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ชื่อสถาบันการอาชีวศึกษา :  สถาบันการอาชี วศึกษาภาคเหนือี1ี 
วิทยาลัย/คณะ/ภาควิชา :ี วี ทยาลัยเทคน คเช ยงใหม่ 
 

รหัสและชื่อหลักสูตร 
 รหัสหลักสูตรี : 25562831103314 
 ชื่อภาษาไทยี :ี หลีักสูตรเทคโนโลยี บัณฑี ตีสาขาวี ชาเทคโนโลย ยานยนต์ (ีตอ่เนื่อง) 
 ชื่อภาษาอีังกฤษี :ี BachelorีofีTechnologyีProgramีin Automotive Technology 
  (ContinuingีProgram) 
ชื่อปริญญาและสาขาวิชา  
 ชื่อเตี มี(ไทย)ี :ี เทคโนโลยี บัณฑี ต (ีเทคโนโลย ยานยนต์) 
 ชื่อย่อี(ไทย)ีี :ี ทล.บ.ี(เทคโนโลย ยานยนต์) 
 ชื่อเตี มี(อังกฤษ)ี :ี BachelorีofีTechnologyี(Automotive Technology) 
 ชื่อย่อี(อังกฤษ)ี :  B.Tech.ี(Automotive Technology)  
วิชาเอก (ถ้ามี) 
 ไม่ม  
จ านวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร 
 75ีหน่วยก ตี 
รูปแบบของหลักสูตร  
 1. รูปแบบ  
  ีหลักสูตรระดับปร ญญาตร ี(ต่อเนื่อง)ี 
 2. ประเภทของหลักสูตร 
  หลักสูตรปร ญญาตร ทางว ชาช พหรือปฏ บัต การ 
 3. ภาษาที่ใช้ 
  ภาษาไทย 
 4. การรับผู้เข้าศึกษา 
  รับนักศึกษาไทยและนักศึกษาต่างชาต ท ่สามารถใช้ภาษาไทยได้เป็นอย่างด  
 5. ความร่วมมือกับสถาบันอื่น 
 ี เป็นหลักสูตรเฉพาะของสถาบันการอาช วศึกษาภาคเหนือี1 ส่งเสร มให้ผู้เร ยนสามารถ
พัฒนาการเร ยนรู้จากทฤษฎ และปฏ บัต ีโดยการจัดการเร ยนการสอนร่วมกับสถานประกอบการท ่ท า
ความร่วมมือกับว ทยาลัยเทคน คเช ยงใหม่ีในด้านการจัดการศึกษารูปแบบทว ภาค โดยการฝึกอาช พี
ได้แก่ีบร ษัทีโตโยต้านครพ งค์ีจ ากัดีบร ษัทีเช ยงแสงฮอนด้าีออโตโมบ ลีจ ากัดีบร ษัทีธาราอ ซูซุีจ ากัดี
บร ษัทน สสันนอร์ทเวฟีจ ากัด บร ษัทม ตซูเช ยงใหม่ีจ ากัดีเป็นต้นี(ภาคผนวกีช) 
  
 

 



 
 

โครงสร้างรายวิชา 
 1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป   18  หน่วยกิต ประกอบด้วย 
ีีีีีีี 1.1 กลุ่มทักษะภาษาและการสื่อสาร (กลุ่มวิชาภาษา) 6 หน่วยกิต   
   (1) กลุ่มวิชาภาษาไทย ให้เลือกศึกษาี1ีรายว ชาจากรายว ชาต่อไปน ้ 
 

 รหัสวิชา ชื่อวิชา น (ท-ป-ศ) 
29-4000-1101 ภาษาไทยเพ่ือปฏ บัต งานอาช พ 3 (3-0-6) 
 (Thai for Careers) 
29-4000-1102 ภาษาไทยเพ่ือการสื่อสารและการน าเสนอ 3 (3-0-6) 
 (Thai for Communication and Presentation) 
29-4000-1103 การเข ยนรายงานในงานอาช พ 3ี(3-0-6) 
 (Report Writingีin Careers) 
 (2) กลุ่มวิชาภาษาต่างประเทศ ให้เลือกศึกษาี1ีรายว ชาจากรายว ชาต่อไปน ้ 
 

 รหัสวิชา ชื่อวิชา น (ท-ป-ศ) 
29-4000-1201 ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารและทักษะการเร ยนรู้ 3ี(3-0-6) 
 (English for Communication and Study Skills) 
29-4000-1202 ภาษาอังกฤษเพ่ือการน าเสนอในงานอาช พ 3ี(3-0-6) 
 (English for Presentation in Careers) 
29-4000-1203 ภาษาอังกฤษทักษะว ชาช พ 3ี(3-0-6) 
ี (English for Vocational Skills) 
ีีีีีีี 1.2 กลุ่มทักษะการคิดและการแก้ปัญหา (กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์) 6 หน่วยกิต 
  (1) กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์  ให้ศึกษาี1ีรายว ชาจากรายว ชาต่อไปน ้ 
 

 รหัสวิชา  ชื่อวิชา น (ท-ป-ศ) 
29-4000-1301 ว ทยาศาสตร์เพื่อคุณภาพช ว ต 3ี(3-0-6)
  
  (Science for Quality of Life) 
29-4000-1302ี ว ทยาศาสตร์เทคโนโลย ประยุกต์ 3ี(3-0-6)
 (Science for Applied Technology) 
 (2) กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ ให้เลือกศึกษาี1ีรายว ชาจากรายว ชาต่อไปน ้ 
 

 รหัสวิชา  ชื่อวิชา น (ท-ป-ศ) 
29-4000–1401 คณ ตศาสตร์เพ่ือการตัดส นใจ 3 (3-0-6) 
 (Mathematics for Decision Making)  
29-4000-1402 สถ ต เพ่ืองานอาช พ 3 (3-0-6) 
 (Statistics for Careers) 
29-4000-1403 สถ ต เพ่ือการว จัย 3 (3-0-6) 
 (Statistics for Research) 
 
 



 
 

       1.3 กลุ่มทักษะทางสังคมและการด ารงชีวิต (กลุ่มวิชาสังคมศึกษาและมนุษยศาสตร์) 6 หน่วยกิต 
ให้เลือกศึกษาี2ีรายว ชาจากรายว ชาสังคมศึกษาหรือมนุษยศาสตร์ีต่อไปน ้ 
  (1) กลุ่มวิชาสังคมศึกษา 
 

 รหัสวิชา ชื่อวิชา น (ท-ป-ศ) 
29-4000-1501 การบร หารจัดการยุคใหม่และภาวะผู้น า 3 (3-0-6) 
 (Modern Management and Leadership)  
29-4000-1502 หลักจร ยศาสตร์เพื่อการพัฒนาในงานอาช พ 3 (3-0-6) 
 (Ethics for Moral Development in Careers) 
 (2) กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ 
 

 รหัสวิชา  ชื่อวิชา น (ท-ป-ศ) 
29-4000-1601 มนุษยสัมพันธ์ในองค์การ 3 (3-0-6) 
 (Human Relations in Organization) 
29-4000-1602 เศรษฐก จและการวางแผนช ว ต 3 (3-0-6) 
 (Economy and Life Planning) 
29-4000-1603 วัฒนธรรมไทยเพื่องานบร การ 3 (3-0-6) 
 (Thai Culture for Service) 
 

 2. หมวดวิชาเฉพาะ   51  หน่วยกิต ประกอบด้วย 
ีีีีีีีี 2.1 วิชาเฉพาะพื้นฐาน   18   หน่วยกิต 
ีีีีีีีีีีีีีีีีี 1) กลุ่มวิชาพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์  6  หน่วยกิต 
  (1)ีีกลุ่มวิชาพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์ีีให้ศึกษาจากรายว ชาต่อไปน ้ 
 

 รหัสวิชา  ชื่อวิชา น (ท-ป-ศ) 
29-4000-2106 เชื้อเพล งและการเผาไหม้  3 (3-0-6) 
 (Fuels and Combustion) 
  (2)ีีกลุ่มวิชาพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ีีให้ศึกษาจากรายว ชาต่อไปน ้ 
 

 รหัสวิชา  ชื่อวิชา น (ท-ป-ศ) 
29-4000-2202 การออกแบบพัฒนาระบบยานยนต์    3 (2-2-5)
  
  (Automotive System Design) 
ีีีีีีีีีีีีีีีีี 2) กลุ่มวิชาพื้นฐานทางเทคโนโลยี  12  หน่วยกิต  ให้ศึกษาจากรายว ชาต่อไปน ้
  
 

 รหัสวิชา  ชื่อวิชา น (ท-ป-ศ) 
29-4000-2301 การใช้เทคโนโลย สารสนเทศ ีีีีีีี 3ี(3-0-6) 
 (Information TechnologyีUsing) 
29-4000-2302 การพัฒนาบุคลากรและการฝึกอบรม  3ี(2-2-5) 
 (Personnel Development and Training) 
 
  



 
 

29-4000-2303 การจัดการด้านอาช วอนามัยและความปลอดภัย  3 (3-0-6) 
  (Occupational Health and Safety Management) 
29-4000-2304 การจัดการอุตสาหกรรมเช งกลยุทธ์  3 (3-0-6) 
 (Strategic IndustrialีManagement) 
 

 2.2 วิชาเฉพาะด้าน  30  หน่วยกิต 
ีีีีีีีีีีีีีีีีีี ี1) กลุ่มวิชาเทคโนโลยีเฉพาะสาขา 24  หน่วยกิต  ให้ศึกษาจากรายว ชาต่อไปน ้ 
 

 รหัสวิชา  ชื่อวิชา น (ท-ป-ศ) 
29-4101-2401 เทคโนโลย เครื่องยนต์  3 (0-9-0) 
 (Engine Technology) 
29-4101-2402 เทคโนโลย ไฟฟ้าและอ เล กทรอน กส์ยานยนต์         3 (0-9-0) 
 (Automotive Electrical and Electronic Technology) 
29-4101-2403 เทคโนโลย เครื่องล่างและส่งก าลังยานยนต์         3 (0-9-0) 
 (Transmission and Suspension Technology) 
29-4101-2404 การทดสอบทางเทคโนโลย ยานยนต์ ีีีีีีี 3ี(2-2-5) 
 (Automotive Technology Testing) 
29-4101-2405 เทคโนโลย การวัดและทดสอบยานยนต์  3 (0-9-0) 
  (Vehicle Instrument and Testing Technology) 
29-4101-2406 เทคโนโลย ยานยนต์พลังงานผสมผสาน         3 (0-9-0)
 (Automotive Hybrid Technology) 
29-4101-2407 พลังงานทดแทนส าหรับยานยนต์  3 (2-2-5) 
 (Renewable Energy for Automotive)  
29-4101-2408 ระบบควบคุมอัตโนมัต ของยานยนต์  3 (2-2-5) 
 (AutomotiveีAutomatic Control System) 
 2) กลุ่มวิชาโครงงาน 6 หน่วยกิตีีีให้ศึกษาจากรายว ชาต่อไปน ้  
  

 รหัสวิชา  ชื่อวิชา น (ท-ป-ศ) 
29-4101-2501 โครงการพัฒนาทักษะว ชาช พ 1  3 (2-2-5) 
 (Development of Professional Skill Projectี1) 
29-4101-2502 โครงการพัฒนาทักษะว ชาช พ 2  3 (0-9-0) 
 (Development of Professional Skill Projectี2) 
 

ีีีีี    2.3 วิชาการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ/วิชาบูรณาการการเรียนรู้ร่วมการท างาน 3 หน่วยกิต 
ให้ศึกษาจากรายว ชาต่อไปน ้ 
 

 รหัสวิชา ชื่อวิชา น (ท-ป-ศ) 
29-4101-2601 การว น จฉัยและการบ ารุงรักษายานยนต์  3 (0-9-0) 
 (Automotive Diagnostics and Maintenance) 
 
  
 



 
 

 3. หมวดวิชาเลือกเสรี ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต 
 ให้เลือกเร ยนจากรายว ชาท ่ก าหนดหรือรายว ชาใดีๆีท ่เปิดสอนในหลักสูตรเทคโนโลย บัณฑ ตี
ของสถาบันการอาช วศึกษาภาคเหนือี1ีโดยไม่ซ้ ากับรายว ชาท ่เคยเร ยนมาแล้วีและต้องไม่เป็นรายว ชา
ท ่ก าหนดให้ศึกษาโดยไม่นับหน่วยก ตรวมในเกณฑ์การส าเร จการศึกษาตามหลักสูตรน ้ ีโดยได้รับความ
เห นชอบจากอาจารย์ท ่ปรึกษา 
 

 รหัสวิชา ชื่อวิชา น (ท-ป-ศ) 
29-4100-3001 การเข ยนแบบเพ่ือการผล ตช ้นส่วนยานยนต์  3ี(2-2-5) 
  (AutomotiveีParts Drawing) 
29-4100-3002 พลศาสตร์ว ศวกรรม  3 (3-0-6) 
 (Engineering Dynamics) 
29-4100-3003 การอนุรักษ์พลังงานและส ่งแวดล้อม ีีีีีีี 3 (3-0-6) 
 (Energy Conservation and Environment)  
29-4100-3004 เทคโนโลย ปรับอากาศยานยนต์         3 (2-3-5) 
 (Automotive Air Condition Technology) 
29-4100-3005 การควบคุมมลภาวะจากยานยนต์  3 (2-3-5) 
 (Automotive Pollution Control) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

ค าอธิบายรายวิชา 
หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑติ 

สาขาวิชาเทคโนโลยียานยนต์ (ต่อเนื่อง) 
(หลักสตูรปรับปรุง พ.ศ.2561) 

 
1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 
 1.1 กลุ่มทักษะภาษาและการสื่อสาร (กลุ่มวิชาภาษา) 
  1.1.1 กลุ่มวิชาภาษาไทย 
29-4000-1101 ภาษาไทยเพื่อปฏิบัติงานอาชีพ 3 (3-0-6) 
 (Thai for Careers)  
 ว ชาบังคับก่อนี(ไม่ม )  

สมรรถนะรายวิชา 
 1.ีว เคราะห์ีสังเคราะห์ีและประเม นค่าสารจากการฟังและดูีการอ่านในงานอาช พีและ
น าไปประยุกต์ใช้ 
 2.ีปฏ บัต ตามค าสั่งีข้อเสนอแนะในการปฏ บัต งาน เสนอว ธ การแก้ปัญหาและแนวค ด
สร้างสรรค ์
 3.ีพูดในท ่ประชุมชนและพูดในโอกาสต่างีๆีตามหลักการพูด 
 4.ีเข ยนบันทึกีประชาสัมพันธ์ีโครงการีรายงานว ชาการตามหลักการเข ยนและน าเสนอ 
ค าอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาเก ่ยวกับีการฟังและการดูสารในงานอาช พจากสื่อและแหล่งการเร ยนรู้ีการพูดน าเสนอี
การใช้เครื่องมือีอุปกรณ์ีผล ตภัณฑ์ีการเสนอขายส นค้าและบร การีการน าเสนอผลงานีต ดต่อ
ประสานงานีการพูดสาธ ตีการพูดอภ ปรายในท ่ประชุมชนีอ่านว เคราะห์และประเม นค่าสารจากสื่อ
อ เล กทรอน กส์ีอ่านกฎระเบ ยบีข้อบังคับีเข ยนบันทึกีประชาสัมพันธ์ีโครงการและรายงานเช งว ชาการ 
ีี 
 

 29-4000-1102 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและการน าเสนอ 3 (3-0-6) 
 (Thai for Communication and Presentation)ีี  
 ว ชาบังคับก่อนี(ไม่ม )  
สมรรถนะรายวิชา 
 1. ฟังีดูีอ่านีจับใจความีและสรุปความีจากสื่อสารสนเทศ 
 2. ว เคราะห์ีสังเคราะห์ีประเม นค่าสารีและน าไปประยุกต์ใช้ 
 3. เข ยนโครงการีรายงานทางว ชาการีและีงานว จัยในงานอาช พ 
 4. พูดน าเสนอผลงาน 
ค าอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาเก ่ยวกับ การฟังีการดูและการอ่านจับใจความีสรุปความีว เคราะห์และประเม นค่าสารี
การเข ยนค าทับศัพท์และศัพท์บัญญัต ีเข ยนโครงการีการสืบค้นข้อมูลีเข ยนรายงานเช งว ชาการี
งานว จัยในงานอาช พีและการพูดน าเสนอผลงานหรือการบรรยายสรุปี 
 
 



 
 

29-4000-1103 การเขียนรายงานในงานอาชีพ 3 (3-0-6) 
 (Report  Writing)ีีี  
 ว ชาบังคับก่อนี(ไม่ม )  

สมรรถนะรายวิชา 
 1. ฟังีดูีอ่านีและเข ยนีสรุปความสารสนเทศีจากการสืบค้นข้อมูล 
 2. ว เคราะห์ีสังเคราะห์ีประเม นค่าสารสนเทศีและน าไปประยุกต์ใช้ 
 3.ีเข ยนรายงานทางว ชาการและว ชาช พในรูปแบบต่างีๆ 
 4.ีเข ยนรายงานว จัยในงานอาช พ 
ค าอธิบายรายวิชา   
 ศึกษาเก ่ยวกับ การฟังีดูีอ่านและเข ยนีีสรุปความสารสนเทศจากการสืบค้นข้อมูลีว เคราะห์ีี
สังเคราะห์ีีและประเม นค่าสารสนเทศท ่สอดคล้องกับงานอาช พีีการเข ยนรายงานเช งว ชาการและ
ว ชาช พในรูปแบบต่างีๆีีการเข ยนรายงานว จัยในงานอาช พีี 
 

  1.1.2 กลุ่มวิชาภาษาต่างประเทศ 
29-4000-1201 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารและทักษะการเรียนรู้ 3 (3-0-6) 
 (English for Communication and Study Skills)  
 ว ชาบังคับก่อนี(ไม่ม )  

สมรรถนะรายวิชา 
 1.ีฟังีพูดีอ่านีเข ยนีภาษาอังกฤษในว ชาช พในสถานการณ์ท ่ก าหนด 

 2.ีประยุกต์ใช้เทคโนโลย สารสนเทศเพ่ือพัฒนาทักษะทางภาษาีีีีีีีีีีีี 
 3.ีเลือกว ธ น าเสนอในรูปแบบท ่หลากหลาย 
 4.ีจดบันทึกการเร ยนรู้ และน าเสนอรายงานผลความก้าวหน้าทักษะทางภาษา 

ค าอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาเก ่ยวกับ การฟังีการพูดีการอ่านีการเข ยนจากสื่อและแหล่งการเร ยนรู้ท ่หลากหลายี
การประยุกตใ์ช้เทคโนโลย สารสนเทศีการสร้างแรงจูงใจเพ่ือพัฒนาทักษะทางภาษาีการฝึกทักษะในการ
จดบันทึกการเร ยนรู้ีีแสดงหลักฐานีน าเสนอีรายงานการศึกษาค้นคว้าีผลความก้าวหน้าทางภาษา 
 

29-4000-1202 ภาษาอังกฤษเพื่อการน าเสนอในงานอาชีพ 3 (3-0-6) 
 (English for Presentation in Careers)  
 ว ชาบังคับก่อนี(ไม่ม )  

สมรรถนะรายวิชา 
 1.ีฟังีพูดีอ่านีเข ยนภาษาอังกฤษในสถานการณ์งานอาช พ 
 2.ีสืบค้นข้อมูลจากแหล่งเร ยนรู้ท ่หลากหลาย 
 3.ีน าเสนอข้ันตอนการปฏ บัต งานในงานอาช พ 
 4.ีประยุกต์ใช้เทคโนโลย สารสนเทศ เพ่ือน าเสนองานอาช พและสรุปผล 

 

ค าอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาเก ่ยวกับการฟังีการพูดีการอ่านีการเข ยนีการใช้ภาษาอังกฤษในการน าเสนอการ
สืบค้นข้อมูลจากแหล่งเร ยนรู้ท ่หลากหลายีเตร ยมข้อมูลและขั้นตอนการน าเสนอีโดยประยุกต์ใช้
เทคโนโลย สารีสนเทศท ่เก ่ยวข้องีเพ่ือน าเสนองานอาช พและสรุปผลีีีีี 



 
 

 

29-4000-1203 ภาษาอังกฤษทักษะวิชาชีพ 3 (3-0-6) 
 (English for Vocational Skills)  
 ว ชาบังคับก่อนี(ไม่ม )  

สมรรถนะรายวิชา 
 1.ีสนทนาโต้ตอบเรื่องทางว ชาช พ 
 2.ีอ่านข้อมูลีข่าวสาร บทความทางว ชาอาช พ 
 3.ีเข ยนรายงานีบทคัดย่อี 
 4.ีน าเสนอรายงานการศึกษาค้นคว้า 
 5.ีการใช้ค าศัพท์เทคน คในงานอาช พในการฟังีพูดีอ่านีและเข ยน 

 6. ใช้เทคโนโลย สารสนเทศ พัฒนาทักษะการอ่าน การเข ยน การเร ยนรู้ด้วยตนเอง 
 7.ีใช้กลยุทธ์การเร ยนรู้ีสืบค้นข้อมูลจากแหล่งการเร ยนรู้ท ่หลากหลาย 

ค าอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาเก ่ยวกับ การฟังีการพูดีการอ่านีและการเข ยนเก ่ยวกับเนื้อหาทางว ชาช พีการอ่าน
บทความก้าวหน้าและการใช้เทคโนโลย ในงานอาช พีการใช้ศัพท์ว ชาการและศัพท์เทคน คในงานอาช พี
การสนทนาโต้ตอบีแสดงความค ดเห นีการให้ข้อมูลีการเปร ยบเท ยบีการเข ยนรายงานการศึกษา
ค้นคว้าสั้นีๆีการถ่ายโอนข้อมูลีการเข ยนเพ่ือน าเสนอีการเข ยนบทคัดย่อีการศึกษาค้นคว้าีการใช้
เทคโนโลย สารสนเทศ พัฒนาทักษะการอ่าน การเข ยน การเร ยนรู้ด้วยตนเองจากแหล่งการเร ยนรู้ต่าง ๆ 
 

 1.2 กลุ่มทักษะการคิดและการแก้ปัญหา (กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์) 
 1.2.1 กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ 
29-4000-1301   วิทยาศาสตร์เพื่อคุณภาพชีวิต  3 (3-0-6) 
  (Science for Quality of Life) 
  ว ชาบังคับก่อนี(ไม่ม ) 
สมรรถนะรายวิชา 
 1. แสดงความรู้เก ่ยวกับกระบวนการทางว ทยาศาสตร์ 
 2. แสดงความรู้เก ่ยวกับการเปล ่ยนแปลงและความก้าวทางว ทยาศาสตร์และเทคโนโลย  
 3. ว เคราะห์สาเหตุการเปล ่ยนแปลงของระบบน เวศน์ีและส ่งแวดล้อม 
 4. เสนอแนวทางแก้ไขผลกระทบจากการเปล ่ยนแปลงเพ่ือคุณภาพช ว ตท ่ด  
ค าอธิบายรายวิชา 
 ศึกษากระบวนการทางว ทยาศาสตร์ีการเปล ่ยนแปลงและความก้าวหน้าทางว ทยาศาสตร์และ
เทคโนโลย ีว เคราะห์สาเหตุีผลกระทบีการเปล ่ยนแปลงของระบบน เวศน์ส ่งแวดล้อมีและหาแนว
ทางการแก้ไขสถานการณ์ีเพ่ือคุณภาพช ว ตท ่ด ี   
 
 
 
 
 
 
 



 
 

29-4000-1302 วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีประยุกต์ 3 (3-0-6) 
 (Science for Applied Technology)  
 ว ชาบังคับก่อนี(ไม่ม )  

สมรรถนะรายวิชา 
 1. แสดงความรู้เก ่ยวกับสารและสมบัต ของสารีปร มาณสารสัมพันธ์ีกรดีเบสและเกลือี
สารประกอบไฮโดรคาร์บอนีสารเคม ในช ว ตประจ าวันและงานอาช พ สารช วโมเลกุลเทคโนโลย ช วภาพี
พลังงานทดแทนและการอนุรักษ์พลังงาน 
 2. ตรวจสอบเก ่ยวกับีสารและสมบัต ของสารีปร มาณสารสัมพันธ์ีกรดีเบสีและเกลือีสาร
ประีกอบไฮโดรคาร์บอนีสารเคม ในช ว ตประจ าวันและงานอาช พ  สารช วโมเลกุลเทคโนโลย ช วภาพี
พลังงานทดแทนและการอนุรักษ์พลังงาน 
 3.ีประยุกต์ใช้กระบวนการว ทยาศาสตร์ในการแสวงหาความรู้ีและการแก้ปัญหา 
ค าอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาเก ่ยวกับีสารและสมบัต ของสารีปร มาณสารสัมพันธ์ีกรดีเบสีและเกลือีสารประกอบ
ไฮโดรคาร์บอนีสารเคม ในช ว ตประจ าวันและงานอาช พ  สารช วโมเลกุลเทคโนโลย ช วภาพีพลังงาน
ทดแทนและการอนรุักษ์พลังงาน  
  

  1.2.2 กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ 
29-4000–1401 คณิตศาสตร์เพื่อการตัดสินใจ 3 (3-0-6) 
 (Mathematics for Decision Making)  
 ว ชาบังคับก่อนี(ไม่ม )  

สมรรถนะรายวิชา 
 1. แสดงเหตุผลโดยใช้ตรรกศาสตร์ 
 2. ใช้ข้อมูลเพื่อการตัดส นใจ 
 3. ว เคราะห์กระบวนการตัดส นใจ 
 4. ว เคราะห์ก าหนดสมการเช งเส้น 
 5. ว เคราะห์ปัญหาจากกรณ ศึกษา 
 6.ีฝึกทักษะการค ด 
ค าอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาและฝึกทักษะการค ดค านวณีและการแก้ปัญหาเก ่ยวกับตรรกศาสตร์ีและการให้เหตุผลีี
กระบวนการตัดส นใจีก าหนดสมการเช งเส้นและการประยุกต์ใช้แก้ปัญหาในงานอาช พีและ
ช ว ตประจ าวัน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

29-4000–1402 สถิติเพื่องานอาชีพ 3 (3-0-6) 
 (Statistics for Careers)  
 ว ชาบังคับก่อนี(ไม่ม )  

สมรรถนะรายวิชา 
 1.ีด าเน นการเก ่ยวกับการค ดค านวณและการแก้ปัญหาในงานอาช พโดยใช้ความรู้พ้ืนฐานทาง
สถ ต ี 
 2.ีด าเน นการเก ่ยวกับประชากรและการสุ่มตัวอย่าง   
 3.ีด าเน นการเก ่ยวกับการตั้งและการทดสอบสมมต ฐาน 
 4.ีเลือกใช้ว ธ การทางสถ ต เพ่ือการว จัยในงานอาช พ 
 5.ีด าเน นการเก ่ยวกับการรวบรวมีว เคราะห์ีสังเคราะห์ข้อมูลและแปลผล 
 6. ใช้โปรแกรมส าเร จรูปในการว เคราะห์ข้อมูลทางสถ ต ในงานอาช พ 
ค าอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาและฝึกทักษะการค ดค านวณและการแก้ปัญหาในงานอาช พโดยใช้ความรู้พ้ืนฐานทาง
สถ ต ีประชากรและการสุ่มตัวอย่างีการตั้งสมมต ฐานและการทดสอบสมมต ฐานีการเลือกใช้ว ธ การทาง
สถ ต เพ่ือการว จัยในงานอาช พีการรวบรวมีว เคราะห์ีสังเคราะห์ข้อมูลและแปลผลการว เคราะห์ข้อมูล
ทางสถ ต และการใช้โปรแกรมส าเร จรูปในการว เคราะห์ข้อมูลทางสถ ต ในงานอาช พ ี 
 
 

29-4000–1403 สถิติเพื่อการวิจัย   3 (3-0-6) 
 (Statistics for Research)  
 ว ชาบังคับก่อนี(ไม่ม )  

สมรรถนะรายวิชา 
 1. ด าเน นการเก ่ยวกับพ้ืนฐานทางสถ ต ีีีีีีีี 
 2. ด าเน นการเก ่ยวกับความน่าจะเป็น 
 3. แจกแจงความน่าจะเป็นของตัวแปรสุ่ม 
 4. ด าเน นการเก ่ยวกับการสุ่มตัวอย่าง   
 5. ประมาณค่าพาราม เตอร์ของประชากร 
 6. ด าเน นการเก ่ยวกับทดสอบสมมต ฐาน 
 7. ด าเน นการเก ่ยวกับทดสอบไคสแควร์ 
 8. ว เคราะห์ความแปรปรวนีค่าสหสัมพันธ์ีและการถดถอย   
   9. ใช้โปรแกรมส าเร จรูปในการว เคราะห์ข้อมูล 
ค าอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาและฝึกทักษะการค ดค านวณีและการแก้ปัญหาเก ่ยวกับีความรู้พ้ืนฐานทางสถ ต ีความ
น่าจะเป็นีการแจกแจงตัวแปรสุ่มีการสุ่มตัวอย่างีการประมาณค่าและการทดสอบสมมต ฐานีการ
ทดสอบไคสแควร์ีการว เคราะห์ความแปรปรวนีสหสัมพันธ์และการว เคราะห์ถดถอย  และการใช้
โปรแกรมส าเร จรูปในการว เคราะห์ข้อมูล 
 
 
 
 



 
 

 1.3 กลุ่มทักษะทางสังคมและการด ารงชีวิต (กลุ่มวิชาสังคมศึกษาและมนุษยศาสตร์) 
 1.3.1 กลุ่มวิชาสังคมศึกษา 
29-4000-1501 การบริหารจัดการยุคใหม่และภาวะผู้น า 3 (3-0-6) 
 (Modern Management and Leadership)  
 ว ชาบังคับก่อนี(ไม่ม )  

สมรรถนะรายวิชา 
 1.ีแสดงความรู้เก ่ยวกับองค์ประกอบของการบร หารจัดการ 

 2.ีว เคราะห์แนวค ดการบร หารจัดการยุคใหม่ 
 3.ีแสดงบทบาทภาวะความเป็นผู้น าต่อการบร หารจัดการยุคใหม่ 
 4.ีน าหลักการบร หารจัดการมาประยุกต์ใช้ในสถานการณ์ต่างีๆ 
 5.ีบูรณการการใช้เทคโนโลย สารสนเทศสืบค้นข้อมูลเพ่ือการพัฒนาบร หารจัดการ 
ค าอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาเก ่ยวกับหลักการบร หารจัดการต่อการเปล ่ยนแปลงของสถานการณ์ปัจจุบันี
องค์ประกอบของการบร หารจัดการีการวางแผนีการจัดองค์กรีการควบคุมีการตัดส นใจีการสื่อสารี
การจูงใจีบร หารจัดการในภาวะการณ์เป็นผู้น าและผู้ตามีการปรับตัวท างานร่วมกับผู้อ่ืนีการจัดการ
ทรัพยากรมนุษย์ีการจัดการระบบสารสนเทศีความรับผ ดชอบต่อสังคมีตลอดจนการประยุกต์ใช้ใน
สถานการณ์ต่างีๆ 
 
 

29-4000-1502 หลักจริยศาสตร์เพื่อการพัฒนาในงานอาชีพ 3 (3-0-6)ี                             ีีีีีีีี  
 (Ethics for Moral Development in Careers)  
 ว ชาบังคับก่อนี(ไม่ม )  

สมรรถนะรายวิชา 
 1.ีแสดงความรู้เก ่ยวกับจร ยศาสตร์ีและปรัชญาเศรษฐก จพอเพ ยงี 
 2.ีปฏ บัต ตนตามคุณลักษณะท ่พึงประสงค์ตามจรรยาบรรณว ชาช พ 
  3.ีปฏ บัต ตนตามหลักการประชาธ ปไตยีโดยม จร ยธรรมในการร่วมงานกับผู้อ่ืน  
 4.ีปฏ บัต ตนเป็นแบบอย่างด้วยจ ตอาสาีม ความรักความศรัทธาต่อคุณค่าของมนุษย์ 
 5.ีประยุกต์ใช้หลักคุณธรรมีจร ยธรรมในการประกอบอาช พีและการอยู่ร่วมกับสังคม 
ค าอธิบายรายวิชา     
 ศึกษาเก ่ยวกับหลักการด าเน นช ว ตและการท างานตามหลักธรรมของศาสนาีหลักปรัชญา
เศรษฐก จพอเพ ยงีส่งเสร มพัฒนาคุณธรรมีจร ยธรรมและจรรยาบรรณว ชาช พีวัฒนธรรมองค์กรีและ
คุณลักษณะท ่พึงประสงค์ของสังคมตามหลักธรรมาภ บาลีพัฒนาจ ตอาสาีว ถ ประชาธ ปไตยและกฎหมาย
ท ่เก ่ยวข้องเพ่ือการด าเน นช ว ตในสังคมอย่างม ความสุขี 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

  1.3.2 กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ 
29-4000-1601 มนุษยสัมพันธ์ในองค์การ 3 (3-0-6)ี                             ีีีีีีีี  
 (Human Relations in Organization)  
 ว ชาบังคับก่อนี(ไม่ม )  

สมรรถนะรายวิชา 
 1. แสดงความรู้เก ่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล กลุ่มคนและองค์การ 
 2. ว เคราะห์กระบวนการต ดต่อสื่อสารระหว่างบุคคลีกลุ่มคนีและองค์กร 
 3. ใช้เทคน คการสร้างมนุษยสัมพันธ์ในองค์การเพ่ือน ามาส่งเสร มมนุษย์สัมพันธ์ 
 4. แก้ปัญหาท ่เก ดจากการขัดแย้งภายในองค์การีและสร้างเสร มความสัมพันธ์ภายในองค์การ 
ค าอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาเก ่ยวกับแนวความค ดเก ่ยวกับพฤต กรรมและความต้องการของมนุษย์ เทคน คการสร้างีี
มนุษยสัมพันธ์ในองค์การีีขอบเขตและปัจจัยอันเป็นพ้ืนฐานของความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลีกลุ่ม
บุคคลและองค์การ หลักในการต ดต่อสื่อสารระหว่างบุคคลและหน่วยงานภายในองค์การีหลักการ
ประสานงานและเทคน คการจูงใจให้คนท างานีการบร หารความขัดแย้งในองค์การีีหน้าท ่และความ
รับผ ดชอบต่อีีสังคมีีการต ดต่อสื่อสารระหว่างการประสานงานท ่ส่งเสร มมนุษยสัมพันธ์ในองค์การ 
 
 
 

29-4000-1602     เศรษฐกิจและการวางแผนชีวิต 3 (3–0–6) 
 (Economy and Life Planning)  
 ว ชาบังคับก่อนี(ไม่ม )  

สมรรถนะรายวิชา 
 1. แสดงความรู้เก ่ยวกับหลักการวางแผนและการท างานีการจัดล าดับรูปแบบกระบวนการ
ท างานีการปรับตัวและสร้างสัมพันธ์อันด กับผู้ร่วมงาน 
 2. ม ทักษะในการจัดล าดับและรูปแบบกระบวนการการท างานตามหลักการและแนวค ดด้าน
เศรษฐก จ 
 3. ม ทักษะในการวางแผนและปรับตัวในภาวะท ่เศรษฐก จท ่เปล ่ยนแปลงตามหลักการและ
แนวค ดด้านเศรษฐก จ 
 4. ม ทัศนคต ท ด ในการแสดงพฤต กรรมต่อผู้ร่วมงานตามหลักมนุษยสัมพันธ์ท ่ด  
ค าอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาเก ่ยวกับีแนวความค ดเก ่ยวกับหลักการและแนวค ดด้านเศรษฐก จีการตั้งเป้าหมายของ
ช ว ตและการท างานีการจัดล าดับและการจัดรูปแบบกระบวนการท างานีการสร้างสัมพันธ์อันด กับ
ผู้ร่วมงานีการค ดว เคราะห์และวางแผนทางการเง นีและการปรับตัวในภาวะเศรษฐก จท ่เปล ่ยนแปลง 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 
 

29-4000-1603 วัฒนธรรมไทยเพื่องานบริการ 
(Thai Culture for Service) 

 3 (3-0-6) 

 ว ชาบังคับก่อนี(ไม่ม )  
สมรรถนะรายวิชา 
 1.ีแสดงความรู้ีความเข้าใจเก ่ยวกับวัฒนธรรม 
 2.ีระบุความส าคัญของวัฒนธรรม 
 3.ีว เคราะห์วัฒนธรรมประเพณ ท ่เก ่ยวข้องกับงานบร การ 
ค าอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาความหมายและลักษณะของวัฒนธรรมีประเภทีความส าคัญและคุณค่าของวัฒนธรรมี
วัฒนธรรมในรูปแบบต่างีๆีของไทยีประเพณ ในท้องถ ่นีวัฒนธรรมประเพณ ท ่เก ่ยวข้องกับงานบร การ 
 

2. หมวดวิชาเฉพาะ    
 2.1 วิชาเฉพาะพื้นฐาน  
  2.1.1 กลุ่มวิชาพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 
  1) กลุ่มวิชาพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์ 
 
 

29-4000-2106   เชื้อเพลิงและการเผาไหม้ 3 (3-0-6) 
 (Fuels and Combustion)  
 ว ชาบังคับก่อนี(ไม่ม )  

สมรรถนะรายวิชา 
ีีีีีีีีีีีี1. แสดงความรู้เก ่ยวกับท ่มาและการน าไปใช้งานของเชื้อเพล งประเภทต่างีๆ 
 2.ีแสดงความรู้เก ่ยวกับคุณสมบัต และการทดสอบเชื้อเพล งประเภทต่างีๆีท ่ใช้ในยานยนต์ 
 3. แสดงความรู้เก ่ยวกับกระบวนการเผาไหม้ในเครื่องยนต์สันดาปภายใน 
 4.ีแสดงความรู้เก ่ยวกับหลักการค านวณกระบวนการเผาไหม้ในเครื่องยนต์สันดาปภายใน 
 5. แสดงความรู้เก ่ยวกับการประยุกต์ใช้เชื้อเพล งประเภทต่างีๆีกับเครื่องยนต์สันดาปภายใน 
 6. สามารถประยุกต์ใช้สูตรหรือสมการทางว ทยาศาสตร์ีและคณ ตศาสตร์เพ่ือใช้ค านวณใน
งานยานยนต์ี 
ีี 
ค าอธิบายรายวิชา 
ีีีีีีีีีีี ศึกษาเก ่ยวกับแหล่งท ่มาและการแบ่งประเภทของเชื้อเพล งีคุณสมบัต การทดสอบและ
ผลผล ตของเชื้อเพล งแข งีเชื้อเพล งเหลวและแก๊สีซึ่งเน้นในด้านเชื้อเพล งมวลช วภาพีปิโตรเล ยมีถ่าน
ห นีและห นน้ ามันีกระบวนการท าให้เชื้อเพล งบร สุทธ ์และเก ดมลพ ษจากการเผาไหม้ต่ าีการหาค่า
ปร มาณสัมพันธ์ีค่าความร้อนีการเผาไหม้ปกต และไม่ปกต ในเครื่องยนต์สันดาปภายในีทฤษฎ การ
ค านวณการเผาไหม้ของเชื้อเพล งทั้งสมบูรณ์ีและไม่สมบูรณ์ีผลผล ตท ่ได้จากไอเส ยจากการเผาไหม้ของ
เชื้อเพล งีวัฏจักรเครื่องยนต์เผาไหม้ภายในีและการค านวณอัตราการเผาไหม้ในเครื่องยนต์สันดาป
ภายใน  
 
 
 
 



 
 

  2) กลุ่มวิชาพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ 
29-4000-2202   การออกแบบพัฒนาระบบยานยนต์ 3 (2-2-5) 
 (Automotive System Desing)  
 ว ชาบังคับก่อนี(ไม่ม )  

สมรรถนะรายวิชา 
 1.ีแสดงความรู้เก ่ยวกับขั้นตอนการออกแบบเครื่องจักรกลยานยนต์ีและการเลือกใช้วัสดุ 
ีีีีีี 2.ีแสดงความรู้เก ่ยวกับการว เคราะห์แรงและความเค้นท ่เก ดขึ้นในช ้นส่วนท ่อยู่ภายใต้ภาระ 
 3.ีแสดงความรู้เก ่ยวกับหลักการค านวณีและออกแบบรอยต่อช ้นส่วนยานยนต์ 
 4.ีแสดงความรู้เก ่ยวกับหลักการค านวณีและออกแบบช ้นส่วนีเครื่องมือในงานยานยนต์ 
 5.ีแสดงความรู้เก ่ยวกับหลักการค านวณตามหลักการของอากาศพลศาสตร์ยานยนต์ 
 6.ีประยุกต์สูตรหรือสมการทางคณ ตศาสตร์และว ทยาศาสตร์มาใช้ค านวณในงานยานยนต์ 
 7.ีปฏ บัต งานเก ่ยวกับการออกแบบีเข ยนแบบีช ้นส่วนยานยนต์ 
ค าอธิบายรายวิชา 
ี ีศึกษาและปฏ บัต เก ่ยวกับขั้นตอนในการออกแบบเครื่องจักรกลยานยนต์ีการว เคราะห์แรงี
และความเค้นท ่เก ดขึ้นในช ้นส่วนท ่อยู่ภายใต้ภาระีการออกแบบการยึดต่อช ้นงานเข้าด้วยกันีการ
ออกแบบช ้นส่วนีเครื่องมือีการเลือกใช้วัสดุให้เหมาะสมกับช ้นส่วนท ่ออกแบบีหลักการของอากาศ
พลศาสตร์ีการค านวณแรงต้านและแรงยกีผลของพ้ืนท ่ีรูปร่างท ่ม แรงต้านน้อยท ่สุดีการออกแบบ
รูปร่างท ่เหมาะสมท ่สุดีผลของอากาศพลศาสตร์ต่อสมรรถนะของรถยนต์ ีพร้อมทั้งสามารถเข ยนแบบ
งานยานยนต์ได้ 
 

  2.1.2 กลุ่มวิชาพื้นฐานทางเทคโนโลยี 
29-4000-2301  การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 3 (3-0-6) 
 (Information Technology Using)  
 ว ชาบังคับก่อนี(ไม่ม )  

สมรรถนะรายวิชา 
 1. แสดงความรู้เก ่ยวกับเทคโนโลย สารสนเทศท ่ทันสมัยในงานอาช พ 
 2. เลือกใช้ซอฟต์แวร์ได้อย่างเหมาะสมกับสารสนเทศท ่ใช้งานบนแพลตฟอร์มีและ
ระบบสื่อสารโทรคมนาคมท ่หลากหลาย 

 3. สืบค้นีและสื่อสารข้อมูลสารสนเทศีเพ่ือใช้ในงานอาช พี 
 4. ประยุกต์ใช้เทคโนโลย สารสนเทศในการบร หารจัดการีการแสวงหาความรู้ีและการ
แก้ปัญหา 

 
ค าอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาเก ่ยวกับการเลือกใช้ซอฟต์แวร์ีท ่เก ่ยวข้องในงานอาช พีบนแพลตฟอร์มและ
ระบบสื่อสารโทรคมนาคมท ่หลากหลายีการสืบค้นและการสื่อสารข้อมูลข่าวสารเพื่อใช้ด าเน นการกับ
สารสนเทศตามลักษณะงานอาช พีและการประยุกต์ใช้เทคโนโลย สารสนเทศในการบร หารจัดการี 
 
 
 
   



 
 

29-4000-2302 การพัฒนาบุคลากรและการฝึกอบรม 3 (2-2-5) 
 (Personal Development and Training)  
 ว ชาบังคับก่อนี(ไม่ม )  

สมรรถนะรายวิชา 
 1. แสดงความรู้เก ่ยวกับการพัฒนาบุคลากรในองค์กรีการวางแผนและบร หารการฝึกอบรม
ตามสายอาช พ 
 2. ส ารวจและว เคราะห์ความจ าเป็นในการพัฒนาบุคลากร 
 3. เข ยนโครงการีจัดท าสื่อีด าเน นการฝึกอบรมีประเม นผล และสรุปรายงาน 
 4. ปฏ บัต การเป็นผู้สอนงานตามสายอาช พ 
ค าอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาและปฏ บัต เก ่ยวกับการพัฒนาบุคลากรในองค์กรีการวางแผนและบร หารการฝึกอบรม
ตามสายอาช พีการส ารวจความจ าเป็นในการฝึกอบรมีการก าหนดวัตถุประสงค์ในการฝึกอบรมการ
จัดท าแผนการฝึกอบรมีจัดท าสื่อการฝึกอบรมีเทคน คการน าเสนอการประเม นผลีสรุปผลีการ
ฝึกอบรมและปฏ บัต การเป็นผู้สอนงาน 
 
 

29-4000-2303 การจัดการด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย 3 (3-0-6) 
 (Occupational Health and Safety Management)  
 ว ชาบังคับก่อนี(ไม่ม )  

สมรรถนะรายวิชา  
 1. แสดงความรู้เก ่ยวกับีหลักการจัดการด้านอาช วอนามัยและความปลอดภัยีระเบ ยบปฏ บัต 
และกฎหมายท ่เก ่ยวข้องี 
 2. แสดงความรู้เก ่ยวกับระบบมาตรฐานสากลท ่เก ่ยวข้องกับอาช วอนามัยีความปลอดภัยและ
ส ่งแวดล้อม 
   3. แสดงความรู้เก ่ยวกับเทคโนโลย ท ่เก ่ยวกับความปลอดภัยีการควบคุมีการป้องกันอันตราย
และผลกระทบจากการปฏ บัต งาน  

 4. ประยุกต์ใช้เทคโนโลย เพ่ือความปลอดภัยในการปฏ บัต งาน  
ค าอธิบายรายวิชา 
ีีีีีีี ศึกษาเก ่ยวกับหลักการจัดการด้านอาช วอนามัยและความปลอดภัยีระเบ ยบปฏ บัต และ
กฎหมายีด้านอาช วอนามัยและความปลอดภัยีีระบบมาตรฐานสากลท ่เก ่ยวข้องกับอาช วอนามัยีความ
ปลอดภัยและส ่งแวดล้อมีประยุกต์ใช้เทคโนโลย ท ่เก ่ยวกับความปลอดภัยีการควบคุมีการป้องกัน
อันตรายและผลกระทบจากการปฏ บัต งาน  
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

29-4000-2304 การจัดการอุตสาหกรรมเชิงกลยุทธ์   3 (3-0-6) 
 (Strategic Industry Management)  
 ว ชาบังคับก่อนี(ไม่ม )  

สมรรถนะรายวิชา          
 1. แสดงความรู้พื้นฐานการบร หารจัดการีโครงสร้างองค์กรีการก าหนดนโยบายีการวางแผน
การควบคุมีการต ดตามและการประเม นผลในงานอุตสาหกรรม 
 2. ควบคุมด้านงบประมาณและการเง นีต้นทุนีค่าใช้จ่ายและการบร หารความเส ่ยง 
 3. วางแผนกลยุทธ์ีโดยใช้งบประมาณเป็นเครื่องมือในการวางแผนและควบคุมการด าเน นงาน
ตามแผนท ่วางไว้ี 
 4. จัดการส นค้าคงคลังได้ 
 5. ประยุกต์ใช้เทคโนโลย ในการจัดการอุตสาหกรรม 
ค าอธิบายรายวิชา 
  ศึกษาพ้ืนฐานการบร หารจัดการีโครงสร้างองค์กรีการก าหนดนโยบายีการวางแผนการ
ควบคุมีีีีีีีีีีีีีีีีการต ดตามีการประเม นผลในงานอุตสาหกรรมีการควบคุมด้านงบประมาณและ
การเง นต้นทุนีค่าใช้จ่ายีและการบร หารความเส ่ยงีการวางแผนกลยุทธ์ีและการใช้งบประมาณเป็น
เครื่องมือในการวางแผนและควบคุมการด าเน นงานตามแผนท ่วางไว้ีีีีีีีี 
 ความส าคัญของคลังส นค้าีการจัดการส นค้าคงคลังีประเภทของคลังส นค้าอุปกรณ์ ีและเทค
โนีโลย ในการจัดการคลังส นค้าีการบร หารระบบการเก บและการเบ กจ่ายส นค้าีีการจัดการคลังส นค้า
ท ่ม ประส ทธ ภาพีตัวแบบและเทคโนโลย การจัดการส นค้าคงคลัง 
 

 2.2 วิชาเฉพาะด้าน  
  2.2.1 กลุ่มวิชาเทคโนโลยีเฉพาะสาขา  
29-4101-2401                         เทคโนโลยีเครื่องยนต์  3 (0-9-0) 
  (Engine Technology) 

ีีีีว ชาบังคับก่อนี(ไม่ม )ี 
 

สมรรถนะรายวิชา 
ีีีีีีีีีีี 1.ีปฏ บัต งานเก ่ยวกับเทคโนโลย ของเครื่องยนต์ ด เซลีเครื่องยนต์แก๊สโซล นีและเครื่องยนต์
พลังงานทางเลือก 
ีีีีีีีีีี 2.ีทดสอบสมรรถนะ และว เคราะห์แก้ไขข้อขัดข้องเครื่องยนต์ีและเครื่องยนต์พลังงาน
ทางเลือก 
ีีีีีีีีีี 3.ีออกแบบพัฒนาีและประยุกต์ใช้เทคโนโลย สมัยใหม่เก ่ยวกับเครื่องยนต์ 
 4.ีจัดสัมมนาีทบทวนีแลกเปล ่ยนความค ดเห นีและสรุปผลการฝึกอาช พ 
ค าอธิบายรายวิชา 
ีีีีีีีีีีีีปฏ บัต เก ่ยวกับเทคโนโลย ของเครื่องยนต์ด เซลีีเครื่องยนต์แก๊สโซล นีและเครื่องยนต์พลังงาน
ทางเลือกต่างีๆีในปัจจุบันและในอนาคตีการทดสอบสมรรถนะีและว เคราะห์แก้ไขข้อขัดข้องระบบ
ของเครื่องยนต์ีการออกแบบพัฒนาและประยุกต์ใช้เทคโนโลย สมัยใหม่ 
 
 
 
 
 



 
 

29-4101-2402                      เทคโนโลยีไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ยานยนต์ 3 (0-9-0) 
  (Automotive Electrical and Electronic Technology) 

 ว ชาบังคับก่อนี(ไม่ม ) 
 

สมรรถนะรายวิชา 
ีีีีีีีีี 1. ปฏ บัต งานเก ่ยวกับการท างานของยานยนต์ท ่ใช้เทคโนโลย ไฟฟ้าและอ เล กทรอน กส์ควบคุม 
 2.ีตรวจสอบและบ ารุงรักษายานยนต์ท ่ใช้เทคโนโลย ไฟฟ้าและอ เล กทรอน กส์ควบคุม 
 3. ว เคราะห์ีแก้ไขข้อขัดข้องีของระบบไฟฟ้าและอ เล กทรอน กส์ยานยนต์ 
 4. ปรับแต่งเครื่องยนต์ท ่ใช้เทคโนโลย ไฟฟ้าและอ เล กทรอน กส์ควบคุม 
 5.ีจัดสัมมนาีทบทวนีแลกเปล ่ยนความค ดเห นีและสรุปผลการฝึกอาช พ 
ค าอธิบายรายวิชา 
ีีีีีีีีีีี ปฏ บัต เก ่ยวกับเทคโนโลย ไฟฟ้าและอ เล กทรอน กส์ควบคุมยานยนต์ีเพื่อว เคราะห์และแก้ไขข้อ
ขัดีข้องของระบบีทดสอบระบบและออกแบบพัฒนาระบบไฟฟ้าีและอ เล กทรอน กส์ควบคุมยานยนต์  
ในยานยนต์สมัยใหม่ 
 

29-4101-2403      เทคโนโลยีเครื่องล่างและส่งก าลังยานยนต์                            3 (0-9-0) 
 ีีีีีีีีีีีีี (Transmission and Suspension Technology) 
  ว ชาบังคับก่อนี(ไม่ม )  
สมรรถนะรายวิชา 
ีีีีีีีีีีีี1.ีปฏ บัต งานเก ่ยวกับเทคโนโลย ระบบเครื่องล่างและส่งก าลังยานยนต์ 
 2.ีตรวจสอบข้อขัดข้องและบ ารุงรักษาระบบเทคโนโลย เครื่องล่างและส่งก าลังยานยนต์ 
 3.ีว เคราะห์ปัญหาข้อขัดข้องีและปรับแต่งระบบเครื่องล่างและส่งก าลังยานยนต์ 
 4.ีจัดสัมมนาีทบทวนีแลกเปล ่ยนความค ดเห นีและสรุปผลการฝึกอาช พ 
ค าอธิบายรายวิชา 
ีีีีีีีีีีีีปฏ บัต เก ่ยวกับเทคโนโลย ระบบเครื่องล่างและระบบส่งก าลังยานยนต์ีปฏ บัต งานีว เคราะห์ี
ทดสอบีแก้ไขข้อขัดข้องออกแบบพัฒนาระบบเครื่องล่างีระบบส่งก าลังและออกแบบพัฒนาเครื่องมือ
พ เศษระบบเครื่องล่างและระบบส่งก าลังโดยยึดหลักความปลอดภัย 
 
 

29-4101-2404                         การทดสอบทางเทคโนโลยียานยนต์                                          3 (2-2-5) 
  (Automotive Technology Testing) 

 ว ชาบังคับก่อนี(ไม่ม ) 
 

สมรรถนะรายวิชา 
ีีีีีีีีีีี 1.ีแสดงความรู้เก ่ยวกับการทดสอบทางเทคโนโลย ยานยนต์ 
 2. แสดงความรู้เก ่ยวกับการค านวณทางด้านการทดสอบทางเทคโนโลย ยานยนต์ 
 3. ประยุกต์สูตรทางคณ ตศาสตร์และว ทยาศาสตร์มาใช้ค านวณในงานทดสอบทางเทคโนโลย ี 
ยานยนต์ 
 4.ีปฏ บัต การทดสอบและประลองเก ่ยวกับด้านเทอร์โมไดนาม กส์ีกลศาสตร์ของไหลีและ
กลศาสตร์ของแข ง 
 5.ีปฏ บัต การทดสอบและประลองเก ่ยวกับสมบัต ของน้ ามันเชื้อเพล งและสารหล่อลื่น 
 6. ปฏ บัต การทดสอบและประลองเก ่ยวกับสมรรถนะของยานยนต์ 



 
 

ค าอธิบายรายวิชา 
ีีีีีีีีีีี ศึกษาและปฏ บัต เก ่ยวกับีการทดสอบและประลองเก ่ยวกับเทคโนโลย ยานยนต์ีด้านเทอร์โม
ไดีนาม กส์ีกลศาสตร์ของไหลีกลศาสตร์ของแข งีสมบัต ของน้ ามันเชื้อเพล งและสารหล่อลื่น  และ
สมรรถนะของยานยนต์  
 

29-4101-2405                       เทคโนโลยีการวัดและทดสอบยานยนต์                                    3 (0-9-0) 
  (Vehicle Instrument and Testing Technology) 

 ว ชาบังคับก่อนี(ไม่ม ) 
 

สมรรถนะรายวิชา 
ีีีีีีีีีีี 1. ปฏ บัต งานเก ่ยวกับการวัด การวัดละเอ ยดีและการใช้เครื่องทดสอบ เครื่องว เคราะห์ 
ีีีีีีีีีีี 2. ทดสอบสมรรถนะเครื่องยนต์แก๊สโซล นและด เซล 
ีีีีีีีีีีี 3.ีทดสอบระบบไฟฟ้าและอ เล กทรอน กส์ควบคุมยานยนต์ 
            4. ทดสอบระบบเครื่องล่างและส่งก าลังยานยนต์ 
 5.ีปรับแต่งระบบยานยนต์ด้วยเครื่องมือว เคราะห์ และเครื่องทดสอบ 
 6.ีจัดสัมมนาีทบทวนีแลกเปล ่ยนความค ดเห นีและสรุปผลการฝึกอาช พ 
ค าอธิบายรายวิชา 
ีีีีีีีีีีีีปฏ บัต เก ่ยวกับเทคโนโลย การวัดีและทดสอบยานยนต์ีเพ่ือการใช้เครื่องทดสอบและเครื่อง
ว เคราะห์ีระบบไฟฟ้าีระบบอ เล กทรอน กส์ีระบบส่งก าลังีระบบเบรกีระบบรองรับน้ าหนักีปรับแต่ง
เครื่องยนต์ด้วยเครื่องมือว เคราะห์ีและเครื่องทดสอบท ่ทันสมัย 
 
 
 

29-4101-2406                           เทคโนโลยียานยนต์พลังงานผสมผสาน                                  3 (0-9-0) 
  (Automotive Hybrid Technology) 

 ว ชาบังคับก่อนี(ไม่ม ) 
 

สมรรถนะรายวิชา 
 1. ปฏ บัต งานเก ่ยวกับยานยนต์ท ่ใช้พลังงานผสมผสาน 
 2. ตรวจสอบข้อขัดข้องและบ ารุงรักษาเครื่องยนต์ท ่ใช้พลังงานผสมผสาน 
 3. ว เคราะห์ข้อขัดข้องของระบบเครื่องยนต์ท ่ใช้พลังงานผสมผสาน 
 4. ปรับแต่งเครื่องยนต์ท ่ใช้พลังงานผสมผสานตามคู่มือ 
 5.ีจัดสัมมนาีทบทวนีแลกเปล ่ยนความค ดเห นีและสรุปผลการฝึกอาช พ 
ค าอธิบายรายวิชา 
ีีีีีีีีีีีีปฏ บัต เก ่ยวกับเทคโนโลย การใช้พลังงานผสมผสาน ระบบไฮบร ดจ์แบบต่างีๆีของยานยนต์ี
ตรวจสอบีว เคราะห์ปัญหาีแก้ไขออกแบบีพัฒนาีต ดตั้งอุปกรณ์ควบคุมระบบีทดสอบว เคราะห์แก้ไข
ข้อขัดข้องีของเครื่องยนต์พลังงานผสมผสาน 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

29-4101-2407                           พลังงานทดแทนส าหรับยานยนต์  3 (2-2-5) 
  (Renewable Energy for Automotive)  

 ว ชาบังคับก่อนี(ไม่ม ) 
 

สมรรถนะรายวิชา 
 1.ีแสดงความรู้เก ่ยวกับพลังงานีหลักการน าพลังงานทดแทนรูปแบบต่างีๆีมาใช้ในยานยนต์ 
 2.ีปฏ บัต การใช้พลังงานทดแทนรูปแบบต่างีๆ กับยานยนต์สมัยใหม่ 
 3.ีประยุกต์ใช้พลังงานทดแทนรูปแบบต่างีๆ กับยานยนต์สมัยใหม่ 
ค าอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาและปฏ บัต เก ่ยวกับพลังงานทดแทนต่างีๆีส าหรับยานยนต์ีเช่นีไบโอด เซลีเอธานอลี
แก๊สธรรมชาต ีไฮโดรเจนีโพเพนีอนุกรมเชื้อเพล งบร สุทธ ์ีไฟฟ้าีและพลังงานเซลล์เชื้อเพล งี การ
ประยุกต์ี ใช้พลังงานทดแทนรูปแบบต่างีๆ ในยานยนต์สมัยใหม่ 
 

29-4101-2408           ระบบควบคุมอัตโนมัติของยานยนต์                                        3 (2-2-5) 
 ี(AutomotiveีAutomatic Control System) 

ีว ชาบังคับก่อนี(ไม่ม )   
 

สมรรถนะรายวิชา 
 1.ีแสดงความรู้เก ่ยวกับระบบควบคุมอัตโนมัต ของยานยนต์แบบต่างีๆี 
ีีีีีีีีีีี 2. ปฏ บัต งานเก ่ยวกับระบบอัตโนมัต ท ่ใช้ในการควบคุมการท างานของยานยนต์ คอมพ วเตอร์
ซอฟแวร์และโปรแกรมใช้ควบคุมการท างาน 
ีีีีีีีีีีี 3.ีออกแบบพัฒนาระบบควบคุมอัตโนมัต ของยานยนต์ด้วยคอมพ วเตอร์ี 
 4. ประยุกต์ใช้โปรแกรมเพ่ือควบคุมการท างานระบบยานยนต์ในสถานประกอบการ  
ค าอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาและปฏ บัต เก ่ยวกับระบบควบคุมอัตโนมัต ยานยนต์ีการท างานีและขั้นตอนการ
ออกแบบระบบอัตโนมัต ท ่ใช้ในการควบคุมการท างานของยานยนต์ีการควบคุมระบบด้วยคอมพ วเตอร์ ี
และซอฟต์แวร์ท ท่ันสมัยีการน าโปรแกรมมาใช้งานควบคุมการท างานระบบยานยนต์ 
 

 2.2.2 กลุ่มวิชาโครงงาน 
29-4101-2501      โครงการพัฒนาทักษะวิชาชีพ 1                            3 (2-2-5) 
ีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีี (Development of Professional Skill Project 1) 
  ว ชาบังคับก่อนี(ไม่ม )   
สมรรถนะรายวิชา 
 1. แสดงความรู้เก ่ยวกับการจัดท าโครงการ 
 2.ีปฏ บัต การสืบค้นีข้อมูลีส ทธ บัตรท ่เก ่ยวกับงานว จัยีและนวัตกรรมต่างีๆีท ่เก ่ยวข้อง 
 3. แสดงความรู้เก ่ยวกับทฤษฏ ีเอกสารีและงานว จัยท ่เก ่ยวข้องกับหัวข้อโครงการ 
 4. ปฎ บัต การจัดท าีเพื่อเตร ยมการขออนุมัต และน าเสนอหัวข้อโครงการ 
 5.ีน าเสนอหัวข้อการจัดท าโครงการตามระยะเวลาท ่ก าหนด 
 
 
 
 



 
 

ค าอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาค้นคว้าและปฏ บัต เก ่ยวกับหลักการจัดท าโครงการีศึกษาีสืบค้นข้อมูลีส ทธ บัตรีทฤษฎ ี
เอกสารและงานว จัยท ่เก ่ยวข้องกับการจัดท าโครงการทางด้านเทคโนโลย ยานยนต์และเทคโนโลย อ่ืนีๆี
น าเสนอหัวข้อโครงการีวางแผนการจัดท าโครงการด าเน นการเป็นรายบุคคลีหรือกลุ่มตามลักษณะของ
งานให้แล้วเสร จในระยะเวลาท ่ก าหนด 
 

29-4101-2502      โครงการพัฒนาทักษะวิชาชีพ 2                            3 (0-9-0) 
ีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีี (Development of Professional Skill Project 2) 
  วิชาบังคับก่อนีีีว ชาโครงการพัฒนาทักษะว ชาช พ 1 ีีีีีีี                     
สมมรรถนะรายวิชา 
  1. จัดท าส ่งประด ษฐ์หรือนวัตกรรมตามหัวข้อโครงการพัฒนาทักษะว ชาช พ 1 ีีีีีีี                     
  2. จัดท ารายงานโครงการฉบับสมบูรณ์ 
  3. น าเสนอโครงการ 
 4.ีน าเสนอหัวข้อการจัดท าโครงการตามระยะเวลาท ่ก าหนด 
 5.ีปกป้องและรักษาทรัพย์ส นทางปัญญาเก ่ยวกับเทคโนโลย ยานยนต์ 
ค าอธิบายรายวิชา 
 จัดท าโครงการพัฒนาทักษะว ชาช พ ด้านเทคโนโลย ยานยนต์ีและเทคโนโลย อ่ืนีๆีท ่เป็น
ประโยชน์หรือประด ษฐ์อุปกรณ์ทางการศึกษาเพ่ือน ามาใช้ในการประกอบอาช พีหรือพัฒนาการ
ปฏ บัต งานในว ชาช พตามหัวข้อหัวข้อโครงการพัฒนาทักษะว ชาช พ 1 และจัดท ารายงานฉบับสมบูรณ์ 
 

 2.3 วิชาการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ/วิชาการบูรณาการการเรียนรู้ร่วมการท างาน 
29-4101-2601         การวินิจฉัยและการบ ารุงรักษายานยนต์                             3 (0-9-0) 
 ีีีีีีีีีีีี (Automotive Diagnostics and Maintenance) 
  ว ชาบังคับก่อนี(ไม่ม )  
สมรรถนะรายวิชา 
 1.ีปฏ บัต งานเก ่ยวกับการว น จฉัยีและการบ ารุงรักษายานยนต์ในสถานประกอบการ 
 2.ีตรวจสอบและว น จฉัยข้อขัดข้องของยานยนต์ในสถานประกอบการ 
 3.ีว เคราะห์ปัญหาข้อขัดข้องีและบ ารุงรักษายานยนต์ในสถานประกอบการ 
 4.ีประมาณราคาค่าบร การีว น จฉัยและการบ ารุงรักษายานยนต์ในสถานประกอบการ                                 
 5.ีจัดสัมมนาีทบทวนีแลกเปล ่ยนความค ดเห นีและสรุปผลการฝึกอาช พ 
ค าอธิบายรายวิชา 
ีีีีีีีีีีีีปฏ บัต เก ่ยวกับการว เคราะห์สภาพเครื่องยนต์โดยใช้ประสาทสัมผัสีและเครื่องทดสอบ
ปรับปรุงีสภาพเครื่องยนต์ีระบบตรวจจับและแสดงผลในยานยนต์ทดสอบสมรรถนะของเครื่องยนต์
หลังการตรวจซ่อมและพัฒนาแล้วีการบ ารุงรักษาตลอดจนการประมาณราคาค่าบร การ 
 
 
 
 
 
 



 
 

3. หมวดวิชาเลือกเสรี 
29-4100-3001                        การเขียนแบบเพื่อการผลิตชิ้นส่วนยานยนต์                                  3 (2-2-5) 
  (AutomotiveีParts Drawing) 

 ว ชาบังคับก่อนี(ไม่ม )   
 

สมรรถนะรายวิชา 
ีีีีีีีีีีี 1. แสดงความรู้เก ่ยวกับการเข ยนแบบ สังเกตแบบ ด้วยมือและเข ยนด้วยคอมพ วเตอร์ 
ีีีีีีีีีีี 2. ปฏ บัต งาน โดยค านึงถึงประส ทธ ภาพ ประส ทธ ผลและความปลอดภัย 
ีีีีีีีีีีี 3. ออกแบบพัฒนาช ้นส่วน เครื่องแก๊สโซล นและด เซล 
ีีีีีีีีีีี 4. ออกแบบพัฒนาระบบไฟฟ้า ระบบเครื่องล่าง ระบบส่งก าลัง ระบบปรับอากาศ 
 5.ีเข ยนแบบด้วยมือีเข ยนแบบด้วยคอมพ วเตอร์ท ่เก ่ยวข้องกับเทคโนโลย ยานยนต์และงาน
อาช พ 
ค าอธิบายรายวิชา 
ีีีีีีีีีีีีศึกษาและปฏ บัต เก ่ยวกับงานเข ยนแบบเพ่ือการผล ตช ้นส่วนเครื่องยนต์ีและอุปกรณ์ระบบส่ง
ถ่ายก าลังีระบบเบรกีระบบรองรับีระบบบังคับเล ้ยวีระบบไฟฟ้ายานยนต์ีด้วยการสเกตแบบีเข ยน
แบบด้วยมือและเข ยนแบบด้วยคอมพ วเตอร์ีเป็นแบบสั่งงานเพ่ือการผล ตีม ทั้งภาพประกอบและภาพ
แยกช ้นส่วนยานยนต์ 
 

29-4100-3002                        พลศาสตร์ว ศวกรรม 3 (3-0-6) 
  (Engineering Dynamics) 

 ว ชาบังคับก่อนี(ไม่ม )   
 

สมรรถนะรายวิชา 
 1.ีแสดงความรู้เก ่ยวกับหลักการเบื้องต้นของพลศาสตร์การหาความเร วความเร่งของอนุภาค
โมเมนตัมีและแรงกระแทก 
 2. แสดงความรู้เก ่ยวกับการใช้สมการพลังงานในการแก้ปัญหาการเคลื่อนท ่ของวัตถุและ
ช ้นส่วนเครื่องกล 
ค าอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาเก ่ยวกับการเคลื่อนท ่เป็นเส้นตรงในแนวระดับีการเคลื่อนท ่แนวด ่งเนื่องจากแรงดึงดูด
ของโลกีการเข ยนรูปแทนแรงีการเคลื่อนท ่เป็นเส้นโค้งีการเคลื่อนท ่เป็นวงกลมีแรงเฉื่อยีโมเมนต์
เฉื่อยีความีสัมพันธ์ของการเคลื่อนท ่ของจุดต่างีๆีบนวัตถุช ้นเด ยวกันีหลักการของอ นพัลส์และ
โมเมนตัมโมเมนตัมเนื่องจากการเคลื่อนท ่เป็นเส้นตรงีโมเมนตัมเนื่องจากการเคลื่อนท ่เป็นวงกลมีแรง
หน ศูนย์กลางและแรงเข้าหาศูนย์กลางีงานีพลังงานีก าลังงานและการสั่นสะเทือน 
 

29-4100-3003                    การอนุรักษ์พลังงานและส ่งแวดล้อมีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีี              3 (3-0-6) 
  (Energy Conservation and Environment) 

 ว ชาบังคับก่อนี(ไม่ม )   
 

สมรรถนะรายวิชา 
 1.ีแสดงความรู้เก ่ยวกับการท าทรัพยากรธรรมชาต และส ่งแวดล้อมมาแปรรูปเป็นผลผล ตและ
บร การลักษณะการเก ดมลพ ษในงานอุตสาหกรรม 
 2.ีแสดงความรู้เก ่ยวกับการน าพลังงานมาใช้ให้เก ดประโยชน์ในงานอุตสาหกรรม 
 3.ีแสดงความรู้เก ่ยวกับการอนุรักษ์พลังงาน ทรัพยากรธรรมชาต และส ่งแวดล้อม 



 
 

ค าอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาเก ่ยวกับการน าทรัพยากรธรรมชาต และส ่งแวดล้อมมาแปรรูปเป็นผลผล ตและีบร การ
ลักษณะการเก ดมลพ ษในงานอุตสาหกรรมีีการจัดการส ่งแวดล้อมอย่างม ประโยชน์ในงานอุตสาหกรรมีี
การอนุรักษ์พลังงานและการน าพลังงานมาใช้ให้เก ดประโยชน์ในงานอุตสาหกรรมการอนุรักษ์พลังงาน
ทรัพยากรธรรมชาต และส ่งแวดล้อมกฎหมายและมาตรฐานเก ่ยวกับการใช้ผล ตงานและส ่งแวดล้อม 
 

29-4100-3004                        เทคโนโลย ปรับอากาศยานยนต์ 3 (2-3-5) 
  (Engineering Dynamics) 

 ว ชาบังคับก่อนี(ไม่ม )   
 

สมรรถนะรายวิชา 
ีีีีีีีีี 1. แสดงความรู้เทคโนโลย ระบบปรับอากาศยานยนต์ 
 2. ถอดีประกอบช ้นส่วนต่างีๆีของระบบปรับอากาศยานยนต์ตามคู่มือ 
 3. ตรวจสอบและแก้ไขปัญหาข้อขัดข้องของระบบปรับอากาศยานยนต์ตามคู่มือ 
 4. บ ารุงรักษาระบบปรับอากาศยานยนต์ตามคู่มือ 
ค าอธิบายรายวิชา 
ีีีีีีีีีีีีศึกษาและปฏ บัต เก ่ยวกับระบบปรับอากาศยานยนต์ีระบบควบคุมีวัฏจักรระบบปรับอากาศี
แก้ไขปัญหาข้อขัดข้องีีการตรวจซ่อมและออกแบบพัฒนาอุปกรณ์ระบบปรับอากาศยานยนต์ด้วย
หลักการทางว ศวกรรม 
 

29-4100-3005  การควบคุมมลภาวะจากยานยนต์ 3 (2-3-5) 
  (Automotive Pollution Control) 

 ว ชาบังคับก่อนี(ไม่ม )   
 

สมรรถนะรายวิชา 
  1. แสดงความรู้เก ่ยวกับมลภาวะีและว ธ การควบคุมมลภาวะท ่เก ดจากยานยนต์ีี 
 2.ีปฏ บัต งานเก ่ยวกับการออกแบบระบบควบคุมมลภาวะจากยานยนต์ 
 3.ีปฏ บัต การควบคุมมลภาวะท ่เก ดขึ้นจากยานยนต์ทั้งมลภาวะด้านอากาศีมลภาวะด้านไอ

เส ย 
มลภาวะด้านความร้อนี 
 4.ีปฏ บัต งานโดยค านึงถึงประส ทธ ภาพีและความปลอดภัย 
ค าอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาและปฏ บัต เก ่ยวกับการควบคุมมลภาวะท ่เก ดขึ้นจากยานยนต์ีีว ธ การควบคุมมลภาวะ
ท ่เก ดจากยานยนต์ีีทั้งมลภาวะด้านอากาศีมลภาวะด้านเส ยงีีมลภาวะด้านความร้อนีการออกแบบ
ระบบควบคุมมลภาวะจากยานยนต์ด้วยเทคโนโลย สมัยใหม่ด้านการควบคุมมลภาวะท ่ม ใช้อยู่ในปัจจุบัน 
 
 
 
 

 


