หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2545
(ปรับปรุง พ.ศ. 2546)

ประเภทวิชาอุตสาหกรรม
สาขาวิชาเครื่องกล
จุดประสงค
1. เพื่อใหมีความเขาใจเกีย่ วกับภาษา สังคม วิทยาศาสตร คณิตศาสตร สุขศึกษาพลานามัย
นํามาใชในการพัฒนาตนเองและวิชาชีพใหมีความเจริญกาวหนา
2. เพื่อใหมีความเขาใจหลักการในงานอาชีพสัมพันธที่เกี่ยวของกับการพัฒนาวิชาชีพ
เครื่องกล ใหทนั ตอเทคโนโลยีและมีความเจริญกาวหนาในอาชีพ
3. เพื่อใหมีความเขาใจในหลักการและกระบวนการทํางาน ในกลุมงานพื้นฐานอุตสาหกรรม
การอานแบบเขียนแบบ การเลือกใชวสั ดุ งานปรับและใชเครื่องมือกล
4. เพื่อใหสามารถบริการเครื่องยนต ระบบสงกําลังรถยนต เครื่องลางรถยนต และไฟฟา
รถยนต
5. เพื่อใหสามารถปฏิบัติงานในสาขางานยานยนต หรือสาขางานเครื่องกลอุตสาหกรรมหรือ
สาขางานเครื่องกลเรือ หรือสาขางานเครื่องกลเกษตร
6. เพื่อใหสามารถปฏิบัติงานเครื่องกลในสถานประกอบการ และประกอบอาชีพอิสระ ใช
ความรู และทักษะพื้นฐานในการศึกษาตอในระดับสูงขึน้ ได
7. เพื่อใหมีเจตคติที่ดีตองานอาชีพ มีความคิดริเริ่มสรางสรรค ซื่อสัตยสุจริต มีระเบียบวินัย
เปนผูมีความรับผิดชอบตอสังคม
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มาตรฐานวิชาชีพ
1. สื่อสาร แสวงหาความรูเสริมสรางความสัมพันธระหวางภาษากับเทคนิคในงานอาชีพ
2. ใชหลักธรรมทางศาสนา วัฒนธรรม คานิยม คุณธรรมจริยธรรมทางสังคม ตลอดจนการ
สรางเสริมสุขภาพพลานามัยและการปองกันโรคกับตนเองและครอบครัว
3. แกปญหาโดยใชคณิตศาสตร วิทยาศาสตร เทคโนโลยีและกระบวนการแกปญหา
4. ดําเนินงานจัดการธุรกิจขนาดยอม บริหารงานคุณภาพ เพิ่มผลผลิตขององคกร สิ่งแวดลอม
อาชีวอนามัยและความปลอดภัยในองคกรและชุมชน
5. ใชคอมพิวเตอรและสารสนเทศเพื่องานอาชีพ
6. อานแบบ เขียนแบบเทคนิคและเลือกใชวสั ดุอุตสาหกรรม
7. ประกอบ ทดสอบวงจรและอุปกรณไฟฟา อิเล็กทรอนิกสเบื้องตน
8. เชื่อมโลหะและประกอบขึ้นรูปผลิตภัณฑโลหะแผนเบื้องตน
9. ถอด ตรวจสอบและประกอบชิ้นสวนเครือ่ งยนต
10. ปรับ แปรรูปและขึ้นรูปงานดวยเครื่องมือกล
11. บํารุงรักษาเครื่องยนตแกสโซลีนและดีเซลตามคูมือ
12. ถอดประกอบเครื่องยนตแกสโซลีนและดีเซลตามคูมอื
13. บํารุงรักษาคลัตช เกียรและเพลาขับตามคูมือ
14. ถอดประกอบคลัตช เกียรและเพลาขับตามคูมือ
15. บํารุงรักษาระบบรองรับ บังคับเลี้ยวและเบรกตามคูมือ
16. ถอดประกอบระบบรองรับ บังคับเลี้ยวและเบรกตามคูมอื
17. บํารุงรักษา แบตเตอรี่ ระบบสตารต ระบบประจุไฟฟา ระบบแสงสวาง ระบบไฟเตือนและ
สัญญาณตามคูมือ
สาขางานยานยนต
18. ซอมเครื่องยนตแกสโซลีนตามคูมือ
19. ซอมเครื่องยนตดีเซลตามคูมือ
20. ซอมเครื่องยนตเล็กแกสโซลีนและดีเซลตามคูมือ
21. บํารุงรักษารถจักรยานยนตตามคูมือ
22. ถอดประกอบรถจักรยานยนตตามคูมือ
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สาขางานเครื่องกลอุตสาหกรรม
18. ซอมเครื่องตนกําลังอุตสาหกรรมตามคูมือ
19. ซอมเครื่องอัดอากาศ เครื่องสูบและอุปกรณควบคุมความปลอดภัยตามคูมือ
20. ซอมเครื่องกําเนิดไอน้ํา กังหันลม กังหันไอน้ํา อุปกรณควบคุมความปลอดภัยตามคูมือ
21. ซอมอุปกรณในระบบเครื่องทําความเย็นและปรับอากาศตามคูมือ
22. ติดตั้งอุปกรณในระบบเครื่องทําความเย็นและปรับอากาศตามคูมือ
23. ตรวจสภาพชิ้นสวนโดยเครื่องมือวัดละเอียดตามคูมือ
24. ปรับปรุงสภาพชิ้นสวนโดยเครื่องมือกลตามคูมือ
สาขางานเครื่องกลเรือ
18. ขยายแบบชิ้นสวนและวางแผนติดตั้งเครื่องยนตเรือตามแบบที่กําหนด
19. ติดตั้งเครื่องยนตเรือและอุปกรณตามแบบที่กําหนด
20. ซอมเครื่องยนตเรือตามคูมือ
21. ซอมอุปกรณในระบบสงกําลังเรือตามคูมือ
22. ซอมระบบไฟฟาเรือตามคูมือ
สาขางานเครื่องกลเกษตร
18. บํารุงรักษาเครื่องตนกําลัง เครื่องกลเกษตรตามคูมือ
19. ปรับแตงและแกไขขอขัดของเครื่องตนกําลังเครื่องกลเกษตรตามคูมือ
20. ซอมเครื่องยนตเล็กเพื่อการเกษตรตามคูมือ
21. บํารุงรักษารถแทรกเตอรตามคูมือ
22. ปรับแตงและแกไขขอขัดของรถแทรกเตอรตามคูมือ
23. บํารุงรักษาเครื่องจักรกลเตรียมดินตามคูมือ
24. แกไขขอขัดของเครื่องจักรกลเตรียมดินตามคูมือ
สาขางานตัวถังและสีรถยนต
18. บํารุงรักษาชิ้นสวนรถยนตตามคูมือ
19. ถอดประกอบชิ้นสวนรถยนตดวยเครื่องมือทั่วไปตามคูมือ
20. ซอมบํารุงชิ้นสวนรถยนตตามคูมือ
21. ถอดประกอบชิ้นสวนรถยนตดวยเครื่องมือพิเศษตามคูมือ
22. บํารุงรักษารถยนตตามคูมือ
23. พนสีทับหนารถยนตตามคูมือ
24. ซอมบํารุงสีรถยนตตามคูมือ
25. พนสีรถยนตตามกระบวนการตามคูมือ
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โครงสรางหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2545
ประเภทวิชาอุตสาหกรรม
สาขาวิชาเครื่องกล
----------------------------------------------ผูสําเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2545 ประเภทวิชา
อุตสาหกรรม สาขาวิชาเครื่องกล จะตองศึกษารายวิชาจากหมวดวิชาตาง ๆ และเขารวมกิจกรรมเสริม
หลักสูตร รวมไมนอยกวา 104 หนวยกิต ดังโครงสรางตอไปนี้
1. หมวดวิชาสามัญ ไมนอยกวา
1.1 วิชาสามัญทั่วไป
18 หนวยกิต
1.2 วิชาสามัญพื้นฐานวิชาชีพ 10 หนวยกิต
2. หมวดวิชาชีพ ไมนอยกวา
2.1 วิชาชีพพืน้ ฐาน
25 หนวยกิต
2.2 วิชาชีพสาขาวิชา
12 หนวยกิต
2.3 วิชาชีพสาขางาน
25 หนวยกิต
2.4 โครงการ
4 หนวยกิต
3. หมวดวิชาเลือกเสรี ไมนอยกวา
4. ฝกงาน (ไมนอยกวา 1 ภาคเรียน)
5. กิจกรรมเสริมหลักสูตร ไมนอยกวา 200 ชั่วโมง
รวม ไมนอยกวา
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28 หนวยกิต

66 หนวยกิต
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1. หมวดวิชาสามัญ ไมนอยกวา
1.1 วิชาสามัญทั่วไป
18 หนวยกิต
2000-1101 ภาษาไทยเพื่ออาชีพ 1
2000-110X กลุมวิชาภาษาไทย
2000-1201 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 1
2000-1202 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 2
2000-1301 วิถีธรรมวิถีไทย
2000-130X กลุมวิชาสังคมศึกษา
2000-1401 วิทยาศาสตรพนื้ ฐาน
2000-1501 คณิตศาสตรประยุกต 1
2000-160X กลุมวิชาสุขศึกษาและพลศึกษา

2
2
2
2
2
2
2
2
2

(2)
(2)
(2)
(2)
(2)
(2)
(3)
(2)
(*)

1.2 วิชาสามัญพื้นฐานวิชาชีพ 10 หนวยกิต
2000-122X กลุมวิชาภาษาอังกฤษ
2000-122X กลุมวิชาภาษาอังกฤษ
2000-122X กลุมวิชาภาษาอังกฤษ
2000-122X กลุมวิชาภาษาอังกฤษ
2000-142X กลุมวิชาวิทยาศาสตร
2000-152X กลุมวิชาคณิตศาสตร
2000-152X กลุมวิชาคณิตศาสตร

1
1
1
1
2
2
2

(2)
(2)
(2)
(2)
(3)
(2)
(2)

28 หนวยกิต

หมายเหตุ รหัสวิชาที่มีอักษร X ใหเลือกเรียนจากกลุมวิชานั้นๆ ในภาคผนวกของหลักสูตร
2. หมวดวิชาชีพ
2.1 วิชาชีพพืน้ ฐาน
รหัสวิชา
2001-0001
2001-0002
2001-0003
2001-0004
2001-0005
2100-1001
สาขาวิชาเครื่องกล

66 หนวยกิต
25 หนวยกิต
ชื่อวิชา
หนวยกิต (ชั่วโมง)
คอมพิวเตอรเพื่องานอาชีพ
2
(3)
การจัดการธุรกิจเบื้องตน
2
(3)
การบริหารงานคุณภาพและเพิ่มผลผลิต
2
(3)
การจัดการสิ่งแวดลอมเบื้องตน
2
(3)
อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
2
(3)
เขียนแบบเทคนิคเบื้องตน
2
(4)
ประเภทวิชาอุตสาหกรรม
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2100-1002
2100-1003
2100-1004
2100-1005
2100-1006
2100-1007

วัสดุชางอุตสาหกรรม
งานไฟฟาและอิเล็กทรอนิกสเบื้องตน
งานฝกฝมือ
งานเชื่อมและโลหะแผนเบื้องตน
งานเครื่องยนตเบื้องตน
งานเครื่องมือกลเบื้องตน

2
2
3
2
2
2

(2)
(4)
(6)
(4)
(4)
(4)

2.2 วิชาชีพสาขาวิชา
12 หนวยกิต
ใหเรียนรายวิชา 2101-1001 ถึง 2101-1004 จํานวน 12 หนวยกิต และเลือกเรียน
รายวิชาจากสาขางานใดสาขางานหนึ่ง ตามลําดับรหัสวิชาไมนอยกวา 12 หนวยกิต ที่เหลือเลือก
เรียนรายวิชาในสาขางานใด ๆ จนครบหนวยกิต
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
หนวยกิต (ชั่วโมง)
2101-1001 งานเครื่องยนต
3
(6)
2101-1002 งานสงกําลังรถยนต
3
(6)
2101-1003 งานเครื่องลางรถยนต
3
(6)
2101-1004 งานไฟฟารถยนต
3
(6)
2.3 วิชาชีพสาขางาน
2.3.1 สาขางานยานยนต ไมนอยกวา
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
2101-2101 งานเครื่องยนตแกสโซลีน
2101-2102 งานเครื่องยนตดีเซล
2101-2103 งานเครื่องยนตเล็ก
2101-2104 งานจักรยานยนต
2101-2105 งานปรับอากาศรถยนต
2101-2106 งานตัวถังรถยนต
2101-2107 งานสีรถยนต
2101-2108 งานบํารุงรักษารถยนต
2101-2109 การขับรถยนต
2101-2110 การขับขี่รถจักรยานยนต
2101-2111 ศูนยบริการรถยนต
2101-2112 งานเขียนแบบชางยนต
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25 หนวยกิต
หนวยกิต (ชั่วโมง)
3
(6)
3
(6)
3
(6)
3
(6)
3
(6)
3
(6)
3
(6)
2
(4)
2
(3)
2
(3)
2
(2)
2
(4)
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2101-2113
2101-2114
2101-2115
2101-2116
2101-2117
2101-4101
2101-4102
2101-4103
2101-4104
2101-4105
2101-4106

คณิตศาสตรชางยนต
งานวัดละเอียดชางยนต
เชื้อเพลิงและวัสดุหลอลื่น
งานระบบฉีดเชื้อเพลิงอิเล็กทรอนิกส
งานบริการยานยนต
ปฏิบัติงานยานยนต 1
ปฏิบัติงานยานยนต 2
ปฏิบัติงานยานยนต 3
ปฏิบัติงานยานยนต 4
ปฏิบัติงานยานยนต 5
ปฏิบัติงานยานยนต 6

2
2
2
2
*
4
4
4
4
4
4

(2)
(3)
(2)
(4)
(*)
(*)
(*)
(*)
(*)
(*)
(*)

2.3.2 สาขางานเครื่องกลอุตสาหกรรม ไมนอยกวา
25 หนวยกิต
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
หนวยกิต (ชั่วโมง)
2101-2201 งานเครื่องตนกําลังอุตสาหกรรม
3
(6)
2101-2202 งานเครื่องจักรกลอุตสาหกรรม
3
(6)
2101-2203 งานเครื่องทําความเย็นและปรับอากาศ
3
(6)
2101-2204 งานเครื่องมือกลเครื่องกลอุตสาหกรรม
3
(6)
2101-2205 งานทดสอบปมและหัวฉีด
3
(6)
2101-2206 งานเครื่องมือวัดอุตสาหกรรม
3
(6)
2101-2207 งานสงถายกําลัง
2
(4)
2101-2208 งานเขียนแบบเครื่องกลดวยคอมพิวเตอร
2
(4)
2101-2209 กลศาสตรเครื่องกล
3
(3)
2101-2210 คณิตศาสตรเครื่องกล
3
(3)
2101-2211 เครื่องกําเนิดไอน้ํา
2
(2)
2101-2212 เครื่องสูบและเครื่องอัดอากาศ
2
(2)
2101-2213 เชื้อเพลิงและวัสดุหลอลื่นอุตสาหกรรม
2
(2)
2
(2)
2101-2214 การอนุรักษพลังงานในโรงงานอุตสาหกรรม
2101-2215 งานบริการเครื่องกลอุตสาหกรรม
*
(*)
2100-1008 งานนิวเมติกสและไฮดรอลิกสเบื้องตน
2
(4)
2101-4201 ปฏิบัติงานเครื่องกลอุตสาหกรรม 1
4
(*)
2101-4202 ปฏิบัติงานเครื่องกลอุตสาหกรรม 2
4
(*)
สาขาวิชาเครื่องกล
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2101-4203
2101-4204
2101-4205
2101-4206

ปฏิบัติงานเครื่องกลอุตสาหกรรม 3
ปฏิบัติงานเครื่องกลอุตสาหกรรม 4
ปฏิบัติงานเครื่องกลอุตสาหกรรม 5
ปฏิบัติงานเครื่องกลอุตสาหกรรม 6

4
4
4
4

(*)
(*)
(*)
(*)

2.3.3 สาขางานเครื่องกลเรือ ไมนอยกวา
25 หนวยกิต
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
หนวยกิต (ชั่วโมง)
2101-2301 งานติดตั้งเครือ่ งยนตเรือ
3
(6)
2101-2302 งานซอมเครื่องยนตเรือ
3
(6)
2101-2303 งานสงกําลังเรือ
3
(6)
2101-2304 งานไฟฟาเรือ
3
(6)
2101-2305 งานอานแบบขยายแบบเรือ
2
(3)
2
(3)
2101-2306 งานทอ
2101-2307 งานเครื่องสูบ
2
(4)
2101-2308 งานเดินเรือกล
2
(4)
2101-2309 งานเครื่องทําความเย็นและปรับอากาศเรือ
3
(6)
2101-2310 งานเครื่องกลเรือประมง
3
(6)
2101-2311 งานเขียนแบบเครื่องกลเรือ
2
(3)
2101-2312 การบริหารองคกรเรือ
2
(2)
2101-2313 งานบริการเครื่องกลเรือ
*
(*)
2101-4301 ปฏิบัติงานเครื่องกลเรือ 1
4
(*)
2101-4302 ปฏิบัติงานเครื่องกลเรือ 2
4
(*)
2101-4303 ปฏิบัติงานเครื่องกลเรือ 3
4
(*)
2101-4304 ปฏิบัติงานเครื่องกลเรือ 4
4
(*)
2101-4305 ปฏิบัติงานเครื่องกลเรือ 5
4
(*)
2101-4306 ปฏิบัติงานเครื่องกลเรือ 6
4
(*)
2.3.4 สาขางานเครื่องกลเกษตร ไมนอยกวา
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
2101-2401 งานเครื่องตนกําลังเครื่องกลเกษตร
2101-2402 งานเครื่องยนตเล็กเพื่อการเกษตร
2101-2403 งานแทรกเตอรเบื้องตน
หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2545 (ปรับปรุง พ.ศ. 2546)

25 หนวยกิต
หนวยกิต (ชั่วโมง)
3
(6)
3
(6)
3
(6)
ปวช. 2545
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2101-2404
2101-2405
2101-2406
2101-2407
2101-2408
2101-2409
2101-2410
2101-2411
2101-2412
2101-2413
2101-2414
2101-2415
2101-2416
2101-2417
2101-2418
2100-1008
2101-4401
2101-4402
2101-4403
2101-4404
2101-4405
2101-4406

งานเครื่องจักรกลเตรียมดิน
งานเครื่องจักรกลงานพืช
งานเครื่องจักรกลงานสัตว
งานเครื่องสูบและการสงน้ํา
งานการชลประทาน
งานขับรถแทรกเตอร
งานอิเล็กทรอนิกสเครื่องกลเกษตร
งานอาคารและสิ่งกอสรางในฟารม
งานเครื่องจักรกลโรงงานฟารม
งานเชื่อมและโลหะแผนอุปกรณเกษตร
งานสํารวจเพือ่ การเกษตร
การเขียนแบบและอานแบบเครื่องกลเกษตร
คณิตศาสตรเครื่องกลเกษตร
กลศาสตรเครื่องกลเกษตร
งานบริการเครื่องกลเกษตร
งานนิวเมติกสและไฮดรอลิกสเบื้องตน
ปฏิบัติงานเครื่องกลเกษตร 1
ปฏิบัติงานเครื่องกลเกษตร 2
ปฏิบัติงานเครื่องกลเกษตร 3
ปฏิบัติงานเครื่องกลเกษตร 4
ปฏิบัติงานเครื่องกลเกษตร 5
ปฏิบัติงานเครื่องกลเกษตร 6

2.3.5 สาขางานตัวถังและสีรถยนต ไมนอยกวา
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
2101-2501 งานตัวถังรถยนตเบื้องตน
2101-2502 งานเคาะขึ้นรูปตัวถังรถยนต
2101-2503 งานสีรถยนตเบื้องตน
2101-2504 งานเตรียมผิวงานและพนสีรถยนต
2101-2505 งานเชื่อมตัวถังรถยนต
2101-2506 งานซอมตัวถังรถยนต
2101-2507 งานตัดเปลี่ยนชิ้นสวนตัวถังรถยนต
สาขาวิชาเครื่องกล

3
3
3
3
3
2
3
3
3
3
3
2
3
3
*
2
4
4
4
4
4
4

(6)
(6)
(6)
(6)
(6)
(4)
(6)
(6)
(6)
(6)
(6)
(4)
(3)
(3)
(*)
(4)
(*)
(*)
(*)
(*)
(*)
(*)

25 หนวยกิต
หนวยกิต (ชั่วโมง)
3
(6)
3
(6)
3
(6)
3
(6)
3
(6)
3
(6)
3
(6)
ประเภทวิชาอุตสาหกรรม
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2101-2508
2101-2509
2101-2510
2101-2511
2101-2512
2101-2513
2101-2514
2101-2515
2101-4501
2101-4502
2101-4503
2101-4504
2101-4505
2101-4506

งานสีโซลิด(Solid)
งานสีเมทัลลิก(Metallic)
งานสีพิเศษ
งานพลาสติกและไฟเบอรกลาส
งานบํารุงรักษาตัวถังและสีรถยนต
ธุรกิจตัวถังและสีรถยนต
งานประดับยนต
งานบริการตัวถังและสีรถยนต
ปฏิบัติงานตัวถังและสีรถยนต 1
ปฏิบัติงานตัวถังและสีรถยนต 2
ปฏิบัติงานตัวถังและสีรถยนต 3
ปฏิบัติงานตัวถังและสีรถยนต 4
ปฏิบัติงานตัวถังและสีรถยนต 5
ปฏิบัตงิ านตัวถังและสีรถยนต 6

3
3
2
2
2
2
2
*
4
4
4
4
4
4

(6)
(6)
(4)
(4)
(4)
(2)
(4)
(*)
(*)
(*)
(*)
(*)
(*)
(*)

สําหรับการเรียนการสอนระบบทวิภาคีใหสถานศึกษารวมกับสถานประกอบการ
วิเคราะห
จุดประสงครายวิชา มาตรฐานรายวิชา กําหนดแผนการฝกและการประเมินผล โดยใชเวลาไมนอ ยกวา
40 ชั่วโมงมีคาเทากับ 1 หนวยกิต
2.4 โครงการ
รหัสวิชา
2101–5001

4 หนวยกิต
หนวยกิต (ชั่วโมง)
4
(*)

ชื่อวิชา
โครงการ

3. หมวดวิชาเลือกเสรี ไมนอยกวา
ใหผูเรียนเลือกเรียนตามความถนัดและความสนใจ
วิชาชีพ พุทธศักราช 2545 ทุกประเภทวิชา

10 หนวยกิต
จากรายวิชาในหลักสูตรประกาศนียบัตร

4. ฝกงาน (ไมนอยกวา 1 ภาคเรียน)

หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2545 (ปรับปรุง พ.ศ. 2546)

ปวช. 2545
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5. กิจกรรมเสริมหลักสูตร ไมนอยกวา 200 ชั่วโมง
ใหจดั กิจกรรมเสริมหลักสูตรทุกภาคเรียน ใหมีชั่วโมงกิจกรรมรวมตลอดหลักสูตรไมนอยกวา
200 ชั่วโมง
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
หนวยกิต (ชั่วโมง)
2002-0001 กิจกรรมลูกเสือวิสามัญ 1
2
2002-0002 กิจกรรมลูกเสือวิสามัญ 2
2
2002-0003 กิจกรรมองคการวิชาชีพ 1
2
2002-0004 กิจกรรมองคการวิชาชีพ 2
2
2002-0005 กิจกรรมองคการวิชาชีพ 3
2
2
2002-0006 กิจกรรมองคการวิชาชีพ 4
2002-0007-12 (กิจกรรมอื่น ทีสถานศึกษา/สถานประกอบการจัด) 2

สาขาวิชาเครื่องกล

ประเภทวิชาอุตสาหกรรม
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จุดประสงค มาตรฐานและคําอธิบายรายวิชา
2101-1001
2101-1002
2101-1003
2101-1004
2101-2101
2101-2102
2101-2103
2101-2104
2101-2105
2101-2106
2101-2107
2101-2108
2101-2109
2101-2110
2101-2111
2101-2112
2101-2113
2101-2114
2101-2115
2101-2116
2101-2117
2101-4101
2101-4102
2101-4103
2101-4104
2101-4105
2101-4106
2101-2201
2101-2202
2101-2203

งานเครื่องยนต
งานสงกําลังรถยนต
งานเครื่องลางรถยนต
งานไฟฟารถยนต
งานเครื่องยนตแกสโซลีน
งานเครื่องยนตดีเซล
งานเครื่องยนตเล็ก
งานจักรยานยนต
งานปรับอากาศรถยนต
งานตัวถังรถยนต
งานสีรถยนต
งานบํารุงรักษารถยนต
การขับรถยนต
การขับขี่รถจักรยานยนต
ศูนยบริการรถยนต
งานเขียนแบบชางยนต
คณิตศาสตรชางยนต
งานวัดละเอียดชางยนต
เชื้อเพลิงและวัสดุหลอลื่น
งานระบบฉีดเชื้อเพลิงอิเล็กทรอนิกส
งานบริการยานยนต
ปฏิบัติงานยานยนต 1
ปฏิบัติงานยานยนต 2
ปฏิบัติงานยานยนต 3
ปฏิบัติงานยานยนต 4
ปฏิบัติงานยานยนต 5
ปฏิบัติงานยานยนต 6
งานเครื่องตนกําลังอุตสาหกรรม
งานเครื่องจักรกลอุตสาหกรรม
งานเครื่องทําความเย็นและปรับอากาศ

หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2545 (ปรับปรุง พ.ศ. 2546)

3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
2
2
2
2
2
2
2
2
2
*
4
4
4
4
4
4
3
3
3

(6)
(6)
(6)
(6)
(6)
(6)
(6)
(6)
(6)
(6)
(6)
(4)
(3)
(3)
(2)
(4)
(2)
(3)
(2)
(4)
(*)
(*)
(*)
(*)
(*)
(*)
(*)
(6)
(6)
(6)
ปวช. 2545
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2101-2204
2101-2205
2101-2206
2101-2207
2101-2208
2101-2209
2101-2210
2101-2211
2101-2212
2101-2213
2101-2214
2101-2215
2100-1008
2101-4201
2101-4202
2101-4203
2101-4204
2101-4205
2101-4206
2101-2301
2101-2302
2101-2303
2101-2304
2101-2305
2101-2306
2101-2307
2101-2308
2101-2309
2101-2310
2101-2311
2101-2312
2101-2313
สาขาวิชาเครื่องกล

งานเครื่องมือกลเครื่องกลอุตสาหกรรม
งานทดสอบปมและหัวฉีด
งานเครื่องมือวัดอุตสาหกรรม
งานสงถายกําลัง
งานเขียนแบบเครื่องกลดวยคอมพิวเตอร
กลศาสตรเครื่องกล
คณิตศาสตรเครื่องกล
เครื่องกําเนิดไอน้ํา
เครื่องสูบและเครื่องอัดอากาศ
เชื้อเพลิงและวัสดุหลอลื่นอุตสาหกรรม
การอนุรักษพลังงานในโรงงานอุตสาหกรรม
งานบริการเครื่องกลอุตสาหกรรม
งานนิวเมติกสและไฮดรอลิกสเบื้องตน
ปฏิบตั ิงานเครื่องกลอุตสาหกรรม 1
ปฏิบัติงานเครื่องกลอุตสาหกรรม 2
ปฏิบัติงานเครื่องกลอุตสาหกรรม 3
ปฏิบัติงานเครื่องกลอุตสาหกรรม 4
ปฏิบัติงานเครื่องกลอุตสาหกรรม 5
ปฏิบัติงานเครื่องกลอุตสาหกรรม 6
งานติดตั้งเครือ่ งยนตเรือ
งานซอมเครื่องยนตเรือ
งานสงกําลังเรือ
งานไฟฟาเรือ
งานอานแบบขยายแบบเรือ
งานทอ
งานเครื่องสูบ
งานเดินเรือกล
งานเครื่องทําความเย็นและปรับอากาศเรือ
งานเครื่องกลเรือประมง
งานเขียนแบบเครื่องกลเรือ
การบริหารองคกรเรือ
งานบริการเครื่องกลเรือ

3
3
3
2
2
3
3
2
2
2
2
*
2
4
4
4
4
4
4
3
3
3
3
2
2
2
2
3
3
2
2
*

(6)
(6)
(6)
(4)
(4)
(3)
(3)
(2)
(2)
(2)
(2)
(*)
(4)
(*)
(*)
(*)
(*)
(*)
(*)
(6)
(6)
(6)
(6)
(3)
(3)
(4)
(4)
(6)
(6)
(3)
(2)
(*)
ประเภทวิชาอุตสาหกรรม
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2101-4301
2101-4302
2101-4303
2101-4304
2101-4305
2101-4306
2101-2401
2101-2402
2101-2403
2101-2404
2101-2405
2101-2406
2101-2407
2101-2408
2101-2409
2101-2410
2101-2411
2101-2412
2101-2413
2101-2414
2101-2415
2101-2416
2101-2417
2101-2418
2100-1008
2101-4401
2101-4402
2101-4403
2101-4404
2101-4405
2101-4406
2101-2501

ปฏิบัติงานเครื่องกลเรือ 1
ปฏิบัติงานเครื่องกลเรือ 2
ปฏิบัติงานเครื่องกลเรือ 3
ปฏิบัติงานเครื่องกลเรือ 4
ปฏิบัติงานเครื่องกลเรือ 5
ปฏิบัติงานเครื่องกลเรือ 6
งานเครื่องตนกําลังเครื่องกลเกษตร
งานเครื่องยนตเล็กเพื่อการเกษตร
งานแทรกเตอรเบื้องตน
งานเครื่องจักรกลเตรียมดิน
งานเครื่องจักรกลงานพืช
งานเครื่องจักรกลงานสัตว
งานเครื่องสูบและการสงน้ํา
งานการชลประทาน
งานขับรถแทรกเตอร
งานอิเล็กทรอนิกสเครื่องกลเกษตร
งานอาคารและสิ่งกอสรางในฟารม
งานเครื่องจักรกลโรงงานฟารม
งานเชื่อมและโลหะแผนอุปกรณเกษตร
งานสํารวจเพือ่ การเกษตร
การเขียนแบบและอานแบบเครื่องกลเกษตร
คณิตศาสตรเครื่องกลเกษตร
กลศาสตรเครื่องกลเกษตร
งานบริการเครื่องกลเกษตร
งานนิวเมติกสและไฮดรอลิกสเบื้องตน
ปฏิบัติงานเครื่องกลเกษตร 1
ปฏิบัติงานเครื่องกลเกษตร 2
ปฏิบัติงานเครื่องกลเกษตร 3
ปฏิบัติงานเครื่องกลเกษตร 4
ปฏิบัติงานเครื่องกลเกษตร 5
ปฏิบัติงานเครื่องกลเกษตร 6
งานตัวถังรถยนตเบื้องตน
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ปวช. 2545
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2101-2502
2101-2503
2101-2504
2101-2505
2101-2506
2101-2507
2101-2508
2101-2509
2101-2510
2101-2511
2101-2512
2101-2513
2101-2514
2101-2515
2101-4501
2101-4502
2101-4503
2101-4504
2101-4505
2101-4506

สาขาวิชาเครื่องกล

งานเคาะขึ้นรูปตัวถังรถยนต
งานสีรถยนตเบื้องตน
งานเตรียมผิวงานและพนสีรถยนต
งานเชื่อมตัวถังรถยนต
งานซอมตัวถังรถยนต
งานตัดเปลี่ยนชิ้นสวนตัวถังรถยนต
งานสีโซลิด(Solid)
งานสีเมทัลลิก(Metallic)
งานสีพิเศษ
งานพลาสติกและไฟเบอรกลาส
งานบํารุงรักษาตัวถังและสีรถยนต
ธุรกิจตัวถังและสีรถยนต
งานประดับยนต
งานบริการตัวถังและสีรถยนต
ปฏิบัติงานตัวถังและสีรถยนต 1
ปฏิบัติงานตัวถังและสีรถยนต 2
ปฏิบัติงานตัวถังและสีรถยนต 3
ปฏิบัติงานตัวถังและสีรถยนต 4
ปฏิบัติงานตัวถังและสีรถยนต 5
ปฏิบัติงานตัวถังและสีรถยนต 6

3
3
3
3
3
3
3
3
2
2
2
2
2
*
4
4
4
4
4
4
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(6)
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(4)
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(*)
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(*)
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2101-1001

งานเครื่องยนต

3

(6)

จุดประสงครายวิชา
1. เพื่อใหมีความเขาใจหลักการความปลอดภัย การใชเครื่องมือชางยนต อุปกรณจับยึด หลักการ
เบื้องตนของเครื่องยนตแกสโซลีนและเครื่องยนตดีเซล
2. เพื่อใหสามารถใชเครื่องมือชางยนตถอดประกอบเครื่องยนตแกสโซลีนและดีเซลได
ถูกตองตามขั้นตอน
3. เพื่อใหมีกิจนิสยั ในการทํางานดวยความเปนระเบียบ สะอาด ประณีตและปลอดภัย
มาตรฐานรายวิชา
1. เขาใจหลักการทํางานและการถอดประกอบเครื่องยนต
2. ติดเครื่องยนตแกสโซลีน
3. ติดเครื่องยนตดีเซล
4. ถอดประกอบชิ้นสวนเครื่องยนตแกสโซลีน
5. ถอดประกอบชิ้นสวนเครื่องยนตดีเซล
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับความปลอดภัยในการทํางาน การใชเครื่องมือ อุปกรณจับยึด โครงสรางและ
การทํางาน การถอดประกอบชิ้นสวน การติดเครื่องยนตแกสโซลีนและดีเซล
2101-1002

งานสงกําลังรถยนต

3

(6)

จุดประสงครายวิชา
1. เพื่อใหมีความเขาใจโครงสราง สวนประกอบ และหนาที่การทํางานของคลัตช เกียร ขอตอ เพลา
กลาง เฟองทาย และเพลาขับลอ
2. เพื่อใหสามารถถอดประกอบ ตรวจสอบสภาพ คลัตช เกียร ขอตอ เพลากลาง เฟองทาย และเพลา
ขับลอ
3. เพื่อใหมีกิจนิสยั ที่ดีในการทํางาน รับผิดชอบ ประณีต รอบคอบ ตรงตอเวลา สะอาด
ปลอดภัย และรักษาสภาพแวดลอม
มาตรฐานรายวิชา
1. เขาใจหลักการทํางานและถอดประกอบระบบสงกําลังรถยนต
2. ตรวจสภาพสวนประกอบตาง ๆ ของระบบ
3. ถอดประกอบชิ้นสวนของสวนประกอบตาง ๆ
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติงานเกี่ยวกับ โครงสราง สวนประกอบ หนาที่การทํางาน และถอดประกอบ
ตรวจสอบสภาพของคลัตช เกียร ขอตอ เพลากลาง เฟองทาย และเพลาขับลอ
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2101-1003

งานเครื่องลางรถยนต

3

(6)

จุดประสงครายวิชา
1. เพื่อใหมีความเขาใจหนาที่ หลักการทํางานระบบรองรับน้ําหนัก ระบบบังคับเลี้ยว ระบบเบรก
อุปกรณลดการสั่นสะเทือนและกันโคลง การตั้งศูนยลอ การบริการลอและยาง
2. เพื่อใหมีความสามารถในการถอดประกอบ ตรวจสอบสภาพ ระบบรองรับน้ําหนัก ระบบบังคับ
เลี้ยว ระบบเบรก อุปกรณลดการสั่นสะเทือนและกันโคลง การตั้งศูนยลอ การบริการลอและยาง
3. เพื่อใหมีกิจนิสยั ที่ดีในการทํางาน รับผิดชอบ ประณีตรอบคอบ ตรงตอเวลา สะอาด ปลอดภัย
และรักษาสภาพแวดลอม
มาตรฐานรายวิชา
1. เขาใจหลักการทํางานและถอดประกอบระบบเครื่องลางรถยนต
2. ตรวจสภาพสวนประกอบตาง ๆ ของระบบเครื่องลางรถยนต
3. ถอดประกอบชิ้นสวนของสวนประกอบระบบเครื่องลางรถยนต
4. ตั้งศูนยลอรถยนต
5. บริการลอและยาง
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติ สวนประกอบ หนาที่การทํางาน ถอดประกอบ ตรวจสภาพระบบรองรับน้ําหนัก
ระบบบังคับเลี้ยว ระบบเบรก อุปกรณลดการสั่นสะเทือนและกันโคลง การตั้งศูนยลอ การบริการลอและยาง
2101-1004

งานไฟฟารถยนต

3

(6)

จุดประสงครายวิชา
1. เพื่อใหมีความเขาใจหลักการใชเครื่องมือวัด เครื่องมือทดสอบ การถอดประกอบ ตรวจสภาพ
อุปกรณ ในระบบไฟฟารถยนต
2. เพื่อใหมีความสามารถบํารุงรักษา แกไขขอขัดของระบบไฟฟารถยนต รวมทั้งประมาณราคา
คาบริการได
3. เพื่อใหมีกิจนิสยั ที่ดีในการทํางาน รับผิดชอบ ตรงตอเวลา รักษาความสะอาด และปลอดภัย
4. เพื่อใหสามารถศึกษาติดตามความกาวหนาทางเทคโนโลยีระบบไฟฟารถยนต
มาตรฐานรายวิชา
1. เขาใจหลักการทํางานและตรวจสภาพระบบไฟฟารถยนต
2. ตรวจสภาพอุปกรณในระบบไฟฟารถยนต
3. ถอดประกอบชิ้นสวนอุปกรณในระบบไฟฟารถยนต
4. แกไขขอขัดของของระบบไฟฟารถยนต
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติ การใชเครื่องมือวัดและเครือ่ งมือทดสอบ แกไขขอขัดของระบบจุดระเบิด ระบบ
สตารต ระบบประจุไฟ ระบบแสงสวาง ระบบสัญญาณและอุปกรณอํานวยความสะดวกในระบบไฟฟารถยนต

สาขาวิชาเครื่องกล

ประเภทวิชาอุตสาหกรรม

~ 18 ~
2101-2101

งานเครื่องยนตแกสโซลีน

3

(6)

จุดประสงครายวิชา
1. เพื่อใหมีความเขาใจหลักการทํางาน หนาที่ระบบตางๆ ของเครื่องยนตแกสโซลีน
2. เพื่อใหมีความสามารถถอดประกอบ ตรวจสภาพชิ้นสวนระบบตางๆ ของเครื่องยนต แกสโซลีน
และบํารุงรักษาเครื่องยนตแกสโซลีน
3. เพื่อใหมีกิจนิสัยที่ดีในการทํางานดวยความเปนระเบียบ สะอาด ประณีต ปลอดภัย และรักษา
สภาพแวดลอม
มาตรฐานรายวิชา
1. เขาใจหลักการตรวจสอบ บํารุงรักษา ปรับแตงชิ้นสวนเครื่องยนตแกสโซลีน
2. บํารุงรักษาชิ้นสวนเครื่องยนตแกสโซลีน
3. ตรวจสภาพชิ้นสวนของระบบตาง ๆ
4. ถอดประกอบชิ้นสวนของระบบตาง ๆ
5. ปรับแตงเครื่องยนต
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับหลักการทํางาน การถอดประกอบ ตรวจสภาพชิ้นสวนระบบน้ํามันเชื้อเพลิง
ระบบจุดระเบิด ระบบหลอลื่น ระบบระบายความรอน ระบบไอดี ระบบไอเสีย การติดเครื่องยนต การปรับแตง
การบํารุงรักษาเครื่องยนตแกสโซลีน
2101-2102

งานเครื่องยนตดีเซล

3

(6)

จุดประสงครายวิชา
1. เพื่อใหมีความเขาใจหลักการทํางาน หนาที่ระบบตางๆ ของเครื่องยนตดีเซล
2. เพื่อใหสามารถถอดประกอบ ตรวจสภาพชิ้นสวนระบบตางๆ ของเครื่องยนตดีเซล และ
บํารุงรักษาเครื่องยนตดีเซล
3. เพื่อใหมีกิจนิสัยที่ดีในการทํางานดวยความเปนระเบียบ สะอาด ประณีต ปลอดภัย และรักษา
สภาพแวดลอม
มาตรฐานรายวิชา
1. เขาใจหลักการตรวจสอบ บํารุงรักษา ปรับแตงชิ้นสวนเครื่องยนตดีเซล
2. บํารุงรักษาเครื่องยนตดีเซล
3. ตรวจสภาพชิ้นสวนของระบบตาง ๆ เครื่องยนตดีเซล
4. ถอดประกอบชิ้นสวนของระบบตาง ๆ เครื่องยนตดีเซล
5. ปรับแตงเครื่องยนตดีเซล
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับหลักการทํางาน การถอดประกอบ ตรวจสภาพชิ้นสวน ระบบฉีดเชื้อเพลิง
ระบบหลอลื่น ระบบระบายความรอน ระบบไอดี ระบบไอเสีย การติดเครื่องยนต การปรับแตง การบํารุงรักษา
เครื่องยนตดีเซล
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2101-2103

งานเครื่องยนตเล็ก

3

(6)

จุดประสงครายวิชา
1. เพื่อใหมีความเขาใจหลักการทํางาน หนาที่การทํางานของสวนประกอบ การใชเครื่องมือถอด
ประกอบและ ตรวจสภาพเครื่องยนตเล็ก
2. เพื่อใหมีความสามารถถอดประกอบ ตรวจสภาพชิ้นสวน ใหการบริการและการบํารุงรักษา
เครื่องยนตเล็กแกสโซลีนและดีเซลไดอยางถูกตอง ปลอดภัย
3. เพื่อใหสามารถประมาณราคาคาบริการ
4. เพื่อใหมีกิจนิสยั ที่ดีในการทํางานดวยความเปนระเบียบ สะอาด ประณีต ปลอดภัย และรักษา
สภาพแวดลอม
มาตรฐานรายวิชา
1. เขาใจหลักการตรวจสอบ บํารุงรักษา ปรับแตงชิ้นสวนเครื่องยนตเล็ก
2. บํารุงรักษาเครื่องยนตเล็กแกสโซลีน
3. บํารุงรักษาเครื่องยนตเล็กดีเซล
4. ตรวจสภาพและถอดประกอบชิ้นสวนเครื่องยนตเล็กแกสโซลีน
5. ตรวจสภาพและถอดประกอบชิ้นสวนเครื่องยนตเล็กดีเซล
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับหลักการทํางาน การถอดประกอบชิ้นสวนตางๆ ระบบตางๆ ของเครื่องยนต
เล็ก ความปลอดภัยในการทํางาน การใชเครื่องมือถอดประกอบ ตรวจสอบชิ้นสวน บํารุงรักษาและบริการ
ระบบตางๆ ของเครื่องยนตเล็กแกสโซลีนและดีเซล รวมทั้งการประมาณราคาคาบริการ
2101-2104

งานจักรยานยนต

3

(6)

จุดประสงครายวิชา
1. เพื่อใหมีความเขาใจหลักการทํางาน การถอดประกอบชิ้นสวนเครื่องยนตระบบตางๆ และตรวจ
สภาพชิ้นสวน
2. เพื่อใหสามารถบํารุงรักษา บริการระบบตางๆ ของรถจักรยานยนต รวมทั้งประมาณราคา
คาบริการ
3. เพื่อใหมีกิจนิสยั ที่ดีในการทํางานดวยความเปนระเบียบเรียบรอย ประณีต รอบคอบ
ซื่อสัตย และปลอดภัย
มาตรฐานรายวิชา
1. เขาใจหลักการตรวจสอบ บํารุงรักษา ปรับแตงชิ้นสวนจักรยานยนต
2. บํารุงรักษาเครื่องยนตและระบบตาง ๆ
3. ตรวจสภาพเครื่องยนตและระบบตาง ๆ
4. ถอดประกอบชิ้นสวนตาง ๆ ของเครื่องยนต
5. ถอดประกอบชิ้นสวนระบบตาง ๆ

สาขาวิชาเครื่องกล

ประเภทวิชาอุตสาหกรรม

~ 20 ~
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับหลักการทํางาน การถอดประกอบชิ้นสวนของเครื่องยนต และระบบตางๆ
การใชเครื่องมือถอดประกอบ ตรวจสอบชิ้นสวน ความปลอดภัยในการทํางาน การบํารุงรักษา รวมทั้งประมาณ
ราคาคาบริการ
2101-2105

งานปรับอากาศรถยนต

3

(6)

จุดประสงครายวิชา
1. เพื่อใหมีความเขาใจหลักการทํางานของเครื่องปรับอากาศรถยนต การถอดประกอบและตรวจ
สภาพชิ้นสวน
2. เพื่อใหสามารถบํารุงรักษา บริการระบบปรับอากาศ รวมทั้งประมาณราคาคาบริการ
3. เพื่อใหมีกิจนิสยั ที่ดีในการทํางานดวยความเปนระเบียบเรียบรอย ประณีต รอบคอบ และ
ปลอดภัย
มาตรฐานรายวิชา
1. เขาใจหลักการทํางานและการตรวจสอบ บํารุงรักษาระบบปรับอากาศรถยนต
2. บํารุงรักษาระบบปรับอากาศรถยนต
3. ตรวจสภาพสวนประกอบของระบบปรับอากาศรถยนต
4. ถอดประกอบชิ้นสวนตาง ๆ ของระบบปรับอากาศรถยนต
5. ติดตั้งอุปกรณระบบปรับอากาศรถยนต
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับการทํางาน
การตรวจสภาพ
การถอดประกอบ
ติดตั้งอุปกรณ
เครื่องปรับอากาศรถยนต บรรจุน้ํายา หารอยรัว่ เติมน้ํามันหลอลื่น บริการบํารุงรักษาและประมาณราคา
คาบริการ
2101-2106

งานตัวถังรถยนต

3

(6)

จุดประสงครายวิชา
1. เพื่อใหมีความเขาใจหลักการใชเครื่องมือในงานตัวถังรถยนต
2. เพื่อใหสามารถใชเครื่องมือทําการปรับปรุงสภาพตัวถังและโครงรถไดอยางถูกตอง
3. เพื่อใหมีกิจนิสยั ในการทํางานที่ดี มีความละเอียดรอบคอบ ปลอดภัย และมีจิตสํานึกในการรักษา
สภาพแวดลอม
มาตรฐานรายวิชา
1. เขาใจลักษณะ โครงสราง หลักการ วิธีการซอมโครงสรางและตัวถังรถยนต
2. ทําแบบชิ้นสวนตัวถัง เคาะขึ้นรูปตัวถัง ประผุตัวถังและโครงรถ
3. ปรับปรุงสภาพ โครงสรางตามลักษณะ ขนาดและสภาพเดิม
4. ตกแตง เตรียมผิวเรียบดวยวัสดุชนิดตางๆ

หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2545 (ปรับปรุง พ.ศ. 2546)

ปวช. 2545

~ 21 ~
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติการใชเครื่องมืองานตัวถัง การทําแบบชิ้นสวน การเคาะขึ้นรูป การปะผุตัวถัง โครง
รถ การปรับปรุงสภาพตามขนาดและสภาพเดิม และการประมาณราคาคาบริการ
2101-2107

งานสีรถยนต

3

(6)

จุดประสงครายวิชา
1. เพื่อใหมีความเขาใจหลักการใชเครื่องมือ ลําดับขั้นการทํางาน และการประมาณราคาคาบริการ
2. เพื่อใหมีความสามารถใชเครื่องมือปฏิบัติงานสีรถยนตไดตามลําดับขั้น เลือกใชวัสดุไดเหมาะสม
และประมาณราคาคาบริการ
3. เพื่อใหมีกิจนิสยั ในการทํางานที่ดี มีความประณีตรอบคอบ ปลอดภัย และมีจิตสํานึกในการรักษา
สภาพแวดลอม
มาตรฐานรายวิชา
1. เขาใจหลักการจําแนกชนิด ประเภท การนําไปใชงาน ขั้นตอนการซอมสีรถยนต
2. จัดเตรียมผิวงานดวยกรรมวิธีตางๆ
3. พนสีรองพื้น พนสีทับหนา ขัดสีและติดตั้งอุปกรณตางๆ
4. ประมาณราคางานซอมสีรถยนต
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับการใชเครื่องมืองานสี การลอกสี โปวสี การขัดเตรียมผิวงาน การผสมสี การ
พนสีรองพื้น การพนสีทับหนา การขัดสี และการประมาณราคาคาบริการ
2101-2108

งานบํารุงรักษารถยนต

2

(4)

จุดประสงครายวิชา
1. เพื่อใหมีความเขาใจหลักการตรวจสภาพรถยนต และบํารุงรักษารถยนต
2. เพื่อใหมีความสามารถบํารุงรักษา บริการระบบตางๆ ของรถยนต รวมทั้งประมาณราคาคาบริการ
3. เพื่อใหมีกิจนิสยั ในการทํางาน ประณีตรอบคอบ มีความเปนระเบียบ ปลอดภัยและรักษา
สภาพแวดลอม
4. เพื่อใหสามารถติดตามเทคโนโลยีในการบํารุงรักษารถยนต
มาตรฐานรายวิชา
1. เขาใจหลักการบํารุงรักษารถยนตตามกําหนดเวลาและตามสภาพ
2. ตรวจสภาพสวนประกอบตาง ๆ
3. ลางและทําความสะอาดสวนประกอบตาง ๆ
4. บํารุงรักษาตามระยะเวลาที่กําหนด
5. บํารุงรักษาตามระยะทางที่กําหนด

สาขาวิชาเครื่องกล

ประเภทวิชาอุตสาหกรรม

~ 22 ~
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติการตรวจสภาพทั่วไป บริการหมอน้ํา น้ํามันเครื่อง น้ํามันเกียร น้ํามันเฟองทาย น้ํามัน
เบรก คลัตช กรองน้ํามันเครื่อง กรองอากาศ กรองเชือ้ เพลิง สายพาน แบตเตอรี่ ลูกหมาก ลอ ยาง และสารเคมี
ตางๆ ที่ใชลางทําความสะอาดอุปกรณ และการบํารุงรักษารถยนต
2101-2109

การขับรถยนต

2

(3)

จุดประสงครายวิชา
1. เพื่อใหมีความเขาใจกฎจราจร การเตรียมการกอนการขับรถยนต และการขับรถยนตอยาง
ปลอดภัย
2. เพื่อใหมีความสามารถขับรถยนตไดอยางปลอดภัยตามกฎหมายจราจรภายใตสภาวะตางๆ
3. เพื่อใหมีกิจนิสยั ในการขับรถยนต มีมารยาทในการขับขี่และคํานึงถึงกฎจราจร
มาตรฐานรายวิชา
1. เขาใจหลักการขับรถยนตและกฎจราจร
2. บํารุงรักษารถยนตประจําวัน
3. ตรวจสอบสภาพรถยนตกอนการใชงาน
4. ขับรถยนตในสภาวะตาง ๆ ตามกฎจราจร
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับกฎหมายจราจร การควบคุมบังคับรถยนต ตรวจสอบสภาพรถยนต การ
ขับรถยนตในสภาวะตางๆ การออกรถ ชะลอความเร็ว หยุดรถ จอดรถ ขับรถอยางปลอดภัยตามกฎจราจร มี
มารยาทและการบํารุงรักษารถยนต
2101-2110

การขับขี่รถจักรยานยนต

2

(3)

จุดประสงครายวิชา
1. เพื่อใหมีความเขาใจกฎจราจร การเตรียมและการขับขี่จักรยานยนตอยางปลอดภัย
2. เพื่อใหมีความสามารถขับขี่รถจักรยานยนตอยางปลอดภัยตามกฎจราจร
และการบํารุงรักษา
รถจักรยานยนต
3. เพื่อใหมีกิจนิสยั ที่ดีในการขับขี่จักรยานยนต มีมารยาทในการขับขี่ และคํานึงถึงกฎจราจร
มาตรฐานรายวิชา
1. เขาใจหลักการขับขี่จักรยานยนตตามกฎจราจร
2. บํารุงรักษาจักรยานยนตประจําวัน
3. เตรียมและตรวจสภาพรถจักรยานยนตกอนการใชงาน
4. ขับขี่จักรยานยนตในสภาวะตาง ๆ ตามกฎจราจร
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติการเตรียมรถจักรยานยนต ติดเครื่องยนต ขับขี่จักรยานยนตในสภาวะตางๆ การออก
รถ ชะลอความเร็ว หยุดรถ จอดรถ ขับขี่อยางปลอดภัยตามกฎจราจร และการบํารุงรักษารถจักรยานยนต

หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2545 (ปรับปรุง พ.ศ. 2546)

ปวช. 2545

~ 23 ~
2101-2111

ศูนยบริการรถยนต

2

(2)

จุดประสงครายวิชา
1. เพื่อใหมีความเขาใจหลักการดําเนินงานของศูนยบริการรถยนต หนาที่รับผิดชอบของพนักงานใน
ศูนย กฎหมายแรงงาน การคํานวณภาษี การวางแผนงานบริการ การบริหารงานอะไหล การ
ประมาณราคา กลยุทธการขาย และคุณธรรมจริยธรรมของบุคลากรในศูนยบริการรถยนต
2. เพื่อใหสามารถวางแผนการดําเนินงานของศูนยบริการรถยนต บริหารบุคลากรในศูนยบริการ
คํานวณภาษี บริหารงานอะไหล และประมาณราคาคาบริการได
3. เพื่อใหมีกิจนิสยั ที่ดีในการทํางาน มีคุณธรรมจริยธรรม และจิตสํานึกที่ดีในการดําเนินงานธุรกิจ
ชางยนต
มาตรฐานรายวิชา
1. เขาใจหลักการและวิธีการดําเนินงานศูนยบริการรถยนต
2. วางแผนการเกี่ยวกับการรับรถ การจายงาน การตรวจสอบงาน การสงมอบงาน การควบคุมสตอก
อะไหล และการจัดบํารุงรักษาโรงงาน
3. ประมาณราคาคาบริการ คํานวณภาษีของศูนยบริการและจัดระบบการทํางานของบุคลากรให
เปนไปตามกฎหมายแรงงาน
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาหลักการดําเนินงานศูนยบริการรถยนต หนาที่ความรับผิดชอบและคุณลักษณะของพนักงานใน
ศูนยบริการรถยนต ผูจัดการ พนักงานขับรถ หัวหนาชาง ชางซอมบํารุง พนักงานอะไหล พนักงานวิเคราะห
ปญหารถยนต กฎหมายแรงงาน การคํานวณภาษี การวางแผนงานบริการ การบริหารงานอะไหล การประมาณ
ราคา กลยุทธการขาย
2101-2112

งานเขียนแบบชางยนต

2

(4)

จุดประสงครายวิชา
1. เพื่อใหมีความเขาใจหลักการอานและเขียนแบบภาพฉาย ภาพประกอบ ภาพแยกชิ้น ภาพตัด
ชิ้นสวนเครื่องยนต และระบบตางๆ ของรถยนต
2. เพื่อใหสามารถเขียนแบบชิ้นสวนและระบบตางๆ ของรถยนต
3. เพื่อใหมีกิจนิสยั ในการทํางานดวยความเปนระเบียบเรียบรอย ประณีต รอบคอบ และปลอดภัย
มาตรฐานรายวิชา
1. เขาใจหลักการอานและเขียนแบบเครื่องกลงานชิ้นสวนเครื่องยนตและรถยนต
2. เขียนแบบภาพฉาย ภาพประกอบ ภาพแยกชิ้น ภาพตัดชิ้นสวนเครื่องยนต
3. เขียนแบบภาพฉาย ภาพประกอบ ภาพแยกชิ้นสวน ภาพตัดชิ้นระบบตางๆ รถยนต
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติการอานและเขียนแบบภาพฉาย ภาพประกอบ ภาพแยกชิ้น ภาพตัดชิ้นสวน
เครื่องยนตและระบบตางๆ ของรถยนต จากแบบและจากของจริง

สาขาวิชาเครื่องกล

ประเภทวิชาอุตสาหกรรม

~ 24 ~
2101-2113

คณิตศาสตรชางยนต

2

(2)

จุดประสงครายวิชา
1. เพื่อใหมีความเขาใจหลักการคํานวณเกี่ยวกับงานชางยนต
2. เพื่อใหสามารถคํานวณหาคาที่ตองการในงานชางยนต
3. เพื่อใหมีกิจนิสยั ที่ดีในการทํางาน มีความประณีตรอบคอบในการทํางาน
มาตรฐานรายวิชา
1. เขาใจหลักการคํานวณเกี่ยวกับงานชางยนต
2. คํานวณสมรรถนะเครื่องยนต
3. คํานวณระบบสงกําลังรถยนต
4. คํานวณระบบเครื่องลางรถยนต
5. คํานวณความเร็วรถยนต
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาหลักการคํานวณเกี่ยวกับงานชางยนต ระบบหนวย สมรรถนะของเครื่องยนต ระบบสงกําลัง
เครื่องลางรถยนต และความเร็วรถยนต
2101-2114

งานวัดละเอียดชางยนต

2

(3)

จุดประสงครายวิชา
1. เพื่อใหมีความเขาใจหลักการอาน การใชและบํารุงรักษาเครื่องมือวัดละเอียด
2. เพื่อใหสามารถใชเครื่องมือวัดละเอียดตรวจสอบชิ้นสวนตางๆ ในงานชางยนต
3. เพื่อใหมีกิจนิสยั ในการทํางานดวยความเปนระเบียบเรียบรอย ประณีตรอบคอบ และ ปลอดภัย
มาตรฐานรายวิชา
1. เขาใจหลักการและวิธีการใชเครื่องมือวัดละเอียดในงานเครื่องกล
2. ใช ปรับตั้ง บํารุงรักษาเครื่องมือวัดละเอียดในงานเครื่องกล
3. ตรวจสอบชิ้นสวนตาง ๆ ของเครื่องยนต
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติการอานคา การใชและบํารุงรักษาเครื่องมือวัดละเอียด การใชเครื่องมือวัดละเอียด
ตรวจสอบชิ้นสวนตางๆ ในงานชางยนต

หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2545 (ปรับปรุง พ.ศ. 2546)

ปวช. 2545

~ 25 ~
2101-2115

เชื้อเพลิงและวัสดุหลอลื่น

2

(2)

จุดประสงครายวิชา
1. เพื่อใหมีความเขาใจ พื้นฐาน หลักการ และกระบวนการผลิต เชื้อเพลิงวัสดุหลอลื่น สารหลอเย็น
น้ํามันไฮดรอลิก สําหรับยานยนต
2. เพื่อใหสามารถเลือกใชเชื้อเพลิงและวัสดุหลอลื่นไดอยางเหมาะสม
3. เพื่อใหมีความสํานึกที่ดีในการเลือกใชเชื้อเพลิงและวัสดุหลอลื่นใหถูกตอง ประหยัดและรักษา
สภาพแวดลอม
มาตรฐานรายวิชา
1. เขาใจกระบวนการผลิตเชื้อเพลิงและวัสดุหลอลื่น
2. เลือกใชเชื้อเพลิงยานยนต
3. เลือกใชวัสดุหลอลื่นยานยนต
4. เลือกใชสารหลอเย็นยานยนต
5. เลือกใชน้ํามันไฮดรอลิกสยานยนต
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาแหลงกําเนิด กระบวนการผลิต ชนิด คุณสมบัติของวัสดุ การเลือกใชและการเก็บรักษาเชื้อเพลิง
วัสดุหลอลื่น สารหลอเย็น น้ํามันไฮดรอลิกสําหรับยานยนต
2101-2116

งานระบบฉีดเชือ้ เพลิงอิเล็กทรอนิกส

2

(4)

จุดประสงครายวิชา
1. เพื่อใหมีความเขาใจหลักการทํางาน การตรวจสภาพ การแกไขขอขัดของระบบฉีด เชื้อเพลิง
อิเล็กทรอนิกส
2. เพื่อใหมีความสามารถตรวจสภาพ บํารุงรักษา แกไขขอขัดของ รวมทั้งประมาณราคา
คาบริการระบบฉีดเชื้อเพลิงอิเล็กทรอนิกส
3. เพื่อใหมีกิจนิสยั ในการทํางานดวยความเปนระเบียบเรียบรอย ตรงตอเวลา ประณีต รอบคอบและ
ปลอดภัย
มาตรฐานรายวิชา
1. เขาใจหลักการทํางาน ลักษณะ โครงสรางของระบบฉีดเชื้อเพลิงอิเล็กทรอนิกส
2. บํารุงรักษาระบบ
3. ตรวจสภาพระบบ แกไขขอขัดของระบบ
4. ปรับแตงเครื่องยนต
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับหลักการทํางานของระบบฉีดเชื้อเพลิงอิเล็กทรอนิกส การตรวจสภาพ การ
บํารุงรักษา การแกไขขอขัดของ และการปรับแตงเครื่องยนต ระบบฉีดเชื้อเพลิงอิเล็กทรอนิกส รวมทั้งการ
ประมาณราคาคาบริการ

สาขาวิชาเครื่องกล

ประเภทวิชาอุตสาหกรรม

~ 26 ~
2101-2117

งานบริการยานยนต

*

(*)

จุดประสงครายวิชา
1. เพื่อใหมีความเขาใจหลักการบริการยานยนต และการประมาณราคาคาบริการ
2. เพื่อใหมีความสามารถในการบริการและประมาณราคาคาบริการงาน สาขางานยานยนต
3. เพื่อใหมีกิจนิสยั ที่ดีในการทํางาน รับผิดชอบ รอบคอบ ตรงตอเวลา รักษาความสะอาด
ปฏิบัติงานโดยคํานึงถึงการรักษาสภาพแวดลอม และความปลอดภัย
มาตรฐานรายวิชา
1. เขาใจหลักการบริการยานยนต
2. บริการยานยนต
3. ประมาณราคาคาบริการ
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับการบริการและประมาณราคาคาบริการ สาขางานยานยนต
2101-2201

งานเครื่องตนกําลังอุตสาหกรรม

3

(6)

จุดประสงครายวิชา
1. เพื่อใหมีความเขาใจหลักการทํางานของเครื่องตนกําลังดีเซล การถอดประกอบ และตรวจสภาพ
ชิ้นสวน
2. เพื่อใหสามารถตรวจซอมและปรับแตงเครื่องตนกําลังดีเซล
3. เพื่อใหสามารถบํารุงรักษา บริการระบบตางๆ ของเครื่องตนกําลังดีเซล รวมทั้งประมาณราคา
คาบริการ
4. เพื่อใหมีกิจนิสยั ที่ดีในการทํางานดวยความเปนระเบียบเรียบรอย ประณีตรอบคอบและปลอดภัย
มาตรฐานรายวิชา
1. เขาใจหลักการทํางาน บํารุงรักษาเครื่องตนกําลังอุตสาหกรรม
2. ถอดประกอบเครื่องตนกําลังดีเซล
3. ตรวจซอมระบบเครื่องตนกําลังดีเซล
4. ปรับแตงระบบเครื่องตนกําลังดีเซล
5. บํารุงรักษาเครื่องตนกําลังดีเซล
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับหลักการทํางาน การถอดประกอบ ตรวจซอม ปรับแตงและบํารุงรักษา ระบบ
ฉีดเชื้อเพลิง ระบบประจุอากาศ ระบบไอดี ระบบไอเสีย ระบบหลอลื่น ระบบระบายความรอน เครื่องควบคุม
ความเร็ว ระบบสตารตและชวยสตารตของเครื่องตนกําลังดีเซล และการประมาณราคาคาบริการ

หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2545 (ปรับปรุง พ.ศ. 2546)

ปวช. 2545

~ 27 ~
2101-2202

งานเครื่องจักรกลอุตสาหกรรม

3

(6)

จุดประสงครายวิชา
1. เพื่อใหมีความเขาใจหลักการทํางานของเครื่องจักรกลอุตสาหกรรม การถอดประกอบและตรวจ
สภาพชิ้นสวน
2. เพื่อใหสามารถตรวจซอมและบํารุงรักษาเครื่องจักรกลอุตสาหกรรม
3. เพื่อใหมีกิจนิสยั ในการทํางานดวยความเปนระเบียบเรียบรอย ประณีตรอบคอบ และปลอดภัย
มาตรฐานรายวิชา
1. เขาใจหลักการทํางาน ถอดประกอบเครื่องจักรกลอุตสาหกรรม
2. ถอดประกอบเครื่องจักรกลอุตสาหกรรม
3. ตรวจสภาพเครื่องจักรกลอุตสาหกรรม
4. บํารุงรักษาเครื่องจักรกลอุตสาหกรรม
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับหลักการทํางาน การถอดประกอบ ตรวจสภาพและบํารุงรักษา เครื่องอัด
อากาศ เครื่องสูบ เครื่องกําเนิดไอน้ํา กังหันลม กังหันแกส กังหันน้ํา กังหันไอน้ํา มอเตอรไฟฟา เยนเนอเร
เตอร และอุปกรณควบคุมความปลอดภัย
2101-2203

งานเครื่องทําความเย็นและปรับอากาศ

3

(6)

จุดประสงครายวิชา
1. เพื่อใหมีความเขาใจหลักการทํางานของเครื่องทําความเย็นและปรับอากาศ
การถอดประกอบและตรวจสภาพชิ้นสวน
2. เพื่อใหสามารถติดตั้งและบํารุงรักษา ระบบเครื่องทําความเย็นและปรับอากาศ
3. เพื่อใหสามารถประมาณราคาคาบริการ
4. เพื่อใหมีกิจนิสยั ในการทํางานดวยความเปนระเบียบเรียบรอย ประณีต รอบคอบ และปลอดภัย
มาตรฐานรายวิชา
1. เขาใจหลักการทํางาน ติดตั้ง บํารุงรักษาเครื่องทําความเย็นและปรับอากาศ
2. ถอดประกอบอุปกรณเครื่องทําความเย็นและปรับอากาศ
3. แกไขขอขัดของเครื่องทําความเย็นและปรับอากาศ
4. บริการระบบเครื่องทําความเย็นและปรับอากาศ
5. บํารุงรักษาระบบเครื่องทําความเย็นและปรับอากาศ
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับหลักการทํางาน การถอดประกอบและตรวจสภาพอุปกรณเครื่องทําความเย็น
และปรับอากาศ ทําสุญญากาศและเติมสารทําความเย็น ตอวงจรไฟฟาควบคุมอุปกรณ ติดตั้งและบํารุงรักษา
ระบบเครื่องทําความเย็นและปรับอากาศ และการประมาณราคาคาบริการ

สาขาวิชาเครื่องกล

ประเภทวิชาอุตสาหกรรม

~ 28 ~
2101-2204

งานเครื่องมือกลเครื่องกลอุตสาหกรรม

3

(6)

จุดประสงครายวิชา
1. เพื่อใหมีความเขาใจหลักการทํางานของเครื่องมือกลเครื่องกลอุตสาหกรรม
2. เพื่อใหสามารถใชเครื่องมือวัดละเอียดและเครื่องมือกลเครือ่ งกลอุตสาหกรรมในการปรับปรุง
สภาพชิ้นสวน
3. เพื่อใหสามารถบํารุงรักษาเครื่องมือวัดละเอียดและเครื่องมือกลเครื่องกลอุตสาหกรรม
4. เพื่อใหสามารถประมาณราคาคาบริการ
5. เพื่อใหมีกิจนิสยั ในการทํางานดวยความเปนระเบียบเรียบรอย ประณีตรอบคอบ และปลอดภัย
มาตรฐานรายวิชา
1. เขาใจหลักการทํางาน ใชและบํารุงรักษาเครื่องมือกลเครื่องกลอุตสาหกรรม
2. ปรับปรุงสภาพชิ้นสวนเครื่องกลอุตสาหกรรมดวยเครื่องมือกล
3. ใชและบํารุงรักษาเครื่องมือวัดละเอียด
4. บํารุงรักษาเครื่องมือกลปรับปรุงสภาพชิ้นสวน
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติการตรวจสภาพชิ้นสวน การใชเครื่องมือวัดละเอียด การใชเครื่องมือกลปรับปรุง
สภาพชิ้นสวน การบํารุงรักษาเครื่องมือวัดละเอียดและเครื่องมือกลเครือ่ งกลอุตสาหกรรม และการประมาณ
ราคาคาบริการ
2101-2205

งานทดสอบปมและหัวฉีด

3

(6)

จุดประสงครายวิชา
1. เพื่อใหมีความเขาใจหลักการถอดประกอบและตรวจสภาพชิน้ สวนปมและหัวฉีด
2. เพื่อใหสามารถเปลี่ยนและปรับแตงชิ้นสวน รวมทั้งประมาณราคาคาบริการ
3. เพื่อใหมีกิจนิสยั ในการทํางานดวยความเปนระเบียบเรียบรอย ประณีต รอบคอบ และปลอดภัย
มาตรฐานรายวิชา
1. เขาใจหลักการทดสอบปมและหัวฉีด
2. ตรวจสภาพปมน้ํามันเชื้อเพลิงและหัวฉีด
3. ถอดประกอบปมน้ํามันเชื้อเพลิงและหัวฉีด
4. เปลี่ยนชิ้นสวนปมน้ํามันเชื้อเพลิงและหัวฉีด
5. ปรับแตงปมน้ํามันเชื้อเพลิงและหัวฉีด
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติการใชเครื่องมือพิเศษทดสอบ ตรวจสภาพ ถอดประกอบ เปลี่ยนและปรับแตง
ชิ้นสวนหัวฉีดและปมน้ํามันเชื้อเพลิงดีเซล และการประมาณราคาคาบริการ

หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2545 (ปรับปรุง พ.ศ. 2546)

ปวช. 2545

~ 29 ~
2101-2206

งานเครื่องมือวัดอุตสาหกรรม

3

(6)

จุดประสงครายวิชา
1. เพื่อใหมีความเขาใจหลักการวัดของเครื่องมือวัดอุตสาหกรรม
2. เพื่อใหสามารถบํารุงรักษาเครื่องมือวัดอุตสาหกรรม
3. เพื่อใหมีกิจนิสยั ในการทํางานดวยความเปนระเบียบเรียบรอย ประณีต รอบคอบ และปลอดภัย
มาตรฐานรายวิชา
1. เขาใจหลักการเครื่องมือวัดอุตสาหกรรม
2. วัดคาตาง ๆ ในงานอุตสาหกรรม
3. บํารุงรักษาเครื่องมือวัดอุตสาหกรรม
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติการวัดความดัน ความเร็ว อัตราการไหล ความชื้น อุณหภูมิ ความถวงจําเพาะ ความ
หนาแนน ความหนืด ความเปนกรดเปนดาง ระดับเสียง กําลังงานไฟฟา การติดตั้งและบํารุงรักษาเครื่องมือวัด
ในงานอุตสาหกรรม
2101-2207

งานสงถายกําลัง

2

(4)

จุดประสงครายวิชา
1. เพื่อใหมีความเขาใจหลักการทํางานของอุปกรณในงานสงถายกําลัง
2. เพื่อใหสามารถบํารุงรักษาอุปกรณในงานสงถายกําลัง
3. เพื่อใหมีกิจนิสยั ในการทํางานดวยความเปนระเบียบเรียบรอย ประณีต รอบคอบ และปลอดภัย
มาตรฐานรายวิชา
1. เขาใจหลักการสงถายกําลัง
2. ทดลองการสงถายกําลัง
3. บํารุงรักษาระบบการสงถายกําลัง
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับหลักการทํางาน การขับเชิงกล การเคลื่อนที่และความเร็วของเฟอง โซ ลูก
เบี้ยว สายพาน คับปลิ้ง ขอตอ เพลา และการบํารุงรักษา
2101-2208

งานเขียนแบบเครื่องกลดวยคอมพิวเตอร

2

(4)

จุดประสงครายวิชา
1. เพื่อใหมีความเขาใจหลักการเขียนแบบเครื่องกลโดยใชคอมพิวเตอร
2. เพื่อใหสามารถเขียนแบบเครื่องกลโดยใชคอมพิวเตอร
3. เพื่อใหมีกิจนิสยั ในการทํางานดวยความเปนระเบียบเรียบรอย ประณีต รอบคอบ และปลอดภัย
มาตรฐานรายวิชา
1. เขาใจหลักการเขียนแบบเครื่องกลดวยคอมพิวเตอร
2. เขียนแบบโดยใชโปรแกรมคอมพิวเตอรชว ย
สาขาวิชาเครื่องกล

ประเภทวิชาอุตสาหกรรม

~ 30 ~
3. บํารุงรักษาคอมพิวเตอรและอุปกรณ
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติการใชโปรแกรมพื้นฐาน ชุดคําสั่ง การเขียนแบบภาพ 2 มิติ 3 มิติ การแสดงภาพ การ
จัดไฟล การพิมพและการพลอต การใชโปรแกรม CAD และการบํารุงรักษา
2101-2209

กลศาสตรเครื่องกล

3

(3)

จุดประสงครายวิชา
1. เพื่อใหมีความเขาใจหลักกลศาสตรและการประยุกตในงานเครื่องกล
2. เพื่อใหสามารถคํานวณหาคาตางๆ ที่จําเปนในงานเครื่องกล
3. เพื่อใหมีกิจนิสยั ในการทํางานดวยความเปนระเบียบเรียบรอย ประณีต รอบคอบ และปลอดภัย
4. เพื่อใหมีเจตคติที่ดีตอหลักกลศาสตรที่เกี่ยวกับงานเครื่องกล
มาตรฐานรายวิชา
1. เขาใจหลักกลศาสตรและการประยุกตในงานเครื่องกล
2. คํานวณการสมดุลและการเคลื่อนที่
3. คํานวณงานและพลังงาน
4. คํานวณสมบัติของวัสดุ
5. คํานวณสมบัติของของไหลและเทอรโมไดนามิกส
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาระบบแรง การสมดุล การเคลื่อนที่ในแนวเสนตรง การเคลื่อนที่ในแนวโคง ความเสียดทาน
ความเร็ว งานและพลังงานความเคนและความเครียดของวัสดุ สมบัติของของไหล สมบัติทางเทอรโม
ไดนามิกสเบื้องตน และการประยุกตใชในงานเครื่องกล
2101-2210 คณิตศาสตรเครื่องกล
3 (3)
จุดประสงครายวิชา
1. เพื่อใหมีความเขาใจหลักการประยุกตคณิตศาสตรใชกับงานเครื่องกล
2. เพื่อใหสามารถคํานวณหาคาตางๆ ที่จําเปนในงานเครื่องกล
3. เพื่อใหมีกิจนิสยั ในการทํางานดวยความเปนระเบียบเรียบรอย ประณีต รอบคอบ ตรงตอเวลาและ
ปลอดภัย
4. เพื่อใหมีเจตคติที่ดีตอหลักคณิตศาสตรที่เกี่ยวกับงานเครื่องกล
มาตรฐานรายวิชา
1. เขาใจหลักการประยุกตคณิตศาสตรในเครื่องจักรกล
2. คํานวณความยาว พื้นที่ ปริมาตรและน้ําหนักของวัสดุรูปทรงตาง ๆ
3. คํานวณอัตราทดของเครื่องจักรกล
4. คํานวณลิมิตและดิฟเฟอรเรนเซียล
5. คํานวณอินติกรัล

หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2545 (ปรับปรุง พ.ศ. 2546)

ปวช. 2545

~ 31 ~
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาหลักการคํานวณ ความยาว พื้นที่ ปริมาตรและน้ําหนักของวัสดุรูปทรงตางๆ ความเร็ว อัตราทด
ของเครื่องจักรกล การประยุกตลิมิต ดิฟเฟอรเรนเชียล และอินติกรัลในงานทางเครื่องกล
2101-2211

เครื่องกําเนิดไอน้ํา

2

(2)

จุดประสงครายวิชา
1. เพื่อใหมีความเขาใจหลักการทํางานของเครื่องกําเนิดไอน้ําและอุปกรณอื่น ๆ
2. เพื่อใหมีความเขาใจในการนําไอน้ําไปใชในงานอุตสาหกรรม
3. เพื่อใหมีกิจนิสยั ในการทํางานดวยความเปนระเบียบเรียบรอย ประณีต รอบคอบ ตรงตอเวลาและ
ปลอดภัย
มาตรฐานรายวิชา
1. เขาใจหลักการทํางานของเครื่องกําเนิดไอน้ําและอุปกรณประกอบ
2. เขาใจหลักการของกระบวนการนําไอน้ําไปใชในงานอุตสาหกรรม
3. เขาใจวิธีการบํารุงรักษาเครื่องกําเนิดไอน้ําและอุปกรณอื่น ๆ
4. วางแผน ดําเนินการควบคุมเครื่องกําเนิดไอน้าํ ตามขอกําหนด กฎหมายที่เกี่ยวของ
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาประเภท หลักการทํางานและการบํารุงรักษาเครื่องกําเนิดไอน้ํา เตาและอุปกรณการเผาไหม
ระบบการกําจัดขี้เถา ระบบน้ําเลี้ยง ระบบไอน้ําและการนําไปใชงาน เครื่องจักรไอน้ํา กังหันไอน้ํา อุปกรณ
ควบคุมความปลอดภัย และกฎหมายเกี่ยวกับการควบคุมเครื่องกําเนิดไอน้ํา
2101-2212

เครื่องสูบและเครื่องอัดอากาศ

2

(2)

จุดประสงครายวิชา
1. เพื่อใหมีความเขาใจในหลักการทํางานของเครื่องสูบและเครื่องอัดอากาศ
2. เพื่อใหมีความเขาใจในการแกไขขอขัดของและการบํารุงรักษา
3. เพื่อใหมีกิจนิสยั ในการทํางานดวยความเปนระเบียบเรียบรอย ประณีต รอบคอบ ตรงตอเวลาและ
ปลอดภัย
มาตรฐานรายวิชา
1. เขาใจหลักการทํางานเครื่องสูบและเครื่องอัดอากาศ
2. เขาใจวิธีการแกไขขอขัดของของเครื่องสูบและเครื่องอัดอากาศ
3. จัดทําตารางการบํารุงรักษาเครื่องสูบและเครื่องอัดอากาศ
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาหลักการทํางาน สวนประกอบและการบํารุงรักษา เครื่องสูบและเครื่องอัดอากาศ อุปกรณ
ควบคุมความปลอดภัย ระบบทอและวาลว เครื่องตนกําลัง การติดตั้งและแกไขขอขัดของ

สาขาวิชาเครื่องกล

ประเภทวิชาอุตสาหกรรม

~ 32 ~
2101-2213

เชื้อเพลิงและวัสดุหลอลื่นอุตสาหกรรม

2

(2)

จุดประสงครายวิชา
1. เพื่อใหมีความเขาใจหลักการใชเชื้อเพลิงและวัสดุหลอลื่นในงานอุตสาหกรรม
2. เพื่อใหมีกิจนิสยั ในการทํางานดวยความเปนระเบียบเรียบรอย ประณีต รอบคอบ ตรงตอเวลาและ
ปลอดภัย
มาตรฐานรายวิชา
1. เขาใจหลักการใชเชื้อเพลิงและวัสดุหลอลื่นในงานอุตสาหกรรม
2. เขาใจวิธีการปรับปรุงคุณภาพเชื้อเพลิง
3. เขาใจคุณสมบัติของเชื้อเพลิงและวัสดุหลอลืน่ อุตสาหกรรม
4. เขาใจวิธีการเก็บรักษาเชื้อเพลิงและวัสดุหลอลื่นอุตสาหกรรม
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาหลักการจําแนกชนิด คุณสมบัติของเชื้อเพลิงอุตสาหกรรม เชื้อเพลิงแข็ง เชื้อเพลิงเหลว และ
เชื้อเพลิงแกส วัสดุหลอลื่น การปรับปรุงคุณภาพเชื้อเพลิง การนําไปใชในงานอุตสาหกรรม และการเก็บรักษา
2101-2214

การอนุรักษพลังงานในโรงงานอุตสาหกรรม

2

(2)

จุดประสงครายวิชา
1. เพื่อใหมีความเขาใจหลักการอนุรักษพลังงานในโรงงานอุตสาหกรรม
2. เพื่อใหมีความตระหนักตอการอนุรักษพลังงาน
มาตรฐานรายวิชา
1. เขาใจหลักการอนุรักษพลังงานในโรงงานอุตสาหกรรม
2. เขาใจหลักการใชพลังงานความรอนและพลังงานไฟฟาในโรงงานอุตสาหกรรม
3. เขาใจการปรับปรุงระบบการใชพลังงาน
4. เขาใจกฎหมายเกี่ยวกับการอนุรักษพลังงานในโรงงานอุตสาหกรรม
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาหลักการใชพลังงานความรอนและพลังงานไฟฟาในโรงงานอุตสาหกรรม การปรับปรุงระบบ
การใชพลังงาน เทคนิคการประหยัดพลังงาน พลังงานทดแทน และกฎหมายที่เกี่ยวของกับการอนุรักษพลังงาน
ในโรงงานอุตสาหกรรม
2101-2215

งานบริการเครื่องกลอุตสาหกรรม

*

(*)

จุดประสงครายวิชา
1. เพื่อใหมีความเขาใจหลักการบริการงานเครื่องกลอุตสาหกรรมและการประมาณราคาคาบริการ
2. เพื่อใหมีความสามารถในการบริการและประมาณราคาคาบริการงาน
สาขางานเครื่องกล
อุตสาหกรรม
3. เพื่อใหมีกิจนิสยั ที่ดีในการทํางาน รับผิดชอบ รอบคอบ ตรงตอเวลา รักษาความสะอาด
ปฏิบัติงานโดยคํานึงถึงการรักษาสภาพแวดลอม และความปลอดภัย
หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2545 (ปรับปรุง พ.ศ. 2546)

ปวช. 2545

~ 33 ~
มาตรฐานรายวิชา
1. เขาใจหลักการบริการงานเครื่องกลอุตสาหกรรม
2. บริการงานเครื่องกลอุตสาหกรรม
3. ประมาณราคาคาบริการงานเครื่องกลอุตสาหกรรม
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติการบริการและประมาณราคาคาบริการ สาขางานเครื่องกลอุตสาหกรรม
2101-2301

งานติดตั้งเครื่องยนตเรือ

3

(6)

จุดประสงครายวิชา
1. เพื่อใหมีความเขาใจหลักการติดตั้งเครื่องยนตเรือ การขยายแบบชิ้นสวน สวนประกอบในการ
ติดตั้งเครื่องยนต
2. เพื่อใหสามารถติดตั้งเครื่องยนตเรือและอุปกรณ
3. เพื่อใหมีกิจนิสยั ที่ดีในการทํางานดวยความเปนระเบียบเรียบรอย
มีความรับผิดชอบในการ
ทํางาน
มาตรฐานรายวิชา
1. เขาใจหลักการ วิธีการ ขั้นตอนการติดตั้งเครื่องยนตเรือ
2. ขยายแบบงานติดตั้งเครื่องยนตเรือ
3. ติดตั้งเครื่องยนตเรือและอุปกรณ
4. เทียบศูนยเพลาใบจักร
5. ทดสอบการเดินเรือ
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติหลักการเลือกประเภทของเรือ การเลือกเครื่องยนต การขยายแบบงานติดตั้ง
เครื่องยนต การติดตั้งแทนเครื่องยนต หูรับเครื่องยนต กระบอกเพลา เพลาใบจักร หางเสือ ระบบน้ําหลอเย็น
ระบบไอเสีย ระบบน้ํามันเชื้อเพลิง อุปกรณควบคุมเครื่องยนต การเทียบศูนยเพลาใบจักร และการทดสอบการ
เดินเรือ
2101-2302

งานซอมเครื่องยนตเรือ

3

(6)

จุดประสงครายวิชา
1. เพื่อใหมีความเขาใจหลักการตรวจซอมและการวิเคราะหเครื่องยนตเรือ
2. เพื่อใหมีทักษะในการซอมเครื่องยนตเรือ รวมทั้งประมาณราคาคาบริการ
3. เพื่อใหมีกิจนิสยั ในการทํางานดวยความเปนระเบียบเรียบรอย มีวินัยในการทํางาน
มาตรฐานรายวิชา
1. เขาใจหลักการตรวจซอมเครื่องยนตเรือ
2. ปรับปรุงสภาพเครื่องยนตเรือ
3. ทดสอบประสิทธิภาพเครื่องยนตเรือ

สาขาวิชาเครื่องกล
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~ 34 ~
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติการหาขอขัดของโดยใชการตรวจพินิจ และการใชเครื่องมือพิเศษ ปรับปรุงสภาพ
ทดสอบประสิทธิภาพของเครื่องยนตเรือ รวมทั้งการประมาณราคาคาบริการ
2101-2303

งานสงกําลังเรือ

3

(6)

จุดประสงครายวิชา
1. เพื่อใหมีความเขาใจหลักการทํางานระบบสงกําลัง โซ สายพาน คลัตช เกียรเรือ เพลาใบจักร
กระบอกเพลา หางเสือ
2. เพื่อใหสามารถแกไขขอขัดของและบํารุงรักษาระบบสงกําลังเรือ
3. เพื่อใหมีกิจนิสยั ที่ดีในการทํางานดวยความรับผิดชอบ มีวินัยในการทํางาน
มาตรฐานรายวิชา
1. เขาใจหลักการสงกําลังเรือ
2. ถอดประกอบระบบสงกําลังเรือ
3. แกไขขอขัดของระบบสงกําลังเรือ
4. บํารุงรักษาระบบสงกําลังเรือ
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติการบริการระบบสงกําลัง โซ สายพาน คลัตช เกียรเรือ เพลาใบจักร กระบอกเพลา
หางเสือ การถอดประกอบ แกไขขอขัดของและบํารุงรักษา
2101-2304

งานไฟฟาเรือ

3

(6)

จุดประสงครายวิชา
1. เพื่อใหมีความเขาใจหลักการวิเคราะหและแกไขขอขัดของไฟฟาเรือ
2. เพื่อใหมีทักษะในการแกไขขอขัดของไฟฟาเรือ รวมทั้งประมาณราคาคาบริการ
3. เพื่อใหมีกิจนิสยั ในการทํางานดวยความเปนระเบียบเรียบรอย ประณีต รอบคอบ และปลอดภัย
มาตรฐานรายวิชา
1. เขาใจหลักการวิเคราะหและแกไขขอขัดของไฟฟาเรือ
2. ตรวจสอบอุปกรณไฟฟาเรือ
3. เดินสายไฟฟาเรือ
4. แกไขขอขัดของอุปกรณไฟฟาเรือ
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติการใชเครื่องมือวัดไฟฟา การแกไขขอขัดของอุปกรณไฟฟาเรือ เครื่องกลไฟฟา แผง
ควบคุมไฟฟา การประจุไฟฟาและการเดินสายไฟในทอ รวมทั้งประมาณราคาคาบริการ
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2101-2305

งานอานแบบขยายแบบเรือ

2

(3)

จุดประสงครายวิชา
1. เพื่อใหมีความเขาใจหลักการอานแบบขยายแบบสวนประกอบโครงสรางเรือ อุปกรณ ติดตั้ง
เครื่องยนตเรือ
2. เพื่อใหสามารถอานแบบขยายแบบสวนประกอบโครงสรางเรือ อุปกรณติดตั้งเครื่องยนตเรือ
3. เพื่อใหมีกิจนิสยั ที่ดีในการทํางาน มีความรับผิดชอบ
มาตรฐานรายวิชา
1. เขาใจหลักการอานแบบขยายแบบเรือ
2. เขียนแบบขยายแบบสวนประกอบโครงสรางเรือ
3. เขียนแบบขยายแบบอุปกรณติดตั้งเครื่องยนตเรือ
4. รางแบบจากหุนจําลองเรือ
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติงานเขียนแบบ ภาพยอ ขยาย สวนประกอบโครงสรางเรือ อุปกรณติดตั้งเครื่องยนต
เรือ การอานแบบ รางแบบจากหุนจําลองเรือ
2101-2306

งานทอ

2

(3)

จุดประสงครายวิชา
1. เพื่อใหมีความเขาใจหลักการติดตั้งอุปกรณงานทอ การเขียนแบบแผนคลี่ทอ
2. เพื่อใหสามารถติดตั้งอุปกรณงานทอ และเขียนแบบแผนคลี่ทอ
3. เพื่อใหมีกิจนิสยั ที่ดีในการทํางานดวยความเปนระเบียบเรียบรอย มีความคิดริเริ่มที่ดี
มาตรฐานรายวิชา
1. เขาใจหลักการติดตั้งอุปกรณงานทอ
2. ติดตั้งอุปกรณงานทอ
3. เขียนแบบแผนคลี่ทอ
4. อานผังการเดินทอ
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติการใชเครื่องมือ อุปกรณงานทอ ตัด ทําเกลียว ประกอบหนาแปลน ดัดเย็น งานเขียน
แบบแผนคลี่ทองอ การทําอุปกรณยึดเหนี่ยว การอานผังการเดินทอ
2101-2307

งานเครื่องสูบ

2

(4)

จุดประสงครายวิชา
1. เพื่อใหมีความเขาใจหลักการทํางานของเครื่องสูบ การออกแบบ การเลือกขนาด
2. เพื่อใหมีทักษะในการถอดประกอบ และทดสอบการทํางานเครื่องสูบประเภทตางๆ
3. เพื่อใหสามารถบํารุงรักษา บริการระบบเครื่องสูบทอและวาลว
4. เพื่อใหมีกิจนิสยั ที่ดีในการทํางานดวยความรับผิดชอบ มีวินัยในการทํางาน
สาขาวิชาเครื่องกล
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มาตรฐานรายวิชา
1. เขาใจหลักการทํางาน การออกแบบและการเลือกขนาดเครื่องสูบ
2. ถอดประกอบเครื่องสูบ
3. ทดสอบการทํางานเครื่องสูบ
4. แกไขขอขัดของเครื่องสูบ
5. บํารุงรักษาเครื่องสูบ
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับหลักการทํางาน การถอดประกอบ การทดสอบการทํางาน การออกแบบ การ
เลือกขนาด การติดตั้งเครื่องสูบ ระบบทอ วาลวชนิดตางๆ การบํารุงรักษา การแกไขขอขัดของของเครือ่ งสูบ
2101-2308

งานเดินเรือกล

2

(4)

จุดประสงครายวิชา
1. เพื่อใหมีความเขาใจกฎการเดินเรือในนานน้ําไทย
2. เพื่อใหมีความเขาใจการอานแผนที่ เข็มทิศ และสัญญาณตางๆ ที่เกี่ยวกับการเดินเรือ
3. เพื่อใหมีทักษะการเดินเรือในนานน้ําไทย
4. เพื่อใหมีกิจนิสยั ที่ดีในการทํางานดวยความเปนระเบียบเรียบรอย รอบคอบ ปลอดภัย
มาตรฐานรายวิชา
1. เขาใจกฎการเดินเรือในนานน้ําไทย
2. อานแผนที่ เข็มทิศและสัญญาณตาง ๆ
3. ปฏิบัติการเดินเรือกล
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติการเดินเรือตามกฎการเดินเรือในนานน้ําไทย การอานแผนที่ เข็มทิศ สัญญาไฟ ทุน
เครื่องหมาย ทุนสัญญาณ รวมทั้งกฎความปลอดภัยที่เกี่ยวกับการเดินเรือกล การชวยชีวิตคนบนเรือ
2101-2309

งานเครื่องทําความเย็นและปรับอากาศเรือ

3

(6)

จุดประสงครายวิชา
1. เพื่อใหมีความเขาใจหลักการติดตั้งเครื่องทําความเย็นและปรับอากาศเรือ
2. เพื่อใหสามารถติดตั้ง แกไขขอขัดของ เครื่องทําความเย็นและปรับอากาศ
3. เพื่อใหมีกิจนิสยั ในการทํางานดวยความเปนระเบียบเรียบรอย ประณีต รอบคอบ และปลอดภัย
มาตรฐานรายวิชา
1. เขาใจหลักการทํางาน การติดตั้งเครื่องทําความเย็นและปรับอากาศเรือ
2. ถอดประกอบอุปกรณเครื่องทําความเย็นและปรับอากาศเรือ
3. แกไขขอขัดของเครื่องทําความเย็นและปรับอากาศเรือ
4. บริการระบบเครื่องทําความเย็นและปรับอากาศเรือ
5. บํารุงรักษาระบบเครื่องทําความเย็นและปรับอากาศเรือ
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คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับการติดตั้งอุปกรณเครื่องทําความเย็นและปรับอากาศเรือ การทําสุญญากาศ
เติมสารทําความเย็น ตรวจหารอยรั่ว เติมน้ํามันหลอลื่น หาขอขัดของ ตรวจซอมอุปกรณในระบบปรับอากาศ
รวมทั้งการประมาณราคาคาบริการ
2101-2310

งานเครื่องกลเรือประมง

3

(6)

จุดประสงครายวิชา
1. เพื่อใหมีความเขาใจหลักการบริการและติดตั้งเครื่องกลเรือประมง
2. เพื่อใหมีทักษะในการบริการและติดตั้งเครื่องกลเรือประมง
3. เพื่อใหมีกิจนิสยั ในการทํางานดวยความเปนระเบียบเรียบรอย ประณีต รอบคอบ และปลอดภัย
มาตรฐานรายวิชา
1. เขาใจหลักการบริการและติดตั้งเครื่องกลเรือประมง
2. บริการเครื่องยนตเรือ
3. ติดตั้งอุปกรณเครื่องกลเรือประมง
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับการบริการเครื่องยนตเรือ การดัดแปลง และติดตั้งอุปกรณ ระบบกวาน
ระบบสงกําลัง ระบบบังคับเลี้ยวของเรือประมง
2101-2311

งานเขียนแบบเครื่องกลเรือ

2

(3)

จุดประสงครายวิชา
1. เพื่อใหมีความเขาใจหลักการเขียนแบบเครื่องกลเรือ
2. เพื่อใหสามารถเขียนแบบเครื่องกลเรือ
3. เพื่อใหมีกิจนิสยั ในการทํางานดวยความเปนระเบียบเรียบรอย ประณีตรอบคอบ
มาตรฐานรายวิชา
1. เขาใจหลักการเขียนแบบเครื่องกลเรือ
2. เขียนแบบภาพประกอบ
3. เขียนแบบภาพแยกชิ้น ภาพตัด
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับการกําหนดมาตรฐานชิ้นสวนและผิวงานเครื่องกล เครื่องกลเรือ การเขียน
แบบภาพประกอบ ภาพแยกชิ้น ภาพตัด การออกรายการวัสดุ อุปกรณติดตั้งเครื่องยนตเรือ

สาขาวิชาเครื่องกล
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2101-2312

การบริหารองคกรเรือ

2

(2)

จุดประสงครายวิชา
1. เพื่อใหมีความเขาใจบทบาทหนาที่ผูปฏิบัติงานเรือในแตละตําแหนง
และการประสานงาน
ระหวางเรือกับสํานักงานควบคุมเรือ
2. เพื่อใหสามารถประสานงานกับผูมีหนาที่รับผิดชอบในเรือและสํานักงานควบคุมเรือ
3. เพื่อใหมีมนุษยสัมพันธที่ดีกับผูที่มีหนาที่รับผิดชอบและสามารถรวมงานไดดีกับผูเกี่ยวของใน
องคกรเรือ
มาตรฐานรายวิชา
1. เขาใจบทบาทหนาที่ของผูปฏิบัติงานในแตละตําแหนงในเรือ
2. เขาใจการประสานงานระหวางเรือและสํานักงานควบคุมเรือ
3. เขาใจการใหและการขอความชวยเหลือในการปฏิบัติงานเรือ
4. เขาใจระเบียบวาดวยการปฏิบัติงานในเรือ
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาระเบียบวาดวยการปฏิบัติงานในเรือ บทบาทหนาที่ของผูปฏิบัติงานแตละตําแหนงในเรือ การ
ใหและขอความชวยเหลือในการปฏิบัติงานเรือ สายการบังคับบัญชา การสนับสนุนและประสานงานระหวาง
เรือกับสํานักงานควบคุมเรือ งานธุรกรรมเรือ และงานที่เกี่ยวของ
2101-2313

งานบริการเครื่องกลเรือ

*

(*)

จุดประสงครายวิชา
1. เพื่อใหมีความเขาใจหลักการบริการเครื่องกลเรือ และการประมาณราคาคาบริการ
2. เพื่อใหมีความสามารถในการบริการและประมาณราคาคาบริการงานเครื่องกลเรือ
3. เพื่อใหมีกิจนิสยั ที่ดีในการทํางาน รับผิดชอบ รอบคอบ ตรงตอเวลา รักษาความสะอาด
ปฏิบัติงานโดยคํานึงถึงการรักษาสภาพแวดลอม และความปลอดภัย
มาตรฐานรายวิชา
1. เขาใจหลักการบริการงานเครื่องกลเรือ
2. บริการงานเครื่องกลเรือ
3. ประมาณราคาคาบริการงานเครื่องกลเรือ
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติ การบริการและประมาณราคาคาบริการ สาขางานเครื่องกลเรือ
2101-2401

งานเครื่องตนกําลังเครื่องกลเกษตร

3

(6)

จุดประสงครายวิชา
1. เพื่อใหมีความเขาใจหลักการวิเคราะห แกไขขอขัดของเครื่องตนกําลังเครื่องกลเกษตร
2. เพื่อใหสามารถบํารุงรักษา บริการระบบตางๆ การประมาณราคาคาบริการของเครื่องตนกําลัง
เครื่องกลเกษตร
หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2545 (ปรับปรุง พ.ศ. 2546)
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3. เพื่อใหมีทักษะในการถอดประกอบ การตรวจซอมและแกไขขอขัดของเครื่องตนกําลังเครื่องกล
เกษตร
4. เพื่อใหมีกิจนิสยั ในการทํางานดวยความประณีต รอบคอบ และปลอดภัย
มาตรฐานรายวิชา
1. เขาใจหลักการทํางานเครื่องตนกําลังเครื่องกลเกษตร
2. ถอดประกอบเครื่องตนกําลังเครื่องกลเกษตร
3. ตรวจซอมระบบเครื่องตนกําลังเครื่องกลเกษตร
4. ปรับแตงระบบเครื่องตนกําลังเครื่องกลเกษตร
5. แกไขขอขัดของระบบเครื่องตนกําลังเครื่องกลเกษตร
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับหลักการทํางาน การถอดประกอบ การตรวจซอม การแกไขขอขัดของระบบ
เชื้อเพลิง ระบบหลอลื่น ระบบจุดระเบิด ระบบระบายความรอน ระบบไอดี-ไอเสียเครื่องควบคุมความเร็ว
ระบบสตารตและชวยสตารต ของเครื่องตนกําลังเครื่องกลเกษตรแกสโซลีนและดีเซล ทั้ง 2 จังหวะและ 4
จังหวะ และการประมาณราคาคาบริการ
2101-2402

งานเครื่องยนตเล็กเพื่อการเกษตร

3

(6)

จุดประสงครายวิชา
1. เพื่อใหมีความเขาใจหลักการวิเคราะห แกไขขอขัดของเครื่องยนตเล็กเพื่อการเกษตร
2. เพื่อใหมีทักษะในการบํารุงรักษา การถอดประกอบและแกไขขอขัดของของเครื่องยนตเล็กเพื่อ
การเกษตร
3. เพื่อใหมีกิจนิสยั ในการทํางานดวยความประณีตเรียบรอย และปลอดภัย
มาตรฐานรายวิชา
1. เขาใจหลักการทํางานเครื่องยนตเล็กเพื่อการเกษตร
2. ถอดประกอบเครื่องยนตเล็กเพื่อการเกษตร
3. ปรับแตงเครื่องยนตเล็กเพื่อการเกษตร
4. บํารุงรักษาเครื่องยนตเล็กเพือ่ การเกษตร
5. แกไขขอขัดของเครื่องยนตเล็กเพื่อการเกษตร
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับหลักการทํางาน การบริการ การบํารุงรักษา การถอดประกอบ การวิเคราะห
การแกไขขอขัดของ เครื่องยนตเล็กเพื่อการเกษตรทั้งแกสโซลีนและดีเซล จากเครื่องยนตที่ติดไดโดยเนนลําดับ
ขั้นตอน วิธีการที่ถูกตอง และการเก็บรักษาชิ้นสวน

สาขาวิชาเครื่องกล
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2101-2403

งานแทรกเตอรเบื้องตน

3

(6)

จุดประสงครายวิชา
1. เพื่อใหมีความเขาใจหลักการใชเครื่องมือ เครื่องมือพิเศษ ในการปรับแตงแกไขขอขัดของและ
บํารุงรักษาระบบตางๆ ของรถแทรกเตอร
2. เพื่อใหมีทักษะในการปรับแตง แกไขขอขัดของ และการบํารุงรักษาระบบตางๆ ของ
รถ
แทรกเตอร
3. เพื่อใหมีกิจนิสยั ที่ดีในการทํางานดวยความเปนระเบียบเรียบรอย ตรงตอเวลา รักษาความสะอาด
ปฏิบัติงานโดยคํานึงถึงการรักษาสภาพแวดลอม และความปลอดภัย
มาตรฐานรายวิชา
1. เขาใจหลักการทํางานของรถแทรกเตอร
2. ปรับแตงระบบตาง ๆ ของรถแทรกเตอร
3. แกไขขอขัดของของรถแทรกเตอร
4. บํารุงรักษาระบบตาง ๆ ของรถแทรกเตอร
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติการใชเครื่องมือ เครื่องมือพิเศษ การปรับแตง การแกไขขอขัดของ การบํารุงรักษา
ระบบเครื่องยนต ระบบไฟฟา ระบบสงกําลัง ระบบบังคับเลี้ยว ระบบไฮดรอลิกส และการใชรถแทรกเตอร
2101-2404

งานเครื่องจักรกลเตรียมดิน

3

(6)

จุดประสงครายวิชา
1. เพื่อใหมีความเขาใจหลักการวิเคราะหและแกไขขอขัดของเครื่องจักรกลเตรียมดิน
2. เพื่อใหมีทักษะในการไถ การถอดประกอบ การปรับแตง การบํารุงรักษาเครื่องจักรกลเตรียมดิน
3. เพื่อใหมีกิจนิสยั ที่ดีในการทํางานดวยความรอบคอบ ประณีต และความปลอดภัย
มาตรฐานรายวิชา
1. เขาใจหลักการทํางานของเครื่องจักรกลเตรียมดิน
2. ถอดประกอบเครื่องจักรกลเตรียมดิน
3. ตรวจสภาพชิ้นสวนเครื่องจักรเตรียมดิน
4. ปรับแตงและทดสอบเครื่องจักรกลเตรียมดิน
5. แกไขขอขัดของและบํารุงรักษาเครื่องจักรกลเตรียมดิน
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติการไถ การถอดประกอบ ตรวจสภาพชิ้นสวน การแกไขขอขัดของ ทดสอบ ปรับแตง
บํารุงรักษา เครื่องจักรกลเตรียมดินขั้นที่ 1 และขั้นที่ 2

หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2545 (ปรับปรุง พ.ศ. 2546)
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2101-2405

งานเครื่องจักรกลงานพืช

3

(6)

จุดประสงครายวิชา
1. เพื่อใหมีความเขาใจหลักการแยกประเภท หนาที่ การใชงาน และบํารุงรักษาเครื่องจักรกลงานพืช
2. เพื่อใหมีทักษะในการใชงาน แกไขขอขัดของ และการบํารุงรักษาเครื่องจักรกลงานพืช
3. เพื่อใหมีกิจนิสยั ในการทํางานดวยความเปนระเบียบเรียบรอย ตรงตอเวลา รักษาความ สะอาด
ปฏิบัติงานโดยคํานึงถึงการรักษาสภาพแวดลอม และปลอดภัย
มาตรฐานรายวิชา
1. เขาใจหลักการทํางานของเครื่องจักรกลงานพืช
2. ใชงานเครื่องจักรกลงานพืช
3. แกไขขอขัดของเครื่องจักรกลงานพืช
4. บํารุงรักษาเครื่องจักรกลงานพืช
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติการใชงาน การแกไขขอขัดของ การบํารุงรักษาเครื่องตนกําลัง กลไกการสงกําลัง
และการลําเลียง ของเครื่องจักรกลงานพืชไร พืชไรนา พืชผัก ผลไมและไมดอกไมประดับ
2101-2406

งานเครื่องจักรกลงานสัตว

3

(6)

จุดประสงครายวิชา
1. เพื่อใหมีความเขาใจหลักการใชงาน การแกไขขอขัดของและการบํารุงรักษาเครื่องจักรกลงาน
สัตว
2. เพื่อใหมีทักษะในการใชงาน การบํารุงรักษา การแกไขขอขัดของเครื่องจักรกลงานสัตว
3. เพื่อใหมีกิจนิสยั ในการทํางานดวยความรอบคอบ เรียบรอย และปลอดภัย
มาตรฐานรายวิชา
1. เขาใจหลักการทํางานเครื่องจักรกลงานสัตว
2. ใชงานเครื่องจักรกลงานสัตว
3. แกไขขอขัดของเครื่องจักรกลงานสัตว
4. บํารุงรักษาเครื่องจักรกลงานสัตว
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติการใชงาน การแกไขบกพรอง การบํารุงรักษาเครื่องตนกําลัง การสงกําลัง การขน
ถาย กลไกตางๆ ของเครื่องจักรกล งานสัตวปก งานสัตวใหญ งานสัตวเล็ก และงานสัตวน้ํา
2101-2407

งานเครื่องสูบและการสงน้ํา

3

(6)

จุดประสงครายวิชา
1. เพื่อใหมีความเขาใจหลักการใชงาน และบํารุงรักษาเครื่องสูบน้ําและระบบสงน้ํา
2. เพื่อใหมีทักษะในการบํารุงรักษา การใชงาน การถอดประกอบ การติดตั้งและการแกไข
ขอขัดของ ของเครื่องสูบน้ําและระบบสงน้ํา
สาขาวิชาเครื่องกล
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3. เพื่อใหมีกิจนิสยั ในการทํางานดวยความประณีต เรียบรอย และปลอดภัย
มาตรฐานรายวิชา
1. เขาใจหลักการทํางานเครื่องสูบและการสงน้ํา
2. สูบน้ําและสงน้ํา
3. ถอดประกอบเครื่องสูบ
4. ติดตั้งเครื่องสูบและระบบสงน้ํา
5. แกไขขอขัดของและการบํารุงรักษาเครื่องสูบและอุปกรณ
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติการบํารุงรักษา การใชงาน การถอดประกอบ การติดตั้ง การแกไขขอขัดของของ
เครื่องสูบน้ําและระบบสงน้ํา ระบบทอ วาลว อุปกรณพิเศษในระบบทอดูดและทอสงน้ํา
2101-2408

งานการชลประทาน

3

(6)

จุดประสงครายวิชา
1. เพื่อใหมีความเขาใจหลักการติดตั้ง การใชงาน และการบํารุงรักษางานการชลประทาน
2. เพื่อใหมีทักษะในการติดตั้ง การใชงาน วิธีการใหน้ํา และการบํารุงรักษา งานการชลประทาน
3. เพื่อใหมีกิจนิสยั ในการทํางานดวยความเปนระเบียบเรียบรอย ตรงตอเวลา รักษาความ สะอาด
การรักษาสภาพแวดลอม และความปลอดภัย
มาตรฐานรายวิชา
1. เขาใจหลักการทํางานและการใชงานของอุปกรณในงานชลประทาน
2. ติดตั้งระบบการชลประทาน
3. ปรับแตงและใชงานระบบการชลประทาน
4. บํารุงรักษาเครื่องมือและอุปกรณในการชลประทาน
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติการติดตั้งระบบ ทอ วาลว ปม หัวฉีดน้ํา การปรับแตง การใชงาน การบํารุงรักษา
เครื่องมือและอุปกรณที่ใชในการชลประทานแบบผิวดิน ใตผิวดิน ฉีดฝอย และแบบหยด การปลูกพืชและเลือก
วิธีการใหน้ําที่ถูกตอง
2101-2409 งานขับรถแทรกเตอร
2 (4)
จุดประสงครายวิชา
1. เพื่อใหมีความเขาใจหลักการบํารุงรักษาและการขับรถแทรกเตอร
2. เพื่อใหมีทักษะในการเตรียมการติดเครื่องยนต การขับรถแทรกเตอร และการตอพวงอุปกรณ
การเกษตร
3. เพื่อใหมีกิจนิสยั ในการทํางานดวยความปลอดภัยตามกฎจราจร และตรงตอเวลา
มาตรฐานรายวิชา
1. เขาใจหลักการ วิธีการขับรถแทรกเตอร
2. บํารุงรักษารถแทรกเตอร
3. ตรวจสอบสภาพรถแทรกเตอรกอนการใชงาน
หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2545 (ปรับปรุง พ.ศ. 2546)

ปวช. 2545

~ 43 ~
4. ขับรถแทรกเตอรในสภาวะตาง ๆ ตามกฎจราจร
5. ตอพวงอุปกรณการเกษตรเขากับรถแทรกเตอร
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติการบํารุงรักษา การเตรียมการติดเครื่องยนต การขับรถแทรกเตอรในสภาวะตางๆ
อยางปลอดภัยตามกฎจราจร การตอพวงอุปกรณการเกษตรเขากับรถแทรกเตอร
2101-2410

งานอิเล็กทรอนิกสเครื่องกลเกษตร

3

(6)

จุดประสงครายวิชา
1. เพื่อใหมีความเขาใจหลักการใชและการบํารุงรักษาเครื่องมือวัดทางไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส
2. เพื่อใหมีความเขาใจ โครงสรางและการทํางาน ของอุปกรณอิเล็กทรอนิกสตางๆ
3. เพื่อใหมีทักษะในการใชงาน เครื่องมือวัดทางไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส ตรวจสอบอุปกรณทาง
อิเล็กทรอนิกสตางๆ
4. เพื่อใหมีกิจนิสยั ในการทํางานดวยความเปนระเบียบเรียบรอย ตรงตอเวลา รักษาความ สะอาด
คํานึงถึงการรักษาสภาพแวดลอม และความปลอดภัย
มาตรฐานรายวิชา
1. เขาใจหลักการใช บํารุงรักษาเครื่องมือวัดไฟฟา อิเล็กทรอนิกสเครื่องกลเกษตร
2. บํารุงรักษาระบบอิเล็กทรอนิกสเครื่องกลเกษตร
3. ตรวจสอบอุปกรณอิเล็กทรอนิกส
4. แกไขขอขัดของ
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติการใชงานและบํารุงรักษาเครื่องมือวัดทางไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส อุปกรณในวงจร
อิเล็กทรอนิกสตางๆ การอาน การเขียน การใชงานวงจรอิเล็กทรอนิกสที่ใชควบคุมความเร็ว ความรอน เวลา
ความดัน การเปลี่ยนทิศทาง อุปกรณควบคุมการทํางานดวยแสงและอุปกรณที่ใชรวมกับวงจรอิเล็กทรอนิกส
อื่นๆ ในงานดานเครื่องจักรกลเกษตร
2101-2411

งานอาคารและสิ่งกอสรางในฟารม

3

(6)

จุดประสงครายวิชา
1. เพื่อใหมีความเขาใจหลักการอานแบบและการสรางอาคารและสิ่งกอสรางในฟารม
2. เพื่อใหมีทักษะในการอานแบบและการสรางอาคารและสิ่งกอสรางในฟารม
3. เพื่อใหมีกิจนิสยั ที่ดีในการทํางานดวยความปลอดภัยและตรงตอเวลา
มาตรฐานรายวิชา
1. เขาใจหลักการอานแบบและสรางอาคารและสิ่งกอสรางในฟารม
2. อานแบบกอสรางในฟารม
3. กอสรางอาคารในฟารมและโรงเรือน

สาขาวิชาเครื่องกล

ประเภทวิชาอุตสาหกรรม

~ 44 ~
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติการอานแบบกอสรางในฟารม การกอสรางอาคารในฟารมและโรงเรือนสําหรับสัตว
ปก สัตวใหญ สัตวเล็ก และสัตวน้ํา
2101-2412

งานเครื่องจักรกลโรงงานฟารม

3

(6)

จุดประสงครายวิชา
1. เพื่อใหมี ความเขาใจหลักการใชงานและบํารุงรักษาเครื่องจักรกลโรงงานฟารม
2. เพื่อใหมีทักษะในการใชงานและการบํารุงรักษาเครื่องจักรกลโรงงานฟารมแบบตางๆ
3. เพื่อใหมีกิจนิสยั ที่ดีในการปฏิบัติงานดวยความเปนระเบียบเรียบรอย ตรงตอเวลา รักษาความ
สะอาด คํานึงถึงการรักษาสภาพแวดลอม และความปลอดภัย
มาตรฐานรายวิชา
1. เขาใจหลักการใชงานและบํารุงรักษาเครื่องจักรกลโรงงานฟารม
2. ปรับปรุงสภาพชิ้นสวนอุปกรณโรงงานฟารม
3. บํารุงรักษาโรงงานฟารม
4. บํารุงรักษาเครื่องจักรกลโรงงานฟารม
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติการใชเครื่องกลสําหรับงานฟารม เครื่องเจาะ เครื่องกลึง เครื่องกัดโลหะ เครื่องเลือ่ ย
กล เครื่องเลือ่ ยสายพาน รวมถึงอุปกรณประกอบและอุปกรณพิเศษ การบํารุงรักษาเครื่องจักรกลโรงงานฟารม
2101-2413

งานเชื่อมและโลหะแผนอุปกรณเกษตร

3

(6)

จุดประสงครายวิชา
1. เพื่อใหมีความเขาใจวิธีการเชื่อมแกสและไฟฟาในลักษณะตาง ๆ
2. เพื่อใหมีความรูแ ละเขาใจวิธีการเขียนและอานแบบแผนคลี่ การถายแบบลงแผนโลหะ
การคํานวณระยะเผื่อ และการคํานวณความสิ้นเปลืองวัสดุ
3. เพื่อใหมีทักษะในการเชื่อมแกส เชื่อมไฟฟา การบัดกรี การตัดดวยแกส การตัดทอ และการเชื่อม
ทอ รวมทั้งการเชื่อมวัสดุชนิดอืน่ ๆ
4. เพื่อใหมีกิจนิสยั ที่ดีในการปฏิบัติงานดวยความรอบคอบ เปนระเบียบเรียบรอย ตรงเวลา รักษา
ความสะอาด คํานึงถึงการรักษาสภาพแวดลอม และความปลอดภัย
มาตรฐานรายวิชา
1. เขาใจหลักการเชื่อมและโลหะแผนอุปกรณการเกษตร
2. เชื่อมแกส
3. เชื่อมไฟฟา
4. ตัดและตอทอ
5. เชื่อมโลหะพิเศษ

หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2545 (ปรับปรุง พ.ศ. 2546)

ปวช. 2545

~ 45 ~
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติการเชื่อมแกสและไฟฟาในตําแหนงทาเชื่อมและรอยตอแบบตางๆ การบัดกรี การ
เขียนและอานแบบแผนคลี่ การถายแบบลงแผนโลหะ การคํานวณระยะเผื่อตางๆ ในงานโลหะแผน การ
คํานวณความสิ้นเปลืองวัสดุ การตัดดวยแกส การตอทอ การตัดทอ การเดินทอ การเชื่อมทอ การเชื่อม
เหล็กหลอและโลหะพิเศษอื่นๆ รวมทั้งการเชื่อมพลาสติก
2101-2414

งานสํารวจเพื่อการเกษตร

3

(6)

จุดประสงครายวิชา
1. เพื่อใหมีความสามารถในการวัดระยะทาง วัดมุม และการทําระดับ
2. เพื่อใหมีทักษะในการสํารวจโดยใชเทปวัดระยะทาง เข็มทิศ และกลอง
3. เพื่อใหมีความสามารถในการปรับแกกลองระดับ
4. เพื่อใหมีกิจนิสยั ในการทํางานดวยความเปนระเบียบเรียบรอย ประณีตรอบคอบ และปลอดภัย
มาตรฐานรายวิชา
1. เขาใจหลักการสํารวจเพือ่ การเกษตร
2. วัดระยะทาง วัดหมุด
3. ทําระดับ
4. ตรวจสอบปรับแกกลองวัดมุม
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติการสํารวจชนิดตางๆ การวัดระยะทางการใชเทปวัดระยะทางความคลาดเคลื่อนของ
ขอมูลสํารวจ การทําระดับ การทําระดับแตกตางการทําระดับตามแนวทาง การใชกลองระดับชนิดตางๆ การ
ตรวจสอบ การปรับแกกลองระดับสเตเดียตามแนวราบ ทิศทางและมุมแบบตาง ๆ การสํารวจดวยเข็มทิศ กลอง
วัดมุมชนิดตางๆ การใชและการตรวจสอบปรับแกกลองวัดมุมการวัดมุมโดยตรง การวัดซ้ําสเตเดียตามแนว
เอียงโตะแบบที
2101-2415

การเขียนแบบและอานแบบเครื่องกลเกษตร

2

(4)

จุดประสงครายวิชา
1. เพื่อใหมีความเขาใจ หลักการเขียนแบบเครื่องกลเกษตรโดยใชคอมพิวเตอร
2. เพื่อใหสามารถเขียนแบบเครื่องกลเกษตรโดยใชคอมพิวเตอร
3. เพื่อใหมีกิจนิสยั ในการทํางานดวยความเปนระเบียบเรียบรอย ประณีต รอบคอบ และปลอดภัย
มาตรฐานรายวิชา
1. เขาใจหลักการเขียนแบบและอานแบบเครื่องกลเกษตร
2. เขียนแบบโดยใชโปรแกรมคอมพิวเตอรชว ย
3. บํารุงรักษาคอมพิวเตอรและอุปกรณ
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติการใชโปรแกรมพื้นฐาน ชุดคําสั่ง การเขียนแบบภาพ 2 มิติ 3 มิติ การแสดงภาพ การ
จัดไฟล การพิมพและการพลอต การใชโปรแกรม CAD และการบํารุงรักษา
สาขาวิชาเครื่องกล

ประเภทวิชาอุตสาหกรรม

~ 46 ~
2101-2416

คณิตศาสตรเครื่องกลเกษตร

3

(3)

จุดประสงครายวิชา
1. เพื่อใหมีความเขาใจหลักการคํานวณเกี่ยวกับเครื่องยนต และการสงกําลังของรถยนตหรือจักรกล
การเกษตร
2. เพื่อใหสามารถคํานวณระบบตางๆ ของรถยนต หรือเครื่องจักรกลการเกษตร
3. เพื่อใหมีกิจนิสยั ที่ดี ตรงตอเวลา รักษาความสะอาด คํานึงถึงการรักษาสภาพแวดลอม และความ
ปลอดภัย
มาตรฐานรายวิชา
1. เขาใจหลักการประยุกตคณิตศาสตรในงานเครื่องกลเกษตร
2. คํานวณคาสมรรถนะเครื่องยนต
3. คํานวณระบบสงกําลังเครื่องจักรกลเกษตร
4. คํานวณความเร็วเครื่องจักรกลเกษตร
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาหลักการคํานวณ ระบบหนวย การวัดแรง ความจุ กําลังอัด ความดัน ความเร็ว แรงบิด กําลังงาน
ประสิทธิภาพเครื่องยนต อัตราทด การสงกําลังของรถยนตหรือเครือ่ งจักรกลเกษตร
2101-2417

กลศาสตรเครื่องกลเกษตร

3

(3)

จุดประสงครายวิชา
1. เพื่อใหมีความเขาใจหลักกลศาสตรในการประยุกตใชในงานเครื่องกลเกษตร
2. เพื่อใหสามารถคํานวณหาคาตางๆ ที่จําเปนในงานเครื่องกลเกษตร
3. เพื่อใหมีกิจนิสยั ในการทํางานดวยความเปนระเบียบเรียบรอย ประณีตรอบคอบ และตรงตอเวลา
4. เพื่อใหมีเจตคติที่ดีตอวิชากลศาสตรที่เกี่ยวของกับงานเครื่องกลเกษตร
มาตรฐานรายวิชา
1. เขาใจหลักกลศาสตรและการประยุกตในงานเครื่องกลเกษตร
2. คํานวณการสมดุลและการเคลื่อนที่
3. คํานวณงานและพลังงาน
4. คํานวณสมบัติของวัสดุ
5. คํานวณสมบัติของของไหลและเทอรโมไดนามิกส
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาระบบแรงขับเคลื่อนและแรงตาน การสมดุล การเคลื่อนที่ในแนวเสนตรง การเคลื่อนที่ในแนว
โคง ความเสียดทาน ความเร็ว งานและพลังงาน ความเคนและความเครียดของวัสดุ สมบัติของของไหล สมบัติ
ของเทอรโมไดนามิกสเบื้องตน และการประยุกตใชในงานเครื่องกลเกษตร

หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2545 (ปรับปรุง พ.ศ. 2546)

ปวช. 2545

~ 47 ~
2101-2418

งานบริการเครื่องกลเกษตร

*

(*)

จุดประสงครายวิชา
1. เพื่อใหมีความเขาใจหลักการบริการเครื่องกลเกษตร และการประมาณราคาคาบริการ
2. เพื่อใหมีความสามารถในการบริการและประมาณราคาคาบริการงาน สาขางานเครื่องกลเกษตร
3. เพื่อใหมีกิจนิสยั ที่ดีในการทํางาน รับผิดชอบ รอบคอบ ตรงตอเวลา รักษาความสะอาด
ปฏิบัติงานโดยคํานึงถึงการรักษาสภาพแวดลอม และความปลอดภัย
มาตรฐานรายวิชา
1. เขาใจหลักการบริการเครื่องกลเกษตร
2. บริการงานเครื่องกลเกษตร
3. ประมาณราคาคาบริการงานเครื่องกลเกษตร
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติการบริการและประมาณราคาคาบริการสาขางานเครื่องกลเกษตร
2101-2501

งานตัวถังรถยนตเบื้องตน

3

(6)

จุดประสงครายวิชา
1. เพื่อใหมีความเขาใจโครงสรางตัวถังรถยนต
2. เพื่อใหมีความสามารถในการใชเครื่องมือถอดประกอบชิ้นสวนรถยนตไดอยางถูกตอง
3. เพื่อใหมีกิจนิสยั ในการทํางานที่ดี มีความประณีต รอบคอบ ปลอดภัย และมีจิตสํานึกที่ดีในการ
บํารุงรักษาเครื่องมือ อุปกรณและสภาพแวดลอม
มาตรฐานรายวิชา
1. เขาใจหลักการตัวถังรถยนต
2. ถอดประกอบอุปกรณและสวนประกอบของเครื่องยนต
3. ถอดและใสเครื่องยนตเขากับตัวถัง
4. ถอดประกอบชิ้นสวนตัวถังรถยนตแตละประเภท
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติ การใชเครื่องมือการถอดเครือ่ งยนต อุปกรณ ชิ้นสวน ตัวถังรถยนตแตละประเภท
2101-2502

งานเคาะขึ้นรูปตัวถังรถยนต

3

(6)

จุดประสงครายวิชา
1. เพื่อใหมีความเขาใจในงานเคาะขึ้นรูปตัวถังรถยนต
2. เพื่อใหมีความสามารถเลือกใชเครื่องมือและอุปกรณในการเคาะขึ้นรูปตัวถังรถยนตไดอยาง
ถูกตอง
3. เพื่อใหมีกิจนิสยั ในการทํางานที่ดี มีความประณีต รอบคอบ ปลอดภัย และมีจิตสํานึกที่ดีในการ
บํารุงรักษาเครื่องมือ อุปกรณและสภาพแวดลอม

สาขาวิชาเครื่องกล

ประเภทวิชาอุตสาหกรรม

~ 48 ~
มาตรฐานรายวิชา
1. เขาใจหลักการเคาะขึ้นรูปตัวถังรถยนต
2. เคาะขึ้นรูปชิ้นสวนตัวถังรถยนต
3. เคาะขึ้นรูปดวยเครื่องมือพิเศษระบบไฟฟา
4. เคาะขึ้นรูปดวยเครื่องมือพิเศษระบบนิวเมติกส
5. เคาะขึ้นรูปดวยเครื่องมือพิเศษระบบไฮดรอลิกส
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติ การเคาะขึ้นรูปตัวถังรถยนต การใชชุดคอนเคาะขึ้นรูป การใชชุดคอนกระตุก การ
ใชเครื่องมือพิเศษระบบไฟฟา ระบบนิวเมติกสและระบบไฮดรอลิกส
2101-2503

งานสีรถยนตเบื้องตน

3

(6)

จุดประสงครายวิชา
1. เพื่อใหมีความเขาใจ การใชเครื่องมือและอุปกรณ, ความรูพนื้ ฐานเกี่ยวกับสีพนรถยนต
2. เพื่อใหมีความสามารถในการใชเครื่องมือและอุปกรณ การเลือกใชวัสดุปฏิบัติงานผสมและเทียบ
สีรถยนตไดอยางถูกตองเหมาะสม
3. เพื่อใหมีกิจนิสยั ในการทํางานที่ดี มีความประณีต รอบคอบ ปลอดภัย และมีจิตสํานึกที่ดีใน
การบํารุงรักษาเครื่องมือ อุปกรณและสภาพแวดลอม
มาตรฐานรายวิชา
1. เขาใจหลักการงานสีรถยนต
2. ผสมสีรถยนต
3. เทียบสีรถยนต
4. พนสีทับหนา
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติการใชเครื่องมือ อุปกรณ และวัสดุงานสีรถยนต การผสมสี การเทียบสี การพนสี
ทับหนา ความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน
2101-2504

งานเตรียมผิวงานและพนสีรถยนต

3

(6)

จุดประสงครายวิชา
1. เพื่อใหมีความเขาใจการใชเครื่องมือ การกําหนดขอบเขตของความเสียหาย, ขบวนการซอมสี,
การติดกระดาษ, การพนสีพื้น การพนสีทับหนา
2. เพื่อใหมีความสามารถในการใชเครื่องมือ ตามขั้นตอนการซอมสีรถยนตที่ถูกตอง และเลือกใช
วัสดุไดอยางถูกตองเหมาะสม
3. เพื่อใหมีกิจนิสยั ในการทํางานที่ดี มีความประณีต รอบคอบ ปลอดภัย และมีจิตสํานึกที่ดีใน
การบํารุงรักษาเครื่องมือ อุปกรณและสภาพแวดลอม

หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2545 (ปรับปรุง พ.ศ. 2546)

ปวช. 2545

~ 49 ~
มาตรฐานรายวิชา
1. เขาใจหลักการเตรียมผิวงานและพนสีรถยนต
2. ขัดลอกสีแลวโปวสี
3. เตรียมผิวงานและติดกระดาษกาว
4. พนสีทับหนาและขัดเงาสีทับหนา
5. แกไขปญหาสีจากการปฏิบัติงาน
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติ การใชเครื่องมือ การขัดลอกสี การโปวสี การเตรียมผิวงาน การติดกระดาษ
การพนสีทับหนา การแกไขปญหาสีจากการปฏิบัติงาน และการขัดเงาสีทับหนา
2101-2505

งานเชื่อมตัวถังรถยนต

3

(6)

จุดประสงครายวิชา
1. เพื่อใหมีความรู ความเขาใจในการเชื่อมตัวถังรถยนต
2. เพื่อใหมีความสามารถวิเคราะหชิ้นงานกอนการปฏิบัติงานเชื่อม ใชเครื่องมือและอุปกรณในการ
เชื่อมไดอยางถูกวิธี ปฏิบัติงานเชื่อมตัวถังได
3. เพื่อใหมีกิจนิสยั ในการทํางานที่ดี มีความประณีต รอบคอบ ปลอดภัย และมีจิตสํานึกที่ดีในการ
บํารุงรักษาเครื่องมือ อุปกรณและสภาพแวดลอม
มาตรฐานรายวิชา
1. เขาใจหลักการเชื่อมตัวถังรถยนต
2. เชื่อมแกสอะเซททิลิน MAX และ MIG
3. เชื่อมไฟฟา สปอท
4. เชื่อมพลาสติก
5. เชื่อมอะลูมินัม ทองเหลือง
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติการเชื่อมพลาสติก การเชื่อมแกสอะเซททิลีน การเชื่อมไฟฟา การเชื่อม MAX
การเชื่อมมิก (MIG) การเชื่อมจุด การเชื่อมอะลูมิเนี่ยม การเชื่อมทองเหลือง
2101-2506

งานซอมตัวถังรถยนต

3

(6)

จุดประสงครายวิชา
1. เพื่อใหมีความรู ความเขาใจ ในการซอมตัวถังรถยนต
2. เพื่อใหมีความสามารถใชเครื่องมือและอุปกรณซอมตัวถังรถยนตไดอยางถูกตองและมี
ประสิทธิภาพ
3. เพื่อใหมีกิจนิสยั ในการทํางานที่ดี มีความประณีต รอบคอบ ปลอดภัย และมีจิตสํานึกที่ดีใน
การบํารุงรักษาเครื่องมือ อุปกรณและสภาพแวดลอม

สาขาวิชาเครื่องกล

ประเภทวิชาอุตสาหกรรม

~ 50 ~
มาตรฐานรายวิชา
1. เขาใจหลักการซอมตัวถังรถยนต
2. ดึงตัวถังรถยนตทั้งแบบเฟรมในตัวและอิสระ
3. วิเคราะหความเสียหายตัวถัง
4. ตรวจสอบความถูกตองของขนาดตัวถัง
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติ การใชคูมือซอมตัวถัง การใชเครื่องมือและอุปกรณซอมตัวถัง การดึงตัวถังทั้งแบบ
เฟรมในตัวและเฟรมอิสระ วิเคราะหความเสียหายของตัวถัง ตรวจสอบความถูกตองของขนาดตัวถัง
2101-2507

งานตัดเปลี่ยนชิ้นสวนตัวถังรถยนต

3

(6)

จุดประสงครายวิชา
1. เพื่อใหมีความรูแ ละเขาใจงานตัดเปลี่ยนชิ้นสวนรถยนต
2. เพื่อใหมีความสามารถใชเครื่องมือและอุปกรณในการตัดเปลี่ยนชิ้นสวนตัวถึงรถยนตและ
สามารถตรวจสอบคุณภาพงานได
3. เพื่อใหมีกิจนิสยั ในการทํางานที่ดี มีความประณีต รอบคอบ ปลอดภัย และมีจิตสํานึกที่ดีใน
การบํารุงรักษาเครื่องมือ อุปกรณและสภาพแวดลอม
มาตรฐานรายวิชา
1. เขาใจหลักการตัดเปลี่ยนชิ้นสวนตัวถังรถยนต
2. วัดขนาด ตัดเปลี่ยน และเชื่อมตัวถัง
3. ปองกันการรัว่ ซึม
4. ทําความสะอาดและปองกันสนิม
5. ตรวจสอบคุณภาพงาน
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติ การตัดเปลี่ยนชิ้นสวนตัวถังรถยนต การวัดขนาดตัวถัง การเชื่อม การปองกันการ
รั่วซึม(Sealer) การทําความสะอาด การปองกันสนิม การตรวจสอบคุณภาพงาน
2101-2508

งานสีโซลิด(Solid)

3

(6)

จุดประสงครายวิชา
1. เพื่อใหมีความเขาใจ การใชเครื่องมือ การกําหนดขอบเขตของความเสียหาย ลําดับขั้นตอน การ
ซอมสี การเตรียมผิวงาน การติดกระดาษ การพนสีพื้น การผสมสี การเทียบสีโซลิด การพนสี
ทับหนาชนิดสีโซลิด (Solid Color) การแกไขปญหาสีโซลิด (Solid Color) การขัดเงาสีทับหนา
2. เพื่อใหมีความสามารถใชเครื่องมือในงานสีโซลิด (Solid Color) ลําดับขั้นตอนการซอมสีโซลิด
(Solid Color) การพนซอมแผล การพนซอมทั้งชิ้น การพนซอมทั้งคัน การแกไขปญหาสีโซลิด
(Solid Color) และเลือกใชวัสดุไดอยางถูกตอง
3. เพื่อใหมีกิจนิสยั ในการทํางานที่ดี มีความประณีต รอบคอบ ปลอดภัย และมีจิตสํานึกที่ดีใน
การบํารุงรักษาเครื่องมือ อุปกรณและสภาพแวดลอม
หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2545 (ปรับปรุง พ.ศ. 2546)

ปวช. 2545

~ 51 ~
มาตรฐานรายวิชา
1. เขาใจหลักการงานสีโซลิค
2. ขัดลอกสี โปวสี เตรียมผิวงาน ติดกระดาษกาว
3. พนสีพื้นรถยนตโซลิค
4. พนสีทับหนาโซลิคและขัดเงา
5. แกไขปญหาสีโซลิค
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติ การใชเครื่องมืองานสีโซลิด (Solid Color) การขัดลอกสี การโปวสี การเตรียมผิว
งาน การติดกระดาษ การพนสีพื้นรถยนต การพนสีทับหนาโซลิด (Solid) การแกไขปญหาสีโซลิด (Solid)
การขัดเงาสีทับหนา
2101-2509

งานสีเมทัลลิก (Metallic)

3

(6)

จุดประสงครายวิชา
1. เพื่อใหมีความเขาใจ การใชเครื่องมือ การกําหนดขอบเขตของการเสียหาย ตามขั้นตอน การ
ซอมสี การเตรียมผิวงาน การติดกระดาษ การพนสีพื้น การผสมสี การเทียบสีเมทัลลิก การพน
สีทับหนาชนิดสีเมทัลลิก(Metallic Color) การแกไขปญหาสีเมทัลลิก (Metallic Color) การขัด
เงาสีทับหนา
2. เพื่อใหมีความสามารถใชเครื่องมือในงานสีเมทัลลิก (Metallic Color) ลําดับขั้นตอนการซอมสี
เมทัลลิก (Metallic Color) การพนซอมแผล การพนซอมทั้งชิ้น การพนซอมทั้งคัน การแกไข
ปญหาสีเมทัลลิก (Metallic Color) และเลือกใชวัสดุไดอยางถูกตอง
3. เพื่อใหมีกิจนิสยั ในการทํางานที่ดี มีความประณีต รอบคอบ ปลอดภัย และมีจิตสํานึกที่ดีใน
การบํารุงรักษาเครื่องมือ อุปกรณและสภาพแวดลอม
มาตรฐานรายวิชา
1. เขาใจหลักการงานสีเมทัลลิก
2. ขัดลอกสี โปวสี เตรียมผิวงาน ติดกระดาษกาว
3. พนสีพื้นรถยนตเมทัลลิก
4. พนสีทับหนาเมทัลลิกและขัดเงา
5. แกไขปญหาสีเมทัลลิก
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติ การใชเครื่องมืองานสีเมทัลลิก (Metallic Color) การขัดลอกสี การโปวสี การ
เตรียมผิวงาน การติดกระดาษ การพนสีพื้นรถยนต การพนสีทับหนาสีเมทัลลิก (Metallic) การแกไขปญหาสี
เมทัลลิก (Metallic) การขัดเงาสีทับหนา

สาขาวิชาเครื่องกล
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2101-2510

งานสีพิเศษ

2

(4)

จุดประสงครายวิชา
1. เพื่อใหมีความเขาใจ การใชเครื่องมือ การกําหนดขอบเขตของความเสียหาย ตามขั้นตอนการ
ซอมสี การเตรียมผิวงาน การติดกระดาษ การพนสีพื้น การผสมสี การเทียบสีพิเศษ การพนสี
ทับหนาชนิดสีพิเศษ การแกไขปญหาสีพิเศษ การขัดเงาสีทับหนา
2. เพื่อใหมีความสามารถใชเครื่องมือในงานสีพิเศษ ตามขั้นตอนการซอมสีพิเศษ การพนซอมแผล
การพนซอมทั้งชิ้น การพนซอมทั้งคัน การแกไขปญหาสีพิเศษ และเลือกใชวัสดุไดอยางถูกตอง
3. เพื่อใหมีกิจนิสยั ในการทํางานที่ดี มีความประณีต รอบคอบ ปลอดภัย และมีจิตสํานึกที่ดีใน
การบํารุงรักษาเครื่องมือ อุปกรณและสภาพแวดลอม
มาตรฐานรายวิชา
1. เขาใจหลักการงานสีพิเศษ
2. ขัดลอกสี โปวสี เตรียมผิวงาน ติดกระดาษกาว
3. พนสีพื้นรถยนตพิเศษ
4. พนสีทับหนาพิเศษและขัดเงา
5. แกไขปญหาสีพิเศษ
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติ การใชเครื่องมืองานสีพิเศษ การขัดลอกสี การโปวสี การเตรียมผิวงาน การติด
กระดาษ การพนสีพื้นรถยนต การพนสีทับหนาสีพิเศษ การแกไขปญหาสีพิเศษการขัดเงาสีทับหนา
2101-2511

งานพลาสติกและไฟเบอรกลาส

2

(4)

จุดประสงครายวิชา
1. เพื่อใหมีความเขาใจ ชนิดของพลาสติกที่ใชในรถยนต การซอมชิ้นสวนพลาสติก และไฟเบอร
กลาส การซอมสีชิ้นสวนพลาสติก และไฟเบอรกลาส
2. เพื่อใหมีความสามารถในการใชเครื่องมือ อุปกรณ ในการซอมชิ้นสวนและซอมสีชิ้นสวนและ
เลือกใชวัสดุไดอยางถูกตองเหมาะสม
3. เพื่อใหมีกิจนิสยั ในการทํางานที่ดี มีความประณีต รอบคอบ ปลอดภัย และมีจิตสํานึกที่ดีใน
การบํารุงรักษาเครื่องมือ อุปกรณและสภาพแวดลอม
มาตรฐานรายวิชา
1. เขาใจหลักการงานพลาสติกและไฟเบอรกลาส
2. ซอมชิ้นสวนพลาสติกและไฟเบอรกลาส
3. ซอมสีชิ้นสวนพลาสติกและไฟเบอรกลาส
4. แกปญหางานสีพลาสติกและไฟเบอรกลาส
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติการใชเครื่องมือและวัสดุการซอมชิ้นสวนพลาสติกและไฟเบอรกลาส ขั้นตอนการ
ซอมสีชิ้นสวนพลาสติกและไฟเบอรกลาส การเตรียมผิวงาน การพนสีรองพื้น การพนสีทับหนา การแกไข
ปญหา และการขัดเงาสีทับหนา
หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2545 (ปรับปรุง พ.ศ. 2546)

ปวช. 2545

~ 53 ~
2101-2512

งานบํารุงรักษาตัวถังและสีรถยนต

2

(4)

จุดประสงครายวิชา
1. เพื่อใหมีความเขาใจในการตรวจสภาพ และการบํารุงรักษาตัวถังและสีรถยนต
2. เพื่อใหมีความสามารถในการบํารุงรักษา ตัวถังและสีรถยนต รวมทั้งการประมาณราคาคาบริการ
3. เพื่อใหมีกิจนิสยั ในการทํางานที่ดี มีความประณีต รอบคอบ ปลอดภัย และมีจิตสํานึกที่ดีใน
การบํารุงรักษาเครื่องมือ อุปกรณและสภาพแวดลอม
4. เพื่อใหสามารถนําวิทยาการใหม ๆ และเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาใชในการบํารุงรักษาตัวถังและสี
รถยนต
มาตรฐานรายวิชา
1. เขาใจหลักการงานบํารุงรักษาตัวถังและสีรถยนต
2. ปองกัน กําจัดสนิมและพนกันสนิมตัวถังรถยนต
3. ลางสี ขัดสี เคลือบสี ตัวถังรถยนต
4. ทําความสะอาดภายในรถยนต
5. บํารุงรักษาตัวถังและสีรถยนต
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติการตรวจสภาพตัวถังและสีรถยนต การปองกันและการกําจัดสนิม การพนสีกัน
สนิม การลางสีรถยนต การขัดสี การเคลือบสี การทําความสะอาดภายในรถยนต การนําวิทยากรใหม ๆ และ
เทคโนโลยีที่ทันสมัยมาใชในการบํารุงรักษาตัวถังและสีรถยนต
2101-2513

ธุรกิจตัวถังและสีรถยนต

2

(2)

จุดประสงครายวิชา
1. เพื่อใหมีความเขาใจหลักการบริหารและการจัดการบริการตัวถังและสีรถยนต หนาที่รับผิดชอบ
ของบุคลากร กฎหมายแรงงาน การประกันภัยรถยนต การคํานวณภาษี การวางแผนเพือ่ จัดตั้ง
ศูนยบริการตัวถังและสีรถยนต การบริหารงานอะไหลและวัสดุ การประมาณราคา กลยุทธ
การตลาด
2. เพื่อใหมีความสามารถ ดําเนินงานศูนยบริการตัวถังและสีรถยนต บริหารบุคลากรในศูนยฯ การ
คํานวณภาษี การบริหารงานอะไหลและวัสดุ และการประมาณราคาคาบริการได
3. เพื่อใหมีกิจนิสยั ที่ดีในการทํางานที่ดี มีคุณธรรม จริยธรรม และจิตสํานึกที่ดีในการดําเนินธุรกิจ
ตัวถังและสีรถยนต
มาตรฐานรายวิชา
1. เขาใจหลักการธุรกิจตัวถังและสีรถยนต
2. เตรียมบุคลากรในศูนยบริการตัวถังและสีรถยนต
3. เตรียมวางแผนงานบริการ การบริหารงานอะไหลและวัสดุเกี่ยวกับสีรถยนต
4. ประมาณราคาคาบริการและวางแผนกลยุทธการตลาด
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คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาหลักการดําเนินธุรกิจตัวถังและสีรถยนต หนาที่ความรับผิดชอบ และคุณลักษณะที่ดีของ
บุคลากรในศูนยบริการตัวถังและสีรถยนต ไดแก ผูจัดการ พนักงานรับรถ พนักงานขับรถ หัวหนาชางซอม
ตัวถังและสีรถยนต ชางตัวถัง ชางสี พนักงานอะไหล กฎหมายแรงงาน การประกันภัยรถยนต การคํานวณ
ภาษี การวางแผนงานบริการ การบริหารงานอะไหลและวัสดุ การประมาณราคา กลยุทธการตลาด
2101-2514

งานประดับยนต

2

(4)

จุดประสงครายวิชา
1. เพื่อใหมีความเขาใจในงานประดับยนต การประมาณราคา
2. เพื่อใหมีความสามารถใชเครื่องมือ ปฏิบัติงานประดับยนตไดถูกตองตามขั้นตอน และการ
เลือกใชวัสดุไดถูกตองเหมาะสม
3. เพื่อใหมีกิจนิสยั ที่ดีในการทํางานที่ดี มีความประณีต รอบคอบ ปลอดภัย และมีจิตสํานึกที่ดีใน
การบํารุงรักษาเครื่องมือ อุปกรณ และสภาพแวดลอม
มาตรฐานรายวิชา
1. เขาใจหลักการงานประดับยนต
2. ติดฟลมกรองแสง สติกเกอร
3. ติดตั้งระบบเครื่องเสียงรถยนต อุปกรณปองกันการขโมยรถยนต
4. สรางชิ้นงานเพื่อการตกแตงรถยนตและอุปกรณ
5. ประมาณราคาคาบริการงานประดับยนต
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติการใชเครื่องมือประดับยนต การติดฟลมกรองแสง สติกเกอร การถอดและการ
ติดตั้งระบบเครื่องเสียงรถยนต อุปกรณปองกันการขโมยรถยนต อุปกรณตกแตงรถยนต อุปกรณอํานวยความ
สะดวก การสรางชิ้นงานเพื่อการตกแตงรถยนต การประมาณราคา คาบริการ
2101-2515

งานบริการตัวถังและสีรถยนต

*

(*)

จุดประสงครายวิชา
1. เพื่อใหมีความเขาใจหลักการบริหารและการจัดการงานบริการตัวถังและสีรถยนต และการ
ประมาณราคาคาบริการ
2. เพื่อใหมีความสามารถในการบริหารและการจัดการงานบริการตัวถังและสีรถยนตและการ
ประมาณราคาคาบริการ
3. เพื่อใหมีกิจนิสยั ที่ดีในการทํางานที่ดี มีความประณีต รอบคอบ ปลอดภัย และมีจิตสํานึกที่ดีใน
การบํารุงรักษาเครื่องมือ อุปกรณ และสภาพแวดลอม
มาตรฐานรายวิชา
1. เขาใจหลักการงานบริการตัวถังและสีรถยนต
2. บริหารและจัดการงานบริการตัวถังและสีรถยนต
3. ประมาณราคาคาซอมตัวถังและสีรถยนต
หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2545 (ปรับปรุง พ.ศ. 2546)
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คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติการบริหารและการจัดการงานบริการตัวถังและสีรถยนตและการประมาณราคา
คาบริการ
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*

(*)

จุดประสงครายวิชา
1. เพื่อใหมีความรูแ ละประสบการณในการปฏิบัติงานในสถานประกอบการที่เกี่ยวของกับสาขางาน
ที่ศึกษาอยู
2. เพื่อใหมีความเขาใจหลักการทฤษฎี ขั้นตอนการทํางาน การแกไขปญหาของงานที่เกี่ยวของกับ
สาขางานที่ศึกษาอยู
3. เพื่อใหสามารถจัดเตรียม ปรับตั้ง บํารุงรักษาเครื่องมือ ดําเนินการและแกไขปญหาตามหลักการ
และขั้นตอนการทํางานของสาขางานที่ศึกษาอยู
4. เพื่อใหมีกิจนิสยั ที่ดีในการทํางาน รับผิดชอบ รอบคอบ ตรงตอเวลา รักษาความสะอาด
ปฏิบัติงานโดยคํานึงถึงการรักษาสภาพแวดลอมและความปลอดภัย
มาตรฐานรายวิชา
1. เขาใจหลักการทฤษฎี ขั้นตอนการทํางาน การแกไขปญหาของงานที่เกี่ยวของกับสาขางานที่
ศึกษา
2. วางแผนการทํางาน จัดเตรียม ปรับตั้ง บํารุงรักษาเครื่องมือ อุปกรณ วัสดุที่ใช ดําเนินการและ
แกไขปญหาการทํางานตามหลักการ เทคนิควิธีการและขั้นตอนการทํางานของสาขางานที่ศึกษา
อยู
คําอธิบายรายวิชา
ใหสถานศึกษารวมกับสถานประกอบการวิเคราะหงาน (Job Analysis) ที่จะใหผูเรียนฝกปฏิบัติ โดย
ใหผูเรียนไดศึกษาและปฏิบัติงานที่เกี่ยวกับการรับคําสั่ง การวางแผนการทํางาน การจัดเตรียม ปรับตั้ง
บํารุงรักษาเครื่องมือ อุปกรณ วัสดุที่ใช การดําเนินงานและแกไขปญหาการทํางานตามหลักการ เทคนิควิธีการ
และขั้นตอนการทํางานของสาขางานที่ศึกษาอยูพรอมทั้งการเขียนรายงานสรุปผลการทํางานเปนรายชิ้นงาน
และเปนรายสัปดาห

สาขาวิชาเครื่องกล

ประเภทวิชาอุตสาหกรรม

