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คํานํา 
 

             หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขาวิชาชางยนต พุทธศักราช 2559 เปน
หลักสูตรท่ีไดรับการปรับปรุงใหม   ซ่ึงไดพิจารณาตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ  เรื่องกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษาแหงชาติ  พ.ศ. 2556 และมาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษาระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พ.ศ. 2556  เพ่ือนํามาใชจัดการเรียนการสอนในสาขาอุตสาหกรรม  
วิทยาลัยรัตภูมิ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย การดําเนินการพัฒนาปรับปรุงหลักสูตร  
สอดคลองกับพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 และท่ีแกไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 2 พ.ศ. 
2545) ท้ังนี้เพ่ือใหทันตอความเจริญกาวหนาทางเทคโนโลยี เศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดลอม และ
วัฒนธรรม เพ่ือผลิตและพัฒนาคนในระดับเทคนิคใหมีความรู ความชํานาญ ประสบการณในสาขา
อาชีพ มีคุณธรรม จริยธรรม กิจนิสัยท่ีดีในการทํางาน ตลอดจนความสามารถในการบริหารจัดการ 
การตัดสินใจ การแกปญหา การพัฒนางานและพัฒนาตนเองใหตรงตอความตองการของ
ตลาดแรงงาน สอดคลองกับสภาวะเศรษฐกิจและสังคม ท้ังในระดับชุมชน ระดับทองถ่ิน และ
ระดับประเทศ โดยเปดโอกาสใหผูเรียนไดเรียนตามความถนัด ความสนใจ ศักยภาพและโอกาสของ
ตน 
          หลักสูตรฉบับนี้ประกอบดวยวัตถุประสงคของหลักสูตร โครงสรางของหลักสูตร แผนการ
เรียน คําอธิบายรายวิชาเพ่ือใหสอดคลองกับความตองการของสถานประกอบการ และกาวทัน
เทคโนโลยีสมัยใหม การพัฒนาปรับปรุงหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงครั้งนี้ สําเร็จไดดวย
ความรวมมืออยางดียิ่งจากหนวยงานราชการ สถานประกอบการ สถาบันการศึกษา คณาจารย และ
ผูทรงคุณวุฒิท้ังภาครัฐและเอกชน  วิทยาลัยรัตภูมิ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัยจึง
ขอขอบคุณเปนอยางสูงไว ณ ท่ีนี้ 
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หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง 
สาขาวิชาชางยนต 

(หลักสตูรปรับปรุง  พ.ศ. 2559) 
1. ช่ือหลักสูตร 
 1.1 ชื่อภาษาไทย หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง   
    สาขาวิชาชางยนต 
 1.2 ชื่อภาษาอังกฤษ Diploma in Mechanical Power Technology  

2. ช่ือประกาศนียบัตร 
 2.1 ชื่อเต็มภาษาไทย ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขาวิชาชางยนต 
 2.2 ชื่อยอภาษาไทย ปวส. ชางยนต 
 2.3 ชื่อเต็มภาษาอังกฤษ Diploma in Mechanical Power Technology 
 2.4 ชื่อยอภาษาอังกฤษ Dip. in Mechanical Power Technology 

3. หนวยงานท่ีรับผิดชอบ วิทยาลัยรัตภูมิ 
    มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 

4. ปรัชญาและวัตถุประสงคของหลักสูตร 
 4.1 ปรัชญาของหลักสูตร 
  ผลิตกําลังคนท่ีมีความรูและทักษะในระดับเทคนิค สามารถปฏิบัติงานท่ีใชเทคนิคควบคุม
การทํางาน มีคุณธรรมจริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพและกิจนิสัยท่ีเหมาะสมในการทํางาน สอดคลอง
กับความตองการของสังคม ชุมชน และสถานประกอบการ สามารถประกอบอาชีพอิสระและพัฒนา
ตนเองใหมีความกาวหนาทางวิชาการ และวิชาชีพ 
 4.2 วัตถุประสงคของหลักสูตร 
  4.2.1 เพ่ือใหผูท่ีสําเร็จการศึกษา  มีความรูความสามารถเชิงวิชาการทางดานอุตสาหกรรม 
ปฏิบัติงานวิชาชีพดานชางยนต เครื่องจักรกล ดําเนินงานเก่ียวกับการวางแผน การซอมบํารุงรักษา 
ติดตั้ง การตรวจสอบคุณภาพของงาน การใหคําแนะนําตลอดจนการรวบรวมขอมูลขาวสาร การ
วิเคราะหและประเมินผลงาน 
  4.2.2  เพ่ือใหผูสําเร็จการศึกษา  สามารถปฏิบัติงานในหนาท่ีผูชวยวิศวกรเครื่องกล  ชาง
เทคนิควิศวกรรมเฉพาะสาขา ผูประกอบการ  หัวหนาชางควบคุมงานดานเครื่องจักร เครื่องกลงาน
ดานอุตสาหกรรม เครื่องตนกําลัง เครื่องเย็นเครื่องปรับอากาศ และระบบงานตางๆ ของยานยนต 
  4.2.3 เพ่ือใหผูสําเร็จการศึกษา  มีความคิดริเริ่ม รูจักคนควาปรับปรุงตนเองใหมีความ
เจริญกาวหนาอยูเสมอ รูจักแกปญหาดวยหลักการและเหตุผล ปฏิบัติงานอยางมีคุณภาพยึดหลัก
วิชาการ มีการเตรียมแผนงานไวอยางรัดกุมและรอบคอบ เพ่ือใหเกิดผลสัมฤทธิ์ตามวัตถุประสงคท่ีวาง
ไว 
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  4.2.4 เพ่ือใหผูสําเร็จการศึกษามีคุณธรรม จริยธรรม มีระเบียบวินัย มีความซ่ือสัตยสุจริต 
อดทน ขยันม่ันเพียร ตรงตอเวลา สํานึกในจรรยาบรรณวิชาชีพของตนเสมอ รับผิดชอบตอหนาท่ี 
สังคมและประเทศชาต ิ

5. กําหนดการเปดสอน 
 เริ่มดําเนินการใชหลักสูตรตั้งแตภาคการศึกษาท่ี 1 ปการศึกษา 2559 

6. คุณสมบัติของผูเขาศึกษา 
 6.1 แผน  ก เปนผูสําเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สาขาวิชาชางยนต 
สาขาวิชาเทคนิคยานยนต สาขาวิชาเครื่องกลเรือ สาขาวิชาชางกลเกษตร  
 6.2 แผน  ข เปนผูสําเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือเทียบเทา 

7. การคัดเลือกผูเขาศึกษา 
 ใหเปนไปตามระเบียบการสอบคัดเลือกเขาศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ของ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย หรือการคัดเลือกตามวิธีการอ่ืนท่ีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลศรีวิชัยกําหนด 

8. ระบบการศึกษา 
 8.1   การจัดการศึกษา  

 เปนระบบทวิภาค โดยกําหนดให 1 ปการศึกษา แบงออกเปน 2 ภาคเรียน และใน  
1 ภาคเรียนปกติ มีระยะเวลาศึกษาไมนอยกวา 18  สัปดาห สําหรับภาคเรียนฤดูรอน ใหกําหนด
ระยะเวลาและจํานวนหนวยกิตใหมีสัดสวนเทียบเคียงกันไดกับภาคเรียนปกติ 
     8.2   การคิดหนวยกิตตอภาคเรียน 
 8.2.1  รายวิชาทฤษฎีท่ีใชเวลาบรรยายหรืออภิปราย ไมนอยกวา 18 ชั่วโมง เทากับ      
1 หนวยกิต 
 8.2.2  รายวิชาปฏิบัติท่ีใชเวลาในการทดลองหรือฝกปฏิบัติในหองปฏิบัติการ ไมนอยกวา  
36  ชั่วโมง เทากับ 1 หนวยกิต 
 8.2.3  รายวิชาปฏิบัติท่ีใชเวลาในการฝกปฏิบัติในโรงฝกงานหรือภาคสนาม ไมนอยกวา  
54  ชั่วโมง เทากับ 1 หนวยกิต 
 8.2.4  การฝกอาชีพในการศึกษาระบบทวิภาคี ไมนอยกวา 54 ชั่วโมง เทากับ 1 หนวยกิต  
 8.2.5 การฝกประสบการณวิชาชีพในสถานประกอบการ ไมนอยกวา 54 ชั่วโมง เทากับ   
1 หนวยกิต 
 8.2.6  การทําโครงการพัฒนาทักษะวิชาชีพ  ไมนอยกวา 54 ชั่วโมง เทากับ 1 หนวยกิต 
 8.3   วิชาบังคับกอน หมายถึง วิชาท่ีนักศึกษาตองผานการวัดและประเมินผลการศึกษา        
ในรายวิชาท่ีระบุไว 
  8.4    วิชาปรับพ้ืนฐาน หมายถึง วิชาท่ีนักศึกษาแผน ข ตองเรียน และสอบผาน 
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9. ระยะเวลาการศึกษา 
 ระยะเวลาการศึกษาตลอดหลักสูตร 2 ปการศึกษา และใชเวลาศึกษาไมเกิน 4 ปการศึกษา 

10. การลงทะเบียนเรียน 
 ในแตละภาคการศึกษาปกติ นักศึกษาจะลงทะเบียนเรียนไดไมต่ํากวา 12 หนวยกิต และไมเกิน 
22 หนวยกิต สําหรับภาคฤดูรอนนักศึกษาจะลงทะเบียนไดไมเกิน 9 หนวยกิต การลงทะเบียนนอย
กวาหรือเกินกวาท่ีกําหนด จะกระทําไดตองไดรับความเห็นชอบจากอาจารยท่ีปรึกษาและหัวหนา
สาขา และจํานวนหนวยกิตท่ีลงทะเบียนเกินตองไมมากกวา 3 หนวยกิต ยกเวนภาคการศึกษาสุดทาย
ท่ีนักศึกษาจะสําเร็จการศึกษาและมีหนวยกิตเหลืออยูไมเกิน 24 หนวยกิต สามารถยื่นคํารองขอ
อนุมัติจากผูอํานวยการเปนกรณีพิเศษไดอีกหนึ่งภาคการศึกษา 

11. การวัดผลและการสําเร็จการศึกษา 
 11.1 การวัดผลการศึกษา  
  ใหปฏิบัติตามขอบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วาดวยการศึกษาระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) พ.ศ.2552 
      การประเมินผลการศึกษาสําหรับรายวิชาท่ีมีการประเมินผลเปนระดับคะแนน มีลําดับข้ันดังนี้ 
       
     ระดับ                            ผลการศึกษา                       คาระดับคะแนนตอหนวยกิต 
       A                            ดีเยี่ยม (Excellent)                               4.0 
       B+                          ดีมาก (Very Good)                               3.5 
       B                            ดี (Good)                                           3.0 
       C+                          ดีพอใช (Fairly Good)                            2.5 
       C                           พอใช (Fair)                                          2.0 
       D+                         ออน (Poor)                                          1.5 
       D                           ออนมาก (Very Poor)                             1.0 
       F                            ตก (Fail)                                            0.0 
  
กรณีท่ีไมมีการประเมินผลเปนระดับคะแนน ใหประเมินผลการศึกษาเปนสัญลักษณดังนี้ 
    
   สัญลักษณ                          ความหมาย 
      W                         ถอนรายวิชาโดยไดรับอนุมัติ (Withdrawn) 
       I                          การประเมินผลยังไมสมบูรณ (Incomplete) 
      S                          ผลการศึกษา การปฏิบัติงาน ฝกงาน เปนท่ีพอใจ (Satisfactory) 
      U                         ผลการศึกษา การปฏิบัติงาน ฝกงาน ไมเปนท่ีพอใจ (Unsatisfactory) 
     AU                        การลงทะเบียนเรียนเปนกรณีพิเศษโดยไมนับหนวยกิต (Audit) 
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     11.2 รายวิชาการฝกงาน 
  ระยะเวลาในการฝกงานไมนอยกวา 320 ชั่วโมง หรือ 1 ภาคการศึกษาฤดูรอน 
 
     11.3 การสําเร็จการศึกษา 
  นักศึกษาท่ีไดข้ึนทะเบียนเปนนักศึกษาของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย โดยตอง
ศึกษารายวิชาครบถวนตามท่ีกําหนดในหลักสูตร และสอบผานตามขอบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลศรีวิชัย วาดวยการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) พ.ศ. 2552 และตองผาน
เกณฑการประเมินมาตรฐานวิชาชีพระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงตามขอบังคับมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วาดวยการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) (ฉบับท่ี 2) 
พ.ศ. 2559 และไดผานการเขารวมกิจกรรมเสริมหลักสูตรตามท่ีคณะและมหาวิทยาลัยกําหนด 

12. คุณวุฒิของอาจารยผูสอน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ลําดับ 
ชื่อ-สกลุ /เลขประจําตัว

ประชาชน 
คุณวุฒิ/สาขาวิชา/ปท่ีสําเร็จ

การศึกษา 
สถาบันการศึกษา 

1 นายสถาพร  ขุนเพชร 
3 9009 00120 95 7 

ค.อ.ม. (เครื่องกล), 2543 
ค.อ.บ. (วิศวกรรมเครื่องกล), 2536 

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ 
สถาบันเทคโนโลยรีาชมงคล 

2 นายภาณุมาศ  สยุบางดํา 
3 8001 01001 34 4 

วศ.ม. (วิศวกรรมเครื่องกล), 2549 
วศ.บ  (วิศวกรรมหลังการเก็บเก่ียว
และแปรสภาพ), 2541 

มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร 
สถาบันเทคโนโลยรีาชมงคล 

3 นายธนะวิทย  ทองวิเชียร 
3 9504 00061 60 7 

วศ.ม. (วิศวกรรมเครื่องกล), 2551 
ค.อ.บ. (วิศวกรรมเครื่องกล), 2547 

มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ 
มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุร ี

4 นายประชิต  พรหมสุวรรณ 
3 8501 00310 28 9 

ค.อ.ม. (เครื่องกล), 2549 
ค.อ.บ. (วิศวกรรมเครื่องกล), 2541 

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ 
สถาบันเทคโนโลยรีาชมงคล 

5 
 

นายเฉลมิ  แกวจันทร 
3 9199 00002 19 5 

กศ.ม. (หลักสูตรและการสอน), 2555 
ค.อ.บ. (วิศวกรรมเครื่องกล), 2540 

มหาวิทยาลยัทักษิณ 
สถาบันเทคโนโลยรีาชมงคล 

6 นายภาวนา  พรหมสาล ี
3 9099 00330 07 9 

ค.อ.ม. (เครื่องกล), 2549 
ค.อ.บ. (วิศวกรรมเครื่องกล), 2543 

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ 
สถาบันเทคโนโลยรีาชมงคล 
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13. จํานวนนักศึกษา 
 13.1 จํานวนนักศึกษาท่ีจะรับเขาศึกษาตามคุณสมบัติขอท่ี 6.1 

 

จํานวนนักศึกษา 
ปการศึกษา 

2559 2560 2561 2562 2563 

ชั้นปท่ี 1 30 30 30 30 30 
ชั้นปท่ี 2 - 30 30 30 30 

รวมจํานวนนักศึกษา 30 60 60 60 60 
จํานวนนักศึกษาท่ีคาดวาจะสําเร็จ

การศึกษา 
- 30 30 30 30 

     13.2 จํานวนนักศึกษาท่ีจะรับเขาศึกษาตามคุณสมบัติขอท่ี 6.2 
 

จํานวนนักศึกษา 
ปการศึกษา 

2559 2560 2561 2562 2563 

ชั้นปท่ี 1 30 30 30 30 30 
ชั้นปท่ี 2 - 30 30 30 30 

รวมจํานวนนักศึกษา 30 60 60 60 60 
จํานวนนักศึกษาท่ีคาดวาจะสําเร็จ

การศึกษา 
- 30 30 30 30 

14.  สถานท่ีและอุปกรณการสอน 
 สถานท่ีและอุปกรณการสอนของวิทยาลัยรัตภู มิ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 
ประกอบดวย 

 14.1 หองเรียน    
  ขนาด   9 X 12  เมตร  จํานวน 10 หอง 
  ขนาด   6 X 12  เมตร     จํานวน 2 หอง 
  ขนาด   8 X 10  เมตร    จํานวน 1 หอง 
  ขนาด  12 X 16 เมตร    จํานวน 1 หอง 
 14.2 หองเรียนมัลติมีเดีย           จํานวน 7 หอง 

 
        14.3 หองปฏิบัติการ ประกอบดวย 
  14.3.1 หองปฏิบัติการคอมพิวเตอร ประกอบดวย 
ลําดับท่ี ชื่อครุภัณฑ จํานวน 

1 คอมพิวเตอรประมวลผลระดับสูง 100 เครื่อง 
2 เครื่องรักษาและสํารองระดับแรงดันไฟฟา 100 เครื่อง 
3 ชุดมัลติมีเดียโปรเจคเตอร 5 ชุด 
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4 ชุดเครื่องเสียงระบบการสอน 4 ชุด 
5 เครื่องพิมพเลเซอร 2 เครื่อง 
6 ระบบอินเทอรเน็ต 3 ชุด 
7 ชุดอุปกรณควบคุมเครือขาย 3 ชุด 
8 อุปกรณกระจายสัญญาณไรสาย 2 ชุด 

 
              14.3.2 โรงฝกงานพ้ืนฐาน ประกอบดวย 
ลําดับท่ี ชื่อครุภัณฑ จํานวน 

1 โตะปฏิบัติงาน 15 ตัว 
2 เครื่องเชื่อมไฟฟา 15 เครื่อง 
3 เครื่องเชื่อมแกส 5 เครื่อง 
4 เครื่องกลึง 12 เครื่อง 
5 เครื่องเจาะตั้งแทน 4 เครื่อง 
6 เครื่องตัดโลหะแผน 3 เครื่อง 
7 เครื่องเจียระไนตั้งโตะ 6 เครื่อง 
8 เครื่องดัดทอ 1 เครื่อง 
9 เครื่องมือวัดละเอียด 10 ชุด 
10 เครื่องอัดอากาศขนาด 10 บาร 1 เครื่อง 

 
               14.3.3 หองปฏิบัติการฟสิกส ประกอบดวย 
ลําดับท่ี ชื่อครุภัณฑ จํานวน 

1 ชุดทดลองการเคลื่อนท่ีเชิงเสน 1 ชุด 
2 ชุดทดลองการเคลื่อนท่ีแบบโปรเจคไตล 1 ชุด 
3 ชุดทดลองการหาคาโมเมนตความเฉ่ือย 1 ชุด 
4 ชุดทดลองคลื่นนิ่งบนเสนเชือก 1 ชุด 
5 ชุดทดลองการสั่นและการเคลื่อนท่ีแบบซิมเปลฮารโมนิค 1 ชุด 
6 ชุดโตะแรง 1 ชุด 
7 ชุดทดลองความจุความรอนจําเพาะ 1 ชุด 
8 ชุดทดลองการหาคาแรงตึงผิวโดยใชวิธีวงแหวน 1 ชุด 

ลําดับท่ี ชื่อครุภัณฑ จํานวน 
9 ชุดทดลองกฎของเลนสและหลักการเกิดภาพ 1 ชุด 
10 ชุดทดลองกฎของชารลแบบสาธิต 1 ชุด 
11 ชุดทดลองกฎของบอยลแบบสาธิต 1 ชุด 
12 ชุดทดลองการหาคามอดูลัสของยัง 1 ชุด 
13 ชุดทดลองการตกอยางอิสระ 1 ชุด 
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            14.3.4 โรงฝกงานชางยนต ประกอบดวย 
ลําดับท่ี ชื่อครุภัณฑ จํานวน 

1 เครื่องยนตดีเซล 8 เครื่อง 
2 เครื่องยนตแกสโซลีน 10 เครื่อง 
3 ชุดทดสอบควันดํา 3 ชุด 
4 ชุดเครื่องมือบริการงานชางยนต 9 ชุด 
5 ชุดฝกไฟฟาและอิเล็กทรอนิกสยานยนต 3 ชุด 
6 ชุดอุปกรณตรวจสอบระบบกําลังไฟแบตเตอรี่ 3 ชุด 
7 ชุดฝกเครื่องลางและสงกําลัง 3 ชุด 
8 ลิฟตสองเสาคานลาง 4 ตัน 1 ชุด 
9 ปมลมขนาด  300  ลิตร 1  ชุด 
10 เครื่องตั้งศูนยลอ 1 ชุด 

15. หองสมุด 
 15.1  ใชหองสมุดวิทยาลัยรัตภูมิ  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย  
     15.2 ฐานขอมูลวิชาการทางอินเทอรเน็ต  มหาวิทยาลัยไดเชื่อมโยงสูฐานขอมูลทางวิชาการท่ี
สําคัญท่ัวโลก  ซ่ึงผูเรียนสามารถเชื่อมตอเขาคนควาขอมูลไดตลอด 24 ชั่วโมง  จากแหลงสารนิเทศ 
ทุกแหงในประเทศไทยและท่ัวโลกท่ีใหบริการผานระบบอินเทอรเน็ต 
      15.3 ใชหองสมุดออนไลน  ซ่ึงจัดทําข้ึนโดยสํานักวิทยบริการ  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
ศรีวิชัย เพ่ือคนหาขอมูล 
      15.4 ใชฐานขอมูลออนไลน ท่ีสามารถคนผานระบบหองสมุดออนไลนดวย WEBPAC16.
 งบประมาณ 

     16.1  งบประมาณรายรับ (หนวย : บาท) 

ประเภทรายรับ 
ปงบประมาณ 

2559 2560 2561 2562 2563 
1. รายรับเงินรายได 510,000 1,020,000 1,020,000 1,020,000 1,020,000 

  1.1 คาลงทะเบียนเหมาจาย 510,000 1,020,000 1,020,000 1,020,000 1,020,000 

2. รายรับเงินงบประมาณ 350,000 150,000 150,000 150,000 150,000 

  2.1 งบดําเนินการ 150,000 150,000 150,000 150,000 150,000 

  2.2 งบลงทุน 200,000 - - - - 

รวมรายรับท้ังหมด 860,000 1170,000 1170,000 1170,000 1170,000 

จํานวนนักศึกษา (คน) 60 120 120 120 120 

รายรับเฉลี่ยตอนักศึกษา 1 คน  
(บาท/คน) 

14,333 9,750 9,750 9,750 9,750 
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        16.2 งบประมาณรายจาย (หนวย: บาท) 

 

หมวดรายจาย 
ปงบประมาณ 

2559 2560 2561 2562 2563 

1. งบบุคลากร 29,000 34,800 41,760 50,112 60,134 

2. งบดําเนินงาน 94,500 132,500 142,100 153,620 167,444 

 2.1 คาตอบแทน 40,000 48,000 57,600 69,120 82,944 

 2.2 คาใชสอย 24,500 24,500 24,500 24,500 24,500 

 2.3 คาวัสด ุ 30,000 60,000 60,000 60,000 60,000 

 2.4 คาสาธารณูปโภค - - - - - 

3. งบเงินอุดหนุน 87,000 92,400 98,880 106,656 115,987    

 3.1 คาใชจายบุคลากร 27,000 32,400 38,880 46,656 55,987 

 3.2 คาใชจายงานวิจัย 40,000 40,000 40,000 40,000 40,000 

 3.3 คาใชจายบริการวิชาการ 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 

4. งบรายจายอ่ืน 43,000 43,000 43,000 43,000 43,000 

 4.1 โครงการพัฒนาคุณภาพ 
         การจัดการเรียนการสอน 

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 

 4.2 โครงการทํานุบํารุง 
ศิลปวัฒนธรรม 

23,000 23,000 23,000 23,000 23,000 

5. คาเสื่อมราคา 206,250 206,250 206,250 206,250 206,250 

 5.1 คาเสื่อมราคาครภุัณฑ 15,000 15,000 15,000 15,000 15,000 

 5.2 คาเสื่อมราคาสิ่งกอสราง 191,250 191,250 191,250 191,250 191,250 

รวมรายจายท้ังหมด 459,750 508,950 531,990 559,638 592,815 

จํานวนนักศึกษา (คน) 60 120 120 120 120 

รายจายเฉลี่ยตอนักศึกษา 1 คน  
(บาท/คน) 

7,662 4,241 4,433 4,663 4,940 
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17. หลักสูตร 
17.1 มาตรฐานการศึกษาวิชาชีพ 
        17.1.1 คุณลักษณะท่ีพึงประสงค 
        1) มีวินัย ตรงตอเวลา รับผิดชอบตอตนเองและสังคม เคารพกฎระเบียบและ

ขอบังคับตางๆ ขององคกร และสังคม 
        2) มีจรรยาบรรณวิชาชีพ  และมีความรับผิดชอบรวมถึงเขาใจถึงบริบททาง

สังคมของวิชาชีพ 
        3) มีความรู ความเขาใจ และวิจารณญาณ ในการประเมินขอมูลอยางเปน

ระบบ 
        4) คิด วิเคราะห และแกปญหางานดานวิชาชีพไดอยางเหมาะสม 
        17.1.2 สมรรถนะหลักและสมรรถนะท่ัวไป 
        1) ใชเทคโนโลยีสารสนเทศชวยในการสืบคน รวบรวม และวิเคราะหขอมูล

เพ่ือแกปญหา 
        2) สรางความสัมพันธท่ีดี มีความรับผิดชอบ ทํางานรวมกันกับผูอ่ืนได  เปน

ผูนํา และผูตามท่ีดี แสดงออกถึงภาวะผูนําในแตละสถานการณอยางเหมาะสม สามารถวิเคราะหและ
แกปญหาไดอยางสรางสรรค และมีประสิทธิภาพ 

        3) มีทักษะในการวิเคราะหเชิงตัวเลข เพ่ือการตัดสินใจอยางสรางสรรคในการ
แปลความ การวิเคราะหขอมูล และเสนอแนะแนวทางในการแกปญหาหรือขอโตแยง 

        4) มีทักษะการสื่อสารท้ังภาษาไทย และภาษาตางประเทศ ในการฟง   การ
พูด การอาน การเขียน และการสื่อความหมาย รูจักเลือกใชรูปแบบการนําเสนอไดอยางเหมาะสม
และมีประสิทธิภาพ 

                 5) แกไขปญหาและพัฒนางานอาชีพโดยใชหลักการและกระบวนการทาง
วิทยาศาสตรและคณิตศาสตร 

        17.1.3 สมรรถนะวิชาชีพ 
                 1) มีความรูในสาขาวิชาชีพตามหลักสูตร 

                            2) ถอด ประกอบ ชิ้นสวนอุปกรณยานยนตตามคูมือ 
                            3) ตรวจสอบและวิเคราะห ชิ้นสวนยานยนต ตามคูมือ 
                            4) ควบคุมและทดสอบ สมรรถนะยานยนต ตามคูมือ 
                            5) ออกแบบ  สรางงานประดิษฐ  และนวัตกรรม  ในสาขาวิชาชางยนต 
 
       17.2  จํานวนหนวยกิตตลอดหลักสูตร 

  17.2.1 จํานวนหนวยกิตรวมตลอดหลักสูตรสําหรับแผน ก       84     หนวยกิต 
  17.2.2 จํานวนหนวยกิตรวมตลอดหลักสูตรสําหรับแผน ข       84     หนวยกิต 

17.3  โครงสรางหลักสูตร 
17.3.1  หมวดวิชาทักษะชีวิต 22 หนวยกิต 

 1)  กลุมวิชาภาษาไทย 3 หนวยกิต 
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 2)  กลุมวิชาภาษาตางประเทศ 6 หนวยกิต 
 3)  กลุมวิชาวิทยาศาสตร 3 หนวยกิต 
 4)  กลุมวิชาคณิตศาสตร 3 หนวยกิต 
 5)  กลุมวิชาสังคมศาสตร 3 หนวยกิต 
 6)  กลุมวิชามนุษยศาสตร 4 หนวยกิต 

17.3.2  หมวดวิชาทักษะวิชาชีพ 56 หนวยกิต 
 1)  กลุมทักษะวิชาชีพพ้ืนฐาน  15 หนวยกิต 
 2)  กลุมทักษะวิชาชีพเฉพาะ 21 หนวยกิต 
 3)  กลุมทักษะวิชาชีพเลือก 12 หนวยกิต 
 4)  ฝกประสบการณทักษะวิชาชีพ 4 หนวยกิต 
 5)  โครงการพัฒนาทักษะวิชาชีพ 4 หนวยกิต 

17.3.3 หมวดวิชาเลือกเสรี 6 หนวยกิต 
17.3.4 กิจกรรมเสริมหลักสูตร(ไมนอยกวาสัปดาหละ 2 ช่ัวโมงทุกภาคเรียน) 
หมายเหตุ  1) แผน ก เปนผูสําเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ     
                  (ปวช.) สาขาวิชาชางยนต สาขาวิชาเทคนิคยานยนต สาขาวิชา  
                  เครื่องกลเรือ สาขาวิชาชางกลเกษตร  
          2) แผน ข เปนผูสําเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 
                  (ม.6) หรือเทียบเทา  ใหศึกษา 84 หนวยกิต  และตองศึกษา   
                  วิชาชีพปรับพ้ืนฐานจํานวน 15 หนวยกิต 
                  ตามรายวิชาตอไปนี้ 

 
                          13-211-101 ฝกฝมือพ้ืนฐาน 2(0-6-2) 
  Basic Skill Practices 
                           13-211-102 เขียนแบบเทคนิค 2(1-3-3) 
  Technical Drawing 
                           13-211-103 วัสดุชาง 2(2-0-4) 
  Technical Materials 
                           13-241-102 ไฟฟาพ้ืนฐาน 2(1-3-3) 
  Elementary Electricity 
                  13-261-101 ทฤษฎีเครื่องยนต                                      2(2-0-4) 
  Theory of Engine 
                  13-261-102     เครื่องยนตเล็กและจักรยานยนต                    3(2-3-5) 
  Small Engine and Motorcycle 

                  13-261-103     เชื้อเพลิงและสารหลอลื่น                2(2-0-4)
                          Fuel and Lubricant   
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17.4 รายวิชา 
  17.4.1 หมวดวิชาทักษะชีวิต 22 หนวยกิต  ประกอบดวย 

1) กลุมวิชาภาษาไทย  3  หนวยกิต 
    ใหเลือกศึกษาจากวิชาตอไปนี้  

 01-011-001 ภาษาไทยเพ่ือการสื่อสาร    3(3-0-6) 
 Thai Language for Communication  

 01-011-002 ทักษะการเขียน    3(3-0-6) 
 Writing Skills    

 01-011-003 ศิลปะการพูด    3(3-0-6) 
 Art of Speaking  

 

     2) กลุมวิชาภาษาตางประเทศ  6 หนวยกิต 
            ใหเลือกศึกษาจากวิชาตอไปนี้ 

 01-012-001 ภาษาอังกฤษ 1     3(3-0-6) 
 English I  

 01-012-002 ภาษาอังกฤษ 2     3(3-0-6) 
 English II  

 01-012-003 สนทนาภาษาอังกฤษ     3(3-0-6) 
 English Conversation  

 01-012-004 ทักษะการอานภาษาอังกฤษ     3(3-0-6) 
 Reading Skills in English  

 01-012-005 ทักษะการเขียนภาษาอังกฤษ     3(3-0-6) 
 Writing Skills in English  

 01-012-006 ภาษาอังกฤษเพ่ือการทํางาน     3(3-0-6) 
 English for Work  

 01-012-007 
 

 01-013-001 

ภาษาอังกฤษในชีวิตประจําวัน                   
English in Daily Life 
ภาษาจีน 1 

    3(3-0-6)  
 

    3(3-0-6) 
 Chinese I  

 01-013-002 ภาษาจีน 2     3(3-0-6) 
 Chinese II  

01-014-001 ภาษามลายู 1     3(3-0-6) 
 Malay I  

 01-014-002 ภาษามลายู 2  3(3-0-6) 
 Malay II  

 01-015-001 ภาษาญี่ปุน 1  3(3-0-6) 
 Japanese I  

 01-015-002 ภาษาญี่ปุน 2  3(3-0-6) 
 Japanese II 
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01-016-001 ภาษาเกาหลี 1  3(3-0-6) 
 Korean I  

 01-016-002 ภาษาเกาหลี 2  3(3-0-6) 
 Korean II  

 

  3) กลุมวิชาวิทยาศาสตร  3  หนวยกิต 
              ใหเลือกศึกษาจากวิชาตอไปนี้ 

01-032-001 เคมีท่ัวไป    3(2-2-5) 
 General Chemistry  

01-032-002 ฟสิกสท่ัวไป    3(2-2-5) 
 General Physics  

01-032-003 มนุษยและวิทยาศาสตรชีวภาพ                                   3(3-0-6) 
 Human and Biological Science  

01-032-004 สิ่งแวดลอมและการจัดการทรัพยากร    3(3-0-6) 
 Environment and Resources 

Management 
 

01-032-005 แหลงพลังงานทางเลือก    3(3-0-6) 
 Alternative Energy Sources  

 
 4) กลุมวิชาคณิตศาสตร  3  หนวยกิต 

ใหเลือกศึกษาจากวิชาตอไปนี้ 
01-031-001 คณิตศาสตรท่ัวไป   3(3-0-6) 

 General Mathematics  
01-031-002 สถิติในชีวิตประจําวัน                                  3(3-0-6) 

 Statistics in Everyday Use  
01-031-003 คณิตศาสตรตนแบบ   3(3-0-6) 

 Classical Mathematics  
01-031-004 คณิตศาสตรในชีวิตประจําวัน   3(3-0-6) 

 Mathematics in Daily Life  
 

    5) กลุมวิชาสังคมศาสตร  3  หนวยกิต 
          ใหเลือกศึกษาจากวิชาตอไปนี้  

01-022-001 ไทยศึกษา 3(3-0-6) 
 Thai Studies  

01-022-002 เศรษฐศาสตรในชีวิตประจําวัน                  3(3-0-6) 
 Economics for Everyday Use  

01-022-00393 สังคมกับการปกครอง 3(3-0-6) 
 Society and Government  
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01-022-004 เอเชียอาคเนยศึกษา 3(3-0-6) 
 Southeast Asian Studies  

01-022-005 วัฒนธรรมและขนบประเพณีของภาคใต   3(3-0-6) 
 Southern Cultures and Traditions  

01-022-006 อารยธรรมไทยในบริบทโลกาภิวัตน 3(3-0-6) 
 Thai Civilization in the Globalization 

Context 
 

 
                        6) กลุมวิชามนุษยศาสตร  4 หนวยกิต 

             ใหเลือกศึกษาจากวิชาตอไปนี้  
01-021-001 มนุษยสัมพันธและการพัฒนาบุคลิกภาพ   3(3-0-6) 

 Human Relations and Personality 
Dvelopment 

 

01-021-002 จิตวิทยาท่ัวไป   3(3-0-6) 
 General Psychology  

01-021-00393 วัฒนวิถีแหงการดํารงชีวิต    3(3-0-6) 
 Life Style Enhancement  

01-021-004 มนุษยกับสังคม   3(3-0-6) 
 Human and Society  

01-023-001 พลศึกษา   1(0-2-1) 
 Physical Education  

01-023-002 นันทนาการ   1(0-2-1) 
 Recreation  

01-023-003      ฟุตบอล   1(0-2-1) 
      Football  

01-023-004 บาสเกตบอล   1(0-2-1) 
 Basketball  

01-023-005 ตะกรอ   1(0-2-1) 
 Takraw  

01-023-006 ฟุตซอล  1(0-2-1) 
 Futsal  

01-023-007 แบดมินตัน  1(0-2-1) 
 Badminton  

01-023-008 กีฬาลีลาศ  1(0-2-1) 
 Dance Sport  

01-023-009 แอโรบิกเพ่ือสุขภาพ  1(0-2-1) 
 Aerobic Dance for Health  
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 17.4.2 หมวดวิชาทักษะวิชาชีพ  56 หนวยกิต 
         1) กลุมทักษะวิชาชีพพ้ืนฐาน  15  หนวยก 
       ใหศึกษาจากรายวิชาตอไปนี้ 
    13-212-101 กลศาสตรวิศวกรรม 3(3-0-6) 
  Engineering Mechanics 
    13-212-102 กลศาสตรของแข็ง 3(3-0-6) 
  Solid Mechanics 
                              13-212-103    เทอรโมไดนามิกส 3(3-0-6) 
  Thermodynamics 
    13-212-204 กลศาสตรของไหล 3(3-0-6) 
  Fluid Mechanics 
    13-232-001 เทคโนโลยีคอมพิวเตอร 3(2-3-5) 
  Computer Technology 
        
                         2) กลุมทักษะวิชาชีพเฉพาะ จํานวน  21  หนวยกิต 
       ใหศึกษาจากรายวิชาตอไปนี้ 
   
                            13-263-101 เครื่องยนตแกสโซลีน 3(2-3-5) 
  Gasoline Engine 
    13-263-102 ระบบเครื่องลางและสงกําลัง 3(2-3-5) 
  Chassis and Transmission Systems 
    13-263-103 ไฟฟาและอิเล็กทรอนิกสยานยนต 3(2-3-5) 
  Electronic and Electrical in Motor Vehicle 
    13-263-104 เครื่องยนตดีเซล 3(2-3-5) 
  Diesel Engine 
    13-263-205 ปมและหัวฉีดเชื้อเพลิงดีเซล 3(2-3-5) 
  Diesel Fuel Pump and Injector 
    13-263-206 การทําความเย็นและปรับอากาศ 3(2-3-5) 
  Refrigeration and Air Conditioning 
    13-263-207 ระบบควบคุมเครื่องยนตดวยอิเล็กทรอนิกส 3(2-3-5) 
  Electronic Control Systems in Engine 
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                         3) กลุมทักษะวิชาชีพเลือก จํานวน 12 หนวยกิต 
       ใหเลือกศึกษาจากรายวิชาตอไปนี้ 
      13-123-212    เทคนิคการนําเสนอ                                    3(2-3-5) 
                                                 Presentation Techniques 
                            13-212-001 การบริหารงานเพ่ือการเพ่ิมผลผลิต 3(3-0-6) 
  Productivity Management 
                            13-214-201 การบริหารธุรกิจอุตสาหกรรมขนาดยอม 3(2-3-5) 
  Small Business Industrial Management 
    13-223-105 คอมพิวเตอรชวยออกแบบ 3(2-3-5) 
  Computer Aided Design 
    13-223-106 การออกแบบชิ้นสวนเครือ่งจักรกล 3(3-0-6) 
  Design of Machine Elements 
    13-223-107 ไฮดรอลิกสและนิวแมติกส 3(2-3-5) 
  Hydraulics and Pneumatics 
    13-264-204 เทคโนโลยีไอน้ํา 3(3-0-6) 
  Steam Technology 
                            13-264-205 กลศาสตรยานยนต 3(3-0-6) 
     Mechanics of Motor Vehicle 
                            13-264-206 เทคโนโลยีการบํารุงรักษา 3(3-0-6) 
                        Maintenance Technology 
                            13-264-207 เครื่องยนตสันดาปภายใน 3(3-0-6) 
  Internal Combustion Engine 
                            13-264-208 เกียรอัตโนมัติ 3(2-3-5) 
  Automatic Transmission 
                            13-264-209 อุปกรณเชื้อเพลิงกาซรถยนต 3(2-3-5) 
  Gas Fuel Equipment in Automotive 
 
                         4) ฝกประสบการณทักษะวิชาชีพ  4 หนวยกิต 
                            13-265–101 การฝกงานดานชางยนต 4(0-40-0) 
  Mechanical Power Technology Internship 
     
                        5) โครงการพัฒนาทักษะวิชาชีพ  4 หนวยกิต 
                               13-266-201   โครงงานดานชางยนต 4(0-12-4) 
                        Project in Mechanical Power Technology 
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               17.4.3 หมวดวิชาเลือกเสรี จํานวน   6 หนวยกิต 
                ใหเลือกวิชาใดก็ไดอีกไมนอยกวา  6 หนวยกิต ซ่ึงเปนวิชาท่ีเปดสอนใน 
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 
 
     17.4.4 กิจกรรมเสริมหลักสูตรไมนับหนวยกิต 
               สงเสริมการพัฒนาทักษะชีวิตและหรือทักษะวิชาชีพ  ผูเรียนทุกคนตองเขารวม
กิจกรรมอยางนอยสัปดาหละ 2 ชั่วโมงทุกภาคเรียน  กิจกรรมเสริมหลักสูตรนี้ไมนับหนวยกิต 
 
17.5 แผนการศึกษา  
   แผน ก  สําหรับผูสําเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สาขาวิชา ชางยนต 
       สาขาวิชาเทคนิคยานยนต สาขาวิชาเครื่องกลเรือ สาขาวิชาชางกลเกษตร 
   แผน ข  สําหรับผูสําเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือเทียบเทา 
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แผน ก 
ปการศึกษาท่ี 1 

ภาคการศึกษาท่ี 1 
รหัสวิชา รายวิชา หนวยกิต 
01-012-001 ภาษาอังกฤษ  1                                                       3(3-0-6) 
01-022-004 เอเชียอาคเนยศึกษา                                                  3(3-0-6) 
01-023-001 พลศึกษา                                                          1(0-2-1) 
01-032-002 ฟสิกสท่ัวไป                                                            3(2-2-5) 
13-212-101 กลศาสตรวิศวกรรม                                                  3(3-0-6) 
13-232-001 เทคโนโลยีคอมพิวเตอร                                              3(2-3-5) 
13-263-101 เครื่องยนตแกสโซลีน                                                 3(2-3-5) 
13-263-102 ระบบเครื่องลางและสงกําลัง                                        3(2-3-5) 

 รวม   22 หนวยกิต 
 

ภาคการศึกษาท่ี 2 
รหัสวิชา รายวิชา หนวยกิต 
01-012-002 ภาษาอังกฤษ  2                                                      3(3-0-6) 
01-031-001               คณิตศาสตรท่ัวไป                                                     3(3-0-6) 
01-011-001 ภาษาไทยเพ่ือการสื่อสาร                                            3(3-0-6) 
13-212-102 กลศาสตรของแข็ง                                                    3(3-0-6) 
13-212-103 เทอรโมไดนามิกส 3(3-0-6) 
13-263-103 ไฟฟาและอิเล็กทรอนิกสยานยนต 3(2-3-5) 
13-263-104 เครื่องยนตดีเซล 3(2-3-5) 

 รวม 21 หนวยกิต 
 

ภาคการศึกษาฤดูรอน 
รหัสวิชา รายวิชา หนวยกิต 
13-265–101 การฝกงานดานชางยนต                                             4(0-40-0) 

 รวม 4 หนวยกิต 
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ปการศึกษาท่ี 2 
ภาคการศึกษาท่ี 1 
รหัสวิชา รายวิชา หนวยกิต 
01-021-002 จิตวิทยาท่ัวไป                                                        3(3-0-6) 
13-212-204 กลศาสตรของไหล 3(3-0-6) 
13-263-205 ปมและหัวฉีดเชื้อเพลิงดีเซล 3(2-3-5) 
13-263-206 การทําความเย็นและปรับอากาศ 3(2-3-5) 
13-223-105 คอมพิวเตอรชวยออกแบบ                                          3(2-3-5) 
13-223-107 ไฮดรอลิกสและนิวแมติกส                                          3(2-3-5) 
13-264-206 เทคโนโลยีบํารุงรักษา                                               3(3-0-6) 

 รวม 21 หนวยกิต 
 
ภาคการศึกษาท่ี 2 
รหัสวิชา รายวิชา หนวยกิต 
13-263-207 ระบบควบคุมเครื่องยนตดวยอิเล็กทรอนิกส 3(2-3-5) 
13-266-201 โครงงานดานชางยนต                                              4(0-12-4) 
13-264-205 กลศาสตรยานยนต 3(3-0-6) 
13-264-209 อุปกรณเชื้อเพลิงกาซรถยนต 3(2-3-5) 
13-123-212 เทคนิคการนําเสนอ 3(2-3-5) 

 รวม 16 หนวยกิต 
   

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



19 

 

แผน ข 
ปการศึกษาท่ี 1 

ภาคการศึกษาท่ี 1 
รหัสวิชา รายวิชา หนวยกิต 
01-012-001 ภาษาอังกฤษ  1                                                      3(3-0-6) 
01-032-002 ฟสิกสท่ัวไป                                                           3(2-2-5) 
13-212-101 กลศาสตรวิศวกรรม                                                  3(3-0-6) 
13-232-001 เทคโนโลยีคอมพิวเตอร 3(2-3-5) 
*13-261-101 ทฤษฎีเครื่องยนต 2(2-0-4) 
*13-211-101              ฝกฝมือพ้ืนฐาน                                                       2(0-6-2) 
*13-211-102              เขียนแบบเทคนิค                                                    2(1-3-3) 
13-263-102               ระบบเครื่องลางและสงกําลัง                                       3(2-3-5) 

 รวม 21 หนวยกิต 
 

ภาคการศึกษาท่ี 2 
รหัสวิชา รายวิชา หนวยกิต 
01-012-002 ภาษาอังกฤษ  2                                                      3(3-0-6) 
01-031-001               คณิตศาสตรท่ัวไป                                                     3(3-0-6) 
01-011-001 ภาษาไทยเพ่ือการสื่อสาร                                            3(3-0-6) 
*13-211-103              วัสดุชาง                                                                2(2-0-4) 
13-263-101               เครื่องยนตแกสโซลีน                                                 3(2-3-5) 
13-212-102 กลศาสตรของแข็ง 3(3-0-6) 
13-212-103 เทอรโมไดนามิกส 3(3-0-6) 
13-263-103 ไฟฟาและอิเล็กทรอนิกสยานยนต 3(2-3-5) 

 รวม 23 หนวยกิต 
 
ภาคการศึกษาฤดูรอน 

รหัสวิชา รายวิชา หนวยกิต 
*13-261-102              เครือ่งยนตเล็กและจักยานยนต                                   3(2-3-5) 
13-263-104               เครื่องยนตดีเซล                                                     3(2-3-5) 
*13-241-102 ไฟฟาพ้ืนฐาน                                                        2(1-3-3) 
                              รวม                                                         8 หนวยกิต 
 
  หมายเหตุ * รายวิชาปรับพ้ืนฐานวิชาชีพไมคิดหนวยกิต 
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ปการศึกษาท่ี 2 
ภาคการศึกษาท่ี 1 
รหัสวิชา รายวิชา หนวยกิต 
01-021-002 จิตวิทยาท่ัวไป                                                        3(3-0-6) 
01-023-001 พลศึกษา                                                              1(0-2-1) 
13-212-204 กลศาสตรของไหล 3(3-0-6) 
13-263-205 ปมและหัวฉีดเชื้อเพลิงดีเซล 3(2-3-5) 
13-263-206 การทําความเย็นและปรับอากาศ 3(2-3-5) 
13-223-105 คอมพิวเตอรชวยออกแบบ                                          3(2-3-5) 
13-223-107 ไฮดรอลิกสและนิวแมติกส                                          3(2-3-5) 
13-264-206 เทคโนโลยีบํารุงรักษา                                               3(3-0-6) 

 รวม 22 หนวยกิต 
 
ภาคการศึกษาท่ี 2 
รหัสวิชา รายวิชา หนวยกิต 
01-022-004               เอเชียอาคเนยศึกษา                                                  3(3-0-6) 
*13-261-103              เชื้อเพลิงและสารหลอลื่น                                            2(2-0-4) 
13-263-207 ระบบควบคุมเครื่องยนตดวยอิเล็กทรอนิกส 3(2-3-5) 
13-266-201 โครงงานดานชางยนต                                              4(0-12-4) 
13-264-205 กลศาสตรยานยนต 3(3-0-6) 
13-264-209 อุปกรณเชื้อเพลิงกาซรถยนต 3(2-3-5) 
13-123-212 เทคนิคการนําเสนอ 3(2-3-5) 

 รวม 21 หนวยกิต 
 
ภาคการศึกษาท่ี 3 
13-265–101               การฝกงานดานชางยนต                                   4(0-40-0) 
                              รวม                                                             4 หนวยกิต 
 
หมายเหตุ * รายวิชาปรับพ้ืนฐานวิชาชีพไมคิดหนวยกิต 
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17.6 ความหมายของเลขรหัสรายวิชา 
  การกําหนดเลขรหัสตามหลักสูตร ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ประกอบดวยเลขรหัส 

ท้ังหมด 8 ตัว ซ่ึงรายละเอียดจําแนกดังแผนภูมิตอไปนี้ 
                                   ความหมายของรหัสรายวิชา 
  UU - VWX - YZZ   

 UU หมายถึง วิทยาลัย 
 01 คือ คณะศิลปศาสตร 
 02 คือ คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 
 13 คือ วิทยาลัยรัตภูมิ 
 V หมายถึง สาขา 
 0 คือ สาขาศึกษาท่ัวไป 
 1 คือ สาขาบริหารธุรกิจ 
 2 คือ สาขาอุตสาหกรรม 
       สําหรับวิชาศึกษาท่ัวไป 
 WX หมายถึง หมวดวิชา/กลุมวิชา 
                                           10   หมายถึง    กลุมวิชาภาษา 
           1      คือ   วิชายอยภาษาไทย 
           2-6  คือ   วิชายอยภาษาตางประเทศ 
    20   หมายถึง    กลุมวิชามนุษยศาสตร สังคมศาสตร และสุข                                         

พลานามัย 
           1  คือ   วิชายอยมนุษยศาสตร 
              2  คือ   วิชายอยสังคมศาสตร 
           3  คือ   วิชายอยสุขพลานามัย 
    30   หมายถึง    กลุมวิชาคณิตศาสตร วิทยาศาสตร และ

เทคโนโลย ี
           1  คือ   วิชายอยคณิตศาสตร 
           2  คือ   วิชายอยวิทยาศาสตร 
 3  คือ   วิชายอยเทคโนโลยี 
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       สําหรับสาขาวิชาชีพ 
 WX  หมายถึง  กลุมวิชา/กลุมทักษะวิชา 

 W หมายถึง สาขาวิชา 
 1 คือ ไมระบุสาขาวิชา 
 2 คือ สาขาวิชาชางกลเกษตร  
 3 คือ สาขาวิชาเทคนิคคอมพิวเตอร 
 4 คือ สาขาวิชาไฟฟา 
 5 คือ สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส 
 6 คือ สาขาวิชาชางยนต 
                                             X หมายถึงกลุมวิชายอย 
     1     คือ    กลุมทักษะวิชาชีพปรับพ้ืนฐาน 
                                                 2     คือ  กลุมทักษะวิชาชีพพ้ืนฐาน 
     3     คือ  กลุมทักษะวิชาชีพเฉพาะ 
     4     คือ  กลุมทักษะวิชาชีพเลือก 
     5     คือ   ฝกประสบการณทักษะวิชาชีพ 
 6 คือ โครงการพัฒนาทักษะวิชาชีพ 
   Y  หมายถึง ปท่ีควรศึกษา  
 0 แทน วิชาไมกําหนดชั้นปท่ีควรศึกษา อาจจะศึกษาใน

ชั้นปใดก็ไดในระดับ ปวส. 
 1 แทน วิชาท่ีควรจะศึกษาในชั้นปท่ี 1 
 2 แทน วิชาท่ีควรจะศึกษาในชั้นปท่ี 2  
 ZZ หมายถึง ลําดับท่ีของรายวิชาในกลุมรายวิชา/วิชายอย 

       ความหมายของรหัสหนวยกิตและการจัดช่ัวโมงเรียนตอสัปดาห 
  C (T-P-E)  

 C หมายถึง จํานวนหนวยกิตของรายวิชานั้น 
 T หมายถึง จํานวนชั่วโมงเรียนภาคทฤษฎี 
 P   หมายถึง จํานวนชั่วโมงเรียนภาคปฏิบัต ิ
                                        E  หมายถึง  จํานวนชั่วโมงการศึกษาคนควานอกเวลา 
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17.7      คําอธิบายรายวิชา 
                   17.7.1  หมวดวิชาทักษะชีวิต 
                   1)39 กลุมวิชาภาษาไทย   

01-011-001    ภาษาไทยเพ่ือการส่ือสาร      3(3-0-6) 
 Thai Language for Communication  
 วิชาบังคับกอน : -  
 ศึกษาเก่ียวกับเอกลักษณของภาษาไทย การฝกทักษะการใชภาษาไทยดานการฟง 

การพูด การอาน และการเขียน การอานและการฟงเพ่ือจับใจความสําคัญ การสื่อ
ความคิดดวยการพูดและการเขียน  และการประยุกตใชเทคโนโลยีสื่อผสมในการ
นําเสนอ 
 

01-011-002 ทักษะการเขียน   3(3-0-6) 
 Writing Skills    
 วิชาบังคับกอน : -  
 ศึกษาเก่ียวกับชนิดของงานเขียน  การใชคํา ประโยค และสํานวนโวหาร ในการ

เขียน  หลักการและยุทธวิธีใชสํานวนถอยคําในงานเขียน  รูปแบบของการเขียน  
ขอเขียนชวยจํา อนุทิน ชีวประวัติ การบันทึก ขอมูลนําเสนอ การเขียนรายงาน 
งานประพันธ  ความสัมพันธระหวางผูอาน ผูเขียน ภาษา และหัวขอเรื่องกลยุทธ
ในการวางเคาโครง การราง  การตรวจสอบ ปรับแตง และการเรียบเรียง  

    
01-011-003 ศิลปะการพูด   3(3-0-6) 

 Art of Speaking  
 วิชาบังคับกอน : -  
 ศึกษาเก่ียวกับการกําหนดและการวางเคาโครงหัวขอการพูด  การพัฒนา

บุคลิกภาพของผูพูด การพัฒนาการพูดใหมีชีวิตชีวา  กลยุทธในการปาฐก 
ปราศรัย การใหโอวาท การเจรจา และการบรรยายทางวิชาการ  ฝก
ประสบการณในการพัฒนาการนําเสนอ การพูดเพ่ือใหขอมูล การพูดจูงใจและ
กระตุนความสนใจของผูฟง 
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              2) กลุมวิชาภาษาตางประเทศ   
01-012-001 ภาษาอังกฤษ 1 3(3-0-6) 

 English I  
 วิชาบังคับกอน : -  
 ศึกษาเก่ียวกับทักษะภาษาอังกฤษดานการฟง การพูด การอาน และการเขียน  

หนาท่ีและประเภทของคําศัพท  รูปแบบกาลปจจุบัน อดีต และอนาคต การถาม
และตอบคําถาม  กลุมคําและสํานวน  การอานเนื้อเรื่องสั้นๆ ท่ีมีโครงสรางภาษา
ไมซับซอน 
 

01-012-002 ภาษาอังกฤษ 2 3(3-0-6) 
 English II  
 วิชาบังคับกอน : -  
 ศึกษาเก่ียวกับคําศัพทและหลักไวยากรณข้ันสูง  ฝกทักษะการฟงและการ

สนทนาโตตอบเก่ียวกับเรื่องท่ัวไปในชีวิตประจําวันดวยถอยคําและสํานวนภาษา
ท่ีถูกตอง  การอานเนื้อเรื่องท่ีมีประโยคซับซอนข้ึน  การแตงประโยคและ 
การเขียนเรียงความท่ีมีความยาวและซับซอนมากข้ึน 
 

01-012-003 สนทนาภาษาอังกฤษ  3(3-0-6) 
 English Conversation  
 วิชาบังคับกอน :-  
 ศึกษาเก่ียวกับทบทวนไวยากรณและโครงสรางสําคัญในภาษาอังกฤษ การทักทาย 

การกลาวลา การแนะนําตนเองและผูอ่ืน การใชภาษาตามสถานการณสังคม   
การแสดงความรูสึกและการแสดงความคิดเห็น  การพูดถึงเหตุการณปจจุบันและ
เหตุการณในอดีต การพูดโทรศัพท  การสอบถามขอมูล  การบอกทิศทางและ
สถานท่ีตั้ง การพูดเรื่องงานและสถานท่ีทํางาน 

   
01-012-004 ทักษะการอานภาษาอังกฤษ    3(3-0-6) 

 Reading Skills in English  
 วิชาบังคับกอน :-  
 ศึกษาเก่ียวกับกลยุทธในการอาน การหาหัวขอหลกั การหาประโยคใจความหลัก 

การหารายละเอียดสนับสนุน  การใชพจนานุกรมภาษาอังกฤษ  การเดา
ความหมายจากบริบท  การใชคําเติม  การใชคําอางอิง  การคาดการณและการ
ทํานายขอความลวงหนา  ขอเท็จจริงและความคิดเห็น  การอานแบบเร็ว   
การลําดับเหตุการณ  และการตีความ 
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01-012-005 ทักษะการเขียนภาษาอังกฤษ    3(3-0-6) 
 Writing Skills in English  
 วิชาบังคับกอน :-  
 ศึกษาเก่ียวกับความคลายคลึงและความแตกตางระหวางภาษาพูดและ 

ภาษาเขียน  ประเภทของงานเขียน  การเขียนประโยค  การเขียนเรียงความระดับ
ยอหนา  การกรอกแบบฟอรม การเขียนจดหมายสวนตัวและจดหมายธุรกิจ  การ
บันทึกประจําวัน  บันทึกท่ีใชในสํานักงาน  การจดขอความโดยยอ  และการเขียน
สรุปจากเรื่องท่ีอานหรือฟง 
 

01-012-006 ภาษาอังกฤษเพ่ือการทํางาน  3(3-0-6) 
 English for Work  
 วิชาบังคับกอน :-  
 
 
 
 

01-012-007    

ศึกษาเก่ียวกับการสมัครงาน  ศัพทและสํานวนเพ่ือการสื่อสารและการปฏิบัติงาน
ภายในองคกร การอานและการเขียนเก่ียวกับงานในองคกร   
การนําเสนอโครงการ  และการรายงานผลการปฏิบัติงาน 
 
ภาษาอังกฤษในชีวิตประจําวัน 
English in Daily Life                                                     3(3-0-6)           

               วิชาบังคับกอน :- 
ศึกษาเก่ียวกับทักษะ ฟง พูด อาน เขียน โดยเนนใหผูเรียนมีพ้ืนฐานในการใชภาษา
เพ่ือการสื่อสารในสถานการณตางๆ เก่ียวกับชีวิตประจําวันและสิ่งแวดลอมท่ีอยู
ใกลตนเองท้ังในสถานการณจริงและสถานการณจําลองโดยใชภาษา ท้ังเสียงและ
กริยาทาทางเหมาะสมตามมารยาททางสังคมและวัฒนธรรมของเจาของภาษา 

 

01-013-001 ภาษาจีน 1  3(3-0-6) 

 Chinese I  

 วิชาบังคับกอน : -  

 
ศึกษาเก่ียวกับระบบเสียงของภาษาจีน  การออกเสียง สัญลักษณ  
ท่ีใชแทนเสียงในภาษาจีน  และโครงสรางท่ีสําคัญของภาษาจีน  
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01-013-002 ภาษาจีน 2 3(3-0-6) 

 Chinese II  

 วิชาบังคับกอน : 01-313-001 ภาษาจีน 1 

 

ศึกษาเก่ียวกับศัพท สํานวน และโครงสรางภาษาพ้ืนฐานในการพูดทักทาย และ
แนะนําตัว การเลาเรื่อง  การอานเรื่องสั้น ๆ  การเขียนขอความและการบรรยาย
เรื่องราวเหตุการณดวยภาษาท่ีเหมาะสม  การสนทนาโตตอบตามสถานการณใน
ชีวิตประจําวัน 
 

01-014-001 ภาษามลายู 1      3(3-0-6) 

 Malay I  

 วิชาบังคับกอน : -  

 

ศึกษาเก่ียวกับอักษรรูมีแทนเสียงภาษามลายูมาตรฐาน  ความหมายของคําและ
หลักไวยากรณ  ทักษะการฟงและการสนทนาในชีวิตประจําวัน  การอานเนื้อเรื่อง
งาย ๆ ท่ีมีประโยคไมซับซอน  การแตงประโยค และการเขียนประโยคและ
เรียงความขนาดสั้น 

  

01-014-002 ภาษามลายู 2      3(3-0-6) 

 Malay II  

 วิชาบังคับกอน : 01-314-001 ภาษามลายู 1 

 

ศึกษาเก่ียวกับคําและหลักไวยากรณข้ันสูง  ทักษะการฟงและการสนทนาโตตอบ
เก่ียวกับเรื่องท่ัวไปในชีวิตประจําวันดวยถอยคําและสํานวนภาษาท่ีถูกตอง  การ
อานเนื้อเรื่องท่ีมีประโยคซับซอนข้ึน  การแตงประโยคและการเขียนเรียงความท่ีมี
ความยาวมากข้ึน 

   

01-015-001 ภาษาญ่ีปุน 1      3(3-0-6) 

 Japanese I  

 วิชาบังคับกอน : -  

 

ศึกษาเก่ียวกับอักษร  การออกเสียง  ความหมายของคํา  หลักไวยากรณและ
โครงสรางสําคัญในภาษาญี่ปุน  การฟงและการสนทนาในชีวิตประจําวัน  การอาน
และการเขียนประโยคในโครงสรางท่ีไมซับซอน  และเรียงความขนาดสั้น  
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01-015-002 

 
ภาษาญ่ีปุน 2 

 
     3(3-0-6) 

 Japanese II  

 วิชาบังคับกอน : 01-315-001 ภาษาญ่ีปุน 1 

 

ศึกษาเก่ียวกับคําและหลักไวยากรณภาษาญี่ปุนข้ันสูง  ทักษะการฟงและ 
การสนทนาในชีวิตประจําวันดวยถอยคําและสํานวนภาษาท่ีถูกตอง  การอานเนื้อ
เรื่องท่ีมีประโยคซับซอน  การเขียนประโยคและเรียงความท่ีมีความยาวมากข้ึน
และในโครงสรางท่ีซับซอน 

   

01-016-001 ภาษาเกาหลี 1      3(3-0-6) 

 Korean I  

 วิชาบังคับกอน : -  

 Prerequisite : -  

 

ศึกษาเก่ียวกับอักษร  การออกเสียง  ความหมายของคํา  หลักไวยากรณและ
โครงสรางสําคัญในภาษาเกาหลี  การฟงและการสนทนาในชีวิตประจําวัน   
การอานและการเขียนประโยคในโครงสรางท่ีไมซับซอนและเรียงความขนาดสั้น  

   

01-016-002 ภาษาเกาหลี 2        3(3-0-6) 

 Korean II  

 วิชาบังคับกอน : 01-316-001 ภาษาเกาหลี 1 

 

ศึกษาเก่ียวกับคําและหลักไวยากรณภาษาเกาหลีข้ันสูง  ทักษะการฟงและ 
การสนทนาในชีวิตประจําวันดวยถอยคําและสํานวนภาษาท่ีถูกตอง  การอานเนื้อ
เรื่องท่ีมีประโยคซับซอน  การเขียนประโยคและเรียงความท่ีมีความยาวมากข้ึน
และในโครงสรางท่ีซับซอน 

 

                   3)39 กลุมวิชาวิทยาศาสตร   
01-032-001 เคมีท่ัวไป     3(2-2-5) 

 General Chemistry  
 วิชาบังคับกอน : -  
 ศึกษาและปฏิบัติเก่ียวกับคําศัพทและคํานิยามทางเคมี  การศึกษาเก่ียวกับ  

อนินทรีย อินทรีย และชีวเคมี  วัสดุทางเคมี  สารประกอบและสารผสม พันธะ
เคมี  ปฏิกิริยาเคมี  สิ่งปฏิกูลและมลพิษทางเคมี  การตรวจสอบทดลองและ 
การประยุกตใชในชีวิตประจําวัน 
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01-032-002 

 
ฟสิกสท่ัวไป   

 
 3(2-2-5) 

 General Physics   
 วิชาบังคับกอน : -  
 ศึกษาและปฏิบัติเก่ียวกับวิธีการทางวิทยาศาสตรและระบบการวัด  แรงและ 

การเคลื่อนท่ี  งานและพลังงาน  อุณหภูมิและความรอน  กลสมบัติของของแข็ง 
ของเหลวและกาซ  คลื่นและเสียง  แสงและทัศนศาสตร  ไฟฟาและแมเหล็ก  
งานประลองและการประยุกตใชความรูทางฟสิกสในสถานการณท่ัวไป 
 

01-032-003 มนุษยและวิทยาศาสตรชีวภาพ   3(3-0-6) 
 Human and Biological Science  
 วิชาบังคับกอน : -  
 ศึกษาเก่ียวกับโครงสรางท่ีเปนพ้ืนฐานของสิ่งมีชีวิต  พันธุกรรมของมนุษย  

วิวัฒนาการของสิ่งมีชีวิต  ระบบนิเวศ  เทคโนโลยีชีวภาพ  สิ่งแวดลอม   
ภาวะมลพิษและการปองกัน  การควบคุม  และแกไขมลพิษ 
 

01-032-004 ส่ิงแวดลอมและการจัดการทรัพยากร  3(3-0-6) 
 Environment and Resources Management  
 วิชาบังคับกอน : -  
 ศึกษาเก่ียวกับความรูพ้ืนฐานทางสิ่งแวดลอมและการจัดการทรัพยากร   

หลักนิเวศวิทยาและสมดุลธรรมชาติ  ทรัพยากรธรรมชาติและการอนุรักษ  
มลพิษสิ่งแวดลอม การปองกันและแกไขมลพิษ  มลพิษกับปญหาสุขภาพ  
กฎหมายเก่ียวกับผลกระทบทางสิ่งแวดลอม  การจัดการสิ่งแวดลอมแบบ
ผสมผสานและการพัฒนาอยางยั่งยืน 
 

01-032-005 แหลงพลังงานทางเลือก   3(3-0-6) 
 Alternative Energy Sources  
 วิชาบังคับกอน : -  
 ศึกษาเก่ียวกับแหลงพลังงานทางเลือก  พลังงานแสงอาทิตย ความรอนใตพิภพ 

ชีวมวล น้ําข้ึนน้ําลง ไฟฟาจากพลังน้ํา ลมและคลื่น   ระบบและกระบวนการท่ีใช
ในการเปลี่ยนรูปของพลังงาน  ขอดีขอเสียของพลังงานทางเลือก  การจัดเก็บ
พลังงาน 
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                    4)39 กลุมวิชาคณิตศาสตร   

01-031-001 คณิตศาสตรท่ัวไป     3(3-0-6) 
 General Mathematics  
 วิชาบังคับกอน : -  
 ศึกษาเก่ียวกับ ฟงกชันและกราฟ ลิมิตและความตอเนื่องอนุพันธและ 

การประยุกต การหาปริพันธและการประยุกต 
 

01-031-002 สถิติในชีวิตประจําวัน     3(3-0-6) 
 Statistics in Everyday Use  
 วิชาบังคับกอน : -  
 ศึกษาเก่ียวกับศาสตรและศิลปของการตัดสินใจ  สถิติพรรณนา  การแจกแจง

ความถ่ี  ความนาจะเปน  การแจกแจงทวินามและการแจกแจงปรกติ   
การอนุมานเชิงสถิติ  การถดถอยและสหสัมพันธ  การประยุกตสถิติ 
ในการใชงานท่ัวไป 
  

01-031-003 คณิตศาสตรตนแบบ   3(3-0-6) 
 Classical Mathematics    
 วิชาบังคับกอน : -  
 
 
 
 
 

01-031-004    

ศึกษาเก่ียวกับประวัติการพัฒนาความรูทางคณิตศาสตร  จํานวนและ 
วิธีการดําเนินการ  วิธีการใหเหตุผลเชิงอุปนัยและนิรนัย  เซตและตรรกศาสตร  
รูปทรงทางเรขาคณิต  สมการทางคณิตศาสตร  แบบจําลองทางคณิตศาสตร   
การประยุกตหลักการทางคณิตศาสตรเพ่ือแกปญหาและอธิบายเหตุผล 
 
คณิตศาสตรในชีวิตประจําวัน                                               3(3-0-6) 
Mathematics in Daily Life 
ศึกษาเก่ียวกับสัดสวน รอยละ การคํานวณอัตรากาวหนาท่ีใชในการชําระคาไฟฟา
และน้ําประปา การคิดดอกเบี้ย ระบบการผอนชําระและคณิตศาสตรประกันภัย 
การประยุกตใชคณิตศาสตรในชีวิตประจําวัน 
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                    5)39 กลุมวิชาสังคมศาสตร   

01-022-001 ไทยศึกษา    3(3-0-6) 
 Thai Studies  
 วิชาบังคับกอน : -  
 ศึกษาเก่ียวกับประวัติศาสตรชาติไทย หนาท่ีพลเมืองในสังคม เศรษฐกิจและ 

การปกครองของไทย ศาสนาและศีลธรรม ประเพณีไทย ภาษาและ 
วรรณกรรมไทย ทัศนศิลป หัตถกรรม นาฏศิลปและดนตรีไทย อาหารไทยและ
วัฒนธรรมพ้ืนบานและภูมิปญญาไทย 
 

01-022-002 เศรษฐศาสตรในชีวิตประจําวัน      3(3-0-6) 
 Economics for Everyday Use  
 วิชาบังคับกอน : -  
 ศึกษาเก่ียวกับความรูท่ัวไปเก่ียวกับเศรษฐศาสตร  การเลือกกับอรรถประโยชน

และตนทุนคาเสียโอกาส  บทบาทของรัฐบาลและองคกรทางธุรกิจในระบบ
เศรษฐกิจ  การพิทักษสิทธิ์และผลประโยชนของผูบริโภค  เศรษฐกิจครัวเรือน  
การเปนผูประกอบการ  การเงินและการธนาคาร  และกลไกราคากับ 
การประยุกตในชีวิตประจําวัน 
 

01-022-003  สังคมกับการปกครอง  3(3-0-6) 
 Society and Government  
 วิชาบังคับกอน : -  
 ศึกษาเก่ียวกับวิวัฒนาการของระบบการเมืองและการปกครองของไทย   

อํานาจอธิปไตยและรูปแบบการปกครอง  การปกครองแบบประชาธิปไตย  
แนวความคิด ทฤษฎี และอุดมการณทางการเมือง  สถาบันและกระบวน 
การทางการเมือง  ปจจัยเก้ือหนุนและปญหาอุปสรรคในการเปลี่ยนแปลง 
ของสังคมการเมือง 
 

01-022-004 เอเชียอาคเนยศึกษา     3(3-0-6) 
 Southeast Asian Studies  
 วิชาบังคับกอน : -  
 ศึกษาเก่ียวกับประวัติศาสตร สังคมวิทยาและมนุษยวิทยาของเอเชียอาคเนย  

การเมืองการปกครองและความหลากหลายทางวัฒนธรรม  ศาสนาและประเพณี  
ลักษณะพ้ืนท่ี ทรัพยากร ธรรมชาติ และสภาพแวดลอม  ความขัดแยงและ 
การรวมมือระหวางประเทศ  สังคมสมัยใหมและความเปนสากล  การพัฒนาและ
ความรวมมือทางการเกษตร อุตสาหกรรม และการคา  การจัดระบบเศรษฐกิจ 
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01-022-005 วัฒนธรรมและขนบประเพณีของภาคใต  3(3-0-6) 

 Southern Cultures and Traditions  
 วิชาบังคับกอน : -  
 ศึกษาเก่ียวกับอัตลักษณของชาวใต ภาษาพ้ืนเมืองและสําเนียงภาษา วัฒนธรรม

และความเชื่อ คติชนและภูมิปญญาทองถ่ิน ประเพณีและพิธีกรรมทางศาสนา  
สังคมไทยมุสลิมและไทยพุทธ  เทศกาลเฉลิมฉลองและงานรื่นเริง  การปกปก
รักษาประเพณีของชาวใตในยุคปจจุบัน ทัศนศึกษาและกิจกรรม 
 

01-022-006 อารยธรรมไทยในบริบทโลกาภิวัตน  3(3-0-6) 
 Thai Civilization in the Globalization Context  
 วิชาบังคับกอน : -  
 ศึกษาเก่ียวกับความโดดเดนของอารยธรรมตะวันตกและตะวนัออก  อารยธรรม

ไทยยุคกอนประวัติศาสตรและอาณาจักรโบราณ  สภาพการเมือง สังคม 
เศรษฐกิจไทยสมัยสุโขทัยถึงปจจุบัน  ผลดี ผลเสียของการพัฒนาประเทศตาม
กระแสโลก  และการปรับเปลี่ยนอารยธรรมไทยในกระแสโลกาภวิัตน 
 

 6) กลุมวิชามนุษยศาสตร 
01-021-001 มนุษยสัมพันธและการพัฒนาบุคลิกภาพ    3(3-0-6) 

 Human Relations and Personality Development  
 วิชาบังคับกอน : -  
 ศึกษาเก่ียวกับความรูเบื้องตนเก่ียวกับมนุษยสัมพันธ  พฤติกรรมการอยูรวมกัน

ของมนุษย  การปรับปรุงตนเองเพ่ือสรางมนุษยสัมพันธกับบุคคลในองคการ 
และสังคม มารยาททางสังคมและการนันทนาการ และการพัฒนาบุคลิกภาพ 
 

01-021-002 จิตวิทยาท่ัวไป   3(3-0-6) 
      Thai General Psychology  
 วิชาบังคับกอน : -  
 ศึกษาเก่ียวกับทฤษฎีและแนวคิดทางจิตวิทยา  รูปแบบของพฤติกรรม  

กระบวนการทางจิตวิทยาเพ่ือการพัฒนามนุษย  การรับสัมผัส การรับรู การ
เรียนรู เชาวนปญญา อารมณ การจูงใจ บุคลิกภาพ และสุขภาพจิต  ปจจัยทาง
จิตวิทยาและบทบาทของสังคมตอพฤติกรรมของมนุษย  การปรับตัวเพ่ือคุณภาพ
ของชีวิต 
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01-021-003 วัฒนวิถีแหงการดํารงชีวิต       3(3-0-6) 
 Life Style Enhancement  
 วิชาบังคับกอน : -  
 ศึกษาเก่ียวกับสุขภาวะองครวม  ชีวิตกับสิ่งแวดลอม  ทักษะชีวิตกับการพัฒนา

จิตสาธารณะ  เศรษฐกิจพอเพียงและภูมิปญญาทองถ่ิน  พหุวัฒนธรรมกับ 
วิถีประชาธิปไตย  และการเรียนรูตลอดชีวิตเพ่ือการพัฒนาอยางยั่งยืน 
 

01-021-004 มนุษยกับสังคม  3(3-0-6) 
 Human and Society  
 วิชาบังคับกอน : -  
 ศึกษาเก่ียวกับความรูทางสังคมศาสตร ความหมาย ความสาํคัญ โครงสรางและ

องคประกอบของสังคมและวัฒนธรรม พฤติกรรมของมนุษยในสังคม กลุมทางสังคม  
การจัดระเบียบทางสังคม  สถาบันทางสังคม  การเปลี่ยนแปลงทางสังคมและ
วัฒนธรรม  ปญหาสังคมและแนวทางแกไข  และการสรางสังคมสันติสุข   
 

01-023-001 พลศึกษา  1(0-2-1) 
 Physical Education  
 วิชาบังคับกอน : -  
 ปฏิบัติเก่ียวกับกิจกรรมพลศึกษา  การสรางเสริมสมรรถภาพทางกาย   

การทํางานเปนทีม  ระเบียบ กติกา มารยาท  การจัดการและการดําเนิน 
การแขงขันโดยเลือกชนิดกีฬาตามความเหมาะสม 
 

01-023-002 นันทนาการ  1(0-2-1) 
 Recreation  
 วิชาบังคับกอน : -  
 ปฏิบัติเก่ียวกับกิจกรรมนันทนาการขององคกรตาง ๆ การจัดกิจกรรม

นันทนาการในโอกาสตาง ๆ และเลือกกิจกรรมนันทนาการท่ีเหมาะสมกับตนเอง 
   

01-023-003 ฟุตบอล  1(0-2-1) 
 Football  
 วิชาบังคับกอน : -  
 ปฏิบัติเก่ียวกับทักษะพ้ืนฐาน  การเลนเปนทีม  การสรางเสริมสมรรถภาพ 

ทางกาย ระเบียบ กติกา มารยาท  และการดําเนินการแขงขัน 
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01-023-004 บาสเกตบอล    1(0-2-1) 
 Basketball  
 วิชาบังคับกอน : -  
 ปฏิบัติเก่ียวกับทักษะพ้ืนฐาน  การเลนเปนทีม  การสรางเสริมสมรรถภาพ 

ทางกาย  ระเบียบ กติกา มารยาท  และการดําเนินการแขงขัน 
 

01-023-005 ตะกรอ    1(0-2-1) 
 Takraw  
 วิชาบังคับกอน : -  
 ปฏิบัติเก่ียวกับทักษะพ้ืนฐาน  การเลนเปนทีม  การสรางเสริมสมรรถภาพ 

ทางกาย  ระเบียบ กติกา มารยาท  และการดําเนินการแขงขัน 
 

01-023-006 ฟุตซอล  1(0-2-1) 
 Futsal  
 วิชาบังคับกอน : -  
 ปฏิบัติเก่ียวกับทักษะพ้ืนฐาน  การเลนเปนทีม  การสรางเสริมสมรรถภาพ 

ทางกาย  ระเบียบ กติกา มารยาท  และการดําเนินการแขงขัน 
 

01-023-007 แบดมินตัน     1(0-2-1) 
 Badminton  
 วิชาบังคับกอน : -  
 ปฏิบัติเก่ียวกับทักษะพ้ืนฐาน  การเลนเปนทีม  การสรางเสริมสมรรถภาพ 

ทางกาย  ระเบียบ กติกา มารยาท  และการดําเนินการแขงขัน 
 

01-023-008 กีฬาลีลาศ    1(0-2-1) 
 DanceSport  
 วิชาบังคับกอน : -  
 ปฏิบัตเิก่ียวกับจังหวะพ้ืนฐาน  การสรางเสริมสมรรถภาพทางกาย  ระเบียบ 

กติกา มารยาท  การพัฒนาทาทางและการดําเนินการแขงขันกีฬาลีลาศ 
 

01-023-009 แอโรบิกเพ่ือสุขภาพ  1(0-2-1) 
 Aerobic Dance for Health  
 วิชาบังคับกอน : -  
 ปฏิบัติเก่ียวกับการออกกําลังกายแบบแอโรบิก  ข้ันตอนในการประกอบกิจกรรม   

แอโรบิก  การเคลื่อนไหวพ้ืนฐานของการเตนแอโรบิก  การจับชีพจรและ 
การคํานวณอัตราการเตนของหัวใจ  และการเตนแอโรบิกเพ่ือสุขภาพ 
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17.7.2 หมวดทักษะวิชาชีพปรับพ้ืนฐาน 
13-211-101 ฝกฝมือพ้ืนฐาน                                                                 2(0-6-2) 
 Basic Skill Practices 

วิชาบังคับกอน : - 
ปฏิบตัิเก่ียวกับเครื่องมือชางท่ัวไป  เครื่องมือวัด  การรางแบบ  งานแปรรปูโลหะ  
งานโลหะแผนและงานเชื่อม 
 

13-211-102 เขียนแบบเทคนิค                                                               2(1-3-3) 
 Technical Drawing 

วิชาบังคับกอน : - 
ศึกษาและปฏิบัติเก่ียวกับกฎเกณฑพ้ืนฐานในงานเขียนแบบรูปทรงตางๆ  
การกําหนดขนาดงานเขียนแบบ  การเขียนภาพฉาย  การเขียนภาพเสมือนและ 
การเขียนภาพตัด 

 
13-211-103 วัสดุชาง                                                                         2(2-0-4) 
 Technical Materials 

วิชาบังคับกอน : - 
ศึกษาเก่ียวกับวัสดุในงานอุตสาหกรรม  กรรมวิธีการผลิตเหล็ก  มาตรฐานวัสดุ 
อิทธิพลของธาตุท่ีมีผลตอโลหะผสม  การกัดกรอนและการปองกัน  การตรวจสอบ
วัสดุเบื้องตน  การใชงานและการจัดเก็บ 
 

13-241-102 ไฟฟาพ้ืนฐาน                                                                   2(1-3-3) 
 Elementary Electricity 

วิชาบังคับกอน : - 
ศึกษาและปฏิบัติเก่ียวกับการใชเครื่องมือในงานติดตั้งไฟฟาและเครื่องมือวัดไฟฟา 
การตอสายไฟฟาและการเดินสายไฟฟา  การติดตั้งอุปกรณไฟฟาในอาคารและ 
ในโรงงาน 
 

13-261-101 ทฤษฎีเครื่องยนต                                                               2(2-0-4) 
 Theory of Engine 

วิชาบังคับกอน : - 
ศึกษาเก่ียวกับการทํางานของเครื่องยนต  ชิ้นสวนของเครื่องยนต  ระบบเชื้อเพลิง 
ระบบจุดระเบิด  ระบบสตารท  ระบบหลอลื่นและระบบหลอเย็น 
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13-261-102 เครื่องยนตเล็กและจักรยานยนต                                              3(2-3-5) 
 Small Engine and Motorcycle  

วิชาบังคับกอน : - 
ศึกษาและปฏิบัติเก่ียวกับเครื่องยนตเล็กแกสโซลีนและดีเซล  เครื่องยนตและ 
ระบบสงกําลัง  ระบบรองรับน้ําหนัก  เบรกและระบบไฟฟารถจักรยานยนต 

 
13-261-103     เช้ือเพลิงและสารหลอล่ืน                                                     2(2-0-4) 
                   Fuel and Lubricant 
                     วิชาบังคับกอน : - 

  ศึกษาเก่ียวกับพลังงานเชื้อเพลิงแข็ง ปโตรเลียม เชื้อเพลิงกาซ และเชื้อเพลิงเหลว    
           การจําแนกประเภทของเชื้อเพลิงชนิดตางๆ  การปรับปรุงคุณภาพเชื้อเพลิงและ 
  สารหลอลื่น  การหลอลื่นและพลังงานทดแทน 

17.7.3   หมวดวิชาทักษะวิชาชีพ 
1) กลุมทักษะวิชาชีพพ้ืนฐาน 
13-212-101 กลศาสตรวิศวกรรม                                                            3(3-0-6) 
 Engineering Mechanics 

วิชาบังคับกอน : - 
ศึกษาเก่ียวกับระบบแรงและโมเมนตของแรง  แรงลัพธและโมเมนตลัพธ  จุดเซ็น
ทรอยดและจุดศูนยถวง  โมเมนตความเฉ่ือยของพ้ืนท่ี  การสมดุลและแผนภาพ 
วัตถุอิสระ  แรงเสียดทาน  หลักการของงานเสมือนและเสถียรภาพ  

 
13-212-102 กลศาสตรของแข็ง                                                             3(3-0-6) 
 Solid Mechanics 
 วิชาบังคับกอน : 13-212-101  กลศาสตรวิศวกรรม 

ศึกษาเก่ียวกับความเคนและความเครียด ความสัมพันธระหวางความเคนและ
ความเครียด ความเคนท่ีเกิดจากอุณหภูมิ  ภาชนะอัดความดันและการเชื่อมตอ  
การบิดตัวของเพลาตันและเพลากลวง  การเขียนไดอะแกรมแรงเฉือนและโมเมนต
ดัด  การคํานวณหาคาความเคนดัดและความเคนเฉือนในคานและการหาคาระยะ
โกงท่ีเกิดข้ึนในคาน 
 

13-212-103 เทอรโมไดนามิกส                                                               3(3-0-6) 
 Thermodynamics  

วิชาบังคับกอน : - 
ศึกษาเก่ียวกับคุณสมบัติทางเทอรโมไดนามิกสของสาร  กฎของเทอรโมไดนามิกส 
ระบบและกระบวนการทางเทอรโมไดนามิกส  เอนโทรป  วัฏจักร  พลังงานและ 
การเปลี่ยนรูป  การถายเทความรอนเบื้องตน 
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13-212-204 กลศาสตรของไหล                                                              3(3-0-6) 
 Fluid Mechanics  

วิชาบังคับกอน : - 
ศึกษาเก่ียวกับคุณสมบัติของของไหล ความดันของของไหล แรงท่ีของไหลกระทํา 
ตอวัตถุ การไหลของของไหล  สมการหลักสําหรับการเคลื่อนท่ีของของไหล  
และการไหลภายในทอ 
 

13-232-001 เทคโนโลยีคอมพิวเตอร                                                        3(2-3-5) 
 Computer Technology 

วิชาบังคับกอน : 
ศึกษาและปฏิบัติเก่ียวกับประวัติของคอมพิวเตอร  สวนประกอบหลกั 
ของคอมพิวเตอร  อุปกรณรอบขางของคอมพิวเตอร ฮารดแวรและซอฟตแวร   
การติดตั้งปรับแตงและใชงานโปรแกรมระบบปฏิบัติการ  โปรแกรมประยุกต   
ระบบอินเทอรเน็ตและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 

2) กลุมวิชาทักษะวิชาชีพเฉพาะ 
13-263-101 เครื่องยนตแกสโซลีน                                                           3(2-3-5) 
 Gasoline Engine 
 วิชาบังคับกอน : - 

ศึกษาและปฏิบัติเก่ียวกับการถอดประกอบชิ้นสวนเครื่องยนตแกสโซลีนหัวฉีด  
การตรวจวิเคราะหชิ้นสวนและการใชเครื่องมือวัด  การวิเคราะหระบบหลอลื่น  
ระบบหลอเย็น  ระบบเชื้อเพลิงและระบบประจุอากาศของเครื่องยนตแกสโซลีน
หัวฉีด  การวิเคราะหหาขอขัดของของเครื่องยนตแกสโซลีนหัวฉีดและการใช
เครื่องมือวัด  การตรวจสอบระบบควบคุมมลพิษของไอเสีย 

 
13-263-102 ระบบเครื่องลางและสงกําลัง                                                  3(2-3-5) 
 Chassis and Transmission Systems 
 วิชาบังคับกอน : - 

ศึกษาและปฏิบัติเก่ียวกับระบบรองรับน้ําหนักของรถยนต  ระบบบังคับเลีย้ว  
การปรับตั้งมุมลอ  ระบบเบรก  ระบบสงกําลังและระบบเกียรอัตโนมัติ 
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13-263-103 ไฟฟาและอิเล็กทรอนิกสยานยนต                                            3(2-3-5) 
 Electronic and Electrical in Motor Vehicle 

วิชาบังคับกอน : - 
ศึกษาและปฏิบัติเก่ียวกับวงจรไฟฟาเบื้องตน  อุปกรณอิเล็กทรอนิกส  วงจรไฟฟา 
ในยานยนต  ระบบสตารท ระบบประจุไฟฟา  ระบบจุดระเบิด  ระบบรักษาความ
ปลอดภัยยานยนต  ระบบอํานวยความสะดวกและเสริมความปลอดภัย 

 
13-263-104 เครื่องยนตดีเซล                                                                3(2-3-5) 
 Diesel Engine 

วิชาบังคับกอน : - 
ศึกษาและปฏิบัติเก่ียวกับการถอดประกอบชิ้นสวนเครื่องยนตดีเซล  การตรวจวัด
และวิเคราะหชิ้นสวน  การตรวจสอบระบบหลอลื่นและระบบหลอเย็น  
การตรวจสอบระบบประจุไอดีและเชื้อเพลิง  การปรับแตงเครื่องยนตดีเซล  
และการตรวจสอบขอขัดของของเครื่องยนต 

 
13-263-205 ปมและหัวฉีดเช้ือเพลิงดีเซล                                                  3(2-3-5) 
 Diesel Fuel Pump and Injector 

วิชาบังคับกอน : - 
ศึกษาและปฏิบัติเก่ียวกับการอานแผนปายรหัสของปมและหัวฉีดเชื้อเพลิง  
การทดสอบและการปรับแตงหัวฉีด  ปมฉีดเชื้อเพลิงและการทดสอบและ 
การปรับแตงปมฉีดเชื้อเพลิง 
 

13-263-206 การทําความเย็นและปรบัอากาศ                                             3(2-3-5) 
 Refrigeration and Air Conditioning 

วิชาบังคับกอน : - 
ศึกษาและปฏิบัติเก่ียวกับพ้ืนฐานทางเทอรโมไดนามิกสของระบบทําความเย็น  
ระบบทําความเย็นแบบตางๆ  วัฏจักรการทําความเย็นแบบอัดไอ  สารทําความเย็น 
คุณสมบัติของอากาศ  กระบวนการปรับอากาศ  ภาระของระบบการทําความเย็น
และการปรับอากาศ 
 

13-263-207 ระบบควบคุมเครื่องยนตดวยอิเล็กทรอนิกส                                 3(2-3-5) 
 Electronic Control Systems in Engine 

วิชาบังคับกอน : - 
ศึกษาและปฏิบัติเก่ียวกับระบบควบคุมการจายน้ํามันเชื้อเพลิงเครื่องยนตแกสโซลีน
และเครื่องยนตดีเซล  ระบบประจุอากาศ  อุปกรณตรวจจับสัญญาณ  ระบบควบคุม
ดวยอิเล็กทรอนิกส  ระบบควบคุมมลพิษและระบบวิเคราะหขอบกพรอง 
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3) กลุมทักษะวิชาชีพเลือก 
13-123-212 เทคนิคการนําเสนอ       3(2-3-5) 

 Presentation Techniques  
 วิชาบังคับกอน : -                     

 ศึกษาและปฏิบัติเก่ียวกับเทคนิคการนําเสนอ หลักการนําเสนอ จิตวิทยาในการ
นําเสนอ ประเภทตาง ๆ ของการนําเสนอ  การจัดทําเครื่องมือและอุปกรณในการ
นําเสนอ วิธีการนําเสนอ  การทดสอบและการติดตามประเมินผลการนําเสนอ
งบประมาณในการจัดทํา  ปญหาและอุปสรรคการนําเสนอและวิธีการแกปญหา 

 
13-212-001 การบริหารงานเพ่ือการเพ่ิมผลผลิต                                          3(3-0-6) 
 Productivity Management 

วิชาบังคับกอน : - 
ศึกษาเก่ียวกับองคการและการจัดการ การเพ่ิมผลผลิต  การพัฒนางานบุคลากรใน
งานการผลิต  การพัฒนางานการวางแผนและควบคุมการผลิต  การควบคุมคุณภาพ 
และการบริหารคุณภาพตามมาตรฐานสากล 

 
13-214-201 การบริหารธุรกิจอุตสาหกรรมขนาดยอม                                    3(2-3-5)
 Small Business Industrial Management 

วิชาบังคับกอน : - 
ศึกษาและปฏิบัติเก่ียวกับแนวทางการประกอบธุรกิจในอุตสาหกรรมขนาดยอม 
ประเภทและรูปแบบของการดําเนินกิจกรรมทางธุรกิจ  การวิเคราะหสถานการณ 
การเขียนโครงการ  การหาแหลงเงินทุนและกฎระเบียบวาดวยการจัดตั้งสถาน
ประกอบการ  การบริหารงานทางธุรกิจในดานการตลาด การผลิต การเงิน การ
บัญชี  รวมท้ังเอกสารทางธุรกิจเพ่ือใชในการดําเนินงานและการจัดการบุคคล 
โดยผสมผสานทรัพยากรท่ีมีอยูอยางมีประสิทธิภาพ 
 

13-223-105 คอมพิวเตอรชวยออกแบบ                                                    3(2-3-5) 
 Computer Aided Design 

วิชาบังคับกอน : - 
ศึกษาและปฏิบัติเก่ียวกับการเขียนแบบโดยใชคอมพิวเตอร  อุปกรณรวมสําหรับ
ระบบการเขียนแบบ  ความเขาใจพ้ืนฐานเก่ียวกับเมนูและองคประกอบของ
โปรแกรมชวยในการเขียนแบบ  การเขียนภาพ 2 มิติ และ 3 มิติ เทคนิคการเขียน
ตัวอักษร การบอกขนาด การทําตนแบบ การเขียนแบบชิ้นสวนเครื่องกล   
การออกแบบชิ้นสวนเครื่องกลเบื้องตน  การพลอตและการพิมพ 
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13-223-106 การออกแบบช้ินสวนเครื่องจักรกล                                           3(3-0-6) 
 Design of Machine Elements 

วิชาบังคับกอน : - 
ศึกษาเก่ียวกับพ้ืนฐานของการออกแบบเครื่องจักรกล  การเลือกวัสดุมาใชงานให
เหมาะสมกับเครื่องจักรกล  ทฤษฎีและหลักการออกแบบเบื้องตน  ความเคนผสม 
และทฤษฎีความเสียหายของชิ้นงานเครื่องจักรกล  การออกแบบสําหรับการแตกหัก
เนื่องจากความลา  การออกแบบรอยตอดวยหมุดย้ํา สลักเกลียว ลิ่มและสลักเกลียว
ยืด สปริง เพลา คับปลิ้งและสกรูสงกําลัง 
 

13-223-107 ไฮดรอลิกสและนิวแมติกส                                                     3(2-3-5) 
 Hydraulics and Pneumatics 

วิชาบังคับกอน : - 
ศึกษาและปฏิบัติเก่ียวกับการทํางานเบื้องตนของระบบไฮดรอลิกสและนิวแมติกส
ไฮดรอลิกสไฟฟาและนิวแมติกสไฟฟา  ชิ้นสวนประกอบและสัญลักษณ  
การหาขนาดของอุปกรณการออกแบบวงจรควบคุมชนิดตาง ๆ และการควบคุม
ระบบไฮดรอลิกสและนิวแมติกสดวยตัวควบคุมแบบโปรแกรม 
 

13-264-204 เทคโนโลยีไอน้ํา                                                                 3(3-0-6) 
 Steam Technology 

วิชาบังคับกอน : - 
ศึกษาเก่ียวกับหลักการพ้ืนฐานของเทคโนโลยีไอน้ํา  วัฏจักรไอน้ํา หมอไอน้ํา กังหัน
ไอน้ําและหมอดับไอ  ลักษณะของหัวเผา  การปรับสภาพน้ําเพ่ือนํามาใชในระบบ 
อุปกรณดักไอน้ํา  ระบบทอและฉนวน  อุปกรณควบคุมความปลอดภัยหมอไอน้ํา 
เทคโนโลยีไอน้ําประยุกตสําหรับงานอุตสาหกรรมและการบํารุงรักษาหมอไอน้ําและ
อุปกรณ 

 
13-264-205 กลศาสตรยานยนต                                                             3(3-0-6) 
 Mechanics of Motor Vehicle 

วิชาบังคับกอน : - 
ศึกษาเก่ียวกับแรงกระทําตอชิ้นสวนยานยนต  คํานวณหาแรงขับเคลื่อนและแรง
ตานทานการเคลื่อนท่ี  สมรรถนะและคุณลักษณะของเครื่องยนต  การทรงตัวและ
การบังคับเลี้ยวของรถขณะเคลื่อนท่ีไปในทางตรงและทางโคง  พลศาสตรของเบรก
กลไกและระบบสงกําลังแบบสงผานคลัตชและการสงกําลังผานของเหลวใน 
ยานยนต 
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13-264-206 เทคโนโลยีการบํารุงรักษา                                                     3(3-0-6) 
 Maintenance Technology  

วิชาบังคับกอน : - 
ศึกษาเก่ียวกับการบํารุงรักษาในโรงงานอุตสาหกรรม การบํารุงรักษาแบบปองกัน
สําหรับเครื่องจักรและอุปกรณ  การเสียหายของเครื่องจักร  การสั่นสะเทือนของ
เครื่องจักรและการวางแผนเก่ียวกับอะไหล 
 

13-264-207 เครื่องยนตสันดาปภายใน                                                     3(3-0-6) 
 Internal Combustion Engine  
 วิชาบังคับกอน : 13-212-103 เทอรโมไดนามิกส 

ศึกษาเก่ียวกับสาเหตุและผลของการเกิดมลภาวะในอากาศ  มาตรฐานการกําหนด
มลพิษท่ีเปนอันตรายตามกฎหมาย  มลพิษท่ีปลอยออกจากสวนตางๆของ
เครื่องยนตและรถยนต  การควบคุมและลดมลพิษจากรถยนต  ระบบการควบคุม
มลพิษจากหองเพลาขอเหวี่ยง  ระบบควบคุมการระเหยของน้ํามันเชื้อเพลิง 
การปรับปรุงเครื่องยนตระบบเชื้อเพลิงและระบบจุดระเบิดใหมีประสิทธิภาพสูงข้ึน 
ระบบควบคุมมลพิษจากทอไอเสีย  เครื่องวัดและวิเคราะหไอเสียจากรถยนต 

 
13-264-208 เกียรอัตโนมัติ                                                                   3(2-3-5) 
 Automatic Transmission 

วิชาบังคับกอน : - 
ศึกษาและปฏิบัติเก่ียวกับฟลูอิดคับปลิ้งและทอรคคอนเวอรเตอร หนวยเฟอง            
เพลนเนตตารี่ ระบบควบคุมไฮดรอลิกสและอิเล็กทรอนิกส การทดสอบสมรรถนะ 
การใชและการบํารุงรักษาเกียรอัตโนมัติ 

 
13-264-209 อุปกรณเช้ือเพลิงกาซรถยนต                                                 3(2-3-5) 
 Gas Fuel Equipment in Automotive 

วิชาบังคับกอน : - 
ศึกษาและปฏิบัติเก่ียวกับระบบกาซท่ีใชในรถยนต  หลักการติดตั้งอุปกรณระบบ
กาซ  การบํารุงรักษาอุปกรณกาซรถยนต  การตรวจสอบระบบกาซรถยนต  
ขอกฎหมายและบทบัญญัติ 
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4) ฝกประสบการณทักษะวิชาชีพ 
13-265–101 การฝกงานดานชางยนต   4(0-40-0) 
 Mechanical Power Technology Internship 

วิชาบังคับกอน : - 
ปฏิบัติเก่ียวกับงานดานชางยนตในสถานประกอบการหนวยงานภาครัฐหรือเอกชน 
นักศึกษาจะตองเขาฝกปฏิบัติงานเต็มเวลาไมนอยกวา 320 ชัว่โมง โดยมีพนักงานท่ี
ปรึกษาท่ีหนวยงานมอบหมายทําหนาท่ีดูแลรับผิดชอบการปฏิบัติงานของนักศึกษา  
และเม่ือเสร็จสิ้นการปฏิบัติงานนักศึกษาตองสงหนังสือบันทึกผลการปฏิบัติงาน   
เพ่ืออาจารยท่ีปรึกษาและพนักงานท่ีควบคุมการปฏิบัติงานในสถานประกอบการ 
พิจารณาและประเมินผล 

 
5) โครงการพัฒนาทักษะวิชาชีพ 
13-266-201 โครงงานดานชางยนต  4(0-12-4) 
 Project in Mechanical Power Technology 

วิชาบังคับกอน : - 
ปฏิบัติเก่ียวกับการสืบคนขอมูลการเขียนโครงงาน  การวางแผนดําเนินการ  การ
ออกแบบ  การจัดหาวัสดุ  การสรางและทดสอบ  การบันทึกขอมูล  การประเมินผล  
การจัดทํารายงานฉบับสมบูรณและการนําเสนอ 

18. การประกันคุณภาพของหลักสูตร 
 เพ่ือใหหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขาวิชาชางยนต วิทยาลัยรัตภูมิ  มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เปนหลักสูตรท่ีผลิตผูสําเร็จการศึกษาท่ีมีคุณภาพ วิทยาลัยรัตภูมิ จึง
กําหนดระบบประกันคุณภาพของหลักสูตรในประเด็นหลัก 5 ประเด็น คือ 
 18.1 การบริหารหลักสูตร 
  เพ่ือใหการบริหารหลักสูตรเปนไปอยางมีคุณภาพ วิทยาลัยรัตภูมิจึงไดจัดการดําเนินการ
บริหารหลักสูตรท่ีมีประสิทธิภาพในดานตาง ๆ ดังนี้ 
  18.1.1 อาจารยผูสอน เปนอาจารยประจําท่ีมีคุณวุฒิไมต่ํากวาปริญญาตรี หรือเทียบเทา  
            18.1.2 อาจารยพิเศษ เปนผู ท่ีมีคุณวุฒิหรือความสามารถพิเศษ อันเปนท่ียอมรับจาก
หนวยงานของรัฐหรือเอกชนโดยมีคุณวุฒิไมต่ํากวาปริญญาตรีหรือเทียบเทาหรือมีความเชี่ยวชาญ
พิเศษในสาขาวิชาชีพนั้น 
 18.2 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน 
  18.2.1 วิทยาลัยรัตภูมิ ไดคํานึงถึงการจัดสรรทรัพยากรตาง ๆ ท่ีอํานวยประโยชนใหกับผูท่ี
เขามาศึกษาในวิทยาลัยรัตภูมิ โดยปจจุบันวิทยาลัยรัตภูมิมีการพัฒนาทรัพยากรตาง ๆ ของวิทยาลัยให
มีความพรอม มีความเหมาะสมตอการเรียนรูของนักศึกษา อันไดแก 
    1) หองเรียนท่ีมีวีดีโอ  โปรเจคเตอรท่ีใชในการดําเนินการจัดการเรียนการสอน 
    2) หองปฏิบัติการคอมพิวเตอร 
    3) หองปฏิบัติการเรียนรูดวยตนเอง (Self Access Learning Centre) 
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    4) คอมพิวเตอรท่ีใชในการเรียนรูดวยตนเอง 
    5) ชุดบริการสื่อการเรียนการสอน ประกอบดวย เทป วีดีโอ ซีดี และดีวีดี 
    6) หองสมุด 
    7) โทรทัศน เพ่ือใหบริการขาวสารสําหรับนักศึกษา และบุคลากรท่ัวไป 
  18.2.2 มีการพัฒนาศักยภาพของอาจารย โดยจัดสรรงบประมาณ ใหอาจารยเขารวม 
สัมมนาเชิงปฏิบัติการเพ่ือเพ่ิมพูนความรูและประสบการณ 
            18.2.3 มีการสงเสริมศักยภาพของอาจารยและสบับสนุนงบประมาณเพ่ือพัฒนาการวิจัย 
 18.3 การสนับสนุน และการใหคําแนะนํานักศึกษา 
  18.3.1  มีอาจารยท่ีปรึกษาใหคําแนะนําแกนักศึกษาในการศึกษาและแนวทางในการ
แกปญหาตาง ๆ ท่ีเกิดข้ึน 
  18.3.2  มีการกําหนดแผนการเรียนตลอดหลักสูตรท่ีชัดเจนและมีการเผยแพรแผนการเรียน 
ใหนักศึกษาไวเปนแนวทางในการศึกษา 
  18.3.3  มีระบบทะเบียนท่ีนักศึกษาทุกคนสามารถท่ีจะใชในการลงทะเบียนและตรวจสอบ
ผลการเรียนไดอยางมีประสิทธิภาพ 
 18.4 ความตองการของตลาดแรงงาน  สังคมและชุมชน 
  จากสภาพสังคมท่ีปรับเปลี่ยนเปนสังคมแหงการเรียนรู  เศรษฐกิจฐานความรูและการ
ปฏิรูปการศึกษาตามพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ  พ.ศ.  2542   และท่ีแกไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 2 
พ.ศ.2545) สงผลใหมีการพัฒนาบุคลากรท้ังดานผูผลิต  และผูใชเทคโนโลยีเพ่ือการศึกษา เพ่ือใหมี
ความรูความสามารถและทักษะการปฏิบัติการในระดับเทคนิค รวมท้ังการใชเทคโนโลยีท่ีเหมาะสม มี
คุณภาพและประสิทธิภาพ 
  จากการพัฒนาหลักสูตรระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขาวิชาชางยนต โดย
วิทยาลัยรัตภู มิ  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย พบวาผูสํ าเร็จการศึกษาระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงในสาขาวิชานี้ยังเปนท่ีตองการของหนวยงานท้ังภาครัฐและเอกชน และ
นอกจากนี้ผูสําเร็จการศึกษายังสามารถประกอบอาชีพอิสระได 
 18.5 การประเมิน 
  การประเมินหลักสูตรสาขาวิชาชางยนต ประกอบดวย การประเมินการเรียนการสอน การ
ประเมินการวัดผลการศึกษา และการติดตามผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาของผูสําเร็จการศึกษาระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงดังนี้ 
  18.5.1  การประเมินการเรียนการสอน คณะกรรมการประกันคุณภาพของวิทยาลัย ซ่ึง
ประกอบดวยผูทรงคุณวุฒิจากภายในและภายนอก ดําเนินการประเมินผลการเรียนการสอนของ
วิทยาลัย ทุกปการศึกษา โดยมีสาระของการประเมิน ดังนี้ 
   - แผนการสอนตองสอดคลองกับรายละเอียดของรายวิชา 
   - การสอนของอาจารยเปนไปตามแผนท่ีกําหนด 
   - นักศึกษาประเมินการจัดการเรียนการสอนของอาจารย 
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  18.5.2  การประเมินการวัดผลการศึกษา คณะกรรมการประกันคุณภาพของวิทยาลัย 
ดําเนินการประเมินการวัดผลการศึกษาของวิทยาลัย ทุกภาคการศึกษา โดยควบคุมใหการวัดผล
การศึกษาสอดคลองกับปรัชญาของหลักสูตร และวัตถุประสงคของรายวิชา 
  18.5.3 การติดตามผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาของผูสําเร็จการศึกษา คณะกรรมการประกัน
คุณภาพของวิทยาลัยดําเนินการติดตามความกาวหนาของผูสําเร็จการศึกษา 

19. การพัฒนาหลักสูตร 
 19.1 ดัชนีบงชี้มาตรฐาน  และคุณภาพการศึกษาสําหรับหลักสูตร 
  จัดประเมินหลักสูตรทุกระยะ 5 ป 
     19.2 กําหนดการประเมินหลักสูตร 
        เพ่ือใหทุกหลักสูตรมีการพัฒนาใหทันสมัย แสดงการปรับปรุงดัชนีดานมาตรฐานและ
คุณภาพการศึกษาเปนระยะ ๆ อยางนอยทุก ๆ 5 ป และมีการประเมินเพ่ือพัฒนาหลักสูตรอยาง
ตอเนื่องทุก 5 ป 
 
 
 
 
 
 
 





 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

คําสั่งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 
ท่ี   ๑๑๒๙/๒๕๕๗ 

เรื่อง แตงตั้งคณะกรรมการโครงการปรับปรุงหลักสูตรระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) 
สายวิชาอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 

---------------------------------------------------------------------------- 

  ดวยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย  ไดกําหนดใหมีโครงการปรับปรุงหลักสูตรระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สายวิชาอุตสาหกรรม  ระหวางวันท่ี  ๒๙ พฤศจกิายน ๒๕๕๗  ณ  โรงแรม
หาดใหญพาราไดส  แอนด  รีสอรท  อ.หาดใหญ  จ.สงขลา  เพ่ือใหการดําเนินงานเปนไปดวยความเรียบรอย  
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย  จึงแตงตั้งคณะกรรมการปฏิบัติหนาท่ีตางๆ ดังตอไปนี้  
 

๑. คณะกรรมการอํานวยการ                
 อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ประธานกรรมการ 
 รองอธิการบดีฝายวิชาการ รองประธานกรรมการ 
 รองอธิการบดีฝายวิจัยและบริการวิชาการ กรรมการ 
 รองอธิการบดีฝายกิจการนักศึกษา กรรมการ 
 รองอธิการบดีฝายวิเทศสัมพันธและการประกันคุณภาพ กรรมการ 
 รองอธิการบดีฝายวางแผนและพัฒนา กรรมการ 
 รองอธิการบดีฝายบริหาร กรรมการ 
 ผูอํานวยการกองกลาง กรรมการ 
 ผูอํานวยการวิทยาลัยรัตภูมิ กรรมการ 
 ผูอํานวยการสํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน กรรมการและเลขานุการ 
 
หนาท่ี  อํานวยการ สงเสริม สนับสนุนใหคําปรึกษา กํากับ ดูแล และอํานวยความสะดวกและการ

ตัดสินใจแกปญหาตางๆ ท่ีเกิดข้ึน ใหการปรับปรุงหลักสูตรเปนไปดวยความเรียบรอยและมีประสิทธิภาพ 
 

                 2. คณะกรรมการฝายดําเนินงาน 

 อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ประธานท่ีปรึกษา 
 รองอธิการบดีฝายวิชาการ ประธานกรรมการ 
 ผูชวยอธิการบดีดานวิชาการ รองประธานกรรมการ 
 ผูอํานวยการสํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน รองประธานกรรมการ 
 คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร กรรมการ 
 ผูอํานวยการวิทยาลัยรัตภูมิ กรรมการ 
          หัวหนางานพัฒนาหลักสูตร กรรมการและเลขานุการ 
 
หนาท่ี  ใหคําปรึกษาประสานงานกับคณะกรรมการดําเนินงานใหขอเสนอแนะ  แกปญหาและสนับสนุน

การดําเนินงานของคณะกรรมการทุกฝายเพ่ือใหการจัดสัมมนาฯ ดําเนินไปดวยความเรียบรอย 
/2.1 คณะกรรมการ... 



 

-๒- 

๒.๑. คณะกรรมการประสานงาน 
 นายสถาพร                 ขุนเพชร ประธานกรรมการ 
 ผูชวยศาสตราจารยภาวนา         พุมไสว รองประธานกรรมการ 
 ผูชวยศาสตราจารยกฤษณพงค    สังขวาสี กรรมการ 
 นายภาณุมาศ                 สุยบางดํา กรรมการ 
 นายทักษสุริยา                 หมาดสะ กรรมการ 
 นายศิวดล                 นวลนภดล กรรมการ 
 นายวันประชา                 นวนสรอย กรรมการและเลขานุการ 
หนาท่ี  ประสานงานเรื่องตางๆ  ดังนี ้

๑. วิทยากร  ติดตอประสานงานกับวิทยากร  ทําหนังสือเชิญ  รวบรวมใบตอบรับ  จัดการ
เรื่องการเดินทาง  จัดการเรื่องท่ีพักและประสานกับกรรมการฝายตางๆ  ท่ีเก่ียวของ 

๒. ผูเขารวมสัมมนา  ทําหนังสือเชิญ  รวบรวมใบตอบรับ  จัดการเรื่องท่ีพักและอํานวยความ
สะดวกประสานงานระหวางผูเขารวมสัมมนาและกรรมการฝายตางๆ  ท่ีเก่ียวของ 

๓. สถานท่ี  อาหารและเครื่องดื่มระหวางการประชุมสัมมนา  ติดตอโรงแรมเพ่ือใชเปน
สถานท่ี  เปด – ปด  และการประชุมยอย รวมท้ังปายชื่อและเวทีสําหรับการสัมมนา 

2.2   คณะกรรมการฝายวิชาการ 
 รองคณบดีฝายวิชาการ  คณะวิศวกรรมศาสตร ประธานกรรมการ 
 รองคณบดีฝายวิชาการ  คณะศิลปศาสตร กรรมการ 
 รองคณบดีฝายวิชาการ  คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี กรรมการ  
 รองคณบดีฝายวิชาการ  คณะสถาปตยกรรมศาสตร กรรมการ 
 รองคณบดีฝายวิชาการ  คณะครุศาสตรอุตสาหกรรมและ- กรรมการ 
 เทคโนโลย ี
 รองผูอํานวยการฝายวิชาการ  วิทยาลัยรัตภูมิ กรรมการ 
 หัวหนาสาขาอุตสาหกรรม  วิทยาลัยรัตภูมิ กรรมการและเลขานุการ
หนาท่ี  ใหคําปรึกษาเก่ียวกับการพัฒนาหลักสูตรในสาขาวิชาตางๆ  แกไขปญหา  เสนอแนะเก่ียวกับ
การจัดดําเนินการดานวิชาการ  และเรื่องอ่ืนๆ  ท่ีเก่ียวของ 

2.3   คณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรวิชา 
2.3.1 สาขาวิชาศึกษาท่ัวไป 

              นางถนอมศรี เจนวิถีสุข ประธานกรรมการ 
 นางณิชา ประสงคจันทร กรรมการ 
 วาท่ีพันตรี จักรกฤษณ จุฑาทิพรัตน กรรมการ 
 นางสุพัตรา เพ็งเกลี้ยง กรรมการ 
                    นายทักษสุริยา หมาดสะ กรรมการ 
                    นางวันด ี นวนสรอย กรรมการ 
                    นายสมชาย ตุละ กรรมการ 
                    นายอัมรินทร   สันตินิยมภักดี กรรมการ 
                    นายอารีย  เตะหละ กรรมการและเลขานุการ 

/๒.3.2 หลักสูตร... 
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  2.3.2 หลักสูตรวิชาชางกลเกษตร 

                    นายเฉลิม แกวจันทร ประธานกรรมการ 
                    นายสถาพร ขุนเพชร กรรมการ 
                    นายปรีชา ชัยกูล กรรมการ 
                    นายภาณุมาศ สุยบางดํา กรรมการ 
                    ผูชวยศาสตราจารยกฤษณพงค    สังขวาสี กรรมการ 
                    นายคลอง   ศิริวัฒน กรรมการ 
                    นายวิสุทธิ ์  วิบูลพันธ กรรมการ 
                    นายภาวนา   พรหมสาลี กรรมการและเลขานุการ 
 

2.3.3 หลักสูตรวิชาเทคนิคคอมพิวเตอร 
                    นายสุวิพล มหศักดิสกุล ประธานกรรมการ 
                    นางนงนาฎ ระวังวงศ กรรมการ 
                    นายนราธร สังขประเสริฐ กรรมการ 
                    นายวันประชา นวนสรอย กรรมการ 
                    นางสาวสภุาวดี มากอน กรรมการและเลขานุการ 
 

2.3.4 หลักสูตรวิชาไฟฟา 

                    นายพิทักษ สถิตวรรธนะ ประธานกรรมการ 
                    นายศุภชัย อรุณพันธ กรรมการ 
                    นายสัญญา ผาสุข กรรมการ 
                    ผูชวยศาสตราจารยชัยวัฒน  สากุล กรรมการ 
                    นายศิวดล นวลนภดล กรรมการและเลขานุการ 
 

2.3.5 หลักสูตรสาขาอิเล็กทรอนิกส 
                    นายเสนอ สะอาด ประธานกรรมการ 
                    นายวิชาญ เพชรมณี กรรมการ 
                    นายสุรินทร กาญจนะ กรรมการ 
                    นายกิตติศักดิ์   สุมังคโล กรรมการ 
                    นายศิวดล นวลนภดล กรรมการและเลขานุการ 
 

2.3.6  หลักสูตรวิชาชางยนต 
                    นายจิระศักดิ์ เพียรเจริญ ประธานกรรมการ 
                    ผูชวยศาสตราจารยอุดร นามเสน กรรมการ 
                    นายเฉลิม ศิริรักษ กรรมการ 
                    นายบรรเจิด โปฏกรัตน กรรมการ 
                    นายประสาน  มะโนรี กรรมการ 
                    นายภาวนา   พรหมสาลี กรรมการ 

/นายประชิต...  



 

-๔- 
                     
                    นายประชิต  พรหมสุวรรณ กรรมการและเลขานุการ 
 

2.3.7  หลักสูตรวิชาเช่ือมโลหะ 

                    นายวีระยุทธ จันทรักษา ประธานกรรมการ 
                    นายทวิชาต ิ เย็นวิเศษ กรรมการ 
                    นายธีรพงษ   เหล็มขุน กรรมการ 
                    นางอาริษา   โสภาจารย กรรมการ 
                    นายธนะวิทย  ทองวิเชียร กรรมการและเลขานุการ 

 
หนาท่ี  กําหนดสมาชิกกลุมยอยและรายวิชาเพ่ือพัฒนาหลักสูตร  จัดเตรียมเก่ียวกับลักษณะรายวิชา 

รหัสวิชา  ชื่อวิชา  จํานวนหนวยกิต  จํานวนคาบทฤษฎีและปฏิบัติ  พัฒนาหลักสูตรสาขาวิชาใหแลวเสร็จ 
 

2.4  คณะกรรมการฝายลงทะเบียนและเอกสารการพิมพ 
                    นางสาวสภุาวดี มากอน ประธานกรรมการ 
                    นางปยนุช  ศรีพรมทอง กรรมการ 
                    นางพิกุล แกวแจง กรรมการและเลขานุการ 

หนาท่ี  จัดทํารายชื่อ  ปายชื่อแบบฟอรมลักษณะรายวิชา  และเตรียมอุปกรณและคอมพิวเตอรสําหรับ
ปฏิบัติกลุมยอย  พิมพลักษณะรายวิชาท่ีไดจากการปฏิบัติกลุมยอย 
 

2.5  คณะกรรมการฝายบัญชีการเงิน 

                     นางอาริษา   โสภาจารย ประธานกรรมการ 
                     นางสาวแสงเทียน จันทรแสงทอง กรรมการและเลขานุการ 

หนาท่ี  เบิกจายตามรายละเอียดคาใชจายตามโครงการ 
 

2.6  คณะกรรมการฝายพิธีการ 

                     นายศิวดล นวลนภดล ประธานกรรมการ 
                     นางสาวน้ําเพ็ญ  พรหมประสิทธิ์ กรรมการ 
                     นายอัมรินทร   สันตินิยมภักดี กรรมการและเลขานุการ 

หนาท่ี  กําหนดข้ันตอนพิธีการ  พิธีกรในการประชุมสัมมนา  และประสานงานกับฝายอ่ืนๆ  ท่ีเก่ียวของ 
 

2.7  คณะกรรมการฝายบันทึกภาพ 

                     นายวันประชา นวนสรอย ประธานกรรมการ 
                     นายโฆษิต รัตนบุรินทร กรรมการ 
                     นายอาซัน วงคหมัดทอง กรรมการและเลขานุการ 

หนาท่ี  บันทึกภาพนิ่ง  แสดงภาพกิจกรรมระหวางพักการประชุม  และประสานงานกับฝายอ่ืนๆ  ท่ี
เก่ียวของ 

/2.8 คณะกรรมการ... 



 

-๕- 
 

2.8  คณะกรรมการฝายยานพาหนะ 

                    นายภาณุมาศ สุยบางดํา ประธานกรรมการ 
                    นายสุภาพ ขวัญชวย กรรมการ 
                    นายสมชาย ตุละ กรรมการ 
                    นางสาวแสงเทียน จันทรแสงทอง กรรมการและเลขานุการ 

หนาท่ี  จัดรถรับ – สง วิทยากร  และใหยานพาหนะฝายตางๆ  ท่ีเก่ียวของ 
 

2.9  คณะกรรมการสรุปผล – ประเมินผล 

                    นางวันด ี นวนสรอย ประธานกรรมการ 
                    นางราตร ี สุยบางดํา กรรมการและเลขานุการ 

หนาท่ี  จัดทําแบบประเมินผล  สรุปและประเมินผลเสนอมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 
 

  2.10  คณะกรรมการฝายอาหารและเครื่องดื่ม 

                    นายประชิต  พรหมสุวรรณ ประธานกรรมการ 
                    นางปยนุช  ศรีพรมทอง กรรมการ 
                    นางราตร ี สุยบางดํา  กรรมการ 
                    นางพิกุล แกวแจง กรรมการและเลขานุการ 

หนาท่ี  ติดตอประสานงาน  และจัดเตรียม  อาหารและเครื่องดื่มตลอดโครงการ 

 ใหคณะกรรมการท่ีไดรับแตงต้ัง ปฏิบัติหนาท่ีท่ีไดรับมอบหมายใหกิจกรรมตางๆ ดําเนินไปดวยความ
เรียบรอย สําเร็จลุลวงเปนไปตามวัตถุประสงคท่ีวางไวทุกประการ 
 

สั่ง   ณ   วันท่ี    ๑๙    พฤศจิกายน  พ.ศ.   ๒๕๕๗ 
 
 
 

                           

                                                                      (ผูชวยศาสตราจารยรุจา  ทิพยวารี) 
                                                            อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 
                                                           
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

คําสั่งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 
ท่ี  ๑๑๓๐/๒๕๕๗ 

เรื่อง แตงตั้งคณะกรรมการวิพากษหลักสูตรระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) 
สายวิชาอุตสาหกรรม วิทยาลัยรัตภูมิ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 

---------------------------------------------------------------------------- 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย  มอบใหวิทยาลัยรัตภูมิ  และสํานักสงเสริมวิชาการ
และงานทะเบียน  ดําเนินการจัดโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพ่ือวิพากษหลักสูตรระดับประกาศนียบัตร
วิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สายวิชาอุตสาหกรรม  จํานวน  ๖  หลักสูตรวิชา  คือ  หลักสูตรวิชาชางกลเกษตร  
หลักสูตรวิชาเทคนิคคอมพิวเตอร  หลักสูตรวิชาไฟฟา  หลักสูตรวิชาอิเล็กทรอนิกส  หลักสูตรวิชาชางยนต  และ
หลักสูตรวิชาเชื่อมโลหะ ในวันท่ี  ๓๐  พฤศจิกายน  ๒๕๕๗  ณ  โรงแรมหาดใหญพาราไดส  แอนด  รีสอรท  อ.

หาดใหญ  จ.สงขลา  เพ่ือใหการวิพากษหลักสูตรมีประสิทธิภาพบรรลุวัตถุประสงค  เปนไปตามความตองการ
ของสถานประกอบการ  และทันตอการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย  
จึงแตงตั้งคณะกรรมการวิพากษหลักสูตรปฏิบัติหนาท่ีตางๆ ดังตอไปนี้ 

๑. คณะกรรมการอํานวยการ                
 อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ประธานกรรมการ 
 รองอธิการบดีฝายวิชาการ รองประธานกรรมการ 
 รองอธิการบดีฝายวิจัยและบริการวิชาการ กรรมการ 
 รองอธิการบดีฝายกิจการนักศึกษา กรรมการ 
 รองอธิการบดีฝายวิเทศสัมพันธและการประกันคุณภาพ กรรมการ 
 รองอธิการบดีฝายวางแผนและพัฒนา กรรมการ 
 รองอธิการบดีฝายบริหาร กรรมการ 
 ผูอํานวยการกองกลาง กรรมการ 
 ผูอํานวยการวิทยาลัยรัตภูมิ กรรมการ 
 ผูอํานวยการสํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน กรรมการและเลขานุการ 

หนาท่ี  อํานวยการ  สงเสริม  สนับสนุนใหคําปรึกษา  กํากับ  ดูแล  และอํานวยความสะดวกและการ
ตัดสินใจแกปญหาตางๆ  ท่ีเกิดข้ึน  ใหการวิพากษเปนไปดวยความเรียบรอยและมีประสิทธิภาพ 

๒. คณะกรรมการดําเนินงาน                
 อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ประธานท่ีปรึกษา 
 รองอธิการบดีฝายวิชาการ ประธานกรรมการ 
 ผูชวยอธิการบดีดานวิชาการ รองประธานกรรมการ 
 ผูอํานวยการสํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน รองประธานกรรมการ 
 คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร กรรมการ 
 ผูอํานวยการวิทยาลัยรัตภูมิ กรรมการ 

/หัวหนางาน... 
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 หัวหนางานพัฒนาหลักสูตร กรรมการและเลขานุการ 

หนาท่ี  ใหคําปรึกษา  ขอเสนอแนะ  แกปญหาและสนับสนุนการดําเนินงานของคณะกรรมการทุกฝาย
เพ่ือใหการดําเนินงานเปนไปดวยความเรียบรอย 

๓. คณะกรรมการประสานงาน 
 นายสถาพร                     ขุนเพชร ประธานกรรมการ 
 ผูชวยศาสตราจารยภาวนา             พุมไสว รองประธานกรรมการ 
 ผูชวยศาสตราจารยกฤษณพงค        สังขวาส ี กรรมการ 
 นายภาณุมาศ                     สุยบางดํา กรรมการ 
 นายทักษสุริยา                     หมาดสะ กรรมการ 
 นายศิวดล                     นวลนภดล กรรมการ 
 นายวันประชา                     นวนสรอย กรรมการและเลขานุการ 

หนาท่ี  ประสานงานกับผูวิพากษหลักสูตรบุคคลภายนอก  และผูรวมสัมมนา  ทําหนังสือเชิญ  รวบรวม
ใบตอบรับ  จัดการเรื่องการเดินทาง  เรื่องท่ีพักและประสานงานกับฝายตางๆ  ติดตอหองประชุมเปนสถานท่ีเปด 
– ปด  และประชุม 

๔. คณะกรรมการวิพากษหลักสูตรภายใน 
 รองคณบดีฝายวิชาการ  คณะวิศวกรรมศาสตร ประธานกรรมการ 
 รองคณบดีฝายวิชาการ  คณะศิลปศาสตร กรรมการ 
 รองคณบดีฝายวิชาการ  คณะครุศาสตรอุตสาหกรรมและ- กรรมการ 
 เทคโนโลย ี
 รองผูอํานวยการฝายวิชาการ  วิทยาลัยรัตภูมิ กรรมการ 
 นางไพพรรณ           มุงศิริ กรรมการ 
 วาท่ีพันตรี จักรกฤษณ           จุฑาทิพรัตน กรรมการ 
 นายปรีชา           ชัยกูล กรรมการ 
 นายภาณุมาศ สุยบางดํา กรรมการ 
 ผูชวยศาสตราจารยกฤษณพงค     สังขวาสี กรรมการ 
 นายเฉลิม           แกวจันทร กรรมการ 
 นายศิวดล           นวลนภดล กรรมการ 
 นายธนะวทิย           ทองวิเชียร กรรมการ 
 ผูชวยศาสตราจารยชัยวัฒน           สากุล กรรมการ 
 นายไชยยะ           ธนพัฒนศิริ กรรมการ 
 นายปยะ           ประสงคจันทร กรรมการ 
 นายวิชาญ           เพชรมณี กรรมการ 
 นายสุรินทร           กาญจนะ กรรมการ 
 นายประชิต            พรหมสุวรรณ กรรมการ 
 นางอาริษา             โสภาจารย กรรมการ 
 

/นางสาวสุภาวดี... 



 

-๓- 
 
 นางสาวสุภาวด ี มากอน กรรมการ 
 นายภาวนา             พรหมสาลี กรรมการ 
 นายวันประชา           นวนสรอย กรรมการและเลขานุการ 

 

หนาท่ี  วิพากษหลักสูตรรวมกับบุคคลภายนอก – ผูเขารวมสัมมนา  และใหคําแนะนําเพ่ือใหการ
ดําเนินงานเปนไปดวยความเรียบรอย  บรรลุผลตามวัตถุประสงค 

 
๕. คณะกรรมการฝายลงทะเบียนและเอกสารการพิมพ 

                    นางสาวสุภาวด ี มากอน ประธานกรรมการ 
 นางปยนุช    ศรีพรมทอง กรรมการ 
                     นางพิกุล   แกวแจง กรรมการและเลขานุการ 

หนาท่ี  จัดทํารายชื่อ  ปายชื่อแบบฟอรมลักษณะรายวิชา  และเตรียมอุปกรณและคอมพิวเตอรสําหรับ
ปฏิบัติกลุมยอย  พิมพลักษณะรายวิชาท่ีไดจากการปฏิบัติกลุมยอย 

๖. คณะกรรมการฝายบัญชีการเงิน 
                     นางอาริษา   โสภาจารย ประธานกรรมการ 
                     นางราตร ี   สุยบางดํา  กรรมการ 
                     นางสาวแสงเทียน   จันทรแสงทอง กรรมการและเลขานุการ 

หนาท่ี  เบิกจายตามรายละเอียดคาใชจายตามโครงการ 
 

๗. คณะกรรมการฝายพิธีการ 
                    นายศิวดล นวลนภดล ประธานกรรมการ 
                    นางสาวน้ําเพ็ญ    พรหมประสทิธิ์ กรรมการ 
                    นายอัมรินทร     สันตินิยมภักดี กรรมการและเลขานุการ 

หนาท่ี  กําหนดข้ันตอนพิธีการ  พิธีกรในการประชุมสัมมนา  และประสานงานกับฝายอ่ืนๆ  ท่ีเก่ียวของ 
 

๘. คณะกรรมการฝายบันทึกภาพ 
                     นายวันประชา นวนสรอย ประธานกรรมการ 
                     นายโฆษิต   รัตนบุรินทร กรรมการ 
                     นายพิเชฐ   สุวรรณโณ กรรมการ 
                     นายอาซัน   วงคหมัดทอง กรรมการและเลขานุการ 

หนาท่ี  บันทึกภาพนิ่ง  แสดงภาพกิจกรรมระหวางพักการประชุม  และประสานงานกับฝายอ่ืนๆ  ท่ี
เก่ียวของ 

๙. คณะกรรมการฝายยานพาหนะ 
                     นายภาณุมาศ สุยบางดํา ประธานกรรมการ 
                     นายสภุาพ   ขวัญชวย กรรมการ 

/นายสมชาย... 
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  นายสมชาย ตุละ กรรมการ 
                     นางสาวแสงเทียน   จันทรแสงทอง กรรมการและเลขานุการ 

หนาท่ี  จัดรถรับ – สง วิทยากร  และใหยานพาหนะฝายตางๆ  ท่ีเก่ียวของ 

๑๐. คณะกรรมการสรุปผล – ประเมินผล 
                     นางวันด ี นวนสรอย ประธานกรรมการ 
                     นางราตร ี   สุยบางดํา กรรมการและเลขานุการ 

หนาท่ี  จัดทําแบบประเมินผล  สรุปและประเมินผลเสนอมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 

๑๑. คณะกรรมการฝายอาหารและเครื่องดื่ม 
                     นายประชิต  พรหมสุวรรณ ประธานกรรมการ 
                     นางปยนุช    ศรีพรมทอง กรรมการ 
                     นางราตร ี   สุยบางดํา กรรมการ 
                     นางพิกุล   แกวแจง กรรมการและเลขานุการ 

หนาท่ี  ติดตอประสานงาน  และจัดเตรียม  อาหารและเครื่องดื่มตลอดโครงการ 

ใหคณะกรรมการท่ีไดรับแตงต้ัง ปฏิบัติหนาท่ีท่ีไดรับมอบหมายใหกิจกรรมตางๆ ดําเนินไปดวยความ
เรียบรอย สําเร็จลุลวงเปนไปตามวัตถุประสงคท่ีวางไวทุกประการ 
  

สั่ง   ณ   วันท่ี    ๑๙    พฤศจิกายน  พ.ศ.   ๒๕๕๗ 
 
 
 

                           

                                                                      (ผูชวยศาสตราจารยรุจา  ทิพยวาร)ี 
                                                            อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 
                                                           



 

รายช่ือวิทยากรผูทรงคุณวุฒิวิพากษหลักสูตร 
 

นายไพฑูรย              นันตะสุคนธ ศึกษานิเทศกชํานาญการพิเศษ 
    สํานักมาตรฐานการอาชีวศึกษาและวิชาชีพ 
ผูชวยศาสตราจารย ดร.สุนทร   วิทูสุรพจน         อาจารยประจําภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร                       

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 
นายนิวัติ                เพชรโช            ผูจัดการศูนยบริการ บ.พิธานพานิชย จํากัด  

                                                            สาขาแยกสําโรง 

นายอรณพ                 สุวรรณโณ         กรรมการผูจัดการรานด็อกเตอร คอมพิวเตอรเซอรวิส 

นางพัชรินทร                        กองศิริวงศ        ผูจัดการ หจก.ซีแอนดอาร อินฟอรเมชั่น เทคโนโลยี 
นายอํานวย                         หอมขาว         หัวหนาภาควิชาเครื่องกล วิทยาลัยเทคนิคหาดใหญ 
นายจรินทร                         นวลละออง  ครูชํานาญการชางยนต วท.หาดใหญ 
นายไพโรจน                        พรหมโลก         อาจารยประจําสาขาชางกลเกษตร วิทยาลัยเกษตรและ       

เทคโนโลยีสงขลา อ.รัตภูมิ จ.สงขลา 

นายวีรยุทธ                         ไชยมุณี            หัวหนาฝายซอมบํารุง บริษัทอริยะอิคริมเมนท จํากัด ต. 
ควนลัง อ.หาดใหญ จ.สงขลา  

นายวริัตน                           เพชรรักษ         หัวหนาแผนกชางไฟฟากําลัง  วิทยาลัยเทคโนโลยีสงขลา 

นายวิภู                              พิวัฒน             หวัหนากองบํารุงรักษา  โรงไฟฟาจะนะ  การไฟฟาฝายิ   
ผลิตแหงประเทศไทย





 

สรุปขอคิดเห็นและขอเสนอแนะของผูรวมวิพากษ 
หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง หลักสูตรสาขาวิชาชางยนต 

 
รายการ

ท่ี 
สรุปขอคิดเห็นและขอเสนอแนะ 

ของผูรวมวิพากษ 
ผลการดําเนินการ 

1 หลักสูตรควรจะมีมาตรฐานการศึกษาวิชาชีพ ซ่ึง
ประกอบด วย  คุณ ลั กษณ ะอัน พึ งประสงค 
สมรรถนะหลั กและสมรรถนะ ท่ั ว ไป  และ
สมรรถนะวิชาชีพ 

จากขอเสนอแนะของผูทรงคุณวุฒิ ท้ังภาค
การศึกษาและภาคสถานประกอบการ จึงได
สมรรถนะวิชาชีพของหลักสูตรชางยนตดังนี้ 
  1.  มีความรูในสาขาวิชาชีพตามหลักสูตร 
  2.  ถอด ประกอบ ชิ้นสวนอุปกรณยานยนต   
      ตามคูมือ 
  3. ตรวจสอบและวิเคราะห ชิ้นสวนยานยนต  
      ตามคูมือ 
  4. ควบคุมและทดสอบ สมรรถนะยานยนต  
      ตามคูมือ 
  5. ออกแบบ  สรางงานประดิษฐ  และ 
     นวัตกรรม  ในสาขาวิชาชางยนต 

2 ควรเพ่ิมเนื้อหาวิชาพ้ืนฐานเทคโนโลยีทางดาน
ไฟฟาและเล็กทรอนิกสยานยนตใหทันสมัย  

ไดเพ่ิมวิชา ไฟฟาพ้ืนฐาน ในวิชาชีพปรับ
พ้ืนฐานและปรับปรุงเนื้อหาในคําอธิบาย
รายวิชาไฟฟาและอิเล็กทรอนิกสยานยนต 

3 ควรปรับปรุงหลักสูตร ตามประกาศ
กระทรวงศึกษาธิการ เรื่องกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิอาชีวศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2556 และ
มาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษาระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พ.ศ. 2556 

ไดทําการปรับปรุงหลักสูตรใหสอดคลองกับ
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษาแหงชาติ 
พ.ศ. 2556 และมาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษา
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พ.ศ. 2556 
โดยปรับปรุงโครงสรางของหลักสูตร จําหนวย
กิต การจัดกลุมรายวิชา แผนการเรียน รวมไป
ถึงมาตรฐานการศึกษาวิชาชีพทางดานชางยนต 
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