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ค ำน ำ 

 การจัดการเรียนการสอน ระดับอาชีวศึกษา มหาวิทยาลัยนครพนม ทั้งหลักสูตรประกาศนียบัตร
วิชาชีพ และหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ ช้ันสูง  มุ่ งห วังที่ จะให้ผู้ เรียนและผู้ส าเร็จการศึกษา                
เป็นผู้ที่มีสมรรถนะในระดับมาตรฐานสากลสนองตอบต่อความต้องการในกลุ่มประเทศอนุภูมิภาคลุ่มน้ าโขง  
เพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนในปลายปี พ.ศ. 2558 และในระดับนานาชาติ ประกอบไปด้วย ๓ 
องค์ประกอบหลัก กล่าวคือ 1) คุณลักษณะที่พึงประสงค์  2) สมรรถนะหลักและสมรรถนะทั่วไป และ        
3) สมรรถนะวิชาชีพ โดยถือได้ว่าหลักสูตรฐานสมรรถนะเป็นต้นทางแห่งการจัดการเรียนการสอน เพื่อน าไปสู่
ความมีสมรรถนะหรือกล่าวอีกนัยหนึ่งก็คือ ผู้เรียนและผู้ส าเร็จการศึกษาที่มีคุณภาพและเป็นที่ต้องการ      
ของตลาดแรงงาน มีงานท า ศึกษาต่อได้ตามความต้องการ สามารถประกอบอาชีพอิสระและเป็น
ผู้ประกอบการได้ อันเนื่องมาจากหลักสูตรฐานสมรรถนะที่มีคุณภาพและมาตรฐานนั่นเอง 

 ตามระเบียบมหาวิทยาลัยนครพนม ว่าด้วยการจัดการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง 
พ.ศ. 2551  และมติสภามหาวิทยาลัยนครพนม  ในคราวประชุมครั้งที่  2/2558  เมื่อวันที่  12        
กุมภาพันธ์ 2558  อนุมัติให้ใช้หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ ช้ันสูง (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2558)     
ประเภทวิชาอุตสาหกรรม สาขาวิชาช่างซ่อมบ ารุงอากาศยาน ภายใต้กรอบมาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษา
แห่งชาติ พ.ศ. 2556  มาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ช้ันสูง พ.ศ. 2556       
และมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ ส านักนายกรัฐมนตรี เป็นแนวทางตลอดจนได้
ผ่านกระบวนการประชาพิจารณ์จากนักวิชาการอาชีวศึกษา  เจ้าของอาชีพและผู้ใช้แรงงาน ตลอดจนผู้มีส่วน
ได้ส่วนเสีย เช่น ศิษย์เก่า ผู้ปกครอง และผู้แทนชุมชน เป็นต้น 

 การน าหลักสูตรเล่มนี้ไปใช้ในการจัดการเรียนการสอน ขอให้ด าเนินการให้เป็นไปตามระเบียบ
มหาวิทยาลัยนครพนม ว่าด้วยการจัดการศึกษาตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง พ.ศ. 2551       
มีการวัดผลและประเมินผล และบันทึกผลการเรียนรู้และความก้าวหน้าของผู้เรียนอย่างสม่ าเสมอ เพื่อน าไปสู่
กระบวนการวิเคราะห์ วิจัย และพัฒนาหลักสูตรให้มีคุณภาพย่ิงข้ึนต่อไป 

 

คณะกรรมกำรจัดท ำหลักสูตร 
พฤษภำคม  2558 
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สารบัญ 

  หน้า 

ค ำน ำ ก 
สำรบัญ ข 

1. ช่ือหลักสูตร  1 
2. ช่ือประกำศนียบัตร  1 
3. หน่วยงำนที่รบัผิดชอบ  1 
4. ปรัชญำและวัตถุประสงค์  1 
5. ก ำหนดกำรเปิดสอน  2 
6. คุณสมบัติของผู้เข้ำศึกษำ  2 
7. กำรคัดเลือกผู้เข้ำศึกษำ  2 
8. ระบบกำรศึกษำ  3 
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10. กำรลงทะเบียนเรียน  3 
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21. กำรประกันคุณภำพของหลักสูตร 118 

ภำคผนวก   
ก. ประกำศกระทรวงศึกษำธิกำร เรื่อง กรอบมำตรฐำนคุณวุฒิอำชีวศึกษำแห่งชำติ 126 
 พ.ศ. 2556 
ข. ประกำศกระทรวงศึกษำธิกำร เรื่อง มำตรฐำนคุณวุฒิอำชีวศึกษำระดับประกำศนียบัตร 128 

วิชำชีพช้ันสูง พ.ศ. 2556 
ค. ค ำสั่งส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอำชีวศึกษำที่ 542/2557 132 
 เรื่อง อนุมัติหลักสูตรประกำศนียบัตรวิชำชีพช้ันสูง พุทธศักรำช 2557 
ง. นโยบำยกำรจัดท ำหลกัสูตรฐำนสมรรถนะ ระดับอำชีวศึกษำ มหำวิทยำลัยนครพนม 139 
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สารบัญ (ต่อ) 

  หน้า 

จ. รำยงำนกำรประชุมสภำมหำวิทยำลัยนครพนม ครัง้ที่ 2/2558 140 
เมื่อวันที่  12  กุมภำพันธ์  พ.ศ. 2558 

ฉ. ระเบียบมหำวิทยำลัยนครพนม ว่ำด้วยกำรจัดกำรศึกษำและประเมินผลกำรศึกษำ 145 
 ตำมหลกัสูตรประกำศนียบัตรวิชำชีพช้ันสูง พ.ศ. 2559 
ช. ประกำศมหำวิทยำลัยนครพนม เรื่อง หลกัเกณฑ์กำรก ำหนดรหสัประจ ำวิชำ 162 

มหำวิทยำลัยนครพนม (เพิ่มเติม) 
ซ. ประกำศมหำวิทยำลัยนครพนม เรื่อง หลกัเกณฑ์และวิธีกำรในกำรประเมินมำตรฐำนวิชำชีพ 171 
ฌ. ค ำสั่งวิทยำลัยกำรบินนำนชำติ มหำวิทยำลัยนครพนม  ที่ 107/2557 173 

เรื่อง แต่งตั้งประธำนร่ำงหลักสูตรระดับประกำศนียบัตรวิชำชีพช้ันสูง  
 สำขำวิชำช่ำงซ่อมบ ำรงุอำกำศยำน วิทยำลัยกำรบินนำนำชำติ 
ญ. ค ำสั่งมหำวิทยำลัยนครพนม  ที่ 1407/2557  174 

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมกำรจัดท ำหลักสูตรระดับประกำศนียบัตรวิชำชีพช้ันสูง  
 สำขำวิชำช่ำงซ่อมบ ำรงุอำกำศยำน วิทยำลัยกำรบินนำนำชำติ 
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๘. ระบบการศึกษา   
 ๘.๑  การจัดการศึกษา  
     ๘.๑.๑ ระบบทวิภาค  โดย ๑ ปีการศึกษา  แบ่งออกเป็น  ๒ ภาคเรียนปกติ และ ๑ ภาคเรียนปกติมี
ระยะเวลาศึกษา  ๑๘  สัปดาห์  และการเปิดสอนภาคเรียนฤดูร้อน ก าหนดระยะเวลาและจ านวนหน่วยกิต  
โดยมีสัดส่วนเทียบเคียงกันได้กับภาคการศึกษาปกติ 
 ๘.๑.๒ การจัดการศึกษาในระบบปกติ ส าหรับผู้เข้าศึกษาที่ส าเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตร
วิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบเท่าในประเภทวิชาและสาขาวิชาตามที่หลักสูตรก าหนดใช้เวลา ๒ ปีการศึกษา 
 ๘.๒  การคิดหน่วยกิตต่อภาคการศึกษาและจ านวนหน่วยกิต 
 ๘.๒.๑ รายวิชาทฤษฎีหมวดวิชาทักษะชีวิต ที่ใช้เวลาบรรยายหรืออภิปราย ๑๘ ช่ัวโมง เท่ากับ ๑ 
หน่วยกิต ส าหรับหมวดวิชาทักษะวิชาชีพ หมวดวิชาเลือกเสรี ใช้เวลาบรรยายหรืออภิปราย ๑๘ ช่ัวโมง 
เท่ากับ ๑ หน่วยกิต         
 ๘.๒.๒ รายวิชาปฏิบัติที่ใช้เวลาในการทดลองหรือฝึกปฏิบัติในห้องปฏิบัติการ ๓ ช่ัวโมงต่อ
สัปดาห์ ตลอด ๑ ภาคเรียนปกติ หรือจ านวนช่ัวโมงรวม ๕๔ ช่ัวโมง ให้นับเป็น ๑ หน่วยกิต  
 ๘.๒.๓ รายวิชาปฏิบัติที่ใช้เวลาในการฝึกปฏิบัติในโรงฝึกงานหรือภาคสนาม ๓ ช่ัวโมงต่อสัปดาห์ 
ตลอด ๑ ภาคเรียนปกติ หรือจ านวนช่ัวโมงรวม ๕๔ ช่ัวโมง เท่ากับ ๑ หน่วยกิต 
 ๘.๒.๔ การฝึกประสบการณ์ทักษะวิชาชีพในสถานประกอบการ จ านวน ๘๐ ช่ัวโมง เท่ากับ ๑ 
หน่วยกิต ฝึกไม่น้อยกว่า ๓๒๐ ช่ัวโมง   
 ๘.๒.๕ การท าโครงการพัฒนาทักษะวิชาชีพ  ไม่น้อยกว่า ๕๔ ช่ัวโมง เท่ากับ ๑ หน่วยกิต 
 ๘.๒.๖ การศึกษาบางรายวิชาที่มีลักษณะเฉพาะ มหาวิทยาลัยอาจก าหนดหน่วยกิต โดยใช้
หลักเกณฑ์อื่นได้ตามความเหมาะสม  
            ๘.๒.๗ จ านวนหน่วยกิตรวม ๙๐ หน่วยกิต 

๙. ระยะเวลาการศึกษา  
 ระยะเวลาการศึกษาตลอดหลักสูตร ๒ ปีการศึกษา และไม่เกิน ๔ ปีการศึกษา ส าหรับนักศึกษาที่
ลงทะเบียนเรียนเต็มเวลา ให้เป็นไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยนครพนม ว่าด้วยการจัดการศึกษาและการ
ประเมินผลการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง พ.ศ. ๒๕๕๙ 

๑๐. การลงทะเบียนเรียน  
๑๐.๑ ในแต่ละภาคการศึกษาปกติ นักศึกษาลงทะเบียนเรียนได้ไม่เกิน ๒๒ หน่วยกิต  ส าหรับการ

ลงทะเบียนเต็มเวลา 
๑๐.๒ การลงทะเบียนรายวิชาในแต่ละภาคการศึกษาได้ไม่เกินสัปดาห์ละ ๓๕ ช่ัวโมง โดยนับรวม

กิจกรรม ๒ ช่ัวโมงต่อสัปดาห์ทุกภาคการศึกษา (๖ วันท าการ) หรือไม่เกินจากที่ก าหนดไว้ในแผนการศึกษา 
เว้นแต่ได้รับอนุญาตจากวิทยาลัยฯ 
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๑๑.   การวัดผลและการส าเร็จการศึกษา 
 ๑๑.๑ การวัดผลการศึกษา 
                 การวัดผลการศึกษาให้เป็นไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยนครพนม ว่าด้วยการจัดการศึกษา
และการประเมินผลการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง พ.ศ. ๒๕๕๙ การประเมินผลการศึกษา
ในแต่ละรายวิชาให้ก าหนดเป็นระดับคะแนน ค่าระดับคะแนนต่อหน่วยกิตและผลการศึกษา ดังต่อไปนี้ 
 

ระดับคะแนน (Grade) ค่าระดับคะแนนต่อหน่วยกิต ผลการศึกษา 
                A ๔.๐ ดีเยี่ยม (Excellent) 

B+ ๓.๕ ดีมาก (Very Good) 
B ๓.๐ ดี (Good) 
C+ ๒.๕ ดีพอใช้ (Fairly Good) 

                C ๒.๐ พอใช้ (Fair) 
 D+ ๑.๕ อ่อน (Poor) 
D ๑.๐ อ่อนมาก (Very Poor) 
F ๐ ผลการเรียนตก  
 
 
 

Ia 

 
 
- 
- 

ตกจากการขาดสอบ  
(Failed absent from 
examination) 
ขาดเรียน (Inadequate 
Attendance) 

W - ถอนรายวิชา (Withdrawn) 
I - ไม่สมบรูณ์ (Incomplete) 
S - ผ่าน (Satisfactory) 
U - ไม่พอใจ (Unsatisfactory) 
Au - ไม่นับหน่วยกิต (Audit) 

 

 ๑๑.๒  การส าเร็จการศึกษา 
๑๑.๒.๑ นักศึกษาต้องข้ึนทะเบียนเป็นนักศึกษาของมหาวิทยาลัยนครพนม  ต้องได้จ านวน

หน่วยกิตสะสมครบถ้วนตามโครงสร้างที่ก าหนดไว้ในหลักสูตร  และได้ค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม          
ไม่ต่ ากว่า ๒.๐๐ จากระบบคะแนน ๘ ระดับ และผ่านการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ 

๑๑.๒.๒ การส าเร็จการศึกษาเป็นไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยนครพนม ว่าด้วยการจัด
การศึกษาและการประเมินผลการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง พ.ศ. ๒๕๕๙  

 



๕ 
 
๑๒.  คุณวุฒิของอาจารย์ผู้สอน  

๑๒.๑ อาจารย์ประจ าหลักสูตร  

ล าดับ
ท่ี 

ชื่อ – สกุล 
คุณวุฒิและ
สาขาวิชา 

ปีท่ีจบ สถานศึกษา 
ต าแหน่งทาง

วิชาการ/ 
ความเชี่ยวชาญ 

๑ นายส ารวจ   
อินแบน 

วศ.ม.  
(วิศวกรรมเครื่องกล) 

๒๕๒๕ มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีพระจอม
เกล้าธนบรุ ี

รองศาสตราจารย ์
วิศวกรรมเครื่องกล 

๒ นายธานี   
ทุมประเสน 

วศ.ม.  
(วิศวกรรมเครื่องกล) 
อส.บ. 
(วิศวกรรมเครื่องกล) 
ปวส.  
(เทคนิคการผลิต) 

๒๕๕๖ 
 
๒๕๔๒ 
 
๒๕๓๗ 

มหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี 
มหาวิทยาลัย 
ศรีนครินทร์วิโรจน ์
วิทยาลัยเทคนิค
นครพนม 

อาจารย ์

๓ นายเศรษฐศักดิ์  
ขวัญเพชร 

คม. (หลกัสูตรและ
นวัตกรรมการ
จัดการเรียนรู้) 
อส.บ. (เทคโนโลยี
ไฟฟ้าอุตสาหกรรม) 
ปวส. (ไฟฟ้าติดต้ัง) 

๒๕๕๘ 
 
๒๕๕๒ 

 
๒๕๔๕ 

มหาวิทยาลัย
นครพนม 
มหาวิทยาลัย
นครพนม 
วิทยาลัยเทคนิค
นครพนม 

อาจารย ์

๔ นายมานะพันธ์   
พ่อยันต์ 

ค.อ.บ. (วิศวกรรม
เล็กทรอนกิส์และ
โทรคมนาคม) 
ปทส. 
(อิเล็กรอนิกส์) 
ปวส. 
(อิเล็กทรอนิกส์) 

๒๕๔๖ 
 
 
๒๕๔๒ 
 
๒๕๔๐ 

สถาบันเทคโนโลยี
ปทุมวัน 
 
วิทยาลัยเทคนิค
อุดรธานี 
วิทยาลัยเทคนิค
นครพนม 

อาจารย ์

๕ ดร.สทิธิพงศ์   
อินทรายุทธ 

ปร.ด. (ไฟฟ้าศึกษา) 
 

๒๕๕๘ มหาวิทยาลัย 
เทคโนโลยีพระจอม
เกล้าพระนครเหนือ 

อาจารย ์

   
 



๖ 
 

๑๒.๒  อาจารย์ผู้สอนในสาขาวิชา  

๑๒.๒.๑ อาจารย์ผู้ รับผิดชอบสอนที่ เป็นอาจารย์ประจ าวิทยาลัยการบินนานาชาติ  
มหาวิทยาลัยนครพนม 

ล าดับ
ท่ี 

ชื่อ – ชื่อสกุล 
คุณวุฒิและ
สาขาวิชา 

ปีท่ีจบ สถานศึกษา 
ต าแหน่งทาง

วิชาการ/ 
ความเชี่ยวชาญ 

๑ นายส ารวจ  อินแบน วศ.ม. 
(วิศวกรรมเครื่องกล) 

๒๕๒๕ มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีพระจอม
เกล้าธนบรุ ี

รองศาสตราจารย ์
วิศวกรรมเครื่องกล 

๒ นายธานี  ทุมประเสน วศ.ม.  
(วิศวกรรมเครื่องกล) 
อส.บ. 
(วิศวกรรมเครื่องกล) 
ปวส.  
(เทคนิคการผลิต) 

๒๕๕๖ 
 
๒๕๔๒ 
 
๒๕๓๗ 

มหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี 
มหาวิทยาลัยศรี
นครินทร์วิโรจน ์
วิทยาลัยเทคนิค
นครพนม 

อาจารย ์

๓ นายเศรษฐศักดิ์   
ขวัญเพชร 

คม. (หลกัสูตรและ
นวัตกรรมการ
จัดการเรียนรู้) 
อส.บ. (เทคโนโลยี
ไฟฟ้าอุตสาหกรรม) 
ปวส. (ไฟฟ้าติดต้ัง) 

๒๕๕๘ 
 
๒๕๕๒ 

 
๒๕๔๕ 

มหาวิทยาลัย
นครพนม 
มหาวิทยาลัย
นครพนม 
วิทยาลัยเทคนิค
นครพนม 

อาจารย ์

๔ นายส าเรงิ  รอดเข็ม ปวส. 
(ช่างอากาศยาน) 

๒๕๒๓ โรงเรียนเหล่า
ทหารช่างอากาศ 

ผู้ได้รับใบอนุญาต
ประจ าหน้าที ่

นายช่างภาคพื้น 
๖ นายเสรี  เถาวัลย์ ศศ.บ. (รัฐศาสตร์) 

 
ปวส. 
(ช่างอากาศยาน) 

๒๕๔๘ 
 
๒๕๔๐ 

มหาวิทยาลัย
รามค าแหง 
โรงเรียนเหล่า
ทหารช่างอากาศ 

ผู้ได้รับใบอนุญาต
ประจ าหน้าที ่

นายช่างภาคพื้น 

 
 
 
 



๗ 
 

๑๒.๒.๒ อาจารยผ์ูร้ับผิดชอบสอนทีเ่ป็นอาจารยป์ระจ าสาขาวิชาอื่นๆ 

ล าดับ
ท่ี 

ชื่อ – ชื่อสกุล คุณวุฒิและสาขาวิชา ปีท่ีจบ สถานศึกษา 
ต าแหน่งทาง

วิชาการ 
๑ นายจักรเพชร    

จ าค าสอน 
คบ. (ช่างยนต์) ๒๕๓๔ มหาวิทยาลัย 

ราชมงคลพระนคร 
วิทยาเขตเทเวศร ์

อาจารย์/ 
ช่างยนต์ 

๒ นายหาญณรงค์   
บ ารุงศิร ิ

วศ.ม. 
(วิศวกรรมอุตสาหการ) 

๒๕๕๓ มหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี 

อ า จ า ร ย์ /
วิศวกรรมอุต
สาหการ 

๓ นายอภิสิทธ์ิ    
แก้วชาลุน 

วศ.ม. 
(วิศวกรรมอุตสาหการ) 

๒๕๕๕ มหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี 

อ า จ า ร ย์ /
วิศวกรรมอุต
สาหการ 

๔ นายวีรธรรม    
ไชยยงค์ 

ค.อ.ม. 
(เทคโนโลยี
คอมพิวเตอร)์ 

๒๕๔๘ มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีพระจอม
เกล้าพระนครเหนือ 

อาจารย์/ 
เทคโนโลยี
คอมพิวเตอร ์
 

๕ นายมานะพันธ์   
พ่อยันต์ 

ค.อ.บ. 
(วิศวกรรม
อิเลก็ทรอนิกส์และ
โทรคมนาคม) 

๒๕๔๖ สถาบันเทคโนโลยี
ปทุมวัน 

อาจารย์/
อิเลก็ทรอนิกส ์

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๘ 
 

๑๒.๒.๓ อาจารย์พิเศษ (อาจารย์ภายนอกมหาวิทยาลัยนครพนม) 
สาขาวิชาฯ จะท าการเชิญอาจารย์พิเศษมาสอนตามความจ าเป็น ทั้งนี้ต้องมีคุณวุฒิ      

ของคุณสมบัติผู้สอน ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง  มาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษาระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง พ.ศ. ๒๕๕๖ 

ล าดับ
ท่ี 

ชื่อ – ชื่อสกุล 
คุณวุฒิและ
สาขาวิชา 

ปีท่ีจบ สถานศึกษา 
ต าแหน่งทาง

วิชาการ/ 
ความเชี่ยวชาญ 

๑ นายศิลปชัย กิจมโน รปม. (รัฐศาสตร์) 
 
ปวส. 
(ช่างอากาศยาน) 

๒๕๕๐ 
 
๒๕๑๒ 

มหาวิทยาลัย
รามค าแหง 
โรงเรียนเหล่าทหาร
ช่างอากาศ 

ผู้ได้รับใบอนุญาต
ประจ าหน้าที ่

นายช่างภาคพื้น 

๒ นายวุฒิชัย สิงหมณี วศ.บ. 
(วิศวกรรม 
อากาศยาน) 

๒๕๑๘ Feati University 
Manila 
Philippines. 

ผู้เช่ียวชาญพิเศษ
ด้านการบิน 
พลเรือน 

๓ นายวิโรจน์  น้อยวิไล ค.อ.ม. 
(บรหิารอาชีวศึกษา) 

๒๕๔๕ มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีพระจอม
เกล้าพระนครเหนือ 

ผู้ได้รับใบอนุญาต
ประจ าหน้าที ่

นายช่างภาคพื้น 
๔ นายดิเรก   

เหมอืนพลอย 
ศศ.บ. (รัฐศาสตร์) 
 
ปวส. 
(ช่างอากาศยาน) 

๒๕๔๐ 
 
๒๕๑๒ 

มหาวิทยาลัย
รามค าแหง 
โรงเรียนเหล่าทหาร
ช่างอากาศ 

ผู้ได้รับใบอนุญาต
ประจ าหน้าที ่

นายช่างภาคพื้น 

๕ นายพงษ์ศิฏฐ์  
ปรัชญารัตนเมธี 

วท.บ.  
(เทคโนโลยีการผลิต) 

๒๕๓๖ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนคร 

ผู้ได้รับใบอนุญาต
ประจ าหน้าที ่

นายช่างภาคพื้น 
๖ นายมนตรี   

มนต์ไชยะ 
วศ.ม. 
(วิศวกรรมเครื่องกล) 

๒๕๔๒ มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีพระจอม
เกล้าพระนครเหนือ 

ผู้เช่ียวชาญด้าน
การซ่อมบ ารุง
อากาศยาน 

๗ ร.อ.สุรพงศ์   
แสนอุบล 

ปวส.  
(ช่างอากาศยาน) 

๒๕๐๗ โรงเรียนเหล่าทหาร
ช่างอากาศ 

ผู้ได้รับใบอนุญาต
ประจ าหน้าที ่

นายช่างภาคพื้น 
 
 



๙ 
 
 

ล าดับ
ท่ี 

ชื่อ – ชื่อสกุล 
คุณวุฒิและ
สาขาวิชา 

ปีท่ีจบ สถานศึกษา 
ต าแหน่งทาง

วิชาการ/ 
ความเชี่ยวชาญ 

๘ นายนรินทร์  ทวีวัฒน ์ ศศ.บ. (รัฐศาสตร์) 
 
ปวส. 
(ช่างอากาศยาน) 

๒๕๓๑ 
 
๒๕๑๔ 

มหาวิทยาลัย
รามค าแหง 
โรงเรียนเหล่าทหาร
ช่างอากาศ 

ผู้เช่ียวชาญด้าน
โครงสร้าง 
อากาศยาน 

๙ นายคมสัน  ป้องขันธ์ ปวส.  
(ช่างอากาศยาน) 

๒๕๒๘ โรงเรียนเหล่าทหาร
ช่างอากาศ 
 
 

ผู้ได้รับใบอนุญาต
ประจ าหน้าที่นาย
ช่างภาคพื้นดิน/

HKCAD 
๑๐ นายภริณ   

สุขสิทธาวิธ 
อนุปรญิญา (ช่างซอ่ม
บ ารุงอากาศยาน) 

๒๕๔๒ สถาบันการบิน 
พลเรือน 

ผู้ได้รับใบอนุญาต
ประจ าหน้าที่นาย
ช่างภาคพื้นดิน/

B1.1/B2 
๑๑ ร.ต.ต.ณัฐพัชร ์

ทองเทพ 
ศศ.บ. (รัฐสาสตร์) 
 
ช่างซ่อมบ ารุงอากาศ
ยาน 

๒๕๔๗ 
 
๒๕๒๙ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏ
อุบลราชธานี 
สถาบันการบิน 
พลเรือน 

ผู้เช่ียวชาญด้าน
การซ่อมบ ารุง
อากาศยาน 

๑๒ นายไพศาล  
จันทรผ์อง 

อนุปรญิญา (ช่างซอ่ม
บ ารุงอากาศยาน) 

๒๕๓๘ สถาบันการบิน 
พลเรือน 

ผู้ได้รับใบอนุญาต
ประจ าหน้าที่นาย
ช่างภาคพื้นดิน/

B1.1 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



๑๐ 
 

๑๓.  จ านวนนักศึกษา  

สาขาวิชาช่างซ่อมบ ารงุอากาศยาน  วิทยาลัยการบินนานาชาติ มหาวิทยาลัยนครพนม  

จ านวนนักศึกษา 
ปีการศึกษา 

ปี ๒๕๕๘ ปี ๒๕๕๙ ปี ๒๕๖๐ ปี ๒๕๖๑ ปี ๒๕๖๒ 

ช้ันปีที่ ๑ ๓๐ ๓๐ ๓๕ ๓๕ ๔๐ 

ช้ันปีที่ ๒  ๓๐ ๓๐ ๓๕ ๔๐ 

รวม ๓๐ ๖๐ ๖๕ ๗๐ ๘๐ 

จ านวนนักศึกษา 
ที่คาดว่าจะส าเร็จการศึกษา 

 ๓๐ ๓๐ ๓๕ ๔๐ 

๑๔.  สถานท่ีและอุปกรณ์การสอน  
        ๑๔.๑ สถานท่ี 

 ๑๔.๑.๑ อาคารเรียนที่มีอยู่แล้วของวิทยาลัยการบินนานาชาติ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
คณะวิทยาการจัดการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  มหาวิทยาลัยนครพนม 

ล ำดับ รำยกำรและลักษณะเฉพำะ 
จ ำนวน 
ท่ีมีอยู่ 

จ ำนวนห้องท่ี
คำดว่ำต้องกำร

เพ่ิม 
หมำยเหต ุ

๑. โรงฝึกทักษะพื้นฐานช่างและการใช้เครื่องมือช่าง ๑ ๑  
๒. ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ๑ ๑  
๔. ห้องปฏิบัติการภาษาอังกฤษ ๑ ๑  
๔. ห้องปฏิบัติการเคมี ๑ ๑  
๕. ห้องปฏิบัติการทางฟิสิกส์ ๑ ๑  
๖. ห้องปฏิบัติการโลหะวิทยา ๑ ๑  
๗. ห้องเรียนภาคทฤษฎี ๒ ๒  
๘. โรงพลศึกษา ๑ -  
๙. ห้องส านักงานหลกัสูตรฯ ๒ ๑ บรหิารงาน

และห้องพัก
ครู-อาจารย ์

   

 

 



๑๑ 
 
 ๑๔.๑.๒. สถานที่ฝีกอบรมปฏิบัติด้านช่างซ่อมบ ารุงอากาศยาน (ภายนอก) ได้แก่ สถาบัน
การบินพลเรือน สายการบินไทยไลอ้อนแอร์ บริษัทคาเธย์แปซิฟิกแอร์เวย์ จ ากัด และบริษัทอุตสาหกรรม
การบิน จ ากัด 

๑๔.๒ อุปกรณ์การสอน 
อุปกรณ์การสอนที่มีอยู่แล้ว ประกอบด้วย เครื่องไมโครคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์ประจ าโรงฝึก

ทักษะพื้นฐานช่างอุปกรณ์ประจ าห้องปฏิบัติการเฉพาะด้าน  
หมายเหตุ  การใช้อปุกรณ์การสอนใช้ร่วมกบัคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยนครพนม 

๑๕. ห้องสมุด  
        ๑๕.๑  ส านักวิทยบรกิาร  มหาวิทยาลัยนครพนม 
  ๑๕.๒  ห้องสมุดคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  มหาวิทยาลัยนครพนม 
  ๑๕.๓  ห้องสมุดวิทยาลัยการบินนานาชาติ  มหาวิทยาลัยนครพนม  

๑๖. งบประมาณ   
 ๑๖.๑ งบประมาณรายรบั (หน่วย : บาท) 

 งบประมาณรายรบั (หน่วย: บาท) วิทยาลัยการบินนานาชาติ 

รายการ 
ปีงบประมาณ (บาท) 

๒๕๕๙ ๒๕๖๐ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ 
๑ ๖ .๑ .๑  งบ ปร ะม าณ
แผ่นดิน (ไม่รวมเงินเดือน
และงบลงทุน) 
- งบด าเนินงาน 

๗๐ ล้านบาท ๕๐ ล้านบาท ๕๐ ล้านบาท ๑๐ ล้านบาท ๑๐ ล้านบาท 

๑๖.๑.๒ งบประมาณเงิน
รายได้ 
- ค่าธรรมเนียมการศึกษา 
- ค่าสนับสนุนรายหัวต่อปี
ต่อคน 

 
 

๒,๔๐๐,๐๐๐. 
๙๐,๐๐๐. 

 
 

๒,๔๐๐,๐๐๐. 
๙๐,๐๐๐. 

 
 

๕,๖๐๐,๐๐๐. 
๑๐๕,๐๐๐. 

 
 

๕,๖๐๐,๐๐๐. 
๑๐๕,๐๐๐. 

 
 

๖,๔๐๐,๐๐๐. 
๑๒๐,๐๐๐. 

รวมงบประมาณการ
รายรับ 

๗๒,๔๙๐,๐๐๐. ๕๒,๔๙๐,๐๐๐.  ๕๕,๗๐๕,๐๐๐. ๑๕,๗๐๕,๐๐๐. ๑๖,๕๒๐,๐๐๐. 

 
 
 
 
 
 



๑๒ 
 

 ๑๖.๒   งบประมาณรายจ่าย (หน่วย : บาท)   

                 วิทยาลัยการบินนานาชาติ มหาวิทยาลัยนครพนม ค านวณค่าใช้จ่ายเฉพาะงบด าเนินการใน
การผลิตนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง โดยมีรายละเอียด ดังนี ้

รายการ 
ปีงบประมาณ (บาท 

๒๕๕๙ ๒๕๖๐ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ 
๑๖.๒.๑ หมวดค่าตอบแทน  
   ๑ . ค่ า ต อ บ แ ท น ก า ร
ด าเนินการ 
     - ค่าตอบแทนการสอน
อาจารย์มหาวิทยาลัย
นครพนม 
     - ค่าตอบแทนอาจารย์
ภายนอก 
     - ค่าตอบแทนกรรมการ
ต่างๆ 

 
     

    ๒๖๐,๐๐๐.- 
    ๗๔๘,๐๐๐.- 

 
 

   ๖๔๐,๐๐๐.- 
     ๗๕,๐๐๐.- 

 
    

    ๒๖๐,๐๐๐.- 
   ๘๕๐,๐๐๐.- 

 
  

   ๖๔๐,๐๐๐.- 
    ๗๕,๐๐๐.- 

 
   

  ๓๘๐,๐๐๐.- 
๑,๕๐๐,๐๐๐.- 

 
    

  ๔๐๐,๐๐๐.- 
   ๑๐๐,๐๐๐.- 

 
   

  ๓๘๐,๐๐๐.- 
๑,๕๐๐,๐๐๐.- 

 
   

   ๔๐๐,๐๐๐.- 
   ๑๐๐,๐๐๐.- 

 
  

  ๓๘๐,๐๐๐.- 
๑,๕๐๐,๐๐๐.- 

 
    

   ๔๐๐,๐๐๐.- 
   ๑๐๐,๐๐๐.- 

   ๒. งบพัฒนาบุคลากร   ๔,๓๐๐,๐๐๐.-  ๔,๓๐๐,๐๐๐.-    ๕๐๐,๐๐๐.-    ๕๐๐,๐๐๐.-    ๕๐๐,๐๐๐.- 
   ๓. งบลงทุน: ครุภัณฑ์ ๗๐,๐๐๐,๐๐๐. ๕๐,๐๐๐,๐๐๐. ๕๐,๐๐๐,๐๐๐. ๑๐,๐๐๐,๐๐๐. ๑๐,๐๐๐,๐๐๐. 
   ๔. ค่าวัสดุ     ๓๐๐,๐๐๐.-     ๓๐๐,๐๐๐.-    ๕๐๐,๐๐๐.-    ๖๐๐,๐๐๐.-    ๖๐๐,๐๐๐.- 
   ๕ .ค่ า ใ ช้ จ่ า ย ก า ร ฝึ ก
ปฏิบัติงานการบิน 

    ๖๐๐,๐๐๐.-     ๖๐๐,๐๐๐.-    ๗๐๐,๐๐๐.-    ๕๐๐,๐๐๐.-    ๕๐๐,๐๐๐.- 

รวมงบประมาณการ
รายจ่าย 

๗๖,๙๒๓,๐๐๐. ๕๗,๐๒๕,๐๐๐. ๕๔,๐๘๐,๐๐๐. ๑๓,๙๘๐,๐๐๐. ๑๓,๙๘๐,๐๐๐. 

  ค่าใช้จ่ายรวมรายหัวต่อนักศึกษาแต่ละปี  ไม่รวมงบลงทุนและเงินเดือนบุคลากรของ
วิทยาลัยการบินนานาชาติ มหาวิทยาลัยนครพนม ค่าใช้จ่ายรวมรายหัวนักศึกษาตลอดหลักสูตร          
เป็น ๘๐,๐๐๐ บาท/คน/หลักสูตร 

 

 

 

 

 



๑๓ 
 
๑๗. หลักสูตร 
 ๑๗.๑  มาตรฐานการศึกษาวิชาชีพ   

คุณภาพของผู้ส าเร็จการศึกษาระดับคุณวุฒิการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง ประเภทวิชา 
อุตสาหกรรม สาขาวิชาช่างซ่อมบ ารุงอากาศยาน ประกอบด้วย 
 ๑๗.๑.๑ ด้านคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์  
 ๑) ด้านคุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ ได้แก่ ความเสียสละ ความซื่อสัตย์
สุจริต ความกตัญญูกตเวที ความอดกลั้น การละเว้น สิ่งเสพติดและการพนัน การมีจิตส านึกและเจตคติที่ดี
ต่อวิชาชีพและสังคม เป็นต้น 
 ๒) ด้านพฤติกรรมลักษณะนิสัย ได้แก่ ความมีวินัย ความรับผิดชอบ การมีมนุษย์สัมพันธ์ 
ความเช่ือมั่นในตนเอง ความรักสามัคคี ขยัน ประหยัด อดทน การพึ่งตนเอง เป็นต้น                   
 ๓) ด้านทักษะทางปัญญา ได้แก่ ความรู้ในหลักทฤษฎี ความสนใจใฝ่รู้ ความคิดริเริ่ม
สร้างสรรค์  ความสามารถในการคิด วิเคราะห์  
 ๑๗.๑.๒ ด้านสมรรถนะหลักและสมรรถนะท่ัวไป  
 ๑) สื่อสารโดยใช้ภาษาไทยและภาษาต่างประเทศในชีวิตประจ าวันและในงานอาชีพ                            
รวมทั้งการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการพัฒนาการเรียนรู้                                              
 ๒) แก้ไขปัญหาในงานอาชีพโดยใช้หลักการและกระบวนการทางวิทยาศาสตร์และ                        
คณิตศาสตร์ เพื่อพัฒนางานและการบริหารจัดการด้านอาชีพ 
                   ๓) ปฏิบัติตนตามหลักศาสนา วัฒนธรรม ค่านิยม คุณธรรม จริยธรรมทาง สังคม และสิทธิ
หน้าที่พลเมือง ส่งผลต่อการท างานร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
 ๔) พัฒนาบุคลิกภาพและสุขอนามัยโดยใช้หลักการและกระบวนการด้านสุขศึกษาและ  
พลศึกษา สู่การพัฒนาเป็นผู้มีบุคลิกภาพที่ดีและน่าเช่ือถือ 
 ๑๗.๑.๓ ด้านสมรรถนะวิชาชีพ  
 ๑) วางแผน ด าเนินงาน จัดการงานอาชีพตามหลักการและกระบวนการ โดยอ้างถึงการ
บริหารงานคุณภาพ การอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม และหลักอาชีวอนามัยส าหรับน าไปสู่ความ
ปลอดภัย 
 ๒) ปฏิบัติงานพื้นฐานอาชีพด้านช่างซ่อมบ ารุงอากาศยานตามหลักการให้เป็นไปตาม
กระบวนการการใช้คู่มือในการซ่อมบ ารุงรักษาระบบอากาศยาน                                        
 ๓) เลือก/ใช้ และบ ารุงรักษาเครื่องมืออุปกรณ์ เครื่องทุ่นแรง ยานพาหนะ ตามหลักการ
การซ่อมบ ารุงอากาศยาน โดยค านึงถึงความประหยัดและความปลอดภัย  
                   ๔) ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และสารสนเทศ กระบวนการจัดการธุรกิจ และ
หลักการบริหารงานคุณภาพเพื่อพัฒนาและส่งเสริมสนับสนุนงานด้านซ่อมบ ารุงอากาศยาน 
 



๑๔ 
 

๑๗.๒  จ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร 

  ส าหรับผู้ส าเรจ็การศึกษา  รวม  ๙๐   หน่วยกิต 

๑๗.๓  โครงสร้างหลักสูตร 
 ผู้ส าเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง วิทยาลัยการบินนานาชาติ มหาวิทยาลัย
นครพนม ประเภทวิชาอุตสาหกรรม สาขาวิชาช่างซ่อมบ ารุงอากาศยาน  ต้องศึกษารายวิชาในหมวดวิชา
ต่างๆ รวม ๙๐ หน่วยกิต  ดังโครงสร้างต่อไปนี้ 
 ๑๗.๓.๑ หมวดวิชาทักษะชีวิต       ๒๑   หน่วยกิต 
                   ๑)  กลุ่มวิชาภาษาไทย                                                   ๓    หน่วยกิต 
                   ๒)  กลุ่มวิชาภาษาต่างประเทศ                                       ๖    หน่วยกิต 
                   ๓)  กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์                                         ๓    หน่วยกิต 
                   ๔)  กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์                                              ๓    หน่วยกิต 
                   ๕)  กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์                                           ๓    หน่วยกิต 
             ๖)  กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์                                             ๓    หน่วยกิต 

 ๑๗.๓.๒ หมวดทักษะวิชาชีพ        ๖๓ หน่วยกิต 
          ๑)  กลุ่มทักษะวิชาชีพพื้นฐาน           ไม่น้อยกว่า   ๑๙    หน่วยกิต   
   ๒)  กลุ่มทักษะวิชาชีพเฉพาะ                     ไม่น้อยกว่า      ๒๑    หน่วยกิต  

     ๓)  กลุ่มทักษะวิชาชีพเลือก                       ไม่น้อยกว่า     ๑๕    หน่วยกิต                                  

     ๔)  ฝึกประสบการณ์ทกัษะวิชาชีพ                            ๔    หน่วยกิต 

                   ๕)  โครงการพัฒนาทักษะวิชาชีพ                                      ๔   หน่วยกิต 

 ๑๗.๓.๓  หมวดวิชาเลือกเสรี        ไม่น้อยกว่า           ๖  หน่วยกิต 
  ๑๗.๓.๔  กิจกรรมเสริมหลักสูตร   (ไม่น้อยกว่าสัปดาห์ละ ๒ ช่ัวโมง) 

          หมายเหตุ: ระดบัประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง 
 หมวดทักษะวิชาชีพให้เป็นไปตามเงื่อนไขของผู้รับรองหลักสูตร  โดยส านักงานคณะกรรมการ    
การอาชีวศึกษา และในหมวดวิชาเลือกเสรี ให้เลือกรายวิชาเรียนในหมวดทักษะวิชาชีพ ทั้งนี้จ าแนก     
ตามคุณสมบัติของผู้เข้าศึกษาหัวข้อ ๖.๑ ดังนี ้

๑. ผู้ส าเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพหรือเทียบเท่า ไม่ต้องศึกษาหมวดวิชาชีพ    
ปรับพื้นฐาน 

๒. ผู้ส าเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.๖) หรือเทียบเท่า ต้องศึกษาหมวดวิชาชีพ   
ปรับพื้นฐานจ านวน ๑๙ หน่วยกิต 
 



๑๕ 
 
๑๗.๔  รายวิชา  
 ๑๗.๔.๑ การก าหนดรหัสวิชา มหาวิทยาลัยนครพนมใช้ระบบรหสัวิชาที่ประกอบด้วย 
ตัวเลข ๘ หลัก มหีลกัเกณฑก์ารใช้ดังนี ้
 ๑) ตัวเลขหลักแรก  หมายถึง หลักสูตร 
   ๑ หมายถึง   หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) 
   ๒  หมายถึง  หลกัสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง (ปวส.) 
   ๓ หมายถึง   หลักสูตรปริญญาบัณฑิต 
   ๔ หมายถึง   หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต 
   ๕ หมายถึง  หลกัสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตช้ันสูง 
   ๖ หมายถึง   หลักสูตรปริญญามหาบัณฑิต 
   ๗ หมายถึง   หลักสูตรปริญญาดุษฎีบัณฑิต 
   ๘ หมายถึง   หลักสูตรพิเศษหรือหลกัสูตรระยะสั้น 

 ๒) ตัวเลข ๒ หลกัถัดมา (ตัวเลขล าดับที่ ๒-๓) หมายถึง ประเภทวิชา 
     ระดับอาชีวศึกษา 
    ๐๐ หมายถึง  หมวดวิชาทักษะชีวิต 
    ๐๑ หมายถึง  ประเภทวิชาอุตสาหกรรม 
    ๐๒ หมายถึง  ประเภทวิชาพาณิชยกรรม/บรหิารธุรกิจ 
    ๐๓ หมายถึง  ประเภทวิชาเกษตรกรรม  
    ๐๔ หมายถึง  ประเภทวิชาประมง 
    ๐๕ หมายถึง  ประเภทวิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว 
    ๐๖ หมายถึง  ประเภทวิชาอุตสาหกรรมการบิน 
    ๐๗ หมายถึง  ประเภทวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
      ๐๘    หมายถึง  หมวดวิชาทักษะวิชาชีพ กลุ่มวิชาชีพพื้นฐาน (เรียนร่วมประเภทวิชา) 

 ๓) ตัวเลข ๒ หลักถัดมา (ตัวเลขล าดับที่ ๔- ๕)  หมายถึง กลุ่มวิชา/สาขาวิชาต้ังแต่ ๐๑-๙๙        
ยกเว้น  ๐๐  หมายถึง  สาขาวิชาเรียนร่วม  
   ๐๑ กลุ่มวิชาภาษาไทย   
   ๐๒ กลุ่มวิชาภาษาต่างประเทศ    
   ๐๓ กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร ์    
   ๐๔ กลุ่มวิชาคณิตศาสตร ์   
   ๐๕ กลุ่มวิชาสงัคมศาสตร ์    
   ๐๖ กลุ่มวิชาสุขศึกษาและพลศึกษา 
   ๐๗ กลุ่มวิชามนุษยศาสตร ์   



๑๖ 
 

   ๐๘ สาขาวิชาช่างยนต์/เทคนิคเครื่องกล 
   ๐๙ สาขาวิชาเครื่องมอืกลและซอ่มบ ารุง/เทคนิคการผลิต 
   ๑๐ สาขาวิชาโลหะการ/เทคนิคโลหะ 
   ๑๑ สาขาวิชาช่างไฟฟ้า/ช่างไฟฟ้าก าลัง 
   ๑๒ สาขาวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส ์
   ๑๓ สาขาวิชาการก่อสร้าง 
   ๑๔ สาขาวิชาสถาปัตยกรรม 
   ๑๕ สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร ์
   ๑๖ สาขาวิชาการบัญชี 
   ๑๗ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกจิ 
   ๑๘ สาขาวิชาการตลาด 
   ๑๙ สาขาวิชาการเลขานุการ 
   ๒๐    สาขาวิชาการจัดการส านักงาน 
   ๒๑ สาขาวิชาเกษตรศาสตร ์
   ๒๒ สาขาวิชาพืชศาสตร์ 
   ๒๓ สาขาวิชาสัตวศาสตร ์
   ๒๔ สาขาวิชาช่างกลเกษตร 
   ๒๕ สาขาวิชาอุตสาหกรรมเกษตร 
   ๒๖ สาขาวิชาเพาะเลี้ยงสัตว์น้ า 
   ๒๗ สาขาวิชาการโรงแรม 
   ๒๘ สาขาวิชาช่างซ่อมบ ารงุอากาศยาน 
   ๒๙ สาขาวิชาเทคโนโลยสีารสนเทศ 

 ๔) ตัวเลข ๑ ตัวถัดมา (ตัวเลขล าดับ ๖ )  หมายถึง หมวดวิชา/กลุ่มวิชา ดังนี ้
     ระดับอาชีวศึกษา 
   ๑ หมายถึง   หมวดวิชาทักษะชีวิต 
   ๒ หมายถึง   หมวดวิชาทักษะวิชาชีพ กลุ่มทักษะวิชาชีพพื้นฐาน      
   ๓ หมายถึง  หมวดวิชาทักษะวิชาชีพ กลุ่มทักษะวิชาชีพเฉพาะ 
   ๔ หมายถึง   หมวดวิชาทักษะวิชาชีพ กลุ่มทักษะวิชาชีพเลอืก  
   ๕ หมายถึง   หมวดวิชาทักษะวิชาชีพ ฝึกประสบการณ์ทกัษะวิชาชีพ 
   ๖ หมายถึง   หมวดวิชาทักษะวิชาชีพ โครงการพฒันาทักษะวิชาชีพ 
   ๗ หมายถึง  หมวดวิชาเลือกเสร ี
 



๑๗ 
 
   ๘ หมายถึง   กิจกรรมเสรมิหลักสูตร                      
   ๙ หมายถึง   กลุ่มวิชาปรับพื้นฐาน 
 ๕) ตัวเลข ๒ หลักต่อมา (ตัวเลขล าดับที่ ๗ - ๘)  หมายถึง ล าดับรายวิชา 

 ๑๗.๔.๒ การจัดชั่วโมงเรียน 
 พิจารณาถึงลักษณะการเรียนการสอนและกระบวนการเรียนรู้ของนักศึกษาที่สามารถ
เกิดข้ึนได้ทั้งในห้องเรียนและนอกห้องเรียน ดังนั้น จึงจัดช่ัวโมงให้นักศึกษาได้ศึกษาทั้งในเวลาและ       
นอกเวลาเรียน โดยก าหนดการจัดเวลาการเรียนรู้ของนักศึกษา ดังนี้ 
 ๑)  ช่ัวโมงเรียนทฤษฎี 
                             ๒)  ช่ัวโมงเรียนปฏิบัต ิ

        ๓)  ช่ัวโมงศึกษานอกเวลา 
 

  
            
     

 

 

วิธีการคิด 

๑. การคิดจ านวนช่ัวโมงศึกษาศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองคิดจากช่ัวโมงบรรยาย ๑ ช่ัวโมง = ศึกษา
ค้นคว้าด้วยตนเอง ๒ ช่ัวโมง และช่ัวโมงปฏิบัติการหรือฝึกทดลอง/ฝึกปฏิบัติ ๒-๓ ช่ัวโมง = ศึกษาค้นคว้าด้วย
ตนเอง ๑ ช่ัวโมง  และต้องเป็นเลขโดด (ไม่มีทศนิยม) ไม่เกิน ๒ หลัก 

๒. การเขียนจ านวนหน่วยกิตกระบวนวิชา ให้เขียน        
                       จ านวนหน่วยกิต (บรรยาย-ปฏิบัต-ิศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง)  ดังนี้ 

๒.๑  กระบวนวิชาที่มีเฉพาะช่ัวโมงบรรยาย/ทฤษฎี          
คิดจากบรรยาย ๑ ช่ัวโมง  = ศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง = ๒ ช่ัวโมง 

๒.๒  กระบวนวิชาที่มีเฉพาะช่ัวโมงปฏิบัติ ดังตัวอย่างต่อไปนี้ 
คิดจากปฏิบัติการ ๒ - ๓ ช่ัวโมง = ศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง ๑  ช่ัวโมง 

 

 

 

หน่วยกิต 
ช่ัวโมงเรียนทฤษฎี 
ช่ัวโมงเรียนปฏิบัต ิ
ช่ัวโมงศึกษานอกเวลา 

X  ( X  - X -  X ) 



๑๘ 
 

๑๗.๔.๓  หมวดวิชาชีพปรับพ้ืนฐาน 
ส าหรับผู้ส าเรจ็การศึกษาหลกัสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ประเภทวิชาหรือสาขาวิชาอื่น 

หรือมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม. ๖) หรือเทียบเท่า ที่ไม่มพีื้นฐานวิชาชีพ จะต้องเรียนรายวิชาปรับพื้นฐาน
วิชาชีพ ต่อไปนี้ 

   รหัสวิชา   ชื่อวิชา                           หน่วยกิต(ทฤษฎี-ปฏิบัต-ิศึกษาด้วยตนเอง) 
๒๐๑๐๐๙๐๑ งานเทคนิคพื้นฐาน      ๒(๐-๖-๒)  
                    (Basic Technical Practice) 
๒๐๑๐๐๙๐๒ เขียนแบบเทคนิค       ๒(๑-๓-๓) 
                     (Technical Drawing) 
๒๐๑๐๐๙๐๓    งานไฟฟ้าและอิเลก็ทรอนิกส์เบื้องต้น    ๒(๑-๓-๓) 
                     (Electronic and Electrical Practice) 
๒๐๑๐๐๙๐๔ วัสดุช่าง ๒(๒-๐-๔) 
 (Materials) 
๒๐๑๐๐๙๐๕ งานวัดละเอียด  ๒(๑-๒-๓) 
 (Precision Measurement) 
๒๐๑๐๐๙๐๖ งานช้ินส่วนเครื่องกลทั่วไป     ๒(๑-๓-๓) 
                     (General Machine Elements) 
๒๐๑๐๐๙๐๗ งานเช่ือมและโลหะแผ่น      ๒(๑-๓-๓) 
                     (Welding and Sheet Metal Practice ) 
๒๐๑๐๐๙๐๘  งานเครื่องมือกลเบื้องต้น                ๒(๑-๓-๓) 
 (Basic Machine Tools)   
๒๐๑๐๐๙๐๙ นิวเมติกส์และไฮดรอลิกส ์                ๓(๒-๒-๕) 
 (Pneumatics and Hydraulics) 
หมายเหตุ :  

การเรียนรายวิชาปรับพื้นฐานวิชาชีพ ให้เป็นไปตามข้อก าหนดที่ระบุไว้ในหลักสูตรประกาศนียบัตร
วิชาชีพช้ันสูง สาขาวิชาช่างซ่อมบ ารุงอากาศยาน (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2558) และการตัดสินผลการเรียน
ให้เป็นไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยนครพนม ว่าด้วยการจัดการศึกษาและการประเมินผลการศึกษา
หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง พุทธศักราช ๒๕๕๙ 

 

 



๑๙ 
 
๑๗.๔.๔  หมวดวิชาทักษะชีวิต    ๒๑   หน่วยกิต 

 ๑)  กลุ่มวิชาภาษาไทย            ๓   หน่วยกิต 
   รหัสวิชา                     ชื่อวิชา                  หน่วยกิต(ทฤษฎี-ปฏิบัต-ิศึกษาด้วยตนเอง) 
๒๐๐๐๑๑๐๑ ภาษาไทยเพื่อสื่อสารในงานอาชีพ    ๓(๓-๐-๖) 
  (Thai for Career Communication) 
๒๐๐๐๑๑๐๒ การเขียนเชิงวิชาชีพ     ๓(๓-๐-๖) 
  (Career-based Writing) 
๒๐๐๐๑๑๐๓ ภาษาไทยเพื่อการน าเสนองาน       ๓(๓-๐-๖) 
  (Thai for Presentation) 
๒๐๐๐๑๑๐๔ การพูดเพื่อสือ่สารงานอาชีพ                              ๓(๓-๐-๖) 
  (Speech for Career Communication) 
๒๐๐๐๑๑๐๕ การเขียนรายงานการปฏิบัตงิาน                          ๓(๓-๐-๖) 
  (On-the-Job Report Writing) 

 ๒)  กลุ่มวิชาภาษาต่างประเทศ     ๖    หน่วยกิต 
    รหัสวิชา                   ชื่อวิชา                   หน่วยกิต(ทฤษฎี-ปฏิบัต-ิศึกษาด้วยตนเอง)  
๒๐๐๐๒๑๐๑ ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารทางธุรกิจและสงัคม  ๓(๓-๐-๖) 
  (English for Business and Social Communication) 
๒๐๐๐๒๑๐๒ กลยุทธการอ่านและการเขียนภาษาอังกฤษ   ๒(๒-๐-๔) 
  (Reading and Writing Strategies) 
๒๐๐๐๒๑๐๓ ภาษาอังกฤษส าหรบัการปฏิบัตงิาน    ๒(๒-๐-๔) 
  (English-on-the-Job) 
๒๐๐๐๒๑๐๔ ภาษาอังกฤษโครงงาน     ๑(๐-๒-๑) 
  (English Project Work) 
๒๐๐๐๒๑๐๕ การเรียนภาษาอังกฤษผ่านเว็บไซต ์   ๑(๐-๒-๑) 
  (Web-Based English Learning) 
๒๐๐๐๒๑๐๖ การสนทนาภาษาอังกฤษ ๑    ๓(๓-๐-๖) 
  (English Conversation ๑) 
๒๐๐๐๒๑๐๗ การสนทนาภาษาอังกฤษ ๒    ๓(๓-๐-๖) 
  (English Conversation ๒) 
๒๐๐๐๒๑๐๘ ภาษาอังกฤษธุรกิจในงานอาชีพ    ๓(๓-๐-๖) 
  (Business English for Careers) 
 



๒๐ 
 

๒๐๐๐๒๑๐๙ ภาษาอังกฤษเทคโนโลยีช่างอุตสาหกรรม   ๓(๓-๐-๖) 
  (English for Industrial Technology) 
๒๐๐๐๒๑๑๐ ภาษาอังกฤษเพื่ออุตสาหกรรมธุรกจิบริการ   ๓(๓-๐-๖) 
  (English for Hospitality Industry) 
๒๐๐๐๒๑๑๑ ภาษาอังกฤษธุรกิจไมซ ์     ๓(๓-๐-๖) 
  (English for MICE Business) 
๒๐๐๐๒๑๑๒ ภาษาอังกฤษเพื่อการโฆษณาและประชาสัมพันธ์  ๓(๓-๐-๖) 
  (English for Advertising and Public Relations) 
๒๐๐๐๒๑๑๓ ภาษาอังกฤษเทคโนโลยอีาหาร    ๓(๓-๐-๖) 
  (English for Food Technology) 
๒๐๐๐๒๑๑๔ ภาษาอังกฤษส าหรบังานบรกิารจัดเลี้ยง   ๓(๓-๐-๖) 
  (English for Catering Operation) 
๒๐๐๐๒๑๑๕ ภาษาอังกฤษเทคโนโลยีแฟช่ันและสิ่งทอ   ๓(๓-๐-๖) 
  (English for Fashion Technology and Textile) 
๒๐๐๐๒๑๑๖ ภาษาอังกฤษธุรกิจอัญมณ ี    ๓(๓-๐-๖) 
                     (English for Jewelry Business) 
๒๐๐๐๒๑๑๗ ภาษาอังกฤษเทคโนโลยกีารเกษตร    ๓(๓-๐-๖) 
  (English for Agricultural Technology) 
๒๐๐๐๒๑๑๘ ภาษาอังกฤษเทคโนโลยกีารประมง    ๓(๓-๐-๖) 
  (English for Fishery Technology) 
๒๐๐๐๒๑๑๙ ภาษาอังกฤษเพื่อการท่องเที่ยวเชิงเกษตร   ๓(๓-๐-๖) 
  (English for Agro tourism) 
๒๐๐๐๒๑๒๐ ภาษาอังกฤษธุรกิจเกษตร     ๓(๓-๐-๖) 
  (English for Agribusiness) 
๒๐๐๐๒๑๒๑ ภาษาอังกฤษเพื่อกจิการการบิน    ๓(๓-๐-๖) 
  (English for Aviation) 

  

 

 

 



๒๑ 
 
 ๓)  กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์  ๓  หน่วยกิต  ให้เลือกศึกษาจากรายวิชาต่อไปน้ี 

    รหัสวิชา                   ชื่อวิชา                   หน่วยกิต(ทฤษฎี-ปฏิบัต-ิศึกษาด้วยตนเอง)  
๒๐๐๐๓๑๐๑     วิทยาศาสตร์เพื่องานไฟฟ้าและการสื่อสาร   ๓(๒-๒-๕) 
                     (Science for Electrical Works and Communication) 
๒๐๐๐๓๑๐๒     วิทยาศาสตร์เพื่องานเครือ่งกลและการผลติ   ๓(๒-๒-๕) 
                      (Science for Mechanical Works) 
๒๐๐๐๓๑๐๓  วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีการยาง    ๓(๒-๒-๕) 
          (Science for Rubber Technology) 
๒๐๐๐๓๑๐๔     วิทยาศาสตร์เพื่องานก่อสร้างและตกแตง่ภายใน  ๓(๒-๒-๕) 
                      (Science for Construction and Interior) 
๒๐๐๐๓๑๐๕     วิทยาศาสตร์เพื่องานธุรกจิและบรกิาร   ๓(๒-๒-๕) 
    (Science for Business) 
๒๐๐๐๓๑๐๖     วิทยาศาสตร์เพื่องานธุรกจิท่องเที่ยวและการโรงแรม  ๓(๒-๒-๕) 
                      (Science for Construction and Interior) 
๒๐๐๐๓๑๐๗      วิทยาศาสตร์เพื่องานอาหารและโภชนาการ  ๓(๒-๒-๕) 
                       (Science for Food and Nutrition) 
๒๐๐๐๓๑๐๘      วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีแฟช่ันและสิ่งทอ   ๓(๒-๒-๕) 
                      (Science for Fashion and Textile Technology) 
๒๐๐๐๓๑๐๙      วิทยาศาสตร์เพื่องานศิลปะและงานออกแบบ  ๓(๒-๒-๕) 
                      (Science for Arts and Design) 
๒๐๐๐๓๑๑๐      วิทยาศาสตร์เพื่องานเครื่องประดับอญัมณี   ๓(๒-๒-๕) 
                       (Science for Jewelry) 
๒๐๐๐๓๑๑๑      วิทยาศาสตร์เพื่องานเกษตรและประมง   ๓(๒-๒-๕) 
                       (Science for Agriculture and Fishery) 
๒๐๐๐๓๑๑๒      การจัดการทรัพยากร พลงังานและสิง่แวดล้อม  ๓(๒-๒-๕) 
   (Resources Energy and Environmental Management)  
๒๐๐๐๓๑๑๓      วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยเีพื่อชีวิต   ๓(๒-๒-๕) 
    (Science and Technology for Life) 
๒๐๐๐๓๑๑๔      วิทยาศาสตร์เพื่อคุณภาพชีวิต    ๓(๒-๒-๕) 
    (Science for Quality of life) 
๒๐๐๐๓๑๑๕      ชีวิตกับเทคโนโลยีสมัยใหม ่    ๓(๒-๒-๕) 
    (Life and Modern Technology) 



๒๒ 
 

๒๐๐๐๓๑๑๖       วิทยาศาสตร์เพื่องานเทคนิคพลังงาน   ๓(๒-๒-๕) 
     (Science for Energy Technology) 
๒๐๐๐๓๑๑๗       การวิจัยเบื้องต้น     ๓(๓-๐-๖) 
     (Introduction to Research) 

 ๔)  กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์  ๓  หน่วยกิต  ให้เลือกศึกษาจากรายวิชาต่อไปน้ี 
    รหัสวิชา                   ชื่อวิชา                   หน่วยกิต(ทฤษฎี-ปฏิบัต-ิศึกษาด้วยตนเอง)  
๒๐๐๐๔๑๐๑ คณิตศาสตร์เพื่อพฒันาทกัษะการคิด   ๓(๓-๐-๖) 
  (Mathematics for Thinking Skills Development) 
๒๐๐๐๔๑๐๒ คณิตศาสตร์อุตสาหกรรม     ๓(๓-๐-๖) 
  (Industry Mathematics) 
๒๐๐๐๔๑๐๓ คณิตศาสตร์ธุรกิจ     ๓(๓-๐-๖) 
  (Business Mathematics) 
๒๐๐๐๔๑๐๔ คณิตศาสตร์และสถิติเพื่องานอาชีพ    ๓(๓-๐-๖) 
  (Mathematics and Statistics for Careers) 
๒๐๐๐๔๑๐๕ คณิตศาสตร์เกษตรกรรม     ๓(๓-๐-๖) 
  (Agriculture Mathematics) 
๒๐๐๐๔๑๐๖     แคลลูลสัพื้นฐาน               ๓(๓-๐-๖) 
  (Basic Calculus) 
๒๐๐๐๔๑๐๗ คณิตศาสตร์อุตสาหกรรมพลังงาน    ๓(๓-๐-๖) 
  (Industry Mathematics) 
๒๐๐๐๔๑๐๘ สถิติและการวางแผนการทดลอง    ๓(๓-๐-๖) 
  (Statistics and Experimental Design) 
๒๐๐๐๔๑๐๙ การคิดและการตัดสินใจ     ๓(๓-๐-๖) 
  (Thinking and Decision Making) 

 ๕)  กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์  ๓  หน่วยกิต  ให้เลือกศึกษาจากรายวิชาต่อไปน้ี 
   รหัสวิชา              ชื่อวิชา                      หน่วยกิต(ทฤษฎี-ปฏิบัต-ิศึกษาด้วยตนเอง)  
๒๐๐๐๕๑๐๑    ชีวิตกับสังคมไทย      ๓(๓-๐-๖) 
  (Life and Thai Society) 
๒๐๐๐๕๑๐๒    เศรษฐกิจพอเพียง     ๓(๓-๐-๖) 
                     (Sufficiency Economy) 
๒๐๐๐๕๑๐๓  มนุษย์สัมพันธ์กบัปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพียง  ๓(๓-๐-๖) 
                      (Human Relations and Sufficiency Economy Philosophy) 



๒๓ 
 

๒๐๐๐๕๑๐๔  ภูมิฐานถ่ินไทย      ๓(๓-๐-๖) 
                     (Geographical and History Study on Thailand)  
๒๐๐๐๕๑๐๕ การเมืองการปกครองของไทย    ๓(๓-๐-๖) 
                     (Thai Politics and Administration) 

 ๒๐๐๐๕๑๐๖ ปัจจัยแวดล้อมอันเป็นผลต่อมนุษย์                      ๓(๓-๐-๖) 
                                (Human Factor)  

 ๖)  กลุ่มวิชามนุษย์ศาสตร์  ๓  หน่วยกิต  ให้เลือกศึกษาจากรายวิชาต่อไปน้ี 
  รหัสวิชา                      ชื่อวิชา          หน่วยกิต(ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)  
๒๐๐๐๗๑๐๑ การพัฒนาทักษะชีวิตเพื่อสุขภาพและสังคม   ๓(๓-๐-๖) 
  (Life skill Development for Health and Society) 
๒๐๐๐๗๑๐๒ การบริหารจัดการสุขภาพเพื่อภาวะผู้น า   ๓(๓-๐-๖) 
  (Healthy Management for Leadership) 
๒๐๐๐๗๑๐๓ พฤติกรรมนันทนาการกับการพฒันาตน   ๓(๓-๐-๖) 
  (Behavioral Recreation and Self Development) 
๒๐๐๐๗๑๐๔ เทคนิคการพฒันาสุขภาพในการท างาน   ๒(๒-๐-๔) 
  (Improving Health Technique for Careers) 
๒๐๐๐๗๑๐๕ สุขภาพชุมชน      ๒(๒-๐-๔) 
  (Community Health) 
๒๐๐๐๗๑๐๖ การคิดอย่างเป็นระบบ     ๒(๒-๐-๔) 
  (Systematic Thinking) 
๒๐๐๐๗๑๐๗ สารสนเทศเพื่อการเรียนรู ้    ๑(๐-๒-๑) 
  (Information for Learning) 
๒๐๐๐๗๑๐๘ พลศึกษาเพือ่งานอาชีพ     ๑(๐-๒-๑) 
  (Physical Education for Careers) 
๒๐๐๐๗๑๐๙ ลีลาศเพื่อการสมาคม     ๑(๐-๒-๑) 
  (Social Dance for Association) 
๒๐๐๐๗๑๑๐ คุณภาพชีวิตเพื่อการท างาน    ๑(๑-๐-๒) 
            (Quality of Life for Work) 
๒๐๐๐๗๑๑๑     กีฬาเพื่อสุขภาพ         ๑(๐-๒–๑) 
  (Sport for Healthy) 
 
 



๒๔ 
 

๑๗.๔.๕  หมวดวิชาทักษะวิชาชีพ    ๖๓    หน่วยกิต 

๑) กลุ่มทักษะวิชาชีพพ้ืนฐาน  ๑๙  หน่วยกิต   
              รหัสวิชา                  ชื่อวิชา           หน่วยกิต(ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง) 

๒๐๖๒๘๒๐๑ ฟิสิกส์ (ส าหรบันายช่างภาคพื้นดิน)     ๑(๑-๐-๒) 
๒๐๖๒๘๒๐๒ เคมี (ส าหรบันายช่างภาคพื้นดิน)     ๑(๑-๐-๒) 
๒๐๖๒๘๒๐๓ ข้อก าหนดของการบินพลเรือนว่าด้วยกฎหมายและระเบียบ   ๑(๑-๐-๒) 
๒๐๖๒๘๒๐๔ การเขียนแบบอากาศยาน         ๒(๑-๓-3) 
๒๐๖๒๘๒๐๕ เครื่องมือเฉพาะช่างทั่วไป        ๒(๑-๓-3) 
๒๐๖๒๘๒๐๖ ไฟฟ้าพื้นฐาน         ๒(๑-๓-3) 
๒๐๖๒๘๒๐๗ การเช่ือมของอากาศยาน        ๒(๑-๓-3) 
๒๐๖๒๘๒๐๘ ระบบทั่วไปของอากาศยาน       ๑(๑-๐-๒) 
๒๐๖๒๘๒๐๙ ระบบนิวแมติกส์ ไฮดรอลิค และระบบฐานล้อ  ๒(๑-๓-3) 
๒๐๖๒๘๒๑๐ ระบบเครือ่งวัดของอากาศยาน       ๒(๑-๓-3) 
๒๐๖๒๘๒๑๑ ระบบฐานลอ้และส่วนที่เกี่ยวข้อง       ๑(๑-๐-๒) 
๒๐๖๒๘๒๑๒ ระบบบงัคับการบินและอากาศพลศาสตร์      ๒(๒-๐-๔) 

                                ส าหรับอากาศยานปีกติดล าตัว 

 ๒) กลุ่มทักษะวิชาชีพเฉพาะ    ๒๑    หน่วยกิต 
   รหัสวิชา                   ชื่อวิชา            หน่วยกิต(ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง) 
๒๐๖๒๘๓๐๑ หลักการและวิวัฒนาการของเครื่องยนตล์ูกสูบ     ๒(๑-๓-3) 
๒๐๖๒๘๓๐๒ การติดตั้งและระบบการท างานเครื่องยนตล์ูกสูบ  ๒(๑-๓-3) 

                               ของอากาศยาน 
๒๐๖๒๘๓๐๓ ระบบน้ ามันเช้ือเพลิงของอากาศยาน      ๑(๑-๐-๒) 
๒๐๖๒๘๓๐๔ อุปกรณ์ประกอบของอากาศยาน       ๑(๑-๐-๒) 
๒๐๖๒๘๓๐๕ การกระท าเชิงป้องกันด้านความปลอดภัยและ     ๑(๑-๐-๒) 

                                การบริการภาคพื้น,โรงเก็บอากาศยาน 
๒๐๖๒๘๓๐๖ การซ่อมโครงสร้างของอากาศยาน       ๒(๑-๓-3) 
๒๐๖๒๘๓๐๗ ระบบไฟฟ้าทั่วไปอากาศยาน       ๒(๑-๓-3) 
๒๐๖๒๘๓๐๘ ระบบใบพัดของอากาศยาน       ๒(๑-๓-3) 
๒๐๖๒๘๓๐๙ ระบบหล่อลื่นของอากาศยาน       ๒(๒-๐-๔) 
๒๐๖๒๘๓๑๐ ระบบปรับความดันและอุณหภูมิของอากาศยาน     ๒(๑-๓-3) 
๒๐๖๒๘๓๑๑ ระบบสตาร์ทและประวัติเครือ่งยนต์แกส็เทอร์ไบน์     ๒(๒-๐-๔) 
๒๐๖๒๘๓๑๒ การติดต่อสือ่สารของอากาศยานและระบบช่วยน าร่อง   ๒(๑-๓-3) 

 

 



๒๕ 
 

๓)  กลุ่มทักษะวิชาชีพเลือก      ๑๕  หน่วยกิต   
   รหัสวิชา                   ชื่อวิชา             หน่วยกิต(ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง) 
๒๐๖๒๘๔๐๑ ทฤษฎีว่าด้วยโรงฝึกงานของอากาศยานและการวัด     ๑(๑-๐-๒) 
๒๐๖๒๘๔๐๒ โครงสร้างของอากาศยาน        ๒(๑-๓-3) 
๒๐๖๒๘๔๐๓ ช้ินส่วนโลหะของอากาศยาน       ๒(๑-๓-3) 
๒๐๖๒๘๔๐๔ น้ าหนักและการถ่วงดลุของอากาศยาน      ๑(๑-๐-๒) 
๒๐๖๒๘๔๐๕ การเช่ือมตอ่ของระบบไฟฟ้าอากาศยาน      ๒(๑-๓-3) 
๒๐๖๒๘๔๐๖ ระบบการจุดระเบิดของอากาศยาน          ๒(๑-๓-3) 
๒๐๖๒๘๔๐๗ ระบบควบคุมเช้ือเพลงิในเครือ่งยนต์อากาศยาน     ๑(๑-๐-๒) 
๒๐๖๒๘๔๐๘ ระบบซ่อมใหญ่และการตรวจสอบแบบไม่ท าลาย     ๒(๑-๓-3) 

             ของเครื่องยนต์ลกูสบูอากาศยาน 
๒๐๖๒๘๔๐๙ การท างานและการติดตั้งระบบควบคุมเช้ือเพลงิ,       ๒(๑-๓-3) 

ระบบหล่อลื่นเครือ่งยนต์แกส็เทอร์ไบน ์

๔)  ฝึกประสบการณ์ทักษะวิชาชีพ  (ไม่น้อยกว่า  ๔ หน่วยกิต)   

    รหัสวิชา                ชื่อวิชา              หน่วยกิต(ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง) 

๒๐๖๒๘๕๐๑ การฝกึอากาศยานเฉพาะแบบ      ๔(*-*-*) 

๕)  โครงการพัฒนาทักษะวิชาชีพ  (ไม่น้อยกว่า  ๔ หน่วยกิต) 

    รหัสวิชา            ชื่อวิชา                         หน่วยกิต(ทฤษฎี-ปฏิบัต-ิศึกษาด้วยตนเอง)  

          ๒๐๖๒๘๖๐๑ โครงการ        ๔(*-*-*) 

 

 

 

 

 

 

 

 



๒๖ 
 

๑๗.๔.๖  หมวดวิชาเลือกเสรี                       (ไม่น้อยกว่า  ๖  หน่วยกิต)   

 ให้เลือกเรียนตามความถนัดและความสนใจจากรายวิชาที่ก าหนด หรือเลือกเรียนจากทุกรายวิชา
ในหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง ทุกประเภทวิชา สาขาวิชาและหมวดวิชา โดยต้องไม่เป็นรายวิชา
ที่เคยศึกษามาแล้ว และต้องไม่เป็นรายวิชาที่ก าหนดให้ศึกษาโดยไม่คิดหน่วยกิตรวมในเกณฑ์การส าเร็จ
การศึกษา 
 รหัสวิชา                   ชื่อวิชา             หน่วยกิต(ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง) 
 ๒๐๖๒๘๗๐๑    ระบบคอมพิวเตอร์ในเครื่องบินพาณิชย์       ๒(๒-๐-๔) 

๒๐๖๒๘๗๐๒ ฝึกปฏิบัตงิานระบบทั่วไปของอากาศยาน      ๑(๐-๓-๑) 
๒๐๖๒๘๗๐๓    การบรหิารการซ่อมบ ารุงอากาศยาน      ๒(๒-๐-๔) 
๒๐๖๒๘๗๐๔ ฝึกปฏิบัตงิานการท างานภาคพื้นดินของอากาศยาน  ๑(๐-๓-๑) 

   และฝกึปฏิบัตงิานด้านการควบคุมงานเอกสาร 

๑๗.๔.๗  กิจกรรมเสริมหลักสูตร                (อย่างน้อยสัปดาห์ละ  ๒  ชั่วโมง) 
รหัสวิชา           ชื่อวิชา               หน่วยกิต(ทฤษฎี-ปฏิบัต-ิศึกษาด้วยตนเอง) 
๒๐๖2๘๘๐๑   กิจกรรมวิชาชีพช่างซ่อมบ ารุงอากาศยาน ๑   0(*-๒-*) 
๒๐๖2๘๘๐๒   กิจกรรมวิชาชีพช่างซ่อมบ ารุงอากาศยาน ๒   0(*-๒-*) 
๒๐๖2๘๘๐๓   กิจกรรมวิชาชีพช่างซ่อมบ ารุงอากาศยาน ๓   0(*-๒-*) 
๒๐๖2๘๘๐๔   กิจกรรมวิชาชีพช่างซ่อมบ ารุงอากาศยาน ๔   0(*-๒-*) 

    

 

 

 

 

 

 

 

 



๒๗ 
 
๑๘  แผนการศึกษา  
 ๑๘.๑ ส าหรับผู้ส าเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพหรือเทียบเท่า ไม่ต้องศึกษารายวิชา
ปรับพื้นฐานวิชาชีพ 

ปีกำรศึกษำท่ี ๑ 
ภำคเรียนท่ี ๑ 

รหัสวิชำ ชื่อวิชำ หน่วยกิต 
หมวดวิชำทักษะชีวิต 

๒๐๐๐๑๑๐๑ ภาษาไทยเพื่อสื่อสารในงานอาชีพ      ๓(๓-๐-๖) 
๒๐๐๐๒๑๐๙ ภาษาอังกฤษเทคโนโลยีช่างอุตสาหกรรม   ๓(๓-๐-๖) 

หมวดวิชำทักษะวิชำชีพ 
กลุ่มทักษะวิชาชีพพื้นฐาน 

๒๐๖๒๘๒๐๑ ฟิสิกส์ (ส าหรบันายช่างภาคพื้นดิน)   ๑(๑-๐-๒) 
๒๐๖๒๘๒๐๓ ข้อก าหนดของการบินพลเรือนว่าด้วยกฎหมายและระเบียบ  ๑(๑-๐-๒) 
๒๐๖๒๘๒๐๔ การเขียนแบบอากาศยาน  ๒(๑-๓-3) 
๒๐๖๒๘๒๐๕ เครื่องมือเฉพาะช่างทั่วไป ๒(๑-๓-3) 
๒๐๖๒๘๒๐๖ ไฟฟ้าพื้นฐาน ๒(๑-๓-3) 

กลุ่มทักษะวิชาชีพเฉพาะ 
๒๐๖๒๘๓๐๑ หลักการและวิวัฒนาการของเครื่องยนตล์ูกสูบ ๒(๑-๓-3) 
๒๐๖๒๘๓๐๔ อุปกรณ์ประกอบของอากาศยาน ๑(๑-๐-๒) 
๒๐๖๒๘๓๐๕ การกระท าเชิงป้องกันด้านความปลอดภัยและการบริการ

ภาคพื้น,โรงเก็บอากาศยาน 
๑(๑-๐-๒) 

กลุ่มทักษะวิชาชีพเลือก 
๒๐๖๒๘๔๐๑ ทฤษฎีว่าด้วยโรงฝึกงานของอากาศยานและการวัด  ๑(๑-๐-๒) 
๒๐๖๒๘๔๐๒ โครงสร้างของอากาศยาน ๒(๑-๓-3) 

หมวดวิชำเลือกเสร ี
๒๐๖๒๘๗๐๑ ระบบคอมพิวเตอร์ในเครื่องบินพาณิชย์ ๒(๒-๐-๔) 

กิจกรรมเสริมหลักสูตร 
๒๐๖๒๘๘๐๑ กิจกรรมวิชาชีพช่างซ่อมบ ารุงอากาศยาน ๑ 0(*-๒-*) 

รวม ๒๓(๑๘-๑๗-4๑) 
 

 
 
 

 
 
 
 
 



๒๘ 
 

ปีกำรศึกษำท่ี ๑ 
ภำคเรียนท่ี ๒ 

รหัสวิชำ ชื่อวิชำ หน่วยกิต 
หมวดวิชำทักษะชีวิต 

๒๐๐๐๓๑๐๒ วิทยาศาสตร์เพือ่งานเครื่องกลและการผลิต   ๓(๒-๒-๕) 
๒๐๐๐๔๑๐๒ คณิตศาสตร์อุตสาหกรรม   ๓(๓-๐-๖) 

หมวดวิชำทักษะวิชำชีพ 
กลุ่มทักษะวิชาชีพพื้นฐาน 

๒๐๖๒๘๒๐๒ เคมี (ส าหรบันายช่างภาคพื้นดิน)  ๑(๑-๐-๒) 
๒๐๖๒๘๒๐๗ การเช่ือมของอากาศยาน ๒(๑-๓-3) 
๒๐๖๒๘๒๐๘ ระบบทั่วไปของอากาศยาน ๑(๑-๐-๒) 
๒๐๖๒๘๒๑๒ ระบบบงัคับการบินและอากาศพลศาสตร์ส าหรบั

อากาศยานปีกติดล าตัว 
๒(๒-๐-๔) 

กลุ่มทักษะวิชาชีพเฉพาะ 
๒๐๖๒๘๓๐๖ การซ่อมโครงสร้างของอากาศยาน ๒(๑-๓-3) 
๒๐๖๒๘๓๐๗ ระบบไฟฟ้าทั่วไปอากาศยาน ๒(๑-๓-3) 

กลุ่มทักษะวิชาชีพเลือก 
๒๐๖๒๘๔๐๓ ช้ินส่วนโลหะของอากาศยาน ๒(๑-๓-3) 
๒๐๖๒๘๔๐๔ น้ าหนักและการถ่วงดลุของอากาศยาน  ๑(๑-๐-๒) 
๒๐๖๒๘๔๐๕ การเช่ือมตอ่ของระบบไฟฟ้าอากาศยาน ๒(๑-๓-3) 

หมวดวิชำเลือกเสร ี
๒๐๖๒๘๗๐๒ ฝึกปฏิบัตงิานระบบทั่วไปของอากาศยาน ๑(๐-๓-๑) 

กิจกรรมเสริมหลักสูตร 
๒๐๖๒๘๘๐๒ กิจกรรมวิชาชีพช่างซ่อมบ ารุงอากาศยาน ๒ 0(*-๒-*) 

 รวม ๒๒(๑๕-๒๒-3๗) 
 

ภำคเรียนฤดูร้อน 
รหัสวิชำ ชื่อวิชำ หน่วยกิต 

ฝึกประสบการณ์ทักษะวิชาชีพ 
๒๐๖๒๘๕๐๑ การฝกึอากาศยานเฉพาะแบบ ๔(*-*-*) 

รวม ๔(*-*-*) 
 
 
 
 
 
 
 



๒๙ 
 

ปีกำรศึกษำท่ี ๒ 
ภำคเรียนท่ี ๑ 

รหัสวิชำ ชื่อวิชำ หน่วยกิต 
หมวดวิชำทักษะชีวิต 

๒๐๐๐๒๑๒๑ ภาษาอังกฤษเพื่อกจิการการบิน  ๓(๓-๐-๖) 
๒๐๐๐๕๑๐๖ ปัจจัยแวดล้อมอันเป็นผลต่อมนุษย์                       ๓(๓-๐-๖) 

หมวดวิชำทักษะวิชำชีพ 
กลุ่มทักษะวิชาชีพพื้นฐาน 

๒๐๖๒๘๒๐๙ ระบบนิวแมติกส์ ไฮดรอลิค และระบบฐานล้อ  ๒(๑-๓-3) 
๒๐๖๒๘๒๑๐ ระบบเครือ่งวัดของอากาศยาน ๒(๑-๓-3) 
๒๐๖๒๘๒๑๑ ระบบฐานลอ้และส่วนที่เกี่ยวข้อง ๑(๑-๐-๒) 

กลุ่มทักษะวิชาชีพเฉพาะ 
๒๐๖๒๘๓๐๒ การติดตั้งและระบบการท างานเครื่องยนตล์ูกสูบของ 

อากาศยาน 
๒(๑-๓-3) 

๒๐๖๒๘๓๐๓ ระบบน้ ามันเช้ือเพลิงของอากาศยาน ๑(๑-๐-๒) 
๒๐๖๒๘๓๐๘ ระบบใบพัดของอากาศยาน ๒(๑-๓-3) 
๒๐๖๒๘๓๐๙ ระบบหล่อลื่นของอากาศยาน ๒(๒-๐-๔) 

กลุ่มทักษะวิชาชีพเลือก 
๒๐๖๒๘๔๐๖ ระบบการจุดระเบิดของอากาศยาน ๒(๑-๓-3) 
๒๐๖๒๘๔๐๗ ระบบควบคุมเช้ือเพลงิในเครือ่งยนต์อากาศยาน ๑(๑-๐-๒) 

หมวดวิชำเลือกเสร ี
๒๐๖๒๘๗๐๓  การบรหิารการซ่อมบ ารุงอากาศยาน ๒(๒-๐-๔) 

กิจกรรมเสริมหลักสูตร 
๒๐๖๒๘๘๐๓ กิจกรรมวิชาชีพช่างซ่อมบ ารุงอากาศยาน ๓ 0(*-๒-*) 

รวม ๒๓(๑๘-๑๗-4๑) 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



๓๐ 
 

ปีกำรศึกษำท่ี ๒ 
ภำคเรียนท่ี ๒ 

รหัสวิชำ ชื่อวิชำ หน่วยกิต 
หมวดวิชำทักษะชีวิต 

๒๐๐๐๗๑๐๓ พฤติกรรมนันทนาการกับการพฒันาตน ๓(๓-๐-๖) 
หมวดวิชำทักษะวิชำชีพ 
กลุ่มทักษะวิชาชีพพื้นฐาน 

- - - 
กลุ่มทักษะวิชาชีพเฉพาะ 

๒๐๖๒๘๓๑๐ ระบบปรับความดันและอุณหภูมิของอากาศยาน ๒(๑-๓-3) 
๒๐๖๒๘๓๑๑ ระบบสตาร์ทและประวัติเครือ่งยนต์แกส็เทอร์ไบน์ ๒(๒-๐-๔) 
๒๐๖๒๘๓๑๒ การติดต่อสือ่สารของอากาศยานและระบบช่วยน าร่อง  ๒(๑-๓-3) 

กลุ่มทักษะวิชาชีพเลือก 
๒๐๖๒๘๔๐๘ ระบบซ่อมใหญ่และการตรวจสอบแบบไม่ท าลายของ

เครื่องยนตล์ูกสูบอากาศยาน 
๒(๑-๓-3) 

๒๐๖๒๘๔๐๙ การท างานและการติดตั้งระบบควบคุมเช้ือเพลงิระบบ
หล่อลื่นเครื่องยนต์แกส็เทอร์ไบน ์

๒(๑-๓-3) 

โครงกำรพัฒนำทักษะวิชำชีพ 
๒๐๖๒๘๖๐๑ โครงการ ๔(*-*-*) 

หมวดวิชำเลือกเสร ี
๒๐๖๒๘๗๐๔ ฝึกปฏิบัตงิานการท างานภาคพื้นดินของอากาศยาน

และฝกึปฏิบัตงิานด้านการควบคุมงานเอกสาร 
๑(๐-๓-๑) 

กิจกรรมเสริมหลักสูตร 
๒๐๖๒๘๘๐๔ กิจกรรมวิชาชีพช่างซ่อมบ ารุงอากาศยาน ๔ 0(*-๒-*) 

รวม ๑๘(๙-๑๗-23) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๓๑ 
 

๑๘.๒ ส าหรับผู้ส าเร็จการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.๖) หรือเทียบเท่า ต้องศึกษา         
หมวดวิชาชีพปรับพื้นฐาน  จ านวน  ๑๙  หน่วยกิต 

ปีกำรศึกษำท่ี ๑ 
ภำคเรียนท่ี ๑ 

รหัสวิชำ ชื่อวิชำ หน่วยกิต 
หมวดวิชำทักษะชีวิต 

๒๐๐๐๑๑๐๑ ภาษาไทยเพื่อสื่อสารในงานอาชีพ      ๓(๓-๐-๖) 
๒๐๐๐๒๑๐๙ ภาษาอังกฤษเทคโนโลยีช่างอุตสาหกรรม   ๓(๓-๐-๖) 

หมวดวิชาปรับพื้นฐานวิชาชีพ 
๒๐๑๐๐๙๐๑ งานเทคนิคพื้นฐาน ๒(๐-๖-๒) 
๒๐๑๐๐๙๐๒ เขียนแบบเทคนิค ๒(๑-๓-๓) 

หมวดวิชำทักษะวิชำชีพ 
กลุ่มทักษะวิชาชีพพื้นฐาน 

๒๐๖๒๘๒๐๑ ฟิสิกส์ (ส าหรบันายช่างภาคพื้นดิน)   ๑(๑-๐-๒) 
๒๐๖๒๘๒๐๓ ข้อก าหนดของการบินพลเรือนว่าด้วยกฎหมายและระเบียบ  ๑(๑-๐-๒) 
๒๐๖๒๘๒๐๔ การเขียนแบบอากาศยาน  ๒(๑-๓-3) 
๒๐๖๒๘๒๐๕ เครื่องมือเฉพาะช่างทั่วไป ๒(๑-๓-3) 
๒๐๖๒๘๒๐๖ ไฟฟ้าพื้นฐาน ๒(๑-๓-3) 

กลุ่มทักษะวิชาชีพเฉพาะ 
๒๐๖๒๘๓๐๑ หลักการและวิวัฒนาการของเครื่องยนตล์ูกสูบ ๒(๑-๓-3) 
๒๐๖๒๘๓๐๔ อุปกรณ์ประกอบของอากาศยาน ๑(๑-๐-๒) 
๒๐๖๒๘๓๐๕ การกระท าเชิงป้องกันด้านความปลอดภัยและการบริการ

ภาคพื้น,โรงเก็บอากาศยาน 
๑(๑-๐-๒) 

กลุ่มทักษะวิชาชีพเลือก 
๒๐๖๒๘๔๐๑ ทฤษฎีว่าด้วยโรงฝึกงานของอากาศยานและการวัด  ๑(๑-๐-๒) 
๒๐๖๒๘๔๐๒ โครงสร้างของอากาศยาน ๒(๑-๓-3) 

หมวดวิชำเลือกเสร ี
๒๐๖๒๘๗๐๑ ระบบคอมพิวเตอร์ในเครื่องบินพาณิชย์ ๒(๒-๐-๔) 

กิจกรรมเสริมหลักสูตร 
๒๐๖๒๘๘๐๑ กิจกรรมวิชาชีพช่างซ่อมบ ารุงอากาศยาน ๑ 0(*-๒-*) 

รวม ๒๓(๑๘-๑๗-46) 
 
 
 
 
 
 
 



๓๒ 
 

 

ปีกำรศึกษำท่ี ๑ 
ภำคเรียนท่ี ๒ 

รหัสวิชำ ชื่อวิชำ หน่วยกิต 
หมวดวิชำทักษะชีวิต 

๒๐๐๐๓๑๐๒ วิทยาศาสตร์เพือ่งานเครื่องกลและการผลิต   ๓(๒-๒-๕) 
๒๐๐๐๔๑๐๒ คณิตศาสตร์อุตสาหกรรม   ๓(๓-๐-๖) 

หมวดวิชำปรับพ้ืนฐำนวิชำชีพ 
๒๐๑๐๐๙๐๕ งานวัดละเอียด ๒(๑-๒-3) 
๒๐๑๐๐๙๐๗ งานเช่ือมและโลหะแผ่น ๒(๑-๓-๓) 

หมวดวิชำทักษะวิชำชีพ 
กลุ่มทักษะวิชาชีพพื้นฐาน 

๒๐๖๒๘๒๐๒ เคมี (ส าหรบันายช่างภาคพื้นดิน)  ๑(๑-๐-๒) 
๒๐๖๒๘๒๐๗ การเช่ือมของอากาศยาน ๒(๑-๓-3) 
๒๐๖๒๘๒๐๘ ระบบทั่วไปของอากาศยาน ๑(๑-๐-๒) 
๒๐๖๒๘๒๑๒ ระบบบงัคับการบินและอากาศพลศาสตร์ส าหรบั

อากาศยานปีกติดล าตัว 
๒(๒-๐-๔) 

กลุ่มทักษะวิชาชีพเฉพาะ 
๒๐๖๒๘๓๐๖ การซ่อมโครงสร้างของอากาศยาน ๒(๑-๓-3) 
๒๐๖๒๘๓๐๗ ระบบไฟฟ้าทั่วไปอากาศยาน ๒(๑-๓-3) 

กลุ่มทักษะวิชาชีพเลือก 
๒๐๖๒๘๔๐๓ ช้ินส่วนโลหะของอากาศยาน ๒(๑-๓-3) 
๒๐๖๒๘๔๐๔ น้ าหนักและการถ่วงดลุของอากาศยาน  ๑(๑-๐-๒) 
๒๐๖๒๘๔๐๕ การเช่ือมตอ่ของระบบไฟฟ้าอากาศยาน ๒(๑-๓-3) 

หมวดวิชำเลือกเสร ี
๒๐๖๒๘๗๐๒ ฝึกปฏิบัตงิานระบบทั่วไปของอากาศยาน ๑(๐-๓-๑) 

กิจกรรมเสริมหลักสูตร 
๒๐๖๒๘๘๐๒ กิจกรรมวิชาชีพช่างซ่อมบ ารุงอากาศยาน ๒ 0(*-๒-*) 

 รวม ๒๒(๑๕-๒๒-๔3) 
 
 

ภำคเรียนฤดูร้อน 
รหัสวิชำ ชื่อวิชำ หน่วยกิต 

ฝึกประสบการณ์ทักษะวิชาชีพ 
๒๐๖๒๘๕๐๑ การฝกึอากาศยานเฉพาะแบบ ๔(*-*-*) 

รวม ๔(*-*-*) 
 
 



๓๓ 
 

ปีกำรศึกษำท่ี ๒ 
ภำคเรียนท่ี ๑ 

รหัสวิชำ ชื่อวิชำ หน่วยกิต 
หมวดวิชำทักษะชีวิต 

๒๐๐๐๒๑๒๑ ภาษาอังกฤษเพื่อกจิการการบิน  ๓(๓-๐-๖) 
๒๐๐๐๕๑๐๖ ปัจจัยแวดล้อมอันเป็นผลต่อมนุษย์                       ๓(๓-๐-๖) 

หมวดวิชำปรับพ้ืนฐำนวิชำชีพ 
๒๐๑๐๐๙๐๓ งานไฟฟ้าและอเิลก็ทรอนิกส์เบื้องต้น ๒(๑-๓-๓) 
๒๐๑๐๐๙๐๘ งานเครื่องมือกลเบื้องต้น ๒(๑-๓-3) 

หมวดวิชำทักษะวิชำชีพ 
กลุ่มทักษะวิชาชีพพื้นฐาน 

๒๐๖๒๘๒๐๙ ระบบนิวแมติกส์ ไฮดรอลิค และระบบฐานล้อ ๒(๑-๓-3) 
๒๐๖๒๘๒๑๐ ระบบเครือ่งวัดของอากาศยาน ๒(๑-๓-3) 
๒๐๖๒๘๒๑๑ ระบบฐานลอ้และส่วนที่เกี่ยวข้อง ๑(๑-๐-๒) 

กลุ่มทักษะวิชาชีพเฉพาะ 
๒๐๖๒๘๓๐๒ การติดตั้งและระบบการท างานเครื่องยนตล์ูกสูบของ 

อากาศยาน 
๒(๑-๓-3) 

๒๐๖๒๘๓๐๓ ระบบน้ ามันเช้ือเพลิงของอากาศยาน ๑(๑-๐-๒) 
๒๐๖๒๘๓๐๘ ระบบใบพัดของอากาศยาน ๒(๑-๓-3) 
๒๐๖๒๘๓๐๙ ระบบหล่อลื่นของอากาศยาน ๒(๒-๐-๔) 

กลุ่มทักษะวิชาชีพเลือก 
๒๐๖๒๘๔๐๖ ระบบการจุดระเบิดของอากาศยาน ๒(๑-๓-3) 
๒๐๖๒๘๔๐๗ ระบบควบคุมเช้ือเพลงิในเครือ่งยนต์อากาศยาน ๑(๑-๐-๒) 

หมวดวิชำเลือกเสร ี
๒๐๖๒๘๗๐๓  การบรหิารการซ่อมบ ารุงอากาศยาน ๒(๒-๐-๔) 

กิจกรรมเสริมหลักสูตร 
๒๐๖๒๘๘๐๓ กิจกรรมวิชาชีพช่างซ่อมบ ารุงอากาศยาน ๓ 0(*-๒-*) 

รวม ๒๓(๑๘-๑๗-47) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๓๔ 
 

ปีกำรศึกษำท่ี ๒ 
ภำคเรียนท่ี ๒ 

รหัสวิชำ ชื่อวิชำ หน่วยกิต 
หมวดวิชำทักษะชีวิต 

๒๐๐๐๗๑๐๓ พฤติกรรมนันทนาการกับการพฒันาตน ๓(๓-๐-๖) 
หมวดวิชาปรับพื้นฐานวิชาชีพ 

๒๐๑๐๐๙๐๔ วัสดุช่าง ๒(๒-๐-๔) 
๒๐๑๐๐๙๐๖ งานช้ินส่วนเครื่องกลทั่วไป ๒(๑-๓-๓) 
๒๐๑๐๐๙๐๙ นิวเมติกส์และไฮดรอลิกส ์ ๓(๒-๒-5) 

หมวดวิชำทักษะวิชำชีพ 
กลุ่มทักษะวิชาชีพพื้นฐาน 

- - - 
กลุ่มทักษะวิชาชีพเฉพาะ 

๒๐๖๒๘๓๑๐ ระบบปรับความดันและอุณหภูมิของอากาศยาน ๒(๑-๓-3) 
๒๐๖๒๘๓๑๑ ระบบสตาร์ทและประวัติเครือ่งยนต์แกส็เทอร์ไบน์ ๒(๒-๐-๔) 
๒๐๖๒๘๓๑๒ การติดต่อสือ่สารของอากาศยานและระบบช่วยน าร่อง  ๒(๑-๓-3) 

กลุ่มทักษะวิชาชีพเลือก  
๒๐๖๒๘๔๐๘ ระบบซ่อมใหญ่และการตรวจสอบแบบไม่ท าลายของ

เครื่องยนตล์ูกสูบอากาศยาน 
๒(๑-๓-3) 

๒๐๖๒๘๔๐๙ การท างานและการติดตั้งระบบควบคุมเช้ือเพลงิระบบ
หล่อลื่นเครื่องยนต์แกส็เทอร์ไบน ์

๒(๑-๓-3) 

โครงกำรพัฒนำทักษะวิชำชีพ 
๒๐๖๒๘๖๐๑ โครงการ ๔(*-*-*) 

หมวดวิชำเลือกเสร ี
๒๐๖๒๘๗๐๔ ฝึกปฏิบัตงิานการท างานภาคพื้นดินของอากาศยาน

และฝกึปฏิบัตงิานด้านการควบคุมงานเอกสาร 
๑(๐-๓-๑) 

กิจกรรมเสริมหลักสูตร 
๒๐๖๒๘๘๐๔ กิจกรรมวิชาชีพช่างซ่อมบ ารุงอากาศยาน ๔ 0(*-๒-*) 

รวม ๑๘(๙-๑๗-27) 
 
 
 
 
 
 
 



๓๕ 
 
๑๙.  ค าอธิบายรายวิชา 
๑๙.๑ หมวดวิชาปรับพ้ืนฐานวิชาชีพ 

๒๐๑๐๐๙๐๑  งานเทคนิคพ้ืนฐาน(Basic Technical Practice)  ๒(๐-๖-๒) 
  เง่ือนไขรายวิชา: ไม่ม ี
  Course Condition: None 
วัตถุประสงค์รายวิชา เพ่ือให้ 
 ๑. รู้และเข้าใจเกี่ยวกบัการใช้ การบ ารงุรกัษาเครื่องมือและเครื่องมือกลเบือ้งต้น 
 ๒. มีทักษะเกี่ยวกับการปฏิบัตงิานผลิตช้ินงานตามข้ันตอน แก้ปัญหา และน าไปประยุกต์ใช้กบั    
     งานอื่นได ้
 ๓. มีเจตคติและกิจนสิัยที่ดีในการท างานด้วยความอดทน ปลอดภัย ผลงานประณีตเรียบร้อย   
         ละเอียด รอบคอบ เป็นระเบียบ สะอาด ตรงต่อเวลา มีความซื่อสัตย์ รบัผิดชอบ และรกัษา   
         สภาพแวดล้อม 
สมรรถนะรายวิชา 
 ๑. แสดงความรู้เกี่ยวกับหลกัการ การใช้ การบ ารงุรกัษาเครือ่งมือและเครื่องมือกลเบื้องต้นในการ  
         ผลิตช้ินงาน 
 ๒. ใช้และบ ารุงรักษาเครื่องมือ และเครื่องมือกลเบื้องต้น 
 ๓. ปรับแตง่ ปรบัตั้ง และลับคมตัดเครื่องมือกลในงานช่างเครื่องกล 
 ๔. ร่างแบบบนช้ินงาน แปรรปู ข้ึนรูป ประกอบ และปรบัช้ินงานโลหะด้วยเครือ่งมือ และ  
         เครื่องมือกลเบื้องต้นตามแบบสัง่งาน 
ค าอธิบายรายวิชา 

ปฏิบัติเกี่ยวกับ การใช้ การบ ารุงรักษาเครื่องมือ (Hand tools) และเครื่องมือกลเบื้องต้นความ
ปลอดภัย ในการปฏิบัติงาน งานวัดและตรวจสอบ งานร่างแบบ งานเลื่อย งานสกัด งานตะไบ งานเจาะ 
งานลับคมตัด งานท าเกลียว งานเครื่องมือกลเบื้องต้น และงานประกอบ 
 

๒๐๑๐๐๙๐๒  เขียนแบบเทคนิค (Technical Drawing)   ๒(๑-๓-๓) 
                   เง่ือนไขรายวิชา: ไม่ม ี
                  Course Condition: None 
วัตถุประสงค์รายวิชา เพ่ือให้ 
 ๑. เข้าใจหลักการเขียนแบบเทคนิค การใช้เครื่องมือเขียนแบบ 
 ๒. สามารถเขียนภาพสองมิติ ภาพสามมิติ ภาพฉาย ภาพคลี่เบื้องต้น การบอกขนาดมิติที่ซบัซอ้น 
         และแบบสั่งงาน 
 ๓. มีเจตคติที่ดี ในการปฏิบัติงานอย่างประณีตเรียบร้อย มรีะเบียบวินัย อดทน มีกิจนสิัยในการ 
         ท างาน ด้วยความรอบคอบและปลอดภัย 



๓๖ 
 

สมรรถนะรายวิชา 
 ๑. แสดงความรู้เกี่ยวกับหลกัการเขียนแบบเทคนิค และการใช้เครื่องมอืเขียนแบบ 
 ๒. เขียนภาพสองมิติ ภาพสามมิติ ภาพฉาย ภาพคลี่เบื้องต้น การบอกขนาดมิตทิี่ซับซ้อน และ 
         แบบสั่งงาน  
ค าอธิบายรายวิชา 

ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับหลักการเขียนแบบเทคนิคเบือ้งต้น มาตรฐานงานเขียนแบบเทคนิค   เส้น 
ตัวเลข ตัวอักษร มาตราส่วน องค์ประกอบของการบอกขนาดมิติ กระดาษเขียนแบบ การใช้อุปกรณ์เขียน
แบบเบื้องต้น การเขียนเส้น มุม ตัวเลข ตัวอักษร สัญลักษณ์งานช่างอุตสาหกรรม การใช้มาตราส่วน การ
บอกขนาดมิติ การสร้าง รูปทรงเรขาคณิต ภาพสองมิติ ภาพสามมิติ หลักการฉายภาพฉาย Orthographic 
Projection) มุมที่ ๑ และมุมที่ ๓ ภาพพิกทอเรียล (Pictorial) ภาพตัด ภาพช่วย ภาพคลี่เบื้องต้น การบอก
ขนาดมิติที่ซับซ้อน และแบบสั่งงาน การอ่าน สัญลักษณ์เบื้องต้นในงานช่างอุตสาหกรรม 
 

๒๐๑๐๐๙๐๓   งานไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic and Electrical Practice) ๒(๑-๓-๓) 
                เง่ือนไขรายวิชา: ไม่ม ี
                   Course Condition: None 
วัตถุประสงค์รายวิชา เพ่ือให้ 
 ๑. เข้าใจหลักการไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้น เครื่องมอืวัดทางไฟฟ้า วัสดุ อุปกรณ์ 
     วงจรไฟฟ้า วงจรอิเล็กทรอนิกส์ และวิธีป้องกันอันตรายจากไฟฟ้า 
 ๒. สามารถติดตั้ง ตรวจสอบ ประกอบวงจรและควบคุมอุปกรณ์ไฟฟ้า อิเลก็ทรอนิกส์เบือ้งต้น 
 ๓. มีเจตคติที่ดี ปฏิบัตงิานอย่างประณีตเรียบร้อย มรีะเบียบวินัย อดทน มีกิจนิสัยในการท างาน  
     ด้วยความรอบคอบและปลอดภัย 
สมรรถนะรายวิชา 
 ๑. แสดงความรู้เกี่ยวกับหลกัการของทฤษฎีไฟฟ้าและอเิลก็ทรอนิกส์เบื้องต้น วิธีป้องกันอันตราย 
       จากไฟฟ้า 
 ๒. ใช้เครื่องมือวัดทางไฟฟ้า วัสดุ อุปกรณ์ วงจรไฟฟ้าและอเิล็กทรอนิกส ์
 ๓. ติดตั้ง ตรวจสอบ ประกอบวงจร ควบคุมอุปกรณ์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนกิสเ์บื้องต้น  
ค าอธิบายรายวิชา 

ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับหลักการของทฤษฎีไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้น มาตรการความ
ปลอดภัย เกี่ยวกับไฟฟ้า ทฤษฎีอิเล็กตรอน ความต้านทาน ตัวน า ฉนวน แหล่งก าเนิดไฟฟ้า หน่วยวัดไฟฟ้า 
การใช้เครื่องมือวัดไฟฟ้า เบื้องต้น สัญลักษณ์และอุปกรณ์ติดตั้งไฟฟ้า สายไฟฟ้า อุปกรณ์ป้องกันและการตอ่
สายดิน การท างานของ เครื่องใช้ไฟฟ้าขนาดเล็ก โครงสร้าง สัญลักษณ์ คุณสมบัติ และวงจรใช้งานของตัว
ต้านทาน คาปาซิเตอร์ อินดักเตอร์ ไดโอด ทรานซิสเตอร์ เอสซีอาร์ วัสดุอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์  หม้อแปลง
ไฟฟ้า สวิตช์ ข้ัวต่อสาย ปลั๊ก แจ๊ค รีเลย์ ล าโพง ไมโครโฟน เครื่องมือกล หัวแร้งบัดกรี คีม  ไขควง การใช้



๓๗ 
 
เครื่องมือวัดพื้นฐานที่จ าเป็นในทางอิเล็กทรอนิกส์ มัลติมิเตอร์ เครื่องจ่ายก าลังงานไฟฟ้า  เครื่องก าเนิด
สญัญาณ และออสซิลโลสโคป การประกอบ และทดสอบวงจร อิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้น 
 
๒๐๑๐๐๙๐๔  วัสดุช่าง (Materials)     ๒(๒-๐-๔) 
                   เง่ือนไขรายวิชา: ไม่ม ี
                  Course Condition: None 
วัตถุประสงค์รายวิชา เพ่ือให้ 
 ๑. เข้าใจหลักการจ าแนกชนิด การแบ่งกลุ่ม ลกัษณะ มาตรฐาน สมบัติการใช้งานของวัสดุในงาน  
       อุตสาหกรรม 
 ๒. สามารถจ าแนก เลอืกใช้ตรวจสอบสมบัติตามมาตรฐานของวัสดุในงานอุตสาหกรรม 
 ๓. มีเจตคติที่ดีในการท างาน มีความละเอียดรอบคอบ ค านึงถึงความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม  
สมรรถนะรายวิชา 
 ๑. แสดงความรู้เกี่ยวกับชนิด แบ่งกลุ่ม ลักษณะ มาตรฐาน สมบัตกิารใช้งานของวัสดุในงาน 
       อุตสาหกรรม 
 ๒. แสดงความรู้เกี่ยวกับการเลือกใช้ ตรวจสอบสมบัติตามมาตรฐานของวัสดุในงานอุตสาหกรรม 
 ๓. แสดงความรู้เกี่ยวกับการตรวจสอบ ป้องกันการกัดกร่อนของวัสดุในงานอุตสาหกรรม 
ค าอธิบายรายวิชา 

ศึกษาเกี่ยวกับคุณลักษณะ ชนิด มาตรฐาน กรรมวิธีการผลิต การใช้งาน การกัดกร่อนและการ
ป้องกันวัสดุ ชนิดต่างๆในงานอุตสาหกรรม โลหะ อโลหะ โลหะผสม อิทธิพลของธาตุต่างๆที่มีต่อโลหะผสม
วัสดุเช้ือเพลิง และสารหล่อลื่น วัสดุไฟฟ้า วัสดุอิเล็กทรอนิกส์ วัสดุก่อสร้าง และวัสดุสังเคราะห์การ
ตรวจสอบวัสดุเบื้องต้น  

 
๒๐๑๐๐๙๐๕  งานวัดละเอียด (Precision Measurements)   ๒(๑-๒-๒) 
                  เง่ือนไขรายวิชา: ไม่ม ี
                  Course Condition: None 
วัตถุประสงค์รายวิชา เพ่ือให้ 
 ๑. เข้าใจหลักการของงานวัดละเอียด การใช้เครื่องมือวัด และตรวจสอบกบังานช้ินส่วนเครื่องกล 
 ๒. เลือกใช้ บ ารุงรกัษาเครื่องมือวัด และตรวจสอบช้ินงานในงานอุตสาหกรรมตาม 
       มาตรฐาน 
 ๓. มีเจตคติที่ดีในการท างาน มีความละเอียด รอบคอบ มีความรับผิดชอบต่อการท างานและ 
      ความปลอดภัย  
 



๓๘ 
 

สมรรถนะรายวิชา  
 ๑. แสดงความรู้เกี่ยวกับหลกัการวัดละเอียด การใช้เครื่องมอืวัดและตรวจสอบงานช้ินส่วน 
       เครื่องกล 
 ๒. เลือกใช้ บ ารุงรกัษา เครื่องมือวัด และตรวจสอบช้ินงานในงานอุตสาหกรรมตามมาตรฐาน 
ค าอธิบายรายวิชา 

ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับหลักการของงานวัดละเอียด ชนิด หน้าที่ การใช้งาน และบ ารุงรักษา 
เครื่องมือวัด ละเอียด แบบมีสเกลและแบบดิจิตอล บรรทัดเหล็ก สายวัด ระดับน ้า เครื่องมือวัดละเอียด
แบบเลื่อนได้มีสเกล เวอร์เนียร์คาลิปเปอร์ไมโครมิเตอร์ นาฬิกาวัด ใบวัดมุม เครื่องมือวัดละเอียดแบบถ่าย
ขนาดวงเวียนเหล็ก เกจสปริง วัดนอก วัดใน เกจวัดความโตรู เครื่องมือวัดละเอียดแบบค่าคงที่ เกจก้ามปู 
เกจทรงกระบอก เกจบล็อก เกจวัดเกลียว บรรทัดตรวจสอบความเรียบ เกจวัดความเรียบผิว 

 
๒๐๑๐๐๙๐๖  งานชิ้นส่วนเครื่องกลท่ัวไป (General Machine Elements) ๒(๑-๓-๓) 
                 เง่ือนไขรายวิชา: ไม่ม ี
                   Course Condition: None 
วัตถุประสงค์รายวิชา เพ่ือให้ 
 ๑. มีความเข้าใจหลักการถอดประกอบ การติดตั้ง และการปรับตั้ง เครื่องมือกล 
 ๒. วางแผนปฏิบัติการถอดประกอบ ติดตั้ง และปรับตัง้ช้ินสว่นยึดประสาน ช้ินส่วนทั่วไป  
     และช้ินส่วนส่งก าลังเครื่องมือกล 
 ๓. มีเจตคติที่ดีในการปฏิบัตงิานอย่างประณีตเรียบร้อย มรีะเบียบวินัย อดทน มีกจินสิัยในการ 
     ท างาน ด้วยความรอบคอบและปลอดภัย 
สมรรถนะรายวิชา 
 ๑. แสดงความรู้เกี่ยวกับหลกัการถอดประกอบ ติดตั้ง ปรับตัง้ เครื่องมือกล 
 ๒. วางแผน เตรียมงาน ตรวจวิเคราะห์การถอดประกอบ ติดตั้ง ปรับตัง้ ช้ินส่วนยึดประสาน  
     ช้ินส่วนทั่วไป และช้ินส่วนส่งก าลังเครื่องมือกล 
 ๓. บ ารุงรักษาช้ินส่วนเครื่องกลตามหลกัการการใช้งาน 
ค าอธิบายรายวิชา 

ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับหลักการใช้เครือ่งมอืและอุปกรณ์ช่วยถอดประกอบ การวัดและตรวจสอบ
ในงาน สวม การถอดประกอบ การติดตั้งและการปรับตั้ง ความปลอดภัยทั่วไป การวางแผนปฏิบัติการ การ
ถอดประกอบ ช้ินส่วนยึดประสานและช้ินส่วนทั่วไป สลัก สกรู โบลต์และนัต หมุดย ้า สปริง กลไก การถอด
ประกอบช้ินส่วน ส่งก าลัง เพลา ลิ่ม สไปลน์ รองลื่น ตลับลูกปีน เฟือง สายพานและพูลเลย์ ลูกเบี้ยว คลัตช์ 
กัปปลิง เบรก ความปลอดภัยเฉพาะงาน 
 



๓๙ 
 
๒๐๑๐๐๙๐๗  งานเชื่อมและโลหะแผ่น (Welding and Sheet Metal Practice) ๒(๑-๓-๓) 
                   เง่ือนไขรายวิชา: ไม่ม ี
                    Course Condition: None 
วัตถุประสงค์รายวิชา เพ่ือให้ 
 ๑. เข้าใจหลักการเบื้องต้นในงานเช่ือมและโลหะแผ่น 
 ๒. เขียนแบบแผ่นคลี่ จัดเตรียมเครื่องมือ อุปกรณ์ข้ึนรปู ประกอบงานโลหะแผ่น เตรียม 
      ช้ินงาน งานเช่ือมไฟฟ้า เช่ือมแก๊ส แล่นประสานแผน่เหลก็กล้า รอยต่อชนและต่อตัวที 
 ๓. มีเจตคติที่ดีในการปฏิบัตงิานอย่างประณีตเรียบร้อย มรีะเบียบวินัย อดทน มีกจินสิัยในการ 
     ท างาน ด้วยความรอบคอบและปลอดภัย 
สมรรถนะรายวิชา 
 ๑. แสดงความรู้เกี่ยวกับหลกัการเบื้องต้นในงานเช่ือมและงานโลหะแผ่น 
 ๒. เขียนแบบแผ่นคลี่ จัดเตรียมเครื่องมืออปุกรณ์ ข้ึนรูป ประกอบงานโลหะแผ่นตามแบบ 
     เช่ือมไฟฟ้า และเช่ือมแกส๊ แล่นประสานแผ่นเหล็กกล้า รอยต่อชนและต่อตัวทีตามหลักการ  
ค าอธิบายรายวิชา 

ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับหลักการเช่ือมแก๊สและเช่ือมไฟฟ้าเบื้องต้น การแล่นประสาน การเช่ือม
แผ่นเหล็กกล้าในต าแหน่งท่าเช่ือมต่าง ๆ รอยต่อชน ตัวทีและต่อหน้าแปลน งานโลหะแผ่นเบื้องต้น  การ
เขียนแผ่นคลี่ อย่างง่าย การข้ึนรูป การประกอบช้ินงานโลหะแผ่น 

 
๒๐๑๐๐๙๐๘ งานเครื่องมือกลเบ้ืองต้น (Basic Machine Tools)  ๒(๑-๓-๓) 
   เง่ือนไขรายวิชา: ไม่ม ี

Course Condition: None 
วัตถุประสงค์รายวิชา เพ่ือให้ 
 ๑. มีความเข้าใจเกี่ยวกบัหลักการท างาน การค านวณ ในงานเครื่องมือกลพื้นฐาน 
 ๒. ปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานลับคมตัด งานตัด เจาะ กลงึ กัด ไส ด้วยเครื่องมือกลเบื้องต้น 
 ๓. มีเจตคติและมีกจินิสัยที่ดีในการท างานด้วยความละเอียดรอบคอบ ปลอดภัย  
สมรรถนะรายวิชา 
 ๑. แสดงความรู้เกี่ยวกับหลักการท างาน การค านวณ การบ ารุงรักษา การปรับตั้ง การใช้งาน       
     เครื่องมือกลพื้นฐานตามคู่มือ 
 ๒. ปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานลับคมตัด งานตัด เจาะ กลึง กัด ไส ด้วยเครื่องมือกลเบื้องต้นตาม  
     แบบสั่งงาน 
 
 



๔๐ 
 

ค าอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับการจ าแนกชนิด ส่วนประกอบ หลักการท างาน การบ ารุงรักษาและ
หลัก ความปลอดภัยในการปฏิบัติงานกับเครื่องมือกลพื้นฐาน การค านวณค่าความเร็วรอบ ความเร็วตัด 
อัตราการป้อน องคป์ ระกอบที่จ าเป็นในการปฏิบัติงาน งานลับคมตัด งานตัด งานกลึง งานกัด งานไส งาน
เจาะ ตามแบบสั่งงาน และหลักความปลอดภัย 
 
๒๐๑๐๐๙๐๙ นิวเมติกส์และไฮดรอลิกส ์ (Pneumatics and Hydraulics) ๓(๒-๒-๓) 
   เง่ือนไขรายวิชา: ไม่ม ี

Course Condition: None 
วัตถุประสงค์รายวิชา เพ่ือให้ 
 ๑. มีความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการท างานด้วยการควบคุมระบบนิวเมติกส์และไฮดรอลิกส์ 
 ๒. ปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานการควบคุมระบบนิวเมติกส์และไฮดรอลิกส์ระดับเบื้องต้น 
 ๓. ให้มีเจตคติและมกีิจนสิัยที่ดีในการท างาน ควบคุมระบบนิวเมติกส์และไฮดรอลิกส์ของ       
     อุปกรณ์เครื่องจักรเครื่องมือด้วยความละเอียดรอบคอบ ปลอดภัย   
สมรรถนะรายวิชา 
 ๑. แสดงความรู้เกี่ยวกับหลักการท างาน การค านวณ การบ ารุงรักษา การปรับตั้ง การใช้งาน     
     ควบคุมระบบนิวเมติกส์และไฮดรอลิกส์ตามคู่มือ 
 ๒. ปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานควบคุมระบบนิวเมติกส์และไฮดรอลิกส์ ประยุกต์ใช้ตรรกะการควบคุม   
     ได ้
ค าอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับการจ าแนกชนิด ส่วนประกอบ หลักการท างาน การบ ารุงรักษาและ
หลัก ความปลอดภัยในการปฏิบัติงานกับควบคุมระบบนิวเมติกส์และไฮดรอลิกส์ข้ันพื้นฐาน ซ่ึงใช้หลักการ
ท างานเบื้องต้นประกอบด้วยอุปกรณ์ วงจร ผังการควบคุมอย่างง่าย การเขียนตรรกเลขบูลลีนที่เชื่อมโยงได้กับ
โปรแกรมส าเร็จรูป 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๔๑ 
 
๑๙.๒  หมวดวิชาทักษะชีวิต 

๑) กลุ่มวิชาภาษาไทย 

๒๐๐๐๑๑๐๑   ภาษาไทยเพ่ือสื่อสารในงานอาชีพ     ๓(๓-๐-๖) 
  (Thai for Career Communication)  
                   เง่ือนไขรายวิชา : ไม่ม ี
  Course Condition : None  
วัตถุประสงค์รายวิชา เพ่ือให้ 
         ๑. มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้ภาษาไทยสื่อสารในงานอาชีพ  
         ๒. สามารถน าภาษาไทยไปใช้เป็นเครื่องมือสื่อสารในงานอาชีพ  

 ๓. เห็นคุณค่าและความส าคัญของการใช้ภาษาไทยสื่อสารในงานอาชีพ 
สมรรถนะรายวิชา 
 ๑. เลือกใช้ถ้อยค าส านวน ระดบัภาษา ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ เหมาะสมกับกาลเทศะ บุคคล     
     โอกาส และสถานการณ์  

 ๒. วิเคราะห์ สงัเคราะห์ และประเมินค่าสารในชีวิตประจ าวันและงานอาชีพจากสือ่ประเภทต่างๆ 
     และน าเสนอข้อมูลตามหลักการ  

 ๓. พูดติดต่อกิจธุระ ธุรกจิ และพูดในโอกาสต่าง ๆ ของสงัคมตามหลักการ  

   ๔. เขียนติดต่อกิจธุระ ธุรกจิ และเขียนรายงานตามหลักการ 
ค าอธิบายรายวิชา 
       ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับหลักการใช้ภาษาไทยในการสื่อสาร การวิเคราะห์ สังเคราะห์ และประเมิน
ค่าสารในชีวิตประจ าวันและในงานอาชีพจากสื่อประเภทต่างๆ การน าเสนอข้อมูลหรอืบรรยายสรปุ การ
พูดในงานอาชีพและในโอกาสต่างๆของสังคม การเขียนเพื่อติดต่อกิจธุระและธุรกจิ และการเขียนรายงาน
วิชาการหรือรายงาน การวิจัย 

 
๒๐๐๐๑๑๐๒   กำรเขียนเชิงวิชำชีพ ๓(๓-๐-๖) 
  (Career-based Writing) 

  เง่ือนไขรำยวิชำ: ไม่ม ี
  Course Condition: None  
วัตถุประสงค์รำยวิชำ  เพ่ือให้ 
 ๑. มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการเขียนเอกสารเชิงวิชาชีพ 
 ๒. สามารถรวบรวมข้อมูลเพื่อวางแผนในการเขียน 
 ๓. สามารถเขียนเอกสารเชิงวิชาชีพประเภทต่าง ๆ 
 ๔. เห็นคุณค่าและความส าคัญของการเขียนเพื่อสือ่สารในงานอาชีพ 
 



๔๒ 
 

สมรรถนะรำยวิชำ 
 ๑. เลือกใช้ถ้อยค าส านวน ระดบัภาษา และเรียบเรียงข้อความตามหลักการเขียน 
 ๒. รวบรวมข้อมลูเพื่อวางแผนการเขียนตามหลักการวิเคราะห์ สังเคราะห์และประเมินค่า 
 ๓. เขียนข้อความติดต่อกิจธุระและธุรกจิตามรูปแบบของเอกสารวิชาชีพ 
 ๔. เขียนรายงานวิชาการหรือรายงานการวิจัยตามหลกัการเขียน 

ค ำอธิบำยรำยวิชำ 
 ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับหลักการใช้ถ้อยค าส านวน ระดับภาษา และวิธีการเรียบเรียงข้อค วาม 
การรวบรวมข้อมูลจากสื่อประเภทต่าง ๆ  เพื่อวางแผนการเขียนตามรูปแบบของเอกสารแต่ละประเภท            
การเขียนบทความในงานอาชีพ การเขียนข้อความสื่อสารทางจดหมายและบันทึกภายในหน่วยงานทั้งใน
ราชการและธุรกิจ การเขียนโฆษณา ประชาสัมพันธ์ การเขียนเอกสารการประชุม  การเขียนโครงการ           
การเขียนรายงานวิชาการหรือรายงานการวิจัย 
 
๒๐๐๐๑๑๐๓   ภำษำไทยเพ่ือกำรน ำเสนองำน ๓(๓-๐-๖) 
  (Thai for Presentation) 

เง่ือนไขรำยวิชำ: ไม่ม ี
Course Condition: None  

วัตถุประสงค์รำยวิชำ  เพ่ือให้ 
 ๑. มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับภาษาไทยในการน าเสนองาน 
 ๒. สามารถใช้ทักษะทางภาษาไทยน าเสนองานในรปูแบบต่าง ๆ 
 ๓. เห็นคุณค่าและความส าคัญของการใช้ภาษาไทยเพื่อการน าเสนองาน 
สมรรถนะรำยวิชำ 
 ๑. เลือกใช้วัจนภาษาและอวัจนภาษา ตามหลักการพูดในที่ประชุม เหมาะสมกับกาลเทศะ บุคคล  
     โอกาส และสถานการณ์ 
 ๒. รวบรวมข้อมลูเพื่อการน าเสนองานโดยใช้หลักการวิเคราะห์ สังเคราะห์และประเมินค่า 
 ๓. เลือกเขียนข้อมลูและจัดล าดับข้อมลูตามลักษณะของโครงเรือ่ง 
 ๔. เขียนและพูดเพื่อการน าเสนองานตามเทคนิคการน าเสนอ 
 ๕. เลือกใช้สื่อประกอบการน าเสนองาน เหมาะสมตามลักษณะงาน 

ค ำอธิบำยรำยวิชำ 
 ศึกษาและปฏิบัตเิกี่ยวกับหลกัการพูดในที่ประชุมชน องค์ประกอบในการน าเสนองาน  
การรวบรวมข้อมลูเบื้องต้นจากการวิเคราะห์ และประเมินค่า   กระบวนการจัดล าดับความคิดและ  
การกลั่นกรองข้อมลู เทคนิคการเขียนและการพูดเพื่อน าเสนองานในรูปแบบต่าง ๆ และการใช้สื่อประเภท
ต่าง  ๆ ประกอบการน าเสนองาน 
 
 
 
 
 
 



๔๓ 
 
๒๐๐๐๑๑๐๔    กำรพูดเพ่ือสื่อสำรงำนอำชีพ ๓(๓-๐-๖) 
  (Speech for Career Communication) 

 เง่ือนไขรายวิชา: ไม่ม ี
  Course Condition: None  
วัตถุประสงค์รำยวิชำ  เพ่ือให้ 
 ๑. มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการพูด 
 ๒. สามารถใช้วัจนภาษา อวัจนภาษา และวิธีการพูดในงานอาชีพและโอกาสต่าง  ๆ ของสงัคม 
 ๓. ใช้ทักษะการพูดพฒันาบุคลกิภาพและงานอาชีพ 
 ๔. เห็นคุณค่าและความส าคัญของการพูดเพือ่สื่อสารงานอาชีพ 
สมรรถนะรำยวิชำ 
 ๑. เลือกใช้ถ้อยค าส านวน ระดบัภาษา และเรียบเรียงถ้อยค าตามหลกัการพูด 
 ๒. แสดงการใช้วัจนภาษา เหมาะสมกับกาลเทศะ บุคคล โอกาส และสถานการณ์ 
 ๓. พูดติดต่อกิจธุระและธุรกจิตามหลกัการ 
 ๔. พูดในที่ประชุมชนในโอกาสต่าง ๆ ตามหลกัการ 
ค ำอธิบำยรำยวิชำ 
 ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับหลักการพูด การใช้วัจนภาษาและอวัจนภาษาในการพูด การพูดในงาน
อาชีพ สนทนากิจธุระ พูดอภิปราย มอบหมายงาน ของความร่วมมือ พูดทางโทรศัพท์ พูดสัมภาษณ์ การพูด
เสนอขายสินค้าหรือบรกิาร การน าเสนอผลงานหรือบรรยายสรุปในรูปแบบต่าง ๆ การพูดในที่ประชุมชนใน
หน้าที่โฆษกและพิธีกร กล่าวต้อนรับ กล่าวขอบคุณ กล่าวแสดงความรู้สึก กล่าวรายงานและกล่าวเปิดใน
งานพิธี 
 
๒๐๐๐๑๑๐๕   กำรเขียนรำยงำนกำรปฏิบัติงำน ๓(๓-๐-๖) 
  (On-the-job Report Writing) 

 เง่ือนไขรำยวิชำ: ไม่ม ี
 Course Condition: None  
วัตถุประสงค์รำยวิชำ  เพ่ือให้ 
 ๑.  มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกบัหลักการเขียนรายงานการปฏิบัติงาน 
 ๒.  สามารถรวบรวมข้อมลูเพือ่วางแผนในการเขียน 
 ๓.  สามารถเขียนรายงานการปฏิบัติงานประเภทต่าง ๆ 
 ๔.  เห็นคุณค่าและความส าคัญของการเขียนรายงานในวิชาชีพ 
สมรรถนะรำยวิชำ 
 ๑.  เลือกใช้ถ้อยค าส านวน ระดับภาษา และเรียบเรียงข้อความ ตามหลกัการเขียน 
 ๒.  รวบรวมข้อมลูเพือ่วางแผนการเขียนตามหลกัการวิเคราะห์ สังเคราะห์ และประเมินค่า 
 ๓.  เรียบเรียงความคิดและเขียนข้อมลู ตามขั้นตอนในการเขียน 
 ๔.  เขียนรายงานการปฏิบัติงานประเภทต่าง  ๆ ตามรปูแบบของการเขียน 

 
 



๔๔ 
 

ค ำอธิบำยรำยวิชำ 
 ศึกษาและปฏิบัตเิกี่ยวกับหลกัการเขียนรายงานการปฏิบัติงาน การเลอืกใช้ถ้อยค าส านวน ระดับ
ภาษาการรวบรวมข้อมูลเพื่อวางแผนการเขียนรายงานแต่ละประเภท โดยใช้หลักการวิเคราะห์ สังเคราะห์ 
และประเมินค่า กระบวนการเรียบเรียงความคิดและการเขียนเนื้อหาตามข้ันตอน การเขียนรายงานการ
ปฏิบัติงานประเทต่าง ๆ รายงานการศึกษาค้นคว้า รายงานการเดินทาง รายงานความคืบหน้ารายงานการ
ประชุม รายงานวิเคราะห์เพือ่เลือกแนวทาง และรายงานน าเสนอภายในองค์กร 

 
๒) กลุ่มวิชาภาษาต่างประเทศ 

๒๐๐๐๒๑๐๑    ภำษำอังกฤษเพ่ือกำรสื่อสำรทำงธุรกิจและสังคม  ๓(๓-๐–๖)  
                    (English for Business and Social Communication)  
 เง่ือนไขรำยวิชำ: ไม่ม ี
 Course Condition: None  
วัตถุประสงค์รำยวิชำ  เพ่ือให้ 
 ๑. มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้ภาษาอังกฤษสื่อสารในงานอาชีพ  
 ๒. สามารถน าภาษาอังกฤษไปใช้เป็นเครือ่งมือสื่อสารทางธุรกิจและสังคม  
 ๓. ตระหนักและเห็นประโยชน์ของการใช้ภาษาอังกฤษในงานอาชีพและการศึกษาต่อ 
สมรรถนะรำยวิชำ 
 ๑. ฟัง–ดู การสือ่สารในชีวิตประจ าวัน และทางด้านธุรกิจจากสื่อโสตทัศน์  
 ๒. พูดสื่อสารในชีวิตประจ าวัน และทางด้านธุรกิจ  
 ๓. อ่านข้อมูล เอกสารการปฏิบัติงาน เอกสารธุรกจิ จากสื่อสิ่งพมิพ์ต่าง ๆ หรือสื่อออนไลน์  
 ๔. เขียนให้ข้อมลูส่วนตัว บันทึกรายละเอียด และจดหมายอเิล็กทรอนิคส์  
 ๕. ใช้ภาษาตามมารยาทสังคมและวัฒนธรรมของเจ้าของภาษาในสถานการณ์ต่าง ๆ  
 ๖. ใช้เทคโนโลยสีารสนเทศสืบค้นและฝึกฝนการฟงั พูด อ่านและเขียน พรอ้มแสดงหลักฐานการ    
     เรียนรู้ด้วยตนเอง  
ค ำอธิบำยรำยวิชำ 
 ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับทักษะการฟัง พูด อ่าน และเขียนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารใน
ชีวิตประจ าวันและทางด้านธุรกิจ ฝึกการสนทนาสอบถามและให้ข้อมูลเบื้องต้นทางธุรกิจ การให้ข้อมูลส่วน
บุคคล การให้ข้อมูลหรือค าแนะน าเกี่ยวกับสถานที่ในอนุภูมิภาคลุ่มน้ าโขง สินค้า และบริการ โดยใช้บทบาท
สมมุติ สถานการณ์จ าลอง สถานการณ์จริงในชีวิตประจ าวัน และสาขางานอาชีพที่เกี่ยวข้อง เข้าใจความ
เหมือนความแตกต่างระหว่างวัฒนธรรมตามมารยาทสังคม ประเพณีของเจ้าของภาษา การใช้กระบวนการ
เรียนรู้และเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ 
 
 
 
 
 
 



๔๕ 
 
๒๐๐๐๒๑๐๒   กลยุทธ์กำรอ่ำนและกำรเขียนภำษำอังกฤษ  ๒(๒-๐–๔)  
                    (Reading and Writing Strategies)  
 เง่ือนไขรำยวิชำ: ไม่ม ี
 Course Condition: None  
วัตถุประสงค์รำยวิชำ  เพ่ือให้ 
 ๑. มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้กลยทุธ์อ่านและการเขียนภาษาอังกฤษ  
 ๒. สามารถน าภาษาอังกฤษไปใช้เป็นเครือ่งมือในการสื่อสาร  
 ๓. ตระหนักและเห็นประโยชน์ของการใช้ภาษาอังกฤษและการศึกษาต่อ  
สมรรถนะรำยวิชำ 
   ๑. อ่านข้อมูลข่าวสารทั่วไปและในงานอาชีพโดยใช้กลยทุธ์การอ่านแบบต่างๆจากสือ่สิง่พิมพ์ต่าง ๆ 
     หรือสือ่ออนไลน์   
   ๒. เขียนให้ข้อมลูโดยใช้รูปแบบการเขียนต่าง ๆ ตามทีก่ าหนด  
   ๓. ใช้เทคโนโลยสีารสนเทศสืบค้นและฝึกฝนการอ่านและเขียน พร้อมแสดงหลักฐานการเรียนรู้ 
     ด้วยตนเอง  
ค ำอธิบำยรำยวิชำ 
 ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับการอ่านข้อมูล บทความ ข่าวสารทั่วไป และในงานอาชีพจากสื่อสิ่ง พิมพ์ 
โดยใช้กลยุทธ์การอ่านกวาดสายตาหาข้อมูลที่ต้องการ (Scanning)  การอ่านข้อความค้นหาเฉพาะข้อมูลที่
ต้องการ (Skimming) การเดาความหมายจากบริบท (Guessing meaning from the context)การ
อนุมาน (Inference) การบอกใจความหลัก  การบอกรายละเอียด  การสรุปความจากเรื่องที่อ่าน 
การเขียนให้ข้อมูล การเขียนโต้ตอบทางสังคม การเขียนจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ การเขียนใบสมัครต่าง  ๆ 

 
๒๐๐๐๒๑๐๓   ภำษำอังกฤษส ำหรับกำรปฏิบัติงำน  ๒(๒-๐–๔)  
  (English–on–the-Job)  
 เง่ือนไขรำยวิชำ: ไม่ม ี
  Course Condition: None  
วัตถุประสงค์รำยวิชำ  เพ่ือให้ 
 ๑. มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้ภาษาอังกฤษส าหรับปฏิบัติงาน  
 ๒. สามารถน าภาษาอังกฤษไปใช้เป็นเครือ่งมือในการปฏิบัตงิาน  
 ๓. ตระหนักและเห็นประโยชน์ของการใช้ภาษาอังกฤษในงานอาชีพและการศึกษาต่อ  
สมรรถนะรำยวิชำ 
 ๑. ฟัง-ดู การสื่อสารในการปฏิบัตงิานในสถานประกอบการจากสือ่โสตทัศน์   
 ๒. พูดสื่อสารตามสถานการณ์ต่าง  ๆ ในชีวิตประจ าวัน และในงานอาชีพ  
 ๓. อ่านข้อมูล เอกสารการปฏิบัติงานจากสื่อสิง่พิมพ์ต่างๆ หรือสือ่ออนไลน์ 
 ๔. เขียนให้ข้อมลู บันทึกการปฏิบัติงาน และจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ตามที่ก าหนด 
 ๕. ใช้ภาษาตามมารยาทสังคมและวัฒนธรรมของเจ้าของภาษาในสถานการณ์ต่าง ๆ 
 ๖. ใช้เทคโนโลยสีารสนเทศสืบค้นและฝึกฝนการฟงั พูด อ่านและเขียน พรอ้มแสดงหลักฐาน 
     การเรียนรู้ด้วยตนเอง 
 



๔๖ 
 

ค ำอธิบำยรำยวิชำ 
 ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับทักษะการฟัง พูด อ่าน และเขียนภาษาอังกฤษ การสื่อสารในองค์กร  
ผู้ร่วมประกอบวิชาชีพ  ฝึกการสนทนาโต้ตอบกับลูกค้าในบริบทที่หลากหลาย  การใช้ข้อมูลหรือค าแนะน า
เกี่ยวกับสถานที่ สินค้าและบริการ โดยใช้บริบทสมมุติ สถานการณ์จ าลอง สถานการณ์จริงสาขางานอาชีพ 
ที่เกี่ยวข้อง  อ่านคู่มือปฏิบัติงาน  เข้าใจความเหมือนความแตกต่างระหว่างวัฒนธรรม  ตามมารยาทสังคม 
ประเพณีและของเจ้าของภาษา  การใช้กระบวนการเรียนรู้และเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อพัฒนาทักษะ
ภาษาอังกฤษ 
 
๒๐๐๐๒๑๐๔    ภำษำอังกฤษโครงงำน           ๑(๐-๒–๑)  
                    (English Project Work)  
 เง่ือนไขรำยวิชำ: ไม่ม ี
 Course Condition: None  
วัตถุประสงค์รำยวิชำ  เพ่ือให้ 
 ๑.  มีความรู้ความเข้าใจกระบวนการท าภาษาอังกฤษโครงงาน  
 ๒.  สามารถน าภาษาอังกฤษไปใช้เป็นเครื่องมือในการสือ่สาร  
 ๓.  ตระหนักและเห็นประโยชน์ของการใช้ภาษาอังกฤษในงานอาชีพและการศึกษาต่อ  
สมรรถนะรำยวิชำ 
   ๑. อ่านเรื่องทั่วไปและเรื่องเกี่ยวกับอาชีพเพื่อสืบค้นข้อมลูจากแหลง่การเรียนรู้ทีห่ลากหลาย   
   ๒. ด าเนินข้ันตอนการจัดท าภาษาอังกฤษโครงงานตามแนวความคิดและกระบวนการของ 
      ภาษาอังกฤษโครงงาน (English Language project)  
   ๓. เขียนบันทึกย่อ เขียนบรรยาย รายงานสั้น ๆ 
 ๔. พูดน าเสนอโครงงานในรูปแบบต่าง ๆ 
 ๕. ใช้ค าศัพท์เทคนิคในงานอาชีพ 
 ๖. ใช้ภาษาตามมารยาทสังคมและวัฒนธรรมของเจ้าของภาษาในสถานการณ์ต่าง ๆ 
  ๗. ใช้เทคโนโลยสีารสนเทศสืบค้นและฝึกฝนการฟงั พูด อ่านและเขียน พรอ้มแสดงหลักฐาน              
     การเรียนรู้ด้วยตนเอง 
ค ำอธิบำยรำยวิชำ 

ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับทักษะการพูด อ่าน และเขียน การเลือกหัวข้อท าภาษาอังกฤษโครงงาน
ที่บูรณาการกับการศึกษาวิชาชีพ การเขียนโครงร่าง (outline) การเสนอโครงรา่ง (presentation outline)  
การด าเนินการศึกษาค้นคว้า การสืบค้นรวบรวมข้อมลู การน าเสนอความก้าวหน้าของโครงงานการให้ข้อมูล
ย้อนกลับต่อโครงงานที่น าเสนอ การเขียนรายงาน การพูดน าเสนอโครงงาน การแสดงบทบาทสมมุติ การ
จัดแสดงผลงาน การใช้กลยุทธ์ การเรียนรู้และเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ 
 
 
 
 
 
 



๔๗ 
 
๒๐๐๐๒๑๐๕    กำรเรียนภำษำอังกฤษผ่ำนเว็บไซด์           ๑(๐-๒–๑)  
                    (Web –based English Learning)  
 เง่ือนไขรำยวิชำ: ไม่ม ี
 Course Condition: None  
วัตถุประสงค์รำยวิชำ  เพ่ือให้ 
 ๑. มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการค้นหาแหล่งการเรียนรู้ภาษาอังกฤษผ่านเว็บไซด์ต่าง ๆ  
 ๒. สามารถน าภาษาอังกฤษไปใช้เป็นเครือ่งมือในการสืบค้นข้อมูลต่าง  ๆ  
 ๓. ตระหนักและเห็นประโยชน์ของการพัฒนาทกัษะภาษาอังกฤษโดยการเรียนผ่านเว็บไซต์  
สมรรถนะรำยวิชำ 
 ๑. ฟัง ดู พูด อ่าน เขียน ภาษาอังกฤษจากเว็บไซด์ต่างๆ จากสื่อโสตทัศน์   
 ๒. สืบค้นข้อมลูและแหลง่เรียนรู้ภาษาอังกฤษจากเว็บไซด์ต่าง  ๆ  
 ๓. เลือกเว็บไซด์ หรือ ใช้แอพพลเิคช่ันต่าง ๆ  ฝึกทักษะทางภาษาแบบออนไลน์ด้วยตนเอง 
 ๔. ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศสืบค้นและฝึกฝนการฟัง พูด อ่านและเขียน พร้อมแสดงหลักฐาน       
     การเรียนรู้ด้วยตนเอง 
ค ำอธิบำยรำยวิชำ 

ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับทักษะการพูด อ่าน และเขียน การเลือกหัวข้อท าภาษาอังกฤษโครงงาน
ที่บูรณาการกับการศึกษาวิชาชีพ การเขียนโครงร่าง (outline) การเสนอโครงรา่ง (presentation outline) 
การด าเนินการศึกษาค้นคว้า การสืบค้นรวบรวมข้อมลู การน าเสนอความก้าวหน้าของโครงงานการให้ข้อมูล
ย้อนกลับต่อโครงงานที่น าเสนอ การเขียนรายงาน การพูดน าเสนอโครงงาน การแสดงบทบาทสมมุติ การ
จัดแสดงผลงาน การใช้กลยุทธ์การเรียนรู้และเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ 
 
๒๐๐๐๒๑๐๖   กำรสนทนำภำษำอังกฤษ ๑ ๓(๓-๐–๖)  

         (English Conversation 1) 
 เง่ือนไขรำยวิชำ: ไม่ม ี
  Course Condition: None  
วัตถุประสงค์รำยวิชำ  เพ่ือให้ 
 ๑. มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการสนทนาภาษาอังกฤษในสถานการณ์ต่าง ๆ  
 ๒. สามารถน าภาษาอังกฤษไปใช้เป็นเครือ่งมือในการสื่อสาร  
 ๓. ตระหนักและเห็นประโยชน์ของการใช้ภาษาอังกฤษในงานอาชีพและการศึกษาต่อ  
สมรรถนะรำยวิชำ  
 ๑. สนทนาโต้ตอบเรื่องทั่วไปทางสังคมและการท างานที่คุ้นเคย  
 ๒. ใช้วลี ส านวนทางภาษาในสถานการณ์ต่าง  ๆ  
 ๓. ใช้ภาษาตามมารยาทสังคมและวัฒนธรรมของเจ้าของภาษาในสถานการณ์ต่าง ๆ  
 ๔. ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศสืบค้นและฝึกฝนการฟัง พูด อ่านและเขียน พร้อมแสดงหลักฐาน                
     การเรียนรู้ด้วยตนเอง 
 
 
 



๔๘ 
 

ค ำอธิบำยรำยวิชำ 
ศึกษาและปฏิบัตเิกี่ยวกับ การฟัง พูด เรื่องราว เหตุการณ์ ความสนใจ กิจกรรมทั่ว ๆ ไปที่ 

คุ้นเคย ความเป็นอยู่ครอบครัว การศึกษา การท างาน การแลกเปลี่ยนข้อมูล การแสดงความคิดเห็น  
การเปรียบเทียบ ความเหมือนและความต่างทางวัฒนธรรมของเจ้าของภาษา การใช้กระบวนการเรียนรู้  
และเทคโนโลยสีารสนเทศเพื่อพัฒนาทักษะการพูด 
 
๒๐๐๐๒๑๐๗   กำรสนทนำภำษำอังกฤษ ๒ ๓(๓-๐–๖)  

         (English Conversation 2) 
 เง่ือนไขรำยวิชำ: ไม่ม ี
 Course Condition: None  
วัตถุประสงค์รำยวิชำ  เพ่ือให้ 
 ๑. มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการสนทนาภาษาอังกฤษในสถานการณ์ต่าง ๆ  
 ๒. สามารถน าภาษาอังกฤษไปใช้เป็นเครือ่งมือในการสื่อสาร  
 ๓. ตระหนักและเห็นประโยชน์ของการใช้ภาษาอังกฤษในงานอาชีพและการศึกษาต่อ  
สมรรถนะรำยวิชำ  
 ๑. สนทนาโต้ตอบเรื่องทั่วไปทางสังคมและการท างาน  
 ๒. ใช้วลี ส านวนทางภาษาในสถานการณ์ต่าง  ๆ  
 ๓. ใช้ภาษาตามมารยาทสังคมและวัฒนธรรมของเจ้าของภาษาในสถานการณ์ต่าง ๆ  
 ๔. ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศสืบค้นและฝึกฝนการฟัง พูด อ่านและเขียน พร้อมแสดงหลักฐาน 
     การเรียนรู้ด้วยตนเอง 
ค ำอธิบำยรำยวิชำ 

ศึกษาและปฏิบัตเิกี่ยวกับ การฟัง พูด เรื่องราว เหตุการณ์ ความฝัน ความหวัง  ความทะเยอ  
ทะยานในชีวิต การวางแผนเรือ่งทีส่นใจหรือเกี่ยวข้องกับงานอาชีพ ความประทับใจ การเล่าเรื่อง 
การบรรยาย บอกเหตุผล อธิบายแสดงความคิดเห็น การใช้กระบวนการเรียนรู้และเทคโนโลยีสารสนเทศ
เพื่อพฒันา 
 
๒๐๐๐๒๑๐๘   ภำษำอังกฤษธุรกิจในงำนอำชีพ ๓(๓-๐–๖)  

         (Business English for Careers) 
 เง่ือนไขรำยวิชำ: ไม่ม ี
 Course Condition: None  
วัตถุประสงค์รำยวิชำ  เพ่ือให้ 
 ๑. มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการสนทนาภาษาอังกฤษในงานอาชีพ  
 ๒. สามารถน าภาษาอังกฤษไปใช้เป็นเครือ่งมือสื่อสารในงานอาชีพ  
 ๓. ตระหนักและเห็นประโยชน์ของการใช้ภาษาอังกฤษในงานอาชีพและการศึกษาต่อ  
 
 
 
 



๔๙ 
 
สมรรถนะรำยวิชำ  
 ๑. ฟัง-ดู เรื่องการติดต่อทางธุรกจิในงานอาชีพจากสื่อโสตทศัน์  
 ๒. พูดสื่อสารเกี่ยวกับธุรกิจในงานอาชีพ  
 ๓. อ่านข้อมูล เอกสารการปฏิบัติงาน เอกสารธุรกจิในงานอาชีพจากสื่อสิ่งพิมพ์ต่าง ๆ หรือ                  
     สื่อออนไลน์  
 ๔.  ขียนให้ข้อมูลในเอกสารทางธุรกิจประเภทต่าง ๆ ตามทีก่ าหนด 
 ๕. การใช้ศัพท์เทคนิคในงานธุรกิจ 
 ๖. ใช้ภาษาตามมารยาทสังคมและวัฒนธรรมของเจ้าของภาษาในสถานการณ์ต่าง ๆ 
 ๗. ใช้เทคโนโลยสีารสนเทศสืบค้นและฝึกฝนการฟงั พูด อ่านและเขียน พรอ้มแสดงหลักฐาน            
     การเรียนรู้ด้วยตนเอง 
ค ำอธิบำยรำยวิชำ 

ศึกษาและปฏิบัตเิกี่ยวกับการฟงั พูด อ่าน และเขียนภาษาอังกฤษเพื่อสื่อสาร การตอ้นรบั          
การนัดหมาย การสนทนาทางโทรศัพท์ การให้บริการ การซือ้-ขาย รายละเอียดสินค้าหรอืบริการ การสาธิต
และน าเสนอ การอ่านเอกสารทางธุรกิจ โฆษณา ประกาศ ตาราง กราฟ ก าหนดการ สืบค้นข้อมลูทางธุรกจิ
จากสือ่ต่าง ๆ การเขียนรายงานการปฏิบัติงาน บันทกึข้อความ การบันทกึโทรศัพท์  การติดต่อทางธุรกจิ
ผ่านทางอินเทอร์เน็ต e-commerce  การใช้กระบวนการเรยีนรู้และเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพฒันาทักษะ
ภาษาอังกฤษ 
 
๒๐๐๐๒๑๐๙  ภาษาอังกฤษเทคโนโลยีช่างอุตสาหกรรม    ๓(๓-๐–๖)  

         (English for Industrial Technology) 
         เง่ือนไขรายวิชา : ไม่ม ี

   Course Condition : None 
วัตถุประสงค์รายวิชา เพ่ือให้ 
 ๑. มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้ภาษาอังกฤษในงานเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  
 ๒. สามารถน าภาษาอังกฤษไปใช้เป็นเครือ่งมือในการสื่อสาร  
 ๓. ตระหนักและเห็นประโยชน์ของการใช้ภาษาอังกฤษในงานอาชีพและการศึกษาต่อ  
สมรรถนะรายวิชา  
 ๑. ฟัง-ดู เรื่องราวเกี่ยวกบัการใช้เทคโนโลยีในงานช่างอุตสาหกรรมจากสื่อโสตทัศน์  
 ๒. พูดสื่อสารในสถานการณ์ที่เกี่ยวข้องกบังานด้านช่างอุตสาหกรรม  
 ๓. อ่านเรื่องราวด้านการใช้เทคโนโลยีช่างอุตสาหกรรมจากสือ่สิ่งพมิพ์ต่างๆหรือสื่อออนไลน์  
 ๔. เขียนให้ข้อมลู รายงานการปฏิบัตงิานช่างอุตสาหกรรมตามที่ก าหนด 
 ๕. ใช้ค าศัพท์เทคนิคในงานเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
 ๖. ใช้เทคโนโลยสีารสนเทศสืบค้นและฝึกฝนการฟงั พูด อ่านและเขียน พรอ้มแสดงหลักฐานการ    
     เรียนรู้ด้วยตนเอง 
 



๕๐ 
 

ค าอธิบายรายวิชา 
ศึกษาและปฏิบัตเิกี่ยวกับการฟงั พูด อ่าน และเขียนเกี่ยวกบังานช่างอุตสาหกรรมทีเ่กี่ยวข้อง  

การโต้ตอบสื่อสารเกี่ยวกบังานอาชีพ การถ่ายโอนความหมายค าศัพท์เทคนิค การแสดงข้ันตอนการ
ปฏิบัติงาน การสาธิตและน าเสนอ การสรุปความเนือ้เรื่องด้านช่างอุตสาหกรรม การอ่านกฎ ระเบียบ ข้อ
ปฏิบัติและข้อห้ามในงานช่างอุตสาหกรรม การเขียนบันทึกย่อ รายงานข้อมลูการปฏิบัติงาน ปญัหา การ
แก้ปัญหา การเขียนน าเสนองานด้านช่างอุตสาหกรรม การใช้เทคโนโลยสีารสนเทศในการสืบค้นข้อมลูจาก
แหล่งการเรียนรู้ทีห่ลากหลายเพื่อพัฒนาทกัษะทางภาษา 
 
๒๐๐๐๒๑๑๐   ภำษำอังกฤษเพ่ืออุตสำหกรรมธุรกิจบริกำร ๓(๓-๐–๖)  

         (English for Hospitality Industry) 
 เง่ือนไขรำยวิชำ: ไม่ม ี
  Course Condition: None  
วัตถุประสงค์รำยวิชำ  เพ่ือให้ 
 ๑. มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการภาษาอังกฤษเพื่ออุตสาหกรรมธุรกิจบรกิาร  
 ๒. สามารถน าภาษาอังกฤษไปใช้เป็นเครือ่งมือในการสื่อสาร  
 ๓. ตระหนักและเห็นประโยชน์ของการใช้ภาษาอังกฤษในงานอาชีพและการศึกษาต่อ  
สมรรถนะรำยวิชำ  
 ๑. ฟัง-ดู การสื่อสารภาษาอังกฤษในอุตสาหกรรมธุรกจิบริการจากสื่อโสตทัศน์  
 ๒. พูดสื่อสารในการปฏิบัติงานธุรกิจบรกิาร  
 ๓. อ่านข้อมูล เอกสารการปฏิบัติงาน เอกสารงานธุรกิจบรกิารจากสื่อสิ่งพมิพ์ต่าง ๆ หรือ                  
     สื่อออนไลน์  
 ๔. เขียนให้ข้อมลู รายงานการปฏิบัตงิาน 
 ๕. ใช้ค าศัพท์เทคนิคในงานธุรกิจบริการ 
 ๖. ใช้เทคโนโลยสีารสนเทศสืบค้นและฝึกฝนการฟงั พูด อ่านและเขียน พรอ้มแสดงหลักฐาน            
          การเรียนรู้ด้วยตนเอง 
ค ำอธิบำยรำยวิชำ 

ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับการฟัง พูด อ่าน และเขียนภาษาอังกฤษเพื่อสื่อสารในอุตสาหกรรม
ธุรกิจบริการ การให้บริการที่พัก สิ่งอ านวยความสะดวก การบริการอาหารและเครื่องดื่ม การต้อนรับและ
ดูแลลูกค้า การจัดงาน การสาธิตน าเสนอกิจกรรมบันเทิงต่าง ๆ การเดินทาง การท่องเที่ยว  เอกสารทาง                             
ธุรกิจ โฆษณา ประกาศ ตาราง กราฟ ก าหนดการ การกรอกข้อมูลในแบบฟอร์ม การเขียนบันทึก รายงาน               
การปฏิบัติงาน ปัญหา การแก้ปัญหา การใช้กระบวนการเรียนรู้และเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาทักษะ
ภาษาอังกฤษ 
 
 
 
 



๕๑ 
 
๒๐๐๐๒๑๑๑   ภาษาอังกฤษธุรกิจไมซ์ ๓(๓-๐–๖)  

         (English for MICE  Business) 
 เง่ือนไขรายวิชา: ไม่ม ี
 Course Condition: None  
วัตถุประสงค์รายวิชา  เพ่ือให้  
 ๑. มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับภาษาอังกฤษธุรกจิไมซ์  
 ๒. สามารถน าภาษาอังกฤษไปใช้เป็นเครือ่งมือในการสื่อสาร  
 ๓. ตระหนักและเห็นประโยชน์ของการใช้ภาษาอังกฤษในงานอาชีพและการศึกษาต่อ  
สมรรถนะรายวิชา  
 ๑. ฟัง-ดู น าเสนอข้อมลูเกี่ยวกับงานธุรกิจไมซ์  
 ๒. พูดสื่อสารข้อมลู เกี่ยวกบัธุรกจิไมซ์  
 ๓. อ่านข้อมูล เอกสารเกี่ยวกบัธุรกจิไมซจ์ากสื่อสิง่พิมพ์ต่าง ๆ หรือสื่อออนไลน์  
 ๔. เขียนให้ข้อมลู กรอกแบบฟอรม์ เกี่ยวกับธุรกิจไมซ์ตามทีก่ าหนด 
 ๕. ใช้ค าศัพท์เทคนิคในงานธุรกิจไนซ ์
 ๖. ใช้ภาษาตามมารยาทสังคมและวัฒนธรรมของเจ้าของภาษาในสถานการณ์ต่าง ๆ 
 ๗. ใช้เทคโนโลยสีารสนเทศสืบค้นและฝึกฝนการฟงั พูด อ่านและเขียน พรอ้มแสดงหลักฐาน            
     การเรียนรู้ด้วยตนเอง 
ค าอธิบายรายวิชา 

ศึกษาและปฏิบัติ เกี่ยวกับการฟัง  พูด อ่าน และเขียนภาษาอังกฤษ ในงานธุรกิ จ MICE     
(Meeting, Incentive Travel, Conventions/Conference, Exhibitions) กล่าวต้อนรับ  น าเสนอให้           
การบริการและการอ านวยความสะดวกแก่ผู้เข้าร่วมกิจกรรมไมซ์ การให้ข่าวสารข้อมูลเกี่ยวกับการจัดงาน  
อธิบาย การจัดล าดับข้ันตอนและกระบวนการจัดงาน การเขียนข้อความประชาสัมพันธ์ บันทึกย่อ เอกสาร
การจอง และจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ ทั้งภายในและภายนอกองค์กร การใช้ประบวนการเรียนรู้และ
เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ 
 
๒๐๐๐๒๑๑๒   ภาษาอังกฤษเพ่ือการโฆษณาและประชาสัมพันธ์ ๓(๓-๐–๖)  

         (English for Advertising and Public Relations ) 
 เง่ือนไขรายวิชา: ไม่ม ี
 Course Condition: None  
วัตถุประสงค์รายวิชา  เพ่ือให้ 
 ๑. มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับภาษาอังกฤษเพื่อการโฆษณาและประชาสัมพันธ์  
 ๒. สามารถน าภาษาอังกฤษไปใช้เป็นเครือ่งมือในการสื่อสาร  
 ๓. ตระหนักและเห็นประโยชน์ของการใช้ภาษาอังกฤษในงานอาชีพและการศึกษาต่อ  
สมรรถนะรายวิชา  
 ๑. ฟัง-ดู น าเสนอข้อมลูเกี่ยวกับงานโฆษณาและประชาสัมพนัธ์  
 ๒. พูดสื่อสารข้อมลู เกี่ยวกบัการโฆษณาและประชาสัมพันธ์  
 ๓. อ่านข้อมูล เอกสาร เกี่ยวกับโฆษณาและประชาสัมพันธ์จากสื่อสิ่งพมิพ์ต่าง ๆ หรือสื่อออนไลน์  
 



๕๒ 
 

 ๔. เขียนให้ข้อมลูเอกสารโฆษณาและประชาสมัพันธ์  
 ๕. ใช้ค าศัพท์เทคนิคในงานโฆษณาและประชาสัมพันธ์ 
 ๖. ใช้ภาษาตามมารยาทสังคมและวัฒนธรรมของเจ้าของภาษาในสถานการณ์ต่าง ๆ 
 ๗. ใช้เทคโนโลยสีารสนเทศสืบค้นและฝึกฝนการฟงั พูด อ่านและเขียน พรอ้มแสดงหลักฐาน            
     การเรียนรู้ด้วยตนเอง 
ค าอธิบายรายวิชา 

ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับการฟัง พูด อ่าน และเขียนภาษาอังกฤษ ที่เกี่ยวข้องกับการโฆษณา          
และประชาสัมพันธ์ ฟัง-ดูโฆษณาทางวิทยุ โทรทัศน์ สื่อออนไลน์   น าเสนอข้อมูลตอบข้อซักถาม              
การสัมภาษณ์อ่านเอกสารงานโฆษณาและประชาสัมพันธ์ การสรุปใจความส าคัญจากเรื่องที่ฟัง  หรืออ่าน          
ที่เกี่ยวข้อง การเขียนโฆษณาสินค้าหรือบริการ เขียนประชาสัมพันธ์ด้วยสื่อสิ่งพิมพ์ ใบปลิว แผ่นพับ 
ประกาศ และพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ (e-commerce) การใช้กระบวนการเรียนรู้และเทคโนโลยีสารสนเทศ
เพื่อพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ 
 
๒๐๐๐๒๑๑๓   ภาษาอังกฤษเทคโนโลยีอาหาร ๓(๓-๐–๖)  

         (English for Food Technology ) 
เง่ือนไขรายวิชา: ไม่ม ี

 Course Condition: None  
วัตถุประสงค์รายวิชา  เพ่ือให้ 
 ๑. มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับภาษาอังกฤษเทคโนโลยีอาหาร  
 ๒. สามารถน าภาษาอังกฤษไปใช้เป็นเครือ่งมือในการสื่อสาร  
 ๓. ตระหนักและเห็นประโยชน์ของการใช้ภาษาอังกฤษในงานอาชีพและการศึกษาต่อ  
สมรรถนะรายวิชา  
 ๑. ฟัง-ดู น าเสนอข้อมลูเกี่ยวกับเทคโนโลยีอาหาร  
 ๒. พูดสื่อสารข้อมลู เกี่ยวกบัธุรกจิไมซ์  
 ๓. อ่านเรื่อง บทความ เกี่ยวกบัเทคโนโลยีอาหารจากสื่อสิ่งพิมพ์ต่างๆ หรือสื่อออนไลน์  
 ๔. เขียนบันทึกย่อ บรรยาย จดหมายธุรกิจ รายงานสั้นๆเกี่ยวกับเทคโนโลยีอาหาร 
 ๕. ใช้ค าศัพท์เทคนิคในงานเทคโนโลยีอาหาร 
 ๖. ใช้ภาษาตามมารยาทสังคมและวัฒนธรรมของเจ้าของภาษาในสถานการณ์ต่างๆ 
 ๗. ใช้เทคโนโลยสีารสนเทศสืบค้นและฝึกฝนการฟงั พูด อ่านและเขียน พรอ้มแสดงหลักฐาน            
     การเรียนรู้ด้วยตนเอง 
ค าอธิบายรายวิชา 

ศึกษาและปฏิบัตเิกี่ยวกับการฟงั พูด อ่าน และเขียนภาษาอังกฤษ  การให้ข้อมูลเกี่ยวกับการใช้
นวัตกรรมและเครื่องมืออปุกรณ์ด้านเทคโนโลยีอาหาร การน าเสนอ การสาธิตข้ันตอนการใช้งานนวัตกรรม 
เครื่องมือและอุปกรณ์ การอ่านเรือ่ง ข่าวบทความ แผนภูมิ คู่มือเกี่ยวกับนวัตกรรมและเทคโนโลยีอาหาร 
การเขียน ข้ันตอนการใช้งาน บันทึกย่อ จดหมาย จดหมายอิเลก็ทรอนิกส์ เขียนบรรยายและรายงานสั้น ๆ 
ที่เกี่ยวข้องกบันวัตกรรมและเทคโนโลยีอาหาร การใช้กระบวนการเรียนรู้และเทคโนโลยสีารสนเทศเพือ่
พัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ 

 



๕๓ 
 
๒๐๐๐๒๑๑๔    ภาษาอังกฤษส าหรับงานบริการจัดเลี้ยง ๓(๓-๐–๖)  

          (English for  Catering Operation) 
 เง่ือนไขรายวิชา: ไม่ม ี
 Course Condition: None  
วัตถุประสงค์รายวิชา  เพ่ือให้ 
 ๑. มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับภาษาอังกฤษส าหรบังานบรกิารจัดเลี้ยง    
 ๒. สามารถน าภาษาอังกฤษไปใช้เป็นเครือ่งมือในการสื่อสาร  
 ๓. ตระหนักและเห็นประโยชน์ของการใช้ภาษาอังกฤษในงานอาชีพและการศึกษาต่อ  
สมรรถนะรายวิชา  
 ๑. ฟัง-ดู น าเสนอข้อมลูเกี่ยวกับงานบรกิารจัดเลี้ยงจากสือ่โสตทัศน์  
 ๒. พูดสื่อสารในงานบริการจัดเลี้ยงต่าง ๆ  
 ๓. อ่านข้อมูล เอกสารเกี่ยวกบังานบริการจัดเลี้ยงจากสื่อสิ่งพิมพ์ต่าง ๆ หรือสื่อออนไลน์  
 ๔. เขียนให้ข้อมลู บันทึกการปฏิบัติงาน 
 ๕. ใช้ค าศัพท์เทคนิคในงานบริการจัดเลี้ยง 
 ๖. ใช้ภาษาตามมารยาทสังคมและวัฒนธรรมของเจ้าของภาษาในสถานการณ์ต่าง ๆ 
 ๗. ใช้เทคโนโลยสีารสนเทศสืบค้นและฝึกฝนการฟงั พูด อ่านและเขียน พรอ้มแสดงหลักฐาน             
     การเรียนรู้ด้วยตนเอง 
ค าอธิบายรายวิชา 

ศึกษาและปฏิบัตเิกี่ยวกับการฟงั พูด อ่าน และเขียนภาษาอังกฤษ ในงานบริการการจัดเลี้ยงใน
โรงแรม ภัตตาคาร การประชุม อบรม สัมมนา งานจัดเลี้ยงในพิธีต่าง ๆ ในและนอกสถานที่ การต้อนรับ
และดูแลผู้รบับริการ การน าเสนอ การบรกิารทีโ่ต๊ะอาหาร เคาน์เตอรอ์าหารและเครื่องดื่ม การสือ่สารกับ
ผู้รบั บริการ การจัดการปญัหาความปลอดภัยในการท างาน การอ่านรายการอาหาร การแนะน าอาหารและ
เครื่องดืม่ ป้ายสัญลักษณ์ เอกสารการจอง การเขียนบันทกึการปฏิบัตงิาน จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ การใช้
กระบวนการเรียนรู้และเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพฒันาทักษะภาษาอังกฤษ 
 
๒๐๐๐๒๑๑๕   ภาษาอังกฤษเทคโนโลยีแฟชั่นและสิ่งทอ ๓(๓-๐–๖)  

         (English for Fashion Technology and Textile ) 
 เง่ือนไขรายวิชา: ไม่ม ี
 Course Condition: None  
วัตถุประสงค์รายวิชา เพ่ือให้ 
 ๑. มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับภาษาอังกฤษเทคโนโลยีแฟช่ันและสิง่ทอ  
 ๒. สามารถน าภาษาอังกฤษไปใช้เป็นเครือ่งมือในการสื่อสาร  
 ๓. ตระหนักและเห็นประโยชน์ของการใช้ภาษาอังกฤษในงานอาชีพและการศึกษาต่อ  
สมรรถนะรายวิชา  
 ๑. ฟัง-ดู เรื่องเกี่ยวกับเทคโนโลยีแฟช่ันและสิ่งทอจากสือ่โสตทัศน์  
 ๒. พูดสื่อสารข้อมลู เกี่ยวกบัเทคโนโลยีแฟช่ันและสิง่ทอ  
 ๓. อ่านเรื่อง ข่าว เกี่ยวกับเทคโนโลยีแฟช่ันและสิ่งทอจากสือ่สิ่งพมิพ์ต่าง ๆ หรือสื่อออนไลน์  
 



๕๔ 
 

 ๔. เขียนบรรยาย รายงานสั้นๆเกี่ยวกับเทคโนโลยีแฟช่ันและสิ่งทอตามที่ก าหนด 
 ๕. ใช้ค าศัพท์เทคนิคในงานเทคโนโลยีแฟช่ันและสิ่งทอ 
 ๖. ใช้ภาษาตามมารยาทสังคมและวัฒนธรรมของเจ้าของภาษาในสถานการณ์ต่าง ๆ 
 ๗. ใช้เทคโนโลยสีารสนเทศสืบค้นและฝึกฝนการฟงั พูด อ่านและเขียน พรอ้มแสดงหลักฐาน            
     การเรียนรู้ด้วยตนเอง 
ค าอธิบายรายวิชา 

ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับการฟัง พูด อ่าน การให้ข้อมูลเกี่ยวกับเสื้อผ้า เครื่องประดับ นวัตกรรม 
เครื่องมือและอุปกรณ์ออกแบบแฟช่ันและสิ่งทอ การน าเสนอ การสาธิตข้ันตอนการปฏิบัติงาน การอ่าน
เรื่องข่าวบทความ คู่มือการใช้เทคโนโลยีการออกแบบแฟช่ันและสิ่งทอ การเขียนบรรยายและรายงานสั้น ๆ 
การใช้กระบวนการเรียนรู้และเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ จดหมาย จดหมาย
อิเล็กทรอนิกส์ การใช้ประบวนการเรียนรู้และเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ 
 
๒๐๐๐๒๑๑๖   ภาษาอังกฤษธุรกิจอัญมณี ๓(๓-๐–๖)  

         (English for  Jewelry Business ) 
 เง่ือนไขรายวิชา: ไม่ม ี
  Course Condition: None  
วัตถุประสงค์รายวิชา  เพ่ือให้ 
 ๑. มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับภาษาอังกฤษธุรกจิอัญมณี  
 ๒. สามารถน าภาษาอังกฤษไปใช้เป็นเครือ่งมือในการสื่อสาร  
 ๓. ตระหนักและเห็นประโยชน์ของการใช้ภาษาอังกฤษในงานอาชีพและการศึกษาต่อ  
สมรรถนะรายวิชา  
 ๑. ฟัง-ดู เรื่องเกี่ยวกับธุรกิจอัญมณจีากสื่อโสตทัศน์  
 ๒. พูดสื่อสารในงานธุรกิจอญัมณ ี
 ๓. อ่านข้อมูล เอกสารการปฏิบัติงาน เอกสารธุรกจิอญัมณีจากสื่อสิ่งพมิพ์ต่าง ๆ หรือสื่อออนไลน์  
 ๔. เขียน บันทึกย่อ รายละเอียดสินค้าหรือบริการ รายงานสัน้ ๆ และจดหมายอิเล็กทรอนิกส ์
 ๕. ใช้ค าศัพท์เทคนิคในงานธุรกิจอญัมณ ี
 ๖. ใช้ภาษาตามมารยาทสังคมและวัฒนธรรมของเจ้าของภาษาในสถานการณ์ต่าง ๆ 
 ๗. ใช้เทคโนโลยสีารสนเทศสืบค้นและฝึกฝนการฟงั พูด อ่านและเขียน พรอ้มแสดงหลักฐาน     
     การเรียนรู้ด้วยตนเอง 
ค าอธิบายรายวิชา 

ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับการฟัง พูด อ่าน และเขียนภาษาอังกฤษ เพื่อการสื่อสารในงานธุรกิจ   
อัญมณี การต้อนรับ การนัดหมาย การสนทนาทางโทรศัพท์ การให้บริการ การซื้อ -ขาย การสาธิตและ
น าเสนอ ให้ข้อมูลเกี่ยวกับสินค้าหรือบริการต่าง ๆ สืบค้นข้อมูลทางธุรกิจอัญมณีจากสื่อต่าง ๆ การเขียน
บันทึกย่อ บันทึกข้อความทางโทรศัพท์ จดหมายอิเล็กทรอนิกส์สอบถาม และสั่งซื้อสินค้า การใช้
กระบวนการเรียนรู้และเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ 

 
 
 



๕๕ 
 
๒๐๐๐๒๑๑๗   ภาษาอังกฤษเทคโนโลยีการเกษตร ๓(๓-๐–๖)  

         (English for Agricultural Technology ) 
เง่ือนไขรายวิชา: ไม่ม ี

 Course Condition: None  
วัตถุประสงค์รายวิชา  เพ่ือให้ 
 ๑. มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับภาษาอังกฤษเทคโนโลยีเกษตร  
 ๒. สามารถน าภาษาอังกฤษไปใช้เป็นเครือ่งมือในการสื่อสาร  
 ๓. ตระหนักและเห็นประโยชน์ของการใช้ภาษาอังกฤษในงานอาชีพและการศึกษาต่อ  
สมรรถนะรายวิชา  
 ๑. ฟัง-ดู เรื่องเทคโนโลยีในงานอาชีพเกษตรจากสือ่โสตทัศน์  
 ๒. พูดสื่อสารเกี่ยวกับเทคโนโลยีในงานอาชีพเกษตร  
 ๓. อ่านเรื่องเกี่ยวกบัเทคโนโลยีในงานอาชีพเกษตรจากสื่อสิง่พิมพ์ต่าง ๆ หรือสื่อออนไลน์  
 ๔. เขียนให้ข้อมลูเกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีในงานอาชีพเกษตรตามที่ก าหนด 
 ๕. ใช้ค าศัพท์เทคนิคในงานเทคโนโลยีในการเกษตร 
 ๖. ใช้ภาษาตามมารยาทสังคมและวัฒนธรรมของเจ้าของภาษาในสถานการณ์ต่าง ๆ 
 ๗. ใช้เทคโนโลยสีารสนเทศสืบค้นและฝึกฝนการฟงั พูด อ่านและเขียน พรอ้มแสดงหลักฐาน           
     การเรียนรู้ด้วยตนเอง 
ค าอธิบายรายวิชา 

ศึกษาและปฏิบัตเิกี่ยวกับการฟงั พูด อ่าน และเขียนภาษาอังกฤษ การให้ข้อมลูเกี่ยวกับ
นวัตกรรมและเครื่องจักรกลเกษตร การน าเสนอ การสาธิตข้ันตอนการใช้งานนวัตกรรมและเครื่องจักรกล
เกษตร การอ่านเรื่องเกี่ยวกับนวัตกรรมและเทคโนโลยีการเกษตร การเขียนข้ันตอนการใช้งาน บันทึกยอ่ 
จดหมาย รายงานสั้น ๆ ทีเ่กี่ยวข้องกบันวัตกรรมและเทคโนโลยีในงานอาชีพเกษตร การใช้กระบวนการ
เรียนรู้และเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพฒันาทักษะภาษาอังกฤษ 
 
๒๐๐๐๒๑๑๘   ภาษาอังกฤษเทคโนโลยีการประมง ๓(๓-๐–๖)  

         (English for Fishery Technology ) 
 เง่ือนไขรายวิชา: ไม่ม ี
 Course Condition: None  
วัตถุประสงค์รายวิชา  เพ่ือให้ 
 ๑. มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับภาษาอังกฤษเทคโนโลยีประมง  
 ๒. สามารถน าภาษาอังกฤษไปใช้เป็นเครือ่งมือในการสื่อสาร  
 ๓. ตระหนักและเห็นประโยชน์ของการใช้ภาษาอังกฤษในงานอาชีพและการศึกษาต่อ  
 
 
 
 
 
 



๕๖ 
 

สมรรถนะรายวิชา  
 ๑. ฟัง-ดู เรื่องเทคโนโลยีในงานอาชีพประมงจากสือ่โสตทัศน์  
 ๒. พูดสื่อสารเกี่ยวกับเทคโนโลยีในงานอาชีพประมง  
 ๓. อ่านเรื่องเกี่ยวกบัเทคโนโลยีในงานอาชีพประมงจากสื่อสิง่พิมพ์ต่าง ๆ หรือสื่อออนไลน์  
 ๔. เขียนให้ข้อมลูที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีในงานอาชีพประมงตามทีก่ าหนด 
 ๕. ใช้ค าศัพท์เทคนิคในงานเทคโนโลยีการประมง 
 ๖. ใช้ภาษาตามมารยาทสังคมและวัฒนธรรมของเจ้าของภาษาในสถานการณ์ต่าง ๆ 
 ๗. ใช้เทคโนโลยสีารสนเทศสืบค้นและฝึกฝนการฟงั พูด อ่านและเขียน พรอ้มแสดงหลักฐาน           
     การเรียนรู้ด้วยตนเอง 
ค าอธิบายรายวิชา 

ศึกษาและปฏิบัตเิกี่ยวกับการฟงั พูด อ่าน และเขียนภาษาอังกฤษ  การให้ข้อมลูเกี่ยวกบั
นวัตกรรมและเครื่องจักรกลประมง การน าเสนอ การสาธิตข้ันตอนการใช้งานนวัตกรรมและเครื่องจักรกล
ประมง การอ่านเรือ่งเกี่ยวกับนวัตกรรมและเทคโนโลยีการประมง การเขียนข้ันตอนการใช้งาน บันทึกยอ่ 
จดหมาย รายงานสั้น ๆ ทีเ่กี่ยวข้องกบันวัตกรรมและเทคโนโลยีในงานอาชีพประมง การใช้กระบวนการ
เรียนรู้และเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพฒันาทักษะภาษาอังกฤษ 
 
๒๐๐๐๒๑๑๙   ภาษาอังกฤษเพ่ือการท่องเท่ียวเชิงเกษตร     ๓(๓-๐–๖)  

         (English for Agri tourism ) 
 เง่ือนไขรายวิชา: ไม่ม ี
  Course Condition: None  
วัตถุประสงค์รายวิชา  เพ่ือให้ 
 ๑. มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับภาษาอังกฤษที่ใช้ในธุรกจิการท่องเที่ยวเชิงเกษตร  
 ๒. สามารถน าภาษาอังกฤษไปใช้เป็นเครือ่งมือในการสื่อสาร  
 ๓. ตระหนักและเห็นประโยชน์ของการใช้ภาษาอังกฤษในงานอาชีพและการศึกษาต่อ  
สมรรถนะรายวิชา  
 ๑. ฟัง-ดู เรื่องในธุรกิจการท่องเที่ยวเชิงเกษตร  
 ๒. พูดสื่อสารในงานอาชีพเกี่ยวกับการทอ่งเที่ยวเชิงเกษตร  
 ๓. อ่านเรื่องเกี่ยวกบัเกี่ยวกับการท่องเที่ยวเชิงเกษตรจากสื่อสิ่งพมิพ์ต่าง ๆ หรือสื่อออนไลน์  
 ๔. เขียนให้ข้อมลูเกี่ยวกบัการท่องเที่ยวเชิงเกษตรตามที่ก าหนด 
 ๕. ใช้ค าศัพท์เทคนิคในงานท่องเที่ยวเชิงเกษตร 
 ๖. ใช้ภาษาตามมารยาทสังคมและวัฒนธรรมของเจ้าของภาษาในสถานการณ์ต่าง ๆ 
 ๗. ใช้เทคโนโลยสีารสนเทศสืบค้นและฝึกฝนการฟงั พูด อ่านและเขียน พรอ้มแสดงหลักฐาน           
     การเรียนรู้ด้วยตนเอง 
 
 
 
 
 



๕๗ 
 
ค าอธิบายรายวิชา 

ศึกษาและปฏิบัตเิกี่ยวกับการฟงั พูด อ่าน และเขียนภาษาองักฤษ การสอบถามและการให้ข้อมลู
เกี่ยวกับแหลง่ท่องเที่ยวเชิงเกษตร และการให้บริการ การต้อนรับและการให้บริการลกูค้า การสาธิตและ
การน าเสนอบริการต่างๆ การอ่านบทความ ป้านประกาศ สญัลักษณ์ ค าแนะน า โฆษณา ก าหนดการกรอก    
ข้อมูลในแบบฟอร์ม การเขียนบันทึก การใช้กระบวนการเรยีนรู้และเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพฒันาทักษะ
ภาษาอังกฤษ 

 
๒๐๐๐๒๑๒๐   ภาษาอังกฤษธุรกิจเกษตร ๓(๓-๐–๖)  

         (English for Agribusiness ) 
 เง่ือนไขรายวิชา: ไม่ม ี
 Course Condition: None  
วัตถุประสงค์รายวิชา  เพ่ือให้ 
 ๑. มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับภาษาอังกฤษธุรกจิเกษตร  
 ๒. สามารถน าภาษาอังกฤษไปใช้เป็นเครือ่งมือในการสื่อสาร  
 ๓. ตระหนักและเห็นประโยชน์ของการใช้ภาษาอังกฤษในงานอาชีพและการศึกษาต่อ  
สมรรถนะรายวิชา  
 ๑. ฟัง-ดู เรื่องในงานอาชีพเกษตร  
 ๒. พูดสื่อสารเกี่ยวกับสินค้าและบริการในงานอาชีพเกษตร  
 ๓. อ่านเรื่องเกี่ยวกบัธุรกจิและการให้บริการในอาชีพเกษตรจากสือ่สิง่พิมพ์ต่าง ๆ หรือสื่อ   
     ออนไลน์  
 ๔. เขียนบันทึกย่อ จดหมาย รายงานสั้น ๆ ทีเ่กี่ยวข้องกบัธุรกิจและบรกิารในงานอาชีพเกษตร 
 ๕. ใช้ค าศัพท์เทคนิคในงานธุรกิจเกษตร 
 ๖. ใช้ภาษาตามมารยาทสังคมและวัฒนธรรมของเจ้าของภาษาในสถานการณ์ต่าง ๆ 
 ๗. ใช้เทคโนโลยสีารสนเทศสืบค้นและฝึกฝนการฟงั พูด อ่านและเขียน พรอ้มแสดงหลักฐาน             
     การเรียนรู้ด้วยตนเอง 
ค าอธิบายรายวิชา 

ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับการฟัง พูด อ่าน และเขียนภาษาอังกฤษ การให้ข้อมูลเกี่ยวกับสินค้า
และบริการ การสาธิต การน าเสนอเกี่ยวกับ สินค้า ผลิตภัณฑ์ สิ่งประดิษฐ์ การบริการ การอ่านเรื่อง
เกี่ยวกับธุรกิจและบริการ การเขียนบันทึกย่อ จดหมายสอบถาม จดหมายสั่งซื้อสินค้า ในอาชีพเกษตร การ
ใช้กระบวนการเรียนรู้และเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาทักษะอังกฤษ 
 
 
 
 
 
 
 



๕๘ 
 

๒๐๐๐๒๑๒๑   ภาษาอังกฤษเพ่ือกิจการการบิน (English for Aviation)   ๓(๓-๐–๖)  
         เง่ือนไขรายวิชา : ไม่ม ี

    Course Condition : None  
วัตถุประสงค์รายวิชา เพ่ือให้ 
 ๑.  มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกบัภาษาอังกฤษเพื่อกิจการการบิน  
 ๒.  สามารถน าภาษาอังกฤษไปใช้เป็นเครื่องมือในการสือ่สาร  
 ๓.  ตระหนักและเห็นประโยชน์ของการใช้ภาษาอังกฤษในงานอาชีพและการศึกษาต่อ  
สมรรถนะรายวิชา  
 ๑. ฟัง-ดู สนทนาโต้ตอบเกี่ยวกับการบินในสถานการณ์ต่างๆ  
 ๒. อ่านคู่มือการใช้งานของอุปกรณ์เครื่องมอืด้านการบินและเอกสารภาษาอังกฤษด้านการบิน  
 ๓. เขียนบันทึกข้อมูลหรือเขียนรายงานปฏิบัติการซ่อมบ ารุงอากาศยาน 
 ๔. ใช้ค าศัพท์เทคนิคเฉพาะด้านกิจการการบิน 
 ๕. ใช้เทคโนโลยสีารสนเทศและแหล่งการเรียนรู้ทีห่ลากหลายสืบค้นข้อมลูทีเ่กี่ยวกับงาน 
         กิจการการบิน 
 ๖. แสดงหลักฐานการเรียนรู้ด้วยตนเอง 
ค าอธิบายรายวิชา 

ศึกษาและปฏิบัตเิกี่ยวกับการฟงั พูด อ่าน และเขียน การอ่านเนื้อความ รายงาน เอกสารคู่มือ  
การใช้อุปกรณ์ เครื่องมือเกี่ยวกับกิจการการบิน การเขียนบนัทึกข้อมลู เขียนรายงานการปฏิบัติงาน การ
ซ่อมบ ารุงอากาศยาน โดยใช้ค าศัพท์เทคนิคทั่วไปและค าศัพท์เฉพาะในการบิน ( jargon buster)  การ
สนทนา การแสดงความคิดเห็น การน าเสนอ อภิปราย การติดต่อสื่อสารในสถานการณ์การบิน การใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศสืบค้นข้อมลูเกี่ยวกับงานกิจการการบนิจากแหล่งการเรียนรูท้ี่หลากหลาย และแสดง
หลักฐานการเรียนรู้ด้วยตนเอง 
 

 ๓) กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์  
๒๐๐๐๓๑๐๑   วิทยาศาสตร์เพ่ืองานไฟฟ้าและการสื่อสาร ๓(๒-๒-๕) 
                     (Science for Electrical Works and Communication)  
 เง่ือนไขรายวิชา : ไม่ม ี
 Course Condition : None  
วัตถุประสงค์รายวิชา  เพ่ือให้ 
 ๑. เพื่อใหม้ีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเวกเตอร์ การรวมและการคูณเวกเตอร์ แรงและสมดลุของ         
     แรง คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า ไฟฟ้าสถิตย์ พลังงานศักย์ไฟฟ้าและความจุไฟฟ้า ไฟฟ้าแม่เหล็ก     
     สารละลาย ปฏิกิริยาเคมี เคมีไฟฟ้า  
 ๒. มีทักษะการค านวณ การทดลอง การวิเคราะห์และเพื่อให้สามารถน าไปประยุกต์ใช้ใน                
     งานอาชีพ  
 ๓. มีเจตคติที่ดีต่อวิทยาศาสตร์และกจินิสัยที่ดีในการท างาน  



๕๙ 
 
สมรรถนะรายวิชา 
 ๑. แสดงความรู้เกี่ยวกับเวกเตอร์ แรงและสมดุลของแรง คลืน่แม่เหล็กไฟฟ้า ไฟฟ้าสถิตย์ ไฟฟ้า 
     แม่เหลก็ สารละลายและปฏิกิริยาเคมี เคมีไฟฟ้า  
 ๒. ค านวณข้อมูลเกี่ยวกับเวกเตอร์ แรง ไฟฟ้าตามหลกัการ  
 ๓. ส ารวจตรวจสอบเกี่ยวกับสารละลาย ปฏิกิริยาเคมีและเคมีไฟฟ้าตามกระบวนการทาง  
     วิทยาศาสตร์  
 ๔. ประยุกต์ใช้ความรูจ้ากการศึกษาวิทยาศาสตรง์านไฟฟ้าและการสื่อสารในงานอาชีพ  
ค าอธิบายรายวิชา 
ศึกษาและปฏิบัตเิกี่ยวกับเวกเตอร์ การรวมและการคูณเวกเตอร์ แรงและสมดุลของแรง คลื่นแม่เหลก็ไฟฟ้า 
ไฟฟ้าสถิตย์ สนามไฟฟ้า ศักย์ไฟฟ้า ความจุไฟฟ้า ไฟฟ้าแม่เหล็ก สารละลาย ปฏิกิริยาเคมีและเคมีไฟฟ้า 
 
๒๐๐๐๓๑๐๒  วิทยาศาสตร์เพ่ืองานเครื่องกลและการผลติ         ๓(๒-๒-๕) 
                    (Science for Mechanical Works) 

เง่ือนไขรายวิชา : ไม่ม ี
      Course Condition : None 
วัตถุประสงค์รายวิชา เพ่ือให้ 
 ๑. มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ เวกเตอร์ การรวมและการคูณเวกเตอร์ แรงและสมดลุ 

     ของแรง การเคลื่อนที่ โมเมนต์และทอร์ก โมเมนตมั สมบัติของแข็ง ของเหลวและแกส๊ ปรมิาณ
     สารสัมพันธ์ ความร้อนและการถ่ายโอนความร้อน ปิโตรเลียมและผลิตภัณฑ์  

 ๒. มีทักษะการค านวณ การทดลอง การวิเคราะห์และเพื่อให้สามารถน าไปประยุกต์ใช้ในงานอาชีพ  

 ๓. มีเจตคติที่ดีต่อวิทยาศาสตร์และกจินิสัยที่ดีในการท างาน  
สมรรถนะรายวิชา 
 ๑. แสดงความรู้เกี่ยวกับเวกเตอร์ แรง โมเมนต์และสมดุลของแรง การเคลือ่นที่ โมเมนตัม 
         ของแข็ง ของเหลวและแกส๊ ปรมิาณสารสัมพันธ์ ความร้อนและการถ่ายโอนความร้อน     

         สารละลายโพลิเมอร์และผลิตภัณฑ์ 

 ๒. ค านวณ ข้อมูลเกี่ยวกับเวกเตอร์ แรง การเคลื่อนที่ โมเมนตัมตามหลักการ  

 ๓. ส ารวจตรวจสอบเกี่ยวกับสมบัติของแข็ง ของเหลว และแก๊ส ปรมิาณสารสมัพันธ์ ความ 
         ร้อนและการถ่ายโอนความร้อน สารละลายโพลเิมอร์และผลิตภัณฑ์ปโิตรเลียมและผลิตภัณฑ์   

         ตามกระบวนการทางวิทยาศาสตร์  

 ๔. ประยุกต์ใช้ความรูจ้ากการศึกษาวิทยาศาสตรง์านเครือ่งกลและการผลิตในงานอาชีพ  
 
 
 



๖๐ 
 

ค าอธิบายรายวิชา 
ศึกษาและปฏิบัตเิกี่ยวกับ เวกเตอร์ การรวมและการคูณเวกเตอร์ แรงและสมดลุของแรง การ

เคลื่อนทีโ่มเมนต์และทอรก์ โมเมนตัม สมบัติของแข็ง ของเหลว และแกส๊ ปรมิาณสารสมัพันธ์ ความร้อน
และการถ่ายโอนความร้อน สารละลายโพลเิมอร์และผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมและผลิตภัณฑ์ 

 

๒๐๐๐๓๑๐๓   วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีการยาง ๓(๒-๒-๕) 
  (Science for Rubber Technology) 
 เง่ือนไขรายวิชา: ไม่ม ี
  Course Condition: None 
วัตถุประสงค์รายวิชา  เพ่ือให้ 
        ๑. มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับแรงและสมดลุ สมบัติของแข็ง ของเหลว และแกส๊ การถ่ายโอน  
     ความร้อน ปริมาณสารสมัพันธ์ สารละลาย ยางและผลิตภัณฑ์ สารเคมีในอุตสาหกรรมยาง พอ
     ลิเมอร์ และผลิตภัณฑ ์
         ๒. มีทักษะการค านวณ การทดลอง การวิเคราะห์และสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในวิชาชีพ 
         ๓. มีเจตคติที่ดีต่อวิทยาศาสตร์และกจินิสัยที่ดีในการท างาน 
สมรรถนะรายวิชา 
 ๑. แสดงความรู้เกี่ยวกับแรงและสมดุลของแรง ของแข็ง ของเหลวและแก๊ส ปริมาณสาร      
     สัมพันธ์ สารละลาย ความร้อนและการถ่ายโอนความร้อน ยางและผลิตภัณฑ์ สารเคมีใน   
     อุตสาหกรรม ยางพอลิเมอร์และผลิตภัณฑ์ 
 ๒. ค านวณข้อมูลเกี่ยวกับแรงและสมดุลตามหลักการ 
 ๓. ส ารวจตรวจสอบเกี่ยวกับสมบัติของแข็ง ของเหลวและแก๊ส การถ่ายโอนความร้อน ปริมาณ 
     สารสัมพันธ์ สารละลาย สารเคมีในอุตสาหกรรมยางตามกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ 
 ๔. ประยุกต์ใช้ความรูจ้ากการศึกษาวิทยาศาสตรเ์ทคโนโลยยีางในงานอาชีพ 
ค าอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับแรงและสมดุล สมบัติของแข็ง ของเหลวและแก๊ส การถ่ายโอนความ
ร้อน ปริมาณสารสัมพันธ์ สารละลาย ยางและผลิตภัณฑ์ สารเคมีในอุตสาหกรรมยาง พอลิเมอร์และ
ผลิตภัณฑ์ 
 

๒๐๐๐๓๑๐๔  วิทยาศาสตร์เพ่ืองานก่อสร้างและตกแต่งภายใน  ๓(๒-๒-๕ ) 
  (Science for Construction and Interior)  
 เง่ือนไขรายวิชา : ไม่ม ี
   Course Condition : None 
วัตถุประสงค์รายวิชา  เพ่ือให้ 
 ๑. มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเวกเตอร์ การรวมและการคูณเวกเตอร์ แรงและสมดลุของ แรง  
     การเคลื่อนที่ งานและพลังงาน โมเมนตัม โมเมนต์และทอร์ค สมบัติของแข็ง ของเหลว และ  
     แก๊ส พอลิเมอร์และผลิตภัณฑ์  
 ๒. มีทักษะการค านวณ การทดลอง การวิเคราะห์และเพื่อให้สามารถน าไปประยุกต์ใช้ในงานอาชีพ  
 ๓. มีเจตคติที่ดีต่อวิทยาศาสตร์และกจินิสัยที่ดีในการท างาน  



๖๑ 
 
สมรรถนะรายวิชา 
 ๑. แสดงความรู้เกี่ยวกับเวกเตอร์ แรงและสมดุลของแรง การเคลื่อนที่ งานและพลังงาน โมเมนตัม  
     โมเมนต์และทอร์ค  
 ๒. ค านวณ ข้อมูลเกี่ยวกับเวกเตอร์ แรง การเคลื่อนที่ งานและพลังงาน และโมเมนตัมตาม 
     หลักการ  
 ๓. ประยุกต์ใช้ความรูจ้ากการศึกษาวิทยาศาสตรง์านก่อสร้างและตกแตง่ภายในเพื่องานอาชีพ  
ค าอธิบายรายวิชา 

ศึกษาและปฏิบัตเิกี่ยวกับเวกเตอร์ การรวมและการคูณเวกเตอร์ แรงและสมดุลของแรง               
การเคลื่อนที่ งานและพลังงานโมเมนตัม โมเมนต์และทอร์ค  
 
๒๐๐๐๓๑๐๕ วิทยาศาสตร์เพ่ืองานธุรกิจและบริการ ๓(๒-๒-๕)  
 (Science for Business and Service)  
 เง่ือนไขรายวิชา: ไม่ม ี
  Course Condition: None 
วัตถุประสงค์รายวิชา  เพ่ือให้ 
 ๑. มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับไฟฟ้าและเครื่องใช้ไฟฟ้าในบ้านและส านักงาน การเกบ็ รักษา 
     สินค้า การใช้พลังงานเพื่อการขนสง่ การอนรุักษ์พลังงานและสิง่แวดล้อม สารละลาย  ปฏิกริิยา
     เคมี สารเคมี ที่ใช้ในชีวิตประจ าวันและส านักงาน สารสงัเคราะห์และผลิตภัณฑ์ 
 ๒. มีทักษะการค านวณ การทดลอง การวิเคราะห์และเพื่อให้สามารถน าไปประยุกต์ใช้ในวิชาชีพ  
 ๓. มีเจตคติที่ดีต่อวิทยาศาสตร์และกจินิสัยที่ดีในการท างาน 
สมรรถนะรายวิชา 
 ๑. แสดงความรู้เกี่ยวกับไฟฟ้าและเครื่องใช้ไฟฟ้าในบ้านและส านักงาน การเกบ็รกัษาสินค้า การใช้   
     พลังงานเพื่อการขนส่ง การอนรุักษ์พลงังานและสิง่แวดลอ้ม สารละลาย ปฏิกิริยาเคมี สารเคมี 
     ที่ใช้ในชีวิตประจ าวันและส านักงาน สารสังเคราะห์และผลิตภัณฑ์  
 ๒. ค านวณ ข้อมูลเกี่ยวกับไฟฟ้าและพลงังานตามหลกัการ  
 ๓. ส ารวจตรวจสอบเกี่ยวกับสารละลาย ปฏิกิริยาเคมี สารเคมีและสารสังเคราะห์ตามกระบวนการ
     ทางวิทยาศาสตร์  
 ๔. ประยุกต์ใช้ความรูจ้ากการศึกษาวิทยาศาสตรง์านธุรกจิและบริการในงานอาชีพ  
ค าอธิบายรายวิชา 

ศึกษาและปฏิบัตเิกี่ยวกับไฟฟ้าและเครื่องใช้ไฟฟ้าในบ้านและส านักงาน การเกบ็รกัษาสินค้า  
การใช้พลงังานเพื่อการขนส่ง การอนุรกัษ์พลงังานและสิง่แวดล้อม สารละลาย ปฏิกริิยาเคมี สารเคมีที่ใช้ใน
ชีวิตประจ าวันและส านักงาน สารสังเคราะห์และผลิตภัณฑ์ 
 
 
 
 
 
 



๖๒ 
 

๒๐๐๐๓๑๐๖ วิทยาศาสตร์เพ่ืองานธุรกิจท่องเท่ียวและการโรงแรม ๓(๒-๒-๕)  
  (Science for Construction and Interior) 
 เง่ือนไขรายวิชา: ไม่ม ี
  Course Condition: None 
วัตถุประสงค์รายวิชา  เพ่ือให้ 
 ๑. มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับระบบต่างๆของร่างกายมนุษย์ พืชและสมุนไพรในงาน อาชีพ    
     สารละลาย การสกัดสาร เครือ่งส าอางและสปา สารท าความสะอาด นิเวศวิทยากับการ  
     ท่องเที่ยว การอนรุักษ์สิ่งแวดล้อม เทคโนโลยีการสื่อสารและการประยุกต์ใช้ 
 ๒. มีทักษะในการสกัดสารจากสมุนไพร การทดสอบสารเคมใีนเครื่องส าอาง สารท าความสะอาด  
     การใช้เครื่องมอืตรวจสอบการท างานของร่างกาย 
 ๓. มีเจตคติที่ดีต่อวิทยาศาสตร์และกจินิสัยที่ดีในการท างาน 
สมรรถนะรายวิชา 
 ๑. แสดงความรู้เกี่ยวกับระบบต่าง ๆ ของร่างกายมนุษย์ พืชและสมุนไพรในงานอาชีพ สารละลาย   
     และการสกัดสาร เครื่องส าอางและสปา สารท าความสะอาด นิเวศวิทยากับการทอ่งเที่ยวและ 
     การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม เทคโนโลยีการสื่อสารและการประยุกต์ใช้  
 ๒. ส ารวจตรวจสอบเกี่ยวกับสกัดสารจากสมุนไพร สารเคมีในเครื่องส าอาง สารท าความสะอาด 
   ตามกระบวนการทางวิทยาศาสตร ์
๓. ประยุกต์ใช้ความรูจ้ากการศึกษาวิทยาศาสตร์ธุรกิจท่องเที่ยวและการโรงแรมในงานอาชีพ 
ค าอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาและปฏิบัตเิกี่ยวกับระบบต่าง ๆ ของร่างกายมนุษย์ พืชและสมุนไพรในงานอาชีพ 
สารละลาย การสกัดสาร เครื่องส าอางและสปา สารท าความสะอาด นิเวศวิทยากับการท่องเที่ยว 
การอนุรกัษ์สิง่แวดล้อมเทคโนโลยีการสื่อสารและการประยกุต์ใช้ 
 
๒๐๐๐๓๑๐๗   วิทยาศาสตร์เพ่ืองานอาหารและโภชนาการ ๓(๒-๒-๕) 
  (Science for Food and Nutrition) 
 เง่ือนไขรายวิชา: ไม่ม ี
   Course Condition: None 
วัตถุประสงค์รายวิชา  เพ่ือให้ 
 ๑. มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับระบบของร่างกายมนุษย์ สารละลาย ปฏิกิริยาเคมี  สารอินทรียท์ี ่
     มีหมู่ฟังก์ช่ัน สารชีวโมเลกลุในร่างกาย สารเคมีและจลุินทรีย์ที่ใช้ในอุตสาหกรรมอาหาร 
 ๒. มีทักษะการค านวณ การทดลอง การวิเคราะห์และสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในวิชาชีพ 
 ๓. มีเจตคติที่ดีต่อวิทยาศาสตร์และกจินิสัยที่ดีในการท างาน 
 
 
 
 
 
 



๖๓ 
 
สมรรถนะรายวิชา 
 ๑. แสดงความรู้เกี่ยวกับระบบต่างๆ ของร่างกายมนุษย์ สารละลาย ปฏิกริิยาเคมี สารอินทรียท์ี่มี  
     หมู่ฟังก์ช่ัน สารชีวโมเลกุลและกระบวนการชีวเคมีในร่างกาย สารเคมีและจุลินทรียท์ี่ใช้ใน   
     อุตสาหกรรมอาหาร 
 ๒. ค านวณข้อมูลเกี่ยวกับสารละลาย สารอินทรีย์ สารชีวเคมี และสารเคมทีี่ใช้ในอุตสาหกรรม  
     อาหารตามหลักการ 
 ๓. ส ารวจตรวจสอบเกี่ยวกับสารละลาย ปฏิกิริยาเคมี กระบวนการชีวเคมี สารเคมีและจุลินทรีย์ 
     ในอุตสาหกรรมอาหารตามกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ 
 ๔. ประยุกต์ใช้ความรูจ้ากการศึกษาวิทยาศาสตรง์านอาหารและโภชนาการในงานอาชีพ 
ค าอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาและปฏิบัตเิกี่ยวกับระบบของร่างกายมนุษย์ สารละลาย ปฏิกิริยาเคมี สารอินทรีย์ทีม่ีหมู่
ฟังก์ช่ัน สารชีวโมเลกลุและกระบวนการชีวเคมีในร่างกาย สารเคมีที่ใช้ในอุตสาหกรรมอาหาร จลุินทรีย์ใน
อุตสาหกรรมอาหาร 
 
๒๐๐๐๓๑๐๘   วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีแฟชั่นและสิ่งทอ ๓(๒-๒-๕) 
  (Science for Fashion and Textile Technology) 

เง่ือนไขรายวิชา: ไม่ม ี
   Course Condition: None 
วัตถุประสงค์รายวิชา  เพ่ือให้ 
  ๑. มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับสารละลาย ปฏิกิริยาเคมี พอลิเมอร์และเส้นใย นาโนเทคโนโลยีใน 
      อุตสาหกรรมเส้นใย สมบัติทางกายภาพของเส้นใยและผืนผ้า สีย้อม สารเคมีในกระบวนการ   
     ผลิตผ้า การท าความสะอาดและถนอมรักษาเส้นใยผ้า และ การจัดการสิ่งแวดล้อมจาก   
     อุตสาหกรรมสิ่งทอ 
  ๒. มีทักษะการค านวณ การทดลอง การวิเคราะห์และสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในวิชาชีพ 
  ๓. เพื่อใหม้ีเจคติที่ดีต่อวิทยาศาสตร์และกจินสิัยที่ดีในการท างาน 
สมรรถนะรายวิชา 
 ๑. แสดงความรู้เกี่ยวกับปฏิกิริยาเคมี เส้นใย สีย้อม กระบวนการผลิตผ้า นาโนเทคโนโลยีและ      
     การจัดการสิ่งแวดล้อมจากอุตสาหกรรมเคมีสิ่งทอ 
 ๒. ค านวณข้อมูลเกี่ยวกับสารละลาย สารเคมีในกระบวนการผลิตผ้าตามหลักการ 
 ๓. ส ารวจตรวจสอบเกี่ยวกับสารละลาย ปฏิกิริยาเคมี พอลเิมอร์และเส้นใย สมบัติทางกายภาพ 
     ของเส้นใยและผืนผ้า สีย้อมและสารเคมีในกระบวนการผลิตผ้า การท าความสะอาดและถนอม 
     รักษาเส้นใยผ้าตามกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ 
 ๔. ประยุกต์ใช้ความรูจ้ากการศึกษาวิชาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีผ้าและเครื่องแต่งกายใน               
     งานอาชีพ 
 
 
 
 



๖๔ 
 

ค าอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับระบบของร่างกายมนุษย์ สารละลาย ปฏิกิริยาเคมี สารอินทรีย์ที่มีหมู่
ฟังก์ชัน สารชีวโมเลกุลและกระบวนการชีวเคมีในร่างกาย สารเคมีที่ใช้ในอุตสาหกรรมอาหาร จุลินทรีย์ใน
อุตสาหกรรมอาหาร 
 
๒๐๐๐๓๑๐๙   วิทยาศาสตร์เพ่ืองานศิลปะและงานออกแบบ ๓(๒-๒-๕) 
  (Science for Arts and Design) 
 เง่ือนไขรายวิชา: ไม่ม ี
  Course Condition: None 
วัตถุประสงค์รายวิชา  เพ่ือให้ 
 ๑. มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับแสงและการมองเห็น การผสมแสงสี อทิธิพลของแสงต่องานศิลปะ 
     สารสีและการผสมสารสี เสียง ปรากฏการณ์ของเสียงและการได้ยิน วัสดุและสารเคมีที่ใช้ใน    
     งานศิลปะ  ความร้อนและการถ่ายโอนความรอ้น และการจัดการสางแวดล้อมจากงานศิลปะ 
 ๒. มีทักษะการทดลองเกี่ยวกับแสงและคุณสมบัติของแสง การผสมสารสี เสียงและธรรมชาติของ 
     เสียงและการถ่ายโอนความร้อน  
๓. มีเจตคติที่ดีต่อวิทยาศาสตร์และกจินิสัยที่ดีในการท างาน 
สมรรถนะรายวิชา 
 ๑. แสดงความรู้เกี่ยวกับแสง เสียง สี วัสดุและสารเคมทีี่ใช้ในงานศิลปะ ความรอ้น และการ 
     จัดการสิง่แวดล้อมจากงานศิลปะ 
 ๒. ส ารวจตรวจสอบเกี่ยวกับคุณสมบัติของแสง การผสมสี ธรรมชาติของเสียง และการถ่ายโอน 
     ความร้อนตามกระบวนการทางวิทยาศาสตร ์
 ๓. ประยุกต์ใช้ความรูจ้ากการศึกษาวิทยาศาสตรง์านศิลปะและงานออกแบบในงานอาชีพ 
ค าอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาและปฏิบัตเิกี่ยวกับแสงและการมองเห็น การผสมแสงสี อิทธิพลของแสงต่องานศิลปะ           
สารสีและการผสมสารสี เสียง ปรากฏการณ์ของเสียงและการได้ยิน วัสดุและสารเคมทีี่ใช้ในงานศิลปะ 
ความร้อนและการถ่ายโอนความรอ้น การจัดการสิ่งแวดล้อมจากงานศิลปะ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๖๕ 
 
๒๐๐๐๓๑๑๐   วิทยาศาสตร์เพ่ืองานเครื่องประดับอัญมณี ๓(๒-๒-๕) 
  (Science for Jewelry) 
 เง่ือนไขรายวิชา: ไม่ม ี
    Course Condition: None 
วัตถุประสงค์รายวิชา  เพ่ือให้ 
 ๑. มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับแร่ธาตุและองค์ประกอบทางเคมีของแร่อัญมณี สมบัติทาง 
     กายภาพและเคมีของโลหะมีค่าและอัญมณี แสงและสมบัติของแสง วัสดุและสารเคมีที่ใช้ในงาน  
     เครื่องประดับอัญมณี การชุบโลหะและการจัดการสิ่งแวดล้อมจากงานเครื่องประดับอญัมณี 
 ๒. มีทักษะในการทดสอบความแข็ง ความเหนียวของวัตถุ การหาค่าความหนาแน่น และความ 
     ถ่วงจ าเพาะของวัตถุ การทดลองโพลาไรเซชันของแสงและการชุบโลหะ  
 ๓. เพื่อใหม้ีเจตคติที่ดีต่อวิทยาศาสตร์และกจินิสัยที่ดีในการท างาน 
สมรรถนะรายวิชา 
 ๑. แสดงความรู้เกี่ยวกับแร่อัญมณี แสง วัสดุและสารเคมี การชุบโลหะและการจัดการสิง่แวดล้อม 
     ในงานเครื่องประดบัอัญมณี 
 ๒. ส ารวจตรวจสอบเกี่ยวกับความแข็ง ความเหนียวของวัตถุ การหาค่าความหนาแน่นและความ 
     ถ่วงจ าเพาะของวัตถุ โพลาไรเซชันของแสงและการชุบโลหะตามกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ 
 ๓. ประยุกต์ใช้ความรูจ้ากการศึกษาวิทยาศาสตรง์านเครือ่งประดบัในงานอาชีพ 
ค าอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับแร่ธาตุและองค์ประกอบทางเคมีของแร่อัญมณี สมบัติทางกายภาพและ
เคมีของโลหะมีค่าและอัญมณี แสงและสมบัติของแสง โพลาไรเซช่ันของแสง พาราฟิน ไข ซิลิโคน วัสดุและ
สารเคมีที่ใช้ในงานเครื่องประดับอัญมณี การชุบโลหะ การจัดการสิ่งแวดล้อมจากงานเครื่องประดับอัญมณี 
 
๒๐๐๐๓๑๑๑   วิทยาศาสตร์เพ่ืองานเกษตรและประมง     ๓(๒-๒-๕)  
                    (Science for Agriculture and Fishery) 
 เง่ือนไขรายวิชา: ไม่ม ี
  Course Condition: None 
วัตถุประสงค์รายวิชา  เพ่ือให้ 
 ๑. มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับสารและสมบัติของสาร สารละลาย กรด เบส เกลือ สาร              
     ชีวโมเลกุล สารเคมีในงานอาชีพ ระบบต่าง ๆ และกระบวนการทางชีวเคมีของสิ่งมีชีวิต การ   
     สืบพันธ์ุ การเจรญิเตบิโต และการปรับปรงุพันธ์ุ  
 ๒. มีทักษะในการทดลองเกี่ยวกับปฏิกิริยากรด-เบส สารละลาย กรด-เบส เกลือ สารละลาย   
     บัฟเฟอร์ การไทเทรตกรด-เบส สารชีวโมเลกลุ ระบบร่างกายและการเจรญิเติบโต การเก็บ   
     รักษาตัวอย่าง ของพืชและสัตว์ และการปรับปรงุพันธ์ุ  
 ๓. มีเจตคติที่ดีต่อวิทยาศาสตร์และกจินิสัยที่ดีในการท างาน  
 
 
 
 



๖๖ 
 

สมรรถนะรายวิชา 
 ๑. แสดงความรู้เกี่ยวกับสารและสมบัติของสารเคมีในงานอาชีพ ระบบต่าง ๆ และกระบวนการ  
     ทางชีวเคมีของสิ่งมีชีวิต การเจริญเติบโต การปรับปรงุพนัธ์ุพืชและสัตว์ และการจัดการ     
     สิ่งแวดล้อม  
 ๒. ส ารวจตรวจสอบเกี่ยวกับปฏิกิริยากรด-เบส สารละลาย สารชีวโมเลกลุ ระบบร่างกายและ 
     การเจริญเติบโต การเกบ็รักษาตัวอย่างของพืชและสัตว์ตามกระบวนการทางวิทยาศาสตร์  
 ๓. ประยุกต์ใช้ความรูจ้ากการศึกษาวิทยาศาสตรง์านเกษตรกรรมและประมงในงานอาชีพ  
ค าอธิบายรายวิชา 

ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับ สารและสมบัติของสาร กรด เบส เกลือ สารประกอบไฮโดรคาร์บอน  
สารชีวโมเลกลุ  สารเคมีในงานอาชีพ ระบบต่าง ๆ  และกระบวนการทางชีวเคมีของสิ่งมีชีวิต  การสบืพันธ์ุ 
การเจรญิเตบิโต และการปรับปรงุพันธ์ุ 
 
๒๐๐๐๓๑๑๒   การจัดการทรัพยากรพลังงานและสิ่งแวดล้อม ๓(๒-๒-๕) 
  (Resources Energy and Environmental Management) 
 เง่ือนไขรายวิชา: ไม่ม ี
  Course Condition: None 
วัตถุประสงค์รายวิชา  เพ่ือให้ 
          ๑. มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับแร่ธาตุและองค์ประกอบทางเคมี โลหะมีค่าและอัญมณี ปโิตรเลียม 
     และผลิตภัณฑ์ การใช้พลังงานเพื่อการขนสง่ สารเคมีในอุตสาหกรรม นิเวศวิทยากับอาชีพ      
     การจัดการสิ่งแวดลอ้มในงานอาชีพ และการอนรุักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม 
 ๒. มีทักษะการทดลอง การค านวณ การวิเคราะห์และสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในงานอาชีพ  
 ๓. เพื่อใหม้ีเจตคติที่ดีต่อวิทยาศาสตร์และกจินิสัยที่ดีในการท างาน 
สมรรถนะรายวิชา 
 ๑. แสดงความรู้เกี่ยวกับแร่ธาตุและองค์ประกอบทางเคมี โลหะมีค่าและอัญมณี ปโิตรเคมี          
     และผลิตภัณฑ์ การใช้พลังงานเพื่อการขนสง่ สารเคมีในอุตสาหกรรม นิเวศวิทยากับ        
อาชีพ การจัดการสิง่แวดล้อมในงานอาชีพ และการอนุรกัษ์พลังงานและสิ่งแวดลอ้ม 
 ๒. ทดสอบและวิเคราะห์ เกี่ยวกับแร่ธาตุและองค์ประกอบทางเคมี โลหะมีค่าและอัญมณี  
     ปิโตรเคมีและผลิตภัณฑ์ตามกระบวนการทางวิทยาศาสตร ์
 ๓. ประยุกต์ใช้ความรูจ้ากการศึกษา การจัดการทรัพยากร พลังงานและสิ่งแวดลอ้มในงานอาชีพ 
ค าอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับแร่ธาตุและองค์ประกอบทางเคมี โลหะมีค่าและอัญมณี ปิโตรเลียมและ
ผลิตภัณฑ์ การใช้พลังงานเพื่อการขนส่ง สารเคมีในอุตสาหกรรม นิเวศวิทยากับอาชีพ การจัดการ
สิ่งแวดล้อมในงานอาชีพ การอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม 
 
 
 
 
 



๖๗ 
 
๒๐๐๐๓๑๑๓   วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพ่ือชีวิต        ๓(๒-๒-๕)  
                    (Science and Technology for Life) 
 เง่ือนไขรายวิชา: ไม่ม ี
   Course Condition: None 
วัตถุประสงค์รายวิชา  เพ่ือให้ 
 ๑. มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับไฟฟ้าสถิต สนามไฟฟ้า ศักยไ์ฟฟ้า การเคลือ่นที่ โมเมนต์ และ   
     ทอร์กโมเมนตัม ไฟฟ้าและเครื่องใช้ไฟฟ้าในงานอาชีพ สารและสมบัติของสาร สารละลาย กรด 
     เบส เกลือ ปริมาณสารสมัพันธ์ และสารประกอบไฮโดรคาร์บอน 
 ๒. มีทักษะการทดลอง การค านวณ การวิเคราะห์และสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในงานอาชีพ  
 ๓. มีเจตคติที่ดีต่อวิทยาศาสตร์และกจินิสัยที่ดีในการท างาน  
สมรรถนะรายวิชา 
 ๑  แสดงความรู้เกี่ยวกบั ไฟฟ้าสถิตย์ สนามไฟฟ้า การเคลือ่นที่ โมเมนต์และทอร์กโมเมนตัม   
     ไฟฟ้าและเครื่องใช้ไฟฟ้าในงานอาชีพ สารและสมบัติของสาร สารละลาย กรด เบส เกลือ    
     ปริมาณสารสมัพันธ์ และสารประกอบไฮโดรคาร์บอน  
 ๒. ส ารวจตรวจสอบเกี่ยวกับไฟฟ้า การเคลื่อนที่ โมเมนต์ สารและสมบัติของสารตามกระบวนการ  
     ทางวิทยาศาสตร์  
 ๓. ประยุกต์ใช้ความรูจ้ากการศึกษาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพือ่ชีวิตในงานอาชีพ  
ค าอธิบายรายวิชา 

ศึกษาและปฏิบัตเิกี่ยวกับไฟฟ้าสถิต สนามไฟฟ้า ศักย์ไฟฟ้า การเคลื่อนที่ โมเมนต์และทอร์ก
โมเมนตมั ไฟฟ้าและเครื่องใช้ไฟฟ้าในงานอาชีพ สารและสมบัติของสาร สารละลาย กรด เบส เกลอื 
ปริมาณสรสัมพันธ์และสารประกอบไฮโดรคาร์บอน 

 
๒๐๐๐๓๑๑๔   วิทยาศาสตร์เพ่ือคุณภาพชีวิต          ๓(๒-๒-๕)  
                    (Science for Quality of Life) 
 เง่ือนไขรายวิชา: ไม่ม ี
  Course Condition: None 
วัตถุประสงค์รายวิชา เพ่ือให้ 
 ๑. มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับระบบต่าง ๆ ของสิ่งทีม่ีชีวิต สารชีวโมเลกลุ การเจริญเติบโต   
     และพันธุกรรม แสงและการมองเห็น เสียงและการได้ยิน ความร้อนและการถ่านโอนความร้อน 
     สารเคมีในชีวิตประจ าวันและงานอาชีพ สารสกัดจากพืชสมุนไพรและการใช้ประโยชน์ 
 ๒. มีทักษะในการทดลอง การค านวณ การวิเคราะห์และสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในงานอาชีพ  
 ๓. มีเจตคติที่ดีต่อวิทยาศาสตร์และกจินิสัยที่ดีในการท างาน  
 
 
 
 
 
 



๖๘ 
 

สมรรถนะรายวิชา 
 ๑. แสดงความรู้เกี่ยวกับระบบต่าง ๆ ของสิ่งทีม่ีชีวิต สารชีวโมเลกุล การเจรญิเตบิโตและ 
     พันธุกรรม  แสงและการมองเห็น เสียงและการได้ยิน ความร้อนและการถ่ายโอนความร้อน   
     สารเคมีใน ชีวิตประจ าวันและงานอาชีพ สารสกัดจากพชืสมุนไพรและการใช้ประโยชน์  
 ๒. ค านวณข้อมูลเกี่ยวกับแสง เสียง ความร้อนและการถ่ายโอนความร้อนตามหลักการ  
 ๓. ส ารวจตรวจสอบเกี่ยวกับข้อมูลต่าง ๆ ของสิง่ที่มีชีวิต สารชีวโมเลกุล พันธุกรรม แสงและ               
     การมองเห็น เสียงและการได้ยิน ความร้อนและการถ่ายโอนความร้อน สารเคมีและสารสกัด   
     จากพืชสมุนไพรตามกระบวนการทางวิทยาศาสตร์  
ค าอธิบายรายวิชา 

ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับระบบต่าง ๆ ของสิ่งที่มีชีวิต สารชีวโมเลกุล การเจริญเติบโตและ
พันธุกรรม แสงและการมองเห็น เสียงและการได้ยิน ความร้อนและการถ่ายโอนความร้อน สารเคมีใน
ชีวิตประจ าวันและงานอาชีพ สารสกัดจากพืชสมุนไพรและการใช้ประโยชน์  
 
๒๐๐๐๓๑๑๕    ชีวิตกับเทคโนโลยีสมัยใหม ่ ๓(๒-๒-๕) 
  (Life and Modern Technology) 
 เง่ือนไขรายวิชา: ไม่ม ี
  Course Condition: None 
วัตถุประสงค์รายวิชา  เพ่ือให้ 
 ๑. มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับคลื่นแม่เหลก็ไฟฟ้า เทคโนโลยีการสื่อสาร จลุินทรีย์ใน   
     อุตสาหกรรมอาหาร เทคโนโลยีชีวภาพ พอลิเมอร์และผลิตภัณฑ์ เคมีไฟฟ้า สารสี นาโน   
     เทคโนโลยีและการใช้ประโยชน์ในงานอาชีพ 
 ๒. มีทักษะการทดลอง การค านวณ การวิเคราะห์และสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในงานอาชีพ  
 ๓. เพื่อใหม้ีเจตคติที่ดีต่อวิทยาศาสตร์และกจินิสัยที่ดีในการท างาน 
สมรรถนะรายวิชา 
 ๑. แสดงความรู้เกี่ยวกับคลื่นแม่เหลก็ไฟฟ้า เทคโนโลยีการสือ่สาร จลุินทรีย์ในอุตสาหกรรม 
     อาหาร เทคโนโลยีชีวภาพ พอลิเมอร์และผลิตภัณฑ์ เคมีไฟฟ้า สารสี นาโนเทคโนโลยี การใช้  
     ประโยชน์          
 ๒. ค านวณข้อมูลเกี่ยวกับคลื่นแม่เหลก็ไฟฟ้าตามหลักการ 
 ๓. ส ารวจตรวจสอบเกี่ยวกับจุลินทรีย์ในอุตสาหกรรมอาหาร เทคโนโลยีชีวภาพ พอลิเมอร์และ 
     ผลิตภัณฑ์ เคมีไฟฟ้า และสารสีตามกระบวนการทางวิทยาศาสตร ์
 ๔. ประยุกต์ใช้ความรูจ้ากการศึกษาชีวิตกับเทคโนโลยสีมัยใหม่ในงานอาชีพ 
ค าอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าและการใช้ประโยชน์  เทคโนโลยีการสื่อสาร 
จุลินทรีย์ในอุตสาหกรรมอาหาร เทคโนโลยีชีวภาพ พอลิเมอร์และผลิตภัณฑ์ เคมีไฟฟ้ากับการใช้ประโยชน์ 
สารสีและการใช้ประโยชน์ในงานอาชีพ และนาโนเทคโนโลยี 
 
 
 



๖๙ 
 
๒๐๐๐๓๑๑๖    วิทยาศาสตร์เพ่ืองานเทคนิคพลังงาน ๓(๒-๒-๕) 
  (Science for Energy Technology) 
 เง่ือนไขรายวิชา: ไม่ม ี
  Course Condition: None 
วัตถุประสงค์รายวิชา  เพ่ือให้ 
 ๑. มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับสมบัติของแข็ง ของเหลวและแก๊ส สารและปฏิกิริยาเคมี  
     สารประกอบและสารเคมีในอุตสาหกรรม การถ่ายโอนความร้อน การจัดการพลังงาน   
     สิ่งแวดล้อมและระบบนเิวศในงานอาชีพ 
 ๒. มีทักษะการค านวณ การทดลอง การวิเคราะห์ สามารถน าไปประยกุต์ใช้ในงานอาชีพ  
 ๓. เพื่อใหม้ีเจตคติที่ดีต่อวิทยาศาสตร์และกจินิสัยที่ดีในการท างาน 
สมรรถนะรายวิชา 
 ๑. แสดงความรู้เกี่ยวกับของแข็ง ของเหลวและแก๊ส สารและปฏิกิริยาเคมี สารประกอบและ 
     สารเคมีในอุตสาหกรรม การถ่ายโอนความร้อน การจัดการพลงังาน สิง่แวดล้อมและระบบ     
     นิเวศในงานอาชีพ 
 ๒. รวจตรวจสอบเกี่ยวกบัเกี่ยวกบัสมบัติของของแข็ง ของเหลวและแก๊ส สารและสมบัตสิาร  
     สารประกอบและสารเคมี สารประกอบไฮโดรคาร์บอนและปิโตรเลียม 
 ๓. เข้าใจเกี่ยวกบัการส ารวจตรวจสอบเกี่ยวกบัความร้อนและการถ่ายโอนความรอ้น การใช้ 
     พลังงานเพื่อการขนส่ง การอนรุักษ์พลงังานและสิง่แวดลอ้ม การจัดการพลังงาน สิ่งแวดลอ้ม   
     และระบบนิเวศในงานอาชีพ 
 ๔. ประยุกต์ใช้ความรูจ้ากการศึกษาวิทยาศาสตรง์านเทคนิคพลังงานในงานอาชีพ 
ค าอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับของแข็ง ของเหลวและแก๊ส สารและสมบัติสารละลาย กรด เบส และ
เกลือ ปฏิกิริยาเคมี ปริมาณสารสัมพันธ์ ความร้อนและการถ่ายโอนความร้อน สารประกอบไฮโดรคาร์บอน 
ปิโตรเลียมและผลิตภัณฑ์ พาราฟิน ไข ซิลิโคน วัสดุและสารเคมีที่ใช้ได้จากอุตสาหกรรมปโิตรเลยีม การเก็บ
รักษาสินค้า สารเคมีในอุตสาหกรรม การใช้พลังงานเพื่อการขนส่งและอุตสาหกรรม การอนุรักษ์พลังงาน
และสิ่งแวดล้อมจากอุตสาหกรรม นิเวศวิทยากับอาชีพ การจัดการสิ่งแวดล้อมในงานอาชีพ 
 
๒๐๐๐๓๑๑๗    การวิจัยเบ้ืองต้น                 ๓(๓-๐-๖) 
  (Introduction to Research) 
 เง่ือนไขรายวิชา: ไม่ม ี
  Course Condition: None 
วัตถุประสงค์รายวิชา  เพ่ือให้ 
 ๑. มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการและกระบวนการวิจัยเบือ้งต้น 
. ๒. สามารถเขียนโครงร่างการวิจัย วางแผนการด าเนินงานวิจัย วิเคราะห์ข้อมูล สรุปและเขีย  
     รายงานการวิจัย  
 ๓. เพื่อใหม้ีเจตคติที่ดีต่อการศึกษาวิจัยเพื่อพฒันางานอาชีพ และมีกิจนสิัยในการท างานด้วย 
     ความรับผิดชอบ รอบคอบ ขยัน อดทน มีความคิดสร้างสรรค์ และสามารถท างานร่วมกบัผูอ้ื่น 
 



๗๐ 
 

สมรรถนะรายวิชา 
 ๑.เข้าใจหลักการและกระบวนการวิจัยเบื้องต้น 
 ๒. เขียนโครงร่างการวิจัยตามหลกัการ 
 ๓. วางแผนการด าเนินงานโครงการวิจัยตามหลักการ 
 ๔. สรุปผลการวิจัยตามหลักการและกระบวนการรวบรวมขอ้มูล วิเคราะห์ข้อมลูและแปลผล 
 ๕. เขียนรายงานการวิจัยตามหลกัการ 
ค าอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาและปฏิบัตเิกี่ยวกับความหมายและความส าคัญของการวิจัย ประเภทของงานวิจัยการเลือก
หัวข้อและก าหนดขอบเขตของปญัหา การก าหนดสมมติฐาน การเขียนโครงร่างการวิจัย การสร้างเครื่องมือ
รวบรวมข้อมูล การเกบ็รวบรวมข้อมลู การจัดกระท าข้อมลู การสรุปผลการวิจัยและการเขียนรายงาน 
การวิจัย 

  
๔)  กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ 

๒๐๐๐๔๑๐๑   คณิตศาสตร์เพ่ือพัฒนาทักษะการคิด  ๓(๓-๐–๖)  
                    (Mathematics for Thinking Skills Development)          
 เง่ือนไขรายวิชา: ไม่ม ี
 Course Condition: None 
วัตถุประสงค์รายวิชา  เพ่ือให้ 
 ๑. เกิดความคิดรวบยอดเกี่ยวกับทกัษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์ 
 ๒. น าความรู้เรื่องทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์ประยุกต์ใช้ในงานอาชีพ  
 ๓. มีเจตคติที่ดีต่อการเรียนรู้ทางคณิตศาสตร ์
สมรรถนะรายวิชา 
 ๑. แก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ในงานอาชีพ 
 ๒. ให้เหตผุลทางคณิตศาสตร์ในงานอาชีพ 
 ๓. สื่อสารสือ่ความหมายทางคณิตศาสตร์และน าเสนอในงานอาชีพ 
 ๔. เช่ือมโยงความรูท้างคณิตศาสตร์ในงานอาชีพ 
 ๕. ประยุกต์ความคิดรเิริม่สร้างสรรค์ทางคณิตศาสตร์ในงานอาชีพ 
ค าอธิบายรายวิชา 

ศึกษาเกี่ยวกับการฝึกทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตรเ์กี่ยวกับการแก้ปัญหา ทักษะการให้
เหตุผล ทักษะในการสื่อสาร การสื่อความหมายทางคณิตศาสตร์และการน าเสนอ ทักษะในการเช่ือมโยง
ความรู้ต่าง ๆ ทางคณิตศาสตร์และเช่ือมโยงคณิตศาสตร์ในงานอาชีพ และทักษะการคิดริเริ่มสร้างสรรค์ 

 
 
 
 
 



๗๑ 
 
๒๐๐๐๔๑๐๒  คณิตศาสตร์อุตสาหกรรม (Industry Mathematics)         ๓(๓-๐–๖)  
                   เง่ือนไขรายวิชา : ไม่ม ี
   Course Condition :None 
วัตถุประสงค์รายวิชา เพ่ือให้ 
 ๑. เกิดความคิดรวบยอดเกี่ยวกับเมทริกซ์ ดีเทอรม์ิแนนต์ เรขาคณิตวิเคราะห์ ภาคตัดกรวย   
         ฟังก์ชันพีชคณิตและฟังก์ชันอดิศัย  
 ๒. น าความรู้เรื่องเมทรกิซ์ดีเทอร์มิแนนต์เรขาคณิตวิเคราะห์ ภาคตัดกรวย ฟังก์ชันพีชคณิตและ  

          ฟังก์ชันอดิศัยประยุกต์ใช้ในงานอาชีพ  
 ๓. มีเจตคติที่ดีต่อการเรียนรู้ทางคณิตศาสตร ์
สมรรถนะรายวิชา 
 ๑. ด าเนินการเกี่ยวกับเมทริกซ์และอินเวอรส์การคูณของเมทริกซ์  
 ๒. ประยุกตก์ารแกร้ะบบสมการเชิงเส้นโดยใช้เมทริกซ์และดเีทอร์มิแนนต์ ในงานอาชีพ  
 ๓. ค านวณ หาระยะทาง จุดกึง่กลาง และความชันของเส้นตรง  
 ๔. สร้างสมการเส้นตรงในรปูทั่วไปจากเงื่อนไขที่ก าหนด 
 ๕. สร้างสมการและเขียนกราฟภาคตัดกรวยจากเงือ่นไขที่ก าหนด 
 ๖. วิเคราะหห์าส่วนประกอบของภาคตัดกรวยจากสมการทีก่ าหนด 
 ๗. ประยุกตเ์รขาคณิตวิเคราะห์และภาคตัดกรวยในงานอาชีพ  
 ๘. ด าเนินการเกี่ยวกับฟงัก์ชันพีชคณิตและฟังก์ชันอดิศัย  
 ๙. น าฟังก์ชันพีชคณิตและฟังก์ชันอดิศัยประยุกต์ใช้ในงานอาชีพ 
ค าอธิบายรายวิชา 

ศึกษาเกี่ยวกับ การฝึกทักษะการคิดค านวณ และการแก้ปญัหาเกี่ยวกบั เมทริกซ์ดีเทอร์มิแนนต์ 
เรขาคณิตวิเคราะห์ ภาคตัดกรวย ฟังก์ชันพีชคณิตและฟงักชั์นอดิศัย 
 
๒๐๐๐๔๑๐๓   คณิตศาสตร์ธุรกิจ  ๓(๓-๐–๖)  
                    (Business Mathematics)          
 เง่ือนไขรายวิชา: ไม่ม ี
 Course Condition: None 
วัตถุประสงค์รายวิชา  เพ่ือให้ 
 ๑. เกิดความคิดรวบยอดเกี่ยวกับตรรกศาสตร์ เมทรกิซื ดีเทอร์มิแนนต์ ระบบสมการเชิงเส้น และ   
     ความน่าจะเป็น 
 ๒. น าความรู้เรื่องตรรกศาสตร์ เมทริกซ์ ดีเทอร์มิแนนต์ ระบบสมการเชิงเส้น และความน่าจะเป็น  
     ประยุกต์ใช้ในงานอาชีพ  
 ๓. มีเจตคติที่ดีต่อการเรียนรู้ทางคณิตศาสตร ์
 



๗๒ 
 

สมรรถนะรายวิชา 
 ๑. แสดงการให้เหตุผลโดยใช้ตรรกศาสตร ์
 ๒. ด าเนินการเกี่ยวกับเมทริกซ ์
 ๓. ค านวณค่าดีเทอร์มิแนนต์ของเมทริกซ ์
 ๔. ประยุกตก์ารแกร้ะบบสมการเชิงเส้นโดยใช้ดีเทอรม์ิแนนต์ในงานอาชีพ 
 ๕. วิเคราะห์ก าหนดการเชิงเส้น 
 ๖. ด าเนินการเกี่ยวกับความน่าจะเป็น 
ค าอธิบายรายวิชา 

ศึกษาเกี่ยวกับการฝกึทักษะการคิดค านวณ และการแกป้ัญหาเกี่ยวกับตรรกศาสตร์ เมทรกิซ์               
ดีเทอรม์ิแนนต์ ระบบสมการเชิงเส้น และความน่าจะเป็น 
 
๒๐๐๐๔๑๐๔   คณิตศาสตร์และสถิติเพ่ืองานอาชีพ         ๓(๓-๐– ๖) 
                    (Mathematics and Statistics for Careers) 
 เง่ือนไขรายวิชา: ไม่ม ี
 Course Condition: None 
วัตถุประสงค์รายวิชา  เพ่ือให้ 
 ๑. เกิดความคิดรวบยอดเกี่ยวกับ ตรรกศาสตร์ สถิติพื้นฐานและความน่าจะเป็น  
 ๒. น าความรู้เรื่องตรรกศาสตร์ สถิติพื้นฐานและความน่าจะเป็นประยุกต์ใช้ในงานอาชีพ  
 ๓. มีเจตคติที่ดีต่อการเรียนรู้ทางคณิตศาสตร์  
สมรรถนะรายวิชา 
 ๑. แสดงเหตุผลโดยใช้ตรรกศาสตร์  
 ๒. ด าเนินการเกี่ยวกับสถิติพื้นฐาน  
 ๓. ด าเนินการเกี่ยวกับความน่าจะเป็น  
 ๔. ประยุกต์ใช้ตรรกศาสตรส์ถิติพื้นฐานและความน่าจะเป็นในงานอาชีพ  
ค าอธิบายรายวิชา 

ศึกษาเกี่ยวกับ การฝึกทักษะการคิดค านวณ และการแก้ปัญหาเกี่ยวกับ  ตรรกศาสตร์ การวัด
แนวโน้มเข้าสู่ส่วนกลาง การวัดการกระจายของข้อมูล ค่ามาตรฐานการประยุกต์ใช้สถิติในงานอาชีพ และ
ความน่าจะเป็น 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๗๓ 
 
๒๐๐๐๔๑๐๕    คณิตศาสตร์เกษตรกรรม    ๓(๓-๐-๖) 
  (Agriculture Mathematics) 
 เง่ือนไขรายวิชา: ไม่ม ี
 Course Condition: None 
วัตถุประสงค์รายวิชา  เพ่ือให้ 
 ๑. เกิดความคิดรวบยอดเกี่ยวกับตรรกศาสตร์ เมทรกิซ์ ดีเทอร์มิแนนต์ ระบบสมการ      
     เชิงเส้นและความน่าจะเป็น 
 ๒. น าความรู้เรื่องตรรกศาสตร์  เมทริกซ์  ดีเทอร์มิแนนต์  ระบบสมการเชิงเส้นและความน่าจะ 
     เป็นไปประยุกต์ใช้ในงานอาชีพ 
 ๓. เพื่อใหม้ีเจตคติที่ดีต่อการเรียนรู้ทางคณิตศาสตร์ 
สมรรถนะรายวิชา 
 ๑. แสดงเหตุผลโดยใช้ตรรกศาสตร ์
 ๒. ด าเนินการเกี่ยวกับเมทริกซ ์
 ๓. ค านวณค่าดีเทอร์มิแนนต์ของเมทริกซ ์
 ๔. ประยุกตก์ารแกร้ะบบสมการเชิงเส้นโดยใช้ดีเทอรม์ิแนนต์ในงานอาชีพ 
 ๕. วิเคราะห์ก าหนดการเชิงเส้น 
 ๖. ด าเนินการเกี่ยวกับความน่าจะเป็น 
ค าอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาเกี่ยวกับการฝึกทักษะการคิดค านวณและการแก้ปัญหาเกี่ยวกับตรรกศาสตร์ เมทริกซ์              
ดีเทอร์มิแนนต์ ระบบสมการเชิงเส้น ความน่าจะเป็นและการประยุกต์ใช้ในงานอาชีพ 
 
๒๐๐๐๔๑๐๖   แคลคูลัสพ้ืนฐาน ๓(๓-๐–๖) 
                    (Basic Calculus) 
 เง่ือนไขรายวิชา: ไม่ม ี
 Course Condition: None 
วัตถุประสงค์รายวิชา  เพ่ือให้ 
 ๑. เกิดความคิดรวบยอดเกี่ยวกับทฤษฏีบททวินามเศษส่วนย่อย ลิมิตและความต่อเนื่องของ  
     ฟังก์ชันอนุพันธ์ฟังก์ชันพีชคณิต อนุพันธ์ฟังก์ชันอดิศัย การประยุกต์ของอนุพันธ์อินทิกรัล    
     ฟังก์ชันพีชคณิตอินทิกรัลฟังก์ชันอดิศัยและอินทิกรลัจ ากดัเขต  
 ๒. น าความรู้เรื่องทฤษฏีบททวินามเศษส่วนย่อย ลมิิตและความต่อเนื่องของฟังก์ชัน อนุพันธ์ของ   
     ฟังก์ชันอินทิกรลัของฟังก์ชัน และอินทิกรัลจ ากัดเขตประยุกต์ใช้ในงานอาชีพ  
 ๓. มีเจตคติที่ดีต่อการเรียนรู้ทางคณิตศาสตร ์
 
 
 
 
 
 



๗๔ 
 

สมรรถนะรายวิชา 
 ๑. ด าเนินการกระจายทวินาม  
 ๒. ด าเนินการเกี่ยวกับเศษส่วนย่อย  
 ๓. ด าเนินการเกี่ยวกับลิมิตและตรวจสอบความต่อเนื่องของฟังก์ชัน  
 ๔. ด าเนินการเกี่ยวกับอัตราการเปลี่ยนแปลงของฟังก์ชัน  
 ๕. ด าเนินการเกี่ยวกับอนพุันธ์ของฟังก์ชันพีชคณิตและฟังกชั์นอดิศัย  
 ๖. ด าเนินการเกี่ยวกับอนพุันธ์อันดับสงู  
 ๗. ประยุกตอ์นุพันธ์ในงานอาชีพ  
 ๘. ด าเนินการเกี่ยวกับอินทิกรลัฟงัก์ชันพีชคณิตและฟังก์ชันอดิศัย  
 ๙. ด าเนินการเกี่ยวกับอินทิกรลัจากัดเขตและประยุกต์ใช้ในงานอาชีพ  
ค าอธิบายรายวิชา 

ศึกษาเกี่ยวกับการฝึกทักษะการคิดค านวณ และการแก้ปัญหาเกี่ยวกับทฤษฏี บททวินาม 
เศษส่วนย่อย ลิมิตและความต่อเนื่องของฟังก์ชันอนุพันธ์ฟังก์ชันพีชคณิตและฟังก์ชันอดิศัย การประยุกต์
ของอนุพันธ์อินทิกรัลฟังก์ชันพีชคณิตและฟังก์ชันอดิศัยอินทิกรัลจ ากัดเขตและการประยุกต์ 
 
๒๐๐๐๔๑๐๗    คณิตศาสตร์อุตสาหกรรมพลังงาน                ๓(๓-๐-๖) 
  (Energy Industry Mathematics) 
 เง่ือนไขรายวิชา: ไม่ม ี
 Course Condition: None 
วัตถุประสงค์รายวิชา  เพ่ือให้ 
 ๑. เกิดความคิดรวบยอดเกี่ยวกับการน าความรู้เรื่องลมิิต ความต่อเนื่อง เมทริกซ์ดเีทอร์มิแนนต์  
     เรขาคณิต วิเคราะห์ ภาคตัดกรวยประยุกต์ใช้ในงานอาชีพ 
 ๒. น าความรู้เรื่องการวัดการกระจายของข้อมลู ค่ามาตรฐานและสถิติ ความน่าจะเป็น 
     การประยกุต์ใช้ในงานอาชีพ 
 ๓. น าความรู้เรื่องอนุพันธ์ของฟงัก์ช่ันเชิงก าลงั ฟังก์ช่ันพหุนาม ฟังก์ช่ันเลขช้ีก าลัง ฟังก์ช่ัน 
     ตรีโกณมิติ ฟังก์ช่ันลอกาลซิึม ฟังก์ช่ันตรีโกนมิตผิกผัน สมการเชิงอนุพันธ์เชิงเส้นอันดับหนึ่ง    
     อันดับสอง สมการเชิงอนุพันธ์เชิงเส้นหลานอันดับ การแปลงลาปลาซประยุกต์ใช้ในงานอาชีพ 
 ๔. ประยุกตอ์นุพันธ์และการสอดแทรกในงานอาชีพ 
สมรรถนะรายวิชา 
 ๑. ด าเนินการเกี่ยวกับลิมิตและความต่อเนื่องของฟงัก์ช่ันต่างๆในงานอาชีพ 
 ๒. ประยุกตก์ารแกร้ะบบสมการเชิงเส้นโดยใช้เมทริกซ์และดเีทอร์มิแนนต์ ในงานอาชีพ 
 ๓. ประยุกตเ์รขาคณิตวิเคราะห์และภาคตัดกรวยในงานอาชีพ 
 ๔. ด าเนินการและประยุกตเ์กี่ยวกับสมการเชิงอนุพันธ์เชิงเสน้อันดับหนึง่และหลายอันดับใน                  
     งานอาชีพ 
 
 
 
 



๗๕ 
 
ค าอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาเกี่ยวกับการฝึกทักษะการคิดค านวณ การแก้ปัญหาเกี่ยวกับลิมิต ความต่อเนื่อง              
เมทริกซ์ดีเทอร์มิแนนต์  เรขาคณิตวิเคราะห์ ภาคตัดกรวย การวัดการกระจายของข้อมูล ค่ามาตรฐาน        
การประยุกต์ใช้ สถิติในงานอาชีพ และความน่าจะเป็น อนุพันธ์ของฟังก์ช่ันเชิงก าลัง ฟังก์ช่ันพหุมาน 
ฟังก์ช่ันเลขช้ีก าลัง ฟังก์ช่ันตรีโกนมิติ ฟังก์ช่ันลอกาลิซึม ฟังก์ช่ันตรีโกณมิติผกผัน  สมการเชิงอนุพันธ์          
เชิงเส้นอันดับหนึ่ง อันดับสอง สมการเชิงอนุพันธ์เชิงเส้นหลายอันดับ การแปลงลาปลาซ การสอดแทรก 
และการประยุกต์ใช้ในงานอาชีพ  
 
๒๐๐๐๔๑๐๘    สถิติและการวางแผนการทดลอง ๓(๓-๐–๖) 
                     (Statistics and Experimental Design) 
 เง่ือนไขรายวิชา: ไม่ม ี
 Course Condition: None 
วัตถุประสงค์รายวิชา  เพ่ือให้ 
 ๑. เกิดความคิดรวบยอดเกี่ยวกับสถิติพื้นฐานการประมาณค่าการทดสอบสมมติฐาน การวิเคราะห์   
     ความแปรปรวน และการวางแผนการทดลอง 
 ๒. น าความรู้เรื่องสถิติพื้นฐาน การประมาณค่า การทดสอบสมมติฐาน  การวิเคราะห์ความ    
     แปรปรวน และการวางแผนการทดลองไปกระยุกต์ใช้ในงานอาชีพ  
 ๓. มีเจตคติที่ดีต่อการเรียนรู้ทางคณิตศาสตร ์
สมรรถนะรายวิชา 
 ๑. ด าเนินการเกี่ยวกับสถิติพื้นฐาน 
 ๒. ประมาณค่าพารามิเตอร์ของประชากร 
 ๓. ด าเนินการเกี่ยวกับการทดสอบสมมติฐาน 
 ๔. วิเคราะห์ความแปรปรวน 
 ๕. ด าเนินการเกี่ยวกับการวางแผนกาทดลอง 
ค าอธิบายรายวิชา 

ศึกษาเกี่ยวกับการฝกึทักษะการคิดค านวณ  และการแก้ปญัหาเกี่ยวกบัสถิติพื้นฐาน  การประมาณ
ค่าการทดสอบสมมติฐาน การวิเคราะห์ความแปรปรวน และการวางแผนการทดลอง 
 
๒๐๐๐๔๑๐๙   การคิดและการตัดสินใจ                 ๓(๓-๐-๖) 
  (Thinking and Decision Making) 
 เง่ือนไขรายวิชา: ไม่ม ี
 Course Condition: None 
วัตถุประสงค์รายวิชา  เพ่ือให้ 
 ๑. เกิดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการคิด กระบวนการคิด การพัฒนากระบวนการคิด การ 
     แก้ปัญหาและการตัดสินใจอย่างมเีหตผุล 
           ๒. สามารถประยกุต์ใช้หลักการและกระบวนการคิดในการตดัสินใจและการแก้ปัญหา 
           ๓. มีเจตคติและมีกจินิสัยที่ดีในการคิดและตัดสินใจอย่างรอบคอบและมีเหตผุล 
 



๗๖ 
 

สมรรถนะรายวิชา 
 ๑. แสดงความรู้เกี่ยวกับหลกัการคิดและกระบวนการคิด การพัฒนากระบวนการคิด  
     การแก้ปัญหาและตัดสินใจโดยใช้หลักการและกระบวนการทางคณิตศาสตร์ 
 ๒. รวบรวม วิเคราะห์และสรุปข้อมูลเพื่อการคิดและตัดสินใจ 
 ๓. แก้ปัญหาและตัดสินใจโดยใช้หลักการและกระบวนการคิด 
ค าอธิบายรายวิชา 

ศึกษาเกี่ยวกับหลักการคิดและกระบวนการคิด  การพฒันากระบวนการคิดตรรกศาสตร์และ          
การใหเ้หตผุล การรวบรวม วิเคราะห์และสรปุข้อมลูเพื่อการคิดและติดสินใจ การแก้ปญัหาแลตัดสินใจโดย
ใช้หลักการและกระบวนการทางคณิตศาสตร์ 

 
 ๕)  กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ 
๒๐๐๐๕๑๐๑   ชีวิตกับสังคมไทย    ๓(๓-๐-๖)  
                    (Life and Thai Society) 
 เง่ือนไขรายวิชา: ไม่ม ี
 Course Condition: None 
วัตถุประสงค์รายวิชา  เพ่ือให้ 
 ๑. มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับสังคม ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาไทย หลกัธรรมาภิบาล  
     ในองค์กร หลกัธรรมในการพฒันางาน พฒันาคนและสังคม สันติวัฒนธรรม และความร่วมมือ   
     กับประเทศต่าง ๆ ในสงัคมโลก  
 ๒. วิเคราะห์และประเมินสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงของสงัคมและวัฒนธรรมไทย โดย     
     ประยุกต์ใช้ ศาสนธรรมในการพฒันางาน พัฒนาคนและสังคม การใช้หลักสันติวิธีในสังคมไทย 
     และการอยูร่่วมกันอย่างสันติสุข  
 ๓. ประยุกต์ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพือ่การประกอบอาชีพและการด าเนินชีวิต  
 ๔. ตระหนักในการเป็นพลเมืองดีในสังคมประชาธิปไตยอันมพีระมหากษัตริยท์รงเป็นประมุข   
     เพื่อให้เห็นคุณค่าของศิลปวัฒนธรรมและภูมปิัญญาไทย  
สมรรถนะรายวิชา 
 ๑. แสดงความรู้เกี่ยวกับสังคม ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปญัญาไทย หลักธรรมาภิบาล หลกัธรรมใน 
     การพัฒนางานคนและสงัคม สันติวัฒนธรรมความร่วมมอืกับประเทศต่าง ๆ และหลกัปรัชญา    
     ของเศรษฐกิจพอเพียง  
 ๒. วิเคราะห์และประเมินสถานการณ์ การเปลี่ยนแปลงของสังคมและวัฒนธรรมไทยกบัสังคมโลก   
     บนพื้นฐานของศาสนธรรม  
 ๓. ประยุกต์ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในอาชีพและการด าเนินชีวิต  
 ๔. ปฎิบัติตนเป็นพลเมืองดีในสังคมระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข  
 ๕. สืบสาน ศิลปวัฒนธรรม ภูมิปญัญา และมีความภาคภูมิใจในความเป็นไทย  
 
 
 



๗๗ 
 
ค าอธิบายรายวิชา 

ศึกษาเกี่ยวกับสังคม การจัดระเบียบทางสังคม ศิลปวัฒนธรรม และภูมิปัญญาไทยในอนุภูมิภาค
ลุ่มน้ าโขง หลักธรรมาภิบาลในองค์กร หลักธรรมเพื่อพัฒนางาน พัฒนาคนและสังคม  สันติวัฒนธรรม  
ความเป็นพลเมืองดี ความร่วมมือกับประเทศต่าง ๆ หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและการประยุกต์          
ใช้ในการด าเนินชีวิต 
 
๒๐๐๐๕๑๐๒   เศรษฐกิจพอเพียง        ๓(๓-๐-๖) 
  (Sufficiency Economy) 
 เง่ือนไขรายวิชา: ไม่ม ี
 Course Condition: None 
วัตถุประสงค์รายวิชา  เพ่ือให้ 
 ๑. เกิดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพียง ทฤษฎีใหม่ ทศพิธราชธรรม  
หลักสัปปุรสิธรรม ๗ และหลกัการทรงงานในพระบาทสมเดจ็พระเจ้าอยู่หัวฯ  รัชกาลปจัจุบัน   เพื่อให้
ประยุกต์ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในการด าเนินชีวิต 
 ๒. เพื่อให้ตระหนกัในความส าคัญของการพึง่ตนเองและก้าวทันต่อยุคโลกาภิวัฒน์ 
สมรรถนะรายวิชา 
 ๑. แสดงความรู้เกี่ยวกับหลกัปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพียง ทฤษฎีใหม่  ทศพิธราชธรรม  
     หลักสปัปรุสิธรรม ๗ และหลักการทรงงานในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ รัชกาลปัจจุบัน   
 ๒. วิเคราะหห์ลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ทฤษฎีใหม่  หลักธรรมและหลกัการทรงงานใน 
     พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ รัชกาลปจัจบุันกบัการพฒันาประเทศ               
 ๓. ปฏิบัติตนตามหลักธรรมและหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
ค าอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาเกี่ยวกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ทฤษฎีใหม่ ทศพิธราชธรรม หลักสัปปุริสธรรม 
๗   และหลักการทรงงานในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ รัชกาลปัจจุบัน  โครงการอันเนื่องมาจาก
พระราชด าริและการประยุกต์ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อใช้ในการด าเนินชีวิต       
 
๒๐๐๐๕๑๐๓    มนุษยสัมพันธ์กับปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง           ๓(๓-๐-๖) 
  (Human Relation and Sufficiency Economy Philosophy) 
  เง่ือนไขรายวิชา: ไม่ม ี
  Course Condition: None 
วัตถุประสงค์รายวิชา  เพ่ือให้ 
 ๑. เกิดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักมนุษยสัมพันธ์และหลักปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพียง  
 ๒. สามารถพฒันาตนทางกาย วาจา ใจ ตามกระบวนการทางจิตวิทยา ศาสนธรรม และ  
     หลักปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพียง 
 ๓. มีเจตคติและกิจนสิัยที่ดีในการสร้างมนุษยสัมพันธ์ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพียง 
 
 
 



๗๘ 
 

สมรรถนะรายวิชา 
 ๑. แสดงความรู้เกี่ยวกับหลกัมนุษยสมัพันธ์และหลกัปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพียง  
 ๒. ปฏิบัติตนเป็นผู้น า ผู้ตามที่ดีภายใต้หลักศาสนธรรมและปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพียง 
 ๓. ประยุกต์ใช้หลักมนุษยสัมพันธ์และหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในการเสริมสร้าง  
     ความสัมพันธ์อันดี ระดับบุคคล ชุมชน สังคม ประเทศชาติ 
ค าอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับหลักมนุษยสัมพันธ์ วิธีการพัฒนาตนตามศาสนธรรมปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง และการเสริมสร้างหลักการพัฒนาตนและองค์กรเพื่อการพัฒนาชีวิตและงาน 
 
๒๐๐๐๕๑๐๔    ภูมิฐานถิ่นไทย           ๓(๓-๐-๖) 
  (Thai Historical and Geography Study)  
 เง่ือนไขรายวิชา : ไม่ม ี
 Course Condition : None 
วัตถุประสงค์รายวิชา  เพ่ือให้ 
 ๑. มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับภูมิศาสตร์และประวัติศาสตร์ท้องถ่ิน 
 ๒. สามารถวิเคราะห์อทิธิพลของภูมิศาสตร์และประวัติศาสตร์ ต่อการสร้างสรรค์วัฒนธรรม  
     เอกลักษณ์ การด ารงชาติไทย และการท่องเที่ยว 
 ๓. มีเจตคติและกิจนสิัยที่ดีต่อการสืบสานภูมิศาสตร์ ประวัตศิาสตร์และวัฒนธรรมท้องถ่ิน 
สมรรถนะรายวิชา 
 ๑. แสดงความรู้เกี่ยวกับภูมิศาสตร์และประวัติศาสตรท์้องถ่ิน  
 ๒. วิเคราะหเ์หตุการณ์ต่างๆทางภูมิศาสตร์และประวัติศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับวัฒนธรรมไทย  
     ภูมิปัญญาไทย การด ารงชาติไทยการท่องเที่ยวและการพฒันาอย่างยั่งยืน 
           ๓. วิเคราะหป์ฏิสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับสิ่งแวดล้อมทางกายภาพที่ก่อใหเ้กิดการสร้างสรรค์ 
     วัฒนธรรมและมีจิตส านึกต่อการอนรุักษ์ทรัพยากรและสิง่แวดล้อมเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน 
           ๔. ใช้ข้อมูลภูมิสารสนเทศเพือ่การท่องเที่ยวและการพฒันา 
ค าอธิบายรายวิชา 
   ศึกษาเกี่ยวกับภูมิศาสตร์และประวัติศาสตร์ท้องถ่ิน อิทธิพลของภูมิศาสตร์และประวัติศาสตร์
ต่อการสร้างสรรค์วัฒนธรรม เอกลักษณ์ไทยและการด ารงชาติไทย ภูมิปัญญาท้องถ่ินกับการอนุรักษ์และ            
สืบสานวัฒนธรรมไทย ภูมิสารสนเทศเพื่อการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม และการพัฒนาอย่างยั่งยืน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๗๙ 
 
๒๐๐๐๕๑๐๕    การเมืองการปกครองไทย       ๓(๓-๐-๖) 
                   (Thai Politics and Administration)  
 เง่ือนไขรายวิชา : ไม่ม ี
 Course Condition : None 
วัตถุประสงค์รายวิชา  เพ่ือให้ 
 ๑. มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับวิวัฒนาการการเมืองการปกครองของไทย นโยบายใน                         
     การพัฒนาประเทศ สิทธิมนุษยชน การบรหิารราชการแผ่นดิน และการปกครองท้องถ่ิน 
 ๒. สามารถปฏิบัติตนเป็นพลเมืองด ี
 ๓. มีเจตคติและกิจนสิัยที่ดีในการมสี่วนร่วม และติดตามข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวข้องกับการพฒันา 
     ประเทศและท้องถ่ิน 
สมรรถนะรายวิชา 
      ๑. วิเคราะห์วิวัฒนาการการเมืองการปกครองของไทย นโยบายในการพฒันาประเทศ สิทธิ 
     มนุษยชน การบริหารราชการแผ่นดิน และการปกครองท้องถ่ิน 
         ๒. มีส่วนร่วมในการเมอืงการปกครอง 
       ๓. ใช้ข้อมูลทางการเมืองการปกครองเพือ่การพฒันาตนเองและสงัคม 
ค าอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาเกี่ยวกับวิวัฒนาการการเมืองการปกครองของไทย การบริหารราชการแผ่นดิน การ
ปกครองท้องถ่ิน พรรคการเมือง การเลือกตั้ง องค์กรตามรัฐธรรมนูญ แนวนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐ และสิทธิ
มนุษยชน  
 
๒๐๐๐๕๑๐๖    ปัจจัยแวดล้อมอันเป็นผลต่อมนุษย์ (Human Factor)   ๓(๓-๐-๖) 
                    เง่ือนไขรายวิชา : ไม่ม ี
  Course Condition : None 
วัตถุประสงค์รายวิชา เพ่ือให้ 
 ๑. มีความเข้าใจในข้อจ ากัดของมนุษย์ ชนิดของข้อผิดพลาด  
 ๒. ทราบถึงข้อก าหนดในคู่มือการจัดการความปลอดภัยขององค์การการบินพลเรือนระหว่าง     
     ประเทศ ICAO Annex 19 Safety Management System (SMS.)  
สมรรถนะรายวิชา 
 ๑. แสดงความรู้เกี่ยวกับปัจจัยต่างๆที่มผีลต่อมนุษยอ์ันเป็นสาเหตขุองข้อผิดพลาดของมนุษย ์
 ๒. แสดงความรู้เกี่ยวกับจัดการความปลอดภัยในการบิน 
ค าอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาเกี่ยวกับกฎของเมอร์ฟีส่์ ความผิดพลาดของมนุษย์ ข้อจ ากัดของมนุษยท์างกายภาพ เรียนรู้
ภาวะความกดดันการท างานของมนุษย์ ภาวการณ์งานและการติดต่อประสานงานอุบัตเิหตุ ชนิดของความ
ผิดพลาด การแก้ไขข้อผิดพลาด การจัดการความปลอดภัยในการบิน ตาม ICAO Annex 19 Safety 
Management System (SMS.) 



๘๐ 
 

 ๖) กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ 
๒๐๐๐๗๑๐๑    การพัฒนาทักษะชีวิตเพ่ือสุขภาพและสังคม       ๓(๓-๐-๖) 
  (Life Skill Development for Health and Society)  
 เง่ือนไขรายวิชา : ไม่ม ี
 Course Condition : None 
วัตถุประสงค์รายวิชา  เพ่ือให้ 
 ๑. มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการและกระบวนการทางพลศึกษา สุขศึกษาและนันทนาการ 
 ๒. สามารถเลือกปฏิบัติกจิกรรมเพือ่สง่เสริมสุขภาพทีส่ัมพันธ์กับชุมชน กิจกรรมสร้าง 
     ความสัมพันธ์กับชุมชนและกจิกรรมสาธารณประโยชน์ 
 ๓. มีเจตคติและกิจนสิัยที่ดีในการพฒันาทักษะชีวิตเพื่อสุขภาพและสงัคม 
สมรรถนะรายวิชา 
 ๑. แสดงความรู้เกี่ยวกับหลกัการและกระบวนการทางพลศึกษา สุขศึกษาและนันทนาการ 
     เพื่อพัฒนาทกัษะชีวิตและสุขภาพ 
 ๒. เลือกปฏิบัติกจิกรรมส่งเสริมสุขภาพด้วยกิจกรรมพลศึกษา สุขศึกษาและนันทนาการตาม 
     หลักการ 
 ๓. พัฒนาสมรรถภาพทางกายภาพใหส้ามารถปฏิบัติงานได้ตามลักษณะงาน 
 ๔. เป็นผู้น าและมสี่วนร่วมในการจัดกิจกรรมเสรมิสร้างสมรรถภาพทางกาย 
 ๕. โน้มน้าวให้ผู้อื่นเข้าใจความต้องการและเหตุผลของตนเองด้วยเทคนิคและวิธีการประชาธิปไตย 
 ๖. วางแผนด าเนินชีวิตให้สอดคล้องกบัวิชาชีพ 
ค าอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาเกี่ยวกับการประยุกต์ใช้หลักการและกระบวนการของพลศึกษา สุขศึกษา และนันทนาการ 
หลักการเลือกกิจกรรมพัฒนาทักษะชีวิตและสุขภาพ การจัดกิจกรรมเพื่อเสริมสร้างสั มพันธภาพที่ดีกับ
ครอบครัว เพื่อน สังคม กระบวนการทางประชาสัมพันธ์เพื่อก าหนดบทบาทของตนเองมนการมีส่วนร่วม
เกี่ยวกับกระบวนการเรียนรู้เรื่องเพศอย่างรอบด้าน  สารเสพติด สารพิษและอุบัติภัยของชุมชน กิจกรรม
เพื่อส่งเสริมสุขภาพที่สัมพันธ์กับชุมชน 
 
๒๐๐๐๗๑๐๒    การบริหารจัดการสุขภาพเพ่ือภาวะผู้น า        ๓(๓-๐-๖) 
  (Healthy Management for Leadership)  
 เง่ือนไขรายวิชา: ไม่ม ี
 Course Condition: None 
วัตถุประสงค์รายวิชา  เพ่ือให้ 
 ๑. มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการบริหารจัดการพื้นฐานทางด้านสุขภาพในการด ารงชีวิต 
 ๒. มีสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรงทัง้ร่างกายและจิตใจ มบีุคลกิภาพที่ดี 
 ๓. สามารถป้องกันในการจัดการปัญหาโดยไม่ใช้ความรุนแรง 
 ๔. มีทักษะในการจัดการปญัหาโดยไม่ใช้ความรุนแรง 
 ๕. มีจิตส านึกและกจินสิัยที่ดีในการปฏิบัติงานอาชีพตามหลกัการอาชีวอนามัยและ 

     ความปลอดภัย 



๘๑ 
 
สมรรถนะรายวิชา 
 ๑. แสดงความรูส้ึกเกี่ยวกับหลักการบรหิารจัดการพื้นฐานทางด้านสุขภาพในการด ารงชีวิต 
 ๒. เลือกเล่นกีฬาเพื่อออกก าลังกายตามหลักการทางพลศึกษา 
 ๓. แสดงความเป็นผู้น าในการปฏิบัติกจิกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อชุมชนตามหลักการนันทนาการ 
 ๔. พัฒนาสมรรถภาพทางกายใหส้ามารถปฏิบัตงิานได้ตามลกัษณะงาน 
 ๕. ให้ค าปรึกษาเกี่ยวกับการไมล่ะเมิดสทิธิ 
 ๖. จัดการกบัข้อขัดแย้งโดยสันติวิธี 
 ๗. มีกระบวนการคิด ไตร่ตรองการแก้ปญัหาในสถานการณ์เฉพาะหน้า 
 ๘. วางแผนด าเนินชีวิตให้สอดคล้องกบัวิชาชีพ 
 ๙. ปฏิบัติงานโดยค านึงถึงความปลอดภัย 
ค าอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาเกี่ยวกับการประยุกต์ใช้หลักการบริหารจัดการกับการออกก าลังกายเพื่อสุขภาพ การพัฒนา
ทักษะชีวิตเพื่อภาวะผู้น า อาชีวอนามัยและความปลอดภัยในการปฏิบัติงานอาชีพ  เศรษฐศาสตร์เพื่อ           
การด ารงชีวิต พฤติกรรมการบริโภคที่น าไปสู่ปัญหาสุขภาพ สัญญาณเบื้องต้นของการเกิ ดโรค ระบบ         
การบริการสุขภาพ การใช้ภูมิปัญญาชาวบ้านในการดูแลสุขภาพ ปัญหาสุขภาพจากแรงงานย้ายถ่ิน ทักษะ
การเรียนรู้และการปัญหาสิ่งเสพติดและความรุนแรง และการศึกษาพฤติกรรมมนุษย์เพื่อพัฒนาตนเอง 
 
๒๐๐๐๗๑๐๓   พฤติกรรมนันทนาการกับการพัฒนาคน                             ๓(๓-๐-๖) 
           (Behavioral Recreation and Self Development ) 
                    เง่ือนไขรายวิชา : ไม่ม ี
                    Course Condition : None 
วัตถุประสงค์รายวิชา เพ่ือให้ 
 ๑. มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับพฤติกรรมมนุษย์ การพัฒนาตนเองและหลักการ 
นันทนาการ 
 ๒. มีทักษะพื้นฐานทางด้านนันทนาการ  
 ๓. มีสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรงทัง้ร่างกายและจิตใจ มบีุคลกิภาพที่ดี 
 ๔. สามารถจัดกิจกรรมกลุ่มให้สอดคล้องกับงานอาชีพ 
 ๕. มีทักษะการสื่อสารเพื่อสร้างความสมัพันธ์กับบุคคลในสงัคม 
สมรรถนะรายวิชา 
 ๑. แสดงความรู้เกี่ยวกับพฤติกรรมมนุษย์ การพฒันาตนเองและหลักการนันทนาการ 
 ๒. เลือกปฏิบัติกจิกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อชุมชนตามหลักการนันทนาการ 
 ๓. ให้ค าปรึกษาเกี่ยวกับการไมล่ะเมิดสทิธิ 
 ๔. เผยแพร่ความรู้เรื่องสิทธิในเรื่องสุขภาพทีเ่กี่ยวกับการท างาน 
 ๕. เป็นผู้น าและมสี่วนร่วมในการจัดกิจกรรมเสรมิสร้างสมรรถภาพทางกาย 
 ๖. วางแผนด าเนินชีวิตให้สอดคล้องกับวิชาชีพ 



๘๒ 
 

 ๗. ปฏิบัติงานโดยค านึงถึงความปลอดภัย 
ค าอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาและปฏิบัตเิกี่ยวกับแนวคิดพฤติกรรมมนุษยป์ัจจัยทีม่ผีลกระทบต่อสุขภาพการท างาน 
วางแผนแก้ไขปัญหาเพื่อให้มสีุขภาวะ อาชีวอนามัยและความปลอดภัยจากการประกอบอาชีพ การพฒันา
บุคลิกภาพ การติดต่อสื่อสาร การท างานเป็นทมี มนุษยสมัพนัธ์ส่งเสรมิภาวะผู้น าด้วยการออกแบบและจัด
กิจกรรมนนัทนาการตามหลักการ น าหลักการมีน้ าใจนกักีฬาประยุกต์ใช้เป็นแนวทางในการประกอบอาชีพ 
 
๒๐๐๐๗๑๐๔    เทคนิคการพัฒนาสุขภาพในการท างาน           ๒(๒-๐-๔) 
  (Health Improvement Technique for Careers)  
 เง่ือนไขรายวิชา: ไม่ม ี
 Course Condition: None 
วัตถุประสงค์รายวิชา  เพ่ือให้ 
 ๑. มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเทคนิควิธีการพัฒนาสุขภาพในการท างานและการด ารงชีวิต 
 ๒. มีทักษะพื้นฐานทางด้านสุขภาพในการด ารงชีวิต 
 ๓. มีสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรงทัง้ร่างกายและจิตใจ มบีุคลกิภาพที่ดี 
 ๔. สามารถป้องกันหรอืหลีกเลี่ยงสารเสพติดทัง้ในตนเองและระดับชุมชน 
 ๕. มีทักษะในการจัดการปญัหาโดยไม่ใช้ความรุนแรง 
 ๖. วิเคราะหส์ภาพการเปลี่ยนแปลงของสงัคมทีส่่งผลกระทบกับตนเองและชุมชนอันเนื่องมาจาก 
     การเข้าสู่อาเซียน 
 ๗. มีจิตสาธารณะ คุณธรรม จริยธรรม ซือ่สัตย์ มีวินัย เหมาะสมกบัการปฏิบัตงิานในอาชีพนั้นๆ 
สมรรถนะรายวิชา 
 ๑. แสดงความรู้เกี่ยวกับเทคนิควิธีการพัฒนาสุขภาพในการท างานและการด ารงชีวิต 
 ๒. ให้ค าปรึกษาเกี่ยวกับการไมล่ะเมิดสทิธิ 
 ๓. เผยแพร่ความรู้เรื่องสิทธิในเรื่องสุขภาพทีเ่กี่ยวกับการท างาน 
 ๔. จัดการกบัข้อขัดแย้งโดยสันติวิธี 
 ๕. แก้ปัญหาในสถานการณ์เฉพาะหน้าด้วยกระบวนการคิด ไตร่ตรอง 
 ๖. โน้มน้าวให้ผู้อื่นเข้าใจความต้องการและเหตุผลของตนเองด้วยเทคนิคและวิธีการประชาธิปไตย 
 ๗. ไกล่เกลี่ย ลดความขัดแย้งตามหลักการ 
 ๘. วางแผนด าเนินชีวิตให้สอดคล้องกบัวิชาชีพ 
 ๙. ปฏิบัติงานโดยค านึงถึงความปลอดภัย 
ค าอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาเกี่ยวกับสิ่งคุกคามสุขภาพอนามัยจากการท างานและการป้องกันโรคจากการท างาน            
โรคพิษสุราเรื้อรัง โรคจากบุหรี่ ปัญหาสังคมแรงงาน ปัญหาสุขภาพแรงงานข้ามชาติ โรคอุบัติใหม่และ          
อุบัติซ้ าที่ระบาดจาการเคลื่อนย้ายแรงงาน สุขภาพจิตและการวิเคราะห์ความเช่ือที่ส่งผลต่อสุขภาพจิต 
ทักษะการป้องกันภัยจากการก่อการร้าย อาชญากรรมและการหลบหนีเข้าเมือง 
 
 



๘๓ 
 
๒๐๐๐๗๑๐๕   สุขภาพชุมชน   ๒(๒-๐–๔) 
                    (Community Health) 
 เง่ือนไขรายวิชา: ไม่ม ี
 Course Condition: None  
วัตถุประสงค์รายวิชา  เพ่ือให้ 
 ๑. มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการดูแลและพฒันาสุขภาพชุมชน สุขภาพส่วนบุคคล 
 ๒. มีทักษะพื้นฐานทางด้านสุขภาพในการด ารงชีวิต 
 ๓. สามารถแก้ไขปญัหาสุขภาพส่วนบุคคลเบื้องต้น 
 ๔. สามารถเผยแพร่ความรู้พื้นฐานในการดูแลสุขภาพสูส่ถานศึกษาหรือชุมชน 
สมรรถนะรายวิชา 
 ๑. แสดงความรู้เรื่องเกี่ยวกบัหลักการดูแลและพฒันาสุขภาพชุมขน สุขภาพส่วนบุคคล 
 ๒. ให้ค าปรึกษาเกี่ยวกับการไมล่ะเมิดสทิธิ 
 ๓. เผยแพร่ความรู้เรื่องสิทธิในเรื่องสุขภาพทีเ่กี่ยวกับการท างาน 
 ๔. จัดการกบัข้อขัดแย้งโดยสันติวิธี 
 ๕. มีกระบวนการการคิด ไตร่ตรองการแกป้ัญหาในสถานการณ์เฉพาะหน้า 
 ๖. วางแผนด าเนินชีวิตให้สอดคล้องกบัวิชาชีพ 
ค าอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาเกี่ยวกับหลักสุขภาพชุมชน สุขภาพส่วนบุคคล การดูแลและแก้ไขปัญหาสุขภาพส่วนบุคคล
และชุมชน สุขภาพจิต การควบคุมโรคติดต่อ หลักโภชนาการ กลไกคุ้มครองผู้บริโภค การบริโภคที่ยั่งยืน 
การปฐมพยาบาล บทบาทและการมีส่วนร่วมในการพัฒนาสุขภาพชุมชน 
 
๒๐๐๐๗๑๐๖    การคิดอย่างมีระบบ   ๒(๒-๐–๔) 
                    (Systematic Thinking) 
 เง่ือนไขรายวิชา: ไม่ม ี
 Course Condition: None 
วัตถุประสงค์รายวิชา  เพ่ือให้ 
 ๑. มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการและกระบวนการพืน้ฐานในการคิดอย่างเป็นระบบ 
 ๒. มีทักษะการคิดอย่างเป็นระบบในการจัดล าดับงาน การตดัสินใจ การจัดการกับความเสี่ยงและ 
การแก้ปญัหา 
 ๓. สามารถน าทกัษะการคิดอย่างเป็นระบบไปใช้ในการตัดสนิใจ โดยพิจารณาทัง้ส่วนทีพ่อใจและ 
ความเสี่ยงเพื่อหลกีเลี่ยงปญัหาและแกป้ัญหา 
 ๔. มีเจตคติและกิจนสิัยที่ดีในการด าเนินชีวิตและประกอบอาชีพด้วยความรอบคอบและมีเหตุมผีล 
 
 
 
 
 
 



๘๔ 
 

สมรรถนะรายวิชา 
 ๑. แสดงความรู้เรื่องเกี่ยวกบัหลักการและกระบวนการพื้นฐานที่เกี่ยวข้องกบัการคิดอย่างเป็น  
     ระบบ 
 ๒. ประเมินสถานการณ์ตามขั้นตอนทีก่ าหนด 
 ๓. วิเคราะห์การตัดสินใจตามขั้นตอนที่ก าหนด 
 ๔. วิเคราะหป์ัญหาตามขั้นตอนที่ก าหนด 
 ๕. ประยุกต์ใช้เทคนิคการคิดอย่างเป็นระบบในการด าเนินชีวิต 
ค าอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาเกี่ยวกับลักษณะและข้ันตอนของกระบวนการคิดอย่างเปน็ระบบ ประเภทและวัตถุประสงค์
ของค าถามที่ ใช้ในการรวบรวมข้อมูล ข้ันตอนและแนวคิดของกระบวนการประเมินสถานการณ์                    
การวิเคราะห์ การตัดสินใจ การวิเคราะห์ปัญหาที่อาจจะเกิดข้ึนและการวิเคราะห์ปัญหาโดยใช้ทักษะ
กระบวน การกลุ่ม กระบวนการคิดอย่างมีวิจารณญาณ กระบวนการสืบค้น กระบวนการมีส่วนร่วม การตั้ง
ค าถามโดยใช้การเรียนรู้ของกลุ่มและบริบทของแต่ละบุคคล 
 
๒๐๐๐๗๑๐๗   สารสนเทศเพ่ือการเรียนรู้   ๑(๑-๒–๓) 
                    (Information for Learning) 
 เง่ือนไขรายวิชา : ไม่ม ี
 Course Condition : None 
วัตถุประสงค์รายวิชา  เพ่ือให้ 
 ๑. มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับแหล่งเรียนรู้ สารสนเทศ การใช้สารสนเทศในการเรียนรู้และ 
     ด ารงชีวิต 

๒. มีทักษะในการสบืค้นสารสนเทศด้วยเทคโนโลยีจากแหล่งสารสนเทศที่หลากหลายอย่างเป็น    
     สากล 

๓. สามารถคัดเลือก รวบรวม วิเคราะห์และสงัเคราะหส์ารสนเทศ เพื่อสร้างนวัตกรรมทางวิชาการ     
     และวิชาชีพ 

๔. มีเจตคติและกิจนสิัยที่ดีในการใช้สารสนเทศเพือ่พัฒนาการเรียนรู้การปฏิบัตงิาน 
สมรรถนะรายวิชา 
 ๑. แสดงความรู้เกี่ยวกับแหลง่การเรียนรู้ สารสนเทศและการใช้สารสนเทศ 
 ๒. สืบค้นสารสนเทศด้วยเทคโนโลยอีย่างเป็นระบบสากล 
 ๓. คัดเลือกสารสนเทศมาประยุกต์ใช้ได้ตรงตามความต้องการ 
 ๔. ประยุกต์ใช้ความรู้และทักษะในการสารสนเทศสู่การปฏิบัติด้านวิชาการและวิชาชีพ 
ค าอธิบายรายวิชา 

ปฏิบัติเกี่ยวกับ สารสนเทศ แหล่งเรียนรู้ การสืบค้นสารสนเทศ การใช้เทคโนโลยี สารสนเทศ    
การประยุกต์ใช้สารสนเทศเพื่อการศึกษา ค้นคว้า วิจัยและสร้างนวัตกรรมทางวิชาการและวิชาชีพ 
 
 
 
 



๘๕ 
 
๒๐๐๐๗๑๐๘   พลศึกษาเพ่ืองานอาชีพ  ๑(๐-๒–๑) 
                    (Physical Education for Careers)            
 เง่ือนไขรายวิชา: ไม่ม ี
 Course Condition: None  
วัตถุประสงค์รายวิชา  เพ่ือให้ 
 ๑. มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับพื้นฐานเรือ่งความสมบรูณ์ทางกาย  
 ๒. มีทักษะในการเสริมสร้างสมรรถภาพทางกายของตนเองและผู้อื่น  
 ๓. ใช้กิจกรรมทางศึกษาในการจัดท าโครงการเพื่อพัฒนาสุขภาพ  
 ๔. มีทักษะในการแก้ไขปัญหาสถานการณ์เฉพาะหน้า  
 ๕. มีจิตสาธารณะ คุณธรรม จริยธรรม เหมาะสมกับการปฏิบัติงานอาชีพ  
สมรรถนะรายวิชา 
 ๑. เล่นกีฬาเพื่อออกกาลงักายอย่างสม่ าเสมอตามหลกัการทางพลศึกษา  
 ๒. พัฒนาสมรรถภาพทางกายใหส้ามารถปฏิบัตงิานได้ตามลกัษณะงาน  
 ๓. เป็นผู้น าและมสี่วนร่วมในการจัดกิจกรรมเสรมิสร้างสมรรถภาพทางกาย  
 ๔. ปฏิบัติงานโดยค านึงถึงความปลอดภัย 
ค าอธิบายรายวิชา 

ปฏิบัติเกี่ยวกับ กิจกรรมทางพลศึกษาหรือเล่นกีฬาโดยใช้หลักการทางพลศึกษาเพื่อส่งเสริม
สุขภาพ วางแผนแก้ปัญหาด้านสุขภาพและสมรรถภาพทางกายของตนเองและผู้อื่น ส่งเสริมบุคลิกภาพ 
มนุษยสัมพันธ์ ภาวะผู้น า และการมีน้ าใจนักกีฬาให้เหมาะสม ปลอดภัยต่อการท างานและการด ารงชีวิต 
 
๒๐๐๐๗๑๐๙    ลีลาศเพ่ือการสมาคม  ๑(๐-๒–๑) 
                    (Physical Dance for Association)            
 เง่ือนไขรายวิชา: ไม่ม ี
 Course Condition: None  
วัตถุประสงค์รายวิชา  เพ่ือให้ 
 ๑. มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับประวัติ ความเป็นมา ประเภทของการลลีาศและประโยชน์ 
          ของการลลีาศ  
 ๒. มีทักษะในการลลีาศ  
 ๓. ลีลาศอย่างมีมารยาท  
 ๔. สามารถปรบัตัวเข้ากับงานสังคม และมบีุคลิกภาพทีเ่หมาะสม  
 
 
 
 
 
 
 
 



๘๖ 
 

สมรรถนะรายวิชา 
 ๑. พัฒนาบุคลกิภาพใหส้ามารถปฏิบัติงานได้ตามลกัษณะงาน  
 ๒. เป็นผู้น าและมสี่วนร่วมในการจัดกิจกรรมตามหลักการทางพลศึกษา  
 ๓. เตรียมความพร้อมทางด้านมารยาทและสงัคม  
 ๔. ปรับตัวเข้ากบัสังคมได้อย่างมีความสุข 
ค าอธิบายรายวิชา 

ปฏิบัติเกี่ยวกับการลีลาศเพื่อเข้าสังคม ประวัติและความรู้พื้นฐาน ประโยชน์และรูปแบบใน         
การลีลาศ มารยาทในการเข้าสังคม มนุษยสัมพันธ์และการปรับปรุงบุคลิกภาพ 
 
๒๐๐๐๗๑๑๐   คุณภาพชีวิตเพ่ือการท างาน  ๑(๑-๐–๒) 
                   (Quality of Life for Work)            
 เง่ือนไขรายวิชา: ไม่ม ี
 Course Condition: None  
วัตถุประสงค์รายวิชา  เพ่ือให้ 
 ๑. มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับทกัษะชีวิตที่จ าเป็นในชีวิตประจ าวันและการประกอบอาชีพ  
 ๒. มีทักษะเฉพาะบุคคลในการด าเนินชีวิต  
 ๓. ตระหนักรู้คุณค่าในตนเอง  
 ๔. มีภาวะผู้น าและสามารถท างานร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข  
 ๕. มีทักษะในการจัดการปญัหาโดยไม่ใช้ความรุนแรง 
 ๖. มีจิตสาธารณะ คุณธรรม จริยธรรม ซือ่สัตย์ มีวินัย  
สมรรถนะรายวิชา 
 ๑. แสดงความรู้เกี่ยวกับทกัษะชีวิตที่จ าเป็นในชีวิตประจ าวันและการประกอบอาชีพ  
 ๒. ให้ค าปรึกษาเกี่ยวกับการไมล่ะเมิดสทิธิ  
 ๓. เผยแพร่ความรู้เรื่องสิทธิในเรื่องสุขภาพทีเ่กี่ยวกับการท างาน  
 ๔. จัดการกบัข้อขัดแย้งโดยสันติวิธี 
 ๕. แก้ปัญหาในสถานการณ์เฉพาะหน้าด้วยกระบวนการคิด ไตร่ตรอง 
 ๖. มีเทคนิคและวิธีโน้มน้าวใหผู้้อื่นเข้าใจความต้องการและเหตุผลของตนเองได้ด้วยวิธีการ 
     ประชาธิปไตย 
 ๗. ด าเนินการไกล่เกลี่ยลดความขัดแย้ง 
ค าอธิบายรายวิชา 

ศึกษาเกี่ยวกับทกัษะชีวิตที่จ าเป็นในชีวิตประจ าวันและการประกอบอาชีพ การจัดการปญัหาชีวิต
ด้านสุขภาพทางเพศเพื่อให้เกิดสุขภาวะ หลีกเลี่ยงพฤติกรรมเสี่ยงตอ่ความรุนแรง สิ่งเสพติด การอยูร่่วมกัน
ในสังคม การเสียสละเพื่อส่วนรวม ตระหนกัถึงความปลอดภัยในการท างานโดยเน้นทักษะกระบวนการคิด
เศรษฐศาสตร์เพื่อการด ารงชีวิต พฤติกรรมการบริโภคที่น าไปบรโิภคที่น าไปสูป่ัญหาสุขภาพ 

 
 
 
 



๘๗ 
 
๒๐๐๐๗๑๑๑   กีฬาเพ่ือสุขภาพ ๑(๐-๒–๑) 
  (Sport for Healthy) 
 เง่ือนไขรายวิชา: ไม่ม ี
 Course Condition: None  
วัตถุประสงค์รายวิชา  เพ่ือให้ 
 ๑. เข้าใจความส าคัญกีฬาเพื่อพฒันาสุขภาพและบุคลกิภาพ 
 ๒. มีทักษะในการพัฒนาสุขภาพทั้งด้านร่างกาย  อารมณ์  จติใจ  และสติปญัญา 
 ๓. สามารถน าหลักของทักษะต่างๆ ไปใช้ในการปฏิบัติตนใหม้ีสุขภาพที่ดีข้ึน 
 ๔. ฝึกฝนน้ าใจนักกีฬา  เกิดระเบียบวินัย  เคารพกฎกติกา  มารยาทของสงัคม 
 ๕. มีกิจนสิัยในคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ และปรัชญา   
     เศรษฐกิจพอเพียง 
สมรรถนะรายวิชา 
 ๑. แสดงความรู้เกี่ยวกับเทคนิค วิธีการ พัฒนาสุขภาพในการท างานและการด ารงชีวิต 
 ๒. ความรู้เรื่องสุขภาพทีเ่กี่ยวกบัการท างาน 
 ๓. พัฒนาสมรรถภาพทางกายใหส้ามารถปฏิบัตงิานได้ 
 ๔. เลือกเล่นกีฬาเพื่อออกก าลังกายตามหลักการพลศึกษา 
ค าอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาเกี่ยวกับ  ความส าคัญ  องค์ประกอบของกีฬาเพื่อพัฒนาสุขภาพและบุคลิกภาพ  ฝึกปฏิบัติ การ
เคลื่อนไหวของกิจกรรมทางพลศึกษาและกีฬาต่าง ๆ ตามความถนัด  เพื่อการประยุกต์ใช้ในการออกก าลัง
กายในชีวิตประจ าวันเพื่อพัฒนาสุขภาพและบุคลิกภาพ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๘๘ 
 

๑๙.๓  หมวดทักษะวิชาชีพ 

๒๐๖๒๘๒๐๑   ฟิสิกส์ (ส าหรับนายช่างภาคพ้ืนดิน) (Physics)      ๑(๑-๐-๒) 
  เงื่อนไขรายวิชา : ไม่มี 

Course Condition : None 
วัตถุประสงค์รายวิชา เพ่ือให้   
 ๑. เข้าใจธรรมชาติของแรงแม่เหล็กไฟฟ้า แรงโน้มถ่วง แรงนิวเคลียร์ พรอ้มทัง้แรงด้านกลไกต่างๆ 
     มีกระบวนการสบืเสาะหาความรู้ สื่อสารสิ่งที่เรียนรู้และนาความรู้ไปใช้ เข้าใจลักษณะการ     
     เคลื่อนที่แบบต่างๆของวัตถุในธรรมชาติ มีกระบวนการ สืบเสาะหาความรู้และจิตวิทยาศาสตร์ 
     สื่อสารสิ่งที่เรียนรู้และน าความรู้ไปใช้ประโยชน์เชิงช่าง 
 ๒. มีเจตคติและกิจนสิัยที่ดีในการท างานด้วยความอดทน ปลอดภัย ผลงานประณีตเรียบร้อย    
     ละเอียด รอบคอบ เป็นระเบียบ สะอาด ตรงต่อเวลา มีความซื่อสัตย์ รบัผิดชอบ และรกัษา   
     สภาพแวดล้อม 
สมรรถนะรายวิชา 
 นักศึกษามีความเข้าใจ และมทีักษะในการเรียนรูร้ะบบของแรงสถิตยศาสตร์ แรงพลศาสตร์ ทฤษฎี
ความร้อน ทฤษฎีของแสง ทฤษฎีทางไฟฟ้าและแม่เหลก็ ทฤษฎีของคลื่นและเสียง 
ค าอธิบายรายวิชา 
 อธิบายและทดลองความสัมพันธ์ระหว่างการกระจัด เวลา ความเร็ว ความเร่งของการเคลือ่นที่ใน
แนวตรง ความเข้าใจเกี่ยวกบัระบบของแรง โมเม้นต์ตัม แรงเสียดทาน การเคลื่อนที่แบบฮาร์มอนิกอย่าง
ง่าย และความสัมพันธ์ระหว่างแรงกับการเคลื่อนที่ของอนุภาคในสนามไฟฟ้า และสนามแม่เหล็ก ความรู้
เกี่ยวกับด้านทฤษฎีความยืดหยุ่น ในของแข็ง ทฤษฎีเกี่ยวกับความดัน ความถ่วงจ าเพาะ ค่าความหนาแน่น 
ทฤษฎีเบอร์นลูี่ของเหลว ทฤษฎีทางความร้อน การน าความร้อน การพาความร้อน และการแผร่ังสี 
ธรรมชาติของแสงและระบบเลนส์ ทฤษฎีทางไฟฟ้าและแม่เหล็กเบือ้งต้น กฎของโอห์ม และกฎของเคอร์
ชอฟ 
 

๒๐๖๒๘๒๐๒ เคมี (ส าหรับนายช่างภาคพ้ืนดิน) (Chemistry)     ๑(๑-๐-๒) 
  เงื่อนไขรายวิชา : ไม่มี 
  Course Condition : None 
วัตถุประสงครายวิชา เพ่ือให้ 
 ๑. มีความร ูความเขาใจเกี่ยวกับเคมีพื้นฐาน 
 ๒. มีทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร ใชวัสดุอุปกรณ เครื่องมอื และสารเคมี ที่เกี่ยวของกับ   
     เคมีพื้นฐาน 
 ๓. มีเจตคติและกิจนสิัยที่ดีตอวิทยาศาสตร สามารถสื่อสารสิ่งทีเ่รียนร ูและน าความรูไปประยุกตใช
     ในวิชาชีพ และชีวิตประจ าวัน 



๘๙ 
 
สมรรถนะรายวิชา 
 ๑. แสดงความรู้เกี่ยวกับหลกัการและธรรมชาติของการเปลีย่นสถานะของสาร  การเกิด      
     สารประกอบการเกิดสารละลายการเกิดปฏิกริิยาเคม ี
 ๒. จ าแนกสาร สมบัติของสาร ความสัมพันธระหวางสมบัติของสารกับโครงสราง และแรงยึด    
     เหนี่ยวระหวางอนุภาค  
ค าอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาเกี่ยวกับสารและการจ าแนกสาร อะตอม ตารางธาตุ  พันธะเคมีเบื้องตน โครงสร้างอะตอม  
ปฏิกิริยาเคมีและสมดลุเคมี  สารละลาย ตัวท าละลาย กรด เบส เกลอื อินดิเคเตอร สารประกอบไฮโดรคาร
บอนและอนุพันธ ค่าความแข็งและค่าความอ่อนละมุน 
 
๒๐๖๒๘๒๐๓  ข้อก าหนดของการบินพลเรือนว่าด้วยกฎหมายและระเบียบ ๑(๑-๐-๒) 

                  (Civil Aviation Requirements, Laws and Regulations) 
         เงื่อนไขรายวิชา : ไม่มี       
         Course Condition : None 
วัตถุประสงค์รายวิชา เพ่ือให้  
 ๑. มีความรู้ความเข้าใจกฎระเบยีบอันเกี่ยวกับการรับรองการด าเนินงาน กฎหมาย และข้อบงัคับ   
     ทางการบินระหว่างประเทศ อ านาจ ความรับผิดชอบ ของนายช่างภาคพื้นดิน และหน้าที่ของ   
     หน่วยงานด้านการขนส่งทางอากาศ  
 ๒. เจตคติและกิจนสิัยที่ดีในการท างานด้วยความอดทน ปลอดภัย ผลงานประณีตเรียบร้อย    
     ละเอียด รอบคอบ เป็นระเบียบ สะอาด ตรงต่อเวลา มีความซื่อสัตย์ รบัผิดชอบ และรักษา   
     สภาพแวดล้อม 
สมรรถนะรายวิชา 
 สามารถเข้าใจถึงกฎหมายด้านการบินระหว่างประเทศและในประเทศ อันเกี่ยวกบัหน้าที่และความ
รับผิดชอบของนายช่างภาคพื้นดิน  
ค าอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาข้อบังคับ กฎระเบียบ และกฎหมายทีเ่กี่ยวข้องกบัการปฏิบัติงานทางด้านช่างภาคพื้นดิน 
และสามารถน าไปปฏิบัติได้อย่างถูกต้องและเข้าใจ 
 
 
 
 
 



๙๐ 
 

๒๐๖๒๘๒๐๔   การเขียนแบบอากาศยาน(Aircraft Technical Drawing)   ๒(๑-๓-๕) 
  เงื่อนไขรายวิชา : ไม่มี 

Course Condition : None 
วัตถุประสงค์รายวิชา เพ่ือให้   
     ๑. เข้าใจหลักการในการออกแบบอากาศยาน และฝึกปฏิบัตใินการออกแบบอากาศยาน 
       ๒. ใช้เครื่องมือในการออกแบบอากาศยาน 
       ๓. เจตคติและกจินิสัยที่ดีในการท างานด้วยความอดทน ปลอดภัย ผลงานประณีตเรียบร้อย    
     ละเอียด รอบคอบ เป็นระเบียบ สะอาด ตรงต่อเวลา มีความซื่อสัตย์ รบัผิดชอบ และรกัษา   
     สภาพแวดล้อม 
สมรรถนะรายวิชา 
 ๑. แสดงความรู้เกี่ยวกับหลกัการเขียนแบบเทคนิคเบื้องต้น 
 ๒. การใช้และบ ารุงรักษาเครื่องมือในการออกแบบอากาศยาน เช่น เครื่องวัดประกอบการบิน การ
วางท่อทางต่าง ๆ ในมิติต่าง ๆ ของอากาศยาน 
ค าอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาและปฏิบัตเิกี่ยวกับหลกัการเขียนแบบเทคนิคเบื้องต้น การใช้และการบ ารงุรักษาเครื่องมือ
เขียนแบบ มาตรฐานงานเขียนแบบเทคนิค เส้น ตัวเลข ตัวอกัษร การก าหนดขนาดของมิติ มาตราส่วน การ
สร้างรูปเรขาคณิต การเขียนภาพออโตกราฟฟิก การเขียนภาพไอโซเมตกิ หลกัการฉายภาพมมุที่ ๑ และมมุ
ที่ ๓  ภาพสเกตช์ ภาพตัดและสัญลักษณ์เบือ้งต้นในงานช่างอุตสาหกรรม การเขียนภาพประกอบ ตัวอย่าง
การอ่านแบบทางกล   
 

๒๐๖๒๘๒๐๕   เครื่องมือเฉพาะช่างท่ัวไป (General Purpose Power Tools) ๒(๑-๓-๕) 
เงื่อนไขรายวิชา : ไม่มี 
Course Condition : None 

วัตถุประสงค์รายวิชา เพ่ือให้  
 ๑. มีทักษะในการใช้เครื่องมือช่างทั่วไป 
 ๒. มีทักษะในการใช้เครื่องมือวัด เครื่องมือร่างแบบ เครื่องมอืตัด 
 ๓. สามารถดูแล บ ารุงรักษาเครื่องมือด้านช่างได้อย่างถูกต้อง 
 ๔. เจตคติและกิจนสิัยที่ดีในการท างานด้วยความอดทน ปลอดภัย ผลงานประณีตเรียบร้อย    
     ละเอียด รอบคอบ เป็นระเบียบ สะอาด ตรงต่อเวลา มีความซื่อสัตย์ รบัผิดชอบ และรกัษา    
     สภาพแวดล้อม 
สมรรถนะรายวิชา 
 ๑. แสดงความรู้เกี่ยวกับเครื่องมือช่าง แต่ละประเภท 
 ๒. ปฏิบัติการใช้เครื่องมอืช่าง เครื่องมือวัด เครื่องมือร่างแบบ เครื่องมือตัด 



๙๑ 
 
 ๓. สามารถถอดประกอบช้ินส่วนของอากาศยาน โดยใช้เครือ่งมือช่าง 
 ๔. ปฏิบัติงานตามขั้นตอนของหลักปฏิบัตงิานที่ถูกต้องโดยค านึงถึงความ ปลอดภัยทัง้ 
          ผู้ปฏิบัติงานและเครือ่งมอืช่าง 
ค าอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาและฝึกปฏิบัติงานด้านเครื่องมือช่าง ในแต่ละประเภท ได้อย่างถูกวิธี ซึ่งมีสวนส าคัญทีจ่ะท า
ให้มีการใช้เครื่องที่ผิดประเภท ทีจ่ะก่อให้เกิดความเสียหายต่องาน และต่อบุคคล ฝึกถอดประกอบช้ินสวน
ของอากาศยาน โดยการใช้เครือ่งมอืช่างอย่างถูกต้อง ฝึกปฏิบัติการเกี่ยวกับเครื่องมือช่างทั่วไป เครื่องมือวัด 
การร่างแบบ งานแปรรูปโลหะ งานโลหะแผ่นและงานเช่ือม 
 

๒๐๖๒๘๒๐๖    ไฟฟ้าพ้ืนฐาน (Basic Electricity)   ๒(๑-๓-๕) 
เงื่อนไขรายวิชา : ไม่มี 
Course Condition : None 

วัตถุประสงค์รายวิชา เพ่ือให้ 
 ๑. มีความเข้าใจหลักการวัด ทดสอบ ประกอบวงจรไฟฟ้า ในอากาศยาน 
 ๒. มีความเข้าใจในวิธีทางฟิสกิสเ์กี่ยวกับไฟฟ้า ประเภทของไฟฟ้า หน่วยต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับระบบ    
         ไฟฟ้า กระบวนการทางเคมี และทางกล 
 ๓. ฝึกปฏิบัตกิารการวัด ทดสอบ ตรวจสอบระบบไฟฟ้า และการแก้ไขตามมาตรฐานการซ่อมบ ารงุ 
         อากาศยาน 
 ๔. เจตคติและกิจนสิัยที่ดีในการท างานด้วยความอดทน ปลอดภัย ผลงานประณีตเรียบร้อย      
         ละเอียด รอบคอบ เป็นระเบียบ สะอาด ตรงต่อเวลา มีความซื่อสัตย์ รบัผิดชอบ และรกัษา   
     สภาพแวดล้อม 
สมรรถนะรายวิชา 
 ๑. แสดงถึงความรูเ้กี่ยวกบังานไฟฟ้า และแหลง่พลงังานไฟฟ้า 

๒. ปฏิบัติการวัดค่าความต้านทาน ค านวณค่าความต้านทาน อ่านสัญลกัษณ์วงจรไฟ และ 
     ระบบแสงสว่างตามมาตรฐาน การต่ออุปกรณ์ปอ้งกันไดแ้ละติดตั้งระบบสายดินตาม 
     ข้ันตอนก าหนด 

ค าอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาและปฏิบัติงานเกี่ยวกบัระบบงานไฟฟ้า แหลง่ก าเนิดไฟฟ้า กฎของโอหม์ พลังงานไฟฟ้า 
วงจรไฟฟ้าเบื้องต้น วงจรไฟฟ้าแสงสว่าง อุปกรณ์ปอ้งกันไฟฟ้า และการต่อสายดิน เบือ้งต้น ปฏิบัติงาน
เกี่ยวกับระบบงานไฟฟ้า แหล่งก าเนิดไฟฟ้า กฎของโอห์ม พลังงานไฟฟ้า วงจรไฟฟ้าเบื้องต้น วงจรไฟฟ้า
แสงสว่าง อปุกรณ์ป้องกันไฟฟ้า ตามมาตรฐานการซ่อมบ ารงุอากาศยาน 
 



๙๒ 
 

๒๐๖๒๘๒๐๗    การเชื่อมของอากาศยาน  (Aircraft Welding)   ๒(๑-๓-๕) 
เงื่อนไขรายวิชา : ไม่มี 
Course Condition : None 

วัตถุประสงครายวิชา เพ่ือให้ 
 ๑. มีความรู ความเขาใจเกี่ยวกับศึกษาเกี่ยวกับการเช่ือมประสานโลหะ และวัสดุ   
         สังเคราะห์ 
 ๒. มีทักษะกระบวนการการเช่ือมประสาน       
 ๓. มีเจตคติและกจินสิัยที่ดีในการท างานด้วยความอดทน ปลอดภัย ผลงานประณีตเรียบร้อย   
     ละเอียด รอบคอบ เป็นระเบียบ สะอาด ตรงต่อเวลา มีความซื่อสัตย์ รบัผิดชอบ และรกัษา   
     สภาพแวดล้อม 
สมรรถนะรายวิชา 
 ๑. แสดงความรู้เกี่ยวกับศึกษาเกี่ยวกับการเช่ือมประสานโลหะ และวัสดุสังเคราะห์ 
  ๒. แสดงความรู้เกี่ยวกับหลักการหลักการเช่ือมแบบแก๊สและงานบัดกรี หลักการเช่ือมแบบไฟฟ้า 
 ๓. ปฏิบัติงานเกี่ยวกับศึกษาเกี่ยวกับการเช่ือมประสานโลหะ และวัสดุสังเคราะห์ 
 ค าอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับการเช่ือมประสานโลหะ ด้วยหลักการเช่ือมแบบแก๊สและงานบัดกรี หลักการ
เช่ือมแบบไฟฟ้าประเภทต่าง ๆ  การเช่ือมแบบอาร์ค แบบTIG แบบMIG แบบคาร์บอนอาร์ค แบบอะตอม
ไฮโดรเจนอาร์ค หลักการเช่ือมที่อาศัยความต้านทานไฟฟ้า และเช่ือมแบบจุด การวิเคราะห์ผลกระทบจากงาน
เช่ือมแบบต่าง ๆ ศึกษาเกี่ยวกับการเช่ือมประสานวัสดุสังเคราะห์ประเภทต่าง ๆ 
 

๒๐๖๒๘๒๐๘   ระบบท่ัวไปของอากาศยาน (Aircraft Utility Systems)  ๑(๑-๐-๒) 
เงื่อนไขรายวิชา : ไม่มี 

                     Course Condition : None 
วัตถุประสงค์รายวิชา เพื่อให ้
 ๑. มีความเข้าใจระบบอื่น ๆ นอกจากระบบหลกัในอากาศยานเช่น ระบบป้องกันและก าจัดน้ าแข็ง 
     ระบบไฟฟ้าสิ่งอ านวยความสะดวก ระบบให้ความบันเทงิ ภายในห้องลูกเรือและผู้โดยสาร    
     อุปกรณ์ฉุกเฉิกต่างๆ  
 ๒. มีความเข้าใจถึงระบบเตือนและป้องกันการเกิดไฟไหม้ในอากาศยานและเครื่องยนต์ รวมถงึการ
     ติดตั้งและการทดสอบระบบดงักล่าว 
 ๓. มีเจตคติและกิจนสิัยที่ดีในการท างานด้วยความอดทน ปลอดภัย ผลงานประณีตเรียบร้อย   
     ละเอียด รอบคอบ เป็นระเบียบ สะอาด ตรงต่อเวลา มีความซื่อสัตย์ รบัผิดชอบ และรกัษา   
     สภาพแวดล้อม 



๙๓ 
 
สมรรถนะรายวิชา 
 แสดงความรูเ้กี่ยวกับ หลักการการท างานและประโยชน์ของระบบอุปกรณ์ประกอบของอากาศยาน 
รวมทั้งสามารถแก้ไขข้อบกพร่องในระบบดังกล่าวใหส้ามารถท างานได้อย่างปกต ิ
ค าอธิบายรายวิชา 
 หลักการท างานของระบบปอ้งกันและก าจัดน้ าแข็ง (Ice and Rain Protection) ระบบภายในหอ้ง
ลูกเรือและผูโ้ดยสาร (Cabin System and Installation) ระบบเตือนและป้องกันการเกิดไฟไหม้ในอากาศ
ยานและเครือ่งยนต์ (Fire warning, Protection and control systems) 

๒๐๖๒๘๒๐๙   ระบบนิวแมติกส์ ไฮดรอลิคส์ และระบบฐานล้อ   ๒(๑-๓-๕) 

   (Hydraulic and Pneumatic Systems)           
  เงื่อนไขรายวิชา : ไม่มี 

Course Condition : None 
วัตถุประสงครายวิชา เพ่ือให้ 
 ๑. มีความรู้ความเข้าใจหลักการเบื้องต้นของระบบนิวเเมตกิส์และไฮดรอลิคส์  
  ๒. มีความรู้ความเข้าใจต่อวงจรควบคุมการท างานระบบนิแมติกส์และไฮดรอลิคส์ 
 ๓. มีเจตคติและกิจนสิัยที่ดีในการท างานด้วยความอดทน ปลอดภัย ผลงานประณีตเรียบร้อย   
     ละเอียด รอบคอบ เป็นระเบียบ สะอาด ตรงต่อเวลา มีความซื่อสัตย์ รบัผิดชอบ และรกัษา  
     สภาพแวดล้อม 
สมรรถนะรายวิชา 
 ๑. แสดงความรู้เกี่ยวกบัหลักการท างานของระบบนิวแมติกส์ ระบบไฮดรอลิกส์ และการควบคุม 
 ๒. ปฏิบัติงานเกี่ยวกบัการท างานของระบบนิวแมติกส์ ระบบไฮดรอลิกส์และการควบคุม 
ค าอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับระบบนิวแมติกส:์ ระบบความดันสูงและอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง ระบบระบาย
อากาศ การป้องกันและความปลอดภัยของระบบแก๊สที่มีความดันสูง อุปกรณ์ร่วมและหน้าที่รวมถึงการ
ควบคุมในระบบนิวแมติกส์ การตรวจสอบระบบที่เกี่ยวข้อง ชนิดของระบบนิวแมติกส์ในอากาศยาน 
 ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับระบบไฮดรอลิคส์: ความสัมพันธ์ของกฎพาสคาล ความเข้าใจระหว่าง
ความดัน แรงกระท า ต่อพื้นที่ที่ถูกกระท า ลักษณะของของไหลในระบบ และอุปกรณ์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง  
การต่อร่วมของระบบควบคุมไฟฟ้าและไฮดรอลิคส์ ระบบป้องกันฉุกเฉิน ชนิดของระบบไฮดรอลิคส์ใน
อากาศยาน 
  
 
 
 



๙๔ 
 

๒๐๖๒๘๒๑๐    ระบบเครื่องวัดของอากาศยาน      ๒(๑-๓-๕) 

  (Aircraft Instrument Systems)  
เงื่อนไขรายวิชา : ไม่มี 
Course Condition : None 

วัตถุประสงครายวิชา เพ่ือให้ 
 ๑. มีความรู้ความเข้าใจการควบคุมน้ ามันเช้ือเพลงิในเครือ่งยนต์อากาศยาน 
  ๒. ความรู้ความเข้าใจระบบการวัดแสง ระบบสตาร์ท ตารางการเร่งความเร็วการรักษาความเร็ว 
 ๓. มีเจตคติและกิจนสิัยที่ดีในการท างานด้วยความอดทน ปลอดภัย ผลงานประณีตเรียบร้อย    
     ละเอียด รอบคอบ เป็นระเบียบ สะอาด ตรงต่อเวลา มีความซื่อสัตย์ รบัผิดชอบ และรกัษา   
     สภาพแวดล้อม 
สมรรถนะรายวิชา 
 ๑. แสดงความรู้เกี่ยวกับระบบเครื่องวัดของอากาศยาน 
           ๒. แสดงความรู้เกี่ยวกับหลักการระบบการวัดแสง ระบบสตาร์ท ตารางการเร่งความเร็ว การรักษา 
     ความเร็ว 

๓. ปฏิบัติงานเกี่ยวกบัการท างานของระบบเครื่องวัดของอากาศยาน 
ค าอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาและปฏิบัตเิกี่ยวกับหลกัการ ความต้องการ การจัดการ และหลักการการด าเนินงาน การ
ควบคุมน้ ามันเช้ือเพลิงในเครื่องยนต์อากาศยาน และรวมถึงระบบการวัดแสง: ระบบสตารท์ ตารางการเร่ง
ความเร็ว การรกัษาความเร็วเมื่อมีความเร็วเกินพกิัด การจ ากัดพลังงาน การจ ากัดอุณหภูมิ ความหนาแน่น
ของอากาศ ระดับความสูง อุณหภูมิอากาศภายนอกของอากาศยาน 
 
๒๐๖๒๘๒๑๑  ระบบฐานล้อและส่วนท่ีเกี่ยวข้อง    ๑(๑-๐-๒) 

(Landing Gear and Associated Systems) 
เงื่อนไขรายวิชา : ไม่มี 
Course Condition : None 

วัตถุประสงครายวิชา เพ่ือให้ 
 ๑. มีความเข้าใจระบบฐานล้อแบบต่างๆ 
  ๒. มีความรู้ความเข้าใจการบังคับเลี้ยว ระบบห้ามล้อ 
 ๓. มีเจตคติและกิจนสิัยที่ดีในการท างานด้วยความอดทน ปลอดภัย ผลงานประณีตเรียบร้อย   
     ละเอียด รอบคอบ เป็นระเบียบ สะอาด ตรงต่อเวลา มีความซื่อสัตย์ รบัผิดชอบ และรกัษา  
     สภาพแวดล้อม 
 



๙๕ 
 
สมรรถนะรายวิชา 
 ๑. แสดงความรู้เกี่ยวกับการท างานของระบบฐานล้อแบบต่าง ๆ 
 ๒. แสดงความรู้เกี่ยวกับ หลักการ การบังคับเลี้ยว ระบบห้ามล้อ 
ค าอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาระบบฐานล้อแบบคงที่ แบบพบัเก็บ ระบบฐานล้อแบบล้อหัว ล้อหาง การบังคับเลี้ยวล้อหน้า 
ยางและระบบห้ามล้อ 
 
๒๐๖๒๘๒๑๒   ระบบบังคับการบินและอากาศพลศาสตร์ส าหรับอากาศยานปีกติดล าตัว ๒(๒-๐-๔) 

(Fixed wing Aerodynamics and Flight Control) 
เงื่อนไขรายวิชา : ไม่มี 
Course Condition : None 

วัตถุประสงครายวิชา เพ่ือให้ 
 ๑. มีความรู ความเขาใจเกี่ยวกับความรู้ด้านอากาศพลศาสตร ์
 ๒. มีทักษะทางอากาศพลศาสตร์ด้วยหลักการของกฎต่างๆ ที่เกี่ยวกับทฤษฎีการ 
         ไหลตัวของอากาศ  
 ๓. มีความเข้าใจในการประยุกต์ใช้ในอากาศยาน 
 ๔. มีเจตคติและกิจนสิัยที่ดีในการท างานด้วยความอดทน ปลอดภัย ผลงานประณีตเรียบร้อย    
     ละเอียด รอบคอบ เป็นระเบียบ สะอาด ตรงต่อเวลา มีความซื่อสัตย์ รบัผิดชอบ และรกัษา  
     สภาพแวดล้อม 
สมรรถนะรายวิชา 
 ๑. แสดงความรู้กี่ยวกับ การไหลตัวของอากาศแบบพลศาสตร์ การไหลตัวของของไหลแบบสัมพัทธ์       
         เป็นไปตามรูปแบบภายในภายนอกของภาชนะหรือวัตถุ  
 ๒. เขาใจหลักการและธรรมชาติของการเปล่ียนสภาพของอากาศ จากการไหลแบบลามิน่าร์  
         สู่การไหลแบบเทอร์บูเลนต์ และความสัมพันธ์ที่ก่อให้เกิดเสถียรภาพการบิน 
ค าอธิบายรายวิชา 
 ศึกษากระบวนการและวิธีการประยุกต์ใช้ตามมาตรฐานสากลของอากาศพลศาสตร์ การเคลื่อนที่
ตามกฎนิวตัน ตามกฎของบอยล์ ตามกฎของชาร์ล ตามกฎของทฤษฎีว่าด้วยก๊าซ หลักเบื้องต้นของอคิเม
ดิสก์ หลักทฤษฏีเบอร์นลูี่ ตามกฎของดาลตัน หลักทางทฤษฎีขอบเขตที่เกี่ยวกบัการไหลแบบต่างๆ สง่ผล
กระทบตามภาวะน้ าแข็งต่ออากาศยาน ศึกษาระบบบงัคับการบินของอากาศยาน ซึ่งได้รบัแรงที่มากระท า
ต่ออากาศยานเช่น แรงยกตัว แรงหนีศูนย์ แรงเข้าในศูนย์กลางการหมุน แรงโน้มถ่วง แรงต้าน ผลกระทบ
ภาวะแรงกระท าที่ปกีและล าตัว ความสัมพันธ์ที่ก่อให้เกิดเสถียรภาพการบิน การท าความเข้าใจค่า
องค์ประกอบที่มผีลตอ่อากาศพลศาสตร์ 



๙๖ 
 

๒๐๖๒๘๓๐๑    หลักการและวิวัฒนาการของเครื่องยนต์ลูกสูบ   ๒(๑-๓-๕) 

(Fundamental of Aircraft Piston Engine) 
เงื่อนไขรายวิชา : ไม่มี 
Course Condition : None 

วัตถุประสงค์รายวิชา เพื่อให ้
 ๑. มีความเข้าใจหลักการท างาน หน้าที่ระบบต่างๆ ของเครือ่งยนต์ลูกสบู 
          ๒. มีความสามารถทราบถงึความสัมพันธ์ของการท างานของเครื่องยนตล์ูกสูบชนิด 
             การท างานต่างๆ กัน 
         ๓. มีความเข้าใจในรูปแบบ คู่มือ และส่วนประกอบต่างๆ ในเครื่องยนตล์ูกสูบ 
 ๔. มีเจตคติและกิจนสิัยที่ดีในการท างานด้วยความอดทน ปลอดภัย ผลงานประณีตเรียบร้อย  
     ละเอียด รอบคอบ เป็นระเบียบ สะอาด ตรงต่อเวลา มีความซื่อสัตย์ รบัผิดชอบ และรกัษา  
     สภาพแวดล้อม 
สมรรถนะรายวิชา 
          ๑. แสดงความรู้เกี่ยวกับหลกัการตรวจสอบ บ ารุงรักษา ปรบัแต่งช้ินส่วน เครื่องยนต์ลูกสบู 
          ๒. ตรวจสอบ บ ารงุรกัษา ปรับแตง่ช้ินส่วนเครือ่งยนตล์ูกสบู 
 ๓. สามารถตรวจสภาพช้ินส่วนของระบบต่าง ๆ ของเครือ่งยนต์ลูกสบู               
ค าอธิบายรายวิชา 
        ศึกษาและปฏิบัติงานเกี่ยวกบัหลักการท างานระบบน้ ามันเช้ือเพลงิ ระบบจุดระเบิด ระบบหล่อลื่น 
ระบบระบายความร้อน ระบบไอดี ระบบไอเสีย การติดเครื่องยนต์ การบ ารุงรักษาเครือ่งยนตล์ูกสบู ทั้ง
แบบเครื่องยนต์ ๒ จังหวะและแบบ ๔ จงัหวะ 
 
๒๐๖๒๘๓๐๒    การติดตั้งและระบบการท างานเครื่องยนต์ลูกสูบของอากาศยาน          ๒(๑-๓-๕) 

(Aircraft Piston Engine Installation and Operation) 
เงื่อนไขรายวิชา : ไม่มี 
Course Condition : None 

วัตถุประสงครายวิชา เพ่ือให้ 
 ๑. มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับความปลอดภัยในการติดตั้งและถอดประกอบ    
          ของเครื่องยนต ์
  ๒. มีความรู้ความเข้าใจระบบการใช้ท่อและการเช่ือมโยงระบบของเครื่องยนต์ 
  ๓. มีความรู้ความเข้าใจการตรวจสอบระบบและอุปกรณ์ในเครื่องยนตล์ูกสบูของ  
           อากาศยาน 



๙๗ 
 
  ๔. มีเจตคติและกิจนสิัยที่ดีในการท างานด้วยความอดทน ปลอดภัย ผลงานประณีตเรียบร้อย    
     ละเอียด รอบคอบ เป็นระเบียบ สะอาด ตรงต่อเวลา มีความซื่อสัตย์ รบัผิดชอบ และรกัษา   
     สภาพแวดล้อม 
สมรรถนะรายวิชา 
 ๑. แสดงความรู้เกี่ยวกับ หลักการระบบการใช้ท่อและการเช่ือมโยงระบบของเครื่องยนต์ 
 ๒. แสดงความรู้เกี่ยวกับการ ติดตั้งและถอดประกอบของเครือ่งยนต ์
 ๓. ตรวจสอบระบบและอปุกรณ์ในเครื่องยนต์ลกูสบูของอากาศยาน 
ค าอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาและปฏิบัตเิกี่ยวกับหลกัการ ตรวจสอบเบื้องต้นเกี่ยวกบัความปลอดภัยในการติดตั้งและถอด
ประกอบของเครือ่งยนต์ การเตรียมการส ารอง ระบบเกบ็และบรรจุภาชนะถังเช้ือเพลิง การติดตัง้ฐาน
เครื่องยนต์ การป้องกันการสั่นสะเทือน ระบบการใช้ท่อและการเช่ือมโยงระบบของเครื่องยนต์ ระบบติดตั้ง
อุปกรณ์ไฟฟ้า การตรวจสอบระบบและอปุกรณ์ในเครื่องยนต์ลูกสบูของอากาศยาน 
 

๒๐๖๒๘๓๐๓   ระบบน้ ามันเชื้อเพลิงของอากาศยาน (Aircraft Fuel Systems) ๑(๑-๐-๒) 
เงื่อนไขรายวิชา : ไม่มี 
Course Condition : None 

วัตถุประสงครายวิชา เพ่ือให้ 
 ๑. มีความรู้ความเข้าใจหลักการท างานและโครงสร้างที่ส าคัญของระบบปั้มน้ ามันเช้ือเพลงิ 
  ๒. มีความรู้ความเข้าใจการเติมและการถ่ายน้ ามันเช้ือเพลิง การป้อน 
 ๓. มีเจตคติและกิจนสิัยที่ดีในการท างานด้วยความอดทน ปลอดภัย ผลงานประณีตเรียบร้อย   
     ละเอียด รอบคอบ เป็นระเบียบ สะอาด ตรงต่อเวลา มีความซื่อสัตย์ รบัผิดชอบ และรกัษา  
     สภาพแวดล้อม 
สมรรถนะรายวิชา 
 ๑. แสดงความรู้เกี่ยวกับระบบการท างาน การควบคุมการปรบัค่าที่ส าคัญของระบบ ปัม้น้ ามัน  
     เช้ือเพลิง 
 ๒. แสดงความรู้เกี่ยวกับหลักการท างานและการควบคุมลิ้นระบบเช้ือเพลิง 
ค าอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาระบบการท างาน การควบคุมการปรบัค่า หลักการท างานและโครงสร้างที่ส าคัญของระบบ 
ปั้มน้ ามัน เช้ือเพลงิ บูสตป์ั้ม ระบบปั้มน้ ามันความดันสูง และการอุ่นน้ ามันเช้ือเพลิง การเตมิและการถ่าย
น้ ามันเช้ือเพลิง การป้อน และระบบเจตติสัน ระบบครอสฟดี หลักการท างานและการควบคุมลิ้นระบบ
เช้ือเพลิง 
 



๙๘ 
 

๒๐๖๒๘๓๐๔   อุปกรณ์ประกอบของอากาศยาน (Aircraft Hardware)  ๑(๑-๐-๒) 
เงื่อนไขรายวิชา : ไม่มี 
Course Condition : None 

วัตถุประสงค์รายวิชา เพ่ือให้ 
 ๑. มีความเข้าใจใน กระบวนการผลิตโลหะเหลก็ และเหล็กกล้า การประยกุต์ใช้งาน ประเภทของ  
     การใช้งานส าหรับอากาศยาน 
 ๒. มีความเข้าใจ ถึงวิธีการปรับปรงุสมบัติโลหะเหล็กโดยกระบวนการทางความร้อน ในการผลิต  
     เป็นอุปกรณ์อากาศยาน 
 ๓. มีความเข้าใจใน กระบวนการทดสอบโลหะเหล็กโดยวิธีทางกล ถึงความทนทานต้านแรงกระท า 
     และค่าความแข็งแรงของช้ินส่วนอากาศยาน 
 ๔. มเีจตคติและกจินิสัยที่ดีในการท างานด้วยความอดทน ปลอดภัย ผลงานประณีตเรียบร้อย   
     ละเอียด รอบคอบ เป็นระเบียบ สะอาด ตรงต่อเวลา มีความซื่อสัตย์ รบัผิดชอบ และรกัษา  
     สภาพแวดล้อม 
สมรรถนะรายวิชา 
 ๑. แสดงความรู้เกี่ยวกับ กระบวนการผลิตเหลก็และคุณสมบัติของโลหะ  
 ๒. แสดงความรู้เกี่ยวกับกระบวนการทดสอบโลหะและวิธีการปรับปรุงโลหะในอากาศยาน 
ค าอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาเกี่ยวกับกระบวนการผลิตเหล็กและเหล็กกล้า คุณสมบัติของโลหะเหล็กประเภทคารบ์อนต่ า 
ปานกลาง และสูง การจ าแนกการใช้เหล็กทั่วไปที่ใช้ในอากาศยานตาม SAE Number คุณสมบัติของเหล็ก
เจือต่าง ๆ การเลือกใช้โลหะเหล็กส าหรับอากาศยาน 
 

๒๐๖๒๘๓๐๕    การกระท าเชิงป้องกันด้านความปลอดภัยและการบริการภาคพ้ืน          ๑(๑-๐-๒) 
                    โรงเก็บอากาศยาน (Aircraft Hangar, Ground Handling and Safety   
  Precaution) 

เงื่อนไขรายวิชา : ไม่มี 
Course Condition : None 

วัตถุประสงค์รายวิชา เพ่ือให้ 
 ๑. เข้าใจข้ันตอนการปฏิบัติด้านนิรภัย ความปลอดภัย และความปลอดภัยของโรงเก็บอากาศยาน 
และสิง่อ านวยความสะดวกด้านงานบริการภาคพื้นดิน 
 ๒. เข้าใจการฝึกอบรมด้านนิรภัย ความปลอดภัย และการปอ้งกันอันตรายที่อาจเกิดข้ึนในโรงเก็บ
อากาศยานและบริการภาคพื้นดิน 
 ๓. ตระหนกัถึงความส าคัญในการปฏิบัติงานด้านความปลอดภัย และความส าคัญในการปฏิบัติงาน
การบริการภาคพื้นดิน 



๙๙ 
 
สมรรถนะรายวิชา 
 แสดงความรู้เกี่ยวกับการ ป้องกันอันตรายอันเกิดจากไฟฟ้า แก๊ส และวัตถุทางเคมีต่าง ๆ ที่อาจจะ
เกิดอันตรายจากการปฏิบัติงานทางด้านภาคพื้น และโรงเก็บอากาศยาน 
ค าอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาเกี่ยวกับข้ันตอนการปฏิบัติงานด้านนิรภัยและความปลอดภัยของในโรงเก็บอากาศยาน และ
สิ่งอ านวยความสะดวกด้านงานบริการภาคพื้น การฝึกอบรมด้านนิรภัยและความปลอดภัย และการป้องกัน
อันตรายที่อาจจะเกิดในโรงเก็บอากาศยานและการบริการภาคพื้น 
 

๒๐๖๒๘๓๐๖  การซ่อมโครงสร้างของอากาศยาน (Aircraft Structure Repair) ๒(๑-๓-๕) 
 เงื่อนไขรายวิชา : ไม่มี 
 Course Condition : None 

วัตถุประสงค์รายวิชา เพ่ือให้ 
 ๑. มีความเข้าใจหลักการการซ่อมและปรบัปรุงแก้ไข การปอ้งกันการเสียหาย อายุของการล้าตัวค่า
     ความแข็งแรง และการคงรูป  
 ๒. มีความเข้าใจวิธีการและหลักการซ่อมโครงสร้างโมโนค๊อก เซมิโมโนค๊อก และ ระบบงานโครง  
     ถักแบบต่าง ๆ  

๓. มีความเข้าใจวิธีการและหลกัการซ่อมผิวล าตัวอากาศยานแบบผิวทีป่ราศจากความเค้น และ  
     แบบที่มีความเค้นกระท า  
 ๔. เลือกใช้ เครือ่งมอื อุปกรณ์ และวัสดุทีจ่ะน ามาซ่อมแซมช้ินส่วนอากาศยานได้อย่างถูกต้อง 
 ๕. มีเจตคติและกิจนสิัยที่ดีในการท างานด้วยความอดทน ปลอดภัย ผลงานประณีตเรียบร้อย   
     ละเอียด รอบคอบ เป็นระเบียบ สะอาด ตรงต่อเวลา มีความซื่อสัตย์ รบัผิดชอบ และรกัษา  
     สภาพแวดล้อม 
สมรรถนะรายวิชา 
 ๑. แสดงความรู้เกี่ยวกับ หลักการและวิธีการซ่อมเพื่อเสริมและรกัษาไว้ซึ่งค่าความแข็งแรงของ     
     โครงสร้างทีเ่ช่ือมั่นต่อความปลอดภัย เช่น ความเค้น ความเครียด การโก่งตัว การโค้งงอ การ  
     ดัด การกด การเฉือน การบิด การดึง และการกระท าด้วยความเค้นรอบวงแหวน  
 ๒. ปฏิบัติงานและเลือกใช้วัสดุ เครื่องมือ อปุกรณ์ ที่ใช้ซ่อมแซมโครงสร้างอากาศยาน  
ค าอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับหลักการและวิธีการซ่อม ตลอดจนการใช้เครื่องมือ อุปกรณ์ ที่เหมาะสม
และจ าเป็น ในงานโครงสร้างอากาศยาน ที่มีผลต่อตัวอากาศยานในด้านความเค้นและความเครียด  ภาระ
ตามแกน มอดูลัสความยืดหยุ่น กฎทั่วไปของฮุค ความแข็งเกร็งและความอ่อนตัว อัตราส่วนปัวซอง 
พฤติกรรมของความเค้นและความเครียดของวัสดุเหนียวและเปราะ คานอินดีเทอร์มิเนต ชนิดสถิต ความ
เข้มข้นของความเค้น การบิด วิธีพื้นที่ของโมเมนต์ ภาระตามขวาง การเปลี่ยนแปลงความเค้นและ



๑๐๐ 
 

ความเครียด การออกแบบคาน การโก่งของเสา การแอนตัวของคาน ฝึกและปฏิบัติการ ถอดประกอบ การ
จัดปรับ และการซ่อมโครงสร้างอากาศยาน ตามแบบโครงร่าง การตรวจและทดสอบ ตามคู่มือการซ่อม
บ ารุงของผู้ผลิต 

๒๐๖๒๘๓๐๗    ระบบไฟฟ้าท่ัวไปอากาศยาน (Aircraft Electrical Systems) ๒(๑-๓-๕) 
เงื่อนไขรายวิชา : ไม่มี 
Course Condition : None 

วัตถุประสงครายวิชา เพือ่ให ้
 ๑. มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับระบบไฟฟ้าทั่วไปอากาศยาน 
 ๒. มีทักษะในการท างานในระบบแหลง่จ่ายไฟฟ้าแบบต่าง ๆ 
 ๓. มีเจตคติและกจินสิัยที่ดีในการท างานด้วยความอดทน ปลอดภัย ผลงานประณีตเรียบร้อย   
     ละเอียด รอบคอบ เป็นระเบียบ สะอาด ตรงต่อเวลา มีความซื่อสัตย์ รบัผิดชอบ และรกัษา  
     สภาพแวดล้อม 
สมรรถนะรายวิชา 

๑. แสดงความรู้เกี่ยวกับหลักการของระบบไฟฟ้าทั่วไปอากาศยาน 
๑. มีทักษะการท างานในระบบแหล่งจ่ายไฟฟ้าแบบต่าง ๆ      
๒. สามารถท าการบ ารุงรักษาความปลอดภัยของระบบแหล่งจ่ายไฟฟ้าในอากาศยาน 

ค าอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับหลักการของระบบไฟฟ้าทั่วไปอากาศยาน และการควบคุมอปุกรณ์ต่าง ๆ 
ระบบแหล่งจ่ายไฟฟ้าแบบต่าง ๆ  ระบบเครือ่งมอืวัดทางไฟฟ้า ระบบไฟฟ้าเพื่อการเดินอากาศ การ
บ ารุงรักษาความปลอดภัยของระบบแหล่งจ่ายไฟฟ้าในอากาศยานโดยรวม 
 

๒๐๖๒๘๓๐๘   ระบบใบพัดของอากาศยาน (Aircraft Propellers)  ๒(๑-๓-๕) 
  เงื่อนไขรายวิชา : ไม่มี 

Course Condition : None 
วัตถุประสงครายวิชา เพือ่ให ้
 ๑. มีความรู้ความเข้าใจทฤษฎีว่าด้วยใบพัดอากาศยาน  
 ๒. มีความรู้ความเข้าใจผลข้างเคียงของแรงที่กระท าต่อตัวใบพัด 
 ๓. มีเจตคติและกจินสิัยที่ดีในการท างานด้วยความอดทน ปลอดภัย ผลงานประณีตเรียบร้อย   
     ละเอียด รอบคอบ เป็นระเบียบ สะอาด ตรงต่อเวลา มีความซื่อสัตย์ รบัผิดชอบ และรกัษา 
     สภาพแวดล้อม 
 
 



๑๐๑ 
 
สมรรถนะรายวิชา 

๑. แสดงความรู้เกี่ยวกับใบพัดอากาศยาน 
๒. ปฏิบัติการ ติดตั้งและซ่อมบ ารงุ ใบพัดอากาศยานในรปูแบบต่างๆได ้ 

ค าอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาและปฏิบัตเิกี่ยวกับหลกัการ และทฤษฎีว่าด้วยใบพัดอากาศยาน: ความส าคัญของวัสดุใบพัด 
ผลกระทบของมุมสูง-มุมต่ า ของใบพัด ระยะพิตช์ และความเร็วรอบการหมุน ความเข้าใจเกี่ยวกบัการ
เคลื่อนตัวของใบพัด ผลข้างเคียงของแรงที่กระท าต่อตัวใบพดั: แรงทางด้านอากาศพลศาสตร์ แรงหนีศูนย์ 
แรงบิดและแรงต้าน ผลกระทบในทิศทางของการไหลอากาศสัมพัทธ์ และมุมกระทบของใบพัด รูปลักษณ์ 
องค์ประกอบและชนิดของใบพัดอากาศยาน: ชนิดของใบพัด ระยะพิตช์แบบคงที่ และการปรับค่า
ภาคพื้นดิน ระยะพิตช์แบบควบคุมได้ และค่าความเร็วคงที่  
 

๒๐๖๒๘๓๐๙    ระบบหล่อลื่นของอากาศยาน (Aircraft Lubrication)  ๒(๒-๐-๔) 
เงื่อนไขรายวิชา : ไม่มี 
Course Condition : None 

วัตถุประสงครายวิชา เพือ่ให ้
  ๑. มีความรู้ความเข้าใจหลักการท างานและโครงสร้างที่ส าคัญของระบบกรอง 
  ๒. มีความรู้ความเข้าใจหลักการท างานและโครงสร้างที่ส าคัญของระบบปั้ม 

๓. มคีวามรู้ความเข้าใจหลกัการท างานและโครงสร้างทีส่ าคัญของระบบการปรบั 
    ค่าความดันและ อุปกรณ์การอ่านค่าปริมาณและความดนั 

 ๔. มีเจตคติและกิจนสิัยที่ดีในการท างานด้วยความอดทน ปลอดภัย ผลงานประณีตเรียบร้อย  
     ละเอียด รอบคอบ เป็นระเบียบ สะอาด ตรงต่อเวลา มีความซื่อสัตย์ รบัผิดชอบ และรกัษา 
     สภาพแวดล้อม 
สมรรถนะรายวิชา 
 ๑. แสดงความรู้เกี่ยวกับหลักการท างานและโครงสร้างทีส่ าคัญของระบบกรอง 
 ๒. แสดงความรู้เกี่ยวกับหลักการท างานและโครงสร้างที่ส าคัญของระบบปั้ม การปรับค่าความดัน 
         และอุปกรณ์การอ่านค่าปริมาณและความดัน 
ค าอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาเกี่ยวกับหลักการพื้นฐานแนวทางปฏิบัติ หลักการท างานและโครงสร้างทีส่ าคัญของระบบ
กรองเปียกและแห้งพื้นฐานแนวทางปฏิบัติ หลักการท างานและโครงสร้างทีส่ าคัญของระบบปั้มความดัน 
สเคเวนจ์ปั้ม หล่อเย็นน้ ามันเครื่อง ตัวปรับการหล่อเย็นน้ ามนัเครื่อง ถังบรรจุน้ ามันเครือ่ง วาล์วระบาย
ความดัน วาล์วกันกลับ ตัวไส้กรองน้ ามันเครื่อง และระบบถ่ายเท หลกัการพื้นฐานแนวทางปฏิบัติ หลกัการ
ท างานและโครงสร้างทีส่ าคัญของระบบการปรับค่าความดันและอุปกรณ์การอ่านค่าปริมาณและความดัน 



๑๐๒ 
 

๒๐๖๒๘๓๑๐    ระบบปรับความดันและอุณหภูมิของอากาศยาน         ๒(๑-๓-๕) 

(Aircraft Pneumatic and Air Systems) 
เงื่อนไขรายวิชา : ไม่มี 
Course Condition : None 

วัตถุประสงครายวิชา เพือ่ให ้
 ๑. มีความรู้ความเข้าใจการท างานของสภาวะแวดล้อมของแก๊ส 
 ๒. มีความรู้ความเข้าใจการควบคุมค่าความช้ืนสัมพัทธ์ การให้ความร้อนและการ 
         หล่อเย็น 
 ๓. มีทักษะในการใช้อุปกรณ์ในการควบคุมต่างๆ 
 ๔. มีเจตคติและกิจนสิัยที่ดีในการท างานด้วยความอดทน ปลอดภัย ผลงานประณีตเรียบร้อย  
     ละเอียด รอบคอบ เป็นระเบียบ สะอาด ตรงต่อเวลา มีความซื่อสัตย์ รบัผิดชอบ และรกัษา 
     สภาพแวดล้อม 
สมรรถนะรายวิชา 
 ๑. แสดงความรู้เกี่ยวกับการท างานของสภาวะแวดล้อมของแก๊ส 
 ๒. แสดงความรู้เกี่ยวกับหลักการ การควบคุมค่าความช้ืนสัมพัทธ์ การให้ความร้อนและการหล่อเย็น 
 ๓. สามารถปฏิบัติการใช้อุปกรณ์ในการควบคุมต่าง ๆ 
ค าอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาและปฏิบัตเิกี่ยวกับหลกัการ การท างานของสภาวะแวดล้อมของแก๊สดีและแกส๊เสีย การ
ควบคุมค่าความช้ืนสัมพัทธ์ การให้ความรอ้นและการหล่อเยน็และการควบคุมการหมุนเวียนของอากาศด้วย
อุปกรณ์ที่ส าคัญและเกี่ยวข้อง  
 

๒๐๖๒๘๓๑๑ ระบบสตาร์ทและประวัติเครื่องยนต์แก็สเทอร์ไบน์            ๒(๒-๐-๔) 
          (Fundamental of Gas Turbine Engine and Starting Systems)  

        เงื่อนไขรายวิชา : ไม่มี 
                   Course Condition : None 
วัตถุประสงครายวิชา เพือ่ให ้
 ๑. มีความรู้ความเข้าใจหลักการพื้นฐานและความสัมพันธ์ระหว่างแรง งาน ก าลัง พลังงานความเร็ว 
     และอัตราเร่ง 
  ๒. มีความรู้ความเข้าใจโครงสร้างเบื้องต้นที่แสดงถึงความสัมพันธ์ที่เกี่ยวข้องกัน 
              ของเครื่องยนต์แกส๊เทอร์ไบน์แบบต่าง ๆ 
 ๓. มีเจตคติและกิจนสิัยที่ดีในการท างานด้วยความอดทน ปลอดภัย ผลงานประณีตเรียบร้อย  
     ละเอียด รอบคอบ เป็นระเบียบ สะอาด ตรงต่อเวลา มีความซื่อสัตย์ รบัผิดชอบ และรกัษา 
     สภาพแวดล้อม 



๑๐๓ 
 
สมรรถนะรายวิชา 
 ๑. แสดงความรู้เกี่ยวกับเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างแรง งาน ก าลัง พลงังาน ความเร็ว และอัตรา
     เร่ง 
 ๒. แสดงความรู้เกี่ยวกับหลักการโครงสร้างเบื้องต้นที่แสดงถึงความสัมพันธ์ทีเ่กี่ยวข้องกันของ   
         เครื่องยนต์แกส๊เทอร์ไบน์แบบต่างๆ 
ค าอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับหลักการ พื้นฐานและความสัมพันธ์ระหว่างแรง งาน ก าลัง พลังงาน 
ความเร็ว และอัตราเร่ง ที่มีผลต่อการท างานของแก๊สเทอร์ไบน์ ค าจ ากัดความและการประยุกต์ใช้ต่อการ
ท างานของเครื่องยนต์  แก๊สเทอร์ไบน์ โครงสร้างเบื้องต้นที่แสดงถึงความสัมพันธ์ที่ เกี่ยวข้องกันของ
เครื่องยนต์แก๊สเทอรไ์บน์แบบต่าง ๆ  ทฤษฎีที่เกี่ยวข้องและสภาพเงื่อนไขในการประยุกต์ของการท างานของ
เครื่องยนต์ด้านผลของแรงขับต่าง ๆ  

๒๐๖๒๘๓๑๒   การติดต่อสื่อสารของอากาศยานและระบบช่วยน าร่อง     ๒(๑-๓-๕) 
  (Aircraft Radio and Radio Navigation Systems) 
                    เงื่อนไขรายวิชา : ไม่มี 
                    Course Condition : None 
วัตถุประสงครายวิชา เพือ่ให ้
 ๑. มีความรู้ความเข้าใจระบบช่วยน าร่อง ระบบเสาอากาศ ระบบรับ-สง่สญัญาณระบบความถี่สูง  
     แบบต่างๆ 
 ๒. มีความรู้ความเข้าใจหลักการท างานด้านการติดต่อสื่อสารของอากาศยาน ระบบเสา       
     อากาศระบบรับ-สง่สญัญาณ อุปกรณ์น ารอ่งของอากาศยาน 
 ๓. ปฏิบัติงานด้านการติดต่อสื่อสารของอากาศยาน และระบบช่วยน าร่อง 
 ๓. มีเจตคติและกิจนสิัยที่ดีในการท างานด้วยความอดทน ปลอดภัย ผลงานประณีตเรียบร้อย  
     ละเอียด รอบคอบ เป็นระเบียบ สะอาด ตรงต่อเวลา มีความซื่อสัตย์ รบัผิดชอบ และรกัษา 
     สภาพแวดล้อม   
สมรรถนะรายวิชา 
 ๑. แสดงความรู้เกี่ยวกับหลักการระบบช่วยน าร่อง ระบบเสาอากาศ ระบบรับ-ส่งสัญญาณ ระบบ 
         ความถ่ีสูงแบบต่างๆ 
 ๒. แสดงความรู้เกี่ยวกับระบบเสาอากาศ ระบบรับ-ส่งสัญญาณ อุปกรณ์น าร่องของอากาศยาน 
 ๓. ปฏิบัติงานด้านการติดต่อสื่อสารของอากาศยานและระบบช่วยน าร่อง ระบบเสาอากาศ ระบบ  
     รับส่งสัญญาณ ระบบความถ่ีสูงแบบต่าง ๆ 
 
 



๑๐๔ 
 

ค าอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาและปฏิบัตเิกี่ยวกับหลกัการ ท างานด้านการติดต่อสื่อสารของอากาศยานและระบบช่วยน า
ร่อง ระบบเสาอากาศ ระบบรบั-สง่สญัญาณ ระบบความถ่ีสงูแบบต่างๆ อุปกรณ์น าร่องของอากาศยาน ฝึก
และปฏิบัตเิกี่ยวกับหลักการท างานด้านการติดต่อสือ่สารของอากาศยานและระบบช่วยน าร่อง ระบบเสา
อากาศ ระบบรับ-ส่งสัญญาณ ระบบความถ่ีสูงแบบต่างๆ อุปกรณ์น าร่องของอากาศยาน     
    
๒๐๖๒๘๔๐๑  ทฤษฎีว่าด้วยโรงฝึกงานของอากาศยานและการวัด  ๑(๑-๐-๒) 

(Principles of Aircraft Workshop and Measuring) 
เงื่อนไขรายวิชา : ไม่มี 
Course Condition : None 

วัตถุประสงค์รายวิชา เพ่ือให้   
  ๑. มีความเข้าใจ เกี่ยวกับเครื่องมือพื้นฐาน เช่น เครือ่งมอืประจ าตัว อุปกรณ์เครื่องใช้ เพื่อการ  
     ซ่อมบ ารงุอย่างถูกต้องเที่ยงตรง และให้เข้าใจในหน้าที่ของเครือ่งมอืเครือ่งใช้เหล่าน้ัน ใหเ้กิด 
     ประสบการณ์ที่ดีที่เหมาะสม 
  ๒. มีเจตคติและกจินสิัยที่ดีในการท างานด้วยความอดทน ปลอดภัย ผลงานประณีตเรียบร้อย  
     ละเอียด รอบคอบ เป็นระเบียบ สะอาด ตรงต่อเวลา มีความซื่อสัตย์ รบัผิดชอบ และรกัษา 
     สภาพแวดล้อม  
สมรรถนะรายวิชา 
 แสดงความรูเ้กี่ยวกับภาคปฏิบัตกิ่อน และหลงัลงมือปฏิบัติการซ่อมบ ารงุอากาศยานและการวัด 
ค าอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาเกี่ยวกับระบบงานตัดและเสรมิประกอบ งานวัดสอบเทียบช้ินงาน งานบัดกรี งานตีอัดข้ึนรปู 
และกระบวนการทางความร้อนเพือ่ปรับคุณสมบัติโลหะ งานโลหะแผ่น งานเครื่องจักรกล งานระบบสายไฟ
และเคเบิ้ล งานท่อ ภาพรวมงานซ่อมบ ารงุโครงร่างอากาศยาน การบ ารงุรักษาล้อและยาง การปรบัเครื่อง
สมดุลทางอากาศพลศาสตร ์
 

๒๐๖๒๘๔๐๒   โครงสร้างของอากาศยาน (Aircraft Structures)  ๒(๑-๓-๕) 
เงื่อนไขรายวิชา : ไม่มี 
Course Condition : None 

วัตถุประสงค์รายวิชา เพ่ือให้   
 ๑. มีความเข้าใจในหลักการออกแบบเบื้องต้น ของการป้องกันการเสียหาย อายุของการล้าตัว 
              ค่าความแข็งแรง และการคงรูป  
 ๒. มีความเข้าใจในกระบวนการคงรปู วิธีการเพิ่มความแข็งแรงของพื้นผิวตลอดทั้งล าตัวของ      
         อากาศยาน รวมทั้งวิธีการป้องกันการเกิดการสั่น และการป้องกันอุณหภูมสิูง 



๑๐๕ 
 
 ๓. มีความเข้าใจในหลักการการซ่อมและปรับปรงุแก้ไข การป้องกันการเสียหาย อายุของการล้าตัว
     ค่าความแข็งแรง และการคงรูป  
 ๔. มีความเข้าใจวิธีการและหลกัการซ่อมโครงสร้างโมโนค๊อก เซมิโมโนค๊อก และ ระบบงานโครง  
     ถักแบบต่างๆ  
 ๕. มีความเข้าใจวิธีการและหลกัการซ่อมผิวล าตัวอากาศยานแบบผิวทีป่ราศจากความเค้น และ  
     แบบที่มีความเค้นกระท า  
 ๖. มีเจตคติและกิจนสิัยที่ดีในการท างานด้วยความอดทน ปลอดภัย ผลงานประณีตเรียบร้อย  
     ละเอียด รอบคอบ เป็นระเบียบ สะอาด ตรงต่อเวลา มีความซื่อสัตย์ รบัผิดชอบ และรกัษา  
     สภาพแวดล้อม 
สมรรถนะรายวิชา 
 ๑. แสดงความรู้เกี่ยวกับค่าความแข็งแรงของโครงสร้างที่เช่ือมั่นต่อความปลอดภัย เช่น ความเค้น 
ความเครียด การโกง่ตัว การโค้งงอ การดัด การกด การเฉือน การบิด การดึง และการกระท าด้วยความเค้น
รอบวงแหวน  
 ๒. ปฏิบัติการซ่อมเพื่อเสริมและรักษาไว้ซึ่งค่าความแข็งแรงของโครงสร้างทีเ่ช่ือมั่นต่อความ
ปลอดภัย  
ค าอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับ แนวคิดเชิงวิศวกรรมของโครงสร้างอากาศยานในด้านความเค้นและ
ความเครียด ภาระตามแกน มอดูลัสความยืดหยุ่น กฎทั่วไปของฮุค ความแข็งเกร็งและความอ่อนตัว 
อัตราส่วนปัวซอง พฤติกรรมของความเค้นและความเครียดของวัสดุเหนียวและเปราะ คานอินดีเทอร์มิเนต
ชนิดสถิต ความเข้มข้นของความเค้น การบิด วิธีพื้นที่ของโมเมนต์ ภาระตามขวาง การแปลงความเค้นและ
ความเครียด การออกแบบคาน การโก่งของคาน เสา ฝึกและปฏิบัติการซ่อม ตลอดจนการใช้เครื่องมือ 
อุปกรณ์ ที่เหมาะสมและจ าเป็น ในงานโครงสร้างอากาศยาน ที่มีผลต่อตัวอากาศยานในด้านความเค้นและ
ความเครียด ภาระตามแกน มอดูลัสความยืดหยุ่น กฎทั่วไปของฮุค ความแข็งเกร็งและความอ่อนตัว 
อัตราส่วนปัวซอง พฤติกรรมของความเค้นและความเครียดของวัสดุเหนียวและเปราะ คานอินดีเทอร์มิเนต 
ชนิดสถิต ความเข้มข้นของความเค้น การบิด วิธีพื้นที่ของโมเมนต์ ภาระตามขวาง การเปลี่ยนแปลงความ
เค้นและความเครียด การออกแบบคาน การโก่งของเสา การแอนตัวของคาน 
 
 
 
 
 
 



๑๐๖ 
 

๒๐๖๒๘๔๐๓    ชิ้นส่วนโลหะของอากาศยาน (Aircraft Material)   ๒(๑-๓-๕) 
เงื่อนไขรายวิชา : ไม่มี 
Course Condition : None 

วัตถุประสงค์รายวิชา เพ่ือให้  
 ๑. มีความเข้าใจในทฤษฎีพื้นฐานประเภทของโลหะเหล็กและโลหะไม่ใช่เหล็ก พร้อมทัง้วัสดุ 
     ประสม   
 ๒. เข้าใจกระบวนการทางความร้อน และอทิธิพลทางความรอ้นต่อปรมิาณธาตุเจือในโลหะ  
 ๓. เข้าใจหลักการ ชนิด หน้าที่ของช้ินส่วนมาตรฐานอากาศยานในผลการทดสอบทางกล ทาง 
               แม่เหล็กไฟฟ้า และการกัดกร่อน 
 ๔. ปรับแตง่ช้ินส่วนโลหะตามแบบช้ินส่วนอากาศยาน และถอดประกอบ วัดตรวจสอบปรบัแต่ง  
     ช้ินส่วน และบ ารุงรักษาอากาศยาน  
 ๕. มีเจตคติและกจินิสัยที่ดีในการท างานด้วยความอดทน ปลอดภัย ผลงานประณีตเรียบร้อย  
     ละเอียด รอบคอบ เป็นระเบียบ สะอาด ตรงต่อเวลา มีความซื่อสัตย์ รบัผิดชอบ และรกัษา 
     สภาพแวดล้อม 
สมรรถนะรายวิชา 
 ๑. แสดงความรู้เกี่ยวข้องกบัวัสดุ ท าให้ตรวจสอบความเหมาะสมในการใช้งานของแต่ละช้ินส่วนใน 
     อากาศยาน 
 ๒. ปรับแตง่ช้ินงานโลหะตามแบบช้ินส่วนอากาศยาน 
 ๓. ถอดประกอบ วัดตรวจสอบปรบัแต่งช้ินส่วนและบ ารงุรกัษาอากาศยาน 
ค าอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาและปฏิบัตเิกี่ยวกับ หลักมูลของกระบวนการไดม้าซึ่งโลหะ อโลหะ อิทธิพลของธาตุเจอืปน 
และโลหะผสม แผนภาพของการเปลี่ยนเฟสในโลหะ จ าแนกอิทธิพลทางความร้อนของโลหะอะลมูิเนียม
ผสม และวัสดปุระสม คุณสมบัติของสารประกอบเรซิน สารประกอบเส้นใยไฟเบอร์ สารประกอบทางเคมี
ของยางธรรมชาติและยางสังเคราะห์ กระบวนการทดสอบแบบท าลายและไม่ท าลาย ฝึกและปฏิบัติงานท่อ 
การข้ึนรปู การตัด การเจาะ การเช่ือม  โดยปฏิบัติตามแบบโครงร่าง การตรวจและทดสอบ ตามคู่มือการ
ซ่อมบ ารุงของผูผ้ลิต 
 
 
 
 
 
 



๑๐๗ 
 
๒๐๖๒๘๔๐๔   น้ าหนักและการถ่วงดุลของอากาศยาน (Aircraft Weight and Balance)๑(๑-๐-๒) 

เงื่อนไขรายวิชา : ไม่มี 
Course Condition : None 

วัตถุประสงครายวิชา เพือ่ให ้
 ๑. มีความเข้าใจทฤษฎีพื้นฐานน้ าหนักและการถ่วงดลุของอากาศยาน 
 ๒. มีทักษะตามขั้นตอนกระบวนการถ่วงดุลของอากาศยาน 
 ๓. มีเจตคติและกิจนสิัยที่ดีในการท างานด้วยความอดทน ปลอดภัย ผลงานประณีตเรียบร้อย  
     ละเอียด รอบคอบ เป็นระเบียบ สะอาด ตรงต่อเวลา มีความซื่อสัตย์ รบัผิดชอบ และรกัษา 
     สภาพแวดล้อม 
สมรรถนะรายวิชา 
 ๑. แสดงความรู้เกี่ยวกับหลักการพื้นฐานน้ าหนักและการถ่วงดุลของอากาศยาน      
 ๒. แสดงความรู้เกี่ยวกับข้ันตอนกระบวนการถ่วงดลุของอากาศยานและการปรบัแก้การไม่สมดลุ 
ค าอธิบายรายวิชา 

ศึกษาทฤษฎีเกี่ยวกับพื้นฐานน้ าหนักและการถ่วงดลุของอากาศยาน กฎเกณฑ์การถ่วงดุลและการ
ปรับแก้ ข้ันตอนกระบวนการถ่วงดลุของอากาศยานแบบปกีติดล าตัวภายในโรงเกบ็  

 
๒๐๖๒๘๔๐๕    การเชื่อมต่อของระบบไฟฟ้าอากาศยาน             ๒(๑-๓-๕) 

(Aircraft Electrical Cables and Connectors) 
เงื่อนไขรายวิชา : ไม่มี 
Course Condition : None 

วัตถุประสงครายวิชา เพือ่ให ้
 ๑. มีความรู้ความเข้าใจในเรื่อง รหัสที่บ่งบอกคุณสมบัติและหน้าที่ของสายไฟและอุปกรณ์ส่วนควบใน
     อากาศยาน 
 ๒. มีทักษะ ของระบบไฟฟ้าอากาศยาน 
 ๓. มีเจตคติและกิจนสิัยที่ดีในการท างานด้วยความอดทน ปลอดภัย ผลงานประณีตเรียบร้อย  
     ละเอียด รอบคอบ เป็นระเบียบ สะอาด ตรงต่อเวลา มีความซื่อสัตย์ รบัผิดชอบ และรกัษา 
     สภาพแวดล้อม 
สมรรถนะรายวิชา 
 ๑. แสดงความรู้เกี่ยวกับรหัสที่บ่งบอกคุณสมบัติและหน้าที่ของสายไฟ และอุปกรณ์ส่วนควบคุมใน 
         อากาศยาน 
 ๒. แสดงความรู้เกี่ยวกับ การตัด ต่อ และซ่อมแซม ของระบบไฟฟ้าอากาศยาน 
 



๑๐๘ 
 

ค าอธิบายรายวิชา 
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับ รหัส เช่น รหัสสี รหัสตัวเลข ที่บ่งบอกคุณสมบัติและหน้าที่ของสายไฟและ

อุปกรณ์ส่วนควบในอากาศยาน รวมถึงการตัด การต่อ และการซ่อมแซม ระบบการเช่ือมต่อของระบบไฟฟ้า
อากาศยาน  
 

๒๐๖๒๘๔๐๖   ระบบการจุดระเบิดของอากาศยาน (Aircraft Ignition Systems) ๒(๑-๓-๕) 
เงื่อนไขรายวิชา : ไม่มี 
Course Condition : None 

วัตถุประสงครายวิชา เพือ่ให ้
 ๑. มีความรู้ความเข้าใจทฤษฎีว่าด้วยการจุดระเบิดด้วยวิธีการแบบต่างๆ  
 ๒. มีความรู้ความเข้าใจระบบการปอ้งกันและการเตรียมความพร้อมของการจุดระเบิด 
 ๓. มีเจตคติและกิจนสิัยที่ดีในการท างานด้วยความอดทน ปลอดภัย ผลงานประณีตเรียบร้อย  
     ละเอียด รอบคอบ เป็นระเบียบ สะอาด ตรงต่อเวลา มีความซื่อสัตย์ รบัผิดชอบ และรกัษา 
     สภาพแวดล้อม 
สมรรถนะรายวิชา 
 ๑. แสดงความรู้เกี่ยวกับการจุดระเบิดด้วยวิธีการแบบต่างๆ 
 ๒. ตรวจสอบปรับแกร้ะบบจุดระเบิดแบบต่าง ๆ 
ค าอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาและปฏิบัตเิกี่ยวกับ ทฤษฎีว่าด้วยการจุดระเบิดด้วยระบบแม็กนโีต การจุดระเบิดด้วย
แบตเตอรี่ ระบบการหล่อลื่น ระบบจุดระเบิดแบบใช้ตัวช่วย ระบบใช้แรงดันต่ า และแรงดันสงู ระบบการ
ป้องกันและการเตรียมความพร้อมของการจุดระเบิด สมรรถนะของระบบหัวเทียน การตรวจสอบปรับแก้
ระบบจุดระเบิด  
 

๒๐๖๒๘๔๐๗    ระบบควบคุมเชื้อเพลิงในเครื่องยนต์อากาศยาน   ๑(๑-๐-๒) 

(Aircraft Induction and Fuel Control Systems) 
เงื่อนไขรายวิชา : ไม่มี 
Course Condition : None 

วัตถุประสงครายวิชา เพือ่ให ้
 ๑. มีความรู้ความเข้าใจหลักการทีส่ าคัญของระบบเช้ือเพลิง 
 ๒. มีความรู้ความเข้าใจหลักการหล่อเย็นของเครื่องยนต ์
 ๓. มีเจตคติและกิจนสิัยที่ดีในการท างานด้วยความอดทน ปลอดภัย ผลงานประณีตเรียบร้อย  
     ละเอียด รอบคอบ เป็นระเบียบ สะอาด ตรงต่อเวลา มีความซื่อสัตย์ รบัผิดชอบ และรกัษา 
     สภาพแวดล้อม 



๑๐๙ 
 
สมรรถนะรายวิชา 
 ๑. แสดงความรู้เกี่ยวกับหลักการที่ส าคัญของระบบเช้ือเพลงิ  
 ๒. แสดงความรู้เกี่ยวกับหลักการหล่อเย็นของเครื่องยนต ์
ค าอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาเกี่ยวกับหลักการที่ส าคัญของระบบเช้ือเพลงิ: การเหนี่ยวน า ระบบไอเสีย และระบบการหลอ่
เย็น ลักษณะโครงสร้างและการท างานของการเหนี่ยวน าเช้ือเพลิง ระบบท่อไอดี หลักการหล่อเย็นของ
เครื่องยนต์: อากาศและของเหลว และประสิทธิภาพการหล่อเย็น อุปกรณ์เรดิเอเตอร์ ระบบน้ าหล่อเย็น  
และการต่อเข้าด้วยกันของระบบท่อ ชนิดและลักษณะของสารหล่อเย็น อุปกรณ์ถ่ายเทความร้อน  
 
๒๐๖๒๘๔๐๘    ระบบซ่อมใหญ่และการตรวจสอบแบบไม่ท าลาย   ๒(๑-๓-๕) 
                    ของเครื่องยนต์ลูกสูบอากาศยาน  

  (Aircraft Piston Engine Non – Destructive Testing)     
เงื่อนไขรายวิชา : ไม่มี 
Course Condition : None 

วัตถุประสงครายวิชา เพือ่ให ้
 ๑. มีความรู้ความเข้าใจระบบการท างาน การควบคุมการปรบัค่าในระบบซ่อมใหญ ่
 ๒. มีความรู้ความเข้าใจข้ันตอนและวิธีการการถอดประกอบช้ินส่วนภายในตัวเครื่องยนต์ 
 ๓. มีเจตคติและกิจนสิัยที่ดีในการท างานด้วยความอดทน ปลอดภัย ผลงานประณีตเรียบร้อย  
     ละเอียด รอบคอบ เป็นระเบียบ สะอาด ตรงต่อเวลา มีความซื่อสัตย์ รบัผิดชอบ และรกัษา 
     สภาพแวดล้อม 
สมรรถนะรายวิชา 
 ๑. แสดงความรู้เกี่ยวกับงานด้านระบบการท างาน การควบคุมการปรบัค่าในระบบซ่อมใหญ่เ  
     ครื่องยนต์อากาศยาน 
 ๒. ปฏิบัติตามข้ันตอนและวิธีการการถอดประกอบช้ินส่วนภายในตัวเครื่องยนต ์
ค าอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับ ระบบการท างาน การควบคุมการปรับค่า หลักการท างาน การสตาร์ท
เครื่องยนต์ ศึกษาสมรรถนะ และข้อบกพร่องของเครื่องยนต์ ข้ันตอนและวิธีการการถอดประกอบช้ินส่วน
ภายในตัวเครื่องยนต์ ทดสอบการท างานหลังจากการซ่อมใหญ่เครื่องยนต์ หลักการตรวจสอบแบบไม่
ท าลายของช้ินส่วนเครื่องยนต์ลูกสูบอากาศยาน 
 
 
 



๑๑๐ 
 

๒๐๖๒๘๔๐๙   การท างานและการติดตั้งระบบควบคุมเชื้อเพลิง    ๒(๑-๓-๕) 
                   ระบบหล่อลื่นเครื่องยนต์แก๊สเทอร์ไบน์  

           (Gas turbine Lubrication, Fuel Control, Installation and Operation)   
  เงื่อนไขรายวิชา : ไม่มี 

         Course Condition : None 
วัตถุประสงครายวิชา เพือ่ให ้
 ๑. มีความรู้ความเข้าใจคุณลักษณะของสารหล่อลื่นและระบบที่เกี่ยวข้อง 
 ๒. มีความรู้ความเข้าใจการท างานและการติดตั้งระบบควบคุมเช้ือเพลิง ในระบบ 
         เครื่องยนต์แกส๊เทอร์ไบน ์
 ๓. มีเจตคติและกิจนสิัยที่ดีในการท างานด้วยความอดทน ปลอดภัย ผลงานประณีตเรียบร้อย  
     ละเอียด รอบคอบ เป็นระเบียบ สะอาด ตรงต่อเวลา มีความซื่อสัตย์ รบัผิดชอบ และรกัษา 
     สภาพแวดล้อม 
สมรรถนะรายวิชา 
 ๑. แสดงความรู้เกี่ยวกับคุณลักษณะของสารหล่อลื่นและระบบที่เกี่ยวข้อง 
 ๒. ท างานและการติดตั้งระบบควบคุมเช้ือเพลงิ ในระบบเครือ่งยนต์แก๊สเทอร์ไบน ์
ค าอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับ การจ าแนกและคุณลักษณะของสารหล่อลื่นและระบบที่เกี่ยวข้อง ศึกษา
การท างานและการติดตั้งระบบควบคุมเช้ือเพลิง ในระบบเครื่องยนต์แก๊สเทอร์ไบน์ หน้าที่และความส าคัญ
ของอุปกรณ์ประกอบการท างานและการติดตั้งระบบควบคุมเช้ือเพลิง ระบบหล่อลื่นเครื่องยนต์แก๊สเทอร์
ไบน์  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๑๑ 
 
๑๙.๔  ฝึกประสบการณ์ทักษะวิชาชีพ 

๒๐๖๒๘๕๐๑    การฝึกอากาศยานเฉพาะแบบ           ๔(*-*-*) 
(Aircraft Type On Job Training) 
เงื่อนไขรายวิชา : ไม่มี 
Course Condition : None 

วัตถุประสงค์รายวิชา เพ่ือให้ 
 ๑. เข้าใจข้ันตอนและกระบวนการปฏิบัติงานอาชีพอย่างเปน็ระบบ 
 ๒. ปฏิบัติงานอาชีพในสถานประกอบการ สถานประกอบอาชีพอิสระหรือแหล่ง 
         วิทยาการจนเกิดความช านาญ มีทกัษะและประสบการณ์ น าไปประยุกต์ใช้ในการ  
         ปฏิบัติงานอาชีพ ระดับเทคนิค 
 ๓. มีเจตคติที่ดีต่อการปฏิบัติงานอาชีพ และมีกิจนสิัยในการท างานด้วยความรับผิดชอบ  
         มีวินัย คุณธรรม จริยธรรม ความคิดสร้างสรรค์ ขยัน อดทนและสามารถท างานร่วมกับผู้อื่น 
สมรรถนะรายวิชา 
 ๑. เตรียมความพร้อมของร่างกายและเครื่องมืออุปกรณ์ตามลักษณะงาน 
 ๒. ปฏิบัติงานอาชีพตามขั้นตอนและกระบวนการที่สถานประกอบการ สถานประกอบอาชีพ 
         อิสระหรือแหลง่วิทยาการก าหนด 
 ๓. พัฒนาการท างานทีป่ฏิบัติในสถานประกอบการ สถานประกอบอาชีพอสิระหรอืแหล่ง 
         วิทยาการ 
 ๔. บันทึกและรายงานผลการปฏิบัติงาน 
ค าอธิบายรายวิชา 
 ปฏิบัติงานที่สอดคล้องกับลักษณะของงานในสาขาวิชาชีพในสถานประกอบการ  สถานประกอบ
อาชีพอิสระหรือแหล่งวิทยาการ ให้เกิดความช านาญ มีทักษะและประสบการณ์งานอาชีพในระดับเทคนิค 
โดยผ่านความเห็นชอบร่วมกันของผู้รับผิดชอบการฝึกงานในสาขาวิชานั้น  ๆ บันทึกและรายงานผลการ
ปฏิบัติงานตลอดระยะเวลาการฝึกงาน 

 
 
 

 
 
 
 
 



๑๑๒ 
 

๒๐๖๒๘๖๐๑    โครงการ (Project)      ๔(*-*-*) 
เงื่อนไขรายวิชา : ไม่มี 
Course Condition : None 

วัตถุประสงค์รายวิชา เพ่ือให้ 
 ๑. เข้าใจข้ันตอนและกระบวนการสร้างและหรือพัฒนางานอาชีพอย่างเป็นระบบ 
 ๒. บูรณาการความรู้และทักษะในการสร้างและหรือพฒันางานในสาขาวิชาชีพ 
         ตามกระบวนการวางแผน ด าเนินงาน แก้ไขปัญหา ประเมินผล ท ารายงานและน าเสนอผลงาน     
 ๓. มีเจตคติและกิจนสิัยในการศึกษาค้นคว้าเพื่อสร้างและหรอืพัฒนางานอาชีพด้วยความ  
     รับผิดชอบ มีวินัย คุณธรรม จริยธรรม ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ขยัน อดทนและสามารถ  
     ท างานร่วมกับผู้อื่น 
สมรรถนะรายวิชา 
 ๑. แสดงความรู้เกี่ยวกับหลกัการและกระบวนการสร้างและหรือพฒันางานอาชีพอย่างเป็นระบบ 
 ๒. เขียนโครงการสร้างและหรือพัฒนางานตามหลักการ 
 ๓. ด าเนินงานตามแผนงานโครงการตามหลักการและกระบวนการ 
 ๔. เก็บข้อมลู วิเคราะห์ สรุปและประเมินผลการด าเนินงานโครงการตามหลักการ 
 ๕. รายงานผลการปฏิบัตงิานโครงการตามรูปแบบ 
 ๖. น าเสนอผลการด าเนินงานด้วยรูปแบบวิธีการต่าง ๆ 
ค าอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับ การบูรณาการความรู้และทักษะในระดับเทคนิคที่สอดคล้องกับสาขา
วิชาชีพที่ศึกษาเพื่อสร้างและหรือพัฒนางานด้วยกระบวนการทดลอง  ส ารวจ ประดิษฐ์คิดค้น หรือการ
ปฏิบัติงานเชิงระบบการเลือกหัวข้อโครงการ การศึกษาค้นคว้าข้อมูลและเอกสารอ้างอิง การเขียนโครงการ 
การด าเนินงานโครงการการเก็บรวบรวมข้อมูล วิเคราะห์และแปลผล การสรุปจัดท ารายงาน การน าเสนอ
ผลงานโครงการ ด าเนินการเป็นรายบุคคลหรือกลุ่มตามลักษณะของงานให้แล้วเสร็จในระยะเวลาที่ก าหนด 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๑๓ 
 

๑๙.๕  หมวดวิชาเลือกเสร ี

๒๐๖๒๘๗๐๑    ระบบคอมพิวเตอร์ในเครื่องบินพาณิชย์   ๒(๒-๐-๔) 
  (In Flight Entertainments ) 

เงื่อนไขรายวิชา : ไม่มี 
Course Condition : None 

วัตถุประสงค์รายวิชา เพ่ือให้ 
 ๑. เข้าใจหน้าที่และองค์ประกอบหลักการท างานของระบบคอมพิวเตอรเ์ครื่องบินพาณิชย์ 
 ๒. เข้าใจระบบเครื่องมือวัดและทดสอบระบบคอมพิวเตอรเ์ครื่องบินพาณิชย์รวมทั้งแนวทางการ     
         ตรวจสอบข้อบกพร่องของระบบคอมพิวเตอร์ในเครื่องบนิพาณิชย์ 
 ๓. มีความรับผิดชอบตรงต่อเวลารักษาความสะอาดและค านึงถึงความปลอดภัย 
สมรรถนะรายวิชา 
 ๑. แสดงความรู้เกี่ยวกับองค์ประกอบ หลกัการท างานของระบบคอมพิวเตอร์เครือ่งบินพาณิชย์ 
 ๒. แสดงความรู้เกี่ยวกับวิธีใช้เครื่องมือทดสอบอุปกรณ์ของระบบคอมพิวเตอร์เครือ่งบินพาณิชย์     
         รวมทั้งแนวทางการหาจุดบกพร่อง พร้อมแนวทางแก้ไขปัญหาเบื้องต้นของระบบคอมพิวเตอร์     
         เครื่องบินพาณิชย์ 
ค าอธิบายรายวิชา 

ศึกษาเกี่ยวกับระบบคอมพิวเตอร์ในเครื่องบินพาณิชย์ การใช้งานของเครื่องทดสอบและการ
บ ารุงรักษาระบบ 

 

 ๒๐๖๒๘๗๐๒   ฝึกปฏิบัติงานระบบทั่วไปของอากาศยาน (Aircraft Utility Workshop)๑(๐-๓-๑) 
เงื่อนไขรายวิชา : ไม่มี 
Course Condition : None 

วัตถุประสงครายวิชา เพือ่ให ้
 ๑. มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการท างานของระบบทั่วไปของอากาศยานเบื้องต้น 
 ๒. มีทักษะการบ ารงุรักษาของระบบทั่วไปของอากาศยาน 
สมรรถนะรายวิชา 
 ๑. ปฏิบัติงานเกี่ยวกบัระบบทั่วไปของอากาศยาน    
 ๒. บ ารุงรักษาระบบก าลังของไหล ระบบเช้ือเพลิง ระบบเครื่องวัดประกอบการบิน ระบบไฟฟ้าทั่วไป 
     และระบบอ านวยความสะดวกที่เกี่ยวข้อง 
ค าอธิบายรายวิชา 
 ฝึกและปฏิบัติเกี่ยวกับหลักการท างานเบื้องต้น การบ ารุงรักษาของระบบก าลังของไหล  ระบบ
เช้ือเพลิง ระบบเครื่องวัดประกอบการบิน ระบบไฟฟ้าทั่วไป ระบบอ านวยความสะดวกและความปลอดภัย 
ผลกระทบของระบบหนึ่งที่มีต่อการท างานโดยรวมของอากาศยานและต่อระบบอื่นที่เกี่ยวข้อง 



๑๑๔ 
 

๒๐๖๒๘๗๐๓    การบริหารการซ่อมบ ารุงอากาศยาน     ๒(๒-๐-๔) 
(Aircraft Maintenance Managements) 
เงื่อนไขรายวิชา : ไม่มี 
Course Condition : None 

วัตถุประสงค์รายวิชา เพ่ือให้ 
 ๑. มีความรู้เข้าใจแผนการกระบวนการประเภท และกฎระเบียบของการซ่อมบ ารุงอากาศยาน 
 ๒. มีความรู้เข้าใจระบบเอกสารเทคนิค และการจัดตารางซอ่มบ ารงุอากาศยาน 
 ๓. ตระหนักและเห็นประโยชน์การบริหารการซ่อมบ ารุงอากาศยาน 
สมรรถนะรายวิชา 
 ๑. แสดงความรู้เกี่ยวกับกระบวนการ และระบบการจัดเตรยีมเอกสารต่างๆ ที่ใช้ในการซ่อมบ ารุง 
 ๒. แสดงความรู้เกี่ยวกับการจัดตารางซ่อมบ ารุงตามระยะเวลาการบิน 
ค าอธิบายรายวิชา 

ศึกษาเกี่ยวกับแผนงาน กระบวนการ ประเภท กฎ ระเบียบของการซ่อมบ ารุง ระบบเอกสาร
เทคนิคและจัดตารางการซ่อมบ ารุงตามระยะเวลาการบิน 

 
๒๐๖๒๘๗๐๔   ฝึกปฏิบัติงานการท างานภาคพ้ืนดินของอากาศยาน  
  และฝึกปฏิบัติงานด้านการควบคุมงานเอกสาร   ๑(๐-๓-๑) 

(Job/task Documentation and Control Practices) 
เงื่อนไขรายวิชา : ไม่มี 
Course Condition : None 

วัตถุประสงครายวิชา เพือ่ให ้
 ๑. มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการท างานภาคพื้นดิน 
 ๒. มีทักษะในการใช้อุปกรณ์ในการควบคุมการท างานภาคพื้นและระบบเอกสารต่างๆ 
 ๓. สามารถประยุกต์ใช้งานในมาตรฐานวิชาชีพ 
สมรรถนะรายวิชา 
 ๑. ปฏิบัติการใช้อุปกรณ์ในการท างานภาคพื้น 
 ๒. ปฏิบัติการเกี่ยวกับการควบคุมการท างานภาคพื้นและระบบเอกสารต่างๆ  
ค าอธิบายรายวิชา 

ฝึกปฏิบัติการด าเนินงานภาคพื้นทางการบิน การด าเนินงานพื้นที่ส่วนการบินและพื้นที่ส่วนอาคาร
ซ่อมบ ารุง การควบคุมการด าเนินงาน นิรภัยและการรักษาความปลอดภัยภาคพื้นในส่วนการซ่อมบ ารุง
อากาศยานการด าเนินงานด้านเอกสารในระบบการตรวจซ่อมอากาศยานแบบต่าง ๆ  
 
 



๑๑๕ 
 
๑๙.๖  กิจกรรมเสริมหลักสูตร 

๒๐๖๒๘๘๐๑    กิจกรรมวิชาชีพชา่งซ่อมบ ารุงอากาศยาน ๑       0(*-๒-*) 
เงื่อนไขรายวิชา : ไม่มี 
Course Condition : None 

วัตถุประสงค์รายวิชา เพ่ือให้ 
 ๑. มีเข้าใจหลักการและกระบวนการพัฒนาทักษะประสบการณ์วิชาการและวิชาชีพ เพื่อ  
         พัฒนา ตน องค์กรชุมชนและสงัคม 
 ๒. วางแผน ด าเนินการ ติดตามประเมินผล แก้ไขปัญหาและพัฒนาวิชาชีพ 
 ๓. มีเจตคติและกิจนสิัยในการท างานด้วยความรบัผิดชอบ มีวินัย คุณธรรม จริยธรรม  
         ความคิดริเริ่ม สร้างสรรค์และสามารถท างานร่วมกับผู้อื่น 
สมรรถนะรายวิชา 
 ๑. ปฏิบัติตนตามระเบียบข้อบงัคับของมาตรฐานวิชาชีพช่างซ่อมบ ารุงอากาศยาน 
 ๒. วางแผนและด าเนินกิจกรรมวิชาชีพตามหลกัการ กระบวนการ ลักษณะและวัตถุประสงค์ 
             ของกิจกรรม 
 ๓. ใช้กระบวนการกลุม่และการเป็นผู้น าผู้ตามในการจัดและร่วมกิจกรรม 
 ๔. ประเมินผลและปรับปรงุการจัดและร่วมกจิกรรม 
ค าอธิบายรายวิชา 

ปฏิบัติเกี่ยวกับ กิจกรรมวิชาชีพ กิจกรรมพัฒนาทักษะและประสบการณ์วิชาการและวิชาชีพ     
เพื่อพัฒนาตนเอง องค์กร ชุมชนและสังคม การวางแผน ด าเนินการ ติดตามประเมินผล แก้ไขปัญหาและ
พัฒนาวิชาชีพ การใช้กระบวนการกลุ่มและการเป็นผู้น าผู้ตามตามระบอบประชาธิปไตยในการจัดและร่วม
กิจกรรม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๑๖ 
 

๒๐๖๒๘๘๐๒    กิจกรรมวิชาชีพชา่งซ่อมบ ารุงอากาศยาน ๒       0(*-๒-*) 
เงื่อนไขรายวิชา : ไม่มี 
Course Condition : None 

วัตถุประสงค์รายวิชา เพ่ือให้ 
 ๑. เข้าใจหลักการและกระบวนการพฒันาทกัษะประสบการณ์วิชาการและวิชาชีพ เพื่อ  
         พัฒนา ตน องค์กรชุมชนและสงัคม 
 ๒. วางแผน ด าเนินการ ติดตามประเมินผล แก้ไขปัญหาและพัฒนาวิชาชีพ 
 ๓. มีเจตคติและกิจนสิัยในการท างานด้วยความรบัผิดชอบ มีวินัย คุณธรรม จริยธรรม  
         ความคิด ริเริ่ม สร้างสรรค์และสามารถท างานร่วมกบัผูอ้ืน่ 
สมรรถนะรายวิชา 
 ๑. ปฏิบัติตนตามระเบียบข้อบงัคับของมาตรฐานวิชาชีพช่างซ่อมบ ารุงอากาศยาน 
 ๒. วางแผนและด าเนินกิจกรรมวิชาชีพตามหลกัการ กระบวนการ ลักษณะและวัตถุประสงค์ 
               ของกิจกรรม 
 ๓. ใช้กระบวนการกลุม่และการเป็นผู้น าผู้ตามในการจัดและร่วมกิจกรรม 
 ๔. ประเมินผลและปรับปรงุการจัดและร่วมกจิกรรม 
ค าอธิบายรายวิชา 

ปฏิบัติเกี่ยวกับ กิจกรรมวิชาชีพ กิจกรรมพัฒนาทักษะและประสบการณ์วิชาการและวิชาชีพ 
เพื่อพฒันาตนเอง องค์กร ชุมชนและสังคม การวางแผน ด าเนินการ ติดตามประเมินผล แก้ไขปัญหาและ
พัฒนาวิชาชีพ การใช้กระบวนการกลุ่มและการเป็นผู้น าผู้ตามตามระบอบประชาธิปไตยในการจัดและร่วม
กิจกรรม 
 
๒๐๖๒๘๘๐๓    กิจกรรมวิชาชีพชา่งซ่อมบ ารุงอากาศยาน ๓       0(*-๒-*) 

เงื่อนไขรายวิชา : ไม่มี 
Course Condition : None 

วัตถุประสงค์รายวิชา เพ่ือให้  
 ๑. เข้าใจหลักการและกระบวนการพฒันาทกัษะประสบการณ์วิชาการและวิชาชีพ เพื่อ  
         พัฒนา ตน องค์กรชุมชนและสงัคม 
 ๒. วางแผน ด าเนินการ ติดตามประเมินผล แก้ไขปัญหาและพัฒนาวิชาชีพ 
 ๓. มีเจตคติและกิจนสิัยในการท างานด้วยความรบัผิดชอบ มีวินัย คุณธรรม จริยธรรม  
         ความคิด ริเริ่ม สร้างสรรค์และสามารถท างานร่วมกบัผูอ้ืน่ 
 
 



๑๑๗ 
 
สมรรถนะรายวิชา 
 ๑. ปฏิบัติตนตามระเบียบข้อบงัคับของมาตรฐานวิชาชีพช่างซ่อมบ ารุงอากาศยาน 
 ๒. วางแผนและด าเนินกิจกรรมวิชาชีพตามหลกัการ กระบวนการ ลักษณะและวัตถุประสงค์ 
             ของกิจกรรม 
 ๓. ใช้กระบวนการกลุม่และการเป็นผู้น าผู้ตามในการจัดและร่วมกิจกรรม 
 ๔. ประเมินผลและปรับปรงุการจัดและร่วมกจิกรรม 
ค าอธิบายรายวิชา 

ปฏิบัติเกี่ยวกับ กิจกรรมวิชาชีพ กิจกรรมพัฒนาทักษะและประสบการณ์วิชาการและวิชาชีพ    
เพื่อพัฒนาตนเอง องค์กร ชุมชนและสังคม การวางแผน ด าเนินการ ติดตามประเมินผล แก้ไขปัญหาและ
พัฒนาวิชาชีพ การใช้กระบวนการกลุ่มและการเป็นผู้น าผู้ตามตามระบอบประชาธิปไตยในการจัดและร่วม
กิจกรรม 
 
๒๐๖๒๘๘๐๔    กิจกรรมวิชาชีพชา่งซ่อมบ ารุงอากาศยาน ๔       0(*-๒-*) 

เงื่อนไขรายวิชา : ไม่มี 
Course Condition : None 

วัตถุประสงค์รายวิชา เพ่ือให้ 
 ๑. เข้าใจหลักการและกระบวนการพฒันาทกัษะประสบการณ์วิชาการและวิชาชีพ เพื่อ  
         พัฒนา ตน องค์กรชุมชนและสงัคม 
 ๒. วางแผน ด าเนินการ ติดตามประเมินผล แก้ไขปัญหาและพัฒนาวิชาชีพ 
 ๓. มีเจตคติและกิจนสิัยในการท างานด้วยความรบัผิดชอบ มีวินัย คุณธรรม จริยธรรม  
         ความคิด ริเริ่ม สร้างสรรค์และสามารถท างานร่วมกบัผูอ้ืน่ 
สมรรถนะรายวิชา 
 ๑. ปฏิบัติตนตามระเบียบข้อบงัคับของมาตรฐานวิชาชีพช่างซ่อมบ ารุงอากาศยาน 
 ๒. วางแผนและด าเนินกิจกรรมวิชาชีพตามหลกัการ กระบวนการ ลักษณะและวัตถุประสงค์ 
              ของกิจกรรม 
 ๓. ใช้กระบวนการกลุม่และการเป็นผู้น าผู้ตามในการจัดและร่วมกิจกรรม 
 ๔. ประเมินผลและปรับปรงุการจัดและร่วมกจิกรรม 
ค าอธิบายรายวิชา 

ปฏิบัติเกี่ยวกบั กิจกรรมวิชาชีพ กิจกรรมพฒันาทักษะและประสบการณ์วิชาการและวิชาชีพ    
เพื่อพฒันาตนเอง องค์กร ชุมชนและสังคม การวางแผน ด าเนินการ ติดตามประเมินผล แก้ไขปัญหาและ
พัฒนาวิชาชีพ การใช้กระบวนการกลุ่มและการเป็นผู้น าผู้ตามตามระบอบประชาธิปไตยในการจัดและร่วม
กิจกรรม 



๑๑๘ 
 

๒๐. ข้อก าหนดเก่ียวกับโครงการพัฒนาทักษะวิชาชีพ 
 ให้นักศึกษาจัดท าโครงการ/งาน/ช้ินงานทีส่อดคลอ้งกบังานทางด้านช่างซ่อมบ ารงุอากาศยานสู่การ
ปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรมที่เป็นระบบตามลักษณะกระบวนการวิจัย เพื่อให้นักศึกษามีทักษะในการท างาน
ร่วมกับผู้อื่น และน าองค์ความรู้ หลักการทางวิชาชีพมาแก้ปัญหา พัฒนากระบวนการเรียนรู้ และ
กระบวนการปฏิบัติงานให้ดีข้ึน ในภาคเรียนที่ ๔ โดยมีอาจารย์ที่ปรึกษาควบคุมดูแล และรายงานผลสรุป
พร้อมเสนอผลงานให้แก่คณะกรรมการประเมินผลโครงการพัฒนาทักษะวิชาชีพที่สาขาวิชาแต่งตั้ง 
 
๒๑.  การประกันคุณภาพของหลักสูตร 
 การวิเคราะห์การประกันคุณภาพการศึกษาเป็นไปตามมาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษาระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง พ.ศ. ๒๕๕๖ (ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง มาตรฐานคุณวุฒิ
อาชีวศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง พ.ศ. ๒๕๕๖ ประกาศ ณ วันที่ ๓๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๖ 
ในราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ ๑๓๐ ตอนพิเศษ ๓๑ ง.  ๘ มีนาคม ๒๕๕๖, หน้า ๓๓) ให้ทุกหลักสูตรก าหนด
ระบบประกันคุณภาพไว้ให้ชัดเจนอย่างน้อยประกอบด้วย ๔ ประเด็น คือ 

  ๑. คุณภาพของผู้ส าเร็จการศึกษา 
  ๒. การบริหารหลักสูตร 
  ๓. ทรัพยากรการจัดการอาชีวศึกษา 
  ๔. ความต้องการก าลังคนของตลาดแรงงาน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๑๙ 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ประเด็นการประกันคุณภาพการศึกษา 
มาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษา 

ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พ.ศ. ๒๕๕๖ 
และกรอบแนวคิด 

รายละเอียดตามประเด็นการประกันคุณภาพ 
มหาวิทยาลยันครพนม 

๑. คุณภาพของผู้ส าเร็จการศึกษา 
 

๑. รายงานสถิติการส าเร็จการศึกษาในแต่ละระดับ
และสาขาวิชารายปีการศึกษาตามผลสัมฤทธ์ิทางการ
เรียน และผลการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ 
๒ . ร้อยละของผู้ เรียนที่ ผ่านเกณฑ์การประเมิน
มาตรฐานวิชาชีพตามสมรรถนะหลักและสมรรถนะ
ทั่วไป ได้แก่ ความรู้ การสื่อสาร การใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ การใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ การ
ประยุกต์ใช้ตัวเลข การจัดการและการพัฒนางาน 
และสมรรถนะวิชาชีพ ได้แก่ ความสามารถในการ
ประยุกต์ใช้ความรู้และทักษะในสาขาวิชาชีพสู่การ
ปฏิบัติจริง รวมทั้งประยุกต์สู่อาชีพ 
๓. อัตราการคงอยู่ของนักศึกษาในหลักสูตร 
๔. มีการก ากบัดูแลอัตราส่วนผู้ส าเรจ็การศึกษา 
(Success  rate)  รวมทั้งเกณฑ์มาตรฐานในการจัด
การศึกษาด้านบุคลากร  พื้นที่  เครื่องมือ  อุปกรณ์
และทรัพยากรอื่น  ให้เกิดความคุ้มค่าในการจัด
การศึกษาอย่างต่อเนื่อง 
5. จ านวน ผู้เรียนที่มีคะแนนเฉลี่ยจากการทดสอบ
ทางการศึกษาระดับชาติด้านอาชีวศึกษา (V-NET) 
ตั้งแต่ค่าคะแนนเฉลี่ยระดับชาติข้ึนไปและในกลุ่มวิชา
ภาษาอังกฤษ 
6. รายงานความพึงพอใจของสถานประกอบการที่มี
ต่อคุณลักษณะที่พึงประสงค์ด้านทักษะทางปัญญาของ 
ผู้ส าเร็จการศึกษา 
7. รายงานความพึงพอใจของนักศึกษาต่อหลักสูตร 



๑๒๐ 
 

 

 
 
 
 
 
 

ประเด็นการประกันคุณภาพการศึกษา 
มาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษา 

ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พ.ศ. 
2556 และกรอบแนวคิด 

รายละเอียดตามประเด็นการประกันคุณภาพ 
มหาวิทยาลยันครพนม 

2. การบริหารหลักสูตร (ระบุระบบและ
กลไกในการบริหารหลักสูตร) 
 

1. มีระบบการรบัและแต่งตั้งอาจารยป์ระจ าหลักสูตร/
อาจารยผ์ู้สอน 
2. มีระบบการส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์ประจ าหลักสูตร/
อาจารย์ผู้สอนให้จัดการเรียนการสอนได้อย่างมีคุณภาพ 
เช่น หลักสูตร วิธีสอน สื่อ การวัดผลและประเมินผล การ
วิจัยในช้ันเรียน 
3. มีระบบก ากับติดตามและตรวจสอบการจัดการในการใช้
หลักสูตรการจัดการเรียนการสอน การประเมินหลักสูตร 
การจัดกิจกรรม  การนิเทศและการวัดผลและประเมินผล  
4. มีรายงานผลการด าเนินงานของหลักสูตร ,การพัฒนา
หลักสูตรฐานสมรรถนะ    

3. ทรัพยากรการจัดการอาชีวศึกษา 
3.1 การบริหารงบประมาณ 

    3.2 ทรัพยากรการเรียนการสอนที่มีอยู่
เดิมระบุความพร้อมของทรัพยากรทีม่ีอยู่แลว้
โดยแสดงรายการทรัพยากรการเรียนการสอนที่
จ าเป็น เช่น ต ารา หนังสืออ้างอิง เอกสารหรือ
อุปกรณ์การเรียนการสอนอื่นๆ รวมทั้งสื่อ
อิเลคทรอนิกส์อื่น ๆ เป็นต้น 
     3.3 การจัดหาทรัพยากรการเรียนการ
สอน เพิ่มเติมระบุกระบวนการวางแผนและ
จัด หาต ารา หนังสืออ้างอิง เอกสารหรือ
อุปกรณ์การเรียนการสอนอื่นๆ รวมทั้งสื่อ
อิเลคทรอนิกส์อื่น ๆ   
     3.4 การประเมินความเพียงพอของ
ทรัพยากร ระบุกระบวนการติดตามและ
ประเมินความพอเพียงของหนังสือ ต ารา 
วารสารและอุปกรณ์การเรียนการสอน
ตลอดจนทรัพยากรอื่น ๆ        ที่จ าเป็น 

1. รายงานการวิเคราะห์งบประมาณที่สถานศึกษาจัดซื้อ
วัสดุฝึกอุปกรณ์ส าหรับการจัดการเรียนการสอนอย่าง
เหมาะสม 
2 . ระดั บ ความ เห ม าะส มแล ะ เพี ย งพ อขอ งระบ บ
คอมพิวเตอร์ในแต่ละสาขาวิชา 
3. ทรัพยากรการเรียนการสอน ผู้สอนและบุคลากรของ
สถานศึกษา ครูฝึก ผู้เช่ียวชาญ วัสดุ ครุภัณฑ์   เทคโนโลยีที่
ทันสมัย อาคารเรียน ห้องสมุด มีต ารา หนังสืออ้างอิง 
เอกสารหรืออุปกรณ์การเรียน สื่อการสอน แหล่งเรียนรู้ 
สถานประกอบการ โรงฝึกงาน  พื้ นที่ ฝึกปฏิบั ติ งาน
เหมาะสมส าหรับสาขาวิชาน้ันๆ            มีบรรยากาศที่เอื้อ
ต่อการเรียนรู้และเกิดประโยชน์สูงสุด 
4. รายงานการวิเคราะห์ความเพียงพอของทรัพยากร 
หนังสือ ต ารา วารสารและอุปกรณ์การเรียนการสอน
ตลอดจนทรัพยากรอื่น ๆ ที่จ าเป็น 



๑๒๑ 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
            
 
 
 

ประเด็นการประกันคุณภาพการศึกษา 
มาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษา 

ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พ.ศ. 2556 
และกรอบแนวคิด 

รายละเอียดตามประเด็นการประกันคุณภาพ 
มหาวิทยาลยันครพนม 

4. ความต้องการก าลังคนของตลาดแรงงาน 
     ให้อธิบายวงจรของการพัฒนาหลักสูตรหรือ
การปรับปรุงหลกัสตูรโดยต้องส ารวจความต้องการ
ทั้งเชิงปริมาณและคุณภาพ ตลอดจนติดตามความ
เปลี่ ยนแปลงและความพึ งพอใจของสถาน
ประกอบการ และหน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง 

1. รายงาน วิเคราะห์ skills gap 
2. รายงานส ารวจความต้องการจ าเป็นและความพึงพอ 
ใจของสถานประกอบการ ตลาดแรงงาน ความร่วมมือกับ
สถานประกอบการ ชุมชน และหน่วยงานอื่นๆ ที่
เกี่ยวข้อง 



๑๒๒ 
 

 
 

 ตัวบ่งชี้ผลการด าเนินงาน (Key Performance Indicators) โดยตัวบ่งช้ีอย่างน้อยต้อง
สอดคล้องกับตัวบ่งช้ีของการประกันคุณภาพภายใน 
 ตัวบ่งช้ีผลการด าเนินงานนี้ให้น าไปวิเคราะห์ว่าหลักสูตรสาขาวิชา มีตัวบ่งช้ีใดบ้างที่ต้องใช้ใน  
การวัดความส าเร็จและแสดงคุณภาพชองหลักสูตรสาขาวิชาโดยน าไปใส่ในตารางที่ก าหนดให้ 

ตัวบ่งชี้ผลการด าเนินงาน 
ปีท่ี 
๑ 

ปีท่ี 
๒ 

มาตรฐานท่ี 1  ด้านผู้เรียนและผู้ส าเร็จการศึกษาอาชีวศึกษา  จ านวน  9  ตัวบ่งชี้ 
ตัวบ่งช้ีที่ ๑.๑  ร้อยละของผูเ้รียนที่มผีลสัมฤทธ์ิทางการเรียนเฉลี่ยสะสม ๒.๐๐ ข้ึนไป   
(๕ คะแนน) 

80 85 

ตัวบ่งช้ีที่ ๑.๒  ระดับความพึงพอใจของสถานประกอบการ หน่วยงาน ชุมชน  
ที่มีต่อคุณภาพของผูเ้รียน  (๕ คะแนน) 

- 95 

ตัวบ่งช้ีที่ ๑.๓  ร้อยละของผูเ้รียนที่ผ่านเกณฑ์การประเมินมาตรฐานวิชาชีพ  (๕ คะแนน) - 95 
ตัวบ่งช้ีที่ ๑.๔  ร้อยละของผูเ้รียนที่มีคะแนนเฉลี่ยจากการทดสอบทางการศึกษาระดบัชาติ
ด้านอาชีวศึกษา (V-NET) ตั้งแต่ค่าคะแนนเฉลี่ยระดับชาติข้ึนไป  (๕ คะแนน) 

- 50 

ตัวบ่งช้ีที่ ๑.๕  ร้อยละผู้เรียนที่มีคะแนนเฉลี่ยจากการทดสอบทางการศึกษาระดบัชาติด้าน
อาชีวศึกษา (V-NET) ตั้งแต่ค่าคะแนนเฉลี่ยระดบัชาติข้ึนไปในกลุ่มวิชาภาษาอังกฤษ   
(๕ คะแนน) 

- 55 

ตัวบ่งช้ีที่ ๑.๖  ร้อยละของผูเ้รียนที่ผ่านเกณฑ์การทดสอบมาตรฐานอาชีพของสถาบัน
คุณวุฒิวิชาชีพหรือหน่วยงานที่คณะกรรมการประกันคุณภาพภายในการอาชีวศึกษารับรอง  
(๕ คะแนน) 

  

ตัวบ่งช้ีที่ ๑.๗  ร้อยละของผูส้ าเร็จการศึกษาตามหลักสูตรเทียบกบัแรกเข้า  (๕ คะแนน) - 70 
ตัวบ่งช้ีที่ ๑.๘  ร้อยละของผูส้ าเร็จการศึกษาที่ได้งานท าหรือประกอบอาชีพอสิระ หรือ
ศึกษาต่อภายใน ๑ ปี  (๕ คะแนน) 

- 95 

ตัวบ่งช้ีที่ ๑.๙  ระดับความพึงพอใจของสถานประกอบการ หน่วยงาน หรือสถานศึกษา 
หรือผู้รบับริการที่มีต่อคุณภาพของผูส้ าเรจ็การศึกษา  (๕ คะแนน) 

- 5 

มาตรฐานท่ี 2  ด้านหลักสูตรและการจัดการเรยีนการสอนอาชีวศึกษา  จ านวน  5  ตัวบ่งชี้ 
ตัวบ่งช้ีที่ ๒.๑  ระดับคุณภาพในการใช้และพฒันาหลักสูตรฐานสมรรถนะรายวิชาที่
สอดคล้องกบัความต้องการของสถานประกอบการหรือประชาคมอาเซียน  (๕ คะแนน) 

- 4 

ตัวบ่งช้ีที่ ๒.๒  ระดับคุณภาพในการจัดท าแผนการจัดการเรยีนรู้รายวิชา  (๕ คะแนน) 5 5 
ตัวบ่งช้ีที่ ๒.๓  ระดับคุณภาพในการจัดการเรียนการสอนรายวิชา  (๕ คะแนน) 4 4 
ตัวบ่งช้ีที่ ๒.๔  ระดับคุณภาพในการวัดและประเมินผลการจัดการเรียนการสอนรายวิชา  
(๕ คะแนน) 

5 5 

ตัวบ่งช้ีที่ ๒.๕  ระดับคุณภาพในการฝกึงาน  (๕ คะแนน) - 5 
 
 
 



๑๒๓ 
 
 
 
 
 

ตัวบ่งชี้ผลการด าเนินงาน 
ปีท่ี 
๑ 

ปีท่ี 
๒ 

มาตรฐานท่ี ๓  ด้านการบริหารจัดการอาชีวศึกษา  จ านวน  ๑๒  ตัวบ่งชี้ 
ตัวบ่งช้ีที่ ๓.๑  ระดับคุณภาพในการปฏิบัตงิานของคณะกรรมการสถานศึกษาหรือ
วิทยาลัย  (๕ คะแนน) 

 5 

ตัวบ่งช้ีที่ ๓.๒  ระดับคุณภาพในการจัดท าแผนการบริหารจดัการสถานศึกษา  (๕ คะแนน)  5 
ตัวบ่งช้ีที่ ๓.๓  ระดับคุณภาพในการพฒันาสถานศึกษาตามอัตลักษณ์  (๕ คะแนน)  5 
ตัวบ่งช้ีที่ ๓.๔  ระดับคุณภาพในการบริหารงานและภาวะผูน้ าของผู้บรหิารสถานศึกษา 
(๕ คะแนน) 

 5 

ตัวบ่งช้ีที่ ๓.๕  ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการระบบฐานข้อมูล 
สารสนเทศของสถานศึกษา  (๕ คะแนน) 

 5 

ตัวบ่งช้ีที่ ๓.๖  ระดับคุณภาพในการบริหารความเสี่ยง  (๕ คะแนน)  5 
ตัวบ่งช้ีที่ ๓.๗  ระดับคุณภาพในการจัดระบบดูแลผู้เรียน  (๕ คะแนน)  5 
ตัวบ่งช้ีที่ ๓.๘  ระดับคุณภาพในการพฒันาและดูแลสภาพแวดล้อมและภูมทิัศน์ 
ของสถานศึกษาและการใช้อาคารสถานที่ ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ โรงฝึกงาน  
ศูนย์วิทยบริการ  (๕ คะแนน) 

 5 

ตัวบ่งช้ีที่ ๓.๙  ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการวัสดุ อปุกรณ์ ครุภัณฑ์  
และคอมพิวเตอร์  (๕ คะแนน) 

 5 

ตัวบ่งช้ีที่ ๓.๑๐  ระดับคุณภาพในการพฒันาครูและบุคลากรทางการศึกษา  (๕ คะแนน)  5 
ตัวบ่งช้ีที่ ๓.๑๑  ระดับคุณภาพในการบริหารการเงินและงบประมาณ  (๕ คะแนน)  5 
ตัวบ่งช้ีที่ ๓.๑๒  ระดับคุณภาพในการระดมทรัพยากรในการจัดการอาชีวศึกษากับ
เครือข่ายทัง้ในประเทศและ หรือต่างประเทศ  (๕ คะแนน) 

 5 

มาตรฐานท่ี ๔  ด้านการบริการวิชาการและวิชาชีพ  จ านวน  ๑  ตัวบ่งชี้ 
ตัวบ่งช้ีที่ ๔.๑  ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการการบริการวิชาการและวิชาชีพ    
(๕ คะแนน) 

- 5 

มาตรฐานท่ี 5  ด้านนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรืองานวิจัย  จ านวน  ๒  ตัวบ่งชี้ 
ตัวบ่งช้ีที่ ๕.๑  ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการโครงการ  สิ่งประดิษฐ์   งานสร้างสรรค์
หรืองานวิจัยของผู้เรียน  (๕ คะแนน) 

- 5 

ตัวบ่งช้ีที่ ๕.๒  ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการนวัตกรรม  สิ่งประดิษฐ์  งานสร้างสรรค์
หรืองานวิจัยของครู  (๕ คะแนน) 

- 5 

มาตรฐานท่ี ๖  ด้านการปลูกฝังจิตส านึกและเสรมิสรา้งความเป็นพลเมืองไทยและพลโลก   
จ านวน  ๔  ตัวบ่งชี้ 
ตัวบ่งช้ีที่ ๖.๑  ระดับคุณภาพในการปลูกฝังจิตส านึกด้านการรักชาติเทิดทูน
พระมหากษัตริยส์่งเสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ 
ทรงเป็นประมุข และทะนบุ ารงุศาสนา  ศิลปะ  วัฒนธรรม  (๕ คะแนน) 

5 5 



๑๒๔ 
 

 
 
 
 

ตัวบ่งชี้ผลการด าเนินงาน 
ปีท่ี 
๑ 

ปีท่ี 
๒ 

ตัวบ่งช้ีที่ ๖.๒  ระดับคุณภาพในการปลูกฝังจิตส านึกด้านการอนุรกัษ์สิ่งแวดลอ้ม   
(๕ คะแนน) 

5 5 

ตัวบ่งช้ีที่ ๖.๓  ระดับคุณภาพในการสง่เสรมิด้านการกีฬาและนันทนาการ  (๕ คะแนน) 5 5 
ตัวบ่งช้ีที่ ๖.๔  ระดับคุณภาพในการปลูกฝังจิตส านึกด้านปรชัญาของเศรษฐกจิพอเพียง  
(๕ คะแนน) 

5 5 

มาตรฐานท่ี ๗  ด้านการประกันคุณภาพการศึกษา  จ านวน  ๒ ตัวบ่งชี้ 
ตัวบ่งช้ีที่ ๗.๑  ระดับคุณภาพในระบบการประกันคุณภาพภายใน  (๕ คะแนน)   5 
ตัวบ่งช้ีที่ ๗.๒  ระดับคุณภาพในการด าเนินงานตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๕  
(๕ คะแนน) 

 5 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๑๒๖ 
 

หน้า ๓๑  
เล่ม ๑๓๐   ตอนพิเศษ ๒๓ ง   ราชกิจจานุเบกษา   ๑๘  กุมภาพันธ์  ๒๕๕๖ 

ประกาศกระทรวงศกึษาธกิาร  
เรื่อง  กรอบมาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๖  

 
 

ตามที่พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ .ศ. ๒๕๔๒  และที่แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. ๒๕๔๕        
หมวด ๖ มาตรฐานและการประกันคุณภาพการศึกษา มาตรา ๔๗ ก าหนดให้มีระบบการประกัน    
คุณภาพการศึกษา เพื่ อพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาทุกระดับ และพระราชบัญญัติ               
การอาชีวศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๑ มาตรา ๙ การจัดการอาชีวศึกษาและการฝึกอบรมวิชาชีพ ให้จัดตามหลักสูตร
ที่คณะกรรมการการอาชีวศึกษาก าหนด จึงเห็นสมควรจัดท ากรอบมาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษาแห่งชาติข้ึน 
เพื่อเป็นการประกันคุณภาพของผู้ส าเร็จการศึกษาอาชีวศึกษา เป็นหลักในการก าหนดมาตรฐานคุณวุฒิ 
อาชีวศึกษาทุกระดับอย่างมีคุณภาพ 

อาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๘ และมาตรา ๑๗ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการ 
กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. ๒๕๔๖ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการโดยค าแนะน าของคณะกรรมการ 
การอาชีวศึกษา ในการประชุมครั้งที่ ๑๒/๒๕๕๕ เมื่อวันที่ ๑ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๕ จึงออกประกาศไว้ 
ดังนี้ 

๑. ประกาศนี้เรียกว่า “ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง กรอบมาตรฐานคุณวุฒิ อาชีวศึกษา
แห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๖” 

๒. ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 
๓. ให้ยกเลิก “ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง กรอบมาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษาแห่งชาติ     

พ.ศ. ๒๕๕๔” ลงวันที่ ๑๔ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๔ 
๔. วัตถุประสงค์ เพื่อใช้ในการก าหนดมาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษาในแต่ละระดับ เพื่อให้ส านักงาน

คณะกรรมการการอาชีวศึกษา สถาบันการอาชีวศึกษา สถานศึกษาใช้เป็นแนวทางในการพัฒนา  หรือ
ปรับปรุงหลักสูตรการจัดการเรียนการสอนและการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาให้สามารถผลิตผู้ส าเร็จ
การศึกษาที่มีคุณภาพและเพื่อประโยชน์ต่อการรับรองมาตรฐานคุณวุฒิผู้ส าเร็จการศึกษา 

๕. กรอบมาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษาแห่งชาติ ประกอบด้วย 
 ๕.๑ ระดับคุณวุฒิอาชีวศึกษา ได้แก่ 
  (๑) ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ 
  (๒) ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง 
  (๓) ระดับปริญญาตรีสายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ 
 ๕.๒ คุณภาพของผู้ส าเร็จการศึกษาทุกระดับคุณวุฒิ ประเภทวิชาและสาขาวิชาต้องครอบคลุม 

อย่างน้อย ๓ ด้าน คือ 
  (๑) ด้านคุณลักษณะที่พึงประสงค์ ได้แก่  คุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพ    

พฤตกิรรมลักษณะนิสัย และทักษะทางปัญญา  
 

 



๑๒๗ 
 

หน้า ๓๒ 
เล่ม  ๑๓๐       ตอนพิเศษ ๒๓ ง   ราชกิจจานุเบกษา   ๑๘  กุมภาพันธ์  ๒๕๕๖ 

  (๒) ด้านสมรรถนะหลักและสมรรถนะทั่ วไป  ได้แก่  ความรู้และทักษะการสื่ อสาร              
การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ การพัฒนาการเรียนรู้และการปฏิบัติงาน การท างานร่วมกับผู้อื่น การใช้
กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ การประยุกต์ใช้ตัวเลข การจัดการและการพัฒนางาน 
  (๓) ด้านสมรรถนะวิชาชีพ ได้แก่  ความสามารถในการประยุกต์ใช้ความรู้และทักษะ          
ในสาขาวิชาชีพสู่การปฏิบัติจริง รวมทั้งประยุกต์สู่อาชีพ 
 ๕.๓ ช่ือคุณวุฒิอาชีวศึกษา โครงสร้างหลักสูตร จ านวนหน่วยกิต ระยะเวลาในการศึกษา       
ต้องเป็นไปตามมาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษาแต่ละระดับ 
 ๖. ให้คณะกรรมการการอาชีวศึกษา ใช้กรอบมาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษาแห่งชาตินี้ เป็นหลัก        
ในการก าหนดมาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษาแต่ละระดับ และให้ท าเป็นประกาศกระทรวงศึกษาธิการ 
 ๗. ให้ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา สถาบันการอาชีวศึกษา และสถานศึกษาใช้มาตรฐาน
คุณวุฒิอาชีวศึกษาแต่ละระดับ ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการเป็นแนวทางในการพัฒนา หรือปรับปรุง
หลักสูตร การจัดการเรียนการสอน และการพัฒนาคุณภาพการจัดการอาชีวศึกษาโดยด า เนินการ        
ตามแนวทางการปฏิบัติตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษาแห่งชาติ ที่คณะกรรมการการอาชีวศึกษา
ก าหนด 
 ๘. ให้ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา สถาบันการอาชีวศึกษาและสถานศึกษาจัดให้มี     
การประเมินเพื่อพัฒนาหลักสูตรที่อยู่ในความรับผิดชอบอย่างต่อเนื่อง อย่างน้อยทุก ๕ ปี ส าหรับหลักสูตร      
ที่ เปิดสอนอยู่ก่อนแล้ว ต้องปรับปรุงให้สอดคล้องกับประกาศนี้  ภายใน ๓ ปี นับแต่วันประกาศ             
ในราชกิจจานุเบกษา 
 ๙. ให้ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เผยแพร่หลักสูตรแต่ละระดับและสาขาวิชา           
ที่ด าเนินการได้มาตรฐาน ตามแนวทางการปฏิบัติตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิอาชีว ศึกษาแห่งชาติ           
ที่คณะกรรมการการอาชีวศึกษาก าหนด 
 ๑๐. ให้ ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ก ากับ  ดูแล ติดตามและประเมินผล                
การจัดการอาชีวศึกษา เพื่อให้เป็นไปอย่างมีคุณภาพและได้มาตรฐานตามวัตถุประสงค์ของประกาศนี้ 
 ๑๑. ในกรณีที่ไม่สามารถปฏิบัติตามประกาศนี้ได้ หรือมีความจ าเป็นต้องปฏิบัตินอกเหนือจาก       
ที่ก าหนดไว้ในประกาศนี้ ให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการการอาชีวศึกษาที่จะพิจารณาวินิจฉัย        
และให้ถือเป็นที่สุด  

 
 

ประกาศ  ณ  วันที่  ๑๔  มกราคม  พ.ศ. ๒๕๕๖ 
พงศ์เทพ  เทพกาญจนา 

รัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการ 
 
 
 
 



๑๒๘ 
 

หน้า 33 
เล่ม ๑๓๐  ตอนพิเศษ   ๓๑ ง  ราชกิจจานุเบกษา   ๘  มีนาคม  ๒๕๕๖ 

ประกาศกระทรวงศกึษาธกิาร 
เรื่อง มาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง 

 พ.ศ. ๒๕๕๖ 
  
 

 เพื่ออนุวัติให้เป็นไปตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง กรอบมาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษา 
แห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๖ จึงเห็นสมควรก าหนดมาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ
ช้ันสูง เพื่อให้ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา สถาบันการอาชีวศึกษา สถานศึกษาใช้เป็นแนวทาง
ในการพัฒนาหรือปรับปรุงหลักสูตร การจัดการเรียนการสอนและการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา     
ให้สามารถผลิตผู้ส าเร็จการศึกษาที่มีคุณภาพและเพื่อประโยชน์ต่อการรับรองมาตรฐานคุณวุฒิผู้ส าเร็จ
การศึกษา 
 อาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๘ และมาตรา ๑๗ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการ 
กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. ๒๕๔๖ และที่แก้ไขเพิ่มเติม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ โดยค าแนะน า
ของคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ในการประชุมครั้งที่ ๑๒/๒๕๕๕ เมื่อวันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๕      
จึงออกประกาศไว้ดังนี้ 
 ๑. ประกาศนี้เรียกว่า “ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง มาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษา  ระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง พ.ศ. ๒๕๕๖” 
 ๒. ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 
 ๓. ให้ยกเลิก “ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง กรอบมาตรฐานหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ
ช้ันสูง (ปวช.) พ.ศ. ๒๕๕๑” ลงวันที่ ๑๗ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๑ 
 ๔. ช่ือคุณวุฒิการศึกษา ประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง  ใช้อักษรย่อ ปวส. 
 ๕. คุณวุฒิอาชีวศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง  ก าหนดให้ผู้ส าเร็จการศึกษามีคุณภาพ 
ครอบคลุมอย่างน้อย ๓ ด้าน คือ ด้านคุณลักษณะที่พึงประสงค์ ด้านสมรรถนะหลักและสมรรถนะทั่วไป 
และด้านสมรรถนะวิชาชีพ สามารถประยุกต์ใช้ความรู้และทักษะในวิชาการที่สัมพันธ์กับวิชาชีพในการ
วางแผน แก้ปัญหาและจัดการทรัพยากรในการด าเนินงานได้อย่างเหมาะสม มีส่วนร่วมในการพัฒนา
วิชาการริเริ่มสิ่งใหม่ มีความรับผิดชอบต่อตนเอง ผู้อื่นและหมู่คณะ เป็นอิสระในการปฏิบัติงานที่ซับซ้อน
หรือจัดการงานผู้อื่น มีส่วนร่วมที่เกี่ยวกับการวางแผน  การประสานงานและการประเมินผล  รวมทั้งมี
คุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพ เจตคติและกิจนิสัยที่เหมาะสมในการท างาน 
 ๖. ปรัชญาและวัตถุประสงค์ของการจัดการอาชีวศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง มุ่งให้มี
ความสัมพันธ์สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนการศึกษาแห่งชาติ ปรัชญาการ
อาชีวศึกษา และมาตรฐานการศึกษาวิชาชีพหรือมาตรฐานสมรรถนะของสาขาวิชาน้ันๆ ในการจัดการศึกษา 
โดยมุ่งเน้นผลิตผู้มีความรู้ความเข้าใจและทักษะในระดับเทคนิค สามารถปฏิบัติงานที่ใช้เทคนิค ควบคุมการ
ท างาน  มีคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพและกิจนิสัยที่เหมาะสมในการท างาน สอดคล้องกับ
ความต้องการสังคม ชุมชนและสถานประกอบการ สามารถประกอบอาชีพอิสระและพัฒนาตนเองให้มี
ความก้าวหน้าทางวิชาการและวิชาชีพ  
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 ๗. การจัดการศึกษาในระบบและระบบทวิภาคีใช้ระยะเวลา 2 ปีการศึกษา การจัดภาคเรียนให้ใช้
ระบบทวิภาค โดยก าหนดให้ ๑ ปีการศึกษา แบ่งออกเป็น ๒ ภาคเรียน และใน ๑ ภาคเรียน ปกติมี
ระยะเวลาศึกษาไม่น้อยกว่า ๑๘ สัปดาห์ ส าหรับภาคเรียนฤดูร้อน ให้ก าหนดระยะเวลา  และจ านวน   
หน่วยกิตให้มีสัดสวนเทียบเคียงกันได้กับภาคเรียนปกติ 
 การจัดภาคเรียนระบบอื่น ให้แสดงรายละเอียดเกี่ยวกับระบบการศึกษาน้ัน รวมทั้งการเทียบเคียง  
หน่วยกิตกับระบบทวิภาคไว้ในหลักสูตรให้ชัดเจน 
 ๘. การคิดหน่วยกิตต่อภาคเรียน 
  ๘.๑ รายวิชาทฤษฎีที่ใช้เวลาบรรยายหรืออภิปราย ไม่น้อยกว่า ๑๘ ช่ัวโมง เท่ากับ ๑ หน่วยกิต      
  ๘.๒ รายวิชาปฏิบัติที่ใช้เวลาในการทดลองหรือฝึกปฏิบัติในห้องปฏิบัติการ ไม่น้อยกว่า  ๓๖ 
ช่ัวโมง เท่ากับ ๑ หน่วยกิต 
  ๘.๓ รายวิชาปฏิบัติที่ใช้เวลาในการฝึกปฏิบัติในโรงฝึกงานหรือภาคสนาม ไม่น้อยกว่า ๕๔ ช่ัวโมง 
เท่ากับ ๑ หนว่ยกิต 
  ๘.๔ การฝึกอาชีพในการศึกษาระบบทวิภาคี ไม่น้อยกว่า ๕๔ ช่ัวโมง เท่ากับ ๑ หน่วยกิต 
  ๘.๕ การฝึกประสบการณ์ทักษะวิชาชีพในสถานประกอบการ ไม่น้อยกว่า ๕๔ ช่ัวโมง เท่ากับ ๑ 
หน่วยกิต 
  ๘.๖ การท าโครงการพัฒนาทักษะวิชาชีพ ไม่น้อยกว่า ๕๔ ช่ัวโมง เท่ากับ ๑ หน่วยกิต 
 ๙. จ านวนหน่วยกิต มีจ านวนหน่วยกิตรวมระหว่าง 78 - 90 หน่วยกิต 
 ๑๐. โครงสร้างหลักสูตร 
  ๑๐.๑ หมวดวิชาทักษะชีวิต ประกอบด้วยกลุ่มวิชาเพื่อพฒันาผูเ้รยีนให้มีทกัษะในการปรบัตัวและ
ด าเนินชีวิตในสังคมสมัยใหม่ เห็นคุณค่าของตนและการพัฒนาตน มีความใฝ่รู้ แสวงหาและพัฒนาความรู้
ใหม่ มีความสามารถในการใช้เหตุผล การคิดวิเคราะห์ การแก้ปัญหาและการจัดการ มีทักษะในการสื่อสาร 
การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการท างานร่วมกับผู้อื่น มีคุณธรรม จริยธรรม มนุษยสัมพันธ์ รวมถึงความ
รับผิดชอบต่อตนเองและสังคม รวมไม่น้อยกว่า 18 หน่วยกิต 
  การจัดวิชาในหมวดวิชาทักษะชีวิต สามารถท าได้ในลักษณะเป็นรายวิชา หรือลักษณะบูรณาการ 
ให้ครอบคลุมกลุ่มวิชาภาษาไทย กลุ่มวิชาภาษาต่างประเทศ กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์  
กลุ่มวิชาสังคมศึกษา กลุ่มวิชามนุษย์ศาสตร์ ในสัดส่วนที่เหมาะสมเพื่อให้บรรลุจุดประสงค์ของหมวดวิชา
ทักษะชีวิต 
  ๑๐.๒ หมวดวิชาทักษะวิชาชีพ ประกอบด้วยกลุ่มวิชาที่พัฒนาผู้เรียนให้เกิดสมรรถนะวิชาชีพ       
มีความสามารถในการคิด วิเคราะห์ วางแผน จัดการ ประเมินผล แก้ปัญหา ควบคุมและสอนงาน บูรณา
การความรู้และทักษะในการปฏิบัติงาน รวมไม่น้อยกว่า 54 หน่วยกิต ประกอบด้วย ๕ กลุ่ม ดังนี้ 
   ๑๐.๒.๑ กลุ่มทักษะวิชาชีพพื้นฐาน 
   ๑๐.๒.๒ กลุ่มทักษะวิชาชีพเฉพาะ 
   ๑๐.๒.๓ กลุ่มทักษะวิชาชีพเลือก 
   ๑๐.๒.๔ ฝึกประสบการณ์ทักษะวิชาชีพ 
   10.2.5 โครงการพัฒนาทักษะวิชาชีพ 



๑๓๐ 
 

หน้า 35  
เล่ม ๑๓๐   ตอนพิเศษ ๓๑ ง  ราชกิจจานุเบกษา   ๘  มีนาคม  ๒๕๕๖ 

  ในการก าหนดให้เป็นสาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่ง ต้องศึกษากลุ่มทักษะวิชาชีพพื้นฐาน  และกลุ่ม
ทักษะวิชาชีพเฉพาะในสาขาวิชานั้นๆ รวมไม่น้อยกว่า ๓0 หน่วยกิต นอกจากนี้ ก าหนดให้มีการฝึก
ประสบการณ์ทักษะวิชาชีพ จ านวน ๔ หน่วยกิต และโครงการพัฒนาทักษะวิชาชีพ จ านวน ๔ หนว่ยกิต      
  ๑๐.๓ หมวดวิชาเลือกเสรี ประกอบด้วยวิชาที่เกี่ยวกับทักษะชีวิตและหรือทักษะวิชาชีพ เพื่อเปิด
โอกาสให้ผู้เรียนเลือกเรียนตามความถนัดและความสนใจเพื่อการประกอบอาชีพ หรือการศึกษาต่อรวม    
ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต 
  ๑๐.๔ กิจกรรมเสริมหลักสูตร เป็นส่วนที่ส่งเสริมการพัฒนาทักษะชีวิตและหรือทักษะวิชาชีพ
ผู้เรียนทุกคนต้องเข้าร่วมกิจกรรมอย่างน้อยสัปดาห์ละ ๒ ช่ัวโมงทุกภาคเรียน กิจกรรมเสริมหลักสูตรนี้ไม่
นับหน่วยกิต 
  การยกเว้นการเรียนรายวิชาในหมวดวิชาทักษะชีวิต หมวดวิชาทักษะวิชาชีพ และหมวดวิชา  
เลือกเสรี สามารถท าได้โดยการเทียบโอนผลการเรียน หรือโดยการเทียบโอนความรู้และประสบการณ์เข้าสู่  
หน่วยกิต ตามหลักสูตร ตามหลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติที่คณะกรรมการการอาชีวศึกษาก าหนด 
 ๑๑. เงื่อนไขการจัดการเรียนรู้ 
  ๑๑.๑ สถานศึกษาต้องจัดเตรียมความพร้อมในด้านอาคารสถานที่ ครุภัณฑ์ ครูและบุคลากร
ทางการศึกษาให้เหมาะสมสอดคล้องกับการจัดการเรียนการสอนแต่ละลักษณะของการผลิตและพัฒนา
ผู้เรียน 
  ๑๑.๒ การจัดอัตราส่วนของเวลาการเรียนรู้ภาคทฤษฎีต่อภาคปฏิบัติในหมวดวิชาทักษะวิชาชีพ 
ประมาณ 40 ต่อ 60 ทั้งนี้ ข้ึนอยู่กับลักษณะหรือกระบวนการจัดการเรียนรู้ของแต่ละสาขาวิชา 
  ๑๑.๓ สถานศึกษาสามารถพัฒนารายวิชาได้ตามเงื่อนไขของหลักสูตร 
  ๑๑.๔ สถานศึกษาสามารถจัดการเรียนการสอนได้ทั้งในระบบ นอกระบบ และระบบทวิภาคี  
โดยก าหนดวิธีการจัดการเรียนรู้ เพื่อพัฒนาคุณลักษณะให้ตรงตามศักยภาพของผู้เรียนและระดับคุณวุฒิ 
ของแต่ละประเภทวิชาและสาขาวิชา 
  ๑๑.๕ สถานศึกษาที่มีความร่วมมือในการจัดการศึกษากับสถานประกอบการ สามารถจัดได้ใน   
๒ ลักษณะ ได้แก่ การฝึกประสบการณ์ทักษะวิชาชีพ และการศึกษาระบบทวิภาคี โดยจะต้องร่วมกั น
ก าหนดรายวิชา การจัดท าแผนการฝึกอาชีพ การวัดผลและการประเมินผล 
  ๑๑.๖ สถานศึกษาต้องจัดให้ผู้เรียนจัดท าโครงการพัฒนาทักษะวิชาชีพที่สอดคล้องกับ สาขาวิชา
ที่เรียนน าสู่การปฏิบัติในอาชีพตามที่ก าหนดไว้ในหลักสูตร  
  ๑๑.๗ สถานศึกษาต้องจัดให้มีกิจกรรมเสริมหลักสูตร เพื่อส่งเสริมทักษะชีวิตและทักษะวิชาชีพ 
ปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม ระเบียบวินัย ปลูกฝังจิตส านึกและเสริมสร้างการเป็นพลเมืองไทย และ  
พลโลก ท านุบ ารุงขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงาม และส่งเสริมการท างานโดยใช้กระบวนการกลุ่ม ในการ   
ท าประโยชน์ต่อชุมชน 
  ๑๑.๘ สถานศึกษาต้องจัดให้ผู้เรียนได้รับการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ  
 
 
 



๑๓๑ 
 

หน้า 36 
เล่ม ๑๓๐  ตอนพิเศษ  ๓๑ ง   ราชกิจจานุเบกษา   ๘  มีนาคม  ๒๕๕๖ 

 ๑๒. คุณสมบัติผู้เรียน เป็นผู้ส าเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ หรือมัธยมศึกษาตอน
ปลาย หรือเทียบเท่า 
 ๑๓. คุณสมบัติผู้สอน เป็นผู้มีวุฒิการศึกษา มีความรู้ความสามารถที่ตรงหรือเหมาะสมกับวิชาที่สอน 
 ๑๔. การวัดผลและประเมินผลการเรียน และการส าเร็จการศึกษา 
  ๑๔.๑ การวัดผลและประเมินผลการเรียน ให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ  ว่าด้วย
การจัดการศึกษาและการประเมินผลการเรียนตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง 
  ๑๔.๒ การส าเร็จการศึกษา ต้องได้จ านวนหน่วยกิตสะสมครบถ้วนตามโครงสร้างที่ก าหนดไว้ใน
หลักสูตร และได้คะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ ากว่า ๒.๐๐ จากระบบ ๔ ระดับคะแนน และผ่าน การประเมิน
มาตรฐานวิชาชีพ 
 ๑๕. การประกันคุณภาพหลักสูตร ให้ทุกหลักสูตรก าหนดระบบประกันคุณภาพไว้ให้ชัดเจน       
อย่างน้อยประกอบด้วย ๔ ประเด็น คือ 
  ๑๕.๑ คุณภาพของผู้ส าเร็จการศึกษา  
  ๑๕.๒ การบริหารหลักสูตร  
  ๑๕.๓ ทรัพยากรการจัดการอาชีวศึกษา 
  ๑๕.๔ ความต้องการก าลังคนของตลาดแรงงาน 
 ๑๖. การก าหนดมาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษา หลักสูตร และการอนุมัติ 
  ๑๖.๑ การปรับปรุง แก้ไข เปลี่ยนแปลง เพิ่ ม เติมมาตรฐานคุณวุฒิ อาชีวศึกษาระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง เป็นหน้าที่ของส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาโดยความเห็นชอบ
ของคณะกรรมการการอาชีวศึกษา และให้ท าเป็นประกาศกระทรวงศึกษาธิการ 
  ๑๖.๒ การพัฒนาหลักสูตรหรือการปรับปรุงสาระส าคัญของหลักสูตรตามมาตรฐาน  คุณวุฒิ
อาชีวศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง ให้เป็นหน้าที่ของส านักงานคณะกรรมการ การอาชีวศึกษา 
สถาบันการอาชีวศึกษา สถานศึกษา โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  
  ๑๖.๓ การอนุมัติหลักสูตรให้เป็นหน้าที่ของส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
  ๑๖.๔ การประกาศใช้หลักสูตรให้ท าเป็นประกาศกระทรวงศึกษาธิการ 
  ๑๖.๕ การพัฒนารายวิชาหรือกลุ่มวิชาเพิ่มเติม สถาบันการอาชีวศึกษาหรือสถานศึกษา สามารถ
ด าเนินการได้ โดยต้องรายงานให้ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาทราบ 
  ๑๗. ให้ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา สถาบันการอาชีวศึกษาและสถานศึกษาจัดให้    
มีการประเมินเพื่อพัฒนาหลักสูตรที่อยู่ในความรับผิดชอบอย่างต่อเนื่อง อย่างน้อยทุก ๕ ป ี
  ๑๘. ในกรณีที่ไม่สามารถปฏิบัติตามประกาศนี้ได้ หรือมีความจ าเป็นต้องปฏิบัตินอกเหนือจากที่
ก าหนดไว้ในประกาศนี้ ให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการการอาชีวศึกษาที่จะพิจารณาวินิจฉัย และให้ถือ
เป็นที่สุด  
 

ประกาศ  ณ  วันที่  ๓๑  มกราคม  พ.ศ. ๒๕๕๖ 
พงศ์เทพ  เทพกาญจนา 

รัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการ 



๑๓๒ 
 

 
 
 

 
ค าสั่งส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 

ท่ี 542/2557 
เรื่อง  อนุมัติหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช 2557 

 ................................................................ 

 โดยที่การจัดการอาชีวศึกษาและการฝึกอบรมวิชาชีพให้จัดตามหลักสูตรที่คณะกรรมการ       
การอาชีวศึกษาก าหนดและตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง มาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษา           
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง พ.ศ. 2556  ลงวันที่ 31 มกราคม พ.ศ. 2556  ให้การพัฒนา
หลักสูตรหรือการปรับปรุงสาระส าคัญของหลักสูตรตามมาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษาระดับประกาศนียบัตร
วิชาชีพช้ันสูง  โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการการ อาชีวศึกษา 

 ฉะนั้น อาศัยอ านาจตามข้อ 16 (16.3) แห่งประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง มาตรฐาน
คุณวุฒิอาชีวศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง พ.ศ. 2556 ลงวันที่  31 มกราคม 2556         
โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ในการประชุมครั้งที่  5/2557  เมื่อวันที่  16 
พฤษภาคม 2557  จ านวน ๘ ประเภทวิชา 50 สาขาวิชา  ปรากฏรายช่ือสาขาวิชาแนบท้ายค าสั่งนี้ 
  

 ทั้งนี้  ตั้งแต่ภาคเรียนที่ 1  ปีการศึกษา 2557  เป็นต้นไป 
   

  สั่ง  ณ  วันที่  21  พฤษภาคม  พ.ศ. 2557  

 

 

      (นายชัยพฤกษ์  เสรีรักษ์) 
     เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๓๓ 
 

รายชื่อสาขาวิชาแนบท้ายค าสั่งส านักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษา 
ท่ี ๕๔๒ / ๒๕๕๗ ลงวันท่ี ๒๑ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๕๗ 

เรื่อง อนุมัติหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช ๒๕๕๗ 

1. ประเภทวิชาอุตสาหกรรม  จ านวน  10  สาขาวิชา 
1. เทคนิคเครื่องกล 
2. เทคนิคการผลิต 
3. ไฟฟ้า 
4. อิเลก็ทรอนิกส ์
5. ช่างก่อสร้าง 
6. อุตสาหกรรมเครื่องเรอืนและตกแตง่ภายใน 
7. เทคนิคสถาปัตยกรรม 
8. ส ารวจ 
9. โยธา 
10. เทคโนโลยียาง 

2. ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ  จ านวน  7  สาขาวิชา 
1. การบญัชี 
2. การตลาด 
3. การเลขานุการ 
4. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
5. การจัดการธุรกจิค้าปลีก 
6. การจัดการโลจสิติกส ์
7. การจัดการส านักงาน 

3. ประเภทวิชาศิลปกรรม  จ านวน  13  สาขาวิชา 
1. วิจิตรศิลป ์
2. การออกแบบ 
3. ศิลปหัตถกรรม 
4. เทคโนโลยีเซรามกิ 
5. ศิลปหัตถกรรมรปูพรรณและเครือ่งประดบั 
6. การถ่ายภาพและมลัติมเีดีย 
7. เทคโนโลยีศิลปกรรม 
8. คอมพิวเตอรก์ราฟกิ 
9. เทคโนโลยีผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเครื่องหนงั 
10. เครื่องประดับอญัมณ ี
11. ออกแบบเครือ่งประดบัอัญมณ ี
12. ช่างทองหลวง 
13. ดนตรีและเทคโนโลย ี

 



๑๓๔ 
 

รายชื่อสาขาวิชาแนบท้ายค าสั่งส านักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษา 
ท่ี ๕๔๒ / ๒๕๕๗ ลงวันท่ี ๒๑ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๕๗ 

เรื่อง อนุมัติหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช ๒๕๕๗ 

๔. ประเภทวิชาคหกรรม จ านวน  ๗  สาขาวิชา 
๑. เทคโนโลยีแฟช่ันและสิ่งทอ 
๒. เทคโนโลยีออกแบบแฟช่ันและสิง่ทอ 
๓. เทคโนโลยีสิง่ทอและเครื่องนุง่หม่ 
๔. อาหารและโภชนาการ 
๕. อุตสาหกรรมอาหาร 
๖. การบริหารงานคหกรรมศาสตร ์
๗. เทคโนโลยีความงาม 

๕. ประเภทวิชาเกษตรกรรม จ านวน  ๗  สาขาวิชา 
๑. เกษตรศาสตร ์
๒. พืชศาสตร ์
๓. สัตวศาสตร ์
๔. สัตวรักษ์ 
๕. ช่างกลเกษตร 
๖. อุตสาหกรรมเกษตร 
๗. เกษตรอุตสาหกรรม 
๘. เทคโนโลยีภูมิทัศน ์

๖. ประเภทวิชาประมง  จ านวน  ๒  สาขาวิชา 
๑. เพาะเลี้ยงสัตว์น้้า 
๒. แปรรปูสัตว์น้้า 

๗. ประเภทวิชาอุตสาหกรรมท่องเท่ียว        จ านวน  ๒  สาขาวิชา 
๑. การโรงแรม 
๒. การท่องเที่ยว 

๘. ประเภทวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร      จ านวน  ๑  สาขาวิชา 
๑. เทคโนโลยีสารสนเทศ 

 
 
 
 



๑๓๕ 
 

การพัฒนาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) พ.ศ. 2557 
8 ประเภทวิชา 50 สาขาวิชา 

ประเภทวิชา รหัสวิชา สาขาวิชา/กลุ่มวิชา 
1. อุตสาหกรรม 3101 เทคนิคเครื่องกล 

3102 เทคนิคการผลิต 
3104 ไฟฟ้า 
3105 อิเลก็ทรอนิกส ์
3106 ช่างก่อสร้าง 
3107 อุตสาหกรรมเครื่องเรอืนและตกแตง่ภายใน 
3108 เทคนิคสถาปัตยกรรม 
3109 ส้ารวจ 
3121 โยธา 
3122 เทคโนโลยียาง 

2. บริหารธุรกจิ 3201 การบญัชี 
3202 การตลาด 
3203 การเลขานุการ 
3204 คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
3211 การจัดการธุรกจิค้าปลีก 
3214 การจัดการโลจสิติกส ์
3216 การจัดการส้านักงาน 

3. ศิลปกรรม 3301 วิจิตรศิลป ์
3302 การออกแบบ 
3303 ศิลปหัตถกรรม 
3304 เทคโนโลยีเซรามกิส ์
3305 ศิลปหัตถกรรมรปูพรรณและเครือ่งประดบั 
3306 การถ่ายภาพและมลัติมเีดีย 
3307 เทคโนโลยีศิลปกรรม 
3308 คอมพิวเตอรก์ราฟกิ 
3309 เทคโนโลยีผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเครื่องหนงั 
3310 เครื่องประดับอญัมณ ี
3311 ออกแบบเครือ่งประดบัอัญมณ ี



๑๓๖ 
 

 
ประเภทวิชา รหัสวิชา สาขาวิชา/กลุ่มวิชา 

3. ศิลปกรรม (ต่อ) 3315 ช่างทองหลวง 
3317 ดนตรีและเทคโนโลย ี

4. คหกรรม 3401 เทคโนโลยีแฟช่ันและสิ่งทอ 
3402 เทคโนโลยีออกแบบแฟช่ันและสิง่ทอ 
3403 เทคโนโลยีสิง่ทอและเครื่องนุง่หม่ 
3404 อาหารและโภชนาการ 
3405 อุตสาหกรรมอาหาร 
3406 การบริหารงานคหกรรมศาสตร ์
3407 เทคโนโลยีความงาม 
3501 เกษตรศาสตร ์

5. เกษตรกรรม 3502 พืชศาสตร ์
3503 สัตวศาสตร ์
3504 สัตวรักษ์ 
3505 ช่างกลเกษตร 
3506 อุตสาหกรรมเกษตร 
3507 เกษตรอุตสาหกรรม 
3508 เทคโนโลยีภูมิทัศน ์
3601 เพาะเลี้ยงสัตว์น้้า 

6. ประมง 3602 แปรรปูสัตว์น้้า 
3701 การโรงแรม 

7. อุตสาหกรรมท่องเที่ยว 3702 การท่องเที่ยว 
3901 เทคโนโลยีสารสนเทศ 

8. เทคโนโลยสีารสนเทศและการ
สื่อสาร 

 กลุ่มวิชาภาษา (ภาษาไทย) 

หมวดวิชาทักษะชีวิต  กลุ่มวิชาภาษา (ภาษาต่างประเทศ) 
 กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ (วิทยาศาสตร์) 
 กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ (คณิตศาสตร์) 
 กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ (สังคมศาสตร)์ 
 กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ (มนุษยศาสตร)์ 



๑๓๗ 
 

 
 
สรุปประเภทวิชา / สาขาวิชา 
1) อุตสาหกรรม  =  10  5) เกษตรกรรม    = 8 
2) บริหารธุรกจิ  =  7  6) ประมง    = 2 
3) ศิลปกรรม = 13  7) อุตสาหกรรมท่องเที่ยว   = 1 
4) คหกรรม =  7  8) เทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร = 1 

การพัฒนาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) พ.ศ.2557 (เพ่ิมเติม) 
8 ประเภทวิชา 30 สาขาวิชา 

ประเภทวิชา รหัสวิชา สาขาวิชา/กลุ่มวิชา 
1. อุตสาหกรรม 3103 เทคนิคโลหะ 

3110 เขียบแบบเครือ่งกล 
3111 เทคนิคอุตสาหกรรม 
3112 การพิมพ ์
3116 เทคนิคแว่นตาและเลนส ์
3117 อุตสาหกรรมการต่อเรือ 
3119 เทคโนโลยีโทรคมนาคม 
3120 เครื่องมือวัดและควบคุม 
3123 เคมีอุตสาหกรรม 
3124 ปิโตรเคม ี
3128 เทคโนโลยีคอมพิวเตอร ์

2. บริหารธุรกจิ 3205 การเงินการธนาคาร 
3207 การจัดการทรัพยากรมนุษย ์
3209 ธุรกิจสถานพยาบาล 
3212 ภาษาต่างประเทศธุรกิจ 
3215 การจัดการทั่วไป 
3206 ธุรกิจการค้าระหว่างประเทศ 

3. ศิลปกรรม 3318 การพิมพส์กรีน 
3319 ออกแบบนเิทศศิลป ์

4. คหกรรม 3408 ธุรกิจคหกรรม 
5. เกษตรกรรม 3506 ธุรกิจเกษตรและสหกรณ์ 



๑๓๘ 
 

6. อุตสาหกรรมท่องเที่ยว 3705 การจัดการธุรกจิทอ่งเที่ยวเกษตรเชิงนิเทศ 
3706 การจัดประชุมและนิทรรศการ 
3701 การโรงแรม (เพิม่เติมสาขางานธุรกจิสนามกอล์ฟ) 

7. อุตสาหกรรมสิง่ทอ 3801 เทคโนโลยีสิง่ทอ 
3802 เคมีสิง่ทอ 
3803 เทคโนโลยีเครือ่งนุ่งห่ม (อุตสาหกรรมเสื้อผ้า

ส้าเร็จรูป) 
3804 เทคโนโลยีการทอผ้าไหมและผ้าพืน้เมอืง 

8. เทคโนโลยสีารสนเทศและการ
สื่อสาร 

3903 วิศวกรรมคอมพิวเตอรซ์อฟแวร์ (สาขาวิชาใหม่) 
3904 คอมพิวเตอรร์ะบบสมองกลฝังตัว (สาขาวิชาใหม่) 
3905 คอมพิวเตอรเ์กมและแอนิเมช่ัน (สาขาวิชาใหม่) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๓๙ 
 

นโยบายการจัดท าหลักสูตรฐานสมรรถนะ ระดับอาชีวศึกษา มหาวิทยาลยันครพนม 

๑. เปลี่ยนการจัดการเรียนการสอนจาก Supply Side เป็น Demand Side 
๒. ยึดนโยบายตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการทั้งเรื่องกรอบมาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษา 
 แห่งชาติ  พ.ศ. 2556 และมาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษาในแต่ละระดบั 
๓. ใช้มาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ ส านักนายกรัฐมนตรี เป็นแนวทาง

ในการพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะ 
๔. ใช้หลักสูตรฐานสมรรถนะในแต่ละระดับของส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) 

มาเป็นฐานเปรียบเทียบ 
๕. น าแนวนโยบายด้านการอาชีวศึกษาที่สภามหาวิทยาลัยนครพนม มอบหมายมาเป็นแนวปฏิบัต ิ

๖. น าผลจากการจัดการเรียนการสอน ระดับอาชีวศึกษา มหาวิทยาลัยนครพนม มาเป็นข้อมูลใน
การปรับปรุงและพัฒนา 

๗. จัดการเรียนการสอนที่เน้นภาคปฏิบัติและความร่วมมือในการบูรณาการการเรียนรู้กับการ
ท างาน (Work Integrated Learning : WIL) 

๘. วิชาชีพพื้นฐานทั่วไปในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง (ปวส.) ทั้งวิชาพื้นฐานสามัญ และ
วิชาพื้นฐานอาชีวะให้ใช้มาตรฐานเดียวกันกับระดับอุดมศึกษาทั้งช้ันปีที่ 1 และช้ันปีที่ 2 

๙. สร้างความแตกต่างโดยเพิม่จุดเด่นที่เป็นเอกลกัษณ์และอัตลกัษณ์ของมหาวิทยาลัยนครพนม 
๑๐. วิจัยและพัฒนาหลักสตูรและการจดัการเรยีนการสอนให้มีคุณภาพในระดับอนุภูมิภาคลุ่มน้ าโขง 

ระดับอาเซียน และระดับสากลในที่สุด รวมถึงการพัฒนาหลักสูตรการจัดการเรียนการสอนใน
สาขาวิชาใหม่ที่จะเกิดข้ึนในอนาคต ทั้งที่ เกิดจากการพัฒนาอาชีพ การสร้างอาชีพใหม่     
การบูรณาการข้ามศาสตร์ โดยเฉพาะความร่วมมือระหว่างการจัดการการศึกษาในระดับ
อาชีวศึกษากับระดับอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยนครพนม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 












































































