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แบบกําหนดงานอาชีพ / กลุมวิชาชีพ  และสมรรถนะงานอาชีพ 

หลักสูตร  ประกาศนียบัตรวิชาชีพชัน้สูง  (ปวส.)  ประเภทวิชา  อุตสาหกรรม 
สาขาวิชา  เครื่องกล   สาขางาน  เทคนิคยานยนต 

งาน/รายวชิา สมรรถนะ 
ภาคเรียนท่ี  1 
1  งานเทคนคิซอมเคร่ืองยนต 
3100-0011 
3101-2001 
3101-2004 
3101-2102 
3101-2108 
3101-0101 
3000-0102 

เทอรโมไดนามิกส 
เชื้อเพลิงและวสัดุหลอล่ืน 
งานซอมเครื่องยนต 
งานทดสอบปมและหวัฉีด 
งานปรับแตงเครื่องยนต 
กลศาสตรวิศวกรรม 
การเพิ่มประสทิธิภาพใน
องคกร 

1.1 วิเคราะห คํานวณวัฏจักรอุณหพลศาสตรพลังงาน 
1.2 เลือกใชเชือ้เพลิงและวัสดุหลอล่ืน 
1.3 ทดสอบการทํางานของเครื่องยนต 
1.4 บริการระบบฉีดเชื้อเพลิงดีเซล 
1.5 บริการเครื่องยนตแกโซลีนและดีเซล 
1.6 วิเคราะหและคํานวณแรงโมเมนตจุดศูนยถวงของโครงสราง

และเครื่องจักรกล 
1.7 การวางแผนพัฒนาองคกรดวยหลักการและกลยุทธการเพิ่ม

ประสิทธิภาพการทํางาน 
1.8 บริการและประมาณราคาคาบริการงานเทคนิคการซอม

เครื่องยนต 
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ภาคเรียนท่ี  2 
2  งานเทคนคิไฟฟาอิเล็กทรอนิกสและปรับอากาศยานยนต 
3101-2007 
3101-2101 

 
3101-2103 
3101-2107 

 
3101-2109 

 
3100-0103 
3100-0107 
3000-0201 

งานไฟฟายานยนต 
งานระบบควบคุม
เครื่องยนตดวย
อิเล็กทรอนิกส 
งานปรับอากาศยานยนต 
เทคโนโลยียานยนต
สมัยใหม 
งานอิเล็กทรอนิกสยาน
ยนต 
กลศาสตรของไหล 
ความแข็งแรงวัสด ุ
โปรแกรมสําเร็จรูปในงาน
อาชีพ 

2.1 บริการระบบไฟฟาและสิ่งอํานวยความสะดวกยานยนต 
2.2 บริการระบบฉีดเชื้อเพลิงแกโซลีน 
2.3 บริการระบบปรับอากาศยานยนต 
2.4 รายงานการคนควาติดตามการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยียาน
ยนต 

2.5 ตรวจซอมและบริการอิเล็กทรอนิกสยานยนต 
2.6 ทดสอบคุณสมบัติของไหล 
2.7 ทดสอบความแขง็แรงของวัสด ุ
2.8 ประยุกตใชโปรแกรมสําเร็จรูปในงานยานยนต 
2.9 บริการและประมาณราคาคาบริการงานเทคนิคไฟฟา
อิเล็กทรอนิกสและปรับอากาศยานยนต 

แบบกําหนดงานอาชีพ / กลุมวิชาชีพ  และสมรรถนะงานอาชีพ 
หลักสูตร  ประกาศนียบัตรวิชาชีพชัน้สูง  (ปวส.)  ประเภทวิชา  อุตสาหกรรม 

สาขาวิชา  เครื่องกล   สาขางาน  เทคนิคยานยนต 
งาน/รายวชิา สมรรถนะ 

ภาคเรียนท่ี  3 
3  งานเทคนคิเคร่ืองลางและสงกําลังยานยนต 
3101-2005 
3101-2006 
3101-2104 

งานสงกําลังยานยนต 
งานเครื่องลางยานยนต 
งานเกยีรอัตโนมัติ 

3.1 บริการระบบสงกําลังยานยนต 
3.2 บริการระบบเครื่องลางยานยนต 
3.3 บริการเกียรอัตโนมัติตามคูมือกําหนด 
3.4 บริการและประมาณราคาคาบริการงานเทคนิคเครื่องลางและ

สงกําลังยานยนต 
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ภาคเรียนท่ี  4 
4  งานเทคนคิเคร่ืองกลยานยนต 
3101-0106 
3101-2002 
3101-2003 
3101-2008 
3101-2114 
3000-0206 

นิวแมตกิส&ไฮดรอลิกส 
เครื่องยนตสันดาปภายใน 
งานทดลองเครื่องกล 
วิศวกรรมยานยนต 
งานเครื่องมือกลยานยนต 
การออกแบบใช
คอมพิวเตอรชวย 

4.1 ทดสอบการทํางานของระบบนิวแมติกสและไฮดรอลิกส 
4.2 วิเคราะหและคํานวณเครือ่งยนตสันดาปภายใน 
4.3 ทดลองและวิเคราะหสมรรถนะเครื่องกล 
4.4 วิเคราะหและคํานวณเครือ่งยนตยานยนต 
4.5 ใชเครื่องมือวัดละเอยีด  เครื่องมือกลในการปรับปรุงสภาพ    

ยานยนต 
4.6 ประยุกตใชคอมพิวเตอรออกแบบสืบคนขอมูลสารสนเทศ

เพื่อพัฒนางานอาชพี 
4.7 บริการ ประมาณราคาคาบริการงานเทคนิคเครื่องกลยานยนต 
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ตัวอยาง  แบบการจัดแผนการเรียน 

แผนการเรียน  หลักสูตร  ประกาศนยีบัตรวชิาชีพช้ันสูง  (ปวส.)  ประเภทวิชา  อุตสาหกรรม 
สาขาวิชา  เครือ่งกล    สาขางาน   เทคนิคยานยนต 

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

 1.  หมวดวิชาสามัญ   9  นก.    1.  หมวดวิชาสามัญ  2  นก.   
3000-1101 ทักษะภาษาไทยเพื่ออาชีพ 3 3 3000-1202 ทักษะพัฒนาเพื่อการสื่อสาร 2 3 
3000-1201 ทักษะพัฒนาเพื่อการสื่อสาร 2 3  ภาษาอังกฤษ 2   

 ภาษาอังกฤษ  1       
3000-1522 คณิตศาสตร  2 3 3     
3000-1601 หองสมุดกับการเรียนรู 1 1     

 สารสนเทศ       
 2.  หมวดวิชาชีพ  19  นก.    2.  หมวดวิชาชีพ  22  นก.   
   2.1 วิชาชีพพื้นฐาน   6  นก.       2.1 วิชาชีพพื้นฐาน 9 นก.   

3100-0101 กลศาสตรวิศวกรรม 1 3 3 3100-0103 กลศาสตรของไหล 3 5 
3000-0102 การเพิ่มประสิทธิภาพองคกร 3 3 3100-2107 ความแข็งแรงของวัสด ุ 3 3 

   3000-0201 โปรแกรมสําเรจ็รูปในฯ 3 4 
   2.2 วิชาชีพสาขาวิชา 8 นก.      2.2 วิชาชีพสาขาวิชา 3 นก.   

3100-0111 เทอรโมไดนามกิส 3 3 3101-2007 งานไฟฟายานยนต 3 5 
3101-2001 เชื้อเพลิงและวสัดุหลอลื่น 2 2     
3101-2004 งานซอมเครื่องยนต 3 5     

  2.3  วิชาชีพสาขางาน  5 นก.     2.3วิชาชีพสาขางาน 10 นก.   
3101-2102 งานทดสอบปมและหัวฉีก 3 5 3101-2101 งานระบบควบคุมเครื่องยนต 3 5 
3101-2108 งานปรับแตงเครื่องยนต 2 3  ดวยอิเล็กทรอนิกส   

   3101-2103 งานปรับอากาศยานยนต 3 5 
   3101-2107 เทคโนโลยียานยนตสมัยใหม 2 2 
   3101-2109 งานอิเล็กทรอนกิสยานยนต 2 3 
 3.  หมวดวิชาเลือกเสรี    นก.    3.  หมวดวิชาเลือกเสรี   นก.   
      
 4.  กิจกรรม  40  ชม. 0 2  4.  กิจกรรม  40  ชม. 0 2 
 รวม 28 36  รวม 24 37 
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ตัวอยาง  แบบการจัดแผนการเรียน 
แผนการเรียน  หลักสูตร  ประกาศนยีบัตรวชิาชีพช้ันสูง  (ปวส.)  ประเภทวิชา  อุตสาหกรรม 

สาขาวิชา  เครือ่งกล    สาขางาน   เทคนิคยานยนต 
ภาคเรียนท่ี  3 ภาคเรียนท่ี  4 

รหัส รายวิชา นก. ชม. รหัส รายวิชา นก. ชม. 
 1. หมวดวิชาสามัญ  3  นก.    1. หมวดวิชาสามัญ 10 นก.   

3000-1226 ภาษาอังกฤษสาํหรับสถาน 1 2 3000-1235 ภาษาอังกฤษสมัครงาน 1 2 
 ประกอบการ   3000-1426 วิทยาศาตร  7 3 4 

3000-1602 นันทนาการเพือ่พัฒนาคุณฯ 2 2 3000-1526 แคลคูลัส  1 3 3 
    3000-1302 ภูมิปญญาทองถ่ิน 2 2 
   3000-1301 ชีวิตและวัฒนธรรมไทย 1 1 
 2.  หมวดวิชาชีพ  7  นก.    2.  หมวดวิชาชีพ  15  นก.   
    2.1  วิชาชีพพื้นฐาน    นก.       2.1  วิชาชีพพื้นฐาน    นก.   
      
      
   2.2 วิชาชีพสาขาวิชา 7 นก.     2.2 วิชาชีพสาขาวิชา 11 นก.   

3101-2005 งานสงกําลังยานยนต 2 3 3100-0106 นิวแมตกิสและไฮดรอลิกส 3 4 
3101-2006 งานเครื่องลางยานยนต 2 3 3101-2002 เครื่องยนตสันดาปภายใน 3 3 
3101-2104 งานเกยีรอัตโนมัติ 3 5 3101-2003 งานทดลองเครื่องกล 2 3 

   3101-2008 วิศวกรรมยานยนต 3 3 
   2.3  วิชาชีพสาขางาน  5 นก.     2.3วิชาชีพสาขางาน 10 นก.   
      
    2.4  โครงการ 4 นก.   
   3101-6001 โครงการ 4 * 
 3. หมวดวิชาเลือกเสรี  3  นก.    3. หมวดวิชาเลือกเสรี  3 นก.   

3101-2114 งานเครื่องมือกลยานยนต 3 5 3000-0206 การออกแบบใชคอมพิวเตอร
ชวย 

3 4 

 4.  กิจกรรม  40  ชม. 0 2  4.  กิจกรรม  40  ชม. 0 2 
 รวม 13 22  รวม 28 31 
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ผังมโนทัศนของโครงการ (Project) โครงการเปดศูนยวิเคราะหและซอมเคร่ืองยนต 

โครงการเปดศูนย 
วิเคราะหและซอม

เคร่ืองยนต 

กลศาสตร
วิศวกรรม 1 

- การวิเคราะหปญหา
เครื่องยนต 

งานทดสอบปมและ
หัวฉีด 

- การวิเคราะหปญหา
ตรวจสอบซอมและ
บริการเครื่องยนต 

งานปรับแตง
เครื่องยนต 

- การวิเคราะหปญหา
ตรวจสอบซอมและ
บริการ 

งานซอมเครื่องยนต 
- การวิเคราะหปญหา
ตรวจสอบซอมและ
บริการเครื่องยนต 

เทอรโมไดนามิกส 
- การวิเคราะห
ปญหาเครื่องยนต 

ทักษะภาษาไทยเพื่อ
อาชีพ 

- การเขียนโครงการและ
แผนปฏิบัติการ 

- การรับงาน  
- การกรอกแบบฟอรมตางๆ
- การเขียนรายงานผลการ
ดําเนินการในสาขา
อาชีพ 

คณิตศาสตร 2 
- การคํานวณคาแรง และ 
ใชจายในการเนินการ 

ทักษะพัฒนาเพื่อการ
สื่อสารภาษาอังกฤษ 1 

- การเขียนโครงการและ
แผนปฏิบัติการ 

- การรับงาน (Job work order) 
- การกรอกแบบฟอรมตางๆ 
- การเขียนรายงานผลการ
ดําเนินการในสาขาอาชีพ 

เชื้อเพลิงและวัสดุ
หลอลื่น 

-การวิเคราะห
ปญหาเครื่องยนต 

การเพิ่มประสิทธิภาพในองคกร 
- การรับงานจากลูกคา 
- การบริหารจดัการวัสดุ อุปกรณ บัญช ี
- กลยุทธในการเพิ่มคุณภาพงาน 
- วิธีประเมนิคุณภาพงาน 
- การพัฒนาศกัยภาพและบคุลิกภาพการ
ส่ือสาร กับลูกคา 

- การจัดการประชุมสรุปผลการ
ดําเนินการ และปดโครงการ 
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แบบกําหนดหวัขอ (Theme) /งาน/โครงการ (Project)  และกําหนดสมรรถนะของงาน 
ชื่อหัวของาน (Job Title) โครงการเปดศูนยวเิคราะหและซอมเครื่องยนต  (ภาคเรียนที่ 1) 

คําอธิบายลักษณะงาน (Job description) 
 จัดดําเนินการเปดศูนยวิเคราะหและซอมเครื่องยนต โดยเริ่มตั้งแตการเขียนโครงการฯ แผนการ
ปฏิบัติการ ขั้นตอนดําเนนิการ เชน การรับรถยนตจากลูกคา วิเคราะหปญหา   การซอมบริการ การ
ประมาณราคาคาอะไหล คาซอมบริการ การตรวจสอบคณุภาพ  การสงมอบรถยนตคืนใหลูกคา  การ
เขียนสรุปผลการดําเนินโครงการ   การประชุมสรุปผลและปดโครงการ 
งานเฉพาะ/งานยอย (Task/Element) 
1. เขียนโครงการ และแผนปฏิบัติงานโครงการเปดศูนยวิเคราะหและซอมเครื่องยนต (ภาษาไทย) 

สมรรถนะ 
Competency 

เกณฑการประเมิน 
Assessment/Performance Criteria 

หัวขอ/รายวิชาท่ีบูรณาการ 
Topic/Subject 

1.1 เขียนโครงการและแผนปฏิบัติ
งานโครงการเปดศูนยวิเคราะห
และซอมเครื่องยนต 
(ภาษาไทย) 

1.1 เขียนโครงการและแผนปฏิบัติ
งานการเปดศนูยวเิคราะหและ
ซอมเครื่องยนต มีองคประกอบ
ครบถวน ถูกตองสามารถ
ดําเนินการไดจริง 

 - เร่ืองการเขียนโครงการและ
แผนปฏิบัติการ  

* วิชาทักษะภาษาไทยเพื่ออาชีพ 

งานเฉพาะ/งานยอย (Task/Element) 
2. เขียนโครงการและแผนปฏิบัติงานโครงการเปดศูนยวิเคราะหและซอมเครื่องยนต (ภาษาอังกฤษ) 

สมรรถนะ 
Competency 

เกณฑการประเมิน 
Assessment/Performance Criteria 

หัวขอ/รายวิชาท่ีบูรณาการ 
Topic/Subject 

2.1 เขียนโครงการและแผนปฏิบัติ
งานโครงการเปดศูนยวิเคราะห
และซอมเครื่องยนต 
(ภาษาอังกฤษ) 

2.1 เขียนโครงการและแผนปฏิบัติ
งานการเปดศนูยวเิคราะหและ
ซอมเครื่องยนต มีองคประกอบ
ครบถวน ถูกตองสามารถ
ดําเนินการไดจริง 

 - เร่ืองการเขียนโครงการและ
แผนปฏิบัติการ 

* วิชาทักษะพฒันาเพื่อการ
ส่ือสารภาษาอังกฤษ 1 
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งานเฉพาะ/งานยอย (Task/Element) 
3.  การรับรถยนต เขียนใบวเิคราะหและแจงซอม/บริการเครื่องยนต (ภาษาไทย) 

สมรรถนะ 
Competency 

เกณฑการประเมิน 
Assessment/Performance Criteria 

หัวขอ/รายวิชาท่ีบูรณาการ 
Topic/Subject 

3.1 รับรถยนต  เขียนใบวิเคราะห
และแจงซอม/บริการเครื่องยนต 
(ภาษาไทย) 

3.1 เขียนใบรบัรถยนต  วิเคราะห
ปญหาและแจงซอม/บริการ
ถูกตองครบถวน 

 - เร่ืองหลักการรับงาน (Job work 
order)  

- การกรอกแบบฟอรมตางๆ  
* วิชาทักษะภาษาไทยเพื่ออาชีพ 
* วิชาการเพิ่มประสิทธิภาพใน
องคกร 

งานเฉพาะ/งานยอย (Task/Element) 
4. การรับรถยนตจากลูกคาเขียนในวิเคราะหและแจงซอม/บริการเครื่องยนต(ภาษาองักฤษ) 

สมรรถนะ 
Competency 

เกณฑการประเมิน 
Assessment/Performance Criteria 

หัวขอ/รายวิชาท่ีบูรณาการ 
Topic/Subject 

4.1 รับรถยนต  เขียนใบวิเคราะห
และแจงซอม/บริการเครื่องยนต 
(ภาษาอังกฤษ) 

4.1 เขียนใบรบัรถยนต  วิเคราะห
ปญหาและแจงซอม/บริการ
ถูกตองครบถวน 

 - การกรอกแบบฟอรมตางๆ เปน
ภาษาอังหฤษ 

* วิชาทักษะพฒันาเพื่อการ
ส่ือสารภาษาอังกฤษ 1 

งานเฉพาะ/งานยอย (Task/Element) 
5. การวิเคราะหปญหา การซอมและบริการเครื่องยนต 

สมรรถนะ 
Competency 

เกณฑการประเมิน 
Assessment/Performance Criteria 

หัวขอ/รายวิชาท่ีบูรณาการ 
Topic/Subject 

5.1 ตรวจวเิคราะหปญหา
เครื่องยนต 

5.2 ตรวจซอมและบริการซอม
เครื่องยนต 

5.1 ตรวจวเิคราะหปญหา
เครื่องยนตไดถูกตอง 

5.2 ตรวจซอมเครื่องยนตได
ถูกตองตามคูมือกําหนด 

 - เร่ืองการวิเคราะหปญหาตรวจ
ซอมและบริการเครื่องยนต 

* วิชางานซอมเครื่องยนต 
* วิชางานปรบัแตงเครื่องยนต 
* วิชางานทดสอบปมและหวัฉีด 
* วิชาเทอรโมไดนามิกส 
* วิชากลศาสตรวิศวกรรม 1 
* วิชาเชื้อเพลิงและวสัดหุลอล่ืน 
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งานเฉพาะ/งานยอย (Task/Element) 
6.  การประมาณราคา/การคดิราคาคาอะไหลบริการซอมเครื่องยนต 

สมรรถนะ 
Competency 

เกณฑการประเมิน 
Assessment/Performance Criteria 

หัวขอ/รายวิชาท่ีบูรณาการ 
Topic/Subject 

6.1 แยกรายการวัสดุ-อุปกรณ  
6.2  คํานวณคาแรง 
6.3 คํานวณคาใชจายในการ

ดําเนินการ 

6.1 เขียนรายการวัสดุอุปกรณใน
การซอม มีชนิด จํานวน และ
ราคาถูกตอง 

6.2 เขียนรายการซอม  เวลาในการ
ทํางาน คาแรงและคาใชจายใน
การดําเนินการถูกตองครบถวน

 - เร่ืองการบริหารจัดการวัสดุ 
อุปกรณในองคกร 

* วิชาการเพิ่มประสิทธิภาพใน
องคกร 

- การคํานวณคาแรง คาใชจายใน
การดําเนินการ 

* วิชาคณิตศาสตร 2 
งานเฉพาะ/งานยอย (Task/Element) 
7.  การตรวจสอบคุณภาพงานวิเคราะหและการบริการซอมเครื่องยนต 

สมรรถนะ 
Competency 

เกณฑการประเมิน 
Assessment/Performance Criteria 

หัวขอ/รายวิชาท่ีบูรณาการ 
Topic/Subject 

7.1 ตรวจสอบผลจากการวิเคราะห
ปญหาเครื่องยนต 

7.2 ตรวจสอบผลการซอมบริการ
เครื่องยนต 

7.1 วิเคราะหปญหาเครื่องยนตได
ถูกตองตรงกับปญหาจริง 

7.2 ซอมบริการเครื่องยนตได
มาตรฐานตามคูมือกําหนด 

 - กลยุทธในการเพิ่มคุณภาพงาน
และวิธีการประเมินคณุภาพงาน
การซอมเครื่องยนต  

* วิชาการเพิ่มประสิทธิภาพใน
องคกร 

งานเฉพาะ/งานยอย (Task/Element) 
8.  การสงมอบรถยนตคืนใหลูกคา  

สมรรถนะ 
Competency 

เกณฑการประเมิน 
Assessment/Performance Criteria 

หัวขอ/รายวิชาท่ีบูรณาการ 
Topic/Subject 

8.1 สงมอบรถยนตใหลูกคา 8.1 การสงมอบรยยนตใหลูกคา
และความพึงพอใจของลูกคา 

 - เร่ืองการพัฒนาบุคลิกภาพ และ
การสื่อสารกับลูกคา 

* วิชาการเพิ่มประสิทธิภาพใน
องคกร 
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งานเฉพาะ/งานยอย (Task/Element) 
9.  การเขียนรายงานสรุปผลการดําเนินโครงการ(ภาษาไทย) 

สมรรถนะ 
Competency 

เกณฑการประเมิน 
Assessment/Performance Criteria 

หัวขอ/รายวิชาท่ีบูรณาการ 
Topic/Subject 

9.1 เขียนรายงานสรุปผลการ
ดําเนินการโครงการการเปด
ศูนยวเิคราะหและการซอม
เครื่องยนต (เปนภาษาไทย) 

9.1 เขียนรายงานสรุปผลการคํา
เนินการโครงการเปดศูนย
วิเคราะหและซอมเครื่องยนต
ถูกตองครบถวน 

 - เร่ืองการเขียนรายงานผลการ
ดําเนินการ 

* วิชาทักษะภาษาไทยเพื่ออาชีพ 

งานเฉพาะ/งานยอย (Task/Element) 
10. การเขียนรายงานสรุปผลการดําเนินโครงการ(ภาษาองักฤษ) 

สมรรถนะ 
Competency 

เกณฑการประเมิน 
Assessment/Performance Criteria 

หัวขอ/รายวิชาท่ีบูรณาการ 
Topic/Subject 

10.1 เขียนรายงานสรุปผลการ
ดําเนินการโครงการการเปด
ศูนยวเิคราะหและการซอม
เครื่องยนต (เปนภาษาอังกฤษ) 

10.1 เขียนรายงานสรุปผลการคํา
เนินการโครงการเปดศูนย
วิเคราะหและซอมเครื่องยนต
ถูกตองครบถวน 

 - เร่ืองการเขียนรายงานผลการ
ดําเนินการ 

* วิชาทักษะพฒันาเพื่อการ
ส่ือสารภาษาอังกฤษ 1 

งานเฉพาะ/งานยอย (Task/Element) 
11.  การประชมุสรุปผลการดําเนินการโครงการฯ 

สมรรถนะ 
Competency 

เกณฑการประเมิน 
Assessment/Performance Criteria 

หัวขอ/รายวิชาท่ีบูรณการ 
Topic/Subject 

11.1 ประชุมสรุปผลการดําเนินการ
โครงการเปดศูนยวเิคราะหและ
ซอมเครื่องยนตและปด
โครงการฯ 

11.1 จัดการประชุมสรุปผลการ
ดําเนินการและการปด
โครงการฯ มีองคประกอบ
ครบถวน 

 - การจัดประชุมสรุปผลการ
ดําเนินการโครงการเปดศูนย
วิเคราะหและซอมเครื่องยนต
และปดโครงการฯ 

* วิชาการเพิ่มประสิทธิภาพใน
องคกร 
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ตัวอยาง  แผนการเรียนรูแบบบรูณาการ 
บูรณาการวิชา   งานซอมเครื่องยนต, งานทดสอบปมและหวัฉีด, งานปรับแตง

เครื่องยนตเชื้อเพลิงและวัสดหุลอล่ืน,เทอรโมไดนามิกส, กลศาสตร
วิศวกรรม, การเพิ่มประสิทธิภาพในองคกร,ทักษะภาษาไทยเพื่ออาชีพ,
ทักษะพัฒนาเพื่อการสื่อสารภาษาอังกฤษ 1 และคณิตศาสตร 2 

หนวยท่ี ..........    
สอนครั้งท่ี .......   

ชื่อหนวย งานบูรณาการอาชีพงานวิเคราะหและซอมเครื่องยนต จํานวน  86   ชม. 
หัวขอเร่ือง  โครงการเปดศูนยวิเคราะหและซอมเคร่ืองยนต 

  ลักษณะงาน  มี  2 รูปแบบหลักดังนี ้
              โครงงานผลิตภัณฑ                         โครงการวิชาชีพ 

ประกอบดวยหัวขอเรื่องตอไปนี้ 
จํานวนคาบ รายการสอน 

ทฤษฎี ปฏิบตั ิ รวม 
1. การเขียนโครงการและแผนปฏิบัติงาน    

 1.1 ทักษะภาษาไทยเพื่ออาชพี 2 4 6 
2. การเขียนโครงการและแผนปฏิบัติงาน เปนภาษาอังกฤษ    

 2.1 ทักษะพัฒนาเพื่อการสื่อสารภาษาอังกฤษ 1 3 - 3 
3. การรับงาน (Job work order) การกรอกแบบฟอรมตางๆ    

 3.1 ทักษะภาษาไทยเพื่ออาชพี 2 6 8 
 3.2 การเพิ่มประสิทธิภาพในองคกร 2 - 2 

4. การรับงาน (Job work order) การกรอกแบบฟอรมตางๆ    
 4.1 ทักษะพัฒนาเพื่อการสื่อสารภาษาอังกฤษ 1 3 - 3 
การวิเคราะหปญหา ตรวจสอบ ซอมและบริการเครื่องยนต 
5.1  งานซอมเครื่องยนต  

 
1 

 
2 

 
   3 

5.2  งานทดสอบปมและหวัฉีด  1 2 3 

5. 

5.3  งานปรับแตงเครื่องยนต 1 2 3 
   การวิเคราะหปญหาเครื่องยนต    

 5.4  เชื้อเพลิงและวัสดหุลอล่ืน 2 4 6 
 5.5  เทอรโมไดนามิกส 2 4 6 
 5.6  กลศาสตรวิศวกรรม 2 4 6 
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แผนการเรียนรูแบบบูรณาการ (ตอ) 
จํานวนคาบ รายการสอน 

ทฤษฎี ปฏิบตั ิ รวม 
6. การบริหารจัดการวัสดุอุปกรณ การทําบัญชใีนองคกร    

 6.1 การเพิ่มประสิทธิภาพในองคกร 2 - 2 
  การตรวจวิเคราะห ซอม บริการเครื่องยนต    

 6.2  งานซอมเครื่องยนต 1 6 7 
 6.3  งานปรับแตงเครื่องยนต 1 6 7 
 6.4 งานทดสอบปมและหวัฉีด 1 6 6 

  การคํานวณคาแรง คาใชจายในการดําเนนิการ    
 6.5 คณิตศาสตร 2    

7. กลยุทธในการเพิ่มคุณภาพงานและวิธีการประเมินคุณภาพงานการซอม
เครื่องยนต 

   

 7.1 การเพิ่มประสิทธิภาพในองคกร 2 - 2 
8. การพัฒนาศักยภาพและบุคลิกภาพการสื่อสารกับลูกคา    

 8.1 การเพิ่มประสิทธิภาพในองคกร 2 - 2 
9. การเขียนรายงานผลการดําเนินการในงานอาชีพ    

 9.1 ทักษะภาษาไทยเพื่ออาชพี 2 4 6 
10. การเขียนรายงานผลการดําเนินการในงานอาชีพ    

10.1 ทักษะพฒันาเพื่อการสือ่สารภาษาอังกฤษ 1 4 - 4 
11. การจัดประชุมสรุปผลการดําเนินโครงการและปดโครงการ    

11.1  การเพิ่มประสิทธิภาพในองคกร 2 - 2 
 รวม 38 48 86 

 
สาระสําคัญ  
 งานอาชีพการเปดศูนยวิเคราะหและซอมเครื่องยนต จะเริม่ตั้งแตการจดัทําโครงการ ทําแผนการ
ปฏิบัติงาน ดําเนินงานและสรุปผลการดําเนินงานในลักษณะการทํางานตามกระบวนการทางวิทยาศาสตร  
เพื่อพัฒนาผูเรียนทั้งดานความรู ทักษะงานอาชีพ การทํางานเปนกลุมและการเสริมสรางคุณธรรม จริย-
ธรรมในการประกอบอาชีพจากประสบการณตรงของผูเรียน 
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จุดประสงคการเรียน 
          จุดประสงคท่ัวไป  
           เพื่อใหผูเรียนไดบูรณาการความรูและทกัษะวิชาชีพ วิชาสามัญในสาขางานเทคนิคยาน

ยนตมาประยุกตใชในการจัดทําโครงการวิชาชีพ ตั้งศูนยวิเคราะหและซอมเครื่องยนต 
          จุดประสงคเชงิพฤติกรรม 
  หลังจากการเรยีนรูหนวยนี้แลว  ผูเรียนสามารถ 
          1. อธิบายหลักการเขียนโครงการและแผนปฏิบัติงาน 
          2. เขียนโครงการ  แผนปฏิบัติงานและนําเสนอขออนุมัติโครงการ 
          3. ดําเนินการตามแผนปฏิบัติงานที่กําหนด 
          4. ตรวจสอบวเิคราะหปญหาเครื่องยนต 
 5. ซอมและบริการเครื่องยนต 
 6. อธิบายการบริหารจัดการ วัสดุ  อุปกรณ และการทําบญัชีในองคกร 
 7. ตรวจสอบคุณภาพงานในการซอมและบริการเครื่องยนต 
 8. ประมาณราคาคาอะไหล คาซอมและบริการเครื่องยนต 
 9. อธิบายการพัฒนาศักยภาพและบุคลิกภาพสื่อสารกับลูกคา 
 10. เขียนรายงานผลการดําเนินการในงานอาชีพ 
 11. จัดประชุมสรุปผลการดําเนินการในงานอาชีพ 
 

ครุภัณฑ/เคร่ืองมือ/วัสดุ-อุปกรณ 
          1.  เครื่องวิเคราะหสภาพเครื่องยนตดวยคอมพิวเตอร 
          2.  เครื่องวิเคราะหสภาพเครื่องยนตกระเปาหิ้ว 
 3.  เครื่องทดสอบปมและหวัฉีด 
 4.  มัลติมิเตอร 
 5.  เครื่องวัดกาํลังอัดกระบอกสูบ 
 6.  เครื่องวัดความหนดืน้ํามนั 
 7.  ไทมิ่งไลท 
 8.  เครื่องมือชางยนต 
 9.  เครื่องมือทดสอบหัวฉีด 
 10.  เครื่องทดสอบการรั่วในกระบอกสูบ 
 11.  เครื่องฟงตรวจ (Stethoscope) 
 12.  เครื่องวิเคราะหสภาพไอเสีย 
 13.  เครื่องทดสอบคาความรอนของเชื้อเพลิง 
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 14.  เครื่องทดสอบการรั่วของหมอน้ํา 
 15.  เครื่องมือวัดควนัดําเครือ่งยนต 
 16.  เครื่องมือบริการหัวฉีดเครื่องยนตเบนซิน 
 17.  เครื่องมือวัดละเอยีดงานชางยนต 
 

กิจกรรมการเรียน 
          1. กิจกรรมผูสอน 
             1.1 ประชุมครูผูสอนรวมบูรณาการเนื้อหาและจัดเตรยีมเอกสาร หนังสืออางอิง ส่ือโสตทัศน 

และเอกสาร ตวัอยางโครงการวิชาชีพตางๆ  ที่ประสบความสําเร็จ 
             1.2 นําเขาสูบทเรียน  และชี้แจงวิธีการเรียนรูของแตละรายวิชาที่นํามาบูรณาการเปนโครงการ

วิชาชีพ  แนะนําและใหตวัอยางงานโครงการวิชาชีพ 
    1.3  การใหขอมูล อธิบายเนื้อหา จากใบความรูและใบปฏิบัติงานหรือชุดการเรียน ส่ือโสตทัศน  
    1.4  สังเกต บันทึกพฤติกรรมของผูเรียนและใหคําแนะนําเมื่อผูเรียนตองการ 
     1.5 การประยุกตใช  โดยมอบหมายใหผูเรียนจัดทําโครงการวิชาชีพทีน่ําเอาความรูจากราย

วิชาชีพ  และรายวิชาสามัญมาประยุกตใชในอาชีพจริง 
     1.6 สังเกต บันทึกพฤติกรรมของผูเรียน  และดําเนินงานตามโครงการและคอยชวยเหลือให

คําแนะนํา เมื่อผูเรียนตองการ 
   1.7 การตรวจสอบผลการเรียนรู  ใหผูเรียนรวมกําหนดหวัขอทีจ่ะประเมินผลโครงการเพื่อ

ประเมินผลและ แกไขขอบกพรอง 
    1.8  สังเกต  บันทึกพฤติกรรมผูเรียนขณะเรียนและปฏิบัติงานรวมกัน  และคอย

ชวยเหลือแนะนําเมื่อผูเรียนตองการ 
          2. กิจกรรมผูเรียน 
             2.1  จัดเตรียมเอกสาร  หนงัสืออางอิง  ตามที่ผูสอนกําหนดในแตละรายวิชา 
    2.2  นําเขาสูบทเรียน ผูเรียนรับการชี้แจงเนื้อหา  วิธีการเรียนรูและระยะเวลาที่ผูสอนแตละ

รายวิชาจะเขาสอน ตามหลักการแนวทางในการจัดทําโครงการวิชาชีพ  การดําเนินงานตาม
โครงการและประเมินผลงาน ตามลําดับ 

    2.3  จัดกลุมผูเรียนศึกษาคนควาหาขอมลูจากเอกสาร ตํารา หนังสืออางอิง ชุดการเรียนและสื่อ
ตางๆ 

    2.4  การใหขอมูล ผูเรียนศึกษาเพิ่มเติมจากใบความรู ใบปฏิบัติงาน ชุดการเรียนและสื่อโสตทัศน
แลวทําแบบทดสอบจนครบ  หากมีปญหาใหขอคําแนะนําจากผูสอนและเพื่อนในกลุม 
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   2.5  การประยุกตใช  นําความรูจากรายวิชาชีพเฉพาะและวิชาพืน้ฐานมาประยุกตใช  โดยเริ่ม
จากการวางแผนเขียนโครงการ  กําหนดแผนปฏิบัติงาน บูรณาการอาชพีงานวิเคราะหและ
ซอมเครื่องยนต  ภายใตคําแนะนําของผูสอน 

   2.6  การตรวจสอบผลการเรียนรู  โดยทํารายงานผลการดําเนินงาน ผูสอนและผูเรียนรวมกําหนด
หัวขอที่จะ ประเมินงานโครงการ  และรายงานผลการดําเนินงานตามโครงการ  ตามลําดับ 

 

สื่อการเรียนการสอน 
          1.  คูมือการซอมเครื่องยนต 
          2.  คูมือการจัดทําโครงการวิชาชีพ 
          3.  คูมือบริการและการเขียนรายงาน 
 4.  คูมือบริการและการเขียนรายงานภาษาไทย/ภาษาอังกฤษ 
 5.  ตัวอยางโครงการวิชาชีพที่ประสบความสําเร็จ 
 6.  เครื่องมือ อุปกรณ อะไหล ซอม/บริการงานวิเคราะหและซอมเครื่องยนต 
งานที่มอบหมาย/กิจกรรม 
          1.  ศึกษาคนควาเอกสาร ตํารา ชุดการเรียน เร่ือง 
             1.1  การวิเคราะหสภาพเครื่องยนต 
    1.2  การซอม/บริการเครื่องยนต 
    1.3  การจัดทําโครงการวิชาชีพ 
    1.4  ศัพทและการเขียนรายงานภาษาไทย/ภาษาอังกฤษ 
    1.5  เอกสารโครงการวิชาชีพที่ประสบความสําเร็จ 
    1.6  การใชเครื่องมืออุปกรณงานวเิคราะหและซอมเครื่องยนต 
    1.7  การทดสอบปมและหวัฉีด 
    1.8  การทดสอบความหนดื 
    1.9  การทดสอบหาคาความรอนของเชื้อเพลิง 
 2.  จัดทําโครงการและแผนปฏิบัติงาน 
 3.  ดําเนินการตามแผนปฏิบัติงาน โดยผูสอนติดตามประเมินผลตามสภาพจริง 
 4. รายงานและนําเสนอผลการดําเนินงานตามโครงการโดยผูสอนประเมินเมื่อเสร็จสิ้นโครงการ 
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ตัวอยาง   แบบประเมินโครงการ   
ชื่อโครงการ  เปดศูนยวิเคราะหและซอมเคร่ืองยนต 

ลักษณะโครงการ  โครงการวชิาชีพ    จํานวน .............คาบ.......... ระยะเวลา.................. 
คําชี้แจง  ผูสอน/เจาของโครงการ/ผูเรียนในกลุมรวมประเมินโครงการ 
หัวขอประเมิน    1.    การรับรถ การเขียนใบวิเคราะหและแจงซอม/บริการเครื่องยนต 
  2.    การตรวจสอบคุณภาพ งานวิเคราะหและซอม/บริการเครื่องยนต 

3. การสงมอบรถยนตคืนใหลูกคา 
4. การประชุมสรุปผลการดําเนนิงานโครงการ 

วิชาท่ีบูรณาการ           การเพิ่มประสิทธิภาพในองคกร 
คะแนน 

รายการประเมนิ ดี 
(3) 

ปานกลาง 
(2) 

ปรับปรุง 
(1) 

1.  การสรางความพึงพอใจกบัลูกคาในการรับรถยนต    
2.  ตรวจสภาพและวิเคราะหขอขัดของไดอยางรวดเร็ว    
3.  ส่ังการในการซอมรถยนตไดอยางมั่นใจ    
4.  กํากับดแูล/ดําเนินการซอมอยางใกลชิด    
5.  มีความคิดริเร่ิมสรางสรรคในการพัฒนางาน    
6.  การดูแลเครื่องมือ วัสดุ อุปกรณอยูเสมอ    
7.  การสรางบรรยากาศในการทํางานที่ด ี    
8.  สงมอบรถยนตใหกับลูกคาไดอยางประทับใจ    
9.  รายงาน สรุปผลการดําเนนิโครงการไดอยางสมบูรณ    
10. การประชมุสรุปผลการดําเนินโครงการและปดโครงการได
อยางเรียบรอย 

   

รวม    
                         
                           ลงชื่อ.........................................ผูประเมิน 
                                   (........................................) 
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ตัวอยาง    แบบประเมินโครงการ 
ชื่อโครงการ  เปดศูนยวิเคราะหและซอมเคร่ืองยนต 

 
ลักษณะโครงการ  โครงการวชิาชีพ    จํานวน .............คาบ.......... ระยะเวลา.................. 
คําชี้แจง  ผูสอน/เจาของโครงการ/ผูเรียนในกลุมรวมประเมินโครงการ 
หัวขอประเมิน    การเขียนโครงการและแผนปฏิบัติงานโครงการเปดศูนยวเิคราะหและซอมเครื่องยนต 
วิชาท่ีบูรณาการ           ทักษะภาษาไทยเพื่ออาชีพ 
                                     ทักษะเพื่อพัฒนาการสื่อสารภาษาอังกฤษ 1 

คะแนน 
รายการประเมนิ ดี 

(3) 
ปานกลาง 

(2) 
ควรปรับปรุง 

(1) 
หมายเหต ุ

1. การอานออกเสียงคําศัพท ประเภทของงาน 
บริการ การวิเคราะหและการซอมเครื่องยนต 

    

2. การเขียน  ช่ือ  ประเภท ของงานบริการ การ
วิเคราะหและการซอม  

    

3. การแสดงการตอนรับ     
4. การกลาวตอนรับ     
5. การเสนอใหบริการกับลูกคา     
6. การสอบถามเกี่ยวกับอาการของเครื่องยนต     
7. การสอบถามเกี่ยวกับความตองการซอมบํารุง     
8. การใหขอมลูคาอะไหล  คาแรงลูกคากอน
ตัดสินใจซอม 

    

9. การเขียนขอมูลในแบบฟอรมการรับงานซอม     
10. การกรอกขอมูลในประวัติการซอม     
     
     
     

รวม     
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ตัวอยาง   แบบประเมินโครงการ   
ชื่อโครงการ  เปดศูนยวิเคราะหและซอมเคร่ืองยนต 

ลักษณะโครงการ  โครงการวชิาชีพ    จํานวน .............คาบ.......... ระยะเวลา.................. 
คําชี้แจง  ผูสอน/เจาของโครงการ/ผูเรียนในกลุมรวมประเมินโครงการ 
หัวขอประเมิน    การตรวจวิเคราะหปญหาการซอมและบริการเครื่องยนต 
วิชาท่ีบูรณาการ           งานซอมเครื่องยนต 
                                     งานปรับแตงเครื่องยนต 
                              งานทดสอบปมและหวัฉีด 

คะแนน รายการประเมนิ 
ดี ปานกลาง ควรปรับปรุง 

หมายเหต ุ

1. ขั้นตอนการปฏิบัติงาน  (60  คะแนน) (10) (7) (4)  
    1.1 การตรวจและวิเคราะหปญหา      
    1.2 การศึกษาคูมือ/เปดคูมือซอม     
    1.3 การจัดเตรียมเครื่องมือ/อุปกรณ     
    1.4 การถอดเปลี่ยน/ซอม     
    1.5 การปรับตั้ง/ปรับแตง     
    1.6 การทดสอบ/ตรวจสอบ     
2. ผลงาน  (20 คะแนน) (10) (7) (4)  
    2.1 ผลการแกไขปญหาในภาพรวม     
    2.2 ความเรยีบรอยของผลงาน     
3. กิจนิสัย  (20 คะแนน) (5) (3) (1)  
    3.1 ความรับผิดชอบ     
    3.2 ความสนใจใฝรู     
    3.3 การแตงกาย     
    3.4 ความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน     

รวม     
เกณฑใหคะแนน 
  ดี  หมายถึง  ปฏิบัติไดถูกตอง/ครบถวนหรือตามมาตรฐาน 
 ปานกลาง หมายถึง  ปฏิบัติมีขอบกพรอง/ผิดพลาดเล็กนอย 
 ควรปรับปรุง หมายถึง  ปฏิบัติงานไมถูกตอง/ไมครบถวนหรือผิดพลาดมาก 
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ตัวอยาง  แผนการเรียนรูของแตละรายวิชา (1) 

รหัสวิชา  3101-2004 ชื่อวิชา งานซอมเครื่องยนต   3 (5) 
ระดับ  ปวส.  สาขาวิชา  เครือ่งกล   ทฤษฎี-ปฏิบัต ิ  100  ชั่วโมง 
 
จุดประสงครายวิชา 

1. เพื่อใหมีความเขาใจหลักการใชเครื่องมือทดสอบ  ตรวจวเิคราะหขอขัดของของ   เครื่องยนต 
2. เพื่อใหมีทกัษะในการตรวจวิเคราะหแกไขปญหาขอขัดของและซอมเครื่องยนตแกโซลีนและ

ดีเซล 
3. เพื่อใหมกีิจนสัิยในการทํางานที่ดีมีวนิัย  ตรงตอเวลา  ซ่ือสัตย  ประหยัดและปลอดภัย 
 

มาตรฐานรายวิชา 
1. เขาใจหลักการใชเครื่องมือทดสอบและหลกัการตรวจวิเคระหขอขัดของของ       เครื่องยนต 
2. ใชเครื่องทดสอบตรวจวเิคราะหแกไขปญหาขอขัดของของเครื่องยนตแกโซลีนและดีเซล 
3. ซอมและปรับปรุงสภาพเครื่องยนตแกโซลีนและดีเซล 
 

คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาและปฏิบัติการวิเคราะหขอขัดของของเครื่องยนตแกโซลีนและดีเซล  โดยการใชประสาท
สัมผัสและใชเครื่องทดสอบการซอมและปรับปรุงสภาพเครื่องยนต  ทดลองติดเครื่องยนต  ทดสอบ
สมรรถนะของเครื่องยนตหลักการซอมและปรับปรุงสภาพแลว  โดยใชเครื่องทดสอบชนิดตางๆ  
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ตัวอยาง   หนวยการสอนปฏิบัติ (1) 
รหัส  3101-2004   ชื่อวิชา งานซอมเครื่องยนต   3 (5) 
 
 

หนวยท่ี   ชื่อหนวย       จํานวนชั่วโมง 
 

     1  งานวิเคราะหขอขัดของเครื่องยนตแกโซลีน    5 
     2  งานซอมเครื่องยนตแกโซลีน     30 
     3  งานปรับแตงเครื่องยนตแกโซลีน        5 
     4  งานทดสอบสมรรถนะเครื่องยนตแกโซลีน      5 
     5  งานวิเคราะหขอขัดของเครื่องยนตดเีซล      5 
     6  งานซอมเครื่องยนตดเีซล      30 
     7  งานปรับแตงเครื่องยนตดีเซล       5 
     8  งานทดสอบสมรรถนะเครื่องยนตดเีซล      5 
     9  งานบูรณาการงานเทคนิคซอมเครื่องยนต    10 
    รวม                 100 
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ตัวอยาง  แผนการเรียนรูรายวิชางานซอมเครื่องยนต (1) 
รหัส  3101-2004   ชื่อวิชา  งานซอมเครื่องยนต           3(5)   สอนครั้งท่ี  1 
หนวยท่ี  1  ชื่อหนอย   งานวิเคราะหขอขัดของเครื่องยนตแกโซลีน    จํานวน  5  ชั่วโมง 
 
เร่ือง/งานทีป่ฏบิัต ิ
 หนวยที่  1  ประกอบดวยหวัขอเร่ืองตอไปนี้ 

1. งานวิเคราะหขอขัดของเครื่องยนตแกโซลีน 
1.1 การตรวจและวิเคราะหโดยประสาทสัมผัส 
1.2 การตรวจและวิเคราะหโดยใชเครื่องทดสอบ 
 

สาระสําคัญ 
 การซอมเครื่องยนตเพื่อใหมสีภาพการใชงานอยางมีประสิทธิภาพจะตองศึกษาและฝกปฏิบัติการ
ตรวจและวิเคราะหสภาพเครื่องยนต  เพื่อใชเปนขอมูลใหสามารถทําการแกไขปญหาขอของและซอม
เครื่องยนตไดอยางมีคุณภาพ 
 

จุดประสงคการเรียนการสอน 
1. เพื่อใหเขาใจการตรวจวิเคราะหขอขัดของเครื่องยนตแกโซลีน 
2. เพื่อใหเขาใจการใชเครื่องมือทดสอบการตรวจวเิคราะหขอขัดของของเครื่องยนต 
3. เพื่อใหมกีิจนสัิยที่ดีในการปฏิบัติงาน 
 

จุดประสงคเชงิพฤติกรรม 
1. บอกหลักการตรวจและวิเคราะหขอขัดของเครื่องยนตแกโซลีนได 
2. ใชเครื่องมือทดสอบการตรวจและวิเคราะหขอขัดของของเครื่องยนตแกโซลีนได 
3. ตรวจและวิเคราะหขอขัดของเครื่องยนตแกโซลีนได 
4. ทํางานดวยความมีวินยั  ตรงตอเวลา  ซ่ือสัตย  ประหยัด  ปลอดภัย 
 

งานทีป่ฏิบตัิ  (เนื้อหาสาระ) 
 หนวยท่ี  1  งานวิเคราะหขอขัดของเครื่องยนตแกโซลีน 
คร้ังที่  1  เรียนรูและฝกปฏิบัติตรวจและวิเคราะหสภาพเครื่องยนตแกโซลีน   5  ช่ัวโมง 
มีรายละเอียดดังนี ้

1.1 การตรวจและวิเคราะหโดยประสาทสัมผัส 
1.1.1  การตรวจและวิเคราะหขณะไมติดเครื่องยนต 
1.1.2  การตรวจและวิเคราะหขณะไมติดเครื่องยนต 

1.2 การตรวจและวิเคราะหโดยใชเครื่องทดสอบ 
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1.2.1 เครื่องฟงตรวจ  stethoscope  
1.2.2 เครื่องวัดกําลังอัด  กระบอกสูบ  compression  tester 
1.2.3 เครื่องทดสอบการรั่วของกระบอกสูบ  cylinder  leakage  tester 
 

ครุภัณฑ/เคร่ืองมือ/วัสดุ-อุปกรณ 
1. เครื่องยนตแกโซลีน 
2. เครื่องฟงตรวจ  stethoscope 
3. เครื่องวัดกําลังอัด  กระบอกสูบ  compression  tester 
4. เครื่องทดสอบการรั่วของกระบอกสูบ  cylinder  leakage  tester 

 

กิจกรรมการเรียน 
1. กิจกรรมครู 

1.1 จัดเตรียมเอกสารหนังสืออางอิง  ส่ือโสตทัศน  เครื่องยนตแกโซลีน  เครื่องทดสอบ  
คูมือการใชเครื่องยนต  แนะนํารายวิชา  วิธีการเรียน  การมอบกมายงาน  การปฏิบัติตัว  
วิธีการวัดและประเมินผล 

1.2 ทดสอบกอนเรียนโดยใชแบบทดสอบเรื่องการตรวจและวิเคราะหสภาพเครื่องยนต         
แกโซลีนแลวใหผูเรียนตรวจสอบคําตอบตามใบเฉลยโดยสลับกันตรวจแลวสรุป 

1.3 นําเขาสูบทเรียน โดยผูสอนกลาวถึงความสําคัญของการตรวจและวเิคราะหสภาพ
เครื่องยนตเพือ่นําไปแกปญหา  แลวใหผูเรียนแสดงความคิดเหน็โดยการใชคําถาม
เพื่อใหเกิดความสนใจบทเรียน 

1.4 ใหขอมูลเกีย่วกับเอกสาร หนังสืออางอิง ส่ือโสตทัศน เครื่องยนต เครื่องทดสอบ คูมือ
การใชเครื่องทดสอบ 

1.5 สาธิตการใชเครื่องทดสอบ 
1.6 แจกใบความรูและใบงานการตรวจวิเคราะหขอขัดของเครื่องยนตแกโซลีนใหผูเรียน

ศึกษาควบคูกบัคูมือ  เอกสารหนังสืออางอิงที่เตรียมไว  บันทึกพฤติกรรมผูเรียน  ขณะ
ศึกษาบทเรียน  คอยชวยเหลือใหคําแนะนําเมื่อผูเรียนตองการ 

1.7 แบงกลุมผูเรียนออกเปน  2  กลุม  ตามความสมัครใจ 
1.8 (กลุม  1)  ปฏิบัติการตรวจและวิเคราะหโดยประสาทสมัผัส 

  (กลุม  2)  ปฏิบัติการตรวจและวิเคราะหโดยใชเครื่องทดสอบ 
1.9 สังเกตบันทึกพฤติกรรมขณะผูเรียนฝกปฏบิัติ  คอยชวยเหลือใหคําแนะนําและสาธิต

การใชเครื่องทดสอบเมื่อผูเรียนตองการ 
1.10 ตรวจสอบผลการปฏิบัติงานตรวจสอบและการวเิคราะหขอขัดของของผูเรียนและ

อนุญาตใหผานการฝก 
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1.11 สลับกลุมกันปฏิบัติตามหัวขอ  1.8  ตามลําดับจนถึง  2.11 
1.12 ทดสอบหลังเรียน 
1.13 การประยกุตใชโดยใหผูเรียนดําเนนิงานตามที่กําหนดไวในใบมอบหมายงาน 
 

2. กิจกรรมนักเรียน 
2.1 จัดเตรียมเอกสาร  หนังสืออางอิง  คูมือ  ตามที่ผูสอนและบทเรียนกําหนด 
2.2 ทําแบบทดสอบกอนเรียนเสร็จแลวสลับกนัตรวจคําตอบและใหคะแนน 
2.3 นําเขาสูบทเรียนโดยฟง  ตดิตาม  แลวตอบคําถาม  แสดงความคิดเหน็โดยการสอบถาม

ส่ิงที่ไมเขาใจ 
2.4 ศึกษาคนควา หาขอมูลจากเอกสาร หนังสืออางอิง คูมือเครื่องทดสอบและสื่อตางๆ 
2.5 รวมสาธิตการใชเครื่องทดสอบและขอแนะนําในสวนทีไ่มเขาใจ 
2.6 ศึกษาขอมูลในใบความรูและใบงานและขอคําแนะนําในสวนที่ไมเขาใจ 
2.7 เขากลุมที่จัดแบง 
2.8 รวมกับผูสอนตรวจสอบผลการปฏิบัติงานเพื่อประเมินและแกไขขอบกพรอง 
2.9 ทําแบบทดสอบหลังเรียนโดยใชใบทดสอบกอน/หลังเรียน 
2.10 ตรวจสอบคําตอบใชใบเฉลยแลวจัดเก็บคะแนนและรวมกับผูสอนสรุปเนื้อหาตาม

จุดประสงคการเรียนหากมีปญหาขอขัดของใหขอคําแนะนําจากผูสอนและเพื่อนใน
กลุม 

2.11 การประยกุตใชทาํงานตามที่กําหนดไวในใบมอบหมายงาน 
2.12 ตรวจสอบผลการเรียนรูโดยตรวจสอบดูคะแนนทั้งทฤษฎีและปฏิบัติ แลวนําไป

ปรับปรุงการเรียนในหนวยตอไป 
 

สื่อการเรียนการสอน 
1. ใบความรูเร่ืองการวิเคราะหขอขัดของเครื่องยนตแกโซลีน 
2. ใบงานการตรวจและวิเคราะหสภาพเครื่องยนตแกโซลีน 
3. เครื่องยนตแกโซลีน 
4. ตําราเกี่ยวกับการตรวจและวิเคราะหขอขัดของเครื่องยนตแกโซลีน 

4.1 โตโยตา  มอเตอร  ประเทศไทยจํากัด  บริษัท  งานฝกอบรมชางยนต  ฝายบริการ  
คูมือการอบรมระบบเครื่องยนตแกสโซลีนระดับ 2 สมุทรปราการ : งานฝกอบรม
ชางยนต  ฝายบริหาร  บ.โตโยตา  มอเตอรประเทสไทย  จํากัด,  2534 

4.2 โตโยตามอเตอร  ประเทศไทย  จํากัด,  บริษัท  คูมือซอมโตโยตา  1y  2y  3y  
สมุทรปราการ : ฝายบริการ  โตโยตามอเตอร  ประเทศไทย  จํากดั,  2534 

4.3 เกษม  ประพฤตธรรม.  เคร่ืองยนต  กรุงเทพฯ:อมรินทร  พร้ินติ้งกรุป  2535 
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4.4 เกษม  ประพฤติธรรม  และคระ;  เคร่ืองยนต  พิมพคร้ังที่  9  กรุงเทพฯ  บริษัท  
อมรินทร  พร้ินติ้ง  แอนดพบลิชช่ิง  จํากัด,  2540 

5. แผนภาพหรือแผนใสเรื่องการตรวจและวิเคราะหสภาพเครื่องยนตแกโซลีน 
6. เครื่องทดสอบและคูมือการใชงาน 

 

งานที่มอบหมาย/กิจกรรม 
1. ศึกษาคนควาเอกสาร  ตํารา  เร่ืองการตรวจและวิเคราะหสภาพเครื่องยนตแกโซลีน 
2. ฝกปฏิบัติงานตรวจและวิเคราะหสภาพเครื่องยนต  ตามคูมือและใบงาน   
3. รายงานเรื่องเกีย่วกับงานตรวจและวิเคราะหขอขัดของเครื่องยนตแกโซลีน 

 

การประเมินผล 
1. นักศึกษาตอบคําถามในแบบทดสอบจนกวาจะตอบถูกทั้งหมด 
2. ครูสังเกตและบันทึกพฤติกรรมการปฏิบัติงานแตละครั้ง 

2.1 ความตั้งใจ  ในการเรียนและการปฏิบัติงาน 
2.2 การใชและการระวังรักษาเครื่องมือ 
2.3 ความสามัคคีในกลุม 

3. นักศึกษารวมกับครูตรวจผลการปฏิบัติงานการตรวจและวิเคราะหสภาพเครื่องยนต 
4. รายงานที่มอบหมาย 



การจัดการเรียนรูแบบบูรณาการ 
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ตัวอยาง  แผนการเรียนรูแตละวิชา (2) 
รหัส 3101-2102  ชื่อวิชา  งานทดสอบปมและหัวฉีด    3 (5) 
ระดับชั้น ปวส.   สาขาวิชา เครือ่งกล    ทฤษฎี-ปฎิบตั ิ100 ชั่วโมง 
 

จุดประสงครายวิชา 
1. เพื่อใหมีความเขาใจหลักการทํางานและทดสอบปมและหวัฉีดของเครื่องยนตดเีซล 
2. เพื่อใหมีทกัษะในการใชเครือ่งมือพิเศษ ตรวจสอบ  ถอด ประกอบ ปรับแตงปมเชื้อเพลิง

แรงดันสูงและหัวฉีดของเครือ่งยนตดีเซล 
3. เพื่อใหมกีิจนสัิยในการทํางานที่ดี  ปฏิบัติงานดวยความประณีต รอบคอบ มีวินัย  ตรงตอเวลา 

และตระหนักถึงความปลอดภัยในการทํางาน 
 
มาตรฐานรายวิชา 

1. เขาใจหลักการทํางานและการทดสอบปมและหัวฉดีของเครื่องยนตดีเซล 
2. ตรวจสอบ  ถอดประกอบ ปรับแตงปมเชื้อเพลิงแรงดันสงูแบบปมเรียงโดยใชเครื่องมอืพิเศษ 
3. ตรวจสอบ  ถอดประกอบ ปรับแตงปมเชื้อเพลิงแรงดันสงูแบบปมจานจายโดยใชเครือ่งมือ

พิเศษ 
4. ตรวจสอบ  ถอดประกอบ ปรับแตงหัวฉดีของเครื่องยนตดีเซลโดยใชเครื่องมือพิเศษ 

 
คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาและปฏิบัติ  การทํางาน  การใชเครื่องมือพิเศษ  ตรวจสอบ ถอดประกอบ  ปรับแตง
ปมน้ํามันเชื้อเพลิงแรงดันสูงและหวัฉีดของเครื่องยนตดีเซล รวมทั้งการประมาณราคาคาบริการ 



การจัดการเรียนรูแบบบูรณาการ 

หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง สาขาวิชาเครื่องกล   สาขางานเทคนิคยานยนต 
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ตัวอยาง  ตารางวิเคราะหคําอธิบายรายวิชา (2) 
รหัส  3101-2102  ชื่อวิชา งานทดสอบปมและหวัฉีด   3  (5) 

จํานวนคาบ หนวย 
ท่ี ชื่อหนวย/หัวขอการสอน 

ทฤษฎี ปฏิบตั ิ รวม 
1 งานหัวฉีด 1 4 5 
  - ถอด  ประกอบ  ทดสอบและปรับแตง    
2 งานถอดและตดิตั้งปมเชื้อเพลิง 2 8 10 
  - ถอด  ติดตั้งปม  แบบสูบเรียง  และปมแบบจานจาย    
3 งานปมเชื้อเพลิงแบบสูบเรียง 8 32 40 
  - ถอด  ประกอบ  ทดสอบและปรับแตงปมแบบสูบเรียง    
4 งานปมเชื้อเพลิงแบบจานจาย 7 28 35 
  - ถอด  ประกอบ  ทดสอบและปรับแตงปมแบบจานจาย    
5 งานบูรณาการทดสอบปมและหวัฉีด 2 8 10 

 รวม 20 80 100 
 



การจัดการเรียนรูแบบบูรณาการ 

หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง สาขาวิชาเครื่องกล   สาขางานเทคนิคยานยนต 
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ตัวอยาง  หนวยการสอน (2) 
รหัส  3101-2102       ชื่อวิชา งานทดสอบปมและหวัฉีด     3  (5) 
 
หนวยท่ี   ชื่อหนวย       จํานวนคาบ 
1  งานหัวฉีด         5 
2  งานถอดและตดิตั้งปมเชื้อเพลิง     10 
3  งานปมเชื้อเพลิงแบบสูบเรียง     40 
4  งานปมเชื้อเพลิงแบบจานจาย     35 
5  งานบูรณาการทดสอบปมและหวัฉีด    10 
    รวม                 100 



การจัดการเรียนรูแบบบูรณาการ 

หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง สาขาวิชาเครื่องกล   สาขางานเทคนิคยานยนต 

28

 

ตัวอยาง  ตารางวิเคราะหหนวยการสอน (2) 
รหัส 3141-2102  ชื่อวิชา   งานทดสอบปมและหัวฉีด   3 (5) 

พฤติกรรมท่ีตองการ/การสอนหนึ่งครัง้ ท่ี ชื่อหนวย 
ความรู ทักษะ กิจนิสัย รวม(ชม) 

งานหัวฉีด    5 
1.1  การถอด ประกอบหัวฉีด 

1.1.1  การถอดแยกชิ้นสวน 
1.1.2 การตรวจ สภาพชิ้นสวน 
1.1.3 การประกอบชิ้นสวน 

0.5 1.5 0.5  
1 

1.2 การทดสอบ และปรับแตงหวัฉีด 
1.2.1 การทดสอบแลพปรับแตงแรงดัน 
1.2.2 การทดสอบฝอยละออง 
1.2.3 การทดสอบการหยด 

0.5 1.5 0.5  

2 งานถอด และติดตั้งปมเชื้อเพลิง    10 
 2.1 การถอดติดตั้งปปแบบสบูเรียง 

2.2 การถอด ติดตั้งปมแบบจานจาย 
1 
1 

3 
3 

1 
1 

 

3 งานปมเชื้อเพลิงแบบสูบเรียง    40 
 3.1 การถอดประกอบปมเชื้อเพลิงสูบเรียง 

3.1.1 การถอดชิ้นสวนปมแรงดันต่ํา 
3.1.2 การตรวจสภาพชิ้นสวนปมแรงดันต่าํ 
3.1.3 การประกอบชิ้นสวนปมแรงดันต่ํา 
3.1.4 การถอดชิ้นสวนปมแรงดันสูง 
3.1.5 การตรวจสภาพชิ้นสวนปมแรงดันสงู 
3.1.6 การประกอบชิ้นสวนปมแรงดันสูง 

4 12 4  

 3.2 การทดสอบปรับแตงปมเชื้อเพลิงแบบสูบเรียง 
3.2.1 การทดสอบปรับแตงปมแรงดันต่ํา 
 - การทดสอบความสามารถในการดดู 
 - การทดสอบความสามารถในการสงน้ํามนั 
 - การปรับแตงปมแรงดันต่ํา 

3 11 3  

 



การจัดการเรียนรูแบบบูรณาการ 
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ตัวอยาง  ตารางวิเคราะหหนวยการสอน (2) 
รหัส 3141-2102  ชื่อวิชา   งานทดสอบปมและหัวฉีด   3 (5) 

พฤติกรรมท่ีตองการ/การสอนหนึ่งครัง้ ท่ี ชื่อหนวย 
ความรู ทักษะ กิจนิสัย รวม(ชม) 

3.2 3.2.2 การทดสอบปรับแตงปมแรงดันสูง 
 - การปรับแตง  TIMING 
 - การปรับแตง  PHASING 
 - การปรับแตงระยะฟรีของ  TAPPET 
 - การปรับแตงปริมาณจายน้าํมันเชื้อเพลิง 
 - การปรับแตงเครื่องควบคุมความเร็ว 

    3 

3.3 การประมาณราคางานปมเชื้อเพลิงแบบสูบเรียง 1 1 1  
งานปมเชื้อเพลิงแบบจานจาย    35 

4.1 การถอดประกอบปมเชื้อเพลิงแบบจานจาย 
4.1.1 การถอดแยกชิน้สวนปม 
4.1.2 การตรวจสภาพชิ้นสวนปม 
4.1.3 การประกอบชิ้นสวนปม 

3 10 3  

4.2 การทดสอบปรับแตงปมเชื้อเพลิงแบบจานจาย 
4.2.1 การทดสอบปรับแตงไทเมอร 
4.2.2 การทดสอบปรับแตงแรงดันน้ํามันในเสื้อปม 
4.2.3 การทดสอบปรับแตงปริมาณน้ํามันทีแ่หนง

ตาง ๆ 
4.2.4 การวัดประมาณน้ํามนัไหลกลับ 

3 10 3  

4 

4.3 การประมาณราคางานปมเชื้อเพลิงแบบจานจาย 1 1 1  
5 งานบูรณาการทดสอบปมและหวัฉีด 2 6 2 10 

รวม 20 60 20 100 
 



การจัดการเรียนรูแบบบูรณาการ 

หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง สาขาวิชาเครื่องกล   สาขางานเทคนิคยานยนต 
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ตัวอยาง  แผนการเรียนรูแตละวิชา (3) 
รหัส 3101-2108  ชื่อวิชา  งานปรับแตงเครื่องยนต      2 (3) 
ระดับชั้น ปวส.   สาขาวิชา เครือ่งกล    ทฤษฎี-ปฎิบตั ิ60 ชั่วโมง 
 

จุดประสงครายวิชา 
1. เพื่อใหมีความเขาใจหลักการวัด  วิเคราะหและปรับแตงเครื่องยนต 
2. เพื่อใหมีทกัษะในการวัด  การใชเครื่องมือพิเศษ  ตรวจวดั วิเคราะหและปรับแตงเครือ่งยนต 
3. เพื่อใหมกีิจนสัิยในการํางานที่ดี  ปฏิบัติงานดวยความประณีต รอบคอบ มีวินยั  ตรงตอเวลา 

และตระหนักถึงความปลอดภัยในการทํางาน 
 
มาตรฐานรายวิชา 

1. เขาใจหลักการตรวจวดั  วเิคราะหและปรับแตงเครื่องยนต 
2. ใชเครื่องมือพิเศษตรวจวัด วิเคราะหและปรบัแตงเครื่องยนตแกโซลีนไดตามคูมือกําหนด 
3. ใชเครื่องมือพิเศษตรวจวัด วิเคราะหและปรบัแตงเครื่องยนตดีเซลไดตามคูมือกําหนด 

 
คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาและปฏิบัติ เกี่ยวกับหลักการใชเครื่องมือพิเศษ ตรวจวัด วิเคราะหและปรับแตงระบบตาง ๆ 
ของเครื่องยนต   การตรวจวดัวิเคราะหกําลังอดัและการรั่วของกําลังอัด  การวิเคราะหอุปกรณในระบบจุด
ระเบิด  อุปกรณในระบบจายน้ํามันเชื้อเพลิง และการวิเคราะหสภาพไอเสีย เพื่อปรับแตงเครื่องยนต ใหอยู
ในสภาพที่สมบูรณ 



การจัดการเรียนรูแบบบูรณาการ 

หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง สาขาวิชาเครื่องกล   สาขางานเทคนิคยานยนต 
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ตารางวิเคราะหคําอธิบายรายวิชา (3) 
รหัส  3101-2108  ชื่อวิชา งานปรับแตงเครื่องยนต 

จํานวนคาบ หนวย 
ท่ี ชื่อหนวย/หัวขอการสอน 

ทฤษฎี ปฏิบตั ิ รวม 
1 งานวิเคราะหสภาพเครื่องยนตแกโซลีน 2 4 6 
2 งานวิเคราะหสภาพไอเสียของเครื่องยนตแกโซลีน 2 4 6 
3 งานวิเคราะหระบบจุดระเบิดเครื่องยนตแกโซลีน 3 6 9 
4 งานทดสอบจานจาย 2 4 6 
5 งานวิเคราะหสภาพเครื่องยนตดีเซล 2 4 6 
6 งานวิเคราะหสภาพไอเสียเครื่องยนตดีเซล 2 4 6 
7 งานวิเคราะหปรับแตงระบบปมฉีดเชื้อเพลิง 3 6 9 
8 งานวิเคราะหแรงเคลื่อนและกระแสไฟฟา 2 4 6 
9 งานบูรณาการ  วิเคราะหสภาพเครื่องยนตแกโซลีนและดีเซล 2 4 6 
 รวม 20 40 60 

 



การจัดการเรียนรูแบบบูรณาการ 

หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง สาขาวิชาเครื่องกล   สาขางานเทคนิคยานยนต 
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ตารางวิเคราะหหนวยการสอน (3) 
รหัส  3101-2108  ชื่อวิชา งานปรับแตงเครื่องยนต 

พฤติกรรมท่ีตองการ/การสอนหนึ่งครัง้ ลําดับ 
ท่ี ชื่อหนวย 

ความรู ทักษะ กิจนิสัย รวม  (ชม) 
1 งานวิเคราะหสภาพเครื่องยนตแกโซลีน 

1.1 การวัดแรงอัด 
1.2 การตรวจการรั่วของกระบอกสูบ 

1 4 1 6 

2 งานวิเคราะหสภาพเครื่องยนตแกโซลีน 
2.1 การวัดคา  CO,HC,CO2,Nox  และการวัดคาอัตรา

สวนผสมอากาสกับเชื้อเพลิง  (A/F) 

1 4 1 6 

3 งานวิเคราะหระบบจุดระเบิดเครื่องยนตแกโซลีน 
3.1 การทดสอบขั้วคอลย 
3.2 การวัดคาแรงดันสูงสุด  (Coil  out  put) 
3.3 การทดสอบรอยรั่วของฉนวนสายไฟแรงดันสูง 
3.4 การวัดความตานทานของสายไฟแรงดนัสูง 
3.5 การทดสอบสายหัวเทียนภายใตภาระ 
3.6 การทดสอบตําแหนง  timing 

2 6 1 9 

4 งานทดสอบจานจาย 
4.1 การหาความตานทาน 
4.2 การหาคาความแข็งสปริงจานจาย 
4.3 การหาคาความเที่ยงตรงของลูกเบี้ยว 
4.4 การหาคามุมบิดของทองขาว  (Dwell angle) 
4.5 การทดสอบการทํางานของชุดเรงไฟแบบกลไก 

(Centrifugal  Advance) 
4.6 การทดสอบการทํางานของชุดเรงไฟแบบ          

สุญญากาศ  (Vacuum  Advance) 

1 4 1 6 

5 งานวิเคราะหสภาพเครื่องยนตดีเซล 
5.1 การวัดกําลังอัด 
5.2 การตรวจการรั่วของกระบอกสูบ 

1 4 1 6 

 



การจัดการเรียนรูแบบบูรณาการ 

หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง สาขาวิชาเครื่องกล   สาขางานเทคนิคยานยนต 

33

ตารางวิเคราะหหนวยการสอน (3) 
รหัส  3101-2108  ชื่อวิชา งานปรับแตงเครื่องยนต 

พฤติกรรมท่ีตองการ/การสอนหนึ่งครัง้ ลําดับ 
ท่ี ชื่อหนวย 

ความรู ทักษะ กิจนิสัย รวม  (ชม) 
6 งานวิเคราะหสภาพไอเสียเครื่องยนตดีเซล 

6.1 การวัดเปอรเซนตควันดํา 
1 4 1 6 

7 งานวิเคราะหและปรับแตงระบบฉีดเชื้อเพลิง
เครื่องยนตดีเซล 

2 6 1 9 

8 งานวิเคราะหแรงเคลื่อนและกระแสไฟฟา 
8.1 การตรวจสภาพแบตเตอรี่ 
8.2 การตรวจระบบไฟชารจ 
8.3 การตรวจแรงเคลื่อนตกคลอมขณะสตารท 
8.4 การตรวจการกันกระแสขณะสตารท 

1 4 1 6 

9 งานบูรณาการการวิเคราะหสภาพเครื่องยนตแกโซลีน
และเครื่องยนตดีเซล 

1 4 1 6 

รวม 11 40 9 60 
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ตัวอยาง  แผนการเรียนรูของแตละรายวิชา (4) 
รหัส   3100-0111  ชื่อวิชา เทอรโมไดนามิกส   3 (3) 
ระดับชั้น  ปวส.   สาขาวิชา   เครื่องกล   ทฤษฎี    60  ชัว่โมง 
 
จุดประสงครายวิชา 

1. เพื่อใหมีความเขาใจ  หลักอณุหพลศาสตร  หลังงาน  และกระบวนการ 
2. เพื่อใหสามารถวิเคราะหกระบวนการและวัฏจักรทางอณุหพลศาสตร 
3. เพื่อใหมีเจคตทิี่ดีในการสืบเสาะหาความรูเกี่ยวกับอณุหพลศาสตรและตระหนกัถึง                

ประสิทธิภาพของการใชพลังงาน 
 
มาตรฐานรายวชิา 

1. เขาใจหลักอณุหพลศาสตร  พลังงานและกระบวนการ 
2. วิเคราะหกระบวนการทางอณุหพลศาสตร 
3. วิเคราะหวัฏจกัรทางอุณหพลศาสตร 

 
คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาหลักการและความหมายทางอุณหพลศาสตร  คุณสมบัติของสารบริสุทธิ์  สถานะแกสอุดม
คติ  กฎของอุณหพลศาสตร  สเกลอุณหภมูิ  พลังงาน  ระบบควบคุม  เอลทัลบี  (Enthalpy)  เอนโทรบี  
(Entropy)  กระบวนการ  วัฏจักร  และวัฏจกัรทวน  วัฏจกัรกําลังเบื้องตน  และวัฏจกัรเครื่องอัดอากาศ 
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ตัวอยาง  หนวยการสอน (4) 
รหัส  3100-0111    ชื่อวิชา เทอรโมไดนามิกส    3 (3) 
 
หนวยที ่    ชื่อหนวย     จํานวน
ชั่วโมง 
1     คุณสมบัติเทอรโมไดนามิกส       6 
2  ความรอนและพลังงาน        6 
3  แกสในอดุมคติ         6 
4  กระบวนการทางเทอรโมไดนามิกส     15 
5  วัฏจักรมาตรฐานของอากาศ      18 
6  งานบูรณาการโครงการเปดศูนยวเิคราะหและซอมเครื่องยนต    9 
              รวม                60 
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ตัวอยาง  ตารางวิเคราะหคําอธิบายรายวิชา (4) 

จํานวนคาบ หนวย 
ท่ี ชื่อหนวย/หัวขอการสอน 

ทฤษฎี ปฏิบตั ิ รวม 
1 คุณสมบัติเทอรโมไดนามิกส 

1.1 การวิเคราะหคุณสมบัตขิองสาร 
1.2 ระบบทางเทอรโมไดนามิกส 
1.3 ระบบหนวย 

6  - 6 

2 ความรอนและพลังงาน 
2.1 วามรอน 
2.2 พลังงาน 
2.3 เอนทัลบี้ 
2.4 เอนโทรบี้ 
2.5 กฎของเทอรโมไดนามิกส 

6  - 6 

3 แกสในอดุมคติ 
3.1 กฎของแกสอุดมคติ 
3.2 คาคงที่ของแกส 
3.3 คาความรอนคําเหมาะ 
3.4 คุณสมบัติของไอ 

6  - 6 

4 กระบวนการทางเทอรโมไดนามิกส 
4.1 กระบวนการปริมาตรคงที่ 
4.2 กระบวนการความดันคงที่ 
4.3 กระบวนการอุณหภูมิคงที่ 
4.4 กระบวนการไอเชนโทรปค 
4.5 กระบวนการไพลิโทรปค 

15  - 15 
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ตัวอยาง  ตารางวิเคราะหคําอธิบายรายวิชา (4) 
จํานวนคาบ หนวย 

ท่ี ชื่อหนวย/หัวขอการสอน 
ทฤษฎี ปฏิบตั ิ รวม 

5 วัฏจักรมาตรฐานของอากาศ 
5.1 การเกิดวัฏจักร 
5.2 วัฏจักรคารไนต 
5.3 วัฏจักรทวนคารไนต 
5.4 วัฏจักรออตโต 
5.5  วัฏจักรดีเซล 
5.6 วัฏจักรดูออล 
5.7 วัฏจักรเครือ่งอัดอากาศ 

18  - 18 

6 งานบูรณาการโครงการเปดศูนยวเิคราะหและซอม
เครื่องยนต 

9  - 9 

รวม 60  - 60 
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ตัวอยาง   ตารางวิเคราะหหนวยการสอน (4) 
รหัส  3100-0111  ชื่อวิชา   เทอรโมไดนามิกส 3(3) 

พฤติกรรมท่ีตองการ/การสอนหนึ่งครัง้ ลําดับ 
ท่ี ชื่อหนวย 

ความรู ทักษะ กิจนิสัย รวม(ชม) 
คุณสมบัติทางเทอรโมไดนามิกส 
1.1 การวิเคราะหคุณสมบัตขิองสาร 

 1.1.1 สารทํางาน 
1.1.2 สถานะของสาร 
1.1.3 สภาวะของสาร 

5  - 
 - 

1 6 
2 

1.2 ระบบทางเทอรโมไดนามิกส   -  1 
1.3 ระบบหนวย 

1.3.1 แรง 
1.3.2 งานและกําลังงาน 

 

1 

 

1.3.3 ความสัมพันธของปริมาณความรอนและ
อุณหภูม ิ

 

 -  3 

2 ความรอนและพลังงาน 5  - 1 6 
2.1 ความรอน 

 2.1.1 การกําหนดเครื่องหมาย 
2.1.2 คาความรอน 

  -  1 

2.2 พลังงาน 
 2.2.1 กฎของทรงพลังงาน 

2.2.2 สมการพลังในการไหล 
2.2.3 พลังงานจลน 
2.2.4 พลังงานศักย 
2.2.5 พลังงานภายใน 

  -  2 

2.3 เอนทัลบี  -  0.5 

 

2.4 เอนโทรบี  -  0.5 
 2.5 กฎของเทอรโมไดนามิกส  -  2 
  2.5.1 กฎขอศูนยของเทอรโมไดนามิกส 

2.5.2 กฎขอที่หนึ่งของเทอรโมไดนามิกส 
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ตัวอยาง   ตารางวิเคราะหหนวยการสอน (4) 

รหัส  3100-0111  ชื่อวิชา   เทอรโมไดนามิกส 3(3) 
พฤติกรรมท่ีตองการ/การสอนหนึ่งครัง้ ลําดับ 

ท่ี ชื่อหนวย 
ความรู ทักษะ กิจนิสัย รวม(ชม) 

  2.5.3 กฎขอที่สองของเทอรโมไดนามิกส 
2.5.4 กฎขอที่สามของเทอรโมไดนามิกส 

    

แกสในอดุมคติ 5  - 1 6 
3.1 กฎของแกสอุดมคติ 

 3.1.1 กฎของบอลย 
3.1.2 กฎของชาลล 
3.1.3 กฎของแกส 

  -  2 

3.2 คาคงที่ของแกส 
 3.2.1 คาคงที่ของแกส 

3.2.2 คาคงที่สากลของแกส 

  -  1 

3.3 คาความรอนจําเพาะขณะความดนัคงที ่
3.3.1 คาควาารอนจําเพาะขณะปริมาตรคงที่ 
3.3.2 คาควาารอนจําเพาะขณะความดนัคงที ่

 

3.3.3 ความสัมพันธระหวางคาความรอนจําเพาะ
กับคาคงที่ของแกส 

 

 

  

 -  1 

3.4  คุณสมบัติของไอ 

3 

 3.4.1 คุณภาพหรือคาความแหงของไอ 
3.4.2 ตารางของไอ 

  -  2 

กระบวนการทางเทอรโมไดนามิกส 
4.1 กระบวนการปริมาตรคงที่ 

4.1.1  การเขียนแผนภาพ 

4 

 
4.1.2 คาความสัมพันธของกระบวนการปริมาตร
คงที่ 

13  - 
 - 

2 15 
3 
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ตัวอยาง   ตารางวิเคราะหหนวยการสอน (4) 
รหัส  3100-0111  ชื่อวิชา   เทอรโมไดนามิกส 3(3) 

พฤติกรรมท่ีตองการ/การสอนหนึ่งครัง้ ลําดับ 
ท่ี ชื่อหนวย 

ความรู ทักษะ กิจนิสัย รวม(ชม) 
4.2 กระบวนการความดันคงที่ 

 4.2.1 การเขียนแผนภาพ 
4.2.2 คาความสัมพันธของกระบวนการความดัน
คงที่ 

  -  3 

4.3 กระบวนการอุณหภูมิคงที่ 
 4.3.1 การเขียนแผนภาพ 

4.3.2 คาความสัมพันธของกระบวนการอุณหภูมิ
คงที่ 

  -  3 

4.4 กระบวนการไอเชนโทรปค 
 4.4.1 การเขียนแผนภาพ 

4.4.2 คาความสัมพันธของกระบวนการไอเชน
โทรปค 

  -  3 

4.5 กระบวนการโพลิโทรปค 

 

 4.5.2 คาความสัมพันธกระบวนการโพลิโทรปค 
4.5.1 การเขียนแผนภาพ 

  -  3 

วัฏจักรมาตรฐานของอากาศ 15  - 3 18 
5.1 การเกิดวัฏจักร 

 5.1.1 ความรอนและงานสุทธิ 
5.1.2 ประสิทธิภาพทางความรอน 
5.1.3 ความดันเฉลี่ย 

  -  3 

5.2 วัฏจักรคารไนต 
 5.2.1 แผนภาพความสัมพันธ 

5.2.2 งานกับประสิทธิภาพทางความรอน 

  -  3 

5.3 วัฏจักรทวนคารไนต 

5 

 5.3.1 แผนภาพความสัมพันธ 
5.3.2 งานกับประสิทธิภาพทางความรอน 

  -  3 
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ตัวอยาง   ตารางวิเคราะหหนวยการสอน (4) 
รหัส  3100-0111  ชื่อวิชา   เทอรโมไดนามิกส 3(3) 

พฤติกรรมท่ีตองการ/การสอนหนึ่งครัง้ ลําดับ 
ท่ี ชื่อหนวย 

ความรู ทักษะ กิจนิสัย รวม(ชม) 
5.4 วัฏจักรออตโต 

 5.4.1 แผนภาพความสัมพันธ 
5.4.2 อัตราสวนการอัด 
5.4.3 งานกับประสิทธิภาพทางความรอน 
5.4.4 กําลังของเครื่องยนต 

  -  3 

5.5 วัฏจักรดีเซล 
 5.5.1 แผนภาพความสัมพันธ 

5.5.2 อัตราสวนการอัด 
5.5.3 อัตราสวนความดนั 
5.5.4 งานกับประสิทธิภาพทางความรอน 
5.5.5 กําลังของเครื่องยนต 

  -  3 

5.6 วัฏจักรดูออล 
 5.6.1 แผนภาพความสัมพันธ 

5.6.2 อัตราสวนการอัด 
5.6.3 อัตราสวนความดนั 
5.6.4 งานกับประสิทธิภาพทางความรอน 
5.6.5 กําลังของเครื่องยนต 

  -  3 

 

5.7 วัฏจักรเครือ่งอัดอากาศ   -  3 
6 งานบูรณาการโครงการเปดศูนยวเิคราะหและซอม

เครื่องยนต 
7  - 2 9 

รวม 50  - 10 60 
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ตัวอยาง  แผนการเรียนรูของแตละรายวิชา  (4) 
รหัส   3100-0111 ชื่อวิชา เทอรโมไดนามิกส   สอนครั้งท่ี  1-2 
หนวยท่ี  1   ชื่อหนวย  คุณสมบัติทางเทอรโมไดนามิกส      จํานวน    6  ชั่วโมง 
 
เร่ือง/งานทีป่ฏบิัต ิ
 หนวยที่  1  ประกอบดวย  หวัขอเร่ืองตอไปนี้ 

1. คุณสมบัติทางเทอรโมไดนามิกส 
1.1 การวิเคราะหคณุสมบัติของสาร 
1.2 ระบบทางเทอรโมไดนามิกส 
1.3 ระบบหนวย 

สาระสําคัญ 
 พื้นฐานของเทอรโมไดนามิกส จําเปนตองมีความเขาใจเกี่ยวกับคุณสมบัติของสาร ไดแก สาร
ทํางาน สถานะของสสาร และสภาวะของสาร ที่เปนองคประกอบของระบบทางเทอรโมไดนามิกส และ
เพื่อใหทราบขนาดของสารทํางานในระบบ จึงตองระบุหนวยตางๆ ไดอยางถูกตองดวย 
 

จุดประสงคการเรียนการสอน 
 จุดประสงคท่ัวไป     
               เพื่อใหมีความเขาใจเกี่ยวกบั 
               1.  การวิเคราะหคณุสมบัติของสาร  
               2. ระบบทางเทอรโมไดนามิกส 
               3.  ระบบหนวย 
 

จุดประสงคเชิงพฤติกรรม 
1. บอกความหมายคุณสมบัติของสารทํางานได 
2. อธิบายระบบทางเทอรโมไดนามิกสไดอยางถูกตอง 
3. แยกแยะหนวยการวัดตาง ๆ  ในระบบได 

 

กิจกรรมการเรียน 
1. กิจกรรมครู 

1.1 จัดเตรียมเอกสาร  หนังสืออางอิง  แนะนํารายวิชา  วิธีการเรียน  การมอบหมายงาน  
วิธีการวัดและประเมินผล 

1.2 ทดสอบกอนเรียนโดยใชใบทดสอบ  แลวใหผูเรียนตรวจสอบคําตอบตามใบเฉลย 
1.3 นําเขาสูบทเรียน  โดยผูสอนกลาวถึงความสําคัญของสารทางเทอรโมไดนามิกส 
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1.4 การใหขอมูลหรือการสอน  โดยผูสอนจัดเตรียมเอกสาร  หนังสืออางอิง 
1.5 แจกชดุการสอนเรื่องคุณสมบัติทางเทอรโมไดนามิกส ใหผูเรียนศึกษาควบคูกับเอกสาร  

หนังสืออางอิงที่เตรียมไว สังเกต บันทกึพฤติกรรมผูเรียนขณะศึกษา บทเรียน คอย
ชวยเหลือใหคาํแนะนําเมื่อผูเรียนตองการ 

1.6 การตรวจสอบผลการเรียนรู 
 

2. กิจกรรมนักเรียน 
2.1 จัดเตรียมเอกสาร  หนังสืออางอิง  ตํารา  ตามที่ผูสอนและบทเรียนกําหนด 
2.2 นําเขาสูบทเรียน โดยฟง ติดตามแลวตอบคําถามเกี่ยวกับคณุสมบัติทางเทอรโม

ไดนามิกส  และสอบถามสิ่งที่ไมเขาใจ 
2.3 ทําขอทดสอบกอนเรียนเสร็จแลวสลับกันตรวจคําตอบและใหคะแนน 
2.4 การใหขอมูล  หรือการสอน  โดยศึกษา  คนควา  หาขอมลูจากเอกสาร  ตํารา   
2.5 เมื่อมีปญหาใหปรึกษาผูสอน 
2.6 ทําแบบทดสอบหลังเรียนโดยใชแบบทดสอบกอนเรียน/หลังเรียน 
2.7 ตรวจสอบคําตอบโดยใชใบเฉลยแลวจดัเกบ็คะแนนของผูเรียนแตละคนรวมกับผูสอน 

สรุปเนื้อหาตามจุดประสงคการเรียน 
2.8 การตรวจสอบผลการเรียนรู  โดยตรวจสอบดูคะแนนทั้งทฤษฎีแลวนําไปปรับปรุง  การ

เรียนในหนวยตอไป 
 

สื่อการเรียนการสอน 
1. ใบความรู  เร่ือง  คุณสมบัติทางเทอรโมไดนามิกส 
2. ตํารา  วิชา  เทอรโมไดนามิกส  ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ 

2.1  ชัยสวัสดิ์    เทียนวิบูลย,  เทอรโมไดนามิกส,พิมพคร้ังที่  1,กรุงเทพฯ : แสงทอง 
       การพิมพ 
2.2  ธนการญจน   ภัทรากาญจน  และบรรเลง  ศรนิล,เทอรโมไดนามกิสประยุกต,พิมพ 
       คร้ังที่  1,กรุงเทพฯ : สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ,2524 
2.3 ประเสริฐ  เทียนนิมิตร  และคณะ, ทฤษฎแีละการคํานวณเทอรโมไดนามิกส,พิมพคร้ังที่  

1  กรุงเทพฯ : บริษัทซีเอดยูเคชั่น,2521 
2.4 พงษธร  จรัญตาภรณ, เทอรโมไดนามิกส, พิมพคร้ังที่  2  กรุงเทพฯ : ซีเอ็ดยูเคชั่น,2529. 

 

งานที่มอบหมาย/กิจกรรม 
1. ศึกษา  คนควา  เอกสาร  ตํารา 
2. ฝกทําแบบฝกหัด 
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3. รายงานเรื่องทีเ่กี่ยวกับคณุสมบัติทางเทอรโมไดนามิกส 
 

การประเมินผล 
1. ผูเรียนตอบคําถามทายบท 
2. ผูสอนใชขอสอบแบบเติมสั้น ๆ  ในชองวาง  เนื้อหาตามจุดประสงคเชิงพฤติกรรมประมาณ  

15-20  ขอ  ขอทดสอบผูเรียนเมื่อจบหนวยการเรียน 
3. ผูสอนสังเกตและบันทึกพฤตกิรรมของผูเรียนในขณะเรียน 
4. ตรวจรายงานที่มอบหมาย 

 




