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ประเภทวิชาอุตสาหกรรม 
สาขาวิชาเครื่องกล  สาขางานยานยนต 



การจัดการเรียนรูแบบบูรณาการ 

หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ สาขาวิชาเครื่องกล  สาขางานยานยนต 

1  

แบบกําหนดงานอาชพี/กลุมวิชาชพี และสมรรถนะงานอาชีพ 
หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ประเภทวิชา อุตสาหกรรม 

สาขาวิชา เครือ่งกล  สาขางาน  ยานยนต 
งาน/รายวิชา สมรรถนะ 

ภาคเรียนท่ี 1 
1. งานยานยนตท่ัวไป  

2100-1001 เขียนแบบเทคนิคเบื้องตน 1.1 อานแบบและเขียนแบบชิ้นสวนเครื่องกล 
2100-1004 งานฝกฝมือ 1.2 ปรับ แปรรูปและขึ้นรูปงานโลหะดวยเครื่องมือทั่วไป 
2100-1005 งานเชื่อมและโลหะแผนเบื้องตน 1.3 เช่ือมไฟฟา เช่ือมแกสและตัดแผนเหล็กกลาเบื้องตน  
2100-1006 งานเครื่องยนตเบื้องตน 1.4  ตรวจสอบและบํารุงรักษาชิ้นสวนเครื่องยนต  
2100-1007 งานเครื่องมือกลเบื้องตน 1.5 ขึ้นรูปและประกอบผลิตภัณฑโลหะแผนเบื้องตน 

  1.6 บริการและประมาณราคาคาบริการงานยานยนตทั่วไป 
ภาคเรียนท่ี 2 
2. งานซอมเคร่ืองยนต  

2101-1001 งานเครื่องยนต 2.1 ถอดประกอบชิ้นสวนเครื่องยนต 
2101-2101 งานเครื่องยนตแกสโซลีน 2.2 ซอมและบริการเครื่องยนตแกสโซลีน 
2101-2102 งานเครื่องยนตดีเซล 2.3 ซอมและบริการเครื่องยนตดีเซล 
2101-2116 งานระบบฉีดเชื้อเพลิงอิเล็กทรอนิกส 2.4 ปรับแตงเครื่องยนตระบบฉีดเชื้อเพลิงอิเล็กทรอนิกส 
2101-2114 งานวัดละเอียดชางยนต 2.5 ตรวจสอบชิ้นสวนยานยนตดวยเครื่องมือวัดละเอียด 

  2.6 บริการและประมาณราคาคาบริการงานซอมเครื่องยนต 
ภาคเรียนท่ี 3 
3. งานซอมเคร่ืองลางและสงกําลังรถยนต  

2001-0003 การบริหารงานคุณภาพและเพิ่มผลผลิต 3.1 จัด บริหารงานคุณภาพและเพิ่มผลผลิตในองคกร 
2101-1002 งานสงกําลังรถยนต 3.2 ตรวจซอมและบริการระบบสงกําลังรถยนตตามคูมือ 
2101-1003 งานเครื่องลางรถยนต 3.3 ตรวจซอมและบริการระบบเครื่องลางรถยนตตามคูมือ 
2101-2115 เช้ือเพลิงและวัสดุหลอล่ืน 3.4 เลือกเชื้อเพลิงและวัสดุหลอล่ืนกับงานบริการยานยนต 

  3.5 บริการ ประมาณราคางานซอมเครื่องลางและสงกําลัง 
4. งานไฟฟาและปรับอากาศรถยนต  

2100-1003 งานไฟฟาและอิเล็กทรอนิกสเบื้องตน 4.1 ประกอบ ตรวจสอบ ตอวงจรไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส 
2101-1004 งานไฟฟารถยนต 4.2 ตรวจซอมและบริการระบบไฟฟารถยนตตามคูมือ 
2101-2105 งานปรับอากาศรถยนต 4.3 ตรวจซอม บริการระบบปรับอากาศรถยนตตามคูมือ 

  4.4 บริการ ประมาณราคางานไฟฟาและปรับอากาศรถยนต 
2101-2112 งานเขียนแบบชางยนต 4.5 เขียนและอานวงจรไฟฟารถยนต 

 



การจัดการเรียนรูแบบบูรณาการ 

หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ สาขาวิชาเครื่องกล  สาขางานยานยนต 
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แบบกําหนดงานอาชพี/กลุมวิชาชพี และสมรรถนะงานอาชีพ 
หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ประเภทวิชา อุตสาหกรรม 

สาขาวิชา เครือ่งกล  สาขางาน  ยานยนต 
งาน/รายวิชา สมรรถนะ 

ภาคเรียนท่ี 5 
5. งานบาํรุงรกัษารถยนต  

2101-2108 งานบํารุงรักษารถยนต 5.1 ตรวจสภาพ ทําความสะอาดและบํารุงรักษารถยนต
ตามระยะเวลาและระยะทางที่กําหนด 

2101-2117 งานบริการยานยนต 5.2 บริการและประมาณราคาคาบริการยานยนต 

  
5.3 บริการและประมาณราคาคาบริการงานบํารุงรักษา

รถยนต 
ภาคเรียนท่ี 6 
6. งานเครื่องยนตเล็กและจักรยานยนต  

6.1 สํารวจขอมูล กําหนดแนวทางแกปญหาสิ่งแวดลอมใน
ชุมชนตามขอกําหนดมาตรฐานคุณภาพสิ่งแวดลอม 

6.2 เลือกใชวัสดุอุตสาหกรรมตามแบบสั่งงาน 
6.3 ตรวจซอมและบริการเครื่องยนตเล็กดีเซลและ

เครื่องยนตเล็กแกสโซลีน ตามคูมือ 
6.4 ตรวจซอมและบริการระบบตาง ๆ ของรถจักรยานยนต 

ตามคูมือ 
6.5 บริการและประมาณราคาคาบริการงานเครื่องยนตเล็ก

และจักรยานยนต 
6.6 ขับรถยนตไดถูกตองตามกฎจราจรและมีใบอนุญาตขับ

ขี่ 

2001-0004 
2100-1002 
2101-2103 
2101-2104 
2101-2109 
2101-5001 

การจัดการกับสิ่งแวดลอมเบื้องตน 
วัสดุชางอุตสาหกรรม 
งานเครื่องยนตเล็ก 
งานจักรยานยนต 
การขับรถยนต 
โครงการ 

6.7 วางแผนและการดําเนินการสรางผลงานที่ใชความรู
จากทักษะในระดับชางฝมือและจัดทํารายงาน
ประเมินผลโครงการ 
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ตัวอยาง  แบบการจัดแผนการเรียน 
 

แผนการเรียน หลักสูตร ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)  ประเภทวิชา อุตสาหกรรม 
สาขาวิชา เครือ่งกล   สาขางาน ยานยนต 

ภาคเรียนท่ี 1 ภาคเรียนท่ี 2 
รหัส รายวิชา นก. ชม. รหัส รายวิชา นก. ชม. 

 1.หมวดวิชาสามัญ 8 นก.    1.หมวดวิชาสามัญ  6 นก.   
2000-1201 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 1 2 (2) 2000-1202 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 2 2 (2) 
2000-1301 วิถีธรรมวิถีไทย 2 (2) 2000-1420 วิทยาศาสตรอุตสาหกรรม 2 (3) 
2000-1401 วิทยาศาสตรพ้ืนฐาน 2 (3) 2000-1520 คณิตศาสตรประยุกต 2 2 (2) 
2000-1501 คณิตศาสตรประยุกต 1 2 (2)     

        
 2.หมวดวิชาชีพ 11 นก.    2.หมวดวิชาชีพ 11 นก.   
    2.1 วิชาชีพพ้ืนฐาน  11  นก.       2.1 วิชาชีพพ้ืนฐาน   -  นก.   

2100-1001 เขียนแบบเทคนิคเบื้องตน 2 (4) - - - - 
2100-1004 งานฝกฝมือ 3 (6)     
2100-1005 งานเชื่อมและโลหะแผนเบื้องตน 2 (4)     
2100-1006 งานเครื่องยนตเบื้องตน 2 (4)     
2100-1007 งานเครื่องมือกลเบื้องตน 2 (4)     

        
    2.2 วิชาชีพสาขาวิชา  -   นก.       2.2 วิชาชีพสาขาวิชา 3  นก.   
- - - - 2101-1001 งานเครื่องยนต 3 (6) 
        
    2.3 วิชาชีพสาขางาน  -  นก.       2.3 วิชาชีพสาขางาน 8 นก.   
- - - - 2101-2101 งานเครื่องยนตแกสโซลีน 3 (6) 
    2101-2102 งานเครื่องยนตดีเซล 3 (6) 
    

2101-2116 
งานระบบฉีดเชื้อเพลิง
อิเล็กทรอนิกส 2 (4) 

        
 3. หมวดวิชาเลือกเสรี - นก.    3. หมวดวิชาเลือกเสรี 2นก.   
- - - - 2101-2114 งานวัดละเอียดชางยนต 2 (3) 
        
 4. กิจกรรม   40 ชม.  0 (2)  4. กิจกรรม   40 ชม.  0 (2) 
        
 รวม 19 33  รวม 19 34 
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แบบการจัดแผนการเรียน 
 

แผนการเรียน หลักสูตร ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)  ประเภทวิชา อุตสาหกรรม 
สาขาวิชา เครือ่งกล   สาขางาน ยานยนต 

ภาคเรียนท่ี 3 ภาคเรียนท่ี 4 
รหัส รายวิชา นก. ชม. รหัส รายวิชา นก. ชม. 

 1.หมวดวิชาสามัญ  7 นก.    1.หมวดวิชาสามัญ  5 นก.   
2000-1101 ภาษาไทยเพื่ออาชีพ 1 2 (2) 2000-1103 ภาษาไทยเพื่ออาชีพ 3 2 (2) 
2000-1221 การสนทนาภาษาอังกฤษ 1 1 (2) 2000-1223 ภาษาอังกฤษชางอุตสาหกรรม 1 (2) 
2000-1521 คณิตศาสตรประยุกต 3 2 (2) 2000-1307 เหตุการณปจจุบัน 2 (2) 
2000-1604 การจัดระเบียบชีวิตเพื่อความสุข 2 (3)     

        
 2.หมวดวิชาชีพ 12  นก.    2.หมวดวิชาชีพ 10 นก.   
    2.1 วิชาชีพพ้ืนฐาน  6  นก.       2.1 วิชาชีพพ้ืนฐาน   4   นก.   

2001-0001 คอมพิวเตอรเพื่องานอาชีพ 2 (3) 2001-0002 การจัดการธุรกิจเบื้องตน 2 (3) 

2001-0003 การบริหารงานคุณภาพและเพิ่ม
ผลผลิต 

2 (3) 2100-1003 งานไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส
เบื้องตน 

2 (4) 

2001-0005 อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 2 (3)     
    2.2 วิชาชีพสาขาวิชา  6  นก.       2.2 วิชาชีพสาขาวิชา  3   นก.   

2101-1002 งานสงกําลังรถยนต 3 (6) 2101-1004 งานไฟฟารถยนต 3 (6) 
2101-1003 งานเครื่องลางรถยนต 3 (6)     

        
    2.3 วิชาชีพสาขางาน  -  นก.       2.3 วิชาชีพสาขางาน   3   นก.   
- - - - 2101-2105 งานปรับอากาศรถยนต 3 (6) 
        
 3. หมวดวิชาเลือกเสรี 2 นก.    3. หมวดวิชาเลือกเสรี  4 นก.   

2101-2115 เช้ือเพลิงและวัสดุหลอล่ืน 2 (2) 2101-2112 งานเขียนแบบชางยนต 2 (4) 
    2101-2113 คณิตศาสตรชางยนต 2 (2) 
        
 4. กิจกรรม   40 ชม.  0 (2)  4. กิจกรรม   40 ชม.  0 (2) 
        
 รวม 21 34  รวม 21 33 

 



การจัดการเรียนรูแบบบูรณาการ 
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แบบการจัดแผนการเรียน 
 

แผนการเรียน หลักสูตร ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)  ประเภทวิชา อุตสาหกรรม 
สาขาวิชา เครือ่งกล   สาขางาน ยานยนต 

ภาคเรียนท่ี 5 ภาคเรียนท่ี 6 
รหัส รายวิชา นก. ชม. รหัส รายวิชา นก. ชม. 

 1.หมวดวิชาสามัญ 1 นก.    1.หมวดวิชาสามัญ  1 นก.   
2000-1235 ภาษาอังกฤษสําหรับสถานประกอบการ 1 (2) 2000-1244  ภาษาอังกฤษจากหนังสือพิมพ 1 (2) 

        
        
        
 2.หมวดวิชาชีพ 8 นก.    2.หมวดวิชาชีพ 14 นก.   
    2.1 วิชาชีพพ้ืนฐาน  -  นก.       2.1 วิชาชีพพ้ืนฐาน   4 นก.   
    2001-0004 การจัดการกับสิ่งแวดลอมเบื้องตน 2 (3) 
    2100-1002 วัสดุชางอุตสาหกรรม 2 (2) 
        
        
    2.2 วิชาชีพสาขาวิชา  -  นก.       2.2 วิชาชีพสาขาวิชา  -  นก.   
- - - - - - - - 
        
        
    2.3 วิชาชีพสาขางาน  8  นก.       2.3 วิชาชีพสาขางาน  6 นก.   

2101-2108 งานบํารุงรักษารถยนต 2 (4) 2101-2103 งานเครื่องยนตเล็ก 3 (6) 
2101-2117 งานบริการยานยนต 6 (*) 2101-2104 งานจักรยานยนต 3 (6) 

        
        2.4 โครงงาน 4 นก.   
    2101-5001 โครงการ 4 * 
        
 3. หมวดวิชาเลือกเสรี - นก.    3. หมวดวิชาเลือกเสรี 2 นก.   
- - - - 2101-2109 การขับรถยนต 2 (3) 
        
 4. กิจกรรม   40 ชม.  0 (2)  4. กิจกรรม   20 ชม.  0 (1) 
        
 รวม 9 8  รวม 17 23 

 



การจัดการเรียนรูแบบบูรณาการ 

หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ สาขาวิชาเครื่องกล  สาขางานยานยนต 
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แบบกําหนดหวัขอ(Theme)/งาน/โครงการ(Preject) และกําหนดสมรรถนะของงาน 
ชื่อหัวของาน (Job Title)  โครงการเปดศูนยบริการระบบไฟฟาและปรับอากาศรถยนต   ภาคเรียนท่ี  4 

คําอธิบายลักษณะงาน (Job description) 
 จัดดําเนินการเปดศูนยบริการระบบไฟฟาและปรับอากาศรถยนต โดยเริ่มตั้งแตเขียนโครงการ  แผนการ
ดําเนินการ ขั้นตอนการรับรถยนตจากลูกคา สอบถามปญหาอาการเบื้องตน ตรวจสอบปญหาจุดเสียและทรัพยสิน
ภายในรถ  ประมาณราคา มอบจายงาน พนักงานรับรถเพื่อดําเนินการ เบิกวัสดุอะไหล  ทําบัญชี ตรวจสอบคุณภาพ  
การเงิน การบัญชี และสงมอบรถยนตคืนลูกคา  สรุปรายงานผลการดําเนินการเปนภาษาไทยและภาษาองักฤษ  
งานเฉพาะ/งานยอย (Task/Element)     1. เขียนโครงการและแผนปฏิบตัิการโครงการ(ภาษาไทย) 

สมรรถนะ 
Competency 

เกณฑการประเมิน 
Assessment/Performance Criteria 

หัวขอ/รายวิชาท่ีบูรณาการ 
Topic/Subject 

1.1  เขียนโครงการและแผนปฏิบัติ
งานโครงการเปดศูนยบริการระบบ
ไฟฟาและปรับอากาศรถยนต
(ภาษาไทย) 

1.1  โครงการและแผนปฏิบัติงาน
โครงการเปดศูนยบริการระบบไฟฟาและ
ปรับอากาศรถยนต มีองคประกอบ
ครบถวน ถูกตอง  ดําเนินการไดจริง 

-  เรื่องการเขียนโครงการ 
วิชาภาษาไทยเพื่องานอาชีพ 3 

งานเฉพาะ/งานยอย (Task/Element)  2. การเขียนโครงการและแผนปฏบิัติงานโครงการฯ(ภาษาอังกฤษ) 
สมรรถนะ 

Competency 
เกณฑการประเมิน 

Assessment/Performance Criteria 
หัวขอ/รายวิชาท่ีบูรณาการ 

Topic/Subject 
2.1  เขียนโครงการและแผนปฏิบัติ
งานโครงการเปดศูนยบริการระบบ
ไฟฟาและปรับอากาศรถยนต
(ภาษาอังกฤษ) 

2.1  โครงการและแผนปฏิบัติงาน
โครงการเปดศูนยบริการระบบไฟฟาและ
ปรับอากาศรถยนตมีองคประกอบ
ครบถวนถูกตอง ดําเนินการไดจริง 

-  เรื่องการเขียนโครงการ
ภาษาอังกฤษ 
วิชา ภาษาอังกฤษชาง
อุตสาหกรรม 

งานเฉพาะ/งานยอย (Task/Element)   3. การรับรถและเขียนใบแจงซอม/บริการ(ภาษาไทย) 
สมรรถนะ 

Competency 
เกณฑการประเมิน 

Assessment/Performance Criteria 
หัวขอ/รายวิชาท่ีบูรณาการ 

Topic/Subject 
3.1  รับรถและเขียนใบสงซอม/
บริการ(ภาษาไทย) 

3.1  ใบรับรถและใบแจงซอม/บริการ
ถูกตองครบถวน 
 

-  เรื่องการเขียนบันทึกจําเปนใน
งานอาชีพ  
วิชาภาไทยเพื่องานอาชีพ 3 

งานเฉพาะ/งานยอย (Task/Element)    4. การรับรถและเขียนใบแจงซอม/บริการ(ภาษาอังกฤษ) 
สมรรถนะ 

Competency 
เกณฑการประเมิน 

Assessment/Performance Criteria 
หัวขอ/รายวิชาท่ีบูรณาการ 

Topic/Subject 
4.1  รับรถและเขียนใบแจงซอม/
บริการ (ภาษาอังกฤษ) 

4.1  ใบรับงานและใบแจงซอม/บริการ
ถูกตอง ครบถวน 
 

-  เรื่องการรับงาน(Job work 
Order)การกรอกแบบฟอรมตางๆ 
วิชาภาษาอังกฤษชาง
อุตสาหกรรม 
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งานเฉพาะ/งานยอย (Task/Element)    5. การตรวจสอบปญหา การซอมและบริการ 
สมรรถนะ 

Competency 
เกณฑการประเมิน 

Assessment/Performance Criteria 
หัวขอ/รายวิชาท่ีบูรณาการ 

Topic/Subject 
5.1  ตรวจสอบระบบไฟฟา ระบบ
อิเล็กทรอนิกสเบื้องตนและระบบ
ปรับอากาศรถยนต 
5.2  ตรวจซอมและบริการ ระบบ     
ไฟฟา ระบบอิเล็กทรอนิกสเบื้องตน 
และระบบปรับอากาศรถยนต 

5.1  ตรวจสอบปญหา ซอมและบริการ
ระบบไฟฟา ระบบอิเล็กทรอนิกส
เบื้องตน และระบบปรับอากาศรถยนตได
อยางถูกตองตามคูมือกําหนด 

- เรื่องการตรวจสอบซอมและ
บริการปญหาระบบไฟฟารถยนต 
วิชางานไฟฟารถยนต 
-  เรื่องการตรวจสอบซอมและ
บริการอุปกรณไฟฟาและ
อิเล็กทรอนกิสเบื้องตน 
วิชาไฟฟา อิเล็กทรอนิกสเบื้องตน 
-  เรื่องการตรวจสอบซอมและ
บริการระบบปรับอากาศรถยนต
วิชางานปรับอากาศรถยนต 

งานเฉพาะ/งานยอย (Task/Element)    6. การประมาณราคา /การคิดราคาคาอะไหลและบริการ 
สมรรถนะ 

Competency 
เกณฑการประเมิน 

Assessment/Performance Criteria 
หัวขอ/รายวิชาท่ีบูรณาการ 

Topic/Subject 
6.1  แยกรายการวัสดุ-อุปกรณ 
6.2  คํานวณคาแรง 
6.3  คํานวณคาใชจายในการ
ดําเนินการ 

6.1  รายการวัสดุอุปกรณในการซอมมี
จํานวนและราคาถูกตอง 
6.2  รายการระยะเวลาในการทํางาน
คาแรงและคาใชจายในการดําเนินการ
ถูกตอง ครบถวน 
 

-  เรื่องการจัดทําบัญชี 
วิชาการจัดการธุรกิจเบื้องตน 
-  เรื่องการตรวจซอมและบริการ
ระบบไฟฟารถยนต 
วิชางานไฟฟารถยนต 
-   เรื่องการตรวจซอมและบริการ
ระบบปรับอากาศรถยนต 
วิชางานปรับอากาศรถยนต 

งานเฉพาะ/งานยอย (Task/Element)   7. การตรวจสอบคุณภาพและสงมอบรถยนตใหลูกคา 
สมรรถนะ 

Competency 
เกณฑการประเมิน 

Assessment/Performance Criteria 
หัวขอ/รายวิชาท่ีบูรณาการ 

Topic/Subject 
7.1  ตรวจสอบคุณภาพและสงมอบ
รถยนตใหลูกคา 

7.1  คุณภาพของงาน ไดมาตรฐานตามที่
คูมือกําหนด  กอนการสงมอบรถให
ลูกคา 
 

-  เรื่องหลักการบริหารงาน
คุณภาพ 

วิชาการบริหารงานคุณภาพและ
การเพิ่มผลผลิต 
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งานเฉพาะ/งานยอย (Task/Element)    8. การเขียนรายงาน สรุปผลการดําเนินการโครงการฯ(ภาษาไทย) 
สมรรถนะ 

Competency 
เกณฑการประเมิน 

Assessment/Performance Criteria 
หัวขอ/รายวิชาท่ีบูรณาการ 

Topic/Subject 
8.1  เขียนรายงาน สรุปผลการ
ดําเนินการโครงการฯ(เปนภาษาไทย) 

8.1  รายงาน สรุปผลการดําเนินการ
โครงการฯ ถูกตอง ครบถวน 

-  เรื่องการเขียนรายงาน การเขียน
บันทึกที่จําเปนในงานอาชีพ 
วิชาภาษาไทยเพื่ออาชีพ 3 

งานเฉพาะ/งานยอย (Task/Element)  9. การเขียนรายงานสรุปผลการดําเนินการโครงการ(ภาษาอังกฤษ) 
สมรรถนะ 

Competency 
เกณฑการประเมิน 

Assessment/Performance Criteria 
หัวขอ/รายวิชาท่ีบูรณาการ 

Topic/Subject 
9.1  เขียนรายงานสรุปผลการดําเนิน
โครงการฯ(เปนภาษาอังกฤษ) 

9.1  รายงานสรุปผลการดําเนินการ
โครงการฯ ถูกตองครบถวน 

-  เรื่องการเขียนรายงานสั้น(Job 
Report) 
วิชาภาษาอังกฤษชาง
อุตสาหกรรม 
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แผนการเรียนรูแบบบูรณาการ 
บูรณาการวิชา งานไฟฟาและอิเล็กทรอนิกสเบื้องตน, งานไฟฟารถยนต, งานปรับ

อากาศรถยนต, งานเขียนแบบชางยนต, การจัดการธุรกิจเบื้องตน, การ
บริหารงานคุณภาพและการเพิ่มผลผลิต,ภาษาไทยเพื่ออาชีพ 3  และ 
ภาษาอังกฤษชางอุตสาหกรรม 

หนวยท่ี ..... 
สอนครั้งท่ี  

ชื่อหนวย งานบูรณาการอาชีพงานไฟฟาและปรับอากาศรถยนต  จํานวน 106 ชม. 
ชื่อหนวย   งานบูรณาการอาชีพงานไฟฟาและปรับอากาศรถยนต 

  ลักษณะงาน  มี  2 รูปแบบหลักดังนี ้
                      โครงงานผลิตภัณฑ                      โครงการวิชาชีพ 

 ประกอบดวยหัวขอเร่ืองตอไปนี ้
จํานวนคาบ รายการสอน 

ทฤษฎี ปฏิบัติ รวม 
1. การเขียนโครงการและแผนปฏิบัติงานโครงการ (ภาษาไทย) 1 3 4 
2. การเขียนโครงการและแผนปฏิบัติงานโครงการ (ภาษาอังกฤษ) 1 3 4 
3. การรับรถและเขียนใบแจงซอม/บริการ (ภาษาไทย) 1 3 4 
4. การรับรถและเขียนใบแจงซอม/บริการ (ภาษาอังกฤษ) 1 3 4 

การตรวจสอบปญหา ซอมและบริการ  
5.1 งานไฟฟาและอิเล็กทรอนิกสเบื้องตน 

 
4 

 
14 

 
18 

5.2 งานไฟฟารถยนต  2 10 12 
5.3 งานปรับอากาศรถยนต 3 21 24 

5. 

5.4  งานเขียนแบบชางยนต 0 16 16 
6. การประมาณราคา/คิดราคาอะไหลและบริการ(การจัดการธุรกิจเบื้องตน) 2 4 6 
7. การตรวจสอบคุณภาพและสงมอบรถใหลูกคา (การบริหารงานคุณภาพฯ) 2 4 6 
8. การเขียนรายงานสรุปผลการดําเนินการโครงการ (ภาษาไทย) 1 3 4 
9. การเขียนรายงานสรุปผลการดําเนินการโครงการ  (ภาษาอังกฤษ) 1 3 4 

 รวม 19 87 106 
 

สาระสําคัญ  
 ศึกษาและปฏิบัติงานอาชีพโดยประยุกตใชความรูและทักษะจดัทําเปนโครงการวิชาชพี โดยเริ่ม
ตั้งแตการจดัทาํโครงการ ทําแผนการปฏิบัติงาน  ดําเนนิงานและสรุปผลการดําเนินงานตามลําดับ  เปน
กระบวนการทางวิทยาศาสตร  เพื่อพัฒนาใหเกิดทั้งดานความรู  ทักษะงานอาชีพ  การทํางานเปนกลุม  
และการเสริมสรางคุณธรรม จริยธรรมในการประกอบอาชีพจากประสบการณตรงของผูเรียน 
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จุดประสงคการเรียน 
          จุดประสงคท่ัวไป  
               เพื่อใหนักเรียนไดบูรณาการความรูและทักษะวิชาชพีเฉพาะและวชิาพื้นฐานในสาขางาน

ยานยนต  มาประยุกตใชในการจัดทําโครงการวิชาชีพงานไฟฟาและปรับอากาศรถยนต 
          จุดประสงคเชงิพฤติกรรม 
           หลังจากการเรียนรูหนวยนี้แลว  นกัเรียนสามารถ 
          1.   อธิบายหลักการเขียนโครงการและแผนปฏิบัติงาน 
          2.   เขียนโครงการ  แผนปฏิบัติงานและนําเสนอขออนุมัติโครงการ 
          3.    ดําเนินการตามแผนปฏิบัติงานที่กําหนด 
          4.   อธิบายหลักการ  วิธีการเขียนใบแจงซอมตามมาตรฐานกําหนด 
 5.   เขียนใบแจงซอม/บริการ  ตามมาตรฐานกําหนด 
 6.  ตรวจสอบปญหางานไฟฟาและปรับอากาศรถยนต 
 7.  จัดเครื่องมือ /อุปกรณและอะไหลสําหรับซอม/บริการ 
 8.  ซอม/บริการงานไฟฟาและปรับอากาศรถยนต 
 9.  ประมาณราคาคาอะไหลและคาซอม/บริการ 
 10.ตรวจสอบคุณภาพงานในการซอม/บริการ 
 11.เขียนรายงานผลการดําเนนิงานตามโครงการเปนภาษาไทย 
 12.เขียนรายงานผลการดําเนนิงานตามโครงการเปนภาษาอังกฤษ 
 

ครุภัณฑ/เคร่ืองมือ/วัสดุ-อุปกรณ 
          1.  มานิโฟลดเกจ(Manifold gauge)   
          2.  เครื่องทําสุญญากาศ 
 3.  น้ํายา R-134a 
 4.  เครื่องชั่งน้ําหนัก 
 5.  แวนนิรภยั 
 6.  น้ํามันหลอล่ืน คอมเพรสเซอร 
 7.  หัวแรงบัดกรีและตะกัว่บดักร ี
 8.  มัลติมิเตอร 
 9.  สายไฟ ขั้วสายไฟและเทปพันสายไฟ 
 10.  เครื่องมือประจําตัวชาง 
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กิจกรรมการเรียน 
          1. กิจกรรมครู 
            1.1 ประชุมครูผูสอนรวมบูรณาการเนื้อหาและจัดเตรียมเอกสาร  หนงัสืออางอิง  ส่ือ  โสตทัศน 

และเอกสารตวัอยางโครงการวิชาชีพตางๆ  ที่ประสบความสําเร็จ 
            1.2 นําเขาสูบทเรียน  และชีแ้จงวิธีการเรียนรูของแตละรายวิชาทีน่ํามาบูรณาการเปนโครงการ

วิชาชีพ แนะนาํและใหตัวอยางงานโครงการวิชาชีพ 
   1.3  การใหขอมูล อธิบายเนื้อหา จากใบความรูและใบปฏบิัติงานหรือชุดการเรียน  ส่ือ โสตทัศน 

สังเกต บันทึกพฤติกรรมของผูเรียนและใหคําแนะนําเมือ่ผูเรียนตองการ 
   1.4  การประยุกตใช  โดยมอบหมายใหผูเรียนจัดทําโครงการวิชาชีพทีน่ําเอาความรูจากราย

วิชาชีพเฉพาะและรายวิชาพืน้ฐานมาประยกุตใชในอาชีพจริง 
   1.5 สังเกต บันทึกพฤติกรรมของผูเรียน  และดําเนินงานตามโครงการและคอยชวยเหลือให

คําแนะนําเมื่อผูเรียนตองการ 
   1.6  การตรวจสอบผลการเรียนรู  ใหผูเรียนรวมกําหนดหัวขอทีจ่ะประเมินผลโครงการเพื่อ

ประเมินผลและแกไขขอบกพรอง 
   1.7  สังเกต  บันทึกพฤติกรรมนักเรียนขณะเรยีนและปฏิบัติงานรวมกัน  และคอยชวยเหลือ

แนะนําเมื่อผูเรียนตองการ 
          2. กิจกรรมนักเรียน 
             2.1  จัดเตรียมเอกสาร  หนงัสืออางอิง  ตามที่ผูสอนกําหนดในแตละรายวิชา 
    2.2  นําเขาสูบทเรียน นักเรยีนรับการชี้แจงเนื้อหา  วิธีการเรียนรูและระยะเวลาที่ครูแตละ

รายวิชาจะเขาสอน ตามหลักการแนวทางในการจัดทําโครงการวิชาชีพ  การดําเนินงานตาม
โครงการและประเมินผลงานตามลําดับ 

    2.3  จัดกลุมผูเรียนศึกษาหาขอมูลจากเอกสาร ตํารา หนังสืออางอิง ชุดการเรียนและส่ือตางๆ 
    2.4  การใหขอมูล ใหผูเรียนศึกษาเพิ่มเตมิจากใบความรู ใบปฏิบัติงาน  ชุดการเรียนและสื่อโสต

ทัศนแลวทําแบบทดสอบจนครบ  หากมปีญหาใหขอคาํแนะนําจากผูสอนและเพื่อนในกลุม 
   2.5  การประยุกตใช  นําความรูจากรายวิชาชีพเฉพาะและวิชาพืน้ฐานมาประยุกตใช  โดยเริ่ม

จากการวางแผนเขียนโครงการ  กําหนดแผนปฏิบัติงาน บูรณาการอาชพีงานไฟฟาและปรับ
อากาศรถยนต ภายใตคําแนะนําของผูสอน 

 2.6  การตรวจสอบผลการเรียนรู  โดยทํารายงานผลการดําเนินงาน ผูสอนและผูเรียนรวม
กําหนดหวัขอประเมินงานโครงการ  และรายงานผลการดําเนินงานตามโครงการตามลําดับ 
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สื่อการเรียนการสอน 
          1.  คูมือการซอมงานไฟฟารถยนต 
          2.  คูมือการซอมงานปรับอากาศรถยนต 
          3.  คูมือการจัดทําโครงการวิชาชีพ 
 4.  คูมือบริการและการเขียนรายงานภาษาอังกฤษ 
 5.  ตัวอยางโครงการวิชาชีพที่ประสบความสําเร็จ 
 6.  เครื่องมือ อุปกรณ อะไหล ซอม/บริการงานไฟฟาและปรับอากาศรถยนต 
งานที่มอบหมาย/กิจกรรม 
          1.  ศึกษาคนควาเอกสาร ตํารา ชุดการเรียน เร่ือง 
             1.1  การซอมงานไฟฟารถยนต 
    1.2  การซอมงานปรับอากาศรถยนต 
    1.3  การจัดทําโครงการวิชาชีพ 
    1.4  ศัพทและการเขียนรายงานภาษาอังกฤษ 
    1.5  เอกสารโครงการวิชาชีพที่ประสบความสําเร็จ 
    1.6  การใชเครื่องมืออุปกรณงานไฟฟาและปรับอากาศรถยนต 
 2.  จัดทําโครงการและแผนปฏิบัติงาน 
 3.  ดําเนินการตามแผนปฏิบัติงานโดยผูสอนติดตามประเมินผลตามสภาพจริง 
 4.  รายงานและนําเสนอผลการดําเนินงานตามโครงการเมื่อเสร็จสิ้นโครงการ 
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เกณฑการประเมินผลโครงการ 
 

1. ขั้นการวางแผนงาน (Planning)       15 คะแนน 
 1.1 ความยากงายของงานที่สัมพันธกับผูเรียนในกลุม     3 คะแนน 
 1.2 ความสอดคลองกับวัตถุประสงคและวชิาชีพ       2 คะแนน 
 1.3 ความสมบูรณของแผนหรือโครงการ      10 คะแนน 
2. ขั้นตอนการดําเนินงาน (Process)       20 คะแนน 
 2.1 การจัดเตรยีมเครื่องมือ อุปกรณถูกตองเหมาะสมและเพียงพอ 
       และ/หรือเอกสาร ตํารา คูมือเหมาะสมเพียงพอ       5 คะแนน 
 2.2 การใชเครื่องมือ อุปกรณ วัสดุถูกตองเหมาะสม 
       และ/หรือการคนหา เลือกใชขอมูลเหมาะสมเพียงพอ      5 คะแนน 
 2.3 การควบคมุการทํางานใหเปนไปตามแผน 
       และ/หรือการจัดกระทํา วิเคราะห สรุปผลขอมูลเหมาะสม     5 คะแนน 
 2.4 การตรวจ ประเมินและปรับปรุงผลงานแตละขั้นตอน      5 คะแนน 
3. ขั้นความสําเร็จของงาน(Progress)      65 คะแนน 
 3.1 การประเมนิผลงาน       40 คะแนน 
  - ประกอบชิ้นสวนไดถูกตองตามลําดับชั้น      5  คะแนน 
  - ผลงานสามารถใชไดเปนปกติ(งานสําเร็จถูกตอง)    20 คะแนน 
  - ความสะอาดเรียบรอย        5 คะแนน  
  - ความตั้งใจในการปฏิบัติงาน       5 คะแนน 
                               - มีระเบียบวินัย  มารยาท       5 คะแนน 
 3.2 การนําเสนอโครงการ                           25 คะแนน 
  - เอกสารประกอบโครงการ      10 คะแนน 
  - วิธีการ ขั้นตอนการนําเสนอผลงาน     15 คะแนน 
 
      รวม    100 คะแนน 
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แบบประเมินแผนงาน 
ช่ือโครงการ......................................................... 

ลักษณะโครงการ......................................................จํานวนผูเรียน.................ระยะเวลา............. 
คําชี้แจง ครู/ เจาของโครงการ/ผูเรียนในกลุมรวมประเมินโดยทําเครื่องหมาย √ ลงในชองที่ตองการ 

ระดับคะแนน รายการประเมิน 
ดีมาก ดี พอใช หมายเหตุ 

1. ช่ือโครงการมีความชัดเจนสื่อความหมายของผลงาน/โครงการ 
2. หลักการและเหตุผลสมเหตุ/สมผล 
3. วัตถุประสงคและเปาหมายชัดเจนเปนไปได 
4. ชวงเวลาในการดําเนินงานเหมาะสมเปนไปได 
5. สถานที่ปฏิบัติงานเหมาะสมเปนไปได 
6. งบประมาณหรือทรัพยากรที่ใชดําเนนิงานเหมาะสม 
7. แผนปฏิบัติงานละเอียดชดัเจนปฏิบัติได 
8. การติดตามประเมินผลชัดเจนปฏิบัติได 
9. ผลที่คาดวาจะไดรับคุมคากับการดําเนินการของโครงการ 
10.ความยากงายของโครงการที่เหมาะสมกบัผูเรียน 
 

    

รวม     
 
หมายเหตุ  การใหคะแนน  ดีมาก =  1.0 คะแนน   ดี =  0.7 คะแนน  พอใช =  0.5 คะแนน 
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แบบประเมินโครงการ 
ช่ือโครงการเปดศูนยบริการระบบไฟฟาและปรับอากาศรถยนต 

ลักษณะโครงการโครงการวชิาชีพ  จํานวนผูเรียน...............ระยะเวลา............. 
คําชี้แจง ครู/ เจาของโครงการ/ผูเรียนในกลุมรวมประเมินโครงการ 

คะแนน ท่ี รายการประเมิน 
เต็ม ได 

1. 
 
 
 
 

2. 
 
 
 
 
 
 
 
 

3. 
 
 
 
 

ขั้นการวางแผนงาน (Planning) 15 คะแนน 
 1.1 ความยากงายของงานที่สัมพันธกับผูเรียนในกลุม 
 1.2 ความสอดคลองกับวัตถุประสงคและวชิาชีพ 
 1.3 ความสมบูรณของแผนงานหรือตัวโครงการ 
 
ขั้นตอนการดําเนินงาน (Process) 20 คะแนน 
 2.1 การจัดเตรยีมเครื่องมือ อุปกรณถูกตองเหมาะสม เพยีงพอ 
       หรือเอกสาร ตํารา คูมือเหมาะสมและเพียงพอ 
 2.2 การใชเครื่องมือ อุปกรณ วัสดุถูกตองเหมาะสม 
       หรือการคนหา เลือกใชขอมูลเหมาะสมเพียงพอ 
 2.3 การควบคมุการทํางานใหเปนไปตามแผน 
       หรือการจดักระทํา วิเคราะห สรุปผลขอมูลเหมาะสม 
 2.4 การตรวจ ประเมินและปรับปรุงผลงานแตละขั้นตอน 
 
ขั้นความสําเร็จของงาน(Progress) 65 คะแนน 
 3.1 การประเมนิผลงาน 40 คะแนน 
  - ประกอบชิ้นสวนไดถูกตองตามลําดับชั้น 
  - ผลงานสามารถใชไดเปนปกติ(งานสําเร็จถูกตอง) 
  - ความสะอาดเรียบรอย 
  - ความตั้งใจในการปฏิบัติงาน 
  - มีระเบียบวินยั  มารยาท 
 3.2 การนําเสนอโครงการ 25 คะแนน 
  - เอกสารประกอบโครงการ 
  - วิธีการ ขั้นตอนการนําเสนอผลงาน 
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