


 
 

 

 

 



 

 

คํานํา 
 

หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น พุทธศักราช ๒๕๕๘ เป็นหลักสูตรท่ีพัฒนาข้ึนให้สอดคล้องกับ
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ (และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม) พระราชบัญญัติการอาชีวศึกษา 
พ.ศ. ๒๕๕๑ และแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ เป็นไปตามนโยบายรัฐบาล ตลอดจนความ
เจริญก้าวหน้าทางเทคโนโลยี สภาพเศรฐกิจและสังคม ท้ังในระดับชุมชนท้องถ่ินและระดับชาติ เพ่ือให้
ผู้เรียนสามารถเลือกเรียนได้อย่างเหมาะสมตามความถนัด ความสนใจและโอกาสของผู้เรียน เป็นการ
ขยายโอกาสทางการศึกษาเพ่ือการเรียนรู้ตลอดชีวิต ส่งเสริมการสร้างอาชีพและรายได้ของประชาชนของ
ประเทศ 

 
การพัฒนาหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นตามกรอบมาตรฐานหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น          

พ.ศ. ๒๕๕๑ นี้ ดําเนินการโดยหน่วยศึกษานิเทศก์ สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เป็นหลักสูตร
ท่ีมุ่งเน้นสมรรถนะอาชีพตามความต้องการของสถานประกอบการและเจ้าของอาชีพ เพ่ือให้ผู้ผ่านการ
ฝึกอบรมมีสมรรถนะตามท่ีหลักสูตรกําหนด สามารถนําไปใช้ในการประกอบอาชีพ พัฒนาอาชีพเดิม เป็น
อาชีพเสริม เปลี่ยนอาชีพใหม่ และหรือเพ่ือการศึกษาต่อ หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นท่ีดําเนินการในครั้งนี้ 
เป็นหลักสูตรท่ีใช้ระยะเวลาในการฝึกอบรมต้ังแต่ ๖ ชั่วโมงข้ึนไป โดยมีท้ังหลักสูตรท่ีพัฒนามาจาก
หลักสูตรเดิมและหลักสูตรท่ีพัฒนาข้ึนใหม่ จํานวน ๒๔ สาขาวิชา ใน ๕ ประเภทวิชา คือ ประเภทวิชา
อุตสาหกรรม ประเภทวิชาพาณิชยกรรม ประเภทวิชาศิลปกรรม ประเภทวิชาคหกรรม และประเภทวิชา
อุตสาหกรรมท่องเท่ียว รวมจํานวนท้ังสิ้น ๕๙๘ หลักสูตร ท้ังนี้ เพ่ือให้สถานศึกษาอาชีวศึกษาได้นําไปใช้
ในการจัดฝึกอบรมวิชาชีพระยะสั้น ตลอดจนใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นของ
สถานศึกษาต่อไป 

 
 หน่วยศึกษานิเทศก์ ขอขอบคุณคณะกรรมการดําเนินงาน ผู้บริหารสถานศึกษา ครูผู้สอน 
ศึกษานิเทศก์ ผู้ทรงคุณวุฒิภาครัฐและเอกชน และผู้มีส่วนเก่ียวข้องทุกท่าน ซ่ึงได้อุทิศสติปัญญา ความรู้ 
ประสบการณ์  ตลอดจนสละเวลามาช่วยพัฒนาการอาชีวศึกษาและการผลิตกําลังคนของประเทศชาติใน
ครั้งนี้ 

 
 
 

สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
กันยายน ๒๕๕๘ 

 



 
 

 

 

 

 



 

 

 



 
 

 

 

 

 

 



 
 

 

สารบัญ 

เร่ือง หน้า 

1. การพัฒนาหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น สาขาวิชาช่างยนต์ 1 

2. หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น สาขาวิชาช่างยนต์ 3 

 2.1 กลุ่มวิชางานจักรยานยนต์  

   1101-1201 งานซ่อมรถจักรยานยนต์หัวฉีด 5 

   1101-1301 งานบริการจักยานยนต์ 9 

 2.2 กลุ่มวิชางานเครื่องยนต์เล็ก  

   1101-2301 งานซ่อมเครื่องยนต์แก๊สโซลีนเล็ก 13 

   1101-2302 งานซ่อมเครื่องยนต์ดีเซลเล็ก 17 

 2.3 กลุ่มวิชางานเครื่องยนต์  

   1101-3301 งานซ่อมเครื่องยนต์ดีเซล 19 

   1101-3302 งานซ่อมเครื่องยนต์แก๊สโซลีน 23 

 2.4 กลุ่มวิชางานอิเล็กทรอนิกส์ยานยนต์  

   1101-7301 งานซ่อมเครื่องยนต์แก๊สโซลีนระบบหัวฉีด 27 

 2.5 กลุ่มวิชางานบริการยานยนต์  

   1101-8101 ไบค์เซอร์วิส (Bike Service) 31 

   1101-8102 งานติดฟิล์มกรองแสงรถยนต์ 33 

   1101-8103 งานติดต้ังกระจกบังลมรถยนต์ 37 

   1101-8201 งานซ่อมสีรถยนต์ 39 

   1101-8202 งานซ่อมตัวถังรถยนต์ 43 
   1101-8301 งานผสมสีเมทัลลิค 47 

   1101-8302 งานผสมสีโซลิด 51 

   1101-8303 งานเตรียมพ้ืนสีรถยนต์ 55 

   1101-8304 งานเคาะข้ึนรูปชิ้นส่วนตัวถัง 57 

   1101-8305 งานตัดเปลี่ยนชิ้นส่วนตัวถังรถยนต์ 61 

   1101-8306 งานถอดและประกอบชิ้นส่วนรถยนต์ 65 

   1101-8307 งานติดต้ังแก๊ส NGV ในรถยนต์ 69 

   1101-8308 งานติดต้ังแก๊ส LPG ในรถยนต์ 73 

   1101-8309 พนักงานขับรถบรรทุกรับส่งสินค้า  77 

   1101-8310 คาร์แคร์คลินิก 79 

   1101-8401 งานบริการรับรถ 83 



 
 

 

สารบัญ (ต่อ) 

เร่ือง    หน้า 

3.  การพัฒนาหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น สาขาวิชาช่างกลโรงงาน 87 

4. หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น สาขาวิชาช่างกลโรงงาน 89 

 4.1 กลุ่มวิชางานช่างกลโรงงาน  
   1102-1101 งานเขียนตัวอักษรและตัดสต๊ิกเกอร์ 91 
   1102-1102 งานเขียนรูปภาพและตัดสต๊ิกเกอร์ 95 
   1102-1103 งานทําลูกกุญแจ 99 
   1102-1104 งานหล่อเรซ่ิน 101 
   1102-1105 งานเจียรราบ 105 
   1102-1106 งานเจียรชิ้นงานทรงกระบอก 109 
   1102-1107 งานตรวจสอบชิ้นงาน 113 
   1102-1108 งานเจียรลับคมเครื่องมือตัด 115 
   1102-1109 งานกัดชิ้นงานเบ้ืองต้น 119 
   1102-1110 งานปรับฟิตชิ้นงาน 123 
   1102-1111 งานซ่อมบํารุงเครื่องจักรกล 127 
   1102-1112 งานซ่อมบํารุงระบบนิวเมติกส์ 131 
   1102-1113 งานซ่อมบํารุงระบบไฮดรอลิกส์ 135 
   1102-1114 งานผลิตชิ้นงานด้วยเครื่องกลึงซีเอ็นซี 137 
   1102-1115 งานผลิตชิ้นงานด้วยเครื่องกัดซีเอ็นซี 141 
   1102-1116 งานควบคุมและผลิตชิ้นงานด้วยเครื่อง Wire EDM 145 
   1102-1117 งานควบคุมและผลิตชิ้นงานด้วยเครื่อง Wire Cut 149 
   1102-1118 งานเขียนแบบเครื่องกล 2 มิติด้วยโปรแกรม (CAD 2D) 151 
   1102-1119 งานเขียนแบบเครื่องกล 3 มิติด้วยโปรแกรม (CAD 3D) 153 
   1102-1120 งานออกแบบแม่พิมพ์โลหะข้ันต้น 155 
   1102-1121 งานออกแบบแม่พิมพ์โลหะข้ันกลาง 157 
   1102-1122 ช่างออกแบบแม่พิมพ์พลาสติกชั้นต้น 159 
   1102-1123 งานออกแบบแม่พิมพ์พลาสติกชั้นกลาง 161 
   1102-1124 งานซ่อมและบํารุงรักษาแม่พิมพ์พลาสติก 163 
   1102-1125 งานซ่อมและบํารุงรักษาแม่พิมพ์โลหะ 165 
   1102-1126 งานขัดผิวแม่พิมพ์พลาสติก 167 
   1102-1127 งานขัดผิวแม่พิมพ์โลหะ 171 

 



 
 

 

สารบัญ (ต่อ) 

เร่ือง    หน้า 

 4.1 กลุ่มวิชางานช่างกลโรงงาน  
   1102-1128 งานปรับต้ังเครื่องฉีดพลาสติก 175 
   1102-1201 งานกลึงชิ้นงานเบ้ืองต้น 179 
   1102-1202 งานเขียนโปรแกรมสั่งงานการผลิตด้วยเครื่องกัด CNC 183 
    (CAD-CAM)  

5. การพัฒนาหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น สาขาวิชาช่างเชื่อมโลหะ 185 

6. หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น 187 

 6.1 กลุ่มวิชางานช่างเชื่อมโลหะ  
   1103-1101 งานดัดท่อสแตนเลส 189 
   1103-1102 งานชุบเคลือบผิวโลหะด้วยไฟฟ้า 191 
   1103-1103 งานเชื่อมพลาสติก 193 
   1103-1104 งานเชื่อมท่อด้วยแก๊ส 195 
   1103-1105 งานเชื่อมสแตนเลสด้วยเครื่องเชื่อม Inverter 199 
   1103-1106 งานพ่นสี 201 
   1103-1107 งานมุ้งลวดอลูมิเนียม 203 
   1103-1108 งานวิเคราะห์วัสดุทางโลหะวิทยา 205 
   1103-1109 งานตัดโลหะด้วยเครื่องพลาสม่า 207 
   1103-1201 งานเชื่อมเหล็กดัด 209 
   1103-1202 งานเชื่อมแก๊ส 211 
   1103-1301 งานเชื่อมไฟฟ้าเบ้ืองต้น 213 
   1103-1302 งานเชื่อมท่อด้วยไฟฟ้า 217 
   1103-1303 งานเชื่อมไฟฟ้างานเหล็กแผ่น 219 
   1103-1304 งานเชื่อมมิก/แม็ก 223 
   1103-1305 งานเชื่อมงานผลิตภัณฑ์ 225 
   1103-1306 งานตัดแก๊สด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 229 
   1103-1307 งานประกอบผลิตภัณฑ์งานกระจก 231 
   1103-1308 งานประกอบผลิตภัณฑ์อลูมิเนียม 233 
   1103-1309 งานเขียนแบบงานท่อสุขาภิบาลและการประมาณราคา 235 
   1103-1310 งานซ่อมบํารุงรักษาป๊ัมน้ําแบบใบพัด 237 
   1103-1311 งานเชื่อมซ่อมบํารุง 239 

 



 
 

 

สารบัญ (ต่อ) 

เร่ือง    หน้า 

 6.1 กลุ่มวิชางานช่างเชื่อมโลหะ  
   1103-1312 งานประกอบอลูมิเนียมในอาคาร 241 
   1103-1501 งานระบบท่อระบายอากาศ 245 
   1103-1502 งานหล่ออลูมิเนียม Alloy 249 

7. การพัฒนาหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น สาขาวิชาช่างไฟฟ้า 251 

8. หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น สาขาวิชาช่างไฟฟ้า 253 

 8.1 กลุ่มวิชางานช่างไฟฟ้า  
   1104-1101 งานซ่อมพัดลมไฟฟ้า 255 
   1104-1102 งานพันขดลวดพัดลมไฟฟ้า 259 
   1104-1103 งานติดต้ังไฟฟ้านอกอาคาร 263 
   1104-1104 งานซ่อมบํารุงตู้ควบคุมมอเตอร์ไฟฟ้า 267 
   1104-1301 งานติดต้ังไฟฟ้าในอาคาร 271 
   1104-1302 งานซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าภายในบ้าน 275 
   1104-1303 งานซ่อมมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสสลับ 279 
   1104-1304 งานติดต้ังและซ่อมบํารุงตู้ควบคุมมอเตอร์ไฟฟ้า 283 
   1104-1305 งานติดต้ังโซล่าเซลล์ 287 
   1104-1306 งานเขียนแบบไฟฟ้าด้วยคอมพิวเตอร์ 291 
   1104-1401 งานควบคุมมอเตอร์ไฟฟ้า 293 
   1104-1501 งานซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าภายในบ้าน 297 
   1104-1502 งานติดต้ังไฟฟ้าในอาคาร 301 
   1104-1503 งานซ่อมมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสสลับ 305 

 8.2 กลุ่มวิชางานบํารุงรักษาระบบไฟฟ้าขนส่งทางราง  
   1104-2201 งานซ่อมบํารุงระบบปรับอากาศและระบายอากาศรถไฟฟ้า 309 

9. การพัฒนาหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น สาขาวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์ 313 

10. หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น สาขาวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์ 315 

 10.1 กลุ่มวิชางานพ้ืนฐานช่างอิเล็กทรอนิกส์  
   1105–1101 งานสร้างป้ายไฟ(LEDBoard) 317 
   1105–1102 งานผลิตแผ่นวงจรพิมพ์ 319 
   1105–1201 งานซ่อมลําโพง 321 



 
 

 

สารบัญ (ต่อ) 

เร่ือง    หน้า 

 10.1 กลุ่มวิชางานพ้ืนฐานช่างอิเล็กทรอนิกส์  
   1105–1301 งานอิเล็กทรอนิกส์เบ้ืองต้น 323 
   1105–1302 งานพ้ืนฐานวงจรไฟฟ้าและการวัด 325 
   1105–1303 งานพ้ืนฐานวงจรอิเล็กทรอนิกส์ 327 
   1105–1304 งานพ้ืนฐานวงจรพัลส์และดิจิตอล 329 
   1105–1305 งานเขียนแบบงานไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ 331 
   1105–1306 งานพ้ืนฐานไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ 335 
   1105–1307 งานพ้ืนฐานระบบเสียงและระบบภาพ 337 

 10.2 กลุ่มวิชางานเสียงและภาพ  
   1105–2301 งานติดต้ังระบบเสียงและภาพห้องประชุม 339 
   1105–2302 งานติดต้ังระบบเครื่องเสียงรถยนต์ 341 
   1105–2303 งานติดต้ังกล้องวงจรปิดและกล้องไอพี  343 
    (CCTV and IP Camera)  
   1105–2304 งานซ่อมเครื่องขยายเสียง 345 
   1105–2305 งานซ่อมเครื่องรับวิทยุ ซีดี และMP3 347 
   1105–2306 งานติดต้ังจานรับสัญญาณดาวเทียมและทีวีดิจิตอล 349 
   1105–2307 งานติดต้ังระบบเครื่องเสียง 351 
   1105–2308 งานซ่อมเครื่องรับโทรทัศน์ระบบดิจิตอล 353 
   1105–2309 งานซ่อมจอมอนิเตอร์ระบบดิจิตอล 355 
   1105–2310 งานซ่อมเครื่องรับโทรทัศน์ 357 
   1105–2311 งานติดต้ังระบบเคเบิลทีวีภายในอาคาร 359 
   1105–2312 งานซ่อมเครื่องเล่นเสียงและภาพระบบดิจิตอล (VCD/DVD) 361 

 10.3 กลุ่มวิชางานโทรคมนาคม  
   1105–3101 งานติดต้ังโปรแกรมโทรศัพท์มือถือสมาร์ทโฟนIphone 363 
   1105–3102 งานติดต้ังโปรแกรมโทรศัพท์มือถือสมาร์ทโฟน 365 

 Windows mobile 
   1105–3103 งานติดต้ังโปรแกรมโทรศัพท์มือถือสมาร์ทโฟนAndroid 367 
   1105–3201 งานซ่อมโทรศัพท์สมาร์ทโฟน 369 
   1105–3301 งานซ่อมเครื่องรับส่งวิทยุสื่อสาร 371 
   1105–3302 งานซ่อมโทรศัพท์มือถือ 373 
   1105–3303 งานติดต้ังตู้สาขาโทรศัพท์ PABX 375 
   1105–3304 งานติดต้ังตู้สาขาโทรศัพท์ IPBX 377 

 



 
 

 

สารบัญ (ต่อ) 

เร่ือง    หน้า 

 10.4 กลุ่มวิชางานเครื่องใช้สํานักงาน  
   1105–4301 งานซ่อมเครื่องถ่ายเอกสาร 379 
   1105–4302 งานซ่อมเครื่องพิมพ์ (Computer printer) 381 

 10.5 กลุ่มวิชางานระบบควบคุม  
   1105–5101 งานเขียนโปรแกรมควบคุมหุ่นยนต์อัตโนมัติขนาดเล็ก 383 
   1105–5102 งานสร้างเครื่องบินจําลองควบคุมด้วยวิทยุบังคับ 385 
   1105–5301 งานควบคุมอุปกรณ์ไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์ด้วยสมองกลฝังตัว 387 
   1105–5302 งานเขียนโปรแกรมควบคุมอุปกรณ์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์  389 
    (ไมโครคอนโทรลเลอร์และการอินเตอร์เฟส) 

 10.6 กลุ่มวิชางานเทคนิคคอมพิวเตอร์  
   1105–6101 งานติดต้ังโปรแกรมบนเครื่อง Tablet 391 
   1105–6102 งานประกอบคอมพิวเตอร์และติดต้ังโปรแกรม 393 
   1105–6103 ช่างติดต้ังคอมพิวเตอร์แม่ข่าย LINUX Server 395 
   1105–6104 งานติดต้ังคอมพิวเตอร์แม่ข่าย Windows Server 397 
   1105–6201 งานซ่อมเครื่อง Tablet 399 
   1105–6301 งานซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์ 401 
   1105–6302 งานซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก (Notebook) 403 
   1105–6303 งานติดต้ังระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ 405 

11. การพัฒนาหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น สาขาวิชาช่างก่อสร้าง 407 

12. หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น สาขาวิชาช่างก่อสร้าง 409 

 12.1 กลุ่มวิชางานเขียนแบบก่อสร้าง  
   1106–1101 งานเขียนแบบอาคารด้วยโปรแกรม SketchUP 411 
   1106–1301 งานเขียนแบบก่อสร้างด้วยโปรแกรม AutoCAD 413 
   1106-1302 งานประมาณราคาก่อสร้าง 415 

 12.2 กลุ่มวิชางานไม้  
   1106–2101 งานมุงกระเบ้ืองหลังคา 417 
   1106–2102 งานติดต้ังบานประตู-หน้าต่าง 419 
   1106–2103 งานติดต้ังฝ้าเพดานยิปซัม 421 
   1106–2301 งานวงกบประตู-หน้าต่าง 423 

 12.3 กลุ่มวิชางานคอนกรีต  
   1106–3301 งานแบบหล่อคอนกรีต 425 
   1106–3302 งานเหล็กเสริมคอนกรีต 427 



 
 

 

สารบัญ (ต่อ) 

เร่ือง    หน้า 

 12.4 กลุ่มวิชางานปูน  
   1106–4101 งานปูกระเบ้ือง 430 
   1106–4102 งานก่ออิฐ 431 
   1106–4201 งานฉาบปูน 433 

 12.5 กลุ่มวิชางานประปา – สุขภัณฑ์  
   1106–5101 งานติดต้ังท่อประปาและสุขาภิบาล PVC 435 
   1106–5301 งานติดต้ังสุขภัณฑ์ 437 

 12.6 กลุ่มวิชางานสีและตกแต่งพ้ืนผิว  
   1106–6101 งานสีและเคลือบผิว 439 

 12.7 กลุ่มวิชางานสํารวจ  
   1106–7301 งานวางผังทําระดับ 441 

13. การพัฒนาหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นสาขาวิชาช่างเครื่องทําความเย็น 443 

14. หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น สาขาวิชาช่างเครื่องทําความเย็น 445 
 14.1 กลุ่มวิชางานเครื่องทําความเย็น  

   1108-1101 งานเปลี่ยนยางตู้เย็น 447 
   1108-1102 งานซ่อมวงจรไฟฟ้าเครื่องปรับอากาศขนาดเล็ก 449 
   1108-1103 งานติดต้ังเครื่องปรับอากาศแบบติดผนัง 451 
   1108-1104 งานล้างเครื่องปรับอากาศขนาดเล็ก 455 
   1108-1105 งานซ่อมวงจรไฟฟ้าตู้เย็นโนฟรอส 459 
   1108-1106 งานติดต้ังเครื่องปรับอากาศแบบติดผนัง 461 
   1108-1107 งานติดต้ังเครื่องปรับอากาศแบบอินเวอร์เตอร์ 465 
   1108-1108 งานเปลี่ยนสารทําความเย็นเครื่องของเครื่องทําความเย็น 469                    

เพ่ือการประหยัดพลังงาน  
   1108-1301 งานติดต้ังเครื่องปรับอากาศ 473 
   1108-1302 งานซ่อมและบํารุงรักษาเครื่องปรับอากาศ 477 
   1108-1303 งานซ่อมและบํารุงรักษาตู้เย็น 481 
   1108-1304 งานบํารุงรักษาเครื่องปรับอากาศในอาคารสํานักงาน 485 
   1108-1305 งานซ่อมวงจรไฟฟ้าเครื่องทําความเย็นและ 489 
    เครื่องปรับอากาศขนาดเล็ก  
   1108-1306 งานซ่อมวงจรไฟฟ้าเครื่องปรับอากาศระบบ 3 เฟส 493 
   1108-1307 งานเปลี่ยนสารทําความเย็นในเครื่องปรับอากาศ  497 
    ตามมาตรฐานองค์การสหประชาชาติ  

 



 
 

 

สารบัญ (ต่อ) 

เร่ือง    หน้า 

15. ภาคผนวก  503
 15.1 ระเบียบสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาว่าด้วยการจัดการศึกษา 

 และการประเมินผลการเรียนตามหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นพ.ศ. 2558  

 15.2 กรอบการพัฒนาหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น       
 15.3 การกําหนดรหัสหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น       
 15.4 คําสั่งสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาท่ี 836/2558เรื่องแต่งต้ังคณะกรรมการ 

  ดําเนินงานโครงการพัฒนาหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นมุ่งเน้นสมรรถนะอาชีพ 
 15.5 คําสั่งสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาท่ี 864/2558 เรื่องแต่งต้ังคณะกรรมการ 

  ดําเนินงานโครงการพัฒนาหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นมุ่งเน้นสมรรถนะอาชีพ (เพ่ิมเติม) 
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สาขวิชาช่างยนต์ 

การพัฒนาหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น สาขาวิชาช่างยนต์ 

ลําดับ ระยะเวลาเรียน (ช่ัวโมง) จํานวนหลักสูตร 
1  1 - 30 3 
2 31 - 60 3 
3 61 - 90 16 
4   91 - 120 1 
5 121 - 150  - 
6 151 - 180  - 
7 181 - 210  - 
8 211 - 240  - 
9 241 ชั่วโมงข้ึนไป - 

                   รวม 23 
 
 
 



 
 

สาขวิชาช่างยนต์  
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สาขวิชาช่างยนต์ 

หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น พุทธศักราช 2558 
ประเภทวิชาอุตสาหกรรม สาขาวิชาช่างยนต์ 

กลุ่มวิชางานจักรยานยนต์ กลุ่มวิชางานเคร่ืองยนต์เล็ก กลุม่วิชางานเคร่ืองยนต์  
กลุ่มวิชางานอิเล็กทรอนิกส์ยานยนต์ กลุ่มวิชางานบริการยานยนต์ 

 

ลําดับ รหัสหลักสูตร ช่ือหลักสูตร จํานวนช่ัวโมง 
1 1101-1201 งานซ่อมรถจักรยานยนต์หัวฉีด 45 
2 1101-1301 งานบริการจักรยานยนต์ 75 
3 1101-2301 งานซ่อมเครื่องยนต์แก๊สโซลีนเล็ก 75 
4 1101-2302 งานซ่อมเครื่องยนต์ดีเซลเล็ก 75 
5 1101-3301 งานซ่อมเครื่องยนต์ดีเซล 75 
6 1101-3302 งานซ่อมเครื่องยนต์แก๊สโซลีน 75 
7 1101-7301 งานซ่อมเครื่องยนต์แก๊สโซลีนระบบหัวฉีด 75 
8 1101-8101 ไบค์เซอร์วิส (Bike Services) 30 
9 1101-8102 งานติดฟิล์มกรองแสงรถยนต์ 30 
10 1101-8103 งานติดต้ังกระจกบังลมรถยนต์ 30 
11 1101-8201 งานซ่อมสีรถยนต์ 45 
12 1101-8202 งานซ่อมตัวถังรถยนต์ 45 
13 1101-8301 งานผสมสีเมทัลลิค 75 
14 1101-8302 งานผสมสีโซลิด 75 
15 1101-8303 งานเตรียมพ้ืนสีรถยนต์ 75 
16 1101-8304 งานเคาะข้ึนรูปชิ้นส่วนตัวถังรถยนต์ 75 
17 1101-8305 งานตัดเปลี่ยนชิ้นส่วนตัวถังรถยนต์ 75 
18 1101-8306 งานถอดและประกอบชิ้นส่วนรถยนต์ 75 
19 1101-8307 งานติดต้ังแก๊ส NGV ในรถยนต์ 75 
20 1101-8308 งานติดต้ังแก๊ส LPG ในรถยนต์ 75 
21 1101-8309 พนักงานขับรถบรรทุกรับส่งสินค้า 75 
22 1101-8310 คาร์แคร์คลินิก 90 
23 1101-8401 งานบริการรับรถ 105 

รวม   23  รายวิชา 



 

 

สาขวิชาช่างยนต์ 



5 

 

สาขวิชาช่างยนต์ 

 

 
หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น ประเภทวิชาอุตสาหกรรม 

สาขาวิชาช่างยนต์ กลุ่มวิชางานจักรยานยนต์ 
1101-1201 งานซ่อมรถจักรยานยนต์หัวฉีด 45 ช่ัวโมง 

สมรรถนะของหลักสูตร  

1. แสดงความรู้เก่ียวกับการทํางานของรถจักรยานยนต์หัวฉีดตามคู่มือกําหนด 
2. เลือก เตรียม ใช้และบํารุงรักษาเครื่องมือและวัสดุอุปกรณ์การซ่อมรถจักรยานยนต์หัวฉีด 
3. ถอด ประกอบซ่อมปรับแต่ง วิเคราะห์ รถจักรยานยนต์หัวฉีดตามคู่มือกําหนด 
4. วางแผนการซ่อมรถจักรยานยนต์หัวฉีดเชิงธุรกิจ 

คําอธิบายของหลักสูตร 

ศึกษาและปฏิบัติเก่ียวกับการเลือก เตรียม ใช้และบํารุงรักษาเครื่องมือเครื่องจักรและวัสดุ
อุปกรณ์ การซ่อมระบบควบคุมการฉีดเชื้อเพลิงของรถจักรยานยนต์หัวฉีด เซนเซอร์ต่างๆระบบน้ํามัน
เชื้อเพลิงระบบจุดระเบิดการวิเคราะห์ปัญหาข้อขัดข้องบํารุงรักษา และการประมาณราคาค่าบริการเชิง
ธุรกิจ 

เนื้อหาสาระ 

หน่วยท่ี ช่ือหน่วย-หัวข้อการฝึกอบรม 

1. งานเลือก เตรียม ใช้และบํารุงรักษาเครื่องมือเครื่องจักรและวัสดุอุปกรณ์ในการซ่อม
รถจักรยานยนต์หัวฉีด 

1. การเลือก เตรียม ใช้และบํารุงรักษาเครื่องมือเครื่องจักรและวัสดุอุปกรณ์ในการ
ปฏิบัติงาน 

2. การเตรียมรถจักรยานยนต์หัวฉีด 
2. งานตรวจซ่อมวิเคราะห์ปัญหาข้อขัดข้องบํารุงรักษาระบบควบคุมการฉีดน้ํามันเชื้อเพลิง

รถจักรยานยนต์หัวฉีด 
1. งานถอดชิ้นส่วนระบบคงบคุมการฉีดน้ํามันเชื้อเพลิง 
2. งานประกอบชิ้นส่วนระบบควบคุมการฉีพน้ํามันเชื้อเพลิง 

3. งานตรวจซ่อมวิเคราะห์ปัญหาข้อขัดข้องบํารุงรักษาเซนเซอร์ 
1. งานถอดชิ้นส่วนเซนเซอร์ 
2. งานถอดประกอบชิ้นส่วนเซนเซอร์ 
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สาขวิชาช่างยนต์   

หน่วยท่ี ช่ือหน่วย-หัวข้อการฝึกอบรม 

4. งานตรวจซ่อมวิเคราะห์ปัญหาข้อขัดข้องบํารุงรักษาระบบน้ํามันเชื้อเพลิง  
1. งานถอดชิ้นส่วนระบบน้ํามันเชื้อเพลิง 
2. งานประกอบชิ้นส่วนระบบน้ํามันเชื้อเพลิง 

5. งานตรวจซ่อมวิเคราะห์ปัญหาข้อขัดข้องบํารุงรักษาระบบจุดระเบิด 
1. งานถอดชิ้นส่วนระบบจุดระเบิด 
2. งานประกอบชิ้นส่วนระบบจุดระเบิด 

6. งานประมาณราคาค่าซ่อมรถจักรยานยนต์หัวฉีดเชิงธุรกิจ 
1. การคิดคํานวณต้นทุนและค่าบริการ 
2. การวางแผนและดําเนินธุรกิจซ่อมรถจักรยานยนต์หัวฉีด 

การวัดและประเมินผล 

ท่ี แนวทางการประเมิน เครื่องมือประเมิน เกณฑ์การประเมิน 
1 
 
2 
3 

ทดสอบความรู้ก่อนและหลังการ
ฝึกอบรม 
ตรวจสอบกระบวนการปฏิบัติงาน 
ตรวจสอบผลงาน 

แบบทดสอบ/แบบสัมภาษณ์ 
 
แบบประเมินการปฏิบัติงาน 
แบบประเมินผลงาน 

10 
 

40 
50 

รวม 100 

เครื่องมือ วัสดุ อุปกรณ์   

5. รถจักรยานยนต์หัวฉีด 1 สูบ 4 จังหวะไม่น้อยกว่า 110 cc. ระบบระบายความร้อนด้วยน้ํา 
6. เครื่องมือพ้ืนฐาน  
7. เครื่องมือพิเศษ  
8. เครื่องมือวัดละเอียดทางกล  
9. เครื่องมือวัดละเอียดทางไฟฟ้า 
10. ลิฟท์ยกรถจักรยานยนต์ 
11. โต๊ะวางชั้นงาน 3 ชั้น 
12. ต้ ูเครื่องมือ 
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สาขวิชาช่างยนต์ 

เอกสารประกอบการฝึกอบรมและแหล่งเรียนรู้ 

ท่ี รายการ 
1 
 

เอกสารประกอบการฝึกอบรม 
- คู่มือซ่อมรถจักรยานยนต์หัวฉีด 
- หนังสือหรือตําราซ่อมรถจักรยานยนต์หัวฉีด 
- เว็บไซต์การซ่อมรถจักรยานยนต์หัวฉีด 

2 แหล่งเรียนรู้ 
- ห้องปฏิบัติการช่างยนต์ 
- ศูนย์บริการหรือร้านรับซ่อมรถจักรยานยนต์หัวฉีด 

พ้ืนความรู้และคุณสมบัติผู้เข้ารับการฝึกอบรม 

1. มีพ้ืนความรู้อ่านและเขียนภาษาไทยได้ 
2. มีพ้ืนความรู้หลักการทํางานของรถจักรยานยนต์ 4 จังหวะ 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

สาขวิชาช่างยนต์  
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สาขวิชาช่างยนต์  

 
หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น ประเภทวิชาอุตสาหกรรม 

สาขาวิชาช่างยนต์ กลุ่มวิชางานจักรยานยนต์ 
1101-1301 งานบริการจักยานยนต์ 75 ช่ัวโมง 

สมรรถนะของหลักสูตร 

1. แสดงความร้ ูเก่ียวกับการบริการรถจักรยานยนต์ตามคู่มือกําหนด 
2. เลือก เตรียม ใช้และบํารุงรักษาเครื่องมือเครื่องจักรและวัสดุอุปกรณ์การบริการรถจักรยานยนต์ 
3. ถอด ประกอบและบํารุงรักษารถจักรยานยนต์ตามคู่มือกําหนด 

คําอธิบายของหลักสูตร 

 ศึกษาและปฏิบัติเก่ียวกับการเลือกเตรียมใช้และบํารุงรักษาเครื่องมือเครื่องจักรและวัสดุอุปกรณ์ใน
การบริการเครื่องยนต์รถจักรยานยนต์ระบบจุดระเบิด ระบบน้ํามันเชื้อเพลิง ระบบหล่อลื่น ระบบระบาย
ความร้อนระบบห้ามล้อ ระบบรองรับน้ําหนัก ระบบส่งกําลัง ระบบไฟฟ้าการบํารุงรักษาและตรวจสอบ 
การบริการตามระยะเวลาท่ีกําหนด การประมาณราคาค่าบริการรถจักรยานยนต์เชิงธุรกิจ 

เนื้อหาสาระ 

หน่วยท่ี ช่ือหน่วย-หัวข้อการฝึกอบรม 

1. งานเลือก เตรียม ใช้และบํารุงรักษาเครื่องมือเครื่องจักรและวัสดุอุปกรณ์ในการบริการ
รถจักรยานยนต์  

1. การเลือก เตรียม ใช้และบํารุงรักษาเครื่องมือเครื่องจักรและวัสดุอุปกรณ์ในการ
ปฏิบัติงาน 

2. การเตรียมรถจักรยานยนต์ 
2. งานถอด ประกอบรถจักรยานยนต์ 

1. งานถอดชิ้นส่วนของรถจักรยานยนต์ 
2. งานประกอบชิ้นส่วนของรถจักรยานยนต์ 

3. งานบํารุงรักษาและตรวจสอบบริการรถจักรยานยนต์ตามระยะเวลาท่ีกําหนด  
1. การบํารุงรักษารถจักรยานยนต์ตามระยะเวลาท่ีกําหนด 
2. การตรวจสอบรถจักรยานยนต์ตามระยะเวลาท่ีกําหนด 

4. งานประมาณราคาค่าบริการรถจักรยานยนต์์เชิงธุรกิจ 
1. การคิดคํานวณต้นทุนและค่าบริการ 
2. การวางแผนและดําเนินธุรกิจบริการรถจักรยานยนต์ 
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สาขวิชาช่างยนต์   

การวัดและประเมินผล 

ท่ี แนวทางการประเมิน เครื่องมือประเมิน เกณฑ์การประเมิน 
1 
 
2 
3 
4 
 
5 

ทดสอบความรู้ก่อนและหลังการ
ฝึกอบรม 
ตรวจสอบกระบวนการปฏิบัติงาน 
ตรวจสอบผลงาน 
พฤติกรรมลักษณะนิสัยในการ
ปฏิบัติงาน 
ระยะเวลาการเข้าร่วมฝึกอบรมไม่น้อย
กว่าร้อยละ 80 ของเวลาฝึกอบรมตาม
หลักสูตร 

แบบทดสอบ/แบบสัมภาษณ์ 
 
แบบประเมินการปฏิบัติงาน 
แบบประเมินผลงาน 
แบบสังเกต 
 
แบบบันทึกการเข้ารับการ
ฝึกอบรม 

10 
 

40 
30 
20 
 
 

รวม 100 

เครื่องมือ วัสดุ อุปกรณ์   

1. รถจักรยานยนต์์ 4 จังหวะ 100 – 125 cc.  
2. รถจักรยานยนต์ 4 จังหวะ 100 – 125 cc. ระบบเกียร์อัตโนมัติ 
3. เครื่องมือพ้ืนฐาน  
4. เครื่องมือพิเศษซ่อมจักรยานยนต์ 
5. ลิฟท์ยกรถจักรยานยนต์ 
6. ปั๊มลม 
7. เครื่องชาร์ตแบตเตอรี่ 36 Ah. 12-24 V.  
8. ชุดเครื่องวัดละเอียด 
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สาขวิชาช่างยนต์  

เอกสารประกอบการฝึกอบรมและแหล่งเรียนรู้ 

ท่ี รายการ 
1 
 

เอกสารประกอบการฝึกอบรม 
- คู่มือซ่อมรถจักรยานยนต์ 
- หนังสือหรือตําราซ่อมรถจักรยานยนต์ 
- เว็บไซต์การซ่อมรถจักรยานยนต์ 

2 แหล่งเรียนรู้ 
- ห้องปฏิบัติการช่างยนต์ 
- ศูนย์บริการหรือร้านรับซ่อมรถจักรยานยนต์ 

พ้ืนความรู้และคุณสมบัติผู้เข้ารับการฝึกอบรม 

 มีพ้ืนความรู้อ่านและเขียนภาษาไทยได้ 
 



 

 

สาขวิชาช่างยนต์  

 



13 

 

สาขวิชาช่างยนต์  

 
หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น ประเภทวิชาอุตสาหกรรม 

สาขาวิชาช่างยนต์ กลุ่มวิชางานเคร่ืองยนต์เล็ก 
1101-2301 งานซ่อมเคร่ืองยนต์แก๊โซลีนเล็ก 75 ช่ัวโมง 

สมรรถนะของหลักสูตร 

1. การแสดงความรู้เก่ียวกับการซ่อมเครื่องยนต์แก๊สโซลีนเล็กตามคู่มือกําหนด  
2. เลือก เตรียม ใช้และบํารุงรักษาเครื่องมือเครื่องจักรและวัสดุอุปกรณ์การซ่อมเครื่องยนต์์            

แก๊สโซลีนเล็ก 
3. ถอด ประกอบซ่อมบํารุงเครื่องยนต์แก๊สโซลีนเล็กตามคู่มือกําหนด  
4. วางแผนการซ่อมเครื่องยนต์แก๊สโซลีนเล็กเชิงธุรกิจ 

คําอธิบายของหลักสูตร 

 ศึกษาและปฏิบัติเก่ียวกับการเลือก เตรียม ใช้และบํารุงรักษาเครื่องมือเครื่องจักรและวัสดุอุปกรณ์
การซ่อมเครื่องยนต์์แก๊สโซลีนเล็ก ระบบจุดระเบิด ระบบหล่อลื่น ระบบระบายความร้อน ระบบน้ํามัน
เชื้อเพลิง ตรวจสภาพซ่อมเครื่องยนต์์แก๊สโซลีนเล็กแก้ไขข้อขัดข้องของระบบต่างๆ การบํารุงรักษา การ
ประมาณราคาค่าซ่อมเชิงธุรกิจ 

เนื้อหาสาระ 

หน่วยท่ี ช่ือหน่วย-หัวข้อการฝึกอบรม 

1 งานเลือก เตรียม ใช้และบํารุงรักษาเครื่องมือเครื่องจักรและวัสดุอุปกรณ์ในการซ่อม
เครื่องยนต์์แก๊สโซลีนเล็ก 

1. การเลือก เตรียม ใช้และบํารุงรักษาเครื่องมือเครื่องจักรและวัสดุอุปกรณ์ในการ
ปฏิบัติงาน 

2. การเตรียมเครื่องยนต์์แก๊สโซลีนเล็ก 
2 งานถอด ประกอบเครื่องยนต์์แก๊สโซลีนเล็ก 

1. งานถอดชิ้นส่วนของเครื่องยนต์์แก๊สโซลีนเล็ก 
2. งานประกอบชิ้นส่วนของเครื่องยนต์แก๊สโซลีนเล็ก 

3 งานตรวจสภาพชิ้นส่วนและแก้ไขปัญหาของเครื่องยนต์์แก๊สโซลีนเล็ก 
1. การตรวจสภาพชิ้นส่วนเครื่องยนต์์แก๊สโซลีนเล็ก 
2. การแก้ไขปัญหาชิ้นส่วนเครื่องยนต์แก๊สโซลีนเล็ก 

4 งานบํารุงรักษาและบริการระบบต่างๆ ของเครื่องยนต์์แก๊สโซลีนเล็ก  
1. การบํารุงรักษาระบบต่าง ๆ ของเครื่องยนต์์แก๊สโซลีนเล็ก 
2. การบริการระบบต่างๆ ของเครื่องยนต์แก๊สโซลีนเล็ก 
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สาขวิชาช่างยนต์   

หน่วยท่ี ช่ือหน่วย-หัวข้อการฝึกอบรม 

5 งานประมาณราคาค่าซ่อมเครื่องยนต์แก๊สโซลีนเล็กเชิงธุรกิจ 
1. การคิดคํานวณต้นทุนและค่าบริการ 
2. การวางแผนและดําเนินธุรกิจซ่อมเครื่องยนต์แก๊สโซลีนเล็ก 

การวัดและประเมินผล 

ท่ี แนวทางการประเมิน เครื่องมือประเมิน เกณฑ์การประเมิน 
1 
 
2 
3 

ทดสอบความรู้ก่อนและหลังการ
ฝึกอบรม 
ตรวจสอบกระบวนการปฏิบัติงาน 
ตรวจสอบผลงาน 

แบบทดสอบ/แบบสัมภาษณ์ 
 
แบบประเมินการปฏิบัติงาน 
แบบประเมินผลงาน 

10 
  

40 
50 

รวม 100 

เครื่องมือ วัสดุ อุปกรณ์  

1. เครื่องยนต์แก๊สโซลีนเล็กแบบหน้าทองขาว อเนกประสงค์์ 1 สูบ 4 จังหวะความจุกระบอกสูบ
ไม่น้อยกว่า  150cc. พร้อมแท่นเครื่อง 

2. เครื่องยนต์แก๊สโซลีนเล็กแบบ CDI อเนกประสงค์์ 1 สูบ 4 จังหวะ ความจุกระบอกสูบไมน้อย
กว่า 150cc. พร้อมแท่นเครื่อง 

3. เครื่องยนต์แก๊สโซลีนเล็กแบบสะพายอเนกประสงค์1สูบ4จังหวะ ความจุกระบอกสูบไม่น้อยกว่า 
30 cc.  

4. เครื่องยนต์แก๊สโซลีนเล็กแบบสะพายอเนกประสงค์1สูบ2 จงัหวะ ความจุกระบอกสูบไม่น้อย
กว่า 30 cc.  

5. ปั้มน้ําชนิดหอยโข่ง 3นิ้ว  
6. เครื่องมือพ้ืนฐาน  
7. เครื่องมือพิเศษ  
8. เครื่องมือวัดละเอียดทางกล  
9. ป๊ัมลม 10 บาร์ 
10. ต้ ูวางเครื่องมือเคลื่อนท่ีได้ 
11. โต๊ะวางชิ้นส่วน 3ชั้น ขนาด 65 x 90 x 50 cm  
12. คอมพิวเตอร์ Notebook  
13. เครื่องฉายทึบแสง  
14. โปรเจคเตอร์พร้อมจอ  
15. ชุดเครื่องเสียง 
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สาขวิชาช่างยนต์  

เอกสารประกอบการฝึกอบรมและแหล่งเรียนรู้ 

ท่ี รายการ 
1 
 

เอกสารประกอบการฝึกอบรม 
- คู่มือซ่อมเครื่องยนต์แก๊สโซลีนเล็ก 
- หนังสือหรือตําราซ่อมเครื่องยนต์แก๊สโซลีนเล็ก 
- เว็บไซต์การซ่อมเครื่องยนต์แก๊สโซลีนเล็ก 

2 แหล่งเรียนรู้ 
- ห้องปฏิบัติการช่างยนต์ 
- ศูนย์บริการหรือร้านรับซ่อมเครื่องยนต์แก๊สโซลีนเล็ก 

พ้ืนความรู้และคุณสมบัติผู้เข้ารับการฝึกอบรม 

 มีพ้ืนความรู้อ่านและเขียนภาษาไทยได้ 



 
 

 

สาขวิชาช่างยนต์  
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สาขวิชาช่างยนต์  

 
หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น ประเภทวิชาอุตสาหกรรม 

สาขาวิชาช่างยนต์ กลุ่มวิชางานเคร่ืองยนต์เล็ก 
1101-2302 งานซ่อมเคร่ืองยนต์ดีเซลเล็ก 75 ช่ัวโมง 

สมรรถนะของหลักสูตร 

1. แสดงความร้ ูเก่ียวกับการซ่อมเครื่องยนต์์ดีเซลเล็กตามคู่มือกําหนด  
2. เลือก เตรียม ใช้และบํารุงรักษาเครื่องมือและวัสดุอุปกรณ์การซ่อมเครื่องยนต์์ดีเซลเล็ก 
3. ถอด ประกอบซ่อมบํารุงเครื่องยนต์ดีเซลเล็กตามคู่มือกําหนด  

คําอธิบายของหลักสูตร 

 ศึกษาและปฏิบัติเก่ียวกับการเลือก เตรียม ใช้และบํารุงรักษาเครื่องมือเครื่องจักรและวัสดุอุปกรณ์
การซ่อมเครื่องยนต์ดีเซลเล็ก 4 จังหวะระบบประจุอากาศระบบหล่อลื่นระบบระบายความร้อน ระบบ
น้ํามันเชื้อเพลิง การใช้เครื่องมือในการปฏิบัติงานถอด ประกอบ ตรวจสภาพซ่อมเครื่องยนต์ดีเซลเล็ก 
แก้ไขข้อขัดข้องของระบบต่าง ๆ การบํารุงรักษาการประมาณราคาค่าบริการเชิงธุรกิจ 

เนื้อหาสาระ 
 

หน่วยท่ี ช่ือหน่วย-หัวข้อการฝึกอบรม 

1 งานเลือก เตรียม ใช้และบํารุงรักษาเครื่องมือเครื่องจักรและวัสดุอุปกรณ์ในการซ่อมเครื่อง
ยนต์ดีเซลเล็ก 

1. การเลือก เตรียม ใช้และบํารุงรักษาเครื่องมือเครื่องจักรและวัสดุอุปกรณ์ในการ
ปฏิบัติงาน 

2. การเตรียมเครื่องยนต์ดีเซลเล็ก 
2 งานถอด ประกอบเครื่องยนต์์ดีเซลเล็ก 

1. งานถอดชิ้นส่วนเครื่องยนต์์ดีเซลเล็ก 
2. งานประกอบชิ้นส่วนของเครื่องยนต์ดีเซลเล็ก 

3 งานตรวจสภาพชิ้นส่วนและแก้ไขปัญหาของเครื่องยนต์์ดีเซลเล็ก 
1. การตรวจสภาพชิ้นส่วนเครื่องยนต์์ดีเซลเล็ก 
2. การแก้ไขปัญหาชิ้นส่วนเครื่องยนต์ดีเซลเล็ก 

4 งานบํารุงรักษาและบริการระบบต่างๆ ของเครื่องยนต์์ดีเซลเล็ก 
1. การบํารุงรักษาระบบต่าง ๆ ของเครื่องยนต์์ดีเซลเล็ก 
2. การบริการระบบต่างๆ ของเครื่องยนต์ดีเซลเล็ก 

5 งานประมาณราคาค่าซ่อมเครื่องยนต์์ดีเซลเล็กเชิงธุรกิจ 
1. การคิดคํานวณต้นทุนและค่าบริการ 
2. การวางแผนและดําเนินธุรกิจซ่อมเครื่องยนต์์ดีเซลเล็ก 
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สาขวิชาช่างยนต์   

การวัดและประเมินผล 

ท่ี แนวทางการประเมิน เครื่องมือประเมิน เกณฑ์การประเมิน 
1 
 
2 
3 

ทดสอบความรู้ก่อนและหลังการ
ฝึกอบรม 
ตรวจสอบกระบวนการปฏิบัติงาน 
ตรวจสอบผลงาน 

แบบทดสอบ/แบบสัมภาษณ์ 
 
แบบประเมินการปฏิบัติงาน 
แบบประเมินผลงาน 

10 
 

40 
50 

รวม 100 

เครื่องมือ วัสดุ อุปกรณ์  

1. เครื่องยนต์์ดีเซลเล็ก 1 สูบ 4 จังหวะไม่น้อยกว่า 11 แรงม้า พร้อมแท่นเครื่อง 
2. เครื่องทดสอบแรงดันหัวฉีด  
3. เครื่องวัดกําลังอัด  
4. เครื่องมือพ้ืนฐาน  
5. เครื่องมือพิเศษในการซ่อมเครื่องยนต์์ดีเซลเล็ก  
6. เครื่องมือวัดละเอียดทางกล  
7. ปั้มลม 10 บาร์  
8. โต๊ะวางชิ้นส่วน 3 ชิ้น 65 x 90 x 50 cm  
9. คอมพิวเตอร์ Notebook  
10. เครื่องฉายทึบแสง  
11. โปรเจคเตอร์พร้อมจอ  
12. ชุดเครื่องเสียง  
 

เอกสารประกอบการฝึกอบรมและแหล่งเรียนรู้ 

ท่ี รายการ 
1 
 

เอกสารประกอบการฝึกอบรม 
- คู่มือซ่อมเครื่องยนต์์ดีเซลเล็ก 
- หนังสือหรือตําราซ่อมเครื่องยนต์ดีเซลเล็ก 
- เว็บไซต์การซ่อมเครื่องยนต์ดีเซลเล็ก 

2 แหล่งเรียนรู้ 
- ห้องปฏิบัติการช่างยนต์ 
- ศูนย์บริการหรือร้านรับซ่อมเครื่องยนต์ดีเซลเล็ก 

พ้ืนความรู้และคุณสมบัติผู้เข้ารับการฝึกอบรม 

 มีพ้ืนความรู้อ่านและเขียนภาษาไทยได้ 
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สาขวิชาช่างยนต์  

 
หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น ประเภทวิชาอุตสาหกรรม 

สาขาวิชาช่างยนต์ กลุ่มวิชางานเคร่ืองยนต์ 
1101-3301 งานซ่อมเคร่ืองยนต์ดีเซล 75 ช่ัวโมง 

สมรรถนะของหลักสูตร 

1. แสดงความรู้เก่ียวกับหลักการทํางานของเครื่องยนต์ดีเซล 
2. เลือกเตรียมใช้และบํารุงรักษาเครื่องมือเครื่องจักรและอุปกรณ์ในงานถอดประกอบชิ้นส่วนของ

เครื่องยนต์ดีเซล 
3. ตรวจสภาพซ่อมแก้ไขปัญหาเครื่องยนต์ดีเซลตามคู่มือกําหนด 
4. วางแผนบริการเครื่องยนต์ดีเซลเชิงธุรกิจโดยคํานึงถึงการรักษาสิ่งแวดล้อม   

คําอธิบายของหลักสูตร 

 ศึกษาและปฏิบัติการใช้เครื่องมือในการซ่อมเครื่องยนต์ชิ้นส่วนเครื่องยนต์ดีเซล ระบบประจุอากาศ  
ระบบน้ํามันเชื้อเพลิง ระบบระบายความร้อน ระบบหล่อลื่น  แก้ไขปัญหาข้อขัดข้องของระบบต่าง ๆ  
และการประมาณราคาค่าบริการ เชิงธุรกิจโดยคํานึงถึงการรักษาสิ่งแวดล้อม 

เนื้อหาสาระ 

หน่วยท่ี ช่ือหน่วย-หัวข้อการฝึกอบรม 

1 งานเลือก เตรียม ใช้และบํารุงรักษาเครื่องมือเครื่องจักรและอุปกรณ์ในงานถอด ประกอบ
ชิ้นส่วนของเครื่องยนต์ดีเซล 

1. การเลือก เตรียม ใช้และบํารุงรักษาเครื่องมือเครื่องจักรและอุปกรณ์ในงานถอด 
ประกอบชิ้นส่วนของเครื่องยนต์ดีเซล 

2. การเตรียมเครื่องยนต์ดีเซล 
2 งานถอด ประกอบชิ้นส่วนของเครื่องยนต์ดีเซล 

1. การถอดชิ้นส่วนของเครื่องยนต์ดีเซล 
2. การประกอบชิ้นส่วนของเครื่องยนต์ดีเซล 

3 งานตรวจสภาพและแก้ไขปัญหาเครื่องยนต์ดีเซล 
1. การตรวจสภาพเครื่องยนต์ดีเซล 
2. การแก้ไขปัญหาเครื่องยนต์ดีเซล 

4 งานประมาณราคาค่าบริการซ่อมเครื่องยนต์ดเซลเชิงธุรกิจ 
1. การคิดคํานวณต้นทุนและค่าบริการซ่อมเครื่องยนต์ดีเซล 
2. การวางแผนและดําเนินธุรกิจซ่อมเครื่องยนต์ดีเซล 
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สาขวิชาช่างยนต์   

การวัดและประเมินผล 

ท่ี แนวทางการประเมิน เครื่องมือประเมิน เกณฑ์การประเมิน 
1 
 
2 
3 

ทดสอบความรู้ก่อนและหลังการ
ฝึกอบรม 
ตรวจสอบกระบวนการปฏิบัติงาน 
ตรวจสอบผลงาน 

แบบทดสอบ/แบบสัมภาษณ์ 
 
แบบประเมินการปฏิบัติงาน 
แบบประเมินผลงาน 

10 
 

40 
50 

รวม 100 

เครื่องมือ วัสดุ อุปกรณ์   

1. ชุดฝึกเครื่องยนต์ดีเซล 4 สูบ 4 จังหวะ พร้อมแท่นเครื่องสามารถเคลื่อนท่ีได้ 
2. เครื่องวัดกําลังอัด 
3. มัลติมิเตอร์ แบบดิจิตอล 
4. เครื่องวัดรอบ 
5. เครื่องมือวัดละเอียดทางกล 
6. เครื่องมือพ้ืนฐาน 
7. เครื่องมือพิเศษ 
8. ไทม์ม่ิงไลท์ 
9. โต๊ะปากกาขนาด 150 x 150  ซม. 
10. ปากกาจับงานขนาด 12  นิ้ว 
11. เครื่องชาร์จแบตเตอรี่ 150 Ah 
12. เครื่องอัดอากาศขนาด 10 บาร์ 
13. ตู้วางเครื่องมือเคลื่อนท่ีได้ 
14. โต๊ะวางชิ้นส่วน 3 ชั้น ขนาด 65 x 90 x 50 cm 
15. คอมพิวเตอร์ Notebook 
16. เครื่องฉายทึบแสง 
17. โปรเจคเตอร์พร้อมจอ 
18. ชุดเครื่องเสียงช่วยสอน 
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สาขวิชาช่างยนต์  

เอกสารประกอบการฝึกอบรมและแหล่งเรียนรู้ 

ท่ี รายการ 
1 
 

เอกสารประกอบการฝึกอบรม 
- คู่มือรายละเอียดการซ่อมเครื่องยนต์จากบริษัทผู้ผลิต 
- หนังสืองานเครื่องยนต์ดีเซล 
- ใบความรู้งานเครื่องยนต์ดีเซล 
- ใบงานเครื่องยนต์ดีเซล 

2 แหล่งเรียนรู้ 
- ห้องปฏิบัติการช่างยนต์ 
- ศูนย์บริการรถยนต์ 

พ้ืนความรู้และคุณสมบัติผู้เข้ารับการฝึกอบรม 

 มีพ้ืนความรู้อ่านและเขียนภาษาไทยได้ 
 



 
 

สาขวิชาช่างยนต์   
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สาขวิชาช่างยนต์  

 
หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น ประเภทวิชาอุตสาหกรรม 

สาขาวิชาช่างยนต์ กลุ่มวิชางานเคร่ืองยนต์ 
1101-3302 งานซ่อมเคร่ืองยนต์แก๊สโซลีน 75 ช่ัวโมง 

สมรรถนะของหลักสูตร 

1. แสดงความรู้เก่ียวกับหลักการทํางานของเครื่องยนต์แก๊สโซลีน 
2. เลือก เตรียม ใช้และบํารุงรักษาเครื่องมือเครื่องจักรและอุปกรณ์ในงานถอด ประกอบชิ้นส่วน

ของเครื่องยนต์แก๊สโซลีน 
3. ถอด ประกอบ ตรวจสภาพเครื่องยนต์แก๊สโซลีนตามคู่มือกําหนด 
4. วางแผนบริการเชิงธุรกิจโดยคํานึงถึงการรักษาสิ่งแวดล้อม  

คําอธิบายของหลักสูตร 

 ศึกษาและปฏิบัติการใช้เครื่องมือในการซ่อมเครื่องยนต์ชิ้นส่วนเครื่องยนต์แก๊สโซลีน ระบบจุด
ระเบิด  ระบบเชื้อเพลิง  ระบบระบายความร้อน ระบบหล่อลื่น  แก้ไขปัญหาข้อขัดข้องของระบบต่าง ๆ  
และการประมาณราคาค่าบริการเชิงธุรกิจโดยคํานึงถึงการรักษาสิ่งแวดล้อม 

เนื้อหาสาระ 

หน่วยท่ี ช่ือหน่วย-หัวข้อการฝึกอบรม 

1 งานเลือก เตรียม ใช้และบํารุงรักษาเครื่องมือเครื่องจักรและอุปกรณ์ในงานถอด ประกอบ
ชิ้นส่วนของเครื่องยนต์แก๊สโซลีน 

1. การเลือก เตรียม ใช้และบํารุงรักษาเครื่องมือเครื่องจักรและอุปกรณ์ในงานถอด 
ประกอบชิ้นส่วนของเครื่องยนต์แก๊สโซลีน 

2. การเตรียมเครื่องยนต์แก๊สโซลีน 
2 งานถอด ประกอบชิ้นส่วนของเครื่องยนต์แก๊สโซลีน 

1. การถอดชิ้นส่วนของเครื่องยนต์แก๊สโซลีน 
2. การประกอบชิ้นส่วนของเครื่องยนต์แก๊สโซลีน 

3 งานตรวจสภาพและแก้ไขปัญหาเครื่องยนต์แก๊สโซลีน 
1. การตรวจสภาพเครื่องยนต์แก๊สโซลีน 
2. การแก้ไขปัญหาเครื่องยนต์แก๊สโซลีน 

4 งานประมาณราคาค่าบริการซ่อมเครื่องยนต์แก๊สโซลีนเชิงธุรกิจ 
1. การคิดคํานวณต้นทุนและค่าบริการซ่อมเครื่องยนต์แก๊สโซลีน 
2. การวางแผนและดําเนินธุรกิจซ่อมเครื่องยนต์แก๊สโซลีน 
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สาขวิชาช่างยนต์   

การวัดและประเมินผล 

ท่ี แนวทางการประเมิน เครื่องมือประเมิน เกณฑ์การประเมิน 
1 
2 
3 

ทดสอบความรู้ก่อนการฝึกอบรม 
ตรวจสอบกระบวนการปฏิบัติงาน 
ตรวจสอบผลงาน 

แบบทดสอบ/แบบสัมภาษณ์ 
แบบประเมินการปฏิบัติงาน 
แบบประเมินผลงาน 

10 
40 
50 

รวม 100 

เครื่องมือ วัสดุ อุปกรณ์  

1. ชุดฝึกเครื่องยนต์แก๊สโซลีน 4 สูบ 4 จังหวะ พร้อมแท่นเครื่องสามารถเคลื่อนท่ีได้ 
2. เครื่องวัดกําลังอัด 
3. มัลติมิเตอร์ แบบดิจิตอล 
4. เครื่องวัดรอบ 
5. เครื่องมือวัดละเอียดทางกล 
6. เครื่องมือพ้ืนฐาน 
7. เครื่องมือพิเศษ 
8. ไทม์ม่ิงไลท์ 
9. โต๊ะปากกาขนาด 150 x 150  ซม. 
10. ปากกาจับงานขนาด   12  นิ้ว 
11. เครื่องชาร์จแบตเตอรี่ 150 Ah 
12. เครื่องอัดอากาศขนาด  10 บาร์ 
13. ตู้วางเครื่องมือเคลื่อนท่ีได้ 
14. โต๊ะวางชิ้นส่วน 3 ชั้น  ขนาด 65 x 90 x 50 cm 
15. คอมพิวเตอร์ Notebook 
16. เครื่องฉายทึบแสง 
17. โปรเจคเตอร์พร้อมจอ 
18. ชุดเครื่องเสียงช่วยสอน  
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สาขวิชาช่างยนต์  

เอกสารประกอบการฝึกอบรมและแหล่งเรียนรู้ 

ท่ี รายการ 
1 
 

เอกสารประกอบการฝึกอบรม 
- คู่มือรายละเอียดการซ่อม 
- หนังสืองานเครื่องยนต์แก๊สโซลีน 
- ใบความรู้งานเครื่องยนต์แก๊สโซลีน 
- ใบงานเครื่องยนต์แก๊สโซลีน 

2 แหล่งเรียนรู้ 
- ห้องปฏิบัติการช่างยนต์ 
- ศูนย์บริการรถยนต์ 

พ้ืนความรู้และคุณสมบัติผู้เข้ารับการฝึกอบรม 

 มีพ้ืนความรู้อ่านและเขียนภาษาไทยได้ 



 
 

สาขวิชาช่างยนต์   
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สาขวิชาช่างยนต์  

 
หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น ประเภทวิชาอุตสาหกรรม 

สาขาวิชาช่างยนต์ กลุ่มวิชางานอิเล็กทรอนิกส์ยานยนต์ 
1101-7301 งานซ่อมเคร่ืองยนต์แก๊สโซลีนระบบหัวฉดี 75 ช่ัวโมง 

สมรรถนะของหลักสูตร 

1. แสดงความรู้หลักการทํางานของเครื่องยนต์แก๊สโซลีนระบบหัวฉีด 
2. เลือก เตรียม ใช้และบํารุงรักษาเครื่องมือเครื่องจักรและอุปกรณ์ในงานถอด ประกอบชิ้นส่วน

ของเครื่องยนต์แก๊สโซลีนระบบหัวฉีด 
3. วิเคราะห์ปรับแต่งเครื่องยนต์แก๊สโซลีนระบบหัวฉีด 
4. วางแผนบริการเครื่องยนต์แก๊สโซลีนระบบหัวฉีดเชิงธุรกิจโดยคํานึงถึงการรักษาสิ่งแวดล้อม 

คําอธิบายของหลักสูตร 

 ศึกษาและปฏิบัติเก่ียวกับการใช้เครื่องมือในการปฏิบัติงานซ่อมเครื่องยนต์แก๊สโซลีนระบบหัวฉีด 
ระบบเชื้อเพลิง ระบบควบคุมด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ระบบจุดระเบิด  ระบบควบคุมรอบเดินเบา  วิเคราะห์
ปัญหาและวินิจฉัยข้อขัดข้องการปรับความเร็วรอบเดินเบาการต้ังมุมล่วงหน้าในการจุดระเบิด  และการ
ประมาณราคาค่าบริการเชิงธุรกิจ 

เนื้อหาสาระ 

หน่วยท่ี ช่ือหน่วย-หัวข้อการฝึกอบรม 

1 งานตรวจสภาพวิเคราะห์เซนเซอร์ในระบบต่าง ๆ ของเครื่องยนต์แก๊สโซลีนระบบหัวฉีด 
1. การถอด ประกอบเซนเซอร์ในระบบต่าง ๆ ของเครื่องยนต์แก๊สโซลีนระบบหัวฉีด 
2. การตรวจสภาพวิเคราะห์เซนเซอร์ในระบบต่าง ๆ ของเครื่องยนต์แก๊สโซลีนระบบ

หัวฉีด 
2 งานวิเคราะห์รหัสสัญญาณของเครื่องยนต์แก๊สโซลีนระบบหัวฉีด 

1. การอ่านรหัสวิเคราะห์สัญญาณของเครื่องยนต์แก๊สโซลีนระบบหัวฉีด 
2. การวิเคราะห์รหัสสัญญาณข้อขัดข้องของเครื่องยนต์แก๊สโซลีนระบบหัวฉีด 

3 งานซ่อมแก้ไขปัญหาข้อขัดข้องเครื่องยนต์แก๊สโซลีนระบบหัวฉีด 
1. การซ่อมแก้ไขปัญหาข้อขัดข้องเครื่องยนต์แก๊สโซลีนระบบหัวฉีด 

4 งานประมาณราคาค่าบริการซ่อมเครื่องยนต์แก๊สโซลีนระบบหัวฉีดเชิงธุรกิจ 
1. การคิดคํานวณต้นทุนและค่าบริการซ่อมเครื่องยนต์แก๊สโซลีนระบบหัวฉีด 
2. การวางแผนและดําเนินธุรกิจซ่อมเครื่องยนต์แก๊สโซลีนระบบหัวฉีด 
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สาขวิชาช่างยนต์   

การวัดและประเมินผล 

ท่ี แนวทางการประเมิน เครื่องมือประเมิน เกณฑ์การประเมิน 
1 
 
2 
3 

ทดสอบความรู้ก่อนและหลังการ
ฝึกอบรม 
ตรวจสอบกระบวนการปฏิบัติงาน 
ตรวจสอบผลงาน 

แบบทดสอบ/แบบสัมภาษณ์ 
 
แบบประเมินการปฏิบัติงาน 
แบบประเมินผลงาน 

10 
 

40 
50 

รวม 100 

เครื่องมือ วัสดุ อุปกรณ์ 

1. ชุดฝึกเครื่องยนต์แก๊สโซลีนระบบหัวฉีด 4 สูบ 4 จังหวะ ระบบ ECCS พร้อมแท่นเครื่องสามารถ
เคลื่อนท่ีได้ 

2. ชุดฝึกเครื่องยนต์แก๊สโซลีนระบบหัวฉีด 4 สูบ 4 จังหวะ ระบบ TCCS พร้อมแท่นเครื่อง
สามารถเคลื่อนท่ีได้ 

3. ชุดฝึกเครื่องยนต์แก๊สโซลีนระบบหัวฉีด 4 สูบ 4 จังหวะ ระบบ MPI พร้อมแท่นเครื่องสามารถ
เคลื่อนท่ีได้ 

4. ชุดฝึกเครื่องยนต์แก๊สโซลีนระบบหัวฉีด 4 สูบ 4 จังหวะ ระบบ PGMFI พร้อมแท่นเครื่อง
สามารถเคลื่อนท่ีได้ 

5. ชุดฝึกเครื่องยนต์แก๊สโซลีนระบบหัวฉีด 4 สูบ 4 จังหวะ ระบบ KE พร้อมแท่นเครื่องสามารถ
เคลื่อนท่ีได้ 

6. แผงสาธิตระบบน้ํามันเชื้อเพลิงอิเลกทรอนิกส์ 
7. เครื่องล้างหัวฉีดเครื่องยนต์แก๊สโซลีน 
8. มัลติมิเตอร์ แบบดิจิตอล 
9. เครื่องวัดรอบ 
10. เครื่องมือพ้ืนฐาน 
11. เครื่องมือพิเศษ 
12. ไทม์ม่ิงไลท์ 
13. เครื่องชาร์จแบตเตอรี่ 
14. เครื่องอัดอากาศขนาด  10 บาร์ 
15. ตู้วางเครื่องมือเคลื่อนท่ีได้ 
16. โต๊ะวางชิ้นส่วน 3 ชั้น  ขนาด 65 x 90 x 50 cm 
17. คอมพิวเตอร์ Notebook 
18. เครื่องฉายทึบแสง 
19. โปรเจคเตอร์พร้อมจอ 
20. ชุดเครื่องเสียงช่วยสอน   
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สาขวิชาช่างยนต์  

เอกสารประกอบการฝึกอบรมและแหล่งเรียนรู้ 

ท่ี รายการ 
1 
 

เอกสารประกอบการฝึกอบรม 
- คู่มือรายละเอียดการซ่อมเครื่องยนต์จากบริษัทผู้ผลิต 
- หนังสืองานเครื่องยนต์แก๊สโซลีนระบบหัวฉีด 
- ใบความรู้งานเครื่องยนต์แก๊สโซลีนระบบหัวฉีด 
- ใบงานเครื่องยนต์แก๊สโซลีนระบบหัวฉีด 

2 แหล่งเรียนรู้ 
- ห้องปฏิบัติการช่างยนต์ 
- ศูนย์บริการรถยนต์ 

พ้ืนความรู้และคุณสมบัติผู้เข้ารับการฝึกอบรม 

1. มีพ้ืนความรู้อ่านและเขียนภาษาไทยได้ 
2. มีพ้ืนฐานด้านเครื่องยนต์แก๊สโซลีน 



 
 

สาขวิชาช่างยนต์   
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สาขวิชาช่างยนต์  

 
หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น ประเภทวิชาอุตสาหกรรม 

สาขาวิชาช่างยนต์ กลุ่มวิชางานบริการยานยนต์ 
1101-8101 ไบค์เซอรว์ิส (Bike Service) 30 ช่ัวโมง 

สมรรถนะของหลักสูตร 

1. แสดงความรู้เก่ียวกับการบริการรถจักรยานตามคู่มือกําหนด 
2. เลือกเตรียม ใช้ และบํารุงรักษาเครื่องมือเครื่องจักรและวัสดุอุปกรณ์การบริการรถจักรยาน 
3. ถอดประกอบ บริการรถจักรยานตามคู่มือกําหนด 
4. วางแผนการบริการรถจักรยานเชิงธุรกิจ 

คําอธิบายของหลักสูตร 

 ศึกษาและปฏิบัติเก่ียวกับการเลือกเตรียมใช้และบํารุงรักษาเครื่องมือเครื่องจักรวัสดุอุปกรณ์ในการ
ซ่อมรถจักรยานแบบครบวงจร  การบํารุงรักษาและตรวจสอบ การบริการตามระยะเวลาท่ีกําหนด การ
ประมาณค่าบริการรถจักรยานเชิงธุรกิจ 

เนื้อหาสาระ 

หน่วยท่ี ช่ือหน่วย-หัวข้อการฝึกอบรม 

1 งานเลือก เตรียม ใช้และบํารุงรักษาเครื่องมือเครื่องจักรและวัสดุอุปกรณ์ในการบริการ
รถจักรยาน 

1. การเลือก เตรียม ใช้และบํารุงรักษาเครื่องมือเครื่องจักรและวัสดุอุปกรณ์ในการ
ปฏิบัติงาน 

2. การเตรียมรถจักรยาน 
2 งานถอด ประกอบรถจักรยาน 

1. งานถอดชิ้นส่วนของรถจักรยาน 
2. งานประกอบชิ้นส่วนของรถจักรยาน 

3 งานบํารุงรักษาและตรวจสอบบริการรถจักรยานตามระยะเวลาท่ีกําหนด  
1. การบํารุงรักษารถจักรยานตามระยะเวลาท่ีกําหนด 
2. การตรวจสอบรถจักรยานตามระยะเวลาท่ีกําหนด 

4 งานประมาณราคาค่าบริการรถจักรยานเชิงธุรกิจ 
1. การคิดคํานวณต้นทุนและค่าบริการ 
2. การวางแผนและดําเนินธุรกิจบริการรถจักรยาน 
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สาขวิชาช่างยนต์   

การวัดและประเมินผล 

ท่ี แนวทางการประเมิน เครื่องมือประเมิน เกณฑ์การประเมิน 
1 
2 
3 

ทดสอบความรู้ก่อนการฝึกอบรม 
ตรวจสอบกระบวนการปฏิบัติงาน 
ตรวจสอบผลงาน 

แบบทดสอบ/แบบสัมภาษณ์ 
แบบประเมินการปฏิบัติงาน 
แบบประเมินผลงาน 

20 
40 
40 

รวม 100 

เครื่องมือ วัสดุ อุปกรณ์   

1. รถจักรยานเสือหมอบ (Road bike). ระบบเกียร์ Shimano , Sram , Campaqnolo 
2. รถจักรยานเสือภูเขา (Mountain Bike) ระบบเกียร์ Shimano , Sram 
3. เครื่องมือพ้ืนฐาน ซ่อมจักรยาน 
4. เครื่องมือพิเศษสําหรับ ซ่อมจักรยาน 
5. Stand ซ่อมจักรยานแบบถอดล้อหน้าและแบบไม่ต้องถอดล้อ 
6. เครื่องมือสําหรับทํา  Bike Fitting 
7. เครื่องวัดค่าความเร็ว แบบต่าง ๆ  ท้ังความเร็วรถ  ความเร็วรอบขาจาน เครื่องวัดการเต้น 

ของหัวใจ 
8. ชุดเครื่องแต่งกายสําหรับจักรยานเพ่ือความปลอดภัย 

เอกสารประกอบการฝึกอบรมและแหล่งเรียนรู้ 

ท่ี รายการ 
1 เอกสารประกอบการฝึกอบรม 

- คู่มือซ่อมรถจักรยาน 
- หนังสือหรือตําราซ่อมรถจักรยาน 
- เว็บไซต์การซ่อมรถจักรยาน http://www.duckingtiger.com/ 

2 แหล่งเรียนรู้ 
- ห้องปฏิบัติการช่างจักรยาน 
- ศูนย์หรือร้านรับซ่อมรถจักรยาน 

พ้ืนความรู้และคุณสมบัติผู้เข้ารับการฝึกอบรม 

 มีพ้ืนความรู้อ่านและเขียนภาษาไทยได้ 
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สาขวิชาช่างยนต์  

 
หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น ประเภทวิชาอุตสาหกรรม 

สาขาวิชาช่างยนต์ กลุ่มวิชางานบริการยานยนต์ 
1101-8102 งานติดฟิล์มกรองแสงรถยนต์ 30 ช่ัวโมง 

สมรรถนะของหลักสูตร 

1. แสดงความรู้เก่ียวกับหลักการและการติดฟิล์มกรองแสงรถยนต์ตามคู่มือท่ีกําหนด 
2. เลือก เตรียม ใช้และบํารุงรักษาเครื่องมือติดฟิล์มกรองแสงรถยนต์ตามคู่มือท่ีกําหนด 
3. ติดฟิล์มกรองแสงรถยนต์คู่มือท่ีกําหนด 
4. วางแผนการติดฟิล์มกรองแสงรถยนต์เชิงธุรกิจ 

คําอธิบายของหลักสูตร 

 ศึกษาและปฏิบัติ การใช้เครื่องมืออุปกรณ์  เลือกฟิล์มกรองแสง  ติดฟิล์มกรองแสง  ตัดฟิล์มกรอง
แสงตามคู่มือท่ีกําหนด การติดฟิล์มกรองแสงรถยนต์เชิงธุรกิจ 

เนื้อหาสาระ 

หน่วยท่ี ช่ือหน่วย-หัวข้อการฝึกอบรม 

1. งานเลือก เตรียมใช้และบํารุงรักษาเครื่องมืออุปกรณ์ท่ีใช้ในการติดฟิล์มกรองแสงรถยนต์ 
1. การเลือกใช้เครื่องมืออุปกรณ์ท่ีใช้ในการติดฟิล์มกรองแสงรถยนต์ 
2. การใช้เครื่องมืออุปกรณ์ในการปฏิบัติงาน 

2. งานเลือกชนิดและความเข้มของฟิล์มกรองแสง   
1. การเลือกเลือกชนิดฟิล์มกรองแสง 
2. การเลือกความเข้มของฟิล์มกรองแสง 

3. งานติดฟิล์มกรองแสงรถยนต์  
1. การใช้อุปกรณ์ติดฟิล์มกรองแสง 
2. การเลือกใช้สถานท่ีติดฟิล์มกรองแสง 

4. งานติดฟิล์มกรองแสงรถยนต์เชิงธุรกิจ 
1. การคํานวณคิดต้นทุนและค่าบริการ 
2. การวางแผนและดําเนินธุรกิจติดฟิล์มกรองแสง 
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สาขวิชาช่างยนต์   

การวัดและประเมินผล  

ท่ี แนวทางการประเมิน เครื่องมือประเมิน เกณฑ์การประเมิน 
1 
 
2 
3 

ทดสอบความรู้ก่อนและหลังการ
ฝึกอบรม 
ตรวจสอบกระบวนการปฏิบัติงาน 
ตรวจสอบผลงาน 

แบบทดสอบ/แบบสัมภาษณ์ 
 
แบบประเมินการปฏิบัติงาน 
แบบประเมินผลงาน 

10 
 

40 
50 

รวม 100 

เครื่องมือ วัสดุ อุปกรณ์   

1. ชุดฝึกกระจกหน้ารถยนต์ 
2. ชุดฝึกประตูพร้อมกระจกบังลมด้านข้างรถยนต์ 
3. ฟิล์มกรองแสงรถยนต์ (500x 2 ตารางฟุต) 
4. ยางรีดฝ้า 
5. มีดโปว์ (พลาสติกส์) รีดฟิล์ม 
6. แท่นตัดฟิล์ม 
7. ด้ามมีดพร้อมใบมีด  
8. ไดร์เป่าร้อน 
9. กระดาษทิชชู 
10. น้ํายาติดฟิล์มกรองแสง 
11. เครื่องมือพ้ืนฐาน 
12. คอมพิวเตอร์ Notebook 
13. เครื่องฉายวีดีโอโปรเจคเตอร์ 
14. โปรเจคเตอร์พร้อมจอ 
15. ชุดเครื่องเสียงช่วยสอน 
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สาขวิชาช่างยนต์  

เอกสารประกอบการฝึกอบรมและแหล่งเรียนรู้ 

ท่ี รายการ 
1 
 

เอกสารประกอบการฝึกอบรม 
- ใบความรู้ในเรื่องของการติดฟิล์มกรองแสงรถยนต์ 
- ใบงานปฏิบัติในเรื่องของการติดฟิล์มกรองแสงรถยนต์ 

2 แหล่งเรียนรู้ 
- ห้องปฏิบัติการติดฟิล์มกรองแสงรถยนต์ 
- ร้านจําหน่าย ประกอบ ติดฟิล์มกรองแสงรถยนต์ 

พ้ืนความรู้และคุณสมบัติผู้เข้ารับการฝึกอบรม 

 มีพ้ืนฐานความรู้อ่านและเขียนภาษาไทยได้ 



 
 

สาขวิชาช่างยนต์   
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สาขวิชาช่างยนต์  

 
หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น ประเภทวิชาอุตสาหกรรม 

สาขาวิชาช่างยนต์ กลุ่มวิชางานบริการยานยนต์ 
1101-8103 งานติดตั้งกระจกบังลมรถยนต์ 30 ช่ัวโมง 

 
สมรรถนะของหลักสูตร 

1. แสดงความรู้เรื่องติดต้ังกระจกรถยนต์ เครื่องมือและอุปกรณ์ติดต้ังกระจกบังลมรถยนต์ 
2. ติดต้ังกระจกบังลมรถยนต์ 
3. ประมาณราคาค่าบริการติดต้ังกระบังลมรถยนต์เชิงธุรกิจ 

คําอธิบายของหลักสูตร 

 ศึกษาและปฏิบัติเก่ียวกับประเภทและชนิดกระจกบังลมรถยนต์ วิธีติดต้ังกระจกบังลมรถยนต์  
เครื่องมืออุปกรณ์ ความปลอดภัยขณะปฏิบัติงาน วางแผนการติดต้ังกระบังลมรถยนต์เชิงธุรกิจโดย
คํานึงถึงการรักษาสิ่งแวดล้อม 

เนื้อหาสาระ 

หน่วยท่ี ช่ือหน่วย-หัวข้อการฝึกอบรม 
1. ประเภทชนิดของกระจกบังลม และอุปกรณ์จับยึด 

1. ชนิดกระจกบังลม 
2. ชนิดขอบยาง 
3. ชนิดกาวอัด 
4. ค้ิวและอุปกรณ์ค้ิว 

2. การถอด/ประกอบติดต้ังกระจกบังลม 
1. การถอดกระจกบังลม 
2. การประกอบติดต้ังกระจกบังลม 

3. งานคิดคํานวณต้นทุนและค่าบริการติดต้ังกระจกบังลม 
1. การคิดคํานวณต้นทุนและค่าบริการ 
2. การวางแผนและดําเนินธุรกิจการติดต้ังกระจกบังลมรถยนต์ 
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สาขวิชาช่างยนต์   

การวัดและประเมินผล 

ท่ี แนวทางการประเมิน เครื่องมือประเมิน เกณฑ์การประเมิน 
1 
2 
 
3 

ทดสอบความรู้ก่อนการฝึกอบรม 
ทดสอบความรู้เรื่องประเภท/ชนิด
กระจกบังลมและอุปกรณ์จับยึด 
ตรวจสอบผลงาน 

แบบทดสอบ/แบบสัมภาษณ์ 
แบบทดสอบ 
 
แบบประเมินผลงาน 

10 
30 
 

60 
รวม 100 

เครื่องมือ วัสดุ อุปกรณ์ 

1. เครื่องดูดกระจก 
2. มีดกรีดยางขอบกระจก 
3. เครื่องเป่าลมร้อน 
4. ไขควงงัดก๊ิป 
5. ไขควงปากแบน 
6. แท่นวางกระจก 
7. เครื่องดูดฝุ่น 
8. ผ้าคลุมเบาะนั่งส่วนหน้า 
9. ผ้าคลุมคอลโซลหน้า 
10. ผ้าคลุมบังโคลนหน้า 
11. ถุงมือผ้า 
12. แว่นตาชนิดใส 
13. ปืนยิงซิลิโคน 
14. เครื่องขัดขอบกระจก 
15. แปรงทาน้ํายาทําความสะอาดขอบกระจก 

เอกสารประกอบการฝึกอบรมและแหล่งเรียนรู้ 

ท่ี รายการ 
1 เอกสารประกอบการฝึกอบรม 

- คู่มือการติดต้ังกระจกรถยนต์ 
- หนังสือกระจกรถยนต์ 

2 แหล่งเรียนรู้ 
- สถานศึกษา 
- สถานประกอบการ 

พ้ืนความรู้และคุณสมบัติผู้เข้ารับการฝึกอบรม 

 ไม่จํากัดพ้ืนความรู้ 
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สาขวิชาช่างยนต์  

 
หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น ประเภทวิชาอุตสาหกรรม 

สาขาวิชาช่างยนต์ กลุ่มวิชางานบริการยานยนต์ 
1101-8201 งานซ่อมสีรถยนต ์ 45 ช่ัวโมง 

สมรรถนะของหลักสูตร 

1. แสดงความรูเก่ียวกับการซ่อมสีรถยนต์ 
2. เลือก เตรียมใช้ และบํารุงรักษาเครื่องมือ เครื่องจักรและวัสดุอุปกรณ์ซ่อมสีรถยนต์ 
3. การเตรียมผิวงานตามคู่มือ 
4. ผสมสีและพ่นสีตามคู่มือ 
5. ขัดแต่งผิวสีตามคู่มือ 
6. ตรวจสอบผิวสีตามคู่มือ 
7. วางแผนการซ่อมสีรถยนต์เชิงธุรกิจ 

คําอธิบายของหลักสูตร 

 ศึกษาและปฏิบัติเก่ียวกับการเลือก เตรียม ใช้และบํารุงรักษาเครื่องมือ เครื่องจักรและวัสดุ 
อุปกรณ์ซ่อมสีรถยนต์ การโป๊วสีการขัดแต่งสีโป๊ว การผสมสี การติดกระดาษ การทํางานของปืนพ่นสี
การพ่นสีการขัดผิวสี การตรวจสอบผิวสีและคํานึงถึงการรักษาสภาพแวดล้อม การซ่อมสีรถยนต์เชิง
ธุรกิจ  

เนื้อหาสาระ 

หน่วยท่ี ช่ือหน่วย-หัวข้อการฝึกอบรม 

1. งานเลือก เตรียม ใช้และบํารุงรักษาเครื่องมือ เครื่องจักรและวัสดุอุปกรณ์การซ่อมสีรถยนต์ 
1. การเลือก เตรียม ใช้และบํารุงรักษาเครื่องมือ เครื่องจักรและวัสดุอุปกรณ์ ในการ

ปฏิบัติงาน 
2. การเลือกสีโป๊ว สีพ่น กระดาษ กระดาษกาว กระดาษทราย 

2. งานซ่อมสีรถยนต์ 
1. การเตรียมผิวงาน  
2. การผสมสี 
3. การติดกระดาษ 
4. การพ่นสี 
5. การขัดสี 
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สาขวิชาช่างยนต์   

 

หน่วยท่ี ช่ือหน่วย-หัวข้อการฝึกอบรม 
3. งานตรวจสอบสี 

1. หลักการตรวจสอบสี 
2. วิธีการตรวจสอบผิวส ี

4. งานซ่อมสีรถยนต์เชิงธุรกิจ 
1. การคํานวณคิดต้นทุนและค่าบริการ 
2. การวางแผนและดําเนินธุรกิจซ่อมสีรถยนต์ 

การวัดและประเมินผล  

ท่ี แนวทางการประเมิน เครื่องมือประเมิน เกณฑ์การประเมิน 
1 
 
2 
3 

ทดสอบความรู้ก่อนและหลังการ
ฝึกอบรม 
ตรวจสอบกระบวนการปฏิบัติงาน 
ตรวจสอบผลงาน 

แบบทดสอบ/แบบสัมภาษณ์ 
 
แบบประเมินการปฏิบัติงาน 
แบบประเมินผลงาน 

10 
 

40 
50 

รวม 100 

เครื่องมือ วัสดุ อุปกรณ์   

1. ห้องพ่นสี 
2. ปืนพ่นสี 
3. เครื่องชั่งสี 
4. แสตนยึดชิ้นงาน  
5. ถ้วยใส่สี 
6. แกนกวนสี 
7. กรองสี 
8. แว่นตานิรภัย (ชนิดใส)  
9. หน้ากากนิรภัย (กันสารเคมีและฝ่ ุนละออง)  
10. ถุงมือป้องกันสารเคมี 
11. เครื่องขัดวิงเกิล 
12. เครื่องขัดดับเบิล  
13. เครื่องขัดออบิทอล 
14. เครื่องอบสีโป๊วอินฟาเรด 
15. มีดโป๊ว  
16. ไม้รองขัด S , M , L 
17. ปืนลม 
18. โฟมรองพ้ืน 
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สาขวิชาช่างยนต์  

เอกสารประกอบการฝึกอบรมและแหล่งเรียนรู้ 

ท่ี รายการ 
1 เอกสารประกอบการฝึกอบรม 

- ค่ ูมือการซ่อมสีรถยนต์ 
- หนังสือหรือตําราการซ่อมสีรถยนต์ 
- เวบไซต์การซ่อมสีรถยนต์ 

2 แหล่งเรียนรู้ 
- ห้องปฏิบัติการแผนกช่างยนต์ 
- สถานประกอบการรับซ่อมสีรถยนต์ 

พ้ืนความรู้และคุณสมบัติผู้เข้ารับการฝึกอบรม 

 มีพ้ืนความรู้ไม่ต่ํากว่าระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 



 
 

สาขวิชาช่างยนต์   
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สาขวิชาช่างยนต์  

 
หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น ประเภทวิชาอุตสาหกรรม 

สาขาวิชาช่างยนต์ กลุ่มวิชางานบริการยานยนต์ 
1101-8202 งานซ่อมตัวถงัรถยนต ์ 45 ช่ัวโมง 

สมรรถนะของหลักสูตร 

1. แสดงความรู้เก่ียวกับการซ่อมชิ้นส่วนและตัวถังรถยนต์ 
2. ซ่อมและประกอบชิ้นส่วนและตัวถังรถยนต์ 
3. วางแผนซ่อมตัวถังรถยนต์เชิงธุรกิจ 

คําอธิบายของหลักสูตร 

 ศึกษาและปฏิบัติเก่ียวกับโครงสร้างของตัวถังรถยนต์ ผลของการกระแทกและการดูดซับแรง
กระแทกของตัวถังรถยนต์เครื่องมือและอุปกรณ์ซ่อมตัวถังรถยนต์การถอด ประกอบชิ้นส่วนการซ่อม
ชิ้นส่วนการเชื่อมตัวถังการวางแผนการซ่อมตัวถังรถยนต์เชิงธุรกิจโดยคํานึงถึงสิ่งแวดล้อม 

เนื้อหาสาระ 

หน่วยท่ี ช่ือหน่วย-หัวข้อการฝึกอบรม 

1. งานเลือก เตรียม ใช้และบํารุงรักษาเครื่องมือ เครื่องจักรและวัสดุอุปกรณ์การซ่อมตัวถัง
รถยนต์ 

1. การเลือก เตรียม ใช้และบํารุงรักษาเครื่องมือ เครื่องจักรและวัสดุอุปกรณ์การซ่อม
ตัวถังรถยนต์ 

2. การกําหนดขอบเขตความเสียหาย 
2. งานถอดประกอบชิ้นส่วนตัวถังรถยนต์  

1. หลักการถอดประกอบชิ้นส่วนตัวถังรถยนต์ 
2. การถอดประกอบชิ้นส่วนตัวถังรถยนต์ด้วยเครื่องมือถอดประกอบ 

3. งานซ่อมชิ้นส่วนตัวถัง 
1. การซ่อมชิ้นส่วนด้วย ค้อน และค้อนตู๊ 
2. การซ่อมชิ้นส่วนด้วยเครื่องเชื่อมวอชเชอร์เวลเดอร์ และพาวเวอร์ล๊อคสแตนด์ 

4. งานเชื่อมชิ้นส่วนตัวถัง 
1. หลักการเชื่อมชิ้นส่วนตัวถัง 
2. การเชื่อมชิ้นส่วนตัวถัง 

6. งานซ่อมตัวถังเชิงธุรกิจ 
1. การวางแผนและดําเนินธุรกิจซ่อมตัวถังรถยนต์ 
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สาขวิชาช่างยนต์   

การวัดและประเมินผล 

ท่ี แนวทางการประเมิน เครื่องมือประเมิน เกณฑ์การประเมิน 
1 
 
2 
3 

ทดสอบความรู้ก่อนและหลังการ
ฝึกอบรม 
ตรวจสอบกระบวนการปฏิบัติงาน 
ตรวจสอบผลงาน 

แบบทดสอบ/แบบสัมภาษณ์ 
 
แบบประเมินการปฏิบัติงาน 
แบบประเมินผลงาน 

10 
 

40 
50 

รวม 100 

เครื่องมือ วัสดุ อุปกรณ์   

1. ชุดเครื่องมือช่างซ่อมตัวถัง (1 ชุด มี 65 ชิ้น)  
2. เครื่องมือถอดค้ิว  
3. เครื่องดึงตัวถังชนิดรางฝังพ้ืน 
4. เครื่องดึงตัวถังชนิดแท่นระดับ  
5. ชั้นวางชิ้นส่วน  
6. ชุดค้อนเคาะข้ึนรูป 
7. เครื่องทดสอบระดับผิวงาน  
8. บรรทัดเหล็ก  
9. แสตนยึดชิ้นงาน  
10. เครื่องวอชเชอร์เวลเดอร์พร้อมอุปกรณ์ 
11. ชุดเพาเวอร์ล็อคแสตน  
12. เครื่องขัดลอกผิวสี 
13. ตะไบชุดเล็ก 
14. เครื่องขัดสายพาน  
15. ปืนเป่าลม 
16. เครื่องเชื่อมคาร์บอนไดออกไซด์ 
17. สว่านลมหรือเครื่องเจาะรู 
18. คีมล็อค 9R  
19. คีมล็อค 11R  
20. หินเจียร์ลม  
21. คีมตัด  
22. แสตนวางชิ้นงานเชื่อม  
23. หน้ากากเชื่อมคาร์บอนไดออกไซด์ 
24. ถุงมือหนัง  
25. แว่นตานิรภัย (ชนิดใส่)  
26. ดินสอเทียน 
27. ป๊ัมลมพร้อมเรกกูเรเตอร์ 
28. เครื่องไล่ความชื้น 
29. เครื่องมือตรวจสอบผิวงาน (รากู) 
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สาขวิชาช่างยนต์  

เอกสารประกอบการฝึกอบรมและแหล่งเรียนรู้ 

ท่ี รายการ 
1 เอกสารประกอบการฝึกอบรม 

- ค่ ูมือการซ่อมตัวถังรถยนต์จากบริษัทผู้ผลิต 
- ใบงาน  
- แผนการสอน  
- ใบความร้ ู 

2 แหล่งเรียนรู้ 
- ห้องปฏิบัติการตัวถังรถยนต์ 
- สถานประกอบการ 

พ้ืนความรู้และคุณสมบัติผู้เข้ารับการฝึกอบรม 

 มีพ้ืนความรู้ไม่ต่ํากว่าระดับมัธยมศึกษาตอนต้น



 
 

สาขวิชาช่างยนต์   
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สาขวิชาช่างยนต์  

 
หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น ประเภทวิชาอุตสาหกรรม 

สาขาวิชาช่างยนต์ กลุ่มวิชางานบริการยานยนต์ 
1101-8301 งานผสมสีเมทัลลิค 75 ช่ัวโมง 

สมรรถนะของหลักสูตร 

1. แสดงความรู้เก่ียวกับการผสมสีพ่นรถยนต์ชนิดเมทัลลิค เลือกใช้แม่สีตามมาตรฐานการผสมสี 
2. เลือกเตรียมใช้และบํารุงรักษาเครื่องมือวัสดุอุปกรณ์ผสมสีเมทัลลิค 
3. ผสมสีเมทัลลิคตามสูตรท่ีกําหนด 

คําอธิบายของหลักสูตร 

 ศึกษาและปฏิบัติเก่ียวกับการเลือกเตรียมใช้วัสดุและบํารุงรักษาเครื่องมือ วัสดุการเตรียมผิวงาน 
การผสมสีและวิธีพ่นแผ่นเทียบสี การดําเนินธุรกิจงานช่างผสมสี 

เนื้อหาสาระ 

หน่วยท่ี ช่ือหน่วย-หัวข้อการฝึกอบรม 

1 งานเลือกเตรียมใช้และบํารุงรักษาเครื่องมือวัสดุอุปกรณ์ในการผสมสีเมทัลลิค 
1. หลักการเลือกเตรียมใช้และบํารุงรักษาเครื่องมือวัสดุ อุปกรณ์ในการปฏิบัติงานผสมสี 
2. การเลือกเตรียมใช้และบํารุงรักษาเครื่องมือ วัสดุ อุปกรณ์ในการปฏิบัติงานผสมสี 

2 งานผสมสีเมทัลลิค 
1. ข้ันตอนการกําหนดน้ําหนักสี 
2. การผสมสีตามสูตรสี 

3 งานพ่นเทียบสี 
1. การเตรียมแผ่นเทียบสี 
2. การพ่นแผ่นเทียบสี 
3. การตรวจสอบความเหมือนของสี 

4 งานผสมสีเชิงธุรกิจ 
1. การคํานวณต้นทุนและค่าบริการ 
2. วางแผนและดําเนินธุรกิจงานช่างผสมสี 
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สาขวิชาช่างยนต์   

การวัดและประเมินผล 

ท่ี แนวทางการประเมิน เครื่องมือประเมิน เกณฑ์การประเมิน 
1 
 
2 
3 

ทดสอบความรู้ก่อนและหลังการ
ฝึกอบรม 
ตรวจสอบกระบวนการปฏิบัติงาน 
ตรวจสอบผลงาน 

แบบทดสอบ/แบบสัมภาษณ์ 
 
แบบประเมินการปฏิบัติงาน 
แบบประเมินผลงาน 

10 
 

40 
50 

รวม 100 

เครื่องมือ วัสดุ อุปกรณ์   

1. แท่นกวนแม่สี   
2. ตู้พ่นแผ่นเทียบสี 
3. ปืนพ่นสี 
4. เครื่องชั่งสีแบบดิจิตอล 
5. เครื่องอัดอากาศ   
6. ห้องพ่นสี   
7. เครื่องขัดซิงเก้ิล 
8. เครื่องขัดดับเบ้ิล 
9. ค้อนปลายแหลม 
10. เครื่องขัดออบิทอล 
11. เครื่องอบสีโป๊วอินฟาเรด 
12. มีดโป๊ว 
13. ไม้รองขัด S , M , L 
14. โฟมรองขัด 
15. ปืนพ่นสีพ้ืน 
16. โฟมรองขัด 
17. ปืนลม 
18. ไม้กวนสี 
19. ถาดอลูมิเนียมก้นลึก 
20. แปรงขนอ่อน 
21. แปรงทองเหลือง 
22. กระดานผสมสีโป๊ว 
23. แกนถ้วยใส่สี 
24. กรองสี 
25. กระดานฝึกพ่นสี 
26. หน้ากากพ่นสี 
27. แว่นตาใส 
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สาขวิชาช่างยนต์  

เอกสารประกอบการฝึกอบรมและแหล่งเรียนรู้ 

ท่ี รายการ 
1 เอกสารประกอบการฝึกอบรม 

- คู่มือมาตรฐานการผสมสีรถยนต์ จากบริษัทผู้ผลิต 
- ใบความรู้งานเรื่องการผสมสีรถยนต์ 
- ใบงานเรื่องการผสมสีรถยนต์ 

2 แหล่งเรียนรู้ 
- ห้องปฏิบัติการช่างซ่อมสีรถยนต์ 
- ศูนย์บริการมาตรฐานซ่อมตัวถังและสีรถยนต์ 
- เวบไซต์เก่ียวกับสีรถยนต์ 

พ้ืนความรู้และคุณสมบัติผู้เข้ารับการฝึกอบรม 

1. อายุ 12 ปีข้ึนไป 
2. อ่านและเขียนภาษาไทยได้ 

 



 
 

สาขวิชาช่างยนต์   
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สาขวิชาช่างยนต์  

 
หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น ประเภทวิชาอุตสาหกรรม 

สาขาวิชาช่างยนต์ กลุ่มวิชางานบริการยานยนต์ 
1101-8302 งานผสมสีโซลดิ 75 ช่ัวโมง 

สมรรถนะของหลักสูตร 

1. แสดงความรู้เก่ียวกับการผสมสีพ่นรถยนต์ชนิดโซลิดและเลือกใช้แม่สีตามมาตรฐานการผสมสี 
2. เลือกเตรียมใช้และบํารุงรักษาเครื่องมือวัสดุอุปกรณ์ผสมสีโซลิด 
3. ผสมสีโซลิดตามสูตรท่ีกําหนด 

คําอธิบายของหลักสูตร 

 ศึกษาและปฏิบัติเก่ียวกับการเลือกเตรียมใช้และบํารุงรักษาเครื่องมือ การเตรียมผิวงาน การผสมสี
และวิธีพ่นแผ่นเทียบสี การดําเนินธุรกิจช่างผสมสีโซลิด 

เนื้อหาสาระ 

หน่วยท่ี ช่ือหน่วย-หัวข้อการฝึกอบรม 

1 งานเลือก เตรียม ใช้และบํารุงรักษาเครื่องมือวัสดุอุปกรณ์ในการผสมสีโซลิด 
1. หลักการเลือก เตรียม ใช้และบํารุงรักษาเครื่องมือ วัสดุ อุปกรณ์ในการปฏิบัติงาน 
2. การเลือก เตรียม ใช้และบํารุงรักษาเครื่องมือ วัสดุ อุปกรณ์ในการปฏิบัติงาน 

2 งานผสมสีโซลิด 
1. การกําหนดน้ําหนักสีท่ีต้องการตามข้ันตอน 
2. การผสมสีตามสูตรสี 

3 งานพ่นเทียบสี 
1. การเตรียมแผ่นเทียบสี 
2. การพ่นแผ่นเทียบสี 
3. การตรวจสอบความเหมือนของสี 

4 งานผสมสีเชิงธุรกิจ 
1. การคํานวณต้นทุนและค่าบริการ 
2. วางแผนและดําเนินธุรกิจงานช่างผสมสี 
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สาขวิชาช่างยนต์   

การวัดและประเมินผล 

ท่ี แนวทางการประเมิน เครื่องมือประเมิน เกณฑ์การประเมิน 
1 
 
2 
3 

ทดสอบความรู้ก่อนและหลังการ
ฝึกอบรม 
ตรวจสอบกระบวนการปฏิบัติงาน 
ตรวจสอบผลงาน 

แบบทดสอบ/แบบสัมภาษณ์ 
 
แบบประเมินการปฏิบัติงาน 
แบบประเมินผลงาน 

10 
 

40 
50 

รวม 100 

เครื่องมือ วัสดุ อุปกรณ์   

1. แท่นกวนแม่สี   
2. ตู้พ่นแผ่นเทียบสี 
3. ปืนพ่นสี 
4. เครื่องชั่งสีแบบดิจิตอล 
5. เครื่องอัดอากาศ   
6. ห้องพ่นสี   
7. เครื่องขัดซิงเก้ิล 
8. เครื่องขัดดับเบ้ิล 
9. ค้อนปลายแหลม 
10. เครื่องขัดออบิทอล 
11. เครื่องอบสีโป๊วอินฟาเรด 
12. มีดโป๊ว 
13. ไม้รองขัด S , M , L 
14. โฟมรองขัด 
15. ปืนพ่นสีพ้ืน 
16. โฟมรองขัด 
17. ปืนลม 
18. ไม้กวนสี 
19. ถาดอลูมิเนียมก้นลึก 
20. แปรงขนอ่อน 
21. แปรงทองเหลือง 
22. กระดานผสมสีโป๊ว 
23. แกนถ้วยใส่สี 
24. กรองสี 
25. กระดานฝึกพ่นสี 
26. หน้ากากพ่นสี 
27. แว่นตาใส 
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สาขวิชาช่างยนต์  

เอกสารประกอบการฝึกอบรมและแหล่งเรียนรู้ 

ท่ี รายการ 
1 
 

เอกสารประกอบการฝึกอบรม 
- คู่มือมาตรฐานการผสมสีรถยนต์ จากบริษัทผู้ผลิต 
- ใบความรู้งานเรื่องการผสมสีรถยนต์ 
- ใบงานเรื่องการผสมสีรถยนต์ 

2 แหล่งเรียนรู้ 
- ห้องปฏิบัติการช่างซ่อมสีรถยนต์ 
- ศูนย์บริการมาตรฐานซ่อมตัวถังและสีรถยนต์ 
- เวบไซต์เก่ียวกับสีรถยนต์ 

พ้ืนความรู้และคุณสมบัติผู้เข้ารับการฝึกอบรม 

1. อายุ 12 ปีข้ึนไป 
2. อ่านและเขียนภาษาไทยได้ 



 
 

สาขวิชาช่างยนต์   
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สาขวิชาช่างยนต์  

 
หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น ประเภทวิชาอุตสาหกรรม 

สาขาวิชาช่างยนต์ กลุ่มวิชางานบริการยานยนต์ 
1101-8303 งานเตรียมพ้ืนสีรถยนต์ 75 ช่ัวโมง 

สมรรถนะของหลักสูตร 

1. แสดงความรู้เก่ียวกับการเตรียมพ้ืนสีรถยนต์ 
2. เลือกใช้เครื่องมืออุปกรณ์ สีพ้ืนรถยนต์ สีโป๊ว สีพ้ืน ตามคู่มือ 
3. โป๊วสีและขัดแต่งผิวงานตามคู่มือท่ีกําหนด 
4. พ่นสีรองพ้ืน พ่นสีพ้ืนตามคู่มือท่ีกําหนด 

คําอธิบายของหลักสูตร 

 ศึกษาและปฏิบัติเก่ียวกับการเลือก เตรียม ใช้และบํารุงรักษาเครื่องมือและอุปกรณ์การกําหนด
ขอบเขตความเสียหาย การผสมสีโป๊ว การพ่นสี การขัดผิวสีโป๊ว การกําหนดเวลาเตรียมพ้ืนสีเชิงธุรกิจ 

เนื้อหาสาระ 

หน่วยท่ี ช่ือหน่วย-หัวข้อการฝึกอบรม 

1 งานเลือกเตรียมใช้และบํารุงรักษาเครื่องมือและอุปกรณ์ในการเตรียมพ้ืนสีรถยนต์ 
1. หลักการเลือก เตรียม ใช้และบํารุงรักษาเครื่องมือวัสดุ และอุปกรณ์ 
2. การเลือกเตรียมใช้และบํารุงรักษาเครื่องมือ วัสดุ อุปกรณ์ในการปฏิบัติงาน 

2 งานประเมินความเสียหาย 
1. การประเมินความเสียหาย 
2. การกําหนดขอบเขตความเสียหาย 

3 งานเตรียมพ้ืน 
1. การขัดลอกสีผิวตามข้ันตอนท่ีกําหนด 
2. การผสมสีรองพ้ืนและการพ่นสีรองพ้ืนตามข้ันตอนท่ีกําหนด 
3. การผสมสีโป๊ว และการโป๊วสีตามข้ันตอนท่ีกําหนด 
4. การขัดผิวสีโป๊วตามข้ันตอนท่ีกําหนด 
5. การตรวจสอบและเก็บรายละเอียดพ้ืนผิวงานตามข้ันตอนท่ีกําหนด 
6. การกําหนดเวลาการปฏิบัติงานและวางแผนเชิงธุรกิจ 
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สาขวิชาช่างยนต์   

การวัดและประเมินผล 

ท่ี แนวทางการประเมิน เครื่องมือประเมิน เกณฑ์การประเมิน 
1 
 
2 
3 

ทดสอบความรู้ก่อนและหลังการ
ฝึกอบรม 
ตรวจสอบกระบวนการปฏิบัติงาน 
ตรวจสอบผลงาน 

แบบทดสอบ/แบบสัมภาษณ์ 
 
แบบประเมินการปฏิบัติงาน 
แบบประเมินผลงาน 

10 
 

40 
50 

รวม 100 

เครื่องมือ วัสดุ อุปกรณ์   

1. ป๊ัมลม 
2. เครื่องปรับปรังคุณภาพลม 
3. สายลม 
4. เครื่องขัดซิงเก้ิลแอ๊ดชั่น 
5. เครื่องขัดดับเบ้ิล  แอ๊ดชั่น 
6. ห้องพ่นสี 
7. ปืนพ่นสี 
8. ไม้รองพ้ืน 
9. เครื่องอบสีโป๊ว 
10. เครื่องชั่งสี 
11. มีดโป๊ว 

เอกสารประกอบการฝึกอบรมและแหล่งเรียนรู้ 

ท่ี รายการ 
1 
 

เอกสารประกอบการฝึกอบรม 
- คู่มือมาตรฐานการเตรียมพ้ืนสีรถยนต์ จากบริษัทผู้ผลิต 
- ใบความรู้งานถอดและประกอบชิ้นส่วนตัวถังรถยนต์ 
- ใบงานถอดและประกอบชิ้นส่วนตัวถังรถยนต์ 

2 แหล่งเรียนรู้ 
- ห้องปฏิบัติการช่างซ่อมสีรถยนต์ 
- ศูนย์บริการมาตรฐานซ่อมตัวถังและสีรถยนต์ 
- เวบไซต์เก่ียวกับสีรถยนต์ 

พ้ืนความรู้และคุณสมบัติผู้เข้ารับการฝึกอบรม 

1. อายุ 12 ปีข้ึนไป 
2. อ่านและเขียนภาษาไทยได้ 
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สาขวิชาช่างยนต์  

 
หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น ประเภทวิชาอุตสาหกรรม 

สาขาวิชาช่างยนต์ กลุ่มวิชางานบริการยานยนต์ 
1101-8304 งานเคาะข้ึนรูปช้ินส่วนตัวถัง 75 ช่ัวโมง 

สมรรถนะของหลักสูตร 

1. แสดงความรู้เก่ียวกับการเคาะข้ึนรูปชิ้นส่วนตัวถังรถยนต์ 
2. เลือก เตรียม ใช้และบํารุงรักษาเครื่องมือเครื่องจักรและอุปกรณ์ในงานเคาะข้ึนรูปชิ้นส่วน 

ตัวถังรถยนต์ 
3. เคาะข้ึนรูปและตรวจสอบความเรียบร้อยชิ้นส่วนตัวถังรถยนต์ 
4. ประมาณราคาค่าบริการการเคาะข้ึนรูปชิ้นส่วนตัวถังรถยนต์ 

คําอธิบายของหลักสูตร 

 ศึกษาและปฏิบัติการใช้เครื่องมืออุปกรณ์และการเคาะข้ึนรูปชิ้นส่วนตัวถังรถยนต์ กําหนดขอบเขต
ความความเสียหาย การประมาณราคาค่าบริการเชิงธุรกิจ 

เนื้อหาสาระ 

หน่วยท่ี ช่ือหน่วย-หัวข้อการฝึกอบรม 

1 งานเลือก เตรียม ใช้และบํารุงรักษาเครื่องมือเคาะข้ึนรูปชิ้นส่วนตัวถังรถยนต์ 
1. การเลือก เตรียม ใช้และบํารุงรักษาเครื่องมือและอุปกรณ์ในเคาะข้ึนรูปชิ้นส่วนตัวถัง

รถยนต์ 
2. การเตรียมชิ้นส่วนตัวถังรถยนต์ 

2 งานเคาะข้ึนรูปและตรวจสอบความเรียบร้อยชิ้นส่วนตัวถังรถยนต์ 
1. การเคาะข้ึนรูปชิ้นส่วนตัวถังรถยนต์ 
2. การตรวจสอบความเรียบร้อยชิ้นส่วนตัวถังรถยนต์ 

3 
 

งานประมาณราคาค่าบริการเคาะข้ึนรูปชิ้นส่วนตัวถังเชิงธุรกิจ 
1. การคิดคํานวณต้นทุนและค่าบริการเคาะข้ึนรูปชิ้นส่วนตัวถังรถยนต์ 
2. การวางแผนและดําเนินธุรกิจเคาะข้ึนรูปชิ้นส่วนตัวถังรถยนต์ 
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สาขวิชาช่างยนต์   

การวัดและประเมินผล 

ท่ี แนวทางการประเมิน เครื่องมือประเมิน เกณฑ์การประเมิน 
1 
 
2 
3 

ทดสอบความรู้ก่อนและหลังการ
ฝึกอบรม 
ตรวจสอบกระบวนการปฏิบัติงาน 
ตรวจสอบผลงาน 

แบบทดสอบ/แบบสัมภาษณ์ 
 
แบบประเมินการปฏิบัติงาน 
แบบประเมินผลงาน 

10 
 

40 
50 

รวม 100 

เครื่องมือ วัสดุ อุปกรณ์   

1. บังโคลนหน้ารถยนต์ 
2. ฝากระโปรงหน้ารถยนต์ 
3. ค้อนปลายขวาง 
4. ค้อนปลายตรง 
5. ค้อนปลายแหลม 
6. ค้อนไม้ 
7. ค้อนยาง 
8. ค้อนตู๊เหล็ก 
9. ค้อนตู๊เหล็กโค้งมน 
10. ค้อนตู๊หลังเต่า 
11. ค้อนกระตุก 
12. เครื่องทดสอบระดับผิวงาน 
13. บรรทัดเหล็ก 
14. แสตนยึดชิ้นงาน 
15. ถาดอลูมิเนียม 
16. ตู้เก็บเครื่องมือส่วนบุคคล 
17. ปลั๊กอุดหู 
18. ถุงมือผ้า 
19. แว่นตาชนิดใส 
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สาขวิชาช่างยนต์  

เอกสารประกอบการฝึกอบรมและแหล่งเรียนรู้ 

ท่ี รายการ 
1 
 
 

เอกสารประกอบการฝึกอบรม 
- คู่มือมาตรฐานการซ่อมตัวถังรถยนต์ จากบริษัทผู้ผลิต 
- ใบความรู้งานเคาะข้ึนรูปชิ้นส่วนตัวถัง 
- ใบงานเคาะข้ึนรูปชิ้นส่วนตัวถัง 

2 แหล่งเรียนรู้ 
- ห้องปฏิบัติการตังถังรถยนต์ 
- ศูนย์บริการรถยนต์ 

พ้ืนความรู้และคุณสมบัติผู้เข้ารับการฝึกอบรม 

 มีพ้ืนความรู้อ่านและเขียนภาษาไทยได้ 



 
 

สาขวิชาช่างยนต์   
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สาขวิชาช่างยนต์  

 
หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น ประเภทวิชาอุตสาหกรรม 

สาขาวิชาช่างยนต์ กลุ่มวิชางานบริการยานยนต์ 
1101-8305 งานตัดเปลี่ยนช้ินส่วนตัวถังรถยนต ์ 75 ช่ัวโมง 

สมรรถนะของหลักสูตร 

1. แสดงความรู้เก่ียวกับการตัดเปลี่ยนชิ้นส่วนตัวถังรถยนต์ การใช้เครื่องมืออุปกรณ์ตัดเปลี่ยน
ชิ้นส่วนตัวถังรถยนต์ 

2. ตัดเปลี่ยนชิ้นส่วนตัวถังรถยนต์ 
3. ประมาณราคาค่าตัดเปลี่ยนชิ้นส่วนตัวถังรถยนต์ 

คําอธิบายของหลักสูตร 

 ศึกษาและปฏิบัติเก่ียวกับการตัดเปลี่ยนชิ้นส่วนตัวถังรถยนต์ เครื่องมือ อุปกรณ์ ความปลอดภัยใน
การทํางาน การประมาณราคาและวางแผนการประกอบกิจการเชิงธุรกิจ โดยคํานึงถึงการรักษา
สิ่งแวดล้อม 

เนื้อหาสาระ 

หน่วยท่ี ช่ือหน่วย-หัวข้อการฝึกอบรม 
1 ความรู้การตัดเปลี่ยนชิ้นส่วนตัวถังรถยนต์ 

1. หลักการตัดเปลี่ยนชิ้นส่วนตัวถังรถยนต์ 
2. เลือกใช้เครื่องมือและอุปกรณ์ตัดเปลี่ยนชิ้นส่วนตัวถังรถยนต์ 

2 ตัดเปลี่ยนชิ้นส่วนตัวถังรถยนต์ตรวจความเรียบร้อยหลังจากตัดเปลี่ยนชิ้นส่วนตัวถังรถยนต์ 
1. ส่วนของตัวถัง 
2. ส่วนของแชสซิส 

3 การประมาณราคาการตัดเปลี่ยนชิ้นส่วนตัวถังรถยนต์ 
1. การประมาณราคาชิ้นส่วนและค่าบริการ 
2. การวางแผนการตัดเปลี่ยนชิ้นส่วนตัวถังรถยนต์เชิงธุรกิจโดยคํานึงถึงการรักษา

สิ่งแวดล้อม 
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สาขวิชาช่างยนต์   

การวัดและประเมินผล 

ท่ี แนวทางการประเมิน เครื่องมือประเมิน เกณฑ์การประเมิน 
1 
 
2 
 
3 

ทดสอบความรู้ ก่อนและหลังการ
ฝึกอบรม 
การใช้เครื่องมือตัดเปลี่ยนชิ้นส่วน
ตัวถังรถยนต์ 
การตัดเปลี่ยนชิ้นส่วนตัวถังรถยนต์ 

แบบทดสอบ/แบบสัมภาษณ์ 
 
แบบประเมินฯ/แบบทดสอบ 
 
แบบประเมินการปฏิบัติงาน 

10 
 

30 
 

60 
รวม 100 

 

เครื่องมือ วัสดุ อุปกรณ์ 
1. ป้ัมลม 
2. เลื่อยลม 
3. หินเจียรนัย 
4. สว่านลม 
5. ปืนลม 
6. เครื่องเชื่อม CO2 
7. เครื่องเชื่อมแก๊สอะเซทีลีน 
8. ไขควงปากแบน 
9. ไขควงปากแฉก 
10. ค้อนหัวกลม 
11. คีมล็อค 9 R 
12. คีมล็อค 11 R 
13. คีมตัดลวด 
14. แว่นตาชนิดใส 
15. แว่นตาเชื่อมแก๊ส 
16. หน้ากากเชื่อม CO2 
17. ประแจแหวนปากตาย 
18. ประแจล็อค พร้อมด้าม 
19. ถุงมือหนัง 
20. ถุงมือผ้า 
21. เอ้ียมป้องกันสะเก็ดไฟเชื่อม 
22. ปลอกแขนหนังป้องกันสะเก็ดไฟเชื่อม 
23. ปลอกขาหนังป้องกันสะเก็ดไฟเชื่อม 
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สาขวิชาช่างยนต์  

เอกสารประกอบการฝึกอบรมและแหล่งเรียนรู้ 

ท่ี รายการ 
1 เอกสารประกอบการฝึกอบรม 

- คู่มือซ่อมตัวถังและสีรถยนต์ บริษัทผู้ผลิตรถยนต์ 
2 แหล่งเรียนรู้ 

- สถานศึกษา 
- สถานประกอบการ 

พ้ืนความรู้และคุณสมบัติผู้เข้ารับการฝึกอบรม 

 ไม่จํากัดพ้ืนความรู้



 
 

สาขวิชาช่างยนต์   
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สาขวิชาช่างยนต์  

 
หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น ประเภทวิชาอุตสาหกรรม 

สาขาวิชาช่างยนต์ กลุ่มวิชางานบริการยานยนต์ 
1101-8306 งานถอดและประกอบช้ินส่วนรถยนต ์ 75 ช่ัวโมง 

สมรรถนะของหลักสูตร 

1. แสดงความรู้เก่ียวกับหลักการถอดและประกอบชิ้นส่วนรถยนต์ 
2. ถอดและประกอบชิ้นส่วนรถยนต์ตามคู่มือท่ีกําหนด 
3. ประมาณราคาค่าถอดและประกอบชิ้นส่วนรถยนต์เชิงธุรกิจ 

คําอธิบายของหลักสูตร 

 ศึกษาและปฏิบัติเก่ียวกับการเลือกเตรียมใช้เครื่องมือและอุปกรณ์ถอดและประกอบชิ้นส่วนรถยนต์ 
การบํารุงรักษาเครื่องมือ และอุปกรณ์ การวางแผนการดําเนินธุรกิจถอดและประกอบชิ้นส่วนของ
รถยนต์ 

เนื้อหาสาระ 

หน่วยท่ี ช่ือหน่วย-หัวข้อการฝึกอบรม 

1 งานเลือก เตรียม ใช้และบํารุงรักษาเครื่องมือและอุปกรณ์ในการถอดและประกอบชิ้นส่วน
รถยนต์ 

1. หลักการเลือก เตรียม ใช้และบํารุงรักษาเครื่องมืออุปกรณ์ 
2. การเลือก เตรียม ใช้และบํารุงรักษาเครื่องมือและอุปกรณ์ในการปฏิบัติงาน 

2 งานถอดและประกอบชิ้นส่วนรถยนต์ 
1. การกําหนดเวลาการถอด 
2. การกําหนดเวลาการประกอบ 

3 งานถอดและประกอบชิ้นส่วนรถยนต์เชิงธุรกิจ 
1. การคิดคํานวณต้นทุนและค่าบริการ 
2. การวางแผนและดําเนินธุรกิจถอดและประกอบชิ้นส่วนรถยนต์ 
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สาขวิชาช่างยนต์   

การวัดและประเมินผล 

ท่ี แนวทางการประเมิน เครื่องมือประเมิน เกณฑ์การประเมิน 
1 
 
2 
3 

ทดสอบความรู้ก่อนและหลังการ
ฝึกอบรม 
ตรวจสอบกระบวนการปฏิบัติงาน 
ตรวจสอบผลงาน 

แบบทดสอบ/แบบสัมภาษณ์ 
 
แบบประเมินการปฏิบัติงาน 

10 
 

40 
50 

รวม 100 

เครื่องมือ วัสดุ อุปกรณ์   

1. ไขควงปากแบน 
2. ไขควงแฉก 
3. ไขควงบล็อก 
4. ไขควงงัดก๊ิป 
5. ประแจปากผสม 
6. ประแจบล็อก 
7. ด้ามขันกรอกแกรก 
8. ด้ามขันยาว 
9. บล็อกลม 
10. ปืนลม 
11. ค้อนหัวกลม 
12. ค้อนพลาสติก 
13. ค้อนยาง 
14. ตู้เก็บเครื่องมือส่วนบุคคล 
15. ถุงมือผ้าแว่นตาชนิดใส 
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สาขวิชาช่างยนต์  

เอกสารประกอบการฝึกอบรมและแหล่งเรียนรู้ 

ท่ี รายการ 
1 
 

เอกสารประกอบการฝึกอบรม 
- คู่มือมาตรฐานการถอดประกอบชิ้นส่วนตัวถังรถยนต์ จากบริษัทผู้ผลิต 
- ใบความรู้งานถอดและประกอบชิ้นส่วนตัวถังรถยนต์ 
- ใบงานถอดและประกอบชิ้นส่วนตัวถังรถยนต์ 

2 แหล่งเรียนรู้ 
- ห้องปฏิบัติการช่างยนต์ 
- ศูนย์บริการรถยนต์ 

พ้ืนความรู้และคุณสมบัติผู้เข้ารับการฝึกอบรม 

 ไม่จํากัดพ้ืนความรู้



 
 

สาขวิชาช่างยนต์   
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สาขวิชาช่างยนต์  

 
หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น ประเภทวิชาอุตสาหกรรม 

สาขาวิชาช่างยนต์ กลุ่มวิชางานบริการยานยนต์ 
1101-8307 งานติดตั้งแก๊ส NGV ในรถยนต ์ 75 ช่ัวโมง 

สมรรถนะของหลักสูตร 

1. แสดงความรู้เก่ียวกับระบบแก๊ส NGV ท่ีใช้กับรถยนต์ตามคู่มือกําหนด 
2. เลือก เตรียม ใช้และบํารุงรักษาเครื่องมือติดต้ังระบบแก๊ส NGV ในรถยนต์ตามคู่มือกําหนด 
3. แก้ไขปรับจูนระบบแก๊ส NGV ตามคู่มือกําหนด 
4. วางแผนการติดต้ังระบบแก๊ส NGV ในรถยนต์เชิงธุรกิจ 

คําอธิบายของหลักสูตร 

 ศึกษาและปฏิบัติเก่ียวกับหลักการทํางานของระบบแก๊สรถยนต์ เครื่องมืออุปกรณ์ในงานติดต้ังและ
ระบบความปลอดภัยตามตามคู่มือกําหนดวิธีการตรวจซ่อม บํารุงรักษาแก้ไขและประมาณราคาของ
ระบบแก๊ส NGV การติดต้ังระบบแก๊ส NGV ในรถยนต์เชิงธุรกิจ 

เนื้อหาสาระ 
 

หน่วยท่ี ช่ือหน่วย-หัวข้อการฝึกอบรม 

1. หลักการทํางานระบบแก๊ส NGV ท่ีใช้กับรถยนต์ 
2. งานเลือก เตรียม ใช้และบํารุงรักษาเครื่องมือชิ้นส่วนอุปกรณ์ระบบแก๊ส NGV ท่ีใช้กับรถยนต์ 

1. การเลือกอุปกรณ์ระบบแก๊ส NGV ท่ีใช้กับรถยนต์ 
2. การเลือกระบบติดต้ัง NGV ท่ีใช้กับรถยนต์ 

3. งานติดต้ัง อุปกรณ์เชื้อเพลิงแก๊ส NGV 
1. การใช้เครื่องมือช่างพ้ืนฐานติดต้ัง อุปกรณ์เชื้อเพลิงแก๊ส NGV 
2. การใช้เครื่องมือพิเศษเฉพาะระบบเชื้อเพลิงแก๊ส NGV 

4. งานแก้ไขปรับจูนระบบแก๊ส NGV ในรถยนต์ 
1. การปรับจูนระบบแก๊ส NGV ในรถยนต์ 
2. การตรวจสอบการทํางานของระบบแก๊ส NGV ตามคู่มือท่ีกําหนด 

5. งานติดต้ังอุปกรณ์ระบบแก๊ส NGV เชิงธุรกิจ 
1. การคํานวณคิดต้นทุนและค่าบริการ 
2. การวางแผนและดําเนินธุรกิจติดต้ังอุปกรณ์ระบบแก๊ส NGV 

 



70 
 

สาขวิชาช่างยนต์   

การวัดและประเมินผล  

ท่ี แนวทางการประเมิน เครื่องมือประเมิน เกณฑ์การประเมิน 
1 
 
2 
3 

ทดสอบความรู้ก่อนและหลังการ
ฝึกอบรม 
ตรวจสอบกระบวนการปฏิบัติงาน 
ตรวจสอบผลงาน 

แบบทดสอบ/แบบสัมภาษณ์ 
 
แบบประเมินการปฏิบัติงาน 
แบบประเมินผลงาน 

10 
 

40 
50 

รวม 100 

เครื่องมือ วัสดุ อุปกรณ์   

1. ชุดฝึกเครื่องยนต์แก๊สโซลีนติดต้ังแก๊ส NGV ระบบดูดพร้อมแท่นเคลื่อนท่ีได้ 
2. ชุดฝึกเครื่องยนต์แก๊สโซลีนติดต้ังแก๊ส NGV ระบบหัวฉีดพร้อมแท่นเคลื่อนท่ีได้ 
3. อุปกรณ์แก๊ส NGV ระบบดูด 
4. อุปกรณ์แก๊ส NGV ระบบหัวฉีด 
5. เครื่องมือพ้ืนฐาน 
6. เครื่องมือพิเศษท่ีติดต้ังแก๊ส 
7. ลิฟท์ยกรถ 2 เสา 
8. มัลติมิเตอร์ แบบดิจิตอล 
9. เครื่องเชื่อมแก๊สพร้อมอุปกรณ์ 
10. เครื่องตัดไฟเบอร์ 14 นิ้ว 
11. เครื่องเชื่อมไฟฟ้าพร้อมอุปกรณ์ 
12. หินเจียร์มือ 4 นิ้ว 
13. ชุดเครื่องมือดัดท่อ 
14. ชุดเครื่องมือบานท่อ 
15. เครื่องตรวจเช็ครอยรั่วแก๊ส 
16. สว่านมือ ,พร้อมชุดดอกเจาะ 
17. หัวแร้งปืน 
18. คอมพิวเตอร์ในการจูนพร้อมโปรแกรม 
19. โครงเลื่อยตัดเหล็กพร้อมใบเลื่อย 
20. คอมพิวเตอร์ Notebook 
21. เครื่องฉายวีดีโอโปรเจคเตอร์ 
22. โปรเจคเตอร์พร้อมจอ 
23. ชุดเครื่องเสียงช่วยสอน 
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สาขวิชาช่างยนต์  

เอกสารประกอบการฝึกอบรมและแหล่งเรียนรู้ 

ท่ี รายการ 
1 เอกสารประกอบการฝึกอบรม 

- คู่มือการติดต้ังระบบแก๊ส NGV ในรถยนต์ 
- ใบความรู้ในเรื่องระบบ NGV ในรถยนต์ 
- ใบงานการติดต้ังระบบแก๊ส NGV ในรถยนต์ 

2 แหล่งเรียนรู้ 
- ห้องปฏิบัติการติดต้ังระบบแก๊ส NGV ในรถยนต์ 
- ร้านจําหน่าย ประกอบ ติดต้ังระบบแก๊ส NGV ในรถยนต์ 

พ้ืนความรู้และคุณสมบัติผู้เข้ารับการฝึกอบรม 

 มีพ้ืนฐานความรู้อ่านและเขียนภาษาไทยได้



 
 

สาขวิชาช่างยนต์   
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สาขวิชาช่างยนต์  

 
หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น ประเภทวิชาอุตสาหกรรม 

สาขาวิชาช่างยนต์ กลุ่มวิชางานบริการยานยนต์ 
1101-8308 งานติดตั้งแก๊ส LPG ในรถยนต ์ 75 ช่ัวโมง 

สมรรถนะของหลักสูตร 

1. แสดงความรู้เก่ียวกับระบบแก๊ส LPG ท่ีใช้กับรถยนต์ตามคู่มือกําหนด 
2. เลือกเตรียม ใช้และบํารุงรักษาเครื่องมือติดต้ังระบบแก๊ส LPG ในรถยนต์ตามคู่มือกําหนด 
3. แก้ไขปรับจูนระบบแก๊ส LPG ตามคู่มือกําหนด 
4. วางแผนการติดต้ังระบบแก๊ส LPG ในรถยนต์เชิงธุรกิจ 

คําอธิบายของหลักสูตร 

 ศึกษาและปฏิบัติเก่ียวกับหลักการทํางานของระบบแก๊สรถยนต์ เครื่องมืออุปกรณ์ในงานติดต้ังและ
ระบบความปลอดภัยตามคู่มือกําหนดวิธีการตรวจซ่อม บํารุงรักษาแก้ไขและประมาณราคาของระบบ
แก๊ส LPG การติดต้ังระบบแก๊ส LPG ในรถยนต์เชิงธุรกิจ 

เนื้อหาสาระ 

หน่วยท่ี ช่ือหน่วย-หัวข้อการฝึกอบรม 

1. หลักการทํางานระบบแก๊ส LPG ท่ีใช้กับรถยนต์ 
2. งานเลือก เตรียม ใช้และบํารุงรักษาชิ้นส่วนอุปกรณ์ระบบแก๊ส LPG ท่ีใช้กับรถยนต์ 

1. การเลือกอุปกรณ์ระบบแก๊ส LPG  ท่ีใช้กับรถยนต์ 
2. การเลือกระบบติดต้ังLPGท่ีใช้กับรถยนต์ 

3. งานติดต้ัง อุปกรณ์เชื้อเพลิงแก๊ส LPG 
1. การใช้เครื่องมือช่างพ้ืนฐานติดต้ัง อุปกรณ์เชื้อเพลิงแก๊สLPG 
2. การใช้เครื่องมือพิเศษเฉพาะระบบเชื้อเพลิงแก๊ส LPG 

4. งานแก้ไขปรับจูนระบบแก๊ส LPG ในรถยนต์ 
1. การปรับจูนระบบแก๊ส LPG ในรถยนต์ 
2. การตรวจสอบการทํางานของระบบแก๊ส LPG ตามคู่มือท่ีกําหนด 

5. งานติดต้ังอุปกรณ์ระบบแก๊ส LPG เชิงธุรกิจ 
1. การคํานวณคิดต้นทุนและค่าบริการ 
2. การวางแผนและดําเนินธุรกิจติดต้ังอุปกรณ์ระบบแก๊ส LPG 
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สาขวิชาช่างยนต์   

การวัดและประเมินผล  

ท่ี แนวทางการประเมิน เครื่องมือประเมิน เกณฑ์การประเมิน 
1 
 
2 
3 

ทดสอบความรู้ก่อนและหลังการ
ฝึกอบรม 
ตรวจสอบกระบวนการปฏิบัติงาน 
ตรวจสอบผลงาน 

แบบทดสอบ/แบบสัมภาษณ์ 
 
แบบประเมินการปฏิบัติงาน 
แบบประเมินผลงาน 

10 
 

40 
50 

รวม 100 

เครื่องมือ วัสดุ อุปกรณ์   

1. ชุดฝึกเครื่องยนต์แก๊สโซลีนติดต้ังแก๊ส LPG ระบบดูดพร้อมแท่นเคลื่อนท่ีได้ 
2. ชุดฝึกเครื่องยนต์แก๊สโซลีนติดต้ังแก๊ส LPG ระบบหัวฉีดพร้อมแท่นเคลื่อนท่ีได้ 
3. อุปกรณ์แก๊ส LPG ระบบดูด 
4. อุปกรณ์แก๊ส LPG ระบบหัวฉีด 
5. เครื่องมือพ้ืนฐาน 
6. เครื่องมือพิเศษท่ีติดต้ังแก๊ส 
7. ลิฟท์ยกรถ 2 เสา 
8. มัลติมิเตอร์ แบบดิจิตอล 
9. เครื่องเชื่อมแก๊สพร้อมอุปกรณ์ 
10. เครื่องตัดไฟเบอร์ 14 นิ้ว 
11. เครื่องเชื่อมไฟฟ้าพร้อมอุปกรณ์ 
12. หินเจียร์มือ 4 นิ้ว 
13. ชุดเครื่องมือดัดท่อ 
14. ชุดเครื่องมือบานท่อ 
15. เครื่องตรวจเช็ครอยรั่วแก๊ส 
16. สว่านมือ , พร้อมชุดดอกเจาะ 
17. หัวแร้งปืน 
18. คอมพิวเตอร์ในการจูนพร้อมโปรแกรม 
19. โครงเลื่อยตัดเหล็กพร้อมใบเลื่อย 
20. คอมพิวเตอร์ Notebook 
21. เครื่องฉายวีดีโอโปรเจคเตอร์ 
22. โปรเจคเตอร์พร้อมจอ 
23. ชุดเคร่ืองเสียงช่วยสอน 
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สาขวิชาช่างยนต์  

เอกสารประกอบการฝึกอบรมและแหล่งเรียนรู้ 

ท่ี รายการ 
1 เอกสารประกอบการฝึกอบรม 

- คู่มือการติดต้ังระบบแก๊ส LPG ในรถยนต์ 
- ใบความรู้ในเรื่องระบบ LPG ในรถยนต์ 
- ใบงานการติดต้ังระบบแก๊ส LPG ในรถยนต์ 

2 แหล่งเรียนรู้ 
- ห้องติดต้ังระบบแก๊ส LPG ในรถยนต์ 
- ร้านจําหน่าย ติดต้ังระบบแก๊ส LPG ในรถยนต์ 

พ้ืนความรู้และคุณสมบัติผู้เข้ารับการฝึกอบรม 

 มีพ้ืนฐานความรู้อ่านและเขียนภาษาไทยได้



 
 

สาขวิชาช่างยนต์   
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สาขวิชาช่างยนต์  

 
หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น ประเภทวิชาอุตสาหกรรม 

สาขาวิชาช่างยนต์ กลุ่มวิชางานบริการยานยนต์ 
1101-8309 พนักงานขับรถบรรทุกรับส่งสินค้า 75 ช่ัวโมง 

สมรรถนะของหลักสูตร 

1. แสดงความรู้เก่ียวกับรถยนต์บันทึกตามกฎหมายพระราชบัญญัติขนส่งทางบก 
2. แสดงความรู้เก่ียวกับการบํารุงรักษารถยนต์บรรทุกตามคู่มือ 
3. ควบคุมรถยนต์บรรทุกภายใต้พระราชบัญญัติขนส่งทางบกได้ตามกฎหมายกําหนด 
4. วางแผนประกอบธุรกิจขนส่งสินค้าเชิงธุรกิจโดยคํานึงถึงการรักษาสิ่งแวดล้อม 

คําอธิบายของหลักสูตร 

 ศึกษาและปฏิบัติเก่ียวกับกฎหมาย พระราชบัญญัติขนส่งทางบก การออกตัวรถยนต์บรรทุก และ
บังคับทิศทางรถยนต์บรรทุก การจอดรถยนต์บรรทุกอย่างปลอดภัย การบํารุงรักษารถยนต์บรรทุก การ
ดําเนินธุรกิจขนส่งสินค้าโดยคํานึงถึงการรักษาสิ่งแวดล้อม 

เนื้อหาสาระ 

หน่วยท่ี ช่ือหน่วย-หัวข้อการฝึกอบรม 
1 ความรู้เก่ียวกับกฏหมายพระราชบัญญัติขนส่งทางบก 

1. ความรู้เก่ียวกับกฎหมาย พระราชบัญญัติขนส่งทางบกรถยนต์บรรทุก 
2. การประกอบธุรกิจขนส่งสินค้า 

2 งานตรวจเช็คระบบต่าง ๆ ของรถยนต์บรรทุก 
1. การตรวจเช็คระบบเครื่องยนต์ 
2. การตรวจเช็คระบบเครื่องล่างและส่งกําลัง 
3. การตรวจเช็คระบบไฟฟ้า 

3 งานควบคุมรถยนต์บรรทุก 
1. การออกตัว , การควบคุม , การจอดรถยนต์บรรทุก 
2. การใช้สัญญาณไฟ 
3. การถอยหลังรถยนต์บรรทุก 

4 งานวางแผนธุรกิจโดยคํานึงถึงสิ่งแวดล้อม 
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สาขวิชาช่างยนต์   

การวัดและประเมินผล 

ท่ี แนวทางการประเมิน เครื่องมือประเมิน เกณฑ์การประเมิน 
1 
2 
3 
4 

ทดสอบความรู้ก่อนและหลังการฝึกอบรม 
ทดสอบความรู้ เ ก่ียวกับพระราชบัญญัติ
ขนส่งทางบก 
ทดสอบการบํารุงรักษารถยนต์บรรทุกตาม
คู่มือการควบคุมรถยนต์บรรทุก 

แบบทดสอบ/แบบสัมภาษณ์ 
แบบทดสอบ 
แบบประเมินการปฏิบัติงาน 
แบบทดสอบ 

10 
20 
20 
50 

รวม 100 

เครื่องมือ วัสดุ อุปกรณ์ 

1. รถยนต์บรรทุก 
2. กรวยจราจร 
3. ชุดสาธิตการบังคับจําลองเหตุการณ์จริง (สิมูเรเตอร์) 

เอกสารประกอบการฝึกอบรมและแหล่งเรียนรู้ 

ท่ี รายการ 
1 เอกสารประกอบการฝึกอบรม 

- คู่มือรายละเอียดการบํารุงรักษารถยนต์บรรทุก 
- หนังสือความรู้เก่ียวกับกฎหมาย พระราชบัญญัติขนส่งทางบก 
- CD อบรมความรู้เก่ียวกับกฎหมาย พระราชบัญญัติขนส่งทางบก 

2 แหล่งเรียนรู้ 
- สถานศึกษา 
- สถานประกอบการ 

พ้ืนความรู้และคุณสมบัติผู้เข้ารับการฝึกอบรม 

1. เป็นผู้ท่ีได้รับใบขับข่ีรถยนต์นั่งส่วนบุคคลและไม่พิการ 
2. ไม่เป็นผู้พิการ 
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สาขวิชาช่างยนต์  

 
หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น ประเภทวิชาอุตสาหกรรม 

สาขาวิชาช่างยนต์ กลุ่มวิชางานบริการยานยนต์ 
1101-8310 คาร์แคร์คลินิก   90 ช่ัวโมง 

สมรรถนะของหลักสูตร 

1. แสดงความรู้ข้ันตอนการบริการล้างอัดฉีดรถยนต์ตามคู่มือท่ีกําหนด 
2. เลือกเตรียม ใช้และบํารุงรักษาเครื่องมือ วัสดุและอุปกรณ์ทําความสะอาดรถยนต์ได้ตามคู่มือ

กําหนด 
3. บริการงานการขัดเคลือบสีตามคู่มือท่ีกําหนด 

คําอธิบายของหลักสูตร 

 ศึกษาและปฏิบัติเก่ียวกับการบริการการล้างอัดฉีดรถยนต์ การเลือกใช้เครื่องมือ วัสดุ อุปกรณ์ การ
ทําความสะอาดรถยนต์ การล้างห้องเครื่องยนต์ การบริการคาร์แคร์คลินิกเชิงธุรกิจ 

เนื้อหาสาระ 

หน่วยท่ี ช่ือหน่วย-หัวข้อการฝึกอบรม 

1 งานเลือก เตรียม ใช้และบํารุงรักษาเครื่องมือ วัสดุ และอุปกรณ์ น้ํายาทําความสะอาดรถยนต์ 
1. การเลือก เตรียม ใช้และบํารุงรักษาเครื่องมือ วัสดุ และอุปกรณ์ ทําความสะอาด

รถยนต์ 
2. การเลือกใช้น้ํายาทําความสะอาด ภายนอกรถยนต์ ภายในรถยนต์ เคลือบเงาภายใน

รถยนต์เคลือบเงาล้อและกระบะ 
3. ข้ันตอนการล้างอัดฉีดรถยนต์ 

2 งานบริการทําความสะอาดรถยนต์ภายนอกภายในและห้องเครื่อง 
1. การทําความสะอาดรถยนต์ภายนอก ภายในด้วยน้ํายาทําความสะอาด 
2. การทําความสะอาดห้องเครื่องและเคลือบห้องเครื่องโดยการใช้น้ํายาทําความสะอาด 

3 งานบริการการขัดเคลือบสี 
1. การทําความสะอาดพ้ืนผิวก่อนการเคลือบสี 
2. การปรับพ้ืนผิวก่อนการเคลือบสี 
3. การใช้เครืองมือขัดเคลือบสี 

4 งานบริการคาร์แคร์ คลินิกเชิงธุรกิจ 
1. การคํานวณคิดต้นทุนและค่าบริการ 
2. การวางแผนและดําเนินธุรกิจคาร์แคร์ คลินิก 
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สาขวิชาช่างยนต์   

การวัดและประเมินผล  

ท่ี แนวทางการประเมิน เครื่องมือประเมิน เกณฑ์การประเมิน 
1 
 
2 
3 
5 

ทดสอบความรู้ก่อนและหลังการ
ฝึกอบรม 
ตรวจสอบกระบวนการปฏิบัติงาน 
ตรวจสอบผลงาน 
ระยะเวลาการเข้าร่วมฝึกอบรมไม่
น้อยกว่าร้อยละ 80 ของเวลา
ฝึกอบรมตามหลักสูตร 

แบบทดสอบ/แบบสัมภาษณ์ 
 
แบบประเมินการปฏิบัติงาน 
แบบประเมินผลงาน 
แบบบันทึกการเข้ารับการ
ฝึกอบรม 

10 
 

40 
50 
 

รวม 100 

เครื่องมือ วัสดุ อุปกรณ์   

1. เครื่องฉีดน้ําแรงดันสูง เครื่องฉีดโฟม 
2. เครื่องอัดอากาศ 10 Bar พร้อมอุปกรณ์ 
3. เครื่องดูดฝุ่นแบบ 3 มอเตอร์ 
4. เครื่องขัดสีแบบมอเตอร์ 
5. เครื่องขัดสีแบบแรงดันลม 
6. ถังบรรจุน้ําขนาด 2000 ลิตร 
7. เครื่องกรองน้ํา 
8. ลิฟท์ 2 เสา ขนาด 2 ตัน 
9. น้ํายาทําความสะอาดชนิดต่าง ๆ  ( ขนาด 30 ลิตร ) 
10. ฟองน้ําแบบใยบวบล้างรถ 
11. แปรงพลาสติก 
12. ผ้าเช็ดชามัวร์ 
13. ผ้าเช็ดไมโครไฟเบอร์ 40 x 40 cm 
14. ผ้าเช็ดไมโครไฟเบอร์ 1 x 2 m 
15. ฟองน้ําแว๊กซ์ยาง 
16. ฟองน้ําแว๊กซ์ภายใน 
17. ปืนพ่นสีชนิดกาวีตี้ 
18. เครื่องซักเบาะพรม แบบกํามะหยี่ 
19. น้ํายาซักเบาะพรม 
20. น้ํายาขัดสี ชนิดกลาง 
21. น้ํายาขัดสี ชนิดละเอียด 
22. น้ํายาเคลือบสี 
23. น้ํายาฟอกเบาะ หนังเทียม หนังแท้ พลาสติก และไวนิล 
24. เครื่องมือช่างยนต์พ้ืนฐาน 



81 

 

สาขวิชาช่างยนต์  

เอกสารประกอบการฝึกอบรมและแหล่งเรียนรู้ 

ท่ี รายการ 
1 
 

เอกสารประกอบการฝึกอบรม 
- คู่มือรายละเอียดศูนย์บริการล้างอัดฉีด 
- หนังสืองานบํารุงรักษารถยนต์ 
- ใบความรู้งานบํารุงรักษารถยนต์ 
- ใบงานบํารุงรักษารถยนต์ 

2 แหล่งเรียนรู้ 
- ศูนย์บริการล้างอัดฉีด 

พ้ืนความรู้และคุณสมบัติผู้เข้ารับการฝึกอบรม 

 อ่านและเขียนภาษาไทยได้ 



 
 

สาขวิชาช่างยนต์   
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สาขวิชาช่างยนต์  

 
หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น ประเภทวิชาอุตสาหกรรม 

สาขาวิชาช่างยนต์ กลุ่มวิชางานบริการยานยนต์ 
1101-8401 งานบริการรับรถ 90 ช่ัวโมง 

สมรรถนะของหลักสูตร 

1. แสดงความรู้เก่ียวกับการบริการงานรับรถ 
2. บริการรับรถผู้มาใช้บริการตามข้ันตอน 
3. ประเมินค่าใช้จ่ายและระยะเวลาตามประเภทงานซ่อม 

คําอธิบายของหลักสูตร 

 ศึกษาและปฏิบัติเก่ียวกับการบริการงานรับรถ การจัดตารางนัดหมาย การเปลี่ยนแปลงหรือยกเลิก
ของผู้รับบริการ การประเมินราคาค่าใช้จ่ายเบ้ืองต้นตามประเภทงานซ่อม จัดทําบันทึกตรวจสอบการ
บริการซ่อม มีมนุษย์สัมพันธ์ท่ีดีในการให้บริการผู้รับบริการ 

เนื้อหาสาระ 

หน่วยท่ี ช่ือหน่วย-หัวข้อการฝึกอบรม 
1 งานนัดหมาย 

1. การจัดตารางนัดหมาย 
2. การบันทึกความต้องการของลูกค้า 
3. การทบทวนวัน วันท่ี เวลาให้แก่ลูกค้า 
4. การแจ้งเจ้าหน้าท่ีนัดหมายเพ่ือทําการนัดหรือเปลียนแปลงการนัดหมายหรือยกเลิก 

2 งานต้อนรับ 
1. การกล่าวคําทักทายกับลูกค้าเม่ือมาถึง 
2. การตรวจสอบประวัติการซ่อม 
3. การสอบถามความต้องการของลูกค้า 
4. การจัดเตรียมค่าใช้จ่ายและประมาณเวลาซ่อม 

3 งานรับคําสั่งซ่อม 
1. การระบุประเภทของงานซ่อม 
2. การประเมินค่าใช้จ่ายและระยะเวลาการซ่อม 
3. การขออนุมัติการซ่อม 

4 งานจ่ายงานและติดตามงานซ่อม 
5 งานควบคุมคุณภาพ 

4. ตรวจสอบการบันทึกของช่างพร้อมกับสําเนาใบสั่งซ่อมท้ังหมด 
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สาขวิชาช่างยนต์   

หน่วยท่ี ช่ือหน่วย-หัวข้อการฝึกอบรม 
6 งานส่งมอบรถ 

1. การจัดเตรียมใบแจ้งหนี้ 
2. การตรวจยืนยันความเรียบร้อยของรถ 

7 งานติดตามผลหลังการซ่อม 
1. การติดติดต่อลูกค้าเพ่ือประเมินความพึงพอใจ 
2. การบันทึกผลการติดตาม 

การวัดและประเมินผล 

ท่ี แนวทางการประเมิน เครื่องมือประเมิน เกณฑ์การประเมิน 
1 
 
2 
 
 
3 
4 
5 

ทดสอบความรู้ ก่อนและหลังการ
ฝึกอบรม 
ทดสอบงานนัดหมาย งานต้อนรับ 
งานรับคําสั่งซ่อม งานจ่ายงานและ
ติดตามงานซ่อม  
งานควบคุมคุณภาพ งานส่งมอบรถ 
ทดสอบการติดตามผลหลังการซ่อม 
ระยะเวลาการเข้าร่วมฝึกอบรมไม่
น้อยกว่ าร้อยละ 80 ของเวลา
ฝึกอบรมหลักสูตร 

แบบทดสอบ/แบบสัมภาษณ์ 
 
แบบทดสอบ 
 
 
แบบประเมินการปฏิบัติงาน 
แบบทดสอบ 
แบบบันทึกการเข้ารับการ
ฝึกอบรม 

10 
 

30 
 
 

30 
30 

รวม 100 

เครื่องมือ วัสดุ อุปกรณ์ 

1. รถยนต์ 
2. ผ้าคลุมเบาะ 
3. ผ้าคลุมพวงมาลัย 
4. ผ้าคลุมคันเกียร์ 
5. ผ้าปูพ้ืนรถยนต์ 
6. คอมพิวเตอร์พร้อมปริ๊นเตอร์ 
7. วิทยุสื่อสาร 
8. โทรศัพท์เคลื่อนท่ี / สมาร์ทโฟน 
9. คอนโทลบอร์ด 
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สาขวิชาช่างยนต์  

เอกสารประกอบการฝึกอบรมและแหล่งเรียนรู้ 

ท่ี รายการ 
1 เอกสารประกอบการฝึกอบรม 

- คู่มือท่ีปรึกษางานบริการของบริษัทรถยนต์ต่าง ๆ  
- หนังสือศูนย์บริการรถยนต์ 
- คู่มือชั่วโมงงานมาตรฐาน 

2 แหล่งเรียนรู้ 
- สถานศึกษา 
- สถานประกอบการ 

พ้ืนความรู้และคุณสมบัติผู้เข้ารับการฝึกอบรม 

 มีพ้ืนความรู้มัธยมศึกษาตอนปลาย หรือ ปวช. 
 



 
 

สาขาวิชาช่างกลโรงงาน 
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สาขาวิชาช่างกลโรงงาน 

การพัฒนาหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น สาขาวิชาช่างกลโรงงาน 

ลําดับ ระยะเวลาเรียน (ช่ัวโมง) จํานวนหลักสูตร 
1  1 - 30 28 
2 31 - 60 2 
3 61 - 90 - 
4   91 - 120 - 
5 121 - 150  - 
6 151 - 180  - 
7 181 - 210  - 
8 211 - 240  - 
9 241 ชั่วโมงข้ึนไป - 

                   รวม 30 



 
 

สาขาวิชาช่างกลโรงงาน 
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สาขาวิชาช่างกลโรงงาน 

หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น พุทธศักราช 2558 
ประเภทวิชาอุตสาหกรรม  สาขาวิชาช่างกลโรงงาน 

กลุ่มวิชางานช่างกลโรงงาน 

ลําดับท่ี รหัสหลักสูตร ช่ือหลักสูตร จํานวนช่ัวโมง 
1 1102-1101 งานเขียนตัวอักษรและตัดสต๊ิกเกอร์ 12 
2 1102-1102 งานเขียนรูปภาพและตัดสต๊ิกเกอร์ 12 
3 1102-1103 งานทําลูกกุญแจ 12 
4 1102-1104 งานหล่อเรซ่ิน 12 
5 1102-1105 งานเจียรราบ 18 
6 1102-1106 งานเจียรชิ้นงานทรงกระบอก 18 
7 1102-1107 งานตรวจสอบชิ้นงาน 18 
8 1102-1108 งานเจียรลับคมเครื่องมือตัด 24 
9 1102-1109 งานกัดชิ้นงานเบ้ืองต้น 30 
10 1102-1110 งานปรับฟิตชิ้นงาน 30 
11 1102-1111 งานซ่อมบํารุงเครื่องจักรกล 30 
12 1102-1112 งานซ่อมบํารุงระบบนิวเมติกส์ 30 
13 1102-1113 งานซ่อมบํารุงระบบไฮดรอลิกส์ 30 
14 1102-1114 งานผลิตชิ้นงานด้วยเครื่องกลึงซีเอ็นซี 30 
15 1102-1115 งานผลิตชิ้นงานด้วยเครื่องกัดซีเอ็นซี 30 
16 1102-1116 งานควบคุมและผลิตชิ้นงานด้วยเครื่อง Wire EDM 30 
17 1102-1117 งานควบคุมและผลิตชิ้นงานด้วยเครื่อง Wire Cut 30 
18 1102-1118 งานเขียนแบบเครื่องกล 2 มิติด้วยโปรแกรม (CAD 2D) 30 
19 1102-1119 งานเขียนแบบเครื่องกล 2 มิติด้วยโปรแกรม (CAD 3D) 30 
20 1102-1120 งานออกแบบแม่พิมพ์โลหะข้ันต้น 30 
21 1102-1121 งานออกแบบแม่พิมพ์โลหะข้ันกลาง 30 
22 1102-1122 งานออกแบบแม่พิมพ์พลาสติกข้ันต้น 30 
23 1102-1123 งานออกแบบแม่พิมพ์พลาสติกข้ันกลาง 30 
24 1102-1124 งานซ่อมและบํารุงรักษาแม่พิมพ์พลาสติก 30 
25 1102-1125 งานซ่อมและบํารุงรักษาแม่พิมพ์โลหะ 30 
26 1102-1126 งานขัดผิวแม่พิมพ์พลาสติก 30 
27 1102-1127 งานขัดผิวแม่พิมพ์โลหะ 30 
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ลําดับท่ี รหัสหลักสูตร ช่ือหลักสูตร จํานวนช่ัวโมง 
28 1102-1128 งานปรับต้ังเครื่องฉีดพลาสติก 30 
29 1102-1201 งานกลึงชิ้นงานเบ้ืองต้น 40 
30 1102-1202 งานเขียนโปรแกรมสั่งงานการผลิตด้วยเครื่องกัด  CNC    

(CAD-CAM) 
40 

รวม  30  หลักสูตร 
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หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น ประเภทวิชาอุตสาหกรรม 

สาขาวิชาช่างกลโรงงาน    กลุ่มวิชางานช่างกลโรงงาน 
1102-1101 งานเขียนตัวอักษรและตัดสติ๊กเกอร์ 12 ช่ัวโมง 

สมรรถนะของหลักสูตร 

1. แสดงความรู้เก่ียวกับหลักและวิธีการเขียนตัวอักษรและการตัดสต๊ิกเกอร์ เครื่องตัดและการตัด
สต๊ิกเกอร์ 

2. เขียนตัวอักษรโดยใช้คําสั่งตามท่ีกําหนด 
3. ปรับแต่งตัวอักษรตามข้อความท่ีกําหนด 
4. ปรับต้ังค่าเครื่องตัดสต๊ิกเกอร์ตามคู่มือการใช้งาน 

คําอธิบายของหลักสูตร 

ศึกษาและปฏิบัติเก่ียวกับการความปลอดภัยในการทํางาน การเขียนตัวอักษรและการตัดสต๊ิกเกอร์  
คําสั่งสําหรับเขียนตัวอักษร การปรับแต่งตัวอักษร การปรับต้ังค่าของเครื่องตัดตัวอักษรในแผ่นสต๊ิกเกอร์   

เนื้อหาสาระ 

หน่วยท่ี ช่ือหน่วย-หัวข้อการฝึกอบรม 

1 การเลือก เตรียม ใช้และบํารุงรักษาเครื่องมือและวัสดุอุปกรณ์ในงานเขียนตัวอักษรและการ
ตัดสต๊ิกเกอร์ 

1. การเลือก เตรียม ใช้และบํารุงรักษาเครื่องมือและวัสดุอุปกรณ์ในการปฏิบัติงาน 
2. การบํารุงรักษาเครื่องตัดสต๊ิกเกอร์ 

2 การเขียนตัวอักษรโดยใช้คําสั่งตามโปรแกรม 
1. การเลือกรูปแบบตัวอักษร 
2. การปรับแต่งตัวอักษรด้วยคําสั่งต่าง ๆ 
3. การเลือกใช้สีและการวางแบบ 

3 การต้ังค่าเครื่องตัดสต๊ิกเกอร์ 
1. การเลือกต้ังค่าให้กับงานตัดสต๊ิกเกอร์ 
2. การปรับแรงกดใบมีดและความเร็ว ในการตัดสติกเกอร์ 

4 การตัดสต๊ิกเกอร์ด้วยเครื่องตัดสต๊ิกเกอร์ 
1. การจับยึดแผ่นสต๊ิกเกอร์ 
2. การจับยึดมีดตัด 
3. การใช้งานแผงปุ่มควบคุมการทํางานของเครื่องตัด 
4. การเตรียมตัวอักษรท่ีตัดแล้วไปใช้งาน 
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การวัดและประเมินผล  

ท่ี แนวทางการประเมิน เครื่องมือประเมิน เกณฑ์การประเมิน 
1 

2 

3 

4 

5 

ทดสอบความรู้ก่อนและหลังการฝึกอบรม 

ตรวจสอบกระบวนการปฏิบัติงาน 

ตรวจสอบผลงาน 

พฤติกรรมลักษณะนิสัยในการปฏิบัติงาน 

ระยะเวลาการเข้าร่วมฝึกอบรมไม่น้อย
กว่า ร้อยละ 80 ของเวลาฝึกอบรมตาม
หลักสูตร 

แบบทดสอบ/แบบสัมภาษณ์ 

แบบประเมินการปฏิบัติงาน 

แบบประเมินผลงาน 

แบบสังเกต 

แบบบันทึกการเข้ารับการ
ฝึกอบรม 

10 

40 

30 

20 

 

 

รวม 100 

เครื่องมือ วัสดุ อุปกรณ์   

1. เครื่องไมโครคอมพิวเตอร์ 
2. เครื่องตัดสต๊ิกเกอร์ 
3. แผ่นสต๊ิกเกอร์หลากสี 
4. เทปกาวชนิดใส 
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เอกสารประกอบการฝึกอบรมและแหล่งเรียนรู้ 

ท่ี รายการ 
1 เอกสารประกอบการฝึกอบรม 

- กนก กุสุมาลย์ ธีระ เกษมทรัพย์. คู่มือการเรียนรู้และเทคนิคการใช้ Corel DRAW 10.            
ซัคเซส มีเดีย,  

- เอกสารประกอบการสอน “ช่างเขียนแบบตัวอักษรและตัดสต๊ิกเกอร์” 
2 แหล่งเรียนรู้ 

- ห้องปฏิบัติการช่างกลโรงงาน 
- Internet, Youtube 

พ้ืนความรู้และคุณสมบัติผู้เข้ารับการฝึกอบรม 

1. มีพ้ืนความรู้ไม่ต่ํากว่าระดับมัธยมศึกษาตอนต้นหรือมีความรู้พ้ืนฐานด้านคอมพิวเตอร์เบ้ืองต้น 
2. อายุ 15 ปีข้ึนไป 



 
 

สาขาวิชาช่างกลโรงงาน 
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สาขาวิชาช่างกลโรงงาน 

 
หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น ประเภทวิชาอุตสาหกรรม 

สาขาวิชาช่างกลโรงงาน    กลุ่มวิชางานช่างกลโรงงาน 
1102-1102 งานเขียนรูปภาพและตัดสติ๊กเกอร์ 12 ช่ัวโมง 

สมรรถนะของหลักสูตร 

1. แสดงความรู้เก่ียวกับหลักและวิธีการเขียนรูปภาพและการตัดสต๊ิกเกอร์ เครื่องตัดและการตัด
สต๊ิกเกอร์ 

2. เขียนรูปภาพโดยใช้คําสั่งตามท่ีกําหนด 
3. ปรับแต่งรูปภาพตามข้อความท่ีกําหนด 
4. ปรับต้ังค่าเครื่องตัดสต๊ิกเกอร์ตามคู่มือการใช้งาน 

คําอธิบายของหลักสูตร 

 ศึกษาและปฏิบัติเก่ียวกับการความปลอดภัยในการทํางาน การเขียนรูปภาพและการตัดสต๊ิกเกอร์   
คําสั่งสําหรับเขียนรูปภาพ การปรับแต่งรูปภาพ  การปรับต้ังค่าของเครื่อง  ตัดรูปภาพในแผ่นสต๊ิกเกอร์   

เนื้อหาสาระ 

หน่วยท่ี ช่ือหน่วย-หัวข้อการฝึกอบรม 

1 การเลือก เตรียม ใช้และบํารุงรักษาเครื่องมือและวัสดุอุปกรณ์ในงานเขียนรูปภาพและการตัด
สต๊ิกเกอร์ 

1. งานเลือก เตรียม ใช้และบํารุงรักษาเครื่องมือและวัสดุอุปกรณ์ในการปฏิบัติงาน 
2. การบํารุงรักษาเครื่องตัดสต๊ิกเกอร์ 

2 การเขียนรูปภาพโดยใช้คําสั่งตามโปรแกรม 
1. การเขียนรูปภาพและเลือกนําเข้ารูปภาพจากแหล่งอ่ืนๆ 
2. การปรับแต่งรูปภาพด้วยคําสั่งต่างๆ 
3. การเลือกใช้สีและการวางแบบ 

3 การต้ังค่าเครื่องตัดสต๊ิกเกอร์ 
1. การเลือกต้ังค่าให้กับงานตัดสต๊ิกเกอร์ 
2. การปรับแรงกดใบมีดและความเร็ว ในการตัดสต๊ิกเกอร์ 
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หน่วยท่ี ช่ือหน่วย-หัวข้อการฝึกอบรม 
4 การตัดสต๊ิกเกอร์ด้วยเครื่องตัดสต๊ิกเกอร์ 

1. การจับยึดแผ่นสต๊ิกเกอร์ 
2. การจับยึดมีดตัด 
3. การใช้งานแผงปุ่มควบคุมการทํางานของเครื่องตัด 
4. การเตรียมรูปภาพท่ีตัดแล้วไปใช้งาน 

การวัดและประเมินผล  

ท่ี แนวทางการประเมิน เครื่องมือประเมิน เกณฑ์การประเมิน 
1 
 
2 
3 
4 
 
5 
 

ทดสอบความรู้ก่อนและหลังการ
ฝึกอบรม 
ตรวจสอบกระบวนการปฏิบัติงาน 
ตรวจสอบผลงาน 
พฤติกรรมลักษณะนิสัยในการ
ปฏิบัติงาน 
ระยะเวลาการเข้าร่วมฝึกอบรมไม่
น้อยกว่า ร้อยละ 80 ของเวลา
ฝึกอบรมตามหลักสูตร 

แบบทดสอบ/แบบสัมภาษณ์ 
 
แบบประเมินการปฏิบัติงาน 
แบบประเมินผลงาน 
แบบสังเกต 
 
แบบบันทึกการเข้ารับการ
ฝึกอบรม 

10 
 

40 
30 
20 
 
 

รวม 100 

เครื่องมือ วัสดุ อุปกรณ์   

1. เครื่องไมโครคอมพิวเตอร์ 
2. เครื่องตัดสต๊ิกเกอร์ 
3. สต๊ิกเกอร์หลากสี 
4. เทปกาวชนิดใส 
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เอกสารประกอบการฝึกอบรมและแหล่งเรียนรู้ 

ท่ี รายการ 
1 
 
 

เอกสารประกอบการฝึกอบรม 
- กนก กุสุมาลย์ ธีระ เกษมทรัพย์. คู่มือการเรียนรู้และเทคนิคการใช้ Corel DRAW 10.              

ซัคเซส มีเดีย,  
- เอกสารประกอบการสอน “ช่างเขียนรูปภาพและตัดสต๊ิกเกอร์” 

2 แหล่งเรียนรู้ 
- ห้องปฏิบัติการช่างกลโรงงาน 
- Internet , Youtube 

พ้ืนความรู้และคุณสมบัติผู้เข้ารับการฝึกอบรม 

1. มีพ้ืนความรู้ไม่ต่ํากว่าระดับมัธยมศึกษาตอนต้นหรือมีความรู้พ้ืนฐานด้านคอมพิวเตอร์เบ้ืองต้น 
2. อายุ 15 ปีข้ึนไป 



 
 

สาขาวิชาช่างกลโรงงาน 
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สาขาวิชาช่างกลโรงงาน 

 
หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น ประเภทวิชาอุตสาหกรรม 

สาขาวิชาช่างกลโรงงาน    กลุ่มวิชางานช่างกลโรงงาน 
1102-1103 งานทําลูกกุญแจ 12 ช่ัวโมง 

สมรรถนะของหลักสูตร 

1. แสดงความรู้เก่ียวกับกฎการปฏิบัติงานในงานทําลูกกุญแจตามหลักของความปลอดภัย 
เครื่องมือและอุปกรณ์ในการทําลูกกุญแจ 

2. การใช้และบํารุงรักษาของเครื่องทําลูกกุญแจตามคู่มือการใช้งาน 
3. ตัดลูกกุญแจตามตัวอย่าง อย่างถูกวิธีและปลอดภัย 
4. สะเดาะกุญแจพ้ืนฐานในระยะเวลาท่ีกําหนด 

คําอธิบายของหลักสูตร 

 ศึกษาและปฏิบัติเก่ียวกับหลักการของความปลอดภัยในการปฏิบัติงานตัดลูกกุญแจ เครื่องมือและ
อุปกรณ์ในการทําลูกกุญแจ การใช้และบํารุงรักษาเครื่องตัดลูกกุญแจ  การตัดลูกกุญแจโดยมีลูกต้นแบบ 
การสะเดาะกุญแจข้ันพ้ืนฐาน การประมาณราคา   

เนื้อหาสาระ 

หน่วยท่ี ช่ือหน่วย-หัวข้อการฝึกอบรม 

1 งานเลือก เตรียม ใช้และบํารุงรักษาเครื่องมือและวัสดุอุปกรณ์ในงานตัดลูกกุญแจ 
1. เครื่องมือและอุปกรณ์ในการทําลูกกุญแจ 
2. การใช้และบํารุงรักษาเครื่องตัดลูกกุญแจ 
3. การเลือกลูกกุญแจ 

2 งานตัดลูกกุญแจตามตัวอย่างท่ีกําหนด 
1. การจับยึดลูกกุญแจ 
2. การตรวจสอบคมตัดและการเปลี่ยนคมตัด  
3. การเดินป้อนตัดและตกแต่งชิ้นงานสําเร็จ 

3 งานสะเดาะกุญแจข้ันพ้ืนฐานในระยะเวลาท่ีกําหนด 
1. การตรวจสอบกุญแจท่ีจะทําการสะเดาะ 
2. การเลือกและวิธีใช้เครื่องมือสะเดาะกุญแจ 

4 งานทําลูกกุญแจเชิงธุรกิจ 
1. การคิดคํานวณต้นทุนและค่าบริการ 
2. การวางแผนและดําเนินธุรกิจการทําลูกกุญแจ 
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การวัดและประเมินผล  

ท่ี แนวทางการประเมิน เครื่องมือประเมิน เกณฑ์การประเมิน 
1 

   
2 

   3 
   4 
    

5 
 

ทดสอบความรู้ก่อนและหลังการ
ฝึกอบรม 
ตรวจสอบกระบวนการปฏิบัติงาน 
ตรวจสอบผลงาน 
พฤติกรรมลักษณะนิสัยในการ
ปฏิบัติงาน 
ระยะเวลาการเข้าร่วมฝึกอบรมไม่
น้อยกว่า ร้อยละ 80 ของเวลา
ฝึกอบรมตามหลักสูตร 

แบบทดสอบ/แบบสัมภาษณ์ 
 
แบบประเมินการปฏิบัติงาน 
แบบประเมินผลงาน 
แบบสังเกต 
 
แบบบันทึกการเข้ารับการ
ฝึกอบรม 

10 
 

40 
30 
20 
 
 

รวม 100 

เครื่องมือ วัสดุ อุปกรณ์   

1. เครื่องตัดลูกกุญแจ 
2. ตะไบแบนขนาด 6 นิ้ว 
3. ชุดเข่ียสะเดาะกุญแจ   
4. ดอกกุญแจและห่วงกุญแจพ้ืนฐาน   
5. สว่านมือ 
6. เครื่องเจียรแบบต้ังโต๊ะ 
7. โต๊ะปฏิบัติงานกุญแจ 
8. ถุงมือ 
9. แว่นตานิรภัย 

เอกสารประกอบการฝึกอบรมและแหล่งเรียนรู้ 

ท่ี รายการ 
  1 
 

เอกสารประกอบการฝึกอบรม 
- เอกสารประกอบการสอน”ช่างทํากุญแจข้ันพ้ืนฐาน” 

2 แหล่งเรียนรู้ 
- ห้องปฏิบัติการช่างกลโรงงาน 
- Internet, Youtube 

พ้ืนความรู้และคุณสมบัติผู้เข้ารับการฝึกอบรม 

 อายุ 15 ปีข้ึนไป
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สาขาวิชาช่างกลโรงงาน 

 
หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น ประเภทวิชาอุตสาหกรรม 

สาขาวิชาช่างกลโรงงาน    กลุ่มวิชางานช่างกลโรงงาน 
1102-1104 งานหล่อเรซิ่น 12 ช่ัวโมง 

สมรรถนะของหลักสูตร 

1. แสดงความรู้เก่ียวกับหลักวิธีการหล่อเรซ่ิน 
2. เลือกใช้วัสดุและอุปกรณ์ในการหล่อเรซ่ินตามแบบกําหนด 
3. ทําแม่แบบด้วยยางซิลิโคนและ FRP และทําชิ้นงานด้วยเรซ่ินได้ถูกต้องตามมาตรฐาน 

คําอธิบายของหลักสูตร 

 ศึกษาและปฏิบัติการหล่อเรซ่ิน ชนิดของวัตถุดิบและคุณสมบัติ วิธีการทํางานข้ึนรูปชิ้นงาน         
ปฏิบัติเตรียมอุปกรณ์และชิ้นงาน การทําแม่แบบด้วยยางซิลิโคน การทําแม่แบบหลังด้วย FRP 
(Fiberglass Reinforced Products)  การทําชิ้นงานด้วยการหล่อเรซ่ิน   

เนื้อหาสาระ 

หน่วยท่ี ช่ือหน่วย-หัวข้อการฝึกอบรม 

1 การเลือก เตรียม ใช้และบํารุงรักษาเครื่องมือและวัสดุอุปกรณ์ในงานหล่อเรซ่ิน 
1. เครื่องมือและอุปกรณ์ในการหล่อเรซ่ิน 
2. การใช้และบํารุงรักษาเครื่องมือและวัสดุอุปกรณ์ 
3. การข้ึนรูปชิ้นงานด้วยเรซ่ิน 

2 การทําแม่แบบด้วยยางซิลิโคนตามแบบงานท่ีกําหนด 
1. การเตรียมต้นแบบและการแบ่งส่วนแม่แบบ 
2. การใช้ยางซิลิโคนทําแม่แบบ 

3 การทําแม่แบบหลังด้วย FRP ตามแบบงานท่ีกําหนด 
1. การทําแม่แบบหลังด้วยไฟเบอร์กล๊าส 
2. การทําแม่แบบหลังด้วยวัสดุอ่ืนๆ 

4 การหล่อเรซ่ิน ตามแบบ 
1. การเตรียมแม่แบบ 
2. การผสมเรซ่ินและการหล่อ 
3. การถอดแบบและปรับแต่งงานสําเร็จ 
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สาขาวิชาช่างกลโรงงาน 

การวัดและประเมินผล  

ท่ี แนวทางการประเมิน เครื่องมือประเมิน เกณฑ์การประเมิน 
1 
 
2 
3 
4 
 
5 

 
 

ทดสอบความรู้ก่อนและหลังการ
ฝึกอบรม 
ตรวจสอบกระบวนการปฏิบัติงาน 
ตรวจสอบผลงาน 
พฤติกรรมลักษณะนิสัยในการ
ปฏิบัติงาน 
ระยะเวลาการเข้าร่วมฝึกอบรมไม่
น้อยกว่า ร้อยละ 80 ของเวลา
ฝึกอบรมตามหลักสูตร 

แบบทดสอบ/แบบสัมภาษณ์ 
 
แบบประเมินการปฏิบัติงาน 
แบบประเมินผลงาน 
แบบสังเกต 
 
แบบบันทึกการเข้ารับการ
ฝึกอบรม 

10 
 

40 
30 
20 
 
 

รวม 100 

เครื่องมือ วัสดุ อุปกรณ์   

1. ยางซิลิโคน 
2. โพลิเอสเทอร์เรซ่ิน 
3. ตัวเร่งปฏิกิริยา และตัวทําปฏิกิริยาหรือตัวทําให้แข็ง 
4. ผงทัลคัม 
5. ปูนปลาสเตอร์ 
6. ใยแก้ว 
7. สีน้ํามันกระป๋อง  คละสี 
8. พู่กัน 
9. ทินเนอร์ 
10. วาสลีน 
11. ภาชนะผสม 
12. ถุงมือยาง 
13. เครื่องเจียรแบบเคลื่อนท่ี 
14. กาพ่นสี 
15. เครื่องป๊ัมลมพร้อมอุปกรณ์ 
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สาขาวิชาช่างกลโรงงาน 

เอกสารประกอบการฝึกอบรมและแหล่งเรียนรู้ 

ท่ี รายการ 
1 

 
เอกสารประกอบการฝึกอบรม 

- เอกสารประกอบการสอน “ช่างหล่อเรซ่ิน” 
2 แหล่งเรียนรู้ 

- ห้องปฏิบัติการช่างกลโรงงาน 
- Internet , Youtube 

พ้ืนความรู้และคุณสมบัติผู้เข้ารับการฝึกอบรม 

 อายุ 15 ปีข้ึนไป 



 
 

สาขาวิชาช่างกลโรงงาน 
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สาขาวิชาช่างกลโรงงาน 

 
หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น ประเภทวิชาอุตสาหกรรม 

สาขาวิชาช่างกลโรงงาน    กลุ่มวิชางานช่างกลโรงงาน 
1102-1105 งานเจียรราบ 18 ช่ัวโมง 

สมรรถนะของหลักสูตร 

1. แสดงความรู้เก่ียวกับกฎการปฏิบัติงานเจียรหน้าราบตามหลักของความปลอดภัย การใช้และ  
บํารุงรักษาเครื่องเจียรหน้าราบ 

2. อ่านค่าเครื่องมือวัดละเอียดเพ่ือตรวจสอบชิ้นงานเจียร 
3. เจียรผิวงานโลหะด้วยเครื่องเจียรราบ ตรงตามมาตรฐานท่ีกําหนด 

คําอธิบายของหลักสูตร 

 ศึกษาและปฏิบัติเก่ียวกับหลักการของความปลอดภัยในการปฏิบัติงานเจียรราบ การใช้และ
บํารุงรักษาเครื่องเจียรราบ เครื่องมือและอุปกรณ์ในการเจียร งานวัดและการตรวจสอบ การปรับต้ังค่า
ความเร็วรอบ อัตราการป้อนในงานเจียร การปรับแต่งล้อหินเจียร การปฏิบัติงานเจียรราบ   

เนื้อหาสาระ 

หน่วยท่ี ช่ือหน่วย-หัวข้อการฝึกอบรม 
1 การเลือก เตรียม ใช้และบํารุงรักษาเครื่องมือ เครื่องจักรและวัสดุอุปกรณ์ในงานเจียรหน้าราบ 

1. การเลือก เตรียม ใช้เครื่องมือ เครื่องจักรและวัสดุอุปกรณ์ในการปฏิบัติงาน 
2. การบํารุงรักษาเครื่องมือเครื่องจักรและวัสดุอุปกรณ์ในการเจียรหน้าราบ 

2 การวัดและตรวจสอบชิ้นงานเจียรหน้าราบ 
1. การใช้เครื่องมือวัดชิ้นงานเจียรตามแบบกําหนด 
2. การตรวจสอบชิ้นงานเจียรตามแบบกําหนด 

3 การอ่านแบบงานเจียรหน้าราบตามใบงานหรือชิ้นงานจริง 
1. การอ่านแบบงานเจียรหน้าราบตามใบงานหรือชิ้นงานจริง 
2. การสเก็ตชิ้นงานจริง 

4 การแต่งหน้าหินเจียรราบ 
1. การสมดุลล้อหินเจียร 
2. การแต่งหน้าหินเจียร 

5 การเจียรหน้าราบ 
1. การเจียรหยาบ 
2. การเจียรละเอียด  
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สาขาวิชาช่างกลโรงงาน 

การวัดและประเมินผล  

ท่ี แนวทางการประเมิน เครื่องมือประเมิน เกณฑ์การประเมิน 
1 
 
2 
3 
4 
 
5 

ทดสอบความรู้ก่อนและหลังการ
ฝึกอบรม 
ตรวจสอบกระบวนการปฏิบัติงาน 
ตรวจสอบผลงาน 
พฤติกรรมลักษณะนิสัยในการ
ปฏิบัติงาน 
ระยะเวลาการเข้าร่วมฝึกอบรมไม่
น้อยกว่า ร้อยละ 80 ของเวลา
ฝึกอบรมตามหลักสูตร 

แบบทดสอบ/แบบสัมภาษณ์ 
 
แบบประเมินการปฏิบัติงาน 
แบบประเมินผลงาน 
แบบสังเกต 
 
แบบบันทึกการเข้ารับการ
ฝึกอบรม 

10 
 

40 
30 
20 
 
 

รวม 100 

เครื่องมือ วัสดุ อุปกรณ์   

1. เครื่องเจียรราบ 
2. เวอร์เนียร์คาลิปเปอร์ค่าความละเอียด 1/100 มม. (0.01 มม.)   
3. ไมโครมิเตอร์ความละเอียด 1/100 มม. (0.01 มม.)   
4. นาฬิกาวัดพร้อมอุปกรณ์ (DIAL GAUGE) 
5. เครื่องมือและอุปกรณ์ประจําเครื่อง 
6. เครื่องมือตรวจสอบความถูกต้องของชิ้นงานตามแบบกําหนด 
7. อุปกรณ์แต่งหน้าหินเครื่องเจียร 
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สาขาวิชาช่างกลโรงงาน 

เอกสารประกอบการฝึกอบรมและแหล่งเรียนรู้ 

ท่ี รายการ 
1 
 

เอกสารประกอบการฝึกอบรม 
- ชลอ การทวี . งานเครื่องมือกลเบ้ืองต้น. 
- พิชัย จันทะสอน . งานเครื่องมือกลเบ้ืองต้น. 
- กระทรวงศึกษาธิการ  กรมอาชีวศึกษา . ช่างกลึงโลหะเบ้ืองต้น. 
- สํานักพัฒนาเทคนิคศึกษา . งานกลึงเบ้ืองต้น 
- บุญญศักด์ิ ใจจงกิจ . ทฤษฎีงานเครื่องมือกล.       

2 แหล่งเรียนรู้ 

พ้ืนความรู้และคุณสมบัติผู้เข้ารับการฝึกอบรม 

1. อายุ 15 ปีข้ึนไป 
2. ไม่มีโรคประจําตัวท่ีเป็นอุปสรรคในการฝึกอบรม



 
 

สาขาวิชาช่างกลโรงงาน 
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สาขาวิชาช่างกลโรงงาน 

 
หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น ประเภทวิชาอุตสาหกรรม 

สาขาวิชาช่างกลโรงงาน    กลุ่มวิชางานช่างกลโรงงาน 
1102-1106 งานเจียรช้ินงานทรงกระบอก 18 ช่ัวโมง 

 
สมรรถนะของหลักสูตร 

1. แสดงความรู้เก่ียวกับกฎการปฏิบัติงานเจียรชิ้นงานทรงกระบอก การใช้และบํารุงรักษาเครื่อง
เจียรชิ้นงานทรงกระบอก 

2. อ่านค่าเครื่องมือวัดละเอียดเพ่ือตรวจสอบชิ้นงานเจียร 
3. เจียรผิวงานโลหะด้วยเครื่องเจียรชิ้นงานทรงกระบอก 

คําอธิบายของหลักสูตร 

 ศึกษาและปฏิบัติเก่ียวกับหลักการของความปลอดภัยในการปฏิบัติงานเจียรชิ้นงานทรงกระบอก
การใช้และบํารุงรักษาเครื่องเจียรชิ้นงานทรงกระบอกเครื่องมือและอุปกรณ์ในการเจียร งานวัดและ  
การตรวจสอบ การปรับต้ังค่าความเร็วรอบ อัตราการป้อนในงานเจียร การปรับแต่งล้อหินเจียร            
การปฏิบัติงานเจียรชิ้นงานทรงกระบอก 

เนื้อหาสาระ 

หน่วยท่ี ช่ือหน่วย-หัวข้อการฝึกอบรม 

1 การเลือก เตรียม ใช้และบํารุงรักษาเครื่องมือ เครื่องจักรและวัสดุอุปกรณ์ในงานเจียรชิ้นงาน
ทรงกระบอก 

1. การเลือก เตรียม ใช้เครื่องมือ เครื่องจักรและวัสดุอุปกรณ์ในการปฏิบัติงาน 
2. การบํารุงรักษาเครื่องมือเครื่องจักรและวัสดุอุปกรณ์ในการเจียรชิ้นงานทรงกระบอก 

2 การวัดและตรวจสอบชิ้นงานเจียรชิ้นงานทรงกระบอก 
1. การใช้เครื่องมือวัดชิ้นงานเจียรตามแบบกําหนด 
2. การตรวจสอบชิ้นงานเจียรทรงกระบอกตามแบบกําหนด 

3 การอ่านแบบงานเจียรชิ้นงานทรงกระบอกตามใบงานหรือชิ้นงานจริง 
1. การอ่านแบบงานเจียรชิ้นงานทรงกระบอกตามใบงานหรือชิ้นงานจริง 
2. การสเก็ตชิ้นงานจริง 

4 การแต่งหน้าหินเจียร 
1. การสมดุลล้อหินเจียร 
2. การแต่งหน้าหินเจียร 
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สาขาวิชาช่างกลโรงงาน 

หน่วยท่ี ช่ือหน่วย-หัวข้อการฝึกอบรม 

5 งานเจียรกลม 
1. งานเจียรหยาบ 
2. งานเจียรละเอียด 

การวัดและประเมินผล  

ท่ี แนวทางการประเมิน เครื่องมือประเมิน เกณฑ์การประเมิน 
1 
 
2 
3 
4 
 
5 

ทดสอบความรู้ก่อนและหลังการ
ฝึกอบรม 
ตรวจสอบกระบวนการปฏิบัติงาน 
ตรวจสอบผลงาน 
พฤติกรรมลักษณะนิสัยในการ
ปฏิบัติงาน 
ระยะเวลาการเข้าร่วมฝึกอบรมไม่
น้อยกว่า ร้อยละ 80 ของเวลา
ฝึกอบรมตามหลักสูตร 

แบบทดสอบ/แบบสัมภาษณ์ 
 
แบบประเมินการปฏิบัติงาน 
แบบประเมินผลงาน 
แบบสังเกต 
 
แบบบันทึกการเข้ารับการ
ฝึกอบรม 

10 
 

40 
30 
20 
 
 

รวม 100 

เครื่องมือ วัสดุ อุปกรณ์ 

1. เครื่องเจียรชิ้นงานทรงกระบอก 
2. เวอร์เนียร์คาลิปเปอร์ค่าความละเอียด 1/100 มม. (0.01 มม.)   
3. ไมโครมิเตอร์ความละเอียด 1/100 มม. (0.01 มม.)   
4. นาฬิกาวัดพร้อมอุปกรณ์ (DIAL GAUGE) 
5. เครื่องมือและอุปกรณ์ประจําเครื่อง 
6. เครื่องมือตรวจสอบความถูกต้องของชิ้นงานตามแบบกําหนด 
7. อุปกรณ์แต่งหน้าหิน 
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สาขาวิชาช่างกลโรงงาน 

เอกสารประกอบการฝึกอบรมและแหล่งเรียนรู้ 

ท่ี รายการ 
1 เอกสารประกอบการฝึกอบรม 

- ชลอ การทวี . งานเครื่องมือกลเบ้ืองต้น. 
- พิชัย จันทะสอน . งานเครื่องมือกลเบ้ืองต้น. 
- กระทรวงศึกษาธิการ  กรมอาชีวศึกษา . ช่างกลึงโลหะเบ้ืองต้น. 
- สํานักพัฒนาเทคนิคศึกษา . งานกลึงเบ้ืองต้น 
- บุญญศักด์ิ ใจจงกิจ . ทฤษฎีงานเครื่องมือกล. 

2 แหล่งเรียนรู้ 
-  

พ้ืนความรู้และคุณสมบัติผู้เข้ารับการฝึกอบรม 

1. อายุ 15 ปีข้ึนไป 
2. ไม่มีโรคประจําตัวท่ีเป็นอุปสรรคในการฝึกอบรม 



 
 

สาขาวิชาช่างกลโรงงาน 
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สาขาวิชาช่างกลโรงงาน 

 
หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น ประเภทวิชาอุตสาหกรรม 

สาขาวิชาช่างกลโรงงาน    กลุ่มวิชางานช่างกลโรงงาน 
1102-1107 งานตรวจสอบช้ินงาน 18 ช่ัวโมง 

 
สมรรถนะของหลักสูตร 

1. แสดงความรู้เก่ียวกับหลักการทํางานเบ้ืองต้นของงานวัดละเอียดและตรวจสอบชิ้นงาน การใช้
งานและบํารุงรักษาเครื่องวัดละเอียด 

2. อ่านค่าเครื่องมือวัดละเอียดชนิดแบบมีสเกลและตรวจสอบชิ้นงาน 

คําอธิบายรายวิชา 

 ศึกษาและปฏิบัติเก่ียวกับหลักการทํางานเบ้ืองต้นของงานวัดละเอียด  การใช้และบํารุงรักษา
เครื่องมือวัดละเอียดการอ่านค่าและตรวจสอบชิ้นงาน เช่น บรรทัดเหล็ก เวอร์เนียร์คาลิปเปอร์               
เวอร์เนียร์ไฮเกจ ไมโครมิเตอร์ นาฬิกาวัด เกจบล็อก เกจก้ามปู ฟิลเลอร์เกจ   

เนื้อหาสาระ 

หน่วยท่ี ช่ือหน่วย-หัวข้อการฝึกอบรม 

1 การเลือก เตรียม ใช้และบํารุงรักษาเครื่องมือ เครื่องจักรและวัสดุอุปกรณ์ในงานวัดและ
ตรวจสอบชิ้นงาน 

1. การเลือก เตรียม ใช้เครื่องมือ เครื่องจักรและวัสดุอุปกรณ์ในการปฏิบัติงาน 
2. การบํารุงรักษาเครื่องมือเครื่องจักรและวัสดุอุปกรณ์ในงานเครื่องมือวัดและ

ตรวจสอบชิ้นงาน 
2 การวัดชิ้นงานตามแบบกําหนด 

1. การใช้เครื่องมือวัดชิ้นงาน 
2. การบันทึกข้อมูลและแปลผลทางสถิติ 

3 การตรวจสอบตามแบบกําหนด 
1. การใช้เครื่องมือตรวจสอบชิ้นงาน 
2. การบันทึกข้อมูลและแปลผลทางสถิติ 

4 งานสอบเทียบเครื่องมือวัดและตรวจสอบ  
1. การสอบเทียบโดยใช้เกจบล็อก 
2. การสอบเทียบโดยใช้ไมโครมิเตอร์แบบดิจิตอล 
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การวัดและประเมินผล  

ท่ี แนวทางการประเมิน เครื่องมือประเมิน เกณฑ์การประเมิน 
1 
 
2 
3 
4 
 
5 

ทดสอบความรู้ก่อนและหลังการ
ฝึกอบรม 
ตรวจสอบกระบวนการปฏิบัติงาน 
ตรวจสอบผลงาน 
พฤติกรรมลักษณะนิสัยในการ
ปฏิบัติงาน 
ระยะเวลาการเข้าร่วมฝึกอบรมไม่
น้อยกว่า ร้อยละ 80 ของเวลา
ฝึกอบรมตามหลักสูตร 

แบบทดสอบ/แบบสัมภาษณ์ 
 
แบบประเมินการปฏิบัติงาน 
แบบประเมินผลงาน 
แบบสังเกต 
 
แบบบันทึกการเข้ารับการ
ฝึกอบรม 

10 
 

40 
30 
20 
 
 

รวม 100 

เครื่องมือ วัสดุ อุปกรณ์   

1. ชิ้นงานปฏิบัติงานวัดละเอียด 
2. เครื่องมือวัดละเอียด 1 ชุด   
3. เครื่องมือตรวจสอบชิ้นงาน 1 ชุด 
4. เครื่องมือสําหรับสอบเทียบ 
5. แบบบันทึกข้อมูล 

เอกสารประกอบการฝึกอบรมและแหล่งเรียนรู้ 

ท่ี รายการ 
1 
 

เอกสารประกอบการฝึกอบรม 
- สัญชัย นครไทยภูมิ, การวัดละเอียด 
- ไชยศักด์ิ ศรีสุขเดช, เครื่องมือวัดและการวัดละเอียด 
- ปริญญ์ บุญกนิษฐ์, การวัดละเอียด 

2 แหล่งเรียนรู้ 

พ้ืนความรู้และคุณสมบัติผู้เข้ารับการฝึกอบรม 

1. มีพ้ืนความรู้ไม่ต่ํากว่าระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
2. อายุ 15 ปีข้ึนไป 
3. ไม่มีโรคประจําตัวท่ีเป็นอุปสรรคในการฝึกอบรม 
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สาขาวิชาช่างกลโรงงาน 

 
หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น ประเภทวิชาอุตสาหกรรม 

สาขาวิชาช่างกลโรงงาน    กลุ่มวิชางานช่างกลโรงงาน 
1102-1108 งานเจียรลับคมเคร่ืองมือตัด 24 ช่ัวโมง 

สมรรถนะของหลักสูตร 

1. แสดงความรู้เก่ียวกับลักษณะคมและมุมของเครื่องมือตัด ชนิด รูปร่างของหินท่ีใช้ลับคม
เครื่องมือตัด 

2. เจียรลับคมตัดตามกฎของความปลอดภัย 
3. ใช้และบํารุงรักษาเครื่องเจียรลับคมตัด 
4. ตรวจสอบค่ามุมเครื่องมือตัดด้วยเครื่องมือวัดมุมตามมาตรฐานระบบการวัด 
5. ลับคมตัดดอกสว่านด้วยเครื่องเจียรลับคม 
6. ลับคมตัดออกกัดแบบต่างๆ  ด้วยเครื่องเจียรลับคมตัด 

คําอธิบายรายวิชา 

 ศึกษาและปฏิบัติงานกฎของความปลอดภัยท่ัวไปในการปฏิบัติงาน  การใช้และบํารุงรักษาเครื่อง
เจียรลับมุมคมตัดชนิด รูปร่างของหินท่ีใช้ลับคมเครื่องมือตัด  การปรับแต่งหน้าล้อหิน  ค่ามุมของดอก
สว่าน  การลับดอกกัดรูปแบบต่าง ๆ  เครื่องมือวัดและตรวจสอบค่ามุม  การปฏิบัติงานเจียรลับดอก
สว่านและดอกกัดรูปแบบต่าง ๆ  

เนื้อหาสาระ 

หน่วยท่ี ช่ือหน่วย-หัวข้อการฝึกอบรม 

1 การเลือก เตรียม ใช้และบํารุงรักษาเครื่องมือ เครื่องจักรและวัสดุอุปกรณ์ในงานเจียรลับคม
เครื่องมือตัด            

1. การเลือก เตรียม ใช้เครื่องมือ เครื่องจักรและวัสดุอุปกรณ์ในการปฏิบัติงาน  
2. การบํารุงรักษาเครื่องมือเครื่องจักรและวัสดุอุปกรณ์ในงานเจียรลับคมเครื่องมือตัด 

2 การปรับแต่งหน้าล้อหิน 
1. การสมดุลล้อหินเจียร 
2. การแต่งหน้าหินเจียร 

3 การลับคมตัดดอกสว่าน 
1. การลับโดยใช้เครื่องเจียรท่ัวไป 
2. การลับโดยเครื่องเจียรเฉพาะงาน 
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หน่วยท่ี ช่ือหน่วย-หัวข้อการฝึกอบรม 

4 การลับดอกกัดรูปแบบต่างๆ 
1. การลับดอกกัดราบ 
2. การลับดอกกัดมุม 
3. การลับดอกกัดโค้ง 

การวัดและประเมินผล  

ท่ี แนวทางการประเมิน เครื่องมือประเมิน เกณฑ์การประเมิน 
1 
 
2 
3 
4 
 
5 

ทดสอบความรู้ก่อนและหลังการ
ฝึกอบรม 
ตรวจสอบกระบวนการปฏิบัติงาน 
ตรวจสอบผลงาน 
พฤติกรรมลักษณะนิสัยในการ
ปฏิบัติงาน 
ระยะเวลาการเข้าร่วมฝึกอบรมไม่
น้อยกว่า ร้อยละ 80 ของเวลา
ฝึกอบรมตามหลักสูตร 

แบบทดสอบ/แบบสัมภาษณ์ 
 
แบบประเมินการปฏิบัติงาน 
แบบประเมินผลงาน 
แบบสังเกต 
 
แบบบันทึกการเข้ารับการ
ฝึกอบรม 

10 
 

40 
30 
20 
 
 

รวม 100 

เครื่องมือ วัสดุ อุปกรณ์ 

1. เครื่องเจียรลับคมตัดแบบต้ังพ้ืน 
2. ใบวัดมุม 
3. เกจวัดมุมดอกสว่าน 
4. แว่นตานิรภัย 
5. เกจวัดมุมเกลียว 60 องศา 
6. ดอกกัด 
7. ดอกสว่าน  
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เอกสารประกอบการฝึกอบรมและแหล่งเรียนรู้ 

ท่ี รายการ 
1 
 

เอกสารประกอบการฝึกอบรม 
- ชลอ การทวี . งานเครื่องมือกลเบ้ืองต้น. 
- พิชัย จันทะสอน . งานเครื่องมือกลเบ้ืองต้น. 
- กระทรวงศึกษาธิการ กรมอาชีวศึกษา . ช่างกลึงโลหะเบ้ืองต้น. 
- สํานักพัฒนาเทคนิคศึกษา . งานกลึงเบ้ืองต้น 
- บุญญศักด์ิ ใจจงกิจ . ทฤษฎีงานเครื่องมือกล. 

2 แหล่งเรียนรู้ 
-  

พ้ืนความรู้และคุณสมบัติผู้เข้ารับการฝึกอบรม 

1. อายุ 15 ปีข้ึนไป 
2. ไม่มีโรคประจําตัวท่ีเป็นอุปสรรคในการฝึกอบรม 



 
 

สาขาวิชาช่างกลโรงงาน 
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สาขาวิชาช่างกลโรงงาน 

 
หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น ประเภทวิชาอุตสาหกรรม 

สาขาวิชาช่างกลโรงงาน    กลุ่มวิชางานช่างกลโรงงาน 
1102-1109 งานกัดช้ินงานเบื้องต้น 30 ช่ัวโมง 

สมรรถนะของหลักสูตร 
1. แสดงความรู้เก่ียวกับกฎการปฏิบัติงานในงานกัดชิ้นงาน การใช้และบํารุงรักษาของเครื่องกัด 
2. อ่านแบบงานกัดเพ่ือปฏิบัติงานกัดตามมาตรฐานของการเขียนแบบ 
3. กัดงานข้ันพ้ืนฐานตามข้ันตอนการปฏิบัติงานท่ีกําหนด 
4. วัดและตรวจสอบชิ้นงานกัดตามแบบ 

คําอธิบายของหลักสูตร 

 ศึกษาและปฏิบัติเก่ียวกับหลักการของความปลอดภัยในการปฏิบัติงานกัด  การใช้และบํารุงรักษา
เครื่องกัด เครื่องมือและอุปกรณ์ในงานกัด  การอ่านแบบสั่งงาน  การวัดและตรวจสอบชิ้นงาน  การ
ปฏิบัติงานกัด  

เนื้อหาสาระ 

หน่วยท่ี ช่ือหน่วย-หัวข้อการฝึกอบรม 

1 การเลือก เตรียม ใช้และบํารุงรักษาเครื่องมือ เครื่องจักรและวัสดุอุปกรณ์ในงานกัดชิ้นงาน
เบ้ืองต้น 

1. การเลือก เตรียม ใช้เครื่องมือ เครื่องจักรและวัสดุอุปกรณ์ในการปฏิบัติงาน 
2. การบํารุงรักษาเครื่องมือเครื่องจักรและวัสดุอุปกรณ์ในการกัดชิ้นงาน 

2 การวัดและชิ้นงานตามแบบกําหนด 
1. การใช้เครื่องมือวัดชิ้นงานกัดตามแบบกําหนด 
2. การตรวจสอบชิ้นงานกัดตามแบบกําหนด 

3 การอ่านแบบงานกัดตามใบงานหรือชิ้นงานจริง 
1. การอ่านแบบงานกัดตามใบงานหรือชิ้นงานจริง 
2. การสเก็ตแบบงานกัดจากชิ้นงานจริง 

4 การลับดอกกัดรูปแบบต่าง ๆ 
1. งานลับดอกกัดต้ัง (End Mill) 
2. การลับดอกกัดนอน (Cutter)  
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สาขาวิชาช่างกลโรงงาน 

หน่วยท่ี ช่ือหน่วย-หัวข้อการฝึกอบรม 
5 งานกัดชิ้นงานตามแบบกําหนด 

1. การกัดหน้าราบ โค้งนอก โค้งเว้า 
2. การกัดแบ่งส่วน 
3. การกัดเฟือง 

การวัดและประเมินผล  

ท่ี แนวทางการประเมิน เครื่องมือประเมิน เกณฑ์การประเมิน 
1 
 
2 
3 
4 
 
5 

ทดสอบความรู้ก่อนและหลังการ
ฝึกอบรม 
ตรวจสอบกระบวนการปฏิบัติงาน 
ตรวจสอบผลงาน 
พฤติกรรมลักษณะนิสัยในการ
ปฏิบัติงาน 
ระยะเวลาการเข้าร่วมฝึกอบรมไม่
น้อยกว่า ร้อยละ 80 ของเวลา
ฝึกอบรมตามหลักสูตร 

แบบทดสอบ/แบบสัมภาษณ์ 
 
แบบประเมินการปฏิบัติงาน 
แบบประเมินผลงาน 
แบบสังเกต 
 
แบบบันทึกการเข้ารับการ
ฝึกอบรม 

10 
 

40 
30 
20 
 
 

รวม 100 

เครื่องมือ วัสดุ อุปกรณ์  

1. เครื่องกัดเพลาต้ัง 
2. เครื่องกัดเพลานอน 
3. เวอร์เนียร์คาลิปเปอร์ค่าความละเอียด 1/20 มม. (0.05 มม.)   
4. เวอร์เนียร์คาลิปเปอร์ค่าความละเอียด 1/50 มม. (0.02 มม.)   
5. เวอร์เนียร์ไฮเกจ 
6. แท่นระดับ 
7. นาฬิกาวัดพร้อมอุปกรณ์ 
8. เครื่องมือและอุปกรณ์ประจําเครื่อง 
9. เครื่องมือตรวจสอบความถูกต้องของชิ้นงานตามแบบกําหนด 
10. หัวแบ่งพร้อมยันศูนย์ 
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สาขาวิชาช่างกลโรงงาน 

เอกสารประกอบการฝึกอบรมและแหล่งเรียนรู้ 

ท่ี รายการ 
1 
 

เอกสารประกอบการฝึกอบรม 
- ชลอ การทวี . งานเครื่องมือกลเบ้ืองต้น. 
- พิชัย จันทะสอน . งานเครื่องมือกลเบ้ืองต้น. 
- กระทรวงศึกษาธิการ  กรมอาชีวศึกษา . ช่างกลึงโลหะเบ้ืองต้น. 
- สํานักพัฒนาเทคนิคศึกษา . งานกลึงเบ้ืองต้น 
- บุญญศักด์ิ ใจจงกิจ .  ทฤษฎีงานเครื่องมือกล. 

2 แหล่งเรียนรู้ 

พ้ืนความรู้และคุณสมบัติผู้เข้ารับการฝึกอบรม 

1. อายุ 15 ปีข้ึนไป 
2. ไม่มีโรคประจําตัวท่ีเป็นอุปสรรคในการฝึกอบรม 



 
 

สาขาวิชาช่างกลโรงงาน 
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สาขาวิชาช่างกลโรงงาน 

 
หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น ประเภทวิชาอุตสาหกรรม 

สาขาวิชาช่างกลโรงงาน    กลุ่มวิชางานช่างกลโรงงาน 
1102-1110 งานปรับฟิตช้ินงาน 30 ช่ัวโมง 

สมรรถนะของหลักสูตร 

1. แสดงความรู้เก่ียวกับหลักการปฏิบัติงานในโรงงาน การใช้และบํารุงรักษาเครื่องมือท่ัวไป 
2. อ่านแบบและสเก็ตแบบงานปรับตามมาตรฐานของการเขียนแบบ 
3. วัดและตรวจสอบชิ้นงานปรับด้วยเครื่องมือวัดตามท่ีกําหนด 
4. ร่างแบบชิ้นงานด้วยเครื่องมือและอุปกรณ์ร่างแบบตามข้ันตอนท่ีกําหนด 
5. ปรับแต่งข้ึนรูปชิ้นงานตามแบบท่ีกําหนด 

คําอธิบายรายวิชา 

 ศึกษาและปฏิบัติเก่ียวกับหลักของความปลอดภัยในการทํางาน การใช้และบํารุงรักษาเครื่องมือ
ท่ัวไป การอ่านแบบและสเก็ตแบบงาน การวัดและตรวจสอบ การร่างแบบชิ้นงาน งานตะไบ งานขูด   
งานคว้านเรียบ และการปฏิบัติงานท่ีมีระบบงานสวม  

เนื้อหาสาระ 

หน่วยท่ี ช่ือหน่วย-หัวข้อการฝึกอบรม 

1 การเลือก เตรียม ใช้และบํารุงรักษาเครื่องมือ เครื่องจักรและวัสดุอุปกรณ์ในงานปรับฟิต
ชิ้นงาน 

1. การเลือก เตรียม ใช้เครื่องมือ เครื่องจักรและวัสดุอุปกรณ์ในการปฏิบัติงาน 
2. การบํารุงรักษาเครื่องมือเครื่องจักรและวัสดุอุปกรณ์ในงานปรับฟิตชิ้นงาน 

2 งานวัดและตรวจสอบชิ้นงานปรับฟิตชิ้นงาน 
1. การใช้เครื่องมือวัดชิ้นงานปรับฟิตตามแบบกําหนด 
2. การตรวจสอบชิ้นงานปรับฟิตตามแบบกําหนด 

3 งานอ่านแบบงานปรับฟิตตามใบงานหรือชิ้นงานจริง 
1. การอ่านแบบงานปรับฟิตตามใบงานหรือชิ้นงานจริง 
2. การสเก็ตชิ้นงานจริง 
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สาขาวิชาช่างกลโรงงาน 

หน่วยท่ี ช่ือหน่วย-หัวข้อการฝึกอบรม 

4 งานปรับฟิตวิธีการต่าง ๆ 
1. การตะไบ 
2. การขูด 
3. การคว้านเรียบ  
4. การสวมประกอบ  

การวัดและประเมินผล  

ท่ี แนวทางการประเมิน เครื่องมือประเมิน เกณฑ์การประเมิน 
1 
 
2 
3 
4 
 
5 

ทดสอบความรู้ก่อนและหลังการ
ฝึกอบรม 
ตรวจสอบกระบวนการปฏิบัติงาน 
ตรวจสอบผลงาน 
พฤติกรรมลักษณะนิสัยในการ
ปฏิบัติงาน 
ระยะเวลาการเข้าร่วมฝึกอบรมไม่
น้อยกว่า ร้อยละ 80 ของเวลา
ฝึกอบรมตามหลักสูตร 

แบบทดสอบ/แบบสัมภาษณ์ 
 
แบบประเมินการปฏิบัติงาน 
แบบประเมินผลงาน 
แบบสังเกต 
 
แบบบันทึกการเข้ารับการ
ฝึกอบรม 

10 
 

40 
30 
20 
 
 

รวม 100 

เครื่องมือ วัสดุ อุปกรณ์   

6. ปากกาจับชิ้นงานพร้อมโต๊ะ 
7. เวอร์เนียร์คาลิปเปอร์ค่าความละเอียด 1/100 มม. (0.01 มม.)   
8. ไมโครมิเตอร์ความละเอียด 1/100 มม. (0.01 มม.)   
9. นาฬิกาวัดพร้อมอุปกรณ์ (DIAL GAUGE) 
10. เครื่องมือและอุปกรณ์สําหรับงานปรับฟิต 
11. เครื่องมือตรวจสอบความถูกต้องของชิ้นงานตามแบบกําหนด 
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สาขาวิชาช่างกลโรงงาน 

เอกสารประกอบการฝึกอบรมและแหล่งเรียนรู้ 

ท่ี รายการ 
1 
 

เอกสารประกอบการฝึกอบรม 
- ชลอ การทวี . งานเครื่องมือกลเบ้ืองต้น. 
- พิชัย จันทะสอน . งานเครื่องมือกลเบ้ืองต้น. 
- กระทรวงศึกษาธิการ กรมอาชีวศึกษา . ช่างกลึงโลหะเบ้ืองต้น. 
- สํานักพัฒนาเทคนิคศึกษา . งานกลึงเบ้ืองต้น 
- บุญญศักด์ิ ใจจงกิจ .  ทฤษฎีงานเครื่องมือกล. 

2 แหล่งเรียนรู้ 
- 

พ้ืนความรู้และคุณสมบัติผู้เข้ารับการฝึกอบรม 

1. อายุ 15 ปีข้ึนไป 
2. ไม่มีโรคประจําตัวท่ีเป็นอุปสรรคในการฝึกอบรม 



 
 

สาขาวิชาช่างกลโรงงาน 
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สาขาวิชาช่างกลโรงงาน 

 
หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น ประเภทวิชาอุตสาหกรรม 

สาขาวิชาช่างกลโรงงาน    กลุ่มวิชางานช่างกลโรงงาน 
1102-1111 งานซ่อมบํารุงเคร่ืองจักรกล 30 ช่ัวโมง 

สมรรถนะของหลักสูตร 

1. แสดงความรู้หลักการปฏิบัติงานในโรงงานตามหลักของความปลอดภัย การใช้และบํารุงรักษา
เครื่องมือท่ัวไปในการซ่อมบํารุง 

2. เลือกใช้ระบบการบํารุงรักษาเครื่องจักรกลอย่างเหมาะสมกับการปฏิบัติงาน 
3. ถอดประกอบชิ้นส่วนเครื่องจักรกลอย่างถูกวิธีและปลอดภัย 
4. ปรับแต่งชิ้นส่วนเครื่องจักรกลตามหลักวิธีการท่ีกําหนด 
5. บํารุงรักษาชิ้นส่วนเครื่องจักรกลตามคู่มือการบํารุงรักษา 

คําอธิบายรายวิชา 

 ศึกษาและปฏิบัติเก่ียวกับความปลอดภัยในการทํางาน  หลักการใช้และบํารุงรักษาเครื่องมือในการ
ซ่อมบํารุงระบบ การบํารุงรักษาชิ้นส่วนเครื่องจักรกลเบ้ืองต้นตามคู่มือการใช้งาน การถอดประกอบ 
ระบบงานสวม การเติมสารหล่อลื่น การปรับแต่งชิ้นส่วนท่ีสึกหรอ เสียหาย และบํารุงรักษาตามแผน
ซ่อมบํารุง  กิจนิสัยท่ีดีในการทํางานและมีจรรยาบรรณวิชาชีพ 

เนื้อหาสาระ 

หน่วยท่ี ช่ือหน่วย-หัวข้อการฝึกอบรม 

1 งานเลือก เตรียม ใช้และบํารุงรักษาเครื่องมือ เครื่องจักรและวัสดุอุปกรณ์ในงานซ่อม
บํารุงรักษาชิ้นส่วนเครื่องจักรกล 

1. การเลือก เตรียม ใช้เครื่องมือ เครื่องจักรกลพ้ืนฐานและวัสดุอุปกรณ์ในการ
ปฏิบัติงาน 

2. การบํารุงรักษาเครื่องมือเครื่องจักรและวัสดุอุปกรณ์ในงานซ่อมบํารุงรักษาชิ้นส่วน
เครื่องจักรกล 

2 งานซ่อมและบํารุงรักษา 
1. การตรวจสภาพชิ้นส่วนเครื่องจักรกล 
2. การบํารุงรักษาตามแผนการกําหนด 
3. การถอดและการประกอบชิ้นส่วนเครื่องจักรกล 

3 งานปรับแต่งและเปลี่ยนส่วนประกอบของเครื่องจักรกล 
1. การปรับแต่งชิ้นส่วนเครื่องจักรกล 
2. การเปลี่ยนส่วนประกอบของเครื่องจักรกล 
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สาขาวิชาช่างกลโรงงาน 

 

หน่วยท่ี ช่ือหน่วย-หัวข้อการฝึกอบรม 
4 งานบันทึกประวัติการตรวจสภาพและงานซ่อมเครื่องจักรกล 

1. การบันทึกข้อมูลการตรวจสภาพเครื่องจักรกล 
2. การบันทึกข้อมูลงานซ่อมเครื่องจักรกล 

การวัดและประเมินผล  

ท่ี แนวทางการประเมิน เครื่องมือประเมิน เกณฑ์การประเมิน 
1 
 
2 
3 
4 
 
5 

ทดสอบความรู้ก่อนและหลังการ
ฝึกอบรม 
ตรวจสอบกระบวนการปฏิบัติงาน 
ตรวจสอบผลงาน 
พฤติกรรมลักษณะนิสัยในการ
ปฏิบัติงาน 
ระยะเวลาการเข้าร่วมฝึกอบรมไม่
น้อยกว่า ร้อยละ 80 ของเวลา
ฝึกอบรมตามหลักสูตร 

แบบทดสอบ/แบบสัมภาษณ์ 
 
แบบประเมินการปฏิบัติงาน 
แบบประเมินผลงาน 
แบบสังเกต 
 
แบบบันทึกการเข้ารับการ
ฝึกอบรม 

10 
 

40 
30 
20 
 
 

รวม 100 

เครื่องมือ วัสดุ อุปกรณ์   

1. ชุดปฏิบัติการงานซ่อมบํารุง 
2. เครื่องกลึงยันศูนย์ 
3. เครื่องเลื่อยกล 
4. เครื่องเจาะต้ังโต๊ะ 
5. โต๊ะปากกาขนาด 4 x 8 ฟุตพร้อมปากกา (4 ตัว) 
6. เวอร์เนียร์คาร์ลิปเปอร์ 150 มม. ความละเอียด 0.05 มม. 
7. มิเตอร์วัดค่างานไฟฟ้า 
8. เหล็กดูดตลับลูกปืน 
9. ชุดถอดประกอบตลับลูกปืน 
10. เครื่องเชื่อมไฟฟ้า 
11. เครื่องเชื่อมแก๊ส 
12. เครื่องเจียรแบบต้ังโต๊ะ 
13. แว่นตานิรภัย 
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สาขาวิชาช่างกลโรงงาน 

 

เอกสารประกอบการฝึกอบรมและแหล่งเรียนรู้ 

ท่ี รายการ 
1 
 

เอกสารประกอบการฝึกอบรม 
- สัญชัย นครไทยภูมิ, การวัดละเอียด 
- ไชยศักด์ิ ศรีสุขเดช, เครื่องมือวัดและการวัดละเอียด 
- ปริญญ์ บุญกนิษฐ์, การวัดละเอียด 

2 แหล่งเรียนรู้ 
-  

พ้ืนความรู้และคุณสมบัติผู้เข้ารับการฝึกอบรม 

1. อายุ 15 ปีข้ึนไป 
2. ไม่มีโรคประจําตัวท่ีเป็นอุปสรรคในการฝึกอบรม



 
 

สาขาวิชาช่างกลโรงงาน 
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สาขาวิชาช่างกลโรงงาน 

 
หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น ประเภทวิชาอุตสาหกรรม 

สาขาวิชาช่างกลโรงงาน    กลุ่มวิชางานช่างกลโรงงาน 
1102-1112 งานซ่อมบํารุงระบบนิวเมติกส ์ 30 ช่ัวโมง 

สมรรถนะของหลักสูตร 

1. แสดงความรู้เก่ียวกับหลักการทํางานในระบบนิวเมติกส์เบ้ืองต้น เครื่องมือและอุปกรณ์ในงาน
นิวเมติกส์ข้ันเบ้ืองต้น 

2. เลือกใช้อุปกรณ์ระบบนิวเมติกส์ในการควบคุมการทํางาน 
3. ออกแบบวงจรระบบนิวเมติกส์ตามท่ีกําหนด 
4. ต่ออุปกรณ์ใช้งานระบบนิวเมติกส์ตามแบบงานท่ีกําหนด 

คําอธิบายรายวิชา 

 ศึกษาและปฏิบัติเก่ียวกับหลักการทํางานของระบบนิวเมติกส์เบ้ืองต้น อุปกรณ์และสัญลักษณ์การ
บังคับทิศทาง  การปรับความเร็ว  การใช้รีเลย์ไฟฟ้าและควบคุมวงจรนิวเมติกส์  การต่ออุปกรณ์ใช้งาน
ระบบนิวเมติกส์ตามวงจร   

เนื้อหาสาระ 

หน่วยท่ี ช่ือหน่วย-หัวข้อการฝึกอบรม 

1 การเลือก เตรียม ใช้และบํารุงรักษาเครื่องมือ เครื่องจักรและวัสดุอุปกรณ์ในงานซ่อมบํารุง 
ระบบนิวเมติกส์ 

1. การเลือก เตรียม ใช้เครื่องมือ เครื่องจักรและวัสดุอุปกรณ์ในการปฏิบัติงานระบบ   
นิวเมติกส์ตามวงจร  

2. การบํารุงรักษาเครื่องมือเครื่องจักรและวัสดุอุปกรณ์ในงานซ่อมบํารุงระบบนิวเมติกส์ 
2 การซ่อมและบํารุงรักษา 

1. การตรวจการทํางานของชิ้นส่วนระบบนิวเมติกส์ 
2. การบํารุงรักษาตามแผนการกําหนด 

3 การปรับแต่งและเปลี่ยนส่วนประกอบของระบบนิวเมติกส์ 
1. การปรับแต่งชิ้นส่วนระบบนิวเมติกส์ 
2. การเปลี่ยนส่วนประกอบของระบบนิวเมติกส์ 

4 การบันทึกประวัติการตรวจสภาพและงานซ่อมระบบนิวเมติกส์ 
1. การบันทึกข้อมูลการตรวจสภาพระบบนิวเมติกส์ 
2. การบันทึกข้อมูลงานซ่อมระบบนิวเมติกส์ 
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การวัดและประเมินผล  

ท่ี แนวทางการประเมิน เครื่องมือประเมิน เกณฑ์การประเมิน 
1 
 
2 
3 
4 
 
5 

ทดสอบความรู้ก่อนและหลังการ
ฝึกอบรม 
ตรวจสอบกระบวนการปฏิบัติงาน 
ตรวจสอบผลงาน 
พฤติกรรมลักษณะนิสัยในการ
ปฏิบัติงาน 
ระยะเวลาการเข้าร่วมฝึกอบรมไม่
น้อยกว่า ร้อยละ 80 ของเวลา
ฝึกอบรมตามหลักสูตร 

แบบทดสอบ/แบบสัมภาษณ์ 
 
แบบประเมินการปฏิบัติงาน 
แบบประเมินผลงาน 
แบบสังเกต 
 
แบบบันทึกการเข้ารับการ
ฝึกอบรม 

10 
 

40 
30 
20 
 
 

รวม 100 

เครื่องมือ วัสดุ อุปกรณ์  

1. ชุดฝึกระบบนิวมติกส์และอุปกรณ์ 
2. ประแจเลื่อน 
3. ประแจแหวนข้างปากตาย 
4. คีมล็อก 
5. ไขควงแบน 
6. ไขควกแฉก  
7. ประแจแอล  
8. เลื่อยมือ 
9. ป๊ัมลมและอุปกรณ์  
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เอกสารประกอบการฝึกอบรมและแหล่งเรียนรู้ 

ท่ี รายการ 
1 เอกสารประกอบการฝึกอบรม 

- หนังสือนิวเมติกส์เบ้ืองต้น สถาบันไทย-เยอรมัน 
      แหล่งเรียนรู้ 

- อินเตอร์เนต 

พ้ืนความรู้และคุณสมบัติผู้เข้ารับการฝึกอบรม 

1. มีพ้ืนความรู้ไม่ต่ํากว่าระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
2. อายุ 15 ปีข้ึนไป 
3. ไม่มีโรคประจําตัวท่ีเป็นอุปสรรคในการฝึกอบรม 



 
 

สาขาวิชาช่างกลโรงงาน 
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สาขาวิชาช่างกลโรงงาน 

 
หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น ประเภทวิชาอุตสาหกรรม 

สาขาวิชาช่างกลโรงงาน    กลุ่มวิชางานช่างกลโรงงาน 
1102-1113 งานซ่อมบํารุงระบบไฮดรอลิกส ์ 30 ช่ัวโมง 

 
สมรรถนะของหลักสูตร 

4. แสดงความรู้เก่ียวกับหลักการทํางานในระบบไฮดรอลิกส์เบ้ืองต้น เครื่องมือและอุปกรณ์ใน
งานไฮดรอลิกส์ข้ันเบ้ืองต้น 

5. แสดงความรู้เก่ียวกับ เลือกใช้อุปกรณ์ระบบไฮดรอลิกส์ในการควบคุมการทํางาน 
6. ออกแบบวงจรระบบไฮดรอลิกส์ตามท่ีกําหนด 
7. ต่ออุปกรณ์ใช้งานระบบไฮดรอลิกส์ตามแบบงานท่ีกําหนด 

คําอธิบายรายวิชา 

 ศึกษาและปฏิบัติเก่ียวกับหลักการทํางานของระบบไฮดรอลิกส์เบ้ืองต้น อุปกรณ์และสัญลักษณ์การ
บังคับทิศทาง  การปรับความเร็ว  การใช้รีเลย์ไฟฟ้าและควบคุมวงจรไฮดรอลิกส์  ต่ออุปกรณ์ใช้งาน
ระบบไฮดรอลิกส์ตามวงจร   

เนื้อหาสาระ 

หน่วยท่ี ช่ือหน่วย-หัวข้อการฝึกอบรม 

1 การเลือก เตรียม ใช้และบํารุงรักษาเครื่องมือ เครื่องจักรและวัสดุอุปกรณ์ในงานซ่อมบํารุง
ระบบไฮดรอลิกส์            

1. การเลือก เตรียม ใช้เครื่องมือ เครื่องจักรและวัสดุอุปกรณ์ในการปฏิบัติงานระบบ 
ไฮดรอลิกส์ตามวงจร  

2. การบํารุงรักษาเครื่องมือเครื่องจักรและวัสดุอุปกรณ์ในงานซ่อมบํารุงระบบ        
ไฮดรอลิกส์ 

2 การซ่อมและบํารุงรักษา 
1. การตรวจการทํางานของชิ้นส่วนระบบไฮดรอลิกส์ 
2. การบํารุงรักษาตามแผนการกําหนด 

3 การปรับแต่งและเปลี่ยนส่วนประกอบของระบบไฮดรอลิกส์ 
1. การปรับแต่งชิ้นส่วนเระบบไฮดรอลิกส์ 
2. การเปลี่ยนส่วนประกอบของระบบไฮดรอลิกส์ 

4 การบันทึกประวัติการตรวจสภาพและงานซ่อมระบบไฮดรอลิกส์ 
1. การบันทึกข้อมูลการตรวจสภาพระบบไฮดรอลิกส์ 
2. การบันทึกข้อมูลงานซ่อมระบบไฮดรอลิกส์ 
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การวัดและประเมินผล  

ท่ี แนวทางการประเมิน เครื่องมือประเมิน เกณฑ์การประเมิน 
1 
 
2 
3 
4 
 
5 

ทดสอบความรู้ก่อนและหลังการ
ฝึกอบรม 
ตรวจสอบกระบวนการปฏิบัติงาน 
ตรวจสอบผลงาน 
พฤติกรรมลักษณะนิสัยในการ
ปฏิบัติงาน 
ระยะเวลาการเข้าร่วมฝึกอบรมไม่
น้อยกว่า ร้อยละ 80 ของเวลา
ฝึกอบรมตามหลักสูตร 

แบบทดสอบ/แบบสัมภาษณ์ 
 
แบบประเมินการปฏิบัติงาน 
แบบประเมินผลงาน 
แบบสังเกต 
 
แบบบันทึกการเข้ารับการ
ฝึกอบรม 

10 
 

40 
30 
20 
 
 

รวม 100 

เครื่องมือ วัสดุ อุปกรณ์   

1. ชุดฝึกระบบไฮดรอกลิกส์และอุปกรณ์ 
2. ประแจเลื่อน 
3. ประแจแหวนข้างปากตาย 
4. คีมล็อก 
5. ไขควงแบน 
6. ไขควกแฉก  
7. ประแจแอล 
8. เลื่อยมือ 

เอกสารประกอบการฝึกอบรมและแหล่งเรียนรู้ 

ท่ี รายการ 
1 เอกสารประกอบการฝึกอบรม 

- วิชาไฮดรอลิกส์เบ้ืองต้น สถาบันไทย-เยอรมัน 

2 แหล่งเรียนรู้ 
- อินเตอร์เนต 

พ้ืนความรู้และคุณสมบัติผู้เข้ารับการฝึกอบรม 

1. มีพ้ืนความรู้ไม่ต่ํากว่าระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
2. อายุ 15 ปีข้ึนไป 
3. ไม่มีโรคประจําตัวท่ีเป็นอุปสรรคในการฝึกอบรม 
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สาขาวิชาช่างกลโรงงาน 

 
หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น ประเภทวิชาอุตสาหกรรม 

สาขาวิชาช่างกลโรงงาน    กลุ่มวิชางานช่างกลโรงงาน 
1102-1114 งานผลิตช้ินงานด้วยเคร่ืองกลึงซีเอ็นซ ี 30 ช่ัวโมง 

สมรรถนะของหลักสูตร 

1. แสดงความรู้เก่ียวกับหลักการทํางานเครื่องกลึงซีเอ็นซี วางแผนการผลิต ข้ันตอนการทํางาน 
2. เตรียมวัสดุ และเครื่องมือตัด จับยึดชิ้นงาน กําหนดเง่ือนไขการตัดเฉือน ปรับต้ังเครื่องมือตัด      

(Set-Up Tool) 
3. กลึงชิ้นส่วนด้วยคําสั่ง เส้นตรง เส้นโค้ง โปรแกรมย่อย (Sub Program) โปรแกรมวัฎจักร 

(Cycle) ตรวจสอบและแก้ไขโปรแกรม 

คําอธิบายของหลักสูตร 

 ศึกษาและปฏิบัติเก่ียวกับหลักการทํางานเครื่องกลึงซีเอ็นซี วางแผนการผลิต ลําดับข้ันตอนการ
ทํางาน เตรียมวัสดุ และเครื่องมือตัด การจับยึดชิ้นงาน กําหนดเง่ือนไขการตัดเฉือน การปรับต้ัง
เครื่องมือตัด (Set-Up Tool) การปรับต้ังศูนย์ชิ้นงาน (Set-up Work Piece) การป้อนโปรแกรมเอ็นซี
กับชุดควบคุม (Control Panel) งานกลึง ด้วยคําสั่ง เส้นตรง เส้นโค้ง โปรแกรมย่อย (Sub Program) 
โปรแกรมวัฎจักร (Cycle) ตรวจสอบและแก้ไขโปรแกรม ข้ึนรูปชิ้นส่วนด้วยเครื่องกลึงซีเอ็นซี ใช้
เครื่องมือวัด  ตรวจสอบ บํารุงรักษาเครื่องกลึงซีเอ็นซี และปฏิบัติงานตามหลักความปลอดภัย 

เนื้อหาสาระ 

หน่วยท่ี ช่ือหน่วย – หัวข้อการฝึกอบรม 
1 หลักการทํางานเครื่องกลึงซีเอ็นซี  

1. การวางแผนการผลิต  
2. ลําดับข้ันตอนการทํางาน 

2 การเตรียมวัสดุและเครื่องมือตัด  
1. การจับยึดชิ้นงาน  
2. กําหนดเง่ือนไขการตัดเฉือน  
3. การปรับต้ังเครื่องมือตัด (Set-up Tool)  
4. การปรับต้ังศูนย์ชิ้นงาน (Set-Up Work Piece)  
5. การป้อนโปรแกรมเอ็นซีกับชุดควบคุม (Control Panel) งานกลึง ด้วยคําสั่ง 

เส้นตรง เส้นโค้ง โปรแกรมย่อย (Sub Program) โปรแกรมวัฎจักร (Cycle)  
6. การตรวจสอบและแก้ไขโปรแกรม 
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หน่วยท่ี ช่ือหน่วย – หัวข้อการฝึกอบรม 
3 การข้ึนรูปชิ้นส่วนด้วยเครื่องกลึงซีเอ็นซี  

1. การใช้เครื่องมือวัด   
2. การตรวจสอบและบํารุงรักษาเครื่องกลึงซีเอ็นซี 

การวัดละประเมินผล 

ท่ี แนวทางการประเมิน เครื่องมือประเมิน เกณฑ์การประเมิน 
1 
 
2 
3 
4 
 
5 

ทดสอบความรู้ก่อนและหลังการ
อบรม 
ตรวจสอบกระบวนการปฏิบัติงาน 
ตรวจสอบผลงาน 
พฤติกรรม และลักษณะนิสัยขณะ
ปฏิบัติงาน 
ระยะเวลาการเข้าร่วมฝึกอบรมไม่
น้อยกว่าร้อยละ 80 ของเวลาการ
ฝึกอบรม 

แบบทดสอบ/แบบสัมภาษณ์ 
 
แบบประเมินการปฏิบัติงานจริง 
แบบประเมินผลงาน 
แบบสังเกต 
 
แบบบันทึกการเข้ารับการ
ฝึกอบรม 

10 
 

40 
30 
20 

รวม 100 

เครื่องมือ วัสดุ อุปกรณ์ 

1. เครื่องกลึงซีเอ็นซี พร้อมอุปกรณ์ 
2. ชุดฝึก Simulator 
3. เครื่องคอมพิวเตอร์   
4. ชุดเครื่องมืองานวัดละเอียด   
5. เครื่องมือและอุปกรณ์ประจําเครื่อง 
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เอกสารประกอบการฝึกอบรมและแหล่งเรียนรู้ 

ท่ี รายการ 
1 

 

เอกสารประกอบการฝึกอบรม 
- เอกสารประกอบการอบรมของเตรียมคนเข้าทํางาน หลักสูตรเครื่องจักรซีเอ็นเพ่ือผลิต

ชิ้นส่วนแม่พิมพ์ 
- เอกสารรับรองจากสถานประกอบการ  
- ผลงานประกอบการประเมิน  
- แบบบันทึกรายการผลจากการสังเกต  

2 แหล่งเรียนรู้ 
- อินเตอร์เนต 

พ้ืนความรู้และคุณสมบัติผู้เข้ารับการฝึกอบรม 

1. อายุ 18 ปีบริบูรณ์ 
2. มีพ้ืนความรู้ไม่ตํากว่าระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือ ปวช. 



 
 

สาขาวิชาช่างกลโรงงาน 
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สาขาวิชาช่างกลโรงงาน 

 
หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น ประเภทวิชาอุตสาหกรรม 

สาขาวิชาช่างกลโรงงาน    กลุ่มวิชางานช่างกลโรงงาน 
1102-1115 งานผลิตช้ินงานด้วยเคร่ืองกัดซีเอ็นซ ี 30 ช่ัวโมง 

สมรรถนะของหลักสูตร 

1. แสดงความรู้เก่ียวกับหลักการทํางานเครื่องกัดซีเอ็นซี วางแผนการผลิต ข้ันตอนการทํางาน 
2. เตรียมวัสดุ และเครื่องมือตัด จับยึดชิ้นงาน กําหนดเง่ือนไขการตัดเฉือน ปรับต้ังเครื่องมือตัด      

(Set-up Tool) 
3. กัดชิ้นส่วนด้วยคําสั่ง เส้นตรง เส้นโค้ง โปรแกรมย่อย (Sub Program) โปรแกรมวัฎจักร 

(Cycle) ตรวจสอบและแก้ไขโปรแกรม 

คําอธิบายของหลักสูตร 

 ศึกษาและปฏิบัติเก่ียวกับหลักการทํางานเครื่องกัดซีเอ็นซี วางแผนการผลิต ลําดับข้ันตอนการ
ทํางาน เตรียมวัสดุ และเครื่องมือตัด การจับยึดชิ้นงาน กําหนดเง่ือนไขการตัดเฉือน การปรับต้ัง
เครื่องมือตัด (Set-up Tool) การปรับต้ังศูนย์ชิ้นงาน (Set-up Work Piece) การป้อนโปรแกรมเอ็นซี
กับชุดควบคุม (Control Panel) งานกัด ด้วยคําสั่ง เส้นตรง เส้นโค้ง โปรแกรมย่อย (Sub Program) 
โปรแกรมวัฎจักร (Cycle) ตรวจสอบและแก้ไขโปรแกรม ข้ึนรูปชิ้นส่วนด้วยเครื่องกัดซีเอ็นซี ใช้เครื่องมือ
วัด  ตรวจสอบ บํารุงรักษาเครื่องกัดซีเอ็นซี และปฏิบัติงานตามหลักความปลอดภัย 

เนื้อหาสาระ 

หน่วยท่ี ช่ือหน่วย – หัวข้อการฝึกอบรม 
1 หลักการทํางานเครื่องกัดซีเอ็นซี  

1. วางแผนการผลิต  
2. ลําดับข้ันตอนการทํางาน 

2 การเตรียมวัสดุ และเครื่องมือตัด  
1. การจับยึดชิ้นงาน  
2. การกําหนดเง่ือนไขการตัดเฉือน  
3. การปรับต้ังเครื่องมือตัด (Set-up Tool)  
4. การปรับต้ังศูนย์ชิ้นงาน (Set-Up Work Piece)  
5. การป้อนโปรแกรมเอ็นซีกับชุดควบคุม (Control Panel) งานกัด ด้วยคําสั่ง เส้นตรง 

เส้นโค้ง โปรแกรมย่อย (Sub Program) โปรแกรมวัฎจักร (Cycle)  
6. ตรวจสอบและแก้ไขโปรแกรม 
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หน่วยท่ี ช่ือหน่วย – หัวข้อการฝึกอบรม 
3 การข้ึนรูปชิ้นส่วนด้วยเครื่องกัดซีเอ็นซี  

1. การใช้เครื่องมือวัด   
2. การตรวจสอบและบํารุงรักษาเครื่องกัดซีเอ็นซี 

การวัดละประเมินผล 

ท่ี แนวทางการประเมิน เครื่องมือประเมิน เกณฑ์การประเมิน 
1 
 
2 
3 
4 
 
5 

ทดสอบความรู้ก่อนและหลังการ
อบรม 
ตรวจสอบกระบวนการปฏิบัติงาน 
ตรวจสอบผลงาน 
พฤติกรรม และลักษณะนิสัยขณะ
ปฏิบัติงาน 
ระยะเวลาการเข้าร่วมฝึกอบรมไม่
น้อยกว่าร้อยละ 80 ของเวลาการ
ฝึกอบรม 

แบบทดสอบ/แบบสัมภาษณ์ 
 
แบบประเมินการปฏิบัติงานจริง 
แบบประเมินผลงาน 
แบบสังเกตพฤติกรรม 
 
แบบบันทึกการเข้ารับการ
ฝึกอบรม 

10 
 

30 
40 
20 

รวม 100 

เครื่องมือ วัสดุ อุปกรณ์ 

1. เครื่องกัดซีเอ็นซี พร้อมอุปกรณ์ 
2. ชุดฝึก Simulator 
3. เครื่องคอมพิวเตอร์   
4. ชุดเครื่องมืองานวัดละเอียด   
5. เครื่องมือและอุปกรณ์ประจําเครื่อง 
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เอกสารประกอบการฝึกอบรมและแหล่งเรียนรู้ 

ท่ี รายการ 
1 
 

เอกสารประกอบการฝึกอบรม 
- เอกสารประกอบการอบรมของเตรียมคนเข้าทํางาน หลักสูตรเครื่องจักรซีเอ็นเพ่ือผลิต

ชิ้นส่วนแม่พิมพ์ 
- เอกสารรับรองจากสถานประกอบการ หรือ 
- ผลงานประกอบการประเมิน หรือ 
- แบบบันทึกรายการผลจากการสังเกต  

2 แหล่งเรียนรู้ 
- อินเตอร์เนต 

พ้ืนความรู้และคุณสมบัติผู้เข้ารับการฝึกอบรม 

1. อายุ 18 ปีบริบูรณ์ 
2. มีพ้ืนความรู้ไม่ตํากว่าระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือ ปวช. 



 
 

สาขาวิชาช่างกลโรงงาน 
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หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น ประเภทวิชาอุตสาหกรรม 

สาขาวิชาช่างกลโรงงาน    กลุ่มวิชางานช่างกลโรงงาน 
1102-1116 งานควบคุมและผลิตช้ินงานด้วยเคร่ือง Wire EDM 30 ช่ัวโมง 

 
สมรรถนะของหลักสูตร 

1. แสดงความรู้เก่ียวกับหลักการทํางานเครื่อง Wire EDM วางแผนการผลิต ข้ันตอนการทํางาน 
2. เตรียมวัสดุ และจับยึดอิเล็คโทรด จับยึดชิ้นงาน และการหาตําแหน่งต่าง ๆ ของชิ้นงานโดยใช้

ข้อกําหนดเง่ือนไขการปรับต้ังของเครื่อง 
3. ข้ึนรูปชิ้นส่วนโปรแกรม   ตรวจสอบและแก้ไขโปรแกรม 

คําอธิบายของหลักสูตร 

 ศึกษาและปฏิบัติเก่ียวกับหลักการทํางานเครื่อง Wire EDM วางแผนการผลิต ลําดับข้ันตอนการ
ทํางาน เตรียมวัสดุ และเครื่องมือตัด การจับยึดชิ้นงาน กําหนดเง่ือนไขการตัดเฉือน การปรับต้ัง
เครื่องมือตัด (Set-up Tool) การปรับต้ังศูนย์ชิ้นงาน (Set-up Work Piece) การป้อนโปรแกรมเอ็นซี
กับชุดควบคุม (Control Panel) งาน Wire EDM ด้วยคําสั่ง เส้นตรง เส้นโค้ง โปรแกรมย่อย          
(Sub Program) โปรแกรมวัฎจักร (Cycle) ตรวจสอบและแก้ไขโปรแกรม ข้ึนรูปชิ้นส่วนด้วยเครื่อง 
Wire EDM ใช้เครื่องมือวัด  ตรวจสอบ บํารุงรักษาเครื่อง Wire EDM และปฏิบัติงานตามหลักความ
ปลอดภัย 

เนื้อหาสาระ 

หน่วยท่ี ช่ือหน่วย – หัวข้อการฝึกอบรม 
1 หลักการทํางานเครื่อง Wire EDM  

1. วางแผนการผลิต  
2. ลําดับข้ันตอนการทํางาน 

2 การเตรียมวัสดุ และเครื่องมือตัด  
1. การจับยึดชิ้นงาน  
2. การกําหนดเง่ือนไขการตัดเฉือน  
3. การปรับต้ังเครื่องมือตัด (Set-up Tool)  
4. การปรับต้ังศูนย์ชิ้นงาน (Set-up Work Piece)  
5. การป้อนโปรแกรมเอ็นซีกับชุดควบคุม (Control Panel) งาน Wire EDM ด้วยคําสั่ง 

เส้นตรง เส้นโค้ง โปรแกรมย่อย (Sub Program) โปรแกรมวัฎจักร (Cycle)  
6. ตรวจสอบและแก้ไขโปรแกรม 
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หน่วยท่ี ช่ือหน่วย – หัวข้อการฝึกอบรม 
3 การข้ึนรูปชิ้นส่วนด้วยเครื่อง Wire EDM  

1. การใช้เครื่องมือวัด   
2. การตรวจสอบและบํารุงรักษาเครื่อง Wire EDM 

การวัดละประเมินผล 

ท่ี แนวทางการประเมิน เครื่องมือประเมิน เกณฑ์การประเมิน 
1 
 
2 
3 
4 
 
5 

ทดสอบความรู้ก่อนและหลังการ
อบรม 
ตรวจสอบกระบวนการปฏิบัติงาน 
ตรวจสอบผลงาน 
พฤติกรรม และลักษณะนิสัยขณะ
ปฏิบัติงาน 
ระยะเวลาการเข้าร่วมฝึกอบรมไม่
น้อยกว่า ร้อยละ 80 ของเวลาการ
ฝึกอบรม 

แบบทดสอบ/แบบสัมภาษณ์ 
 
แบบประเมินการปฏิบัติงานจริง 
แบบประเมินผลงาน 
แบบสังเกต 
 
แบบบันทึกการเข้ารับการ
ฝึกอบรม 

10 
 

30 
40 
20 

รวม 100 

เครื่องมือ วัสดุ อุปกรณ์ 

1. เครื่อง Wire EDM พร้อมอุปกรณ์ 
2. ลวดไวร์คัต 
3. เครื่องคอมพิวเตอร์   
4. ชุดเครื่องมืองานวัดละเอียด   
5. เครื่องมือและอุปกรณ์ประจําเครื่อง 
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เอกสารประกอบการฝึกอบรมและแหล่งเรียนรู้ 

ท่ี รายการ 
1 
 

เอกสารประกอบการฝึกอบรม 
- เอกสารประกอบการอบรมของเตรียมคนเข้าทํางาน หลักสูตรเครื่องจักรซีเอ็นเพ่ือผลิต

ชิ้นส่วนแม่พิมพ์  
2 แหล่งเรียนรู้ 

- อินเตอร์เนต 

พ้ืนความรู้และคุณสมบัติผู้เข้ารับการฝึกอบรม 

1. อายุ 18 ปีบริบูรณ์ 
2. มีพ้ืนความรู้ไม่ตํากว่าระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือ ปวช. 



 
 

สาขาวิชาช่างกลโรงงาน 
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สาขาวิชาช่างกลโรงงาน 

 
หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น ประเภทวิชาอุตสาหกรรม 

สาขาวิชาช่างกลโรงงาน    กลุ่มวิชางานช่างกลโรงงาน 
1102-1117 งานควบคุมและผลิตช้ินงานด้วยเคร่ือง Wire Cut 30 ช่ัวโมง 

 
สมรรถนะของหลักสูตร 

1. แสดงความรู้เก่ียวกับหลักการทํางานเครื่อง Wire Cut วางแผนการผลิต กําหนดข้ันตอนการ
ทํางาน 

2. เตรียมวัสดุ และลวด เตรียมเครื่องมือจับยึดชิ้นงาน ติดต้ังลวด จับยึดชิ้นงาน กําหนดเง่ือนไข
การตัด ปรับต้ังชิ้นงาน  

3. ตัดชิ้นงานด้วยคําสั่ง เส้นตรง เส้นโค้ง ตามโปรแกรมท่ีเขียนข้ึน ตรวจสอบและแก้ไขโปรแกรม 

คําอธิบายของหลักสูตร 

 ศึกษาและปฏิบัติเก่ียวกับหลักการทํางานเครื่อง Wire Cut วางแผนการผลิต ลําดับข้ันตอนการ
ทํางาน เตรียมวัสดุ และเครื่องมือตัด การจับยึดชิ้นงาน กําหนดเง่ือนไขการตัด การติดต้ังลวด การ
ปรับต้ังชิ้นงาน การเขียนโปรแกรมตัดงาน ตัดชิ้นงานด้วยคําสั่ง เส้นตรง เส้นโค้ง ตรวจสอบและแก้ไข
โปรแกรม ตัดชิ้นงาน ด้วยเครื่อง Wire Cut ใช้ตรวจสอบด้วยเครื่องมือวัด บํารุงรักษาเครื่อง Wire Cut 
และปฏิบัติงานตามหลัก ความปลอดภัย 

เนื้อหาสาระ 

หน่วยท่ี ช่ือหน่วย – หัวข้อการฝึกอบรม 
1 หลักการทํางานเครื่อง Wire Cut  

1. วางแผนการผลิต  
2. ลําดับข้ันตอนการทํางาน 

2 การเตรียมวัสดุ และการเลือกใช้ลวด  
1. การจับยึดชิ้นงาน  
2. การกําหนดเง่ือนไขการตัด  
3. การติดต้ังลวด การปรับต้ังลวด  
4. การปรับต้ังชิ้นงาน (Set-Up Work Piece)  
5. การเขียนโปรแกรมตัดงาน Wire Cut    
6. การตรวจสอบและแก้ไขโปรแกรม 

3 การตัดชิ้นงานด้วยเครื่อง Wire Cut   
4 การใช้เครื่องมือวัด   
5 การตรวจสอบ บํารุงรักษาเครื่อง Wire Cut 
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การวัดละประเมินผล 

ท่ี แนวทางการประเมิน เครื่องมือประเมิน เกณฑ์การประเมิน 
1 
 
2 
3 
4 
 
5 

ทดสอบความรู้ก่อนและหลังการ
อบรม 
ตรวจสอบกระบวนการปฏิบัติงาน 
ตรวจสอบผลงาน 
พฤติกรรม และลักษณะนิสัยขณะ
ปฏิบัติงาน 
ระยะเวลาการเข้าร่วมฝึกอบรมไม่
น้อยกว่าร้อยละ 80 ของเวลาการ
ฝึกอบรม 

แบบทดสอบ/แบบสัมภาษณ์ 
 
แบบประเมินการปฏิบัติงานจริง 
แบบประเมินผลงาน 
แบบสังเกตพฤติกรรม 
 
แบบบันทึกการเข้ารับการ
ฝึกอบรม 

10 
 

30 
40 
20 

รวม 100 

เครื่องมือ วัสดุ อุปกรณ์ 

1. เครื่อง Wire Cut พร้อมอุปกรณ์ 
2. ชุดฝึกเขียนโปรแกรม 
3. เครื่องคอมพิวเตอร์   
4. ชุดเครื่องมืองานวัดละเอียด   
5. เครื่องมือและอุปกรณ์ประจําเครื่อง 

เอกสารประกอบการฝึกอบรมและแหล่งเรียนรู้ 

ท่ี รายการ 
1 
 

เอกสารประกอบการฝึกอบรม 
- เอกสารประกอบการอบรมของเตรียมคนเข้าทํางาน หลักสูตรเครื่องจักรซีเอ็นเพ่ือผลิต

ชิ้นส่วนแม่พิมพ์  
2 แหล่งเรียนรู้ 

- อินเตอร์เน็ต 

พ้ืนความรู้และคุณสมบัติผู้เข้ารับการฝึกอบรม 

1. อายุ 18 ปีบริบูรณ์ 
2. มีพ้ืนความรู้ไม่ตํากว่าระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือ ปวช. 
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สาขาวิชาช่างกลโรงงาน 

 
หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น ประเภทวิชาอุตสาหกรรม 

สาขาวิชาช่างกลโรงงาน    กลุ่มวิชางานช่างกลโรงงาน 
1102-1118 งานเขียนแบบเคร่ืองกล 2 มิติด้วยโปรแกรม 

(CAD 2D) 
30 ช่ัวโมง 

สมรรถนะของหลักสูตร 

1. แสดงความรู้เก่ียวกับการเขียนแบบเครื่องกลตามมาตรฐานของการเขียนแบบ การเขียนภาพ
ฉาย การกําหนดขนาด การใช้งานคอมพิวเตอร์เบ้ืองต้น หลักการการเขียนแบบด้วยโปรแกรม
เขียนแบบด้วยคอมพิวเตอร์ (CAD 2D) 

2. เขียนแบบชิ้นงานด้วยโปรแกรมเขียนแบบด้วยคอมพิวเตอร์ (CAD 2D) 

คําอธิบายของหลักสูตร 
 ศึกษาและปฏิบัติเก่ียวกับการใช้งานคอมพิวเตอร์ข้ันเบ้ืองต้น  หลักการเขียนภาพแบบมุมมองท่ี1      
แบบมุมมองท่ี 3 การเขียนภาพฉาย  การกําหนดขนาด  หลักการทํางานของโปรแกรมเขียนแบบด้วย
คอมพิวเตอร์ (CAD 2D)  การเขียนแบบเครื่องกลด้วยโปรแกรมเขียนแบบด้วยคอมพิวเตอร์ (CAD 2D) 
การพิมพ์แบบออกทางเครื่องพิมพ์ กิจนิสัยท่ีดีในการเขียนแบบ 

เนื้อหาสาระ 

หน่วยท่ี ช่ือหน่วย – หัวข้อการฝึกอบรม 
1 หลักวิธีการใช้งานคอมพิวเตอร์เบ้ืองต้น 
2 หลักการเขียนแบบเครื่องกลเบ้ืองต้น 
3 การเขียนแบบเครื่องกลตามแบบงานท่ีกําหนด 
4 หลักการเขียนแบบเครื่องกล ด้วยโปรแกรมเขียนแบบด้วยคอมพิวเตอร์ (CAD 2D) 
5 การออกแบบและเขียนแบบเครื่องกล โดยใช้โปรแกรมเขียนแบบด้วยคอมพิวเตอร์  

(CAD 2D) 
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สาขาวิชาช่างกลโรงงาน 

การวัดละประเมินผล 

ท่ี แนวทางการประเมิน เครื่องมือประเมิน เกณฑ์การประเมิน 
1 
 
2 
3 
4 
 
5 

ทดสอบความรู้ก่อนและหลังการ
อบรม 
ตรวจสอบกระบวนการปฏิบัติงาน 
ตรวจสอบผลงาน 
พฤติกรรม และลักษณะนิสัยขณะ
ปฏิบัติงาน 
ระยะเวลาการเข้าร่วมฝึกอบรมไม่
น้อยกว่าร้อยละ 80 ของเวลาการ
ฝึกอบรม 

แบบทดสอบ/แบบสัมภาษณ์ 
 
แบบประเมินการปฏิบัติงานจริง 
แบบประเมินผลงาน 
แบบสังเกตพฤติกรรม 
 
แบบบันทึกการเข้ารับการ
ฝึกอบรม 

10 
 

30 
40 
20 

รวม 100 

เครื่องมือ วัสดุ อุปกรณ์ 

1. เครื่องคอมพิวเตอร์พร้อมโปรแกรม (CAD 2D)  
2. เครื่องพิมพ์สําหรับกระดาษขนาด A3 

เอกสารประกอบการฝึกอบรมและแหล่งเรียนรู้ 

ท่ี รายการ 
1 
 

เอกสารประกอบการฝึกอบรม 
- เอกสารประกอบการอบรมของเตรียมคนเข้าทํางาน หลักสูตรเครื่องจักรซีเอ็นเพ่ือผลิต

ชิ้นส่วนแม่พิมพ์  
2 แหล่งเรียนรู้ 

- อินเตอร์เนต 

พ้ืนความรู้และคุณสมบัติผู้เข้ารับการฝึกอบรม 

1. อายุ 18 ปีบริบูรณ์ 
2. มีพ้ืนความรู้ไม่ตํากว่าระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือ ปวช. 

 



153 
 

สาขาวิชาช่างกลโรงงาน 

 
หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น ประเภทวิชาอุตสาหกรรม 

สาขาวิชาช่างกลโรงงาน    กลุ่มวิชางานช่างกลโรงงาน 
1102-1119 งานเขียนแบบเคร่ืองกล 3 มิติด้วยโปรแกรม  

(CAD 3D) 
30 ช่ัวโมง 

 
สมรรถนะของหลักสูตร 

1. แสดงความรู้เก่ียวกับการเขียนแบบเครื่องกลตามหลักวิธีการเขียนแบบ การใช้งาน
คอมพิวเตอร์เบ้ืองต้น หลักการการเขียนแบบเครื่องกลด้วยโปรแกรมเขียนแบบด้วย
คอมพิวเตอร์ (CAD 3D) 

2. เขียนแบบเครื่องกลตามมาตรฐานของการเขียนแบบ 
3.  แสดงความรู้เก่ียวกับ ออกแบบชิ้นงานด้วยโปรแกรมเขียนแบบด้วยคอมพิวเตอร์ (CAD 3D) 
4. เขียนชิ้นงานด้วยโปรแกรมเขียนแบบด้วยคอมพิวเตอร์ 

คําอธิบายของหลักสูตร 

 ศึกษาและปฏิบัติเก่ียวกับการใช้งานคอมพิวเตอร์ข้ันเบ้ืองต้น  หลักการเขียนภาพสามมิติ การเขียน  
ภาพฉาย การกําหนดขนาด หลักการทํางานของโปรแกรมเขียนแบบด้วยคอมพิวเตอร์ (CAD 3D)                   
การเขียนแบบเครื่องกลด้วยโปรแกรมเขียนแบบด้วยคอมพิวเตอร์ (CAD 3D)  

เนื้อหาสาระ 

หน่วยท่ี ช่ือหน่วย – หัวข้อการฝึกอบรม 
1 หลักวิธีการใช้งานคอมพิวเตอร์เบ้ืองต้น 
2 หลักการเขียนแบบเครื่องกลเบ้ืองต้น 
3 การเขียนแบบเครื่องกลตามแบบงานท่ีกําหนด 
4 หลักการเขียนแบบเครื่องกล ด้วยโปรแกรมเขียนแบบด้วยคอมพิวเตอร์ (CAD 3D) 
5 ออกแบบและเขียนแบบเครื่องกล โดยใช้โปรแกรมเขียนแบบด้วยคอมพิวเตอร์  

(CAD 3D) 
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สาขาวิชาช่างกลโรงงาน 

การวัดละประเมินผล 

ท่ี แนวทางการประเมิน เครื่องมือประเมิน เกณฑ์การประเมิน 
1 
2 
4 
4 
5 

ทดสอบความรู้ก่อนและหลังการอบรม 
ตรวจสอบกระบวนการปฏิบัติงาน 
ตรวจสอบผลงาน 
พฤติกรรม และลักษณะนิสัยขณะ
ปฏิบัติงานระยะเวลาการเข้าร่วม
ฝึกอบรมไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของ
เวลาการฝึกอบรม 

แบบทดสอบ/แบบสัมภาษณ์ 
แบบประเมินการปฏิบัติงานจริง 
แบบประเมินผลงาน 
แบบสังเกต 
แบบบันทึกการเข้ารับการ
ฝึกอบรม 

10 
30 
40 
20 

รวม 100 

เครื่องมือ วัสดุ อุปกรณ์ 

1. เครื่องคอมพิวเตอร์พร้อมโปรแกรม (CAD 3D)  
2. เครื่องพิมพ์ชนิด  Laser 

เอกสารประกอบการฝึกอบรมและแหล่งเรียนรู้ 

ท่ี รายการ 
1 
 

เอกสารประกอบการฝึกอบรมและแหล่งเรียนรู้ 
- เอกสารประกอบการอบรมของเตรียมคนเข้าทํางาน หลักสูตรเครื่องจักรซีเอ็นเพ่ือผลิต

ชิ้นส่วนแม่พิมพ์  
2 แหล่งเรียนรู้ 

- อินเตอร์เนต 

พ้ืนความรู้และคุณสมบัติผู้เข้ารับการฝึกอบรม 

1. อายุ 18 ปีบริบูรณ์ 
2. มีพ้ืนความรู้ไม่ตํากว่าระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือ ปวช. 



155 
 

สาขาวิชาช่างกลโรงงาน 

1.  0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

 
หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น ประเภทวิชาอุตสาหกรรม 

สาขาวิชาช่างกลโรงงาน    กลุ่มวิชางานช่างกลโรงงาน 
1102-1120 งานออกแบบแม่พิมพ์โลหะข้ันต้น 30 ช่ัวโมง 

สมรรถนะของหลักสูตร 

1. แสดงความรู้เก่ียวกับข้ันตอนการออกแบบแม่พิมพ์โลหะแบบ แม่พิมพ์เด่ียว (Single Die) การ
ทํางานของเครื่องป๊ัมโลหะ (Press Machine) หน้าท่ีของชิ้นส่วนแม่พิมพ์โลหะ 

2. ออกแบบแม่พิมพ์โลหะ โดยใช้ชิ้นส่วนมาตรฐาน 

คําอธิบายของหลักสูตร 

 ศึกษาเก่ียวกับชนิดแม่พิมพ์โลหะ ชิ้นส่วนของแม่พิมพ์ การเลือกใช้วัสดุผลิตแม่พิมพ์วัสดุชิ้นงานและ
ชิ้นส่วนมาตรฐาน คํานวณแรงตัด คํานวณค่าความเผื่อ การวางตําแหน่งชิ้นงาน (Strip Lay Out)            
การออกแบบและเขียนแบบแม่พิมพ์เด่ียว (Single Die) โครงสร้างและหลักการทํางานของชนิดเครื่อง
ป๊ัมโลหะ (Press Machine) วิธีป้อนวัสดุชิ้นงาน  การบังคับตําแหน่งงานชิ้น  การปลดชิ้นงาน  การจับ
ยึดชุดแม่พิมพ์เข้ากับเครื่องป๊ัมโลหะ (Press Machine)   

เนื้อหาสาระ 

หน่วยท่ี ช่ือหน่วย – หัวข้อการฝึกอบรม 
1 ชนิดแม่พิมพ์โลหะ  

1. ชิ้นส่วนของแม่พิมพ์ 
2. การเลือกใช้วัสดุผลิตแม่พิมพ์วัสดุชิ้นงานและชิ้นส่วนมาตรฐาน 

2 การคํานวณแรงตัด  
1. การคํานวณค่าความเผื่อ  
2. การวางตําแหน่งชิ้นงาน (Strip Lay Out)   

3 การออกแบบและเขียนแบบแม่พิมพ์เด่ียว (Single Die)  
4 โครงสร้างและหลักการทํางานของชนิดเครื่องป๊ัมโลหะ (Press Machine) 

1. วิธีป้อนวัสดุชิ้นงาน   
2. การบังคับตําแหน่งงานชิ้น   
3. การปลดชิ้นงาน   
4. การจับยึดชุดแม่พิมพ์เข้ากับเครื่องป๊ัมโลหะ (Press Machine)   
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สาขาวิชาช่างกลโรงงาน 

การวัดละประเมินผล 

ท่ี แนวทางการประเมิน เครื่องมือประเมิน เกณฑ์การประเมิน 
1 
 
2 
3 
4 
 
5 

ทดสอบความรู้ก่อนและหลังการ
อบรม 
ตรวจสอบกระบวนการปฏิบัติงาน 
ตรวจสอบผลงาน 
พฤติกรรม และลักษณะนิสัยขณะ
ปฏิบัติงาน 
ระยะเวลาการเข้าร่วมฝึกอบรมไม่
น้อยกว่าร้อยละ 80 ของเวลาการ
ฝึกอบรม 

แบบทดสอบ/แบบสัมภาษณ์ 
 
แบบประเมินการปฏิบัติงานจริง 
แบบประเมินผลงาน 
สอบข้อเขียน 
 
แบบบันทึกการเข้ารับการ
ฝึกอบรม 

10 
 

30 
40 
20 

รวม 100 

เครื่องมือ วัสดุ อุปกรณ์ 

1. เครื่องคอมพิวเตอร์พร้อมโปรแกรมออกแบบแม่พิมพ์  
2. เครื่องพิมพ์ชนิด  Laser 

เอกสารประกอบการฝึกอบรมและแหล่งเรียนรู้ 

ท่ี รายการ 
1 
 

เอกสารประกอบการฝึกอบรม 
- เอกสารประกอบการอบรมของเตรียมคนเข้าทํางาน หลักสูตรออกแบบแม่พิมพ์ 
- เอกสารรับรองจากสถานประกอบการ หรือผลงานประกอบการประเมิน  

2 แหล่งเรียนรู้ 
- อินเตอร์เน็ต 

พ้ืนความรู้และคุณสมบัติผู้เข้ารับการฝึกอบรม 

1. อายุ 18 ปีบริบูรณ์ 
2. มีพ้ืนความรู้ไม่ตํากว่าระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือ ปวช. 
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สาขาวิชาช่างกลโรงงาน 

 
หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น ประเภทวิชาอุตสาหกรรม 

สาขาวิชาช่างกลโรงงาน    กลุ่มวิชางานช่างกลโรงงาน 
1102-1121 งานออกแบบแม่พิมพ์โลหะข้ันกลาง 30 ช่ัวโมง 

สมรรถนะของหลักสูตร 

1. แสดงความรู้เก่ียวกับข้ันตอนการออกแบบแม่พิมพ์โลหะแบบ แม่พิมพ์ผสม (Compound 
Die) หรือแม่พิมพ์โลหะแบบต่อเนื่อง (Progressive Die) การทํางานของเครื่องป๊ัมโลหะ 
(Press Machine) หน้าท่ีของชิ้นส่วนแม่พิมพ์โลหะ 

2. เลือกใช้วัสดุผลิตแม่พิมพ์ตามหลักการ 
3. ออกแบบแม่พิมพ์โลหะ โดยใช้ชิ้นส่วนมาตรฐาน 

คําอธิบายของหลักสูตร 

 ศึกษาเก่ียวกับชนิดแม่พิมพ์โลหะ ชิ้นส่วนของแม่พิมพ์ การเลือกใช้วัสดุผลิตแม่พิมพ์วัสดุชิ้นงานและ
ชิ้นส่วนมาตรฐาน คํานวณแรงตัด คํานวณค่าความเผื่อ การวางตําแหน่งชิ้นงาน (Strip Lay Out) ออกแบบ
และเขียนแบบแม่พิมพ์แบบผสม (Compound Die) หรือแม่พิมพ์โลหะแบบต่อเนื่อง (Progressive Die) 
โครงสร้างและหลักการทํางานของชนิดเครื่องป๊ัมโลหะ (Press Machine) วิธีป้อนวัสดุชิ้นงาน การบังคับ
ตําแหน่งชิ้นงาน การปลดชิ้นงาน การจับยึดชุดแม่พิมพ์เข้ากับเครื่องป๊ัมโลหะ (Press Machine)        

เนื้อหาสาระ 

หน่วยท่ี ช่ือหน่วย – หัวข้อการฝึกอบรม 
1 ชนิดแม่พิมพ์โลหะ  

1. ชิ้นส่วนของแม่พิมพ์  
2. การเลือกใช้วัสดุผลิตแม่พิมพ์วัสดุชิ้นงานและชิ้นส่วนมาตรฐาน 

2 การคํานวณแรงตัด  
1. คํานวณค่าความเผื่อ  
2. การวางตําแหน่งชิ้นงาน (Strip Lay Out)   

3 การออกแบบและเขียนแบบแม่พิมพ์ผสม (Compound Die) หรือแม่พิมพ์โลหะแบบต่อเนื่อง 
(Progressive Die) 

4 โครงสร้างและหลักการทํางานของชนิดเครื่องป๊ัมโลหะ (Press Machine)  
1. วิธีป้อนวัสดุชิ้นงาน   
2. การบังคับตําแหน่งงานชิ้น   
3. การปลดชิ้นงาน   
4. การจับยึดชุดแม่พิมพ์เข้ากับเครื่องป๊ัมโลหะ (Press Machine)   
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สาขาวิชาช่างกลโรงงาน 

การวัดละประเมินผล 

ท่ี แนวทางการประเมิน เครื่องมือประเมิน เกณฑ์การประเมิน 
1 
 
2 
3 
4 
 
5 

ทดสอบความรู้ก่อนและหลังการ
อบรม 
ตรวจสอบกระบวนการปฏิบัติงาน 
ตรวจสอบผลงาน 
พฤติกรรม และลักษณะนิสัยขณะ
ปฏิบัติงาน 
ระยะเวลาการเข้าร่วมฝึกอบรมไม่
น้อยกว่า ร้อยละ 80 ของเวลาการ
ฝึกอบรม 

แบบทดสอบ/แบบสัมภาษณ์ 
 
แบบประเมินการปฏิบัติงานจริง 
แบบประเมินผลงาน 
แบบสังเกตพฤติกรรม 
 
แบบบันทึกการเข้ารับการ
ฝึกอบรม 

10 
 

30 
40 
20 

รวม 100 

เครื่องมือ วัสดุ อุปกรณ์ 

1. เครื่องคอมพิวเตอร์พร้อมโปรแกรมออกแบบแม่พิมพ์  
2. เครื่องพิมพ์สําหรับกระดาษขนาด A3 

เอกสารประกอบการฝึกอบรมและแหล่งเรียนรู้ 

ท่ี รายการ 
1 
 

เอกสารประกอบการฝึกอบรม 
- หนังสือคู่มือชิ้นส่วนมาตรฐาน Misumi 

2 แหล่งเรียนรู้ 
- อินเตอร์เนต 

พ้ืนความรู้และคุณสมบัติผู้เข้ารับการฝึกอบรม 

1. อายุ 18 ปีบริบูรณ์ 
2. มีพ้ืนความรู้ไม่ตํากว่าระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือ ปวช. 
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สาขาวิชาช่างกลโรงงาน 

 
หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น ประเภทวิชาอุตสาหกรรม 

สาขาวิชาช่างกลโรงงาน    กลุ่มวิชางานช่างกลโรงงาน 
1102-1122 ช่างออกแบบแม่พิมพ์พลาสติกช้ันต้น 30 ช่ัวโมง 

สมรรถนะของหลักสูตร 

1. แสดงความรู้เก่ียวกับหลักการออกแบบแม่พิมพ์พลาสติกแบบสองแผ่น โครงสร้างและการ
ทํางานของแม่พิมพ์ฉีดพลาสติกแบบสองแผ่น การกําหนดตัวของพลาสติก 

2. ออกแบบชุดแม่พิมพ์ฉีดพลาสติกแบบสองแผ่น แบบสามแผ่น และแบบแยกด้านข้าง 

คําอธิบายของหลักสูตร 

 ศึกษาเก่ียวกับหลักการออกแบบแม่พิมพ์ฉีดพลาสติก โครงสร้างและการทํางานของแม่พิมพ์ฉีด
พลาสติกแบบสองแผ่น ชิ้นส่วนมาตรฐาน การเลือกเครื่องฉีดพลาสติก การเผื่อค่าหดตัวของพลาสติก        
แต่ละชนิด จํานวนชิ้นงาน (Impression) การจัดวางตําแหน่งชิ้นงาน การเลือกวัสดุท่ีใช้ผลิตชิ้นส่วน
แม่พิมพ์ การออกแบบแม่พิมพ์ ตัวเมีย (Cavity) แม่พิมพ์ตัวผู้ (Core) ทางวิ่ง ทางเข้า ระบบปลดชิ้นงาน 
ระบบหล่อเย็น และทางระบายอากาศ (Air Vent) ของแม่พิมพ์ฉีดพลาสติก  

เนื้อหาสาระ 

หน่วยท่ี ช่ือหน่วย – หัวข้อการฝึกอบรม 
1 หลักการออกแบบแม่พิมพ์ฉีดพลาสติก  

1. โครงสร้างและการทํางานของแม่พิมพ์ฉีดพลาสติกแบบสองแผ่น  
2. ชิ้นส่วนมาตรฐาน 

2 การเลือกเครื่องฉีดพลาสติก  
1. การเผื่อค่าหดตัวของพลาสติกแต่ละชนิด จํานวนชิ้นงาน  (Impression)  
2. การจัดวางตําแหน่งชิ้นงาน 

3 การออกแบบแม่พิมพ์ตัวเมีย (Cavity)  
1. แม่พิมพ์ตัวผู้ (Core)  
2. ทางวิ่ง ทางเข้า   
3. ระบบปลดชิ้นงาน  
4. ระบบหล่อเย็น และทางระบายอากาศ (Air Vent) ของแม่พิมพ์ฉีดพลาสติก 
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สาขาวิชาช่างกลโรงงาน 

การวัดละประเมินผล 

ท่ี แนวทางการประเมิน เครื่องมือประเมิน เกณฑ์การประเมิน 
1 
 
2 
3 
4 
 
5 

ทดสอบความรู้ก่อนและหลังการ
อบรม 
ตรวจสอบกระบวนการปฏิบัติงาน 
ตรวจสอบผลงาน 
พฤติกรรม และลักษณะนิสัยขณะ
ปฏิบัติงาน 
ระยะเวลาการเข้าร่วมฝึกอบรมไม่
น้อยกว่า ร้อยละ 80 ของเวลาการ
ฝึกอบรม 

แบบทดสอบ/แบบสัมภาษณ์ 
 
แบบประเมินการปฏิบัติงานจริง 
แบบประเมินผลงาน 
สอบข้อเขียน 
 
แบบบันทึกการเข้ารับการ
ฝึกอบรม 

10 
 

30 
40 
20 

รวม 100 

เครื่องมือ วัสดุ อุปกรณ์ 

1. เครื่องคอมพิวเตอร์พร้อมโปรแกรมออกแบบแม่พิมพ์  
2. เครื่องพิมพ์ชนิด  Laser  
3. กระดาษกราฟขนาด A2 A3 A4 

เอกสารประกอบการฝึกอบรมและแหล่งเรียนรู้ 

ท่ี รายการ 
1 
 

เอกสารประกอบการฝึกอบรม 
- เอกสารประกอบการอบรมของเตรียมคนเข้าทํางาน หลักสูตรออกแบบแม่พิมพ์ 

2 แหล่งเรียนรู้ 
- อินเตอร์เนต 

พ้ืนความรู้และคุณสมบัติผู้เข้ารับการฝึกอบรม 

1. อายุ 18 ปีบริบูรณ์ 
2. มีพ้ืนความรู้ไม่ตํากว่าระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือ ปวช. 
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สาขาวิชาช่างกลโรงงาน 

 
หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น ประเภทวิชาอุตสาหกรรม 

สาขาวิชาช่างกลโรงงาน    กลุ่มวิชางานช่างกลโรงงาน 
1102-1123 งานออกแบบแม่พิมพ์พลาสติกช้ันกลาง 30 ช่ัวโมง 

สมรรถนะของหลักสูตร 

1. แสดงความรู้เก่ียวกับการเลือกเครื่องมือพลาสติก  หลักการออกแบบแม่พิมพ์พลาสติกแบบ
สามแผ่น หรือแบบแยกด้านข้าง หรือแบบมี Undercut 

2. ออกแบบชุดแม่พิมพ์ฉีดพลาสติก แบบสามแผ่น หรือแบบแยกด้านข้าง หรือแบบมี Undercut 

คําอธิบายของหลักสูตร 

 ศึกษาเก่ียวกับหลักการออกแบบแม่พิมพ์ฉีดพลาสติก โครงสร้างและการทํางานของแม่พิมพ์ฉีด
พลาสติกแบบสามแผ่น หรือแบบแยกด้านข้าง หรือแบบมี Undercut ชิ้นส่วนมาตรฐาน การเลือกเครื่อง
ฉีดพลาสติก การเผื่อค่าหดตัวของพลาสติกแต่ละชนิด จํานวนชิ้นงาน (Impression) การจัดวางตําแหน่ง
ชิ้นงาน การเลือกวัสดุท่ีใช้ผลิตชิ้นส่วนแม่พิมพ์ การออกแบบแม่พิมพ์ตัวเมีย (Cavity) แม่พิมพ์ตัวผู้ 
(Core) ทางวิ่ง ทางเข้าระบบปลดชิ้นงาน ระบบหล่อเย็น และทางระบายอากาศ (Air Vent) ของ
แม่พิมพ์ฉีดพลาสติก  

เนื้อหาสาระ 

หน่วยท่ี ช่ือหน่วย – หัวข้อการฝึกอบรม 
1 หลักการออกแบบแม่พิมพ์ฉีดพลาสติก  

1. โครงสร้างและการทํางานของแม่พิมพ์ฉีดพลาสติกแบบสามแผ่น หรือแบบแยก
ด้านข้าง หรือแบบมี Undercut 

2. ชิ้นส่วนมาตรฐาน 
2 การเลือกเครื่องฉีดพลาสติก  

1. การเผื่อค่าหดตัวของพลาสติกแต่ละชนิด จํานวนชิ้นงาน (Impression)  
2. การจัดวางตําแหน่งชิ้นงาน 

3 การออกแบบแม่พิมพ์ตัวเมีย (Cavity)  
1. แม่พิมพ์ตัวผู้ (Core)  
2. ทางวิ่ง ทางเข้า  ระบบปลดชิ้นงาน  
3. ระบบหล่อเย็น และทางระบายอากาศ (Air Vent) ของแม่พิมพ์ฉีดพลาสติก 
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สาขาวิชาช่างกลโรงงาน 

การวัดละประเมินผล 

ท่ี แนวทางการประเมิน เครื่องมือประเมิน เกณฑ์การประเมิน 
1 
 
2 
3 
4 
 
5 

ทดสอบความรู้ก่อนและหลังการ
อบรม 
ตรวจสอบกระบวนการปฏิบัติงาน 
ตรวจสอบผลงาน 
พฤติกรรม และลักษณะนิสัยขณะ
ปฏิบัติงาน 
ระยะเวลาการเข้าร่วมฝึกอบรมไม่
น้อยกว่าร้อยละ 80 ของเวลาการ
ฝึกอบรม 

แบบทดสอบ/แบบสัมภาษณ์ 
 
แบบประเมินการปฏิบัติงานจริง 
แบบประเมินผลงาน 
แบบสังเกต 
 
แบบบันทึกการเข้ารับการ
ฝึกอบรม 

10 
 

30 
40 
20 

รวม 100 

เครื่องมือ วัสดุ อุปกรณ์ 

1. เครื่องคอมพิวเตอร์พร้อมโปรแกรมออกแบบแม่พิมพ์  
2. เครื่องพิมพ์ชนิด  Laser  
3. กระดาษกราฟขนาด A2 A3 A4 

เอกสารประกอบการฝึกอบรมและแหล่งเรียนรู้ 

ท่ี รายการ 
1 
 

เอกสารประกอบการฝึกอบรม 
- เอกสารประกอบการอบรมของเตรียมคนเข้าทํางาน หลักสูตรออกแบบแม่พิมพ์  

2 แหล่งเรียนรู้ 
- อินเตอร์เนต 

พ้ืนความรู้และคุณสมบัติผู้เข้ารับการฝึกอบรม 

1. อายุ 18 ปีบริบูรณ์ 
2. มีพ้ืนความรู้ไม่ตํากว่าระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือ ปวช. 
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สาขาวิชาช่างกลโรงงาน 

 
หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น ประเภทวิชาอุตสาหกรรม 

สาขาวิชาช่างกลโรงงาน    กลุ่มวิชางานช่างกลโรงงาน 
1102-1124 งานซ่อมและบํารุงรักษาแม่พิมพ์พลาสติก 30 ช่ัวโมง 

สมรรถนะของหลักสูตร 

1. แสดงความรู้เก่ียวกับหลักการซ่อม การปรับ เปลี่ยนชิ้นส่วน การบํารุงรักษาและการหาสาเหตุ
ข้อบกพร่องของแม่พิมพ์พลาสติก 

2. ถอดประกอบแม่พิมพ์ตามหลักการ และกระบวนการซ่อม การปรับ เปลี่ยนชิ้นส่วน                 
การบํารุงรักษาและหาสาเหตุข้อบกพร่องของแม่พิมพ์พลาสติก แก้ไขข้อบกพร่อง 

3. วิเคราะห์กําหนดข้อบกพร่องของแม่พิมพ์ตามหลักการ 
4. ซ่อม เปลี่ยน ข้อบกพร่องของแม่พิมพ์พลาสติกตามหลักการและกระบวนการ 
5. การบํารุงรักษาแม่พิมพ์พลาสติกตามระยะ 

คําอธิบายของหลักสูตร 

 ศึกษาและปฏิบัติเก่ียวกับภาพประกอบและโครงสร้างของแม่พิมพ์พลาสติก ถอดและประกอบ
แม่พิมพ์ ลักษณะและสาเหตุข้อบกพร่องของแม่พิมพ์ การจัดเตรียม และผลิตชิ้นส่วนทดแทนด้วย
เครื่องมือกล เชื่อมพอกผิวแม่พิมพ์ การปรับแต่ง การตรวจสอบและทดสอบการทํางาน การจัดทํา
ทะเบียนประวัติการบํารุงรักษาระบบการจัดเก็บแม่พิมพ์ การทําแผนบํารุงรักษาเชิงป้องกัน 
(Preventive Maintenance) การบํารุงรักษาเชิงแก้ไข (Breakdown Maintenance) ปฏิบัติงานตาม
หลักความปลอดภัย 

เนื้อหาสาระ 

หน่วยท่ี ช่ือหน่วย – หัวข้อการฝึกอบรม 
1 โครงสร้างของแม่พิมพ์พลาสติก  

1. การถอดและประกอบแม่พิมพ์ 
2. ลักษณะและสาเหตุข้อบกพร่องของแม่พิมพ์ 
3. จัดเตรียม และผลิตชิ้นส่วนทดแทนด้วยเครื่องมือกล   

2 การเชื่อมพอกผิวแม่พิมพ์ 
1. การปรับแต่ง 
2. ตรวจสอบและทดสอบการทํางาน 

3 การจัดทําทะเบียนประวัติการบํารุงรักษา 
1. ระบบการจัดเก็บแม่พิมพ์  
2. แผนบํารุงรักษาเชิงป้องกัน (Preventive Maintenance)   
3. แผนบํารุงรักษาเชิงแก้ไข (Breakdown Maintenance)   
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การวัดละประเมินผล 

ท่ี แนวทางการประเมิน เครื่องมือประเมิน เกณฑ์การประเมิน 
1 
 
2 
3 
4 
 
5 

ทดสอบความรู้ก่อนและหลังการ
อบรม 
ตรวจสอบกระบวนการปฏิบัติงาน 
ตรวจสอบผลงาน 
พฤติกรรม และลักษณะนิสัยขณะ
ปฏิบัติงาน 
ระยะเวลาการเข้าร่วมฝึกอบรมไม่
น้อยกว่าร้อยละ 80 ของเวลาการ
ฝึกอบรม 

แบบทดสอบ/แบบสัมภาษณ์ 
 
แบบประเมินการปฏิบัติงานจริง 
แบบประเมินผลงาน 
สอบข้อเขียน 
 
แบบบันทึกการเข้ารับการ
ฝึกอบรม 

10 
 

30 
40 
20 

รวม 100 

เครื่องมือ วัสดุ อุปกรณ์ 

1. ชุดแม่พิมพ์พลาสติก  
2. อุปกรณ์ เครื่องมือพ้ืนฐานสําหรับถอดประกอบ  
3. เครื่องเชื่อมไฟฟ้า 

เอกสารประกอบการฝึกอบรมและแหล่งเรียนรู้ 

ท่ี รายการ 
1 
 

เอกสารประกอบการฝึกอบรม 
- เอกสารประกอบการอบรมของเตรียมคนเข้าทํางาน หลักสูตรการบํารุงรักษาแม่พิมพ์  

2 แหล่งเรียนรู้ 
- อินเตอร์เนต 

พ้ืนความรู้และคุณสมบัติผู้เข้ารับการฝึกอบรม 

1. อายุ 18 ปีบริบูรณ์ 
2. มีพ้ืนความรู้ไม่ตํากว่าระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือ ปวช.
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หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น ประเภทวิชาอุตสาหกรรม 

สาขาวิชาช่างกลโรงงาน    กลุ่มวิชางานช่างกลโรงงาน 
1102-1125 งานซ่อมและบํารุงรักษาแม่พิมพ์โลหะ 30 ช่ัวโมง 

สมรรถนะของหลักสูตร 

1. แสดงความรู้เก่ียวกับหลักการซ่อม การปรับ เปลี่ยนชิ้นส่วน การบํารุงรักษาและการหาสาเหตุ
ข้อบกพร่องของแม่พิมพ์โลหะ 

2. ถอดประกอบแม่พิมพ์โลหะตามหลักการและกระบวนการ 
3. วิเคราะห์สาเหตุข้อบกพร่องของแม่พิมพ์โลหะตามหลักการ 
4. ซ่อม ปรับ แก้ไข ข้อบกพร่องของแม่พิมพ์โลหะตามหลักการและกระบวนการ 
5. จัดทําระเบียบบํารุงรักษาแม่พิมพ์โลหะตามระยะ  

คําอธิบายของหลักสูตร 

 ศึกษาและปฏิบัติเก่ียวกับภาพประกอบและโครงสร้างของแม่พิมพ์โลหะ ถอดและประกอบแม่พิมพ์  
ลักษณะและสาเหตุข้อบกพร่องของแม่พิมพ์  เตรียม และผลิตชิ้นส่วนทดแทนด้วยเครื่องมือกล การเชื่อม
พอกผิวแม่พิมพ์ ปรับแต่ง  การตรวจสอบและทดสอบการทํางาน  การจัดทําทะเบียนประวัติการ
บํารุงรักษา ระบบการจัดเก็บแม่พิมพ์  การทําแผนบํารุงรักษาเชิงป้องกัน (Preventive Maintenance)  
การบํารุงรักษาเชิงแก้ไข (Breakdown Maintenance) ปฏิบัติงานตามหลักความปลอดภัย  

เนื้อหาสาระ 

หน่วยท่ี ช่ือหน่วย – หัวข้อการฝึกอบรม 
1 โครงสร้างของแม่พิมพ์โลหะ  

1. การถอดและประกอบแม่พิมพ์ 
2. ลักษณะและสาเหตุข้อบกพร่องของแม่พิมพ์   
3. จัดเตรียม และผลิตชิ้นส่วนทดแทนด้วยเครื่องมือกล 

2 การเชื่อมพอกผิวแม่พิมพ์  
1. การปรับแต่ง  
2. ตรวจสอบและทดสอบการทํางาน 

3 การจัดทําทะเบียนประวัติการบํารุงรักษา  
1. ระบบการจัดเก็บแม่พิมพ์  
2. แผนบํารุงรักษาเชิงป้องกัน (Preventive Maintenance)   
3. แผนบํารุงรักษาเชิงแก้ไข (Breakdown Maintenance)   
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การวัดละประเมินผล 

ท่ี แนวทางการประเมิน เครื่องมือประเมิน เกณฑ์การประเมิน 
1 
 
2 
3 
4 
 
5 

ทดสอบความรู้ก่อนและหลังการ
อบรม 
ตรวจสอบกระบวนการปฏิบัติงาน 
ตรวจสอบผลงาน 
พฤติกรรม และลักษณะนิสัยขณะ
ปฏิบัติงาน 
ระยะเวลาการเข้าร่วมฝึกอบรมไม่
น้อยกว่าร้อยละ 80 ของเวลาการ
ฝึกอบรม 

แบบทดสอบ/แบบสัมภาษณ์ 
 
แบบประเมินการปฏิบัติงานจริง 
แบบประเมินผลงาน 
แบบสังเกต 
 
แบบบันทึกการเข้ารับการ
ฝึกอบรม 

10 
 

30 
40 
20 

รวม 100 

เครื่องมือ วัสดุ อุปกรณ์ 

1. ชุดแม่พิมพ์โลหะ 
2. อุปกรณ์ เครื่องมือพ้ืนฐานสําหรับถอดประกอบ  
3. เครื่องเชื่อมไฟฟ้า 

เอกสารประกอบการฝึกอบรมและแหล่งเรียนรู้ 

ท่ี รายการ 
1 
 

เอกสารประกอบการฝึกอบรม 
- เอกสารประกอบการอบรมของเตรียมคนเข้าทํางาน หลักสูตรการบํารุงรักษาแม่พิมพ์  

2 แหล่งเรียนรู้ 
- อินเตอร์เนต 

พ้ืนความรู้และคุณสมบัติผู้เข้ารับการฝึกอบรม 
1. อายุ 18 ปีบริบูรณ์ 
2. มีพ้ืนความรู้ไม่ตํากว่าระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือ ปวช. 
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หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น ประเภทวิชาอุตสาหกรรม 

สาขาวิชาช่างกลโรงงาน    กลุ่มวิชางานช่างกลโรงงาน 
1102-1126 งานขัดผิวแม่พิมพ์พลาสติก 30 ช่ัวโมง 

สมรรถนะของหลักสูตร 

1. แสดงความรู้เก่ียวกับหลักการขัดผิวแม่พิมพ์พลาสติก เครื่องมือและอุปกรณ์ท่ีใช้ขัดผิวแม่พิมพ์
พลาสติก 

2. ขัดผิวแม่พิมพ์พลาสติกตามหลักการและกระบวนการ 

คําอธิบายของหลักสูตร 

 ศึกษาและปฏิบัติเก่ียวกับการขัดผิวแม่พิมพ์ ความเรียบของผิวงาน เครื่องมือขัดผิว อุปกรณ์
ปรับแต่งผิวงาน ตะไบขัดแม่พิมพ์ หินขัดแม่พิมพ์ สารหล่อลื่นในการขัดผิว กระดาษทราย สักหลาด  
ครีมเพชร (Diamond Compound) ชิ้นส่วนอีเลคโทรด การขัดผิวงานท่ีผ่านการข้ึนรูปด้วยเครื่องมือกล 
EDM การผลิตด้ามจับยึดวัสดุขัดชนิดต่าง ๆ การแต่งผิวด้วยตะไบ การขัดด้วยหินขัด การขัดด้วย
กระดาษทราย การขัดชิ้นส่วนแม่พิมพ์ตัวเมีย ชิ้นส่วนแม่พิมพ์ตัวผู้ และการขัดเงาด้วยครีมเพชร 
ปฏิบัติงานตามหลักความปลอดภัย 

เนื้อหาสาระ 

หน่วยท่ี ช่ือหน่วย – หัวข้อการฝึกอบรม 
1 การขัดผิวแม่พิมพ์ ความเรียบของผิวงาน 

1. เครื่องมือขัดผิว  
2. อุปกรณ์ปรับแต่งผิวงาน ตะไบขัดแม่พิมพ์ หินขัดแม่พิมพ์  
3. สารหล่อลื่นในการขัดผิว กระดาษทราย สักหลาด ครีมเพชร  (Diamond 

Compound) 
2 การขัดผิวงาน 

1. ชิ้นส่วนอีเลคโทรด 
2. การขัดผิวงานท่ีผ่านการข้ึนรูปด้วยเครื่องมือกล EDM   
3. การผลิตด้ามจับยึดวัสดุขัดชนิดต่าง ๆ  
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หน่วยท่ี ช่ือหน่วย – หัวข้อการฝึกอบรม 
3 การตกแต่งผิวแม่พิมพ์พลาสติก 

1. การแต่งผิวด้วยตะไบ  
2. การขัดด้วยหินขัด  
3. การขัดด้วยกระดาษทราย  
4. การขัดชิ้นส่วนแม่พิมพ์ตัวเมีย  
5. การชิ้นส่วนแม่พิมพ์ตัวผู้  
6. การขัดเงาด้วยครีมเพชร 

การวัดละประเมินผล 

ท่ี แนวทางการประเมิน เครื่องมือประเมิน เกณฑ์การประเมิน 
1 
 
2 
3 
4 
 
5 

ทดสอบความรู้ก่อนและหลังการ
อบรม 
ตรวจสอบกระบวนการปฏิบัติงาน 
ตรวจสอบผลงาน 
พฤติกรรม และลักษณะนิสัยขณะ
ปฏิบัติงาน 
ระยะเวลาการเข้าร่วมฝึกอบรมไม่
น้อยกว่า ร้อยละ 80 ของเวลาการ
ฝึกอบรม 

แบบทดสอบ/แบบสัมภาษณ์ 
 
แบบประเมินการปฏิบัติงานจริง 
แบบประเมินผลงาน 
แบบสังเกต 
 
แบบบันทึกการเข้ารับการ
ฝึกอบรม 

10 
 

30 
40 
20 

รวม 100 

เครื่องมือ วัสดุ อุปกรณ์ 

1. ชุดเครื่องมืออุปกรณ์ขัดผิวแม่พิมพ์พลาสติก 
2. อุปกรณ์ เครื่องมือพ้ืนฐานสําหรับถอดประกอบ  
3. หินขัดแม่พิมพ์ กระดาษทราย ผงขัด ครีมขัดผิว 
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เอกสารประกอบการฝึกอบรมและแหล่งเรียนรู้ 

ท่ี รายการ 
1 
 

เอกสารประกอบการฝึกอบรม 
- เอกสารประกอบการอบรมของเตรียมคนเข้าทํางาน หลักสูตรการขัดผิวแม่พิมพ์ 

2 แหล่งเรียนรู้ 
- อินเตอร์เนต 

พ้ืนความรู้และคุณสมบัติผู้เข้ารับการฝึกอบรม 

1. อายุ 18 ปีบริบูรณ์ 
2. มีพ้ืนความรู้ไม่ตํากว่าระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือ ปวช.



 
 

สาขาวิชาช่างกลโรงงาน 
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สาขาวิชาช่างกลโรงงาน 

 
หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น ประเภทวิชาอุตสาหกรรม 

สาขาวิชาช่างกลโรงงาน    กลุ่มวิชางานช่างกลโรงงาน 
1102-1127 งานขัดผิวแม่พิมพ์โลหะ 30 ช่ัวโมง 

สมรรถนะของหลักสูตร 

1. แสดงความรู้เก่ียวกับหลักการขัดผิวแม่พิมพ์โลหะ เครื่องมือและอุปกรณ์ท่ีใช้ขัดผิวแม่พิมพ์
โลหะ 

2. ขัดผิวแม่พิมพ์โลหะ 

คําอธิบายของหลักสูตร 

 ศึกษาและปฏิบัติเก่ียวกับการขัดผิวแม่พิมพ์ ความเรียบของผิวงาน เครื่องมือขัดผิว อุปกรณ์
ปรับแต่งผิวงาน ตะไบขัดแม่พิมพ์ หินขัดแม่พิมพ์ สารหล่อลื่นในการขัดผิว กระดาษทราย สักหลาด  
ครีมเพชร (Diamond Compound) ชิ้นส่วนอีเลคโทรด การขัดผิวงานท่ีผ่านการข้ึนรูปด้วยเครื่อง          
มือกล EDM  ปฏิบัติการผลิตด้ามจับยึดวัสดุขัดชนิดต่าง ๆ แต่งผิวด้วยตะไบ ขัดด้วยหินขัด ขัดด้วย
กระดาษทราย ขัดชิ้นส่วนแม่พิมพ์ตัวเมีย ชิ้นส่วนแม่พิมพ์ตัวผู้ และการขัดเงาด้วยครีมเพชร ปฏิบัติงาน
ตามหลักความปลอดภัย 

เนื้อหาสาระ 

หน่วยท่ี ช่ือหน่วย – หัวข้อการฝึกอบรม 
1 การขัดผิวแม่พิมพ์ ความเรียบของผิวงาน 

1. เครื่องมือขัดผิว  
2. อุปกรณ์ปรับแต่งผิวงาน ตะไบขัดแม่พิมพ์ หินขัดแม่พิมพ์  
3. สารหล่อลื่นในการขัดผิว กระดาษทราย สักหลาด ครีมเพชร (Diamond 

Compound) 
2 การขัดผิวงาน 

1. ชิ้นส่วนอีเลคโทรด  
2. การขัดผิวงานท่ีผ่านการข้ึนรูปด้วยเครื่องมือกล EDM   
3. การผลิตด้ามจับยึดวัสดุขัดชนิดต่าง ๆ 
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หน่วยท่ี ช่ือหน่วย – หัวข้อการฝึกอบรม 
3 การตกแต่งผิวแม่พิมพ์โลหะ 

1. การแต่งผิวด้วยตะไบ  
2. ขัดด้วยหินขัด  
3. การขัดด้วยกระดาษทราย  
4. การขัดชิ้นส่วนแม่พิมพ์ตัวเมีย  
5. การชิ้นส่วนแม่พิมพ์ตัวผู้  
6. การขัดเงาด้วยครีมเพชร 

การวัดละประเมินผล 

ท่ี แนวทางการประเมิน เครื่องมือประเมิน เกณฑ์การประเมิน 
1 
 
2 
3 
 
4 

 
 5 

ทดสอบความรู้ก่อนและหลังการ
อบรม 
ตรวจสอบกระบวนการปฏิบัติงาน 
ตรวจสอบผลงาน 
 
พฤติกรรม และลักษณะนิสัยขณะ
ปฏิบัติงาน 
ระยะเวลาการเข้าร่วมฝึกอบรมไม่
น้อยกว่าร้อยละ 80 ของเวลาการ
ฝึกอบรม 

แบบทดสอบ/แบบสัมภาษณ์ 
 
แบบประเมินการปฏิบัติงานจริง 
แบบประเมินผลงาน 
 
แบบสังเกต 
 
แบบบันทึกการเข้ารับการ
ฝึกอบรม 

10 
 

30 
40 
 

20 

รวม 100 

เครื่องมือ วัสดุ อุปกรณ์ 

1. ชุดเครื่องมืออุปกรณ์ขัดผิวแม่พิมพ์โลหะ 
2. อุปกรณ์ เครื่องมือพ้ืนฐานสําหรับถอดประกอบ  
3. หินขัดแม่พิมพ์ กระดาษทราย ผงขัด 
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เอกสารประกอบการฝึกอบรมและแหล่งเรียนรู้ 

ท่ี รายการ 
1 
 

เอกสารประกอบการฝึกอบรม 
- เอกสารประกอบการอบรมของเตรียมคนเข้าทํางาน หลักสูตรการบํารุงรักษาแม่พิมพ์ 

2 แหล่งเรียนรู้ 
- อินเตอร์เนต 

พ้ืนความรู้และคุณสมบัติผู้เข้ารับการฝึกอบรม 

1. อายุ 18 ปีบริบูรณ์ 
2. มีพ้ืนความรู้ไม่ตํากว่าระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือ ปวช.



 
 

สาขาวิชาช่างกลโรงงาน 
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สาขาวิชาช่างกลโรงงาน 

 
หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น ประเภทวิชาอุตสาหกรรม 

สาขาวิชาช่างกลโรงงาน    กลุ่มวิชางานช่างกลโรงงาน 
1102-1128 งานปรับตั้งเคร่ืองฉีดพลาสติก 30 ช่ัวโมง 

 
สมรรถนะของหลักสูตร 

1. แสดงความรู้เก่ียวกับชนิดเครื่องฉีดพลาสติก อุปกรณ์ประกอบเครื่องฉีดพลาสติก ข้ันตอนการ
ฉีดพลาสติก คํานวณค่าพารามิเตอร์เครื่องฉีดพลาสติก สมบัติของพลาสติก  

2. ปัญหา สาเหตุและการแก้ไขงานฉีดพลาสติก ผสมสีเม็ดพลาสติก อบไล่ความชื้นเม็ดพลาสติก 
3. เตรียมแม่พิมพ์ และเครื่องมือตามหลักการและกระบวนการ 
4. ปรับต้ังเครื่องฉีดพลาสติกตามหลักการและกระบวนการ 
5. บํารุงรักษาเครื่องฉีดพลาสติกตามหลักการและกระบวนการ 

คําอธิบายของหลักสูตร 

 ศึกษาและปฏิบัติเก่ียวกับชนิดเครื่องฉีดพลาสติก อุปกรณ์ประกอบเครื่องฉีดพลาสติก ข้ันตอนการ
ฉีดพลาสติก คํานวณค่าพารามิเตอร์เครื่องฉีดพลาสติก คุณสมบัติของพลาสติก ปัญหา สาเหตุและการ
แก้ไขงานฉีดพลาสติก ผสมสีเม็ดพลาสติก อบไล่ความชื้นเม็ดพลาสติก เตรียมแม่พิมพ์ เตรียมเครื่องฉีด 
ติดต้ังแม่พิมพ์พลาสติก ปฏิบัติการฉีด ตรวจสอบชิ้นงานฉีด ปรับค่าพารามิเตอร์เพ่ือแก้ปัญหางานฉีด
พลาสติก บํารุงรักษาเครื่องฉีดพลาสติก ปฏิบัติงานตามหลักความปลอดภัย 

เนื้อหาสาระ 

หน่วยท่ี ช่ือหน่วย – หัวข้อการฝึกอบรม 
1 ชนิดเครื่องฉีดพลาสติก  

1. อุปกรณ์ประกอบเครื่องฉีดพลาสติก  
2. ข้ันตอนการฉีดพลาสติก 

2 การคํานวณค่าพารามิเตอร์เครื่องฉีดพลาสติก  
1. คุณสมบัติของพลาสติก  
2. ปัญหา สาเหตุ และการแก้ไขงานฉีดพลาสติก 
3. การผสมสีเม็ดพลาสติก  
4. การอบไล่ความชื้นเม็ดพลาสติก 

3 การเตรียมแม่พิมพ์ 
1. การเตรียมเครื่องฉีด  
2. การติดต้ังแม่พิมพ์พลาสติก 
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หน่วยท่ี ช่ือหน่วย – หัวข้อการฝึกอบรม 
4 ปฏิบัติการฉีด  

1. การตรวจสอบชิ้นงานฉีด  
2. การปรับค่าพารามิเตอร์เพ่ือแก้ปัญหางานฉีดพลาสติก  
3. การบํารุงรักษาเครื่องฉีดพลาสติก 

การวัดละประเมินผล 

ท่ี แนวทางการประเมิน เครื่องมือประเมิน เกณฑ์การประเมิน 
1 
 
2 
3 
4 
 
5 

ทดสอบความรู้ก่อนและหลังการ
อบรม 
ตรวจสอบกระบวนการปฏิบัติงาน 
ตรวจสอบผลงาน 
พฤติกรรม และลักษณะนิสัยขณะ
ปฏิบัติงาน 
ระยะเวลาการเข้าร่วมฝึกอบรมไม่
น้อยกว่าร้อยละ 80 ของเวลาการ
ฝึกอบรม 

แบบทดสอบ/แบบสัมภาษณ์ 
 
แบบประเมินการปฏิบัติงานจริง 
แบบประเมินผลงาน 
แบบสังเกต 
 
แบบบันทึกการเข้ารับการ
ฝึกอบรม 

10 
 

30 
40 
20 

รวม 100 

เครื่องมือ วัสดุ อุปกรณ์ 

1. แม่พิมพ์พลาสติก 
2. เครื่องฉีดพลาสติก  
3. เครื่องมือพ้ืนฐานสําหรับถอด และติดต้ัง 
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เอกสารประกอบการฝึกอบรมและแหล่งเรียนรู้ 

ท่ี รายการ 
1 
 

เอกสารประกอบการฝึกอบรม 
- เอกสารประกอบการอบรมของเตรียมคนเข้าทํางาน หลักสูตรการปรับต้ังเครื่องฉีด 

2 แหล่งเรียนรู้ 
- อินเตอร์เนต 

พ้ืนความรู้และคุณสมบัติผู้เข้ารับการฝึกอบรม 

1. อายุ 18 ปีบริบูรณ์ 
2. มีพ้ืนความรู้ไม่ตํากว่าระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือ ปวช.



 
 

สาขาวิชาช่างกลโรงงาน 
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สาขาวิชาช่างกลโรงงาน 

 
หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น ประเภทวิชาอุตสาหกรรม 

สาขาวิชาช่างกลโรงงาน    กลุ่มวิชางานช่างกลโรงงาน 
1102-1201 งานกลึงช้ินงานเบื้องต้น 40 ช่ัวโมง 

สมรรถนะของหลักสูตร 

1. แสดงความรู้เก่ียวกับกฎการปฏิบัติงานในงานกลึง 
2. ใช้และบํารุงรักษาเครื่องกลึง 
3. อ่านแบบงานกลึงเพ่ือปฏิบัติงานกลึงตามมาตรฐานของการเขียนแบบ 
4. กลึงงานข้ันพ้ืนฐานตามข้ันตอนการปฏิบัติงานท่ีกําหนด 
5. วัดและตรวจสอบชิ้นงานกลึงตามแบบ 

คําอธิบายของหลักสูตร 

 ศึกษาและปฏิบัติเก่ียวกับหลักการของความปลอดภัยในการปฏิบัติงานกลึง  การใช้และบํารุงรักษา
เครื่องกลึง เครื่องมือและอุปกรณ์ในงานกลึง การอ่านแบบสั่งงาน การวัดและตรวจสอบชิ้นงาน            
การลับมีดกลึงชนิดต่าง ๆ การลับดอกสว่าน การปฏิบัติงานกลึงปาดหน้า กลึงปอกผิว กลึงเรียว            
กลึงคว้านรู กลึงเกลียว   

เนื้อหาสาระ 

หน่วยท่ี ช่ือหน่วย-หัวข้อการฝึกอบรม 

1 การเลือก เตรียม ใช้และบํารุงรักษาเครื่องมือ เครื่องจักรและวัสดุอุปกรณ์ในงานกลึงชิ้นงาน
เบ้ืองต้น 

1. การเลือก เตรียม ใช้เครื่องมือ เครื่องจักรและวัสดุอุปกรณ์ในการปฏิบัติงาน 
2. การบํารุงรักษาเครื่องมือเครื่องจักรและวัสดุอุปกรณ์ในการกลึงชิ้นงาน 

2 การวัดและตรวจสอบชื้นงานตามแบบกําหนด 
1. การใช้เครื่องมือวัดชิ้นงานกลึงตามแบบกําหนด 
2. การตรวจสอบชิ้นงานกลึงตามแบบกําหนด 

3 การอ่านแบบงานกลึงตามใบงานหรือชิ้นงานจริง 
1. การอ่านแบบงานกลึงตามใบงานหรือชิ้นงานจริง 
2. การสเก็ตแบบงานกลึงจากชิ้นงานจริง 

4 การลับมีดกลึงและดอกสว่านรูปแบบต่าง ๆ 
1. การลับมีดกลึงรูปแบบต่าง ๆ 
2. การลับดอกสว่าน  
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หน่วยท่ี ช่ือหน่วย-หัวข้อการฝึกอบรม 

5 งานกลึงข้ึนรูปชิ้นงาน 
1. งานกลึงข้ึนรูป 
2. งานกลึงเรียว 
3. งานกลึงเกลียว 

การวัดและประเมินผล  

ท่ี แนวทางการประเมิน เครื่องมือประเมิน เกณฑ์การประเมิน 
1 
 
2 
 
3 
4 
 
5 

ทดสอบความรู้ก่อนและหลังการ
ฝึกอบรม 
ตรวจสอบกระบวนการ
ปฏิบัติงาน 
ตรวจสอบผลงาน 
พฤติกรรมลักษณะนิสัยในการ
ปฏิบัติงาน 
ระยะเวลาการเข้าร่วมฝึกอบรม
ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 80 ของเวลา
ฝึกอบรมตามหลักสูตร 

แบบทดสอบ/แบบสัมภาษณ์ 
 
แบบประเมินการปฏิบัติงาน 
 
แบบประเมินผลงาน 
แบบสังเกต 
 
แบบบันทึกการเข้ารับการ
ฝึกอบรม 

10 
 

40 
 

30 
20 
 
 

รวม 100 

เครื่องมือ วัสดุ อุปกรณ์   

1. เครื่องกลึงยันศูนย์ท้ายแท่นขนาดยันศูนย์เหนือแท่น  150  มม. 
2. เครื่องเจียรแบบลับคมตัดชนิดต้ังพ้ืน 
3. เวอร์เนียร์คาลิปเปอร์ค่าความละเอียด 1/20 มม. (0.05 มม.)   
4. เวอร์เนียร์คาลิปเปอร์ค่าความละเอียด 1/50 มม. (0.02 มม.)   
5. เวอร์เนียร์ไฮเกจ 
6. แท่นระดับ 
7. นาฬิกาวัดพร้อมอุปกรณ์ 
8. เครื่องมือและอุปกรณ์ประจําเครื่อง 
9. เครื่องมือตรวจสอบความถูกต้องของชิ้นงานตามแบบกําหนด 
10. เครื่องเลื่อยกล 
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เอกสารประกอบการฝึกอบรมและแหล่งเรียนรู้ 

ท่ี รายการ 
1 
 

เอกสารประกอบการฝึกอบรม 
- ชลอ  การทวี. งานเครื่องมือกลเบ้ืองต้น. 
- พิชัย  จันทะสอน. งานเครื่องมือกลเบ้ืองต้น. 
- กระทรวงศึกษาธิการ  กรมอาชีวศึกษา . ช่างกลึงโลหะเบ้ืองต้น. 
- สํานักพัฒนาเทคนิคศึกษา . งานกลึงเบ้ืองต้น 
- บุญญศักด์ิ  ใจจงกิจ.  ทฤษฎีงานเครื่องมือกล. 

2 แหล่งเรียนรู้ 
- อินเตอร์เนต 

พ้ืนความรู้และคุณสมบัติผู้เข้ารับการฝึกอบรม 

1. พ้ืนความรู้ไม่ต่ํากว่าระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
2. อายุ 15 ปีข้ึนไป 
3. ไม่มีโรคประจําตัวท่ีเป็นอุปสรรคในการฝึกอบรม



 
 

สาขาวิชาช่างกลโรงงาน 
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1.  

 
หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น ประเภทวิชาอุตสาหกรรม 

สาขาวิชาช่างกลโรงงาน    กลุ่มวิชางานช่างกลโรงงาน 
1102-1202 งานเขียนโปรแกรมสั่งงานการผลิตด้วยเคร่ืองกัด 

CNC (CAD-CAM) 
40 ช่ัวโมง 

สมรรถนะของหลักสูตร 

1. แสดงความรู้เก่ียวกับทํางานของเครื่องกัดซีเอ็นซี การเลือกใช้โปรแกรมเครื่องกัดซีเอ็นซี การ
ใช้เครื่องมือตัด 

2. แสดงความรู้เก่ียวกับ แสดงความรู้เก่ียวกับ  
3. ตรวจสอบความผิดปกติในระหว่างทํางานด้วยการสังเกต 
4. ใช้เครื่องมือวัดตามหลักการ 

คําอธิบายของหลักสูตร 

 ศึกษาและปฏิบัติเก่ียวกับหลักการใช้งาน ชนิดและโครงสร้างของโปรแกรม CAD - CAM ใช้
โปรแกรม CAD - CAM 2 มิติ 3 มิติ สร้าง Solid Modeling ด้วยคําสั่งพ้ืนฐาน การแก้ไขทําโปรแกรม 
งานกัด 2 มิติ 3 มิติ เช่น คําสั่ง Contour Drill Pocketing NC งานกลึง Rough Cut Finishing  
Drilling ตรวจสอบโปรแกรม NC ด้วยโปรแกรม NC Verify 

เนื้อหาสาระ 

หน่วยท่ี ช่ือหน่วย – หัวข้อการฝึกอบรม 
1 การใช้งานคอมพิวเตอร์เบ้ืองต้น 
2 การเขียนแบบเครื่องกลเบ้ืองต้น 
3 การเขียนแบบเครื่องกลตามแบบงานท่ีกําหนด 
4 การเขียนแบบเครื่องกล ด้วยโปรแกรมเขียนแบบด้วยคอมพิวเตอร์ (CAD 3D) 
5 การออกแบบและเขียนแบบเครื่องกล โดยใช้โปรแกรมเขียนแบบด้วยคอมพิวเตอร์ 

 (CAD 3D) 
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สาขาวิชาช่างกลโรงงาน 

การวัดละประเมินผล 

ท่ี แนวทางการประเมิน เครื่องมือประเมิน เกณฑ์การประเมิน 
1 
 
2 
4 
4 
5 

ทดสอบความรู้ก่อนและหลังการ
อบรม 
ตรวจสอบกระบวนการปฏิบัติงาน 
ตรวจสอบผลงาน 
พฤติกรรม และลักษณะนิสัยขณะ
ปฏิบัติงานระยะเวลาการเข้าร่วม
ฝึกอบรมไม่น้อยกว่า ร้อยละ 80 
ของเวลาการฝึกอบรม 

แบบทดสอบ/แบบสัมภาษณ์ 
 
แบบประเมินการปฏิบัติงานจริง 
แบบประเมินผลงาน 
แบบสังเกต 
แบบบันทึกการเข้ารับการ
ฝึกอบรม 

10 
 

30 
40 
20 

รวม 100 

เครื่องมือ วัสดุ อุปกรณ์ 

1. เครื่องคอมพิวเตอร์พร้อมโปรแกรม (CAD 3D)  
2. เครื่องพิมพ์ชนิด Laser 

เอกสารประกอบการฝึกอบรมและแหล่งเรียนรู้ 

ท่ี รายการ 
1 
 

เอกสารประกอบการฝึกอบรม 
- เอกสารประกอบการอบรมของเตรียมคนเข้าทํางาน หลักสูตรเครื่องจักรซีเอ็นเพ่ือผลิต

ชิ้นส่วนแม่พิมพ์  
2 แหล่งเรียนรู้ 

- อินเตอร์เนต 

พ้ืนความรู้และคุณสมบัติผู้เข้ารับการฝึกอบรม 

1. อายุ 18 ปีบริบูรณ์ 
2. มีพ้ืนความรู้ไม่ตํากว่าระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือ ปวช. 
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สาขาวิชาชางเชื่อมโลหะ 

การพัฒนาหลักสูตรวิชาชีพระยะส้ัน สาขาวิชาชางเช่ือมโลหะ 

ลําดับ ระยะเวลาเรียน (ชั่วโมง) จํานวนหลักสูตร 
1  1 - 30 9 
2 31 - 60 2 
3 61 - 90 12 
4  91 - 120 - 
5 121 - 150  2 
6 151 - 180  - 
7 181 - 210  - 
8 211 - 240  - 
9 241 ช่ัวโมงข้ึนไป - 

 รวม 25 



 
 

สาขาวิชาชางเชื่อมโลหะ 
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สาขาวิชาชางเชื่อมโลหะ 

หลักสูตรวิชาชีพระยะส้ัน พุทธศักราช 2558 
ประเภทวิชาอตุสาหกรรม สาขาวิชาชางเช่ือมโลหะ 

กลุมวิชางานชางเช่ือมโลหะ 

 

ลําดับท่ี รห ัสรายว ิชา รายว ิชา จ ํานวนช ั่วโมง 

1 1103-1101 งานดัดทอสแตนเลส 24 

2 1103-1102 งานชุบเคลอืบผิวโลหะดวยไฟฟา 30 

3 1103-1103 งานเช่ือมพลาสติก 30 

4 1103-1104 งานเช่ือมทอดวยแกส 30 

5 1103-1105 งานเช่ือมสแตนเลสดวยเครื่องเช่ือม Inverter 30 
6 1103-1106 งานพนส ี 30 
7 1103-1107 งานมุงลวดอลูมเินียม 30 

8 1103-1108 งานวิเคราะหโลหะ วัสดุทางโลหะวิทยา 30 

9 1103-1109 งานตัดโลหะดวยเครื่องพลาสมา 30 

10 1103-1201  งานเช่ือมเหลก็ดัด 45 

11 1103-1202 งานเช่ือมแกส 60 

12 1103-1301 งานเช่ือมไฟฟาเบื้องตน 75 

13 1103-1302 งานเช่ือมทอดวยไฟฟา 75 

14 1103-1303 งานเช่ือมไฟฟางานเหล็กแผน 75 

15 1103-1304 งานเช่ือมมกิ/แม็ก 75 

16 1103-1305 งานเช่ือมงานผลิตภัณฑ 75 

17 1103-1306 งานตัดแกสดวยโปรแกรมคอมพิวเตอร 75 

18 1103-1307 งานประกอบผลิตภัณฑงานกระจก 75 
19 1103-1308 งานประกอบผลิตภัณฑอลมูิเนียม 75 

20 1103-1309 งานเขียนแบบงานทอสุขาภิบาลและการประมาณ
ราคา 

75 

21 1103-1310  งานซอมบํารุงรักษาปมนํ้าแบบใบพัด 75 

22 1103-1311 งานเช่ือมซอมบํารุง 90 

23 1103-1312 งานประกอบอลมูิเนียมในอาคาร 90 

24 1103-1501 งานระบบทอระบายอากาศ 150 

25 1103-1502 งานหลออลูมิเนียม Alloy 150 



 
 

สาขาวิชาชางเชื่อมโลหะ 
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สาขาวิชาชางเชื่อมโลหะ 

 
หลักสูตรวิชาชีพระยะส้ัน ประเภทวิชาอุตสาหกรรม 

สาขาวิชาชางเช่ือมโลหะ กลุมวิชางานชางเช่ือมโลหะ 

1103-1101 งานดดัทอสแตนเลส 24 ช่ัวโมง 

สมรรถนะของหลักสูตร 

1. แสดงความรูเกี่ยวกับหลกัการดัดทอสแตนเลสดวยเครือ่งดัด 
2. ดัดทอสแตนเลสดวยเครื่องดัดตามแบบงาน 

คําอธิบายของหลักสูตร 

ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับหลักความปลอดภัย กระบวนการดัดทอ เครื่องมืออุปกรณเทคนิควิธีการ
ดัดและมาตรฐานของสแตนเลสแตละชนิด การดัดทอมุม 45 องศา 90 องศา 120 องศา และแบบ
ผสมผสาน ตลอดจนปฏิบัติงานดวยความรับผิดชอบและปลอดภัยมีการวางแผนในเชิงธุรกิจ 

เน้ือหาสาระ 

หนวยท่ี ชื่อหนวย-หัวขอการฝกอบรม 

1 ความรูเกี่ยวกับสแตนเลสและการดัดทอสแตนเลสดวยเครื่องดัด 
1. ความรูเกี่ยวกับสแตนเลส 
2. การดัดทอสแตนเลสดวยเครื่องดัด 
3. อธิบายการใชเครือ่งมอือุปกรณ ตลอดจนเทคนิควิธีการดัดทอไดตามกําหนด 

2 งานดัดทอสแตนเลส 
1. ดัดทอสแตนเลสมุม 45 องศา 
2. ดัดทอสแตนเลสมุม 90 องศา 
3. ดัดทอสแตนเลสมุม 120 องศา 
4. ดัดทอสแตนเลสแบบผสมผสาน 

3 งานคํานวณคาบริการ 
1. การคํานวณตนทุนและคาบริการ 
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สาขาวิชาชางเชื่อมโลหะ 

การวัดและประเมินผล 

ท่ี แนวทางการประเมิน เครื่องมือประเมิน เกณฑการประเมิน 
1 
2 

ตรวจสอบกระบวนการปฏิบัติงาน 
ตรวจสอบผลงาน/ช้ินงาน 

แบบประเมินการ
ปฏิบัติงาน 
แบบประเมินผลงาน 

40 
60 

รวม 100 

เครื่องมือ วัสดุ อุปกรณ   

1. เครื่องดัดทอ 
2. คีมล็อก 
3. ตลับเมตร 
4. บรรทัดเหลก็ขนาด 30 ซ.ม. 
5. เหล็กขีด 

6. เครื่องตัดไฟเบอรขนาด  14 น้ิว 

7. เครื่องเจียรนัย ขนาด  4 น้ิว 
8. ฉากตายใหญ 
9. ฉากวัดมุม 

เอกสารประกอบการฝกอบรมและแหลงเรยีนรู 

ท่ี รายการ 
1 เอกสารประกอบการฝกอบรม 

- ทรงวุฒิ เสมาคํา. 2550. งานทอ.กรุงเทพฯ :บจก. เอมพันธ. 

2 แหลงเรียนรู 
- หองปฏิบัติการชางเช่ือมโลหะ 
- สถานประกอบการธุรกิจงานดัดทอสแตนเลส 

พ้ืนความรูและคุณสมบัติผูเขารับการฝกอบรม  

 ไมระบุพื้นความรูและคุณสมบัติผูเขารับการฝกอบรม
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สาขาวิชาชางเชื่อมโลหะ 

 
หลักสูตรวิชาชีพระยะส้ัน ประเภทวิชาอุตสาหกรรม 

สาขาวิชาชางเช่ือมโลหะ กลุมวิชางานชางเช่ือมโลหะ 

1103-1102 งานชุบเคลอืบผิวโลหะดวยไฟฟา 30 ช่ัวโมง 

สมรรถนะของหลักสูตร 

1. แสดงความรูเกี่ยวกับหลกัการและวิธีการชุบเคลือบผิวดวยไฟฟา 
2. เลือก เตรียม ใช บํารงุรักษาวัสดุ อปุกรณ เครื่องมือที่ใชในงานชุบเคลอืบผิวโลหะดวยไฟฟา 
3. ชุบเคลือบผิวโลหะชนิดตาง ๆ  ดวยไฟฟา 

คําอธิบายของหลักสูตร 

 ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับหลักการและวิธีการชุบโครเมี่ยม การชุบทอง การชุบทองเหลือง ความ
ปลอดภัยในการชุบ เครื่องมืออุปกรณและวัสดุในงานชุบเคลือบผิว การผสมและการปรับปรุงนํ้ายาชุบ 
การแกไขขอบกพรองในการชุบ การคิดราคางานชุบการเตรียมลอขัด การขัดและทําความสะอาดช้ินงาน 
การชุบเคลือบผิวทองแดง นิเกิลโครเมี่ยม ทอง ทองเหลือง การตรวจนํ้ายาชุบ การตรวจสอบงานชุบ          
มีกิจนิสัยการทํางานที่ดีมีระเบียบในการทํางานโดยนอมนําหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกตใช 

เน้ือหาสาระ 

หนวยท่ี ชื่อหนวย-หัวขอการฝกอบรม 

1 หลักการและวิธีการชุบเคลือบผิวดวยไฟฟา และความปลอดภัยในการชุบเคลอืบผิว 
1. หลักการชุบโครเมี่ยม 
2. หลักการชุบทอง 
3. หลักการชุบทองเหลือง 
4. หลักความปลอดภัยในปฏิบัติงานชุบเคลือบผิวโลหะตามหลกัอาชีวอนามัย 

2 งานเลอืกเครื่องมือ อุปกรณ ตรวจจนนํ้ายาที่ในการชุบ และเตรียมงานชุบเคลือบผิวดวยไฟฟา 
1. การเลือกใชเครื่องมือ อุปกรณ ที่ในการชุบเคลือบผิวโลหะไดถูกตอง 
2. การเลือกใชนํ้ายา ที่ในการชุบเคลอืบผิวโลหะไดถูกตอง เหมาะสมกบักระบวนการ

ชุบเคลือบผิว 
3. การเตรียมงานชุบเคลอืบผิวดวยไฟฟาไดถูกตองตามมาตรฐาน 

3 งานชุบเคลอืบผิวโลหะดวยวัสดุชุบเคลือบชนิดตาง ๆ  
1. การชุบโครเมี่ยม 
2. การชุบทอง 
3. การชุบทองเหลอืง 
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สาขาวิชาชางเชื่อมโลหะ 

หนวยท่ี ชื่อหนวย-หัวขอการฝกอบรม 

4 การแกไขขอบกพรองในการชุบเคลือบผิวโลหะ 
1. การวิเคราะหขอบกพรองในช้ินงานการชุบเคลือบผิวโลหะ 
2. การกําหนดแนวทางแกไขและการปองกันความบกพรองในช้ินงานการชุบเคลือบผิว

โลหะไดถูกตอง 
5 วางแผนการชุบเคลือบผิวโลหะในเชิงธุรกิจ 

1. วางแผนการตลาด คํานวณตนทุนและคาบริการ การบรกิาร สภาพแหลงทรัพยากร 

การวัดและประเมินผล 

ท่ี แนวทางการประเมิน เครื่องมือประเมิน เกณฑการประเมิน 
1 
2 
3 

ทดสอบความรูกอนการฝกอบรม 
ตรวจสอบกระบวนการปฏิบัติงาน 
ตรวจสอบผลงาน/ช้ินงาน 

แบบทดสอบ/แบบสัมภาษณ 
แบบประเมินการปฏิบัติงาน 
แบบประเมินผลงาน 

20 
40 
40 

รวม 100 

เครื่องมือ วัสดุ อุปกรณ   

1. ชุดเครื่องชุบเคลือบผิวดวยไฟฟาพรอมอปุกรณ 
2. ถุงขอมือยางพเิศษแบบยาว 
3. ชุดเครื่องขัดผิวพรอมอุปกรณ 
4. คีมจบัช้ินงานดามยาว 
5. ชุดนํ้ายาชุบเคลือบผิวโลหะชนิดตาง ๆ  
6. ชุดนํ้ายาทําความสะอาดผิวโลหะ 
7. ชุดอุปกรณตกแตงผิวโลหะ 

เอกสารประกอบการฝกอบรมและแหลงเรยีนรู 

ท่ี รายการ 
1 เอกสารประกอบการฝกอบรม 

- สมบรูณ เต็งหงษเจรญิ. 2547. งานชุบเคลอืบผิวผลิตภัณฑโลหะ. กรุงเทพฯ : บจก. 
ศูนยสงเสรมิวิชาการ. 

2 แหลงเรียนรู 
- หองปฏิบัติการอบชุบเคลือบผิวโลหะ 
- สถานประกอบการธุรกิจงานชุบเคลือบผิวผลิตภัณฑโลหะ(ชุบโครเมี่อม  

ชุบทองชุบเงิน) 

พ้ืนความรูและคุณสมบัติผูเขารับการฝกอบรม 

มีความรูและมีทักษะพื้นฐานการปฏิบัติงานชุบเคลือบผิวโลหะเบื้องตน 
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สาขาวิชาชางเชื่อมโลหะ 

 
หลักสูตรวิชาชีพระยะส้ัน ประเภทวิชาอุตสาหกรรม 

สาขาวิชาชางเช่ือมโลหะ กลุมวิชางานชางเช่ือมโลหะ 

1103-1103 งานเช่ือมพลาสตกิ 30 ช่ัวโมง 

สมรรถนะของหลักสูตร 

1. แสดงความรูเกี่ยวกับหลกัการและวิธีการเช่ือมพลาสติก 
2. เลือก เตรียม ใช และบํารุงรักษาเครื่องมือ วัสดุ อุปกรณการเช่ือมพลาสติก 
3. เช่ือมพลาสติก งานบาง งานหนา 
4. เช่ือมพลาสติก PVC, PP, PB 

คําอธิบายของหลักสูตร 

ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับหลักการและวิธีการเช่ือมพลาสติกเลือก เตรียม ใช และบํารุงรักษา
เครื่องมือ วัสดุ อุปกรณการเช่ือมพลาสติก การเช่ือมพลาสติก งานบาง งานหนา การเช่ือมพลาสติก 
PVC, PP, PB และวางแผนการเช่ือมพลาสติกในเชิงธุรกิจ ตลอดจนปฏิบัติงานดวยความรับผิดชอบและ
ปลอดภัยโดยนอมนําหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกตใช 

เน้ือหาสาระ 

หนวยท่ี ชื่อหนวย-หัวขอการฝกอบรม 

1 หลักการและวิธีการเช่ือมพลาสติก 
1. การเลือก เตรียม ใช วัสดุ อุปกรณการเช่ือมพลาสติก 
2. ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับการเช่ือมพลาสติก 
3. การบํารุงรักษาเครือ่งมอื อุปกรณการเช่ือมพลาสติก 

2 งานเช่ือมพลาสติกตามขนาด 
1. งานเช่ือมพลาสติกหนา 
2. งานเช่ือมพลาสติกบาง 

3 งานเช่ือมพลาสติกชนิดตาง ๆ  
1. งานเช่ือมพลาสติก PVC 
2. งานเช่ือมพลาสติก PP 
3. งานเช่ือมพลาสติก PB 

4 การคํานวณราคาคาบริการ 
1. คํานวณตนทุนและคาบริการ การบริการ  
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สาขาวิชาชางเชื่อมโลหะ 

การวัดและประเมินผล 

ท่ี แนวทางการประเมิน เครื่องมือประเมิน เกณฑการประเมิน 
1 
2 

ตรวจสอบกระบวนการปฏิบัติงาน 
ตรวจสอบผลงาน/ช้ินงาน 

แบบประเมินการปฏิบัติงาน 
แบบประเมินผลงาน 

40 
60 

รวม 100 

เครื่องมือ วัสดุ อุปกรณ   

8. ชุดเครื่องเช่ือมพลาสติกพรอมอุปกรณ 
9. ลวดเช่ือมพลาสติกชนิดตาง ๆ  
10. ถุงมือหนังอยางดี/ผาปดจมูก 
11. แปรงทําความสะอาด 
12. ตะไบ, กระดาษทราย 
13. ทอพลาสติกชนิด PVC, PP, PB 
14. คีมปากผสมขนาด 6 น้ิว 
15. คีมปากขยาย ขนาด 8 น้ิว 

เอกสารประกอบการฝกอบรมและแหลงเรยีนรู 

ท่ี รายการ 
1 เอกสารประกอบการฝกอบรม 

- ประภาส เกตุไทย. 2003. งานเชื่อมโลหะ 2-3-4.กรุงเทพฯ :บจก. สกายบุค. 
2 แหลงเรียนรู 

- หองปฏิบัติการชางเช่ือมโลหะพลาสติก 
- สถานประกอบการธุรกิจงานเช่ือมผลิตภัณฑพลาสติก 

พ้ืนความรูและคุณสมบัติผูเขารับการฝกอบรม  

 ไมจํากัดพื้นความรูและคุณสมบัติผูเขารบัการฝกอบรม 
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สาขาวิชาชางเชื่อมโลหะ 

 
หลักสูตรวิชาชีพระยะส้ัน ประเภทวิชาอุตสาหกรรม 

สาขาวิชาชางเช่ือมโลหะ กลุมวิชางานชางเช่ือมโลหะ 

1103-1104 งานเช่ือมทอดวยแกส 30 ช่ัวโมง 

สมรรถนะของหลักสูตร 

1. แสดงความรูเกี่ยวกบัหลกัการเช่ือมและการตัดทอดวยแกส 
2. เลือก เตรียม ใชและบํารงุรักษาเครื่องมือ ชุดเช่ือมแกสและอุปกรณการเช่ือมและการตัดทอ

ดวยแกส 
3. เช่ือมทอกลมเหล็กกลาดวยแกสรอยตอชน ตอตัวทีในตําแหนงทา 1G, 2G และ 5G ตามแบบ

ที่กําหนด 

คําอธิบายของหลักสูตร 

 ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับหลักการเช่ือมและตัดทอดวยแกส มาตรฐานของเหล็กกลา ตลอดจน
สัญลักษณในงานเช่ือม การเช่ือมแกสรอยตอชน ตอตัวที และเช่ือมทอตอชน ในตําแหนงทาราบ           
ทาขนานนอน (ทาระดับ) ทาต้ังและทาเหนือศีรษะตลอดจนการตัดโลหะดวยแกส มีกิจนิสัยการ
ปฏิบัติงานที่ ดีดวยความรับผิดชอบและปลอดภัย โดยนอมนําหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมา
ประยุกตใช 

เน้ือหาสาระ 

หนวยท่ี ชื่อหนวย-หัวขอการฝกอบรม 

1 งานเลอืก เตรียม ใชและบํารุงรกัษาเครือ่งมือ ชุดเช่ือมแกส ชุดตัดแกสพรอมอุปกรณการ 
ใชงาน 

1. การเลือก เตรียม ใชและบํารุงรักษาเครื่องมือ ชุดเช่ือมแกส ชุดตัดแกสพรอม
อุปกรณ การใชงาน 

2. การเลือกใชวัสดุงานเช่ือมและลวดเช่ือมแกส 
2 หลักการ วิธีการเช่ือมทอและการตัดทอดวยแกส 

1. หลักการ วิธีการเช่ือมทอกลมเหล็กกลาดวยแกส 
2. หลักการ วิธีการตัดทอกลมเหล็กกลาดวยแกส 
3. มาตรฐานและสญัลักษณงานเช่ือมตามมาตรฐาน AWS 
4. ชนิดรอยตอและตําแหนงทาเช่ือมงานเช่ือมแกส 
5. เทคนิคการปฎิบัติงานเช่ือมแกส 
6. ความปลอดภัยในการปฎิบัติงานเช่ือมทอและการตัดทอดวยแกสตามหลักการ 

 อาชีวอนามัย 
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สาขาวิชาชางเชื่อมโลหะ 

 

หนวยท่ี ชื่อหนวย-หัวขอการฝกอบรม 

3 งานเช่ือมแกสรอยตอชน ตอตัวที ในตําแหนงทาราบ ทาขนานนอน (ทาระดับ) ทาต้ังและ
ทาเหนือศีรษะ 

1. เช่ือมเหลก็แผนดวยแกส รอยตอชน ตอตัวที ในตําแหนงทาราบ ทาขนานนอน    
(ทาระดับ) ทาต้ังและทาเหนือศีรษะ 

4 งานเช่ือมประกอบรอยตอทอดวยการเช่ือมแกสบากหนางานในตําแหนง 1G,2G และ 5G
ตามแบบกําหนด 

1. การเตรียมรอยตอทอบากหนางานในตําแหนง 1G,2G และ5Gตามแบบที่กําหนด 
2. การเช่ือมประกอบรอยตอทอบากหนางานในตําแหนง 1G,2G และ 5G ตามแบบที่

กําหนด 
5 งานเช่ือมทอบากหนางานดวยการเช่ือมแกสในตําแหนง 1G,2G และ5Gตามแบบกําหนด 

1. การเช่ือมแนวซมึลกึรอยตอทอบากหนางานในตําแหนง 1G,2G และ 5G ตามแบบ
ที่กําหนด 

2. การเช่ือมแนวทบัหนารอยตอทอบากหนางานในตําแหนง 1G,2G และ 5G ตาม
แบบที่กําหนด 

6 งานตัดโลหะดวยแกส 
1. งานตัดโลหะแผนดวยแกสตามแบบที่กําหนด 
2. งานตัดทอดวยแกสตามแบบทีก่ําหนด 

การวัดและประเมินผล 

ท่ี แนวทางการประเมิน เครื่องมือประเมิน เกณฑการประเมิน 
1 
2 
3 

ทดสอบความรูกอนการฝกอบรม 
ตรวจสอบกระบวนการปฏิบัติงาน 
ตรวจสอบผลงาน/ช้ินงาน 

แบบทดสอบ 
แบบประเมินการ
ปฏิบัติงาน 
แบบประเมินผลงาน 

20 
40 
40 

รวม 100 

เครื่องมือ วัสดุ อุปกรณ   

1. ชุดปฎิบัติงานเช่ือมแกสออกซิอะเซทิลีนพรอมอุปกรณ 
2. ชุดปฎิบัติงานตัดแกสออกซอิะเซทิลีนพรอมอุปกรณ 
3. อุปกรณพืน้ฐานงานเช่ือมแกส 
4. แกสออกซิเจน แกสอะเซทิลีน 
5. อุปกรณชุดตัดบากหนางานดวยแกส 
6. ลวดเช่ือมแกส ขนาด 2.6 ม.ม.และขนาด 3.2 ม.ม. 
7. แปรงลวด คีมจับงานรอนดามยาว 
8. ทอเหล็ก ขนาดตาง ๆ  



197 
 

สาขาวิชาชางเชื่อมโลหะ 

เอกสารประกอบการฝกอบรมและแหลงเรยีนรู 

ท่ี รายการ 
1 เอกสารประกอบการฝกอบรม 

- ประทีป ระงับทุกข. 2547. งานเชื่อมโลหะ 1.กรุงเทพฯ :บจก. เอมพันธ. 
- ภาณุวัฒน หนูกิจ . 2557. งานเชื่อมโลหะเบ้ืองตน. กรุงเทพฯ :บจก. แม็คเอ็นดู

เคช่ัน. 
2 แหลงเรียนรู 

- หองปฏิบัติการเช่ือมแกส 
- สถานประกอบการธุรกิจงานเช่ือมทอและตัดทอดวยแกส 

พ้ืนความรูและคุณสมบัติผูเขารับการฝกอบรม  

มีความรูและมีทักษะพื้นฐานการปฎิบัติงานเช่ือมแกสเบื้องตน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

สาขาวิชาชางเชื่อมโลหะ 
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สาขาวิชาชางเชื่อมโลหะ 

 
หลักสูตรวิชาชีพระยะส้ัน ประเภทวิชาอุตสาหกรรม 

สาขาวิชาชางเช่ือมโลหะ กลุมวิชางานชางเช่ือมโลหะ 

1103-1105 งานเช่ือมสแตนเลสดวยเครื่องเช่ือม Inverter 30 ช่ัวโมง 

สมรรถนะของหลักสูตร 

1. แสดงความรูเกี่ยวกบัหลกัการเช่ือมสแตนเลสดวยเครื่องเช่ือม Inverter  
2. เลือก เตรียม ใชและบํารงุรักษาเครื่องมือการเช่ือมสแตนเลสดวยเครื่องเช่ือม Inverter 
3. เช่ือมผลิตภัณฑสแตนเลสดวยลวดเช่ือมหุมฟลกชตามแบบทีก่ําหนด 

คําอธิบายของหลักสูตร 

 ศึกษาและปฏิบัติหลักการเช่ือม สแตนเลส ดวยเครื่องเช่ือม Inverter เลือกเตรียม ใชและ
บํารุงรักษาเครื่องมือ การเช่ือมสแตนเลสดวยเครื่องเช่ือม Inverter เช่ือมผลิตภัณฑสแตนเลสดวยลวด
เช่ือมหุมฟลกซ วางแผนการเช่ือมผลิตภัณฑสแตนเลสดวยเครื่องเช่ือม Inverter ในเชิงธุรกิจ 

เน้ือหาสาระ 

หนวยท่ี ชื่อหนวย-หัวขอการฝกอบรม 

1 การเตรียม วัสดุ อุปกรณ และการบํารุงรักษา การเช่ือมสแตนเลสดวยเครื่องเช่ือม Inverter 
1. การใชวัสดุ อุปกรณ การเช่ือม สแตนเลส ดวยเครื่องเช่ือม Inverter 
2. การบํารุงรักษา วัสดุ และอุปกรณ 

2 การเช่ือมสแตนเลสดวยเครื่องเช่ือม Inverter 
1. การเช่ือมผลิตภัณฑสแตนเลสดวยลวดเช่ือมหุมฟลกซ 
2. เทคนิคการเช่ือม ลวดเช่ือมสแตนเลสหุมฟลกซดวยเครื่องเช่ือม Inverter 
3. ขอดี - ขอเสีย ของการเช่ือมสแตนเลสดวยเครื่องเช่ือม Inverter 

3 การวางแผน การเช่ือมสแตนเลสดวยเครื่องเช่ือม Inverter ในเชิงธุรกจิ 
1. ผลิตภัณฑสแตนเลสสําหรับงานเช่ือมดวยเครื่องเช่ือม Inverter 
2. การประมาณราคางาน 
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สาขาวิชาชางเชื่อมโลหะ 

การวัดและประเมินผล 

ท่ี แนวทางการประเมิน เครื่องมือประเมิน เกณฑการประเมิน 

1 
2 
3 

ทดสอบความรูกอนการฝกอบรม 
ตรวจสอบกระบวนการปฏิบัติงาน 
ตรวจสอบผลงาน 

แบบทดสอบ 
แบบประเมินการปฏิบัติงาน 
แบบประเมินผลงาน 

20 
40 
40 

รวม 100 

เครื่องมือ วัสดุ อุปกรณ 

1. เครื่องเช่ือม Inverter 200 Amps 
2. ลวดเช่ือมสแตนเลสหุมฟลกซ 
3. หนากากเช่ือม 
4. ถุงมือหนัง 
5. คอนเคาะสแลก 
6. แปรงลวด 
7. ตลับเมตร 
8. ฉาก 
9. สแตนเลสรูปพรรณสําหรับฝก 

เอกสารประกอบการฝกอบรมและแหลงเรยีนรู 

ท่ี รายการ 
1 เอกสารประกอบการฝกอบรม 

- ประภาส เกตุไทย 2003, งานเชื่อมโลหะ : 2-3-4. กรุงเทพ ฯ. หจก.สกายบุก. 
- www.siamstainless.com 

2 แหลงเรียนรู 
- แผนกวิชาชางเช่ือมโลหะ 
- รานผลิตภัณฑสแตนเลส 
- Internet 

พ้ืนความรูและคุณสมบัติผูเขารับการฝกอบรม 

1. มีพื้นฐานดานงานเช่ือมไฟฟาดวยลวดเช่ือมหุมฟลกซ 
2. อายุอยูระหวาง 18 - 60 ป 
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สาขาวิชาชางเชื่อมโลหะ 

 
หลักสูตรวิชาชีพระยะส้ัน ประเภทวิชาอุตสาหกรรม 

สาขาวิชาชางเช่ือมโลหะ กลุมวิชางานชางเช่ือมโลหะ 

1103-1106 งานพนส ี 30 ช่ัวโมง 

สมรรถนะของหลักสูตร 

1. แสดงความรูเกี่ยวกบัหลกัการพนสกีารแกไขขอบกพรองงานส ี
2. พนสีแลคเกอรและส ีอีนาเมลตามที่กําหนด 

คําอธิบายของหลักสูตร 

 ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับการจําแนกชนิดของสีอุตสาหกรรม ศึกษาคุณสมบัติของสีแลคเกอร             
สีอีนาเมล การใชตัวทําลาย การทํางานของการพนสีชนิดตาง ๆ เทคนิคการพนสี การแกไขขอบกพรอง
งานสี การเตรียมพื้นการพนสีพื้น การพนสีทับหนา สีแลคเกอรและสีอีนาเมล ปฏิบัติงานดวยความ
รับผิดชอบและปลอดภัย วางแผนการพนสีในเชิงธุรกิจ 

เน้ือหาสาระ 

หนวยท่ี ชื่อหนวย-หัวขอการฝกอบรม 

1 เครื่องมือและอุปกรณงานส ี
1. เครื่องมือเคาะข้ึนรูป 
2. เครื่องอัดอากาศและอุปกรณปรับความดันใชงาน 
3. หลักการทํางานของการพื้นสีชนิดของการพนส ี

2 การขัดเตรียมผิวงาน 
1. วัสดุขัดเตรียมผิวงาน 
2. การเลือกกระดาษทราย 
3. ประเภทเครื่องจัดกระดาษทรายและเทคนิคการขัดดวยเครื่องขัดกระดาษทราย 

3 การพนสีแลคเกอรและสีอีนาเมล 
1. ชนิดของสีประเภทตาง ๆ  
2. เทคนิคการผสมส ี
3. เทคนิคการพนส ี
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สาขาวิชาชางเชื่อมโลหะ 

การวัดและประเมินผล 

ท่ี แนวทางการประเมิน เครื่องมือประเมิน 
เกณฑการ
ประเมิน 

1 
2 
3 

ทดสอบความรูกอนการฝกอบรม 
ตรวจสอบกระบวนการปฏิบัติงาน 
ตรวจสอบผลงาน 

แบบทดสอบ 
แบบประเมินการปฏิบัติงาน 
แบบประเมินผลงาน 

10 
40 
50 

รวม 100 

เครื่องมือ วัสดุ อุปกรณ 

1. ปมลม 1/2 แรงมา  
2. กาพนสี  
3. อุปกรณพืน้ฐานงานสี  
4. สายลมพนส ี 

เอกสารประกอบการฝกอบรมและแหลงเรยีนรู 

ท่ี รายการ 
1 
 

เอกสารประกอบการฝกอบรม 
- สมชาย วณารักษ. งานสีรถยนต. สํานักพิมพเอมพันธ จํากัด. 
- รศ. อําพล ซี่อตรง. งานสีรถยนต สํานักพิมพศูนยสงเสริมวิชาการ. 

 แหลงเรียนรู 
- อูพนสรีถยนต 
- Internet 

พ้ืนความรูและคุณสมบัติผูเขารับการฝกอบรม 

 มีความรูพื้นฐานเกี่ยวกับการพนส ี
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สาขาวิชาชางเชื่อมโลหะ 

 
หลักสูตรวิชาชีพระยะส้ัน ประเภทวิชาอุตสาหกรรม 

สาขาวิชาชางเช่ือมโลหะ กลุมวิชางานชางเช่ือมโลหะ 

1103-1107 งานมุงลวดอลูมิเนียม 30 ช่ัวโมง 

สมรรถนะของหลักสูตร 

1. แสดงความรูเกี่ยวกับหลกัการประกอบและติดต้ังมุงลวดอลมูิเนียม 
2. เลือก เตรียม ใชและบํารงุรักษาเครื่องมือ เครื่องจักรและวัสดุอุปกรณการทํามุงลวด 
3. ประกอบและติดต้ังมุงลวดตามรูปแบบทีก่ําหนด 

คําอธิบายของหลักสูตร 

 ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับการเลอืก เตรียม ใชและบํารุงรักษาเครื่องมือ เครื่องจักรและวัสดุอุปกรณ 
การวัดและการตัดมุงลวดอลูมิเนียมและกรอบอลูมิเนียม การเจาะ ยึดและติดต้ังมุงลวดอลูมิเนียมแบบ
บานสวิงและแบบบานเลื่อน การประกอบและติดต้ังมุงลวดอลูมิเนียมในเชิงธุรกิจ 

เน้ือหาสาระ 

หนวยท่ี ชื่อหนวย-หัวขอการฝกอบรม 

1 งานเลอืก เตรียม ใชและบํารุงรกัษาเครือ่งมือ เครื่องจักรและวัสดุอุปกรณในงานประกอบ
และติดต้ังมุงลวดอลูมิเนียม 

1. การเลือก เตรียม ใชและบํารุงรักษาเครื่องมือ เครื่องจกัรและวัสดุอุปกรณในการ
ปฏิบัติงาน 

2. การเลือกมุงลวดอลูมเินียมและกรอบมุงลวด 
2 งานวัดและตัดมุงลวดอลมูิเนียม 

1. การวัดมุงลวดอลูมเินียม 
2. การตัดมุงลวดอลมูิเนียม 

3 งานประกอบและติดต้ังมุงลวดอลมูิเนียม 
1. การเจาะ ยึดและติดต้ังมุงลวดอลูมเินียมแบบบานสวิง 
2. การเจาะ ยึดและติดต้ังมุงลวดอลูมเินียมแบบบานเลื่อน 

4 งานประกอบและติดต้ังมุงลวดอลมูิเนียมเชิงธุรกจิ 
1. การคิดคํานวณตนทุนและคาบรกิาร 
2. การวางแผนและดําเนินธุรกิจประกอบและติดต้ังมุงลวดอลูมเินียม 

 



204 
 

สาขาวิชาชางเชื่อมโลหะ 

การวัดและประเมินผล 

ท่ี แนวทางการประเมิน เครื่องมือประเมิน เกณฑการประเมิน 
1 
2 
3 

ทดสอบความรูกอนการฝกอบรม 
ตรวจสอบกระบวนการปฏิบัติงาน 
ตรวจสอบผลงาน 

แบบสมัภาษณ 
แบบประเมินการปฏิบัติงาน 
แบบประเมินผลงาน 

10 
40 
50 

รวม 100 

เครื่องมือ วัสดุ อุปกรณ   

1. สวานมือไฟฟา 
2. คีมยํ้าหมุด 
3. ลูกกลิ้ง 
4. คอนยาง 
5. กรรไกรตัดตรง 
6. ไขควงปากแบนไขควงปากแฉก 
7. ตะไบละเอียด ขนาด 12 น้ิว 
8. เลื่อยมือ 
9. เลื่อยวงเดือนตัดอลูมิเนียม 
10. คัตเตอร 
11. ไมเน้ือแข็ง ขนาด 1x2x5 น้ิว (สําหรับตีเสนยางอัด) 

เอกสารประกอบการฝกอบรมและแหลงเรยีนรู 

ท่ี รายการ 
1 
 

เอกสารประกอบการฝกอบรม 
- ธนิต อาภารณรัตน. 2545. เทคนิคงานอลูมิเนียม.กรงุเทพฯ :บจก. สกายบุค. 
- โฮมแอนดเดคคอเรช่ัน. 2557. มุงลวด คืออะไร มาทําความรูจักกอนติดต้ังกันเถอะ. 

[เอกสารออนไลน] เขาถึงไดจาก http://home.kapook.com/view82233.html. 
(วันที่คนขอมูล: 13 กุมภาพันธ 2557). 

2 แหลงเรียนรู 
- หองปฏิบัติการชางเช่ือมโลหะ 
- รานจําหนาย ประกอบ ติดต้ังมุงลวด 

พ้ืนความรูและคุณสมบัติผูเขารับการฝกอบรม 

 มีความรูพื้นฐานเกี่ยวกับอลูมเินียม 
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สาขาวิชาชางเชื่อมโลหะ 

 
หลักสูตรวิชาชีพระยะส้ัน ประเภทวิชาอุตสาหกรรม 

สาขาวิชาชางเช่ือมโลหะ กลุมวิชางานชางเช่ือมโลหะ 

1103-1108 งานวิเคราะหวัสดุทางโลหะวิทยา 30 ช่ัวโมง 

สมรรถนะของหลักสูตร 

1. แสดงความรูเกี่ยวกับหลกัการวิเคราะหวัสดุทางโลหะวิทยา 
2. เลือก เตรียมใชและบํารุงรักษาเครือ่งมอื วัสดุอุปกรณทางโลหะวิทยา 
3. สองกลองจลุทรรศน วิเคราะหสวนผสมโลหะตามขอกําหนด 

คําอธิบายของหลักสูตร 

 ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับหลักการวิเคราะหโลหะ วัสดุทางโลหะวิทยา การเลือก เตรียมใชและ
บํารุงรักษาเครื่องมือ ขัด ปดเงาโลหะ สองกลองจุลทรรศน วิเคราะหสวนผสมของโลหะ เพื่อวางแผน 
การวิเคราะหวัสดุ เพื่อใชงานอุตสาหกรรม 

เน้ือหาสาระ 

หนวยท่ี ชื่อหนวย-หัวขอการฝกอบรม 

1 การเลือก เตรียมใชและการบํารงุรักษาเครื่องมือ วัสดุ อุปกรณทางโลหะวิทยา 
1. เครื่องมือ วัสดุ อุปกรณในการวิเคราะหวัสดุโลหะวิทยา 
2. การใชและการบํารุงรักษาวัสดุ อุปกรณ 

2 การเตรียมโลหะ การวิเคราะหโลหะ วัสดุทางโลหะวิทยา 
1. การขัด ปดเงา ใสนํ้ายา โลหะชนิดตาง ๆ  
2. การสองกลองจลุทรรศน 
3. การวิเคราะหสวนผสมของโลหะ 

3 การวิเคราะหโลหะ เพื่อใชในงานอุตสาหกรรม 
1. การวิเคราะหสวนผสมของโลหะ 
2. การวิเคราะหคุณสมบัติของโลหะ 
3. การวางแผนวิเคราะหโลหะเพื่อใชในงานอุตสาหกรรม 
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สาขาวิชาชางเชื่อมโลหะ 

การวัดและประเมินผล 

ท่ี แนวทางการประเมิน เครื่องมือประเมิน 
เกณฑการ
ประเมิน 

1 
2 
3 

ทดสอบความรูกอนและหลงัการฝกอบรม 
ตรวจสอบกระบวนการปฏิบัติงาน 
ตรวจสอบผลงาน 

แบบทดสอบ 
แบบประเมินการปฏิบัติงาน 
แบบประเมินผลงาน 

20 
40 
40 

รวม 100 

เครื่องมือ วัสดุ อุปกรณ 

1. โลหะตัวอยาง เหล็ก ทองเหลอืง ทองแดง อลูมเินียม สแตนเลส 
2. กระดาษทราย 
3. เครื่องขัดโลหะ 
4. กลองจลุทรรศน 
5. นํ้ายาขัดโลหะ 
6. คอมพิวเตอร 
7. ชุดตัวอยางโลหะรูปพรรณ ที่ใชในงานอุตสาหกรรม 

เอกสารประกอบการฝกอบรมและแหลงเรยีนรู 

ท่ี รายการ 
1 เอกสารประกอบการฝกอบรม 

- ไพโรจน ฐานวิเศษ. โลหะวิทยาเบ้ืองตน. นคราชสีมา. 2521. 
- จงกล รัตสุข. โลหะวิทยาเบ้ืองตนและวัสดุวิศวกรรม. กรงุเทพฯ. : สําหนักพิมพ

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ, 2525. 
2 แหลงเรียนรู 

- หองปฏิบัติการโลหะวิทยา 
- Internet 

พ้ืนความรูและคุณสมบัติผูเขารับการฝกอบรม 

1. มีพื้นฐานความรูดานโลหะวิทยาเบื้องตน 
2. อายุอยูระหวาง 18 - 60 ป 
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สาขาวิชาชางเชื่อมโลหะ 

 
หลักสูตรวิชาชีพระยะส้ัน ประเภทวิชาอุตสาหกรรม 

สาขาวิชาชางเช่ือมโลหะ กลุมวิชางานชางเช่ือมโลหะ 

1103-1109 งานตดัโลหะดวยเครือ่งพลาสมา 30 ช่ัวโมง 

สมรรถนะของหลักสูตร 

1. แสดงความรูเกี่ยวกับหลกัการตัดโลหะดวยเครื่องพลาสมา 
2. เลือก เตรียม ใช และซอมบํารุงรักษาเครื่องมอืตัดโลหะดวยเครื่องพลาสมา 
3. ตัดโลหะชนิดตาง ๆ  ดวยเครื่องตัดพลาสมา 

คําอธิบายของหลักสูตร 

 ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับการเลือก เตรียม ใช และซอมบํารุงรักษาเครื่องมือการตัดโลหะชนิด            
ตาง ๆ  ดวยเครื่องตัดพลาสมา ปฏิบัติงานดวยความปลอดภัย 

เน้ือหาสาระ 

หนวยท่ี ชื่อหนวย-หัวขอการฝกอบรม 

1 การเลือก เตรียม ใช และซอมบํารุงรกัษาเครื่องมือ ตัดโลหะดวยเครื่องพลาสมา 
1. การเลือก เตรียม ใชและซอมบํารุงรักษาเครื่องมือในการปฏิบัติงาน 
2. การประกอบหัวตัดพลาสมา 

2 การตัดโลหะ ชนิด ตาง ๆ  ดวยเครื่องตัดพลาสมา 
1. การตัดเหลก็ชนิดตาง ๆ   
2. การตัดสแตนเลส 
3. การตัดอลมูิเนียม 

3 การปฏิบัติงานตัดโลหะดวยความปลอดภัย 
1. การปองกันไฟฟาซ็อตในการตัด 
2. การใชอุปกรณปองกันอันตรายที่เกิดจากการตัดดวยเครือ่งพลาสมา 
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สาขาวิชาชางเชื่อมโลหะ 

การวัดและประเมินผล 

ท่ี แนวทางการประเมิน เครื่องมือประเมิน 
เกณฑการ
ประเมิน 

1 
2 
3 

ทดสอบความรูกอนการฝกอบรม 
ตรวจสอบกระบวนการปฏิบัติงาน 
ตรวจสอบผลงาน 

แบบสมัภาษณ 
แบบประเมินการ
ปฏิบัติงาน 
แบบประเมินผลงาน 

10 
40 
50 

รวม 100 

เครื่องมือ วัสดุ อุปกรณ 

1. เครื่องตัดพลาสมา 
2. ชุดหัวตัดขนาดตาง ๆ   
3. ชุดทําความสะอาดหัวตัด 
4. หนากากปองกันรังส ี
5. ถุงมือหนัง 
6. ตลับเมตร 
7. ฟุตเหล็ก 
8. เหล็กขีด/ชอลคหิน 

เอกสารประกอบการฝกอบรมและแหลงเรยีนรู 

ท่ี รายการ 
1 เอกสารประกอบการฝกอบรม 

- www.thermal-mech.com/knowledge.php?id=36 
- ประภาส เกตุไทย. 2003. งานเช่ือมโลหะ 4. กรุงเทพฯ. บจก.สกายบุค. 

2 แหลงเรียนรู 
- หองปฏิบัติงานตัดพลาสมา 
- Internet 

พ้ืนความรูและคุณสมบัติผูเขารับการฝกอบรม  

 ไมจํากัดพื้นความรูและคุณสมบัติผูเขารบัการฝกอบรม 
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สาขาวิชาชางเชื่อมโลหะ 

 
หลักสูตรวิชาชีพระยะส้ัน ประเภทวิชาอุตสาหกรรม 

สาขาวิชาชางเช่ือมโลหะ กลุมวิชางานชางเช่ือมโลหะ 

1103-1201 งานเช่ือมเหล็กดดั 30 ช่ัวโมง 

สมรรถนะของหลักสูตร 

1. แสดงความรูเกี่ยวกับหลกัการงานเช่ือมและตัดเหล็ก 
2. ดัดเหลก็ดัดลวดลายตาง ๆ ตามแบบที่กําหนด 
3. ประกอบแบบ Fixture  
4. เช่ือมประกอบ และติดต้ังเหล็กดัดหนาตาง ประตู 

คําอธิบายของหลักสูตร 

 ศึกษาและปฏิบัติในเรื่อง งานถายแบบ แบบคัดลอกลายแบบเช่ือมประกอบการติดต้ัง งานเหล็กดัด 
หนาตาง ประตู รั้ว วัดขนาด ดัด ทําแบบดัด ทําแบบประกอบ เช่ือมรอยประกอบและการติดต้ังเหล็กดัด
หนาตาง ประตูและรั้วบาน การใชเครื่องมือทั่วไปอยางถูกตองและปลอดภัยโดยนอมนําหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกตใช 

เน้ือหาสาระ 

หนวยท่ี ชื่อหนวย-หัวขอการฝกอบรม 

1 การวัดขนาดและถายแบบลวดลายตาง ๆ   
1. การเลือกใชเครื่องมือวัดแบบตาง ๆ   
2. การออกแบบลวดลายเหล็กดัด 

2 การออกแบบประกอบ ตัวจบัยึด Fixture ในงานเหล็กดัด 
1. กรอบเหล็กดัด 
2. การสรางเครื่องมือดัดเหล็กอยางงาย 

3 การเช่ือมประกอบและติดต้ังเหล็กดัดหนาตาง ประตูและรั้ว 
1. การเช่ือมเขามุม 
2. การติดต้ังเหล็กดัด 

4 การประมาณราคาในงานเหล็กดัด 
1. การประมาณราคาตามราคาวัสดุ 
2. การประมาณราคาตามพื้นที่งาน 
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สาขาวิชาชางเชื่อมโลหะ 

การวัดและประเมินผล 

ท่ี แนวทางการประเมิน เครื่องมือประเมิน 
เกณฑการ
ประเมิน 

1 
2 

ตรวจสอบกระบวนการปฏิบัติงาน 
ตรวจสอบผลงาน 

แบบประเมินการปฏิบัติงาน 
แบบประเมินผลงาน 

40 
60 

รวม 100 

เครื่องมือ วัสดุ อุปกรณ 

1. เครื่องเช่ือมไฟฟา  
2. ปากกาจบังาน  
3. ชุดมือจัดดัดเหล็ก  
4. กรรไกรโยก 8 – 10 น้ิว 
5. เครื่องเจียระไน     4 น้ิว  
6. ปมลม  
7. กาพนสี  
8. สวานมือ  
9. คอนหัวกลม  
10. ตะไบ  

เอกสารประกอบการฝกอบรมและแหลงเรยีนรู 

ท่ี รายการ 
1 เอกสารประกอบการฝกอบรม 

- วัชรพงศหงษสุวรรณ.ออกแบบลวดลายเหล็กดัด 2.ซีเอ็ด.  
- สมบรูณ เต็งหงษเจรญิ.หนังสืองานเชื่อมโลหะ 1. 

2 แหลงเรียนรู 
- หองปฏิบัติการเช่ือม 
- You Tube การทําเหล็กดัด 

พ้ืนความรูและคุณสมบัติผูเขารับการฝกอบรม  

ไมจํากัดพื้นความรูและคุณสมบัติผูเขารบัการฝกอบรม 
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สาขาวิชาชางเชื่อมโลหะ 

 
หลักสูตรวิชาชีพระยะส้ัน ประเภทวิชาอุตสาหกรรม 

สาขาวิชาชางเช่ือมโลหะ กลุมวิชางานชางเช่ือมโลหะ 

1103-1202 งานเช่ือมแกส 60 ช่ัวโมง 

สมรรถนะของหลักสูตร 

1. แสดงความรูเกี่ยวกับหลกัการเช่ือมแกสออกซิเจน - อะเซทลิีน ในตําแหนงทาเช่ือมและ
รอยตอแบบตาง ๆ   

2. เลือกใชเครื่องมือ อุปกรณในงานเช่ือมแกส 
3. เช่ือมโลหะดวยแกสในตําแหนงทาเช่ือมตาง ๆ   

คําอธิบายของหลักสูตร 

 ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับหลกัการเช่ือมแกสออกซิเจน - อะเซทิลินเบื้องตน ความปลอดภัย เครื่องมือ
และอุปกรณในงานเช่ือมแกส เทคนิคการเช่ือมในตําแหนงทาเช่ือมตาง ๆ รวมทั้งการประมาณราคางาน
เช่ือมแกสในเชิงธุรกจิ ปฏิบัติงานอยางมีความรับผิดชอบและปลอดภัย 

เน้ือหาสาระ 

หนวยท่ี ชื่อหนวย-หัวขอการฝกอบรม 

1 หลักและวิธีการเช่ือมแกสออกซิเจน - อะเซทลิีน 
1. อธิบายหลกัการและวิธีการเช่ือมแกสออกซิเจน - อะเซทลิิน 
2. ลักษณะรอยตองานเช่ือมแกสชนิดตาง ๆ   

2 การใชเครื่องมือ และอุปกรณในงานเช่ือมแกสออกซิเจน - อะเซทลิีน 
1. การเลือกใชวัสดุ อุปกรณ เครือ่งมอืในงานเช่ือมแกสออกซเิจน - อะเซทลิีน 
2. ความปลอดภัยในการใชอุปกรณในงานเช่ือมแกสออกซิเจน - อะเซทิลีน 

3 การเช่ือมโลหะดวยแกสในตําแหนงทาเช่ือมตาง ๆ   
1. การเช่ือมในตําแหนงทาเช่ือมตาง ๆ  
2. การเช่ือมดวยแกสในตําแหนงรอยตอชนิดตาง ๆ   

4 การวางแผน การประเมินราคา  
1. การสํารวจ ความตองการ สภาพและสถานการณของตลาด 
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สาขาวิชาชางเชื่อมโลหะ 

การวัดและประเมินผล 

ท่ี แนวทางการประเมิน เครื่องมือประเมิน 
เกณฑการ
ประเมิน 

1 
2 

ตรวจสอบกระบวนการปฏิบัติงาน 
ตรวจสอบผลงาน 

แบบประเมินการปฏิบัติงาน 
แบบประเมินผลงาน 

40 
60 

รวม 100 

เครื่องมือ วัสดุ อุปกรณ 

1. ชุดปฏิบัติการเช่ือมแกสออกซเิจน - อะเซทิลีน 
2. โตะปฏิบัติการเช่ือมแกส 
3. ปากกาจบังานพรอมโตะ 
4. เครื่องเจียรนัยไฟฟา      4 น้ิว 
5. กรรไกรโยก 

เอกสารประกอบการฝกอบรมและแหลงเรยีนรู 

ท่ี รายการ 
1 เอกสารประกอบการฝกอบรม 

- อาจารยประทีป ระงับทุกข. งานเช่ือมโลหะ 1.  
- นรัศ ศรีเมฆ , พิชัย โอภาสอนันต. งานเช่ือมและโลหะแผนเบื้อตน.  
- รศ.อําพล ซื่อตรง. งานเช่ือมและโลหะแผนเบือ้งตน.  

 แหลงเรียนรู 
- หองปฏิบัติการเช่ือมโลหะ 
- สถานประกอบการเกี่ยวกับงานเช่ือมดวยแกสออกซิเจน - อะเซทลิีน 

พ้ืนความรูและคุณสมบัติผูเขารับการฝกอบรม  

ไมจํากัดพื้นความรูและคุณสมบัติผูเขารบัการฝกอบรม 
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สาขาวิชาชางเชื่อมโลหะ 

 
หลักสูตรวิชาชีพระยะส้ัน ประเภทวิชาอุตสาหกรรม 

สาขาวิชาชางเช่ือมโลหะ กลุมวิชางานชางเช่ือมโลหะ 

1103-1301 งานเช่ือมไฟฟาเบื้องตน 75 ช่ัวโมง 

สมรรถนะของหลักสูตร 

1. แสดงความรูเกี่ยวกับหลกัและวิธีการเช่ือมไฟฟา กรรมวิธีการเช่ือมไฟฟา 
2. ใชเครื่องมอืและอปุกรณการเช่ือมไฟฟาไดอยางปลอดภัย 
3. เช่ือมโลหะดวยไฟฟาในตําแหนงทาเช่ือมและรอยตอตาง ๆ   

คําอธิบายของหลักสูตร 

 ศึกษาและปฏิบั ติเกี่ยวกับหลักการเช่ือมไฟฟาเบื้องตน  ความปลอดภัยในงานเช่ือมไฟฟา                
การใชเครื่องมืออุปกรณงานเช่ือมไฟฟา การเช่ือมในตําแหนงทาเช่ือมตาง ๆ การเช่ือมไฟฟาเบื้องตน 
การเริ่มตน การอารค การเดินแนวเช่ือม ทาราบ ทาขนานนอน ทาต้ัง และทาเหนือศีรษะ 

เน้ือหาสาระ 

หนวยท่ี ชื่อหนวย-หัวขอการฝกอบรม 

1 หลักการและวิธีการเช่ือมไฟฟาดวยลวดเช่ือมไฟฟา 
1. กรรมวิธีการเช่ือม 
2. องคประกอบของงานเช่ือมไฟฟา 
3. เทคนิคและวิธีการเช่ือมไฟฟาดวยลวดเช่ือมไฟฟา 

2 การใชเครื่องมือ อปุกรณในงานเช่ือมไฟฟา 
1. ความปลอดภัยในการใชเครื่องมือ อุปกรณงานเช่ือมไฟฟา 
2. เครื่องมือและอุปกรณในงานเช่ือมไฟฟา 

3 การเช่ือมโลหะดวยไฟฟาในตําแหนงทาเช่ือมและรอยตาง ๆ   
1. การเริ่มตนการอารค 
2. เทคนิคการเช่ือมไฟฟา ตําแหนงและรอยตอตาง ๆ  
3. การเช่ือมโลหะชนิดตาง ๆ   
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สาขาวิชาชางเชื่อมโลหะ 

การวัดและประเมินผล 

ท่ี แนวทางการประเมิน เครื่องมือประเมิน 
เกณฑการ
ประเมิน 

1 
2 

ตรวจสอบกระบวนการปฏิบัติงาน 
ตรวจสอบผลงาน 

แบบประเมินการปฏิบัติงาน 
แบบประเมินผลงาน 

40 
60 

รวม 100 

เครื่องมือ วัสดุ อุปกรณ 

1. เครื่องเช่ือมไฟฟาระบบ Inverter ขนาด 200 Amps 
2. หนากากเช่ือมชนิดสวมหัว 
3. คีมจับงานรอน  
4. แปรงลวดเหล็ก  
5. คอนเคาะสแลค 
6. ปากกาจบังานพรอมโตะ 
7. ตะไบแบบ ขนาด 12 น้ิว 
8. เครื่องเจียรนัยไฟฟา ขนาด      4 น้ิว 
9. สลักปากแบน 1 น้ิว  
10. คอนหัวกลม 1/2 ปอนด 
11. แวนตานิรภัย 
12. กรรไกรโยก 
13. ทั่งตีเหลก็ 
14. บรรทัดเหลก็ขนาด 30 ซม. 
15. เหล็กขีด 
16. เหล็กตอกนําศูนยและเหลก็ตอกรางแบบ 
17. ฉากเหล็กขนาด 12 น้ิว 
18. ชุดปฏิบัติงานเช่ือมไฟฟา (ถุงมือ, ปลอกแขน, เอื้ยม) 
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สาขาวิชาชางเชื่อมโลหะ 

เอกสารประกอบการฝกอบรมและแหลงเรยีนรู 

ท่ี รายการ 
1 เอกสารประกอบการฝกอบรม 

- อาจารยประทีป ระงับทุกข.งานเชื่อมโลหะ 1. กรุงเทพฯ :หจก. เอมพันธ. 
- นริศ ศรีเมฆ , พิชัย โอภาสอนันต.งานเชื่อมและโลหะแผนเบ้ือตน. 
- รศ.อําพล ซื่อตรง.งานเชื่อมและโลหะแผนเบ้ืองตน. 

2 แหลงเรียนรู 
- หองปฏิบัติการเช่ือมโลหะ 
- สถานประกอบการเกี่ยวกับงานเช่ือมดวยแกสออกซิเจน - อะเซทลิีน 

พ้ืนความรูและคุณสมบัติผูเขารับการฝกอบรม 

ไมจํากัดพื้นความรูและคุณสมบัติผูเขารบัการฝกอบรม 

 



 
 

สาขาวิชาชางเชื่อมโลหะ 
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สาขาวิชาชางเชื่อมโลหะ 

 
หลักสูตรวิชาชีพระยะส้ัน ประเภทวิชาอุตสาหกรรม 

สาขาวิชาชางเช่ือมโลหะ กลุมวิชางานชางเช่ือมโลหะ 

1103-1302 งานเช่ือมทอดวยไฟฟา 75 ช่ัวโมง 

สมรรถนะของหลักสูตร 

1. แสดงความรูเกี่ยวกับหลกัการเช่ือมทอดวยไฟฟา 
2. เลือก เตรียม ใชและบํารงุรักษาเครื่องมือ เครื่องเช่ือมและวัสดุอุปกรณการเช่ือมทอดวยไฟฟา 
3. เช่ือมประกอบรอยตอทอบากหนางานในตําแหนง 1G, 2G และ 5G ตามแบบที่กําหนด 

คําอธิบายของหลักสูตร 

ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับการเช่ือมทอดวยไฟฟา มาตรฐานของทอและขอตอทอ การเช่ือมเดิน
แนวรอบทอและตอชนบากหนางานในตําแหนง 1G, 2G และ 5G ปฏิบัติงานดวยความรับผิดชอบและ
ปลอดภัย 

เน้ือหาสาระ 

หนวยท่ี ชื่อหนวย-หัวขอการฝกอบรม 

1 งานเลอืก เตรียม ใชและบํารุงรกัษาเครือ่งมือ เครื่องเช่ือมและวัสดุอปุกรณการเช่ือมทอดวย
ไฟฟา 

1. การเลือก เตรียม ใชและบํารุงรักษาเครื่องมือ เครื่องเช่ือมและวัสดุอปุกรณการ
เช่ือมทอดวยไฟฟา 

2. การเลือกใชชนิดของรอยตอในงานเช่ือมและลวดเช่ือม 
2 งานเช่ือมประกอบรอยตอทอบากหนางานในตําแหนง 1G, 2G และ 5G ตามแบบที่กําหนด 

1. การเตรียมรอยตอทอบากหนางานในตําแหนง 1G, 2G และ 5G ตามแบบที่กําหนด 
2. การเช่ือมประกอบรอยตอทอบากหนางานในตําแหนง 1G, 2G และ 5G ตามแบบที่

กําหนด 
3 งานเช่ือมทอบากหนางานในตําแหนง 1G, 2G และ 5G ตามแบบที่กําหนด 

1. การเช่ือมแนวซมึลกึรอยตอทอบากหนางานในตําแหนง 1G, 2G และ 5G ตามแบบ
ที่กําหนด 

2. การเช่ือมแนวทบัหนารอยตอทอบากหนางานในตําแหนง 1G, 2G และ 5G ตาม
แบบที่กําหนด 
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สาขาวิชาชางเชื่อมโลหะ 

การวัดและประเมินผล 

ท่ี แนวทางการประเมิน เครื่องมือประเมิน เกณฑการประเมิน 
1 
2 
3 

ทดสอบความรูกอนการฝกอบรม 
ตรวจสอบกระบวนการปฏิบัติงาน 
ตรวจสอบผลงาน/ช้ินงาน 

แบบประเมินการปฏิบัติงาน 
แบบประเมินผลงาน 
แบบสงัเกต 

10 
40 
50 

รวม 100 

เครื่องมือ วัสดุ อุปกรณ   

1. เครื่องเช่ือมไฟฟาพรอมอุปกรณ 
2. เครื่องตัดทอ 
3. อุปกรณพืน้ฐานงานเช่ือมไฟฟา 
4. ชุดตัดแกสออกซอิะเซทลิีน 
5. อุปกรณชุดตัดบากหนางานดวยแกส 
6. ลวดเช่ือมไฟฟา ขนาด 2.6 ม.ม. 
7. ลวดเช่ือมไฟฟา ขนาด 3.2 ม.ม. 

เอกสารประกอบการฝกอบรมและแหลงเรยีนรู 

ท่ี รายการ 
1 เอกสารประกอบการฝกอบรม 

- ประทีป ระงับทุกข. 2547. งานเชื่อมโลหะ 1.กรุงเทพฯ :บจก. เอมพันธ. 
- ไทรทอง เรืองจํารัส. 2556. งานเชื่อมและโลหะแผนเบ้ืองตน. กรุงเทพฯ :บจก. ศูนย

หนังสือเมืองไทย. 

2 แหลงเรียนรู 
- หองปฏิบัติการชางเช่ือมโลหะ 
- สถานประกอบการธุรกิจงานเช่ือมทอดวยไฟฟา 

พ้ืนความรูและคุณสมบัติผูเขารับการฝกอบรม 

มีความรูและมีทักษะพื้นฐานการปฏิบัติงานเช่ือมไฟฟาเบื้องตน 
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สาขาวิชาชางเชื่อมโลหะ 

 
หลักสูตรวิชาชีพระยะส้ัน ประเภทวิชาอุตสาหกรรม 

สาขาวิชาชางเช่ือมโลหะ กลุมวิชางานชางเช่ือมโลหะ 

1103-1303 งานเช่ือมไฟฟางานเหล็กแผน 75 ช่ัวโมง 

สมรรถนะของหลักสูตร 

1. แสดงความรูเกี่ยวกับหลกัการ การเช่ือมไฟฟางานเหลก็แผน 
2. บอกมาตรฐานของเหล็กกลา และมาตรฐานงานเช่ือม 
3. เช่ือมไฟฟารอยตอชนเวนระยะรอยตอไมบากหนางานและเช่ือมตอฉาก (รอยตอตัวท)ี ใน

ตําแหนงทาราบ ทาขนานนอน (ทาระดับ) ทาต้ัง ทาเหนือศีรษะ 
4. เช่ือมไฟฟารอยตอชนเวนระยะรอยตอบากหนางานและเช่ือมตอฉาก (รอยตอตัวท)ี ใน

ตําแหนงทาราบ ทาขนานนอน (ทาระดับ) ทาต้ัง ทาเหนือศีรษะ 

คําอธิบายของหลักสูตร 

 ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับหลักการวิธีการเช่ือมไฟฟาตามมาตรฐานชางเช่ือม การเลือกใชลวดเช่ือม
และเหล็กกลา สัญลักษณงานเช่ือมตลอดจนการตรวจสอบงานเช่ือมดวยสายตาการเช่ือมไฟฟารอย
เช่ือมตอชนเวนระยะรอยตอและรอยตอตัวที ทั้งช้ินงานที่บากหนางานและช้ินงานที่ไมบากหนางานใน
ตําแหนงทาราบ ทาขนานนอน (ทาระดับ) ทาต้ัง ทาเหนือศีรษะ ตลอดจนปฏิบัติงานดวยความ
รับผิดชอบและปลอดภัย 

เน้ือหาสาระ 

หนวยท่ี ชื่อหนวย-หัวขอการฝกอบรม 

1 งานเลอืก เตรียมใชและบํารุงรักษาเครื่องมือ เครื่องเช่ือมและวัสดุอุปกรณการเช่ือมไฟฟางาน
เหล็กแผน 

1. การเลือก เตรียม ใชและบํารุงรักษาเครื่องมือ เครื่องเช่ือมและวัสดุอปุกรณการเช่ือม
ไฟฟางานเหล็กแผน 

2. การเลือกใชลวดเช่ือม 
2 หลักการและวิธีการเช่ือมไฟฟางานเหล็กแผน 

1. วิธีการเช่ือมไฟฟางานเหล็กแผน 
2. ชนิดของรอยตอและทาเช่ือมในงานเช่ือม 
3. มาตรฐานเหลก็กลาและมาตรฐานงานเช่ือม 
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หนวยท่ี ชื่อหนวย-หัวขอการฝกอบรม 

3 งานเช่ือมประกอบรอยตอช้ินงานเหล็กแผน 
1. การเตรียมรอยตอช้ินงานเหล็กแผนตามแบบที่กําหนด 
2. การเช่ือมประกอบรอยตอช้ินงานเหล็กแผนตามแบบที่กําหนด 

4 งานเช่ือมไฟฟางานเหล็กแผน ตามแบบที่กําหนด 
1. เช่ือมไฟฟางานเหล็กแผนรอยตอชนเวนระยะรอยตอไมบากหนางานและเช่ือมตอ

ฉาก (รอยตอตัวที) ในตําแหนงทาราบ ทาขนานนอน (ทาระดับ) ทาต้ัง ทาเหนือ
ศีรษะตามมาตรฐานที่กําหนด 

2. เช่ือมไฟฟางานเหล็กแผนรอยตอชนเวนระยะรอยตอบากหนางานและเช่ือมตอฉาก 
(รอยตอตัวท)ี ในตําแหนงทาราบ ทาขนานนอน (ทาระดับ) ทาต้ัง ทาเหนือศีรษะตาม
มาตรฐานที่กําหนด 

5 งานตรวจสอบงานเช่ือมดวยสายตา  
1. งานตรวจสอบงานเช่ือมไฟฟาช้ินงานเหล็กแผนดวยสายตาตามมาตรฐานทีก่ําหนด 

การวัดและประเมินผล 

ท่ี แนวทางการประเมิน 
เครื่องมือประเมิน เกณฑการ

ประเมิน 
1 
2 
3 

ทดสอบความรูกอนการฝกอบรม 
ตรวจสอบกระบวนการปฏิบัติงาน 
ตรวจสอบผลงาน/ช้ินงาน 

แบบทดสอบ 
แบบประเมินการปฏิบัติงาน 
แบบประเมินผลงาน 

10 
40 
50 

รวม 100 

เครื่องมือ วัสดุ อุปกรณ   

1. เครื่องเช่ือมไฟฟาพรอมอุปกรณ 
2. อุปกรณพืน้ฐานงานเช่ือมไฟฟา 
3. ชุดตัดแกสออกซอิะเซทลิีน 
4. อุปกรณชุดตัดบากหนางานดวยแกส 
5. ลวดเช่ือมไฟฟา ขนาด 2.6 ม.ม. 
6. ลวดเช่ือมไฟฟา ขนาด 3.2 ม.ม. 
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สาขาวิชาชางเชื่อมโลหะ 

เอกสารประกอบการฝกอบรมและแหลงเรยีนรู 

ท่ี รายการ 
1 เอกสารประกอบการฝกอบรม 

- ประทีป ระงับทุกข. 2547. งานเชื่อมโลหะ 1.กรุงเทพฯ :หจก. เอมพันธ. 
- ไทรทอง เรืองจํารัส . 2556. งานเชื่อมและโลหะแผนเบ้ืองตน. กรุงเทพฯ :หจก.          

ศูนยหนังสอืเมอืงไทย. 
2 แหลงเรียนรู 

- หองปฏิบัติการชางเช่ือมโลหะ 
- สถานประกอบการธุรกิจงานเช่ือมไฟฟางานเหลก็แผน 

พ้ืนความรูและคุณสมบัติผูเขารับการฝกอบรม 

มีความรูและมีทักษะพื้นฐานการปฏิบัติงานเช่ือมไฟฟาเบื้องตน 



 
 

สาขาวิชาชางเชื่อมโลหะ 
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สาขาวิชาชางเชื่อมโลหะ 

 
หลักสูตรวิชาชีพระยะส้ัน ประเภทวิชาอุตสาหกรรม 

สาขาวิชาชางเช่ือมโลหะ กลุมวิชางานชางเช่ือมโลหะ 

1103-1304 งานเช่ือมมิก/แม็ก 75 ช่ัวโมง 

สมรรถนะของหลักสูตร 

1. แสดงความรูเกี่ยวกับหลกัการทํางานการเช่ือมมิก/แมก็ 
2. เช่ือมมิก/แม็กในงานตําแหนงทาราบ ทาขนานนอน (ทาระดับ) ทาต้ัง ทาเหนือศีรษะ 
3. เช่ือมอลมูิเนียมในงานตําแหนงทาราบ ทาขนานนอน (ทาระดับ) ทาต้ัง ทาเหนือศีรษะ 

คําอธิบายของหลักสูตร 

 ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับความปลอดภัย กระบวนการเช่ือม เครื่องมือและอุปกรณเทคนิควิธีการ
และมาตรฐานในการเช่ือมมิก/แม็ก การเช่ือมเหล็กกลา และอลูมิเนียมในทาราบ ท าขนานนอน             
(ทาระดับ) ทาต้ัง ทาเหนือศีรษะ ตลอดจนปฏิบัติงานดวยความรับผิดชอบและปลอดภัยโดยนอมนําหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกตใช 

เน้ือหาสาระ 

หนวยท่ี ชื่อหนวย-หัวขอการฝกอบรม 

1 หลักการและกระบวนการเช่ือมมิก/แมก็ 
1. กระบวนการเช่ือมมิก/แมก็เครือ่งมอื เครื่องเช่ือมและวัสดุอปุกรณการเช่ือม 
2. เทคนิควิธีการเช่ือมมิก/แม็ก 
3. ชนิดของรอยตอและทาเช่ือมในงานเช่ือมมิก/แมก็ 

2 เครื่องมือ เครือ่งเช่ือมและวัสดุอุปกรณการเช่ือมมิก/แม็ก 
1. เครื่องมือ เครือ่งเช่ือมและวัสดุอุปกรณการเช่ือมมิก/แม็ก 
2. ชนิดของรอยตอและทาเช่ือมในงานเช่ือม 
3. มาตรฐานเหลก็กลาและมาตรฐานงานเช่ือม 

3 งานเช่ือมมกิ/แม็ก 
1. งานเช่ือมเหล็กกลาดวยกระบวนการเช่ือมมกิ/แม็กในตําแหนงทาราบ ทาขนานนอน

(ทาระดับ) ทาต้ัง ทาเหนือศีรษะตามมาตรฐานที่กําหนด 
2. งานเช่ือมอลูมเินียมดวยกระบวนการเช่ือมมิก/แม็กในตําแหนงทาราบ ทาขนานนอน

(ทาระดับ) ทาต้ัง ทาเหนือศีรษะตามมาตรฐานที่กําหนด 
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หนวยท่ี ชื่อหนวย-หัวขอการฝกอบรม 

4 งานตรวจสอบงานเช่ือมมิก/แม็กดวยสายตา  
1. งานตรวจสอบงานเช่ือมมิก/แม็กช้ินงานเหล็กกลาดวยสายตาตามมาตรฐานทีก่ําหนด 
2. งานตรวจสอบงานเช่ือมมิก/แม็กช้ินงานอลมูิเนียมดวยสายตาตามมาตรฐานทีก่ําหนด 

การวัดและประเมินผล 

ท่ี แนวทางการประเมิน เครื่องมือประเมิน เกณฑการประเมิน 
1 
2 
3 

ทดสอบความรูกอนการฝกอบรม 
ตรวจสอบกระบวนการปฏิบัติงาน 
ตรวจสอบผลงาน/ช้ินงาน 

แบบทดสอบ/แบบ
สัมภาษณ 
แบบประเมินการ
ปฏิบัติงาน 
แบบประเมินผลงาน 

10 
40 
50 

รวม 100 

เครื่องมือ วัสดุ อุปกรณ   

1. ชุดเครื่องเช่ือมมิก/แม็กพรอมอปุกรณ 
2. ถุงมือเช่ือม 
3. ชุดหนัง 
4. หนากากเช่ือมไฟฟา 
5. คอนเคาะสแลค 
6. แปรงลวด 
7. คีมปากขยาย 

เอกสารประกอบการฝกอบรมและแหลงเรยีนรู 

ท่ี รายการ 
1 เอกสารประกอบการฝกอบรม 

- ประทีป ระงับทุกข. 2547. งานเชื่อมโลหะ 1.กรุงเทพฯ :บจก. เอมพันธ. 
- ไทรทอง เรืองจํารัส . 2556. งานเชื่อมและโลหะแผนเบ้ืองตน. กรุงเทพฯ :บจก.           

ศูนยหนังสอืเมอืงไทย. 
2 แหลงเรียนรู 

- หองปฏิบัติการชางเช่ือมโลหะ 
- สถานประกอบการธุรกิจงานเช่ือมไฟฟางานเหลก็แผน 

พ้ืนความรูและคุณสมบัติผูเขารับการฝกอบรม 

มีความรูและมีทักษะพื้นฐานการปฏิบัติงานเช่ือมไฟฟาเบื้องตน 
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สาขาวิชาชางเชื่อมโลหะ 

 
หลักสูตรวิชาชีพระยะส้ัน ประเภทวิชาอุตสาหกรรม 

สาขาวิชาชางเช่ือมโลหะ กลุมวิชางานชางเช่ือมโลหะ 

1103-1305 งานเช่ือมงานผลติภณัฑ 75 ช่ัวโมง 

สมรรถนะของหลักสูตร 

1. แสดงความรูเกีย่วกับหลกัการ การเช่ือมงานผลิตภัณฑ การข้ึนรูปผลิตภัณฑ การสราง
ผลิตภัณฑ  

2. เช่ือมไฟฟา เช่ือมแกส ข้ึนรูปโลหะแผน โลหะรูปพรรณ 
3. สรางอุปกรณจบัยึดงาน 

คําอธิบายของหลักสูตร 

 ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับการเช่ือมงานผลิตภัณฑ การข้ึนรูปผลิตภัณฑ การสรางผลิตภัณฑ        
การเช่ือมไฟฟา การเช่ือมแกส ข้ึนรูปโลหะแผน โลหะรูปพรรณและการสรางอุปกรณการจับยึดการวัด
ขนาดและอานแบบช้ินงานผลิตภัณฑ ผลิตช้ินงานผลิตภัณฑรูปแบบตาง ๆ  ในเชิงธุรกิจปฏิบัติงานอยาง
มีความรับผิดชอบและปลอดภัยโดยนอมนําหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกตใช 

เน้ือหาสาระ 

หนวยท่ี ชื่อหนวย-หัวขอการฝกอบรม 

1 หลักความปลอดภยัการเชื่อมงานผลติภัณฑ 
1. หลักความปลอดภยัในการปฏบิัติเชื่อมงานผลิตภัณฑตามหลักอาชีวอนามัย 
2. ปฏิบตัิเชื่อมงานผลิตภัณฑไดอยางปลอดภยัตามหลักอาชีวอนามัย 

2 การวัดขนาดและอานแบบงานเชื่อม และงานโลหะแผน 
1. วัดขนาดและอานแบบงานเชื่อม และงานโลหะแผนไดอยางถูกตอง 

3 การสรางอุปกรณจับยึด การวัดขนาดและอานแบบ 
1. สรางอุปกรณจับยึดชิ้นงานไดอยางเหมาะสมกับการใชงาน 
2. วัดขนาดและอานแบบงานผลิตภัณฑไดถูกตองตามแบบงานท่ีกําหนด 

4 เชื่อมไฟฟา เชื่อมแกส ขึ้นรูปโลหะแผน โลหะรูปพรรณ 
1. เชื่อมไฟฟา เชื่อมแกสไดถูกตองและมีคุณภาพตามมาตรฐานท่ีกําหนด 
2. ขึ้นรูปโลหะแผน และโลหะรูปพรรณไดถูกตองตามแบบงานท่ีกําหนด 
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สาขาวิชาชางเชื่อมโลหะ 

หนวยท่ี ชื่อหนวย-หัวขอการฝกอบรม 

5 
 
 
 

เชื่อมงานผลติภัณฑ การขึ้นรูปผลิตภัณฑ การสรางผลติภัณฑ 
1. ขึ้นรูปผลิตภณัฑ ไดถูกตองตามแบบงานท่ีกําหนด 
2. เชื่อมงานผลติภัณฑไดถูกตองและมีคุณภาพตามมาตรฐานท่ีกําหนด 
3. สรางผลติภัณฑไดถูกตองตามแบบงานและมีคุณภาพตามมาตรฐานท่ีกําหนด 

6 วางแผนการผลิตชิ้นงานผลติภัณฑรูปแบบตาง ๆ  ในเชงิธุรกิจ  
1. คํานวณตนทุนและคาบริการ 
2. วางแผนและดําเนินธุรกิจผลิตชิ้นงานผลติภัณฑรูปแบบตาง ๆ  

การวัดและประเมินผล 

ท่ี แนวทางการประเมิน เครื่องมือประเมิน เกณฑการประเมิน 
1 
2 
3 

ทดสอบความรูกอนการฝกอบรม 
ตรวจสอบกระบวนการปฏิบตังิาน 
ตรวจสอบผลงาน/ชิ้นงาน 

แบบทดสอบ 
แบบประเมินการปฏิบัตงิาน 
แบบประเมินผลงาน 

10 
40 
50 

รวม 100 

เครื่องมือ วัสดุ อุปกรณ   

1. เครื่องเช่ือมไฟฟาพรอมอุปกรณ 
2. อุปกรณพืน้ฐานงานเช่ือมไฟฟา 
3. ชุดฝกปฏิบัติงานเช่ือมแกสออกซิเจน - อะเซทลิีน 
4. อุปกรณพืน้ฐานงานเช่ือมแกสออกซเิจน - อะเซทิลีน 
5. เครื่องมือ และอปุกรณพื้นฐานงานข้ึนรูปโลหะ 
6. เครื่องมือวัดขนาดและเครือ่งมือตกแตงผิวสําเรจ็ 
7. ลวดเช่ือมไฟฟา ขนาด 2.60 ม.ม. 
8. ลวดเช่ือมแกส ขนาด 2.00 ม.ม.และ ขนาด 3.20 ม.ม. 
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เอกสารประกอบการฝกอบรมและแหลงเรยีนรู 

ท่ี รายการ 
1 เอกสารประกอบการฝกอบรม 

- ประทีป ระงับทุกข. 2547. งานเช่ือมโลหะ 1.กรุงเทพฯ :บจก. เอมพันธ. 
- พิชัย โอกาสอนันต . 2556. งานเช่ือมและโลหะแผนเบือ้งตน. กรุงเทพฯ :บจก. เอมพันธ. 

2 แหลงเรียนรู 
- หองปฏบิัติการชางเชื่อมโลหะ 
- สถานประกอบการธุรกิจผลิตชิ้นงานผลติภัณฑโลหะ 

พ้ืนความรูและคุณสมบัติผูเขารับการฝกอบรม 

มีความรูและมีทักษะพ้ืนฐานการปฏบิัตงิานเชื่อมเบื้องตนงานขึ้นรูปโลหะเบื้องตน 



 
 

สาขาวิชาชางเชื่อมโลหะ 
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สาขาวิชาชางเชื่อมโลหะ 

 
หลักสูตรวิชาชีพระยะส้ัน ประเภทวิชาอุตสาหกรรม 

สาขาวิชาชางเช่ือมโลหะ กลุมวิชางานชางเช่ือมโลหะ 

1103-1306 งานตดัแกสดวยโปรแกรมคอมพิวเตอร 75 ช่ัวโมง 

สมรรถนะของหลักสูตร 

1. แสดงความรูเกี่ยวกับหลกัการตัดแกสดวยโปรแกรมคอมพิวเตอร 
2. เตรียมวัสดุ อุปกรณ การบํารุงรักษา เครื่องตัดแกสดวยโปรแกรมคอมพิวเตอร 
3. ตัดช้ินงานดวยโปรแกรมคอมพิวเตอรตามขอกําหนด 
4. วางแผนการตัดช้ินงานดวยโปรแกรมคอมพิวเตอรเพื่อใชในงานอุตสาหกรรม 

คําอธิบายของหลักสูตร 

 ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับการใชเครื่องมือ อุปกรณ และการบํารุงรักษา เครื่องตัดแกสดวยโปรแกรม
คอมพิวเตอร การอานแบบ เขียนแบบดวยคอมพิวเตอร การตัดช้ินงานดวยเครื่องตัดแกสตามโปรแกรม
คอมพิวเตอร วางแผนเพื่อใชงานอุตสาหกรรม 

เน้ือหาสาระ 

หนวยท่ี ชื่อหนวย-หัวขอการฝกอบรม 

1 การเตรียมวัสดุ อปุกรณ และบํารงุรกัษา เครื่องตัดแกสดวยโปรแกรมคอมพิวเตอร 
1. วัสดุ อุปกรณ การตัดแกสดวยโปรแกรมคอมพิวเตอร 
2. การเตรียม ตัดแกสดวยโปรแกรมคอมพิวเตอร 
3. การบํารุงรักษา วัสดุ อุปกรณ หลงัการตัดแกสดวยคอมพิวเตอร 

2 การอานแบบ เขียนแบบช้ินงานดวยคอมพิวเตอร ตามมาตรฐานสากล 
1. การอานแบบ ตามมาตรฐาน DIN 
2. การเขียนแบบดวยคอมพิวเตอร เพื่อเตรียมตัดแกส 

3 การตัดช้ินงานดวยโปรแกรมคอมพิวเตอร 
1. การวางแผนช้ินงานเพื่อเตรียมการตัดแกส 
2. การใชโปรแกรมคอมพิวเตอรในการตัดแกส 
3. ปฏิบัติการเริม่ตนตัดแกสและหลังการตัดแกสดวยโปรแกรมคอมพิวเตอร 

4 การวางแผนตัดช้ินงานดวยโปรแกรมคอมพิวเตอรเพื่อใชในงานอุตสาหกรรม 
1. การตัดช้ินงานดวยแกสเพื่อใชในงานอุตสาหกรรม 
2. การวางแผนการตัดช้ินงานดวยโปรแกรมคอมพิวเตอร 
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การวัดและประเมินผล 

ท่ี แนวทางการประเมิน เครื่องมือประเมิน เกณฑการประเมิน 

1 
2 
3 

ทดสอบความรูกอนการฝกอบรม 
ตรวจสอบกระบวนการปฏิบัติงาน 
ตรวจสอบผลงาน 

แบบทดสอบ 
แบบประเมินการปฏิบัติงาน 
แบบประเมินผลงาน 

10 
40 
50 

รวม 100 

เครื่องมือ วัสดุ อุปกรณ 

1. ชุดตัดแกสดวยคอมพิวเตอร 
2. คอมพิวเตอรเพื่อการออกแบบ 
3. อุปกรณจับยึดช้ินงานเพื่อตัดแบบช้ินงาน 

เอกสารประกอบการฝกอบรมและแหลงเรยีนรู 

ท่ี รายการ 
1 เอกสารประกอบการฝกอบรม 

- สมบรูณ เต็งหงษเจรญิ. การเชื่อมไฟฟาและแกส. พิมพครัง้ที่ 2. กรุงเทพ ฯ. 2540. 
- สุขสันต อุกกฤษฎ. งานเชื่อมและตัดโลหะดวยแกสออกซิเจน อะเซทิลีน. กรุงเทพ ฯ. 

สํานักงานบริการและวิจัยสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลา, 2521 

2 แหลงเรยีนรู 
- โรงงานอุตสาหกรรมที่มเีครื่องตัดแกสดวยคอมพิวเตอร 
- Internet 

พ้ืนความรูและคุณสมบัติผูเขารับการฝกอบรม 

1. มีพื้นฐานดานการตัดแกสและเขียนแบบดวยคอมพิวเตอร 
2. อายุอยูระหวาง 18 - 60 ป 
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สาขาวิชาชางเชื่อมโลหะ 

 
หลักสูตรวิชาชีพระยะส้ัน ประเภทวิชาอุตสาหกรรม 

สาขาวิชาชางเช่ือมโลหะ กลุมวิชางานชางเช่ือมโลหะ 

1103-1307 งานประกอบผลิตภัณฑงานกระจก 75 ช่ัวโมง 

สมรรถนะของหลักสูตร 

1. แสดงความรูเกี่ยวกับหลกัการประกอบผลิตภัณฑงานกระจก 
2. ใชเครื่องมอื อุปกรณในการประกอบผลิตภัณฑงานกระจกไดอยางปลอดภัย 
3. ออกแบบงานประกอบผลิตภัณฑกระจก 
4. ประกอบผลิตภัณฑกระจกตามแบบ  

คําอธิบายของหลักสูตร 

 ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับความปลอดภัยในงานประกอบผลิตภัณฑกระจก ใชเครื่องมือ อุปกรณใน
งานผลิตภัณฑกระจก กระบวนการ กรรมวิธีการประกอบ การจําแนกชนิดประเภทของกระจก เทคนิค
การประกอบผลิตภัณฑกระจกวางแผน การประกอบผลิตภัณฑงานกระจกในเชิงธุรกิจ 

เน้ือหาสาระ 

หนวยท่ี ชื่อหนวย-หัวขอการฝกอบรม 

1 หลักการประกอบผลิตภัณฑงานกรจก 
1. การจําแนกชนิด ขนาดของกระจกในการประกอบผลิตภัณฑงานกระจก 
2. คุณสมบัติและประเภทของกระจกที่ใชในการประกอบผลิตภัณฑงานกระจก 

2 การใชเครื่องมือ อปุกรณ ในการประกอบผลติภัณฑงานกระจก 
1. ความปลอดภัยในการใชเครื่องมือ 
2. การใชเครื่องมือและอปุกรณ 

3 การออกแบบงานประกอบผลิตภัณฑกระจก ตามแบบงานตาง ๆ  
1. การออกแบบของผลิตภัณฑ 
2. การประกอบตามผลิตภัณฑ 
3. การติดต้ังกระจกตามแบบผลิตภัณฑ  
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การวัดและประเมินผล 

ท่ี แนวทางการประเมิน เครื่องมือประเมิน 
เกณฑการ
ประเมิน 

1 
2 
3 

ทดสอบความรูกอนการฝกอบรม 
ตรวจสอบกระบวนการปฏิบัติงาน 
ตรวจสอบผลงาน 

แบบทดสอบ 
แบบประเมินการปฏิบัติงาน 
แบบประเมินผลงาน 

10 
40 
50 

รวม 100 

เครื่องมือ วัสดุ อุปกรณ 

1. หัวจับกระจกแบบ 3 ทาง 
2. หัวจับกระจกแบบ 2 ทาง 
3. หัวเพชรตัดกระจกชนิดกากเพชร 
4. หัวเพชรตัดกระจกชนิดลอ 
5. โตะรองตัดกระจก (กวาง x ยาว x สูง) ขนาด 150 x 240 x 85 ซม. 
6. ซิลิโคลนชนิดใสพรอมกานปนยิง 
7. ตลับเมตร 5 เมตร 
8. ฟุตเหล็ก 36 น้ิว 

เอกสารประกอบการฝกอบรมและแหลงเรยีนรู 

ท่ี รายการ 
1 
 

เอกสารประกอบการฝกอบรม 
- ใบงานประกอบผลิตภัณฑงานอลูมเินียม 
- เอกสารความรูจากรานจําหนายวัสดุ อุปกรณ อลูมเินียม 
- เอกสารออนไลน HipolBarameekriangkrai 
- สอนงานกระจก - อลูมิเนียม ของ Tube M.youtubc.com 

(เขาถึงขอมลู วันที่ 23 ม.ิย. 2558) 
2 แหลงเรียนรู 

- สถานที่จําหนายวัสดุ อุปกรณ ชางอลมูิเนียม 
- หองปฏิบัติการแผนกชางเช่ือมโลหะ 

พ้ืนความรูและคุณสมบัติผูเขารับการฝกอบรม 

1. มีความรูพื้นฐานเกี่ยวกับงานอลมูิเนียม 
2. มีคุณสมบัติอายุไมตํ่ากวา 18 ป 
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สาขาวิชาชางเชื่อมโลหะ 

 
หลักสูตรวิชาชีพระยะส้ัน ประเภทวิชาอุตสาหกรรม 

สาขาวิชาชางเช่ือมโลหะ กลุมวิชางานชางเช่ือมโลหะ 

1103-1308 งานประกอบผลิตภณัฑอลูมิเนียม 75 ช่ัวโมง 

สมรรถนะของหลักสูตร 

1. แสดงความรูเกี่ยวกับหลกังานประกอบผลิตภัณฑอลูมเินียมและการใชเครื่องมืออปุกรณ 
2. ประกอบผลิตภัณฑอลูมเินียม 

คําอธิบายของหลักสูตร 

 ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับหลักการในการประกอบผลิตภัณฑอลูมิเนียมลักษณะหนาตัด ชนิดการใช
งานของอลูมิเนียมและกระจก ประกอบช้ันวางของ ตูโชว ตูกับขาว หลักและวิธีการใชเครื่องมือ 
เครื่องจักร การวัด การตัด การเจาะ การยึดและประกอบ ตลอดจนการวางแผนการประมาณราคา        
งานประกอบผลิตภัณฑอลูมิเนียมในเชิงธุรกิจโดยนอมนําหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมา
ประยุกตใช 

เน้ือหาสาระ 

หนวยท่ี ชื่อหนวย-หัวขอการฝกอบรม 

1 หลักความปลอดภัย วิธีการใชเครื่องมือ วัสดุ อุปกรณ ชุดประกอบผลิตภัณฑอลูมเินียม 
1. หลักความปลอดภัยในการใชเครื่องมือ เครื่องจักร 
2. การใชเครื่องมือ วัสดุ อุปกรณ เครือ่งจักรในงานชางประกอบ ผลิตภัณฑอลูมเินียม 

2 งานประกอบช้ันวางของอลมูิเนียม 
1. การเลือกใชวัสดุ อุปกรณ 
2. การวัดขนาด การตัดวัสดุที่ใชในงานประกอบช้ันวางของ 
3. การประกอบช้ันวางของ 

3 งานประกอบตูกับขาวและตูโชวอลูมิเนียม 
1. การเลือกใชวัสดุ อุปกรณ 
2. การวัดขนาด การตัด วัสดุที่ใชในงานประกอบตูกับขาวและตูโชวอลูมิเนียม 
3. การประกอบตูกบัขาว และตูโชวอลูมิเนียม 

4 งานประกอบตูแขวนบานเลื่อนอลมูิเนียม 
1. การเลือกใชวัสดุ อุปกรณ 
2. การวัดขนาด การตัดวัสดุที่ใชในงานประกอบตูกับขาวและตูโชวอลูมิเนียม 
3. การประกอบและติดต้ังตูแขวนบานเลื่อนอลูมิเนียม 

5 การวางแผน การประมาณราคา การประกอบผลิตภัณฑอลมูิเนียม 
1. การวางแผนการตลาด การบริการ สภาพแหลงทรัพยากร 
2. การวางแผนและดําเนินธุรกิจในงานประกอบผลิตภัณฑอลมูเินียม 
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สาขาวิชาชางเชื่อมโลหะ 

การวัดและประเมินผล 

ท่ี แนวทางการประเมิน เครื่องมือประเมิน เกณฑการประเมิน 

1 
2 

ตรวจสอบกระบวนการปฏิบัติงาน 
ตรวจสอบผลงาน 

แบบประเมินการปฏิบัติงาน 
แบบประเมินผลงาน 

40 
60 

รวม 100 

เครื่องมือ วัสดุ อุปกรณ 

1. สวางมือไฟฟา  
2. คีมยํ้าหมุด (Rivet Set) 
3. ลูกกลิ้ง 
4. คอนยาง 
5. กรรไกรตัดตรง 
6. ไขควงปากแบน 
7. ไขควงปากแฉก 
8. ตะไบละเอียดขนาด 12 น้ิว 
9. เลื่อยมือ 
10. เครื่องเลือ่ยวงเดือนตัดอลูมเินียม 
11. คัดเตอร 
12. ไมเน้ือแข็ง ขนาด 1 x 2 x 5 น้ิว (สําหรบัตีเสนยางอัด) 
13. มีดตัดกระจก 
14. เครื่องตัดอลูมเินียม 

เอกสารประกอบการฝกอบรมและแหลงเรยีนรู 

ท่ี รายการ 
1 เอกสารประกอบการฝกอบรม 

- เทคนิคงานอลูมิเนียม. ธนิต อาภารณ. 2545 
- หนังสืองานผลิตภัณฑอลูมเินียม 
- ใบความรูประกอบงานผลิตภัณฑอลูมเินียม 

2 แหลงเรียนรู 
- หองปฏิบัติการเช่ือมโลหะ 
- รานจําหนาย วัสดุ อปุกรณ งานผลิตภัณฑอลูมเินียม 

พ้ืนความรูและคุณสมบัติผูเขารับการฝกอบรม 

1. มีพื้นฐานความรูไมตํ่ากวาระดับมัธยมศึกษาตอนตน 
2. มีคุณสมบัติอายุไมตํ่ากวา 18 ป 
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สาขาวิชาชางเชื่อมโลหะ 

 
หลักสูตรวิชาชีพระยะส้ัน ประเภทวิชาอุตสาหกรรม 

สาขาวิชาชางเช่ือมโลหะ กลุมวิชางานชางเช่ือมโลหะ 

1103-1309 งานเขียนแบบงานทอสุขาภบิาลและการประมาณราคา 75 ช่ัวโมง 

สมรรถนะของหลักสูตร 

1. แสดงความรูเกี่ยวกับหลกัการอานเขียนแบบงานทอสุขาภิบาลลงในแบบงาน 
2. เขียนแบบงานทอสุขาภิบาลและการประมาณราคา 

คําอธิบายของหลักสูตร 

 ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับวิธีการ การเขียนแบบงานทอ และการประมาณราคางานทอปฏิบัติงาน
เขียนแบบงานทอและการประมาณราคางานทอสุขาภิบาล มีกิจนิสัยที่ดีในการทํางาน การตรงตอเวลา  
มีความรับผิดชอบ 

เน้ือหาสาระ 

หนวยท่ี ชื่อหนวย-หัวขอการฝกอบรม 

1 หลักการเขียนแบบงานทอสุขาภิบาล  
1. การออกแบบทอระบบตาง ๆ  สัญลักษณทอ 
2. การเขียนแบบแผนคลีทอประปา 
3. การวางผงังานทอ 

2 สวนประกอบและอปุกรณที่ใชในระบบทอสุขาภิบาล 
1. มาตรฐานทอสุขาภิบาล 
2. ขอตอ ทอแยก แบบตาง ๆ   
3. วาลว เปด - ปด ระบบประปา 

3 การเขียนแบบงานทอสุขาภิบาล ตามมาตรฐานอุตสาหกรรม 
1. ระบบประปา 
2. ระบบทอนํ้าเสีย 
3. ระบบบําบัดนํ้าเสีย 

4 การประกอบทอและอปุกรณตาง ๆ ที่ใชในงานสุขาภิบาล 
1. เทคนิคการวางทอแบบตาง ๆ    
2. วัสดุ อุปกรณที่ใชในงานสุขาภิบาล 
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สาขาวิชาชางเชื่อมโลหะ 

การวัดและประเมินผล 

ท่ี แนวทางการประเมิน เครื่องมือประเมิน เกณฑการประเมิน 

1 
2 
3 

ทดสอบความรูกอนการฝกอบรม 
ตรวจสอบกระบวนการปฏิบัติงาน 
ตรวจสอบผลงาน 

แบบทดสอบ 
แบบประเมินการปฏิบัติงาน 
แบบประเมินผลงาน 

20 
40 
40 

รวม 100 

เครื่องมือ วัสดุ อุปกรณ 

1. คอมพิวเตอรสํานักงานเพื่อใชเขียนแบบ  
2. โตะเขียนแบบ  
3. อุปกรณการเขียนแบบ  
4. ขอตอแบบตาง ๆ    
5. วาลว เปด - ปด นํ้าแบบตาง ๆ    
6. ของอ ทอแยกแบบตาง ๆ    

เอกสารประกอบการฝกอบรมและแหลงเรยีนรู 

ท่ี รายการ 
1 
 

เอกสารประกอบการฝกอบรม 
- การออกแบบทออาคาร และสิ่งแวดลอมอาคาร 1. ดร. เกรียงศักด์ิ อุดมสินโรจน. 
- หนังสือการเขียนแบบขางเช่ือมโลหะ 2. อ.นริศ ศรีเมฆ. สํานักพิมพเอมพันธ. 

2 
 

แหลงเรียนรู 
- หองเขียนแบบแผนกชางเช่ือมโลหะ 
- Internet 

พ้ืนความรูและคุณสมบัติผูเขารับการฝกอบรม 

1. มีความรูพื้นฐานดานการเขียนแบบดวยคอมพิวเตอร 
2. มีคุณสมบัติอายุอยูระหวาง 18 - 60 ป 



237 
 

สาขาวิชาชางเชื่อมโลหะ 

 
หลักสูตรวิชาชีพระยะส้ัน ประเภทวิชาอุตสาหกรรม 

สาขาวิชาชางเช่ือมโลหะ กลุมวิชางานชางเช่ือมโลหะ 

1103-1310 งานซอมบํารุงรักษาปมน้ําแบบใบพดั 75 ช่ัวโมง 

สมรรถนะของหลักสูตร 
1. แสดงความรูเกี่ยวกับหลกัการซอมบํารงุรกัษาปมนํ้าแบบใบพัด 
2. ถอดประกอบและซอมบํารุงปมนํ้าแบบใบพัด 

คําอธิบายของหลักสูตร 

 ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับหลักการซอมบํารุงรักษาปมนํ้าแบบใบพัด ชนิดของปมนํ้าแบบใบพัด 
อุปกรณที่เกี่ยวของการถอดประกอบ ปฏิบัติหลักการซอมบํารุงรักษาปมนํ้าแบบใบพัด ประกอบและ
ติดต้ังตามตามแบบมาตรฐานสากล ปฏิบัติงานอยางมีความรับผิดชอบและปลอดภัย โดยนอมนําหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช 

เน้ือหาสาระ 

หนวยท่ี ชื่อหนวย-หัวขอการฝกอบรม 

1 หลักการและข้ันตอนการทํางานของปมนํ้า แบบใบพัด 
1. หลักการทํางานของปมนํ้า แบบใบพัด 
2. ข้ันตอนการทํางานของปมนํ้า แบบใบพัด 
3. หลักความปลอดภัยในปฏิบั ติงานซอมบํารุงรักษาปมนํ้าแบบใบพัด ตามหลัก               

อาชีวอนามัย 
2 วิธีการซอมบํารุงรักษาปมนํ้า แบบใบพัด 

1. วิธีการซอมบํารุงรักษาปมนํ้า แบบใบพัดอยางถูกวิธี 
2. ซอมบํารุงรักษาปมนํ้า แบบใบพัดอยางถูกวิธี 

3 ถอดประกอบอปุกรณที่เกี่ยวของกับปมนํ้า แบบใบพัด 
1. ถอดประกอบอปุกรณที่เกี่ยวของกับปมนํ้า แบบใบพัดตามขอกําหนด 
2. ตรวจสอบความสมบรูณในการถอดประกอบอปุกรณทีเ่กี่ยวของกับปมนํ้า แบบใบพัด

ตามขอกําหนด  
4 วางแผนการซอมบํารงุรักษาปมนํ้า แบบใบพัดในเชิงธุรกิจ 

1. วางแผนการตลาด คํานวณตนทุนและคาบริการ การบรกิาร สภาพแหลงทรัพยากร 
2. วางแผนการซอมบํารงุรักษาปมนํ้าแบบใบพัด ในเชิงธุรกิจ 
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สาขาวิชาชางเชื่อมโลหะ 

การวัดและประเมินผล 

ท่ี แนวทางการประเมิน 
เครื่องมือประเมิน เกณฑการ

ประเมิน 
1 
2 
3 

ทดสอบความรูกอนการฝกอบรม 
ตรวจสอบกระบวนการปฏิบัติงาน 
ตรวจสอบผลงาน/ช้ินงาน 

แบบทดสอบ 
แบบประเมินการปฏิบัติงาน 
แบบประเมินผลงาน 

20 
40 
40 

รวม 100 

เครื่องมือ วัสดุ อุปกรณ   

1. ปมนํ้าแบบใบพัด 
2. เครื่องมือ Hand tool สําหรบั ซอมบํารุงรักษาปมนํ้า 
3. ประแจคอมา 
4. การตัดทอ 
5. เทปพันเกลียว 

เอกสารประกอบการฝกอบรมและแหลงเรยีนรู 

ท่ี รายการ 
1 เอกสารประกอบการฝกอบรม 

- รศ.อําพล ซื่อตรง. 2556. งานซอมบํารุงรักษาปมนํ้า.กรุงเทพฯ :บจก. สกายบุกส. 
2 แหลงเรียนรู 

- หองปฏิบัติการซอมบํารงุเครื่องมือและอุปกรณ 
- สถานประกอบการธุรกิจงานซอมบํารุงรกัษาปมนํ้า แบบใบพัด 

 

พ้ืนความรูและคุณสมบัติผูเขารับการฝกอบรม 
1. มีความรูและมีทักษะพื้นฐานการปฏิบัติงานซอมปมนํ้าเบื้องตน 
2. มีความรูและมีทักษะพื้นฐานการใชเครื่องมือ Hand tool สาํหรับ ซอมบํารุงรักษาปมนํ้า 
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สาขาวิชาชางเชื่อมโลหะ 

 
หลักสูตรวิชาชีพระยะส้ัน ประเภทวิชาอุตสาหกรรม 

สาขาวิชาชางเช่ือมโลหะ กลุมวิชางานชางเช่ือมโลหะ 

1103-1311 งานเช่ือมซอมบํารุง 90 ช่ัวโมง 

สมรรถนะของหลักสูตร 

1. แสดงความรูเกี่ยวกับหลกัการทํางานชางเช่ือมซอมบํารุง เช่ือมเหล็กหลอ เหล็กเครื่องมือและ
เช่ือมอลมูิเนียม 

2. ซอมบํารุง เช่ือมเหล็กหลอ เช่ือมเหล็กเครื่องมือและเช่ือมอลมูิเนียม 

คําอธิบายของหลักสูตร 

 ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับหลักการของงานเช่ือมซอมบํารุงทั่วไป และหลักการเช่ือมซอมบํารุง
เทคนิคการเช่ือมเหล็กหลอ เหล็กเครื่องมือ และอลูมิเนียม ปฏิบัติงานอยางมีระเบียบวินัยพัฒนาองค
ความรูจากการปฏิบัติงาน มีความรับผิดชอบตอสังคม ประกอบอาชีพดวยความสุจริต และยึดหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใชประยุกต 

เน้ือหาสาระ 

หนวยท่ี ชื่อหนวย-หัวขอการฝกอบรม 

1 หลักการของงานเช่ือมซอมบํารงุ 
1. มาตรฐานเหลก็ในงานอุตสาหกรรม 
2. ประเภทผลิตภัณฑ เครื่องมือ เครื่องจักรในการเช่ือม ซอมบาํรุง 

2 การเช่ือมซอมบํารงุ วัสดุแตละชนิด 
1. โลหะนอกกลุมเหล็ก 
2. ชนิดของลวดเช่ือม 
3. โลหะวิทยางานเช่ือม 

3 ปฏิบัติงานเช่ือมเหล็กหลอ เหล็กเครื่องมือ และอลมูิเนียม 
1. หลักการพจิารณาเลือกลวดเช่ือมไฟฟา 
2. การเกบ็รกัษาลวดเช่ือม  
3. การเช่ือมเครื่องมือ เครื่องจักรทีเ่ปนเหล็กหลอ เหลก็เครื่องมอืและอลูมิเนียม 
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การวัดและประเมินผล 

ท่ี แนวทางการประเมิน เครื่องมือประเมิน 
เกณฑการ
ประเมิน 

1 
2 
3 

ทดสอบความรูกอนการฝกอบรม 
ตรวจสอบกระบวนการปฏิบัติงาน 
ตรวจสอบผลงาน 

แบบทดสอบ 
แบบประเมินการปฏิบัติงาน 
แบบประเมินผลงาน 

10 
40 
50 

รวม 100 

เครื่องมือ วัสดุ อุปกรณ 

1. ชุดเครื่องเช่ือมไฟฟา  
2. เครื่องมือ - อุปกรณชวยปฏิบัติงานเช่ือมพื้นฐาน  
3. ตัวอยางเหล็กหลอ  
4. ตัวอยางเหล็กเครื่องมือ  
5. ตัวอยางอลูมเินียม  

เอกสารประกอบการฝกอบรมและแหลงเรยีนรู 

ท่ี รายการ 
1 เอกสารประกอบการฝกอบรม 

- ประทีป ระงับทุกข.วัสดุชางเชื่อม.สํานักพิมพเอมพันธ. 
- สมบรูณ เต็งหงษเจรญิ.งานเชื่อม 2. สํานักพมิพศูนยสงเสรมิวิชาการ. 

2 แหลงเรียนรู 
- หองปฏิบัติการชางเช่ือม 
- Internet 

พ้ืนความรูและคุณสมบัติผูเขารับการฝกอบรม 

1. มีความรูพื้นฐานเกี่ยวกับงานซอมบํารงุและการเช่ือม 
2. มีอายุ 18 ป 
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สาขาวิชาชางเชื่อมโลหะ 

 
หลักสูตรวิชาชีพระยะส้ัน ประเภทวิชาอุตสาหกรรม 

สาขาวิชาชางเช่ือมโลหะ กลุมวิชางานชางเช่ือมโลหะ 

1103-1312 งานประกอบอลูมิเนียมในอาคาร 90 ช่ัวโมง 

สมรรถนะของหลักสูตร 

1. แสดงความรูเกี่ยวกับหลกัการใชเครื่องมืออปุกรณวิธีการประกอบอลูมเินียมในอาคาร 
2. เลือกใช เตรียม และบํารงุรักษาเครื่องมือ วัสดุ อุปกรณในการประกอบอลมูิเนียมในอาคาร 
3. ประกอบและติดต้ังงานอลมูิเนียมภายในอาคาร 

คําอธิบายของหลักสูตร 

 ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับหลักความปลอดภัยในการปฏิบัติงานอลูมิเนียมในอาคารในการใช
เครื่องมือ อุปกรณ เลือกใชวัสดุชนิดตาง ๆ ในงานอลูมิเนียมและการปฏิบัติงานประกอบติดต้ังชองแสง 
กรอบงานลูกฟูก หนาตาง ประตูประกอบและติดต้ังในเชิงธุรกิจ มีกิจนิสัยในการปฎิบัติงานที่ดี 

เน้ือหาสาระ 

หนวยท่ี ชื่อหนวย-หัวขอการฝกอบรม 

1 การเลือก เตรียมใชและการบํารงุรักษาเครื่องมือ วัสดุอปุกรณในงานประกอบอลูมเินียมใน
อาคาร 

1. การเลือก เตรียม และการบํารงุรักษาเครื่องมือ เครือ่งจักร วัสดุ อุปกรณในการ
ปฎิบัติงาน 

2. การเลือก วัสดุ ที่ใชในงานประกอบและติดต้ังชนิดงานตาง ๆ    
3. ปฏิบัติงานอยางมีความรบัผิดชอบ มีวินัยและมีความปลอดภัย 

2 งานประกอบชุดติดต้ัง ชองแสง งานลูกฟูก 
1. การเลือก เตรียม วัสดุ อุปกรณ และการออกแบบ การติดต้ัง ชุดติดต้ังชองแสงและ

ชุดลูกฟูก 
2. การวัดและตัดวัสดุ ที่ใชในการประกอบ และติดต้ังชุดชองแสงและชุดงานลกูฟูก 
3. การประกอบ ติดต้ังชุดงานชองแสงและชุดงานลูกฟูก 

3 งานประกอบชุดประตู หนาตางบานเลื่อน ชุดมุงลวดบานเลือ่น 
1. การเลือก เตรียม วัสดุ อุปกรณ และการออกแบบ การติดต้ังชุดประตูและหนาตาง

บานเลือ่น 
2. การวัดและตัดวัสดุ ทั้งใชในการประกอบติดต้ังชุดประตูหนาตาง ชุดมุงลวดบาน

เลื่อน 
3. การประกอบ ติดต้ัง ชุดงานประตู หนาตาง ชุดมุงลวด บานเลื่อน ชนิดตาง ๆ    
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หนวยท่ี ชื่อหนวย-หัวขอการฝกอบรม 

4 งานประกอบ ชุดประตู บานสวิง 
1. การเลือก เตรียม วัสดุ อุปกรณ และการออกแบบ การติดต้ัง ชุดประตูสวิง 
2. การวัดและการตัดวัสดุ ที่ใชในการประกอบติดต้ัง ชุดประตูบานสวิง 
3. การประกอบ ติดต้ังชุดบานสวิง 

5 งานประกอบชุด หนาตางบานกระทุงชนิดตาง ๆ    
1. การเลือก เตรียม ใชวัสดุ อุปกรณและการออกแบบ การติดต้ังชุดหนาตางบาน

กระทุงชนิดตาง ๆ    
2. การวัดและการตัด วัสดุ ที่ใชในการประกอบและติดต้ังชุดหนาตางบานกระทุง 
3. การประกอบและการติดต้ังชุดหนาตางบานกระทุง 

6 งานวางแผน การประเมินราคา การประกอบการติดต้ังงานอลูมิเนียมในอาคาร  
1. การสํารวจความตองการของตลาด สภาพ และสถานการณของตลาด สภาพแหลง

ทรัพยากรที่ใชในงานประกอบอลูมเินียมในอาคาร 
2. การวางแผนเกี่ยวกับการจัดหาทุน การบริการ การตลาด คุณลักษณะทีดี่ตอลูกคา 
2. การวางแผนและดําเนินธุรกิจในงานประกอบอลมูิเนียมในอาคาร 

การวัดและประเมินผล 

ท่ี แนวทางการประเมิน เครื่องมือประเมิน เกณฑการประเมิน 

1 
2 
3 

ทดสอบความรูกอนการฝกอบรม 
ตรวจสอบกระบวนการปฏิบัติงาน 
ตรวจสอบผลงาน 

แบบทดสอบ/แบบสัมภาษณ 
แบบประเมินการปฏิบัติงาน 
แบบประเมินผลงาน 

20 
40 
40 

รวม 100 
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เครื่องมือ วัสดุ อุปกรณ 

1. สวานมือไฟฟา  
2. คีมยํ้าหมุด (Rivet Set) 
3. ลูกกลิ้ง 
4. คอนยาง 
5. กรรไกรตัดตรง 
6. ไขควงปากแบน 
7. ไขควงปากแฉก 
8. ตะไบละเอียดขนาด 12 น้ิว 
9. เลื่อยมือ 
10. เครื่องเลือ่ยวงเดือนตัดอลูมเินียม 
11. คัดเตอร 
12. ไมเน้ือแข็ง (สําหรบัตีเสนยางอัด) 
13. มีดตัดกระจก 

เอกสารประกอบการฝกอบรมและแหลงเรยีนรู 

ท่ี รายการ 
1 เอกสารประกอบการฝกอบรม 

- ธนิต อาภารณรัตน. 2545. งานเทคนิคอลูมิเนียม.กรงุเทพฯ : บจก. สกายบุค. 
- คูมือชางอลมูิเนียม กระจก หนังสือ มุงลวดคีรีขันธ [เอกสารออนไลน] เขาถึงไดจาก 

http://m.youtube.com>channel (วันที่คันหาขอมลู 23 มิ.ย. 2558). 

2 แหลงเรียนรู 
- หองปฏิบัติการชางเช่ือมโลหะ 
- รานจําหนาย วัสดุ อปุกรณ ประกอบติดต้ังงานอลมูิเนียม 

พ้ืนความรูและคุณสมบัติผูเขารับการฝกอบรม 

มีคุณสมบัติอายุไมตํ่าวา 18 ป 

 



 
 

สาขาวิชาชางเชื่อมโลหะ 
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สาขาวิชาชางเชื่อมโลหะ 

 
หลักสูตรวิชาชีพระยะส้ัน ประเภทวิชาอุตสาหกรรม 

สาขาวิชาชางเช่ือมโลหะ กลุมวิชางานชางเช่ือมโลหะ 

1103-1501 งานระบบทอระบายอากาศ 150 ช่ัวโมง 

สมรรถนะของหลักสูตร 
1. แสดงความรูเกี่ยวกับหลกัการระบายและสงอากาศ ชนิด ลักษณะอุปกรณประกอบระบบทอ

สงและระบายอากาศ 
2. เขียนแบบแผนคลี่ทอ ของอ และทอแยกชนิดตาง ๆ    
3. สรางและประกอบทอ ของอ และทอแยกชนิดตาง ๆ ระบบระบายอากาศตามแบบที่กําหนด  

คําอธิบายของหลักสูตร 

 ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับหลักการระบายและสงอากาศ ชนิด ลักษณะอุปกรณประกอบระบบทอสง
และระบายอากาศ การเขียนแบบแผนคลี่ทอ ของอ และทอแยกชนิดตาง ๆ การสรางทอและของอชนิด
ตาง ๆ การประกอบติดต้ังทอและของอทอแยกตามวงจรระบบระบายอากาศในเชิงธุรกิจ ปฏิบัติงานดวย
ความรับผิดชอบและปลอดภัย โดยนอมนําหลักของปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกตใช 

เน้ือหาสาระ 

หนวยท่ี ชื่อหนวย-หัวขอการฝกอบรม 

1 หลักการระบายและสงอากาศ ชนิด ลักษณะอุปกรณประกอบระบบทอสงและระบายอากาศ 
1. หลักการระบายและสงอากาศ 
2. ชนิด ลักษณะอุปกรณประกอบระบบทอสงและระบายอากาศ 

2 เขียนแบบแผนคลี่ทอและของอชนิดตาง ๆ  
1. เขียนแบบแผนคลี่ทอระบายอากาศแบบทอกลมและของอชนิดตาง ๆ ไดอยางถูกวิธี 
2. เขียนแบบแผนคลี่ทอระบายอากาศแบบทอสี่เหลี่ยมและของอชนิดตาง ๆ ไดอยาง 

ถูกวิธี 
3. เขียนแบบแผนคลีฝ่าครอบระบายอากาศและขอตอเปลี่ยนรปูรางทอไดอยางถูกวิธี 
4. เขียนแบบแผนคลี่ทอแยกระบายอากาศไดอยางถูกวิธี 
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หนวยท่ี ชื่อหนวย-หัวขอการฝกอบรม 

3 สรางทอระบายอากาศและของอชนิดตาง ๆ  
1. สรางทอระบายอากาศแบบทอกลมและของอชนิดตาง ๆ ไดอยางถูกวิธี 
2. สรางทอระบายอากาศแบบทอสีเ่หลี่ยมและของอชนิดตาง ๆ ไดอยางถูกวิธี 
3. สรางฝาครอบระบายอากาศและขอตอเปลี่ยนรปูรางทอไดอยางถูกวิธี 
4. สรางทอแยกระบายอากาศไดอยางถูกวิธี 

4 งานประกอบ ติดต้ังทอ ของอ และทอแยกชนิดตาง ๆ ระบบระบายอากาศ 
1. ประกอบทอ ของอ และทอแยกชนิดตาง ๆ ระบบระบายอากาศตามแบบทีก่ําหนด 

5 การคํานวณคาบริการ 
1. คํานวณตนทุนและคาบริการ 

การวัดและประเมินผล 

ท่ี แนวทางการประเมิน เครื่องมือประเมิน เกณฑการประเมิน 
1 
2 
3 
4 
5 

ทดสอบความรูกอนและหลงัการฝกอบรม 
ตรวจสอบกระบวนการปฏิบัติงาน 
ตรวจสอบผลงาน/ช้ินงาน 
พฤติกรรมลกัษณะนิสัยในการปฏิบัติงาน 
ระยะเวลาการเขารวมฝกอบรมไมนอย
กวารอยละ 80 ของเวลาฝกอบรมตาม
หลักสูตร 

แบบทดสอบ/แบบสัมภาษณ 
แบบประเมินการปฏิบัติงาน 
แบบประเมินผลงาน 
แบบสงัเกต 
แบบบันทึกการเขารบัการ
ฝกอบรม 

10 
40 
30 
20 
 
 

รวม 100 

เครื่องมือ วัสดุ อุปกรณ   

1. เครื่องตัดโลหะแผน 
2. เครื่องพับโลหะแผน 
3. อุปกรณพืน้ฐานงานโลหะแผน 
4. ชุดเครื่องมอื อุปกรณข้ึนรูปงานโลหะแผนและงานเขาตะเข็บ 
5. โตะเขียนแบบ 
6. อุปกรณพืน้ฐานงานเขียนแบบ 

7. ไมเน้ือแข็ง ขนาด 1
2

1  x 3 x 12 น้ิว (สําหรบัตีข้ึนรูปและประกอบงาน) 

8. คอนยาง 
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สาขาวิชาชางเชื่อมโลหะ 

เอกสารประกอบการฝกอบรมและแหลงเรยีนรู 

ท่ี รายการ 
1 เอกสารประกอบการฝกอบรม 

- นริศ ศรีเมฆ. 2550. งานระบบทอระบายอากาศ. กรุงเทพฯ :บจก. เอมพันธ. 
- ผศ. นิลวัฒน พัฒพงษ. 2556. การออกแบบและเขยีนแบบแผนคลี.่ กรุงเทพฯ : 

บจก. ศูนยสงเสริมวิชาการ. 

2 แหลงเรียนรู 
- หองปฏิบัติการชางเช่ือมโลหะ 
- สถานประกอบการธุรกิจงานประกอบและติดต้ังระบบระบายอากาศ 

พ้ืนความรูและคุณสมบัติผูเขารับการฝกอบรม 

ไมจํากัดพื้นความรูและคุณสมบัติผูเขารบัการฝกอบรม 



 
 

สาขาวิชาชางเชื่อมโลหะ 
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สาขาวิชาชางเชื่อมโลหะ 

 
หลักสูตรวิชาชีพระยะส้ัน ประเภทวิชาอุตสาหกรรม 

สาขาวิชาชางเช่ือมโลหะ กลุมวิชางานชางเช่ือมโลหะ 

1103-1502 งานหลออลูมิเนียม Alloy 150 ช่ัวโมง 

สมรรถนะของหลักสูตร 
1. แสดงความรูเกี่ยวกับหลกัการหลออลูมิเนียม Alloy 
2. เลือก เตรียม ใชและบํารงุรักษาเครื่องมือหลออลมูิเนียม Alloy 
3. ทําแบบกระสวน งานหลอ อลูมเินียม Alloy ไดตามรูปแบบ 
4. สรางกลองแบบทรายตามข้ันตอน 
5. หลอ อลูมเินียม Alloy ตามที่กําหนด 

คําอธิบายของหลักสูตร 

 ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับหลักการหลออลูมิเนียม Alloy วิธีการใชวัสดุ อุปกรณและเครื่องมือที่ใช
ในงานหลออลูมิเนียม Alloy สรางกระสวนแบบหลออยางงาย สรางกลองแบบทรายเพื่อใชในงานหลอ
อยางปลอดภัย วางแผน งานหลออลูมิเนียม Alloy ในเชิงธุรกิจ 

เน้ือหาสาระ 

หนวยท่ี ชื่อหนวย-หัวขอการฝกอบรม 

1 การใชวัสดุ อุปกรณและเครื่องมือในการหลออลูมเินียม Alloy 
1. วัสดุ ที่ใชในงานหลอ 
2. เครื่องมือและอุปกรณที่ใชในงานหลอ 

2 การอานแบบ เขียนแบบช้ินงานดวยคอมพิวเตอร ตามมาตรฐานสากล 
1. การอานแบบ ตามมาตรฐาน DIN 
2. การเขียนแบบดวยคอมพิวเตอร เพื่อเตรียมตัดแกส 

3 การทําแบบกระสวนงานหลอ อลมูิเนียม Alloy อยางงาย 
1. การทํากระสวนทรงกระบอก 
2. การทํากระสวนทรงกลม 
3. การทํากระสวนทรงสเีหลี่ยมลูกเตา  

4 การสรางกลองแบบทราย 
1. ชนิดของทรายหลอและสวนผสม 
2. ความหนาแนนและความช้ืนในทรายหลอ 
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สาขาวิชาชางเชื่อมโลหะ 

หนวยท่ี ชื่อหนวย-หัวขอการฝกอบรม 

5 
 

การหลออลูมเินียม Alloy 
 1. วัตถุดิบที่ใชในการหลออลูมเินียม Alloy 
 2. การหลอและการเทนํ้าโลหะลงในแบบหลอ 

6 การวางแผนงานหลออลูมเินียมในเชิงธุรกิจ  

การวัดและประเมินผล 

ท่ี แนวทางการประเมิน เครื่องมือประเมิน 
เกณฑการ
ประเมิน 

1 
2 

ตรวจสอบกระบวนการปฏิบัติงาน 
ตรวจสอบผลงาน 

แบบประเมินการปฏิบัติงาน 
แบบประเมินผลงาน 

40 
60 

รวม 100 

เครื่องมือ วัสดุ อุปกรณ 

1. กระปองอลูมเินียม 
2. เตาหลออลูมิเนียมแบบเบา 
3. ตะแกรงรอนทราย 
4. ทรายหลอ 
5. หีบทรายหลอ 
6. เครื่องมืออัดทราย 
7. เลื่อยตัดโลหะ 

เอกสารประกอบการฝกอบรมและแหลงเรยีนรู 

ท่ี รายการ 
1 เอกสารประกอบการฝกอบรม 

- นิกร มหกรรมโกล. กรรมวิธีการหลอโลหะ.กรุงเทพ ฯ. หจก.สกายบุค. 
- www.sasitalloy.com/index4234.html?lay=show&ac=article&ld=539320 
- www.maxsteelthai.com/index.pap:opticn=com_content&View 

2 แหลงเรียนรู 
- โรงงานทําอลูมิเนียม Alloy 
- Internet 

พ้ืนความรูและคุณสมบัติผูเขารับการฝกอบรม 

ไมจํากดัพื้นความรูและคุณสมบัติผูเขารบัการฝกอบรม 
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สาขาวิชาช่างไฟฟ้า 

การพัฒนาหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น สาขาวิชาช่างไฟฟ้า 

ลําดับ ระยะเวลาเรียน (ช่ัวโมง) จํานวนหลักสูตร 
1  1 - 30 4 
2 31 - 60 1 
3 61 - 90 6 
4  91 - 120 1 
5 121 - 150  3 
6 151 - 180  - 
7 181 - 210  - 
8 211 - 240  - 
9 241 ชั่วโมงข้ึนไป - 

 รวม 15 



 
 

สาขาวิชาช่างไฟฟ้า   
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สาขาวิชาช่างไฟฟ้า 

หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น พุทธศักราช 2558  
ประเภทวิชาอุตสาหกรรม สาขาวิชาช่างไฟฟ้า  

กลุ่มวิชางานช่างไฟฟ้ากลุ่มวิชางานช่างบํารุงรักษาระบบไฟฟ้าขนส่งทางราง 

ท่ี รหัสวิชา ช่ือหลักสูตร จํานวนช่ัวโมง 
1 1104-1101 งานซ่อมพัดลมไฟฟ้า 30 
2 1104-1102 งานพันขดลวดพัดลมไฟฟ้า 12 
3 1104-1103 งานติดต้ังไฟฟ้านอกอาคาร 30 
4 1104-1104 งานซ่อมบํารุงตู้ควบคุมมอเตอร์ไฟฟ้า 30 
5 1104-1301 งานติดต้ังไฟฟ้าในอาคาร 75 
6 1104-1302 งานซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าภายในบ้าน 75 

7 1104-1303 งานซ่อมมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสสลับ 75 

8 1104-1304 งานติดต้ังและซ่อมบํารุงตู้ควบคุมมอเตอร์ไฟฟ้า 75 

9 1104-1305 งานติดต้ังโซล่าเซลล์ 75 

10 1104-1306 งานเขียนแบบไฟฟ้าด้วยคอมพิวเตอร์ 75 

11 1104-1401 งานควบคุมมอเตอร์ไฟฟ้า 120 
12 1104-1501 งานซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าภายในบ้าน 150 
13 1104-1502 งานติดต้ังไฟฟ้าในอาคาร 150 
14 1104-1503 งานซ่อมมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสสลับ 150 
15 1104-2201 งานซ่อมบํารุงระบบปรับอากาศและระบายอากาศ

รถไฟฟ้า 
60 

รวม 15หลักสูตร 
 

 
 



 
 

สาขาวิชาช่างไฟฟ้า   
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สาขาวิชาช่างไฟฟ้า 

 
หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น ประเภทวิชาอุตสาหกรรม 

สาขาวิชาช่างไฟฟ้า กลุ่มวิชางานช่างไฟฟ้า 
1104-1101 งานซ่อมพัดลมไฟฟ้า 30 ช่ัวโมง 

สมรรถนะของหลักสูตร 

1. แสดงความรู้เก่ียวกับหลักการซ่อมพัดลมไฟฟ้า 
2. ตรวจซ่อมและบํารุงรักษาพัดลมไฟฟ้า 

คําอธิบายของหลักสูตร 

 ศึกษาและปฏิบัติเก่ียวกับไฟฟ้าเบ้ืองต้น ส่วนประกอบ หลักการทํางานของพัดลมไฟฟ้าแบบต่าง ๆ 
การเลือกใช้เครื่องมือ วัสดุ อุปกรณ์ การถอดประกอบ การตรวจซ่อม การบํารุงรักษา และประมาณการ
ซ่อมพัดลมไฟฟ้า 

เนื้อหาสาระ 
 

หน่วยท่ี ช่ือหน่วย-หัวข้อการฝึกอบรม 

1 งานไฟฟ้าเบ้ืองต้น 
1. ความปลอดภัยเก่ียวกับไฟฟ้า 
2. การต่อวงจรไฟฟ้า 
3. การใช้เครื่องมือวัดไฟฟ้า 

2 งานเตรียมเครื่องมือ วัสดุ อุปกรณ์ในงานซ่อมพัดลมไฟฟ้า 
1. การเตรียมเครื่องมือในงานซ่อมพัดลมไฟฟ้า 
2. การเตรียมวัสดุ อุปกรณ์ในงานซ่อมพัดลมไฟฟ้า 
3. การบํารุงรักษาเครื่องมือ วัสดุและอุปกรณ์ 

3 งานซ่อมและบํารุงรักษาพัดลมไฟฟ้า 
1. ส่วนประกอบและการทํางานของพัดลมไฟฟ้า 
2. การถอดประกอบและตรวจเช็คอาการเสีย 
3. การซ่อมและบํารุงรักษาพัดลมไฟฟ้า 

4 งานวางแผนและประมาณการซ่อมพัดลมไฟฟ้า 
1. การวางแผนการซ่อมพัดลมไฟฟ้า 
2. การประมาณการซ่อมพัดลมไฟฟ้า 
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สาขาวิชาช่างไฟฟ้า   

การวัดและประเมินผล 

ท่ี แนวทางการประเมิน เครื่องมือประเมิน เกณฑ์การประเมิน 

1 
2 

ตรวจสอบกระบวนการปฏิบัติงาน 
ตรวจสอบผลงาน 

แบบประเมินการปฏิบัติงาน 
แบบประเมินผลงาน 

60 
40 

รวม 100 

เครื่องมือ วัสดุ อุปกรณ์ 

1. มัลติมิเตอร์แบบเข็ม 
2. มัลติมิเตอร์แบบตัวเลข 
3. คลิปแอมป์มิเตอร์ 
4. เครื่องพันขดลวดชนิดมือหมุน 
5. พัดลมไฟฟ้า 
6. สว่านไฟฟ้าต้ังโต๊ะ 
7. สว่านมือถือไฟฟ้า  
8. หัวแร้งบัดกรี 
9. ฟุตเหล็ก 
10. กรรไกรตัดกระดาษ 
11. เลื่อยตัดเหล็ก 
12. เลื่อยฉลุไฟฟ้าหรือจิ๊กซอไฟฟ้า 
13. ไขควงแฉก  
14. ไขควงแบน  
15. คีมปากแหลม  
16. คีมรวมคีมตัด ปอกสายไฟฟ้า 
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สาขาวิชาช่างไฟฟ้า 

เอกสารประกอบการฝึกอบรมและแหล่งเรียนรู้ 

ท่ี รายการ 
1 เอกสารประกอบการฝึกอบรม 

- ผศ. อํานาจ เจริญศิลป์. 2549. คู่มือการตรวจ ซ่อม รักษาเครื่องใช้ไฟฟ้า. 
บริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จํากัด (มหาชน) 

- ประพันธ์ พิพัฒน์สุข และคณะ. 2548.งานบริการและซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้า.  
ศูนย์ส่งเสริมอาชีวะ 

2 แหล่งเรียนรู้ 
- ห้องปฏิบัติการช่างไฟฟ้าห้องสื่อการเรียนการสอน 
- YouTube 

พ้ืนความรู้และคุณสมบัติผู้เข้ารับการฝึกอบรม 

บุคคลท่ัวไป ท่ีมีความสนใจทางด้านการซ่อมพัดลมไฟฟ้า จบการศึกษาไม่ต่ํากว่า ป.6 



 
 

สาขาวิชาช่างไฟฟ้า   
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สาขาวิชาช่างไฟฟ้า 

 
หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น ประเภทวิชาอุตสาหกรรม 

สาขาวิชาช่างไฟฟ้า กลุ่มวิชางานช่างไฟฟ้า 
1104-1102 งานพันขดลวดพัดลมไฟฟ้า 12 ช่ัวโมง 

สมรรถนะของหลักสูตร 

1. แสดงความรู้เก่ียวกับหลักการพันขดลวดพัดลมไฟฟ้า 
2. พัน ลงขดลวด ต่อวงจรและทดสอบขดลวดพัดลมไฟฟ้าตามหลักการ 

คําอธิบายของหลักสูตร 

 ศึกษาและปฏิบัติเก่ียวกับไฟฟ้าเบ้ืองต้น ส่วนประกอบ หลักการทํางานของพัดลมไฟฟ้าแบบต่าง ๆ 
การเลือกใช้เครื่องมือ วัสดุ อุปกรณ์ การถอด ประกอบ พันขดลวด การต่อวงจรขดลวด การเคลือบน้ํายา
ขดลวด การทดสอบขดลวด การซ่อมบํารุงรักษา และกําหนดราคาค่าบริการ 

เนื้อหาสาระ 
 

หน่วยท่ี ช่ือหน่วย-หัวข้อการฝึกอบรม 

1 งานไฟฟ้าเบ้ืองต้น 
1. ความปลอดภัยเก่ียวกับไฟฟ้า 
2. การต่อวงจรไฟฟ้า 
3. การใช้เครื่องมือวัดไฟฟ้า 

2 งานเตรียมเครื่องมือ วัสดุ อุปกรณ์ในงานพันขดลวดพัดลมไฟฟ้า 
1. การเตรียมเครื่องมือในงานพันขดลวดพัดลมไฟฟ้า 
2. การวัสดุ อุปกรณ์ในงานพันขดลวดพัดลมไฟฟ้า 

3 งานพันขดลวดพัดลมไฟฟ้า 
1. การรื้อและรองฉนวน 
2. การพันขดลวด 
3. การต่อและทดสอบวงจรขดลวด 
4. การเคลือบน้ํายาขดลวด 

4 กําหนดราคาค่าบริการ 
1. การประมาณการพันขดลวดพัดลมไฟฟ้า 
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สาขาวิชาช่างไฟฟ้า   

การวัดและประเมินผล 

ท่ี แนวทางการประเมิน เครื่องมือประเมิน เกณฑ์การประเมิน 

1 
2 

ตรวจสอบกระบวนการปฏิบัติงาน 
ตรวจสอบผลงาน 

แบบประเมินการปฏิบัติงาน 
แบบประเมินผลงาน 

60 
40 

รวม 100 

เครื่องมือ วัสดุ อุปกรณ์ 

1. มัลติมิเตอร์แบบเข็ม 
2. มัลติมิเตอร์แบบตัวเลข 
3. คลิปแอมป์มิเตอร์ 
4. เครื่องพันขดลวดชนิดมือหมุน 
5. พัดลมไฟฟ้าชนิดต้ังพ้ืน 
6. พัดลมไฟฟ้าชนิดติดผนัง 
7. พัดลมไฟฟ้าชนิดต้ังโต๊ะ 
8. พัดลมไฟฟ้าชนิดแขวนเพดาน 
9. สว่านไฟฟ้าต้ังโต๊ะ 
10. สว่านมือถือไฟฟ้า  
11. หัวแร้งบัดกรี 
12. ฟุตเหล็ก 
13. กรรไกรตัดกระดาษ 
14. เลื่อยตัดเหล็ก 
15. เลื่อยฉลุไฟฟ้าหรือจิ๊กซอไฟฟ้า 
16. ไขควงแฉก  
17. ไขควงแบน  
18. คีมปากแหลม  
19. คีมรวม 
20. คีมตัด ปอกสายไฟฟ้า 
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สาขาวิชาช่างไฟฟ้า 

เอกสารประกอบการฝึกอบรมและแหล่งเรียนรู้  

ท่ี รายการ 
1 เอกสารประกอบการฝึกอบรม 

- ผศ. อํานาจ เจริญศิลป์. 2549. คู่มือการตรวจ ซ่อม รักษาเครื่องใช้ไฟฟ้า.          
บริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จํากัด (มหาชน) 

- ประพันธ์ พิพัฒน์สุข และคณะ. 2548.งานบริการและซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้า.         
ศูนย์ส่งเสริมอาชีวะ 

2 แหล่งเรียนรู้ 
- ห้องปฏิบัติการช่างไฟฟ้าห้องสื่อการเรียนการสอน 
- YouTube 

พ้ืนความรู้และคุณสมบัติผู้เข้ารับการฝึกอบรม 

บุคคลท่ัวไป ท่ีมีความสนใจทางด้านการซ่อมพัดลมไฟฟ้า จบการศึกษาไม่ต่ํากว่า ป.6 



 

 

สาขาวิชาช่างไฟฟ้า 
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สาขาวิชาช่างไฟฟ้า 

 
หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น ประเภทวิชาอุตสาหกรรม 

สาขาวิชาช่างไฟฟ้า กลุ่มวิชางานช่างไฟฟ้า 
1104-1103 งานติดตั้งไฟฟ้านอกอาคาร 30 ช่ัวโมง 

สมรรถนะของหลักสูตร 

1. แสดงความรู้เก่ียวกับการติดต้ังไฟฟ้านอกอาคาร 
2. ปักเสา ยึดโยง พาดสาย ดึงสายในงานติดต้ังไฟฟ้านอกอาคาร 
3. ติดต้ังมิเตอร์และแผงควบคุมการจ่ายไฟฟ้าตามระบบบ 

คําอธิบายของหลักสูตร 

 ศึกษาและปฏิบัติเก่ียวกับความรู้พ้ืนฐานทางไฟฟ้า การใช้เครื่องมือ วัสดุ อุปกรณ์ เครื่องวัดไฟฟ้า 
ชนิดของสายไฟฟ้า การต่อสายไฟฟ้า การปักเสา พาดสาย การติดต้ังมิเตอร์ ระบบควบคุมไฟถนน การ
ติดต้ังแผงควบคุมการจ่ายไฟฟ้า และประมาณการราคา 

เนื้อหาสาระ 
 

หน่วยท่ี ช่ือหน่วย-หัวข้อการฝึกอบรม 

1 งานไฟฟ้าเบ้ืองต้น 
1. ความปลอดภัยเก่ียวกับไฟฟ้า 
2. การต่อวงจรไฟฟ้า 
3. การใช้เครื่องมือวัดไฟฟ้า 

2 งานเตรียมเครื่องมือ วัสดุอุปกรณ์ในงานติดต้ังไฟฟ้า 
1. การเลือกขนาดสายและการต่อสายไฟฟ้า 
2. การเตรียมเครื่องมือวัสดุ อุปกรณ์ในการติดต้ังไฟฟ้า 
3. การเลือกอุปกรณ์ป้องกันทางไฟฟ้า 

3 งานปักเสา พาดสายไฟฟ้า 
1. การปักเสา ยึดโยงในงานติดต้ังไฟฟ้าภายนอก 
2. การพาดสาย ดึงสายในงานติดต้ังไฟฟ้าภายนอก 

4 งานอ่านแบบ ถอดแบบและประมาณการ 
1. การอ่านแบบ ถอดแบบ  
2. การประมาณราคาติดต้ังไฟฟ้าภายนอก 
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สาขาวิชาช่างไฟฟ้า   

การวัดและประเมินผล 

ท่ี แนวทางการประเมิน เครื่องมือประเมิน เกณฑ์การประเมิน 

1 
2 
3 

ทดสอบความรู้ก่อนการฝึกอบรม 
ตรวจสอบกระบวนการปฏิบัติงาน 
ตรวจสอบผลงาน 

แบบทดสอบ 
แบบประเมินการปฏิบัติงาน 
แบบประเมินผลงาน 

10 
50 
40 

รวม 100 

เครื่องมือ วัสดุ อุปกรณ์ 

1. มัลติมิเตอร์แบบเข็ม 
2. มัลติมิเตอร์แบบตัวเลข 
3. สว่านไฟฟ้า  
4. สว่านไร้สาย 
5. ไขควงชุด 
6. คีมช่างไฟฟ้า 
7. คีมปากแหลม 
8. คีมตัด 
9. ค้อนเดินสาย 
10. ตลับเมตร 
11. ปากกาจับชิ้นงาน ปากกาจับท่อ 
12. เลื่อยตัดเหล็ก 
13. หินเจียระไน ชุดตัดไฟเบอร์ 
14. เข็มขัดปีนเสา 
15. ฟิซซ่ิงฮ้อย 
16. พลั่วหนีบ 
17. ประแจเลื่อน 
18. ประแจปากตาย 
19. คีมย้ําหางปลา 
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สาขาวิชาช่างไฟฟ้า 

เอกสารประกอบการฝึกอบรมและแหล่งเรียนรู้  

ท่ี รายการ 
1 เอกสารประกอบการฝึกอบรม 

- อเนก นรสาร. 2545. การติดตั้งไฟฟ้าภายนอกอาคาร. ศูนย์ส่งเสริมอาชีวศึกษา 
- ธวัชชัย จารุจิตร์. 2556. การติดตั้งไฟฟ้าภายนอกอาคาร. สํานักพิมพ์วังอักษร 

2 แหล่งเรียนรู้ 
- ห้องปฏิบัติการช่างไฟฟ้าห้องสื่อการเรียนการสอน 
- YouTube 

พ้ืนความรู้และคุณสมบัติผู้เข้ารับการฝึกอบรม 

บุคคลท่ัวไป ท่ีมีความสนใจทางด้านการติดต้ังไฟฟ้า จบการศึกษาไม่ต่ํากว่า ป.6 



 
 

สาขาวิชาช่างไฟฟ้า   
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สาขาวิชาช่างไฟฟ้า 

 
หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น ประเภทวิชาอุตสาหกรรม 

สาขาวิชาช่างไฟฟ้า กลุ่มวิชางานช่างไฟฟ้า 
1104-1104 งานซ่อมบํารุงตู้ควบคุมมอเตอร์ไฟฟ้า 30 ช่ัวโมง 

สมรรถนะของหลักสูตร 

1. แสดงความรู้เก่ียวกับวิธีซ่อมตู้ควบคุมมอเตอร์ไฟฟ้า 
2. ซ่อมบํารุงวงจรควบคุมมอเตอร์ไฟฟ้าตามมาตรฐาน 

คําอธิบายของหลักสูตร 

 ศึกษาและปฏิบัติเก่ียวกับงานไฟฟ้าเบ้ืองต้น มาตรฐานการติดต้ัง เครื่องวัดไฟฟ้า วงจรควบคุม
มอเตอร์ไฟฟ้า การตรวจซ่อม บํารุงรักษาและประมาณการ 

เนื้อหาสาระ 
 

หน่วยท่ี ช่ือหน่วย-หัวข้อการฝึกอบรม 

1 งานไฟฟ้าเบ้ืองต้น 
1. ความปลอดภัยเก่ียวกับไฟฟ้า 
2. การต่อวงจรไฟฟ้า 
3. การใช้เครื่องมือวัดไฟฟ้า 

2 งานเตรียมเครื่องมือ วัสดุและอุปกรณ์ในงานซ่อมตู้ควบคุมมอเตอร์ไฟฟ้า 
1. การเตรียมเครื่องมือในงานซ่อมตู้ควบคุมมอเตอร์ไฟฟ้า 
2. การเตรียมวัสดุ อุปกรณ์ในงานซ่อมตู้ควบคุมมอเตอร์ไฟฟ้า 

3 งานบํารุงรักษาและประมาณการตรวจซ่อมตู้ควบคุมมอเตอร์ไฟฟ้า 
1. ตรวจซ่อม บํารุงรักษาตู้ควบคุมมอเตอร์ไฟฟ้า 
2. การประมาณซ่อมและบํารุงรักษาตู้ควบคุมมอเตอร์ไฟฟ้า 
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สาขาวิชาช่างไฟฟ้า   

การวัดและประเมินผล 

ท่ี แนวทางการประเมิน เครื่องมือประเมิน เกณฑ์การประเมิน 

1 
2 
3 

ทดสอบความรู้ก่อนการฝึกอบรม 
ตรวจสอบกระบวนการปฏิบัติงาน 
ตรวจสอบผลงาน 

แบบทดสอบ 
แบบประเมินการปฏิบัติงาน 
แบบประเมินผลงาน 

10 
50 
40 

รวม 100 

เครื่องมือ วัสดุ อุปกรณ์ 

1. มัลติมิเตอร์แบบเข็ม 
2. มัลติมิเตอร์แบบตัวเลข 
3. แคล้มป์ออนมิเตอร์ แบบเข็ม 
4. แคล้มป์ออนมิเตอร์ แบบตัวเลข 
5. เทคโคมิเตอร์ 
6. สว่านแท่น 
7. เมกเกอร์ 
8. หินเจียระไน 
9. เลื่อยตัดเหล็ก 
10. ชุดประแจ  
11. ไขควงปากแบน  
12. ไขควงปากแฉก  
13. คีมรวม คีมช่าง 
14. คีมปากแหลม 
15. คีมตัด 
16. ฟุตเหล็ก 
17. เหล็กนําศูนย์ 
18. ค้อนพลาสติก 
19. ชุดตะไบกลม และตะไบแบน  
20. คีมย้ําหางปลา 
21. ตลับเมตร  
22. ชุดประแจหกเหลี่ยม 
23. หัวแร้งไฟฟ้า 
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สาขาวิชาช่างไฟฟ้า 

เอกสารประกอบการฝึกอบรมและแหล่งเรียนรู้  

ท่ี รายการ 
1 เอกสารประกอบการฝึกอบรม 

- ผศ.อํานาจ ทองผาสุข, ผศ.วิทยา ประยงค์พันธุ์. 2542. การควบคุมมอเตอร์.        
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 

- ประสิทธิ์ พิทยพัฒน์. 2541. การควบคุมมอเตอร์ไฟฟ้า.สมศิริพริ้นต้ิง 
2 แหล่งเรียนรู้ 

- ห้องปฏิบัติการช่างไฟฟ้า ห้องสื่อการเรียนการสอน 
- YouTube 

พ้ืนความรู้และคุณสมบัติผู้เข้ารับการฝึกอบรม 

บุคคลท่ัวไป ท่ีมีความสนใจทางด้านการซ่อมตู้ควบคุมมอเตอร์ไฟฟ้า จบการศึกษาไม่ต่ํากว่า ป.6 
 



 
 

สาขาวิชาช่างไฟฟ้า   



271 

 

สาขาวิชาช่างไฟฟ้า 

 
หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น ประเภทวิชาอุตสาหกรรม 

สาขาวิชาช่างไฟฟ้า กลุ่มวิชางานช่างไฟฟ้า 
1104-1301 งานติดตั้งไฟฟ้าในอาคาร 75 ช่ัวโมง 

สมรรถนะของหลักสูตร 

1. แสดงความรู้เก่ียวกับการติดต้ังไฟฟ้าภายในอาคาร 
2. ติดต้ังเดินสายไฟฟ้าในอาคาร 
3. วางแผน ติดต้ังตรวจซ่อมและประมาณการไฟฟ้าภายในอาคาร 

คําอธิบายของหลักสูตร 

 ศึกษาและปฏิบัติเก่ียวกับความรู้พ้ืนฐานทางไฟฟ้า การใช้เครื่องมือ วัสดุ อุปกรณ์ เครื่องวัดไฟฟ้า 
ชนิดของสายไฟฟ้า การต่อสายไฟฟ้า การติดต้ังอุปกรณ์ไฟฟ้า การเดินสายไฟฟ้าด้วยวิธีต่าง ๆ การอ่าน
แบบและประมาณการค่าติดต้ังไฟฟ้า 

เนื้อหาสาระ 
 

หน่วยท่ี ช่ือหน่วย-หัวข้อการฝึกอบรม 

1 งานไฟฟ้าเบ้ืองต้น 
1. ความปลอดภัยเก่ียวกับไฟฟ้า 
2. การต่อวงจรไฟฟ้า 
3. การใช้เคร่ืองมือวัดไฟฟ้า 

2 งานเตรียมเครื่องมือ วัสดุอุปกรณ์ในงานติดต้ังไฟฟ้า 
1. การเลือกขนาดสายและการต่อสายไฟฟ้า 
2. การเตรียมเครื่องมือวัสดุ อุปกรณ์ในการติดต้ังไฟฟ้า 
3. การเลือกอุปกรณ์ป้องกันทางไฟฟ้า 

3 งานติดต้ังเดินสายและอุปกรณ์ไฟฟ้า 
1. การติดต้ังเดินสายไฟฟ้าด้วยเข็มขัดรัดสาย 
2. การติดต้ังเดินสายไฟฟ้าด้วยท่อร้อยสาย 
3. การติดต้ังเดินสายไฟฟ้าด้วยรางเดินสาย 

4 งานเขียนแบบและประมาณราคาค่าบริการ 
1. การเขียนแบบ 
2. การอ่านแบบ ถอดแบบ และการประมาณราคาค่าบริการ 
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สาขาวิชาช่างไฟฟ้า   

การวัดและประเมินผล 

ท่ี แนวทางการประเมิน เครื่องมือประเมิน เกณฑ์การประเมิน 

1 
2 
3 

ทดสอบความรู้ก่อนการฝึกอบรม 
ตรวจสอบกระบวนการปฏิบัติงาน 
ตรวจสอบผลงาน 

แบบทดสอบ 
แบบประเมินการปฏิบัติงาน 
แบบประเมินผลงาน 

10 
50 
40 

รวม 100 

เครื่องมือ วัสดุ อุปกรณ์ 

1. มัลติมิเตอร์แบบเข็ม 
2. มัลติมิเตอร์แบบตัวเลข 
3. สว่านไฟฟ้า  
4. สว่านไร้สาย 
5. ไขควงชุด 
6. คีมช่างไฟฟ้า 
7. คีมปากแหลม 
8. คีมตัด 
9. ค้อนเดินสาย 
10. ตลับเมตร 
11. ปักเต้า 
12. คัตเตอร์ตัดท่อ 
13. รีมเมอร์ลบคมท่อ 
14. ชุดเบนเดอร์ดัดท่อบาง 
15. ชุดเบนเดอร์ดัดท่อหนา ไฮดรอลิก 
16. ชุดทําเกลียวท่อหนา 
17. ปากกาจับชิ้นงาน ปากกาจับท่อ 
18. เลื่อยตัดเหล็ก 
19. หินเจียระไน ชุดตัดไฟเบอร์ 
20. เครื่องเป่าลมร้อน 
21. สปริงดัดท่อยูพีวีซี 
22. ฟิตเทปร้อยท่อ 
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เอกสารประกอบการฝึกอบรมและแหล่งเรียนรู้  

ท่ี รายการ 
1 เอกสารประกอบการฝึกอบรม 

- ไวพจน์ ศรีธัญ. 2545. การติดตั้งไฟฟ้าในอาคารและในโรงงาน.บริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น 
จํากัด (มหาชน) 

- วัฒนา ถาวร.2553. การออกแบบและติดตั้งไฟฟ้าภายในบ้าน-อาคารอุตสาหกรรม.  
บริษัท สํานักพิมพ์ สกายบุ๊กส์ จํากัด 

2 แหล่งเรียนรู้ 
- ห้องปฏิบัติการช่างไฟฟ้าห้องสื่อการเรียนการสอน 
- Youtube 

พ้ืนความรู้และคุณสมบัติผู้เข้ารับการฝึกอบรม 

บุคคลท่ัวไป ท่ีมีความสนใจทางด้านการติดต้ังไฟฟ้าในอาคารจบการศึกษาไม่ต่ํากว่า ป.6 



 
 

สาขาวิชาช่างไฟฟ้า   
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สาขาวิชาช่างไฟฟ้า 

 
หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น ประเภทวิชาอุตสาหกรรม 

สาขาวิชาช่างไฟฟ้า กลุ่มวิชางานช่างไฟฟ้า 
1104-1302 งานซ่อมเคร่ืองใช้ไฟฟ้าภายในบ้าน 75 ช่ัวโมง 

สมรรถนะของหลักสูตร 

1. แสดงความรู้เก่ียวกับหลักการซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าภายในบ้าน 
2. ตรวจซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าภายในบ้านประเภทความร้อน 

คําอธิบายของหลักสูตร 

 ศึกษาและปฏิบัติเก่ียวกับความปลอดภัยไฟฟ้าเบ้ืองต้น เครื่องมือ วัสดุ อุปกรณ์ การตรวจซ่อม
เครื่องใช้ไฟฟ้าภายในบ้านประเภทความร้อน เครื่องกลไฟฟ้าคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า และประมาณการตรวจ
ซ่อม 

เนื้อหาสาระ 
 

หน่วยท่ี ช่ือหน่วย-หัวข้อการฝึกอบรม 
1 งานความปลอดภัยในการใช้ไฟฟ้า 

1. ความปลอดภัย 
2. อันตรายจากการใชไ้ฟฟ้า 
3. การปฐมพยาบาล 

2 งานไฟฟ้าเบ้ืองต้น 
1. ระบบไฟฟ้า 
2. เครื่องมือวัดไฟฟ้า 
3. วงจรไฟฟ้า 

3 งานเลือกใช้เครื่องมือ วัสดุและอุปกรณ์ในงานซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้า 
1. การเลือกเครื่องมือในงานซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้า 
2. การเลือกวัสดุ อุปกรณ์ในงานซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้า 

4 งานตรวจซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าภายในบ้านประเภทความร้อน 
1. การซ่อมหม้อหุงข้าวไฟฟ้า 
2. การซ่อมกระทะไฟฟ้า 
3. การซ่อมกาต้มน้ําไฟฟ้า 
4. การซ่อมเตารีดไฟฟ้า 
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หน่วยท่ี ช่ือหน่วย-หัวข้อการฝึกอบรม 

5 งานตรวจซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าภายในบ้านประเภทเครื่องกลไฟฟ้า 
1. การซ่อมพัดลมไฟฟ้า 
2. การซ่อมสว่านไฟฟ้า 
3. การซ่อมปั้มน้ําไฟฟ้า 
4. การซ่อมเคร่ืองปั่น 
5. การซ่อมเคร่ืองซักผ้า 

6 งานตรวจซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าภายในบ้านประเภทคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า 
1. การซ่อมไมโครเวฟ 
2. การซ่อมเตาเหนี่ยวนํา 

การวัดและประเมินผล 

ท่ี แนวทางการประเมิน เครื่องมือประเมิน เกณฑ์การประเมิน 

1 
2 
3 

ทดสอบความรู้ก่อนการฝึกอบรม 
ตรวจสอบกระบวนการปฏิบัติงาน 
ตรวจสอบผลงาน 

แบบทดสอบ 
แบบประเมินการปฏิบัติงาน 
แบบประเมินผลงาน 

10 
50 
40 

รวม 100 

เครื่องมือ วัสดุ อุปกรณ์ 

1. มัลติมิเตอร์ 
2. คีมรวม 
3. คีมปากแหลม 
4. ไขควงถอดเปลี่ยนปากได้ 
5. ค้อนพลาสติก , ค้อนยาง , ค้อนเหล็ก 
6. หัวแร้งบัดกรี 
7. ชุดโคมไฟธรรมดา 
8. ชุดโคมไฟหลอดประหยัดไฟ 
9. ชุดโคไฟหลอดแอลอีดี 
10. เตาไฟฟ้า 
11. กระทะไฟฟ้าแบบธรรมดา , แบบปรับอัตโนมัติ 
12. กระติกน้ําร้อน 
13. กระติกน้ําร้อนแบบกดอากาศ 
14. เตารีดไฟฟ้า 
15. เตาอบไฟฟ้า 
16. หม้อหุงข้าวไฟฟ้าแบบมีอุ่น 
17. เครื่องทําน้ําอุ่น 
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18. ไมโครเวฟ 
19. เตาไฟฟ้าแบบเหนี่ยวนํา 
20. เครื่องป้ิงขนมปัง 
21. สว่านไฟฟ้า 
22. หินเจียระไน 
23. ป้ัมน้ําไฟฟ้าแบบอัตโนมัติ 
24. พัดลมไฟฟ้า 

เอกสารประกอบการฝึกอบรมและแหล่งเรียนรู้  

ท่ี รายการ 
1 เอกสารประกอบการฝึกอบรม 

- ผศ.อํานาจ เจริญศิลป์. 2549. คู่มือการตรวจ ซ่อม รักษาเครื่องใช้ไฟฟ้า.บริษัท ซีเอ็ด
ยูเคชั่น จํากัด (มหาชน) 

- ชัยเชษฐ์ เพชรไชย, เอิบ จันทร์สุวรรณ, สุรีย์ ต้ังสกุล, ภีรภัทร พันธวีวงษ์. 2545. การ
ซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้า 

2 แหล่งเรียนรู้ 
- ห้องปฏิบัติการช่างไฟฟ้าห้องสื่อการเรียนการสอน 
- YouTube 

 

พ้ืนความรู้และคุณสมบัติผู้เข้ารับการฝึกอบรม 
บุคคลท่ัวไป ท่ีมีความสนใจทางด้านการซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าจบการศึกษาไม่ต่ํากว่า ป.6 

 



 
 

สาขาวิชาช่างไฟฟ้า   
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สาขาวิชาช่างไฟฟ้า 

 
หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น ประเภทวิชาอุตสาหกรรม 

สาขาวิชาช่างไฟฟ้า กลุ่มวิชางานช่างไฟฟ้า 
1104-1303 งานซ่อมมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสสลับ 75 ช่ัวโมง 

สมรรถนะของหลักสูตร 

1. แสดงความรู้เก่ียวกับหลักการมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสสลับ 
2. ตรวจซ่อมมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสสลับ 1 เฟส  
3. ตรวจซ่อม ทดสอบและประมาณราคาค่าซ่อมมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสสลับ 

คําอธิบายของหลักสูตร 

 ศึกษาและปฏิบัติเก่ียวกับไฟฟ้าเบ้ืองต้น หลักการทํางานของมอเตอร์ไฟฟ้า เครื่องมือวัด โครงสร้าง
มอเตอร์ไฟฟ้ากระแสสลัก เครื่องมือ วัสดุ อุปกรณ์ การถอด ประกอบ การตรวจซ่อม บํารุงรักษา           
การประยุกต์ใช้มอเตอร์ไฟฟ้ากระแสสลับกับงานต่าง ๆ การทดสอบ ติดต้ัง และการประมาณการค่าซ่อม 

เนื้อหาสาระ 
 

หน่วยท่ี ช่ือหน่วย-หัวข้อการฝึกอบรม 

1 งานชนิดและหลักการทํางานของมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสสลับ 
1. การทํางานของมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสสลับชนิดเหนี่ยวนํา 
2. การทํางานของมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสสลับชนิดไม่เหนี่ยวนํา 

2 งานเตรียมเครื่องมือ วัสดุและอุปกรณ์ในงานซ่อมมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสสลับ 
1. การเตรียมเครื่องมือในงานซ่อมมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสสลับ 
2. การเตรียมวัสดุ อุปกรณ์ในงานซ่อมมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสสลับ 

3 งานตรวจซ่อมมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสสลับ 
1. การตรวจซ่อมมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสสลับ1 เฟส 
2. การตรวจซ่อมมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสสลับ3 เฟส 

4 งานทดสอบและประมาณการซ่อมมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสสลับ 
1. การทดสอบมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสสลับ 
2. การประมาณการซ่อมมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสสลับ 
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การวัดและประเมินผล 

ท่ี แนวทางการประเมิน เครื่องมือประเมิน เกณฑ์การประเมิน 

1 
2 
3 

ทดสอบความรู้ก่อนการฝึกอบรม 
ตรวจสอบกระบวนการปฏิบัติงาน 
ตรวจสอบผลงาน 

แบบทดสอบ 
แบบประเมินการปฏิบัติงาน 
แบบประเมินผลงาน 

10 
50 
40 

รวม 100 

เครื่องมือ วัสดุ อุปกรณ์ 

1. มัลติมิเตอร์แบบเข็ม 
2. แคล้มป์ - ออนมิเตอร์ แบบตัวเลข 
3. ไมโครมิเตอร์ (มิล) 
4. ไวร์เกจ (SWG) 
5. เทคโคมิเตอร์ 
6. โกลเลอร์ (Inside) โลเลอร์ (Outside) 
7. สว่านแท่น 
8. โวลเตจไลเดอร์ 
9. ตู้อบมอเตอร์ 
10. เมกเกอร์ 
11. หินเจียรมือ ขนาด 4 นิ้ว 
12. ปากกาจับชิ้นงาน  
13. เครื่องตัดกระดาษ  
14. เลื่อยตัดเหล็ก 
15. จิ๊กซอไฟฟ้า 
16. ท่ีพันขดลวด 
17. ชุดประแจ 
18. ท่ีดูดลูกปืน 3 ขา 
19. ชุดไขควง 
20. คีมช่างไฟฟ้า 
21. คีมปากแหลม 
22. คีมตัด 
23. ฟุตเหล็ก 
24. สกัด 
25. ค้อนพลาสติกและค้อนเดินสายไฟฟ้า 
26. ชุดตะไบ  
27. คีมย้ําหางปลา 
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28. ตลับเมตร 
29. กรรไกรตัดกระดาษ 
30. ชุดประแจหกเหลี่ยม 
31. หัวแร้งไฟฟ้า 

เอกสารประกอบการฝึกอบรมและแหล่งเรียนรู้  

ท่ี รายการ 
1 เอกสารประกอบการฝึกอบรม 

- ธวัชชัย อัตวบิูลย์กุล. 2540. ทฤษฎีมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสสลับ.เจริญรุ่งเรืองการพิมพ์ 
- ไชยชาญ หินเกิด. 2553. มอเตอร์ไฟฟ้ากระแสสลับ. บริษัท พฒันาวิชาการ (2535) จํากัด 

2 แหล่งเรียนรู้ 
- ห้องปฏิบัติการช่างไฟฟ้า ห้องสื่อการเรียนการสอน 
- YouTube 

พ้ืนความรู้และคุณสมบัติผู้เข้ารับการฝึกอบรม 

บุคคลท่ัวไป ท่ีมีความสนใจทางด้านการซ่อมมอเตอร์ไฟฟ้าจบการศึกษาไม่ต่ํากว่า ป.6 



 
 

สาขาวิชาช่างไฟฟ้า   
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สาขาวิชาช่างไฟฟ้า 

 
หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น ประเภทวิชาอุตสาหกรรม 

สาขาวิชาช่างไฟฟ้า กลุ่มวิชางานช่างไฟฟ้า 
1104-1304 งานติดตั้งและซ่อมบํารุงตู้ควบคุมมอเตอร์ไฟฟ้า 75 ช่ัวโมง 

สมรรถนะของหลักสูตร 

1. แสดงความรู้เก่ียวกับหลักการติดต้ังตู้ควบคุมมอเตอร์ไฟฟ้า 
2. ออกแบบวงจรกําลังและวงจรควบคุมมอเตอร์ไฟฟ้าตามมาตรฐาน 
3. ติดต้ังและซ่อมบํารุงตู้ควบคุมมอเตอร์ไฟฟ้าตามมาตรฐาน 

คําอธิบายของหลักสูตร 

 ศึกษาและปฏิบัติเก่ียวกับงานไฟฟ้าเบ้ืองต้น มาตรฐานการติดต้ัง เครื่องวัดไฟฟ้า วงจรควบคุม
มอเตอร์ไฟฟ้า การคํานวณหาขนาดของสายไฟฟ้า อุปกรณ์ป้องกันและควบคุม การตรวจซ่อม 
บํารุงรักษาการประมาณการค่าติดต้ังและซ่อมบํารุง 

เนื้อหาสาระ 
 

หน่วยท่ี ช่ือหน่วย-หัวข้อการฝึกอบรม 

1 งานไฟฟ้าเบ้ืองต้น 
1. ความปลอดภัยเก่ียวกับไฟฟ้า 
2. การต่อวงจรไฟฟ้า 
3. การใช้เครื่องมือวัดไฟฟ้า 

2 งานเตรียมเครื่องมือ วัสดุและอุปกรณ์ในงานติดต้ังตู้ควบคุมมอเตอร์ไฟฟ้า 
1. การเตรียมเครื่องมือในงานติดต้ังตู้ควบคุมมอเตอร์ไฟฟ้า 
2. การเตรียมวัสดุ อุปกรณ์ในงานติดต้ังตู้ควบคุมมอเตอร์ไฟฟ้า 
3. การบํารุงรักษาเครื่องมือ วัสดุและอุปกรณ์ 

3 งานออกแบบวงจรควบคุมมอเตอร์ไฟฟ้า 
1. การคํานวณขนาดสายไฟ และอุปกรณ์ป้องกันในงานควบคุมมอเตอร์ไฟฟ้า 
2. การติดต้ังวงจรควบคุมมอเตอร์ไฟฟ้าแบบก่ึงอัตโนมัติ 
3. การติดต้ังวงจรควบคุมมอเตอร์ไฟฟ้าแบบอัตโนมัติ 

4 งานตรวจซ่อม บํารุงรักษาและประมาณการติดต้ังตู้ควบคุมมอเตอร์ไฟฟ้า 
1. ตรวจซ่อม บํารุงรักษาตู้ควบคุมมอเตอร์ไฟฟ้า 
2. การประมาณติดต้ังและซ่อมบํารุงตู้ควบคุมมอเตอร์ไฟฟ้า 
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สาขาวิชาช่างไฟฟ้า   

การวัดและประเมินผล 

ท่ี แนวทางการประเมิน เครื่องมือประเมิน เกณฑ์การประเมิน 

1 
2 
3 

ทดสอบความรู้ก่อนการฝึกอบรม 
ตรวจสอบกระบวนการปฏิบัติงาน 
ตรวจสอบผลงาน 

แบบทดสอบ 
แบบประเมินการปฏิบัติงาน 
แบบประเมินผลงาน 

10 
50 
40 

รวม 100 

เครื่องมือ วัสดุ อุปกรณ์ 

1. มัลติมิเตอร์แบบเข็ม 
2. มัลติมิเตอร์แบบตัวเลข 
3. แคล้มป์ออนมิเตอร์ แบบเข็ม 
4. แคล้มป์ออนมิเตอร์ แบบตัวเลข 
5. เทคโคมิเตอร์ 
6. สว่านแท่น 
7. เมกเกอร์ 
8. หินเจียระไน 
9. เลื่อยตัดเหล็ก 
10. ชุดประแจ  
11. ไขควงปากแบน  
12. ไขควงปากแฉก  
13. คีมรวม คีมช่าง 
14. คีมปากแหลม 
15. คีมตัด 
16. ฟุตเหล็ก 
17. เหล็กนําศูนย์ 
18. ค้อนพลาสติก 
19. ชุดตะไบกลม และตะไบแบน  
20. คีมย้ําหางปลา 
21. ตลับเมตร  
22. ชุดประแจหกเหลี่ยม 
23. หัวแร้งไฟฟ้า 
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สาขาวิชาช่างไฟฟ้า 

เอกสารประกอบการฝึกอบรมและแหล่งเรียนรู้  

ท่ี รายการ 
1 เอกสารประกอบการฝึกอบรม 

- ผศ. อํานาจ ทองผาสุข, ผศ. วทิยา ประยงค์พันธุ์. 2542. การควบคุมมอเตอร์.สถาบัน
เทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 

- ประสิทธิ์ พิทยพัฒน์. 2541. การควบคุมมอเตอร์ไฟฟ้า.สมศิริพริ้นต้ิง 
2 แหล่งเรียนรู้ 

- ห้องปฏิบัติการช่างไฟฟ้า ห้องสื่อการเรียนการสอน 
- YouTube 

พ้ืนความรู้และคุณสมบัติผู้เข้ารับการฝึกอบรม 

1. บุคคลท่ัวไป ท่ีมีความสนใจทางด้านการติดต้ังและซ่อมบํารุงตู้ควบคุมมอเตอร์ไฟฟ้า 
2. จบการศึกษาไม่ต่ํากว่า ป.6 



 
 

สาขาวิชาช่างไฟฟ้า   
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สาขาวิชาช่างไฟฟ้า 

 
หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น ประเภทวิชาอุตสาหกรรม 

สาขาวิชาช่างไฟฟ้า กลุ่มวิชางานช่างไฟฟ้า 
1104-1305 งานติดตั้งโซล่าเซลล ์ 75 ช่ัวโมง 
สมรรถนะของหลักสูตร 

1. แสดงความรู้เก่ียวกับหลักการติดต้ังโซล่าเซลล์ 
2. ประกอบและติดต้ังโซล่าเซลล์ตามแบบกําหนด 
3. วางแผนออกแบบ และประมาณการติดต้ังโซล่าเซลล์ 

 

คําอธิบายของหลักสูตร 
 ศึกษาและปฏิบัติเ ก่ียวกับไฟฟ้าเบ้ืองต้น หลักการทํางานของโซล่าเซลล์ โครงสร้างและ
ส่วนประกอบ การออกแบบ ติดต้ัง การตรวจสอบ บํารุงรักษา การประมาณราคาค่าติดต้ัง 
 

เนื้อหาสาระ 

หน่วยท่ี ช่ือหน่วย-หัวข้อการฝึกอบรม 

1 งานไฟฟ้าเบ้ืองต้น 
1. ความปลอดภัยเก่ียวกับไฟฟ้า 
2. การต่อวงจรไฟฟ้า 
3. การใช้เครื่องมือวัดไฟฟ้า 

2 งานติดต้ังโซล่าเซลล์ 
1. โครงสร้างและหลักการทํางาน 
2. เครื่องมือ วัสดุและอุปกรณ์ในงานติดต้ังโซล่าเซลล์ 
3. การติดต้ังโซล่าเซลล์ 

3 งานตรวจสอบ บํารุงรักษาโซล่าเซลล์ 
1. งานตรวจสอบโซล่าเซลล์ 
2. งานบํารุงรักษาโซล่าเซลล์ 

4 งานวางแผนและประมาณราคาค่าติดต้ังโซล่าเซลล์ 
1. การออกแบบติดต้ังโซล่าเซลล์ 
2. การประมาณราคาค่าติดต้ังโซล่าเซลล์ 
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สาขาวิชาช่างไฟฟ้า   

การวัดและประเมินผล 

ท่ี แนวทางการประเมิน เครื่องมือประเมิน เกณฑ์การประเมิน 

1 
2 
3 

ทดสอบความรู้ก่อนการฝึกอบรม 
ตรวจสอบกระบวนการปฏิบัติงาน 
ตรวจสอบผลงาน 

แบบทดสอบ 
แบบประเมินการปฏิบัติงาน 
แบบประเมินผลงาน 

10 
50 
40 

รวม 100 
 

เครื่องมือ วัสดุ อุปกรณ์ 
1. ชุดแผงโซล่าเซลล์ 
2. อินเวอร์เตอร์  
3. ชุดโคมไฟหลอดฟลูออเรสเซนต์ 
4. ชุดโคมไฟหลอดแอลอีดี 
5. ชุดควบคุมการชาร์จแบตเตอรี่ 
6. แบบเตอรี่ 70 Ah 
7. โวลต์แบบติดแผง  
8. มัลติมิเตอร์แบบตัวเลข 
9. แค้มป์-ออนมิเตอร์แบบตัวเลข 
10. คีมช่างไฟฟ้า 
11. คีมปอกสาย 
12. คีมปากยาว 
13. ชุดไขควงปากแบน  
14. ชุดไขควงปากแฉก 
15. คีมย้ําหางปลา 
16. คัตเตอร์ 
17. กล่องใส่เครื่องมือ 
18. ชุดประแจปากตาย  
19. ชุดประแจบล๊อค 
20. ชุดประแจหกเหลี่ยม 
21. ชุดประแจเลื่อน 
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สาขาวิชาช่างไฟฟ้า 

เอกสารประกอบการฝึกอบรมและแหล่งเรียนรู้  

ท่ี รายการ 
1 เอกสารประกอบการฝึกอบรม 

- ประพิศ ปรีชา.2555. การออกแบบติดตั้งและประยุกต์ใช้งานโซล่าเซล. บริษัท ซีเอ็ด
ยูเคชั่น จํากัด (มหาชน) 

2 แหล่งเรียนรู้ 
- ห้องปฏิบัติการช่างไฟฟ้าห้องสื่อการเรียนการสอน 
- YouTube 

พ้ืนความรู้และคุณสมบัติผู้เข้ารับการฝึกอบรม 

1. บุคคลท่ัวไป ท่ีมีความสนใจทางด้านการติดต้ังโซล่าเซลล์ 
2. จบการศึกษาไม่ต่ํากว่า ป.6 

 



 
 

สาขาวิชาช่างไฟฟ้า   
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สาขาวิชาช่างไฟฟ้า 

 
หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น ประเภทวิชาอุตสาหกรรม 

สาขาวิชาช่างไฟฟ้า กลุ่มวิชางานช่างไฟฟ้า 
1104-1306 งานเขียนแบบไฟฟ้าด้วยคอมพิวเตอร์ 75 ช่ัวโมง 

สมรรถนะของหลักสูตร 

1. แสดงความรู้เก่ียวกับหลักการเขียนแบบไฟฟ้าด้วยคอมพิวเตอร์ 
2. ติดต้ังอุปกรณ์ต่อพ่วงคอมพิวเตอร์และโปรแกรมสําหรับการเขียนแบบไฟฟ้า 
3. เขียนแบบไฟฟ้า Shop Drawing และ Single line Diagram ด้วยคอมพิวเตอร์ 
4. วางแผนและประมาณราคาเขียนแบบไฟฟ้าด้วยคอมพิวเตอร์ 

คําอธิบายของหลักสูตร 

 ศึกษาและปฏิบัติเก่ียวกับหลักการเขียนแบบไฟฟ้าด้วยคอมพิวเตอร์ติดต้ังอุปกรณ์ต่อพ่วง
คอมพิวเตอร์ โปรแกรมสําหรับการเขียนแบบไฟฟ้าการเขียนแบบไดอะแกรมเส้นเดียว การเขียนแบบ
งานติดต้ังระบบไฟฟ้า การพิมพ์แบบออกทางเครื่องพิมพ์ การประมาณราคาค่าบริการ 

เนื้อหาสาระ 
 

หน่วยท่ี ช่ือหน่วย-หัวข้อการฝึกอบรม 

1 งานติดต้ังอุปกรณ์ต่อพ่วงและใช้งานคอมพิวเตอร์ 
1. การใช้งานคอมพิวเตอร์เบ้ืองต้น 
2. การประกอบติดต้ังอุปกรณ์ต่อพวงคอมพิวเตอร์ 
3. การติดต้ังโปรแกรมเขียนแบบไฟฟ้า 

2 งานใช้โปรแกรมและพิมพ์งานเขียนแบบไฟฟ้า 
1. การใช้คําสั่งเขียนแบบ 
2. การเขียนแบบ Shop Drawing 
3. การเขียนแบบ Single line diagram 
4. การพิมพ์แบบ 

3 งานวางแผนและประมาณการ 
1. การร่างแบบ 
2. การออกแบบและประมาณราคาค่าบริการ 
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สาขาวิชาช่างไฟฟ้า   

การวัดและประเมินผล 

ท่ี แนวทางการประเมิน เครื่องมือประเมิน เกณฑ์การประเมิน 

1 
2 
3 

ทดสอบความรู้ก่อนการฝึกอบรม 
ตรวจสอบกระบวนการปฏิบัติงาน 
ตรวจสอบผลงาน 

แบบทดสอบ 
แบบประเมินการปฏิบัติงาน 
แบบประเมินผลงาน 

10 
50 
40 

รวม 100 

เครื่องมือ วัสดุ อุปกรณ์ 

1. เครื่องฉายภาพโปรเจคเตอร์ 
2. คอมพิวเตอร์ 
3. โต๊ะคอมพิวเตอร์ 
4. เก้าอ้ีสํานักงาน 
5. ปริ้นเตอร์ขนาด A3 
6. เครื่อง Plotter  
7. ไม้บรรทัดสเกลสามเหลี่ยม  
8. โปรแกรมสําหรับเขียนแบบไฟฟ้า 

เอกสารประกอบการฝึกอบรมและแหล่งเรียนรู้ (ตัวอย่าง) 

ท่ี รายการ 
1 เอกสารประกอบการฝึกอบรม 

- นิพนธ์ บุญสกันต์. 2545. เขียนแบบไฟฟ้าด้วยคอมพิวเตอร์. สํานักพิมพ์วังอักษร ฯลฯ 
2 แหล่งเรียนรู้ 

- ห้องปฏิบัติการช่างไฟฟ้า ห้องสื่อการเรียนการสอน 
- YouTube 

พ้ืนความรู้และคุณสมบัติผู้เข้ารับการฝึกอบรม 

1. บุคคลท่ัวไป ท่ีมีความสนใจทางด้านการเขียนแบบไฟฟ้าด้วยคอมพิวเตอร์ 
2. จบการศึกษาไม่ต่ํากว่า ม.3 
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สาขาวิชาช่างไฟฟ้า 

 
หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น ประเภทวิชาอุตสาหกรรม 

สาขาวิชาช่างไฟฟ้า กลุ่มวิชางานช่างไฟฟ้า 
1104-1401 งานควบคุมมอเตอร์ไฟฟ้า 120 ช่ัวโมง 

สมรรถนะของหลักสูตร 

1. แสดงความรู้เก่ียวกับสัญลักษณ์ และหลักการทํางานของการควบคุมมอเตอร์ไฟฟ้า 
2. ออกแบบ และเลือกอุปกรณ์ป้องกันในการควบคุมมอเตอร์ไฟฟ้า 
3. ติดต้ังตู้ควบคุมมอเตอร์ไฟฟ้า 1 เฟส  
4. วางแผนการประกอบ ติดต้ัง และประมาณการตู้ควบคุมมอเตอร์ไฟฟ้า 

คําอธิบายของหลักสูตร 

 ศึกษาและปฏิบัติเก่ียวกับงานควบคุมมอเตอร์ไฟฟ้า เขียนแบบวงจรควบคุมมอเตอร์ไฟฟ้าตาม
มาตรฐาน IEC DIN ANSI การเลือกขนาดสาย อุปกรณ์ป้องกัน คอนแทคเตอร์ การเริ่มเดิน การควบคุม
ความเร็วมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรง กระแสสลับ 1 เฟส 3 เฟส การต่อวงจรควบคุมการเริ่มเดิน ควบคุม
ความเร็ว การควบคุมแบบเรียงลําดับ การกลับทิศทางการหมุนการประมาณราคาติดต้ังและซ่อมบํารุง 

เนื้อหาสาระ 
 

หน่วยท่ี ช่ือหน่วย-หัวข้อการฝึกอบรม 

1 งานไฟฟ้าเบ้ืองต้น 
1. ความปลอดภัยเก่ียวกับไฟฟ้า 
2. การต่อวงจรไฟฟ้า 
3. การใช้เครื่องมือวัดไฟฟ้า 

2 งานเตรียมเครื่องมือ วัสดุและอุปกรณ์ในงานติดต้ังตู้ควบคุมมอเตอร์ไฟฟ้า 
1. การเตรียมเครื่องมือในงานติดต้ังตู้ควบคุมมอเตอร์ไฟฟ้า 
2. การเตรียมวัสดุ อุปกรณ์ในงานติดต้ังตู้ควบคุมมอเตอร์ไฟฟ้า 

3 งานออกแบบวงจรควบคุมมอเตอร์ไฟฟ้า 
1. การคํานวณขนาดสายไฟ  
2. การคํานวณหาขนาดอุปกรณ์ป้องกัน คอนแทคเตอร์ 
3. เขียนแบบวงจรกําลังและวงจรควบคุมมอเตอร์ 
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หน่วยท่ี ช่ือหน่วย-หัวข้อการฝึกอบรม 
4 งานต่อวงจรและติดต้ังตู้ควบคุมมอเตอร์ไฟฟ้า 

1. การเริ่มเดินและควบคุมความเร็วมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรง 
2. การเริ่มเดิน ควบคุมความเร็ว การทํางานแบบเรียงลําดับ การกลับทิศทางการหมุน

มอเตอร์ไฟฟ้ากระแสสลับ 
5 งานตรวจซ่อม บํารุงรักษาและประมาณการติดต้ังตู้ควบคุมมอเตอร์ไฟฟ้า 

1. ตรวจซ่อม บํารุงรักษาตู้ควบคุมมอเตอร์ไฟฟ้า 
2. การประมาณราคาค่าติดต้ังและซ่อมบํารุงตู้ควบคุมมอเตอร์ไฟฟ้า 

การวัดและประเมินผล 

ท่ี แนวทางการประเมิน เครื่องมือประเมิน เกณฑ์การประเมิน 

1 
2 
3 

ทดสอบความรู้หลังการฝึกอบรม 
ตรวจสอบกระบวนการปฏิบัติงาน 
ตรวจสอบผลงาน 

แบบทดสอบ 
แบบประเมินการปฏิบัติงาน 
แบบประเมินผลงาน 

10 
50 
40 

รวม 100 
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เครื่องมือ วัสดุ อุปกรณ์ 
1. มัลติมิเตอร์แบบเข็ม 
2. มัลติมิเตอร์แบบตัวเลข 
3. แคล้มป์ออนมิเตอร์ แบบเข็ม 
4. แคล้มป์ออนมิเตอร์ แบบตัวเลข 
5. เทคโคมิเตอร์ 
6. สว่านแท่น 
7. เมกเกอร์ 
8. หินเจียระไน 
9. เลื่อยตัดเหล็ก 
10. ชุดประแจ  
11. ไขควงปากแบน  
12. ไขควงปากแฉก  
13. คีมรวม คีมช่าง 
14. คีมปากแหลม 
15. คีมตัด 
16. ฟุตเหล็ก 
17. เหล็กนําศูนย์ 
18. ค้อนพลาสติก 
19. ชุดตะไบกลม และตะไบแบน  
20. คีมย้ําหางปลา 
21. ตลับเมตร  
22. ชุดประแจหกเหลี่ยม 
23. หัวแร้งไฟฟ้า 

เอกสารประกอบการฝึกอบรมและแหล่งเรียนรู้  

ท่ี รายการ 
1 เอกสารประกอบการฝึกอบรม 

- อํานาจ ทองผาสุก และ วิทยา ประยงค์พันธุ์. 2542. การควบคุมมอเตอร์.สถาบัน
เทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 

- ประสิทธิ์ พิทยพัฒน์. 2541. การควบคุมมอเตอร์ไฟฟ้า.สมศิริพริ้นต้ิง 
2 แหล่งเรียนรู้ 

- ห้องปฏิบัติการช่างไฟฟ้า ห้องสื่อการเรียนการสอน 
- YouTube 

พ้ืนความรู้และคุณสมบัติผู้เข้ารับการฝึกอบรม 

1. บุคคลท่ัวไป ท่ีมีความสนใจทางด้านการควบคุมมอเตอร์ไฟฟ้า 
2. จบการศึกษาไม่ต่ํากว่า ป.6 
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หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น ประเภทวิชาอุตสาหกรรม 

สาขาวิชาช่างไฟฟ้า กลุ่มวิชางานช่างไฟฟ้า 
1104-1501 งานซ่อมเคร่ืองใช้ไฟฟ้าภายในบ้าน 150ช่ัวโมง 

สมรรถนะของหลักสูตร 

1. แสดงความรู้เก่ียวกับหลักการซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าภายในบ้าน 
2. ตรวจซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าภายในบ้านประเภทความร้อน เครื่องกลไฟฟ้า คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า

ตามหลักการ 
3. ตรวจซ่อมไฟฟ้าแสงสว่าง ไฟฟ้ากําลัง งานบริการไฟฟ้าอ่ืน ๆ ตามหลักการ 
4. ประมาณราคาค่าซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าภายในบ้านตามหลักการ 

คําอธิบายของหลักสูตร 

 ศึกษาและปฏิบัติเก่ียวกับความปลอดภัยไฟฟ้าเบ้ืองต้น เครื่องมือ วัสดุ อุปกรณ์ การตรวจซ่อม
เครื่องใช้ไฟฟ้าภายในบ้านประเภทความร้อน เครื่องกลไฟฟ้าคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า เครื่องใช้ไฟฟ้า
สํานักงาน ระบบไฟฟ้าแสงสว่าง ไฟฟ้ากําลัง งานบริการไฟฟ้าอ่ืน ๆ และประมาณการตรวจซ่อม 

เนื้อหาสาระ 
 

หน่วยท่ี ช่ือหน่วย-หัวข้อการฝึกอบรม 

1 งานความปลอดภัยในการใช้ไฟฟ้า 
1. ความปลอดภัย 
2. อันตรายจากการใช้ไฟฟ้า 
3. การปฐมพยาบาล 

2 งานไฟฟ้าเบ้ืองต้น 
1. ระบบไฟฟ้า 
2. เครื่องมือวัดไฟฟ้า 
3. วงจรไฟฟ้า 

3 งานเลือกใช้เครื่องมือ วัสดุและอุปกรณ์ในงานซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้า 
1. การเลือกเครื่องมือในงานซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้า 
2. การเลือกวัสดุ อุปกรณ์ในงานซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้า 

4 งานตรวจซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าภายในบ้านประเภทความร้อน 
1. การซ่อมหม้อหุงข้าวไฟฟ้า 
2. การซ่อมกระทะไฟฟ้า 
3. การซ่อมกาต้มน้ําไฟฟ้า 
4. การซ่อมเตารีดไฟฟ้า 
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หน่วยท่ี ช่ือหน่วย-หัวข้อการฝึกอบรม 

5 งานตรวจซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าภายในบ้านประเภทเครื่องกลไฟฟ้า 
1. การซ่อมพัดลมไฟฟ้า 
2. การซ่อมสว่านไฟฟ้า 
3. การซ่อมป้ัมน้ําไฟฟ้า 
4. การซ่อมเครื่องป่ัน 
5. การซ่อมเครื่องซักผ้า 

6 งานตรวจซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าภายในบ้านประเภทคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า 
1. การซ่อมไมโครเวฟ 
2. การซ่อมเตาเหนี่ยวนํา 

7 งานตรวจซ่อมไฟฟ้าแสงสว่าง ไฟฟ้ากําลัง งานบริการไฟฟ้าอ่ืน ๆ 
1. การซ่อมไฟฟ้าแสงสว่าง ไฟฟ้ากําลัง 
2. การบริการไฟฟ้าอ่ืน ๆ 

การวัดและประเมินผล 

ท่ี แนวทางการประเมิน เครื่องมือประเมิน เกณฑ์การประเมิน 

1 
2 
3 

ทดสอบความรู้ก่อนการฝึกอบรม 
ตรวจสอบกระบวนการปฏิบัติงาน 
ตรวจสอบผลงาน 

แบบทดสอบ 
แบบประเมินการปฏิบัติงาน 
แบบประเมินผลงาน 

20 
40 
40 

รวม 100 

เครื่องมือ วัสดุ อุปกรณ์ 

1. มัลติมิเตอร์ 
2. คีมรวม 
3. คีมปากแหลม 
4. ไขควงถอดเปลี่ยนปากได้ 
5. ค้อนพลาสติก , ค้อนยาง , ค้อนเหล็ก 
6. หัวแร้งบัดกรี 
7. ชุดโคมไฟธรรมดา 
8. ชุดโคมไฟหลอดประหยัดไฟ 
9. ชุดโคไฟหลอดแอลอีดี 
10. เตาไฟฟ้า 
11. กระทะไฟฟ้าแบบธรรมดา , แบบปรับอัตโนมัติ 
12. กระติกน้ําร้อน 
13. กระติกน้ําร้อนแบบกดอากาศ 
14. เตารีดไฟฟ้า 
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15. เตาอบไฟฟ้า 
16. หม้อหุงข้าวไฟฟ้าแบบมีอุ่น 
17. เครื่องทําน้ําอุ่น 
18. ไมโครเวฟ 
19. เตาไฟฟ้าแบบเหนี่ยวนํา 
20. เครื่องป้ิงขนมปัง 
21. สว่านไฟฟ้า 
22. หินเจียระไน 
23. ป้ัมน้ําไฟฟ้าแบบอัตโนมัติ 
24. พัดลมไฟฟ้า 

เอกสารประกอบการฝึกอบรมและแหล่งเรียนรู้  

ท่ี รายการ 
1 เอกสารประกอบการฝึกอบรม 

- อํานาจ เจริญศิลป์. 2549. คู่มือการตรวจ ซ่อม รักษาเครื่องใช้ไฟฟ้า. 
บริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จํากัด (มหาชน) 

- ชัยเชษฐ์ เพชรไชย, เอิบ จันทร์สุวรรณ, สุรีย์ ต้ังสกุล, ภีรภัทร พันธวีวงษ์. 2545.  
การซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้า. 

2 แหล่งเรียนรู้ 
- ห้องปฏิบัติการช่างไฟฟ้าห้องสื่อการเรียนการสอน 
- Youtube 

พ้ืนความรู้และคุณสมบัติผู้เข้ารับการฝึกอบรม 

1. บุคคลท่ัวไป ท่ีมีความสนใจทางด้านการซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้า 
2. จบการศึกษาไม่ตํ่ากว่า ป.6 
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หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น ประเภทวิชาอุตสาหกรรม 

สาขาวิชาช่างไฟฟ้า กลุ่มวิชางานช่างไฟฟ้า 
1104-1502 งานติดตั้งไฟฟ้าในอาคาร 150 ช่ัวโมง 

สมรรถนะของหลักสูตร 

1. แสดงความรู้เก่ียวกับการติดต้ังไฟฟ้าภายในอาคาร 
2. ติดต้ังสายไฟฟ้าภายในอาคารตามมาตรฐาน 
3. ติดต้ังระบบแสงสว่าง ไฟฟ้ากําลัง อุปกรณ์ป้องกันไฟฟ้าตามมาตรฐาน 
4. วางแผน ติดต้ังตรวจสอบแก้ไขข้อบกพร่อง และประมาณการค่าติดต้ังไฟฟ้าภายในอาคารตาม

หลักการ 

คําอธิบายของหลักสูตร 

 ศึกษาและปฏิบัติเก่ียวกับการป้องกันอุบัติภัยท่ีเกิดข้ึนกับการปฏิบัติงานไฟฟ้ากฎและมาตรฐานทาง
ไฟฟ้า การใช้เครื่องมือ วัสดุ อุปกรณ์ เครื่องวัดไฟฟ้า ชนิดและการใช้งานสายไฟฟ้า การต่อสายแบบ        
ต่าง ๆ การติดต้ังเดินสายไฟฟ้าแสงสว่าง ไฟฟ้ากําลัง อุปกรณ์ป้องกันไฟฟ้า การเดินสายไฟฟ้าด้วยวิธี  
ต่าง ๆ การตรวจสอบแก้ไขข้อบกพร่องของระบบและอุปกรณ์ป้องกัน การอ่านแบบและประมาณการค่า
ติดต้ังไฟฟ้า 

เนื้อหาสาระ 
 

หน่วยท่ี ช่ือหน่วย-หัวข้อการฝึกอบรม 

1 งานไฟฟ้าเบ้ืองต้น 
1. ความปลอดภัยเก่ียวกับไฟฟ้า 
2. กฎและมาตรฐานทางไฟฟ้า 
3. การต่อวงจรไฟฟ้า 
4. การใช้เคร่ืองมือวัดไฟฟ้า 

2 งานเตรียมเครื่องมือ วัสดุอุปกรณ์ในงานติดต้ังไฟฟ้า 
1. การเลือกขนาดสายและการต่อสายไฟฟ้า 
2. การเตรียมเครื่องมือวัสดุ อุปกรณ์ในการติดต้ังไฟฟ้า 
3. การเลือกอุปกรณ์ป้องกันทางไฟฟ้า 

3 งานติดต้ังเดินสายวงจรไฟฟ้าแสงสว่าง และไฟฟ้ากําลัง 
1. การติดต้ังเดินสายไฟฟ้าด้วยเข็มขัดรัดสาย 
2. การติดต้ังเดินสายไฟฟ้าด้วยท่อร้อยสาย 
3. การติดต้ังเดินสายไฟฟ้าด้วยรางเดินสาย 
4. การติดต้ังวงจรไฟฟ้าแสงสว่าง ไฟฟ้ากําลังและอุปกรณ์ป้องกัน 
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หน่วยท่ี ช่ือหน่วย-หัวข้อการฝึกอบรม 
4 งานตรวจสอบแก้ไขข้อบกพร่องของระบบและอุปกรณ์ป้องกัน 

1. การตรวจสอบแก้ไขข้อบกพร่องวงจรไฟฟ้าแสงสว่าง และไฟฟ้ากําลัง 
2. การตรวจสอบแก้ไขข้อบกพร่องอุปกรณ์ป้องกัน 

5 งานเขียนแบบและประมาณการ 
1. การเขียนแบบ 
2. การอ่านแบบ ถอดแบบ และการประมาณการ 

การวัดและประเมินผล 

ท่ี แนวทางการประเมิน เครื่องมือประเมิน เกณฑ์การประเมิน 

1 
2 
3 

ทดสอบความรู้ก่อนการฝึกอบรม 
ตรวจสอบกระบวนการปฏิบัติงาน 
ตรวจสอบผลงาน 

แบบทดสอบ 
แบบประเมินการปฏิบัติงาน 
แบบประเมินผลงาน 

20 
40 
40 

รวม 100 
 

เครื่องมือ วัสดุ อุปกรณ์ 
1. มัลติมิเตอร์แบบเข็ม 
2. มัลติมิเตอร์แบบตัวเลข 
3. สว่านไฟฟ้า 
4. สว่านไร้สาย 
5. ไขควงชุด 
6. คีมช่างไฟฟ้า 
7. คีมปากแหลม 
8. คีมตัด 
9. ค้อนเดินสาย 
10. ตลับเมตร 
11. ปักเต้า 
12. คัตเตอร์ตัดท่อ 
13. รีมเมอร์ลบคมท่อ 
14. ชุดเบนเดอร์ดัดท่อบาง 
15. ชุดเบนเดอร์ดัดท่อหนาไฮดรอลิก 
16. ชุดทําเกลียวท่อหนา 
17. ปากกาจับชิ้นงาน ปากกาจับท่อ 
18. เลื่อยตัดเหล็ก 
19. หินเจียระไน ชุดตัดไฟเบอร์ 
20. เครื่องเป่าลมร้อน 
21. สปริงดัดท่อยูพีวีซี 
22. ฟิตเทปร้อยท่อ 
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เอกสารประกอบการฝึกอบรมและแหล่งเรียนรู้  

ท่ี รายการ 
1 เอกสารประกอบการฝึกอบรม 

- ไวพจน์ ศรีธัญ. 2545. การติดตั้งไฟฟ้าในอาคารและในโรงงาน.บริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น 
จํากัด (มหาชน) 

- วัฒนา ถาวร.2553. การออกแบบและติดตั้งไฟฟ้าภายในบ้าน-อาคารอุตสาหกรรม. 
บริษัท สํานักพิมพ์ สกายบุ๊กส์ จํากัด 

2 แหล่งเรียนรู้ 
- ห้องปฏิบัติการช่างไฟฟ้าห้องสื่อการเรียนการสอน 
- Youtube 

พ้ืนความรู้และคุณสมบัติผู้เข้ารับการฝึกอบรม 

1. บุคคลท่ัวไป ท่ีมีความสนใจทางด้านการติดต้ังไฟฟ้าในอาคาร 
2. จบการศึกษาไม่ต่ํากว่า ป.6 
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หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น ประเภทวิชาอุตสาหกรรม 

สาขาวิชาช่างไฟฟ้า กลุ่มวิชางานช่างไฟฟ้า 
1104-1503 งานซ่อมมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสสลับ 150 ช่ัวโมง 

สมรรถนะของหลักสูตร 

1. แสดงความรู้เก่ียวกับหลักการมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสสลับ 
2. ตรวจซ่อม และพันขดลวดมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสสลับตามหลักการ 
3. ทดสอบและประมาณการค่าซ่อมมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสสลับตามหลักการ 

คําอธิบายของหลักสูตร 

 ศึกษาและปฏิบัติเก่ียวกับไฟฟ้าเบ้ืองต้น เครื่องมือวัด โครงสร้างมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสสลับ หลักการ
ทํางาน เครื่องมือ วัสดุ อุปกรณ์ การถอด ประกอบ การตรวจซ่อม รื้อ พัน ต่อวงจรขดลวดและทดสอบ 
บํารุงรักษา ประยุกต์ใช้มอเตอร์ไฟฟ้ากระแสสลับกับงานต่าง ๆ การติดต้ังทดสอบ และประมาณการ
ค่าบริการ 

เนื้อหาสาระ 
 

หน่วยท่ี ช่ือหน่วย-หัวข้อการฝึกอบรม 

1 งานชนิดและหลักการทํางานของมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสสลับ 
1. การทํางานของมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสสลับชนิดเหนี่ยวนํา 
2. การทํางานของมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสสลับชนิดไม่เหนี่ยวนํา 

2 งานเตรียมเครื่องมือ วัสดุและอุปกรณ์ในงานซ่อมมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสสลับ 
1. การเตรียมเครื่องมือในงานซ่อมมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสสลับ 
2. การเตรียมวัสดุ อุปกรณ์ในงานซ่อมมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสสลับ 
3. การบํารุงรักษาเครื่องมือ วัสดุและอุปกรณ์ 

3 งานตรวจซ่อม และพันขดลวดมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสสลับ1 เฟส 
1. การตรวจเช็คอาการของมอเตอร์ 
2. รื้อและถอดประกอบมอเตอร์ 
3. การตรวจซ่อมมอเตอร์ไฟฟ้า 
4. การพันขดลวด ต่อวงจร การอบขดลวดมอเตอร์ 
5. การประยุกต์ใช้มอเตอร์ไฟฟ้ากระแสสลับกับงานต่าง ๆ 
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หน่วยท่ี ช่ือหน่วย-หัวข้อการฝึกอบรม 

4 งานตรวจซ่อม และพันขดลวดมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสสลับ3 เฟส 
1. การตรวจเช็คอาการของมอเตอร์ 
2. รื้อและถอดประกอบมอเตอร์ 
3. การตรวจซ่อมมอเตอร์ไฟฟ้า 
4. การพันขดลวด ต่อวงจร การอบขดลวดมอเตอร์ การประยุกต์ใช้มอเตอร์ไฟฟ้า

กระแสสลับกับงานต่าง ๆ 
5 งานทดสอบและประมาณการซ่อมมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสสลับ 

1. การทดสอบมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสสลับ 
2. การประมาณการซ่อมมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสสลับ 

 

การวัดและประเมินผล 

ท่ี แนวทางการประเมิน เครื่องมือประเมิน เกณฑ์การประเมิน 

1 
2 
3 

ทดสอบความรู้ก่อนการฝึกอบรม 
ตรวจสอบกระบวนการปฏิบัติงาน 
ตรวจสอบผลงาน 

แบบทดสอบ 
แบบประเมินการปฏิบัติงาน 
แบบประเมินผลงาน 

20 
40 
40 

รวม 100 
 

เครื่องมือ วัสดุ อุปกรณ์ 
1. มัลติมิเตอร์แบบเข็ม 
2. แคล้มป์ - ออนมิเตอร์ แบบตัวเลข 
3. ไมโครมิเตอร์ (มิล) 
4. ไวร์เกจ (SWG) 
5. เทคโคมิเตอร์ 
6. โกลเลอร์ (Inside) โลเลอร์ (Outside) 
7. สว่านแท่น 
8. โวลเตจไลเดอร์ 
9. ตู้อบมอเตอร์ 
10. เมกเกอร์ 
11. หินเจียรมือ ขนาด 4 นิ้ว 
12. ปากกาจับชิ้นงาน  
13. เครื่องตัดกระดาษ  
14. เลื่อยตัดเหล็ก 
15. จิ๊กซอไฟฟ้า 
16. ท่ีพันขดลวด 
17. ชุดประแจ 
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18. ท่ีดูดลูกปืน 3 ขา 
19. ชุดไขควง 
20. คีมช่างไฟฟ้า 
21. คีมปากแหลม 
22. คีมตัด 
23. ฟุตเหล็ก 
24. สกัด 
25. ค้อนพลาสติกและค้อนเดินสายไฟฟ้า 
26. ชุดตะไบ  
27. คีมย้ําหางปลา 
28. ตลับเมตร 
29. กรรไกรตัดกระดาษ 
30. ชุดประแจหกเหลี่ยม 
31. หัวแร้งไฟฟ้า 
32. มอเตอร์ไฟฟ้ากระแสสลับ 1 เฟส 
33. มอเตอร์ไฟฟ้ากระแสสลับ 3 เฟส 

เอกสารประกอบการฝึกอบรมและแหล่งเรียนรู้ (ตัวอย่าง) 

ท่ี รายการ 
1 เอกสารประกอบการฝึกอบรม 

- ธวัชชัย อัตวบิูลย์กุล. 2540. ทฤษฎีมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสสลับ.เจริญรุ่งเรืองการพิมพ์ 
- ไชยชาญ หินเกิด. 2553. มอเตอร์ไฟฟ้ากระแสสลับ. บริษัท พฒันาวิชาการ (2535) จํากัด 

2 แหล่งเรียนรู้ 
- ห้องปฏิบัติการช่างไฟฟ้า ห้องสื่อการเรียนการสอน 
- YouTube 

พ้ืนความรู้และคุณสมบัติผู้เข้ารับการฝึกอบรม 

1. บุคคลท่ัวไป ท่ีมีความสนใจทางด้านการซ่อมมอเตอร์ไฟฟ้า 
2. จบการศึกษาไม่ต่ํากว่า ป.6 
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หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น ประเภทวิชาอุตสาหกรรม 

สาขาวิชาช่างไฟฟ้า กลุ่มวิชางานบํารุงรักษาระบบไฟฟ้าขนส่งทางราง 
1104-2201 งานซ่อมบํารุงระบบปรับอากาศและระบายอากาศ

รถไฟฟ้า 
60 ช่ัวโมง 

สมรรถนะของหลักสูตร  

1. แสดงความรู้เก่ียวกับหลักการซ่อมบํารุงระบบปรับอากาศและระบายอากาศรถไฟฟ้า 
2. เลือกใช้และบํารุงรักษาเครื่องมือในงานระบบปรับอากาศและระบายอากาศรถไฟฟ้า 
3. ซ่อมบํารุงระบบปรับอากาศและระบายอากาศรถไฟฟ้า 

คําอธิบายของหลักสูตร 

 ศึกษาและปฏิบัติเก่ียวกับหลักการทํางานของระบบปรับอากาศและระบายอากาศรถไฟฟ้า ตรวจ
ซ่อมและบํารุงรักษาระบบปรับอากาศและระบายอากาศรถไฟฟ้า ตามมาตรฐานและความปลอดภัย 

เนื้อหาสาระ 
 

หน่วยท่ี ช่ือหน่วย-หัวข้อการฝึกอบรม 

1 งานเลือก เตรียม ใช้ และบํารุงรักษาเครื่องมือวัสดุอุปกรณ์ ในงานซ่อมบํารุงระบบปรับ
อากาศและระบายอากาศ 

1. การเลือก เตรียม ใช้ และบํารุงรักษาเครื่องมือ วัสดุอุปกรณ์ในการปฏิบัติงาน 
2. การเลือกวัสดุอุปกรณ์ในงานซ่อมบํารุงระบบปรับอากาศและระบายอากาศ 

2 งานท่อทางเดินสารทําความเย็นของระบบปรับอากาศ 
1 การคลี่ท่อและการลบคมท่อ 
2 การขยายท่อ 
3 การบานท่อ 
4 การตัดท่อ 
5 การเชื่อมท่อ 

3 งานทําสุญญากาศและงานเติมสารทําความเย็น 
1. การตรวจรั่วระบบปรับอากาศ 
2. การทําสุญญากาศ 
3. การเติมสารทําความเย็น 
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หน่วยท่ี ช่ือหน่วย-หัวข้อการฝึกอบรม 

4 งานตรวจสอบความผิดปกติของอุปกรณ์ระบบปรับอากาศและระบายอากาศ 
1. การตรวจสอบความผิดปกติของมอเตอร์คอมเพรสเซอร์ 
2. การตรวจสอบกําลังดูดและกําลังอัดของมอเตอร์คอมเพรสเซอร์ 
3. การเติมน้ํามันหล่อลื่นคอมเพรสเซอร์ 
4. การตรวจสอบความผิดปกติของอุปกรณ์อ่ืน ๆ ของระบบปรับอากาศและระบาย

อากาศ 
5. การตรวจสอบความผิดปกติของอุปกรณ์อ่ืน ๆ ของระบบปรับอากาศและระบาย

อากาศ 
5 งานแก้ไขข้อขัดข้องระบบปรับอากาศและระบายอากาศ 

1. การแก้ไขข้อขัดข้องของอุปกรณ์ในวงจรสารทําความเย็น 
2. การแก้ไขข้อขัดข้องของอุปกรณ์ในวงจรไฟฟ้า 

การวัดและประเมินผล 

ท่ี แนวทางการประเมิน เครื่องมือประเมิน เกณฑ์การประเมิน 

1 
 
2 
3 

ตรวจสอบความผิดปกติของอุปกรณ์ 
ระบบปรับอากาศและระบายอากาศ 
แก้ไขหรือเปลี่ยนอุปกรณ์ท่ีชํารุด 
ทดสอบระบบปรับอากาศและระบาย
อากาศให้ทํางานได้เป็นปกติ 

แบบทดสอบ/สอบปฏิบัติหน้างาน 
 
สอบปฏิบัติหน้างาน 
สอบข้อเขียน/ 
สอบปฏิบัติงานหน้างาน/ 
แบบประเมินผลงาน 

40 
 

20 
40 

รวม 100 
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เครื่องมือ วัสดุ อุปกรณ์ 

1. ชุดบานแฟลร์ท่อ 
2. ชุดเชื่อมแก๊สแบบเคลื่อนท่ี 
3. เครื่องมือประจําตัวช่าง 
4. ชุดเกจวัดความดัน 
5. เครื่องทําสุญญากาศ 
6. ประแจเปิดปิดเซอร์วิสวาล์ว 
7. มัลติมิเตอร์ 
8. คลิปแอมป์ 
9. ประแจเลื่อน 
10. สารทําความเย็น 
11. ท่อทองแดง 

เอกสารประกอบการฝึกอบรมและแหล่งเรียนรู้  

ท่ี รายการ 
1 เอกสารประกอบการฝึกอบรม 

- สนอง อ่ิมเอม.2535.เครื่องทําความเย็นและเครื่องปรับอากาศรถยนต์.กรุงเทพฯ: 
อมรินทร์ พริ้นต้ิงกรุ๊ฟ. 

- สมศักด์ิ สุโมตยกุล.2533.เครื่องทําความเย็นและปรับอากาศ.กรุงเทพฯ:ซีเอ็ดยูเคชั่น. 
- ชูชัย ต.ศิริวัฒนา.2546.การทําความเย็นและปรับอากาศ.กรุงเทพฯ:สมาคมส่งเสริม

เทคโนโลยี (ไทย-ญ่ีปุ่น). 
- คู่มือ การบํารุงรักษาระบบปรับอากาศและระบายอากาศรถไฟฟ้า 

2 แหล่งเรียนรู้ 
- ห้องปฏิบัติการช่างไฟฟ้า ห้องสื่อการเรียนการสอน 
- YouTube 

พ้ืนความรู้และคุณสมบัติผู้เข้ารับการฝึกอบรม 

1. จบการศึกษาในระดับไม่ต่ํากว่ามัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า 
2. อายุ 18 ปีข้ึนไป 
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การพัฒนาหลักสูตรวิชาชีพระยะส้ัน สาขาวิชาชางอิเล็กทรอนิกส 

ลําดับ ระยะเวลาเรียน (ชั่วโมง) จํานวนหลักสูตร 
1  1 - 30 11 
2 31 - 60 3 
3 61 - 90 30 
4   91 - 120 - 
5 121 - 150  - 
6 151 - 180  - 
7 181 - 210  - 
8 211 - 240  - 
9 241 ช่ัวโมงข้ึนไป - 

                   รวม 44 
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สาขาวิชาชางอิเล็กทรอนิกส 

หลักสูตรวิชาชีพระยะส้ัน พุทธศักราช 2558 
ประเภทวิชาอตุสาหกรรม สาขาวิชาชางอิเล็กทรอนิกส 

กลุมวิชางานพืน้ฐานชางอเิลก็ทรอนกิส กลุมวิชางานเสียงและภาพ  
กลุมวิชางานโทรคมนาคม กลุมวิชางานเครื่องใชสํานักงาน กลุมวิชางานระบบควบคุม 

กลุมวิชางานเทคนคิคอมพิวเตอร  
 

ลําดับท่ี รหัสหลักสูตร ชื่อหลักสูตร 
จํานวน
ชั่วโมง 

1 1105-1101 งานสรางปายไฟ (LED Board) 6 
2 1105-1102 งานผลิตแผนวงจรพมิพ 30 
3 1105-1201 งานซอมลําโพง 45 
4 1105-1301 งานอิเล็กทรอนิกสเบื้องตน 75 
5 1105-1302 งานพื้นฐานวงจรและการวัด 75 
6 1105-1303 งานพื้นฐานวงจรอิเล็กทรอนิกส                                                                                                 75 
7 1105-1304 งานพื้นฐานวงจรพลัสและดิจิตอล 75 
8 1105-1305 งานเขียนแบบไฟฟาและอเิลก็ทรอนิกส 75 
9 1105-1306 งานพื้นฐานไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส 75 
10 1105-1307 งานพื้นฐานระบบเสียงและระบบภาพ 90 
11 1105-2301 งานติดต้ังระบบเสียงและภาพหองประชุม 75 
12 1105-2302 งานติดต้ังระบบเสียงเครื่องเสียงรถยนต 75 
13 1105-2303 งานติดต้ังกลองวงจรปดและกลองไอพ ี

(CCTV and IP Camera) 
75 

14 1105-2304 งานซอมเครื่องขยายเสียง 75 
15 1105-2305 งานซอมเครื่องรบัวิทยุ ซีดี และ MP3 75 
16 1105-2306 งานติดต้ังจานรับสัญญาณดาวเทียมและทีวีดิจิตอล 75 
17 1105-2307 งานติดต้ังระบบเครื่องเสียง 75 
18 1105-2308 งานซอมเครื่องรบัโทรทัศนระบบดิจิตอล 75 
19 1105-2309 งานซอมจอมอนิเตอรระบบดิจิตอล 75 
20 1105-2310 งานซอมเครื่องรบัโทรทัศน 75 
21 1105-2311 งานติดต้ังระบบเคเบลิทีวีภายในอาคาร 75 
22 1105-2312 งานซอมเครื่องเลนเสียงและภาพระบบดิจิตอล  

(VCD/DVD) 
75 

23 1105-3101 งานติดต้ังโปรแกรมโทรศัพทมือถือสมารทโฟน  Iphone 30 
24 1105-3102 งานติดต้ังโปรแกรมโทรศัพทมือถือสมารทโฟน  

Windows mobile 
30 

25 1105-3103 งานติดต้ังโปรแกรมโทรศัพทมือถือสมารทโฟน  Android  30 
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ลําดับท่ี รหัสหลักสูตร ชื่อหลักสูตร 
จํานวน
ชั่วโมง 

26 1105-3201 งานซอมโทรศัพทสมารทโฟน 60 
27 1105-3301 งานซอมเครื่องรบัวิทยุสือ่สาร 75 
28 1105-3302 งานซอมโทรศัพทมือถือ 75 
29 1105-3303 งานติดต้ังตูสาขาโทรศัพท PABX 75 
30 1105-3304 งานติดต้ังตูสาขาโทรศัพท IPBX 75 
31 1105-4301 งานซอมเครื่องถายเอกสาร 75 
32 1105-4302 งานซอมเครื่องพิมพ (Computer Printer) 75 
33 1105-5101 งานเขียนโปรแกรมควบคุมหุนยนตอัตโนมัติขนาดเล็ก 30 
34 1105-5102 งานสรางเครื่องบินจําลองควบคุมดวยวิทยุบังคับ 30 
35 1105-5301 งานควบคุมอุปกรณไฟฟาอิเล็กทรอนิกสดวยสมองกลฝงตัว 75 
36 1105-5302 งานเขียนโปรแกรมควบคุมอปุกรณไฟฟาและ

อิเลก็ทรอนิกส (ไมโครคอนโทรลเลอรและอินเตอรเฟส) 
75 

37 1105-6101 งานติดต้ังโปรแกรมบนเครื่อง Tablet 15 
38 1105-6102 งานประกอบคอมพิวเตอรและติดต้ังโปรแกรม 15 
39 1105-6103 งานติดต้ังคอมพิวเตอรแมขาย LINUX Server 30 
40 1105-6104 งานติดต้ังคอมพิวเตอรแมขาย Windows Server 30 
41 1105-6201 งานซอมเครื่อง Tablet 60 
42 1105-6301 งานซอมเครื่องคอมพิวเตอร 75 
43 1105-6302 งานซอมเครื่องคอมพิวเตอรโนตบุก (Notebook) 75 
44 1105-6303 งานติดต้ังระบบเครือขายคอมพิวเตอร 75 

รวม  44 หลักสูตร 
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สาขาวิชาชางอิเล็กทรอนิกส 

 
หลักสูตรวิชาชีพระยะส้ัน ประเภทวิชาอุตสาหกรรม 

สาขาวิชาชางอิเล็กทรอนิกส กลุมวิชางานพืน้ฐานชางอเิลก็ทรอนกิส 

1105–1101 งานสรางปายไฟ (LEDBoard) 6 ช่ัวโมง 

สมรรถนะของหลักสูตร 

1. แสดงความรูเกี่ยวกับการสรางปายไฟ (LEDBoard) 
2. เลือก เตรียม ใชเครื่องมือ วัสดุ และอุปกรณที่ใชในการสรางปายไฟ (LEDBoard) 
3. สรางปายไฟ (LEDBoard) ตามรูปแบบที่กําหนด 

คําอธิบายของหลักสูตร 

 ศึกษาและปฏิบัติวงจรไฟฟา อุปกรณและวงจรอิเล็กทรอนิกสชนิดตาง ๆ ที่ใชในการสรางปายไฟ
เลือกเตรียม ใชเครื่องมือ วัสดุและอุปกรณในการสรางปายไฟ การสรางปายไฟ (LEDBoard) การวัดและ
ทดสอบการประกอบ และมีกิจนิสัยที่ดีในการปฏิบัติงาน 

เน้ือหาสาระ 

หนวยท่ี ชื่อหนวย-หัวขอการฝกอบรม 

1 งานเลือก เตรียม ใชเครื่องมือวัดและทดสอบ วัสดุ และอุปกรณ ในการสรางปายไฟ
(LEDBoard) 

1. เลือก เตรียม ใชเครือ่งมอืวัดและทดสอบวัสดุและอปุกรณในในการสรางปายไฟ 
2. วัดและทดสอบ อุปกรณในการสรางปายไฟ 

2 งานสรางปายไฟ (LEDBoard) ตามรูปแบบที่กําหนด 
1. การสรางปายไฟ (LEDBoard) ตามรูปแบบทีก่ําหนด 
2. การทดสอบการทํางานของการสรางปายไฟ (LEDBoard) 

การวัดและประเมินผล 

ท่ี แนวทางการประเมิน เครื่องมือประเมิน เกณฑการประเมิน 

1 
2 
3 

ทดสอบความรูกอนการฝกอบรม 
ตรวจสอบกระบวนการปฏิบัติงาน 
ตรวจสอบผลงาน 

แบบทดสอบ/แบบสัมภาษณ 
แบบประเมินการปฏิบัติงาน 
แบบประเมินผลงาน 

10 
40 
50 

รวม 100 
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เครื่องมือ วัสดุ อุปกรณ 

1. ชุดเครื่องมือชางอิเล็กทรอนิกส 
2. มัลติมิเตอรแบบแอนาล็อก 
3. มัลติมิเตอรแบบดิจิตอล 
4. แหลงจายไฟ 
5. อุปกรณอิเล็กทรอนิกสชนิดตาง ๆ ในการสรางปายไฟ 

เอกสารประกอบการฝกอบรมและแหลงเรยีนรู 

ท่ี รายการ 

1 
 

เอกสารประกอบการฝกอบรม 
- หนังสือการสรางปายไฟ (LEDBoard) 
- แผนการฝกอบรมวิชาการสรางปายไฟ (LEDBoard) 

2 
 

แหลงเรียนรู 
- หองปฏิบัติการอิเล็กทรอนิกส 
- รานจําหนายอุปกรณอิเล็กทรอนิกส 
- เว็บไซตดานอิเล็กทรอนิกส 

พ้ืนความรูและคุณสมบัติผูเขารับการฝกอบรม 

มีพื้นฐานความรูไมตํ่ากวาระดับประถมศึกษาปที่ 6 
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สาขาวิชาชางอิเล็กทรอนิกส 

 
หลักสูตรวิชาชีพระยะส้ัน ประเภทวิชาอุตสาหกรรม 

สาขาวิชาชางอิเล็กทรอนิกส กลุมวิชางานพืน้ฐานชางอเิลก็ทรอนกิส 

1105–1102 งานผลิตแผนวงจรพิมพ 30 ช่ัวโมง 

สมรรถนะของหลักสูตร 

1. แสดงความรูเกี่ยวกับหลักการผลิตแผนวงจรพิมพ 
2. เลือก เตรียม ใชเครื่องมือ วัสดุและอุปกรณการผลิตแผนวงจรพิมพตามมาตรฐานการผลิต 
3. ผลิตแผนวงจรพิมพตามรูปแบบที่กําหนด 

คําอธิบายของหลักสูตร 

 ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับหลักการผลิตแผนวงจรพิมพเบื้องตน เชน การลอกลาย การใชดรายฟลม 
หรือการพิมพซิลคสกรีน เปนตน การเลือก เตรียม ใช เครื่องมือและวัสดุ อุปกรณ ในการผลิต
แผนวงจรพิมพตามมาตรฐานการผลิต การผลิตแผนวงจรพิมพตามรูปแบบที่กําหนด การวิเคราะหและ
ประมาณราคาในการผลิตแผนวงจรพิมพ และมีกิจนิสัยที่ดีในการปฏิบัติงาน 

เน้ือหาสาระ 
 

หนวยท่ี ชื่อหนวย-หัวขอการฝกอบรม 

1 งานเลอืก เตรียม ใชเครื่องมือวัสดุ และอุปกรณในการผลิตแผนวงจรพิมพตามมาตรฐานการ
ผลิต 

1. การเลือก เตรียม ใชเครื่องมือ ในการผลิตแผนวงจรพมิพ 
2. การเลือกวัสดุและอปุกรณในการผลิตแผนวงจรพิมพตามมาตรฐาน 

2 งานผลิตแผนวงจรพมิพตามรูปแบบทีก่ําหนด 
1. การสรางแบบแผนวงจรพิมพตามรปูแบบที่กําหนด 
2. การผลิตแผนวงจรพิมพตามรูปแบบที่กําหนดดวยการลอกลาย การใชดรายฟลมหรอื

การพิมพซลิคสกรีน 
3. การตรวจสอบความถูกตองช้ินงานแผนวงจรพิมพตามรปูแบบที่กําหนด 

3 การคํานวณคาบริการ 
1. การคิดคํานวณตนทุนและคาบรกิาร 
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การวัดและประเมินผล 

ท่ี แนวทางการประเมิน เครื่องมือประเมิน เกณฑการประเมิน 
1 
2 

3 

ทดสอบความรูกอนการฝกอบรม 
ตรวจสอบกระบวนการปฏิบัติงาน 
ตรวจสอบผลงาน 

แบบทดสอบ/แบบสัมภาษณ 
แบบประเมินการปฏิบัติงาน 
แบบประเมินผลงาน 

10 
40 
50 

รวม 100 

เครื่องมือ วัสดุ อุปกรณ 

1. ชุดปฏิบัติการงานผลิตแผนวงจรพิมพ 
2. ชุดเครื่องมือชางอิเล็กทรอนิกส 
3. ชุดคอมพิวเตอรพรอมโปรแกรมสําหรับงานผลิตแผนวงจรพิมพ 
4. สวานแทนสําหรับงานผลิตแผนวงจรพิมพ 
5. วัสดุและอุปกรณงานพิมพซิลคสกรีน 
6. แผนวงจรพิมพ 

เอกสารประกอบการฝกอบรมและแหลงเรยีนรู 

ท่ี รายการ 
1 
 

เอกสารประกอบการฝกอบรม 
- คูมืองานผลิตแผนวงจรพิมพ 
- แผนการฝกอบรมงานผลิตแผนวงจรพิมพ 
- การใชโปรแกรมสําหรับงานผลิตแผนวงจรพิมพ 

2 
 

แหลงเรียนรู 
- หองปฏิบัติการผลิตแผนวงจรพมิพ 
- รานจําหนายอุปกรณการผลิตแผนวงจรพมิพ 

พ้ืนความรูและคุณสมบัติผูเขารับการฝกอบรม 

มีพื้นฐานความรูไมตํ่ากวาระดับประถมศึกษาปที่ 6 
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สาขาวิชาชางอิเล็กทรอนิกส 

 
หลักสูตรวิชาชีพระยะส้ัน ประเภทวิชาอุตสาหกรรม 

สาขาวิชาชางอิเล็กทรอนิกส กลุมวิชางานพืน้ฐานชางอเิลก็ทรอนกิส 

1105–1201 งานซอมลําโพง 45 ช่ัวโมง 

สมรรถนะของหลักสูตร 

1. แสดงความรูเกี่ยวกับหลักการซอมลําโพง 
2. เลือก เตรียม ใชเครื่องมือวัสดุและอุปกรณการซอมลําโพง 
3. ซอมลําโพงตามแบบมาตรฐาน 
4. วิเคราะหและประมาณราคาในงานซอมลําโพง 

คําอธิบายของหลักสูตร 

 ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับ หลักการทํางานของลําโพงชนิดตาง ๆ และอุปกรณตอพวง การเลือก 
เตรียม ใชเครื่องมืองานซอมลําโพง การถอด ประกอบ และการตรวจซอมลําโพง การวิเคราะหและ
ประมาณราคาในงานซอมลําโพง และมีกิจนิสัยที่ดีในการปฏิบัติงาน 

เน้ือหาสาระ 
 

หนวยท่ี ชื่อหนวย-หัวขอการฝกอบรม 

1 งานเลอืก เตรียม ใชเครื่องมือวัสดุ และอปุกรณในงานซอมลาํโพง 
1. การเลือก เตรียม ใชเครื่องมือ ในการซอมลําโพง 
2. การเลือกวัสดุและอปุกรณในการซอมลําโพงตามมาตรฐาน 

2 งานซอมลําโพงตามรปูแบบที่กําหนด 
1. การถอด ประกอบลําโพงตามมาตรฐาน 
2. การตรวจซอมลําโพงชนิดตาง ๆ และอปุกรณตอพวง 
3. การตรวจสอบความถูกตองของลําโพง 
4. การทดสอบคุณภาพเสียงของลําโพง 

3 การคํานวณคาบริการ 
1. การคิดคํานวณตนทุนและคาบรกิาร 
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สาขาวิชาชางอิเล็กทรอนิกส   

การวัดและประเมินผล 

ท่ี แนวทางการประเมิน เครื่องมือประเมิน เกณฑการประเมิน 
1 
2 

3 

ทดสอบความรูกอนการฝกอบรม 
ตรวจสอบกระบวนการปฏิบัติงาน 
ตรวจสอบผลงาน 

แบบทดสอบ/แบบสัมภาษณ 
แบบประเมินการปฏิบัติงาน 
แบบประเมินผลงาน 

10 
40 
50 

รวม 100 

เครื่องมือ วัสดุ อุปกรณ 

1. ชุดลําโพงเสียงทุมสําหรับงานซอมลําโพง 
2. ชุดลําโพงเสียงกลางสําหรับงานซอมลําโพง 
3. ชุดลําโพงเสียงแหลมสําหรับงานซอมลําโพง 
4. เครื่องพันขดลวด 
5. ชุดเครื่องเสียงสําหรับทดสอบงานซอมลําโพง 
6. ชุดเครื่องมือชางอเิล็กทรอนิกส 
7. วัสดุอุปกรณสําหรับถอด ประกอบ และงานซอมลําโพง 

เอกสารประกอบการฝกอบรมและแหลงเรยีนรู 

ท่ี รายการ 
1 
 

เอกสารประกอบการฝกอบรม 
- คูมืองานการซอมลําโพง 
- ตําราเกี่ยวกบังานการซอมลําโพง 
- แผนการฝกอบรมซอมลําโพง 

2 
 

แหลงเรียนรู 
- หองปฏิบัติการซอมลําโพง 
- รานจําหนายอุปกรณการซอมลําโพง 

พ้ืนความรูและคุณสมบัติผูเขารับการฝกอบรม 

มีพื้นฐานความรูไมตํ่ากวาระดับประถมศึกษาปที่ 6 
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สาขาวิชาชางอิเล็กทรอนิกส 

 
หลักสูตรวิชาชีพระยะส้ัน ประเภทวิชาอุตสาหกรรม 

สาขาวิชาชางอิเล็กทรอนิกส กลุมวิชางานพืน้ฐานชางอเิลก็ทรอนกิส 

1105–1301 งานอิเลก็ทรอนิกสเบือ้งตน   75 ช่ัวโมง 

สมรรถนะของหลักสูตร 

1. แสดงความรูเกี่ยวกับหลักการไฟฟาเบื้องตน 
2. แสดงความรูเกี่ยวกับอุปกรณอิเล็กทรอนิกส 
3. เลือก เตรียม ใชเครื่องมือ วัสดุ และอุปกรณอิเล็กทรอนิกส 
4. ประกอบวงจรอิเล็กทรอนิกสตามรูปแบบวงจร 

คําอธิบายของหลักสูตร 

 ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับ วงจรไฟฟาและวงจรอิเล็กทรอนิกสเบื้องตน เครื่องมือวัด ทดสอบไฟฟา
และอิเล็กทรอนิกส อุปกรณอิเล็กทรอนิกสชนิดตาง ๆ เชน ตัวตานทาน ตัวเก็บประจุ ขดลวด หมอแปลง 
ไดโอด ทรานซิสเตอร เฟต ไอซี รีเลย สวิตช เอสซีอาร ไดแอค ไตรแอค อุปกรณออปโต เปนตน การใช
เครื่องมือวัดไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส การวัดและทดสอบอุปกรณอิเล็กทรอนิกส การประกอบวงจร
อิเล็กทรอนิกส  การบัดกรี และมีกิจนิสัยที่ดีในการปฏิบัติงาน 

เน้ือหาสาระ 

หนวยท่ี ชื่อหนวย-หัวขอการฝกอบรม 

1 งานพื้นฐานวงจรไฟฟาและวงจรอิเล็กทรอนิกส 
1. ความปลอดภัยในการปฏิบัติงานไฟฟาและอเิล็กทรอนิกส 
2. การตอวงจรไฟฟาเบื้องตน 
3. อุปกรณอเิล็กทรอนิกสชนิดตาง ๆ  

2 งานเลอืก เตรียม ใช เครื่องมือวัดและทดสอบ วัสดุ และอุปกรณในงานอเิล็กทรอนิกส 
1. เลือก เตรียม ใช เครื่องมือวัดและทดสอบวัสดุอปุกรณในงานอิเลก็ทรอนิกส 
2. วัดและทดสอบ อุปกรณในงานอเิลก็ทรอนิกส 

3 งานประกอบวงจรอิเล็กทรอนิกส 
1. การประกอบและการบัดกรีวงจรอิเล็กทรอนิกส 
2. การตรวจสอบความถูกตองของการประกอบวงจรอิเล็กทรอนิกส 
3. การทดสอบการทํางานของวงจรอเิล็กทรอนิกส 

 

 
 
 



324 
 

สาขาวิชาชางอิเล็กทรอนิกส   

การวัดและประเมินผล 

ท่ี แนวทางการประเมิน เครื่องมือประเมิน เกณฑการประเมิน 
1 
2 

3 

ทดสอบความรูกอนการฝกอบรม 
ตรวจสอบกระบวนการปฏิบัติงาน 
ตรวจสอบผลงาน 

แบบทดสอบ/แบบสัมภาษณ 
แบบประเมินการปฏิบัติงาน 
แบบประเมินผลงาน 

10 
40 
50 

รวม 100 

เครื่องมือ วัสดุ อุปกรณ 

1. ชุดทดลองอิเล็กทรอนิกสเบื้องตน 
2. ชุดเครื่องมือชางอิเล็กทรอนิกส 
3. มัลติมิเตอรแบบแอนาล็อก 
4. มัลติมิเตอรแบบดิจิตอล 
5. ดิจิตอลออสซิลโลสโคป 
6. เครื่องกําเนิดสัญญาณ 
7. แหลงจายไฟ 
8. อุปกรณอิเล็กทรอนิกสชนิดตาง ๆ  

เอกสารประกอบการฝกอบรมและแหลงเรยีนรู 

ท่ี รายการ 
1 
 

เอกสารประกอบการฝกอบรม 
- หนังสืออิเล็กทรอนิกสเบื้องตน 
- แผนการฝกอบรมวิชาอิเล็กทรอนิกสเบือ้งตน 

2 
 

แหลงเรียนรู 
- หองปฏิบัติการอิเล็กทรอนิกส 
- รานจําหนายอุปกรณอิเล็กทรอนิกส 
- เว็บไซตดานอิเล็กทรอนิกส 

 

พ้ืนความรูและคุณสมบัติผูเขารับการฝกอบรม 
มีพื้นฐานความรูไมตํ่ากวาระดับประถมศึกษาปที่ 6 
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สาขาวิชาชางอิเล็กทรอนิกส 

 
หลักสูตรวิชาชีพระยะส้ัน ประเภทวิชาอุตสาหกรรม 

สาขาวิชาชางอิเล็กทรอนิกส กลุมวิชางานพืน้ฐานชางอเิลก็ทรอนกิส 

1105–1302 งานพืน้ฐานวงจรไฟฟาและการวัด   75 ช่ัวโมง 

สมรรถนะของหลักสูตร 

1. แสดงความรูเกี่ยวกับหลักการไฟฟาเบื้องตน 
2. แสดงความรูเกี่ยวกับอุปกรณอิเล็กทรอนิกส 
3. เลือก เตรียม ใชเครื่องมือ วัสดุ อุปกรณอิเล็กทรอนิกส 
4. ประกอบวงจรอิเล็กทรอนิกสตามรูปแบบวงจร 

คําอธิบายของหลักสูตร 

 ศึกษาและปฏิบัติ วงจรไฟฟาและวงจรอิเล็กทรอนิกสเบื้องตน เครื่องมือวัด ทดสอบไฟฟาและ
อิเล็กทรอนิกส อุปกรณอิเล็กทรอนิกสชนิดตาง ๆ เชน ตัวตานทาน ตัวเก็บประจุ ขดลวด หมอแปลง 
ไดโอด ทรานซิสเตอร เฟต ไอซี รีเลย สวิตช เอสซีอาร ไดแอค ไตรแอค อุปกรณออปโต เปนตน การใช
เครื่องมือวัดไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส การวัดและทดสอบอุปกรณอิเล็กทรอนิกส การประกอบวงจร
อิเล็กทรอนิกส การบัดกรี และมีกิจนิสัยที่ดีในการปฏิบัติงาน 

เน้ือหาสาระ 
 

หนวยท่ี ชื่อหนวย-หัวขอการฝกอบรม 

1 งานพื้นฐานวงจรไฟฟาและวงจรอิเล็กทรอนิกส 
1. ความปลอดภัยในการปฏิบัติงานไฟฟาและอเิล็กทรอนิกส 
2. การตอวงจรไฟฟาเบื้องตน 

3. อุปกรณอเิล็กทรอนิกสชนิดตาง ๆ  

2 งานเลอืก เตรียม ใชเครื่องมือวัดและทดสอบ วัสดุ และอปุกรณในงานอิเล็กทรอนิกส 
1. เลือก เตรียม ใชเครือ่งมอืวัดและทดสอบวัสดุอุปกรณในงานอิเลก็ทรอนิกส 
2. วัดและทดสอบ อุปกรณในงานอเิลก็ทรอนิกส 

3 งานประกอบวงจรอิเล็กทรอนิกส 
1. การประกอบและการบัดกรีวงจรอิเล็กทรอนิกส 
2. การตรวจสอบความถูกตองของการประกอบวงจรอิเล็กทรอนิกส 
3. การทดสอบการทํางานของวงจรอเิล็กทรอนิกส 
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สาขาวิชาชางอิเล็กทรอนิกส   

การวัดและประเมินผล 

ท่ี แนวทางการประเมิน เครื่องมือประเมิน เกณฑการประเมิน 
1 
2 

3 

ทดสอบความรูกอนการฝกอบรม 
ตรวจสอบกระบวนการปฏิบัติงาน 
ตรวจสอบผลงาน 

แบบทดสอบ/แบบสัมภาษณ 
แบบประเมินการปฏิบัติงาน 
แบบประเมินผลงาน 

10 
40 
50 

รวม 100 

เครื่องมือ วัสดุ อุปกรณ 

1. ชุดทดลองอิเล็กทรอนิกสเบื้องตน 
2. ชุดเครื่องมือชางอิเล็กทรอนิกส 
3. มัลติมิเตอรแบบแอนาล็อก 
4. มัลติมิเตอรแบบดิจิตอล 
5. ดิจิตอลออสซิลโลสโคป 
6. เครื่องกําเนิดสัญญาณ 
7. แหลงจายไฟ 
8. อุปกรณอิเล็กทรอนิกสชนิดตาง ๆ  

เอกสารประกอบการฝกอบรมและแหลงเรยีนรู 

ท่ี รายการ 
1 
 

เอกสารประกอบการฝกอบรม 
- หนังสืออิเล็กทรอนิกสเบื้องตน 
- แผนการฝกอบรมวิชาอิเล็กทรอนิกสเบือ้งตน 

2 
 

แหลงเรียนรู 

- หองปฏิบัติการอิเล็กทรอนิกส 
- รานจําหนายอุปกรณอิเล็กทรอนิกส 
- เว็บไซตดานอิเล็กทรอนิกส 

พ้ืนความรูและคุณสมบัติผูเขารับการฝกอบรม 

มีพื้นฐานความรูไมตํ่ากวาระดับประถมศึกษาปที่ 6 
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สาขาวิชาชางอิเล็กทรอนิกส 

 
หลักสูตรวิชาชีพระยะส้ัน ประเภทวิชาอุตสาหกรรม 

สาขาวิชาชางอิเล็กทรอนิกส กลุมวิชางานพืน้ฐานชางอเิลก็ทรอนกิส 

1105–1303 งานพืน้ฐานวงจรอิเลก็ทรอนกิส 75 ช่ัวโมง 

สมรรถนะของหลักสูตร 

1. แสดงความรูเกี่ยวกับพื้นฐานวงจรอิเล็กทรอนิกส 
2. เลือก เตรียม ใชเครื่องมือ วัสดุ และอุปกรณอิเล็กทรอนิกส 
3. ประกอบวงจรอิเล็กทรอนิกสตามรูปแบบวงจร 

 

คําอธิบายของหลักสูตร 
 ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับโครงสราง สัญลักษณ คุณลักษณะทางไฟฟา ไดโอด ซีเนอรไดโอด 
ทรานซิสเตอร เฟต ไอซีออปแอมปเอสซีอาร ไทรแอค ไดแอค และอุปกรณ OPTO ELECTRONICS    
การเลือก เตรียม ใชเครื่องมือ วัสดุ และอุปกรณอิเล็กทรอนิกสตามมาตรฐานที่กําหนด  การประกอบ
วงจรอิเล็กทรอนิกสตามรูปแบบวงจรวัดทดสอบวงจร การใชคูมือและการประยุกตใชงานและมีกิจนิสัยที่
ดีในการปฏิบัติงาน 

เน้ือหาสาระ 

หนวยท่ี ชื่อหนวย-หัวขอการฝกอบรม 

1 งานพื้นฐานวงจรไฟฟาและวงจรอิเล็กทรอนิกส 
1. อุปกรณอเิล็กทรอนิกสชนิดตาง ๆ  
2. คุณลักษณะทางไฟฟาอปุกรณอิเล็กทรอนิกสชนิดตาง ๆ  
3. การใชคูมืออุปกรณอเิล็กทรอนิกสชนิดตาง ๆ  

2 งานเลอืก เตรียม ใช เครื่องมือวัดและทดสอบ วัสดุ และอุปกรณในงานอเิล็กทรอนิกส 
1. เลือก เตรียม ใช เครื่องมือวัดและทดสอบวัสดุ และอุปกรณในงานอิเล็กทรอนิกส 
2. วัดและทดสอบ อุปกรณในงานอเิลก็ทรอนิกส 

3 งานประกอบวงจรอิเล็กทรอนิกสตามรูปแบบวงจร 
1. การประกอบวงจรอเิลก็ทรอนิกส 
2. การตรวจสอบความถูกตองของการประกอบวงจรอิเล็กทรอนิกส 
3. การทดสอบการทํางานของวงจรอเิล็กทรอนิกสตามมาตรฐานที่กําหนด 

 

 
 
 
 



328 
 

สาขาวิชาชางอิเล็กทรอนิกส   

การวัดและประเมินผล 

ท่ี แนวทางการประเมิน เครื่องมือประเมิน เกณฑการประเมิน 
1 
2 

3 

ทดสอบความรูกอนการฝกอบรม 
ตรวจสอบกระบวนการปฏิบัติงาน 
ตรวจสอบผลงาน 

แบบทดสอบ/แบบสัมภาษณ 
แบบประเมินการปฏิบัติงาน 
แบบประเมินผลงาน 

10 
40 
50 

รวม 100 

เครื่องมือ วัสดุ อุปกรณ 

1. ชุดทดลองวงจรอิเล็กทรอนิกส 
2. ชุดเครื่องมือชางอิเล็กทรอนิกส 
3. มัลติมิเตอรแบบแอนาล็อก 
4. มัลติมิเตอรแบบดิจิตอล 
5. ดิจิตอลออสซิลโลสโคป 
6. เครื่องกําเนิดสัญญาณ 
7. แหลงจายไฟ 
8. อุปกรณอิเล็กทรอนิกสชนิดตาง ๆ  

เอกสารประกอบการฝกอบรมและแหลงเรยีนรู 

ท่ี รายการ 
1 
 

เอกสารประกอบการฝกอบรม 
- หนังสืออุปกรณอเิลก็ทรอนิกสและวงจร 
- แผนการฝกอบรมวิชางานพื้นฐานวงจรอิเล็กทรอนิกส 

2 
 

แหลงเรียนรู 
- หองปฏิบัติการอิเล็กทรอนิกส 
- รานจําหนายอุปกรณอิเล็กทรอนิกส 
- เว็บไซตดานอิเล็กทรอนิกส 

พ้ืนความรูและคุณสมบัติผูเขารับการฝกอบรม 

 มีพื้นฐานความรูไมตํ่ากวาระดับประถมศึกษาปที่ 6 
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สาขาวิชาชางอิเล็กทรอนิกส 

 
หลักสูตรวิชาชีพระยะส้ัน ประเภทวิชาอุตสาหกรรม 

สาขาวิชาชางอิเล็กทรอนิกส กลุมวิชางานพืน้ฐานชางอเิลก็ทรอนกิส 

1105–1304 งานพืน้ฐานวงจรพัลสและดิจิตอล 75 ช่ัวโมง 

สมรรถนะของหลักสูตร 

1. แสดงความรูเกี่ยวกับวงจรพัลสสวิตชิง 
2. แสดงความรูเกี่ยวกับวงจรดิจิตอล  
3. เลือก เตรียม ใชเครื่องมือ วัสดุ อุปกรณ และวงจรพัลสสวิตชิงและวงจรดิจิตอล 
4. ตอและทดสอบการทํางานวงจรพัลสสวิตชิงและวงจรดิจิตอล ตามแบบที่กําหนด  

คําอธิบายของหลักสูตร 

 ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับระบบตัวเลข การเปลี่ยนฐานการคํานวณเลขฐานตางๆ โดยเฉพาะ
เลขฐานสอง ฐานสิบและฐานสิบหก รหัสไบนารีตาง ๆ  ลอจิกเกตพื้นฐาน หลักการเขียน Logic 
Expression, Logic Diagram, Contact Diagram, Timing Diagram แ ล ะ  Truth Table ข อ ง
วงจรลอจิก การลดรูปสมการลอจิก วงจรดิจิตอลคอมบิเนช่ันและซีเควนเชียลเบื้องตน สัญญาณไฟฟา
ชนิดตาง ๆ ความหมายและความสัมพันธของคาพารามิเตอร วงจรแปลงรูปสัญญาณ หลักการของวงจร
อิเล็กทรอนิกสสวิตชิง การทํางานของวงจรมัลติไวเบรเตอรและไอซีไทเมอรการเลือก เตรียม ใช เครื่องมือ 
วัสดุและอุปกรณ  การตอวงจรพัลสสวิตชิงและวงจรดิจิตอล และมีกิจนิสัยที่ดีในการปฏิบัติงาน 

เน้ือหาสาระ 

หนวยท่ี ชื่อหนวย-หัวขอการฝกอบรม 

1 งานพื้นฐานวงจรพลัสและดิจิตอล 
1. หลกัการของวงจรอเิลก็ทรอนิกสสวิตชิง 
2. หลกัการของวงจรดิจิตอล 

2 งานเลอืก เตรียม ใช เครื่องมือวัดและทดสอบ วัสดุ และอุปกรณในวงจรอเิลก็ทรอนิกสสวิตชิง
และวงจรดิจิตอล 

1. เลอืก เตรียม ใช เครือ่งมือวัดและทดสอบวัสดุ และอปุกรณในวงจรพลัสสวิตชิง 
2. เลอืก เตรียม ใช เครือ่งมือวัดและทดสอบวัสดุ และอปุกรณในวงจรดิจิตอล 

3 งานตอวงจร วัดและทดสอบ ตามรปูแบบที่กําหนด 
1. การตอวงจรพลัสสวิตชิงและวงจรวงจรดิจิตอล 
2. การวัดและทดสอบการทาํงานวงจรพลัสสวิตชิง และวงจรดิจติอล 
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สาขาวิชาชางอิเล็กทรอนิกส   

การวัดและประเมินผล 

ท่ี แนวทางการประเมิน เครื่องมือประเมิน เกณฑการประเมิน 
1 
2 

3 

ทดสอบความรูกอนการฝกอบรม 
ตรวจสอบกระบวนการปฏิบัติงาน 
ตรวจสอบผลงาน 

แบบทดสอบ/แบบสัมภาษณ 
แบบประเมินการปฏิบัติงาน 
แบบประเมินผลงาน 

10 
40 
50 

รวม 100 

เครื่องมือ วัสดุ อุปกรณ 

1. ชุดทดลองวงจรพัลสสวิตชิง 
2. ชุดทดลองวงจรดิจิตอล 
3. ชุดเครื่องมือชางอิเล็กทรอนิกส 
4. มัลติมิเตอรแบบแอนาล็อก 
5. มัลติมิเตอรแบบดิจิตอล 
6. ดิจิตอลออสซิลโลสโคป 
7. เครื่องกําเนิดสัญญาณ 
8. แหลงจายไฟ 
9. อุปกรณอิเล็กทรอนิกสชนิดตาง ๆ  

เอกสารประกอบการฝกอบรมและแหลงเรยีนรู 

ท่ี รายการ 
1 
 

เอกสารประกอบการฝกอบรม 
- หนังสือวงจรพลัสและสวิตชิง 
- หนังสือวงจรดิจิตอล 

2 
 

แหลงเรียนรู 
- หองปฏิบัติการอิเล็กทรอนิกส 
- รานจําหนายอุปกรณอิเล็กทรอนิกส 
- เว็บไซตดานอิเล็กทรอนิกส 

พ้ืนความรูและคุณสมบัติผูเขารับการฝกอบรม 

มีพื้นฐานความรูไมตํ่ากวาระดับมัธยมศึกษาปที่ 3 
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สาขาวิชาชางอิเล็กทรอนิกส 

 
หลักสูตรวิชาชีพระยะส้ัน ประเภทวิชาอุตสาหกรรม 

สาขาวิชาชางอิเล็กทรอนิกส กลุมวิชางานพืน้ฐานชางอเิลก็ทรอนกิส 

1105–1305 งานเขียนแบบงานไฟฟาและอิเลก็ทรอนกิส 75 ช่ัวโมง 

สมรรถนะของหลักสูตร 

1. แสดงความรูเกี่ยวกับหลักการเขียนแบบอุปกรณในงานไฟฟาและอิเล็กทรอนิกสตามมาตรฐาน 
2. เลือก เตรียม ใชเครื่องมือ วัสดุและอุปกรณเขียนแบบอุปกรณในงานไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส 
3. เขียนแบบ อานแบบ อุปกรณในงานไฟฟาและอิเล็กทรอนิกสตามรูปแบบที่กําหนด 
4. ผลิตแผนวงจรพิมพตามรูปแบบที่กําหนด 

คําอธิบายของหลักสูตร 

 ศึกษาและปฏิบัติ เกี่ยวกับหลักการเขียนแบบอุปกรณในงานไฟฟาและอิเล็กทรอนิกสตาม
มาตรฐานสากล  การเลือก เตรียม ใชเครื่องมือ วัสดุและอุปกรณในการเขียนแบบอุปกรณในงานไฟฟา
และอิเล็กทรอนิกส การออกแบบ การเขียนแบบ และการอานแบบ อุปกรณตามรูปแบบที่กําหนด         
ในลักษณะของบล็อกไดอะแกรม (Blockdiagram) สคีเมติกไดอะแกรม  (Schematic Diagram) ซิงเกิล
ไลนไดอะแกรม (Single Line Diagram) วายริงไดอะแกรม (Wiring Diagram) พิกทรอเรียลไดอะแกรม  
(Pictorial Diagram) ผังงาน (Flow Chart) การออกแบบ การเขียนแบบและอานแบบระบบไฟฟา
ภายในอาคาร การเขียนแบบวงจรอิเล็กทรอนิกสที่ใชอุปกรณอิเล็กทรอนิกสพื้นฐาน อุปกรณเครื่อง
สื่อสารและโทรคมนาคม อุปกรณอิเล็กทรอนิกสอุตสาหกรรม อุปกรณดิจิตอลและคอมพิวเตอร อุปกรณ
พิเศษทางอิเล็กทรอนิกสตตาง ๆ การผลิตแผนวงจรพิมพ (Printed Circuit) ข้ันพื้นฐานและงานซิลค
สกรีน การใชงานโปรแกรมสําหรับเขียนแบบอุปกรณในงานไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส  การวิเคราะหและ
ประมาณราคาในการเขียนแบบในงานไฟฟาและอิเล็กทรอนิกสและการผลิตแผนวงจรพิมพ และมีกิจ
นิสัยที่ดีในการปฏิบัติงาน 
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สาขาวิชาชางอิเล็กทรอนิกส   

เน้ือหาสาระ 

หนวยท่ี ชื่อหนวย-หัวขอการฝกอบรม 

1 งานเลอืก เตรียม ใชเครื่องมือวัสดุ และอุปกรณการเขียนแบบอุปกรณในงานไฟฟา และ
อิเลก็ทรอนิกส ตามมาตรฐานสากล 

1. การเลอืก เตรียม ใชเครื่องมือ ในการเขียนแบบอุปกรณในงานไฟฟาและ
อิเลก็ทรอนิกส 

2. การเลือก เตรียม ใชเครื่องมือ วัสดุและอุปกรณในการผลิตแผนวงจรพิมพ ตาม
มาตรฐาน 

2 งานการเขียนแบบอปุกรณในงานไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส ตามมาตรฐานสากล 
1. การเขียนแบบระบบไฟฟาภายในอาคาร ตามรูปแบบทีก่ําหนด 
2. การเขียนแบบวงจรอเิลก็ทรอนิกสตามรปูแบบที่กําหนด 
3. การเขียนแบบอเิล็กทรอนิกสโดยใชโปรแกรมคอมพิวเตอรสาํหรับงานเขียนแบบ 

3 งานผลิตแผนวงจรพมิพและการพมิพซลิคสกรีนตามรูปแบบที่กําหนด 
1. การผลิตแผนวงจรพิมพ ตามรูปแบบทีก่ําหนด 
2. การพิมพซลิคสกรีนตามรปูแบบทีก่ําหนด 

4 งานการวิเคราะหและประมาณราคางานเขียนแบบไฟฟาและอิเลก็ทรอนิกส 
1. การคิดคํานวณตนทุนและคาบรกิาร 

การวัดและประเมินผล 

ท่ี แนวทางการประเมิน เครื่องมือประเมิน เกณฑการประเมิน 
1 
2 

3 

ทดสอบความรูกอนการฝกอบรม 
ตรวจสอบกระบวนการปฏิบัติงาน 
ตรวจสอบผลงาน 

แบบทดสอบ/แบบสัมภาษณ 
แบบประเมินการปฏิบัติงาน 
แบบประเมินผลงาน 

10 
40 
50 

รวม 100 

เครื่องมือ วัสดุ อุปกรณ 

1. ชุดเครื่องมือเขียนแบบในงานไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส 
2. ชุดปฏิบัติการงานผลิตแผนวงจรพิมพ 
3. ชุดคอมพิวเตอรพรอมโปรแกรมสําหรับเขียนแบบในงานไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส 
4. สวานแทนสําหรับงานผลิตแผนวงจรพิมพ 
5. วัสดุและอุปกรณงานพิมพซิลคสกรีน 
6. แผนวงจรพิมพ 
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สาขาวิชาชางอิเล็กทรอนิกส 

เอกสารประกอบการฝกอบรมและแหลงเรยีนรู 

ท่ี รายการ 
1 
 

เอกสารประกอบการฝกอบรม 
- คูมืองานเขียนแบบในงานไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส 
- คูมืองานผลิตแผนวงจรพิมพ 
- คูมือการพมิพซลิคสกรีน 
- คูมือการใชโปรแกรมสําหรบัเขียนแบบในงานไฟฟาและอเิลก็ทรอนิกส 

2 
 

แหลงเรียนรู 
- หองปฏิบัติการอิเล็กทรอนิกส 
- รานจําหนายอุปกรณอิเล็กทรอนิกส 
- รานจําหนายวัสดุอุปกรณการพิมพซิลคสกรีน 
- เว็บไซตดานอิเล็กทรอนิกส 

พ้ืนความรูและคุณสมบัติผูเขารับการฝกอบรม 

มีพื้นฐานความรูไมตํ่ากวาระดับประถมศึกษาปที่ 6 
 



 
 

สาขาวิชาชางอิเล็กทรอนิกส   
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สาขาวิชาชางอิเล็กทรอนิกส 

 
หลักสูตรวิชาชีพระยะส้ัน ประเภทวิชาอุตสาหกรรม 

สาขาวิชาชางอิเล็กทรอนิกส กลุมวิชางานพืน้ฐานชางอเิลก็ทรอนกิส 

1105–1306 งานพืน้ฐานไฟฟาและอเิลก็ทรอนกิส 75 ช่ัวโมง 

สมรรถนะของหลักสูตร 

1. แสดงความรูเกี่ยวกับพื้นฐานงานไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส 
2. เลือก เตรียม ใชเครื่องมือ วัสดุ และอุปกรณอิเล็กทรอนิกส 
3. ประกอบวงจรอิเล็กทรอนิกสตามรูปแบบวงจร 

คําอธิบายของหลักสูตร 

 ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับหลักการของทฤษฎีไฟฟาและอิเล็กทรอนิกสเบื้องตน ความปลอดภัย
เกี่ยวกับไฟฟา ทฤษฎีอิเล็กตรอน ความตานทาน ตัวนํา ฉนวน แหลงกําเนิดไฟฟา หนวยวัดไฟฟาสัญลักษณ 
และอุปกรณติดต้ังไฟฟา สายไฟฟา อุปกรณปองกันและการตอสายดิน การทํางานของเครื่องใชไฟฟา
ขนาดเล็ก โครงสราง สัญลักษณ คุณสมบัติ และวงจรใชงานอุปกรณไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส เชน หมอ
แปลงไฟฟา สวิตช ข้ัวตอสาย ปลั๊ก แจค รีเลย ลําโพง ไมโครโฟนตัวตานทาน  คาปาซิเตอร อินดักเตอร
ไดโอด ทรานซิสเตอร เอสซีอาร เปนตน  การเลือก เตรียม ใชเครื่องมือ วัสดุ และอุปกรณในงาน
อิเล็กทรอนิกสตามมาตรฐานที่กําหนดการใชเครื่องมือกล คีมไขควง หัวแรงบัดกรี การใชเครื่องมือวัดไฟฟา
และเครื่องมือวัดพื้นฐานที่จาํเปนในทางอิเล็กทรอนิกส เชน มัลติมิเตอร เครื่องจายกําลังงานไฟฟา เครื่อง
กําเนิดสัญญาณ และออสซิลโลสโคป การประกอบและทดสอบวงจรอิเล็กทรอนิกสเบื้องตน และมีกิจ
นิสัยที่ดีในการปฏิบัติงาน 

เน้ือหาสาระ 

หนวยท่ี ชื่อหนวย-หัวขอการฝกอบรม 

1 งานพื้นฐานงานไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส 
1. หลักการพื้นฐานไฟฟาและอเิลก็ทรอนิกส  
2. การทํางานของอุปกรณไฟฟาและอเิล็กทรอนิกส 
3. วงจรพื้นฐานของอปุกรณไฟฟาและอเิล็กทรอนิกส 

2 งานเลอืก เตรียม ใชเครื่องมือวัดและทดสอบ วัสดุ อุปกรณในงานไฟฟาและอเิลก็ทรอนิกส 
1. เลือก เตรียม ใชเครือ่งมอืวัดและทดสอบวัสดุ อุปกรณในงานไฟฟาและ

อิเลก็ทรอนิกส 
2. วัดและทดสอบ อุปกรณในงานไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส 
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สาขาวิชาชางอิเล็กทรอนิกส   

หนวยท่ี ชื่อหนวย-หัวขอการฝกอบรม 

3 งานประกอบวงจรอิเล็กทรอนิกสตามรูปแบบวงจร 
1. การประกอบวงจรอเิลก็ทรอนิกส 
2. การตรวจสอบความถูกตองของการประกอบวงจรอิเล็กทรอนิกส 
3. การทดสอบการทํางานของวงจรอเิล็กทรอนิกสตามมาตรฐานที่กําหนด 

การวัดและประเมินผล 

ท่ี แนวทางการประเมิน เครื่องมือประเมิน เกณฑการประเมิน 
1 
2 

3 

ทดสอบความรูกอนการฝกอบรม 
ตรวจสอบกระบวนการปฏิบัติงาน 
ตรวจสอบผลงาน 

แบบทดสอบ/แบบสัมภาษณ 
แบบประเมินการปฏิบัติงาน 
แบบประเมินผลงาน 

10 
40 
50 

รวม 100 

เครื่องมือ วัสดุ อุปกรณ 

1. ชุดทดลองวงจรไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส 
2. ชุดเครื่องมือชางอิเล็กทรอนิกส 
3. มัลติมิเตอรแบบแอนาล็อก 

4. มัลติมิเตอรแบบดิจิตอล 
5. ดิจิตอลออสซิลโลสโคป 
6. เคร่ืองกําเนิดสัญญาณ 
7. แหลงจายไฟ 

8. อุปกรณอิเล็กทรอนิกสชนิดตาง ๆ  

เอกสารประกอบการฝกอบรมและแหลงเรยีนรู 

ท่ี รายการ 
1 
 

เอกสารประกอบการฝกอบรม 
- หนังสืองานไฟฟาและอเิล็กทรอนิกสเบือ้งตน 
- แผนการฝกอบรมวิชางานไฟฟาและอเิลก็ทรอนิกสเบือ้งตน 

2 
 

แหลงเรียนรู 

- หองปฏิบัติการอิเล็กทรอนิกส 
- รานจําหนายอุปกรณอิเล็กทรอนิกส 
- เว็บไซตดานอิเล็กทรอนิกส 

พ้ืนความรูและคุณสมบัติผูเขารับการฝกอบรม 

มีพื้นฐานความรูไมตํ่ากวาระดับประถมศึกษาปที่ 6 
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สาขาวิชาชางอิเล็กทรอนิกส 

 
หลักสูตรวิชาชีพระยะส้ัน ประเภทวิชาอุตสาหกรรม 

สาขาวิชาชางอิเล็กทรอนิกส กลุมวิชางานพืน้ฐานชางอเิลก็ทรอนกิส 

1105–1307 งานพืน้ฐานระบบเสียงและระบบภาพ 90 ช่ัวโมง 

สมรรถนะของหลักสูตร 

1. แสดงความรูเกี่ยวกับระบบภาพและเสียง 
2. เลือก เตรียม ใชเครื่องมือ วัสดุ และอุปกรณระบบเสียงและระบบภาพ 
3. ตอวงจรและทดสอบและปรับแตงวงจรในระบบเสียงและระบบภาพตามรูปแบบที่กําหนด 

คําอธิบายของหลักสูตร 
 ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับ หลักการทํางานของเครื่องรับวิทยุแบบ AM/FM และ FM Stereo MPX  
หลักการทํางานของเครื่องขยายเสียง หลักการทํางานของระบบโทรทัศนและหลักการทํางานเบื้องตน
ของเครื่องเลนดีวีดี บล็อกไดอะแกรม การทํางานของวงจรภาคตาง ๆ การเลือก เตรียม ใช เครื่องมือ 
วัสดุและอุปกรณ การวัดและทดสอบคุณสมบัติเครื่องขยายเสียง ระบบเสียง และอุปกรณประกอบ การ
ประยุกตใชระบบเสยีงและระบบภาพในงานพิธีการตาง ๆ  การประมาณราคาคิดคาบริการ และมีกิจนิสัย
ที่ดีในการปฏิบัติงาน 

เน้ือหาสาระ 

หนวยท่ี ชื่อหนวย-หัวขอการฝกอบรม 

1 งานพื้นฐานระบบเสียงและระบบภาพ 
1. หลกัการเบือ้งตนของระบบเสียง 
2. หลกัการเบือ้งตนของระบบภาพ 

2 งานเลือก เตรียม ใช เครื่องมือวัดและทดสอบ วัสดุ และอุปกรณในวงจรระบบเสียงและระบบ
ภาพ 

1. เลือก เตรียม ใช เครื่องมือวัดและทดสอบวัสดุและอปุกรณในวงจรระบบเสียง 
2. เลือก เตรียม ใช เครื่องมือวัดและทดสอบวัสดุและอปุกรณในวงจรระบบภาพ 

3 งานตอวงจร ทดสอบและปรบัแตงวงจรในระบบเสียงและระบบภาพ ตามรปูแบบที่กําหนด 
1. การตอวงจรในระบบเสียงและระบบภาพ 
2. การทดสอบและปรับแตงวงจรในระบบเสียงและระบบภาพ 

4 การคํานวณคาบริการ 
1. การคิดคํานวณตนทุนและคาบรกิาร 
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สาขาวิชาชางอิเล็กทรอนิกส   

การวัดและประเมินผล 

ท่ี แนวทางการประเมิน เครื่องมือประเมิน เกณฑการประเมิน 
1 
2 

3 

ทดสอบความรูกอนการฝกอบรม 
ตรวจสอบกระบวนการปฏิบัติงาน 
ตรวจสอบผลงาน 

แบบทดสอบ/แบบสัมภาษณ 
แบบประเมินการปฏิบัติงาน 
แบบประเมินผลงาน 

10 
40 
50 

รวม 100 

เครื่องมือ วัสดุ อุปกรณ 

1. เครื่องรับวิทยุ AM/FM สําหรับฝก 
2. เครื่องเสียงสําหรับฝก 
3. เครื่องรับโทรทัศนสําหรับฝก 
4. เครื่องเลนดีวีดีสําหรับฝก 
5. ชุดเครื่องมือชางอิเล็กทรอนิกส 
6. มัลติมิเตอรแบบแอนาล็อก 
7. มัลติมิเตอรแบบดิจิตอล 
8. ดิจิตอลออสซิลโลสโคป 
9. เครื่องกําเนิดสัญญาณเสียง 
10. แหลงจายไฟ 
11. อุปกรณอิเล็กทรอนิกสชนิดตาง ๆ  

เอกสารประกอบการฝกอบรมและแหลงเรยีนรู 

ท่ี รายการ 

1 
 

เอกสารประกอบการฝกอบรม 
- หนังสือระบบเสียง 
- หนังสือระบบภาพ 

2 
 

แหลงเรียนรู 
- หองปฏิบัติการอิเล็กทรอนิกส 
- รานจําหนายอุปกรณอิเล็กทรอนิกส 
- เว็บไซตดานอิเล็กทรอนิกส 

พ้ืนความรูและคุณสมบัติผูเขารับการฝกอบรม 

มีพื้นฐานความรูไมตํ่ากวาระดับมัธยมศึกษาปที่ 3 
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สาขาวิชาชางอิเล็กทรอนิกส 

 
หลักสูตรวิชาชีพระยะส้ัน ประเภทวิชาอุตสาหกรรม 

สาขาวิชาชางอิเล็กทรอนิกส กลุมวิชางานเสียงและภาพ 

1105–2301 งานตดิตัง้ระบบเสียงและภาพหองประชุม 75ช่ัวโมง 

สมรรถนะของหลักสูตร 

1. แสดงความรูเกี่ยวกับการติดต้ังระบบเสียงและภาพหองประชุม 
2. เลือก เตรียม ใช เครื่องมือ วัสดุและอุปกรณติดต้ังระบบเสียงและภาพหองประชุม 
3. ติดต้ังติดต้ังระบบเสียงและภาพหองประชุมตามแบบมาตรฐาน 
4. วิเคราะหและประมาณราคาในงานติดต้ังระบบเสียงและภาพหองประชุม 

คําอธิบายของหลักสูตร 

 ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับหลักการงานติดต้ังระบบเสียงและภาพหองประชุม อุปกรณอินพุต 
เอาตพุตและปรับแตงสัญญาณ การเลือก เตรียม ใชเครื่องมือ วัสดุ และอุปกรณในงานติดต้ังระบบเสียง
และภาพหองประชุม การติดต้ังระบบเสียงและภาพหองประชุมและอุปกรณควบคุม การทดสอบและ
ปรับแตงระบบเสียงและภาพหองประชุม การวิเคราะหและประมาณราคาในงานติดต้ังระบบเสียงและ
ภาพหองประชุมและมีกิจนิสัยที่ดีในการปฏิบัติงาน 

เน้ือหาสาระ 

หนวยท่ี ชื่อหนวย-หัวขอการฝกอบรม 

1 งานเลอืก เตรียม ใช เครื่องมือวัสดุ และอปุกรณในงานติดต้ังระบบเสียงและภาพหองประชุม 
1. การเลือก เตรียม ใช เครื่องมือ ในงานติดต้ังระบบเสียงและภาพหองประชุม 
2. การเลือกวัสดุและอปุกรณในการติดต้ังระบบเสียงและภาพหองประชุม 

2 งานติดต้ังระบบเสียงและภาพหองประชุมตามรปูแบบที่กําหนด 
1. การติดต้ังระบบเสียงและภาพหองประชุมตามรูปแบบ 
2. การทดสอบระบบและปรับแตงระบบเสียงและภาพหองประชุม 

3 การคํานวณคาบริการ 
1. การคิดคํานวณตนทุนและคาบรกิาร 
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การวัดและประเมินผล 

ท่ี แนวทางการประเมิน เครื่องมือประเมิน เกณฑการประเมิน 
1 
2 

3 

ทดสอบความรูกอนการฝกอบรม 
ตรวจสอบกระบวนการปฏิบัติงาน 
ตรวจสอบผลงาน 

แบบทดสอบ/แบบสัมภาษณ 
แบบประเมินการปฏิบัติงาน 
แบบประเมินผลงาน 

10 
40 
50 

รวม 100 

เครื่องมือ วัสดุ อุปกรณ 

1. เครื่องขยายเสียงหองประชุมสําหรับฝก 
2. ตูลําโพง เสียงทุม  กลาง แหลม 
3. มิกเซอร 
4. อีควอไลเซอร 
5. ไมโครโฟนแบบสาย และแบบไรสาย  
6. เครื่องเลน ดีวีดี 
7. เครื่องฉายโปรเจคเตอรพรอมจอ 
8. ชุดคอมพิวเตอรพรอมอุปกรณ 
9. ชุดเครื่องมือชางอิเล็กทรอนิกส 
10. ชุดไมคประชุม 
11. เครื่องฉายภาพ 3 มิติ 
12. มัลติมิเตอร 
13. ชุดวัสดุอุปกรณที่ใชในการติดต้ังระบบเสียง 

เอกสารประกอบการฝกอบรมและแหลงเรยีนรู 

ท่ี รายการ 
1 
 

เอกสารประกอบการฝกอบรม 
- หนังสืองานติดต้ังระบบเสียงและภาพหองประชุม 
- แผนการฝกอบรมการติดต้ังระบบเสียงและภาพหองประชุม 

2 
 

แหลงเรียนรู 
- หองปฏิบัติการอิเล็กทรอนิกส 
- รานจําหนายเครื่องมือ อปุกรณ ติดต้ังระบบเสียงและภาพ 
- เว็บไซตดานการติดต้ังระบบเสียงและภาพ 

พ้ืนความรูและคุณสมบัติผูเขารับการฝกอบรม 

1. มีพื้นฐานความรูไมตํ่ากวาระดับประถมศึกษาปที่ 6 
2. มีพื้นฐานดานอิเล็กทรอนิกส 
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สาขาวิชาชางอิเล็กทรอนิกส 

 
หลักสูตรวิชาชีพระยะส้ัน ประเภทวิชาอุตสาหกรรม 

สาขาวิชาชางอิเล็กทรอนิกส กลุมวิชางานเสียงและภาพ 

1105–2302 งานตดิตัง้ระบบเครือ่งเสียงรถยนต 75 ช่ัวโมง 

สมรรถนะของหลักสูตร 

1. แสดงความรูเกี่ยวกับการติดต้ังระบบเครื่องเสียงรถยนต 
2. เลือก เตรียม ใช เครื่องมือ วัสดุและอุปกรณติดต้ังระบบเครื่องเสียงรถยนต 
3. ติดต้ังระบบเครื่องเสียงรถยนตตามแบบมาตรฐาน 

คําอธิบายของหลักสูตร 

 ศึกษาและปฏิบัติหลักการทํางานของระบบเครื่องเสียงรถยนต  อุปกรณประกอบเครื่องเสียงใน
รถยนต การติดต้ังระบบเครื่องเสียงรถยนต ชุดควบคุมของเครื่องเสียงในรถยนต  การทดสอบและ
ปรับแตงระบบเสียงรถยนต การวิเคราะหและประมาณราคาในงานติดต้ัง และมีกิจนิสัยที่ดีในการทํางาน 

เน้ือหาสาระ 
 

หนวยท่ี ชื่อหนวย-หัวขอการฝกอบรม 

1 งานเลอืก เตรียม ใช เครื่องมือวัสดุ และอปุกรณในงานติดต้ังระบบเครื่องเสียงรถยนต   
1. การเลือก เตรียม ใช เครื่องมือ ในงานติดต้ังระบบเครือ่งเสียงรถยนต   
2. การเลือกวัสดุและอปุกรณในการติดต้ังระบบเครื่องเสียงรถยนต  

2 งานติดต้ังระบบเครื่องเสียงรถยนตตามรปูแบบที่กําหนด 
1. การติดต้ังระบบเครือ่งเสียงรถยนตตามรูปแบบ 
2. การทดสอบระบบและปรับแตงระบบเครื่องเสียงรถยนต   

3 การคํานวณราคาคาบริการ 
1. การคิดคํานวณตนทุนและคาบรกิาร 
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สาขาวิชาชางอิเล็กทรอนิกส   

การวัดและประเมินผล 

ท่ี แนวทางการประเมิน เครื่องมือประเมิน เกณฑการประเมิน 
1 
2 

3 

ทดสอบความรูกอนการฝกอบรม 
ตรวจสอบกระบวนการปฏิบัติงาน 
ตรวจสอบผลงาน 

แบบทดสอบ/แบบสัมภาษณ 
แบบประเมินการปฏิบัติงาน 
แบบประเมินผลงาน 

10 
40 
50 

รวม 100 

เครื่องมือ วัสดุ อุปกรณ 

1. ชุดเครื่องเสียงรถยนตแบบ Bi Amp สําหรับฝก    
2. ชุดเครื่องเสียงรถยนตแบบ Tri Amp สําหรับฝก    
3. ชุดเครื่องมือชางอิเล็กทรอนิกส 
4. มัลติมิเตอรดิจิตอล 

เอกสารประกอบการฝกอบรมและแหลงเรยีนรู 

ท่ี รายการ 
1 
 

เอกสารประกอบการฝกอบรม 
- หนังสืองานติดต้ังระบบเครื่องเสยีงรถยนต   
- แผนการฝกอบรมงานติดต้ังระบบเครื่องเสียงรถยนต   

2 
 

แหลงเรียนรู 
- หองปฏิบัติการอิเล็กทรอนิกส 
- รานจําหนายเครื่องมือ วัสดุและอปุกรณ การติดต้ังระบบเครือ่งเสียงรถยนต   
- เว็บไซตดานการติดต้ังระบบเครื่องเสียงรถยนต   

พ้ืนความรูและคุณสมบัติผูเขารับการฝกอบรม 

1. มีพื้นฐานความรูไมตํ่ากวาระดับประถมศึกษาปที่ 6 
2. มีพื้นฐานดานอิเล็กทรอนิกส 
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สาขาวิชาชางอิเล็กทรอนิกส 

 
หลักสูตรวิชาชีพระยะส้ัน ประเภทวิชาอุตสาหกรรม 

สาขาวิชาชางอเิล็กทรอนิกส กลุมวิชางานเสียงและภาพ 

1105–2303 งานตดิตัง้กลองวงจรปดและกลองไอพี  
(CCTV and IP Camera) 

75 ช่ัวโมง 

สมรรถนะของหลักสูตร 

1. แสดงความรูเกี่ยวกับการติดต้ังกลองวงจรปดและกลองไอพ ี
2. เลือก เตรียม ใช เครื่องมือ วัสดุและอุปกรณติดต้ังกลองวงจรปดและกลองไอพี 
3. ติดต้ังกลองวงจรปดและกลองไอพีตามแบบมาตรฐาน 

คําอธิบายของหลักสูตร 

 ศึกษาและปฏิบัติหลักการติดต้ังกลองวงจรปดและกลองไอพี  การเลือก เตรียม ใช เครื่องมือ วัสดุ
และอุปกรณประกอบ  ในงานติดต้ังกลองวงจรปดและกลองไอพีการเดินสายตามมาตรฐาน วงจรปดและ
กลองไอพีการเซ็ตอัพชุดกลองวงจรปดและกลองไอพีเพื่อดูผานระบบออนไลน การวิเคราะหและ
ประมาณราคาในงานติดต้ังกลองวงจรปดและกลองไอพี  และมีกิจนิสัยที่ดีในการทํางาน 

เน้ือหาสาระ 
 

หนวยท่ี ชื่อหนวย-หัวขอการฝกอบรม 

1 งานเลอืก เตรียม ใช เครื่องมือวัสดุ และอปุกรณในงานติดต้ังกลองวงจรปดและกลองไอพ ี

1. การเลือก เตรียม ใช เครื่องมือ ในงานติดต้ังกลองวงจรปดและกลองไอพ ี

2. การเลือกวัสดุและอปุกรณในการติดต้ังกลองวงจรปดและกลองไอพ ี

2 งานติดต้ังกลองวงจรปดและกลองไอพ ีตามรปูแบบที่กําหนด 
1. การติดต้ังกลองวงจรปดและกลองไอพตีามรปูแบบ 
2. การเซ็ตอัพกลองวงจรปดและกลองไอพ ี
3. การทดสอบระบบกลองวงจรปดและกลองไอพ ี

3 การคํานวณคาบริการ 
1. การคิดคํานวณตนทุนและคาบรกิาร 
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สาขาวิชาชางอิเล็กทรอนิกส   

การวัดและประเมินผล 

ท่ี แนวทางการประเมิน เครื่องมือประเมิน เกณฑการประเมิน 
1 
2 

3 

ทดสอบความรูกอนการฝกอบรม 
ตรวจสอบกระบวนการปฏิบัติงาน 
ตรวจสอบผลงาน 

แบบทดสอบ/แบบสัมภาษณ 
แบบประเมินการปฏิบัติงาน 
แบบประเมินผลงาน 

10 
40 
50 

รวม 100 

เครื่องมือ วัสดุ อุปกรณ 

1. ชุดกลองวงจรปดสําหรับฝก 
2. ชุดกลองไอพีสําหรับฝก 
3. ชุดเครื่องมือชางอิเล็กทรอนิกส  
4. คอมพิวเตอร 
5. สวานไฟฟา 
6. อุปกรณสําหรับการแสดงผลเชน โทรศัพทสมารทโฟนแทปเล็ตสมารททีวี เปนตน 
7. วัสดุและอุปกรณในการเดินสายติดต้ังกลองวงจรปดและกลองไอพ ี

เอกสารประกอบการฝกอบรมและแหลงเรยีนรู 

ท่ี รายการ 
1 
 

เอกสารประกอบการฝกอบรม 
- หนังสือการติดต้ังกลองวงจรปดและกลองไอพ ี
- แผนการฝกอบรมการติดต้ังกลองวงจรปดและกลองไอพ ี

2 
 

แหลงเรียนรู 

- หองปฏิบัติการอิเล็กทรอนิกส 
- รานจําหนายเครื่องมือ อปุกรณ ติดต้ังกลองวงจรปดและกลองไอพ ี
- เว็บไซตดานการติดต้ังกลองวงจรปดและกลองไอพ ี

พ้ืนความรูและคุณสมบัติผูเขารับการฝกอบรม 

 มีพื้นฐานความรูไมตํ่ากวาระดับประถมศึกษาปที่ 6 
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สาขาวิชาชางอิเล็กทรอนิกส 

 
หลักสูตรวิชาชีพระยะส้ัน ประเภทวิชาอุตสาหกรรม 

สาขาวิชาชางอิเล็กทรอนิกส กลุมวิชางานเสียงและภาพ 

1105–2304 งานซอมเครื่องขยายเสียง  75 ช่ัวโมง 

สมรรถนะของหลักสูตร 

1. แสดงความรูเกี่ยวกับการซอมเครื่องขยายเสียง 
2. เลือก เตรียม ใช  เครื่องมือ วัสดุและอุปกรณงานซอมเครื่องขยายเสียง 
3. ซอมเครื่องขยายเสียงตามแบบมาตรฐาน 
4. ทดสอบและปรับแตงเครื่องขยายเสียง 
5. วิเคราะหและประมาณราคาในงานซอมเครื่องขยายเสียง 

คําอธิบายของหลักสูตร 

 ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับหลักการทํางานของเครื่องขยายเสียง บล็อกไดอะแกรม การทํางานภาคตาง 
ๆ การเลือก เตรียม ใช เครื่องมือ วัสดุและอุปกรณในงานซอมเครื่องขยายเสียง การซอมเครื่องขยายเสียง

การทดสอบและปรับแตงเครื่องขยายเสียง การวิเคราะหและประมาณราคาในงานซอมเครื่องขยายเสียง
และมีกิจนิสัยที่ดีในการปฏิบัติงาน   

เน้ือหาสาระ 

หนวยท่ี ชื่อหนวย-หัวขอการฝกอบรม 

1 งานเลอืก เตรียม ใช เครื่องมือวัสดุ และอปุกรณในงานซอมเครื่องขยายเสียง 
1. การเลือก เตรียม ใช เครื่องมือ ในงานซอมเครือ่งขยายเสียง 
2. การเลือกวัสดุและอปุกรณในการซอมเครื่องขยายเสียง 

2 งานซอมเครื่องขยายเสียงตามรูปแบบทีก่ําหนด 
1. การซอมเครื่องขยายเสียงตามรปูแบบ 
2. การทดสอบและปรับแตงเครือ่งขยายเสียง 

3 การคํานวณคาบริการ 
1. การคิดคํานวณตนทุนและคาบรกิาร 
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สาขาวิชาชางอิเล็กทรอนิกส   

การวัดและประเมินผล 

ท่ี แนวทางการประเมิน เครื่องมือประเมิน เกณฑการประเมิน 
1 
2 

3 

ทดสอบความรูกอนการฝกอบรม 
ตรวจสอบกระบวนการปฏิบัติงาน 
ตรวจสอบผลงาน 

แบบทดสอบ/แบบสัมภาษณ 
แบบประเมินการปฏิบัติงาน 
แบบประเมินผลงาน 

10 
40 
50 

รวม 100 

เครื่องมือ วัสดุ อุปกรณ 

1. เครื่องขยายเสียงสําหรับฝก 
2. ตูลําโพง เสียงทุม กลาง แหลม 
3. มิกเซอร 
4. อีควอไลเซอร 
5. ไมโครโฟนแบบสาย และแบบไรสาย  
6. เครื่องเลน ดีวีดี 
7. ชุดเครื่องมือชางอเิล็กทรอนิกส 
8. มัลติมิเตอรแบบแอนาล็อก 
9. มัลติมิเตอรแบบดิจิตอล 
10. ดิจิตอลออสซิลโลสโคป 
11. เครื่องกําเนิดสัญญาณ 
12. แหลงจายไฟ 

เอกสารประกอบการฝกอบรมและแหลงเรยีนรู 

ท่ี รายการ 
1 
 

เอกสารประกอบการฝกอบรม 
- หนังสือการซอมเครื่องขยายเสียง 
- แผนการฝกอบรมการซอมเครื่องขยายเสียง 

2 
 

แหลงเรียนรู 
- หองปฏิบัติการอิเล็กทรอนิกส 
- รานจําหนายเครื่องมือ อปุกรณ เครื่องขยายเสียง 
- เว็บไซตดานการซอมเครื่องขยายเสียง 

พ้ืนความรูและคุณสมบัติผูเขารับการฝกอบรม 

1. มีพื้นฐานความรูไมตํ่ากวาระดับประถมศึกษาปที่ 6 
2. มีพื้นฐานดานอิเล็กทรอนิกส 
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สาขาวิชาชางอิเล็กทรอนิกส 

 
หลักสูตรวิชาชีพระยะส้ัน ประเภทวิชาอุตสาหกรรม 

สาขาวิชาชางอิเล็กทรอนิกส กลุมวิชางานเสียงและภาพ 

1105–2305 งานซอมเครื่องรับวิทยุ ซีดี และMP3 75 ช่ัวโมง 

สมรรถนะของหลักสูตร 

1. แสดงความรูเกี่ยวกับหลักการทํางานของเครื่องรับวิทยุ ซีดี และ MP3 
2. เลือก เตรียม ใช  เครื่องมือ วัสดุและอุปกรณงานซอมเครื่องรับวิทยุ ซีดี และ MP3 

คําอธิบายของหลักสูตร 

 ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับหลักการทํางานของเครื่องรับวิทยุ AM FM และ FM Stereo Multiplex 
ซีดี และ MP3 บล็อกไดอะแกรม การทํางานของภาคตาง ๆ การเลือก เตรียม ใช เครื่องมือ วัสดุและ
อุปกรณในงานซอม การวิเคราะหและตรวจซอมเครื่องรับวิทยุ ซีดี และ MP3 การทดสอบและปรับแตง                  
การวิเคราะหและประมาณราคาในงานซอมและมีกิจนิสัยที่ดีในการปฏิบัติงาน   

เน้ือหาสาระ 

หนวยท่ี ชื่อหนวย-หัวขอการฝกอบรม 

1 งานเลอืก เตรียม ใช เครื่องมือวัสดุ และอปุกรณในงานซอมเครื่องรบัวิทยุ ซีดี และ MP3 
1. การเลือก เตรียม ใช เครื่องมือ ในงานซอมเครือ่งรับวิทยุ ซีดี และ MP3 
2. การเลือกวัสดุและอปุกรณในการซอมเครื่องรับวิทยุ ซีดี และ MP3 

2 งานซอมเครื่องรบัวิทยุ ซีดี และ MP3 ตามรปูแบบที่กําหนด 
1. การซอมเครื่องรับวิทยุ ซีดี และ MP3 ตามรูปแบบ 
2. การทดสอบและปรับแตงเครือ่งรับวิทยุ ซีดี และ MP3 

3 การคํานวณคาบริการ 
1. การคิดคํานวณตนทุนและคาบรกิาร 

การวัดและประเมินผล 

ท่ี แนวทางการประเมิน เครื่องมือประเมิน เกณฑการประเมิน 
1 
2 

3 

ทดสอบความรูกอนการฝกอบรม 
ตรวจสอบกระบวนการปฏิบัติงาน 
ตรวจสอบผลงาน 

แบบทดสอบ/แบบสัมภาษณ 
แบบประเมินการปฏิบัติงาน 
แบบประเมินผลงาน 

10 
40 
50 

รวม 100 
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สาขาวิชาชางอิเล็กทรอนิกส   

เครื่องมือ วัสดุ อุปกรณ 

1. เครื่องรับวิทยุ ซีดี และ MP3 สําหรับฝก 
2. ชุดเครื่องมือชางอิเล็กทรอนิกส  
3. มัลติมิเตอรแบบแอนาล็อก 
4. มัลติมิเตอรแบบดิจิตอล 
5. ดิจิตอลออสซิลโลสโคป 
6. เครื่องกําเนิดสัญญาณ 
7. แหลงจายไฟ 

เอกสารประกอบการฝกอบรมและแหลงเรยีนรู 

ท่ี รายการ 
1 
 

เอกสารประกอบการฝกอบรม 
- หนังสือการซอมเครื่องรบัวิทยุ ซีดี และ MP3 
- แผนการฝกอบรมการซอมเครื่องรบัวิทยุ ซีดี และ MP3 

2 
 

แหลงเรียนรู 
- หองปฏิบัติการอิเล็กทรอนิกส 
- รานจําหนายเครื่องมือ อปุกรณ ซอมเครื่องรับวิทยุ ซีดี และ MP3 
- เว็บไซตดานการซอมเครื่องรบัวิทยุ ซีดี และ MP3 

พ้ืนความรูและคุณสมบัติผูเขารับการฝกอบรม 

1. มีพื้นฐานความรูไมตํ่ากวาระดับประถมศึกษาปที่ 6 
2. มีพื้นฐานดานอิเล็กทรอนิกส 
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สาขาวิชาชางอิเล็กทรอนิกส 

 
หลักสูตรวิชาชีพระยะส้ัน ประเภทวิชาอุตสาหกรรม 

สาขาวิชาชางอิเล็กทรอนิกส กลุมวิชางานเสียงและภาพ 

1105–2306 งานตดิตัง้จานรบัสัญญาณดาวเทียมและทีวีดิจิตอล 75 ช่ัวโมง 

สมรรถนะของหลักสูตร 

1. แสดงความรูเกี่ยวกับการติดต้ังจานรับสัญญาณดาวเทียมและทีวีดิจิตอล 
2. เลือก เตรียม ใช เครื่องมือ วัสดุและอุปกรณติดต้ังจานรับสัญญาณดาวเทียมและทีวีดิจิตอล 
3. ติดต้ังจานรับสัญญาณดาวเทียมและทีวีดิจิตอลตามแบบมาตรฐาน 

คําอธิบายของหลักสูตร 

 ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับ หลักการรับ สงสัญญาณดาวเทียมและทีวีดิจิตอล การทํางานชุดรับ
สัญญาณดาวเทียมยาน KU Band C Band และแบบ DUO  สําหรับติดภายในบานและติดรถยนต                  
ชุด Settop Box การเลือก เตรียม ใช เครื่องมือ วัสดุและอุปกรณประกอบในการติดต้ัง การติดต้ัง           
จานรับสัญญาณดาวเทียมและทีวีดิจิตอล การเดินสายนําสัญญาณตามมาตรฐาน การปรับเครื่องรับ
สัญญาณดาวเทียมและทีวีดิจิตอล  การอัพเฟรมแวรเครื่องรับสํญญาณโดยใชซอฟตแวร การวิเคราะห 
และประมาณราคา และมีกิจนิสัยที่ดีในปฏิบัติงาน 

เน้ือหาสาระ 

หนวยท่ี ชื่อหนวย-หัวขอการฝกอบรม 

1 งานเลอืก เตรียม ใช เครื่องมือวัสดุ และอปุกรณในงานติดต้ังจานรบัสญัญาณดาวเทียมและ
ทีวีดิจิตอล 

1. การเลือก เตรียม ใช เครื่องมือ ในงานติดต้ังจานรับสัญญาณดาวเทียมและทีวี
ดิจิตอล 

2. การเลือกวัสดุและอปุกรณในการติดต้ังจานรบัสญัญาณดาวเทียมและทีวีดิจิตอล 
2 งานติดต้ังจานรับสัญญาณดาวเทียมและทีวีดิจิตอลตามรูปแบบทีก่ําหนด 

1. การติดต้ังจานรับสัญญาณดาวเทียมและทีวีดิจิตอลตามรูปแบบ 
2. การปรับแตงการรับสัญญาณดาวเทียมและทีวีดิจิตอล 
3. การทดสอบการรับสัญญาณดาวเทียมและทีวีดิจิตอล 

3 การคํานวณคาบริการ 
1. การคิดคํานวณตนทุนและคาบรกิาร 
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สาขาวิชาชางอิเล็กทรอนิกส   

 

การวัดและประเมินผล 

ท่ี แนวทางการประเมิน เครื่องมือประเมิน เกณฑการประเมิน 
1 
2 

3 

ทดสอบความรูกอนการฝกอบรม 
ตรวจสอบกระบวนการปฏิบัติงาน 
ตรวจสอบผลงาน 

แบบทดสอบ/แบบสัมภาษณ 
แบบประเมินการปฏิบัติงาน 
แบบประเมินผลงาน 

10 
40 
50 

รวม 100 

เครื่องมือ วัสดุ อุปกรณ 

1. ชุดจานรับสัญญาณดาวเทียมและทีวีดิจิตอลสําหรับฝก 
2. ชุดเครื่องมือชางอิเล็กทรอนิกส  
3. เครื่องมือติดต้ังจานรับสัญญาณดาวเทียมและทีวีดิจิตอล 
4. เครื่องวัดสัญญาณดาวเทียมและทีวีดิจิตอล 
5. คอมพิวเตอรพรอมซอฟตแวร 
6. สวานไฟฟา 
7. วัสดุและอุปกรณในการเดินสายติดต้ังจานรับสัญญาณดาวเทียมและทีวีดิจิตอล 

เอกสารประกอบการฝกอบรมและแหลงเรยีนรู 

ท่ี รายการ 
1 
 

เอกสารประกอบการฝกอบรม 
- หนังสือการติดต้ังจานรับสัญญาณดาวเทียมและทีวีดิจิตอล 
- แผนการฝกอบรมการติดต้ังจานรับสัญญาณดาวเทียมและทวีีดิจิตอล 

2 
 

แหลงเรียนรู 
- หองปฏิบัติการอิเล็กทรอนิกส 
- รานจําหนายเครื่องมือ อปุกรณ ติดต้ังจานรบัสญัญาณดาวเทียมและทีวีดิจิตอล 
- เว็บไซตดานการติดต้ังจานรับสัญญาณดาวเทียมและทีวีดิจิตอล 

พ้ืนความรูและคุณสมบัติผูเขารับการฝกอบรม 

 มีพื้นฐานความรูไมตํ่ากวาระดับประถมศึกษาปที่ 6 
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สาขาวิชาชางอิเล็กทรอนิกส 

 
หลักสูตรวิชาชีพระยะส้ัน ประเภทวิชาอุตสาหกรรม 

สาขาวิชาชางอิเล็กทรอนิกส กลุมวิชางานเสียงและภาพ 

1105–2307 งานตดิตัง้ระบบเครือ่งเสียง 75 ช่ัวโมง 

สมรรถนะของหลักสูตร 

1. แสดงความรูเกี่ยวกับการติดต้ังระบบเครื่องเสียง 
2. เลือก เตรียม ใช เครื่องมือ วัสดุและอุปกรณติดต้ังระบบเครื่องเสียง 
3. ติดต้ังระบบเครื่องเสียงตามแบบมาตรฐาน 

คําอธิบายของหลักสูตร 

 ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับหลักการงานติดต้ังระบบเครื่องเสียง อุปกรณอินพุต เอาตพุตและปรับแตง
สัญญาณ การติดต้ังระบบเครื่องเสียงรูปแบบตาง ๆ การทดสอบระบบและปรับแตงระบบเครื่องเสียง 
การวิเคราะหและประมาณราคาในงานติดต้ังระบบเครื่องเสียง และมีกิจนิสัยที่ดีในการปฏิบัติงาน 

เน้ือหาสาระ 

หนวยท่ี ชื่อหนวย-หัวขอการฝกอบรม 

1 งานเลอืก เตรียม ใช เครื่องมือวัสดุ และอปุกรณในงานติดต้ังระบบเครื่องเสียง 
1. การเลือก เตรียม ใช เครื่องมือ ในงานติดต้ังระบบเครือ่งเสียง 
2. การเลือกวัสดุและอปุกรณในการติดต้ังระบบเครื่องเสียง  

2 งานติดต้ังระบบเครื่องเสียงตามรูปแบบที่กําหนด 
1. การติดต้ังระบบเครือ่งเสียงตามรปูแบบ 
2. การทดสอบระบบและปรับแตงระบบเครื่องเสียง 

3 การคํานวณราคาคาบริการ 
1. การคิดคํานวณตนทุนและคาบรกิาร 

การวัดและประเมินผล 

ท่ี แนวทางการประเมิน เครื่องมือประเมิน เกณฑการประเมิน 
1 
2 

3 

ทดสอบความรูกอนการฝกอบรม 
ตรวจสอบกระบวนการปฏิบัติงาน 
ตรวจสอบผลงาน 

แบบทดสอบ/แบบสัมภาษณ 
แบบประเมินการปฏิบัติงาน 
แบบประเมินผลงาน 

10 
40 
50 

รวม 100 
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สาขาวิชาชางอิเล็กทรอนิกส   

เครื่องมือ วัสดุ อุปกรณ 

1. เครื่องขยายเสียงสําหรับฝก 
2. ตูลําโพง เสียงทุม  กลาง แหลม 
3. มิกเซอร 
4. อีควอไลเซอร 
5. ไมโครโฟนแบบสาย และแบบไรสาย  
6. เครื่องเลน ดีวีดี 
7. ชุดเครื่องมือชางอิเล็กทรอนิกส 
8. มัลติมิเตอร 
9. ชุดวัสดุอุปกรณที่ใชในการติดต้ังระบบเสียง 

เอกสารประกอบการฝกอบรมและแหลงเรยีนรู 

ท่ี รายการ 
1 
 

เอกสารประกอบการฝกอบรม 
- หนังสืองานติดต้ังระบบเครื่องเสยีง 
- แผนการฝกอบรมการติดต้ังระบบเครื่องเสียง 

2 
 

แหลงเรียนรู 
- หองปฏิบัติการอิเล็กทรอนิกส 
- รานจําหนายเครื่องมือ อปุกรณ ระบบเครือ่งเสียง 
- เว็บไซตดานการติดต้ังระบบเครื่องเสียง 

พ้ืนความรูและคุณสมบัติผูเขารับการฝกอบรม 

1. มีพื้นฐานความรูไมตํ่ากวาระดับประถมศึกษาปที่ 6 
2. มีพื้นฐานดานอิเล็กทรอนิกส 
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สาขาวิชาชางอิเล็กทรอนิกส 

 
หลักสูตรวิชาชีพระยะส้ัน ประเภทวิชาอุตสาหกรรม 

สาขาวิชาชางอิเล็กทรอนิกส กลุมวิชางานพืน้ฐานชางอเิลก็ทรอนกิส 

1105–2308 งานซอมเครื่องรับโทรทศันระบบดิจิตอล 75 ช่ัวโมง 

สมรรถนะของหลักสูตร 

1. แสดงความรูเกี่ยวกับหลักการของเครื่องรับโทรทัศนระบบดิจิตอล 
2. เลือก เตรียม ใช  เครื่องมือ วัสดุ และอุปกรณงานซอมเครื่องรับโทรทัศนระบบดิจิตอล 
3. ซอม และทดสอบและปรับแตงเครื่องรับโทรทัศนระบบดิจิตอล 

คําอธิบายของหลักสูตร 

 ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับหลักการทํางานของเครื่องรับโทรทัศนระบบดิจิตอล บล็อกไดอะแกรม           
การทํางานของภาคตาง ๆ การเลือก เตรียม ใช เครื่องมือ วัสดุและอุปกรณในงานซอม  การวิเคราะห
และตรวจซอมเครื่องรับโทรทัศนระบบดิจิตอล  การทดสอบและปรับแตง  การวิเคราะหและประมาณ
ราคาในงานซอมและมีกิจนิสัยที่ดีในการปฏิบัติงาน   

เน้ือหาสาระ 

หนวยท่ี ชื่อหนวย-หัวขอการฝกอบรม 

1 งานเลอืก เตรียม ใช เครื่องมือวัสดุ และอปุกรณในงานซอมเครื่องรบัโทรทัศนระบบดิจิตอล 
1. การเลือก เตรียม ใช เครื่องมือ ในงานซอมเครือ่งรับโทรทัศนระบบดิจิตอล 
2. การเลือกวัสดุและอปุกรณในการซอมเครื่องรับโทรทัศนระบบดิจิตอล 

2 งานซอมเครื่องขยายเสียงตามรูปแบบทีก่ําหนด 
1. การซอมเครื่องรับโทรทัศนระบบดิจิตอล ตามรูปแบบ 
2. การทดสอบและปรับแตงเครือ่งรับโทรทัศนระบบดิจิตอล 

3 การคํานวณคาบริการ 
1. การคิดคํานวณตนทุนและคาบรกิาร 

การวัดและประเมินผล 

ท่ี แนวทางการประเมิน เครื่องมือประเมิน เกณฑการประเมิน 
1 
2 

3 

ทดสอบความรูกอนการฝกอบรม 
ตรวจสอบกระบวนการปฏิบัติงาน 
ตรวจสอบผลงาน 

แบบทดสอบ/แบบสัมภาษณ 
แบบประเมินการปฏิบัติงาน 
แบบประเมินผลงาน 

10 
40 
50 

รวม 100 
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สาขาวิชาชางอิเล็กทรอนิกส   

เครื่องมือ วัสดุ อุปกรณ 

1. เครื่องรับโทรทัศนระบบดิจิตอล 
2. ชุดเครื่องมือชางอิเล็กทรอนิกส  
3. มัลติมิเตอรแบบแอนาล็อก 
4. มัลติมิเตอรแบบดิจิตอล 
5. คอมพิวเตอรพรอมอุปกรณ 
6. ออสซิลโลสโคป 
7. เครื่องกําเนิดสัญญาณภาพดิจิตอล 
8. แหลงจายไฟ 

เอกสารประกอบการฝกอบรมและแหลงเรยีนรู 

ท่ี รายการ 
1 
 

เอกสารประกอบการฝกอบรม 
- หนังสือการซอมเครื่องรบัโทรทัศนระบบดิจิตอล 
- แผนการฝกอบรมการซอมเครื่องรบัโทรทัศนระบบดิจิตอล 

2 
 

แหลงเรียนรู 
- หองปฏิบัติการอิเล็กทรอนิกส 
- รานจําหนายเครื่องมือ อปุกรณ ซอมเครื่องรับโทรทัศนระบบดิจิตอล 
- เว็บไซตดานการซอมเครื่องรบัโทรทัศนระบบดิจิตอล 

พ้ืนความรูและคุณสมบัติผูเขารับการฝกอบรม 

1. มีพื้นฐานความรูไมตํ่ากวาระดับประถมศึกษาปที่ 6 
2. มีพื้นฐานดานอิเล็กทรอนิกส 
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สาขาวิชาชางอิเล็กทรอนิกส 

 
หลักสูตรวิชาชีพระยะส้ัน ประเภทวิชาอุตสาหกรรม 

สาขาวิชาชางอิเล็กทรอนิกส กลุมวิชางานเสียงและภาพ 

1105–2309 งานซอมจอมอนิเตอรระบบดิจิตอล 75 ช่ัวโมง 

สมรรถนะของหลักสูตร 

1. แสดงความรูเกี่ยวกับหลักการของจอมอนิเตอรระบบดิจิตอล 
2. เลือก เตรียม ใช  เครื่องมือ วัสดุและอุปกรณงานซอมจอมอนิเตอรระบบดิจิตอล 
3. ทดสอบและปรับแตงจอมอนิเตอรระบบดิจิตอล 

คําอธิบายของหลักสูตร 

 ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับหลักการทํางานของจอมอนิเตอรระบบดิจิตอล บล็อกไดอะแกรม             
การทํางานของภาคตาง ๆ การเลือก เตรียม ใช เครื่องมือ วัสดุและอุปกรณในงานซอม การวิเคราะห            
และตรวจซอมจอมอนิเตอรระบบดิจิตอล การทดสอบและปรับแตง  การวิเคราะหและประมาณราคาใน
งานซอม และมีกิจนิสัยที่ดีในการปฏิบัติงาน   

เน้ือหาสาระ 

หนวยท่ี ชื่อหนวย-หัวขอการฝกอบรม 

1 งานเลอืก เตรียม ใช เครื่องมือวัสดุ และอปุกรณในงานซอมจอมอนิเตอรระบบดิจิตอล 
1. การเลือก เตรียม ใช เครื่องมือ ในงานซอมจอมอนิเตอรระบบดิจิตอล 
2. การเลือกวัสดุและอปุกรณในการซอมจอมอนิเตอรระบบดิจติอล 

2 งานซอมเครื่องขยายเสียงตามรูปแบบทีก่ําหนด 
1. การซอมจอมอนิเตอรระบบดิจิตอลตามรูปแบบ 
2. การทดสอบและปรับแตงจอมอนิเตอรระบบดิจิตอล 

3 การคํานวณคาบริการ 
1. การคิดคํานวณตนทุนและคาบรกิาร 

การวัดและประเมินผล 

ท่ี แนวทางการประเมิน เครื่องมือประเมิน เกณฑการประเมิน 
1 
2 

3 

ทดสอบความรูกอนการฝกอบรม 
ตรวจสอบกระบวนการปฏิบัติงาน 
ตรวจสอบผลงาน 

แบบทดสอบ/แบบสัมภาษณ 
แบบประเมินการปฏิบัติงาน 
แบบประเมินผลงาน 

10 
40 
50 

รวม 100 
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สาขาวิชาชางอิเล็กทรอนิกส   

เครื่องมือ วัสดุ อุปกรณ 

1. จอมอนิเตอรระบบดิจิตอลสําหรับฝกซอม 
2. ชุดเครื่องมือชางอิเล็กทรอนิกส  
3. มัลติมิเตอรแบบแอนาล็อก 
4. มัลติมิเตอรแบบดิจิตอล 
5. ดิจิตอลออสซิลโลสโคป 
6. เครื่องกําเนิดสัญญาณภาพ 
7. แหลงจายไฟ 

เอกสารประกอบการฝกอบรมและแหลงเรยีนรู 

ท่ี รายการ 
1 
 

เอกสารประกอบการฝกอบรม 
- หนังสือการซอมจอมอนิเตอรระบบดิจิตอล 
- แผนการฝกอบรมการซอมจอมอนิเตอรระบบดิจิตอล 

2 
 

แหลงเรียนรู 
- หองปฏิบัติการอิเล็กทรอนิกส 
- รานจําหนายเครื่องมือ อปุกรณซอมจอมอนิเตอรระบบดิจิตอล 
- เว็บไซตดานการซอมจอมอนิเตอรระบบดิจิตอล 

พ้ืนความรูและคุณสมบัติผูเขารับการฝกอบรม 

1. มีพื้นฐานความรูไมตํ่ากวาระดับประถมศึกษาปที่ 6 
2. มีพื้นฐานดานอิเล็กทรอนิกส 
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สาขาวิชาชางอิเล็กทรอนิกส 

 
หลักสูตรวิชาชีพระยะส้ัน ประเภทวิชาอุตสาหกรรม 

สาขาวิชาชางอิเลก็ทรอนิกส กลุมวิชางานเสียงและภาพ 

1105–2310 งานซอมเครื่องรับโทรทศัน 75 ช่ัวโมง 

สมรรถนะของหลักสูตร 

1. แสดงความรูเกี่ยวกับหลักการของเครื่องรับโทรทัศน 
2. เลือก เตรียม ใช  เครื่องมือ วัสดุและอุปกรณงานซอมเครื่องรับโทรทัศน 
3. ซอม ทดสอบและปรับแตงเครื่องรับโทรทัศน 

คําอธิบายของหลักสูตร 

 ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับหลักการทํางานของเครื่องรับโทรทัศน บล็อกไดอะแกรม การทํางานของ
ภาคตาง ๆ การเลือก เตรียม ใช เครื่องมือ วัสดุและอุปกรณในงานซอม การวิเคราะหและตรวจซอม
เครื่องรับโทรทัศน การทดสอบและปรับแตง  การวิเคราะหและประมาณราคาในงานซอม และมกีิจนิสัย
ที่ดีในการปฏิบัติงาน   

เน้ือหาสาระ 

หนวยท่ี ชื่อหนวย-หัวขอการฝกอบรม 

1 งานเลอืก เตรียม ใช เครื่องมือวัสดุ และอปุกรณในงานซอมเครื่องรบัโทรทัศน 
1. การเลือก เตรียม ใช เครื่องมือ ในงานซอมเครือ่งรับโทรทัศน 
2. การเลือกวัสดุและอปุกรณในการซอมเครื่องรับโทรทัศน 

2 งานซอมเครื่องรบัโทรทัศน ตามรปูแบบที่กําหนด 
1. การซอมเครื่องรับโทรทัศนตามรปูแบบ 
2. การทดสอบและปรับแตงเครือ่งรับโทรทัศน 

3 การคํานวณคาบริการ 
1. การคิดคํานวณตนทุนและคาบรกิาร 

การวัดและประเมินผล 

ท่ี แนวทางการประเมิน เครื่องมือประเมิน เกณฑการประเมิน 
1 
2 

3 

ทดสอบความรูกอนการฝกอบรม 
ตรวจสอบกระบวนการปฏิบัติงาน 
ตรวจสอบผลงาน 

แบบทดสอบ/แบบสัมภาษณ 
แบบประเมินการปฏิบัติงาน 
แบบประเมินผลงาน 

10 
40 
50 

รวม 100 
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สาขาวิชาชางอิเล็กทรอนิกส   

เครื่องมือ วัสดุ อุปกรณ 

1. เครื่องรับโทรทัศนสําหรับฝก 
2. ชุดเครื่องมือชางอิเล็กทรอนิกส  
3. มัลติมิเตอรแบบแอนาล็อก 
4. มัลติมิเตอรแบบดิจิตอล 
5. ดิจิตอลออสซิลโลสโคป 
6. เครื่องกําเนิดสัญญาณภาพ 
7. มิเตอรวัดไฟสูง 

เอกสารประกอบการฝกอบรมและแหลงเรยีนรู 

ท่ี รายการ 
1 
 

เอกสารประกอบการฝกอบรม 
- หนังสือการซอมเครื่องรบัโทรทัศน 
- แผนการฝกอบรมการซอมเครื่องรบัโทรทัศน 

2 
 

แหลงเรียนรู 
- หองปฏิบัติการอิเล็กทรอนิกส 
- รานจําหนายเครื่องมือ อปุกรณ ซอมเครื่องรับโทรทัศน 
- เว็บไซตดานการซอมเครื่องรบัโทรทัศน 

พ้ืนความรูและคุณสมบัติผูเขารับการฝกอบรม 

1. มีพื้นฐานความรูไมตํ่ากวาระดับประถมศึกษาปที่ 6 
2. มีพื้นฐานดานอิเล็กทรอนิกส 
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สาขาวิชาชางอิเล็กทรอนิกส 

 
หลักสูตรวิชาชีพระยะส้ัน ประเภทวิชาอุตสาหกรรม 

สาขาวิชาชางอิเล็กทรอนิกส กลุมวิชางานเสียงและภาพ 

1105–2311 งานตดิตัง้ระบบเคเบิลทีวีภายในอาคาร 75 ช่ัวโมง 

สมรรถนะของหลักสูตร 

1. แสดงความรูเกี่ยวกับการติดต้ังระบบเคเบิลทีวีภายในอาคาร 
2. เลือก เตรียม ใช เครื่องมือ วัสดุและอุปกรณติดต้ังระบบเคเบิลทีวีภายในอาคาร 
3. ติดต้ังระบบเคเบิลทีวีภายในอาคารตามแบบมาตรฐาน 
4. วิเคราะหและประมาณราคาในงานติดต้ังระบบเคเบิลทีวีภายในอาคาร 

คําอธิบายของหลักสูตร 

 ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับ หลักการระบบเคเบิลทีวีภายในอาคาร  การเลือก เตรียม ใช เครื่องมือ 
วัสดุและอุปกรณประกอบในการติดต้ัง  การติดต้ังระบบเคเบิลทีวีภายในอาคารการเดินสายนําสัญญาณ
ตามมาตรฐาน การปรับแตงระบบเคเบิลทีวีภายในอาคาร  การวิเคราะหและประมาณราคา และมีกิจ
นิสัยที่ดีในปฏิบัติงาน 

เน้ือหาสาระ 
 

หนวยท่ี ชื่อหนวย-หัวขอการฝกอบรม 

1 งานเลอืก เตรียม ใช เครื่องมือวัสดุ และอปุกรณในงานติดต้ังระบบเคเบลิทีวีภายในอาคาร 

1. การเลือก เตรียม ใช เครื่องมือ ในงานติดต้ังระบบเคเบิลทีวีภายในอาคาร 

2. การเลือกวัสดุและอปุกรณในการติดต้ังระบบเคเบลิทีวีภายในอาคาร 

2 งานติดต้ังระบบเคเบลิทีวีภายในอาคารตามรูปแบบทีก่ําหนด 
1. การติดต้ังระบบเคเบิลทีวีภายในอาคารตามรปูแบบ 
2. การปรับแตงการรับสัญญาณระบบเคเบลิทีวี 
3. การทดสอบการรับสัญญาณระบบเคเบลิทีวี 

3 การคํานวณคาบริการ 
1. การคิดคํานวณตนทุนและคาบรกิาร 
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สาขาวิชาชางอิเล็กทรอนิกส   

การวัดและประเมินผล 

ท่ี แนวทางการประเมิน เครื่องมือประเมิน เกณฑการประเมิน 
1 
2 

3 

ทดสอบความรูกอนการฝกอบรม 
ตรวจสอบกระบวนการปฏิบัติงาน 
ตรวจสอบผลงาน 

แบบทดสอบ/แบบสัมภาษณ 
แบบประเมินการปฏิบัติงาน 
แบบประเมินผลงาน 

10 
40 
50 

รวม 100 

เครื่องมือ วัสดุ อุปกรณ 

1. ชุดระบบเคเบิลทีวีภายในอาคารสําหรับฝกปฏิบัติงานติดต้ัง 
2. ชุดเครื่องมือชางอิเล็กทรอนิกส  
3. เครื่องมืองานติดต้ังระบบเคเบิลทีวีภายในอาคาร 

4. เครื่องวัดสัญญาณดาวเทียมและทีวีดิจิตอล 
5. คอมพิวเตอร 
6. สวานไฟฟา 
7. วัสดุและอุปกรณในการเดินสายงานติดต้ังระบบเคเบิลทีวีภายในอาคาร 

เอกสารประกอบการฝกอบรมและแหลงเรยีนรู 

ท่ี รายการ 
1 
 

เอกสารประกอบการฝกอบรม 
- หนังสือการติดต้ังระบบเคเบิลทีวีภายในอาคาร 
- แผนการฝกอบรมการติดต้ังระบบเคเบิลทีวีภายในอาคาร 

2 
 

แหลงเรียนรู 

- หองปฏิบัติการอิเล็กทรอนิกส 
- รานจําหนายเครื่องมือ อปุกรณ การติดต้ังระบบเคเบิลทีวีภายในอาคาร 
- เว็บไซตดานการติดต้ังระบบเคเบลิทีวีภายในอาคาร 

พ้ืนความรูและคุณสมบัติผูเขารับการฝกอบรม 

 มีพื้นฐานความรูไมตํ่ากวาระดับประถมศึกษาปที่ 6 
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สาขาวิชาชางอิเล็กทรอนิกส 

 
หลักสูตรวิชาชีพระยะส้ัน ประเภทวิชาอุตสาหกรรม 

สาขาวิชาชางอิเล็กทรอนิกส กลุมวิชางานเสียงและภาพ 

1105–2312 งานซอมเครื่องเลนเสียงและภาพระบบดจิิตอล 
(VCD/DVD) 

75 ช่ัวโมง 

สมรรถนะของหลักสูตร 

1. แสดงความรูเกี่ยวกับการซอมเครื่องเลนเสียงและภาพระบบดิจิตอล 
2. เลือก เตรียม ใช  เครื่องมือ วัสดุและอุปกรณซอมเครื่องเลนเสียงและภาพระบบดิจิตอล 
3. ซอม และทดสอบและปรับแตงซอมเครื่องเลนเสียงและภาพระบบดิจิตอล 

คําอธบิายของหลักสูตร 

 ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับสวนประกอบและหลักการทํางานของเครื่องเลนเสียงและภาพระบบ
ดิจิตอลเชน MP3 VCD DVD HD Player เปนตน การเลือก เตรียม ใช เครื่องมือ วัสดุและอุปกรณใน
งานซอม   การซอมเครื่องเลนเสียงและภาพระบบดิจิตอล การทดสอบและปรับแตง การวิเคราะหและ
ประมาณราคาในงานซอม และมีกิจนิสัยที่ดีในการปฏิบัติงาน   

เน้ือหาสาระ 

หนวยท่ี ชื่อหนวย-หัวขอการฝกอบรม 

1 งานเลอืก เตรียม ใช เครื่องมือวัสดุ และอปุกรณในงานซอมเครื่องเลนเสียงและภาพระบบ
ดิจิตอล 

1. การเลือก เตรียม ใช เครื่องมือ ในงานซอมเครือ่งเลนเสียงและภาพระบบดิจิตอล 
2. การเลือกวัสดุและอปุกรณในการซอมเครื่องเลนเสียงและภาพระบบดิจิตอล 

2 งานซอมเครื่องขยายเสียงตามรูปแบบทีก่ําหนด 
1. การซอมเครื่องเลนเสียงและภาพระบบดิจิตอลตามรูปแบบ 
2. การทดสอบและปรับแตงเครือ่งเลนเสียงและภาพระบบดิจิตอล 

3 การคํานวณคาบริการ 
1. การคิดคํานวณตนทุนและคาบรกิาร 

การวัดและประเมินผล 

ท่ี แนวทางการประเมิน เครื่องมือประเมิน เกณฑการประเมิน 
1 
2 

3 

ทดสอบความรูกอนการฝกอบรม 
ตรวจสอบกระบวนการปฏิบัติงาน 
ตรวจสอบผลงาน 

แบบทดสอบ/แบบสัมภาษณ 
แบบประเมินการปฏิบัติงาน 
แบบประเมินผลงาน 

10 
40 
50 

รวม 100 
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สาขาวิชาชางอิเล็กทรอนิกส   

เครื่องมือ วัสดุ อุปกรณ 

1. เครื่องเลน เชน MP3/VCD/DVD สําหรับฝก 
2. เครื่อง HD Player สําหรับฝก 
3. มัลติมิเตอรแบบแอนาล็อก 
4. มิเตอรแบบดิจิตอล 
5. มิเตอรแบบดิจิตอล 
6. ดิจิตอลออสซิลโลสโคป 
7. ชุดเครื่องมือชางอิเล็กทรอนิกส 
8. เครื่องกําเนิดสัญญาณ 
9. แหลงจายไฟ 

เอกสารประกอบการฝกอบรมและแหลงเรยีนรู 

ท่ี รายการ 
1 
 

เอกสารประกอบการฝกอบรม 
- หนังสือการซอมเครื่องเลนเสียงและภาพระบบดิจิตอล 
- แผนการฝกอบรมการซอมเครื่องเลนเสียงและภาพระบบดิจติอล 

2 
 

แหลงเรียนรู 
- หองปฏิบัติการอิเล็กทรอนิกส 
- รานจําหนายเครื่องมือ อปุกรณ เครื่องเลนเสียงและภาพระบบดิจิตอล 
- เว็บไซตดานการซอมเครื่องเลนเสียงและภาพระบบดิจิตอล 

พ้ืนความรูและคุณสมบัติผูเขารับการฝกอบรม 

1. มีพื้นฐานความรูไมตํ่ากวาระดับประถมศึกษาปที่ 6 
2. มีพื้นฐานดานอิเล็กทรอนิกส 
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สาขาวิชาชางอิเล็กทรอนิกส 

 
หลักสูตรวิชาชีพระยะส้ัน ประเภทวิชาอุตสาหกรรม 

สาขาวิชาชางอิเล็กทรอนิกส กลุมวิชางานโทรคมนาคม 

1105–3101 
งานตดิตัง้โปรแกรมโทรศพัทมือถือสมารทโฟน 
Iphone 

30 ช่ัวโมง 

สมรรถนะของหลักสูตร 

1. แสดงความรูเกี่ยวกับหลักการทํางานของโทรศัพทมือถือสมารทโฟน Iphone 
2. เลือก เตรียม ใช  เครื่องมือ วัสดุและอุปกรณงานติดต้ังโปรแกรมโทรศัพทมือถือสมารทโฟน 

Iphone 
3. ติดต้ังทดสอบและปรับแตงโทรศัพทมือถือสมารทโฟน Iphone 

คําอธิบายของหลักสูตร 

 ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับหลักการทํางานของโทรศัพทมือถือสมารทโฟน Iphone การเลือก เตรียม 
ใชเครื่องมือ วัสดุและอุปกรณในงานติดต้ังโปรแกรม การใชงานซอฟทแวรคอมพิวเตอรในการเช่ือมตอ
กับโทรศัพทมือถือ การติดต้ังโปรแกรมโทรศัพทมือถือการทดสอบและปรับแตง  การวิเคราะหและ
ประมาณราคาในงานติดต้ังโปรแกรม และมีกิจนิสัยที่ดีในการปฏิบัติงาน   

เน้ือหาสาระ 
 

หนวยท่ี ชื่อหนวย-หัวขอการฝกอบรม 

1 งานเลอืก เตรียม ใช เครื่องมือวัสดุ และอปุกรณในงานซอมโทรศัพทมือถือสมารทโฟน 
Iphone 

1. การเลือก เตรียม ใช เครื่องมือ ในงานซอมโทรศัพทมอืถือสมารทโฟน Iphone 

2. การเลือกวัสดุและอปุกรณในการซอมโทรศัพทมือถือสมารทโฟน Iphone 

2 งานติดต้ังโปรแกรมโทรศัพทมือถือสมารทโฟน Iphoneตามรูปแบบที่กําหนด 
1. การติดต้ังโปรแกรมโทรศัพทมือถือสมารทโฟน Iphoneตามรูปแบบ 
2. การทดสอบและปรับแตงโทรศัพทมอืถือสมารทโฟน Iphone 

3 การคํานวณคาบริการ 
1. การคิดคํานวณตนทุนและคาบรกิาร 

การวัดและประเมินผล 

ท่ี แนวทางการประเมิน เครื่องมือประเมิน เกณฑการประเมิน 
1 
2 

3 

ทดสอบความรูกอนการฝกอบรม 
ตรวจสอบกระบวนการปฏิบัติงาน 
ตรวจสอบผลงาน 

แบบทดสอบ/แบบสัมภาษณ 
แบบประเมินการปฏิบัติงาน 
แบบประเมินผลงาน 

10 
40 
50 

รวม 100 
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สาขาวิชาชางอิเล็กทรอนิกส   

เครื่องมือ วัสดุ อุปกรณ 

1. โทรศัพทมือถือสมารทโฟน Iphone สําหรับฝกการติดต้ังโปรแกรม 
2. ชุดเครื่องมือชางอิเล็กทรอนิกส  
3. คอมพิวเตอรพรอมอุปกรณซอฟตแวรซอมโทรศัพทมือถือสมารทโฟน Iphone 

เอกสารประกอบการฝกอบรมและแหลงเรยีนรู 

ท่ี รายการ 
1 
 

เอกสารประกอบการฝกอบรม 
- หนังสือการติดต้ังโปรแกรมโทรศัพทมือถือสมารทโฟน Iphone 
- แผนการฝกอบรมการติดต้ังโปรแกรมโทรศัพทมือถือสมารทโฟน Iphone 

2 
 

แหลงเรียนรู 
- หองปฏิบัติการอิเล็กทรอนิกส 
- รานจําหนายเครื่องมือ อปุกรณ ติดต้ังโปรแกรมโทรศัพทมือถือสมารทโฟน Iphone 
- เว็บไซตดานการติดต้ังโปรแกรมโทรศัพทมือถือสมารทโฟน Iphone 

พ้ืนความรูและคุณสมบัติผูเขารับการฝกอบรม 

มีพื้นฐานความรูไมตํ่ากวาระดับประถมศึกษาปที่ 6 
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สาขาวิชาชางอิเล็กทรอนิกส 

 
หลักสูตรวิชาชีพระยะส้ัน ประเภทวิชาอุตสาหกรรม 

สาขาวิชาชางอิเล็กทรอนิกส กลุมวิชางานโทรคมนาคม 

1105–3102 งานตดิตัง้โปรแกรมโทรศพัทมือถือสมารทโฟน 
Windows mobile 

30 ช่ัวโมง 

สมรรถนะของหลักสูตร 

1. แสดงความรูเกี่ยวกับหลักการทํางานของโทรศัพทมือถือสมารทโฟน Windows mobile 
2. เลือก เตรียม ใช  เครื่องมือ วัสดุและอปุกรณงานติดต้ังโปรแกรมโทรศัพทมือถือสมารทโฟน 

Windows mobile 
3. ติดต้ังโปรแกรมโทรศัพทมือถือสมารทโฟน Windows mobile ตามแบบมาตรฐาน 
4. ทดสอบและปรบัแตงโทรศัพทมือถือสมารทโฟน Windows mobile 
5. วิเคราะหและประมาณราคาในงานซอมโทรศัพทมือถือสมารทโฟน Windows mobile 

คําอธิบายของหลักสูตร 

 ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับหลักการทํางานของโทรศัพทมือถือสมารทโฟน Windows mobile         
การเลือก เตรียม ใช  เครื่องมือ วัสดุและอุปกรณ ในงานติดต้ังโปรแกรม การใชงานซอฟตแวร
คอมพิวเตอรในการเช่ือมตอกับโทรศัพทมือถือ การติดต้ังโปรแกรมโทรศัพทมือถือการทดสอบและ
ปรับแตง การวิเคราะหและประมาณราคาในงานติดต้ังโปรแกรมและมีกิจนิสัยที่ดีในการปฏิบัติงาน   

เน้ือหาสาระ 

หนวยท่ี ชื่อหนวย-หัวขอการฝกอบรม 

1 งานเลอืก เตรียม ใช เครื่องมือวัสดุ และอปุกรณในงานติดต้ังโปรแกรมโทรศัพทมอืถือสมารท
โฟน Windows mobile 

1. การเลือก เตรียม ใช เครื่องมือ ในงานติดต้ังโปรแกรมโทรศัพทมือถือสมารทโฟน
Windows mobile 

2. การเลือกวัสดุและอปุกรณในการติดต้ังโปรแกรมโทรศัพทมอืถือสมารทโฟน 
Windows mobile 

2 งานติดต้ังโปรแกรมโทรศัพทมือถือสมารทโฟน Windows mobile ตามรูปแบบที่กําหนด 
1. การติดต้ังโปรแกรมโทรศัพทมือถือสมารทโฟน Windows mobile ตามรูปแบบ 
2. การทดสอบและปรับแตงโทรศัพทมอืถือสมารทโฟน Windows mobile 

3 งานการวิเคราะหและประมาณราคางานติดต้ังโปรแกรมโทรศัพทมือถือสมารทโฟน 
Windows mobile 

1. การคิดคํานวณตนทุนและคาบรกิาร 
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สาขาวิชาชางอิเล็กทรอนิกส   

การวัดและประเมินผล 

ท่ี แนวทางการประเมิน เครื่องมือประเมิน เกณฑการประเมิน 
1 
2 

3 

ทดสอบความรูกอนการฝกอบรม 
ตรวจสอบกระบวนการปฏิบัติงาน 
ตรวจสอบผลงาน 

แบบทดสอบ/แบบสัมภาษณ 
แบบประเมินการปฏิบัติงาน 
แบบประเมินผลงาน 

10 
40 
50 

รวม 100 

เครื่องมือ วัสดุ อุปกรณ 

1. โทรศัพทมือถือสมารทโฟน Windows mobile สําหรับฝกติดต้ังโปรแกรม 
2. ชุดเครื่องมือชางอิเล็กทรอนิกส  
3. คอมพิวเตอรพรอมอุปกรณซอฟทแวรสําหรับซอมโทรศัพทสมารทโฟน Windows mobile 

เอกสารประกอบการฝกอบรมและแหลงเรยีนรู 

ท่ี รายการ 
1 
 

เอกสารประกอบการฝกอบรม 
- หนังสือการติดต้ังโปรแกรมโทรศัพทมือถือสมารทโฟน Windows mobile 
- แผนการฝกอบรมการติดต้ังโปรแกรมโทรศัพทมือถือสมารทโฟน Windows mobile 

2 
 

แหลงเรียนรู 
- หองปฏิบัติการอิเล็กทรอนิกส 
- รานจําหนายเครื่องมอื อปุกรณ ติดต้ังโปรแกรมโทรศัพทมือถือสมารทโฟน Windows 

mobile 
- เว็บไซตดานการติดต้ังโปรแกรมโทรศัพทมือถือสมารทโฟน Windows mobile 

พ้ืนความรูและคุณสมบัติผูเขารับการฝกอบรม 

มีพื้นฐานความรูไมตํ่ากวาระดับประถมศึกษาปที่ 6 
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สาขาวิชาชางอิเล็กทรอนิกส 

 
หลักสูตรวิชาชีพระยะส้ัน ประเภทวิชาอุตสาหกรรม 

สาขาวิชาชางอิเล็กทรอนิกส กลุมวิชางานโทรคมนาคม 

1105–3103 
งานตดิตัง้โปรแกรมโทรศพัทมือถือสมารทโฟน 
Android  

30 ช่ัวโมง 

สมรรถนะของหลักสูตร 

1. แสดงความรูเกี่ยวกับหลักการทํางานของโทรศัพทมือถือสมารทโฟน Android  
2. เลือก เตรียม ใช  เครื่องมือ วัสดุและอุปกรณงานติดต้ังโปรแกรมโทรศัพทมือถือสมารทโฟน 

Android  
3. ติดต้ังโปรแกรม ทดสอบและปรับแตงโทรศัพทมือถือสมารทโฟน Android  

คําอธิบายของหลักสูตร 

 ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับหลักการทํางานของโทรศัพทมือถือสมารทโฟน Android การเลือก 
เตรียม  ใช เครื่องมือ วัสดุและอุปกรณในงานติดต้ังโปรแกรม การใชงานซอฟตแวรคอมพิวเตอรในการ
เช่ือมตอกับโทรศัพทมือถือ การติดต้ังโปรแกรมโทรศัพทมือถือการทดสอบและปรับแตง การวิเคราะห
และประมาณราคาในงานติดต้ังโปรแกรมและมีกิจนิสัยที่ดีในการปฏิบัติงาน   

เน้ือหาสาระ 
 

หนวยท่ี ชื่อหนวย-หัวขอการฝกอบรม 

1 งานเลือก เตรียม ใช เครื่องมือวัสดุ และอุปกรณในงานติดต้ังโปรแกรมโทรศัพทมือถือสมารท
โฟน Android  

1. การเลือก เตรียม ใช เครื่องมือ ในงานติดต้ังโปรแกรมโทรศัพทมือถือสมารทโฟน 
Android  

2. การเลือกวัสดุและอปุกรณในการติดต้ังโปรแกรมโทรศัพทมอืถือสมารทโฟน 
Android  

2 งานติดต้ังโปรแกรมโทรศัพทมือถือสมารทโฟน Android ตามรูปแบบทีก่ําหนด 
1. การติดต้ังโปรแกรมโทรศัพทมือถือสมารทโฟน Android ตามรูปแบบ 
2. การทดสอบและปรับแตงโทรศัพทมอืถือสมารทโฟน Android  

 

3 
การคํานวณคาบริการ 

1. การคิดคํานวณตนทุนและคาบรกิาร 
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สาขาวิชาชางอิเล็กทรอนิกส   

การวัดและประเมินผล 

ท่ี แนวทางการประเมิน เครื่องมือประเมิน เกณฑการประเมิน 
1 
2 

3 

ทดสอบความรูกอนการฝกอบรม 
ตรวจสอบกระบวนการปฏิบัติงาน 
ตรวจสอบผลงาน 

แบบทดสอบ/แบบสัมภาษณ 
แบบประเมินการปฏิบัติงาน 
แบบประเมินผลงาน 

10 
40 
50 

รวม 100 

เครื่องมือ วัสดุ อุปกรณ 

1. โทรศัพทมือถือสมารทโฟน Android สําหรับฝก 
2. ชุดเครื่องมือชางอิเล็กทรอนิกส  
3. คอมพิวเตอรพรอมอุปกรณซอฟตแวรสําหรับซอมโทรศัพทสมารทโฟน Android  

เอกสารประกอบการฝกอบรมและแหลงเรยีนรู 

ท่ี รายการ 
1 
 

เอกสารประกอบการฝกอบรม 
- หนังสือการติดต้ังโปรแกรมโทรศัพทมือถือสมารทโฟน Android  
- แผนการฝกอบรมการติดต้ังโปรแกรมโทรศัพทมือถือสมารทโฟน Android  

2 
 

แหลงเรียนรู 
- หองปฏิบัติการอิเล็กทรอนิกส 
- รานจําหนายเครื่องมือ อปุกรณ ติดต้ังโปรแกรมโทรศัพทมือถือสมารทโฟน Android  
- เว็บไซตดานการติดต้ังโปรแกรมโทรศัพทมือถือสมารทโฟน Android  

พ้ืนความรูและคุณสมบัติผูเขารับการฝกอบรม 

มีพื้นฐานความรูไมตํ่ากวาระดับประถมศึกษาปที่ 6 
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สาขาวิชาชางอิเล็กทรอนิกส 

 
หลักสูตรวิชาชีพระยะส้ัน ประเภทวิชาอุตสาหกรรม 

สาขาวิชาชางอิเล็กทรอนิกส กลุมวิชางานโทรคมนาคม 

1105–3201 งานซอมโทรศพัทสมารทโฟน 60 ช่ัวโมง 

สมรรถนะของหลักสูตร 

1. แสดงความรูเกี่ยวกับหลักการทํางานของโทรศัพทสมารทโฟน 
2. เลือก เตรียม ใช เครื่องมือ วัสดุและอุปกรณงานซอมโทรศัพทสมารทโฟน 
3. ซอมโทรศัพทสมารทโฟนตามทดสอบและปรับแตงโทรศัพทสมารทโฟน 
4. วิเคราะหและประมาณราคาในงานซอมโทรศัพทสมารทโฟน 

คําอธิบายของหลักสูตร 

 ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับหลักการทํางานของโทรศัพทสมารทโฟนระบบ Android IOS และ 
Windows Mobile บล็อกไดอะแกรม การทํางานของภาคตาง ๆ การเลือก เตรียม ใช เครื่องมือ วัสดุ
และอุปกรณในงานซอม การวิเคราะหและตรวจซอมโทรศัพทสมารทโฟน การตรวจซอมโดยใช
ซอฟตแวรคอมพิวเตอร การทดสอบและปรับแตง การวิเคราะหและประมาณราคาในงานซอมและมีกิจ
นิสัยที่ดีในการปฏิบัติงาน   

เน้ือหาสาระ 

หนวยท่ี ชื่อหนวย-หัวขอการฝกอบรม 

1 งานเลอืก เตรียม ใช เครื่องมือวัสดุ และอปุกรณในงานซอมโทรศัพทสมารทโฟน 
1. การเลือก เตรียม ใช เครือ่งมือ ในงานซอมโทรศัพทสมารทโฟน 
2. การเลือกวัสดุและอปุกรณในการซอมโทรศัพทสมารทโฟน 

2 งานซอมโทรศัพทมือถือตามรูปแบบที่กําหนด 
1. การซอมโทรศัพทสมารทโฟนตามรปูแบบ 
2. การทดสอบและปรับแตงโทรศัพทมอืถือและสมารทโฟน 

3 การคํานวณคาบริการ 
1. การคิดคํานวณตนทุนและคาบรกิาร 
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สาขาวิชาชางอิเล็กทรอนิกส   

การวัดและประเมินผล 

ท่ี แนวทางการประเมิน เครื่องมือประเมิน เกณฑการประเมิน 
1 
2 

3 

ทดสอบความรูกอนการฝกอบรม 
ตรวจสอบกระบวนการปฏิบัติงาน 
ตรวจสอบผลงาน 

แบบทดสอบ/แบบสัมภาษณ 
แบบประเมินการปฏิบัติงาน 
แบบประเมินผลงาน 

10 
40 
50 

รวม 100 

เครื่องมือ วัสดุ อุปกรณ 

1. เครื่องโทรศัพทสมารทโฟน ระบบ Android IOS และ Windows Mobile สําหรับฝก 
2. ชุดเครื่องมือชางอิเล็กทรอนิกส  
3. ชุดเครื่องมือถอดใสอุปกรณบนพื้นผิว (SMD) 
4. มัลติมิเตอรแบบแอนาล็อก 
5. มัลติมิเตอรแบบดิจิตอล 
6. ดิจิตอลออสซิลโลสโคป 
7. เครื่องกําเนิดสัญญาณ 
8. คอมพิวเตอรพรอมอุปกรณซอฟทแวรสําหรับซอมโทรศัพทสมารทโฟน 
9. Frequency Counter 
10. แหลงจายไฟ 

เอกสารประกอบการฝกอบรมและแหลงเรยีนรู 

ท่ี รายการ 
1 
 

เอกสารประกอบการฝกอบรม 
- หนังสือการซอมโทรศัพทสมารทโฟน 
- แผนการฝกอบรมการซอมโทรศัพทสมารทโฟน 

2 
 

แหลงเรียนรู 
- หองปฏิบัติการอิเล็กทรอนิกส 
- รานจําหนายเครื่องมือ อปุกรณ ซอมโทรศัพทสมารทโฟน 
- เว็บไซตดานการซอมโทรศัพทสมารทโฟน 

พ้ืนความรูและคุณสมบัติผูเขารับการฝกอบรม 

1. มีพื้นฐานความรูไมตํ่ากวาระดับประถมศึกษาปที่ 6 
2. มีพื้นฐานดานอิเล็กทรอนิกสเรียนวิชาชางซอมโทรทัศนมือถือหรือมีประสบการณในการซอม

โทรศัพทมือถือ 
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สาขาวิชาชางอิเล็กทรอนิกส 

 
หลักสูตรวิชาชีพระยะส้ัน ประเภทวิชาอุตสาหกรรม 

สาขาวิชาชางอิเล็กทรอนิกส กลุมวิชางานโทรคมนาคม 

1105–3301 งานซอมเครื่องรับสงวิทยุสื่อสาร 75 ช่ัวโมง 

สมรรถนะของหลักสูตร 

1. แสดงความรูเกี่ยวกับหลักการเบื้องตนของเครื่องรับสงวิทยุสื่อสาร 
2. เลือก เตรียม ใช เครื่องมือ วัสดุและอุปกรณงานซอมเครื่องรับสงวิทยุสื่อสาร 
3. ซอมทดสอบและปรับแตงเครื่องรับสงวิทยุสื่อสาร 
4. วิเคราะหและประมาณราคาในงานซอมเครื่องรับสงวิทยุสื่อสาร 

คําอธิบายของหลักสูตร 

 ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับหลักการทํางานของเครื่องรับสงวิทยุสื่อสารยานความถ่ี VHF และ UHF
แบบมือถือ และแบบ Mobile แหลงจายไฟ บล็อกไดอะแกรม  การทํางานของภาคตาง ๆ สายอากาศ
และสายนําสัญญาณ การเลือก เตรียม ใช เครื่องมือ วัสดุและอุปกรณในงานซอม  การวิเคราะหและ
ตรวจซอมเครื่องรับสงวิทยุสื่อสาร การทดสอบและปรับแตง  การวิเคราะหและประมาณราคาในงาน
ซอมและมีกิจนิสัยที่ดีในการปฏิบัติงาน   

เน้ือหาสาระ 

หนวยท่ี ชื่อหนวย-หัวขอการฝกอบรม 

1 งานเลอืก เตรียม ใช เครื่องมือวัสดุ และอปุกรณในงานซอมเครื่องรบัสงวิทยุสื่อสาร 
1. การเลือก เตรียม ใช เครื่องมือ ในงานซอมเครือ่งรับสงวิทยุสือ่สาร 
2. การเลือกวัสดุและอปุกรณในการซอมเครื่องรับสงวิทยุสื่อสาร 

2 งานซอมเครื่องรบัสงวิทยุสือ่สารตามรปูแบบที่กําหนด 
1. การซอมเครื่องรับสงวิทยุสื่อสาร ตามรปูแบบ 
2. การทดสอบและปรับแตงเครือ่งรับสงวิทยุสื่อสาร 

3 การคํานวณคาบริการ 
1. การคิดคํานวณตนทุนและคาบรกิาร 
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สาขาวิชาชางอิเล็กทรอนิกส   

การวัดและประเมินผล 

ท่ี แนวทางการประเมิน เครื่องมือประเมิน เกณฑการประเมิน 
1 
2 

3 

ทดสอบความรูกอนการฝกอบรม 
ตรวจสอบกระบวนการปฏิบัติงาน 
ตรวจสอบผลงาน 

แบบทดสอบ/แบบสัมภาษณ 
แบบประเมินการปฏิบัติงาน 
แบบประเมินผลงาน 

10 
40 
50 

รวม 100 

เครื่องมือ วัสดุ อุปกรณ 

1. เครื่องรับสงวิทยุสื่อสารแบบมือถือและแบบโมบายนสําหรับฝก 
2. ชุดเครื่องมือชางอิเล็กทรอนิกส  
3. มัลติมิเตอรแบบแอนาล็อก 
4. มัลติมิเตอรแบบดิจิตอล 
5. SWR Meter 
6. ดิจิตอลออสซิลโลสโคป 
7. Power Meter 
8. เครื่องนับความถ่ี 
9. ดัมมี่โหลด 
10. สายอากาศสําหรับทดสอบ 
11. แหลงจายไฟ 

เอกสารประกอบการฝกอบรมและแหลงเรยีนรู 

ท่ี รายการ 
1 
 

เอกสารประกอบการฝกอบรม 
- หนังสือการซอมเครื่องรบัสงวิทยุสื่อสาร 
- แผนการฝกอบรมการซอมเครื่องรบัสงวิทยุสือ่สาร 

2 
 

แหลงเรียนรู 
- หองปฏิบัติการอิเล็กทรอนิกส 
- รานจําหนายเครื่องมือ อปุกรณ ซอมเครื่องรับสงวิทยุสื่อสาร 
- เว็บไซตดานการซอมเครื่องรบัสงวิทยุสือ่สาร 

พ้ืนความรูและคุณสมบัติผูเขารับการฝกอบรม 

1. มีพื้นฐานความรูไมตํ่ากวาระดับประถมศึกษาปที่ 6 
2. มีพื้นฐานดานอิเล็กทรอนิกส 

 
 
 
 



373 

 

สาขาวิชาชางอิเล็กทรอนิกส 

 
หลักสูตรวิชาชีพระยะส้ัน ประเภทวิชาอุตสาหกรรม 

สาขาวิชาชางอิเล็กทรอนิกส กลุมวิชางานโทรคมนาคม 

1105–3302 งานซอมโทรศพัทมือถือ 75 ช่ัวโมง 

สมรรถนะของหลักสูตร 

1. แสดงความรูเกี่ยวกับหลักการทํางานของโทรศัพทมือถือ 
2. เลือก เตรียม ใช  เครื่องมือ วัสดุและอุปกรณงานซอมโทรศัพทมือถือ 
3. ซอมโทรศัพทมือถือทดสอบและปรับแตงโทรศัพทมือถือตามมาตรฐาน 

คําอธิบายของหลักสูตร 

 ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับหลักการทาํงานของโทรศัพทมือถือ บล็อกไดอะแกรม การทํางานของภาค  
ตาง ๆ การเลือก เตรียม ใช เครื่องมือ วัสดุและอุปกรณในงานซอม  การถอดและใสอุปกรณบนพื้นผิว 
(SMD) บนบอรดวงจร การวิเคราะหและตรวจซอมโทรศัพทมือถือ การตรวจซอมโดยใชซอฟตแวร
คอมพิวเตอร การทดสอบและปรับแตง การวิเคราะหและประมาณราคาในงานซอมและมีกิจนิสัยที่ดีใน
การปฏิบัติงาน   

เน้ือหาสาระ 
 

หนวยท่ี ชื่อหนวย-หัวขอการฝกอบรม 

1 งานเลอืก เตรียม ใช เครื่องมือวัสดุ และอปุกรณในงานซอมโทรศัพทมือถือ  
1. การเลือก เตรียม ใช เครื่องมือ ในงานซอมโทรศัพทมอืถือ 

2. การเลือกวัสดุและอปุกรณในการซอมโทรศัพทมือถือ 

2 งานซอมโทรศัพทมือถือตามรูปแบบที่กําหนด 
1. การซอมโทรศัพทมอืถือ  ตามรูปแบบ 
2. การทดสอบและปรับแตงโทรศัพทมอืถือ 

3 การคํานวณคาบริการ 
1. การคิดคํานวณตนทุนและคาบรกิาร 
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สาขาวิชาชางอิเล็กทรอนิกส   

การวัดและประเมินผล 

ท่ี แนวทางการประเมิน เครื่องมือประเมิน เกณฑการประเมิน 
1 
2 

3 

ทดสอบความรูกอนการฝกอบรม 
ตรวจสอบกระบวนการปฏิบัติงาน 
ตรวจสอบผลงาน 

แบบทดสอบ/แบบสัมภาษณ 
แบบประเมินการปฏิบัติงาน 
แบบประเมินผลงาน 

10 
40 
50 

รวม 100 

เครื่องมือ วัสดุ อุปกรณ 

1. โทรศัพทมือถือสําหรับฝกซอม 
2. ชุดเครื่องมอืชางอิเล็กทรอนิกส  
3. ชุดเครื่องมอืถอดใสอปุกรณบนพื้นผิว (SMD) 
4. มัลติมเิตอรแบบแอนาล็อก 
5. มัลติมเิตอรแบบดิจิตอล 
6. ดิจิตอลออสซิลโลสโคป 
7. เครื่องกําเนิดสัญญาณ 
8. เครื่องนับความถ่ี 
9. แหลงจายไฟ 

เอกสารประกอบการฝกอบรมและแหลงเรยีนรู 

ท่ี รายการ 
1 
 

เอกสารประกอบการฝกอบรม 
- หนังสือการซอมโทรศัพทมือถือ  
- แผนการฝกอบรมการซอมโทรศัพทมือถือ  

2 
 

แหลงเรียนรู 
- หองปฏิบัติการอิเล็กทรอนิกส 
- รานจําหนายเครื่องมือ อปุกรณ ซอมโทรศัพทมือถือ  
- เว็บไซตดานการซอมโทรศัพทมือถือ 

พ้ืนความรูและคุณสมบัติผูเขารับการฝกอบรม 

1. มีพื้นฐานความรูไมตํ่ากวาระดับประถมศึกษาปที่ 6 
2. มีพื้นฐานดานอิเล็กทรอนิกส 

 
 

 
 
 

 



375 

 

สาขาวิชาชางอิเล็กทรอนิกส 

 
หลักสูตรวิชาชีพระยะส้ัน ประเภทวิชาอุตสาหกรรม 

สาขาวิชาชางอิเล็กทรอนิกส กลุมวิชางานโทรคมนาคม 

1105–3303 งานตดิตัง้ตูสาขาโทรศพัท PABX  75 ช่ัวโมง 

สมรรถนะของหลักสูตร 

1. แสดงความรูเกี่ยวกับการติดต้ังตูสาขาโทรศัพท PABX 
2. เลือก เตรียม ใช เครื่องมือ วัสดุและอุปกรณติดต้ังตูสาขาโทรศัพท PABX  
3. ติดต้ังตูสาขาโทรศัพท PABX ตามแบบมาตรฐาน 
4. วิเคราะหและประมาณราคาในงานติดต้ังตูสาขาโทรศัพท PABX  

คําอธิบายของหลักสูตร 

 ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับ หลักการระบบตูสาขาโทรศัพท การเลือก เตรียม ใช เครื่องมือ วัสดุและ
อุปกรณประกอบในการติดต้ัง  การติดต้ังตูสาขาโทรศัพท PABX การเดินสายบนรางและทอตามแบบ
มาตรฐาน  การโปรแกรมกําหนดต้ังคาการทํางาน เชน การกําหนดการโทรเขา-ออก กําหนดเสียงเรียก
เขา การโอนสาย กําหนดเบอรภายใน พิมพรายงานการใช เปนตน การวิเคราะหและประมาณราคา และ
มีกิจนิสัยที่ดีในปฏิบัติงาน 

เน้ือหาสาระ 
 

หนวยท่ี ชื่อหนวย-หัวขอการฝกอบรม 

1 งานเลอืก เตรียม ใช เครื่องมือวัสดุ และอปุกรณในงานติดต้ังตูสาขาโทรศัพท PABX  
1. การเลือก เตรียม ใช เครื่องมือ ในงานติดต้ังตูสาขาโทรศัพท PABX  
2. การเลือกวัสดุและอปุกรณในการติดต้ังตูสาขาโทรศัพท PABX  

2 งานติดต้ังตูสาขาโทรศัพท PABX ตามรูปแบบที่กําหนด 
1. การติดต้ังตูสาขาโทรศัพท PABX ตามรูปแบบ 
2. การเดินสายบนรางและทอตามแบบมาตรฐาน 
3. การโปรแกรมกําหนดต้ังคาการทํางาน 

3 การคํานวณคาบริการ 
1. การคิดคํานวณตนทุนและคาบรกิาร 
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สาขาวิชาชางอิเล็กทรอนิกส   

การวัดและประเมินผล 

ท่ี แนวทางการประเมิน เครื่องมือประเมิน เกณฑการประเมิน 
1 
2 

3 

ทดสอบความรูกอนการฝกอบรม 
ตรวจสอบกระบวนการปฏิบัติงาน 
ตรวจสอบผลงาน 

แบบทดสอบ/แบบสัมภาษณ 
แบบประเมินการปฏิบัติงาน 
แบบประเมินผลงาน 

10 
40 
50 

รวม 100 

เครื่องมือ วัสดุ อุปกรณ 

1. ตูสาขาโทรศัพท PABX สําหรับฝกปฏิบัติงานติดต้ัง 
2. ชุดเครื่องมืองานติดต้ังตูสาขาโทรศัพท PABX 
3. คอมพิวเตอรพรอมอุปกรณตอพวง 
4. สวานไฟฟา 
5. วัสดุและอุปกรณในการเดินสายงานติดต้ังตูสาขาโทรศัพท PABX 
6. เครื่องรับโทรศัพท 

เอกสารประกอบการฝกอบรมและแหลงเรยีนรู 

ท่ี รายการ 
1 
 

เอกสารประกอบการฝกอบรม 
- หนังสือการติดต้ังตูสาขาโทรศัพท PABX  
- แผนการฝกอบรมการติดต้ังตูสาขาโทรศัพท PABX  

2 
 

แหลงเรียนรู 
- หองปฏิบัติการอิเล็กทรอนิกส 
- รานจําหนายเครื่องมือ อปุกรณ การติดต้ังตูสาขาโทรศัพท PABX  
- เว็บไซตดานการติดต้ังตูสาขาโทรศัพท PABX  

พ้ืนความรูและคุณสมบัติผูเขารับการฝกอบรม 

มีพื้นฐานความรูไมตํ่ากวาระดับประถมศึกษาปที่ 6 
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สาขาวิชาชางอิเล็กทรอนิกส 

 
หลักสูตรวิชาชีพระยะส้ัน ประเภทวิชาอุตสาหกรรม 

สาขาวิชาชางอิเล็กทรอนิกส กลุมวิชางานโทรคมนาคม 

1105–3304 งานตดิตัง้ตูสาขาโทรศพัท IPBX   75 ช่ัวโมง 

สมรรถนะของหลักสูตร 

1. แสดงความรูเกี่ยวกับการติดต้ังตูสาขาโทรศัพท IPBX  
2. เลือก เตรียม ใช เครื่องมือ วัสดุและอุปกรณติดต้ังตูสาขาโทรศัพท IPBX   
3. ติดต้ังตูสาขาโทรศัพท IPBX  ตามแบบมาตรฐาน 

คําอธิบายของหลักสูตร 

 ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับ หลักการระบบตูสาขาโทรศัพท การเลือก เตรียม ใช เครื่องมือ วัสดุและ
อุปกรณประกอบในการติดต้ัง การติดต้ังตูสาขาโทรศัพท IPBX การเดินสายบนรางและทอตามแบบ
มาตรฐาน การโปรแกรมกําหนดต้ังคาการทํางาน เชน การกําหนดการโทรเขา-ออก เสียงเรียกเขา               
การโอนสาย กําหนดเบอรภายใน พิมพรายงานการใช เปนตน การวิเคราะหและประมาณราคาและ             
มีกิจนิสัยที่ดีในปฏิบัติงาน 

เน้ือหาสาระ 
 

หนวยท่ี ชื่อหนวย-หัวขอการฝกอบรม 

1 งานเลอืก เตรียม ใช เครื่องมือวัสดุ และอปุกรณในงานติดต้ังตูสาขาโทรศัพท IPBX   
1. การเลือก เตรียม ใช เครื่องมือ ในงานติดต้ังตูสาขาโทรศัพท IPBX   
2. การเลือกวัสดุและอปุกรณในการติดต้ังตูสาขาโทรศัพท IPBX   

2 งานติดต้ังตูสาขาโทรศัพท IPBX  ตามรูปแบบทีก่ําหนด 
1. การติดต้ังตูสาขาโทรศัพท IPBXตามรูปแบบ 
2. การเดินสายบนรางและทอตามแบบมาตรฐาน 
3. การโปรแกรมกําหนดต้ังคาการทํางาน 

3 การคํานวณคาบริการ 
1. การคิดคํานวณตนทุนและคาบรกิาร 
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สาขาวิชาชางอิเล็กทรอนิกส   

การวัดและประเมินผล 

ท่ี แนวทางการประเมิน เครื่องมือประเมิน เกณฑการประเมิน 
1 
2 

3 

ทดสอบความรูกอนการฝกอบรม 
ตรวจสอบกระบวนการปฏิบัติงาน 
ตรวจสอบผลงาน 

แบบทดสอบ/แบบสัมภาษณ 
แบบประเมินการปฏิบัติงาน 
แบบประเมินผลงาน 

10 
40 
50 

รวม 100 

เครื่องมือ วัสดุ อุปกรณ 

1. ตูสาขาโทรศัพท IPBX สําหรับฝกปฏิบัติงานติดต้ัง 
2. ชุดเครื่องมืองานติดต้ังตูสาขาโทรศัพท IPBX  
3. คอมพิวเตอรและอุปกรณตอพวง 
4. สวานไฟฟา 
5. วัสดุและอุปกรณในการเดินสายงานติดต้ังตูสาขาโทรศัพท IPBX  
6. เครื่องรับโทรศัพท 

เอกสารประกอบการฝกอบรมและแหลงเรยีนรู 

ท่ี รายการ 
1 
 

เอกสารประกอบการฝกอบรม 
- หนังสือการติดต้ังตูสาขาโทรศัพท IPBX   
- แผนการฝกอบรมการติดต้ังตูสาขาโทรศัพท IPBX   

2 
 

แหลงเรียนรู 
- หองปฏิบัติการอิเล็กทรอนิกส 
- รานจําหนายเครื่องมือ อปุกรณ การติดต้ังตูสาขาโทรศัพท IPBX   
- เว็บไซตดานการติดต้ังตูสาขาโทรศัพท IPBX   

พ้ืนความรูและคุณสมบัติผูเขารับการฝกอบรม 

มีพื้นฐานความรูไมตํ่ากวาระดับประถมศึกษาปที่ 6 
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สาขาวิชาชางอิเล็กทรอนิกส 

 
หลักสูตรวิชาชีพระยะส้ัน ประเภทวิชาอุตสาหกรรม 

สาขาวิชาชางอิเล็กทรอนิกส กลุมวิชางานเครื่องใชสํานกังาน 

1105–4301 งานซอมเครื่องถายเอกสาร 75 ช่ัวโมง 

สมรรถนะของหลักสูตร 

1. แสดงความรูเกี่ยวกับหลักการของเครื่องถายเอกสาร 
2. เลือก เตรียม ใช  เครื่องมือ วัสดุและอุปกรณงานซอมเครื่องถายเอกสาร 
3. ซอมเครื่องถายเอกสารตามแบบมาตรฐาน 
4. ทดสอบและปรับแตงเครื่องถายเอกสาร 

คําอธิบายของหลักสูตร 

 ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับหลักการทาํงานของเครื่องถายเอกสาร บล็อกไดอะแกรม  การทํางานของ
ภาคตาง ๆ การเลือก เตรียม ใช เครื่องมือ วัสดุและอุปกรณในงานซอม  การวิเคราะหและตรวจซอม
เครื่องถายเอกสาร การทดสอบและปรบัแตง การวิเคราะหและประมาณราคาในงานซอมและมีกิจนิสัยที่
ดีในการปฏิบัติงาน   

เน้ือหาสาระ 
 

หนวยท่ี ชื่อหนวย-หัวขอการฝกอบรม 

1 งานเลอืก เตรียม ใช เครื่องมือวัสดุ และอปุกรณในงานซอมเครื่องถายเอกสาร 

1. การเลือก เตรียม ใช เครื่องมือ ในงานซอมเครือ่งถายเอกสาร 

2. การเลือกวัสดุและอปุกรณในการซอมเครื่องถายเอกสาร 

2 งานซอมเครื่องขยายเสียงตามรูปแบบทีก่ําหนด 
1. การซอมเครื่องถายเอกสารตามรูปแบบ 
2. การทดสอบและปรับแตงเครือ่งถายเอกสาร 

3 การคํานวณคาบริการ 
1. การคิดคํานวณตนทุนและคาบรกิาร 
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สาขาวิชาชางอิเล็กทรอนิกส   

การวัดและประเมินผล 

ท่ี แนวทางการประเมิน เครื่องมือประเมิน เกณฑการประเมิน 
1 
2 

3 

ทดสอบความรูกอนการฝกอบรม 
ตรวจสอบกระบวนการปฏิบัติงาน 
ตรวจสอบผลงาน 

แบบทดสอบ/แบบสัมภาษณ 
แบบประเมินการปฏิบัติงาน 
แบบประเมินผลงาน 

10 
40 
50 

รวม 100 

เครื่องมือ วัสดุ อุปกรณ 

1. เครื่องถายเอกสารสําหรับฝก 
2. ชุดเครื่องมอืชางอิเล็กทรอนิกส  
3. มัลติมเิตอรแบบอะนาล็อก 
4. มัลติมเิตอรแบบดิจิตอล 
5. คอมพิวเตอรพรอมอุปกรณตอพวงสําหรับงานซอม 
6. ดิจิตอลออสซิลโลสโคป 

เอกสารประกอบการฝกอบรมและแหลงเรยีนรู 

ท่ี รายการ 
1 
 

เอกสารประกอบการฝกอบรม 
- หนังสือการซอมเครื่องถายเอกสาร 
- แผนการฝกอบรมการซอมเครื่องถายเอกสาร 

2 
 

แหลงเรียนรู 
- หองปฏิบัติการอิเล็กทรอนิกส 
- รานจําหนายเครื่องมือ อปุกรณ ซอมเครื่องถายเอกสาร 
- เว็บไซตดานการซอมเครื่องถายเอกสาร 

พ้ืนความรูและคุณสมบัติผูเขารับการฝกอบรม 

1. มีพื้นฐานความรูไมตํ่ากวาระดับประถมศึกษาปที่ 6 
2. มีพื้นฐานดานอิเล็กทรอนิกส 
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สาขาวิชาชางอิเล็กทรอนิกส 

 
หลักสูตรวิชาชีพระยะส้ัน ประเภทวิชาอุตสาหกรรม 

สาขาวิชาชางอิเล็กทรอนิกส กลุมวิชางานเครื่องใชสํานกังาน 

1105–4302 งานซอมเครื่องพิมพ (Computer printer) 75 ช่ัวโมง 

สมรรถนะของหลักสูตร 

1. แสดงความรูเกี่ยวกับหลักการทํางานของเครื่องพิมพ (Computer printer) 
2. เลือก เตรียม ใช  เครื่องมือ วัสดุและอุปกรณงานซอมเครื่องพิมพตามประเภท 
3. ซอมทดสอบและปรับแตงเครื่องพิมพตามประเภท 

คําอธิบายของหลักสูตร 

 ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับหลักการทํางานของเครื่องพิมพ (Computer printer) แบบหัวเข็ม           
(Dot-matrix printer) อิงค เจต (Inkjet Printer) และเลเซอร (Laser printer) บล็อกไดอะแกรม               
การทํางานของภาคตาง ๆ ระบบกลไกและการควบคุม การเลือก เตรียม ใช เครื่องมือ วัสดุและอุปกรณ
ในงานซอม การวิเคราะหและตรวจซอมเครื่องพิมพ การติดต้ังอิงคแท็งค (Ink tank) การทดสอบและ
ปรับแตง การวิเคราะหและประมาณราคาในงานซอมและมีกิจนิสัยที่ดีในการปฏิบัติงาน   

เน้ือหาสาระ 
 

หนวยท่ี ชื่อหนวย-หัวขอการฝกอบรม 

1 งานเลอืก เตรียม ใช เครื่องมือวัสดุ และอปุกรณในงานซอมเครื่องปรินทเตอร 
1. การเลือก เตรียม ใช เครื่องมือ ในงานซอมเครือ่งปรินทเตอร 
2. การเลือกวัสดุและอปุกรณในการซอมเครื่องปรินทเตอร 

2 งานซอมเครื่องพิมพ 
1. การซอมเครื่องปรินทเตอรประเภทหัวเข็ม (Dot-matrix printer) อิงคเจต (Inkjet 

Printer)  และเลเซอร  (Laser printer) 
2. การทดสอบและปรับแตงเครือ่งปรินทเตอร 

3 การคํานวณคาบริการ 
1. การคิดคํานวณตนทุนและคาบรกิาร 
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สาขาวิชาชางอิเล็กทรอนิกส   

การวัดและประเมินผล 

ท่ี แนวทางการประเมิน เครื่องมือประเมิน เกณฑการประเมิน 
1 
2 

3 

ทดสอบความรูกอนการฝกอบรม 
ตรวจสอบกระบวนการปฏิบัติงาน 
ตรวจสอบผลงาน 

แบบทดสอบ/แบบสัมภาษณ 
แบบประเมินการปฏิบัติงาน 
แบบประเมินผลงาน 

10 
40 
50 

รวม 100 

เครื่องมือ วัสดุ อุปกรณ 

1. เครื่องปรินทเตอรแบบหัวเข็ม อิงคเจต และเลเซอร สําหรับฝก 
2. ชุดเครื่องมือชางอิเล็กทรอนิกส  
3. มัลติมิเตอรแบบอะนาล็อก 
4. มัลติมิเตอรแบบดิจิตอล 
5. คอมพิวเตอรพรอมอุปกรณตอพวงสําหรับงานซอม 
6. ดิจิตอลออสซิลโลสโคป 

เอกสารประกอบการฝกอบรมและแหลงเรยีนรู 

ท่ี รายการ 
1 
 

เอกสารประกอบการฝกอบรม 
- หนังสือการซอมเครื่องปรินทเตอร 
- แผนการฝกอบรมการซอมเครื่องปรินทเตอร 

2 
 

แหลงเรียนรู 
- หองปฏิบัติการอิเล็กทรอนิกส 
- รานจําหนายเครื่องมือ อปุกรณ ซอมเครื่องปรินทเตอร 
- เว็บไซตดานการซอมเครื่องปรินทเตอร 

พ้ืนความรูและคุณสมบัติผูเขารับการฝกอบรม 

1. มีพื้นฐานความรูไมตํ่ากวาระดับประถมศึกษาปที่ 6 
2. มีพื้นฐานดานอิเล็กทรอนิกส 
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สาขาวิชาชางอิเล็กทรอนิกส 

 
หลักสูตรวิชาชีพระยะส้ัน ประเภทวิชาอุตสาหกรรม 

สาขาวิชาชางอิเล็กทรอนิกส กลุมวิชางานระบบควบคุม 

1105–5101 งานเขียนโปรแกรมควบคุมหุนยนตอตัโนมัติขนาดเล็ก 30 ช่ัวโมง 

สมรรถนะของหลักสูตร 

1. แสดงความรูเกี่ยวกับหลักการของหุนยนตเล็กและการเขียนโปรแกรมควบคุม 
2. เลือก เตรียม ใช  เครื่องมือ วัสดุและอุปกรณการเขียนโปรแกรมควบคุมหุนยนตอัตโนมัติ          

ขนาดเล็ก 
3. เขียนโปรแกรมควบคุมหุนยนตอัตโนมัติขนาดเล็กตามแบบที่กําหนด 
4. ทดสอบและปรับแตงโปรแกรมควบคุมหุนยนตเล็ก 

คําอธิบายของหลักสูตร 

 ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับหลักการทํางานของหุนยนตเล็ก ระบบเซ็นเซอร ระบบควบคุมการ
เคลื่อนที่  การเลือก เตรียม ใช เครื่องมือ วัสดุและอุปกรณ  ในการเขียนโปรแกรมควบคุมหุนยนตเชน 
หุนยนตเดินตามเสน เดินตามแสง หลบหลีก ซูโม เปนตน การแกไขปญหาในการเขียนโปรแกรมควบคุม 
การทดสอบและปรบัแตง การวิเคราะหและประมาณราคาในงานเขียนโปรแกรม และมีกิจนิสัยที่ดีในการ
ปฏิบัติงาน   

เน้ือหาสาระ 

หนวยท่ี ชื่อหนวย-หัวขอการฝกอบรม 

1 งานเลอืก เตรียม ใช เครื่องมือวัสดุ และอปุกรณในการเขียนโปรแกรมควบคุมหุนยนต
อัตโนมัติขนาดเลก็ 

1. การเลือก เตรียม ใช เครื่องมือ ในงานเขียนโปรแกรมควบคุมหุนยนตอตัโนมัติขนาด
เล็ก 

2. การเลือกวัสดุและอปุกรณในการเขียนโปรแกรมควบคุมหุนยนตอัตโนมัติขนาดเลก็ 
2 งานเครื่องสรางหุนยนตเล็กตามรูปแบบทีก่ําหนด 

1. การเขียนโปรแกรมควบคุมหุนยนตอัตโนมัติขนาดเล็ก ตามรปูแบบ 
2. การทดสอบและปรับแตงหุนยนตเลก็ 

3 การคํานวณคาบริการ 
1. การคิดคํานวณตนทุนและคาบรกิาร 
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สาขาวิชาชางอิเล็กทรอนิกส   

การวัดและประเมินผล 

ท่ี แนวทางการประเมิน เครื่องมือประเมิน เกณฑการประเมิน 
1 
2 

3 

ทดสอบความรูกอนการฝกอบรม 
ตรวจสอบกระบวนการปฏิบัติงาน 
ตรวจสอบผลงาน 

แบบทดสอบ/แบบสัมภาษณ 
แบบประเมินการปฏิบัติงาน 
แบบประเมินผลงาน 

10 
40 
50 

รวม 100 

เครือ่งมือ วัสดุ อุปกรณ 

1. หุนยนตอัตโนมัติขนาดเล็ก เชน หุนยนตเดินตามเสน เดินตามแสง หลบหลีก ซูโมสําหรับฝก 
2. เขียนโปรแกรม 
3. ชุดเครื่องมือชางอิเล็กทรอนิกส  
4. มัลติมิเตอรแบบอะนาล็อก 
5. มัลติมิเตอรแบบดิจิตอล 
6. คอมพิวเตอรโนตบุคพรอมอุปกรณตอพวงสําหรับฝกเขียนโปรแกรม 
7. อุปกรณเซ็นเซอรสําหรับสรางหุนยนต 

เอกสารประกอบการฝกอบรมและแหลงเรยีนรู 

ท่ี รายการ 
1 
 

เอกสารประกอบการฝกอบรม 
- หนังสือการเขียนโปรแกรมควบคุมหุนยนตอัตโนมัติขนาดเลก็ 
- แผนการฝกอบรมการเขียนโปรแกรมควบคุมหุนยนตอัตโนมติัขนาดเล็ก 

2 
 

แหลงเรียนรู 
- หองปฏิบัติการอิเล็กทรอนิกส 
- รานจําหนายเครื่องมือ อปุกรณ การเขียนโปรแกรมควบคุมหุนยนตอัตโนมัติขนาดเล็ก 
- เว็บไซตดานการเขียนโปรแกรมควบคุมหุนยนตอัตโนมัติขนาดเล็ก 

พ้ืนความรูและคุณสมบัติผูเขารับการฝกอบรม 

มีพื้นฐานความรูไมตํ่ากวาระดับประถมศึกษาปที่ 6 
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สาขาวิชาชางอิเล็กทรอนิกส 

 
หลักสูตรวิชาชีพระยะส้ัน ประเภทวิชาอุตสาหกรรม 

สาขาวิชาชางอิเล็กทรอนิกส กลุมวิชางานระบบควบคุม 

1105–5102 งานสรางเครือ่งบินจําลองควบคุมดวยวิทยุบังคับ 30 ช่ัวโมง 

สมรรถนะของหลักสูตร 

1. แสดงความรูเกี่ยวกับหลักการของเครื่องบินจําลองควบคุมดวยวิทยุบังคับ 
2. เลือก เตรียม ใช  เครื่องมือ วัสดุและอุปกรณการสรางเครื่องบินจําลองควบคุมดวยวิทยุบังคับ 
3. สรางทดสอบและปรับแตงเครื่องบินจําลองควบคุมดวยวิทยุบังคับ 
4. วิเคราะหและประมาณราคาในงานสรางเครื่องบินจําลอง 

คําอธิบายของหลักสูตร 

 ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับหลักการทํางานของสรางเครื่องบินจําลองควบคุมดวยวิทยุบังคับ ระบบ
ควบคุมและบังคับการบิน  การเลือก เตรียม ใช เครื่องมือ วัสดุและอุปกรณ  การสรางเครื่องบินจําลอง
ตามแบบที่กําหนด การฝกจําลองการบินดวยโปรแกรมคอมพิวเตอร การแกไขปญหาในสรางเครื่องบิน
จําลอง การทดสอบและปรับแตง การวิเคราะหและประมาณราคาในงานสรางเครื่องบินจําลอง และมี          
กิจนิสัยที่ดีในการปฏิบัติงาน   

เน้ือหาสาระ 
 

หนวยท่ี ชื่อหนวย-หัวขอการฝกอบรม 

1 งานเลอืก เตรียม ใช เครื่องมือวัสดุ และอปุกรณในการสรางเครื่องบินจําลองควบคุมดวยวิทยุ
บังคับ 

1. การเลือก เตรียม ใช เครื่องมอื ในงานสรางเครื่องบินจําลอง 
2. การเลือกวัสดุและอปุกรณในการสรางเครือ่งบินจําลอง 

2 งานสรางเครื่องบินจําลองควบคุมดวยวิทยุบังคับตามรูปแบบที่กําหนด 
1. การสรางเครื่องบินจําลอง ตามรปูแบบ 
2. การทดสอบและปรับแตงเครือ่งบินจําลอง 

3 การคํานวณคาบริการ 
1. การคิดคํานวณตนทุนและคาบรกิาร 
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สาขาวิชาชางอิเล็กทรอนิกส   

การวัดและประเมินผล 

ท่ี แนวทางการประเมิน เครื่องมือประเมิน เกณฑการประเมิน 
1 
2 

3 

ทดสอบความรูกอนการฝกอบรม 
ตรวจสอบกระบวนการปฏิบัติงาน 
ตรวจสอบผลงาน 

แบบทดสอบ/แบบสัมภาษณ 
แบบประเมินการปฏิบัติงาน 
แบบประเมินผลงาน 

10 
40 
50 

รวม 100 

เครื่องมือ วัสดุ อุปกรณ 

1. ชุดประกอบเครื่องบินจําลองควบคุมดวยวิทยุบังคับ 
2. ชุดเครื่องมือสรางเครื่องบินจําลอง  
3. คอมพิวเตอรพรอมอุปกรณสําหรับฝกควบคุม 
4. มัลติมิเตอรแบบอะนาล็อก 
5. มัลติมิเตอรแบบดิจิตอล 
6. แทนชารตแบตเตอรี ่
7. แบตเตอรี ่
8. ชุดวัสดุสําหรับงานประกอบเครื่องบินจําลองเชน กาว  เทปกาว โฟมอยางหนา ปนยิงกาว 
9. กลองสองทางไกล 

เอกสารประกอบการฝกอบรมและแหลงเรยีนรู 

ท่ี รายการ 
1 
 

เอกสารประกอบการฝกอบรม 
- หนังสือการสรางเครื่องบินจําลองควบคุมดวยวิทยุบังคับ 
- แผนการฝกอบรมการสรางเครื่องบินจําลองควบคุมดวยวิทยุบังคับ 

2 
 

แหลงเรียนรู 
- หองปฏิบัติการอิเล็กทรอนิกส 
- รานจําหนายเครื่องมือ อปุกรณ การสรางเครื่องบินจําลองควบคุมดวยวิทยุบังคับ 
- เว็บไซตดานการสรางเครื่องบินจําลองควบคุมดวยวิทยุบังคับ 

พ้ืนความรูและคุณสมบัติผูเขารับการฝกอบรม 

มีพื้นฐานความรูไมตํ่ากวาระดับประถมศึกษาปที่ 6 
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สาขาวิชาชางอิเล็กทรอนิกส 

 
หลักสูตรวิชาชีพระยะส้ัน ประเภทวิชาอุตสาหกรรม 

สาขาวิชาชางอิเล็กทรอนิกส กลุมวิชางานระบบควบคุม 

1105–5301 งานควบคุมอปุกรณไฟฟาอิเลก็ทรอนิกสดวย 
สมองกลฝงตัว 

75 ช่ัวโมง 

สมรรถนะของหลักสูตร 

1. แสดงความรูเกี่ยวกับหลักการของระบบสมองกลฝงตัว 
2. เลือก เตรียม ใช  เครื่องมือ วัสดุและอุปกรณในการสรางช้ินงานควบคุมอุปกรณไฟฟา

อิเล็กทรอนิกสดวยสมองกลฝงตัว 
3. เขียนโปรแกรมควบคุมอุปกรณไฟฟาอิเล็กทรอนิกสดวยสมองกลฝงตัว ตามแบบที่กําหนด 
4. ทดสอบและปรับแตงช้ินงานควบคุมอุปกรณไฟฟาอิเล็กทรอนิกสดวยสมองกลฝงตัว 

คําอธิบายของหลักสูตร 

 ศึกษา และปฏิบัติ เกี่ยวกับหลักการของระบบสมองกลฝงตัว การออกแบบระบบสมองกลฝงตัว 
ภาษาที่ใชสําหรับสมองกลฝงตัว การแกปญหาดวยการจําลองความคิด เพื่อนํามาใชในการแกปญหาใน
งานควบคุมอุปกรณไฟฟาอิเล็กทรอนิกส  การทํางานของตัวตรวจรูแบบตาง ๆ  ข้ันตอนการพัฒนาระบบ
สมองกลฝงตัว เลือกเตรียม ใช วัสดุอุปกรณ ในการสรางช้ินงานควบคุมอุปกรณไฟฟาอิเล็กทรอนิกสดวย
สมองกลฝงตัว การเขียนผังงาน การเขียนคําสั่งเทียม การตอสมองกลฝงตัวกับอุปกรณตาง ๆ เชน LCD, 
Bluetooth, Servo อุปกรณที่มีการสื่อสารผานระบบ I2CBUS เปนตน การสรางช้ินงาน การทดสอบ
การทํางานของช้ินงาน การวิเคราะหและประมาณราคาในการสรางช้ินงาน และมีกิจนิสัยที่ดีในการ
ปฏิบัติงาน   

เน้ือหาสาระ 

หนวยท่ี ชื่อหนวย-หัวขอการฝกอบรม 

1 งานเลอืก เตรียม ใช เครื่องมือวัสดุ และอปุกรณในงานการควบคุมอุปกรณไฟฟา
อิเลก็ทรอนิกสดวยสมองกลฝงตัว 

1. การเลือก เตรียม ใช เครื่องมือ ในการสรางช้ินงานควบคุมอปุกรณไฟฟา
อิเลก็ทรอนิกสดวยสมองกลฝงตัว 

2 งานสรางช้ินงานควบคุมอปุกรณไฟฟาอิเล็กทรอนิกสดวยสมองกลฝงตัว ตามรปูแบบที่กําหนด 
1. การสรางช้ินงานควบคุมอุปกรณไฟฟาอิเล็กทรอนิกสดวยสมองกลฝงตัว ตามรปูแบบ 
2. การทดสอบและปรับแตงช้ินงานควบคุมอุปกรณไฟฟาอเิลก็ทรอนิกสดวยสมองกลฝง

ตัว ตามรูปแบบ 
3 การคํานวณคาบริการ 

1. การคิดคํานวณตนทุนและคาบรกิาร 
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สาขาวิชาชางอิเล็กทรอนิกส   

การวัดและประเมินผล 

ท่ี แนวทางการประเมิน เครื่องมือประเมิน เกณฑการประเมิน 
1 
2 

3 

ทดสอบความรูกอนการฝกอบรม 
ตรวจสอบกระบวนการปฏิบัติงาน 
ตรวจสอบผลงาน 

แบบทดสอบ/แบบสัมภาษณ 
แบบประเมินการปฏิบัติงาน 
แบบประเมินผลงาน 

10 
40 
50 

รวม 100 

เครื่องมือ วัสดุ อุปกรณ 

1. คอมพิวเตอรโนตบุคพรอมอุปกรณตอพวงสําหรับเขียนโปรแกรม 
2. ชุดเครื่องมือชางอิเล็กทรอนิกส  
3. มัลติมิเตอรแบบแอนาล็อก 
4. มัลติมิเตอรแบบดิจิตอล 
5. บอรดไมโครคอนโทรลเลอร 
6. อุปกรณเซ็นเซอรสําหรับสรางช้ินงาน 
7. วัสดุ อุปกรณ อิเล็กทรอนิกสตาง ๆ สําหรับสรางช้ินงาน 

เอกสารประกอบการฝกอบรมและแหลงเรยีนรู 

ท่ี รายการ 
1 
 

เอกสารประกอบการฝกอบรม 
- หนังสือการควบคุมอุปกรณไฟฟาอเิลก็ทรอนิกสดวยสมองกลฝงตัว 
- แผนการฝกอบรมการเขียนโปรแกรมควบคุมอปุกรณไฟฟาอเิล็กทรอนิกสดวยสมองกล

ฝงตัว 
2 
 

แหลงเรียนรู 

- หองปฏิบัติการอิเล็กทรอนิกส 
- รานจําหนายเครื่องมือ อปุกรณ อเิล็กทรอนิกส 
- เว็บไซตดานการเขียนโปรแกรมควบคุมระบบสมองกลฝงตัว 

พ้ืนความรูและคุณสมบัติผูเขารับการฝกอบรม 

มีพื้นฐานความรูไมตํ่ากวาระดับประถมศึกษาปที่ 6 
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สาขาวิชาชางอิเล็กทรอนิกส 

 
หลักสูตรวิชาชีพระยะส้ัน ประเภทวิชาอุตสาหกรรม 

สาขาวิชาชางอิเล็กทรอนิกส กลุมวิชางานระบบควบคุม 

1105–5302 งานเขียนโปรแกรมควบคุมอปุกรณไฟฟาและ
อิเลก็ทรอนกิส (ไมโครคอนโทรลเลอรและการ
อินเตอรเฟส) 

75 ช่ัวโมง 

สมรรถนะของหลักสูตร 

1. แสดงความรูเกี่ยวกับหลักการเขียนโปรแกรมในงานควบคุมเบื้องตน 
2. เลือก เตรียม ใช  เครื่องมือ วัสดุและอุปกรณในการเขียนโปรแกรมในงานควบคุมเบื้องตน 
3. เขียนโปรแกรมควบคุมอุปกรณไฟฟาอิเล็กทรอนิกสตามแบบที่กําหนด 
4. ทดสอบและปรับแตงช้ินงานควบคุมอุปกรณไฟฟาอิเล็กทรอนิกส 

คําอธิบายของหลักสูตร 

 ศึกษา และปฏิบัติ เกี่ยวกับหลักการเขียนโปรแกรมในงานควบคุมเบื้องตน การวิเคราะหข้ันตอน
การทํางาน การเขียนผังงาน โปรแกรมภาษาคอมพิวเตอรเพื่อนํามาใชในการแกปญหาในงานควบคุม
เบื้องตน เชน ภาษาซี หรือภาษาอื่น ๆ เปนตน การเลือก เตรียม ใช เครื่องมือ วัสดุและอุปกรณในการ
เขียนโปรแกรมในงานควบคุมเบื้องตน การออกแบบโปรแกรม การเขียนโปรแกรมควบคุมอุปกรณไฟฟา
อิเล็กทรอนิกส ทดสอบและปรับแตงช้ินงานควบคุมอุปกรณไฟฟาอิเล็กทรอนิกส การวิเคราะหและ
ประมาณราคาในการสรางช้ินงาน และมีกิจนิสัยที่ดีในการปฏิบัติงาน   

เน้ือหาสาระ 
 

หนวยท่ี ชื่อหนวย-หัวขอการฝกอบรม 

1 งานเลอืก เตรียม ใช เครื่องมือวัสดุ และอปุกรณในงานการควบคุมเบื้องตน   
1. การเลือก เตรียม ใช เครื่องมือ ในการสรางช้ินงานควบคุมเบือ้งตน   

2 งานเขียนโปรแกรมในงานควบคุมเบื้องตน ตามรูปแบบที่กําหนด 
1. การเขียนโปรแกรมในงานควบคุมเบื้องตน ตามรปูแบบ 
2. การทดสอบและปรับแตงช้ินงานจากการเขียนโปรแกรมในงานควบคุม ตามรูปแบบ 

3 การคํานวณคาบริการ 
1. การคิดคํานวณตนทุนและคาบรกิาร 
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สาขาวิชาชางอิเล็กทรอนิกส   

การวัดและประเมินผล 

ท่ี แนวทางการประเมิน เครื่องมือประเมิน เกณฑการประเมิน 
1 
2 

3 

ทดสอบความรูกอนการฝกอบรม 
ตรวจสอบกระบวนการปฏิบัติงาน 
ตรวจสอบผลงาน 

แบบทดสอบ/แบบสัมภาษณ 
แบบประเมินการปฏิบัติงาน 
แบบประเมินผลงาน 

10 
40 
50 

รวม 100 

เครื่องมือ วัสดุ อุปกรณ 

1. คอมพิวเตอรโนตบุคพรอมอุปกรณตอพวงสําหรับเขียนโปรแกรม 
2. ชุดเครื่องมือชางอิเล็กทรอนิกส  
3. มัลติมิเตอรแบบแอนาล็อก 
4. มัลติมิเตอรแบบดิจิตอล 
5. บอรดไมโครคอนโทรลเลอร 
6. อุปกรณเซ็นเซอรสําหรับสรางช้ินงาน 
7. วัสดุ อุปกรณ อิเล็กทรอนิกสตาง ๆ สําหรับสรางช้ินงาน 

เอกสารประกอบการฝกอบรมและแหลงเรยีนรู 

ท่ี รายการ 
1 
 

เอกสารประกอบการฝกอบรม 
- หนังสือการเขียนโปรแกรมควบคุม 
- แผนการฝกอบรมการเขียนโปรแกรมควบคุมเบื้องตน 

2 
 

แหลงเรียนรู 

- หองปฏิบัติการอิเล็กทรอนิกส 
- รานจําหนายเครื่องมือ อปุกรณ อเิล็กทรอนิกส 
- เว็บไซตดานการเขียนโปรแกรมควบคุม 

พ้ืนความรูและคุณสมบัติผูเขารับการฝกอบรม 

มีพื้นฐานความรูไมตํ่ากวาระดับประถมศึกษาปที่ 6 
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สาขาวิชาชางอิเล็กทรอนิกส 

 
หลักสูตรวิชาชีพระยะส้ัน ประเภทวิชาอุตสาหกรรม 

สาขาวิชาชางอิเล็กทรอนิกส กลุมวิชางานเทคนคิคอมพิวเตอร 

1105–6101 งานตดิตัง้โปรแกรมบนเครือ่ง Tablet 15 ช่ัวโมง 

สมรรถนะของหลักสูตร 

1. แสดงความรูเกี่ยวกบัหลักการทํางานของ Tablet 
2. เลือก เตรียม ใช  เครื่องมือ วัสดุและอุปกรณงานติดต้ังโปรแกรมบนเครื่อง Tablet 
3. ติดต้ังโปรแกรมทดสอบและปรับแตง โปรแกรมบนเครื่อง Tablet 
4. วิเคราะหและประมาณราคาในงานติดต้ังโปรแกรมบนเครื่อง Tablet 

คําอธิบายของหลักสูตร 

 ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับหลักการทํางานของเครื่อง Tablet การเลือก เตรียม ใช เครื่องมือ วัสดุ
และอุปกรณในงานติดต้ังโปรแกรม การใชงานซอฟตแวรคอมพิวเตอรในการเช่ือมตอบนเครื่อง Tablet 
การติดต้ังโปรแกรมบนเครื่อง Tablet การทดสอบและปรับแตง การวิเคราะหและประมาณราคาในงาน
ติดต้ังโปรแกรมและมีกิจนิสัยที่ดีในการปฏิบัติงาน   

เน้ือหาสาระ 
 

หนวยท่ี ชื่อหนวย-หัวขอการฝกอบรม 

1 งานเลอืก เตรียม ใช เครื่องมือวัสดุ และอปุกรณในงานติดต้ังโปรแกรมบนเครื่อง Tablet 
1. การเลือก เตรียม ใช เครื่องมือ ในการติดต้ังโปรแกรมบนเครือ่ง Tablet 
2. การเลือกวัสดุและอปุกรณในการติดต้ังโปรแกรมบนเครื่อง Tablet 

2 งานติดต้ังโปรแกรมบนเครื่อง Tabletตามรูปแบบที่กําหนด 
1. การติดต้ังโปรแกรมบนเครือ่ง Tablet ตามรูปแบบ 
2. การทดสอบและปรับแตงโปรแกรมบนเครื่อง Tablet 

3 การคํานวณคาบริการ 
1. การคิดคํานวณตนทุนและคาบริการ 
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สาขาวิชาชางอิเล็กทรอนิกส   

การวัดและประเมินผล 

ท่ี แนวทางการประเมิน เครื่องมือประเมิน เกณฑการประเมิน 
1 
2 

3 

ทดสอบความรูกอนการฝกอบรม 
ตรวจสอบกระบวนการปฏิบัติงาน 
ตรวจสอบผลงาน 

แบบทดสอบ/แบบสัมภาษณ 
แบบประเมินการปฏิบัติงาน 
แบบประเมินผลงาน 

10 
40 
50 

รวม 100 

เครื่องมือ วัสดุ อุปกรณ 

1. เครื่อง Tablet สําหรบัฝก 
2. ชุดเครื่องมอืชางอิเล็กทรอนิกส  
3. คอมพิวเตอรพรอมอุปกรณซอฟตแวรติดต้ังโปรแกรมบนเครือ่ง Tablet 

เอกสารประกอบการฝกอบรมและแหลงเรยีนรู 

ท่ี รายการ 
1 
 

เอกสารประกอบการฝกอบรม 
- หนังสือการติดต้ังโปรแกรมบนเครื่อง Tablet 
- แผนการฝกอบรมการติดต้ังโปรแกรมบนเครือ่ง Tablet 

2 
 

แหลงเรียนรู 
- หองปฏิบัติการอิเล็กทรอนิกส 
- รานจําหนายเครื่องมือ อปุกรณติดต้ังโปรแกรมบนเครื่อง Tablet 
- เว็บไซตดานการติดต้ังโปรแกรมบนเครื่อง Tablet 

พ้ืนความรูและคุณสมบัติผูเขารับการฝกอบรม 

มีพื้นฐานความรูไมตํ่ากวาระดับประถมศึกษาปที่ 6 
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สาขาวิชาชางอิเล็กทรอนิกส 

 
หลักสูตรวิชาชีพระยะส้ัน ประเภทวิชาอุตสาหกรรม 

สาขาวิชาชางอิเล็กทรอนิกส กลุมวิชางานเทคนคิคอมพิวเตอร 

1105–6102 งานประกอบคอมพิวเตอรและติดตั้งโปรแกรม 15 ช่ัวโมง 

สมรรถนะของหลักสูตร 

1. แสดงความรูเกี่ยวกับหลักการทํางานของเครื่องคอมพิวเตอร 
2. เลือก เตรียม ใช เครื่องมือ วัสดุและอุปกรณงานประกอบคอมพิวเตอรและติดต้ังโปรแกรม 
3. ประกอบคอมพิวเตอรและติดต้ังโปรแกรมตามแบบมาตรฐาน 

คําอธิบายของหลักสูตร 

 ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับหลักการทํางานของเครื่องคอมพิวเตอร สวนประกอบของคอมพิวเตอร  
การเลือก เตรียมใชเครื่องมือวัสดุและอุปกรณในงาน การประกอบเครื่องคอมพิวเตอร การติดต้ัง
โปรแกรมระบบปฏิบัติการและโปรแกรมประยุกตใชงาน การทดสอบและปรับแตง การวิเคราะหและ
ประมาณราคาในงานประกอบคอมพิวเตอรและติดต้ังโปรแกรม และมีกิจนิสัยที่ดีในการปฏิบัติงาน   

เน้ือหาสาระ 
 

หนวยท่ี ชื่อหนวย-หัวขอการฝกอบรม 

1 งานเลอืก เตรียม ใช เครื่องมือวัสดุ และอปุกรณในงานประกอบคอมพิวเตอรและติดต้ัง
โปรแกรม 

1. การเลือก เตรียม ใช เครื่องมือ ในงานประกอบคอมพิวเตอรและติดต้ังโปรแกรม 

2. การเลือกวัสดุและอปุกรณในการงานประกอบคอมพิวเตอรและติดต้ังโปรแกรม 

2 งานซอมเครื่องคอมพิวเตอรตามรูปแบบทีก่ําหนด 
1. การงานประกอบคอมพิวเตอรและติดต้ังโปรแกรมตามรปูแบบ 
2. การทดสอบและปรับแตงเครือ่งคอมพิวเตอร 

3 การคํานวณคาบริการ 
1. การคิดคํานวณตนทุนและคาบรกิาร 
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สาขาวิชาชางอิเล็กทรอนิกส   

การวัดและประเมินผล 

ท่ี แนวทางการประเมิน เครื่องมือประเมิน เกณฑการประเมิน 
1 
2 

3 

ทดสอบความรูกอนการฝกอบรม 
ตรวจสอบกระบวนการปฏิบัติงาน 
ตรวจสอบผลงาน 

แบบทดสอบ/แบบสัมภาษณ 
แบบประเมินการปฏิบัติงาน 
แบบประเมินผลงาน 

10 
40 
50 

รวม 100 

เครื่องมือ วัสดุ อุปกรณ 

1. เครื่องคอมพิวเตอรพรอมอุปกรณตอพวงสําหรับฝก  
2. ชุดเครื่องมือชางอิเล็กทรอนิกส  
3. โปรแกรมระบบปฏิบัติการ โปรแกรมประยุกตใชงาน 

เอกสารประกอบการฝกอบรมและแหลงเรยีนรู 

ท่ี รายการ 
1 
 

เอกสารประกอบการฝกอบรม 
- หนังสือการประกอบคอมพิวเตอรและติดต้ังโปรแกรม 
- แผนการฝกอบรมการประกอบคอมพิวเตอรและติดต้ังโปรแกรม 

2 
 

แหลงเรียนรู 
- หองปฏิบัติการอิเล็กทรอนิกส 
- รานจําหนายเครื่องมือ อปุกรณ เครื่องคอมพิวเตอร  
- เว็บไซตดานการซอมเครื่องคอมพิวเตอร 

พ้ืนความรูและคุณสมบัติผูเขารับการฝกอบรม 

มีพื้นฐานความรูไมตํ่ากวาระดับประถมศึกษาปที่ 6 



395 

 

สาขาวิชาชางอิเล็กทรอนิกส 

 
หลักสูตรวิชาชีพระยะส้ัน ประเภทวิชาอุตสาหกรรม 

สาขาวิชาชางอิเล็กทรอนิกส กลุมวิชางานเทคนคิคอมพิวเตอร 

1105–6103 ชางติดตั้งคอมพิวเตอรแมขาย LINUX Server 30 ช่ัวโมง 

สมรรถนะของหลักสูตร 

1. แสดงความรูเกี่ยวกับหลักการทํางานของระบบคอมพิวเตอรแมขายและ ระบบปฏิบัติการ 
LINUX 

2. เลือก เตรียม ใช  เครื่องมือ วัสดุและอุปกรณงานติดต้ังคอมพิวเตอรแมขาย LINUX Server 
3. ติดต้ังโปรแกรมบนเครื่องคอมพิวเตอรแมขาย ตามแบบมาตรฐาน 

คําอธิบายของหลักสูตร 

 ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับหลักการของโครงสรางและการทํางานระบบคอมพิวเตอรแมขายเบื้องตน   
ระบบปฏิบัติการ Linux การเลือก เตรียม ใช เครื่องมือ วัสดุและอุปกรณในงานติดต้ังโปรแกรม
ระบบปฏิบัติการ Linux  การติดต้ังและใชงาน Linux Server การทํา Web Server, Proxy Server, 
DHCP Server, Mail Server, File Server, MySQL เปนตน การบริหารจัดการ User ภายในองคกร        
การควบคุมสิทธ์ิการใชงานไฟล และโฟลเดอรตาง ๆ และรวมถึงการวางแผนการจัดต้ังคาเพื่อสรางความ
ปลอดภัยใหกับระบบ  การทํา Firewall โดยใช iptables การทดสอบและปรับแตง การวิเคราะห              
และประมาณราคาในงานติดต้ังโปรแกรมและมีกิจนิสัยที่ดีในการปฏิบัติงาน   

เน้ือหาสาระ 
 

หนวยท่ี ชื่อหนวย-หัวขอการฝกอบรม 

1 งานเลอืก เตรียม ใช เครื่องมือวัสดุ และอปุกรณในงานติดต้ังคอมพิวเตอรแมขาย LINUX 
Server 

1. การเลือก เตรียม ใช เครื่องมือ ในการติดต้ังคอมพิวเตอรแมขาย 

2. การเลือกวัสดุและอปุกรณในการติดต้ังคอมพิวเตอรแมขาย 

2 งานติดต้ังคอมพิวเตอรแมขาย ตามแบบมาตรฐาน 
1. การติดต้ังโปรแกรมบนคอมพิวเตอรแมขาย ตามแบบมาตรฐาน 
2. การทดสอบและปรับแตงโปรแกรมติดต้ังคอมพิวเตอรแมขาย 

3 การคํานวณคาบริการ 
1. การคิดคํานวณตนทุนและคาบรกิาร 
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สาขาวิชาชางอิเล็กทรอนิกส   

การวัดและประเมินผล 

ท่ี แนวทางการประเมิน เครื่องมือประเมิน เกณฑการประเมิน 
1 
2 

3 

ทดสอบความรูกอนการฝกอบรม 
ตรวจสอบกระบวนการปฏิบัติงาน 
ตรวจสอบผลงาน 

แบบทดสอบ/แบบสัมภาษณ 
แบบประเมินการปฏิบัติงาน 
แบบประเมินผลงาน 

10 
40 
50 

รวม 100 

เครื่องมือ วัสดุ อุปกรณ 

1. เครื่องคอมพิวเตอรแมขายสําหรับฝก 
2. เครื่องคอมพิวเตอรลูกขายพรอมอุปกรณตอพวง 
3. อุปกรณเน็ตเวิรคสําหรับเช่ือมตอระบบเครือขาย 
4. ชุดเครื่องมือชางอิเล็กทรอนิกส  
5. ซอฟตแวรติดต้ังโปรแกรมบนเครื่องคอมพิวเตอรแมขายระบบปฏิบัติการ Linux 

เอกสารประกอบการฝกอบรมและแหลงเรยีนรู 

ท่ี รายการ 
1 
 

เอกสารประกอบการฝกอบรม 
- หนังสือการติดต้ังโปรแกรมระบบปฏิบัติการ Linux บนเครื่องคอมพิวเตอรแมขาย 
- แผนการฝกอบรมชางติดต้ังคอมพิวเตอรแมขาย Linux Server 

2 
 

แหลงเรียนรู 
- หองปฏิบัติการคอมพิวเตอร 
- รานจําหนายเครื่องมือ อปุกรณ คอมพิวเตอร 
- เว็บไซตดานการติดต้ังโปรแกรมบนเครื่องระบบปฏิบัติการ Linux 

พ้ืนความรูและคุณสมบัติผูเขารบัการฝกอบรม 

มีพื้นฐานความรูไมตํ่ากวามัธยมศึกษาปที่ 3 
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สาขาวิชาชางอิเล็กทรอนิกส 

 
หลักสูตรวิชาชีพระยะส้ัน ประเภทวิชาอุตสาหกรรม 

สาขาวิชาชางอิเล็กทรอนิกส กลุมวิชางานเทคนคิคอมพิวเตอร 

1105–6104 งานตดิตัง้คอมพิวเตอรแมขาย Windows Server 30 ช่ัวโมง 

สมรรถนะของหลักสูตร 

1. แสดงความรูเกี่ยวกับหลักการทํางานของระบบคอมพิวเตอรแมขาย และระบบปฏิบัติการ 
Windows Server 

2. เลือก เตรียม ใช  เครื่องมือ วัสดุและอุปกรณงานติดต้ังคอมพิวเตอรแมขาย Windows 
Server 

3. ติดต้ังโปรแกรมบนเครื่องคอมพิวเตอรแมขาย ตามแบบมาตรฐาน 
4. ทดสอบและปรับแตง โปรแกรมบนเครื่องคอมพิวเตอรแมขาย 

คําอธิบายของหลักสูตร 

 ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับหลักการของโครงสรางและการทํางานระบบคอมพิวเตอรแมขายเบื้องตน   
ระบบปฏิบัติการ Windows Server การเลือก เตรียม ใช เครื่องมือ วัสดุและอุปกรณในงานติดต้ัง
โปรแกรมระบบปฏิบัติการ การติดต้ังและใชงาน Windows Server การทํา Web Server, Proxy 
Server, DHCP Server, Mail Server, File Server, SQL เปนตน การบริหารจัดการ User ภายใน
องคกร การควบคุมสิทธ์ิการใชงานไฟล และโฟลเดอรตาง ๆ และรวมถึงการวางแผนการจัดต้ังคาเพื่อ
สรางความปลอดภัยใหกับระบบ การทํา Firewall โดยใช Iptables การทดสอบและปรับแตง การ
วิเคราะหและประมาณราคาในงานติดต้ังโปรแกรมและมีกิจนิสัยที่ดีในการปฏิบัติงาน   

เน้ือหาสาระ 
 

หนวยท่ี ชื่อหนวย-หัวขอการฝกอบรม 

1 งานเลอืก เตรียม ใช เครื่องมือวัสดุ และอปุกรณในงานติดต้ังคอมพิวเตอรแมขาย Windows 
Server 

1. การเลือก เตรียม ใช เครื่องมือ ในการติดต้ังคอมพิวเตอรแมขาย 

2. การเลือกวัสดุและอปุกรณในการติดต้ังคอมพิวเตอรแมขาย 

2 งานติดต้ังคอมพิวเตอรแมขาย ตามแบบมาตรฐาน 
1. การติดต้ังโปรแกรมบนคอมพิวเตอรแมขาย ตามแบบมาตรฐาน 
2. การทดสอบและปรับแตงโปรแกรมติดต้ังคอมพิวเตอรแมขาย 

3 การคํานวณคาบริการ 
1. การคิดคํานวณตนทุนและคาบรกิาร 
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สาขาวิชาชางอิเล็กทรอนิกส   

 
การวัดและประเมินผล 

ท่ี แนวทางการประเมิน เครื่องมือประเมิน เกณฑการประเมิน 
1 
2 

3 

ทดสอบความรูกอนการฝกอบรม 
ตรวจสอบกระบวนการปฏิบัติงาน 
ตรวจสอบผลงาน 

แบบทดสอบ/แบบสัมภาษณ 
แบบประเมินการปฏิบัติงาน 
แบบประเมินผลงาน 

10 
40 
50 

รวม 100 

เครื่องมือ วัสดุ อุปกรณ 

1. เครื่องคอมพิวเตอรแมขายสําหรับฝก 
2. เครื่องคอมพิวเตอรลูกขายพรอมอุปกรณตอพวง 
3. อุปกรณเน็ตเวิรคสําหรับเช่ือมตอระบบเครือขาย 
4. ชุดเครื่องมือชางอิเล็กทรอนิกส  
5. ซอฟตแวรติดต้ังโปรแกรมบนเครื่องคอมพิวเตอรแมขายระบบปฏิบัติการ Windows Server 

เอกสารประกอบการฝกอบรมและแหลงเรยีนรู 

ท่ี รายการ 
1 
 

เอกสารประกอบการฝกอบรม 
- หนังสือการติดต้ังโปรแกรมระบบปฏิบัติการ Windows Server บนเครื่องคอมพิวเตอร

แมขาย 
- แผนการฝกอบรมชางติดต้ังคอมพิวเตอรแมขาย Windows Server 

2 
 

แหลงเรียนรู 

- หองปฏิบัติการคอมพิวเตอร 
- รานจําหนายเครื่องมือ อปุกรณ คอมพิวเตอร 
- เว็บไซตดานการติดต้ังโปรแกรมบนเครื่องระบบปฏิบัติการ Windows Server 

พ้ืนความรูและคุณสมบัติผูเขารับการฝกอบรม 

มีพื้นฐานความรูไมตํ่ากวามัธยมศึกษาปที ่3 
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สาขาวิชาชางอิเล็กทรอนิกส 

 
หลักสูตรวิชาชีพระยะส้ัน ประเภทวิชาอุตสาหกรรม 

สาขาวิชาชางอิเล็กทรอนิกส กลุมวิชางานเทคนคิคอมพิวเตอร 

1105–6201 งานซอมเครื่อง Tablet 60 ช่ัวโมง 

สมรรถนะของหลักสูตร 

1. แสดงความรูเกี่ยวกับหลักการทํางานของเครื่อง Tablet 
2. เลือก เตรียม ใช  เครื่องมือ วัสดุและอุปกรณงานซอมเครื่อง Tablet 
3. ซอมทดสอบและปรับแตงเครื่อง Tablet 

คําอธิบายของหลักสูตร 

 ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับหลักการทํางานของเครื่อง Tablet ระบบ Android บล็อกไดอะแกรม       
การทํางานของภาคตาง ๆ การเลือก เตรียม ใช เครื่องมือ วัสดุและอุปกรณในงานซอม การวิเคราะห
และตรวจซอมเครื่อง Tablet การตรวจซอมโดยใชซอฟตแวรคอมพิวเตอร การทดสอบและปรับแตง          
การวิเคราะหและประมาณราคาในงานซอมและมีกิจนิสัยที่ดีในการปฏิบัติงาน   

เน้ือหาสาระ 
 

หนวยท่ี ชื่อหนวย-หัวขอการฝกอบรม 

1 งานเลอืก เตรียม ใช เครื่องมือวัสดุ และอปุกรณในงานซอมเครื่อง Tablet 
1. การเลือก เตรียม ใช เครื่องมือ ในงานซอมเครือ่ง Tablet 
2. การเลือกวัสดุและอปุกรณในการซอมเครื่อง Tablet 

2 งานซอมเครื่อง Tabletตามรูปแบบที่กําหนด 
1. การซอมเครื่อง Tabletตามรูปแบบ 
2. การทดสอบและปรับแตงเครือ่ง Tablet 

3 การคํานวณคาบริการ 
1. การคิดคํานวณตนทุนและคาบริการ 

การวัดและประเมินผล 

ท่ี แนวทางการประเมิน เครื่องมือประเมิน เกณฑการประเมิน 
1 
2 

3 

ทดสอบความรูกอนการฝกอบรม 
ตรวจสอบกระบวนการปฏิบัติงาน 
ตรวจสอบผลงาน 

แบบทดสอบ/แบบสัมภาษณ 
แบบประเมินการปฏิบัติงาน 
แบบประเมินผลงาน 

10 
40 
50 

รวม 100 
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สาขาวิชาชางอิเล็กทรอนิกส   

เครื่องมือ วัสดุ อุปกรณ 

1. เครื่อง Tablet ระบบ Android สําหรับฝก  
2. ชุดเครื่องมือชางอิเล็กทรอนิกส  
3. ชุดเครื่องมือถอดใสอุปกรณบนพื้นผิว (SMD) 
4. มัลติมิเตอรแบบแอนาล็อก 
5. มัลติมิเตอรแบบดิจิตอล 
6. ดิจิตอลออสซิลโลสโคป 
7. คอมพิวเตอรพรอมอุปกรณซอฟตแวรซอมเครื่อง Tablet 
8. Frequency Counter 
9. แหลงจายไฟ 

เอกสารประกอบการฝกอบรมและแหลงเรยีนรู 

ท่ี รายการ 
1 
 

เอกสารประกอบการฝกอบรม 
- หนังสือการซอมเครื่อง Tablet 
- แผนการฝกอบรมการซอมเครื่อง Tablet 

2 
 

แหลงเรียนรู 
- หองปฏิบัติการอิเล็กทรอนิกส 
- รานจําหนายเครือ่งมือ อปุกรณ ซอมเครื่อง Tablet 
- เว็บไซตดานการซอมเครื่อง Tablet 

พ้ืนความรูและคุณสมบัติผูเขารับการฝกอบรม 

1. มีพื้นฐานความรูไมตํ่ากวาระดับประถมศึกษาปที่ 6 
2. มีพื้นฐานดานอิเล็กทรอนิกส 
3. ผานการเรียนวิชาชางซอมโทรทัศนมือถือหรอืมีประสบการณในการซอมโทรศัพทมือถือ 
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สาขาวิชาชางอิเล็กทรอนิกส 

 
หลักสูตรวิชาชีพระยะส้ัน ประเภทวิชาอุตสาหกรรม 

สาขาวิชาชางอิเล็กทรอนิกส กลุมวิชางานเทคนคิคอมพิวเตอร 

1105–6301 งานซอมเครื่องคอมพิวเตอร 75 ช่ัวโมง 

สมรรถนะของหลักสูตร 

1. แสดงความรูเกี่ยวกับหลักการทํางานของเครื่องคอมพิวเตอร 
2. เลือก เตรียม ใช เครื่องมือ วัสดุและอุปกรณงานซอมเครื่องคอมพิวเตอร 
3. ซอมทดสอบและปรับแตงเครื่องคอมพิวเตอร 

คําอธิบายของหลักสูตร 

 ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับหลักการทํางานของเครื่องคอมพิวเตอร สวนประกอบของคอมพิวเตอร  
การเลือก เตรียม ใช เครื่องมือวัสดุและอุปกรณในงานซอม การประกอบเครื่องคอมพิวเตอร การติดต้ัง
โปรแกรมระบบปฏิบัติการและโปรแกรมประยุกตใชงาน การใชงานโปรแกรม Utility เชนโปรแกรมกู
ขอมูลปองกันไวรัส โปรแกรมจัดการฮารดดิสก การแบ็คอัพขอมูล เปนตน การวิเคราะหและตรวจซอม
เครื่องคอมพิวเตอร การทดสอบและปรับแตง การวิเคราะหและประมาณราคาในงานประกอบและซอม
เครื่องคอมพิวเตอร และมีกิจนิสัยที่ดีในการปฏิบัติงาน   

เน้ือหาสาระ 
 

หนวยท่ี ชื่อหนวย-หัวขอการฝกอบรม 

1 งานเลอืก เตรียม ใช เครื่องมือวัสดุ และอปุกรณในงานซอมเครื่องคอมพิวเตอร  
1. การเลือก เตรียม ใช เครื่องมือ ในงานซอมเครือ่งคอมพิวเตอร 
2. การเลือกวัสดุและอปุกรณในการซอมเครื่องคอมพิวเตอร 

2 งานซอมเครื่องคอมพิวเตอรตามรูปแบบทีก่ําหนด 
1. การซอมเครื่องคอมพิวเตอร  ตามรปูแบบ 
2. การทดสอบและปรับแตงเครือ่งคอมพิวเตอร 

3 การคํานวณคาบริการ 
1. การคิดคํานวณตนทุนและคาบรกิาร 
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สาขาวิชาชางอิเล็กทรอนิกส   

การวัดและประเมินผล 

ท่ี แนวทางการประเมิน เครื่องมือประเมิน เกณฑการประเมิน 
1 
2 

3 

ทดสอบความรูกอนการฝกอบรม 
ตรวจสอบกระบวนการปฏิบัติงาน 
ตรวจสอบผลงาน 

แบบทดสอบ/แบบสัมภาษณ 
แบบประเมินการปฏิบัติงาน 
แบบประเมินผลงาน 

10 
40 
50 

รวม 100 

เครื่องมือ วัสดุ อุปกรณ 

1. เครื่องคอมพิวเตอรพรอมอุปกรณตอพวงสําหรับฝก  
2. ชุดเครื่องมือชางอิเล็กทรอนิกส  
3. มัลติมิเตอรแบบแอนาล็อก 
4. มัลติมิเตอรแบบดิจิตอล 
5. การดสําหรับตรวจสอบการทํางานของเครื่องคอมพิวเตอร 
6. โปรแกรมระบบปฏิบัติการ โปรแกรมประยุกตใชงาน และโปรแกรม Utillity 

เอกสารประกอบการฝกอบรมและแหลงเรยีนรู 

ท่ี รายการ 
1 
 

เอกสารประกอบการฝกอบรม 
- หนังสือการซอมเครื่องคอมพิวเตอร  
- แผนการฝกอบรมการซอมเครื่องคอมพิวเตอร  

2 
 

แหลงเรียนรู 
- หองปฏิบัติการคอมพิวเตอร 
- รานจําหนายเครื่องมือ อปุกรณ เครื่องคอมพิวเตอร  
- เว็บไซตดานการซอมเครื่องคอมพิวเตอร 

พ้ืนความรูและคุณสมบัติผูเขารับการฝกอบรม 

มีพื้นฐานความรูไมตํ่ากวาระดับประถมศึกษาปที่ 6 
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สาขาวิชาชางอิเล็กทรอนิกส 

 
หลักสูตรวิชาชีพระยะส้ัน ประเภทวิชาอุตสาหกรรม 

สาขาวิชาชางอิเล็กทรอนิกส กลุมวิชางานเทคนคิคอมพิวเตอร 

1105–6302 งานซอมเครื่องคอมพิวเตอรโนตบุก (Notebook) 75 ช่ัวโมง 

สมรรถนะของหลักสูตร 

1. แสดงความรูเกี่ยวกับหลักการทํางานของเครื่องคอมพิวเตอรโนตบุก 
2. เลือก เตรียม ใช เครื่องมือ วัสดุและอุปกรณงานซอมเครื่องคอมพิวเตอรโนตบุก 
3. ซอมเครื่องคอมพิวเตอรโนตบุกตามแบบมาตรฐาน 
4. ทดสอบและปรับแตงเครื่องคอมพิวเตอรโนตบุก 
5. วิเคราะหและประมาณราคาในงานซอมเครื่องคอมพิวเตอรโนตบุก 

คําอธิบายของหลักสูตร 

 ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับหลักการทํางานของเครื่องคอมพิวเตอรโนตบุกสวนประกอบของ
คอมพิวเตอรโนตบุก การเลือก เตรียม ใช เครื่องมือ วัสดุและอุปกรณในงานซอม การติดต้ังโปรแกรม
ระบบปฏิบัติการและโปรแกรมประยุกตใชงาน การใชงานโปรแกรม Utility เชนโปรแกรมกูขอมูล
ปองกันไวรัส โปรแกรมจัดการฮารดดิสก การแบ็คอัพขอมูล เปนตน การวิเคราะหและตรวจซอมเครื่อง
คอมพิวเตอรโนตบุก  การทดสอบและปรับแตง การวิเคราะหและประมาณราคาในงาน ซอมเครื่อง
คอมพิวเตอรโนตบุก และมีกิจนิสัยที่ดีในการปฏิบัติงาน   

เน้ือหาสาระ 
 

หนวยท่ี ชื่อหนวย-หัวขอการฝกอบรม 

1 งานเลอืก เตรียม ใช เครื่องมือวัสดุ และอปุกรณในงานซอมเครื่องคอมพิวเตอรโนตบุก 

1. การเลือก เตรียม ใช เครื่องมือ ในงานซอมเครือ่งคอมพิวเตอรโนตบุก 

2. การเลือกวัสดุและอปุกรณในการซอมเครื่องคอมพิวเตอรโนตบุก 

2 งานซอมเครื่องคอมพิวเตอรโนตบุกตามรูปแบบทีก่ําหนด 
1. การซอมเครื่องคอมพิวเตอรโนตบุกตามรปูแบบ 
2. การทดสอบและปรับแตงเครือ่งคอมพิวเตอรโนตบุก 

3 การคํานวณคาบริการ 
1. การคิดคํานวณตนทุนและคาบรกิาร 
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สาขาวิชาชางอิเล็กทรอนิกส   

การวัดและประเมินผล 

ท่ี แนวทางการประเมิน เครื่องมือประเมิน เกณฑการประเมิน 
1 
2 

3 

ทดสอบความรูกอนการฝกอบรม 
ตรวจสอบกระบวนการปฏิบัติงาน 
ตรวจสอบผลงาน 

แบบทดสอบ/แบบสัมภาษณ 
แบบประเมินการปฏิบัติงาน 
แบบประเมินผลงาน 

10 
40 
50 

รวม 100 

เครื่องมือ วัสดุ อุปกรณ 

1. เครื่องคอมพิวเตอรโนตบุกพรอมอุปกรณตอพวงสําหรับฝก  
2. ชุดเครื่องมือชางอิเล็กทรอนิกส  
3. มัลติมิเตอรแบบแอนาล็อก 
4. มัลติมิเตอรแบบดิจิตอล 
5. โปรแกรมระบบปฏิบัติการ โปรแกรมประยุกตใชงาน และโปรแกรม Utillity 

เอกสารประกอบการฝกอบรมและแหลงเรยีนรู 

ท่ี รายการ 
1 
 

เอกสารประกอบการฝกอบรม 
- หนังสือการซอมเครื่องคอมพิวเตอรโนตบุก 
- แผนการฝกอบรมการซอมเครื่องคอมพิวเตอรโนตบุก 

2 
 

แหลงเรียนรู 
- หองปฏิบัติการคอมพิวเตอร 
- รานจําหนายเครื่องมือ อปุกรณ เครื่องคอมพิวเตอรโนตบุก 
- เว็บไซตดานการซอมเครื่องคอมพิวเตอรโนตบุก 

พ้ืนความรูและคุณสมบัติผูเขารับการฝกอบรม 

มีพื้นฐานความรูไมตํ่ากวาระดับประถมศึกษาปที่ 6 
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สาขาวิชาชางอิเล็กทรอนิกส 

 
หลักสูตรวิชาชีพระยะส้ัน ประเภทวิชาอุตสาหกรรม 

สาขาวิชาชางอิเล็กทรอนิกส กลุมวิชางานเทคนคิคอมพิวเตอร 

1105–6303 งานตดิตัง้ระบบเครอืขายคอมพิวเตอร 75 ช่ัวโมง 

สมรรถนะของหลักสูตร 

1. แสดงความรูเกี่ยวกับการติดต้ังระบบเครือขายคอมพิวเตอร 
2. เลือก เตรียม ใช เครื่องมือ วัสดุและอุปกรณติดต้ังระบบเครือขายคอมพิวเตอร 
3. ติดต้ังระบบเครือขายคอมพิวเตอร แบบมาตรฐาน 

คําอธิบายของหลักสูตร 

 ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับการเลือกใชและติดต้ังอุปกรณ ฮารดแวรและซอฟตแวรการออกแบบระบบ
เครือขายรูปแบบตาง ๆ อุปกรณเน็ตเวิรกเชน Hub, Switching Hub, Bridge, Router, Fiber Optics, 
Modem การเลือก เตรียม ใช เครื่องมือ วัสดุและอุปกรณติดต้ังระบบเครือขายคอมพิวเตอร การติดต้ัง
เครือขายคอมพิวเตอร ทั้งสายทองแดง สายใยแกวนําแสงและไรสาย การใชซอฟตแวรในการติดต้ัง           
การเดินสายนําสัญญาณตามแบบมาตรฐาน  การทดสอบระบบเครือขาย การแกไขขอบกพรองระบบ
เครือขาย การประมาณราคาคาบริการตามมาตรฐาน และมีกิจนิสัยที่ดีในการปฏิบัติงาน   

เน้ือหาสาระ 

หนวยท่ี ชื่อหนวย-หัวขอการฝกอบรม 

1 งานเลอืก เตรียม ใช เครื่องมือวัสดุ และอปุกรณในงานติดต้ังระบบเครือขาย 

1. การเลือก เตรียม ใช เครื่องมือ ในงานติดต้ังระบบเครอืขาย 

2. การเลือกวัสดุและอปุกรณในการติดต้ังระบบเครือขาย 

2 งานติดต้ังระบบเครือขาย ตามรปูแบบที่กําหนด 
1. การติดต้ังระบบเครอืขาย ตามรูปแบบ 
2. การทดสอบระบบเครือขาย 

3 การคํานวณคาบริการ 
1. การคิดคํานวณตนทุนและคาบรกิาร 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



406 
 

สาขาวิชาชางอิเล็กทรอนิกส   

การวัดและประเมินผล 

ท่ี แนวทางการประเมิน เครื่องมือประเมิน เกณฑการประเมิน 
1 
2 

3 

ทดสอบความรูกอนการฝกอบรม 
ตรวจสอบกระบวนการปฏิบัติงาน 
ตรวจสอบผลงาน 

แบบทดสอบ/แบบสัมภาษณ 
แบบประเมินการปฏิบัติงาน 
แบบประเมินผลงาน 

10 
40 
50 

รวม 100 

เครื่องมือ วัสดุ อุปกรณ 

1. ชุดฝกปฏิบัติการติดต้ังระบบเครือขายแบบสายทองแดง สายใยแกวนําแสงและไรสาย 
2. ชุดเครื่องมือชางติดต้ังระบบเครือขายแบบสายทองแดง สายใยแกวนําแสงและไรสาย 
3. คอมพิวเตอรพรอมอุปกรณตอพวง 
4. สวานไฟฟา 
5. วัสดุและอุปกรณในการเดินสายติดต้ังระบบเครือขาย 

เอกสารประกอบการฝกอบรมและแหลงเรยีนรู 

ท่ี รายการ 
1 
 

เอกสารประกอบการฝกอบรม 
- หนังสือการติดต้ังระบบเครือขาย 
- แผนการฝกอบรมการติดต้ังระบบเครือขาย 

2 
 

แหลงเรียนรู 

- หองปฏิบัติการอิเล็กทรอนิกส 
- รานจําหนายเครื่องมือ อปุกรณ ติดต้ังระบบเครือขาย 
- เว็บไซตดานการติดต้ังระบบเครือขาย 

พ้ืนความรูและคุณสมบัติผูเขารับการฝกอบรม 

มีพื้นฐานความรูไมตํ่ากวาระดับประถมศึกษาปที่ 6 
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สาขาวิชาชางกอสราง 

การพัฒนาหลักสูตรวิชาชีพระยะส้ัน สาขาวิชาชางกอสราง 

ลําดับ ระยะเวลาเรียน (ชั่วโมง) จํานวนหลักสูตร 
1  1 - 30 8 
2 31 - 60 1 
3 61 - 90 7 
4   91 - 120 - 
5 121 - 150  - 
6 151 - 180  - 
7 181 - 210  - 
8 211 - 240  - 
9 241 ช่ัวโมงข้ึนไป - 

                   รวม 16 



 
 

สาขาวิชาชางกอสราง 
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สาขาวิชาชางกอสราง 

หลักสูตรวิชาชีพระยะส้ัน พุทธศักราช 2558 
ประเภทวิชาอตุสาหกรรม  สาขาวิชาชางกอสราง 

กลุมวิชางานเขียนแบบกอสราง กลุมวิชางานไม กลุมวิชางานคอนกรตี กลุมวิชางานปูน  
กลุมวิชางานประปา – สุขภัณฑ กลุมวิชางานสีและตกแตงผิว กลุมวิชางานสํารวจ 

 

ลําดับท ี  รห ัสรายว ิชา รายว ิชา จ ํานวนช ั่วโมง 
1 1106-1101 งานเขียนแบบอาคารดวยโปรแกรม SketchUP 30 
2 1106-1301 งานเขียนแบบกอสรางดวยโปรแกรม AutoCAD 75 
3 1106-1302 งานประมาณราคากอสราง 75 
4 1106-2101 งานมุงกระเบื้องหลังคา 30 
5 1106-2102 งานติดต้ังบานประตู – หนาตาง 30 
6 1106-2103 งานติดต้ังฝาเพดานยิปซัม 30 
7 1106-2301 งานวงกบประตู – หนาตาง 75 

8 1106-3301 งานแบบหลอคอนกรีต 75 

9 1106-3302 งานเหล็กเสริมคอนกรีต 75 

10 1106-4101 งานปูกระเบื้อง 30 

11 1106-4102 งานกออิฐ 30 

12 1106-4201 งานฉาบปูน 60 

13 1106-5101 งานติดต้ังทอประปาและสุขาภิบาล PVC 30 

14 1106-5301 งานติดต้ังสุขภัณฑ 75 

15 1106-6101 งานสีและเคลือบผิว 30 

16 1106-7301 งานวางผังทําระดับ 75 

รวม 16 หลักสูตร 
 



 
 

สาขาวิชาชางกอสราง 
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สาขาวิชาชางกอสราง 

 
หลักสูตรวิชาชีพระยะส้ัน ประเภทวิชาอุตสาหกรรม 

สาขาวิชาชางกอสราง กลุมวิชางานเขียนแบบกอสราง 

1106–1101 งานเขียนแบบอาคารดวยโปรแกรม SketchUP 30 ช่ัวโมง 

สมรรถนะของหลักสูตร 

1. แสดงความรูเกี่ยวกับโปรแกรมและวิธีการใชโปรแกรม SketchUP 
2. เขียนแบบกอสรางอาคารช้ันเดียวดวยโปรแกรม SketchUP 
3. ปรับแตงรูปและพิมพภาพที่ไดจากการเขียน 

คําอธิบายของหลักสูตร 

 ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับการใชโปรแกรม SketchUP เพื่อการเขียนแบบอาคาร การทํางานของ
โปรแกรมเขียนแบบอาคารดวยโปรแกรม SketchUP การปรับแตงภาพ การพิมพ 

เน้ือหาสาระ 

หนวยท่ี ชื่อหนวย-หัวขอการฝกอบรม 

1 การใชโปรแกรม SketchUP 
1. การต้ังคาโปรแกรม SketchUP เพื่อการใชงานออกแบบอาคาร 
2. การใชเครื่องมือในโปรแกรม SketchUP 

2 การเขียนแบบอาคารช้ันเดียวดวยโปรแกรม SketchUP 
1. การใชโปรแกรม SketchUP เพื่อการออกแบบอาคาร 

3 การปรับแตงรูปภาพที่ไดจากการเขียน 
1. การปรับแตงรูปภาพที่ไดจากการเขียน 

4 การพิมพรปูภาพจากการเขียน  
1. การพิมพรปูภาพที่ไดจากการเขียน 
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สาขาวิชาชางกอสราง 

การวัดและประเมินผล 

ท่ี แนวทางการประเมิน เครื่องมือประเมิน เกณฑการประเมิน 
1 
2 
3 
4 

ทดสอบความรูกอนการฝกอบรม 
ประเมินกระบวนการปฏิบัติงาน 
ประเมินผลงาน 
ระยะเวลาในการอบรมไมนอยกวา 
รอยละ 80 ของเวลาฝกอบรมตาม
หลักสูตร 

แบบทดสอบ 
แบบประเมินการปฏิบัติงาน 
แบบประเมินผลงาน 
แบบบันทึกการเขาอบรมรม 

20 
40 
40 

รวม 100 

เครื่องมือวัสดุอุปกรณ 

1. เครื่องคอมพิวเตอร 
2. เครื่องพิมพเลเซอรสี 
3. โปรแกรม SketchUP 

เอกสารประกอบการฝกอบรมและแหลงเรยีนรู 

ท่ี รายการ 
1 
 

เอกสารประกอบการฝกอบรม 

- เอกสารประกอบการสอน ชางเขียนแบบอาคารดวยโปรแกรม SketchUP 

2 
 

แหลงเรียนรู 

- คูมือการใชโปรแกรม SketchUP 

พ้ืนความรูและคุณสมบัติผูเขารับการฝกอบรม 

1. มีความรูพื้นฐานการใชคอมพิวเตอร 
2. มีพื้นความรูไมตํ่ากวาระดับมัธยมศึกษาตอนตน 
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สาขาวิชาชางกอสราง 

 
หลักสูตรวิชาชีพระยะส้ัน ประเภทวิชาอุตสาหกรรม 

สาขาวิชาชางกอสราง กลุมวิชางานเขียนแบบกอสราง 

1106–1301 งานเขียนแบบกอสรางดวยโปรแกรม AutoCAD 75 ช่ัวโมง 

สมรรถนะของหลักสูตร 

1. แสดงความรูเกี่ยวกับโปรแกรม AutoCAD และการใชโปรแกรม 
2. เขียนแบบกอสรางทางสถาปตยกรรมบานช้ันเดียวดวยโปรแกรม AutoCAD 
3. ปรับแตงและพิมพแบบลงบนกระดาษตามหลักการและกระบวนการ 

คําอธิบายของหลักสูตร 

 ปฏิบัติเกี่ยวกับการใชงานโปรแกรม AutoCAD การต้ังคา การเขียนเสน การแกไข การบอกระยะ 
การพิมพแบบเพื่อการเขียนแบบกอสราง เขียนแบบกอสราง ปรับแตงแบบ พิมพแบบอาคารช้ันเดียว 

เน้ือหาสาระ 

หนวยท่ี ชื่อหนวย-หัวขอการฝกอบรม 

1 การต้ังคาและการใชเครื่องมือในการเขียนแบบของโปรแกรม AutoCAD 
1. การต้ังคาโปรแกรม AutoCAD เพื่อการใชงานออกแบบอาคาร 
2. การใชเครื่องมือในโปรแกรม AutoCAD 

2 การเขียนแบบสถาปตยกรรมอาคารพักอาศัยช้ันเดียว 

3 การเขียนแบบโครงสรางอาคารพักอาศัยช้ันเดียว 

4 การเขียนแบบระบบไฟฟาและระบบสุขาภิบาลอาคารพักอาศัยช้ันเดียว 

5 การพิมพแบบ 

การวัดและประเมินผล 

ท่ี แนวทางการประเมิน เครื่องมือประเมิน เกณฑการประเมิน 
1 
2 
3 
4 

ทดสอบความรูกอนการฝกอบรม 
ประเมินกระบวนการปฏิบัติงาน 
ประเมินผลงาน 
ระยะเวลาในการอบรมไมนอยกวา 
รอยละ 80 ของเวลาฝกอบรมตาม
หลักสูตร 

แบบทดสอบ 
แบบประเมินการปฏิบัติงาน 
แบบประเมินผลงาน 
แบบบันทึกการเขาอบรมรม 

20 
40 
40 

รวม 100 
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สาขาวิชาชางกอสราง 

 
เครื่องมือวัสดุอุปกรณ 

1. เครื่องคอมพิวเตอร 
2. เครื่องพิมพเลเซอรสี 
3. โปรแกรม AutoCAD 

เอกสารประกอบการฝกอบรมและแหลงเรยีนรู 

พ้ืนความรูและคุณสมบัติผูเขารับการฝกอบรม 

1. มีความรูพื้นฐานการใชคอมพิวเตอร 
2. มีพื้นความรูไมตํ่ากวาระดับมัธยมศึกษาตอนตน 
3. มีความรูพื้นฐานการใชคอมพิวเตอร 

ท่ี รายการ 

1 
 

เอกสารประกอบการฝกอบรม 

- เอกสารประกอบการสอน วิชาการเขียนแบบกอสรางดวยคอมพิวเตอร 

2 
 

แหลงเรียนรู 
- คูมือการใชโปรแกรม AutoCAD 
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สาขาวิชาชางกอสราง 

 
หลักสูตรวิชาชีพระยะส้ัน ประเภทวิชาอุตสาหกรรม 

สาขาวิชาชางกอสราง กลุมวิชางานเขียนแบบกอสราง 

1106-1302 งานประมาณราคากอสราง 75 ช่ัวโมง 

สมรรถนะของหลักสูตร 

1. แสดงความรูเกี่ยวกับหลักการประมาณราคางานกอสรางการอานแบบ การแยกรายการวัสดุ
อุปกรณการกอสราง 

2. ประมาณราคากอสรางอาคารพักอาศัยตามหลักการ 
3. จัดทําใบเสนอราคาตามหลักการ 

คําอธิบายของหลักสูตร 

 ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับหลักการและวิธีการประมาณราคากอสราง การอานแบบ การแยก
รายการวัสดุ อุปกรณจากแบบกอสราง การคิดราคาวัสดุ แรงงาน คาดําเนินการ ภาษี กําไร การจัดทําใบ
เสนอราคา 

เน้ือหาสาระ 
 

หนวยท่ี ชื่อหนวย-หัวขอการฝกอบรม 

1 หลักการประมาณราคา 
1. คุณสมบัติผูประมาณราคา 
2. หลักการประมาณราคา 
3. หมวดงานประมาณราคา 

2 การแยกรายการวัสดุ อปุกรณกอสราง 
1. การคิดปรมิาณงาน 
2. การคิดรายการวัสดุ – อุปกรณ 

3 การคิดคํานวณราคาคาวัสดุคาแรงงาน 
1. การคิดราคาวัสดุ – อุปกรณ 
2. การคิดคาแรงงาน 

4 การจัดทําใบเสนอราคา 

1. การคิดคาดําเนินการ ภาษี กําไร 
2. การจัดทําใบเสนอราคา 
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สาขาวิชาชางกอสราง 

การวัดและประเมินผล 

ท่ี แนวทางการประเมิน เครือ่งมือประเมิน เกณฑการประเมิน 
1 
2 
3 
4 

ทดสอบความรูกอนการฝกอบรม 
ประเมินกระบวนการปฏิบัติงาน 
ประเมินผลงาน 
ระยะเวลาในการอบรมไมนอยกวา 
รอยละ 80 ของเวลาฝกอบรมตาม
หลักสูตร 

แบบทดสอบ 
แบบประเมินการปฏิบัติงาน 
แบบประเมินผลงาน 
แบบบันทึกการเขาอบรมรม 

20 
40 
40 

รวม 100 

เครื่องมือ วัสดุ อุปกรณ 

1. เครื่องคิดเลข 
2. เครื่องคอมพิวเตอร 

เอกสารประกอบการฝกอบรมและแหลงเรยีนรู 

ท่ี รายการ 
1 
 

เอกสารประกอบการฝกอบรม 

- เอกสารประกอบการสอน วิชาการประมาณราคากอสราง 

2 
 

แหลงเรียนรู 
- หนังสือการประมาณราคากอสราง 

พ้ืนความรูและคุณสมบัติผูเขารับการฝกอบรม 

1. มีความรูพื้นฐานคณิตศาสตร 
2. มีพื้นความรูไมตํ่ากวาระดับมัธยมศึกษาตอนตน 
3. มีความรูพื้นฐานในการอานแบบและเขียนแบบกอสราง 
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สาขาวิชาชางกอสราง 

 
หลักสูตรวิชาชีพระยะส้ัน ประเภทวิชาอุตสาหกรรม 

สาขาวิชาชางกอสราง กลุมวิชางานไม 

1106–2101 งานมุงกระเบื้องหลงัคา 30 ช่ัวโมง 

สมรรถนะของหลักสูตร 

1. แสดงความรูเกี่ยวกับการมุงหลังคา เครื่องมือ วัสดุอุปกรณมุงหลังคา 
2. มุงกระเบื้องหลังคาทรงจั่ว และทรงปนหยาตามหลักการและกระบวนการ 
3. ประเมินราคาการมุงหลังคาตามหลักการ 

คําอธิบายของหลักสูตร 

 ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับหลกัการ ข้ันตอน เครือ่งมือและวัสดุ-อุปกรณ วิธีการมุงหลงัคาทรงจั่ว 
หลงัคาทรงปนหยาการแยกรายการวัสดุและการคิดราคา 

เน้ือหาสาระ 

หนวยท่ี ชื่อหนวย-หัวขอการฝกอบรม 

1 หลักการมงุกระเบื้องหลังคา 
1. เครื่องมือ 
2. วัสดุ-อุปกรณมงุหลังคา 

2 การมุงหลังคาทรงจั่ว 
1. การมุงหลังคาทรงจั่วดวยกระเบื้องลอนคู 
2. การมุงหลังคาทรงจั่วดวยกระเบื้องคอนกรีต 

3 การมุงหลังคาทรงปนหยา 
1. การมุงหลังคาทรงปนหยาดวยกระเบื้องลอนคู 
2. การมุงหลังคาทรงปนหยาดวยกระเบื้องคอนกรีต 

4 การประมาณราคางานมุงหลงัคา 
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สาขาวิชาชางกอสราง 

การวัดและประเมินผล 

ท่ี แนวทางการประเมิน เครื่องมือประเมิน เกณฑการประเมิน 
1 
2 
3 
4 

ทดสอบความรูกอนการฝกอบรม 
ประเมินกระบวนการปฏิบัติงาน 
ประเมินผลงาน 
ระยะเวลาในการอบรมไมนอยกวา 
รอยละ 80 ของเวลาฝกอบรมตาม
หลักสูตร 

แบบทดสอบ 
แบบประเมินการปฏิบัติงาน 
แบบประเมินผลงาน 
แบบบันทึกการเขาอบรมรม 

20 
40 
40 

รวม 100 

เครือ่งมือ วัสดุ อุปกรณ 

1. สวาน 
2. คอนหงอน 
3. ฉากตาย 
4. ตลับเมตร 
5. คัตเตอร 
6. ดินสอชาง 
7. แปรงทาสี 
8. กรรไกรตัดโลหะ 
9. เชือกเอ็น 
10. เครื่องเจียร 
11. เกรียง 
12. ถังปูน 
13. ประแจ 
14. วัสดุ-อุปกรณมุงหลังคา 

เอกสารประกอบการฝกอบรมและแหลงเรยีนรู 

ท่ี รายการ 
1 
 

เอกสารประกอบการฝกอบรม 
- เอกสารประกอบการสอน วิชาชางมุงกระเบือ้งหลังคา 

2 
 

แหลงเรียนรู 
- คูมือการมงุกระเบื้องหลังคา 

พ้ืนความรูและคุณสมบัติผูเขารับการฝกอบรม 

1. มีความรูพื้นฐานคณิตศาสตร 
2. มีพื้นความรูไมตํ่ากวาระดับมัธยมศึกษาตอนตน 
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สาขาวิชาชางกอสราง 

 
 

 
หลักสูตรวิชาชีพระยะส้ัน ประเภทวิชาอุตสาหกรรม 

สาขาวิชาชางกอสราง กลุมวิชางานไม 

1106–2102 งานตดิตัง้บานประต-ูหนาตาง 30 ช่ัวโมง 

สมรรถนะของหลักสูตร 

1. แสดงความรูเกี่ยวกับวิธีการใชเครื่องมือในการปฏิบัติงานติดต้ังบานประตู-หนาตาง 
2. เลือกใชเครื่องมือชางไมตามลักษณะงาน 
3. ติดต้ังบานประตู-หนาตางตามแบบที่กําหนด 
4. ประมาณราคางานประตู-หนาตาง 

คําอธิบายของหลักสูตร 

 ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับเครื่องมือในการปฏิบัติงานติดต้ังบานประตู-หนาตาง วิธีใชเครื่องมือการ
แยกรายการวัสดุ  การคิดราคา การปรับ และติดต้ังบานประตู-หนาตาง การแยกรายการวัสดุและการ
ประมาณราคาการติดต้ัง 

เน้ือหาสาระ 

หนวยท่ี ชื่อหนวย-หัวขอการฝกอบรม 

1 เครื่องมือและอุปกรณในงานติดต้ังบานประตู-หนาตาง 
1. เครื่องมือวัด 
2. เครื่องมือไส 
3. เครื่องมือตัด 
4. เครื่องมือเจาะ 
5. เครื่องมือประกอบ 
6. อุปกรณยึดบานประตู-หนาตาง 

2 การติดต้ังบานประตู-หนาตาง 
1. การปรับขนาดประตู-หนาตาง 
2. การติดต้ังบานประตู-หนาตาง 

3 การประมาณราคางานติดต้ังบานประตู-หนาตาง 
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สาขาวิชาชางกอสราง 

การวัดและประเมินผล 

ท่ี แนวทางการประเมิน เครื่องมือประเมิน เกณฑการประเมิน 

1 
2 
3 
4 
 
5 

ทดสอบความรูกอนและหลงัการฝกอบรม 
ประเมินกระบวนการปฏิบัติงาน 
ประเมินผลงาน 
ประเมินพฤติกรรมลกัษณะนิสัยในการ
ปฏิบัติงาน 
ระยะเวลาในการอบรมไมนอยกวา 
รอยละ 80 ของเวลาฝกอบรมตามหลกัสูตร 

แบบทดสอบ/ 
แบบประเมินการปฏิบัติงาน 
แบบประเมินผลงาน 
แบบประเมินกจินิสัย 
 
แบบบันทึกการเขารบัการ
อบรม 

10 
40 
30 
20 

รวม 100 

เครื่องมือ วัสดุ อุปกรณ 

1. เลื่อยลันดา 
2. คอนหงอน 
3. ฉากตาย 
4. เชือกชอลก 
5. สิ่วปากบาง 1 น้ิว 
6. สิ่วปากบาง  1 ½  น้ิว 
7. สิ่วปากบาง  2 น้ิว 
8. กบลางกลาง 12 น้ิว 
9. กบผิวสั้น  9  น้ิว 
10. ระดับนํ้า 
11. สวาน 
12. ไขควงแบน 
13. ไขควงแฉก 

เอกสารประกอบการฝกอบรมและแหลงเรยีนรู 

ท่ี รายการ 
1 
 

เอกสารประกอบการฝกอบรม 
- เอกสารประกอบการสอน วิชาชางติดต้ังบานประตู-หนาตาง 

2 
 

แหลงเรียนรู 
- คูมือการติดต้ังบานประตู-หนาตาง 

พ้ืนความรูและคุณสมบัติผูเขารับการฝกอบรม 

1. มีความรูพื้นฐานคณิตศาสตร 
2. มีพื้นความรูไมตํ่ากวาระดับมัธยมศึกษาตอนตน 
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สาขาวิชาชางกอสราง 

 
หลักสูตรวิชาชีพระยะส้ัน ประเภทวิชาอุตสาหกรรม 

สาขาวิชาชางกอสราง กลุมวิชางานไม 

1106–2103 งานตดิตัง้ฝาเพดานยิปซัม 30 ช่ัวโมง 

สมรรถนะของหลักสูตร 

1. แสดงความรูเกี่ยวกับหลักการติดต้ังฝาเพดานยิปซัมวิธีการใชเครื่องมือติดต้ังฝาเพดานยิปซัม 
2. ติดต้ังฝาเพดานยิปซัมตามแบบที่กําหนด 
3. ประเมินราคาการติดต้ังฝาเพดานยิปซัมตามหลักการ 

คําอธิบายของหลักสูตร 

 ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับหลกัการติดต้ังฝาเพดานยิปซัมเครือ่งมือในการปฏิบัติงานชางฝาเพดาน
ยิปซัมการติดต้ังฝาเพดานยิปซัมการแยกรายการวัสดุ และการประเมินราคาติดต้ัง 

เน้ือหาสาระ 

หนวยท่ี ชื่อหนวย-หัวขอการฝกอบรม 

1 เครื่องมือ วัสดุ และอปุกรณในงานติดต้ังฝาเพดานยิปซัม 
1. โครงฝาเพดานยิปซัม 
2. วัสดุฝาเพดานยิปซมั 
3. อุปกรณยึดฝาเพดานยิปซมั 

2 การติดต้ังฝาทีบาร (T-BAR) 
1. การติดต้ังโครงสราง 
2. การติดต้ังฝาเพดานยิปซัม 

3 การติดต้ังฝาฉาบเรียบ 
1. การติดต้ังโครงสราง 
2. การติดต้ังฝาเพดานยิปซัม 

4 การประมาณราคางานติดต้ังฝาเพดานยิปซัม 
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สาขาวิชาชางกอสราง 

การวัดและประเมินผล 

ท่ี แนวทางการประเมิน เครื่องมือประเมิน เกณฑการประเมิน 
1 
2 
3 
4 

ทดสอบความรูกอนการฝกอบรม 
ประเมินกระบวนการปฏิบัติงาน 
ประเมินผลงาน 
ระยะเวลาในการอบรมไมนอยกวา 
รอยละ 80 ของเวลาฝกอบรมตาม
หลักสูตร 

แบบทดสอบ 
แบบประเมินการปฏิบัติงาน 
แบบประเมินผลงาน 
แบบบันทึกการเขาอบรม 

20 
40 
40 

รวม 100 

เครื่องมือ วัสดุ อุปกรณ 

1. เลื่อยหางหนู 
2. คอนหงอน 
3. ฉากตาย 
4. เชือกชอลก 
5. เชือกเอ็น 
6. ระดับนํ้า 
7. สวาน 
8. เครื่องเจียร 
9. กรรไกรตัดโลหะ 
10. คัตเตอร 
11. เกรียง 
12. บรรทัดเหล็ก 
13. ไขควง 
14. สายยางระดับ 

เอกสารประกอบการฝกอบรมและแหลงเรยีนรู 

ท่ี รายการ 

1 
 

เอกสารประกอบการฝกอบรม 
- เอกสารประกอบการสอน วิชาชางติดต้ังฝาเพดานยิปซัม 

2 
 

แหลงเรียนรู 
- คูมือการติดต้ังเพดานยิปซัม 

พ้ืนความรูและคุณสมบัติผูเขารับการฝกอบรม 

1. มีความรูพื้นฐานคณิตศาสตร 
2. มีพื้นความรูไมตํ่ากวาระดับมัธยมศึกษาตอนตน 
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สาขาวิชาชางกอสราง 

 
หลักสูตรวิชาชีพระยะส้ัน ประเภทวิชาอุตสาหกรรม 

สาขาวิชาชางกอสราง กลุมวิชางานไม 

1106–2301 งานวงกบประต-ูหนาตาง 75 ช่ัวโมง 

สมรรถนะของหลักสูตร 

1. แสดงความรูเกี่ยวกับวิธีการใชเครื่องมือในการปฏิบัติงานชางไมและวิธีการใชงาน 
2. ทําวงกบประตู-หนาตางตามแบบที่กําหนด 
3. ติดต้ังวงกบประตู-หนาตางตามแบบกําหนด 
4. ประมาณราคาการติดต้ังวงกบประตู-หนาตางตามหลักการ 

คําอธิบายของหลักสูตร 

 ศึกษาและปฏิบัติเครื่องมือในการปฏิบัติงานชางไม  การแยกรายการวัสดุ  การคิดราคา ประกอบ
และติดต้ังวงกบประตู-หนาตาง   

เน้ือหาสาระ 

หนวยท่ี ชื่อหนวย-หัวขอการฝกอบรม 

1 ใชเครื่องมอืในงานชางไม 
1. เครื่องมือวัด 
2. เครื่องมือไส 
3. เครื่องมือตัด 
4. เครื่องมือเจาะ 
5. เครื่องมือประกอบ 

2 การประกอบติดต้ังวงกบประตูหนาตาง 
1. การประกอบวงกบประตูหนาตาง 
2. ติดต้ังวงกบประตูหนาตาง 

3 การประมาณราคางานวงกบประตูหนาตาง 

การวัดและประเมินผล 

ท่ี แนวทางการประเมิน เครื่องมือประเมิน 
เกณฑการ
ประเมิน 

1 
2 
3 

ประเมินกระบวนการปฏิบัติงาน 
ประเมินผลงาน 
ระยะเวลาในการอบรมไมนอยกวา 
รอยละ 80 ของเวลาฝกอบรมตามหลกัสูตร 

แบบประเมินการปฏิบัติงาน 
แบบประเมินผลงาน 
แบบบันทึกการเขาอบรม 

40 
60 

รวม 100 
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สาขาวิชาชางกอสราง 

เครื่องมือ วัสดุ อุปกรณ 

1. เครื่องไสไมชนิดปรับระดับ 
2. เครื่องเจาะเดือย 
3. เลื่อยวงเดือน 
4. เลื่อยอก 
5. เลื่อยรอปากไม 
6. เลื่อยลันดา 
7. คอนหงอน 
8. ฉากตาย 
9. ขอขีดไม 
10. สิ่วเจาะไม ¼ น้ิว 
11. สิ่วเจาะไม 3/8 น้ิว 
12. สิ่วเจาะไม ½ น้ิว 
13. สิ่วเจาะไม ¾ น้ิว 
14. สิ่วปากบาง 1 น้ิว 
15. สิ่วปากบาง  1 ½  น้ิว 
16. กบลางกลาง 12  น้ิว 
17. กบผิวสั้น  9  น้ิว 
18. แมแรงอัดไม 1.5 เมตร 
19. กบราง 
20. ไขควงแบน 
21. ไขควงแฉก 
22. ซีแคลม 

เอกสารประกอบการฝกอบรมและแหลงเรยีนรู 

ท่ี รายการ 

1 
 

เอกสารประกอบการฝกอบรม 
- เอกสารประกอบการสอน วิชาชางวงกบประตูหนาตาง 

2 
 

แหลงเรียนรู 
- คูมือการทําวงกบไม 

พ้ืนความรูและคุณสมบัติผูเขารับการฝกอบรม 

1. มีความรูพื้นฐานคณิตศาสตร 
2. มีพื้นความรูไมตํ่ากวาระดับมัธยมศึกษาตอนตน 
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สาขาวิชาชางกอสราง 

 
หลักสูตรวิชาชีพระยะส้ัน ประเภทวิชาอุตสาหกรรม 

สาขาวิชาชางกอสราง กลุมวิชางานคอนกรตี 

1106–3301 งานแบบหลอคอนกรีต 75 ช่ัวโมง 

สมรรถนะของหลักสูตร 

1. แสดงความรูเกี่ยวกับแบบหลอคอนกรีต 
2. ประกอบหลอคอนกรีตโครงสรางอาคารตามหลักการและกระบวนการ 
3. ติดต้ังงานแบบหลอตามหลักการและกระบวนการ 
4. รื้อถอดแบบหลอตามหลักการและกระบวนการ 

คําอธิบายของหลักสูตร 

 ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับหลักการ สราง ประกอบติดต้ังแบบหลอโครงสรางฐานราก คาน เสา พื้น 
บันไดชวงพาดทอดเด่ียว รื้อถอนแบบ ทําความสะอาดและกองเก็บไมแบบ 

เน้ือหาสาระ 

หนวยท่ี ชื่อหนวย-หัวขอการฝกอบรม 

1 หลักการพื้นฐานงานแบบหลอคอนกรีต 
1. วัสดุ เครื่องมือและอุปกรณแบบหลอคอนกรีต 
2. หลักการและข้ันตอนการสรางแบบหลอ 

2 การสรางแบบหลอ 
1. การประกอบแบบหลอฐานรากคาน เสา พื้น บันไดชวงพาดทอดเด่ียว 

3 การติดต้ังแบบหลอ 
1. การติดต้ังแบบหลอฐานรากคาน เสา พื้น บันไดชวงพาดทอดเด่ียว 

 

4 
การรื้อถอดแบบหลอ 

1. การรื้อถอดแบบหลอฐานรากคาน เสา พื้น บันไดชวงพาดทอดเด่ียว 
2. การเกบ็และทําความสะอาดแบบหลอคอนกรีต 
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สาขาวิชาชางกอสราง 

การวัดและประเมินผล 

ท่ี แนวทางการประเมิน เครื่องมือประเมิน เกณฑการประเมิน 

1 
2 
3 

ประเมินกระบวนการปฏิบัติงาน 
ประเมินผลงาน 
ระยะเวลาในการอบรมไมนอยกวา 
รอยละ 80 ของเวลาฝกอบรมตามหลกัสูตร 

แบบประเมินการปฏิบัติงาน 
แบบประเมินผลงาน 
แบบบันทึกการเขาอบรม 

40 
60 

รวม 100 

เครื่องมือ วัสดุ อุปกรณ 

1. ตลับเมตร 
2. คอน 
3. เลื่อย 
4. ลูกด่ิง 
5. สายยางระดับ 
6. เชือกระดับ 
7. ฉากเหล็ก 
8. ชะแลง 

เอกสารประกอบการฝกอบรมและแหลงเรยีนรู 

ท่ี รายการ 

1 
 

เอกสารประกอบการฝกอบรม 
- เอกสารประกอบการสอน วิชาชางแบบหลอคอนกรีต 

2 
 

แหลงเรียนรู 
- คูมือแบบหลอคอนกรีต 

พ้ืนความรูและคุณสมบัติผูเขารับการฝกอบรม 

1. มีความรูพื้นฐานคณิตศาสตร 
2. มีพื้นความรูไมตํ่ากวาระดับมัธยมศึกษาตอนตน 
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สาขาวิชาชางกอสราง 

 
หลักสูตรวิชาชีพระยะส้ัน ประเภทวิชาอุตสาหกรรม 

สาขาวิชาชางกอสราง กลุมวิชางานคอนกรตี 

1106–3302 งานเหลก็เสริมคอนกรตี 75 ช่ัวโมง 

สมรรถนะของหลักสูตร 

1. แสดงความรูเกี่ยวกับหลักการเสริมเหล็กคอนกรีต 
2. ติดต้ังเหล็กเสริมคอนกรีต 

คําอธิบายของหลักสูตร 

 ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับหลกัการเสริมเหล็กคอนกรีต การวัด ตัด ดัด ประกอบ ติดต้ังเหล็กเสริม
คอนกรีตโครงสรางอาคาร 

เน้ือหาสาระ 

หนวยท่ี ชื่อหนวย-หัวขอการฝกอบรม 

1 หลักการเสริมเหล็กคอนกรีต 
1. ฐานราก 
2. เสา 
3. คาน 
4. พื้น 
5. บันไดชวงพาดเด่ียว 

2 งานวัดและดัดเหล็ก 
1. การวัด ตัดเหลก็เสรมิคอนกรีต 
2. การดัดเหลก็เสริมคอนกรีต 

3 งานประกอบติดต้ังเหลก็เสรมิคอนกรีต 
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สาขาวิชาชางกอสราง 

การวัดและประเมินผล 

ท่ี แนวทางการประเมิน เครื่องมือประเมิน เกณฑการประเมิน 

1 
2 
3 

ประเมินกระบวนการปฏิบัติงาน 
ประเมินผลงาน 
ระยะเวลาในการอบรมไมนอยกวา 
รอยละ 80 ของเวลาฝกอบรมตามหลกัสูตร 

แบบประเมินการปฏิบัติงาน 
แบบประเมินผลงาน 
แบบบันทึกการเขาอบรม 

40 
60 

รวม 100 

เครื่องมือ วัสดุ อุปกรณ 

1. ตลับเมตร 
2. เครื่องตัดเหล็ก แทนตัดเหล็กหรือกรรไกรตัดเหล็ก 
3. ประแจดัดเหล็ก 
4. ลวดผูกเหล็ก 
5. ฉาก 
6. สวานไฟฟา 
7. คอน 
8. คีมผูกลวด 

เอกสารประกอบการฝกอบรมและแหลงเรยีนรู 

ท่ี รายการ 
1 
 

เอกสารประกอบการฝกอบรม 
- เอกสารประกอบการสอน วิชาชางเหลก็เสริมคอนกรีต 

2 
 

แหลงเรียนรู 
- คูมือเหล็กเสริมคอนกรีต 

พ้ืนความรูและคุณสมบัติผูเขารับการฝกอบรม 

-
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สาขาวิชาชางกอสราง 

 
หลักสูตรวิชาชีพระยะส้ัน ประเภทวิชาอุตสาหกรรม 

สาขาวิชาชางกอสราง กลุมวิชางานปูน 

1106–4101 งานปกูระเบื้อง 30 ช่ัวโมง 

สมรรถนะของหลักสูตร 

1. แสดงความรูเกี่ยวกับหลักการปูกระเบื้องชนิดและคุณสมบัติของกระเบื้อง 
2. ปูกระเบื้องตามงานที่กําหนด 
3. ประเมินราคางานปูกระเบื้องตามหลักการ 

คําอธิบายของหลักสูตร 

 ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับการเลือกใชกระเบื้อง ชนิดและคุณสมบัติของกระเบื้อง การประมาณ
ราคางานกระเบื้อง การปูกระเบื้องในงานตาง ๆ  

เน้ือหาสาระ 

หนวยท่ี ชื่อหนวย-หัวขอการฝกอบรม 

1 หลักการปูกระเบื้อง 
1. คุณสมบัติกระเบื้อง 
2. ประเภทและชนิดของกระเบือ้ง 
3. เครื่องมือในการปูกระเบื้อง 

2 การประมาณราคางานปูกระเบื้อง 
1. การหาพื้นที ่
2. การแยกรายการวัสดุ 
3. การคิดคาแรง 

3 การปูกระเบื้อง 
1. การเตรียมพื้นที ่
2. การตัดกระเบื้อง 
3. การปูกระเบื้องพื้น 
4. การปูกระเบื้องผนัง 
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สาขาวิชาชางกอสราง 

การวัดและประเมินผล 

ท่ี แนวทางการประเมิน เครื่องมือประเมิน เกณฑการประเมิน 

1 
2 
3 

ประเมินกระบวนการปฏิบัติงาน 
ประเมินผลงาน 
ระยะเวลาในการอบรมไมนอยกวา 
รอยละ 80 ของเวลาฝกอบรมตามหลกัสูตร 

แบบประเมินการปฏิบัติงาน 
แบบประเมินผลงาน 
แบบบันทึกการเขาอบรม 

40 
60 

รวม 100 

เครื่องมือ วัสดุ อุปกรณ 

1. เกรียง 
2. เครื่องตัดกระเบื้อง 
3. ตลับเมตร 
4. สายยางวัดระดับ 
5. กระบะผสมปูน 
6. จอบ – พลั่ว 
7. ถังใสปูน 
8. เหล็กฉาก 
9. คอน 
10. สายเอ็น 
11. ปูน 
12. กระเบื้อง 
13. อิฐ/ซีเมนต 
14. ทราย 

เอกสารประกอบการฝกอบรมและแหลงเรยีนรู 

ท่ี รายการ 
1 
 

เอกสารประกอบการฝกอบรม 
- เอกสารประกอบการสอน วิชางานปูกระเบือ้ง 

2 
 

แหลงเรียนรู 
- รานบุญถาวร 
- คูมือการปูกระเบื้อง 

พ้ืนความรูและคุณสมบัติผูเขารับการฝกอบรม 

-
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สาขาวิชาชางกอสราง 

 
หลักสูตรวิชาชีพระยะส้ัน ประเภทวิชาอุตสาหกรรม 

สาขาวิชาชางกอสราง กลุมวิชางานปูน 

1106–4102 งานกออิฐ 30 ช่ัวโมง 

สมรรถนะของหลักสูตร 

1. แสดงความรูเกี่ยวกับหลักการกออิฐชนิดและคุณสมบัติของปูนกอ 
2. กออิฐรูปแบบตาง ๆ ตามหลักการและกระบวนการ 

คําอธิบายของหลักสูตร 

 ศึกษาและปฏิบั ติเกี่ยวกับหลักการกออิฐ ชนิดและคุณสมบั ติของปูนกอการกออิฐตาม             
รูปแบบตางๆ 

เน้ือหาสาระ 

หนวยท่ี ชื่อหนวย-หัวขอการฝกอบรม 

1 หลักการกออิฐ 
1. หลักการกออิฐ 
2. วัสดุ-อุปกรณในการกออฐิ 
3. เครื่องมือในการกออิฐ 

2 งานกออิฐ 
1. การเตรียมพื้นที่กออิฐตางๆ 
2. การกอกําแพง 
3. การกอเสา 

การวัดและประเมินผล 

ท่ี แนวทางการประเมิน เครื่องมือประเมิน เกณฑการประเมิน 

1 
2 
3 

ประเมินกระบวนการปฏิบัติงาน 
ประเมินผลงาน 
ระยะเวลาในการอบรมไมนอยกวา 
รอยละ 80 ของเวลาฝกอบรมตามหลกัสูตร 

แบบประเมินการปฏิบัติงาน 
แบบประเมินผลงาน 
แบบบันทึกการเขาอบรม 

40 
 

60 

รวม 100 
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สาขาวิชาชางกอสราง 

เครื่องมือ วัสดุ อุปกรณ 

1. เกรียงชนิดตางๆ 
2. ตลับเมตร 
3. สายยางวัดระดับ 
4. กระบะผสมปูน 
5. จอบ – พลั่ว 
6. ถังใสปูน 
7. ด่ิง 
8. คอน 
9. สายเอ็น 
10. แปรงสลัดนํ้า 
11. ปูน 
12. อิฐ 
13. ซีเมนตสด 
14. ทราย 
15. นํ้า 

เอกสารประกอบการฝกอบรมและแหลงเรยีนรู 

ท่ี รายการ 
1 
 

เอกสารประกอบการฝกอบรม 
- เอกสารประกอบการสอน วิชาชางกออิฐ 

2 
 

แหลงเรียนรู 
- คูมือการกออิฐ 

พ้ืนความรูและคุณสมบัติผูเขารับการฝกอบรม 

 -
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สาขาวิชาชางกอสราง 

 
หลักสูตรวิชาชีพระยะส้ัน ประเภทวิชาอุตสาหกรรม 

สาขาวิชาชางกอสราง กลุมวิชางานปูน 

1106–4201 งานฉาบปนู 60 ช่ัวโมง 

สมรรถนะของหลักสูตร 

1. แสดงความรูเกี่ยวกับหลักการฉาบปูน ชนิดและคุณสมบัติของปูนฉาบ 
2. ฉาบปูนผิวเรียบตามงานกําหนด 

คําอธิบายของหลักสูตร 

 ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับการฉาบปูน ชนิดและคุณสมบัติของปูนฉาบฉาบปูนผิวเรียบตาม               
รูปแบบตาง ๆ  

เน้ือหาสาระ 

หนวยท่ี ชื่อหนวย-หัวขอการฝกอบรม 

1 หลักการฉาบปูน 
1. คุณสมบัติปูนฉาบ 
2. เครื่องมือในการฉาบปูน 

2 การเตรียมพื้นที ่
1. การเตรียมพื้นผิวฉาบปูนตางๆ 
2. การเฟยมและปุมระดับ 

3 การฉาบพื้นผิว 
1. การฉาบปนูผิวเรียบ 

การวัดและประเมินผล 

ท่ี แนวทางการประเมิน เครื่องมือประเมิน เกณฑการประเมิน 

1 
2 
3 

ประเมินกระบวนการปฏิบัติงาน 
ประเมินผลงาน 
ระยะเวลาในการอบรมไมนอยกวา 
รอยละ 80 ของเวลาฝกอบรมตามหลกัสูตร 

แบบประเมินการปฏิบัติงาน 
แบบประเมินผลงาน 
แบบบันทึกการเขาอบรม 

40 
60 

รวม 100 
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สาขาวิชาชางกอสราง 

เครื่องมือ วัสดุ อุปกรณ 

3. เกรียงชนิดตางๆ 
4. บรรทัดปาดปูน 
5. ตลับเมตร 
6. สายยางวัดระดับ 
7. กระบะผสมปูน 
8. จอบ – พลั่ว 
9. ถังใสปูน 
10. ด่ิง 
11. คอน 
12. สายเอ็น 
13. ฟองนํ้า 
14. ไมก วาด 
15. กระบะถือปูน 
16. แปรงสลัดนํ้า 
17. ปูน 
18. นํ้า 
19. ทราย 

เอกสารประกอบการฝกอบรมและแหลงเรยีนรู 

ท่ี รายการ 

1 
 

เอกสารประกอบการฝกอบรม 
- เอกสารประกอบการสอน วิชาชางฉาบปูน 

2 
 

แหลงเรียนรู 
- คูมือการฉาบปูน 

พ้ืนความรูและคุณสมบัติผูเขารับการฝกอบรม 

-                                                                                                               



435 

 

สาขาวิชาชางกอสราง 

 
หลักสูตรวิชาชีพระยะส้ัน ประเภทวิชาอุตสาหกรรม 

สาขาวิชาชางกอสราง กลุมวิชางานประปา–สุขภัณฑ 

1106–5101 งานตดิตัง้ทอประปาและสุขาภบิาล PVC  ชวัโมง 

สมรรถนะของหลักสูตร 

1. แสดงความรูเกี่ยวกับการประกอบและติดต้ังทอประปาและสุขาภิบาล PVC 
2. ประกอบติดต้ังทอประปาและสุขาภิบาล PVC 

คําอธิบายของหลักสูตร 

 ปฏิบัติเกี่ยวกบั ชนิดและคุณสมบัติของทอประปาและสุขาภิบาล PVC ประกอบติดต้ังระบบทอ
ประปาและสุขาภิบาล ประมาณราคาทอสุขาภิบาลอาคารบานพักอาศัยช้ันเดียว 

เน้ือหาสาระ 

หนวยท่ี ชื่อหนวย-หัวขอการฝกอบรม 
 

1 
ระบบทอสุขาภิบาล  

1. ทอนํ้าดี 
2. ทอนํ้าเสีย 
3. ทอระบายอากาศ 
4. การประมาณราคางานทอประปาและสุขาภิบาล 

 

2 
การประกอบติดต้ังระบบทอสุขาภิบาล  

1. การวัดตัดระบบทอสุขาภิบาล 
2. การตอประกอบระบบทอสุขาภิบาล 

 

3 
การติดต้ังระบบทอสุขาภิบาล 

1. การติดต้ังระบบทอนํ้าดี 
2. การติดต้ังทอนํ้าเสีย 
3. ทอระบายอากาศ 
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สาขาวิชาชางกอสราง 

การวัดและประเมินผล 

ท่ี แนวทางการประเมิน เครื่องมือประเมิน เกณฑการประเมิน 

1 
2 
3 

ประเมินกระบวนการปฏิบัติงาน 
ประเมินผลงาน 
ระยะเวลาในการอบรมไมนอยกวา 
รอยละ 80 ของเวลาฝกอบรมตามหลกัสูตร 

แบบประเมินการปฏิบัติงาน 
แบบประเมินผลงาน 
แบบบันทึกการเขาอบรม 

40 
60 

รวม 100 

เครื่องมือ วัสดุ อุปกรณ 

1. ทอและขอตอ PVC 
2. ประแจ 
3. เลื่อยตัดเหล็ก 
4. คัตเตอรตัดทอ 
5. สวานเจาะ/กระแทก 
6. ตลับเมตร 
7. สกัด 
8. ฉาก 
9. ระดับนํ้า 
10. เครื่องมือและอุปกรณยาแนว 
11. กาวตอทอ 

เอกสารประกอบการฝกอบรมและแหลงเรยีนรู 

ท่ี รายการ 

1 
 

เอกสารประกอบการฝกอบรม 
- เอกสารประกอบการสอน วิชาชางทอประปาและสุขาภิบาล PVC 

2 
 

แหลงเรียนรู 
- คูมือการทอประปาและสุขาภิบาล PVC 

พ้ืนความรูและคุณสมบัติผูเขารับการฝกอบรม 

-   
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สาขาวิชาชางกอสราง 

 
หลักสูตรวิชาชีพระยะส้ัน ประเภทวิชาอุตสาหกรรม 

สาขาวิชาชางกอสราง กลุมวิชางานประปา-สุขภัณฑ 

1106–5301 งานตดิตัง้สุขภัณฑ 75 ช่ัวโมง 

สมรรถนะของหลักสูตร 

1. แสดงความรูเกี่ยวกับชนิด คุณสมบัติ ระบบการทํางาน การติดต้ังสุขภัณฑ 
2. ติดต้ังสุขภัณฑตามมาตรฐานการใชงานของสุขภัณฑ 

คําอธิบายของหลักสูตร 

 ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับชนิดและคุณสมบัติของสุขภัณฑ ระบบการทํางานของเครื่องสุขภัณฑ การ
ติดต้ังสุขภัณฑ  

เน้ือหาสาระ 

หนวยท่ี ชื่อหนวย-หัวขอการฝกอบรม 
 

1 
ประเภท ชนิดและคุณสมบัติของสุขภัณฑ 

1. ประเภทของสุขภัณฑ 
2. ชนิดของสุขภัณฑ 
3. คุณสมบัติของสุขภัณฑ 
4. ระบบการทํางานของเครื่องสุขภัณฑ 

 

2 
 

เครื่องมือ วัสดุ อุปกรณในการติดต้ังงานสุขภัณฑ 
1. เครื่องมือในการติดต้ังงานสุขภัณฑ 
2. วัสดุ-อุปกรณในการติดต้ังงานสุขภัณฑ 

 

3 
การติดต้ังสุขภัณฑและอุปกรณประกอบ 

1. โถสวม 
2. โถปสสาวะ 
3. อางลางหนา 
4. อางอาบนํ้า 
5. อางลางจาน 
6. ตูอาบนํ้า 
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สาขาวิชาชางกอสราง 

การวัดและประเมินผล 

ท่ี แนวทางการประเมิน เครื่องมือประเมิน เกณฑการประเมิน 

1 
2 
3 

ประเมินกระบวนการปฏิบัติงาน 
ประเมินผลงาน 
ระยะเวลาในการอบรมไมนอยกวา 
รอยละ 80 ของเวลาฝกอบรมตามหลกัสูตร 

แบบประเมินการปฏิบัติงาน 
แบบประเมินผลงาน 
แบบบันทึกการเขาอบรม 

40 
60 

รวม 100 

เครื่องมือ วัสดุ อุปกรณ 

1. สุขภัณฑพรอมอุปกรณ 
2. ประแจ 
3. เลื่อยตัดเหล็ก 
4. คัตเตอรตัดทอ 
5. สวานเจาะ/กระแทก 
6. ตลับเมตร 
7. สกัด 
8. ฉาก 
9. ระดับนํ้า 
10. เครื่องมือและอุปกรณยาแนว 

เอกสารประกอบการฝกอบรมและแหลงเรยีนรู 

ท่ี รายการ 

1 
 

เอกสารประกอบการฝกอบรม 
- เอกสารประกอบการสอน วิชาชางติดต้ังสุขภัณฑ 

2 
 

แหลงเรียนรู 
- สถานประกอบการตาง ๆ เชน บุญถาวร โฮมโปร (HOMEPRO)  

โฮมเวิรค (HOME WORK) 

พ้ืนความรูและคุณสมบัติผูเขารับการฝกอบรม 

-
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สาขาวิชาชางกอสราง 

 
หลักสูตรวิชาชีพระยะส้ัน ประเภทวิชาอุตสาหกรรม 

สาขาวิชาชางกอสราง กลุมวิชางานสีและตกแตงพื้นผิว 

1106–6101 งานสีและเคลือบผิว 30 ช่ัวโมง 

สมรรถนะของหลักสูตร 

1. แสดงความรูเกี่ยวกับหลักการเคลือบและตกแตงสีพื้นผิววัสดุเครื่องมือ อุปกรณสําหรับงานสี
และเคลือบผิว 

2. เคลือบและตกแตงสีพื้นผิวอาคาร 

คําอธิบายของหลักสูตร 

 ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับหลักการเคลือบและตกแตงสีพื้นผิว วิธีการใชและบํารุงรักษาเครื่องมือ 
การเตรียมวัสดุและพื้นผิวช้ินงานในงานทาสี  พนสี  โดยใชสีพลาสติก  สีนํ้ามัน  สียอม  นํ้ามันเคลือบผิว
และตกแตงพื้นผิว 

เน้ือหาสาระ 

หนวยท่ี ชื่อหนวย-หัวขอการฝกอบรม 

1 หลักการพื้นฐานงานเคลือบและตกแตงสีพื้นผิว 
1. วัสดุเคลือบและตกแตงสพีื้นผิว 
2. เครื่องมืองานเคลือบและตกแตงสีพื้นผิว  
3. การเตรียมพื้นผิว 

2 การเคลือบและตกแตงสีพื้นผิว 
1. การทาส ี
2. การพนส ี
3. การเคลือบผิว 
4. การยอมส ี
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สาขาวิชาชางกอสราง 

การวัดและประเมินผล 

ท่ี แนวทางการประเมิน เครื่องมือประเมิน เกณฑการประเมิน 

1 
2 
3 

ประเมินกระบวนการปฏิบัติงาน 
ประเมินผลงาน 
ระยะเวลาในการอบรมไมนอยกวา 
รอยละ 80 ของเวลาฝกอบรมตามหลกัสูตร 

แบบประเมินการ
ปฏิบัติงาน 
แบบประเมินผลงาน 
แบบบันทึกการเขาอบรม 

40 
60 

รวม 100 

เครื่องมือ วัสดุ อุปกรณ 

1. แปรงทาสี 
2. กระปองแบงสี 
3. กระดาษทราย 
4. ลูกประคบ 
5. เกรียงขูด-โปวสี 
6. ผาสะอาด 
7. ลูกกลิ้ง 
8. กาพนสี 
9. ถาดรองส ี
10. ปมลม 
11. สีพลาสติก สีนํ้ามัน สียอม 
12. นํ้ามันเคลือบผิว 

เอกสารประกอบการฝกอบรมและแหลงเรยีนรู 

ท่ี รายการ 
1 
 

เอกสารประกอบการฝกอบรม 
- เอกสารประกอบการสอน วิชาชางสีและเคลือบผิว 

2 
 

แหลงเรียนรู 
- คูมือสีและเคลือบผิว 

พ้ืนความรูและคุณสมบัติผูเขารับการฝกอบรม 

-
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สาขาวิชาชางกอสราง 

 
หลักสูตรวิชาชีพระยะส้ัน ประเภทวิชาอุตสาหกรรม 

สาขาวิชาชางกอสราง กลุมวิชางานสํารวจ 

1106–7301 งานวางผังทําระดับ 75 ช่ัวโมง 

สมรรถนะของหลักสูตร 

1. แสดงความรูเกี่ยวกับหลักการสํารวจวางผัง การใชกลองวัดมุมและกลองหลัง 
2. วางผังอาคารและทําระดับอาคารดวยกลองวัดมุม 

คําอธิบายของหลักสูตร 

 ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับหลกัการสํารวจวางผงั ทําระดับ การใชกลองวัดมมุ กลองระดับ การกําหนด
ระดับ การกําหนดตําแหนงหมุด เสาเข็ม การตรวจสอบระดับและตําแหนงหมุดเสาเข็ม 

เน้ือหาสาระ 

หนวยท่ี ชื่อหนวย-หัวขอการฝกอบรม 

1 หลักการพื้นฐานงานสํารวจและเครื่องมือ 
1. การใชกลองวัดมุม 
2. การใชกลองระดับ 
3. การตรวจสอบระยะดวยทฤษฎีพีทาโกรสั 

2 งานวางผัง 
1. การอานแบบแปลนฐานราก 
2. การกําหนดหมุดเสาเข็ม 
3. การกําหนดระดับอาคาร 

3 การตรวจสอบหมุดเสาเข็มและระดับอาคาร 
1. การตรวจสอบหมุด ตําแหนงอาคาร 
2. การตรวจสอบระดับอาคาร 
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สาขาวิชาชางกอสราง 

การวัดและประเมินผล 

ท่ี แนวทางการประเมิน เครื่องมือประเมิน เกณฑการประเมิน 

1 
2 
3 

ประเมินกระบวนการปฏิบัติงาน 
ประเมินผลงาน 
ระยะเวลาในการอบรมไมนอยกวา 
รอยละ 80 ของเวลาฝกอบรมตามหลกัสูตร 

แบบประเมินการปฏิบัติงาน 
แบบประเมินผลงาน 
แบบบันทึกการเขาอบรม 

40 
60 

รวม 100 

เครื่องมือ วัสดุ อุปกรณ 

1. กลองวัดมุม 
2. กลองระดับ 
3. เทปวัดระยะ 
4. คอน 
5. หมุด 
6. ไมวัดระดับ (Staff)  
7. ลูกด่ิง 
8. สี 
9. เชือกไนลอน 

เอกสารประกอบการฝกอบรมและแหลงเรยีนรู 

ท่ี รายการ 

1 
 

เอกสารประกอบการฝกอบรม 
- เอกสารประกอบการสอน วิชาชางวางผัง ทําระดับ 

2 
 

แหลงเรียนรู 
- คูมือการวางผัง ทําระดับ 

พ้ืนความรูและคุณสมบัติผูเขารับการฝกอบรม 

1. มีความรูพื้นฐานคณิตศาสตร 
2. มีพื้นความรูไมตํ่ากวาระดับมัธยมศึกษาตอนตน  
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สาขาวิชาชางเครื่องทําความเย็น 

การพัฒนาหลักสูตรวิชาชีพระยะส้ัน สาขาวิชาชางเคร่ืองทําความเย็น 

ลําดับท่ี ระยะเวลาเรียน (ชั่วโมง) จํานวนหลักสูตร 
1  1 - 30 8 
2 31 - 60 - 
3 61 - 90 7 
4  91 - 120 - 
5 121 - 150  - 
6 151 - 180  - 
7 181 - 210  - 
8 211 - 240  - 
9 241 ช่ัวโมงข้ึนไป - 

 รวม 15 



 
 

สาขาวิชาชางเครื่องทําความเย็น 
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สาขาวิชาชางเครื่องทําความเย็น 

หลักสูตรวิชาชีพระยะส้ัน พุทธศักราช 2558 
ประเภทวิชาอตุสาหกรรม สาขาวิชาชางเครื่องทําความเย็น 

กลุมวิชางานเครื่องทําความเย็น 
 

ล ําด ับ รหัสหลักสูตร หลักสูตร จ ํานวนชั่วโมง 
1 1108-1101 งานเปลี่ยนยางตูเย็น 12 
2 1108-1102 งานซอมวงจรไฟฟาเครือ่งปรับอากาศขนาดเลก็ 30 
3 1108-1103 งานติดต้ังเครือ่งปรับอากาศแบบผนัง 30 
4 1108-1104 งานลางเครื่องปรับอากาศขนาดเล็ก 30 
5 1108-1105 งานซอมวงจรไฟฟาตูเย็นโนฟรอส 30 
6 1108-1106 งานติดต้ังเครือ่งปรับอากาศแบบติดผนัง 30 
7 1108-1107 งานติดต้ังเครือ่งปรับอากาศแบบอินเวเตอร 30 
8 1108-1108 งานเปลี่ยนสารทําความเย็นเพื่อการประหยัด

พลังงาน 
30 

9 1108-1301 งานติดต้ังเครือ่งปรับอากาศ 75 
10 1108-1302 งานซอมและบํารุงรักษาเครื่องปรบัอากาศ 75 
11 1108-1303 งานซอมและบํารุงรักษาตูเย็น 75 
12 1108-1304 งานบํารงุรกัษาเครื่องปรับอากาศในอาคารสํานักงาน 90 
13 1108-1305 งานซอมวงจรไฟฟาและเครื่องทําความเย็นและปรับ

อากาศขนาดเล็ก 
90 

14 1108-1306 งานซอมวงจรไฟฟาเครือ่งปรับอากาศระบบ 3เฟส 90 
15 1108-1307 งานเปลี่ยนสารทําความเย็นในเครื่องปรับอากาศตาม

มาตรฐานองคการสหประชาชาติ 
90 

รวม 15 หลักสูตร 
 



 
 

สาขาวิชาชางเครื่องทําความเย็น 
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สาขาวิชาชางเครื่องทําความเย็น 

 
หลักสูตรวิชาชีพระยะส้ัน ประเภทวิชาอุตสาหกรรม 

สาขาวิชาชางเครื่องทําความเย็นและปรับอากาศ กลุมวิชางานเครื่องทําความเย็น 

1108-1101 งานเปลี่ยนยางตูเยน็ 12 ช่ัวโมง 

สมรรถนะของหลักสูตร 

1. แสดงความรูเกี่ยวกับรูปแบบยางและรูปแบบบานประตูตูเย็น 
2. เปลี่ยนยางตูเย็นแตละชนิดตามรปูแบบ 

คําอธิบายของหลักสูตร 

 ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน รูปแบบยาง รูปแบบบานประตู การใช
เครื่องมือ วัสดุอุปกรณถอดประกอบบานประตู เปลี่ยนยางบานประตูตูเย็น ประมาณการการเปลี่ยนยาง
บานประตูตูเย็นและการประกอบอาชีพอิสระ 

เน้ือหาสาระ 
 

หนวยท่ี ชื่อหนวย-หัวขอการฝกอบรม 

1 ชนิดยางและรปูแบบบานประตูตูเย็น 
1. รูปแบบบานประตู 
2. ชนิดยางตูเย็น 
3. ชนิดยางตูแช 

2 เครื่องมือ วัสดุ อุปกรณ ประกอบยางตูเย็น 
1. เครื่องตัดและประกอบยาง 
2. วัสดุประกอบยาง 
3. อุปกรณประกอบยาง 

3 เปลี่ยนยางประตูตูเย็นแตละชนิด 
1. การวัดขนาดและชนิดของยาง 
2. การเขามมุยางและประกอบมุมยาง 
3. ประกอบยางกับบานประตู 
4. ปรับระดับบานประตู 
5. ตรวจสอบประสิทธิภาพ 

4 การประกอบอาชีพชางเปลี่ยนยางตูเย็น 
1. การประมาณราคาคาบริการเปลี่ยนยางตูเย็น 
2. จรรยาบรรณวิชาชีพชาง 
3. แนวทางการประกอบธุรกิจชางเปลี่ยนยางตูเย็น 

 



 
 
 

สาขาวิชาชางเครื่องทําความเย็น 

การวัดและประเมินผล 

ท่ี แนวทางการประเมิน เครื่องมือประเมิน เกณฑการประเมิน 
1 
2 

ตรวจสอบกระบวนการปฏิบัติงาน 
ตรวจสอบผลงาน 

แบบประเมินการปฏิบัติงาน 
แบบประเมินผลงาน 

60 
40 

รวม 100 

เครื่องมือ วัสดุ อุปกรณ 

1. คอมพิวเตอรพกพาสวนบุคคล (โนตบุค)       
2. เครื่องฉายภาพวีดีโอโปรเจคเตอร        
3. ชุดฝกตูเย็น          
4. ชุดเครื่องมอืชาง         
5. เตาขดลวดไฟฟา         
6. บล็อกตัดขอบยางตูเย็น         
7. คีมตัดมุมยาง          
8. เกรียงแสตนแลสปาดยาง        
9. กรรไกรตัดยาง          
10. สวานไฟฟา           
11. คีมยํ้ารีเวท           
12. ลูกรเีวทขนาดตางๆ          
13. สกรู            

เอกสารประกอบการฝกอบรมและแหลงเรยีนรู 

ท่ี รายการ 
1 
 

เอกสารประกอบการฝกอบรม 
- ใบความรู 
- ใบงาน 

2 
 

แหลงเรียนรู 
- ศึกษาดูงาน 
- วีดีโอ สื่อการสอน 

พ้ืนความรูและคุณสมบัติผูเขารับการฝกอบรม 

 อายุไมนอยกวา 15 ปบริบูรณ 
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สาขาวิชาชางเครื่องทําความเย็น 

 
หลักสูตรวิชาชีพระยะส้ัน ประเภทวิชาอุตสาหกรรม 

สาขาวิชาชางเครื่องทําความเย็นและปรับอากาศ กลุมวิชางานเครื่องทําความเย็น 

1108-1102 งานซอมวงจรไฟฟาเครือ่งปรบัอากาศขนาดเลก็  30 ช่ัวโมง 

สมรรถนะของหลักสูตร 

1. แสดงความรูเกี่ยวกับหลกัการทํางานของเครื่องปรับอากาศขนาดเล็ก 
2. ตรวจและซอมวงจรไฟฟาเครือ่งปรับอากาศขนาดเลก็ 

คําอธิบายของหลักสูตร 

 ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน ไฟฟาเบื้องตน สวนประกอบ หลักการ
ทํางานของเครื่องปรับอากาศขนาดเล็กการใชเครื่องมือ วัสดุอุปกรณ เครื่องมือวัด การตรวจสอบระบบ 
ถอดประกอบช้ินสวน ตรวจเช็คอุปกรณวงจรไฟฟา แกไขขอขัดของ และประมาณการคาบริการซอม
วงจรไฟฟาเครื่องปรับอากาศขนาดเล็ก 

เน้ือหาสาระ 
 

หนวยท่ี ชื่อหนวย-หัวขอการฝกอบรม 

1 ไฟฟาเบื้องตน 
1. ความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน 
2. หนวยวัดไฟฟา 
3. วงจรไฟฟา 

2 หลักการทํางานของเครื่องปรับอากาศขนาดเล็ก 
1. หลักการทํางานของอปุกรณหลักเครื่องทําความเย็น 
2. หลักการทํางานของอปุกรณชวย 

3 เครื่องมือวัดไฟฟา 
1. มัลติมเิตอร 
2. แคลมป–ออนมิเตอร 
3. ไขควงทดสอบไฟฟา 

4 วงจรไฟฟาเครื่องปรับอากาศขนาดเล็ก 
1. วงจรควบคุม 
2. วงจรไฟฟา PSC 
3. วงจรไฟฟา CSR  

5. การแกไขขอขัดของ 
1. การตรวจเช็คอุปกรณ 
2. การวิเคราะหหาสาเหตุ 
3. แกไขขอขัดของ  



 
 
 

สาขาวิชาชางเครื่องทําความเย็น 

หนวยท่ี ชื่อหนวย-หัวขอการฝกอบรม 

6. การประกอบอาชีพชางซอมวงจรไฟฟาเครื่องปรับอากาศขนาดเล็ก 
1. การประมาณราคาคาบริการซอมวงจรไฟฟาเครื่องปรบัอากาศขนาดเล็ก 
2. จรรยาบรรณวิชาชีพ  
3. แนวทางการประกอบธุรกิจชางซอมวงจรไฟฟาเครื่องปรับอากาศขนาดเล็ก 

การวัดและประเมินผล 

ท่ี แนวทางการประเมิน เครื่องมือประเมิน เกณฑการประเมิน 
1 
2 

ตรวจสอบกระบวนการปฏิบัติงาน 
ตรวจสอบผลงาน 

แบบประเมินการปฏิบัติงาน 
แบบประเมินผลงาน 

60 
40 

รวม 100 

เครื่องมือ วัสดุ อุปกรณ 

1. คอมพิวเตอรพกพาสวนบุคคล (โนตบุค)      
2. เครื่องฉายภาพวีดีโอโปรเจคเตอร 
3. ชุดฝกเครือ่งปรับอากาศขนาดเลก็     
4. แคลมป – ออนมิเตอรแบบตัวเลข      
5. แคลมป – ออนมิเตอรแบบเข็ม       
6. มัลติมเิตอรแบบตัวเลข       
7. มัลติมเิตอรแบบเข็ม      
8. เครื่องมือชางพื้นฐาน       
9. คีมยํ้าสายไฟฟา       
10. หัวแรงบัดกรีพรอมตะกั่ว         

เอกสารประกอบการฝกอบรมและแหลงเรยีนรู 

ท่ี รายการ 
1 
 

เอกสารประกอบการฝกอบรม 
- ใบความรู 
- ใบงาน 

2 
 

แหลงเรียนรู 
- ศึกษาดูงาน 
- วีดีโอ สื่อการสอน 

พ้ืนความรูและคุณสมบัติผูเขารับการฝกอบรม 

 อายุไมนอยกวา 15 ปบริบูรณ 
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สาขาวิชาชางเครื่องทําความเย็น 

 
หลักสูตรวิชาชีพระยะส้ัน ประเภทวิชาอุตสาหกรรม 

สาขาวิชาชางเครื่องทําความเย็นและปรับอากาศ กลุมวิชางานเครื่องทําความเย็น 

1108-1103 งานตดิตัง้เครือ่งปรับอากาศแบบตดิผนัง 30 ช่ัวโมง 

สมรรถนะของหลักสูตร 

1. แสดงความรูเกี่ยวกับหลกัการทํางานของเครื่องปรับอากาศแบบติดผนัง 
2. ติดต้ังเครื่องปรับอากาศแบบติดผนังตามรายละเอียดและแบบที่กําหนด 

คําอธิบายของหลักสูตร 

 ศึกษาและปฏิบั ติเกี่ยวกับความปลอดภัยในการปฏิบั ติงาน ไฟฟาเบื้องตน สวนประกอบ                
หลักการทํางานของเครื่องปรับอากาศแบบติดผนัง การใชเครื่องมือ วัสดุอุปกรณ เครื่องมือวัดไฟฟา  
งานทอ การทําสุญญากาศ การชารจนํ้ายา การติดต้ังเครื่องปรับอากาศ ประมาณการการติดต้ัง
เครื่องปรับอากาศแบบติดผนัง และการประกอบอาชีพอิสระ 

เน้ือหาสาระ 
 

หนวยท่ี ชื่อหนวย-หัวขอการฝกอบรม 

1 ไฟฟาเบื้องตน 

1. ความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน 
2. ชนิด ขนาด และพิกัดกระแสของสายไฟฟา 
3. หนวยวัดไฟฟา 
4. วงจรไฟฟา 
5. อุปกรณปองกันไฟฟา 

2 เครื่องมือ วัสดุ อุปกรณ ในงานติดต้ังเครื่องปรบัอากาศแบบติดผนัง 
1. มัลติมเิตอร 
2. แคลมป – ออนมิเตอร 
3. เกจแมนิโฟลด 
4. เครื่องมือชางเครื่องทําความเย็น 
5. เครื่องมือชางพื้นฐาน 

3 ปฏิบัติงานทอสารทําความเย็นเครื่องปรบัอากาศแบบติดผนัง 
1. ชนิดและขนาดทอทองแดง 
2. การคลีทอ 
3. การตัดทอ 
4. การบานทอ 
5. การดัดทอ 



 
 
 

สาขาวิชาชางเครื่องทําความเย็น 

หนวยท่ี ชื่อหนวย-หัวขอการฝกอบรม 

4 ติดต้ังเครื่องปรับอากาศแบบติดผนัง 
1. คํานวณหาขนาดเครื่องปรับอากาศและการกําหนดพื้นที่ติดต้ัง 
2. ศึกษาคูมือการติดต้ัง 
3. ข้ันตอนการติดต้ังตามมาตรฐานผูผลิต 
4. การทําสุญญากาศ 
5. การตรวจเช็คและทดสอบการทํางานของเครื่องปรับอากาศ 

5 การประกอบอาชีพชางติดต้ังเครื่องปรับอากาศแบบติดผนัง  
1. การประมาณราคาคาบริการติดต้ังเครื่องปรบัอากาศแบบติดผนัง 
2. จรรยาบรรณวิชาชีพ 
3. แนวทางการประกอบธุรกิจชางติดต้ังเครื่องปรับอากาศแบบติดผนัง 

การวัดและประเมินผล 

ท่ี แนวทางการประเมิน เครื่องมือประเมิน เกณฑการประเมิน 
1 
2 

ตรวจสอบกระบวนการปฏิบัติงาน 
ตรวจสอบผลงาน 

แบบประเมินการปฏิบัติงาน 
แบบประเมินผลงาน 

60 
40 

รวม 100 

เครื่องมือ วัสดุ อุปกรณ 

1. คอมพิวเตอรพกพาสวนบุคคล (โนตบุค)       

2. เครื่องฉายภาพวีดีโอโปรเจคเตอร        

3. ชุดสาธิตเครื่องปรบัอากาศแบบแยกสวน       
4. ชุดฝกเครือ่งปรับอากาศแบบแยกสวน       
5. แคลมป – ออนมิเตอรแบบเข็ม         
6. แคลมป – ออนมิเตอรแบบตัวเลข        
7. มัลติมเิตอรแบบตัวเลข          

8. มัลติมเิตอรแบบเข็ม          

9. เครื่องทําสญุญากาศ          
10. Charging Station         
11. แมนิโฟลดเกจ          
12. สวานไฟฟามือถือขนาด ½ น้ิว        
13. ปากกาจบัโลหะ ขนาด 5 น้ิว        
14. เครื่องมือชางเครื่องปรบัอากาศ         
15. เครื่องมือชางพื้นฐาน          
16. ชุดอุปกรณเช่ือมแกสแบบเคลื่อนที ่
17. สวานไฟฟาแบบ Rotary         
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สาขาวิชาชางเครื่องทําความเย็น 

เอกสารประกอบการฝกอบรมและแหลงเรยีนรู 

ท่ี รายการ 
1 
 

เอกสารประกอบการฝกอบรม 
- ใบความรู 
- ใบงาน 

2 
 

แหลงเรียนรู 
- ศึกษาดูงาน 
- วีดีโอ สื่อการสอน 

พ้ืนความรูและคุณสมบัติผูเขารับการฝกอบรม 

 อายุไมนอยกวา 15 ปบริบูรณ 



 
 

สาขาวิชาชางเครื่องทําความเย็น 
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สาขาวิชาชางเครื่องทําความเย็น 

 
หลักสูตรวิชาชีพระยะส้ัน ประเภทวิชาอุตสาหกรรม 

สาขาวิชาชางเครื่องทําความเย็นและปรับอากาศ กลุมวิชางานเครื่องทําความเย็น 

1108-1104 งานลางเครื่องปรับอากาศขนาดเลก็ 30 ช่ัวโมง 

สมรรถนะของหลักสูตร 

1. แสดงความรูเกี่ยวกับสวนประกอบของเครื่องปรับอากาศขนาดเล็ก 
2. ถอดประกอบช้ินสวนเครื่องปรบัอากาศขนาดเล็ก 
3. ลางเครื่องปรบัอากาศขนาดเล็กไมเกิน 24,000 บีทียู 

คําอธิบายของหลักสูตร 

 ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน ไฟฟาเบื้องตน สวนประกอบ หลักการ
ทํางานของเครื่องปรับอากาศ การใชเครื่องมือ วัสดุอุปกรณ เครื่องมือวัด  การตรวจสอบระบบ        
ถอดประกอบช้ินสวน ลางเครื่องปรับอากาศขนาดเล็ก ประมาณการคาบริการลางเครื่องปรับอากาศและ
การประกอบอาชีพอิสระ 

เน้ือหาสาระ 
 

หนวยท่ี ชื่อหนวย-หัวขอการฝกอบรม 

1 ไฟฟาเบื้องตน 
1. ความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน 
2. หนวยวัดไฟฟา 
3. วงจรไฟฟาเครื่องปรับอากาศ 

2 หลักการทําความเย็น 
1. วัฏจักรการทําความเย็น 
2. คอยลเย็น (FAN COIL UNIT) 
3. คอยลรอน (CONDENSING UNIT) 

3 เครื่องมือวัด 
1. แคลมป – ออนมิเตอร 
2. เกจแมนิโฟลด 
3. มัลติมเิตอร 
4. ไขควงเช็คไฟ 

4 การถอดประกอบเครื่องปรบัอากาศแบบติดผนังและแบบต้ังแขวน 
1. การถอดประกอบคอยลเย็น (FAN COIL UNIT) 
2. การถอดประกอบคอยลรอน (CONDENSING UNIT) 
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สาขาวิชาชางเครื่องทําความเย็น 

หนวยท่ี ชื่อหนวย-หัวขอการฝกอบรม 

5 ลางทําความสะอาดเครื่องปรบัอากาศ 
1. สาธิตการลางเครือ่งปรบัอากาศแบบติดผนังและแบบต้ังแขวน 
2. ลางคอยลเย็น (FAN COIL UNIT) 
3. ลางพัดลมเปาลมเย็น 
4. ลางช้ินสวนประกอบคอยลเย็น 
5. ลางคอยลรอน (CONDENSING UNIT) 
6. ลางพัดลมระบายความรอน 
7. ตรวจสอบระบบการทํางานของเครื่องปรับอากาศ 

6 การประกอบอาชีพลางเครื่องปรบัอากาศ 
1. การประมาณราคาคาบริการลางเครื่องปรบัอากาศ 
2. จรรยาบรรณวิชาชีพชาง 
3. แนวทางการประกอบธุรกิจชางลางเครื่องปรับอากาศ 

การวัดและประเมินผล 

ท่ี แนวทางการประเมิน เครื่องมือประเมิน 
เกณฑการ
ประเมิน 

1 
2 

ตรวจสอบกระบวนการปฏิบัติงาน 
ตรวจสอบผลงาน 

แบบประเมินการปฏิบัติงาน 
แบบประเมินผลงาน 

60 
40 

รวม 100 

เครื่องมือ วัสดุ อุปกรณ 

1. คอมพิวเตอรพกพาสวนบุคคล (โนตบุค)      
2. เครื่องฉายภาพวีดีโอโปรเจคเตอร       
3. ชุดฝกเครือ่งปรับอากาศแบบแยกสวนชนิดติดผนัง      
4. ชุดฝกเครือ่งปรับอากาศแบบแยกสวนชนิดต้ังแขวน     
5. แคลมป – ออนมิเตอรแบบตัวเลข       
6. แมนิโฟลดเกจ         
7. มัลติมิเตอรแบบตัวเลข         
8. ไขควงเช็คไฟ          
9. ปมนํ้าแรงดันสงู          
10. โบเออร        
11. บันได          
12. เครื่องมือชางพื้นฐาน      
13. ผาใบลางแอร         
14. นํ้ายาลางฟลคอยล         
15. นํ้ายาลางจาน แปรงขนออน        
16. ผาไมโครไฟเบอร         
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สาขาวิชาชางเครื่องทําความเย็น 

เอกสารประกอบการฝกอบรมและแหลงเรยีนรู 

ท่ี รายการ 
1 
 

เอกสารประกอบการฝกอบรม 
- ใบความรู 
- ใบงาน 

2 
 

แหลงเรียนรู 
- ศึกษาดูงาน 
- วีดีโอ สื่อการสอน 
- เครื่องปรบัอากาศตามอาคารในสถานศึกษา 

พ้ืนความรูและคุณสมบัติผูเขารับการฝกอบรม 

 อายุไมนอยกวา 15 ปบริบูรณ 
 



 
 

สาขาวิชาชางเครื่องทําความเย็น 



459 

 

สาขาวิชาชางเครื่องทําความเย็น 

 
หลักสูตรวิชาชีพระยะส้ัน ประเภทวิชาอุตสาหกรรม 

สาขาวิชาชางเครื่องทําความเย็นและปรับอากาศ กลุมวิชางานเครื่องทําความเย็น 

1108-1105 งานซอมวงจรไฟฟาตูเย็นโนฟรอส 30 ช่ัวโมง 

สมรรถนะของหลักสูตร 

1. แสดงความรูเกี่ยวกับหลกัการทํางานตูเย็นโนฟรอส 
2. ซอมวงจรไฟฟาตูเย็นโนฟรอส 

คําอธิบายของหลักสูตร 

 ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน ไฟฟาเบื้องตน สวนประกอบ หลักการ
ทํางานของตูเย็นโนฟรอส การใชเครื่องมือ วัสดุอุปกรณ เครื่องมือวัด การตรวจสอบระบบ ถอดประกอบ
ช้ินสวน ตรวจเช็คอุปกรณวงจรไฟฟา แกไขขอขัดของ ประมาณการคาบริการซอมวงจรไฟฟาตูเย็นโนฟ
รอสและการประกอบอาชีพอิสระ 

เน้ือหาสาระ 
 

หนวยท่ี ชื่อหนวย-หัวขอการฝกอบรม 

1 ไฟฟาเบื้องตน 
1. ความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน 
2. หนวยวัดไฟฟา 
3. วงจรไฟฟา 

2 วัฎจักรการทําความเย็น 
1. หลักการทํางานของอปุกรณหลักเครื่องทําความเย็น 
2. หลักการทํางานของอปุกรณชวย 

3 เครื่องมือวัดไฟฟา 
1. แคลมป – ออนมิเตอร 
2. มัลติมเิตอร 
3. ไขควงทดสอบไฟฟา 

4 วงจรไฟฟาตูเย็นโนฟรอส 
1. วงจรสตารทคอมเพรสเซอร 
2. วงจรระบบควบคุม 
3. วงจรละลายนํ้าแข็ง 
4. วงจรหมุนเวียนอากาศ 
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สาขาวิชาชางเครื่องทําความเย็น 

หนวยท่ี ชื่อหนวย-หัวขอการฝกอบรม 

5 การแกไขขอขัดของ 
1. การตรวจเช็คอุปกรณวงจรไฟฟาตูเย็นโนฟรอส 
2. วิเคราะหสาเหตุ 
3. การแขไขสาเหตุขอขัดของ 

6 การประกอบอาชีพชางซอมวงจรไฟฟาตูเย็นโนฟรอส 
1. การประมาณราคาคาบริการซอมวงจรไฟฟาตูเย็นโนฟรอส 
2. จรรยาบรรณวิชาชีพ 
3. แนวทางการประกอบธุรกิจชางซอมวงจรไฟฟาตูเย็นโนฟรอส 

การวัดและประเมินผล 

ท่ี แนวทางการประเมิน เครื่องมือประเมิน เกณฑการประเมิน 
1 
2 

ตรวจสอบกระบวนการปฏิบัติงาน 
ตรวจสอบผลงาน 

แบบประเมินการปฏิบัติงาน 
แบบประเมินผลงาน 

60 
40 

รวม 100 

เครื่องมือ วัสดุ อุปกรณ 

1. คอมพิวเตอรพกพาสวนบุคคล (โนตบุค)      

2. เครื่องฉายภาพวีดีโอโปรเจคเตอร       

3. ชุดฝกตูเย็นโนฟรอส        
4. แคลมป – ออนมิเตอรแบบเข็ม        
5. แคลมป – ออนมิเตอรแบบตัวเลข       
6. มัลติมเิตอรแบบตัวเลข         

7. มัลติมเิตอรแบบเข็ม         

8. เครื่องมือชางพื้นฐาน         

เอกสารประกอบการฝกอบรมและแหลงเรยีนรู 

ท่ี รายการ 
1 
 

เอกสารประกอบการฝกอบรม 
- ใบความรู 
- ใบงาน 

2 
 

แหลงเรียนรู 
- ศึกษาดูงาน 
- วีดีโอ สื่อการสอน 

พ้ืนความรูและคุณสมบัติผูเขารับการฝกอบรม 

 อายุไมนอยกวา 15 ปบริบูรณ 
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สาขาวิชาชางเครื่องทําความเย็น 

 
หลักสูตรวิชาชีพระยะส้ัน ประเภทวิชาอุตสาหกรรม 

สาขาวิชาชางเคร่ืองทําความเย็นและปรับอากาศ กลุมวิชางานเครื่องทําความเย็น 
1108-1106 งานตดิตัง้เครือ่งปรับอากาศแบบตดิผนัง 30 ช่ัวโมง 

สมรรถนะของหลักสูตร 

1. แสดงความรูเกี่ยวกับหลกัการทํางานของเครื่องปรับอากาศแบบติดผนัง 
2. เขียนวงจรนํ้ายาและวงจรไฟฟาของเครือ่งปรบัอากาศแบบติดผนัง 
3. ติดต้ังสวนประกอบและอุปกรณเครือ่งปรบัอากาศแบบติดผนัง 

คําอธิบายของหลักสูตร 

 ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับความปลอดภัยในการปฏิบัติงานไฟฟาเบื้องตน สวนประกอบ หลักการ
ทํางานของเครื่องปรับอากาศแบบติดผนัง การใชเครื่องมือ วัสดุอุปกรณ เครื่องมือวัดไฟฟา งานทอ การ
ทําสุญญากาศ การชารจนํ้ายา การติดต้ังเครื่องปรบัอากาศ ประมาณการติดต้ังเครื่องปรบัอากาศแบบติด
ผนัง 

เน้ือหาสาระ 

หนวยท่ี ชื่อหนวย-หัวขอการฝกอบรม 

1 ไฟฟาเบื้องตน 
1. ความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน 
2. ชนิด ขนาด และพิกัดกระแสของสายไฟฟา 
3. หนวยวัดไฟฟา 
4. วงจรไฟฟา 
5. อุปกรณปองกันไฟฟา 

2 เครื่องมือ  วัสดุ  อุปกรณ  ในงานติดต้ังเครือ่งปรับอากาศแบบอินเวอรเตอร 
1. มัลติมิเตอร 
2. แคลมป-ออนมิเตอร  

3 ปฏิบัติงานทอสารทําความเย็นเครื่องปรับอากาศแบบติดผนัง 
1. ชนิดและขนาดทอทองแดง 
2. การคลี่ทอ 
3. การตัดทอ 
4. การบานทอ 
5. การดัดทอ 
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สาขาวิชาชางเครื่องทําความเย็น 

หนวยท่ี ชื่อหนวย-หัวขอการฝกอบรม 

4 ติดต้ังเครื่องปรับอากาศแบบติดผนัง 
1. คํานวณหาขนาดเครื่องปรบัอากาศและการกําหนดพื้นที่ติดต้ัง 
2. ศึกษาคูมือการติดต้ัง 
3. ข้ันตอนการติดต้ังตามมาตรฐานผูผลิต 
4. การทําสุญญากาศ 
5. การตรวจเช็คและทดสอบการทํางานของเครื่องปรับอากาศ 

5 การประกอบอาชีพชางติดต้ังเครื่องปรับอากาศแบบติดผนัง 
1. การประมาณราคาคาบริการติดต้ังเครื่องปรบัอากาศแบบติดผนัง 
2. จรรยาบรรณวิชาชีพ 
3. แนวทางการประกอบธุรกิจชางติดต้ังเครื่องปรับอากาศแบบติดผนัง 

การวัดและประเมินผล 

ท่ี แนวทางการประเมิน เครื่องมือประเมิน เกณฑการประเมิน 
1 
 
2 
3 

ทดสอบความรูกอนและหลงัการฝกอบรม 
ตรวจสอบกระบวนการปฏิบัติงาน 
ตรวจสอบผลงาน 

แบบทดสอบ/แบบสัมภาษณ 
 
แบบประเมินการปฏิบัติงาน 
แบบประเมินผลงาน 

10 
 

40 
50 

รวม 100 
เครื่องมือ วัสดุ อุปกรณ   

4. คอมพิวเตอรพกพาสวนบุคคล (โนตบุค)       

5. เครื่องฉายภาพวีดีโอโปรเจคเตอร        

6. ชุดสาธิตเครื่องปรบัอากาศแบบอินเวอรเตอร      
7. ชุดฝกเครือ่งปรับอากาศแบบอินเวอรเตอร       
8. แคลมป – ออนมิเตอรแบบเข็ม          
9. แคลมป – ออนมิเตอรแบบตัวเลข        
10. มัลติมเิตอรแบบตัวเลข          

11. มัลติมเิตอรแบบเข็ม          

12. เครื่องทําสญุญากาศ           
13. Charging  Station         
14. แมนิโฟลดเกจ          
15. สวานไฟฟามือถือขนาด ½ น้ิว        
16. ปากกาจบัโลหะ ขนาด 5 น้ิว        
17. เครื่องมือชางเครื่องปรบัอากาศ          
18. เครื่องมือชางพื้นฐาน           
19. สวานไฟฟาแบบ Rotary         
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สาขาวิชาชางเครื่องทําความเย็น 

เอกสารประกอบการฝกอบรมและแหลงเรยีนรู 

ท่ี รายการ 
1 
 

เอกสารประกอบการฝกอบรม 
- ใบความรู 
- ใบงาน 
- เว็บไซตการซอมรถจกัรยานยนตหัวฉีด 

2 แหลงเรียนรู 
- ศึกษาดูงาน 
- วีดีโอ สื่อการสอน 

พ้ืนความรูและคุณสมบัติผูเขารับการฝกอบรม 

    อายุไมนอยกวา 15 ปบริบูรณ 



 
 

สาขาวิชาชางเครื่องทําความเย็น 
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สาขาวิชาชางเครื่องทําความเย็น 

 
หลักสูตรวิชาชีพระยะส้ัน ประเภทวิชาอุตสาหกรรม 

สาขาวิชาชางเครื่องทําความเย็นและปรับอากาศ กลุมวิชางานเครื่องทําความเย็น 

1108-1107 งานตดิตัง้เครือ่งปรับอากาศแบบอินเวอรเตอร 30 ช่ัวโมง 

สมรรถนะของหลักสูตร 

1. แสดงความรูเกี่ยวกับหลกัการทํางานของเครื่องปรับอากาศแบบอินเวอรเตอร 
2. ติดต้ังเครื่องปรับอากาศแบบอินเวอรเตอรตามรายละเอียดและแบบที่กําหนด 
3. ประมาณการติดต้ังเครื่องปรับอากาศแบบอินเวอรเตอร 

คําอธิบายของหลักสูตร 

  ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน การปฐมพยาบาล สวนประกอบ 
หลักการทํางานของเครื่องปรับอากาศแบบอินเวอรเตอร การใชเครื่องมือ วัสดุอุปกรณ เครื่องมือวัด
ไฟฟา งานทอ การทําสุญญากาศ  การชารจนํ้ายา  การติดต้ังเครือ่งปรับอากาศ ประมาณราคาการติดต้ัง
เครื่องปรับอากาศแบบอินเวอรเตอรและการประกอบอาชีพอิสระ 

เน้ือหาสาระ 

หนวยท่ี ชื่อหนวย-หัวขอการฝกอบรม 

1 ไฟฟาเบื้องตน 

1. ความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน 
2. ชนิด  ขนาด  และพิกัดกระแสของสายไฟฟา 
3. หนวยวัดไฟฟา 
4. วงจรไฟฟา 
5. อุปกรณปองกันไฟฟา 

2 เครื่องมือ  วัสดุ  อุปกรณ  ในงานติดต้ังเครือ่งปรับอากาศแบบอินเวอรเตอร 
1. มัลติมเิตอร 
2. แคลมป – ออนมิเตอร 
3. เกจแมนิโฟลด 
4. เครื่องมือชางเครื่องทําความเย็น 
5. เครื่องมือชางพื้นฐาน 

3 ปฏิบัติงานทอสารทําความเย็นเครื่องปรบัอากาศแบบอินเวอรเตอร 
1. ชนิดและขนาดทอทองแดง 
2. การคลีท่อ 
3. การตัดทอ 
4. การบานทอ 
5. การดัดทอ 
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สาขาวิชาชางเครื่องทําความเย็น 

หนวยท่ี ชื่อหนวย-หัวขอการฝกอบรม 

4 ติดต้ังเครื่องปรับอากาศแบบอินเวอรเตอร 
1. คํานวณหาขนาดเครื่องปรับอากาศและการกําหนดพื้นที่ติดต้ัง 
2. ศึกษาคูมือการติดต้ัง 
3. ข้ันตอนการติดต้ังตามมาตรฐานผูผลิต 
4. การทําสุญญากาศ 
5. การตรวจเช็คและทดสอบการทํางานของเครื่องปรบัอากาศ 

5 การประกอบอาชีพชางติดต้ังเครื่องปรับอากาศแบบอินเวอรเตอร 
1. การประมาณราคาคาบริการติดต้ังเครื่องปรบัอากาศแบบอินเวอรเตอร 
2. จรรยาบรรณวิชาชีพ 
3. แนวทางการประกอบธุรกิจชางติดต้ังเครื่องปรับอากาศแบบอินเวอรเตอร 

การวัดและประเมินผล 

ท่ี แนวทางการประเมิน เครือ่งมือประเมิน เกณฑการประเมิน 
1 
2 
3 

ทดสอบความรูกอนการฝกอบรม 
ตรวจสอบกระบวนการปฏิบัติงาน 
ตรวจสอบผลงาน 

แบบทดสอบ 
แบบประเมินการปฏิบัติงาน 
แบบประเมินผลงาน 

10 
50 
40 

รวม 100 

เครื่องมือ วัสดุ อุปกรณ 

1. คอมพิวเตอรพกพาสวนบุคคล (โนตบุค)       
2. เครื่องฉายภาพวีดีโอโปรเจคเตอร        
3. ชุดสาธิตเครื่องปรบัอากาศแบบอินเวอรเตอร 
4. ชุดฝกเครือ่งปรับอากาศแบบอินเวอรเตอร       
5. แคลมป – ออนมิเตอรแบบเข็ม          
6. แคลมป – ออนมิเตอรแบบตัวเลข        
7. มัลติมเิตอรแบบตัวเลข          
8. มัลติมเิตอรแบบเข็ม          
9. เครื่องทําสญุญากาศ           
10. Charging  Station         
11. แมนิโฟลดเกจ          
12. สวานไฟฟามือถือขนาด ½ น้ิว        
13. ปากกาจบัโลหะ ขนาด 5 น้ิว        
14. เครื่องมือชางเครื่องปรบัอากาศ          
15. เครื่องมือชางพื้นฐาน     
16. สวานไฟฟาแบบ Rotary         
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สาขาวิชาชางเครื่องทําความเย็น 

เอกสารประกอบการฝกอบรมและแหลงเรยีนรู 

ท่ี รายการ 

1 

 

เอกสารประกอบการฝกอบรม 

- ใบความรู 
- ใบงาน 

2 

 

แหลงเรียนรู 

- ศึกษาดูงาน 
- วีดีโอ  สื่อการสอน 

พ้ืนความรูและคุณสมบัติผูเขารับการฝกอบรม 

 อายุไมนอยกวา  15  ปบริบูรณ 

 



 
 

สาขาวิชาชางเครื่องทําความเย็น 
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สาขาวิชาชางเครื่องทําความเย็น 

 
หลักสูตรวิชาชีพระยะส้ัน ประเภทวิชาอุตสาหกรรม 

สาขาวิชาชางเครื่องทําความเย็นและปรับอากาศ กลุมวิชางานเครื่องทําความเย็น 

1108-1108 งานเปลี่ยนสารทําความเย็นเครื่องของเครือ่งทําความ
เย็นเพือ่การประหยดัพลังงาน 

30 ช่ัวโมง 

สมรรถนะของหลักสูตร 

1. แสดงความรูเกี่ยวกับการเปลี่ยนสารทําความเย็นของเครือ่งทําความเย็น 
2. ตรวจสอบระบบวงจรไฟฟาและปริมาณการใชพลังงานไฟฟาตามหลกัการ 
3. เปลี่ยนสารทําความเย็นเพื่อการประหยัดพลงังาน 

คําอธิบายของหลักสูตร 

 ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับความปลอดภัยในการใชสารทําความเย็น ผลกระทบขอดีขอเสียของการ
เปลี่ยนถายสารทําความเย็น การบรรจุสารทําความเย็นของเครื่องทําความเย็นเพื่อมุงเนนการประหยัด
พลังงานและการประกอบอาชีพอิสระ 

เน้ือหาสาระ 

หนวยท่ี ชื่อหนวย-หัวขอการฝกอบรม 

1 ความปลอดภัยในการใชสารทําความเย็นเครื่องมือ วัสดุ อุปกรณ 
1. การตรวจขอมูลพื้นฐานเบื้องตน เพือ่ทําการเปลี่ยนถายสารทําความเย็น 
2. การบันทึกขอมลู เครื่องทําความเย็น และเครือ่งปรับอากาศพื้นฐาน 
3. วงจรไฟฟา หนวยวัดไฟฟา 

 

2 
 

ระบบไฟฟา ระบบวงจรสารทําความเย็น การใชเครือ่งมอืวัด 
1. อุปกรณและขอตอทางไฟฟาที่ใชกบัเครือ่งทําความเย็นที่ใชสารทําความเย็น HC 
2. อุณหภูมิและความปลอดภัยของสารทําความเย็น HC 
3. ความปลอดภัยในการใชอุปกรณในระบบ เครือ่งทําความเย็นและปรับอากาศ 

3 การดูดเกบ็สารทําความเย็น การทําสุญญากาศ การบรรจุสารทําความเย็น 
1. ดูดเก็บสารทําความเย็น CFCs  HCFCs และ HFCs ที่ทําลายบรรยากาศและ

สิ่งแวดลอม ในระบบ 
2. ใชเครื่องดูดเก็บสารทําความเย็นเพือ่ลดการทําลายช้ันบรรยากาศ และสิ่งแวดลอม 
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สาขาวิชาชางเครื่องทําความเย็น 

หนวยท่ี ชื่อหนวย-หัวขอการฝกอบรม 

4 การบริการเปลี่ยนถายสารทําความเย็น  การวิเคราะหคาทางไฟฟา 
1. บันทึกขอมลู กอนและหลังการเปลี่ยนถายสารทําความเย็น 
2. ใชเครื่องมอือุปกรณชวยในการบันทึกขอมลูเพือ่เปรียบเทียบความแตกตางกอนและ

หลงัการเปลี่ยนถายสารทําความเย็น 
3. เปลี่ยนถายสารทําความเย็น HC ในเครื่องปรับอากาศขนาดไมเกิน 16000 บีทียู/

ช่ัวโมง 
5. การประกอบอาชีพชางเปลี่ยนสารทําความเย็นของเครือ่งทําความเย็นเพื่อการประหยัด

พลังงาน 
1. การประมาณราคาคาบริการเปลี่ยนสารทําความเย็นเพื่อการประหยัดพลังงาน 
2. จรรยาบรรณวิชาชีพ 
3. แนวทางการประกอบธุรกจิเปลี่ยนสารทําความเย็นเพื่อการประหยัดพลังงาน 

การวัดและประเมินผล 

ท่ี แนวทางการประเมิน เครื่องมือประเมิน เกณฑการประเมิน 
1 
2 

ตรวจสอบกระบวนการปฏิบัติงาน 
ตรวจสอบผลงาน 

แบบประเมินการปฏิบัติงาน 
แบบประเมินผลงาน 

60 
40 

รวม 100 

เครื่องมือ วัสดุ อุปกรณ 

1. คอมพิวเตอรพกพาสวนบุคคล (โนตบุค)      
2. เครื่องฉายภาพวีดีโอโปรเจคเตอร       
3. ชุดฝกเครือ่งปรับอากาศ         
4. ชุดเครื่องมอืชาง         
5. เครื่องดูดเกบ็สารทําความเย็น       
6. เครื่องทําสญุญากาศ        
7. เกจแมนนิโฟลด         
8. เครื่องอุณหภูมิแบบแสง        
9. เครื่องช่ังสารทําความเย็น        
10. แอมมิเตอร         
11. เครื่องมือชางทั่วไป        
12. กิโลวัตติมิเตอร ขนาด 15/45  
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สาขาวิชาชางเครื่องทําความเย็น 

เอกสารประกอบการฝกอบรมและแหลงเรยีนรู 

ท่ี รายการ 
1 
 

เอกสารประกอบการฝกอบรม 
- ใบความรู 
- ใบงาน 

2 
 

แหลงเรียนรู 
- ศึกษาดูงาน 
- วีดีโอ  สื่อการสอน 

พ้ืนความรูและคุณสมบัติผูเขารับการฝกอบรม 

 อายุไมนอยกวา 15 ปบริบูรณ 

 



 
 

สาขาวิชาชางเครื่องทําความเย็น 
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สาขาวิชาชางเครื่องทําความเย็น 

 
หลักสูตรวิชาชีพระยะส้ัน ประเภทวิชาอุตสาหกรรม 

สาขาวิชาชางเครื่องทําความเย็นและปรับอากาศ กลุมวิชางานเครื่องทําความเย็น 

1108-1301 งานตดิตัง้เครือ่งปรับอากาศ 75 ช่ัวโมง 

สมรรถนะของหลักสูตร 

1. แสดงความรูเกี่ยวกับหลกัการทํางานของเครื่องปรับอากาศ 
2. เขียนวงจรนํ้ายาและวงจรไฟฟาของเครือ่งปรบัอากาศ 
3. ติดต้ังเครื่องปรับอากาศภายในอาคาร 

คําอธิบายของหลักสูตร 

  ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน การปฐมพยาบาล สวนประกอบ 

หลักการทํางานของเครื่องปรับอากาศ การใชเครื่องมือ วัสดุอุปกรณ เครื่องมือวัดไฟฟา วงจรไฟฟา งาน

ทอ การติดต้ัง การทําสุญญากาศ การชารจนํ้ายา ประมาณราคาการติดต้ังเครื่องปรับอากาศและ

ประกอบอาชีพอิสระ 

เน้ือหาสาระ 
 

หนวยท่ี ชื่อหนวย-หัวขอการฝกอบรม 

1 ไฟฟาเบื้องตน 
1. ความปลอดภัยในการปฏิบัติงานและการปฐมพยาบาล 
2. ความรูทั่วไปเกี่ยวกบัไฟฟา 
3. วงจรไฟฟา 
4. สายไฟฟา การตอสายไฟฟา 

2 หลักการทํางานของเครื่องปรับอากาศ 
1. สวนประกอบของเครื่องปรบัอากาศแบบแยกสวน  
2. คอมเพรสเซอร 
3. คอนเดนเซอร 
4. อีแวปโปเรเตอร 
5. ตัวควบคุมสารความเย็น 
6. อุปกรณชวยตาง ๆ  
7. สารความเย็น, นํ้ามันเครื่องเย็น 
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สาขาวิชาชางเครื่องทําความเย็น 

หนวยท่ี ชื่อหนวย-หัวขอการฝกอบรม 
 

3 
 

เครื่องมือวัด 
1. มัลติมเิตอร 
2. แคลมป – ออนมเิตอร 
3. เกจแมนิโฟลด 

4. การเลือกใชวัสดุ – อุปกรณ 
1. เครื่องมือชางพื้นฐาน 
2. เครื่องมือชางติดต้ังเครื่องปรับอากาศ 

5. งานทอเครื่องปรบัอากาศ 
1. ทอที่ใชในงานเครือ่งปรบัอากาศ 
2. การตัดทอ 
3. การบานทอ 
4. การขยายทอ 
5. การดัดทอ 
6. การตอทอ 
7. การใชเครื่องเช่ือมกาซ 
8. การแลนประสานทอ 

6. ติดต้ังเครื่องปรับอากาศ 
1. คํานวณหาขนาดเครื่องปรับอากาศและการกําหนดพื้นที่ติดต้ัง 
2. ระบบไฟฟาควบคุมเครื่องปรบัอากาศ 
3. ศึกษาคูมือการติดต้ัง 
4. ข้ันตอนการติดต้ังตามมาตรฐานผูผลิต 
5. การทําสุญญากาศ 
6. การตรวจเช็คและทดสอบการทํางานของเครื่องปรับอากาศ 

7. การประกอบอาชีพชางติดต้ังเครื่องปรับอากาศ  
1. การประมาณราคาคาบริการติดต้ังเครื่องปรบัอากาศ 
2. จรรยาบรรณวิชาชีพ  
3. แนวทางการประกอบธุรกิจชางติดต้ังเครื่องปรับอากาศ 

การวัดและประเมินผล 

ท่ี แนวทางการประเมิน เครื่องมือประเมิน เกณฑการประเมิน 

1 

2 

ตรวจสอบกระบวนการปฏิบัติงาน 

ตรวจสอบผลงาน 

แบบประเมินการปฏิบัติงาน 

แบบประเมินผลงาน 

60 

40 

รวม 100 
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สาขาวิชาชางเครื่องทําความเย็น 

เครื่องมือ วัสดุ อุปกรณ 

1. คอมพิวเตอรพกพาสวนบุคคล (โนตบุค) 
2. เครื่องฉายภาพวีดีโอโปรเจคเตอร 
3. ชุดสาธิตเครื่องปรบัอากาศแบบแยกสวน 
4. ชุดฝกเครือ่งปรับอากาศแบบแยกสวน 
5. มัลติมเิตอรแบบเข็ม 
6. มัลติมเิตอรแบบตัวเลข 
7. แคลมป – ออนมิเตอรแบบเข็ม 
8. แคลมป – ออนมิเตอรแบบตัวเลข 
9. เครื่องทําสญุญากาศ  
10. Charging Station 
11. แมนิโฟลดเกจ 
12. สวานไฟฟามือถือขนาด ½ น้ิว 
13. ปากกาจบัโลหะ ขนาด 5 น้ิว 
14. เครื่องมือชางเครื่องปรบัอากาศ  
15. ชุดอุปกรณเช่ือมแกสแบบเคลื่อนที ่
16. สวานไฟฟาแบบ Rotary 

เอกสารประกอบการฝกอบรมและแหลงเรยีนรู 

ท่ี รายการ 

1 

 

เอกสารประกอบการฝกอบรม 

- ใบความรู 
- ใบงาน 

2 

 

แหลงเรียนรู 

- ศึกษาดูงาน 
- วีดีโอ สื่อการสอน 
- INTERNET 
- ชุดฝก 

พ้ืนความรูและคุณสมบัติผูเขารับการฝกอบรม 

 อายุไมนอยกวา 15 ปบริบูรณ 

 

 



 

 

สาขาวิชาชางเครื่องทําความเย็น 
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สาขาวิชาชางเครื่องทําความเย็น 

 
หลักสูตรวิชาชีพระยะส้ัน ประเภทวิชาอุตสาหกรรม 

สาขาวิชาชางเครื่องทําความเย็นและปรับอากาศ กลุมวิชางานเครื่องทําความเย็น 

1108-1302 งานซอมและบํารุงรักษาเครื่องปรับอากาศ 30 ช่ัวโมง 

สมรรถนะของหลักสูตร 

1. แสดงความรูเกี่ยวกับหลกัการทํางานของเครื่องปรับอากาศ 
2. ซอมและบํารุงรักษาเครือ่งปรับอากาศ 

คําอธิบายของหลักสูตร 

  ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน การปฐมพยาบาล สวนประกอบ 
หลักการทํางานของเครื่องปรับอากาศ การใชเครื่องมือ วัสดุอุปกรณ เครื่องมือวัดไฟฟา วงจรไฟฟา
เครื่องปรับอากาศ งานทอ การทําสุญญากาศ การชารจนํ้ายา ประมาณราคาการติดต้ังเครื่องปรับอากาศ
และการประกอบอาชีพอิสระ 

เน้ือหาสาระ 

หนวยท่ี ชื่อหนวย-หัวขอการฝกอบรม 

1 ไฟฟาเบื้องตน 
1. ความปลอดภัยในการปฏิบัติงานและการปฐมพยาบาล 
2. ความรูทั่วไปเกี่ยวกบัไฟฟา 
3. วงจรไฟฟา 
4. สายไฟฟา การตอสาย 
5. เครื่องมือวัดไฟฟา 

2 เครื่องมือและวัสดุอปุกรณเครื่องปรับอากาศแบบแยกสวน 
1. สวนประกอบของเครื่องปรบัอากาศแบบแยกสวน  

1.1 คอมเพรสเซอร 
1.2 คอนเดนเซอร 
1.3 อีแวปโปเรเตอร 
1.4 ตัวควบคุมสารความเย็น 
1.5 อุปกรณชวยตาง ๆ  
1.6 สารความเย็น นํ้ามันเครื่องเย็น 

2. การใชเครื่องมือและอปุกรณในการตรวจซอมเครื่องปรับอากาศ 
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สาขาวิชาชางเครื่องทําความเย็น 

หนวยท่ี ชื่อหนวย-หัวขอการฝกอบรม 

3 งานทอเครื่องปรบัอากาศ 
1. ทอที่ใชในงานเครือ่งปรบัอากาศ 
2. การตัดทอ 
3. การบานทอ 
4. การขยายทอ 
5. การดัดทอ 
6. การตอทอ 
7. การใชเครื่องเช่ือมกาซ 
8. การแลนประสานทอ 

4. การซอมเครื่องปรบัอากาศ 
1. หลักการทํางานของเครื่องปรับอากาศแบบแยกสวน 
2. ข้ันตอนการซอมเครือ่งปรบัอากาศ 
3. วงจรไฟฟาและอปุกรณควบคุม 
4. การตรวจสอบอุปกรณระบบไฟฟาและทางกล 
5. การตรวจสอบรอยรั่วและทําสญุญากาศ 
6. การเติมสารความเย็นและปดระบบ 
7. สาเหตุและการแกไขขอขัดของ  

 

5 การลางทําความสะอาดเครือ่งปรบัอากาศ 
1. ข้ันตอนการลางเครือ่งปรบัอากาศ 
2. สาธิตการลางเครื่องปรบัอากาศแบบติดผนังและแบบต้ังแขวน 
3. ลางคอยลเย็น (FAN COIL UNIT) 
4. ลางพัดลมเปาลมเย็น 
5. ลางช้ินสวนประกอบคอยลเย็น 
6. ลางคอยลรอน (CONDENSING UNIT) 
7. ลางพัดลมระบายความรอน 
8. ตรวจสอบระบบการทํางานของเครื่องปรับอากาศ 

6 การประกอบอาชีพชางซอมและบํารุงรกัษาเครื่องปรับอากาศ 
1. การประมาณราคาคาบริการลางเครื่องปรับอากาศ 
2. จรรยาบรรณวิชาชีพ 
3. แนวทางการประกอบธุรกิจชางซอมและบํารุงรักษาเครือ่งปรับอากาศ 

การวัดและประเมินผล 

ท่ี แนวทางการประเมิน เครื่องมือประเมิน เกณฑการประเมิน 
1 
2 
3 

ทดสอบความรูกอนการฝกอบรม 
ตรวจสอบกระบวนการปฏิบัติงาน 
ตรวจสอบผลงาน 

แบบทดสอบ 
แบบประเมินการปฏิบัติงาน 
แบบประเมินผลงาน 

10 
50 
40 

รวม 100 
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สาขาวิชาชางเครื่องทําความเย็น 

เครื่องมือ วัสดุ อุปกรณ 

1. คอมพิวเตอรพกพาสวนบุคคล (โนตบุค) 
2. เครื่องฉายภาพวีดีโอโปรเจคเตอร 
3. ชุดสาธิตเครื่องปรบัอากาศแบบแยกสวน 
4. ชุดฝกเครือ่งปรับอากาศแบบแยกสวน 
5. มัลติมเิตอรแบบเข็ม 
6. มัลติมเิตอรแบบตัวเลข 
7. แคลมป – ออนมิเตอรแบบเข็ม 
8. แคลมป – ออนมิเตอรแบบตัวเลข 
9. เครื่องทําสญุญากาศ  
10. Charging Station 
11. แมนิโฟลดเกจ 
12. สวานไฟฟามือถือขนาด ½ น้ิว 
13. ปากกาจบัโลหะ ขนาด 5 น้ิว 
14. เครื่องมือชางเครื่องปรบัอากาศ  
15. ชุดอุปกรณเช่ือมแกสแบบเคลื่อนที ่
16. สวานไฟฟาแบบ Rotary 

เอกสารประกอบการฝกอบรมและแหลงเรยีนรู 

ท่ี รายการ 
1 
 

เอกสารประกอบการฝกอบรม 
- ใบความรู 
- ใบงาน 

2 
 

แหลงเรียนรู 
- ศึกษาดูงาน 
- วีดีโอ สื่อการสอน 
- เครื่องปรบัอากาศตามอาคารในสถานศึกษา 

พ้ืนความรูและคุณสมบัติผูเขารับการฝกอบรม 

 อายุไมนอยกวา 15 ปบริบูรณ 

 

 



 

 

สาขาวิชาชางเครื่องทําความเย็น 
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สาขาวิชาชางเครื่องทําความเย็น 

 
หลักสูตรวิชาชีพระยะส้ัน ประเภทวิชาอุตสาหกรรม 

สาขาวิชาชางเครื่องทําความเย็นและปรับอากาศ กลุมวิชางานเครื่องทําความเย็น 

1108-1303 งานซอมและบํารุงรักษาตูเย็น 75 ช่ัวโมง 

สมรรถนะของหลักสูตร 

1. แสดงความรูเกี่ยวกับหลกัการทํางานของตูเย็น 
2. ซอมและบํารุงรักษาตูเย็นตามหลกัการ 

คําอธิบายของหลักสูตร 

 ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน การปฐมพยาบาล สวนประกอบ 
หลักการทํางานของตูเย็น การใชเครื่องมือ วัสดุอุปกรณ เครื่องมือวัดไฟฟา วงจรไฟฟา งานทอ การทํา
สุญญากาศ การชารจนํ้ายา ประมาณราคาซอมและบํารุงรักษาตูเย็นและการประกอบอาชีพอิสระ 

เน้ือหาสาระ 

หนวยท่ี ชื่อหนวย-หัวขอการฝกอบรม 

1 ไฟฟาเบื้องตน 
1. ความปลอดภัยในการปฏิบัติงานและการปฐมพยาบาล 
2. ความรูทั่วไปเกี่ยวกบัไฟฟา 
3. วงจรไฟฟา 
4. เครื่องมือวัดไฟฟา 
5. สายไฟฟา การตอสายไฟฟา 

2 หลักการทํางานของตูเย็น 
1. สวนประกอบของตูเย็น 
2. คอมเพรสเซอร 
3. คอนเดนเซอร 
4. อีแวปโปเรเตอร 
5. ตัวควบคุมสารความเย็น 
6. อุปกรณชวยตาง ๆ  
7. สารความเย็นนํ้ามันเครือ่งเย็น 
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สาขาวิชาชางเครื่องทําความเย็น 

หนวยท่ี ชื่อหนวย-หัวขอการฝกอบรม 

3 งานทอสารทําความเย็น 
1. ทอที่ใชในงานทําความเย็น 
2. การตัดทอ 
3. การบานทอ 
4. การขยายทอ 
5. การดัดทอ 
6. การตอทอ 
7. การใชเครื่องเช่ือมกาซ 
8. การแลนประสานทอ 

4. งานซอมตูเย็น 
1. หลักการทํางานของเครื่องทําความเย็น 
2. วงจรไฟฟาและอปุกรณควบคุม 
3. การตรวจสอบอุปกรณระบบไฟฟาและทางกล 
4. การตรวจสอบรอยรั่วและทําสญุญากาศ 
5. การเติมสารความเย็นและปดระบบ 
6. สาเหตุและการแกไขขอขัดของ  

5. งานบํารงุรกัษาตูเย็น 
1. การถอดประกอบตูเย็น 
2. ลางช้ินสวนประกอบตูเย็น 
3. ลางคอยลเย็นดวยนํ้ารอน 
4. ตรวจสอบระบบการทํางานของตูเย็น 

6 การประกอบอาชีพชางซอมและบํารุงรกัษาตูเย็น 
1. การประมาณราคาคาบริการซอมและบํารงุรกัษาตูเย็น 
2. จรรยาบรรณวิชาชีพ 
3. แนวทางการประกอบธุรกิจชางซอมและบํารุงรักษาตูเย็น 

การวัดและประเมินผล 

ท่ี แนวทางการประเมิน เครื่องมือประเมิน เกณฑการประเมิน 
1 
2 
3 

ทดสอบความรูกอนการฝกอบรม 
ตรวจสอบกระบวนการปฏิบัติงาน 
ตรวจสอบผลงาน 

แบบทดสอบ/แบบสัมภาษณ 
แบบประเมินการปฏิบัติงาน 
แบบประเมินผลงาน 

10 
50 
40 

รวม 100 
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สาขาวิชาชางเครื่องทําความเย็น 

เครื่องมือ วัสดุ อุปกรณ 

1. คอมพิวเตอรพกพาสวนบุคคล (โนตบุค) 
2. เครื่องฉายภาพวีดีโอโปรเจคเตอร 
3. แผงสาธิตตูเย็น 
4. ตูเย็นระบบ Direct cool 
5. ตูเย็นระบบโนฟรอส (No frost) 
6. ชุดเครื่องมอืชางเครือ่งทําความเย็น 
7. มัลติมเิตอรแบบเข็ม 
8. มัลติมเิตอรแบบตัวเลข 
9. แคลมป – ออนมิเตอรแบบเข็ม 
10. แคลมป – ออนมิเตอรแบบตัวเลข 
11. เครื่องทําสญุญากาศ 
12. Charging Station 
13. เครื่องมือตรวจรั่ว 
14. แมนิโฟลดเกจ 
15. สวานไฟฟามือถือ 
16. ปากกาจบัโลหะ 
17. ถังนํ้ายา R - 12 

เอกสารประกอบการฝกอบรมและแหลงเรยีนรู 

ท่ี รายการ 
1 
 

เอกสารประกอบการฝกอบรม 
- ใบความรู 
- ใบงาน 

2 
 

แหลงเรียนรู 
- ศึกษาดูงาน 
- วีดีโอ สื่อการสอน 
- เครื่องปรบัอากาศตามอาคารในสถานศึกษา 

พ้ืนความรูและคุณสมบัติผูเขารับการฝกอบรม 

 อายุไมนอยกวา 15 ปบริบูรณ 
 
 



 

 

สาขาวิชาชางเครื่องทําความเยน็ 



485 

 

สาขาวิชาชางเครื่องทําความเย็น 

 
หลักสูตรวิชาชีพระยะส้ัน ประเภทวิชาอุตสาหกรรม 

สาขาวิชาชางเครื่องทําความเย็นและปรับอากาศ กลุมวิชางานเครื่องทําความเย็น 

1108-1304 งานบํารุงรักษาเครือ่งปรับอากาศในอาคารสํานกังาน 90 ช่ัวโมง 

สมรรถนะของหลักสูตร 

1. แสดงความรูเกี่ยวกับหลกัการทํางานของเครื่องปรับอากาศในอาคาร 
2. ตรวจสอบและบํารุงรักษาเครือ่งปรับอากาศตามมาตรฐานของบริษัท 

คําอธิบายของหลักสูตร 

  ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน การปฐมพยาบาล สวนประกอบ 
หลักการทํางานของเครื่องปรับอากาศวงจรสารทําความเย็นและวงจรไฟฟาของเครื่องปรับอากาศใน
อาคาร มาตรฐานของเครื่องปรับอากาศอาคารสูง การใชเครื่องมือ วัสดุอุปกรณ เครื่องมือวัดไฟฟา           
งานทอ งานซอมเปลี่ยนอุปกรณการปรับแรงดันสารทําความเย็น งานบํารุงรักษาชุด CDU , FCU 
อุปกรณหลอลื่นและกิจนิสัยและจรรยาบรรณในการประกอบอาชีพ 

เน้ือหาสาระ 

หนวยท่ี ชื่อหนวย-หัวขอการฝกอบรม 

1 ไฟฟาเบื้องตน 

1. ความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน และการปฐมพยาบาลเบื้องตน 
2. ชนิด ขนาด และพิกัดกระแสของสายไฟฟา 
3. หนวยวัดไฟฟา 
4. วงจรไฟฟา 
5. อุปกรณปองกันไฟฟา 

2 เครื่องมือ วัสดุ อุปกรณ บํารงุรักษา เครื่องปรบัอากาศในอาคาร 
1. เครื่องมือชางพื้นฐาน 
2. เครื่องมือชางไฟฟา 
3. เครื่องมือวัดไฟฟา 

3 ปฏิบัติงานตรวจสอบบันทึกขอมลู เครือ่งวัดทางไฟฟา เครื่องวัดอุณหภูมิ เครื่องวัดแรงดัน 
1. หนวยวัดแรงดัน ความดัน แรงเคลื่อน 
2. พิกัด DATA SERVICE  
3. ปฏิบัติการบันทึกขอมูล 

4. ปรับระบบ ตามมาตรฐานของบริษัทผูกําหนด 
1. ตรวจเช็ดคาตามพิกัดมาตรระบบควบคุม 
2. วิเคราะหขอมูลขอผิดพลาดทางกลและทางไฟฟา 

3. ปรับอุปกรณใหเขาสูคามาตรฐาน 
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สาขาวิชาชางเครื่องทําความเย็น 

หนวยท่ี ชื่อหนวย-หัวขอการฝกอบรม 

5. บันทึกขอมลู ตามทีบ่ริษัทผูกําหนด 
1. บันทึกขอมลูขอผิดพลาด 
2. บันทึกขอมลูการปรับแตอปุกรณระบบควบคุม 

6. งานซอมเปลี่ยนอปุกรณ ตามอายุการใชงาน 
1. ตรวจเช็คอุปกรณ 
2. วิเคราะหหาสาเหตุ 
3. ซอมเปลี่ยนอุปกรณ 

7. งานบํารงุรกัษาชุด CDU , FCU 
1. ลางทําความสะอาดชุด CDU 
2. ลางทําความสะอาดชุด FCU 
3. ตรวจสอบชุดเพลา และบูทแบริ่ง 
4. ซอมเปลี่ยนอะไหล 

8. การประกอบอาชีพชางบํารุงรักษาเครื่องปรบัอากาศในอาคารสํานักงาน 
1. การประมาณราคาคาบริการชางบํารุงรักษาเครือ่งปรบัอากาศในอาคารสํานักงาน 
2. จรรยาบรรณวิชาชีพ 
3. แนวทางการประกอบธุรกิจชางบํารงุรักษาเครื่องปรบัอากาศในอาคารสํานักงาน 

การวัดและประเมินผล 

ท่ี แนวทางการประเมิน เครื่องมือประเมิน เกณฑการประเมิน 
1 
2 
3 

ทดสอบความรูกอนการฝกอบรม 
ตรวจสอบกระบวนการปฏิบัติงาน 
ตรวจสอบผลงาน 

แบบทดสอบ 
แบบประเมินการปฏิบัติงาน 
แบบประเมินผลงาน 

10 
60 
30 

รวม 100 
 



487 

 

สาขาวิชาชางเครื่องทําความเย็น 

เครื่องมือ วัสดุ อุปกรณ 

1. คอมพิวเตอรพกพาสวนบุคคล (โนตบุค) 
2. เครื่องฉายภาพวีดีโอโปรเจคเตอร 
3. แผงสาธิตตูเย็น 
4. ตูเย็นระบบ Direct cool 
5. ตูเย็นระบบโนฟรอส (No frost) 
6. ชุดเครื่องมอืชางเครือ่งทําความเย็น 
7. มัลติมเิตอรแบบเข็ม 
8. มัลติมเิตอรแบบตัวเลข 
9. แคลมป–ออนมิเตอรแบบเข็ม 
10. แคลมป–ออนมิเตอรแบบตัวเลข 
11. เครื่องทําสญุญากาศ 
12. Charging Station 
13. เครื่องมือตรวจรั่ว 
14. แมนิโฟลดเกจ 
15. สวานไฟฟามือถือ 
16. ปากกาจบัโลหะ 
17. ถังนํ้ายา R - 12 

เอกสารประกอบการฝกอบรมและแหลงเรยีนรู 

ท่ี รายการ 
1 
 

เอกสารประกอบการฝกอบรม 
- ใบความรู 
- ใบงาน 

2 
 

แหลงเรียนรู 
- ศึกษาดูงาน 
- วีดีโอ สื่อการสอน 
- สถานประกอบการ 

พ้ืนความรูและคุณสมบัติผูเขารับการฝกอบรม 

1. อายุไมตํ่ากวา 18 ป 
2. นักศึกษาในระดับ ปวช. ทุกสาขางาน หรือหลักสูตรระยะสั้น กลุมวิชาเครื่องเย็น หรืองานที่

เกี่ยวของหรือผูมปีระสบการณการปฏิบัติงานชางเครือ่งปรับอากาศไมนอยกวา 1 ป 



 

 

สาขาวิชาชางเครื่องทําความเย็น 
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สาขาวิชาชางเครื่องทําความเย็น 

 
หลักสูตรวิชาชีพระยะส้ัน ประเภทวิชาอุตสาหกรรม 

สาขาวิชาชางเครื่องทําความเย็นและปรับอากาศ กลุมวิชางานเครื่องทําความเย็น 

1108-1305 งานซอมวงจรไฟฟาเครือ่งทําความเย็นและ 
เครื่องปรบัอากาศขนาดเล็ก  

90 ช่ัวโมง 

สมรรถนะของหลักสูตร 

1. แสดงความรูเกี่ยวกับหลกัการทํางานของเครื่องทําความเย็นและเครือ่งปรบัอากาศขนาดเลก็  
2. ตรวจสอบและแกไขวงจรไฟฟาเครือ่งทําความเย็นและเครื่องปรบัอากาศขนาดเล็ก 

คําอธิบายของหลักสูตร 

  ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน ไฟฟาเบื้องตน สวนประกอบ หลักการ
ทํางานของเครื่องทําความเย็นและเครื่องปรับอากาศขนาดเล็กการใชเครือ่งมอื วัสดุอุปกรณ เครื่องมือวัด 
การตรวจสอบระบบ ถอดประกอบช้ินสวน ตรวจเช็คอุปกรณวงจรไฟฟา แกไขขอขัดของ และประมาณ
การคาบริการเครื่องทําความเย็นและเครื่องปรับอากาศขนาดเล็ก 

เน้ือหาสาระ 
 

หนวยท่ี ชื่อหนวย-หัวขอการฝกอบรม 

1 ไฟฟาเบื้องตน 
1. ความปลอดภัยในการปฏิบัติงานและการปฐมพยาบาลเบื้องตน 
2. พื้นฐานความรูเกี่ยวกบัไฟฟา 
3. หนวยวัดไฟฟา 
4. วงจรไฟฟา 
5. สายไฟฟา การตอสายไฟฟา 

2 เครื่องมือวัดไฟฟา 
1. มัลติมเิตอร 
2. แคลมป–ออนมิเตอร 
3. ไขควงทดสอบไฟฟา 

3 พื้นฐานการทําความเย็นของตูเย็น 
1. คอมเพรสเซอร 
2. คอนเดนเซอร 
3. อีแวปโปเรเตอร 
4. ตัวควบคุมสารความเย็น 
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สาขาวิชาชางเครื่องทําความเย็น 

หนวยท่ี ชื่อหนวย-หัวขอการฝกอบรม 

4 วงจรไฟฟาเครื่องทําความเย็นและเครื่องปรบัอากาศ  
1. วงจรไฟฟา RSIR 
2. วงจรไฟฟา CSIR 
3. วงจรไฟฟา PSC 
4. วงจรไฟฟา CSR  
5. วงจรไฟฟา PTC 
6. วงจรควบคุมอุณหภูม ิ
7. วงจรควบคุมการละลายนํ้าแข็ง 
8. วงจรควบคุมการหมุนเวียนอากาศ 
9. วงจรควบคุมดวยดิจิตอล 

5. การวิเคราะหและแกไขขอขัดของ 
1. การแกไขขอขัดของเครือ่งทําความเย็น 

1.1 การตรวจเช็คอุปกรณทางไฟฟา 
1.2 การวิเคราะหหาสาเหตุ 
1.3 การแกไข 

2. การแกไขขอขัดของเครือ่งปรับอากาศ 
2.1 การตรวจเช็คอุปกรณทางไฟฟา 
2.2 การวิเคราะหหาสาเหตุ 
2.3 การแกไข 

6. การประกอบอาชีพชางซอมวงจรไฟฟาเครื่องทําความเย็นและเครื่องปรับอากาศเลก็ 
1. การประมาณราคาคาบริการซอมวงจรไฟฟาเครื่องทําความเย็นและ

เครื่องปรบัอากาศเล็ก 
2. จรรยาบรรณวิชาชีพ  
3. แนวทางการประกอบธุรกิจชางซอมวงจรไฟฟาเครื่องทําความเย็นและ

เครื่องปรบัอากาศเล็ก 

การวัดและประเมินผล 

ท่ี แนวทางการประเมิน เครื่องมือประเมิน เกณฑการประเมิน 
1 
2 
3 

ทดสอบความรูกอนการฝกอบรม 
ตรวจสอบกระบวนการปฏิบัติงาน 
ตรวจสอบผลงาน 

แบบทดสอบ 
แบบประเมินการปฏิบัติงาน 
แบบประเมินผลงาน 

10 
50 
40 

รวม 100 
 

 



491 

 

สาขาวิชาชางเครื่องทําความเย็น 

เครื่องมือ วัสดุ อุปกรณ 

1. คอมพิวเตอรพกพาสวนบุคคล (โนตบุค)      
2. เครื่องฉายภาพวีดีโอโปรเจคเตอร       
3. ชุดฝกเครือ่งทําความเย็น 
4. ชุดฝกเครือ่งปรับอากาศขนาดเลก็  
5. ชุดฝกวงจรไฟฟาเครื่องทําความเย็น 
6. ชุดฝกวงจรไฟฟาเครื่องปรบัอากาศ 
7. แคลมป–ออนมิเตอรแบบตัวเลข  
8. แคลมป–ออนมิเตอรแบบเข็ม  
9. มัลติมเิตอรแบบตัวเลข  
10. มัลติมเิตอรแบบเข็ม  
11. ไขควงทดสอบไฟ 
12. เครื่องมือชางพื้นฐาน  
13. คีมยํ้าสายไฟฟา 
14. หัวแรงบัดกรีพรอมตะกั่ว 
15. สายไฟฟา 
16. หางปลาตอสายไฟฟา 

เอกสารประกอบการฝกอบรมและแหลงเรยีนรู 

ท่ี   รายการ 
1 
 

เอกสารประกอบการฝกอบรม 
- ใบความรู 
- ใบงาน 

2 
 

แหลงเรียนรู 
- ศึกษาดูงาน 
- วีดีโอ สื่อการสอน 
- INTERNET 

พ้ืนความรูและคุณสมบัติผูเขารับการฝกอบรม 

 อายุไมนอยกวา 15 ปบริบูรณ 
 
 



 

 

สาขาวิชาชางเครื่องทําความเย็น 
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สาขาวิชาชางเครื่องทําความเยน็ 

 
หลักสูตรวิชาชีพระยะส้ัน ประเภทวิชาอุตสาหกรรม 

สาขาวิชาชางเครื่องทําความเย็นและปรับอากาศ กลุมวิชางานเครื่องทําความเย็น 

1108-1306 งานซอมวงจรไฟฟาเครือ่งปรบัอากาศระบบ 3 เฟส 30 ช่ัวโมง 

สมรรถนะของหลักสูตร 

1. แสดงความรูเกี่ยวกับหลกัการทํางานของเครื่องเครื่องปรบัอากาศระบบ 3 เฟส 
2. ตรวจสอบและแกไขวงจรไฟฟาเครือ่งปรับอากาศระบบ 3 เฟส 

คําอธิบายของหลักสูตร 

  ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน ไฟฟาเบื้องตน สวนประกอบ หลักการ
ทํางานของเครื่องเครื่องปรับอากาศระบบ 3 เฟสการใชเครื่องมือ วัสดุอุปกรณ เครื่องมือวัด การ
ตรวจสอบระบบ ถอดประกอบช้ินสวน ตรวจเช็คอุปกรณวงจรไฟฟา แกไขขอขัดของ ประมาณการ
คาบริการซอมวงจรไฟฟาเครื่องปรับอากาศระบบ 3 เฟส และการประกอบอาชีพอิสระ 

เน้ือหาสาระ 
 

หนวยท่ี ชื่อหนวย-หัวขอการฝกอบรม 

1 ไฟฟาเบื้องตน 
1. ความปลอดภัยในการปฏิบัติงานและการปฐมพยาบาลเบื้องตน 
2. พื้นฐานความรูเกี่ยวกบัไฟฟา 
3. หนวยวัดไฟฟา 
4. วงจรไฟฟา 
5. สายไฟฟา การตอสายไฟฟา 

2 เครื่องมือวัดไฟฟา 
1. มัลติมเิตอร 
2. แคลมป – ออนมิเตอร 
3. ไขควงทดสอบไฟฟา 

3 พื้นฐานการทําความเย็นของตูเย็น 
1. คอมเพรสเซอร 
2. คอนเดนเซอร 
3. อีแวปโปเรเตอร 
4. ตัวควบคุมสารความเย็น 
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สาขาวิชาชางเครื่องทําความเย็น 

หนวยท่ี ชื่อหนวย-หัวขอการฝกอบรม 

4 วงจรไฟฟาเครื่องปรับอากาศระบบ 3 เฟส 
1. ระบบไฟฟา 3 เฟส 
2. มอเตอรคอมเพรสเซอร 3 เฟส 
3. อุปกรณปองกันเฟส 
4. อุปกรณควบคุมแรงดัน 
5. อุปกรณควบคุมอุณหภูม ิ
6. อุปกรณสวิตชตัดตอนและอปุกรณปองกันกระแสไฟฟา 

5. การวิเคราะหและแกไขขอขัดของ 
1. การตรวจเช็คอุปกรณทางไฟฟา 
2. การวิเคราะหหาสาเหตุ 
3. แกไขขอขัดของ 

6. การประกอบอาชีพชางซอมวงจรไฟฟาเครื่องเครือ่งปรับอากาศระบบ 3 เฟส 
1. การประมาณราคาคาบริการซอมวงจรไฟฟาเครื่องปรบัอากาศระบบ 3 เฟส 
2. จรรยาบรรณวิชาชีพ  
3. แนวทางการประกอบธุรกิจชางซอมวงจรไฟฟาเครื่องปรับอากาศระบบ 3 เฟส 

การวัดและประเมินผล 

ท่ี แนวทางการประเมิน เครื่องมือประเมิน เกณฑการประเมิน 
1 
2 
3 

ทดสอบความรูกอนการฝกอบรม 
ตรวจสอบกระบวนการปฏิบัติงาน 
ตรวจสอบผลงาน 

แบบทดสอบ/แบบสัมภาษณ 
แบบประเมินการปฏิบัติงาน 
แบบประเมินผลงาน 

10 
50 
40 

รวม 100 
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สาขาวิชาชางเครื่องทําความเยน็ 

เครื่องมือ วัสดุ อุปกรณ 

1. คอมพิวเตอรพกพาสวนบุคคล (โนตบุค)      
2. เครื่องฉายภาพวีดีโอโปรเจคเตอร       
3. ชุดฝกเครือ่งปรับอากาศระบบ 3 เฟส      
4. แคลมป – ออนมิเตอรแบบตัวเลข       
5. แคลมป – ออนมิเตอรแบบเข็ม       
6. มัลติมเิตอรแบบตัวเลข        
7. มัลติมเิตอรแบบเข็ม        
8. ไขควงทดสอบไฟ        
9. เครื่องมือชางพื้นฐาน   
10. คีมยํ้าสายไฟฟา         
11. หัวแรงบัดกรีพรอมตะกั่ว        
12. สายไฟฟา          
13. หางปลาตอสายไฟฟา      

เอกสารประกอบการฝกอบรมและแหลงเรยีนรู 

ท่ี รายการ 
1 
 

เอกสารประกอบการฝกอบรม 
- ใบความรู 
- ใบงาน 

2 
 

แหลงเรียนรู 
- ศึกษาดูงาน 
- วีดีโอ สื่อการสอน 
- INTERNET 

พ้ืนความรูและคุณสมบัติผูเขารับการฝกอบรม 

 อายุไมนอยกวา 15 ปบริบูรณ 
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สาขาวิชาชางเครื่องทําความเย็น 

 
หลักสูตรวิชาชีพระยะส้ัน ประเภทวิชาอุตสาหกรรม 

สาขาวิชาชางเครื่องทําความเย็นและปรับอากาศ กลุมวิชางานเครื่องทําความเย็น 

1108-1307 งานเปลี่ยนสารทําความเย็นในเครือ่งปรับอากาศตาม
มาตรฐานองคการสหประชาชาต ิ

90 ช่ัวโมง 

สมรรถนะของหลักสูตร 

1. แสดงความรูเกี่ยวกับกฎหมายขอบังคับและผลกระทบทีเ่กิดจากการทําความเย็น 
2. ตรวจสอบและปรับเปลี่ยนสารทําความเย็นในเครื่องปรับอากาศตามมาตรฐานองคการ

สหประชาชาติ 

คําอธิบายของหลักสูตร 

 ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับ กฎหมายและขอบังคับเกี่ยวกับพลังงานและสิ่งแวดลอม ผลกระทบของ
การใชสาร CFCs HCFCs และ HFCs การนําสารทําความเย็นชนิดไฮโดรคารบอนมาใชในเครื่องทําความ
เย็นและปรับอากาศ การเปลี่ยนและเก็บสารทําความเย็นไฮโดรคารบอนในเครื่องทําความเย็นและปรับ
อากาศ จรรยาบรรณในการประกอบอาชีพ  

เน้ือหาสาระ 

หนวยท่ี ชื่อหนวย-หัวขอการฝกอบรม 

1 ผลกระทบของการใชสาร CFCs, HCFCs, HFCs 
1. Ozone hole 
2. สารทดแทนในการผลิตเครื่องทําความเย็น 
3. เทคโนโลยีการทําความเย็นของกรีนพซี 

2 พ.ร.บ. และสนธิสัญญา 
1. พระราชบัญญัติสงเสริมและรกัษาคุณภาพสิ่งแวดลอม 
2. สารทําความเย็นที่อนุญาตตามสนธิสัญญาเกียวโต 

3 สิทธิประโยชนดานพลงังานและสิง่แวดลอม 
1. สิทธิประโยชนดานพลงังานสิ่งแวดลอม 
2. หลักการของกองทุนเพือ่สงเสรมิการอนุรักษพลังงาน 

4. ความปลอดภัยในการใชสารทําความเย็น HC 
1. ความปลอดภัยในการใชอุปกรณในระบบ เครื่องทําความเย็นและปรับอากาศ 
2. อุปกรณและขอตอทางไฟฟาที่ใชกบัเครือ่งทําความเย็นที่ใชสารทําความเย็น HC 
3. อุณหภูมิและความปลอดภัยของสารทําความเย็น HC 
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สาขาวิชาชางเครื่องทําความเย็น 

หนวยท่ี ชื่อหนวย-หัวขอการฝกอบรม 

5. Global Warming Potential: GWP 
1. สาเหคุการเกิดภาวะโลกรอน (Global Warming Potential) GWP 
2. คุณสมบัติของกาซ เรือนกระจก 
3. ปจจัยที่ทําใหเกิดกาซไนตรสัออกไซด 

6. Ozone Depletion Potential (ODP)  
1. ความหมายของ Ozone Depletion Potential (ODP) 
2. สารทําลายช้ันโอโซนในบรรยากาศ 

7. ชนิดของสารทําความเย็น HC 
1. สารทดแทน สารทําความเย็น กลุม CFCs 
2. สารทําลายโอโซน Ozone Depleting Substance (ODS) 
3. กลุมสาร Cholofluorocarbon CFCs 

8. คุณสมบัติของสารทําความเย็น HC 
1. คุณสมบัติของสารทําความเย็น HC 
2. โครงสรางทางเคมีของ สารทําความเย็นไฮโดรคารบอน 

9. การทดสอบประสิทธิภาพของเครื่องปรับอากาศ 
1. วัฏจักรอุดมคติ 
2. ASHRAE-2001 
3. การวิเคราะหการเปลี่ยนสารทําความเย็น 

10. เครื่องมือวัดและอปุกรณทดสอบทางไฟฟา 
1. เครื่องมือวัดคาทางไฟฟา 
2. แอมมิเตอรแบบกระแสสลบั 
3. Power Analyzers เครื่องวัดกําลงัไฟฟา 

11. ความรูทั่วไปเกี่ยวกบัเครือ่งปรบัอากาศ 
1. หลักการ การทํางานของเครือ่งปรับอากาศ 
2. แหลงความรอนทีม่ีผลตอปริมาณความเย็น 
3. การเปลี่ยนสถานะของสารทําความเย็น 

12. การเปลี่ยนถายสารทําความเย็น 
1. การบรรจุสารทําความเย็น 
2. Recovery เครื่องดูดเกบ็สารทําความเย็น  

13. เครดิตคารบอน 
1. เครดิตคารบอน 
2. คารบอนซงิค (Carbon Sink) 
3. โครงการกลไกการพัฒนาทีส่ะอาด (CDM) 
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สาขาวิชาชางเครื่องทําความเย็น 

หนวยท่ี ชื่อหนวย-หัวขอการฝกอบรม 

14. สาระนารูเกี่ยวกับการอนุรกัษพลงังาน 
1. การดูแลรักษาอุปกรณไฟฟา 
2. การเลือกใชอปุกรณประหยัดพลังงาน 

15. ความรูเกี่ยวกับการลดพลังงาน 
1. มาตรฐาน การพฒันาเทคโนโลยีที่สะอาด 
2. Emission ในระบบพื้นฐาน 
3. คา CCF จากการคํานวณของการไฟฟาฝายผลิต 

16 งานตรวจขอมลูพื้นฐานเบื้องตน 
1. ตรวจ ขอมูล เพื่อทําการเปลี่ยนถายสารทําความเย็น ที่ใชทดแทนสารทําความเย็น 

CFCs HCFCs และ HFCs ที่ทําลายบรรยากาศ และสิ่งแวดลอม ในระบบ 
2. ตรวจ บันทึกขอมูล เครื่องทําความเย็น และเครื่อง ปรบัอากาศพื้นฐาน 

17 งานดูดเก็บสารทําความเย็น 
1. ปฏิบัติดูดเกบ็สารทําความเย็น CFCs HCFCs และ HFCs ที่ทําลายบรรยากาศและ

สิ่งแวดลอม ในระบบได 
2. ปฏิบัติฝกใชเครื่องดูดเก็บสารทําความเย็นเพื่อลดการทําลายช้ันบรรยากาศ และ

สิ่งแวดลอม 
18 งานทําสญุญากาศในระบบ 

1. ปฏิบัติทําสญุญากาศในระบบได 
2. ปฏิบัติการใชเกจแมนิโฟลดในการทําสุญญากาศรวมกบัเครือ่งทําสญุญากาศ 

19 งานวิเคราะหสัดสวนสารทําความเย็น 
1. ปฏิบัติหาสัดสวน สารทําความเย็น ที่ใชทดแทนสารทําความเย็น CFCs HCFCs และ 

HFCs ที่ทําลายบรรยากาศ และสิง่แวดลอม ในระบบได 
2. หาปรมิาณสารทําความเย็นทีบ่รรจ ุในเครื่องทําความเย็น และ เครื่อง ปรบัอากาศ 

20 งานบรรจสุารทําความเย็น HC  
1. ปฏิบัติบรรจุสารทําความเย็น HC ที่ใชทดแทนสารทําความเย็น CFCs, HCFCs และ 

HFCs ที่ทําลายช้ันบรรยากาศ และสิง่แวดลอม ในระบบโดยใชปริมาณสัดสวนโดย
นํ้าหนัก  

2. ใชเครื่องมอือุปกรณการเติมสารทําความเย็น HC ตามมาตรฐาน UN  
21 งานบันทึกขอมูล 

1. ปฏิบัติ บันทึกขอมูลการบรรจสุารความเย็น HC ที่ใชทดแทนสารทําความเย็น CFCs, 
HCFCs และ HFCs ที่ทําลายบรรยากาศ และ สิง่แวดลอม ในระบบโดยการควบคุม
แรงดัน 

2. ปฏิบัติการใชเครื่องมืออุปกรณการบันทึกขอมลูในการบรรจสุารทําความเย็น HC 
ตามมาตรฐาน UN  
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สาขาวิชาชางเครื่องทําความเย็น 

หนวยท่ี ชื่อหนวย-หัวขอการฝกอบรม 

22 งานฝกเปลี่ยนถายสารทําความเย็น ชุดฝก ครัง้ที่ 1 
1. ปฏิบัติ เปลี่ยนถายสารทําความเย็น ชุดฝก ที่ใชทดแทนสารทําความเย็น CFCs, 

HCFCs และ HFCs ที่ทําลายบรรยากาศ และ สิง่แวดลอม ในระบบ โดยใชปริมาณ
สัดสวนนํ้าหนัก 

2. ปฏิบัติการใชเครื่องมืออุปกรณการบรรจสุารทําความเย็น ตูนํ้าเย็น HC 12a ตาม
มาตรฐานUN  

23 งานฝกเปลี่ยนถายสารทําความเย็น ชุดฝก ครัง้ที่ 2 
1. ปฏิบัติ เปลี่ยนถายสารทําความเย็น ชุดฝก ที่ใชทดแทนสารทําความเย็น CFCs, 

HCFCs และ HFCs ที่ทําลายบรรยากาศ และ สิง่แวดลอม ในระบบ โดยใชปริมาณ
สัดสวนนํ้าหนัก 

2. ปฏิบัติการใชเครื่องมืออุปกรณการบรรจสุารทําความเย็น ชุดฝกตามมาตรฐาน UN  
24 งานฝกเปลี่ยนถายสารทําความเย็น ชุดฝก ครัง้ที่ 3 

1. ปฏิบัติ เปลี่ยนถายสารทําความเย็น ชุดฝก ที่ใชทดแทนสารทําความเย็น CFCs, 
HCFCs  

2. และ HFCs ที่ทําลายบรรยากาศ และ สิง่แวดลอม ในระบบ โดยใชปริมาณสัดสวน
นํ้าหนักปฏิบัติการใชเครือ่งมอือุปกรณการบรรจุสารทําความเย็น ชุดฝก ตาม
มาตรฐาน UN  

25 งานฝกเปลี่ยนถายสารทําความเย็น ชุดฝก ครัง้ที่ 4 
1. ปฏิบัติ เปลี่ยนถายสารทําความเย็น ชุดฝก ที่ใชทดแทนสารทําความเย็น CFCs 

HCFCs และ HFCs ที่ทําลายบรรยากาศ และ สิง่แวดลอม ในระบบ โดยใชปริมาณ
สัดสวนนํ้าหนัก 

2. ปฏิบัติการใชเครื่องมืออุปกรณการบรรจสุารทําความเย็น ชุดฝก ตามมาตรฐาน UN 
ได  

26 งานฝกเปลี่ยนถาย เครื่องปรับอากาศ ครัง้ที่ 1 
1. ปฏิบัติเปลี่ยนถายสารทําความเย็น HC ที่ใชทดแทนสารทําความเย็น CFCs HCFCs 

และ HFCs ที่ทําลายบรรยากาศ และ สิง่แวดลอม ในเครื่องปรับอากาศขนาดไมเกิน 
16000 Btu/ชม. (แบบติดผนัง) 

2. ปฏิบัติการใชเครื่องมืออุปกรณการบรรจสุารทําความเย็น HC 22a ตามมาตรฐาน 
UN ได  

27 งานฝกเปลี่ยนถาย เครื่องปรับอากาศ ครัง้ที่ 2 
1. ปฏิบัติการเปลี่ยนถายสารทําความเย็น HC ที่ใชทดแทนสารทําความเย็น CFCs 

HCFCs และ HFCs ที่ทําลายบรรยากาศ และ สิง่แวดลอม ในเครื่องปรบัอากาศ 
ขนาดไมเกิน 24,000 Btu/ชม. (แบบติดผนัง) โดยการควบคุมแรงดัน 

2. ปฏิบัติการใชเครื่องมืออุปกรณการบรรจุ สารทําความเย็น HC 22a ตามมาตรฐาน 
UN  
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สาขาวิชาชางเครื่องทําความเย็น 

หนวยท่ี ชื่อหนวย-หัวขอการฝกอบรม 

 29 งานฝกเปลี่ยนถาย เครื่องปรับอากาศ ครัง้ที่ 4 
1. ปฏิบัติการเปลี่ยนถายสารทําความเย็น HC ที่ใชทดแทนสารทําความเย็น CFCs 

HCFCs และ HFCs ที่ทําลายบรรยากาศ และสิ่งแวดลอมในเครื่องปรบัอากาศขนาด
ไมเกิน 24,000 Btu/ชม.(แบบแขวนเพดาน)โดยการควบคุมแรงดัน 

2. ปฏิบัติการใชเครื่องมืออุปกรณการเติมสารทําความเย็น HC 22a ตามมาตรฐาน UN  

30 งานฝกเปลี่ยนถาย เครื่องปรับอากาศ ครัง้ที่ 5 
1. ปฏิบัติการเปลี่ยนถายสารทําความเย็น HC ที่ใชทดแทนสารทําความเย็น CFCs, 

HCFCs และ HFCs ที่ทําลายบรรยากาศ และสิ่งแวดลอม ในเครื่องปรบัอากาศขนาด
ไมเกิน 38,000 Btu/ชม. (แบบแพกเกจ)โดยใชนํ้าหนัก 

2. ปฏิบัติการใชเครื่องมือ อุปกรณการบรรจุสารทําความเย็น HC 22a ตามมาตรฐาน 
UN  

การวัดและประเมินผล 

ท่ี แนวทางการประเมิน เครื่องมือประเมิน เกณฑการประเมิน 
1 
2 
3 

ทดสอบความรูกอนการฝกอบรม 
ตรวจสอบกระบวนการปฏิบัติงาน 
ตรวจสอบผลงาน 

แบบทดสอบ 
แบบประเมินการปฏิบัติงาน 
แบบประเมินผลงาน 

10 
50 
40 

รวม 100 

เครื่องมือ วัสดุ อุปกรณ 

1. แผงสาธิตเครื่องปรบัอากาศ 
2. เครื่องปรบัอากาศขนาด 12000 บีทียู 
3. เครื่องปรบัอากาศขนาด 18000 บีทียู 
4. ชุดเครื่องมอืชางเครือ่งทําความเย็น 
5. มัลติมเิตอรแบบเข็ม 
6. มัลติมเิตอรแบบตัวเลข 
7. แคลมป–ออนมิเตอรแบบเข็ม 
8. แคลมป–ออนมิเตอรแบบตัวเลข 
9. เครื่องทําสญุญากาศ 
10. Charging Station 
11. เครื่องมือตรวจรั่ว 
12. แมนิโฟลดเกจ 
13. เครื่องดูดเกบ็สารทําความเย็น 
14. ถังบรรจตุสารทําความเย็น R - 22 
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สาขาวิชาชางเครื่องทําความเย็น 

15. ถังบรรจสุารความเย็น R – 22a 
16. ตูลดอุณหภูมิถังบรรจสุารทําความเย็น 
17. เครื่องวัดอุณหภูมิแบบแสง 
18. Port แปลงสัญญาน 
19. คอมพิวเตอรพกพาสวนบุคคล (โนตบุค) 
20. เครื่องฉายภาพ LCD 
21. Power Analyzers เครื่องวัดกําลงัไฟฟา 

 

เอกสารประกอบการฝกอบรมและแหลงเรยีนรู 

ท่ี รายการ 
1 
 

เอกสารประกอบการฝกอบรม 

- ไวพจน ศรีธัญ และคณะ . เครื่องทําความเย็นและปรบัอากาศ 1 .  
สํานักพิมพวังอักษร. , 2548 

- สนอง อิ่มเอม . เครื่องทําความเย็นและปรบัอากาศ . ม.ป.ท. , 2528 

- ATP Advanced Test Products A United Deminion Company Users Manual 
Data Logger Recorder DM 2 Pro  

- Bacharach A Century of Innovation A World of Experience HVAC & 
Refrigeration ProductCatalog , A&P Lubricants CO., LTD 

- Indian Institute of Technology New Delhi, India Refrigeration Appliances 
Using HydrocarbonRefrigerants 1997 

2 
 

แหลงเรียนรู 

-  

พ้ืนความรูและคุณสมบัติผูเขารับการฝกอบรม 

1. ผูปฏิบัติงานในงานเครื่องปรบัอากาศ หรอืชางชํานาญงาน 
2. นักศึกษาในระดับ ปวช. ทุกสาขางาน หรือหลักสูตรระยะสั้น กลุมวิชาเครื่องเย็น หรืองานที่

เกี่ยวของ 
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ระเบียบสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
วาดวยการจัดการศึกษาและการประเมินผลการเรียนตามหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น 

พ.ศ. 2558 

____________________________ 

 

โดยที่ไดมีประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง กรอบมาตรฐานหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น         
พ.ศ. 2551 ลงวันที่ 17 กันยายน 2551  เพื่อประโยชนในการรักษามาตรฐานวิชาการและวิชาชีพ เพื่อเปนสวน
หน่ึงของเกณฑการรับรองวิทยฐานะและมาตรฐานการศึกษาและเพื่อใหการบริหารงาน  ดานวิชาการดําเนินไป
อยางมีประสิทธิภาพ  ดังน้ัน  เพื่อใหการจัดการศึกษาและการประเมนิผลการเรียน  ตามหลักสูตรวิชาชีพระยะ
สั้นของสถานศึกษาในสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา มีคุณภาพ ไดมาตรฐาน จึงสมควรออก
ระเบียบสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาวาดวยการจัดการศึกษาและการประเมินผลการเรียนตาม
หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น 

อาศัยอํานาจตามมาตรา 30 แหงพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ 
พ.ศ.2546 และที่แกไขเพิ่มเติม จึงออกระเบียบสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาวาดวยการจัด
การศึกษาและการประเมินผลการเรียนตามหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น พ.ศ. 2558 ไวดังน้ี 

ขอ 1 ระเบียบน้ีเรียกวา “ระเบียบสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาวาดวยการจัด
การศึกษาและการประเมินผลการเรียนตามหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น พ.ศ. 2558” 

ขอ 2 ระเบียบน้ีใหใชบังคับต้ังแตวันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2558 
ขอ 3 ใหใชระเบียบน้ีบังคับแกสถานศึกษาในสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาที่จัด

การศึกษาตามหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น 
ขอ 4 ใหยกเลิก ระเบียบสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาวาดวยการจัดการศึกษาและ

การประเมินผลการเรียนตามหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น พ.ศ. 2550 
บรรดาระเบียบ ขอบังคับและคําสั่งอื่นใดในสวนที่กําหนดไวแลว หรือซึ่งขัดหรือแยงกับระเบียบน้ี

ใหใชระเบียบน้ีแทน 
ขอ 5 ในระเบียบน้ี 
“หลักสูตร” หมายความวา หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นที่มีสมรรถนะอยางนอยหน่ึงหนวย

สมรรถนะและมีระยะเวลาในการเรียนไมนอยกวา 6 ช่ัวโมง ที่ไดพัฒนาหลักสูตรและอนุมัติหลักสูตรโดย
สถานศึกษา  

“ประกาศนียบัตรวิชาชีพเฉพาะ” หมายความวา คุณวุฒิการศึกษาวิชาชีพสําหรับผูสําเร็จ
การศึกษาตามหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นที่มีสมรรถนะอยางนอยหน่ึงหนวยสมรรถนะและมีระยะเวลาใน        
การเรียนไมนอยกวา  6 ช่ัวโมง ใชอักษรยอวา “ปวพ.” 

“สถานศึกษา” หมายความวา วิทยาลัยในสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ที่จัด
การศึกษาตามหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น 

“หัวหนาสถานศึกษา” หมายความวา ผูอํานวยการวิทยาลัยในสังกัดสํานักงานคณะกรรมการ   
การอาชีวศึกษา ที่จัดการศึกษาตามหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น 

/“นักศึกษา”... 



 
 

 

 

“นักศึกษา” หมายความวา ผูที่ไดลงทะเบียนเรียนตามหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น 
“การศึกษานอกระบบ” หมายความวา การจัดการศึกษาวิชาชีพที่มีความยืดหยุนในการกําหนด

จุดมุงหมาย รูปแบบ วิธีการศึกษา ระยะเวลา การวัดและการประเมินผลที่เปนเงือ่นไขของการสําเร็จการศึกษา 
โดยเน้ือหาและหลักสูตรจะตองมีความเหมาะสมและสอดคลองกับสภาพปญหาและความตองการของบุคคล   
แตละกลุม 

“สถานประกอบการ” หมายความวา บริษัท หางหุนสวน ราน รัฐวิสาหกิจ หนวยงานของรัฐและ
เอกชน ทั้งในประเทศและตางประเทศที่รวมมือกับสถานศึกษาเพื่อจัดการศึกษา  

“ครูที่ปรึกษา” หมายความวา ครูที่สถานศึกษามอบหมายใหทําหนาที่ใหคําปรึกษา ใหคําแนะนํา 
ติดตามผลการเรียน และตักเตือน ดูแลความประพฤติของนักศึกษา 

“วิทยากร” หมายความวา ผูประกอบอาชีพตามหลักสูตร ภูมิปญญาทองถ่ิน ผูเช่ียวชาญ ผูทรงคุณวุฒ ิ
ที่สถานศึกษาเชิญเปนผูสอนหรือรวมเปนผูสอนในการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น 

ขอ 6 ใหรองเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษาที่ ไดรับมอบหมายจากเลขาธิการ
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา รักษาการใหเปนไปตามระเบียบน้ี และใหมีอํานาจตีความและวินิจฉัยปญหา
เกี่ยวกับการปฏิบัติตามระเบียบน้ี 

หมวด 1 

หลักสูตร 

ขอ 7 หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นเปนการศึกษานอกระบบ โดยใหสถานศึกษาพัฒนาหลักสูตร       
ตามกรอบการพัฒนาหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นที่กําหนดแนบทายระเบียบน้ีโดยการมีสวนรวมของ           
สถานประกอบการ ผูประกอบอาชีพตามหลักสูตร สังคม ชุมชนที่มีสวนเกี่ยวของ และคํานึงถึงการที่นักศึกษา   
จะนําไปใชประโยชนเกี่ยวกับการพัฒนาคุณภาพชีวิต การประกอบอาชีพเสริม การเปลี่ยนอาชีพใหม          
การพัฒนางานในอาชีพเดิม การเขาทดสอบมาตรฐานอาชีพ การเขาทดสอบมาตรฐานฝมือแรงงาน            
การเขาศึกษาตอในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ  ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง และระดับปริญญาตรี
สายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ 

ขอ 8 ใหสถานศึกษากําหนดระบบประกันคุณภาพหลักสูตรแตละหลักสูตรใหชัดเจน อยางนอย
ประกอบดวย 4 ประเด็นคือ 

(1)  คุณภาพของผูสําเร็จการศึกษา 
(2)  การบริหารหลักสูตร 
(3)  ทรัพยากรประกอบการจัดการศึกษา 
(4)  ความตองการของตลาดแรงงาน สังคมและชุมชน 
ขอ 9 ใหสถานศึกษาเปนผูอนุมัติหลักสูตรและจัดทําทะเบียนหลักสูตรของสถานศึกษาแลว

รายงานใหสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาทราบ ภายใน 30 วันนับแตวันที่อนุมัติหลักสูตร 
ในกรณีที่สถานศึกษายกเลิกหลักสูตรใดหรือปรับปรุง แกไข เพิ่มเติมหลักสูตรใดใหสถานศึกษา

รายงานใหสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาทราบ ภายใน 30 วันนับแตวันที่ประกาศยกเลิกหลักสูตร
หรือประกาศปรับปรุง แกไข เพิ่มเติมหลักสูตร 

/หมวด 2... 

 



 
 

 

หมวด 2 

การเปนนักศึกษา 

ขอ 10 พื้นความรูและคุณสมบัติของผูมีสิทธ์ิเขาศึกษาในแตละหลักสูตรใหเปนไปตามที่กําหนดไว
ในหลักสูตร 

ขอ 11 ใหสถานศึกษาพิจารณารับสมัครและคัดเลือกเขาเปนนักศึกษาในหลักสูตรตางๆไดตาม
ความตองการของตลาดแรงงาน สังคมและชุมชน และความพรอมของสถานศึกษา 

ขอ 12 สถานศึกษาอาจใหมีการตรวจรางกายโดยแพทยปริญญา เฉพาะผูที่ไดรับการคัดเลือก   
เขาศึกษาในบางหลักสูตรก็ได 

ขอ 13 ผูที่ไดรับการคัดเลือกเขาศึกษา จะมีสภาพเปนนักศึกษาเมื่อไดลงทะเบียนเขาเรียน        
ในหลักสูตรตางๆและชําระเงินคาธรรมเนียมตางๆตามที่สถานศึกษากําหนด โดยมีผูปกครองซึ่งสถานศึกษา
เช่ือ ถือมาให คํารับรองและทําหนังสือมอบตัว เวนแต นัก ศึกษาที่บรรลุ นิติภาวะแลว สถานศึกษา                
อาจใหผูปกครองมาใหคํารับรองและทําหนังสือมอบตัวหรือไมก็ได 

ขอ 14 ใหสถานศึกษาจัดการประชุมช้ีแจงและปฐมนิเทศนักศึกษา เพื่อใหทราบแนวทาง
การศึกษา และระเบียบ ขอบังคับและประกาศตางๆที่เกี่ยวของ 

ในกรณีที่นักศึกษายังไมบรรลนิุติภาวะ ใหสถานศึกษาพิจารณาเชิญผูปกครองเขารวมประชุมดวย 
ขอ 15 สถานศึกษาอาจออกบัตรประจําตัวใหแกนักศึกษาก็ได 
บัตรประจําตัว ตองระบุ เลขที่  ช่ือสถานศึกษา รหัสสถานศึกษา ช่ือ ช่ือสกุลนักศึกษา             

รหัสประจําตัวนักศึกษา เลขประจําตัวประชาชน ช่ือหลักสูตร วันออกบัตร วันหมดอายุ ลายมือช่ือหัวหนา
สถานศึกษาหรือผูไดรับมอบหมายใหทําการแทน และใหมีรูปถายครึ่งตัวของนักศึกษา หนาตรง ไมสวมหมวก 
ไมสวมแวนตาดํา ถายไวไมเกิน 6 เดือน ติดลงในบัตร กับใหมีลายมือช่ือของนักศึกษาและใหมีตราสถานศึกษา
บนบัตรโดยใหติดที่รูปถายบางสวน 

บัตรประจําตัวน้ีใหมีอายุเทากับระยะเวลาการศึกษาตามหลักสูตร 
ขอ 16 สถานศึกษาอาจแตงต้ังครูที่ปรึกษาประจํากลุมนักศึกษาแตละหลักสูตร เพื่อทําหนาที่     

ใหคําปรึกษาใหคําแนะนํา ติดตามผลการเรียน และตักเตือนดูแลความประพฤติของนักศึกษา 
ขอ 17 การพนสภาพนักศึกษา ใหเปนตามกรณีใดกรณีหน่ึงตอไปน้ี 
(1)  สําเร็จการศึกษาตามหลักสูตร 
(2)  ลาออก 
(3)  ถึงแกกรรม 
(4)  สถานศึกษาสั่งใหพนสภาพนักศึกษาในกรณีใดกรณีหน่ึงตอไปน้ี 

 ก. ขาดเรียน ขาดการฝกอาชีพ ติดตอกันเกินรอยละ 20 ของจํานวนช่ัวโมงการเรียนของ
หลักสูตร 

 ข. ไดรับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดใหจําคุกในระหวางการเปนนักศึกษา เวนแตเปน
โทษสําหรับความผิดที่ไดกระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ  ทั้งน้ียกเวนกรณีที่สถานศึกษาจัดการศึกษา
ตามหลกัสูตรวิชาชีพระยะสั้นใหผูตองขังอยูแลว 

ค. ขาดพื้นความรูหรือขาดคุณสมบัติ ตามขอ 10 
 

/ขอ 18 ในกรณี.... 

 



 
 

 

 
ขอ 18 ในกรณีที่นักศึกษาประพฤติฝาฝนระเบียบ ขอบังคับของสถานศึกษาใหสถานศึกษา

พิจารณาลงโทษตามระเบียบของสถานศึกษาภายใตระเบียบกระทรวงศึกษาธิการวาดวยการลงโทษนักเรียน
และนักศึกษา พ.ศ. 2548 
 

หมวด 3 

การจัดการเรยีนการสอนและการวัดผลและประเมินผลการเรียน 

ขอ 19 ใหสถานศึกษากําหนดวัน เวลาในการจัดการเรียนการสอนแตละหลักสูตรไวในการรับ
สมัครเขาศึกษา 

ขอ 20 ใหสถานศึกษาจัดกลุมการเรียนการสอนไดตามความเหมาะสมกับหลักสูตรแตละ
หลักสูตร โดยมีจํานวนนักศึกษาตอกลุมไมนอยกวา 10 คน และไมเกิน 20 คน  

ในกรณีที่มีเหตุผลและความจําเปนที่ตองจัดกลุมเรียนแตกตางไปจากเกณฑที่กําหนด ใหอยูใน
ดุลพินิจของหัวหนาสถานศึกษา โดยใหคํานึงถึงมาตรฐานและคุณภาพการศึกษา  

ขอ 21 ใหสถานศึกษาดําเนินการใหครู วิทยากร จัดทําแผนการจัดการเรียนรูที่เนนการฝกปฏิบัติ 
และจัดการเรียนการสอนดวยเทคนิควิธีการสอนที่หลากหลายที่มุงเนนสมรรถนะอาชีพเพื่อใหนักศึกษาปฏิบัติ
ไดจริง และบูรณาการคุณธรรม จริยธรรม คานิยม คุณลักษณะที่พึงประสงค และหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงในทุกหลักสูตร 

ขอ 22 ในการจัดทําแผนการจัดการเรียนรูใหครู วิทยากร กําหนดวิธีการวัดผลและประเมินผล    
ที่หลากหลายและเหมาะสม และนําผลจากการวัดผลและประเมินผลไปใชในการพัฒนานักศึกษา 

ขอ 23 ใหครู วิทยากร แจงวิธีการจัดการเรียนการสอน การวัดผลและประเมินผลการเรียน      
ใหนักศึกษาทราบกอนการจัดการเรียนการสอนดวย 

ขอ 24 นักศึกษาตองมีเวลาเขาเรียนไมนอยกวารอยละ 80 ของจํานวนช่ัวโมงการเรียนของ
หลักสูตร จึงจะมีสิทธ์ิไดรับการประเมินผลการเรียนเพื่อการสําเร็จการศึกษา 

ในกรณีที่มีความจําเปนอยางแทจริง หัวหนาสถานศึกษาอาจพิจารณาผอนผันใหเปนรายๆไป 
ขอ 25 การประเมินผลการเรียนใหใชตัวเลขแสดงระดับผลการเรียน ดังน้ี 

 4.0   หมายถึง  ผลการเรียนอยูในเกณฑดีเย่ียม 
 3.5   หมายถึง  ผลการเรียนอยูในเกณฑดีมาก 
 3.0   หมายถึง  ผลการเรียนอยูในเกณฑดี 
 2.5   หมายถึง  ผลการเรียนอยูในเกณฑดีพอใช 
 2.0   หมายถึง  ผลการเรียนอยูในเกณฑพอใช 
 1.5   หมายถึง  ผลการเรียนอยูในเกณฑออน 
 1.0   หมายถึง  ผลการเรียนอยูในเกณฑออนมาก 
 0        หมายถึง  ผลการเรียนตํ่ากวาเกณฑ (ตก) 

 

/ขอ 26 ผูสําเรจ็... 

 

 



 
 

 

ขอ 26 ผูสําเร็จการศึกษาตองมีคุณสมบัติ ดังตอไปน้ี 
(1)  เปนผูที่มีสิทธิไดรับการประเมินผลการเรียนเพื่อการสําเร็จการศึกษา ตามขอ 24 
(2)  เปนผูทีผ่านเกณฑประเมินทุกสมรรถนะของหลักสูตร 
(3)  เปนผูที่ไดระดับผลการเรียนต้ังแต 1.0 ข้ึนไป 
ขอ 27 ใหหัวหนาสถานศึกษาเปนผูอนุมัติผลการเรียนและการสําเร็จการศึกษา 

หมวด 4 
เอกสารการศึกษา 

ขอ 28 สถานศึกษาตองจัดใหมีเอกสารการศึกษา ดังตอไปน้ี 
(1) ระเบียนแสดงผลการเรียนประจําตัวนักศึกษา ตามแบบที่กําหนดทายระเบียบน้ีซึ่งใชช่ือยอวา       

“รบ.1 ปวพ.58” และตองเก็บรักษาไวตลอดไป 
การจัดทํา “รบ.1 ปวพ.58” ใหหัวหนางานทะเบียนหรือผูที่ไดรับมอบหมายใหทําการแทนเปน

ผูจัดทํา ลงลายมือช่ือพรอมทั้ง วัน เดือน ป และใหหัวหนาสถานศึกษาหรือผูที่ไดรับมอบหมายใหทําการแทน
เปนผูลงนามรับรองผลการเรียนและการสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตร 

(2) รายงานผลการเรยีนของผูที่สาํเร็จการศึกษาตามหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น ตามแบบที่กําหนด
ทายระเบียบน้ี ซึ่งใชช่ือยอวา “รบ.2 ปวพ.58” และตองเก็บรักษาไวตลอดไป 

(3) ประกาศนียบัตรวิชาชีพเฉพาะ ตามแบบที่กําหนดทายระเบียบน้ี 
ขอ 29 ใหสถานศึกษาจัดทําประกาศนียบัตรวิชาชีพเฉพาะ และสําเนาระเบียนแสดงผลการเรียน

ประจําตัวนักศึกษา มอบใหแกผูสําเร็จการศึกษา 
ขอ 30 ใหสถานศึกษาจัดทําสําเนาระเบียนแสดงผลการเรียนประจําตัวนักศึกษาจากตนฉบับ 

ที่สถานศึกษาตองเก็บรักษาไว และประทับตรา“สําเนาถูกตอง”แลวใหหัวหนางานทะเบียนหรือผูที่ไดรับ
มอบหมายใหทําการแทนลงลายมือช่ือรับรองสําเนาพรอมทั้งวัน เดือน ป ที่ออกสําเนา 

ขอ 31 ในกรณีที่นักศึกษาหรือผูสําเร็จการศึกษา ตองการระเบียนแสดงผลการเรียนประจําตัว
นักศึกษา ฉบับภาษาอังกฤษ (Transcript) ใหสถานศึกษาจัดทําตามแบบที่กําหนดทายระเบียบน้ี และเก็บ
รักษาไวตลอดไป โดยจัดทําสําเนาและประทับตรา CERTIFIED TRUE COPY แลวใหหัวหนางานทะเบียนหรือ 
ผูที่ไดรับมอบหมายใหทําการแทนลงลายมือช่ือรับรองสําเนาพรอมทั้งวัน เดือน ป ที่ออกสําเนามอบใหแก
นักศึกษาหรือผูสําเร็จการศึกษา 

ขอ 32 ในกรณีที่ผูสําเร็จการศึกษาตองการประกาศนียบัตรวิชาชีพเฉพาะ ฉบับภาษาอังกฤษให
สถานศึกษาจัดทําตามแบบที่กําหนดทายระเบียบน้ี 

ขอ 33 ใหสถานศึกษาจัดทําสําเนารายงานผลการเรียนของผูที่สําเร็จการศึกษาตามหลักสูตร
วิชาชีพระยะสั้น แตละหลักสูตร แตละรุนจากตนฉบับที่สถานศึกษาตองเก็บรักษาไว และประทับตรา     
“สําเนาถูกตอง” แลวใหหัวหนาสถานศึกษาลงลายมือช่ือรับรองสําเนา พรอมทั้ง วัน เดือน ป ที่ออกสําเนา 
แลวรวมจัดสงสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ปละ 2 ครั้งดังน้ี 

(1)รายงานผลการเรียนของผูที่สําเร็จการศึกษาตามหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น ระหวางวันที่        
1 ตุลาคม ถึงวันที่ 31 มีนาคม ระยะเวลา 6 เดือน ของทุกป ใหจัดสงภายในวันที่ 30 เมษายน ของป 

(2)รายงานผลการเรียนของผูที่สําเร็จการศึกษาตามหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น ระหวางวันที่        

1 เมษายน ถึงวันที่ 30 กันยายน ระยะเวลา 6 เดือน ของทุกป ใหจัดสงภายในวันที่ 31 ตุลาคม ของป 

/บทเฉพาะกาล... 

 



 
 

 

บทเฉพาะกาล 

 ขอ 34 สถานศึกษาที่จัดการศึกษาตามหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นกอนวันทีร่ะเบียบน้ีใชบงัคับ
ใหถือปฏิบัติตามระเบียบสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาวาดวยการจัดการศึกษาและการประเมินผล
การเรียนตามหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น พ.ศ. 2550 จนกวานักศึกษาจะสําเรจ็การศึกษาตามหลักสูตร 

ประกาศ ณ วันที่  4  กันยายน  2558 

 

 

(นายชัยพฤกษ เสรีรักษ) 

เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 

 

 



 
 

 

กรอบการพัฒนาหลกัสูตรวิชาชีพระยะสั้น 
แนบทายระเบียบสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 

วาดวยการจัดการศกึษาและการประเมินผลการเรียนตามหลักสตูรวิชาชีพระยะสัน้ พ.ศ. 2558 

 

 
๑. สถานศึกษาแตงต้ังคณะกรรมการสํารวจวิเคราะหความตองการกําลังคน ความตองการอาชีพและความ

พรอมของสถานศึกษา ซึ่งประกอบดวย หัวหนางานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน หัวหนาแผนกวิชา
และครูผูสอน เพื่อสํารวจวิเคราะหความตองการอาชีพ ความตองการกําลังคนในทองถ่ิน รวมทั้งความ
พรอมของสถานศึกษา และกฎ ระเบียบขอบังคับที่เกี่ยวของกับงานอาชีพ เพื่อใชเปนขอมูลในการตัดสินใจ
เลือกอาชีพที่จะพัฒนาหลักสูตร 

๒. สถานศึกษาแตงต้ังคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น ซึ่งประกอบดวยหัวหนางานพัฒนา
หลักสูตรและการเรียนการสอน หัวหนาแผนกวิชา ครูผูสอนและผูเช่ียวชาญดานอาชีพ ดําเนินการพัฒนา
หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นใหสอดคลองกับลักษณะของงานอาชีพและสมรรถนะของผูปฏิบัติงานที่อาชีพน้ัน
ตองการตามแบบการพัฒนาหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น 

๓. สถานศึกษาแตงต้ังคณะกรรมการพิจารณาหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นประกอบดวยรองผูอํานวยการฝาย
วิชาการ ผูเช่ียวชาญดานหลักสูตร ผูเช่ียวชาญดานอาชีพ ผูแทนสมาคมหรือองคกรวิชาชีพ ผูแทนชุมชน 
และผูแทนคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตร จํานวน ๗-๑๐ คน เพื่อดําเนินการทวนสอบความถูกตอง
เหมาะสมของหลกัสูตรและรายละเอียดที่เกี่ยวของหากเห็นวาควรปรับปรุงแกไข ใหสงกลับคณะกรรมการ
พัฒนาหลักสูตรเพื่อพิจารณาปรับปรุงแกไข หากเห็นวาถูกตองเหมาะสมแลวใหนําเสนอผูอํานวยการ
สถานศึกษาเพื่ออนุมัติหลักสูตร 

๔. สถานศึกษาจัดทําทะเบียนหลักสูตรที่ผานการอนุมัติ และรายงานใหสํานักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษาทราบ 

๕. สถานศึกษาติดตามประเมินผลการนําหลักสูตรไปใชเพื่อการประกันคุณภาพหลักสูตร อยางนอยใน ๔ 
ประเด็น สําหรับใชเปนแนวทางในการพัฒนาหลักสูตร รวมทั้งการปรับปรุงและพัฒนามาตรฐานและ
คุณภาพการจดัการศึกษาใหสอดคลองกับมาตรฐานอาชีพหรือมาตรฐานสมรรถนะ ไดแก 
(๑). คุณภาพของผูสําเร็จการศึกษา 

(๒). การบริหารหลักสูตร 

(๓). ทรัพยากรประกอบการจัดการศึกษา 

(๔). ความตองการของตลาด แรงงาน สังคมและชุมชน 

 

 

 

 

 

 



 
 

 



 
 

 

การกําหนดรหัสหลกัสตูรวิชาชีพระยะสั้น/หลักสตูรฝกอบรมวิชาชีพ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ประเภทวิชา (รหัสตัวท่ี 2) ชวงระยะเวลาเรียน (รหัสตัวท่ี 6) 
1 = ประเภทวิชาอุตสาหกรรม 
2 = ประเภทวิชาพาณิชยกรรม 
3 = ประเภทวิชาศิลปกรรม 
4 = ประเภทวิชาคหกรรม 
5 = ประเภทวิชาเกษตรกรรม 
6 = ประเภทวิชาประมง 
7 = ประเภทวิชาอุตสาหกรรมทองเที่ยว 
8 = ประเภทวิชาอุตสาหกรรมสิง่ทอ 
9 = ประเภทวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

1 = ระยะเวลาเรียน      1  –  30 ช่ัวโมง 
2 = ระยะเวลาเรียน 31  –  60   ช่ัวโมง 
3 = ระยะเวลาเรียน 61  –  90   ช่ัวโมง 
4 = ระยะเวลาเรียน 91  – 120   ช่ัวโมง 
5 = ระยะเวลาเรียน     121  – 150   ช่ัวโมง 
6 = ระยะเวลาเรียน     151  – 180   ช่ัวโมง 
7 = ระยะเวลาเรียน     181  – 210   ช่ัวโมง 
8 = ระยะเวลาเรียน     211  – 240   ช่ัวโมง 
9 = ระยะเวลาเรียน ต้ังแต 241 ช่ัวโมงข้ึนไป 

 

  

X X X - 1 2 3 

ลําดับที่รายวิชา ตั้งแต 01-99 

ชวงระยะเวลาเรียน 

4 - 5 6 7 8 

กลุมวิชาชีพ/กลุมงานอาชีพ 

สาขาวิชา 

ประเภทวิชา 

1 = หลักสูตรวิชาชีพระยะส้ัน 

รหัสสถานศึกษา 



 
 

 

หลักสตูรวิชาชีพระยะสัน้ ประเภทวิชาอตุสาหกรรม 

สาขาวิชา (รหัสตัวท่ี 3-4) กลุมวิชา/กลุมงาน (รหัสตัวท่ี 5) 
เลข  01   หมายถึง   ชางยนต เลข  1  หมายถึง  งานจักรยานยนต 

เลข  2  หมายถึง  งานเคร่ืองยนตเล็ก 
เลข  3  หมายถึง  งานเคร่ืองยนต 
เลข  4  หมายถึง  งานไฟฟารถยนต 
เลข  5  หมายถึง  งานระบบสงกําลังรถยนต 
เลข  6  หมายถึง  งานเคร่ืองลางรถยนต 
เลข  7  หมายถึง  งานอิเล็กทรอนิกสยานยนต 
เลข  8 หมายถึง   งานบริการยานยนต 

เลข  02   หมายถึง   ชางกลโรงงาน เลข  1  หมายถึง  งานชางกลโรงงาน 
เลข  03   หมายถึง   ชางเชื่อมโลหะ เลข  1  หมายถึง  งานชางเชื่อมโลหะ 
เลข  04   หมายถึง   ชางไฟฟา เลข  1  หมายถึง  งานชางไฟฟา 

เลข  2 หมายถึง   งานชางบํารุงรักษาระบบไฟฟา 
                      ขนสงทางราง 

เลข  05   หมายถึง   ชางอิเล็กทรอนิกส เลข  1  หมายถึง  งานพ้ืนฐานชางอิเล็กทรอนิกส 
เลข  2  หมายถึง  งานเสียงและภาพ 
เลข  3  หมายถึง  งานโทรคมนาคม 
เลข  4  หมายถึง  งานเคร่ืองใชสํานักงาน 
เลข  5  หมายถึง  งานระบบควบคุม 

เลข  06   หมายถึง   ชางกอสราง เลข  1  หมายถึง  งานเขียนแบบกอสราง 
เลข  2  หมายถึง  งานไม 
เลข  3  หมายถึง  งานคอนกรีต 
เลข  4  หมายถึง  งานปูน 
เลข  5  หมายถึง  งานประปา – สุขภัณฑ 
เลข  6  หมายถึง  งานสีและตกแตงพ้ืนผิว 
เลข  7  หมายถึง   งานสํารวจ 

เลข  07   หมายถึง   ชางพิมพ เลข  1  หมายถึง  งานพิมพ 
เลข  08   หมายถึง   ชางเคร่ืองทําความเย็น เลข  1  หมายถึง  งานเคร่ืองทําความเย็น 

 

  



 
 

 

หลักสตูรวิชาชีพระยะสัน้ประเภทวิชาพาณิชยกรรม 

สาขาวิชา (รหัสตัวท่ี 3-4) กลุมวิชา/กลุมงาน (รหัสตัวท่ี 5) 
เลข  01   หมายถึง   บัญช ี เลข  1  หมายถึง  งานบัญชี 
เลข  02   หมายถึง   การขาย เลข  1  หมายถึง  งานขาย 
เลข  03   หมายถึง   การเลขานุการ เลข  1  หมายถึง  งานเลขานุการ 
เลข  04   หมายถึง   คอมพิวเตอร เลข  1  หมายถึง  งานคอมพิวเตอร 
เลข  05   หมายถึง   ธุรกิจและการจัดการ เลข  1  หมายถึง  งานโลจิสติกส 

 

หลักสตูรวิชาชีพระยะสัน้ ประเภทวิชาอตุสาหกรรมทองเที่ยว 

สาขาวิชา (รหัสตัวท่ี 3-4) กลุมวิชา/กลุมงาน (รหัสตัวท่ี 5) 
เลข  01   หมายถึง   การโรงแรม เลข  1  หมายถึง  งานโรงแรมและบริการ 
เลข  02   หมายถึง   การทองเท่ียว เลข  1  หมายถึง  งานทองเท่ียวและบริการ 

เลข  2  หมายถึง  งานนวดแผนไทย 
เลข  3  หมายถึง  งานสปาและความงาม 

 
 
เลข  03   หมายถึง   ภาษาเพ่ืองานโรงแรมและ เลข  1  หมายถึง  ภาษาไทย 

เลข  2  หมายถึง  ภาษาอังกฤษ 
เลข  3  หมายถึง  ภาษาจีน 
เลข  4  หมายถึง  ภาษาญี่ปุน 
เลข  5  หมายถึง  ภาษาเกาหลี 

  การทองเท่ียว 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

หลักสตูรวิชาชีพระยะสัน้  ประเภทวิชาคหกรรม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สาขาวิชา (รหัสตัวท่ี 3-4) กลุมวิชา/กลุมงาน (รหัสตัวท่ี 5) 
เลข  01   หมายถึง   ผาและเคร่ืองแตงกาย เลข  1  หมายถึง  งานเสื้อผาสตรี 

เลข  2  หมายถึง  งานเสื้อผาชาย 
เลข  3  หมายถึง  งานเสื้อผาเด็ก 
เลข  4  หมายถึง  งานเสื้อผาอุตสาหกรรม 
เลข  5  หมายถึง  งานปกจักร 
เลข  6  หมายถึง  งานออกแบบและธุรกิจ 
                      เคร่ืองแตงกาย 

เลข  02   หมายถึง   อาหารและโภชนาการ เลข  1  หมายถึง  งานขนมอบ 
เลข  2  หมายถึง  งานอาหารไทยและขนมไทย 
เลข  3  หมายถึง  งานอาหารนานาชาติ 
เลข  4  หมายถึง  งานถนอมอาหารและแปรรูป 

เลข  03   หมายถึง   คหกรรมศาสตรท่ัวไป เลข  1  หมายถึง  งานเสริมสวย 
เลข  2  หมายถึง  งานดอกไมสด 
เลข  3  หมายถึง  งานใบตอง 
เลข  4  หมายถึง  งานแกะสลัก 
เลข  5  หมายถึง  งานดอกไมประดิษฐ 
เลข  6  หมายถึง  งานประดิษฐ 

เลข  04   หมายถึง   คหกรรมธุรกิจ เลข  1  หมายถึง  งานสมุนไพร 
เลข  2  หมายถึง  งานธุรกิจจัดตกแตงพิธีและสถานท่ี 
เลข  3  หมายถึง  งานบริบาล 



 
 

 

หลักสตูรวิชาชีพระยะสัน้ ประเภทวิชาศิลปกรรม 

สาขาวิชา (รหัสตัวท่ี 3-4) กลุมวิชา/กลุมงาน (รหัสตัวท่ี 5) 
เลข  01   หมายถึง   วิจิตรศิลป เลข  1  หมายถึง  งานจิตรกรรม 

เลข  2  หมายถึง  งานปฏิมากรรม 
เลข  02   หมายถึง   ออกแบบ เลข  1  หมายถึง  งานออกแบบตกแตง 

เลข  2  หมายถึง  งานออกแบบผลิตภัณฑ 
เลข  3  หมายถึง  งานออกแบบพาณิชยศิลป 

เลข  03   หมายถึง   หัตถกรรม เลข  1  หมายถึง  งานจักสาน  
เลข  2  หมายถึง  งานเพนทสี 
เลข  3  หมายถึง  งานผา 
เลข  4  หมายถึง  งานโลหะรูปพรรณ 
เลข  5  หมายถึง  งานหลอ 
เลข  6  หมายถึง  งานหนัง 
เลข  7  หมายถึง  งานไม 
เลข  8  หมายถึง  งานเคร่ืองเคลือบดินเผา 
เลข  9  หมายถึง  งานอ่ืน ๆ (งานแกว ...) 

เลข  04   หมายถึง   ถายภาพและวีดิทัศน เลข  1  หมายถึง  งานศิลปการถายภาพ 
เลข  2  หมายถึง  งานการถายภาพโฆษณา 
เลข  3  หมายถึง  งานวีดิทัศน 

เลข  05   หมายถึง   เคร่ืองประดบัและอัญมณี เลข  1  หมายถึง  งานการออกแบบและตนแบบ 
เลข  2  หมายถึง  งานรูปพรรณ 
เลข  3  หมายถึง  งานประดับอัญมณี 
เลข  4  หมายถึง  งานเจียรไนอัญมณี 
เลข  5  หมายถึง  งานการวิเคราะหอัญมณี 

เลข  06   หมายถึง   ดนตรี เลข  1  หมายถึง  ดนตรีไทย 
เลข  2  หมายถึง  ดนตรีสากล 
เลข  3  หมายถึง  ดนตรีพ้ืนบาน 
เลข  4  หมายถึง  ลีลาศ  

เลข  07   หมายถึง   คอมพิวเตอรกราฟก เลข  1  หมายถึง  งานคอมพิวเตอรกราฟกอารต 
เลข  2  หมายถึง  งานแอนิเมชั่น 
เลข  3  หมายถึง  งานมัลติมีเดีย 

เลข  08   หมายถึง   พยากรณ เลข  1  หมายถึง  งานโหราศาสตร 

 

  



 
 

 

หลักสตูรวิชาชีพระยะสัน้  ประเภทวิชาเกษตรกรรม 

สาขาวิชา (รหัสตัวท่ี 3-4) กลุมวิชา/กลุมงาน (รหัสตัวท่ี 5) 
เลข  01   หมายถึง   พืชศาสตร เลข  1  หมายถึง  งานพืชไร 

เลข  2  หมายถึง  งานพืชสวน 
เลข  02   หมายถึง   สัตวศาสตร เลข  1  หมายถึง  งานสัตวปก 

เลข  2  หมายถึง  งานสัตวเล็ก 
เลข  3  หมายถึง  งานสัตวใหญ 
เลข  4  หมายถึง  งานสัตวนํ้า 

เลข  03   หมายถึง   อุตสาหกรรมเกษตร เลข  1  หมายถึง  งานผลิตภัณฑพืช 
เลข  2  หมายถึง  งานผลิตภัณฑสัตว 
เลข  3  หมายถึง  งานผลิตภัณฑสัตวนํ้า 

เลข  04   หมายถึง   เทคโนโลยีการจัดการเกษตร เลข  1  หมายถึง  งานชางเกษตร 
เลข  2  หมายถึง  งานธุรกิจเกษตร 

 

  



 
 

 

 
 
 

คําสั่ง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 



 
 

 

 
 

 
 

คําสั่งสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
ที่ /2558 

เรื่อง แตงต้ังคณะกรรมการดําเนินงานโครงการพัฒนาหลกัสตูรวิชาชีพระยะสั้นมุงเนนสมรรถนะอาชีพ 
 
 
 

 สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ตระหนักถึงความสําคัญของการจัดการอาชีวศึกษา 
โดยมีจุดมุงหมายเพื่อผลิตกําลังคนที่มีสมรรถนะและคุณลักษณะที่พึงประสงคสอดคลองกับความตองการของ
สถานประกอบการและการประกอบอาชีพอิสระตามลักษณะภูมิภาคและยุทธศาสตรของจังหวัด ซึ่งการ
ดําเนินการดังกลาวจําเปนตองมีหลักสูตรที่มุงเนนสมรรถนะอาชีพ และเปดโอกาสใหชุมชน สถานประกอบการ
และหนวยงานที่เกี่ยวของไดมีสวนรวมในการพัฒนา เพื่อใหมั่นใจวาผูสําเร็จการศึกษามีความรู ทักษะ 
ประสบการณในงานอาชีพ รวมทั้งมีเจตคติและกิจนิสัยที่พึงประสงค สามารถนําไปประยุกตใชเพื่อพัฒนา
ตนเองและงานอาชีพไดอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
 จากนโยบายดังกลาว สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา จึงมอบหมายใหหนวย
ศึกษานิเทศกดําเนินโครงการพัฒนาหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นมุงเนนสมรรถนะอาชีพ เพื่อใหการดําเนิน
โครงการฯ เปนไปดวยความเรียบรอย บรรลุเปาหมายอยางมีประสทิธิภาพ จึงขอแตงต้ังผูดํารงตําแหนงและผูมี
รายช่ือเปนคณะกรรมการดังน้ี 

คณะกรรมการท่ีปรึกษา 
1. นายชัยพฤกษ  เสรีรักษ เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
2. นายอกนิษฐ คลังแสง รองเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
3. นายวณิชย อวมศร ี รองเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
4. นายชาญเวช บุญประเดิม รองเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
5. นายประชาคม จันทรชิต ผูอํานวยการสํานักมาตรฐานการอาชีวศึกษาและวิชาชีพ  

รักษาการในตําแหนง ที่ปรึกษาดานมาตรฐานอาชีวศึกษา  
ชางอุตสาหกรรม 

6. นายไพฑูรย นันตะสุคนธ หัวหนาหนวยศึกษานิเทศก 
7. นายประจวบ แกวเขียว ผูอํานวยการวิทยาลัยสารพัดชางสระบุร ี
8. นายประภาส คงสบาย ผูอํานวยการวิทยาลัยสารพัดชางบรรหาร-แจมใส 
9. นายอนันต หอมพกิุล ผูอํานวยการวิทยาลัยสารพัดชางอบุลราชธานี 

10. นายสมบรูณ ชดชอย ผูอํานวยการวิทยาลัยสารพัดชางนครศรีธรรมราช 
11. นายพิศิษฐ พลแกว ผูอํานวยการวิทยาลัยสารพัดชางเชียงใหม 
12. นางคนึงลักขณ แสงประเสริฐ ผูอํานวยการวิทยาลัยสารพัดชางพระนครศรีอยุธยา 
13. นายพิษณุ  รัตนเลิศลบ ผูอํานวยการวิทยาลัยสารพัดชางพิษณุโลก 
14. นางสุรางค อภิรมยวิไลชัย ผูอํานวยการวิทยาลัยสารพัดชางกําแพงเพชร 

 

/คณะกรรมการ... 
 

 

 

 



 
 

 

คณะกรรมการดําเนินงาน 
1. นายไพฑูรย นันตะสุคนธ หัวหนาหนวยศึกษานิเทศก ประธานกรรมการ 
2. นางสาววัลลภา อยูทอง หนวยศึกษานิเทศก กรรมการ 
3. นางสินีนาท ภูมิพล หนวยศึกษานิเทศก กรรมการ 
4. นางธีรวรรค วระพงษสทิธิกุล หนวยศึกษานิเทศก กรรมการ 
5. นางสาวปยวีร จุติพงษรกัษา หนวยศึกษานิเทศก กรรมการ 
6. นางธัญญาภรณ จําลองกลุ หนวยศึกษานิเทศก กรรมการ 
7. นายชาตร ี ชนานาฎ หนวยศึกษานิเทศก กรรมการ 
8. นายประพนธ จุนทวิเทศ หนวยศึกษานิเทศก กรรมการ 
9. นายเลิศ วุฒิชาติปรีชา หนวยศึกษานิเทศก กรรมการ 

10. นางศศิธร  กุลสริสิวัสด์ิ หนวยศึกษานิเทศก กรรมการ 
11. นายพนมพร แฉลมเขตต หนวยศึกษานิเทศก กรรมการ 
12. นายวิชัย จิตมาลรีัตน หนวยศึกษานิเทศก กรรมการ 
13. นางสาวโสภิดา ลิ้มวัฒนาพันธ หนวยศึกษานิเทศก กรรมการ 
14. นางสาวสุกญัญา แดงจักรศร ี หนวยศึกษานิเทศก กรรมการ 
15. นางสุดา ปลื้มพันธ หนวยศึกษานิเทศก กรรมการ 
16. นางอัมพร พีรพลานันท หนวยศึกษานิเทศก กรรมการ 
17. นางพรทพิย เอกมหาราช สํานักมาตรฐานการอาชีวศึกษาและวิชาชีพ กรรมการ 
18. นางสาวอาร ี โอสถจันทร สํานักมาตรฐานการอาชีวศึกษาและวิชาชีพ กรรมการ 
19. นางวิพร ภักดีวานิช สํานักมาตรฐานการอาชีวศึกษาและวิชาชีพ กรรมการ 
20. นางสาวกิ่งกาญจน ศรีทองสุข สํานักมาตรฐานการอาชีวศึกษาและวิชาชีพ กรรมการ 
21. นางวิยดา   วัฒนาเมธี หนวยศึกษานิเทศก        กรรมการและเลขานุการ 
22. นางสาวโสภี  นิลรักษ หนวยศึกษานิเทศก กรรมการและผูชวยเลขานุการ 
23. นางสาวประไพพิศ เกษพานิช หนวยศึกษานิเทศก กรรมการและผูชวยเลขานุการ 
24. นางสาวขนิษฐา นามวงค หนวยศึกษานิเทศก กรรมการและผูชวยเลขานุการ 

คณะกรรมการทําหนาท่ี 
1. จัดเตรียมสถานที่ประชุม สงเสริมสนับสนุนการดําเนินโครงการ การจัดกิจกรรม ประสานงานกับสํานัก 

สถานศึกษา คณะกรรมการ และบุคคลที่เกี่ยวของ 
2. จัดพิธีเปด-ปด การเชิญประธานในพิธีเปด ดําเนินพิธีการในการประชุม พิธีกร บันทึกภาพหรือวีดิทัศน 

และอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ 
3. สรุปรายงานผลการดําเนินงาน 

คณะกรรมการผูทรงคุณวุฒิ 
1. นายธงชัย กัณฑานนท ผูทรงคุณวุฒ ิ
2. นายอุดมศักด์ิ ธัญญรักษ ผูทรงคุณวุฒ ิ
3. นายรังษี สุขารมณ กรรมการผูจัดการ บริษัท โมโตยูกิ (ประเทศไทย) จํากัด 
4. นายกันยารัตน พัชรารักษ ผูอํานวยการอาวุโส บริษัท คันทรี กรุป (มหาชน) จํากัด 
5. นางสาวรินทรลภัส สิริวัฒนชนะ กรรมการบรหิาร บริษัท ไทยธรรมอลัไลแอนซ จํากัด 
6. นางสาวพิชญา เอกมหาราช ผูจัดการโรงเรียนแฟช่ันบางกอกดีไซนอารท 

/คณะกรรมการ... 
 



 
 

 

คณะกรรมการวิชาการและวิทยากร 
1. นายไพฑูรย  นันตะสุคนธ หัวหนาหนวยศึกษานิเทศก ประธานกรรมการ 
2. นายพนมพร แฉลมเขตต หนวยศึกษานิเทศก กรรมการ 
3. นางสาวปยวีร จุติพงษรกัษา หนวยศึกษานิเทศก กรรมการ 
4. นายชาตร ี ชนานาฎ หนวยศึกษานิเทศก กรรมการ 
5. นายประพนธ จุนทวิเทศ หนวยศึกษานิเทศก กรรมการ 
6. นางสาวโสภิดา ลิ้มวัฒนาพันธุ หนวยศึกษานิเทศก กรรมการ 
7. นายวิชัย จิตมาลรีัตน หนวยศึกษานิเทศก กรรมการ 
8. นายเลิศ วุฒิชาติปรีชา หนวยศึกษานิเทศก กรรมการ 
9. นางสุดา ปลื้มพันธ หนวยศึกษานิเทศก กรรมการ 

10. นางอัมพร พีรพลานันท หนวยศึกษานิเทศก กรรมการ 
11. นายจรูญ เตชะเจริญกิจ ศูนยสงเสรมิและพัฒนาอาชีวศึกษาภาคกลาง กรรมการ 
12. นายสุธี โรจนบุญถึง ศูนยสงเสรมิและพัฒนาอาชีวศึกษาภาคกลาง กรรมการ 
13. นางศศิธร  กุลสริสิวัสด์ิ หนวยศึกษานิเทศก กรรมการ 
14. นางสาวสุกญัญา แดงจักรศร ี หนวยศึกษานิเทศก กรรมการ 
15. นางสาววัลลภา อยูทอง หนวยศึกษานิเทศก        กรรมการและเลขานุการ 
16. นางวิยดา   วัฒนาเมธี หนวยศึกษานิเทศก กรรมการและผูชวยเลขานุการ 
17. นางสาวโสภี  นิลรักษ หนวยศึกษานิเทศก กรรมการและผูชวยเลขานุการ 

คณะกรรมการทําหนาท่ี 
1. วางแผนการดําเนินงานพัฒนาหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นมุงเนนสมรรถนะอาชีพ รวบรวม เรียบเรียง และ

จัดทําเอกสารวิชาการ และเอกสารอื่น ๆ ที่เกี่ยวของประกอบการประชุมปฏิบัติการฯ 
2. เปนวิทยากรบรรยายใหความรูตามตารางการประชุมปฏิบัติการฯ 
3. เปนวิทยากรในการปฏิบัติงานกลุมตามประเภทวิชา และสาขาวิชา 
4. สรุปรายงานผลการดําเนินงาน 

คณะกรรมการพัฒนาหลักสตูรวิชาชีพระยะสั้นประเภทวิชาอุตสาหกรรม  
สาขาวิชาชางยนต 

1. นายอนันต หอมพกิุล ผูอํานวยการวิทยาลัยสารพัดชางอบุลราชธานี ประธานกรรมการ 
2. นายชัชวาล เทงใหญ วิทยาลัยสารพัดชางสมุทรสงคราม กรรมการ 
3. นายชุมพล แกวศิร ิ วิทยาลัยสารพัดชางราชบรุ ี กรรมการ 
4. นายอํานาจ ไพศาลสุขสมปอง วิทยาลัยสารพัดชางลพบรุ ี กรรมการ 
5. นายโสภณ อินทรเพ็ญ วิทยาลัยสารพัดชางชลบุร ี กรรมการ 
6. นายอรุณรวี เกิดสมบัติ วิทยาลัยสารพัดชางนครศรีธรรมราช กรรมการ 
7. นายปรินทร สีเที่ยงธรรม วิทยาลัยสารพัดชางสมุทรปราการ กรรมการ 
8. นายสุรสิงห ศรีชะตา วิทยาลัยสารพัดชางกาฬสินธุ กรรมการและเลขานุการ 

สาขาวิชาชางกลโรงงาน                                                                                                                                                
1. นายสมศักด์ิ บุญโพธ์ิ ผูอํานวยการวิทยาลัยเทคนิคสมุทรสงคราม ประธานกรรมการ 
2. นายสนธยา รอสงูเนิน วิทยาลัยสารพัดชางบรรหาร-แจมใส กรรมการ 
3. นายกรีพล ศิริบุญสุข วิทยาลัยสารพัดชางสมุทรปราการ กรรมการ 

/4. นายตวงอัฐ... 
 



 
 

 

4. นายตวงอัฐ ตุมอญ วิทยาลัยเทคนิคมหาสารคาม กรรมการ 
5. นายสุรศักด์ิ เทพทอง วิทยาลัยเทคนิคตรงั กรรมการ 
6. นายพัชรินทร แกวเจรญิ วิทยาลัยเทคนิคยะลา กรรมการ 
7. นายศรายุทธ ทองอุทัย วิทยาลัยเทคนิคสมุทรสงคราม กรรมการ 
8. นายสุพัฒน ศรีสัมฤทธ์ิ วิทยาลัยเทคนิคสมุทรสงคราม กรรมการและเลขานุการ 

สาขาวิชาชางเชื่อมโลหะ 
1. จาสบิเอกสมพร ชูทอง ผูอํานวยการวิทยาลัยการอาชีพกาญจนาภิเษก 

หนองจอก 
ประธานกรรมการ 

2. นางสาวจิตราวรรณ บุตราช รองผูอํานวยการวิทยาลัยการอาชีพกาญจนาภิเษก 
หนองจอก 

กรรมการ 

3. นายพิรชัช ชังเภา วิทยาลัยสารพัดชางชลบุร ี กรรมการ 
4. นายวัชรศักด์ิ ดาราศาสตร วิทยาลัยสารพัดชางกาฬสินธุ กรรมการ 
5. นายธีระพงศ คชเสน วิทยาลัยสารพัดชางพัทลุง กรรมการ 
6. นายธนวัฒน จิตตใจฉํ่า วิทยาลัยการอาชีพอูทอง       กรรมการ 
๗. นายชาญณรงค สวนพาณิชย วิทยาลัยการอาชีพกาญจนาภิเษกหนองจอก กรรมการและเลขานุการ 

สาขาวิชาชางไฟฟา 
1. นายสมบัติ นาหลวง รองผูอํานวยการวิทยาลัยสารพัดชางเชียงใหม ประธานกรรมการ 
2. นายทนง ทองมาก วิทยาลัยสารพัดชางระยอง กรรมการ 
3. นายเฉลิมศักด์ิ พงษกลาวขํา วิทยาลัยเทคนิคพิษณุโลก กรรมการ 
4. นายธีระยุทธ นุยนุน วิทยาลัยเทคนิคสัตหบี กรรมการ 
5. นายธีรพงษ เรือลม วิทยาลัยสารพัดชางแพร กรรมการ 
6. นายสุริยา เสนา วิทยาลัยสารพัดชางนครศรีธรรมราช กรรมการและเลขานุการ 

สาขาวิชาชางเครื่องทําความเย็น 
1. นายอาชวิศร ถาวรสุข รองผูอํานวยการวิทยาลัยสารพัดชางพระนคร ประธานกรรมการ 
2. นายชยพล โพธิ วิทยาลัยสารพัดชางนครหลวง กรรมการ 
3. นางวิจิตรา แสงศร ี วิทยาลัยสารพัดชางธนบุร ี กรรมการ 
4. นายอนุศักด์ิ แตงภู วิทยาลัยสารพัดชางธนบุร ี กรรมการ 
4. นายทศทิศ วินิจฉัยภาค วิทยาลัยสารพัดชางนครหลวง กรรมการและเลขานุการ 

สาขาวิชาชางอิเล็กทรอนิกส 
1. นายอนุชิต อรรถานิธี รองผูอํานวยการวิทยาลัยสารพัดชางกาญจนบุร ี ประธานกรรมการ 
2. นายชัยพัฒนพงษ ภูสัตยคํา วิทยาลัยสารพัดชางกาฬสินธุ กรรมการ 
3. นายกฤตพล  รามสวัสด์ิ วิทยาลัยสารพัดชางพัทลุง กรรมการ 
4. นายไพโรจน พอใจ วิทยาลัยเทคนิคนาน กรรมการ 
5. นายเฉลิมชัย สุขสมบูรณ วิทยาลัยสารพัดชางพระนคร กรรมการ 
6. นายวชิระ ไชยสิงห วิทยาลัยสารพัดชางสีพ่ระยา กรรมการ 
7. นายปกรณ สุขพูลผล วิทยาลัยสารพัดชางสมุทรปราการ กรรมการ 
8. นายสุธาพัฒน ภูริอริยฐานนท วิทยาลัยสารพัดชางกาญจนบรุ ี กรรมการและเลขานุการ 

/สาขาวิชา... 
 



 
 

 

สาขาวิชาชางกอสราง 
1. นายโสรัฐ นาคทัต รองผูอํานวยการวิทยาลัยการอาชีพบานแพว ประธานกรรมการ 
2. นายสัญญา บุรา วิทยาลัยเทคนิคสระบุร ี กรรมการ 
3. นายสุเชษฐ อาจสมโภชน วิทยาลัยเทคนิคนครราชสีมา กรรมการ 
4. นายบัณฑิต ทองคํา วิทยาลัยเทคนิคนาน กรรมการ 
5. นายอาทิตย สุทธพันธ วิทยาลัยเทคนิคประจวบคีรีขันธ กรรมการ 
6. นายเอกอนันต หวังนิเวศนกุล วิทยาลัยเทคนิคดุสิต กรรมการและเลขานุการ 

คณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ 
สาขาวิชาการบัญชี 

1. นางคนึงลักขณ แสงประเสริฐ ผูอํานวยการวิทยาลัยสารพัดชาง
พระนครศรีอยุธยา 

ประธานกรรมการ 

2. นางสุชาดา เทพพบิูล วิทยาลัยสารพัดชางสีพ่ระยา กรรมการ 
3. นางสุวะดี เพชรจํารัส วิทยาลัยสารพัดชางนราธิวาส กรรมการ 
4. นางกมลมาศ หมาดหมาน วิทยาลัยสารพัดชางกระบี ่ กรรมการ 
5. นางสาวอัศณีย เวทวัง วิทยาลัยสารพัดชางนครหลวง กรรมการ 
6. นางพชรมน ซื่อตรง วิทยาลัยสารพัดชางสมุทรสงคราม กรรมการและเลขานุการ 

สาขาวิชาการเลขานุการ 
1. นางคนึงลักขณ แสงประเสริฐ ผูอํานวยการวิทยาลัยสารพัดชาง

พระนครศรีอยุธยา 
ประธานกรรมการ 

2. นางพชร พุทธิเนตร วิทยาลัยสารพัดชางนครหลวง กรรมการ 
3. นางสุกญัญา แยมย้ิม วิทยาลัยสารพัดชางสีพ่ระยา กรรมการ 
4. นางสาวแพรวพรรณ บุญฤทธ์ิมนตร ี วิทยาลัยสารพัดชางสีพ่ระยา กรรมการและเลขานุการ 

สาขาวิชาคอมพิวเตอร 
1. นายประภาส คงสบาย ผูอํานวยการวิทยาลัยสารพัดชาง 

บรรหาร-แจมใส 
ประธานกรรมการ 

2. นางสุทิศา ออนสมกฤษ วิทยาลัยเทคนิคนนทบุร ี กรรมการ 
3. นางมรกต จันทรเจริญ วิทยาลัยสารพัดชางชลบุร ี กรรมการ 
4. นางกันนิกา มะลิตัน วิทยาลัยสารพัดชางขอนแกน กรรมการ 
5. นางสาวอพรรัตน บุญรกัษา วิทยาลัยสารพัดชางสกลนคร กรรมการ 
6. นางสาวอรุณี สุขชวย วิทยาลัยสารพัดชางชุมพร กรรมการ 
7. นางสมจิตร อุระงาม วิทยาลัยสารพัดชางสระแกว กรรมการ 
8. นายสุวิทย เดือนดาว วิทยาลัยสารพัดชางบรรหาร-แจมใส กรรมการและเลขานุการ 

สาขาวิชาโลจิสติกส 
1. นายวศินวุฒ ิ พุทธศิริรังษี วิทยาลัยพณิชยการอินทราชัย ประธานกรรมการ 
2. นางสาวเครอืฟา อุทธิยา วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย กรรมการ 
3. นายทวีศักด์ิ คงคาม ี วิทยาลัยการอาชีพนวมินทรราชินีมุกดาหาร กรรมการ 
4. นางชนาธิป อรุณสรุัตน วิทยาลัยอาชีวศึกษานครสวรรค กรรมการและเลขานุการ 

/คณะกรรมการ... 
 



 
 

 

คณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น ประเภทวิชาอุตสาหกรรมทองเท่ียว 
สาขาวิชาการทองเท่ียว 

1. นางธารทิพย พัชรมณีปกรณ รองผูอํานวยการวิทยาลัยบริหารธุรกจิและ 
การทองเที่ยวกรุงเทพ 

ประธานกรรมการ 

2. นางกนกพรรณ คุณาจารย วิทยาลัยสารพัดชางอุตรดิตถ กรรมการ 
3. นางสาวกันยารัตน เหลาตระกูล วิทยาลัยอาชีวศึกษาชลบุร ี กรรมการ 
4. นางสาวสาวิตร ี ฤทธา วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม กรรมการ 
5. นางกุลสิรา สุวรรณ วิทยาลัยบริหารธุรกจิและการทองเที่ยว

กรุงเทพ 
กรรมการและเลขานุการ 

สาขาวิชานวดแผนไทย 
1. นายสมนึก พุมขุน ผูอํานวยการวิทยาลัยสารพัดชางธนบรุ ี ประธานกรรมการ 
2. นางสุจิตรา เจริญภัทรเภสัช คลินิกราชาวดีการแพทยแผนไทย กรรมการ 
3. นางรัติยา ชัยเทือง วิทยาลัยสารพัดชางอุดรธานี กรรมการ 
4. นางธนัชพร คุมเมือง วิทยาลัยการอาชีพกาญจนบุร ี กรรมการ 
5. นางสายสุนี ทองดีนอก วิทยาลัยสารพัดชางนครราชสีมา กรรมการ 
6. นางกนกพรรณ คุณาจารย วิทยาลัยสารพัดชางอุตรดิตถ กรรมการ 
7. นางแสงรัศม ี ปนทอง วิทยาลัยสารพัดชางธนบุร ี กรรมการและเลขานุการ 

กลุมวิชาภาษา 
1. นายพิศิษฐ พลแกว ผูอํานวยการวิทยาลัยสารพัดชางเชียงใหม ประธานกรรมการ 
2. นางวาร ี ฤทธิโยธี วิทยาลัยสารพัดชางอุดรธานี กรรมการ 
3. นางคนึงนิจ แววประเสริฐ วิทยาลัยสารพัดชางนครหลวง กรรมการ 
4. Miss Jin Chaoyang วิทยาลัยสารพัดชางเชียงใหม กรรมการ 
5. Mr. Jang Ghuangyil วิทยาลัยสารพัดชางเชียงใหม กรรมการ 
6. Miss Li Jia-Fu วิทยาลัยสารพัดชางสมุทรปราการ กรรมการ 
7. นางศรีสรุางค อนุชาติกิจเจรญิ วิทยาลัยเทคนิคลพบรุ ี กรรมการ 
8. นายทรงวุฒ ิ อุดวงค วิทยาลัยเทคนิคเชียงราย กรรมการ 
9. นายปลิว ตอเจริญ ขาราชการบํานาญ กรรมการ 

10. นางจิราภา บุพพโก วิทยาลัยสารพัดชางเชียงใหม กรรมการและเลขานุการ 

คณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น ประเภทวิชาศิลปกรรม 
สาขาวิชาศิลปหัตถกรรม 

1. นางจําเรียง หนูดํา ผูอํานวยการวิทยาลัยศิลปหัตถกรรม
นครศรีธรรมราช 

ประธานกรรมการ 

2. นายสมศักด์ิ อัตโสภณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาเสาวภา กรรมการ 
3. นายนพดล บุญยัง วิทยาลัยอาชีวศึกษาเสาวภา กรรมการ 
4. นายวิทยา สุริยา วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร กรรมการ 
5. นายทวิพจน บุญเหลอื วิทยาลัยศิลปหัตถกรรมนครศรีธรรมราช กรรมการ 
6. นายทศพร ถังมณี วิทยาลัยศิลปหัตถกรรมนครศรีธรรมราช กรรมการ 
7. นายกิติศักด์ิ พุทธรัตน วิทยาลัยศิลปหัตถกรรมนครศรีธรรมราช กรรมการ 
8. นายสมพัก บัวหลวง วิทยาลัยศิลปหัตถกรรมนครศรีธรรมราช กรรมการและเลขานุการ 

/สาขาวิชา... 



 
 

 

สาขาวิชาออกแบบ 
1. นางจําเรียง หนูดํา ผูอํานวยการวิทยาลัยศิลปหัตถกรรม

นครศรีธรรมราช 
ประธานกรรมการ 

2. นางสาววราภรณ ทิมประดับ วิทยาลัยสารพัดชางเชียงใหม กรรมการ 
3. นางสาวศริญญา วรจันทร วิทยาลัยอาชีวศึกษามหาสารคาม กรรมการ 
4. นางศุลีพร ใบไพศาล วิทยาลัยอาชีวศึกษานครสวรรค กรรมการ 
5. นางอัปสร ชายโอฬาร วิทยาลัยศิลปหัตถกรรมนครศรีธรรมราช กรรมการ 
6. นายอุทัย สันติวีรยุทธ วิทยาลัยศิลปหัตถกรรมนครศรีธรรมราช กรรมการ 
7. นางสาวนิภาพรรณ คงแกว วิทยาลัยศิลปหัตถกรรมนครศรีธรรมราช กรรมการและเลขานุการ 

สาขาวิชาวิจิตรศิลป 
1. นางจําเรียง หนูดํา ผูอํานวยการวิทยาลัยศิลปหัตถกรรม

นครศรีธรรมราช 
ประธานกรรมการ 

2. นายธราธร แกวโสนด วิทยาลัยอาชีวศึกษาลพบรุ ี กรรมการ 
3. นางวิสา เพ็ชรธงไชย วิทยาลัยศิลปหัตถกรรมนครศรีธรรมราช กรรมการ 
4. นายชัยภัทร สอนเครือ วิทยาลัยศิลปหัตถกรรมกรงุเทพ กรรมการ 
5. นายหมัดหนูด บุญเทียม วิทยาลัยศิลปหัตถกรรมนครศรีธรรมราช กรรมการและเลขานุการ 

สาขาวิชาคอมพิวเตอรกราฟก 
1. นางจําเรียง หนูดํา ผูอํานวยการวิทยาลัยศิลปหัตถกรรม

นครศรีธรรมราช 
ประธานกรรมการ 

2. นายจิรายุศ จิราวัลย วิทยาลัยสารพัดชางอุบลราชธานี กรรมการ 
3. นางสาวลัดดา มุขแจง วิทยาลัยอาชีวศึกษาลพบรุ ี กรรมการ 
4. นายวีรศักด์ิ ยินดี วิทยาลัยศิลปหัตถกรรมนครศรีธรรมราช กรรมการและเลขานุการ 

สาขาวิชาพยากรณ 
1. นายธนกฤต  แยมเผื่อน รองผูอํานวยการวิทยาลัยสารพัดชาง

สมุทรปราการ 
ประธานกรรมการ 

2. นายณัทกิจพฒัน หอมวิจิตรกลุ วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม กรรมการ 
3. นางสมพร อภิสิทธิสกลุ วิทยาลัยพณิชยการธนบรุ ี กรรมการ 
4. นายพีระพล แพถนอม วิทยาลัยสารพัดชางสมุทรปราการ กรรมการและเลขานุการ 

สาขาวิชาดนตร ี
1. นายสมนึก พุมขุน ผูอํานวยการวิทยาลัยสารพัดชางธนบรุ ี ประธานกรรมการ 
2. นายสนธิ ภูละมูล รองผูอํานวยการวิทยาลัยการอาชีพพุทธมณฑล กรรมการ 
3. นายระวิ ดาบทอง รองผูอํานวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต กรรมการ 
4. นายพิพัฒน ทองระอา วิทยาลัยสารพัดชางพระนคร กรรมการ 
5. นายสุรัตน อมราภรณพสิุทธ์ิ วิทยาลัยสารพัดชางเพชรบรูณ กรรมการ 
6. นายสมนึก อุนแกว วิทยาลัยสารพัดชางอุดรธานี กรรมการ 
7. นายสุรพล นามเสนา วิทยาลัยสารพัดชางนครราชสีมา กรรมการ 
8. นายสุบัน แพงบุปผา วิทยาลัยสารพัดชางราชบรุ ี กรรมการ 

 

/9. นายสุริยา... 
 



 
 

 

9. นายสุริยา มันตะรักษ วิทยาลัยสารพัดชางพจิิตร กรรมการ 
10. นายพิทักษ ขจรธรรมรักษ วิทยาลัยสารพัดชางลําปาง กรรมการ 
11. นายเจรญิ ธรรมชาติ วิทยาลัยการอาชีพวังไกลกงัวล กรรมการ 
12. นายกฤษฎี ศรีจามร วิทยาลัยพณิชยการธนบรุ ี กรรมการ 
13. นางนิสสานารถ ตรีเพ็ชร วิทยาลัยสารพัดชางชลบุร ี กรรมการ 
14. นายสุชาติ สิมม ี วิทยาลัยสารพัดชางธนบุร ี กรรมการและเลขานุการ 

คณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น ประเภทวิชาคหกรรม 
สาขาวิชาผาและเครื่องแตงกาย 

1. นายชูชาติ พรามจร ผูอํานวยการวิทยาลัยสารพัดชางชัยภูม ิ ประธานกรรมการ 
2. นางทัศนีย พงศสรอยเพ็ชร วิทยาลัยสารพัดชางนครหลวง กรรมการ 
3. นางบุษบา เจียมเกาะ วิทยาลัยสารพัดชางลพบรุ ี กรรมการ 
4. นางพนิดา พฤกภูษณ วิทยาลัยสารพัดชางธนบุร ี กรรมการ 
5. นางวันทนีย  ถวิลการ วิทยาลัยสารพัดชางกาฬสินธุ กรรมการ 
6. นางสุทธิลักษณ เกิดสวางกุล วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม กรรมการ 
7. นางสาวสุวล ี บุญญามณี วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต กรรมการ 
8. นางสาวอรรยา นุสีวอ วิทยาลัยสารพัดชางขอนแกน กรรมการ 
9. นางมนัสนันท จันทรศักด์ิรา วิทยาลัยสารพัดชางตรงั กรรมการ 

10. นางรัตนา บํารุงวงศ วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา กรรมการ 
11. นางสาวประภา ทําจะดี วิทยาลัยสารพัดชางบรรหาร-แจมใส กรรมการและเลขานุการ 

สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ 
1. นางยุพิน พิมศร ผูอํานวยการวิทยาลัยสารพัดชางพระนคร ประธานกรรมการ 
2. นางมาล ี ทองคํา วิทยาลัยสารพัดชางสีพ่ระยา กรรมการ 
3. นางสาวสริินีย แซตัน วิทยาลัยสารพัดชางตรงั กรรมการ 
4. นางสาวนฤมล ทรัพยสําราญ วิทยาลัยสารพัดชางสมุทรสงคราม กรรมการ 
5. นางณัชชา กุมาวรสงิห วิทยาลัยสารพัดชางอุบลราชธานี กรรมการ 
6. นางพรพรหม หาญเจรญิ วิทยาลัยสารพัดชางนครหลวง กรรมการ 
7. นางรัมภา ศิริวงศ วิทยาลัยสารพัดชางลําปาง กรรมการ 
8. นายสมภพ อุตสาหะ วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบรุ ี กรรมการ 
9. นางจารพุรรณ สุขสมบูรณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแกน กรรมการ 

10. นางสาวดุษฎี นอยใจบุญ วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา กรรมการ 
11. นางกัลยาณี ไขมุกข วิทยาลัยการอาชีพนครปฐม กรรมการ 
12. นางอุมาพร แขดอน วิทยาลัยอาชีวศึกษานครสวรรค กรรมการและเลขานุการ 

สาขาวิชาคหกรรมศาสตรท่ัวไป 
กลุมงานเสริมสวย 

1. นายเจนวิทย ครองตน ผูอํานวยการวิทยาลัยสารพัดชางสุมทรปราการ ประธานกรรมการ 
2. นางวราภรณ โอภาโส วิทยาลัยสารพัดชางจันทบรุ ี กรรมการ 
3. นางชฤทธิพร คงธนเกริก วิทยาลัยสารพัดชางเชียงใหม กรรมการ 
4. นายศิวพร วรวิทย วิทยาลัยสารพัดชางกาฬสินธุ กรรมการ 

/5. นางพิชญพิมล... 
 



 
 

 

5. นางพิชญพิมล เลิศสรุิยะกลุ วิทยาลัยสารพัดชางนครราชสีมา กรรมการ 
6. นางสาวกัลยา มะหะหมัด วิทยาลัยสารพัดชางสงขลา กรรมการ 
7. นายระพีพฒัน ศรีทะ วิทยาลัยสารพัดชางสมุทรปราการ กรรมการและเลขานุการ 

กลุมงานตัดผมชาย 
1. นายเริงศักด์ิ ใจสําราญ รองผูอํานวยการวิทยาลัยสารพัดชาง

นครราชสีมา 
ประธานกรรมการ 

2. นายสุวรรณ พรมบุญ วิทยาลัยสารพัดชางเพชรบรูณ กรรมการ 
3. นายสมาน บุตรกะอะ วิทยาลัยสารพัดชางยะลา กรรมการ 
4. นางชลธิชา ตนโพธ์ิ วิทยาลัยสารพัดชางนครราชสีมา กรรมการและเลขานุการ 

กลุมงานดอกไมประดิษฐ, งานแกะสลัก, งานสมุนไพร, งานบริบาล 
1. นางสาววิภาวรรณ สุขสวัสด์ิ รองผูอํานวยการวิทยาลัยสารพัดชางสี่พระยา ประธานกรรมการ 
2. นางสาวจรินทร เลี้ยงสุข วิทยาลัยสารพัดชางสีพ่ระยา กรรมการ 
3. นางธนภร ฤทธิเกษม วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎรธานี กรรมการ 
4. นางพรสวรรค สระบัว วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบรุ ี กรรมการ 
5. นางสาวรัชนีพร รักเรือง วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร กรรมการ 
6. นางจรรยา สุวรรณประเสริฐ วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม กรรมการ 
7. นายชานนท บุร ี วิทยาลัยสารพัดชางธนบุร ี กรรมการ 
8. นางปทมา พงศพัชราพันธ วิทยาลัยสารพัดชางธนบุร ี กรรมการ 
9. นางสุวรรณี พุกภิญโญ วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา กรรมการ 

10. นางวัชร ี โอวธีระกุล วิทยาลัยสารพัดชางพระนคร กรรมการ 
11. นางเอกกาญจน  พรหมเกิด วิทยาลัยสารพัดชางสีพ่ระยา กรรมการ 
12. นางพชร พุทธิเนตร วิทยาลัยสารพัดชางนครหลง กรรมการ 
12. นางวรรณา อาภาอดุล วิทยาลัยสารพัดชางสีพ่ระยา กรรมการและเลขานุการ 

คณะกรรมการทําหนาท่ี 
1. จัดเตรียมขอมูลทางวิชาการ รวมกันพัฒนาหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นมุงเนนสมรรถนะอาชีพ ใน

สาขาวิชาที่รับผิดชอบ ใหบรรลุผลสําเร็จอยางมีประสิทธิภาพ เพื่อใหสถานศึกษาใชเปนแนวทางในการจัดการ
เรียนการสอนอยางมีคุณภาพตรงตามวัตถุประสงค สอดคลองกับความตองการของตลาดแรงงาน สังคม และ
ชุมชน 

2. สรุปรายงานผลการดําเนินงาน 

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลโครงการ 
1. นายพนมพร แฉลมเขตต หนวยศึกษานิเทศก ประธานกรรมการ 
2. นายชาตร ี ชนานาฎ หนวยศึกษานิเทศก กรรมการ 
3. นางสาวปยวีร จุติพงษรกัษา หนวยศึกษานิเทศก กรรมการ 
4. นางสาวโสภี นิลรักษ หนวยศึกษานิเทศก กรรมการ 
5. นายประพนธ จุนทวิเทศ หนวยศึกษานิเทศก กรรมการ 
6. นางวิยดา วัฒนาเมธี หนวยศึกษานิเทศก กรรมการ 
7. นางศศิธร กุลสริสิวัสด์ิ หนวยศึกษานิเทศก กรรมการและเลขานุการ 
8. นางสาวขนิษฐา นามวงค หนวยศึกษานิเทศก กรรมการและผูชวยเลขานุการ 

/คณะกรรมการ... 



 
 

 

คณะกรรมการทําหนาท่ี 
1. ติดตามและประเมินผลในระหวางดําเนินโครงการและหลังดําเนินโครงการ สรางเครื่องมือ เก็บ

รวบรวมขอมูล บันทึกขอมูล วิเคราะห/ประเมินผล และอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ 
2. สรุปรายงานผลการดําเนินงาน 

 

คณะกรรมการเอกสารวิชาการ การเงินและพัสดุ 
 

1. นางสาวโสภี นิลรักษ หนวยศึกษานิเทศก ประธานกรรมการ 
2. นางธัญญาภรณ จําลองกลุ หนวยศึกษานิเทศก กรรมการ 
3. นายอภิวัชร พจนจริาภรณ หนวยศึกษานิเทศก กรรมการ 
4. นางสาวปยวีร จุติพงษรกัษา หนวยศึกษานิเทศก กรรมการ 
5. นางวิยดา วัฒนาเมธี หนวยศึกษานิเทศก กรรมการ 
6. นางเฉลมิศร ี เกตากุล ศูนยสงเสรมิและพัฒนาอาชีวศึกษาภาคตะวันออก

และกรงุเทพมหานคร 
กรรมการ 

7. นางสาววัชร ี บุตระคํา ศูนยสงเสรมิและพัฒนาอาชีวศึกษาภาคตะวันออก
และกรงุเทพมหานคร 

กรรมการ 

8. นางสาววันวิสาข สงวนสัตย หนวยศึกษานิเทศก กรรมการ 
9. นายประพนธ จุนทวิเทศ หนวยศึกษานิเทศก กรรมการและเลขานุการ 

10. นางสาวขนิษฐา  นามวงค หนวยศึกษานิเทศก กรรมการและผูชวยเลขานุการ 
11. นางสาวชุลีพร วรรณบัณฑิตย หนวยศึกษานิเทศก กรรมการและผูชวยเลขานุการ 

 

 คณะกรรมการทําหนาที่ 
1. การเบิกจายเงินงบประมาณโครงการ การจัดซื้อ/จัดจาง เอกสารการพิมพ การลงทะเบียนและอื่น ๆ        

ที่เกี่ยวของ 
2. สรุปรายงานผลการดําเนินงาน 

 

ทั้งน้ีต้ังแตบัดน้ีเปนตนไป 

สั่ง ณ วันที่    มิถุนายน   พ.ศ.2558 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

 
 

 

 

คําสั่งสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
ที่  /2558 

เรื่อง แตงต้ังคณะกรรมการดําเนินงานโครงการพัฒนาหลกัสตูรวิชาชีพระยะสั้นมุงเนนสมรรถนะอาชีพ 
(เพิ่มเติม) 

 
 
 

                   อนุสนธิคําสั่งสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ที่ 836/2558 ลงวันที่ 15 มิถุนายน 2558 เรื่อง 
แตงต้ังคณะกรรมการดําเนินงานโครงการพัฒนาหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นมุงเนนสมรรถนะอาชีพเพื่อผลิตกําลังคนที่มี
สมรรถนะและคุณลักษณะทีพ่ึงประสงคสอดคลองกับความตองการของสถานประกอบการและการประกอบอาชีพอิสระ
ตามลักษณะภูมิภาคและยุทธศาสตรของจังหวัด ซึ่งการดําเนินการดังกลาวจําเปนตองมีหลักสูตรที่มุงเนนสมรรถนะ
อาชีพ และเปดโอกาสใหชุมชน สถานประกอบการและหนวยงานที่เกี่ยวของไดมีสวนรวมในการพัฒนา เพื่อใหมั่นใจวา
ผูสําเร็จการศึกษามีความรู ทักษะ ประสบการณในงานอาชีพ รวมทั้งมีเจตคติและกิจนิสัยที่พึงประสงค สามารถนําไป
ประยุกตใชเพื่อพัฒนาตนเองและงานอาชีพไดอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ดังน้ัน เพื่อใหการดําเนินโครงการ
พัฒนาหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นมุงเนนสมรรถนะอาชีพ เปนไปอยางมีประสิทธิภาพและบรรลุวัตถุประสงค จึงขอ
แตงต้ังคณะกรรมการเพิ่มเติม ดังน้ี 

 

คณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น ประเภทวิชาอุตสาหกรรม 
สาขาวิชาชางกอสรางระบบขนสงทางราง 

1. นายไชยนันท แสงเมฆา ผูอํานวยการวิทยาลัยเทคนิคชลบุร ี ประธานกรรมการ 
2. นายณัฎฐกฤศ สาธินีเศษฐ วิทยาลัยเทคนิคชลบุร ี กรรมการ 
3. นายอภิชาต สรอยระยา วิทยาลัยเทคนิคประจวบคีรีขันธ กรรมการ 
4. นายสมชาติ  บุญศร ี วิทยาลัยเทคนิคอุตสาหกรรมยานยนต กรรมการ 
5. นายอํานวย ขมิ้นเครือ วิทยาลัยเทคนิคสระบุร ี กรรมการ 
6. นายอิทธิวัฒน สุวรรณรังสิมา วิทยาลัยเทคนิคนครปฐม กรรมการ 
7. นายสมศักด์ิ แกวพันธ วิทยาลัยเทคนิคเพชรบรุ ี กรรมการ 
8. นายวิชัย ตันติราพันธ วิทยาลัยเทคนิคชลบุร ี กรรมการ 
9. นายสมควร รุงเรือง วิทยาลัยเทคนิคสมุทรสงคราม กรรมการ 

10. นายธํารงศักด์ิ หมินกาหลมี วิทยาลัยเทคนิคประจวบคีรีขันธ กรรมการ 
11. นายมาโนช รังษีมณีรัตน วิทยาลัยเทคนิคชลบุร ี กรรมการ 
12. นายสมศักด์ิ วรรณชนะ วิทยาลัยเทคนิคชลบุร ี กรรมการและเลขานุการ 

  

 ทั้งน้ี   ต้ังแตบัดน้ีเปนตนไป 
 

สั่ง   ณ   วันที่    มิถุนายน    พ.ศ.2558 
 
 

 
 

 

 


