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คาํนํา 
  

หลกัสูตรประกาศนียบตัรวชิาชีพ พุทธศกัราช 2562  เป็นหลกัสูตรหลงัมธัยมศึกษาตอนตน้หรือ

เทียบเท่า ท่ีพฒันาข้ึนเพื่อใชใ้นการจดัการศึกษาดา้นวิชาชีพระดบัประกาศนียบตัรวิชาชีพ และเพื่อยกระดบั

การศึกษาวิชาชีพของบุคคลให้สูงข้ึน สอดคลอ้งกบัแผนพฒันาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนการศึกษา

แห่งชาติ เป็นไปตามกรอบคุณวุฒิแห่งชาติ มาตรฐานการศึกษาของชาติ และกรอบคุณวุฒิอาชีวศึกษาแห่งชาติ 

ตลอดจนยึดโยงกบัมาตรฐานอาชีพ โดยเน้นการเรียนรู้สู่การปฏิบติั เพื่อพฒันาสมรรถนะกาํลงัคนระดบัฝีมือ 

รวมทั้งคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณวชิาชีพ และกิจนิสัยท่ีเหมาะสมในการทาํงาน ใหส้อดคลอ้งกบัความ

ตอ้งการกาํลงัคนของตลาดแรงงาน ชุมชน สังคม และสามารถประกอบอาชีพอิสระได ้โดยเปิดโอกาสให้

ผูเ้รียนเลือกระบบและวิธีการเรียนได้อย่างเหมาะสมตามศกัยภาพ ตามความสนใจและโอกาสของตน  

ส่งเสริมให้มีการประสานความร่วมมือเพื่อจัดการศึกษาและพฒันาหลักสูตรร่วมกันระหว่างสถาบนั 

สถานศึกษา หน่วยงาน สถานประกอบการและองคก์รต่าง ๆ ทั้งในระดบัชุมชน ระดบัทอ้งถ่ินและระดบัชาติ 
 

 การพฒันาหลกัสูตรประกาศนียบตัรวชิาชีพ พุทธศกัราช 2562 สาํเร็จลงไดด้ว้ยความร่วมมืออยา่ง

ดียิ่งจากหน่วยราชการ สถานศึกษา ผูบ้ริหาร ศึกษานิเทศก์ ครูผูส้อน ตลอดจนผูท้รงคุณวุฒิทั้งภาครัฐและ

ภาคเอกชน โดยเฉพาะคณะกรรมการดงัรายนามท่ีปรากฏ ซ่ึงไดอุ้ทิศสติปัญญา ความรู้ และประสบการณ์ เพื่อ

การพฒันาการอาชีวศึกษาของประเทศชาติเป็นสําคญั ในการน้ีสํานกังานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา จึง

ขอขอบคุณผูมี้ส่วนร่วมในการดาํเนินการทุกท่านไว ้ณ ท่ีน้ี 
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หลกัสูตรประกาศนียบัตรวชิาชีพ 

พทุธศักราช 2562 
 

หลกัการของหลกัสูตร 
 

 

1. เป็นหลกัสูตรระดบัประกาศนียบตัรวิชาชีพหลงัมธัยมศึกษาตอนตน้หรือเทียบเท่าดา้นวิชาชีพท่ีสอดคล้อง

กบัแผนพฒันาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนการศึกษาแห่งชาติ เป็นไปตามกรอบคุณวุฒิแห่งชาติ 

มาตรฐานการศึกษาของชาติ และกรอบคุณวุฒิอาชีวศึกษาแห่งชาติ เพื่อผลิตและพฒันากาํลงัคนระดบัฝีมือ 

ใหมี้สมรรถนะ มีคุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณวชิาชีพ สามารถประกอบอาชีพไดต้รงตามความตอ้งการ

ของสถานประกอบการและการประกอบอาชีพอิสระ  
 

2. เป็นหลกัสูตรท่ีเปิดโอกาสให้เลือกเรียนไดอ้ยา่งกวา้งขวาง เนน้สมรรถนะเฉพาะดา้นดว้ยการปฏิบติัจริง 

สามารถเลือกวธีิการเรียนตามศกัยภาพและโอกาสของผูเ้รียน เปิดโอกาสใหผู้เ้รียนสามารถเทียบโอนผลการเรียน 

สะสมผลการเรียน เทียบโอนความรู้และประสบการณ์จากแหล่งวิทยาการ สถานประกอบการและ 

สถานประกอบอาชีพอิสระ 
 

3. เป็นหลกัสูตรท่ีสนบัสนุนการประสานความร่วมมือในการจดัการศึกษาร่วมกนัระหวา่งหน่วยงานและองคก์ร

ท่ีเก่ียวขอ้ง ทั้งภาครัฐและเอกชน 
 

4. เป็นหลกัสูตรท่ีเปิดโอกาสให้สถานศึกษา สถานประกอบการ ชุมชนและทอ้งถ่ิน มีส่วนร่วมในการพฒันาหลกัสูตร

ให้ตรงตามความตอ้งการ โดยยึดโยงกบัมาตรฐานอาชีพ และสอดคลอ้งกบัสภาพยุทธศาสตร์ของภูมิภาค 

เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขนัของประเทศ 
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หลกัสูตรประกาศนียบตัรวชิาชีพ พุทธศกัราช 2562 

จุดหมายของหลกัสูตร 
 

 

1. เพื่อให้มีความรู้ ทกัษะและประสบการณ์ในงานอาชีพสอดคลอ้งกบัมาตรฐานวิชาชีพ สามารถนาํไปประยุกตใ์ช้

ในการปฏิบติังานอาชีพไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ เลือกวิถีการดาํรงชีวิต และการประกอบอาชีพไดอ้ยา่งเหมาะสม

กบัตน สร้างสรรคค์วามเจริญต่อชุมชน ทอ้งถ่ินและประเทศชาติ 
 

2. เพื่อให้เป็นผูมี้ปัญญา มีความคิดริเร่ิมสร้างสรรค ์ใฝ่เรียนรู้ เพื่อพฒันาคุณภาพชีวิตและการประกอบอาชีพ 

มีทกัษะการส่ือสารและเทคโนโลยีสารสนเทศ ทกัษะการเรียนรู้ตลอดชีวิต ทกัษะการคิด วิเคราะห์และ

การแกปั้ญหา ทกัษะดา้นสุขภาวะและความปลอดภยั ตลอดจนทกัษะการจดัการ สามารถสร้างอาชีพและ

พฒันาอาชีพใหก้า้วหนา้อยูเ่สมอ 
 

3. เพื่อใหมี้เจตคติท่ีดีต่ออาชีพ มีความมัน่ใจและภาคภูมิใจในวชิาชีพท่ีเรียน รักงาน รักหน่วยงาน สามารถทาํงาน

เป็นหมู่คณะไดดี้ โดยมีความเคารพในสิทธิและหนา้ท่ีของตนเองและผูอ่ื้น 
 

4. เพื่อใหเ้ป็นผูมี้พฤติกรรมทางสังคมท่ีดีงาม ทั้งในการทาํงาน การอยูร่่วมกนั การต่อตา้นความรุนแรงและ

สารเสพติด มีความรับผิดชอบต่อครอบครัว หน่วยงาน ทอ้งถ่ินและประเทศชาติ ดาํรงตนตามหลกัปรัชญา

ของเศรษฐกิจพอเพียง เข้าใจและเห็นคุณค่าของการอนุรักษ์ศิลปวฒันธรรมและภูมิปัญญาท้องถ่ิน  

มีจิตสาธารณะและจิตสาํนึกในการอนุรักษท์รัพยากรธรรมชาติและสร้างส่ิงแวดลอ้มท่ีดี  
 

5. เพื่อให้มีบุคลิกภาพท่ีดี มีมนุษยสัมพนัธ์ มีคุณธรรม จริยธรรม และวินัยในตนเอง มีสุขภาพอนามยั         

ท่ีสมบูรณ์ทั้งร่างกายและจิตใจ เหมาะสมกบังานอาชีพ 
 

6. เพื่อให้ตระหนักและมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจ สังคม การเมืองของประเทศและโลก         

มีความรักชาติ สํานึกในความเป็นไทย เสียสละเพื่อส่วนรวม ดาํรงรักษาไวซ่ึ้งความมัน่คงของชาติ 

ศาสนา พระมหากษตัริย ์และการปกครองระบอบประชาธิปไตยอนัมีพระมหากษตัริยท์รงเป็นประมุข 
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หลกัเกณฑ์การใช้ 

หลกัสูตรประกาศนียบตัรวชิาชีพ พุทธศักราช 2562 
 

 

1. การเรียนการสอน 
 

1.1 การเรียนการสอนตามหลกัสูตรน้ี ผูเ้รียนสามารถลงทะเบียนเรียนไดทุ้กวิธีเรียนท่ีกาํหนด และ

นาํผลการเรียนแต่ละวิธีมาประเมินผลร่วมกนัได ้สามารถขอเทียบโอนผลการเรียน และขอเทียบโอนความรู้

และประสบการณ์ได ้

1.2 การจดัการเรียนการสอนเน้นการปฏิบติัจริง สามารถจดัการเรียนการสอนไดห้ลากหลายรูปแบบ

เพื่อให้ผูเ้รียนมีความรู้ ความเขา้ใจในหลกัการ วิธีการและการดาํเนินงาน มีทกัษะการปฏิบติังานตามแบบแผน

ในขอบเขตสําคญัและบริบทต่าง ๆ ท่ีสัมพนัธ์กนัซ่ึงส่วนใหญ่เป็นงานประจาํ ให้คาํแนะนาํพื้นฐานท่ีตอ้งใช้

ในการตดัสินใจ วางแผนและแก้ไขปัญหาโดยไม่อยู่ภายใตก้ารควบคุมในบางเร่ือง สามารถประยุกต์ใช้

ความรู้ ทักษะทางวิชาชีพ เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารในการแก้ปัญหาและการปฏิบติังาน 

ในบริบทใหม่ รวมทั้งรับผิดชอบต่อตนเองและผูอ่ื้น ตลอดจนมีคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพ เจตคติ

และกิจนิสัยท่ีเหมาะสมในการทาํงาน 
 

2. การจัดการศึกษาและเวลาเรียน 
 

 การจดัการศึกษาในระบบปกติ ใชร้ะยะเวลา 3 ปีการศึกษา  การจดัเวลาเรียนให้ดาํเนินการ ดงัน้ี 

2.1 ในปีการศึกษาหน่ึง ๆ ใหแ้บ่งภาคเรียนออกเป็น 2 ภาคเรียนปกติหรือระบบทวิภาค ภาคเรียนละ 

18 สัปดาห์ รวมเวลาการวดัผล โดยมีเวลาเรียนและจํานวนหน่วยกิตตามท่ีกําหนด และสถานศึกษา

อาชีวศึกษาหรือสถาบนัอาจเปิดสอนภาคเรียนฤดูร้อนไดอี้กตามท่ีเห็นสมควร   

2.2 การเรียนในระบบชั้นเรียน ให้สถานศึกษาอาชีวศึกษาหรือสถาบนัเปิดทาํการสอนไม่น้อยกว่า

สัปดาห์ละ 5 วนั ๆ ละไม่เกิน 7 ชัว่โมง โดยกาํหนดใหจ้ดัการเรียนการสอนคาบละ 60 นาที 
 

3. การคดิหน่วยกติ 
 

 ใหมี้จาํนวนหน่วยกิตตลอดหลกัสูตรไม่นอ้ยกวา่ 103-110 หน่วยกิต การคิดหน่วยกิตถือเกณฑ ์ดงัน้ี 

3.1 รายวชิาทฤษฎีท่ีใชเ้วลาในการบรรยายหรืออภิปราย 1 ชัว่โมงต่อสัปดาห์ หรือ 18 ชัว่โมงต่อภาคเรียน 

รวมเวลาการวดัผล มีค่าเท่ากบั 1 หน่วยกิต 

3.2 รายวิชาปฏิบติัท่ีใช้เวลาในการทดลองหรือฝึกปฏิบติัในห้องปฏิบติัการ 2 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ 

หรือ 36 ชัว่โมงต่อภาคเรียน รวมเวลาการวดัผล มีค่าเท่ากบั 1 หน่วยกิต 

3.3 รายวชิาปฏิบติัท่ีใชเ้วลาในการฝึกปฏิบติัในโรงฝึกงานหรือภาคสนาม 3 ชัว่โมงต่อสัปดาห์ หรือ 

54 ชัว่โมงต่อภาคเรียน รวมเวลาการวดัผล มีค่าเท่ากบั 1 หน่วยกิต 



4 

หลกัสูตรประกาศนียบตัรวชิาชีพ พุทธศกัราช 2562 

3.4 การฝึกอาชีพในการศึกษาระบบทวิภาคี ท่ีใชเ้วลาไม่นอ้ยกวา่ 54 ชัว่โมงต่อภาคเรียน รวมเวลาการวดัผล 

มีค่าเท่ากบั 1 หน่วยกิต 

3.5 การฝึกประสบการณ์สมรรถนะวชิาชีพในสถานประกอบการ ท่ีใชเ้วลาไม่นอ้ยกวา่ 54 ชัว่โมงต่อภาคเรียน

รวมเวลาการวดัผล มีค่าเท่ากบั 1 หน่วยกิต 

3.6 การทาํโครงงานพฒันาสมรรถนะวิชาชีพ ท่ีใชเ้วลาไม่นอ้ยกวา่ 54 ชัว่โมงต่อภาคเรียน รวมเวลาการวดัผล 

มีค่าเท่ากบั 1 หน่วยกิต 
 

4. โครงสร้างหลกัสูตร 
 

 โครงสร้างของหลักสูตรประกาศนียบตัรวิชาชีพ พุทธศกัราช 2562 แบ่งเป็น 3 หมวดวิชา และ

กิจกรรมเสริมหลกัสูตร ดงัน้ี 

4.1 หมวดวชิาสมรรถนะแกนกลาง ไม่นอ้ยกวา่ 22 หน่วยกิต 

 4.1.1 กลุ่มวชิาภาษาไทย  

 4.1.2 กลุ่มวชิาภาษาต่างประเทศ  

 4.1.3 กลุ่มวชิาวทิยาศาสตร์  

 4.1.4 กลุ่มวชิาคณิตศาสตร์  

 4.1.5 กลุ่มวชิาสังคมศึกษา  

 4.1.6 กลุ่มวชิาสุขศึกษาและพลศึกษา  

4.2 หมวดวชิาสมรรถนะวชิาชีพ ไม่นอ้ยกวา่ 71 หน่วยกิต 

 4.2.1 กลุ่มสมรรถนะวชิาชีพพื้นฐาน  

 4.2.2 กลุ่มสมรรถนะวชิาชีพเฉพาะ  

 4.2.3 กลุ่มสมรรถนะวชิาชีพเลือก   

 4.2.4 ฝึกประสบการณ์สมรรถนะวชิาชีพ  

 4.2.5 โครงงานพฒันาสมรรถนะวชิาชีพ 

4.3 หมวดวชิาเลือกเสรี ไม่นอ้ยกวา่ 10 หน่วยกิต 

4.4 กิจกรรมเสริมหลกัสูตร (2 ชัว่โมง/สัปดาห์)  - หน่วยกิต 
 

หมายเหตุ  

1) จาํนวนหน่วยกิตของแต่ละหมวดวิชาและกลุ่มวิชาในหลักสูตร ให้เป็นไปตามท่ีกาํหนดไว  ้      

ในโครงสร้างของแต่ละประเภทวชิาและสาขาวชิา   

2) การพฒันารายวิชาในกลุ่มสมรรถนะวิชาชีพพื้นฐานและกลุ่มสมรรถนะวิชาชีพเฉพาะ จะเป็นรายวิชาบงัคบั

ท่ีสะทอ้นความเป็นสาขาวชิาตามมาตรฐานการศึกษาวิชาชีพ ดา้นสมรรถนะวิชาชีพของสาขาวชิา ซ่ึงยึดโยง

กบัมาตรฐานอาชีพ จึงตอ้งพฒันากลุ่มรายวชิาใหค้รบจาํนวนหน่วยกิตท่ีกาํหนด และผูเ้รียนตอ้งเรียนทุกรายวชิา 

3) สถานศึกษาอาชีวศึกษาหรือสถาบนัสามารถจดัรายวิชาเลือกตามท่ีกาํหนดไวใ้นหลกัสูตร และ

หรือพฒันาเพิ่มตามความตอ้งการเฉพาะดา้นของสถานประกอบการหรือตามยุทธศาสตร์ภูมิภาค เพื่อเพิ่ม  

ขีดความสามารถในการแข่งขนัของประเทศ  ทั้งน้ี  ตอ้งเป็นไปตามเง่ือนไขและมาตรฐานการศึกษาวิชาชีพ 

ท่ีประเภทวชิา สาขาวชิาและสาขางานกาํหนด 
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5. การฝึกประสบการณ์สมรรถนะวชิาชีพ 
 

เป็นการจดักระบวนการเรียนรู้โดยความร่วมมือระหวา่งสถานศึกษาอาชีวศึกษาหรือสถาบนักบัภาคการผลิต

และหรือภาคบริการ หลงัจากท่ีผูเ้รียนไดเ้รียนรู้ภาคทฤษฎีและการฝึกหดัหรือฝึกปฏิบติัเบ้ืองตน้ในสถานศึกษา

อาชีวศึกษาหรือสถาบนัแลว้ระยะเวลาหน่ึง ทั้งน้ี เพื่อเปิดโอกาสให้ผูเ้รียนไดเ้รียนรู้จากประสบการณ์จริง  

ไดส้ัมผสักบัการปฏิบติังานอาชีพ เคร่ืองมือ เคร่ืองจกัร อุปกรณ์ท่ีทนัสมยั และบรรยากาศการทาํงานร่วมกนั 

ส่งเสริมการฝึกทกัษะ กระบวนการคิด การจดัการ การเผชิญสถานการณ์ ซ่ึงจะช่วยให้ผูเ้รียนทาํได ้คิดเป็น 

ทาํเป็นและเกิดการใฝ่รู้อยา่งต่อเน่ือง ตลอดจนเกิดความมัน่ใจและเจตคติท่ีดีในการทาํงานและการประกอบ

อาชีพอิสระ โดยการจดัฝึกประสบการณ์สมรรถนะวชิาชีพตอ้งดาํเนินการ ดงัน้ี 

5.1 สถานศึกษาอาชีวศึกษาหรือสถาบนัตอ้งจดัใหมี้การฝึกประสบการณ์สมรรถนะวิชาชีพ ในรูปของ

การฝึกงานในสถานประกอบการ แหล่งวิทยาการ รัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานของรัฐ ในภาคเรียนท่ี 5 และหรือ

ภาคเรียนท่ี 6 โดยใชเ้วลารวมไม่นอ้ยกวา่ 320 ชัว่โมง กาํหนดใหมี้ค่าเท่ากบั 4 หน่วยกิต   

กรณีสถานศึกษาอาชีวศึกษาหรือสถาบนัต้องการเพิ่มพูนประสบการณ์สมรรถนะวิชาชีพ 

สามารถนาํรายวชิาท่ีตรงหรือสัมพนัธ์กบัลกัษณะงานไปเรียนหรือฝึกในสถานประกอบการ รัฐวสิาหกิจหรือ

หน่วยงานของรัฐในภาคเรียนท่ีจดัฝึกประสบการณ์สมรรถนะวชิาชีพได ้รวมไม่นอ้ยกวา่ 1 ภาคเรียน 

5.2 การตดัสินผลการเรียนและใหร้ะดบัผลการเรียน ใหป้ฏิบติัเช่นเดียวกบัรายวชิาอ่ืน 
 

6. โครงงานพฒันาสมรรถนะวชิาชีพ 
 

เป็นรายวิชาท่ีเปิดโอกาสให้ผูเ้รียนได้ศึกษาค้นควา้ บูรณาการความรู้ ทกัษะและประสบการณ์ 

จากส่ิงท่ีไดเ้รียนรู้ ลงมือปฏิบติัดว้ยตนเองตามความถนดัและความสนใจ ตั้งแต่การเลือกหัวขอ้หรือเร่ือง 

ท่ีจะศึกษา ทดลอง พฒันาและหรือประดิษฐคิ์ดคน้ โดยการวางแผน กาํหนดขั้นตอนกระบวนการ ดาํเนินการ 

ประเมินผล สรุปและจดัทาํรายงานเพื่อนําเสนอ ซ่ึงอาจทาํเป็นรายบุคคลหรือกลุ่มก็ได้ ทั้ งน้ี ข้ึนอยู่กับ

ลกัษณะของโครงการนั้น ๆ โดยการจดัทาํโครงงานพฒันาสมรรถนะวชิาชีพตอ้งดาํเนินการ ดงัน้ี 

6.1 สถานศึกษาอาชีวศึกษาหรือสถาบนัตอ้งจดัให้ผูเ้รียนจดัทาํโครงงานพฒันาสมรรถนะวิชาชีพ         

ท่ีสัมพนัธ์หรือสอดคล้องกบัสาขาวิชา ในภาคเรียนท่ี 5 และหรือภาคเรียนที่ 6 รวมจาํนวน 4 หน่วยกิต 

ใชเ้วลาไม่นอ้ยกวา่ 216 ชัว่โมง ทั้งน้ี สถานศึกษาอาชีวศึกษาหรือสถาบนัตอ้งจดัให้มีชัว่โมงเรียน 4 ชัว่โมง

ต่อสัปดาห์ กรณีท่ีกาํหนดใหเ้รียนรายวชิาโครงงาน 4 หน่วยกิต 

 หากจดัให้เรียนรายวิชาโครงงาน 2 หน่วยกิต คือ โครงงาน 1 และโครงงาน 2 ให้สถานศึกษา

อาชีวศึกษาหรือสถาบนัจดัใหมี้ชัว่โมงเรียนต่อสัปดาห์ท่ีเทียบเคียงกบัเกณฑด์งักล่าวขา้งตน้ 

6.2 การตดัสินผลการเรียนและใหร้ะดบัผลการเรียน ใหป้ฏิบติัเช่นเดียวกบัรายวชิาอ่ืน  
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7. กจิกรรมเสริมหลกัสูตร 
 

7.1 สถานศึกษาอาชีวศึกษาหรือสถาบนัตอ้งจดัใหมี้กิจกรรมเสริมหลกัสูตรไม่นอ้ยกวา่ 2 ชัว่โมงต่อสัปดาห์

ทุกภาคเรียน เพื่อส่งเสริมสมรรถนะแกนกลางและหรือสมรรถนะวิชาชีพ ปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม 

ระเบียบวินยั การต่อตา้นความรุนแรง สารเสพติดและการทุจริต เสริมสร้างการเป็นพลเมืองไทยและพลโลก 

ในดา้นการรักชาติ เทิดทูนพระมหากษตัริย ์ส่งเสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตยอนัมีพระมหากษตัริย์

ทรงเป็นประมุข  ทะนุบาํรุงศาสนา ศิลปะ วฒันธรรม ภูมิปัญญาไทย ปลูกฝังจิตสํานึกและจิตอาสาในการอนุรักษ์

ส่ิงแวดลอ้มและทาํประโยชน์ต่อชุมชนและทอ้งถ่ิน ทั้งน้ี โดยใช้กระบวนการกลุ่ม ในการวางแผน ลงมือปฏิบติั

ประเมินผล และปรับปรุงการทาํงาน 

สาํหรับนกัเรียนอาชีวศึกษาระบบทวภิาคี ใหเ้ขา้ร่วมกิจกรรมท่ีสถานประกอบการจดัข้ึน 

7.2 การประเมินผลกิจกรรมเสริมหลกัสูตร ให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการวา่ดว้ย

การจดัการศึกษาและการประเมินผลการเรียนตามหลกัสูตรประกาศนียบตัรวชิาชีพ 
 

8. การจัดแผนการเรียน  
 

เป็นการกาํหนดรายวิชาตามโครงสร้างหลักสูตรท่ีจะดาํเนินการเรียนการสอนในแต่ละภาคเรียน  

โดยจดัอตัราส่วนการเรียนรู้ภาคทฤษฎีต่อภาคปฏิบติัในหมวดวิชาสมรรถนะวิชาชีพ ประมาณ 20 : 80  

ทั้งน้ี ข้ึนอยูก่บัลกัษณะหรือกระบวนการจดัการเรียนรู้ของแต่ละสาขาวชิา ซ่ึงมีขอ้เสนอแนะ ดงัน้ี 

8.1 จดัรายวิชาในแต่ละภาคเรียน โดยคาํนึงถึงรายวิชาท่ีตอ้งเรียนตามลาํดบัก่อน-หลงั ความง่าย-ยาก

ของรายวิชา ความต่อเน่ืองและเช่ือมโยงสัมพนัธ์กนัของรายวิชา รวมทั้งรายวิชาท่ีสามารถบูรณาการจดัการเรียนรู้

ร่วมกนัในลกัษณะของงาน โครงงานและหรือช้ินงานในแต่ละภาคเรียน  

8.2 จดัให้ผูเ้รียนเรียนรายวิชาบงัคบัในหมวดวิชาสมรรถนะแกนกลาง หมวดวิชาสมรรถนะวิชาชีพ

ในกลุ่มสมรรถนะวิชาชีพพื้นฐานและกลุ่มสมรรถนะวิชาชีพเฉพาะ และกิจกรรมเสริมหลกัสูตรให้ครบ

ตามท่ีกาํหนดในโครงสร้างหลกัสูตร  

8.2.1 การจดัรายวชิาในหมวดวชิาสมรรถนะแกนกลาง ควรจดักระจายทุกภาคเรียน 

8.2.2 การจดัรายวชิาในกลุ่มสมรรถนะวชิาชีพพื้นฐาน โดยเฉพาะรายวชิาท่ีเป็นพื้นฐานของการเรียน

วชิาชีพควรจดัใหเ้รียนในภาคเรียนท่ี 1  

8.2.3 การจดัรายวิชาในกลุ่มสมรรถนะวิชาชีพเฉพาะ ควรจดัให้เรียนก่อนรายวิชาในกลุ่มสมรรถนะ

วชิาชีพเลือกและรายวชิาในหมวดวชิาเลือกเสรี 

8.3 จดัให้ผูเ้รียนไดเ้ลือกเรียนรายในกลุ่มสมรรถนะวิชาชีพเลือกและหมวดวิชาเลือกเสรี ตามความถนดั 

ความสนใจ เพื่อสนบัสนุนการประกอบอาชีพหรือศึกษาต่อ 

8.4 จดัรายวชิาทวภิาคีท่ีนาํไปเรียนและฝึกในสถานประกอบการ รัฐวสิาหกิจ หรือหน่วยงานของรัฐ 

โดยประสานงานร่วมกบัสถานประกอบการ รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานของรัฐ เพื่อพิจารณากาํหนดภาคเรียน 

ท่ีจดัฝึกอาชีพ รวมทั้งกาํหนดรายวิชาหรือกลุ่มวิชาท่ีตรงกบัลกัษณะงานของสถานประกอบการ รัฐวิสาหกิจ 

หรือหน่วยงานของรัฐท่ีนาํไปร่วมฝึกอาชีพในภาคเรียนนั้น ๆ 
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8.5 จดัรายวิชาฝึกงานในภาคเรียนท่ี 5 หรือ 6 คร้ังเดียว จาํนวน 4 หน่วยกิต 320 ชัว่โมง (เฉล่ีย 20 ชัว่โมง

ต่อสัปดาห์ต่อภาคเรียน) หรือจดัให้ลงทะเบียนเรียนเป็น 2 คร้ัง คือ ภาคเรียนท่ี 5 จาํนวน 2 หน่วยกิต และ 

ภาคเรียนท่ี 6 จาํนวน 2 หน่วยกิต รายวชิาละ 160 ชัว่โมง (เฉล่ีย 10 ชัว่โมงต่อสัปดาห์ต่อภาคเรียน) ตามเง่ือนไข

ของหลกัสูตรสาขาวชิานั้น ๆ  

ในภาคเรียนท่ีจดัฝึกงานน้ี ใหส้ถานศึกษาพิจารณากาํหนดรายวชิาหรือกลุ่มวชิาท่ีตรงกบัลกัษณะงาน

ของสถานประกอบการ รัฐวสิาหกิจ หรือหน่วยงานของรัฐ เพื่อนาํไปเรียนและฝึกปฏิบติัในภาคเรียนท่ีจดัฝึกงานดว้ย 

การจดัฝึกงานในภาคฤดูร้อนสามารถทาํไดโ้ดยตอ้งพิจารณาระยะเวลาในการฝึกใหค้รบตามท่ี

หลกัสูตรกาํหนด 

8.6 จดัรายวิชาโครงงานในภาคเรียนท่ี 5 หรือ 6 คร้ังเดียว จาํนวน 4 หน่วยกิต (12 ชัว่โมงต่อสัปดาห์

ต่อภาคเรียน) หรือจดัให้ลงทะเบียนเรียนเป็น 2 คร้ัง คือ ภาคเรียนท่ี 5 และภาคเรียนท่ี 6 รวม 4 หน่วยกิต 

(6 ชัว่โมงต่อสัปดาห์ต่อภาคเรียน) ตามเง่ือนไขของหลกัสูตรสาขาวชิานั้น ๆ 

8.7 จดักิจกรรมเสริมหลกัสูตรในแต่ละภาคเรียน ภาคเรียนละไม่นอ้ยกวา่ 2 ชัว่โมงต่อสัปดาห์ 

8.8 จดัจาํนวนหน่วยกิตรวมในแต่ละภาคเรียนไม่เกิน 22 หน่วยกิต สําหรับการเรียนแบบเต็มเวลา 

และไม่เกิน 12 หน่วยกิต สําหรับการเรียนแบบไม่เต็มเวลา ส่วนภาคเรียนฤดูร้อนจดัไดไ้ม่เกิน 12 หน่วยกิต 

ทั้งน้ี เวลาในการจดัการเรียนการสอนในภาคเรียนปกติและภาคเรียนฤดูร้อนโดยเฉล่ียไม่ควรเกิน 35 ชัว่โมง

ต่อสัปดาห์ ส่วนการเรียนแบบไม่เตม็เวลาไม่ควรเกิน 25 ชัว่โมงต่อสัปดาห์ 

ทั้งน้ี หากสถานศึกษาอาชีวศึกษาหรือสถาบนัมีเหตุผลและความจาํเป็นในการจดัหน่วยกิตและเวลา

ในการจดัการเรียนการสอนแต่ละภาคเรียนท่ีแตกต่างไปจากเกณฑ์ขา้งตน้ อาจทาํไดแ้ต่ตอ้งไม่กระทบต่อ

มาตรฐานและคุณภาพการศึกษา 
 

9.   การศึกษาระบบทวภิาค ี
 

เป็นรูปแบบการจดัการศึกษาท่ีเกิดจากขอ้ตกลงร่วมกนัระหวา่งสถานศึกษาอาชีวศึกษาหรือสถาบนั

กบัสถานประกอบการ รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานของรัฐ โดยผูเ้รียนใชเ้วลาส่วนหน่ึงในสถานศึกษาอาชีวศึกษา

หรือสถาบนั และเรียนภาคปฏิบติัในสถานประกอบการ รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานของรัฐ เพื่อให้การจดั

การศึกษาระบบทวิภาคีสามารถเพิ่มขีดความสามารถดา้นการผลิตและพฒันากาํลงัคนตรงตามความตอ้งการ

ของผูใ้ชแ้ละเป็นไปตามจุดหมายของหลกัสูตร ทั้งน้ี สถานศึกษาอาชีวศึกษาหรือสถาบนัตอ้งดาํเนินการ ดงัน้ี 

9.1 นาํรายวิชาทวภิาคีในกลุ่มสมรรถนะวิชาชีพเลือก รวมไม่นอ้ยกวา่ 18 หน่วยกิต ไปร่วมกาํหนด

รายละเอียดของรายวิชากบัสถานประกอบการ รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานของรัฐท่ีร่วมจดัการศึกษาระบบทวภิาคี

ไดแ้ก่ จุดประสงคร์ายวชิา สมรรถนะรายวชิา คาํอธิบายรายวชิา เวลาท่ีใชฝึ้กและจาํนวนหน่วยกิต ใหส้อดคลอ้งกบั

ลกัษณะงานของสถานประกอบการ รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานของรัฐ รวมทั้งสมรรถนะวิชาชีพของสาขางาน

ทั้งน้ี การกาํหนดจาํนวนหน่วยกิตและจาํนวนชัว่โมงท่ีใชฝึ้กอาชีพของแต่ละรายวิชา  ทวิภาคีให้เป็นไปตามท่ี

หลกัสูตรกาํหนด และใหร้ายงานการพฒันารายวชิาดงักล่าวใหส้าํนกังานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาทราบดว้ย 
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9.2 ร่วมจดัทาํแผนฝึกอาชีพ พร้อมแนวการวดัและประเมินผลในแต่ละรายวิชากบัสถานประกอบการ 

รัฐวสิาหกิจ หรือหน่วยงานของรัฐท่ีร่วมจดัการศึกษาระบบทวิภาคี เพื่อนาํไปใชใ้นการฝึกอาชีพ และดาํเนินการ

วดัและประเมินผลเป็นรายวชิา  

9.3 จัดแผนการเรียนระบบทวิภาคีตามความพร้อมของสถานประกอบการ รัฐวิสาหกิจ หรือ

หน่วยงานของรัฐท่ีจดัการศึกษาระบบทวิภาคีร่วมกนั โดยอาจนาํรายวิชาอ่ืนท่ีสอดคลอ้งกบัลกัษณะงานของ

สถานประกอบการ รัฐวสิาหกิจ หรือหน่วยงานของรัฐนั้น ๆ ไปจดัร่วมดว้ยก็ได ้
 

10. การเข้าเรียน 
 

  ผูเ้ขา้เรียนตอ้งสําเร็จการศึกษาไม่ตํ่ากว่าระดบัมธัยมศึกษาปีท่ี 3 หรือเทียบเท่า และมีคุณสมบติั

เป็นไปตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการจดัการศึกษาและการประเมินผลการเรียนตามหลักสูตร

ประกาศนียบตัรวชิาชีพ 
 

11. การประเมนิผลการเรียน 
 

 เนน้การประเมินสภาพจริง ทั้งน้ี ให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการวา่ดว้ยการจดัการศึกษา

และการประเมินผลการเรียนตามหลกัสูตรประกาศนียบตัรวชิาชีพ 
 

12. การสําเร็จการศึกษาตามหลกัสูตร 
 

12.1 ไดร้ายวชิาและจาํนวนหน่วยกิตสะสมในทุกหมวดวิชา ครบถว้นตามท่ีกาํหนดไวใ้นหลกัสูตร 

แต่ละประเภทวชิาและสาขาวชิา และตามแผนการเรียนท่ีสถานศึกษากาํหนด 

12.2 ไดค้่าระดบัคะแนนเฉล่ียสะสมไม่ตํ่ากวา่ 2.00 

12.3 ผา่นเกณฑก์ารประเมินมาตรฐานวชิาชีพ 

12.4 ไดเ้ขา้ร่วมปฏิบติักิจกรรมเสริมหลกัสูตรตามแผนการเรียนท่ีสถานศึกษากาํหนด และ “ผา่น” 

ทุกภาคเรียน 
 

13.  การพฒันารายวชิาในหลกัสูตร 
 

13.1 หมวดวชิาสมรรถนะแกนกลาง  สถานศึกษาอาชีวศึกษาหรือสถาบนัสามารถพฒันารายวชิาเพิ่มเติม

ในแต่ละกลุ่มวิชา เพื่อเลือกเรียนนอกเหนือจากรายวิชาท่ีกาํหนดให้เป็นวิชาบงัคบัได ้โดยสามารถพฒันา

เป็นรายวิชาหรือลักษณะบูรณาการ ผสมผสานเน้ือหาวิชาท่ีครอบคลุมสาระของกลุ่มวิชาภาษาไทย กลุ่มวิชา

ภาษาต่างประเทศ  กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ กลุ่มวิชาสังคมศึกษา กลุ่มวิชาสุขศึกษาและ      

พลศึกษา ในสัดส่วนท่ีเหมาะสม โดยพิจารณาจากมาตรฐานการเรียนรู้ของกลุ่มวิชานั้น ๆ เพื่อให้บรรลุ

จุดประสงคข์องหมวดวชิาสมรรถนะแกนกลาง   
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13.2 หมวดวิชาสมรรถนะวิชาชีพ สถานศึกษาอาชีวศึกษาหรือสถาบนัสามารถเพิ่มเติมรายละเอียด

ของรายวิชาในแต่ละกลุ่มวิชาในการจัดทาํแผนการจดัการเรียนรู้ และสามารถพฒันารายวิชาเพิ่มเติม 

ในกลุ่มสมรรถนะวิชาชีพเลือกได ้ตามความตอ้งการของสถานประกอบการหรือยุทธศาสตร์ของภูมิภาค 

เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขนัของประเทศ ทั้งน้ี ตอ้งพิจารณาให้สอดคลอ้งกบัจุดประสงคส์าขาวิชา

และสมรรถนะวชิาชีพสาขางานดว้ย 

13.3 หมวดวิชาเลือกเสรี สถานศึกษาอาชีวศึกษาหรือสถาบนัสามารถพฒันารายวิชาเพิ่มเติมได้ 

ตามความตอ้งการของสถานประกอบการ ชุมชน ทอ้งถ่ิน หรือยุทธศาสตร์ของภูมิภาคเพื่อเพิ่มขีดความสามารถ

ในการแข่งขนัของประเทศ และหรือเพือ่การศึกษาต่อ 

ทั้งน้ี  การกาํหนดรหสัวิชา จาํนวนหน่วยกิตและจาํนวนชัว่โมงเรียนใหเ้ป็นไปตามท่ีหลกัสูตรกาํหนด 
 

14.  การปรับปรุงแก้ไข พฒันารายวชิา กลุ่มวชิาและการอนุมตัหิลกัสูตร 
 

14.1 การพฒันาหลกัสูตรหรือการปรับปรุงสาระสําคญัของหลกัสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานคุณวุฒิ

อาชีวศึกษาระดบัประกาศนียบตัรวชิาชีพ ใหเ้ป็นหนา้ท่ีของสาํนกังานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา สถาบนั

การอาชีวศึกษา และสถานศึกษา โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 

14.2 การอนุมติัหลกัสูตร ใหเ้ป็นหนา้ท่ีของสาํนกังานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา โดยความเห็นชอบ

ของคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 

14.3 การประกาศใชห้ลกัสูตร ใหท้าํเป็นประกาศกระทรวงศึกษาธิการ 

14.4 การพฒันารายวชิาหรือกลุ่มวชิาเพิ่มเติม สถานศึกษาอาชีวศึกษาหรือสถาบนัสามารถดาํเนินการได ้

โดยตอ้งรายงานใหส้าํนกังานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาทราบ 
 

15.  การประกนัคุณภาพของหลกัสูตรและการจัดการเรียนการสอน 
 

 ใหทุ้กหลกัสูตรกาํหนดระบบประกนัคุณภาพของหลกัสูตรและการจดัการเรียนการสอนไวใ้ห้ชัดเจน 

อยา่งนอ้ยประกอบดว้ย 4 ดา้น คือ  

15.1 หลกัสูตรท่ียดึโยงกบัมาตรฐานอาชีพ 

15.2 ครู ทรัพยากรและการสนบัสนุน 

15.3 วธีิการจดัการเรียนรู้ การวดัและประเมินผล 

15.4 ผูส้าํเร็จการศึกษา 
 

ให้สํานกังานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา สถาบนัการอาชีวศึกษาและสถานศึกษาจดัให้มีการประเมิน

และรายงานผลการดาํเนินการหลกัสูตร เพื่อพฒันาหรือปรับปรุงหลกัสูตรท่ีอยูใ่นความรับผิดชอบอยา่งต่อเน่ือง 

อยา่งนอ้ยทุก 5 ปี 
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การกาํหนดรหัสวชิาหลกัสูตรประกาศนียบัตรวชิาชีพ พทุธศักราช 2562 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

สาขาวิชา 

ท–ป–น 

11  กลุมวิชาภาษาไทย 

12  กลุมวชิาภาษาตางประเทศ 

13  กลุมวชิาวิทยาศาสตร 

14  กลุมวชิาคณิตศาสตร 

15  กลุมวชิาสังคมศึกษา 

16  กลุมวชิาสุขศึกษาและพลศึกษา 

17  กลุมวชิาบูรณาการ 

20  กิจกรรมเสริมหลักสูตร 

9X  วิชาเลือกเสร ี

01 ประเภทวิชาอุตสาหกรรม 

02 ประเภทวิชาพาณิชยกรรม 

03 ประเภทวิชาศิลปกรรม 

04 ประเภทวิชาคหกรรม 

05 ประเภทวิชาเกษตรกรรม 

ชื่อวิชา 

ลําดับที่วิชา    01-99 

กลุมวิชา สาขาวชิา/วิชาเรียนรวม 

1 2 3 4 5 - 6 7 8 9 

 

หมวดวชิาสมรรถนะแกนกลาง 
2 X X 0 0 

 

หมวดวชิาสมรรถนะวิชาชพี 
กลุมสมรรถนะวิชาชีพพ้ืนฐาน 

10  กลุมวิชาเรียนรวมหลักสูตร (การประกอบอาชีพ) 

20  กลุมวิชาเรียนรวมหลักสูตร (คอมพิวเตอร) 

หมวดวชิาสมรรถนะวิชาชพี 
กลุมสมรรถนะวิชาชีพพ้ืนฐาน 

10  กลุมวิชาเรียนรวมประเภทวิชา 

10  กลุมสมรรถนะวิชาชีพพ้ืนฐาน 

20  กลุมสมรรถนะวิชาชีพเฉพาะ 

21-49  กลุมสมรรถนะวิชาชีพเลือก 

51-79  กลุมสมรรถนะวิชาชีพเลือก (ทวิภาคี) 

80  ฝกประสบการณสมรรถนะวิชาชีพ 

85  โครงงานพัฒนาสมรรถนะวิชาชีพ 

9X  วิชาเลือกเสร ี

หมวดวชิาสมรรถนะวิชาชพี 

2  หลักสูตรประกาศนยีบัตรวิชาชีพ  ปวช. 

06 ประเภทวิชาประมง 

07 ประเภทวิชาอุตสาหกรรมทองเท่ียว 

08 ประเภทวิชาอุตสาหกรรมสิ่งทอ 

09 ประเภทวิชาเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร 

10 ประเภทวิชาอุตสาหกรรมบันเทิงและดนตรี 

หลักสูตร 

2 0 0 0 1 

 

2 X X 0 0 

 

2 X X X X 

 

ประเภทวิชา 

0 วิชาเรียนรวม 

(-)  รายวิชาพัฒนาโดยสวนกลาง   (*)   รายวิชาพัฒนาโดยสถานศึกษา 
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หลกัสูตรประกาศนียบตัรวชิาชีพ พุทธศักราช 2562 

ประเภทวชิาอุตสาหกรรม 

สาขาวชิาช่างยนต์ 

 

จุดประสงค์สาขาวชิา 
 

1. เพื่อให้สามารถประยุกต์ใช้ความรู้และทักษะด้านภาษาและการส่ือสาร  ทักษะการคิดและ               

การแกปั้ญหา ทกัษะทางสังคมและการดาํรงชีวติในการพฒันาตนเองและวชิาชีพ 

2. เพื่อให้มีความเขา้ใจและสามารถประยุกต์ใชห้ลกัการบริหารและจดัการวิชาชีพ การใชเ้ทคโนโลยี

สารสนเทศ และหลกัการงานอาชีพท่ีสัมพนัธ์เก่ียวขอ้งกบัการพฒันาวิชาชีพช่างยนต์ ให้ทนัต่อ     

การเปล่ียนแปลงและความกา้วหนา้ของเศรษฐกิจ สังคมและเทคโนโลย ี

3. เพื่อใหมี้ความเขา้ใจในหลกัการและกระบวนการทาํงานในกลุ่มงานพื้นฐานช่างยนต ์

4. เพื่อใหส้ามารถปฏิบติังานไดเ้หมาะสมกบัความรู้ความสามารถของตน 

5. เพื่อให้สามารถปฏิบัติงานช่างยนต์ในสถานประกอบการและประกอบอาชีพอิสระ รวมทั้ ง             

การใชค้วามรู้ และทกัษะเป็นพื้นฐานในการศึกษาต่อในระดบัสูงข้ึนได ้

6. เพื่อใหส้ามารถปฏิบติังานและดาํรงชีวติโดยประยกุตใ์ชห้ลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง หลกัการ

ใช้พลังงานและทรัพยากรอย่างคุ้มค่า คาํนึงถึงความปลอดภยัต่อตนเอง ผูอ่ื้นและการอนุรักษ์

ส่ิงแวดลอ้ม 

7. เพื่อใหมี้เจตคติท่ีดีต่องานอาชีพ มีความคิดริเร่ิมสร้างสรรค ์ซ่ือสัตยสุ์จริต มีระเบียบวนิยั มีความรับผิดชอบ

ต่อสังคม ส่ิงแวดลอ้ม ต่อตา้นความรุนแรงและสารเสพติด 
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มาตรฐานการศึกษาวิชาชีพ 

คุณภาพของผู ้สําเร็จการศึกษาระดับคุณวุฒิการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพ ประเภทวิชา

อุตสาหกรรม สาขาวชิาช่างยนต ์ประกอบดว้ย 
 

1. ด้านคุณธรรม จริยธรรมและคุณลกัษณะทีพ่งึประสงค์ 

1.1 ดา้นคุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ ไดแ้ก่ ความเสียสละ ความซ่ือสัตยสุ์จริต 

ความกตญั�ูกตเวที ความอดกลั้น การละเวน้ส่ิงเสพติดและการพนนั การมีจิตสาํนึกและเจตคติท่ีดีต่อวิชาชีพ

และสังคม ภูมิใจและรักษาเอกลกัษณ์ของชาติไทย เคารพกฎหมาย เคารพสิทธิของผูอ่ื้น ประพฤติปฏิบติั   

ตามบทบาทหนา้ท่ีของตนเองตามระบอบประชาธิปไตยอนัมีพระมหากษตัริยท์รงเป็นประมุข มีจิตสาธารณะ 

และจิตสานึกรักษส่ิ์งแวดลอ้ม 

1.2 ดา้นคุณลกัษณะท่ีพึงประสงค ์ไดแ้ก่ ความมีวนิยั ความรับผดิชอบ ความรักสามคัคี มีมนุษย-

สัมพนัธ์ ความเช่ือมัน่ในตนเอง สนใจใฝ่รู้ มีความคิดริเร่ิมสร้างสรรค์ ขยนั ประหยดั อดทน พึ่งตนเอง

ต่อตา้นความรุนแรงและการทุจริต ปฏิบติัตนและปฏิบติังานโดยคาํนึงถึงหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

ความปลอดภยั อาชีวอนามยั  การอนุรักษพ์ลงังานและส่ิงแวดลอ้ม 
 

2. ด้านสมรรถนะแกนกลาง 

2.1 ดา้นความรู้ ไดแ้ก่  

2.1.1 หลกัการใชภ้าษาและเทคโนโลยสีารสนเทศเพื่อการส่ือสาร 

2.1.2 หลกัการใชเ้หตุผล คิดวเิคราะห์ แกปั้ญหาและการจดัการ 

2.1.3 หลกัการดาํรงตนและอยูร่่วมกบัผูอ่ื้นในสังคม 

2.1.4 หลกัการปรับตวัและดาํเนินชีวติในสังคมสมยัใหม่ 

2.2 ดา้นทกัษะ ไดแ้ก่  

2.2.1 ทกัษะการส่ือสารโดยใชภ้าษาและเทคโนโลยสีารสนเทศ 

2.2.2 ทกัษะการคิดและการแกปั้ญหาโดยใชห้ลกัการและกระบวนการทางวิทยาศาสตร์และ

คณิตศาสตร์  

2.2.3 ทกัษะทางสังคมและการดาํรงชีวิตตามหลกัศาสนา วฒันธรรมและความเป็นพลเมือง 

และหลกัการพฒันาบุคลิกภาพและสุขอนามยั 

2.3 ดา้นความสามารถในการประยกุตใ์ชแ้ละความรับผดิชอบ ไดแ้ก่  

2.3.1 ส่ือสารโดยใช้ภาษาไทย ภาษาต่างประเทศและเทคโนโลยีสารสนเทศในชีวิต 

ประจาํวนัและในงานอาชีพ 

2.3.2 แก้ไขปัญหาในงานอาชีพโดยใช้หลักการและกระบวนการทางวิทยาศาสตร์และ

คณิตศาสตร์ 
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2.3.3 ปฏิบติัตนตามหลกัศาสนา วฒันธรรม ค่านิยม คุณธรรม จริยธรรมทางสังคมและสิทธิ

หนา้ท่ีพลเมือง 

2.3.4 พฒันาบุคลิกภาพและสุขอนามยัโดยใชห้ลกัการและกระบวนการดา้นสุขศึกษาและพลศึกษา 
 

3. ด้านสมรรถนะวชิาชีพ 

3.1 ดา้นความรู้ ไดแ้ก่  

3.1.1 หลกัการทัว่ไปของงานอาชีพเฉพาะและการวเิคราะห์เบ้ืองตน้  

3.1.2 หลกัการตดัสินใจ วางแผนและแกไ้ขปัญหา  

3.1.3 หลกัการเลือกใชเ้คร่ืองมือ วสัดุอุปกรณ์ในงานอาชีพ  

3.1.4 หลกัการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศ 

3.1.5 หลกัการจดัการงานอาชีพ  

3.2 ดา้นทกัษะ ไดแ้ก่  

3.2.1 ทกัษะการเลือกและประยกุตใ์ชว้ธีิการ เคร่ืองมือและวสัดุขั้นพื้นฐานในการปฏิบติังาน  

3.2.2 ทกัษะการปฏิบติังานพื้นฐานอาชีพและงานเฉพาะตามแบบแผนท่ีกาํหนด 

3.2.3 ทกัษะการคิด วเิคราะห์และแกปั้ญหาในการปฏิบติังาน 

3.2.4 ทกัษะการใชค้อมพิวเตอร์และเทคโนโลยสีารสนเทศเพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวติ  

3.2.5 ทกัษะดา้นสุขภาวะและความปลอดภยัในการปฏิบติังาน 

3.3 ดา้นความสามารถในการประยกุตใ์ชแ้ละความรับผดิชอบ ไดแ้ก่  

3.3.1 วางแผน ดาํเนินงานตามหลักการและกระบวนการ โดยคาํนึงถึงการบริหารงาน

คุณภาพ การอนุรักษพ์ลงังาน ทรัพยากรและส่ิงแวดลอ้ม หลกัอาชีวอนามยัและความปลอดภยั และกฎหมาย

ท่ีเก่ียวขอ้ง 

3.3.2 ปฏิบติังานพื้นฐานอาชีพช่างยนตต์ามหลกัการและกระบวนการ 

3.3.3 เลือก ใช้และบาํรุงรักษาเคร่ืองมือ วสัดุ อุปกรณ์ในงานอาชีพตามหลักการและ

กระบวนการ โดยคาํนึงถึงความประหยดัและความปลอดภยั 

3.3.4 ประยกุตใ์ชเ้ทคโนโลยคีอมพิวเตอร์และสารสนเทศ เพื่อพฒันาและสนบัสนุนงานอาชีพ 

3.3.5  อ่านแบบ เขียนแบบเทคนิคและเลือกใชว้สัดุอุตสาหกรรม 

3.3.6  ข้ึนรูปงานโลหะดว้ยเคร่ืองมือเบ้ืองตน้ 

3.3.7  ประกอบ ทดสอบวงจรและอุปกรณ์ไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์เบ้ืองตน้ 

3.3.8  เช่ือมโลหะและประกอบข้ึนรูปผลิตภณัฑโ์ลหะแผน่เบ้ืองตน้ 

3.3.9  ถอด ประกอบ บาํรุงรักษาเคร่ืองยนตแ์ก๊สโซลีนและดีเซลตามคู่มือ 

3.3.10  ถอด ประกอบ บาํรุงรักษาระบบเคร่ืองล่างรถยนตต์ามคู่มือ 

3.3.11  ถอด ประกอบ บาํรุงรักษาระบบส่งกาํลงัรถยนตต์ามคู่มือ 
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3.3.12  ซ่อมและบาํรุงรักษาระบบไฟฟ้ารถยนตต์ามคู่มือ 

3.3.13  ประยกุตห์ลกักลศาสตร์และเทอร์โมไดนามิกส์เบ้ืองตน้ในงานเคร่ืองกล 

3.3.14  ขบัรถยนตต์ามกฎจราจร 

3.3.15  ตรวจสอบช้ินส่วนของเคร่ืองกลโดยใชเ้คร่ืองมือวดัละเอียด 

3.3.16  อ่านวงจร ต่อวงจร ทดสอบวงจรนิวเมติกและไฮดรอลิกส์เบ้ืองตน้ 
 

สาขางานยานยนต์ 

3.3.17  ตัดสินใจ วางแผนและแก้ไขปัญหาในงานอาชีพด้านยานยนต์ท่ีไม่อยู่ภายใต้            

การควบคุมในบางเร่ือง 

3.3.18  ประยุกต์ใช้ความรู้ ทักษะทางวิชาชีพ เทคโนโลยี สารสนเทศและการส่ือสาร            

ในการแกปั้ญหาและการปฏิบติังานดา้นยานยนต ์

3.3.19  ใหค้าํแนะนาํพื้นฐานท่ีตอ้งใชก้ารตดัสินใจและการปฏิบติังานแก่ผูร่้วมงาน 

3.3.20  ซ่อมและบาํรุงรักษาเคร่ืองยนตเ์ล็กแก๊สโซลีนและดีเซลตามคู่มือ 

3.3.21  ซ่อมและบาํรุงรักษารถจกัรยานยนตต์ามคู่มือ 

3.3.22  ตรวจสอบขอ้ขดัขอ้ง บาํรุงรักษาระบบฉีดเช้ือเพลิงดว้ยอิเล็กทรอนิกส์ตามคู่มือ 

3.3.23  บริการระบบปรับอากาศรถยนต ์

3.3.24  ซ่อมและบาํรุงรักษารถยนตต์ามคู่มือ 
 

สาขางานเคร่ืองกลอุตสาหกรรม 

3.3.17  ตดัสินใจ วางแผนและแกไ้ขปัญหาในงานอาชีพดา้นเคร่ืองกลอุตสาหกรรมท่ีไม่อยู่

ภายใตก้ารควบคุมในบางเร่ือง 

3.3.18  ประยุกตใ์ชค้วามรู้ ทกัษะทางวิชาชีพ เทคโนโลยี สารสนเทศและการส่ือสารในการ

แกปั้ญหาและการปฏิบติังานดา้นเคร่ืองกลอุตสาหกรรม 

3.3.19  ใหค้าํแนะนาํพื้นฐานท่ีตอ้งใชก้ารตดัสินใจและการปฏิบติังานแก่ผูร่้วมงาน 

3.3.20  บริการเคร่ืองตน้กาํลงัอุตสาหกรรมตามคู่มือ 

3.3.21  บริการเคร่ืองสูบ เคร่ืองอดัอากาศและอุปกรณ์ควบคุมความปลอดภยัตามคู่มือ 

3.3.22  บริการเคร่ืองกาํเนิดไอนํ้าอุปกรณ์ควบคุมความปลอดภยัตามคู่มือ 

3.3.23  บริการระบบเคร่ืองทาํความเยน็และปรับอากาศอุตสาหกรรมตามคู่มือ 

3.3.24  บริการระบบส่งกาํลงัเคร่ืองกลอุตสาหกรรมตามคู่มือ 

3.3.25  บาํรุงรักษาเคร่ืองมือวดัอุตสาหกรรมตามคู่มือ 
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สาขางานเคร่ืองกลเรือ 

3.3.17  ตดัสินใจ วางแผนและแก้ไขปัญหาในงานอาชีพดา้นเคร่ืองกลเรือท่ีไม่อยู่ภายใต้    

การควบคุมในบางเร่ือง 

3.3.18  ประยุกตใ์ชค้วามรู้ ทกัษะทางวิชาชีพ เทคโนโลยี สารสนเทศและการส่ือสารในการ

แกปั้ญหาและการปฏิบติังานดา้นเคร่ืองกลเรือ 

3.3.19  ใหค้าํแนะนาํพื้นฐานท่ีตอ้งใชก้ารตดัสินใจและการปฏิบติังานแก่ผูร่้วมงาน 

3.3.20  วางแผนและบริการติดตั้งเคร่ืองยนตเ์รือพร้อมอุปกรณ์ตามแบบท่ีกาํหนด 

3.3.21  ซ่อมเคร่ืองยนตเ์รือตามคู่มือ 

3.3.22  ซ่อมอุปกรณ์ในระบบส่งกาํลงัเรือตามคู่มือ 

3.3.23  ซ่อมระบบไฟฟ้าเรือตามคู่มือ 

3.3.24  วางแผนติดตั้งอุปกรณ์งานท่อและเขียนแบบระบบท่อทางในเรือ 

3.3.25  ซ่อมบาํรุงรักษาบริการระบบเคร่ืองสูบท่อและวาลว์ตามคู่มือ 
 

สาขางานตัวถังและสีรถยนต์ 

3.3.17  ตดัสินใจ วางแผนและแกไ้ขปัญหาในงานอาชีพดา้นตวัถงัและสีรถยนต์ท่ีไม่อยู่ภายใต้

การควบคุมในบางเร่ือง 

3.3.18  ประยกุตใ์ชค้วามรู้ ทกัษะทางวชิาชีพ เทคโนโลย ีสารสนเทศและการส่ือสารในการแกปั้ญหา

และการปฏิบติังานดา้นตวัถงัและสีรถยนต ์

3.3.19  ใหค้าํแนะนาํพื้นฐานท่ีตอ้งใชก้ารตดัสินใจและการปฏิบติังานแก่ผูร่้วมงาน 

3.3.20  ถอด ประกอบช้ินส่วนรถยนตต์ามคู่มือ 

3.3.21  ซ่อมตวัถงัรถยนต ์

3.3.22  เตรียมผวิงานก่อนพน่สีทบัหนา้ 

3.3.23  พน่สีรถยนตต์ามคู่มือ 
 

สาขางานจักรยานยนต์และเคร่ืองยนต์เลก็อเนกประสงค์ 

3.3.17  ตดัสินใจ วางแผนและแกไ้ขปัญหาในงานอาชีพดา้นจกัรยานยนตแ์ละเคร่ืองยนตเ์ล็กอเนกประสงค์

ท่ีไม่อยูภ่ายใตก้ารควบคุมในบางเร่ือง 

3.3.18  ประยกุตใ์ชค้วามรู้ ทกัษะทางวชิาชีพ เทคโนโลย ีสารสนเทศและการส่ือสารในการแกปั้ญหา

และการปฏิบติังานดา้นจกัรยานยนตแ์ละเคร่ืองยนตเ์ล็กอเนกประสงค ์

3.3.19  ใหค้าํแนะนาํพื้นฐานท่ีตอ้งใชก้ารตดัสินใจและการปฏิบติังานแก่ผูร่้วมงาน 

3.3.20  ซ่อมเคร่ืองยนตเ์ล็กอเนกประสงคต์ามคู่มือ 

3.3.21  ซ่อมเคร่ืองยนตร์ถจกัรยานยนตต์ามคู่มือ 
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3.3.22  ซ่อมระบบรองรับนํ้าหนกัและส่งกาํลงัรถจกัรยานยนตต์ามคู่มือ 

3.3.23  ซ่อมระบบไฟฟ้ารถจกัรยานยนตต์ามคู่มือ 

3.3.24  บริการและบาํรุงรักษารถจกัรยานยนตต์ามคู่มือ 
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โครงสร้าง 

หลกัสูตรประกาศนียบตัรวชิาชีพ พุทธศักราช 2562 

ประเภทวชิาอุตสาหกรรม 

สาขาวชิาช่างยนต์ 

 

 ผูส้ําเร็จการศึกษาตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ  พุทธศักราช  2562   ประเภทวิชา 

อุตสาหกรรม  สาขาวชิาช่างยนต ์ จะตอ้งศึกษารายวชิาจากหมวดวชิาต่าง ๆ  รวมไม่นอ้ยกวา่  103  หน่วยกิต

และเขา้ร่วมกิจกรรมเสริมหลกัสูตร   ดงัโครงสร้างต่อไปน้ี 
 

1.  หมวดวชิาสมรรถนะแกนกลาง ไม่น้อยกว่า 22 หน่วยกติ 

1.1 กลุ่มวชิาภาษาไทย (ไม่นอ้ยกวา่  3  หน่วยกิต) 

1.2 กลุ่มวชิาภาษาต่างประเทศ (ไม่นอ้ยกวา่  6  หน่วยกิต) 

1.3 กลุ่มวชิาวทิยาศาสตร์ (ไม่นอ้ยกวา่  4  หน่วยกิต) 

1.4 กลุ่มวชิาคณิตศาสตร์ (ไม่นอ้ยกวา่  4  หน่วยกิต) 

1.5 กลุ่มวชิาสังคมศึกษา (ไม่นอ้ยกวา่  3  หน่วยกิต) 

1.6 กลุ่มวชิาสุขศึกษาและพลศึกษา (ไม่นอ้ยกวา่  2  หน่วยกิต) 
 

2.  หมวดวชิาสมรรถนะวชิาชีพ  ไม่น้อยกว่า 71 หน่วยกติ 

2.1  กลุ่มสมรรถนะวชิาชีพพื้นฐาน (21  หน่วยกิต) 

2.2  กลุ่มสมรรถนะวชิาชีพเฉพาะ (24  หน่วยกิต) 

2.3  กลุ่มสมรรถนะวชิาชีพเลือก (ไม่นอ้ยกวา่  18  หน่วยกิต) 

2.4 ฝึกประสบการณ์สมรรถนะวิชาชีพ (4  หน่วยกิต) 

2.5 โครงงานพฒันาสมรรถนะวิชาชีพ (4  หน่วยกิต) 
 

3.  หมวดวชิาเลือกเสรี ไม่น้อยกว่า 10 หน่วยกติ 
 

4.  กจิกรรมเสริมหลกัสูตร  (2 ชัว่โมงต่อสัปดาห์) 
 

 รวม ไม่น้อยกว่า 103 หน่วยกติ 
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1. หมวดวชิาสมรรถนะแกนกลาง ไม่น้อยกว่า 22   หน่วยกติ 
 

1.1 กลุ่มวชิาภาษาไทย  (ไม่น้อยกว่า  3  หน่วยกติ)  
 

ใหเ้รียนรายวชิา 20000-1101 จาํนวน 2 หน่วยกิต แลว้เลือกเรียนรายวชิาอ่ืนจนครบหน่วยกิตท่ีกาํหนด 
 

รหัสวชิา ช่ือวชิา ท - ป - น 

20000-1101 ภาษาไทยพื้นฐาน 2 - 0 - 2 

20000-1102 ภาษาไทยเพื่ออาชีพ 0 - 2 - 1 

20000-1103 ภาษาไทยธุรกิจ 0 - 2 - 1 

20000-1104 การพูดภาษาไทยในงานอาชีพ 0 - 2 - 1 

20000-1105 การเขียนภาษาไทยในงานอาชีพ 0 - 2 - 1 

20000-1106 ภาษาไทยเชิงสร้างสรรค ์ 0 - 2 - 1 

20000*1101 ถึง 20000*1199  รายวชิาในกลุ่มวชิาภาษาไทยท่ีสถานศึกษาอาชีวศึกษา * - * - * 

  หรือสถาบนัพฒันาเพิ่มเติม 
 

1.2 กลุ่มวชิาภาษาต่างประเทศ  (ไม่น้อยกว่า  6  หน่วยกติ)  
 

ให้เรียนรายวิชา 20000-1201 สําหรับภาคเรียนท่ี 1 และรายวิชา 20000-1208 สําหรับภาคเรียนท่ี 6    

รวม 2 หน่วยกิต และเลือกเรียนรายวิชาภาษาอังกฤษรายวิชาอ่ืนท่ีสอดคล้องกับประเภทวิชาท่ีเรียน              

จนครบหน่วยกิตท่ีกาํหนด 
 

1.2.1 กลุ่มภาษาองักฤษ 
 

รหัสวชิา ช่ือวชิา ท - ป - น 

20000-1201 ภาษาองักฤษในชีวติจริง 0 - 2 - 1 

20000-1202 ภาษาองักฤษฟัง – พูด 0 - 2 - 1 

20000-1203 การอ่านส่ือส่ิงพิมพภ์าษาองักฤษ           0 - 2 - 1 

20000-1204 การเขียนภาษาองักฤษในชีวิตประจาํวนั           0 - 2 - 1 

20000-1205 ภาษาองักฤษสถานประกอบการ  0 - 2 - 1 

20000-1206 ภาษาองักฤษอินเทอร์เน็ต 0 - 2 - 1 

20000-1207 ภาษาองักฤษโครงงาน 0 - 2 - 1 

20000-1208 ภาษาองักฤษเตรียมความพร้อมเพื่อการทาํงาน  0 - 2 - 1 

20000-1209 ภาษาองักฤษสาํหรับงานช่างอุตสาหกรรม 0 - 2 - 1 
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1.2.2 กลุ่มภาษาต่างประเทศอ่ืน 
 

สถานศึกษาอาชีวศึกษาหรือสถาบนัสามารถเลือกรายวิชาต่อไปน้ี  ไปจดัการเรียนการสอน

เพิ่มเติมในกลุ่มวชิาภาษาต่างประเทศ หรือในกลุ่มสมรรถนะวชิาชีพเลือก หรือหมวดวชิาเลือกเสรีได ้
 

รหัสวชิา ช่ือวชิา ท - ป - น 

20000-1220    ภาษาจีนเพื่อการส่ือสารในชีวติประจาํวนั 0 - 2 - 1 

20000-1221 ภาษาจีนเพื่อการส่ือสารในงานอาชีพ 0 - 2 - 1 

20000-1222 ภาษาญ่ีปุ่นเพื่อการส่ือสารในชีวติประจาํวนั 0 - 2 - 1 

20000-1223 ภาษาญ่ีปุ่นเพื่อการส่ือสารในงานอาชีพ 0 - 2 - 1 

20000-1224 ภาษาเกาหลีเพื่อการส่ือสารในชีวติประจาํวนั 0 - 2 - 1 

20000-1225 ภาษาเกาหลีเพื่อการส่ือสารในงานอาชีพ 0 - 2 - 1 

20000-1226 ภาษาเวยีดนามเพื่อการส่ือสารในชีวติประจาํวนั 0 - 2 - 1 

20000-1227 ภาษาเวยีดนามเพื่อการส่ือสารในงานอาชีพ 0 - 2 - 1 

20000-1228 ภาษาอินโดนีเซียเพื่อการส่ือสารในชีวติประจาํวนั 0 - 2 - 1 

20000-1229 ภาษาอินโดนีเซียเพื่อการส่ือสารในงานอาชีพ 0 - 2 - 1 

20000-1230 ภาษาพม่าเพื่อการส่ือสารในชีวติประจาํวนั 0 - 2 - 1 

20000-1231 ภาษาพม่าเพื่อการส่ือสารในงานอาชีพ 0 - 2 - 1 

20000-1232    ภาษาเขมรเพื่อการส่ือสารในชีวติประจาํวนั 0 - 2 - 1 

20000-1233 ภาษาเขมรเพื่อการส่ือสารในงานอาชีพ 0 - 2 - 1 

20000-1234 ภาษาลาวเพื่อการส่ือสารในชีวติประจาํวนั 0 - 2 - 1 

20000-1235 ภาษาลาวเพื่อการส่ือสารในงานอาชีพ 0 - 2 - 1 

20000-1236 ภาษามาเลเซียเพื่อการส่ือสารในชีวติประจาํวนั 0 - 2 - 1 

20000-1237 ภาษามาเลเซียเพื่อการส่ือสารในงานอาชีพ 0 - 2 - 1 

20000-1238 ภาษาฟิลิปิโนเพื่อการส่ือสารในชีวติประจาํวนั 0 - 2 - 1 

20000-1239 ภาษาฟิลิปิโนเพื่อการส่ือสารในงานอาชีพ 0 - 2 - 1 

20000-1240 ภาษารัสเซียเพื่อการส่ือสารในชีวติประจาํวนั 0 - 2 - 1 

20000-1241 ภาษารัสเซียเพื่อการส่ือสารในงานอาชีพ 0 - 2 - 1 

20000-1242 ภาษาเยอรมนัเพื่อการส่ือสารในชีวติประจาํวนั 0 - 2 - 1 

20000-1243 ภาษาเยอรมนัเพื่อการส่ือสารในงานอาชีพ 0 - 2 - 1 

20000-1244 ภาษาฝร่ังเศสเพื่อการส่ือสารในชีวติประจาํวนั 0 - 2 - 1 

20000-1245 ภาษาฝร่ังเศสเพื่อการส่ือสารในงานอาชีพ 0 - 2 - 1 

20000*1201 ถึง 20000*1299  รายวชิาในกลุ่มวชิาภาษาต่างประเทศท่ีสถานศึกษาอาชีวศึกษา * - * - * 

  หรือสถาบนัพฒันาเพิ่มเติม 
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1.3 กลุ่มวชิาวทิยาศาสตร์  (ไม่น้อยกว่า  4  หน่วยกติ)  
 

ใหเ้รียนรายวชิา 20000-1301 จาํนวน 2 หน่วยกิต  และเลือกเรียนรายวชิาอ่ืนจนครบหน่วยกิตท่ีกาํหนด 
 

รหัสวชิา ช่ือวชิา ท - ป - น 

20000-1301 วทิยาศาสตร์เพื่อพฒันาทกัษะชีวติ 1 - 2 - 2 

20000-1302 วทิยาศาสตร์เพื่อพฒันาอาชีพช่างอุตสาหกรรม 1 - 2 - 2 

20000-1306 โครงงานวทิยาศาสตร์ 0 - 2 - 1 

 20000*1301 ถึง 20000*1399  รายวชิาในกลุ่มวชิาวทิยาศาสตร์ท่ีสถานศึกษาอาชีวศึกษา * - * - * 

  หรือสถาบนัพฒันาเพิ่มเติม 
 

1.4 กลุ่มวชิาคณติศาสตร์  (ไม่น้อยกว่า  4  หน่วยกติ) 
 

ใหเ้รียนรายวชิา 20000-1401 จาํนวน 2 หน่วยกิต  และเลือกเรียนรายวชิาอ่ืนจนครบหน่วยกิตท่ีกาํหนด 
 

รหัสวชิา ช่ือวชิา ท - ป - น 

20000-1401 คณิตศาสตร์พื้นฐานอาชีพ 2 - 0 - 2 

20000-1402 คณิตศาสตร์อุตสาหกรรม  2 - 0 - 2  

20000-1406 สถิติการทดลอง                                                          2 - 0 - 2  

20000*1401 ถึง 20000*1499  รายวชิาในกลุ่มวชิาคณิตศาสตร์ท่ีสถานศึกษาอาชีวศึกษา * - * - * 

  หรือสถาบนัพฒันาเพิ่มเติม 
 

 

1.5 กลุ่มวชิาสังคมศึกษา   (ไม่น้อยกว่า  3  หน่วยกติ) 
 

ใหเ้รียนรายวชิาต่อไปน้ี  
 

รหัสวชิา ช่ือวชิา ท - ป - น 

20000-1501 หนา้ท่ีพลเมืองและศีลธรรม                                               2 - 0 - 2 

20000-1502 ประวติัศาสตร์ชาติไทย                                                           1 - 0 - 1 
 

• รายวชิาในกลุ่มวชิาสังคมศึกษาทีแ่นะนําเพิม่เติม 

สถานศึกษาอาชีวศึกษาหรือสถาบนัสามารถเลือกรายวิชาต่อไปน้ี  ไปจดัการเรียนการสอน

เพิ่มเติมในกลุ่มวชิาสังคมศึกษา หรือหมวดวชิาเลือกเสรีได ้
 

รหัสวชิา ช่ือวชิา ท - ป - น 

20000-1503 ทกัษะชีวติและสังคม 2 - 0 - 2 

20000-1504 ภูมิศาสตร์และประวติัศาสตร์ไทย                      2 - 0 - 2 

20000-1505 อาเซียนศึกษา 1 - 0 - 1 
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รหัสวชิา ช่ือวชิา ท - ป - น 

20000-1506 เหตุการณ์ปัจจุบนั 1 - 0 - 1 

20000-1507 วฒันธรรมอาเซียน                                                           1 - 0 - 1 

20000*1501 ถึง 20000*1599  รายวชิาในกลุ่มวชิาสังคมศึกษาท่ีสถานศึกษาอาชีวศึกษา * - * - * 

  หรือสถาบนัพฒันาเพิ่มเติม 
 

1.6 กลุ่มวชิาสุขศึกษาและพลศึกษา   (ไม่น้อยกว่า  2  หน่วยกติ) 
 

ให้เลือกเรียนรายวิชาในกลุ่มสุขศึกษา และกลุ่มพลศึกษา  รวมกนัไม่น้อยกว่า  2  หน่วยกิต  หรือ

เลือกเรียนรายวชิาในกลุ่มบูรณาการ ไม่นอ้ยกวา่  2  หน่วยกิต 
 

1.6.1 กลุ่มสุขศึกษา 
 

รหัสวชิา ช่ือวชิา ท - ป - น 

20000-1601 ทกัษะการดาํรงชีวติเพื่อสุขภาวะ 1 - 0 - 1 

20000-1602 เพศวถีิศึกษา                  1 - 0 - 1 
 

1.6.2 กลุ่มพลศึกษา 
 

รหัสวชิา ช่ือวชิา ท - ป - น 

20000-1603 พลศึกษาเพื่อพฒันาสุขภาพ 0 - 2 - 1 

20000-1604 พลศึกษาเพื่อพฒันากายภาพเฉพาะทาง 0 - 2 - 1  
 

1.6.3 กลุ่มบูรณาการ 
 

รหัสวชิา ช่ือวชิา ท - ป - น 

20000-1605 ทกัษะสุขภาพ   1 - 2 - 2 

20000-1606 การพฒันาคุณภาพชีวติ   1 - 2 - 2 

20000*1601 ถึง 20000*1699 รายวชิาในกลุ่มวชิาสุขศึกษาและพลศึกษา                               * - * - * 

           ท่ีสถานศึกษาอาชีวศึกษาหรือสถาบนัพฒันาเพิ่มเติม 
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2.  หมวดวชิาสมรรถนะวชิาชีพ   ไม่น้อยกว่า   71   หน่วยกติ 
 

 2.1 กลุ่มสมรรถนะวชิาชีพพืน้ฐาน  ( 21 หน่วยกติ )  
  

 ใหเ้รียนรายวชิาต่อไปน้ี 
 

รหัสวชิา ช่ือวชิา ท - ป - น 

20001-1001 อาชีวอนามยัและความปลอดภยั 2 - 0 - 2 

20001-1002 พลงังาน ทรัพยากรและส่ิงแวดลอ้ม 2 - 0 - 2 

20001-1003 ธุรกิจและการเป็นผูป้ระกอบการ 1 - 2 - 2 

20001-1004 กฎหมายแรงงาน 1 - 0 - 1 

20001-2001 คอมพิวเตอร์และสารสนเทศเพื่องานอาชีพ 1 - 2 - 2 

20100-1001 เขียนแบบเทคนิคเบ้ืองตน้ 1 - 3 - 2 

20100-1002 วสัดุงานช่างอุตสาหกรรม 2 - 0 - 2 

20100-1003 งานฝึกฝีมือ  0 - 6 - 2 

20100-1004 งานเช่ือมและโลหะแผน่เบ้ืองตน้ 1 - 3 - 2 

20100-1005 งานไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์เบ้ืองตน้ 1 - 3 - 2 

20100-1007 งานเคร่ืองมือกลเบ้ืองตน้ 1 - 3 - 2 
 

2.2 กลุ่มสมรรถนะวชิาชีพเฉพาะ ( 24  หน่วยกติ)   
  

 ใหเ้รียนรายวชิาต่อไปน้ี 
 

รหัสวชิา ช่ือวชิา ท - ป - น 

20101-2001 งานเคร่ืองยนตแ์ก๊สโซลีน 1 - 6 - 3 

20101-2002 งานเคร่ืองยนตดี์เซล 1 - 6 - 3 

20101-2003 งานเคร่ืองล่างรถยนต ์ 1 - 6 - 3 

20101-2004 งานส่งกาํลงัรถยนต ์ 1 - 3 - 2 

20101-2005  งานไฟฟ้ารถยนต ์ 1 - 6 - 3 

20101-2006 เช้ือเพลิงและวสัดุหล่อล่ืน 2 - 0 - 2 

20101-2007 กลศาสตร์เคร่ืองกล 2 - 0 - 2 

20101-2008 งานขบัรถยนต ์ 1 - 3 - 2 

20101-2009 งานวดัละเอียดช่างยนต ์ 1 - 3 - 2 

20101-2010 งานนิวเมติกส์และไฮดรอลิกส์เบ้ืองตน้ 1 - 3 - 2 
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2.3 กลุ่มสมรรถนะวชิาชีพเลือก  (ไม่น้อยกว่า  18  หน่วยกติ) 
 

ให้เลือกเรียนรายวิชาในสาขางานไม่น้อยกว่า 15 หน่วยกิต  โดยให้สอดคลอ้งกบัทกัษะสาขางาน  

ส่วนท่ีเหลือใหเ้ลือกเรียนรายวชิาจากสาขางานใดในสาขาวชิาช่างยนต ์ รวมกนัจนครบหน่วยกิตท่ีกาํหนด 
 

2.3.1  สาขางานยานยนต์ 

 ใหเ้ลือกเรียนรายวชิา 20101 - 2101 ถึง รายวชิา 20101 - 2106  เพื่อใหส้อดคลอ้งกบัสมรรถนะวชิาชีพ  
 

รหัสวชิา ช่ือวชิา ท - ป - น 

20101-2101 งานเคร่ืองยนตเ์ล็ก 1 - 6 - 3 

20101-2102 งานจกัรยานยนต ์ 1 - 6 - 3 

20101-2103 งานอิเล็กทรอนิกส์รถยนตเ์บ้ืองตน้ 1 - 3 - 2 

20101-2104 งานระบบฉีดเช้ือเพลิงควบคุมดว้ยอิเล็กทรอนิกส์ 1 - 6 - 3 

20101-2105 งานปรับอากาศรถยนต ์ 1 - 3 - 2 

20101-2106 งานบาํรุงรักษารถยนต ์ 1 - 3 - 2 

20101-2107 คณิตศาสตร์ช่างยนต ์ 2 - 0 - 2 

20101-2108 งานเคร่ืองมือกลช่างยนต ์ 1 - 6 - 3 

20101-2109 งานปรับแต่งเคร่ืองยนต ์ 1 - 6 - 3 

20101-2110 งานประดบัยนต ์ 1 - 3 - 2 

20101-2111 งานบริการรถยนต ์ * - * - 4 

20101*2101 ถึง 20101*2199  รายวชิาชีพเลือกท่ีสถานศึกษาอาชีวศึกษาหรือสถาบนั * - * - * 

  พฒันาเพิ่มเติมตามความตอ้งการของสถานประกอบการ 

  หรือตามยทุธศาสตร์ของภูมิภาค 

รายวชิาทวภิาคี 

รหัสวชิา ช่ือวชิา ท - ป - น 

20101-5101 ปฏิบติังานยานยนต ์1 * - * - * 

20101-5102 ปฏิบติังานยานยนต ์2 * - * - * 

20101-5103 ปฏิบติังานยานยนต ์3 * - * - * 

20101-5104 ปฏิบติังานยานยนต ์4 * - * - * 

20101-5105 ปฏิบติังานยานยนต ์5 * - * - * 

20101-5106 ปฏิบติังานยานยนต ์6 * - * - * 
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2.3.2 สาขางานเคร่ืองกลอุตสาหกรรม 

 ใหเ้ลือกเรียนรายวชิา 20101-2201 ถึง รายวชิา 20101-2207  เพื่อใหส้อดคลอ้งกบัสมรรถนะวชิาชีพ 
 

รหัสวชิา ช่ือวชิา ท - ป - น 

 20101-2201 งานเคร่ืองตน้กาํลงัอุตสาหกรรม 1 - 6 - 3 

 20101-2202 งานบาํรุงรักษาเคร่ืองจกัรกลอุตสาหกรรม 1 - 3 - 2 

 20101-2203 งานเคร่ืองทาํความเยน็และปรับอากาศอุตสาหกรรม 1 - 3 - 2 

 20101-2204 งานเคร่ืองมือวดัอุตสาหกรรม 1 - 3 - 2 

 20101-2205 งานส่งกาํลงัเคร่ืองกลอุตสาหกรรม 1 - 3 - 2 

 20101-2206 งานเคร่ืองกาํเนิดไอนํ้า 1 - 3 - 2 

 20101-2207 งานเคร่ืองสูบและเคร่ืองอดัอากาศ 1 - 3 - 2 

 20101-2208 คณิตศาสตร์เคร่ืองกล 2 - 0 - 2 

 20101-2209 งานเขียนแบบเคร่ืองกลดว้ยคอมพิวเตอร์ 1 - 6 - 3 

 20101-2210 งานเคร่ืองมือกลเคร่ืองกลอุตสาหกรรม 1 - 6 - 3 

 20101-2211 การอนุรักษพ์ลงังานในโรงงานอุตสาหกรรม  2 - 0 - 2 

 20101-2212 งานบริการเคร่ืองกลอุตสาหกรรม 1 * - * - 4 

 20101-2213 งานบริการเคร่ืองกลอุตสาหกรรม 2 * - * - 4 

 20101-2214 งานบริการเคร่ืองกลอุตสาหกรรม 3 * - * - 4 

20101*2201 ถึง 20101*2299  รายวชิาชีพเลือกท่ีสถานศึกษาอาชีวศึกษาหรือสถาบนั * - * - * 

  พฒันาเพิ่มเติมตามความตอ้งการของสถานประกอบการ 

  หรือตามยทุธศาสตร์ของภูมิภาค 
 

รายวชิาทวภิาคี 

รหัสวชิา ช่ือวชิา ท - ป - น 

20101-5201 ปฏิบติังานเคร่ืองกลอุตสาหกรรม 1 * - * - * 

20101-5202 ปฏิบติังานเคร่ืองกลอุตสาหกรรม 2 * - * - * 

20101-5203 ปฏิบติังานเคร่ืองกลอุตสาหกรรม 3 * - * - * 

20101-5204 ปฏิบติังานเคร่ืองกลอุตสาหกรรม 4 * - * - * 

20101-5205 ปฏิบติังานเคร่ืองกลอุตสาหกรรม 5 * - * - * 

20101-5206 ปฏิบติังานเคร่ืองกลอุตสาหกรรม 6 * - * - * 
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2.3.3 สาขางานเคร่ืองกลเรือ 

 ใหเ้ลือกเรียนรายวชิา 20101-2301 ถึง รายวชิา 20101-2306 เพื่อใหส้อดคลอ้งกบัสมรรถนะวชิาชีพ 
 

รหัสวชิา ช่ือวชิา ท - ป - น 

 20101-2301  งานติดตั้งเคร่ืองยนตเ์รือ 1 - 6 - 3  

 20101-2302  งานซ่อมเคร่ืองยนตเ์รือ 1 - 6 - 3  

 20101-2303  งานส่งกาํลงัเรือ 1 - 6 - 3  

 20101-2304  งานไฟฟ้าเรือ 1 - 6 - 3  

 20101-2305  งานท่อในเรือ 1 - 3 - 2  

 20101-2306  งานเคร่ืองสูบในเรือ 1 - 3 - 2  

 20101-2307  งานเดินเรือกล 1 - 3 - 2 

 20101-2308  การบริหารการเดินเรือ 2 - 0 - 2 

 20101-2309  งานบาํรุงรักษาและบริการเคร่ืองกลเรือ 0 - 6 - 2 

20101-2310 งานเคร่ืองยนตเ์รือติดทา้ย 1 - 3 - 2 

20101*2301 ถึง 20101*2399  รายวชิาชีพเลือกท่ีสถานศึกษาอาชีวศึกษาหรือสถาบนั * - * - * 

  พฒันาเพิ่มเติมตามความตอ้งการของสถานประกอบการ 

  หรือตามยทุธศาสตร์ของภูมิภาค 
 

รายวชิาทวภิาคี 

รหัสวชิา ช่ือวชิา ท - ป - น 

20101-5301 ปฏิบติังานเคร่ืองกลเรือ 1 * - * - * 

20101-5302 ปฏิบติังานเคร่ืองกลเรือ 2 * - * - * 

20101-5303 ปฏิบติังานเคร่ืองกลเรือ 3 * - * - * 

20101-5304 ปฏิบติังานเคร่ืองกลเรือ 4 * - * - * 

20101-5305 ปฏิบติังานเคร่ืองกลเรือ 5 * - * - * 

20101-5306 ปฏิบติังานเคร่ืองกลเรือ 6 * - * - * 
 

2.3.4 สาขางานตัวถังและสีรถยนต์ 

ใหเ้ลือกเรียนรายวชิา 20101-2401 ถึง รายวชิา 20101-2405 เพื่อใหส้อดคลอ้งกบัสมรรถนะวชิาชีพ   

รหัสวชิา ช่ือวชิา ท - ป - น 

20101-2401 งานช้ินส่วนตวัถงัรถยนต ์ 1 - 6 - 3 

20101-2402  งานซ่อมตวัถงัรถยนต ์ 1 - 6 - 3 

20101-2403 งานเตรียมผวิงาน 1 - 6 - 3 
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รหัสวชิา ช่ือวชิา ท - ป - น 

20101-2404 งานพน่สีรถยนต ์ 1 - 6 - 3 

20101-2405 งานขดัเคลือบเงาสีรถยนต ์ 1 - 3 - 2 

20101-2406 งานบาํรุงรักษาสีรถยนต ์ 1 - 3 - 2 

20101-2407 ธุรกิจตวัถงัและสีรถยนต ์ 2 - 0 - 2 

20101-2408 การประเมินราคางานตวัถงัและสีรถยนต ์ 1 - 3 - 2 

20101-2409 งานบริการตวัถงัรถยนต ์ * - * - 4 

20101-2410 งานบริการสีรถยนต ์     * - * - 4 

20101*2401 ถึง 20101*2499  รายวชิาชีพเลือกท่ีสถานศึกษาอาชีวศึกษาหรือสถาบนั * - * - * 

  พฒันาเพิ่มเติมตามความตอ้งการของสถานประกอบการ 

  หรือตามยทุธศาสตร์ของภูมิภาค 
 

รายวชิาทวภิาคี 

รหัสวชิา ช่ือวชิา ท - ป - น 

20101-5401 ปฏิบติังานตวัถงัและสีรถยนต ์1 * - * - * 

20101-5402 ปฏิบติังานตวัถงัและสีรถยนต ์2 * - * - * 

20101-5403 ปฏิบติังานตวัถงัและสีรถยนต ์3 * - * - * 

20101-5404 ปฏิบติังานตวัถงัและสีรถยนต ์4 * - * - * 

20101-5405 ปฏิบติังานตวัถงัและสีรถยนต ์5 * - * - * 

20101-5406 ปฏิบติังานตวัถงัและสีรถยนต ์6 * - * - * 
 

2.3.3 สาขางานจักรยานยนต์และเคร่ืองยนต์เลก็อเนกประสงค์ 

 ใหเ้ลือกเรียนรายวชิา 20101-2501 ถึง รายวชิา 20101-2506 เพื่อใหส้อดคลอ้งกบัสมรรถนะวชิาชีพ 
 

รหัสวชิา ช่ือวชิา ท - ป - น 

20101-2501 งานความปลอดภยัในการใชร้ถจกัรยานยนต ์ 1 - 3 - 2 

20101-2502 งานเคร่ืองยนตเ์ล็กอเนกประสงค ์ 1 - 3 - 2 

20101-2503 งานเคร่ืองยนตร์ถจกัรยานยนต ์ 1 - 6 - 3 

20101-2504 งานระบบรองรับนํ้าหนกัและส่งกาํลงั 1 - 6 - 3 

20101-2505 งานไฟฟ้ารถจกัรยานยนต ์ 1 - 6 - 3 

20101-2506 งานบริการรถจกัรยานยนต ์ 1 - 3 - 2 

20101-2507 งานเทคโนโลยรีถจกัรยานยนต ์ 1 - 3 - 2 

20101-2508 งานบริการตวัถงัและสีรถจกัรยานยนต ์ 1 - 3 - 2 
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รหัสวชิา ช่ือวชิา ท - ป - น 

20101-2509 งานวจิยัและพฒันางานรถจกัรยานยนตพ์ื้นฐาน 1 - 6 - 3 

20101*2501 ถึง 20101*2599 รายวชิาชีพเลือกท่ีสถานศึกษาหรือสถาบนัการอาชีวศึกษา * - * - * 

 พฒันาเพิ่มเติมตามความตอ้งการของสถานประกอบการหรือ 

 ตามยทุธศาสตร์ของภูมิภาค 

รายวชิาทวภิาคี 

รหัสวชิา ช่ือวชิา ท - ป - น 

20101-5501 ปฏิบติังานจกัรยานยนตแ์ละเคร่ืองยนตเ์ล็กอเนกประสงค ์1 * - * - * 

20101-5502 ปฏิบติังานจกัรยานยนตแ์ละเคร่ืองยนตเ์ล็กอเนกประสงค ์2 * - * - * 

20101-5503 ปฏิบติังานจกัรยานยนตแ์ละเคร่ืองยนตเ์ล็กอเนกประสงค ์3 * - * - * 

20101-5504 ปฏิบติังานจกัรยานยนตแ์ละเคร่ืองยนตเ์ล็กอเนกประสงค ์4 * - * - * 

20101-5505 ปฏิบติังานจกัรยานยนตแ์ละเคร่ืองยนตเ์ล็กอเนกประสงค ์5 * - * - * 

20101-5506 ปฏิบติังานจกัรยานยนตแ์ละเคร่ืองยนตเ์ล็กอเนกประสงค ์6 * - * - * 
 

สําหรับการจดัการศึกษาระบบทวิภาคี ไม่นอ้ยกวา่ 18 หน่วยกิตนั้น ให้สถานศึกษาและสถาน-

ประกอบการ รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานของรัฐท่ีร่วมจดัการศึกษาระบบทวิภาคี ร่วมกนัวิเคราะห์ลกัษณะ

งานของสถานประกอบการ รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานของรัฐ เพื่อกาํหนดรายละเอียดของแต่ละรายวิชา   

ทวิภาคี ไดแ้ก่ จุดประสงค์รายวิชา สมรรถนะรายวิชา คาํอธิบายรายวิชา เวลาท่ีใช้ฝึกและจาํนวนหน่วยกิต

เพื่อนาํไปจดัทาํแผนการฝึกอาชีพและแนวการวดัและประเมินผลรายวิชา ทั้งน้ี โดยให้ใชเ้วลาฝึกในสถาน-

ประกอบการไม่นอ้ยกวา่ 54 ชัว่โมง มีค่าเท่ากบั 1 หน่วยกิต 
 

2.4  ฝึกประสบการณ์สมรรถนะวชิาชีพ   (4  หน่วยกติ) 

ให้เลือกเรียนรายวิชา 20101-8001 จาํนวน 4 หน่วยกิต  หรือรายวิชา 20101-8002 และ 20101-8003 

รวม 4 หน่วยกิต   
 

รหัสวชิา ช่ือวชิา ท - ป - น 

20101-8001 ฝึกงาน * - * - 4 

20101-8002 ฝึกงาน 1 * - * - 2 

20101-8003 ฝึกงาน 2 * - * - 2 
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2.5  โครงงานพฒันาสมรรถนะวชิาชีพ  (4  หน่วยกติ) 
 

ให้เลือกเรียนรายวิชา 20101-8501 จาํนวน 4 หน่วยกิต  หรือรายวิชา 20101-8502 และ 20101-8503 

รวม 4 หน่วยกิต 
 

รหัสวชิา ช่ือวชิา ท - ป - น 

20101-8501 โครงงาน * - * - 4 

20101-8502 โครงงาน 1 * - * - 2 

20101-8503 โครงงาน 2 * - * - 2 

 

3.  หมวดวชิาเลือกเสรี ไม่น้อยกว่า 10  หน่วยกติ 
  

ให้เลือกเรียนตามความถนัดและความสนใจจากรายวิชาในหลักสูตรประกาศนียบตัรวิชาชีพ 

พุทธศกัราช 2562 ทุกประเภทวชิาและสาขาวชิา 

รหัสวชิา ช่ือวชิา ท - ป - น 

20101-9001 งานขบัข่ีรถจกัรยานยนต ์ 1 - 3 - 2 

20101-9002 งานแก๊สรถยนต ์ 1 - 3 - 2 

20101-9003 งานทดสอบป๊ัมและหวัฉีดเคร่ืองยนตดี์เซล 1 - 6 - 3 

20101-9004 งานซ่อมเคร่ืองยนตเ์บ้ืองตน้ 1 - 3 - 2 

20101-9005 การผลิตช้ินส่วนยานยนต ์ 2 - 0 - 2 

20101-9006 งานเขียนแบบและอ่านแบบเคร่ืองกล 1 - 3 - 2 

20101-9007 งานส่งเสริมการขายยานยนต ์ 1- 3 - 2 

20101-9008 พลงังานทดแทน 2 - 0 - 2 

20101* 9001ถึง 20101* 9099       รายวชิาท่ีสถานศึกษาอาชีวศึกษาหรือ    * - * - * 

สถาบนัพฒันาเพิ่มเติมตามความตอ้งการของสถานประกอบการ

หรือตามยทุธศาสตร์ของภูมิภาคหรือเพื่อการศึกษาต่อ   
 

4.  กจิกรรมเสริมหลกัสูตร  (2 ช่ัวโมงต่อสัปดาห์) 
 

ใหจ้ดักิจกรรมเสริมหลกัสูตร รายวชิา 20000-2001 และ 20000-2002 และเลือกเรียนรายวชิากิจกรรม

เสริมหลกัสูตรอ่ืนใหค้รบทุกภาคเรียน 
 

รหัสวชิา ช่ือวชิา ท - ป - น 

20000-2001 กิจกรรมลูกเสือวสิามญั 1 0 - 2 - 0 

20000-2002 กิจกรรมลูกเสือวสิามญั 2 0 - 2 - 0 
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รหัสวชิา ช่ือวชิา ท - ป - น 

20000-2003 กิจกรรมองคก์ารวชิาชีพ 1 0 - 2 - 0 

20000-2004 กิจกรรมองคก์ารวชิาชีพ 2 0 - 2 - 0 

20000-2005 กิจกรรมองคก์ารวชิาชีพ 3 0 - 2 - 0 

20000-2006 กิจกรรมองคก์ารวชิาชีพ 4 0 - 2 - 0 

20000-2007 กิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม 0 - 2 - 0 

20000*2001 ถึง 20000*20XX กิจกรรมนกัศึกษาวชิาทหาร / กิจกรรมท่ีสถานศึกษา 0 - 2 - 0 

 หรือสถานประกอบการจดั 
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(หน้าว่าง) 



 

คาํอธิบายรายวชิา 

หลกัสูตรประกาศนียบัตรวชิาชีพ พุทธศักราช 2562 
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(หน้าว่าง) 
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คาํอธิบายรายวชิา 

หมวดวชิาสมรรถนะแกนกลาง 

หลกัสูตรประกาศนียบัตรวชิาชีพ พทุธศักราช 2562 
 

กลุ่มวชิาภาษาไทย 

20000-1101 ภาษาไทยพื้นฐาน 2 - 0 - 2 

20000-1102 ภาษาไทยเพื่ออาชีพ 0 - 2 - 1 

20000-1103 ภาษาไทยธุรกิจ 0 - 2 - 1 

20000-1104 การพูดภาษาไทยในงานอาชีพ 0 - 2 - 1 

20000-1105 การเขียนภาษาไทยในงานอาชีพ 0 - 2 - 1 

20000-1106 ภาษาไทยเชิงสร้างสรรค ์ 0 - 2 - 1 
 

กลุ่มวชิาภาษาต่างประเทศ 

 กลุ่มภาษาองักฤษ 

20000-1201 ภาษาองักฤษในชีวติจริง 0 - 2 - 1 

20000-1202 ภาษาองักฤษฟัง - พูด 0 - 2 - 1 

20000-1203 การอ่านส่ือส่ิงพิมพภ์าษาองักฤษ           0 - 2 - 1 

20000-1204 การเขียนภาษาองักฤษในชีวิตประจาํวนั           0 - 2 - 1 

20000-1205 ภาษาองักฤษสถานประกอบการ  0 - 2 - 1 

20000-1206 ภาษาองักฤษอินเทอร์เน็ต 0 - 2 - 1 

20000-1207 ภาษาองักฤษโครงงาน 0 - 2 - 1 

20000-1208 ภาษาองักฤษเตรียมความพร้อมเพื่อการทาํงาน  0 - 2 - 1 

20000-1209 ภาษาองักฤษสาํหรับงานช่างอุตสาหกรรม 0 - 2 - 1 

กลุ่มภาษาต่างประเทศอ่ืน 

20000-1220    ภาษาจีนเพื่อการส่ือสารในชีวติประจาํวนั 0 - 2 - 1 

20000-1221 ภาษาจีนเพื่อการส่ือสารในงานอาชีพ 0 - 2 - 1 

20000-1222 ภาษาญ่ีปุ่นเพื่อการส่ือสารในชีวติประจาํวนั 0 - 2 - 1 

20000-1223 ภาษาญ่ีปุ่นเพื่อการส่ือสารในงานอาชีพ 0 - 2 - 1 

20000-1224 ภาษาเกาหลีเพื่อการส่ือสารในชีวติประจาํวนั 0 - 2 - 1 

20000-1225 ภาษาเกาหลีเพื่อการส่ือสารในงานอาชีพ 0 - 2 - 1 

20000-1226 ภาษาเวยีดนามเพื่อการส่ือสารในชีวติประจาํวนั 0 - 2 - 1 
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20000-1227 ภาษาเวยีดนามเพื่อการส่ือสารในงานอาชีพ 0 - 2 - 1 

20000-1228 ภาษาอินโดนีเซียเพื่อการส่ือสารในชีวติประจาํวนั 0 - 2 - 1 

20000-1229 ภาษาอินโดนีเซียเพื่อการส่ือสารในงานอาชีพ 0 - 2 - 1 

20000-1230 ภาษาพม่าเพื่อการส่ือสารในชีวติประจาํวนั 0 - 2 - 1 

20000-1231 ภาษาพม่าเพื่อการส่ือสารในงานอาชีพ 0 - 2 - 1 

20000-1232    ภาษาเขมรเพื่อการส่ือสารในชีวติประจาํวนั 0 - 2 - 1 

20000-1233 ภาษาเขมรเพื่อการส่ือสารในงานอาชีพ 0 - 2 - 1 

20000-1234 ภาษาลาวเพื่อการส่ือสารในชีวติประจาํวนั 0 - 2 - 1 

20000-1235 ภาษาลาวเพื่อการส่ือสารในงานอาชีพ 0 - 2 - 1 

20000-1236 ภาษามาเลเซียเพื่อการส่ือสารในชีวติประจาํวนั 0 - 2 - 1 

20000-1237 ภาษามาเลเซียเพื่อการส่ือสารในงานอาชีพ 0 - 2 - 1 

20000-1238 ภาษาฟิลิปิโนเพื่อการส่ือสารในชีวติประจาํวนั 0 - 2 - 1 

20000-1239 ภาษาฟิลิปิโนเพื่อการส่ือสารในงานอาชีพ 0 - 2 - 1 

20000-1240 ภาษารัสเซียเพื่อการส่ือสารในชีวติประจาํวนั 0 - 2 - 1 

20000-1241 ภาษารัสเซียเพื่อการส่ือสารในงานอาชีพ 0 - 2 - 1 

20000-1242 ภาษาเยอรมนัเพื่อการส่ือสารในชีวติประจาํวนั 0 - 2 - 1 

20000-1243 ภาษาเยอรมนัเพื่อการส่ือสารในงานอาชีพ 0 - 2 - 1 

20000-1244 ภาษาฝร่ังเศสเพื่อการส่ือสารในชีวติประจาํวนั 0 - 2 - 1 

20000-1245 ภาษาฝร่ังเศสเพื่อการส่ือสารในงานอาชีพ 0 - 2 - 1 
 

กลุ่มวชิาวทิยาศาสตร์ 

20000-1301 วทิยาศาสตร์เพื่อพฒันาทกัษะชีวติ 1 - 2 - 2 

20000-1302 วทิยาศาสตร์เพื่อพฒันาอาชีพช่างอุตสาหกรรม 1 - 2 - 2 

20000-1306 โครงงานวทิยาศาสตร์ 0 - 2 - 1 
 

กลุ่มวชิาคณติศาสตร์ 

20000-1401 คณิตศาสตร์พื้นฐานอาชีพ 2 - 0 - 2 

20000-1402 คณิตศาสตร์อุตสาหกรรม  2 - 0 - 2  

20000-1406 สถิติการทดลอง                                                          2 - 0 - 2  
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กลุ่มวชิาสังคมศึกษา 

20000-1501 หนา้ท่ีพลเมืองและศีลธรรม                                               2 - 0 - 2 

20000-1502 ประวติัศาสตร์ชาติไทย                                                           1 - 0 - 1 

20000-1503 ทกัษะชีวติและสังคม 2 - 0 - 2 

20000-1504 ภูมิศาสตร์และประวติัศาสตร์ไทย                      2 - 0 - 2 

20000-1505 อาเซียนศึกษา 1 - 0 - 1 

20000-1506 เหตุการณ์ปัจจุบนั 1 - 0 - 1 

20000-1507 วฒันธรรมอาเซียน                                                           1 - 0 - 1 
 

กลุ่มวชิาสุขศึกษาและพลศึกษา 

 กลุ่มสุขศึกษา 

20000-1601 ทกัษะการดาํรงชีวติเพื่อสุขภาวะ 1 - 0 - 1 

20000-1602 เพศวถีิศึกษา                  1 - 0 - 1 

 กลุ่มพลศึกษา 

20000-1603 พลศึกษาเพื่อพฒันาสุขภาพ 0 - 2 - 1 

20000-1604 พลศึกษาเพื่อพฒันากายภาพเฉพาะทาง 0 - 2 - 1  

กลุ่มบูรณาการ 

20000-1605 ทกัษะสุขภาพ   1 - 2 - 2 

20000-1606 การพฒันาคุณภาพชีวติ   1 - 2 - 2 
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กลุ่มวชิาภาษาไทย 

20000-1101 ภาษาไทยพืน้ฐาน   2 - 0 - 2 

 (Basic Thai) 

จุดประสงค์รายวชิา เพ่ือให ้

1.  รู้และเขา้ใจเก่ียวกบัหลกัการใชภ้าษาไทยในการส่ือสาร 

2. สามารถเลือกใชภ้าษาไทยไดถู้กตอ้งตามหลกัการใชภ้าษา เหมาะสมกบับุคคล กาลเทศะ โอกาสและ

สถานการณ์ 

3. สามารถนาํความรู้และทกัษะการฟัง การดู การพูด การอ่านและการเขียนไปใชส่ื้อสารในชีวิตประจาํวนั

ไดถู้กตอ้งตามหลกัการ 

4. เห็นคุณค่าและความสาํคญัของการใชภ้าษาไทยในชีวิตประจาํวนั 

สมรรถนะรายวชิา 

1. แสดงความรู้เก่ียวกบัหลกัการใชภ้าษาไทยในการฟัง การดู การพูด การอ่านและการเขียน 

2. วิเคราะห์ ประเมินค่าสารจากการฟัง การดูและการอ่านตามหลกัการ 

3. พูดติดต่อกิจธุระและในโอกาสต่าง ๆ ตามหลกัการและมารยาทของสงัคม 

4. เขียนขอ้ความเพ่ือติดต่อกิจธุระ สรุป อธิบาย บรรยายและกรอกขอ้มูลตามหลกัการ 

5. เขียนรายงานเชิงวิชาการ และโครงการตามหลกัการ 

คําอธิบายรายวชิา 

ศึกษาเก่ียวกบัการรับสารและส่งสารด้วยภาษาไทย เขียนสะกดคาํ การใช้ถอ้ยคาํ สํานวน ระดบัภาษา    

การฟัง การดูและการอ่านข่าว บทความ สารคดี โฆษณา บนัเทิงคดี วรรณกรรมหรือภูมิปัญญาทอ้งถ่ินดา้นภาษาจาก

ส่ือส่ิงพิมพแ์ละส่ืออิเลก็ทรอนิกส์ การกล่าวทกัทาย แนะนาํตนเองและผูอ่ื้น การพูดในโอกาสต่าง  ๆตามมารยาทของสงัคม 

การตอบรับและปฏิเสธ การแสดงความยินดี แสดงความเสียใจ การพูดติดต่อกิจธุระ พูดสรุปความ พูดแสดงความคิดเห็น 

การเขียนขอ้ความติดต่อกิจธุระ สรุปความ อธิบาย บรรยาย การกรอกแบบฟอร์ม การเขียนประวติัย่อ การเขียน

รายงานเชิงวิชาการและการเขียนโครงการ 

 

20000-1102 ภาษาไทยเพ่ืออาชีพ               0 - 2 - 1 

  (Thai for Careers) 

จุดประสงค์รายวชิา เพ่ือให ้

1. มีทกัษะในการใชภ้าษาไทยเพ่ือส่ือสารในงานอาชีพถูกตอ้งตามหลกัการใชภ้าษา  

2. สามารถนาํทกัษะทางภาษาไทยไปใชพ้ฒันาตนเองและงานอาชีพ 

3. เห็นคุณค่าและความสาํคญัของการใชภ้าษาไทยในงานอาชีพ 
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สมรรถนะรายวชิา 

1. วิเคราะห์ สงัเคราะห์และประเมินค่าสารในงานอาชีพจากการฟัง การดูและการอ่านตามหลกัการ 

2. พูดส่ือสารในงานอาชีพตามหลกัการ 

3. เขียนเอกสารในงานอาชีพตามหลกัการ 

คําอธิบายรายวชิา 

ปฏิบติัเก่ียวกบัการฟังคาํสั่งหรือขอ้แนะนําการปฏิบติังาน การฟังและดูสารในงานอาชีพจากส่ือบุคคล  

ส่ือส่ิงพิมพ์ ส่ืออิเล็กทรอนิกส์และแหล่งเรียนรู้ในชุมชน การอ่านคู่มือการปฏิบัติงาน คู่มือการใช้อุปกรณ์หรือ

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์ การนาํเสนอผลงาน การสาธิตขั้นตอนการปฏิบัติงานหรือกระบวนการผลิตช้ินงาน  

การสัมภาษณ์งาน การพูดติดต่อส่ือสารงาน การเขียนรายงานการปฏิบติังาน การเขียนโครงการและแผนธุรกิจ  

และการเขียนโฆษณาประชาสมัพนัธ์ในงานอาชีพ 

 

20000-1103 ภาษาไทยธุรกจิ   0 - 2 - 1 

 (Business Thai) 

จุดประสงค์รายวชิา เพ่ือให ้

1. มีทกัษะในการใชภ้าษาไทยเพ่ือส่ือสารในงานธุรกิจถูกตอ้งตามหลกัการใชภ้าษา  

2. สามารถนาํทกัษะทางภาษาไทยไปใชพ้ฒันาตนเองและงานธุรกิจ 

3. เห็นคุณค่าและความสาํคญัของการใชภ้าษาไทยในงานธุรกิจ 

สมรรถนะรายวชิา 

1. วิเคราะห์ สงัเคราะห์และประเมินค่าสารในงานธุรกิจจากการฟัง การดูและการอ่านตามหลกัการ 

2. พูดในงานธุรกิจตามหลกัการ 

3. เขียนเอกสารในงานธุรกิจตามหลกัการ 

คําอธิบายรายวชิา 

ปฏิบติัเก่ียวกบัการฟังคาํสั่งหรือขอ้แนะนําการปฏิบติังาน การฟังและดูสารในงานธุรกิจจากส่ือบุคคล   

ส่ือส่ิงพิมพ์ ส่ืออิเล็กทรอนิกส์และแหล่งเรียนรู้ในชุมชน การอ่านคู่มือการปฏิบัติงาน คู่มือการใช้อุปกรณ์หรือ

รายละเอียดของผลิตภณัฑ์ การนาํเสนอผลงาน การเสนอขายสินคา้และบริการ การพูดติดต่อธุรกิจ การสัมภาษณ์งาน 

การเขียนเพ่ือติดต่อธุรกิจ การเขียนรายงานการปฏิบติังาน การเขียนโครงการและแผนธุรกิจ และการเขียนโฆษณา

ประชาสมัพนัธ์ในงานธุรกิจ 
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20000-1104 การพูดภาษาไทยในงานอาชีพ   0 - 2 - 1 

 (Thai Speaking for Careers) 

จุดประสงค์รายวชิา เพ่ือให ้

1. มีทกัษะในการพูดส่ือสารในงานอาชีพตามหลกัการพูดและศิลปะการพูด  

2. สามารถใชท้กัษะการพูดเพ่ือพฒันาบุคลิกภาพและงานอาชีพ 

3. เห็นคุณค่าและความสาํคญัของการพูดในงานอาชีพ 

 

สมรรถนะรายวชิา 

1. พูดติดต่อกิจธุระและธุรกิจในงานอาชีพตามหลกัการ 

2. พูดในโอกาสต่าง ๆ เก่ียวกบังานอาชีพตามหลกัการพูดและศิลปะการพูด  

3. แสดงบุคลิกภาพเหมาะสมในการพูดตามโอกาสและสถานการณ์ 

คําอธิบายรายวชิา 

ปฏิบัติ เก่ียวกับการพูดในงานอาชีพ การทําหน้าท่ีโฆษกและพิธีกร การเขียนเค้าโครงการพูด การพูด    

ในโอกาสต่าง ๆ เก่ียวกับงานอาชีพ การพูดแสดงความคิดเห็น การกล่าวรายงาน การนําเสนอผลงาน  การบรรยาย  

การสรุป การพูดเสนอขายสินคา้หรือบริการ การกล่าวตอ้นรับ การกล่าวขอบคุณ กล่าวอาํลาอาลยั การกล่าวสุนทรพจน์

และการกล่าวอวยพร 

 

 20000-1105 การเขียนภาษาไทยในงานอาชีพ   0 - 2 - 1 

 (Thai Writing for Careers) 

จุดประสงค์รายวชิา เพ่ือให ้

1. มีทกัษะในการเขียนส่ือสารในงานอาชีพตามหลกัการ                

2. สามารถใชท้กัษะการเขียนเพ่ือพฒันาตนเองและงานอาชีพ 

3. เห็นคุณค่าและความสาํคญัของการเขียนในงานอาชีพ 

สมรรถนะรายวชิา 

1. เขียนสะกดคาํ คาํทบัศพัท ์ศพัทบ์ญัญติั ศพัทเ์ฉพาะวิชาชีพถูกตอ้งตามหลกัการเขียน 

2. เขียนแสดงความคิดเห็นและแสดงความรู้สึกในโอกาสและรูปแบบต่าง ๆ 

3. เขียนขอ้ความติดต่อกิจธุระและธุรกิจในงานอาชีพตามรูปแบบและหลกัการ 

คําอธิบายรายวชิา 

ปฏิบัติเก่ียวกับการเขียนในงานอาชีพ การเรียบเรียงถอ้ยคาํ สํานวน โวหารท่ีใช้ในชีวิตประจาํวนัและ 

งานอาชีพ การเขียนสะกดคาํ การเขียนคาํทบัศพัท ์ศพัทบ์ญัญติัและศพัทเ์ฉพาะวิชาชีพ การเขียนแสดงความคิดเห็น

และแสดงความรู้สึกในโอกาสต่าง ๆ  การเขียนรายงานการประชุม บนัทึกขอ้ความ จดหมาย กิจธุระและธุรกิจ 

การเขียนบทร้อยกรอง และการเขียนโฆษณาประชาสมัพนัธ์ในงานอาชีพ 
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20000-1106 ภาษาไทยเชิงสร้างสรรค์    0 - 2 - 1

 (Creative Thai) 

จุดประสงค์รายวชิา เพ่ือให ้

1. มีทกัษะในการพูดและเขียนภาษาไทยเชิงสร้างสรรคต์ามหลกัการ 

2. สามารถนาํทกัษะทางภาษาไทยไปใชพ้ฒันาตนเองและงานอาชีพ 

3. เห็นคุณค่าความสาํคญัของการใชภ้าษาไทยเชิงสร้างสรรค ์

สมรรถนะรายวชิา 

1. พูดภาษาไทยเชิงสร้างสรรคต์ามรูปแบบและหลกัการพูด 

2. เขียนภาษาไทยเชิงสร้างสรรคต์ามรูปแบบ โอกาสและหลกัการเขียน 

คําอธิบายรายวชิา 

ปฏิบติัเก่ียวกบัการใชภ้าษาไทยเชิงสร้างสรรค ์การเรียบเรียงถอ้ยคาํ สํานวน โวหาร ภาพลกัษณ์ในภาษา 

การพูด-เล่าเร่ือง การอธิบาย การบรรยาย การพูดโน้มน้าวใจ การนาํเสนอผลงาน การเขียนสรุปความ การเขียน

บรรยาย การเขียนแสดงความคิดเห็นและแสดงความรู้สึกในโอกาสต่าง ๆ การเขียนบทร้อยกรอง และโฆษณา

ประชาสมัพนัธ์ในงานอาชีพ 

 

กลุ่มวชิาภาษาต่างประเทศ 

กลุ่มภาษาองักฤษ 

20000-1201 ภาษาองักฤษในชีวติจริง  0 - 2 - 1 

 (Real Life English) 

จุดประสงค์รายวชิา เพ่ือให ้

1. รู้และเขา้ใจเก่ียวกบัหลกัการใชภ้าษาองักฤษในชีวิตประจาํวนัและในการปฏิบติังาน 

2. สามารถฟัง-ดู พูด อ่านและเขียนภาษาองักฤษในชีวิตประจาํวนัและในการปฏิบติังาน  

3. ตระหนักถึงความสําคัญและเห็นประโยชน์ของการใช้ภาษาองักฤษในชีวิตประจาํวนัและในการ

ปฏิบติังาน  

สมรรถนะรายวชิา 

1. ฟัง-ดูภาษาองักฤษในชีวิตประจาํวนัและในการปฏิบติังาน  

2. สนทนาโตต้อบตามสถานการณ์ในชีวิตประจาํวนัและในการปฏิบติังาน  

3. อ่านขอ้ความ กาํหนดการและป้ายประกาศภาษาองักฤษในชีวิตประจาํวนัและในการปฏิบติังาน 

4. กรอกแบบฟอร์มท่ีใชใ้นชีวิตประจาํวนัและในการปฏิบติังาน  

5. เขียนขอ้ความและจดหมายอิเลก็ทรอนิกส์ในชีวิตประจาํวนัและในการปฏิบติังาน 

6. ใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศพฒันาทกัษะภาษาองักฤษในชีวิตประจาํวนัและในการปฏิบติังาน 
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คําอธิบายรายวชิา 

ปฏิบติัเก่ียวกบัการฟัง-ดู พูด อ่านและเขียนภาษาองักฤษในชีวิตประจาํวนัและในการปฏิบติังาน คาํศพัท ์

สาํนวนภาษาท่ีใชบ่้อย ๆ การสนทนาเก่ียวกบัครอบครัว การศึกษา งานอดิเรก สุขภาพ เทศกาล ทิศทาง ตาํแหน่ง

ท่ีตั้ง การเดินทาง ขั้นตอนการปฏิบติังาน การสนทนาทางโทรศพัท์ การอ่านขอ้ความ กาํหนดการ ป้ายประกาศ  

การกรอกแบบฟอร์ม การเขียนขอ้ความและจดหมายอิเลก็ทรอนิกส์ การใชภ้าษาตามมารยาทสังคมและวฒันธรรม

ของเจา้ของภาษา และการใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศพฒันาทกัษะภาษาองักฤษ 

 

20000-1202 ภาษาองักฤษฟัง - พูด   0 - 2 - 1 

(English Listening and Speaking) 

จุดประสงค์รายวชิา เพ่ือให ้

1. รู้และเขา้ใจเก่ียวกับหลกัการฟังและพูดภาษาองักฤษตามสถานการณ์ในชีวิตประจาํวนัและในการ

ปฏิบติังาน 

2. สามารถฟัง-ดู และพูดภาษาองักฤษตามสถานการณ์ในชีวิตประจาํวนัและการปฏิบติังาน 

3. ตระหนักถึงความสําคัญและเห็นประโยชน์ของการฟังและพูดภาษาองักฤษในชีวิตประจาํวนัและ    

ในการปฏิบติังาน 

สมรรถนะรายวชิา 

1. ฟัง-ดูการส่ือสารดว้ยภาษาองักฤษจากส่ือประเภทต่าง ๆ 

2. ออกเสียงภาษาองักฤษตามหลกัการออกเสียง 

3. สนทนาภาษาองักฤษโตต้อบตามสถานการณ์  

4. ใชภ้าษาองักฤษตามมารยาทสงัคมและวฒันธรรมของเจา้ของภาษา  

5. ใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศพฒันาทกัษะการฟังและการพูดภาษาองักฤษ  

คําอธิบายรายวชิา 

ปฏิบติัเก่ียวกบัการฟัง-ดู และพูดภาษาองักฤษในชีวิตประจาํวนัและการปฏิบติังาน หลกัและวิธีการฟัง 

และพูดภาษาองักฤษ การฟัง-ดูการส่ือสารด้วยภาษาองักฤษจากส่ือประเภทต่าง ๆ การออกเสียงตามหลกัการ 

ออกเสียง การใชค้าํศพัท ์สาํนวน และการสนทนาโตต้อบในสถานการณ์ต่าง ๆ การใชว้จันะภาษาและอวจันะภาษา 

(verbal and non-verbal language) การใช้ภาษาตามมารยาทสังคมและวฒันธรรมของเจ้าของภาษา และการใช้

เทคโนโลยีสารสนเทศพฒันาทกัษะการฟังและการพูดภาษาองักฤษ 
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20000-1203 การอ่านส่ือส่ิงพมิพ์ภาษาองักฤษ   0 - 2 - 1 

(Reading Authentic Materials in English) 

จุดประสงค์รายวชิา เพ่ือให ้

1. รู้และเขา้ใจเก่ียวกบัหลกัการอ่านส่ือส่ิงพิมพภ์าษาองักฤษในชีวิตประจาํวนัและในการปฏิบติังาน 

2. สามารถอ่านส่ือส่ิงพิมพภ์าษาองักฤษชนิดต่าง ๆ ในชีวิตประจาํวนัและในการปฏิบติังาน 

3. ตระหนักถึงความสําคญัและเห็นประโยชน์ของการอ่านภาษาองักฤษในชีวิตประจาํวนัและในการ

ปฏิบติังาน 

สมรรถนะรายวชิา 

1. อ่านสารคดีและหนงัสือพิมพภ์าษาองักฤษ 

2. อ่านเอกสารประชาสมัพนัธ์ ตาราง แผนภาพและแผนภูมิภาษาองักฤษ 

3. อ่านกาํหนดการ บนัทึกขอ้ความ และจดหมายภาษาองักฤษ 

4. ใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศพฒันาทกัษะการอ่านภาษาองักฤษ 

คําอธิบายรายวชิา 

ปฏิบัติ เก่ียวกับการอ่านส่ือส่ิงพิมพ์ภาษาอังกฤษชนิดต่าง ๆ ในชีวิตประจําว ัน หลักและกลวิธี 

การอ่านแบบต่าง ๆ  การอ่านสารคดี บนัเทิงคดี หนงัสือพิมพ ์เอกสารประชาสมัพนัธ์ โฆษณา แผน่พบั แผน่ปลิว โปสการ์ด 

ประกาศ ฉลาก ป้ายประกาศ ป้ายเตือน เคร่ืองหมาย สัญลกัษณ์ ตาราง แผนภาพ แผนภูมิ กาํหนดการ บนัทึกขอ้ความ 

จดหมาย คู่มือ/กฎระเบียบการปฏิบติังาน และการใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือพฒันาทกัษะการอ่านภาษาองักฤษ 

 

20000-1204 การเขียนภาษาองักฤษในชีวติประจําวนั   0 - 2 - 1 

(Everyday English Writing) 

จุดประสงค์รายวชิา เพ่ือให ้

1. รู้และเขา้ใจเก่ียวกบัหลกัการเขียนภาษาองักฤษในชีวิตประจาํวนัและในการปฏิบติังาน 

2. สามารถเขียนภาษาองักฤษในชีวิตประจาํวนัและในการปฏิบติังาน 

3. ตระหนักถึงความสําคญัและเห็นประโยชน์ของการเขียนภาษาองักฤษในชีวิตประจาํวนัและในการ

ปฏิบติังาน 

สมรรถนะรายวชิา  

1. เขียนขอ้มูลบุคคล ขอ้ความและบนัทึกยอ่ภาษาองักฤษ 

2. เขียนบตัรอวยพรภาษาองักฤษในโอกาสต่าง ๆ  

3. เขียนจดหมายส่วนตวัและจดหมายอิเลก็ทรอนิกส์ภาษาองักฤษ 

4. กรอกแบบฟอร์มภาษาองักฤษชนิดต่าง ๆ  

5. ใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศพฒันาทกัษะการเขียนภาษาองักฤษ 

 



42 

หลกัสูตรประกาศนียบตัรวิชาชีพ พทุธศกัราช 2562   หมวดวิชาสมรรถนะแกนกลาง 

คําอธิบายรายวชิา 

ปฏิบติัเก่ียวกบัการเขียนภาษาองักฤษในชีวิตประจาํวนั หลกัและวิธีการเขียนแบบต่าง ๆ การเขียนขอ้มูล

บุคคล ข้อความ บันทึกย่อ บัตรอวยพรในโอกาสต่าง ๆ จดหมายส่วนตัว จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ การกรอก

แบบฟอร์ม การใชภ้าษาตามมารยาทสงัคมและวฒันธรรมของเจา้ของภาษา และการใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศพฒันา

ทกัษะการเขียนภาษาองักฤษ 

 

20000-1205 ภาษาองักฤษสถานประกอบการ                           0 - 2 - 1 

(English for the Workplace) 

จุดประสงค์รายวชิา เพ่ือให ้

1. รู้และเขา้ใจเก่ียวกบัหลกัการใชภ้าษาองักฤษในสถานประกอบการ 

2. สามารถฟัง-ดู พูด อ่านและเขียนภาษาองักฤษตามสถานการณ์ในสถานประกอบการ 

3. ตระหนกัถึงความสาํคญัและเห็นประโยชนข์องการใชภ้าษาองักฤษในสถานประกอบการ 

สมรรถนะรายวชิา 

1. ฟัง-ดูเร่ืองราวเก่ียวกบัการปฏิบติังาน 

2. สนทนาโตต้อบตามสถานการณ์ในสถานประกอบการ 

3. อ่านขอ้มูล กฎระเบียบ ป้ายประกาศและคาํเตือนในสถานประกอบการ 

4. เขียนบนัทึก และกรอกแบบฟอร์มในการปฏิบติังาน 

5. ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศสืบคน้ความกา้วหน้าของงานในสถานประกอบการและฝึกทกัษะการใช้

ภาษาองักฤษ 

คําอธิบายรายวชิา 

ปฏิบัติเก่ียวกับการใช้ภาษาองักฤษในสถานประกอบการ การฟัง-ดู เร่ืองราวเก่ียวกับการปฏิบัติงาน  

การสนทนาโตต้อบเก่ียวกบัการตอ้นรับ ขอ้มูลและโครงสร้างองคก์ร ตาํแหน่งและหนา้ท่ีงาน ทิศทาง ตาํแหน่งท่ีตั้ง 

การซ้ือขาย การใหบ้ริการ การสนทนาทางโทรศพัท ์ขั้นตอนการปฏิบติังาน การอ่านขอ้มูล กฎระเบียบ ป้ายประกาศ  

คาํเตือนท่ีพบในสถานประกอบการ การเขียนบนัทึก การกรอกแบบฟอร์ม และ การใช้เทคโนโลยีพฒันาทกัษะ

ภาษาองักฤษท่ีใชใ้นการปฏิบติังาน  

 

20000-1206 ภาษาองักฤษอนิเทอร์เน็ต   0 - 2 - 1 

(English for the Internet)  

จุดประสงค์รายวชิา เพ่ือให ้

1. รู้และเขา้ใจเก่ียวกบัหลกัการใชภ้าษาองักฤษในเครือข่ายอินเทอร์เน็ต  

2. สามารถฟัง-ดู พูด อ่านและเขียนภาษาองักฤษท่ีเก่ียวขอ้งกบัอินเทอร์เน็ต 

3. ตระหนกัถึงความสาํคญัและเห็นประโยชน์ของการใชอิ้นเทอร์เน็ตเพ่ือสืบคน้ขอ้มูล ติดต่อส่ือสารและ

พฒันาทกัษะทางภาษาองักฤษ 
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สมรรถนะรายวชิา 

1. สืบคน้ขอ้มูลในอินเทอร์เน็ตโดยใชค้าํสาํคญั  

2. อ่านคาํสัง่และปฏิบติัตามคาํสัง่ท่ีปรากฎบนหนา้จอ 

3. นาํเสนอขอ้มูลท่ีสืบคน้จากเวบ็ไซต ์

4. เขียนขอ้ความบนส่ือสังคมออนไลน ์ 

5. ใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศพฒันาทกัษะทางภาษาองักฤษ 

คําอธิบายรายวชิา 

ปฏิบัติเก่ียวกับการใช้ภาษาองักฤษท่ีเก่ียวข้องกับอินเทอร์เน็ต คาํศัพท์ สํานวนและโครงสร้างภาษา        

ท่ีพบเห็นบ่อย ๆ การใช ้Web browsers และ Search engines การอ่านคาํสัง่และปฏิบติัตามคาํสัง่ท่ีปรากฎบนหนา้จอ 

การสืบคน้ข้อมูลเร่ืองท่ีสนใจ/เร่ืองทางวิชาชีพโดยใช้คาํสําคัญ (Keywords) การอ่าน สรุป และนําเสนอข้อมูล 

ท่ีสืบคน้จากเว็บไซต์ (Websites) การเขียนรูปแบบต่าง ๆ บนส่ือสังคมออนไลน์ (Social media) และการใช้ส่ือ

เทคโนโลยีสารสนเทศพฒันาทกัษะทางภาษาองักฤษ 

 

20000-1207 ภาษาองักฤษโครงงาน  0 - 2 - 1 

(English for Project Work) 

จุดประสงค์รายวชิา เพ่ือให ้

1. รู้และเขา้ใจเก่ียวกบัหลกัการทาํโครงงานเป็นภาษาองักฤษ  

2. สามารถใชภ้าษาองักฤษในการทาํโครงงานในเร่ืองท่ีสนใจ  

3. ตระหนกัถึงความสาํคญัและเห็นประโยชนข์องการทาํโครงงานเป็นภาษาองักฤษ 

สมรรถนะรายวชิา  

1. วางแผนการทาํโครงงานในเร่ืองท่ีสนใจหรือบูรณาการกบัสาขาวิชาท่ีเรียน  

2. สืบคน้ขอ้มูลในเร่ืองท่ีสนใจจากแหล่งการเรียนรู้ต่าง ๆ  

3. ทาํโครงงานภาษาองักฤษตามรูปแบบและขั้นตอนการทาํโครงงาน  

4. นาํเสนอโครงงานตามขั้นตอน  

5. ใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศในการจดัทาํโครงงานและพฒันาทกัษะภาษาองักฤษ 

คําอธิบายรายวชิา  

ปฏิบติัเก่ียวกบัการทาํโครงงานเป็นภาษาองักฤษ รูปแบบและขั้นตอนการทาํโครงงาน องค์ประกอบของ

โครงงาน ศพัท ์สาํนวน ประโยค และโครงสร้างภาษาท่ีเก่ียวขอ้งกบัการทาํโครงงาน การวางแผนการทาํโครงงาน

ในเร่ืองท่ีสนใจหรือบูรณาการกบัสาขาวิชาท่ีเรียน การสืบค้นข้อมูลในเร่ืองท่ีสนใจจากแหล่งการเรียนรู้ต่าง ๆ  

การจดัทาํโครงงานตามรูปแบบและขั้นตอน นาํเสนอโครงงานตามขั้นตอน และการใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศใน

การจดัทาํโครงงานและพฒันาทกัษะภาษาองักฤษ 
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20000-1208 ภาษาองักฤษเตรียมความพร้อมเพ่ือการทาํงาน  0 - 2 - 1 

(English for Career Preparation) 

จุดประสงค์รายวชิา เพ่ือให ้

1. รู้และเขา้ใจเก่ียวกบัหลกัการใชภ้าษาองักฤษในการสมคัรงานและการปฏิบติังานอาชีพ  

2. สามารถฟัง-ดู พูด อ่านและเขียนภาษาองักฤษในการสมคัรงานและการปฏิบติังานอาชีพ  

3. ตระหนักถึงความสําคัญและเห็นประโยชน์ของการใช้ภาษาอังกฤษเพ่ือการสมัครงานและ 

การปฏิบติังานอาชีพ  

สมรรถนะรายวชิา  

1. อ่านประกาศรับสมคัรงาน  

2. เขียนจดหมายสมคัรงานและประวติัยอ่  

3. กรอกแบบฟอร์มใบสมคัรงาน  

4. สนทนาตามสถานการณ์การในการปฏิบติังานอาชีพ  

5. ใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศพฒันาทกัษะภาษาองักฤษเพ่ือการสมคัรงานและการปฏิบติังานอาชีพ  

คําอธิบายรายวชิา  

ปฏิบติัเก่ียวกบัการฟัง-ดู พูด อ่านและเขียนภาษาองักฤษท่ีเก่ียวขอ้งกบัการสมคัรงานและการปฏิบติังาน

อาชีพ การอ่านประกาศรับสมคัรงาน การเขียนจดหมายสมคัรงานและประวติัย่อ การกรอกแบบฟอร์มใบสมคัรงาน 

การสมคัรงานออนไลน์ การสัมภาษณ์งาน คาํศัพท์ สํานวนประโยคท่ีใช้ในการปฏิบัติงาน การสนทนาตาม

สถานการณ์ในการปฏิบติังานอาชีพ และการใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศพฒันาทกัษะภาษาองักฤษเพ่ือการสมคัรงาน

และการปฏิบติังานอาชีพ 

 

20000-1209 ภาษาองักฤษสําหรับงานช่างอุตสาหกรรม  0 - 2 - 1 

(English for Industrial Trades) 

จุดประสงค์รายวชิา เพ่ือให ้

1. รู้และเขา้ใจเก่ียวกบัหลกัการใชภ้าษาองักฤษสาํหรับงานช่างอุตสาหกรรม 

2. สามารถฟัง-ดู พูด อ่านและเขียนภาษาองักฤษในงานช่างอุตสาหกรรม 

3. ตระหนกัถึงความสาํคญัและเห็นประโยชนข์องการใชภ้าษาองักฤษในงานช่างอุตสาหกรรม 

สมรรถนะรายวชิา 

1. อ่านคู่มือ ช่ือวสัดุ อุปกรณ์และเคร่ืองมือในการปฏิบติังานช่างอุตสาหกรรม 

2. อ่านเคร่ืองหมาย สญัลกัษณ์ ประกาศ คาํเตือนเก่ียวกบัความปลอดภยัในสถานท่ีปฏิบติังาน 

3. นาํเสนอขั้นตอนการปฏิบติังานช่างอุตสาหกรรม 

4. เขียนรายงานการปฏิบติังานช่างอุตสาหกรรม 

5. ใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศพฒันาทกัษะภาษาองักฤษในงานช่างอุตสาหกรรม 
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คําอธิบายรายวชิา 

ปฏิบติัเก่ียวกบัการฟัง-ดู พูด อ่านและเขียนภาษาองักฤษในการปฏิบติังานช่างอุตสาหกรรม การอ่านคู่มือ 

ช่ือวสัดุอุปกรณ์ เคร่ืองมือในการทาํงาน คุณลกัษณะเฉพาะของเคร่ืองมือ ขนาด สัดส่วน รูปทรง เคร่ืองหมาย 

สัญลกัษณ์ ประกาศ คาํเตือนเก่ียวกบัความปลอดภยัในสถานท่ีปฏิบติังาน กฎระเบียบ การปฏิบติังาน ขั้นตอนการ

ปฏิบติังาน การเขียนรายงานและการกรอกแบบฟอร์มการปฏิบติังาน และการใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศพฒันาทกัษะ

ภาษาองักฤษในงานช่างอุตสาหกรรม 

 

กลุ่มภาษาต่างประเทศอ่ืน  
 

20000-1220 ภาษาจีนเพ่ือการส่ือสารในชีวิตประจําวนั   0 - 2 - 1 

       (Chinese Communication in Daily Life) 

จุดประสงค์รายวชิา เพ่ือให ้

1. รู้และเขา้ใจเก่ียวกบัหลกัการใชภ้าษาจีนในชีวิตประจาํวนัตามมารยาทสงัคมและวฒันธรรมของเจา้ของภาษา 

2. สามารถฟัง พูด อ่านและเขียนภาษาจีนตามสถานการณ์ต่าง ๆ ในชีวิตประจาํวนั 

3. ตระหนกัถึงความสาํคญัและเห็นประโยชนข์องการใชภ้าษาจีนในชีวิตประจาํวนั 

สมรรถนะรายวชิา 

1. ฟังและออกเสียงอกัษรภาษาจีน 

2. อ่านคาํและประโยคตามหลกัการออกเสียงภาษาจีน 

3. สนทนาในสถานการณ์ชีวิตประจาํวนั 

4. เขียนอกัษรจีนตามหลกัการเขียนภาษาจีน 

5. ใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศพฒันาทกัษะภาษาจีนในชีวิตประจาํวนั 

คําอธิบายรายวชิา 

ปฏิบติัเก่ียวกบัการฟัง-ดู พูด อ่านและเขียนภาษาจีนในชีวิตประจาํวนัตามมารยาทสังคมและวฒันธรรม

ของเจ้าของภาษา การฟัง-ดูและออกเสียงอกัษรภาษาจีน การอ่านคาํและประโยค การใช้คาํศัพท์ สํานวน การ

สนทนาในสถานการณ์ชีวิตประจาํวนั การเขียนอกัษรจีน และการใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศพฒันาทกัษะภาษาจีนใน

ชีวิตประจาํวนั 
 

20000-1221 ภาษาจีนเพ่ือการส่ือสารในงานอาชีพ  0 - 2 - 1 

       (Chinese Communication at Work) 

  วิชาบงัคบัก่อน : 20000-1220 ภาษาจีนเพ่ือการส่ือสารในชีวิตประจาํวนั 

จุดประสงค์รายวชิา เพ่ือให ้ 

1. รู้และเขา้ใจเก่ียวกบัหลกัการใชภ้าษาจีนในงานอาชีพ 

2. สามารถฟัง-ดู พูด อ่านและเขียนภาษาจีนตามสถานการณ์ต่าง ๆ ในงานอาชีพ 

3. ตระหนกัถึงความสาํคญัและเห็นประโยชนข์องการใชภ้าษาจีนในงานอาชีพ 
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สมรรถนะรายวชิา 

1. ฟัง-ดูการใชภ้าษาจีนในสถานการณ์งานอาชีพ 

2. สนทนาโตต้อบในสถานการณ์ต่าง ๆ ในงานอาชีพ 

3. อ่านขอ้ความและเร่ืองสั้น ๆ ภาษาจีนเก่ียวกบังานอาชีพ 

4. เขียนคาํศพัท ์สาํนวนภาษาจีนง่าย ๆ ในงานอาชีพ 

คําอธิบายรายวชิา 

ปฏิบัติเก่ียวกบัการฟัง-ดู พูด อ่านและเขียนภาษาจีนในงานอาชีพ ฟัง-ดูการใช้ภาษาจีนในสถานการณ์ 

งานอาชีพ การสนทนาโตต้อบในสถานการณ์ต่าง ๆ ในงานอาชีพ การอ่านขอ้ความ เร่ืองสั้น ๆ การเขียนคาํศพัท ์

สาํนวน รูปประโยคเบ้ืองตน้ และการใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศพฒันาทกัษะภาษาจีนในงานอาชีพ 

 

20000-1222 ภาษาญีปุ่่นเพ่ือการส่ือสารในชีวติประจําวนั  0 - 2 - 1 

       (Japanese Communication in Daily Life) 

จุดประสงค์รายวชิา เพ่ือให ้

1. รู้และเขา้ใจเก่ียวกบัหลกัการใช้ภาษาญ่ีปุ่นในชีวิตประจาํวนัตามมารยาทสังคมและวฒันธรรมของ

เจา้ของภาษา 

2. สามารถฟัง-ดู พูด อ่านและเขียนภาษาญ่ีปุ่นตามสถานการณ์ต่าง ๆ ในชีวิตประจาํวนั 

3. ตระหนกัถึงความสาํคญัและเห็นประโยชนข์องการใชภ้าษาญ่ีปุ่นในชีวิตประจาํวนั 

สมรรถนะรายวชิา 

1. ฟังและออกเสียงอกัษรภาษาญ่ีปุ่น 

2. อ่านคาํและประโยคตามหลกัการออกเสียงภาษาญ่ีปุ่น 

3. สนทนาในสถานการณ์ชีวิตประจาํวนั 

4. เขียนอกัษรญ่ีปุ่นตามหลกัการเขียนภาษาญ่ีปุ่น 

5. ใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศพฒันาทกัษะภาษาญ่ีปุ่นในชีวิตประจาํวนั 

คําอธิบายรายวชิา 

ปฏิบติัเก่ียวกบัการฟัง-ดู พูด อ่านและเขียนภาษาญ่ีปุ่นในชีวิตประจาํวนัตามมารยาทสังคมและวฒันธรรม

ของเจ้าของภาษา การฟัง-ดูและออกเสียงอักษรภาษาญ่ีปุ่น การอ่านคําและประโยค การใช้คําศัพท์ สํานวน  

การสนทนาในสถานการณ์ชีวิตประจาํวนั การเขียนอกัษรญ่ีปุ่น และการใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศพฒันาทกัษะ

ภาษาญ่ีปุ่นในชีวิตประจาํวนั 
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20000-1223 ภาษาญีปุ่่นเพ่ือการส่ือสารในงานอาชีพ  0 - 2 - 1 

(Japanese Communication at Work) 

  วิชาบงัคบัก่อน : 20000-1222 ภาษาญ่ีปุ่นเพ่ือการส่ือสารในชีวิตประจาํวนั 

จุดประสงค์รายวชิา เพ่ือให ้ 

1. รู้และเขา้ใจเก่ียวกบัหลกัการใชภ้าษาญ่ีปุ่นในงานอาชีพ 

2. สามารถฟัง-ดู พูด อ่านและเขียนภาษาญ่ีปุ่นตามสถานการณ์ต่าง ๆ ในงานอาชีพ 

3. ตระหนกัถึงความสาํคญัและเห็นประโยชนข์องการใชภ้าษาญ่ีปุ่นในงานอาชีพ 

สมรรถนะรายวชิา 

1. ฟัง-ดูการใชภ้าษาญ่ีปุ่นในสถานการณ์งานอาชีพ 

2. สนทนาโตต้อบในสถานการณ์ต่าง ๆ ในงานอาชีพ 

3. อ่านขอ้ความและเร่ืองสั้น ๆ ภาษาญ่ีปุ่นเก่ียวกบังานอาชีพ 

4. เขียนคาํศพัท ์สาํนวนภาษาญ่ีปุ่นง่าย ๆ ในงานอาชีพ 

คําอธิบายรายวชิา 

ปฏิบติัเก่ียวกบัการฟัง-ดู พูด อ่านและเขียนภาษาญ่ีปุ่นในงานอาชีพ ฟัง-ดูการใชภ้าษาญ่ีปุ่นในสถานการณ์

งานอาชีพ การสนทนาโตต้อบในสถานการณ์ต่าง ๆ ในงานอาชีพ การอ่านขอ้ความ เร่ืองสั้น ๆ การเขียนคาํศพัท ์

สาํนวน รูปประโยคเบ้ืองตน้ และการใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศพฒันาทกัษะภาษาญ่ีปุ่นในงานอาชีพ 

 

20000-1224   ภาษาเกาหลเีพ่ือการส่ือสารในชีวติประจําวนั  0 - 2 - 1 

       (Korean Communication in Daily Life) 

จุดประสงค์รายวชิา เพ่ือให ้

1. รู้และเขา้ใจเก่ียวกบัหลกัการใช้ภาษาเกาหลีในชีวิตประจาํวนัตามมารยาทสังคมและวฒันธรรมของ

เจา้ของภาษา 

2. สามารถฟัง-ดู พูด อ่านและเขียนภาษาเกาหลีตามสถานการณ์ต่าง ๆ ในชีวิตประจาํวนั 

3. ตระหนกัถึงความสาํคญัและเห็นประโยชนข์องการใชภ้าษาเกาหลีในชีวิตประจาํวนั 

สมรรถนะรายวชิา 

1. ฟังและออกเสียงอกัษรภาษาเกาหลี 

2. อ่านคาํและประโยค ตามหลกัการออกเสียงภาษาเกาหลี 

3. สนทนาในสถานการณ์ชีวิตประจาํวนั 

4. เขียนอกัษรเกาหลีตามหลกัการเขียนภาษาเกาหลี 

5. ใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศพฒันาทกัษะภาษาเกาหลีในชีวิตประจาํวนั 
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คําอธิบายรายวชิา 

ปฏิบติัเก่ียวกบัการฟัง-ดู พูด อ่านและเขียนภาษาเกาหลีในชีวิตประจาํวนัตามมารยาทสงัคมและวฒันธรรม

ของเจ้าของภาษา การฟัง-ดูและออกเสียงอักษรภาษาเกาหลี การอ่านคาํและประโยค การใช้คําศัพท์ สํานวน  

การสนทนาในสถานการณ์ชีวิตประจาํวนั การเขียนอกัษรเกาหลี และการใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศพฒันาทกัษะ

ภาษาเกาหลีในชีวิตประจาํวนั 

 

20000-1225 ภาษาเกาหลเีพ่ือการส่ือสารในงานอาชีพ  0 - 2 - 1 

       (Korean Communication at Work) 

  วิชาบงัคบัก่อน : 20000-1224 ภาษาเกาหลีเพ่ือการส่ือสารในชีวิตประจาํวนั 

จุดประสงค์รายวชิา เพ่ือให ้ 

1. รู้และเขา้ใจเก่ียวกบัหลกัการใชภ้าษาเกาหลีในงานอาชีพ 

2. สามารถฟัง-ดู พูด อ่านและเขียนภาษาเกาหลีตามสถานการณ์ต่าง ๆ ในงานอาชีพ 

3. ตระหนกัถึงความสาํคญัและเห็นประโยชนข์องการใชภ้าษาเกาหลีในงานอาชีพ 

สมรรถนะรายวชิา 

1. ฟัง-ดูการใชภ้าษาเกาหลีในสถานการณ์งานอาชีพ 

2. สนทนาโตต้อบในสถานการณ์ต่าง ๆ ในงานอาชีพ 

3. อ่านขอ้ความและเร่ืองสั้น ๆ ภาษาเกาหลีเก่ียวกบังานอาชีพ 

4. เขียนคาํศพัท ์สาํนวนภาษาเกาหลีง่าย ๆ ในงานอาชีพ 

คําอธิบายรายวชิา 

ปฏิบัติเก่ียวกับการฟัง-ดู พูด อ่านและเขียนภาษาเกาหลีในงานอาชีพ ฟัง-ดูการใช้ภาษาเกาหลีใน

สถานการณ์งานอาชีพ การสนทนาโตต้อบในสถานการณ์ต่าง ๆ ในงานอาชีพ การอ่านขอ้ความ เร่ืองสั้น ๆ การเขียน

คาํศพัท ์สาํนวน รูปประโยคเบ้ืองตน้ และการใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศพฒันาทกัษะภาษาเกาหลีในงานอาชีพ 

 

20000-1226 ภาษาเวยีดนามเพ่ือการส่ือสารในชีวติประจําวนั  0 - 2 - 1 

       (Vietnamese Communication in Daily Life) 

จุดประสงค์รายวชิา เพ่ือให ้ 

1. รู้และเขา้ใจเก่ียวกบัหลกัการใชภ้าษาเวียดนามในชีวิตประจาํวนัตามมารยาทสังคมและวฒันธรรมของ

เจา้ของภาษา 

2. สามารถฟัง-ดู พูด อ่านและเขียนภาษาเวียดนามตามสถานการณ์ต่าง ๆ ในชีวิตประจาํวนั 

3. ตระหนกัถึงความสาํคญัและเห็นประโยชนข์องการใชภ้าษาเวียดนามในชีวิตประจาํวนั 
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หลกัสูตรประกาศนียบตัรวิชาชีพ พทุธศกัราช 2562   หมวดวิชาสมรรถนะแกนกลาง 

สมรรถนะรายวชิา 

1. ฟังและออกเสียงอกัษรภาษาเวียดนาม 

2. อ่านคาํและประโยคตามหลกัการออกเสียงภาษาเวียดนาม 

3. สนทนาในสถานการณ์ชีวิตประจาํวนั 

4. เขียนอกัษรเวียดนามตามหลกัการเขียนภาษาเวียดนาม 

5. ใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศพฒันาทกัษะภาษาเวียดนามในชีวิตประจาํวนั 

คําอธิบายรายวชิา 

ปฏิบัติเก่ียวกับการฟัง-ดู พูด อ่านและเขียนภาษาเวียดนามในชีวิตประจาํวนัตามมารยาทสังคมและ

วฒันธรรมของเจา้ของภาษา การฟัง-ดูและออกเสียงอกัษรภาษาเวียดนาม การอ่านคาํและประโยค การใชค้าํศพัท ์

สํานวน การสนทนาในสถานการณ์ชีวิตประจาํวนั การเขียนอกัษรเวียดนาม และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ

พฒันาทกัษะภาษาเวียดนามในชีวิตประจาํวนั 

 

20000-1227 ภาษาเวยีดนามเพ่ือการส่ือสารในงานอาชีพ  0 - 2 - 1 

       (Vietnamese Communication at Work) 

  วิชาบงัคบัก่อน : 20000-1226 ภาษาเวียดนามเพ่ือการส่ือสารในชีวิตประจาํวนั 

จุดประสงค์รายวชิา เพ่ือให ้ 

1. รู้และเขา้ใจเก่ียวกบัหลกัการใชภ้าษาเวียดนามในงานอาชีพ 

2. สามารถฟัง-ดู พูด อ่านและเขียนภาษาเวียดนามตามสถานการณ์ต่าง ๆ ในงานอาชีพ 

3. ตระหนกัถึงความสาํคญัและเห็นประโยชนข์องการใชภ้าษาเวียดนามในงานอาชีพ 

สมรรถนะรายวชิา 

1. ฟัง-ดูการใชภ้าษาเวียดนามในสถานการณ์งานอาชีพ 

2. สนทนาโตต้อบในสถานการณ์ต่าง ๆ ในงานอาชีพ 

3. อ่านขอ้ความและเร่ืองสั้น ๆ ภาษาเวียดนามเก่ียวกบังานอาชีพ 

4. เขียนคาํศพัท ์สาํนวนภาษาเวียดนามง่าย ๆ ในงานอาชีพ 

คําอธิบายรายวชิา 

ปฏิบัติเก่ียวกับการฟัง-ดู พูด อ่านและเขียนภาษาเวียดนามในงานอาชีพ ฟัง-ดูการใช้ภาษาเวียดนาม 

ในสถานการณ์งานอาชีพ การสนทนาโตต้อบในสถานการณ์ต่าง ๆ ในงานอาชีพ การอ่านข้อความ เร่ืองสั้น ๆ  

การเขียนคาํศัพท์ สํานวน รูปประโยคเบ้ืองต้น และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศพัฒนาทักษะภาษาเวียดนาม 

ในงานอาชีพ 
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20000-1228 ภาษาอนิโดนีเซียเพ่ือการส่ือสารในชีวติประจําวนั  0 - 2 - 1 

       (Indonesian Communication in Daily Life) 

จุดประสงค์รายวชิา เพ่ือให ้ 

1. รู้และเขา้ใจเก่ียวกบัหลกัการใชภ้าษาอินโดนีเซียในชีวิตประจาํวนัตามมารยาทสังคมและวฒันธรรม

ของเจา้ของภาษา  

2. สามารถฟัง-ดู พูด อ่านและเขียนภาษาอินโดนีเซียตามสถานการณ์ต่าง ๆ ในชีวิต ประจาํวนั 

3. ตระหนกัถึงความสาํคญัและเห็นประโยชนข์องการใชภ้าษาอินโดนีเซียในชีวิตประจาํวนั 

สมรรถนะรายวชิา 

1. ฟังและออกเสียงอกัษรภาษาอินโดนีเซีย 

2. อ่านคาํและประโยคตามหลกัการออกเสียงภาษาอินโดนีเซีย 

3. สนทนาในสถานการณ์ชีวิตประจาํวนั 

4. เขียนอกัษรอินโดนีเซียตามหลกัการเขียนภาษาอินโดนีเซีย 

5. ใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศพฒันาทกัษะภาษาอินโดนีเซียในชีวิตประจาํวนั 

คําอธิบายรายวชิา 

ปฏิบัติเก่ียวกับการฟัง-ดู พูด อ่านและเขียนภาษาอินโดนีเซียในชีวิตประจาํวนัตามมารยาทสังคมและ

วฒันธรรมของเจา้ของภาษา การฟัง-ดูและออกเสียงอกัษรภาษาอินโดนีเซีย การอ่านคาํและประโยค การใชค้าํศพัท ์

สํานวน การสนทนาในสถานการณ์ชีวิตประจาํวนั การเขียนอกัษรอินโดนีเซีย และการใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศ

พฒันาทกัษะภาษาอินโดนีเซียในชีวิตประจาํวนั 

 

20000-1229 ภาษาอนิโดนีเซียเพ่ือการส่ือสารในงานอาชีพ  0 - 2 - 1 

       (Indonesian Communication at Work) 

  วิชาบงัคบัก่อน : 20000-1228 ภาษาอินโดนีเซียเพ่ือการส่ือสารในชีวิตประจาํวนั 

จุดประสงค์รายวชิา เพ่ือให ้ 

1. รู้และเขา้ใจเก่ียวกบัหลกัการใชภ้าษาอินโดนีเซียในงานอาชีพ 

2. สามารถฟัง-ดู พูด อ่านและเขียนภาษาอินโดนีเซียตามสถานการณ์ต่าง ๆ ในงานอาชีพ 

3. ตระหนกัถึงความสาํคญัและเห็นประโยชนข์องการใชภ้าษาอินโดนีเซียในงานอาชีพ 

สมรรถนะรายวชิา 

1. ฟัง-ดูการใชภ้าษาอินโดนีเซียในสถานการณ์งานอาชีพ 

2. สนทนาโตต้อบในสถานการณ์ต่าง ๆ ในงานอาชีพ 

3. อ่านขอ้ความและเร่ืองสั้น ๆ ภาษาอินโดนีเซียเก่ียวกบังานอาชีพ 

4. เขียนคาํศพัท ์สาํนวนภาษาอินโดนีเซียง่าย ๆ ในงานอาชีพ 

 



51 
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คําอธิบายรายวชิา 

ปฏิบติัเก่ียวกบัการฟัง-ดู พูด อ่านและเขียนภาษาอินโดนีเซียในงานอาชีพ ฟัง-ดูการใชภ้าษาอินโดนีเซียใน

สถานการณ์งานอาชีพ การสนทนาโตต้อบในสถานการณ์ต่าง ๆ ในงานอาชีพ การอ่านขอ้ความ เร่ืองสั้น ๆ การเขียน

คาํศพัท ์สาํนวน รูปประโยคเบ้ืองตน้ และการใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศพฒันาทกัษะภาษาอินโดนีเซียในงานอาชีพ 

 

20000-1230 ภาษาพม่าเพ่ือการส่ือสารในชีวติประจําวนั  0 - 2 - 1 

       (Burmese Communication in Daily Life) 

จุดประสงค์รายวชิา เพ่ือให ้ 

1. รู้และเข้าใจเก่ียวกับหลกัการใช้ภาษาพม่าในชีวิตประจาํวนัตามมารยาทสังคมและวฒันธรรมของ

เจา้ของภาษา 

2. สามารถฟัง-ดู พูด อ่านและเขียนภาษาพม่าตามสถานการณ์ต่าง ๆ ในชีวิตประจาํวนั 

3. ตระหนกัถึงความสาํคญัและเห็นประโยชนข์องการใชภ้าษาพม่าในชีวิตประจาํวนั 

สมรรถนะรายวชิา 

1. ฟังและออกเสียงอกัษรภาษาพม่า 

2. อ่านคาํและประโยคตามหลกัการออกเสียงภาษาพม่า 

3. สนทนาในสถานการณ์ชีวิตประจาํวนั 

4. เขียนอกัษรพม่าตามหลกัการเขียนภาษาพม่า 

5. ใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศพฒันาทกัษะภาษาพม่าในชีวิตประจาํวนั 

คําอธิบายรายวชิา 

ปฏิบติัเก่ียวกบัการฟัง-ดู พูด อ่านและเขียนภาษาพม่าในชีวิตประจาํวนัตามมารยาทสังคมและวฒันธรรม

ของเจ้าของภาษา การฟัง-ดูและออกเสียงอักษรภาษาพม่า การอ่านคําและประโยค การใช้คําศัพท์ สํานวน  

การสนทนาในสถานการณ์ชีวิตประจาํวนั การเขียนอกัษรพม่า และการใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศพฒันาทกัษะภาษา

พม่าในชีวิตประจาํวนั 

 

20000-1231 ภาษาพม่าเพ่ือการส่ือสารในงานอาชีพ  0 - 2 - 1 

       (Burmese Communication at Work) 

  วิชาบงัคบัก่อน : 20000-1230 ภาษาพม่าเพ่ือการส่ือสารในชีวิตประจาํวนั 

จุดประสงค์รายวชิา เพ่ือให ้ 

1. รู้และเขา้ใจเก่ียวกบัหลกัการใชภ้าษาพม่าในงานอาชีพ 

2. สามารถฟัง-ดู พูด อ่านและเขียนภาษาพม่าตามสถานการณ์ต่าง ๆ ในงานอาชีพ 

3. ตระหนกัถึงความสาํคญัและเห็นประโยชนข์องการใชภ้าษาพม่าในงานอาชีพ 
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สมรรถนะรายวชิา 

1. ฟัง-ดูการใชภ้าษาพม่าในสถานการณ์งานอาชีพ 

2. สนทนาโตต้อบในสถานการณ์ต่าง ๆ ในงานอาชีพ 

3. อ่านขอ้ความและเร่ืองสั้น ๆ ภาษาพม่าเก่ียวกบังานอาชีพ 

4. เขียนคาํศพัท ์สาํนวนภาษาพม่าง่าย ๆ ในงานอาชีพ 

คําอธิบายรายวชิา 

ปฏิบติัเก่ียวกบัการฟัง-ดู พูด อ่านและเขียนภาษาพม่าในงานอาชีพ ฟัง-ดูการใชภ้าษาพม่าในสถานการณ์

งานอาชีพ การสนทนาโตต้อบในสถานการณ์ต่าง ๆ ในงานอาชีพ การอ่านขอ้ความ เร่ืองสั้น ๆ การเขียนคาํศพัท ์

สาํนวน รูปประโยคเบ้ืองตน้ และการใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศพฒันาทกัษะภาษาพม่าในงานอาชีพ 

 

20000-1232 ภาษาเขมรเพ่ือการส่ือสารในชีวติประจําวนั  0 - 2 - 1 

       (Khmer Communication in Daily Life) 

จุดประสงค์รายวชิา เพ่ือให ้ 

1. รู้และเขา้ใจเก่ียวกบัหลกัการใช้ภาษาเขมรในชีวิตประจาํวนัตามมารยาทสังคมและวฒันธรรมของ

เจา้ของภาษา 

2. สามารถฟัง-ดู พูด อ่านและเขียนภาษาเขมรตามสถานการณ์ต่าง ๆ ในชีวิตประจาํวนั 

3. ตระหนกัถึงความสาํคญัและเห็นประโยชนข์องการใชภ้าษาเขมรในชีวิตประจาํวนั 

สมรรถนะรายวชิา 

1. ฟังและออกเสียงอกัษรภาษาเขมร 

2. อ่านคาํและประโยคตามหลกัการออกเสียงภาษาเขมร 

3. สนทนาในสถานการณ์ชีวิตประจาํวนั 

4. เขียนอกัษรเขมรตามหลกัการเขียนภาษาเขมร 

5. ใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศพฒันาทกัษะภาษาเขมรในชีวิตประจาํวนั 

คําอธิบายรายวชิา 

ปฏิบติัเก่ียวกบัการฟัง-ดู พูด อ่านและเขียนภาษาเขมรในชีวิตประจาํวนัตามมารยาทสังคมและวฒันธรรม

ของเจ้าของภาษา การฟัง-ดูและออกเสียงอักษรภาษาเขมร การอ่านคําและประโยค การใช้คําศัพท์ สํานวน  

การสนทนาในสถานการณ์ชีวิตประจาํวนั การเขียนอกัษรเขมร และการใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศพฒันาทกัษะภาษา

เขมรในชีวิตประจาํวนั 
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20000-1233 ภาษาเขมรเพ่ือการส่ือสารในงานอาชีพ  0 - 2 - 1 

       (Khmer Communication at Work) 

  วิชาบงัคบัก่อน : 20000-1232 ภาษาเขมรเพ่ือการส่ือสารในชีวิตประจาํวนั 

จุดประสงค์รายวชิา เพ่ือให ้ 

1. รู้และเขา้ใจเก่ียวกบัหลกัการใชภ้าษาเขมรในงานอาชีพ 

2. สามารถฟัง-ดู พูด อ่านและเขียนภาษาเขมรตามสถานการณ์ต่าง ๆ ในงานอาชีพ 

3. ตระหนกัถึงความสาํคญัและเห็นประโยชนข์องการใชภ้าษาเขมรในงานอาชีพ 

สมรรถนะรายวชิา 

1. ฟัง-ดูการใชภ้าษาเขมรในสถานการณ์งานอาชีพ 

2. สนทนาโตต้อบในสถานการณ์ต่าง ๆ ในงานอาชีพ 

3. อ่านขอ้ความและเร่ืองสั้น ๆ ภาษาเขมรเก่ียวกบังานอาชีพ 

4. เขียนคาํศพัท ์สาํนวนภาษาเขมรง่าย ๆ ในงานอาชีพ 

คําอธิบายรายวชิา 

ปฏิบติัเก่ียวกบัการฟัง-ดู พูด อ่านและเขียนภาษาเขมรในงานอาชีพ ฟัง-ดูการใชภ้าษาเขมรในสถานการณ์

งานอาชีพ การสนทนาโตต้อบในสถานการณ์ต่าง ๆ ในงานอาชีพ การอ่านขอ้ความ เร่ืองสั้น ๆ การเขียนคาํศพัท ์

สาํนวน รูปประโยคเบ้ืองตน้ และการใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศพฒันาทกัษะภาษาเขมรในงานอาชีพ 

 

20000-1234 ภาษาลาวเพ่ือการส่ือสารในชีวติประจําวนั  0 - 2 - 1 

       (Laotian Communication in Daily Life) 

จุดประสงค์รายวชิา เพ่ือให ้ 

1. รู้และเข้าใจเก่ียวกบัหลกัการใช้ภาษาลาวในชีวิตประจาํวนัตามมารยาทสังคมและวฒันธรรมของ

เจา้ของภาษา 

2. สามารถฟัง-ดู พูด อ่านและเขียนภาษาลาวตามสถานการณ์ต่าง ๆ ในชีวิตประจาํวนั 

3. ตระหนกัถึงความสาํคญัและเห็นประโยชนข์องการใชภ้าษาลาวในชีวิตประจาํวนั 

สมรรถนะรายวชิา 

1. ฟังและออกเสียงอกัษรภาษาลาว 

2. อ่านคาํและประโยคตามหลกัการออกเสียงภาษาลาว 

3. สนทนาในสถานการณ์ชีวิตประจาํวนั 

4. เขียนอกัษรลาวตามหลกัการเขียนภาษาลาว 

5. ใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศพฒันาทกัษะภาษาลาวในชีวิตประจาํวนั 
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คําอธิบายรายวชิา 

ปฏิบติัเก่ียวกบัการฟัง-ดู พูด อ่านและเขียนภาษาลาวในชีวิตประจาํวนัตามมารยาทสังคมและวฒันธรรม

ของเจา้ของภาษา การฟัง-ดูและออกเสียงอกัษรภาษาลาว การอ่านคาํและประโยค การใช้คาํศพัท์ สํานวน การ

สนทนาในสถานการณ์ชีวิตประจาํวนั การเขียนอกัษรลาว และการใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศพฒันาทกัษะภาษาลาว

ในชีวิตประจาํวนั 

 

20000-1235 ภาษาลาวเพ่ือการส่ือสารในงานอาชีพ  0 - 2 - 1 

       (Laotian Communication at Work) 

  วิชาบงัคบัก่อน : 20000-1234 ภาษาลาวเพ่ือการส่ือสารในชีวิตประจาํวนั 

จุดประสงค์รายวชิา เพ่ือให ้ 

1. รู้และเขา้ใจเก่ียวกบัหลกัการใชภ้าษาลาวในงานอาชีพ 

2. สามารถฟัง-ดู พูด อ่านและเขียนภาษาลาวตามสถานการณ์ต่าง ๆ ในงานอาชีพ 

3. ตระหนกัถึงความสาํคญัและเห็นประโยชนข์องการใชภ้าษาลาวในงานอาชีพ 

สมรรถนะรายวชิา 

1. ฟัง-ดูการใชภ้าษาลาวในสถานการณ์งานอาชีพ 

2. สนทนาโตต้อบในสถานการณ์ต่าง ๆ ในงานอาชีพ 

3. อ่านขอ้ความและเร่ืองสั้น ๆ ภาษาลาวเก่ียวกบังานอาชีพ 

4. เขียนคาํศพัทส์าํนวนภาษาลาวง่าย ๆ ในงานอาชีพ 

คําอธิบายรายวชิา 

ปฏิบติัเก่ียวกบัการฟัง-ดู พูด อ่านและเขียนภาษาลาวในงานอาชีพ ฟัง-ดูการใชภ้าษาลาวในสถานการณ์งาน

อาชีพ การสนทนาโตต้อบในสถานการณ์ต่าง ๆ ในงานอาชีพ การอ่านขอ้ความ เร่ืองสั้น ๆ การเขียนคาํศพัท ์สาํนวน 

รูปประโยคเบ้ืองตน้ และการใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศพฒันาทกัษะภาษาลาวในงานอาชีพ 

 

20000-1236 ภาษามาเลเซียเพ่ือการส่ือสารในชีวติประจําวนั  0 - 2 - 1 

       (Malaysian Communication in Daily Life) 

จุดประสงค์รายวชิา เพ่ือให ้ 

1. รู้และเขา้ใจเก่ียวกบัหลกัการใชภ้าษามาเลเซียในชีวิตประจาํวนัตามมารยาทสังคมและวฒันธรรมของ

เจา้ของภาษา 

2. สามารถฟัง-ดู พูด อ่านและเขียนภาษามาเลเซียตามสถานการณ์ต่าง ๆ ในชีวิตประจาํวนั 

3. ตระหนกัถึงความสาํคญัและเห็นประโยชนข์องการใชภ้าษามาเลเซียในชีวิตประจาํวนั 
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สมรรถนะรายวชิา 

1. ฟังและออกเสียงอกัษรภาษาบามาเลเซีย 

2. อ่านคาํและประโยคตามหลกัการออกเสียงภาษามาเลเซีย 

3. สนทนาในสถานการณ์ชีวิตประจาํวนั 

4. เขียนอกัษรมาเลเซียตามหลกัการเขียนภาษามาเลเซีย 

5. ใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศพฒันาทกัษะภาษามาเลเซียในชีวิตประจาํวนั 

คําอธิบายรายวชิา 

ปฏิบัติเก่ียวกับการฟัง-ดู พูด อ่านและเขียนภาษามาเลเซียในชีวิตประจําวนัตามมารยาทสังคมและ

วฒันธรรมของเจา้ของภาษา การฟัง-ดูและออกเสียงอกัษรภาษามาเลเซีย การอ่านคาํและประโยค การใชค้าํศพัท ์

สาํนวน การสนทนาในสถานการณ์ชีวิตประจาํวนั การเขียนอกัษรภาษามาเลเซีย และการใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศ

พฒันาทกัษะภาษามาเลเซียในชีวิตประจาํวนั 

 

20000-1237 ภาษามาเลเซียเพ่ือการส่ือสารในงานอาชีพ  0 - 2 - 1 

       (Malaysian Communication at Work) 

  วิชาบงัคบัก่อน : 20000-1236 ภาษามาเลเซียเพ่ือการส่ือสารในชีวิตประจาํวนั 

จุดประสงค์รายวชิา เพ่ือให ้ 

1. รู้และเขา้ใจเก่ียวกบัหลกัการใชภ้าษามาเลเซียในงานอาชีพ 

2. สามารถฟัง-ดู พูด อ่านและเขียนภาษามาเลเซียตามสถานการณ์ต่าง ๆ ในงานอาชีพ 

3. ตระหนกัถึงความสาํคญัและเห็นประโยชนข์องการใชภ้าษามาเลเซียในงานอาชีพ 

สมรรถนะรายวชิา 

1. ฟัง -ดูการใชภ้าษามาเลเซียในสถานการณ์งานอาชีพ 

2. สนทนาโตต้อบในสถานการณ์ต่าง ๆ ในงานอาชีพ 

3. อ่านขอ้ความและเร่ืองสั้น ๆ ภาษามาเลเซียเก่ียวกบังานอาชีพ 

4. เขียนคาํศพัทส์าํนวนภาษามาเลเซียง่าย ๆ ในงานอาชีพ 

คําอธิบายรายวชิา 

ปฏิบัติเก่ียวกับการฟัง-ดู พูด อ่านและเขียนภาษามาเลเซียในงานอาชีพ ฟัง-ดูการใช้ภาษามาเลเซียใน

สถานการณ์งานอาชีพ การสนทนาโตต้อบในสถานการณ์ต่าง ๆ ในงานอาชีพ การอ่านขอ้ความ เร่ืองสั้น ๆ การเขียน

คาํศพัท ์สาํนวน รูปประโยคเบ้ืองตน้ และการใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศพฒันาทกัษะภาษามาเลเซียในงานอาชีพ 
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20000-1238 ภาษาฟิลปิิโนเพ่ือการส่ือสารในชีวติประจําวนั  0 - 2 - 1 

       (Filipino Communication in Daily Life) 

จุดประสงค์รายวชิา เพ่ือให ้ 

1. รู้และเขา้ใจเก่ียวกบัหลกัการใชภ้าษาฟิลิปิโนในชีวิตประจาํวนัตามมารยาทสังคมและวฒันธรรมของ

เจา้ของภาษา 

2. สามารถฟัง-ดู พูด อ่านและเขียนภาษาฟิลิปิโนตามสถานการณ์ต่าง ๆ ในชีวิตประจาํวนั 

3. ตระหนกัถึงความสาํคญัและเห็นประโยชนข์องการใชภ้าษาฟิลิปิโนในชีวิตประจาํวนั 

สมรรถนะรายวชิา 

1. ฟังและออกเสียงอกัษรภาษาฟิลิปิโน 

2. อ่านคาํและประโยคตามหลกัการออกเสียงภาษาฟิลิปิโน 

3. สนทนาในสถานการณ์ชีวิตประจาํวนั 

4. เขียนอกัษรฟิลิปิโนตามหลกัการเขียนภาษาฟิลิปิโน 

5. ใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศพฒันาทกัษะภาษาฟิลิปิโนในชีวิตประจาํวนั 

คําอธิบายรายวชิา 

ปฏิบัติเก่ียวกับการฟัง-ดู พูด อ่านและเขียนภาษาฟิลิปิโนในชีวิตประจาํวนัตามมารยาทสังคมและ

วฒันธรรมของเจา้ของภาษา การฟัง-ดูและออกเสียงอกัษรภาษาฟิลิปิโน การอ่านคาํและประโยค การใช้คาํศพัท ์

สาํนวน การสนทนาในสถานการณ์ชีวิตประจาํวนั การเขียนอกัษรฟิลิปิโนและการใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศพฒันา

ทกัษะภาษาฟิลิปิโนในชีวิตประจาํวนั 

 

20000-1239 ภาษาฟิลปิิโนเพ่ือการส่ือสารในงานอาชีพ  0 - 2 - 1 

       (Filipino Communication at Work) 

  วิชาบงัคบัก่อน : 20000-1238 ภาษาฟิลิปิโนเพ่ือการส่ือสารในชีวิตประจาํวนั 

จุดประสงค์รายวชิา เพ่ือให ้ 

1. รู้และเขา้ใจเก่ียวกบัหลกัการใชภ้าษาฟิลิปิโนในงานอาชีพ 

2. สามารถฟัง-ดู พูด อ่านและเขียนภาษาฟิลิปิโนตามสถานการณ์ต่าง ๆ ในงานอาชีพ 

3. ตระหนกัถึงความสาํคญัและเห็นประโยชนข์องการใชภ้าษาฟิลิปิโนในงานอาชีพ 

สมรรถนะรายวชิา 

1. ฟัง-ดูการใชภ้าษาฟิลิปิโนในสถานการณ์งานอาชีพ 

2. สนทนาโตต้อบในสถานการณ์ต่าง ๆ ในงานอาชีพ 

3. อ่านขอ้ความและเร่ืองสั้น ๆ ภาษาฟิลิปิโนเก่ียวกบังานอาชีพ 

4. เขียนคาํศพัท ์สาํนวนภาษาฟิลิปิโนง่าย ๆ ในงานอาชีพ 
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คําอธิบายรายวชิา 

ปฏิบัติเก่ียวกับการฟัง-ดู พูด อ่านและเขียนภาษาฟิลิปิโนในงานอาชีพ ฟัง-ดูการใช้ภาษาฟิลิปิโนใน

สถานการณ์งานอาชีพ การสนทนาโตต้อบในสถานการณ์ต่าง ๆ ในงานอาชีพ การอ่านขอ้ความ เร่ืองสั้น ๆ การเขียน

คาํศพัท ์สาํนวน รูปประโยคเบ้ืองตน้ และการใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศพฒันาทกัษะภาษาฟิลิปิโนในงานอาชีพ 

 

20000-1240 ภาษารัสเซียเพ่ือการส่ือสารในชีวติประจําวนั   0 - 2 - 1 

       (Russian Communication in Daily Life) 

จุดประสงค์รายวชิา เพ่ือให ้ 

1. รู้และเขา้ใจเก่ียวกบัหลกัการใชภ้าษารัสเซียในชีวิตประจาํวนัตามมารยาทสังคมและวฒันธรรมของ

เจา้ของภาษา 

2. สามารถฟัง-ดู พูด อ่านและเขียนภาษารัสเซียตามสถานการณ์ต่าง ๆ ในชีวิตประจาํวนั 

3. ตระหนกัถึงความสาํคญัและเห็นประโยชนข์องการใชภ้าษารัสเซียในชีวิตประจาํวนั 

สมรรถนะรายวชิา 

1. ฟังและออกเสียงอกัษรภาษารัสเซีย 

2. อ่านคาํและประโยคตามหลกัการออกเสียงภาษารัสเซีย 

3. สนทนาในสถานการณ์ชีวิตประจาํวนั 

4. เขียนอกัษรรัสเซียตามหลกัการเขียนภาษารัสเซีย 

5. ใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศพฒันาทกัษะภาษารัสเซียในชีวิตประจาํวนั 

คําอธิบายรายวชิา 

ปฏิบติัเก่ียวกบัการฟัง-ดู พูด อ่านและเขียนภาษารัสเซียในชีวิตประจาํวนัตามมารยาทสงัคมและวฒันธรรม

ของเจ้าของภาษา การฟัง-ดูและออกเสียงอกัษรภาษารัสเซีย การอ่านคาํและประโยค การใช้คาํศัพท์ สํานวน  

การสนทนาในสถานการณ์ชีวิตประจาํวนั การเขียนอกัษรรัสเซีย และการใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศพฒันาทกัษะ

ภาษารัสเซียในชีวิตประจาํวนั 

 

20000-1241 ภาษารัสเซียเพ่ือการส่ือสารในงานอาชีพ  0 - 2 - 1 

       (Russian Communication at Work) 

  วิชาบงัคบัก่อน : 20000-1240 ภาษารัสเซียเพ่ือการส่ือสารในชีวิตประจาํวนั 

จุดประสงค์รายวชิา เพ่ือให ้ 

1. รู้และเขา้ใจเก่ียวกบัหลกัการใชภ้าษารัสเซียในงานอาชีพ 

2. สามารถฟัง-ดู พูด อ่านและเขียนภาษารัสเซียตามสถานการณ์ต่าง ๆ ในงานอาชีพ 

3. ตระหนกัถึงความสาํคญัและเห็นประโยชนข์องการใชภ้าษารัสเซียในงานอาชีพ 
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สมรรถนะรายวชิา 

1. ฟัง -ดูการใชภ้าษารัสเซียในสถานการณ์งานอาชีพ 

2. สนทนาโตต้อบในสถานการณ์ต่าง ๆ ในงานอาชีพ 

3. อ่านขอ้ความและเร่ืองสั้น ๆ ภาษารัสเซียเก่ียวกบังานอาชีพ 

4. เขียนคาํศพัท ์สาํนวนภาษารัสเซียง่าย ๆ ในงานอาชีพ 

คําอธิบายรายวชิา 

ปฏิบัติเก่ียวกับการฟัง-ดู พูด อ่านและเขียนภาษารัสเซียในงานอาชีพ ฟัง-ดูการใช้ภาษารัสเซียใน

สถานการณ์งานอาชีพ การสนทนาโตต้อบในสถานการณ์ต่าง ๆ ในงานอาชีพ การอ่านขอ้ความ เร่ืองสั้น ๆ การเขียน

คาํศพัท ์สาํนวน รูปประโยคเบ้ืองตน้ และการใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศพฒันาทกัษะภาษารัสเซียในงานอาชีพ 

 

20000-1242 ภาษาเยอรมันเพ่ือการส่ือสารในชีวติประจําวนั  0 - 2 - 1 

       (German Communication in Daily Life) 

จุดประสงค์รายวชิา เพ่ือให ้ 

1. รู้และเขา้ใจเก่ียวกบัหลกัการใชภ้าษาเยอรมนัในชีวิตประจาํวนัตามมารยาทสังคมและวฒันธรรมของ

เจา้ของภาษา 

2. สามารถฟัง-ดู พูด อ่านและเขียนภาษาเยอรมนัตามสถานการณ์ต่าง ๆ ในชีวิตประจาํวนั 

3. ตระหนกัถึงความสาํคญัและเห็นประโยชนข์องการใชภ้าษาเยอรมนัในชีวิตประจาํวนั 

สมรรถนะรายวชิา 

1. ฟังและออกเสียงอกัษรภาษาเยอรมนั 

2. อ่านคาํและประโยคตามหลกัการออกเสียงภาษาเยอรมนั 

3. สนทนาในสถานการณ์ชีวิตประจาํวนั 

4. เขียนอกัษรเยอรมนัตามหลกัการเขียนภาษาเยอรมนั 

5. ใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศพฒันาทกัษะภาษาเยอรมนัในชีวิตประจาํวนั 

คําอธิบายรายวชิา 

ปฏิบัติเก่ียวกับการฟัง-ดู พูด อ่านและเขียนภาษาเยอรมันในชีวิตประจําวนัตามมารยาทสังคมและ

วฒันธรรมของเจา้ของภาษา การฟัง-ดูและออกเสียงอกัษรภาษาเยอรมนั การอ่านคาํและประโยค การใช้คาํศพัท ์

สาํนวน การสนทนาในสถานการณ์ชีวิตประจาํวนั การเขียนอกัษรเยอรมนั และการใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศพฒันา

ทกัษะภาษาเยอรมนัในชีวิตประจาํวนั 
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20000-1243 ภาษาเยอรมันเพ่ือการส่ือสารในงานอาชีพ 0 - 2 - 1 

       (German Communication at Work) 

  วิชาบงัคบัก่อน : 20000-1242 ภาษาเยอรมนัเพ่ือการส่ือสารในชีวิตประจาํวนั 

จุดประสงค์รายวชิา เพ่ือให ้ 

1. รู้และเขา้ใจเก่ียวกบัหลกัการใชภ้าษาเยอรมนัในงานอาชีพ 

2. สามารถฟัง-ดู พูด อ่านและเขียนภาษาเยอรมนัตามสถานการณ์ต่าง ๆ ในงานอาชีพ 

3. ตระหนกัถึงความสาํคญัและเห็นประโยชนข์องการใชภ้าษาเยอรมนัในงานอาชีพ 

สมรรถนะรายวชิา 

1. ฟัง-ดูการใชภ้าษาเยอรมนัในสถานการณ์งานอาชีพ 

2. สนทนาโตต้อบในสถานการณ์ต่าง ๆ ในงานอาชีพ 

3. อ่านขอ้ความและเร่ืองสั้น ๆ ภาษาเยอรมนัเก่ียวกบังานอาชีพ 

4. เขียนคาํศพัท ์สาํนวนภาษาเยอรมนัง่าย ๆ ในงานอาชีพ 

คําอธิบายรายวชิา 

ปฏิบัติเก่ียวกับการฟัง-ดู พูด อ่านและเขียนภาษาเยอรมนัในงานอาชีพ ฟัง-ดูการใช้ภาษาเยอรมนัใน

สถานการณ์งานอาชีพ การสนทนาโตต้อบในสถานการณ์ต่าง ๆ ในงานอาชีพ การอ่านขอ้ความ เร่ืองสั้น ๆ การเขียน

คาํศพัท ์สาํนวน รูปประโยคเบ้ืองตน้ และการใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศพฒันาทกัษะภาษาเยอรมนัในงานอาชีพ 

 

20000-1244 ภาษาฝร่ังเศสเพ่ือการส่ือสารในชีวติประจําวนั 0 - 2 - 1 

       (French Communication in Daily Life) 

จุดประสงค์รายวชิา เพ่ือให ้ 

1. รู้และเขา้ใจเก่ียวกบัหลกัการใชภ้าษาฝร่ังเศสในชีวิตประจาํวนัตามมารยาทสังคมและวฒันธรรมของ

เจา้ของภาษา 

2. สามารถฟัง-ดู พูด อ่านและเขียนภาษาฝร่ังเศสตามสถานการณ์ต่าง ๆ ในชีวิตประจาํวนั 

3. ตระหนกัถึงความสาํคญัและเห็นประโยชนข์องการใชภ้าษาฝร่ังเศสในชีวิตประจาํวนั 

สมรรถนะรายวชิา 

1. ฟังและออกเสียงอกัษรภาษาฝร่ังเศส 

2. อ่านคาํและประโยคตามหลกัการออกเสียงภาษาฝร่ังเศส 

3. สนทนาในสถานการณ์ชีวิตประจาํวนั 

4. เขียนอกัษรฝร่ังเศสตามหลกัการเขียนภาษาฝร่ังเศส 

5. ใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศพฒันาทกัษะภาษาฝร่ังเศสในชีวิตประจาํวนั 
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คําอธิบายรายวชิา 

ปฏิบัติเก่ียวกับการฟัง-ดู พูด อ่านและเขียนภาษาฝร่ังเศสในชีวิตประจําวนัตามมารยาทสังคมและ

วฒันธรรมของเจา้ของภาษา การฟัง-ดูและออกเสียงอกัษรภาษาฝร่ังเศส การอ่านคาํและประโยค การใชค้าํศพัท ์

สาํนวน การสนทนาในสถานการณ์ชีวิตประจาํวนั การเขียนอกัษรฝร่ังเศส และการใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศพฒันา

ทกัษะภาษาฝร่ังเศสในชีวิตประจาํวนั 

 

20000-1245 ภาษาฝร่ังเศสเพ่ือการส่ือสารในงานอาชีพ  0 - 2 - 1 

       (French Communication at Work) 

  วิชาบงัคบัก่อน : 20000-1244 ภาษาฝร่ังเศสเพ่ือการส่ือสารในชีวิตประจาํวนั 

จุดประสงค์รายวชิา เพ่ือให ้ 

1. รู้และเขา้ใจเก่ียวกบัหลกัการใชภ้าษาฝร่ังเศสในงานอาชีพ 

2. สามารถฟัง-ดู พูด อ่านและเขียนภาษาฝร่ังเศสตามสถานการณ์ต่าง ๆ ในงานอาชีพ 

3. ตระหนกัถึงความสาํคญัและเห็นประโยชนข์องการใชภ้าษาฝร่ังเศสในงานอาชีพ 

สมรรถนะรายวชิา 

1. ฟัง-ดูการใชภ้าษาฝร่ังเศสในสถานการณ์งานอาชีพ 

2. สนทนาโตต้อบในสถานการณ์ต่าง ๆ ในงานอาชีพ 

3. อ่านขอ้ความและเร่ืองสั้น ๆ ภาษาฝร่ังเศสเก่ียวกบังานอาชีพ 

4. เขียนคาํศพัท ์สาํนวนภาษาฝร่ังเศสง่าย ๆ ในงานอาชีพ 

คําอธิบายรายวชิา 

ปฏิบัติเก่ียวกับการฟัง-ดู พูด อ่านและเขียนภาษาฝร่ังเศสในงานอาชีพ ฟัง-ดูการใช้ภาษาฝร่ังเศสใน

สถานการณ์งานอาชีพ การสนทนาโตต้อบในสถานการณ์ต่าง ๆ ในงานอาชีพ การอ่านขอ้ความ เร่ืองสั้น ๆ การเขียน

คาํศพัท ์สาํนวน รูปประโยคเบ้ืองตน้ และการใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศพฒันาทกัษะภาษาฝร่ังเศสในงานอาชีพ 
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กลุ่มวชิาวทิยาศาสตร์ 
 

20000-1301   วทิยาศาสตร์เพ่ือพฒันาทกัษะชีวติ  1 - 2 - 2 

 (Science for Life Skills) 

จุดประสงค์รายวชิา เพ่ือให ้

1. รู้และเขา้ใจเก่ียวกบัหน่วยและการวดั แรงและการเคล่ือนท่ี นาโนเทคโนโลยี อะตอมและตารางธาตุ 

สารและการเปล่ียนแปลง  

2. สามารถสาํรวจตรวจสอบเก่ียวกบัการวดั การเคล่ือนท่ี อะตอมและธาตุ สาร และทาํกิจกรรมโครงงาน

วิทยาศาสตร์โดยใชก้ระบวนการทางวิทยาศาสตร์ เพ่ือนาํไปประยกุตใ์ชใ้นวิชาชีพและชีวิตประจาํวนั 

3. มีเจตคติและกิจนิสยัท่ีดีต่อการศึกษาและสาํรวจตรวจสอบดว้ยกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ 

สมรรถนะรายวชิา 

1. แสดงความรู้เก่ียวกบัหลกัการและกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ กิจกรรมโครงงานวิทยาศาสตร์ หน่วย

และการวดั อะตอมและตารางธาตุ สารและการเปล่ียนแปลง นาโนเทคโนโลยีและระบบนิเวศ 

2. คิดคาํนวณเก่ียวกบัหน่วยและการวดั แรงและการเคล่ือนท่ีตามหลกัการ 

3. ปฏิบติักิจกรรมโครงงานวิทยาศาสตร์โดยใชก้ระบวนการทางวิทยาศาสตร์ 

4. ปฏิบติัทดลองเก่ียวกบัสาร การเปล่ียนแปลงและปฏิกิริยาเคมีในชีวิตประจาํวนัโดยใชก้ระบวนการทาง

วิทยาศาสตร์ 

คําอธิบายรายวชิา 

ศึกษาและปฏิบติัเก่ียวกบักระบวนการทางวิทยาศาสตร์ กิจกรรมโครงงานวิทยาศาสตร์ หน่วยและการวดั 

แรง การเคล่ือนท่ี นาโนเทคโนโลยี โครงสร้างอะตอมและตารางธาตุ สารและการเปล่ียนแปลง ปฏิกิริยาเคมีใน

ชีวิตประจาํวนั ความกา้วหนา้ทางเทคโนโลยีชีวภาพและระบบนิเวศ 

 

20000-1302  วทิยาศาสตร์เพ่ือพฒันาอาชีพช่างอุตสาหกรรม                   1 - 2 - 2 

 (Science for Industry) 

จุดประสงค์รายวชิา เพ่ือให ้

1.  รู้และเขา้ใจเก่ียวกบัเวกเตอร์ แรง สมดุล การเคล่ือนท่ี งานพลงังานและกาํลงั คล่ืนและคล่ืนแม่เหลก็ไฟฟ้า 

2.  สามารถคาํนวณและทดลองทดสอบเก่ียวกบัเวกเตอร์ แรง สมดุล การเคล่ือนท่ี งานพลงังานและกาํลงั คล่ืน

และคล่ืนแม่เหลก็ไฟฟ้า โดยใชก้ระบวนการทางวิทยาศาสตร์ เพ่ือนาํไปประยุกตใ์ชใ้นชีวิตประจาํวนั

และงานอาชีพ 

3.  มีเจตคติและกิจนิสยัท่ีดีต่อการศึกษาและสาํรวจตรวจสอบดว้ยกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ 

สมรรถนะรายวชิา 

1. แสดงความรู้เก่ียวกบัเวกเตอร์ แรง สมดุล การเคล่ือนท่ี งานพลงังานและกาํลงั คล่ืนและคล่ืนแม่เหลก็ไฟฟ้า 

2. คาํนวณเวกเตอร์ แรง การสมดุลและการเคล่ือนท่ีแบบต่าง ๆ ตามหลกัการ 
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3. สํารวจตรวจสอบเก่ียวกบัลกัษณะของคล่ืน สมบติัของคล่ืน งานพลงังานและกาํลงัตามหลกัการและ

กระบวนการ 

คําอธิบายรายวชิา 

ศึกษาและปฏิบติัเก่ียวกบัเวกเตอร์ แรง แรงเสียดทาน สมดุล การเคล่ือนท่ีแนวเส้นตรง การเคล่ือนท่ีแบบ

โปรเจคไทล ์งานพลงังานและกาํลงั คล่ืน และคล่ืนแม่เหลก็ไฟฟ้า 

 

20000-1306  โครงงานวทิยาศาสตร์                  0 - 2 - 1 

 (Science Projects) 

จุดประสงค์รายวชิา เพ่ือให ้

1.  มีทักษะในการคิดและแก้ปัญหาโดยใช้กระบวนการและวิธีการทางวิทยาศาสตร์จัดทําโครงงาน 

วิทยาศาสตร์ เขียนรายงาน และนาํเสนอผลงานอยา่งเป็นระบบ 

2.  สามารถนาํทกัษะกระบวนการและวิธีการทางวิทยาศาสตร์ไปประยกุตใ์ชพ้ฒันาตนเองและงานอาชีพ 

3.  มีเจตคติและกิจนิสยัท่ีดีต่อการศึกษาและสาํรวจตรวจสอบดว้ยกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ 

สมรรถนะรายวชิา 

1. วิเคราะห์สภาพปัญหาและเหตุผลความจาํเป็นในการแกปั้ญหาหรือพฒันางาน 

2. เขียนโครงงานวิทยาศาสตร์ตามหลกัการและรูปแบบท่ีกาํหนด 

3. แกปั้ญหาหรือพฒันางานในโครงงานวิทยาศาสตร์โดยใชก้ระบวนการทางวิทยาศาสตร์เพ่ือสืบเสาะ 

หาความรู้ ทดลอง ทดสอบและสรุปรายงาน 

4. เขียนรายงานการทาํโครงงานวิทยาศาสตร์ 

5. เสนอผลงานโครงงานวิทยาศาสตร์ตามรูปแบบท่ีกาํหนด 

คําอธิบายรายวชิา 

ปฏิบติัเก่ียวกบัทกัษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ วิธีการทางวิทยาศาสตร์ โครงงานวิทยาศาสตร์ ขั้นตอน

การทาํโครงงานวิทยาศาสตร์ การเขียนรายงาน การจดันิทรรศการและการนาํเสนอผลงานโครงงานวิทยาศาสตร์ 
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กลุ่มวชิาคณติศาสตร์ 
 

20000-1401 คณติศาสตร์พืน้ฐานอาชีพ   2 - 0 - 2 

 (Basic Mathematics for Careers) 

จุดประสงค์รายวชิา เพ่ือให ้

1. รู้และเขา้ใจเก่ียวกบัสมการเชิงเส้นตวัแปรเดียว ระบบสมการเชิงเส้นสองตวัแปร สถิติเบ้ืองตน้ การวดั

แนวโนม้เขา้สู่ส่วนกลาง การวดัตาํแหน่งและการวดัการกระจายของขอ้มูล 

2.  มีทกัษะกระบวนการคิดและแกปั้ญหาเก่ียวกบัสมการเชิงเส้นตวัแปรเดียว ระบบสมการเชิงเส้นสองตวั

แปร สถิติเบ้ืองตน้ การวดัแนวโนม้เขา้สู่ส่วนกลาง การวดัตาํแหน่งและการวดัการกระจายของขอ้มูล 

และนาํไปประยกุตใ์ชใ้นงานอาชีพ 

3.  มีเจตคติและกิจนิสัยท่ีดีในการคิด วิเคราะห์ แกปั้ญหาในสถานการณ์ต่าง ๆ อย่างเป็นระบบ และมีความ

ละเอียดรอบคอบในการปฏิบติังาน 

สมรรถนะรายวชิา 

1.  ประยุกต์ความรู้เก่ียวกับสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว ระบบสมการเชิงเส้นสองตัวแปร ไปใช้ใน

สถานการณ์หรือปัญหาท่ีกาํหนด  

2.  สร้างตารางแจกแจงความถ่ี กราฟหรือแผนภูมิ และตีความหมายหรือวิเคราะห์ขอ้มูลจากตาราง กราฟ

หรือแผนภูมิ  

3.  เลือกใชค่้าเฉล่ียเลขคณิต มธัยฐาน และฐานนิยมใหเ้หมาะสมกบัขอ้มูล 

4.  วดัตาํแหน่งท่ีของขอ้มูลโดยใชเ้ปอร์เซ็นไทล ์

5.  วดัการกระจายของขอ้มูลโดยใชพิ้สัย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน สัมประสิทธ์ิของพิสัย และสัมประสิทธ์ิ

ของการแปรผนั 

คําอธิบายรายวชิา 

ศึกษาและฝึกทกัษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์เก่ียวกบัสมการเชิงเสน้ตวัแปรเดียว ระบบสมการเชิงเส้น

สองตวัแปร สถิติเบ้ืองตน้ การวดัแนวโนม้เขา้สู่ส่วนกลาง การวดัตาํแหน่งและการวดัการกระจายของขอ้มูล และ

การประยกุตใ์ชใ้นงานอาชีพ 
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20000-1402 คณติศาสตร์อุตสาหกรรม                     2 - 0 - 2 

 (Mathematics for Industry) 

จุดประสงค์รายวชิา เพ่ือให ้

1.  รู้และเข้าใจเก่ียวกับมุมและการวัดมุม อัตราส่วนตรีโกณมิติ  ตรีโกณมิติของวงกลมหน่ึงหน่วย  

กฎของไซน ์กฎของโคไซน ์เมทริกซ์ ดีเทอร์มิแนนตไ์ม่เกินอนัดบัสาม 

2.   มีทกัษะกระบวนการคิดและแกปั้ญหาเก่ียวกบัมุมและการวดัมุม อตัราส่วนตรีโกณมิติ ตรีโกณมิติของ

วงกลมหน่ึงหน่วย กฎของไซน์ กฎของโคไซน์ เมทริกซ์ ดีเทอร์มิแนนต์ไม่เกินอนัดบัสาม และนาํไป

ประยกุตใ์ชใ้นงานอาชีพ 

3.   มีเจตคติและกิจนิสัยท่ีดีในการคิด วิเคราะห์ แก้ปัญหาในสถานการณ์ต่าง ๆ อย่างเป็นระบบ และ  

มีความละเอียดรอบคอบในการปฏิบติังาน 

สมรรถนะรายวชิา 

1.  คาดคะเนระยะทางและความสูงโดยใชอ้ตัราส่วนตรีโกณมิติของมุมท่ีกาํหนด 

2.  แกปั้ญหาการวดัโดยใชค้วามรู้เร่ืองอตัราส่วนตรีโกณมิติ 

3.  ประยกุตค์วามรู้เก่ียวกบัดีเทอร์มิแนนตห์าคาํตอบของระบบสมการเชิงเสน้ไม่เกินสามตวัแปร 

4.  ประยุกต์ความรู้เก่ียวกบัมุมและการวดัมุม อตัราส่วนตรีโกณมิติ ตรีโกณมิติของวงกลมหน่ึงหน่วย  

กฎของไซน ์กฎของโคไซน ์เมทริกซ ์ดีเทอร์มิแนนตไ์ม่เกินอนัดบัสามไปใชใ้นงานอาชีพ 

คําอธิบายรายวชิา 

ศึกษาและฝึกทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์เก่ียวกับมุมและการวดัมุม อัตราส่วนตรีโกณมิติ 

ตรีโกณมิติของวงกลมหน่ึงหน่วย กฎของไซน์ กฎของโคไซน์ เมทริกซ์ ดีเทอร์มิแนนต์ไม่เกินอันดับสาม  

และประยุกตใ์ชดี้เทอร์มิแนนตห์าผลเฉลยของระบบสมการเชิงเส้นไม่เกินสามตวัแปร และการประยุกตใ์ชใ้นงาน

อาชีพดา้นอุตสาหกรรม 

 

20000-1406 สถิติการทดลอง       2 - 0 - 2 

 (Experimental Statistics) 

จุดประสงค์รายวชิา เพ่ือให ้

1. รู้และเขา้ใจเก่ียวกบัสถิติวิจยัเบ้ืองตน้และแบบแผนการทดลอง 

2. มีทกัษะกระบวนการคิดและแกปั้ญหาเก่ียวกบัสถิติวิจยัเบ้ืองตน้ และแบบแผนการทดลองประยุกตใ์ช้

ในชีวิตประจาํวนัและงานอาชีพ 

3. มีเจตคติและกิจนิสยัท่ีดีในการคิด วิเคราะห์ แกปั้ญหาในสถานการณ์ต่าง ๆ อยา่งเป็นระบบ และมีความ

ละเอียดรอบคอบในการปฏิบติังาน 
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สมรรถนะรายวชิา 

1. แกปั้ญหาเก่ียวกบันาํความรู้เก่ียวกบักระบวนการทางสถิติไปใชใ้นการวิจยัเบ้ืองตน้ 

2. เลือกใชข้อ้มูลข่าวสาร ค่าสถิติ และค่าสถิติท่ีไดจ้ากการวิเคราะห์ขอ้มูลในการตดัสินใจ 

3. ประยกุตค์วามรู้เก่ียวกบัแบบแผนการทดลองท่ีเหมาะสมกบั สถานการณ์หรือปัญหาท่ีกาํหนด 

4. วิเคราะห์ขอ้มูลตามขั้นตอนและใชส้ถิติไดเ้หมาะสมกบัแบบแผนการทดลอง 

คําอธิบายรายวชิา 

ศึกษาและฝึกทกัษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์เก่ียวกบัสถิติวิจยัเบ้ืองตน้ และแบบแผนการทดลอง และ

การประยกุตใ์ชใ้นงานอาชีพ 

 

กลุ่มวชิาสังคมศึกษา 
 

20000-1501 หน้าทีพ่ลเมืองและศีลธรรม  2 - 0 - 2 

 (Civil Duties and Morals) 

จุดประสงค์รายวชิา เพ่ือให ้

1. รู้และเขา้ใจเก่ียวกบัสงัคม วฒันธรรม สิทธิหนา้ท่ีพลเมืองดีและหลกัธรรมหรือคาํสอนของศาสนา 

2. ประพฤติปฏิบติัตนเป็นพลเมืองดีตามระบอบประชาธิปไตยอนัมีพระมหากษตัริยท์รงเป็นประมุข และ

เป็นศาสนิกชนท่ีดีตามหลกัธรรมคาํสอนของศาสนาท่ีตนนบัถือ 

3. นอ้มนาํหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปประยกุตใ์ชใ้นการพฒันาตนและการดาํเนินชีวิต 

4. ตระหนกัถึงการดาํรงชีวิตท่ีถูกตอ้งดีงามในฐานะศาสนิกชนและพลเมืองดี 

สมรรถนะรายวชิา 

1. แสดงความรู้เก่ียวกบัสงัคม วฒันธรรม สิทธิหนา้ท่ีพลเมืองดี และหลกัธรรมหรือคาํสอนของศาสนา 

2. ประพฤติปฏิบติัตนเป็นพลเมืองดีตามบรรทดัฐานทางสังคม ค่านิยมพ้ืนฐาน และระบอบประชาธิปไตย

อนัมีพระมหากษตัริยท์รงเป็นประมุข 

3. ประพฤติปฏิบติัตนตามหลกัจริยธรรม วฒันธรรมและหลกัธรรมหรือคาํสอนของศาสนาท่ีตนนบัถือ 

4. วิเคราะห์สภาพปัญหาในสงัคมและแนวทางแกไ้ขตามศกัยภาพของตน 

5. นอ้มนาํหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปประยกุตใ์ชใ้นชีวิตประจาํวนั 

คําอธิบายรายวชิา 

ศึกษาเก่ียวกบัความสําคญัของสถาบนัทางสังคม บรรทดัฐานทางสังคม วฒันธรรม คุณธรรม จริยธรรม 

ค่านิยม ปัญหาในสังคม สิทธิหนา้ท่ีของพลเมืองดีตามระบอบประชาธิปไตยอนัมีพระมหากษตัริยท์รงเป็นประมุข 

การดาํรงชีวิตตามหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และหลกัธรรมหรือคาํสอนของศาสนาท่ีตนนบัถือ 
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20000-1502 ประวตัิศาสตร์ชาติไทย                     1 - 0 - 1 

 (Thai History) 

จุดประสงค์รายวชิา เพ่ือให ้

1. รู้และเขา้ใจเก่ียวกบักระบวนการทางประวติัศาสตร์และประวติัศาสตร์ชาติไทย 

2. สามารถนาํความรู้ทางประวติัศาสตร์มาประยกุตใ์ชเ้ป็นพ้ืนฐานในการดาํรงชีวิต 

3. ตระหนกัในความสาํคญัของประวติัศาสตร์ชาติไทย เพ่ือธาํรงไวซ่ึ้งสถาบนัชาติ ศาสนา และพระมหากษตัริย ์

สมรรถนะรายวชิา 

1. แสดงความรู้เก่ียวกบักระบวนการทางประวติัศาตร์และประวติัศาสตร์ชาติไทย 

2. วิเคราะห์เปรียบเทียบการเมือง การปกครอง เศรษฐกิจ สงัคม วฒันธรรมของประวติัศาสตร์ชาติไทย  

3. นอ้มนาํแนวพระราชดาํริในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และพระมหากษตัริย์

องคปั์จจุบนัในการดาํเนินชีวิต 

คําอธิบายรายวชิา 

ศึกษาเก่ียวกบักระบวนการทางประวติัศาสตร์ ประวติัศาสตร์ชาติไทยสมยัสุโขทยั อยุธยา ธนบุรีและ

รัตนโกสินทร์ ดา้นการเมือง การปกครอง เศรษฐกิจ สังคม วฒันธรรม โครงการพระราชดาํริในพระบาทสมเด็จ 

พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และพระราชกรณียกิจท่ีสาํคญัของพระมหากษตัริยอ์งคปั์จจุบนั 

 

20000-1503 ทกัษะชีวติและสังคม 2 - 0 - 2 

 (Life Skills and Society) 

จุดประสงค์รายวชิา เพ่ือให ้

1. รู้และเขา้ใจเก่ียวกบัหลกัการดาํเนินชีวิตในสงัคมภายใตห้ลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

2. สามารถประยุกตใ์ชห้ลกัมนุษยสัมพนัธ์ในงานอาชีพ มารยาท ความเป็นพลเมืองดีเพ่ือพฒันาคุณภาพ

ชีวิต และการอยูร่่วมกนัในสงัคม 

3. มีเจตคติท่ีดีต่อการพฒันาคุณภาพชีวิตและการอยูร่่วมกนัในสงัคม 

สมรรถนะรายวชิา 

1. แสดงความรู้เก่ียวกับหลักการดําเนินชีวิตในสังคมภายใต้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  

หลกัมนุษยสมัพนัธ์และหลกัการพฒันาคุณภาพชีวิต 

2. ประยุกต์ใช้หลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง หลกัมนุษยสัมพนัธ์ ความมีมารยาทและความเป็น

พลเมืองดีในสถานการณ์ต่าง ๆ 

3. วางแผนการพฒันาคุณภาพชีวิตตามกรอบแนวคิดของแผนพฒันาเศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาติ 
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คําอธิบายรายวชิา 

ศึกษาเก่ียวกบัการมีทักษะชีวิตในสังคมตามหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง หลกัมนุษยสัมพนัธ์ใน 

การทํางาน มารยาทไทย มารยาทสังคม ความเป็นพลเมืองดี การพัฒนาคุณภาพชีวิตตามกรอบแนวคิดของ

แผนพฒันาเศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาติ 

 

20000-1504 ภูมิศาสตร์และประวตัิศาสตร์ไทย  2 - 0 - 2 

 (Thai Geography and History) 

จุดประสงค์รายวชิา เพ่ือให ้

1. รู้และเขา้ใจเก่ียวกบัภูมิศาสตร์ประเทศไทย ระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์ วิธีการศึกษาประวติัศาสตร์

และประวติัศาสตร์ชาติไทย และการธาํรงความเป็นไทยอยา่งย ัง่ยืน 

2. สามารถประยกุตใ์ชค้วามรู้เร่ืองภูมิศาสตร์และประวติัศาสตร์ในงานอาชีพและการดาํรงชีวิต 

3. ตระหนกัในความสาํคญัของประวติัศาสตร์ชาติไทย เพ่ือธาํรงไวซ่ึ้งสถาบนัชาติ ศาสนา และพระมหากษตัริย ์ 

สมรรถนะรายวชิา 

1. แสดงความรู้เก่ียวกับภูมิศาสตร์ประเทศไทย ระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์  วิธีการศึกษา

ประวติัศาสตร์และประวติัศาสตร์ชาติไทย และการธาํรงความเป็นไทยอยา่งย ัง่ยืน 

2. รวบรวมสารสนเทศทางภูมิศาสตร์และประวติัศาสตร์ตามหลกัการและกระบวนการ 

3. ประยกุตใ์ชค้วามรู้ทางภูมิศาสตร์และประวติัศาสตร์ในชีวิตประจาํวนัและงานอาชีพ 

คําอธิบายรายวชิา 

ศึกษาเก่ียวกับภูมิศาสตร์เศรษฐกิจไทย ระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์ วิธีการศึกษาประวติัศาสตร์ 

ประวติัศาสตร์ชาติไทย และสถาบนัสาํคญัของชาติเพ่ือธาํรงความเป็นไทยอยา่งย ัง่ยืน 

 

20000-1505 อาเซียนศึกษา 1 - 0 - 1 

 (ASEAN Studies) 

จุดประสงค์รายวชิา เพ่ือให ้

1. รู้และเขา้ใจเก่ียวกบัประชาคมอาเซียน 

2. สามารถประยกุตใ์ชค้วามรู้เพ่ือสร้างความเขา้ใจอนัดีในฐานะประชากรอาเซียน 

3. ตระหนกัถึงความสาํคญัในการเป็นประชากรอาเซียนเพ่ือการดาํรงตนและพฒันาสงัคม ประเทศชาติ 

สมรรถนะรายวชิา 

1. แสดงความรู้เก่ียวกบัประชาคมอาเซียน 

2. วางแผนการดาํเนินชีวิตสอดคลอ้งกบัพฒันาการของประชาคมอาเซียนดา้นต่าง ๆ 

3. ประพฤติปฏิบติัตนเป็นประชากรอาเซียนท่ีดี 
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คําอธิบายรายวชิา 

ศึกษาเก่ียวกบัประวติัความเป็นมาและพฒันาการของประชาคมอาเซียน ดา้นเศรษฐกิจ สังคม การเมือง  

การปกครอง การศึกษา วฒันธรรม ส่ิงแวดลอ้ม เทคโนโลยี และความสมัพนัธ์ระหวา่งประเทศในประชาคมอาเซียน

กบัภูมิภาคอ่ืนในโลก 

 

20000-1506 เหตุการณ์ปัจจุบัน               1 - 0 - 1 

 (Current Affairs) 

จุดประสงค์รายวชิา เพ่ือให ้

1. รู้และเขา้ใจเก่ียวกบัสถานการณ์ทางเศรษฐกิจ สังคม การเมืองการปกครอง การศึกษาเทคโนโลยีและ

ส่ิงแวดลอ้มของไทยในปัจจุบนั 

2. สามารถวิเคราะห์ขอ้มูลท่ีศึกษาเพ่ือการวางแผนพฒันาตน ชุมชน สงัคมและประเทศชาติ 

3. ตระหนกัถึงผลของการเปล่ียนแปลงในสถานการณ์ปัจจุบนัเพ่ือสร้างสงัคมสันติสุข 

สมรรถนะรายวชิา 

1. แสดงความรู้เก่ียวกบัสถานการณ์ทางเศรษฐกิจ สงัคม การเมืองการปกครอง การศึกษา เทคโนโลยีและ

ส่ิงแวดลอ้มของไทยในปัจจุบนั 

2. วางแผนสร้างภูมิคุม้กนัตน ชุมชนและสงัคมโดยประยกุตใ์ชข้อ้มูลจากเหตุการณ์ปัจจุบนั 

คําอธิบายรายวชิา 

ศึกษาเก่ียวกบัสถานการณ์ทางเศรษฐกิจ สังคม การเมืองการปกครอง การศึกษา เทคโนโลยีและส่ิงแวดลอ้ม

ของไทยในปัจจุบนั  

 

20000-1507 วฒันธรรมอาเซียน  1 - 0 - 1 

 (ASEAN Culture) 

จุดประสงค์รายวชิา เพ่ือให ้

1. รู้และเขา้ใจเก่ียวกบัวฒันธรรมของประเทศในกลุ่มประชาคมอาเซียน 

2. สามารถประยกุตใ์ชข้อ้มูลดา้นวฒันธรรมอาเซียนเพ่ือการพฒันาชีวิตและสงัคม 

3. ตระหนกัถึงความแตกต่างทางวฒันธรรมเพ่ือการแลกเปล่ียนเรียนรู้ในกลุ่มประชาคมอาเซียน 

สมรรถนะรายวชิา 

1. แสดงความรู้เก่ียวกบัวฒันธรรมของประเทศในกลุ่มประชาคมอาเซียน 

2. สืบคน้ขอ้มูลสารสนเทศเก่ียวกบัวฒันธรรมและความสัมพนัธ์ระหวา่งประเทศในกลุ่มประชาคมอาเซียน 

3. วางแผนการดาํเนินชีวิตสอดคลอ้งกบัวฒันธรรมของประเทศในกลุ่มประชาคมอาเซียน 
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คําอธิบายรายวชิา 

ศึกษาเก่ียวกบัวฒันธรรม ความสัมพนัธ์ระหว่างประเทศ ความแตกต่างทางวฒันธรรม การแลกเปล่ียน

เรียนรู้ของประเทศในกลุ่มประชาคมอาเซียน 

 

กลุ่มวชิาสุขศึกษาและพลศึกษา 

กลุ่มสุขศึกษา 
 

20000-1601  ทกัษะการดํารงชีวติเพ่ือสุขภาวะ     1 - 0 - 1 

(Life Skills for Health) 

จุดประสงค์รายวชิา เพ่ือให ้ 

1. รู้และเขา้ใจเก่ียวกบัทกัษะท่ีจาํเป็นในการดาํรงชีวิต หลกัการดูแลรักษาสุขภาพ และการปฏิบติัตนตาม

กฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งกบัสุขภาพ 

2. สามารถดูแลสุขภาพกาย สุขภาพจิต ป้องกนัและหลีกเล่ียงปัจจยัเส่ียงจากโรคติดต่อ ส่ิงเสพติด การใชย้า

และอุบติัเหตุ 

3. มีเจตคติและกิจนิสยัท่ีดีในการดาํเนินชีวิตตามวิถีทางท่ีถูกตอ้ง 

สมรรถนะรายวชิา 

1.  แสดงความรู้เก่ียวกบัทกัษะท่ีจาํเป็นในการดาํรงชีวิต หลกัการดูแลรักษาสุขภาพและการปฏิบติัตนตาม

กฎหมายท่ีเก่ียวขอ้ง 

2.  วางแผนป้องกนัและหลีกเล่ียงปัจจยัเส่ียงจากโรคติดต่อ ส่ิงเสพติดและการใชย้า 

3.  วางแผนป้องกนัและแกปั้ญหาสุขภาพกาย สุขภาพจิตวยัรุ่น 

คําอธิบายรายวชิา 

ศึกษาเก่ียวกับทักษะท่ีจําเป็นในการดํารงชีวิต การดูแลรักษาสุขภาพกายและสุขภาพจิตของวยัรุ่น 

สัมพนัธภาพท่ีดี การดูแลสุขภาพเบ้ืองตน้ของผูสู้งอายุ โรคติดต่อและโรคไม่ติดต่อ การใช้ยาและสมุนไพรไทย  

ส่ิงเสพติดและกฎหมายท่ีควรรู้ อุบติัเหตุและกฎหมายท่ีควรรู้  
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20000-1602 เพศวถิีศึกษา  1 - 0 - 1 

(Sexuality Education) 

จุดประสงค์รายวชิา เพ่ือให ้

1. รู้และเขา้ใจเก่ียวกบัพฒันาการทางเพศ หลกัการดูแลสุขภาพ และการแสดงออกตามวิถีชีวิตทางเพศ

ภายใตก้รอบของสงัคมและวฒันธรรม 

2. สามารถกาํหนดเป้าหมายและแนวปฏิบติัในการเสริมสร้างสุขภาวะทางเพศ สร้างสัมพนัธภาพท่ีดีกบั

ผูอ่ื้น ส่ือสารความตอ้งการตามความคิดและความรู้สึก โดยใชห้ลกัการตดัสินใจและการต่อรอง 

3. ตระหนักในคุณค่าของตนเองบนพ้ืนฐานของการเคารพในสิทธิของผูอ่ื้น และเห็นความสําคญัของ 

การเลือกแนวทางการดาํเนินชีวิตอยา่งมีสุข 

สมรรถนะรายวชิา 

1. แสดงความรู้เก่ียวกบัพฒันาการทางเพศ หลกัการดูแลสุขภาพ และการแสดงออกตามวิถีชีวิตทางเพศ

ภายใตก้รอบของสงัคมและวฒันธรรม 

2. สร้างสมัพนัธภาพระหวา่งบุคคลตามบทบาทและความรับผิดชอบ  

3. ส่ือสารความตอ้งการตามความคิดและความรู้สึก โดยใชห้ลกัการตดัสินใจ การต่อรองและการตระหนัก 

ในคุณค่าของตนเองบนพ้ืนฐานของการเคารพในสิทธิของผูอ่ื้น 

4. ประเมินโอกาสเส่ียงจากพฤติกรรมทางเพศและปัญหาจากการมีเพศสมัพนัธ์ไม่พร้อม 

5. กาํหนดเป้าหมายและแนวปฏิบติัในการเสริมสร้างสุขภาวะทางเพศส่วนบุคคล 

คําอธิบายรายวชิา 

ศึกษาเก่ียวกับพัฒนาการทางเพศในวยัรุ่น การดูแลสุขภาพทางเพศ สัมพันธภาพกับความคาดหวงั 

ต่อบทบาทและความรับผิดชอบ ภาพลกัษณ์ท่ีส่งผลต่อความรู้สึกและพฤติกรรม ทกัษะการตดัสินใจ การต่อรอง     

การส่ือสารความตอ้งการตามความคิดและความรู้สึก การตระหนกัในคุณค่าของตนเองบนพ้ืนฐานของการเคารพ 

ในสิทธิของผูอ่ื้น กฎหมายว่าด้วยเพศ สิทธิในการแสดงออกตามวิถีชีวิตทางเพศภายใต้กรอบของสังคมและ

วฒันธรรม และการเลือกใชแ้หล่งบริการช่วยเหลือท่ีเป็นมิตรในพ้ืนท่ี 
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กลุ่มพลศึกษา 

20000-1603  พลศึกษาเพ่ือพฒันาสุขภาพ      0 - 2 - 1 

(Physical Education for Health Development) 

จุดประสงค์รายวชิา เพ่ือให ้

1. รู้และเขา้ใจเก่ียวกบัหลกัการออกกาํลงักาย หลกัการเสริมสร้างสมรรถภาพทางกาย หลกัการปฐม

พยาบาลการบาดเจบ็จากการเล่นกีฬา และหลกัการปฏิบติัตนในการดูและเล่นกีฬา 

2. สามารถพฒันาบุคลิกภาพและเสริมสร้างสมรรถภาพทางกายตามหลกัการออกกาํลงักายดว้ยกิจกรรม

ทางกาย/กีฬาไทย/กีฬาสากลโดยคาํนึงถึงกฎ กติกา มารยาท 

3. มีเจตคติและพฤติกรรมลกัษณะนิสัยท่ีพึงประสงค์ในการดูและเล่นกีฬาตามกฎ กติกา มารยาทและ

ความปลอดภยั 

สมรรถนะรายวชิา 

1. แสดงความรู้เก่ียวกบัหลกัการออกกาํลงักาย หลกัการเสริมสร้างสมรรถภาพทางกาย หลกัการปฐม

พยาบาลการบาดเจบ็จากการเล่นกีฬา และหลกัการปฏิบติัตนในการดูและเล่นกีฬา 

2. พฒันาบุคลิกภาพและสมรรถภาพตามหลกัการและกระบวนการออกกาํลงักาย 

3. ปฏิบติักิจกรรมกีฬาไทย/กีฬาสากลตามกฎ กติกาและมารยาทท่ีกาํหนด 

4. คาํนวณค่าดชันีมวลกายตามหลกัการและกระบวนการ 

5. ปฐมพยาบาลการบาดเจบ็จากการเล่นกีฬาตามหลกัการและกระบวนการ 

คําอธิบายรายวชิา 

ปฏิบัติเก่ียวกับหลักการและรูปแบบการออกกําลังกายด้วยกิจกรรมทางกาย/กีฬาไทย/กีฬาสากล 

การทดสอบสมรรถภาพทางกาย การคาํนวณค่าดชันีมวลกาย หลกัการเสริมสร้างสมรรถภาพทางกาย หลกัการปฐม

พยาบาลการบาดเจ็บจากการเล่นกีฬา การมีนํ้ าใจนกักีฬา วินัยและความซ่ือสัตยใ์นการเป็นนกักีฬา กฎกติกาและ

มารยาทในการดูและเล่นกีฬา  

 

20000-1604    พลศึกษาเพ่ือพฒันากายภาพเฉพาะทาง      0 - 2 - 1 

(Physical Education for Specific Purposes) 

จุดประสงค์รายวชิา เพื่อให้ 

1. รู้และเขา้ใจเก่ียวกบักฎ กติกา มารยาทในการดูและเล่นกีฬา หลกัการเคล่ือนไหวร่างกาย ออกกาํลงักาย

และเล่นกีฬาเฉพาะทาง 

2. สามารถเคล่ือนไหวร่างกาย ออกกาํลงักายและเล่นกีฬาเฉพาะทางตามความสามารถของร่างกาย และ

นาํไปประยกุตใ์ชใ้นการพฒันาบุคลิกภาพ 

3. มีเจตคติและพฤติกรรมท่ีพึงประสงค์ในการออกกาํลงักายและเล่นกีฬาเฉพาะทางเพ่ือพฒันากายภาพ

และบุคลิกภาพโดยคาํนึงถึงกฎ กติกา มารยาทและความปลอดภยั 
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สมรรถนะรายวชิา 

1. แสดงความรู้เก่ียวกบักฎ กติกา มารยาทในการดูและเล่นกีฬา หลกัการเคล่ือนไหวร่างกาย ออกกาํลงักาย

และเล่นกีฬาเฉพาะทาง 

2. เคล่ือนไหวร่างกายเพ่ือพฒันากลา้มเน้ือเฉพาะส่วนบุคคล 

3. เล่นกีฬาท่ีเหมาะสมกบัสภาพร่างกายตามหลกัการและกระบวนการ 

4. ออกกาํลงักายเพ่ือพฒันาบุคลิกภาพ 

คําอธิบายรายวชิา 

ปฏิบติัเก่ียวกบักฎ กติกา มารยาทในการดูและเล่นกีฬา หลกัความปลอดภยัในการเล่นกีฬาท่ีเหมาะสมกบั

สภาพร่างกาย การเคล่ือนไหวเบ้ืองตน้ของกีฬาเฉพาะทางแต่ละชนิด การพฒันากลา้มเน้ือตามลกัษณะเฉพาะส่วน

บุคคล และการออกกาํลงักายในชีวิตประจาํวนัเพ่ือพฒันาบุคลิกภาพของตนเอง 

 

กลุ่มบูรณาการ 

20000-1605   ทกัษะสุขภาพ           1 - 2 - 2 

(Health Skills) 

จุดประสงค์รายวชิา เพ่ือให ้

1. รู้และเขา้ใจเก่ียวกบัหลกัการและกระบวนการพฒันาสุขภาพ การป้องกนัและหลีกเล่ียงผลกระทบต่อ

สุขภาพ 

2. สามารถดูแลสุขภาพส่วนบุคคลและเสริมสร้างสภาวะความปลอดภยั 

3. มีเจตคติท่ีดีต่อการดาํเนินชีวิตท่ีปลอดภยัและมีความมัน่คงทางจิตใจ 

สมรรถนะรายวชิา 

1. แสดงความรู้เก่ียวกบัหลกัการและกระบวนการพฒันาสุขภาพ การป้องกนัและหลีกเล่ียงผลกระทบต่อ

สุขภาพ 

2. สาธิตการดูแลสุขภาพส่วนบุคคลตามหลกัการและกระบวนการ 

3. สาธิตการปฐมพยาบาลเบ้ืองตน้ตามหลกัการและกระบวนการ 

4. วางแผนการประพฤติปฏิบติัตนเพ่ือเสริมสร้างสภาวะความปลอดภยั 

คําอธิบายรายวชิา 

ศึกษาและปฏิบติัเก่ียวกบัความสัมพนัธ์ของสุขภาพกบัส่ิงแวดลอ้ม โภชนาการกบัสุขภาพ โรคติดต่อและ

โรคไม่ติดต่อ ผลกระทบจากปัญหาสารเสพติดและกฎหมายท่ีควรรู้ ภยัพิบติั อุบติัเหตุและกฎหมายท่ีควรรู้ การปฐม

พยาบาลเบ้ืองตน้ วิกฤติวยัรุ่นไทยกบัปัญหาทางเพศ ยาและสมุนไพรไทยในชีวิตประจาํวนั และสิทธิผูบ้ริโภค 
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20000-1606   การพฒันาคุณภาพชีวติ                               1 - 2 - 2 

(Quality of Life Development) 

จุดประสงค์รายวชิา เพ่ือให ้

1. รู้และเขา้ใจเก่ียวกบัหลกัการกระบวนการในการเสริมสร้างทกัษะสุขภาพ 

2. สามารถเสริมสร้างสมรรถภาพทางกายตามหลกัการออกกาํลงักาย 

3. มีเจตคติท่ีดี มีคุณลกัษณะท่ีพ่ึงประสงค ์มีนํ้าใจนกักีฬา มีการดาํเนินชีวิตท่ีปลอดภยัเขม้แขง็ มัน่คง 

สมรรถนะรายวชิา 

1. แสดงความรู้เก่ียวกบัสุขภาพอนามยั หลกัการและกระบวนการดูแลสุขภาพและเสริมสร้างสมรรถภาพ

ทางกาย  

2. ประพฤติปฏิบติัตนเพ่ือพฒันาสุขภาพและสร้างเสริมสภาวะความปลอดภยั 

3. ปฏิบติักิจกรรมกีฬาไทย/กีฬาสากลตามกฎ กติกา มารยาทท่ีกาํหนด 

4. คาํนวณค่าดชันีมวลกายตามหลกัการและกระบวนการ 

5. สาธิตการปฐมพยาบาลเบ้ืองตน้ตามหลกัการและกระบวนการ 

คําอธิบายรายวชิา 

ศึกษาและปฏิบติัเก่ียวกบัสุขภาพอนามยั ทกัษะท่ีจาํเป็นในการดาํรงชีวิต การดูแลรักษาสุขภาพกายและ

สุขภาพจิตของวยัรุ่น สัมพนัธภาพท่ีดี การดูแลสุขภาพเบ้ืองตน้ของผูสู้งอายุ โรคติดต่อและโรคไม่ติดต่อ ยาและ

สมุนไพรไทย ส่ิงเสพติดและกฎหมายท่ีควรรู้ อุบติัเหตุและกฎหมายท่ีควรรู้ หลกัการและรูปแบบ การออกกาํลงักาย

ดว้ยกิจกรรมทางกาย/กีฬาไทย/กีฬาสากล การทดสอบสมรรถภาพทางกาย การคาํนวณค่าดชันีมวลกาย หลกัการ

เสริมสร้างสมรรถภาพทางกาย หลกัการปฐมพยาบาลการบาดเจ็บจากการเล่นกีฬา กฎ กติกา มารยาทในการดูและ

เล่นกีฬา 
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(หน้าว่าง) 
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หลกัสูตรประกาศนียบตัรวชิาชีพ พทุธศกัราช 2562 ประเภทวชิาอุตสาหกรรม สาขาวชิาช่างยนต ์

หมวดวชิาสมรรถนะวชิาชีพ 

หลกัสูตรประกาศนียบตัรวิชาชีพ พุทธศกัราช 2562 

 

กลุ่มสมรรถนะวชิาชีพพืน้ฐาน 

วชิาชีพพื้นฐาน  หลกัสูตรประกาศนียบตัรวชิาชีพ พุทธศกัราช 2562 

20001-1001 อาชีวอนามยัและความปลอดภยั 2 - 0 - 2 

20001-1002 พลงังาน ทรัพยากรและส่ิงแวดลอ้ม 2 - 0 - 2 

20001-1003 ธุรกิจและการเป็นผูป้ระกอบการ 1 - 2 - 2 

20001-1004 กฎหมายแรงงาน 1 - 0 - 1 

20001-2001 คอมพิวเตอร์และสารสนเทศเพ่ืองานอาชีพ 1 - 2 - 2 
 

วชิาชีพพื้นฐาน  ประเภทวชิาอุตสาหกรรม 

20100-1001 เขียนแบบเทคนิคเบ้ืองตน้ 1 - 3 - 2 

20100-1002 วสัดุงานช่างอุตสาหกรรม 2 - 0 - 2 

20100-1003 งานฝึกฝีมือ  0 - 6 - 2 

20100-1004 งานเช่ือมและโลหะแผน่เบ้ืองตน้ 1 - 3 - 2 

20100-1005 งานไฟฟ้าและอิเลก็ทรอนิกส์เบ้ืองตน้ 1 - 3 - 2 

20100-1007 งานเคร่ืองมือกลเบ้ืองตน้ 1 - 3 - 2 
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กลุ่มสมรรถนะวชิาชีพพืน้ฐาน หลกัสูตรประกาศนียบตัรวชิาชีพ พุทธศักราช 2562 
 

20001-1001 อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 2 - 0 - 2 

 (Occupational Health and Safety) 

จุดประสงค์รายวชิา  เพื่อให้ 

1. เขา้ใจหลกัการและกระบวนการจดัการเก่ียวกบัอาชีวอนามยัและความปลอดภยัในการปฏิบติังานอาชีพ 

2. สามารถดาํเนินการเบ้ืองตน้ในการควบคุมและป้องกนัมลพิษ โรคและอุบติัภยัท่ีเกิดจากการทาํงาน 

3. สามารถปรับปรุงสภาพการทาํงานตามหลกัการยศาสตร์ อาชีวอนามยัและความปลอดภยั 

4. มีจิตสาํนึกและกิจนิสยัท่ีดีในการปฏิบติังานอาชีพตามหลกัอาชีวอนามยัและความปลอดภยั 

สมรรถนะรายวชิา 

1. แสดงความรู้เก่ียวกับหลักการจัดการ ควบคุม ป้องกันและแก้ไขปัญหาด้านอาชีวอนามัยและ           

ความปลอดภยัในการปฏิบติังานอาชีพ 

2. วางแผนการดาํเนินการเบ้ืองตน้ในการควบคุม ป้องกนัมลพิษ โรคและอุบติัภยัท่ีเกิดจากการทาํงาน 

3. วางแผนปรับปรุงสภาพการทาํงานตามหลกัการยศาสตร์ อาชีวอนามยัและความปลอดภยั 

4. อ่านและปฏิบติัตามเคร่ืองหมายและสญัลกัษณ์ความปลอดภยั 

5. เลือก ใชเ้คร่ืองป้องกนัอนัตรายตามสถานการณ์ 

6. ปฐมพยาบาลเบ้ืองตน้ตามหลกัการและกระบวนการ 

คําอธิบายรายวชิา 

ศึกษาเก่ียวกบัหลกัอาชีวอนามยัและความปลอดภยัในการปฏิบติังานอาชีพ ปัญหามลพิษ โรคและอุบติัภยั

ท่ีเกิดจากการทาํงานและการควบคุมป้องกัน  การปรับปรุงสภาพการทาํงานตามหลกัการยศาสตร์  การจดัการ        

อาชีวอนามยัและความปลอดภัยเบ้ืองตน้   เคร่ืองหมายและสัญลกัษณ์ความปลอดภัย   เคร่ืองป้องกนัอนัตราย        

การปฐมพยาบาลเบ้ืองตน้  กฎหมายและหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งกบังานอาชีวอนามยัและความปลอดภยั 
 

20001-1002 พลงังาน ทรัพยากรและส่ิงแวดล้อม 2 - 0 - 2 

 (Energy, Resources and Environment Conservation) 

จุดประสงค์รายวชิา  เพื่อให้ 

1. เขา้ใจหลกัการ วิธีการป้องกนัแกไ้ขปัญหาและการอนุรักษพ์ลงังาน ทรัพยากรและส่ิงแวดลอ้ม 

2. สามารถประยุกตใ์ชห้ลกัการและวิธีการเพ่ือป้องกนัแกไ้ขปัญหาและอนุรักษพ์ลงังาน ทรัพยากรและ

ส่ิงแวดลอ้มในงานอาชีพ 

3. มีเจตคติท่ีดีต่อการอนุรักษพ์ลงังาน ทรัพยากรและส่ิงแวดลอ้มในงานอาชีพ 
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สมรรถนะรายวชิา 

1. แสดงความรู้เก่ียวกบัพลงังาน ทรัพยากรและส่ิงแวดลอ้ม หลกัการและวิธีการป้องกนัแกไ้ขปัญหาและ

อนุรักษพ์ลงังาน ทรัพยากรและส่ิงแวดลอ้ม 

2. วิเคราะห์สภาพปัญหาและผลกระทบท่ีเกิดจากการใชพ้ลงังาน ทรัพยากรและส่ิงแวดลอ้ม 

3. วางแผนป้องกันแก้ไขปัญหาและผลกระทบท่ีเกิดจากการใช้พลงังาน ทรัพยากรและส่ิงแวดลอ้ม         

ในงานอาชีพ 

4. วางแผนการอนุรักษพ์ลงังาน ทรัพยากรและส่ิงแวดลอ้มในงานอาชีพ 

คําอธิบายรายวชิา 

ศึกษาเก่ียวกับพลงังาน ทรัพยากรและส่ิงแวดลอ้ม ประเภทของพลงังาน ทรัพยากรและส่ิงแวดลอ้ม 

ความสัมพนัธ์ของพลงังาน ทรัพยากรและส่ิงแวดลอ้มกบัการดาํรงชีวิต การใช้ประโยชน์ของพลงังานพลงังาน

ทดแทนและทรัพยากร สถานการณ์ปัญหาและผลกระทบท่ีเกิดจากการใชพ้ลงังานและทรัพยากร แนวทางป้องกนั

และแก้ไขปัญหาพลังงาน ทรัพยากรและส่ิงแวดล้อม  หลักการและวิธีการอนุรักษ์พลังงาน ทรัพยากรและ

ส่ิงแวดลอ้ม กฎหมายและนโยบายท่ีเก่ียวขอ้ง 

  

20001-1003 ธุรกจิและการเป็นผู้ประกอบการ 1 - 2 - 2 

 (Business and Entrepreneurs) 

จุดประสงค์รายวชิา  เพื่อให้ 

1. เข้าใจเก่ียวกับหลักการวางแผนเป้าหมายชีวิตด้วยวงจรควบคุมคุณ ภาพ  ธุรกิจและการเป็น

ผูป้ระกอบการ  หลกัการจดัการการเงิน หลกัการบริหารงานคุณภาพและเพ่ิมผลผลิตเบ้ืองตน้ และ

กฎหมายท่ีเก่ียวขอ้ง 

2. สามารถจดัทาํแผนธุรกิจอย่างง่าย โดยประยุกต์ใชห้ลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และหลกัการ

บริหารงานคุณภาพและเพ่ิมผลผลิต 

3. มีเจตคติท่ีดีต่อการเป็นผูป้ระกอบการ และมีกิจนิสัยในการทาํงานดว้ยความรับผิดชอบ รอบคอบ ขยนั 

ประหยดัและอดทน 

สมรรถนะรายวชิา  

1. แสดงความรู้เก่ียวกบัหลกัการวางแผนเป้าหมายชีวิตด้วยวงจรควบคุมคุณภาพ  ธุรกิจและการเป็น

ผูป้ระกอบการ  หลกัการจดัการการเงิน  หลกัการบริหารงานคุณภาพและเพ่ิมผลผลิตเบ้ืองตน้ และ

กฎหมายท่ีเก่ียวขอ้ง  

2. จดัทาํแผนธุรกิจอยา่งง่าย 

3. ประยกุตใ์ชห้ลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในการวางแผนและดาํเนินงาน 

4. ประยกุตใ์ชห้ลกัการบริหารงานคุณภาพและเพ่ิมผลผลิตในการวางแผนและดาํเนินงาน 
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คําอธิบายรายวชิา 

ศึกษาและปฏิบัติเก่ียวกบัการวางแผนเป้าหมายชีวิตดว้ยวงจรควบคุมคุณภาพ  การออมและการลงทุน  

ธุรกิจและการเป็นผูป้ระกอบการ  การจัดหาและวางแผนทางการเงิน  กฎหมายท่ีเก่ียวกับธุรกิจและการเป็น

ผูป้ระกอบการ  รูปแบบและการจดัทาํแผนธุรกิจ หลกัเบ้ืองตน้ในการบริหารงานคุณภาพและเพ่ิมผลผลิตในองคก์ร 

และการประยกุตใ์ชป้รัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในธุรกิจและการเป็นผูป้ระกอบการ 
 

20001-1004 กฎหมายแรงงาน 1 - 0 - 1 

 (Labor Laws) 

จุดประสงค์รายวชิา  เพื่อให้ 

1. เขา้ใจกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งกบัแรงงาน การคุม้ครองแรงงาน แรงงานสมัพนัธ์และการประกนัสงัคม 

2. เขา้ใจหลกัการ วิธีการ ขั้นตอนปฏิบติัตามกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งกบัแรงงานดา้นอุตสาหกรรมการผลิต

และบริการ 

3. เพ่ือใหมี้กิจนิสยัท่ีดี และมีเจตคติท่ีดีต่อกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งกบัแรงงาน 

สมรรถนะรายวชิา 

1. แสดงความรู้เก่ียวกับกฎหมายท่ีเก่ียวข้องกับแรงงาน การคุ้มครองแรงงาน แรงงานสัมพันธ์และ            

การประกนัสงัคม 

2. ปฏิบัติตามวิธีการและขั้นตอนของกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งกับแรงงานด้านอุตสาหกรรมการผลิตและ

บริการ 

คําอธิบายรายวชิา 

ศึกษาเก่ียวกบักฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งกบัแรงงาน การคุม้ครองแรงงาน แรงงานสัมพนัธ์ การประกนัสังคม 

กฎหมายอุตสาหกรรมดา้นการผลิตและบริการ 
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20001-2001 คอมพวิเตอร์และสารสนเทศเพ่ืองานอาชีพ 1 - 2 - 2 

 (Computer and Information for Careers) 

จุดประสงค์รายวชิา  เพื่อให้ 

1. เข้าใจหลกัการและกระบวนการใช้คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ืองานอาชีพ การใช้

ระบบปฏิบติัการ โปรแกรมสาํเร็จรูปและอินเทอร์เน็ตเพ่ืองานอาชีพ 

2. สามารถใชร้ะบบปฏิบติัการคอมพิวเตอร์ โปรแกรมสาํเร็จรูปและเทคโนโลยีสารสนเทศตามลกัษณะ

งานอาชีพ 

3. มีคุณธรรม  จริยธรรมและความรับผิดชอบในการใชค้อมพิวเตอร์และระบบสารสนเทศในงานอาชีพ 

สมรรถนะรายวชิา 

1. แสดงความรู้เก่ียวกบัหลกัการและกระบวนการใชค้อมพิวเตอร์ ระบบสารสนเทศ ระบบปฏิบติัการ 

โปรแกรมสาํเร็จรูปและอินเทอร์เน็ตเพ่ืองานอาชีพ 

2. ใชร้ะบบปฏิบติัการในการจดัสภาพแวดลอ้มและจดัสรรทรัพยากรต่าง ๆ บนเคร่ืองคอมพิวเตอร์ 

3. ใชโ้ปรแกรมสาํเร็จรูปในงานอาชีพตามลกัษณะงาน 

4. สืบคน้ขอ้มูลสารสนเทศในงานอาชีพโดยใชอิ้นเทอร์เน็ต 

5. ส่ือสารขอ้มูลสารสนเทศโดยใชอิ้นเทอร์เน็ต 

คําอธิบายรายวชิา 

ศึกษาและปฏิบติัเก่ียวกบั การใชค้อมพิวเตอร์และระบบสารสนเทศเพ่ืองานอาชีพ การใชร้ะบบปฏิบติัการ  

(Windows หรือ Mac OS)  การใชโ้ปรแกรมประมวลผลคาํเพ่ือจดัทาํเอกสารในงานอาชีพ  การใชโ้ปรแกรมตาราง

ทาํการเพ่ือการคาํนวณในงานอาชีพ   การใชโ้ปรแกรมการนาํเสนอผลงาน หรือการใชโ้ปรแกรมสําเร็จรูปอ่ืน ๆ     

ตามลกัษณะงานอาชีพ  การใชอิ้นเทอร์เน็ตเพ่ือสืบคน้และส่ือสารขอ้มูลสารสนเทศในงานอาชีพ   ผลกระทบของ

การใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศ  จริยธรรมและความรับผิดชอบในการใชค้อมพิวเตอร์และสารสนเทศในงานอาชีพ 
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กลุ่มสมรรถนะวชิาชีพพืน้ฐาน  ประเภทวชิาอุตสาหกรรม 
 

20100-1001 เขียนแบบเทคนิคเบื้องต้น 1 - 3 - 2 

  (Basic Technical Drawing) 

จุดประสงค์รายวชิา  เพื่อให้ 

1. รู้และเขา้ใจเก่ียวกบัหลกัการเขียนแบบเทคนิค การใชเ้คร่ืองมือ อุปกรณ์เขียนแบบ 

2. มีทกัษะเก่ียวกบัการอ่านแบบและเขียนแบบเทคนิคเบ้ืองตน้เก่ียวกบั ภาพฉาย ภาพตดั และภาพสามมิติ 

ตามมาตรฐานเขียนแบบเทคนิค 

3. มีเจตคติและกิจนิสัยท่ีดีในการทาํงานดว้ยความละเอียดรอบคอบ เป็นระเบียบ สะอาด ตรงต่อเวลา 

มีความซ่ือสตัย ์รับผิดชอบ และรักษาสภาพแวดลอ้ม 

สมรรถนะรายวชิา 

1. แสดงวิธีการเขียนแบบเทคนิค  การใชเ้คร่ืองมือ อุปกรณ์เขียนแบบ 

2. อ่านและเขียนแบบภาพช้ินส่วนสองมิติ 

3. อ่านและเขียนแบบภาพสามมิติ 

4. เขียนภาพฉาย ภาพช่วยและภาพตดั 

คําอธิบายรายวชิา 

ศึกษาและปฏิบติัเก่ียวกบัหลกัการอ่านแบบ เขียนแบบเทคนิคเบ้ืองตน้ การใชแ้ละการบาํรุงรักษาเคร่ืองมือ

เขียนแบบ มาตรฐานงานเขียนแบบเทคนิค เส้น ตวัเลข ตวัอกัษร การสร้างรูปเรขาคณิต การกาํหนดขนาดของมิติ

มาตราส่วน ภาพสามมิติ หลกัการฉายภาพมุมท่ี 1 และมุมท่ี 3 ภาพสเกตซ์ ภาพตดัและสัญลกัษณ์เบ้ืองตน้ ในงาน

ช่างอุตสาหกรรม 
 

20100-1002 วสัดุงานช่างอุตสาหกรรม 2 - 0 - 2 

  (Industrial Materials ) 

จุดประสงค์รายวชิา  เพื่อให้ 

1. รู้และเขา้ใจเก่ียวกบัหลกัการพ้ืนฐานในการจาํแนก ชนิด คุณลกัษณะ สมบติั มาตรฐาน การใชง้านของ

วสัดุงานช่างอุตสาหกรรม 

2. สามารถเลือกวสัดุอุตสาหกรรมมาใชแ้ละการจดัเก็บไดต้รงตามมาตรฐาน 

3. มีเจตคติและตระหนกั เห็นคุณค่าของวสัดุ และนาํมาใชใ้หเ้กิดประโยชนสู์งสุด 

สมรรถนะรายวชิา 

1. แสดงความรู้เก่ียวกบัหลกัการพ้ืนฐานในการจาํแนก ชนิด ลกัษณะ สมบติั มาตรฐาน การใชง้านวสัดุ

อุตสาหกรรม 

2. เลือกใชว้สัดุอุตสาหกรรมไดต้รงตามลกัษณะงาน 



81 

หลกัสูตรประกาศนียบตัรวชิาชีพ พทุธศกัราช 2562 ประเภทวชิาอุตสาหกรรม สาขาวชิาช่างยนต ์

คําอธิบายรายวชิา 

ศึกษาเก่ียวกบัคุณลกัษณะ ชนิด มาตรฐาน กรรมวิธีการผลิต การใชง้าน การจดัเก็บ การเลือกวสัดุในงาน

อุตสาหกรรมประกอบดว้ย โลหะ อโลหะ โลหะผสม อิทธิพลของธาตุท่ีมีต่อโลหะผสม วสัดุเช้ือเพลิงและสารหล่อล่ืน

วสัดุหล่อเยน็ วสัดุก่อสร้าง วสัดุสงัเคราะห์ วสัดุงานไฟฟ้าและอิเลก็ทรอนิกส์ การกดักร่อนและการป้องกนัหลกัการ

ตรวจสอบวสัดุเบ้ืองตน้ 
 

20100-1003 งานฝึกฝีมือ  0 - 6 - 2 

  (Bench Works ) 

จุดประสงค์รายวชิา   เพื่อให้ 

1. รู้และเขา้ใจเก่ียวกบัการใช ้การบาํรุงรักษาเคร่ืองมือและเคร่ืองมือกลเบ้ืองตน้ 

2. ปฏิบติังานโดยใชเ้คร่ืองมือไดอ้ยา่งถูกตอ้งและปลอดภยั 

3. มีเจตคติและกิจนิสัยท่ีดีในการทาํงานดว้ยความอดทน ปลอดภยั ผลงานประณีต เรียบร้อย ละเอียด

รอบคอบ เป็นระเบียบ สะอาด ตรงต่อเวลามีความซ่ือสตัย ์รับผิดชอบ และรักษาสภาพแวดลอ้ม 

สมรรถนะรายวชิา 

1. เตรียมเคร่ืองมือและเคร่ืองมือกลเบ้ืองตน้ตามคู่มือ 

2. วดัและร่างแบบช้ินงานโลหะ 

3. แปรรูปและประกอบช้ินงานโลหะดว้ยเคร่ืองมือกลทัว่ไป 

4. ลบัคมตดัเคร่ืองมือกลทัว่ไป 

คําอธิบายรายวชิา 

ปฏิบัติ เก่ียวกับการใช้ การบํารุงรักษาเคร่ืองมือและเคร่ืองมือกลเบ้ืองต้น งานวัดและตรวจสอบ                  

งานร่างแบบ งานเล่ือย งานสกัด งานตะไบ งานเจาะ งานลบัคมตัด งานทําเกลียว งานเคร่ืองมือกลเบ้ืองต้น                    

และการประกอบช้ินงาน ส่ิงแวดลอ้มและความปลอดภยัในการปฏิบติังาน 
 

20100-1004 งานเช่ือมและโลหะแผ่นเบื้องต้น 1 - 3 - 2 

  (Basic Welding and Sheet metal ) 

จุดประสงค์รายวชิา   เพื่อให้ 

1. รู้และเขา้ใจเก่ียวกบัหลกัการ กระบวนการเช่ือมแก๊ส การเช่ือมไฟฟ้าและงานโลหะแผน่ 

2. มีทกัษะเก่ียวกบัการปฏิบติังานเช่ือมแก๊ส เช่ือมไฟฟ้าและการใชเ้คร่ืองมือ อุปกรณ์ในงานเช่ือม 

3. มีทกัษะเก่ียวกบัการปฏิบติังานข้ึนรูปโลหะแผน่ รูปทรงเรขาคณิตและใชเ้คร่ืองมือ อุปกรณ์โลหะแผน่ 

4. มีเจตคติและกิจนิสัยท่ีดีในการทํางานด้วยความละเอียดรอบคอบ ปลอดภัย เป็นระเบียบ สะอาด 

ตรงต่อเวลามีความซ่ือสตัย ์รับผิดชอบ และรักษาสภาพแวดลอ้ม 
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สมรรถนะรายวชิา 

1. แสดงความรู้ หลกัการกระบวนการเช่ือมแก๊สและการเช่ือมไฟฟ้า 

2. เช่ือมแล่นประสานและตดัแผน่เหลก็กลา้คาร์บอนดว้ยแก๊ส 

3. เช่ือมอาร์กลวดหุม้ฟลกัซ์แผน่เหลก็กลา้คาร์บอน 

4. เขียบแบบแผน่คล่ีลงแผน่งานตามแบบ 

5. ข้ึนรูปผลิตภณัฑโ์ลหะแผน่ตามแบบ 

คําอธิบายรายวชิา 

 ศึกษาและปฏิบติัเก่ียวกบัหลกัการเบ้ืองตน้ของกระบวนการเช่ือมและโลหะแผ่น หลกัความปลอดภยั

ในการปฏิบติังาน การเลือกใช้วสัดุ เคร่ืองและอุปกรณ์งานเช่ือม ท่าเช่ือม รอยต่อท่ีใช้ในงานเช่ือมและการแล่น

ประสาน การประกอบติดตั้ งเคร่ืองมืออุปกรณ์งานเช่ือมแก๊ส  การแล่นประสาน  (Brazing) และเช่ือมไฟฟ้า 

การเร่ิมตน้อาร์ก การเช่ือมเดินแนว ต่อมุม ต่อตวัที เคร่ืองจกัรและเคร่ืองมือท่ีใชใ้นงานโลหะแผ่น การเขียนแบบ

แผ่นคล่ี การถ่ายแบบ การเขา้ขอบ การทาํตะเข็บ การย ํ้าหมุด การบดักรี (Soldering) การข้ึนรูปดว้ยการพบั ดดั มว้น

เคาะ และประกอบช้ินงาน  
 

20100-1005 งานไฟฟ้าและอเิลก็ทรอนิกส์เบื้องต้น 1 - 3 - 2 

  (Basic Electrical and Electronic Work ) 

จุดประสงค์รายวชิา  เพื่อให้ 

1. รู้  เข้าใจ และนําไปใช้งานเก่ียวกับหลักการทํางาน ระบบความปลอดภัย ในงานไฟฟ้าและ

อิเลก็ทรอนิกส์เบ้ืองตน้ 

2. มีทกัษะเก่ียวกบัการใชเ้คร่ืองมือวดัทดสอบวงจรไฟฟ้าและอิเลก็ทรอนิกส์ การเตรียมอุปกรณ์ ประกอบ

ทดสอบวงจรไฟฟ้าและอิเลก็ทรอนิกส์ เลือกเคร่ืองใชไ้ฟฟ้าและอิเลก็ทรอนิกส์ 

3. มีเจตคติและกิจนิสัยท่ีดีในการทํางานด้วยความละเอียดรอบคอบ ปลอดภัย เป็นระเบียบ สะอาด 

ตรงต่อเวลา มีความซ่ือสตัย ์รับผิดชอบ และรักษาสภาพแวดลอ้ม 

สมรรถนะรายวชิา 

1. แสดงหลกัการวดั ทดสอบ ประกอบวงจรไฟฟ้าและอิเลก็ทรอนิกส์เบ้ืองตน้และความปลอดภยั 

2. ประกอบและตรวจสอบวงจรไฟฟ้าเบ้ืองตน้ 

3. ต่อวงจรและอุปกรณ์ควบคุมมอเตอร์ไฟฟ้าเบ้ืองตน้ 

4. ต่อวงจรและตรวจสอบอุปกรณ์อิเลก็ทรอนิกส์เบ้ืองตน้ 

คําอธิบายรายวชิา 

ศึกษาและปฏิบติังานเก่ียวกบัหลกัความปลอดภยัในการปฏิบติังานไฟฟ้าและอิเลก็ทรอนิกส์ แหล่งกาํเนิด

ไฟฟ้า  กฎของโอห์ม พลงังานไฟฟ้า วงจรไฟฟ้าเบ้ืองตน้ วงจรไฟฟ้าแสงสวา่ง การควบคุมมอเตอร์เบ้ืองตน้ อุปกรณ์

ป้องกนัไฟฟ้าและการต่อสายดิน  อุปกรณ์อิเลก็ทรอนิกส์ R L C หมอ้แปลงไฟฟ้า รีเลย ์ไมโครโฟน ลาํโพง อุปกรณ์

สารก่ึงตวันาํ การบดักรี การใชม้ลัติมิเตอร์ เคร่ืองกาํเนิดสัญญาณ ออสซิลโลสโคป การประกอบวงจรไฟฟ้าและ

อิเลก็ทรอนิกส์เบ้ืองตน้  
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20100-1007 งานเคร่ืองมือกลเบื้องต้น 1 - 3 - 2 

 (Basic Machine Tools) 

จุดประสงค์รายวชิา   เพื่อให้ 

1. รู้และเขา้ใจเก่ียวกบัหลกัการทาํงาน การคาํนวณท่ีใชใ้นงานเคร่ืองมือกลพ้ืนฐาน 

2. มีทกัษะเก่ียวกบัการ ตดั เจาะ กลึง งานดว้ยเคร่ืองมือกลเบ้ืองตน้ 

3. มีเจตคติและกิจนิสยัท่ีดีในการทาํงานดว้ยความละเอียดรอบคอบ ปลอดภยั เป็นระเบียบ สะอาด  

ตรงต่อเวลามีความซ่ือสตัย ์รับผิดชอบ และรักษาสภาพแวดลอ้ม 

สมรรถนะรายวชิา 

1. แสดงความรู้เก่ียวกบัหลกัการทาํงาน การบาํรุงรักษา การปรับตั้ง การใชง้านเคร่ืองมือกลพ้ืนฐานตามคู่มือ 

2. คาํนวณค่าความเร็วรอบ ความเร็วตดั อตัราการป้อนงานเคร่ืองมือกลพ้ืนฐาน 

3. ลบัคมตดั งานกลึง และงานเจาะ ตามคู่มือ 

4. ลบัมีดกลึงปาดหนา้ มีดกลึงปอก งานลบัดอกสวา่น งานกลึงปาดหนา้ กลึงปอก ตามคู่มือ 

5. เจาะรู และรีมเมอร์ ตามแบบสั่งงาน 

6. กลึงข้ึนรูปช้ินงานโลหะตามแบบสัง่งาน 
 

คําอธิบายรายวชิา 

ศึกษาและปฏิบัติงานเก่ียวกับหลกัความปลอดภัยในการปฏิบัติงานเคร่ืองมือกล ชนิด ส่วนประกอบ 

การทาํงาน การใชง้านและการบาํรุงรักษาเคร่ืองมือกลเบ้ืองตน้ การคาํนวณค่าความเร็วรอบ ความเร็วตดั อตัราการป้อน 

ปฏิบติังานกลึงปาดหนา้ กลึงปอก เจาะรู และรีมเมอร์ งานลบัคมตดัมีดกลึงปาดหนา้มีดกลึงปอก ดอกสวา่น 
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(หน้าว่าง) 
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คาํอธิบายรายวชิา 

หมวดวชิาสมรรถนะวชิาชีพ กลุ่มสมรรถนะวชิาชีพเฉพาะ  

สาขาวชิาช่างยนต์ 

   

รหัสวชิา  ช่ือวชิา       ท - ป-น 

20101-2001  งานเคร่ืองยนตแ์ก๊สโซลีน     1 - 6 - 3 

20101-2002  งานเคร่ืองยนตดี์เซล     1 - 6 - 3 

20101-2003  งานเคร่ืองล่างรถยนต ์     1 - 6 - 3 

20101-2004  งานส่งกาํลงัรถยนต ์     1 - 3 - 2 

20101-2005  งานไฟฟ้ารถยนต ์     1 - 6 - 3 

20101-2006  เช้ือเพลิงและวสัดุหล่อล่ืน     2 - 0 - 2 

20101-2007  กลศาสตร์เคร่ืองกล     2 - 0 - 2 

20101-2008  งานขบัรถยนต ์      1 - 3 - 2 

20101-2009  งานวดัละเอียดช่างยนต ์     1 - 3 - 2 

20100-2010  งานนิวเมติกส์และไฮดรอลิกส์เบ้ืองตน้   1 - 3 - 2 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



86 
 

หลกัสูตรประกาศนียบตัรวชิาชีพ พทุธศกัราช 2562 ประเภทวชิาช่างอุตสาหกรรม สาขาวชิาช่างยนต ์

 

20101-2001 งานเคร่ืองยนต์แก๊สโซลนี       1 - 6 - 3 

  (Gasoline Engine Job) 

จุดประสงค์รายวชิา  เพื่อให้ 

1. เขา้ใจเก่ียวกบัโครงสร้างและหลกัการทาํงานของเคร่ืองยนตแ์ก๊สโซลีน 

2. สามารถใชเ้คร่ืองมืออุปกรณ์ช่างยนตไ์ดถู้กตอ้งตามขั้นตอน 

3. สามารถถอด ประกอบ ตรวจสภาพช้ินส่วน ปรับแต่งและบาํรุงรักษาเคร่ืองยนตแ์ก๊สโซลีน 

4. มีกิจนิสยัท่ีดีในการทาํงานรับผิดชอบ ประณีตรอบคอบ ตรงต่อเวลา สะอาดปลอดภยัและรักษา

สภาพแวดลอ้ม 

สมรรถนะรายวชิา 

1. แสดงความรู้เก่ียวกบัโครงสร้างและหลกัการทาํงานของเคร่ืองยนตแ์ก๊สโซลีน 

2. ถอด ประกอบช้ินส่วนเคร่ืองยนตแ์ก๊สโซลีนตามคู่มือ 

3. ตรวจสภาพช้ินส่วนเคร่ืองยนตแ์ก๊สโซลีนตามคู่มือ 

4. ปรับแต่งเคร่ืองยนตแ์ก๊สโซลีนตามคู่มือ 

5. บาํรุงรักษาช้ินส่วนเคร่ืองยนตแ์ก๊สโซลีนตามคู่มือ 

คําอธิบายรายวชิา 

ศึกษาและปฏิบติัเก่ียวกบัความปลอดภยัในการทาํงาน การใชเ้คร่ืองมืออุปกรณ์ช่างยนต ์หลกัการทาํงาน    

การถอด ประกอบ ตรวจสภาพช้ินส่วนระบบนํ้ามนัเช้ือเพลิง ระบบจุดระเบิด ระบบหล่อล่ืน ระบบระบายความร้อน 

ระบบไอดี ระบบไอเสีย การสตาร์ทเคร่ืองยนต ์การปรับแต่งและการบาํรุงรักษาเคร่ืองยนตแ์ก๊สโซลีน 

 

20101-2002 งานเคร่ืองยนต์ดีเซล       1 - 6 - 3 

  (Diesel Engine Job) 

จุดประสงค์รายวชิา  เพื่อให้ 

1. เขา้ใจเก่ียวกบัโครงสร้างและหลกัการทาํงานของเคร่ืองยนตดี์เซล 

2. สามารถใชเ้คร่ืองมืออุปกรณ์ช่างยนตไ์ดถู้กตอ้งตามขั้นตอน 

3. สามารถถอด ประกอบ ตรวจสภาพช้ินส่วนปรับแต่งและบาํรุงรักษาเคร่ืองยนตดี์เซล 

4. มีกิจนิสยัท่ีดีในการทาํงานรับผิดชอบ ประณีตรอบคอบ ตรงต่อเวลา สะอาดปลอดภยัและ

รักษาสภาพแวดลอ้ม 

สมรรถนะรายวชิา 

1. แสดงความรู้เก่ียวกบัหลกัการตรวจสอบ บาํรุงรักษา ปรับแต่งช้ินส่วนเคร่ืองยนตดี์เซล 

2. ถอด ประกอบช้ินส่วนเคร่ืองยนตดี์เซลตามคู่มือ 

3. ตรวจสภาพช้ินส่วนเคร่ืองยนตดี์เซลตามคู่มือ 

4. ปรับแต่งเคร่ืองยนตดี์เซลตามคู่มือ 

5.  บาํรุงรักษาช้ินส่วนเคร่ืองยนตดี์เซลตามคู่มือ 
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คําอธิบายรายวชิา 

ศึกษาและปฏิบติัเก่ียวกบัความปลอดภยัในการทาํงาน การใชเ้คร่ืองมืออุปกรณ์ช่างยนต ์การถอดประกอบ ตรวจสภาพ

ช้ินส่วน ระบบฉีดเช้ือเพลิง ระบบหล่อล่ืน ระบบระบายความร้อน ระบบไอดี ระบบไอเสีย  การสตาร์ทเคร่ืองยนต์                 

การปรับแต่งและการบาํรุงรักษาเคร่ืองยนตดี์เซล 
 

20101-2003 งานเคร่ืองล่างรถยนต์ 1 - 6 - 3 

 (Automotive Suspension Job) 

จุดประสงค์รายวชิา  เพื่อให้ 

1. เขา้ใจเก่ียวกบัโครงสร้างและหลกัการทาํงานของระบบเคร่ืองล่างรถยนต ์

2. สามารถถอด ประกอบ ตรวจสภาพ ปรับตั้ง  บริการและบาํรุงรักษาระบบเคร่ืองล่างรถยนต ์

3. มีกิจนิสยัท่ีดีในการทาํงานรับผดิชอบ ประณีตรอบคอบ ตรงต่อเวลา สะอาด ปลอดภยัและรักษาสภาพแวดลอ้ม 

สมรรถนะรายวชิา 

1. แสดงความรู้เก่ียวกบัโครงสร้างและหลกัการทาํงานของระบบเคร่ืองล่างรถยนต ์

2. ถอด ประกอบ ตรวจสภาพช้ินส่วนของระบบเคร่ืองล่างรถยนตต์ามคู่มือ 

3. บริการลอ้และยาง  ปรับตั้งมุมลอ้รถยนตต์ามคู่มือ 

4. บาํรุงรักษาระบบเคร่ืองล่างรถยนตต์ามคู่มือ 

คําอธิบายรายวชิา 

ศึกษาและปฏิบติัเก่ียวกบัโครงสร้างและหลกัการทาํงานของระบบเคร่ืองล่างรถยนต ์การใชเ้คร่ืองมือและ

อุปกรณ์ยกรถ การถอด ประกอบ ตรวจสภาพ ระบบรองรับนํ้ าหนัก ระบบบังคับเล้ียว ระบบเบรก  อุปกรณ์              

ลดการสั่นสะเทือนและกนัโคลง  การบริการลอ้และยาง การปรับตั้งมุมลอ้  การบาํรุงรักษาระบบเคร่ืองล่างรถยนต ์ 

และประมาณราคาค่าบริการ 
 

20101-2004 งานส่งกาํลงัรถยนต์ 1 - 3 - 2 

 (Automotive Transmission Job) 

จุดประสงค์รายวชิา  เพื่อให ้

1. เขา้ใจเก่ียวกบัโครงสร้างและหลกัการทาํงานของระบบส่งกาํลงัรถยนต ์

2. สามารถถอด ประกอบ ตรวจสภาพ บาํรุงรักษาระบบส่งกาํลงัรถยนต ์

3. มีกิจนิสยัท่ีดีในการทาํงานรับผิดชอบ ประณีตรอบคอบ ตรงต่อเวลา สะอาด ปลอดภยั 

และรักษาสภาพแวดลอ้ม 

สมรรถนะรายวชิา 

1. แสดงความรู้เก่ียวกบัโครงสร้างและหลกัการทาํงานของระบบส่งกาํลงัรถยนต ์

2. ถอด ประกอบ ตรวจสภาพช้ินส่วนของระบบส่งกาํลงัรถยนตต์ามคู่มือ 

3. ซ่อมและบริการระบบส่งกาํลงัรถยนตต์ามคู่มือ 

4. บาํรุงรักษาช้ินส่วนของระบบส่งกาํลงัรถยนตต์ามคู่มือ 
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คําอธิบายรายวชิา 

ศึกษาและปฏิบติัเก่ียวกบัโครงสร้างและหลกัการทาํงานของระบบส่งกาํลงัรถยนต ์การใชเ้คร่ืองมือ

และอุปกรณ์ยกรถ  การถอด ประกอบ และตรวจสภาพคลตัช์ เกียร์ ขอ้ต่อ เพลากลาง เฟืองทา้ยเพลาขบัลอ้     

การบาํรุงรักษาระบบส่งกาํลงัรถยนตแ์ละประมาณราคาค่าบริการ 

  

20101-2005  งานไฟฟ้ารถยนต์       1 - 6 - 3 

 (Automotive Electrical Job) 

จุดประสงค์รายวชิา  เพื่อให้ 

                1.  เขา้ใจเก่ียวกบัโครงสร้างและหลกัการทาํงานของระบบไฟฟ้ารถยนต ์

2.  สามารถใชเ้คร่ืองมือวดั เคร่ืองมือทดสอบของระบบไฟฟ้ารถยนต ์

3.  สามารถถอด ประกอบ ตรวจสภาพช้ินส่วนและอุปกรณ์ของระบบไฟฟ้ารถยนต ์

4.  สามารถบริการ บาํรุงรักษา แกไ้ขขอ้ขดัขอ้งระบบไฟฟ้ารถยนต ์

5.  มีกิจนิสยัท่ีดีในการทาํงานรับผิดชอบ ประณีตรอบคอบ ตรงต่อเวลา สะอาดปลอดภยัและ

รักษาสภาพแวดลอ้ม 

สมรรถนะรายวชิา 

1. แสดงความรู้เก่ียวกบัโครงสร้างและหลกัการทาํงานของระบบไฟฟ้ารถยนต ์

                2.  ถอด ประกอบช้ินส่วนและอุปกรณ์ของระบบไฟฟ้ารถยนตต์ามคู่มือ 

3.  ตรวจสภาพช้ินส่วนและอุปกรณ์ของระบบไฟฟ้ารถยนตต์ามคู่มือ 

4.  แกไ้ขขอ้ขดัขอ้งของระบบไฟฟ้ารถยนตต์ามคู่มือ 

คําอธิบายรายวชิา 

ศึกษาและปฏิบติัเก่ียวกบัโครงสร้างและหลกัการทาํงานของระบบไฟฟ้ารถยนต ์ การใชเ้คร่ืองมือวดัและ

เคร่ืองมือทดสอบ การถอด ประกอบ ตรวจสภาพ บริการ บํารุงรักษา  และการแก้ไขข้อขัดข้องแบตเตอร่ี              

ระบบสตาร์ต ระบบจุดระเบิด ระบบประจุไฟ ระบบแสงสว่าง ระบบสัญญาณและอุปกรณ์อาํนวยความสะดวก     

ในรถยนตแ์ละประมาณราคาค่าบริการ 

 

20101-2006 เช้ือเพลงิและวสัดุหล่อล่ืน      2 - 0 - 2 

 (Fuel and  Lubricants) 

จุดประสงค์รายวชิา  เพื่อให้ 

1. เขา้ใจชนิดและสมบติัของเช้ือเพลิง 

2. เขา้ใจกระบวนการผลิตเช้ือเพลิงวสัดุหล่อล่ืน สารหล่อเยน็และนํ้ามนัไฮดรอลิกส์ 

3. สามารถเลือกใชเ้ช้ือเพลิงและวสัดุหล่อล่ืนตามประเภทของเคร่ืองจกัรกล 

4. มีความรับผิดชอบ ตรงต่อเวลามีเจตคติท่ีดีในการเรียนรู้  สืบคน้เก่ียวกบัวิชาเช้ือเพลิงและวสัดุ

หล่อล่ืน 
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สมรรถนะรายวชิา 

1. แสดงความรู้เก่ียวกบัการกาํเนิด จาํแนกชนิดและสมบติัของเช้ือเพลิง 

2. แสดงความรู้เก่ียวกบัการเลือกใชเ้ช้ือเพลิงวสัดุหล่อล่ืนสารหล่อเยน็และนํ้ามนัไฮดรอลิกส์ 

3. แสดงความรู้เก่ียวกบักระบวนการผลิตและวิธีการปรับปรุงคุณภาพเช้ือเพลิงวสัดุหล่อล่ืน 

4. แสดงความรู้เก่ียวกบัสมบติัของเช้ือเพลิงและวสัดุหล่อล่ืนอุตสาหกรรม 

5.  จาํแนกวิธีการเกบ็รักษาเช้ือเพลิงและวสัดุหล่อล่ืนอุตสาหกรรม 

คําอธิบายรายวชิา 

ศึกษาเก่ียวกบัแหล่งกาํเนิด การจาํแนกชนิดและสมบติัของเช้ือเพลิงแข็ง เช้ือเพลิงเหลว เช้ือเพลิงแก๊ส 

กระบวนการผลิต การปรับปรุงคุณภาพเช้ือเพลิงการเลือกใชแ้ละการเก็บรักษาเช้ือเพลิง วสัดุหล่อล่ืน สารหล่อเยน็

และนํ้ามนัไฮดรอลิกส์ 

 

20101-2007 กลศาสตร์เคร่ืองกล       2 - 0 - 2 

  (Mechanical Mechanics) 

จุดประสงค์รายวชิา  เพื่อให้ 

1. เขา้ใจหลกัการคาํนวณเก่ียวกบักลศาสตร์เคร่ืองกล 

2. สามารถคาํนวณหาค่าท่ีตอ้งใชใ้นงานเคร่ืองกล 

3. มีความรับผิดชอบ ตรงต่อเวลามีเจตคติท่ีดีในการเรียนรู้  สืบคน้เก่ียวกบัวิชากลศาสตร์เคร่ืองกล 

สมรรถนะรายวชิา 

1. แสดงความรู้เก่ียวกบัหลกักลศาสตร์และการประยกุตใ์นงานเคร่ืองกล 

2. คาํนวณการสมดุลและการเคล่ือนท่ี 

3. คาํนวณงานและพลงังาน 

4. คาํนวณสมบติัของวสัดุ 

5. คาํนวณสมบติัของของไหลและเทอร์โมไดนามิกส์ 

คําอธิบายรายวชิา 

ศึกษาเก่ียวกบัระบบแรง การสมดุล การเคล่ือนท่ีในแนวเส้นตรง การเคล่ือนท่ีในแนวโคง้ ความเสียดทาน 

ความเร็ว งานและพลงังาน ความเคน้และความเครียดของวสัดุ สมบติัของของไหลเบ้ืองตน้ สมบติัทางเทอร์โม

ไดนามิกส์เบ้ืองตน้และการประยกุตใ์ชใ้นงานเคร่ืองกล 
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20101-2008 งานขับรถยนต์        1 - 3 - 2 

  (Car Driving Job) 

จุดประสงค์รายวชิา  เพื่อให้ 

1. เขา้ใจเก่ียวกบักฎจราจร การเตรียมการก่อนการขบัรถยนตแ์ละการขบัรถยนตอ์ยา่งปลอดภยั 

2. สามารถขบัรถยนตไ์ดอ้ยา่งปลอดภยัตามกฎจราจร 

3. มีกิจนิสยัในการขบัรถยนต ์มีมารยาทในการขบัรถยนตแ์ละคาํนึงถึงกฎจราจร 

สมรรถนะรายวชิา 

1. แสดงความรู้เก่ียวกบัหลกัการขบัรถยนตแ์ละกฎจราจร 

2. บาํรุงรักษารถยนตป์ระจาํวนัตามคู่มือ 

3. ตรวจสภาพรถยนตก่์อนการใชง้านตามคู่มือ 

4. ขบัรถยนตใ์นสถานการณ์เสมือนจริงตามกฎจราจร 

คําอธิบายรายวชิา 

ศึกษาและปฏิบัติเก่ียวกับกฎจราจร เคร่ืองหมายจราจร การควบคุมบังคับรถยนต์ การใช้ไฟสัญญาณ        

การตรวจสภาพรถยนต ์การขบัรถยนต์ในสภาวะต่างๆ การออกรถ ชะลอความเร็ว หยุดรถจอดรถ ขบัรถอย่างปลอดภยั    

ตามกฎจราจร มารยาทในการขบัรถยนตแ์ละการบาํรุงรักษารถยนต ์

 

20101-2009 งานวดัละเอยีดช่างยนต์  1 - 3 - 2 

(Auto-mechanic Precision Measurements Job) 

จุดประสงค์รายวชิา  เพื่อให้ 

1. เขา้ใจหลกัการอ่าน การใชแ้ละบาํรุงรักษาเคร่ืองมือวดัละเอียด 

2. สามารถใชเ้คร่ืองมือวดัละเอียดตรวจวดัช้ินส่วนในงานช่างยนต ์

3. มีกิจนิสยัท่ีดีในการทาํงานรับผิดชอบ ประณีตรอบคอบ ตรงต่อเวลา สะอาด ปลอดภยัและรักษา สภาพแวดลอ้ม 

สมรรถนะรายวชิา 

1. แสดงความรู้เก่ียวกบัหลกัการและวิธีการใชเ้คร่ืองมือวดัละเอียดในงานช่างยนต ์

2. ปรับตั้ง บาํรุงรักษาเคร่ืองมือวดัละเอียดในงานช่างยนต ์

3. ตรวจวดัช้ินส่วนในงานช่างยนต ์

4. วิเคราะห์สภาพของช้ินส่วนในงานช่างยนตต์ามคู่มือ 

คําอธิบายรายวชิา 

ศึกษาและปฏิบติัเก่ียวกบัการใชเ้คร่ืองมือวดัละเอียด การอ่านค่า การตรวจวดัและวิเคราะห์สภาพช้ินส่วน       

การบาํรุงรักษาเคร่ืองมือวดัละเอียดในงานช่างยนต ์
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20101-2010 งานนิวเมติกส์และไฮดรอลิกส์เบ้ืองต้น     1 - 3 - 2 
(Basic Pneumatics  and Hydraulics Job) 

จุดประสงค์รายวชิา  เพื่อให ้

1. รู้และเขา้ใจเก่ียวกบัระบบนิวเมติกส์และไฮดรอลิกส์เบ้ืองตน้ 
2. สามารถอ่านและเขียนวงจรการทาํงานระบบนิวเมติกส์และไฮดรอลิกส์ 
3. สามารถต่อวงจรการทาํงานระบบนิวเมติกส์และไฮดรอลิกส์ 
4. มีเจตคติและกิจนิสยัท่ีดีในการทาํงานดว้ยความละเอียดรอบคอบ ปลอดภยั เป็นระเบียบสะอาด ตรงต่อเวลา                      
    มีความซ่ือสัตย ์รับผดิชอบและรักษาสภาพแวดลอ้ม 

สมรรถนะรายวชิา 
1. แสดงความรู้เก่ียวกบัหลกัการของระบบนิวเมติกส์และไฮดรอลิกส์ตามคู่มือ 
2. ต่อวงจรการทาํงานระบบนิวเมติกและระบบไฮดรอลิกส์ 
3. บาํรุงรักษาระบบนิวเมติกส์และไฮดรอลิกส์ 

คาํอธิบายรายวชิา 
 ศึกษาและปฏิบติัเก่ียวกบัหลกัการทาํงานระบบนิวเมติกส์และไฮดรอลิกส์เบ้ืองตน้ ชนิดสญัลกัษณ์โครงสร้าง
การทาํงานของอุปกรณ์ การอ่าน การเขียนวงจร  การต่อวงจรควบคุมทิศทาง วงจรปรับความเร็ว วงจรเรียงลาํดบั  วงจรหน่วงเวลา 
วงจรควบคุมดว้ยมือ วงจรควบคุมโดยอตัโนมติั และการบาํรุงรักษาระบบนิวเมติกส์และไฮดรอลิกส์เบ้ืองตน้ 
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(หน้าว่าง) 
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คาํอธิบายรายวชิา 

หมวดวชิาสมรรถนะวชิาชีพ กลุ่มสมรรถนะวชิาชีพเลือก   
 

สาขางานยานยนต์ 

 รหัสวชิา ช่ือวชิา ท - ป - น 

 20101-2101 งานเคร่ืองยนตเ์ล็ก 1 - 6 - 3 

  20101-2102  งานจกัรยานยนต ์ 1 - 6 - 3 

  20101-2103 งานอิเล็กทรอนิกส์รถยนตเ์บ้ืองตน้ 1 - 3 - 2 

  20101-2104 งานระบบฉีดเช้ือเพลิงควบคุมดว้ยอิเล็กทรอนิกส์ 1 - 6 - 3 

  20101-2105 งานปรับอากาศรถยนต ์ 1 - 3 - 2 

  20101-2106 งานบาํรุงรักษารถยนต ์ 1 - 3 - 2 

  20101-2107 คณิตศาสตร์ช่างยนต ์ 2 - 0 - 2 

  20101-2108 งานเคร่ืองมือกลช่างยนต ์ 1 - 6 - 3 

  20101-2109 งานปรับแต่งเคร่ืองยนต ์ 1 - 6 - 3 

  20101-2110 งานประดบัยนต ์ 1 - 3 - 2 

 20101-2111 งานบริการรถยนต ์ * - * - 4 

 

สาขางานเคร่ืองกลอตุสาหกรรม 

 รหัสวชิา ช่ือวชิา ท - ป - น 

 20101-2201 งานเคร่ืองตน้กาํลงัอุตสาหกรรม 1 - 6 - 3 

 20101-2202 งานบาํรุงรักษาเคร่ืองจกัรกลอุตสาหกรรม 1 - 3 - 2 

 20101-2203 งานเคร่ืองทาํความเยน็และปรับอากาศอุตสาหกรรม 1 - 3 - 2 

 20101-2204 งานเคร่ืองมือวดัอุตสาหกรรม 1 - 3 - 2 

 20101-2205 งานส่งกาํลงัเคร่ืองกลอุตสาหกรรม 1 - 3 - 2 

 20101-2206 งานเคร่ืองกาํเนิดไอนํ้า 1 - 3 - 2 

 20101-2207 งานเคร่ืองสูบและเคร่ืองอดัอากาศ 1 - 3 - 2 

 20101-2208 คณิตศาสตร์เคร่ืองกล 2 - 0 - 2 

 20101-2209 งานเขียนแบบเคร่ืองกลดว้ยคอมพิวเตอร์ 1 - 6 - 3 

 20101-2210 งานเคร่ืองมือกลเคร่ืองกลอุตสาหกรรม 1 - 6 - 3 

 20101-2211 การอนุรักษพ์ลงังานในโรงงานอุตสาหกรรม  2 - 0 - 2 
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 รหัสวชิา ช่ือวชิา ท - ป - น 

 20101-2212 งานบริการเคร่ืองกลอุตสาหกรรม 1 * - * - 4 

 20101-2213 งานบริการเคร่ืองกลอุตสาหกรรม 2 * - * - 4 

 20101-2214 งานบริการเคร่ืองกลอุตสาหกรรม 3 * - * - 4 

 

สาขางานเคร่ืองกลเรือ 

รหัสวชิา  ช่ือวชิา ท - ป - น 

 20101-2301  งานติดตั้งเคร่ืองยนตเ์รือ 1 - 6 - 3  

 20101-2302  งานซ่อมเคร่ืองยนตเ์รือ 1 - 6 - 3  

 20101-2303  งานส่งกาํลงัเรือ 1 - 6 - 3  

 20101-2304  งานไฟฟ้าเรือ 1 - 6 - 3  

 20101-2305  งานท่อในเรือ 1 - 3 - 2  

 20101-2306  งานเคร่ืองสูบในเรือ 1 - 3 - 2  

 20101-2307  งานเดินเรือกล 1 - 3 - 2   

 20101-2308  การบริหารการเดินเรือ 2 - 0 - 2  

 20101-2309  งานบาํรุงรักษาและบริการเคร่ืองกลเรือ 0 - 6 - 2  

 20101-2310 งานเคร่ืองยนตเ์รือติดทา้ย 1 - 3 - 2  

 

สาขางานตัวถังและสีรถยนต์ 
 

 รหัสวชิา ช่ือวชิา ท - ป - น 

 20101-2401 งานช้ินส่วนตวัถงัรถยนต ์ 1 - 6 - 3  

 20101-2402       งานซ่อมตวัถงัรถยนต ์ 1 - 6 - 3 

 20101-2403  งานเตรียมผวิงาน 1 - 6 - 3 

 20101-2404   งานพน่สีรถยนต ์ 1 - 6 - 3 

 20101-2405   งานขดัเคลือบเงาสีรถยนต ์ 1 - 3 - 2 

 20101-2406   งานบาํรุงรักษาสีรถยนต ์ 1 - 3 - 2 

 20101-2407  ธุรกิจตวัถงัและสีรถยนต ์ 2 - 0 - 2 

 20101-2408  การประเมินราคางานตวัถงัและสีรถยนต ์ 1 - 3 - 2 

 20101-2409  งานบริการตวัถงัรถยนต ์ * - * - 4 

 20101-2510  งานบริการสีรถยนต ์ * - * - 4 
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สาขางานจักรยานยนต์และเคร่ืองยนต์เลก็อเนกประสงค์ 
 

รหัสวชิา ช่ือวชิา ท-ป-น 

20101-2501 งานความปลอดภยัในการใชร้ถจกัรยานยนต ์ 1 - 3 - 2 

20101-2502 งานเคร่ืองยนตเ์ล็กอเนกประสงค ์ 1 - 3 - 2 

20101-2503 งานเคร่ืองยนตร์ถจกัรยานยนต ์ 1 - 6 - 3 

20101-2504 งานระบบรองรับนํ้าหนกัและส่งกาํลงั 1 - 6 - 3 

20101-2505 งานไฟฟ้ารถจกัรยานยนต ์ 1 - 6 - 3 

20101-2506 งานบริการรถจกัรยานยนต ์ 1 - 3 - 2 

20101-2507 งานเทคโนโลยรีถจกัรยานยนต ์ 1 - 3 - 2 

20101-2508 งานบริการตวัถงัและสีรถจกัรยานยนต ์ 1 - 3 - 2 

20101-2509 งานวจิยัและพฒันางานรถจกัรยานยนตพ์ื้นฐาน 1 - 6 - 3 
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สาขางานยานยนต์ 

20101-2101 งานเคร่ืองยนต์เลก็       1 - 6 - 3 

 (Small Engine  Job) 
 

จุดประสงค์รายวชิา  เพื่อให้ 

1. เขา้ใจเก่ียวกบัโครงสร้างและหลกัการทาํงานของเคร่ืองยนตเ์ลก็แก๊สโซลีนและดีเซล 

 2. สามารถถอด ประกอบ ตรวจสภาพบริการและบาํรุงรักษาเคร่ืองยนตเ์ลก็แก๊สโซลีนและดีเซล 

3. มีกิจนิสยัท่ีดีในการทาํงานรับผิดชอบ ประณีตรอบคอบ ตรงต่อเวลา สะอาดปลอดภยัและรักษา  

    สภาพแวดลอ้ม 
 

สมรรถนะรายวชิา 

1. แสดงความรู้เก่ียวกบัโครงสร้างและหลกัการทาํงานของเคร่ืองยนตเ์ลก็แก๊สโซลีนและดีเซล 

2. ถอด ประกอบและตรวจสภาพช้ินส่วนเคร่ืองยนตเ์ลก็แก๊สโซลีนและดีเซลตามคู่มือ 

3. บาํรุงรักษาเคร่ืองยนตเ์ลก็แก๊สโซลีนและดีเซลตามคู่มือ 
 

คําอธิบายรายวชิา 

ศึกษาและปฏิบติัเก่ียวกบัโครงสร้างและหลกัการทาํงานความปลอดภยัในการทาํงาน การใชเ้คร่ืองมือ

การถอด ประกอบ ตรวจสอบช้ินส่วน แกไ้ขขอ้ขดัขอ้ง ปรับแต่งเคร่ืองยนตเ์ลก็แก๊สโซลีนและดีเซล ระบบแสง

สวา่ง ระบบสตาร์ทดว้ยไฟฟ้าเคร่ืองยนตเ์ลก็ดีเซล บาํรุงรักษา และการประมาณราคาค่าบริการ 

 

20101-2102 งานจักรยานยนต์       1 - 6 - 3 

 (Motorcycle Job) 
 

จุดประสงค์รายวชิา  เพื่อให้ 

1. เขา้ใจเก่ียวกบัโครงสร้างและหลกัการทาํงานของรถจกัรยานยนต ์

2. สามารถถอด ประกอบ ตรวจสภาพช้ินส่วนของรถจกัรยานยนต ์

3. สามารถบริการแกไ้ขขอ้ขดัขอ้ง บาํรุงรักษารถจกัรยานยนต ์

4. มีกิจนิสยัท่ีดีในการทาํงานรับผิดชอบ ประณีตรอบคอบ ตรงต่อเวลา สะอาดปลอดภยัและรักษา 

    สภาพแวดลอ้ม 
 

สมรรถนะรายวชิา 

1. แสดงความรู้เก่ียวกบัโครงสร้างและหลกัการทาํงานของรถจกัรยานยนต ์

2. ถอด ประกอบช้ินส่วนของรถจกัรยานยนตต์ามคู่มือ 

3. ตรวจสภาพช้ินส่วนของรถจกัรยานยนตต์ามคู่มือ 

4. บาํรุงรักษารถจกัรยานยนตต์ามคู่มือ 
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คําอธิบายรายวชิา 

ศึกษาและปฏิบติัเก่ียวกบัโครงสร้าง  หลกัการทาํงาน การใชเ้คร่ืองมือและเคร่ืองมือพิเศษ การถอดประกอบ

ตรวจสอบช้ินส่วนของเคร่ืองยนต ์ระบบควบคุมการฉีดเช้ือเพลิงดว้ยอิเลก็ทรอนิกส์ ระบบเบรก ระบบรองรับ  ระบบส่งกาํลงั 

ระบบไฟฟ้าของรถจกัรยานยนต ์ การปรับแต่งบาํรุงรักษาและประมาณราคาค่าบริการ 
 

20101-2103 งานอเิลก็ทรอนิกส์รถยนต์เบื้องต้น     1 - 3 - 2 

 (Basic Automotive Electronic Job) 
 

จุดประสงค์รายวชิา  เพื่อให้ 

1. รู้และเขา้ใจเก่ียวกบัโครงสร้างและหลกัการทาํงานของอุปกรณ์อิเลก็ทรอนิกส์รถยนตเ์บ้ืองตน้ 

2. สามารถวดัและทดสอบอุปกรณ์อิเลก็ทรอนิกส์รถยนตเ์บ้ืองตน้ 

3. มีกิจนิสยัท่ีดีในการทาํงานรับผิดชอบประณีต รอบคอบ ตรงต่อเวลา สะอาดปลอดภยัและรักษา   

    สภาพแวดลอ้ม 
 

สมรรถนะรายวชิา 

1. แสดงความรู้เก่ียวกบัโครงสร้างและหลกัการทาํงานของอุปกรณ์อิเลก็ทรอนิกส์รถยนตเ์บ้ืองตน้ 

2. ใชเ้คร่ืองมือวดัและทดสอบอุปกรณ์อิเลก็ทรอนิกส์รถยนตเ์บ้ืองตน้ 

3. วดัและทดสอบอุปกรณ์อิเลก็ทรอนิกส์รถยนตเ์บ้ืองตน้ 
 

คําอธิบายรายวชิา 

ศึกษาและปฏิบัติเก่ียวกับโครงสร้างและหลักการทํางาน การใช้เคร่ืองมือวดัและทดสอบอุปกรณ์

อิเลก็ทรอนิกส์รถยนต ์ สมบติัทางไฟฟ้าของอุปกรณ์สารก่ึงตวันาํ อุปกรณ์ตรวจจบัและส่งสญัญาณในการควบคุมรถยนต ์
 

20101-2104 งานระบบฉีดเช้ือเพลงิควบคุมด้วยอเิลก็ทรอนิกส์   1 - 6 - 3 

 (Electronic Control  Fuel  Injection Job) 

 วชิาบังคับก่อน :20101-2103 งานอิเลก็ทรอนิกส์รถยนตเ์บ้ืองตน้ 
 

จุดประสงค์รายวชิา  เพื่อให้ 

1. เขา้ใจเก่ียวกบัโครงสร้างและหลกัการทาํงานของระบบฉีดเช้ือเพลิงอิเลก็ทรอนิกส์ 

2. สามารถตรวจสภาพบาํรุงรักษาระบบฉีดเช้ือเพลิงอิเลก็ทรอนิกส์ 

3. มีกิจนิสยัท่ีดีในการทาํงานรับผิดชอบ ประณีตรอบคอบ ตรงต่อเวลา สะอาด ปลอดภยัและรักษา

สภาพแวดลอ้ม 
 

สมรรถนะรายวชิา 

1. แสดงความรู้เก่ียวกบัโครงสร้างและหลกัการทาํงานของระบบฉีดเช้ือเพลิงเคร่ืองยนตแ์ก๊สโซลีนและดีเซล 

2. ตรวจสอบขอ้ขดัขอ้ง บาํรุงรักษาเคร่ืองยนตข์องระบบฉีดเช้ือเพลิงแก๊สโซลีนและดีเซลตามคู่มือ 

3. ปรับแต่งเคร่ืองยนตร์ะบบฉีดเช้ือเพลิงแก๊สโซลีนและดีเซลตามคู่มือ 
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คําอธิบายรายวชิา 

ศึกษาและปฏิบัติ เ ก่ียวกับโครงสร้างและหลักการทาํงานของของระบบฉีดเช้ือเพลิงอิเล็กทรอนิกส์

ในเคร่ืองยนตแ์ก๊สโซลีนและดีเซล การตรวจสภาพและบาํรุงรักษาระบบฉีดเช้ือเพลิงอิเลก็ทรอนิกส์ 

 

20101-2105 งานปรับอากาศรถยนต์       1 - 3 - 2 

   (Automotive Air conditioning Job) 
 

จุดประสงค์รายวชิา  เพื่อให้ 

1. เขา้ใจเก่ียวกบัโครงสร้างและหลกัการทาํงานของระบบเคร่ืองปรับอากาศรถยนต ์

2. สามารถถอด ประกอบและตรวจสภาพช้ินส่วนของระบบเคร่ืองปรับอากาศรถยนต ์

3. สามารถติดตั้งอุปกรณ์ แกไ้ขขอ้ขดัขอ้งและบาํรุงรักษาระบบปรับอากาศรถยนต ์

4. มีกิจนิสยัท่ีดีในการทาํงานรับผิดชอบ ประณีตรอบคอบ ตรงต่อเวลา สะอาด ปลอดภยัและรักษา   

    สภาพแวดลอ้ม 
 

สมรรถนะรายวชิา 

1. แสดงความรู้เก่ียวกบัโครงสร้างและหลกัการทาํงานของระบบปรับอากาศรถยนต ์

2. ถอด ประกอบและตรวจสอบสภาพช้ินส่วนของระบบปรับอากาศรถยนต ์

3. ติดตั้งอุปกรณ์และส่วนประกอบของระบบปรับอากาศรถยนต ์

4. บริการและบาํรุงรักษาระบบปรับอากาศรถยนต ์
 

คําอธิบายรายวชิา 

ศึกษาและปฏิบติัเก่ียวกบัโครงสร้าง  หลกัการทาํงานการถอด ประกอบ ตรวจสภาพ  การติดตั้ง  การเติม

นํ้ ามนัหล่อล่ืน  การตรวจสอบรอยร่ัว  การทาํสุญญากาศ การบรรจุสารทาํความเยน็ การฟ้ืนฟูสารทาํความเยน็ระบบไฟฟ้า

ควบคุมการทาํงานเคร่ืองปรับอากาศรถยนต์ การแกไ้ขขอ้ขัดข้องและบาํรุงรักษาเคร่ืองปรับอากาศรถยนต์ 

การประมาณราคาค่าบริการ 

 

20101-2106 งานบํารุงรักษารถยนต์       1 - 3 - 2 

 (Automotive Maintenance Job) 

จุดประสงค์รายวชิา  เพื่อให้ 

1. เขา้ใจหลกัการตรวจสภาพและบาํรุงรักษารถยนต ์

2. สามารถบริการบาํรุงรักษาประมาณราคาค่าบริการ 

3. มีกิจนิสยัท่ีดีในการทาํงานรับผิดชอบประณีต รอบคอบ ตรงต่อเวลา สะอาดปลอดภยัและรักษา

สภาพแวดลอ้ม 
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สมรรถนะรายวชิา 

1. แสดงความรู้เก่ียวกบัหลกัการบาํรุงรักษารถยนตต์ามคู่มือ 

2. เลือกใชผ้ลิตภณัฑใ์นการลา้งและการบาํรุงรักษารถยนต ์

3. บริการทาํความสะอาดส่วนประกอบต่างๆของรถยนต ์

4. ตรวจสภาพ บาํรุงรักษารถยนตต์ามคู่มือ 
 

คําอธิบายรายวชิา 

ศึกษาและปฏิบติัเก่ียวกับการตรวจสภาพทั่วไป การเลือกใช้ผลิตภณัฑ์บาํรุงรักษารถยนต์ การบริการ    

ระบบไฟสญัญาณและแสงสวา่ง ระบบระบายความร้อน ระบบหล่อล่ืนเคร่ืองยนตน์ํ้ามนัเกียร์ นํ้ามนัเฟืองทา้ย นํ้ามนั

เบรก คลตัช์ นํ้ ามนัพวงมาลยัเพาเวอร์ กรองอากาศ กรองเช้ือเพลิง สายพาน แบตเตอร่ีระบบรองรับนํ้าหนัก  

ลา้งทาํความสะอาดรถยนตด์ว้ยสารเคมีต่างๆ รถยนต ์การประมาณราคาค่าบริการ 

 

20101-2107 คณติศาสตร์ช่างยนต์       2 - 0 - 2 

 (Auto-mechanic Mathematics) 
 

จุดประสงค์รายวชิา  เพื่อให้ 

1. เขา้ใจหลกัการคาํนวณเก่ียวกบังานช่างยนต ์

2. สามารถคาํนวณหาค่าท่ีตอ้งใชใ้นงานช่างยนต ์

3. มีความรับผิดชอบ ตรงต่อเวลา เจตคติท่ีดีและเกิดความคิดรวบยอดเก่ียวกบัคณิตศาสตร์ช่างยนต ์
 

สมรรถนะรายวชิา 

1. แสดงความรู้เก่ียวกบัหลกัการคาํนวณในงานช่างยนต ์

2. แสดงความรู้เก่ียวกบัระบบหน่วยท่ีใชค้าํนวณในงานช่างยนต ์

3. ประยกุตสู์ตรทางคณิตศาสตร์เพ่ือใชค้าํนวณในงานช่างยนต ์

4. คาํนวณสมรรถนะเคร่ืองยนต ์ ความเร็วรถยนต ์ ระบบส่งกาํลงัและระบบเคร่ืองล่างรถยนต ์
 

 คําอธิบายรายวชิา 

ศึกษาเก่ียวกบัระบบหน่วย คาํนวณ ปริมาตรเคร่ืองยนต ์ อตัราส่วนการอดั กาํลงัเคร่ืองยนต ์สมรรถนะของ

เคร่ืองยนต ์ความเร็ว ความเร่งรถยนต ์ระบบส่งกาํลงัและเคร่ืองล่างรถยนต ์
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20101-2108 งานเคร่ืองมือกลช่างยนต์       1 - 6 - 3 

   (Auto-mechanic Machine Tools Job) 

   วชิาบังคับก่อน : 20101-2009  งานวดัละเอียดช่างยนต ์
 

จุดประสงค์รายวชิา  เพื่อให้ 

1. มีความเขา้ใจหลกัการใชเ้คร่ืองมือกลช่างยนต ์

2. สามารถใชเ้คร่ืองมือกลช่างยนตบ์ริการปรับปรุงสภาพช้ินส่วนรถยนต ์

3. สามารถบาํรุงรักษาเคร่ืองมือกลช่างยนต ์

4. มีกิจนิสยัท่ีดีในการทาํงานรับผิดชอบประณีต รอบคอบ ตรงต่อเวลา สะอาดปลอดภยั 

    และรักษาสภาพแวดลอ้ม 
 

สมรรถนะรายวชิา 

1. แสดงความรู้เก่ียวกบัการใชก้ารบาํรุงรักษาและซ่อมดว้ยเคร่ืองมือกลช่างยนต ์

2. เลือกใชเ้คร่ืองมือกลซ่อมช้ินส่วนอุปกรณ์ดว้ยเคร่ืองมือกลช่างยนตต์ามหลกัและกระบวนการ 

3. บาํรุงรักษาเคร่ืองมือกลช่างยนตต์ามคู่มือ 
 

คําอธิบายรายวชิา 

 ศึกษาและปฏิบัติ เ ก่ียวกับหลักการทํางานความปลอดภัย  การใช้งานเคร่ืองคว้านกระบอกสูบ  

เคร่ืองเจียระไนล้ิน  เคร่ืองเจียระไนจานเบรก  เคร่ืองเจียระไนผา้เบรก  และการบาํรุงรักษาเคร่ืองมือกลช่างยนต ์
  

20101-2109 งานปรับแต่งเคร่ืองยนต์       1 - 6 - 3 

     (Engine Tune up Job) 

  วชิาบังคับก่อน : 20101-2001 งานเคร่ืองยนตแ์ก๊สโซลีนและ 20101-2002 งานเคร่ืองยนตดี์เซล 
 

จุดประสงค์รายวชิา  เพื่อให้ 

1. เขา้ใจหลกัการตรวจวดั ปรับแต่งเคร่ืองยนตเ์คร่ืองยนตแ์ก๊สโซลีนและดีเซล 

2. สามารถใชเ้คร่ืองมือตรวจวดั ปรับแต่งเคร่ืองยนตแ์ก๊สโซลีนและดีเซล 

3. มีกิจนิสยัในการทาํงานท่ีดีมีความประณีตรอบคอบปลอดภยัและมีจิตสาํนึกในการรักษาสภาพแวดลอ้ม 
 

สมรรถนะรายวชิา 

1. แสดงความรู้เก่ียวกบัหลกัการตรวจวดั ปรับแต่งเคร่ืองยนตแ์ก๊สโซลีนและดีเซล 

2. ใชเ้คร่ืองมือตรวจวดั ปรับแต่งเคร่ืองยนตแ์ก๊สโซลีนและดีเซลตามคู่มือ 

3. บาํรุงรักษาเคร่ืองมือตรวจวดัและปรับแต่งเคร่ืองยนต ์
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คําอธิบายรายวชิา 

 ศึกษาและปฏิบติัเก่ียวกับการตรวจสภาพทัว่ไป การใช้คู่มือซ่อม เคร่ืองมือพิเศษ ปรับแต่งสมรรถนะ

เคร่ืองยนตแ์ก๊สโซลีนและดีเซลใหท้าํงานไดอ้ยา่งสมบูรณ์และบาํรุงรักษาเคร่ืองมือตรวจวดัและปรับแต่งเคร่ืองยนต ์

 

20101-2110 งานประดับยนต์        1 - 3 - 2 

  (Automotive Decoration Job) 
 

จุดประสงค์รายวชิา  เพื่อให้ 

1. เขา้ใจกระบวนการในงานประดบัยนตแ์ละการประมาณราคาค่าบริการ 

2. สามารถใชเ้คร่ืองมือ เลือกใชว้สัดุ ในงานประดบัยนต ์

3. มีกิจนิสยัท่ีดีในการทาํงานรับผิดชอบ ประณีตรอบคอบ ตรงต่อเวลา สะอาด ปลอดภยัและรักษา  

    สภาพแวดลอ้ม 
 

สมรรถนะรายวชิา 

1. แสดงความรู้เก่ียวกบักระบวนการในงานประดบัยนต ์

2. ติดฟิลม์กรองแสงและสติกเกอร์รถยนต ์

3. เลือกใชว้สัดุและอุปกรณ์เพ่ือการตกแต่งรถยนต ์

4. ติดตั้งระบบเคร่ืองเสียงและอุปกรณ์ป้องกนัการขโมยรถยนต ์

5. ประมาณราคาค่าบริการงานประดบัยนต ์

คําอธิบายรายวชิา 

ศึกษาและปฏิบติัเก่ียวกบัการใชเ้คร่ืองมือประดบัยนต์ การติดฟิลม์กรองแสง สติกเกอร์   ถอดและติดตั้ง

ระบบเคร่ืองเสียง กระจกรถยนต์ อุปกรณ์ป้องกันการขโมย อุปกรณ์ตกแต่ง อุปกรณ์อาํนวย  ความสะดวก

และการประมาณราคาค่าบริการ 

 

20101-2111 งานบริการรถยนต์       * - * - 4 

   (Automotive Service Job) 
 

จุดประสงค์รายวชิา  เพื่อให้ 

1. เขา้ใจกระบวนการบริการรถยนตแ์ละการประมาณราคาค่าบริการ 

2. สามารถบริการและประมาณราคาค่าบริการ 

3. มีกิจนิสยัท่ีดีในการทาํงานรับผิดชอบ ประณีตรอบคอบ ตรงต่อเวลา สะอาด ปลอดภยัและรักษา 
 

สมรรถนะรายวชิา 

1. แสดงความรู้เก่ียวกบัหลกัการบริการรถยนต ์

2. บริการรถยนตต์ามหลกัและกระบวนการ 

3. ประมาณราคาค่าบริการรถยนต ์
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คําอธิบายรายวชิา 

ศึกษาและปฏิบติัเก่ียวกบักระบวนการบริการรถยนต์และประมาณราคาค่าบริการ หรือฝึกงานในสถาน-

ประกอบการ 

 

20101-51XX ปฏิบัติงานยานยนต์  ... * - * - *  

(Automotive Practice ...) 

จุดประสงค์รายวชิา  เพ่ือให ้

1. เขา้ใจหลกัการปฏิบติัตนและปฏิบติังานในการประกอบอาชีพผลิตและหรือบริการทางดา้นยานยนต ์

2. สามารถประยุกต์ใช้ความรู้และทกัษะในการปฏิบติังานผลิตและหรือบริการทางดา้นดา้นยานยนต์     

ในสถานประกอบการตามภาระหนา้ท่ีท่ีไดรั้บมอบหมาย 

3. มีเจตคติท่ีดีต่องานอาชีพและมีกิจนิสัยในการทาํงานดว้ยความรับผิดชอบ รอบคอบ ปลอดภยั  มีวินยั  

ตรงต่อเวลา ขยนั ซ่ือสตัย ์อดทนและสามารถทาํงานร่วมกบัผูอ่ื้น 

สมรรถนะรายวชิา 

1. แสดงความรู้เก่ียวกบัหลกัการปฏิบติัตนและปฏิบติังานผลิตและหรือบริการทางดา้นยานยนตใ์นสถาน-

ประกอบการ 

2. เตรียมความพร้อมส่วนบุคคลในการปฏิบติังานผลิตและหรือบริการตามขอ้กาํหนด 

3. ปฏิบติังานผลิตและหรือบริการทางดา้นยานยนตท่ี์ไดรั้บมอบหมายตามหลกัการและกระบวนการ 

4. บนัทึกรายงานประสบการณ์และผลการปฏิบติังานผลิตและหรือบริการตามหลกัการ 

คําอธิบายรายวชิา 

ศึกษาและปฏิบติัเก่ียวกับงานผลิตและหรือบริการทางดา้นยานยนต์ระดับฝีมือในสถานประกอบการ            

การเตรียมความพร้อมส่วนบุคคล การปฏิบติัตนในงานอาชีพ การรับคาํสั่ง การวางแผนการทาํงาน การจดัเตรียม

เคร่ืองมือและวสัดุอุปกรณ์ในการปฏิบติังาน  การดาํเนินงานและแกไ้ขปัญหาการทาํงาน  การบนัทึกและสรุป

รายงานผลการปฏิบติังาน 

 (ให้สถานศึกษาร่วมกบัสถานประกอบการวิเคราะห์ลกัษณะงาน สมรรถนะท่ีตอ้งการและเวลาท่ีใช้ฝึก   

เพ่ือวางแผนและกาํหนดขอบเขตการฝึกอาชีพ รวมทั้งแนวทางการวดัและประเมินผล ใหส้อดคลอ้งกบัสมรรถนะ

วิชาชีพสาขางาน) 
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กลุ่มสมรรถนะวชิาชีพเลือก 

สาขางานเคร่ืองกลอตุสาหกรรม 

20101-2201   งานเคร่ืองต้นกาํลังอุตสาหกรรม  1 - 6 - 3 

  (Industrial Power Job) 
 

จุดประสงค์รายวชิา  เพื่อให้ 

1.  เขา้ใจหลกัการทาํงานของเคร่ืองตน้กาํลงัดีเซล 

2.  สามารถถอด ประกอบและตรวจสภาพช้ินส่วนเคร่ืองตน้กาํลงัดีเซล 

3.  สามารถตรวจซ่อม บาํรุงรักษาและปรับแต่งเคร่ืองตน้กาํลงัดีเซล  

4.  มีกิจนิสยัในการทาํงานท่ีดีมีความประณีต รอบคอบ ปลอดภยัและมีจิตสาํนึกในการรักษา 

    สภาพแวดลอ้ม 
 

สมรรถนะรายวชิา 

1.  แสดงความรู้เก่ียวกบัหลกัการทาํงานการบาํรุงรักษาเคร่ืองตน้กาํลงัดีเซล 

2.  ถอด ประกอบเคร่ืองตน้กาํลงัดีเซลตามหลกัการและกระบวนการ 

3.  ตรวจซ่อมและปรับแต่งระบบเคร่ืองตน้กาํลงัดีเซลตามคู่มือ 

4.  บาํรุงรักษาเคร่ืองตน้กาํลงัดีเซลตามคู่มือ 
 

คําอธิบายรายวชิา 

ศึกษาและปฏิบติัเก่ียวกบัหลกัการทาํงานของเคร่ืองตน้กาํลงั การถอด ประกอบ ตรวจซ่อม ปรับแต่งและ

บาํรุงรักษา ระบบฉีดเช้ือเพลิง ระบบประจุอากาศ ระบบไอดี ระบบไอเสีย ระบบหล่อล่ืน ระบบระบายความร้อน  

เคร่ืองควบคุมความเร็ว ระบบสตาร์ทและช่วยสตาร์ทของเคร่ืองตน้กาํลงัดีเซล 
 

20101-2202   งานบํารุงรักษาเคร่ืองจักรกลอุตสาหกรรม  1 - 3 - 2 

   (Industrial Machine maintenance Job) 
   

จุดประสงค์รายวชิา  เพื่อให้ 

1.  เขา้ใจหลกัการทาํงานของเคร่ืองจกัรกลอุตสาหกรรม 

2.  สามารถถอด ประกอบและตรวจสภาพช้ินส่วนเคร่ืองจกัรกลอุตสาหกรรม 

3.  สามารถตรวจซ่อมและบาํรุงรักษาเคร่ืองจกัรกลอุตสาหกรรม 

4.  มีกิจนิสยัในการทาํงานท่ีดี มีความประณีตรอบคอบ ปลอดภยัและมีจิตสาํนึกในการรักษา

สภาพแวดลอ้ม 
 

สมรรถนะรายวชิา 

1.  แสดงความรู้เก่ียวกบัหลกัการทาํงานเคร่ืองจกัรกลอุตสาหกรรม 

2.  ถอด ประกอบเคร่ืองจกัรกลอุตสาหกรรมตามหลกัการและกระบวนการ 

3.  ตรวจสภาพช้ินส่วนและซ่อมบาํรุงรักษาเคร่ืองจกัรกลอุตสาหกรรมตามคู่มือ 
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คําอธิบายรายวชิา 

ศึกษาและปฏิบติัเก่ียวกบัหลกัการทาํงาน การถอด ประกอบ ตรวจสภาพช้ินส่วนและบาํรุงรักษา 

เคร่ืองอดัอากาศ เคร่ืองสูบ เคร่ืองกาํเนิดไอนํ้า กงัหนัลม กงัหนัแก๊ส กงัหนันํ้า กงัหนัไอนํ้า มอเตอร์ไฟฟ้า 

เยนเนอเรเตอร์และอุปกรณ์ควบคุมความปลอดภยั 

 

20101-2203   งานเคร่ืองทาํความเยน็และปรับอากาศอุตสาหกรรม  1 - 3 - 2 

  (Industrial Refrigerator and Air – Conditioning Job)   
 

จุดประสงค์รายวชิา  เพื่อให้ 

1.  เขา้ใจหลกัการทาํงานของเคร่ืองทาํความเยน็และปรับอากาศอุตสาหกรรม 

2.  สามารถถอด ประกอบ ตรวจสภาพช้ินส่วนระบบเคร่ืองทาํความเยน็และปรับอากาศอุตสาหกรรม 

3.  สามารถติดตั้งและบาํรุงรักษาระบบเคร่ืองทาํความเยน็และปรับอากาศอุตสาหกรรม 

4.  มีกิจนิสัยในการทาํงานท่ีดีมีความประณีตรอบคอบปลอดภยัและมีจิตสาํนึกในการรักษาสภาพแวดลอ้ม 
 

สมรรถนะรายวชิา 

1.  แสดงความรู้เก่ียวกบัหลกัการทาํงานติดตั้งบาํรุงรักษาเคร่ืองทาํความเยน็และปรับอากาศ 

2.  ถอด ประกอบอุปกรณ์เคร่ืองทาํความเยน็และปรับอากาศตามหลกัและกระบวนการ 

3.  ติดตั้งและบาํรุงรักษาระบบเคร่ืองทาํความเยน็และปรับอากาศตามคู่มือ 
 

คําอธิบายรายวชิา 

ศึกษาและปฏิบติัเก่ียวกบัหลกัการทาํงานการบริการระบบท่อ การถอด ประกอบ ตรวจสภาพอุปกรณ์เคร่ืองทาํความเยน็

และปรับอากาศอุตสาหกรรม ทาํสุญญากาศตรวจสอบรอยร่ัว การเติมสารทาํความเย็น ต่อวงจรไฟฟ้าควบคุม

อุปกรณ์ติดตั้งและบาํรุงรักษาระบบเคร่ืองทาํความเยน็และปรับอากาศอุตสาหกรรม 

 

20101-2204 งานเคร่ืองมือวดัอุตสาหกรรม  1 - 3 - 2 

   (Industrial Instrument Job) 
   

จุดประสงค์รายวชิา  เพื่อให้ 

1.  เขา้ใจหลกัการใชเ้คร่ืองมือวดัอุตสาหกรรม 

2.  สามารถใชแ้ละบาํรุงรักษาเคร่ืองมือวดัอุตสาหกรรม 

3.  มีกิจนิสยัในการทาํงานท่ีดี มีความประณีตรอบคอบ ปลอดภยัและมีจิตสาํนึกในการรักษาสภาพแวดลอ้ม 
 

สมรรถนะรายวชิา 

1.  แสดงความรู้เก่ียวกบัหลกัการใชเ้คร่ืองมือวดัอุตสาหกรรม 

2.  วดัและอ่านค่าเคร่ืองมือวดัในงานอุตสาหกรรมตามหลกัและกระบวนการ  

3.  บาํรุงรักษาเคร่ืองมือวดัอุตสาหกรรมตามคู่มือ 
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คําอธิบายรายวชิา 

  ศึกษาและปฏิบติัเก่ียวกบัการวดัความดนั ความเร็ว อตัราการไหล ความช้ืน อุณหภูมิ  ความถ่วงจาํเพาะ 

ความหนาแน่น ความหนืด ความเป็นกรดเป็นด่าง ระดบัเสียง กาํลงังานไฟฟ้า สอบเทียบและบาํรุงรักษาเคร่ืองมือวดั

ในงานอุตสาหกรรม 

 

20101-2205   งานส่งกาํลงัเคร่ืองกลอุตสาหกรรม  1 - 3 - 2 

  (Industrial Power Transmission Job)   
 

จุดประสงค์รายวชิา  เพื่อให้ 

1.  เขา้ใจหลกัการทาํงานของอุปกรณ์ในงานส่งถ่ายกาํลงั 

2.  สามารถถอด ประกอบและบาํรุงรักษาอุปกรณ์ในระบบส่งถ่ายกาํลงั 

3.  มีกิจนิสยัในการทาํงานท่ีดีมีความประณีตรอบคอบปลอดภยัและมีจิตสาํนึกในการรักษาสภาพแวดลอ้ม 
 

สมรรถนะรายวชิา 

1.  แสดงความรู้เก่ียวกบัหลกัการส่งถ่ายกาํลงัเคร่ืองกลอุตสาหกรรม 

2.  ถอด ประกอบอุปกรณ์ในระบบส่งถ่ายกาํลงัตามหลกัและกระบวนการ 

3.  บาํรุงรักษาระบบส่งถ่ายกาํลงัตามคู่มือ 
 

คําอธิบายรายวชิา 

ศึกษาและปฏิบติัเก่ียวกบัหลกัการทาํงาน การขบัเชิงกล การเคล่ือนท่ีและความเร็วของเฟืองโซ่ 

ลูกเบ้ียว สายพาน คบัปล้ิง ขอ้ต่อ เพลาและการบาํรุงรักษา 

 

20101-2206   งานเคร่ืองกาํเนิดไอนํา้  1 - 3 - 2 

  (Steam Boiler Job) 
   

จุดประสงค์รายวชิา  เพื่อให้ 

1.  เขา้ใจหลกัการทาํงานของเคร่ืองกาํเนิดไอนํ้าและอุปกรณ์ 

2.  สามารถตรวจซ่อม บริการและบาํรุงรักษาระบบนํ้าเล้ียงอุปกรณ์เคร่ืองกาํเนิดไอนํ้า 

3.  มีความรับผิดชอบตรงต่อเวลาเจตคติท่ีดีและเกิดความคิดรวบยอดเก่ียวกบัเคร่ืองกาํเนิดไอนํ้า 
 

สมรรถนะรายวชิา 

1.  แสดงความรู้เก่ียวกบัหลกัการทาํงานของเคร่ืองกาํเนิดไอนํ้าและอุปกรณ์ประกอบ 

2.  แสดงความรู้เก่ียวกบัหลกัการของกระบวนการนาํไอนํ้าไปใชใ้นงานอุตสาหกรรม 

3.  แสดงความรู้เก่ียวกบัการควบคุมเคร่ืองกาํเนิดไอนํ้าตามกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้ง 

4.  ตรวจซ่อม บริการและบาํรุงรักษาระบบนํ้าเล้ียงอุปกรณ์เคร่ืองกาํเนิดไอนํ้าตามคู่มือ 
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คําอธิบายรายวชิา 

ศึกษาและปฏิบติัเก่ียวกบัหลกัการทาํงานและการบาํรุงรักษาเคร่ืองกาํเนิดไอนํ้ า เตาและอุปกรณ์การเผา

ไหม ้ระบบการกาํจดัข้ีเถา้ ระบบนํ้ าเล้ียง ระบบไอนํ้ าและการนาํไปใชง้าน อุปกรณ์ควบคุมความปลอดภยัและ

กฎหมายเก่ียวกบัการควบคุมเคร่ืองกาํเนิดไอนํ้า 

 

20101-2207   งานเคร่ืองสูบและเคร่ืองอดัอากาศ  1 - 3 - 2 

  (Pump and Air Compressor Job)   
 

จุดประสงค์รายวชิา  เพื่อให้ 

1.  เขา้ใจหลกัการทาํงานของเคร่ืองสูบและเคร่ืองอดัอากาศ 

2.  สามารถตรวจซ่อม บริการ บาํรุงรักษาเคร่ืองสูบและเคร่ืองอดัอากาศ 

3.  มีความรับผิดชอบตรงต่อเวลาเจตคติท่ีดีและเกิดความคิดรวบยอดเก่ียวกบัเคร่ืองสูบและ เคร่ืองอดัอากาศ 
 

สมรรถนะรายวชิา 

1.  แสดงความรู้เก่ียวกบัหลกัการทาํงานของเคร่ืองสูบและเคร่ืองอดัอากาศ 

2.  ถอด ประกอบ ตรวจสอบช้ินส่วน อุปกรณ์ควบคุมความปลอดภยัของเคร่ืองสูบและเคร่ืองอดัอากาศ 

3.  บาํรุงรักษาเคร่ืองสูบและเคร่ืองอดัอากาศตามคู่มือ 
 

คําอธิบายรายวชิา 

ศึกษาและปฏิบติัเก่ียวกบัเคร่ืองสูบ เคร่ืองอดัอากาศ  หลกัการทาํงาน การถอด ประกอบ ตรวจสอบและ

การบาํรุงรักษาอุปกรณ์ควบคุมความปลอดภยัของเคร่ืองสูบและเคร่ืองอดัอากาศ 

 

20101-2208   คณติศาสตร์เคร่ืองกล  2 - 0 - 2 

  (Mechanical Mathematics) 
 

จุดประสงค์รายวชิา  เพื่อให้ 

1.  เขา้ใจหลกัการคาํนวณเก่ียวกบัคณิตศาสตร์เคร่ืองกล 

2.  สามารถคาํนวณหาค่าท่ีตอ้งใชใ้นงานเคร่ืองกล 

3.  มีความรับผิดชอบตรงต่อเวลามีเจตคติท่ีดีในการเรียนรู้ สืบคน้เก่ียวกบัวิชาคณิตศาสตร์เคร่ืองกล 
 

สมรรถนะรายวชิา 

1.  แสดงความรู้เก่ียวกบัหลกัการคาํนวณคณิตศาสตร์เคร่ืองกล 

2.  คาํนวณความยาวพ้ืนท่ี ปริมาตรและนํ้าหนกัของวตัถุ 

3.  คาํนวณอตัราทดของเคร่ืองจกัรกลตามหลกัการ 
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คําอธิบายรายวชิา 

ศึกษาหลกัการคาํนวณความยาวพ้ืนท่ี ปริมาตรและนํ้าหนกัของวตัถุรูปทรงต่างๆ ความเร็ว อตัราทดของ

เคร่ืองจกัรกล  การประยกุตใ์ชใ้นงานเคร่ืองกล 

 

2101-2209 งานเขียนแบบเคร่ืองกลด้วยคอมพวิเตอร์  1 - 6 - 3 

  (Computer-Aided Mechanical Drafting Job)   
 

จุดประสงค์รายวชิา  เพื่อให้ 

1.  เขา้ใจหลกัการเขียนแบบเคร่ืองกลโดยใชค้อมพิวเตอร์ 

2.  สามารถเขียนแบบเคร่ืองกลโดยใชค้อมพิวเตอร์ 

3.  มีกิจนิสยัในการทาํงานท่ีดีมีความประณีตรอบคอบปลอดภยัและมีจิตสาํนึกในการรักษาสภาพแวดลอ้ม 
 

สมรรถนะรายวชิา 

1.  แสดงความรู้เก่ียวกบัหลกัการเขียนแบบเคร่ืองกลดว้ยคอมพิวเตอร์ 

2.  เขียนแบบเคร่ืองกลโดยใชโ้ปรแกรมคอมพิวเตอร์ตามหลกัและกระบวนการ 

3.  บาํรุงรักษาคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ตามคู่มือ 
 

คําอธิบายรายวชิา 

ศึกษาและปฏิบติัการใชโ้ปรแกรมพ้ืนฐาน ชุดคาํสั่งการเขียนแบบภาพ 2 มิติ 3 มิติ การแสดงภาพ  การจดั

ไฟล ์การพิมพ ์การพลอ๊ตและการใชโ้ปรแกรมสาํเร็จรูป 

 

20101-2210 งานเคร่ืองมือกลเคร่ืองกลอุตสาหกรรม  1 - 6 - 3 

  (Industrial Machine Tools Job)   
 

จุดประสงค์รายวชิา  เพื่อให้ 

1.  เขา้ใจหลกัการทาํงานของเคร่ืองมือกลเคร่ืองกลอุตสาหกรรม 

2.  สามารถใชเ้คร่ืองมือวดัละเอียดและเคร่ืองมือกลเคร่ืองกลอุตสาหกรรมในการปรับปรุงสภาพช้ินส่วน 

3.  สามารถบาํรุงรักษาเคร่ืองมือวดัละเอียดและเคร่ืองมือกลเคร่ืองกลอุตสาหกรรม 

4.  มีกิจนิสยัในการทาํงานท่ีดีมีความประณีตรอบคอบปลอดภยัและมีจิตสาํนึกในการรักษา 

     สภาพแวดลอ้ม 
 

สมรรถนะรายวชิา 

1.  แสดงความรู้เก่ียวกบัหลกัการทาํงานและบาํรุงรักษาเคร่ืองมือกลเคร่ืองกลอุตสาหกรรม 

2.  ปรับปรุงสภาพช้ินส่วนเคร่ืองกลอุตสาหกรรมดว้ยเคร่ืองมือกลตามหลกัและกระบวนการ 

3.  ใชแ้ละบาํรุงรักษาเคร่ืองมือวดัละเอียดตามหลกัและกระบวนการ 

4.  บาํรุงรักษาเคร่ืองมือกลตามคู่มือ 



108 

 

หลกัสูตรประกาศนียบตัรวชิาชีพ พทุธศกัราช 2562 ประเภทวชิาอุตสาหกรรม สาขาวชิาช่างยนต ์

คําอธิบายรายวชิา 

ศึกษาและปฏิบติัเก่ียวกบัการตรวจสภาพช้ินส่วน การใช้เคร่ืองมือวดัละเอียด การใช้เคร่ืองมือกล

ปรับปรุงสภาพช้ินส่วน การบาํรุงรักษาเคร่ืองมือวดัละเอียดและเคร่ืองมือกลเคร่ืองกลอุตสาหกรรม 

 

20101-2211   การอนุรักษ์พลงังานในโรงงานอุตสาหกรรม  2 - 0 - 2 

  (Energy Conservation in Factories)   
 

จุดประสงค์รายวชิา  เพื่อให้ 

1.  เขา้ใจหลกัการอนุรักษพ์ลงังาน กระบวนการอนุรักษพ์ลงังานในโรงงานอุตสาหกรรม 

2.  รู้และเขา้ใจเก่ียวกบักฎหมายเก่ียวกบัการอนุรักษพ์ลงังาน 

3.  มีความรับผิดชอบตรงต่อเวลามีเจตคติท่ีดีในการเรียนรู้ สืบคน้เก่ียวกบัวิชาการอนุรักษพ์ลงังาน          

ในโรงงานอุตสาหกรรม 
 

สมรรถนะรายวชิา 

1.  แสดงความรู้เก่ียวกบัหลกัการอนุรักษพ์ลงังานในโรงงานอุตสาหกรรม 

2.  แสดงความรู้เก่ียวกบัหลกัการใชพ้ลงังานความร้อนและพลงังานไฟฟ้าในโรงงานอุตสาหกรรม 

3.  แสดงความรู้เก่ียวกบัการปรับปรุงระบบการใชพ้ลงังานในโรงงานอุตสาหกรรม 

4.  แสดงความรู้เก่ียวกบักฎหมายการอนุรักษพ์ลงังานในโรงงานอุตสาหกรรม 
 

คําอธิบายรายวชิา 

ศึกษาหลกัการใชพ้ลงังานความร้อนและพลงังานไฟฟ้าในโรงงานอุตสาหกรรม การปรับปรุงระบบ 

 การใชพ้ลงังาน  เทคนิคการประหยดัพลงังาน  พลงังานทดแทนและกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งกบัการอนุรักษพ์ลงังาน   

ในโรงงานอุตสาหกรรม 

 

20101-2212   งานบริการเคร่ืองกลอุตสาหกรรม 1  * - * - 4  

  (Industrial Machinery Service 1)   
 

จุดประสงค์รายวชิา  เพื่อให้ 

1.  เขา้ใจหลกัการบริการงานเคร่ืองกลอุตสาหกรรม 

2.  สามารถบริการงานเคร่ืองกลอุตสาหกรรม 

3.  มีกิจนิสยัในการทาํงานท่ีดีมีความประณีตรอบคอบปลอดภยัและมีจิตสาํนึกในการรักษาสภาพแวดลอ้ม 
 

สมรรถนะรายวชิา 

1.  แสดงความรู้เก่ียวกบัหลกัการบริการงานเคร่ืองกลอุตสาหกรรม 

2.  บริการงานเคร่ืองกลอุตสาหกรรมตามหลกัและกระบวนการ 
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คําอธิบายรายวชิา 

ศึกษาและปฏิบติัเก่ียวกบัการบริการงานเคร่ืองกลอุตสาหกรรมหรือฝึกงานในสถานประกอบการ 

 

20101-2213   งานบริการเคร่ืองกลอุตสาหกรรม 2  * - * - 4 

  (Industrial Machinery Service 2)   
 

จุดประสงค์รายวชิา  เพื่อให้ 

1.  เขา้ใจหลกัการบริการงานเคร่ืองกลอุตสาหกรรม 

2.  สามารถบริการงานเคร่ืองกลอุตสาหกรรม 

3.  มีกิจนิสยัในการทาํงานท่ีดีมีความประณีตรอบคอบ ปลอดภยัและมีจิตสาํนึกในการรักษาสภาพแวดลอ้ม 
 

สมรรถนะรายวชิา 

1.  แสดงความรู้เก่ียวกบัหลกัการบริการงานเคร่ืองกลอุตสาหกรรม 

2.  บริการงานเคร่ืองกลอุตสาหกรรมตามหลกัและกระบวนการ 
 

คําอธิบายรายวชิา 

ศึกษาและปฏิบติัเก่ียวกบัการบริการงานเคร่ืองกลอุตสาหกรรมหรือฝึกงานในสถานประกอบการ 

 

20101-2214   งานบริการเคร่ืองกลอุตสาหกรรม 3  * - * - 4 

  (Industrial Machinery Service 3)   
 

จุดประสงค์รายวชิา  เพื่อให้ 

1.  เขา้ใจหลกัการบริการงานเคร่ืองกลอุตสาหกรรม 

2.  สามารถบริการงานเคร่ืองกลอุตสาหกรรม 

3.  มีกิจนิสยัในการทาํงานท่ีดีมีความประณีตรอบคอบ ปลอดภยัและมีจิตสาํนึกในการรักษาสภาพแวดลอ้ม 
 

สมรรถนะรายวชิา 

1.  แสดงความรู้เก่ียวกบัหลกัการบริการงานเคร่ืองกลอุตสาหกรรม 

2.  บริการงานเคร่ืองกลอุตสาหกรรมตามหลกัและกระบวนการ 
 

คําอธิบายรายวชิา 

ศึกษาและปฏิบติัเก่ียวกบัการบริการงานเคร่ืองกลอุตสาหกรรมหรือฝึกงานในสถานประกอบการ 
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20101-52XX ปฏิบัติงานเคร่ืองกลอุตสาหกรรม  ... * - * - *  

(Industrial mechanical  Practice ...) 

จุดประสงค์รายวชิา  เพ่ือให ้

1. เขา้ใจหลกัการปฏิบติัตนและปฏิบติังานในการประกอบอาชีพผลิตและหรือบริการทางดา้นเคร่ืองกล

อุตสาหกรรม 

2. สามารถประยุกต์ใช้ความรู้และทักษะในการปฏิบัติงานผลิตและหรือบริการทางด้านเคร่ืองกล

อุตสาหกรรมในสถานประกอบการตามภาระหนา้ท่ีท่ีไดรั้บมอบหมาย 

3. มีเจตคติท่ีดีต่องานอาชีพและมีกิจนิสัยในการทาํงานดว้ยความรับผิดชอบ รอบคอบ ปลอดภยั  มีวินยั  

ตรงต่อเวลา ขยนั ซ่ือสตัย ์อดทนและสามารถทาํงานร่วมกบัผูอ่ื้น 

สมรรถนะรายวชิา 

1. แสดงความรู้เก่ียวกับหลักการปฏิบัติตนและปฏิบัติงานผลิตและหรือบริการทางด้านเคร่ืองกล

อุตสาหกรรมในสถานประกอบการ 

2. เตรียมความพร้อมส่วนบุคคลในการปฏิบติังานผลิตและหรือบริการตามขอ้กาํหนด 

3. ปฏิบติังานผลิตและหรือบริการทางดา้นเคร่ืองกลอุตสาหกรรมท่ีไดรั้บมอบหมายตามหลกัการและ

กระบวนการ 

4. บนัทึกรายงานประสบการณ์และผลการปฏิบติังานผลิตและหรือบริการตามหลกัการ 

คําอธิบายรายวชิา 

ศึกษาและปฏิบติัเก่ียวกบังานผลิตและหรือบริการทางดา้นเคร่ืองกลอุตสาหกรรมระดบัฝีมือในสถาน-

ประกอบการ การเตรียมความพร้อมส่วนบุคคล การปฏิบติัตนในงานอาชีพ การรับคาํสั่ง การวางแผนการทาํงาน 

การจดัเตรียมเคร่ืองมือและวสัดุอุปกรณ์ในการปฏิบติังาน  การดาํเนินงานและแกไ้ขปัญหาการทาํงาน  การบนัทึก

และสรุปรายงานผลการปฏิบติังาน 

 (ให้สถานศึกษาร่วมกบัสถานประกอบการวิเคราะห์ลกัษณะงาน สมรรถนะท่ีตอ้งการและเวลาท่ีใช้ฝึก  

เพ่ือวางแผนและกาํหนดขอบเขตการฝึกอาชีพ รวมทั้งแนวทางการวดัและประเมินผล ใหส้อดคลอ้งกบัสมรรถนะ

วิชาชีพสาขางาน) 
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สาขางานเคร่ืองกลเรือ 

20101-2301  งานติดตั้งเคร่ืองยนต์เรือ       1 - 6 - 3  

  (Marine Engine Installation Job) 
 

จุดประสงค์รายวชิา  เพื่อให้ 

1.  เขา้ใจหลกัการติดตั้งเคร่ืองยนตเ์รือการขยายแบบช้ินส่วนส่วนประกอบในการติดตั้งเคร่ืองยนตเ์รือ 

2.  สามารถติดตั้งเคร่ืองยนตเ์รือและอุปกรณ์ 

3.  มีกิจนิสยัท่ีดีในการทาํงานดว้ยความเป็นระเบียบสะอาดประณีตปลอดภยัและรักษาสภาพแวดลอ้ม 
 

สมรรถนะรายวชิา 

1.  แสดงความรู้เก่ียวกบักระบวนการติดตั้งเคร่ืองยนตเ์รือ 

2.  ขยายแบบงานติดตั้งเคร่ืองยนตเ์รือ 

3.  ติดตั้งเคร่ืองยนตเ์รือและอุปกรณ์ตามกระบวนการ 

4.  เทียบศูนยเ์พลาใบจกัรตามหลกัการ 

5.  ทดสอบการเดินเรือตามกระบวนการ 
 

คําอธิบายรายวชิา 

ศึกษาและปฏิบัติเก่ียวกับหลักการเลือกประเภทของเรือ การเลือกเคร่ืองยนต์ การขยายแบบงานติดตั้ ง

เคร่ืองยนต ์การติดตั้งแท่นเคร่ืองยนต ์หูรับเคร่ืองยนตก์ระบอกเพลาเพลา ใบจกัรหางเสือ ระบบนํ้าหล่อเยน็ระบบไอเสีย 

ระบบนํ้ามนัเช้ือเพลิงอุปกรณ์ควบคุมเคร่ืองยนต ์การเทียบศูนยเ์พลาใบจกัรและการทดสอบการเดินเรือ 

 

20101-2302  งานซ่อมเคร่ืองยนต์เรือ       1 - 6 - 3  

  (Marine Engine Repairs Job) 
 

จุดประสงค์รายวชิา  เพื่อให้ 

1.  เขา้ใจหลกัการตรวจซ่อมและการวิเคราะห์เคร่ืองยนตเ์รือ 

2.  สามารถซ่อมเคร่ืองยนตเ์รือรวมทั้งประมาณราคาค่าบริการ 

3.  มีกิจนิสยัท่ีดีในการทาํงานดว้ยความเป็นระเบียบสะอาดประณีตปลอดภยัและรักษาสภาพแวดลอ้ม 
 

สมรรถนะรายวชิา 

1.  แสดงความรู้เก่ียวกบัหลกัการตรวจซ่อมเคร่ืองยนตเ์รือ 

2.  ตรวจหาขอ้ขดัขอ้งเคร่ืองยนตเ์รือตามหลกัการ 

3.  ปรับปรุงสภาพเคร่ืองยนตเ์รือตามคู่มือ 

4.  ทดสอบประสิทธิภาพเคร่ืองยนตเ์รือตามกระบวนการ 

5.  ประมาณราคาค่าบริการการซ่อมเคร่ืองยนตเ์รือ 
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คําอธิบายรายวชิา 

ศึกษาและปฏิบติัเก่ียวกบัการหาขอ้ขดัขอ้งโดยใช้การตรวจพินิจและการใชเ้คร่ืองมือพิเศษปรับปรุงสภาพ

ทดสอบประสิทธิภาพของเคร่ืองยนตเ์รือและการประมาณราคาค่าบริการ 
 

20101-2303  งานส่งกาํลงัเรือ        1 - 6 - 3  

  (Marine Transmission Job) 
 

จุดประสงค์รายวชิา  เพื่อให้ 

1.  เขา้ใจหลกัการทาํงานระบบส่งกาํลงัโซ่สายพานคลตัชเ์กียร์เรือเพลาใบจกัรกระบอกเพลาหางเสือ 

2.  สามารถแกไ้ขขอ้ขดัขอ้งและบาํรุงรักษาระบบส่งกาํลงัเรือ 

3.  มีกิจนิสยัท่ีดีในการทาํงานดว้ยความเป็นระเบียบสะอาดประณีตปลอดภยัและรักษาสภาพแวดลอ้ม 
 

สมรรถนะรายวชิา 

1.  แสดงความรู้เก่ียวกบัหลกัการระบบส่งกาํลงัเรือ 

2.  ถอด ประกอบระบบส่งกาํลงัเรือตามกระบวนการ 

3.  แกไ้ขขอ้ขดัขอ้งระบบส่งกาํลงัเรือตามหลกัการ 

4.  บาํรุงรักษาระบบส่งกาํลงัเรือตามคู่มือ 
 

คําอธิบายรายวชิา 

ศึกษาและปฏิบติัเก่ียวกบัการบริการระบบส่งกาํลงัโซ่สายพาน คลตัช์ เกียร์เรือ เพลาใบจกัร กระบอกเพลา หางเสือ 

การถอด ประกอบ แกไ้ขขอ้ขดัขอ้งและบาํรุงรักษาระบบส่งกาํลงัเรือ 
 

20101-2304  งานไฟฟ้าเรือ        1 - 6 - 3  

  (Marine Electrical Job) 
 

จุดประสงค์รายวชิา  เพื่อให้ 

1.  เขา้ใจหลกัการวิเคราะห์และแกไ้ขขอ้ขดัขอ้งไฟฟ้าเรือ 

2.  สามารถแกไ้ขขอ้ขดัขอ้งไฟฟ้าเรือรวมทั้งประมาณราคาค่าบริการ 

3.  มีกิจนิสยัท่ีดีในการทาํงานดว้ยความเป็นระเบียบสะอาดประณีตปลอดภยัและรักษาสภาพแวดลอ้ม 
 

สมรรถนะรายวชิา 

1.  แสดงความรู้เก่ียวกบัระบบไฟฟ้าเรือ 

2.  ตรวจสอบอุปกรณ์ไฟฟ้าเรือตามหลกัการ 

3.  เดินสายไฟฟ้าเรือตามกระบวนการ 

4.  แกไ้ขขอ้ขดัขอ้งอุปกรณ์ไฟฟ้าเรือตามกระบวนการ 

5.  ประมาณราคาค่าบริการการซ่อมระบบไฟฟ้าเรือ 



113 

 

หลกัสูตรประกาศนียบตัรวชิาชีพ พทุธศกัราช 2562 ประเภทวชิาอุตสาหกรรม สาขาวชิาช่างยนต ์

 

คําอธิบายรายวชิา 

ศึกษาและปฏิบติัเก่ียวกบัการใชเ้คร่ืองมือวดัไฟฟ้า การแกไ้ขขอ้ขดัขอ้ง อุปกรณ์ไฟฟ้าเรือ เคร่ืองกลไฟฟ้า    

แผงควบคุมไฟฟ้า การประจุไฟฟ้า และการเดินสายไฟในท่อและประมาณราคาค่าบริการ 
 

20101-2305 งานท่อในเรือ         1 - 3 - 2  

  (Marine Piping Job) 
 

จุดประสงค์รายวชิา  เพื่อให้ 

1.  เขา้ใจหลกัการติดตั้งอุปกรณ์งานท่อ และการเขียนแบบระบบท่อทางในเรือ 

2.  สามารถติดตั้งอุปกรณ์งานท่อและเขียนแบบระบบท่อทางในเรือ 

3.  มีกิจนิสยัท่ีดีในการทาํงานดว้ยความเป็นระเบียบสะอาดประณีตปลอดภยัและรักษาสภาพแวดลอ้ม 
 

สมรรถนะรายวชิา 

1.  แสดงความรู้เก่ียวกบัหลกัการติดตั้งอุปกรณ์ระบบงานท่อทางในเรือ 

2.  ติดตั้งอุปกรณ์งานท่อทางในเรือตามกระบวนการ 

3.  เขียนแบบท่อทางในเรือตามหลกัการ 

4.  อ่านผงัการเดินท่อทางในเรือตามหลกัการ 
 

คําอธิบายรายวชิา 

ศึกษาและปฏิบัติเก่ียวกับ การใช้เคร่ืองมืออุปกรณ์ ประกอบหน้าแปลน เขียนแบบระบบท่อทางในเรือ          

การทาํอุปกรณ์ยึดเหน่ียว และการอ่านผงัการเดินท่อทางในเรือ 
 

20101-2306 งานเคร่ืองสูบในเรือ       1 - 3 - 2  

  (Marine Pumping Job) 
 

จุดประสงค์รายวชิา  เพื่อให้ 

1.  เขา้ใจหลกัการทาํงานของเคร่ืองสูบการออกแบบการเลือกขนาดเคร่ืองสูบ 

2.  สามารถถอด ประกอบและทดสอบการทาํงานของเคร่ืองสูบท่อและวาลว์ 

3.  สามารถบาํรุงรักษาบริการระบบเคร่ืองสูบท่อและวาลว์ 

4.  มีกิจนิสยัท่ีดีในการทาํงานดว้ยความเป็นระเบียบสะอาดประณีตปลอดภยัและรักษาสภาพแวดลอ้ม 
 

สมรรถนะรายวชิา 

1.  แสดงความรู้เก่ียวกบัหลกัการทาํงานการออกแบบและการเลือกขนาดเคร่ืองสูบ 

2.  ถอด ประกอบและติดตั้งอุปกรณ์เคร่ืองสูบตามกระบวนการ 

3.  ทดสอบการทาํงานเคร่ืองสูบตามหลกัการ 

4.  แกไ้ขขอ้ขดัขอ้งเคร่ืองสูบตามหลกัการ 

5.  บาํรุงรักษาเคร่ืองสูบและอุปกรณ์ตามคู่มือ 
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คําอธิบายรายวชิา 

ศึกษาและปฏิบติัเก่ียวกบัหลกัการทาํงานการถอดประกอบ การทดสอบการทาํงาน การออกแบบ  การเลือก

ขนาดเคร่ืองสูบ การติดตั้งเคร่ืองสูบ ระบบท่อวาลว์ชนิดต่างๆ การบาํรุงรักษาและการแกไ้ขขอ้ขดัขอ้งของเคร่ืองสูบ 

 

20101-2307 งานเดินเรือกล        1 - 3 - 2  

  ( Marine Navigation  Job) 
 

จุดประสงค์รายวชิา  เพื่อให้ 

1.  เขา้ใจกฎการเดินเรือในน่านนํ้าไทย 

2.  เขา้ใจการอ่านแผนท่ีเขม็ทิศและสญัญาณต่างๆท่ีเก่ียวกบัการเดินเรือ 

3.  สามารถเดินเรือในน่านนํ้าไทย 

4.  มีกิจนิสยัท่ีดีในการทาํงานดว้ยความเป็นระเบียบสะอาดประณีตปลอดภยัและรักษาสภาพแวดลอ้ม 
 

สมรรถนะรายวชิา 

1.  แสดงความรู้เก่ียวกบักฎการเดินเรือในน่านนํ้าไทย 

2.  อ่านแผนท่ีเข็มทิศและสญัญาณต่างๆตามหลกัการ 

3.  ปฏิบติัการเดินเรือกลตามหลกัการและกระบวนการ 
 

คําอธิบายรายวชิา 

ศึกษาและปฏิบติัเก่ียวกบัการเดินเรือตามกฎการเดินเรือในน่านนํ้าไทย การอ่านแผนท่ีเข็มทิศสัญญาณไฟทุ่น

เคร่ืองหมายทุ่นสญัญาณ รวมทั้งกฎความปลอดภยัท่ีเก่ียวกบัการเดินเรือกลและการช่วยชีวิตคนบนเรือ 

 

20101-2308 การบริหารการเดินเรือ       2 - 0 - 2  

  (Maritime Administration) 
 

จุดประสงค์รายวชิา  เพื่อให้ 

1.  เขา้ใจบทบาทหนา้ท่ีผูป้ฏิบติังานเรือในแต่ละตาํแหน่ง และการประสานงานระหวา่งเรือกบัสาํนกังาน

ควบคุมเรือ 

2.  สามารถประสานงานกบัผูมี้หนา้ท่ีรับผิดชอบในเรือและสาํนกังานควบคุมเรือ 

3.  มีมนุษยส์มัพนัธ์ท่ีดีกบัผูท่ี้มีหนา้ท่ีรับผิดชอบและสามารถร่วมงานไดดี้กบัผูเ้ก่ียวขอ้งในการเดินเรือ 
 

สมรรถนะรายวชิา 

1.  แสดงความรู้เก่ียวกบับทบาทหนา้ท่ีของผูป้ฏิบติังานแต่ละตาํแหน่งในเรือ 

2.  แสดงความรู้เก่ียวกบัการประสานงานระหวา่งเรือและสาํนกังานควบคุมเรือ 

3.  แสดงความรู้เก่ียวกบัการใหแ้ละการขอความช่วยเหลือในการปฏิบติังานในเรือ 

4.  แสดงความรู้เก่ียวกบัระเบียบวา่ดว้ยการปฏิบติังานในเรือ 
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คําอธิบายรายวชิา 

ศึกษาเก่ียวกบัระเบียบวา่ดว้ยการปฏิบติังานในเรือ บทบาทหนา้ท่ีของผูป้ฏิบติังานแต่ละตาํแหน่งในเรือ การให้

และขอความช่วยเหลือในการปฏิบติังานเรือ สายการบงัคบับญัชาการสนับสนุน และประสานงานระหว่างเรือกับ

สาํนกังานควบคุมเรือ งานธุรกรรมเรือและงานท่ีเก่ียวขอ้งกบัการเดินเรือ 

 

20101-2309 งานบํารุงรักษาและบริการเคร่ืองกลเรือ     0 - 6 - 2  

  (Marine Service and Maintenance Job) 
 

จุดประสงค์รายวชิา  เพื่อให้ 

1.  เขา้ใจหลกัการบริการเคร่ืองกลเรือและการประมาณราคาค่าบริการ 

2.  สามารถบริการและประมาณราคาค่าบริการงานเคร่ืองกลเรือ 

3.  มีกิจนิสยัท่ีดีในการทาํงานดว้ยความเป็นระเบียบสะอาดประณีตปลอดภยัและรักษาสภาพแวดลอ้ม 
 

สมรรถนะรายวชิา 

1.  แสดงความรู้เก่ียวกบัหลกัการบริการและบาํรุงรักษาเคร่ืองกลเรือ 

2.  บาํรุงรักษาและบริการเคร่ืองกลเรือตามหลกัการและกระบวนการ 

3.  ประมาณราคาค่าบริการงานเคร่ืองกลเรือ 
 

คําอธิบายรายวชิา 

ปฏิบติัเก่ียวกบัการบริการ การบาํรุงรักษาและการประมาณราคาค่าบริการงานเคร่ืองกลเรือ 

 

20101-2310 งานเคร่ืองยนต์เรือติดท้าย      1 - 3 - 2  

  (Marine Outboard Engine Job) 
 

จุดประสงค์รายวชิา  เพื่อให้ 

1.  เขา้ใจเก่ียวกบัโครงสร้างและหลกัการทาํงานของเคร่ืองยนตเ์รือติดทา้ย 

2.  สามารถใชเ้คร่ืองมืออุปกรณ์เคร่ืองยนตเ์รือไดถู้กตอ้งตามขั้นตอน 

3.  สามารถถอด ประกอบ ตรวจสภาพช้ินส่วนปรับแต่งและบาํรุงรักษาเคร่ืองยนตเ์รือติดทา้ย 

4.  มีกิจนิสยัท่ีดีในการทาํงานดว้ยความเป็นระเบียบสะอาดประณีตปลอดภยัและรักษาสภาพแวดลอ้ม 
 

สมรรถนะรายวชิา 

1.  แสดงความรู้เก่ียวกบัโครงสร้างและหลกัการทาํงานของเคร่ืองยนตเ์รือติดทา้ย 

2.  ถอด ประกอบช้ินส่วนเคร่ืองยนตเ์รือติดทา้ยตามคู่มือ 

3.  ตรวจสภาพช้ินส่วนเคร่ืองยนตเ์รือติดทา้ยตามคู่มือ 

4.  ปรับแต่งเคร่ืองยนตเ์รือติดทา้ยตามคู่มือ 

5.  บาํรุงรักษาช้ินส่วนเคร่ืองยนตเ์รือติดทา้ยตามคู่มือ 
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คําอธิบายรายวชิา 

ศึกษาและปฏิบติัเก่ียวกบัความปลอดภยัในการทาํงานการใชเ้คร่ืองมืออุปกรณ์เคร่ืองยนตเ์รือหลกัการทาํงาน 

การถอดประกอบ ตรวจสภาพช้ินส่วนระบบนํ้ามนัเช้ือเพลิงระบบจุดระเบิด ระบบหล่อล่ืน ระบบนํ้าหล่อเยน็เคร่ืองยนต์

เรือระบบไอดี ระบบไอเสียการสตาร์ทเคร่ืองยนตก์ารปรับแต่งและการบาํรุงรักษาเคร่ืองยนตเ์รือติดทา้ย 

 

20101-53XX ปฏิบัติงานเคร่ืองกลเรือ  ... * - * - *  

(Marine Mechanical Practice ...) 

จุดประสงค์รายวชิา  เพ่ือให ้

1. เขา้ใจหลกัการปฏิบติัตนและปฏิบติังานในการประกอบอาชีพผลิตและหรือบริการทางดา้นเคร่ืองกลเรือ 

2. สามารถประยกุตใ์ชค้วามรู้และทกัษะในการปฏิบติังานผลิตและหรือบริการทางดา้นเคร่ืองกลเรือ ในสถาน-

ประกอบการตามภาระหนา้ท่ีท่ีไดรั้บมอบหมาย 

3. มีเจตคติท่ีดีต่องานอาชีพและมีกิจนิสัยในการทาํงานดว้ยความรับผิดชอบ รอบคอบ ปลอดภยั  มีวินยั  ตรง

ต่อเวลา ขยนั ซ่ือสตัย ์อดทนและสามารถทาํงานร่วมกบัผูอ่ื้น 

สมรรถนะรายวชิา 

1. แสดงความรู้เก่ียวกบัหลกัการปฏิบติัตนและปฏิบติังานผลิตและหรือบริการทางดา้นเคร่ืองกลเรือในสถาน-

ประกอบการ 

2. เตรียมความพร้อมส่วนบุคคลในการปฏิบติังานผลิตและหรือบริการตามขอ้กาํหนด 

3. ปฏิบติังานผลิตและหรือบริการทางดา้นเคร่ืองกลเรือท่ีไดรั้บมอบหมายตามหลกัการและกระบวนการ 

4. บนัทึกรายงานประสบการณ์และผลการปฏิบติังานผลิตและหรือบริการตามหลกัการ 

คําอธิบายรายวชิา 

ศึกษาและปฏิบัติเก่ียวกับงานผลิตและหรือบริการทางดา้นเคร่ืองกลเรือระดับฝีมือในสถานประกอบการ            

การเตรียมความพร้อมส่วนบุคคล การปฏิบติัตนในงานอาชีพ การรับคาํสั่ง การวางแผนการทาํงาน การจดัเตรียม

เคร่ืองมือและวสัดุอุปกรณ์ในการปฏิบติังาน  การดาํเนินงานและแกไ้ขปัญหาการทาํงาน  การบนัทึกและสรุปรายงานผล

การปฏิบติังาน 

 (ใหส้ถานศึกษาร่วมกบัสถานประกอบการวิเคราะห์ลกัษณะงาน สมรรถนะท่ีตอ้งการและเวลาท่ีใชฝึ้ก   เพ่ือ

วางแผนและกาํหนดขอบเขตการฝึกอาชีพ รวมทั้งแนวทางการวดัและประเมินผล ใหส้อดคลอ้งกบัสมรรถนะวิชาชีพ

สาขางาน) 
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สาขางานตัวถังและสีรถยนต์ 

20101-2401   งานช้ินส่วนตัวถังรถยนต์       1 - 6 - 3 

 (Disassembled Body Parts for Cars Job) 
 

จุดประสงค์รายวชิา  เพื่อให้ 

1. เขา้ใจโครงสร้างตวัถงัรถยนต ์

2. สามารถใชเ้คร่ืองมือถอดประกอบช้ินส่วนรถยนต ์

3. สามารถถอดและจดัเกบ็ช้ินส่วนรถยนตท่ี์ตอ้งการซ่อมหรือเปล่ียน 

4. สามารถประกอบ ปรับตั้ง  ช้ินส่วนต่าง ๆ ของรถยนตต์ามคู่มือ 

5. มีกิจนิสยัในการทาํงานท่ีดีมีความประณีตรอบคอบปลอดภยั มีจิตสาํนึกท่ีดี 

ในการบาํรุงรักษาเคร่ืองมืออุปกรณ์และรักษาสภาพแวดลอ้ม 
 

สมรรถนะรายวชิา 

1. แสดงความรู้เก่ียวกบัโครงสร้างตวัถงัรถยนต ์

2. ถอด ประกอบ ปรับตั้ง  ช้ินส่วนต่าง ๆ ของรถยนตต์ามคู่มือ 
 

คําอธิบายรายวชิา 

ศึกษาและปฏิบติัเก่ียวกบัโครงสร้างตวัถงัรถยนต์การใชเ้คร่ืองมือถอดประกอบ ปรับตั้ง  ช้ินส่วนต่างๆ ของ

รถยนต ์

 

20101-2402   งานซ่อมตัวถังรถยนต์  1 - 6 - 3

 (Automotive Body Repair Job) 
 

จุดประสงค์รายวชิา  เพื่อให ้

1. เขา้ใจในงานซ่อมช้ินส่วนตวัถงัรถยนต ์

2. สามารถเลือกใชเ้คร่ืองมือและอุปกรณ์งานซ่อมช้ินส่วนตวัถงัรถยนต ์

3. สามารถซ่อมช้ินส่วนตวัถงัรถยนตด์ว้ยคอ้นและคอ้นตู๊  เคร่ืองเช่ือมแหวน (Washer  Welder)   

 และเคร่ืองมือพิเศษ 

4. สามารถเช่ือมช้ินส่วนตวัถงัรถยนตข์ั้นพ้ืนฐาน  

5. มีกิจนิสยัในการทาํงานท่ีดีมีความประณีตรอบคอบปลอดภยั มีจิตสาํนึกท่ีดี 

ในการบาํรุงรักษาเคร่ืองมืออุปกรณ์และรักษาสภาพแวดลอ้ม 
 

สมรรถนะรายวชิา 

1. แสดงความรู้เก่ียวกบังานซ่อมช้ินส่วนตวัถงัรถยนต ์

2. เลือกใชเ้คร่ืองมือและอุปกรณ์งานซ่อมช้ินส่วนตวัถงัรถยนต ์

3. ซ่อมช้ินส่วนตวัถงัรถยนตด์ว้ยคอ้นและคอ้นตู๊  เคร่ืองเช่ือมแหวน (Washer  Welder)   

 และเคร่ืองมือพิเศษ 
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คําอธิบายรายวชิา 

ศึกษาและปฏิบติัเก่ียวกบั  การวิเคราะห์และกาํหนดขอบเขตความเสียหาย ซ่อมตวัถงัรถยนตด์ว้ยคอ้น

และคอ้นตู๊ เคร่ืองเช่ือมแหวน (Washer  Welder)  เคร่ืองมือพิเศษ การทาํให้โลหะหดตวั  การเช่ือมช้ินส่วนตัวถงั

รถยนตข์ั้นพ้ืนฐาน  
 

20101-2403   งานเตรียมผวิงาน                                   1 - 6 - 3 

 (Surface Preparation Job) 
 

จุดประสงค์รายวชิา  เพื่อให ้

1. เขา้ใจในการใช ้วสัดุ เคร่ืองมือและอุปกรณ์เก่ียวกบังานเตรียมผิวงาน 

2. เขา้ใจขั้นตอนในการเตรียมผิวงาน 

3. สามารถเลือกใช ้วสัดุ เคร่ืองมือและอุปกรณ์งานเตรียมผิวงาน 

4. สามารถเตรียมผิวงานซ่อมตามขั้นตอน 

5. มีกิจนิสยัในการทาํงานท่ีดีมีความประณีต รอบคอบ ปลอดภยั มีจิตสาํนึกท่ีดี 

ในการบาํรุงรักษาเคร่ืองมืออุปกรณ์และรักษาสภาพแวดลอ้ม 
 

สมรรถนะรายวชิา 

1. แสดงความรู้เก่ียวกบัการใช ้วสัดุ เคร่ืองมือและอุปกรณ์เก่ียวกบังานเตรียมผิวงาน 

2. แสดงความรู้เก่ียวกบัขั้นตอนในการเตรียมผิวงาน 

3. เลือกใช ้วสัดุ เคร่ืองมือและอุปกรณ์งานเตรียมผิวงาน 

4. เตรียมผิวงานซ่อมตามขั้นตอน 
 

คําอธิบายรายวชิา 

ศึกษาและปฏิบติัเก่ียวกบัการใช ้ วสัดุ  เคร่ืองมือและอุปกรณ์  การเตรียมผิวงาน  ขั้นตอนในการเตรียมผิว

งาน  การกาํหนดขอบเขตความเสียหาย  การขดัลอกผิวสี  การโป๊และขดัสีโป๊  การติดกระดาษการพ่นสีรองพ้ืน 

(Primer) และสีพ้ืน (Surfacer)  
 

20101-2404   งานพ่นสีรถยนต์                1 - 6 - 3 

 (Automotive Painting Job) 
 

จุดประสงค์รายวชิา  เพื่อให้ 

1. เขา้ใจพ้ืนฐานเก่ียวกบัสีพ่นรถยนต ์

2. เขา้ใจการใช ้วสัดุ เคร่ืองมือและอุปกรณ์พ่นสีรถยนต ์

3. สามารถเลือกใช ้วสัดุ เคร่ืองมือและอุปกรณ์พ่นสีรถยนต ์

4. สามารถผสมและพ่นสีรถยนตต์ามคู่มือผลิตภณัฑ ์

5. มีกิจนิสยัในการทาํงานท่ีดีมีความประณีต รอบคอบ ปลอดภยั มีจิตสาํนึกท่ีดี 

ในการบาํรุงรักษาเคร่ืองมืออุปกรณ์และรักษาสภาพแวดลอ้ม 
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สมรรถนะรายวชิา 

1. แสดงความรู้เก่ียวกบัสีพ่นรถยนต ์

2. เลือกใช ้วสัดุ เคร่ืองมือและอุปกรณ์พ่นสีรถยนต ์

3. ผสมและพ่นสีรถยนตด์ว้ยสีโซลิด (Solid) ตามคู่มือผลิตภณัฑ ์

4. ผสมและพ่นสีรถยนตด์ว้ยสีเมทลัลิค (Metallic) ตามคู่มือผลิตภณัฑ ์
 

คําอธิบายรายวชิา 

ศึกษาและปฏิบติัเก่ียวกบัการใช ้วสัดุ เคร่ืองมือและอุปกรณ์การพ่นสีรถยนต ์ เทคนิค วิธีการและขั้นตอน

การพ่นสีรถยนต ์การผสมสี การพ่นสีโซลิด การพ่นสีเมทลัลิค การพ่นเคลียร์ทบัหนา้และขดัผิวสี 
 

20101-2405   งานขัดเคลือบเงาสีรถยนต์       1 - 3 - 2 

  (Automotive Polishing Coating  Job) 
 

จุดประสงค์รายวชิา  เพื่อให้ 

1. รู้และเขา้ใจในการขดัเคลือบเงาสีรถยนต ์

2. รู้และเขา้ใจการใช ้วสัดุ เคร่ืองมือและอุปกรณ์การขดัเคลือบเงาสีรถยนต ์

3. สามารถเลือกใช ้วสัดุ เคร่ืองมือและอุปกรณ์การขดัเคลือบเงาสีรถยนต ์

4. สามารถขดัเคลือบเงาสีรถยนตต์ามคู่มือผลิตภณัฑ ์

5. มีกิจนิสยัในการทาํงานท่ีดีมีความประณีต รอบคอบ ปลอดภยั มีจิตสาํนึกท่ีดี 

ในการบาํรุงรักษาเคร่ืองมืออุปกรณ์และรักษาสภาพแวดลอ้ม 
 

สมรรถนะรายวชิา 

1. แสดงความรู้เก่ียวกบัการขดัเคลือบเงาสีรถยนต ์

2. เลือกใช ้วสัดุ เคร่ืองมือและอุปกรณ์การขดัเคลือบเงาสีรถยนต ์

3. ขดัเคลือบเงาสีรถยนตต์ามคู่มือผลิตภณัฑ ์
 

คําอธิบายรายวชิา 

ศึกษาและปฏิบติัเก่ียวกบัการใช ้วสัดุ เคร่ืองมือและอุปกรณ์ การขดัเคลือบเงาสีรถยนต ์เทคนิค วิธีการและ

ขั้นตอน การขดัเคลือบเงาสีรถยนตแ์ละการตรวจสอบ 

 

20101-2406   งานบํารุงรักษาสีรถยนต์                 1 - 3 - 2 

 (Automotive Paint Maintenance Job) 

จุดประสงค์รายวชิา  เพื่อให้ 

1. เขา้ใจในการตรวจสภาพและการบาํรุงรักษาสีรถยนต ์

2. สามารถบาํรุงรักษาสีรถยนตแ์ละการประมาณราคาค่าบริการ 

3. มีกิจนิสยัในการทาํงานท่ีดีมีความประณีต รอบคอบ ปลอดภยั มีจิตสาํนึกท่ีดี 

ในการบาํรุงรักษาเคร่ืองมืออุปกรณ์และรักษาสภาพแวดลอ้ม 
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สมรรถนะรายวชิา 

1. แสดงความรู้เก่ียวกบัหลกัการบาํรุงรักษาสีรถยนต ์

2. ลา้งสีขดัสีเคลือบสีและทาํความสะอาดภายในรถยนต ์
 

คําอธิบายรายวชิา 

ศึกษาและปฏิบติัเก่ียวกบัการตรวจสภาพสี การลา้งสี การขดัสี การเคลือบสี การทาํความสะอาดภายใน

รถยนต์ การนาํวิทยาการใหม่ๆและเทคโนโลยีท่ีทนัสมยัมาใชใ้นการบาํรุงรักษาสีรถยนต์ และการประมาณราคา

ค่าบริการ 

 

20101-2407  ธุรกจิตัวถังและสีรถยนต์                2 - 0 - 2 

 (Automotive Body and Paint Business) 
 

จุดประสงค์รายวชิา  เพื่อให้ 

1. เขา้ใจหลกัการบริหารและการจดัการบริการตวัถงัและสีรถยนต ์หนา้ท่ีรับผิดชอบของ

บุคลากร กฎหมายแรงงาน การประกนัภยัรถยนต ์การคาํนวณภาษี การวางแผนเพ่ือจดัตั้ง

ศูนยบ์ริการตวัถงัและสีรถยนต ์การบริหารงานอะไหล่และวสัดุ  การประมาณราคา กลยทุธ์

การตลาด 

2. มีกิจนิสยัในการทาํงานท่ีดี มีคุณธรรมจริยธรรมและจิตสานึกท่ีดีในการดาํเนินธุรกิจตวัถงัและ

สีรถยนต ์
 

สมรรถนะรายวชิา 

1. แสดงความรู้เก่ียวกบัหลกัการธุรกิจตวัถงัและสีรถยนต ์การเตรียมบุคลากรในธุรกิจตวัถงัและ

สีรถยนต ์

2. วางแผนงานบริการการบริหารงานอะไหล่และวสัดุเก่ียวกบัสีรถยนต ์

3. ประมาณราคาค่าบริการและวางแผนกลยทุธ์การตลาด 
 

คําอธิบายรายวชิา 

ศึกษาเก่ียวกบัหลกัการดาํเนินธุรกิจตวัถงัและสีรถยนต์ หน้าท่ีความรับผิดชอบและคุณลกัษณะท่ีดีของ

บุคลากรในศูนยบ์ริการตวัถงัและสีรถยนต ์ไดแ้ก่ ผูจ้ดัการ พนกังานรับรถ พนกังานขบัรถ หัวหนา้ช่างซ่อมตวัถงั

และสีรถยนต์ ช่างตัวถงัช่างสี พนักงานอะไหล่ กฎหมายแรงงาน การประกันภัยรถยนต์  การคาํนวณภาษี 

การวางแผนงานบริการ การบริหารงานอะไหล่และวสัดุ การประมาณราคากลยทุธ์การตลาด  
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หลกัสูตรประกาศนียบตัรวชิาชีพ พุทธศกัราช 2562 ประเภทวชิาอุตสาหกรรม สาขาวชิาช่างยนต ์

20101-2408  การประเมินราคางานตัวถังและสีรถยนต์                             1 - 3 - 2 

 (Estimate Price on Automotive Body and Paint) 
 

จุดประสงค์รายวชิา  เพื่อให้ 

1. รู้และเขา้ใจในการกาํหนดความเสียหายงานซ่อมตวัถงัและสีรถยนต ์

2. สามารถกาํหนดชัว่โมงงาน และประมาณราคาค่าซ่อมตวัถงัและสีรถยนต ์

3. สามารถบนัทึกเอกสารใบควบคุมการสัง่ซ่อม และการส่งมอบงาน 

3. มีกิจนิสยัในการทาํงานท่ีดีมีคุณธรรมจริยธรรมและจรรยาบรรณ ในการประเมินราคาตวัถงั

และสีรถยนต ์
 

สมรรถนะรายวชิา 

1. แสดงความรู้เก่ียวกบัการกาํหนดความเสียหายงานซ่อมตวัถงัและสีรถยนต ์

2. กาํหนดชัว่โมงงาน และประมาณราคาค่าซ่อมตวัถงัและสีรถยนต ์

3. บนัทึกเอกสารใบควบคุมการสัง่ซ่อม และการส่งมอบงาน 
 

คําอธิบายรายวชิา 

 ศึกษาและปฏิบติัเก่ียวกบั การกาํหนดความเสียหายงานซ่อมตวัถงัและสีรถยนต ์ การกาํหนดชัว่โมงงาน 

และประมาณราคาค่าซ่อมตวัถงัและสีรถยนต ์บนัทึกเอกสารใบควบคุมการสัง่ซ่อม และการส่งมอบงาน 

 

20101-2409  งานบริการตัวถังรถยนต์                       * - * - 4 

  (Automotive Body Service Job) 
 

จุดประสงค์รายวชิา  เพื่อให้ 

1. สามารถถอดและจดัเกบ็ช้ินส่วนรถยนตท่ี์ตอ้งการซ่อมหรือเปล่ียน 

2. สามารถประกอบ ปรับตั้ง  ช้ินส่วนต่าง ๆ ของรถยนตต์ามคู่มือ 

3. สามารถซ่อมช้ินส่วนตวัถงัรถยนตด์ว้ยคอ้นและคอ้นตู๊  เคร่ืองเช่ือมแหวน (Washer  Welder) 

และดว้ยเคร่ืองมือพิเศษ 

4. มีกิจนิสยัในการทาํงานท่ีดีมีความประณีตรอบคอบปลอดภยั มีจิตสาํนึกท่ีดี 

ในการบาํรุงรักษาเคร่ืองมืออุปกรณ์และรักษาสภาพแวดลอ้ม 
 

สมรรถนะรายวชิา 

1. ถอด ประกอบ ปรับตั้ง  ช้ินส่วนต่าง ๆ ของรถยนตต์ามคู่มือ 

2. ซ่อมช้ินส่วนตวัถงัรถยนตด์ว้ยคอ้นและคอ้นตู๊ 

3. ซ่อมช้ินส่วนตวัถงัรถยนตด์ว้ยเคร่ืองเช่ือมแหวน (Washer  Welder)   

4. ซ่อมช้ินส่วนตวัถงัรถยนตด์ว้ยเคร่ืองมือพิเศษ 
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หลกัสูตรประกาศนียบตัรวชิาชีพ พทุธศกัราช 2562 ประเภทวชิาอุตสาหกรรม สาขาวชิาช่างยนต ์

คําอธิบายรายวชิา 

ปฏิบติัการถอดประกอบ ปรับตั้ง  ช้ินส่วนต่าง ๆ ของรถยนต ์วิเคราะห์และกาํหนดขอบเขต ความเสียหาย 

ซ่อมตวัถงัรถยนต ์ดว้ยคอ้นและคอ้นตู๊ เคร่ืองเช่ือมแหวน (Washer  Welder)  เคร่ืองมือพิเศษ การทาํใหโ้ลหะหดตวั   

 

20101-2410  งานบริการสีรถยนต์                                                           * - * - 4 

 (Automotive Paint Service Job) 
 

จุดประสงค์รายวชิา  เพื่อให้ 

1. เตรียมผิวงานซ่อมตามขั้นตอน 

2. ผสมและพ่นสีรถยนตต์ามคู่มือผลิตภณัฑ ์

3. ขดัเคลือบเงาสีรถยนตต์ามคู่มือผลิตภณัฑ ์

4. มีกิจนิสยัในการทาํงานท่ีดีมีความประณีต รอบคอบ ปลอดภยั มีจิตสาํนึกท่ีดี 

ในการบาํรุงรักษาเคร่ืองมืออุปกรณ์และรักษาสภาพแวดลอ้ม 
 

สมรรถนะรายวชิา 

1. เตรียมผิวงานซ่อมตามขั้นตอน 

2. ผสมและพ่นสีรถยนตด์ว้ยสีโซลิด (Solid) ตามคู่มือผลิตภณัฑ ์

3. ผสมและพ่นสีรถยนตด์ว้ยสีเมทลัลิค (Metallic) ตามคู่มือผลิตภณัฑ ์

4. ขดัเคลือบเงาสีรถยนตต์ามคู่มือผลิตภณัฑ ์
 

คําอธิบายรายวชิา 

ปฏิบติัการเตรียมผิวงานการกาํหนดขอบเขตความเสียหาย  การขดัลอกผิวสี  การโป๊และขดัสีโป๊  การติด

กระดาษ การพ่นสีรองพ้ืน (Primer) และสีพ้ืน (Surfacer) การผสมสี  การพ่นสีโซลิด  การพ่นสีเมทลัลิค การพ่นเคลียร์

ทบัหนา้ การขดัเคลือบเงาสีรถยนตแ์ละการตรวจสอบ 
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หลกัสูตรประกาศนียบตัรวชิาชีพ พุทธศกัราช 2562 ประเภทวชิาอุตสาหกรรม สาขาวชิาช่างยนต ์

20101-54XX ปฏิบัติงานถังและสีรถยนต์  ... * - * - *  

(Automotive Body and Painting Practice ...) 

จุดประสงค์รายวชิา  เพ่ือให ้

1. เขา้ใจหลกัการปฏิบติัตนและปฏิบติังานในการประกอบอาชีพผลิตและหรือบริการทางดา้นตวัถงัและ   

สีรถยนต ์

2. สามารถประยกุตใ์ชค้วามรู้และทกัษะในการปฏิบติังานผลิตและหรือบริการทางดา้นตวัถงัและ              สี

รถยนตใ์นสถานประกอบการตามภาระหนา้ท่ีท่ีไดรั้บมอบหมาย 

3. มีเจตคติท่ีดีต่องานอาชีพและมีกิจนิสัยในการทาํงานดว้ยความรับผิดชอบ รอบคอบ ปลอดภยั  มีวินยั  

ตรงต่อเวลา ขยนั ซ่ือสตัย ์อดทนและสามารถทาํงานร่วมกบัผูอ่ื้น 

สมรรถนะรายวชิา 

1. แสดงความรู้เก่ียวกบัหลกัการปฏิบติัตนและปฏิบติังานผลิตและหรือบริการทางดา้นตวัถงัและสีรถยนต์

ในสถานประกอบการ 

2. เตรียมความพร้อมส่วนบุคคลในการปฏิบติังานผลิตและหรือบริการตามขอ้กาํหนด 

3. ปฏิบัติงานผลิตและหรือบริการทางด้านตัวถังและสีรถยนต์ท่ีได้รับมอบหมายตามหลักการและ

กระบวนการ 

4. บนัทึกรายงานประสบการณ์และผลการปฏิบติังานผลิตและหรือบริการตามหลกัการ 

คําอธิบายรายวชิา 

ศึกษาและปฏิบัติเก่ียวกับงานผลิตและหรือบริการทางด้านตัวถังและสีรถยนต์ระดับฝีมือในสถาน-

ประกอบการการเตรียมความพร้อมส่วนบุคคล การปฏิบติัตนในงานอาชีพ การรับคาํสั่ง การวางแผนการทาํงาน   

การจดัเตรียมเคร่ืองมือและวสัดุอุปกรณ์ในการปฏิบติังาน  การดาํเนินงานและแกไ้ขปัญหาการทาํงาน  การบนัทึก

และสรุปรายงานผลการปฏิบติังาน 

 (ให้สถานศึกษาร่วมกบัสถานประกอบการวิเคราะห์ลกัษณะงาน สมรรถนะท่ีตอ้งการและเวลาท่ีใชฝึ้ก   

เพ่ือวางแผนและกาํหนดขอบเขตการฝึกอาชีพ รวมทั้งแนวทางการวดัและประเมินผล ใหส้อดคลอ้งกบัสมรรถนะ

วิชาชีพสาขางาน) 
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(หน้าว่าง) 
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หลกัสูตรประกาศนียบตัรวชิาชีพ พทุธศกัราช 2562 ประเภทวชิาอุตสาหกรรม สาขาวชิาช่างยนต ์

สาขางานจักรยานยนต์และเคร่ืองยนต์เลก็อเนกประสงค์ 
 

20101-2501 งานความปลอดภัยในการใช้รถจักรยานยนต์ 1 - 3 - 2 

  (Safety Motorcycle Riding Job) 
 

จุดประสงค์รายวชิา  เพื่อให้ 

1. เขา้ใจกฎจราจรและความปลอดภยัในการใชร้ถจกัรยานยนต ์

2. สามารถขบัข่ีรถจกัรยานยนตอ์ยา่งปลอดภยัตามกฎจราจรและบาํรุงรักษารถจกัรยานยนต ์

3. มีกิจนิสยัในการทาํงานท่ีดี มีความประณีต รอบคอบ ปลอดภยั และมีจิตสาํนึกท่ีดีในการบาํรุงรักษา

เคร่ืองมืออุปกรณ์และสภาพแวดลอ้ม 
 

สมรรถนะรายวชิา 

1. แสดงความรู้เก่ียวกบัหลกัการใชร้ถจกัรยานยนตต์ามกฎจราจร 

2. เตรียมและตรวจสภาพจกัรยานยนตก่์อนการใชง้านตามคู่มือ 

3. ขบัข่ีจกัรยานยนตต์ามสถานการณ์และกฎจราจร 

4. บาํรุงรักษาจกัรยานยนตป์ระจาํวนัตามคู่มือ 
 

คําอธิบายรายวชิา 

ศึกษาและปฏิบติัเก่ียวกบั การเตรียมจกัรยานยนต์ ติดเคร่ืองยนต์ ขบัข่ีจกัรยานยนต์ การออกรถ ชะลอ

ความเร็ว หยดุรถ จอดรถ ขบัข่ีอยา่งปลอดภยัตามกฎจราจรและการบาํรุงรักษารถจกัรยานยนต ์

 

20101-2502 งานเคร่ืองยนต์เลก็อเนกประสงค์ 1 - 3 - 2 

  (Small Engine Versatile Job) 
 

จุดประสงค์รายวชิา  เพื่อให้ 

1. เขา้ใจเก่ียวกบัหลกัการทาํงานและส่วนประกอบของเคร่ืองยนตเ์ลก็อเนกประสงค ์

2. สามารถใชเ้คร่ืองมือถอดประกอบและตรวจสภาพเคร่ืองยนตเ์ลก็อเนกประสงค ์

3. สามารถถอด ประกอบ ตรวจสภาพ บริการและบาํรุงรักษาเคร่ืองยนตเ์ลก็อเนกประสงค ์

4. มีกิจนิสยัท่ีดีในการทาํงานรับผิดชอบ ประณีต รอบคอบ ตรงต่อเวลา สะอาด ปลอดภยัและรักษา 

สภาพแวดลอ้ม 
 

สมรรถนะรายวชิา 

1. แสดงความรู้เก่ียวกบัความปลอดภยัและหลกัการทาํงานของเคร่ืองยนตเ์ลก็อเนกประสงค ์

2. ถอด ประกอบและตรวจสภาพช้ินส่วนเคร่ืองยนตเ์ลก็อเนกประสงคแ์ก๊สโซลีนตามคู่มือ 

3. ถอด ประกอบและตรวจสภาพช้ินส่วนเคร่ืองยนตเ์ลก็อเนกประสงคดี์เซลตามคู่มือ 

4. บาํรุงรักษาเคร่ืองยนตเ์ลก็อเนกประสงคแ์ก๊สโซลีนตามคู่มือ 

5. บาํรุงรักษาเคร่ืองยนตเ์ลก็อเนกประสงคดี์เซลตามคู่มือ 
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คําอธิบายรายวชิา 

ศึกษาและปฏิบติัเก่ียวกบั ความปลอดภยัในการทาํงาน หลกัการทาํงานของเคร่ืองยนตเ์ล็กอเนกประสงค ์

การใชเ้คร่ืองมือ การถอดประกอบช้ินส่วน ตรวจสอบช้ินส่วน บาํรุงรักษา แกไ้ขขอ้ขดัขอ้ง ปรับแต่งเคร่ืองยนตเ์ลก็

อเนกประสงคแ์ก๊สโซลีนและดีเซล และการประมาณราคาค่าบริการ 

 

20101-2503 งานเคร่ืองยนต์รถจักรยานยนต์ 1 - 6 - 3 

 (Motorcycle Engine Job) 
 

จุดประสงค์รายวชิา  เพื่อให้ 

1. เขา้ใจหลกัการทาํงานของเคร่ืองยนตร์ถจกัรยานยนต ์

2. สามารถถอด ประกอบช้ินส่วนเคร่ืองยนตร์ถจกัรยานยนต ์

3. มีกิจนิสยัในการทาํงานท่ีดี มีความประณีต รอบคอบ ปลอดภยั และมีจิตสาํนึกท่ีดีในการบาํรุงรักษา

เคร่ืองมืออุปกรณ์และสภาพแวดลอ้ม 
 

สมรรถนะรายวชิา 

1. แสดงความรู้เก่ียวกบัเคร่ืองยนตข์องรถจกัรยานยนต ์

2. ตรวจสภาพช้ินส่วนเคร่ืองยนตร์ถจกัรยานยนตต์ามคู่มือ 

3. ตรวจสอบและบริการระบบเคร่ืองยนตร์ถจกัรยานยนตต์ามคู่มือ 
 

คําอธิบายรายวชิา 

ศึกษาและปฏิบติัเก่ียวกบั ประเภท ส่วนประกอบ และหนา้ท่ีหลกัการทาํงานของเคร่ืองยนต ์   2 จงัหวะ และ 

4 จงัหวะ ระบบระบายความร้อน ระบบหล่อล่ืน คุณสมบติัและประเภทนํ้ามนัหล่อล่ืนและปฏิบติัการถอดประกอบ

ช้ินส่วนเคร่ืองยนต ์เพลาลูกเบ้ียวเด่ียว เพลาลูกเบ้ียวคู่ ระบบระบายความร้อนดว้ยนํ้าและอากาศ บริการระบบระบาย

ความร้อน ตรวจระบบหล่อเย็น ไล่อากาศออกจากระบบ ระบบหล่อล่ืน  ถอด ประกอบช้ินส่วน ระบบหล่อล่ืน

แบบคลทัชเ์ปียก แบบคลทัชแ์หง้  

 

20101-2504 งานระบบรองรับนํา้หนักและส่งกาํลงัรถจักรยานยนต์ 1 - 6 - 3 

 (Suspension and Transmission Motorcycles Job) 
 

จุดประสงค์รายวชิา  เพื่อให้ 

1. เขา้ใจหนา้ท่ีและการทาํงานโครงตวัถงัและระบบรองรับนํ้าหนกัของรถจกัรยานยนต ์

2. สามารถถอด ประกอบโครงตวัถงัและช้ินส่วนระบบรองรับนํ้าหนกั 

3. เขา้ใจหนา้ท่ีและการทาํงานของระบบส่งกาํลงัของรถจกัรยานยนต ์

4. สามารถตรวจสอบช้ินส่วนระบบส่งกาํลงั 

5. เขา้ใจหนา้ท่ีและการทาํงานของระบบเบรกรถจกัรยานยนต ์
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6. สามารถตรวจสอบช้ินส่วนระบบเบรก 

7. มีกิจนิสยัในการทาํงานท่ีดี มีความประณีต รอบคอบ ปลอดภยั และมีจิตสาํนึกท่ีดีในการบาํรุงรักษา

เคร่ืองมืออุปกรณ์และสภาพแวดลอ้ม 
 

สมรรถนะรายวชิา 

1. แสดงความรู้เก่ียวกบัการทาํงานของโครงตวัถงัและระบบรองรับนํ้าหนกัของรถจกัรยานยนต ์

2. ถอด ประกอบโครงตวัถงัและช้ินส่วนระบบรองรับนํ้าหนกัตามคู่มือ 

3. แสดงความรู้เก่ียวกบัการทาํงานของระบบส่งกาํลงัของรถจกัรยานยนต ์

4. ตรวจสอบช้ินส่วนระบบส่งกาํลงัตามคู่มือ 

5. แสดงความรู้เก่ียวกบัการทาํงานของระบบเบรก 

6. ตรวจสอบช้ินส่วนระบบเบรกตามคู่มือ 
 

คําอธิบายรายวชิา 

ศึกษาและปฏิบติัเก่ียวกบั ประเภท โครงตวัถงั หลกัการทาํงานระบบรองรับนํ้ าหนักของรถจกัรยานยนต์ 

ระบบส่งกาํลงัแบบโซ่ขบัเคล่ือน ระบบส่งกาํลงัแบบสายพาน ระบบส่งกาํลงัแบบเพลา ระบบคลทัช์เปียกหลายแผ่น

ซ้อนกนั คลทัช์เปียกสองชุด คลทัช์แรงเหว่ียงหนีศูนยก์ลาง ระบบเกียร์ธรรมดา เกียร์อตัโนมติั ส่วนประกอบและ     

การทาํงานของระบบเบรก ดรัมเบรก ดิสก์เบรก ระบบกระจายแรงเบรก ABS, Combine ABS และถอด ประกอบ 

ตรวจสอบช้ินส่วนโครงตวัถงั โช๊คอพัหน้า-หลงั ปรับตั้งบงัคบัเล้ียวลูกปืนคอ ถอดลอ้และยาง วงลอ้ ซ่ีลวด เกียร์

ธรรมดา เกียร์อตัโนมติั ตรวจสอบการสึกหรอของผา้เบรก ดรัมเบรก ดิสกเ์บรก (ABS, Combine ABS) ไล่ลมเบรก 

 

20101-2505 งานไฟฟ้ารถจักรยานยนต์ 1 - 6 - 3 

 (Motorcycle Electrical System Job) 
 

จุดประสงค์รายวชิา  เพื่อให้ 

1. เขา้ใจหลกัการทาํงานของระบบไฟฟ้ารถจกัรยานยนต ์

2. สามารถตรวจสอบและแกไ้ขระบบไฟฟ้ารถจกัรยานยนต ์

3. มีเจตคติและกิจนิสยัท่ีดีในการปฏิบติังานดว้ยความรับผิดชอบและคาํนึงถึงความปลอดภยั 
 

สมรรถนะรายวชิา 

1.  แสดงความรู้เก่ียวกบัการทาํงานของระบบไฟฟ้าและอิเลก็ทรอนิกส์ในรถจกัรยานยนต ์

2. ตรวจสอบและแกไ้ขระบบไฟฟ้าสญัญาณตามคู่มือผูผ้ลิต 

3. ตรวจสอบและแกไ้ขระบบไฟแสงสวา่งตามคู่มือผูผ้ลิต 

4. ตรวจสอบและแกไ้ขระบบสตาร์ทตามคู่มือผูผ้ลิต 

5. ตรวจสอบและแกไ้ขระบบจุดระเบิดตามคู่มือผูผ้ลิต 

6. ตรวจสอบและแกไ้ขระบบไฟชาร์จตามคู่มือผูผ้ลิต 
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คําอธิบายรายวชิา 

ศึกษาและปฏิบติัเก่ียวกบั สัญลกัษณ์ทางไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ การอ่านวงจรไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ 

การใชเ้คร่ืองมือวดัทางไฟฟ้า การตรวจสอบและแกไ้ขระบบไฟฟ้าสัญญาณ ระบบไฟแสงสว่าง ระบบสตาร์ท ระบบจุด

ระเบิด และระบบไฟชาร์จ 

 

20101-2506 งานบริการรถจักรยานยนต์ 1 - 3 - 2 

  (Service Operation Motorcycle Job) 
 

จุดประสงค์รายวชิา  เพื่อให้ 

1. รู้และเขา้ใจหนา้ท่ี ระเบียบวินยั จริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพของช่างบริการและท่ีปรึกษางานบริการ 

2. เขา้ใจการรับประกนัคุณภาพรถจกัรยานยนต ์

3. สามารถใชคู่้มือซ่อมอยา่งถูกตอ้ง 

4. สามารถใชแ้ละบาํรุงรักษาเคร่ืองมือ 

5. สามารถแนะนาํการบาํรุงรักษาเบ้ืองตน้สาํหรับผูใ้ชอ้ยา่งถูกตอ้ง 

6. สามารถตรวจสอบรถจกัรยานยนตใ์หม่ก่อนการส่งมอบไดอ้ยา่งถูกตอ้ง 

7. สามารถตรวจสอบรถตามระยะการใชง้านตามคู่มือ 

8. มีกิจนิสยัท่ีดีในการทาํงานรับผิดชอบ ประณีต รอบคอบ ตรงต่อเวลา สะอาด ปลอดภยัและรักษา

สภาพแวดลอ้ม 
 

สมรรถนะรายวชิา 

1. แสดงความรู้เก่ียวกบับทบาทหนา้ท่ีช่างบริการ ปรึกษางานบริการ 

2. ใชง้านและบาํรุงรักษาเคร่ืองมือตามคู่มือซ่อม 

3. แนะนาํการบาํรุงรักษารถจกัรยานยนตเ์บ้ืองตน้สาํหรับผูใ้ช ้

4. ตรวจสอบรถจกัรยานยนตใ์หม่ก่อนการส่งมอบ 

5. ตรวจสอบรถตามระยะการใชง้านและวิเคราะห์ปัญหาเบ้ืองตน้ 

 

คําอธิบายรายวชิา 

ศึกษาและปฏิบติัเก่ียวกบัหนา้ท่ีช่างบริการ ระเบียบวินยัจริยธรรม จรรยาบรรณ ความปลอดภยัชีวอนามยั

และสภาพแวดลอ้มในการทาํงาน การบาํรุงรักษาเคร่ืองมือพ้ืนฐาน เคร่ืองมือประจาํศูนยบ์ริการ เคร่ืองมือวดัทางกล 

เคร่ืองมือวดัทางไฟฟ้า การใชง้านคู่มือซ่อม การรับประกนัคุณภาพรถจกัรยานยนตแ์ละปฏิบติัการใชง้านเคร่ืองมือ

พ้ืนฐาน เคร่ืองมือประจาํศูนยบ์ริการ เคร่ืองมือวดัทางกล เคร่ืองมือวดัทางไฟฟ้า การใชง้านคู่มือซ่อม การแนะนาํ       

การบาํรุงรักษาเบ้ืองตน้สาํหรับผูใ้ช ้การตรวจสอบรถใหม่ การรับประกนัคุณภาพ การใชง้านตารางบาํรุงรักษา 

การตรวจสอบรถตามระยะการใชง้าน การตอ้นรับลูกคา้ การติดตามลูกคา้ก่อนและหลงัการบริการ การประเมิน
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ระยะเวลา ราคา การแนะนาํการส่งมอบรถใหม่ การส่งมอบรถ ตรวจเช็คตามระยะทาง การใช้คู่มืออะไหล่ 

การวิเคราะห์ปัญหาเบ้ืองตน้ 

 

20101-2507 งานเทคโนโลยรีถจักรยานยนต์ 1 - 3 - 2 

  (Motorcycle Technology Job) 
 

จุดประสงค์รายวชิา  เพื่อให้ 

1. เขา้ใจระบบควบคุมการทาํงานของเคร่ืองยนตด์ว้ยอิเลก็ทรอนิกส์ 

2. สามารถถอด ประกอบและวิเคราะห์ระบบควบคุมการทาํงานของเคร่ืองยนตด์ว้ยอิเลก็ทรอนิกส์ 

3. มีเจตคติและกิจนิสยัท่ีดีในการปฏิบติังานดว้ยความรับผิดชอบและคาํนึงถึงความปลอดภยั 
 

สมรรถนะรายวชิา 

1. แสดงความรู้เก่ียวกบัการทาํงานของระบบควบคุมการทาํงานของเคร่ืองยนตด์ว้ยอิเลก็ทรอนิกส์ 

2. ตรวจสอบและแกไ้ขระบบควบคุมการทาํงานของเคร่ืองยนตด์ว้ยอิเลก็ทรอนิกส์ตามคู่มือ 

3. แสดงความรู้เก่ียวกบัเทคโนโลยีของรถจกัรยานยนต ์
 

คําอธิบายรายวชิา 

ศึกษาและปฏิบติัเก่ียวกบั ประเภทและส่วนประกอบ หลกัการทาํงานของระบบฉีดเช้ือเพลิงและจุดระเบิด

ควบคุมด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ระบบกลไกลดกําลังอัด ระบบตัดการทํางานท่ีสวิทช์ขาตั้ งข้าง ระบบกันขโมย           

ระบบค้นหาตาํแหน่งรถ ระบบควบคุมมลพิษ ระบบอลัเทอร์เนเตอร์ สตาร์ทเตอร์ ระบบไอดริงสต๊อป ระบบ

เซนเซอร์ในรถจกัรยานยนต ์เทคโนโลยีไดอะซีล ระบบวาลว์แบบแปรผนั ระบบควบคุมความปลอดภยั  ระบบเพลา

ขอ้เหว่ียงแบบเยื้องศูนยแ์ละปฏิบติัการวิเคราะห์ปัญหา ตรวจสอบแกไ้ขระบบฉีดเช้ือเพลิงและจุดระเบิดควบคุมดว้ย

อิเลก็ทรอนิกส์ 

 

20101-2508 งานบริการตัวถังและสีรถจักรยานยนต์ 1 - 3 - 2 

                             (Motorcycle Body Paint Service Job) 
 

จุดประสงค์รายวชิา  เพื่อให้ 

1.  เขา้ใจหลกัการใชเ้คร่ืองมือในงานตวัถงัและพ่นสีรถจกัรยานยนต ์

2.  สามารถใชเ้คร่ืองมือทาํการปรับปรุงสภาพตวัถงัและสีรถจกัรยานยนต ์

3.  มีกิจนิสยัท่ีดีในการทาํงานรับผิดชอบประณีตรอบคอบตรงต่อเวลาสะอาดปลอดภยัและรักษา

สภาพแวดลอ้ม 
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สมรรถนะรายวชิา 

1.  แสดงความรู้เก่ียวกบัการจาํแนกชนิดประเภท การนาํไปใชง้าน ขั้นตอนการซ่อมสีรถจกัรยานยนต ์

2.  เตรียมผิวงานดว้ยกรรมวิธีตามกระบวนการซ่อมสีรถจกัรยานยนต ์

3.  พ่นสีรองพ้ืน พ่นสีทบัหนา้ ขดัสีและติดตั้งอุปกรณ์เขา้กบัรถจกัรยานยนต ์

4.  ประมาณราคางานซ่อมสีรถจกัรยานยนตต์ามหลกัการ 

5.  บาํรุงรักษาอุปกรณ์เคร่ืองมืองานตวัถงัและพ่นสีรถจกัรยานยนตห์ลงัการใชง้านตามคู่มือ 
 

คําอธิบายรายวชิา 

ศึกษาและปฏิบติัเก่ียวกบัการใชเ้คร่ืองมืองานตวัถงัและพ่นสีรถจกัรยานยนต ์การเคาะข้ึนรูป  การปะผตุวัถงั การลอกสี

โป๊วสี การขดัเตรียมผิวงาน การพ่นสี การขดัสีและการประมาณราคาค่าบริการ 

 

20101-2509 งานวจัิยและพฒันางานรถจักรยานยนต์พืน้ฐาน 1 - 6 - 3 

 (Basic Motorcycle Research and Development Job)  
 

จุดประสงค์รายวชิา  เพื่อให้ 

1. รู้และเขา้ใจหลกัการพ้ืนฐานกระบวนการจดัทาํงานวิจยั 

2. สามารถประยกุตก์ระบวนการจดัทาํงานวิจยัเบ้ืองตน้ไปพฒันางานจกัรยานยนต ์

3. มีเจตคติและกิจนิสยัในการทาํงานดว้ยความรับผิดชอบ มีวินยั คุณธรรม จริยธรรม ความคิดริเร่ิม

สร้างสรรค ์และสามารถทาํงานร่วมกบัผูอ่ื้นได ้
 

สมรรถนะรายวชิา 

1. แสดงความรู้เก่ียวกบัการจดัทาํและพฒันารถจกัรยานยนตพ้ื์นฐาน 

2. ดาํเนินการจดัทาํพฒันารถจกัรยานยนตพ้ื์นฐานโดยใชก้ระบวนการวิจยัเบ้ืองตน้ 

3. นาํเสนอพร้อมรายงานผลการพฒันารถจกัรยานยนตพ้ื์นฐานโดยใชก้ระบวนการวิจยัเบ้ืองตน้ 
 

คําอธิบายรายวชิา 

 ศึกษาและปฏิบติัเก่ียวกบัหลกัการพ้ืนฐานกระบวนการวิจยั การวางแผน การดาํเนินงาน การแกไ้ขปัญหา 

การประเมินผล การจดัทาํรายงานพร้อมการนาํเสนอ โดยประยุกต์ความรู้และทกัษะในระดบัฝีมือสอดคลอ้งกบั

ระดับสาขาวิชาชีพท่ีศึกษา พัฒนาช้ินส่วน อุปกรณ์ และเคร่ืองมือพิเศษรถจักรยานยนต์โดยใช้หลักการวิจัย 

กรณีศึกษาการพฒันาช้ินส่วน อุปกรณ์ และเคร่ืองมือพิเศษ  
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หลกัสูตรประกาศนียบตัรวชิาชีพ พทุธศกัราช 2562 ประเภทวชิาอุตสาหกรรม สาขาวชิาช่างยนต ์

20101-55XX ปฏิบัติงานจักรยานยนต์และเคร่ืองยนต์เลก็อเนกประสงค์  ... * - * - *  

(Motorcycles and Multipurpose Small Engines Practice ...) 

จุดประสงค์รายวชิา  เพ่ือให ้

1. เข้าใจหลักการปฏิบัติตนและปฏิบัติงานในการประกอบอาชีพผลิตและหรือบริการทางด้าน

จกัรยานยนตแ์ละเคร่ืองยนตเ์ลก็อเนกประสงค ์

2. สามารถประยุกตใ์ชค้วามรู้และทกัษะในการปฏิบติังานผลิตและหรือบริการทางดา้นจกัรยานยนต์และ

เคร่ืองยนตเ์ลก็อเนกประสงคใ์นสถานประกอบการตามภาระหนา้ท่ีท่ีไดรั้บมอบหมาย 

3. มีเจตคติท่ีดีต่องานอาชีพและมีกิจนิสัยในการทาํงานดว้ยความรับผิดชอบ รอบคอบ ปลอดภยั  มีวินยั  

ตรงต่อเวลา ขยนั ซ่ือสตัย ์อดทนและสามารถทาํงานร่วมกบัผูอ่ื้น 

สมรรถนะรายวชิา 

1. แสดงความรู้เก่ียวกบัหลกัการปฏิบติัตนและปฏิบติังานผลิตและหรือบริการทางดา้นจกัรยานยนต์และ

เคร่ืองยนตเ์ลก็อเนกประสงคใ์นสถานประกอบการ 

2. เตรียมความพร้อมส่วนบุคคลในการปฏิบติังานผลิตและหรือบริการตามขอ้กาํหนด 

3. ปฏิบัติงานผลิตและหรือบริการทางด้านจักรยานยนต์และเคร่ืองยนต์เล็กอเนกประสงค์ท่ีได้รับ

มอบหมายตามหลกัการและกระบวนการ 

4. บนัทึกรายงานประสบการณ์และผลการปฏิบติังานผลิตและหรือบริการตามหลกัการ 

คําอธิบายรายวชิา 

ศึกษาและปฏิบติัเก่ียวกบังานผลิตและหรือบริการทางดา้นจกัรยานยนต์และเคร่ืองยนต์เล็กอเนกประสงค์

ระดับฝีมือในสถานประกอบการ การเตรียมความพร้อมส่วนบุคคล การปฏิบัติตนในงานอาชีพ การรับคาํสั่ง          

การวางแผนการทาํงาน การจดัเตรียมเคร่ืองมือและวสัดุอุปกรณ์ในการปฏิบติังาน  การดาํเนินงานและแกไ้ขปัญหา

การทาํงาน  การบนัทึกและสรุปรายงานผลการปฏิบติังาน 

 (ใหส้ถานศึกษาร่วมกบัสถานประกอบการวิเคราะห์ลกัษณะงาน สมรรถนะท่ีตอ้งการและเวลาท่ีใชฝึ้ก  เพ่ือ

วางแผนและกาํหนดขอบเขตการฝึกอาชีพ รวมทั้งแนวทางการวดัและประเมินผล ใหส้อดคลอ้งกบัสมรรถนะวิชาชีพ

สาขางาน) 
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หลกัสูตรประกาศนียบตัรวชิาชีพ พทุธศกัราช 2562 ประเภทวชิาอุตสาหกรรม สาขาวชิาช่างยนต ์

(หน้าว่าง) 
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หลกัสูตรประกาศนียบตัรวชิาชีพ พทุธศกัราช 2562 ประเภทวชิาอุตสาหกรรม สาขาวชิาช่างยนต ์

คาํอธิบายรายวชิา 

หมวดสมรรถนะวชิาชีพ  ฝึกประสบการณ์สมรรถนะวชิาชีพ 
 

20101-8001 ฝึกงาน  * - * - 4 

20101-8002 ฝึกงาน 1 * - * - 2 

20101-8003 ฝึกงาน 2 * - * - 2 
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หลกัสูตรประกาศนียบตัรวชิาชีพ พทุธศกัราช 2562 ประเภทวชิาอุตสาหกรรม สาขาวชิาช่างยนต ์

20101-8001 ฝึกงาน * - * - 4 

 (Work Practice) 

จุดประสงค์รายวชิา  เพ่ือให ้

1. เขา้ใจขั้นตอนและกระบวนการปฏิบติังานอาชีพอยา่งเป็นระบบ 

2. สามารถปฏิบติังานอาชีพในสถานประกอบการ สถานประกอบอาชีพอิสระหรือแหล่งวิทยาการ จนเกิด

ความชาํนาญ มีทกัษะและประสบการณ์ นาํไปประยกุตใ์ชใ้นการปฏิบติังานอาชีพระดบัฝีมือ 

3. มีเจตคติท่ีดีต่อการปฏิบติังานอาชีพ และมีกิจนิสัยในการทาํงานดว้ยความรับผิดชอบ มีวินยั คุณธรรม 

จริยธรรม ความคิดสร้างสรรค ์ขยนั อดทนและสามารถทาํงานร่วมกบัผูอ่ื้น 

สมรรถนะรายวชิา  

1. เตรียมความพร้อมของร่างกายและเคร่ืองมืออุปกรณ์ตามลกัษณะงาน 

2. ปฏิบติังานอาชีพตามขั้นตอนและกระบวนการท่ีสถานประกอบการกาํหนด 

3. พฒันาการทาํงานท่ีปฏิบติัในสถานประกอบการ 

4. บนัทึกและรายงานผลการปฏิบติังาน 

คําอธิบายรายวชิา 

ปฏิบติังานท่ีสอดคลอ้งกบัลกัษณะของงานในสาขาวิชาชีพในสถานประกอบการ   สถานประกอบอาชีพ

อิสระหรือแหล่งวิทยาการ ใหเ้กิดความชาํนาญ มีทกัษะและประสบการณ์งานอาชีพในระดบัฝีมือ โดยผ่านความเห็นชอบ

ร่วมกนัของผูรั้บผิดชอบการฝึกงานในสาขาวิชานั้น ๆ  และรายงานผลการปฏิบติังานตลอดระยะเวลาการฝึกงาน 
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หลกัสูตรประกาศนียบตัรวชิาชีพ พทุธศกัราช 2562 ประเภทวชิาอุตสาหกรรม สาขาวชิาช่างยนต ์

20101-8002 ฝึกงาน  1 * - * - 2 

 (Work Practice 1) 

จุดประสงค์รายวชิา  เพ่ือให ้

1. เขา้ใจขั้นตอนและกระบวนการปฏิบติังานอาชีพอยา่งเป็นระบบ 

2. สามารถปฏิบติังานอาชีพในสถานประกอบการ สถานประกอบอาชีพอิสระหรือแหล่งวิทยาการ จนเกิด

ความชาํนาญ มีทกัษะและประสบการณ์ นาํไปประยกุตใ์ชใ้นการปฏิบติังานอาชีพระดบัฝีมือ 

3. มีเจตคติท่ีดีต่อการปฏิบติังานอาชีพ  และมีกิจนิสัยในการทาํงานดว้ยความรับผิดชอบ มีวินยั คุณธรรม 

จริยธรรม ความคิดสร้างสรรค ์ขยนั อดทนและสามารถทาํงานร่วมกบัผูอ่ื้น 

สมรรถนะรายวชิา 

1. เตรียมความพร้อมของร่างกายและเคร่ืองมืออุปกรณ์ตามลกัษณะงาน 

2. ปฏิบติังานอาชีพตามขั้นตอนและกระบวนการท่ีสถานประกอบการกาํหนด 

3. พฒันาการทาํงานท่ีปฏิบติัในสถานประกอบการ 

4. บนัทึกและรายงานผลการปฏิบติังาน 

คําอธิบายรายวชิา 

ปฏิบติังานท่ีสอดคลอ้งกบัลกัษณะของงานในสาขาวิชาชีพในสถานประกอบการ    สถานประกอบอาชีพ

อิสระหรือแหล่งวิทยาการ ใหเ้กิดความชาํนาญ มีทกัษะและประสบการณ์งานอาชีพในระดบัฝีมือ โดยผ่านความเห็นชอบ

ร่วมกนัของผูรั้บผิดชอบการฝึกงานในสาขาวิชานั้น ๆ  และรายงานผลการปฏิบติังานตลอดระยะเวลาการฝึกงาน 
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หลกัสูตรประกาศนียบตัรวชิาชีพ พทุธศกัราช 2562 ประเภทวชิาอุตสาหกรรม สาขาวชิาช่างยนต ์

20101-8003 ฝึกงาน  2 * - * - 2 

 (Work Practice 2) 

จุดประสงค์รายวชิา  เพ่ือให ้

1. เขา้ใจขั้นตอนและกระบวนการปฏิบติังานอาชีพอยา่งเป็นระบบ 

2. สามารถปฏิบติังานอาชีพในสถานประกอบการ สถานประกอบอาชีพอิสระหรือแหล่งวิทยาการ จนเกิด

ความชาํนาญ มีทกัษะและประสบการณ์ นาํไปประยกุตใ์ชใ้นการปฏิบติังานอาชีพระดบัฝีมือ 

3. มีเจตคติท่ีดีต่อการปฏิบติังานอาชีพ และมีกิจนิสัยในการทาํงานดว้ยความรับผิดชอบ มีวินยั คุณธรรม 

จริยธรรม ความคิดสร้างสรรค ์ขยนั อดทนและสามารถทาํงานร่วมกบัผูอ่ื้น 

สมรรถนะรายวชิา  

1. เตรียมความพร้อมของร่างกายและเคร่ืองมืออุปกรณ์ตามลกัษณะงาน 

2. ปฏิบติังานอาชีพตามขั้นตอนและกระบวนการท่ีสถานประกอบการกาํหนด 

3. พฒันาการทาํงานท่ีปฏิบติัในสถานประกอบการ 

4. บนัทึกและรายงานผลการปฏิบติังาน 

คําอธิบายรายวชิา 

ปฏิบติังานท่ีสอดคลอ้งกบัลกัษณะของงานในสาขาวิชาชีพในสถานประกอบการ    สถานประกอบอาชีพ

อิสระหรือแหล่งวิทยาการ ใหเ้กิดความชาํนาญ มีทกัษะและประสบการณ์งานอาชีพในระดบัฝีมือ โดยผ่านความเห็นชอบ

ร่วมกนัของผูรั้บผิดชอบการฝึกงานในสาขาวิชานั้น ๆ  และรายงานผลการปฏิบติังานตลอดระยะเวลาการฝึกงาน 

(ผูเ้รียนสามารถปฏิบติังานใหม่หรืองานท่ีต่อเน่ืองจากรายวิชา 20101-8002 ในสถานประกอบการ สถาน-

ประกอบอาชีพอิสระหรือแหล่งวิทยาการแห่งเดิม หรือแห่งใหม่) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



137 

 

หลกัสูตรประกาศนียบตัรวชิาชีพ พทุธศกัราช 2562 ประเภทวชิาอุตสาหกรรม สาขาวชิาช่างยนต ์

คาํอธิบายรายวชิา 

หมวดสมรรถนะวชิาชีพ  โครงงานพฒันาสมรรถนะวชิาชีพ 

 
20101-8501 โครงงาน * - * - 4 

20101-8502 โครงงาน 1 * - * - 2 

20101-8503 โครงงาน 2 * - * - 2 
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หลกัสูตรประกาศนียบตัรวชิาชีพ พทุธศกัราช 2562 ประเภทวชิาอุตสาหกรรม สาขาวชิาช่างยนต ์

20101-8501 โครงงาน * - * - 4 

 (Project) 

จุดประสงค์รายวชิา  เพ่ือให ้

1. เขา้ใจหลกัการและกระบวนการวางแผนจดัทาํโครงงานสร้างและหรือพฒันางาน 

2. สามารถประมวลความรู้และทกัษะในการสร้างและหรือพฒันางานในสาขาวิชาชีพตามกระบวนการ

วางแผน ดาํเนินงาน แกไ้ขปัญหา ประเมินผล ทาํรายงานและนาํเสนอผลงาน 

3. มีเจตคติและกิจนิสัยในการทาํงานดว้ยความรับผิดชอบ มีวินัย คุณธรรม จริยธรรม ความคิดริเร่ิม

สร้างสรรค ์ขยนั อดทนและสามารถทาํงานร่วมกบัผูอ่ื้น 

สมรรถนะรายวชิา  

1. แสดงความรู้เก่ียวกับหลกัการและกระบวนการวางแผน จดัทาํโครงงาน ดาํเนินงาน แกไ้ขปัญหา

ประเมินผล จดัทาํรายงานและนาํเสนอผลงาน 

2. เขียนโครงงานสร้างและหรือพฒันางานตามหลกัการ 

3. ดาํเนินงานตามแผนงานโครงงานตามหลกัการและกระบวนการ 

4. ประเมินผลการดาํเนินงานโครงงานตามหลกัการ 

5. รายงานผลการปฏิบติังาน 

คําอธิบายรายวชิา 

ศึกษาและปฏิบัติเก่ียวกับ หลักการจัดทําโครงงาน การวางแผน การดําเนินงาน การแก้ไขปัญหา               

การประเมินผล การจดัทาํรายงานและการนาํเสนอผลงาน โดยปฏิบติัจดัทาํโครงงานสร้างและหรือพฒันางานท่ีใช้

ความรู้และทกัษะในระดบัฝีมือ สอดคลอ้งกบัสาขาวิชาชีพท่ีศึกษา ดาํเนินการเป็นรายบุคคลหรือกลุ่มตามลกัษณะ

ของงานใหแ้ลว้เสร็จในระยะเวลาท่ีกาํหนด  
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หลกัสูตรประกาศนียบตัรวชิาชีพ พทุธศกัราช 2562 ประเภทวชิาอุตสาหกรรม สาขาวชิาช่างยนต ์

20101-8502 โครงงาน 1 * - * - 2 

 (Project 1) 

จุดประสงค์รายวชิา  เพ่ือให ้

1. เขา้ใจหลกัการและกระบวนการวางแผนจดัทาํโครงงานสร้างและหรือพฒันางาน 

2. สามารถประมวลความรู้และทกัษะในการสร้างและหรือพฒันางานในสาขาวิชาชีพตามกระบวนการ

วางแผน ดาํเนินงาน แกไ้ขปัญหา ประเมินผล ทาํรายงานและนาํเสนอผลงาน 

3. มีเจตคติและกิจนิสัยในการทาํงานดว้ยความรับผิดชอบ มีวินยั คุณธรรม จริยธรรม ความคิดริเร่ิม

สร้างสรรค ์ขยนั อดทนและสามารถทาํงานร่วมกบัผูอ่ื้น 

สมรรถนะรายวชิา  

1. แสดงความรู้เก่ียวกับหลกัการและกระบวนการวางแผน จดัทาํโครงงาน ดาํเนินงาน แกไ้ขปัญหา

ประเมินผล จดัทาํรายงานและนาํเสนอผลงาน 

2. เขียนโครงงานสร้างและหรือพฒันางานตามหลกัการ 

3. ดาํเนินงานตามแผนงานโครงงานตามหลกัการและกระบวนการ 

4. ประเมินผลการดาํเนินงานโครงงานตามหลกัการ 

5. รายงานผลการปฏิบติังาน 

คําอธิบายรายวชิา 

ศึกษาและปฏิบัติเก่ียวกับ หลักการจัดทําโครงงาน การวางแผน การดําเนินงาน การแก้ไขปัญหา                

การประเมินผล การจดัทาํรายงานและการนาํเสนอผลงาน โดยปฏิบติัจดัทาํโครงงานสร้างและหรือพฒันางานท่ีใช้

ความรู้และทกัษะในระดบัฝีมือ สอดคลอ้งกบัสาขาวิชาชีพท่ีศึกษา ดาํเนินการเป็นรายบุคคลหรือกลุ่มตามลกัษณะ

ของงานใหแ้ลว้เสร็จในระยะเวลาท่ีกาํหนด 
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หลกัสูตรประกาศนียบตัรวชิาชีพ พทุธศกัราช 2562 ประเภทวชิาอุตสาหกรรม สาขาวชิาช่างยนต ์

20101-8503 โครงงาน 2 * - * - 2 

 (Project 2) 

จุดประสงค์รายวชิา  เพ่ือให ้

1. เขา้ใจหลกัการและกระบวนการวางแผนจดัทาํโครงงานสร้างและหรือพฒันางาน 

2. สามารถประมวลความรู้และทกัษะในการสร้างและหรือพฒันางานในสาขาวิชาชีพตามกระบวนการ

วางแผน ดาํเนินงาน แกไ้ขปัญหา ประเมินผล ทาํรายงานและนาํเสนอผลงาน 

3. มีเจตคติและกิจนิสัยในการทาํงานดว้ยความรับผิดชอบ มีวินัย คุณธรรม จริยธรรม ความคิดริเร่ิม

สร้างสรรค ์ขยนั อดทนและสามารถทาํงานร่วมกบัผูอ่ื้น 

สมรรถนะรายวชิา  

1. แสดงความรู้เก่ียวกับหลกัการและกระบวนการวางแผน จดัทาํโครงงาน ดาํเนินงาน แกไ้ขปัญหา 

ประเมินผล จดัทาํรายงานและนาํเสนอผลงาน 

2. เขียนโครงงานสร้างและหรือพฒันางานตามหลกัการ 

3. ดาํเนินงานตามแผนงานโครงงานตามหลกัการและกระบวนการ 

4. ประเมินผลการดาํเนินงานโครงงานตามหลกัการ 

5. รายงานผลการปฏิบติังาน 

คาํอธิบายรายวชิา 

ศึกษาและปฏิบติัเก่ียวกบั การวางแผนจดัทาํหรือพฒันางานโครงงาน การดาํเนินงาน การแกไ้ขปัญหา     

การประเมินผล การจดัทาํรายงานและการนาํเสนอผลงาน โดยปฏิบติัจดัทาํโครงงานสร้างและหรือพฒันางานท่ีใช้

ความรู้และทกัษะในระดบัฝีมือ สอดคลอ้งกบัสาขาวิชาชีพท่ีศึกษา ดาํเนินการเป็นรายบุคคลหรือกลุ่มตามลกัษณะ

ของงานใหแ้ลว้เสร็จในระยะเวลาท่ีกาํหนด 

(ผูเ้รียนสามารถจัดทําโครงงานสร้างและหรือพัฒนางานท่ีต่อเน่ืองจากรายวิชา 20101-8502  หรือ             

เป็นโครงงานใหม่) 
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หลกัสูตรประกาศนียบตัรวชิาชีพ พทุธศกัราช 2562                   ประเภทวชิาอุตสาหกรรม สาขาวชิาช่างยนต ์

หมวดวชิาเลือกเสรี 

หลกัสูตรประกาศนียบัตรวชิาชีพ พทุธศักราช 2562 

 

รหัสวชิา ช่ือวชิา        ท - ป - น 

20101-9001 งานขบัข่ีรถจกัรยานยนต ์      1 - 3 - 2 

20101-9002 งานแก๊สรถยนต ์       1 - 3 - 2 

20101-9003 งานทดสอบป๊ัมและหวัฉีดเคร่ืองยนตดี์เซล    1 - 6 - 3 

20101-9004 งานซ่อมเคร่ืองยนตเ์บ้ืองตน้     1 - 3 - 2 

20101-9005 การผลิตช้ินส่วนยานยนต ์      2 - 0 - 2 

20101-9006    งานเขียนแบบและอ่านแบบเคร่ืองกล    1 - 3 - 2 

20101-9007 งานส่งเสริมการขายยานยนต ์     1 - 3 - 2 

20101-9008 พลงังานทดแทน       2 - 0 - 2 
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หลกัสูตรประกาศนียบตัรวชิาชีพ พทุธศกัราช 2562 ประเภทวชิาอุตสาหกรรม สาขาวชิาช่างยนต ์

20101-9001 งานขับข่ีรถจักรยานยนต์      1 - 3 - 2 

    (Motorcycle  Driving  Job) 
 

จุดประสงค์รายวชิา  เพื่อให้ 

1. เขา้ใจกฎจราจรการเตรียมและการขบัข่ีจกัรยานยนตอ์ยา่งปลอดภยั 

2. สามารถขบัข่ีรถจกัรยานยนตอ์ยา่งปลอดภยัตามกฎจราจรและการบาํรุงรักษารถจกัรยานยนต ์

3. มีกิจนิสยัท่ีดีในการขบัข่ีจกัรยานยนตมี์มารยาทในการขบัข่ีและคาํนึงถึงกฎจราจร 
 

สมรรถนะรายวชิา 

1. แสดงความรู้เก่ียวกบัหลกัการขบัข่ีจกัรยานยนตต์ามกฎจราจร 

2. บาํรุงรักษาจกัรยานยนตป์ระจาํวนัตามคู่มือ 

3. เตรียมและตรวจสภาพรถจกัรยานยนตก่์อนการใชง้านตามคู่มือ 
 

คําอธิบายรายวชิา 

ศึกษาและปฏิบัติเก่ียวกับการเตรียมรถจักรยานยนต์ ติดเคร่ืองยนต์ขบัข่ีจักรยานยนต์ในสภาวะต่างๆ       

การออกรถชะลอความเร็ว หยดุรถ จอดรถ ขบัข่ีอยา่งปลอดภยัตามกฎจราจรและการบาํรุงรักษารถจกัรยานยนต ์

 

20101-9002 งานแก๊สรถยนต์       1 - 3 - 2 

    (Gas Engine Practice Job) 
 

จุดประสงค์รายวชิา  เพื่อให้ 

1. เขา้ใจหลกัการทาํงานระบบเช้ือเพลิงแก๊สรถยนต ์

2. สามารถบาํรุงรักษาอุปกรณ์ติดตั้งและปรับแต่งเคร่ืองยนตใ์ชแ้ก๊ส 

3. มีกิจนิสยัในการทาํงานท่ีดีมีความประณีตรอบคอบปลอดภยัและมีจิตสาํนึกในการรักษา

สภาพแวดลอ้ม 
 

สมรรถนะรายวชิา 

1. แสดงความรู้เก่ียวกบัหลกัการทาํงานระบบเช้ือเพลิงแก๊สรถยนต ์

2. ติดตั้งอุปกรณ์ปรับแต่งและบาํรุงรักษาเคร่ืองยนตใ์ชแ้ก๊สตามหลกัและกระบวนการ 
 

คําอธิบายรายวชิา 

ศึกษาและปฏิบติัเก่ียวกบัสมบติัของเช้ือเพลิงแก๊ส  หลกัการทาํงาน การติดตั้ง การปรับแต่งและ 

การปรับปรุงสภาพเคร่ืองยนตใ์ชเ้ช้ือเพลิงแก๊ส  การตรวจซ่อมบาํรุงรักษา กฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งกบัการใชแ้ละ        

การติดตั้งอุปกรณ์แก๊สรถยนต ์
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20101-9003 งานทดสอบป๊ัมและหัวฉีดเคร่ืองยนต์ดีเซล    1 - 6 - 3 

  (Pumps and Injector Testing for Diesel Engine Job) 

 วชิาบังคับก่อน : 20101-2002  งานเคร่ืองยนตดี์เซล 
 

จุดประสงค์รายวชิา  เพื่อให้ 

1. เขา้ใจกระบวนการถอดประกอบและตรวจสภาพช้ินส่วนป๊ัมและหวัฉีด 

2. สามารถปรับแต่ง เปล่ียนช้ินส่วนป๊ัมหวัฉีด 

3. มีกิจนิสยัในการทาํงานท่ีดีมีความประณีตรอบคอบปลอดภยัและมีจิตสาํนึกในการรักษา

สภาพแวดลอ้ม 
 

สมรรถนะรายวชิา 

1. แสดงความรู้เก่ียวกบัหลกัการทดสอบป๊ัมและหวัฉีด 

2. ตรวจสภาพป๊ัมนํ้ามนัเช้ือเพลิงและหวัฉีด 

3. ถอด ประกอบป๊ัมนํ้ามนัเช้ือเพลิงและหวัฉีดตามคู่มือ 

4. เปล่ียนช้ินส่วนป๊ัมนํ้ามนัเช้ือเพลิงและหวัฉีด 

5. ปรับแต่งป๊ัมนํ้ามนัเช้ือเพลิงและหวัฉีดตามคู่มือ 
 

คําอธิบายรายวชิา 

ศึกษาและปฏิบติัเก่ียวกบัการใชเ้คร่ืองมือ เคร่ืองมือพิเศษ ถอด ประกอบ เปล่ียนช้ินส่วน ปรับแต่งป๊ัม 

หวัฉีด ตรวจสภาพและทดสอบ 

 

20101-9004 งานซ่อมเคร่ืองยนต์เบื้องต้น      1 - 3 - 2 

   (Basic  Engine Repair Job) 

  วชิาบังคับก่อน : 20101-2001  งานเคร่ืองยนตแ์ก๊สโซลีน 

   20101-2002  งานเคร่ืองยนตดี์เซล 
 

จุดประสงค์รายวชิา  เพื่อให้ 

1. เขา้ใจหลกัการใชเ้คร่ืองมือทดสอบตรวจหาขอ้ขดัขอ้งของเคร่ืองยนตเ์บ้ืองตน้ 

2. สามารถใชเ้คร่ืองมือทัว่ไปและเคร่ืองมือพิเศษ 

3. สามารถตรวจสภาพเปล่ียนและปรับแต่งช้ินส่วนของเคร่ืองยนต ์

4. มีกิจนิสยัในการทาํงานท่ีดีมีความประณีตรอบคอบ ปลอดภยัและมีจิตสาํนึกในการรักษา 

สภาพแวดลอ้ม 
 

สมรรถนะรายวชิา 

1. แสดงความรู้เก่ียวกบัหลกัการใชเ้คร่ืองมือทดสอบตรวจหาขอ้ขดัขอ้งของเคร่ืองยนตเ์บ้ืองตน้ 

2. ตรวจสภาพเปล่ียนและปรับแต่งช้ินส่วนของเคร่ืองยนตโ์ดยใชเ้คร่ืองมือทัว่ไปและเคร่ืองมือพิเศษ 



144 

หลกัสูตรประกาศนียบตัรวชิาชีพ พทุธศกัราช 2562 ประเภทวชิาอุตสาหกรรม สาขาวชิาช่างยนต ์

คําอธิบายรายวชิา 

ศึกษาและปฏิบติัเก่ียวกบัการใชเ้คร่ืองมือทัว่ไป เคร่ืองมือพิเศษ ซ่อมปรับแต่งสมรรถนะของเคร่ืองยนต์

และการบาํรุงรักษาตามคู่มือ 

 

20101-9005 การผลติช้ินส่วนยานยนต์       2 - 0 - 2 

   (Automotive Parts Production)  
 

จุดประสงค์รายวชิา  เพื่อให้ 

1. เขา้ใจหลกัการพ้ืนฐานระบบการผลิตช้ินส่วนยานยนต ์

2. เขา้ใจคุณสมบติัของวสัดุและเคร่ืองจกัรกลท่ีเก่ียวขอ้งกบัการผลิตช้ินส่วนยานยนต ์

3. มีความรับผิดชอบตรงต่อเวลาเจตคติท่ีดีและเกิดความคิดรวบยอดเก่ียวกบักระบวนการผลิตช้ินส่วน 
 

สมรรถนะรายวชิา 

1. แสดงความรู้เก่ียวกบัหลกัการพ้ืนฐานระบบการผลิตช้ินส่วนยานยนต ์

2. แสดงความรู้เก่ียวกบัคุณสมบติัของวสัดุและเคร่ืองจกัรกลท่ีเก่ียวขอ้งกบัการผลิต

ช้ินส่วนยานยนต ์
 

คําอธิบายรายวชิา 

ศึกษาเก่ียวกบัเก่ียวกบัหลกัการพ้ืนฐานระบบการผลิต วสัดุ เคร่ืองจกัรกลท่ีเก่ียวขอ้งกบัการผลิต การข้ึนรูปช้ินส่วน

ยานยนตแ์ละการขนถ่ายผลิตภณัฑ ์

 

20101-9006 งานเขียนแบบและอ่านแบบเคร่ืองกล     1 - 3 - 2 

  (Mechanical Reading and Drawing Job) 
 

จุดประสงค์รายวชิา  เพื่อให้ 

1. เขา้ใจหลกัการเขียนและอ่านแบบภาพฉายภาพประกอบภาพแยกช้ินภาพตดัช้ินส่วนของระบบเคร่ืองกล 

2. สามารถเขียนแบบและอ่านแบบช้ินส่วนของระบบเคร่ืองกล 

3. มีกิจนิสยัท่ีดีในการทาํงานรับผิดชอบประณีตรอบคอบตรงต่อเวลาสะอาดปลอดภยัและรักษาสภาพแวดลอ้ม 
 

สมรรถนะรายวชิา 

1. แสดงความรู้เก่ียวกบัหลกัการเขียนแบบเคร่ืองกล 

2. เขียนและอ่านแบบภาพประกอบตามมาตรฐานการเขียนแบบเคร่ืองกล 

3. เขียนและอ่านแบบภาพแยกช้ินภาพตดัตามมาตรฐานการเขียนแบบเคร่ืองกล 

คําอธิบายรายวชิา 

ศึกษาและปฏิบติัเก่ียวกบัการเขียนแบบและอ่านแบบภาพฉาย ภาพประกอบ ภาพแยกช้ิน ภาพตดัช้ินส่วน

ของระบบเคร่ืองกลจากแบบและจากของจริง 
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หลกัสูตรประกาศนียบตัรวชิาชีพ พทุธศกัราช 2562                   ประเภทวชิาอุตสาหกรรม สาขาวชิาช่างยนต ์

20101-9007 งานส่งเสริมการขายยานยนต์                                         1 - 3 - 2  

   (Automotive  Sales Promotion Job) 
 

จุดประสงค์รายวชิา  เพื่อให้ 

1. เขา้ใจหลกัการและกระบวนการส่งเสริมการขายยานยนต ์

2. เขา้ใจกระบวนการรักษาความสมัพนัธ์ลูกคา้ 

3. เขา้ใจการจดัการคลงัสินคา้ 

4. เขา้ใจผลิตภณัฑแ์ละเทคโนโลยียานยนตส์มยัใหม่ 

5. สามารถใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศและส่ือสารในการส่งเสริมการขายยานยนต ์

6. มีเจตคติและกิจนิสยัท่ีดี ในการทาํงานดว้ยความมีมนุษยสัมพนัธ์ มีความกระตือรือร้น และ

ทาํงานเป็นทีม 
 

สมรรถนะรายวชิา 

1. แสดงความรู้เก่ียวกบัหลกัการและกระบวนการส่งเสริมการขายยานยนต ์

2. แสดงความรู้เก่ียวกบักระบวนการความสมัพนัธ์ลูกคา้ 

3. แสดงความรู้เก่ียวกบัการจดัการคลงัสินคา้ 

4. แสดงความรู้เก่ียวกบัผลิตภณัฑแ์ละเทคโนโลยียานยนตส์มยัใหม่ 

5. วางแผนและจดักิจกรรมการส่งเสริมการขายยานยนต ์

6. ประยกุตใ์ชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารในการส่งเสริมการขายยานยนต ์
 

คําอธิบายรายวชิา 

ศึกษาและปฏิบติัเก่ียวกบัคลงัสินคา้ หลกัการส่งเสริมการขายยานยนต์ การพฒันาบุคลิกภาพและ

ศิลปะการพูด หลกัการลูกคา้สัมพนัธ์ การจดัการคลงัสินคา้ ผลิตภณัฑ์และเทคโนโลยียานยนต์สมยัใหม่    

การใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศและส่ือสารในการขายยานยนต ์
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20101-9008 พลงังานทดแทน        2 - 0 - 2 

   (Renewable Energy) 
 

จุดประสงค์รายวชิา  เพื่อให้ 

1. เขา้ใจความหมาย ประเภทของพลงังานทดแทนและประโยชนข์องพลงังานการอนุรักษพ์ลงังาน 

2. เขา้ใจกฎหมายเก่ียวกบัการอนุรักษพ์ลงังาน 

3. มีความรับผิดชอบตรงต่อเวลาเจตคติท่ีดี 
 

สมรรถนะรายวชิา 

1. แสดงความรู้เก่ียวกบัความหมายประเภทของพลงังานทดแทน 

2. แสดงความรู้เก่ียวกบัประโยชนข์องพลงังานการอนุรักษพ์ลงังานตามหลกัการ 

3. แสดงความรู้เก่ียวกบักฎหมายเก่ียวกบัการอนุรักษพ์ลงั 

คําอธิบายรายวชิา 

ศึกษาเก่ียวกบัเก่ียวกบัพลงังานลม นํ้า ชีวมวล ความร้อน ใตพิ้ภพ แสงอาทิตย ์การอนุรักษพ์ลงังานกฎหมาย

เก่ียวกบัการอนุรักษพ์ลงังาน 
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หลกัสูตรประกาศนียบตัรวชิาชีพ พทุธศกัราช 2562 ประเภทวชิาอุตสาหกรรม สาขาวชิาช่างยนต ์

คาํอธิบายรายวชิา 

กจิกรรมเสริมหลกัสูตร 

 
20000-2001 กิจกรรมลูกเสือวิสามญั 1 0 - 2 - 0 

20000-2002 กิจกรรมลูกเสือวิสามญั 2 0 - 2 - 0 

20000-2003 กิจกรรมองคก์ารวิชาชีพ 1 0 - 2 - 0 

20000-2004 กิจกรรมองคก์ารวิชาชีพ 2 0 - 2 - 0 

20000-2005 กิจกรรมองคก์ารวิชาชีพ 3 0 - 2 - 0 

20000-2006 กิจกรรมองคก์ารวิชาชีพ 4 0 - 2 - 0 

20000-2007 กิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม 0 - 2 - 0 
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หลกัสูตรประกาศนียบตัรวชิาชีพ พทุธศกัราช 2562 ประเภทวชิาอุตสาหกรรม สาขาวชิาช่างยนต ์

20000-20.. กจิกรรมลูกเสือวสิามัญ ... 0 - 2 - 0 

 (Rover Scout Activity …) 

จุดประสงค์รายวชิา  เพื่อให้ 

1. เขา้ใจหลกัการและกระบวนการของกิจกรรมลูกเสือวิสามญั 

2. สามารถปฏิบติัตนตามระเบียบขอ้บงัคบั คาํปฏิญาณและกฏของลูกเสือวิสามญั มีทกัษะทางลูกเสือและ       

มีส่วนร่วมในกิจกรรมของลูกเสือวิสามญั 

3. มีเจตคติและกิจนิสัยในการทาํงานดว้ยความรับผิดชอบต่อตนเอง ผูอ่ื้นและสังคม  มีวินัย คุณธรรม 

จริยธรรม ความคิดริเร่ิมสร้างสรรคแ์ละสามารถทาํงานร่วมกบัผูอ่ื้น 

สมรรถนะรายวชิา  

1. ปฏิบติัตนตามระเบียบวินยั คาํปฏิญาณ กฏและระเบียบขอ้บงัคบัของลูกเสือวิสามญั   

2. วางแผนและปฏิบติักิจกรรมทกัษะทางลูกเสือ 

3. บาํเพญ็ประโยชนต่์อชุมชนและทอ้งถ่ินในสถานการณ์ต่าง ๆ 

4. ใชก้ระบวนการกลุ่มในการปฏิบติักิจกรรมลูกเสือวิสามญั 

คําอธิบายรายวชิา 

ปฏิบติัเก่ียวกบั กิจกรรมของลูกเสือวิสามญั ขบวนการและพิธีการต่าง ๆ ของลูกเสือวิสามญั  การปฏิบติัตน

ตามคาํปฏิญาณ กฏ ระเบียบวินยัของลูกเสือวิสามญั  กิจกรรมทกัษะทางลูกเสือ  การใชก้ระบวนการกลุ่มในการปฏิบติั

กิจกรรมและทาํประโยชนต่์อชุมชนและทอ้งถ่ิน 
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20000-20… กจิกรรมองค์การวชิาชีพ … 0 - 2 - 0 

 (Vocational Organization Activity …) 

จุดประสงค์รายวชิา  เพื่อให้ 

1. เขา้ใจหลกัการและกระบวนการเสริมสร้างทกัษะประสบการณ์วิชาการและวิชาชีพ การพฒันาคุณภาพ

ชีวิต  การพฒันาองคก์ร ชุมชนและสงัคม  

2. วางแผน ลงมือปฏิบติั ประเมินผล และปรับปรุงการทาํงานในการร่วมกิจกรรมองคก์ารวิชาชีพ 

3. มีเจตคติและกิจนิสัยในการทาํงานดว้ยความรับผิดชอบ มีวินัย คุณธรรม จริยธรรม ความคิดริเร่ิม

สร้างสรรคแ์ละสามารถทาํงานร่วมกบัผูอ่ื้น 

สมรรถนะรายวชิา  

1. ปฏิบติัตนตามระเบียบขอ้บงัคบัขององคก์ารวิชาชีพ   

2. วางแผนและปฏิบติักิจกรรมองคก์ารวิชาชีพตามหลกัการ กระบวนการ ลกัษณะและวตัถุประสงคข์อง

กิจกรรม 

3. ใชก้ระบวนการกลุ่มและการเป็นผูน้าํผูต้ามในการร่วมกิจกรรมองคก์ารวิชาชีพ  

4. ประเมินผลและปรับปรุงการทาํกิจกรรมองคก์ารวิชาชีพ 

คําอธิบายรายวชิา 

ปฏิบติัเก่ียวกบั กิจกรรมองคก์ารวิชาชีพ กิจกรรมเสริมสร้างทกัษะและประสบการณ์วิชาการและวิชาชีพ 

กิจกรรมพฒันาคุณภาพชีวิต  กิจกรรมพฒันาองค์กร ชุมชนและสังคม  การใชก้ระบวนการกลุ่มและการเป็นผูน้าํ      

ผูต้ามตามระบอบประชาธิปไตยในกิจกรรมเก่ียวกับชาติ ศาสนา พระมหากษตัริย์และกิจกรรมอ่ืน ๆ ท่ีเป็น

ประโยชนต่์อชุมชนและทอ้งถ่ิน โดยการวางแผน ลงมือปฏิบติั ประเมินผล และปรับปรุงการทาํงาน 
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20000-2007 กจิกรรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม 0 - 2 - 0 

 (Moral and Ethical Promotion Activity) 

จุดประสงค์รายวชิา  เพื่อให้ 

1. เขา้ใจความสําคญัและหลกัในการประพฤติปฏิบติัตนเป็นคนดี มีคุณธรรม จริยธรรม  ธรรมาภิบาล   

ตามค่านิยมหลกัของคนไทย 12 ประการ 

2. สามารถคิด วิเคราะห์ ตดัสินใจ ประพฤติปฏิบติัตนตามหลกัธรรม กฎระเบียบ วฒันธรรม อนัดีงามของ

สังคม มีส่วนร่วมในการปฏิบติักิจกรรมทาํความดีตามรอยพระยุคลบาท กิจกรรมตามหลกัปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพียง และกิจกรรมเพ่ือประโยชนต่์อตนเอง ชุมชนและทอ้งถ่ิน 

3. มีจิตสํานึกและกิจนิสัยท่ีดีในการปฏิบติักิจกรรมดว้ยความรับผิดชอบ เสียสละ มีวินยั ซ่ือสัตยสุ์จริต 

และสามารถทาํงานร่วมกบัผูอ่ื้น 

สมรรถนะรายวชิา 

1. วิเคราะห์และตดัสินใจปฏิบติัในส่ิงท่ีควรปฏิบติั และไม่ปฏิบติัในส่ิงท่ีไม่ควรปฏิบติั 

2. ประพฤติปฏิบติัตนตามหลกัธรรม กฎระเบียบ วฒันธรรมอนัดีงามของสงัคม   

3. ปฏิบติักิจกรรมเพ่ือปลูกจิตสํานึกความเป็นคนดี กิจกรรมทาํความดีตามรอยพระยุคลบาท กิจกรรม  

ตามหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและกิจกรรมเพ่ือประโยชน์ต่อตนเอง ชุมชน ทอ้งถ่ิน และ

ประเทศชาติ 

4. ปฏิบติักิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลโดยใชก้ระบวนการกลุ่ม 

คําอธิบายรายวชิา 

ปฏิบติัเก่ียวกบั กิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลตามค่านิยมหลกัของคนไทย 12 

ประการ กิจกรรมปลูกจิตสํานึกความเป็นคนดี กิจกรรมทาํความดีตามรอยพระยุคลบาท กิจกรรมอนุรักษ์

ศิลปวฒันธรรม กิจกรรมตามหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และกิจกรรมอ่ืน ๆ ท่ีเป็นประโยชน์ต่อตนเอง 

ชุมชน ทอ้งถ่ินและประเทศชาติ โดยการลงมือปฏิบติั บนัทึกและประเมินผล 

 

 

 

 
 

 



 
 
 
 
 
 

                     ภาคผนวก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 
 

ค ำสั่งส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอำชีวศึกษำ 
ที่ 427 /2560 

เรื่อง   แต่งตั้งคณะกรรมกำรพัฒนำหลักสูตรประกำศนียบัตรวิชำชีพ พุทธศักรำช 2560 

 
 ตำมที่ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอำชีวศึกษำได้ใช้หลักสูตรประกำศนียบัตรวิชำชีพ พุทธศักรำช 

2556 และส ำนักมำตรฐำนกำรอำชีวศึกษำและวิชำชีพได้ด ำเนินกำรประเมินผลกำรใช้หลักสูตรประกำศนียบัตรวิชำชีพ 
พุทธศักรำช 2556 เสร็จเรียบร้อยแล้วนั้น บัดนี้ครบก ำหนดที่จะต้องด ำเนินกำรพัฒนำหลักสูตรประกำศนียบัตรวิชำชีพ
ตำมประกำศกระทรวงศึกษำธิกำร เรื่อง มำตรฐำนคุณวุฒิอำชีวศึกษำระดับประกำศนียบัตรวิชำชีพ ได้ก ำหนดให้
ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอำชีวศึกษำ สถำบันกำรอำชีวศึกษำและสถำนศึกษำจัดให้มีกำรประเมินเพ่ือพัฒนำหลักสูตรที่
อยู่ในควำมรับผิดชอบอย่ำงต่อเนื่อง อย่ำงน้อยทุก 5 ปีนั้น  

เพ่ือให้กำรด ำเนินงำนกำรพัฒนำหลักสูตรประกำศนียบัตรวิชำชีพ พุทธศักรำช ๒๕๖0 ในประเภทวิชำ
อุตสำหกรรม พณิชยกรรม ศิลปกรรม คหกรรม เกษตรกรรมและประมง อุตสำหกรรมท่องเที่ยว อุตสำหกรรมสิ่งทอ และ
เทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำร รวมทั้งสิ้น ๕7 สำขำวิชำ ให้มีเนื้อหำที่ทันสมัย สอดคล้องเป็นไปตำมแนวนโยบำย
กำรจัดกำรอำชีวศึกษำกรอบมำตรฐำนคุณวุฒิแห่งชำติ มำตรฐำนคุณวุฒิอำชีวศึกษำระดับประกำศนียบัตรวิชำชีพ  
ตลอดจนสอดคล้องกับมำตรฐำนอำชีพและคุณวุฒิวิชำชีพของสถำบันคุณวุฒิวิชำชีพ (สคช.)  และสอดคล้องกับมำตรฐำน
ฝีมือแรงงำนตำมที่กระทรวงแรงงำนก ำหนด สำมำรถตอบสนองควำมต้องกำรของสถำนประกอบกำร ตลำดแรงงำน 
ชุมชน และท้องถิ่น ซึ่งกำรพัฒนำหลักสูตรครั้งนี้จะต้องด ำเนินกำรทบทวนเนื้อหำสำระในหลักสูตรเพ่ือให้ผู้เรียนมีควำมรู้
พ้ืนฐำนในงำนอำชีพ มีสมรรถนะตรงตำมมำตรฐำนกำรศึกษำวิชำชีพของแต่ละสำขำวิชำ เพ่ือให้สำมำรถทัดเทียมกับ
มำตรฐำนสำกลได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ จึงขอแต่งตั้งคณะกรรมกำรพัฒนำหลักสูตรประกำศนียบัตรวิชำชีพ พุทธศักรำช 
2560 ประกอบด้วย ผู้มีรำยนำมดังต่อไปนี้ 
 

คณะกรรมการที่ปรึกษา 
1. นำยสุเทพ ชิตยวงษ์   เลขำธิกำรคณะกรรมกำรกำรอำชีวศึกษำ   
2. นำยวณิชย์  อ่วมศรี   รองเลขำธิกำรคณะกรรมกำรกำรอำชีวศึกษำ  
3. นำยประชำคม  จันทรชิต  รองเลขำธิกำรคณะกรรมกำรกำรอำชีวศึกษำ  
4. นำยบุญส่ง  จ ำปำโพธิ ์   รองเลขำธิกำรคณะกรรมกำรกำรอำชีวศึกษำ 
5. นำงปัทมำ   วีระวำนิช   ผู้ช่วยเลขำธิกำรคณะกรรมกำรกำรอำชีวศึกษำ  
6. นำยสินเธำว์  ชัยสวสัดิ์   ผู้อ ำนวยกำรส ำนักควำมร่วมมือ รักษำกำรในต ำแหน่ง 
     ที่ปรึกษำด้ำนมำตรฐำนอำชีวศึกษำธุรกิจและบริกำร 
คณะกรรมการด าเนินงานและคณะกรรมการวิชาการ 

 1.     นำยวณิชย์  อ่วมศรี   รองเลขำธิกำรคณะกรรมกำรกำรอำชีวศึกษำ               ประธำนกรรมกำร 
 2.   นำงเจิดฤดี  ชินเวโรจน ์    ผู้อ ำนวยกำรส ำนักมำตรฐำนกำรอำชีวศึกษำและวชิำชีพ    รองประธำนกรรมกำร 
 3.   นำงสำววัลลภำ  อยู่ทอง  หัวหน้ำหน่วยศึกษำนิเทศก์         รองประธำนกรรมกำร 
 4.   นำยชำตรี  ชนำนำฎ   หน่วยศึกษำนิเทศก์               กรรมกำร 
 5.   นำงสำวปิยวีร  จุติพงษ์รักษำ    หน่วยศึกษำนิเทศก์               กรรมกำร 

/5. นำงสำวโสภี...  
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6. นำงสำวโสภี  นิลรักษ์   หน่วยศึกษำนิเทศก์               กรรมกำร 
7. นำยประพนธ์  จุนทวิเทศ  หน่วยศึกษำนิเทศก์               กรรมกำร 
8. นำงวิยดำ  วัฒนำเมธ ี   หน่วยศึกษำนิเทศก์               กรรมกำร 
9. นำยวิชัย จิตมำลีรัตน์   หน่วยศึกษำนิเทศก์      กรรมกำร 
10.นำงสำวประไพพิศ เกษพำนิช  หน่วยศึกษำนิเทศก์      กรรมกำร 
11. นำงศศิธร กุลสิริสวัสดิ์  หน่วยศึกษำนิเทศก์      กรรมกำร 
12. นำงสำวโสภิดำ ลิ้มวัฒนำพันธ์  หน่วยศึกษำนิเทศก์      กรรมกำร 
13. นำงสำวขนิษฐำ นำมวงศ์  ส ำนักพัฒนำสมรรถนะครูและบุคลำกรอำชีวศึกษำ   กรรมกำร 
14. นำงทิพวฺรรณ์  วงศ์วิเชียร  ส ำนักมำตรฐำนกำรอำชีวศึกษำและวิชำชีพ             กรรมกำร 
15. นำงสำวสมปอง ตุ้มวำรี  ส ำนักมำตรฐำนกำรอำชีวศึกษำและวิชำชีพ   กรรมกำร 
16. นำงสำวจุติมำ เกรียงเดชำสันติ ส ำนักมำตรฐำนกำรอำชีวศึกษำและวิชำชีพ             กรรมกำร 
17. นำงสำวกรรณิกำร์ มันตำภรณ์  ส ำนักมำตรฐำนกำรอำชีวศึกษำและวิชำชีพ             กรรมกำร 
18. นำงสำวฐิตำภำ  รำตรีวิจติร์  ส ำนักมำตรฐำนกำรอำชีวศึกษำและวิชำชีพ             กรรมกำร 
19. นำงสำววภิำดำ  ตระกูลโต  ส ำนักมำตรฐำนกำรอำชีวศึกษำและวิชำชีพ             กรรมกำร 
20. นำงสำวชื่นจิตร์  อกตั๋น  ส ำนักมำตรฐำนกำรอำชีวศึกษำและวิชำชีพ             กรรมกำร 
21. นำงสำวนันทำ  แย้มศรี  ส ำนักมำตรฐำนกำรอำชีวศึกษำและวิชำชีพ   กรรมกำร 
22. นำยศิวำวุธ  แสงสวำสด์ิ  ส ำนักมำตรฐำนกำรอำชีวศึกษำและวิชำชีพ             กรรมกำร 
23. นำยศรัทธำ  บุญรอด   ส ำนักมำตรฐำนกำรอำชีวศึกษำและวิชำชีพ             กรรมกำร 
24. นำงสุภัทรำ ศรีทอง   ส ำนักมำตรฐำนกำรอำชีวศึกษำและวิชำชีพ             กรรมกำร 
25. นำงสำวสุธิดำ  ภักดีบุญ  ส ำนักมำตรฐำนกำรอำชีวศึกษำและวิชำชีพ             กรรมกำร 
26. นำงร ำไพ  ศักดิ์สิน   ส ำนักมำตรฐำนกำรอำชีวศึกษำและวิชำชีพ             กรรมกำร 
27. นำงภคพร  เพชรรัตน์  ส ำนักมำตรฐำนกำรอำชีวศึกษำและวิชำชีพ             กรรมกำร 
28. นำงวัลยำ น้อยนำม   ส ำนักมำตรฐำนกำรอำชีวศึกษำและวิชำชีพ   กรรมกำร 
29. นำยพิศำล  บุญมำวำสนำส่ง  ส ำนักมำตรฐำนกำรอำชีวศึกษำและวิชำชีพ             กรรมกำร 
30. นำงสำวพรรณรำย  ทวีวฒัน์  ส ำนักมำตรฐำนกำรอำชีวศึกษำและวิชำชีพ             กรรมกำร 
31. นำงสำวพรรษชล  ทองคุ่ย  ส ำนักมำตรฐำนกำรอำชีวศึกษำและวิชำชีพ     กรรมกำรและเลขำนุกำร 
32. นำงสำวอำรี  โอสถจันทร์  ส ำนักมำตรฐำนกำรอำชวีศึกษำและวิชำชีพ      กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร 
33. นำยสุธำดำ  อำภำประเทือง  ส ำนักมำตรฐำนกำรอำชวีศึกษำและวิชำชีพ       กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร 
34. นำงสำววรรณธิดำ  พวยพุ้ง  ส ำนักมำตรฐำนกำรอำชวีศึกษำและวิชำชีพ        กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร 
35. นำยณัฐพงศ์  แดงหล้ำ  ส ำนักมำตรฐำนกำรอำชวีศึกษำและวิชำชีพ        กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร 
36. นำยภำนุรังสรรค์  แป้นแก้ว  ส ำนักมำตรฐำนกำรอำชวีศึกษำและวิชำชีพ        กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร 
 
คณะกรรมการด าเนินการพฒันาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2560 

1. ประเภทวิชาอุตสาหกรรม 
 1.1 สาขาวิชาช่างยนต์ 

คณะกรรมการพัฒนาหลักสูตร 
1.1.1  นำยวรวิทย์   ศรีตระกูล ผู้อ ำนวยกำรสถำบันกำรอำชีวศึกษำ                   ประธำนกรรมกำร 
      ภำคตะวันออกเฉียงเหนือ ๑ 
1.1.2 นำยโชค  อ่อนพรม   ผู้อ ำนวยกำรสถำบันกำรอำชีวศึกษำ         รองประธำนกรรมกำร 
             ภำคตะวันออกเฉียงเหนือ ๑ 
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1.1.3 นำยสุคนธ์  นำเมืองรักษ์  ผู้อ ำนวยกำรวิทยำลัยอำชีวศึกษำ     รองประธำนกรรมกำร 
               มหำสำรคำม 
1.1.4 นำยพันธ์ศักดิ์  บุญปก       วิทยำลัยเทคนิคสมุทรสำคร             กรรมกำร 
1.1.5 นำยขวัญชัย  จันทรโชติ            วิทยำลัยเทคนิคป่ำพะยอม        กรรมกำร 
1.1.6 นำยอ ำนวย  หอมขำว     วิทยำลัยเทคนิคหำดใหญ่               กรรมกำร 
1.1.7 นำยเฉลิมศักดิ์  มีไพบูลย์สกุล   วิทยำลัยเทคนิคกระบี่               กรรมกำร 
1.1.8 นำยอุเทน  โปยขุนทด      วิทยำลัยเทคนิคสุโขทัย           กรรมกำร 
1.1.9 นำยประมวล  รอนยุทธ์  วิทยำลัยเทคนิคสกลนคร           กรรมกำร 
1.1.10 นำยเรืองฤทธิ์  ล ำมะยศ          วิทยำลัยเทคนิคมหำสำรคำม           กรรมกำร 
1.1.11 นำยบรรเจิด เป่ำจีน    วิทยำลัยเทคนิคอ่ำงทอง        กรรมกำร 
1.1.1๒ นำยประเสริฐ  คงสงค์           วิทยำลัยเทคโนโลยีและอุตสำหกรรม          กรรมกำร 

กำรต่อเรือนครศรีธรรมรำช 
1.1.๑๓  นำยไพรัตน์  พรมมำ           วิทยำลัยสำรพัดช่ำงนครหลวง       กรรมกำร 
1.1.๑๔  นำยสุรสีห์  ศรีชะตำ   วิทยำลัยสำรพัดช่ำงกำฬสินธุ์       กรรมกำร 
1.1.๑๕  นำยปริญญำ  ค ำชำย   วิทยำลัยเทคนิคหนองคำย         กรรมกำร 
1.1.๑๖  นำยเสกสรรค์  ไม่เศร้ำ           วิทยำลัยเทคนิคหนองคำย                กรรมกำร 
1.1.๑๗  นำยถำวร  อู่ทรัพย์   วิทยำลัยเทคนิคกำฬสินธ์            กรรมกำร 
1.1.๑๘  นำยบุญเอก  คุ้มหอม   วิทยำลัยเทคนิคสัตหีบ            กรรมกำร 
1.1.๑๙  นำยมนัส  ดิลกลำภ   วิทยำลัยเทคนิคหนองคำย         กรรมกำรและเลขำนุกำร 
1.1.๒0  นำยถำวร  รำชรองเมือง  วิทยำลัยเทคนิคหนองคำย         กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร 

1.2 สาขาวิชาช่างกลโรงงาน 
ผู้ทรงคุณวุฒิ 
1. นำยกมล  นำคะสุวรรณ   ประธำนคณะอนุกรรมกำรร่วมภำครัฐและเอกชนเพ่ือพัฒนำก ำลังคน 

อำชีวศึกษำ (อ.กรอ.อศ.) กลุ่มอำชีพแม่พิมพ์ 
2. นำยมำนพ  ทองแสง   ผู้เชี่ยวชำญด้ำนแม่พิมพ์ สถำบันไทย-เยอรมัน 
3. ดร.บรรเจิด  ดอนเนตรงำม   นักวิชำกำร สถำบันคุณวุฒิวิชำชีพ (องค์กำรมหำชน) 
4. ผู้ชว่ยศำสตรำจำรย์ ดร.อนุชำ วัฒนำภำ ภำควิชำครุศำสตร์อุตสำหกำร  

มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้ำธนบุรี 
5. นำยเอกชัย  พรรณบัตร   นักวิชำกำรพัฒนำฝีมือแรงงำนช ำนำญกำร  

ส ำนักงำนพัฒนำฝีมือแรงงำนกำญจนบุรี 
คณะกรรมการพัฒนาหลักสูตร 
1.2.1 นำยสมศักดิ์  บุญโพธิ์   ผู้อ ำนวยกำรสถำบันกำรอำชวีศึกษำภำคกลำง 5     ประธำนกรรมกำร 
1.2.2 นำยนิรันดร์  วงษ์จิ๋ว   ผู้อ ำนวยกำรวิทยำลัยเทคนิคสมุทรสงครำม       รองประธำนกรรมกำร 
1.2.3 นำยประภำษ  นิ่มนุช   วิทยำลัยเทคนิคสมุทรปรำกำร      กรรมกำร 
1.2.4 นำยอรรถพล  สุขีวุฒ ิ   วิทยำลัยเทคนิคพระนครศรีอยุธยำ      กรรมกำร 
1.2.5 นำยปรำโมทย์  อัมพร   วิทยำลัยเทคนิคนครรำชสีมำ        กรรมกำร 
1.2.6 นำยนวิัฒน์  ศรีษะภูมิ   วิทยำลัยเทคนิคสุพรรณบุรี        กรรมกำร 
1.2.7 นำยสมชำย  สูญสิ้นภยั   วิทยำลัยเทคนิคสมุทรสงครำม        กรรมกำร 
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1.2.8 นำยอภิวัฒน ์ วงค์แป้น  วิทยำลัยเทคนิคสมุทรสงครำม         กรรมกำร 
1.2.9 ดร.ศรำยุทธ  ทองอุทัย  รองผู้อ ำนวยกำร                  กรรมกำรและเลขำนุกำร 

สถำบันกำรอำชีวศึกษำภำคกลำง 5 
1.2.10 นำงจำรุนันท์  ปกป้อง รองผู้อ ำนวยกำรวิทยำลัยเทคนิคสมุทรสงครำม      กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร 

1.3 สาขาวิชาช่างเชื่อมโลหะ 
    คณะกรรมการที่ปรึกษา 

1. นำยสุชำติ  กิจพิทักษ์  ข้ำรำชกำรบ ำนำญศึกษำนิเทศก์เชี่ยวชำญ 
ผู้ทรงคุณวุฒิ 
1. นำยพนม  ยิ่งไพรบูลย์  บริษัท คิวเทสติ้ง จ ำกัด 
2. นำยปิยะชำติ  อเนกกิจสมบูรณ์  บริษัท ไทย เค.บอยเลอร์ จ ำกัด 
3. นำยกฤษดำ  เฉลิมวัฒน์  บริษัทไทยนิปอนสตีล จ ำกัด 
4. นำยอมรินทร์  อินนุพัฒน์  บริษัท เอสทีพี แอนด์ ไอ จ ำกัด มหำชน 
5. นำยมำนะ  ธัญญวำส  วิศวกรอิสระ 
6. นำยวัชรพงษ์  มุชเชิด  สถำบันพัฒนำฝีมือแรงงำนภำค 1 สมุทรปรำกำร 
คณะกรรมการพัฒนาหลักสูตร 
1.3.1 นำยสมหมำย สว่ำงศรี  ผู้อ ำนวยกำรวิทยำลัยเทคนิคชัยนำท            ประธำนกรรมกำร 
1.3.2 นำยวุฒิพงศ์ อินทิแสง  วิทยำลัยเทคนิคดอนเมือง                   รองประธำนกรรมกำร 
1.3.3 นำยอ ำพร โสภำ  วิทยำลัยเทคนิคสระบุรี            กรรมกำร 
1.3.4 นำยสุวัฒน์ วงษ์นิพนธ์  วิทยำลัยเทคนิคจันทบุรี     กรรมกำร 
1.3.5 นำยประทีป ระงับทุกข์  วิทยำลัยเทคนิคนครนำยก             กรรมกำร 
1.3.6 นำยทองดี  ทำบึงกำฬ  วิทยำลัยเทคนิคร้อยเอ็ด     กรรมกำร 
1.3.7 นำยสชุำติ  รอดสุวรรณ  วิทยำลัยกำรอำชีพบัวใหญ่     กรรมกำร 
1.3.8 นำยประวิทย์ พรหมสุวรรณ วิทยำลัยเทคนิคเพชรบูรณ์     กรรมกำร 
1.3.9 นำยสมชำย  แคฝอย  วิทยำลัยเทคนิคนครสวรรค์    กรรมกำร 
1.3.10 นำยชำญชัย  แฮวู  วิทยำลัยเทคนิคสุรำษฎร์ธำนี    กรรมกำร 
1.3.11 นำยช ำนำญ จันทรมณี  วิทยำลัยเทคนิคนครศรีธรรมรำช    กรรมกำร 
1.3.12 นำยจเร หลวงนำ  วิทยำลัยเทคนิคชุมพร     กรรมกำร 
1.3.13 นำยพรชัย ฉัตรชัยวฒันำ วิทยำลัยเทคนิคชัยนำท                     กรรมกำรและเลขำนุกำร 

1.4 สาขาวิชาช่างเขียนแบบเครื่องกล 
1.4.1 ดร.สุทธิรักษ์  กำจหำญ  วิทยำลัยเทคนิคนครรำชสีมำ    กรรมกำร 
1.4.2 นำยภัทรกร กุลกำรพัดชี  วิทยำลัยเทคนิคนครรำชสีมำ    กรรมกำร 
1.4.3 นำยศุภมิตร  กิจเธำว ์  วิทยำลัยเทคนิคขอนแก่น     กรรมกำร 
1.4.4 นำยสรุิยำ  แก้วมณี  วิทยำลัยเทคนิคสมุทรปรำกำร    กรรมกำร 
1.4.5 นำยสุพจน์  เกียรติชนำนุกูล วิทยำลัยเทคนิคชลบุรี     กรรมกำร 
1.4.6 นำยชำตรี  ศรีวิเชียร  วิทยำลัยเทคนิครำชบุรี     กรรมกำร 
1.4.7 นำยอรรถพล  สุขีวุฒ ิ  วิทยำลัยเทคนิคพระนครศรีอยุธยำ    กรรมกำร 
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1.5 สาขาวิชาช่างซ่อมบ ารุง 
 ผู้ทรงคุณวุฒิ 
 1. นำยพรวิจิตร  ประทุมทอง  บริษัท เซรำมิค อุตสำหกรรม จ ำกัด 
 2. นำยชิษณุพล  ขำวสะอำด  บริษัท เบทำโกร จ ำกัด 
 3. นำยสมชำย  ช้ำงน้ ำ   บริษัท เบทำโกร จ ำกัด 
 คณะกรรมการพัฒนาหลักสูตร 

1.5.1 นำยไชยศิริ  สมสกุล  ผู้อ ำนวยกำรสถำบันกำรอำชวีศึกษำภำคกลำง 1     ประธำนกรรมกำร 
1.5.2 นำงณพสร  สวัสดิบุญญำ  รองผู้อ ำนวยกำรสถำบนักำรอำชวีศึกษำภำคกลำง 1      รองประธำนกรรมกำร 
1.5.3 นำยธีระ  นรสิงห ์   ผู้อ ำนวยกำรวิทยำลัยเทคนิคสระบุรี รองประธำนกรรมกำร 
1.5.4 นำยแมนฤทธิ์  บุญเย็น  วิทยำลัยเทคนิคท่ำหลวงซิเมนต์ไทยอนุสรณ์      กรรมกำร 
1.5.5 นำยพงศกร  อุ่นสุพรรณ  วิทยำลัยเทคนิคปทุมธำนี        กรรมกำร 
1.5.6 นำยสุนทร  วีระเดชลกิุล  วิทยำลัยเทคนิคปทุมธำนี        กรรมกำร 
1.5.7 นำยองอำจ  เสนะวีณีน  วิทยำลัยเทคนิคร้อยเอ็ด        กรรมกำร 
1.5.8 นำยมงคล  แก่กล้ำ   วิทยำลัยเทคนิคบ้ำนค่ำย        กรรมกำร 
1.5.9 นำยนรำกร  แย้มศิริ  วิทยำลัยเทคนิคสระบุรี        กรรมกำร 
1.5.10 นำงนพพรรณ  จำเลิศ  วิทยำลัยเทคนิคสระบุรี         กรรมกำรและเลขำนุกำร 
1.5.11 นำยประมวล  มณีคุ้ม  วิทยำลัยเทคนิคสระบุรี   กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร 

1.6 สาขาวิชาแมคคาทรอนิกส์  
ผู้ทรงคุณวุฒิ 

 1. นำยสุบิน  รักชื่อ    บริษัท เมส ออโตเมชั่น จ ำกัด 
 2. นำยเสมำ  พูลเวช   เอสซีจี เคมิคอลส์ (SCG Chemicals) 

คณะกรรมการพัฒนาหลักสูตร 
1.6.1 นำยสมชำย  ธ ำรงสุข  ผู้อ ำนวยกำรสถำบันอำชีวศึกษำภำคตะวันออก  ประธำนกรรมกำร 
1.6.2 นำยศักดิ์ชัย  ธีระประทีป     ผู้อ ำนวยกำรวิทยำลัยเทคนิคสัตหีบ       รองประธำนกรรมกำร 

 1.6.3 ดร.ประทีป   ผลจันทร์งำม   วิทยำลัยเทคนิคระยอง        กรรมกำร 
1.6.4 นำยบรรจง   มะลำไสย  วิทยำลัยเทคนิคจันทบุรี        กรรมกำร 
1.6.5 นำยสรุปัญญ์ จันทร์สวสัดิ์  วิทยำลัยอำชีวศึกษำเทคโนโลยี       กรรมกำร 
     ฐำนวิทยำศำสตร์(ชลบุร)ี    
1.6.6 นำยกิตติพงษ์  พงษ์จ ำปำ  วิทยำลัยเทคนิคเชียงใหม่        กรรมกำร 
1.6.7 นำยสุพจน์  วงศ์พัฒน์         วิทยำลัยเทคนิคนครสวรรค์       กรรมกำร 

          1.6.8 ว่ำที่ร้อยตรีวันชัย  รัชตะสมบูรณ์ วิทยำลัยเทคนิคสมุทรสำคร       กรรมกำร 
1.6.9 นำยสมนึก  ด ำนุ้ย             วิทยำลัยเทคนิคมีนบุรี        กรรมกำร 
1.6.10 นำงสำวธันยำภรณ์  พิมพ์บูรณ ์  วิทยำลัยเทคนิคจันทบุรี        กรรมกำร 
1.6.11 นำยวิทวัส  เปี๊ยปลูก   วิทยำลัยเทคนิคสัตหีบ                   กรรมกำร 
1.6.๑๒ นำยพรรุ่ง  ดวงแก้ว          วิทยำลัยเทคนิคนครรำชสีมำ         กรรมกำร 
1.6.๑๓ นำยสุรนันท์  กล่อมเกลี้ยง  วิทยำลัยเทคนิคนครศรีธรรมรำช       กรรมกำร 
1.6.๑๔ นำยสมบัติ  อินยิน    วิทยำลัยเทคนิคสัตหีบ         กรรมกำรและเลขำนุกำร 
1.6.๑๕ นำงสำวปริยำภัทร  ศรีเพชร        สถำบันกำรอำชีวศึกษำภำคตะวันออก    กรรมกำรและผู้ชว่ยเลขำนุกำร 
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1.7 สาขาวิชาช่างก่อสร้าง 
 ผู้ทรงคุณวุฒิ 

1. นำงพรชนก  จันทร์คง   บริษัท เอสซีจี ซีเมนต์-ผลิตภัณฑ์ก่อสร้ำง จ ำกัด 
2. นำยธีร์  บุญวำสนำ   บริษัท อยุธยำสร้ำงบ้ำน จ ำกัด 
คณะกรรมการพัฒนาหลักสูตร 
1.7.1 นำยอุดม  รูปดี   ผู้อ ำนวยกำรสถำบันกำรอำชวีศึกษำภำคเหนือ 2      ประธำนกรรมกำร 
1.7.2 นำยสมคิด จีนจรรยำ  ผู้อ ำนวยกำรวิทยำลัยเทคนิคเชียงรำย  รองประธำนกรรมกำร 
1.7.3 นำยมนัสชัย สุวรรณชยัโฆษิต ท ำหน้ำที่ผู้ช่วยผู้อ ำนวยกำรสถำบันกำรอำชีวศึกษำ      กรรมกำร 
     ภำคเหนือ 2 
1.7.3 นำงสำวอรพิน  ดวงแก้ว  รองผู้อ ำนวยกำรวิทยำลัยเทคนิคเชียงรำย        กรรมกำร 

 1.7.4 นำยธนิด  ภัคธนำเดชำนนท์  ท ำหน้ำทีผู่้อ ำนวยกำรส ำนักอำชีวศึกษำบัณฑิต      กรรมกำร 
สถำบันกำรอำชีวศึกษำภำคเหนือ 2       

 1.7.5 นำยธนิต  อำภรณ์รัตน์  วิทยำลัยเทคนิคตรำด         กรรมกำร 
 1.7.6 นำยวสันต์  วงษำนุศิษย์  วิทยำลัยเทคนิคชลบุรี         กรรมกำร 
 1.7.7 นำยเทวฤทธิ์ อ่อนทอง  วิทยำลัยเทคนิคประจวบคีรีขันธ์        กรรมกำร 
 1.7.8 นำยชยพล  พำโพธิ์  วิทยำลัยเทคนิคน่ำน            กรรมกำร 
 1.7.9 นำยเอกอนันต์  หวังนิเวศน์กุล  วิทยำลัยเทคนิคดุสิต                กรรมกำรและเลขำนุกำร 
 1.7.10 นำยวิชัย  คุ้มมณี   วิทยำลัยเทคนิคดุสิต         กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร 
 1.7.11 นำยเผชิญ  อินทะโยครู  วิทยำลัยเทคนิคเชียงรำย   กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร 
1.8 สาขาวิชาโยธา  

ผู้ทรงคุณวุฒิ  
 1. นำยอภิรัญ  สุวรรณคง   ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนทำงหลวงชนบทจังหวัดพังงำ 

๒. นำยสุพร  ศิริกุลชำติ   ผู้อ ำนวยกำรกองช่ำงส ำนักงำนเทศบำลเมืองกันตัง  
 ๓. นำยยิ่งยศ  เย้ำดุสิต   นำยช่ำงโยธำส ำนักงำนทำงหลวงชนบทจังหวัดนครศรีธรรมรำช 
 ๔. นำยชวกร  ถวำย   ผู้จัดกำรและวิศวกรโครงกำรก่อสร้ำงศูนย์กำรแพทย์ 

มหำวิทยำลัยวลัยลักษณ์ 
 ๕. นำยรำชิน  โอทอง     หัวหน้ำฝ่ำยวิศวกรรม ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัด ซีซีจักรกลและก่อสร้ำง 

คณะกรรมการพัฒนาหลักสูตร 
1.8.1 นำยภักดี  ธุระเจน      ผู้อ ำนวยกำรสถำบันกำรอำชวีศึกษำภำคใต้ 1     ประธำนกรรมกำร 

 1.8.2 เรืออำกำศโทสมพร ปำนด ำ  ผู้อ ำนวยกำรวิทยำลัยเทคนิคนครศรีธรรมรำช      รองประธำนกรรมกำร 
1.8.๓ นำยพยงค์  เชตวรรณ์      วิทยำลัยเทคนิคนครศรีธรรมรำช       กรรมกำร 
1.8.๔ ดร.ธรรมจักร  รำชฉวำง      วิทยำลัยเทคนิคล ำพูน        กรรมกำร
1.8.๕ นำงสำวอรัญญำ  เรืองเพ็ง    วิทยำลัยเทคนิคหำดใหญ่        กรรมกำร 

 1.8.๖ นำยอดิศักดิ์  ศรีแสงรัตน์      วิทยำลัยเทคนิคเลย        กรรมกำร 
  1.8.๗ นำยวันโชค  บุญย่อง       วิทยำลัยเทคนิคตรัง        กรรมกำร 

 1.8.๘ นำยวิสูตร  มูลทรัพย์      วิทยำลัยเทคนิคมีนบุรี        กรรมกำร 
 1.8.๙ นำยศักดิ์สิทธิ์  ทำนให้     วิทยำลัยเทคนิคนครสวรรค์       กรรมกำร 
 1.8.10 นำยเถลิงศักดิ์  ทองปรอน  วิทยำลัยเทคนิคดุสิต        กรรมกำร 
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 1.8.๑1 นำยเกษม  โชติช่วง     วิทยำลัยเทคนิคนครศรีธรรมรำช       กรรมกำร 
 1.8.12 นำยธีรภำพ  พลพิชัย     วิทยำลัยเทคนิคนครศรีธรรมรำช       กรรมกำร 
 1.8.13 นำงสำวณัฐชยำ  สุขดี     วิทยำลัยเทคนิคนครศรีธรรมรำช       กรรมกำร 

1.8.1๔ นำงสำวรวิวรรณ  เจริญสุข  วิทยำลัยเทคนิคนครศรีธรรมรำช       กรรมกำร 
 1.8.15 นำยโกศิน  วงษ์นุรักษ์      วิทยำลัยเทคนิคนครศรีธรรมรำช       กรรมกำร 

1.8.1๖ นำยยุทธกำร  เรืองเต็ม     วิทยำลัยเทคนิคนครศรีธรรมรำช       กรรมกำร 
1.8.17 นำยสุรินทร์  บุญสนอง      สถำบันกำรอำชีวศึกษำภำคใต้ 1        กรรมกำรและเลขำนุกำร 
1.8.18 นำงสุจิรำ  ลักษณำ     สถำบันกำรอำชีวศึกษำภำคใต้ 1 กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร 

    1.9 สาขาวิชาสถาปัตยกรรม 
 ผู้ทรงคุณวุฒิ 
 1. นำยทรงพจน์  สำยสืบ   สมำคมสถำปนิกสยำมในพระบรมรำชูปถัมภ์ 
 2. นำยสักรินทร์  เขียนเซ็น  สมำคมสถำปนิกสยำมในพระบรมรำชูปถัมภ์ 
 3. นำยปริญญำ  มรรคสิริสุข  บริษัท 52 ไอร์แลนด์ จ ำกัด 
 คณะกรรมการพัฒนาหลักสูตร 
 1.9.1 นำยสำคม  คันธโกวิธ  ผู้อ ำนวยกำรวิทยำลัยเทคนิครำชสิทธำรำม       ประธำนกรรมกำร 
 1.9.2 นำยสวุัฒน์  รัตนปริคณน์  ผู้อ ำนวยกำรวิทยำลัยเทคนิคดุสิต             รองประธำนกรรมกำร 

1.9.3 นำยปรเมษฐ์  ศรีบูรณ์  ผู้อ ำนวยกำรวิทยำลัยกำรอำชีพศรีสะเกษ   รองประธำนกรรมกำร 
 1.9.4 นำยรำชิน  โพธิโต  รองผู้อ ำนวยกำรวิทยำลัยเทคนิคมวกเหล็ก        กรรมกำร 
 1.9.5 นำยชัยยศ  วัชระปรำรมย์  วิทยำลัยเทคนิคชลบุรี          กรรมกำร 
 1.9.6 นำยสุทธิเดช  เพ่ิมสินธุ์  วิทยำลัยเทคนิคพิษณุโลก          กรรมกำร 
 1.9.7 นำยวรฐ  อัศวลำภสกลุ  วิทยำลัยเทคนิคดุสิต          กรรมกำร 
 1.9.8 นำยเชิญขวัญ  พงษ์สำระนันทกุล  วิทยำลัยเทคนิคสมุทรสำคร         กรรมกำร 
 1.9.9 นำยบัญญัติ  พงษ์พิริยะเดชะ   วิทยำลัยเทคนิคขอนแก่น          กรรมกำร 
 1.9.10 นำยอุสมำน  เจำะซู  วิทยำลัยเทคนิคยะลำ          กรรมกำร 
 1.9.11 นำยปิยฉัตร  ไตรแสง  วิทยำลัยเทคนิคหนองคำย          กรรมกำร 
 1.9.12 นำยอภิชำติ  ชุมวงศ์  วิทยำลัยเทคนิคยโสธร          กรรมกำร 
 1.9.13 นำยธวัช  ศรเีพ็ชร์พันธุ์  รองผู้อ ำนวยกำรวิทยำลัยเทคนคิรำชสิทธำรำม กรรมกำรและเลขำนุกำร 
 19.14 นำยชนินทร์  สุขประชำ  วิทยำลัยเทคนิครำชสิทธำรำม    กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร 
 1.9.15 นำยสมพงษ์  พุทธบุตรทินกุล   วิทยำลัยเทคนิครำชสิทธำรำม    กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร 
    1.10 สาขาวิชาช่างเครื่องเรือนและตกแต่งภายใน 
 ผู้ทรงคุณวุฒิ 
 1. นำยสุพจน์  วิทโยดม   ผู้จัดกำร บริษัท สยำมเมจิกแลนด์ จ ำกัด 
 2. นำยวรวุฒ ิ บุญทำ   ผู้จัดกำร บริษัท พีเอสพี เฟอร์นิเจอร์แอนด์ดีไซด์ จ ำกัด 
 คณะกรรมการพัฒนาหลักสูตร 
  1.10.1 นำยสุวัฒน์  รัตนปริคณน์  ผู้อ ำนวยกำรวิทยำลัยเทคนิคดุสิต      ประธำนกรรมกำร 
 1.10.2 นำยวัฒนำ  บุญวิรัตน์  วิทยำลัยเทคนิคดุสิต       กรรมกำร 
 1.10.3 นำยศิระ  จันทร์สวำสดิ์  วิทยำลัยเทคนิคดุสิต       กรรมกำร 
 1.10.4 นำงจันทิมำ  หล่อตระกูล  วิทยำลัยเทคนิคดุสิต       กรรมกำร 
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 1.10.5 นำยศำนิต  ปันเขื่อนขัติย์  วิทยำลัยเทคนิคดุสิต       กรรมกำร 
 1.10.6 นำงสำยชล  เชตม ี  วิทยำลัยเทคนิคดอนเมือง       กรรมกำร 
 1.10.7 นำงสำวสุพัตร์  ศรีพงษ์สุทธิ์  วิทยำลัยเทคนิคอุทัยธำนี       กรรมกำร 
 1.10.8 นำยพิชิต  แสงจันทร์  วิทยำลัยเทคนิคก ำแพงเพชร      กรรมกำร 
 1.10.9 นำยสมพร  คณะนำ  วิทยำลัยเทคนิคหำดใหญ่       กรรมกำร 
       1.10.10 นำยศรำวุฒิ  มีจันทร์  วิทยำลัยเทคนิคหำดใหญ่       กรรมกำร 
 1.10.11 นำยสุวัฒน์  อุตตมะพันธุ์  วิทยำลัยเทคนิคหำดใหญ่       กรรมกำร 
 1.10.12 นำยชูชัย  หันตรำ  วิทยำลัยเทคโนโลยีต่อเรือพระนครศรีอยุธยำ    กรรมกำร 
 1.11 สาขาวิชาส ารวจ 

 ผู้ทรงคุณวุฒิ 
 1. นำยนพดล  เตชวำทกุล  ผู้จัดกำร ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัดเซอร์เวย์ทีม 
 2. นำยสมชำย  อันธพันธ์   ผู้จัดกำร SCA Mapping Group 
 คณะกรรมการพัฒนาหลักสูตร 
 1.11.1 นำยสุวัฒน์  รัตนปรคิณน์  ผู้อ ำนวยกำรวิทยำลัยเทคนิคดุสิต      ประธำนกรรมกำร 
 1.11.2 นำยพิทยำธรณ์ แจ่มศรี     วิทยำลัยกำรอำชีพศรีส ำโรง  รองประธำนกรรมกำร 
 1.11.3 นำยอรรคพล  พำนิชเจริญ  วิทยำลัยเทคนิคดุสิต        กรรมกำร 
 1.11.4 นำงสำวนฤมล  แตงแก้วฟ้ำ  วิทยำลัยเทคนิคดุสิต        กรรมกำร 
 1.11.5 นำยทวี ปวงจันทร์  วิทยำลัยเทคนิคแพร่        กรรมกำร 
 1.11.6 นำยเสกสรร ทัศนยิ้ม  วิทยำลัยเทคนิคพิษณุโลก        กรรมกำร 
 1.11.7 นำงอุบลพันธ์ พร้อมเพรียงชัย     วิทยำลัยเทคนิคนครสวรรค์       กรรมกำร 
 1.11.8 นำงสิริมำ ผลจันทร์     วิทยำลัยเทคนิคสุรินทร์          กรรมกำร 
 1.11.9 นำยวัฒนำ  บุญวิรัตน์  วิทยำลัยเทคนิคดุสิต             กรรมกำรและเลขำนุกำร 
 1.11.10 นำยพรหมพัฒน์ จันทร์กระจ่ำง   วิทยำลัยเทคนิคดุสิต   กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร 

    1.12 สาขาวิชาช่างพิมพ์ 
 ผู้ทรงคุณวุฒิ 
 1. นำยวิรุฬห์ ส่งเสริมสวัสดิ์  กรรมกำรผู้จัดกำร บริษัท บวรสำรกำรพิมพ์ จ ำกัด 
 2. นำยภำสกร  วงษ์ชนะชัย  กรรมกำรผู้จัดกำร บริษัท ส ำนักพิมพ์สุภำ จ ำกัด 
 3. นำยพิษณุ  นภำกร   รองผู้จัดกำรโรงพิมพ์ มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์ 
 คณะกรรมการพัฒนาหลักสูตร 
 1.12.1 นำยพิษณุเวท  โพธิ์เพ็ชร  รองผู้อ ำนวยกำรวิทยำลัยเทคนิคมีนบุรี   ประธำนกรรมกำร 

 1.12.2 นำยพิชัย  ปัญญำอำวุธ      วิทยำลัยสำรพัดช่ำงพระนคร     กรรมกำร 
   1.12.3 นำยสถำพร  โฉมศิริ      วิทยำลัยสำรพัดช่ำงพระนคร     กรรมกำร 
 1.12.4 นำยรุ่งนิรันดร์  ไตรรัตน์  วิทยำลัยเทคนิคมีนบุรี      กรรมกำร 

 1.12.5 นำยสันติ  ชื่นเจริญ  วิทยำลัยเทคนิคมีนบุรี      กรรมกำร 
  1.12.6 นำยปวริศ  เปี่ยมวุฒินันท์      วิทยำลัยเทคนิคมีนบุรี          กรรมกำรและเลขำนุกำร 
1.13 สาขาวิชาเทคนิคแว่นตาและเลนส์ 

 ผู้ทรงคุณวุฒิ 
 1. นำยทวี  โทนหงษำ   ร้ำนแว่นตำออโรร่ำ 
 2. นำยชำญยุทธ  มรีรัตน ์  ร้ำนแว่นตำ Daimond eyes 

 /คณะกรรมการ... 
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คณะกรรมการพัฒนาหลักสูตร 
1.13.1 นำยณัชธร  ทองดอนเปรียง       ผู้อ ำนวยกำรวิทยำลัยเทคนิคดอนเมือง      ประธำนกรรมกำร 
1.13.2 นำงภำดี  ขุนนนท์  รองผู้อ ำนวยกำรวิทยำลัยเทคนิคดอนเมือง รองประธำนกรรมกำร 
 1.13.3 นำงจรินทร์พร อิงโชติศักดิ์          วิทยำลัยเทคนิคดอนเมือง        กรรมกำร 
1.13.4 นำยบัญชำ  ธนูแสง      วิทยำลัยเทคนิคดอนเมือง              กรรมกำร 
1.13.5 นำยพิชิต  แจ่มมิน            วิทยำลัยเทคนิคดอนเมือง            กรรมกำรและเลขำนุกำร 

  1.14 สาขาวิชาอุตสาหกรรมยาง 
ผู้ทรงคุณวุฒิ 

 1. นำยศักดิชัย ชัยช่วย   ผู้จัดกำรอำวุโสฝ่ำย NR.Operation บริษัทชัวร์เท็กซ์ 
 2. นำงสำวเยำวพำ  นำภรณ์  ผู้จัดกำรฝ่ำยผลิต บริษัทชัวร์เท๊กซ์ 
 3. นำงสำวสุภัทรำ  ตั้งฤกษ์วรำสกุล หัวหน้ำส่วนทดสอบวัตถุดิบ บริษัทศรีตรังโกลฟส์ 

  (ประเทศไทย) จ ำกัด 
 4. ดร.สุนิสำ  สุชำต ิ   อำจำรย์ประจ ำสำขำวิชำเทคโนโลยีอุตสำหกรรมยำงพำรำ 
      มำหำวิทยำลัยสงขลำนครินทร์ วิทยำเขตสุรำษฎร์ธำนี 
 5. ดร.จุฑำรัตน์  อินทปัน   อำจำรย์ประจ ำสำขำวิชำเทคโนโลยีอุตสำหกรรมยำงพำรำ 
      มำหำวิทยำลัยสงขลำนครินทร์ วิทยำเขตสุรำษฎร์ธำนี 

คณะกรรมการอ านวยการ 
1. นำยภักดี  ธุระเจน   ผู้อ ำนวยกำรสถำบันกำรอำชวีศึกษำภำคใต้ 1        ประธำนกรรมกำร 
2. นำยเชือบ  จิตสำมำรถ  กรรมกำรสภำสถำบันกำรอำชวีศึกษำภำคใต้ 1             กรรมกำร 
3. นำยธีระชัย  จินตุลำ   รองผู้อ ำนวยกำรสถำบนักำรอำชวีศึกษำภำคใต้ 1             กรรมกำร 
4. นำยพรชัย  สระศรีสุวรรณ  รองผู้อ ำนวยกำรสถำบนักำรอำชวีศึกษำภำคใต้ 1             กรรมกำร 
5. นำยสุรินทร์  บุญสนอง   ผู้ช่วยผู้อ ำนวยกำรสถำบันกำรอำชีวศึกษำ  กรรมกำรและเลขำนุกำร 

                                                     ภำคใต้ 1   
6. นำงสุจิรำ  ลักษณำ   สถำบันกำรอำชีวศึกษำภำคใต้ 1       กรรมกำรและผู้ชว่ยเลขำนุกำร 
คณะกรรมการพัฒนาหลักสูตร 

 1.14.1 นำยสิริวิชญ์  ธนเศรษฐ์วงศ์ ผู้อ ำนวยกำรวิทยำลัยเทคนิคสุรำษฎร์ธำนี ประธำนกรรมกำร 
 1.14.2 นำยสั่งพล   นิตย์นรำ  รองผู้อ ำนวยกำรวิทยำลัยเทคนิคสุรำษฎร์ธำนี กรรมกำร 
 1.14.3 นำยสรศักดิ์   มณีโรจน์  รองผู้อ ำนวยกำรวิทยำลัยเทคนิคสุรำษฎร์ธำนี กรรมกำร 
 1.14.4 นำยธีรชัย   อินนวล  รองผู้อ ำนวยกำรวิทยำลัยเทคนิคสุรำษฎร์ธำนี กรรมกำร 
 1.14.5 นำยประสิทธิ์   วัชรนิทร์พร รองผู้อ ำนวยกำรวิทยำลัยเทคนิคสุรำษฎร์ธำนี กรรมกำร

1.14.6 นำยสุธี  ไทยเกิด   วิทยำลัยเทคนิคสุรำษฎร์ธำนี   กรรมกำร
1.14.7 นำยพิระ  วิจะสิกะ  วิทยำลัยเทคนิคสุรำษฎร์ธำนี   กรรมกำร
1.14.8 นำงสำวนุชจรี   สุกใส  วิทยำลัยเทคนิคสุรำษฎร์ธำนี   กรรมกำร 
1.14.9 นำงสำวรัชนี  เมืองสุวรรณ์ วิทยำลัยเทคนิคสุรำษฎร์ธำนี   กรรมกำร 
1.14.10 นำยวัชรินทร์   รัศม ี  วิทยำลัยเทคนิคสุรำษฎร์ธำนี      กรรมกำร 
1.14.11 นำงสำวสำยฝน   แก้วสม วิทยำลัยเทคนิคสุรำษฎร์ธำนี    กรรมกำรและเลขำนุกำร 
1.14.12 นำยสุธีร์  ก่อบุญขวัญ  วิทยำลัยเทคนิคสุรำษฎร์ธำนี    กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร 
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1.15 สาขาวิชาช่างเครื่องมือวัดและควบคุม  

ผู้ทรงคุณวุฒิ 
  1. รองศำสตรำจำรย์อำจินต์  น่วมส ำรำญ สถำบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้ำ เจ้ำคุณทหำรลำดกระบัง 
  2. นำยศรีนคร  นนทนำคร  บริษัท AZBIL (Thailand) Co.,Ltd. 
  3. นำยอำสณรงค์  เตชะสัมมำ  บริษัท TEIJIN CORPORATION (Thailand) Co.,Ltd. 
4. นำยด ำรงค์เดช  ธ ำรงลักษณ์  บริษัท ไทยออยส์ จ ำกัด (มหำชน) 
5. นำยสรวชิ  กมลวรกุล  บริษัท พีทีทีเมนเทนแนนซ์เอนจิเนียริ่ง จ ำกัด 
6. นำยนพดล  ชูดอนหวำย  บริษัท เอสโซ่ศรีรำชำ จ ำกัด (มหำชน) 
7. นำยเสมำ  พูลเวช   บริษัท เอสซีจีเคมิคอลส์ จ ำกัด  
8. นำยประพันธ์  หลงเจริญ  บริษัท พีทีโกลบอลเคมิคอลส์ จ ำกัด (มหำชน) 
9. นำยมำนพ  พิทักษ์กรณ์  บริษัท ไออำร์พีซี จ ำกัด (มหำชน) 
คณะกรรมการพัฒนาหลักสูตร 
1.15.1 นำยไชยศิริ  สมสกุล  ผู้อ ำนวยกำรสถำบันกำรอำชวีศึกษำภำคกลำง 1      ประธำนกรรมกำร 
1.15.2 นำงณพสร  สวัสดิบุญญำ รองผู้อ ำนวยกำรสถำบนักำรอำชวีศึกษำภำคกลำง 1 รองประธำนกรรมกำร 
1.15.3 นำยขวัญชัย  พำนิชกำร  ผู้อ ำนวยกำรเทคนิคปทุมธำนี   รองประธำนกรรมกำร 
1.15.4 นำยธีรยุทธ  นุ้ยนุ่น  วิทยำลัยเทคนิคสัตหีบ         กรรมกำร 
115.5 นำยไพโรจน์  ครองตน  วิทยำลัยเทคนิคสัตหีบ         กรรมกำร 
1.15.6 นำงสำวกำญจนำ  อุพงศ์ วิทยำลัยเทคนิคระยอง         กรรมกำร 
1.15.7 นำยธำตรี  ธชิำนนท์  วิทยำลัยเทคนิคนครศรีธรรมรำช        กรรมกำร 
1.15.8 นำยวิชำญ  พลคง  วิทยำลัยเทคนิคหำดใหญ่         กรรมกำร 
1.15.9 นำยนุกูล  อั้งโสภำ  วิทยำลัยเทคนิคปทุมธำนี          กรรมกำรและเลขำนุกำร 
1.15.10 นำยพยัพ  พลแก้ว  วิทยำลัยเทคนิคปทุมธำนี   กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร 
1.15.11 นำยธนำนันต์  ชูแสง  วิทยำลัยเทคนิคปทุมธำนี   กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร 

1.16 สาขาวิชาช่างเครื่องจักรกลเกษตร  
          ผู้ทรงคุณวุฒิ 

 1. นำยพัฒนำ  พึ่งพันธ์   รองอธิกำรบดีฝ่ำยบริหำร มหำวิทยำลัยกำฬสินธุ์ 
 2. ดร.นฤมล  บุญกระจ่ำง   อำจำรย์ประจ ำสำขำวิศวกรรมเกษตรและเทคโนโลยี  

มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลตะวันออก 
 ๓. นำยบุรินทร์  ริมคีรี   ผู้อ ำนวยกำรฝ่ำยปฏิบัติกำรบริษัท ไทยไดอะรี่ จ ำกัด 
      ๔. นำยยุทธนำ  สิงห์ประพันธ์  อำจำรย์ประจ ำสำขำวิศวกรรมเครื่องกล  

มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลล้ำนนำ 
คณะกรรมการพัฒนาหลักสูตร 
1.16.1 นำยสมชำย  ธ ำรงสุข            ผู้อ ำนวยกำรสถำบันอำชีวศึกษำภำคตะวันออก     ประธำนกรรมกำร 
1.16.2 ดร.เกียรติสยำม  ลิ้มตระกูล รองผู้อ ำนวยกำรวิทยำลัยเกษตรและ รองประธำนกรรมกำร 

เทคโนโลยีฉะเชิงเทรำ        
 1.16.3 นำยประพำส  พวงชื่น           วิทยำลัยเทคนิคระยอง        กรรมกำร 

1.16.4 ดร.ถำวร  อู้ทรัพย์  วิทยำลัยเทคนิคกำฬสินธุ์        กรรมกำร 
1.16.5 นำยจุมพล  ป่วนศิริ           วิทยำลัยเกษตรและเทคโนโลยีสุพรรณบุรี      กรรมกำร 
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1.16.6 นำยสมนึก  กรอกกลำง  วิทยำลัยเกษตรและเทคโนโลยีชลบุร ี      กรรมกำร 
1.16.7 นำยธนิต  กฐินทอง  วิทยำลัยเทคนิคนครสวรรค์       กรรมกำร 

          1.16.8 นำยอภิชำติ หำรสุโพธิ์  วิทยำลัยเทคนิคสัตหีบ        กรรมกำร 
1.16.9 นำงสำวณภณัฏฐ์  สุรชน            วิทยำลัยเทคนิคสัตหีบ        กรรมกำร 
1.16.10 นำยนำวี  นำวินทรำนนท์ วิทยำลัยเทคนิคสัตหีบ         กรรมกำรและเลขำนุกำร 
1.16.๑๑ นำงสำวพัตร์พิมล  เสำวคนธ์ สถำบันกำรอำชีวศึกษำภำคตะวันออก            กรรมกำรและผู้ชว่ยเลขำนุกำร 

1.17  สาขาวิชาอุตสาหกรรมบันเทิง  
ผู้ทรงคุณวุฒิ 

 1. นำยวันชัย  ลิ่มศิริวงศ์   ข้ำรำชกำรบ ำนำญ  
 2. รศ.ดร.วลัลภ  จันทร์ตระกูล  ข้ำรำชกำรบ ำนำญ  
 ๓. นำยธนำฒย์  ปิติพรเทพิน  บริษัท ไลท์ซอร์ส จ ำกัด 
 ๔. นำยเติมยศ  เดชสุภำ   บริษัท เจเอสเอส โปรดักชั่น จ ำกัด 
 ๕. นำงหนึ่งฤทัย  แสงสว่ำง  บริษัท เซ็นเตอร์สเตจ จ ำกัด 
 ๖. นำยเจน  สงสัมพัพธ์   ผู้อ ำนวยกำรสถำบัน อิเล็กทรอนิกส์ กรุงเทพฯ 
 ๗. ดร.กฤษฎำ  วิวัฒน์เวคิน  บริษัท แอทคลิสต์ จ ำกัด  
 ๘. นำยกฤษฎำ  ไทยเครือวัลย์  บริษัท  เครสตรอน ประเทศไทย จ ำกัด 
 ๙. นำยไรอัน  แอ๊ตติกจ์   บริษัท  เลโก้ไลท์ จ ำกัด 
 ๑0.นำงสำวทิพย์อำภำ  ชื่นประดิษฐ์ บริษัท ซี เอ็ม แอล เอนเตอร์เทนเม้นต์ จ ำกัด 
 ๑๑.M.r. Daniel  Choo   กรรมกำรผู้จัดกำร แครม อะคำเดม่ี 
 ๑๒.นำยภูมิ  นิธภิำสกร   บริษัท เคอี เอ็นจิเนียริ่ง จ ำกัด 

คณะกรรมการพัฒนาหลักสูตร 
1.17.1 ดร.สมพงค์  จตุทอง             ผู้อ ำนวยกำรสถำบันอำชวีศึกษำภำคใต ้๓         ประธำนกรรมกำร 
1.17.2 ดร.สิทธิพงศ์  นกแอนหมำน        ผู้อ ำนวยกำรวทิยำลัยเทคนิคหำดใหญ่ รองประธำนกรรมกำร 
1.17.3 ดร.ธีรพงษ์  วิริยำนนท์           มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้ำ                กรรมกำร 

                พระนครเหนือ  
1.17.4 ดร.กวิทธิ์  ศรีสัมฤทธิ์  มหำวิทยำลัยรำชมงคลพระนคร        กรรมกำร 
1.17.5 ดร.สมหวัง  ศุภพล  โรงเรียนพระดำบส         กรรมกำร 
1.17.6 นำยสุชำติ  สิมม ี  วิทยำลัยสำรพัดช่ำงธนบุรี         กรรมกำร 
1.17.7 นำยวรเทพ  หลงขำว  วิทยำลัยเทคนิคหำดใหญ่         กรรมกำร 

          1.17.8 นำยร่อเฉด  เจ๊ะสัน  วิทยำลัยเทคนิคหำดใหญ่         กรรมกำร 
1.17.9 นำงสำววำรุณี  วัฒนถนอม สถำบันคุณวุฒิวิชำชีพ (องค์กำรมหำชน)       กรรมกำร 
1.17.10 นำงพันธวดี  นิลวลิัย  ผู้ช่วยผู้อ ำนวยกำรสถำบันกำรอำชีวศึกษำ       กรรมกำร 

ภำคใต้ ๓   
1.17.1๑ นำยสัมพันธ์  ทิพำพงศ์  รองผู้อ ำนวยกำรสถำบันกำรอำชีวศึกษำ   กรรมกำรและเลขำนุกำร 

ภำคใต้ ๓    
1.18 สาขาวิชาเครื่องท าความเย็นและปรับอากาศ  

คณะกรรมการพัฒนาหลักสูตร 
1.18.1  นำยศิริ  จันบ ำรุง   ผู้อ ำนวยกำรสถำบันกำรอำชีวศึกษำภำคกลำง ๓ ประธำนกรรมกำร  
1. 18.2 นำยสมศักดิ์  เพชรพรหม  รองผู้อ ำนวยกำรวิทยำลัยเทคนิคนครนำยก         รองประธำนกรรมกำร 

/1.18.3 นำยวีระพจน์... 
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1.18.3 นำยวีระพจน์  ปรีพูล    รองผู้อ ำนวยกำรวิทยำลัยเทคนิคอุดรธำนี    รองประธำนกรรมกำร 
1.18.4 นำยณัชพล  ฉลูทอง    รองผู้อ ำนวยกำรวิทยำลัยเทคนิคฉะเชิงเทรำ       กรรมกำร 
1.18.5 นำยธีรยุทธ  มอญขำม       วิทยำลัยเทคนิคสระแก้ว             กรรมกำร 
1.18.6 นำยธำนี  นภำลัย    วิทยำลัยเทคนิคระยอง         กรรมกำร- 
1.18.7 นำยภูชนะ  อุดมเวช      วิทยำลัยเทคนิคจันทบุรี                   กรรมกำร 
1.18.8 นำยทวีศักดิ์  มำลัยวิจิตร     วิทยำลัยเทคนิครำชสิทธำรำม               กรรมกำร
1.18.9 นำยสถำพร  ฝ่ำยชำวนำ     วิทยำลัยเทคนิคสระบุรี            กรรมกำร 
1.18.10 นำยธน  สงข์ทอง     วิทยำลัยเทคนิคชัยนำท                       กรรมกำร 
1.18.11 นำยสุนทร  โคลพ           วิทยำลัยเทคนิคอ่ำงทอง               กรรมกำร 
1.18.๑๒  นำยนิกูล  ภูสภุำ                วิทยำลัยเทคนิคสระบุรี                 กรรมกำร 
1.18.๑๓  นำยธีระพงษ์  แสงสุวรรณ       วิทยำลัยเทคนิคนครปฐม                   กรรมกำร 
1.18.๑๔  นำยธนะ  จันทร์อ่อน           วิทยำลัยเทคนิคสมุทรสำคร        กรรมกำร 
1.18.๑๕  นำยสมควร  รุ่งเรอืง  วิทยำลัยเทคนิคสมุทรสงครำม        กรรมกำร 
1.18.๑๖  นำยประภำส  ศีรช ำนำญ วิทยำลัยเทคนิคสมุทรปรำกำร                  กรรมกำร 
1.18.๑๗  ว่ำที่ร้อยตรีภุชงค์  จันทร์จิระ วิทยำลัยเทคนิคกำญจนำภิเษกหนองจอก       กรรมกำร 
1.18.๑๘  นำยธนู  แสงอุทัย       วิทยำลัยเทคนิครำชบุรี         กรรมกำร 
1.18.๑๙  นำยสุเทพ  จั่นเพชร  วิทยำลัยเทคนิคเพชรบุรี         กรรมกำร 
1.18.๒0  นำงมณีทิพย์  เทพวรรณ วิทยำลัยเทคนิคหำดใหญ่               กรรมกำร 
1.18.๒๑  ดร.อ ำพล  สีดำดี  วิทยำลัยเทคนิคพิษณุโลก         กรรมกำร 
1.18.๒๒  นำยชำตรี  ปัญญำเทพ       วิทยำลัยเทคนิคสุโขทัย         กรรมกำร 
1.18.๒๓  นำยสวง  แพจุ้ย  วิทยำลัยเทคนิคเพชรบูรณ์         กรรมกำร 
1.18.๒๔  นำยสุรศักดิ์  พรมศรี  วิทยำลัยเทคนิคร้อยเอ็ด         กรรมกำร 
1.18.๒๕ นำยพิทักษ์  สุธรรม      วิทยำลัยเทคนิคนครรำชสีมำ        กรรมกำร 
1.18.๒๖ นำยพีรพงษ์  สำสิมมำ        วิทยำลัยเทคนิคขอนแก่น         กรรมกำร 
1.18.๒๗ นำยจรูญ  นิพรร ำ  วิทยำลัยเทคนิคบุรีรัมย์         กรรมกำร 
1.18.๒๘ นำยจ ำนง  พันสนิท  วิทยำลัยเทคนิคสุรินทร์         กรรมกำร 
1.18.๒๙ นำยสุรศักดิ์  ไทรไกรกระ วิทยำลัยกำรอำชีพปรำนบุรี                 กรรมกำร 
1.18.๓0 นำยวิธำน เรืองฤทธิ์  วิทยำลัยเทคนิคประจวบคีรีขันธ์                 กรรมกำร
1.18.๓๑ นำยคเชนทร์  ไพรพฤกษ์ วิทยำลัยเทคนิคประจวบคีรีขันธ์                 กรรมกำร 
1.18.๓๒ นำยสิทธิพงษ์  ไตรขันธ์       วิทยำลัยเทคนิคสกลนคร                  กรรมกำร 
1.18.๓๓ นำยก ำไล  จันทร์พรม      วิทยำลัยเทคนิคสกลนคร                      กรรมกำร 
1.18.๓๔  นำยชนัญ  แสงอินทร์      มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลกรุงเทพ                  กรรมกำร 
1.18.๓๕  นำยสุรพงษ์  เกลียวสีนำค วิทยำลัยเทคนิคชัยภูมิ          กรรมกำรและเลขำนุกำร 
1.18.๓๖  นำยอุสำห์  บุตรมำ  วิทยำลัยเทคนิคนครนำยก             กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร 
1.18.๓๗  นำยสิริพงษ์  รอดสวย       วิทยำลัยเทคนิคเพชรบุรี             กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร 
1.18.๓๘  นำยคธำวุธ  สว่ำงพิศำลกิจ วิทยำลัยเทคนิคนครนำยก             กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร 
1.18.๓๙  นำยปรำโมช  รูปสม  วิทยำลัยเทคนิคอุดรธำนี             กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร 

 

/1.19 สาขาวิชา...  
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1.19 สาขาวิชาช่างต่อเรือ 

ผู้ทรงคุณวุฒิ 
1. นำยวรำนนท์   ณ ตะกั่วทุ่ง  บริษัท มำรีน (ภูเก็ต) จ ำกัด 
2. นำยเจษ  จินดำศักดิ์ชัย  MARIART (THAILAND) CO.,LTD. 
คณะกรรมการอ านวยการ 
1. นำยภักดี  ธุระเจน   ผู้อ ำนวยกำรสถำบันกำรอำชีวศึกษำภำคใต้ 1   ประธำนกรรมกำร 
2. นำยเชือบ  จิตสำมำรถ  กรรมกำรสภำสถำบันกำรอำชีวศึกษำภำคใต้ 1     กรรมกำร 
3. นำยธีระชัย  จินตุลำ   รองผู้อ ำนวยกำรสถำบันกำรอำชีวศึกษำภำคใต้ 1     กรรมกำร 
4. นำยพรชัย  สระศรีสุวรรณ  รองผู้อ ำนวยกำรสถำบันกำรอำชีวศึกษำภำคใต้ 1     กรรมกำร 
5. 5.นำยสุรินทร ์ บุญสนอง  ผู้ช่วยผู้อ ำนวยกำรสถำบันกำรอำชีวศึกษำภำคใต้ 1      กรรมกำรและ 

                                                                                                                               เลขำนุกำร 
6. นำงสุจิรำ  ลักษณำ   สถำบันกำรอำชีวศึกษำภำคใต้ 1   กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร 
คณะกรรมการพัฒนาหลักสูตร 
1.19.1 นำยประเวศร์  เดี่ยววำนิช  ผู้อ ำนวยกำรวิทยำลัยเทคโนโลยแีละอุตสำหกรรม       ประธำนกรรมกำร

               กำรต่อเรือนครศรีธรรมรำช 
1.19.2 นำยสุรพงศ์  มำถนอม  รองผู้อ ำนวยกำรวิทยำลัยเทคโนโลยีและอุตสำหกรรม     กรรมกำร

      กำรต่อเรือนครศรีธรรมรำช 
1.19.3 นำยภูษิต  ทองแป้น  รองผู้อ ำนวยกำรวิทยำลัยเทคโนโลยีและอุตสำหกรรม     กรรมกำร

      กำรต่อเรือนครศรีธรรมรำช 
1.19.4 นำยเกรียงศักดิ์  ม่วงน้อย  รองผู้อ ำนวยกำรวิทยำลัยเทคโนโลยีและอุตสำหกรรม     กรรมกำร

      กำรต่อเรือนครศรีธรรมรำช 
1.19.5 นำงสำวปำริชำติ  ทศันะธรรม  รองผู้อ ำนวยกำรวิทยำลัยเทคโนโลยีและอุตสำหกรรม     กรรมกำร

      กำรต่อเรือนครศรีธรรมรำช 
1.19.6 นำยปรีชำ  แก้วมณี  วิทยำลัยเทคโนโลยีและอุตสำหกรรมกำรต่อเรือ            กรรมกำร 

นครศรีธรรมรำช   
1.19.7 นำยวิระวุฒิ  ล ำโป  วิทยำลัยเทคโนโลยีและอุตสำหกรรมกำรต่อเรือ      กรรมกำร 

นครศรีธรรมรำช   
1.19.8 นำยชำญชัย  ศิริกระจ่ำง   วิทยำลัยเทคโนโลยีและอุตสำหกรรมกำรต่อเรือ      กรรมกำร

      พระนครศรีอยุธยำ 
1.19.9 นำยสุทัศน์  โพธิ์อ่อง  วิทยำลัยเทคโนโลยีและอุตสำหกรรมกำรต่อเรือ      กรรมกำร

      พระนครศรีอยุธยำ 
1.19.10 นำยเชำวลิต  พุ่มบุญ  วิทยำลัยเทคโนโลยีและอุตสำหกรรมกำรต่อเรือ      กรรมกำร

      พระนครศรีอยุธยำ 
1.19.11 นำยณรงค์  สมประสงค์  วิทยำลัยเทคโนโลยีและอุตสำหกรรมกำรต่อเรือ      กรรมกำร

      พระนครศรีอยุธยำ 
 1.19.12 นำยกิตติ  มัณฑิตเลิศรักษ์ วิทยำลัยเทคนิคภูเก็ต         กรรมกำร 
 1.19.13 นำยเกรียงไกร  แพทย์ขิม วิทยำลัยเทคนิคภูเก็ต         กรรมกำร 

1.19.14 นำยฉัตรชัย  อนุวฒัน์  วิทยำลัยเทคโนโลยีและอุตสำหกรรมกำรต่อเรือ  กรรมกำรและเลขำนุกำร 
 นครศรีธรรมรำช                                           
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1.19.15 นำยพิทักษ์  รอดแก้ว วิทยำลัยเทคโนโลยีและอุตสำหกรรมกำรต่อเรือ           กรรมกำรและ  

นครศรีธรรมรำช                                       ผู้ชว่ยเลขำนุกำร 
1.20 สาขาวิชาช่างซ่อมบ ารุงเรือ  

ผู้ทรงคุณวุฒิ 
1. นำยณชพงศ  ประนิตย์  ส ำนักงำนเจ้ำท่ำภูมิภำค สำขำภูเก็ต 
2. นำยปวีณ  เกิดเส้ง   สถำบันพัฒนำฝีมือแรงงำน 21 ภูเก็ต 
3. นำยเจษ  จินดำศักดิ์ชัย  สมำคมต่อเรือและซ่อมเรือไทย 
4. นำยสุเทพ  อินทร์แช่มช้อย  บริษัท รัตนชัยคำนเรือ จ ำกัด 
คณะกรรมการพัฒนาหลักสูตร 
1.20.1 นำยสุนทร  พลรงค์  ผู้อ ำนวยกำรสถำบันกำรอำชวีศึกษำภำคใต้ 2     ประธำนกรรมกำร 
1.20.2 นำยอดิศักดิ์  ชัชเวช  ผู้อ ำนวยกำรวิทยำลัยเทคนิคภูเก็ต  รองประธำนกรรมกำร 
1.20.3 นำยไพรวัลย์  สำยพรม  วิทยำลัยเทคโนโลยีและอุตสำหกรรมกำรต่อเรือ     กรรมกำร 

หนองคำย 
  1.20.4 นำยชำญชัย  ศิริกระจ่ำง  วิทยำลัยเทคโนโลยีและอุตสำหกรรมกำรต่อเรือ     กรรมกำร 

พระนครศรีอยุธยำ 
   1.16.5 นำยฉัตรชัย  อนุวฒัน์  วิทยำลัยเทคโนโลยีและอุตสำหกรรมกำรต่อเรือ     กรรมกำร 
      นครศรีธรรมรำช 
   1.20.6 นำงจินตนำ  บุษยำกุล  วิทยำลัยเทคนิคภูเก็ต        กรรมกำร 

  1.20.7 นำยกิตติ   บัณฑิตเลิศรักษ์ วิทยำลัยเทคนิคภูเก็ต        กรรมกำร 
   1.20.8 นำยสมุทร   ไหมทอง  วิทยำลัยเทคนิคภูเก็ต        กรรมกำร 
   1.20.9 นำยอภินัย   ลีลำกำนต์  สถำบันกำรอำชีวศึกษำภำคใต้ 2          กรรมกำรและเลขำนุกำร 
   1.20.10 นำยคัมภีร์  นิลวรรณ  วิทยำลัยเทคนิคภูเก็ต  กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร 
   1.20.11 นำยเกรียงไกร  แพทย์ขิม  วิทยำลัยเทคนิคภูเก็ต  กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร 
1.21 สาขาวิชาโทรคมนาคม 

ผู้ทรงคุณวุฒิ 
1. นำยอนันต์ ธำรำเพ็ชรัตน์  สถำนีโทรทัศน์ช่อง ๑๑ NBT    

 2. นำยกฤษณะ ศรประสิทธิ์  บริษัท ทิปเปิ้ลบี บรอด์แบรนด์ จ ำกัด    
คณะกรรมการพัฒนาหลักสูตร 
1.21.1 นำยศิริ  จันบ ำรุง   ผู้อ ำนวยกำรสถำบันกำรอำชวีศึกษำภำคกลำง ๓               ประธำนกรรมกำร 
1.21.2 นำยวีระ   พิชิตกุล  รองผู้อ ำนวยกำรสถำบนักำรอำชวีศึกษำภำคกลำง ๓    รองประธำนกรรมกำร 
1.21.3 นำยกิจจำ   บำนชื่น  ผู้ช่วยผู้อ ำนวยกำรสถำบันกำรอำชวีศึกษำภำคกลำง ๓     กรรมกำร 

1.21.4 นำยสุริยะ   จิตรพิไลเลิศ  ผู้อ ำนวยกำรวิทยำลัยเทคนิคฉะเชิงเทรำ     กรรมกำร 
1.21.5 นำยเทิดศักดิ์  เจริญนวรัตน์ วิทยำลัยเทคนิคฉะเชิงเทรำ        กรรมกำร

 1.21.๖ นำยเผด็จศึก  แสนุวงษ์   วิทยำลัยเทคนิคอุบลรำชธำนี      กรรมกำร 
1.21.๗ นำยคมกริช  สำยพิณ   วิทยำลัยเทคนิคอุบลรำชธำนี      กรรมกำร 
1.21.๘ นำยไพโรจน์  พอใจ  วิทยำลัยเทคนิคน่ำน       กรรมกำร 
1.21.9 นำยมณฑป   ไชยบัณฑิต  วิทยำลัยเทคนิคพัทลุง       กรรมกำร 
1.21.๑๐ นำยยงยศ  รตะเสรี  วิทยำลัยเทคนิคภูเก็ต       กรรมกำร 

/1.21.11 นำยเฉลิม...  
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1.21.๑๑ นำยเฉลิม  สุขสมบูรณ ์  วิทยำลัยสำรพัดช่ำงทองหลวง      กรรมกำร 
1.21.๑๒ นำยทองสุก  ยอดมณี  วิทยำลัยเทคนิคฉะเชิงเทรำ      กรรมกำร 
1.21.๑๓ นำยเอกนริน พลำชีวะ  วิทยำลัยเทคนิคฉะเชิงเทรำ      กรรมกำร 
1.21.๑4 นำยบพิตร  บูรมิ  รองผู้อ ำนวยกำร วิทยำลยัเทคนิคฉะเชิงเทรำ           กรรมกำรและเลขำนุกำร 
1.21.15 นำยสมณธร พุ่มพิมล   วิทยำลัยกำรอำชีพนวมินทรำชูทิศ กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร 

1.22 สาขาวิชาอุตสาหกรรมฟอกหนัง 
 ผู้ทรงคุณวุฒิ 

1. นำงปรำนี  คุรุเวฬุกรณ์   บริษัท โรงงำนฟอกหนังคุรุ  จ ำกัด  
2. นำยธงชัย   ทวีโชคทรัพย์สิน  บริษัท ทวีสินแทนเนอรี่  จ ำกัด     
3. นำยเจษฎำ ทรัพย์เปี่ยมลำภ  บริษัท คงศิริแทนเนอรี่  จ ำกัด 
4. นำยประพล  จรรยำพำนิช  บริษัท ลิ้มศิลป แทนเนอรี่ จ ำกัด     
5. นำยกิตติชัย   ไวกิจอเนก  บริษัท ไวกิจอเนก จ ำกัด      
คณะกรรมการพัฒนาหลักสูตร 

 1.22.1 นำยศิริ จันบ ำรุง   ผู้อ ำนวยกำรสถำบันกำรอำชวีศึกษำภำคกลำง ๓       ประธำนกรรมกำร 
1.22.2 นำยโสภณ  กันภัย  รองผู้อ ำนวยกำรสถำบนักำรอำชวีศึกษำภำคกลำง ๓  รองประธำนกรรมกำร 
1.22.๓ นำยกิจจำ บำนชื่น  ผู้ช่วยผู้อ ำนวยกำรสถำบันกำรอำชวีศึกษำภำคกลำง ๓       กรรมกำร 
1.22.๔ นำยทวีศักดิ์  คิ้วทอง  ผู้อ ำนวยกำรวิทยำลัยเทคนิคสมุทรปรำกำร        กรรมกำร

 1.22.5 นำยมีนวัชร์  จินำกูล  วิทยำลัยเทคนิคสมุทรปรำกำร         กรรมกำร 
1.22.6 นำยปิยพล  ชูประเสริฐ  วิทยำลัยเทคนิคสมุทรปรำกำร                     กรรมกำร
1.22.7 นำงวัลภำภรณ์  บรสิุทธิ์  รองผู้อ ำนวยกำรวิทยำลัยเทคนิคสมุทรปรำกำร         กรรมกำรและเลขำนุกำร 
1.22.8 นำยนิสสรณ์  สุวรรณวิชำเลิศ  วิทยำลัยเทคนิคสมุทรปรำกำร         กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร 

1.23 สาขาวิชาไฟฟ้าก าลัง  
 ผู้ทรงคุณวุฒิ 

 1. นำยศุภชัย  ญำณชำญปรีชำ  ส ำนักงำนพัฒนำฝีมือแรงงำน    
 2. นำยพฤฒิ  เมำลำนนท์   รองประธำนกลุ่มอุตสำหกรรมไฟฟ้ำ อิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนำคม  

สภำอุตสำหกรรม       
3. นำงภัคพิมล สิงหพงษ์   บริษัท ชไนเดอร์ (ไทยแลนด์) จ ำกัด    
คณะกรรมการพัฒนาหลักสูตร 
1.23.1 นำยศิริ  จันบ ำรุง   ผู้อ ำนวยกำรสถำบันกำรอำชวีศึกษำภำคกลำง ๓              ประธำนกรรมกำร 

 1.23.๒ นำยวีระ  พิชิตกุล  รองผู้อ ำนวยกำรสถำบนักำรอำชวีศึกษำภำคกลำง ๓       รองประธำนกรรมกำร 
 1.23.๓ นำยกิจจำ บำนชื่น  ผู้ช่วยผู้อ ำนวยกำรสถำบันกำรอำชวีศึกษำภำคกลำง ๓        กรรมกำร 
 1.23.4 นำยบุญลือ ทองเกตุแก้ว  ผู้อ ำนวยกำรวิทยำลัยเทคนิคปรำจีนบุรี       กรรมกำร 

1.23.5 นำยมำโนช  พวงค ำ  วิทยำลัยเทคนิคเพชรบูรณ์         กรรมกำร 
1.23.6 นำยวุฒิพร  ละเอียดศิลป์  วิทยำลัยเทคนิคนครรำชสีมำ        กรรมกำร 
1.23.7 นำยภูริทัศน์  สกูลคง  วิทยำลัยเทคนิครำชบุรี         กรรมกำร 
1.23.8 นำยพิเชษฐ์  อินทร์แก้ว  วิทยำลัยเทคนิคพัทลุง         กรรมกำร 
1.23.9 นำงสร้อยสุดำ  ฟักเปีย  วิทยำลัยเทคนิคปรำจีนบุรี         กรรมกำร 
1.23.10 นำยสมโภชน ์ ธีรวฒันพันธ์  วิทยำลัยเทคนิคปรำจีนบุรี         กรรมกำร 

/1.23.11 นำงสำวกชพร...  
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1.23.11 นำงสำวกชพร  อินทรสำคร  วิทยำลัยเทคนิคปรำจีนบุรี         กรรมกำร 
1.23.12 นำยนิรุตต์  ประยูรเจริญ  รองผู้อ ำนวยกำรวิทยำลัยเทคนิคปรำจีนบุร ี    กรรมกำรและเลขำนุกำร 
1.23.13 นำยปิยะศักดิ์  เวียงค ำ   วิทยำลัยเทคนิคปรำจีนบุรี   กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร 

1.24 สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์ 
 ผู้ทรงคุณวุฒิ 

 1. นำยธวัฒชัย รำมคงเมือง  บริษัท วันทูวัน คอนแทคส์ จ ำกัด (มหำชน)    
2. นำยธีรชัย  เจียมจิต   บริษัท ภัทรเมธำกิจ จ ำกัด  
คณะกรรมการพัฒนาหลักสูตร 

 1.24.1 นำยศิริ จันบ ำรุง   ผู้อ ำนวยกำรสถำบันกำรอำชวีศึกษำภำคกลำง ๓          ประธำนกรรมกำร 
1.24.2 นำยวีระ  พิชิตกุล   รองผู้อ ำนวยกำรสถำบันกำรอำชีวศึกษำ        รองประธำนกรรมกำร 

ภำคกลำง ๓                                                                                                                       
1.24.3 นำยกิจจำ บำนชื่น  ผู้ช่วยผู้อ ำนวยกำรสถำบันกำรอำชวีศึกษำภำคกลำง ๓    กรรมกำร 
1.24.4 นำยไพโรจน์  พอใจ  ตัวแทนภำคเหนือ       กรรมกำร 
1.24.5 นำยปิยะ รัตตสนธิกุล  วิทยำลัยเทคนิคมหำสำรคำม      กรรมกำร 
1.24.6 นำงศรัญญำ สุทธิมำลำ  วิทยำลัยเทคนิคปทุมธำนี       กรรมกำร 
1.24.7 นำยวัฒนชัย สุนทรรชั  วิทยำลัยเทคนิคปทุมธำนี       กรรมกำร 
1.24.8 นำยยงยศ   รตะเสรี  วิทยำลัยเทคนิคภูเก็ต       กรรมกำร 
1.24.9 นำงสำวศิริกัลยำ ค ำนนท์  หัวหน้ำงำนหลักสูตร       กรรมกำร
1.24.10 นำยศักดิ์วิชิต  มั่นคง  วิทยำลัยเทคนิคนครนำยก       กรรมกำร 
1.24.11 นำยเด็ดดวง  ไชยทองศรี วิทยำลัยเทคนิคนครนำยก       กรรมกำร 
1.24.๑2 นำงสำวสุกัญญำ  สุขสถำน  รองผู้อ ำนวยกำรวิทยำลัยเทคนิคนครนำยก             กรรมกำรและเลขำนุกำร 
1.24.13 นำงกฤษณำ  เฮ็งฉุน  วิทยำลัยเทคนิคนครนำยก           กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร 

1.25 สาขาวิชาเทคนิคคอมพิวเตอร์ 
 ผู้ทรงคุณวุฒิ 
 1. นำยสกล  เต็งจำรึกชัย   บริษัท เลอโนโว (ประเทศไทย) จ ำกัด 
 2. นำยบุญเสริม  เสนำวงษ์  สถำบันคุณวุฒิวิชำชีพ (องค์กำรมหำชน) 

คณะกรรมการพัฒนาหลักสูตร 
 1.25.1 นำยลิขิต  พลเหลำ  ผู้อ ำนวยกำรสถำบันกำรอำชีวศึกษำ      ประธำนกรรมกำร 

ภำคตะวันออกเฉียงเหนือ 4  
 1.25.2 นำยชำญทนงค์  บุญรักษำ ผู้อ ำนวยกำรวิทยำลัยเทคนิคอุบลรำชธำนี รองประธำนกรรมกำร 
 1.25.3 นำยชัยพร  รัตนแสง  ผู้อ ำนวยกำรวิทยำลัยเทคนิคอ ำนำจเจริญ รองประธำนกรรมกำร 
 1.25.4 นำยวิโรจน์  ทิมำ   ผู้อ ำนวยกำรวิทยำลัยเทคนิควิบูลมังสำหำร รองประธำนกรรมกำร 
 1.25.5 นำยสุวิชำ  มั่นยืน  รองผู้อ ำนวยกำรวิทยำลัยเทคนิคอุบลรำชธำนี     กรรมกำร 
 1.25.6 นำยธิติวัฒน์  กุลพิชยัจิรำกุล  รองผู้อ ำนวยกำรวิทยำลัยกำรอำชีพศรีสะเกษ     กรรมกำร 
 1.25.7 นำยโสภำ  คล่องดี  รองผู้อ ำนวยกำรวิทยำลัยเทคนิคอ ำนำจเจริญ     กรรมกำร 
 1.25.8 นำยธนชน อินทจันทร์  รองผู้อ ำนวยกำรวิทยำลัยเทคนิคเดชอุดม      กรรมกำร 
 1.25.9 นำยอำนนท์ แสงเพชร  รองผู้อ ำนวยกำรวิทยำลัยเทคนิคยโสธร      กรรมกำร 
 1.25.10 นำยพรชัย  ทองอินทร์   วิทยำลัยเทคนิคมหำสำรคำม       กรรมกำร 
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1.25.11 นำยระวี  ปรำกฎรักษ์  วิทยำลัยเทคนิคสุรินทร์        กรรมกำร 

 1.25.12 นำยวรวัฒน์  บุญดี  วิทยำลัยเทคนิคยโสธร        กรรมกำร 
 1.25.13 นำยนิตย์นิรันดร์  พิลำไชย  วิทยำลัยเทคนิคอ ำนำจเจริญ       กรรมกำร
 1.25.14 นำยชวินทร์  พลหำญ  วิทยำลัยเทคนิคศรีสะเกษ        กรรมกำร 
 1.25.15 นำยนที  จันทร์ เทียม  วิทยำลัยเทคนิคศรีสะเกษ        กรรมกำร 
 1.25.16 นำยหัสวำร  ผลวิสทุธิ์  วิทยำลัยเทคนิคเดชอุดม        กรรมกำร 
 1.25.17 นำยภูวดล  เปี่ยมจำด  วิทยำลัยกำรอำชีพศรีสะเกษ       กรรมกำร 
 1.25.18 นำยสวัสดิ์  ธงไชย  วิทยำลัยเทคนิคอุบลรำชธำนี        กรรมกำรและเลขำนุกำร  

1.25.19 นำยวันชัย  ศุภธรำรักษ์  วิทยำลัยเทคนิคอุบลรำชธำนี        กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร 
2.  ประเภทวิชาพาณิชยกรรม 

2.1 สาขาวิชาการบัญชี 
 ผู้ทรงคุณวุฒิ 
 1. นำงสุเบญจำงค์  บุญทวี  บริษัท เอส.พี.พี. คอนเซ็พท์ แอคเค้ำติ้ง จ ำกัด 
 คณะกรรมการพัฒนาหลักสูตร 

 2.1.1 นำยชัยฤทธิ์  แสงสว่ำง  ผู้อ ำนวยกำรวิทยำลัยพณิชยกำรเชตุพล ประธำนกรรมกำร 
 2.1.2 นำงใบหยก เมธนำวิน  วิทยำลัยอำชีวศึกษำนครรำชสีมำ   กรรมกำร 

2.1.3 นำงสำวฐำนิดำ อุทธำ  วิทยำลัยอำชีวศึกษำอุบลรำชธำนี   กรรมกำร 
2.1.4 นำงพรพรรณ  วัฒนวชิัย  วิทยำลัยเทคนิครำชบุรี    กรรมกำร 

 2.1.5 นำงจำรุมน  ศรีสันต ์  วิทยำลัยอำชีวศึกษำขอนแก่น   กรรมกำร 
 2.1.6 นำยพิชัยพัฒน์  วงศ์บันเทิง  วิทยำลัยพณิชยกำรอินทรำชัย   กรรมกำร 
 2.1.7 นำงสำวบุญยวรี์  สุวรรณบูลย์ วิทยำลัยพณิชยกำรบำงนำ   กรรมกำร 
 2.1.8 นำงสธุยำ  หงส์ศุภำงค์พันธ์  วิทยำลัยพณิชยกำรธนบุรี    กรรมกำร 
 2.1.9 นำงอุษำ ผลินยศ   วิทยำลัยพณิชยกำรเชตุพน   กรรมกำร 
 2.1.10 นำงสำวนภัสรัญช์  รุง่สว่ำง วิทยำลัยพณิชยกำรเชตุพน   กรรมกำร 
 2.1.11 นำยศิรเมศร์  พัชรำอริยำธรณ์ วิทยำลัยพณิชยกำรเชตุพน    กรรมกำรและเลขำนุกำร 
 2.1.12 นำงมำลี  สืบตระหง่ำน  วิทยำลัยพณิชยกำรเชตุพน      กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร 
 2.1.13 นำงสำวดวงพร  ธีระโรจพงษ์ วิทยำลัยพณิชยกำรเชตุพน      กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร 
 2.1.14 นำงสำวอมรรัตน์  กรีธำธร วิทยำลัยพณิชยกำรเชตุพน      กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร 
     2.2  สาขาวิชาการตลาด 

 ผู้ทรงคุณวุฒิ 
 1. นำงสำววรษำ  เจริญทวีโชค  บริษัท โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จ ำกัด (มหำชน) 
 2. นำงสำวพิมพ์ทอง  ถำวงศ์  บริษัท ฟู้ดแลนด์ ซุปเปอร์มำร์เก็ต จ ำกัด  
 คณะกรรมการพัฒนาหลักสูตร 

 2.2.1 นำงสำวจริยำ  กมุทมำศ  ผู้อ ำนวยกำรวิทยำลัยพณิชยกำรอินทรำชัย ประธำนกรรมกำร 
 2.2.2 นำงสุนันทำ  วิษณุรังสรรค์  วิทยำลัยพณิชยกำรบำงนำ          กรรมกำร 
 2.2.3 นำงสำวประคอง หลักค ำ  วิทยำลัยพณิชยกำรเชตุพน          กรรมกำร 
 2.2.4 นำงสำวสำยนภำ รำมพงษ์  วิทยำลัยพณิชยกำรธนบุรี           กรรมกำร 

2.2.5 นำยภักดี ศรีอรุณ   วิทยำลัยอำชีวศึกษำล ำปำง          กรรมกำร 
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2.2.6 นำงสำวปำนรดำ  มุ่งยทุธกำร   วิทยำลัยอำชีวศึกษำนครรำชสีมำ          กรรมกำร 

 2.2.7 นำงสำวพวงแก้ว  นุดนำบี  วิทยำลัยกำญจนำภิเษกหนองจอก          กรรมกำร 
 2.2.8 นำงสำววิไลรัตน์  ถมทอง  วิทยำลัยพณิชยกำรบึงพระพิษณุโลก         กรรมกำร 
 2.2.9 นำงนิลวรรณ อมรปิยะพงศ์  วิทยำลัยอำชีวศึกษำนครปฐม          กรรมกำร 
 2.2.10 นำงเจียมรัตน์ บัณรส  วิทยำลัยอำชีวศึกษำภูเก็ต           กรรมกำร 
 2.2.11 นำงนวลพิศ  ลิ้นกนกรัตน์  รองผู้อ ำนวยกำรวิทยำลัยพณิชยกำรอินทรำชยั กรรมกำรและเลขำนุกำร 
 2.2.12 นำงพัชรำกำญจน์  ศุภเกษมพัฒน์ วิทยำลัยพณิขยกำรอินทรำชัย กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร 

2.3  สาขาวิชาการเลขานุการ 
 ผู้ทรงคุณวุฒิ 
 1. ผู้แทนจำกสมำคมเลขำนุกำรสตรีและนักบริหำรจัดกำรแห่งประเทศไทย   

2. ผู้แทนจำกส ำนักรำยงำนกำรประชุมและชวเลข 
3. นำงนำรีนำรถ  เหตำนุรักษ์ ผู้อ ำนวยกำรส ำนักรำยงำนกำรประชุมและชวเลขส ำนักงำนเลขำธิกำรสภำผุ้แทนรำษฎร 

 4.นำงพรรณทิพย์  สุวรรณโรจน์ ผู้แทนสมำคมแลขำนุกำรสตรีและนักบริหำรจัดกำรแห่งประเทศไทย  
 คณะกรรมการพัฒนาหลักสูตร 
 2.3.1 นำยเจนวิทย์  ครองตน  ผู้อ ำนวยกำรวิทยำลัยพณิชยกำรธนบุรี  ประธำนกรรมกำร 
 2.3.2 นำงสวุรรณำ  สำสนรกักิจ  รองผู้อ ำนวยกำรวิทยำลัยพณิชยกำรธนบุรี  รองประธำนกรรมกำร 
 2.3.3 นำงสภุำณี  เอำทองทิพย์  วิทยำลัยเทคนิคตรัง              กรรมกำร 
 2.3.4 นำงเพ็ญรุ่ง  วีระพงษ์  วิทยำลัยอำชีวศึกษำสิงห์บุรี             กรรมกำร 
 2.3.5 นำงใกล้รุ่ง  มำมี   วิทยำลัยอำชีวศึกษำพิษณุโลก             กรรมกำร 

 2.3.6 นำงภันทิมำ  ฟองทอง  วิทยำลัยเทคนิคล ำพูน              กรรมกำร 
 2.3.7 นำงสภุำวกุล  ภักดีศรี  วิทยำลัยอำชีวศึกษำอุตรดิตถ์             กรรมกำร 
 2.3.8 นำงศิริวรรณ  คชภักด ี  วิทยำลัยพณิชยกำรเชตุพน             กรรมกำร 
 2.3.9 นำงจิตตรำ  วงศ์วรำนุรักษ์  วิทยำลัยอำชีวสุรำษฎร์ธำนี   กรรมกำร 

2.3.10 นำงสุภำภรณ์ เลอเลิศวณิชย์ วิทยำลัยพณิชยกำรธนบุรี      กรรมกำรและเลขำนุกำร 
2.4  สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
 ผู้ทรงคุณวุฒิ 
 1. นำยอนุวัฒน์  เพียรเจริญ  บริษัท P.A. คอมพิวเตอร์ 
 2. ว่ำที่ร้อยตรีไพฑูร  โพธิ์บูลย์  บริษัท ไอซีที คอมพิวเตอร์ จ ำกัด 
 ๓. นำยมนัส  ชัชวำลย ์   บริษัท ๒๔ คอมมูนิเคชั่น จ ำกัด 

คณะกรรมการพัฒนาหลักสูตร 
2.4.1 นำยสมพงค์   จตุทอง            ผู้อ ำนวยกำรสถำบันอำชวีศึกษำภำคใต ้๓   ประธำนกรรมกำร 
2.4.2 นำงสำวรุจิรำ  แกล้วทะนงค์          ผู้อ ำนวยกำรวิทยำลัยอำชีวศึกษำสงขลำ  รองประธำนกรรมกำร 
2.4.3 นำยจิระพงศ์  ศรีสวัสดิ์    สถำบันพัฒนำฝีมือแรงงำนภำค ๑๒ สงขลำ           กรรมกำร 
2.4.4 นำยอำเร็น  รอแม           มหำวิทยำลัยนรำธิวำสรำชนครินทร์           กรรมกำร 
2.4.5 นำยอเนก  จำรุเกียรติกุล            วิทยำลัยเทคนิคกระบี่             กรรมกำร 
2.4.6 นำงสุวิมล  สุวรรณรัศมี  วิทยำลัยอำชีวศึกษำสงขลำ            กรรมกำร 
2.4.7 นำยจักรกฤษณ์  ภู่ทอง  วิทยำลัยอำชีวศึกษำสุรำษฎร์ธำนี            กรรมกำร 

          2.4.8 นำงอำพร  มณีนิล   วิทยำลัยเทคโนโลยีหำดใหญ่อ ำนวยวิทย์           กรรมกำร 
2.4.9 นำงสำวธิรรัตน์  บุญทำ            วิทยำลัยอำชีวศึกษำปัตตำนี            กรรมกำร 
2.4.10 นำยสัมพันธ์  ทิพำพงศ์  รองผู้อ ำนวยกำรสถำบนักำรอำชวีศึกษำ       กรรมกำรและเลขำนุกำร 
     ภำคใต้ ๑    
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2.5 สาขาวิชาธุรกิจค้าปลีก 
 ผู้ทรงคุณวุฒิ 
 1. ดร.ฉัตรชัย  ตวงรัตน์   ผู้อ ำนวยกำรสมำคมค้ำปลีกไทย  

2. นำยวิเชียร  เนียมนอม   ผู้อ ำนวยกำรวิทยำลัยเทคโนโลยีปัญญำภิวัฒน์ 
3. นำยพีระยศ  ยุภำศ   บริษัท เดอะมอลล์กรุ๊ป จ ำกัด 
4. นำงสำวอมรรัตน์  แซ่โค้ว  บริษัท เซนทรัลกรุ๊ป จ ำกัด 
5. นำยวิชชุพันธ์  จันทร์มณี  บริษัท ฟู้ดแพชชั่น จ ำกัด 
6. นำงสำวโอมิกำ  บุญกัน  สถำบันคุณวุฒิวิชำชีพ 

 คณะกรรมการพัฒนาหลักสูตร 
 2.5.1 นำยปฏิเวธ  พ่ึงอุบล  ผู้อ ำนวยกำรวิทยำลัยพณิชยกำรบำงนำ ประธำนกรรมกำร 
 2.5.2 นำงรัศมี  รวีนิภำพงศ์  วิทยำลัยพณิชยกำรบำงนำ            กรรมกำร 
 2.5.3 นำงอมรทิพย์  โสภำรักษ์  วิทยำลัยพณิชยกำรบำงนำ            กรรมกำร 
 2.5.4 นำงสำวธัญรดำ  สำค ำไมย์  วิทยำลัยพณิชยกำรบำงนำ            กรรมกำร 
 2.5.5 นำงสำวอรทัย  ปริตร  วิทยำลัยพณิชยกำรบำงนำ            กรรมกำร 
 2.5.6 นำงสำวดวงใจ  ปีปุทม  วิทยำลัยพณิชยกำรธนบุรี             กรรมกำร 
 2.5.7 นำงอนงค์ศรี  อินทร์เลิศ  วิทยำลัยเทคนิคปทุมธำนี             กรรมกำร 
 2.5.8 นำงบวรลักษณ์  มะวิญธร  วิทยำลัยพณิชยกำรบำงนำ    กรรมกำรและเลขำนุกำร 

    2.6 สาขาวิชาธุรกิจสถานพยาบาล 
 ผู้ทรงคุณวุฒิ 
 1. ผู้ชว่ยศำสตรำจำรย์แพทย์หญิงวสุธิดำ  เรขตำนันท์  ผู้อ ำนวยกำรโรงพยำบำลโกลเด้นท์เยียส์ 
 คณะกรรมการพัฒนาหลักสูตร 
 2.6.1 นำยสุชำติ  จ ำปำโพธิ์  วิทยำลัยอำชีวศึกษำนครรำชสีมำ  ประธำนกรรมกำร 
 2.6.2 นำงสมพร  รำตรี   วิทยำลัยอำชีวศึกษำนครรำชสีมำ            กรรมกำร 
 2.6.3 นำงบุญสิญำ  ยอดมงคล  วิทยำลัยอำชีวศึกษำนครรำชสีมำ            กรรมกำร 
 2.6.4 นำงดุษฎี  มั่นกิจ   วิทยำลัยเทคโนโลยีชนะพลขันธ์ นครรำชสีมำ         กรรมกำร
 2.6.5 นำงกัญญำ  วิมำโคกกรวด  วิทยำลัยเทคโนโลยีชนะพลขันธ์ นครรำชสีมำ         กรรมกำร 
 2.6.6 นำงสำวกัญญ์จพิมพ์  บ ำรุงวงศ์ วิทยำลัยเทคโนโลยีพณิชยกำรสุโขทัย           กรรมกำร 
 2.6.7 นำงสุจิตรำ  ปำนพุ่ม  วิทยำลัยเทคโนโลยีพณิชยกำรสุโขทัย           กรรมกำร 
 2.6.8 นำงสำวสิริชนุตต์  ทองชิว  วิทยำลัยอำชีวศึกษำกำญจนบุรี            กรรมกำร 
 2.6.9 พ.ต.หญิงวัชรำภรณ์  ตำนินทร์  วิทยำลัยอำชีวศึกษำกำญจนบุรี            กรรมกำร 
 2.6.10 นำงสำวปทุมพร  แต่งทรัพย์  วิทยำลัยอำชีวศึกษำนครรำชสีมำ    กรรมกำรและเลขำนุกำร 

2.7 สาขาวิชาการจัดการส านักงาน 
 กรรมการที่ปรึกษา 
 1. นำยณัฎฐพล พูนประสิทธิ์  ผู้อ ำนวยกำรวิทยำลัยเทคนิคสกลนคร ประธำนกรรมกำร 
 2. นำยปัญญำ  ซื่อสัตย์   รองผู้อ ำนวยกำรวิทยำลัยเทคนิคสกลนคร  กรรมกำร 
 3. นำยยุทธนำ อัตนโถ   รองผู้อ ำนวยกำรวิทยำลัยเทคนิคสกลนคร  กรรมกำร 
 4. นำยพูลสุข  ชวพันธุ์   รองผู้อ ำนวยกำรวิทยำลัยเทคนิคสกลนคร  กรรมกำร 
 5. นำยประกอบ สุขเกิด   รองผู้อ ำนวยกำรวิทยำลัยเทคนิคสกลนคร  กรรมกำร 
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ผู้ทรงคุณวุฒิ 

 1. นำยปรชีำ  พรมค ำบุตร  ส ำนักงำนจังหวัดสกลนคร 
 2. นำงจิรำยุ   ศรีปัญญำ   จัดหำงำนจังหวัดสกลนคร 
 3. นำงเพ็ญภัสสร  ศิรลิ่วสกุล  ผู้จัดกำรห้ำงโรบินสัน สำขำสกลนคร 
 4. นำงนิภำรัตน์  ศรีหำรำช  ห้ำงโรบินสัน สำขำสกลนคร 
 5. นำยธรรมศักดิ์  รุ่งโรจน์นิติกุล  ผู้จัดกำรบริษัท เดอะเบส์ท แมนนูแฟคเจอร์แวร์ จ ำกัด 
 6. นำยปฏิวัติ  ประธำนวัฒนำ  SCG โฮมโซลูชั่น โชคพูนผล จ ำกัด 
 7. นำยวิทูล  เทพวงค์ษำ   SCG โฮมโซลูชั่น โชคพูนผล จ ำกัด 
 คณะกรรมการพัฒนาหลักสูตร 
 2.7.1 นำยประกอบ  สุขเกิด  วิทยำลัยเทคนิคสกลนคร   ประธำนกรรมกำร 
 2.7.2 นำยมนทรวัจน์  หนูสวัสดิ์  วิทยำลัยเทคนิคสกลนคร        รองประธำนกรรมกำร 
 2.7.3 นำยวิษณุ  อ๋องสกุล  ผู้อ ำนวยกำรวิทยำลัยอำชีวศึกษำ         รองประธำนกรรมกำร 
      สกลนครพัฒนศิลป์      
 2.7.4 นำงพรรณทิพำ รุ่งโรจน์  วิทยำลัยเทคนิคสกลนคร    กรรมกำร 
 2.7.5 นำงชนำนุช  นันตสุข  วิทยำลัยเทคนิคสกลนคร    กรรมกำร 
 2.7.6 นำงสำวสุพร  ทองธิรำช  วิทยำลัยเทคนิคสกลนคร    กรรมกำร 

2.7.7 นำงสำวกนกกร  พรมอ้วน  วิทยำลัยเทคนิคสกลนคร    กรรมกำร 
 2.7.8 นำงสำวพรทิพย์  มำลีลัย  วิทยำลัยเทคนิคสกลนคร    กรรมกำร 
 2.7.9 นำงสำวขวัญใจ เตียติยะกุล  วิทยำลัยเทคนิคสกลนคร    กรรมกำร 
 2.7.10 นำงพงษ์ลดำ วงศ์แสง  วิททยำลัยสำรพัดช่ำงสกลนคร   กรรมกำร 
 2.7.11 นำงชำลิสำ  พระรำช  วิทยำลัยกำรอำชีพสว่ำงแดนดิน   กรรมกำร 
 2.7.12 นำงสำวกำนต์พิชชำ  ผำยป้องนำ วิทยำลัยกำรอำชีพพรรณนำนิคม   กรรมกำร 
 2.7.13 นำงสำวอำทิตยำ ศรีสุวอ  วิทยำลัยอำชีวศึกษำสกลนครพัฒนศิลป์  กรรมกำร 
 2.7.14 นำงสำวขนิษฐำ  ชัยเดช  วิทยำลัยเทคโนโลยีเทคนิคภูพำน   กรรมกำร 
 2.7.15 นำงสำวสุฑำรัตน์ บุนันท์  วิทยำลัยเทคโนโลยีเทคนิคภูพำน   กรรมกำร 
 2.7.16 นำงสำวมิรันตี  ส่งศรี  วิทยำลัยเทคโนโลยีพุทธรักษำ   กรรมกำร 
 2.7.17 นำยสิทธิชัย  ตะสำยวำ  วิทยำลัยเทคโนโลยีพณิชยกำรสกลนคร  กรรมกำร 
 2.7.18 นำงรัชดำ  ชวพันธุ์  วิทยำลัยเทคนิคสกลนคร     กรรมกำรและเลขำนุกำร 
 2.7.19 นำงวิภำพรรณ ธีรศักดิ์สุวรรณ วิทยำลัยเทคนิคสกลนคร        กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร 
 2.7.20 นำงเกศินี  ซื่อสัตย์  วิทยำลัยเทคนิคสกลนคร        กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร 
2.8 สาขาวิชาการจัดการด้านความปลอดภัย 

ผู้ทรงคุณวุฒิ 
1. พันตรีธนพล  คูเกษมกิจ  หัวหน้ำนำยทหำรประสำนด้ำนกำรศึกษำและฝึกช่ำงวิชำชีพ 

ทหำรกองประจ ำกำร ส ำนักกองบัญชำกำร กองบัญชำกำรกองทัพไทย 
2. ร้อยตรีชูศักดิ์  แสนทวี   หัวหน้ำนำยทหำรประสำนด้ำนกำรศึกษำและฝึกช่ำงวิชำชีพ 

ทหำรกองประจ ำกำร กองพันทหำรม้ำที่ 1 รักษำพระองค์ 
3. ร้อยตรีพชร  ปล้องไหม   หัวหน้ำนำยทหำรประสำนด้ำนกำรศึกษำและฝึกช่ำงวิชำชีพ 

ทหำรกองประจ ำกำร กองพันทหำรม้ำที่ 3 รักษำพระองค์ 
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4. จ่ำสิบเอกปรัตถกร  โพนขันธ์  ผู้ควบคุมกำรฝึกวิชำชีพทหำรกองประจ ำกำร  

กองพันทหำรม้ำที่ 3 รักษำพระองค์ 
 5. จ่ำสิบเอกกิตติศักดิ์  ศรีมี  ผู้ควบคุมกำรฝึกวิชำชีพทหำรกองประจ ำกำร  

กองพันทหำรม้ำที่ 29 รักษำพระองค์ 
6. จ่ำสิบตรีพีรพัฒน์  พรหมมณ ี  ครูฝึกวิชำชีพทหำรกองประจ ำกำร กองพันทหำรม้ำที่ 3  

รักษำพระองค์ 
 7. สิบเอกนันทพล  ชัยมะเริง  ครูฝึกวิชำชีพทหำรกองประจ ำกำร กองพันทหำรม้ำที่ 29  

รักษำพระองค์ 
 8. สิบโทวัชระ  ทรัพย์เจริญกุล  ผู้ควบคุมกำรฝึกวิชำชีพทหำรกองประจ ำกำร  

กองพันทหำรม้ำที่ 1 รักษำพระองค์ 
 9. ร้อยโทภัทวุธ  ศรีหมอก  กรรมกำรผู้จัดกำร บริษัทรักษำควำมปลอดภัย เอ.เอส.จี จ ำกัด 
 10. นำยสมรัตน์  หำรบุรุษ  ผู้จัดกำรส่วนกำรจัดกำรและพัฒนำ บริษัทกัทส์อินเวสติเกชั่น จ ำกัด 
 11. นำงสุพิชชำ  สุขประเสริฐ    หัวหน้ำงำนโรงเรียนฝึกวิชำชพีรักษำควำมปลอดภัย  

บริษัทกัทส์อินเวสติเกชั่น จ ำกัด 
คณะกรรมการพัฒนาหลักสูตร  
2.8.1 นำงสำววิลำวัณย ์ เลิศวีระวัฒน์  ผู้อ ำนวยกำรวิทยำลัยสำรพัดช่ำงนครหลวง   ประธำนกรรมกำร
2.8.2 นำยพันธุ์ศักดิ์  สุนทรวงษ์  รองผู้อ ำนวยกำรวิทยำลัยสำรพัดชำ่งนครหลวง    รองประธำนกรรมกำร 
2.8.3 นำยกรีพล  ศิริบุญสุข  วิทยำลัยสำรพัดช่ำงสุมทรปรำกำร     กรรมกำร 
2.8.4 นำงกัญญำณัฐ  เอี่ยมสุรนันท์ วิทยำลัยสำรพัดช่ำงสุมทรปรำกำร      กรรมกำร 
2.8.5 นำงสำวเกษร  เดชสุวรรณ   วิทยำลัยสำรพัดช่ำงนครหลวง      กรรมกำร 
2.8.6 นำยชำตรี  ปันนำผล  วิทยำลัยสำรพัดช่ำงนครหลวง        กรรมกำรและเลขำนุกำร 
2.8.7 นำงสำวเมธำวดี  สำระค ำ  วิทยำลัยสำรพัดช่ำงนครหลวง     กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร 

2.9  สาขาวิชาการประชาสัมพันธ์ 
 ผู้ทรงคุณวุฒิ 
 1. นำยนพภำ  พันธ์เพ็ง   นักสื่อมวลชนอิสระ  
 2. นำยสุชัย  มุขยนันท์   นักสื่อมวลชนอิสระ 
 3. ผู้อ ำนวยกำรส ำนักประชำสัมพันธ์เขต 2 อุบลรำชธำนี 
 4. นำยแสงทอง อนันตภักดิ์  ประชำสัมพันธ์จังหวัดอุบลรำชธำนี 
 5. นำยกสมำคมผู้สื่อข่ำวจังหวัดอุบลรำชธำนี 
 6. นำงสำวพัชรี  วงค์ชำลี   นักประชำสัมพันธ์โรงพยำบำลวำรินช ำรำบ  จังหวัดอุบลรำชธำนี 
 7. หัวหน้ำฝ่ำยประชำสัมพันธ์เซ็นทรัลพลำซ่ำอุบลรำชธำนี 
 8. หัวหน้ำฝ่ำยประชำสัมพันธ์ บริษัท โตโยต้ำดีเยี่ยม จ ำกัด 
 คณะกรรมการพัฒนาหลักสูตร 

 2.9.1. นำยลิขิต  พลเหลำ  ผู้อ ำนวยกำรสถำบันกำรอำชีวศึกษำ     ประธำนกรรมกำร 
ภำคตะวันออกเฉียงเหนือ 4   

 2.9.2 นำยธนกร  ไชยกุล   ผู้อ ำนวยกำรวิทยำลัยอำชีวศึกษำ  รองประธำนกรรมกำร 
อุบลรำชธำนี  

 2.9.3. นำงสุภำภรณ์  บุปผำพรหม รองผู้อ ำนวยกำรวิทยำลัยอำชีวศึกษำ รองประธำนกรรมกำร 
อุบลรำชธำนี  

 /2.9.4 นำงสำวรัชนี... 
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2.9.4. นำงสำวรัชนี  พงษ์ศิริ  วิทยำลัยอำชีวศึกษำอุบลรำชธำนี      กรรมกำร 

 2.9.5. นำงสุดฤดี  ประทุมชำติ  วิทยำลัยอำชีวศึกษำอุบลรำชธำนี      กรรมกำร 
 2.9.6. นำงสำวรุ่งธิพย์  วุชรธิติ์พรม วิทยำลัยอำชีวศึกษำอุบลรำชธำนี      กรรมกำร 
 2.9.7. นำงขนิษฐำ  ดำโรจน์  วิทยำลัยอำชีวศึกษำอุบลรำชธำนี      กรรมกำร 
 2.9.8. นำงศรีอุดร  ศิริปริญญำนันท์ วิทยำลัยอำชีวศึกษำอุบลรำชธำนี      กรรมกำร 
 2.9.9. นำงมนฤดี  สุวรรณกูฏ  วิทยำลัยอำชีวศึกษำอุบลรำชธำนี         กรรมกำรและเลขำนุกำร 
 2.9.10. นำยณรำวิทย์  มีดี  วิทยำลัยอำชีวศึกษำอุบลรำชธำนี  กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร 

2.10 สาขาวิชาภาษาต่างประเทศ  
คณะกรรมการพัฒนาหลักสูตร 

 2.10.1 นำยลิขิต  พลเหลำ    ผู้อ ำนวยกำรสถำบันกำรอำชีวศึกษำ                 ประธำนกรรมกำร 
                                                                ภำคตะวันออกเฉียงเหนือ ๔  
 2.10.2 นำยธนกร  ไชยกุล      ผู้อ ำนวยกำรวิทยำลัยอำชีวศึกษำ           รองประธำนกรรมกำร 

อุบลรำชธำนี   
 2.10.๓ นำยวินัย  จันทรเกษม    ผู้ช่วยผู้อ ำนวยกำรสถำบันกำรอำชีวศึกษำ  รองประธำนกรรมกำร 

ภำคตะวันออกเฉียงเหนือ ๔   
 2.10.๔ นำงสำวอำจำรีย์  พงศ์สิฎำนนท์    วิทยำลัยพำณิชยกำรบำงนำ           กรรมกำร 

2.10.๕ Mr. Rryan Michael G. Badana  วิทยำลัยเทคนิคหำดใหญ่        กรรมกำร 
 2.10.๖ นำงนัฐธมล  ก่ ำส ี  วิทยำลัยอำชีวศึกษำยะลำ           กรรมกำร 
  2.10.๗ นำงนุชนำถ  หนุมำศ       วิทยำลัยอำชีวศึกษำนครศรีธรรมรำช      กรรมกำร

  2.10.๘ นำงสำวชนิศำ  ประสิทธิกุล วิทยำลัยอำชีวศึกษำอุบลรำชธำนี        กรรมกำรและเลขำนุกำร 
 2.10.๙ นำงมิษฎำ  ทรรพวสุ              วิทยำลัยเทคนิคนครรำชสีมำ  กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร 
2.11 สาขาวิชาโลจิสติกส์ 
 ผู้ทรงคุณวุฒิ 
 1. นำยสงวน  หอกค ำ  ผู้อ ำนวยกำรสถำบันกำรอำชีวศึกษำภำคเหนือ 3 
 2. นำยสุวัฒน์  นวลขำว  สมำคมไทยโลจิสติกส์และกำรผลิต (TLAPS) 
 3. นำยสมชำย บันลือเสนำะ  ผู้อ ำนวยกำร ITBS/TIFFA Group 
 4. สมำพันธ์โลจิสติกส์ไทย 
 5. สถำบันคุณวุฒิวิชำชีพ 
 6. มูลนิธิโลจิสติกส์แห่งเอเชีย 
 7. วิทยำลัยเทคโนโลยีทำงทะเลแห่งเอเชีย 
 คณะกรรมการพัฒนาหลักสูตร 
 2.11.1. นำยศุภพิสิษญ์  ไกรศรวัชร ผู้อ ำนวยกำรวิทยำลัยพณิชยกำร                ประธำนกรรมกำร 
    บึงพระพิษณุโลก  
 2.11.2 นำงสำวกรรณิกำ นรวรธรรม รองผู้อ ำนวยกำรวิทยำลัยพณิชยกำร       รองประธำนกรรมกำร 
    บึงพระพิษณุโลก 
 2.11.3. นำงชนัดดำ  สุวรรณกลำง  วิทยำลัยเทคนิคนครนำยก      กรรมกำร 
 2.11.4. นำงจำรุณี  เบญจผลำพันธ์ วิทยำลัยเทคโนโลยีและอุตสำหกรรมกำรต่อเรือ   กรรมกำร 
    พระนครศรีอยุธยำ 
 2.11.5. นำงสุภัทรำ  ประสงค์ชัย  วิทยำลัยพณิชยกำรบำงนำ     กรรมกำร 

 /2.11.6 นำงชนำธิป... 
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2.11.6. นำงชนำธิป  อรุณสรุัตน์  วิทยำลัยอำชีวศึกษำนครสวรรค์     กรรมกำร 

 2.11.7 นำงกรรณิกำ  มำนพ  วิทยำลัยอำชีวศึกษำนครปฐม     กรรมกำร 
 2.11.8 นำยก ำจัด เล่ห์มงคล  มหำวิทยำลัยแม่ฟ้ำหลวง      กรรมกำร 
 2.11.9 นำงสำวสุนันทำ  ชำญสมำธิ โรงเรียนธุรกิจกำรขนส่งและกำรค้ำระหว่ำงประเทศ   กรรมกำร 
 2.11.10 นำยชัยพร  พงศ์อำภรณ์  วิทยำลัยเทคโนโลยีทำงทะเลแห่งเอเชีย    กรรมกำร 
 2.11.11 นำยณรงค์ศักดิ์  ผำสุก  วิทยำลัยเทคโนโลยีทำงทะเลแห่งเอเชีย    กรรมกำร 
 2.11.12 นำงสำวสุจิตรำ  นำชัยทอง วิทยำลัยเทคนิคพัทยำ     กรรมกำร 
 2.11.13 นำงสำวพิริยำ  บุญเย็น  วิทยำลัยพณิชยกำรบึงพระพิษณุโลก   กรรมกำร 
 2.11.14 นำยอนุสิษฐ  ประเสริฐดี วิทยำลัยพณิชยกำรบึงพระพิษณุโลก   กรรมกำรและเลขำนุกำร 
3. ประเภทวิชาศิลปกรรม 
    3.1  สาขาวิชาเทคโนโลยีเซรามิก 

3.1.1 นำยสงวน  หอกค ำ  ผู้อ ำนวยกำรสถำบันกำรอำชวีศึกษำภำคเหนือ   ประธำนกรรมกำร 
3.1.2 นำยไพฑูรย์ ตัณทำนนท์  ผู้อ ำนวยกำรวิทยำลัยอำชวีศึกษำอุตรดิตถ ์      รองประธำนกรรมกำร 

 3.1.3 นำยจิรศักดิ์  คลุมดวง  วิทยำลัยอำชีวศึกษำล ำปำง    กรรมกำร 
 3.1.4 นำยกริช  ตระกำรไทย  วิทยำลัยอำชีวศึกษำพระนครศรีอยุธยำ   กรรมกำร 
 3.1.5 นำยโททท  อัคคพงศ์พันธุ์  วิทยำลัยอำชีวศึกษำเชียงใหม่    กรรมกำร 
 3.1.6 นำยนพดล  บุญยัง   วิทยำลัยอำชีวศึกษำเสำวภำ    กรรมกำร 
 3.1.7 นำยวันชัย  พวงลัดดำวัลย์  วิทยำลัยอำชีวศึกษำอุตรดิตถ์     กรรมกำรและเลขำนุกำร 
 3.1.8 นำงสำวนชุชลำ  เถำว์ศิริ  วิทยำลัยอำชีวศึกษำธนบุรี         กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร 
    3.2  สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเครื่องหนัง 
 ผู้ทรงคุณวุฒิ 
 1. นำยเสน่ห์  ดวงสวุรรณ   บริษัท เกียรติบูรพำ จ ำกัด 
 2. นำยสุรพล คงเตี้ย   บริษัท ศรีส ำอำง ซัพพรำยเออ จ ำกัด 

คณะกรรมการพัฒนาหลักสูตร 
 3.2.1. นำยปรำโมทย์  รัตนโอภำ  วิทยำลัยศิลปหัตถกรรมกรุงเทพ  ประธำนกรรมกำร 
 3.2.2. นำยวิเชียร  คงฤทธิ์  วิทยำลัยศิลปหัตถกรรมกรุงเทพ   กรรมกำร 
 3.2.3 นำยวันชัย  วัฒนศิริ   วิทยำลัยศิลปหัตถกรรมกรุงเทพ   กรรมกำร 
 3.2.4 นำงรุ้งเพชร  ยืนเพ็ง  วิทยำลัยศิลปหัตถกรรมกรุงเทพ   กรรมกำร 
 3.2.5 นำงศรีสุดำ  บุญแก้ว  วิทยำลัยศิลปหัตถกรรมกรุงเทพ   กรรมกำร 
 3.2.6 นำงเดือนเพ็ญ  อินทำนนท์  วิทยำลัยศิลปหัตถกรรมกรุงเทพ    กรรมกำรและเลขำนุกำร 
 3.2.7 นำยถำวร  อินทำนนท์  วิทยำลัยศลิปหัตถกรรมกรุงเทพ     กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร 
    3.3  สาขาวิชาเทคโนโลยีการถ่ายภาพและมัลติมีเดีย 
    ผู้ทรงคุณวุฒิ 
 1. นำยสุวัฒน์  พ้ืนผำ   อำจำรย์ประจ ำสำขำวิชำถ่ำยภำพและภำพยนตร์ 
      คณะสื่อสำรมวลชน มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลธัญบุรี 
 2. นำงสำวจำรุณี  เจริญรส  อำจำรย์ประจ ำสำขำวิชำถ่ำยภำพและภำพยนตร์ 
      คณะสื่อสำรมวลชน มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลธัญบุรี 
 3. นำยธวชั  จินดำสุทธิ์   ร้ำนไอดู เวดดิ้ง สตูดิโอ 
  

/4.นำยธนภูมิ...  
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4. นำยธนภูมิ ห่ำนมณี   ร้ำนอินเลิฟ  

 5. นำยปรำโมทย์  วินิจสร   ส ำนักงำนประชำสัมพันธ์จังหวัดนครสวรรค์ 
      คณะกรรมการพัฒนาหลักสูตร 
 3.3.1 นำงสุรำงค์  อภิรมย์วิไลชัย  ผู้อ ำนวยกำรวิทยำลัยอำชีวศึกษำนครสวรรค์  ประธำนกรรมกำร 

3.3.2 นำยชัยรัตน์ เฟื่องฟูลอย  ข้ำรำชกำรบ ำนำญ               กรรมกำร 
 3.3.3 นำยศิลปกร พิริยะโรจน์  วิทยำลัยอำชีวศึกษำนครรำชสีมำ           กรรมกำร 
 3.3.4 นำยวิทยำ  ธนะสูตร  วิทยำลัยอำชีวศึกษำนครสวรรค์     กรรมกำร 
 3.3.5 นำยศรีรัตน์  สวุรรณมนตรี  วิทยำลัยอำชีวศึกษำนครสวรรค์     กรรมกำร 
 3.3.6 นำยฉัตรชัย  ธรรมรัตน์  วิทยำลัยอำชีวศึกษำปัตตำนี     กรรมกำร 
 3.3.7 นำงเสำวลักษณ์  ฤทธิ์เรืองเดช วิทยำลัยพณิชยกำรบึงพระพิษณุโลก    กรรมกำร 
 3.3.8 นำยนพดล  ธนะภักดิ์  วิทยำลัยอำชีวศึกษำนครสวรรค์            กรรมกำร
 3.3.9 นำงปิยะพร  พิมพ์พะยอม  วิทยำลัยอำชีวศึกษำนครสวรรค์      กรรมกำรและเลขำนุกำร 
    3.4  สาขาวิชาคอมพิวเตอร์กราฟิก 

ผู้ทรงคุณวุฒิ 
 1. นำยมำนนท์  สำน้อย   บริษัท GRAPHIXFARM จ ำกัด 
 คณะกรรมการพัฒนาหลักสูตร 
 3.4.1 นำยประเสริฐ  จันโททัย  ผู้อ ำนวยกำรวิทยำลัยอำชีวศึกษำธนบุรี     ประธำนกรรมกำร 
     3.4.2 นำยพัทยำ  จันโทกุล  วิทยำลัยอำชีวศึกษำธนบุรี                           กรรมกำร 
 3.4.3 นำยธรรมนูญ  เศวตสุทธิสิริกุล   วิทยำลัยอำชีวศึกษำนครปฐม       กรรมกำร 
 3.4.4 นำงวศมนตร์  ทรัพย์สินชัย  วิทยำลัยอำชีวศึกษำสระบุรี       กรรมกำร 

3.4.5 นำงชนัญญำ  สุวรรณวงศ์  วิทยำลัยอำชีวศึกษำสุรำษฎร์ธำนี       กรรมกำร 
 3.4.6 นำงสำวศริญญำ  วงจนัทร์  วิทยำลัยอำชีวศึกษำมหำสำรคำม       กรรมกำร 
 3.4.7 นำงพวงผกำ  สงพุ่ง  วิทยำลัยอำชีวศึกษำธนบุรี            กรรมกำรและเลขำนุกำร 
 3.4.8 นำงสำวอรุณ สุทธิวิไล   วิทยำลัยอำชีวศึกษำธนบุรี           กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร 
  3.5  สาขาวิชาช่างทองหลวง 
 ผู้ทรงคุณวุฒิ 
 1. นำยเชิดชัย  เอ่ียมเผ่ำจีน  บริษัท บิวตี้เจมส์แฟคตอรี่ จ ำกัด 
 2. นำยชัยพฤกษ์  รุ่งรชตะวำนิช  บริษัท ดอยซิลเวอร์แฟคตอรี่ จ ำกัด 
 3. นำยสมศักดิ์  ตัณฑชน   บริษัท ชำยนิ่งโกลด์ จ ำกัด 

คณะกรรมการพัฒนาหลักสูตร 
 3.5.1 นำงจิตรำ อนุกูลเรืองกิตต์  ผู้อ ำนวยกำรกำญจนำภิเษกวิทยำลยัช่ำงทองหลวง        ประธำนกรรมกำร 
 3.5.2 นำยมงคล สำระพำงค์  กำญจนำภิเษกวิทยำลัยช่ำงทองหลวง               กรรมกำร 
 3.5.3 นำยวุฒิชัย วิเชียรศรี  กำญจนำภิเษกวิทยำลัยช่ำงทองหลวง      กรรมกำร 
 3.5.4 นำงสำววิไรพร  ตะนะ  กำญจนำภิเษกวิทยำลัยช่ำงทองหลวง      กรรมกำร 
 3.5.5 นำยถนอมศักดิ์ นโรภำส  กำญจนำภิเษกวิทยำลัยช่ำงทองหลวง      กรรมกำร 
 3.5.6 นำยจักรพล เร่บ้ำนเกำะ  กำญจนำภเิษกวิทยำลัยช่ำงทองหลวง             กรรมกำรและเลขำนุกำร 
    3.6  สาขาวิชาเครื่องประดับอัญมณี 
 ผู้ทรงคุณวุฒิ 
 1. นำงแสงมณี  ทองนำคะ  บริษัท แพรนด้ำ จิวเวลรี่ จ ำกัด 

/คณะกรรมการ...  
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คณะกรรมการพัฒนาหลักสูตร  

 3.6.1 นำงจิตรำ  อนุกูลรืองกิตต์   ผู้อ ำนวยกำรกำญจนำภิเษกวิทยำลยัช่ำงทองหลวง     ประธำนกรรมกำร 
 3.6.2 นำยธนภัทร  แสงจันทร์  ผู้อ ำนวยกำรวิทยำลัยเทคนิคสุรนำรี รองประธำนกรรมกำร 
 3.6.3 นำยธำรำ ศักดำเดช  วิทยำลัยเทคนิคจันทบุรี        กรรมกำร 

3.6.4 นำยบดินทร์  ร่มไทร  วิทยำลัยเทคนิคกำญจนบุรี       กรรมกำร 
 3.6.5 นำงสำวสุภำวิตำ  อยูค่ง  วิทยำลัยเทคนิคจันทบุรี        กรรมกำร 
 3.6.6 นำงประภำพรรณ  ประเสริฐศรี กำญจนำภิเษกวิทยำลัย ช่ำงทองหลวง               กรรมกำร 
 3.6.7 นำงสำวมำลำรินทร์  บุญวันต์ กำญจนำภิเษกวิทยำลัย ช่ำงทองหลวง               กรรมกำร 
 3.6.8 นำยถนอมศักดิ์  นะโรภำส   รองผู้อ ำนวยกำรกำญจนำภิเษก            กรรมกำรและเลขำนุกำร 

วิทยำลัยช่ำงทองหลวง  
 3.6.9 นำยจักรพล  เร่บ้ำนเกำะ   กำญจนำภิเษกวิทยำลัย ช่ำงทองหลวง  กรรมกำรและผูช้่วยเลขำนุกำร 
    3.7  สาขาวิชาศิลปการดนตรี และสาขาวิชาศิลปะดนตรีประกอบสื่อและการแสดง 
 ผู้ทรงคุณวุฒิ 

1 รศ.ดร.สุชำติ แสงทอง   มหำวิทยำลัยรำชภัฎนครสวรรค์ 
 2 นำยรำเชนทร์ เหมือนชอบ  มหำวิทยำลัยรำชภัฎจันทรเกษม 
 3. นำยวีระศักดิ์  อักษรถึง  มหำวิทยำลัยรำชภัฎสงขลำ 
 4. นำยเรืองยศ  พิมพ์ทอง  บริษัท อำร์เอส จ ำกัด (มหำชน) 

คณะกรรมการพัฒนาหลักสูตร  
 3.7.1 นำยอำคม จันทร์นำม  ผู้อ ำนวยกำรวิทยำลัยสำรพัดช่ำงนครรำชสีมำ     ประธำนกรรมกำร 
 3.7.2 นำยฉลอง นพคุณ   รองผู้อ ำนวยกำรวิทยำลัยสำรพัดชำ่งนครรำชสีมำ   รองประธำนกรรมกำร 
 3.7.3 นำยสิทธิเดช กิตติวิริยะกำร  วิทยำลัยเทคโนโลยีสยำม    กรรมกำร 
 3.7.๔ นำยสชุำติ  สิมมี   วิทยำลัยสำรพัดช่ำงธนบุรี           กรรมกำร 
 3.7.๕ นำยสรุัตน์ อมรำภรณ์พิสุทธิ์ วิทยำลัยสำรพัดช่ำงเพชรบูรณ ์   กรรมกำร 
 3.7.๖ นำยสมนึก อุ่นแก้ว   วิทยำลัยสำรพัดช่ำงอุดรธำนี       กรรมกำร 
          3.7.7 นำยสำยันต์  เนียมจ้อย  วิทยำลัยเทคโนโลยีสยำม    กรรมกำร 
 3.7.8 นำยวันชัย  ลิ่มศิริวงศ ์  สถำบันกำรอำชีวศึกษำภำคใต้ 3   กรรมกำร 
 3.7.9 นำยสรุพล  นำมเสนำ  วิทยำลัยสำรพัดช่ำงนครรำชสีมำ      กรรมกำรและเลขำนุกำร 
    3.8  สาขาวิชาพิมพ์สกรีน 
 ผู้ทรงคุณวุฒิ 
 1. นำยนฤดล  วิจิตรำนนท์  บริษัท AB.SCREEN จ ำกัด 
 คณะกรรมการพัฒนาหลักสูตร 
 3.8.1 นำงสำววสุมดี อ่ิมแก้ว  ผู้อ ำนวยกำรวิทยำลัยอำชีวศึกษำเสำวภำ ประธำนกรรมกำร 
 3.8.2 นำงสำวกฤติยำ วังหอม  รองผู้อ ำนวยกำรวิทยำลัยอำชวีศึกษำเสำวภำ   รองประธำนกรรมกำร 

  3.8.3 นำงสำวกฤติยำ ค ำสมำน  วิทยำลัยอำชีวศึกษำเสำวภำ            กรรมกำร 
 3.8.4 นำยพงษ์ศักดิ์  ตั้งวิศิษย์  วิทยำลัยอำชีวศึกษำเสำวภำ            กรรมกำร 
 3.8.5 นำงสำวนริศรำ เคนแสง  วิทยำลัยอำชีวศึกษำเสำวภำ    กรรมกำรและเลขำนุกำร 
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3.9  สาขาวิชาการออกแบบนิเทศศิลป์ 

 ผู้ทรงคุณวุฒิ 
 1. นำยไพฑูรย์  ศรีพลลำ   บริษัท เมศิเจอนัล จ ำกัด 
 คณะกรรมการพัฒนาหลักสูตร 
 3.9.1 นำงสำววสุมดี อ่ิมแก้ว  ผู้อ ำนวยกำรวิทยำลัยอำชีวศึกษำเสำวภำ ประธำนกรรมกำร 
 3.9.2 นำงสำวกฤติยำ วังหอม  รองผู้อ ำนวยกำรวิทยำลัยอำชวีศึกษำเสำวภำ   รองประธำนกรรมกำร 
 3.9.3 นำยวิชัย จินดำไพโรจน์  วิทยำลัยอำชีวศึกษำเสำวภำ               กรรมกำร 
 3.9.4 นำยนพรัตน์ รัตนมงคลพร   วิทยำลัยอำชีวศึกษำเสำวภำ            กรรมกำร 
 3.9.5 นำงสำวนริศรำ เคนแสง  วิทยำลัยอำชีวศึกษำเสำวภำ           กรรมกำรและเลขำนุกำร 
3.10  สาขาวิชาศิลปหัตถกรรมรูปพรรณและเครื่องประดับ 

ผู้ทรงคุณวุฒิ 
1. ดร.ชุมพล   เที่ยงธรรม    
2. นำยอนันต์  แสงวรรณ  
3. นำยสนธิญำณ   ชื่นฤทัยในธรรม 
4. นำยนิคม  นกอักษร  
5.  นำยสุนทร   พรหมแก้ว  
6.  นำยระไว   สุดเฉลย  
คณะกรรมการอ านวยการ 
1. นำยภักดี  ธุระเจน   ผู้อ ำนวยกำรสถำบันกำรอำชีวศึกษำภำคใต้ 1 ประธำนกรรมกำร 
2. นำยเชือบ  จิตสำมำรถ   กรรมกำรสภำสถำบันกำรอำชีวศึกษำภำคใต้ 1   กรรมกำร 
3. นำยธีระชัย  จินตุลำ   รองผู้อ ำนวยกำรสถำบันกำรอำชีวศึกษำภำคใต้ 1      กรรมกำร 
4. นำยพรชัย  สระศรีสุวรรณ  รองผู้อ ำนวยกำรสถำบันกำรอำชีวศึกษำภำคใต้ 1       กรรมกำร 
5. นำยสุรินทร ์ บุญสนอง   ผู้ช่วยผู้อ ำนวยกำรสถำบันกำรอำชีวศึกษำภำคใต้ 1    กรรมกำรและ 
                                                                                                                                   เลขำนุกำร 
6. นำงสุจิรำ  ลักษณำ   สถำบันกำรอำชีวศึกษำภำคใต้ 1 กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร 
คณะกรรมการพัฒนาหลักสูตร 
3.10.1 นำงพรทิพย์  บัวจันทร์  ผู้อ ำนวยกำรวิทยำลัยศิลปหัตถกรรม              ประธำนกรรมกำร 

นครศรีธรรมรำช  
3.10.2 ว่ำที่ ร.ต.ส ำเภำ  ชิ้นประกอบเกิด รองผู้อ ำนวยกำรวิทยำลัยศิลปหัตถกรรมนครศรีธรรมรำช กรรมกำร
3.10.3 นำงจิรำภรณ์  แก้วเจือ  รองผู้อ ำนวยกำรวิทยำลัยศิลปหัตถกรรมนครศรีธรรมรำช กรรมกำร 
3.10.4 นำยเสำร์ห้ำ  ภู่ลำ  รองผู้อ ำนวยกำรวิทยำลัยศิลปหัตถกรรมนครศรีธรรมรำช กรรมกำร 
3.10.5 นำยสุริยะ  ธนูศร  รองผู้อ ำนวยกำรวิทยำลัยศิลปหัตถกรรมนครศรีธรรมรำช กรรมกำร
3.10.6 นำยสมพัก  บัวหลวง  วิทยำลัยศิลปหัตถกรรมนครศรีธรรมรำช    กรรมกำร 
3.10.7 นำงศุทรำ  รัตนกำญจน์  วิทยำลัยศิลปหัตถกรรมนครศรีธรรมรำช    กรรมกำร
3.10.8 นำยกิติศักดิ์  พุทธรัตน์  วิทยำลัยศิลปหัตถกรรมนครศรีธรรมรำช    กรรมกำร
3.10.9 นำยทวิพจน์  บุญเหลือ  วิทยำลัยศิลปหัตถกรรมนครศรีธรรมรำช    กรรมกำร 
3.10.10 นำยนัฐกิตต์  จุลพรรณ์  วิทยำลัยศิลปหัตถกรรมนครศรีธรรมรำช    กรรมกำร 
3.10.11 นำยทศพร  ถึงมณี  วิทยำลัยศิลปหัตถกรรมนครศรีธรรมรำช    กรรมกำร 
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3.10.12 นำยสมชำย  น้อยทับทิม วิทยำลัยศิลปหัตถกรรมนครศรีธรรมรำช    กรรมกำร 
3.10.13 นำยสำโรช  โชติพฤษ์  วิทยำลัยศิลปหัตถกรรมนครศรีธรรมรำช    กรรมกำร 
3.10.14 นำงสำวสุจินต์  มิ่งขวัญ  วิทยำลัยศิลปหัตถกรรมนครศรีธรรมรำช    กรรมกำร 

3.11  สาขาวิชาเทคโนโลยีศิลปกรรม  
 ผู้ทรงคุณวุฒิ 
 1. นำยอิทธิ  โลหะชำละ   ข้ำรำชกำรบ ำนำญผู้เชี่ยวชำญด้ำนศิลปกรรม 
 2. นำงพิกุล  กันทะวัง   บริษัทเมเจอร์ มีเดีย 

คณะกรรมการพัฒนาหลักสูตร 
 3.11.1 นำยอุดม  รูปดี   ผู้อ ำนวยกำรสถำบันกำรอำชวีศึกษำภำคเหนือ 2    ประธำนกรรมกำร 
 3.11.2 นำยปริวิชญ์  ไชยประเสริฐ ผู้อ ำนวยกำรวิทยำลัยอำชีวศึกษำเชียงรำย รองประธำนกรรมกำร 
 3.11.3 นำยมนัสชัย  สุวรรณชัยโฆษิต ท ำหน้ำที่ผู้ช่วยผู้อ ำนวยกำรสถำบันกำรอำชีวศึกษำ   กรรมกำร 
      ภำคเหนือ 2 

3.11.4 นำยศรำกร บุญปถัมภ์  รองผู้อ ำนวยกำรวิทยำลัยอำชีวศึกษำเชียงรำย   กรรมกำร 
 3.11.5 นำยธนิด  ภัคธนำเดชำนนท์ ท ำหน้ำที่ผู้อ ำนวยกำรส ำนักอำชีวศึกษำบัณฑิต     กรรมกำร 

สถำบันกำรอำชีวศึกษำภำคเหนือ 2     
 3.11.6 นำงโฉมจิตรำ  ศรีอนุรักษ์  วิทยำลัยอำชีวศึกษำเชียงใหม่     กรรมกำร
 3.11.7 นำยวิทยำ  ธนะสูตร  วิทยำลัยอำชีวศึกษำนครสวรรค์     กรรมกำร 
 3.11.8 นำงสำวพัชรำวรรณ  จันทศร  วิทยำลัยอำชีวศึกษำสระบุรี     กรรมกำร 
 3.11.9 นำยวิทยำ  อวยพรเจริญผล วิทยำลัยอำชีวศึกษำธนบุรี      กรรมกำร 
 3.11.10 นำงสำวเมทินี  ปัญญำฟู  วิทยำลัยอำชีวศึกษำเชียงรำย     กรรมกำร 
 3.11.11 นำยธนพงษ์  หุ่นดี  วิทยำลัยอำชีวศึกษำเชียงรำย     กรรมกำร 
 3.11.12 นำยณรงค์ฤทธิ์  ธรรมลังกำ  วิทยำลัยอำชีวศึกษำเชียงรำย     กรรมกำร 
 3.11.13 นำยสุรสิทธิ์  ปุสรุนิทร์ค ำ วิทยำลัยอำชีวศึกษำเชียงรำย      กรรมกำรและเลขำนุกำร 
 3.11.14 นำงสำวศุภำภรณ์  กุศลงำม  วิทยำลัยอำชีวศึกษำเชียงใหม่     กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร 
    3.12  สาขาวิชาการออกแบบ 

 ผู้ทรงคุณวุฒิ 
1. นำงทิพำพรรณ ไทยมี   ผู้อ ำนวยกำรศูนย์พัฒนำฝีมือแรงงำน 
2. นำยมนัส  ตั๊นงำม   บริษัท เอ็มเอ็นคอมพิวออฟเซท จ ำกัด    
3. นำยสมควร ศรีชัย   บรัษัท สมควรอิงค์เจ็ท จ ำกัด 2007  
คณะกรรมการพัฒนาหลักสูตร  

 3.12.1 นำยศิริ  จันบ ำรุง   ผู้อ ำนวยกำรสถำบันกำรอำชวีศึกษำภำคกลำง ๓         ประธำนกรรมกำร 
 3.12.2 นำยโสภณ  กันภัย  รองผู้อ ำนวยกำรสถำบนักำรอำชวีศึกษำภำคกลำง ๓  รองประธำนกรรมกำร 

3.12.๓ นำยกิจจำ บำนชื่น  ผู้ช่วยผู้อ ำนวยกำรสถำบันกำรอำชวีศึกษำภำคกลำง ๓     กรรมกำร
3.12.๔ นำยสุพจน์  ทองเหลือง   ผู้อ ำนวยกำรวิทยำลัยอำชีวศึกษำฉะเชิงเทรำ   กรรมกำร 
3.12.๕ นำยไตรภพ  บุญรอด  วิทยำลัยอำชีวศึกษำนครสวรรค์    กรรมกำร 
3.12.๖ นำยพิศิษฐ์ อู่ศิริกุลพำณิชย์  วิทยำลัยอำชีวศึกษำอุบลรำชธำนี    กรรมกำร 
3.12.๗ นำยสมโภช  หลวงเทพ  วิทยำลัยเทคนิครำชบุรี     กรรมกำร 
3.12.๘ นำงศิรำรัตน์ พรหมสิทธิพร วิทยำลัยอำชีวศึกษำชลบุรี     กรรมกำร 
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3.12.9 นำงสำวสวิดี วฒันะบุตร  วิทยำลัยอำชีวศึกษำฉะเชิงเทรำ    กรรมกำร 
3.12.10 นำยนิรันดร  จันทร์รัศมี  วิทยำลัยอำชีวศึกษำฉะเชิงเทรำ    กรรมกำร 
3.12.11 นำงสำวอรวดี นันทกิจ  วิทยำลัยอำชีวศึกษำชลบุรี     กรรมกำร 
3.12.12 นำยช ำนำญ  แสงทอง  รองผู้อ ำนวยกำรวิทยำลัยอำชวีศึกษำฉะเชิงเทรำ  กรรมกำรและเลขำนุกำร 
3.12.13 นำยนิพนธ์ ชิงชัย  วิทยำลัยอำชีวศึกษำฉะเชิงเทรำ กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร

3.13  สาขาวิชาศิลปหัตถกรรม  
 ผู้ทรงคุณวุฒิ 

1. หัวหน้ำสำขำวิชำศิลปหัตถกรรม  สถำบันพัฒนำฝีมือแรงงำนภำค ๗ อุบลรำชธำนี  
2. หัวหน้ำสำขำวิชำศิลปหัตถกรรม   มหำวิทยำลัยรำชภัฎอุบลรำชธำนี  
3. นำยเสกสันต์  ศรีสันต์       มหำวิทยำลัยอุบลรำชธำนี     

  4. นำยพิทยำ  บุญลำ   ภูมิปัญญำท้องถิ่น (งำนแกะสลักไม้)   
 5. นำยเลอลักษณ์  บุญเอก  ภูมิปัญญำท้องถิ่น (งำนเฟอร์นิเจอร์ไม้ไผ่)     
 6. นำยสมคิด  สอนอำจ  ภูมิปัญญำท้องถิ่น (งำนแกะสลักเทียน)     

คณะกรรมการพัฒนาหลักสูตร  
 3.13.1 นำยลิขิต  พลเหลำ  ผู้อ ำนวยกำรสถำบันกำรอำชีวศึกษำ     ประธำนกรรมกำร  

ภำคตะวันออกเฉียงเหนือ ๔   
 3.13.2 นำยธนกร  ไชยกุล      ผู้อ ำนวยกำรวิทยำลัยอำชีวศึกษำ           รองประธำนกรรมกำร  

อุบลรำชธำนี    
 3.13.3 นำงสำวเพ็ญใจ  ชัยวงศ์  รองผู้อ ำนวยกำรวิทยำลัยอำชีวศึกษำ รองประธำนกรรมกำร 

อุบลรำชธำนี      
 3.13.4 นำยพิศิษฐ์  อู่ศิริกุลพำณิชย์ วิทยำลัยอำชีวศึกษำอุบลรำชธำนี       กรรมกำร 
 3.13.5 นำยสุระชำติ  พละศักด์ิ  วิทยำลัยอำชีวศึกษำอุบลรำชธำนี                 กรรมกำร  
 3.13.6 นำยธีระพล  ลครร ำ  วิทยำลัยอำชีวศึกษำอุบลรำชธำนี                            กรรมกำร 
 3.13.7 นำยสุริยำ  จันทร์ส่อง  วิทยำลัยอำชีวศึกษำอุบลรำชธำนี                            กรรมกำร  

3.13.8 นำยชัยยงค์  บุญดำว  วิทยำลัยอำชีวศึกษำอุบลรำชธำนี        กรรมกำร 
 3.13.9 นำยเศรษฐศำสตร์  อุปมำยันต์   วิทยำลัยอำชีวศึกษำอุบลรำชธำนี           กรรมกำรและเลขำนุกำร  

3.13.10 นำยวีระพิศ  แฝงจันทร์      วิทยำลัยอำชีวศึกษำอุบลรำชธำนี  กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร  
3.14 สาขาวิชาวิจิตรศิลป์  
 ผู้ทรงคุณวุฒิ  
 1. นำยฉัตรชัย  เรืองมณี   ข้ำรำชกำรบ ำนำญ  
 2. นำยโชคชัย  ตักโพธิ์   ข้ำรำชกำรบ ำนำญ  
 3. นำยพรชัย  ใจมำ   ศิลปินอิสระ  
 4. นำยพิชิต  ไปแดน   ศิลปินอิสระ  
 คณะกรรมการพัฒนาหลักสูตร  
 3.14.1 นำยบุญเลิศ  ห้ำวหำญ  ผู้อ ำนวยกำรสถำบันกำรอำชีวศึกษำภำคเหนือ 1 ประธำนกรรมกำร 
 3.14.2 นำยไกรศรี  ชัยพรหม  รองผู้อ ำนวยกำรสถำบันกำรอำชีวศึกษำ       รองประธำนกรรมกำร 

ภำคเหนือ 1 
 3.14.3 นำงสุพิศ  ยำงำม   ผู้อ ำนวยกำรวิทยำลัยอำชีวศึกษำเชียงใหม่       กรรมกำร 
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 3.14.4 นำยพุทธำ  แก้วพิทักษ์  วิทยำลัยอำชีวศึกษำเชียงใหม่       กรรมกำร 
 3.14.5 นำยอมรรัตน์  ศรีหิน  วิทยำลัยอำชีวศึกษำสระบุรี       กรรมกำร 
 3.14.6 นำยชินตะวัน  บรรโล  วิทยำลัยอำชีวศึกษำสิงห์บุรี       กรรมกำร 
 3.14.7 นำยทรงธรรม  ข ำทวี  วิทยำลัยอำชีวศึกษำเพชรบุรี       กรรมกำร 
 3.14.8 นำยชัยยันต์  จงจงประเสริฐ วิทยำลัยศิลปหัตถกรรมนครศรีธรรมรำช      กรรมกำร 
 3.14.9 นำงปำนตำ  วิมลมิ่ง  วิทยำลัยอำชีวศึกษำปัตตำนี       กรรมกำร 
 3.14.10 นำยสุรชำติ  พำลำศักดิ์  วิทยำลัยอำชีวศึกษำอุบลรำชธำนี       กรรมกำร 
 3.14.11 นำงสำววัณนิกำร์  จันทรโกเมศ วิทยำลัยอำชีวศึกษำสุโขทัย       กรรมกำร 
 3.14.12 นำยทูล  อนุสนธิ์  วิทยำลัยอำชีวศึกษำชลบุรี        กรรมกำร 
 3.14.13 นำยบัณฑิตย์  สิงห์ช่ำงชัย รองผู้อ ำนวยกำรวิทยำลัยอำชีวศึกษำ        รองกรรมกำรและเลขำนุกำร 

เชียงใหม่ 
 3.14.14 นำยเสกสรร  สิงหอ่์อน  วิทยำลัยอำชีวศึกษำเชียงใหม่        กรรมกำรและเลขำนุกำร 
4. ประเภทวิชาคหกรรม 
4.1 สาขาวิชาแฟชั่นและสิ่งทอ  

 ผู้ทรงคุณวุฒิ 
1. นำงสำวอุไรวรรณ  แก้วจินดำ  
2. นำงอรุณี  ทองกัน  
3. นำงสุดำ  ขุนแก้ว  
4. นำงอรอนงค์  ขนำน   
คณะกรรมการพัฒนาหลักสูตร 
4.1.1 นำยภักดี  ธุระเจน   ผู้อ ำนวยกำรสถำบันกำรอำชวีศึกษำภำคใต้ 1           ประธำนกรรมกำร 
4.1.2 นำยสรุพล  โชติธรรมโม  ผู้อ ำนวยกำรวิทยำลัยอำชวีศึกษำนครศรีธรรมรำช รองประธำนกรรมกำร 
4.1.3 นำยอุดมศักดิ์ มะหมิ่น  รองผู้อ ำนวยกำรวิทยำลัยอำชีวศึกษำนครศรีธรรมรำช      กรรมกำร 
4.1.4 นำยสรุินทร์  บุญสนอง ผู้ช่วยผู้อ ำนวยกำรสถำบันกำรอำชีวศึกษำภำคใต้ 1        กรรมกำร 
4.1.5 นำงสำวเพ็ญพิสุทธิ์ เพชร์แก้ว  วิทยำลัยอำชีวศึกษำนครศรีธรรมรำช      กรรมกำร
4.1.6 นำงสภุลักษณ์  ประกำกิตติรัตน์ วิทยำลัยกำรอำชีพนครสวรรค์       กรรมกำร
4.1.7 นำงนันทนำ  แสงสว่ำง  วิทยำลัยอำชีวศึกษำนครรำชสีมำ       กรรมกำร 
4.1.8 นำงจรวยรัตน์  บุญชูวงศ์  วิทยำลัยอำชีวศึกษำนครศรีธรรมรำช      กรรมกำร 
4.1.9 นำงนรินทร์  นวลเจรญิ  วิทยำลัยอำชีวศึกษำนครศรีธรรมรำช      กรรมกำร 
4.1.10 นำงภัทรกร  เสียงสนั่น  วิทยำลัยอำชีวศึกษำเพชรบุรี       กรรมกำร 
4.1.11 นำงสำวพิชำ  เกิดทรัพย์  วิทยำลัยอำชีวศึกษำเพชรบุรี       กรรมกำร 
4.1.12 นำยสมประสงค์  สงษ์ทอง  วิทยำลัยอำชีวศึกษำนครปฐม       กรรมกำร 
4.1.13 นำงนันทวรรณ  เที่ยงธรรม วิทยำลัยอำชีวศึกษำธนบุรี        กรรมกำร 
4.1.14 นำงสุจิรำ  ลักษณำ  สถำบันกำรอำชีวศึกษำภำคใต้ 1       กรรมกำร 
4.1.15 นำงจิตติมำ  บุญรอด วิทยำลัยอำชีวศึกษำนครสวรรค์          กรรมกำรและเลขำนุกำร 
4.1.16 นำงอำรี  มีบุญมำก วิทยำลัยอำชีวศึกษำนครศรีธรรมรำช    กรรมกำรและผู้ชว่ยเลขำนุกำร 
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4.2  สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ 
 สาขางานธุรกิจอาหาร 

กรรมการที่ปรึกษา 
 1. นำงสำวอินดำ  แตงอ่อน  ผู้อ ำนวยกำรสถำบันกำรอำชีวศึกษำภำคกลำง 4   
 2. นำงสำวฉันทนำ  พิพัฒน์บรรณกิจ รองผู้อ ำนวยกำรสถำบันกำรอำชีวศึกษำภำคกลำง 4 
 ผู้ทรงคุณวุฒิ   
 1. นำงศรีพัตรำ  ยิ้มเจริญ   วิทยำลัยอำชีวศึกษำนครปฐม  ประธำนกรรมกำร 
 2. นำงอภิวันท์  นิลกุล   วิทยำลัยอำชีวศึกษำกำญจนบุรี       รองประธำนกรรมกำร 
 3. นำงสำวลั่นทม  จักรเพชร  วิทยำลัยอำชีวศึกษำนครปฐม   กรรมกำร 
 4. ดร.ลฎำภำ  พูลโพธิ์ทอง  ครูใหญ่ศูนย์กำรเรียนรู้ บริษัท เอส แอนด์ พี จ ำกัด กรรมกำร 
 5. นำยสังกำศ  กิจส่งเสริมกุล  ที่ปรึกษำฝ่ำยกำรศึกษำ บริษัท เอ็มเค เรสโตรองต์ กรุ๊ป กรรมกำร 

จ ำกัด (มหำชน) 
 6. นำงจิตรฤดี  ฉิมพำลี   ผู้ช่วยผู้จัดกำรฝ่ำยทรัพยำกรบุคคล บริษัท เอ็มเค  กรรมกำร 

เรสโตรองต์ กรุ๊ป จ ำกัด (มหำชน) 
 คณะกรรมการพัฒนาหลักสูตร 
 4.2.1. นำยสุคนธ์  เทพหัสดิน ณ อยุธยำ  ผู้อ ำนวยกำรวิทยำลัยอำชวีศึกษำกำญจนบุร ี ประธำนกรรมกำร 
 4.2.2. นำงอภิวันท์  นิลกุล  วิทยำลัยอำชีวศึกษำกำญจนบุรี       รองประธำนกรรมกำร 
 4.2.3. นำงสำวลั่นทม  จักรเพชร  วิทยำลัยอำชีวศึกษำนครปฐม   กรรมกำร 
 4.2.4. นำงสำวสวำท  เกิดศิริ  วิทยำลัยอำชีวศึกษำกำญจนบุรี   กรรมกำร 
 4.2.5. นำยพรเทพ  กลิ่นแดง  วิทยำลัยอำชีวศึกษำสุพรรณบุรี   กรรมกำร

4.2.6. นำงสำวอภิชญรัตน์  เนี่ยวสุวรรณ   วิทยำลัยอำชีวศึกษำเพชรบุรี   กรรมกำร 
 4.2.7. นำงสำวรัชนี  ทั่งศรี  วิทยำลัยอำชีวศึกษำเพชรบุรี   กรรมกำร 
 4.2.8. นำงพรวิสำข์  จตุระบุล  วิทยำลัยอำชีวศึกษำพระนครศรีอยุธยำ  กรรมกำร 
 4.2.9. นำงศรีพัตรำ  ยิ้มเจริญ  วิทยำลัยอำชีวศึกษำนครปฐม    กรรมกำรและเลขำนุกำร 
4.3 สาขางานอาหารและโภชนาการ 
 ผู้ทรงคุณวุฒิ 
 1. นำงสำวช่อทิพย์  ศิริฤกษ์  วิทยำลัยอำชีวศึกษำนครปฐม  ประธำนกรรมกำร 
 2. นำงสำวชลีพร  ศิริฤกษ ์  วิทยำลัยอำชีวศึกษำนครปฐม            กรรมกำร 
 3. นำยพรชัย  มิ่งขวัญ   Commis Cook ศูนย์ปฏิบัติกำรโรงแรม ศำลำยำ    กรรมกำร 
      พำวิลเลี่ยน 
 4. นำยเชฏฐภ์ูชิชย ์ เถกิงศักดิ์  ผู้จัดกำรแผนก Food Innovation            กรรมกำร 
      บริษัท ซีพีเอฟ เทรดดิ้ง จ ำกัด 
 คณะกรรมการพัฒนาหลักสูตร 
 4.3.1. นำยชูเชิด  มัจฉำฉ่ ำ  ผู้อ ำนวยกำรวิทยำลัยอำชีวศึกษำสุพรรณบุรี ประธำนกรรมกำร 
 4.3.2. นำงสำวชลีพร  ศิริฤกษ์  วิทยำลัยอำชีวศึกษำนครปฐม             รองประธำนกรรมกำร 
 4.3.3. นำงวรรณี เสรีพิชิตชยั  วิทยำลัยอำชีวศึกษำกำญจนบุรี            กรรมกำร 
 4.3.4. นำยบัญชำ  บ ำรุงญำติ  วิทยำลัยอำชีวศึกษำกำญจนบุรี            กรรมกำร 
 4.3.5. นำยสมภพ  อุตสำหะ  วิทยำลัยอำชีวศึกษำสุพรรณบุรี            กรรมกำร 
 4.3.6. นำงสำววิมลวรรณ  อดุม  วิทยำลัยอำชีวศึกษำเพชรบุรี            กรรมกำร 
 4.3.7. นำงสำวชุกำญจน์  ทองทับ  วิทยำลัยอำชีวศึกษำเพชรบุรี            กรรมกำร 
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4.3.8. นำงนงลักษณ์  สังข์ทอง  วิทยำลัยอำชีวศึกษำพระนครศรีอยุธยำ           กรรมกำร 

 4.3.9. นำงสำวช่อทิพย์  ศิริฤกษ์  วิทยำลัยอำชีวศึกษำนครปฐม          กรรมกำรและเลขำนุกำร 
4.4 สาขางานแปรรูปอาหาร 
 ผู้ทรงคุณวุฒิ 
 1. นำงสำวพิชญำภำ  สุขสงวน  วิทยำลัยอำชีวศึกษำนครปฐม  ประธำนกรรมกำร 
 2. นำงสำวปิยวรรณ  เตชะศิรินุกูล  วิทยำลัยอำชีวศึกษำนครปฐม            กรรมกำร 
 3. นำงชำรินรดำ  โสภณชนำกูล  บริษัท ชำรินรดำ  ฟู้ด จ ำกัด            กรรมกำร 
 4. นำงจรัสศรี  อรรถแสงศรี  บริษทั แกรนเอเชีย อุตสำหกรรม จ ำกัด           กรรมกำร 
 5. นำยวัชระ  จันทร์แย้ม   บริษัท จุมพลฟู้ด จ ำกัด             กรรมกำร 
 คณะกรรมการพัฒนาหลักสูตร 
 4.4.1. นำงสำวดรุณี  ญำณวัฒนำ  ผู้อ ำนวยกำรวิทยำลัยอำชีวศึกษำนครปฐม ประธำนกรรมกำร 
 4.4.2. นำงมำลินี  นวนอนันต์  วิทยำลัยเกษตรและเทคโนโลยีกำญจนบุรี      รองประธำนกรรมกำร 
 4.4.3. นำงสำวปิยวรรณ  เตชะศิรินุกูล วิทยำลัยอำชีวศึกษำนครปฐม            กรรมกำร 
 4.4.4. นำยชำญชัย  พรหมโสภำ  วิทยำลัยสำรพัดช่ำงนครปฐม            กรรมกำร 
 4.4.5. นำงสำวสิริชนุตต์  ทองชิว  วิทยำลัยอำชีวศึกษำกำญจนบุรี            กรรมกำร 

4.4.6. นำงจรรยำพร  ภู่ส ำรำญ  วิทยำลัยอำชีวศึกษำเพชรบุรี            กรรมกำร 
 4.4.7. นำงสำวเขมสุดำ  วงศ์ผำติกร วิทยำลัยอำชีวศึกษำเพชรบุรี            กรรมกำร 
 4.4.8. นำยโกสินทร์  พุทธรักษำ  วิทยำลัยอำชีวศึกษำพระนครศรีอยุธยำ           กรรมกำร 
 4.4.9. นำงสำวเสำวภำ  สร้อยจ ำปำ วิทยำลัยเกษตรและเทคโนโลยีกำญจนบุรี           กรรมกำร 
 4.4.10. นำงสำวพิชญำภำ  สุขสงวน วิทยำลัยอำชีวศึกษำนครปฐม    กรรมกำรและเลขำนุกำร 
4.5  สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ 

ผู้ทรงคุณวุฒิ 
 1. นำงพรลินี  ชัยรัตน ์   ประธำนคณะกรรมกำรบริหำรสถำนศึกษำ 
 2. นำงสำวสุมำลำ  แก้วข ำ  ข้ำรำชกำรบ ำนำญ 
 3. นำงสำวปิยะวีร์  จิติพงษ์รักษำ  ศึกษำนิเทศก์ 
 4. นำงสำวดุษฎี น้อยใจบุญ  ศึกษำนิเทศก์ 
 5. นำงปิยะนันท์  หงส์สมบัติ  ร้ำนดอกไม้รับเสด็จ 
 6. นำยศุภศักดิ์  วิเชียรสวรรค์  ผู้เชี่ยวชำญด้ำนกำรโรงแรม 

คณะกรรมการพัฒนาหลักสูตร 
4.5.1 นำงสุรำงค์  อภิรมย์วิไลชัย  ผู้อ ำนวยกำรวิทยำลัยอำชวีศึกษำนครสวรรค ์ ประธำนกรรมกำร 
4.5.2 นำยศิวำวุฒิ  แสงสวำสดิ์  ส ำนักมำตรฐำนกำรอำชีวศึกษำและวิชำชีพ           กรรมกำร 

 4.5.3 นำงสำวรัชนีพร  รักเรือง  วิทยำลัยอำชีวศึกษำแพร่            กรรมกำร 
4.5.4 นำงสำวฉันทนำ  หอมขจร  วิทยำลัยอำชีวศึกษำล ำปำง              กรรมกำร 
4.5.5 นำงสำวพัชรียำภรณ์ พ่วงเจริญ วิทยำลัยอำชีวศึกษำเพชรบุรี   กรรมกำร 
4.5.6 นำงพรสวรรค์  สระแก้ว  วิทยำลัยอำชีวศึกษำสุพรรณบุรี   กรรมกำร
4.5.7 นำงสำวณัฐภัสสร ทิพย์ธีรสุนทร วิทยำลัยอำชีวศึกษำนครรำชสีมำ   กรรมกำร 

 4.5.8 นำงสวุรรณี  พุกภิญโญ  วิทยำลัยอำชีวศึกษำฉะเชิงเทรำ   กรรมกำร  
4.5.9 นำงวันเพ็ญ  พุทธฤทธิ์  วิทยำลัยอำชีวศึกษำเชียงรำย   กรรมกำร 
4.5.10 นำงรุ่งฤดี  ยุทธศำสตร์  วิทยำลัยอำชีวศึกษำนครสวรรค์    กรรมกำรและเลขำนุกำร 
4.5.11 นำงธนภร  ฤทธิเกษม   วิทยำลัยอำชีวศึกษำสุรำษฎรธ์ำน ี           กรรมกำรและผู้ชว่ยเลขำนกุำร 
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4.6 สาขาวิชาธุรกิจคหกรรม  

คณะกรรมการอ านวยการ 
1. นำยภักดี  ธุระเจน         ผู้อ ำนวยกำรสถำบันกำรอำชีวศึกษำภำคใต้ 1     ประธำนกรรมกำร 
2. นำยเชือบ  จิตสำมำรถ        กรรมกำรสภำสถำบันกำรอำชีวศึกษำภำคใต้ 1              กรรมกำร 
3. นำยธีระชัย  จินตุลำ        รองผู้อ ำนวยกำรสถำบันกำรอำชีวศึกษำภำคใต้ 1    กรรมกำร 
4. นำยพรชัย  สระศรีสุวรรณ       รองผู้อ ำนวยกำรสถำบันกำรอำชีวศึกษำภำคใต้ 1    กรรมกำร 
5. นำยสุรินทร์  บุญสนอง ผู้ช่วยผู้อ ำนวยกำรสถำบันกำรอำชีวศึกษำ         กรรมกำรและเลขำนุกำร 

      ภำคใต้ 1     
6. นำงสุจิรำ  ลักษณำ สถำบันกำรอำชีวศึกษำภำคใต้ 1       กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร 
ผู้ทรงคุณวุฒิ 
1. นำงสำวปิยวีร์  จุติพงษ์รักษำ  ศึกษำนิเทศก์ 
2. นำงสำวอโนทัย  บัวแก้ว สถำบันพัฒนำฝีมือแรงงำน 11 สุรำษฎร์ธำนี 
3. นำยพิจิตร  ธนำพล  ร้ำน เกรส กรอย 
คณะกรรมการพัฒนาหลักสูตร 
4.6.1 นำงเนำวรัตน์  รัตนพันธ์      ผู้อ ำนวยกำรวิทยำลัยอำชีวศึกษำสุรำษฎร์ธำนี       ประธำนกรรมกำร 
4.6.2 นำงจิรำวรรณ  นวลรอด      รองผู้อ ำนวยกำรวิทยำลัยอำชีวศึกษำสุรำษฎร์ธำนี        กรรมกำร  
4.6.3 นำยสุทธิพัฒน์  อมรกุล        รองผู้อ ำนวยกำรวิทยำลัยอำชีวศึกษำสุรำษฎร์ธำนี             กรรมกำร 
4.6.4 นำยจำรึก  ศิลปะสวัสดิ์      รองผู้อ ำนวยกำรวิทยำลัยอำชีวศึกษำสุรำษฎร์ธำนี             กรรมกำร 
4.6.5 นำงสำววิภำ  สำมลวรรณ      รองผู้อ ำนวยกำรวิทยำลัยอำชีวศึกษำสุรำษฎร์ธำนี             กรรมกำร 
4.6.6 นำงวรรณวิมล  ฉวีบุญยำศิลป์       วิทยำลัยอำชีวศึกษำสุรำษฎร์ธำนี                  กรรมกำร 
4.6.7 นำงฉวีวรรณ  จันทรชติ      วิทยำลัยอำชีวศึกษำสุรำษฎร์ธำนี                กรรมกำร 
4.6.8 นำยสัมฤทธิ์  ทองพัฒน์      วิทยำลัยอำชีวศึกษำสุรำษฎร์ธำนี                กรรมกำร 
4.6.9 นำงสำวโสภำ  ชัยสุวรรณ      วิทยำลัยอำชีวศึกษำสุรำษฎร์ธำนี                กรรมกำร
4.6.10 นำงสำวกำญจนำ  เหลื่อมแก้ว      วิทยำลัยอำชีวศึกษำสุรำษฎร์ธำนี                 กรรมกำร 
4.6.11 นำงอุมำพร  แขดอน      วิทยำลัยอำชีวศึกษำนครสวรรค์                กรรมกำร 
4.6.12 นำงสำวรัชนีพร  รักเรือง      วิทยำลัยอำชีวศึกษำแพร่                 กรรมกำร 
4.6.13 นำงสำวณัฐภสัสร  ทิพย์ธีรสุนทร  วิทยำลัยอำชีวศึกษำนครรำชสีมำ                กรรมกำร 
4.6.14 นำงสำวอำรีย์  มณีประวัติ     วิทยำลัยอำชีวศึกษำยะลำ                 กรรมกำร 
4.6.15 นำงสำวนุชวัลย ์  แก้วประเทือง    วิทยำลัยอำชีวศึกษำยะลำ                 กรรมกำร 
4.6.16 นำงธนภร  ฤทธิเกษม      วิทยำลัยอำชีวศึกษำสุรำษฎรธ์ำนี                   กรรมกำรและเลขำนุกำร 
4.6.17 นำยธีรพันธ์  คงขันธ์        วิทยำลัยอำชวีศึกษำสุรำษฎรธ์ำนี           กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร 

5. ประเภทวิชาเกษตรกรรม 
 สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ 

คณะกรรมการอ านวยการ 
 1. นำยพรณรงค์  วรศิลป์ ผู้อ ำนวยกำรสถำบันกำรอำชีวศกึษำเกษตร                     ประธำนกรรมกำร 

      ภำคตะวันออกเฉียงเหนือ      
2. นำยประจักษ์  ทำส ี       ผู้อ ำนวยกำรสถำบันกำรอำชีวศึกษำเกษตรเหนือ  รองประธำนกรรมกำร 

 3. นำยสิทธิศักดิ์  รัตนพำนิช      ผู้อ ำนวยกำรสถำบันกำรอำชีวศึกษำเกษตรภำคกลำง       กรรมกำร 
 4. นำยวิศวะ  คงแก้ว       ผู้อ ำนวยกำรสถำบันกำรอำชีวศึกษำเกษตรภำคใต้       กรรมกำร 
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5. นำยณรงค์ชัย  เจริญรุจิทรัพย์      ผู้อ ำนวยกำรวิทยำลัยเกษตรและ          กรรมกำรและเลขำนุกำร 

     เทคโนโลยีสุรำษฎรธ์ำนี            
6. นำยสมควร  บุญแสวง       รองผู้อ ำนวยกำรสถำบันกำรอำชีวศึกษำเกษตร 

     ภำคเหนือ                                     กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร 
      
      5.1 สาขางานการเกษตร 

5.1.1. นำยสมควร  บุญแสวง      รองผู้อ ำนวยกำรสถำบันกำรอำชีวศึกษำเกษตร         ประธำนกรรมกำร 
     ภำคเหนือ   

 5.1.2. นำยวิจำรณ์  ยอดจิ๋ว      ผูช้่วยผู้อ ำนวยกำรสถำบันกำรอำชีวศึกษำเกษตร        กรรมกำร 
           ภำคเหนือ 
 5.1.3. นำยวรพงศ์  วิมลพันธุ์           ผู้อ ำนวยกำรส ำนักอำชีวศึกษำบัณฑิต         กรรมกำร 
 5.1.4. นำยมำนิตย์  กล่ำวปิยะภมรกุล วิทยำลัยเกษตรและเทคโนโลยีสุโขทัย         กรรมกำร 
 5.1.5. นำงอุษำ  บุญยะกำพิมพ์      วิทยำลัยเกษตรและเทคโนโลยีพิจิตร          กรรมกำรและเลขำนุกำร 
 5.1.6. นำงสำวบัวค ำ  คงสะโต      วิทยำลัยเกษตรและเทคโนโลยนีครสวรรค์       กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร 

5.2 สาขางานพืชศาสตร์ 
 ผู้ทรงคุณวุฒิ 
 1. นำยบุญสร้ำง  พ่ีพำนิช 
 2. นำงสุภำพร  ปฐมพรชัยศิริ 

 3. นำยชัยชุมพล  สุริยะศักดิ์      สมรรถนะอำชีพพืชสวน 
 4. นำยชัย  ลินมำ       สมรรถนะอำชีพเห็ด 
 คณะกรรมการพัฒนาหลักสูตร 
 5.2.1 นำยวันชัย  โตมี       ผู้อ ำนวยกำรวิทยำลัยเกษตรและเทคโนโลยีแพร่       ประธำนกรรมกำร 
 5.2.2 นำยวศิน  รวมสุข       วิทยำลัยเกษตรและเทคโนโลยีพะเยำ        กรรมกำร                                 

     5.2.3 นำยวิเชียร  อุปธิ       วิทยำลัยเกษตรและเทคโนโลยีเชียงรำย        กรรมกำร
 5.2.4 นำยธงชัย  ไชยวงษ์กำญจน์      วิทยำลัยเกษตรและเทคโนโลยีแพร่        กรรมกำร 
 5.2.5 นำงสำวนิพภำพร ปวนกำศ      วิทยำลัยเกษตรและเทคโนโลยีก ำแพงเพชร       กรรมกำร 
 5.2.6 นำงสำวกฤษณำ  บุญศิริ      วิทยำลัยเกษตรและเทคโนโลยีนครสวรรค์       กรรมกำร 
 5.2.7 นำงอุษำ  บุญยะกำพิมพ์      วิทยำลัยเกษตรและเทคโนโลยีพิจิตร        กรรมกำร 

5.3 สาขางานช่างกลเกษตร 
        ผู้ทรงคุณวุฒิ 

1. นำยวิภู  รักษ์นภำพงศ์  บริษัท คูโบต้ำ จ ำกัด 
คณะกรรมการพัฒนาหลักสูตร 
5.3.1 ดร.สุกุล  สวุรรณดำ ผู้อ ำนวยกำรวิทยำลัยเกษตรและเทคโนโลยีบุรีรัมย์  ประธำนกรรมกำร 
5.3.2 นำยมนตรี  ศรีสุระ         วิทยำลัยเกษตรและเทคโนโลยีนครรำชสีมำ รองประธำนกรรมกำร
5.3.3 นำยสชุำต ิ สติภำบญุโสดำกร          วิทยำลัยเกษตรและเทคโนโลยีศรีสะเกษ                กรรมกำร 
5.3.4 นำยสันทัด  สมรรถชัย       วิทยำลัยเกษตรและเทคโนโลยีบุรีรัมย์                 กรรมกำร 
5.3.5 นำยสรรพวุธ  หมู่ภิญโญ         วิทยำลัยเกษตรและเทคโนโลยีร้อยเอ็ด                 กรรมกำร 
5.3.6 นำยไพโรจน์  ระเบียบนำ       วิทยำลัยเกษตรและเทคโนโลยีชัยภูมิ                 กรรมกำร 
5.3.7 นำยอุทิต  บุญนำน       วิทยำลัยเกษตรและเทคโนโลยีบุรีรัมย์         กรรมกำรและเลขำนุกำร 
5.3.8 นำงพรทิพย์  ภูมิบ้ำค้อ วิทยำลัยเกษตรและเทคโนโลยีขอนแก่น กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร 
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5.4 สาขางานอุตสาหกรรมเกษตร 

คณะกรรมการพัฒนาหลักสูตร 
5.4.1 นำยสัญญำ  ไชยประเสริฐ   ผู้อ ำนวยกำรวิทยำลัยเกษตรและเทคโนโลยียโสธร       ประธำนกรรมกำร 
5.4.2 นำยธนำเสฎฐ์  จรรยำ   วิทยำลัยเกษตรและเทคโนโลยีชัยภูมิ            รองประธำนกรรมกำร 
5.4.3 นำงสำวปทิตตำ  กุลวงษ์   วิทยำลัยเกษตรและเทคโนโลยีอุบลรำชธำนี                กรรมกำร 
5.4.4 นำงผกำกรอง  ด่ำงเหลำ   วิทยำลัยเกษตรและเทคโนโลยีร้อยเอ็ด                 กรรมกำร 
5.4.5 นำยชุมพร  ตรียำนุสรณ์   วิทยำลัยเกษตรและเทคโนโลยีอุดรธำนี                 กรรมกำร 
5.4.6 นำงประภำพร  ไกยรำช   วิทยำลัยเกษตรและเทคโนโลยีศรีสะเกษ                     กรรมกำร 
5.4.7 นำยธีระพงษ์  ศิริเมฆ วิทยำลัยเกษตรและเทคโนโลยียโสธร         กรรมกำรและเลขำนุกำร 
5.4.8 นำงสำวประไพพิศ  สัตถำผล วิทยำลัยเกษตรและเทคโนโลยีมหำสำรคำม                    กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร 

5.5 สาขางานผลิตสัตว์น  า 
ผู้ทรงคุณวุฒิ 
1. นำยกฤษณุพันธ์  โกเมณไปรรินทร์  ผู้อ ำนวยกำรศูนย์วิจัยและพัฒนำพันธุกรรมสัตว์น้ ำเพชรบุรี 
2. นำยศิวกร  วิศสำนึก   ซ้งพันธุ์ปลำกรุ๊ป 
3. นำงสำวสุธำสิน ี หนูฤทธิ์   บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อำหำร จ ำกัด (มหำชน) 
4. นำยเทียนชัย  หัตถะพรหม  บริษัท น้ ำใสฟำร์ม จ ำกัด 
5. นำยบรรจง  นิสภวำนิช   บรรจงฟำร์ม 
6. สถำนประกอบกำรสุพรรณบุรี 
คณะกรรมการพัฒนาหลักสูตร 
5.5.1 นำยณรงค์ชัย  เจริญรุจิทรัพย์ ผู้อ ำนวยกำรวิทยำลัยเกษตรและเทคโนโลยีสุรำษฎร์ธำนี      ประธำนกรรมกำร 
5.5.2 นำยปฐวี บัวทอง  รองผู้อ ำนวยกำรวิทยำลัยประมงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ รองประธำนกรรมกำร 
5.5.3 นำยวิจักร  เสำวนิช  วิทยำลัยเกษตรและเทคโนโลยีรำชบุรี                 กรรมกำร 
5.5.4 นำงสำวเอ้ืออำรีย์  สุขสมนิตย์ วิทยำลัยเกษตรและเทคโนโลยีสุพรรณบุรี                 กรรมกำร
5.5.5 นำยวรวุธ  สมฤทธิ์  วิทยำลัยเกษตรและเทคโนโลยีพะเยำ                 กรรมกำร 
5.5.6 นำยยงยุทธ  ดีอุต  วิทยำลัยเกษตรและเทคโนโลยีแพร่                  กรรมกำร 
5.5.7 นำยสุรศักดิ์  โนรำช  วิทยำลัยเกษตรและเทคโนโลยีอุดรธำนี                 กรรมกำร 
5.5.8 นำยเดชำ  ศรีมนัสรัตน์ วิทยำลัยเกษตรและเทคโนโลยีอุบลรำชธำนี                 กรรมกำร 
5.5.9 นำงสำวอภิญญำ  ปำนโชติ วิทยำลัยประมงชุมพรเขตอุดมศักดิ์          กรรมกำรและเลขำนุกำร 
5.5.10 นำงนิตยำ  เกตุแก้ว วิทยำลัยเกษตรและเทคโนโลยีสุรำษฎร์ธำนี  กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร 

5.6 สาขางานธุรกิจเกษตร 
คณะกรรมการพัฒนาหลักสูตร 
5.6.1 นำงจิตโสมนัส  ชัยวงษ์ ผู้อ ำนวยกำรวิทยำลัยเกษตรและเทคโนโลยีนครรำชสีมำ     ประธำนกรรมกำร 
5.6.2 นำยวนิช  บุญผ่องเสถียร วิทยำลัยเกษตรและเทคโนโลยีขอนแก่น  รองประธำนกรรมกำร 
5.6.3 นำงพิชญดำ  จรูญฉำย วิทยำลัยเกษตรและเทคโนโลยีศรีสะเกษ                 กรรมกำร 
5.6.4 นำงศิริวรรณ  สอนคุณแก้ว วิทยำลัยเกษตรและเทคโนโลยีอุดรธำนี                 กรรมกำร 
5.6.5 นำงวลัยกรณ์  ผำดผ่อง วิทยำลัยเกษตรและเทคโนโลยีอุบลรำชธำนี                 กรรมกำร 
5.6.6 นำงนวลอนงค์  บุญนิธิ วิทยำลัยเกษตรและเทคโนโลยีนครรำชสีมำ         กรรมกำรและเลขำนุกำร 
5.6.7 นำงจิดำภำ วิระพล  วิทยำลัยเกษตรและเทคโนโลยีมหำสำรคำม  กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร 
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5.7 สาขางานบริบาลสัตว์ 

คณะกรรมการพัฒนาหลักสูตร 
5.7.1 นำยคมสัน  เข็มเพชร ผู้อ ำนวยกำรวิทยำลัยเกษตรและเทคโนโลยีเพชรบุรี      ประธำนกรรมกำร 
5.7.2 นำงสำวระพีพร  แพงโพธิ์   วิทยำลัยเกษตรและเทคโนโลยีรำชบุรี  รองประธำนกรรมกำร 
5.7.3 นำยสตัวแพทย์องอำจ อ่ ำพุทธ   รองผู้อ ำนวยกำรวิทยำลัยเกษตรและเทคโนโลยีตำก                 กรรมกำร 
5.7.4 นำยสัตวแพทย์พิเชษฐ ประจงทัศน์ วิทยำลัยเกษตรและเทคโนโลยีรำชบุรี        กรรมกำร  
5.7.4 นำยสตัวแพทย์สวุิทย์ จนัละคร   วิทยำลัยเกษตรและเทคโนโลยีรำชบุร ี         กรรมกำรและเลขำนุกำร 

5.8 สาขางานเกษตรและอาหารปลอดภัย 
ผู้ทรงคุณวุฒิ 
1. ดร.รุ่งนภำ  ก่อประดิษฐ์กุล     ผู้อ ำนวยกำรศูนย์มำตรฐำนสินค้ำเกษตร มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์ 
2. ดร.จรูญเกียรติ  ภัทรมนตรีสิน 
3. ผศ.ดร.ศศิธร  นำคทอง 
4. นำยสุกรรณ  สังข์วรรณะ 
คณะกรรมการพัฒนาหลักสูตร 
5.8.1 นำยจรัสพงษ์  วรรณสอน ผู้อ ำนวยกำรวิทยำลัยเกษตรและเทคโนโลยีพะเยำ     ประธำนกรรมกำร 
5.8.2 นำยบุญทอง  สุขสวสัดิ ์ รองผู้อ ำนวยกำรวิทยำลัยเกษตรและเทคโนโลยีสุพรรณบุร ีรองประธำนกรรมกำร 
5.8.3 นำยอุทัย  บัวแก้ว  วิทยำลัยเกษตรและเทคโนโลยีพะเยำ                กรรมกำร
5.8.4 นำงสำวพิชญ์สินี  เชียงแรง วิทยำลัยเกษตรและเทคโนโลยีพะเยำ                กรรมกำร
5.8.5 นำยวศิน  รวมสุข  วิทยำลัยเกษตรและเทคโนโลยีพะเยำ                กรรมกำร 
5.8.6 นำงสำวศุภนำรี ณ มำ วิทยำลัยเกษตรและเทคโนโลยีพะเยำ                กรรมกำร 
5.8.7 นำงหทัยรัตน์  เทพสถิตย์ วิทยำลัยเกษตรและเทคโนโลยีสุพรรณบุรี                กรรมกำร 
5.8.8 นำงสำววรุณรักษ์  รำศีนวล วิทยำลัยเกษตรและเทคโนโลยีสุพรรณบุรี                กรรมกำร 
5.8.9 นำงเปรมจิตร์  ชลสินธุ์ วิทยำลัยเกษตรและเทคโนโลยีสุพรรณบุรี                กรรมกำร 
5.8.10 นำยมนูญ  ช ำนำญเกษกรณ์ วิทยำลัยเกษตรและเทคโนโลยีสุพรรณบุรี        กรรมกำรและเลขำนุกำร 
5.8.11 นำยสมศักดิ์  เพ็ชรปำนกัน วิทยำลัยเกษตรและเทคโนโลยีสุพรรณบุรี กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร 
5.8.12 นำยวรวุฒิ  สัมฤทธิ์ วิทยำลัยเกษตรและเทคโนโลยีพะเยำ กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร 

     5.9 สาขางานสัตวศาสตร์ 
 5.9.1 นำยสุเทพ  แก่งสันเทียะ ผู้อ ำนวยกำรวิทยำลัยเกษตรและเทคโนโลยีลพบุรี         ประธำนกรรมกำร 
 5.9.2 นำยอรัญ  นนเจริญสวสัดิ์ วิทยำลัยเกษตรและเทคโนโลยีสิงห์บุรี        กรรมกำร 
 5.9.3 นำงสมพร  เกตุผำสุก วิทยำลัยเกษตรและเทคโนโลยีสุพรรณบุรี        กรรมกำร 
 5.9.4 นำยภูริพงศ์  จิตรมโน วิทยำลัยเกษตรและเทคโนโลยีเพชรบุรี        กรรมกำร 
 5.9.5 นำยสัมฤทธิ์  อินทร์เฉลียว วิทยำลัยเกษตรและเทคโนโลยีลพบุรี        กรรมกำร 
 5.9.6 นำยสมชำติ  เปรี่ยมสูงเนิน วิทยำลัยเกษตรและเทคโนโลยีลพบุรี         กรรมกำรและเลขำนุกำร 
 5.9.7 นำยสมบุญ  กำลพงษ์ วิทยำลัยเกษตรและเทคโนโลยีพิจิตร  กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร 
6. ประเภทวิชาประมง 
6.1 สาขางานเพาะเลี ยงสัตว์น  า 

ผู้ทรงคุณวุฒิ 
1. นำงอรุณี  รอดลอย   หัวหน้ำกลุ่มวิจัยสัตว์น้ ำสวยงำม สถำบันวิจัยสัตว์น้ ำสวยงำมและพรรณไม้น้ ำ 
2. นำยกฤษณุพันธ์ โกเมณไปรรินทร์  ผู้อ ำนวยกำรศูนย์วิจัยและพัฒนำพันธุกรรมสัตว์น้ ำเพชรบุรี 
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3. นำยศิวกร  วิศสำนึก  ซ้งพันธุ์ปลำกรุ๊ป 
4. นำงสำวสุธำสิน ี หนูฤทธิ์  บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อำหำร จ ำกัด (มหำชน) 
5. นำยเทียนชัย  หัตถะพรหม บริษัท น้ ำใสฟำร์ม จ ำกัด 
6. นำยบรรจง  นิสภวำนิช  บรรจงฟำร์ม 
คณะกรรมการพัฒนาหลักสูตร 
6.1.1 นำยณรงค์ชัย  เจริญรจุิทรัพย์ ผู้อ ำนวยกำรวิทยำลัยเกษตรและเทคโนโลยีสุรำษฎร์ธำนี      ประธำนกรรมกำร 
6.1.2 นำยปฐวี บัวทอง  รองผู้อ ำนวยกำรวิทยำลัยประมงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ รองประธำนกรรมกำร 
6.1.3 นำยวิจักร  เสำวนิช  วิทยำลัยเกษตรและเทคโนโลยีรำชบุรี                 กรรมกำร 
6.1.4 นำงสำวเอ้ืออำรีย์  สุขสมนิตย์ วิทยำลัยเกษตรและเทคโนโลยีสุพรรณบุรี                 กรรมกำร 
6.1.5 นำยวรวุธ  สมฤทธิ์  วิทยำลัยเกษตรและเทคโนโลยีพะเยำ                 กรรมกำร 
6.1.6 นำยยงยุทธ  ดีอุด  วิทยำลัยเกษตรและเทคโนโลยีแพร่                  กรรมกำร 
6.1.7 นำยสรุศักดิ์  โนรำช  วิทยำลัยเกษตรและเทคโนโลยีอุดรธำนี                 กรรมกำร
6.1.8 นำยเดชำ  ศรีมนัสรัตน์  วิทยำลัยเกษตรและเทคโนโลยีอุบลรำชธำนี       กรรมกำร 
6.1.9 นำงสำวอภิญญำ  ปำนโชติ  วิทยำลัยประมงชุมพรเขตอุดมศักดิ์          กรรมกำรและเลขำนุกำร 
6.1.10 นำงศุภลักษณ์  ชูเพชร  วิทยำลัยเกษตรและเทคโนโลยีสุรำษฎร์ธำนี      กรรมกำรและผูช้่วยเลขำนุกำร 
สาขาวิชาแปรรูปสัตว์น  า 

6.2 สาขางานแปรรูปสัตว์น  า 
ผู้ทรงคุณวุฒิ 
1. นำยสุนทร  ค ำสุข   ผู้เชี่ยวชำญด้ำนผลิตภัณฑ์ประมง 
2. รองศำสตรำจำรย ์ดร.เถวียน  วทิยำ     รองคณบดีคณะอุตสำหกรรมเกษตร มหำวิทยำลัยสงขลำนครินทร์ 
3. นำยสุพล  อ่อนแสง   บริษัท ซีฮอร์ส อินเตอร์เทรด จ ำกัด 
4. นำยชัยทศพล  มณีสว่ำงวงศ์  บริษัท แมนเอ โฟรสเซสฟูดส์ จ ำกัด 
5. นำงสำววิมลพรรณ  ชีวจิตรกุล  บริษัท ผลิตภัณฑ์อำหำรกว้ำงไพศำล จ ำกัด (มหำชน) 
6. นำยพงศ์สวัสดิ์  ยอดสุรำงค์  บริษัท เกำะยอ ที เอ็ม พี โปรดักส์ จังหวัดสงขลำ 
คณะกรรมการพัฒนาหลักสูตร 
6.2.1 นำยเสริมศักดิ์   นิลวิลยั  วิทยำลัยประมงติณสูลำนนท์  ประธำนกรรมกำร 
6.2.2 นำงวิไลรัตน์  นิ้มสันติเจริญ  วิทยำลัยเกษตรและเทคโนโลยีตรัง       รองประธำนกรรมกำร 
6.2.3 นำงลดำวัลย ์ ภู่พลับ   วิทยำลัยเกษตรและเทคโนโลยีชุมพร            กรรมกำร 
6.2.4 นำยสรำวุธ  เย็นเอง   วิทยำลัยเกษตรและเทคโนโลยีสตูล             กรรมกำร 
6.2.5 นำงกอบพร  ศรีทิพยรำษฎร์   วิทยำลัยกำรอำชีพหลวงประธำนรำษฎร์นิกร          กรรมกำร 
6.2.6 นำงสำวอุไรวรรณ  ฉิมสุด  วิทยำลัยเกษตรและเทคโนโลยีพัทลุง           กรรมกำร 
6.2.7 นำงสำวศลิษำ  ศรีสุข  วิทยำลัยเทคโนโลยีกำรเกษตรและประมงปัตตำนี    กรรมกำร 
6.2.8 นำงสุปรำณีย์  ธัญญรตัน์  วิทยำลัยประมงติณสูลำนนท์            กรรมกำร 
6.2.9 นำงสำวอัจฉริยำ เชื้อชว่ยช ู วิทยำลัยประมงติณสูลำนนท์           กรรมกำรและเลขำนุกำร 
6.2.10 นำงสำวจันทร์เพ็ญ  ไชยนุ้ย  วิทยำลัยเทคโนโลยีกำรเกษตร   กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร 

และประมงปัตตำน ี  
 

/7. ประเภทวิชา... 
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7. ประเภทวิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว 
    7.1 สาขาวิชาการโรงแรม 
 ผู้ทรงคุณวุฒิ 
 1. นำยกฤษฎำ  ตันสกุล   สมำคมโรงแรมไทยภำคใต้  
 2. นำงสำวบุญฑริก  กุศลวิทย์  สมำคมโรงแรมไทย 
 3. นำงเบญจ   มอนโกเมอรี่  สภำอุตสำหกรรมท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย 
 คณะกรรมการพัฒนาหลักสูตร 

7.1.1 นำยสุนทร พลรงค์   ผู้อ ำนวยกำรสถำบันกำรอำชวีศึกษำภำคใต้ 2 ประธำนกรรมกำร 
 7.1.2 นำยสุคนธ์ แก้วแท้   ผู้อ ำนวยกำรวิทยำลัยอำชีวศึกษำภูเก็ต  รองประธำนกรรมกำร 
 7.1.3 นำงสำวจิรำภรณ์  พรมมะหำ กระทรวงกำรท่องเที่ยวและกีฬำ   กรรมกำร 
 7.1.4 นำงฉวีวรรณ  ชัยเพชร  วิทยำลัยอำชีวศึกษำภูเก็ต    กรรมกำร 
          7.1.5 นำงสภุำพร  แสงจันทร์โอภำส วิทยำลัยอำชีวศึกษำเชียงใหม่   กรรมกำร 
 7.1.6 นำยสัมพันธ์  หลงพิมำย  วิทยำลัยอำชีวศึกษำพระนครศรีอยุธยำ  กรรมกำร 
           7.1.7 นำงปำริชำติ  สุพล  วิทยำลัยอำชีวศึกษำแพร่    กรรมกำร 

7.1.8 นำงเบญจมำภรณ์ อินทรพิมำย วิทยำลัยพณิชยกำรเชตุพน   กรรมกำร
7.1.9 นำยอภินัย  ลีลำกำนต์  สถำบันกำรอำชีวศึกษำภำคใต้ 2   กรรมกำร 

 7.1.10 นำงกำญจนำ ทรงยศ  วิทยำลัยอำชีวศึกษำภูเก็ต      กรรมกำรและเลขำนุกำร 
 7.1.11 นำงเมธำวี  วงศ์ไวโรจน์  วิทยำลัยอำชีวศึกษำภูเก็ต        กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร 
   7.2 สาขาวิชาการท่องเที่ยว 
 ผู้ทรงคุณวุฒิ 
 1. ดร. อนุรัตน์  อินทร   ประธำนหอกำรค้ำจังหวัดเชียงรำย 
 2. นำยกิตติ  ทิศสกุล   นำยกสมำคมสหพันธ์ท่องเที่ยวภำคเหนือจังหวัดเชียงรำย 
 3. นำยอภิชัย  โสภำพันธ์   บริษัท อภิชัยแทรเวล 
 คณะกรรมการพัฒนาหลักสูตร 

7.2.1 นำยอุดม  รูปดี   ผู้อ ำนวยกำรสถำบันกำรอำชวีศึกษำภำคเหนือ 2    ประธำนกรรมกำร 
7.2.2 นำยปริวิชญ์  ไชยประเสริฐ  ผู้อ ำนวยกำรวิทยำลัยอำชวีศึกษำเชียงรำย      รองประธำนกรรมกำร 
7.2.3 นำยมนัสชัย สุวรรณชยัโฆษิต ท ำหน้ำที่ผู้ช่วยผู้อ ำนวยกำรสถำบันกำรอำชีวศึกษำ กรรมกำร 
     ภำคเหนือ 2  
7.2.4 นำยศรำกร บุญปถัมภ์  รองผู้อ ำนวยกำรวิทยำลัยอำชีวศึกษำเชียงรำย กรรมกำร 

 7.2.5 นำยธนิด ภัคธนำเดชำนนท์  สถำบันกำรอำชีวศึกษำภำคเหนือ 2  กรรมกำร 
 7.2.5 นำยพีระพงษ์ ดวงสนิท  วิทยำลัยอำชีวศึกษำเชียงรำย   กรรมกำร 
 7.2.6 นำงฤทัยชนก ไผ่ผำด  วิทยำลัยอำชีวศึกษำเชียงรำย   กรรมกำร 
 7.2.7 นำงเสำวคนธ์ อำทนิตย์  วิทยำลัยอำชีวศึกษำเชียงรำย   กรรมกำร 
 7.2.8 นำงจงรักษ์  นำสี   วิทยำลัยอำชีวศึกษำเชียงรำย   กรรมกำร 
 7.2.9 นำงจำรุวรรณ กะวิเศษ  วิทยำลัยอำชีวศึกษำนครรำชสีมำ   กรรมกำร 
 7.2.10 นำงกุลิสรำ สุวรรณ  วิทยำลัยบริหำรธุรกิจและกำรท่องเที่ยวกรุงเทพ กรรมกำร 
 7.2.11 นำงวชิรำภรณ์ โลหะชำละ วิทยำลัยอำชีวศึกษำเชียงรำย    กรรมกำรและเลขำนุกำร 
 7.2.12 นำงสำวกันยำรัตน์ เหล่ำตระกูล วิทยำลัยเทคนิคตรัง        กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร 
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8. ประเภทวิชาอุตสาหกรรมสิ่งทอ 
   8.1 สาขาวิชาเทคโนโลยีสิ่งทอ 

 กรรมการที่ปรึกษา 
 1. นำงสำวอินดำ  แตงอ่อน  ผู้อ ำนวยกำรสถำบันกำรอำชีวศึกษำ ภำคกลำง ๔ 

 2. นำงสำวฉันทนำ  พิพัฒน์บรรณกิจ รองผู้อ ำนวยกำรสถำบันกำรอำชีวศึกษำ ภำคกลำง ๔  
ผู้ทรงคุณวุฒิ 

 1. นำยสุทธิ  พุ่มพิทักษ์   หัวหน้ำสำขำวิชำเทคโนโลยีสิง่ทอ (วิทยำลัยเทคนิคโพธำรำม) 
2. นำยบุญสืบ  ชมรัตน ์   บริษัท คู่ซุ่นเฮงหลีเท็กซ์ไทล์ จ ำกัด 

 3. นำยธำนินท์  มณีน้อย   บริษัท ไต้ง้วนอุตสำหกรรมสิ่งทอ จ ำกัด 
 4. นำยสุพล  นวลเพ็ง   บริษัท เท็กซ์อินโปร จ ำกัด 

คณะกรรมการพัฒนาหลักสูตร 
8.1.1 นำยชูศักดิ์  นำยะสุนทรกุล             ผู้อ ำนวยกำรวิทยำลัยเทคนิคโพธำรำม ประธำนกรรมกำร 
8.1.2 นำยสันต์  น่วมทนงค์  วิทยำลัยเทคนิคโพธำรำม             กรรมกำร 

 8.1.3 นำงสมบูรณ์  พุทธชัยยงค์            วิทยำลัยเทคนิคโพธำรำม             กรรมกำร  
8.1.๔ น.ส.พิศมัย  เทพเทียนชัย    วิทยำลัยเทคนิคโพธำรำม             กรรมกำร 
8.1.๕ นำงศิริรัตน์  เชื่อได้  วิทยำลัยเทคนิคโพธำรำม             กรรมกำร 
8.1.๖ น.ส.เมตตำ  แซ่อุ่ย   วิทยำลัยเทคนิคโพธำรำม             กรรมกำร 
8.1.๗ นำยมนต์ชัย  ควรนิยม  วิทยำลัยเทคนิคโพธำรำม             กรรมกำร 
8.1.๘ นำยสุทธ ิ พุ่มพิทักษ์  วิทยำลัยเทคนิคโพธำรำม     กรรมกำรและเลขำนุกำร 

8.2 สาขาวิชาเทคโนโลยีเครือ่งนุ่งห่ม 
กรรมการที่ปรึกษา 

 1. นำงสำวอินดำ  แตงอ่อน  ผู้อ ำนวยกำรสถำบันกำรอำชีวศึกษำ ภำคกลำง ๔ 
 2. นำงสำวฉันทนำ  พิพัฒน์บรรณกิจ รองผู้อ ำนวยกำรสถำบันกำรอำชีวศึกษำ ภำคกลำง ๔ 

ผู้ทรงคุณวุฒิ 
 1. นำงสุวภัทร  ขวัญสด   หัวหน้ำสำขำวิชำเทคโนโลยีเครื่องนุ่งห่ม (วิทยำลัยเทคนิคโพธำรำม) 

2. นำยวิรัตน์  เก็งช ี   ผู้จัดกำรโรงงำน Areeya Apparel 
 3. นำงอำรีรัตน์  เก็งชี   รองผู้จัดกำรโรงงำน Areeya Apparel 
 4. น.ส.พลอยนิศำ  มิตรเอ่ียม  บริษัท นันยำงกำร์เมนท์ จ ำกัด 

คณะกรรมการพัฒนาหลักสูตร 
8.2.1 นำยชูศักดิ์  นำยะสุนทรกุล           ผู้อ ำนวยกำรวิทยำลัยเทคนิคโพธำรำม ประธำนกรรมกำร 
8.2.2 น.ส.รจุำ  เชำวน์สวน  วิทยำลัยเทคนิคโพธำรำม             กรรมกำร 

 8.2.3 นำงวรรณำ  หมดมลทิน    วิทยำลัยเทคนิคโพธำรำม             กรรมกำร 
 8.2.4 น.ส.กุลณสร  วิเศษรจนำ  วิทยำลัยเทคนิคโพธำรำม             กรรมกำร   
8.2.๕ นำยสมประสงค์  สงษ์ทอง  วิทยำลัยอำชีวศึกษำนครปฐม            กรรมกำร 
8.2.๖ น.ส.โสภำ  อินทรสร  วิทยำลัยอำชีวศึกษำนครปฐม            กรรมกำร 
8.2.7 น.ส.พรรณี  สุคันธิน  วิทยำลัยอำชีวศึกษำสุพรรณบุรี            กรรมกำร 
8.2.๘ นำงสวุภัทร  ขวัญสด  วิทยำลัยเทคนิคโพธำรำม     กรรมกำรและเลขำนุกำร  
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 8.3 สาขาวิชาเคมีสิ่งทอ 
กรรมการที่ปรึกษา 

 1. นำงสำวอินดำ  แตงอ่อน  ผู้อ ำนวยกำรสถำบันกำรอำชีวศึกษำ ภำคกลำง ๔ 
 2. นำงสำวฉันทนำ  พิพัฒน์บรรณกิจ รองผู้อ ำนวยกำรสถำบันกำรอำชีวศึกษำ ภำคกลำง ๔ 

 ผู้ทรงคุณวุฒิ 
 1. นำยสุกิจ  อำจปักษำ              วิทยำลัยเทคนิคโพธำรำม 

2. นำยสุรัตน์ชัย  จิตต์ค้ ำคูณ  บริษัท รวมชัยฟอกย้อม จ ำกัด 
 3. นำงปำณิศรำ  น้อยเอก  บริษัท ทวีวัฒนำ เท็กซ์ไทล์ จ ำกัด  

คณะกรรมการพัฒนาหลักสูตร 
8.3.1 นำยชูศักดิ์  นำยะสุนทรกุล            ผู้อ ำนวยกำรวิทยำลัยเทคนิคโพธำรำม ประธำนกรรมกำร 
8.3.2 นำยไพฑูรย์  เชี่ยวสกุลวัฒนำ วิทยำลัยเทคนิคโพธำรำม    กรรมกำร   

 8.3.3 นำงบุญยิ่ง  จันทร์เปี่ยม    วิทยำลัยเทคนิคโพธำรำม    กรรมกำร 
8.3.๔ นำงพัชรินทร์  จันทร์สุข  วิทยำลัยเทคนิคโพธำรำม    กรรมกำร 
8.3.๕ นำยธวัชชัย  อินทเสน  วิทยำลัยเทคนิคโพธำรำม    กรรมกำร 
8.3.๖ น.ส.ชุติมำ  ก ำนิจอุย  วิทยำลัยเทคนิคโพธำรำม    กรรมกำร 
8.3.๗ น.ส. วัลลภำ  จันทร์เพ็ญ  วิทยำลัยเทคนิคโพธำรำม    กรรมกำร 
8.3.๘ นำยอ ำพัน  บุญฤทธิ์รุ่งโรจน์ วิทยำลัยเทคนิคโพธำรำม    กรรมกำร 
8.3.๙ . นำยสุกิจ  อำจปักษำ  วิทยำลัยเทคนิคโพธำรำม     กรรมกำรและเลขำนุกำร 

9. ประเภทวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

9.1 สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
กรรมการที่ปรึกษา 

 1. นำยบุญเลิศ  ห้ำวหำญ   ผู้อ ำนวยกำรสถำบันกำรอำชีวศึกษำภำคเหนือ 
 ผู้ทรงคุณวุฒิ 
 1. นำยณรงค์  ตนำนุวัฒน์  ประธำนหอกำรค้ำกิตติมศักดิ์จังหวัดเชียงใหม่ 
 2. นำยรำเมศวร์  ศิลปะพรหม  กรรมกำรผู้จัดกำรบริษัท ซอฟต์สแควร์ 1999 จ ำกัด 
 3. นำยพงษ์ศักดิ์  อริยจิตไพศำล  ผู้จัดกำรส ำนักงำนส่งเสริมเศรษฐกิจดิจะทัล (DEPA)  

สำขำเชียงใหม่ 
คณะกรรมการพัฒนาหลักสูตร 

 9.1.1 นำยไพบูลย์  วงศ์ยิ้มย่อง  ผู้อ ำนวยกำรวิทยำลัยเทคนิคเชียงใหม่ ประธำนกรรมกำร 
 9.1.2 นำยอรรถกฤต อินทะโย  รองผู้อ ำนวยกำรวิทยำลัยเทคนิคเชียงใหม่     รองประธำนกรรมกำร 
 9.1.3 นำยไพศำล  จันทร์ไชย  วิทยำลัยเทคนิคเชียงใหม่    กรรมกำร 
 9.1.4 นำยกิติพงษ์  พงษ์จ ำปำ  วิทยำลัยเทคนิคเชียงใหม่    กรรมกำร 
 9.1.5 นำยนิยม  ฉินตระกูล  วิทยำลัยเทคนิคเชียงใหม่    กรรมกำร 

9.1.6 นำยธนบัตร   อัศวบุญมี  วิทยำลัยเทคนิคภูเก็ต    กรรมกำร 
 9.1.7 นำยธวัชชัย   สำเกต ุ  วิทยำลัยอำชีวศึกษำเชียงรำย   กรรมกำร
 9.1.8 นำยสำโรจน์   เพ็งบุญ  วิทยำลัยเทคนิคอุดรธำนี    กรรมกำร 
 9.1.9 นำยนพดล  มำจำก  วิทยำลัยสำรพัดช่ำงเพชรบูรณ์   กรรมกำร 
 9.1.10 นำงสำยชล  สุขนิ่ม  วิทยำลัยเทคนิคสัตหีบ    กรรมกำร 
  
  



-40- 
 

9.1.11 นำยพนม  บุญไพร  วิทยำลัยเทคนิคสุรำษฎร์ธำนี   กรรมกำร 
9.1.12 นำยจ ำรูญ  กำพย์ไกรแก้ว  วิทยำลัยเทคนิคขอนแก่น    กรรมกำร 

 9.1.13 นำงสำวปิติยำ อำจชัยขำญ วิทยำลัยอำชีวศึกษำแพร่    กรรมกำร 
9.1.14 นำยสุรีรัตน์  ทักษะวสุ  วิทยำลัยสำรพัดช่ำงเชียงใหม่   กรรมกำร 

 9.1.15 นำยจุฑำกรณ์  สัมปชัญญสถิตย์ วิทยำลัยเทคนิคเชียงใหม่                กรรมกำรและเลขำนุกำร 
 9.1.16 นำงสำวขวัญดำรินทร์ จิตรหำญ วิทยำลัยเทคนิคเชียงใหม่         กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร 

9.1.17 นำงสำวกัญญำ ทำระนัด  วิทยำลัยเทคนิคเชียงใหม่        กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร 
 

ให้คณะกรรมกำรมีหน้ำที่ วำงแผนด ำเนินกำรจัดประชุมพัฒนำหลักสูตรระดับประกำศนียบัตร
วิชำชีพ (ปวช.) พุทธศักรำช 2560 ในประเภทวิชำอุตสำหกรรม พำณิชยกรรม คหกรรม ศิลปกรรม 
เกษตรกรรมและประมง อุตสำหกรรมท่องเที่ยว อุตสำหกรรมสิ่งทอ และเทคโนโลยีสำรสนเสทศและกำรสื่อสำร 
ให้เป็นไปตำมวัตถุประสงค์ของโครงกำรอย่ำงมีประสิทธิภำพ  ถูกต้องตำมระเบียบของทำงรำชกำร  และสรุป
รำยงำนผลกำรด ำเนินงำนโครงกำรฯ       ให้ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอำชีวศึกษำทรำบต่อไป 

 

   ทั้งนี้   ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 
       

 สั่ง   ณ  วันที่  27  มีนำคม  พ.ศ. 2560 
     
                 

  



     
 

 
 
 

ค ำสั่งส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอำชีวศึกษำ 
ที่  427  /2560 

เรื่อง   แต่งตั้งคณะกรรมกำรพัฒนำหลักสูตรประกำศนียบัตรวิชำชีพ พุทธศักรำช 2560 
(เพ่ิมเติม)  

 
 ตำมที่ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอำชีวศึกษำได้ใช้หลักสูตรประกำศนียบัตรวิชำชีพ พุทธศักรำช 

2556 และส ำนักมำตรฐำนกำรอำชีวศึกษำและวิชำชีพได้ด ำเนินกำรประเมินผลกำรใช้หลักสูตรประกำศนียบัตรวิชำชีพ 
พุทธศักรำช 2556 เสร็จเรียบร้อยแล้วนั้น บัดนี้ครบก ำหนดที่จะต้องด ำเนินกำรพัฒนำหลักสูตรประกำศนียบัตรวิชำชีพ
ตำมประกำศกระทรวงศึกษำธิกำร เรื่อง มำตรฐำนคุณวุฒิอำชีวศึกษำระดับประกำศนียบัตรวิชำชีพ  ได้ก ำหนดให้
ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอำชีวศึกษำ สถำบันกำรอำชีวศึกษำและสถำนศึกษำจัดให้มีกำรประเมินเพ่ือพัฒนำหลักสูตรที่
อยู่ในควำมรับผิดชอบอย่ำงต่อเนื่อง อย่ำงน้อยทุก 5 ปีนั้น  

เพ่ือให้กำรด ำเนินงำนกำรพัฒนำหลักสูตรประกำศนียบัตรวิชำชีพ พุทธศักรำช ๒๕๖0 ในประเภทวิชำ
อุตสำหกรรม พณิชยกรรม ศิลปกรรม คหกรรม เกษตรกรรมและประมง อุตสำหกรรมท่องเที่ยว อุตสำหกรรมสิ่งทอ และ
เทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำร รวมทั้งสิ้น ๕7 สำขำวิชำ ให้มีเนื้อหำที่ทันสมัย สอดคล้องเป็นไปตำมแนวนโยบำย
กำรจัดกำรอำชีวศึกษำกรอบมำตรฐำนคุณวุฒิแห่งชำติ มำตรฐำนคุณวุฒิอำชีวศึกษำระดับประกำศนียบัตรวิชำชีพ  
ตลอดจนสอดคล้องกับมำตรฐำนอำชีพและคุณวุฒิวิชำชีพของสถำบันคุณวุฒิวิชำชีพ (สคช.)  และสอดคล้องกับมำตรฐำน
ฝีมือแรงงำนตำมที่กระทรวงแรงงำนก ำหนด สำมำรถตอบสนองควำมต้องกำรของสถำนประกอบกำร ตลำดแรงงำน 
ชุมชน และท้องถิ่น ซึ่งกำรพัฒนำหลักสูตรครั้งนี้จะต้องด ำเนินกำรทบทวนเนื้อหำสำระในหลักสูตรเพ่ือให้ผู้เรียนมีควำมรู้
พ้ืนฐำนในงำนอำชีพ มีสมรรถนะตรงตำมมำตรฐำนกำรศึกษำวิชำชีพของแต่ละสำขำวิชำ เพ่ือให้สำมำรถทัดเทียมกับ
มำตรฐำนสำกลได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ จึงขอแต่งตั้งคณะกรรมกำรพัฒนำหลักสูตรประกำศนียบัตรวิชำชีพ พุทธศักรำช 
2560  (เพ่ิมเติม) ประกอบด้วย ผู้มีรำยนำมดังต่อไปนี้ 
 

สถาบันการอาชีวศึกษากรุงเทพมหานคร 
คณะกรรมการอ านวยการ  
 1. นำงสำวชมพูนุช  บังบังศร ผู้อ ำนวยกำรสถำบันกำรอำชีวศึกษำกรุงเทพมหำนคร            ประธำนกรรมกำร 

2. นำงอุมำพร  ไชยจ ำเริญ รองผู้อ ำนวยกำรสถำบันกำรอำชีวศึกษำกรุงเทพมหำนคร   รองประธำนกรรมกำร 
3. นำงสิริรักษ์  รัชชุศำนติ กรรมกำรสภำสถำบันกำรอำชีวศึกษำกรุงเทพมหำนคร    กรรมกำร 
4. นำงสำวจริยำ  สุทธิเดช อนุกรรมกำรวิชำกำร สถำบันกำรอำชีวศึกษำกรุงเทพมหำนคร   กรรมกำร 
5. นำยสุชำติ  กิจพิทักษ์ อนุกรรมกำรวิชำกำร สถำบันกำรำอำชีวศึกษำกรุงเทพมหำนคร   กรรมกำร 
6. นำยสุรพล  จิรวรเดช ผู้ช่วยผู้อ ำนวยกำรสถำบันกำรอำชีวศึกษำกรุงเทพมหำนคร    กรรมกำร 

 

สาขาวิชาเสริมสวย 
คณะกรรมการอ านวยการ  

1.นำยณัฐกิตติ ์  ศรีสงศักดิ์ธนำ    ผู้อ ำนวยกำรวิทยำลัยสำรพัดช่ำงสมุทรปรำกำร       ประธำนกรรมกำร 

    2. นำยสมปอง    สิขเรศ             รองผู้อ ำนวยกำร ฝ่ำยพัฒนำกิจกำรนักเรียนนักศึกษำ         กรรมกำร 

    3. นำยธนกฤต    แย้มเผื่อน         รองผู้อ ำนวยกำร ฝ่ำยแผนงำนและควำมร่วมมือ               กรรมกำร 

    4. นำงอุบล        สำรำกิจ           รองผู้อ ำนวยกำร ฝ่ำยบริหำรทรัพยำกรและฝ่ำยวชิำกำร      กรรมกำรและเลขำนุกำร 

/ผู้ทรงคุณวุฒ.ิ.. 
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ผู้ทรงคุณวุฒิ 
1. นำยณัฐกิตต์  ศรีสงศักดิ์ธนำ    ผู้อ ำนวยกำรวิทยำลัยสำรพัดช่ำงสมุทรปรำกำร         ประธำนกรรมกำร 
2. ดร.สมศักดิ์  ชลำชล  ประธำนที่ปรึกษำโรงเรียนเสริมสวยชลำชล     รองประธำนกรรมกำร 
3. นำยอำดัม  สะเล็ม  โรงเรียนออกแบบทรงผมอำดัม (ส ำโรง)          กรรมกำร 
4. นำงดุสิตำ  ศุภผลำ  สถำบันออกแบบทรงผมโอเอซิส ซำลอน          กรรมกำร 
5. ผู้อ ำนวยกำรส ำนักมำตรฐำนกำรอำชีวศึกษำและวิชำชีพ            กรรมกำร 
6. หัวหน้ำหน่วยศึกษำนิเทศก์               กรรมกำร 
7. ผู้อ ำนวยกำรส ำนักพัฒนำมำตรฐำนและทดสอบฝีมือแรงงำน           กรรมกำร 
8. นำงอุษำ  ศิริสนธิวรรธน นักวิชำกำรพัฒนำฝีมือแรงงำน           กรรมกำร 
9. นำยนิธิวชัร์  ศิริปริยพงศ์ ผู้อ ำนวยกำรส ำนักประเมินสมรรถนะ สถำบนัคุณวุฒิวิชำชีพ (องค์กำรมหำชน)       กรรมกำร 
10. นำงสำววรำกร  ธนสูนธิ์       นักวชิำกำรประเมินผล ส ำนกัประเมินสมรรถนะสถำบนัคุณวฒุิวิชำชีพ (องค์กำรมหำชน) กรรมกำร 
 

คณะกรรมการพัฒนาหลักสูตร 

1.1 นำยณัฐกิตต์  ศรีสงศักดิ์ธนำ  ผู้อ ำนวยกำรวิทยำลัยสำรพัดช่ำงสมุทรปรำกำร        ประธำนกรรมกำร 
1.2 นำยประเสริฐ  ด ำทิพย์ วิทยำลัยสำรพัดช่ำงตรัง                     กรรมกำร 
1.3 นำงพรจันทร์  โขมะพัฒน์ วิทยำลัยสำรพัดช่ำงอุบลรำชธำนี           กรรมกำร 
1.4 นำงสำวดวงนภำ  ใยบัว วิทยำลัยสำรพัดช่ำงแพร่            กรรมกำร 
1.5 นำงสำววรำภรณ์  โอภำโส วิทยำลัยสำรพัดช่ำงจันทบุรี                     กรรมกำร
1.6 นำงจิรัชญำ  แก้วไทรหงวน วิทยำลัยสำรพัดช่ำงบรรหำร-แจ่มใส          กรรมกำร 
1.7 นำงสำววชิชุตำ อนันตะ วิทยำลัยสำรพัดช่ำงอุดรธำนี           กรรมกำร 
1.8 นำงกำญจนำ  ปันจันทึก วิทยำลัยสำรพัดช่ำงสมุทรปรำกำร           กรรมกำร 
1.9 นำยระพีพัฒน์  ศรีทะ วิทยำลัยสำรพัดช่ำงสมุทรปรำกำร           กรรมกำร
1.10 นำงทักษิณำ  เมืองเกลี้ยง วิทยำลัยสำรพัดช่ำงสมุทรปรำกำร           กรรมกำร
1.11 นำงสำววชิชญำภำ ศรพีรม วิทยำลัยสำรพัดช่ำงสมุทรปรำกำร           กรรมกำร
1.12 นำงอุบล  สำรำกิจ  รองผู้อ ำนวยกำรวิทยำลัยสำรพัดช่ำงสมุทรปรำกำร          กรรมกำรและเลขำนุกำร 
1.13 นำยศักดิ์  ศศิกุลกมล วิทยำลัยสำรพัดช่ำงสมุทรปรำกำร               กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร 
 

สาขาวิชาออกแบบนิเทศศิลป์ 
ผู้ทรงคุณวุฒิ 
1. นำยไพฑูรย์ ศรีพลพร  ที่ปรึกษำฝ่ำยศิลป์ บ.เมศิเจอนัล จ ำกัด 
คณะกรรมการพัฒนาหลักสูตร 
1.1 นำงสำวสุมดี  อ่ิมแก้ว ผู้อ ำนวยกำรวิทยำลัยอำชีวศึกษำเสำวภำ          ประธำนกรรมกำร 
1.2 นำงสำวกฤติญำ  วังหอม รองผู้อ ำนวยวิทยำลัยอำชีวศึกษำเสำวภำ     รองประธำนกรรมกำร 

1.3 นำยวิชัย  จินดำไพโรจน์ วิทยำลัยอำชีวศึกษำเสำวภำ                     กรรมกำร 
1.4 นำยนพรัตน์  รัตนมงคลพร วิทยำลัยอำชีวศึกษำเสำวภำ                              กรรมกำร 
1.5 นำงสำวนริศรำ  เคนแสง วิทยำลัยอำชีวศึกษำเสำวภำ            กรรมกำรและเลขำนุกำร 
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ให้คณะกรรมกำรมีหน้ำที่ วำงแผนด ำเนินกำรจัดประชุมพัฒนำหลักสูตรระดับประกำศนียบัตรวิชำชีพ 

(ปวช.) พุทธศักรำช 2560 ในประเภทวิชำอุตสำหกรรม พำณิชยกรรม คหกรรม ศิลปกรรม เกษตรกรรมและประมง 
อุตสำหกรรมท่องเที่ยว อุตสำหกรรมสิ่งทอ และเทคโนโลยีสำรสนเสทศและกำรสื่อสำร ให้เป็นไปตำมวัตถุประสงค์ของ
โครงกำรอย่ำงมีประสิทธิภำพ  ถูกต้องตำมระเบียบของทำงรำชกำร  และสรุปรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนโครงกำรฯ       
ให้ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอำชีวศึกษำทรำบต่อไป 

 

   ทั้งนี้   ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 
       

 สั่ง   ณ  วันที่    27     มีนำคม  พ.ศ. 2560 
                                                     
       



 
 
 
 
 

ค ำสั่งส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอำชีวศึกษำ 
ที่  17  /2561 

เรื่อง   แต่งตั้งคณะกรรมกำรเฉพำะกิจเพ่ือพิจำรณำกลั่นกรองหลักสูตรฐำนสมรรถนะ ระดับประกำศนียบัตรวิชำชีพ  
พุทธศักรำช 2560 

 
ตำมที่ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอำชีวศึกษำได้ ใช้หลักสูตรประกำศนียบัตรวิชำชีพ พุทธศักรำช 

2556 และส ำนักมำตรฐำนกำรอำชีวศึกษำและวิชำชีพได้ด ำเนินกำรจัดท ำหลักสูตรประกำศนียบัตรวิชำชีพ 
พุทธศักรำช 2560 เสร็จเรียบร้อยแล้วนั้น เพ่ือให้หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช ๒๕๖0 ในประเภทวิชา
อุตสาหกรรม พณิชยกรรม ศิลปกรรม คหกรรม เกษตรกรรมและประมง อุตสาหกรรมท่องเที่ยว อุตสาหกรรมสิ่งทอ 
และเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และประเภทวิชาอุตสาหกรรมบันเทิง มีเนื้อหาที่ทันสมัย สอดคล้องเป็นไป
ตามแนวนโยบายการจัดการอาชีวศึกษากรอบมาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติ มาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษาระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ  ตลอดจนสอดคล้องกับมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพของสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (สคช.) 
และสอดคล้องกับมาตรฐานฝีมือแรงงานตามที่กระทรวงแรงงานก าหนด สามารถตอบสนองความต้องการของสถาน
ประกอบการ ตลาดแรงงาน ชุมชน และท้องถิ่น ซึ่งเป็นไปตามพระราชบัญญัติอาชีวศึกษา พ.ศ.2551 มาตรา 9    
ซึ่งก าหนดให้การจัดการอาชีวศึกษาและการฝึกอบรมอาชีพตามมาตรา 6 มาตรา 7 และมาตรา 8 ให้จัดตามหลักสูตร
ที่คณะกรรมการการอาชีวศึกษาก าหนด ส านักมาตรฐานการอาชีวศึกษาและวิชาชีพเห็นสมควรแต่งตั้งคณะกรรมการ
เฉพาะกิจเพ่ือพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรฐานสมรรถนะ ระดับประกำศนียบัตรวิชำชีพ พุทธศักรำช 2560 
ประกอบด้วย   ผู้มีรายนามดังต่อไปนี้ 
ที่ปรึกษา 
1. นำยสุเทพ  ชิตยวงษ์   เลขำธิกำรคณะกรรมกำรกำรอำชีวศึกษำ   
2. นำยประชำคม  จันทรชิต           รองเลขำธิกำรคณะกรรมกำรกำรอำชีวศึกษำ       
3. นำยวณิชย์ อ่วมศรี   ผู้ช ำนำญกำรด้ำนกำรพัฒนำและยกระดับคุณภำพ                 
                  กำรจัดกำรเรียนกำรสอนและมำตรฐำนสถำนศึกษำอำชวีศึกษำ 
4. นำงศิริพรรณ  ชุมนุม                       ผู้ช ำนำญกำรด้ำนกำรพัฒนำสถำบันกำรอำชีวศึกษำ  ครู และระบบวิจัย 

และนวัตกรรมอำชีวศึกษำ และกำรพัฒนำสถำนศึกษำไปสู่มำตรฐำนสำกล 
5..  นำงเจิดฤด ี ชนิเวโรจน ์   ผู้อ ำนวยกำรส ำนักมำตรฐำนกำรอำชีวศึกษำและวิชำชีพ        
คณะกรรมการด าเนินงานและคณะกรรมการวิชาการ 
1.  นำงศิริพรรณ  ชุมนุม       ที่ปรึกษำบริหำรโครงกำร             ประธำนกรรมกำร 
2.  นำยวณิชย์  อ่วมศรี  ที่ปรึกษำบริหำรโครงกำร         รองประธำนกรรมกำร 
3. นำงเจิดฤดี  ชินเวโรจน ์  ผู้อ ำนวยกำรส ำนักมำตรฐำนกำรอำชีวศึกษำและวชิำชีพ   รองประธำนกรรมกำร 
4. นำงผ่องพรรณ  จรัสจินดำรัตน์  หัวหน้ำหน่วยศึกษำนิเทศก์              กรรมกำร 
5. นำยชำตรี  ชนำนำฎ  หน่วยศึกษำนิเทศก์               กรรมกำร 
6. นำงสำวโสภี  นิลรักษ์  หน่วยศึกษำนิเทศก์        กรรมกำร 
7  นำยประพนธ์  จุนทวิเทศ      หน่วยศึกษำนิเทศก์     กรรมกำร 
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8. นำงวิยดำ  วัฒนำเมธ ี  หน่วยศึกษำนิเทศก์               กรรมกำร  

  9. นำยวชิัย จิตมำลีรัตน์       หน่วยศึกษำนิเทศก์      กรรมกำร
10. นำงสำวประไพพิศ เกษพำนิช       หน่วยศึกษำนิเทศก์      กรรมกำร
11. นำงศศิธร กุลสิริสวัสดิ์        หน่วยศึกษำนิเทศก์      กรรมกำร
12. นำงสำวโสภิดำ ลิ้มวัฒนำพันธ์       หน่วยศึกษำนิเทศก์      กรรมกำร
13. นำงพันธ์ทวี  สหะรัตน์   หน่วยศึกษำนิเทศก์     กรรมกำร
14. นำงสำวดุษฎี  น้อยใจบุญ  หน่วยศึกษำนิเทศก์     กรรมกำร
15. นำงทิพวฺรรณ์  วงศ์วิเชียร  ส ำนักมำตรฐำนกำรอำชีวศึกษำและวิชำชีพ             กรรมกำร
16. นำงสำวสมปอง ตุ้มวำรี  ส ำนักมำตรฐำนกำรอำชีวศึกษำและวิชำชีพ   กรรมกำร
17. นำงสำวจุติมำ เกรียงเดชำสันติ  ส ำนักมำตรฐำนกำรอำชีวศึกษำและวิชำชีพ             กรรมกำร
18. นำงสำวกรรณิกำร์ มันตำภรณ์  ส ำนักมำตรฐำนกำรอำชีวศึกษำและวิชำชีพ             กรรมกำร
19. นำงสำวฐิตำภำ  รำตรีวิจติร์  ส ำนักมำตรฐำนกำรอำชีวศึกษำและวิชำชีพ             กรรมกำร
20. นำงสำวชื่นจิตร์  อกตั๋น  ส ำนักมำตรฐำนกำรอำชีวศึกษำและวิชำชีพ             กรรมกำร
21. นำงสำววภิำดำ  ตระกูลโต  ส ำนักมำตรฐำนกำรอำชีวศึกษำและวิชำชีพ             กรรมกำร
22. นำงสำวนันทำ  ยิ้มศรี   ส ำนักมำตรฐำนกำรอำชีวศึกษำและวิชำชีพ             กรรมกำร
23. นำยศิวำวุธ  แสงสวำสด์ิ  ส ำนักมำตรฐำนกำรอำชีวศึกษำและวิชำชีพ             กรรมกำร
24. นำยศรัทธำ  บุญรอด   ส ำนักมำตรฐำนกำรอำชีวศึกษำและวิชำชีพ             กรรมกำร 
25. นำยโชคอนันต์  รักษำภักดี  ส ำนักมำตรฐำนกำรอำชีวศึกษำและวิชำชีพ             กรรมกำร 
26. นำงสำวสุธิดำ  ภักดีบุญ  ส ำนักมำตรฐำนกำรอำชีวศึกษำและวิชำชีพ             กรรมกำร 
27. นำงสำวธัญภำ  ยศพลพิพัฒน์  ส ำนักมำตรฐำนกำรอำชีวศึกษำและวิชำชีพ             กรรมกำร 
28. นำงสุภัทรำ ศรีทอง   ส ำนักมำตรฐำนกำรอำชีวศึกษำและวิชำชีพ             กรรมกำร
29. นำงสำวพรรษชล  ทองคุ่ย  ส ำนักมำตรฐำนกำรอำชีวศึกษำและวิชำชีพ     กรรมกำรและเลขำนุกำร
30. นำงสำวอำรี  โอสถจันทร์  ส ำนักมำตรฐำนกำรอำชวีศึกษำและวิชำชีพ      กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร
31. นำยสุธำดำ  อำภำประเทือง  ส ำนักมำตรฐำนกำรอำชวีศึกษำและวิชำชีพ       กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร
32. นำยณัฐพงศ์  แดงหล้ำ   ส ำนักมำตรฐำนกำรอำชวีศึกษำและวิชำชีพ        กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร
33. นำยภำนุรังสรรค์  แป้นแก้ว  ส ำนักมำตรฐำนกำรอำชวีศึกษำและวิชำชีพ        กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร
34. นำงสำววรรณธิดำ  พวยพุ้ง  ส ำนักมำตรฐำนกำรอำชวีศึกษำและวิชำชีพ        กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร 

 ประเภทวิชาอุตสาหกรรม 
คณะกรรมการกลั่นกรองสาขาวิชาช่างยนต์ 
1. นำยสุคนธ์  นำเมืองรักษ์  ผู้อ ำนวยกำรวิทยำลัยอำชีวศึกษำมหำสำรคำม ประธำนกรรมกำร 
2. นำยสุชำติ  กิจพิทักษ์   ผู้ทรงคุณวุฒิด้ำนหลักสูตร     กรรมกำร 
3. ผู้แทนสถำบันคุณวุฒิวิชำชีพ (องค์กำรมหำชน)                 กรรมกำร 
4. นำยเลอพงษ ์แตงเนียม  กรมพัฒนำฝีมือแรงงำน     กรรมกำร 
5. คุณนรินทร์  ศิริ   ศูนย์กำรศึกษำและฝึกอบรมโตโยต้ำ จ.ฉะเชิงเทรำ  กรรมกำร 
6. คุณสมศักดิ์  โตแสง   บริษัทฮอนด้ำ ออโตโมบิล (ประเทศไทย)จ ำกัด   กรรมกำร 
7. นำยถำวร  อู่ทรัพย์   วิทยำลัยเทคนิคกำฬสินธุ์      กรรมกำรและเลขำนุกำร 
คณะกรรมการกลั่นกรองสาขาวิชาช่างกลโรงงาน  
1. นำยสมศักดิ์ บุญโพธิ์   ผู้อ ำนวยกำรสถำบันกำรอำชีวศึกษำภำคกลำง 5  ประธำนกรรมกำร 
2. นำยสุชำติ  กิจพิทักษ์   ผู้ทรงคุณวุฒิด้ำนหลักสูตร           กรรมกำร 
3. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.อนุชำ วัฒนำภำ มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้ำธนบุรี   กรรมกำร 
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4. นำยบรรเจิด  ดอนเนตรงำม  สถำบันคุณวุฒิวิชำชีพ     กรรมกำร 
5. นำยเอกชัย  พรรณบัตร  ส ำนักงำนพัฒนำฝีมือแรงงำนกำญจนบุรี   กรรมกำร 
6. นำยศรำยุทธ  ทองอุทัย  สถำบันกำรอำชีวศึกษำภำคกลำง 5    กรรมกำรและเลขำนุกำร 
คณะกรรมการกลั่นกรองสาขาวิชาช่างเชื่อมโลหะ   
1. นำยสมชำย  ธ ำรงสุข   ผู้อ ำนวยกำรสถำบันกำรอำชีวศึกษำภำคตะวันออก ประธำนกรรมกำร 
2. นำยอุดมศักดิ์ ธัญญรักษ์  ผู้ทรงคุณวุฒิด้ำนหลักสูตร     กรรมกำร 
3. นำยวัชรพงษ์  มุขเชิด   สถำบันพัฒนำฝีมือแรงงำนภำค 1 สมุทรปรำกำร  กรรมกำร 
4. นำยมำนะ  ธัญญวำส   วิศวกรอิสระ      กรรมกำร 
5. นำยปิยะชำติ  อเนกกิจสมบูรณ์  บริษัท ไทย เค.บอยเลอร์ จ ำกัด    กรรมกำร 
6. นำยวุฒิพงศ์ อินทิแสง   วิทยำลัยเทคนิคดอนเมือง     กรรมกำร 
7. นำยประทีป  ระงับทุกข์  วิทยำลัยเทคนิคนครนำยก      กรรมกำรและเลขำนุกำร 
คณะกรรมการกลั่นกรองสาขาวิชาช่างเขียนแบบเครื่องกล  
1. นำยทวีศักดิ์  คิ้วทอง   ผู้อ ำนวยกำรวิทยำลัยเทคนิคสมุทรปรำกำร  ประธำนกรรมกำร 
2. นำยชำตรี  ชนำนำฎ   หน่วยศึกษำนิเทศก์     กรรมกำร 
3. ผู้แทนสถำบันคุณวุฒิวิชำชีพ (องค์กำรมหำชน)       กรรมกำร 
4. ผู้แทนกรมพัฒนำฝีมือแรงงำน         กรรมกำร 
5. ผู้แทนสถำนประกอบกำร         กรรมกำร 
6. นำยสุทธิรักษ์  กำจหำญ  วิทยำลัยเทคนิคนครรำชสีมำ    กรรมกำร 
7. นำยสุริยำ  แก้วมณี   วิทยำลัยเทคนิคสมุทรปรำกำร     กรรมกำรและเลขำนุกำร 
คณะกรรมการกลั่นกรองสาขาวิชาช่างซ่อมบ ารุง  
1. นำยธีระ นรสิงห ์    ผู้อ ำนวยกำรวิทยำลัยเทคนิคสระบุรี  ประธำนกรรมกำร 
2. นำยอุดมศักดิ์  ธัญญรักษ์  ผู้ทรงคุณวุฒิด้ำนหลักสูตร     กรรมกำร 
3. ผู้แทนสถำบันคุณวุฒิวิชำชีพ (องค์กำรมหำชน)       กรรมกำร 
4. นำยนพรัตน์  ตินำนพ   สถำบันพัฒนำฝีมือแรงงำนสระบุรี    กรรมกำร 
5. นำยอำสณรงค์  เตชะสัมมำ  บริษัทเทยิน (ประเทศไทย) จ ำกัด    กรรมกำร 
6. นำยชิษณุพล  ขำวสะอำด  บริษัท เบทำโกร จ ำกัด     กรรมกำร 
7. นำยแมนฤทธิ์ บุญเย็น   วิทยำลัยเทคนิคท่ำหลวงซิเมนต์ไทยอนุสรณ์   กรรมกำร 
8. นำยศุภชัย  จันทรเกตุ   วิทยำลัยเทคนิคสระบุรี      กรรมกำรและเลขำนุกำร 
คณะกรรมการกลั่นกรองสาขาวิชาเมคคาทรอนิกส์    
1. นำยณรงค์  สุขเจริญ   รองผู้อ ำนวยกำรวิทยำลัยเทคนิคพัทยำ   ประธำนกรรมกำร 
2. นำยวิรัช  คุณำวุฒิ   ผู้ทรงคุณวุฒิด้ำนหลักสูตร     กรรมกำร 
3. ผู้แทนสถำบันคุณวุฒิวิชำชีพ (องค์กำรมหำชน)        กรรมกำร 
4. ผู้แทนกรมพัฒนำฝีมือแรงงำน          กรรมกำร 
5. นำยเสมำ  พูลเวช   เอสซีจี เคมิคอลส์      กรรมกำร 
6. นำยสุบิน  รักชื่อ   บริษัท เมส ออโตเมชั่น จ ำกัด    กรรมกำร 
7. นำยสมนึก  ด ำนุ้ย   วิทยำลัยเทคนิคมีนบุรี      กรรมกำร 
8. นำยสมบัติ  อินยิน   วิทยำลัยเทคนิคสัตหีบ       กรรมกำรและเลขำนุกำร 
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คณะกรรมการกลั่นกรองสาขาวิชาช่างก่อสร้าง  
1. นำยสมคิด  จีนจรรยำ   ผู้ทรงคุณวุฒิ     ประธำนกรรมกำร 
2. นำงพรชนก  จันทร์คง   บริษัท เอสซีจี ซีเมนต์-ผลิตภณัฑ์ก่อสร้ำง จ ำกัด  กรรมกำร 
3. นำยธีร์  บุญวำสนำ   บริษัทอยุธยำสร้ำงบ้ำน จ ำกัด    กรรมกำร 
4. ผู้แทนสถำบันคุณวุฒิวิชำชีพ (องค์กำรมหำชน)       กรรมกำร 
5. ผู้แทนกรมพัฒนำฝีมือแรงงำน         กรรมกำร 
6. นำยวิชัย  คุ้มมณี   วิทยำลัยเทคนิคดุสิต     กรรมกำร 
7. นำยเอกอนันต์  หวังนิเวศน์กุล  วิทยำลัยเทคนิคดุสิต      กรรมกำรและเลขำนุกำร 
คณะกรรมการกลั่นกรองสาขาวิชาโยธา  
1. นำยภักดี  ธุรเจน   ผู้อ ำนวยกำรสถำบันกำรอำชีวศึกษำภำคใต้ 1         ประธำนกำรมกำร 
2. ผู้แทนสถำบันคุณวุฒิวิชำชีพ (องค์กำรมหำชน)       กรรมกำร 
3. ผู้แทนกรมพัฒนำฝีมือแรงงำน         กรรมกำร 
4. นำยยิ่งยศ  เย้ำดุสิต   ส ำนักงำนทำงหลวงชนบทจังหวัดนครศรีธรรมรำช  กรรมกำร 
5. นำยรำชิน  โอทอง   ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัด ซีซีจักรกลและก่อสร้ำง   กรรมกำร 
6. นำยพยงค์  เชตวรรณ์   วิทยำลัยเทคนิคนครศรีธรรมรำช    กรรมกำร 
7. นำยสุรินทร์  บุญสนอง   สถำบันกำรอำชีวศึกษำภำคใต้ 1     กรรมกำรและเลขำนุกำร 
คณะกรรมการกลั่นกรองสาขาวิชาสถาปัตยกรรม  
1. นำยสำคม  คันธโกวิธ   ผู้อ ำนวยกำรวิทยำลัยเทคนิครำชสิทธำรำม  ประธำนกรรมกำร 
2. นำยสุวัฒน์  รัตนปริคณน์  ผู้ทรงคุณวุฒิ      กรรมกำร 
3. ผู้แทนสถำบันคุณวุฒิวิชำชีพ (องค์กำรมหำชน)       กรรมกำร 
4. ผู้แทนกรมพัฒนำฝีมือแรงงำน         กรรมกำร 
5. นำยทรงพจน์  สำยสืบ   สมำคมสถำปนิกสยำมในพระบรมรำชูปถัมภ์  กรรมกำร 
6. นำยปริญญำ  มรรคสิริสุข  บริษัท 52 ไอร์แลนด์ จ ำกัด    กรรมกำร 
7. นำยวรฐ  อัศวลำภสกุล  วิทยำลัยเทคนิคดุสิต     กรรมกำร 
8. นำยปิยฉัตร  ไตรแสง  วิทยำลัยเทคนิคหนองคำย      กรรมกำรและเลขำนุกำร 
คณะกรรมการกลั่นกรองสาขาวิชาเครื่องเรือนและตกแต่งภายใน  
1. นำยสุวัฒน์  รัตนปริคณน์  ผู้ทรงคุณวุฒิ     ประธำนกรรมกำร 
2  ผู้แทนสถำบันคุณวุฒิวิชำชีพ (องค์กำรมหำชน)       กรรมกำร 
4. ผู้แทนกรมพัฒนำฝีมือแรงงำน         กรรมกำร 
5. ผู้แทนสมำคมสถำปนิกสยำมในพระบรมรำชูปถัมภ์      กรรมกำร  
6. นำยสุพจน์ วิทโยดม   บริษัท สยำมเมจิกแลนด์ จ ำกัด    กรรมกำร 
7 .นำยวรวุฒ ิ บุญทำ   บริษัท พีเอสพี เฟอร์นิเจอร์แอนด์ดีไซดี จ ำกัด  กรรมกำร 
8. นำยศิระ  จันทร์สวำสดิ์  วิทยำลัยเทคนิคดุสิต     กรรมกำร 
9. นำงสำยชล  เชตมี   วิทยำลัยเทคนิคดอนเมือง      กรรมกำรและเลขำนุกำร 
คณะกรรมการกลั่นกรองสาขาวิชาส ารวจ  
1. นำยสุวัฒน์  รัตนปริคณน์  ผู้ทรงคุณวุฒิ     ประธำนกรรมกำร 
2. ผู้แทนสถำบันคณุวุฒิวิชำชีพ (องค์กำรมหำชน)       กรรมกำร 
3. ผู้แทนกรมพัฒนำฝีมือแรงงำน         กรรมกำร 
4. นำยนภดล  เตชวำทกุล  ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัดเซอร์เวย์ทีม    กรรมกำร 
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5. นำยสมชำย  อันธพันธ์   ผู้จัดกำร SCA Mapping Group    กรรมกำร 
6. นำยวัฒนำ  บุญวิรัตน ์   วิทยำลัยเทคนิคดุสิต     กรรมกำร 
7. นำยพรหมพัฒน์  จันทร์กระจ่ำง  วิทยำลัยเทคนิคดุสิต      กรรมกำรและเลขำนุกำร 
คณะกรรมการกลั่นกรองสาขาวิชาช่างพิมพ์  
1. นำยพิษณุเวท  โพธิ์เพ็ชร  รองผู้อ ำนวยกำรวิทยำลัยเทคนิคมีนบุรี  ประธำนกรรมกำร 
2. ผู้แทนสถำบันคุณวุฒิวิชำชีพ (องค์กำรมหำชน)       กรรมกำร 
3. ผู้แทนกรมพัฒนำฝีมือแรงงำน         กรรมกำร 
4. นำยพิษณุ  นภำกร   ผู้จัดกำรโรงพิมพ์ มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์   กรรมกำร 
5. นำยวิรุฬห์  ส่งเสริมสวัสดิ์  กรรมกำรผู้จัดกำร บริษัทบวรสำรกำรพิมพ์จ ำกัด  กรรมกำร 
6. นำยสันติ  ชื่นเจริญ   วิทยำลัยเทคนิคมีนบุรี     กรรมกำร 
7. นำยปวริศ  เปี่ยมวุฒินันท์  วิทยำลัยเทคนิคมีนบุรี      กรรมกำรและเลขำนุกำร 
คณะกรรมการกลั่นกรองสาขาวิชาแว่นตาและเลนส์  
1. นำยณัชธร  ทองดอนเปรียง  ผู้อ ำนวยกำรวิทยำลัยเทคนิคดอนเมือง  ประธำนกรรมกำร 
2. ผู้แทนสถำบันคุณวุฒิวิชำชีพ (องค์กำรมหำชน)       กรรมกำร 
3. ผู้แทนกรมพัฒนำฝีมือแรงงำน          กรรมกำร 
4. นำยทวี  โทนหงษำ   ร้ำนแว่นตำออโรร่ำ     กรรมกำร 
5. นำยชำญยุทธ  มรีรัตน ์  ร้ำนแว่นตำ Diamond eyes    กรรมกำร 
6. นำยบัญชำ  ธนูแสง   วิทยำลัยเทคนิคดอนเมือง      กรรมกำร 
7. นำยพิชิต  แจ่มมิน   วิทยำลัยเทคนิคดอนเมือง       กรรมกำรและเลขำนุกำร 
คณะกรรมการกลั่นกรองสาขาวิชาอุตสาหกรรมยาง   
1. นำยภักดี  ธุระเจน   ผู้อ ำนวยกำรสถำบันกำรอำชีวศึกษำภำคใต้ 1  ประธำนกรรมกำร 
2. ผู้แทนสถำบันคุณวุฒิวิชำชีพ (องค์กำรมหำชน)        กรรมกำร 
3. ผู้แทนกรมพัฒนำฝีมือแรงงำน          กรรมกำร 
4. ผู้แทนกลุ่มอุตสาหกรรม ผลิตภัณฑ์ยาง สภำอุตสำหกรรมแห่งประเทศไทย      กรรมกำร 
5. นำงสำวเยำวพำ  นำภรณ์  ผู้ทรงคุณวุฒิ บริษัทชัวร์เท๊กซ์    กรรมกำร 
6. นำงสำวสุภัทรำ ตั้งฤกษ์วรำสกุล  บริษัทศรีตรังโปลฟส์ (ประเทศไทย) จ ำกัด   กรรมกำร 
7. นำงสำวสำยฝน  แก้วสม  วิทยำลัยเทคนิคสุรำษฎร์ธำนี     กรรมกำร 
8. นำงสำวนุชจรี  สุกใส   วิทยำลัยเทคนิคสุรำษฎร์ธำนี      กรรมกำรและเลขำนุกำร 
คณะกรรมการกลั่นกรองสาขาวิชาช่างเครื่องมือวัดและควบคุม    
1. นำยจิระพงษ์  จันทร์ประเสริฐ  รองผู้อ ำนวยกำรสถำบนักำรอำชวีศึกษำภำคตะวันออก        ประธำนกรรมกำร 
2. นำยสิทธิพงศ์  ยุวจิตติ   ผู้ทรงคุณวุฒิด้ำนหลักสูตร     กรรมกำร 
3. รองศำสตรำจำรย์ อำจินต์ น่วมส ำรำญ สถำบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้ำเจ้ำคุณทหำรลำดกระบัง กรรมกำร 
4. ผู้แทนสถำบันคุณวุฒิวิชำชีพ (องค์กำรมหำชน)       กรรมกำร 
5. นำยศรีนคร  นนทนำคร  บริษัท Azbil (Thailand) Co.,Ltd.    กรรมกำร 
6. นำยธีระยุทธ นุ้ยนุ่น   วิทยำลัยเทคนิคสัตหีบ     กรรมกำร 
7. นำยนุกูล  อั้งโสภำ   วิทยำลัยเทคนิคปทุมธำนี      กรรมกำรและเลขำนุกำร 
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คณะกรรมการกลั่นกรองสาขาวิชาเครื่องจักรกลเกษตร  
1. นำยวิชัย หำญพลำชัย   ผู้อ ำนวยกำรวิทยำลัยเทคนิคสัตหีบ   ประธำนกรรมกำร 
2. ผู้แทนสถำบันคุณวุฒิวิชำชีพ (องค์กำรมหำชน)       กรรมกำร 
3. ผู้แทนกรมพัฒนำฝีมือแรงงำน         กรรมกำร 
4. นำยวสุ  อุดมเพทำยกุล  สถำบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้ำเจ้ำคุณทหำรลำดกระบัง กรรมกำร 
5. ผู้แทนกลุ่มอุตสำหกรรมเครื่องจักรกลเกษตร สภำอุตสำหกรรมแห่งประเทศไทย   กรรมกำร 
6. นำยบุรินทร์  ริมคีรี   บริษัท ไทยไดอะรี่ จ ำกัด     กรรมกำร 
7. นำยนำวี  นำวิทรำนนท ์  วิทยำลัยเทคนิคสัตหีบ      กรรมกำรและเลขำนุกำร 
คณะกรรมการกลั่นกรองสาขาวิชาอุตสาหกรรมบันเทิง   
1. นำยสมพงศ์  จตุทอง   ผู้อ ำนวยกำรสถำบันกำรอำชีวศึกษำภำคใต้ 3 ประธำนกรรมกำร 
2. นำงสำววำรุณี  วัฒนถนอม  สถำบันคุณวุฒิวิชำชีพ (องค์กำรมหำชน)   กรรมกำร 
3. ผู้แทนกรมพัฒนำฝีมือแรงงำน         กรรมกำร 
4. นำยธีรพงศ์  วิริยำนนท์  มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้ำพระนครเหนือ  กรรมกำร 
5. นำงสำวทิพย์อำภำ ชื่นประดิษฐ์  บริษัท ซี เอ็ม แอล เอนเตอร์เทนเม้นท์ จ ำกัด  กรรมกำร 
6. นำยวรเทพ  หลงขำว   วิทยำลัยเทคนิคหำดใหญ่     กรรมกำร 
7. นำยร่อเฉด  เจ๊ะสัน   วิทยำลัยเทคนิคหำดใหญ่      กรรมกำรและเลขำนุกำร 
คณะกรรมการกลั่นกรองสาขาวิชาเครื่องท าความเย็นและปรับอากาศ  
1. นำยสิทธิศักดิ์ ช ำปฏิ   ผู้อ ำนวยกำรวิทยำลัยเทคนิคอุดรธำนี  ประธำนกรรมกำร 
2. ผู้แทนสถำบันคุณวุฒิวิชำชีพ (องค์กำรมหำชน)       กรรมกำร 
3. ผู้แทนกรมพัฒนำฝีมือแรงงำน         กรรมกำร 
4. นำยชัยวัฒน์  เจริญผล   บริษัท มิตซูบิชิ อิเล็กทริค กันยงวัฒนำ จ ำกัด  กรรมกำร 
5. ผู้แทนกลุ่มอุตสาหกรรมเครื่องปรับอากาศและเครื่องท าความเย็น สภำอุตสำหกรรมแห่งประเทศไทย  กรรมกำร 
6. นำยสุรพงษ์  เกลียวสีนำค  วิทยำลัยเทคนิคชัยภูมิ     กรรมกำร 
7. นำยปรำโมช  รูปสม   วิทยำลัยเทคนิคอุดรธำนี      กรรมกำรและเลขำนุกำร 
คณะกรรมการกลั่นกรองสาขาวิชาช่างต่อเรือ   
1. นำยภักดี  ธุระเจน   ผู้อ ำนวยกำรสถำบันกำรอำชีวศึกษำภำคใต้ 1  ประธำนกรรมกำร 
2. นำยชำตรี  ชนำนำฎ   หน่วยศึกษำนิเทศก์     กรรมกำร 
3. ผู้แทนสถำบันคุณวุฒิวิชำชีพ (องค์กำรมหำชน)        กรรมกำร 
4. ผู้แทนกรมพัฒนำฝีมือแรงงำน          กรรมกำร 
5. ผู้แทนกลุ่มอุตสาหกรรมต่อเรือซ่อมเรือและก่อสร้างงานเหล็ก สภำอุตสำหกรรมแห่งประเทศไทย        กรรมกำร 
6. นำยวรำนนท์  ณ ตะกั่วทุ่ง  ผู้ทรงคุณวุฒิ บริษัท มำรีน (ภูเก็ต) จ ำกัด   กรรมกำร 
7. นำยพิทักษ์  รอดแก้ว   วิทยำลัยเทคโนโลยีและอุตสำหกรรมกำรต่อเรือ   กรรมกำร 
     นครศรีธรรมรำช 
8. นำยณรงค์  สมประสงค์  วิทยำลัยเทคโนโลยีและอุตสำหกรรมกำรต่อเรือ กรรมกำรและเลขำนุกำร 
     พระนครศรีอยุธยำ 
 

/คณะกรรมการ... 
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คณะกรรมการกลั่นกรองสาขางานซ่อมบ ารุงเรือ   
1. นำยสุนทร  พลรงค์   ผู้อ ำนวยกำรสถำบันกำรอำชีวศึกษำภำคใต้ 2  ประธำนกรรมกำร 
2. นำยชำตรี  ชนำนำฎ   หน่วยศึกษำนิเทศก์     กรรมกำร 
3. ผู้แทนสถำบันคุณวุฒิวิชำชีพ (องค์กำรมหำชน)       กรรมกำร 
4. นำยณชพงศ  ประนิตย์   ส ำนักงำนเจ้ำท่ำภูมิภำค สำขำภูเก็ต   กรรมกำร 
5. นำยเจษ  จินดำศักดิ์ชัย สมำคมต่อเรือและซ่อมเรือไทย    กรรมกำร 
6. นำยปวีณ  เกิดเส้ง สถำบันพัฒนำฝีมือแรงงำน 21 ภูเก็ต   กรรมกำร 
7. ผู้แทนกลุ่มอุตสาหกรรมต่อเรือซ่อมเรือและก่อสร้างงานเหล็ก สภำอุตสำหกรรมแห่งประเทศไทย        กรรมกำร 
8. นำยอภินัย  ลีลำกำนต์   สถำบันกำรอำชีวศึกษำภำคใต้ 2    กรรมกำร 
9. นำยคัมภีร์  นิลวรรณ   วิทยำลัยเทคนิคภูเก็ต       กรรมกำรและเลขำนุกำร 
คณะกรรมการกลั่นกรองสาขาวิชาโทรคมนาคม 
1. นำยวีระ  พิชิตกุล   รองผู้อ ำนวยกำรสถำบันกำรอำชีวศึกษำภำคกลำง 3 ประธำนกรรมกำร 
2. ผู้แทนสถำบันคุณวุฒิวิชำชีพ (องค์กำรมหำชน)       กรรมกำร 
3. ผู้แทนกรมพัฒนำฝีมือแรงงำน         กรรมกำร 
4 ผู้แทนกลุ่มอุตสาหกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม สภำอุตสำหกรรมแห่งประเทศไทย   กรรมกำร 
5. นำยอนันต์  ธำรำเพ็ชรัตน์  สถำนีโทรทัศน์ช่อง 11 NBT    กรรมกำร 
6. นำยกฤษณะ  ศรประสิทธิ์  บริษัท ทิปเปิ้ลบี บรอด์แบรนด์ จ ำกัด   กรรมกำร 
7. นำยสมณธร พุ่มพิมล   วิทยำลัยกำรอำชีพนวมินทรำชูทิศ      กรรมกำรและเลขำนุกำร  
คณะกรรมการกลั่นกรองสาขาวิชาอุตสาหกรรมฟอกหนัง  
1. นำยศิริ จันบ ำรุง   ผู้อ ำนวยกำรสถำบันกำรอำชวีศึกษำภำคกลำง ๓  ประธำนกรรมกำร 
2. ผู้แทนสถำบันคุณวุฒิวิชำชีพ (องค์กำรมหำชน)       กรรมกำร 
3. ผู้แทนกรมพัฒนำฝีมือแรงงำน         กรรมกำร 
4. ผู้แทนกลุ่มอุตสาหกรรมหนังและผลิตภัณฑ์เครื่องหนัง สภำอุตสำหกรรมแห่งประเทศไทย  กรรมกำร 
5. นำงปรำนี  คุรุเวฬุกรณ์   ผู้ทรงคุณวุฒิ โรงงำนฟอกหนังคุรุ จ ำกัด   กรรมกำร 
6. นำยเจษฎำ  ทรัพย์เปี่ยมลำภ  บริษัทคงศิริแทนเนอรี่ จ ำกัด    กรรมกำร 
7. นำยกิตติชัย  ไวกิจอเนก  บริษัท ไวกิจอเนก จ ำกัด  
8. นำงวัลภำภรณ์ บริสุทธิ์   วิทยำลัยเทคนิคสมุทรปรำกำร    กรรมกำร 
9. นำยนิสสรณ์  สวุรรณวิชำเลิศ  วิทยำลัยเทคนิคสมุทรปรำกำร     กรรมกำรและเลขำนุกำร 
คณะกรรมการกลั่นกรองสาขาวิชาไฟฟ้าก าลัง 
1. นำยบุญลือ  ทองเกตุแก้ว    ผู้อ ำนวยกำรวิทยำลัยเทคนิคปรำจีนบุรี  ประธำนกรรมกำร 
2. นำยอรรถพันธ์  นำมกูล  รองผู้อ ำนวยกำรวิทยำลัยเทคนิคอุตสำหกรรมยำนยนต์ กรรมกำร 
3. นำยพฤฒิ  เมำลำนนท์   ผู้แทนกลุ่มอุตสาหกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์  กรรมกำร 

สภำอุตสำหกรรมแห่งประเทศไทย 
4. ผู้แทนสถำบันคุณวุฒิวิชำชีพ (องค์กำรมหำชน)       กรรมกำร 
5. ผู้แทนกรมพัฒนำฝีมือแรงงำน         กรรมกำร 
6. นำยสิทธิพงศ์  ยุวจิตติ   ผู้ทรงคุณวุฒิด้ำนหลักสูตร      กรรมกำร 
7. นำยมำโนชย์  พวงค ำ   วิทยำลัยเทคนิคเพชรบูรณ์     กรรมกำร 
8. นำยพิเชษฐ์  อินทร์แก้ว  วิทยำลัยเทคนิคพัทลุง      กรรมกำรและเลขำนุกำร 

 
/คณะกรรมการ... 
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คณะกรรมการกลั่นกรองสาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์    
1. นำยสุนทร  เรืองวัฒนำนนท์  รองผู้อ ำนวยกำรวิทยำลัยเทคนิคสัตหีบ  ประธำนกรรมกำร 
2. ผู้แทนสถำบันคุณวุฒิวิชำชีพ (องค์กำรมหำชน)       กรรมกำร 
3. ผู้แทนกรมพัฒนำฝีมือแรงงำน         กรรมกำร 
4. ผู้แทนกลุ่มอุตสาหกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์  สภำอุตสำหกรรมแห่งประเทศไทย   กรรมกำร 
5. นำยมนตรี พรหมเพ็ชร   ผู้ทรงคุณวุฒิด้ำนหลักสูตร     กรรมกำร 
6. นำยธวัฒชัย  รำมคงเมือง  บริษัท วันทูวัน คอนแทคส์ จ ำกัด (มหำชน)   กรรมกำร 
7. นำยธีรชัย  เจียมจิต   บริษัท ภัทรเมธำกิจ จ ำกัด     กรรมกำร 
8. นำยไพโรจน์  พอใจ   วิทยำลัยเทคนิคน่ำน      กรรมกำรและเลขำนุกำร  
คณะกรรมการกลั่นกรองสาขาวิชาเทคนิคคอมพิวเตอร์  
1. นำยชำญทนงค์  บุญรักษำ  ผู้อ ำนวยกำรวิทยำลัยเทคนิคอุบลรำชธำนี  ประธำนกรรมกำร 
2. นำยสกล  เต็งจำรึกชัย   บริษัท เลอโนโว (ประเทศไทย) จ ำกัด   กรรมกำร 
3. นำยบุญเสริม  เสนำวงษ์  สถำบันคุณวุฒิวิชำชีพ (องค์กำรมหำชน)   กรรมกำร 
4. ผู้แทนกรมพัฒนำฝีมือแรงงำน         กรรมกำร 
5. นำยวิรัช คุณำวุฒิ   ผู้ทรงคุณวุฒิด้ำนหลักสูตร     กรรมกำร 
6. ผู้แทนกลุ่มอุตสาหกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ สภำอุตสำหกรรมแห่งประเทศไทย   กรรมกำร 
7. นำยวันชัย  ศุภธรำรักษ์  วิทยำลัยเทคนิคอุบลรำชธำนี    กรรมกำร 
8. นำยสวัสดิ์  ธงไชย   วิทยำลัยเทคนิคอุบลรำชธำนี     กรรมกำรและเลขำนุกำร 
 

ประเภทวิชาพณิชยกรรม  
คณะกรรมการกลั่นกรองสาขาวิชาการบัญชี 
1. นายชัยฤทธิ์  แสงสว่าง   ผู้อ านวยการวิทยาลัยพณิชยการเชตุพน  ประธานกรรมการ 
2. ผู้แทนสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน)       กรรมการ 
3. ผู้แทนกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน         กรรมการ 
4. ผศ.ดร.อรุษ  คงรุ่งโชค   สภาวิชาชีพการบัญชี     กรรมการ 
5. นางธีลาพร  คงฉิม   ผู้อ านวยการวิทยาลัยการอาชีพเกาะคา   กรรมการ 
6. นางศกศิริ  วัฒนโสภณวงศ์  บริษัท คิวพีไอทีแอ็คท์ จ ากัด    กรรมการ 
7. นางวันฤดี  พิมพ์ประโพธ  บริษัท รุ่งเรืองการบัญชีและทนายความ จ ากัด  กรรมการ 
8. นางธีลาพร  คงฉิม   ผู้อ านวยการวิทยาลัยการอาชีพเกาะคา   กรรมการ 

  9. นางใบหยก  เมธนาวิน   วิทยาลัยอาชีวศึกษานครราชสีมา     กรรมการ 
10. นางพรพรรณ  วัฒนวิชัย  วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี     กรรมการ 
11. นางอุษา  ผลินยศ   วิทยาลัยพณิชยการเชตุพน    กรรมการ 
12. นางสาวสาริสา  พิชัยฤกษ์  วิทยาลัยพณิชยการธนบุรี     กรรมการ 
13. นางอุษา  ณะบุตรจอม   วิทยาลัยพณิชยการธนบุรี     กรรมการ 
14. นางมาลี  สืบตระหงาน    วิทยาลัยพณิชยการเชตุพน               กรรมการและเลขำนุกำร 
15. นำงอมรรัตน์  กรีธำธร   วิทยำลัยพณิชยกำรเชตุพน                 กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร  
คณะกรรมการกลั่นกรองสาขาวิชาการตลาด  
1. นางสุวรรณา  พงษ์ศรีศุภกร  ผู้อ านวยการวิทยาลัยพณิชยการอินทราชัย  ประธานกรรมการ 
2. ผู้แทนสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน)        กรรมการ 
3. ผู้แทนกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน          กรรมการ 

/4. นางสาววรษา...
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13. นำงวชิรำภรณ์ โลหะชำละ วิทยำลัยอำชีวศึกษำเชียงรำย      กรรมกำรและเลขำนุกำร
14 .นำงสำวกนัยำรัตน์ เหล่ำตระกูล         วิทยำลัยเทคนิคตรัง                กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร 

ประเภทวิชาอุตสาหกรรมสิ่งทอ 
คณะกรรมการกลั่นกรองสาขาวิชาเทคโนโลยีสิ่งทอ 

1. นางกมลวรรณ เชาว์ช่างเหล็ก  ผู้อ านวยการวิทยาลัยเทคนิคโพธาราม  ประธานกรรมการ 
2. ผู้แทนสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน)       กรรมการ 
3. ผู้แทนกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน         กรรมการ
4. ผู้แทนกลุ่มอุตสาหกรรมสิ่งทอ  สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย    กรรมการ 
5. นายบุญสืบ  ชมรัตน ์   บริษัท คู่ซุ่นเฮงหลีเท๊กซ์ไทล์ จ ากัด    กรรมการ 
6. นายสุพล  นวลเพ็ง   บริษัท เท๊กซ์อินโปร จ ากัด     กรรมการ 
7. นายธานินท์  มณีน้อย   บริษัท ไต้ง้วนอุตสาหกรรมสิ่งทอ จ ากัด   กรรมการ 
8. นายสุทธิ  พุ่มพิทักษ์   วิทยาลัยเทคนิคโพธาราม     กรรมการ 
9. นายมนต์ชัย  ควรนิยม   วิทยาลัยเทคนิคโพธาราม      กรรมการและเลขานุการ 
คณะกรรมการกลั่นกรองสาขาวิชาเทคโนโลยีเครื่องนุ่งห่ม  
1. นางกมลวรรณ เชาว์ช่างเหล็ก  ผู้อ านวยการวิทยาลัยเทคนิคโพธาราม  ประธานกรรมการ 
2. ผู้แทนสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน)       กรรมการ 
3. ผู้แทนกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน         กรรมการ
4. ผู้แทนกลุ่มอุตสาหกรรมเครื่องนุ่งห่ม สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย    กรรมการ 
5. นายวิรัตน์  เก็งซี   ผู้จัดการโรงงาน Areeya Apparel    กรรมการ 
6. นางสาวพลายนิศา  มิตรเอี่ยม  บริษัม นันยางการ์เมนท์ จ ากัด    กรรมการ 
7. นางสุวภัทร  ขวัญสด   วิทยาลัยเทคนิคโพธาราม      กรรมการและเลขานุการ 
คณะกรรมการกลั่นกรองสาขาวิชาเคมีสิ่งทอ 
1. นางกมลวรรณ เชาว์ช่างเหล็ก  ผู้อ านวยการวิทยาลัยเทคนิคโพธาราม  ประธานกรรมการ 
2. ผู้แทนสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน)       กรรมการ 
3. ผู้แทนกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน .        กรรมการ 
4. ผู้แทนกลุ่มอุตสาหกรรมสิ่งทอ  สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย    กรรมการ 
5. นายสุรัตน์ชัย จิตต์ค้ าคูณ  บริษัท รวมชัยฟอกย้อม จ ากัด    กรรมการ 
6. นางปาณิศรา  น้อยเอก  บริษัท ทวีวัฒนา เท๊กซ์ไทล์ จ ากัด    กรรมการ 
7. นายสุกิจ  อาจปักษา   วิทยาลัยเทคนิคโพธาราม      กรรมการและเลขำนุกำร 
ประเภทวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
คณะกรรมการกลั่นกรองสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 
1. นายไพบูลย์  วงศ์ยิ้มย่อง  ผู้อ านวยการวิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่   กรรมการ 
2. นายพงษ์ศักดิ์  อริยจิตไพศาล  ส านักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (DEPA) สาขาเชียงใหม่ กรรมการ 
3. นายราเมศร์  ศิลปะพรหม  บริษัท ซอฟต์สแควร์ 1999 จ ากัด    กรรมการ 
4  ผู้แทนสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน)       กรรมการ 
5. ผู้แทนกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน         กรรมการ 
6. ผู้แทนกลุ่มอุตสาหกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศ  สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย   กรรมการ 
7. นายจุฑากรณ์  สัมปชัญญสถิตย์ วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่      กรรมการและเลขำนุกำร  
             

/โดยให้กรรมการ...
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     โดยให้กรรมการเฉพาะกิจคณะนี้ มีหน้าที่กลั่นกรอง ให้ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะคณะกรรมการ 

การอาชีวศึกษาเกี่ยวกับเรื่องต่อไปนี้ 
1. พิจำรณำกลั่นกรองหลักสูตรประกำศนียบัตรวิชำชีพ พุทธศักรำช 2560 ประเภทวิชำ

อุตสำหกรรม ประเภทวิชำพณิชยกรรม ประเภทวิชาศิลปกรรม ประเภทวิชาคหกรรม ประเภทวิชาเกษตรกรรมและ
ประมง ประเภทวิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว ประเภทวิชาอุตสาหกรรมสิ่งทอ ประเภทวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสาร และประเภทวิชาอุตสาหกรรมบันเทิง  

2. ให้ข้อเสนอแนะเพ่ือกำรพัฒนำหลักสูตรฐำนสมรรถนะประเภทวิชำอุตสำหกรรม ประเภทวิชำ
พณิชยกรรม ประเภทวิชาศิลปกรรม ประเภทวิชาคหกรรม  ประเภทวิชาเกษตรกรรมและประมง ประเภทวิชา
อุตสาหกรรมท่องเที่ยว ประเภทวิชาอุตสาหกรรมสิ่งทอ ประเภทวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และ
ประเภทวิชาอุตสาหกรรมบันเทิง รวมทั้งแนวทำงกำรน ำหลักสูตรไปใช้ในกำรจัดกำรเรียนกำรสอนให้ผู้เรียนมีควำมรู้
พ้ืนฐำนในงำนอำชีพ มีสมรรถนะตรงตำมมำตรฐำนกำรศึกษำวิชำชีพของแต่ละสำขำวิชำ เพ่ือสนับสนุนกำรผลิตและ
พัฒนำก ำลังคนเข้ำสู่ตลำดแรงงำน รวมทั้งเพ่ิมขีดควำมสำมำรถในกำรแข่งขันและกำรเตรียมก ำลังคนรองรับ 
Thailand 4.0 

 
    ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 
   
  สั่ง ณ วันที่   8  มกรำคม   พ.ศ. 2561 
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	กระทรวงศึกษาธิการ
	1. ฟัง-ดูภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวันและในการปฏิบัติงาน
	2. สนทนาโต้ตอบตามสถานการณ์ในชีวิตประจำวันและในการปฏิบัติงาน
	3. อ่านข้อความ กำหนดการและป้ายประกาศภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวันและในการปฏิบัติงาน
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	1. รู้และเข้าใจเกี่ยวกับหลักการฟังและพูดภาษาอังกฤษตามสถานการณ์ในชีวิตประจำวันและในการปฏิบัติงาน
	2. สามารถฟัง-ดู และพูดภาษาอังกฤษตามสถานการณ์ในชีวิตประจำวันและการปฏิบัติงาน
	3. ตระหนักถึงความสำคัญและเห็นประโยชน์ของการฟังและพูดภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวันและ    ในการปฏิบัติงาน
	1. ฟัง-ดูการสื่อสารด้วยภาษาอังกฤษจากสื่อประเภทต่าง ๆ
	2. ออกเสียงภาษาอังกฤษตามหลักการออกเสียง
	3. สนทนาภาษาอังกฤษโต้ตอบตามสถานการณ์
	4. ใช้ภาษาอังกฤษตามมารยาทสังคมและวัฒนธรรมของเจ้าของภาษา
	5. ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศพัฒนาทักษะการฟังและการพูดภาษาอังกฤษ
	1. รู้และเข้าใจเกี่ยวกับหลักการอ่านสื่อสิ่งพิมพ์ภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวันและในการปฏิบัติงาน
	2. สามารถอ่านสื่อสิ่งพิมพ์ภาษาอังกฤษชนิดต่าง ๆ ในชีวิตประจำวันและในการปฏิบัติงาน
	3. ตระหนักถึงความสำคัญและเห็นประโยชน์ของการอ่านภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวันและในการปฏิบัติงาน
	สมรรถนะรายวิชา
	4. ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศพัฒนาทักษะการอ่านภาษาอังกฤษ
	1. รู้และเข้าใจเกี่ยวกับหลักการเขียนภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวันและในการปฏิบัติงาน
	2. สามารถเขียนภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวันและในการปฏิบัติงาน
	3. ตระหนักถึงความสำคัญและเห็นประโยชน์ของการเขียนภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวันและในการปฏิบัติงาน
	5. ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศพัฒนาทักษะการเขียนภาษาอังกฤษ
	3. นำเสนอขั้นตอนการปฏิบัติงานช่างอุตสาหกรรม
	4. เขียนรายงานการปฏิบัติงานช่างอุตสาหกรรม
	5. ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษในงานช่างอุตสาหกรรม
	1. รู้และเข้าใจเกี่ยวกับหลักการใช้ภาษาจีนในชีวิตประจำวันตามมารยาทสังคมและวัฒนธรรมของเจ้าของภาษา
	2. สามารถฟัง พูด อ่านและเขียนภาษาจีนตามสถานการณ์ต่าง ๆ ในชีวิตประจำวัน
	3. ตระหนักถึงความสำคัญและเห็นประโยชน์ของการใช้ภาษาจีนในชีวิตประจำวัน
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