
 
 
 

 
 

หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง 
ประเภทวิชาอุตสาหกรรม 
สาขาวิชาเทคนิคเครื่องกล 

(หลักสูตร ปรับปรุง พ.ศ. 2561) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ 
กระทรวงศึกษาธิการ 

 
 
 

คอศ.2 



ก 
 

ค าน า 
  

หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง  สาขาวิชาเทคนิคเครื่องกล (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561) ใช้
ในการจัดการศึกษาของ คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ เป็น
หลักสูตรที่มุ่งเน้นผลิตนักศึกษาสู่ทักษะวิชาการและทักษะวิชาชีพ ในการปรับปรุงหลักสูตรครั้งนี้ ได้พิจารณาให้
สอดคล้องกับปรัชญาของมหาวิทยาลัย ทั้งยังให้ความส าคัญของคุณธรรม จริยธรรม รวมถึงปรับปรุงหลักสูตร
ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ว่าด้วยการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช 2559 
และให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง  พุทธศักราช 2556 
ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการจัดการศึกษาและการประเมินผลการเรียนตามหลักสูตร
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2557 ซึ่งคาดว่าผลที่ได้จะท าให้การเรียนการสอนมีการพัฒนาและมี
ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น โดยเนื้อหาประกอบด้วยหัวข้อหลักดังต่อไปนี้ วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค ์และประเด็น
ยุทธศาสตร์ ของมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ชื่อหลักสูตร ชื่อประกาศนียบัตร หน่วยงานที่รับผิดชอบ ปรัชญาและ
วัตถุประสงค์ของหลักสูตร ก าหนดการเปิดสอน คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา การคัดเลือกผู้เข้าศึกษา ระบบ
การศึกษา ระยะเวลาการศึกษา การลงทะเบียนเรียน การวัดผลและการส าเร็จการศึกษา อาจารย์ผู้สอน จ านวน
นักศึกษา สถานที่จัดการเรียนการสอนและอุปกรณ์การสอน ห้องสมุด งบประมาณ หลักสูตร การประกัน
คุณภาพของหลักสูตร และการพัฒนาหลักสูตร  

หวังว่าหลักสูตรฉบับนี้ จะเป็นคู่มือในการจัดการเรียนการสอนให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ของผู้ใช้
หลักสูตร ซึ่งการจัดท าเอกสารหลักสูตรครั้งนี้คณะกรรมการจัดท าหลักสูตรมีการด าเนินการอย่างละเอียด
รอบคอบ เพ่ือให้ผู้ใช้สามารถน าไปปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

 
 
 

คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
     มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ 
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สารบัญ  ข 

1. ชื่อหลักสูตร 1 

2. ชื่อประกาศนียบัตร 1 

3. หน่วยงานที่รับผิดชอบ 1 

4. ปรัชญาและวัตถุประสงค์ของหลักสูตร 1 

5. ก าหนดการเปิดสอน/สถานภาพหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ 2 

6. คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา 2 

7. การคัดเลือกผู้เข้าศึกษา 2 

8. ระบบการศึกษา 2 

9. จ านวนหน่วยกิตและระยะเวลาการศึกษา 5 

10. การลงทะเบียนเรียน 6 

11. การวัดผลการศึกษาและการส าเร็จการศึกษา 6 

12. อาจารย์ผู้สอน 7 

13. ภาระงานสอน 9 

14. จ านวนนักศึกษา 10 

15. สถานที่จัดการเรียนการสอนและอุปกรณ์การสอน 10 

16. ห้องสมุด  10 

17. งบประมาณ 11 

18. หลักสูตร  11 

19. การประกันคุณภาพหลักสูตร 124 

20. การพัฒนาหลักสูตร 124 

ภาคผนวก  125 

ภาคผนวก ก ข้อบังคับมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ว่าด้วยการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พ.ศ. 
2559 126 

ภาคผนวก ข ระเบียบมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ว่าด้วยการโอนผลการเรียน การเทียบโอนผลการเรียน และการ
เทียบโอนความรู้ ทักษะและประสบการณ์ตามหลักสูตรของมหาวิทยาลัย  พ.ศ. 2559 146 

ภาคผนวก ค ประสบการณ์สอนและภาระงานสอนของอาจารย์ประจ าหลักสูตร 151 

ภาคผนวก ง ตารางเปรียบเทียบข้อแตกต่างระหว่างหลักสูตรเดิมกับหลักสูตรปรับปรุง 160 

ภาคผนวก จ ค าสั่งแตง่ตั้งคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรและวิพากษ์หลักสูตร 187 

ภาคผนวก ฉ มติกรรมการประจ าคณะ 190 

ภาคผนวก ช มติสภาวิชาการ 192 

ภาคผนวก ซ มติสภามหาวิทยาลัย 204 

ภาคผนวก ฌ ประกาศมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ เรื่องมาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ. 2561 215 

ภาคผนวก ญ ตัวบ่งชี้และเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษา ระดับอาชีวศึกษา มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ พ.ศ.
2561 219 

 



 

หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง 
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(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561) 
 
 
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ 
คณะ/สาขาวิชา คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
     
1. ชื่อหลักสูตร 

ชื่อภาษาไทย หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขาวิชาเทคนิคเครื่องกล 
ชื่อภาษาอังกฤษ Diploma in Mechanical Technique   

 
2. ชื่อประกาศนียบัตร 

ชื่อภาษาไทย ชื่อเต็ม  :  ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขาวิชาเทคนิคเครื่องกล 
    ชื่อย่อ   :  ปวส. เทคนิคเครื่องกล 

ชื่อภาษาอังกฤษ ชื่อเต็ม  :  Diploma in Mechanical Technique 
  ชื่อย่อ   :  Dip. in Mechanical Technique 
 

3. หน่วยงานที่รับผิดชอบ 
  คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ 
 
4. ปรัชญาและวัตถุประสงค์ของหลักสูตร   
 4.1 ปรัชญาของหลักสูตร 
      มีความรู้คู่คุณธรรม น าวิชาชีพสู่เทคโนโลยีอุตสาหกรรมสมัยใหม่ 
 4.2 วัตถุประสงค์ของหลักสูตร   
   4.2.1 เพ่ือให้มีความรู้และทักษะพ้ืนฐานในการด ารงชีวิต สามารถศึกษาค้นคว้าเพิ่มเติมหรือศึกษาต่อ
ในระดับท่ีสูงขึ้น 
   4.2.2 เพ่ือให้มีทักษะและสมรรถนะในงานอาชีพตามมาตรฐานวิชาชีพ 
   4.2.3 เพ่ือให้สามารถบูรณาการความรู้ ทักษะจากศาสตร์ต่าง ๆ ประยุกต์ใช้ในงานอาชีพ สอดคล้อง
กับการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี 
   4.2.4 เพ่ือให้มีเจตคติที่ดีต่ออาชีพ มีความมั่นใจและภาคภูมิใจในงานอาชีพ รักงาน รักองค์กร 
สามารถท างานเป็นหมู่คณะได้ดี และมีความภาคภูมิใจในตนเองต่อการเรียนวิชาชีพ 
   4.2.5 เพ่ือให้มีทักษะปัญญา ใฝ่รู้ ใฝ่เรียน มีความคิดสร้างสรรค์ มีความสามารถในการจัดการ การ
ตัดสินใจและการแก้ป้ญหา รู้จักแสวงหาแนวทางใหม่ ๆ มาพัฒนาตนเอง ประยุกต์ใช้ความรู้ในการสร้างงานให้
สอดคล้องกับวิชาชีพและการพัฒนางานอาชีพอย่างต่อเนื่อง 
   4.2.6 เพ่ือให้มีบุคลิกภาพที่ดี มีคุณธรรม จริยธรรม ซื่อสัตย์มีวินัย มีสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรงทั้ง
ร่างกายและ จิตใจ เหมาะสมกับการปฏิบัติในอาชีพนั้น ๆ 
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   4.2.7 เพ่ือให้เป็นผู้มีพฤติกรรมทางสังคมที่ดีงาม ต่อต้านความรุนแรงและสารเสพติด ทั้งในการ
ท างาน การอยู่ร่วมกัน มีความรับผิดชอบต่อครอบครัว องค์กร ท้องถิ่นและประเทศชาติ อุทิศตนเพ่ือสังคม 
เข้าใจและเห็นคุณค่าของศิลปวัฒนธรรมไทย ภูมิปัญญาท้องถิ่น ตระหนักในปัญหาและความส าคัญของ 
สิ่งแวดล้อม 
              4.2.8 เพ่ือผลิตนักศึกษามหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ที่มีลักษณะ ดังนี้ 
  1) มีความรู้ (Knowledge) และสามารถเรียนรู้ได้ตลอดชีวิต  
  2) มีความรับผิดชอบ โปร่งใส (Accountability)  
  3) มีภาวะผู้น า (Leadership) 
  4) ท างานโดยมุ่งเน้นที่ผลงานและความส าเร็จ (Achievement)  
  5) มีทักษะ (Skills) ปฏิบัติพร้อมท างาน  
  6) มีศิลธรรม จรรยา ความซื่อสัตย์ (Integrity)  
  7) รู้จักท างานที่เป็นเครือข่ายได้ด ี(Networking) 
 
5. ก าหนดการเปิดสอน/สถานภาพหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ 
 - เปิดด าเนินการเรียนการสอนตามหลักสูตรตั้งแต่ปีการศึกษา 2561 เป็นต้นไป 
 - คณะกรรมการคณะ ให้ความเห็นชอบหลักสูตร 
      ในการประชุม  ครั้งที ่2/2561 วันที่ 9 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2561 

- สภาวิชาการ เห็นชอบหลักสตูร 
   ในการประชุม  ครั้งที ่5/2561 วันที่ 25 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2561 

- สภามหาวิทยาลัย เห็นชอบหลักสูตร 
   ในการประชุม ครั้งที ่5/2561 วันที่ 1 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2561 
 
6. คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา 
 6.1 เป็นผู้ส าเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สาขาวิชาช่างยนต์หรือเทียบเท่า   
     6.2 เป็นผู้ส าเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือ เทียบเท่า 
 
7. การคัดเลือกผู้เข้าศึกษา 
 ให้เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ว่าด้วยการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง  
พ.ศ. 2559 
  
8. ระบบการศึกษา 
 8.1 ระบบการจัดการศึกษา 
  มหาวิทยาลัยจัดการศึกษาในระบบและระบบทวิภาค ข้อก าหนดต่าง ๆ ให้เป็นไปตามข้อบังคับ
มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ว่าด้วยการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พ.ศ. 2559 
 8.2 การคิดหน่วยกิตต่อภาคการศึกษา 
  หลักสูตรมีการจัดการเรียนการสอน โดยก าหนดให้ผู้เรียนต้องเรียน 83 หน่วยกิต โดยมีการก าหนด
ระยะเวลาเรียนและหน่วยกิตต่อภาคการศึกษา ดังนี้ 
  8.2.1 รายวิชาทฤษฎีที่ใช้เวลาบรรยายหรืออภิปราย 18 ชั่วโมงต่อภาคการศึกษาปกติ ให้มีค่าเท่ากับ  
1 หน่วยกิต  
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  8.2.2 รายวิชาปฏิบัติที่ใช้เวลาในการทดลองหรือฝึกปฏิบัติในห้องปฏิบัติการ  36 ชั่วโมงต่อภาค
การศึกษาปกต ิ ให้มีค่าเท่ากับ 1 หน่วยกิต  
  8.2.3 รายวิชาปฏิบัติที่ใช้เวลาในการฝึกปฏิบัติในโรงฝึกงานหรือภาคสนาม  54 ชั่วโมงต่อภาค
การศึกษาปกต ิให้มีค่าเท่ากับ 1 หน่วยกิต 
  8.2.4 การฝึกอาชีพในการศึกษาระบบทวิภาคี  54 ชั่วโมงต่อภาคการศึกษาปกติ ให้มีค่าเท่ากับ          
1 หน่วยกิต  
  8.2.5 การฝึกประสบการณ์ทักษะวิชาชีพในสถานประกอบการ 54 ชั่วโมงต่อภาคการศึกษาปกติ      
ให้มีค่าเท่ากับ 1 หน่วยกิต    
  8.2.6 การท าโครงการพัฒนาทักษะวิชาชีพ 54 ชั่วโมงต่อภาคการศึกษาปกติ ให้มีค่าเท่ากับ              1 
หน่วยกิต 
 8.3 การก าหนดรหัสรายวิชา 
  การก าหนดรหัสรายวิชาให้เป็นตามประกาศ เรื่อง ระบบการก าหนดรหัสวิชาส าหรับหลักสูตร
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พ.ศ. 2560 ดังรายละเอียดต่อไปนี้ 

รหัสวิชา (Code) 
 ประกอบด้วยตัวอักษรและตัวเลข จ านวน 9 หลัก 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

 
ต าแหน่งที ่1 หมายถึง หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง (ปวส.) โดยมีความหมายดังต่อไปนี้ 
 D  ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (Diploma) 
ต าแหน่งที ่2 หมายถึง ประเภทวิชา โดยมีความหมายดังนี้ 
 0  วิชาเรียนร่วม 
 1  ประเภทวิชาอุตสาหกรรม 
 2  ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ  
 3  ประเภทวิชาศิลปกรรม 
 4  ประเภทวิชาคหกรรม 
 5  ประเภทวิชาเกษตรกรรม 
 6  ประเภทวิชาประมง  
 7 ประเภทวิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว 
 8  ประเภทวิชาอุตสาหกรรมสิ่งทอ 
 9  ประเภทวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร         
ต าแหน่งที ่3-4 หมายถึง สาขาวิชา โดยมีความหมายดังนี้  
 00 หมวดวิชาทักษะชีวิต 
 01  สาขาวิชาการบัญชี 
 02  สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
 03  สาขาวิชาการจัดการ 
 04 สาขาวิชาการตลาด 
 05  สาขาวิชาพืชศาสตร์ 
 06  สาขาวิชาสัตวศาสตร์ 
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 07 สาขาวิชาประมง 
 08 สาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร 
 09 สาขาวิชาช่างกลโรงงาน 
 10 สาขาวิชาช่างยนต์ 
 11 สาขาวิชาเทคโนโลยีเครื่องจักรกลเกษตร 
 12  สาขาวิชาช่างกลเกษตร 
 13  สาขาวิชาอุตสาหกรรมเกษตร 
 14  สาขาวิชาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ า 
 15  สาขาวิชาการโรงแรม 
 16  สาขาวิชาการท่องเที่ยว 
 17  สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 18  สาขาวิชาเทคนิคเครื่องกล 
 19  สาขาวิชาการจัดการธุรกิจค้าปลีก 
ต าแหน่งที ่5 หมายถึง การพัฒนารายวิชา โดยมีความหมายดังนี้ 
 -  รายวิชาพัฒนาโดยมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ 
 *  รายวิชาพัฒนาโดยคณะ 
ต าแหน่งที ่6-7 หมายถึง กลุ่มวิชา โดยมีความหมายดังนี้ 
 หมวดวิชาทักษะชีวิต ก าหนดให้มีรหัส 4 ตัวแรกใช้ D000 
  11  กลุ่มวิชาภาษาไทย 
  12  กลุ่มวิชาภาษาต่างประเทศ 
  13 กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ 
  14  กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ 
  15  กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ 
  16 กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ 
  17  กลุ่มวิชาบูรณาการทักษะการคิดฯ  
  18  กลุ่มวิชาบูรณาการทักษะทางสังคมฯ 
  19 กลุ่มวิชาบูรณาการทักษะชีวิต 
  20  กลุ่มวิชากิจกรรม 
  9X กลุ่มวิชาเลือกเสรี 
 หมวดวิชาทักษะวิชาชีพ กลุ่มทักษะวิชาชีพพื้นฐาน ก าหนดให้มีรหัส 4 ตัวแรกใช้ D001 
  10  กลุ่มวิชาเรียนร่วมหลักสูตร (การจัดการอาชีพ) 
  20  กลุ่มวิชาเรียนร่วมหลักสูตร (เทคโนโลยีสารสนเทศ) 
 หมวดวิชาทักษะวิชาชีพ กลุ่มทักษะวิชาชีพพื้นฐาน ก าหนดให้มีรหัส 4 ตัวแรกใช้ DX00  
  X หมายถึง รหัสต าแหน่งที ่2 ประเภทวิชา 
  00 วิชาปรับพื้นฐานวิชาชีพประเภทวิชา 
  10 วิชาชีพพ้ืนฐาน (ร่วมประเภทวิชา) 
  0X วิชาชีพพ้ืนฐาน (ร่วมกลุ่ม/สาขาวิชา) 
 หมวดวิชาทักษะวิชาชีพ ก าหนดให้มีรหัส 4 ตัวแรกใช้ DXXX  
  X หมายถึง รหัสต าแหน่งที ่2 ประเภทวิชา 
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  XX หมายถึง รหัสต าแหน่งที ่3-4 สาขาวิชา 
  00    วิชาปรับพื้นฐานวิชาชีพสาขาวิชา 
  10    กลุ่มทักษะวิชาชีพพ้ืนฐานสาขาวิชา 
  20 กลุ่มทักษะวิชาชีพเฉพาะ 
  21-49  กลุ่มทักษะวิชาชีพเลือก 
  51-79  กลุ่มทักษะวิชาชีพเลือก (ทวิภาคี) 
  80 กลุ่มวิชาฝึกประสบการณ์ทักษะวิชาชีพ 
  85 กลุ่มวิชาโครงการพัฒนาทักษะวิชาชีพ 
  9X กลุ่มวิชาชีพเลือกเสรี 
ต าแหน่งที ่8-9 หมายถึง ล าดับรายวิชาในกลุ่มวิชา 
 
 8.4 การแบ่งรายวิชา 
  ใช้การปฏิบัติตามหลักการศึกษาแบบฐานสมรรถนะ  (Competency Based Education) โดยแยก
ฐานสมรรถนะที่จ าเป็นและจัดแบ่งเป็นรายวิชา หน่วยเรียน และบทเรียน โดยมุ่งค านึงถึงพฤติกรรมต่อไปนี้ 
  8.4.1 ความรู้ความสามารถในด้านสติปัญญา ทักษะปฏิบัติการ 
  8.4.2 คุณลักษณะที่จ าเป็นทั้งในด้านเจตคติหรือกิจนิสัย 
  มีการให้นักศึกษาฝึกงานในสถานประกอบการและหรือฝึกงานเสริมประสบการณ์  เพ่ือให้สามารถ
ปฏิบัติงานได้อย่างแท้จริงก่อนส าเร็จการศึกษา 216 ชั่วโมง 
 8.5 การจัดชั่วโมงเรียน 
  พิจารณาถึงลักษณะการเรียนการสอน  และกระบวนการเรียนรู้ของนักศึกษาที่สามารถเกิดขึ้นได้ทั้ง
ในรูปแบบทฤษฎีและปฏิบัติ ดังนั้น จึงจัดชั่วโมงให้นักศึกษาได้ศึกษาทั้งในรูปแบบทฤษฎีและปฏิบัติ โดย
ก าหนดการจัดชั่วโมงการเรียนรู้ของนักศึกษา ดังนี้ 

 1) ชั่วโมงเรียนทฤษฎี 
 2) ชั่วโมงเรียนปฏิบัติ 
 3) จ านวนหน่วยกิต 
 

 
 
 
 
 
 
9. จ านวนหน่วยกิตและระยะเวลาการศึกษา 
 9.1 หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง มีจ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร 83 หน่วยกิต 
 9.2 ระยะเวลาที่ใช้ในการศึกษาไม่เกิน 4 ปีการศึกษา และส าเร็จการศึกษาได้ไม่ก่อน 4 ภาคการศึกษาปกติ
ส าหรับการลงทะเบียนเรียนเต็มเวลาหรือใช้เวลาไม่เกิน 6 ปีการศึกษา และส าเร็จการศึกษาได้ไม่ก่อน 8 ภาค
การศึกษาปกติส าหรับการลงทะเบียนไม่เต็มเวลา 
  ทั้งนี้ให้นับเวลาศึกษาจากวันที่ขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา เปิดภาคการศึกษาแรกที่รับเข้าศึกษาใน
หลักสูตร 

ชั่วโมงเรียนทฤษฎี 

ชั่วโมงเรียนปฏิบัต ิ

จ านวนหน่วยกิต 

       X  -  X  - X 
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10. การลงทะเบียนเรียน 
 นักศึกษาลงทะเบียนเรียนรายวิชาได้ไม่เกิน ภาคการศึกษาละ 22 หน่วยกิต ส าหรับการเรียนแบบเต็มเวลา
ในภาคการศึกษาปกติ และได้ไม่เกินภาคการศึกษาละ 12 หน่วยกิต ส าหรับการเรียนแบบไม่เต็มเวลา ในภาค
การศึกษาปกติส่วนการลงทะเบียนรายวิชาในภาคการศึกษาฤดูร้อน ให้ลงทะเบียนได้ไม่เกิน 12 หน่วยกิต เว้น
แต่ได้รับอนุญาตจากคณบด ี  
 ในกรณีที่มีเหตุผลและความจ าเป็นในการให้นักศึกษาลงทะเบียนรายวิชาที่แตกต่างไปจากเกณฑ์ข้างต้น  
อาจท าได้แตต่้องไม่กระทบต่อมาตรฐานและคุณภาพการศึกษาโดยคณบดีเป็นผู้พิจารณาอนุมัติ 
 
11. การวัดผลการศึกษาและการส าเร็จการศึกษา 
 11.1 การวัดผลการศึกษา 
   ให้ปฏิบัติตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์  ว่าด้วยการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง 
พ.ศ. 2559 โดยให้ประเมินผลการเรียนเป็นรายวิชาตามสถานภาพจริงต่อเนื่องตลอดภาคการศึกษาทั้งด้าน
ความรู้ความสามารถและคุณลักษณะอันพึงประสงค์จากกิจกรรมการเรียนการสอนการฝึกปฏิบัติและงานที่
มอบหมายรวมทั้งการวัดผลปลายภาคการศึกษา ซึ่งครอบคลุมจุดประสงค์สมรรถนะรายวิชาและเนื้อหาวิชาโดย
ใช้เครื่องมือและวิธีการหลากหลายตามความเหมาะสม 

   ให้ใช้ระดับคะแนนตัวอักษรและระดับคะแนนในแต่ละรายวิชา ดังต่อไปนี้ 

ระดับคะแนนตัวอักษร ค่าระดับคะแนน ความหมาย 
 ก      หรือ    A  4.00 ดีเยี่ยม (Excellent) 
 ข+    หรือ    B+ 3.50 ดีมาก (Very Good) 
 ข      หรือ    B 3.00 ดี (Good) 
 ค+    หรือ    C+ 2.50 ดีพอใช้ (Fairly Good) 
 ค     หรือ     C 2.00 พอใช้ (Fair) 
 ง+    หรือ    D+ 1.50 อ่อน (Poor) 
 ง     หรือ     D 1.00 อ่อนมาก (Very Poor) 
 ต     หรือ     F 0.00 ตก (Failed) 

 
   กรณีท่ีไม่สามารถประเมินผลเป็นระดับคะแนนตัวอักษรได้ให้ประเมินเป็นตัวอักษรดังนี้ 

  ระดับคะแนนตัวอักษร ความหมายค่าระดับคะแนน 

 ถ      หรือ     W ถอนรายวิชา (Withdrawn) 
 พ.จ.   หรือ     S พอใจ (Satisfactory) 
 ม.จ.   หรือ     U ไม่พอใจ (Unsatisfactory) 
 ม.ส.   หรือ     I ไม่สมบูรณ์ (Incomplete) 
 ม.น.   หรือ    AU ไม่นับหน่วยกิต (Audit) 
 น.ท.   หรือ    TC หน่วยกิตเทียบโอน (Transfer Credits) 

 
   กรณีที่โอนหน่วยกิตจากการศึกษานอกระบบและหรือการศึกษาตามอัธยาศัยให้ใช้ระดับคะแนน
ตัวอักษร ดังนี้ 
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ระดับคะแนนตัวอักษร ความหมาย 
น.ม.  หรือ  CS หน่วยกิตจากการทดสอบมาตรฐาน  

(Credits from Standardized Test) 
น.ส.  หรือ  CE หน่วยกิตจากการทดสอบ  (Credits from Exam) 
น.ฝ.  หรือ  CT หน่วยกิตจากการฝึกอบรม  (Credits from Training) 
น.ง.  หรือ  CP หน่วยกิตจากการประเมินผลงาน (Credits from Portfolio) 

  
 11.2 การส าเร็จการศึกษา  
  ให้เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์  ว่าด้วยการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง 
พ.ศ. 2559  
 
12. อาจารย์ผู้สอน 
 12.1 อาจารย์ประจ าหลักสูตร 

เลขประจ าตัว
ประชาชน 

ต าแหน่งทาง 
วิชาการ 

ชื่อ-สกุล คุณวุฒิสาขาวิชา สถาบัน 
ปีที่จบ

การศึกษา 

2410300002XXX อาจารย ์ นายภัคคิป  ไกรโสดา วศ.ม. (วิศวกรรมเครื่องกล) 
วศ.บ. (วิศวกรรมเครื่องกล) 

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยภาค
ตะวันออก 
เฉียงเหนือ ขอนแก่น 

2555 
2550 

3440500490XXX อาจารย ์ นายเกยูร  ดวงอปุมา ปร.ด. (วิศวกรรมเครื่องกล) 
ค.อ.ม. (วิศวกรรมเครื่องกล) 
 
ค.อ.บ. (วิศวกรรมเครื่องกล) 

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลย ี
พระจอมเกล้าธนบุร ี
สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล 
วิทยาเขตขอนแก่น 

2560 
2551 

 
2545 

3461300142XXX อาจารย ์ นายโกศล เรืองแสน ปร.ด. (วิศวกรรมเครื่องกล) 
ค.อ.ม. (เครื่องกล) 
 
 
ค.อ.บ. (วิศวกรรมเครื่องกล) 

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยเทคโนโลย ี
พระจอมเกล้าพระนคร
เหนือ 
สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล 
วิทยาเขตเทคนิคกรุงเทพ 

2561 
2548 

 
 

2540 

 
 12.2 อาจารย์ผู้สอนในสาขา 

ต าแหน่งทาง 
วิชาการ 

ชื่อ-สกุล คุณวุฒิสาขาวิชา สถาบัน 
ปีที่จบ

การศึกษา 

อาจารย ์ นายภัคคิป  ไกรโสดา วศ.ม. (วิศวกรรมเครื่องกล) 
วศ.บ. (วิศวกรรมเครื่องกล) 

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยภาคตะวันออก 
เฉียงเหนือ ขอนแก่น 

2555 
2550 

อาจารย ์ นายเกยูร  ดวงอปุมา ปร.ด. (วิศวกรรมเครื่องกล) 
ค.อ.ม. (วิศวกรรมเครื่องกล) 
 
ค.อ.บ. (วิศวกรรมเครื่องกล) 

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลย ี
พระจอมเกล้าธนบุร ี
สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล  
วิทยาเขตขอนแก่น 

2560 
2551 

 
2545 
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ต าแหน่งทาง 
วิชาการ 

ชื่อ-สกุล คุณวุฒิสาขาวิชา สถาบัน 
ปีที่จบ

การศึกษา 

อาจารย ์ นายโกศล เรืองแสน ปร.ด. (วิศวกรรมเครื่องกล) 
ค.อ.ม. (เครื่องกล) 
 
ค.อ.บ. (วิศวกรรมเครื่องกล) 

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยเทคโนโลย ี
พระจอมเกล้าพระนครเหนือ 
สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล  
วิทยาเขตเทคนิคกรุงเทพ 

2561 
2548 

 
2540 

ผู้ช่วย
ศาสตราจารย ์

นายสุรสิทธิ์  พ่อค้า ค.อ.ม. (เครื่องกล) 
 
ค.อ.บ. (วิศวกรรมเครื่องกล) 

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า 
พระนครเหนือ 
สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล 

2544 
 

2538 

อาจารย ์ นายวิรยิะ  แดงทน ปร.ด. (วิศวกรรมเครื่องกล) 
วศ.ม. (เทคโนโลยีพลังงาน) 
วศ.บ. (วิศวกรรมเครื่องกล) 

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล  

2555 
2547 
2539 

อาจารย ์ นายสุริยัณห์ สมศร ี วศ.ม. (วิศวกรรมเครื่องกล) 
วศ.บ. (วิศวกรรมเครื่องกล) 

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 

2552 
2550 

อาจารย ์
 

นางสาวสุพัตรา  บุไธสง ปร.ด. (วิศวกรรมเครื่องกล) 
วศ.ม. (วิศวกรรมเครื่องกล) 
วศ.บ. (วิศวกรรมเครื่องกลการผลิตร) 

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 

2558 
2553 
2550 

อาจารย ์ นายสถิตพงศ์  เสง่ียมศักดิ ์ ปร.ด. (วิศวกรรมเครื่องกล) 
วศ.ม. (วิศวกรรมเครื่องกล) 
วศ.บ. (วิศวกรรมเครื่องกล) 

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 

2557 
2553 
2551 

อาจารย ์ นายจังหวัด  เจริญสุข วศ.ม. (วิศวกรรมเครื่องกล) 
วศ.บ. (วิศวกรรมเครื่องกล) 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
มหาวิทยาลัยอิสเทิร์นเอเชีย 

2554 
2548 

อาจารย ์ นายอนวุัช  แสนพงษ ์ วศ.ม. (วิศวกรรมเครื่องกล) 
วศ.บ. (วิศวกรรมเครื่องกล) 

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

2556 
2545 

อาจารย ์ นายอภิชน  มุ่งช ู วศ.ม. (วิศวกรรมเครื่องกล) 
วศ.บ. (วิศวกรรมเครื่องกล) 

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
อีสาน วิทยาเขตขอนแก่น 

2556 
2552 

อาจารย ์ นายชินภัทร  ธุระการ วศ.ม. (วิศวกรรมเครื่องกล) 
 
วศ.บ. (วิศวกรรมเครื่องกล) 

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจา้
คุณทหารลาดกระบัง 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

2558 
 

2554 

อาจารย ์ นายกัมปนาท  ไชยเพชร วศ.ม. (วิศวกรรมเครื่องกล) 
วศ.บ. (วิศวกรรมเครื่องกล) 

มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

2559 
2557 
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13. ภาระงานสอน 

ต าแหน่งทาง 
วิชาการ 

ชื่อ-สกุล คุณวุฒิสาขาวิชา 

ภาระงานสอน (ชั่วโมง/สปัดาห์) 

2561 2562 2563 2564 2565 

1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 

อาจารย ์ นายภัคคิป  ไกรโสดา วศ.ม. (วิศวกรรมเครื่องกล) 
วศ.บ. (วิศวกรรมเครื่องกล) 

18 22 18 22 18 22 18 22 18 22 

อาจารย ์ นายเกยูร  ดวงอปุมา ปร.ด. (วิศวกรรมเครื่องกล) 
ค.อ.ม. (วิศวกรรมเครื่องกล) 
ค.อ.บ. (วิศวกรรมเครื่องกล) 

10 16 10 16 10 16 10 16 10 16 

อาจารย ์ นายโกศล เรืองแสน ปร.ด. (วิศวกรรมเครื่องกล) 
ค.อ.ม. (เครื่องกล) 
ค.อ.บ. (วิศวกรรมเครื่องกล) 

15 16 15 16 15 16 15 16 15 16 

ผู้ช่วย
ศาสตราจารย ์

นายสุรสิทธิ์  พ่อค้า ค.อ.ม. (เครื่องกล) 
ค.อ.บ. (วิศวกรรมเครื่องกล) 

15 16 15 16 15 16 15 16 15 16 

อาจารย ์ นายวิรยิะ  แดงทน ปร.ด. (วิศวกรรมเครื่องกล) 
วศ.ม. (เทคโนโลยีพลังงาน) 
วศ.บ. (วิศวกรรมเครื่องกล) 

17 16 17 16 17 16 17 16 17 16 

อาจารย ์ นายสุริยัณห์ สมศร ี วศ.ม. (วิศวกรรมเครื่องกล) 
วศ.บ. (วิศวกรรมเครื่องกล) 

18 16 18 16 18 16 18 16 18 16 

อาจารย ์
 

นางสาวสุพัตรา  บุไธสง ปร.ด. (วิศวกรรมเครื่องกล) 
วศ.ม. (วิศวกรรมเครื่องกล) 
วศ.บ. (วิศวกรรมเครือ่งกลการผลิตร) 

14 18 14 18 14 18 14 18 14 18 

อาจารย ์ นายสถิตพงศ์ เสง่ียมศักดิ ์ ปร.ด. (วิศวกรรมเครื่องกล) 
วศ.ม. (วิศวกรรมเครื่องกล) 
วศ.บ. (วิศวกรรมเครื่องกล) 

12 16 12 16 12 16 12 16 12 16 

อาจารย ์ นายจังหวัด เจริญสุข วศ.ม. (วิศวกรรมเครื่องกล) 
วศ.บ. (วิศวกรรมเครื่องกล) 

14 18 14 18 14 18 14 18 14 18 

อาจารย ์ นายชินภัทร ธุระการ วศ.ม. (วิศวกรรมเครื่องกล) 
วศ.บ. (วิศวกรรมเครื่องกล) 

16 18 16 18 16 18 16 18 16 18 

อาจารย ์ นายอนวุัช แสนพงษ์ วศ.ม. (วิศวกรรมเครื่องกล) 
วศ.บ. (วิศวกรรมเครื่องกล) 

12 16 12 16 12 16 12 16 12 16 

อาจารย ์ นายอภิชน มุ่งช ู วศ.ม. (วิศวกรรมเครื่องกล) 
วศ.บ. (วิศวกรรมเครื่องกล) 

18 22 18 22 18 22 18 22 18 22 

อาจารย ์ นายกัมปนาท  ชัยเพชร วศ.ม. (วิศวกรรมเครื่องกล) 
วศ.บ. (วิศวกรรมเครื่องกล) 

15 17 15 17 15 17 15 17 15 17 
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14. จ านวนนักศึกษา 
 จ านวนนักศึกษาตามแผนการรับนักศึกษาและจ านวนนักศึกษาที่คาดว่าจะส าเร็จการศึกษา 

ชั้นปีที ่
จ านวนนักศึกษาในแต่ละปีการศกึษา (คน) 

2561 2562 2563 2564 2565 
1 30 30 30 30 30 
2 - 30 30 30 30 

จ านวนนักศึกษารวม 30 60 60 60 60 
การศึกษาจ านวนนักศึกษาที่คาดว่าจะส าเร็จ - 30 30 30 30 

 
15. สถานที่จัดการเรียนการสอนและอุปกรณ์การสอน 
 15.1 สถานที่จัดการเรียนการสอน 
  คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ 
 15.2 อุปกรณ์การสอน 
  15.2.1 รายการอุปกรณ์ประกอบการสอนที่มีอยู่แล้ว 
    ห้องปฏิบัติการ จ านวน    10 ห้อง 
    อาคารเรียน จ านวน     2 หลัง 
  15.2.2 รายการอุปกรณ์ประกอบการสอนที่ต้องการเพิ่ม 
    ห้องปฏิบัติการเครือข่าย 1 ห้อง 
    ห้องประชุม 1 ห้อง 
    เครื่องปรับอากาศส าหรับติดตั้งในห้องเรียน 7 ห้อง จ านวน 14 ตัว 
 
16. ห้องสมุด 
 16.1 ห้องสมุดประจ ามหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ 
  1) หนังสือภาษาไทย   จ านวน   80,188 เล่ม 
  2) หนังสือภาษาอังกฤษ   จ านวน  3,311 เล่ม 
  3) สัมมนา/ปัญหาพิเศษ    จ านวน  7,377 เล่ม 
  4) วิทยานิพนธ์/การศึกษาค้นคว้าอิสระ    จ านวน  3,133 เล่ม 
  5) เอกสาร Digital Collection    จ านวน  229 เรื่อง 
  6) วารสารภาษาไทย    จ านวน  1,266 รายชื่อ 
  7) วารสารบอกรับ    จ านวน  77 รายชื่อ 
  8) วารสารภาษาอังกฤษ   จ านวน  68 เรื่อง 
  9) วีดีทัศน์    จ านวน  1,800 ม้วน 
  10) สื่อเพ่ือการเรียนรู้ด้วยตนเอง    จ านวน  1,931 เรื่อง 
  11) เครื่องคอมพิวเตอร์    จ านวน  200 เครื่อง  
 16.2 ห้องสมุดประจ าคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  
  1) หนังสือภาษาไทย   จ านวน  200 เล่ม 
  2) หนังสือภาษาอังกฤษ   จ านวน  200 เล่ม 
  3) สัมมนา / ปัญหาพิเศษ (ระดับป.ตรี/โท) จ านวน  391 เล่ม 
  4) วิทยานิพนธ์   จ านวน  36 เล่ม 
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  5) การศึกษาค้นคว้าอิสระ   จ านวน  98 เล่ม 
  6) วารสารทางวิชาการฉบับภาษาไทย   จ านวน  50 เล่ม 
  7) โครงการวิจัย   จ านวน  90 เล่ม 
  8) เครื่องคอมพิวเตอร์   จ านวน  5 เครื่อง 
 
17. งบประมาณ 

หมวดค่าใช้จ่าย 
ปีงบประมาณ 

2561 2562 2563 2564 2565 

งบด าเนินงาน 

1. ค่าใช้จ่ายบุคลากร 304,635  322,913  342,288  362,825  384,595  

2. ค่าใช้สอย/ค่าวัสดุ 84,000  168,000  178,080  188,765  200,091  

3. ค่าเสื่อมราคาสินทรัพย์ 143,200  151,792  160,900  170,553  180,787  

4. ค่าสาธารณูปโภค    7,410  14,820  15,709  16,652  17,651  

5. ค่าใช้จ่ายงานสนับสนุน 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 

6. ค่าใช้จ่ายอื่นๆ 10,000 10,600 11,236 11,910 12,625 

งบด าเนินงานรวม 559,245 678,125 718,213 760,705 805,749 

จ านวนนักศึกษา 30 60 60 60 60 

ค่าใช้จ่ายต่อหัวนักศึกษา 21,122 10,790 11,027 10,000 11,523 

 
18. หลักสูตร 
 18.1 จุดมุ่งหมายหลักสูตรสาขาวิชา 
  1) ปฏิบัติงานเชิงวิชาการด้านเทคโนโลยียานยนต์และงานด้านเครื่องจักรกล ด าเนินงานเกี่ยวกับการ
วางแผนบริหารงานซ่อมบ ารุงรักษา ติดตั้ง การตรวจสอบคุณภาพของงาน การให้ค าแนะน า ตลอดจนการ
รวบรวมข้อมูลข่าวสาร การวิเคราะห ์และประเมินผลงาน 
  2) ปฏิบัติงานในด้านหน้าที่ผู้ช่วยวิศวกรเครื่องกล ช่างเทคนิค วิศวกรรมเฉพาะสาขา ผู้ประกอบการ 
หัวหน้าช่างควบคุมการท างานของเครื่องจักร เครื่องกล งานด้านอุตสาหกรรม เครื่องต้นก าลัง เครื่องท าความเย็น 
เครื่องปรับอากาศ และระบบต่าง ๆ ของยานยนต์ 
  3) ฝึกอบรมให้มีความคิดริเริ่ม รู้จักค้นคว้าปรับปรุงตนเองให้มีความเจริญก้าวหน้าอยู่เสมอ รู้จัก
แก้ปัญหาด้านหลักการเหตุและผล ปฏิบัติงานอย่างมีคุณภาพ โดยยึดหลักวิชาการที่มีการเตรียมการวางแผนงานไว้
อย่างรัดกุม และรอบคอบ เพ่ือให้เกิดผลสัมฤทธิ์ตามวัตถุประสงค์ที่วางไว้อย่างสมบูรณ์ มุ่งเน้นถึงความประหยัด
รวดเร็ว  
  4) ปลูกฝังด้านคุณธรรม มีเจตคติ และกิจนิสัย ซื่อสัตย์สุจริต อดทน ขยันหมั่นเพียร ตรงต่อเวลา 
ส านึกในจรรยาบรรณอาชีพของตนเสมอ รับผิดชอบต่อหน้าที่ ต่อสังคมส่วนรวม ตลอดจนประเทศชาติ 
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 18.2 มาตรฐานการศึกษาวิชาชีพ 
  คุณภาพของผูส าเร็จการศึกษาระดับคุณวุฒิการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง  ประเภทวิชา
อุตสาหกรรม สาขาวิชาเทคนิคเครื่องกล ประกอบด้วย 
 18.2.1 ด้านคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ ได้แก่ 
  1) ด้านคุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ เช่น ความเสียสละ ซื่อสัตยสุจริต 
กตัญญูกตเวท ีอดกลั้น ละเว้นสิ่งเสพติดและการพนัน มีจิตส านึกและเจตคติท่ีดีต่อวิชาชีพและสังคม 
  2) ด้านพฤติกรรมลักษณะนิสัย เช่น ความมีวินัย ความรับผิดชอบ ความรักสามัคคี มีมนุษย์
สัมพันธ์ เชื่อมั่นในตนเองขยัน ประหยัดอดทน พ่ึงตนเอง ปฏิบัติงานโดยค านึงถึงความปลอดภัย อาชีวอนามัย การ
อนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม นักศึกษาต้องมีคุณธรรม จริยธรรม เพ่ือให้สามารถด าเนินชีวิตร่วมกับผู้อ่ืนใน
สังคม อย่างราบรื่น และเป็นประโยชน์ต่อส่วนรวม การสอนต้องมีการสอดแทรกคุณธรรม จริยธรรม เพ่ือให้
นักศึกษามีความเสียสละ ซื่อสัตย์สุจริต มีวินัย ตรงต่อเวลา มีความรับผิดชอบต่อตนเอง ต่อวิชาชีพ ต่อสังคมมี
ภาวะความเป็นผู้น าและผู้ตาม สามารถท างานเป็นทีม เคารพสิทธิ และรับฟังความคิดเห็นของผู้อ่ืน เคารพ
กฎระเบียบและข้อบังคับต่าง ๆ ขององค์กรและสังคม รวมทั้งมีจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ 
  3) ด้านทักษะทางปัญญา เช่น ความรู้ในหลักทฤษฎีความสนใจใฝรู้ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์
ความสามารถในการคิดวิเคราะห์ นักศึกษาต้องสามารถพัฒนาตนเองและประกอบวิชาชีพ พ่ึงตนเองได้เมื่อจบ
การศึกษาแล้ว นักศึกษาจึงจ าเป็นต้องได้รับการพัฒนาทักษะทางปัญญา มีความคิดสร้างสรรค์ วิเคราะห์งาน 
อย่างเป็นระบบ และสามารถประยุกต์ความรู้และทักษะกับการแก้ไขปัญหาได้อย่างเหมาะสม 
 18.2.2  ด้านสมรรถนะหลักและสมรรถนะท่ัวไป ได้แก่ 
  1) สื่อสารโดยใช้ภาษาไทยและภาษาอังกฤษในชีวิตประจ าวันและเพ่ือพัฒนางานอาชีพ 
สามารถสื่อสารทั้งปากเปล่า และการเขียน เลือกใช้รูปแบบสื่อได้อย่างเหมาะสม สามารถสื่อสารกับกลุ่มคนทั้ง
ภาษาไทยและภาษาอังกฤษได้ 
  2) แก้ไขปัญหาและพัฒนางานอาชีพโดยใช้หลักการและกระบวนการทางวิทยาศาสตรและ
คณิตศาสตร 
  3) มีบุคลิกภาพและคุณลักษณะเหมาะสมกับการปฏิบัติงานอาชีพและการอยู่ร วมกับผู้อ่ืน 
มีความรับผิดชอบในการกระท าของตนเองและรับผิดชอบในกลุ่ม มีความเป็นผู้น า กล้าแสดงออก สามารถ
ปรับตัวให้เข้ากับกลุ่มต่าง ๆ และสามารถท างานเป็นทีมได้ 
 4) สามารถประยุกต์ใช้ความรู้ทักษะ ประสบการณ์ และเทคโนโลยี เพ่ือสงเสริมและพัฒนา
งานอาชีพ มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการและทฤษฎีในเนื้อหาวิชาที่ศึกษา มีความสนใจพัฒนาความรู้
ความช านาญทางคอมพิวเตอร์อย่างต่อเนื่อง และมีวิจารณญาณในความคิดอย่างมีระบบและเหมาะสม 
 18.2.3 ด้านสมรรถนะวิชาชีพ ได้แก่ 
  1) วางแผน ด าเนินงาน จัดการและพัฒนางานอาชีพตามหลักการและกระบวนการ โดย
ค านึงถึง การบริหารงานคุณภาพ การอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม และหลักความปลอดภัย 

2) ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และสารสนเทศเพ่ือพัฒนางานอาชีพ 
3) ทดสอบความแข็งแรงของวัสดุ 
4) ทดสอบสมบัติของน้ ามันเชื้อเพลิง วัสดุหล่อลื่นและของไหล 
5) ทดสอบการท างานของระบบนิวแมติกส์และไฮดรอลิกส์ 
6) ประยุกต์ใช้หลักการทางเทอร์โมไดนามิกส์กับเครื่องยนต์สันดาปภายในและระบบปรับ 

อากาศ 
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 18.2.4 ด้านสมรรถนะวิชาชีพ สาขางาน ได้แก่ 
 สาขางานเทคโนโลยียานยนต์  
  7) บริการระบบไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ควบคุมยานยนต์ 
  8) บริการเทคโนโลยียานยนต์สมัยใหม่ 
  9) บริการเครื่องยนต์แก๊สโซลีนและเครื่องยนต์ดีเซลควบคุมด้วยอิเล็กทรอนิกส์ 
  10) บริการงานเชื้อเพลิงแก๊สยานยนต์ 
 สาขางานเทคโนโลยีเครื่องกลเกษตร 
  7) บริการและตรวจซ่อมเครื่องจักรกลงานพืช 
  8) บริการและตรวจซ่อมเครื่องจักรกลงานสัตว์ 
  9) บริการและตรวจซ่อมเครื่องจักรกลหนัก 
  10) วางแผน เตรียมการผลิตและบริการเครื่องกลเกษตรเชิงธุรกิจ 
  11) ผลิตและบริการเครื่องกลเกษตรอย่างมีเทคนิคและด้วยการประยุกต์ใช้ปัจจัยที่มี 
 สาขางานเทคโนโลยีซ่อมตัวถังและสีรถยนต์ 
  7) บริการงานซ่อมตัวถังรถยนต์ 
  8) บริการงานซ่อมสีรถยนต์ 
  9) บริหารงานธุรกิจซ่อมตัวถังและสีรถยนต์ 
 สาขางานเทคโนโลยียานยนต์สมัยใหม่ 
  7) บริการระบบไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ควบคุมยานยนต์ 
  8) บริการ ระบบเครื่องล่าง และส่งก าลัง ยานยนต์สมัยใหม่ 
  9) บริการยานยนต์พลังงานไฮบริด ยานยนต์พลังงานไฟฟ้า และยานยนต์พลังงานไฮโดรเจน 
 
 18.3 จ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร  83 หน่วยกิต 
 18.4  โครงสร้างหลักสูตร 
 1. หมวดวิชาทักษะชีวิต   21 หน่วยกิต 
  1.1  กลุ่มทักษะภาษาและการสื่อสาร  9  หน่วยกิต 
  1.2  กลุ่มทักษะการคิดและการแก้ปัญหา  6 หน่วยกิต 
  1.3  กลุ่มทักษะทางสังคมและการด ารงชีวิต  6  หน่วยกิต 
 2. หมวดวิชาทักษะวิชาชีพ   56  หน่วยกิต 
  2.1  กลุ่มทักษะวิชาชีพพ้ืนฐาน  15 หน่วยกิต 
  2.2  กลุ่มทักษะวิชาชีพเฉพาะ  21 หน่วยกิต 
  2.3  กลุ่มทักษะวิชาชีพเลือก   12 หน่วยกิต 
  2.4  ฝึกประสบการณ์ทักษะวิชาชีพ  4  หน่วยกิต 
  2.5 โครงการพัฒนาทักษะวิชาชีพ  4  หน่วยกิต 
 3. หมวดวิชาเลือกเสรี   6  หน่วยกิต 
 4. กิจกรรมเสริมหลักสูตร   2 ชั่วโมงต่อสัปดาห ์
 หมายเหตุ กรณีเป็นผู้ส าเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือเทียบเท่า/หลักสูตร
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ที่ไม่มีพ้ืนฐานวิชาชีพ ต้องเรียนรายวิชาปรับพ้ืนฐานวิชาชีพตามที่หลักสูตร
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ก าหนด ซึ่งรายวิชาปรับพ้ืนฐานวิชาชีพไม่น ามานับหน่วยกิต ค่าระดับคะแนนเฉลี่ยประจ าภาค และค่าระดับ
คะแนนเฉลี่ยสะสม โดยการประเมินผลการศึกษาให้ค่าระดับคะแนนเป็น พ.จ./S หรือ ม.จ./U 
 

 18.5 รายวิชา และจ านวนหน่วยกิต 
  18.5.1  รายวิชาปรับพื้นฐานวิชาชีพ    21  หน่วยกิต 

 รหัสวิชา ชื่อวิชา ท-ป-น 
 D100*0001  งานเทคนิคพ้ืนฐาน  0-6-2 
 D100*0002  เขียนแบบเทคนิค  1-3-2 
 D100*0003  งานไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์  1-3-2 
 D100*0004  วัสดุช่าง 2-0-2 
 D100*0007  งานเชื่อมและโลหะแผ่น  1-3-2 
 D100*0008  งานคอมพิวเตอร์เบื้องต้น  1-2-2 
 D100*0009  งานเครื่องมือกลเบื้องต้น  1-3-2 
 D118*0001  งานจักรยานยนต์และเครื่องยนต์เล็ก  1-3-2 
 D118*0002  งานเครื่องยนต์แก๊สโซลีนและดีเซล  1-6-3 
 D118*0003  งานเครื่องล่างและส่งก าลังรถยนต์  1-3-2 
 

  18.5.2 หมวดวิชาทักษะชีวิต    21 หน่วยกิต 
   ให้นักศึกษาเลือกเรียนในลักษณะเป็นรายวิชา หรือลักษณะบูรณาการให้ครอบคลุมทุกกลุ่มวิชา เพ่ือ
พัฒนาผู้เรียน ให้มีทักษะในการปรับตัวและด าเนินชีวิตในสังคมสมัยใหม่ เห็นคุณค่าของตนและการพัฒนาตน มี
ความใฝ่รู้ แสวงหาและพัฒนาความรู้ใหม่ มีความสามารถในการใช้เหตุผล การคิดวิเคราะห์ การแก้ปัญหาและ 
การจัดการ มีทักษะในการสื่อสาร การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการท างานร่วมกับผู้อ่ืนมีคุณธรรม จริยธรรม 
มนุษยสัมพันธ์ รวมถึงความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม ในสัดส่วนที่เหมาะสมเพ่ือให้บรรลุ จุดประสงค์ของ
หมวดวิชาทักษะชีวิต รวมเรียน 21 หน่วยกิต ดังนี้ 
 

  1) กลุ่มทักษะภาษาและการสื่อสาร   9 หน่วยกิต 
   (1) กลุ่มวิชาภาษาไทย    3 หน่วยกิต 
 รหัสวิชา ชื่อวิชา ท-ป-น  

D000-1101  ภาษาไทยเพ่ือสื่อสารในงานอาชีพ           3-0-3 
  (Thai for Career Communication ) 

 หรือวิชาอ่ืน ๆ ในกลุ่มวิชาภาษาไทย หมวดวิชาทักษะชีวิต ฉบับใหม่ พ.ศ. 2560 มหาวิทยาลัย
กาฬสินธุ์      
    (2) กลุ่มวิชาภาษาต่างประเทศ      6 หน่วยกิต 
 รหัสวิชา ชื่อวิชา      ท-ป-น  
  D000-1201  ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารทางธุรกิจและสังคม        3-0-3 
    (English for Business and Social Communication) 

D000-1210  ภาษาอังกฤษเพ่ืออุตสาหกรรมธุรกิจบริการ         3-0-3 
  (English for Hospitality Industry) 

 หรือวิชาอ่ืน ๆ ในกลุ่มวิชาภาษาต่างประเทศ หมวดวิชาทักษะชีวิต ฉบับใหม่ พ.ศ. 2560 
มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ 
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  2) กลุ่มทักษะการคิดและการแก้ปัญหา      6 หน่วยกิต  
     (1) กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์         3 หน่วยกิต 

  รหัสวิชา  ชื่อวิชา           ท-ป-น  
D000-1302  วิทยาศาสตร์เพื่องานเครื่องกลและการผลิต         2-2-3 
  (Science for Mechanical Works) 

     หรือวิชาอ่ืน ๆ ในกลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์  หมวดวิชาทักษะชีวิต ฉบับใหม่ พ.ศ. 2560 
มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ 
     (2) กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์    3 หน่วยกิต 

  รหัสวิชา  ชื่อวิชา           ท-ป-น  
     D000-1406  แคลคูลัสพ้ืนฐาน             3-0-3 
        (Basic Calculus) 
     หรือวิชาอ่ืน ๆ ในกลุ่มวิชาคณิตศาสตร์  หมวดวิชาทักษะชีวิต  ฉบับใหม่  พ.ศ. 2560 
มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ 
 
  3) กลุ่มทักษะทางสังคมและการด ารงชีวิต   6 หน่วยกิต 
     ให้เลือกศึกษาจากวิชาต่อไปนี้ 

  (1) กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์       3 หน่วยกิต 
    รหัสวิชา ชื่อวิชา      ท-ป-น  

       D000-1502  เศรษฐกิจพอเพียง      3-0-3 
      (Sufficiency Economy) 

หรือวิชาอ่ืน ๆ ในกลุ่มวิชาสังคมศาสตร์  หมวดวิชาทักษะชีวิต ฉบับใหม่ พ.ศ. 2560 
มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ 

 (2) กลุ่มวิชามนุษย์ศาสตร์ 3 หน่วยกิต 
    รหัสวิชา ชื่อวิชา      ท-ป-น  

   D000-1602  การบริหารจัดการสุขภาพเพ่ือภาวะผู้น า    3-0-3 
     (Healthy Management for Leadership) 
     หรือวิชาอ่ืน ๆ ในกลุ่มวิชามนุษย์ศาสตร์  หมวดวิชาทักษะชีวิต ฉบับใหม่ พ.ศ. 2560 
มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ 
 
 18.5.3 หมวดวิชาทักษะวิชาชีพ  56 หน่วยกิต 
     1) กลุ่มทักษะวิชาชีพพื้นฐาน  15 หน่วยกิต 

   รหัสวิชา  ชื่อวิชา          ท-ป-น  
  D203*2106  การบริหารงานคุณภาพในองค์การ         3-0-3 
    (Quality Administration in Organization) 
 D017*2001  เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการจัดการอาชีพ        2-2-3 
    (Information Technology for Works) 

D100*0101  กลศาสตร์วิศวกรรม          3-0-3 
(Engineering Mechanics) 
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D100*0102  กลศาสตร์ของไหล          3-0-3 
(Fluid Mechanics) 

D100*0104  นิวแมติกส์และไฮดรอลิกส์         2-2-3 
(Pneumatic and Hydraulics)     

   2) กลุ่มทักษะวิชาชีพเฉพาะ   21 หน่วยกิต 
  รหัสวิชา ชื่อวิชา  ท-ป-น 
  D100*0105 ความแข็งแรงของวัสดุ   3-0-3 
   (Strength of Materials) 
  D100*0109  เทอร์โมไดนามิกส์   3-0-3 
   (Thermodynamics) 
  D100*0125  การจัดการความปลอดภัย   1-2-2 
   (Safety Management) 
  D118*2001  งานส่งถ่ายก าลัง   2-3-3 
   (Power Transmission) 
  D118*2002  เครื่องท าความเย็นและปรับอากาศ   2-3-3 

(Refrigerator and Air-Conditioner) 
  D118*2003  เครื่องยนต์สันดาปภายใน   3-0-3 

(Internal Combustion Engine) 
  D118*2004  เชื้อเพลิงและวัสดุหล่อลื่น   2-0-2 

(Fuel And Lubricants) 
  D118*2005  งานทดลองเครื่องกล   1-2-2 

(Mechanicals Laboratory ) 
   3) กลุ่มทักษะวิชาชีพเลือก  12 หน่วยกิต 

 ให้เลือกเรียนรายวิชาในกลุ่มทักษะวิชาชีพเลือกตามที่ก าหนด และให้เลือกเรียนรายวิชาในสาขางาน
ใดสาขางานหนึ่งให้ครบตามที่ก าหนดในกรณีที่ต้องการให้ผู้เรียนได้สาขางานนั้น หรือเลือกเรียนจากสาขางาน
อ่ืน ๆ รวมกันจนครบหน่วยกิตท่ีก าหนด 

  3.1 สาขางานเทคโนโลยียานยนต์ 
    รหัสวิชา ชื่อวิชา  ท-ป-น 

D118*2101  งานระบบเครื่องยนต์แก๊สโซลีนควบคุมด้วยอิเล็กทรอนิกส์  1-3-2 
(Electronic Control Gasoline Engine) 

D118*2102  งานระบบเครื่องยนต์ดีเซลควบคุมด้วยอิเล็กทรอนิกส์  1-3-2 
(Electronic Control Diesel Engine) 

D118*2103  งานเทคโนโลยีนวัตกรรมยานยนต์    1-6-3 
(Innovation Vehicle Technology Practice) 

D118*2104  งานไฟฟ้ายานยนต์      1-6-3 
(Electrical Vehicle Practice) 

D118*2105  งานปรับแต่งเครื่องยนต์      1-6-3 
(Engine Tune-Up) 
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D118*2106  งานเชื้อเพลิงแก๊สยานยนต์     1-6-3 
(Fuel Gas for Vehicle Practice) 

D118*2107  งานเกียร์อัตโนมัติ      2-3-3 
(Automatic Transmission Gear) 

D118*2108  งานเครื่องล่างและส่งก าลังยานยนต์    1-6-3 
(Suspension and Transmission Practice) 

D118*2109  งานตรวจวิเคราะห์ยานยนต์     1-6-3 
(Vehicle Diagnosis Practice) 

D118*2110  เทคโนโลยีดีเซล       2-0-2 
(Diesel Technology) 

D118*2111  งานตัวถังและพ่นสียานยนต์     1-6-3 
(Body and Painting Vehicle Practice) 

D118*2112  งานปรับอากาศยานยนต์      1-3-2 
(Vehicle Air-condition Practice) 

D118*2113  งานเครื่องมือกลยานยนต์      1-6-3 
(Machine for Vehicle Practice) 

   D118*2101 ถึง D118*2199 รายวิชาตามความช านาญเฉพาะด้าน   *-*-* 
        ของสถานประกอบการหรือตามยุทธศาสตร์ของภูมิภาค 
  3.2 สาขางานเทคโนโลยีเครือ่งกลเกษตร 

รหัสวิชา  ชื่อวิชา        ท-ป-น 
D118*2401  งานบริการเครื่องจักรกลเตรียมดิน     2-3-3 
   (Primary Tillage Machinery Practice) 
D118*2402  งานบริการเครื่องจักรกลงานสัตว์     2-3-3 
   (Animal Machinery Practice) 
D118*2403  เครื่องจักรกลเกษตรก่อนการเก็บเก่ียว    2-3-3 
   (Pre-Harvest Machinery) 
D118*2404  เครื่องจักรกลเกษตรหลังการเก็บเก่ียว    2-3-3 
   (Post-Harvest Machinery) 
D118*2405  เครื่องสูบน้ าและระบบส่งถ่าย     2-3-3 
   (Pump and Distribution System) 
D118*2406  งานเครื่องจักรกลอาหาร      2-3-3 
   (Food Machinery Practice) 
D118*2407  ระบบชลประทาน      1-6-3 
   (Irrigation System) 
D118*2408  งานแก้ปัญหาเครื่องกลเกษตร     2-3-3 
   (Agricultural Machinery Problem Solving Practice) 
D118*2409  วิศวกรรมส ารวจ       2-3-3 
   (Engineering Surveying) 
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D118*2410  งานไฟฟ้าในฟาร์มและการควบคุม     2-3-3 
   (Farm Electric Power and Controls Practice) 
D118*2411  งานฟาร์มแทรกเตอร์      2-3-3 
   (Farm Tractors Practice) 
D118*2412  การเก็บรักษาผลผลิตเกษตร     2-3-3 
   (Agricultural Products Storage) 
D118*2413  งานเครื่องมือขนถ่ายและขนส่งผลิตผลทางการเกษตร  2-3-3 
   (Handling and Transportation of Agricultural Products Practice) 
D118*2414  การถ่ายทอดก าลังเครื่องจักรกลเกษตร    3-0-3 
   (Agricultural Machinery Power Transmission) 
D118*2415  การใช้คอมพิวเตอร์ในงานเครื่องจักรกลเกษตร   2-3-3 
   (Computer for Agricultural Machinery) 
D118*2416  เศรษฐศาสตร์ในงานเครื่องจักรกลเกษตร    2-0-2 
   (Economic for Agricultural Machinery) 
D118*2417  การวางแผนและการบริหารงานการเกษตร    2-0-2 
   (Agricultural Management and Planning) 
D118*2418  การบรรจุหีบห่อผลิตผลเกษตร     2-3-3 
   (Packing Agricultural Products) 
D118*2419  เทคโนโลยีการแปรรูปผลิตภัณฑ์การเกษตร    2-3-3 
   (Agricultural Process Technology) 
D118*2420  พลังงานทดแทนเพ่ือการเกษตร     2-0-2 
   (Renewable Energy for Agriculture ) 
D118*2421  สิ่งแวดล้อมเพ่ือการเกษตร     2-0-2 
   (Environment for Agriculture) 
D118*2422  งานเครื่องจักรกลในงานอุตสาหกรรมเกษตร   2-3-3 
   (Agro Industry Machinery Practice) 
D118*2423  การประยุกต์ระบบไฮดรอลิกส์ในเครื่องจักรกลเกษตร  2-3-3 
   (Applied Hydraulic System for Agricultural Machinery) 
D118*2401 ถึง D118*2499 รายวิชาตามความช านาญเฉพาะด้าน  *-*-* 
        ของสถานประกอบการหรือตามยุทธศาสตร์ของภูมิภาค 

  3.3 สาขางานเทคโนโลยีซ่อมตัวถังและสีรถยนต์ 
รหัสวิชา  ชื่อวิชา        ท-ป-น 
D118*2601  การวิเคราะห์ความเสียหายของตัวถังรถยนต์   2-3-3 

(Body Damage Diagnosis) 
D118*2602  เทคโนโลยีการซ่อมตัวถังรถยนต์     2-3-3 

(Body Repair Technology) 
D118*2603  เทคโนโลยีการเชื่อมตัวถังรถยนต์     2-3-3 

(Body Welding Technology) 
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D118*2604  เทคโนโลยีพลาสติกและไฟเบอร์กลาส    2-3-3 
(Plastic and Fiberglass Technology) 

D118*2605  เทคโนโลยีการซ่อมสีและพ่นสีรถยนต์    2-3-3 
(Repair and Painting Technology) 

D118*2606  ปัญหาพิเศษงานซ่อมสีรถยนต์     2-3-3 
(Special Repair and Painting) 

D118*2607  ความปลอดภัยและการควบคุมมลพิษ    2-0-2 
(Safety and Pollution Control) 

D118*2608  การประกันภัยรถยนต์      2-0-2 
(Car Insurance) 

D118*2609  ธุรกิจศูนย์บริการซ่อมตัวถังและสีรถยนต์    2-0-2 
(Repair and Painting Center) 

D118*2610  การบริหารศูนย์บริหารซ่อมตัวถังและสีรถยนต์   2-0-2 
(Repair and Painting Center Management) 

D118*2601 ถึง D118*2699 รายวิชาตามความช านาญเฉพาะด้าน  *-*-* 
          ของสถานประกอบการ หรือตามยุทธศาสตร์ของภูมิภาค 
 3.4 สาขางานเทคโนโลยียานยนต์สมัยใหม่ 

รหัสวิชา  ชื่อวิชา        ท-ป-น 
D118*2906 งานเทคโนโลยียานยนต์สมัยใหม่                          2-3-3 

( Electrical Vehicle Technology) 
D118*2907 งานต้นก าลังยานยนต์สมัยใหม่    2-3-3 

(Modern Vehicle power System)           
D118*2908  งานระบบไฟฟ้ายานยนต์สมัยใหม่    2-3-3 

(Modern Electrical Vehicle System) 
D118*2909  งานเครื่องล่างยานยนต์สมัยใหม่    2-3-3 

(Modern Vehicle Suspension System) 
D118*2910  งานส่งก าลังยานยนต์สมัยใหม่    2-3-3 

(Modern Vehicle Transmission System) 
D118*2901 ถึง D118*2999 รายวิชาตามความช านาญเฉพาะด้าน  *-*-* 

          ของสถานประกอบการ หรือตามยุทธศาสตร์ของภูมิภาค  
4) ฝึกประสบการณ์ทักษะวิชาชีพ       4 หน่วยกิต 

   ให้เลือกเรียนรายวิชา D118*8001 หรือรายวิชา D118*8002 และ D118*8003  
    รหัสวิชา ชื่อวิชา  ท-ป-น 
  D118*8001  ฝึกงาน        0-216-4 

  (On-the-Job Training) 
D118*8002  ฝึกงาน 1       0-108-2 

(On-the-Job Training 1) 
D118*8003  ฝึกงาน 2      0-108-2 

(On-the-Job Training 2) 
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  5) โครงการพัฒนาทักษะวิชาชีพ   4 หน่วยกิต 
   ให้เลือกเรียนรายวิชา D118*501 หรือรายวิชา D118*8502 และ D118*8503  
    รหัสวิชา ชื่อวิชา  ท-ป-น 

D118*8501  โครงการ        0-8-4 
  (Project) 
D118*8502  โครงการ 1       0-4-2 
  (Project 1) 
D118*8503  โครงการ 2       0-4-2 

(Project 2) 
   
  18.5.4 หมวดวิชาเลือกเสรี 6 หน่วยกิต 

ให้เลือกเรียนตามความถนัดและความสนใจจากรายวิชาในหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง  
มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ทุกประเภทวิชา สาขาวิชาและหมวดวิชา โดยต้องไม่เป็นรายวิชาที่เคยศึกษามาแล้วและ
ต้องไม่เป็นรายวิชาที่ก าหนดให้ศึกษาโดยไม่นับหน่วยกิตรวมในเกณฑ์การส าเร็จการศึกษา 

 
  18.5.5 กิจกรรมเสริมหลักสูตร         2 ชั่วโมงต่อสัปดาห ์
  กิจกรรมเสริมหลักสูตร เป็นส่วนที่ส่งเสริมการพัฒนาทักษะชีวิตและหรือทักษะวิชาชีพ ที่มีกิจกรรม
เกี่ยวกับการปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม ระเบียบวินัย ปลูกฝังจิตส านึกและเสริมสร้างการเป็นพลเมือง
ไทย พลเมืองโลก ท านุบ ารุงขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงาม และส่งเสริมการท างานโดยใช้กระบวนการกลุ่ม
ในการท าประโยชน์ต่อชุมชน  

     กิจกรรมเสริมหลักสูตร 2 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ 
D000*2001 กิจกรรมเสริมทักษะวิชาชีพ 1 

Professional Skills Activities 1 
0-2-0 

D000*2002 กิจกรรมเสริมทักษะวิชาชีพ 2 
Professional Skills Activities 2 

0-2-0 

D000*2003 กิจกรรมเสริมทักษะวิชาชีพ 3 
Professional Skills Activities 3 

0-2-0 

D000*2004 กิจกรรมเสริมทักษะวิชาชีพ 4 
Professional Skills Activities 4 

0-2-0 
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18.6 แผนการศึกษา 
แผนการศึกษาเสนอแนะ  

แผนการศึกษาเสนอแนะ สาขาวิชาเทคนิคเครื่องกล 
(กรณีรับผู้ส าเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบเท่า) 

 
ปีการศึกษาที่  1 

  ภาคการศึกษาที่ 1 
D000-1201 ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารทางธุรกิจและสังคม  3-0-3 
D000-1406 แคลคูลัสพ้ืนฐาน   3-0-3 
D118*2004 เชื้อเพลิงและวัสดุหล่อลื่น   2-0-2 
D000-1302 วิทยาศาสตร์เพื่องานเครื่องกลและการผลิต   2-2-3 
D000-1101 ภาษาไทยเพ่ือสื่อการในงานอาชีพ   3-0-3 
D000-1502 เศรษฐกิจพอเพียง   3-0-3 
D017*2001 เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการจัดการอาชีพ   2-2-3 
D100*0109 เทอร์โมไดนามิกส์   3-0-3 
D000*2001  กิจกรรมเสริมทักษะวิชาชีพ 1   0-2-0 

   รวม  23   หน่วยกิต 
 
  ภาคการศึกษาที่  2 

D000-1602 การบริหารจัดการสุขภาพเพ่ือภาวะผู้น า   3-0-3 
D203*2106 การบริหารงานคุณภาพในองค์การ    3-0-3 
D100*0101 กลศาสตร์วิศวกรรม     3-0-3 
D118*2003 เครื่องยนต์สันดาปภายใน     3-0-3 
D000-1210 ภาษาอังกฤษเพ่ืออุตสาหกรรมธุรกิจบริการ   3-0-3 
D100*0102 กลศาสตร์ของไหล     3-0-3 
D100*0104 นิวแมติกส์และไฮดรอลิกส์     2-2-3 
D100*0125 การจัดการความปลอดภัย     1-2-2 
D000*2002  กิจกรรมเสริมทักษะวิชาชีพ 2    0-2-0 

 รวม  23   หน่วยกิต 
   

ปีการศึกษาที่  2 
  ภาคการศึกษาที่ 1 
  D118*xxxx วิชาชีพเลือก 1   1-6-3  
  D118*xxxx วิชาชีพเลือก 2   1-6-3 
  D118*xxxx วิชาชีพเลือก 3   1-6-3  
  D118*xxxx วิชาชีพเลือก 4   1-6-3 
  D101*8501 ฝึกงาน         0-216-4 
  D000*2003  กิจกรรมเสริมทักษะวิชาชีพ 3   0-2-0 

รวม  16   หน่วยกิต 
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  ภาคการศึกษาที่  2 

D408*2133 กฎหมายทั่วไปเกี่ยวกับงานอาชีพ    1-0-1 
D100*0105 ความแข็งแรงของวัสดุ     3-0-3 
D118*2001 งานส่งถ่ายก าลัง      2-3-3 
D118*2005 งานทดลองเครื่องกล     1-2-2 
D118*2002 เครื่องท าความเย็นและปรับอากาศ    2-3-3 
D101*8501 โครงการ      0-8-4 
Dxxx*xxxx วิชาเลือกเสรี 1      3-0-3 
Dxxx*xxxx วิชาเลือกเสรี 2      3-0-3 
D000*2004  กิจกรรมเสริมทักษะวิชาชีพ 4    0-2-0 

   รวม  22   หน่วยกิต 
 
  
หมายเหตุ   1) กลุ่มทักษะวิชาชีพเลือกให้เลือกตามสาขางานที่ตนเองถนัดและสนใจ  
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แผนการศึกษาเสนอแนะ  
แผนการศึกษาเสนอแนะ สาขาวิชาเทคนิคเครื่องกล 

กรณีรับผู้ส าเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือเทียบเท่า หรือ ปวช. ที่ไม่มีความรู้
พื้นฐานทางช่างยนต์ (สาขาวิชาที่ไม่เกี่ยวเนื่องกับที่เปิดสอน) 

 
ปีการศึกษาที่  1 

  ภาคการศึกษาที่ 1 
D100*0003 งานไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์*   1-3-2 
D100*0008 งานคอมพิวเตอร์เบื้องต้น*   1-2-2 
D100*0007 งานเชื่อมโลหะแผ่น*   1-3-2 
D100*0009 งานเครื่องมือกลเบื้องต้น*   1-3-2 
D100*0001 งานเทคนิคพ้ืนฐาน*   0-6-2 
D000-1101 ภาษาไทยเพ่ือสื่อการในงานอาชีพ   3-0-3 
D000-1502 เศรษฐกิจพอเพียง   3-0-3 
D017*2001 เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการจัดการอาชีพ   2-2-3 
D100*0109 เทอร์โมไดนามิกส์   3-0-3 
D000*2001  กิจกรรมเสริมทักษะวิชาชีพ 1   0-2-0 

   รวม  12   หน่วยกิต 
 
  ภาคการศึกษาที่  2 

D000-1201 ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารทางธุรกิจและสังคม  3-0-3 
D000-1406 แคลคูลัสพ้ืนฐาน      3-0-3 
D118*2004 เชื้อเพลิงและวัสดุหล่อลื่น     2-0-2 
D000-1302 วิทยาศาสตร์เพื่องานเครื่องกลและการผลิต   2-2-3 
D000-1602 การบริหารจัดการสุขภาพเพ่ือภาวะผู้น า   3-0-3 
D203*2106 การบริหารงานคุณภาพในองค์การ    3-0-3 
D100*0101 กลศาสตร์วิศวกรรม     3-0-3 
D118*2003 เครื่องยนต์สันดาปภายใน     3-0-3 
D000*2002  กิจกรรมเสริมทักษะวิชาชีพ 2    0-2-0 

 รวม  23   หน่วยกิต 
 

  ภาคการศึกษาฤดูร้อน 
D118*0001 งานจักรยานยนต์และเครื่องยนต์เล็ก*   1-3-2 
D100*0004 วัสดุช่าง*      2-0-2 
D118*0002 งานเครื่องยนต์แก๊สโซลีนและดีเซล*   1-6-3 
D118*0003 งานเครื่องล่างและส่งก าลังรถยนต์*    1-3-2 
D100*0002 เขียนแบบเทคนิค *     1-3-2 

   รวม  -    หน่วยกิต 
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ปีการศึกษาที่  2 
  ภาคการศึกษาที่ 1 
  D118*xxxx วิชาชีพเลือก 1   1-6-3  
  D118*xxxx วิชาชีพเลือก 2   1-6-3 
  D118*xxxx วิชาชีพเลือก 3   1-6-3  
  D118*xxxx วิชาชีพเลือก 4   1-6-3 
  D101*8501 ฝึกงาน         0-216-4 
  D000*2003  กิจกรรมเสริมทักษะวิชาชีพ 3   0-2-0 

รวม  16   หน่วยกิต 
 

  ภาคการศึกษาที่  2 
D000-1210 ภาษาอังกฤษเพ่ืออุตสาหกรรมธุรกิจบริการ   3-0-3 
D100*0102 กลศาสตร์ของไหล     3-0-3 
D100*0104 นิวแมติกส์และไฮดรอลิกส์     2-2-3 
D100*0125 การจัดการความปลอดภัย     1-2-2 
D408*2133 กฎหมายทั่วไปเกี่ยวกับงานอาชีพ    1-0-1 
D100*0105 ความแข็งแรงของวัสดุ     3-0-3 
D118*2001 งานส่งถ่ายก าลัง      2-3-3 
D118*2005 งานทดลองเครื่องกล     1-2-2 
D118*2002 เครื่องท าความเย็นและปรับอากาศ    2-3-3 
D000*2004  กิจกรรมเสริมทักษะวิชาชีพ 4    0-2-0 

   รวม  23   หน่วยกิต 
 
  ภาคการศึกษาฤดูร้อน 
  D101*8501 โครงการ   0-8-4 
  Dxxx*xxxx วิชาเลือกเสรี 1   3-0-3 
  Dxxx*xxxx วิชาเลือกเสรี 2   3-0-3 
   รวม  10   หน่วยกิต 
 
หมายเหตุ   1) * เป็นรายวิชาปรับพื้นฐานวิชาชีพไม่นับหน่วยกิต 

2)  กลุ่มทักษะวิชาชีพเลือกให้เลือกตามสาขางานที่ตนเองถนัดและสนใจ 
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 18.7 ค าอธิบายรายวิชา 
 

วิชาปรับพื้นฐานวิชาชีพ สาขาวิชาเทคนิคเครื่องกล 
หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช 2561 

 
D100*0001  งานเทคนิคพ้ืนฐาน      0-6-2 
  (Basic Technical Practice) 
D100*0002  เขียนแบบเทคนิค      1-3-2 
  (Technical Drawing) 
D100*0003  งานไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์     1-3-2 
  (Electronic and Electrical Practice) 
D100*0004  วัสดุช่าง       2-0-2 
  (Materials) 
D100*0007  งานเชื่อมและโลหะแผ่น      1-3-2 
  (Welding and Sheet Metal) 
D100*0008  งานคอมพิวเตอร์เบื้องต้น      1-2-2 
  (Basic Computer) 
D100*0009  งานเครื่องมือกลเบื้องต้น      1-3-2 
  (Basic Machine Tools) 

 D118*0001 งานจักรยานยนต์และเครื่องยนต์เล็ก    1-3-2 
(Motorcycle and Small Engine Practice) 

D118*0002  งานเครื่องยนต์แก๊สโซลีนและเครื่องยนต์ดีเซล   1-6-3 
(Gasoline and Diesel Engine Practice) 

D118*0003  งานเครื่องล่างและส่งก าลังรถยนต์     1-3-2 
(Suspension and Transmission Practice) 
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D100*0001  งานเทคนิคพื้นฐาน        0 – 6 - 2 
       (Basic Technical Practice) 
 
จุดประสงค์รายวิชา เพื่อให้ 
 1. รู้และเข้าใจเกี่ยวกับการใช้ การบ ารุงรักษาเครื่องมือและเครื่องมือกลเบื้องต้น 
 2. มีทักษะเกี่ยวกับการปฏิบัติงานผลิตชิ้นงานตามขั้นตอน แก้ปัญหา และน าไปประยุกต์ใช้กับงานอ่ืนได้ 

 3. มีเจตคติและกิจนิสัยที่ดีในการท างานด้วยความอดทน ปลอดภัย ผลงานประณีตเรียบร้อย        
     ละเอียด รอบคอบ เป็นระเบียบ สะอาด ตรงต่อเวลา มีความซื่อสัตย์ รับผิดชอบ และรักษา     
      สภาพแวดล้อม 
    

สมรรถนะรายวิชา 
1. แสดงความรู้เกี่ยวกับหลักการ การใช้ การบ ารุงรักษาเครื่องมือ และเครื่องมือกลเบื้องต้นในการ 

  ผลิตชิ้นงาน 
 2. ใช้และบ ารุงรักษาเครื่องมือ และเครื่องมือกลเบื้องต้น 
 3. ปรับแต่ง ปรับตั้ง และลับคมตัดเครื่องมือกลในงานช่างเครื่องกล 
 4. ร่างแบบบนชิ้นงาน แปรรูป ขึ้นรูป ประกอบ และปรับชิ้นงานโลหะด้วยเครื่องมือ (Hand tools) 
   และเครื่องมือกลเบื้องต้นตามแบบสั่งงาน 
 
ค าอธิบายรายวิชา 
 ปฏิบัติเกี่ยวกับ การใช้ การบ ารุงรักษาเครื่องมือ (Hand tools) และเครื่องมือกลเบื้องต้น ความ
ปลอดภัยในการปฏิบัติงาน งานวัดและตรวจสอบ งานร่างแบบ งานเลื่อย งานสกัด งานตะไบ งานเจาะ งาน
ลับคมตัด งานท าเกลียวงานเครื่องมือกลเบื้องต้น และงานประกอบ 
 
  



27 
 

D100*0002  เขียนแบบเทคนิค        1 – 3 - 2 
       (Technical Drawing) 
 
จุดประสงค์รายวิชา เพื่อให้ 
 1. เข้าใจหลักการเขียนแบบเทคนิค การใช้เครื่องมือเขียนแบบ 
 2. สามารถเขียนภาพสองมิติ ภาพสามมิติ ภาพฉาย ภาพคลี่เบื้องต้น การบอกขนาดมิติที่ซับซ้อนและ    
       แบบสั่งงาน 

 3. มีเจตคติท่ีดี ในการปฏิบัติงานอย่างประณีตเรียบร้อย มีระเบียบวินัย อดทน มีกิจนิสัยในการ            
ท างานด้วยความรอบคอบและปลอดภัย 

 
สมรรถนะรายวิชา 
 1. แสดงความรู้เกี่ยวกับหลักการเขียนแบบเทคนิค และการใช้เครื่องมือเขียนแบบ 
 2. เขียนภาพสองมิติ ภาพสามมิต ิภาพฉาย ภาพคลี่เบื้องต้น การบอกขนาดมิติที่ซับซ้อน และแบบสั่งงาน 
 
ค าอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับ หลักการเขียนแบบเทคนิคเบื้องต้น มาตรฐานงานเขียนแบบเทคนิค      
เส้นตัวเลขตัวอักษร มาตราส่วน องค์ประกอบของการบอกขนาดมิติ กระดาษเขียนแบบ การใช้อุปกรณ์เขียน
แบบเบื้องต้นการเขียนเส้น มุม ตัวเลข ตัวอักษร สัญลักษณ์งานช่างอุตสาหกรรม การใช้มาตราส่วน           การ
บอกขนาดมิติ การสร้างรูปทรงเรขาคณิต ภาพสองมิติ ภาพสามมิติ หลักการฉายภาพฉาย (Orthographic 
Projection) มุมที่ 1 และมุมที่ 3 ภาพพิคทอเรียล (Pictorial) ภาพตัด ภาพช่วย ภาพคลี่เบื้องต้น การบอก
ขนาดมิติท่ีซับซ้อน และแบบสั่งงาน การอ่านสัญลักษณ์เบื้องต้นในงานช่างอุตสาหกรรม 
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D100*0003  งานไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์       1 – 3 - 2 
       (Electronic and Electrical Practice)  
 
จุดประสงค์รายวิชา เพื่อให้ 
 1. เข้าใจหลักการไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้น เครื่องมือวัดทางไฟฟ้า วัสดุ อุปกรณ์วงจรไฟฟ้า 
              วงจรอิเล็กทรอนิกส์ และวิธีป้องกันอันตรายจากไฟฟ้า 
 2. สามารถติดตั้ง ตรวจสอบ ประกอบวงจรและควบคุมอุปกรณ์ไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้น 
 3. มีเจตคติท่ีดี ปฏิบัติงานอย่างประณีตเรียบร้อย มีระเบียบวินัย อดทน มีกิจนิสัยในการท างาน 
        ด้วยความรอบคอบและปลอดภัย 
 
สมรรถนะรายวิชา 
 1. แสดงความรู้เกี่ยวกับหลักการของทฤษฎีไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้น วิธีป้องกันอันตรายจากไฟฟ้า 
 2. ใช้เครื่องมือวัดทางไฟฟ้า วัสดุ อุปกรณ ์วงจรไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ 
 3. ติดต้ัง ตรวจสอบ ประกอบวงจร ควบคุมอุปกรณ์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้น 
 
ค าอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับ หลักการของทฤษฎีไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้น มาตรการความ
ปลอดภัยเกี่ยวกับไฟฟ้า ทฤษฎีอิเล็กตรอน ความต้านทาน ตัวน า ฉนวน แหล่งก าเนิดไฟฟ้า หน่วยวัดไฟฟ้า  การ
ใช้เครื่องมือวัดไฟฟ้าเบื้องต้น สัญลักษณ์และอุปกรณ์ติดตั้งไฟฟ้า สายไฟฟ้า อุปกรณ์ป้องกันและการต่อสายดิน 
การท างานของเครื่องใช้ไฟฟ้าขนาดเล็ก โครงสร้าง สัญลักษณ์ คุณสมบัติ และวงจรใช้งานของตัวต้านทาน 
คาปาซิเตอร์ อินดักเตอร์ไดโอด ทรานซิสเตอร์ เอสซีอาร์ วัสดุอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ หม้อแปลงไฟฟ้า สวิตช์ 
ขั้วต่อสาย ปลั๊ก แจ๊ค รีเลย์ล าโพง ไมโครโฟน เครื่องมือกล หัวแร้งบัดกร ีคีม ไขควง การใช้เครื่องมือวัดพ้ืนฐาน
ที่จ าเป็นในทางอิเล็กทรอนิกส์มัลติมิเตอร์ เครื่องจ่ายก าลังงานไฟฟ้า เครื่องก าเนิดสัญญาณ และออสซิลโลสโคป 
การประกอบและทดสอบวงจรอิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้น 
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D100*0004  วัสดุช่าง         2 – 0 - 2 
       (Materials) 
 
จุดประสงค์รายวิชา เพื่อให้ 
 1. เข้าใจหลักการจ าแนกชนิด การแบ่งกลุ่ม ลักษณะ มาตรฐาน สมบัติการใช้งานของวัสดุในงาน        
        อุตสาหกรรม 
 2. สามารถจ าแนก เลือกใช้ ตรวจสอบสมบัติตามมาตรฐานของวัสดุในงานอุตสาหกรรม 
 3. มีเจตคติท่ีดีในการท างาน มีความละเอียดรอบคอบ ค านึงถึงความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม 
 
สมรรถนะรายวิชา 

 1. แสดงความรู้เกี่ยวกับชนิด แบ่งกลุ่ม ลักษณะ มาตรฐาน สมบัติการใช้งานของวัสดุในงาน    
    อุตสาหกรรม 
 2. แสดงความรู้เกี่ยวกับการเลือกใช้ ตรวจสอบสมบัติตามมาตรฐานของวัสดุในงานอุตสาหกรรม 
 3. แสดงความรู้เกี่ยวกับการตรวจสอบ ป้องกันการกัดกร่อนของวัสดุในงานอุตสาหกรรม 
 
ค าอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาเกี่ยวกับคุณลักษณะ ชนิด มาตรฐาน กรรมวิธีการผลิต การใช้งาน การกัดกร่อนและ การ
ป้องกันวัสดุชนิดต่าง ๆ ในงานอุตสาหกรรม โลหะ อโลหะ โลหะผสม อิทธิพลของธาตุต่าง ๆ ที่มีต่อโลหะผสม 
วัสดุเชื้อเพลิงและสารหล่อลื่น วัสดุไฟฟ้า วัสดุอิเล็กทรอนิกส์ วัสดุก่อสร้าง และวัสดุสังเคราะห์ การตรวจสอบ
วัสดุเบื้องต้น 
 
  



30 
 

D100*0007  งานเชื่อมและโลหะแผ่น        1 – 3 - 2 
      (Welding and Sheet Metal) 
 
จุดประสงค์รายวิชา เพื่อให้ 
 1. เข้าใจหลักการเบื้องต้นในงานเชื่อมและโลหะแผ่น 
 2. สามารถเขียนแบบแผ่นคลี่ จัดเตรียมเครื่องมือ อุปกรณ์ข้ึนรูป ประกอบงานโลหะแผ่น เตรียม   
     ชิ้นงานงานเชื่อมไฟฟ้า เชื่อมแก๊ส แล่นประสานแผ่นเหล็กกล้า รอยต่อชนและต่อตัวที 
 3. มีเจตคติท่ีดีในการปฏิบัติงานอย่างประณีตเรียบร้อย มีระเบียบวินัย อดทน มีกิจนิสัยในการท างาน 
         ด้วยความรอบคอบและปลอดภัย 
 
สมรรถนะรายวิชา 
 1. แสดงความรู้เกี่ยวกับหลักการเบื้องต้นในงานเชื่อมและงานโลหะแผ่น 
 2. เขียนแบบแผ่นคลี่ จัดเตรียมเครื่องมืออุปกรณ์ ขึ้นรูป ประกอบงานโลหะแผ่นตามแบบ 
 3. เชื่อมไฟฟ้า และเชื่อมแก๊ส แล่นประสานแผ่นเหล็กกล้า รอยต่อชนและต่อตัวทีตามหลักการ 
 
ค าอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับ หลักการเชื่อมแก๊สและเชื่อมไฟฟ้าเบื้องต้น การแล่นประสาน การเชื่อม
แผ่นเหล็กกล้าในต าแหน่งท่าเชื่อมต่าง ๆ รอยต่อชน ตัวทีและต่อหน้าแปลน งานโลหะแผ่นเบื้องต้น การเขียน
แผ่นคลี่อย่างง่าย การข้ึนรูป การประกอบชิ้นงานโลหะแผ่น 
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D100*0008  งานคอมพิวเตอร์เบื้องต้น       1 – 2 - 2 
       (Basic Computer) 
 
จุดประสงค์รายวิชา เพื่อให้ 
 1. เข้าใจหลักการ และกระบวนการด้านคอมพิวเตอร์การใช้โปรแกรมส าเร็จรูป การใช้อินเทอร์เน็ตใน 
      งานอาชีพ 
 2. ใช้ระบบปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ และโปรแกรมส าเร็จรูปตามลักษณะงานอาชีพ 

 3. มีเจตคติและกิจนิสัยที่ดีในการท างานอย่างเป็นระบบ รับผิดชอบ รอบคอบ ปลอดภัย และมี                  
       คุณธรรม จริยธรรม 

 
สมรรถนะรายวิชา 
 1. แสดงความรู้เกี่ยวกับหลักการและกระบวนการใช้คอมพิวเตอร์เบื้องต้น ระบบปฏิบัติการโปรแกรม 
       ส าเร็จรูปและอินเตอร์เน็ตในงานอาชีพ 
 2. ใช้ระบบปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ และโปรแกรมส าเร็จรูปตามลักษณะงานอาชีพ 
 3. สืบค้นข้อมูลสารสนเทศในงานอาชีพโดยใช้อินเทอร์เน็ต 
 
ค าอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับ การใช้คอมพิวเตอร์เบื้องต้น การใช้ระบบปฏิบัติการ การใช้โปรแกรม
ประมวลผลค าเพื่อจัดท าเอกสาร การใช้โปรแกรมตารางค านวณ การใช้โปรแกรมการน าเสนอผลงาน หรือ
การใช้โปรแกรมส าเร็จรูปอื่น ๆ ตามลักษณะงานอาชีพ การใช้อินเทอร์เน็ตสืบค้นข้อมูล จริยธรรม และ
ความรับผิดชอบในการใช้คอมพิวเตอร์กับงานอาชีพ 
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D100*0009  งานเครื่องมือกลเบื้องต้น       1 – 3 - 2 
       (Basic Machine Tools) 
 
จุดประสงค์รายวิชา เพื่อให้ 
 1. มีความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการท างาน การค านวณ ในงานเครื่องมือกลพื้นฐาน 
 2. สามารถปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานลับคมตัด งานตัด เจาะ กลึง กัด ไส ด้วยเครื่องมือกลเบื้องต้น 

3. มีเจตคติและมีกิจนิสัยที่ดีในการท างาน ด้วยความละเอียดรอบคอบ ปลอดภัย เป็นระเบียบ      
สะอาด  ตรงต่อเวลา มีความซื่อสัตย์ รับผิดชอบ และรักษาสภาพแวดล้อม 

 
สมรรถนะรายวิชา 

 1. แสดงความรู้เกี่ยวกับหลักการท างาน การค านวณ การบ ารุงรักษา การปรับตั้ง การใช้งาน      
เครื่องมือกลพื้นฐานตามคู่มือ 

 2. ปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานลับคมตัด งานตัด เจาะ กลึง กัด ไส ด้วยเครื่องมือกลเบื้องต้นตามแบบสั่งงาน 
 
ค าอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับ การจ าแนกชนิด ส่วนประกอบ หลักการท างาน การบ ารุงรักษาและ
หลักความปลอดภัยในการปฏิบัติงานกับเครื่องมือกลพื้นฐาน การค านวณค่า ความเร็วรอบ ความเร็วตัด
อัตราการป้อนองค์ประกอบที่จ าเป็นในการปฏิบัติงาน งานลับคมตัด งานตัด งานกลึง งานกัด งานไส งาน
เจาะ ตามแบบสั่งงาน และหลักความปลอดภัย 
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D118*0001  งานจักรยานยนต์และเครื่องยนต์เล็ก      1 – 3 - 2 
(Motorcycle and Small Engine Practice) 

 
จุดประสงค์รายวิชา เพื่อให้ 
 1. เข้าใจเกี่ยวกับโครงสร้างและหลักการท างานของจักรยานยนต์และเครื่องยนต์เล็ก 
 2. มีทักษะในการถอดประกอบตรวจวิเคราะห์แก้ไขปัญหาข้อขัดข้องและซ่อมจักรยานยนต์และ 
    เครื่องยนต์เล็ก 
 3. มีกิจนิสัยในการท างานที่ดีมีวินัยตรงต่อเวลาซื่อสัตย์ประหยัดและปลอดภัย 
 
สมรรถนะรายวิชา 
 1. แสดงความรู้เกี่ยวกับโครงสร้างและหลักการท างานของจักรยานยนต์และเครื่องยนต์เล็ก 
 2. แสดงความรู้เกี่ยวกับการถอดประกอบตรวจวิเคราะห์แก้ไขปัญหาข้อขัดข้องและซ่อมจักรยานยนต์
    และเครื่องยนต์เล็ก 
 3. ถอดประกอบตรวจวิเคราะห์แก้ไขปัญหาข้อขัดข้องและซ่อมจักรยานยนต์และเครื่องยนต์เล็ก 
 
ค าอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาและปฏิบัติการท างานการใช้เครื่องมือการถอดประกอบตรวจสอบชิ้นส่วนของระบบต่าง ๆ การ
ปรับแต่งและการบ ารุงรักษาจักรยานยนต์และเครื่องยนต์เล็ก รวมทั้งประมาณราคาค่าบริการ 
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D118*0002  งานเครื่องยนต์แก๊สโซลีนและเครื่องยนต์ดีเซล     1 – 6 - 3 
(Gasoline and Diesel Engine Practice) 

 
จุดประสงค์รายวิชา เพื่อให้ 
 1. เข้าใจเกี่ยวกับโครงสร้างและหลักการท างานของเครื่องยนต์แก๊สโซลีนและดีเซล 
 2. สามารถถอดประกอบตรวจวิเคราะห์แก้ไขปัญหาข้อขัดข้องและซ่อมเครื่องยนต์แก๊สโซลีน  
    และดีเซล 
 3. มีกิจนิสัยในการท างานที่ดีมีวินัยตรงต่อเวลาซื่อสัตย์ประหยัดและปลอดภัย 
 
สมรรถนะรายวิชา 
 1. แสดงความรู้เกี่ยวกับโครงสร้างและหลักการท างานของเครื่องยนต์แก๊สโซลีนและดีเซล 
 2. แสดงความรู้เกี่ยวกับการถอดประกอบตรวจวิเคราะห์แก้ไขปัญหาข้อขัดข้องและซ่อมเครื่องยนต์ 
    แก๊สโซลีนและดีเซล 
 3. ถอดประกอบตรวจวิเคราะห์แก้ไขปัญหาข้อขัดข้องและซ่อมเครื่องยนต์แก๊สโซลีนและดีเซล 
 
ค าอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับการท างานการใช้เครื่องมือ การถอดประกอบตรวจสอบชิ้นส่วนของระบบ
ต่าง ๆ การติดเครื่องยนต์การปรับแต่งและการบ ารุงรักษาเครื่องยนต์แก๊สโซลีนและดีเซล 
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D118*0003  งานเครื่องล่างและส่งก าลังรถยนต์      1 – 3 - 2 
(Suspension and Transmission Practice) 

 
จุดประสงค์รายวิชา เพื่อให้ 
 1. เข้าใจเกี่ยวกับโครงสร้างและหลักการท างานของเครื่องล่างและส่งก าลังรถยนต์ 
 2. สามารถถอดประกอบตรวจวิเคราะห์แก้ไขปัญหาข้อขัดข้องและซ่อมเครื่องล่างและส่งก าลังรถยนต์ 
 3. มีกิจนิสัยในการท างานมีวินัยตรงต่อเวลาซื่อสัตย์ประหยัดและปลอดภัย 
 
สมรรถนะรายวิชา 
 1. แสดงความรู้เกี่ยวกับโครงสร้างและหลักการท างานของเครื่องล่างและส่งก าลังรถยนต์ 
 2. แสดงความรู้เกี่ยวกับการถอดประกอบตรวจวิเคราะห์แก้ไขปัญหาข้อขัดข้องและซ่อมเครื่องล่าง 
    และส่งก าลังรถยนต์ 
 3. ถอดประกอบตรวจวิเคราะห์แก้ไขปัญหาข้อขัดข้องและซ่อมเครื่องล่างและส่งก าลังรถยนต์ 
 
ค าอธิบายรายวิชา 

ศึกษาและปฏิบัติการท างานการใช้เครื่องมือการถอดประกอบตรวจสอบชิ้นส่วนของระบบต่าง  ๆ 
ระบบเครื่องล่างและส่งก าลังรถยนต์ และการบ ารุงรักษาเครื่องล่างและส่งก าลัง 
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หมวดวิชาทักษะชีวิต  สาขาวิชาเทคนิคเครื่องกล 

หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช 2561 
 

1) กลุ่มทักษะภาษาและการสื่อสาร    9 หน่วยกิต 

  กลุ่มวิชาภาษาไทย      3 หน่วยกิต  
D000-1101  ภาษาไทยเพ่ือสื่อสารในงานอาชีพ    3-0-3 
  (Thai for Career Communication ) 

   กลุ่มวิชาภาษาต่างประเทศ      6 หน่วยกิต 
  D000-1201  ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารทางธุรกิจและสังคม  3-0-3 
    (English for Business and Social Communication) 

D000-1210  ภาษาอังกฤษเพ่ืออุตสาหกรรมธุรกิจบริการ   3-0-3 
  (English for Hospitality Industry) 

    
2) กลุ่มทักษะการคิดและการแก้ปัญหา      6 หน่วยกิต  

  กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์      3 หน่วยกิต 
D000-1302  วิทยาศาสตร์เพื่องานเครื่องกลและการผลิต   2-2-3 
  (Science for Mechanical Works)    

  กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์       3 หน่วยกิต 
  D000-1406  แคลคูลัสพ้ืนฐาน      3-0-3 
        (Basic Calculus) 
 
 3) กลุ่มทักษะทางสังคมและการด ารงชีวิต      6 หน่วยกิต 
  กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์             3 หน่วยกิต 

   D000-1502  เศรษฐกิจพอเพียง     3-0-3 
     (Sufficiency Economy) 
 กลุ่มวิชามนุษย์ศาสตร์      3 หน่วยกิต  

  D000-1602  การบริหารจัดการสุขภาพเพ่ือภาวะผู้น า   3-0-3 
    (Healthy Management for Leadership) 
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D000-1101  ภาษาไทยเพื่อสื่อสารในงานอาชีพ                                         3 – 0 - 3 
   (Thai for Career Communication) 
 
จุดประสงค์รายวิชา เพื่อให้ 
 1. มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้ภาษาไทยสื่อสารในงานอาชีพ 
 2. สามารถน าภาษาไทยไปใช้เป็นเครื่องมือ สื่อสารในงานอาชีพ 
 3. เห็นคุณค่าและความส าคัญของการใช้ภาษาไทยสื่อสารในงานอาชีพ  
 
สมรรถนะรายวิชา 
 1. เลือกใช้ถ้อยค าส านวน ระดับภาษา ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ เหมาะสมกับกาลเทศะ บุคคล โอกาส     
              และสถานการณ์ 
 2. วิเคราะห์ สังเคราะห์ และประเมินค่าสารในชีวิตประจ าวันและงานอาชีพจากสื่อประเภทต่าง ๆ    
              และน าเสนอข้อมูลตามหลักการ 
 3. พูดติดต่อกิจธุระ ธุรกิจ และพูดในโอกาสต่าง ๆ ของสังคมตามหลักการ  
 
ค าอธิบายรายวิชา  
 เขียนติดต่อกิจธุระ ธุรกิจ และเขียนรายงานตามหลักการ ค าอธิบายรายวิชาศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับ
หลักการใช้ภาษาไทยในการสื่อสาร การวิเคราะห์ สังเคราะห์และประเมินค่าสาร ในชีวิตประจ าวันและในงาน
อาชีพจากสื่อประเภทต่าง ๆ การน าเสนอข้อมูลหรือบรรยายสรุป การพูดในงานอาชีพ และในโอกาสต่าง ๆ ของ
สังคม การเขียนเพื่อติดต่อกิจธุระและธุรกิจ และการเขียนรายงานวิชาการหรือรายงานการวิจัย 
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D000-1201 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารทางธุรกิจและสังคม   3 – 0 - 3 
  (English for Business and Social Communication) 
 
จุดประสงค์รายวิชา เพื่อให้ 
 1. มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้ภาษาอังกฤษสื่อสารในงานอาชีพ 
 2. สามารถน าภาษาอังกฤษไปใช้เป็นเครื่องมือสื่อสารทางธุรกิจและสังคม 
 3. ตระหนักและเห็นประโยชน์ของการใช้ภาษาอังกฤษในงานอาชีพและการศึกษาต่อ 
 
สมรรถนะรายวิชา 
 1. ฟัง-ดูการสื่อสารในชีวิตประจ าวันและทางด้านธุรกิจจากสื่อโสตทัศน์ 
 2. พูดสื่อสารในชีวิตประจ าวัน และทางด้านธุรกิจ 
 3. อ่านข้อมูล เอกสารการปฏิบัติงาน เอกสารธุรกิจ จากสื่อสิ่งพิมพ์ต่าง ๆ หรือสื่อออนไลน์ 
 4. เขียนให้ข้อมูลส่วนตัว บันทึกรายละเอียด และจดหมายอิเล็กทรอนิคส์ 
 5. ใช้ภาษาตามมารยาทสังคมและวัฒนธรรมของเจ้าของภาษาในสถานการณ์ต่าง ๆ 
 6. ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศสืบค้นและฝึกฝนการฟัง พูด อ่านและเขียน พร้อมแสดงหลักฐานการเรียนรู้    
              ด้วยตนเอง 
 
ค าอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาและปฏิบัติ เกี่ยวกับทักษะการฟัง  พูด อ่านและเขียนภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารใน
ชีวิตประจ าวัน และทางด้านธุรกิจ การสนทนาสอบถามและให้ข้อมูลเบื้องต้นทางธุรกิจ การให้ข้อมูลส่วนบุคคล 
การให้ข้อมูล หรือค าแนะน าเกี่ยวกับสถานที่ สินค้า และบริการ โดยใช้บทบาทสมมุติ สถานการณ์จ าลอง 
สถานการณ์จริงใน ชีวิตประจ าวัน และสาขางานอาชีพที่เกี่ยวข้อง เข้าใจความเหมือนความแตกต่างระหว่าง
วัฒนธรรมตามมารยาท สังคม ประเพณีของเจ้าของภาษา การใช้กระบวนการเรียนรู้ และเทคโนโลยีสารสนเทศ
เพ่ือพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ 
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D000-1210 ภาษาอังกฤษเพื่ออุตสาหกรรมธุรกิจบริการ    3 – 0 - 3 
  (English for Hospitality Industry) 
 
จุดประสงค์รายวิชา เพื่อให้ 
 1. มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับภาษาอังกฤษเพ่ืออุตสาหกรรมธุรกิจบริการ 
 2. สามารถน าภาษาอังกฤษไปใช้เป็นเครื่องมือในการสื่อสาร 
 3. ตระหนักและเห็นประโยชน์ของการใช้ภาษาอังกฤษในงานอาชีพและการศึกษาต่อ 
 
สมรรถนะรายวิชา 
 1. ฟัง-ดูการสื่อสารภาษาอังกฤษในอุตสาหกรรมธุรกิจบริการจากสื่อโสตทัศน์ 
 2. พูดสื่อสารในการปฏิบัติงานธุรกิจบริการ 
 3. อ่านข้อมูล เอกสารการปฏิบัติงาน เอกสารงานธุรกิจบริการจากสื่อสิ่งพิมพ์ต่าง ๆ หรือสื่อออนไลน์ 
 4. เขียนให้ข้อมูล รายงานการปฏิบัติงาน 
 5. ใช้ค าศัพท์เทคนิคในงานธุรกิจบริการ 
 6. ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศสืบค้น และฝึกฝนการฟัง พูด อ่านและเขียน พร้อมแสดงหลักฐานการ 
             เรียนรู้ ด้วยตนเอง 
 
ค าอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับการฟัง พูด อ่าน และเขียนภาษาอังกฤษเพ่ือสื่อสารในอุตสาหกรรมธุรกิจ
บริการ การให้บริการที่พัก สิ่งอ านวยความสะดวก การบริการอาหารและเครื่องดื่ม การต้อนรับและดูแลลูกค้า 
การจัดงาน การสาธิตน าเสนอกิจกรรมบันเทิงต่าง ๆ การเดินทาง การท่องเที่ยว การให้ข้อมูลสิ่งอ านวยความ
สะดวก การอ่านคู่มือการปฏิบัติงาน ป้าย สัญลักษณ์ เรื่องเกี่ยวกับงานบริการ เอกสารทางธุรกิจ โฆษณา
ประกาศ ตาราง กราฟ ก าหนดการ การกรอกข้อมูลในแบบฟอร์ม การเขียนบันทึก รายงานการปฏิบัติงาน 
ปัญหา การแก้ปัญหา การใช้กระบวนการเรียนรู้และเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ 
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D000-1302 วิทยาศาสตร์เพื่องานเครื่องกลและการผลิต     2 – 2 - 3 
  (Science for Mechanical Works) 
 
จุดประสงค์รายวิชา เพื่อให้ 
 1. มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเวคเตอร์ การรวมและการคูณเวคเตอร์ แรงและสมดุลของแรง     
             การเคลื่อนที่ โมเมนต์และทอร์ก โมเมนตัม สมบัติของแข็ง ของเหลวและแก๊ส ปริมาณสาร  
             สัมพันธ์ ความร้อน และการถ่ายโอนความร้อน ปิโตรเลียมและผลิตภัณฑ์ 
 2. มีทักษะการค านวณ การทดลอง การวิเคราะห์และสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในงานอาชีพ  
 3. มีเจตคติที่ดีต่อวิทยาศาสตร์และกิจนิสัยที่ดีในการท างาน 
 
สมรรถนะรายวิชา 
 1. แสดงความรู้เกี่ยวกับเวคเตอร์ แรง โมเมนต์และสมดุลของแรง การเคลื่อนที ่โมเมนตัม ของแข็ง  
              ของเหลวและแก๊ส ปริมาณสารสัมพันธ์ ความร้อนและการถ่ายโอนความร้อน 
 2. ค านวณข้อมูลเกี่ยวกับเวคเตอร์ แรง การเคลื่อนที ่โมเมนตัมตามหลักการ 
 3. ส ารวจตรวจสอบเกี่ยวกับสมบัติของแข็ง ของเหลว และแก๊ส ปริมาณสารสัมพันธ์ ความร้อนและ  
              การถ่ายโอนความร้อน ปิโตรเลียมและผลิตภัณฑ์ตามกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ 
 4. ประยุกต์ใช้ความรู้จากการศึกษาวิทยาศาสตร์งานเครื่องกลและการผลิตในงานอาชีพ 
 
ค าอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาและปฏิบัติเกี ่ยวกับเวคเตอร์ การรวมและการคูณเวคเตอร์ แรงและสมดุลของแรง การ
เคลื่อนที่ โมเมนต์และทอร์ก โมเมนตัม สมบัติของแข็ง ของเหลว และแก๊ส ปริมาณสารสัมพันธ์ ความร้อน 
และการถ่ายโอนความร้อน ปิโตรเลียม และผลิตภัณฑ์ 
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D000-1406 แคลคูลัสพื้นฐาน        3 – 0 - 3 
  (Basic Calculus) 
 
จุดประสงค์รายวิชา เพื่อให้ 
 1. เกิดความคิดรวบยอดเก่ียวกับทฤษฎีบททวินามเศษส่วนย่อย ลิมิตและความต่อเนื่องของฟังก์ชัน   
              อนุพันธ์ฟังก์ชันพีชคณิต อนุพันธ์ฟังก์ชันอดิศัย การประยุกต์ของอนุพันธ์อินทิกรัลฟังก์ชันพีชคณิต   
              อินทิกรัลฟังก์ชันอดิศัย และอินทิกรัลจ ากัดเขต 
 2. น าความรู้เรื่องทฤษฎีบททวินามเศษส่วนย่อย ลิมิตและความต่อเนื่องของฟังก์ชัน อนุพันธ์ของ 
              ฟังก์ชัน อินทิกรัลของฟังก์ชัน และอินทิกรัลจ ากัดเขตประยุกต์ใช้ในงานอาชีพ 
 3. มีเจตคติท่ีดีต่อการเรียนรู้ทางคณิตศาสตร์ 
 
สมรรถนะรายวิชา 
 1. ด าเนินการกระจายทวินาม 
 2. ด าเนินการเกี่ยวกับเศษส่วนย่อย 
 3. ด าเนินการเกี่ยวกับลิมิตและตรวจสอบความต่อเนื่องของฟังก์ชัน 
 4. ด าเนินการเกี่ยวกับอัตราการเปลี่ยนแปลงของฟังก์ชัน 
 5. ด าเนินการเกี่ยวกับอนุพันธ์ของฟังก์ชันพีชคณิต และฟังก์ชันอดิศัย 
 6. ด าเนินการเกี่ยวกับอนุพันธ์อันดับสูง 
 7. ประยุกต์อนุพันธ์ในงานอาชีพ 
 8. ด าเนินการเกี่ยวกับอินทิกรัลฟังก์พีชคณิต และฟังก์อดิศัย 
 9. ด าเนินการเกี่ยวกับอินทิกรัลจ ากัดเขตและประยุกต์ใช้ในงานอาชีพ 
 
ค าอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาเกี่ยวกับการฝึกทักษะการคิดค านวณ และการแก้ปัญหาเกี่ยวกับทฤษฎีบททวินาม เศษส่วนย่อย 
ลิมิต และความต่อเนื่องของฟังก์ชัน อนุพันธ์ฟังก์ชันพีชคณิต และฟังก์ชันอดิศัย การประยุกต์ของอนุพันธ์
อินทิกรัล ฟังก์ชันพีชคณิต และฟังก์ชันอดิศัยอินทิกรัลจ ากัดเขตและการประยุกต์  
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D000-1502 เศรษฐกิจพอเพียง       3 – 0 - 3 
  (Sufficiency Economy) 
 
จุดประสงค์รายวิชา เพื่อให้ 

1. มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ทฤษฎีใหม่ ทศพิธราชธรรม    
    หลักสัปปุริสธรรม 7 และหลักการทรงงานในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ รัชกาลที ่9 และ  
    รัชกาลปัจจุบัน 
2. ประยุกต์ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในการด าเนินชีวิต 
3. ตระหนักในความส าคัญของการพึ่งตนเองและก้าวทันต่อยุคโลกาภิวัตน์ 

 
สมรรถนะรายวิชา 

1. แสดงความรู้เกี่ยวกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ทฤษฎีใหม่ ทศพิธราชธรรม   
   หลักสัปปุริสธรรม 7 และหลักการทรงงานในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ รัชกาลที่ 9   
   และรัชกาลปัจจุบัน 
2. วิเคราะห์หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ทฤษฎีใหม่ หลักธรรมและหลักการทรงงาน ใน  
    พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ รัชกาลปัจจุบันกับการพัฒนาประเทศ 
3. ปฏิบัติตนตามหลักธรรมและหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

 
ค าอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาเกี่ยวกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ทฤษฎีใหม่ ทศพิธราชธรรม หลักสัปปุริสธรรม 7 
หลักการทรงงานในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ รัชกาลที่ 9 และรัชกาลปัจจุบัน โครงการอันเนื่องมาจาก
พระราชด าร ิและการประยุกต์ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพ่ือใช้ในการด าเนินชีวิต 
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D000-1602 การบริหารจัดการสุขภาพเพื่อภาวะผู้น า     3 – 0 - 3 
  (Healthy Management for Leadership) 
 
จุดประสงค์รายวิชา เพื่อให้ 

1. มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการบริหารจัดการพื้นฐานทางด้านสุขภาพในการด ารงชีวิต 
2. มีสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรงทั้งร่างกายและจิตใจ มีบุคลิกภาพที่ด ี
3. สามารถป้องกันหรือหลีกเลี่ยงสิ่งเสพติดทั้งในระดับตนเองและระดับชุมชน 
4. มีทักษะในการจัดการปัญหาโดยไม่ใช้ความรุนแรง 
5. มีจิตส านึกและกิจนิสัยที่ดีในการปฏิบัติงานอาชีพตามหลักการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย  

 
สมรรถนะรายวิชา 

1. แสดงความรู้เกี่ยวกับหลักการบริหารจัดการพื้นฐานทางด้านสุขภาพในการด ารงชีวิต 
2. เลือกเล่นกีฬาเพ่ือออกก าลังกายตามหลักการทางพลศึกษา 
3. แสดงความเป็นผู้น าในการปฏิบัติกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อชุมชนตามหลักการนันทนาการ 
4. พัฒนาสมรรถภาพทางกายให้สามารถปฏิบัติงานได้ตามลักษณะงาน 
5. ให้ค าปรึกษาเกี่ยวกับการไม่ละเมิดสิทธิ 
6. จัดการกับข้อขัดแย้งโดยสันติวิธี 
7. มีกระบวนการคิด ไตร่ตรองการแก้ปัญหาในสถานการณ์เฉพาะหน้า 
8. วางแผนด าเนินชีวิตให้สอดคล้องกับวิชาชีพ 
9. ปฏิบัติงานโดยค านึงถึงความปลอดภัย 

 
ค าอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาเกี่ยวกับการประยุกต์ใช้หลักการบริหารจัดการกับการออกก าลังกายเพ่ือสุขภาพ การพัฒนา
ทักษะชีวิต เพ่ือภาวะผู้น า อาชีวอนามัยและความปลอดภัยในการปฏิบัติงานอาชีพ เศรษฐศาสตร์เพ่ือการ
ด ารงชีวิต พฤติกรรมการบริโภคที่น าไปสู่ปัญหาสุขภาพ สัญญาณเบื้องต้นของการเกิดโรค ระบบบริการสุขภาพ 
การใช้ ภูมิปัญญาชาวบ้านในการดูแลสุขภาพ ปัญหาสุขภาพจากแรงงานย้ายถิ่น ทักษะการเรียนรู้และการ
แก้ปัญหาสิ่งเสพติดและความรุนแรง และการศึกษาพฤติกรรมมนุษย์เพ่ือพัฒนาตนเอง 
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หมวดวิชาทักษะวิชาชีพ  สาขาวิชาเทคนิคเครื่องกล 
หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช 2561 

 
กลุ่มทักษะวิชาชีพพื้นฐาน 
วิชาชีพพื้นฐาน หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช 2561 
D203*2106  การบริหารงานคุณภาพในองค์การ       3-0-3 
  (Quality Administration in Organization) 
D017*2001  เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการจัดการอาชีพ      2-2-3 
  (Information Technology for Works) 
 
วิชาชีพพื้นฐาน สาขาวิชาเทคนิคเครื่องกล 
D100*0101  กลศาสตร์วิศวกรรม            3-0-3 

(Engineering Mechanics) 
D100*0102  กลศาสตร์ของไหล            3-0-3 

(Fluid Mechanics) 
D100*0104  นิวเมติกส์และไฮดรอลิกส์            2-2-3 

(Pneumatic and Hydraulics) 
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กลุ่มทักษะวิชาชีพพื้นฐาน 
หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช 2561 

 
D203*2106  การบริหารงานคุณภาพในองค์การ      3 – 0 - 3 
       (Quality Administration in Organization) 
 
จุดประสงค์รายวิชา เพื่อให้ 
 1. เข้าใจเกี่ยวกับการจัดการองค์การ หลักการบริหารงานคุณภาพและเพ่ิมผลผลิต หลักการเพ่ิม 
     ประสิทธิภาพการท างาน และการประยุกต์ใช้ในการจัดการงานอาชีพ 
 2. สามารถวางแผนการจัดการงานอาชีพ โดยประยุกต์ใช้หลักการจัดการองค์การ การเพิ่ม      

ประสิทธิภาพขององค์การ และกิจกรรมการบริหารงานคุณภาพและเพ่ิมผลผลิต 
 3. มีเจตคติและกิจนิสัยที่ดีในการจัดการงานอาชีพด้วยความรับผิดชอบ รอบคอบ มีวินัย ขยัน     

ประหยัดอดทนและสามารถท างานร่วมกัน 
 
สมรรถนะรายวิชา 
 1. แสดงความรู้เกี่ยวกับหลักการจัดการองค์การ การบริหารงานคุณภาพและเพ่ิมผลผลิต การจัดการ 
       ความเสี่ยง การจัดการความขัดแย้ง การเพ่ิมประสิทธิภาพการท างาน 
 2. วางแผนการจัดการองค์การ และเพ่ิมประสิทธิภาพขององค์การตามหลักการ 
 3. ก าหนดแนวทางจัดการความเสี่ยง และความขัดแย้งในงานอาชีพตามสถานการณ์ 
 4. เลือกกลยุทธ์เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการท างานตามหลักการบริหารงานคุณภาพและเพ่ิมผลผลิต 
 5. ประยุกต์ใช้กิจกรรมระบบคุณภาพและเพ่ิมผลผลิตในการจัดการงานอาชีพ 
 
ค าอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาเกี่ยวกับ การจัดองค์การ การเพ่ิมประสิทธิภาพขององค์การ การบริหารงานคุณภาพและ        
เพ่ิมผลผลิตการจัดการความเสี่ยง การจัดการความขัดแย้งในองค์การ กลยุทธ์การเพ่ิมประสิทธิภาพการท างาน 
การน ากิจกรรมระบบคุณภาพและเพ่ิมผลผลิตมาประยุกต์ใช้ในการจัดการงานอาชีพ 
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D017*2001  เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจัดการอาชีพ     2 – 2 - 3 
       (Information Technology for Works) 
 
จุดประสงค์รายวิชา เพื่อให้ 
 1. เข้าใจเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์โทรคมนาคม ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์และสารสนเทศ 
                การสืบค้นและสื่อสารข้อมูลสารสนเทศในงานอาชีพ 
 2. สามารถสืบค้น จัดเก็บ ค้นคืน ส่งผ่าน จัดด าเนินการข้อมูลสารสนเทศ น าเสนอและสื่อสารข้อมูล 
               สารสนเทศในงานอาชีพโดยใช้คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์โทรคมนาคม และโปรแกรมส าเร็จรูปที่      
               เกี่ยวข้อง 
 3. มีคุณธรรม จริยธรรมและความรับผิดชอบในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการจัดการอาชีพ 
 
สมรรถนะรายวิชา 
 1. แสดงความรู้เกี่ยวกับหลักการและกระบวนการสืบค้น จัดด าเนินการและสื่อสารข้อมูลสารสนเทศ 
                ในงานอาชีพ โดยใช้คอมพิวเตอร์ อุปกรณ์โทรคมนาคม ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์และ 
     สารสนเทศ และโปรแกรมส าเร็จรูปที่เก่ียวข้อง 
 2. ใช้คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์โทรคมนาคมในการสืบค้นและสื่อสารข้อมูลสารสนเทศผ่านระบบ 
     เครือข่ายคอมพิวเตอร์และสารสนเทศ 
 3. จัดเก็บ ค้นคืน ส่งผ่านและจัดด าเนินการข้อมูลสารสนเทศตามลักษณะงานอาชีพ 
 4. น าเสนอและสื่อสารข้อมูลสารสนเทศในงานอาชีพโดยประยุกต์ใช้โปรแกรมส าเร็จรูป 
 
ค าอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับ คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์โทรคมนาคม ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์
และสารสนเทศ การสืบค้นข้อมูลสารสนเทศ การจัดเก็บ ค้นคืน ส่งผ่าน และจัดด าเนินการข้อมูลสารสนเทศ 
การประยุกต์ใช้โปรแกรมส าเร็จรูปในการน าเสนอ และสื่อสารข้อมูลสารสนเทศตามลักษณะงานอาชีพ 
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กลุ่มทักษะวิชาชีพพื้นฐาน สาขาวิชาเทคนิคเครื่องกล 
 
D100*0101  กลศาสตร์วิศวกรรม        3 – 0 - 3 
       (Engineering Mechanics) 
 
จุดประสงค์รายวิชา เพื่อให้ 
 1. เข้าใจหลักสถิตศาสตร์ การใช้เวกเตอร์ช่วยในการค านวณแรงในโครงสร้างและชิ้นส่วนเครื่องกล 
 2. สามารถวิเคราะห์แรงในโครงสร้างและชิ้นส่วนเครื่องกล หาคุณสมบัติของรูปทรงเรขาคณิตที่    
    เกี่ยวกับสถิตศาสตร์ และสามารถแก้ปัญหาสถิตศาสตร์วิศวกรรมที่เกี่ยวข้องกับสาขาวิชาชีพ 
 3. มีเจตคติท่ีดีในการสืบค้นความรู้ และใช้เหตุผลทางวิทยาศาสตร์ในการแก้ปัญหา มีความละเอียด 
               รอบคอบ และตระหนักถึงความปลอดภัย 
 
สมรรถนะรายวิชา 
 1. แสดงความรู้เกี่ยวกับหลักการค านวณแรง โมเมนต์บนระนาบ ปริภูมิโดยใช้เวกเตอร์ และ 
    เครื่องค านวณช่วย 
     2. แสดงความรู้เกี่ยวกับหลักการวิเคราะห์แรงในชิ้นส่วนโครงสร้างและชิ้นส่วนเครื่องกล 
 3. แสดงความรู้เกี่ยวกับหลักการค านวณเกี่ยวกับแรงกระจาย และสถิตศาสตร์ของไหล 
 4. แสดงความรู้เกี่ยวกับหลักการหาจุดศูนย์ถ่วง เซนทรอยด์ และค่าโมเมนต์ความเฉื่อยของรูปทรง  
                เรขาคณิต 
 5. แสดงความรู้เกี่ยวกับหลักการค านวณเกี่ยวกับแรงเสียดทานในเครื่องจักรกล 
 
ค าอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาเก่ียวกับ วิธีการแก้ปัญหาโจทย์ทางวิศวกรรมโดยใช้หลักสถิตศาสตร์และเวกเตอร์ช่วย เกี่ยวกับ
ระบบของแรง ชนิดของแรง โมเมนต์และแรงคู่ควบ สมดุล แผนภาพวัตถุอิสระ โครงสร้างและหลักการวิเคราะห์
เบื้องต้น แรงกระจาย สถิตศาสตร์ของไหล จุดศูนย์ถ่วง เซนทรอยด์ โมเมนต์ความเฉื่อย และความเสียดทาน
การแก้ปัญหาโจทย์สถิตศาสตร์วิศวกรรมที่เก่ียวข้องกับสาขาวิชาชีพ 
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D100*0102  กลศาสตร์ของไหล        3 – 0 - 3 
       (Fluid Mechanics) 
 
จุดประสงค์รายวิชา เพื่อให้ 
 1. เข้าใจหลักสถิตศาสตร์ และหลักของพลังงานของไหล 
 2. สามารถประยุกต์ใช้หลักของพลังงานของไหลในงานอาชีพ 

 3. มีเจตคติท่ีดีในการสืบค้นความรู้ และใช้เหตุผลของกลศาสตร์ในการแก้ปัญหาเกี่ยวกับของไหล      
     มีความตระหนักถึงประสิทธิภาพในการใช้พลังงาน 

 
สมรรถนะรายวิชา 
 1. แสดงความรู้เกี่ยวกับหลักการสถิตศาสตร์และพลังงานของไหล 
 2. ประยุกต์ใช้หลักการของพลังงานของไหลในงานอาชีพ 
 
ค าอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาเกี่ยวกับ คุณสมบัติของของไหล ความหนืด การสมดุลของของไหลที่อยู่นิ่ง การหาแรงกระท า
กับวัตถุที่จม แรงพยุง และแรงลอยตัว สมการโมเมนตัมและพลังงาน สมการการไหลต่อเนื่อง สมการการไหล
สม่ าเสมอ การไหลในท่อ การไหลในท่อโค้ง และการวัดอัตราการไหล 
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D100*0104  นิวเมติกส์และไฮดรอลิกส์       2 – 2 - 3 
       (Pneumatics and Hydraulics) 
 
จุดประสงค์รายวิชา เพื่อให้ 
 1. เข้าใจหลักการท างานของระบบนิวเมติกส์ ระบบไฮดรอลิกส์ และระบบควบคุม 

 2. สามารถออกแบบ ติดต้ัง บ ารุงรักษาระบบนิวเมติกส์และระบบไฮดรอลิกส์ ทั้งแบบเชิงกลและ    
แบบไฟฟ้า 

 3. มีเจตคติที่ดีในการสืบค้นความรู้เกี่ยวกับการท างานของระบบนิวเมติกส์และไฮดรอลิกส์ และมี 
               กิจนิสัยในการท างานด้วยความรอบคอบและปลอดภัย 
 
สมรรถนะรายวิชา 
 1. แสดงความรู้เกี่ยวกับ หลักการท างานของระบบนิวเมติกส์ ระบบไฮดรอลิกส์ และระบบควบคุม 
 2. ออกแบบ ติดต้ัง บ ารุงรักษาระบบนิวเมติกส์ ระบบไฮดรอลิกส์แบบเชิงกลตามเงื่อนไขของงาน 
 3. ออกแบบ ติดต้ัง บ ารุงรักษาระบบนิวเมติกส์ ระบบไฮดรอลิกส์แบบไฟฟ้าตามเงื่อนไขของงาน 
 
ค าอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับ การออกแบบและติดตั้งระบบนิวเมติกส์ หลักการท างานเบื้องต้นของ
ระบบนิวเมติกส์ อุปกรณ์ในระบบนิวเมติกส์ ปั๊มลม วาล์ว อุปกรณ์ท างานรวมทั้งระบบสุญญากาศ การเขียน
ผังวงจรนิวเมติกส์และการแสดงการเคลื่อนที่ การออกแบบและเขียนวงจรนิวเมติกส์แบบท างานต่อเนื่อง 
อุปกรณ์ไฟฟ้าและโซลินอยด์วาล์ว การออกแบบและเขียนวงจรนิวเมติกส์ควบคุมการท างานด้วยรีเลย์ไฟฟ้า
และโปรแกรมเมเบิลลอจิกคอนโทรล (PLC) การบ ารุงรักษาและแก้ไขปัญหาของระบบนิวเมติกส์ 
 ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับ การออกแบบและติดตั้งระบบไฮดรอลิกส์  หลักการท างานเบื้องต้นของ
ระบบไฮดรอลิกส์ อุปกรณ์ในระบบไฮครอลิกส์ น้ ามันไฮดรอลิกส์ ชุดต้นก าลัง วาล์ว และ อุปกรณ์ท างาน 
การเขียนผังวงจรไฮดรอลิกส์ การออกแบบและเขียนวงจรไฮดรอลิกส์ควบคุมด้วยรีเลย์ไฟฟ้า และโปรแกรม
เมเบิลลอจิกคอนโทรล (PLC) การบ ารุงรักษาและแก้ไขปัญหาของระบบไฮดรอลิกส์ 
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กลุ่มทักษะวิชาชีพเฉพาะ  สาขาวิชาเทคนิคเครื่องกล 
 

กลุ่มทักษะวิชาชีพเฉพาะ 
D100*0105  ความแข็งแรงของวัสดุ       3-0-3 

(Strength of Material) 
D100*0109  เทอร์โมไดนามิกส์       3-0-3 

(Thermodynamics) 
D100*0125  การจัดการความปลอดภัย      1-2-2 

(Safety Management) 
D118*2001  งานส่งถ่ายก าลัง        2-3-3 

(Power Transmission Practice) 
D118*2002  เครื่องท าความเย็นและปรับอากาศ     2-3-3 

(Refrigerator and Air-Conditioner) 
D118*2003  เครื่องยนต์สันดาปภายใน       3-0-3 

(Internal Combustion Engine) 
D118*2004  เชื้อเพลิงและวัสดุหล่อลื่น       2–0-2 

(Fuel And Lubricants) 
D118*2005  งานทดลองเครื่องกล       1-2-2 

(Mechanicals Laboratory ) 
 

กลุ่มทักษะวิชาชีพเลือก 
สาขางานเทคโนโลยียานยนต์ 

D118*2101  งานระบบเครื่องยนต์แก๊สโซลีนควบคุมด้วยอิเล็กทรอนิกส์   1-3-2 
(Electronic Control Gasoline Engine) 

D118*2102  งานระบบเครื่องยนต์ดีเซลควบคุมด้วยอิเล็กทรอนิกส์   1-3-2 
(Electronic Control Diesel Engine) 

D118*2103  งานเทคโนโลยีนวัตกรรมยานยนต์     1-6-3 
(Innovation Vehicle Technology Practice) 

D118*2104  งานไฟฟ้ายานยนต์       1-6-3 
(Electrical Vehicle Practice) 

D118*2105  งานปรับแต่งเครื่องยนต์       1-6-3 
(Engine Tune-Up) 

D118*2106  งานเชื้อเพลิงแก๊สยานยนต์      1-6-3 
(Fuel Gas for Vehicle Practice) 

D118*2107  งานเกียร์อัตโนมัติ       2-3-3 
(Automatic Transmission Gear) 

D118*2108  งานเครื่องล่างและส่งก าลังยานยนต์     1-6-3 
(Suspension and Transmission Practice) 

D118*2109  งานตรวจวิเคราะห์ยานยนต์      1-6-3 
(Vehicle Diagnosis Practice) 
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D118*2110  เทคโนโลยีดีเซล        2-0-2 
(Diesel Technology) 

D118*2111  งานตัวถังและพ่นสียานยนต์      1-6-3 
(Body and Painting Vehicle Practice) 

D118*2112  งานปรับอากาศยานยนต์       1-3-2 
(Vehicle Air-condition Practice) 

D118*2113  งานเครื่องมือกลยานยนต์       1-6-3 
(Machine for Vehicle Practice) 

 
สาขางานเทคโนโลยีเครื่องกลเกษตร 

D118*2401  งานบริการเครื่องจักรกลเตรียมดิน      2-3-3 
(Primary Tillage Machinery Practice) 

D118*2402  งานบริการเครื่องจักรกลงานสัตว์      2-3-3 
(Animal Machinery Practice) 

D118*2403  เครื่องจักรกลเกษตรก่อนการเก็บเก่ียว     2-3-3 
(Pre-Harvest Machinery) 

D118*2404  เครื่องจักรกลเกษตรหลังการเก็บเก่ียว     2-3-3 
(Post-Harvest Machinery) 

D118*2405  เครื่องสูบน้ าและระบบส่งถ่าย      2-3-3 
(Pump and Distribution System) 

D118*2406  งานเครื่องจักรกลอาหาร       2-3-3 
(Food Machinery Practice) 

D118*2407  ระบบชลประทาน       1-6-3 
(Irrigation System) 

D118*2408  งานแก้ปัญหาเครื่องกลเกษตร      2-3-3 
(Agricultural Machinery Problem Solving Practice) 

D118*2409  วิศวกรรมส ารวจ        2-3-3 
(Engineering Surveying) 

D118*2410  งานไฟฟ้าในฟาร์มและการควบคุม      2-3-3 
(Farm Electric Power and Controls Practice) 

D118*2411  งานฟาร์มแทรกเตอร์       2-3-3 
(Farm Tractors Practice) 

D118*2412  การเก็บรักษาผลผลิตเกษตร      2-3-3 
(Agricultural Products Storage) 

D118*2413  งานเครื่องมือขนถ่ายและขนส่งผลิตผลทางการเกษตร   2-3-3 
(Handling and Transportation of Agricultural Products Practice) 

D118*2414  การถ่ายทอดก าลังเครื่องจักรกลเกษตร     3-0-3 
(Agricultural Machinery Power Transmission) 

D118*2415  การใช้คอมพิวเตอร์ในงานเครื่องจักรกลเกษตร    2-3-3 
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(Computer for Agricultural Machinery) 
D118*2416  เศรษฐศาสตร์ในงานเครื่องจักรกลเกษตร     2-0-2 

(Economic for Agricultural Machinery ) 
D118*2417  การวางแผนและการบริหารงานการเกษตร     2-0-2 

(Agricultural Management and Planning) 
D118*2418  การบรรจุหีบห่อผลิตผลเกษตร      2-3-3 

(Packing Agricultural Products) 
D118*2419  เทคโนโลยีการแปรรูปผลิตภัณฑ์การเกษตร     2-3-3 

(Agricultural Process Technology) 
D118*2420  พลังงานทดแทนเพ่ือการเกษตร      2-0-2 

(Renewable Energy for Agriculture ) 
D118*2421  สิ่งแวดล้อมเพ่ือการเกษตร      2-0-2 

(Environment for Agriculture) 
D118*2422  งานเครื่องจักรกลในงานอุตสาหกรรมเกษตร    2-3-3 

(Agro Industry Machinery Practice) 
D118*2423  การประยุกต์ระบบไฮดรอลิกส์ในเครื่องจักรกลเกษตร   2-3-3 

(Applied Hydraulic System for Agricultural Machinery ) 
 
สาขางานเทคโนโลยีซ่อมตัวถังและสีรถยนต์ 

D118*2601  การวิเคราะห์ความเสียหายของตัวถังรถยนต์    2-3-3 
(Body Damage Diagnosis) 

D118*2602  เทคโนโลยีการซ่อมตัวถังรถยนต์      2-3-3 
(Body Repair Technology) 

D118*2603  เทคโนโลยีการเชื่อมตัวถังรถยนต์      2-3-3 
(Body Welding Technology) 

D118*2604  เทคโนโลยีพลาสติกและไฟเบอร์กลาส     2-3-3 
(Plastic and Fiberglass Technology) 

D118*2605  เทคโนโลยีการซ่อมสีและพ่นสีรถยนต์     2-3-3 
(Repair and Painting Technology) 

D118*2606  ปัญหาพิเศษงานซ่อมสีรถยนต์      2-3-3 
(Special Repair and Painting) 

D118*2607  ความปลอดภัยและการควบคุมมลพิษ     2-0-2 
(Safety and Pollution Control) 

D118*2608  การประกันภัยรถยนต์       2-0-2 
(Car Insurance) 

D118*2609  ธุรกิจศูนย์บริการซ่อมตัวถังและสีรถยนต์     2-0-2 
(Repair and Painting Center) 

D118*2610  การบริหารศูนย์บริหารซ่อมตัวถังและสีรถยนต์    2-0-2 
(Repair and Painting Center Management) 
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สาขางานเทคโนโลยียานยนต์สมัยใหม่ 

D118*2906 งานเทคโนโลยียานยนต์สมัยใหม่                           2-3-3 
( Electrical Vehicle Technology) 

D118*2907 งานต้นก าลังยานยนต์สมัยใหม่     2-3-3 
(Modern Vehicle power System)           

D118*2908  งานระบบไฟฟ้ายานยนต์สมัยใหม่     2-3-3 
(Modern Electrical Vehicle System) 

D118*2909  งานเครื่องล่างยานยนต์สมัยใหม่     2-3-3 
(Modern Vehicle Suspension System) 

D118*2910  งานส่งก าลังยานยนต์สมัยใหม่     2-3-3 
(Modern Vehicle Transmission System) 
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กลุ่มทักษะวิชาชีพเฉพาะ  สาขาวิชาเทคนิคเครื่องกล 
 
D100*0105  ความแข็งแรงของวัสดุ        3 – 0 - 3 

(Strength of Material) 
 
จุดประสงค์รายวิชา เพื่อให้ 
 1. เข้าใจแนวคิดของความเค้นและความเครียด และสมบัติด้านความแข็งแรงของวัสดุ 
 2. สามารถประยุกต์ใช้หลักความแข็งแรงของวัสดุในการออกแบบ ตรวจสอบ และตรวจพินิจชิ้นส่วน 
    โครงสร้างและเครื่องจักรกล 
 3. เจตคติที่ดีในการสืบค้นความรู้และใช้หลักเหตุผลของกลศาสตร์ของแข็งในการแก้ปัญหา 
    มีความตระหนักถึงความปลอดภัยและความคุ้มค่าของวัสดุ 
 
สมรรถนะรายวิชา 
 1. แสดงความรู้เกี่ยวกับหลักการของความเค้น ความเครียดและสมบัติด้านความแข็งแรงของวัสดุ 
 2. แสดงความรู้เกี่ยวกับหลักการค านวณความแข็งแรงของชิ้นส่วนเนื่องจากอุณหภูมิ การต่อกันโดย   
    ใช้แนวเชื่อมและหมุดย้ า 
 3. แสดงความรู้เกี่ยวกับหลักการค านวณความแข็งแรงของภาชนะความดัน เพลารับแรงและทอร์ก 
    คานรับแรงและโมเมนต์ดัด 
 
ค าอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาเกี่ยวกับ แนวคิดและองค์ประกอบของความเค้นและความเครียด ความสัมพันธ์ระหว่างความ
เค้นและความเครียดของวัสดุ กฎสภาพยืดหยุ่นของฮุก มอดูลัสความยืดหยุ่น ความเค้นเนื่องจากอุณหภูมิ
เปลี่ยนแปลงความเค้นในวัสดุซึ่งต่อกันโดยการเชื่อมและโดยการใช้หมุดย้ า  ความเค้นในภาชนะความดัน การ
บิดของเพลาทฤษฎีของคาน แผนภาพแรงเฉือนและโมเมนต์ดัด ความเค้นดัดและความเค้นเฉือนในคาน การหา
ระยะแอ่นตัวของคานโดยวิธีโมเมนต์ร่วมกับพื้นท่ี พ้ืนฐานการรวมความเค้น การประยุกต์ความรู้ในงานอาชีพ 
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D100*0109  เทอร์โมไดนามิกส์        3 – 0 - 3 
(Thermodynamics) 

 
จุดประสงค์รายวิชา เพื่อให้ 
 1. เข้าใจหลักอุณหพลศาสตร์ พลังงาน และกระบวนการ 
 2. สามารถวิเคราะห์กระบวนการและวัฏจักรทางอุณหพลศาสตร์ 
 3. มีเจตคติท่ีดีในการสืบค้นความรู้เกี่ยวกับอุณหพลศาสตร์ และตระหนักถึงประสิทธิภาพของการใช้  
    พลังงาน 
 
สมรรถนะรายวิชา 
 1. แสดงความรู้เกี่ยวกับหลักการอุณหพลศาสตร์พลังงานและกระบวนการ 
 2. วิเคราะห์กระบวนการทางอุณหพลศาสตร์ และวัฏจักรทางอุณหพลศาสตร์ 
 
ค าอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาเกี่ยวกับ หลักการและความหมายทางอุณหพลศาสตร์ สมบัติของสารบริสุทธิ์ สถานะ
แก๊สอุดมคติ กฎของอุณหพลศาสตร์ สเกลอุณหภูมิ พลังงาน ระบบควบคุม เอนทัลปี (Enthalpy) เอนโทรปี 
(Entropy) กระบวนการวัฏจักร และวัฏจักรทวน วัฏจักรก าลังเบื้องต้น วัฏจักรเครื่องอัดอากาศ 
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D100*0125  การจัดการความปลอดภัย       1 – 2 - 2 
(Safety Management) 

 
จุดประสงค์รายวิชา เพื่อให้ 

1. เข้าใจหลักสุขศาสตร์อุตสาหกรรม มาตรฐานและกฎหมายความปลอดภัย 
2. สามารถจัดการความปลอดภัยในงานอาชีพ ในโรงงานหรือสถานประกอบการได้มาตรฐาน 
   พัฒนาความปลอดภัยโดยใช้เทคโนโลยีและวิศวกรรมความปลอดภัย 
3. มีเจตคติและกิจนิสัยที่ดีในการท างาน ด้วยความรอบคอบ ตระหนักถึงความปลอดภัยและ     
   สิ่งแวดล้อม 

 
สมรรถนะรายวิชา 
 1. แสดงความรู้เกี่ยวกับหลักสุขศาสตร์อุตสาหกรรม มาตรฐานและกฎหมายความปลอดภัย 
 2. จัดการความปลอดภัยในงานอาชีพในโรงงานหรือสถานประกอบการได้มาตรฐาน พัฒนาความ  
    ปลอดภัยโดยใช้เทคโนโลยแีละวิศวกรรมความปลอดภัย 
 
ค าอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับ การจัดการความปลอดภัยในการท างานอาชีพ ในโรงงานหรือสถาน
ประกอบการตามหลักสุขศาสตร์อุตสาหกรรม มาตรฐาน และกฎหมายความปลอดภัยในการท างาน เกี่ยวกับ
เครื่องจักรไฟฟ้า ภาวะแวดล้อมสารเคมี และสิ่งที่อาจก่อให้เกิดอันตราย บทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบ
ของเจ้าหน้าที่ความปลอดภัย นักการยุทธศาสตร์ (Ergonomics) และผู้เกี่ยวข้อง หลักการพัฒนาสภาพการ
ท างานในสถานที่ท างานที่อาจประสบอันตราย การส ารวจเพื่อค้นหาอันตรายโดยอาจใช้เครื่องมือวัดแสง
สว่าง วัดระดับเสียง การประเมินอันตรายจากการส ารวจที่พบหรืออาจเกิดขึ้น การด าเนินการควบคุมป้องกัน
และปรับปรุงด้วยหลักการยุทธศาสตร์เทคโนโลยี วิศวกรรมความปลอดภัย และเทคนิคไว้ส์ กิจกรรมด้าน
ความปลอดภัยในการท างาน การจัดท าแผนงาน และโครงการความปลอดภัยในการท างาน การปรับปรุงสภาพ
การท างานด้วยหลักการยุทธศาสตร์ การส ารวจการประเมินอันตราย การปรับปรุงสภาพการท างาน โดยใช้
เทคโนโลยีและวิศวกรรมความปลอดภัย 
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D118*2001  งานส่งถ่ายก าลัง        2 – 3 - 3 
(Power Transmission Practice) 

 
จุดประสงค์รายวิชา เพื่อให้ 
 1. เข้าใจหลักการท างาน การเคลื่อนที่ ความเร็ว และความเร่งของกลไกชิ้นต่อโยง 
 2. สามารถค านวณและประลองการท างานของระบบกลไกชิ้นต่อโยง 
 3. กิจนิสัยที่ดี ในการสืบเสาะหาความรู้ ในการท างานปฏิบัติงานด้วยความประณีตรอบคอบมี 
    ประหยัดมีวินัยตรงต่อเวลาตระหนักถึงความปลอดภัยในการท างานและรักษาสิ่งแวดล้อม 
 
สมรรถนะรายวิชา 
 1. แสดงความรู้เกี่ยวกับหลักการท างาน การเคลื่อนที่ ความเร็ว และความเร่งของกลไกชิ้นต่อโยง 
 2. ค านวณและประลองการท างานของระบบกลไกชิ้นต่อโยง 
 
ค าอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับการเคลื่อนที่ ความเร็ว ความเร่ง ของกลไกชิ้นต่อโยง 4 ชิ้น กลไกสไลเดอร์แคร้ง 
กลไกสก๊อตโยค กลไกเคลื่อนกลับเร็ว กลไกเคลื่อนที่เส้นตรง กลไกลูกเบี้ยวกลไกเจนีวา ข้อต่อกากบาท
กลไกเฟืองสุริยะ และกลไกส่งก าลังเชิงกลต่าง ๆ 
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D118*2002  เครื่องท าความเย็นและปรับอากาศ      2 – 3 - 3 
(Refrigerator and Air-Conditioner) 

 
จุดประสงค์รายวิชา เพื่อให้ 
 1. เข้าใจหลักการท างานของระบบเครื่องท าความเย็นและปรับอากาศ 
 2. เข้าใจการท างานของอุปกรณ์ต่าง ๆ ในระบบท าความเย็น 
 3. สามารถติดตั้งและบ ารุงรักษาระบบเครื่องท าความเย็นและปรับอากาศ 
 4. มีกิจนิสัยที่ดี ในการสืบเสาะหาความรู้ ในการท างานปฏิบัติงานด้วยความประณีตรอบคอบ   
    ประหยัดมีวินัยตรงต่อเวลาตระหนักถึงความปลอดภัยในการท างานและรักษาสิ่งแวดล้อม 
 
สมรรถนะรายวิชา 
 1. แสดงความรู้เกี่ยวกับหลักการท างานของระบบเครื่องท าความเย็นและปรับอากาศ 
 2. ทดสอบการท างานของระบบเครื่องท าความเย็นและปรับอากาศ 
 3. ตรวจซ่อม แก้ไขข้อขัดข้องของระบบเครื่องท าความเย็นและปรับอากาศ 
 4. ติดตั้งและบ ารุงรักษาระบบเครื่องท าความเย็นและปรับอากาศ 
 
ค าอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับหลักการท าความเย็นด้วยวิธีต่าง  ๆ อุปกรณ์หลัก อุปกรณ์ควบคุมระบบ
ท าความเย็น การติดตั้ง และการบ ารุงรักษาระบบท าความเย็นและปรับอากาศ 
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D118*2003  เครื่องยนต์สันดาปภายใน       3 – 0 - 3 
(Internal Combustion Engine) 

 
จุดประสงค์รายวิชา เพื่อให้ 
 1. เข้าใจหลักการท างานของเครื่องยนต์แก๊สโซลีนและดีเซล 
 2. สามารถค านวณอัตราส่วนผสมเชื้อเพลิงกับอากาศการสิ้นเปลืองเชื้อเพลิงและประสิทธิภาพ 
    ของความร้อน 
 3. เข้าใจหลักการและวิธีแก้ไขการเกิดมลภาวะจากยานยนต์ 
 4. มีกิจนิสัยที่ดี ในการสืบเสาะหาความรู้ ในการท างานปฏิบัติงานด้วยความประณีตรอบคอบ   
 ประหยัดมีวินัยตรงต่อเวลาตระหนักถึงความปลอดภัยในการท างานและรักษาสิ่งแวดล้อม 
 
สมรรถนะรายวิชา 
 1. แสดงความรู้เกี่ยวกับหลักการท างานของเครื่องยนต์แก๊สโซลีนและดีเซล 
 2. ค านวณหาอัตราส่วนผสมเชื้อเพลิงกับอากาศการสิ้นเปลืองเชื้อเพลิงและประสิทธิภาพ 
    ของความร้อน 
 3. แสดงความรู้เกี่ยวกับหลักการและวิธีแก้ไขการเกิดมลภาวะจากยานยนต์ 
 4. แสดงความรู้เกี่ยวกับการการสืบหาความรู้เกี่ยวกับเครื่องยนต์สันดาปภายใน 
 
ค าอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาเกี่ยวกับศึกษาหลักการเบื้องต้นของเทอร์โมไดนามิกส์ และการประยุกต์ใช้งานของเครื่องยนต์
สันดาปภายใน วัฎจักรการท างานของเครื่องยนต์ การผสมกันระหว่างเชื้อเพลิงกับอากาศ การสิ้นเปลือง
เชื้อเพลิง ประสิทธิภาพความร้อน การฉีดเชื้อเพลิง การสันดาป โครงสร้างลักษณะการออกแบบห้องสันดาปการ
เกิดสภาวะจากยานยนต์ การแก้ไขการน๊อกของเครื่องยนต์ และการท างานของเครื่องยนต์โรตารี่ 
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D118*2004  เชื้อเพลิงและวัสดุหล่อลื่น       2 – 0 - 2 
(Fuel And Lubricants) 

 
จุดประสงค์รายวิชา เพื่อให้ 
 1. เข้าใจวิธีการส ารวจและพัฒนาแหล่งเชื้อเพลิงกระบวนการกลั่นน้ ามันและผลิตภัณฑ์จากการกลั่น  
    และวิธีการปรับปรุงคุณสมบัติของน้ ามันเชื้อเพลิงและวัสดุหล่อลื่น 
 2. สามารถจ าแนกและเลือกใช้เชื้อเพลิงและวัสดุหล่อลื่นเหมาะสมกับเครื่องจักรกล 
 3. มีกิจนิสัยที่ดี ในการสืบเสาะหาความรู้ ในการท างานปฏิบัติงานด้วยความประณีตรอบคอบ   
    ประหยัดมีวินัยตรงต่อเวลาตระหนักถึงความปลอดภัยในการท างานและรักษาสิ่งแวดล้อม 
 
สมรรถนะรายวิชา 
 1 แสดงความรู้เกี่ยวกับหลักการกระบวนการกลั่นและปรับปรุงคุณสมบัติน้ ามันเชื้อเพลิงและ 
    วัสดุหล่อลื่น 
 2. จ าแนกชนิดมาตรฐานและคุณสมบัติของเชื้อเพลิงและวัสดุหล่อลื่น 
 3. เลือกเชื้อเพลิงและวัสดุหล่อลื่นได้เหมาะสมกับเครื่องจักรกลชนิดต่าง ๆ 
 
ค าอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาแหล่งก าเนิดและชนิดของเชื้อเพลิงการส ารวจ และพัฒนาแหล่งเชื้อเพลิงโครงสร้างอะตอมของ
สารไฮโดรคาร์บอน การวิเคราะห์เชื้อเพลิงแข็ง และการปรับปรุงคุณสมบัติก่อนการใช้งาน การท าน้ ามันดิบ  
และเชื้อเพลิงแก๊สธรรมชาติให้บริสุทธิ์ กระบวนการกลั่นน้ ามัน และผลิตภัณฑ์จากการกลั่น คุณสมบัติมาตรฐาน
ของเชื้อเพลิง การเพ่ิมคุณสมบัติเชื้อเพลิงเหลว จุดวาบไฟ ค่าออกเทน (Octane) ค่าซีเทน (Cetane) วัสดุ
หล่อลื่น และประเภทวัสดุหล่อลื่น ความหนืด ดัชนีความหนืด การเพ่ิมคุณสมบัติของวัสดุหล่อลื่นเทคโนโลยี
เชื้อเพลิงใหม่ การพัฒนาอุตสาหกรรมปิโตรเคมี 
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D118*2005  งานทดลองเครื่องกล        1 – 2 - 2 
(Mechanicals Laboratory ) 

 
จุดประสงค์รายวิชา เพื่อให้ 
 1. เข้าใจหลักการทดลองและการวิเคราะห์ผลการทดลองทางเครื่องกล 
 2. สามารถใช้อุปกรณ์การทดลองและการวิเคราะห์ผลการทดลองทางเครื่องกลโดยสามารถน าเสนอ 
    ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบกับทฤษฏีได้ 
 3. มีกิจนิสัยที่ดี ในการสืบเสาะหาความรู้ ในการท างานปฏิบัติงานด้วยความประณีตรอบคอบ   
    ประหยัดมีวินัยตรงต่อเวลาตระหนักถึงความปลอดภัยในการท างานและรักษาสิ่งแวดล้อม 
 
สมรรถนะรายวิชา 
 1. แสดงความรู้เกี่ยวกับหลักการทดลองและการวิเคราะห์ผลการทดลองทางเครื่องกล 
 2. ทดลองและการวิเคราะห์ผลการทดลองทางเครื่องกลโดยสามารถน าเสนอผลการวิเคราะห์  
    เปรียบเทียบกับทฤษฏี 
 3. แสดงความรู้เกี่ยวกับการน าเสนอผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบกับทฤษฏี 
 
ค าอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาปฏิบัติการทดลอง และวิเคราะห์ผลการทดลองเกี่ยวกับคุณสมบัติเชิงกลของวัสดุ สมรรถนะ
ของเครื่องยนต์ กลศาสตร์ของไหล เชื้อเพลิงและสารหล่อลื่น 
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กลุ่มทักษะวิชาชีพเลือก  สาขาวิชาเทคนิคเครื่องกล 
สาขางานเทคโนโลยียานยนต์ 

 
D118*2101  งานระบบเครื่องยนต์แก๊สโซลีนควบคุมด้วยอิเล็กทรอนิกส์    1 – 3 - 2 

(Electronic Control Gasoline Engine) 
 
จุดประสงค์รายวิชาเพื่อให้ 
 1. เข้าใจหลักการของระบบควบคุมเครื่องยนต์แก๊สโซลีนด้วยอิเล็กทรอนิกส์ 
 2. สามารถวิเคราะห์แก้ไขปัญหาข้อขัดข้องซ่อมและปรับแต่งระบบควบคุมเครื่องยนต์แก๊สโซลีนด้วย 
    อิเล็กทรอนิกส์ 
 3. มีกิจนิสัยที่ดี ในการสืบเสาะหาความรู้ ในการท างานปฏิบัติงานด้วยความประณีตรอบคอบ   
    ประหยัดมีวินัยตรงต่อเวลาตระหนักถึงความปลอดภัยในการท างานและรักษาสิ่งแวดล้อม 
 
สมรรถนะรายวิชา 
 1. แสดงความรู้เกี่ยวกับหลักการของระบบควบคุมเครื่องยนต์แก๊สโซลีนด้วยอิเล็กทรอนิกส์ 
 2. บ ารุงรักษาระบบควบคุมเครื่องยนต์แก๊สโซลีนด้วยอิเล็กทรอนิกส์ตามคู่มือ 
 3. ตรวจซ่อมและปรับแต่งระบบควบคุมเครื่องยนต์แก๊สโซลีนด้วยอิเล็กทรอนิกส์ตามคู่มือ 
 
ค าอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับหลักการท างาน การตรวจสอบ การวิเคราะห์ปัญหา การซ่อมและ
การปรับแต่งอุปกรณ์ ระบบควบคุมเครื่องยนต์แก๊สโซลีนด้วยอิเล็กทรอนิกส์ตามคู่มือ 
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D118*2102  งานระบบเครื่องยนต์ดีเซลควบคุมด้วยอิเล็กทรอนิกส์    1 – 3 - 2 
(Electronic Control Diesel Engine) 

 
จุดประสงค์รายวิชา เพื่อให้ 
 1. เข้าใจหลักการของระบบควบคุมเครื่องยนต์ดีเซลด้วยอิเล็กทรอนิกส์ 
 2. สามารถวิเคราะห์แก้ไขปัญหาข้อขัดข้องซ่อมและปรับแต่งระบบควบคุมเครื่องยนต์ดีเซลด้วย 
    อิเล็กทรอนิกส์ 
 3. มีกิจนิสัยที่ดี ในการสืบเสาะหาความรู้ ในการท างานปฏิบัติงานด้วยความประณีตรอบคอบ   
    ประหยัดมีวินัยตรงต่อเวลาตระหนักถึงความปลอดภัยในการท างานและรักษาสิ่งแวดล้อม 
 
สมรรถนะรายวิชา 
 1 แสดงความรู้เกี่ยวกับหลักการของระบบควบคุมเครื่องยนต์ดีเซลด้วยอิเล็กทรอนิกส์ 
 2. บ ารุงรักษาระบบควบคุมเครื่องยนต์ดีเซลด้วยอิเล็กทรอนิกส์ตามคู่มือ 
 3. ตรวจซ่อมและปรับแต่งระบบควบคุมเครื่องยนต์ดีเซลด้วยอิเล็กทรอนิกส์ตามคู่มือ 
 
ค าอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับหลักการท างาน การตรวจสอบ การวิเคราะห์ปัญหา การซ่อมและ
การปรับแต่งอุปกรณ์ ระบบควบคุมเครื่องยนต์ดีเซลด้วยอิเล็กทรอนิกส์ตามคู่มือ 
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D118*2103  งานเทคโนโลยีนวัตกรรมยานยนต์      1 – 6 - 3 
(Innovation Vehicle Technology Practice) 

 
จุดประสงค์รายวิชา เพื่อให้ 
 1. เข้าใจในหน้าที่ การท างานของเครื่องยนต์ระบบผสมผสาน อุปกรณ์อ านวยความสะดวก ระบบ 
    ควบคุมในยานยนต์และอุปกรณ์เพ่ือความปลอดภัยที่ท างานโดยใช้เทคโนโลยียานยนต์สมัยใหม่ 
 2. สามารถวิเคราะห์แก้ไขปัญหาข้อขัดข้องซ่อมปรับแต่งระบบอ านวยความสะดวกระบบควบคุมใน 
    ยานยนต์และอุปกรณ์เพ่ือความปลอดภัย 
 3. มีกิจนิสัยที่ดี ในการสืบเสาะหาความรู้ ในการท างานปฏิบัติงานด้วยความประณีตรอบคอบ    
    ประหยัดมีวินัยตรงต่อเวลาตระหนักถึงความปลอดภัยในการท างานและรักษาสิ่งแวดล้อม 
 
สมรรถนะรายวิชา 
 1. แสดงความรู้เกี่ยวกับหลักการท างานของอุปกรณ์อ านวยความสะดวกในยานยนต์และอุปกรณ์เพ่ือ 
    ความปลอดภัยที่ท างานโดยใช้เทคโนโลยียานยนต์สมัยใหม่ 
 2. แสดงความรู้เกี่ยวกับการท างานของเครื่องยนต์ระบบผสมผสาน 
 3. ตรวจ ซ่อมปรับแต่งเครื่องยนต์ระบบผสมผสาน ระบบอ านวยความสะดวก ระบบควบคุมใน   
    ยานยนต์ตามคู่มือและความปลอดภัย 
 
ค าอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีของยานยนต์  เครื่องยนต์ระบบผสมผสาน 
ระบบห้ามล้อ อุปกรณ์ประกอบยานยนต์ อุปกรณ์อ านวยความสะดวก และอุปกรณ์เพื่อความปลอดภัย
เครื่องมือตรวจวัดรวมทั้งระบบควบคุมต่าง ๆ ของยานยนต์ที่ท างานโดยใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ เทคโนโลยี
ยานยนต์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
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D118*2104  งานไฟฟ้ายานยนต์        1 – 6 - 3 
(Electrical Vehicle Practice) 

 
จุดประสงค์รายวิชา เพื่อให้ 
 1. เข้าใจหลักการท างานและตรวจสอบแก้ไขระบบไฟฟ้ายานยนต์ 
 2. สามารถใช้เครื่องมือตรวจวิเคราะห์ซ่อมและปรับแต่งข้อขัดข้องของอุปกรณ์ในระบบไฟฟ้า 
    ยานยนต์ 
 3. มีกิจนิสัยที่ดี ในการสืบเสาะหาความรู้ ในการท างานปฏิบัติงานด้วยความประณีตรอบคอบ      
    ประหยัดมีวินัยตรงต่อเวลาตระหนักถึงความปลอดภัยในการท างานและรักษาสิ่งแวดล้อม 
 
สมรรถนะรายวิชา 
 1. แสดงความรู้เกี่ยวกับหลักการท างานและตรวจสอบแก้ไขระบบไฟฟ้ายานยนต์ 
 2 แสดงความรู้เกี่ยวกับการใช้เครื่องมือตรวจวิเคราะห์ซ่อมและปรับแต่งข้อขัดข้องของอุปกรณ์ใน 
    ระบบไฟฟ้ายานยนต์ 
 3. ซ่อมและปรับแต่งข้อขัดข้องของอุปกรณ์ในระบบไฟฟ้ายานยนต์ตามคู่มือ 
 
ค าอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้เครื่องมือวัดเพื่อทดสอบ วิเคราะห์ข้อขัดข้อง และซ่อมในระบบ
จุดระเบิด ระบบประจุไฟ ระบบแสงสว่าง และสัญญาณยานยนต์สมัยใหม่ อุปกรณ์อ านวยความสะดวก
ระบบควบคุมการฉีดเชื้อเพลิง ระบบควบคุมการส่งก าลังเครื่องยนต์ 
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D118*2105  งานปรับแต่งเครื่องยนต์        1 - 6 - 3 
(Engine Tune-Up) 

 
จุดประสงค์รายวิชา เพื่อให้ 
 1. เข้าใจหลักการตรวจวัดวิเคราะห์และปรับแต่งเครื่องยนต์ 
 2. สามารถใช้เครื่องมือพิเศษตรวจวัดวิเคราะห์และปรับแต่งเครื่องยนต์ 
 3. มีกิจนิสัยที่ดี ในการสืบเสาะหาความรู้ ในการท างานปฏิบัติงานด้วยความประณีตรอบคอบ   
    ประหยัดมีวินัยตรงต่อเวลาตระหนักถึงความปลอดภัยในการท างานและรักษาสิ่งแวดล้อม 
 
สมรรถนะรายวิชา 
 1. แสดงความรู้เกี่ยวกับหลักการตรวจวัดวิเคราะห์และปรับแต่งเครื่องยนต์ 
 2. สามารถใช้เครื่องมือตรวจวิเคราะห์และปรับแต่งข้อขัดข้องของอุปกรณ์ในระบบเครื่องยนต์ 
 3. ตรวจซ่อมและปรับแต่งเครื่องยนต์ตามคู่มือ 
 
ค าอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับหลักการใช้เครื่องมือพิเศษ ตรวจวัดวิเคราะห์ และปรับแต่งอุปกรณ์ในระบบ
ต่าง ๆ ของเครื่องยนต์ การตรวจวัด และวิเคราะห์ก าลังอัดและการรั่วของก าลังอัด การวิเคราะห์อุปกรณ์ใน
ระบบจุดระเบิด อุปกรณ์ในระบบจ่ายเชื้อเพลิงตามชนิดของเชื้อเพลิง และการวิเคราะห์สภาพไอเสีย เพ่ือ
ปรับแต่งเครื่องยนต์ให้อยู่ในสภาพสมบูรณ์ 
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D118*2106  งานเชื้อเพลิงแก๊สยานยนต์      1 - 6 - 3 
(Fuel Gas for Vehicle Practice) 

 
จุดประสงค์รายวิชา เพื่อให้ 
 1. เข้าใจหลักการติดตั้งอุปกรณ์เชื้อเพลิงแก๊สยานยนต์ 
 2. สามารถติดตั้งชิ้นส่วนอุปกรณ์การปรับแต่งและปรับปรุงสภาพเครื่องยนต์ให้เหมาะสมกับการใช้ 
    เชื้อเพลิงแก๊ส 
 3. สามารถตรวจซ่อมบ ารุงรักษาและวิเคราะห์ปัญหาการท างานระบบเชื้อเพลิงแก๊สยานยนต์ 
    ประหยัดมีวินัยตรงต่อเวลาตระหนักถึงความปลอดภัยในการท างานและรักษาสิ่งแวดล้อม 
 
สมรรถนะรายวิชา 
 1. แสดงความรู้เกี่ยวกับหลักการติดตั้งอุปกรณ์เชื้อเพลิงแก๊สยานยนต์ 
 2. บ ารุงรักษาระบบเครื่องยนต์ใช้เชื้อเพลิงแก๊สตามคู่มือ 
 3. ตรวจซ่อมและปรับแต่งระบบเครื่องยนต์ใช้เชื้อเพลิงแก๊สตามคู่มือ 
 
ค าอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับสมบัติของเชื้อเพลิงแก๊ส แก๊สธรรมชาติเหลว และธรรมชาติอัด หลักการ
ท างานการติดตั้งชิ้นส่วนอุปกรณ์ส่วนควบ การปรับแต่ง และการปรับปรุงสภาพเครื่องยนต์ให้เหมาะสมกับการ
ใช้เชื้อเพลิงแก๊ส การตรวจซ่อมบ ารุงรักษา และวิเคราะห์ปัญหาการท างานระบบเชื้อเพลิงแก๊ส กฎหมายที่
เกี่ยวข้องกับการใช้ และการติดตั้งอุปกรณ์ส่วนควบแก๊สยานยนต์ตามมาตรฐาน การประมาณราคาค่าบริการ 
 
  



68 
 

D118*2107  งานเกียร์อัตโนมัติ       2 - 3 - 3 
(Automatic Transmission Gear) 

 
จุดประสงค์รายวิชา เพื่อให้ 
 1. เข้าใจหลักการท างานของกระบวนเฟืองสุริยะ (Planetary gear train) ระบบส่งก าลังแบบ  
               อัตราทดต่อเนื่อง (Continuously Variable Transmission) การส่งถ่ายแรงบิดผ่านของเหลว  
                หลักการท างานและการควบคุมของเกียร์อัตโนมัติ 
 2. สามารถใช้เครื่องมือพิเศษถอดประกอบตรวจสอบวิเคราะห์ปัญหาและบริการเกียร์อัตโนมัติ 
 3. มีกิจนิสัยที่ดี ในการสืบเสาะหาความรู้ ในการท างานปฏิบัติงานด้วยความประณีตรอบคอบ   
    ประหยัดมีวินัยตรงต่อเวลาตระหนักถึงความปลอดภัยในการท างานและรักษาสิ่งแวดล้อม 
 
สมรรถนะรายวิชา 
 1. แสดงความรู้เกี่ยวกับหลักการท างานของกระบวนเฟืองสุริยะ (Planetary gear train) ระบบ 
               ส่งก าลังแบบอัตราทดต่อเนื่อง (Continuously Variable Transmission) การส่งถ่ายแรงบิดผ่าน  
    ของเหลวหลักการท างานและการควบคุมของเกียร์อัตโนมัติ 
 2. ถอด-ประกอบเกียร์อัตโนมัติตามคู่มือ 
 3. ตรวจสอบปัญหาและบริการเกียร์อัตโนมัติตามคู่มือ 
 
ค าอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับหลักการท างานของกระบวนเฟืองสุริยะ (Planetary gear train) ระบบส่ง
ก าลังแบบอัตราทดต่อเนื่อง (Continuously Variable Transmission) การส่งถ่ายแรงบิดผ่านของเหลวการ
ท างานของเกียร์อัตโนมัติแบบต่าง ๆ การใช้เครื่องมือพิเศษถอดประกอบ ตรวจสอบ วิเคราะห์ปัญหา และ
บริการเกียร์อัตโนมัต ิ
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D118*2108  งานเครื่องล่างและส่งก าลังยานยนต์     1 - 6 - 3 
(Suspension and Transmission Practice) 

 
จุดประสงค์รายวิชา เพื่อให้ 
 1. เข้าใจหลักการท างานและโครงสร้างของระบบเครื่องล่างและส่งก าลังยานยนต์ 
 2. สามารถตรวจสอบวิเคราะห์และแก้ไขปัญหาขัดข้องและซ่อมระบบเครื่องล่างและส่งก าลัง 
    ยานยนต์ 
 3. มีกิจนิสัยที่ดี ในการสืบเสาะหาความรู้ ในการท างานปฏิบัติงานด้วยความประณีตรอบคอบ  
    ประหยัดมีวินัยตรงต่อเวลาตระหนักถึงความปลอดภัยในการท างานและรักษาสิ่งแวดล้อม 
 
สมรรถนะรายวิชา 
 1 แสดงความรู้เกี่ยวกับหลักการท างานและโครงสร้างของระบบเครื่องล่างและส่งก าลังยานยนต์ 
 2. ตรวจวิเคราะห์แก้ไขปัญหาข้อขัดข้องของระบบเครื่องล่างและส่งก าลังยานยนต์ 
 3. บ ารุงรักษาและบริการระบบเครื่องล่างและส่งก าลังยานยนต์ 
 
ค าอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาและปฏิบัติเกี ่ยวกับโครงสร้างหลักการท างาน  การบ ารุงรักษา การใช้เครื ่องมือ และ
เครื่องมือพิเศษวิเคราะห์ และแก้ไขข้อขัดข้องของระบบรองรับน้ าหนัก ระบบกันสะเทือน ระบบบังคับเลี้ยว 
การตั้งศูนย์ล้อ ระบบเบรก คลัตช์อัตโนมัติ เกียร์ ระบบขับเคลื่อนเฟืองท้ายแบบต่าง ๆ 
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D118*2109  งานตรวจวิเคราะห์ยานยนต์      1 - 6 - 3 
(Vehicle Diagnosis Practice) 

 
จุดประสงค์รายวิชา เพื่อให้ 
 1. เข้าใจหลักการใช้เครื่องมือทดสอบตรวจวิเคราะห์ข้อขัดข้องของยานยนต์ 
 2. สามารถตรวจวิเคราะห์แก้ไขปัญหาข้อขัดข้องและซ่อมยานยนต์ 
 3. มีกิจนิสัยที่ดี ในการสืบเสาะหาความรู้ ในการท างานปฏิบัติงานด้วยความประณีตรอบคอบ  
    ประหยัดมีวินัยตรงต่อเวลาตระหนักถึงความปลอดภัยในการท างานและรักษาสิ่งแวดล้อม 
 
สมรรถนะรายวิชา 
 1. แสดงความรู้เกี่ยวกับหลักการใช้เครื่องมือทดสอบตรวจวิเคราะห์ข้อขัดข้องของยานยนต์ 
 2. แสดงความรู้เกี่ยวกับการซ่อมและปรับปรุงสภาพยานยนต์ 
 3. ซ่อมและปรับแต่งสมรรถนะของยานยนต์หลังการซ่อมและปรับปรุงสภาพ 
 
ค าอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาและปฏิบัติ การวิเคราะห์ข้อขัดข้องของยานยนต์ โดยการใช้ประสาทสัมผัส และใช้เครื่อง
ทดสอบการซ่อม และปรับปรุงสภาพยานยนต์ การใช้เครื่องทดสอบชนิดต่าง ๆ ทดสอบสมรรถนะของยานยนต์
หลังการซ่อมและปรับปรุงสภาพ 
 
  



71 
 

D118*2110  เทคโนโลยีดีเซล        2 - 0 - 2 
(Diesel Technology) 

 
จุดประสงค์รายวิชา เพื่อให้ 
 1. เข้าใจโครงสร้างชิ้นส่วนและหลักการท างานของเครื่องยนต์ดีเซล 
 2. เข้าใจหลักการท างานของระบบประจุไอดีระบบไอเสียมลพิษและการควบคุมมลพิษ 
 3. เข้าใจหลักการท างานของระบบระบายความร้อนระบบหล่อลื่นระบบสตาร์ท 
 4. เข้าใจหลักการของเทคโนโลยีใหม่ที่น ามาใช้ในเครื่องยนต์ดีเซล 
 5. ประยุกต์ความรู้ไปใช้ในการวิเคราะห์ปัญหาข้อขัดข้องของเครื่องยนต์ดีเซล 
 6. มีกิจนิสัยที่ดี ในการสืบเสาะหาความรู้ ในการท างานปฏิบัติงานด้วยความประณีตรอบคอบ   
    ประหยัดมีวินัยตรงต่อเวลาตระหนักถึงความปลอดภัยในการท างานและรักษาสิ่งแวดล้อม 
 
สมรรถนะรายวิชา 
 1. แสดงความรู้เกี่ยวกับโครงสร้างชิ้นส่วนและหลักการท างานของเครื่องยนต์ดีเซล 
 2. แสดงความรู้เกี่ยวกับการหลักการของเทคโนโลยีใหม่ที่น ามาใช้ในเครื่องยนต์ดีเซล 
 3. แสดงความรู้เกี่ยวกับการหลักการวิเคราะห์ปัญหาข้อขัดข้องของเครื่องยนต์ดีเซล 
 
ค าอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาโครงสร้างชิ้นส่วนหลักการท างานของเครื่องยนต์ดีเซล ห้องเผาไหม้ กระบวนการเผาไหม้ระบบ
น้ ามันเชื้อเพลิง ระบบควบคุมความเร็ว ระบบควบคุมการจ่ายน้ ามันเชื้อเพลิงด้วยอิเล็กทรอนิกส์และอื่น  ๆ 
ความสิ้นเปลืองน้ ามันเชื้อเพลิง ระบบประจุไอดี ระบบไอเสียมลพิษและการควบคุมมลพิษ ระบบระบาย
ความร้อน ระบบหล่อลื่น ระบบสตาร์ท รวมทั้งเทคโนโลยีใหม่ในเครื่องยนต์ดีเซล 
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D118*2111  งานตัวถังและพ่นสียานยนต์      1 - 6 - 3 
(Body and Painting Vehicle Practice) 

 
จุดประสงค์รายวิชา เพื่อให้ 
 1. เข้าใจหลักการท างานและโครงสร้างตัวถังรถยนต์ 
 2. สามารถตรวจซ่อมและบริการงานตัวถังรถยนต์การใช้และการบ ารุงรักษาเครื่องมือการคิด 
    ประมาณราคาค่าบริการ 
 3. เข้าใจหลักการเลือกใช้วัสดุงานสีรถยนต์และการตรวจซ่อมสีรถยนต์ 
 4. สามารถตรวจซ่อมและบริการงานสีรถยนต์การใช้การบ ารุงรักษาเครื่องมือและการคิดประมาณ  
    ราคาค่าบริการ 
 5. มีกิจนิสัยที่ดี ในการสืบเสาะหาความรู้ ในการท างานปฏิบัติงานด้วยความประณีตรอบคอบ    
    ประหยัดมีวินัยตรงต่อเวลาตระหนักถึงความปลอดภัยในการท างานและรักษาสิ่งแวดล้อม 
 
สมรรถนะรายวิชา 
 1. แสดงความรู้เกี่ยวกับหลักการท างานและโครงสร้างตัวถังรถยนต์ 
 2. แสดงความรู้เกี่ยวกับหลักการเลือกใช้วัสดุงานสีรถยนต์และการตรวจซ่อมสีรถยนต์ 
 3. ซ่อมและบริการงานตัวถังรถยนต์ตามหลักการ 
 4. คิดราคาค่าบริการตรวจซ่อมและบริการงานตัวถังรถยนต์ 
 
ค าอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับตัวถังรถยนต์ การตรวจซ่อม และบริการตัวถังรถยนต์ การเคาะ ปะผุ การ
ปรับปรุงภาพชิ้นส่วนที่ช ารุด การเปลี่ยนชิ้นส่วนส าเร็จรูป การใช้และการบ ารุงรักษาเครื่องมือในการซ่อมตัวถัง
รถยนต์ การใช้วัสดุในงานตัวถังและงานสีรถยนต์ การตรวจซ่อมและบริการงานสีรถยนต์ การลอกสี การเตรียม
พ้ืนผิวงาน การโป๊วสี การติดกระดาษกาว การผสมสี การพ่นสี การขัดสี การบ ารุงรักษาสีรถยนต์ และการคิด
ประมาณราคาค่าบริการ 
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D118*2112  งานปรับอากาศยานยนต์      1 - 3 - 2 
(Vehicle Air-condition Practice) 

 
จุดประสงค์รายวิชาเพื่อให้ 
 1. เข้าใจหลักการเกี่ยวกับระบบปรับอากาศยานยนต์ 
 2. สามารถตรวจสภาพแก้ไขปัญหาข้อขัดข้องชิ้นส่วนต่าง ๆ ของระบบปรับอากาศยานยนต์ 
 3. มีกิจนิสัยที่ดี ในการสืบเสาะหาความรู้ ในการท างานปฏิบัติงานด้วยความประณีตรอบคอบ    
    ประหยัดมีวินัยตรงต่อเวลาตระหนักถึงความปลอดภัยในการท างานและรักษาสิ่งแวดล้อม 
 
สมรรถนะรายวิชา 
 1. แสดงความรู้เกี่ยวกับระบบปรับอากาศยานยนต์ 
 2. ตรวจสภาพแก้ไขปัญหาข้อขัดข้องชิ้นส่วนต่าง ๆ ของระบบปรับอากาศยานยนต์ตามคู่มือ 
 3. บ ารุงรักษาและประมาณราคาการบริการ 
 
ค าอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับวัฏจักรระบบปรับอากาศยานยนต์  ระบบควบคุมทั่วไป ระบบควบคุม
อัตโนมัติวิเคราะห์และแก้ปัญหา บริการระบบปรับอากาศ บ ารุงรักษา ประมาณราคา 
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D118*2113  งานเครื่องมือกลยานยนต์      1 -6 -3 
(Machine for Vehicle Practice) 

 
จุดประสงค์รายวิชาเพื่อให้ 
 1. เข้าใจหลักการท างานของเครื่องมือวัดละเอียดเครื่องมือกลชนิดต่าง ๆ ที่ใช้ในการปรับปรุง 
    สภาพยานยนต์ 
 2. สามารถใช้เครื่องมือวัดละเอียดเครื่องมือกลชนิดต่าง ๆ ในการปรับปรุงสภาพยานยนต์ 
 3. มีกิจนิสัยที่ดี ในการสืบเสาะหาความรู้ ในการท างานปฏิบัติงานด้วยความประณีตรอบคอบ       
    ประหยัดมีวินัยตรงต่อเวลาตระหนักถึงความปลอดภัยในการท างานและรักษาสิ่งแวดล้อม 
 
สมรรถนะรายวิชา 
 1. แสดงความรู้เกี่ยวกับหลักการท างานของเครื่องมือวัดละเอียดเครื่องมือกลชนิดต่าง ๆ ที่ใช้ในการ 
    ปรับปรุงสภาพยานยนต์ 
 2. บ ารุงรักษาเครื่องมือวัดละเอียดเครื่องมือกลชนิดต่างๆที่ใช้ในการปรับปรุงสภาพยานยนต์ตามคู่มือ 
 3. ใช้เครื่องมือวัดละเอียดเครื่องมือกลชนิดต่าง ๆ ในการปรับปรุงสภาพยานยนต์ตามคู่มือ 
 
ค าอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับเครื่องมือวัดละเอียด เครื่องมือกลช่างยนต์ชนิดต่าง ๆ ในการปรับปรุงสภาพ 
ยานยนต์ และการประมาณราคาค่าบริการ 
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กลุ่มทักษะวิชาชีพเลือก  สาขาวิชาเทคนิคเครื่องกล 
สาขางานเทคโนโลยีเครื่องกลเกษตร 

 
D118*2401  งานบริการเครื่องจักรกลเตรียมดิน     2 - 3 - 3 

(Primary Tillage Machinery Practice) 
 
จุดประสงค์รายวิชา เพื่อให้ 
 1. เข้าใจความหมายและความส าคัญของเครื่องจักรกลเตรียมดิน 
 2. เข้าใจการท างานของชิ้นส่วนของเครื่องจักรกลเตรียมดิน 
 3. ใช้งาน ปรับตั้ง และทดสอบแก้ไขข้อขัดข้องของเครื่องจักรกลเตรียมดิน 
 4. ซ่อมบ ารุงรักษาเครื่องจักรกลเตรียมดิน 
 5. มีกิจนิสัยที่ดี ในการสืบเสาะหาความรู้ ในการท างานปฏิบัติงานด้วยความประณีตรอบคอบ  
    ประหยัดมีวินัยตรงต่อเวลาตระหนักถึงความปลอดภัยในการท างานและรักษาสิ่งแวดล้อม 
 
สมรรถนะรายวิชา 
 1. แสดงความรู้เกี่ยวกับหลักการบริการและการบ ารุงรักษาเครื่องจักรกลเตรียมดิน 
 2. บริการและบ ารุงรักษาเครื่องจักรกลเตรียมดินตามคู่มือ 
 3. ตรวจซ่อมเครื่องจักรกลเตรียมดินตามคู่มือ 
 
ค าอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับความหมายและความส าคัญ ชิ้นส่วน การใช้งาน ปรับตั้ง ทดสอบ 
บ ารุงรักษา และแก้ไขข้อขัดข้องเครื่องจักรกลเตรียมดิน 
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D118*2402  งานบริการเครื่องจักรกลงานสัตว์      2 - 3 - 3 
(Animal Machinery Practice) 

 
จุดประสงค์รายวิชาเพื่อให้ 
 1. เข้าใจหลักการท างานของ ชิ้นส่วน โครงสร้างของเครื่องจักรกลงานสัตว์ 
 2. อธิบายการท างานของเครื่องจักรกลงานสัตว์ 
 3. ซ่อมบ ารุง เครื่องจักรกลงานสัตว์ 
 4. มีกิจนิสัยที่ดี ในการสืบเสาะหาความรู้ ในการท างานปฏิบัติงานด้วยความประณีตรอบคอบ   
    ประหยัดมีวินัยตรงต่อเวลาตระหนักถึงความปลอดภัยในการท างานและรักษาสิ่งแวดล้อม 
 
สมรรถนะรายวิชา 
 1. แสดงความรู้เกี่ยวกับหลักการบริการและการบ ารุงรักษาเครื่องจักรกลงานสัตว์ 
 2. บริการและบ ารุงรักษาเครื่องจักรกลงานสัตว์ตามคู่มือ 
 3. ตรวจซ่อมเครื่องจักรกลงานสัตว์ตามคู่มือ 
 
ค าอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับชิ้นส่วน โครงสร้าง การท างาน ซ่อมบ ารุงของเครื่องจักรกลที่ใช้ในงานการ
ผลิตสัตว์เศรษฐกิจ สัตว์ปีก สัตว์เล็ก สัตว์ใหญ่ และสัตว์น้ า 
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D118*2403  เครื่องจักรกลเกษตรก่อนการเก็บเกี่ยว     2 - 3 - 3 
(Pre-Harvest Machinery) 

 
จุดประสงค์รายวิชาเพื่อให้ 
 1. เข้าใจโครงสร้าง ชิ้นส่วน การท างานของเครื่องปลูก เครื่องมือบ ารุงรักษาพืช 
 2. เลือกใช้ ปรับแต่ง แก้ไขข้อขัดข้องของเครื่องปลูก เครื่องมือบ ารุงรักษาพืช 
 3. ประยุกต์ใช้เครื่องมือและประเมินผลการท างานของเครื่องทุ่นแรงฟาร์มแต่ละชนิด 
 4. มีกิจนิสัยที่ดี ในการสืบเสาะหาความรู้ ในการท างานปฏิบัติงานด้วยความประณีตรอบคอบ  
    ประหยัดมีวินัยตรงต่อเวลาตระหนักถึงความปลอดภัยในการท างานและรักษาสิ่งแวดล้อม 
 
สมรรถนะรายวิชา 
 1. แสดงความรู้เกี่ยวกับหลักการบริการและการบ ารุงรักษาเครื่องจักรกลเกษตรก่อนการเก็บเก่ียว 
 2. บริการและบ ารุงรักษาเครื่องจักรกลเกษตรก่อนการเก็บเกี่ยวตามคู่มือ 
 3. ตรวจซ่อมเครื่องจักรกลเกษตรก่อนการเก็บเก่ียวตามคู่มือ 
 
ค าอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับโครงสร้าง ชิ้นส่วน การท างาน ของเครื่องมือ เครื่องปลูก เครื่องมือ
บ ารุงรักษาพืช เลือกใช้ ปรับแต่ง ประยุกต์ใช้ แก้ไขข้อขัดข้องเครื่องมือ และประเมินผลการท างานของ
เครื่องทุ่นแรงฟาร์มแต่ละชนิด 
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D118*2404  เครื่องจักรกลเกษตรหลังการเก็บเกี่ยว     2 - 3 - 3 
(Post-Harvest Machinery) 

 
จุดประสงค์รายวิชาเพื่อให้ 
 1. เข้าใจโครงสร้าง ชิ้นส่วน ของเครื่องมือหลังการเก็บเกี่ยว 
 2. เลือกใช้ ปรับแต่ง แก้ไขข้อขัดข้องของเครื่องมือหลังการเก็บเก่ียว 
 3. มีกิจนิสัยที่ดี ในการสืบเสาะหาความรู้ ในการท างานปฏิบัติงานด้วยความประณีตรอบคอบ  
    ประหยัดมีวินัยตรงต่อเวลาตระหนักถึงความปลอดภัยในการท างานและรักษาสิ่งแวดล้อม 
 
สมรรถนะรายวิชา 
 1. แสดงความรู้เกี่ยวกับหลักการบริการและการบ ารุงรักษาเครื่องจักรกลเกษตรหลังการเก็บเก่ียว 
 2. บริการและบ ารุงรักษาเครื่องจักรกลเกษตรหลังการเก็บเกี่ยวตามคู่มือ 
 3. ตรวจซ่อมเครื่องจักรกลเกษตรหลังการเก็บเกี่ยวตามคู่มือ 
 
ค าอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับโครงสร้าง ชิ้นส่วน การท างาน เลือกใช้ ปรับแต่งและแก้ไขข้อขัดข้องของ
เครื่องมือเก็บเก่ียว เครื่องนวด เครื่องสี เครื่องแยกเมล็ด เครื่องบด เครื่องตัดหญ้า เครื่องอัดหญ้า เครื่องแปรรูป 
ผลผลิต เครื่องส่งล าเลียง 
 
  



79 
 

D118*2405  เครื่องสูบน้ าและระบบส่งถ่าย      2 - 3 - 3 
(Pump and Distribution System) 

 
จุดประสงค์รายวิชาเพื่อให้ 
 1. เข้าใจกราฟแสดงการท างานของเครื่องสูบน้ า 
 2. เข้าใจระบบของเครื่องสูบน้ า 
 3. ออกแบบและติดตั้งเครื่องสูบน้ า 
 4. เลือกใช้และซ่อมบ ารุงเครื่องสูบน้ า 
 5. มีกิจนิสัยที่ดี ในการสืบเสาะหาความรู้ ในการท างานปฏิบัติงานด้วยความประณีตรอบคอบ  
    ประหยัดมีวินัยตรงต่อเวลาตระหนักถึงความปลอดภัยในการท างานและรักษาสิ่งแวดล้อม 
 
สมรรถนะรายวิชา 
 1. แสดงความรู้เกี่ยวกับหลักการบริการและการบ ารุงรักษาเครื่องสูบน้ า 
 2. บริการและบ ารุงรักษาเครื่องสูบน้ าตามคู่มือ 
 3. ตรวจซ่อมเครื่องสูบน้ าตามคู่มือ 
 
ค าอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับกราฟแสดงการท างานของเครื่องสูบน้ า การต่อระบบเครื่องสูบน้ า ออกแบบ 
ติดต้ัง เลือกใช้และซ่อมบ ารุงเครื่องสูบน้ า 
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D118*2406  งานเครื่องจักรกลอาหาร       2 - 3 - 3 
(Food Machinery Practice) 

 
จุดประสงค์รายวิชาเพื่อให้ 
 1. เข้าใจหลักการท างานและซ่อมบ ารุงรักษาเครื่องจักรกลอาหาร 
 2. ใช้งาน วิเคราะห์และแก้ไขปัญหา ซ่อม บ ารุงรักษาเครื่องจักรกลอาหาร 
 3. มีกิจนิสัยที่ดี ในการสืบเสาะหาความรู้ ในการท างานปฏิบัติงานด้วยความประณีตรอบคอบ  
    ประหยัดมีวินัยตรงต่อเวลาตระหนักถึงความปลอดภัยในการท างานและรักษาสิ่งแวดล้อม 
 
สมรรถนะรายวิชา 
 1. แสดงความรู้เกี่ยวกับหลักการบริการและการบ ารุงรักษาเครื่องจักรกลอาหาร 
 2. บริการและบ ารุงรักษาเครื่องจักรกลอาหารตามคู่มือ 
 3. ตรวจซ่อมเครื่องจักรกลอาหารตามคู่มือ 
 
ค าอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับหลักการใช้งาน ตรวจซ่อม วิเคราะห์แก้ไขข้อขัดข้องเครื่องจักรกลอาหาร
ชนิดต่าง ๆ 
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D118*2407  ระบบชลประทาน       1 - 6 - 3 
(Irrigation System) 

 
จุดประสงค์รายวิชาเพื่อให้ 
 1. หาอัตราการใช้น้ า ความถ่ี และรอบเวรในการใช้น้ าของพืช 
 2. ตรวจหาคุณภาพและระบายน้ าชลประทาน 
 3. ประเมินผลการให้น้ าแบบต่าง ๆ 
 4. มีกิจนิสัยที่ดี ในการสืบเสาะหาความรู้ ในการท างานปฏิบัติงานด้วยความประณีตรอบคอบ  
    ประหยัดมีวินัยตรงต่อเวลาตระหนักถึงความปลอดภัยในการท างานและรักษาสิ่งแวดล้อม 
 
สมรรถนะรายวิชา 
 1. แสดงความรู้เกี่ยวกับหลักการระบบชลประทาน 
 2. ตรวจคุณภาพน้ าชลประทาน 
 3. ประเมินผลวิธีการให้น้ าแบบต่าง ๆ ตามอัตราความต้องการน้ าของพืช 
 
ค าอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับการหาอัตราการใช้น้ าของพืช ความถี ่รอบเวร ตรวจคุณภาพน้ าชลประทาน 
การระบายน้ า ประเมินผลการให้น้ าแบบฉีดฝอย (Sprinkler) แบบร่องคู่ (Furrow) แบบปล่อยน้ าท่วม (Border) 
และแบบหยด (Drip Irrigation) 
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D118*2408  งานแก้ปัญหาเครื่องกลเกษตร      2 - 3 - 3 
(Agricultural Machinery Problem Solving Practice) 

 
จุดประสงค์รายวิชาเพื่อให้ 
 1. เข้าใจหลักการใช้เครื่องทดสอบ วิเคราะห์ แก้ไขข้อขัดข้องเครื่องกลเกษตร 
 2. ใช้เครื่องทดสอบ แก้ไขข้อขัดข้องเครื่องกลเกษตร 
 3. มีกิจนิสัยที่ดี ในการสืบเสาะหาความรู้ ในการท างานปฏิบัติงานด้วยความประณีตรอบคอบ  
    ประหยัดมีวินัยตรงต่อเวลาตระหนักถึงความปลอดภัยในการท างานและรักษาสิ่งแวดล้อม 
 
สมรรถนะรายวิชา 
 1. แสดงความรู้เกี่ยวกับหลักการบริการและการบ ารุงรักษาเครื่องกลเกษตร 
 2. บริการและบ ารุงรักษาเครื่องกลเกษตรตามคู่มือ 
 3. ตรวจซ่อมเครื่องกลเกษตรตามคู่มือ 
 
ค าอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้งาน ตรวจสอบ วิเคราะห์แก้ไขข้อขัดข้องเครื่องกลเกษตร โดยเน้น
การใช้เครื่องทดสอบและเครื่องมือกลการผลิต การวางแผนงาน มอบหมายงาน ควบคุมงานเกี่ยวกับงานซ่อม
และผลิตเครื่องกลเกษตร 
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D118*2409  วิศวกรรมส ารวจ       2 - 3 - 3 
(Engineering Surveying) 

 
จุดประสงค์รายวิชาเพื่อให้ 
 1. เข้าใจหลักการ ท าระดับและวางผังเส้นโค้ง 
 2. มีความรู้เกี่ยวกับภาพถ่ายทางอากาศ 
 3. ส ารวจ วางแนว วางผังคูระบายน้ าและส่งน้ า 
 4. มีกิจนิสัยที่ดี ในการสืบเสาะหาความรู้ ในการท างานปฏิบัติงานด้วยความประณีตรอบคอบ  
    ประหยัดมีวินัยตรงต่อเวลาตระหนักถึงความปลอดภัยในการท างานและรักษาสิ่งแวดล้อม 
 
สมรรถนะรายวิชา 
 1. แสดงความรู้เกี่ยวกับหลักการทางวิศวกรรมส ารวจ 
 2. ออกแบบการวางผังการระบายน้ า 
 
ค าอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับภาพถ่ายทางอากาศ การท าระดับ วางผังเส้นโค้ง ส ารวจเพ่ือการวางแนว 
และวางผังคูระบายน้ า 
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D118*2410  งานไฟฟ้าในฟาร์มและการควบคุม     2 - 3 - 3 
(Farm Electric Power and Controls Practice) 

 
จุดประสงค์รายวิชาเพื่อให้ 
 1. มีความรู้ทฤษฎีไฟฟ้ามาประยุกต์ใช้ในงานฟาร์ม 
 2. ซ่อมและบ ารุงรักษาอุปกรณ์ไฟฟ้า 
 3. มีกิจนิสัยที่ดี ในการสืบเสาะหาความรู้ ในการท างานปฏิบัติงานด้วยความประณีตรอบคอบ  
    ประหยัดมีวินัยตรงต่อเวลาตระหนักถึงความปลอดภัยในการท างานและรักษาสิ่งแวดล้อม 
 
สมรรถนะรายวิชา 
 1. แสดงความรู้เกี่ยวกับหลักการบริการและการบ ารุงรักษาระบบไฟฟ้าในฟาร์ม 
 2. บริการและบ ารุงรักษาระบบไฟฟ้าในฟาร์มตามคู่มือ 
 3. ตรวจซ่อมระบบไฟฟ้าในฟาร์มตามคู่มือ 
 
ค าอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับการน าทฤษฎีทางไฟฟ้ามาประยุกต์ใช้ในฟาร์ม ระบบสายส่งก าลัง มอเตอร์ 
ไฟฟ้า การซ่อม และการบ ารุงรักษา 
 
  



85 
 

D118*2411  งานฟาร์มแทรกเตอร์       2 - 3 - 3 
(Farm Tractors Practice) 

 
จุดประสงค์รายวิชาเพื่อให้ 
 1. เข้าใจหลักการท างานและใช้งานรถแทรกเตอร์ 
 2. ค านวณและทดสอบหาค่าต่างๆของแทรกเตอร์ 
 3. ปรับแต่งระบบต่าง ๆ อุปกรณ์พิเศษและตรวจสมรรถภาพของแทรกเตอร์ 
 4. มีกิจนิสัยที่ดี ในการสืบเสาะหาความรู้ ในการท างานปฏิบัติงานด้วยความประณีตรอบคอบ  
    ประหยัดมีวินัยตรงต่อเวลาตระหนักถึงความปลอดภัยในการท างานและรักษาสิ่งแวดล้อม 
 
สมรรถนะรายวิชา 
 1. แสดงความรู้เกี่ยวกับหลักการบริการและการบ ารุงรักษารถแทรกเตอร์ในฟาร์ม 
 2. บริการและบ ารุงรักษารถแทรกเตอร์ในฟาร์มตามคู่มือ 
 3. ตรวจซ่อมรถแทรกเตอร์ในฟาร์มตามคู่มือ 
 
ค าอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับข้อมูลทางเทคนิคของรถแทรกเตอร์ ค านวณและทดสอบก าลังม้าและก าลัง
ฉุดลาก การลดการหมุนฟรีของล้อรถแทรกเตอร์  และปรับแต่งอุปกรณ์พิเศษและตรวจสมรรถภาพของ
แทรกเตอร์ก่อนออกปฏิบัติงาน 
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D118*2412  การเก็บรักษาผลผลิตเกษตร      2 - 3 - 3 
(Agricultural Products Storage) 

 
จุดประสงค์รายวิชาเพื่อให้ 
 1. เข้าใจหลักการวิธีการเก็บรักษาผลผลิตเกษตรด้วยวิธีต่าง ๆ 
 2. เลือกวิธีการเก็บรักษาเครื่องมือและอุปกรณ์ในการเก็บรักษาผลผลิตเกษตร 
 3. วางแผนและเก็บรักษาผลผลิตเกษตรด้วยวิธีต่าง ๆ 
 4. มีกิจนิสัยที่ดี ในการสืบเสาะหาความรู้ ในการท างานปฏิบัติงานด้วยความประณีตรอบคอบ  
    ประหยัดมีวินัยตรงต่อเวลาตระหนักถึงความปลอดภัยในการท างานและรักษาสิ่งแวดล้อม 
 
สมรรถนะรายวิชา 
 1. แสดงความรู้เกี่ยวกับหลักการเก็บรักษาผลผลิตเกษตรด้วยวิธีต่าง ๆ 
 2 เลือกใช้และบ ารุงรักษาเครื่องมือ อุปกรณ ์ในการเก็บรักษาผลผลิตเกษตร 
 3. วางแผนและเก็บรักษาผลผลิตเกษตรด้วยวิธีต่าง ๆ 
 
ค าอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับหลักการและความส าคัญของการเก็บรักษาผลผลิตเกษตร ปัจจัยที่มีผลต่อ
การเก็บรักษาโดยใช้ ความชื้นและอุณหภูมิ ขี้ผึ้ง ฉายรังสีชีวเคมี อบแห้ง ดอง แช่อิ่ม ท าเค็ม การเลือกใช้ภาชนะ 
เครื่องมือ อุปกรณ ์โรงเรือน และการบ ารุงรักษาเครื่องมืออุปกรณ์ที่ใช้ในการเก็บรักษาผลผลิตเกษตร 
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D118*2413  งานเครื่องมือขนถ่ายและขนส่งผลิตผลทางการเกษตร   2 - 3 - 3 
(Handling and Transportation of Agricultural Products Practice) 

 
จุดประสงค์รายวิชาเพื่อให้ 
 1. เข้าใจหลักการของกระบวนการขนถ่ายผลิตผลเกษตรแบบต่าง ๆ 
 2. เลือก วิธีการขนส่ง ให้เหมาะสมและเป็นไปตาม พ.ร.บ.ขนส่งทางบก 
 3. รู้วิธีป้องกันการสูญเสียจากการขนส่งผลิตผลทางการเกษตร 
 4. มีกิจนิสัยที่ดี ในการสืบเสาะหาความรู้ ในการท างานปฏิบัติงานด้วยความประณีตรอบคอบ  
    ประหยัดมีวินัยตรงต่อเวลาตระหนักถึงความปลอดภัยในการท างานและรักษาสิ่งแวดล้อม 
 
สมรรถนะรายวิชา 
 1. แสดงความรู้เกี่ยวกับหลักการขนถ่ายผลิตผลเกษตรแบบต่าง ๆ 
 2. เลือกวิธีการขนส่ง ให้เหมาะสมและเป็นไปตาม พรบ. ขนส่งทางบก 
 3. วางแผนบริหารจัดการกระบวนการขนถ่ายผลิตผลเกษตร 
 
ค าอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับหลักการของกระบวน การขนถ่าย และการขนส่งผลิตผลเกษตร การขนถ่าย
ทางกล การขนถ่ายด้วยลม การขนถ่ายด้วยแรงโน้มถ่วง วิธีการขนส่ง พรบ. ขนส่งทางบก การทดลองหาสาเหตุ
และการป้องกัน การสูญเสียจากการขนส่ง 
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D118*2414  การถ่ายทอดก าลังเครื่องจักรกลเกษตร     3 - 0 - 3 
(Agricultural Machinery Power Transmission) 

 
จุดประสงค์รายวิชาเพื่อให้ 
 1. เข้าใจหลักการค านวณระบบการส่งและถ่ายทอดก าลังของเครื่องทุ่นแรงฟาร์ม 
 2. เข้าใจการเลือกใช้ระบบการส่งและถ่ายทอดก าลังของเครื่องทุ่นแรงฟาร์ม 
 3. มีกิจนิสัยที่ดี ในการสืบเสาะหาความรู้ ในการท างานปฏิบัติงานด้วยความประณีตรอบคอบ  
    ประหยัดมีวินัยตรงต่อเวลาตระหนักถึงความปลอดภัยในการท างานและรักษาสิ่งแวดล้อม 
 
สมรรถนะรายวิชา 
 1. แสดงความรู้เกี่ยวกับหลักการถ่ายทอดก าลังเครื่องจักรกลเกษตร 
 2. เลือกใช้ระบบการถ่ายทอดก าลังเครื่องจักรกลเกษตร 
 3. ค านวณ ออกแบบระบบการถ่ายทอดก าลังเครื่องจักรกลเกษตร 
 
ค าอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาเกี่ยวกับหลักการค านวณ การวัด การเลือกใช้ ระบบการส่ง และถ่ายทอดก าลังของเครื่องทุ่น
แรงฟาร์ม 
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D118*2415  การใช้คอมพิวเตอร์ในงานเครื่องจักรกลเกษตร    2 - 3 - 3 
(Computer for Agricultural Machinery) 

 
จุดประสงค์รายวิชาเพื่อให้ 
 1. ใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ในการจัดการด้านเครื่องจักรกลเกษตร 
 2. ใช้คอมพิวเตอร์ควบคุมระบบต่างๆในฟาร์ม 
 3. มีกิจนิสัยที่ดี ในการสืบเสาะหาความรู้ ในการท างานปฏิบัติงานด้วยความประณีตรอบคอบ  
    ประหยัดมีวินัยตรงต่อเวลาตระหนักถึงความปลอดภัยในการท างานและรักษาสิ่งแวดล้อม 
 
สมรรถนะรายวิชา 
 1 แสดงความรู้เกี่ยวกับหลักการและใช้งานโปรแกรมส าเร็จรูปต่าง ๆ ส าหรับแก้ปัญหาการเกษตร 
 2. บริการตรวจซ่อมและบ ารุงรักษาเครื่องมือ อุปกรณ ์โปรแกรมส าเร็จรูปเพ่ือการเกษตรตามคู่มือ 
 3. เขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์เพื่อน าไปใช้แก้ไขปัญหาการเกษตร 
 
ค าอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้คอมพิวเตอร์ควบคุมระบบต่าง ๆ ในฟาร์ม เพ่ือใช้ในการจัดการด้าน
เครื่องจักรกลเกษตร 
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D118*2416  เศรษฐศาสตร์ในงานเครื่องจักรกลเกษตร     2 - 0 - 2 
(Economic for Agricultural Machinery ) 

 
จุดประสงค์รายวิชาเพื่อให้ 
 1. เข้าใจหลักการพ้ืนฐานทางเศรษฐศาสตร์ 
 2. ค านวณและใช้ประกอบการตัดสินใจ ในงานเครื่องจักรกลเกษตร 
 3. มีกิจนิสัยที่ดี ในการสืบเสาะหาความรู้ ในการท างานปฏิบัติงานด้วยความประณีตรอบคอบ    
    ประหยัดมีวินัยตรงต่อเวลาตระหนักถึงความปลอดภัยในการท างานและรักษาสิ่งแวดล้อม 
 
สมรรถนะรายวิชา 
 1 แสดงความรู้เกี่ยวกับหลักการพื้นฐานทางเศรษฐศาสตร์ 
 2. ค านวณวางแผนการลงทุนในงานเครื่องจักรกลเกษตร 
 
ค าอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาเก่ียวกับพ้ืนฐานทางเศรษฐศาสตร์ ภาษ ีอัตราแลกเปลี่ยน การวางแผนการลงทุน ค่าเสื่อมราคา 
เงินเฟ้อ และดอกเบี้ยตามหลักเศรษฐศาสตร์ในงานเครื่องจักรกลเกษตร 
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D118*2417  การวางแผนและการบริหารงานการเกษตร    2 - 0 - 2 
(Agricultural Management and Planning) 

 
จุดประสงค์รายวิชาเพื่อให้ 
 1. เข้าใจหลักการวางแผน การบริหารงานการเกษตร 
 2. ออกแบบและวางแผนผังในการบริหารและจัดการงานการเกษตร 
 3. มีกิจนิสัยที่ดี ในการสืบเสาะหาความรู้ ในการท างานปฏิบัติงานด้วยความประณีตรอบคอบ  
    ประหยัดมีวินัยตรงต่อเวลาตระหนักถึงความปลอดภัยในการท างานและรักษาสิ่งแวดล้อม 
 
สมรรถนะรายวิชา 
 1. แสดงความรู้เกี่ยวกับหลักและวิธีการวางแผนการบริหารงานการเกษตร 
 2. ออกแบบและวางแผนผังในการบริหารและจัดการงานเกษตร 
 3. วางแผนและควบคุมคุณภาพการเกษตร 
 
ค าอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาเกี่ยวกับหลักการวางแผนเพ่ือการพยากรณ์ การวางแผนเพ่ือออกแบบวางผังในฟาร์ม การ
วางแผนจัดการทรัพยากร การวางแผนควบคุมคุณภาพ ควบคุมต้นทุน และความปลอดภัยในการท างาน 
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D118*2418  การบรรจุหีบห่อผลิตผลเกษตร      2 - 3 - 3 
(Packing Agricultural Products) 

 
จุดประสงค์รายวิชาเพื่อให้ 
 1. เข้าใจหลักการวิธีการบรรจุหีบห่อ 
 2. เลือกใช้วัสดุในการจัดท าภาชนะบรรจุภัณฑ์ให้เหมาะสมกับผลิตผล 
 3. มีกิจนิสัยที่ดี ในการสืบเสาะหาความรู้ ในการท างานปฏิบัติงานด้วยความประณีตรอบคอบ   
    ประหยัดมีวินัยตรงต่อเวลาตระหนักถึงความปลอดภัยในการท างานและรักษาสิ่งแวดล้อม 
 
สมรรถนะรายวิชา 
 1. แสดงความรู้เกี่ยวกับหลักการ วิธีการบรรจุหีบห่อ 
 2. เลือกใช้วัสดุท าภาชนะท่ีเหมาะสมกับผลผลิต 
 3. บริการและบ ารุงรักษาเครื่องจักรและอุปกรณ์การบรรจุหีบห่อตามคู่มือ 
 4. ตรวจซ่อมเครื่องจักรและอุปกรณ์การบรรจุหีบห่อตามคู่มือ 
 
ค าอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับหลักการ วิธีการบรรจุหีบห่อ ความส าคัญของการบรรจุ หีบห่อ ความ
เสียหายขณะขนส่ง การเลือกใช้วัสดุ 
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D118*2419  เทคโนโลยีการแปรรูปผลิตภณัฑ์การเกษตร    2 - 3 - 3 
(Agricultural Process Technology) 

 
จุดประสงค์รายวิชาเพื่อให้ 
 1. เข้าใจหลักการ กระบวนการแปรรูปผลผลิตเกษตรด้วยกรรมวิธีต่าง ๆ 
 2. แปรรูปผลผลิตเกษตรด้วยกรรมวิธีต่าง ๆ 
 3. มีกิจนิสัยที่ดี ในการสืบเสาะหาความรู้ ในการท างานปฏิบัติงานด้วยความประณีตรอบคอบ  
    ประหยัดมีวินัยตรงต่อเวลาตระหนักถึงความปลอดภัยในการท างานและรักษาสิ่งแวดล้อม 
 
สมรรถนะรายวิชา 
 1. แสดงความรู้เกี่ยวกับหลักการ วิธีการแปรรูปอาหารด้วยกรรมวิธีต่าง ๆ 
 2. จ าแนกสรีรวิทยาและองค์ประกอบทางเคมีของวัตถุดิบการเกษตรน ามาใช้ประโยชน์และก าจัด       
    ของเสีย ของเหลือจากการแปรรูปอาหาร 
 3. บริการและบ ารุงรักษาเครื่องจักรและอุปกรณ์การแปรรูปผลิตผลทางการเกษตรตามคู่มือ 
 4. ตรวจซ่อมเครื่องจักรและอุปกรณ์การแปรรูปผลิตผลทางการเกษตรตามคู่มือ 
 
ค าอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับหลักการ กระบวนการแปรรูปผลผลิตเกษตรด้วยกรรมวิธีต่าง ๆ สรีรวิทยา
องค์ประกอบทางเคมีของวัตถุดิบการเกษตร การเสื่อมคุณภาพ การควบคุมคุณภาพ การเก็บรักษา การใช้
ประโยชน์ที่เหลือจากการแปรรูป การก าจัดของเสียจากการแปรรูป การกลั่น การสกัด การใช้และการ
บ ารุงรักษาเครื่องมือเครื่องจักรที่ใช้ในการแปรรูปผลผลิตเกษตร 
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D118*2420  พลังงานทดแทนเพื่อการเกษตร      2 - 0 - 2 
(Renewable Energy for Agriculture ) 

 
จุดประสงค์รายวิชาเพื่อให้ 
 1. เข้าใจความหมาย ชนิดของพลังงานทดแทน 
 2. เข้าใจหลักการน าพลังงานทดแทนมาใช้ประโยชน์ทางการเกษตร 
 3. มีกิจนิสัยที่ดี ในการสืบเสาะหาความรู้ ในการท างานปฏิบัติงานด้วยความประณีตรอบคอบ    
    ประหยัดมีวินัยตรงต่อเวลาตระหนักถึงความปลอดภัยในการท างานและรักษาสิ่งแวดล้อม 
 
สมรรถนะรายวิชา 
 1. แสดงความรู้เกี่ยวกับหลักการน าพลังงานทดแทนมาใช้ประโยชน์ในการเกษตร 
 2. จ าแนกชนิดความเหมาะสมของพลังงานทดแทนเพ่ือประโยชน์ในการเกษตร 
 
ค าอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาเก่ียวกับพลังงานทดแทนรูปแบบพลังงานแสงอาทิตย์ พลังงานลม พลังงานน้ า พลังงานชีวมวล 
พลังงานความร้อนใต้พิภพ รวมทั้งแหล่งของพลังงานทดแทน และเทคโนโลยีการน าพลังงานมาใช้ประโยชน์ทาง 
การเกษตร 
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D118*2421  สิ่งแวดล้อมเพื่อการเกษตร      2 - 0 - 2 
(Environment for Agriculture) 

 
จุดประสงค์รายวิชา เพื่อให้ 
 1. เข้าใจความสัมพันธ์ระหว่างสัตว์และสิ่งแวดล้อม 
 2. สามารถน าความรู้ไปใช้แก้ปัญหามลภาวะต่าง ๆ ทางการเกษตร 
 3. มีกิจนิสัยที่ดี ในการสืบเสาะหาความรู้ ในการท างานปฏิบัติงานด้วยความประณีตรอบคอบ   
    ประหยัดมีวินัยตรงต่อเวลาตระหนักถึงความปลอดภัยในการท างานและรักษาสิ่งแวดล้อม 
 
สมรรถนะรายวิชา 
 1. แสดงความรู้เกี่ยวกับสัตว์และสิ่งแวดล้อมในฟาร์ม 
 2. บริหารจัดการสิ่งแวดล้อมในฟาร์ม 
 
ค าอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาเกี่ยวกับสัตว์และสิ่งแวดล้อม ความร้อนและการถ่ายเทมวลสาร ความชื้นและผลที่มีต่อสัตว์
และพืชการถ่ายเทความร้อน ไอน้ า การหมุนเวียนอากาศในคอกสัตว์และสิ่งก่อสร้างในฟาร์ม ของเสียจากสัตว์
และพืช การใช้ประโยชน์จากของเสียสัตว์และพืช 
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D118*2422  งานเครื่องจักรกลในงานอุตสาหกรรมเกษตร    2 - 3 - 3 
(Agro Industry Machinery Practice) 

 
จุดประสงค์รายวิชาเพื่อให้ 
 1. เข้าใจกระบวนการแปรสภาพผลผลิตเกษตร 
 2. เลือกใช้ เครื่องจักรกลในงานอุตสาหกรรมเกษตร 
 3. มีกิจนิสัยที่ดี ในการสืบเสาะหาความรู้ ในการท างานปฏิบัติงานด้วยความประณีตรอบคอบ  
    ประหยัดมีวินัยตรงต่อเวลาตระหนักถึงความปลอดภัยในการท างานและรักษาสิ่งแวดล้อม 
 
สมรรถนะรายวิชา 
 1. แสดงความรู้เกี่ยวกับหลักการบริการและการบ ารุงรักษาเครื่องจักรกลในงานอุตสากรรมเกษตร 
 2. บริการและบ ารุงรักษาเครื่องจักรกลในงานอุตสากรรมเกษตรตามคู่มือ 
 3. ตรวจซ่อมเครื่องจักรกลในงานอุตสากรรมเกษตรตามคู่มือ 
 
ค าอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับกระบวนการแปรสภาพ เครื่องมือ และเครื่องจักรที่ใช้ในกระบวนการแปร
สภาพผลผลิตเกษตร 
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D118*2423  การประยุกต์ระบบไฮดรอลิกส์ในเครื่องจักรกลเกษตร   2 - 3 - 3 
(Applied Hydraulic System for Agricultural Machinery ) 

 
จุดประสงค์รายวิชาเพื่อให้ 
 1. เข้าใจสัญลักษณ์ส่วนประกอบ การท างานของระบบไฮดรอลิกส์ 
 2. เข้าใจวงจรของระบบไฮดรอลิกส์ 
 3. วิเคราะห์ระบบไฮดรอลิกส์ในเครื่องจักรกลเกษตร 
 4. ประยุกต์ใช้ระบบไฮดรอลิกส์ในเครื่องจักรกลเกษตร 
 5. มีกิจนิสัยที่ดี ในการสืบเสาะหาความรู้ ในการท างานปฏิบัติงานด้วยความประณีตรอบคอบ  
    ประหยัดมีวินัยตรงต่อเวลาตระหนักถึงความปลอดภัยในการท างานและรักษาสิ่งแวดล้อม 
 
สมรรถนะรายวิชา 
 1. แสดงความรู้เกี่ยวกับหลักการบริการและการบ ารุงรักษาระบบไฮดรอลิกส์ในเครื่องจักรกลเกษตร 
 2. บริการและบ ารุงรักษาระบบไฮดรอลิกส์ในเครื่องจักรกลเกษตรตามคู่มือ 
 3. ตรวจซ่อมระบบไฮดรอลิกส์ในเครื่องจักรกลเกษตรตามคู่มือ 
 
ค าอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับสัญลักษณ์ ส่วนประกอบ วิเคราะห์ระบบการท างาน และประยุกต์ใช้
ระบบไฮดรอลิกส์ในเครื่องจักรกลเกษตร 
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กลุ่มทักษะวิชาชีพเลือก  สาขาวิชาเทคนิคเครื่องกล 
สาขางานเทคโนโลยีซ่อมตัวถังและสีรถยนต์ 

 
D118*2601  การวิเคราะห์ความเสียหายของตัวถังรถยนต์    2 - 3 - 3 

(Body Damage Diagnosis) 
 
จุดประสงค์รายวิชาเพื่อให้ 
 1. ข้าใจเกี่ยวกับโครงสร้างของตัวถังรถยนต์สมบัติของโลหะแผ่นแรงกระแทกกับความเสียหายและ 
    ระบบโครงสร้างตัวถังรถยนต์ที่ปลอดภัย 
 2. เพ่ือให้มีทักษะในการตรวจสอบวิเคราะห์แก้ไขปัญหาข้อขัดข้องในการถอดประกอบชิ้นส่วนตัวถัง 
    รถยนต์ 
 3. มีกิจนิสัยที่ดี ในการสืบเสาะหาความรู้ ในการท างานปฏิบัติงานด้วยความประณีตรอบคอบ   
    ประหยัดมีวินัยตรงต่อเวลาตระหนักถึงความปลอดภัยในการท างานและรักษาสิ่งแวดล้อม 
 
สมรรถนะรายวิชา 
 1 แสดงความรู้เกี่ยวกับ กระบวนการออกแบบ การผลิตตัวถังรถยนต์ 
 2. บริการและตรวจความเสียหายของตัวถังรถยนต์ 
 3. ตรวจสอบและปรับตั้งชิ้นส่วนตัวถังรถยนต์ 
 
ค าอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาและและปฏิบัติเกี่ยวกับหลักการแบ่งประเภทของรถยนต์ การออกแบบตัวถังรถยนต์โครงสร้าง
ของตัวถังรถยนต์แบบต่าง ๆ มาตรฐานของวัสดุที่ใช้กับรถยนต์ (JIS) การจ าแนกคุณสมบัติโลหะแผ่นที่ใช้ท า
ชิ้นส่วนต่าง ๆ ของรถยนต์ตามมาตรฐาน (JIS) จ าแนกชนิดลักษณะของแรงกระแทก การดูดซับแรงกระแทก 
การแผ่กระจายแรงกระแทกการตรวจวิเคราะห์ความเสียหายของตัวถังรถยนต์และระบบโครงสร้างตัวถังรถยนต์
ที่ปลอดภัย การท าชิ้นส่วนทดแทนการใช้เครื่องมือพิเศษในการถอดประกอบการตรวจสอบและปรับตั้งชิ้นส่วน
ตัวถังรถยนต์ 
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D118*2602  เทคโนโลยีการซ่อมตัวถังรถยนต์      2 - 3 - 3 
(Body Repair Technology) 

 
จุดประสงค์รายวิชาเพื่อให้ 
 1. เข้าใจเกี่ยวกับเทคโนโลยีการซ่อมตัวถังตัวถังรถยนต์ 
 2. มีทักษะในการตรวจวิเคราะห์แก้ไขปัญหาข้อขัดข้องและน าเทคโนโลยีมาใช้ในการซ่อมตัวถัง 
    รถยนต์ 
 3. มีกิจนิสัยที่ดี ในการสืบเสาะหาความรู้ ในการท างานปฏิบัติงานด้วยความประณีตรอบคอบ   
    ประหยัดมีวินัยตรงต่อเวลาตระหนักถึงความปลอดภัยในการท างานและรักษาสิ่งแวดล้อม 
 
สมรรถนะรายวิชา 
 1. แสดงความรู้เกี่ยวกับ กระบวนการซ่อมตัวถังรถยนต์ 
 2. บริการและตรวจความเสียหายของตัวถังรถยนต์ตามคู่มือ 
 3. ตรวจสอบและปรับตั้งชิ้นส่วนตัวถังรถยนต์ตามคู่มือ 
 
ค าอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับชนิดคุณลักษณะขีดความสามารถของเทคโนโลยีที่น ามาใช้ในการซ่อมตัวถัง 
รถยนต์ วิเคราะห์ตรวจสอบความเสียหาย เลือกใช้เครื่องมือที่ทันสมัย การซ่อมตัวถังรถยนต์ตามลักษณะ
ความเสียหายเบาปานกลางและหนัก การตัดเปลี่ยนชิ้นส่วน การดึงตัวถังรถยนต์บนแท่นระดับ การวัดขนาด
ตัวถังรถยนต์ตามคู่มือ การซ่อมและการตรวจสอบ การซ่อมตัวถังรถยนต์ การทรงตัวของรถยนต์รวมทั้งการ
ตรวจสอบศูนย์ล้อ และผลกระทบจากการชน ลักษณะการผิดปกติของมุมล้ออุปกรณ์ความปลอดภัย 
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D118*2603  เทคโนโลยีการเชื่อมตัวถังรถยนต์      2 - 3 - 3 
(Body Welding Technology) 

 
จุดประสงค์รายวิชาเพื่อให้ 
 1. เข้าใจเกี่ยวกับเทคโนโลยีการเชื่อมตัวถังรถยนต์ 
 2. มีทักษะในการตรวจวิเคราะห์แก้ปัญหาข้อขัดข้องและน าเทคโนโลยีมาใช้ในการเชื่อมตัวถังรถยนต์ 
 3. มีกิจนิสัยที่ดี ในการสืบเสาะหาความรู้ ในการท างานปฏิบัติงานด้วยความประณีตรอบคอบ  
    ประหยัดมีวินัยตรงต่อเวลาตระหนักถึงความปลอดภัยในการท างานและรักษาสิ่งแวดล้อม 
 
สมรรถนะรายวิชา 
 1. แสดงความรู้เกี่ยวกับ เทคโนโลยีการเชื่อมตัวถังรถยนต์ 
 2. จ าแนกกระบวนการเชื่อมประกอบชิ้นส่วนตัวถังรถยนต  
 3. ตรวจสอบและปรับตั้งชิ้นส่วนตัวถังรถยนต์ตามคู่มือ 
 
ค าอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับหลักการจ าแนกคุณลักษณะขีดความสามารถ และผลกระทบกับการใช้
เทคโนโลยีการเชื่อมมาเชื่อมตัวถังรถยนต์ การเลือกใช้เครื่องมือ การเชื่อมชิ้นส่วนตัวถังรถยนต์ การวิเคราะห์
ปัญหา การตรวจสอบ รวมทั้งการเชื่อมตัวถังรถยนต์ด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย 
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D118*2604  เทคโนโลยีพลาสติกและไฟเบอร์กลาส     2 - 3 - 3 
(Plastic and Fiberglass Technology) 

 
จุดประสงค์รายวิชาเพื่อให้ 
 1. เข้าใจเกี่ยวกับหลักการและเทคโนโลยีในการผลิตและซ่อมชิ้นงานพลาสติกและไฟเบอร์กลาส 
 2. มีทักษะในการตรวจวิเคราะห์แก้ไขปัญหาข้อขัดข้องในการผลิตและซ่อมชิ้นส่วนพลาสติกและ  
     ไฟเบอร์กลาส 
 3. มีกิจนิสัยที่ดี ในการสืบเสาะหาความรู้ ในการท างานปฏิบัติงานด้วยความประณีตรอบคอบ  
    ประหยัดมีวินัยตรงต่อเวลาตระหนักถึงความปลอดภัยในการท างานและรักษาสิ่งแวดล้อม 
 
สมรรถนะรายวิชา 
 1. แสดงความรู้เกี่ยวกับ เทคโนโลยีการผลิตตัวถังรถยนต์ด้วยพลาสติกและไฟเบอร์กลาส 
 2. บริการและตรวจความเสียหายของชิ้นส่วนตัวถังรถยนต์ที่เป็นพลาสติกและไฟเบอร์กลาส 
 3. ตรวจสอบและปรับตั้งชิ้นส่วนตัวถังรถยนต์ที่เป็นพลาสติกและไฟเบอร์กลาส 
 
ค าอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาและปฏิบัติหลักการและเทคโนโลยีที่ใช้ในการผลิตและซ่อมชิ้นส่วนรถยนต์ที่เป็นพลาสติกและ
ไฟเบอร์กลาส การใช้เครื่องมือการซ่อมชิ้นส่วนพลาสติกและไฟเบอร์กลาส การวิเคราะห์ปัญหา การตรวจสอบ
รวมทั้งการสร้างชิ้นงานไฟเบอร์กลาสใหม่ด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย 
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D118*2605  เทคโนโลยีการซ่อมสีและพ่นสีรถยนต์     2 - 3 - 3 
(Repair and Painting Technology) 

 
จุดประสงค์รายวิชา เพื่อให้ 
 1. เข้าใจเกี่ยวกับเทคโนโลยีอุตสาหกรรมรถยนต์การเตรียมผิวงานด้วยระบบขัดแห้ง การเทียบสี  
    รถยนต์และเทคนิคการซ่อมสีรถยนต์ 
 2. มีทักษะในการเตรียมผิวงานด้วยระบบขัดแห้งการเทียบสีรถยนต์และเทคนิคการซ่อมสีรถยนต์ 
    ตรวจวิเคราะห์และแก้ไขปัญหาข้อขัดข้องในการซ่อมสีและพ่นสีรถยนต์ 
 3. มีกิจนิสัยที่ดี ในการสืบเสาะหาความรู้ ในการท างานปฏิบัติงานด้วยความประณีตรอบคอบ  
    ประหยัดมีวินัยตรงต่อเวลาตระหนักถึงความปลอดภัยในการท างานและรักษาสิ่งแวดล้อม 
 
สมรรถนะรายวิชา 
 1. แสดงความรู้เกี่ยวกับหลักการจ าแนกคุณลักษณะ ขีดความสามารถของเทคโนโลยีที่น ามาใช้ในการ 
    ซ่อมสีและพ่นสีรถยนต์ 
 2. เลือกเทคโนโลยีการซ่อมสีและพ่นสีรถยนต์ มาใช้ในบริการและแก้ไขข้อขัดข้องในการซ่อมสีและ 
    พ่นสีรถยนต์ 
 3. ซ่อมสีและพ่นสีรถยนต์ด้วยเทคโนโลยีการซ่อมสีรถยนต์ 
 
ค าอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับชนิดคุณลักษณะขีดความสามารถของเทคโนโลยีที่น ามาใช้ในการซ่อมสีและ 
พ่นสีรถยนต์ โครงสร้างและองค์ประกอบของสีชนิดของสีคุณสมบัติเฉพาะของสีพ่นรถยนต์แต่ละประเภท
สารละลายชนิดต่าง ๆ สารเคมีที่เป็นอันตรายต่อร่างกาย วิเคราะห์ตรวจสอบ การเตรียมผิวงานด้วยระบบขัดแห้ง 
การเทียบสีรถยนต์และเทคนิคการซ่อมสีรถยนต์เลือกใช้เครื่องมือที่ทันสมัย การพ่นสีซ่อมเฉพาะจุด การพ่นซ่อมสี
ทั้งชิ้นงาน และการพ่นซ่อมสีรถยนต์ทั้งคัน 
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D118*2606  ปัญหาพิเศษงานซ่อมสีรถยนต์      2 - 3 - 3 
(Special Repair and Painting) 

 
จุดประสงค์รายวิชา เพื่อให้ 
 1. เข้าใจเกี่ยวกับปัญหาพิเศษงานพ่นสีรถยนต์ 
 2. มีทักษะในการวิเคราะห์ตรวจสอบและแก้ปัญหาในงานซ่อมสีรถยนต์ 
 3. มีกิจนิสัยที่ดี ในการสืบเสาะหาความรู้ ในการท างานปฏิบัติงานด้วยความประณีตรอบคอบ  
    ประหยัดมีวินัยตรงต่อเวลาตระหนักถึงความปลอดภัยในการท างานและรักษาสิ่งแวดล้อม 
 
สมรรถนะรายวิชา 
 1. แสดงความรู้เกี่ยวกับหลักการวิเคราะห์ปัญหา ค้นหาสาเหตุ เลือกใช้เทคโนโลยีในการแก้ปัญหา  
    พิเศษงานซ่อมสีรถยนต์ 
 2. บริการและแก้ปัญหาพิเศษโดยน าเทคโนโลยีงานพ่นสีรถยนต์ใหม่ ๆ มาใช้ 
 
ค าอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาและปฏิบัติหลักการวิเคราะห์ปัญหา ค้นหาสาเหตุ เลือกใช้เทคโนโลยีในการแก้ปัญหาพิเศษงาน
ซ่อมสีรถยนต์ ตรวจสอบวิเคราะห์ปัญหา และแก้ปัญหาพิเศษโดยน าเทคโนโลยีงานซ่อมสีรถยนต์ใหม่ ๆ มาใช้ 
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D118*2607  ความปลอดภัยและการควบคุมมลพิษ     2 - 0 - 2 
(Safety and Pollution Control) 

 
จุดประสงค์รายวิชา เพื่อให้ 
 1. เข้าใจเกี่ยวกับความปลอดภัยและการควบคุมมลพิษในงานซ่อมตัวถังและสีรถยนต์ 
 2. สามารถก าหนดวิธีการจัดอนามัยสิ่งแวดล้อมในศูนย์ซ่อมตัวถังและสีรถยนต์ที่สอดคล้องกับ 
    พระราชบัญญัติสิ่งแวดล้อม 
 3. มีกิจนิสัยที่ดี ในการสืบเสาะหาความรู้ ในการท างานปฏิบัติงานด้วยความประณีตรอบคอบ  
    ประหยัดมีวินัยตรงต่อเวลาตระหนักถึงความปลอดภัยในการท างานและรักษาสิ่งแวดล้อม 
 
สมรรถนะรายวิชา 
 1. แสดงความรู้เกี่ยวกับหลักการความปลอดภัยและการควบคุมมลพิษในศูนย์บริการซ่อมตัวถัง  
               และสีรถยนต์ 
 2. บริการและแก้ปัญหาผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม วิธีการป้องกันในศูนย์บริการซ่อมตัวถังและ  
    สีรถยนต์ 
 3. เลือกอุปกรณ์การป้องกันได้เหมาะสมกับงานที่ปฏิบัติ และควบคุมมลพิษในศูนย์บริการซ่อมตัวถัง 
    และสีรถยนต์ 
 
ค าอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาเกี่ยวกับสภาพแวดล้อมและความปลอดภัยสาเหตุและมาตรการการป้องกันโรคเนื่องจากการ
ประกอบอาชีพอันตรายและการป้องกันสภาพแวดล้อมเกี่ยวกับการสั่นสะเทือน เสียง แสงสว่าง การแผ่รังสี
อุณหภูมิไฟฟ้าและสารเคมี นโยบายความปลอดภัยอุปกรณ์ป้องกันอันตราย การปฐมพยาบาลและการควบคุม
มลพิษพระราชบัญญัติความปลอดภัยและสิ่งแดล้อม เทคนิควิธีการควบคุมและก าจัดมลพิษในศูนย์บริการซ่อม
ตัวถังและสีรถยนต์ 
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D118*2608  การประกันภัยรถยนต์       2 - 0 - 2 
(Car Insurance) 

 
จุดประสงค์รายวิชา เพื่อให้ 
 1. เข้าใจเกี่ยวกับการประกันภัยรถยนต์ 
 2. มีทักษะในการด าเนินงานเกี่ยวกับการประกันภัยรถยนต์ 
 3. มีกิจนิสัยที่ดี ในการสืบเสาะหาความรู้ ในการท างานปฏิบัติงานด้วยความประณีตรอบคอบ  
    ประหยัดมีวินัยตรงต่อเวลาตระหนักถึงความปลอดภัยในการท างานและรักษาสิ่งแวดล้อม 
 
สมรรถนะรายวิชา 
 1. แสดงความรู้เกี่ยวกับหลักการเกี่ยวกับการประกันภัยรถยนต์ 
 2. จ าแนก ประเภทการประกันภัยรถยนต์ 
 3. บริการและแก้ปัญหารถยนต์ที่มีประกันภัย ที่เข้าบริการในศูนย์ซ่อมตัวถังและสีรถยนต์ 
 
ค าอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาการประกันภัยรถยนต์ประเภทต่าง ๆ กฎหมายการประกันภัย การจัดการกับรถยนต์ที่มีการ
ประกันภัยที่เกิดอุบัติเหตุเข้าซ่อมในศูนย์บริการซ่อมตัวถังและสีรถยนต์ 
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D118*2609  ธุรกิจศูนย์บริการซ่อมตัวถังและสีรถยนต์     2 - 0 - 2 
(Repair and Painting Center) 

 
จุดประสงค์รายวิชาเพื่อให้ 
 1. เข้าใจเกี่ยวกับธุรกิจศูนย์บริการซ่อมตัวถังและสีรถยนต์ 
 2. สามารถด าเนินงานธุรกิจศูนย์บริการซ่อมตัวถังและสีรถยนต์ 
 3. มีกิจนิสัยที่ดี ในการสืบเสาะหาความรู้ ในการท างานปฏิบัติงานด้วยความประณีตรอบคอบ  
    ประหยัดมีวินัยตรงต่อเวลาตระหนักถึงความปลอดภัยในการท างานและรักษาสิ่งแวดล้อม 
 
สมรรถนะรายวิชา 
 1. แสดงความรู้เกี่ยวกับหลักการด าเนินงานธุรกิจศูนย์บริการซ่อมตัวถังและสีรถยนต์ 
 2. ออกแบบและวางระบบในศูนย์บริการซ่อมตัวถังและรถยนต์ 
 3. เตรียมบุคลากรในศูนย์บริการซ่อมตัวถังและสีรถยนต์ 
 
ค าอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาหลักการด าเนินงานธุรกิจศูนย์บริการซ่อมตัวถังและสีรถยนต์  การออกแบบศูนย์บริการซ่อม
ตัวถังและสีรถยนต์ การจัดเตรียมเครื่องมือและอุปกรณ์การจัดเตรียมบุคลากร 
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D118*2610  การบริหารศูนย์บริหารซ่อมตัวถังและสีรถยนต์    2 - 0 - 2 
(Repair and Painting Center Management) 

 
จุดประสงค์รายวิชาเพื่อให้ 
 1. เข้าใจในหลักการบริหารและการจัดการศูนย์บริการซ่อมตัวถังและสีรถยนต์ 
 2. สามารถบริหารและจัดการศูนย์บริการซ่อมตัวถังและสีรถยนต์ 
 3. มีกิจนิสัยที่ดี ในการสืบเสาะหาความรู้ ในการท างานปฏิบัติงานด้วยความประณีตรอบคอบ   
    ประหยัดมีวินัยตรงต่อเวลาตระหนักถึงความปลอดภัยในการท างานและรักษาสิ่งแวดล้อม 
 
สมรรถนะรายวิชา 
 1. แสดงความรู้เกี่ยวกับหลักการบริหาร และการจัดการศูนย์บริการซ่อมตัวถังและสีรถยนต์ 
 2. บริการและแก้ปัญหาที่เกี่ยวกับการบริหารและการจัดการศูนย์บริการซ่อมตัวถังและสีรถยนต์ 
 3. วางแผนระบบการบริหารและการจัดการศูนย์บริการซ่อมตัวถังและสีรถยนต์ 
 
ค าอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาหลักการบริหารและการจัดการศูนย์บริการซ่อมตัวถังและสีรถยนต์ การบริหารงานบุคคลหน้าที่ 
ความรับผิดชอบ และคุณลักษณะที่ดีของบุคลากรในศูนย์บริการซ่อมตัวถังและสีรถยนต์ 
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กลุ่มทักษะวิชาชีพเลือก  สาขาวิชาเทคนิคเครื่องกล 
สาขางานเทคโนโลยียานยนต์สมัยใหม่ 

 
D118*2906   งานเทคโนโลยียานยนต์สมัยใหม่                          2 - 3 - 3 
                ( Electrical Vehicle Technology) 
 
จุดประสงค์รายวิชา เพื่อให้ 
 1. เข้าใจโครงสร้าง หน้าที่และหลักการท างานของยานยนต์สมัยใหม่                                         
 2. สามารถตรวจสอบ วิเคราะห์ข้อขัดข้องเบื้องต้นของยานยนต์สมัยใหม่                                         
 3. มีกิจนิสัยที่ดี ในการปฏิบัติงาน มีความประณีต รอบคอบ ประหยัด มีวินัย ตรงต่อเวลา  

   มีความปลอดภัยและ รักษาสิ่งแวดล้อม 
 
สมรรถนะรายวิชา 
 1. แสดงความรู้เกี่ยวกับวิวัฒนาการ ส าหรับยานยนต์สมัยใหม่   
 2. แสดงความรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีแบตเตอรี่ ส าหรับยานยนต์สมัยใหม่   
 3.  แสดงความรู้เกี่ยวกับโครงสร้าง หลักการท างานของยานยนต์สมัยใหม่   
 4. แสดงความรู้เกี่ยวกับระบบอิเล็กทรอนิกส์ของยานยนต์สมัยใหม่   
 
ค าอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับหลักการท างานของระบบต้นก าลังยานยนต์ ระบบไฟฟ้ายานยนต์ ระบบ
เครื่องล่างยานยนต์ ระบบส่งก าลังยานยนต์ ระบบควบคุมอิเล็กทรอนิกส์ การตรวจสอบเซลล์เชื้อเพลิง การ
บ ารุงรักษา และหลักความปลอดภัยของการบริการยานยนต์สมัยใหม่ตามคู่มือ 
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D118*2907  งานต้นก าลังยานยนต์สมัยใหม่                                    2 - 3 - 3   
                (Modern Vehicle power System)           
 
จุดประสงค์รายวิชาเพื่อให้ 
 1. เข้าใจหลักการบริการและบ ารุงรักษาต้นก าลังยานยนต์ไฟฟ้าสมัยใหม่    
 2. สามารถ ตรวจสอบและแก้ไขข้อขัดข้องเบื้องต้น ต้นก าลังยานยนต์ไฟฟ้าสมัยใหม่ ด้วยเครื่องมือ 
    วิเคราะห์  
 3. มีกิจนิสัยที่ดี ในการปฏิบัติงาน มีความประณีต รอบคอบ ประหยัด มีวินัย ตรงต่อเวลา มีความ 

   ปลอดภัยและ รักษาสิ่งแวดล้อม  
 
สมรรถนะรายวิชา 
   1. แสดงความรู้เกี่ยวกับ การบริการและบ ารุงรักษา ต้นก าลังยานยนต์ไฟฟ้าสมัยใหม่                                               
 2. บริการและบ ารุงรักษา ต้นก าลังยานยนต์ไฟฟ้าสมัยใหม่  ตามคู่มือ 
 3. ตรวจสอบและ แก้ไขข้อขัดข้องเบื้องต้นของ ต้นก าลังยานยนต์ไฟฟ้าสมัยใหม่ ด้วยเครื่องมือ 
    วิเคราะห์ ตามคู่มือ 
 
ค าอธิบายรายวิชา 

ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับการบริการ การบ ารุงรักษาสามารถตรวจสอบ และแก้ไขข้อขัดข้องเบื้องต้น
ของระบบต้นก าลังยานยนต์ไฟฟ้า ยานยนต์ไฮบริด และยานยนต์ไฮโดรเจน ด้วยเครื่องมือวิเคราะห์ตามคู่มือ 
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D118*2908 งานระบบไฟฟ้ายานยนต์สมัยใหม่                                              2 - 3 - 3 
                (Modern Electrical Vehicle System) 
 
จุดประสงค์รายวิชา เพื่อให้ 
 1. เข้าใจหลักการท างานและตรวจสอบแก้ไขระบบไฟฟ้ายานยนต์สมัยใหม่  
 2. สามารถใช้เครื่องมือ ตรวจสอบและบริการ อุปกรณ์ไฟฟ้ายานยนต์สมัยใหม่  
 3. มีกิจนิสัยที่ดี ในการปฏิบัติงาน มีความประณีต รอบคอบ ประหยัด   มีวินัย ตรงต่อเวลา มีความ
    ปลอดภัยและ รักษาสิ่งแวดล้อม 
 
สมรรถนะรายวิชา 
 1. แสดงความรู้เกี่ยวกับหลักการท างานและตรวจสอบแก้ไขระบบไฟฟ้ายานยนต์สมัยใหม่  
 2 ใช้เครื่องมือตรวจสอบ วิเคราะห์ ข้อขัดข้อง ของอุปกรณ์ในระบบไฟฟ้ายานยนต์สมัยใหม่ ตามคู่มือ 
 3. บ ารุงรักษา อุปกรณ์ในระบบไฟฟ้ายานยนต์สมัยใหม่ ตามคู่มือ 
 
ค าอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาและปฏิบัติเกี ่ยวกับการหลักการท างาน  การตรวจสอบแก้ไขระบบไฟฟ้า ใช้เครื่องมือ
ตรวจสอบ วิเคราะห์ข้อขัดข้องของอุปกรณ์ในระบบยานยนต์ไฟฟ้า ยานยนต์ไฮบริด และยานยนต์ไฮโดรเจน  
การบ ารุงรักษาอุปกรณ์ในระบบไฟฟ้ายานยนต์สมัยใหม่ ตามคู่มือ 
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D118*2909 งานเครื่องล่างยานยนต์สมัยใหม่                                            2 - 3 - 3                                       
                (Modern Vehicle Suspension System) 
 
จุดประสงค์รายวิชา เพื่อให้ 
 1. เข้าใจหลักการท างานและโครงสร้างของระบบเครื่องล่างยานยนต์สมัยใหม่  
 2. ตรวจสอบ วิเคราะห์และ แก้ไขปัญหาขัดข้องและซ่อมระบบเครื่องล่างยานยนต์สมัยใหม่  
 3. มีกิจนิสัยที่ดี ในการปฏิบัติงาน มีความประณีต รอบคอบ ประหยัด  มีวินัย ตรงต่อเวลา  

   มีความปลอดภัยและ รักษาสิ่งแวดล้อม 
 
สมรรถนะรายวิชา 
 1 แสดงความรู้เกี่ยวกับหลักการท างานและโครงสร้างของระบบเครื่องล่างยานยนต์สมัยใหม่ 
 2. ตรวจวิเคราะห์แก้ไขปัญหาข้อขัดข้องและซ่อมระบบเครื่องล่างยานยนต์สมัยใหม่ 
 3. บ ารุงรักษาและบริการระบบเครื่องล่างยานยนต์สมัยใหม่ 
 
ค าอธิบายรายวิชา 
        ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับโครงสร้างหลักการท างานการบ ารุงรักษา การใช้เครื่องมือและเครื่องมือพิเศษ
วิเคราะห์และแก้ไขข้อขัดข้องของระบบรองรับน้ าหนัก ระบบกันสะเทือน ระบบบังคับเลี้ยว การตั้งศูนย์ล้อ 
ระบบเบรกของยานยนต์ไฟฟ้า ยานยนต์ไฮบริด และยานยนต์ไฮโดรเจน 
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D118*2910 งานส่งก าลังยานยนต์สมัยใหม่                                          2 - 3 - 3 
                  (Modern Vehicle Transmission System) 
 
จุดประสงค์รายวิชา เพื่อให้ 
 1. เข้าใจหลักการท างานและโครงสร้างของระบบส่งก าลังยานยนต์สมัยใหม่ 
 2. สามารถตรวจสอบ วิเคราะห์เบื้องต้น ระบบส่งก าลังยานยนต์สมัยใหม่ 
 3. มีกิจนิสัยที่ดี ในการปฏิบัติงาน มีความประณีต รอบคอบ ประหยัด มีวินัย ตรงต่อเวลา  

   มีความปลอดภัยและ รักษาสิ่งแวดล้อม 
 
สมรรถนะรายวิชา 
 1 แสดงความรู้เกี่ยวกับหลักการท างานและโครงสร้างของระบบส่งก าลังยานยนต์สมัยใหม่ 
 2. ตรวจสอบ และวิเคราะห์ข้อขัดข้องเบื้องต้น ระบบส่งก าลังยานยนต์สมัยใหม่ ตามคู่มือ 
 3. บ ารุงรักษาและบริการระบบส่งก าลังยานยนต์สมัยใหม่ ตามคู่มือ 
 
ค าอธิบายรายวิชา 
        ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับโครงสร้างหลักการท างาน การใช้เครื่องมือ เครื่องมือพิเศษ วิเคราะห์ แก้ไข
ข้อขัดข้องเบื้องต้น และบ ารุงรักษา ระบบส่งก าลังยานยนต์ไฟฟ้า ยานยนต์ไฮบริด และยานยนต์ไฮโดรเจน 
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หมวดวิชาทักษะวิชาชีพ 
หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช 2561 

 
ฝึกประสบการณ์ทักษะวิชาชีพ 
สาขาวิชาเทคนิคเครื่องกล 
D118*800X  วิชาฝึกงาน        0 - 216 - 4 

(On-the-Job Training) 
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ฝึกประสบการณ์ทักษะวิชาชีพ 
D118*800X  วิชาฝึกงาน        0 - 216 - 4 

(On-the-Job Training) 
 
จุดประสงค์รายวิชา เพื่อให้ 
 1. เข้าใจขั้นตอนและกระบวนการปฏิบัติงานอาชีพอย่างเป็นระบบ 
 2. สามารถปฏิบัติงานอาชีพในสถานประกอบการ สถานประกอบอาชีพอิสระหรือแหล่งวิทยาการ 
    จนเกิดความช านาญ มีทักษะและประสบการณ์ น าไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานอาชีพระดับ  
    เทคนิค 
 3. มีเจตคติท่ีดีต่อการปฏิบัติงานอาชีพ และมีกิจนิสัยในการท างานด้วยความรับผิดชอบ มีวินัย   
    คุณธรรมจริยธรรม ความคิดสร้างสรรค ์ขยัน อดทนและสามารถท างานร่วมกับผู้อ่ืน 
 
สมรรถนะรายวิชา 
 1. เตรียมความพร้อมของร่างกายและเครื่องมืออุปกรณ์ตามลักษณะงาน 
 2. ปฏิบัติงานอาชีพตามข้ันตอนและกระบวนการที่สถานประกอบการ สถานประกอบอาชีพอิสระ 
    หรือแหล่งวิทยาการก าหนด 
 3. พัฒนาการท างานที่ปฏิบัติในสถานประกอบการ สถานประกอบอาชีพอิสระหรือแหล่งวิทยาการ 
 4. บันทึกและรายงานผลการปฏิบัติงาน 
 
ค าอธิบายรายวิชา 
 ปฏิบัติงานที่สอดคล้องกับลักษณะของงานในสาขาวิชาชีพในสถานประกอบการ  สถานประกอบ
อาชีพอิสระหรือแหล่งวิทยาการ ให้เกิดความช านาญ มีทักษะและประสบการณ์งานอาชีพในระดับเทคนิค โดย
ผ่านความเห็นชอบร่วมกันของผู้รับผิดชอบการฝึกงานในสาขาวิชานั้น ๆ บันทึกและรายงานผลการปฏิบัติงาน
ตลอดระยะเวลาการฝึกงาน 
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หมวดวิชาทักษะวิชาชีพ 
หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช 2561 

 
โครงการพัฒนาทักษะวิชาชีพ 
สาขาวิชาเทคนิคเครื่องกล 
D118*850X  วิชาโครงการ        0 - 8 - 4 

(Project) 
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โครงการพัฒนาทักษะวิชาชีพ 
D118*850X  วิชาโครงการ        0 - 8 - 4 

(Project) 
 
จุดประสงค์รายวิชา เพื่อให้ 
 1. เข้าใจขั้นตอนและกระบวนการสร้างและหรือพัฒนางานอาชีพอย่างเป็นระบบ 
 2. สามารถบูรณาการความรู้และทักษะในการสร้างและหรือพัฒนางานในสาขาวิชาชีพตาม   
    กระบวนการวางแผน ด าเนินงาน แก้ไขปัญหา ประเมินผล ท ารายงานและน าเสนอผลงาน 
 3. มีเจตคติและกิจนิสัยในการศึกษาค้นคว้าเพ่ือสร้างและหรือพัฒนางานอาชีพด้วยความรับผิดชอบ  
    มีวินัยคุณธรรม จริยธรรม ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ขยัน อดทนและสามารถท างานร่วมกับผู้อ่ืน 
 
สมรรถนะรายวิชา 
 1. แสดงความรู้เกี่ยวกับหลักการและกระบวนการสร้างและหรือพัฒนางานอาชีพอย่างเป็นระบบ 
 2. เขียนโครงการสร้างและหรือพัฒนางานตามหลักการ 
 3. ด าเนินงานตามแผนงานโครงการตามหลักการและกระบวนการ 
 4. เก็บข้อมูล วิเคราะห์ สรุปและประเมินผลการด าเนินงานโครงการตามหลักการ 
 5. รายงานผลการปฏิบัติงานโครงการตามรูปแบบ 
 6. น าเสนอผลการด าเนินงานด้วยรูปแบบวิธีการต่าง ๆ 
 
ค าอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับ การบูรณาการความรู้และทักษะในระดับเทคนิคที่สอดคล้องกับสาขา
วิชาชีพที่ศึกษาเพ่ือสร้างและหรือพัฒนางานด้วยกระบวนการทดลอง  ส ารวจ ประดิษฐ์คิดค้น หรือการ
ปฏิบัติงานเชิงระบบการเลือกหัวข้อโครงการ การศึกษาค้นคว้าข้อมูลและเอกสารอ้างอิง การเขียนโครงการ 
การด าเนินงานโครงการการเก็บรวบรวมข้อมูล วิเคราะห์และแปลผล การสรุปจัดท ารายงาน การน าเสนอ
ผลงานโครงการ ด าเนินการเป็นรายบุคคลหรือกลุ่มตามลักษณะของงานให้แล้วเสร็จในระยะเวลาที่ก าหนด 
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หมวดวิชากฎหมายทั่วไปเกี่ยวกับงานอาชีพ 
หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช 2561 

 
กฎหมายทั่วไปเกี่ยวกับงานอาชีพ 
สาขาวิชาเทคนิคเครื่องกล 
D408*2133  กฎหมายทั่วไปเกี่ยวกับงานอาชีพ                                              1-0-1 
   (General Law with career) 
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D408*2133  กฎหมายทั่วไปเกี่ยวกับงานอาชีพ                                             1-0-1 
   (General Law with career) 
 
วิชาบังคับก่อน :  - 
 
จุดประสงค์รายวิชา เพ่ือให้ 
 1. เข้าใจกฎหมายทั่วไปที่เก่ียวข้องกับงานอาชีพ 
 2. เข้าใจหลักการ วิธีการ ขั้นตอนปฏิบัติตามกฎหมายที่เก่ียวข้อง 
          3. มีเจตคติท่ีดี มีความรับผิดชอบและจรรยาบรรณในการประกอบวิชาชีพ 
 
สมรรถนะรายวิชา 
         1. แสดงความรู้เกี่ยวกับกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับงาน การประกอบธุรกิจ ความปลอดภัย สิ่งแวดล้อม
และทรัพย์สินทางปัญญา 

2. ปฏิบัติตามวิธีการและขั้นตอนของกฎหมายที่เก่ียวข้องกับงาน การประกอบธุรกิจ ความปลอดภัย 
สิ่งแวดล้อมและทรัพย์สินทางปัญญา 
 
ค าอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาเกี่ยวกับหลักกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับงานและการประกอบธุรกิจในสาขาวิชาชีพ  กฎหมาย
เกี่ยวกับความปลอดภัย กฎหมายเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม และกฎหมายเกี่ยวกับทรัพย์สินทางปัญญา 
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กิจกรรมเสริมหลักสูตร 

หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช 2561 
 

D000*2001  กิจกรรมเสริมทักษะวิชาชีพ 1      0 - 2 - 0 
  (Vocational Activities 1) 
D000*2002  กิจกรรมเสริมทักษะวิชาชีพ 2      0 - 2 - 0 

(Vocational Activities 2) 
D000*2003  กิจกรรมเสริมทักษะวิชาชีพ 3      0 - 2 - 0 

(Vocational Activities 3) 
D000*2004  กิจกรรมเสริมทักษะวิชาชีพ 4      0 - 2 - 0 

(Vocational Activities 4) 
  



120 
 

กิจกรรมเสริมหลักสูตร 
D000*2001   กิจกรรมเสริมทักษะวิชาชีพ 1                                              0-2-0 

Professional Skills Activities 1 
วิชาบังคับก่อน :  - 
จุดประสงค์รายวิชา เพ่ือให้ 
           1. เข้าใจหลักการและกระบวนการพัฒนาทักษะประสบการณ์วิชาการและ
วิชาชีพ เพ่ือพัฒนาตนเอง องค์กร ชุมชนและสังคม 
 2. วางแผน ด าเนินการ ติดตามประเมินผล แก้ไขปัญหาและพัฒนา
กิจกรรมเสริมทักษะวิชาชีพ 
 3. มีเจตคติและกิจนิสัยในการท างานด้วยความรับผิดชอบ มีวินัย คุณธรรม 
จริยธรรม ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์และสามารถท างานร่วมกับผู้อ่ืน 
 
สมรรถนะรายวิชา 
          1.  วางแผนและด า เนินกิจกรรมเสริมทักษะวิชาชีพตามหลักการ 
กระบวนการ ลักษณะและวัตถุประสงค์ของกิจกรรม 

 2. ใช้กระบวนการกลุ่มและการเป็นผู้น า ผู้ตามในการจัดและร่วมกิจกรรม
เสริมทักษะวิชาชีพ 

 3. ประเมินผลและปรับปรุงการจัดและร่วมกิจกรรมเสริมทักษะวิชาชีพ 
ค าอธิบายรายวิชา 
         ปฏิบัติเกี่ยวกับกิจกรรมเสริมทักษะวิชาชีพ กิจกรรมพัฒนาทักษะและ
ประสบการณ์วิชาการและวิชาชีพเพ่ือพัฒนาตนเอง องค์กร ชุมชนและสังคม การ
วางแผน ด าเนินการ ติดตามประเมินผล แก้ไขปัญหาและพัฒนากิจกรรมเสริมทักาะ
วิชาชีพ การใช้กระบวนการกลุ่มและการเป็นผู้น าผู้ตามตามระบอบประชาธิปไตย
ในการจัดและร่วมกิจกรรมเสริมทักษะวิชาชีพ 
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D000*2002   กิจกรรมเสริมทักษะวิชาชีพ 2                                              0-2-0 
Professional Skills Activities 2 
วิชาบังคับก่อน :  - 
จุดประสงค์รายวิชา เพ่ือให้ 
           1. เข้าใจหลักการและกระบวนการพัฒนาทักษะประสบการณ์วิชาการและ
วิชาชีพ เพ่ือพัฒนาตนเอง องค์กร ชุมชนและสังคม 
 2. วางแผน ด าเนินการ ติดตามประเมินผล แก้ไขปัญหาและพัฒนา
กิจกรรมเสริมทักษะวิชาชีพ 
 3. มีเจตคติและกิจนิสัยในการท างานด้วยความรับผิดชอบ มีวินัย คุณธรรม 
จริยธรรม ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์และสามารถท างานร่วมกับผู้อ่ืน 
 
สมรรถนะรายวิชา 
          1.  วางแผนและด า เนินกิจกรรมเสริมทักษะวิชาชีพตามหลักการ 
กระบวนการ ลักษณะและวัตถุประสงค์ของกิจกรรม 

 2. ใช้กระบวนการกลุ่มและการเป็นผู้น า ผู้ตามในการจัดและร่วมกิจกรรม
เสริมทักษะวิชาชีพ 

 3. ประเมินผลและปรับปรุงการจัดและร่วมกิจกรรมเสริมทักษะวิชาชีพ 
ค าอธิบายรายวิชา 
         ปฏิบัติเกี่ยวกับกิจกรรมเสริมทักษะวิชาชีพ กิจกรรมพัฒนาทักษะและ
ประสบการณ์วิชาการและวิชาชีพเพ่ือพัฒนาตนเอง องค์กร ชุมชนและสังคม การ
วางแผน ด าเนินการ ติดตามประเมินผล แก้ไขปัญหาและพัฒนากิจกรรมเสริมทักาะ
วิชาชีพ การใช้กระบวนการกลุ่มและการเป็นผู้น าผู้ตามตามระบอบประชาธิปไตย
ในการจัดและร่วมกิจกรรมเสริมทักษะวิชาชีพ 
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D000*2003   กิจกรรมเสริมทักษะวิชาชีพ 3                                              0-2-0 
Professional Skills Activities 3 
วิชาบังคับก่อน :  - 
จุดประสงค์รายวิชา เพ่ือให้ 
           1. เข้าใจหลักการและกระบวนการพัฒนาทักษะประสบการณ์วิชาการและ
วิชาชีพ เพ่ือพัฒนาตนเอง องค์กร ชุมชนและสังคม 
 2. วางแผน ด าเนินการ ติดตามประเมินผล แก้ไขปัญหาและพัฒนา
กิจกรรมเสริมทักษะวิชาชีพ 
 3. มีเจตคติและกิจนิสัยในการท างานด้วยความรับผิดชอบ มีวินัย คุณธรรม 
จริยธรรม ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์และสามารถท างานร่วมกับผู้อ่ืน 
 
สมรรถนะรายวิชา 
          1.  วางแผนและด า เนินกิจกรรมเสริมทักษะวิชาชีพตามหลักการ 
กระบวนการ ลักษณะและวัตถุประสงค์ของกิจกรรม 

 2. ใช้กระบวนการกลุ่มและการเป็นผู้น า ผู้ตามในการจัดและร่วมกิจกรรม
เสริมทักษะวิชาชีพ 

 3. ประเมินผลและปรับปรุงการจัดและร่วมกิจกรรมเสริมทักษะวิชาชีพ 
ค าอธิบายรายวิชา 
         ปฏิบัติเกี่ยวกับกิจกรรมเสริมทักษะวิชาชีพ กิจกรรมพัฒนาทักษะและ
ประสบการณ์วิชาการและวิชาชีพเพ่ือพัฒนาตนเอง องค์กร ชุมชนและสังคม การ
วางแผน ด าเนินการ ติดตามประเมินผล แก้ไขปัญหาและพัฒนากิจกรรมเสริมทักาะ
วิชาชีพ การใช้กระบวนการกลุ่มและการเป็นผู้น าผู้ตามตามระบอบประชาธิปไตย
ในการจัดและร่วมกิจกรรมเสริมทักษะวิชาชีพ 
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D000*2004   กิจกรรมเสริมทักษะวิชาชีพ 4                                              0-2-0 
Professional Skills Activities 4 
วิชาบังคับก่อน :  - 
จุดประสงค์รายวิชา เพ่ือให้ 
           1. เข้าใจหลักการและกระบวนการพัฒนาทักษะประสบการณ์วิชาการและ
วิชาชีพ เพ่ือพัฒนาตนเอง องค์กร ชุมชนและสังคม 
 2. วางแผน ด าเนินการ ติดตามประเมินผล แก้ไขปัญหาและพัฒนา
กิจกรรมเสริมทักษะวิชาชีพ 
 3. มีเจตคติและกิจนิสัยในการท างานด้วยความรับผิดชอบ มีวินัย คุณธรรม 
จริยธรรม ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์และสามารถท างานร่วมกับผู้อ่ืน 
 
สมรรถนะรายวิชา 
          1.  วางแผนและด า เนินกิจกรรมเสริมทักษะวิชาชีพตามหลักการ 
กระบวนการ ลักษณะและวัตถุประสงค์ของกิจกรรม 

 2. ใช้กระบวนการกลุ่มและการเป็นผู้น า ผู้ตามในการจัดและร่วมกิจกรรม
เสริมทักษะวิชาชีพ 

 3. ประเมินผลและปรับปรุงการจัดและร่วมกิจกรรมเสริมทักษะวิชาชีพ 
ค าอธิบายรายวิชา 
         ปฏิบัติเกี่ยวกับกิจกรรมเสริมทักษะวิชาชีพ กิจกรรมพัฒนาทักษะและ
ประสบการณ์วิชาการและวิชาชีพเพ่ือพัฒนาตนเอง องค์กร ชุมชนและสังคม การ
วางแผน ด าเนินการ ติดตามประเมินผล แก้ไขปญัหาและพัฒนากิจกรรมเสริมทักาะ
วิชาชีพ การใช้กระบวนการกลุ่มและการเป็นผู้น าผู้ตามตามระบอบประชาธิปไตย
ในการจัดและร่วมกิจกรรมเสริมทักษะวิชาชีพ 
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19. การประกันคุณภาพหลักสูตร 
ให้เป็นไปตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง มาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๑ ประกาศ

มหาวิทยาลัยหรือประกาศอ่ืนๆ ที่เก่ียวข้อง ดังนี้ 
มาตรฐานที ่1 คุณลักษณะของผู้ส าเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาที่พึงประสงค์ 
  1.1 ด้านความรู้ 
  1.2 ด้านทักษะและการประยุกต์ใช้ 
  1.3 ด้านคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะที่พึงประสงค ์
มาตรฐานที ่2 การจัดการอาชีวศึกษา 
  2.1 ด้านหลักสูตรอาชีวศึกษา 
  2.2 ด้านการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา 
  2.3 ด้านการบริหารจัดการ 
  2.4 ด้านการน านโยบายสู่การปฏิบัติ 
มาตรฐานที ่3 การสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 
  3.1 ด้านความร่วมมือในการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 
  3.2 ด้านนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค ์งานวิจัย 
 

20. การพัฒนาหลักสูตร 
 มีการพัฒนาหลักสูตรให้ทันสมัย โดยแสดงการปรับปรุงดัชนีด้านมาตรฐานและคุณภาพการศึกษาเป็นระยะ
อย่างน้อยทุก ๆ 5 ปี และมีการประเมินเพ่ือพัฒนาหลักสูตรอย่างต่อเนื่องทุก 5 ปี 



 

ภาคผนวก 
 
ก   ข้อบังคับมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ว่าด้วยการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พ.ศ. 2559 
ข   ระเบียบมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ว่าด้วยการโอนผลการเรียน การเทียบโอนผลการเรียน และการเทียบโอน

ความรู้ ทักษะและประสบการณ์ตามหลักสูตรของมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2559 
ค   ประสบการณ์สอนและภาระงานสอนของอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
ง   ตารางเปรียบเทียบข้อแตกต่างระหว่างหลักสูตรเดิมกับหลักสูตรปรับปรุง 
จ   ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรและวิพากษ์หลักสูตร 
ฉ   มติกรรมการประจ าคณะ 
ช   มติสภาวิชาการ 
ซ    มติสภามหาวิทยาลัย 
ฌ   ประกาศมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ เรื่องมาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ. 2561 



 

ภาคผนวก ก ข้อบังคับมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ว่าด้วยการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง พ.ศ. 2559 

 
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ 

ว่าด้วยการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พ.ศ. 2559 
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ภาคผนวก ข ระเบ ียบมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ว่าด้วยการโอนผลการเรียน การเท ียบโอนผลการเรียน และการเท ียบโอนความรู้ ท ักษะและประสบการณ์ตามหลักสูตรของ มหาวิทยาลัย  พ.ศ. 2559 
 

ระเบียบมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์  
ว่าด้วยการโอนผลการเรียน การเทียบโอนผลการเรียน และการเทียบโอนความรู้  

ทักษะและประสบการณ์ตามหลักสูตรของมหาวิทยาลัย  พ.ศ. 2559 
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ภาคผนวก ค ประสบการณ์สอนและภาระงานสอนของอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
 

ประสบการณ์สอนและภาระงานสอนของอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
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แบบรายงานประสบการณ์สอน/ภาระงานสอนของอาจารย์ประจ าหลักสูตร 

1. ข้อมูลทั่วไป 
ชื่อ - นามสกุล    นายโกศล  เรืองแสน 
คุณวุฒิการศึกษา 
  ระดับปริญญาตรี  หลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต (วิศวกรรมเครื่องกล) 
      จากสถานศึกษา สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขตเทคนิค 
      กรุงเทพ  
      ปีที่จบการศึกษา 2542 
  ระดับปริญญาโท  หลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมมหาบัณฑิต (เครื่องกล) 

ศึกษาจากสถานศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมพระนคร
เหนือ 

      ปีที่จบการศึกษา 2548 
  ระดับปริญญาเอก  ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (วิศวกรรมเครื่องกล) 

ศึกษาจากสถานศึกษา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
      ปีที่จบการศึกษา 2561 
ต าแหน่งทางวิชาการ  อาจารย์ ต าแหน่งบริหาร ประธานหลักสูตรสาขาวิชาเทคนิคเครื่องกล 

2.  ประสบการณ์สอน เริ่มสอนเมื่อปี พ.ศ. 2555 ถึง ปัจจุบัน เป็นระยะเวลาทั้งหมด 6 ปี 

วิชาท่ีสอน ภาค/ป ีการศึกษาท่ีสอน 

จ านวนชั่วโมงสอน / 
สัปดาห ์

ทฤษฎ ี ปฏิบัต ิ

1. ปฏิบัติงานระบบควบคุมเครื่องยนต์ด้วย
อิเล็กทรอนิกส ์

ภาคการศึกษาที ่2 ของทุกปีการศึกษา 
0 6 

2. ปฏิบัติงานระบบไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ยานยนต์ ภาคการศึกษาที ่1 ของทุกปีการศึกษา 0 6 

3. ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ภาคการศึกษาที ่1 ของทุกปีการศึกษา 2 0 

4. การอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม ภาคการศึกษาที ่1 ของทุกปีการศึกษา 3 0 

5. การจัดการและอนุรักษ์พลังาน ภาคการศึกษาที ่1 ของทุกปีการศึกษา 3 0 

6. การสัมมนาทางเทคโนโลยีเครื่องกล ภาคการศึกษาที ่2 ของทุกปีการศึกษา 2 3 

7. การสัมมนาปัญหาทางวิศวกรรม 1 ภาคการศึกษาที ่2 ของทุกปีการศึกษา 1 0 

8. ปฏิบัติเครื่องยนต์ต้นก าลัง ภาคการศึกษาที ่2 ของทุกปีการศึกษา 0 3 
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 3.  ทักษะ / ความช านาญพิเศษ 
 กระบวนการแปรรูปพลังงานจากชีวมวล เทคโนโลยียานยนต์ และระบบนิวเมติกส์และไฮโดรลิกส์ 
 
4. ประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานวิจัยทั้งภายในและภายนอกประเทศ  

4.1 หัวหน้าโครงการวิจัย เครื่องต้นแบบบรรจุน้ าดื่มแบบถ้วยด้วยระบบกึ่งอัตโนมัติควบคุมการท างาน
ผ่านระบบโทรศัพท์มือถือ ทุนสนับสนุนจากโครงการสนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยีของอุตสาหกรรมไทย 
(ITAP) ส านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ  (สวทช.) เครือข่าย มหาวิทยาลัย
มหาสารคาม 

4.2 หัวหน้าโครงการวิจัย เครื่องต้นแบบบรรจุน้ าดื่มถัง 20 ลิตร แบบกึ่งอัตโนมัติควบคุมการท างาน
ผ่านระบบโทรศัพท์มือถือ ทุนสนับสนุนจากโครงการสนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยีของอุตสาหกรรมไทย 
(ITAP) ส านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ  (สวทช.) เครือข่าย มหาวิทยาลัย
มหาสารคาม 

4.3 หัวหน้าโครงการวิจัย เครื่องต้นแบบอัดเม็ดปุ๋ยอินทรีย์กึ่งอัตโนมัติระบบสั่งการแบบหน้าจอสัมผัส 
ทุนสนับสนุนจากโครงการสนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยีของอุตสาหกรรมไทย (ITAP) ส านักงานพัฒนา
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) เครือข่าย มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
 
5. ผลงานทางวิชาการ 

5. 1 Koson Rueangsan, Nuchida Suwapaet, and Adisak Pattiya, ( 2018) , Bio- oil 
production by fast pyrolysis of cassava residues in a free- fall reactor using liquid media-
assisted condensation, Energy Sources, Part A:  Recovery, Utilization, and Environmental 
Effects, 40, 6 (2018), 615-622. 

5. 2 Koson Rueangsan, Keyoon Duanguppama, Pakkip Kraisoda, Chinnapat Turakarn 
and Kumpanat Chaiphet (2017) , effect of fast pyrolysis of residues rubber trees (hevea 
brasiliensis) on product yield and the properties of bio-oil, udon thani rajabhat university 
journal of sciences and technology, 5, 1 (2017), 113-124.   

5. 3 Rueangsan K, Duanguppama K, Kraisoda P and Turakarn C, ( 2016) , Biomass 
gasification in a fluidised- bed reactor, the 6rd Joint International Conference on 
“Sustainable Energy and Environment (SEE 2016)” 6 (2016) 103-106. 

5. 4 Duanguppama K, Rueangsan K, Kraisoda P, T Chinnapat, P Chakkarin, Simmee K 
and Somboon P, (2016), Catalytic Fast Pyrolysis of Leucaena Leucocepphala in Fluidised-
bed Reactor with In- situ and Ex- situ Vapors Upgrading, The 7th TSME International 
Conference on Mechanical Engineering (TSME-ICoME 2016), 13-16 December 2016, Chiang 
Mai, Thailand (Runner-up Paper Award). 
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แบบรายงานประสบการณ์สอน/ภาระงานสอนของอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
 

1. ข้อมูลทั่วไป 
ชื่อ - นามสกุล    นายเกยูร  ดวงอุปมา 
คุณวุฒิการศึกษา 
  ระดับปริญญาตรี  หลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต (วิศวกรรมเครื่องกล) 
      จากสถานศึกษา สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขตขอนแก่น  
      ปีที่จบการศึกษา 2545 
  ระดับปริญญาโท  หลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมมหาบัณฑิต (วิศวกรรมเครื่องกล) 

ศึกษาจากสถานศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 
      ปีที่จบการศึกษา 2551 
  ระดับปริญญาโท  ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (วิศวกรรมเครื่องกล) 

ศึกษาจากสถานศึกษา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
      ปีที่จบการศึกษา 2560 
 

ต าแหน่งทางวิชาการ  อาจารย์ ต าแหน่งบริหาร หัวหน้าสาขาวิชาเทคโนโลยีเครื่องกล 
 
2.  ประสบการณ์สอน เริ่มสอนเมื่อปี พ.ศ. 2546 ถึง ปัจจุบัน เป็นระยะเวลาทั้งหมด 16 ปี 

วิชาท่ีสอน ภาค/ป ีการศึกษาท่ีสอน 

จ านวนชั่วโมงสอน / 
สัปดาห ์

ทฤษฎ ี ปฏิบัต ิ

1. งานทดสอบปั๊มและหัวฉีดเช้ือเพลิงดีเซล ภาคการศึกษาที ่2 ของทุกปีการศึกษา 0 6 

2. เตรียมโครงงานช่างยนต์ ภาคการศึกษาที ่1 ของทุกปีการศึกษา 4 0 

3. โครงงานช่างยนต์ ภาคการศึกษาที ่2 ของทุกปีการศึกษา 1 6 

4. การจัดการอุตสาหกรรม ภาคการศึกษาที ่1 ของทุกปีการศึกษา 3 0 

5. เทอร์โมไดนามิกส์ 2 ภาคการศึกษาที ่1 ของทุกปีการศึกษา 3 0 

6. เตรียมโครงงานเทคโนโลยีเครื่องกล ภาคการศึกษาที ่1 ของทุกปีการศึกษา 1 0 

7. โครงงานเทคโนโลยีเครื่องกล ภาคการศึกษาที ่2 ของทุกปีการศึกษา 1 6 
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3. ทักษะ / ความช านาญพิเศษ 
 การผลิตเชื้อเพลิงด้วยกระบวนการไพโรไลซีสแบบเร็ว การสกัดน้ ามันจากชีวมวลด้วยกระบวนการ
ทางเคม ีเทคโนโลยียานยนต์ และพลังงานทดแทน 
 
4. ประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานวิจัยท้ังภายในและภายนอกประเทศ  

4.1 ผู้ร่วมโครงการวิจัยเรื่อง “การผลิตเชื้อเพลิงชีวภาพด้วยกระบวนการไพโรไลซีสชีวมวลแบบเร็ว
โดยใช้ตัวเร่งปฏิกิริยาแบบสองข้ันตอน” สัญญาเลขท่ี RSA578004 

4.2 ผู้ร่วมโครงการวิจัยเรื่อง “การไพโรไลซีสขี้เลื่อยปนเปื้อนแบบเร็วในเครื่องปฏิกรณ์ฟลูอิไดซ์เบด
แบบบหมุนเวียน” สัญญาเลขท่ี 5711017/2557 

4.3 หัวหน้าโครงการเรื่อง “เครื่องต้นแบบถังไอศครีมท าความเย็นด้วยระบบคอมเพรสเซอร์” รับการ
สนับสนุนจากเครือข่ายโปรแกรมสนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม (Innovation and 
Technology Assistance Program: ITAP) รหัสโครงการ PI-60-1521 

4.4 หัวหน้าโครงการเรื่อง “การพัฒนาก าลังการผลิตโรงสีข้าวดลทรัพย์” รับการสนับสนุนจาก
เครือข่ายโปรแกรมสนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม (Innovation and Technology 
Assistance Program: ITAP) รหัสโครงการ PI-61-0135 

4.5 หัวหน้าโครงการเรื่อง “การออกแบบและสร้างต้นแบบเครื่องปั่นไอศครีมไฟฟ้าทรงกรม” รับการ
สนับสนุนจากเครือข่ายโปรแกรมสนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม (Innovation and 
Technology Assistance Program: ITAP) รหัสโครงการ PI-61-0136 

4.6 หัวหน้าโครงการเรื่อง “เครื่องต้นแบบชุดยางขัดข้าวอัตโนมัติ” รับการสนับสนุนจากเครือข่าย
โปรแกรมสนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม (Innovation and Technology Assistance 
Program: ITAP) รหัสโครงการ PI-61-0293 

4.7 หัวหน้าโครงการเรื่อง “เครื่องต้นแบบชุดหม้อสกัดน้ ามันหมูระบบสุญญากาศ” รับการสนับสนุน
จากเครือข่ายโปรแกรมสนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม (Innovation and Technology 
Assistance Program: ITAP) รหัสโครงการ PI-61-0298 
 
5. รางวัลที่เคยได้รับ 

5.1 ผู้สร้างชื่อเสียงให้กับคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ.2558 

5.2 Runner-up Paper Award in Energy Technology and Management Topic “Catalytic Fast 
Pyrolysis of Leucaena Leucocepphala in Fluidised-bed Reactor with In- situ and Ex- situ 
Vapors Upgrading The 7th TSME International Conference on Mechanical Engineering (TSME-
ICoME 2016) 

5.3 วิทยานิพนธ์ดีเด่น ระดับปริญญาเอก ของการประกวดวิทยานิพนธ์ดีเด่น ปีการศึกษา 2559 ใน
งานประชุมวิชาการมหาสารคามวิจัย ครั้งที ่13 

5.4 ผู้สร้างชื่อเสียงให้กับคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ.2559 
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6. ผลงานทางวิชาการ 

6.1 บทความวิชาการระดับนานาชาติ 
 1)  Duanguppama K. , Suwapaet N.  and Pattiya A. , ( 2016) , Fast pyrolysis of 
contaminated sawdust in a circulating fluidised-bed reactor, Journal of Analytical and 
Applied Pyrolysis, 118 (2016) 63–74 (ISI Impact Factor 3.652). 
 2)  Rueangsan K, Duanguppama K, Kraisoda P and Turakarn C, (2016) , Biomass 
gasification in a fluidised- bed reactor, the 6rd Joint International Conference on 
“Sustainable Energy and Environment (SEE 2016)” 6 (2016) 103-106. 

6.2 บทความในวารสารการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ 
  1)  Duanguppama K.  and Pattiya A. , ( 2015) , Fast pyrolysis of Leucaena 
leucocepphala in a circulating fluidised bed reactor, 23rd European Biomass Conference 
and Exhibition. (EUBCE 2015), June 1-4 2015, Vienna Austria, pp. 1206-1211 
  2)  Rueangsan K, Duanguppama K, Kraisoda P and Turakarn C, (2016) , Biomass 
gasification in a fluidised-bed reactor, SEE 2016 in conjunction with ICGSI 2016 and CTI 
2016 On “Energy & Climate Change: Innovating for a Sustainable Future” 28-30 November 
2016, Bangkok, Thailand. 
  3) Duanguppama K, Rueangsan K, Kraisoda P, T Chinnapat, P Chakkarin, Simmee K 
and Somboon P, (2016), Catalytic Fast Pyrolysis of Leucaena Leucocepphala in Fluidised-
bed Reactor with In- situ and Ex- situ Vapors Upgrading, The 7th TSME International 
Conference on Mechanical Engineering (TSME-ICoME 2016), 13-16 December 2016, Chiang 
Mai, Thailand (Runner-up Paper Award). 

6.3 บทความวิชาการระดับประเทศ 
  1) เกยูร ดวงอุปมา และ อดิศักดิ์ ปัตติยะ, 2556, “สมบัติของไบโอออยล์และถ่านชาร์ที่ได้จาก
การไพโรไลซีสแบบเร็วของใบอ้อย”, วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม, ปีที่ 
32, ฉบับที ่4, กรกฎาคม-สิงหาคม 2556, หน้า 504-509. 
  2) เกยูร ดวงอุปมา, โกศล เรืองแสน, ภัคคิป ไกรโสดา และ ชินภัทร ธุระการ “ผลของการใช้
ตัวเร่งปฏิกิริยาต่อค่าความร้อนและปริมาณพลังงานจากการไพโรไลซีสแบบเร็วของไม้กระถินยักษ์ ” 
วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี, ปีที่ 5, ฉบับที่ 1, ตุลาคม-ธันวาคม 
2560, หน้า 97-111. 
  3) โกศล เรืองแสน, เกยูร ดวงอุปมา, ภัคคิป ไกรโสดา, ชินภัทร ธุระการ และ กัมปนาท ไชย
เพชร “ผลของการไพโรไลซีสแบบเร็วของเศษวัสดุเหลือใช้จากยางพาราต่อปริมาณผลได้และสมบัติ
ของไบโอออยล์” วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี, ปีที่ 5, ฉบับที่ 1, 
ตุลาคม-ธันวาคม 2560, หน้า 113-124. 
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  4) วิริยะ แดงทน, เกยูร ดวงอุปมา “ปริมาณพลังงานของแก๊สเชื้อเพลิงจากเหง้ามันส าปะหลังใน
เครื่องปฏิกรณ์ฟลูอิไดซ์เบด” วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  มทร.อีสาน, ปีที่ 11, ฉบับที่ 2, 
พฤษภาคม-สิงหาคม 2561, 

6.4 บทความในวารสารการประชุมวิชาการระดับชาติ 
  1) บรรจบ อรชร, อนุศิษฏ์ อันมานะตระกูล และ เกยูร ดวงอุปมา, 2551 "การสร้างบทเรียนช่วย
ฝึกทักษะจ าลองฐานสมรรถนะ งานทดสอบปั๊มและหัวฉีดเชื้อเพลิงดีเซล" การประชุมวิชาการครุศาสตร์
อุตสาหกรรมแห่งชาติ ครั้งที่ 3, วันที่ 18-19 ธันวาคม 2551, ณ โรงแรม เอส ดี อเวนิว, กรุงเทพฯ, หน้า 
383-394. 
 2) เกยูร ดวงอุปมา และ อดิศักดิ์ ปัตติยะ, 2555 “สมบัติของไบโอออยล์และถ่านชาร์ที่ได้จาก
การไพโรไลซีสแบบเร็วของใบอ้อย” การประชุมวิชาการเครือข่ายพลังงานแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 8, 
วันที่ 2-4 พฤษภาคม 2555, ณ โรงแรมตักสิลา จังหวัดมหาสารคาม, ENETT8-RE49. 
 3) เกยูร ดวงอุปมา และ อดิศักดิ์ ปัตติยะ, 2560 “การไพโรไลซีสแบบเร็วของขี้เลื่อยปนเปื้อน
โดยใช้ตัวเร่งปฏิกิริยาโคบอลต์-โมลิบดินัมบนตัวรองรับอลูมิน่าและซีโอไลต์ธรรมชาติเพ่ือปรับปรุงสมบัติ
ของไบโอออยล์” การประชุมวิชาการเครือข่ายพลังงานแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 13, 31 พฤษภาคม – 2 
มิถุนายน 2560, ณ โรงแรม ดิเอ็มเพรส เชียงใหม่, 193-201. 
 4) เกยูร ดวงอุปมา, โกศล เรืองแสน, ภัคคิป ไกรโสดา, ชินภัทร ธุระการ และ กัมปนาท ไชย
เพชร, 2560 “เปรียบเทียบองค์ประกอบของแก๊สเชื้อเพลิงที่ได้จากขี้เลื่อยและเหง้ามันส าปะหลัง” การ
ประชุมวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี  ครั้งที่ 2, 24 พฤศจิกายน 2560, ณ อาคารบริการ
วิชาการและบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี, หน้า 179-187. 
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แบบรายงานประสบการณ์สอน/ภาระงานสอนของอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
 
1. ข้อมูลทั่วไป 
ชื่อ - นามสกุล    นายภัคคิป  ไกรโสดา 
คุณวุฒิการศึกษา 
   ระดับปริญญาตรี  หลักสูตรวิศวกรรมศาสตร์บัณฑิต (วิศวกรรมเครื่องกล) 
      จากสถานศึกษา  มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
      ปีที่จบการศึกษา  2550 
   ระดับปริญญาโท  หลักสูตรวิศวกรรมศาสตร์มหาบัณฑิต (วิศวกรรมเครื่องกล) 

จากสถานศึกษา  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
      ปีที่จบการศึกษา  2555 
ต าแหน่งทางวิชาการ  อาจารย์  ต าแหน่งบริหาร – 
 
2. ประสบการณ์สอน เริ่มสอนเมื่อปี พ.ศ. 2558 ถึง ปัจจุบัน เป็นระยะเวลาทั้งหมด 2 ปี 6 เดือน 

วิชาท่ีสอน ภาค/ป ีการศึกษาท่ีสอน 

จ านวนชั่วโมงสอน / 
สัปดาห ์

ทฤษฎ ี ปฏิบัต ิ

1.  ป.งานเครื่องยนต์ดีเซล ภาคการศึกษาที ่1 ของทุกปีการศึกษา 0 6 

2.  ป.งานเครื่องยนต์แก๊สโซลีน ภาคการศึกษาที ่2 ของทุกปีการศึกษา 0 6 

3.  ป.งานเครื่องล่างและส่งก าลัง ภาคการศึกษาที ่2 ของทุกปีการศึกษา 0 6 

4.  ป.งานปรับแต่งเครื่องยนต์ ภาคการศึกษาที ่1 ของทุกปีการศึกษา 0 6 

5.  เครื่องยนต์ฟาร์ม ภาคการศึกษาที ่1 ของทุกปีการศึกษา 2 3 

6.  เครื่องยนต์สันดาปภายในเพ่ือการเกษตร ภาคการศึกษาที ่2 ของทุกปีการศึกษา 2 3 

7.  เครื่องยนต์สันดาปภายใน ภาคการศึกษาที ่1 ของทุกปีการศึกษา 3 0 

 
3. ผลงานวิชาการ 

3.1 Rueangsan K, Duanguppama K, Kraisoda P and Turakarn C, (2016) , Biomass 
gasification in a fluidised- bed reactor, the 6 rd Joint International Conference on 
“Sustainable Energy and Environment (SEE 2016)” 6 (2016) 103-106. 
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3.2 Rueangsan K, Duanguppama K, Kraisoda P and Turakarn C, (2016), Biomass 
gasification in a fluidised-bed reactor, SEE 2016 in conjunction with ICGSI 2016 and CTI 
2016 On “ Energy & Climate Change:  Innovating for a Sustainable Future” 28- 30 
November 2016, Bangkok, Thailand 

3.3 Duanguppama K, Rueangsan K, Kraisoda P, T Chinnapat, P Chakkarin, Simmee K and 
Somboon P, (2016) , Catalytic Fast Pyrolysis of Leucaena Leucocepphala in Fluidised-
bed Reactor with In- situ and Ex- situ Vapors Upgrading, The 7th TSME International 
Conference on Mechanical Engineering (TSME- ICoME 2016) , 13-16 December 2016, 
Chiang Mai, Thailand (Runner-up Paper Award). 
 
 

 
 
 
 
 
 



 
 

ภาคผนวก ง ตารางเปรียบเท ียบข้อแตกต่างระหว่างหลักสูตรเดิมกับหลักสูตรปรับปรุง 
 

ตารางเปรียบเทียบข้อแตกต่างระหว่างหลักสูตรเดิมกับหลักสูตรปรับปรุง 
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ตารางเปรียบเทียบข้อแตกต่างระหว่างหลักสูตรเดิมกับหลักสูตรปรับปรุง 

1. หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขาวิชา............................ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2556) 
 1.1 สภามหาวิทยาลัย ได้ให้การรับรองการปรับปรุงแก้ไขครั้งนี้แล้ว 
   ในคราวประชุมครั้งที่........../..........เมื่อวันที่..................... เดือน .......... พ.ศ. ................ 
 1.2 ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ได้ให้การรับรองการปรับปรุงแก้ไขครั้งนี้แล้ว 
  ในคราวประชุมครั้งที่........../..........เมื่อวันที่ 19 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2560 
2. หลักสูตรปรับปรุงแก้ไขนี้ เริ่มใช้กับนักศึกษา ตั้งแต่ภาคการศึกษาที ่1 ปีการศึกษา 2561 เป็นต้น

ไป 
3. เหตุผลในการปรับปรุงแก้ไข 
      เพ่ือให้สอดคล้องกับประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องมาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษาระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พ.ศ. 2556, ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการจัดการศึกษาและ
ประเมินผลการเรียนตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช 2557 และข้อบังคับ
มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พ.ศ. 2559 
4. สาระในการปรับปรุงแก้ไข 
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หลักสูตรเดิม  พ.ศ. 2556 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561 หมายเหตุ 

1. หน่วยงานที่รับผิดชอบ 
- คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปตัยกรรมศาสตร์ 
ศูนย์กลางมหาวิทยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลอีสาน 
- คณะเกษตรศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลยั
เทคโนโลยีราชมงคลอีสาน  วิทยาเขตสุรินทร ์
- คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลอีสาน  วิทยาเขตขอนแก่น 
- คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
มหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลอีสาน  วิทยาเขต
กาฬสินธุ ์
- คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี 
มหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลอีสาน  วิทยาเขต
สกลนคร 

1. หน่วยงานที่รับผิดชอบ 
- สาขาวิชาเทคโนโลยีเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์
และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์  
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หลักสูตรเดิม  พ.ศ. 2556 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561 หมายเหตุ 

2. ปรัชญาและวัตถุประสงค์ของหลักสูตร 
    หลักสูตรนีเ้ป็นหลักสูตรที่มุ่งผลิตก าลังคนท่ีมีความรู้
และทักษะ ผู้ซึ่งสามารถปฏิบตัิงานท่ีใช้เทคนิค ควบคุม
การท างาน มีคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพ 
และกิจนสิัยที่พึงประสงค์ ให้สอดคล้องกับความต้องการ
ของชุมชน สถานประกอบการ สังคม และประเทศชาต ิ

2. ปรัชญาและวัตถุประสงค์ของหลักสูตร 
2.1 ปรัชญาของหลกัสูตร 
      มีความรู้คู่คุณธรรม น าเทคโนโลยสีู่อุตสาหกรรม
สมัยใหม ่
2.2 วัตถุประสงค์ของหลักสูตร   
 2.2.1 เพื่อให้มีความรู้และทักษะพืน้ฐานในการ
ด ารงชีวิต สามารถศึกษาค้นคว้าเพิ่มเติมหรือศึกษาต่อใน
ระดับทีสู่งขึ้น 
 2.2.2 เพื่อให้มีทักษะและสมรรถนะในงานอาชีพ
ตามมาตรฐานวิชาชีพ 
 2.2.3 เพื่อให้สามารถบูรณาการความรู้ ทักษะจาก
ศาสตร์ต่าง ๆ ประยุกต์ใช้ในงานอาชีพ สอดคล้องกับ 
การเปลีย่นแปลงทางเทคโนโลย ี
 2.2.4 เพื่อให้มีเจตคติที่ดตี่ออาชีพ มีความมั่นใจ
และภาคภูมิใจในงานอาชีพ รักงาน รักองค์กร สามารถ
ท างาน เป็นหมู่คณะได้ดี และมีความภาคภูมิใจในตนเอง
ต่อการเรียนวิชาชีพ 
 2.2.5 เพื่อให้มีปัญญา ใฝ่รู้ ใฝเ่รียน มีความคิด
สร้างสรรค์ มคีวามสามารถในการจัดการ การตัดสินใจ
และการแก้ปญัหา รูจ้ักแสวงหาแนวทางใหม่ ๆ มา
พัฒนาตนเอง ประยุกต์ใช้ความรู้ในการสร้างงานให้
สอดคล้องกับวิชาชีพและการพัฒนางานอาชีพอย่าง
ต่อเนื่อง 
 2.2.6 เพื่อให้มีบุคลิกภาพทีด่ ีมีคณุธรรม จริยธรรม 
ซื่อสัตยม์ีวินัย มีสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรงท้ังร่างกายและ 
จิตใจ เหมาะสมกบัการปฏิบัติในอาชีพน้ัน ๆ 
 2.2.7 เพื่อให้เป็นผูม้ีพฤติกรรมทางสังคมที่ดีงาม 
ต่อต้านความรุนแรงและสารเสพตดิ ทั้งในการท างาน 
การอยู่ร่วมกัน มคีวามรับผิดชอบต่อครอบครัว องค์กร 
ท้องถิ่นและประเทศชาติ อุทิศตนเพื่อสังคม เข้าใจและ
เห็นคุณคา่ของศิลปวัฒนธรรมไทย ภูมิปัญญาท้องถิ่น 
ตระหนักในปญัหาและความส าคญัของ สิ่งแวดล้อม 
 2.2.8 เพื่อให้ตระหนักและมีส่วนรว่มในการพัฒนา
และแก้ไขปญัหาเศรษฐกิจของประเทศ โดยเป็นก าลัง 
ส าคัญในดา้นการผลติและให้บริการ 
 2.2.9 เพื่อให้เห็นคณุค่าและด ารงไว้ซึ่งสถาบันชาติ 
ศาสนา และพระมหากษัตริย์ ปฏบิัติตนในฐานะพลเมือง
ดี ตามระบอบประชาธิปไตย อันมพีระมหากษตัริย์ทรง
เป็นประมุข 
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หลักสูตรเดิม  พ.ศ. 2556 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561 หมายเหตุ 

3. จ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลกัสูตร 84 หน่วยกิต  3. จ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลกัสูตร 83 หน่วยกิต  

4. โครงสร้างหลักสูตร 
4.1 หมวดวิชาศึกษาทั่วไป            18 หน่วยกิต 
   4.1.1 กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์             3 หน่วยกิต 
   4.1.2 กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์            3 หน่วยกิต 
   4.1.3 กลุ่มวิชาภาษา                     6 หน่วยกิต 
   4.1.5 กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณติศาสตร ์
                                              6 หน่วยกิต 

4. โครงสร้างหลักสูตร 
4.1 หมวดวิชาทักษะชีวิต   21 หน่วยกิต 
   4.1.1 กลุ่มทักษะภาษาและสื่อสาร         9 หน่วยกิต 
   4.1.2 กลุ่มทักษะการคดิและการแก้ปัญหา  
                                                     6 หน่วยกิต 
   4.1.3 กลุ่มทักษะทางสังคมและการด ารงชีวิต                    
                                                     6 หน่วยกิต 
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4.2 หมวดวิชาชีพเฉพาะ             60 หน่วยกิต 
   4.2.1 กลุ่มวิชาชีพพ้ืนฐาน              15 หน่วยกิต 
   4.2.2 กลุ่มวิชาชีพบังคับ                33 หน่วยกิต 
   4.2.3 กลุ่มวิชาชีพเลือก                 12 หน่วยกิต 
 
 
 
4.3 หมวดวิชาเลือกเสรี                6 หน่วยกิต 
4.4 กิจกรรมเสริมหลักสูตร            2 ชั่วโมงต่อ
สัปดาห ์    

4.2 หมวดทักษะวิชาชีพ ไม่น้อยกว่า    56 หน่วยกิต 
   4.2.1 กลุ่มทักษะวิชาชีพพ้ืนฐาน          15 หน่วยกิต 
   4.2.2 กลุ่มทักษะวิชาชีพเฉพาะ           21 หน่วยกิต 
   4.2.3 กลุ่มทักษะวิชาชีพเลือก             12 หน่วยกิต 
   4.2.4 ฝึกประสบการณ์ทักษะวชิาชีพ       4 หน่วยกิต 
   4.2.5 โครงการพัฒนาทักษะวิชาชีพ        4 หน่วยกิต 
4.3. หมวดวิชาเลือกเสรี ไม่น้อยกว่า       6 หน่วยกิต 
4.4. กิจกรรมเสริมหลักสูตร                2 ชั่วโมงต่อ
สัปดาห ์    
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5. รายวิชา 
5.1 หมวดวิชาศึกษาทั่วไป              18 หน่วยกิต 
     5.1.1 กลุม่วิชาสังคมศาสตร์          3   หน่วยกิต 
00-011-001 พลวัตทางสังคมกับการด ารงชีวิต 
                 อย่างมีความสุข                    3(3-0-6)       
00-012-001 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม                        
                                                       3(3-0-6) 
 
5.1.2 กลุ่มวชิามนษุยศาสตร์      3 หน่วยกิต 
00-021-001 ทักษะทางสารนิเทศ               3(3-0-6)                                   
00-022-001 คุณค่าของมนุษย์: ศลิป์และ  
                ศาสตร์ในการด าเนินชีวิต          3(3-0-6) 
00-023-001 กีฬาและนันทนาการเพื่อสุขภาพ          
                                                       3(2-2-5) 
 
1.3 กลุม่วิชาภาษา                        6 หน่วยกิต 
00-031-101 ภาษาอังกฤษเพื่อพัฒนาทักษะ 
                 การเรียน                            3(3-0-6)  
00-031-102 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร      3(3-0-6)                                 
00-032-001 ภาษาไทยเพื่อการสือ่สาร          3(3-0-6)  
 
1.4 กลุม่วิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 
                                              6 หน่วยกิต 
00-041-001 ชีวิตและสิ่งแวดล้อม               3(3-0-6)                                      
00-041-002 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี
                สมัยใหม่                             3(3-0-6)  
00-041-003 วิทยาศาสตรเ์พื่อสุขภาพ          3(3-0-6)  
00-042-001 คณิตศาสตร์และสถติิที่ใช้ ใน   
                ชีวิตประจ าวัน                      3(3-0-6) 

5. รายวิชา 
5.1. หมวดวิชาทักษะชีวิต      21 หน่วยกิต 
    5.1.1 กลุ่มทักษะภาษาและการสื่อสาร 9 หน่วยกิต 
         5.1.1.1 กลุ่มวิชาภาษาไทย        3 หน่วยกิต 
D000-1101 ภาษาไทยเพื่อสื่อสารในงานอาชีพ    3-0-3 
         5.1.1.2 กลุ่มวิชาภาษาต่างประเทศ  
                                                 6 หน่วยกิต 
D000-1201 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารทางธุรกิจและ          
                สังคม                                     3-0-3 
D000-1210 ภาษาอังกฤษเพื่ออุตสาหกรรมธุรกจิบริการ 
                                      3-0-3 
     5.1.2 กลุม่วิชาทักษะการคิดและการแก้ปัญหา  
                                                  6 หน่วยกิต 
         5.1.2.1 กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์      3 หน่วยกิต 
D000-1302 วิทยาศาสตรเ์พื่องานเครื่องกลและการผลติ 
                                      2-2-3 
         5.1.2.2 กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์      3 หน่วยกิต 
D000-1406 แคลคูลสัพื้นฐาน   3-0-3 
     5.1.3 กลุม่วิชาทักษะทางสังคมและการด ารงชีวิต    
                                                  6 หน่วยกิต 
         5.1.3.1) กลุ่มวชิาสังคมศาสตร์    3 หน่วยกิต 
D000-1502  เศรษฐกิจพอเพียง   3-0-3 
         5.1.3.2 กลุ่มวิชามนุษย์ศาสตร์     3 หน่วยกิต 
D000-1602 การบริหารจัดการสขุภาพเพื่อภาวะผู้น า 
                              3-0-3 
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2. หมวดวิชาชีพเฉพาะ                60 หน่วยกิต 
2.1 กลุม่วิชาชีพพ้ืนฐาน                 15 หน่วยกิต 
02-011-101 แคลคูลัสและเรขาคณิตวิเคราะห์ 1        
                                                       3(3-0-6) 
04-630-102 เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์           3(2-3-5) 
04-570-101 กลศาสตร์วิศวกรรม               3(3-0-6) 
04-570-102 เทอร์โมไดนามิกส์                  3(3-0-6) 
04-571-201 กลศาสตร์ของไหล         3(3-0-6) 

2. หมวดวิชาชีพเฉพาะ   59 หนว่ยกิต 
2.1 กลุม่วิชาชีพพ้ืนฐาน                   15 หน่วยกิต 
D203*2106 การบริหารงานคณุภาพในองค์การ  3-0-3 
D017*2001 เทคโนโลยสีารสนเทศเพื่อการจัดการอาชีพ 
                                      2-2-3 
D100*0101 กลศาสตร์วิศวกรรม   3-0-3 
D100*0102 กลศาสตร์ของไหล   3-0-3 
D100*0104 นิวเมติกส์และไฮดรอลิกส์   2-2-3 
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2.2 กลุม่วิชาชีพบังคับ                   33 หน่วยกิต 
2.2.1 วิชาเอก ช่างยนต์     
04-571-101 ระบบไฟฟ้าและอิเลก็ทรอนิกส์ยานยนต์
                                             2(2-0-4) 
04-571-102 ปฏิบัติงานเครื่องยนต์แก๊สโซลีน  2(0-6-2) 
04-571-103 ปฏิบัติงานเครื่องล่างและส่งก าลัง2(0-6-2) 
04-571-104 ปฏิบัติงานปรับแต่งเครื่องยนต์   2(0-6-2) 
04-571-105 ปฏิบัติงานระบบไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์  
                 ยานยนต์          2(0-6-2) 
04-571-206 การท าความเย็นและปรับอากาศ 
                                  3(3-0-6) 
04-571-207 ปฏิบัติงานเครื่องยนต์ดีเซล       2(0-6-2) 
04-571-208 ปฏิบัติงานทดสอบปัม๊และหัวฉดีเช้ือเพลิง  
                 ดีเซล                                 2(0-6-2) 
04-571-209 ปฏิบัติงานการท าความเย็นและปรับ 
                 อากาศ           2(0-6-2) 
04-571-210 ปฏิบัติงานระบบควบคุมเครื่องยนต ์
                 ด้วยอิเล็กทรอนิกส์         2(0-6-2) 
04-571-111 เชื้อเพลิงและสารหล่อลื่น         2(2-0-4) 
04-571-212 งานทดลองเครื่องกล 1            2(0-4-2) 
04-574-201 เตรียมโครงการช่างยนต์           2(1-3-3) 
04-574-202 โครงการช่างยนต์                   2(0-6-2) 
04-573-201 ฝึกงานช่างยนต์     4(216 ช่ัวโมง) 
2.2.2 วิชาเอกช่างยนต์-เครื่องท าความเย็นและ 
        ปรับอากาศ  
04-571-102 ปฏิบัติงานเครื่องยนต์แก๊สโซลีน  2(0-6-2) 
04-571-104 ปฏิบัติงานปรับแต่งเครื่องยนต์   2(0-6-2) 
04-571-206 การท าความเย็นและปรับอากาศ 3(3-0-6) 
04-571-207 ปฏิบัติงานเครื่องยนต์ดีเซล       2(0-6-2) 
04-571-209 ปฏิบัติงานการท าความเย็นและปรับ  
                 อากาศ           2(0-6-2) 
04-571-212 งานทดลองเครื่องกล 1            2(0-4-2) 
04-571-213 ไฟฟ้าในระบบท าความเย็นและปรับ 
                 อากาศ                              3(3-0-6)     
04-571-214 ปฏิบัติงานไฟฟ้าในระบบท าความเย็นและ 
                 ปรับอากาศ                        2(0-6-2) 
04-571-215 ปัญหาเฉพาะการท าความเย็นและปรบั 
                 อากาศ                     2(0-6-2) 
04-571-216 ระบบปรับอากาศ                  3(3-0-6) 
04-571-217 งานทดลองเครื่องท าความเย็น   2(0-4-2) 
04-574-203 เตรียมโครงการเครือ่งท าความเย็นและ 

2.2 กลุม่วิชาชีพเฉพาะ                    21 หน่วยกิต 
D100*0105 ความแข็งแรงของวัสดุ              3-0-3 
D100*0109 เทอร์โมไดนามิกส์              3-0-3 
D100*0125 การจัดการความปลอดภัย             1-2-2 
D118*2001 งานส่งถ่ายก าลัง              2-3-3 
D118*2002 เครื่องท าความเย็นและปรับอากาศ  2-3-3 
D118*2003 เครื่องยนต์สันดาปภายใน              3-0-3 
D118*2004 เชื้อเพลิงและวัสดุหล่อลื่น              2-0-2 
D118*2005 งานทดลองเครื่องกล              1-2-2 

ปรับกลุ่ม
วิชาชีพให้
ลดลง และ
เรียน
เหมือนกัน
ทุกสาขา
งาน 
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                ปรับอากาศ                     2(1-3-3) 
04-574-204 โครงการเครื่องท าความเย็นและปรับ  
                อากาศ                               2(0-6-2) 
04-573-202 ฝึกงานอุตสาหกรรม         4(216 ช่ัวโมง) 
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2.3. กลุ่มวิชาชีพเลือก                     12 หน่วยกิต  
04-572-201 ระบบท่อ                    2(2-0-4) 
04-572-102 เทคโนโลยดีีเซล                    3(3-0-6) 
04-572-203 การออกแบบช้ินส่วนเครื่องจักรกล 
                                            3(3-0-6) 
04-572-204 เกียร์อัตโนมตัิ                      2(1-3-3) 
04-572-205 เทคโนโลยไีอน้ า                    3(3-0-6) 
04-572-206 เทคโนโลยตี้นก าลัง                2(2-0-4) 
04-572-207 เครื่องมือกลช่างยนต์          2(1-3-3) 
04-572-208 งานทดลองเครื่องกล 2           2(0-4-2) 
04-572-209 การขับเชิงกล                      2(2-0-4) 
04-572-210 กลศาสตร์ยานยนต์                3(3-0-6) 
04-572-211 อุปกรณ์เชื้อเพลิงก๊าซรถยนต์     2(2-0-4) 
04-572-212 การควบคุมและการตรวจสอบหม้อไอน้ า 
                                            2(2-0-4) 
04-572-213 เทคโนโลยสีีและตัวถังรถยนต์    3(1-6-4) 
04-572-214 ระบบควบคุมเครื่องยนต์ด้วย 
                 อิเล็กทรอนิกส์                     2(2-0-4) 
04-572-215 วิศวกรรมโรงต้นก าลัง        3(3-0-6) 
04-572-216 ท่อลมในระบบปรับอากาศ       3(2-3-5) 
04-572-217 ระบบท าความเย็นในงานอุตสาหกรรม 
                                            3(3-0-6) 
04-572-218 เครื่องยนต์สันดาปภายใน        3(3-0-6) 
04-572-219 เทคโนโลยีการบ ารุงรักษา        2(2-0-4) 
04-572-120 กลศาสตร์ของแข็ง                 3(3-0-6) 
04-572-221 การเขียนแบบวิศวกรรมการท าความเย็น       
                 และการปรับอากาศ         2(1-2-3) 
04-572-222 ปฏิบัติงานการท าความเย็น       2(0-6-2) 
04-572-223 ปฏิบัติงานการปรับอากาศ        2(0-6-2) 
04-572-224 นิวเมติกส์และไฮดรอลิกส์        3(2-3-5) 
04-572-225 ไฟฟ้าเบื้องต้น                      3(3-0-6) 
04-612-205 การบริหารงานเพื่อเพิ่มผลผลติ  3(3-0-6) 
04-610-102 การออกแบบและเขยีนแบบด้วย 
                 คอมพิวเตอร์                       3(2-3-5) 
04-612-203 การควบคุมคุณภาพ               2(2-0-4)  

2.3. กลุ่มวิชาชีพเลือก                     12 หน่วยกิต  
   1) สาขางานเทคโนโลยียานยนต์ 
D118*2101 งานระบบเครื่องยนต์แก๊สโซลีนควบคมุด้วย 
                 อิเล็กทรอนิกส ์                         1-3-2 
D118*2102 งานระบบเครื่องยนต์ดีเซลควบคุมด้วย 
                 อิเล็กทรอนิกส์                         1-3-2 
D118*2103 งานเทคโนโลยีนวตักรรมยานยนต์    1-6-3 
D118*2104 งานไฟฟ้ายานยนต ์                    1-6-3 
D118*2105 งานปรับแต่งเครื่องยนต์   1-6-3 
D118*2106 งานเชื้อเพลิงแก๊สยานยนต์  1-6-3 
D118*2107 งานเกียร์อัตโนมตัิ   2-3-3 
D118*2108 งานเครื่องล่างและสง่ก าลังยานยนต์  1-6-3 
D118*2109 งานตรวจวิเคราะห์ยานยนต์  1-6-3 
D118*2110 เทคโนโลยดีีเซล   2-0-2 
D118*2111 งานตัวถังและพ่นสียานยนต์  1-6-3 
D118*2112 งานปรับอากาศยานยนต์   1-3-2 
D118*2113 งานเครื่องมือกลยานยนต์             1-3-2 
 
2) สาขางานเทคโนโลยีเคร่ืองกลเกษตร 
D118*2401 งานบริการเครื่องจักรกลเตรียมดิน  2-3-3 
D118*2402 งานบริการเครื่องจักรกลงานสตัว์  2-3-3 
D118*2403 เครื่องจักรกลเกษตรก่อนการเก็บเกี่ยว 
                           2-3-3 
D118*2404 เครื่องจักรกลเกษตรหลังการเก็บเกี่ยว 
                           2-3-3 
D118*2405 เครื่องสูบน้ าและระบบส่งถ่าย  2-3-3 
D118*2406 งานเครื่องจักรกลอาหาร   2-3-3 
D118*2407 ระบบชลประทาน   1-6-3 
D118*2408 งานแก้ปัญหาเครื่องกลเกษตร  2-3-3 
D118*2409 วิศวกรรมส ารวจ   2-3-3 
D118*2410 งานไฟฟ้าในฟาร์มและการควบคุม  2-3-3 
D118*2411 งานฟาร์มแทรกเตอร์   2-3-3 
D118*2412 การเก็บรักษาผลผลติเกษตร  2-3-3 
D118*2413 งานเครื่องมือขนถ่ายและขนส่งผลติผล 
                 ทางการเกษตร                         2-3-3 
D118*2414 การถ่ายทอดก าลังเครื่องจักรกลเกษตร 
                           3-0-3 
D118*2415 การใช้คอมพิวเตอร์ในงานเครื่องจักรกล 
                เกษตร               2-3-3 
D118*2416 เศรษฐศาสตร์ในงานเครื่องจักรกลเกษตร 
                           2-0-2 

แยกกลุ่ม
วิชาชีพ

เลือกตาม
กลุ่มสาขา
งานท่ีสนใจ 
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D118*2417 การวางแผนและการบริหารงานการเกษตร 
                           2-0-2 
D118*2418 การบรรจุหีบห่อผลิตผลเกษตร  2-3-3 
D118*2419 เทคโนโลยีการแปรรปูผลติภณัฑ์การเกษตร 
                          2-3-3 
D118*2420 พลังงานทดแทนเพ่ือการเกษตร  2-0-2 
D118*2421 สิ่งแวดล้อมเพื่อการเกษตร  2-0-2 
D118*2422 งานเครื่องจักรกลในงานอุตสาหกรรม
เกษตร                              2-3-3 
D118*2423 การประยุกต์ระบบไฮดรอลิกส์ใน 
                เครื่องจักรกลเกษตร              2-3-3  
 
3) สาขางานเทคโนโลยีซ่อมตัวถงัและสีรถยนต ์
D118*2601 การวิเคราะห์ความเสียหายของเครื่องยนต์ 
                          2-3-3 
D118*2602 เทคโนโลยีการซ่อมตวัถังรถยนต์     2-3-3 
D118*2603 เทคโนโลยีการเช่ือมตัวถังรถยนต์    2-3-3 
D118*2604 เทคโนโลยีพลาสติกและไฟเบอร์กลาส 
                          2-3-3 
D118*2605 เทคโนโลยีการซ่อมสแีละพ่นสรีถยนต์ 
                          2-3-3 
D118*2606 ปัญหาพิเศษงานซ่อมสีรถยนต์       2-3-3 
D118*2607 ความปลอดภยัและการควบคุมมลพิษ 
                          2-0-2 
D118*2608 การประกันภยัรถยนต์             2-0-2 
D118*2609 ธุรกิจศูนย์บริการซ่อมตัวถังและสีรถยนต์ 
                          2-0-2 
D118*2610 การบริหารศูนย์บริการซ่อมตัวถังและส ี
                รถยนต์              2-0-2 
4) สาขางานเทคโนโลยียานยนต์สมัยใหม ่
D118*2906 งานเทคโนโลยียานยนต์สมยัใหม่    2-3-3 
D118*2907 งานต้นก าลังยานยนต์สมยัใหม่      2-3-3 
D118*2908 งานระบบไฟฟ้ายานยนต์สมัยใหม่  2-3-3 
D118*2909 งานเครื่องล่างยานยนต์สมยัใหม่    2-3-3 
D118*2910 งานส่งก าลังยานยนต์สมยัใหม่       2-3-3
     

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เพิ่มใหม่ให้
สอดคล้อง

กับ
เทคโนโลยี
สมัยใหม่

และ 
แผนพัฒนา
ประเทศ
ด้านยาน

ยนต ์
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 2.4 ฝึกประสบการณ์ทักษะวชิาชพี 4 หน่วยกิต  
D118*8001  ฝึกงาน                      0-216-4 
D118*8002  ฝึกงาน 1                     0-108-2 
D118*8003  ฝึกงาน 2                     0-108-2 

 

 2.5 โครงการพัฒนาทักษะวิชาชพี 4 หน่วยกิต  
D118*8501  โครงการ             1-9-4 
D118*8502  โครงการ 1             1-4-2 
D118*8503  โครงการ 2             1-4-2 

 

3. หมวดวิชาเลือกเสรี   6 หน่วยกิต 
    นักศึกษาสามารถเลือกเรียนรายวิชาใดก็ได้จ านวนไม่
น้อยกว่า 6 หน่วยกิต อาจเป็นรายวิชาที่เปิดสอนในคณะ 
หรือเป็นรายวิชาที่เปิดสอนโดยคณะอื่น ๆ ในระดับ
ประกาศนียบตัรวิชาชีพช้ันสูง ของมหาวิทยาลยั
เทคโนโลยีราชมงคลอีสาน โดยไดร้ับความเห็นชอบจาก
อาจารย์ที่ปรึกษา และ/หรือหัวหนา้สาขาวิชา 
 

3. หมวดวิชาเลือกเสรี 6 หน่วยกิต 
    ให้เลือกเรียนตามความถนัดและความสนใจจาก
รายวิชาในหลักสูตรประกาศนยีบตัรวิชาชีพช้ันสูง
พุทธศักราช 2561 ทุกประเภทวิชา สาขาวิชาและหมวด
วิชาที่สนใจ โดยต้องไม่เป็นรายวิชาที่เคยศึกษามาแล้ว
และต้องไม่เป็นรายวิชาที่ก าหนดให้ศึกษาโดยไม่นับ
หน่วยกิตรวมในเกณฑ์การส าเร็จการศึกษา 
 

 

4. กิจกรรมเสริมหลักสูตร   2 ชัว่โมงต่อสัปดาห ์ 4. กิจกรรมเสริมหลักสูตร    2 ชัว่โมงต่อสัปดาห์  

6. การปรับพ้ืนฐานวิชาชีพ 
    เป็นรายวิชาที่ไม่นับหน่วยกติ กรณีนักศึกษาท่ีรับเข้า
มา จบการศึกษาระดับ ม.6 หรือเทียบเท่า  
รายวิชาปรับพ้ืนฐานวิชาชีพ            12   หน่วยกิต 
 04-615-102 ฝึกฝีมือเบื้องต้น                   2(0-6-2) 
04-605-104 วัสดุช่าง                     2(2-0-4) 
04-615-101 เขียนแบบเทคนิค         2(1-3-3) 
04-545-101 ปฏิบัติงานไฟฟ้าพ้ืนฐาน           2(0-6-2) 
04-575-101 ทฤษฎีเครื่องยนต ์         2(2-0-4) 
04-575-002 ทฤษฎีเครื่องล่างและส่งก าลัง     2(2-0-4) 
04-575-103 ปฏิบัติงานเครื่องยนต์เล็กและ  
                 จักรยานยนต์                       2(0-6-2) 
04-575-004 เครื่องมือพ้ืนฐานและความปลอดภัย 
                                             1(1-0-2) 

6. การปรับพ้ืนฐานวิชาชีพ 
    เป็นรายวิชาที่ไม่นับหน่วยกติ กรณีนักศึกษาท่ีรับเข้า
มา จบการศึกษาระดับ ม.6 หรือเทียบเท่า  
รายวิชาปรับพ้ืนฐานวิชาชีพ             21   หน่วยกิต 
D100*0001 งานเทคนิคพ้ืนฐาน              0-6-2 
D100*0002 เขียนแบบเทคนิค              1-3-2 
D100*0003 งานไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์          1-3-2 
D100*0004 วัสดุช่าง               2-0-2 
D100*0007 งานเชื่อมและโลหะแผ่น   1-3-2 
D100*0008 งานคอมพิวเตอร์เบือ้งต้น   1-2-2 
D100*0009 งานเครื่องมือกลเบื้องต้น   1-3-2 
D118*0001 งานจักรยานยนต์และเครื่องยนตเ์ล็ก1-3-2 
D118*0002 งานเครื่องยนต์แก๊สโซลีนและดีเซล  1-6-3 
D118*0003 งานเครื่องล่างและสง่ก าลังรถยนต์  1-3-2 

ปรับใหม่ให้
สอดคล้อง
การ
หลักสตูร
ของ สอศ. 
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7. การเปลี่ยนแปลงรายวิชา 
 

7. การเปลี่ยนแปลงรายวิชา 
  สาขาวิชาเทคนิคเครื่องกลไดด้ าเนินการเปลีย่นแปลง
รายวิชาหมวดวิชาชีพพ้ืนฐาน และวิชาชีพเฉพาะสาขา
เพื่อให้สอดคล้องเหมาะสมกับการจัดการเรียนการสอน
ในสถานการณ์ปัจจุบัน ดังนี ้ 

 

หมวดวิชาชีพเฉพาะ 
04-012-001 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม                        
                                                       3(3-0-6) 
ค าอธิบายรายวิชา 
ปรัชญาและหลักธรรมในการด ารงชีวิต และการท างาน
ของบุคคล การสร้างแนวคิดและเจตคติต่อตนเอง 
ธรรมะกับการสร้างคณุภาพชีวิต บทบาท หน้าท่ี และ
ความรับผิดชอบต่อตนเองและผู้อืน่ การบริหารตนเองให้
เข้ากับชีวิตและสังคม การเข้าร่วมกิจกรรมทางสังคม 
เทคนิคการครองใจคน และการสรา้งผลิตผลในการ
ท างานให้มีประสิทธิภาพ 

หมวดวิชาชีพเฉพาะ 
D203*2106 การบริหารงานคณุภาพในองค์การ  3-0-3 
ค าอธิบายรายวิชา 
ศึกษาเกี่ยวกับ การจัดองค์การ การเพิ่มประสิทธิภาพ
ขององค์การ การบริหารงานคณุภาพและเพิ่มผลผลิต
การจัดการความเสี่ยง การจดัการความขัดแย้งใน
องค์การ กลยุทธ์การเพิม่ประสิทธิภาพการท างาน การ
น ากิจกรรมระบบคณุภาพและเพิ่มผลผลติมาประยุกต์ใช้
ในการจัดการงานอาชีพ 
 

 

04-630-102 เทคโนโลยีคอมพิวเตอร ์          3(2-3-5) 
ค าอธิบายรายวิชา 
ศึกษาและฝึกปฏิบัตเิกี่ยวกับระบบคอมพิวเตอร์ การ
ติดตั้งโปรแกรม ระบบปฏิบัติการ โปรแกรมประยุกต์ 
และการใช้ระบบอินเตอร์เน็ต 

D017*2001 เทคโนโลยสีารสนเทศเพื่อการจัดการอาชีพ 
                                      2-2-3 
ค าอธิบายรายวิชา 
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับ คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์
โทรคมนาคม ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์และ
สารสนเทศ การสืบค้นข้อมลูสารสนเทศ การจัดเกบ็ ค้น
คืน ส่งผ่านและจัดด าเนินการข้อมลูสารสนเทศ         
การประยุกต์ใช้โปรแกรมส าเรจ็รูปในการน าเสนอและ
สื่อสารข้อมูลสารสนเทศตามลักษณะงานอาชีพ 

 

04-570-101 กลศาสตร์วิศวกรรม               3(3-0-6) 
ค าอธิบายรายวิชา 
ศึกษาเกี่ยวกับหลักการของกลศาสตร์ แรง โมเมนต์ 
สมดลุ โครงสร้าง  
โครงกรอบ และเครื่องจักรกล  แรงกระจาย  และแรง
เสียดทาน คณุสมบัติของพื้นที่ และปริมาตรของแรง
เฉือน 
 

D100*0101 กลศาสตร์วิศวกรรม   3-0-3 
ค าอธิบายรายวิชา 
ศึกษาเกี่ยวกับ วิธีการแก้ปัญหาโจทย์ทางวิศวกรรมโดย
ใช้หลักสถิตศาสตร์และเวกเตอร์ช่วย เกี่ยวกับ 
ระบบของแรง ชนิดของแรง โมเมนต์และแรงคู่ควบ 
สมดลุ แผนภาพวัตถุอิสระ โครงสร้างและหลักการ
วิเคราะหเ์บื้องต้น แรงกระจาย สถิตศาสตร์ของไหล 
จุดศูนย์ถ่วง เซนทรอยด์ โมเมนต์ความเฉื่อย และความ
เสียดทาน การแก้ปัญหาโจทยส์ถิตศาสตร์วิศวกรรมที่
เกี่ยวข้องกับสาขาวิชาชีพ 
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04-570-102 เทอร์โมไดนามิกส ์                 3(3-0-6) 
ค าอธิบายรายวิชา 
ศึกษาเกี่ยวกับคุณสมบตัิพื้นฐานทางเทอร์โมไดนามิกส์  
พลังงาน แก๊สอุดมคติ  สารบริสุทธิ์  กระบวนการทาง
เทอร์โมไดนามิกส์  วัฏจักรทางเทอร์โมไดนามิกส ์
 

D100*0109 เทอร์โมไดนามิกส์              3-0-3 
ค าอธิบายรายวิชา 
ศึกษาเกี่ยวกับ หลักการและความหมายทางอุณหพล
ศาสตร์ สมบตัิของสารบริสุทธ์ิ สถานะแก๊สอุดมคติกฎ
ของอุณหพลศาสตร์ สเกลอณุหภมูิ พลังงาน ระบบ
ควบคุม เอนทัลป ี(Enthalpy) เอนโทรปี (Entropy) 
กระบวนการวฏัจักรและวัฏจักรทวน วัฏจักรก าลัง
เบื้องต้น วัฏจักรเครื่องอัดอากาศ 
 

 

04-571-201 กลศาสตร์ของไหล         3(3-0-6)
ค าอธิบายรายวิชา 
ศึกษาเกี่ยวกับ หลักการเบื้องต้นของกลศาสตร์ของไหล 
สมบัติของของไหล  ของไหลสถติ การไหลของของไหล 
โมเมนต์ตัมและแรงท่ีเกิดจากการเคลื่อนที่ของของไหล  
การไหลในท่อของของไหลและเครือ่งมือวัดของไหล 

D100*0102 กลศาสตร์ของไหล   3-0-3 
ค าอธิบายรายวิชา 
ศึกษาเกี่ยวกับ คุณสมบตัิของของไหล ความหนดื การ
สมดลุของของไหลที่อยู่นิ่ง การหาแรงกระท ากับวัตถุที่
จม แรงพยุง และแรงลอยตัว สมการโมเมนตมัและ
พลังงาน สมการการไหลต่อเนื่อง สมการการไหล
สม่ าเสมอ การไหลในท่อ การไหลในท่อโค้ง และการวัด
อัตราการไหล 
 

 

04-572-224 นิวเมติกส์และไฮดรอลิกส์        3(2-3-5) 
ค าอธิบายรายวิชา 
ศึกษาและฝึกปฏิบัตเิกี่ยวกับการเตรียมและผลติลมอัด 
การเลือกใช้ช้ินส่วนอุปกรณ์นิวเมตกิส์ การออกแบบ
วงจรนิวเมติกส์พื้นฐาน ระบบนิวเมติกส์ควบคมุด้วย
ระบบไฟฟ้า หน่วยจ่ายพลังงานไฮดรอลิกส์ การเลือกใช้
ช้ินส่วนและอุปกรณไ์ฮดรอลิกส์  การออกแบบวงจรไฮ
ดรอลิกส์พื้นฐาน และระบบ  ไฮดรอลิกส์ควบคุมด้วย
ไฟฟ้า 

D100*0104 นิวเมติกส์และไฮดรอลิกส์   2-2-3
ค าอธิบายรายวิชา 
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับ การออกแบบและตดิตั้งระบบ
นิวเมติกส์ หลักการท างานเบื้องตน้ของระบบนิวเมติกส์ 
อุปกรณ์ในระบบนิวเมติกส์ ปั๊มลม วาล์ว อุปกรณ์ท างาน
รวมทั้งระบบสุญญากาศ การเขียนผังวงจรนิวเมติกส์และ
การแสดงการเคลื่อนที่ การออกแบบและเขียนวงจรนิว
เมติกส์แบบท างานต่อเนื่อง อุปกรณ์ไฟฟ้าและโซลินอยด์
วาล์ว การออกแบบและเขียนวงจรนิวเมติกส์ควบคุมการ
ท างานด้วยรีเลย์ไฟฟ้าและโปรแกรมเมเบิลลอจิก
คอนโทรล (PLC) การบ ารุงรักษาและแก้ไขปญัหาของ
ระบบนิวเมติกสศ์ึกษาและปฏิบัตเิกี่ยวกับ การออกแบบ
และตดิตั้งระบบไฮดรอลิกส์ หลักการท างานเบื้องต้นของ
ระบบไฮดรอลิกส์ อุปกรณ์ในระบบไฮครอลิกส์ น้ ามันไฮ
ดรอลิกส์ ชุดต้นก าลัง วาล์ว และ อุปกรณ์ท างาน การ
เขียนผังวงจรไฮดรอลิกส์ การออกแบบและเขยีนวงจรไฮ
ดรอลิกส์ควบคุมด้วยรเีลยไ์ฟฟ้า และโปรแกรมเมเบิล
ลอจิกคอนโทรล (PLC) การบ ารุงรกัษาและแก้ไขปญัหา
ของระบบไฮดรอลิกส ์
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04-572-120 กลศาสตร์ของแข็ง                 3(3-0-6) 
ค าอธิบายรายวิชา 
ศึกษาเกี่ยวกับความเค้นและความเครียด ภาชนะอัด
ความดันและการเชื่อมต่อ การบิด แรงเฉือน และ
โมเมนต์ดัดในคาน ความเค้นดัดในคาน และความเค้น
ผสม 
 

D100*0105 ความแข็งแรงของวัสดุ              3-0-3 
ค าอธิบายรายวิชา 
ศึกษาเกี่ยวกับ แนวคิดและองค์ประกอบของความเค้น
และความเครยีด ความสัมพันธ์ระหว่างความเค้นและ
ความเครยีดของวัสดุ กฎสภาพยืดหยุ่นของฮุก มอดูลสั
ความยืดหยุ่น ความเค้นเนื่องจากอุณหภูมเิปลีย่นแปลง
ความเค้นในวัสดุซึ่งต่อกันโดยการเช่ือมและโดยการใช้
หมุดย้ า ความเค้นในภาชนะความดัน การบิดของเพลา
ทฤษฎีของคาน แผนภาพแรงเฉือนและโมเมนต์ดัด ความ
เค้นดัดและความเค้นเฉือนในคาน การหาระยะแอ่นตัว
ของคานโดยวิธีโมเมนตร์่วมกับพื้นที่ พื้นฐานการรวม
ความเค้น การประยุกต์ความรู้ในงานอาชีพ 

 

04-612-203 การควบคุมคุณภาพ               2(2-0-4) 
ค าอธิบายรายวิชา 
ศึกษาหลักการควบคุมคณุภาพถึงเครื่องมือในการ
ควบคุมคุณภาพแผนภูมิควบคมุกระบวนการสุม่ตัวอย่าง
เพื่อการยอมรับ กลุ่มควบคมุคุณภาพ การควยคุม
คุณภาพโดยรวม  
 
การบริหารงานเพื่อเพิ่มผลผลติ                3(3-0-6) 
ค าอธิบายรายวิชา 
ศึกษาเกี่ยวกับองค์การและการบรหิาร  การเพิม่ผลผลิต  
เทคนิคการเพิ่มผลผลิต  การพัฒนางานบุคลากรในงาน
การผลิต  การพัฒนางาน  การวางแผนการผลิตและ
ควบคุมคุณภาพ  ระบบบริหารงานคุณภาพ ISO  ที่เป็น
ปัจจุบัน 

D100*0124 การวางแผนและควบคุมการผลติ  2-0-2 
ค าอธิบายรายวิชา 
ศึกษาเกี่ยวกับ หลักการวางแผนและควบคุมการผลิตโดย
ใช้หลักการก าหนดปริมาณการผลติ การวางแผนระบบ
ผลิตสินค้า การตัดสินใจ การพยากรณ์ การวางแผน
ก าลังการผลิต การวางแผน การผลิตรวม การใช้
ทรัพยากรซึ่งเป็นปัจจัยการผลติอย่างมีประสิทธิภาพ 
การวางผังโรงงาน การวางแผนผังกระบวนการผลติ การ
วางแผนและควบคมุการผลติโดยใช้ เพิร์ท/ซีพีเอ็ม 
(PERT/CPM) การวางแผนความตอ้งการวัสดุ การ
ควบคุมต้นทุนการผลติและการบรหิารสินคา้คงเหลือ 
 

 

04-572-209 การขับเชิงกล                      2(2-0-4) 
ค าอธิบายรายวิชา 
ศึกษาเกี่ยวกับหลักการส่งถ่ายก าลงั  เฟือง  สายพาน  
โซ่  เกลียวสกรู  ลูกเบี้ยวและตัวตาม  และแขนเชื่อมโยง 
 

D118*2001 งานส่งถ่ายก าลัง              2-3-3 
ค าอธิบายรายวิชา 
ศึกษาเกี่ยวกับ หลักการทดสอบรวมทั้งการค านวณ
เกี่ยวกับการเคลื่อนที่ ความเร็ว และความเร่งของระบบ
ส่งถ่ายก าลังเชิงกล ประกอบด้วย ขบวนเฟือง เฟืองและ
โซ่ สายพาน ลูกเบี้ยว คัปปลิง และระบบส่งถ่ายก าลัง
เชิงกลในงานอาชีพ 

 

04-571-206 การท าความเย็นและปรับอากาศ 
                                  3(3-0-6) 
ค าอธิบายรายวิชา 
ศึกษาเกี่ยวกับพ้ืนฐานทางเทอร์โมไดนามิกส์ของระบบ
ท าความเย็น ระบบท าความเย็นแบบต่าง ๆ วัฏจักรท า

D118*2002 เครื่องท าความเย็นและปรับอากาศ  2-3-3 
ค าอธิบายรายวิชา 
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับหลักการท าความเย็นด้วยวิธี
ต่าง ๆ อุปกรณ์หลักอุปกรณ์ควบคมุระบบท าความเย็น

ควบรวม
รายวิชา 
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ความเย็นแบบอัดไอ สารท าความเย็น คุณสมบัติของ
อากาศ กระบวนการปรับอากาศ และภาระของระบบท า
ความเย็นและปรบัอากาศ 
 
04-571-209 ปฏิบัติงานการท าความเย็นและปรับ 
                 อากาศ           2(0-6-2) 
ค าอธิบายรายวิชา 
ฝึกปฏิบัตเิกี่ยวกับ  ท่อสารท าความเย็น  วงจรไฟฟ้า  
มอเตอรไ์ฟฟ้าส าหรับเครื่องท าความเย็นและปรับอากาศ  
ระบบควบคมุทางไฟฟ้า  การติดตัง้ระบบท าความเย็น
และปรับอากาศ  การท าสญุญากาศ  บรรจุสารท าความ
เย็น ปั๊มดาวน ์ วิเคราะห์แก้ปญัหาในระบบท าความเย็น
และปรับอากาศ 
 
 

การติดตั้งและการบ ารุงรักษาระบบท าความเย็นและ
ปรับอากาศ 
 

04-572-218 เครื่องยนต์สันดาปภายใน        3(3-0-6) 
ค าอธิบายรายวิชา 
ศึกษาเกี่ยวกับพ้ืนฐานของเครื่องยนต์ หลักการเทอร์โม
ไดนามิกส์ วัฏจักรของเครื่องยนต์ การสันดาป การ
ทดสอบเครื่องยนต์และเครื่องยนตก์ังหันแก๊ส 

D118*2003 เครื่องยนต์สันดาปภายใน              3-0-3 
ค าอธิบายรายวิชา 
ศึกษาเกี่ยวกับศึกษาหลักการเบื้องต้นของเทอร์โม
ไดนามิกส์และการประยุกต์ใช้งานของเครื่องยนต์สันดาป
ภายใน วัฎจักรการท างานของเครือ่งยนต์ การผสมกัน
ระหว่างเชื้อเพลิงกับอากาศการสิน้เปลืองช้ือเพลิง
ประสิทธิภาพความร้อนการฉีดเชื้อเพลิง การสันดาป 
โครงสร้างลักษณะการออกแบบหอ้งสันดาปการเกิด
สภาวะจากยานยนต์ การแก้ไขการน๊อกของเครื่องยนต์
และการท างานของเครื่องยนต์โรตารี ่

 

04-571-111 เชื้อเพลิงและสารหล่อลื่น         2(2-0-4) 
ค าอธิบายรายวิชา 
ศึกษาเกี่ยวกับพลังงาน เชื้อเพลิงแข็ง เชื้อเพลิงเหลว  
เชื้อเพลิงก๊าซ การจ าแนกประเภทของเชื้อเพลิงชนิดต่าง 
ๆ  การปรับปรุงคุณภาพเชื้อเพลิงและสารหล่อลื่น การ
หล่อลื่น และพลังงานทดแทน การทดสอบคุณสมบตัิ
เชือ้เพลิงและสารหล่อลื่น 

D118*2004 เชื้อเพลิงและวัสดุหล่อลื่น              2-0-2 
ค าอธิบายรายวิชา 
ศึกษาแหล่งก าเนิดและชนิดของเชือ้เพลิงการส ารวจและ
พัฒนาแหล่งเช้ือเพลิงโครงสร้างอะตอมของสาร
ไฮโดรคาร์บอนการวเิคราะห์เช้ือเพลิงแข็งและการ
ปรับปรุงคณุสมบตัิก่อนการใช้งานการท าน้ ามันดิบและ
เชื้อเพลิงแก๊สธรรมชาติให้บรสิุทธ์ิกระบวนการกลั่น
น้ ามันและผลติภณัฑ์จากการกลั่นคุณสมบัติมาตรฐาน
ของเชื้อเพลิงการเพิ่มคุณสมบตัิเช้ือเพลิงเหลวจดุวาบไฟ
ค่าออกเทน (Octane) ค่าซีเทน (Cetane) วัสดุหล่อลื่น
และประเภทวสัดุหล่อลื่นความหนดืดัชนีความหนดืการ
เพิ่มคุณสมบตัิของวัสดุหล่อลื่นเทคโนโลยีเช้ือเพลิงใหม่
การพัฒนาอุตสาหกรรม ปิโตรเคม ี
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04-571-212 งานทดลองเครื่องกล 1            2(0-4-2) 
ค าอธิบายรายวิชา 
ฝึกปฏิบัตเิกี่ยวกับการทดลองและวิเคราะหค์ุณสมบตัิ
ทางกลของวัสดุ  แรงเสียดทาน  การเปลีย่นรูปพลังงาน  
คุณสมบัติของเชื้อเพลิงและสารหล่อลื่น ความสมดุลของ
วัตถุในของไหลและการหาสมรรถนะของเครื่องยนต์ 

D118*2005 งานทดลองเครื่องกล              1-2-2 
ค าอธิบายรายวิชา 
ศึกษาปฏิบัติการทดลองและวิเคราะห์ผลการทดลอง
เกี่ยวกับคุณสมบตัิเชิงกลของวัสดสุมรรถนะของ
เครื่องยนต์กลศาสตร์ของไหลเชื้อเพลิงและสารหล่อลื่น 
 

 

กลุ่มวชิาชีพเลือก 
04-572-201 ระบบท่อ                    2(2-0-4) 
04-572-203 การออกแบบช้ินส่วนเครื่องจักรกล 
                                            3(3-0-6) 
04-572-205 เทคโนโลยไีอน้ า                    3(3-0-6) 
04-572-206 เทคโนโลยตี้นก าลัง                2(2-0-4) 
04-572-208 งานทดลองเครื่องกล 2           2(0-4-2) 
04-572-210 กลศาสตร์ยานยนต์                3(3-0-6) 
04-572-212 การควบคุมและการตรวจสอบหม้อไอน้ า 
                                            2(2-0-4) 
04-572-214 ระบบควบคุมเครื่องยนต์ด้วย 
                 อิเล็กทรอนิกส ์                    2(2-0-4) 
04-572-215 วิศวกรรมโรงต้นก าลัง        3(3-0-6) 
04-572-216 ท่อลมในระบบปรับอากาศ       3(2-3-5) 
04-572-217 ระบบท าความเย็นในงานอุตสาหกรรม 
                                            3(3-0-6) 
04-572-219 เทคโนโลยีการบ ารุงรักษา        2(2-0-4) 
04-572-221 การเขียนแบบวิศวกรรมการท าความเย็น       
                 และการปรับอากาศ         2(1-2-3) 
04-572-225 ไฟฟ้าเบื้องต้น                      3(3-0-6) 
04-610-102 การออกแบบและเขยีนแบบด้วย 
                 คอมพิวเตอร์                       3(2-3-5) 
04-571-102 ปฏิบัติงานเครื่องยนต์แก๊สโซลีน  2(0-6-2) 
04-571-103 ปฏิบัติงานเครื่องล่างและส่งก าลัง2(0-6-2) 
04-571-104 ปฏิบัติงานปรับแต่งเครื่องยนต์   2(0-6-2) 
04-571-207 ปฏิบัติงานเครื่องยนต์ดีเซล       2(0-6-2) 
04-571-208 ปฏิบัติงานทดสอบปัม๊และหัวฉดีเช้ือเพลิง  
                 ดีเซล                                 2(0-6-2) 
04-574-201 เตรียมโครงการช่างยนต ์          2(1-3-3) 

กลุ่มวชิาชีพเลือก 
   1) สาขางานเทคโนโลยียานยนต์ 
D118*2103 งานเทคโนโลยียานยนต์สมยัใหม่     1-6-3 
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04-574-202 โครงการช่างยนต ์                  2(0-6-2) 
04-573-201 ฝึกงานช่างยนต์     4(216 ช่ัวโมง 

 
 
 

04-571-210 ปฏิบัติงานระบบควบคุมเครื่องยนต ์
                 ด้วยอิเล็กทรอนิกส์         2(0-6-2) 
ค าอธิบายรายวิชา 
ฝึกปฏิบัตเิกี่ยวกับระบบควบคุมการจ่ายน้ ามันเชื้อเพลิง
เครื่องยนต์ แก๊สโซลีน ระบบประจุอากาศ อุปกรณต์รวจ
รับสัญญาณ ระบบควบคุมด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ระบบ
ควบคุมมลพิษ ระบบวิเคราะห์ข้อบกพร่อง ระบบ
ควบคุมการจ่ายน้ ามันเชื้อเพลิงเครื่องยนต์ดีเซล 
 

D118*2101 งานระบบเครื่องยนต์แก๊สโซลีนควบคมุด้วย 
                 อิเล็กทรอนิกส ์                         1-3-2 
ค าอธิบายรายวิชา 
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับหลักการท างานการตรวจสอบ
การวิเคราะห์ปญัหาการซ่อมและการปรับแต่งอุปกรณ์
ระบบควบคมุเครื่องยนต์แก๊สโซลนีด้วยอิเล็กทรอนิกส์
ตามคู่มือ 
 
D118*2102 งานระบบเครื่องยนต์ดีเซลควบคุมด้วย 
                 อิเล็กทรอนิกส์                         1-3-2 
ค าอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับหลักการท างานการ
ตรวจสอบการวิเคราะห์ปญัหาการซ่อมและการปรับแต่ง
อุปกรณ์ระบบควบคุมเครื่องยนต์ดเีซลด้วย
อิเล็กทรอนิกสต์ามคูม่ือ 

แยก
รายวิชา
เป็น
เครื่องยนต์
แก๊สโซลีน
และดเีซล 
เพื่อให้
สอดคล้อง
กับ
เทคโนโลยี
ในปัจจุบัน 

04-571-101 ระบบไฟฟ้าและอิเลก็ทรอนิกส์ยานยนต์
                                             2(2-0-4) 
ค าอธิบายรายวิชา 
ศึกษาเกี่ยวกับ  ไฟฟ้าเบื้องต้น  อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์  
วงจรไฟฟ้าในยานยนต์ (EWD)  ระบบสตาร์ท ระบบ
ประจไุฟฟ้า ระบบจดุระเบิด ระบบรักษาความปลอดภยั
ยานยนต์ ระบบอ านวยความสะดวกและเสริมความ
ปลอดภัย 
 

D118*2104 งานไฟฟ้ายานยนต ์                    1-6-3 
ค าอธิบายรายวิชา 
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้เครื่องมือวัดเพื่อทดสอบ
วิเคราะห์ข้อขัดข้องและซ่อมในระบบจุดระเบิดระบบ
ประจไุฟระบบแสงสว่างและสญัญาณยานยนต์สมัยใหม่
อุปกรณ์อ านวยความสะดวกระบบควบคุมการฉดี
เชื้อเพลิงระบบควบคมุการส่งก าลงัเครื่องยนต ์

 

04-571-104 ปฏิบัติงานปรับแต่งเครื่องยนต์   2(0-6-2) 
ค าอธิบายรายวิชา 
ฝึกปฏิบัตเิกี่ยวกับการใช้เครื่องมือตรวจสอบสภาพ
เครื่องยนต์  การปรับแต่งระบบจดุระเบิด  การปรับแต่ง
ระบบเช้ือเพลิง  การปรับแต่งกลไกลการท างานของลิ้น  
การใช้เครื่องมือวัดก าลังอัดกระบอกสูบ  และการใช้
เครื่องมือตรวจสอบอุปกรณ์ไฟฟ้า 
 

D118*2105 งานปรับแต่งเครื่องยนต์   1-6-3 
ค าอธิบายรายวิชา 
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับหลักการใช้เครื่องมือพิเศษ
ตรวจวัดวิเคราะห์และปรับแต่งอุปกรณ์ในระบบต่าง ๆ 
ของเครื่องยนต์การตรวจวัดและวิเคราะห์ก าลังอัดและ
การรั่วของก าลังอัดการวเิคราะห์อปุกรณ์ในระบบจุด
ระเบดิ อุปกรณ์ในระบบจ่ายเช้ือเพลิงตามชนิดของ
เชื้อเพลิงและการวิเคราะหส์ภาพไอเสีย เพื่อปรับแต่ง
เครื่องยนต์ให้อยู่ในสภาพสมบูรณ ์
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04-572-211 อุปกรณ์เชื้อเพลิงก๊าซรถยนต ์    2(2-0-4) 
ค าอธิบายรายวิชา 
ศึกษาเกี่ยวกับความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับ ระบบก๊าซรถยนต์ 
หน้าท่ี และอุปกรณ์ก๊าซรถยนต์  หลักการติดตั้งระบบ
ก๊าซ  การบ ารุงรักษาอุปกรณ์ก๊าซรถยนต์และเครื่องยนต์ 
ถังก๊าซและส่วนควบและรูปแบบอปุกรณ์ก๊าซท่ีมีใช้งาน
ในประเทศไทย 
 

D118*2106 งานเชื้อเพลิงแก๊สยานยนต์  1-6-3 
ค าอธิบายรายวิชา 
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับสมบตัิของเชื้อเพลิงแก๊สแก๊ส
ธรรมชาตเิหลวและธรรมชาติอดั หลักการท างานการ
ติดตั้งช้ินส่วนอุปกรณ์ส่วนควบการปรับแต่งและการ
ปรับปรุงสภาพเครื่องยนต์ให้เหมาะสมกับการใช้
เชื้อเพลิงแก๊สการตรวจซ่อมบ ารุงรกัษาและวิเคราะห์
ปัญหาการท างานระบบเช้ือเพลิงแก๊สกฎหมายที่
เกี่ยวข้องกับการใช้และการติดตั้งอุปกรณ์ส่วนควบแก๊ส
ยานยนต์ตามมาตรฐานการประมาณราคาค่าบริการ 

 

04-572-204 เกียร์อัตโนมตัิ                      2(1-3-3) 
ค าอธิบายรายวิชา 
ศึกษาและฝึกปฏิบัตเิกี่ยวกับ  ฟลอูิดคัพปลิ้ง  และทอร์
คอนเวอร์เตอร์ หน่วยเฟืองเพลนเนตตารี่  ระบบ
ควบคุมไฮดรอลิก และ อิเล็กทรอนิกส์ การทดสอบ
สมรรถนะ การใช้และการบ ารุงรักษาเกียร์อัตโนมัต ิ

D118*2107 งานเกียร์อัตโนมตัิ   2-3-3 
ค าอธิบายรายวิชา 
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับหลักการท างานของกระบวน
เฟืองสุริยะ(Planetary gear train)ระบบส่งก าลังแบบ
อัตราทดต่อเนื่อง (Continuously Variable 
Transmission)การส่งถ่ายแรงบิดผ่านของเหลวการ
ท างานของเกียร์อัตโนมัติแบบต่าง ๆ การใช้เครื่องมือ
พิเศษถอดประกอบตรวจสอบวิเคราะห์ปญัหาและ
บริการเกยีร์อัตโนมัต ิ
 

 

04-571-103 ปฏิบัติงานเครื่องล่างและส่งก าลัง2(0-6-2) 
ค าอธิบายรายวิชา 
ฝึกปฏิบัตเิกี่ยวกับระบบรองรับน้ าหนักรถยนตร์ะบบ
บังคับเลี้ยว การปรับตั้งมมุล้อ ระบบเบรก ระบบส่ง
ก าลัง และระบบเกียร ์
 

D118*2108 งานเครื่องล่างและสง่ก าลังยานยนต์  1-6-3 
ค าอธิบายรายวิชา 
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับโครงสร้างหลักการท างานการ
บ ารุงรักษาการใช้เครื่องมือและเครื่องมือพิเศษวิเคราะห์
และแก้ไขข้อขัดข้องของระบบรองรับน้ าหนักระบบกัน
สะเทือน ระบบบังคับเลีย้วการตั้งศูนย์ล้อระบบเบรก
คลัตช์อัตโนมัติเกยีร์ระบบขับเคลื่อนเฟืองท้ายแบบ    
ต่าง ๆ 

 

04-571-210 ปฏิบัติงานระบบควบคุมเครื่องยนต์ด้วย
อิเล็กทรอนิกส์           2 (0-6-2) 
ค าอธิบายรายวิชา 
ฝึกปฏิบัตเิกี่ยวกับระบบควบคุมการจ่ายน้ ามันเชื้อเพลิง
เครื่องยนต์ แก๊สโซลีน ระบบประจุอากาศ อุปกรณต์รวจ
รับสัญญาณ ระบบควบคุมด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ระบบ
ควบคุมมลพิษ ระบบวิเคราะห์ข้อบกพร่อง ระบบ
ควบคุมการจ่ายน้ ามันเชื้อเพลิงเครื่องยนต์ดีเซล 
 

D118*2109 งานตรวจวิเคราะห์ยานยนต์  1-6-3 
ค าอธิบายรายวิชา 
ศึกษาโครงสร้างช้ินส่วนหลักการท างานของเครื่องยนต์
ดีเซลห้องเผาไหม้กระบวนการเผาไหม้ระบบน้ ามัน
เชื้อเพลิงระบบควบคมุความเร็วระบบควบคุมการจา่ย
น้ ามันเชื้อเพลิงด้วยอิเล็กทรอนิกสแ์ละอื่น ๆ ความ
สิ้นเปลืองน้ ามันเชื้อเพลิงระบบประจุไอดรีะบบไอเสยี
มลพิษและการควบคมุมลพิษระบบระบายความร้อน
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ระบบหล่อลื่นระบบสตาร์ทรวมทั้งเทคโนโลยีใหม่ใน
เครื่องยนต์ดเีซล 

04-572-102 เทคโนโลยดีีเซล                    3(3-0-6) 
ค าอธิบายรายวิชา 
ศึกษาเกี่ยวกับหลักการท างานของเครื่องยนต์ดเีซล  
กระบวนการสันดาปและห้องเผาไหม้  ระบบน้ ามัน
เชื้อเพลิง   ระบบหล่อลื่น  ระบบหล่อเย็น  ระบบประจุ
ไอดีและคายไอเสยี  ระบบฉดีเช้ือเพลิงเครื่องยนตด์ีเซล
และเครื่องควบคุมความเร็ว 

D118*2110 เทคโนโลยดีีเซล   2-0-2 
ค าอธิบายรายวิชา 
ศึกษาโครงสร้างช้ินส่วนหลักการท างานของเครื่องยนต์
ดีเซลห้องเผาไหม้กระบวนการเผาไหม้ระบบน้ ามัน
เชื้อเพลิงระบบควบคมุความเร็วระบบควบคุมการจา่ย
น้ ามันเชื้อเพลิงด้วยอิเล็กทรอนิกสแ์ละอื่น ๆ ความ
สิ้นเปลืองน้ ามันเชื้อเพลิงระบบประจุไอดรีะบบไอเสยี
มลพิษและการควบคมุมลพิษระบบระบายความร้อน
ระบบหล่อลื่นระบบสตาร์ทรวมทั้งเทคโนโลยีใหม่ใน
เครื่องยนต์ดเีซล 

 

04-572-213 เทคโนโลยสีีและตัวถังรถยนต ์   3(1-6-4) 
ค าอธิบายรายวิชา 
ศึกษาและฝึกปฏิบัตเิกี่ยวกับโครงสร้างและส่วนประกอบ
ตัวถังรถยนต์  เครื่องมือและอุปกรณ์ซ่อมตัวถัง  การ
ซ่อมตัวถังรถยนต์  เครื่องมือและอุปกรณ์ซ่อมสีรถยนต์  
วัสดุงานซ่อมและพ่นสี  การซ่อมสแีละการพ่นสีรถยนต์  
เทคโนโลยีงานพ่นส ี
 

D118*2111 งานตัวถังและพ่นสียานยนต์  1-6-3 
ค าอธิบายรายวิชา 
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับตัวถังรถยนต์การตรวจซ่อมและ
บริการตัวถังรถยนต์การเคาะปะผกุารปรับปรุงภาพ
ช้ินส่วนท่ีช ารุด การเปลี่ยนช้ินส่วนส าเรจ็รูปการใช้และ
การบ ารุงรักษาเครื่องมือในการซ่อมตัวถังรถยนต์การใช้
วัสดุในงานตัวถังและงานสีรถยนตก์ารตรวจซ่อมและ
บริการงานสรีถยนต์การลอกสีการเตรียมพื้นผิวงานการ
โป๊วสีการติดกระดาษกาวการผสมสีการพ่นสีการขัดสี
การบ ารุงรักษาสีรถยนต์และการคดิประมาณราคา
ค่าบริการ 

 

04-572-222 ปฏิบัติงานการท าความเย็น       2(0-6-2) 
ค าอธิบายรายวิชา 
ฝึกปฏิบัตเิกี่ยวกับพ้ืนฐานการท าความเย็น ระบบเครื่อง
ท าความเย็นชนิดตา่ง ๆ เครื่องมือที่ใช้ในงานท่อส าหรับ
ระบบท าความเย็น การดัด การบาน การขยาย การ
เลือกท่อสารท าความเย็นให้เหมาะกับงาน การเช่ือมท่อ
สารท าความเย็น การเชื่อมระหว่างโลหะต่างชนิดกัน 
การเดินท่อทางสารท าความเย็น การท าสญุญากาศ การ
เช็ครั่ว การเตมิสารท าความเย็นเขา้ระบบท าความเย็น 
วิธีการดูดเก็บและฟื้นฟูสภาพสารท าความเย็น วิธีการ
กักเก็บสารท าความเย็นไว้ในระบบ ฝึกปฏิบัติพร้อมการ
เขียนรายงานประกอบและน าเสนอรายงานหน้าช้ันเรียน 

D118*2112 งานปรับอากาศยานยนต์   1-3-2 
ค าอธิบายรายวิชา 
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับวัฏจักรระบบปรับอากาศยาน
ยนต์ ระบบควบคุมทั่วไป ระบบควบคุมอัตโนมตัิ
วิเคราะห์และแก้ปญัหา บริการระบบปรับอากาศ 
บ ารุงรักษา ประมาณราคา 
 

ควบรวม
ระหว่าง
ทฤษฎีและ
ปฏิบัติให้
เป็น
รายวิชา
เดียว 
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04-572-223 ปฏิบัติงานการปรับอากาศ        2(0-6-2) 
ค าอธิบายรายวิชา 
ฝึกปฏิบัตเิกี่ยวกับการต่อวงจรไฟฟ้าเครื่องปรับอากาศ
แบบแยกส่วน เครื่องปรับอากาศแบบรวมศูนย์ 
เครื่องปรับอากาศแบบหน้าต่าง การวางแผนและตดิตั้ง
เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน เครื่องปรับอากาศแบบ
รวมศูนย์เครื่องปรับอากาศแบบหน้าต่าง การเดินท่อสาร
ท าความเย็น การติดตั้งระบบท่อน้ าทิ้ง การติดตั้งระบบ
ไฟฟ้า ระบบป้องกันอันตรายและความเสยีหายจาก
คอมเพรสเซอร์ สวิตช์ความดันสูง สวิตช์ความดันต่ า 
สวิตช์ความดันน้ ามันชุดป้องกันเมือ่เฟสไมส่มดุล ฝึก
ปฏิบัติพร้อมการเขียนรายงานประกอบและน าเสนอ
รายงานหน้าช้ันเรยีน 

04-572-207 เครื่องมือกลช่างยนต์          2(1-3-3) 
ค าอธิบายรายวิชา 
ศึกษาและฝึกปฏิบัตเิกี่ยวกับเครื่องมือวัดละเอียดงาน
เครื่องมือกลช่างยนต์  การไสฝาสบู  การเจียระไนเพลา
ข้อเหวี่ยง  การเจียระไนลิ้น  การเจียระไนบ่าลิ้น และ
การคว้านกระบอกสูบและขัดกระบอกสูบ 

D118*2113 งานเครื่องมือกลยานยนต์             1-3-2 
ค าอธิบายรายวิชา 
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับเครื่องมอืวัดละเอียด เครื่องมือ
กลช่างยนต์ชนิดต่าง ๆ ในการปรบัปรุงสภาพ 
ยานยนต์และการประมาณราคาคา่บริการ 

 

2) วิชาเอกช่างยนต-์เคร่ืองท าความเย็นและปรับ
อากาศ  
04-571-102 ปฏิบัติงานเครื่องยนต์แก๊สโซลีน  2(0-6-2) 
04-571-104 ปฏิบัติงานปรับแต่งเครื่องยนต์   2(0-6-2) 
04-571-206 การท าความเย็นและปรับอากาศ 3(3-0-6) 
04-571-207 ปฏิบัติงานเครื่องยนต์ดีเซล       2(0-6-2) 
04-571-209 ปฏิบัติงานการท าความเย็นและปรับ  
                 อากาศ           2(0-6-2) 
04-571-212 งานทดลองเครื่องกล 1            2(0-4-2) 
04-571-213 ไฟฟ้าในระบบท าความเย็นและปรับ 
                 อากาศ                              3(3-0-6)     
04-571-214 ปฏิบัติงานไฟฟ้าในระบบท าความเย็นและ 
                 ปรับอากาศ                        2(0-6-2) 
04-571-215 ปัญหาเฉพาะการท าความเย็นและปรบั 
                 อากาศ                     2(0-6-2) 
04-571-216 ระบบปรับอากาศ                  3(3-0-6) 
04-571-217 งานทดลองเครื่องท าความเย็น   2(0-4-2) 
04-574-203 เตรียมโครงการเครือ่งท าความเย็นและ 

2) สาขางานเทคโนโลยีเคร่ืองกลเกษตร 
D118*2401 งานบริการเครื่องจักรกลเตรียมดิน  2-3-3 
D118*2402 งานบริการเครื่องจักรกลงานสตัว์  2-3-3 
D118*2403 เครื่องจักรกลเกษตรก่อนการเก็บเกี่ยว 
                           2-3-3 
D118*2404 เครื่องจักรกลเกษตรหลังการเก็บเกี่ยว 
                           2-3-3 
D118*2405 เครื่องสูบน้ าและระบบส่งถ่าย  2-3-3 
D118*2406 งานเครื่องจักรกลอาหาร   2-3-3 
D118*2407 ระบบชลประทาน   1-6-3 
D118*2408 งานแก้ปัญหาเครื่องกลเกษตร  2-3-3 
D118*2409 วิศวกรรมส ารวจ   2-3-3 
D118*2410 งานไฟฟ้าในฟาร์มและการควบคุม  2-3-3 
D118*2411 งานฟาร์มแทรกเตอร์   2-3-3 
D118*2412 การเก็บรักษาผลผลติเกษตร  2-3-3 
D118*2413 งานเครื่องมือขนถ่ายและขนส่งผลติผล 
                 ทางการเกษตร                         2-3-3 

เพิ่มสาขา
งานใหม่
จ านวน 3 
สาขางาน 
เพื่อให้
นักศึกษา
ได้เลือก
เรียนตาม
ความถนัด
และสนใจ 
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                ปรับอากาศ                     2(1-3-3) 
04-574-204 โครงการเครื่องท าความเย็นและปรับ  
                อากาศ                               2(0-6-2) 
04-573-202 ฝึกงานอุตสาหกรรม         4(216 ช่ัวโมง) 

D118*2414 การถ่ายทอดก าลังเครื่องจักรกลเกษตร 
                           3-0-3 
D118*2415 การใช้คอมพิวเตอร์ในงานเครื่องจักรกล 
                เกษตร               2-3-3 
D118*2416 เศรษฐศาสตร์ในงานเครื่องจักรกลเกษตร 
                           2-0-2 
D118*2417 การวางแผนและการบริหารงานการเกษตร 
                           2-0-2 
D118*2418 การบรรจุหีบห่อผลิตผลเกษตร  2-3-3 
D118*2419 เทคโนโลยีการแปรรปูผลติภณัฑ์การเกษตร 
                          2-3-3 
D118*2420 พลังงานทดแทนเพ่ือการเกษตร  2-0-2 
D118*2421 สิ่งแวดล้อมเพื่อการเกษตร  2-0-2 
D118*2422 งานเครื่องจักรกลในงานอุตสาหกรรม
เกษตร                              2-3-3 
D118*2423 การประยุกต์ระบบไฮดรอลิกส์ใน 
                เครื่องจักรกลเกษตร              2-3-3  
 
3) สาขางานเทคโนโลยีซ่อมตัวถงัและสีรถยนต ์
D118*2601 การวิเคราะห์ความเสียหายของเครื่องยนต์ 
                          2-3-3 
D118*2602 เทคโนโลยีการซ่อมตวัถังรถยนต์     2-3-3 
D118*2603 เทคโนโลยีการเช่ือมตัวถังรถยนต์    2-3-3 
D118*2604 เทคโนโลยีพลาสติกและไฟเบอร์กลาส 
                          2-3-3 
D118*2605 เทคโนโลยีการซ่อมสแีละพ่นสรีถยนต์ 
                          2-3-3 
D118*2606 ปัญหาพิเศษงานซ่อมสีรถยนต์       2-3-3 
D118*2607 ความปลอดภยัและการควบคุมมลพิษ 
                          2-0-2 
D118*2608 การประกันภยัรถยนต์             2-0-2 
D118*2609 ธุรกิจศูนย์บริการซ่อมตัวถังและสีรถยนต์ 
                          2-0-2 
D118*2610 การบริหารศูนย์บริการซ่อมตัวถังและส ี
                รถยนต์              2-0-2 
4) สาขางานเทคโนโลยียานยนต์สมัยใหม ่
D118*2906 งานเทคโนโลยียานยนต์สมยัใหม่    2-3-3 
D118*2907 งานต้นก าลังยานยนต์สมยัใหม่      2-3-3 
D118*2908 งานระบบไฟฟ้ายานยนต์สมัยใหม่  2-3-3 



183 
 

 

หลักสูตรเดิม  พ.ศ. 2556 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561 หมายเหตุ 

D118*2909 งานเครื่องล่างยานยนต์สมยัใหม่    2-3-3 
D118*2910 งานส่งก าลังยานยนต์สมยัใหม่       2-3-3
     

รายวิชาปรับพ้ืนฐานวิชาชีพ    
 

รายวิชาปรับพ้ืนฐานวิชาชีพ 
D100*0007 งานเชื่อมและโลหะแผ่น   1-3-2 
D100*0009 งานเครื่องมือกลเบื้องต้น   1-3-2 

 
เพิ่ม

รายวิชา 

04-575-004 เครื่องมือพ้ืนฐานและความปลอดภัย                 
                                 1 (1-0-2) 
ค าอธิบายรายวิชา 
ปฏิบัติเกี่ยวกับหลักการใช้เครื่องมอืเบื้องต้น วิธีการใช้
และบ ารุงรักษาเครื่องมือ ความปลอดภัยในโรงงาน 
ความปลอดภัยในการใช้เครื่องมือไฟฟ้า ความปลอดภยั
กับงานป้องกันอัคคีภัย 
 
04-615-102 ฝึกฝีมือเบื้องต้น                    2(0-6-2) 
ค าอธิบายรายวิชา 
ปฏิบัติเกี่ยวกับเครื่องมือช่างทั่วไป เครื่องมือวัด การรา่ง
แบบงานแปรรูปโลหะ งานโลหะแผ่นงานเชื่อมไฟฟ้าและ
งานเชื่อมแกส๊ 

D100*0001 งานเทคนิคพ้ืนฐาน              0-6-2 
ค าอธิบายรายวิชา 
ปฏิบัติเกี่ยวกับ การใช้ การบ ารุงรกัษาเครื่องมือ (Hand 
tools) และเครื่องมือกลเบื้องต้น ความปลอดภัยในการ
ปฏิบัติงาน งานวัดและตรวจสอบ งานร่างแบบ งานเลื่อย 
งานสกัด งานตะไบ งานเจาะ งานลับคมตดั งานท า
เกลียวงานเครื่องมือกลเบื้องต้น และงานประกอบ 

ควบรวม
ระหว่าง

ทฤษฎีและ
ปฏิบัติเป็น
รายวิชา
เดียวกัน 

04-605-104 วัสดุช่าง                             2(2-0-4) 
ค าอธิบายรายวิชา 
ศึกษาเกี่ยวกับวัสดุในงานอุตสาหกรรม  การผลติเหล็ก  
คุณสมบัติของวัสดุ  มาตรฐานวัสดใุนงานช่าง
อุตสาหกรรม  การกดักร่อน  และ การตรวจสอบวัสด ุ
 

D100*0004 วัสดุช่าง          2 - 0 - 2 
ค าอธิบายรายวิชา 
ศึกษาเกี่ยวกับ คุณลักษณะ ชนิด มาตรฐาน กรรมวิธีการ
ผลิต การใช้งาน การกัดกร่อนและการป้องกันวัสดุชนิด
ต่าง ๆ ในงานอุตสาหกรรม โลหะ อโลหะ โลหะผสม 
อิทธิพลของธาตุต่าง ๆ ที่มีต่อโลหะผสม วัสดเุชื้อเพลิง
และสารหล่อลื่น วัสดุไฟฟ้า วัสดุอเิล็กทรอนิกส์ วสัดุ
ก่อสร้าง และวสัดสุังเคราะห์ การตรวจสอบวสัดเุบื้องต้น 
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04-615-101 เขียนแบบเทคนิค                   2(1-3-3) 
ค าอธิบายรายวิชา 
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับกฎเกณฑ์พื้นฐานในงานเขียน
แบบรูปทรงต่าง ๆ ในงานเขียนแบบ การก าหนดขนาด
ในงานเขียนแบบ การเขียนภาพฉาย   การเขียน
ภาพเหมือน (Pictorial Drawing)  และการเขียนภาพ
ตัด 
 

D100*0002 เขียนแบบเทคนิค               1 - 3 – 2 
ค าอธิบายรายวิชา 
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับ หลักการเขียนแบบเทคนิค
เบื้องต้น มาตรฐานงานเขียนแบบเทคนิคเส้นตัวเลข
ตัวอักษร มาตราส่วน องค์ประกอบของการบอกขนาด
มิติ กระดาษเขียนแบบ การใช้อุปกรณ์เขยีนแบบ
เบื้องต้นการเขียนเส้น มมุ ตัวเลข ตัวอักษร สัญลักษณ์
งานช่างอุตสาหกรรม การใช้มาตราส่วนการบอกขนาด
มิติ การสร้างรูปทรงเรขาคณิต ภาพสองมิติ ภาพสามมติิ 
หลักการฉายภาพฉาย (Orthographic Projection) มุม
ที ่1 และมมุที ่3 ภาพพิคทอเรียล (Pictorial) ภาพตัด 
ภาพช่วย ภาพคลี่เบื้องต้น การบอกขนาดมิติที่ซับซ้อน 
และแบบสั่งงาน การอ่านสัญลักษณ์เบื้องต้นในงานช่าง
อุตสาหกรรม 

 

04-545-101 ปฏิบัติงานไฟฟ้าพ้ืนฐาน           2(0-6-2) 
ค าอธิบายรายวิชา 
ฝึกปฏิบัตเิกี่ยวกับการใช้เครื่องมือในงานติดตั้งไฟฟ้า 
และเครื่องมือวัดไฟฟ้า การต่อสายไฟฟ้าและการเดิน
สายไฟฟ้า การติดตั้งอุปกรณไ์ฟฟ้าในอาคารและโรงงาน 

D100*0003 งานไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์     1-3-2 
ค าอธิบายรายวิชา 
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับ หลักการของทฤษฎีไฟฟ้าและ
อิเล็กทรอนิกสเ์บื้องต้น มาตรการความปลอดภัยเกีย่วกับ
ไฟฟ้า ทฤษฎีอิเล็กตรอน ความต้านทาน ตัวน า ฉนวน 
แหล่งก าเนิดไฟฟ้า หน่วยวัดไฟฟ้า  การใช้เครื่องมือวัด
ไฟฟ้าเบื้องต้น สัญลักษณ์และอุปกรณ์ตดิตั้งไฟฟ้า 
สายไฟฟ้า อุปกรณ์ป้องกันและการต่อสายดิน การ
ท างานของเครื่องใช้ไฟฟ้าขนาดเลก็ โครงสร้าง 
สัญลักษณ์ คณุสมบัติ และวงจรใช้งานของตัวต้านทาน 
คาปาซิเตอร์ อินดักเตอร์ไดโอด ทรานซิสเตอร์ เอสซีอาร์ 
วัสดุอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ หม้อแปลงไฟฟ้า สวิตช์ 
ขั้วต่อสาย ปลั๊ก แจ๊ค รีเลย์ล าโพง ไมโครโฟน เครื่องมือ
กล หัวแร้งบัดกรี คมี ไขควง การใช้เครื่องมือวัดพื้นฐาน
ที่จ าเป็นในทางอิเล็กทรอนิกสม์ัลตมิิเตอร์ เครื่องจ่าย
ก าลังงานไฟฟ้า เครื่องก าเนดิสญัญาณ และ
ออสซิลโลสโคป การประกอบ และทดสอบวงจร
อิเล็กทรอนิกสเ์บื้องต้น 
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04-575-002 ทฤษฎีเครื่องล่างและส่งก าลัง    2 (2-0-4) 
ค าอธิบายรายวิชา 
ศึกษาเกี่ยวกับโครงสร้างตัวถังรถยนต์ระบบรองรับ
น้ าหนัก และบังคับเลี้ยว ศูนย์ล้อรถยนต์ ระบบเบรกและ
ส่งก าลัง ชุดเกียร์รถยนต์  

D118*0003 งานเครื่องล่างและสง่ก าลังรถยนต์  1-3-2 
ค าอธิบายรายวิชา 
ศึกษาและปฏิบัติการท างานการใช้เครื่องมือการถอด
ประกอบตรวจสอบช้ินส่วนของระบบต่าง ๆ ระบบเครื่อง
ล่างและส่งก าลังรถยนต์ และการบ ารุงรักษาเครื่องล่าง
และส่งก าลัง 

ควบรวม
ระหว่าง

ทฤษฎีและ
ปฏิบัติเป็น
รายวิชา
เดียวกัน 

04-575-101 ทฤษฎีเครื่องยนต ์        2 (2-0-4) 
ค าอธิบายรายวิชา 
ศึกษาเกี่ยวกับโครงสร้างตัวถังรถยนต์ระบบรองรับ
น้ าหนัก และบังคับเลี้ยว ศูนยล์้อรถยนต์ ระบบเบรก
และส่งก าลัง ชุดเกียรร์ถยนต ์

D118*0002 งานเครื่องยนต์แก๊สโซลีนและเครื่องยนต์    
                 ดีเซล                          1-6-3 
ค าอธิบายรายวิชา 
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับการท างานการใช้เครื่องมือ 
การถอดประกอบตรวจสอบช้ินส่วนของระบบต่าง ๆ 
การติดเครื่องยนต์การปรับแต่งและการบ ารุงรักษา
เครื่องยนต์แกส๊โซลีนและเครื่องยนต์ดีเซล 

ควบรวม
ระหว่าง

ทฤษฎีและ
ปฏิบัติเป็น
รายวิชา
เดียวกัน 
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04-575-103 ปฏิบัติงานเครื่องยนต์เล็กและ   
                 จักรยานยนต์         2 (0-6-2) 
ค าอธิบายรายวิชา 
ฝึกปฏิบัตเิกี่ยวกับเครื่องยนต์เล็กแก๊สโซลีนและดีเซล 
เครื่องยนต์และระบบส่งก าลัง ระบบรองรับน้ าหนัก 
เบรกและระบบไฟฟ้ารถจักรยานยนต์ 
 

D118*0001 งานจักรยานยนต์และเครื่องยนตเ์ล็ก1-3-2 
ค าอธิบายรายวิชา 
ศึกษาและปฏิบัติการท างานการใช้เครื่องมือการถอด
ประกอบตรวจสอบช้ินส่วนของระบบต่าง ๆ การ
ปรับแต่งและการบ ารุงรักษาจักรยานยนต์และ
เครื่องยนต์เล็ก รวมทั้งประมาณราคาค่าบริการ 

 

 
6. โครงสร้างหลักสูตรภายหลังการปรับปรุงแก้ไข เมื่อเปรียบเทียบกับโครงสร้างและมาตรฐานคุณวุฒิ
อาชีวศึกษาระดับ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พ.ศ. 2556 ของส านักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ปรากฏดังนี้  

หมวดวิชา เกณฑ์กระทรวงฯ โครงสร้างเดิม โครงสร้างใหม่ 

หมวดทักษะชีวิต ไม่น้อยกว่า 18 หน่วยกิต 18 หน่วยกิต 21 หน่วยกิต 

- กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์          3 หน่วยกิต 6 หน่วยกิต 

- กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์         3 หน่วยกิต 
9 หน่วยกิต 

- กลุ่มวิชาภาษา                  9 หน่วยกิต 

-  กลุ่ ม วิ ช าวิ ทยาศาสตร์ และ
คณิตศาสตร์ 

 3 หน่วยกิต 6 หน่วยกิต 

หมวดวิชาทักษะวิชาชีพ ไม่น้อยกว่า 54 หน่วยกิต 60 หน่วยกิต 56 หน่วยกิต 

- กลุ่มทักษะวิชาชีพพ้ืนฐาน          
ไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต 

15 หน่วยกิต 15 หน่วยกิต 

- กลุ่มทักษะวิชาชีพเฉพาะ           33 หน่วยกิต 21 หน่วยกิต 

- กลุ่มทักษะวิชาชีพเลือก             12 หน่วยกิต 12 หน่วยกิต 

- ฝึกประสบการณ์ทักษะวิชาชีพ 4 หน่วยกิต 4 หน่วยกิต 4 หน่วยกิต 

- โครงการพัฒนาทักษะวิชาชีพ 4 หน่วยกิต  4 หน่วยกิต 

หมวดวิชาเลือกเสรี ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต 6 หน่วยกิต 6 หน่วยกิต 

หน่วยกิตรวม อยู่ระหว่าง 78-90 84 หน่วยกิต 83 หน่วยกิต 
 

 



 
 

ภาคผนวก จ ค าส่ังแต่งต้ังคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรและวิพากษ์หลักสูตร 
 

ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรและวิพากษ์หลักสูตร 
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ภาคผนวก ฉ มติกรรมการประจ าคณะ 
 

มติกรรมการประจ าคณะ 
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ภาคผนวก ช มติสภาวิ ชาการ 
 

มติสภาวิชาการ 
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ภาคผนวก ซ มติสภา มหาวิทยาลัย 
 

มติสภามหาวิทยาลัย 
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ภาคผนวก ฌ ประกาศมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ เร่ืองมาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ. 2561 
 

ประกาศมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ เรื่องมาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ. 2561 
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ภาคผนวก ญ ตัวบ่งช้ีและเกณฑ์การประกันคุณ ภาพการศึกษา ระดับอาชีวศึกษา มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ พ.ศ.2561 

ตัวบ่งชี้และเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษา ระดับอาชีวศึกษา มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ พ.ศ.
2561 
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