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หลกัสูตรประกาศนียบตัรวชิาชีพ พุทธศกัราช 2556 สาขาวชิาช่างยนต ์ ประเภทวชิาอุตสาหกรรม 

มาตรฐานการศึกษาวิชาชีพ 
 
คุณภาพของผู ้ส าเร็จการศึกษาระดับคุณวุฒิการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพ ประเภทวิชา

อุตสาหกรรม สาขาวชิาช่างยนต ์ประกอบดว้ย 
 

1. ด้านคุณลกัษณะทีพ่งึประสงค์ 
1.1 คุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพความเสียสละ ความซ่ือสัตยสุ์จริต ความกตญัญู

กตเวที ความอดกลั้น การละเวน้ส่ิงเสพติดและการพนนั การมีจิตส านึกและเจตคติท่ีดีต่อ
วชิาชีพและสังคม 

1.2 พฤติกรรมลกัษณะนิสัย ความมีวินยัความรับผิดชอบ ความมีมนุษยสัมพนัธ์ ความเช่ือมัน่ใน
ตนเอง ความรักสามคัคี ความขยนั ประหยดั อดทน การพึ่งตนเอง 

1.3 ทักษะทางปัญญา ความรู้ในหลักทฤษฎี ความสนใจใฝ่รู้ ความคิดริเ ร่ิมสร้างสรรค ์
ความสามารถในการคิด วเิคราะห์ 

 

2. ด้านสมรรถนะหลกัและสมรรถนะทัว่ไป 
2.1 ส่ือสารโดยใชภ้าษาไทยและภาษาต่างประเทศในชีวติประจ าวนัและในงานอาชีพ 
2.2 แกไ้ขปัญหาในงานอาชีพโดยใชห้ลกัการและกระบวนการทางวทิยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 
2.3 ปฏิบติัตนตามหลกัศาสนาวฒันธรรมค่านิยมคุณธรรมจริยธรรมทางสังคมและสิทธิหน้าท่ี

พลเมือง 
2.4 พฒันาบุคลิกภาพและสุขอนามยัโดยใชห้ลกัการและกระบวนการดา้นสุขศึกษาและพลศึกษา 
 

3. ด้านสมรรถนะวชิาชีพ 
3.1 วางแผน ด าเนินงานจัดการงานอาชีพตามหลักการและกระบวนการ โดยค านึงถึงการ

บริหารงานคุณภาพการอนุรักษ์ทรัพยากรและส่ิงแวดล้อม หลักอาชีวอนามัยและความ
ปลอดภยั 

3.2 ใชค้อมพิวเตอร์และสารสนเทศเพื่องานอาชีพ 
3.3 ปฏิบติังานพื้นฐานอาชีพตามหลกัและกระบวนการ 
3.4 อ่านแบบเขียนแบบเทคนิคและเลือกใชว้สัดุอุตสาหกรรม 
3.5 ปรับแปรรูปและข้ึนรูปงานโลหะดว้ยเคร่ืองมือเบ้ืองตน้ 
3.6 ประกอบทดสอบวงจรและอุปกรณ์ไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์เบ้ืองตน้ 
3.7 เช่ือมโลหะและประกอบข้ึนรูปผลิตภณัฑโ์ลหะแผน่เบ้ืองตน้ 
3.8 ปรับแปรรูปและข้ึนรูปงานดว้ยเคร่ืองมือกล 
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3.9 อ่านวงจร ต่อวงจร ทดสอบวงจรนิวเมติกและไฮดรอลิกส์เบ้ืองตน้ 
3.10 ถอดประกอบเคร่ืองยนตแ์ก๊สโซลีนและเคร่ืองยนตดี์เซลตามคู่มือ 
3.11 บ ารุงรักษาเคร่ืองยนตแ์ก๊สโซลีนและเคร่ืองยนตดี์เซลตามคู่มือ 
3.12 ถอดประกอบคลตัช์เกียร์และเพลาขบัตามคู่มือ 
3.13 บ ารุงรักษาคลตัช์เกียร์และเพลาขบัตามคู่มือ 
3.14 ถอดประกอบระบบรองรับบงัคบัเล้ียวและเบรกตามคู่มือ 
3.15 บ ารุงรักษาระบบรองรับบงัคบัเล้ียวและเบรกตามคู่มือ 
3.16 บ ารุงรักษาแบตเตอร่ีระบบสตาร์ทระบบประจุไฟฟ้าระบบแสงสว่างระบบไฟเตือนและ

สัญญาณตามคู่มือ 
 

สาขางานยานยนต์ 
3.17 ซ่อมเคร่ืองยนตเ์ล็กแก๊สโซลีนและเคร่ืองยนตดี์เซลตามคู่มือ 
3.18 ซ่อมรถจกัรยานยนตต์ามคู่มือ 
3.19 บริการระบบปรับอากาศรถยนต ์
3.20 บ ารุงรักษารถยนตต์ามคู่มือ 
3.21 ขบัรถยนตใ์นสภาวะต่าง ๆ ตามกฎจราจร 
3.22 ตรวจสอบช้ินส่วนของเคร่ืองยนตโ์ดยใชเ้คร่ืองมือวดัละเอียด 

 

สาขางานเคร่ืองกลอุตสาหกรรม 
3.17 บริการเคร่ืองตน้ก าลงัอุตสาหกรรมตามคู่มือ 
3.18 บริการเคร่ืองอดัอากาศเคร่ืองสูบและอุปกรณ์ควบคุมความปลอดภยัตามคู่มือ 
3.19 บริการเคร่ืองก าเนิดไอน ้าอุปกรณ์ควบคุมความปลอดภยัตามคู่มือ 
3.20 บริการระบบเคร่ืองท าความเยน็และปรับอากาศอุตสาหกรรมตามคู่มือ 
3.21 ปรับปรุงสภาพช้ินส่วนโดยเคร่ืองมือกลตามคู่มือ 
3.22 บ ารุงรักษาเคร่ืองมือวดัอุตสาหกรรม 
 

สาขางานเคร่ืองกลเรือ 
3.17 ขยายแบบช้ินส่วนและวางแผนติดตั้งเคร่ืองยนตเ์รือตามแบบท่ีก าหนด 
3.18 บริการติดตั้งเคร่ืองยนตเ์รือและอุปกรณ์ตามแบบท่ีก าหนด 
3.19 ซ่อมเคร่ืองยนตเ์รือตามคู่มือ 
3.20 ซ่อมอุปกรณ์ในระบบส่งก าลงัเรือตามคู่มือ 
3.21 ซ่อมระบบไฟฟ้าเรือตามคู่มือ 
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สาขางานเคร่ืองกลเกษตร 

3.17 ซ่อมเคร่ืองยนตเ์ล็กเพื่อการเกษตรตามคู่มือ 
3.18 ใชแ้ละบ ารุงรักษาแทรกเตอร์ตามคู่มือ 
3.19 บริการเคร่ืองจกัรกลงานพืชตามคู่มือ 
3.20 บริการเคร่ืองจกัรกลงานสัตวต์ามคู่มือ 
3.21 บริการเคร่ืองจกัรกลเตรียมดินตามคู่มือ 
3.22 บริการเคร่ืองสูบน ้าและอุปกรณ์ในการส่งน ้าตามคู่มือ 
3.23 บริการอุปกรณ์ขนถ่ายผลิตภณัฑก์ารเกษตรตามคู่มือ 
3.24 บริการระบบเคร่ืองท าความเยน็ตามคู่มือ 

 

สาขางานตัวถังและสีรถยนต์ 
3.17 บ ารุงรักษาช้ินส่วนรถยนตต์ามคู่มือ 
3.18 ถอดประกอบช้ินส่วนรถยนตด์ว้ยเคร่ืองมือทัว่ไปตามคู่มือ 
3.19 ซ่อมบ ารุงช้ินส่วนรถยนตต์ามคู่มือ 
3.20 ถอดประกอบช้ินส่วนรถยนตด์ว้ยเคร่ืองมือพิเศษตามคู่มือ 
3.21 บ ารุงรักษารถยนตต์ามคู่มือ 
3.22 พน่สีทบัหนา้รถยนตต์ามคู่มือ 
3.23 ซ่อมบ ารุงสีรถยนตต์ามคู่มือ 
3.24 พน่สีรถยนตต์ามกระบวนการตามคู่มือ 
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มาตรฐานการศึกษาวิชาชีพ 
 
คุณภาพของผูสําเร็จการศึกษาระดับคุณวุฒิการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง ประเภทวิชา 

อุตสาหกรรม สาขาวิชาเทคนิคเครื่องกล ประกอบดวย 
 

1. ดานคุณลักษณะที่พึงประสงค ไดแก  
1.1 ดานคุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ ไดแก ความเสียสละ ซ่ือสัตยสุจริต กตัญู

กตเวที  อดกล้ัน  ละเวนสิ่งเสพติดและการพนัน  มีจิตสํานึกและเจตคติที่ดีตอวิชาชีพและสังคม  เปนตน 
1.2 ดานพฤติกรรมลักษณะนิสัย  ไดแก  ความมีวินัย  ความรับผิดชอบ  ความรักสามัคคี                       

มีมนุษยสัมพันธ  เชื่อมั่นในตนเอง ขยัน ประหยัด อดทน พึ่งตนเอง  ปฏิบัติงานโดยคํานึงถึงความปลอดภัย    
อาชีวอนามัย  การอนุรักษพลังงานและสิ่งแวดลอม  เปนตน 

1.3 ดานทักษะทางปญญา ไดแก ความรูในหลักทฤษฎี ความสนใจใฝรู ความคิดริเร่ิมสรางสรรค 
ความสามารถในการคิด วิเคราะห เปนตน 
 

2. ดานสมรรถนะหลักและสมรรถนะทั่วไป  ไดแก 
2.1 ส่ือสารโดยใชภาษาไทยและภาษาตางประเทศในชีวิตประจําวันและเพื่อพัฒนางานอาชีพ 
2.2 แกไขปญหาและพัฒนางานอาชีพโดยใชหลักการและกระบวนการทางวิทยาศาสตรและ

คณิตศาสตร  
2.3 มีบุคลิกภาพและคุณลักษณะเหมาะสมกับการปฏิบัติงานอาชีพและการอยูรวมกับผูอ่ืน 
2.4 ประยุกตใชความรู ทักษะ ประสบการณและเทคโนโลยีเพื่อสงเสริมและพัฒนางานอาชีพ  

 

3. ดานสมรรถนะวิชาชีพ  ไดแก 
3.1 วางแผน ดําเนินงาน จัดการและพัฒนางานอาชีพตามหลักการและกระบวนการ โดยคํานึงถึง            

การบริหารงานคุณภาพ  การอนุรักษพลังงานและสิ่งแวดลอม  และหลักความปลอดภัย 
3.2 ประยุกตใชเทคโนโลยีคอมพิวเตอรและสารสนเทศเพื่อพัฒนางานอาชีพ 
3.3 ทดสอบความแข็งแรงของวัสดุ 
3.4 ทดสอบสมบัติของน้ํามันเชื้อเพลิง วัสดุหลอล่ืนและของไหล 
3.5 ทดสอบการทํางานของระบบนิวเมติกสและไฮดรอลิกส 
3.6 ประยุกตใชหลักการทางเทอรโมไดนามิกสกับเครื่องยนตสันดาปภายในและระบบปรับ

อากาศ 
 

สาขางานเทคนิคยานยนต 
3.7 บริการระบบไฟฟาและอิเล็กทรอนิกสควบคุมยานยนต 
3.8 บริการเทคโนโลยียานยนตสมัยใหม 
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3.9 บริการเครื่องยนตแกสโซลีนและเครื่องยนตดีเซลควบคุมดวยอิเล็กทรอนิกส 
3.10 บริการงานเชื้อเพลิงแกสยานยนต 

สาขางานเทคนิคเคร่ืองกลอุตสาหกรรม 
3.7 บริการระบบตนกําลังอุตสาหกรรม 
3.8 บริการเครื่องทําความเย็นอุตสาหกรรม 
3.9 บริการเครื่องจักรกลสนับสนุนการผลิต 

สาขางาน เทคนิคเคร่ืองกลเรือ 
3.7 บริการเครื่องยนตเรือ 
3.8 บริการระบบสงกําลังเรือ 
3.9 บริการไฟฟาและเครื่องทําความเย็นเรือ 
3.10 บริการเรือและอุปกรณ 

สาขางานเทคนิคเคร่ืองกลเกษตร 
3.7 บริการและตรวจซอมเครื่องจักรกลงานพชื 
3.8 บริการและตรวจซอมเครื่องจักรกลงานสัตว 
3.9 บริการและตรวจซอมเครื่องจักรกลหนัก 
3.10 วางแผน เตรียมการผลิตและบริการเครื่องกลเกษตรเชิงธุรกิจ 
3.11 ผลิตและบริการเครื่องกลเกษตรอยางมีเทคนิคและดวยการประยุกตใชปจจัยที่มี 

สาขางาน เทคนิคเคร่ืองกลเรือพาณิชย 
3.7 ดํารงชีวิตในเรือ 
3.8 บริการเครื่องกลเรือพาณิชย 
3.9 บริการเครื่องกลไฟฟาเรือ 
3.10 บริการระบบปรับอากาศและเครื่องทําความเย็น 

สาขางานเทคนิคซอมตัวถังและสีรถยนต 
3.7  บริการงานซอมตัวถังรถยนต 
3.8  บริการงานซอมสีรถยนต 
3.9 บริหารงานธุรกิจซอมตัวถังและสีรถยนต 

สาขางานบาํรงุรักษาเครื่องกลอุตสาหกรรมผลิตไฟฟา 
3.7 บริการระบบไอนํ้าและการสงถายความรอนในอุตสาหกรรมผลิตไฟฟา 
3.8 บริการบํารุงรักษาเครื่องจักรกลอุตสาหกรรมผลิตไฟฟา 
3.9 บริหารงานบํารุงรักษาเครื่องจักรกลอุตสาหกรรมผลิตไฟฟา 
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สาขางานเทคนิคเคร่ืองกลระบบขนสงทางราง 
 3.7 บริการระบบลอและระบบรองรับน้ําหนักรถไฟ 
 3.8 บริการระบบเบรกรถไฟ 
 3.9 บริการระบบปรับอากาศรถไฟและระบายอากาศรถไฟ 
 3.10 บริหารงานบํารุงรักษาเครื่องกลระบบขนสงทางราง 
 3.11 บริการซอมบํารุงเครื่องกลระบบขนสงทางราง 

 
 




