หลักสู ตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2556
ประเภทวิชาอุตสาหกรรม
สาขาวิชาช่ างยนต์

จุดประสงค์ สาขาวิชา
1. เพื่ อ ให้ส ามารถประยุก ต์ใ ช้ค วามรู ้ แ ละทัก ษะด้า นภาษา วิ ท ยาศาสตร์ คณิ ต ศาสตร์ สั ง คมศึ ก ษา
สุ ขศึกษาและพลศึกษาในการพัฒนาตนเองและวิชาชีพ
2. เพื่อให้มีความเข้าใจหลักการบริ หารและจัดการวิชาชี พ การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและหลักการงาน
อาชีพที่สมั พันธ์เกี่ยวข้องกับการพัฒนาวิชาชีพช่างยนต์ให้ทนั ต่อการเปลี่ยนแปลงและความก้าวหน้าของ
เศรษฐกิจ สังคม และเทคโนโลยี
3. เพื่อให้มีความเข้าใจในหลักการและกระบวนการทํางานในกลุ่มงานพื้นฐานด้านช่างยนต์
4. เพื่อให้สามารถปฏิบตั ิงานได้เหมาะสมกับความรู ้ความสามารถของตน
5. เพื่อให้สามารถปฏิบตั ิงานด้านช่างยนต์ในสถานประกอบการและประกอบอาชีพอิสระ รวมทั้งการใช้
ความรู ้ และทักษะเป็ นพื้นฐานในการศึกษาต่อในระดับสูงขึ้นได้
6. เพื่อให้มีความเข้าใจในการใช้ทรัพยากรอย่างคุม้ ค่าและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
7. เพื่ อ ให้มี เ จตคติ ที่ ดี ต่อ งานอาชี พ มี ค วามคิ ด ริ เ ริ่ ม สร้ า งสรรค์ ซื่ อ สัต ย์สุ จ ริ ต มี ระเบี ย บวิ นัย มี ค วาม
รับผิดชอบต่อสังคมสิ่ งแวดล้อม ต่อต้านความรุ นแรงและสารเสพติด
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มาตรฐานการศึกษาวิชาชีพ
คุ ณ ภาพของผูส้ ํ า เร็ จ การศึ ก ษาระดับ คุ ณ วุ ฒิ ก ารศึ ก ษาประกาศนี ย บัต รวิ ช าชี พ ประเภทวิ ช า
อุตสาหกรรม สาขาวิชาช่างยนต์ ประกอบด้วย
1. ด้ านคุณลักษณะทีพ่ งึ ประสงค์
1.1 คุณธรรม จริ ยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพความเสี ยสละ ความซื่อสัตย์สุจริ ต ความกตัญญู
กตเวที ความอดกลั้น การละเว้นสิ่ งเสพติดและการพนัน การมีจิตสํานึ กและเจตคติที่ดีต่อ
วิชาชีพและสังคม
1.2 พฤติกรรมลักษณะนิ สัย ความมีวินยั ความรับผิดชอบ ความมีมนุษยสัมพันธ์ ความเชื่อมัน่ ใน
ตนเอง ความรักสามัคคี ความขยัน ประหยัด อดทน การพึ่งตนเอง
1.3 ทัก ษะทางปั ญ ญา ความรู ้ ใ นหลัก ทฤษฎี ความสนใจใฝ่ รู ้ ความคิ ด ริ เริ่ มสร้ า งสรรค์
ความสามารถในการคิด วิเคราะห์
2. ด้ านสมรรถนะหลักและสมรรถนะทัว่ ไป
2.1 สื่ อสารโดยใช้ภาษาไทยและภาษาต่างประเทศในชีวิตประจําวันและในงานอาชีพ
2.2 แก้ไขปั ญหาในงานอาชีพโดยใช้หลักการและกระบวนการทางวิทยาศาสตร์และคณิ ตศาสตร์
2.3 ปฏิบตั ิตนตามหลักศาสนาวัฒนธรรมค่านิ ยมคุณธรรมจริ ยธรรมทางสังคมและสิ ทธิ หน้าที่
พลเมือง
2.4 พัฒนาบุคลิกภาพและสุ ขอนามัยโดยใช้หลักการและกระบวนการด้านสุ ขศึกษาและพลศึกษา
3. ด้ านสมรรถนะวิชาชีพ
3.1 วางแผน ดําเนิ นงานจัดการงานอาชีพตามหลักการและกระบวนการ โดยคํานึ งถึงการบริ หารงาน
คุณภาพการอนุรักษ์ทรัพยากรและสิ่ งแวดล้อม หลักอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
3.2 ใช้คอมพิวเตอร์และสารสนเทศเพื่องานอาชีพ
3.3 ปฏิบตั ิงานพื้นฐานอาชีพตามหลักและกระบวนการ
3.4 อ่านแบบเขียนแบบเทคนิคและเลือกใช้วสั ดุอุตสาหกรรม
3.5 ปรับแปรรู ปและขึ้นรู ปงานโลหะด้วยเครื่ องมือเบื้องต้น
3.6 ประกอบทดสอบวงจรและอุปกรณ์ไฟฟ้ าอิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้น
3.7 เชื่อมโลหะและประกอบขึ้นรู ปผลิตภัณฑ์โลหะแผ่นเบื้องต้น
3.8 ปรับแปรรู ปและขึ้นรู ปงานด้วยเครื่ องมือกล
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3.9 อ่านวงจร ต่อวงจร ทดสอบวงจรนิวเมติกและไฮดรอลิกส์เบื้องต้น
3.10 ถอดประกอบเครื่ องยนต์แก๊สโซลีนและเครื่ องยนต์ดีเซลตามคู่มือ
3.11 บํารุ งรักษาเครื่ องยนต์แก๊สโซลีนและเครื่ องยนต์ดีเซลตามคู่มือ
3.12 ถอดประกอบคลัตช์เกียร์และเพลาขับตามคู่มือ
3.13 บํารุ งรักษาคลัตช์เกียร์และเพลาขับตามคู่มือ
3.14 ถอดประกอบระบบรองรับบังคับเลี้ยวและเบรกตามคู่มือ
3.15 บํารุ งรักษาระบบรองรับบังคับเลี้ยวและเบรกตามคู่มือ
3.16 บํารุ งรั กษาแบตเตอรี่ ระบบสตาร์ ทระบบประจุไฟฟ้ าระบบแสงสว่างระบบไฟเตือนและ
สัญญาณตามคู่มือ
สาขางานยานยนต์
3.17 ซ่อมเครื่ องยนต์เล็กแก๊สโซลีนและเครื่ องยนต์ดีเซลตามคู่มือ
3.18 ซ่อมรถจักรยานยนต์ตามคู่มือ
3.19 บริ การระบบปรับอากาศรถยนต์
3.20 บํารุ งรักษารถยนต์ตามคู่มือ
3.21 ขับรถยนต์ในสภาวะต่าง ๆ ตามกฎจราจร
3.22 ตรวจสอบชิ้นส่ วนของเครื่ องยนต์โดยใช้เครื่ องมือวัดละเอียด
สาขางานเครื่องกลอุตสาหกรรม
3.17 บริ การเครื่ องต้นกําลังอุตสาหกรรมตามคู่มือ
3.18 บริ การเครื่ องอัดอากาศเครื่ องสู บและอุปกรณ์ควบคุมความปลอดภัยตามคู่มือ
3.19 บริ การเครื่ องกําเนิดไอนํ้าอุปกรณ์ควบคุมความปลอดภัยตามคู่มือ
3.20 บริ การระบบเครื่ องทําความเย็นและปรับอากาศอุตสาหกรรมตามคู่มือ
3.21 ปรับปรุ งสภาพชิ้นส่ วนโดยเครื่ องมือกลตามคู่มือ
3.22 บํารุ งรักษาเครื่ องมือวัดอุตสาหกรรม
สาขางานเครื่องกลเรือ
3.17 ขยายแบบชิ้นส่ วนและวางแผนติดตั้งเครื่ องยนต์เรื อตามแบบที่กาํ หนด
3.18 บริ การติดตั้งเครื่ องยนต์เรื อและอุปกรณ์ตามแบบที่กาํ หนด
3.19 ซ่อมเครื่ องยนต์เรื อตามคู่มือ
3.20 ซ่อมอุปกรณ์ในระบบส่ งกําลังเรื อตามคู่มือ
3.21 ซ่อมระบบไฟฟ้ าเรื อตามคู่มือ
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สาขางานเครื่องกลเกษตร
3.17 ซ่อมเครื่ องยนต์เล็กเพื่อการเกษตรตามคู่มือ
3.18 ใช้และบํารุ งรักษาแทรกเตอร์ตามคู่มือ
3.19 บริ การเครื่ องจักรกลงานพืชตามคู่มือ
3.20 บริ การเครื่ องจักรกลงานสัตว์ตามคู่มือ
3.21 บริ การเครื่ องจักรกลเตรี ยมดินตามคู่มือ
3.22 บริ การเครื่ องสู บนํ้าและอุปกรณ์ในการส่ งนํ้าตามคู่มือ
3.23 บริ การอุปกรณ์ขนถ่ายผลิตภัณฑ์การเกษตรตามคู่มือ
3.24 บริ การระบบเครื่ องทําความเย็นตามคู่มือ
สาขางานตัวถังและสี รถยนต์
3.17 บํารุ งรักษาชิ้นส่ วนรถยนต์ตามคู่มือ
3.18 ถอดประกอบชิ้นส่ วนรถยนต์ดว้ ยเครื่ องมือทัว่ ไปตามคูม่ ือ
3.19 ซ่อมบํารุ งชิ้นส่ วนรถยนต์ตามคู่มือ
3.20 ถอดประกอบชิ้นส่ วนรถยนต์ดว้ ยเครื่ องมือพิเศษตามคู่มือ
3.21 บํารุ งรักษารถยนต์ตามคู่มือ
3.22 พ่นสี ทบั หน้ารถยนต์ตามคู่มือ
3.23 ซ่อมบํารุ งสี รถยนต์ตามคู่มือ
3.24 พ่นสี รถยนต์ตามกระบวนการตามคู่มือ
สาขางานจักรยานยนต์ และเครื่องยนต์ เล็กอเนกประสงค์
3.17 ซ่อมเครื่ องยนต์เล็กอเนกประสงค์ตามคู่มือ
3.18 ใช้และบํารุ งรักษาเครื่ องมือช่าง เครื่ องมือวัดละเอียดในงานยานยนต์ตามคู่มือ
3.20 ซ่อมเครื่ องยนต์รถจักรยานยนต์ตามคู่มือ
3.21 ซ่อมระบบรองรับนํ้าหนักและส่ งกําลังรถจักรยานยนต์ตามคู่มือ
3.22 แก้ไขปัญหาข้อขัดข้องเทคโนโลยีรถจักรยานยนต์ตามคู่มือ
3.23 ซ่อมระบบไฟฟ้ ารถจักรยานยนต์ตามคู่มือ
3.24 ให้บริ การงานรถจักรยานยนต์ตามคู่มือ
3.19 ขับขี่รถจักรยานยนต์อย่างถูกต้องปลอดภัยตามกฎจราจร
3.25 ประยุกต์ใช้การคํานวณทางคณิ ตศาสตร์ในงานยานยนต์
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โครงสร้ าง
หลักสู ตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2556
ประเภทวิชาอุตสาหกรรม
สาขาวิชาช่ างยนต์
ผูส้ ํา เร็ จ การศึ ก ษาตามหลัก สู ต รประกาศนี ย บัต รวิ ช าชี พ พุ ท ธศัก ราช 2556 ประเภทวิ ช า
อุตสาหกรรม สาขาวิชาช่างยนต์ จะต้องศึกษารายวิชาจากหมวดวิชาต่าง ๆ รวมไม่นอ้ ยกว่า 103 หน่วยกิต
และเข้าร่ วมกิจกรรมเสริ มหลักสูตร ดังโครงสร้างต่อไปนี้
1.หมวดวิชาทักษะชีวติ ไม่นอ้ ยกว่า
1.1 กลุ่มวิชาภาษาไทย
1.2 กลุ่มวิชาภาษาต่างประเทศ
1.3 กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์
1.4 กลุ่มวิชาคณิ ตศาสตร์
1.5 กลุ่มวิชาสังคมศึกษา
1.6 กลุ่มวิชาสุ ขศึกษาและพลศึกษา

22 หน่ วยกิต
(ไม่นอ้ ยกว่า
(ไม่นอ้ ยกว่า
(ไม่นอ้ ยกว่า
(ไม่นอ้ ยกว่า
(ไม่นอ้ ยกว่า
(ไม่นอ้ ยกว่า

3 หน่วยกิต)
6 หน่วยกิต)
4 หน่วยกิต)
4 หน่วยกิต)
3 หน่วยกิต)
2 หน่วยกิต)

2. หมวดวิชาทักษะวิชาชีพไม่นอ้ ยกว่า
2.1 กลุ่มทักษะวิชาชีพพื้นฐาน
(18 หน่วยกิต)
2.2 กลุ่มทักษะวิชาชีพเฉพาะ
(24 หน่วยกิต)
2.3 กลุ่มทักษะวิชาชีพเลือก
(ไม่นอ้ ยกว่า 21 หน่วยกิต)
2.4 ฝึ กประสบการณ์ทกั ษะวิชาชีพ
(4 หน่วยกิต)
2.5 โครงการพัฒนาทักษะวิชาชีพ
(4 หน่วยกิต)

71 หน่ วยกิต

3. หมวดวิชาเลือกเสรี ไม่นอ้ ยกว่า

10 หน่ วยกิต

4. กิจกรรมเสริมหลักสู ตร (2 ชัว่ โมงต่อสัปดาห์)
รวม ไม่ น้อยกว่ า
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1. หมวดวิชาทักษะชีวติ

ไม่ น้อยกว่ า 22 หน่ วยกิต

ให้เรี ยนรายวิชาลําดับแรกของกลุ่มวิชาหรื อตามที่กลุ่มวิชากําหนด และเลือกเรี ยนรายวิชาส่ วนที่เหลือ
ตามที่กาํ หนดในแต่ละกลุ่มวิชา ให้สอดคล้องหรื อสัมพันธ์กบั สาขาวิชาที่เรี ยนอีก รวมไม่นอ้ ยกว่า 22 หน่วยกิต
1.1 กลุ่มวิชาภาษาไทย (ไม่นอ้ ยกว่า 3 หน่วยกิต)
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
2000-1101
ภาษาไทยพื้นฐาน
2000-1102
ภาษาไทยเพื่ออาชีพ
2000-1103
ภาษาไทยธุรกิจ
2000-1104
การพูดในงานอาชีพ
2000-1105
การเขียนในงานอาชีพ
2000-1106
ภาษาไทยเชิงสร้างสรรค์
2000*1101 ถึง 2000*1199 รายวิชาในกลุ่มวิชาภาษาไทยที่สถานศึกษา
หรื อสถาบันการอาชีวศึกษาพัฒนาเพิ่มเติม

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

1.2 กลุ่มวิชาภาษาต่ างประเทศ (ไม่นอ้ ยกว่า 6 หน่วยกิต)
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
2000-1201
ภาษาอังกฤษในชีวิตจริ ง 1
2000-1202
ภาษาอังกฤษในชีวิตจริ ง 2
2000-1203
ภาษาอังกฤษฟัง – พูด 1
2000-1204
ภาษาอังกฤษฟัง – พูด 2
2000-1205
การอ่านสื่ อสิ่ งพิมพ์ในชีวิตประจําวัน
2000-1206
การเขียนในชีวิตประจําวัน
2000-1207
ภาษาอังกฤษเทคนิคสําหรับงานช่าง
2000*1201 ถึง 2000*1299 รายวิชาในกลุ่มวิชาภาษาต่างประเทศที่สถานศึกษา
หรื อสถาบันการอาชีวศึกษาพัฒนาเพิ่มเติม

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

1.3 กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ (ไม่นอ้ ยกว่า 4 หน่วยกิต)
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
2000-1301
วิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนาทักษะชีวิต
2000-1302
วิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนาอาชีพช่างอุตสาหกรรม
2000-1306
โครงการวิทยาศาสตร์
2000*1301 ถึง 2000*1399 รายวิชาในกลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ที่สถานศึกษาอาชีวศึกษา
หรื อสถาบันพัฒนาเพิ่มเติม
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1.4 กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ (ไม่นอ้ ยกว่า 4 หน่วยกิต)
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
2000-1401
คณิ ตศาสตร์พ้นื ฐาน
2000-1402
คณิ ตศาสตร์พ้นื ฐานอาชีพ
2000-1403
คณิ ตศาสตร์อุตสาหกรรม 1
2000-1404
คณิ ตศาสตร์อุตสาหกรรม 2
2000-1405
เรขาคณิ ตวิเคราะห์และแคลคูลสั เบื้องต้น
2000*1401 ถึง 2000*1499 รายวิชาในกลุ่มวิชาคณิ ตศาสตร์ที่สถานศึกษาอาชีวศึกษา
หรื อสถาบันพัฒนาเพิ่มเติม

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

1.5 กลุ่มวิชาสั งคมศึกษา (ไม่นอ้ ยกว่า 3 หน่วยกิต)
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
2000-1501
หน้าที่พลเมืองและศีลธรรม
2000-1502
ทักษะชีวิตและสังคม
2000-1503
ภูมิศาสตร์และประวัติศาสตร์ไทย
2000-1504
อาเซียนศึกษา
2000-1505
เหตุการณ์ปัจจุบนั
2000-1506
วัฒนธรรมอาเซียน
2000-1507
ประวัติศาสตร์ชาติไทย
2000*1501 ถึง 2000*1599 รายวิชาในกลุ่มวิชาสังคมศึกษาที่สถานศึกษาอาชีวศึกษา
หรื อสถาบันพัฒนาเพิ่มเติม

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

1.6 กลุ่มวิชาสุ ขศึกษาและพลศึกษา (ไม่นอ้ ยกว่า 2 หน่วยกิต)
ให้เลือกเรี ยนรายวิชาในกลุ่มสุ ขศึกษาและกลุ่มพลศึกษา รวมกันไม่นอ้ ยกว่า 2 หน่วยกิต หรื อ
เลือกเรี ยนรายวิชาในกลุ่มบูรณาการ
1.6.1 กลุ่มพลศึกษา
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
ท-ป-น
2000-1601
พลศึกษาเพื่อพัฒนาสุ ขภาพ
0-2-1
2000-1602
ทักษะชีวิตในการพัฒนาสุ ขภาพ
0-2-1
การออกกําลังกายเพื่อเสริ มสร้างสมรรถภาพในการทํางาน
0-2-1
2000-1603
2000-1604
การป้ องกันตนเองจากภัยสังคม
0-2-1
2000-1605
พลศึกษาเพื่อพัฒนากายภาพเฉพาะทาง
0-2-1
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1.6.2 กลุ่มสุ ขศึกษา
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
2000-1606
การจัดระเบียบชีวิตเพื่อความสุ ข
2000-1607
เพศวิถีศึกษา
2000-1608
สิ่ งเสพติดศึกษา
1.6.3 กลุ่มบูรณาการ
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
2000-1609
ทักษะการพัฒนาพฤติกรรมสุ ขภาพ
2000-1610
การพัฒนาคุณภาพชีวติ
2000*1601 ถึง 2000*1699 รายวิชาในกลุ่มวิชาสุ ขศึกษาและพลศึกษา
ที่สถานศึกษาอาชีวศึกษาหรื อสถาบันพัฒนาเพิ่มเติม
2. หมวดวิชาทักษะวิชาชีพ

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

ไม่ น้อยกว่ า 71 หน่ วยกิต

2.1 กลุ่มทักษะวิชาชีพพืน้ ฐาน (18 หน่วยกิต) ให้เรี ยนรายวิชาต่อไปนี้
รหัสวิชา
2001-1001
2001-2001
2100-1001
2100-1002
2100-1003
2100-1005
2100-1006
2100-1008
2100-1009

ชื่อวิชา
ความรู ้เกี่ยวกับงานอาชีพ
คอมพิวเตอร์และสารสนเทศเพื่องานอาชีพ
เขียนแบบเทคนิคเบื้องต้น
วัสดุงานช่างอุตสาหกรรม
งานฝึ กฝี มือ 1
งานเชื่อมและโลหะแผ่นเบื้องต้น
งานไฟฟ้ าและอิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้น
งานเครื่ องมือกลเบื้องต้น
งานนิวเมติกส์และไฮดรอลิกส์เบื้องต้น

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

 รายวิชาเพิม่ เติมในกลุ่มทักษะวิชาชีพพืน้ ฐาน
สถานศึกษาอาชี วศึกษาหรื อสถาบันสามารถเลือกรายวิชาต่อไปนี้ ไปใช้ในกลุ่มทักษะวิชาชี พเลือก
หรื อหมวดวิชาเลือกเสรี ได้
รหัสวิชา
2001-1002
2001-1003
2001-1004
2001-1005

ชื่อวิชา
การเป็ นผูป้ ระกอบการ
พลังงานและสิ่ งแวดล้อม
อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
การอนุรักษ์ทรัพยากรและสิ่ งแวดล้อมในงานอาชีพ
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รหัสวิชา
2001-1006
2001-1007

ชื่อวิชา
กฎหมายแรงงาน
ความปลอดภัยในงานอาชีพ

ท-ป-น
1-0-1
1-0-1

2.2 กลุ่มทักษะวิชาชีพเฉพาะ ( 24 หน่วยกิต) ให้เรี ยนรายวิชาต่อไปนี้
รหัสวิชา
2101-2001
2101-2002
2101-2003
2101-2004
2101-2005
2101-2006
2101-2007
2101-2008
2101-2009

ชื่อวิชา
งานเครื่ องยนต์แก๊สโซลีน
งานเครื่ องยนต์ดีเซล
งานส่ งกําลังรถยนต์
งานเครื่ องล่างรถยนต์
งานไฟฟ้ ารถยนต์
เชื้อเพลิงและวัสดุหล่อลื่น
กลศาสตร์เครื่ องกล
เครื่ องทําความเย็นและปรับอากาศ
งานเขียนแบบและอ่านแบบเครื่ องกล

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

2.3 กลุ่มทักษะวิชาชีพเลือก (ไม่นอ้ ยกว่า 21 หน่วยกิต)
ให้เลือกเรี ยนรายวิชาในสาขางานใดสาขางานหนึ่ง หรื อเลือกเรี ยนไม่นอ้ ยกว่า 15 หน่วยกิต ในกรณี
ที่ตอ้ งการให้ผเู ้ รี ยนได้สาขางานนั้น และเลือกเรี ยนรายวิชาชีพเลือกที่เหลือในสาขางานและหรื อจากสาขางาน
ต่าง ๆ รวมกันจนครบหน่วยกิตที่กาํ หนด
2.3.1 สาขางานยานยนต์
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
2101-2101
งานเครื่ องยนต์เล็ก
2101-2102
งานจักรยานยนต์
2101-2103
งานปรับอากาศรถยนต์
2101-2104
งานบํารุ งรักษารถยนต์
2101-2105
การขับรถยนต์
2101-2106
งานวัดละเอียดช่างยนต์
2101-2107
คณิ ตศาสตร์ยานยนต์
2101-2108
กลศาสตร์ยานยนต์
2101-2109
งานระบบฉี ดเชื้อเพลิงอิเล็กทรอนิกส์
งานไฟฟ้ าและอิเล็กทรอนิกส์ควบคุมรถยนต์
2101-2110
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รหัสวิชา
2101-2111
2101-2112
2101-2113
2101-2114
2101-2115
2101-2116
2101-2117
2101-2511
2001-1002
2001-1003
2001-1004
รายวิชาทวิภาคี
2101-5101
2101-5102
2101-5103
2101-5104
2101-5105
2101-5106

ชื่อวิชา
งานตัวถังและพ่นสี รถยนต์
การจัดการศูนย์บริ การรถยนต์
งานประดับยนต์
งานทดสอบปั๊มและหัวฉีดเครื่ องยนต์
งานบริ การรถยนต์ 1
งานบริ การรถยนต์ 2
งานบริ การรถยนต์ 3
งานพลาสติกและไฟเบอร์กลาสรถยนต์
การเป็ นผูป้ ระกอบการ
พลังงานและสิ่ งแวดล้อม
อาชีวอนามัยและความปลอดภัย

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

ปฏิบตั ิงานยานยนต์ 1
ปฏิบตั ิงานยานยนต์ 2
ปฏิบตั ิงานยานยนต์ 3
ปฏิบตั ิงานยานยนต์ 4
ปฏิบตั ิงานยานยนต์ 5
ปฏิบตั ิงานยานยนต์ 6

*-*-3
*-*-3
*-*-3
*-*-4
*-*-4
*-*-4

2.3.2 สาขางานเครื่องกลอุตสาหกรรม
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
2101-2201
งานเครื่ องต้นกําลังอุตสาหกรรม
2101-2202
งานบํารุ งรักษาเครื่ องจักรกลอุตสาหกรรม
2101-2203
งานเครื่ องทําความเย็นและปรับอากาศอุตสาหกรรม
2101-2204
งานเครื่ องมือกลเครื่ องกลอุตสาหกรรม
2101-2205
งานเครื่ องมือวัดอุตสาหกรรม
2101-2206
งานส่ งถ่ายกําลัง
2101-2207
งานเขียนแบบเครื่ องกลด้วยคอมพิวเตอร์
2101-2208
คณิ ตศาสตร์เครื่ องกล
2101-2209
เครื่ องกําเนิดไอนํ้า
2101-2210
เครื่ องสู บและเครื่ องอัดอากาศ
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รหัสวิชา
2101-2211
2101-2212
2101-2213
รายวิชาทวิภาคี
2101-5201
2101-5202
2101-5203
2101-5204
2101-5205
2101-5206

ชื่อวิชา
งานบริ การเครื่ องกลอุตสาหกรรม 1
งานบริ การเครื่ องกลอุตสาหกรรม 2
งานบริ การเครื่ องกลอุตสาหกรรม 3

ท-ป-น
*-*-4
*-*-4
*-*-4

ปฏิบตั ิงานเครื่ องกลอุตสาหกรรม 1
ปฏิบตั ิงานเครื่ องกลอุตสาหกรรม 2
ปฏิบตั ิงานเครื่ องกลอุตสาหกรรม 3
ปฏิบตั ิงานเครื่ องกลอุตสาหกรรม 4
ปฏิบตั ิงานเครื่ องกลอุตสาหกรรม 5
ปฏิบตั ิงานเครื่ องกลอุตสาหกรรม 6

*-*-3
*-*-3
*-*-3
*-*-4
*-*-4
*-*-4

2.3.3 สาขางานเครื่องกลเรือ
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
2101-2301
งานติดตั้งเครื่ องยนต์เรื อ
2101-2302
งานซ่อมเครื่ องยนต์เรื อ
2101-2303
งานส่ งกําลังเรื อ
2101-2304
งานไฟฟ้ าเรื อ
2101-2305
งานอ่านแบบขยายแบบเรื อ
2101-2306
งานท่อในเรื อ
2101-2307
งานเครื่ องสู บ
2101-2308
งานเดินเรื อกล
2101-2309
งานเครื่ องทําความเย็นและปรับอากาศเรื อ
2101-2310
งานเครื่ องกลเรื อประมง
2101-2311
งานเขียนแบบเครื่ องกลเรื อ
2101-2312
การบริ หารองค์กรเรื อ
2101-2313
งานบํารุ งรักษาและบริ การเครื่ องกลเรื อ
2101-2314
งานบริ การเครื่ องกลเรื อ 1
2101-2315
งานบริ การเครื่ องกลเรื อ 2
2101-2316
งานบริ การเครื่ องกลเรื อ 3

หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2556

สาขาวิชาช่างยนต์

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

ประเภทวิชาอุตสาหกรรม

12
รายวิชาทวิภาคี
2101-5301
2101-5302
2101-5303
2101-5304
2101-5305
2101-5306

ปฏิบตั ิงานเครื่ องกลเรื อ 1
ปฏิบตั ิงานเครื่ องกลเรื อ 2
ปฏิบตั ิงานเครื่ องกลเรื อ 3
ปฏิบตั ิงานเครื่ องกลเรื อ 4
ปฏิบตั ิงานเครื่ องกลเรื อ 5
ปฏิบตั ิงานเครื่ องกลเรื อ 6

2.3.4 สาขางานเครื่องกลเกษตร
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
2101-2401
งานเครื่ องยนต์เล็กเพื่อการเกษตร
2101-2402
งานแทรกเตอร์
2101-2403
งานขับแทรกเตอร์
2101-2404
งานเครื่ องจักรกลงานพืช
2101-2405
งานเครื่ องจักรกลงานสัตว์
2101-2406
งานเครื่ องจักรกลเตรี ยมดิน
2101-2407
งานชลประทานเพื่อการเกษตร
2101-2408
งานเครื่ องสู บนํ้าและส่ งนํ้าเพื่อการเกษตร
2101-2409
งานอาคารและสิ่ งก่อสร้างในฟาร์ม
2101-2410
งานเครื่ องต้นกําลังเครื่ องกลเกษตร
2101-2411
งานติดตั้งเครื่ องต้นกําลังและการถ่ายทอดกําลัง
2101-2412
งานเครื่ องจักรกลโรงงานฟาร์ม
2101-2413
กลศาสตร์เครื่ องกลเกษตร
2101-2414
คณิ ตศาสตร์เครื่ องกลเกษตร
2101-2415
งานขนถ่ายผลิตผลการเกษตร
2101-2416
งานสํารวจเพือ่ การเกษตร
2101-2417
งานเครื่ องทําความเย็นเพื่อการเกษตร
2101-2418
งานบริ การเครื่ องจักรกลเกษตร 1
2101-2419
งานบริ การเครื่ องจักรกลเกษตร 2
2101-2420
งานบริ การเครื่ องจักรกลเกษตร 3

หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2556

สาขาวิชาช่างยนต์

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

ประเภทวิชาอุตสาหกรรม

13
รายวิชาทวิภาคี
2101-5401
2101-5402
2101-5403
2101-5404
2101-5405
2101-5406

ปฏิบตั ิงานเครื่ องจักรกลเกษตร 1
ปฏิบตั ิงานเครื่ องจักรกลเกษตร 2
ปฏิบตั ิงานเครื่ องจักรกลเกษตร 3
ปฏิบตั ิงานเครื่ องจักรกลเกษตร 4
ปฏิบตั ิงานเครื่ องจักรกลเกษตร 5
ปฏิบตั ิงานเครื่ องจักรกลเกษตร 6

2.3.5 สาขางานตัวถังและสี รถยนต์
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
2101-2501
งานตัวถังรถยนต์เบื้องต้น
2101-2502
งานเคาะขึ้นรู ปตัวถังรถยนต์
2101-2503
งานสี รถยนต์เบื้องต้น
2101-2504
งานเตรี ยมผิวงานและพ่นสี รถยนต์
2101-2505
งานเชื่อมตัวถังรถยนต์
2101-2506
งานซ่อมตัวถังรถยนต์
2101-2507
งานตัดเปลี่ยนชิ้นส่ วนตัวถังรถยนต์
2101-2508
งานสี โซลิด
2101-2509
งานสี เมทัลลิก
2101-2510
งานสี พิเศษ
2101-2511
งานพลาสติกและไฟเบอร์กลาสรถยนต์
2101-2512
งานบํารุ งรักษาตัวถังและสี รถยนต์
2101-2513
ธุรกิจตัวถังและสี รถยนต์
2101-2514
งานบริ การตัวถังและสี รถยนต์ 1
2101-2515
งานบริ การตัวถังและสี รถยนต์ 2
2101-2516
งานบริ การตัวถังและสี รถยนต์ 3
2101-2113
งานประดับยนต์

หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2556

สาขาวิชาช่างยนต์

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

ประเภทวิชาอุตสาหกรรม
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รายวิชาทวิภาคี
2101-5501
2101-5502
2101-5503
2101-5504
2101-5505
2101-5506

ปฏิบตั ิงานตัวถังและสี รถยนต์ 1
ปฏิบตั ิงานตัวถังและสี รถยนต์ 2
ปฏิบตั ิงานตัวถังและสี รถยนต์ 3
ปฏิบตั ิงานตัวถังและสี รถยนต์ 4
ปฏิบตั ิงานตัวถังและสี รถยนต์ 5
ปฏิบตั ิงานตัวถังและสี รถยนต์ 6

*-*-3
*-*-3
*-*-3
*-*-4
*-*-4
*-*-4

2.3.6 สาขางานจักรยานยนต์ และเครื่องยนต์ เล็กอเนกประสงค์
รหัสวิชา
2101-2601
2101-2602
2101-2603
2101-2604
2101-2605
2101-2606
2101-2607
2101-2608
2101-2107

ชื่อวิชา
ความปลอดภัยในการใช้รถจักรยานยนต์
งานเครื่ องยนต์เล็กอเนกประสงค์
งานวัดละเอียดเครื่ องยนต์
งานเครื่ องยนต์รถจักรยานยนต์
งานระบบรองรับนํ้าหนักและส่ งกําลัง
งานไฟฟ้ ารถจักรยานยนต์
เทคโนโลยีรถจักรยานยนต์
งานบริ การรถจักรยานยนต์
คณิ ตศาสตร์ยานยนต์

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

 รายวิชาในสาขางานจักรยานยนต์ และเครื่องยนต์ เล็กอเนกประสงค์ ทแี่ นะนําเพิม่ เติม
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
2101-2609
งานบริ การตัวถังและสี รถจักรยานยนต์
2101-2610
การวิจยั และพัฒนางานรถจักรยานยนต์และเครื่ องยนต์เล็กอเนกประสงค์
2101*2601 ถึง 2101 *2199 รายวิชาชีพเลือกที่สถานศึกษาหรื อสถาบันการอาชีวศึกษา
พัฒนาเพิ่มเติมตามความต้องการของสถานประกอบการ
หรื อตามยุทธศาสตร์ของภูมิภาค

หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2556

สาขาวิชาช่างยนต์

ท-ป-น
1-3-2
1-6-3
*-*-*

ประเภทวิชาอุตสาหกรรม

15
รายวิชาทวิภาคี
2101-5601
2101-5602
2101-5603
2101-5604
2101-5605
2101-5606

ปฏิบตั ิงานจักรยานยนต์และเครื่ องยนต์เล็กอนกประสงค์ 1
ปฏิบตั ิงานจักรยานยนต์และเครื่ องยนต์เล็กอนกประสงค์ 2
ปฏิบตั ิงานจักรยานยนต์และเครื่ องยนต์เล็กอนกประสงค์ 3
ปฏิบตั ิงานจักรยานยนต์และเครื่ องยนต์เล็กอนกประสงค์ 4
ปฏิบตั ิงานจักรยานยนต์และเครื่ องยนต์เล็กอนกประสงค์ 5
ปฏิบตั ิงานจักรยานยนต์และเครื่ องยนต์เล็กอนกประสงค์ 6

*-*-3
*-*-3
*-*-3
*-*-4
*-*-4
*-*-4

สํา หรั บ การจัด การศึ ก ษาระบบทวิ ภ าคี ไม่ น้ อ ยกว่ า 21 หน่ ว ยกิ ต นั้น ให้ ส ถานศึ ก ษาร่ ว มกับ
สถานประกอบการวิ เ คราะห์ ล ัก ษณะงานของสถานประกอบการ เพื่ อ กํา หนดจํา นวนหน่ ว ยกิ ต และ
รายละเอียดของแต่ละรายวิชาทวิภาคี รวมทั้งการจัดทําแผนการฝึ กอาชีพ การวัดและการประเมินผลรายวิชา
ทั้งนี้ โดยให้ใช้เวลาฝึ กในสถานประกอบการไม่นอ้ ยกว่า 54 ชัว่ โมง มีค่าเท่ากับ 1 หน่วยกิต
2.4 ฝึ กประสบการณ์ ทกั ษะวิชาชีพ (4 หน่วยกิต)
ให้เลือกเรี ยนรายวิชา 2101-8001 หรื อ 2101-8002 และ 2101-8003
รหัสวิชา
2101-8001

ชื่อวิชา
ฝึ กงาน

ท-ป-น
*-*-4

2101-8002
2101-8003

ฝึ กงาน 1
ฝึ กงาน 2

*-*-2
*-*-2

2.5 โครงการพัฒนาทักษะวิชาชีพ (4 หน่วยกิต)
ให้เลือกเรี ยนรายวิชา 2101-8501 หรื อ 2101-8502 และ 2101-8503
รหัสวิชา
2101-8501

ชื่อวิชา
โครงการ

ท-ป-น
*-*-4

2101-8502
2101-8503

โครงการ 1
โครงการ 2

*-*-2
*-*-2

หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2556

สาขาวิชาช่างยนต์

ประเภทวิชาอุตสาหกรรม
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3. หมวดวิชาเลือกเสรี

ไม่ น้อยกว่ า 10 หน่ วยกิต

ให้เ ลื อ กเรี ย นตามความถนัด และความสนใจจากรายวิ ช าในหลัก สู ต รประกาศนี ย บัต รวิ ช าชี พ
พุทธศักราช 2556 ทุกประเภทวิชาและสาขาวิชา
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
ท-ป-น
2101-9001
งานเครื่ องมือกลช่างยนต์
1-3-2
2101-9002
งานแก๊สรถยนต์
1-3-2
2101-9003
การขับขี่รถจักรยานยนต์
1-3-2
2101-9004
งานซ่อมเครื่ องยนต์เบื้องต้น
1-3-2
2101-9005
งานปรับแต่งเครื่ องยนต์เบื้องต้น
1-3-2
2101-9006
การผลิตชิ้นส่ วนยานยนต์
2-0-2
2101-9007
พลังงานทดแทน
2-0–2
2101*9001 ถึง 2101*9099 รายวิชาที่สถานศึกษาหรื อสถาบันการอาชีวศึกษา
*-*-*
พัฒนาเพิ่มเติมตามความต้องการของสถานประกอบการ
หรื อตามยุทธศาสตร์ของภูมิภาค หรื อเพื่อการศึกษาต่อ
4. กิจกรรมเสริมหลักสู ตร 2 ชัว่ โมงต่อสัปดาห์
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
2000-2001
กิจกรรมลูกเสื อวิสามัญ 1
2000-2002
กิจกรรมลูกเสื อวิสามัญ 2
2000-2003
กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 1
2000-2004
กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 2
2000-2005
กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 3
2000-2006
กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 4
2000*2001 ถึง 2000*20XX กิจกรรมนักศึกษาวิชาทหาร / กิจกรรมที่สถานศึกษาหรื อ
สถานประกอบการจัด

หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2556

สาขาวิชาช่างยนต์

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

ประเภทวิชาอุตสาหกรรม
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คําอธิบายรายวิชา
หมวดวิชาทักษะวิชาชีพ กลุ่มทักษะวิชาชีพเลือก
สาขางานจักรยานยนต์ และเครื่องยนต์ เล็กอเนกประสงค์
รหัสวิชา

ชื่อวิชา

2101-2601
2101-2602
2101-2603
2101-2604
2101-2605
2101-2606
2101-2607
2101-2608
2101-2609
2101-2610
2101-2107

ความปลอดภัยในการใช้รถจักรยานยนต์
งานเครื่ องยนต์เล็กอเนกประสงค์
งานวัดละเอียดเครื่ องยนต์
งานเครื่ องยนต์รถจักรยานยนต์
งานระบบรองรับนํ้าหนักและส่ งกําลัง
งานไฟฟ้ ารถจักรยานยนต์
เทคโนโลยีรถจักรยานยนต์
งานบริ การรถจักรยานยนต์
งานบริ การตัวถังและสี รถจักรยานยนต์
การวิจยั และพัฒนางานรถจักรยานยนต์พ้นื ฐาน
คณิ ตศาสตร์ยานยนต์

หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2556

ท-ป-น

สาขาวิชาช่างยนต์

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

ประเภทวิชาอุตสาหกรรม
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2101-2601

ความปลอดภัยในการใช้ รถจักรยานยนต์

1-3-2

(Safety Motorcycle Riding)
จุดประสงค์ รายวิชา เพื่อให้
1. เข้าใจกฎจราจรและความปลอดภัยในการใช้รถจักรยานยนต์
2. ขับขี่รถจักรยานยนต์อย่างปลอดภัยตามกฎจราจร และสามารถบํารุ งรักษารถจักรยานยนต์
3. มีเจตคติและกิจนิสยั ที่ดีในบํารุ งรักษารถจักรยานยนต์และขับขี่รถจักรยานยนต์โดยปฏิบตั ิตามกฎจราจร
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู ้ เกี่ ยวกับกฎจราจร หลักการใช้รถจักรยานยนต์ตามกฎจราจร และหลักการบํารุ งรั กษา
รถจักรยานยนต์
2. เตรี ยมและตรวจสภาพรถจักรยานยนต์ก่อนและหลังการใช้งานตามคู่มือ
3. ขับขี่รถจักรยานยนต์ตามสภาะการณ์และกฎจราจร
4. บํารุ งรักษารถจักรยานยนต์ประจําวันตามคู่มือ
คําอธิบายรายวิชา
ศึ กษาและปฏิ บตั ิ เกี่ ยวกับ การเตรี ยมและตรวจสภาพรถจักรยานยนต์ก่อนและหลังการใช้งาน การติ ด
เครื่ องยนต์ การขับขี่รถจักรยานยนต์ในสภาวะการณ์ต่าง ๆ การออกรถ การชะลอความเร็ ว การหยุดรถ การจอดรถ
การขับขี่อย่างปลอดภัยตามกฎจราจร และการบํารุ งรักษารถจักรยานยนต์

2101-2602

งานเครื่องยนต์ เล็กอเนกประสงค์

1-3-2

(Multi-Purpose Small Engine)
จุดประสงค์ รายวิชา เพื่อให้
1. เข้าใจหลักความปลอดภัยในการทํางาน หลักการทํางานและส่ วนประกอบของเครื่ องยนต์เล็กอเนก
ประสงค์ และหลักการบริ การและบํารุ งรักษาเครื่ องยนต์เล็กอเนกประสงค์
2. มีทกั ษะในการเลือก ใช้เครื่ องมือถอดประกอบและตรวจสภาพเครื่ องยนต์เล็กอเนกประสงค์
3. มีทกั ษะในการถอดประกอบ ตรวจสภาพ บริ การและบํารุ งรักษาเครื่ องยนต์เล็กอเนกประสงค์ และการ
ประมาณราคาค่าบริ การ
4. มีเจตคติและกิจนิ สัยที่ดีในการปฏิบตั ิงานด้วยความรับผิดชอบ ประณี ต รอบคอบ ตรงต่อเวลา สะอาด
ปลอดภัย และรักษาสภาพแวดล้อม
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู ้ เ กี่ ย วกับ หลัก ความปลอดภัย ในการทํา งาน หลัก การทํา งานและส่ ว นประกอบของ
เครื่ องยนต์เล็กอเนกประสงค์ และหลักการบริ การและบํารุ งรักษาเครื่ องยนต์เล็กอเนกประสงค์
2. เลือก ใช้เครื่ องมือถอดประกอบและตรวจสภาพเครื่ องยนต์เล็กอเนกประสงค์ตามคู่มือ
3. ถอดประกอบและตรวจสภาพชิ้นส่ วนเครื่ องยนต์เล็กอเนกประสงค์แก๊สโซลีนตามคู่มือ
4. ถอดประกอบและตรวจสภาพชิ้นส่ วนเครื่ องยนต์เล็กอเนกประสงค์ดีเซลตามคู่มือ
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5. บํารุ งรักษา ปรับแต่งและแก้ไขข้อขัดข้องเบื้องต้นของเครื่ องยนต์เล็กอเนกประสงค์แก๊สโซลีนตามคู่มือ
6. บํารุ งรักษา ปรับแต่งและแก้ไขข้อขัดข้องเบื้องต้นของเครื่ องยนต์เล็กอเนกประสงค์ดีเซลตามคู่มือ
7. ประมาณราคาค่าบริ การและบํารุ งรักษาเครื่ องยนต์เล็กอเนกประสงค์ตามลักษณะงาน
คําอธิบายรายวิชา
ศึ ก ษาและปฏิ บ ัติ เ กี่ ย วกับ ความปลอดภัย ในการทํา งาน หลัก การทํา งานและส่ ว นประกอบของ
เครื่ องยนต์เล็กอเนกประสงค์ การเลือกและใช้เครื่ องมือ การถอดประกอบชิ้ นส่ วน การตรวจสภาพชิ้นส่ วน การ
บํารุ งรักษาและแก้ไขข้อขัดข้องเบื้องต้น การปรับแต่งเครื่ องยนต์เล็กอเนกประสงค์แก๊สโซลีนและดีเซล และการ
ประมาณราคาค่าบริ การ

2101-2603

งานวัดละเอียดเครื่องยนต์

1-3-2

(Engine Precision Measurement)
จุดประสงค์ รายวิชา เพื่อให้
1. เข้าใจหลักการอ่าน การใช้และบํารุ งรักษาเครื่ องมือวัดละเอียดเครื่ องยนต์
2. ใช้และบํารุ งรักษาเครื่ องมือวัดละเอียดตรวจวัดชิ้นส่ วนต่าง ๆ ในงานช่างยนต์
3. มีเจตคติและกิจนิ สัยที่ดีในการปฏิบตั ิงานด้วยความรับผิดชอบ ประณี ต รอบคอบ ปลอดภัย และรักษา
สภาพแวดล้อม
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู ้เกี่ยวกับหลักการอ่าน การใช้และบํารุ งรักษาเครื่ องมือวัดละเอียดเครื่ องยนต์
2. ใช้เครื่ องมือวัดละเอียดในงานเครื่ องยนต์ตามลักษณะงาน
3. ปรับตั้ง บํารุ งรักษาเครื่ องมือวัดละเอียดเครื่ องยนต์ตามคู่มือ
3. ตรวจวัดชิ้นส่ วนต่าง ๆ ของเครื่ องยนต์ดว้ ยเครื่ องมือวัดละเอียด
4. วิเคราะห์สภาพของชิ้นส่ วนเครื่ องยนต์จากการตรวจวัดด้วยเครื่ องมือวัดละเอียด
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบตั ิเกี่ยวกับการอ่านค่า การใช้เครื่ องมือวัดละเอียดตรวจวัดชิ้นส่ วนต่าง ๆ ของเครื่ องยนต์
การปรับตั้งและการบํารุ งรักษาเครื่ องมือวัดละเอียดเครื่ องยนต์ และการวิเคราะห์สภาพของชิ้นส่ วนเครื่ องยนต์จาก
การตรวจวัดด้วยเครื่ องมือวัดละเอียด
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2101-2604

งานเครื่องยนต์ รถจักรยานยนต์

1-6–3

(Motorcycle Engines)
จุดประสงค์ รายวิชา เพื่อให้
1. เข้าใจประเภท ส่ วนประกอบและหลักการทํางานของเครื่ องยนต์รถจักรยานยนต์ และระบบต่าง ๆ ของ
รถจักรยานยนต์
2. มี ท ัก ษะในการถอดประกอบชิ้ น ส่ ว นเครื่ อ งยนต์ร ถจัก รยานยนต์ การบริ ก ารระบบต่ า ง ๆ ของ
รถจักรยานยนต์ และการประมาณราคาค่าบริ การ
3. มีเจตคติและกิจนิ สัยที่ดีในการปฏิบตั ิงานด้วยความรับผิดชอบ ประณี ต รอบคอบ ปลอดภัย และรักษา
สภาพแวดล้อม
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู ้ เ กี่ ย วกับ ประเภท ส่ ว นประกอบ หลัก การทํา งานและหลัก การบริ การเครื่ องยนต์
รถจักรยานยนต์ และระบบต่าง ๆ ของรถจักรยานยนต์
2. ถอดประกอบชิ้นส่ วนเครื่ องยนต์รถจักรยานยนต์ตามคู่มือ
3. ตรวจสอบและบริ การระบบระบายความร้อนตามคู่มือ
4. ตรวจสอบและบริ การระบบหล่อเย็นตามคู่มือ
5. ตรวจสอบและบริ การระบบหล่อลื่นตามคู่มือ
6. ประมาณราคาค่าบริ การเครื่ องยนต์และระบบต่าง ๆ ของรถจักรยานยนต์ตามหลักการ
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบตั ิเกี่ยวกับประเภท ส่ วนประกอบและหน้าที่ของเครื่ องยนต์ หลักการทํางานของเครื่ องยนต์
2 จังหวะ และ 4 จังหวะ ระบบระบายความร้อน ระบบหล่อลื่น คุณสมบัติและประเภทของนํ้ามันหล่อลื่น การถอด
ประกอบชิ้ นส่ วนเครื่ องยนต์รถจักรยานยนต์ เพลาลูกเบี้ ยวเดี่ ยวและเพลาลูกเบี้ ยวคู่ การบริ การระบบระบาย
ความร้อนด้วยนํ้าและอากาศ การตรวจระบบหล่อเย็น การไล่อากาศออกจากระบบ การบริ การระบบหล่อลื่น การ
ถอดประกอบชิ้นส่ วนระบบหล่อลื่นแบบคลัทช์เปี ยกและแบบคลัทช์แห้ง และการประมาณราคาค่าบริ การ

2101-2605

งานระบบรองรับนํา้ หนักและส่ งกําลัง

1-6–3

(Suspension and Transmission Motorcycles)
จุดประสงค์ รายวิชา เพื่อให้
1. เข้าใจประเภท หลักการทํางานและหลักการบริ การโครงตัวถัง ระบบรองรั บนํ้าหนัก ระบบส่ งกําลัง
และระบบเบรกของรถจักรยานยนต์
2. มีทกั ษะในการถอดประกอบและตรวจสอบโครงตัวถัง ชิ้นส่ วนระบบรองรับนํ้าหนัก ระบบส่ งกําลัง
ระบบเบรกของรถจักรยานยนต์ และการประมาณราคาค่าบริ การ
3. มีเจตคติและกิจนิ สัยที่ดีในการปฏิบตั ิงานด้วยความรับผิดชอบ ประณี ต รอบคอบ ปลอดภัย และรักษา
สภาพแวดล้อม
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สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู ้ เกี่ ยวกับประเภท หลักการทํางานและหลักการบริ การโครงตัวถัง ระบบรองรับนํ้าหนัก
ระบบส่ งกําลัง และระบบเบรกของรถจักรยานยนต์
2. ถอดประกอบโครงตัวถังและชิ้นส่ วนระบบรองรับนํ้าหนักตามคู่มือ
3. ตรวจสอบชิ้นส่ วนโครงถังตามคู่มือและชิ้นส่ วนระบบรองรับนํ้าหนักตามคู่มือ
4. ตรวจสอบชิ้นส่ วนระบบส่ งกําลังตามคู่มือ
5. ตรวจสอบชิ้นส่ วนระบบเบรกตามคู่มือ
6. ประมาณราคาค่าบริ การระบบรองรับนํ้าหนัก ระบบส่ งกําลังและระบบเบรกของรถจักรยานยนต์
คําอธิบายรายวิชา
ศึ ก ษาและปฏิ บ ัติ เ กี่ ย วกับ ประเภท โครงตัว ถัง และหลัก การทํา งานของระบบรองรั บ นํ้าหนัก ของ
รถจัก รยานยนต์ ระบบส่ ง กํา ลัง แบบโซ่ ข ับ เคลื่ อ น ระบบส่ ง กํา ลัง แบบสายพาน ระบบส่ ง กํา ลัง แบบเพลา
ระบบคลัทช์เปี ยกหลายแผ่นซ้อนกัน คลัทช์เปี ยกสองชุ ด คลัทช์แรงเหวี่ยงหนี ศูนย์กลาง ระบบเกี ยร์ ธรรมดาและ
เกียร์ อตั โนมัติ ส่ วนประกอบการทํางานของระบบเบรก ดรัมเบรก ดิสก์เบรก ระบบกระจายแรงเบรก ABS,
Combine ABS การถอดประกอบระบบรองรับนํ้าหนักและตรวจสอบชิ้นส่ วนโครงตัวถัง การถอดประกอบโช๊คอัพ
หน้า หลัง การปรับตั้งบังคับเลี้ยวลูกปื นคอ การถอดล้อและยาง วงล้อ ซี่ ลวด การตรวจสอบระบบเกียร์ ธรรมดาและ
เกียร์ อตั โนมัติ การตรวจสอบการสึ กหรอของผ้าเบรก ดรัมเบรก ดิสก์เบรก (ABS, Combine ABS) การไล่ลมเบรก
และการประมาณราคาค่าบริ การ

2101-2606

งานไฟฟ้ารถจักรยานยนต์

1-6-3

(Motorcycle Electrical System)
จุดประสงค์ รายวิชา เพื่อให้
1. เข้าใจหลักการทํางานของระบบไฟฟ้ าและอิเล็กทรอนิกส์ในรถจักรยานยนต์ หลักการตรวจสอบและ
แก้ไขปั ญหาเบื้องต้น
2. มีทกั ษะในการอ่านวงจรไฟฟ้ าและอิเล็กทรอนิกส์ การเลือกใช้เครื่ องมือ การตรวจสอบและแก้ไขระบบ
ไฟฟ้ ารถจักรยานยนต์ และการประมาณราคาค่าบริ การ
3. มีเจตคติและกิจนิสยั ที่ดีในการปฏิบตั ิงานด้วยความรับผิดชอบ รอบคอบและคํานึงถึงความปลอดภัย
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู ้ เ กี่ ย วกับหลัก การทํา งาน การตรวจสอบและแก้ไ ขระบบไฟฟ้ าและอิ เ ล็ก ทรอนิ ก ส์
ในรถจักรยานยนต์
2. อ่านวงจรไฟฟ้ าและอิเล็กทรอนิกส์ตามหลักการ
3. เลือกใช้เครื่ องมือวัดทางไฟฟ้ าตามคู่มือ
4. ตรวจสอบและแก้ไขระบบไฟฟ้ าสัญญาณตามหลักการและกระบวนการ
5. ตรวจสอบและแก้ไขระบบไฟแสงสว่างตามหลักการและกระบวนการ
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6.
7.
8.
9.

ตรวจสอบและแก้ไขระบบสตาร์ทตามหลักการและกระบวนการ
ตรวจสอบและแก้ไขระบบจุดระเบิดตามหลักการและกระบวนการ
ตรวจสอบและแก้ไขระบบไฟชาร์จตามหลักการและกระบวนการ
ประมาณราคาค่าบริ การตรวจสอบและแก้ไขระบบไฟฟ้ าและอิเล็กทรอนิกส์ของรถจักรยานยนต์

คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบตั ิเกี่ยวกับสัญลักษณ์ทางไฟฟ้ าและอิเล็กทรอนิ กส์ การอ่านวงจรไฟฟ้ าและอิเล็กทรอนิ กส์
การใช้เครื่ องมือวัดทางไฟฟ้ า การตรวจสอบและแก้ไขระบบไฟฟ้ าสัญญาณ ระบบไฟแสงสว่าง ระบบสตาร์ ท
ระบบจุดระเบิดและระบบไฟชาร์จของรถจักรยานยนต์ และการประมาณราคาค่าบริ การ

2101-2607

เทคโนโลยีรถจักรยานยนต์

1-3-2

(Motorcycle Technology)
จุดประสงค์ รายวิชา เพื่อให้
1. เข้าใจเทคโนโลยีของรถจักรยานยนต์ ส่ วนประกอบ หลักการทํางาน หลักการตรวจสอบและแก้ไข
ระบบควบคุมการทํางานของเครื่ องยนต์ดว้ ยอิเล็กทรอนิกส์
2. มีทกั ษะในการถอดประกอบ วิเคราะห์ ตรวจสอบและแก้ไขระบบควบคุมการทํางานของเครื่ องยนต์
ด้วยอิเล็กทรอนิกส์ และการประมาณราคาค่าบริ การ
3. มีเจตคติและกิจนิสยั ที่ดีในการปฏิบตั ิงานด้วยความรับผิดชอบ รอบคอบและคํานึงถึงความปลอดภัย
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู ้ เ กี่ ย วกับ เทคโนโลยีข องรถจัก รยานยนต์ ส่ ว นประกอบ หลัก การทํา งาน หลัก การ
ตรวจสอบและแก้ไขระบบควบคุมการทํางานของเครื่ องยนต์ดว้ ยอิเล็กทรอนิกส์
2. ตรวจสอบและแก้ไขระบบฉี ดเชื้ อเพลิ งและจุ ดระเบิ ดควบคุ มด้วยอิ เล็กทรอนิ กส์ ตามหลักการและ
กระบวนการ
3. ตรวจสอบและแก้ไ ขข้อ ขัด ข้อ งของระบบต่ า ง ๆ ที่ ค วบคุ ม การทํา งานด้ว ยอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ ใ น
รถจักรยานยนต์ตามหลักการและกระบวนการ
4. ประมาณราคาค่าบริ การตรวจสอบและแก้ไขระบบฉี ดเชื้ อเพลิ งและจุ ดระเบิ ด และระบบต่าง ๆ ที่
ควบคุมด้วยอิเล็กทรอนิกส์
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบตั ิเกี่ยวกับเทคโนโลยีรถจักรยานยนต์ ประเภท ส่ วนประกอบและหลักการทํางานของระบบ
ฉี ดเชื้อเพลิงและจุดระเบิดควบคุมด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ระบบกลไกลดกําลังอัด ระบบตัดการทํางานที่สวิทช์ขาตั้งข้าง
ระบบกันขโมย ระบบค้นหาตําแหน่ งรถ ระบบควบคุ มมลพิษ ระบบอัลเทอร์ เนเตอร์ สตาร์ ทเตอร์ ระบบ
ไอดริ งสต๊อป ระบบเซนเซอร์ ในรถจักรยานยนต์ เทคโนโลยีไดอะซี ล ระบบวาล์วแบบแปรผัน ระบบควบคุม
ความปลอดภัย ระบบเพลาข้อเหวี่ยงแบบเยื้องศูนย์ การวิเคราะห์ปัญหา ตรวจสอบแก้ไขระบบฉี ดเชื้อเพลิงและ
จุดระเบิดควบคุมด้วยอิเล็กทรอนิกส์ และการประมาณราคาค่าบริ การ
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งานบริการรถจักรยานยนต์

1-3-2

(Service Operation Motorcycle)
จุดประสงค์ รายวิชา เพื่อให้
1. เข้าใจบทบาทหน้าที่และคุณสมบัติของช่างบริ การ หลักการและกระบวนการบริ การรถจักรยานยนต์
2. มี ท ัก ษะในการใช้แ ละบํา รุ ง รั ก ษาเครื่ อ งมื อ การใช้คู่ มื อ ซ่ อ ม คู่ มื อ อะไหล่ ตารางบํา รุ ง รั ก ษาและ
ตรวจสอบรถจักรยานยนต์ การรับประกันคุณภาพ การแนะนําและการส่ งมอบรถจักรยานยนต์แก่ลูกค้า
3. มี ท ัก ษะในการตรวจสอบรถจัก รยานยนต์ใ หม่ ก่ อ นการส่ ง มอบ ตรวจสอบตามระยะการใช้ง าน
ตรวจเช็คตามระยะทาง วิเคราะห์ปัญหาเบื้องต้น และประเมินระยะเวลาและราคา
4. มีเจตคติและกิจนิ สัยที่ดีในการปฏิบตั ิงานด้วยความรับผิดชอบ ประณี ต รอบคอบ ตรงต่อเวลา สะอาด
ปลอดภัยและรักษาสภาพแวดล้อม
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู ้ กี่ยวกับบทบาทหน้าที่และคุณสมบัติของช่ างบริ การ หลักการและกระบวนการบริ การ
รถจักรยานยนต์
2. ใช้และบํารุ งรักษาเครื่ องมือพื้นฐาน เครื่ องมือประจําศูนย์บริ การ เครื่ องมือวัดทางกลและเครื่ องมือวัด
ทางไฟฟ้ าตามคู่มือ
3. ปฏิบตั ิงานบริ การรถจักรยานยนต์ตามคู่มือซ่ อม คู่มืออะไหล่ ตารางบํารุ งรักษาและตรวจสอบ
รถจักรยานยนต์ และการรับประกันคุณภาพรถจักรยานยนต์
4. บริ การลูกค้าตามหลักการและขั้นตอนกระบวนการต้อนรับ แนะนํา ส่ งมอบ ติดตามก่อนและหลังการ
บริ การตามข้อกําหนดของศูนย์บริ การ
5. ตรวจสอบรถจักรยานยนต์ใหม่ก่อนการส่ งมอบตามหลักการและกระบวนการ
6. ตรวจสอบรถจักรยานยนต์ตามระยะการใช้งานตามหลักการและกระบวนการ
7. ตรวจเช็ครถจักรยานยนต์ตามระยะทางตามหลักการและกระบวนการ
8. วิเคราะห์ปัญหาเบื้องต้นในการบริ การรถจักรยานยนต์ตามหลักการและกระบวนการ
9. ประเมินระยะเวลาและราคาในการบริ การรถจักรยานยนต์ตามหลักการ
คําอธิบายรายวิชา
ศึ กษาและปฏิ บตั ิ เกี่ ยวกับบทบาทหน้าที่ ของช่ างบริ การ ระเบี ยบวินัย จริ ยธรรม จรรยาบรรณ
ความปลอดภัย ชี วอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทํางาน การบํารุ งรักษาเครื่ องมือพื้นฐาน เครื่ องมือประจํา
ศูนย์บริ การ เครื่ องมื อวัดทางกลและเครื่ องมือวัดทางไฟฟ้ า การใช้งานคู่มือซ่ อมและคู่มืออะไหล่ การแนะนํา
การบํารุ งรั กษาเบื้องต้นสําหรับผูใ้ ช้ การตรวจสอบรถใหม่ การรั บประกันคุณภาพรถจักรยานยนต์ การใช้งาน
ตารางบํารุ งรักษา การตรวจสอบรถตามระยะการใช้งาน การตรวจเช็คตามระยะทาง การต้อนรับลูกค้า การติดตาม
ลูกค้าก่อนและหลังการบริ การ การประเมินระยะเวลาและราคา การแนะนําการส่ งมอบรถใหม่ การส่ งมอบรถ
และการวิเคราะห์ปัญหาเบื้องต้น
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งานบริการตัวถังและสี รถจักรยานยนต์

1-3–2

(Motorcycle Body and Painting)
จุดประสงค์ รายวิชา เพื่อให้
1. เข้าใจหลักการและกระบวนการบริ การตัวถังและสี รถจักรยานยนต์
2. มี ทกั ษะในการเลื อ ก ใช้และบํารุ งรั กษาเครื่ องมื อในงานตัวถังและสี รถจักรยานยนต์ และสามารถ
ให้บริ การงานตัวถังและสี รถจักรยานยนต์ตามหลักการและกระบวนการ
3. มีเจตคติและกิจนิ สัยที่ดีในการปฏิบตั ิงานด้วยความรับผิดชอบ ประณี ต รอบคอบ ตรงต่อเวลา สะอาด
ปลอดภัยและรักษาสภาพแวดล้อม
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู ้เกี่ยวกับประเภท หลักการและกระบวนการบริ การตัวถังและสี รถจักรยานยนต์
2. เลือก ใช้และบํารุ งรักษาเครื่ องมืออุปกรณ์ในงานตัวถังและสี รถจักรยานยนต์ตามคู่มือ
3. บริ การตัวถังรถจักรยานยนต์ตามหลักการและกระบวนการเตรี ยมผิวงานตัวถัง เคาะขึ้นรู ป ปะผุตวั ถัง
ลอกสี โป๊ วสี และขัดเตรี ยมผิวงาน
4. บริ การสี รถจักรยานยนต์ตามหลักการและกระบวนการพ่นสี รองพื้น สี ทบั หน้าและขัดสี ตวั ถังตาม
หลักการและกระบวนการ
5. ประมาณราคางานบริ การตัวถังและสี รถจักรยานยนต์ตามลักษณะงาน
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบตั ิเกี่ยวกับประเภทของการบริ การตัวถังและสี รถจักรยานยนต์ การเลือก ใช้และบํารุ งรักษา
เครื่ องมือในงานบริ การตัวถังและสี รถจักรยานยนต์ การเคาะขึ้นรู ป การปะผุตวั ถัง การลอกสี โป๊ วสี การขัดเตรี ยม
ผิวงาน การพ่นสี การขัดสี และการประมาณราคาค่าบริ การ

2101-2610

การวิจัยและพัฒนางานรถจักรยานยนต์ และเครื่องยนต์ เล็กเอนกประสงค์

1-6-3

(Research and Development of Motorcycle and Multi-Purpose Engine)
จุดประสงค์ รายวิชา เพื่อให้
1. เข้าใจหลักการพื้นฐานและกระบวนการวิจยั และพัฒนางานรถจักรยานยนต์
2. มีทกั ษะในการรวบรวมและวิเคราะห์ขอ้ มูลสภาพปั ญหาและหรื อความต้องการ การกําหนดหัวข้อเรื่ อง
วัตถุประสงค์ ขอบเขตและเป้ าหมาย การกําหนดกระบวนการดําเนิ นงาน การบันทึก สรุ ปและจัดทํา
รายงานตามหลักการและกระบวนการวิจยั และพัฒนา
3. มี เจตคติ และกิ จนิ สัยในการทํางานด้วยความรั บผิดชอบ มี วินัย คุ ณธรรม จริ ยธรรม ความคิดริ เริ่ ม
สร้างสรรค์ และสามารถทํางานร่ วมกับผูอ้ ื่น
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู ้เกี่ยวกับหลักการพื้นฐานและกระบวนการวิจยั และพัฒนางานรถจักรยานยนต์
2. รวบรวมและวิเคราะห์ขอ้ มูล สภาพปัญหาและหรื อความต้องการในการพัฒนางานรถจักรยานยนต์
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วางแผนการดําเนินการวิจยั และพัฒนางานรถจักรยานยนต์ตามหลักการ
ดําเนินการวิจยั และพัฒนางานรถจักรยานยนต์ตามหลักการและกระบวนการ
สรุ ปรายงานผลการวิจยั และพัฒนางานรถจักรยานยนต์ตามหลักการและกระบวนการ
นําเสนอรายงานผลการวิจยั และพัฒนางานรถจักรยานยนต์ตามหลักการและกระบวนการ

คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิ บตั ิ เกี่ ยวกับหลักการพื้นฐานและกระบวนการวิจยั และพัฒนา การรวบรวมและวิเคราะห์
ข้อมูล สภาพปัญหาและหรื อความต้องการ การกําหนดหัวข้อเรื่ อง วัตถุประสงค์ ขอบเขตและเป้ าหมาย การวางแผน
การดําเนิ นงาน การสรุ ปผล จัดทํารายงาน และนําเสนอผลการวิจยั และพัฒนา โดยประยุกต์ความรู ้ และทักษะใน
ระดับฝีมือเพื่อเลือกดําเนินงานวิจยั และพัฒนาที่สอดคล้องกับสาขาวิชาชีพที่ศึกษา

2101-2107

คณิตศาสตร์ ยานยนต์

2-0-2

(Mathematics for Automotives)
จุดประสงค์ รายวิชา เพื่อให้
1. เข้าใจหลักการคํานวณเกี่ยวกับงานยานยนต์
2. คํานวณหาค่าที่ตอ้ งใช้ในงานยานยนต์
3. มีความรับผิดชอบ ตรงต่อเวลา เจตคติที่ดี และเกิดความคิดรวบยอดเกี่ยวกับคณิ ตศาสตร์ยานยนต์
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู ้เกี่ยวกับหลักการคํานวณในงานยานยนต์
2. แสดงความรู ้เกี่ยวกับระบบหน่วยที่ใช้คาํ นวณในงานยานยนต์
3. ประยุกต์สูตรทางคณิ ตศาสตร์ มาใช้คาํ นวณในงานยานยนต์
4. คํานวณสมรรถนะเครื่ องยนต์
5. คํานวณระบบส่ งกําลังรถยนต์
6. คํานวณระบบเครื่ องล่างรถยนต์
7. คํานวณความเร็ วรถยนต์
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาเกี่ยวกับ หลักการคํานวณเกี่ยวกับงานยานยนต์ ระบบหน่วยความเร็ วรถยนต์ สมรรถนะของ
เครื่ องยนต์ ระบบส่ งกําลังและเครื่ องล่างรถยนต์
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ปฏิบตั ิงานจักรยานยนต์ และเครื่องยนต์ เล็กอนกประสงค์ …

*-*-*

(Motorcycle and Multi-Purpose Engine Practice …)
จุดประสงค์ รายวิชา เพื่อให้

จุดประสงค์ รายวิชา เพือ่ ให้
1. เข้าใจหลักการและกระบวนการปฏิบตั ิงานจักรยานยนต์และเครื่ องยนต์เล็กอเนกประสงค์
2. มีทกั ษะในการวิเคราะห์ วางแผน ปฏิบตั ิการและแก้ไขปั ญหาในการดําเนิ นงานจักรยานยนต์และ
เครื่ องยนต์เล็กอเนกประสงค์ในสถานประกอบการตามหลักการและกระบวนการ
3. สามารถนําความรู ้ ทักษะและประสบการณ์ ไปประยุกต์ใช้ในงานอาชี พด้านจักรยานยนต์และ
เครื่ องยนต์เล็กอเนกประสงค์
4. มีเจตคติและกิจนิสัยที่ดีต่อการปฏิบตั ิงานด้วยความรับผิดชอบ มีคุณธรรมจริ ยธรรม วินยั ขยัน อดทน
และสามารถทํางานร่ วมกับผูอ้ ื่น

สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู ้ เกี่ ยวกับหลักการและกระบวนการปฏิ บตั ิ งานจักรยานยนต์และเครื่ องยนต์เล็กอเนกประสงค์
2. วางแผนและเตรี ยมการดําเนินงานจักรยานยนต์และเครื่ องยนต์เล็กอเนกประสงค์ตามหลักการ
3. ปฏิบตั ิงานจักรยานยนต์และเครื่ องยนต์เล็กอเนกประสงค์ตามหลักการและกระบวนการ
4. เลือก/ใช้/ประยุกต์ใช้เครื่ องมืออุปกรณ์ในการปฏิบตั ิงาน
5. จดบันทึกรายงานการปฏิบตั ิงานจักรยานยนต์และเครื่ องยนต์เล็กอเนกประสงค์ตามรู ปแบบ
6. ประเมินผลการปฏิบตั ิงานตามมาตรฐานที่กาํ หนด

คําอธิบายรายวิชา
ปฏิบตั ิเกี่ยวกับงานจักรยานยนต์และเครื่ องยนต์เล็กอเนกประสงค์ตามสาขาอาชี พในสถานประกอบการ
การวิเคราะห์งาน การวางแผน การดําเนินงาน การประเมินผลและแก้ไขปัญหาในการดําเนินงาน การบันทึก สรุ ป
จัดทํารายงานและนําเสนอผลการปฏิบตั ิงาน
(ให้สถานศึกษาร่ วมกับสถานประกอบการ วิเคราะห์จุดประสงค์และสมรรถนะรายวิชาตามความง่าย-ยาก
ของลักษณะงาน เพื่อวางแผนและกําหนดขอบเขตการฝึ กปฏิบตั ิงาน ระยะเวลา รวมทั้งการวัดและประเมินผลของ
แต่ละรายวิชาทวิภาคี เพื่อให้นกั เรี ยนมีสมรรถนะครบตามมาตรฐานการศึกษาวิชาชี พด้านสมรรถนะวิชาชี พของ
สาขางานจักรยานยนต์และเครื่ องยนต์เล็กอเนกประสงค์)
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