
หลกัสตูรวิชาชีพระยะสัน้ 

วิทยาลยัสารพดัช่างส่ีพระยา พ.ศ.2562

วิทยาลยัสารพดัช่างส่ีพระยา

ส านกังานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

กระทรวงศึกษาธิการ



 
  

ค ำน ำ 

ตามที่ ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาได้ปรับปรุงหลักสูตรวิชาชีพระยะส้ัน พุทธศักราช 

2558 และได้ประกาศระเบียบส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ว่าด้วยการจัดการศึกษาและ         

การประเมินการเรียนตามหลักสูตรวิชาชีพระยะส้ัน พ.ศ.2558 ก าหนดให้สถานศึกษาพัฒนาหลักสูตรโดยการ 

มีส่วนร่วมของสถานประกอบการ ผู้ประกอบอาชีพตามหลักสูตร สังคม ชุมชน ที่มีส่วนเก่ียวข้องและค านึงถึง

การที่นักศึกษาจะน าไปใช้ประโยชน์เก่ียวกับการพัฒนาคุณภาพชีวิต การประกอบอาชีพเสริม การเปล่ียน  

อาชีพใหม่ การพัฒนาในอาชีพเดิม การทดสอบมาตรฐานอาชีพ การเข้าทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน การเข้า

ศึกษาต่อในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง และระดับปริญญาตรีสายเทคโนโลยี

หรือสายปฏิบัติการ 

วิทยาลัยสารพัดช่างส่ีพระยา ได้ท าการพัฒนาหลักสูตรวิชาชีพระยะส้ัน มุ่งเน้นสมรรถนะอาชีพ 

จ านวน  89  หลักสูตร ในจ านวนนี้มีในหลักสูตรวิชาชีพระยะส้ัน พุทธศักราช 2558 จ าวน 37 หลักสูตร     

และหลักสูตรวิชาชีพระยะส้ันที่วิทยาลัยฯ พัฒนาข้ึน จ านวน  52 หลักสูตร  เพ่ือเปิดท าการเรียนการสอน

วิชาชีพระยะส้ันให้ตอบสนองกับความต้องการ ของประชาชนทั่วไป ผู้ศึกษาในระบบปกติจบแล้วแต่ยังว่างงาน 

ผู้ที่ต้องการประกอบอาชีพอิสระ ผู้ที่ต้องการมีอาชีพเสริม ผู้ที่ต้องการพัฒนาคุณภาพชีวิต และผู้ที่ต้องการ

ทดสอบคุณวุฒิวิชาชีพ และทดสอบมาตรฐานฝีมือรวมไปถึงผู้ที่ต้องการเทียบโอนหลักสูตรไปยังหลักสูตร

การศึกษาในระดับต่าง ๆ  

 

งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน 
วิทยาลัยสารพัดช่างส่ีพระยา 

 

 

 

 

 

 
 
 



 
  

สำรบัญ 
     หน้ำ 
เรื่อง      
ค ำน ำ      
หลักสูตรวิชำชีพระยะสั้น     
ประเภทวิชำอุตสำหกรรม จ ำนวนชั่วโมง 
สำขำวิชำช่ำงยนต์   
029 – 1101 – 1101   วิชา งานบริการจักรยานยนต์ 12 2 
029 – 1101 – 1301  วิชา งานบริการรถจักรยานยนต์ 4 จังหวะ 75 5 
029 – 1101 – 1302  วิชา งานบริการรถจักรยานยนต์ 2 จังหวะ 75 10 
029 – 1101 – 1303   วิชา ช่างมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้า 75 15 
029 – 1101 – 1501  วิชา ช่างจักรยานยนต์ 150 18 
029 – 1101 – 1502   วิชา ช่างจักรยานยนต์บิ๊กไบค์ 150 24 
029 – 1101 – 1503  วิชา ช่างจักรยานยนต์ระบบหัวฉีด 150 29 
029 – 1101 – 4501   วิชา ช่างไฟฟ้ารถยนต์ 150 33 
029 – 1101 – 6501   วิชา ช่างเคร่ืองล่างรถยนต์ 150 37 
029 – 1101 – 6301   วิชา ระบบเคร่ืองล่างรถยนต์ 75 41 
029 – 1101 – 5301   วิชา ระบบส่งก าลังรถยนต์ 75  
029 – 1101 – 9501  วิชา ช่างซ่อมเคร่ืองปรับอากาศรถยนต์ 150 45 
      
สำขำวิช่ำงช่ำงเชื่อมโลหะ                                                                 
      

029 – 1103 – 1301  วิชา ช่างอะลูมิเนียมประกอบอาคาร 1 75 52 
029 – 1103 – 1302  วิชา ช่างอะลูมิเนียมประกอบอาคาร 2 75 56 
029 – 1103 – 1303  วิชา ช่างอะลูมิเนียมประกอบอาคาร 3 75 60 
029 – 1103 – 1304  วิชา ออกแบบและประมาณราคางานอะลูมิเนียม 1 75 64 
029 – 1103 – 1305  วิชา ออกแบบและประมาณราคางานอะลูมิเนียม 2 75 67 
029 – 1103 – 1306  วิชา ออกแบบและประมาณราคางานอะลูมิเนียม 3 75 70 
029 – 1103 – 1307  วิชา ช่างประกอบหน้าต่างบานกระทุ้งอะลูมิเนียม 75 73 
029 – 1103 – 1308  วิชา ช่างประกอบโครงอะลูมิเนียม 1 75 77 
029 – 1103 – 1309  วิชา ช่างประกอบโครงอะลูมิเนียม 2 75 81 
029 – 1103 – 1310  วิชา ช่างประกอบโครงอะลูมิเนียม 3 75 85 
029 – 1103 – 1201  วิชา ช่างประกอบหน้าต่าง – ประตูมุ้งบานเล่ือนอะลูมิเนียม 30 89 
029 – 1103 – 1202  วิชา ช่างประกอบหน้าต่าง – ประตูมุ้งลวดอะลูมิเนียม 45 93 
      
 

 



 
 
 

     หน้ำ 
        
     จ ำนวนชั่วโมง 
สำขำวิชำช่ำงอิเล็กทรอนิกส์    
029 – 1105 – 1501   วิชา ช่างพ้ืนฐานอิเล็กทรอนิกส์ 150 98 
029 – 1105 – 1502   วิชา ช่างประกอบวงจรอิเล็กทรอนิกส์พ้ืนฐาน 150 101 
029 – 1105 – 1503   วิชา ช่างประกอบวงจรอิเล็กทรอนิกส์บนพ้ืนผิว 1 150 104 
      
สำขำวิช่ำงเครื่องท ำควำมเย็น     
029 – 1108 – 1301   วิชา งานติดตั้งเคร่ืองปรับอากาศ 75 108 
029 – 1108 – 1302   วิชา งานซ่อมและบ ารุงรักษาเคร่ืองปรับอากาศ 75 113 
      
ประเภทวิชำพำณิชยกรรม   
สำขำวิชำคอมพิวเตอร์  
029 – 1204 – 1302   วิชา พิมพ์ดีดคอมพิวเตอร์อังกฤษ 75 119 
029 – 1204 – 1303   วิชา พิมพ์ดีดคอมพิวเตอร์ไทย 75 122 
029 – 1204 – 1501   วิชา พิมพ์ดีด – คอมพิวเตอร์ 150 125 
      
สำขำวิชำบัญชี      
029 – 1201 – 1301   วิชา การบัญชีธุรกิจบริการ 75 129 
029 – 1201 – 1302   วิชา การบัญชีซ้ือขายสินค้าธุรกิจเจ้าของคนเดียว 75 132 
029 – 1204 – 1301   วิชา การใช้โปรแกรมส าเร็จรูปเพ่ืองานบัญชี 75 135 
      
ประเภทวิชำศิลปกรรมศำสตร์   
สำขำวิชำหัตถกรรม  
029 – 1303 – 7501  วิชา งานไม้เพ่ือการตกแต่ง 150 139 
      
สำขำวิชำวิจิตรศิลป์      
029 – 1301 – 1501   วิชา พ้ืนฐานการวาดเขียน 150 142 
029 – 1301 – 1502   วิชา การเขียนภาพไทย 150 145 
029 – 1301 – 1205  วิชา วาดเขียนเบื้องต้น 60  
      
 

 

 

 



 
 
     หน้ำ 
      
     จ ำนวนชั่วโมง 
สำขำวิชำกำรถ่ำยภำพและวีดีทัศน์   
029 – 1304 – 1301   วิชา งานถ่ายภาพด้วยกล้องดิจิตอล 75 148 
029 – 1304 – 1501   วิชา งานถ่ายภาพดิจิตอล 150 150 
      
ประเภทวิชำคหกรรม   
สำขำวิชำคหกรรมศำสตร์ทั่วไป  
029 – 1403 – 1301    วิชา แต่งหน้าพื้นฐาน และโอกาสพิเศษ 75 154 
029 – 1403 – 1302    วิชา ซอยผม – ดัดผม 75 157 
029 – 1403 – 1303    วิชา ยืดผม 75 160 
029 – 1403 – 1304    วิชา ซอยผม – ดัดผมฟรีสไตล์ 75 162 
029 – 1403 – 1305    วิชา เกล้าผม – ถักเปีย 75 165 
029 – 1403 – 1306    วิชา เปล่ียนสีผม 75 168 
      
สำขำวิชำอำหำรและโภชนำกำร    
029 – 1402 – 4101   วิชา ไส้อ่ัว 6 172 
029 – 1402 – 4102   วิชา ขนมไทย (ขนมอาลัวดอกกุหลาบ, ขนมทองเอกดอกกุหลาบ) 16 175 
029 – 1402 – 1201   วิชา แต่งหน้าเค้ก 60 178 
029 – 1402 – 4304   วิชา เคร่ืองดื่มกาแฟ 75 181 
029 – 1402 – 1501    วิชา ขนมอบ 1 150 183 
      
ภำคผนวก      
รายวิชาที่เปิดสอนในรุ่น 191 – 194 ปีการศึกษา 2562 (ที่มีในหลักสูตรวิชาชีพระยะส้ัน 2558) 
ค าส่ัง แต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรวิชาชีพระยะส้ัน ปีการศึกษา 2562 
ประกาศวิทยาลัยสารพัดช่างส่ีพระยา เร่ือง ให้ใช้หลักสูตรวิชาชีพระยะส้ัน ของวิทยาลัยสารพัดช่างส่ีพระยา พ.ศ.2562 
 
 

  

 

 

 

 

 



 

สาขาวิชาช่างยนต ์

1 หลักสตูรวิชาชีพระยะสั้น วิทยาลยัสารพดัช่างสี่พระยา พุทธศักราช 2562 

 

หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น  
วิทยาลัยสารพัดช่างสีพ่ระยา  พุทธศักราช 2562  

 

ประเภทวิชาอุตสาหกรรม สาขาวิชาช่างยนต ์
ล าดับ รหัสหลักสูตร ชื่อหลักสูตร จ านวนชั่วโมง 

1 029 – 1101 – 1101 งานบริการจักรยานยนต์ 12 
2 029 – 1101 – 1301  งานบริการรถจักรยานยนต์ 4 จังหวะ 75 
3 029 – 1101 – 1302 งานบริการรถจักรยานยนต์ 2 จังหวะ 75 
4 029 – 1101 – 1303  ช่างมอเตอร์ไซคไ์ฟฟ้า 75 
5 029 – 1101 – 1501  ช่างจักรยานยนต์ 150 
6 029 – 1101 – 1502  ช่างจักรยานยนต์บิ๊กไบค์ 150 
7 029 – 1101 – 1503 ช่างจักรยานยนต์ระบบหัวฉีด 150 
8 029 – 1101 – 4501  ช่างไฟฟ้ารถยนต์ 150 
9 029 – 1101 – 6501  ช่างเครื่องล่างรถยนต์ 150 
10 029 – 1101 – 6301  ระบบเครื่องล่างรถยนต์ 75 
11 029 – 1101 – 5301  ระบบส่งก าลังรถยนต์ 75 
12 029 – 1101 – 9501 ช่างซ่อมเครื่องปรับอากาศรถยนต์ 150 

รวม   12   หลักสูตร 
 

 

 
  



 

สาขาวิชาช่างยนต ์

2 หลักสตูรวิชาชีพระยะสั้น วิทยาลยัสารพดัช่างสี่พระยา พุทธศักราช 2562 

 

 

 

หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น 
 

สถานศึกษา วิทยาลัยสารพัดช่างสี่พระยา                               จังหวัด กรุงเทพมหานคร 
ประเภทวิชา  ช่างอุตสาหกรรม         สาขาวิชา  ช่างยนต์        กลุ่มวิชางาน  บริการจักรยานยนต์ 

รหัสหลักสูตร 
029 – 1101 -1101 

ชื่อหลักสูตร งานบริการจักรยานยนต์ 
(ชื่อภาษาอังกฤษ)    Motorcycle Service  technician 

เวลา 12 ชั่วโมง 
 

สมรรถนะของหลักสูตร 
1. แสดงความรู้พื้นฐานการตรวจบริการจักรยานยนต์ก่อนเดินทางได้ถูกต้อง 
2. ตรวจบริการระบบต่าง ๆ ของจักรยานยนต์ได้ถูกต้องตามคู่มือ 
ค าอธิบายของหลักสูตร 
           ศึกษาและปฏิบัติการเกี่ยวกับพ้ืนฐานช่างบริการจักรยานยนต์ กฎความปลอดภัย การใช้เครื่องมือ 
ส่วนประกอบการท างานการบริการตรวจบริการระบบต่างๆของรถจักรยานยนต์ก่อนเดินทางได้ตามคู่มือ  
รายการสอนและฝึกปฏิบัติ 

หน่วยที่ ชื่อหน่วย – หัวข้อการฝึก 
เวลา 

(ชั่วโมง) 
1 พ้ืนฐานงานบริการจักรยานยนต์ 

- พ้ืนฐานช่าง ตามกฎความปลอดภัย  
- ส่วนประกอบและการท างานของชิ้นส่วนในระบบต่าง ๆ 
- การให้บริการที่ดี 

3 

2 บริการและตรวจเช็คชิ้นส่วนของของระบบต่าง ๆ ในรถจักรยานยนต์ 
- การปฏิบัติตามคู่มือการใช้รถ 
- ระบบตัวถัง และรับน้ าหนัก  
- ระบบเครื่องยนต์ และส่งก าลัง 
- ระบบไฟฟ้า  
- อุปกรณ์อ านวยความสะดวก 

9 

รวม 12 
รูปแบบ เทคนิคการจัดการศกึษา 

1 บรรยาย  
2 ศึกษาด้วยตนเอง  
3 แบบสาธิต  
4. ปฏิบัติงานจริง  

สื่อ  เครื่องมือ วัสดุ  อุปกรณ์                                                                                                              
ที ่ รายการ 
1 สื่อการสอนด้วยระบบคอมพิวเตอร์  



 

สาขาวิชาช่างยนต ์

3 หลักสตูรวิชาชีพระยะสั้น วิทยาลยัสารพดัช่างสี่พระยา พุทธศักราช 2562 

 

 

2 เอกสารช่วยสอน ใบงาน 
3 คู่มือซ่อมจักรยานยนต์ รุ่นที่ใช้ฝึก อย่างละ สองเล่ม 
4 รถจักรยานยนต์แบบ CVT  2 คัน 
5 รถจักรยานยนต์ผู้หญิงแบบโซ่  2  คัน 
6 รถจักรยานยนต์ผู้ชาย  2 คัน 
7 เครื่องมือบริการจักยานยนต์ 4 ชุด 
8 ตัวชาร์ทแบต จักรยานยนต์  4  ตัว 
9 ถาดล้างอุปกรณ์ 12  ถาด 
10 ถาดรองถ่ายน้ ามันเครื่อง  6  ถาด 

เอกสารอ้างอิง/เอกสารประกอบการศึกษา/แหล่งเรียนรู้ 
ที ่ รายการ 
1 เอกสารอ้างอิง 

- เอกสารช่วยสอน หนังสือ ต ารา คู่มือการใช้รถ 
- เอกสารออนไลน์ 

2 เอกสารประกอบการศึกษา 
-  คู่มือการใช้รถ 
-  ใบความรู้ – ใบงาน 
-  ใบงาน 
-  ใบปฏิบัติงาน 

3 แหล่งเรียนรู้อ่ืน 
- เว็บไซต์ฮอนด้า และยูทูป 

แนวทางการประเมิน 
ที ่ รายการสมรรถนะท่ีประเมิน วิธีการ 

และเครื่องมือประเมิน 
คะแนน

เต็ม 
เกณฑ์การ

ผ่าน 
1 พ้ืนฐานงานบริการจักรยานยนต์ แบบทดสอบ 20 50 % 
2 บริการและบ ารุงรักษารถจักรยานยนต์ได้

ถูกต้องปลอดภัยตามคู่มือ 
แบบสังเกตการณ์ 

 
80 50 % 

รวม 100 50 
พื้นความรู้และคุณสมบัติของนักศึกษา 
1 บุคคลที่มีอายุ 15 ปีขึ้นไป 
2 มีความสามารถสื่อสารภาษาไทย หรืออังกฤษ ได้ 
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คุณสมบัติของผู้สอน  
1 ครู ตาม พรบ. ครู และบุคลากรทางการศึกษา 
2 ผู้ประกอบอาชีพที่มีความสามารถซ่อมรถจักยานยนต์ได้ตามคู่มือและแนวทางปรัชญาของหลักเศรษฐกิจ

พอเพียง 
3 ผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความสามารตรงตามสมรรถนะของหลักสูตร 

 

คณะกรรมการพัฒนาหลักสูตร 
 

1. นางสุกัญญา แย้มยิ้ม ครูช านาญการพิเศษ 
รองผู้อ านวยการฝ่ายวิชาการ  

2. นายชาลี วงศ์สอนธรรม หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน  
3. นายบุญช่วย บัวคลี่ หัวหน้าแผนกวิชาช่างยนต์  
4. นายนพดล นภวรรณ ครูผู้สอน  
5. นายกฤษดา โฉมศรี ครูผู้สอน  
6. นายพรศักดิ์ ยอดไกร ผู้เชี่ยวชาญด้านอาชีพ  
7. นายอนุสรณ์   จิตรารักสกุล ผู้ทรงคุณวุฒิช่างจักรยานยนต์ ครูช านาญการพิเศษ  

วิทยาลัยสารพัดช่างธนบุรี  
8. นายเกรียงศักดิ์  ค าอ้าย ผู้แทนสถานประกอบการ บริษทัฮอนด้า เอ็มซี เรสซิ่ง จ ากัด 
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หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น 
สถานศึกษา วิทยาลัยสารพัดช่างสี่พระยา                           จังหวัด กรุงเทพมหานคร 
ประเภทวิชา อุตสาหกรรม       สาขาวิชา ช่างยนต์               กลุ่มวิชา/กลุ่มงาน จักรยานยนต์ 

 

รหัสหลักสูตร 
029 – 1101 – 1301   

 

ชื่อหลักสูตร งานบริการรถจักรยานยนต์ 4 จังหวะ 
(ภาษาอังกฤษ) 4 Stroke Motorcycle Service 

 

เวลา 75 ชั่วโมง 

 

สมรรถนะของหลักสูตร 
 

1. แสดงความรู้เกี่ยวกับการท างานของเครื่องยนต์และระบบต่างๆของรถจักรยานยนต์  
2. เลือก เตรียม ใช้และบ ารุงรักษาเครื่องมือเครื่องจักรและวัสดุอุปกรณ์ซ่อมรถจักรยานยนต์ 
3. ถอด – ประกอบและตรวจสภาพและบริการชิ้นส่วนต่างๆของรถจักรยานยนต์ตามคู่มือก าหนด   

ค าอธิบายของหลักสูตร 
          ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับความปลอดภัย การใช้เครื่องมือในงานซ่อม ระบบเครื่องยนต์ ระบบจุดระเบิด         
ระบบเชื้อเพลิง ระบบหล่อลื่น ระบายความร้อน ระบบส่งก าลัง ระบบรองรับน้ าหนัก ระบบห้ามล้อ ตรวจสภาพ ซ่อม
เครื่องยนต์ บริการชิ้นส่วนต่างๆของรถจักรยานยนต์ทุกระบบ และการประมาณราคาค่าบริการ   

รายการสอนและฝึกปฏิบัติ 

หน่วยที่ ชื่อหน่วย – หัวข้อการฝึก 
เวลา 

(ชั่วโมง) 
1. งานระบบเครื่องยนต์ และเครื่องมือช่างรถจักรยานยนต์ 15 
 1.1 ความปลอดภัยในการท างาน  
 1.2 เครื่องยนต์ 4 จังหวะ  

2. งานระบบส่งก าลัง ระบบหล่อลื่น และระบบระบายความร้อนรถจักรยานยนต์  15 
 2.1 ระบบหล่อลื่นเครื่องยนต์ 4 จังหวะ  
 2.2 ระบบระบายความร้อนเครื่องยนต์ด้วยน้ า  
 2.3 ระบบส่งก าลังแบบเฟืองเกียร์และโซ่  
 2.4 ระบบส่งก าลังแบบสายพาน CVT  

3. งานระบบไฟฟ้ารถจักรยานยนต์  15 
 3.1 ระบบจุดระเบิด  
 3.2 ระบบไฟฟ้าแสงสว่าง และสัญญาณ  
 3.3 ระบบไฟชาร์จแบตเตอรี่  
 3.4 เรือนไมล์  

4. งานระบบน้ ามันเชื้อเพลิงรถจักรยานยนต์  15 
 4.1 แบบหัวฉีดอิเล็กทรอนิกส์  
 4.2 ถังน้ ามันเชื้อเพลิงและมาตรวัด  
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 4.4 ก๊อกน้ ามันเชื้อเพลิง  
5. งานระบบโครงรถรถจักรยานยนต์ 15 
 5.1 ระบบเบรกแบบดรัมเบรก  
 5.2 ระบบเบรกแบบดิสค์เบรก  
 5.3 ระบบรองรับน้ าหนักด้านหน้า  
 5.4 ระบบรองรับน้ าหนักด้านหลัง  
 5.5 ล้อและยางรถจักรยานยนต์  
 5.6 แฮนด์บังคับเลี้ยวและลูกปืนคอรถจักรยานยนต์  
 5.7 มาตรวัดความเร็วและระยะทาง  
 5.8 ชุดสีรถจักรยานยนต์  
 5.9 การคิดราคาค่างานซ่อมและบริการ  
 5.10 กฎหมายและจรรยาบรรณในการประกอบอาชีพ  

 รวม   5   หน่วย 75 
 

รูปแบบ เทคนิคการจัดการศกึษา 
1. การจัดการเรียนรู้แบบบรรยาย (Lecture Method) 
2. การจัดการเรียนรู้แบบสาธิต (Demonstration Method) 
3. การจัดการเรียนรู้แบบกรณีศึกษา ( Case  Study)  
4. การจัดการเรียนรู้แบบศึกษาด้วยตนเอง (Self-Study Method)  
5. การจัดการเรียนรู้แบบแก้ปัญหา (Problem-Solving Method)  
6. การศึกษาดูงานนอกสถานที่ ( Field Trip) 

สื่อ เครื่องมือ วัสดุ อุปกรณ์  

ที ่ รายการ จ านวน หน่วย 
1. รถจักรยานยนต์แบบเครื่องยนต์ 4 จังหวะ 100 – 150 cc. ขับเคลื่อนด้วย

เฟืองเกียร์และโซ่  
5 คัน 

2 รถจักรยานยนต์แบบเครื่องยนต์ 4 จังหวะ 100 – 150 cc. ขับเคลื่อนด้วย
สายพาน CVT 

5 คัน 

3. เครื่องยนต์รถจักรยานยนต์แบบ 4 จังหวะ 5 เครื่อง 
4. ปั้มลมขนาดความจุถังลม 150 ลิตร พร้อมอุปกรณ์ส่วนควบ 1 ชุด 
5. เครื่องมือพื้นฐานช่างจักรยานยนต์  5 ชุด 
6. เครื่องมือพิเศษงานซ่อมจักรยานยนต์  5 ชุด 
7. ชุดเครื่องมือวัดละเอียดงานกล  5 ชุด 
8. ชุดเครื่องมือวัดไฟฟ้ายานยนต์ 5 ชุด 
9. เครื่องชาร์จแบตเตอรี่รถจักรยานยนต์  1 เครื่อง 
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10. ลิฟต์ยกรถจักรยานยนต์ 2 เครื่อง 
เอกสารอ้างอิง/เอกสารประกอบการศึกษา/แหล่งเรียนรู้  

ที ่ รายการ 
1. เอกสารอ้างอิง 
 1.1 คู่มือซ่อมรถจักรยานยนต์ของบริษัทผู้ผลิต  
 1.2 คู่มืออบรมช่างประจ าศูนย์บริการรถจักรยานยนต์ของบริษัทผู้ผลิต  

2. เอกสารประกอบการศึกษา 
 2.1 ใบความรู้วิชางานซ่อมบ ารุงรถจักรยานยนต์  
 2.2 ใบงานวิชางานซ่อมบ ารุงรถจักรยานยนต์  

3. แหล่งเรียนรู้ 

 3.1 สื่ออินเตอร์เน็ตออนไลน์  

 3.2 สถานประกอบการรถจักรยานยนต์ 
แนวทางการประเมิน 

ที ่ รายการสมรรถนะท่ีประเมิน 
วิธีการ 

และเครื่องมือประเมิน 
คะแนนเต็ม 

เกณฑ์การ
ผ่าน 

1. ความปลอดภัยในการท างาน แบบประเมินผลการปฏิบัติงาน 5 100 % 
2. การใช้เครื่องมือช่างจักรยานยนต ์ แบบประเมินผลการปฏิบัติงาน 5 100 % 
3. การถอดประกอบและตรวจซ่อม

เครื่องยนต์ 4 จังหวะ 
แบบประเมินผลการปฏิบัติงาน 5 100 % 

4. การถอดประกอบและตรวจซ่อมระบบ
หล่อลื่นเครื่องยนต์ 4 จังหวะ 

แบบประเมินผลการปฏิบัติงาน 5 100 % 

6. การถอดประกอบและตรวจซ่อมระบบ
ระบายความร้อนเครื่องยนต์ด้วยน้ า 

แบบประเมินผลการปฏิบัติงาน 5 100 % 

7. การถอดประกอบและตรวจซ่อมระบบ
ส่งก าลัง 

แบบประเมินผลการปฏิบัติงาน 5 100 % 

8. การตรวจซ่อมระบบจุดระเบิด แบบประเมินผลการปฏิบัติงาน 10 100 % 

9. การตรวจซ่อมระบบไฟฟ้าแสงสว่าง 
และสัญญาณ 

แบบประเมินผลการปฏิบัติงาน 5 100 % 

10. การตรวจซ่อมระบบไฟชาร์จแบตเตอรี่ แบบประเมินผลการปฏิบัติงาน 5 100 % 

11. การถอดประกอบและตรวจซ่อมไมล์ แบบประเมินผลการปฏิบัติงาน 5 100 % 

12. การถอดประกอบและตรวจซ่อม
คาร์บูเรเตอร์ 

แบบประเมินผลการปฏิบัติงาน 5 100 % 

13. การถอดประกอบและตรวจซ่อม 
ถังน้ ามันเชื้อเพลิงและมาตรวัด 

แบบประเมินผลการปฏิบัติงาน 5 100 % 



 

สาขาวิชาช่างยนต ์

8 หลักสตูรวิชาชีพระยะสั้น วิทยาลยัสารพดัช่างสี่พระยา พุทธศักราช 2562 

 

14.  การถอดประกอบและตรวจซ่อม 
ก็อกน้ ามันเชื้อเพลิง 

แบบประเมินผลการปฏิบัติงาน 5 100 % 

15.  การถอดประกอบและตรวจซ่อม 
ระบบเบรกแบบดรัมเบรก 

แบบประเมินผลการปฏิบัติงาน 5 100 % 

16.  การถอดประกอบและตรวจซ่อม 
ระบบเบรกแบบดิสค์เบรก 

แบบประเมินผลการปฏิบัติงาน 5 100 % 

17.  การถอดประกอบและตรวจซ่อมระบบ
รองรับน้ าหนักด้านหน้า 

แบบประเมินผลการปฏิบัติงาน 5 100 % 

18.  การถอดประกอบและตรวจซ่อมระบบ
รองรับน้ าหนักด้านหลัง 

แบบประเมินผลการปฏิบัติงาน 5 100 % 

19.  การถอดประกอบและตรวจซ่อมชุด
อุปกรณ์ล้อและยางรถจักรยานยนต์ 

แบบประเมินผลการปฏิบัติงาน 5 100 % 

20.  การถอดประกอบและตรวจซ่อมแฮนด์
บังคับเลี้ยวและลูกปืนคอ
รถจักรยานยนต์ 

แบบประเมินผลการปฏิบัติงาน 5 100 % 

21.  การถอดประกอบและตรวจซ่อมมาตร
วัดความเร็วและระยะทาง 

แบบประเมินผลการปฏิบัติงาน 

5 
100 % 

22.  การถอดประกอบและตรวจซ่อม 
ชุดสีรถจักรยานยนต์ 

แบบประเมินผลการปฏิบัติงาน 

5 
100 % 

23.  การคิดราคาค่างานซ่อมและบริการ แบบทดสอบความรู้ 5 100 % 

24.  ความรู้ความเข้าใจกฎหมายและ
จรรยาบรรณในการประกอบอาชีพ แบบทดสอบความรู้ 5 

100 % 

รวม 100  
พื้นฐานความรู้และคุณสมบัติของนักศึกษา 

1. อายุไม่ต่ ากว่า 15 ปี 
2. ไม่จ ากัดวุฒิการศึกษา และไม่จ ากัดเพศ 
3. มีความรู้อ่านออกเขียนได้ 

 

คุณสมบัติของผู้สอน 
1. ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีในสาขาท่ีเกี่ยวข้อง 
2. มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู 
3. ผ่านการฝึกอบรมด้านรถจักรยานยนต์จากบริษัทผู้ผลิต 
4. มีความรู้ทักษะงานซ่อมบ ารุงรถจักรยานยนต์  
5. มีความเข้าใจงานบริการรถจักรยานยนต์ 
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คณะกรรมการพัฒนาหลักสูตร 
1. นางสุกัญญา แย้มยิ้ม ครูช านาญการพิเศษ  ท าหน้าที่ 

รองผู้อ านวยการฝ่ายวิชาการ  
2. นางสาวเพ็ญพร เสรีกุล หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน  

3. นายบุญช่วย บัวคลี่ หัวหน้าแผนกวิชาช่างยนต์  

4. นายนพดล นภวรรณ ครูผู้สอน  

5. นายกฤษดา โฉมศรี ครูผู้สอน  

6. นายพรศักดิ์ ยอดไกร ผู้เชี่ยวชาญด้านอาชีพ  
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หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น 
สถานศึกษา วิทยาลัยสารพัดช่างสี่พระยา                        จังหวัด กรุงเทพมหานคร 
ประเภทวิชา อุตสาหกรรม       สาขาวิชา ช่างยนต์           กลุ่มวิชา/กลุ่มงาน จักรยานยนต์ 

รหัสหลักสูตร 
029 – 1101 – 1302  

 

ชื่อหลักสูตร งานบริการรถจักรยานยนต์ 2 จังหวะ 
(ภาษาอังกฤษ) 2 Stroke Motorcycle Service 

เวลา 75 ชั่วโมง 

 

สมรรถนะของหลักสูตร 
 

1. แสดงความรู้เกี่ยวกับการท างานของเครื่องยนต์และระบบต่างๆของรถจักรยานยนต์  
2. เลือก เตรียม ใช้และบ ารุงรักษาเครื่องมือเครื่องจักรและวัสดุอุปกรณ์ซ่อมรถจักรยานยนต์ 
3. ถอด – ประกอบและตรวจสภาพและบริการชิ้นส่วนต่างๆของรถจักรยานยนต์ตามคู่มือก าหนด   

ค าอธิบายของหลักสูตร 
          ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับความปลอดภัย การใช้เครื่องมือในงานซ่อม ระบบเครื่องยนต์ ระบบจุดระเบิด   ระบบ
เชื้อเพลิง ระบบหล่อลื่น ระบายความร้อน ระบบส่งก าลัง ระบบรองรับน้ าหนัก ระบบห้ามล้อ ตรวจสภาพ     
ซ่อมเครื่องยนต์ บริการชิ้นส่วนต่างๆของรถจักรยานยนต์ทุกระบบ และการประมาณราคาค่าบริการ   

รายการสอนและฝึกปฏิบัติ 

หน่วยที่ ชื่อหน่วย – หัวข้อการฝึก 
เวลา 

(ชั่วโมง) 
1. งานระบบเครื่องยนต์ และเครื่องมือช่างรถจักรยานยนต์ 15 
 1.1 ความปลอดภัยในการท างาน  
 1.2 เครื่องมือช่างจักรยานยนต ์  
 1.3 เครื่องยนต์ 2 จังหวะ  

2. งานระบบส่งก าลัง ระบบหล่อลื่น และระบบระบายความร้อนรถจักรยานยนต์  15 
 2.1 ระบบหล่อลื่นเครื่องยนต์ 2 จังหวะ  
 2.2 ระบบระบายความร้อนเครื่องยนต์ด้วยน้ า  
 2.3 ระบบส่งก าลังแบบเฟืองเกียร์และโซ่  

3. งานระบบไฟฟ้ารถจักรยานยนต์  15 
 3.1 ระบบจุดระเบิด  
 3.2 ระบบไฟฟ้าแสงสว่าง และสัญญาณ  
 3.3 ระบบไฟชาร์จแบตเตอรี่  
 3.4 เรือนไมล์  

4. งานระบบน้ ามันเชื้อเพลิงรถจักรยานยนต์  15 
 4.1 แบบคาร์บูเรเตอร์  



 

สาขาวิชาช่างยนต ์

11 หลักสตูรวิชาชีพระยะสั้น วิทยาลยัสารพดัช่างสี่พระยา พุทธศักราช 2562 

 

 4.2 ถังน้ ามันเชื้อเพลิงและมาตรวัด  
 4.4 ก็อกน้ ามันเชื้อเพลิง  

5. งานระบบโครงรถรถจักรยานยนต์ 15 
 5.1 ระบบเบรกแบบดรัมเบรก  
 5.2 ระบบเบรกแบบดิสค์เบรก  
 5.3 ระบบรองรับน้ าหนักด้านหน้า  
 5.4 ระบบรองรับน้ าหนักด้านหลัง  
 5.5 ล้อและยางรถจักรยานยนต์  
 5.6 แฮนด์บังคับเลี้ยวและลูกปืนคอรถจักรยานยนต์  
 5.7 มาตรวัดความเร็วและระยะทาง  
 5.8 ชุดสีรถจักรยานยนต์  
 5.9 การคิดราคาค่างานซ่อมและบริการ  
 5.10 กฎหมายและจรรยาบรรณในการประกอบอาชีพ  

 รวม   5   หน่วย 75 
 

รูปแบบ เทคนิคการจัดการศกึษา 
1. การจัดการเรียนรู้แบบบรรยาย (Lecture Method) 
2. การจัดการเรียนรู้แบบสาธิต (Demonstration Method) 
3. การจัดการเรียนรู้แบบกรณีศึกษา ( Case  Study)  
4. การจัดการเรียนรู้แบบศึกษาด้วยตนเอง (Self-Study Method)  
5. การจัดการเรียนรู้แบบแก้ปัญหา (Problem-Solving Method)  
6. การศึกษาดูงานนอกสถานที่ ( Field Trip) 

สื่อ เครื่องมือ วัสดุ อุปกรณ์  

ที ่ รายการ จ านวน หน่วย 

1. รถจักรยานยนต์แบบเครื่องยนต์ 2 จังหวะ 100 – 150 cc. ขับเคลื่อนด้วย
เฟืองเกียร์และโซ่  

5 คัน 

2. เครื่องยนต์รถจักรยานยนต์แบบ 2 จังหวะ 5 เครื่อง 
3. ปั้มลมขนาดความจุถังลม 150 ลิตร พร้อมอุปกรณ์ส่วนควบ 1 ชุด 
4. เครื่องมือพื้นฐานช่างจักรยานยนต์  5 ชุด 
5. เครื่องมือพิเศษงานซ่อมจักรยานยนต์  5 ชุด 
6. ชุดเครื่องมือวัดละเอียดงานกล  5 ชุด 
7. ชุดเครื่องมือวัดไฟฟ้ายานยนต์ 5 ชุด 
8. เครื่องชาร์จแบตเตอรี่รถจักรยานยนต์  1 เครื่อง 
9. ลิฟต์ยกรถจักรยานยนต์ 2 เครื่อง 
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เอกสารอ้างอิง/เอกสารประกอบการศึกษา/แหล่งเรียนรู้  

ที ่ รายการ 
1. เอกสารอ้างอิง 
 1.1 คู่มือซ่อมรถจักรยานยนต์ของบริษัทผู้ผลิต  
 1.2 คู่มืออบรมช่างประจ าศูนย์บริการรถจักรยานยนต์ของบริษัทผู้ผลิต  

2. เอกสารประกอบการศึกษา 
 2.1 ใบความรู้วิชางานซ่อมบ ารุงรถจักรยานยนต์  
 2.2 ใบงานวิชางานซ่อมบ ารุงรถจักรยานยนต์  

3. แหล่งเรียนรู้ 

 3.1 สื่ออินเตอร์เน็ตออนไลน์  

 3.2 สถานประกอบการรถจักรยานยนต์ 
แนวทางการประเมิน 

ที ่ รายการสมรรถนะท่ีประเมิน 
วิธีการ 

และเครื่องมือประเมิน 
คะแนนเต็ม เกณฑ์การผ่าน 

1. ความปลอดภัยในการท างาน แบบประเมินผลการปฏิบัติงาน 5 100 % 
2. การใช้เครื่องมือช่างจักรยานยนต ์ แบบประเมินผลการปฏิบัติงาน 5 100 % 
3. การถอดประกอบและตรวจ

ซ่อมเครื่องยนต์ 2 จังหวะ 
แบบประเมินผลการปฏิบัติงาน 5 100 % 

4. การถอดประกอบและตรวจ
ซ่อมระบบหล่อลื่นเครื่องยนต์ 
2 จังหวะ 

แบบประเมินผลการปฏิบัติงาน 5 100 % 

6. การถอดประกอบและตรวจ
ซ่อมระบบระบายความร้อน
เครื่องยนต์ด้วยน้ า 

แบบประเมินผลการปฏิบัติงาน 5 100 % 

7. การถอดประกอบและตรวจ
ซ่อมระบบส่งก าลังแบบเฟือง
เกียร์และโซ่ 

แบบประเมินผลการปฏิบัติงาน 5 100 % 

8. การตรวจซ่อมระบบจุดระเบิด แบบประเมินผลการปฏิบัติงาน 10 100 % 

9. การตรวจซ่อมระบบไฟฟ้าแสง
สว่าง และสัญญาณ 

แบบประเมินผลการปฏิบัติงาน 5 100 % 

10. การตรวจซ่อมระบบไฟชาร์จ
แบตเตอรี่ 

แบบประเมินผลการปฏิบัติงาน 5 100 % 
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11. การถอดประกอบและตรวจ
ซ่อมไมล์ 

แบบประเมินผลการปฏิบัติงาน 5 100 % 

12. การถอดประกอบและตรวจ
ซ่อมคาร์บูเรเตอร์ 

แบบประเมินผลการปฏิบัติงาน 5 100 % 

13. การถอดประกอบและตรวจ
ซ่อมถังน้ ามันเชื้อเพลิงและ
มาตรวัด 

แบบประเมินผลการปฏิบัติงาน 5 100 % 

14. การถอดประกอบและตรวจ
ซ่อมก็อกน้ ามันเชื้อเพลิง 

แบบประเมินผลการปฏิบัติงาน 5 100 % 

15. การถอดประกอบและตรวจ
ซ่อมระบบเบรกแบบดรัมเบรก 

แบบประเมินผลการปฏิบัติงาน 5 100 % 

16. การถอดประกอบและตรวจ
ซ่อมระบบเบรกแบบดิสค์เบรก 

แบบประเมินผลการปฏิบัติงาน 5 100 % 

17. การถอดประกอบและตรวจ
ซ่อมระบบรองรับน้ าหนัก
ด้านหน้า 

แบบประเมินผลการปฏิบัติงาน 5 100 % 

18. การถอดประกอบและตรวจ
ซ่อมระบบรองรับน้ าหนัก
ด้านหลัง 

แบบประเมินผลการปฏิบัติงาน 5 100 % 

19. การถอดประกอบและตรวจ
ซ่อมชุดอุปกรณ์ล้อและยาง
รถจักรยานยนต์ 

แบบประเมินผลการปฏิบัติงาน 5 100 % 

20. การถอดประกอบและตรวจ
ซ่อมแฮนด์บังคับเลี้ยวและ
ลูกปืนคอรถจักรยานยนต์ 

แบบประเมินผลการปฏิบัติงาน 5 100 % 

21. การถอดประกอบและตรวจ
ซ่อมมาตรวัดความเร็วและ
ระยะทาง 

แบบประเมินผลการปฏิบัติงาน 5 100 % 

22. การถอดประกอบและตรวจ
ซ่อมชุดสีรถจักรยานยนต์ 

แบบประเมินผลการปฏิบัติงาน 5 100 % 

23. การคิดราคาค่างานซ่อมและ
บริการ 

แบบทดสอบความรู้ 5 100 % 
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24. ความรู้ความเข้าใจกฎหมาย
และจรรยาบรรณในการ
ประกอบอาชีพ 

แบบทดสอบความรู้ 5 100 % 

รวม 100  
พื้นฐานความรู้และคุณสมบัติของนักศึกษา 
 

1. อายุไม่ต่ ากว่า 15 ปี 
2. ไม่จ ากัดวุฒิการศึกษา และไม่จ ากัดเพศ 
3. มีความรู้อ่านออกเขียนได้ 

 
 

คุณสมบัติของผู้สอน 
1. ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีในสาขาท่ีเกี่ยวข้อง 
2. มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู 
3. ผ่านการฝึกอบรมด้านรถจักรยานยนต์จากบริษัทผู้ผลิต 
4. มีความรู้ทักษะงานซ่อมบ ารุงรถจักรยานยนต์  
5. มีความเข้าใจงานบริการรถจักรยานยนต์ 

คณะกรรมการพัฒนาหลักสูตร 
1. นางสุกญัญา แย้มยิ้ม ครูช านาญการพิเศษ  ท าหน้าที่  

รองผู้อ านวยการฝ่ายวิชาการ  

2. นายชาล ี วงศ์สอน

ธรรม 

หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน  

3. นายบุญช่วย บัวคลี่ หัวหน้าแผนกวิชาช่างยนต์  

4. นายนพดล นภวรรณ ครูผู้สอน  

5. นายกฤษดา โฉมศรี ครูผู้สอน  

6. นายพรศักดิ์ ยอดไกร ผู้เชี่ยวชาญด้านอาชีพ  

    
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

สาขาวิชาช่างยนต ์

15 หลักสตูรวิชาชีพระยะสั้น วิทยาลยัสารพดัช่างสี่พระยา พุทธศักราช 2562 

 

 

 

หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น 
สถานศึกษา วิทยาลัยสารพัดช่างสี่พระยา                       จังหวัด กรุงเทพมหานคร 
ประเภทวิชา ช่างอุตสาหกรรม       สาขาวิชาช่างยนต์        กลุ่มวิชา/กลุ่มงานจักรยานยนต์  

รหัสหลักสูตร 
029 – 1101 – 1303  

ชื่อหลักสูตร    ช่างมอเตอร์ไซคไ์ฟฟ้า 
ชื่อภาษาอังกฤษ Electric motorcycle mechanic 

เวลา  75 ชั่วโมง 

 

สมรรถนะของหลักสูตร   
 

     1. แสดงความรู้เทคโนโลยีของระบบมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้า 
     2. ถอดประกอบชิ้นส่วนมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้าตามคู่มือ 
     3. ตรวจแก้ไขระบบควบคุมมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้าได้ตามคู่มือ 
     4. ตรวจแก้ไขระบบไฟฟ้าตัวถังได้ถูกต้องปลอดภัย 
ค าอธิบายของหลักสูตร 
 ศึกษาและปฏิบัติการเกี่ยวกับพ้ืนฐานช่างและเทคโนโลยีระบบจักรยานยนต์ไฟฟ้า กฎความปลอดภัยการ            
ใช้เครื่องมือ หน้าที่การท างานของชิ้นส่วนอุปกรณ์ ถอดประกอบชิ้นส่วนระบบตัวถัง ระบบขับเคลื่อนควบคุมมอเตอร์  
ตรวจแก้ไขข้อขัดข้องตัวถัง ระบบขับเคลื่อน ระบบควบคุมมอเตอร์ แบตเตอรี่ ระบบไฟฟ้าตัวถัง อุปกรณ์อ านวยความ
สะดวก  ประมาณราคาค่าบริการและการเป็นช่างที่ดี 

รายการสอนและฝึกปฏิบัติ 

หน่วยที่ ชื่อหน่วย – หัวข้อการฝึก เวลา(ช่ัวโมง) 
1 งานเทคโนโลยีมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้า 15 
2 งานถอดประกอบชิ้นส่วน 15 
3 งานตรวจแก้ไขระบบควบคุมขับเคลื่อนมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้า 30 
4 งานตรวจแก้ไขระบบไฟฟ้าตัวถัง 15 

 รวม 75 
รูปแบบ เทคนิคการจัดการศกึษา 
1. สอนแบบบรรยาย แบบสาธิต และปฏิบัติจริง 
2. ในสถานศึกษา 
3. ในสถานประกอบการ 
4. ตามอัธยาศัย 

สื่อ เครื่องมือ วัสดุ อุปกรณ์ 

ที ่ รายการ 
1. สื่อการสอนด้วยระบบคอมพิวเตอร์  
2. เอกสารช่วยสอน 
3. คู่มือซ่อมมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้า 
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4. หนังสือ เอกสารช่างจักรยานยนต์ไฟฟ้า 
5. ชุดช่วยสอนด้วยระบบคอมพิวเตอร์  1 ชุด 
6. มอเตอร์ไซคไ์ฟฟ้าขนาดเล็ก และสกูตเตอร์ 10 คัน 
7. มอเตอร์ไซคไ์ฟฟ้าขนาดใหญ่ 5 คัน 
8. เครื่องมือพิเศษพร้อมชั้นวางลิ้นชัก 4  ชุด 
9. เครื่องมือซ่อมพ้ืนฐาน-พร้อมชั้นวาง  4  ชุด 
10. เครื่องมือพิเศษพร้อมกล่อง  6  ชุด 
11. เครื่องมือวัดไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์ ส าหรับช่างมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้า 4 ชุด 
12. แบตเตอรี่ส ารองขนาด ไม่น้อยกว่า 20 แอมป์ แรงดัน  12-24-36-48 โวลต์ จ านวน 2 ชดุ 
13. เครื่องชาร์ตแบตเตอรี่แบลิเทียม  4 ตัว 

เอกสารอ้างอิง/เอกสารประกอบการศึกษา/แหล่งเรียนรู้  
ที ่ รายการ 
1. เอกสารอ้างอิง 

- หนังสือ และต ารา ช่างมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้า -  สกูดเตอร์ 
- ข้อมูลทางอินเทอเนต 

2.. เอกสารประกอบการศึกษา 
- เอกสารปรกอบการเรียนรู้ 
- หนังสือ 
-  คู้มือซ่อมรถยนต์ และคู่มือไฟฟ้ารถยนต์ 

3.  แหล่งเรียนรู้อ่ืน 
- เว็บไซต์ และยูทูป 
- สถานประกอบการ 
- บริษัทรถไฟฟ้า 

แนวทางการประเมิน 

ที ่ รายการสมรรถนะท่ีประเมิน 
วิธีการ 

และเครื่องมือประเมิน 
คะแนนเต็ม เกณฑ์การผ่าน 

1. เทคโนโลยีมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้า 1.แบบถาม-ตอบ 
2.แบบทดสอบ 

20        50 % 

2. ถอดประกอบชิ้นส่วนตัวถัง 1.แบบสังเกตการณ์ 
2.แบบทดสอบ 

20 50 % 

3. ตรวจแก้ไขระบบควบคุมมอเตอร์ไซค์
ไฟฟ้า 

1.แบบสังเกตการณ์ 
2.แบบทดสอบ 

40 50 % 

4. ตรวจแก้ไขระบบไฟฟ้าตัวถัง 1.แบบสังเกตการณ์ 
2.แบบทดสอบ 

20 50 % 

รวม 100  
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พื้นฐานความรู้และคุณสมบัติของนักศึกษา 
 

     1. บุคคลที่สนใจ มีพ้ืนฐานความรับผิดชอบ 
     2. มีความสามารถสื่อสารภาษาไทยได้ 
     3. มีพ้ืนฐานช่างยนต์ ช่างไฟฟ้า  
 

คุณสมบัติของผู้สอน 
 

     1. ครู ตาม พ.ร.บ. ครู และบุคลากรทางการศึกษา 
     2. ผู้ประกอบอาชีพที่มีความสามารถซ่อมรถจักยานยนต์ได้ตามคู่มือและแนวทางปรัชญาของหลักเศรษฐกิจพอเพียง 
     3. ผู้ทรงคณุวุฒิที่มีความสามารตรงตามสมรรถนะของหลักสูตร 
 

คณะกรรมการพัฒนาหลักสูตร 
 
 
 

1. นางสุกญัญา แย้มยิ้ม ครูช านาญการพิเศษ  ท าหน้าที่  

รองผู้อ านวยการฝ่ายวิชาการ  

2. นายชาล ี วงศ์สอนธรรม หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน  

3.นายบุญช่วย บัวคลี่ หัวหน้าแผนกวิชาช่างยนต์  

4.นายนพดล นภวรรณ ครูผู้สอน  

5.นายกฤษดา โฉมศรี ครูผู้สอน  

6.นายพรศักดิ์ ยอดไกร ครูฝึกและหัวหน้าช่างตัวแทนบริษัทพิธานพานิชย์ จ ากัด  

7.นายอ านวย เมืองเกลี้ยง ผู้ทรงคุณวุฒิแผนกวิชาช่างยนต์ วช.สมุทรปราการ  

8.นายไพบูลย์ ภมรสาร ผู้แทนชุมชน ประธานสภาองค์กรชุมชน เขตบางรัก  
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หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น 
 

สถานศึกษา วิทยาลัยสารพัดช่างสี่พระยา                                   จังหวัด กรุงเทพมหานคร 
ประเภทวิชา  ช่างอุตสาหกรรม         สาขาวิชา  ช่างยนต ์           กลุ่มวิชางาน  จักรยานยนต์ 

รหัสหลักสูตร 
029 – 1101 - 1501 

ชื่อหลักสูตร ช่างจักรยานยนต์ 
(ชื่อภาษาอังกฤษ)     Motorcycle Mechanic   

เวลา 150 ชั่วโมง 
 

สมรรถนะของหลักสูตร 
     1. แสดงความรู้พื้นฐานของช่างซ่อมจักรยานยนต์ได้ 
     2. บ ารุงรักษาจักรยานยนต์ได้ตามคู่มือถูกต้องปลอดภัย  
     3. ตรวจแก้ไขข้อขัดข้องเครื่องจักรยานยนต์ได้ถูกต้องตามคู่มือ 
     4. ตรวจแก้ไขข้อขัดข้องระบบไฟฟ้าได้ถูกต้องตามคู่มือ  
     5. ตรวจแก้ไขข้อขัดข้องระบบของตัวถัง  
     6. วางแผนการประกอบอาชีพช่างที่ดี  
ค าอธิบายของหลักสูตร 
               ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับพ้ืนฐานของช่างซ่อมจักรยานยนต์ กฎความปลอดภัย การใช้เครื่องมือ หน้าที่
ส่วนประกอบการท างานของระบบต่าง ๆ ในจักรยานยนต์ การบริการ ถอดประกอบชิ้นส่วน บ ารุงรักษา ตรวจแก้ไข
ข้อขัดข้องชิ้นส่วนของระบบต่าง ๆ ในจักรยานยนต์ กลไกเครื่องยนต์ ไอดี ไอเสีย ชุดคลัทช์ ชุดเกียร์ ระบบจุดระเบิด 
ระบบเชื้อเพลิง ระบบหล่อลื่น ระบบระบายความร้อน ระบบไฟฟ้า วงจรไฟเครื่องยนต์ ไฟชาร์ท ไฟสตาร์ท ไฟจุดระเบิด 
วงจรไฟตัวถัง ไฟแสงสว่าง ไฟสัญญาณหน้าปัทม์และอุปกรณ์อ านวยความสะดวก ระบบตัวถั ง โครงรถ รองรับ โช๊ค 
บังคับเลี้ยว ระบบ ส่งก าลัง ล้อ-ยาง เบรค การเป็นช่างที่ด ี
รายการสอนและฝึกปฏิบัติ 

หน่วยที่ ชื่อหน่วย – หัวข้อการฝึก 
เวลา 

(ชั่วโมง) 
1 พ้ืนฐานของช่างซ่อมจักรยานยนต์ 

1.1 ประวัติของจักรยานยนต์ 
1.2 กฎความปลอดภัยและการใช้เครื่องมือ 
1.3 หลักการท างานของเครื่องยนต์ 

15 

2 การบ ารุงรักษาจักรยานยนต์ 
2.1 ส่วนประกอบการท างานของระบบต่างๆของจักรยานยนต์ 
2.2 การบ ารุงรักษาและถอดประกอบชิ้นส่วน 
2.3 การบริการและตรวจสอบ 

30 
 

3 การตรวจแก้ไขข้อขัดข้องเครื่องจักรยานยนต์ 
3.1 ชิ้นส่วนเครื่องยนต์ ไอดี ไอเสีย ชุดคลัทช์ ชุดเกียร์ 
3.2 ระบบจุดระเบิด 

30 
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3.3 ระบบเชื้อเพลิง 
3.4 ระบบหล่อลื่น 
3.5 ระบบระบายความร้อน 
3.6 กลไกสตาร์ทและส่งก าลัง 
3.7 การถอดและติดตั้งเครื่องยนต์กับตัวถัง 

4 การตรวจแก้ไขข้อขัดข้องระบบไฟฟ้า 
4.1 วงจรไฟเครื่องยนต์-ไฟสตาร์ท -ไฟจุดระเบิด -ไฟชาร์ท  
4.2 วงจรไฟตัวถัง-ไฟแสงสว่าง–ไฟสัญญาณ-หน้าปัทม์และอุปกรณ์อ านวย
ความสะดวก 
4.3 ถอดและติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้า 

30 

5 การตรวจแก้ไขข้อขัดข้องระบบตัวถัง 
5.1 โครงรถและชุดสี 
5.2 ระบบรองรับน้ าหนัก- โช๊ค และบังคับเลี้ยว 
5.3 ระบบส่งก าลังการขับเคลื่อน -ล้อ-ยาง และการตั้งศูนย์ 
5.4 ระบบเบรค   

30 

6 การเป็นช่างที่ดี 
6.1 การเป็นช่างที่ดีตามปรัชญาของหลักเศรษฐกิจพอเพียง 
6.2 การประมาณราคา 
6.3 การตรวจรับรถและการส่งมอบ 
6.4 การวางแผน บริหารงานซ่อม 

15 

รวม 150 
รูปแบบ เทคนิคการจัดการศกึษา 

1 แบบบรรยาย -แบบสาธิต -และปฏิบัติงานจริง  
2 ในสถานศึกษา  
3 ในสถานประกอบการ  
4. ตามอัธยาศัย  

สื่อ  เครื่องมือ วัสดุ  อุปกรณ์                                                                                                              
ที ่ รายการ 
1 สื่อการสอนด้วยระบบคอมพิวเตอร์  
2 เอกสารช่วยสอน 
3 คู่มือซ่อมจักรยานยนต์ 
4 หนังสือช่างซ่อมจักรยานยนต์ 
5 ชุดช่วยสอนด้วยระบบคอมพิวเตอร์  1 ชุด 
6 รถจักรยานยนต์แบบ CVT  4 คัน 
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7 รถจักรยานยนต์ผู้หญิงแบบโซ่  4  คัน 
8 รถจักรยานยนต์หัวฉีด  4  คัน 
9 รถจักรยานยนต์ผู้ชายหรือรถใหญ่  2 คัน   
10 เครื่องจักรยานยนต์คาบูเรเตอร์ 2 เครื่อง 
11 เครื่องจักรยานยนต์หัวฉีด 4 เครื่อง 
12 เครื่องจักรยานยนต์สูบตั้ง  2 เครื่อง 
13 เครื่องจักรยานยนต์แบบ OHC  2 เครื่อง 
14 ถังใส่น้ ามันเครื่องเก่า100 ลิตร   1  ถัง 
15 ถังส ารองน้ ามันเชื้อเพลิง 20 ลิตร 2 ถัง 
16 ถังลมพร้อมอุปกรณ์ (สาย หัวเป่า หัวเติมวัดลมยาง)     1  ชุด 
17 ชุดท าความสะอาดด้วยทราย  1 ชุด 
18 อ่างล้างชิ้นส่วนเครื่องยนต์ 1 ชุด 
19 แท่นยกจักรยานยนต์แบบอิสระ    2  ชุด 
20 แท่นอัดไฮโดรลิค พร้อมอุปกรณ์         1  ชุด 
21 แท่นเจาะ 13 มม.  พร้อมดอก           1  ตัว   
22 ปากกา จับงาน 6-8 นิ้ว                    1 ตัว 
23 โต๊ะปากกา จับงาน                         1 ตวั 
24 โต๊ะฝึกงาน (ขนาดอย่างน้อย 1ม. X 2 ม. )    5 ตัว 
25 เครื่องมือซ่อมพ้ืนฐานพร้อมชั้นวางลิ้นชัก 5  ชุด 
26 เครื่องมือซ่อม พิเศษพร้อมชั้นวาง  5  ชุด 
27 เครื่องมือพิเศษซ่อมจักรยานยนต์พร้อมกล่อง  5  ชุด 
28 ด้ามขัน ปอนด์(นิวตั้น) ขนาดเล็ก   5 ตัว 
29 มัลติมิเตอร์แบบเข็ม  5 ตัว 
30 มัลติมิเตอร์เครื่องยนต์ดิจิตอล  5 ตัว  
31 เทสแลมป์  5  อัน 
32 ขาตั้งยกล้อหลัง   5 อัน 
33 ขาตั้งยกล้อหน้า   5 อัน 
34 ที่ข้ึนตั้งซี่ลวด  5 ชุด 
35 ไม้รองเครื่อง     5  ชุด 
36 กาหยอดน้ ามันเครื่อง 5 อัน 
37 แบตเตอรี่ 5 AH  5  ลูก 
38 ตัวชาร์ทแบต จักรยานยนต์  5  ตัว 
39 หัวแร้งบัดกรี 5 ชุด 
40 ถาดล้างอุปกรณ์ 24  ถาด 
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41 ถาดรองถ่ายน้ ามันเครื่อง  5  ถาด 
42 เครื่องมือไฟฟ้าส าหรับช่าง  2  ชุด 
43 คลัทช์   5 ชุด 
44 เฟืองเกียร์ 5 ชุด 
45 สายไฟพร้อมอุปกรณ์หัวฉีด   5  ชุด 
46 ยาง ใน 6  เส้น 
47 ล้อ-ยาง แบบซี่ลวด   6 ชุด 
48 คาบูเรเตอร์ 6 ลูก 
49 คอยล์จุดระเบิด  6  ลูก 
50 หัวฉีด    4  หัว 
51 หลอดไฟคละขนาดรถจักรยานยนต์ 4 กล่อง 
52 ไฟฉายส่องเครื่อง  4 อัน 
53 ซีลล้อหน้า-หลัง  6 ชุด 
54 ปะเก็นเครื่อง  6  ชุด 
55 ยางปะเก็นคาบูร์ 6 ชุด 
56 น้ ามันเครื่อง 6 ลิตร 
57 น้ ามันเชื่อเพลิง  20 ลิตร 
58 เทปพันสายไฟ  1  แถว 
59 กระดาษกาวกลาง 1 ม้วน 
60 ตะกั่วบัดกรี   1  ม้วน 
61 โซแน๊ก 1 กระป๋อง 
62 จารบีใส่ลูกปืน  1 กระปุก 
63 จารบีฉีดโซ่ 1 กระป๋อง 
64 จารบีลูกยางเบรค 1 หลอด 
65 หัวเทียน  1  กล่อง 
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เอกสารอ้างอิง/เอกสารประกอบการศึกษา/แหล่งเรียนรู้ 

ที ่ รายการ 
1 เอกสารอ้างอิง 

- หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น 2540 
- หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น 2558 
- หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ 2560 
- เอกสารช่วยสอน -หนังสือ -ต ารา -คู่มือซ่อม –บทความ 
- เอกสารออนไลน์ 

2 เอกสารประกอบการศึกษา 
-  เอกสารการเรียนรู้ 
-  ใบความรู้ – ใบงาน - ใบปฏิบัติงาน 
-  คู่มือซ่อม 
-  คู่มือปฏิบัติงาน 

ที ่ รายการ 
3 แหล่งเรียนรู้อ่ืน 

- เว็บไซต์ฮอนด้า และยูทูป 
- ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เอ็มซีเรสซิ่ง 
- สถานประกอบการ 

แนวทางการประเมิน 
ที ่ รายการสมรรถนะท่ีประเมิน วิธีการ 

และเครื่องมือประเมิน 
คะแนน

เต็ม 
เกณฑ์การผ่าน 

1 แสดงความรู้พื้นฐานของช่างซ่อม
จักรยานยนต์ 

แบบทดสอบ,แบบ
รายงาน 

10 50 % 

2 บ ารุงรักษารถจักรยานยนต์ได้ตามคู่มือ
ถูกต้องปลอดภัย 

แบบทดสอบ 
แบบประเมินผลงาน 
แบบสังเกตการณ์ 

20 50 % 

3 ตรวจแก้ไขข้อขัดข้องเครื่องจักรยานยนต์ได้
ถูกต้องตามคู่มือ 

แบบสังเกตการณ์ 
แบบประเมินผลงาน 
แบบทดสอบ 

20 50 % 

4 ตรวจแก้ไขข้อขัดข้องระบบไฟฟ้าได้ถูกต้อง
ตามคู่มือ 

แบบสังเกตการณ์ 
แบบประเมินผลงาน 
แบบทดสอบ 

20 50 % 

5 ตรวจแก้ไขข้อขัดข้องระบบของตัวถัง แบบสังเกตการณ์ 
แบบประเมินผลงาน 

20 50 % 
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แบบทดสอบ 
6 วางแผนประกอบอาชีพช่างที่ดี แบบฝึกหัด 

แบบทดสอบ 
แบบรายงาน 

10 50 % 

รวม 100  
พื้นความรู้และคุณสมบัติของนักศึกษา 
1 บุคคลที่มีอายุ 15 ปีขึ้นไป 
2 มีความสามารถสื่อสารภาษาไทยได้ 

คุณสมบัติของผู้สอน  
1 ครู ตาม พรบ. ครู และบุคลากรทางการศึกษา 
2 ผู้ประกอบอาชีพที่มีความสามารถซ่อมรถจักยานยนต์ได้ตามคู่มือและแนวทางปรัชญาของหลักเศรษฐกิจ

พอเพียง 
3 ผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความสามารตรงตามสมรรถนะของหลักสูตร 
  

คณะกรรมการพัฒนาหลักสูตร 
1. นางสุกญัญา แย้มยิ้ม ครูช านาญการพิเศษ  ท าหน้าที่  

รองผู้อ านวยการฝ่ายวิชาการ  

2. นายชาล ี วงศ์สอนธรรม หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน  

3.นายบุญช่วย บัวคลี่ หัวหน้าแผนกวิชาช่างยนต์  

4.นายนพดล นภวรรณ ครูผู้สอน  

5.นายกฤษดา โฉมศรี ครูผู้สอน  

6.นายพรศักดิ์ ยอดไกร ครูฝึกและหัวหน้าช่างตัวแทนบริษัทพิธานพานิชย์ จ ากัด  

7.นายอ านวย เมืองเกลี้ยง ผู้ทรงคุณวุฒิแผนกวิชาช่างยนต์ วช.สมุทรปราการ  

8.นายไพบูลย์ ภมรสาร ผู้แทนชุมชน ประธานสภาองค์กรชุมชน เขตบางรัก  
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หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น 
 

สถานศึกษา วิทยาลัยสารพัดช่างสี่พระยา                                   จังหวัด กรุงเทพมหานคร 
ประเภทวิชา  ช่างอุตสาหกรรม         สาขาวิชา  ช่างยนต ์           กลุ่มวิชางาน  จักรยานยนต์ 

รหัสหลักสูตร 
029 – 1101 -1502 

ชื่อหลักสูตร ช่างจักรยานยนต์บิ๊กไบค์ 
(ชื่อภาษาอังกฤษ)  Big Bike Mechanic   

เวลา 150 ชั่วโมง 
 

สมรรถนะของหลักสูตร 
     1. แสดงความรู้พื้นฐานและเทคโนโลยีของช่างจักรยานยนต์บิ๊กไบค์ได้ถูกต้อง 
     2. บ ารุงรักษาจักรยานยนต์บิ๊กไบค์ได้ตามคู่มือถูกต้องปลอดภัย  
     3. ตรวจแก้ไขข้อขัดข้องเครื่องจักรยานยนต์บิ๊กไบค์ได้ถูกต้องตามคู่มือ  
     4. ตรวจแก้ไขข้อขัดข้องระบบไฟฟ้าได้ถูกต้องตามคู่มือ  
     5. ตรวจแก้ไขข้อขัดข้องระบบของตัวถัง ได้ถูกต้องตามคู่มือ 
     6. ประมาณราคาตามแบบอย่างการเป็นช่างที่ดีได้ 
ค าอธิบายของหลักสูตร 
                  ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับพ้ืนฐานและเทคโนโลยีของช่างจักรยานยนต์บิ๊กไบค์ กฎความปลอดภัย 
การใช้เครื่องมือ หน้าที่ส่วนประกอบการท างานของระบบต่างๆในจักรยานยนต์ การบริการ ถอดประกอบชิ้นส่วน 
บ ารุงรักษา ตรวจแก้ไขข้อขัดข้องชิ้นส่วนของระบบต่างๆในจักรยานยนต์บิ๊กไบค์ กลไกเครื่องยนต์ใหญ่ ไอดี ไอเสีย 
ชุดคลัทช์ ชุดเกียร์ ระบบจุดระเบิด ระบบเชื้อเพลิง ระบบหล่อลื่น ระบบระบายความร้อน ระบบไฟฟ้า วงจรไฟ
เครื่องยนต์ ไฟชาร์ท ไฟสตาร์ท ไฟจุดระเบิด วงจรไฟตัวถัง ไฟแสงสว่าง ไฟสัญญาณหน้าปัทม์ อุปกรณ์อ านวยความ
สะดวกและควบคุมรถยนต์ ระบบตัวถัง โครงรถ รองรับ โช๊ค บังคับเลี้ยว ระบบ ส่งก าลัง ล้อ -ยาง เบรค การ
ประมาณราคา และการเป็นช่างที่ดีตามปรัชญาของหลักเศรษฐกิจพอเพียง 

รายการสอนและฝึกปฏิบัติ 

หน่วยที่ ชื่อหน่วย – หัวข้อการฝึก 
เวลา 

(ชั่วโมง) 
1. พ้ืนฐานและเทคโนโลยีของช่างจักรยานยนต์บิ๊กไบค์ 

1.1 ประวัติของจักรยานยนต์ 
1.2 กฎความปลอดภัยและการใช้เครื่องมือ 
1.3 การท างานของเครื่องยนต์ 

15 

2. การบ ารุงรักษาจักรยานยนต์บิ๊กไบค์ 
2.1 ส่วนประกอบการท างานของระบบต่างๆของจักรยานยนต์ 
2.2 การบ ารุงรักษาและถอดประกอบชิ้นส่วน 
2.3 การบริการและตรวจสอบ 

30 

3. การตรวจแก้ไขข้อขัดข้องเครื่องจักรยานยนต์บิ๊กไบค์ 
3.1 ชิ้นส่วนเครื่องยนต์ ไอดี ไอเสีย ชุดคลัทช์ ชุดเกียร์  

30 
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3.2 ระบบจุดระเบิด  
3.3 ระบบเชื้อเพลิง  
3.4 ระบบหล่อลื่น  
3.5 ระบบระบายความร้อน 
3.6 กลไกสตาร์ทและส่งก าลัง 
3.7 การถอดและติดตั้งเครื่องยนต์กับตัวถัง 

4. การตรวจแก้ไขข้อขัดข้องระบบไฟฟ้า 
4.1 วงจรไฟเครื่องยนต์-ไฟสตาร์ท -ไฟจุดระเบิด -ไฟชาร์ท  
4.2 วงจรไฟตัวถัง-ไฟแสงสว่าง–ไฟสัญญาณ-หน้าปัทม์และอุปกรณ์อ านวยความ
สะดวก 
4.3 ถอดและติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้า 

30 

5. การตรวจแก้ไขข้อขัดข้องระบบตัวถังและการควบคุมรถ 
5.1 โครงรถและชุดสี 
5.2 ระบบรองรับน้ าหนัก- โช๊ค และบังคับเลี้ยว 
5.3 ระบบส่งก าลังการขับเคลื่อน -ล้อ-ยาง และการตั้งศูนย์ 
5.4 ระบบเบรค  
5.5 ระบบควบคุมรถ  

30 

6. การเป็นช่างที่ดี 
6.1 การเป็นช่างที่ดีตามปรัชญาของหลักเศรษฐกิจพอเพียง 
6.2 การประมาณราคา 
6.3 การตรวจรับรถและการส่งมอบ 
6.4 การบริการงานซ่อม 

15 

รวม 150 
รูปแบบ เทคนิคการจัดการศกึษา 

1 แบบบรรยาย -แบบสาธิต -และปฏิบัติงานจริง  
2 ในสถานศึกษา  
3 ตามอัธยาศัย  
4. ทวิภาคี และในสถานประกอบการ  

สื่อ  เครื่องมือ วัสดุ  อุปกรณ์                                                                                                              
ที ่ รายการ 
1 สื่อการสอนด้วยระบบคอมพิวเตอร์  
2 เอกสารช่วยสอน 
3 คู่มือซ่อมจักรยานยนต์ 
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ที ่ รายการ 
4 หนังสือช่างซ่อมจักรยานยนต์ 
5 ชุดช่วยสอนด้วยระบบคอมพิวเตอร์  1 ชุด 
6 รถจักรยานยนต์แบบ CVT ขนาดใหญ่  2 คัน 
7 รถจักรยานยนต์ 250 CC ขึ้นไป  2  คัน 
8 รถจักรยานยนต์ผู้ชายหรือรถใหญ่  4 คัน   
9 เครื่องจักรยานยนต์ใหญ่ 250 CC ขึ้นไป  4 เครื่อง 
10 ถังใส่น้ ามันเครื่องเก่า100 ลิตร   1  ถัง 
11 ถังส ารองน้ ามันเชื้อเพลิง 20 ลิตร 2 ถัง 
12 ถังลมพร้อมอุปกรณ์ (สาย หัวเป่า หัวเติมวัดลมยาง)     1  ชุด 
13 ชุดท าความสะอาดด้วยทราย  1 ชุด 
14 อ่างล้างชิ้นส่วนเครื่องยนต์ 1 ชุด 
15 แท่นยกจักรยานยนต์แบบอิสระ    2  ชุด 
16 แท่นอัดไฮโดรลิค พร้อมอุปกรณ์     1  ชุด 
17 แท่นเจาะ 13 มม.     1  ตัว   
18 ปากกา จับงาน 6-8 นิ้ว     1 ตัว 
19 เครื่องมือซ่อมพ้ืนฐานเครื่องมือพิเศษพร้อมชั้นวางลิ้นชัก 5  ชุด 
20 ขาตั้งยกล้อหลัง   5 อัน 
21 ขาตั้งยกล้อหน้า   5 อัน 
22 ไม้รองเครื่อง     5  ชุด 
23 ตัวชาร์ทแบต จักรยานยนต์  5  ตัว 
24 ถาดล้างอุปกรณ์ 24  ถาด 
25 ถาดรองถ่ายน้ ามันเครื่อง  5  ถาด 
26 เครื่องมือตรวจสภาพรถจักรยานยนต์  4  ชุด 

เอกสารอ้างอิง/เอกสารประกอบการศึกษา/แหล่งเรียนรู้ 
ที ่ รายการ 
1 เอกสารอ้างอิง 

- หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น 2540 
- หลักสูตร วิชาชีพระยะสั้น 2558 
- หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ 2560 
- เอกสารช่วยสอน หนังสือ ต ารา 
- เอกสารออนไลน์ 

2 เอกสารประกอบการศึกษา 
- อกสารการเรียนรู้ 
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- ใบความรู้ 
- ใบงาน -ใบปฏิบัติงาน 
- คู่มือซ่อม 
- คู่มือการเรียน 

3 แหล่งเรียนรู้อ่ืน 
- เว็บไซต์ฮอนด้า และยูทูป 
- ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เอ็มซีเรสซิ่ง 
- สถานประกอบการ ฮอนด้า- ยามาฮ่า-คาวาซาก-ิซูซูกิ 

แนวทางการประเมิน 
ที ่ รายการสมรรถนะท่ีประเมิน วิธีการ 

และเครื่องมือประเมิน 
คะแนน

เต็ม 
เกณฑ์ 

การผ่าน 
1 แสดงความรู้พ้ืนฐานของช่างจักรยานยนต์

บิ๊กไบค์   ได้ถูกต้องตามคู่มือ 
แบบทดสอบ 
แบบรายงาน 

10 50 % 

2 บ ารุงรักษารถจักรยานยนต์บิ๊กไบค์ได้ตาม
คู่มือถูกต้องปลอดภัย 

แบบทดสอบ 
แบบประเมินผลงาน 
แบบสังเกตการณ์ 

20 50 % 

3 ตรวจแก้ไขข้อขัดข้องเครื่องจักรยานยนต์
บิ๊กไบคไ์ด้ถูกต้องตามคู่มือ 

แบบสังเกตการณ์ 
แบบประเมินผลงาน 

แบบทดสอบ 

20 50 % 

4 ตรวจแก้ไขข้อขัดข้องระบบไฟฟ้าได้ถูกต้อง
ตามคู่มือ 

แบบสังเกตการณ์ 
แบบประเมินผลงาน 

แบบทดสอบ 

20 50 % 

5 ตรวจแก้ไขข้อขัดข้องระบบของตัวถัง - 
เครื่องล่างได้ถูกต้องตามคู่มือ 

แบบสังเกตการณ์ 
แบบประเมินผลงาน 

แบบทดสอบ 

20 50 % 

6 แสดงความรู้การเป็นช่างซ่อม
รถจักรยานยนต์บิ๊กไบค์ท่ีดีได้ตามปรัชญา
ของหลักเศรษฐกิจพอเพียง 

แบบฝึกหัด 
แบบทดสอบ 
แบบรายงาน 

10 50 % 

รวม 100  
พื้นความรู้และคุณสมบัติของนักศึกษา 

1 บุคคลที่มีอายุ 15 ปีขึ้นไป 
2 มีความสามารถสื่อสารภาษาไทยได้ 
3 บุคคลที่มีพ้ืนฐานการเป็นช่าง 
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คุณสมบัติของผู้สอน  
1 ครู ตาม พรบ. ครู และบุคลากรทางการศึกษา 
2 ผู้ประกอบอาชพีที่มีความสามารถซ่อมรถจักยานยนตไ์ด้ตามคู่มือและแนวทางปรัชญาของหลักเศรษฐกิจ

พอเพียง 

3 ผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความสามารตรงตามสมรรถนะของหลักสูตรช่างจักรยานยนต์บิ๊กไบค์ 
คณะกรรมการพัฒนาหลักสูตร 
1. นางสุกญัญา แย้มยิ้ม ครูช านาญการพิเศษ  ท าหน้าที่  

รองผู้อ านวยการฝ่ายวิชาการ  

2. นายชาล ี วงศ์สอนธรรม หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน  

3.นายบุญช่วย บัวคลี่ หัวหน้าแผนกวิชาช่างยนต์  

4.นายนพดล นภวรรณ ครูผู้สอน  

5.นายกฤษดา โฉมศรี ครูผู้สอน  

6.นายพรศักดิ์ ยอดไกร ครูฝึกและหัวหน้าช่างตัวแทนบริษัทพิธานพานิชย์ 

จ ากัด 

 

7.นายอ านวย เมืองเกลี้ยง ผู้ทรงคุณวุฒิแผนกวิชาช่างยนต์ 

 วช.สมุทรปราการ 

 

8.นายไพบูลย์ ภมรสาร ผู้แทนชุมชน ประธานสภาองค์กรชุมชน  

เขตบางรัก 
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หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น 
 

สถานศึกษา วิทยาลัยสารพัดช่างสี่พระยา                                   จังหวัด กรุงเทพมหานคร 
ประเภทวิชา  ช่างอุตสาหกรรม         สาขาวิชา  ช่างยนต์            กลุ่มวิชางาน  จักรยานยนต์ 

รหัสหลักสูตร 
029 – 1101 -1503 

ชื่อหลักสูตร ช่างจักรยานยนต์ระบบหัวฉีด 
(ชื่อภาษาอังกฤษ)  Motorcycle Fuel Injection Systems Mechanic  

เวลา 150 ชั่วโมง 
 

สมรรถนะของหลักสูตร 
1. แสดงความรู้ของเทคโนโลยีของจักรยานยนต์ระบบหัวฉีด 
2. ถอดประกอบชิ้นส่วนจักรยานยนต์ระบบหัวฉีดได้ถูกต้องตามคู่มือ 
3. บริการและบ ารุงรักษาจักรยานยนต์หัวฉีดได้ถูกต้องตามคู่มือ 
4. ตรวจวิเคราะห์แก้ไขปัญหาจักรยานยนต์หัวฉีดได้ถูกต้อง 
5. วางแผนประกอบอาชีพแบบช่างที่ดี 
ค าอธิบายของหลักสูตร 
                  ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับพ้ืนฐานช่างและเทคโนโลยีจักรยานยนต์ระบบฉีด ชิ้นส่วนการท างานของ
เครื่องยนต์รถจักรยานยนต์ระบบหัวฉีด ถอดประกอบ บริการบ ารุงรักษา การตรวจวิเคราะห์ปัญหาแก้ไขข้อขัดข้อง 
ระบบฉีดเชื้อเพลิง ระบบจุดระเบิด ไอดี  ไอเสีย  ระบบหล่อลื่น ระบายความร้อน ส่งก าลัง ล้อ เบรค ระบบไฟฟ้า 
อุปกรณ์ความปลอดภัย ตัวถัง ระบบรองรับน้ าหนักบังคับเลี้ยว และเทคโนโลยีจักรยานยนต์ การประมาณราคา 
และการเป็นช่างที่ดีตามหลักปรัชญาของหลักเศรษฐกิจพอเพียง 
รายการสอนและฝึกปฏิบัติ 

หน่วยที่ ชื่อหน่วย – หัวข้อการฝึก 
เวลา 

(ชั่วโมง) 
1 เทคโนโลยีของจักรยานยนต์ระบบหัวฉีด 30 
2 ชิ้นส่วนการท างานของเครื่องจักรยานยนต์ระบบฉีด 45 
3 การบ ารุงรักษาจักรยานยนต์ระบบฉีด 30 
4 ตรวจวิเคราะห์ แก้ไขปัญหาจักรยานยนต์ระบบฉีด 30 
5 การวางแผนประกอบอาชีพช่างที่ดี 15 

รวม 150 
รูปแบบ เทคนิคการจัดการศกึษา 

1 บรรยาย   
2 ถาม – ตอบ  
3 แบบสาธิต และปฏิบัติจริง  
4. ศึกษาด้วยตัวเอง  
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สื่อ  เครื่องมือ วัสดุ  อุปกรณ์                                                                                                              

ที ่ รายการ 
1 สื่อการสอนด้วยระบบคอมพิวเตอร์  
2 เอกสารช่วยสอน  
3 คู่มือซ่อมจักรยานยนต์ รุ่นที่ใช้ฝึก อย่างละ สองเล่ม 
4 รถจักรยานยนต์หัวฉีดแบบ CVT  2 คัน 
5 รถจักรยานยนต์หัวฉีดผู้หญิงแบบโซ่  2  คัน 
6 เครื่องจักรยานยนต์หัวฉีด 2 เครื่อง 
7 ถังใส่น้ ามันเครื่องเก่า 20 ลิตร   1  ถัง 
8 ถังส ารองน้ ามันเชื้อเพลิง 20 ลิตร 1 ถัง 
9 ถังลมพร้อมอุปกรณ์ (สาย หัวเป่า หัวเติมวัดลมยาง)     1  ชุด 
10 โต๊ะ พร้อมปากกา จับงาน 6-8 นิ้ว     1 ตัว 
11 เครื่องมือซ่อมพ้ืนฐานพร้อมชั้นวางลิ้นชัก 6  ชุด 
12 เครื่องมือ พิเศษพร้อมชั้นวาง  6  ชุด 
13 เครื่องมือพิเศษซ่อมจักรยานยนต์พร้อมกล่อง  6  ชุด 
14 ด้ามขัน ปอนด์(นิวตั้น) ขนาดเล็ก   6 ตัว 
15 มัลติมิเตอร์ เข็ม  6 ตัว 
16 มัลติมิเตอร์เครื่องยนต์  6 ตัว  
17 เทสแลมป์  6  อัน 
18 ขาตั้งยกล้อหลัง   6 อัน 
19 ขาตั้งยกล้อหน้า   6 อัน 
20 กาหยอดน้ ามันเครื่อง 6 อัน 
21 แบตเตอรี่ 5 AH  6  ลูก 
22 ตัวชาร์ทแบต จักรยานยนต์  6  ตัว 
23 ถาดล้างอุปกรณ์ 12  ถาด 
24 ถาดรองถ่ายน้ ามันเครื่อง  6  ถาด 
25 สื่อการสอนด้วยระบบคอมพิวเตอร์  

เอกสารอ้างอิง/เอกสารประกอบการศึกษา/แหล่งเรียนรู้ 
ที ่ รายการ 
1 เอกสารอ้างอิง 

- หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น 2558 ของส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
- หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ 2556 ของส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
- หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ของส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
- คู่มือซ่อมรถจักรยานยนต์ ฮอนด้า-ยามาฮ่า-ซูซูกิ-คาวาซาก ิ
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- เว็บไซต์เกี่ยวกับรถจักรยานยนต์ระบบหัวฉีด 
- เอกสารช่วยสอน หนังสือ ต ารา 
- เอกสารออนไลน์ 

2 เอกสารประกอบการศึกษา 
- คู่มือซ่อมรถจักรยานยนต์แของบริษัท ฮอนด้า -ซูกิ –ยามาฮ่า -คาวาซากิ 
- หนังสือจักรยานยนต์   
- เอกสารประกอบการเรียนรู้ช่างจักรยานยนต์หัวฉีด 
-  ใบความรู้วิชาจักรยานยนต์ระบบหัวฉีด 
- ใบงานวิชาจักรยานยนต์ระบบหัวฉีด 

3 แหล่งเรียนรู้อ่ืน 
- เว็บไซต์ฮอนด้า และยูทูป 
- ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เอ็มซีเรสซิ่ง 
- สถานประกอบการ 

แนวทางการประเมิน 

ที ่ รายการสมรรถนะท่ีประเมิน 
วิธีการ 

และเครื่องมือประเมิน 
คะแนนเต็ม เกณฑ์การผ่าน 

1 แสดงความรู้ของเทคโนโลยีของ
จักรยานยนต์ระบบหัวฉีดได้ถูกต้อง 

แบบทดสอบ 10 50 % 

2 ถอดประกอบชิ้นส่วนจักรยานยนต์ระบบ
หัวฉีดได้ถูกต้องตามคู่มือ 

แบบทดสอบ 
แบบประเมิน 

20 50 % 

3 บริการและบ ารุงรักษาจักรยานยนต์หัวฉีด
ได้ถูกต้องตามคู่มือ 

แบบทดสอบ 
แบบประเมิน 

20 50 % 

4 ตรวจวิเคราะห์แก้ไขปัญหาจักรยานยนต์
หัวฉีดได้ถูกต้อง 

แบบทดสอบแบบ
ประเมิน 

20 50 % 

5 วางแผนประกอบอาชีพแบบช่างที่ดี แบบทดสอบ 
แบบประเมิน 

20 50 % 

รวม 100  
พื้นความรู้และคุณสมบัติของนักศึกษา 
1 บุคคลที่มีอายุ 16 ปีขึ้นไป 
2 มีความสามารถสื่อภาษา พูดหรืออ่าน – เขียนภาษาไทย – อังกฤษ ได้ 
3 มีความรู้พ้ืนฐานช่างยานยนต์ 
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คุณสมบัติของผู้สอน  

1 ครู ตาม พรบ. ครู และบุคลากรทางการศึกษา 

2 ผู้ประกอบอาชพีที่มีความสามารถซ่อมรถจักยานยนตไ์ด้ตามคู่มือและแนวทางปรัชญาของหลักเศรษฐกิจพอเพียง 

3 ผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความสามารตรงตามสมรรถนะของหลักสูตร 
 

คณะกรรมการพัฒนาหลักสูตร 
 

1. นางสุกัญญา แย้มยิ้ม ครูช านาญการพิเศษ  ท าหน้าที่ 
รองผู้อ านวยการฝ่ายวิชาการ  

2. นายชาลี วงศ์สอนธรรม หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน 
 

3. นายบุญช่วย บัวคลี่ หัวหน้าแผนกวิชาช่างยนต์ 
 

4. นายนพดล นภวรรณ ครูผู้สอน 
 

5. นายกฤษดา โฉมศรี ครูผู้สอน 
 

6. นายอนุสรณ์   จิตรารักสกุล ผู้ทรงคุณวุฒชิ่างจักรยานยนต์ ครูช านาญการพิเศษ  

วิทยาลัยสารพัดช่างธนบุรี 
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หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น 
สถานศึกษา วิทยาลัยสารพัดช่างสี่พระยา                         จังหวัด กรุงเทพมหานคร 
ประเภทวิชา ช่างอุตสาหกรรม         สาขาวิชาช่างยนต์        กลุ่มวิชา  /  กลุ่มงานไฟฟ้ารถยนต์  

รหัสหลักสูตร 
029 – 1101 – 4501 

ชื่อหลักสูตร    ช่างไฟฟ้ารถยนต์ 
(ชื่อภาษาอังกฤษ)  Automotive Electric Mechanic 

เวลา 150 ชั่วโมง 

 

สมรรถนะของหลักสูตร   
     1. แสดงความรู้พื้นฐานช่างและเทคโนโลยีของระบบไฟฟ้ารถยนต์ได้ถูกต้อง  
     2. ตรวจแก้ไขวงจรระบบไฟฟ้าตัวถังรถยนต์ได้ถูกต้องปลอดภัย 
     3. ตรวจแก้ไขวงจรระบบไฟฟ้าเครื่องยนต์ได้ถูกต้องปลอดภัย 
     4. ตรวจแก้ไขวงจรระบบไฟฟ้าอ านวยความสะดวกและควบคุมยานยนต์ได้ถูกต้องปลอดภัย 
     5. แสดงความรู้การเป็นช่างที่ดีได้ตามปรัชญาของหลักเศรษฐกิจพอเพียง 
ค าอธิบายของหลักสูตร 
 ศึกษาและปฏิบัติการเก่ียวกับพ้ืนฐานและเทคโนโลยี ช่างไฟฟ้ารถยนต์ กฎความปลอดภัยการ ใช้เครื่องมือ 
ส่วนประกอบ วงจร หน้าที่การท างานของชิ้นส่วนอุปกรณ์ การถอดประกอบชิ้นส่วน ตรวจแก้ไขข้อขัดข้อง
แบตเตอรี่ วงจร ระบบไฟฟ้าตัวถัง ไฟฟ้าเครื่องยนต์ อุปกรณ์อ านวยความสะดวกและควบคุมรถยนต์ การประมาณ
ราคาค่าบริการและการเป็นช่างที่ดีตามปรัชญาของหลักเศรษฐกิจพอเพียง 

รายการสอนและฝึกปฏิบัติ 

หน่วยที่ ชื่อหน่วย – หัวข้อการฝึก 
เวลา

(ชั่วโมง) 
1 พ้ืนฐานช่างไฟฟ้ารถยนต์ 

1.1 กฎความปลอดภัยและการใช้เครื่องมือ 
1.2 วงจรและการท างานของระบบไฟฟ้าตัวถังรถยนต์ 
1.3 วงจรและการท างานของระบบไฟฟ้าเครื่องยนต์ 
1.4 วงจรและการท างานของระบบอ านวยความสะดวกและควบคุมรถยนต์ 

30 

2 ระบบไฟฟ้าตัวถังรถยนต์  45 
3 ระบบไฟฟ้าเครื่องยนต์ 30 
4 ระบบอ านวยความสะดวกและควบคุมรถยนต์ 30 
5 การเป็นช่างที่ดี 15 

 รวม 150 

รูปแบบ เทคนิคการจัดการศกึษา 
 

 

1. สอนแบบบรรยาย แบบสาธิต และปฏิบัติจริง 
2. ในสถานศึกษา 
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3. ในสถานประกอบการ 
4. ตามอัธยาศัย  

สื่อ เครื่องมือ วัสดุ อุปกรณ์ 

ที ่ รายการ 

1. สื่อการสอนด้วยระบบคอมพิวเตอร์  
2. เอกสารช่วยสอน 
3. คู่มือซ่อมรถยนต์ (ระบบไฟฟ้ารถยนต์) 
4. หนังสือช่างไฟฟ้ารถยนต์ 
5. ชุดช่วยสอนด้วยระบบคอมพิวเตอร์  1 ชุด 
6. รถยนต์แบบ เก๋ง 2 คัน 
7. รถยนต์แบบ กระบะ 2 คัน 
8. รถยนต์แบบ MPV  1 คัน 
9. แท่นยกรถ 1 แท่น 
10. ถังส ารองน้ ามันเชื้อเพลิง 20 ลิตร 2 ถัง 
11. ถังลมพร้อมอุปกรณ์ (สาย หัวเป่า หัวเติมวัดลมยาง)     1  ชุด 
12. ชุดท าความสะอาดด้วยทราย  1 ชุด 
13. แท่นยกรถยนต์แบบอิสระ    2  ชุด 
14. สว่านมือ                               1  ตวั   
15. ปากกา จับงาน 6-8 นิ้ว                        1 ตวั 
16. โต๊ะปากกา จับงาน                         1 ตวั 
17. เครื่องมือซ่อมพ้ืนฐานเครื่องมือพิเศษพร้อมชั้นวางลิ้นชัก 6  ชุด 
18. ขาตั้งรถ  8  อัน 
19. แม่แรง 2.5 ตัน 2 ตัว 
20. เครื่องมือพิเศษพร้อมชั้นวางลิ้นชัก 4  ชุด 
21. เครื่องมือซ่อมพ้ืนฐาน-พร้อมชั้นวาง  4  ชุด 
22. เครื่องมือพิเศษพร้อมกล่อง  6  ชุด 
23. ขาตั้งรถ  8  อัน 
24. แม่แรง 2.5 ตัน 2 ตัว 
25. ถาดล้างอุปกรณ์ 12  ถาด 

เอกสารอ้างอิง/เอกสารประกอบการศึกษา/แหล่งเรียนรู้  
ที ่ รายการ 
1. เอกสารอ้างอิง 

-หลักสูตร วิชาชีพระยะสั้น 2540 
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-หลักสูตรวิชาชีพ ปวช. ปวส. 
-หนังสือ และต ารา ช่างไฟฟ้ารถยนต์ 
-ข้อมูลทางอินเตอร์เน็ต 

2. เอกสารประกอบการศึกษา 
- เอกสารปรกอบการเรียนรู้ 
- หนังสือ 
-  คู่มือซ่อมรถยนต์ และคู่มือไฟฟ้ารถยนต์ 

3.  แหล่งเรียนรู้อ่ืน 
-เว็ปไซด์ ฮอนด้า และยูทูป 
-สถานประกอบการ 
-บริษัทโตโยต้า พิธาน   ,บริษัทฮอนด้า,  บิริษัทอีซูซุ 

แนวทางการประเมิน 

ที ่ รายการสมรรถนะท่ีประเมิน 
วิธีการ 

และเครื่องมือประเมิน 
คะแนนเต็ม เกณฑ์การผ่าน 

1. แสดงความรู้พื้นฐานช่างและเทคโนโลยี
ของระบบไฟฟ้ารถยนต์ได้ถูกต้อง 

1.แบบถาม-ตอบ 
2.แบบทดสอบ 

20 50 % 

2. ตรวจแก้ไขวงจรระบบไฟฟ้าตัวถังรถยนต์
ได้ถูกต้องปลอดภัย 

1.แบบสังเกตการณ์ 
2.แบบทดสอบ 

20 50 % 

3. ตรวจแก้ไขวงจรระบบไฟฟ้าเครื่องยนต์ได้
ถูกต้องปลอดภัย 

1.แบบสังเกตการณ์ 
2.แบบทดสอบ 

20 50 % 

4. ตรวจแก้ไขวงจรระบบไฟฟ้าอ านวยความ
สะดวกและควบคุมยานยนต์ได้ถูกต้อง
ปลอดภัย 

1.แบบสังเกตการณ์ 
2.แบบทดสอบ 

20 50 % 

5. แสดงความรู้การเป็นช่างที่ดีได้ตาม
ปรัชญาของหลักเศรษฐกิจพอเพียง 

1.แบบสังเกตการณ์ 
2.แบบทดสอบ 

20 50 % 

รวม 100  
 

พื้นฐานความรู้และคุณสมบัติของนักศึกษา 
 

     1. บุคคลที่มีอายุ 15 ปีขึ้นไป 
     2. มีความสามารถสื่อสารภาษาไทยได้ 
     3. มีพ้ืนฐานช่างยนต์ 
 

คุณสมบัติของผู้สอน 
 

     1. ครู ตาม พรบ. ครู และบุคลากรทางการศึกษา 
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     2. ผู้ประกอบอาชีพที่มีความสามารถซ่อมรถจักยานยนต์ได้ตามคู่มือและแนวทางปรัชญาของหลักเศรษฐกิจ
พอเพียง 
     3. ผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความสามารตรงตามสมรรถนะของหลักสูตร 
คณะกรรมการพัฒนาหลักสูตร 
 
1. นางสุกัญญา แย้มยิ้ม ครูช านาญการพิเศษ   ท าหน้าที่ 

รองผู้อ านวยการฝ่ายวิชาการ 

 

2. นายชาลี วงศ์สอนธรรม หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน  

3. นายบุญช่วย บัวคลี่ หัวหน้าแผนกวิชาช่างยนต์  

4. นายนพดล นภวรรณ ครูผู้สอน  

5. นายกฤษดา โฉมศรี ครูผู้สอน  

6. นายพรศักดิ์ ยอดไกร ผู้เชี่ยวชาญด้านอาชีพ  

7. นายอนุสรณ์   จิตรารักสกุล ผู้ทรงคุณวุฒิช่างจักรยานยนต์ ครูช านาญการพิเศษ  
วิทยาลัยสารพัดช่างธนบุรี 

 

8. นายเกรียงศักดิ์  ค าอ้าย ผู้แทนสถานประกอบการ บริษัทฮอนด้า เอ็มซี เรสซิ่ง จ ากัด  
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หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น 
 

สถานศึกษา วิทยาลัยสารพัดช่างสี่พระยา                                   จังหวัด กรุงเทพมหานคร 
ประเภทวิชา  ช่างอุตสาหกรรม         สาขาวิชา  ช่างยนต์            กลุ่มวิชางาน เครื่องล่างรถยนต์  

รหัสหลักสูตร 
029 – 1101 -  6501 

ชื่อหลักสูตร ช่างเครื่องล่างรถยนต์ 
(ชื่อภาษาอังกฤษ)   Car Suspension System 

เวลา 150 ชั่วโมง 
 

สมรรถนะของหลักสูตร 
     1. แสดงความรู้พื้นฐานช่างและเทคโนโลยีเครื่องล่างรถยนต์ได้ถูกต้อง  
     2. ถอดประกอบชิ้นส่วนระบบเครื่องล่างได้ถูกต้องปลอดภัย 
     3. ตรวจแก้ไขข้อขัดข้องชิ้นส่วนระบบของเครื่องล่างได้ถูกต้องตามคู่มือ 
     4. บริการเครื่องล่างและตั้งศูนย์ล้อได้ถูกต้อง 
     5. แสดงความรู้การเป็นช่างที่ดีได้ตามปรัชญาของหลักเศรษฐกิจพอเพียง 
ค าอธิบายของหลักสูตร 
           ศึกษาและปฏิบัติการเกี่ยวกับพ้ืนฐานช่างและเทคโนโลยีเครื่องล่างรถยนต์ กฎความปลอดภัยการ ใช้
เครื่องมือ หน้าที่ส่วนประกอบ การท างานของชิ้นส่วนต่างๆในระบบเครื่องล่างของรถยนต์ บริการบ ารุงรักษา ถอด
ประกอบ ตรวจแก้ไขข้อขัดข้อง ชิ้นส่วนรองรับตัวถัง โช๊ค บังคับเลี้ยว ชิ้นส่วนส่งก าลัง ล้อ ยาง เบรค การประมาณ
ราคาค่าบริการและการเป็นช่างที่ดีตามปรัชญาของหลักเศรษฐกิจพอเพียง 
รายการสอนและฝึกปฏิบัติ 

หน่วยที่ ชื่อหน่วย – หัวข้อการฝึก 
เวลา 

(ชั่วโมง) 
1 ความรู้พื้นฐานของช่างและเทคโนโลยีเครื่องล่างรถยนต์ 

1.5 กฎความปลอดภัยและการใช้เครื่องมือ 
1.6 โครงสร้างการท างานของระบบรองรับแบบต่างๆ 

20 

2 การถอดประกอบชิ้นส่วนระบบเครื่องล่าง 
2.1 ล้อ-ยาง 
2.2 เบรก 
2.3 ชิ้นส่วนรองรับน้ าหนัก 
2.4 ชิ้นส่วนบังคับเลี้ยว 
2.5 ชิ้นส่วนส่งก าลัง 
2.6 ตัวถังและอุปกรณ์ 

80 

3 การวิเคราะห์แก้ไขปัญหาระบบชิ้นส่วนของเครื่องล่าง 20 

4 การตรวจบริการเครื่องล่างและตั้งศูนย์ล้อ  20 
5 การเป็นช่างที่ดี 10 

รวม 150 
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รูปแบบ เทคนิคการจัดการศกึษา 
1 สอนแบบบรรยาย แบบสาธิต และปฏิบัติจริง  
2 ในสถานศึกษา  
3 ในสถานประกอบการ  
4. ทวิภาคี   

สื่อ  เครื่องมือ วัสดุ  อุปกรณ์                                                                                                              
ที ่ รายการ 
1 สื่อการสอนด้วยระบบคอมพิวเตอร์  
2 เอกสารช่วยสอน 
3 คู่มือซ่อมรถยนต์ 
4 หนังสือช่างซ่อมรถยนต์ 
5 ชุดช่วยสอนด้วยระบบคอมพิวเตอร์  1 ชุด 
6 รถยนต์แบบ เก๋ง 2 คัน 
7 รถยนต์แบบ กระ2ะ1 คัน 
8 รถยนต์แบบ MPV  1 คัน 
9 โครงรถเปลือยแบบมีคัสซีพร้อมเครื่องยนต์ขับเคลื่อนได้  1 คัน   
10 แท่นยกรถ 1 แท่น 
11 ถังใส่น้ ามันเครื่องเก่า100 ลิตร   1  ถัง 
12 ถังส ารองน้ ามันเชื้อเพลิง 20 ลิตร 2 ถัง 
13 ถังลมพร้อมอุปกรณ์ (สาย หัวเป่า หัวเติมวัดลมยาง)     1  ชุด 
14 ชุดท าความสะอาดด้วยทราย  1 ชุด 
15 อ่างล้างชิ้นส่วนเครื่องยนต์ 1 ชุด 
16 แท่นยกรถยนต์แบบอิสระ    2  ชุด 
17 แท่นอัดไฮโดรลิค พร้อมอุปกรณ์                 1  ชุด 
18 แท่นเจาะ 13 มม.                               1  ตัว   
19 ปากกา จับงาน 6-8 นิ้ว                        1 ตวั 
20 โต๊ะปากกา จับงาน                         1 ตวั 
21 ขาตั้งรถ  8  อัน 
22 แม่แรง 2.5 ตัน 2 ตัว 
23 เครื่องมือพิเศษพร้อมชั้นวางลิ้นชัก 4  ชุด 
24 เครื่องมือซ่อมพ้ืนฐาน-พร้อมชั้นวาง  4  ชุด 
25 เครื่องมือพิเศษพร้อมกล่อง  6  ชุด 
26 ขาตั้งรถ  8  อัน 
27 แม่แรง 2.5 ตัน 2 ตัว 



 

สาขาวิชาช่างยนต ์

39 หลักสตูรวิชาชีพระยะสั้น วิทยาลยัสารพดัช่างสี่พระยา พุทธศักราช 2562 

 

28 ถาดล้างอุปกรณ์ 12  ถาด 
เอกสารอ้างอิง/เอกสารประกอบการศึกษา/แหล่งเรียนรู้ 

ที ่ รายการ 
1 เอกสารอ้างอิง 

-  หลักสูตร ระยะสั้น 2540 
-  หลักสูตร ปวช. ปวส. 
-  เอกสาร-ต ารา-วารสาร 
-  คู่มือซ่อม รถยนต์รุ่นต่าง ๆ 
-  เอกสารออนไลน์ 

2 เอกสารประกอบการศึกษา 
-  เอกสารประกอบการสอน 
-  คู่มือซ่อม 
-  ใบงาน 
-  ใบประเมิน 

3 แหล่งเรียนรู้อ่ืน 
- เว็บไซต์ฮอนด้า และยูทูป 
- บริษัทโตโยต้า พิธาน   ,บริษัทฮอนด้า,  บิริษัทอีซูซุ 

แนวทางการประเมิน 
ที ่ รายการสมรรถนะท่ีประเมิน วิธีการ 

และเครื่องมือประเมิน 
คะแนน

เต็ม 
เกณฑ์การผ่าน 

1 ความรู้พื้นฐานของช่างและเทคโนโลยี
เครื่องล่างรถยนต์ 

1.แบบถาม-ตอบ 
2.แบบทดสอบ 

10 50 % 

2 ถอดประกอบชิ้นส่วนระบบเครื่องล่างได้
ถูกต้อง 

1.แบบสังเกตการณ์ 
2.แบบทดสอบ 

20 50 % 

3 ตรวจแก้ไขชิ้นส่วนระบบของเครื่องล่างได้
ถูกต้องตามคู่มือ 

1.แบบสังเกตการณ์ 
2.แบบทดสอบ 

20 50 % 

4 บริการระบบเครื่องล่างและต้ังศูนย์ล้อได้
ถูกต้อง 

1.แบบสังเกตการณ์ 
2.แบบทดสอบ 

20 50 % 

5 ความรู้การเป็นช่างที่ดี 1.แบบสังเกตการณ์ 
2.แบบทดสอบ 

20 50 % 

รวม 100 50 
พื้นความรู้และคุณสมบัติของนักศึกษา 
1 บุคคลที่มีอายุ 15 ปีขึ้นไป 
2 มีความสามารถสื่อสารภาษาไทยได้ 
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คุณสมบัติของผู้สอน  
1 ครู ตาม พรบ. ครู และบุคลากรทางการศึกษา 
2 ผู้ประกอบอาชีพที่มีความสามารถซ่อมรถจักยานยนต์ได้ตามคู่มือและแนวทางปรัชญาของหลักเศรษฐกิจ

พอเพียง 
3 ผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความสามารตรงตามสมรรถนะของหลักสูตร 

คณะกรรมการพัฒนาหลักสูตร 
 

1. นางสุกัญญา แย้มยิ้ม ครูช านาญการพิเศษ   ท าหน้าที่ 
รองผู้อ านวยการฝ่ายวิชาการ 

 

2. นายชาลี วงศ์สอนธรรม หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน  

3. นายบุญช่วย บัวคลี่ หัวหน้าแผนกวิชาช่างยนต์  

4. นายนพดล นภวรรณ ครูผู้สอน  

5. นายกฤษดา โฉมศรี ครูผู้สอน  

6. นายพรศักดิ์ ยอดไกร ผู้เชี่ยวชาญด้านอาชีพ  

7. นายอนุสรณ์   จิตรารักสกุล ผู้ทรงคุณวุฒิช่างจักรยานยนต์ ครูช านาญการพิเศษ  
วิทยาลัยสารพัดช่างธนบุรี 

 

8. นายเกรียงศักดิ์  ค าอ้าย ผู้แทนสถานประกอบการ บริษัทฮอนด้า เอ็มซี เรสซิ่ง จ ากัด  
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หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น 
 

สถานศึกษา วิทยาลัยสารพัดช่างสี่พระยา                                   จังหวัด กรุงเทพมหานคร 
ประเภทวิชา  ช่างอุตสาหกรรม         สาขาวิชา  ช่างยนต ์           กลุ่มวิชางาน  เครื่องล่างรถยนต์ 

รหัสหลักสูตร 
029 – 1101 -  6301 

ชื่อหลักสูตร  ระบบเครื่องล่างรถยนต์ 
(ชื่อภาษาอังกฤษ)   Car Suspension System 

เวลา 75 ชั่วโมง 
 

สมรรถนะของหลักสูตร 
     1. แสดงความรู้พื้นฐานช่างและเทคโนโลยีเครื่องล่างรถยนต์ได้ถูกต้อง  
     2. ถอดประกอบชิ้นส่วนระบบเครื่องล่างได้ถูกต้องปลอดภัย 
     3. ตรวจแก้ไขข้อขัดข้องชิ้นส่วนระบบของเครื่องล่างได้ถูกต้องตามคู่มือ 
     4. บริการเครื่องล่างและตั้งศูนย์ล้อได้ถูกต้อง 
     5. แสดงความรู้การเป็นช่างที่ดีได้ตามปรัชญาของหลักเศรษฐกิจพอเพียง 
ค าอธิบายของหลักสูตร 
           ศึกษาและปฏิบัติการเกี่ยวกับพ้ืนฐานช่างและเทคโนโลยีเครื่องล่างรถยนต์ กฎความปลอดภัยการ ใช้เครื่องมือ 
หน้าที่ส่วนประกอบ การท างานของชิ้นส่วนต่าง ๆ ในระบบเครื่องล่างของรถยนต์ บริการบ ารุงรักษา ถอดประกอบ ตรวจ
แก้ไขข้อขัดข้อง ชิ้นส่วนรองรับตัวถัง โช๊ค บังคับเลี้ยว ชิ้นส่วนส่งก าลัง ล้อ ยาง เบรค การประมาณราคาค่าบริการและการ
เป็นช่างที่ดีตามปรัชญาของหลักเศรษฐกิจพอเพียง 
รายการสอนและฝึกปฏิบัติ 
หน่วย

ที ่
ชื่อหน่วย – หัวข้อการฝึก 

เวลา 
(ชั่วโมง) 

1 ความรู้พื้นฐานของช่างและเทคโนโลยีเครื่องล่างรถยนต์ 
1.7 กฎความปลอดภัยและการใช้เครื่องมือ 
1.8 โครงสร้างการท างานของระบบรองรับแบบต่างๆ 

15 

2 การถอดประกอบชิ้นส่วนระบบเครื่องล่าง 
2.1 ล้อ-ยาง 
2.2 เบรก 
2.3 ชิ้นส่วนรองรับน้ าหนัก 
2.4 ชิ้นส่วนบังคับเลี้ยว 
2.5 ชิ้นส่วนส่งก าลัง 
2.6 ตัวถังและอุปกรณ์ 

15 

3 การวิเคราะห์แก้ไขปัญหาระบบชิ้นส่วนของเครื่องล่าง 15 

4 การตรวจบริการเครื่องล่างและตั้งศูนย์ล้อ  15 
5 การเป็นช่างที่ดี 15 

รวม 75 
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รูปแบบ เทคนิคการจัดการศกึษา 
1 สอนแบบบรรยาย แบบสาธิต และปฏิบัติจริง  
2 ในสถานศึกษา  
3 ในสถานประกอบการ  

สื่อ  เครื่องมือ วัสดุ  อุปกรณ์                                                                                                              
ที ่ รายการ 
1 สื่อการสอนด้วยระบบคอมพิวเตอร์  
2 เอกสารช่วยสอน 
3 คู่มือซ่อมรถยนต์ 
4 หนังสือช่างซ่อมรถยนต์ 
5 ชุดช่วยสอนด้วยระบบคอมพิวเตอร์  1 ชุด 
6 รถยนต์แบบ เก๋ง 2 คัน 
7 รถยนต์แบบ กระ2ะ1 คัน 
8 รถยนต์แบบ MPV  1 คัน 
9 โครงรถเปลือยแบบมีคัสซีพร้อมเครื่องยนต์ขับเคลื่อนได้  1 คัน   
10 แท่นยกรถ 1 แท่น 
11 ถังใส่น้ ามันเครื่องเก่า100 ลิตร   1  ถัง 
12 ถังส ารองน้ ามันเชื้อเพลิง 20 ลิตร 2 ถัง 
13 ถังลมพร้อมอุปกรณ์ (สาย หัวเป่า หัวเติมวัดลมยาง)     1  ชุด 
14 ชุดท าความสะอาดด้วยทราย  1 ชุด 
15 อ่างล้างชิ้นส่วนเครื่องยนต์ 1 ชุด 
16 แท่นยกรถยนต์แบบอิสระ    2  ชุด 
17 แท่นอัดไฮโดรลิค พร้อมอุปกรณ์                 1  ชุด 
18 แท่นเจาะ 13 มม.                               1  ตัว   
19 ปากกา จับงาน 6-8 นิ้ว                        1 ตวั 
20 โต๊ะปากกา จับงาน                         1 ตวั 
21 ขาตั้งรถ  8  อัน 
22 แม่แรง 2.5 ตัน 2 ตัว 
23 เครื่องมือพิเศษพร้อมชั้นวางลิ้นชัก 4  ชุด 
24 เครื่องมือซ่อมพ้ืนฐาน-พร้อมชั้นวาง  4  ชุด 
25 เครื่องมือพิเศษพร้อมกล่อง  6  ชุด 
26 ขาตั้งรถ  8  อัน 
27 แม่แรง 2.5 ตัน 2 ตัว 
28 ถาดล้างอุปกรณ์ 12  ถาด 
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เอกสารอ้างอิง/เอกสารประกอบการศึกษา/แหล่งเรียนรู้ 
ที ่ รายการ 
1 เอกสารอ้างอิง 

-  หลักสูตร ระยะสั้น 2540 
-  หลักสูตร ปวช. ปวส. 
-  เอกสาร-ต ารา-วารสาร 
-  คู่มือซ่อม รถยนต์รุ่นต่าง ๆ 
-  เอกสารออนไลน์ 

2 เอกสารประกอบการศึกษา 
-  เอกสารประกอบการสอน 
-  คู่มือซ่อม 
-  ใบงาน 
-  ใบประเมิน 

3 แหล่งเรียนรู้อ่ืน 
- เว็บไซต์ฮอนด้า และยูทูป 
- บริษัทโตโยต้า พิธาน   ,บริษัทฮอนด้า,  บิริษัทอีซูซุ 

แนวทางการประเมิน 
ที ่ รายการสมรรถนะท่ีประเมิน วิธีการ 

และเครื่องมือประเมิน 
คะแนน

เต็ม 
เกณฑ์การผ่าน 

1 ความรู้พื้นฐานของช่างและเทคโนโลยีเครื่องล่าง
รถยนต์ 

1.แบบถาม-ตอบ 
2.แบบทดสอบ 

10 50 % 

2 ถอดประกอบชิ้นส่วนระบบเครื่องล่างได้ถูกต้อง 1.แบบสังเกตการณ์ 
2.แบบทดสอบ 

20 50 % 

3 ตรวจแก้ไขชิ้นส่วนระบบของเครื่องล่างได้
ถูกต้องตามคู่มือ 

1.แบบสังเกตการณ์ 
2.แบบทดสอบ 

20 50 % 

4 บริการระบบเครื่องล่างและต้ังศูนย์ล้อได้ถูกต้อง 1.แบบสังเกตการณ์ 
2.แบบทดสอบ 

20 50 % 

5 ความรู้การเป็นช่างที่ดี 1.แบบสังเกตการณ์ 
2.แบบทดสอบ 

20 50 % 

รวม 100 50 
พื้นความรู้และคุณสมบัติของนักศึกษา 
1 บุคคลที่มีอายุ 15 ปีขึ้นไป 
2 มีความสามารถสื่อสารภาษาไทยได้ 
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คุณสมบัติของผู้สอน  

1 ครู ตาม พรบ. ครู และบุคลากรทางการศึกษา 

2 ผู้ประกอบอาชีพที่มีความสามารถซ่อมรถจักยานยนต์ได้ตามคู่มือและแนวทางปรัชญาของหลักเศรษฐกิจพอเพียง 

3 ผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความสามารตรงตามสมรรถนะของหลักสูตร 

คณะกรรมการพัฒนาหลักสูตร 

1. นางสุกัญญา แย้มยิ้ม ครูช านาญการพิเศษ   ท าหน้าที่ 
รองผู้อ านวยการฝ่ายวิชาการ 

 

2. นายชาลี วงศ์สอนธรรม หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน  

3. นายบุญช่วย บัวคลี่ หัวหน้าแผนกวิชาช่างยนต์  

4. นายนพดล นภวรรณ ครูผู้สอน  

5. นายกฤษดา โฉมศรี ครูผู้สอน  

6. นายพรศักดิ์ ยอดไกร ผู้เชี่ยวชาญด้านอาชีพ  

7. นายอนุสรณ์   จิตรารักสกุล ผู้ทรงคุณวุฒิช่างจักรยานยนต์ ครูช านาญการพิเศษ  
วิทยาลัยสารพัดช่างธนบุรี 

 

8. นายเกรียงศักดิ์  ค าอ้าย ผู้แทนสถานประกอบการ บริษัทฮอนด้า เอ็มซี เรสซิ่ง จ ากัด  
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หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น 
สถานศึกษา   วิทยาลัยสารพัดช่างสี่พระยา               จังหวัด   กรุงเทพมหานคร 
ประเภทวิชาอุตสาหกรรม     สาขาวิชา ช่างยนต์      กลุ่มวิชางาน เครื่องปรับอากาศรถยนต์ 

รหัสหลักสูตร 
 029 – 1101 – 9501  

ชื่อหลักสูตร ช่างซ่อมเครื่องปรับอากาศรถยนต์ 
(ชื่อภาษาอังกฤษ) Automotive air conditioning mechanic 

เวลา 150 ชั่วโมง 

 

สมรรถนะของหลักสูตร 
1. แสดงความรู้เกี่ยวกับหลักการท างานของเครื่องปรับอากาศรถยนต์ 
2. เลือก เตรียม ใช้ บ ารุงรักษาเครื่องมือและวัสดุอุปกรณ์ในการซ่อมเครื่องปรับอากาศรถยนต์ 
3. ถอด – ประกอบ ตรวจสภาพเครื่องปรับอากาศรถยนต์ตามคู่มือก าหนด 
4. ปฏิบัติงานท่อเครื่องปรับอากาศรถยนต์ 
5. ติดตั้งอุปกรณ์และเครื่องปรับอากาศรถยนต์ 
6. บริการตรวจซ่อม แก้ไขปัญหาข้อขัดข้อง บ ารุงรักษาเครื่องปรับอากาศรถยนต์ 
7. ประมาณราคาค่าบริการและวางแผนบริการเชิงธุรกิจโดยค านึงถึงการรักษาสิ่งแวดล้อม 

ค าอธิบายของหลักสูตรศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับ 
 

     ปฏิบัติการถอด – ประกอบ ตรวจสภาพชิ้นส่วนเครื่องปรับอากาศรถยนต์ ติดตั้งอุปกรณ์เดินท่อสารท าความเย็น
และท่อน้ าทิ้งเครื่องปรับอากาศรถยนต์ เดินสายไฟฟ้าระบบเครื่องปรับอากาศรถยนต์ บริการล้างระบบ
เครื่องปรับอากาศรถยนต์  ทั้งภายนอก – ภายในเครื่องปรับอากาศรถยนต์นั่ง รถยนต์สองตอน และรถยนต์โดยสาร
ขนาดเล็ก แก้ไขปัญหาข้อขัดข้องของระบบเครื่องปรับอากาศรถยนต์ 

รายการสอนและฝึกปฏิบัติ 

หน่วยที ่ ชื่อหน่วย – หัวข้อการฝึก 
เวลา 

(ชั่วโมง) 
1. ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับเครื่องปรับอากาศรถยนต์ 12 
2. ระบบและอุปกรณ์เครื่องปรับอากาศรถยนต์ 25 
3. ติดตั้งอุปกรณ์และการเดินท่อเครื่องปรับอากาศรถยนต์ 30 
4. ระบบไฟฟ้าเครื่องปรับอากาศรถยนต์ 15 
5. การบรรจุสารท าความเย็นและหาประสิทธิภาพเครื่องปรับอากาศรถยนต์ 30 
6. การบริการและประมาณราคา 38 

 รวม 150 
 

รูปแบบ เทคนิคการจัดการศกึษา 
1.  บรรยาย 
2.  สาธิต 
3.  ฝึกปฏิบัติท างานรับผิดชอบร่วมกัน 
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สื่อ เครื่องมือ วัสดุ อุปกรณ์ 

ที ่ รายการ จ านวน หน่วยนับ 

1. ชุดฝึกเครื่องยนต์แก๊สโซลีน 4 สูบ 4 จังหวะ พร้อมเครื่องปรับอากาศและ
สามารถเคลื่อนที่ได้ 5 เครื่อง 

2. ชุดฝึกสาธิตระบบแอร์รถยนต์ R-12 1 ชุด 
3. ชุดฝึกสาธิตระบบแอร์รถยนต์ R-134a 1 ชุด 

เครื่องมือ 

ที ่ รายการ จ านวน หน่วยนับ 

1. เครื่องวัดการรั่วของน้ ายาแอร์ 5 ชุด 
2. มัลติมิเตอร์ 5 ชุด 

3. เครื่องวัดรอบ 5 ชุด 

4. หัวแร้งบัดกรี 5 ชุด 

5. เครื่องปั๊มลมขนาดจุถังลม 150 ลิตร พร้อมอุปกรณ์ 1 ชุด 

6. ชุดเครื่องมือพ้ืนฐานช่างยนต์ 5 ชุด 

7. ชุดเครื่องมือพิเศษบริการงานปรับอากาศรถยนต์ 5 ชุด 

8. ชุดเครื่องมือวัดละเอียดทางกล 5 ชุด 

9. ไทม์มิ่งไลท์ 5 ตัว 
10. เครื่องชาร์ตแบตเตอรี่ 12 v. 1 เครื่อง 
11. ถาด 10 ใบ 
12. แมนนิโฟเกจ R-134a พร้อมหัวต่อ 5 ตัว 
13. แมนนิโฟเกจ R-12 พร้อมหัวต่อ 5 ตัว 
14. แคล้มมิเตอร์ AC/DC 5 ตัว 
15. เทอร์โมมิเตอร์กระเปราะเปียก-เทอร์โมมิเตอร์กระเปราะแห้ง 5 ชุด 
16. เทอร์โมมิเตอร์ 5 ตัว 
17. เครื่องฉีดน้ าแรงดันสูงพร้อมสายยาง 20 เมตร 1 ตัว 
18. เครื่องย้ า-อัดสายน้ ายาแอร์ 1 เครื่อง 
19. แท่นอัดไฮดรอลิกส์ 1 เครื่อง 
20. เครื่องมือถอด-ประกอบคอมเพรสเซอร์แอร์รถยนต์ 1 ชุด 
21. ชุดบริการเชื่อมแก๊สท่อน้ ายาแอร์ 5 ชุด 
22. เครื่องท าสุญญากาศ 5 เครื่อง 

วัสดุ 

ที ่ รายการ จ านวน หน่วยนับ 

1. ถังพร้อมน้ ายาแอร์ R-134a 5 ถัง 
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2. ถังพร้อมน้ ายาแอร์ R-12 5 ถัง 
3. หัวศรเติมน้ ายาแอร์ R-134a 1 ถุง 
4. หัวศรเติมน้ ายาแอร์ R-134a 1 ถุง 
5. ลวดตะกั่วบัดกรี 5 ม้วน 
6. สายไฟฟ้ารถยนต์ขนาดพ้ืนที่หน้าตัด 0.50 ตารางมิลลิเมตร คละสี 5 ม้วน 
7. สายไฟฟ้ารถยนต์ขนาดพ้ืนที่หน้าตัด 0.75 ตารางมิลลิเมตร คละสี 5 ม้วน 
8. น้ ายาประสาน 5 ตลับ 
9. โอริงส าหรับน้ ายาแอร์ R-134a 1 กล่อง 
10. น้ ามันคอมเพรสเซอร์ส าหรับน้ ายาแอร์ R-134a 1 แกลลอน 
11. น้ ามันคอมเพรสเซอร์ส าหรับน้ ายาแอร์ R-12 1 แกลลอน 
12. ลูกยางรองหัวต่อสายน้ ายาแอร์ 1 ถุง 
13. ท่ออะลูมิเนียมขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 3/8 นิ้ว 5 ม้วน 
14. ฝาแฟลย์น็อตอะลูมิเนียมขนาด 3/8 นิ้ว 100 ตัว 
15. ข้อต่อตรงยูเนี่ยนแฟลย์ขนาด 3/8 นิ้ว 50 ตัว 
16. น้ ายาล้างระบบแอร์ภายนอก 12 ขวด 
17. น้ ายาล้างระบบแอร์ภายใน 12 ขวด 
18. ขั้วต่อสายไฟฟ้าทองเหลืองกลมตัวผู้ 1 กล่อง 
19. ขั้วต่อสายไฟฟ้าทองเหลืองกลมตัวเมีย 1 กล่อง 
20. ยางกันช๊อตกลมตัวผู้ 1 ถุง 
21. ยางกันช๊อตกลมตัวเมีย 1 ถุง 
22. ขั้วต่อสายไฟฟ้าทองเหลืองแบนตัวผู้ 1 กล่อง 
23. ขั้วต่อสายไฟฟ้าทองเหลืองแบนตัวเมีย 1 กล่อง 
24. ยางกันช๊อตแบนตัวผู้ 1 ถุง 
25. ยางกันช๊อตแบนตัวเมีย 1 ถุง 
26. สายรัดเคเบิลไทร์คละขนาด 1 ถุง 
27. คอมเพรสเซอร์ R-12 พร้อมขา 1 ตัว 
28. คอมเพรสเซอร์ R-134a พร้อมขา 1 ตัว 
29. คอนเดนเซอร์แอร์รถยนต์ R-12 1 แผง 
30. คอนเดนเซอร์แอร์รถยนต์ R-134a 1 แผง 
31. รีซีฟเวอร์ไดร์เออร์ R-12 1 ตัว 
32. รีซีฟเวอร์ไดร์เออร์ R-134a 1 ตัว 
33. อีวาพอเรเตอร์แบบเอ็กแพนชั่นวาลว์ R-12 1 ชุด 
34. อีวาพอเรเตอร์แบบบล็อกวาลว์ R-134a 1 ชุด 
35. ท่ออ่อนด้านแรงดันต่ า R-12 ยาว 1 เมตร 1 เส้น 
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36. ท่ออ่อนด้านแรงดันสูง R-12 ยาว 1 เมตร 1 เส้น 
37. ท่ออ่อนด้านแรงดันต่ า R-134a ยาว 1 เมตร 1 เส้น 
38. ท่ออ่อนด้านแรงดันสูง R-134a  ยาว 1 เมตร 1 เส้น 
39. สายพานหน้าเครื่องยนต์ขับคอมเพรสเซอร์ R-12 1 เส้น 
40. สายพานหน้าเครื่องยนต์ขับคอมเพรสเซอร์ R-134a 1 เส้น 
41. พัดลมไฟฟ้าคอนเดนเซอร์ 12 VDC 2 ตัว 
42. รีเลย์ 12 VDC 5 ขา พร้อมปลั๊กเสียบแบบปกติเปิด 10 ตัว 
43. ฟิวส์เสียบ 30 แอมป์ พร้อมกล่องฟิวส์ 10 ชุด 
44. ฟิวส์เสียบ 15 แอมป์ พร้อมกล่องฟิวส์ 10 ชุด 
45. โซลินอยด์วาล์วไฟฟ้าแอร์ 12 VDC ขนาด 3/8 นิ้ว 2 ตัว 
46. สวิตซ์กุญแจรถยนต์ 2 ตัว 
47. ท่อฉนวนแอร์คละขนาด ¼ นิ้ว 10 เส้น 
48. พัดลมอีวาพอเรเตอร์ 5 ตัว 
49. สวิตซ์พัดลมแอร์ 5 ตัว 
50. เทอร์โมสวิตซ์แบบไฟฟ้า 5 ตัว 

อุปกรณ์ 

ที ่ รายการ จ านวน หน่วยนับ 

1. สายน้ ายาแอร์ท่ออ่อนหัวต่อตรงแฟลย์ 2 ด้าน ขนาด ¼ นิ้ว ยาว 1 เมตร 1 เส้น 
2. สายน้ ายาแอร์ท่ออ่อนหัวต่อตรงแฟลย์ 2 ด้าน ขนาด 5/16 นิ้ว ยาว 1 

เมตร 1 เส้น 
3. สายน้ ายาแอร์ท่ออ่อนหัวต่อตรงแฟลย์ 2 ด้าน ขนาด 3/8 นิ้ว ยาว 1 เมตร 1 เส้น 
4. ลังพลาสติกทดลองการรั่ว 5 ลัง 
5. ชุดหัวต่อแปลงสายลมกับสายน้ ายาแอร์ 1 ชุด 
6. โรลสายไฟฟ้าพร้อมปลั๊กต่อยาว 15 เมตร 5 ตัว 
7. ปลั๊กอุดเกลียวนอกอะลูมิเนียมขนาด ¼ นิ้ว 10 ตัว 
8. ปลั๊กอุดเกลียวนอกอะลูมิเนียมขนาด 5/16  นิ้ว 10 ตัว 

9. ปลั๊กอุดเกลียวนอกอะลูมิเนียมขนาด 3/8  นิ้ว 10 ตัว 

10. แท่นรองรถ 8 ตัว 

11. โคมไฟส่องสว่าง 12 VDC/220VAC 2 อัน 

เอกสารอ้างอิง/เอกสารประกอบการศึกษา/แหล่งเรียนรู้  

ที ่ รายการ 

1. 
 

เอกสารประกอบการฝึกอบรม 
- คู่มือซ่อมเครื่องปรับอากาศรถยนต์ 
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- หนังสือหรือต าราซ่อมเครื่องปรับอากาศรถยนต์ 
- เว็บไซต์การซ่อมเครื่องปรับอากาศรถยนต์ 

เอกสารอ้างอิง/เอกสารประกอบการศึกษา/แหล่งเรียนรู้  

ที ่ รายการ 
2. แหล่งเรียนรู้ 

- สถานประกอบการบริการรถยนต์ 
- ศูนย์บริการรถยนต์ 

แนวทางการประเมิน 

ที ่ รายการสมรรถนะท่ีประเมิน 
วิธีการ 

และเครื่องมือประเมิน 
คะแนนเต็ม เกณฑ์การผ่าน 

1. 
ใช้เครื่องมือทั่วไปและเครื่องมือพิเศษ 

แบบประเมินการ
ปฏิบัติงาน 

10 5 

2. เลือกใช้อุปกรณ์จับยึดได้เหมาะสมกับ
งาน      

แบบประเมินการ
ปฏิบัติงาน 

10 5 

3. ถอด-ประกอบและตรวจสอบสภาพ
ชิ้นส่วนเครื่องปรับอากาศรถยนต์ 

แบบประเมินการ
ปฏิบัติงาน 

20 10 

4. 
ติดตั้งอุปกรณ์เครื่องปรับอากาศรถยนต์ 

แบบประเมินการ
ปฏิบัติงาน 

20 10 

5. เดินท่อสารท าความเย็น
เครื่องปรับอากาศตรวจสอบอุปกรณ์
ไฟฟ้าพร้อมเดินสายไฟฟ้าระบบ
เครื่องปรับอากาศรถยนต์ 

แบบประเมินการ
ปฏิบัติงาน 

15 7.5 

6. ซ่อม และบ ารุงรักษาเครื่องปรับอากาศ
รถยนต์ 

แบบประเมินการ
ปฏิบัติงาน 

20 10 

7. 
ประมาณค่าบริการได้เหมาะสมกับงาน 

ประเมินจากการคิด
ค านวณ 

5 2.5 

รวม 100 50 
 

พื้นฐานความรู้และคุณสมบัติของนักศึกษา 
 

1. มีอายุไม่ต่ ากว่า 15 ปี 
2. ไม่จ ากัดวุฒิการศึกษา และไม่จ ากัดเพศ 
3. มีความรู้อ่านออกเขียนได้ 
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คุณสมบัติของผู้สอน 
 

1. ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท สาขาเครื่องกล 
2. มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู 
3. ผ่านการอบรมด้านเทคโนโลยียานยนต์ 
4. มีความรู้เกี่ยวกับงานบริการยานยนต์ 
คณะกรรมการพัฒนาหลักสูตร 
 

1. นางสุกัญญา แย้มยิ้ม ครูช านาญการพิเศษ   ท าหน้าที่ 
รองผู้อ านวยการฝ่ายวิชาการ 

 

2. นายชาลี วงศ์สอนธรรม หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน  

3. นายบุญช่วย บัวคลี่ หัวหน้าแผนกวิชาช่างยนต์  

4. นายนพดล นภวรรณ ครูผู้สอน  

5. นายกฤษดา โฉมศรี ครูผู้สอน  

6. นายพรศักดิ์ ยอดไกร ผู้เชี่ยวชาญด้านอาชีพ  

7. นายอนุสรณ์   จิตรารักสกุล ผู้ทรงคุณวุฒิช่างจักรยานยนต์ ครูช านาญการพิเศษ  
วิทยาลัยสารพัดช่างธนบุรี 

 

8. นายเกรียงศักดิ์  ค าอ้าย ผู้แทนสถานประกอบการ บริษัทฮอนด้า เอ็มซี เรสซิ่ง จ ากัด  
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วิทยาลัยสารพัดช่างสีพ่ระยา พุทธศักราช 2562 

 

ประเภทวิชาอุตสาหกรรม สาขาวิชาช่างเชื่อมโลหะ 
 

ล าดับ รหัสหลักสูตร ชื่อหลักสูตร จ านวนชั่วโมง 
1 029 – 1103 – 1301 ช่างอะลูมิเนียมประกอบอาคาร 1 75 
2 029 – 1103 – 1302  ช่างอะลูมิเนียมประกอบอาคาร 2 75 
3 029 – 1103 – 1303  ช่างอะลูมิเนียมประกอบอาคาร 3 75 
4 029 – 1103 – 1304  ออกแบบและประมาณราคางานอะลูมิเนียม 1 75 
5 029 – 1103 – 1305  ออกแบบและประมาณราคางานอะลูมิเนียม 2 75 
6 029 – 1103 – 1306  ออกแบบและประมาณราคางานอะลูมิเนียม 3 75 
7 029 – 1103 – 1307  ช่างประกอบหน้าต่างบานกระทุ้งอะลูมิเนียม 75 
8 029 – 1103 – 1308  ช่างประกอบโครงอะลูมิเนียม 1 75 
9 029 – 1103 – 1309  ช่างประกอบโครงอะลูมิเนียม 2 75 
10 029 – 1103 – 1310  ช่างประกอบโครงอะลูมิเนียม 3 75 
11 029 – 1103 – 1201  ช่างประกอบหน้าต่าง – ประตูมุ้งบานเลื่อนอะลูมิเนียม 30 
12 029 – 1103 – 1202 ช่างประกอบหน้าต่าง – ประตูมุ้งลวดอะลูมิเนียม 45 

รวม   12   หลักสูตร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

สาขาวิชาช่างเชื่อมโลหะ 

52 หลักสตูรวิชาชีพระยะสั้น วิทยาลยัสารพดัช่างสี่พระยา พุทธศักราช 2562 

 

 

 
 

 

หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น 
 

สถานศึกษา วิทยาลัยสารพัดช่างสี่พระยา                                   จังหวัด กรุงเทพมหานคร 
ประเภทวิชา  ช่างอุตสาหกรรม         สาขาวิชา  ช่างเชื่อมโลหะ      กลุ่มวิชางาน  ช่างเชื่อมโลหะ 

รหัสหลักสูตร 
029 – 1103 – 1301                                      

ชื่อหลักสูตร ช่างอะลูมิเนียมประกอบอาคาร 1 
(ชื่อภาษาอังกฤษ)  Aluminum Composite Building 1 

เวลา 75 ชั่วโมง 
 

สมรรถนะของหลักสูตร 
   1.    แสดงความรู้เกี่ยวกับหลักการใช้เครื่องมือและเครื่องจักร วัสดุงานอะลูมิเนียม  
   2.    อ่านแบบและออกแบบงานอะลูมิเนียม 
   3.    ประกอบ ติดตั้งงานโครงเคร่าวงกบประตู – หน้าต่างและช่องแสง   งานหน้าต่าง –ประตูบานเลื่อนอะลูมิเนียม 
งานฝาผนัง งานมุ้งลวด งานตัดและติดตั้งกระจก 
   4.    ประมาณราคาและจรรยาบรรณในการประกอบอาชีพช่างอะลูมิเนียม 
ค าอธิบายของหลักสูตร 
          ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับหลักการใช้เครื่องมือและเครื่องจักร  วัสดุงานอะลูมิเนียม  อ่านแบบและออกแบบงาน
อะลูมิเนียม  ประกอบ ติดตั้งงานโครงเคร่าวงกบประตู  – หน้าต่างและช่องแสง  งานหน้าต่าง – ประตูบานเลื่อน
อะลูมิเนียม  งานฝาผนัง งานมุ้งลวด  งานตัดและติดตั้งกระจก  ประมาณราคาและจรรยาบรรณในการประกอบอาชีพ
ช่างอะลูมิเนียม มีกิจนิสัยในการปฏิบัติงานด้วยความรับผิดชอบและปลอดภัย 
รายการสอนและฝึกปฏิบัติ 

หน่วยที่ ชื่อหน่วย – หัวข้อการฝึก 
เวลา 

(ชั่วโมง) 
1 หลักการใช้เครื่องมือและเครื่องจักร วัสดุงานอะลูมิเนียม 

1.1 เครื่องมือวัด 
1.2 เครื่องมือและเครื่องจักรงานอะลูมิเนียม 
1.3 วัสดุ-อุปกรณ์งานอะลูมิเนียม 
1.4 อะลูมิเนียมเส้นหน้าตัดและการใช้งาน 

9 

2 งานอ่านแบบและออกแบบงานอะลูมิเนียม 
2.1 การอ่านแบบงานอะลูมิเนียม 
2.2 ปฏิบัติการอ่านแบบและออกแบบงานอะลูมิเนียม 

15 

3 งานโครงเคร่าวงกบประตู – หน้าต่างและช่องแสง 
3.1 แบบงาน 
3.2 การเลือกใช้วัสดุ-อุปกรณ์ 
3.3 ปฏิบัติการวัด การตัด การประกอบ ติดตั้งงานโครงเคร่าวงกบประตู –  หน้าต่างและช่องแสง 

12 

4 งานหน้าต่าง-ประตูบานเลื่อนอะลูมิเนียม 
4.1 แบบงาน 
4.2 การเลือกใช้วัสดุ-อุปกรณ์ 
4.3 ปฏิบัติการวัด การตัด การประกอบ ติดตั้งงานหน้าต่าง-ประตูบานเลื่อน อะลูมิเนียม 

9 

5 งานฝาผนัง 3 
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5.1 แบบงาน 
5.2 การเลือกใช้วัสดุ-อุปกรณ์ 
5.3 ปฏิบัติการวัด การตัด การประกอบ ติดตั้งงานฝาผนัง 

6 งานมุ้งลวด 
6.1 แบบงาน 
6.2 การเลือกใช้วัสดุ-อุปกรณ์ 
6.3 ปฏิบัติการวัด การตัด การประกอบ ติดตั้งงานมุ้งลวด 

9 

7 งานตัดและติดตั้งกระจก 
7.1 แบบงาน 
7.2 การเลือกใช้-อุปกรณ์ 
7.3 การวัดระยะ ขนาดและการลดขนาดของกระจก 
7.4 ปฏิบัติการวัด การตัดและติดตั้งกระจกเข้ากับโครงอะลูมิเนียม 

9 

8 งานประมาณราคาและจรรยาบรรณในการประกอบอาชีพช่างอะลูมิเนียม 
8.1 ความหมายการประมาณราคา 
8.2 คุณสมบัติผู้ประมาณราคา 
8.3 วิธีการประมาณราคา 
8.4 ข้อที่ส าคัญในการประมาณราคา 
8.5 จรรยาบรรณในการประกอบอาชีพช่างอะลูมิเนียม 
8.6 ปฏิบัติการประมาณราคา 

9 

รวม 75 
รูปแบบ เทคนิคการจัดการศกึษา 

1 สอนแบบบรรยาย ประกอบสื่อของจริง  
2 สอนแบบสาธิตตามล าดับขั้นตอนการประกอบโครงอะลูมิเนียม  
3 ฝึกปฏิบัติงานแบบบูรณาการในห้องปฏิบัติการด้วยความรับผิดชอบและปลอดภัย  

สื่อ  เครื่องมือ วัสดุ  อุปกรณ์                                                                                                              
ที ่ รายการ 
1 เครื่องตัดอะลูมิเนียมแบบแท่นชนิดเคลื่อนที่ได้ 
2 สว่านไฟฟ้ามือถือแบบหมุนปรับซ้าย – ขวา ได้ขนาด 6.5 มม. 
3 สว่านไฟฟ้ามือถือแบบหมุนปรับซ้าย – ขวา ได้ขนาด 10 มม. 
4 สว่านเจาะคอนกรีตแบบโรตารี่ไม่ต่ ากว่าขนาด 22 มม. 
5 หินเจียระไนมือถือขนาด 100 มม. 
6 คีมย้ าหมุด 
7 ฉากเหล็ก 
8 มีดตัดกระจกตัดตรงเบอร์ 2 – 4 
9 ยางดูดกระจกเบอร์ต่างๆ 
10 ตะไบแบนละเอียดขนาด 6 – 12 นิ้ว 
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11 ตะไบกลมละเอียดขนาด 6 – 12 นิ้ว 
12 กระบอกอัดซิลิโคน 
13 ระดับน้ า 
14 ลูกดิ่ง 
15 ปักเต้า 
16 ตลับเมตร 
17 เครื่อง Trimmer ขนาด 6 ม.ม. 
18 เครื่องบากเฟรมข้างบานเลื่อน 
19 เครื่องเจาะรูระบายน้ าบานเลื่อน 
20 เครื่องเจาะรูบานเลื่อน 
21 เครื่องตัดองศาสไลด์ขนาด 10 นิ้ว 

เอกสารอ้างอิง/เอกสารประกอบการศึกษา/แหล่งเรียนรู้ 
ที ่ รายการ 
1 ฝ่ายวิชาการ  บริษัทสกายบุ๊ค  จ ากัด.  งานผลิตภัณฑ์อะลูมิเนียม.  กรุงเทพฯ :  สกายบุ๊ค,   2543 . 
2 ธนิต อาภรณ์รัตน์.2545. งานเทคนิคอะลูมิเนียม.กรุงเทพฯ :บจก.สกายบุ๊ค 
3 เอกสารประกอบการสอน  วิชาช่างประกอบโครงอะลูมิเนียม  ของครูชัยวัสส์  วรพงศธร  

วิทยาลัยสารพัดช่างสี่พระยา 
4 สื่ออิเล็กทรอนิกส์ทางอินเตอร์เน็ต เช่น Youtube  
5 ศึกษาดูงานนอกสถานที่ตามแหล่งการเรียนรู้ต่างๆ เช่น งานประกอบ ติดตั้งงานอะลูมิเนียมของสถาน

ประกอบการตามอาคารต่างๆ 
6 ห้องปฏิบัติการช่างอะลูมิเนียมและกระจก 
7 ร้านจ าหน่าย วัสดุ-อุปกรณ์ ที่ใช้ในการประกอบ ติดตั้งงานอะลูมิเนียม 

แนวทางการประเมิน 
ที ่ รายการสมรรถนะท่ีประเมิน วิธีการ 

และเครื่องมือประเมิน 
คะแนน

เต็ม 
เกณฑ์การผ่าน 

1 แสดงความรู้เกี่ยวกับหลักการใช้เครื่องมือ
และเครื่องจักร  วัสดุงานอะลูมิเนียม 

1.แบบทดสอบ 
2.แบบประเมินผลการเรียนรู้ 

20 50% 

2 งานอ่านแบบและออกแบบงานอะลูมิเนียม 1.แบบทดสอบ 
2.แบบประเมินผลการเรียนรู้ 

10 50% 

3 งานโครงเคร่าวงกบประตู – หน้าต่างและช่อง
แสง  งานหน้าต่าง – ประตูบานเลื่อน
อะลูมิเนียม  งานฝาผนัง 

1.แบบประเมินผลการ
ปฏิบัติงาน 
2.เกณฑ์การให้คะแนน 

40 50% 

4 งานมุ้งลวด 1.แบบประเมินผลการ
ปฏิบัติงาน 
2.เกณฑ์การให้คะแนน 

10 50% 
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5 งานตัดและติดตั้งกระจก 1.แบบประเมินผลการ
ปฏิบัติงาน 
2.เกณฑ์การให้คะแนน 

10 50% 

6 งานประมาณราคาและจรรยาบรรณในการ
ประกอบอาชีพช่างอะลูมิเนียม 

1.แบบทดสอบ 
2.แบบประเมินผลการเรียนรู้ 

10 50% 

รวม 10 50 
พื้นความรู้และคุณสมบัติของนักศึกษา 

1 มีพ้ืนฐานความรู้สอบได้ไม่ต่ ากว่าระดับประถมศึกษาปีที่ 6 หรืออ่านออกเขียนได้ 
2 มีความประพฤติเรียบร้อยไม่บกพร่องในศีลธรรมอันดี 
3 มีร่างกายแข็งแรงเหมาะสมที่จะเรียนในวิชานั้นๆ 
4 มีความสนใจในวิชาชีพและยินดีปฏิบัติตามระเบียบของวิทยาลัยฯ โดยเคร่งครัด 
5 ไม่เป็นโรคที่สังคมรังเกียจหรือติดยาเสพติดร้ายแรง 
6 มีภูมิล าเนาเป็นหลักแหล่ง 
7 มีความเคารพเลื่อมใส ศรัทธาต่อสถาบันชาติ ศาสนาและพระมหากษัตริย์ด้วยความบริสุทธิ์ใจ 
8 มีเจตคติท่ีดีในการปกครองระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข 

คุณสมบัติของผู้สอน  
1 ปริญญาตรี  สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ (วิชาเอกอุตสาหการ ( เชื่อม – ประกอบ ) 
2 มีใบประกอบวิชาชีพครู 
3 มีประสบการณ์ไม่น้อยกว่า 5 ปี 
4 มีความรู้ความสามารถตามที่กระทรวงศึกษาธิการก าหนด 

คณะกรรมการพัฒนาหลักสูตร 

1. นางสุกัญญา แย้มยิ้ม ครูช านาญการพิเศษ  ท าหน้าที่ 

รองผู้อ านวยการฝ่ายวิชาการ  

2. นายชาลี วงศ์สอนธรรม หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน  

3. นายชัยวัสส ์ วรพงศธร หัวหน้าแผนกวิชาช่างเชื่อมโลหะ  

4. นายภณธนิน เดชพินันท์ ผู้เชี่ยวชาญด้านอาชีพงานอะลูมิเนียม  

5. น.ส.ศิรัชชา จิรมานนท์ ผู้เชี่ยวชาญด้านอาชีพงานอะลูมิเนียม 
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หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น 
 

สถานศึกษา วิทยาลัยสารพัดช่างสี่พระยา                                   จังหวัด กรุงเทพมหานคร 
ประเภทวิชา  ช่างอุตสาหกรรม         สาขาวิชา  ช่างเชื่อมโลหะ      กลุ่มวิชางาน  ช่างเชื่อมโลหะ 

รหัสหลักสูตร 
029 – 1103 – 1302                                        

ชื่อหลักสูตร ช่างอะลูมิเนียมประกอบอาคาร 2 
(ชื่อภาษาอังกฤษ)  Aluminum Composite Building 2 

เวลา 75 ชั่วโมง 
 

สมรรถนะของหลักสูตร 
 1. แสดงความรู้เกี่ยวกับหลักการใช้เครื่องมือและเครื่องจักร  วัสดุงานอะลูมิเนียม  
 2. อ่านแบบและออกแบบงานอะลูมิเนียม 
 3. ประกอบ ติดตั้งงานโครงเคร่าวงกบประตูบานสวิงและช่องแสง  งานประตูบานสวิง  งานฝาผนัง  งานตัดและ ติดตั้ง
กระจก      
 4. ประมาณราคาและจรรยาบรรณในการประกอบอาชีพช่างอะลูมิเนียม 
ค าอธิบายของหลักสูตร 
           ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับหลักการใช้เครื่องมือและเครื่องจักร  วัสดุงานอะลูมิเนียม  อ่านแบบและออกแบบงาน
อะลูมิเนียม  ประกอบ ติดตั้งงานโครงเคร่าวงกบประตูบานสวิงและช่องแสง  งานประตูบานสวิง  งานฝาผนัง  งานตัดและ
ติดตั้งกระจก  ประมาณราคาและจรรยาบรรณในการประกอบอาชีพช่างอะลูมิเนียม มีกิจนิสัยในการปฏิบัติงานด้วยความ
รับผิดชอบและปลอดภัย 
รายการสอนและฝึกปฏิบัติ 

หน่วยที่ ชื่อหน่วย – หัวข้อการฝึก 
เวลา 

(ชั่วโมง) 
1 หลักการใช้เครื่องมือและเครื่องจักร วัสดุงานอะลูมิเนียม 

1.1 เครื่องมือวัด 
1.2 เครื่องมือและเครื่องจักรงานอะลูมิเนียม 
1.3 วัสดุ-อุปกรณ์งานอะลูมิเนียม 
1.4 อะลูมิเนียมเส้นหน้าตัดและการใช้งาน 

9 

2 งานอ่านแบบและออกแบบงานอะลูมิเนียม 
2.1 การอ่านแบบงานอะลูมิเนียม 
2.2 ปฏิบัติการอ่านแบบและออกแบบงานอะลูมิเนียม 

15 

3 งานโครงเคร่าวงกบประตูบานสวิงและช่องแสง 
3.1 แบบงาน 
3.2 การเลือกใช้วัสดุ-อุปกรณ์ 
3.3 ปฏิบัติการวัด การตัด การประกอบ ติดตั้งงานโครงเคร่าวงกบประตูบานสวิงและช่องแสง 

15 

4 งานประตูบานสวิง 
4.1 แบบงาน 
4.2 การเลือกใช้วัสดุ-อุปกรณ์ 
4.3 ปฏิบัติการวัด การตัด การประกอบ ติดตั้งงานประตูบานสวิง 

12 
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5 งานฝาผนัง 

5.1 แบบงาน 
5.2 การเลือกใช้วัสดุ-อุปกรณ์ 
5.3 ปฏิบัติการวัด การตัด การประกอบ ติดตั้งงานฝาผนัง 

6 

6 งานตัดและติดตั้งกระจก 
6.1 แบบงาน 
6.2 การเลือกใช้-อุปกรณ์ 
6.3 การวัดระยะ ขนาดและการลดขนาดของกระจก 
6.4 ปฏิบัติการวัด การตัดและติดตั้งกระจกเข้ากับโครงอะลูมิเนียม 

9 

7 งานประมาณราคาและจรรยาบรรณในการประกอบอาชีพช่างอะลูมิเนียม 
7.1 ความหมายการประมาณราคา 
7.2 คุณสมบัติผู้ประมาณราคา 
7.3 วิธีการประมาณราคา 
7.4 ข้อที่ส าคัญในการประมาณราคา 
7.5 จรรยาบรรณในการประกอบอาชีพช่างอะลูมิเนียม 
7.6 ปฏิบัติการประมาณราคา 

9 

รวม 75 
รูปแบบ เทคนิคการจัดการศกึษา 

1 สอนแบบบรรยาย ประกอบสื่อของจริง  
2 สอนแบบสาธิตตามล าดับขั้นตอนการประกอบโครงอะลูมิเนียม  
3 ฝึกปฏิบัติงานแบบบูรณาการในห้องปฏิบัติการด้วยความรับผิดชอบและปลอดภัย  

สื่อ  เครื่องมือ วัสดุ  อุปกรณ์                                                                                                              
ที ่ รายการ 
1 เครื่องตัดอะลูมิเนียมแบบแท่นชนิดเคลื่อนที่ได้ 
2 สว่านไฟฟ้ามือถือแบบหมุนปรับซ้าย – ขวา ได้ขนาด 6.5 มม. 
3 สว่านไฟฟ้ามือถือแบบหมุนปรับซ้าย – ขวา ได้ขนาด 10 มม. 
4 สว่านเจาะคอนกรีตแบบโรตารี่ไม่ต่ ากว่าขนาด 22 มม. 
5 หินเจียระไนมือถือขนาด 100 มม. 
6 คีมย้ าหมุด 
7 ฉากเหล็ก 
8 มีดตัดกระจกตัดตรงเบอร์ 2 – 4 
9 ยางดูดกระจกเบอร์ต่างๆ 
10 ตะไบแบนละเอียดขนาด 6 – 12 นิ้ว 
11 ตะไบกลมละเอียดขนาด 6 – 12 นิ้ว 
12 กระบอกอัดซิลิโคน 
13 ระดับน้ า 
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14 ลูกดิ่ง 
15 ปักเต้า 
16 ตลับเมตร 
17 เครื่อง Trimmer ขนาด 6 ม.ม. 
18 เครื่องบากเฟรมข้างบานเลื่อน 
19 เครื่องเจาะรูระบายน้ าบานเลื่อน 
20 เครื่องเจาะรูบานเลื่อน 
21 เครื่องตัดองศาสไลด์ขนาด 10 นิ้ว 

เอกสารอ้างอิง/เอกสารประกอบการศึกษา/แหล่งเรียนรู้ 
ที ่ รายการ 
1 ฝ่ายวิชาการ  บริษัทสกายบุ๊ค  จ ากัด.  งานผลิตภัณฑ์อะลูมิเนียม.  กรุงเทพฯ :  สกายบุ๊ค,   2543 . 
2 ธนิต อาภรณ์รัตน์.2545. งานเทคนิคอะลูมิเนียม.กรุงเทพฯ :บจก.สกายบุ๊ค 
3 เอกสารประกอบการสอน  วิชาช่างประกอบโครงอะลูมิเนียม  ของครูชัยวัสส์  วรพงศธร  

วิทยาลัยสารพัดช่างสี่พระยา 
4 สื่ออิเล็กทรอนิกส์ทางอินเตอร์เน็ต เช่น Youtube  
5 ศึกษาดูงานนอกสถานที่ตามแหล่งการเรียนรู้ต่างๆ เช่น งานประกอบ ติดตั้งงานอะลูมิเนียมของสถาน

ประกอบการตามอาคารต่างๆ 
6 ห้องปฏิบัติการช่างอะลูมิเนียมและกระจก 
7 ร้านจ าหน่าย วัสดุ-อุปกรณ์ ที่ใช้ในการประกอบ ติดตั้งงานอะลูมิเนียม 

แนวทางการประเมิน 
ที ่ รายการสมรรถนะท่ีประเมิน วิธีการ 

และเครื่องมือประเมิน 
คะแนน

เต็ม 
เกณฑ์การผ่าน 

1 แสดงความรู้เกี่ยวกับหลักการใช้เครื่องมือ
และเครื่องจักร  วัสดุงานอะลูมิเนียม 

1.แบบทดสอบ 
2.แบบประเมินผลการเรียนรู้ 

20 50% 

2 งานอ่านแบบและออกแบบงาน
อะลูมิเนียม 

1.แบบทดสอบ 
2.แบบประเมินผลการเรียนรู้ 

10 50% 

3 งานโครงเคร่าวงกบประตูบานสวิงและ
ช่องแสง  งานประตูบานสวิง   

1.แบบประเมินผลการ
ปฏิบัติงาน 
2.เกณฑ์การให้คะแนน 

40 50% 

4 งานฝาผนัง 1.แบบประเมินผลการ
ปฏิบัติงาน 
2.เกณฑ์การให้คะแนน 

10 50% 

5 งานตัดและติดตั้งกระจก 1.แบบประเมินผลการ
ปฏิบัติงาน 
2.เกณฑ์การให้คะแนน 

10 50% 
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6 งานประมาณราคาและจรรยาบรรณใน
การประกอบอาชีพช่างอะลูมิเนียม 

1.แบบทดสอบ 
2.แบบประเมินผลการเรียนรู้ 

10 50% 

รวม 100 50 
พื้นความรู้และคุณสมบัติของนักศึกษา 

1 มีพ้ืนฐานความรู้สอบได้ไม่ต่ ากว่าระดับประถมศึกษาปีที่ 6 หรืออ่านออกเขียนได้ 
2 มีความประพฤติเรียบร้อยไม่บกพร่องในศีลธรรมอันดี 
3 มีร่างกายแข็งแรงเหมาะสมที่จะเรียนในวิชานั้นๆ 
4 มีความสนใจในวิชาชีพและยินดีปฏิบัติตามระเบียบของวิทยาลัยฯ โดยเคร่งครัด 
5 ไม่เป็นโรคที่สังคมรังเกียจหรือติดยาเสพติดร้ายแรง 
6 มีภูมิล าเนาเป็นหลักแหล่ง 
7 มีความเคารพเลื่อมใส ศรัทธาต่อสถาบันชาติ ศาสนาและพระมหากษัตริย์ด้วยความบริสุทธิ์ใจ 
8 มีเจตคติท่ีดีในการปกครองระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข 

คุณสมบัติของผู้สอน  
1 ปริญญาตรี  สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ (วิชาเอกอุตสาหการ ( เชื่อม – ประกอบ ) 
2 มีใบประกอบวิชาชีพครู 
3 มีประสบการณ์ไม่น้อยกว่า 5 ปี 
4 มีความรู้ความสามารถตามที่กระทรวงศึกษาธิการก าหนด 

คณะกรรมการพัฒนาหลักสูตร 

1. นางสุกัญญา แย้มยิ้ม ครูช านาญการพิเศษ  ท าหน้าที่ 

รองผู้อ านวยการฝ่ายวิชาการ  

2. นายชาลี วงศ์สอนธรรม หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน  

3. นายชัยวัสส ์ วรพงศธร หัวหน้าแผนกวิชาช่างเชื่อมโลหะ  

4. นายภณธนิน เดชพินันท์ ผู้เชี่ยวชาญด้านอาชีพงานอะลูมิเนียม  

5. น.ส.ศิรัชชา จิรมานนท์ ผู้เชี่ยวชาญด้านอาชีพงานอะลูมิเนียม 
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หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น 
 

สถานศึกษา วิทยาลัยสารพัดช่างสี่พระยา                                   จังหวัด กรุงเทพมหานคร 
ประเภทวิชา  ช่างอุตสาหกรรม         สาขาวิชา  ช่างเชื่อมโลหะ      กลุ่มวิชางาน  ช่างเชื่อมโลหะ 

รหัสหลักสูตร 
029 – 1103 – 1303                                           

ชื่อหลักสูตร ช่างอะลูมิเนียมประกอบอาคาร 3 
(ชื่อภาษาอังกฤษ)  Aluminum Composite Building 3 

เวลา 75 ชั่วโมง 
 

สมรรถนะของหลักสูตร 
 1. แสดงความรู้เกี่ยวกับหลักการใช้เครื่องมือและเครื่องจักร  วัสดุงานอะลูมิเนียม  
 2. อ่านแบบและออกแบบงานอะลูมิเนียม 
 3. ประกอบ ติดตั้งงานโครงเคร่าวงกบประตูบานสวิงและช่องแสง  งานประตูบานสวิง  งานฝาผนัง  งานตัดและ 
ติดตั้งกระจก      
 4. ประมาณราคาและจรรยาบรรณในการประกอบอาชีพช่างอะลูมิเนียม 
ค าอธิบายของหลักสูตร 
               ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับหลักการใช้เครื่องมือและเครื่องจักร  วัสดุงานอะลูมิเนียม  อ่านแบบและ
ออกแบบงานอะลูมิเนียม  ประกอบ ติดตั้งงานโครงเคร่าวงกบประตูบานเลื่อนแขวนและช่องแสง  งานประตูบาน
เลื่อนแขวน  งานฝาผนัง  งานตัดและติดตั้งกระจก  ประมาณราคาและจรรยาบรรณในการประกอบอาชีพช่าง
อะลูมิเนียม มีกิจนิสัยในการปฏิบัติงานด้วยความรับผิดชอบและปลอดภัย 
 

รายการสอนและฝึกปฏิบัติ 

หน่วยที่ ชื่อหน่วย – หัวข้อการฝึก 
เวลา 

(ชั่วโมง) 
1 หลักการใช้เครื่องมือและเครื่องจักร วัสดุงานอะลูมิเนียม 

1.1 เครื่องมือวัด 
1.2 เครื่องมือและเครื่องจักรงานอะลูมิเนียม 
1.3 วัสดุ-อุปกรณ์งานอะลูมิเนียม 
1.4 อะลูมิเนียมเส้นหน้าตัดและการใช้งาน 

9 

2 งานอ่านแบบและออกแบบงานอะลูมิเนียม 
2.1 การอ่านแบบงานอะลูมิเนียม 
2.2 ปฏิบัติการอ่านแบบและออกแบบงานอะลูมิเนียม 

15 

3 งานโครงเคร่าวงกบประตูบานเลื่อนแขวนและช่องแสง 
3.1 แบบงาน 
3.2 การเลือกใช้วัสดุ-อุปกรณ์ 
3.3 ปฏิบัติการวัด การตัด การประกอบ ติดตั้งงานโครงเคร่าวงกบประตูบาน เลื่อนแขวน
และช่องแสง 

15 

4 งานประตูบานเลื่อนแขวน   
4.1 แบบงาน 
4.2 การเลือกใช้วัสดุ-อุปกรณ์ 
4.3 ปฏิบัติการวัด การตัด การประกอบ ติดตั้งงานประตูบานเลื่อนแขวน   

12 
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5 งานฝาผนัง 
5.1 แบบงาน 
5.2 การเลือกใช้วัสดุ-อุปกรณ์ 
5.3 ปฏิบัติการวัด การตัด การประกอบ ติดตั้งงานฝาผนัง 

6 

6 งานตัดและติดตั้งกระจก 
6.1 แบบงาน 
6.2 การเลือกใช้-อุปกรณ์ 
6.3 การวัดระยะ ขนาดและการลดขนาดของกระจก 
6.4 ปฏิบัติการวัด การตัดและติดตั้งกระจกเข้ากับโครงอะลูมิเนียม 

9 

7 งานประมาณราคาและจรรยาบรรณในการประกอบอาชีพช่างอะลูมิเนียม 
7.1 ความหมายการประมาณราคา 
7.2 คุณสมบัติผู้ประมาณราคา 
7.3 วิธีการประมาณราคา 
7.4 ข้อที่ส าคัญในการประมาณราคา 
7.5 จรรยาบรรณในการประกอบอาชีพช่างอะลูมิเนียม 
7.6 ปฏิบัติการประมาณราคา 

9 

รวม 75 
รูปแบบ เทคนิคการจัดการศกึษา 

1 สอนแบบบรรยาย ประกอบสื่อของจริง  
2 สอนแบบสาธิตตามล าดับขั้นตอนการประกอบโครงอะลูมิเนียม  
3 ฝึกปฏิบัติงานแบบบูรณาการในห้องปฏิบัติการด้วยความรับผิดชอบและปลอดภัย  

สื่อ  เครื่องมือ วัสดุ  อุปกรณ์                                                                                                              
ที ่ รายการ 
1 เครื่องตัดอะลูมิเนียมแบบแท่นชนิดเคลื่อนที่ได้ 
2 สว่านไฟฟ้ามือถือแบบหมุนปรับซ้าย – ขวา ได้ขนาด 6.5 มม. 
3 สว่านไฟฟ้ามือถือแบบหมุนปรับซ้าย – ขวา ได้ขนาด 10 มม. 
4 สว่านเจาะคอนกรีตแบบโรตารี่ไม่ต่ ากว่าขนาด 22 มม. 
5 หินเจียระไนมือถือขนาด 100 มม. 
6 คีมย้ าหมุด 
7 ฉากเหล็ก 
8 มีดตัดกระจกตัดตรงเบอร์ 2 – 4 
9 ยางดูดกระจกเบอร์ต่างๆ 
10 ตะไบแบนละเอียดขนาด 6 – 12 นิ้ว 
11 ตะไบกลมละเอียดขนาด 6 – 12 นิ้ว 
12 กระบอกอัดซิลิโคน 
13 ระดับน้ า 
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14 ลูกดิ่ง 
15 ปักเต้า 
16 ตลับเมตร 
17 เครื่อง Trimmer ขนาด 6 ม.ม. 
18 เครื่องบากเฟรมข้างบานเลื่อน 
19 เครื่องเจาะรูระบายน้ าบานเลื่อน 
20 เครื่องเจาะรูบานเลื่อน 
21 เครื่องตัดองศาสไลด์ขนาด 10 นิ้ว 

เอกสารอ้างอิง/เอกสารประกอบการศึกษา/แหล่งเรียนรู้ 
ที ่ รายการ 
1 ฝ่ายวิชาการ  บริษัทสกายบุ๊ค  จ ากัด.  งานผลิตภัณฑ์อะลูมิเนียม.  กรุงเทพฯ :  สกายบุ๊ค,   2543 . 
2 ธนิต อาภรณ์รัตน์.2545. งานเทคนิคอะลูมิเนียม.กรุงเทพฯ :บจก.สกายบุ๊ค 
3 เอกสารประกอบการสอน  วิชาช่างประกอบโครงอะลูมิเนียม  ของครูชัยวัสส์  วรพงศธร  

วิทยาลัยสารพัดช่างสี่พระยา 
4 สื่ออิเล็กทรอนิกส์ทางอินเตอร์เน็ต เช่น Youtube  
5 ศึกษาดูงานนอกสถานที่ตามแหล่งการเรียนรู้ต่างๆ เช่น งานประกอบ ติดตั้งงานอะลูมิเนียมของสถาน

ประกอบการตามอาคารต่างๆ 
6 ห้องปฏิบัติการช่างอะลูมิเนียมและกระจก 
7 ร้านจ าหน่าย วัสดุ-อุปกรณ์ ที่ใช้ในการประกอบ ติดตั้งงานอะลูมิเนียม 

แนวทางการประเมิน 
ที ่ รายการสมรรถนะท่ีประเมิน วิธีการ 

และเครื่องมือประเมิน 
คะแนน

เต็ม 
เกณฑ์การผ่าน 

1 แสดงความรู้เกี่ยวกับหลักการใช้
เครื่องมือและเครื่องจักร  วัสดุงาน
อะลูมิเนียม 

1.แบบทดสอบ 
2.แบบประเมินผลการเรียนรู้ 

20 50% 

2 งานอ่านแบบและออกแบบงาน
อะลูมิเนียม 

1.แบบทดสอบ 
2.แบบประเมินผลการเรียนรู้ 

10 50% 

3 งานโครงเคร่าวงกบประตูบานเลื่อน
แขวน  และช่องแสง  งานประตูบาน
เลื่อนแขวน   

1.แบบประเมินผลการปฏิบัติงาน 
2.เกณฑ์การให้คะแนน 

40 50% 

4 งานฝาผนัง 1.แบบประเมินผลการปฏิบัติงาน 
2.เกณฑ์การให้คะแนน 

10 50% 

5 งานตัดและติดตั้งกระจก 1.แบบประเมินผลการปฏิบัติงาน 
2.เกณฑ์การให้คะแนน 

10 50% 
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6 งานประมาณราคาและจรรยาบรรณ
ในการประกอบอาชีพช่างอะลูมิเนียม 

1.แบบทดสอบ 
2.แบบประเมินผลการเรียนรู้ 

10 50% 

รวม 100 50 
พื้นความรู้และคุณสมบัติของนักศึกษา 
1 มีพ้ืนฐานความรู้สอบได้ไม่ต่ ากว่าระดับประถมศึกษาปีที่ 6 หรืออ่านออกเขียนได้ 
2 มีความประพฤติเรียบร้อยไม่บกพร่องในศีลธรรมอันดี 
3 มีร่างกายแข็งแรงเหมาะสมที่จะเรียนในวิชานั้นๆ 
4 มีความสนใจในวิชาชีพและยินดีปฏิบัติตามระเบียบของวิทยาลัยฯ โดยเคร่งครัด 
5 ไม่เป็นโรคที่สังคมรังเกียจหรือติดยาเสพติดร้ายแรง 
6 มีภูมิล าเนาเป็นหลักแหล่ง 
7 มีความเคารพเลื่อมใส ศรัทธาต่อสถาบันชาติ ศาสนาและพระมหากษัตริย์ด้วยความบริสุทธิ์ใจ 
8 มีเจตคติท่ีดีในการปกครองระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข 

คุณสมบัติของผู้สอน  
1 ปริญญาตรี  สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ (วิชาเอกอุตสาหการ ( เชื่อม – ประกอบ ) 
2 มีใบประกอบวิชาชีพครู 
3 มีประสบการณ์ไม่น้อยกว่า 5 ปี 
4 มีความรู้ความสามารถตามที่กระทรวงศึกษาธิการก าหนด 

คณะกรรมการพัฒนาหลักสูตร 

1. นางสุกัญญา แย้มยิ้ม ครูช านาญการพิเศษ  ท าหน้าที่ 

รองผู้อ านวยการฝ่ายวิชาการ  

2. นายชาลี วงศ์สอนธรรม หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน  

3. นายชัยวัสส ์ วรพงศธร หัวหน้าแผนกวิชาช่างเชื่อมโลหะ  

4. นายภณธนิน เดชพินันท์ ผู้เชี่ยวชาญด้านอาชีพงานอะลูมิเนียม  

5. น.ส.ศิรัชชา จิรมานนท์ ผู้เชี่ยวชาญด้านอาชีพงานอะลูมิเนียม 
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หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น 
 

สถานศึกษา วิทยาลัยสารพัดช่างสี่พระยา                                   จังหวัด กรุงเทพมหานคร 
ประเภทวิชา  ช่างอุตสาหกรรม         สาขาวิชา  ช่างเชื่อมโลหะ      กลุ่มวิชางาน  ช่างเชื่อมโลหะ 

รหัสหลักสูตร 
029 – 1103 – 1304  

ชื่อหลักสูตร ออกแบบและประมาณราคางานอะลูมิเนียม 1 
(ชื่อภาษาอังกฤษ)   Design and estimate the price of aluminum 1 

เวลา 75 ชั่วโมง 
 

สมรรถนะของหลักสูตร 
1. แสดงความรู้เกี่ยวกับหลักการใช้วัสดุงานอะลูมิเนียม  
2. อ่านแบบและออกแบบงานโครงเคร่าวงกบประตู – หน้าต่างบานเลื่อนอะลูมิเนียม  ช่องแสงติดตาย งานฝาผนัง 
งานกระจก 
3. ประมาณราคาและจรรยาบรรณในการประกอบอาชีพ 
ค าอธิบายของหลักสูตร 
         ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับหลักการใช้วัสดุงานอะลูมิเนียม  อ่านแบบและออกแบบงานโครงเคร่าวงกบประตู 
– หน้าต่างบานเลื่อนอะลูมิเนียม  ช่องแสงติดตาย  งานฝาผนัง  งานกระจก  ประมาณราคา และจรรยาบรรณใน
การประกอบอาชีพ     มีกิจนิสัยในการปฏิบัติงานด้วยความรับผิดชอบ 
รายการสอนและฝึกปฏิบัติ 

หน่วยที่ ชื่อหน่วย – หัวข้อการฝึก 
เวลา 

(ชั่วโมง) 
1 หลักการใช้วัสดุงานอะลูมิเนียม             

1.1 วัสดุ-อุปกรณ์งานอะลูมิเนียม 
1.2 อะลูมิเนียมเส้นหน้าตัดและการใช้งาน                                

6 

2 งานอ่านแบบและออกแบบงานอะลูมิเนียม 
2.1 การอ่านแบบงานโครงเคร่าวงกบประตู - หน้าต่างบานเลื่อนอะลูมิเนียม  ช่อง 
      แสงติดตาย  งานฝาผนัง  งานกระจก 
2.2 ปฏิบัติการอ่านแบบและออกแบบงานโครงเคร่าวงกบประตู – หน้าต่างบานเลื่อน 
      อะลูมิเนียม  ช่องแสงติดตาย  งานฝาผนัง  งานกระจก 

42 

3 งานประมาณราคาและจรรยาบรรณในการประกอบอาชีพ                        
3.1 ความหมายการประมาณราคา 
3.2 คุณสมบัติผู้ประมาณราคา 
3.3 วิธีการประมาณราคา 
3.4 ข้อที่ส าคัญในการประมาณราคา 
3.5 จรรยาบรรณในการประกอบอาชีพ 
3.6 ปฏิบัติการประมาณราคา                            

27 

รวม 75 
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สื่อ  เครื่องมือ วัสดุ  อุปกรณ์                                                                                                              
ที ่ รายการ 
1 ดินสอ 
2 ยางลบ 
3 บรรทัดเหล็ก 12 นิ้ว 
4 กระดาษ A4 

เอกสารอ้างอิง/เอกสารประกอบการศึกษา/แหล่งเรียนรู้ 
ที ่ รายการ 
1 ฝ่ายวิชาการ  บริษัทสกายบุ๊ค  จ ากัด.  งานผลิตภัณฑ์อะลูมิเนียม.  กรุงเทพฯ :  สกายบุ๊ค,   2543 . 
2 ธนิต อาภรณ์รัตน์.2545. งานเทคนิคอะลูมิเนียม.กรุงเทพฯ :บจก.สกายบุ๊ค 
3 เอกสารประกอบการสอน  วิชาช่างประกอบโครงอะลูมิเนียม  ของครูชัยวัสส์  วรพงศธร  

วิทยาลัยสารพัดช่างสี่พระยา 
4 สื่ออิเล็กทรอนิกส์ทางอินเตอร์เน็ต เช่น Youtube  
5 ห้องปฏิบัติการช่างอะลูมิเนียมและกระจก 
6 ร้านจ าหน่าย วัสดุ-อุปกรณ์ ที่ใช้ในการประกอบ ติดตั้งงานอะลูมิเนียม 

แนวทางการประเมิน 
ที ่ รายการสมรรถนะท่ีประเมิน วิธีการ 

และเครื่องมือประเมิน 
คะแนน

เต็ม 
เกณฑ์การ

ผ่าน 
1 แสดงความรู้เกี่ยวกับหลักการใช้วัสดุงาน

อะลูมิเนียม  
1.แบบทดสอบ 
2..แบบประเมินผลการเรียนรู้ 

20 50% 

2 งานอ่านแบบและออกแบบงานโครงเคร่าวง
กบประตู – หน้าต่างบานเลื่อนอะลูมิเนียม  
ช่องแสงติดตาย งานฝาผนัง งานกระจก 

1.แบบทดสอบ 
2..แบบประเมินผลการเรียนรู้ 

50 50% 

3 งานประมาณราคาและจรรยาบรรณในการ
ประกอบอาชีพ 

1.แบบทดสอบ 
2..แบบประเมินผลการเรียนรู้ 

30 50% 

รวม 100 50 
พื้นความรู้และคุณสมบัติของนักศึกษา 

1 มีพ้ืนฐานความรู้สอบได้ไม่ต่ ากว่าระดับประถมศึกษาปีที่ 6 หรืออ่านออกเขียนได้ 
2 มีความประพฤติเรียบร้อยไม่บกพร่องในศีลธรรมอันดี 
3 มีร่างกายแข็งแรงเหมาะสมที่จะเรียนในวิชานั้นๆ 
4 มีความสนใจในวิชาชีพและยินดีปฏิบัติตามระเบียบของวิทยาลัยฯ โดยเคร่งครัด 
5 ไม่เป็นโรคที่สังคมรังเกียจหรือติดยาเสพติดร้ายแรง 
6 มีภูมิล าเนาเป็นหลักแหล่ง 
7 มีความเคารพเลื่อมใส ศรัทธาต่อสถาบันชาติ ศาสนาและพระมหากษัตริย์ด้วยความบริสุทธิ์ใจ 
8 มีเจตคติท่ีดีในการปกครองระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข 
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คุณสมบัติของผู้สอน  
1 ปริญญาตรี  สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ (วิชาเอกอุตสาหการ ( เชื่อม – ประกอบ ) 
2 มีใบประกอบวิชาชีพครู 
3 มีประสบการณ์ไม่น้อยกว่า 5 ปี 
4 มีความรู้ความสามารถตามที่กระทรวงศึกษาธิการก าหนด 

คณะกรรมการพัฒนาหลักสูตร 

1. นางสุกัญญา แย้มยิ้ม ครูช านาญการพิเศษ  ท าหน้าที่ 

รองผู้อ านวยการฝ่ายวิชาการ  

2. นายชาลี วงศ์สอนธรรม หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน  

3. นายชัยวัสส ์ วรพงศธร หัวหน้าแผนกวิชาช่างเชื่อมโลหะ  

4. นายภณธนิน เดชพินันท์ ผู้เชี่ยวชาญด้านอาชีพงานอะลูมิเนียม  

5. น.ส.ศิรัชชา จิรมานนท์ ผู้เชี่ยวชาญด้านอาชีพงานอะลูมิเนียม 
 

 

 



 

สาขาวิชาช่างเชื่อมโลหะ 

67 หลักสตูรวิชาชีพระยะสั้น วิทยาลยัสารพดัช่างสี่พระยา พุทธศักราช 2562 

 

 

 

 
 

 

หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น 
 

สถานศึกษา วิทยาลัยสารพัดช่างสี่พระยา                                   จังหวัด กรุงเทพมหานคร 
ประเภทวิชา  ช่างอุตสาหกรรม         สาขาวิชา  ช่างเชื่อมโลหะ      กลุ่มวิชางาน  ช่างเชื่อมโลหะ 

รหัสหลักสูตร 
029 – 1103 – 1305  

ชื่อหลักสูตร ออกแบบและประมาณราคางานอะลูมิเนียม 2 
(ชื่อภาษาอังกฤษ)   Design and estimate the price of aluminum 2 

เวลา 75 ชั่วโมง 
 

สมรรถนะของหลักสูตร 
1. แสดงความรู้เกี่ยวกับหลักการใช้วัสดุงานอะลูมิเนียม  
2. อ่านแบบและออกแบบงานโครงเคร่าวงกบประตูบานสวิง  ช่องแสงติดตาย งานฝาผนัง  งานกระจก 
3. ประมาณราคาและจรรยาบรรณในการประกอบอาชีพ 
ค าอธิบายของหลักสูตร 
         ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับหลักการใช้วัสดุงานอะลูมิเนียม  อ่านแบบและออกแบบงานโครงเคร่าวงกบประตู
บานสวิง  ช่องแสงติดตาย  งานฝาผนัง  งานกระจก  ประมาณราคาและจรรยาบรรณในการประกอบอาชีพ มีกิจ
นิสัยในการปฏิบัติงานด้วยความรับผิดชอบ 
รายการสอนและฝึกปฏิบัติ 

หน่วยที่ ชื่อหน่วย – หัวข้อการฝึก 
เวลา 

(ชั่วโมง) 
1 หลักการใช้วัสดุงานอะลูมิเนียม             

1.1 วัสดุ-อุปกรณ์งานอะลูมิเนียม 
1.2 อะลูมิเนียมเส้นหน้าตัดและการใช้งาน                                

6 

2 งานอ่านแบบและออกแบบงานอะลูมิเนียม 
2.1 การอ่านแบบงานโครงเคร่าวงกบประตูบานสวิง  ช่องแสงติดตาย  งานฝาผนัง   
งานกระจก 
2.2 ปฏิบัติการอ่านแบบและออกแบบงานโครงเคร่าวงกบประตูบานสวิง  ช่องแสงติด
ตาย     งานฝาผนัง  งานกระจก 

42 

3 งานประมาณราคาและจรรยาบรรณในการประกอบอาชีพ                        
3.1 ความหมายการประมาณราคา 
3.2 คุณสมบัติผู้ประมาณราคา 
3.3 วิธีการประมาณราคา 
3.4 ข้อที่ส าคัญในการประมาณราคา 
3.5 จรรยาบรรณในการประกอบอาชีพ 
3.6 ปฏิบัติการประมาณราคา                            

27 

รวม 75 
รูปแบบ เทคนิคการจัดการศกึษา 

1 สอนแบบบรรยาย ประกอบสื่อของจริง  
2 ฝึกปฏิบัติงานในห้องปฏิบัติการด้วยความรับผิดชอบ  



 

สาขาวิชาช่างเชื่อมโลหะ 

68 หลักสตูรวิชาชีพระยะสั้น วิทยาลยัสารพดัช่างสี่พระยา พุทธศักราช 2562 

 

 

สื่อ  เครื่องมือ วัสดุ  อุปกรณ์                                                                                                              
ที ่ รายการ 
1 ดินสอ 
2 ยางลบ 
3 บรรทัดเหล็ก 12 นิ้ว 
4 กระดาษ A4 

เอกสารอ้างอิง/เอกสารประกอบการศึกษา/แหล่งเรียนรู้ 
ที ่ รายการ 
1 ฝ่ายวิชาการ  บริษัทสกายบุ๊ค  จ ากัด.  งานผลิตภัณฑ์อะลูมิเนียม.  กรุงเทพฯ :  สกายบุ๊ค,   2543 . 
2 ธนิต อาภรณ์รัตน์.2545. งานเทคนิคอะลูมิเนียม.กรุงเทพฯ :บจก.สกายบุ๊ค 
3 เอกสารประกอบการสอน  วิชาช่างประกอบโครงอะลูมิเนียม  ของครูชัยวัสส์  วรพงศธร  

วิทยาลัยสารพัดช่างสี่พระยา 
4 สื่ออิเล็กทรอนิกส์ทางอินเตอร์เน็ต เช่น Youtube  
5 ห้องปฏิบัติการช่างอะลูมิเนียมและกระจก 
6 ร้านจ าหน่าย วัสดุ-อุปกรณ์ ที่ใช้ในการประกอบ ติดตั้งงานอะลูมิเนียม 

แนวทางการประเมิน 

ที ่ รายการสมรรถนะท่ีประเมิน 
วิธีการ 

และเครื่องมือประเมิน 
คะแนนเต็ม 

เกณฑ์การ
ผ่าน 

1 แสดงความรู้เกี่ยวกับหลักการใช้วัสดุงาน
อะลูมิเนียม  

1.แบบทดสอบ 
2..แบบประเมินผลการเรียนรู้ 

20 50% 

2 งานอ่านแบบและออกแบบงานโครงเคร่า
วงกบประตูบานสวิง  ช่องแสงติดตาย 
งานฝาผนัง งานกระจก 

1.แบบทดสอบ 
2..แบบประเมินผลการเรียนรู้ 

50 50% 

3 งานประมาณราคาและจรรยาบรรณใน
การประกอบอาชีพ 

1.แบบทดสอบ 
2..แบบประเมินผลการเรียนรู้ 

30 50% 

รวม 100 50 

พื้นความรู้และคุณสมบัติของนักศึกษา 
1 มีพ้ืนฐานความรู้สอบได้ไม่ต่ ากว่าระดับประถมศึกษาปีที่ 6 หรืออ่านออกเขียนได้ 
2 มีความประพฤติเรียบร้อยไม่บกพร่องในศีลธรรมอันดี 
3 มีร่างกายแข็งแรงเหมาะสมที่จะเรียนในวิชานั้นๆ 
4 มีความสนใจในวิชาชีพและยินดีปฏิบัติตามระเบียบของวิทยาลัยฯ โดยเคร่งครัด 
5 ไม่เป็นโรคที่สังคมรังเกียจหรือติดยาเสพติดร้ายแรง 
6 มีภูมิล าเนาเป็นหลักแหล่ง 
7 มีความเคารพเลื่อมใส ศรัทธาต่อสถาบันชาติ ศาสนาและพระมหากษัตริย์ด้วยความบริสุทธิ์ใจ 
8 มีเจตคติท่ีดีในการปกครองระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข 



 

สาขาวิชาช่างเชื่อมโลหะ 

69 หลักสตูรวิชาชีพระยะสั้น วิทยาลยัสารพดัช่างสี่พระยา พุทธศักราช 2562 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

คุณสมบัติของผู้สอน  
1 ปริญญาตรี  สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ (วิชาเอกอุตสาหการ ( เชื่อม – ประกอบ ) 
2 มีใบประกอบวิชาชีพครู 
3 มีประสบการณ์ไม่น้อยกว่า 5 ปี 
4 มีความรู้ความสามารถตามที่กระทรวงศึกษาธิการก าหนด 

คณะกรรมการพัฒนาหลักสูตร 

1. นางสุกัญญา แย้มยิ้ม ครูช านาญการพิเศษ  ท าหน้าที่ 

รองผู้อ านวยการฝ่ายวิชาการ  

2. นายชาลี วงศ์สอนธรรม หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน  

3. นายชัยวัสส ์ วรพงศธร หัวหน้าแผนกวิชาช่างเชื่อมโลหะ  

4. นายภณธนิน เดชพินันท์ ผู้เชี่ยวชาญด้านอาชีพงานอะลูมิเนียม  

5. น.ส.ศิรัชชา จิรมานนท์ ผู้เชี่ยวชาญด้านอาชีพงานอะลูมิเนียม 
 

 

 



 

สาขาวิชาช่างเชื่อมโลหะ 
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หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น 
 

สถานศึกษา วิทยาลัยสารพัดช่างสี่พระยา                                   จังหวัด กรุงเทพมหานคร 
ประเภทวิชา  ช่างอุตสาหกรรม         สาขาวิชา  ช่างเชื่อมโลหะ      กลุ่มวิชางาน  ช่างเชื่อมโลหะ 

รหัสหลักสูตร 
029 – 1103 - 1306 

ชื่อหลักสูตร ออกแบบและประมาณราคางานอะลูมิเนียม 3 
(ชื่อภาษาอังกฤษ)   Design and estimate the price of aluminum 3 

เวลา 75 ชั่วโมง 
 

สมรรถนะของหลักสูตร 
1. แสดงความรู้เกี่ยวกับหลักการใช้วัสดุงานอะลูมิเนียม  
2. อ่านแบบและออกแบบงานโครงเคร่าวงกบประตูบานเลื่อนแขวน  ช่องแสงติดตาย งานฝาผนัง  งานกระจก 
3. ประมาณราคาและจรรยาบรรณในการประกอบอาชีพ 
ค าอธิบายของหลักสูตร 
         ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับหลักการใช้วัสดุงานอะลูมิเนียม  อ่านแบบและออกแบบงานโครงเคร่าวงกบประตู
บานเลื่อนแขวน ช่องแสงติดตาย  งานฝาผนัง  งานกระจก  ประมาณราคาและจรรยาบรรณในการประกอบอาชีพ  
มีกิจนิสัยในการปฏิบัติงานด้วยความรับผิดชอบ 
รายการสอนและฝึกปฏิบัติ 

หน่วยที่ ชื่อหน่วย – หัวข้อการฝึก 
เวลา 

(ชั่วโมง) 
1 หลักการใช้วัสดุงานอะลูมิเนียม             

1.3 วัสดุ-อุปกรณ์งานอะลูมิเนียม 
1.4 อะลูมิเนียมเส้นหน้าตัดและการใช้งาน                                

6 

2 งานอ่านแบบและออกแบบงานอะลูมิเนียม 
2.1 การอ่านแบบงานโครงเคร่าวงกบประตูบานเลื่อนแขวน  ช่องแสงติดตาย  งานฝา
ผนัง งานกระจก 
2.2 ปฏิบัติการอ่านแบบและออกแบบงานโครงเคร่าวงกบประตูบานเลื่อนแขวน    
     ช่องแสงติดตาย  งานฝาผนัง  งานกระจก  

42 

3 งานประมาณราคาและจรรยาบรรณในการประกอบอาชีพ                        
3.1 ความหมายการประมาณราคา 
3.2 คุณสมบัติผู้ประมาณราคา 
3.3 วิธีการประมาณราคา 
3.4 ข้อที่ส าคัญในการประมาณราคา 
3.5 จรรยาบรรณในการประกอบอาชีพ 
3.6 ปฏิบัติการประมาณราคา                            

27 

รวม 75 
รูปแบบ เทคนิคการจัดการศกึษา 

1 สอนแบบบรรยาย ประกอบสื่อของจริง  
2 ฝึกปฏิบัติงานในห้องปฏิบัติการด้วยความรับผิดชอบ  



 

สาขาวิชาช่างเชื่อมโลหะ 

71 หลักสตูรวิชาชีพระยะสั้น วิทยาลยัสารพดัช่างสี่พระยา พุทธศักราช 2562 

 

 

สื่อ  เครื่องมือ วัสดุ  อุปกรณ์                                                                                                              
ที ่ รายการ 
1 ดินสอ 
2 ยางลบ 
3 บรรทัดเหล็ก 12 นิ้ว 
4 กระดาษ A4 

เอกสารอ้างอิง/เอกสารประกอบการศึกษา/แหล่งเรียนรู้ 
ที ่ รายการ 
1 ฝ่ายวิชาการ  บริษัทสกายบุ๊ค  จ ากัด.  งานผลิตภัณฑ์อะลูมิเนียม.  กรุงเทพฯ :  สกายบุ๊ค,   2543 . 
2 ธนิต อาภรณ์รัตน์.2545. งานเทคนิคอะลูมิเนียม.กรุงเทพฯ :บจก.สกายบุ๊ค 
3 เอกสารประกอบการสอน  วิชาช่างประกอบโครงอะลูมิเนียม  ของครูชัยวัสส์  วรพงศธร  

วิทยาลัยสารพัดช่างสี่พระยา 
4 สื่ออิเล็กทรอนิกส์ทางอินเตอร์เน็ต เช่น Youtube  
5 ห้องปฏิบัติการช่างอะลูมิเนียมและกระจก 
6 ร้านจ าหน่าย วัสดุ-อุปกรณ์ ที่ใช้ในการประกอบ ติดตั้งงานอะลูมิเนียม 

แนวทางการประเมิน 
ที ่ รายการสมรรถนะท่ีประเมิน วิธีการ 

และเครื่องมือประเมิน 
คะแนนเต็ม เกณฑ์ 

การผ่าน 
1 แสดงความรู้เกี่ยวกับหลักการใช้วัสดุ

งานอะลูมิเนียม  
1.แบบทดสอบ 
2.แบบประเมินผลการเรียนรู้ 

20 50% 

2 งานอ่านแบบและออกแบบงานโครง
เคร่าวงกบประตูบานเลื่อนแขวน   
ช่องแสงติดตาย งานฝาผนัง งานกระจก 

1.แบบทดสอบ 
2.แบบประเมินผลการเรียนรู้ 

50 50% 

3 งานประมาณราคาและจรรยาบรรณใน
การประกอบอาชีพ 

1.แบบทดสอบ 
2.แบบประเมินผลการเรียนรู้ 

30 50% 

รวม 100 50 

พื้นความรู้และคุณสมบัติของนักศึกษา 
1 มีพ้ืนฐานความรู้สอบได้ไม่ต่ ากว่าระดับประถมศึกษาปีที่ 6 หรืออ่านออกเขียนได้ 
2 มีความประพฤติเรียบร้อยไม่บกพร่องในศีลธรรมอันดี 
3 มีร่างกายแข็งแรงเหมาะสมที่จะเรียนในวิชานั้นๆ 
4 มีความสนใจในวิชาชีพและยินดีปฏิบัติตามระเบียบของวิทยาลัยฯ โดยเคร่งครัด 
5 ไม่เป็นโรคที่สังคมรังเกียจหรือติดยาเสพติดร้ายแรง 
6 มีภูมิล าเนาเป็นหลักแหล่ง 
7 มีความเคารพเลื่อมใส ศรัทธาต่อสถาบันชาติ ศาสนาและพระมหากษัตริย์ด้วยความบริสุทธิ์ใจ 
8 มีเจตคติท่ีดีในการปกครองระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข 
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คุณสมบัติของผู้สอน  
1 ปริญญาตรี  สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ (วิชาเอกอุตสาหการ ( เชื่อม – ประกอบ ) 
2 มีใบประกอบวิชาชีพครู 
3 มีประสบการณ์ไม่น้อยกว่า 5 ปี 
4 มีความรู้ความสามารถตามที่กระทรวงศึกษาธิการก าหนด 

คณะกรรมการพัฒนาหลักสูตร 

1. นางสุกัญญา แย้มยิ้ม ครูช านาญการพิเศษ  ท าหน้าที่ 

รองผู้อ านวยการฝ่ายวิชาการ  

2. นายชาลี วงศ์สอนธรรม หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน  

3. นายชัยวัสส ์ วรพงศธร หัวหน้าแผนกวิชาช่างเชื่อมโลหะ  

4. นายภณธนิน เดชพินันท์ ผู้เชี่ยวชาญด้านอาชีพงานอะลูมิเนียม  

5. น.ส.ศิรัชชา จิรมานนท์ ผู้เชี่ยวชาญด้านอาชีพงานอะลูมิเนียม 
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หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น 
 

สถานศึกษา วิทยาลัยสารพัดช่างสี่พระยา                                   จังหวัด กรุงเทพมหานคร 
ประเภทวิชา  ช่างอุตสาหกรรม         สาขาวิชา  ช่างเชื่อมโลหะ      กลุ่มวิชางาน  ช่างเชื่อมโลหะ 

รหัสหลักสูตร 
029 – 1103 – 1307 

ชื่อหลักสูตร ช่างประกอบหน้าต่างบานกระทุ้งอะลูมิเนียม 
(ชื่อภาษาอังกฤษ)  Composite Aluminum Window Panels 

เวลา 75 ชั่วโมง 
 

สมรรถนะของหลักสูตร 
1. แสดงความรู้เกี่ยวกับหลักการใช้เครื่องมือและเครื่องจักร  วัสดุงานอะลูมิเนียม  
2. อ่านแบบและออกแบบงานอะลูมิเนียม 
3. ประกอบ ติดตั้งงานโครงเคร่าวงกบหน้าต่างบานกระทุ้งและช่องแสง  งานหน้าต่างบานกระทุ้งอะลูมิเนียม  
   งานฝาผนัง   งานตัดและติดตั้งกระจก      
4. ประมาณราคาและจรรยาบรรณในการประกอบอาชีพช่างอะลูมิเนียม 
ค าอธิบายของหลักสูตร 
           ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับหลักการใช้เครื่องมือและเครื่องจักร  วัสดุงานอะลูมิเนียม  อ่านแบบและออกแบบ
งานอะลูมิเนียม  ประกอบ ติดตั้งงานโครงเคร่าวงกบหน้าต่างบานกระทุ้งและช่องแสง งานหน้าต่างบานกระทุ้ง
อะลูมิเนียม  งานฝาผนัง  งานตัดและติดตั้งกระจก  ประมาณราคาและจรรยาบรรณในการประกอบอาชีพ            
ช่างอะลูมิเนียม มีกิจนิสัยในการปฏิบัติงานด้วยความรับผิดชอบและปลอดภัย 
รายการสอนและฝึกปฏิบัติ 

หน่วยที่ ชื่อหน่วย – หัวข้อการฝึก 
เวลา 

(ชั่วโมง) 
1 หลักการใช้เครื่องมือและเครื่องจักร วัสดุงานอะลูมิเนียม 

1.1 เครื่องมือวัด 
1.2 เครื่องมือและเครื่องจักรงานอะลูมิเนียม 
1.3 วัสดุ-อุปกรณ์งานอะลูมิเนียม 
1.4 อะลูมิเนียมเส้นหน้าตัดและการใช้งาน 

9 

2 งานอ่านแบบและออกแบบงานอะลูมิเนียม 
2.1 การอ่านแบบงานอะลูมิเนียม 
2.2 ปฏิบัติการอ่านแบบและออกแบบงานอะลูมิเนียม 

15 

3 งานโครงเคร่าวงกบหน้าต่างบานกระทุ้งและช่องแสง 
3.1 แบบงาน 
3.2 การเลือกใช้วัสดุ-อุปกรณ์ 
3.3 ปฏิบัติการวัด การตัด การประกอบ ติดตั้งงานโครงเคร่าวงกบหน้าต่าง บานกระทุง้และ
ช่องแสง 

15 

4 งานหน้าต่างบานกระทุ้งอะลูมิเนียม 
4.1 แบบงาน 
4.2 การเลือกใช้วัสดุ-อุปกรณ์ 
4.3 ปฏิบัติการวัด การตัด การประกอบ ติดตั้งงานหน้าต่างบานกระทุ้งอะลูมิเนียม  

12 
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5 งานฝาผนัง 
5.1 แบบงาน 
5.2 การเลือกใช้วัสดุ-อุปกรณ์ 
5.3 ปฏิบัติการวัด การตัด การประกอบ ติดตั้งงานฝาผนัง 

6 

6 งานตัดและติดตั้งกระจก 
6.1 แบบงาน 
6.2 การเลือกใช้-อุปกรณ์ 
6.3 การวัดระยะ ขนาดและการลดขนาดของกระจก 
6.4 ปฏิบัติการวัด การตัดและติดตั้งกระจกเข้ากับโครงอะลูมิเนียม 

9 

7 งานประมาณราคาและจรรยาบรรณในการประกอบอาชีพช่างอะลูมิเนียม 
7.1 ความหมายการประมาณราคา 
7.2 คุณสมบัติผู้ประมาณราคา 
7.3 วิธีการประมาณราคา 
7.4 ข้อที่ส าคัญในการประมาณราคา 
7.5 จรรยาบรรณในการประกอบอาชีพช่างอะลูมิเนียม 
7.6 ปฏิบัติการประมาณราคา 

9 

รวม 75 

รูปแบบ เทคนิคการจัดการศกึษา 

1 สอนแบบบรรยาย ประกอบสื่อของจริง  
2 สอนแบบสาธิตตามล าดับขั้นตอนการประกอบโครงอะลูมิเนียม  
3 ฝึกปฏิบัติงานแบบบูรณาการในห้องปฏิบัติการด้วยความรับผิดชอบและปลอดภัย  

สื่อ  เครื่องมือ วัสดุ  อุปกรณ์                                                                                                              

ที ่ รายการ 
1 เครื่องตัดอะลูมิเนียมแบบแท่นชนิดเคลื่อนที่ได้ 
2 สว่านไฟฟ้ามือถือแบบหมุนปรับซ้าย – ขวา ได้ขนาด 6.5 มม. 
3 สว่านไฟฟ้ามือถือแบบหมุนปรับซ้าย – ขวา ได้ขนาด 10 มม. 
4 สว่านเจาะคอนกรีตแบบโรตารี่ไม่ต่ ากว่าขนาด 22 มม. 
5 หินเจียระไนมือถือขนาด 100 มม. 
6 คีมย้ าหมุด 
7 ฉากเหล็ก 
8 มีดตัดกระจกตัดตรงเบอร์ 2 – 4 
9 ยางดูดกระจกเบอร์ต่างๆ 
10 ตะไบแบนละเอียดขนาด 6 – 12 นิ้ว 
11 ตะไบกลมละเอียดขนาด 6 – 12 นิ้ว 
12 กระบอกอัดซิลิโคน 
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13 ระดับน้ า 
14 ลูกดิ่ง 
15 ปักเต้า 
16 ตลับเมตร 
17 เครื่อง Trimmer ขนาด 6 ม.ม. 
18 เครื่องบากเฟรมข้างบานเลื่อน 
19 เครื่องเจาะรูระบายน้ าบานเลื่อน 
20 เครื่องเจาะรูบานเลื่อน 
21 เครื่องตัดองศาสไลด์ขนาด 10 นิ้ว 
22 เครื่องเข้ามุมบานกระทุ้ง 

เอกสารอ้างอิง/เอกสารประกอบการศึกษา/แหล่งเรียนรู้ 

ที ่ รายการ 
1 ฝ่ายวิชาการ  บริษัทสกายบุ๊ค  จ ากัด.  งานผลิตภัณฑ์อะลูมิเนียม.  กรุงเทพฯ :  สกายบุ๊ค,   2543 . 
2 ธนิต อาภรณ์รัตน์.2545. งานเทคนิคอะลูมิเนียม.กรุงเทพฯ :บจก.สกายบุ๊ค 
3 เอกสารประกอบการสอน  วิชาช่างประกอบโครงอะลูมิเนียม  ของครูชัยวัสส์  วรพงศธร  

วิทยาลัยสารพัดช่างสี่พระยา 
4 สื่ออิเล็กทรอนิกส์ทางอินเตอร์เน็ต เช่น Youtube  
5 ศึกษาดูงานนอกสถานที่ตามแหล่งการเรียนรู้ต่างๆ เช่น งานประกอบ ติดตั้งงานอะลูมิเนียมของสถาน

ประกอบการตามอาคารต่างๆ 
6 ห้องปฏิบัติการช่างอะลูมิเนียมและกระจก 
7 ร้านจ าหน่าย วัสดุ-อุปกรณ์ ที่ใช้ในการประกอบ ติดตั้งงานอะลูมิเนียม 

แนวทางการประเมิน 

ที ่ รายการสมรรถนะท่ีประเมิน 
วิธีการ 

และเครื่องมือประเมิน 
คะแนนเต็ม 

เกณฑ์การ
ผ่าน 

1 แสดงความรู้เกี่ยวกับหลักการใช้เครื่องมือ
และเครื่องจักร  วัสดุงานอะลูมิเนียม 

1.แบบทดสอบ 
2.แบบประเมินผลการเรียนรู้ 

20 50% 

2 งานอ่านแบบและออกแบบงานอะลูมิเนียม 1.แบบทดสอบ 
2.แบบประเมินผลการเรียนรู้ 

10 50% 

3 งานโครงเคร่าวงกบหน้าต่างบานกระทุ้ง 
และช่องแสง  งานหน้าต่างบานกระทุ้ง
อะลูมิเนียม  

1.แบบประเมินผลการปฏิบัติงาน 
2.เกณฑ์การให้คะแนน 

40 50% 

4 งานฝาผนัง 1.แบบประเมินผลการปฏิบัติงาน 
2.เกณฑ์การให้คะแนน 

10 50% 

5 งานตัดและติดตั้งกระจก 1.แบบประเมินผลการปฏิบัติงาน 
2.เกณฑ์การให้คะแนน 

10 50% 
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6 งานประมาณราคาและจรรยาบรรณในการ
ประกอบอาชีพช่างอะลูมิเนียม 

1.แบบทดสอบ 
2.แบบประเมินผลการเรียนรู้ 

10 50% 

รวม 100 50 

พื้นความรู้และคุณสมบัติของนักศึกษา 

1 มีพ้ืนฐานความรู้สอบได้ไม่ต่ ากว่าระดับประถมศึกษาปีที่ 6 หรืออ่านออกเขียนได้ 
2 มีความประพฤติเรียบร้อยไม่บกพร่องในศีลธรรมอันดี 
3 มีร่างกายแข็งแรงเหมาะสมที่จะเรียนในวิชานั้นๆ 
4 มีความสนใจในวิชาชีพและยินดีปฏิบัติตามระเบียบของวิทยาลัยฯ โดยเคร่งครัด 
5 ไม่เป็นโรคที่สังคมรังเกียจหรือติดยาเสพติดร้ายแรง 
6 มีภูมิล าเนาเป็นหลักแหล่ง 
7 มีความเคารพเลื่อมใส ศรัทธาต่อสถาบันชาติ ศาสนาและพระมหากษัตริย์ด้วยความบริสุทธิ์ใจ 
8 มีเจตคติท่ีดีในการปกครองระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข 

คุณสมบัติของผู้สอน  

1 ปริญญาตรี  สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ (วิชาเอกอุตสาหการ ( เชื่อม – ประกอบ ) 
2 มีใบประกอบวิชาชีพครู 
3 มีประสบการณ์ไม่น้อยกว่า 5 ปี 
4 มีความรู้ความสามารถตามที่กระทรวงศึกษาธิการก าหนด 

คณะกรรมการพัฒนาหลักสูตร 

1. นางสุกัญญา แย้มยิ้ม ครูช านาญการพิเศษ  ท าหน้าที่ 

รองผู้อ านวยการฝ่ายวิชาการ  

2. นายชาลี วงศ์สอนธรรม หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน  

3. นายชัยวัสส ์ วรพงศธร หัวหน้าแผนกวิชาช่างเชื่อมโลหะ  

4. นายภณธนิน เดชพินันท์ ผู้เชี่ยวชาญด้านอาชีพงานอะลูมิเนียม  

5. น.ส.ศิรัชชา จิรมานนท์ ผู้เชี่ยวชาญด้านอาชีพงานอะลูมิเนียม 
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หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น 
 

สถานศึกษา วิทยาลัยสารพัดช่างสี่พระยา                                   จังหวัด กรุงเทพมหานคร 
ประเภทวิชา  ช่างอุตสาหกรรม         สาขาวิชา  ช่างเชื่อมโลหะ      กลุ่มวิชางาน  ช่างเชื่อมโลหะ 

รหัสหลักสูตร 
029 – 1103 – 1308 

ชื่อหลักสูตร ช่างประกอบโครงอะลูมิเนียม 1 
(ชื่อภาษาอังกฤษ)   

เวลา 75 ชั่วโมง 
 

สมรรถนะของหลักสูตร 
1. แสดงความรู้เกี่ยวกับหลักการใช้เครื่องมือและเครื่องจักร  วัสดุงานอะลูมิเนียม  
2. อ่านแบบและออกแบบงานอะลูมิเนียม 
3. งานโครงเคร่าวงกบประตู – หน้าต่างและช่องแสง งานหน้าต่าง – ประตูบานเลื่อนอะลูมิเนียม งานฝาผนัง    
   งานมุ้งลวด งานตัดและติดตั้งกระจก      
4. งานคิดและประมาณราคา จรรยาบรรณในการประกอบอาชีพช่างอะลูมิเนียม 
5. มีกิจนิสัยในการปฏิบัติงานด้วยความรับผิดชอบและปลอดภัย 
ค าอธิบายของหลักสูตร 
          ศึกษาเก่ียวกับความปลอดภัยในงานอะลูมิเนียมและกระจก การใช้และการบ ารุงรักษาเครื่องมือ เครื่องจักร 
วัสดุงานอะลูมิเนียม การอ่านแบบและออกแบบ การประมาณราคาและจรรยาบรรณในการประกอบอาชีพช่าง
อะลูมิเนียม 
          ปฏิบัติเกี่ยวกับการตัด ประกอบ ติดตั้งงานโครงเคร่าวงกบประตู – หน้าต่าง   ช่องแสง งานหน้าต่าง - 
ประตู งานฝาผนัง งานมุ้งลวด  งานตัดและติดตั้งกระจกเข้ากับโครงอะลูมิเนียม การประมาณราคางานอะลูมิเนียม
และกระจก มีกิจนิสัยในการปฏิบัติงานที่ดี โดยน้อมน าหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้ 
รายการสอนและฝึกปฏิบัติ 

หน่วยที่ ชื่อหน่วย – หัวข้อการฝึก 
เวลา 

(ชั่วโมง) 
1 หลักการใช้เครื่องมือและเครื่องจักร วัสดุงานอะลูมิเนียม 

1.1 เครื่องมือวัด 
1.2 เครื่องมือและเครื่องจักรงานอะลูมิเนียม 
1.3 วัสดุ-อุปกรณ์งานอะลูมิเนียม 
1.4 อะลูมิเนียมเส้นหน้าตัดและการใช้งาน 

9 

2 งานอ่านแบบและออกแบบงานอะลูมิเนียม 
2.1 การอ่านแบบงานอะลูมิเนียม 
2.2 ปฏิบัติการอ่านแบบและออกแบบงานอะลูมิเนียม 

15 

3 งานโครงเคร่าวงกบหน้าต่างบานกระทุ้งและช่องแสง 
3.1 แบบงาน 
3.2 การเลือกใช้วัสดุ-อุปกรณ์ 
3.3 ปฏิบัติการวัด การตัด การประกอบ ติดตั้งงานโครงเคร่าวงกบหน้าต่าง ช่องแสงหน้าต่าง 
ประตูบานเลื่อนอะลูมิเนียม งานฝาผนัง   งานมุ้งลวด งานตัดและติดตั้งกระจก      

42 

4 งานคิดและประมาณราคา จรรยาบรรณในการประกอบอาชีพช่างอะลูมิเนียม 
4.1 มีทักษะการประมาณราคางานอะลูมิเนียม กระจก และยึดถือจรรยาบรรณ  

9 
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4.2 ความหมายการประมาณราคาในการประกอบอาชีพช่างอะลูมิเนียมได้ 
4.3 วิธีการประมาณราคา 
4.4 ข้อส าคัญในการประมาณราคา 
4.5 จรรยาบรรณในการประกอบอาชีพช่างอะลูมิเนียม 
4.6 ปฏิบัติงานคิดและประมาณราคา 

รวม 75 

รูปแบบ เทคนิคการจัดการศกึษา 

1 สอนแบบบรรยาย ประกอบสื่อของจริง  
2 สอนแบบสาธิตตามล าดับขั้นตอนการประกอบโครงอะลูมิเนียม  
3 ฝึกปฏิบัติงานแบบบูรณาการในห้องปฏิบัติการด้วยความรับผิดชอบและปลอดภัย  

สื่อ  เครื่องมือ วัสดุ  อุปกรณ์                                                                                                              

ที ่ รายการ 
1 เครื่องตัดอะลูมิเนียมแบบแท่นชนิดเคลื่อนที่ได้ 
2 สว่านไฟฟ้ามือถือแบบหมุนปรับซ้าย – ขวา ได้ขนาด 6.5 มม. 
3 สว่านไฟฟ้ามือถือแบบหมุนปรับซ้าย – ขวา ได้ขนาด 10 มม. 
4 สว่านเจาะคอนกรีตแบบโรตารี่ไม่ต่ ากว่าขนาด 22 มม. 
5 หินเจียระไนมือถือขนาด 100 มม. 
6 คีมย้ าหมุด 
7 ฉากเหล็ก 
8 มีดตัดกระจกตัดตรงเบอร์ 2 – 4 
9 ยางดูดกระจกเบอร์ต่างๆ 
10 ตะไบแบนละเอียดขนาด 6 – 12 นิ้ว 
11 ตะไบกลมละเอียดขนาด 6 – 12 นิ้ว 
12 กระบอกอัดซิลิโคน 
13 ระดับน้ า 
14 ลูกดิ่ง 
15 ปักเต้า 
16 ตลับเมตร 

เอกสารอ้างอิง/เอกสารประกอบการศึกษา/แหล่งเรียนรู้ 

ที ่ รายการ 
1 ฝ่ายวิชาการ  บริษัทสกายบุ๊ค  จ ากัด.  งานผลิตภัณฑ์อะลูมิเนียม.  กรุงเทพฯ :  สกายบุ๊ค,   2543 . 
2 ธนิต อาภรณ์รัตน์.2545. งานเทคนิคอะลูมิเนียม.กรุงเทพฯ :บจก.สกายบุ๊ค 
3 เอกสารประกอบการสอน  วิชาช่างประกอบโครงอะลูมิเนียม  ของครูชัยวัสส์  วรพงศธร  

วิทยาลัยสารพัดช่างสี่พระยา 



 

สาขาวิชาช่างเชื่อมโลหะ 

79 หลักสตูรวิชาชีพระยะสั้น วิทยาลยัสารพดัช่างสี่พระยา พุทธศักราช 2562 

 

 

4 สื่ออิเล็กทรอนิกส์ทางอินเตอร์เน็ต เช่น Youtube  
5 ศึกษาดูงานนอกสถานที่ตามแหล่งการเรียนรู้ต่างๆ เช่น งานประกอบ ติดตั้งงานอะลูมิเนียมของสถาน

ประกอบการตามอาคารต่างๆ 
6 ห้องปฏิบัติการช่างอะลูมิเนียมและกระจก 
7 ร้านจ าหน่าย วัสดุ-อุปกรณ์ ที่ใช้ในการประกอบ ติดตั้งงานอะลูมิเนียม 

แนวทางการประเมิน 

ที ่ รายการสมรรถนะท่ีประเมิน 
วิธีการ 

และเครื่องมือประเมิน 
คะแนนเต็ม 

เกณฑ์
การ
ผ่าน 

1 เครื่องมือและเครื่องจักร   แบบประเมินผลการเรียนรู้ 100 60% 
2 วัสดุอะลูมิเนียม แบบประเมินผลการเรียนรู้ 100 60% 

3 งานอ่านแบบและออกแบบงาน
อะลูมิเนียม  

แบบประเมินผลการเรียนรู้ 100 60% 

4 งานโครงเคร่าวงกบประตู – หน้าต่างและ
ช่างแสง 

1.แบบประเมินผลการปฏิบัติงาน 
2.เกณฑ์การให้คะแนน 

100 60% 

5 งานหน้าต่าง – ประตูบานเลื่อน
อะลูมิเนียม 

1.แบบประเมินผลการปฏิบัติงาน 
2.เกณฑ์การให้คะแนน 

100 60% 

6 งานฝาผนัง 1.แบบประเมินผลการปฏิบัติงาน 
2.เกณฑ์การให้คะแนน 

100 60% 

7 งานมุ้งลวด 1.แบบประเมินผลการปฏิบัติงาน 
2.เกณฑ์การให้คะแนน 

100 60% 

8 งานตัดและติดตั้งกระจก 1.แบบประเมินผลการปฏิบัติงาน 
2.เกณฑ์การให้คะแนน 

100 60% 

9 การประมาณราคาในการประกอบอาชีพ
ช่างอะลูมิเนียม 

แบบประเมินผลการเรียนรู้ 100 60% 

รวม 100 50 

พื้นความรู้และคุณสมบัติของนักศึกษา 

1 มีพ้ืนฐานความรู้สอบได้ไม่ต่ ากว่าระดับประถมศึกษาปีที่ 6 หรืออ่านออกเขียนได้ 
2 มีความประพฤติเรียบร้อยไม่บกพร่องในศีลธรรมอันดี 
3 มีร่างกายแข็งแรงเหมาะสมที่จะเรียนในวิชานั้นๆ 
4 มีความสนใจในวิชาชีพและยินดีปฏิบัติตามระเบียบของวิทยาลัยฯ โดยเคร่งครัด 
5 ไม่เป็นโรคที่สังคมรังเกียจหรือติดยาเสพติดร้ายแรง 
6 มีภูมิล าเนาเป็นหลักแหล่ง 
7 มีความเคารพเลื่อมใส ศรัทธาต่อสถาบันชาติ ศาสนาและพระมหากษัตริย์ด้วยความบริสุทธิ์ใจ 
8 มีเจตคติท่ีดีในการปกครองระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข 
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คุณสมบัติของผู้สอน  

1 ปริญญาตรี  สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ (วิชาเอกอุตสาหการ ( เชื่อม – ประกอบ ) 
2 มีใบประกอบวิชาชีพครู 
3 มีประสบการณ์ไม่น้อยกว่า 5 ปี 
4 มีความรู้ความสามารถตามที่กระทรวงศึกษาธิการก าหนด 

คณะกรรมการพัฒนาหลักสูตร 

1. นางสุกัญญา แย้มยิ้ม ครูช านาญการพิเศษ  ท าหน้าที่ 

รองผู้อ านวยการฝ่ายวิชาการ  

2. นายชาลี วงศ์สอนธรรม หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน  

3. นายชัยวัสส ์ วรพงศธร หัวหน้าแผนกวิชาช่างเชื่อมโลหะ  

4. นายภณธนิน เดชพินันท์ ผู้เชี่ยวชาญด้านอาชีพงานอะลูมิเนียม  

5. น.ส.ศิรัชชา จิรมานนท์ ผู้เชี่ยวชาญด้านอาชีพงานอะลูมิเนียม 
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หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น 
 

สถานศึกษา วิทยาลัยสารพัดช่างสี่พระยา                                   จังหวัด กรุงเทพมหานคร 
ประเภทวิชา  ช่างอุตสาหกรรม         สาขาวิชา  ช่างเชื่อมโลหะ      กลุ่มวิชางาน  ช่างเชื่อมโลหะ 

รหัสหลักสูตร 
029 – 1103 – 1309 

ชื่อหลักสูตร ช่างประกอบโครงอะลูมิเนียม 2 
(ชื่อภาษาอังกฤษ)   

เวลา 75 ชั่วโมง 
 

สมรรถนะของหลักสูตร 
1. แสดงความรู้เกี่ยวกับหลักการใช้เครื่องมือและเครื่องจักร  วัสดุงานอะลูมิเนียม  
2. อ่านแบบและออกแบบงานอะลูมิเนียม 
3. งานโครงเคร่าวงกบประตู – หน้าต่างและช่องแสง งานหน้าต่าง – ประตูบานเลื่อนอะลูมิเนียม งานฝาผนัง    
   งานมุ้งลวด งานตัดและติดตั้งกระจก      
4. งานคิดและประมาณราคา จรรยาบรรณในการประกอบอาชีพช่างอะลูมิเนียม 
5. มีกิจนิสัยในการปฏิบัติงานด้วยความรับผิดชอบและปลอดภัย 
ค าอธิบายของหลักสูตร 
          ศึกษาเก่ียวกับความปลอดภัยในงานอะลูมิเนียมและกระจก การใช้และการบ ารุงรักษาเครื่องมือ เครื่องจักร 
วัสดุงานอะลูมิเนียม การอ่านแบบและออกแบบ การประมาณราคาและจรรยาบรรณในการประกอบอาชีพช่าง
อะลูมิเนียม 
          ปฏิบัติเกี่ยวกับการตัด ประกอบ ติดตั้งงานโครงเคร่าวงกบประตู – หน้าต่าง   ช่องแสง งานหน้าต่าง - 
ประตู งานฝาผนัง งานมุ้งลวด  งานตัดและติดตั้งกระจกเข้ากับโครงอะลูมิเนียม การประมาณราคางานอะลูมิเนียม
และกระจก มีกิจนิสัยในการปฏิบัติงานที่ดี โดยน้อมน าหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้ 
รายการสอนและฝึกปฏิบัติ 

หน่วยที่ ชื่อหน่วย – หัวข้อการฝึก 
เวลา 

(ชั่วโมง) 
1 หลักการใช้เครื่องมือและเครื่องจักร วัสดุงานอะลูมิเนียม 

1.1 เครื่องมือวัด 
1.2 เครื่องมือและเครื่องจักรงานอะลูมิเนียม 
1.3 วัสดุ-อุปกรณ์งานอะลูมิเนียม 
1.4 อะลูมิเนียมเส้นหน้าตัดและการใช้งาน 

9 

2 งานอ่านแบบและออกแบบงานอะลูมิเนียม 
2.1 การอ่านแบบงานอะลูมิเนียม 
2.2 ปฏิบัติการอ่านแบบและออกแบบงานอะลูมิเนียม 

15 

3 งานโครงเคร่าวงกบหน้าต่างบานกระทุ้งและช่องแสง 
3.1 แบบงาน 
3.2 การเลือกใช้วัสดุ-อุปกรณ์ 
3.3 ปฏิบัติการวัด การตัด การประกอบ ติดตั้งงานโครงเคร่าวงกบหน้าต่าง ช่องแสงหน้าต่าง 
ประตูบานเลื่อนอะลูมิเนียม งานฝาผนัง   งานมุ้งลวด งานตัดและติดตั้งกระจก      

42 

4 งานคิดและประมาณราคา จรรยาบรรณในการประกอบอาชีพช่างอะลูมิเนียม 
4.1 มีทักษะการประมาณราคางานอะลูมิเนียม กระจก และยึดถือจรรยาบรรณ  

9 
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4.2 ความหมายการประมาณราคาในการประกอบอาชีพช่างอะลูมิเนียมได้ 
4.3 วิธีการประมาณราคา 
4.4 ข้อส าคัญในการประมาณราคา 
4.5 จรรยาบรรณในการประกอบอาชีพช่างอะลูมิเนียม 
4.6 ปฏิบัติงานคิดและประมาณราคา 

รวม 75 

รูปแบบ เทคนิคการจัดการศกึษา 

1 สอนแบบบรรยาย ประกอบสื่อของจริง  
2 สอนแบบสาธิตตามล าดับขั้นตอนการประกอบโครงอะลูมิเนียม  
3 ฝึกปฏิบัติงานแบบบูรณาการในห้องปฏิบัติการด้วยความรับผิดชอบและปลอดภัย  

สื่อ  เครื่องมือ วัสดุ  อุปกรณ์                                                                                                              

ที ่ รายการ 
1 เครื่องตัดอะลูมิเนียมแบบแท่นชนิดเคลื่อนที่ได้ 
2 สว่านไฟฟ้ามือถือแบบหมุนปรับซ้าย – ขวา ได้ขนาด 6.5 มม. 
3 สว่านไฟฟ้ามือถือแบบหมุนปรับซ้าย – ขวา ได้ขนาด 10 มม. 
4 สว่านเจาะคอนกรีตแบบโรตารี่ไม่ต่ ากว่าขนาด 22 มม. 
5 หินเจียระไนมือถือขนาด 100 มม. 
6 คีมย้ าหมุด 
7 ฉากเหล็ก 
8 มีดตัดกระจกตัดตรงเบอร์ 2 – 4 
9 ยางดูดกระจกเบอร์ต่างๆ 
10 ตะไบแบนละเอียดขนาด 6 – 12 นิ้ว 
11 ตะไบกลมละเอียดขนาด 6 – 12 นิ้ว 
12 กระบอกอัดซิลิโคน 
13 ระดับน้ า 
14 ลูกดิ่ง 
15 ปักเต้า 
16 ตลับเมตร 

เอกสารอ้างอิง/เอกสารประกอบการศึกษา/แหล่งเรียนรู้ 

ที ่ รายการ 
1 ฝ่ายวิชาการ  บริษัทสกายบุ๊ค  จ ากัด.  งานผลิตภัณฑ์อะลูมิเนียม.  กรุงเทพฯ :  สกายบุ๊ค,   2543 . 
2 ธนิต อาภรณ์รัตน์.2545. งานเทคนิคอะลูมิเนียม.กรุงเทพฯ :บจก.สกายบุ๊ค 
3 เอกสารประกอบการสอน  วิชาช่างประกอบโครงอะลูมิเนียม  ของครูชัยวัสส์  วรพงศธร  

วิทยาลัยสารพัดช่างสี่พระยา 
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4 สื่ออิเล็กทรอนิกส์ทางอินเตอร์เน็ต เช่น Youtube  
5 ศึกษาดูงานนอกสถานที่ตามแหล่งการเรียนรู้ต่างๆ เช่น งานประกอบ ติดตั้งงานอะลูมิเนียมของสถาน

ประกอบการตามอาคารต่างๆ 
6 ห้องปฏิบัติการช่างอะลูมิเนียมและกระจก 
7 ร้านจ าหน่าย วัสดุ-อุปกรณ์ ที่ใช้ในการประกอบ ติดตั้งงานอะลูมิเนียม 

แนวทางการประเมิน 

ที ่ รายการสมรรถนะท่ีประเมิน 
วิธีการ 

และเครื่องมือประเมิน 
คะแนนเต็ม 

เกณฑ์
การผ่าน 

1 เครื่องมือและเครื่องจักร   แบบประเมินผลการเรียนรู้ 100 60% 
2 วัสดุอะลูมิเนียม แบบประเมินผลการเรียนรู้ 100 60% 

3 งานอ่านแบบและออกแบบงาน
อะลูมิเนียม  

แบบประเมินผลการเรียนรู้ 100 60% 

4 งานโครงเคร่าวงกบประตู – หน้าต่าง
และช่างแสง 

1.แบบประเมินผลการปฏิบัติงาน 
2.เกณฑ์การให้คะแนน 

100 60% 

5 งานหน้าต่าง – ประตูบานเลื่อน
อะลูมิเนียม 

1.แบบประเมินผลการปฏิบัติงาน 
2.เกณฑ์การให้คะแนน 

100 60% 

6 งานฝาผนัง 1.แบบประเมินผลการปฏิบัติงาน 
2.เกณฑ์การให้คะแนน 

100 60% 

7 งานมุ้งลวด 1.แบบประเมินผลการปฏิบัติงาน 
2.เกณฑ์การให้คะแนน 

100 60% 

8 งานตัดและติดตั้งกระจก 1.แบบประเมินผลการปฏิบัติงาน 
2.เกณฑ์การให้คะแนน 

100 60% 

9 การประมาณราคาในการประกอบ
อาชีพช่างอะลูมิเนียม 

แบบประเมินผลการเรียนรู้ 100 60% 

รวม 100 60 

พื้นความรู้และคุณสมบัติของนักศึกษา 

1 มีพ้ืนฐานความรู้สอบได้ไม่ต่ ากว่าระดับประถมศึกษาปีที่ 6 หรืออ่านออกเขียนได้ 
2 มีความประพฤติเรียบร้อยไม่บกพร่องในศีลธรรมอันดี 
3 มีร่างกายแข็งแรงเหมาะสมที่จะเรียนในวิชานั้นๆ 
4 มีความสนใจในวิชาชีพและยินดีปฏิบัติตามระเบียบของวิทยาลัยฯ โดยเคร่งครัด 
5 ไม่เป็นโรคที่สังคมรังเกียจหรือติดยาเสพติดร้ายแรง 
6 มีภูมิล าเนาเป็นหลักแหล่ง 
7 มีความเคารพเลื่อมใส ศรัทธาต่อสถาบันชาติ ศาสนาและพระมหากษัตริย์ด้วยความบริสุทธิ์ใจ 
8 มีเจตคติท่ีดีในการปกครองระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข 
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คุณสมบัติของผู้สอน  

1 ปริญญาตรี  สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ (วิชาเอกอุตสาหการ ( เชื่อม – ประกอบ ) 
2 มีใบประกอบวิชาชีพครู 
3 มีประสบการณ์ไม่น้อยกว่า 5 ปี 
4 มีความรู้ความสามารถตามที่กระทรวงศึกษาธิการก าหนด 

คณะกรรมการพัฒนาหลักสูตร 

1. นางสุกัญญา แย้มยิ้ม ครูช านาญการพิเศษ  ท าหน้าที่ 

รองผู้อ านวยการฝ่ายวิชาการ  

2. นายชาลี วงศ์สอนธรรม หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน  

3. นายชัยวัสส ์ วรพงศธร หัวหน้าแผนกวิชาช่างเชื่อมโลหะ  

4. นายภณธนิน เดชพินันท์ ผู้เชี่ยวชาญด้านอาชีพงานอะลูมิเนียม  

5. น.ส.ศิรัชชา จิรมานนท์ ผู้เชี่ยวชาญด้านอาชีพงานอะลูมิเนียม 
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หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น 
 

สถานศึกษา วิทยาลัยสารพัดช่างสี่พระยา                                   จังหวัด กรุงเทพมหานคร 
ประเภทวิชา  ช่างอุตสาหกรรม         สาขาวิชา  ช่างเชื่อมโลหะ      กลุ่มวิชางาน  ช่างเชื่อมโลหะ 

รหัสหลักสูตร 
029 – 1103 – 1310 

ชื่อหลักสูตร ช่างประกอบโครงอะลูมิเนียม 3 
(ชื่อภาษาอังกฤษ)   

เวลา 75 ชั่วโมง 
 

สมรรถนะของหลักสูตร 
1. แสดงความรู้เกี่ยวกับหลักการใช้เครื่องมือและเครื่องจักร  วัสดุงานอะลูมิเนียม  
2. อ่านแบบและออกแบบงานอะลูมิเนียม 
3. งานโครงเคร่าวงกบประตูบานเลื่อนแขวนและช่องแสง งานประตู งานฝาผนัง งานตัดและติดตั้งกระจก 
4. งานคิดและประมาณราคา จรรยาบรรณในการประกอบอาชีพช่างอะลูมิเนียม 
5. มีกิจนิสัยในการปฏิบัติงานด้วยความรับผิดชอบและปลอดภัย 
ค าอธิบายของหลักสูตร 
          ศึกษาเก่ียวกับความปลอดภัยในงานอะลูมิเนียมและกระจก การใช้และการบ ารุงรักษาเครื่องมือ เครื่องจักร 
วัสดุงานอะลูมิเนียม การอ่านแบบและออกแบบ การประมาณราคาและจรรยาบรรณในการประกอบอาชีพช่าง
อะลูมิเนียม 
          ปฏิบัติเกี่ยวกับการตัด ประกอบ ติดตั้งงานโครงเคร่าวงกบประตู – หน้าต่าง   ช่องแสง งานหน้าต่าง - 
ประตู งานฝาผนัง งานมุ้งลวด  งานตัดและติดตั้งกระจกเข้ากับโครงอะลูมิเนียม การประมาณราคางานอะลูมิเนียม
และกระจก มีกิจนิสัยในการปฏิบัติงานที่ดี โดยน้อมน าหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้ 
รายการสอนและฝึกปฏิบัติ 

หน่วยที่ ชื่อหน่วย – หัวข้อการฝึก 
เวลา 

(ชั่วโมง) 
1 หลักการใช้เครื่องมือและเครื่องจักร วัสดุงานอะลูมิเนียม 

1.1 เครื่องมือวัด 
1.2 เครื่องมือและเครื่องจักรงานอะลูมิเนียม 
1.3 วัสดุ-อุปกรณ์งานอะลูมิเนียม 
1.4 อะลูมิเนียมเส้นหน้าตัดและการใช้งาน 

9 

2 งานอ่านแบบและออกแบบงานอะลูมิเนียม 
2.1 การอ่านแบบงานอะลูมิเนียม 
2.2 ปฏิบัติการอ่านแบบและออกแบบงานอะลูมิเนียม 

15 

3 งานโครงเคร่าวงกบหน้าต่างบานกระทุ้งและช่องแสง 
3.1 แบบงาน 
3.2 การเลือกใช้วัสดุ-อุปกรณ์ 
3.3 ปฏิบัติการวัด การตัด การประกอบ ติดตั้งงานโครงเคร่าวงกบหน้าต่าง ช่องแสงหน้าต่าง 
ประตูบานเลื่อนอะลูมิเนียม งานฝาผนัง   งานมุ้งลวด งานตัดและติดตั้งกระจก      

42 

4 งานคิดและประมาณราคา จรรยาบรรณในการประกอบอาชีพช่างอะลูมิเนียม 
4.1 มีทักษะการประมาณราคางานอะลูมิเนียม กระจก และยึดถือจรรยาบรรณ  
4.2 ความหมายการประมาณราคาในการประกอบอาชีพช่างอะลูมิเนียมได้ 

9 
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4.3 วิธีการประมาณราคา 
4.4 ข้อส าคัญในการประมาณราคา 
4.5 จรรยาบรรณในการประกอบอาชีพช่างอะลูมิเนียม 
4.6 ปฏิบัติงานคิดและประมาณราคา 

รวม 75 

รูปแบบ เทคนิคการจัดการศกึษา 

1 สอนแบบบรรยาย ประกอบสื่อของจริง  
2 สอนแบบสาธิตตามล าดับขั้นตอนการประกอบโครงอะลูมิเนียม  
3 ฝึกปฏิบัติงานแบบบูรณาการในห้องปฏิบัติการด้วยความรับผิดชอบและปลอดภัย  

สื่อ  เครื่องมือ วัสดุ  อุปกรณ์                                                                                                              

ที ่ รายการ 
1 เครื่องตัดอะลูมิเนียมแบบแท่นชนิดเคลื่อนที่ได้ 
2 สว่านไฟฟ้ามือถือแบบหมุนปรับซ้าย – ขวา ได้ขนาด 6.5 มม. 
3 สว่านไฟฟ้ามือถือแบบหมุนปรับซ้าย – ขวา ได้ขนาด 10 มม. 
4 สว่านเจาะคอนกรีตแบบโรตารี่ไม่ต่ ากว่าขนาด 22 มม. 
5 หินเจียระไนมือถือขนาด 100 มม. 
6 คีมย้ าหมุด 
7 ฉากเหล็ก 
8 มีดตัดกระจกตัดตรงเบอร์ 2 – 4 
9 ยางดูดกระจกเบอร์ต่างๆ 
10 ตะไบแบนละเอียดขนาด 6 – 12 นิ้ว 
11 ตะไบกลมละเอียดขนาด 6 – 12 นิ้ว 
12 กระบอกอัดซิลิโคน 
13 ระดับน้ า 
14 ลูกดิ่ง 
15 ปักเต้า 
16 ตลับเมตร 

เอกสารอ้างอิง/เอกสารประกอบการศึกษา/แหล่งเรียนรู้ 

ที ่ รายการ 
1 ฝ่ายวิชาการ  บริษัทสกายบุ๊ค  จ ากัด.  งานผลิตภัณฑ์อะลูมิเนียม.  กรุงเทพฯ :  สกายบุ๊ค,   2543 . 
2 ธนิต อาภรณ์รัตน์.2545. งานเทคนิคอะลูมิเนียม.กรุงเทพฯ :บจก.สกายบุ๊ค 
3 เอกสารประกอบการสอน  วิชาช่างประกอบโครงอะลูมิเนียม  ของครูชัยวัสส์  วรพงศธร  

วิทยาลัยสารพัดช่างสี่พระยา 
4 สื่ออิเล็กทรอนิกส์ทางอินเตอร์เน็ต เช่น Youtube  
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5 ศึกษาดูงานนอกสถานที่ตามแหล่งการเรียนรู้ต่างๆ เช่น งานประกอบ ติดตั้งงานอะลูมิเนียมของสถาน
ประกอบการตามอาคารต่างๆ 

6 ห้องปฏิบัติการช่างอะลูมิเนียมและกระจก 
7 ร้านจ าหน่าย วัสดุ-อุปกรณ์ ที่ใช้ในการประกอบ ติดตั้งงานอะลูมิเนียม 

แนวทางการประเมิน 

ที ่ รายการสมรรถนะท่ีประเมิน 
วิธีการ 

และเครื่องมือประเมิน 
คะแนนเต็ม 

เกณฑ์การ
ผ่าน 

1 เครื่องมือและเครื่องจักร   แบบประเมินผลการเรียนรู้ 100 60% 
2 วัสดุอะลูมิเนียม แบบประเมินผลการเรียนรู้ 100 60% 

3 งานอ่านแบบและออกแบบงาน
อะลูมิเนียม  

แบบประเมินผลการเรียนรู้ 100 60% 

4 งานโครงเคร่าวงกบประตู – 
หน้าต่างและช่างแสง 

1.แบบประเมินผลการปฏิบัติงาน 
2.เกณฑ์การให้คะแนน 

100 60% 

5 งานหน้าต่าง – ประตูบานเลื่อน
อะลูมิเนียม 

1.แบบประเมินผลการปฏิบัติงาน 
2.เกณฑ์การให้คะแนน 

100 60% 

6 งานฝาผนัง 1.แบบประเมินผลการปฏิบัติงาน 
2.เกณฑ์การให้คะแนน 

100 60% 

7 งานมุ้งลวด 1.แบบประเมินผลการปฏิบัติงาน 
2.เกณฑ์การให้คะแนน 

100 60% 

8 งานตัดและติดตั้งกระจก 1.แบบประเมินผลการปฏิบัติงาน 
2.เกณฑ์การให้คะแนน 

100 60% 

9 การประมาณราคาในการประกอบ
อาชีพช่างอะลูมิเนียม 

แบบประเมินผลการเรียนรู้ 100 60% 

รวม 100 60 

พื้นความรู้และคุณสมบัติของนักศึกษา 

1 มีพ้ืนฐานความรู้สอบได้ไม่ต่ ากว่าระดับประถมศึกษาปีที่ 6 หรืออ่านออกเขียนได้ 
2 มีความประพฤติเรียบร้อยไม่บกพร่องในศีลธรรมอันดี 
3 มีร่างกายแข็งแรงเหมาะสมที่จะเรียนในวิชานั้นๆ 
4 มีความสนใจในวิชาชีพและยินดีปฏิบัติตามระเบียบของวิทยาลัยฯ โดยเคร่งครัด 
5 ไม่เป็นโรคที่สังคมรังเกียจหรือติดยาเสพติดร้ายแรง 
6 มีภูมิล าเนาเป็นหลักแหล่ง 
7 มีความเคารพเลื่อมใส ศรัทธาต่อสถาบันชาติ ศาสนาและพระมหากษัตริย์ด้วยความบริสุทธิ์ใจ 
8 มีเจตคติท่ีดีในการปกครองระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข 

คุณสมบัติของผู้สอน  

1 ปริญญาตรี  สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ (วิชาเอกอุตสาหการ ( เชื่อม – ประกอบ ) 
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2 มีใบประกอบวิชาชีพครู 
3 มีประสบการณ์ไม่น้อยกว่า 5 ปี 
4 มีความรู้ความสามารถตามที่กระทรวงศึกษาธิการก าหนด 

คณะกรรมการพัฒนาหลักสูตร 

1. นางสุกัญญา แย้มยิ้ม ครูช านาญการพิเศษ  ท าหน้าที่ 

รองผู้อ านวยการฝ่ายวิชาการ  

2. นายชาลี วงศ์สอนธรรม หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน  

3. นายชัยวัสส ์ วรพงศธร หัวหน้าแผนกวิชาช่างเชื่อมโลหะ  

4. นายภณธนิน เดชพินันท์ ผู้เชี่ยวชาญด้านอาชีพงานอะลูมิเนียม  

5. น.ส.ศิรัชชา จิรมานนท์ ผู้เชี่ยวชาญด้านอาชีพงานอะลูมิเนียม 
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หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น 
 

สถานศึกษา วิทยาลัยสารพัดช่างสี่พระยา                                   จังหวัด กรุงเทพมหานคร 
ประเภทวิชา  ช่างอุตสาหกรรม         สาขาวิชา  ช่างเชื่อมโลหะ      กลุ่มวิชางาน  ช่างเชื่อมโลหะ 

รหัสหลักสูตร 
029 – 1103 – 1201  

ชื่อหลักสูตร ช่างประกอบหน้าต่าง-ประตูมุ้งบานเลื่อนอะลูมิเนียม 
(ชื่อภาษาอังกฤษ) Window Doors - Aluminum Door Sliding Door 

เวลา 30 ชั่วโมง 
 

สมรรถนะของหลักสูตร 
  1.    แสดงความรู้เกี่ยวกับหลักการใช้เครื่องมือและเครื่องจักร  วัสดุงานมุ้งบานเลื่อนอะลูมิเนียม  
  2.    อ่านแบบมุ้งบานเลื่อนอะลูมิเนียม 
  3.    ประกอบ ติดตั้งงานหน้าต่าง  ประตูมุ้งบานเลื่อนอะลูมิเนียม  
  4.    ประมาณราคาและจรรยาบรรณในการประกอบอาชีพช่างอะลูมิเนียม 
ค าอธิบายของหลักสูตร 
           ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับหลักการใช้เครื่องมือและเครื่องจักร  วัสดุงานมุ้งบานเลื่อนอะลูมิเนียม  อ่านแบบ
มุ้งบานเลื่อนอะลูมิเนียม  ประกอบ ติดตั้งงานหน้าต่าง  ประตูมุ้งบานเลื่อนอะลูมิเนียม  ประมาณราคาและ
จรรยาบรรณในการประกอบอาชีพช่างอะลูมิเนียม มีกิจนิสัยในการปฏิบัติงานด้วยความรับผิดชอบและปลอดภัย 
รายการสอนและฝึกปฏิบัติ 

หน่วยที่ ชื่อหน่วย – หัวข้อการฝึก 
เวลา 

(ชั่วโมง) 
1 หลักการใช้เครื่องมือและเครื่องจักร  

1.1 เครื่องมือวัด 
1.2 เครื่องมือและเครื่องจักรงานอะลูมิเนียม 

3 

2 วัสดุงานมุ้งบานเลื่อนอะลูมิเนียม 
2.1 วัสดุ-อุปกรณ์มุ้งบานเลื่อนอะลูมิเนียม 
2.2 อะลูมิเนียมเส้นหน้าตัดและการใช้งาน 

1 

3 งานอ่านแบบมุ้งบานเลื่อนอะลูมิเนียม 
3.1 การอ่านแบบงานมุ้งบานเลื่อนอะลูมิเนียม 
3.2 ปฏิบัติการอ่านแบบงานมุ้งบานเลื่อนอะลูมิเนียม 

2 

4 งานประกอบ ติดตั้งหน้าต่างมุ้งบานเลื่อนอะลูมิเนียม 
4.1 แบบงาน 
4.2 การเลือกใช้วัสดุ-อุปกรณ์ 
4.3 ปฏิบัติการวัด การตัด การประกอบ ติดตั้งงานหน้าต่างมุ้งบานเลื่อน 
อะลูมิเนียม 

9 

5 งานประกอบ ติดตั้งประตูมุ้งบานเลื่อนอะลูมิเนียม 
5.1 แบบงาน 
5.2 การเลือกใช้วัสดุ-อุปกรณ์ 
5.3 ปฏิบัติการวัด การตัด การประกอบ ติดตั้งงานประตูมุ้งบานเลื่อน อะลูมิเนียม 

12 
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6 งานประมาณราคาและจรรยาบรรณในการประกอบอาชีพช่างอะลูมิเนียม 
6.1 ความหมายการประมาณราคา 
6.2 คุณสมบัติผู้ประมาณราคา 
6.3 วิธีการประมาณราคา 
6.4 ข้อที่ส าคัญในการประมาณราคา 
6.5 จรรยาบรรณในการประกอบอาชีพช่างอะลูมิเนียม 
6.6 ปฏิบัติการประมาณราคา 

3 

รวม 30 
รูปแบบ เทคนิคการจัดการศกึษา 

1 สอนแบบบรรยาย ประกอบสื่อของจริง  
2 สอนแบบสาธิตตามล าดับขั้นตอนการประกอบโครงอะลูมิเนียม  
3 ฝึกปฏิบัติงานแบบบูรณาการในห้องปฏิบัติการด้วยความรับผิดชอบและปลอดภัย  

สื่อ  เครื่องมือ วัสดุ  อุปกรณ์                                                                                                              
ที ่ รายการ 
1 เครื่องตัดอะลูมิเนียมแบบแท่นชนิดเคลื่อนที่ได้ 
2 สว่านไฟฟ้ามือถือแบบหมุนปรับซ้าย – ขวา ได้ขนาด 6.5 มม. 
3 สว่านไฟฟ้ามือถือแบบหมุนปรับซ้าย – ขวา ได้ขนาด 10 มม. 
4 สว่านเจาะคอนกรีตแบบโรตารี่ไม่ต่ ากว่าขนาด 22 มม. 
5 หินเจียระไนมือถือขนาด 100 มม. 
6 คีมย้ าหมุด 
7 ฉากเหล็ก 
8 มีดตัดกระจกตัดตรงเบอร์ 2 – 4 
9 ยางดูดกระจกเบอร์ต่างๆ 
10 ตะไบแบนละเอียดขนาด 6 – 12 นิ้ว 
11 ตะไบกลมละเอียดขนาด 6 – 12 นิ้ว 
12 กระบอกอัดซิลิโคน 
13 ระดับน้ า 
14 ลูกดิ่ง 
15 ปักเต้า 
16 ตลับเมตร 
17 เครื่อง Trimmer ขนาด 6 ม.ม. 
18 เครื่องตัดองศาสไลด์ขนาด 10 นิ้ว 

เอกสารอ้างอิง/เอกสารประกอบการศึกษา/แหล่งเรียนรู้ 
ที ่ รายการ 
1 ฝ่ายวิชาการ  บริษัทสกายบุ๊ค  จ ากัด.  งานผลิตภัณฑ์อะลูมิเนียม.  กรุงเทพฯ :  สกายบุ๊ค,   2543 . 
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2 ธนิต อาภรณ์รัตน์.2545. งานเทคนิคอะลูมิเนียม.กรุงเทพฯ :บจก.สกายบุ๊ค 
3 เอกสารประกอบการสอน  วิชาช่างประกอบโครงอะลูมิเนียม  ของครูชัยวัสส์  วรพงศธร  

วิทยาลัยสารพัดช่างสี่พระยา 
4 สื่ออิเล็กทรอนิกส์ทางอินเตอร์เน็ต เช่น Youtube  
5 ศึกษาดูงานนอกสถานที่ตามแหล่งการเรียนรู้ต่างๆ เช่น งานประกอบ ติดตั้งงานอะลูมิเนียมของ

สถานประกอบการตามอาคารต่างๆ 
6 ห้องปฏิบัติการช่างอะลูมิเนียมและกระจก 
7 ร้านจ าหน่าย วัสดุ-อุปกรณ์ ที่ใช้ในการประกอบ ติดตั้งงานอะลูมิเนียม 

แนวทางการประเมิน 
ที ่ รายการสมรรถนะท่ีประเมิน วิธีการ 

และเครื่องมือประเมิน 
คะแนนเต็ม เกณฑ์การ

ผ่าน 
1 แสดงความรู้เกี่ยวกับหลักการใช้

เครื่องมือและเครื่องจักร  วัสดุงาน
มุ้งบานเลื่อนอะลูมิเนียม 

1.แบบทดสอบ 
2.แบบประเมินผลการเรียนรู้ 

20 50% 

2 งานอ่านแบบมุ้งบานเลื่อน
อะลูมิเนียม 

1.แบบทดสอบ 
2.แบบประเมินผลการเรียนรู้ 

10 50% 

3 งานประกอบ ติดตั้งหน้าต่างมุ้ง
บานเลื่อนอะลูมิเนียม 

1.แบบประเมินผลกาปฏิบัติงาน 
2.เกณฑ์การให้คะแนน 

30 50% 

4 งานประกอบ ติดตั้งประตูมุ้งบาน
เลื่อนอะลูมิเนียม 

1.แบบประเมินผลการปฏิบัติงาน 
2.เกณฑ์การให้คะแนน 

30 50% 

5 งานประมาณราคาและ
จรรยาบรรณในการประกอบอาชีพ
ช่างอะลูมิเนียม 

1.แบบทดสอบ 
2.แบบประเมินผลการเรียนรู้ 

10 50% 

รวม 10 50 
พื้นความรู้และคุณสมบัติของนักศึกษา 

1 มีพ้ืนฐานความรู้สอบได้ไม่ต่ ากว่าระดับประถมศึกษาปีที่ 6 หรืออ่านออกเขียนได้ 
2 มีความประพฤติเรียบร้อยไม่บกพร่องในศีลธรรมอันดี 
3 มีร่างกายแข็งแรงเหมาะสมที่จะเรียนในวิชานั้นๆ 
4 มีความสนใจในวิชาชีพและยินดีปฏิบัติตามระเบียบของวิทยาลัยฯ โดยเคร่งครัด 
5 ไม่เป็นโรคที่สังคมรังเกียจหรือติดยาเสพติดร้ายแรง 
6 มีภูมิล าเนาเป็นหลักแหล่ง 
7 มีความเคารพเลื่อมใส ศรัทธาต่อสถาบันชาติ ศาสนาและพระมหากษัตริย์ด้วยความบริสุทธิ์ใจ 
8 มีเจตคติท่ีดีในการปกครองระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข 

คุณสมบัติของผู้สอน  
1 ปริญญาตรี  สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ (วิชาเอกอุตสาหการ ( เชื่อม – ประกอบ ) 
2 มีใบประกอบวิชาชีพครู 
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3 มีประสบการณ์ไม่น้อยกว่า 5 ปี 
4 มีความรู้ความสามารถตามที่กระทรวงศึกษาธิการก าหนด 

คณะกรรมการพัฒนาหลักสูตร 

1. นางสุกัญญา แย้มยิ้ม ครูช านาญการพิเศษ  ท าหน้าที่ 

รองผู้อ านวยการฝ่ายวิชาการ  

2. นายชาลี วงศ์สอนธรรม หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน  

3. นายชัยวัสส ์ วรพงศธร หัวหน้าแผนกวิชาช่างเชื่อมโลหะ  

4. นายภณธนิน เดชพินันท์ ผู้เชี่ยวชาญด้านอาชีพงานอะลูมิเนียม  

5. น.ส.ศิรัชชา จิรมานนท์ ผู้เชี่ยวชาญด้านอาชีพงานอะลูมิเนียม 
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หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น 
 

สถานศึกษา วิทยาลัยสารพัดช่างสี่พระยา                                   จังหวัด กรุงเทพมหานคร 
ประเภทวิชา  ช่างอุตสาหกรรม         สาขาวิชา  ช่างเชื่อมโลหะ      กลุ่มวิชางาน  ช่างเชื่อมโลหะ 

รหัสหลักสูตร 
029 – 1103 – 1202 

ชื่อหลักสูตร ช่างประกอบหน้าต่าง-ประตูมุ้งลวดอะลูมิเนียม 
(ชื่อภาษาอังกฤษ)  Door Window Window Frame - Aluminum Window 

เวลา 45 ชั่วโมง 
 

สมรรถนะของหลักสูตร 
1. แสดงความรู้เกี่ยวกับหลักการใช้เครื่องมือและเครื่องจักร  วัสดุงานมุ้งลวดอะลูมิเนียม  
2. อ่านแบบมุ้งลวดอะลูมิเนียม 
3. ประกอบ ติดตั้งงานหน้าต่าง  ประตูมุ้งลวดอะลูมิเนียม  
4. ประมาณราคาและจรรยาบรรณในการประกอบอาชีพช่างอะลูมิเนียม 
ค าอธิบายของหลักสูตร 
           ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับหลักการใช้เครื่องมือและเครื่องจักร  วัสดุงานมุ้งลวดอะลูมิเนียม  อ่านแบบมุ้งลวด
อะลูมิเนียม  ประกอบ ติดตั้งงานหน้าต่าง  ประตูมุ้งลวดอะลูมิเนียม  ประมาณราคาและจรรยาบรรณในการประกอบ
อาชีพช่างอะลูมิเนียม มีกิจนิสัยในการปฏิบัติงานด้วยความรับผิดชอบและปลอดภัย 
รายการสอนและฝึกปฏิบัติ 

หน่วยที่ ชื่อหน่วย – หัวข้อการฝึก 
เวลา 

(ชั่วโมง) 
1 หลักการใช้เครื่องมือและเครื่องจักร  

1.1 เครื่องมือวัด 
1.2 เครื่องมือและเครื่องจักรงานอะลูมิเนียม 

3 

2 วัสดุงานมุ้งลวดอะลูมิเนียม 
2.1 วัสดุ-อุปกรณ์มุ้งลวดอะลูมิเนียม 
2.2 อะลูมิเนียมเส้นหน้าตัดและการใช้งาน 

3 

3 งานอ่านแบบมุ้งลวดอะลูมิเนียม 
3.1 การอ่านแบบงานมุ้งลวดอะลูมิเนียม 
3.2 ปฏิบัติการอ่านแบบงานมุ้งลวดอะลูมิเนียม 

3 

4 งานประกอบ ติดตั้งหน้าต่างมุ้งลวดอะลูมิเนียม 
4.1 แบบงาน 
4.2 การเลือกใช้วัสดุ-อุปกรณ์ 
4.3 ปฏิบัติการวัด การตัด การประกอบ ติดตั้งงานหน้าต่างมุ้งลวดอะลูมิเนียม 

15 

5 งานประกอบ ติดตั้งประตูมุ้งลวดอะลูมิเนียม 
5.1 แบบงาน 
5.2 การเลือกใช้วัสดุ-อุปกรณ์ 
5.3 ปฏิบัติการวัด การตัด การประกอบ ติดตั้งงานประตูมุ้งลวดอะลูมิเนียม 

15 
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6 งานประมาณราคาและจรรยาบรรณในการประกอบอาชีพช่างอะลูมิเนียม 
6.1 ความหมายการประมาณราคา 
6.2 คุณสมบัติผู้ประมาณราคา 
6.3 วิธีการประมาณราคา 
6.4 ข้อที่ส าคัญในการประมาณราคา 
6.5 จรรยาบรรณในการประกอบอาชีพช่างอะลูมิเนียม 
6.6 ปฏิบัติการประมาณราคา 

6 

รวม 45 
รูปแบบ เทคนิคการจัดการศกึษา 

1 สอนแบบบรรยาย ประกอบสื่อของจริง  
2 สอนแบบสาธิตตามล าดับขั้นตอนการประกอบโครงอะลูมิเนียม  
3 ฝึกปฏิบัติงานแบบบูรณาการในห้องปฏิบัติการด้วยความรับผิดชอบและปลอดภัย  

สื่อ  เครื่องมือ วัสดุ  อุปกรณ์                                                                                                              

ที ่ รายการ 
1 เครื่องตัดอะลูมิเนียมแบบแท่นชนิดเคลื่อนที่ได้ 
2 สว่านไฟฟ้ามือถือแบบหมุนปรับซ้าย – ขวา ได้ขนาด 6.5 มม. 
3 สว่านไฟฟ้ามือถือแบบหมุนปรับซ้าย – ขวา ได้ขนาด 10 มม. 
4 สว่านเจาะคอนกรีตแบบโรตารี่ไม่ต่ ากว่าขนาด 22 มม. 
5 หินเจียระไนมือถือขนาด 100 มม. 
6 คีมย้ าหมุด 
7 ฉากเหล็ก 
8 มีดตัดกระจกตัดตรงเบอร์ 2 – 4 
9 ยางดูดกระจกเบอร์ต่างๆ 
10 ตะไบแบนละเอียดขนาด 6 – 12 นิ้ว 
11 ตะไบกลมละเอียดขนาด 6 – 12 นิ้ว 
12 กระบอกอัดซิลิโคน 
13 ระดับน้ า 
14 ลูกดิ่ง 
15 ปักเต้า 
16 ตลับเมตร 
17 เครื่อง Trimmer ขนาด 6 ม.ม. 
18 เครื่องตัดองศาสไลด์ขนาด 10 นิ้ว 
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เอกสารอ้างอิง/เอกสารประกอบการศึกษา/แหล่งเรียนรู้ 

ที ่ รายการ 
1 ฝ่ายวิชาการ  บริษัทสกายบุ๊ค  จ ากัด.  งานผลิตภัณฑ์อะลูมิเนียม.  กรุงเทพฯ :  สกายบุ๊ค,   2543 . 
2 ธนิต อาภรณ์รัตน์.2545. งานเทคนิคอะลูมิเนียม.กรุงเทพฯ :บจก.สกายบุ๊ค 
3 เอกสารประกอบการสอน  วิชาช่างประกอบโครงอะลูมิเนียม  ของครูชัยวัสส์  วรพงศธร  

วิทยาลัยสารพัดช่างสี่พระยา 
4 สื่ออิเล็กทรอนิกส์ทางอินเตอร์เน็ต เช่น Youtube  
5 ศึกษาดูงานนอกสถานที่ตามแหล่งการเรียนรู้ต่างๆ เช่น งานประกอบ ติดตั้งงานอะลูมิเนียมของสถาน

ประกอบการตามอาคารต่างๆ 
6 ห้องปฏิบัติการช่างอะลูมิเนียมและกระจก 
7 ร้านจ าหน่าย วัสดุ-อุปกรณ์ ที่ใช้ในการประกอบ ติดตั้งงานอะลูมิเนียม 

แนวทางการประเมิน 

ที ่ รายการสมรรถนะท่ีประเมิน วิธีการ 
และเครื่องมือประเมิน 

คะแนนเต็ม เกณฑ์การผ่าน 

1 แสดงความรู้เกี่ยวกับหลักการใช้
เครื่องมือและเครื่องจักร  วัสดุงาน
มุ้งลวดอะลูมิเนียม 

1.แบบทดสอบ 
2.แบบประเมินผลการเรียนรู้ 

20 50% 

2 งานอ่านแบบมุ้งลวดอะลูมิเนียม 1.แบบทดสอบ 
2.แบบประเมินผลการเรียนรู้ 

10 50% 

3 งานประกอบ ติดตั้งหน้าต่างมุ้งลวด
อะลูมิเนียม 
 

1.แบบประเมินผลการปฏิบัติงาน 
2.เกณฑ์การให้คะแนน 

30 50% 

4 งานประกอบ ติดตั้งประตูมุ้งลวด
อะลูมิเนียม 

1.แบบประเมินผลการปฏิบัติงาน 
2.เกณฑ์การให้คะแนน 

30 50% 

5 งานประมาณราคาและจรรยาบรรณ
ในการประกอบอาชีพช่าง
อะลูมิเนียม 

1.แบบประเมินผลการปฏิบัติงาน 
2.เกณฑ์การให้คะแนน 

10 50% 

รวม 100 50 

พื้นความรู้และคุณสมบัติของนักศึกษา 

1 มีพ้ืนฐานความรู้สอบได้ไม่ต่ ากว่าระดับประถมศึกษาปีที่ 6 หรืออ่านออกเขียนได้ 
2 มีความประพฤติเรียบร้อยไม่บกพร่องในศีลธรรมอันดี 
3 มีร่างกายแข็งแรงเหมาะสมที่จะเรียนในวิชานั้นๆ 
4 มีความสนใจในวิชาชีพและยินดีปฏิบัติตามระเบียบของวิทยาลัยฯ โดยเคร่งครัด 
5 ไม่เป็นโรคที่สังคมรังเกียจหรือติดยาเสพติดร้ายแรง 
6 มีภูมิล าเนาเป็นหลักแหล่ง 
7 มีเจตคติท่ีดีในการปกครองระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข 
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คุณสมบัติของผู้สอน  

1 ปริญญาตรี  สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ (วิชาเอกอุตสาหการ ( เชื่อม – ประกอบ ) 
2 มีใบประกอบวิชาชีพครู 
3 มีประสบการณ์ไม่น้อยกว่า 5 ปี 
4 มีความรู้ความสามารถตามที่กระทรวงศึกษาธิการก าหนด 

คณะกรรมการพัฒนาหลักสูตร 

1. นางสุกัญญา แย้มยิ้ม ครูช านาญการพิเศษ  ท าหน้าที่ 

รองผู้อ านวยการฝ่ายวิชาการ  

2. นายชาลี วงศ์สอนธรรม หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน  

3. นายชัยวัสส ์ วรพงศธร หัวหน้าแผนกวิชาช่างเชื่อมโลหะ  

4. นายภณธนิน เดชพินันท์ ผู้เชี่ยวชาญด้านอาชีพงานอะลูมิเนียม  

5. น.ส.ศิรัชชา จิรมานนท์ ผู้เชี่ยวชาญด้านอาชีพงานอะลูมิเนียม 
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หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น  
วิทยาลัยสารพัดช่างสีพ่ระยา พุทธศักราช 2562  

ประเภทวิชาอุตสาหกรรม สาขาวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส ์
ล าดับ รหัสหลักสูตร ชื่อหลักสูตร จ านวนชั่วโมง 

1 029 – 1105 – 1501  ช่างพ้ืนฐานอิเล็กทรอนิกส์ 150 
2 029 – 1105 – 1502  ช่างประกอบวงจรอิเล็กทรอนิกส์พ้ืนฐาน 150 
3 029 – 1105 – 1503  ช่างประกอบวงจรอิเล็กทรอนิกส์บนพื้นผิว 1 150 

รวม  3  หลักสูตร 
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หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น 
สถานศึกษา   วิทยาลัยสารพัดช่างสี่พระยา                                    จังหวัด  กรุงเทพมหานคร 
ประเภทวิชา  อุตสาหกรรม                                                      สาขาวิชา อิเล็กทรอนิกส์      
กลุ่มวิชา/กลุ่มงาน ช่างพ้ืนฐานอิเล็กทรอนิกส์ 

รหัสหลักสูตร  
 029 – 1105 – 1501  

 

ชื่อหลักสูตร ช่างพ้ืนฐานอิเล็กทรอนิกส์ 
(ชื่อภาษาอังกฤษ) Basic Electronic technician 

 

เวลา  150   ชั่วโมง 

 

สมรรถนะของหลักสูตร 
 

1. แสดงความรู้พื้นฐานช่างอิเล็กทรอนิกส์ 
2. การเลือก เตรียมใช้เครื่องมือช่างและเครื่องมือวัดไฟฟ้า ทดสอบอุปกรณ์ทางอิเล็กทรอนิกส์ 
3. การสร้างแผ่นวงจรพิมพ์ ประกอบและบัดกรีได้ตามแบบ 
4. ทดสอบวงจรอิเล็กทรอนิกส์ตามรูปแบบมาตรฐานที่ก าหนด 
ค าอธิบายของหลักสูตรศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับ 
 

ศึกษาและปฏิบัติการเกี่ยวกับ โครงสร้างสัญลักษณ์ของวงจรไฟฟ้า การเลือก เตรียมใช้เครื่องมือช่างและเครื่องมือวัด
ไฟฟ้าในงานอิเล็กทรอนิกส์ อุปกรณ์ทางอิเล็กทรอนิกส์ไดโอด ซีเนอร์ไดโอด ทรานซิสเตอร์ เฟต ไอซี ออปแอมป์ เอสซี
อาร์ ไทรแอค และอุปกรณ์ ออฟโต้-อิเล็กทรอนิกส์ การสร้างแผนวงจรพิมพ์ การวัดทดสอบวงจรอิเล็กทรอนิกส์ 
ประกอบวงจรอิเล็กทรอนิกส์ตามรูปแบบวงจร และสืบค้นหาข้อมูลอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ มีกิจนิสัยที่ดีในการ
ปฏิบัติงาน และปฏิบัติตามปรัชญาของหลักเศรษฐกิจพอเพียง 
รายการสอนและฝึกปฏิบัติ 

หน่วยที่ ชื่อหน่วย – หัวข้อการฝึก 
เวลา 

(ชั่วโมง) 
1 ความรู้เบื้องต้นวงจรไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ 6 
2 การใช้เครื่องมือช่างในงานไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ 9 
3 การใช้เครื่องมือวัดไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ 12 
4 อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ 33 
5 การสร้างแผ่นวงจรพิมพ์และประกอบวงจรอิเล็กทรอนิกส์ 54 
6 การทดมอบวงจรอิเล็กทรอนิกส์และสืบค้นหาข้อมูลอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ 39 

รวม 150 
รูปแบบ เทคนิคการจัดการศกึษา 

ภาคทฤษฎี 
1. ประเมินผลก่อนเรียน 
2. การสอนบรรยาย ถาม – ตอบ 
3. กิจกรรมระหว่างเรียน 
4. ประเมินผลหลังเรียน 

ภาคปฏิบัติ 
1. เตรียมเครื่องมืออุปกรณ์ 
2. ปฏิบัติงานตามข้ันตอน 
3. ประเมินผลการปฏิบัติ 



 

สาขาวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์ 

99 หลักสตูรวิชาชีพระยะสั้น วิทยาลยัสารพดัช่างสี่พระยา พุทธศักราช 2562  
 

สื่อ เครื่องมือ วัสดุ อุปกรณ์ 
ที ่ รายการ 
1 บทน าเสนอด้วยคอมพิวเตอร์ 
2 ชุดเครื่องมือช่างในงานอิเล็กทรอนิกส์ 
3 ชุดเครื่องมือวัดไฟฟ้าในงานช่างอิเล็กทรอนิกส์ 
4 แผ่นวงจรอเนกประสงค์พร้อมอุปกรณ์ทางอิเล็กทรอนิกส์ 
5 ชุดสาธิตอุปกรณ์ทางอิเล็กทรอนิกส์และอุปกรณ์อ่ืน ๆ 

เอกสารอ้างอิง/เอกสารประกอบการศึกษา/แหล่งเรียนรู้  
ที ่ รายการ 
1 เอกสารอ้างอิง 

หนังสือ ต ารา เอกสารออนไลน์ 
2 เอกสารประกอบการศึกษา 

- แผนการจัดการเรียนรู้ หรือแผนการสอน 
- ใบความรู้ 
- ใบปฏิบัติงาน 
- สื่อโสตทัศน์ 

3 แหล่งเรียนรู้ 
- ห้องปฏิบัติการอิเล็กทรอนิกส์,สื่อสิ่งพิมพ์ 
- เว็บไซต์ด้านอิเล็กทรอนิกส์ 
- งานนิทรรศการสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมที่เกี่ยวข้องด้านอิเล็กทรอนิกส์ 
- ร้านจ าหน่ายอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ 

แนวทางการประเมิน 

ที ่ รายการสมรรถนะท่ีประเมิน 
วิธีการ 

และเครื่องมือประเมิน 
คะแนนเต็ม เกณฑ์การผ่าน 

1 แสดงองค์ความรู้เกี่ยวกับความรู้เบื้องต้น
วงจรไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ 

แบบประเมินผลหลังเรียน 
10 65 % 

2 แสดงองค์ความรู้เกี่ยวกับการใช้
เครื่องมือช่างในงานไฟฟ้าและ
อิเล็กทรอนิกส์ 

แบบประเมินผลหลังเรียน 
10 65 % 

3 แสดงองค์ความรู้เกี่ยวกับการใช้
เครื่องมือวัดไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ 

แบบประเมินผลหลังเรียน 
10 65 % 

4 แสดงองค์ความรู้เกี่ยวกับอุปกรณ์ทาง
อิเล็กทรอนิกส์ 

แบบประเมินผลหลังเรียน 
20 65 % 
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5 แสดงองค์ความรู้เกี่ยวกับการสร้างแผน
วงจรพิมพ์และประกอบวงจร
อิเล็กทรอนิกส์ 

แบบประเมินผลหลังเรียน 
30 65 % 

6 แสดงองค์ความรู้เกี่ยวกับการทดสอบ
วงจรอิเล็กทรอนิกส์และสืบค้นหาข้อมูล
อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ 

แบบประเมินผลหลังเรียน 
20 65 % 

รวม 100 65 % 
 

พื้นฐานความรู้และคุณสมบัติของนักศึกษา 
1. มีพ้ืนฐานความรู้ไม่ต่ ากว่าระดับประถามศึกษาปีที่ 6 
2. อ่านออกเขียนได้ ค านวณพื้นฐานได้ มีใจรักในวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์ 
 

คุณสมบัติของผู้สอน 
 

1. ครู ตาม พ.ร.บ. ครูและบุคลากรทางการศึกษา 
2. ผู้ประกอบอาชีพที่มีความเชี่ยวชาญด้านสาขาอิเล็กทรอนิกส์ 
3. ผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความสามารถตรงตามสมรรถนะของหลักสูตร 
คณะกรรมการพัฒนาหลักสูตร 
1.  นางสุกัญญา แย้มยิ้ม ครูช านาญการพิเศษ  ท าหน้าที่ 

รองผู้อ านวยการฝ่ายวิชาการ 

 

2.  นายชาลี วงศ์สอนธรรม หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน  

3.  นายวชิระ ไชยสิงห์ หัวหน้าแผนกวิชาอิเล็กทรอนิกส์  

4.  นายอนุศักดิ์ ธีระเรืองไชยศรี ผู้เชี่ยวชาญด้านอาชีพ  

5.  นายปัญญา นาควิเชียร ผู้ทรงคุณวุฒิ  
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

สาขาวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์ 

101 หลักสตูรวิชาชีพระยะสั้น วิทยาลยัสารพดัช่างสี่พระยา พุทธศักราช 2562  
 

 

 

หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น 
สถานศึกษา   วิทยาลัยสารพัดช่างสี่พระยา              จังหวัดกรุงเทพมหานคร 

ประเภทวิชา อุตสาหกรรม   สาขาวิชา อิเล็กทรอนิกส์  กลุ่มวิชางาน งานพ้ืนฐานช่างอิเล็กทรอนิกส์ 

รหัสหลักสูตร 
029 – 1105 – 1502  

ชื่อหลักสูตร ช่างประกอบวงจรอิเล็กทรอนิกส์พ้ืนฐาน 
(ชื่อภาษาอังกฤษ Basic electronics circuit assembly technician        

เวลา 150 ชั่วโมง 

 

สมรรถนะของหลักสูตร   
1.  แสดงความรู้เกี่ยวกับพ้ืนฐานอิเล็กทรอนิกส์ 
2.  เลือก เตรียม ใช้เครื่องมือวัดและทดสอบ อุปกรณ์ทางอิเล็กทรอนิกส์  
3.  สร้างแผ่นวงจรพิมพ์ บัดกรีได้ตามแบบ  
4.  วัด ทดสอบ วงจรไฟฟ้า อุปกรณ์ทางอิเล็กทรอนิกส์ 
5.  ประกอบ ทดสอบวงจรอิเล็กทรอนิกส์ตามรูปแบบวงจร 
ค าอธิบายรายวิชา 

ศึกษาและปฏิบัติการเกี่ยวกับโครงสร้างสัญลักษณ์วงจรไฟฟ้า เครื่องมือวัดไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์  อุปกรณ์ทาง
อิเล็กทรอนิกส์และวงจรเบื้องต้น การใช้เครื่องมือช่างในงานช่างอิเล็กทรอนิกส์ การสร้างแผ่นวงจรพิมพ์และเทคนิคการ
บัดกรี การใช้เครื่องมือวัดไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์วัดและทดสอบอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ ประกอบวงจรอิเล็กทรอนิกส์
และใช้เครื่องมือวัดไฟฟ้าทดสอบการท างานของวงจร การประยุกต์ใช้งานอุปกรณอิ์เล็กทรอนิกส์ 

วิเคราะห์หน่วยการสอน 

หน่วยที่ ชื่อหน่วย – หัวข้อการฝึก เวลา (ชั่วโมง) 
1. ความรู้พื้นฐานวงจรไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์ 6 
2. การใช้เครื่องมือช่างในงานอิเล็กทรอนิกส์ 9 
3. การสร้างแผ่นวงจรพิมพ์และเทคนิคการบัดกรี 12 

4. การใช้เครื่องมือวัดไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ 33 

5. การประกอบวงจรอิเล็กทรอนิกส์และวงจรเบื้องต้น 54 
6. การประยุกต์ใช้งานอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ 39 

 รวม 150 

รูปแบบเทคนิคการจัดการศึกษา 
ภาคทฤษฎี ภาคปฏิบัติ 

1. ประเมินผลก่อนเรียน 1. เตรียมเครื่องมืออุปกรณ์ 
2. การสอนบรรยาย ถาม – ตอบ 2. ปฏิบัติงานตามข้ันตอน 
3. กิจกรรมระหว่างเรียน 3. ประเมินผลการปฏิบัติงาน 
4. ประเมินผลหลังเรียน  

สื่อ เครื่องมือ วัสดุ อุปกรณ์ 
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ที ่ รายการ 
1. บทน าเสนอด้วยคอมพิวเตอร์ 
2. เอกสารประกอบการเรียนรู้ 
3. ชุดเครื่องมือวัดไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์  
4. ชุดเครื่องมือช่างในงานอิเล็กทรอนิกส์ 
5. ชุดทดลองอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ 

เอกสารอ้างอิง/เอกสารประกอบการศึกษา/แหล่งเรียนรู้  
ที ่ รายการ 
1. เอกสารอ้างอิง 

หนังสือ ต ารา เอกสารออนไลน์ 
2. เอกสารประกอบการศึกษา 

- แผนการจัดการเรียนรู้ หรือแผนการสอน 
- ใบความรู้ 
- ใบปฏิบัติงาน 
- สื่อโสตทัศน์ 

3. แหล่งเรียนรู้ 
- ห้องปฏิบัติการอิเล็กทรอนิกส์,สื่อสิ่งพิมพ์ 
- เว็บไซต์ด้านอิเล็กทรอนิกส์ 
- งานนิทรรศการสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรม ที่เกี่ยวข้องด้านอิเล็กทรอนิกส์ 
- ร้านจ าหน่ายอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ 

แนวทางการประเมิน 

ที ่ รายการสมรรถนะที่ประเมิน 
วิธีการ 

และเครื่องมือประเมิน 
คะแนนเต็ม เกณฑ์การผ่าน 

1. แสดงองค์ความรู้เกี่ยวกับพ้ืนฐาน
อิเล็กทรอนิกส์  

แบบประเมินผลหลังเรียน 10 65 % 

2. แสดงองค์ความรู้และการใช้เครื่องมือ
ช่างและอุปกรณ์ในการปฏิบัติ 

แบบประเมินผลหลังเรียน 10 65 % 

3. แสดงองค์ความรู้ในการสร้าง
แผ่นวงจรพิมพ์และเทคนิคการบัดกรี
อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ 

แบบประเมินผลหลังเรียน 10 65 % 

4. แสดงองค์ความรู้เกี่ยวกับการใช้งาน
เครื่องมือวัดไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ 

แบบประเมินผลหลังเรียน 20 65 % 
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5. แสดงองค์ความรู้เกี่ยวกับอุปกรณ์
อิเล็กทรอนิกส์และวงจรเบื้องต้น 

แบบประเมินผลหลังเรียน 30 65 % 

6 แสดงองค์ความรู้เกี่ยวกับการ
ประยุกต์ใช้งานอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ 

แบบประเมินผลหลังเรียน 20 65 % 

รวม 100 65 % 
 

พื้นฐานความรู้และคุณสมบัติของนักศึกษา 
 

1. มีพ้ืนฐานความรู้ไม่ต่ ากว่าระดับประถมศึกษาปีที่ 6 
2. อ่านออกเขียนได้ ค านวณพ้ืนฐานได้ มีใจรักในวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์ 

 
 

คุณสมบัติของผู้สอน 
 

1. ครู ตาม พ.ร.บ. ครู และบุคลากรทางการศึกษา 
2. ผู้ประกอบอาชีพที่มีความเชี่ยวชาญด้านสาขาอิเล็กทรอนิกส์ 
3. ผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความสามารถตรงตามสมรรถนะของหลักสูตร 

 

คณะกรรมการพัฒนาหลักสูตร  
1. นางสุกัญญา แย้มยิ้ม ครูช านาญการพิเศษ  ท าหน้าที่ 

รองผู้อ านวยการฝ่ายวิชาการ  
2. นายชาลี วงศ์สอนธรรม หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน  

3. นายวชิระ ไชยสิงห์ หัวหน้าแผนกวิชาอิเล็กทรอนิกส์  

4. นายอนุศักดิ์ ธีระเรืองไชยศรี ผู้เชี่ยวชาญด้านอาชีพ  

5. นายศักดิ์             ศศิกุลกมล ผู้เชี่ยวชาญด้านสาขาอิเล็กทรอนิกส์  

6. นายไพโรจน์ พอใจ ผู้เชี่ยวชาญด้านสาขาอิเล็กทรอนิกส์  

7. นายมังกร พรจ าศิลป์ ผู้เชี่ยวชาญด้านสาขาอิเล็กทรอนิกส์  

8. นายณรงค์ มูลรังษี ผู้เชี่ยวชาญด้านสาขาอิเล็กทรอนิกส์  
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หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น 
สถานศึกษา   วิทยาลัยสารพัดช่างสี่พระยา                จงัหวัด   กรุงเทพมหานคร 

ประเภทวิชา อุตสาหกรรม   สาขาวิชา อิเล็กทรอนิกส์  กลุ่มวิชางาน งานพ้ืนฐานช่างอิเล็กทรอนิกส์ 

รหัสหลักสูตร 
029 – 1105 – 1503  

ชื่อหลักสูตร ช่างประกอบวงจรอิเล็กทรอนิกส์บนพ้ืนผิว 1 
(ชื่อภาษาอังกฤษ) Surface electronic circuits  assembles    
technician 1                 

เวลา  150 ชั่วโมง 

 

สมรรถนะของหลักสูตร  

1.  แสดงความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับเทคโนโลยีบนพื้นผิว (SMT)  

2.  บัดกรีอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์บนพ้ืนผิว 
3.  เลือก เตรียม ใช้เครื่องมือวัดไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ทดสอบอุปกรณ์บนพ้ืนผิว (SMD) 
4.  วัด ทดสอบ วงจรไฟฟ้า อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์บนพ้ืนผิว 
5.  ประกอบ ทดสอบวงจรอิเล็กทรอนิกส์บนพื้นผิว ตามรูปแบบวงจร 
ค าอธิบายรายวิชา 
               ศึกษาและปฏิบัติการเกี่ยวกับโครงสร้างสัญลักษณ์ตัวอุปกรณ์ทางอิเล็กทรอนิกส์บนพ้ืนผิว (SMD) และ
วงจรเบื้องต้น  เครื่องมือวัดไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์  อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์บนพ้ืนผิว เครื่องมือในงานช่าง
อิเล็กทรอนิกส์ เทคนิคการบัดกรีอุปกรณ์บนพ้ืนผิว การประกอบวงจรอิเล็กทรอนิกส์ และใช้เครื่องมือวัดไฟฟ้าและ
อิเล็กทรอนิกส์ทดสอบการท างานของวงจร การประยุกต์ใช้งานอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์บนพื้นผิว 
วิเคราะห์หน่วยการสอน 

หน่วยที่ ชื่อหน่วย – หัวข้อการฝึก 
เวลา 

(ชั่วโมง) 
1. ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับเทคโนโลยีบนพื้นผิว (SMT) 3 

2. การใช้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์บนพื้นผิว (SMD) และวงจรเบื้องต้น 45 

3. การใช้เครื่องมือวัดไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ทดสอบอุปกรณ์บนพ้ืนผิว   24 

4. การใช้เครื่องมือช่างในงานอิเล็กทรอนิกส์บนพื้นผิว  9 

5. การบัดกรีอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์บนพื้นผิว 15 

6. การประกอบและทดสอบแผงวงจรอิเล็กทรอนิกส์บนพ้ืนผิว  54 

 รวม 150 

รูปแบบเทคนิคการจัดการศึกษา 
ภาคทฤษฎี ภาคปฏิบัติ 

1. ประเมินผลก่อนเรียน 1. เตรียมเครื่องมืออุปกรณ์ 
2. การสอนบรรยาย ถาม – ตอบ 2. ปฏิบัติงานตามข้ันตอน 
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3. กิจกรรมระหว่างเรียน 3. ประเมินผลการปฏิบัติงาน 
4. ประเมินผลหลังเรียน  

สื่อ เครื่องมือ วัสดุ อุปกรณ์ 
ที ่ รายการ 
1. บทน าเสนอด้วยคอมพิวเตอร์ 
2. เอกสารประกอบการเรียนรู้ 
3. ชุดเครื่องมือวัดไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ทดสอบอุปกรณ์บนพ้ืนผิว (SMD) 
4. ชุดเครื่องมือช่างในงานอิเล็กทรอนิกส์บนพื้นผิว (SMD) 
5. ชุดทดลองอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์บนพื้นผิว (SMD) 

เอกสารอ้างอิง/เอกสารประกอบการศึกษา/แหล่งเรียนรู้  
ที ่ รายการ 
1. เอกสารอ้างอิง 

หนังสือ ต ารา เอกสารออนไลน์ 
2. เอกสารประกอบการศึกษา 

- แผนการจัดการเรียนรู้ หรือแผนการสอน 
- ใบความรู้ 
- ใบปฏิบัติงาน 
- สื่อโสตทัศน์ 

3. แหล่งเรียนรู้ 
- ห้องปฏิบัติการอิเล็กทรอนิกส์,สื่อสิ่งพิมพ์ 
- เว็บไซต์ด้านอิเล็กทรอนิกส์ 
- งานนิทรรศการสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรม ที่เกี่ยวข้องด้านอิเล็กทรอนิกส์ 
- ร้านจ าหน่ายอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ 

แนวทางการประเมิน 

ที ่ รายการสมรรถนะท่ีประเมิน 
วิธีการ 

และเครื่องมือประเมิน 
คะแนนเต็ม 

เกณฑ์การ
ผ่าน 

1. แสดงองค์ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับ
เทคโนโลยีบนพื้นผิว (SMT)  

แบบประเมินผลหลังเรียน 10 65 % 

2. แสดงองค์ความรู้ การใช้ตัวอุปกรณ์
อิเล็กทรอนิกส์บนพ้ืนผิว (SMD)  และ
วงจรเบื้องต้น 

แบบประเมินผลหลังเรียน 30 65 % 

3. แสดงองค์ความรู้ในการใช้เครื่องมือวัด
ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ทดสอบอุปกรณ์
บนพื้นผิว  

แบบประเมินผลหลังเรียน 10 65 % 
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4. แสดงองค์ความรู้การใช้งานเครื่องมือช่างใน
งานอิเล็กทรอนิกส์บนพื้นผิว  

แบบประเมินผลหลังเรียน 10 65 % 

5. แสดงองค์ความรู้การบัดกรีอุปกรณ์
อิเล็กทรอนิกส์บนพ้ืนผิว 

แบบประเมินผลหลังเรียน 10 65 % 

6 แสดงองค์ความรู้การประกอบและทดสอบ
แผงวงจรอิเล็กทรอนิกส์บนพ้ืนผิว  

แบบประเมินผลหลังเรียน 30 65 % 

รวม 100 65 % 
 

พื้นฐานความรู้และคุณสมบัติของนักศึกษา 
 

1. มีพ้ืนฐานความรู้ไม่ต่ ากว่าระดับประถมศึกษาปีที่ 6 
2. อ่านออกเขียนได้ ค านวณพ้ืนฐานได้ มีใจรักในวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์ 

 
 

คุณสมบัติของผู้สอน 
 

1. ครู ตาม พ.ร.บ. ครู และบุคลากรทางการศึกษา 
2. ผู้ประกอบอาชีพที่มีความเชี่ยวชาญด้านสาขาอิเล็กทรอนิกส์ 
3. ผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความสามารถตรงตามสมรรถนะของหลักสูตร 

 

คณะกรรมการพัฒนาหลักสูตร  
1. นางสุกัญญา แย้มยิ้ม ครูช านาญการพิเศษ  ท าหน้าที่ 

รองผู้อ านวยการฝ่ายวิชาการ  
2. นายชาลี วงศ์สอนธรรม หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน  

3. นายวชิระ ไชยสิงห์ หัวหน้าแผนกวิชาอิเล็กทรอนิกส์  

4. นายอนุศักดิ์ ธีระเรืองไชยศรี ผู้เชี่ยวชาญด้านอาชีพ  

5. นายศักดิ์             ศศิกุลกมล ผู้เชี่ยวชาญด้านสาขาอิเล็กทรอนิกส์  

6. นายไพโรจน์ พอใจ ผู้เชี่ยวชาญด้านสาขาอิเล็กทรอนิกส์  

7. นายมังกร พรจ าศิลป์ ผู้เชี่ยวชาญด้านสาขาอิเล็กทรอนิกส์  

8. นายณรงค์ มูลรังษี ผู้เชี่ยวชาญด้านสาขาอิเล็กทรอนิกส์  
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หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น  
วิทยาลัยสารพัดช่างสีพ่ระยา พุทธศักราช 2562  

ประเภทวิชาอุตสาหกรรม สาขาวิชาช่างเครื่องท าความเย็น 
ล าดับ รหัสหลักสูตร ชื่อหลักสูตร จ านวนชั่วโมง 

1 029 – 1108 – 1301  งานติดตั้งเครื่องปรับอากาศ 75 
2 029 – 1108 – 1302  งานซ่อมและบ ารุงรักษาเครื่องปรับอากาศ 75 

รวม  2 หลักสูตร 
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 หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น 
สถานศึกษา วิทยาลัยสารพัดช่างสี่พระยา           จังหวัด กรุงเทพมหานคร 
ประเภทวิชา ช่างอุตสาหกรรม                      สาขาวิชา ช่างเครื่องท าความเย็นและปรับอากาศ 
กลุ่มวิชา/กลุ่มงาน งานเครื่องท าความเย็น 

รหัสหลักสูตร 
029 – 1108 – 1301 

ชื่อหลักสูตร งานติดตั้งเครื่องปรับอากาศ 
ชื่อภาษาอังกฤษ Air Conditioning installation 

เวลา 75 ชั่วโมง 

สมรรถนะของหลักสูตร 
         สามารถติดตั้งชุดแฟนคอย์ลยูนิตและคอนเดนซิ่งยูนิต เดินท่อสารท าความเย็น ติดตั้งสายไฟฟ้าและอุปกรณ์ตัด
ตอน เดินท่อน้ าทิ้ง ท าสุญญากาศ เติมสารท าความเย็น ตรวจสอบและทดสอบการท างานเครื่องปรับอากาศ            
โดยด้านความรู้จะต้องผ่านเกณฑ์การวัดผลและประเมินผล ตามที่ก าหนดไว้ในหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น ด้านทักษะ
จะต้องปฏิบัติงานทุกรายการงานที่ก าหนด ให้ฝึกด้วยความถูกต้องและปลอดภัย และด้านกิจนิสัยจะต้องปฏิบัติงาน
ด้วยความสะอาด ท างานด้วยความรับผิดชอบรอบครอบและปลอดภัย  
ค าอธิบายของหลักสูตร 
                 ศึกษาเกี่ยวกับความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน  วิธีการเตรียมเครื่องมือและอุปกรณ์ วัสดุในการติดตั้ง
เครื่องปรับอากาศ การท างานของวงจรไฟฟ้า วิธีการติดตั้งท่อท่อ การท าสุญญากาศ  การเติมสารท าความเย็น          
ข้อควรระวังในการท างาน  และวิธีท าความสะอาดในการท างาน 
         ปฏิบัติเกี่ยวกับ งานติดตั้งชุดแฟนคอย์ลยูนิตและคอนเดนซิ่งยูนิต งานเดินท่อสารท าความเย็น งานติดตั้ง
สายไฟฟ้าและอุปกรณ์ตัดตอน งานเดินท่อน้ าทิ้ง งานท าสุญญากาศ งานเติมสารท าความเย็น งานตรวจสอบและ
ทดสอบการท างานเครื่องปรับอากาศ  ต้องปฏิบัติงานด้วยความสะอาด ท างานด้วยความรับผิดชอบและปลอดภัย 

หน่วยที่ ชื่อหน่วย – หัวข้อการฝึก 
เวลา 

(ชั่วโมง) 
1 งานติดตั้งชุดแฟนคอย์ลยูนิตและคอนเดนซิ่งยูนิต 18 
2 งานเดินท่อสารท าความเย็น 18 
3 งานติดตั้งสายไฟฟ้าและอุปกรณ์ตัดตอน 15 
4 งานเดินท่อน้ าทิ้ง 3 
5 งานท าสุญญากาศ  6 
6 งานเติมสารท าความเย็น 6 
7 งานตรวจสอบและทดสอบการท างานเครื่องปรับอากาศ 9 

 รวม 75 

รูปแบบ เทคนิคการจัดการศกึษา 
1. ภาคทฤษฎีใช้วิธีบรรยาย/ถาม - ตอบ 
2. ภาคปฏิบัติใช้วิธีสาธิต-บรรยาย/สาธิต-ถาม-ตอบ  
3. ฝึกปฏิบัติชุดฝึกติดตั้งเครื่องปรับอากาศห้องปฏิบัติการช่างเครื่องท าความเย็นและปรับอากาศ 
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สื่อ เครื่องมือ วัสดุ อุปกรณ์ 
1. สื่อประกอบการสอนภาคทฤษฎี จะใช้อิเล็กทรอนิกส์ (Power point)  
2. สื่อประกอบการสอนภาคทฤษฎี จะใช้เอกสารในการอบรม หลักสูตรระยะสั้นฐานสมรรถนะ งานติดตั้ง

เครื่องปรับอากาศ หนังสือ และคู่มือที่เกี่ยวข้องต่างๆ 
3. สื่อประกอบการสอนภาคปฏิบัติ ใช้ของจริงชุดฝึกติดตั้งเครื่องปรับอากาศ 

ที ่ รายการเครื่องมือ ที ่ รายการวัสดุ อุปกรณ์ 
1 ค้อน 1 สายไฟฟ้าVAF ขนาด 2X2.5 sq.mm 
2 คีมรวม 2 สายไฟฟ้าVAF  ขนาด 3X2.5 sq.mm 
3 คีมปากแหลม 3 สายไฟฟ้าTHW ขนาด 1X1.5 sq.mm 
4 คีมตัด 4 แท่งกราวด์ 5/8 นิ้ว  
5 คีมปอกสายไฟฟ้า 5 สกรูเกลียว ขนาด 4 X20 mm. 
6 ไขควงปากแฉก  6 พุกพลาสติกเบอร์ 7 
7 ไขควงปากแบน  7 เทปพันสายไฟฟ้า 
8 ไขควงเช็คไฟฟ้า 8 เทปพันท่อ 
9 ระดับน้ า  9 ท่อสารท าความเย็น 
10 ตลับเมตร  10 ท่อน้ าทิ้ง ข้อต่อ และข้อง้อ ขนาด 15   mm. 
11 เหล็กตอกน าศูนย์  11 เบรกเกอร์ 
12 สว่านไฟฟ้า 12 ท่อร้อยสายไฟ 
13 สว่านโรตารี ่ 13 รางครอบท่อ 
14 เลื่อย  14 ฉนวนหุ้มท่อ 
15 ถุงมือผ้า 15 ขายางรองคอนเดนซิ่งยูนิต 
16 กล่องเครื่องมือ 16 สารท าความเย็น 
17 มัลติมิเตอร์ 17 แผงชุดฝึกเดินการติดตั้งเครื่องปรับอากาศ 
18 แคลมแอป์มิเตอร์ 18 เครื่องปรับอากาศขนาดเล็ก 9,000 บีทียู 
19 ฟุตเหล็ก 19 หางปลา 
20 ดินสอด า 20 กาวซิลีโคลน 
21 ปลั๊กพ่วง   
22 โฮซอเจาะไม้หรือปูน   
23 คัตเตอร์ตัดท่อทองแดง   
24 รีมเมอร์ลบคม   
25 ชุดบานแฟร์   
26 เบนเดอร์ดัดท่อ   
27 เครื่องแว๊คค่ัม   
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ที ่ รายการเครื่องมือ ที ่ รายการวัสดุ อุปกรณ์ 
28 แมนนิโฟลด์เกจ   
29 ประแจหกเลี่ยม   
30 ประแจเลื่อน เบอร์ 10 นิ้ว และ 12 นิ้ว   
31 ประแจทอร์คเครื่องปรับอากาศ   
32 เทอร์โมมิเตอร์   
33 เครื่องชั่งสารท าความเย็น   

  
เอกสารอ้างอิง/เอกสารประกอบการศึกษา/แหล่งเรียนรู้  

ที ่ รายการ 
1. เอกสารในการอบรม หลักสูตรระยะสั้นฐานสมรรถนะ งานติดตั้งเครื่องปรับอากาศ 
2. ศ.ดร. ฉัตรชาญ ทองจับ.หนังสือเครื่องท าความเย็นและปรับอากาศ :บริษัท สกายบุ๊กส์ จ ากัด,2558 
3. พานิชพล มงคลเจริญ.หนังสือคู่มือซ่อม ติดตั้ง และบริการเครื่องปรับอากาศในอาคาร 
4. เอกสารคู่มือการติดตั้ง ตามมาตรฐานผู้ผลิต 
5. วีดีโอ  สื่อการสอน 
6. INTERNET สืบค้นเรื่อง งานติดตั้งเครื่องปรับอากาศ 

แนวทางการประเมิน 

ที ่ รายการสมรรถนะท่ีประเมิน 
วิธีการ 

และเครื่องมือประเมิน 
คะแนน

เต็ม 
เกณฑ์การ

ผ่าน 
1 
 
 

งานติดตั้งชุดแฟนคอย์ลยูนิตและ         
คอนเดนซิ่งยูนิต 
- ความรู้เกี่ยวกับในงานติดตั้งชุดแฟน
คอย์ล ยูนิตและคอนเดนซิ่งยูนิต 
- ทักษะในงานติดตั้งชุดแฟนคอย์ลยูนิต
และคอนเดนซิ่งยูนิต 
- กิจนิสัยในงานติดตั้งชุดแฟนคอย์ลยูนิต
และคอนเดนซิ่งยูนิต 

 
 

แบบทดสอบ 
 

ใบสั่งงาน/ใบประเมินผล 
การปฏิบัติงาน 

แบบทดสอบ/ใบประเมินผล
การปฏิบัติงาน 

20 
 
5 
 

10 
 
5 

12 
 
3 
 
6 
 
3 

2. งานเดินท่อสารท าความเย็น 
- ความรู้ในงานเดินท่อสารท าความเย็น 
- ทักษะในงานงานเดินท่อสารท าความ
เย็น 
- มีกิจนิสัยในงานเดินท่อสารท าความเย็น 

 
แบบทดสอบ 

ใบสั่งงาน/ใบประเมินผลการ
ปฏิบัติงาน 

แบบทดสอบ/ใบประเมินผล
การปฏิบัติงาน 

20 
5 
10 
 
5 

12 
3 
6 
 
3 
 

 



 

สาขาวิชาช่างเครื่องท าความเย็น 

111 หลักสตูรวิชาชีพระยะสั้น วิทยาลยัสารพดัช่างสี่พระยา พุทธศักราช 2562 

 

3. งานติดตั้งสายไฟฟ้าและอุปกรณ์ตัดตอน 
- ความรู้ ในงานติดตั้ งสายไฟฟ้าและ
อุปกรณ์ตัดตอน 
- ทักษะในงานงานติดตั้งสายไฟฟ้าและ
อุปกรณ์ตัดตอน 
- กิจนิสัยในงานติดตั้ งสายไฟฟ้าและ
อุปกรณ์ตัดตอน 

 
แบบทดสอบ 

 
ใบสั่งงาน/ใบประเมินผลการ

ปฏิบัติงาน 
แบบทดสอบ/ใบประเมินผล

การปฏิบัติงาน 

20 
5 
 

10 
 
5 
 

12 
6 
 
6 
 
3 

4. งานเดินท่อน้ าทิ้ง 
- ความรู้ในงานเดินท่อน้ าทิ้ง 
- ทักษะในงานเดินท่อน้ าทิ้ง 
 
- กิจนิสัยในงานเดินท่อน้ าทิ้ง 

 
แบบทดสอบ 

ใบสั่งงาน/ใบประเมินผลการ
ปฏิบัติงาน 

แบบทดสอบ/ใบประเมินผล
การปฏิบัติงาน 

5 
1 
3 
 
1 

3 
0.6 
1.8 

 
0.6 

 
5. งานท าสุญญากาศ 

- ความรู้ในงานท าสุญญากาศ 
- ทักษะในงานท าสุญญากาศ 
 
- กิจนิสัยในงานท าสุญญากาศ 
 

 
แบบทดสอบ 

ใบสั่งงาน/ใบประเมินผลการ
ปฏิบัติงาน 

แบบทดสอบ/ใบประเมินผล
การปฏิบัติงาน 

10 
3 
4 
 
3 

6 
1.8 
2.4 

 
1.8 

 
6. งานเติมสารท าความเย็น 

- ความรู้ในงานเติมสารท าความเย็น 
- ทักษะในงานเติมสารท าความเย็น 
 
- กิจนิสัยในงานเติมสารท าความเย็น 

 
แบบทดสอบ 

ใบสั่งงาน/ใบประเมินผลการ
ปฏิบัติงาน 

แบบทดสอบ/ใบประเมินผล
การปฏิบัติงาน 

10 
3 
4 
 
3 

6 
1.8 
2.4 

 
1.8 

 
7. งานตรวจสอบและทดสอบการท างาน

เครื่องปรับอากาศ 
- ความรู้ในงานตรวจสอบและทดสอบการ
ท างานเครื่องปรับอากาศ 
- ทักษะในงานตรวจสอบและทดสอบการ
ท างานเครื่องปรับอากาศ 
- กิจนิสัยในงานตรวจสอบและทดสอบ
การท างานเครื่องปรับอากาศ 

 
 

แบบทดสอบ 
 

ใบสั่งงาน/ใบประเมินผลการ
ปฏิบัติงาน 

แบบทดสอบ/ใบประเมินผล
การปฏิบัติงาน 

15 
 
5 
 
7 
 
3 

9 
 
3 
 

4.2 
 

1.8 

รวม 100 60 
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พื้นความรู้และคุณสมบัติของผู้เข้ารับการอบรม 
1. บุคคลทั่วไปอายุไม่ต่ ากว่า 15 ปี ที่มีความสนใจในงานติดตั้งเครื่องปรับอากาศ 
2. มีสุขภาพร่างกายสมบูรณ์ไม่เป็นอุปสรรค์การปฏิบัติงาน 

คุณสมบัติของผู้สอน 
1. ผู้ช านาญงานในการติดตั้งเครื่องปรับอากาศ 
2. ครูผู้สอนวิชางานติดตั้งเครื่องปรับอากาศ 

คณะกรรมการพัฒนาหลักสูตร 

 
 

1. นางสุกัญญา แย้มยิ้ม ครูช านาญการพิเศษ  ท าหน้าที่ 
รองผู้อ านวยการฝ่ายวิชาการ  

2. นายชาลี วงศ์สอนธรรม หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน  

3. นายอุกฤษฏ์ วัชระพิริยะกุล หัวหน้าแผนกวิชาช่างเครื่องท าความเย็น  

4. นายสมพงษ์ คงทายาท ผู้แทนสมาคมหรือองค์กรวิชาชีพ  

5. นายวันชัย เกียรติชัยภูมิ ผู้แทนชุมชน  

6. นายกฤษดา โฉมศรี ผู้เชี่ยวชาญด้านอาชีพ  
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หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น 
สถานศึกษา วิทยาลัยสารพัดช่างสี่พระยา                         จังหวัด  กรุงเทพมหานคร 
ประเภทวิชา  อุตสาหกรรม   กลุ่มวิชา/กลุ่มงาน ช่างเครื่องท าความเย็น/งานเครื่องท าความเย็น 

รหัสหลักสูตร 
029 – 1108 – 1302  

ชื่อหลักสูตร งานซ่อมและบ ารุงรักษาเครื่องปรับอากาศ 
( Repair and maintenance Air conditioning)  

เวลา  75  ชั่วโมง 

สมรรถนะของหลักสูตร 
1. แสดงความรู้เกี่ยวกับหลักการท างานของเครื่องปรับอากาศ   
2. ซ่อมและบ ารุงรักษาเครื่องปรับอากาศ 
ค าอธิบายหลักสูตร 
         ศึกษาเกี่ยวกับความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน  วิธีการเตรียมเครื่องมือและอุปกรณ์ วัสดุในการซ่อมและ
บ ารุงรักษาเครื่องปรับอากาศ การท างานของวงจรไฟฟ้า วิธีการซ่อมท่อ การท าสุญญากาศ  การเติมสารท าความเย็น      
ข้อควรระวังในการท างาน  และวิธีท าความสะอาดในการท างาน 
         ปฏิบัติเกี่ยวกับ งานซ่อมและบ ารุงรักษา งานท าสุญญากาศ งานเติมสารท าความเย็น งานตรวจสอบและ
ทดสอบการท างานเครื่องปรับอากาศ  ต้องปฏิบัติงานด้วยความสะอาด ท างานด้วยความรับผิดชอบและปลอดภัย 
รายการสอนและฝึกปฏิบัติ 
หน่วย ชื่อหน่วย-หัวข้อการฝึก เวลา  (ชั่วโมง) 

1 งานไฟฟ้าเบื้องต้น และอุปกรณ์ไฟฟ้าเครื่องท าความเย็น 15 
2 หลักการของเครื่องท าความเย็น 6 
3 งานเครื่องมือ วัสดุและอุปกรณ์ เครื่องท าความเย็นและปรับอากาศ 6 
4 งานท่อ 12 
5 งานซ่อมเครื่องปรับอากาศ 18 
6 งานล้างเครื่องปรับอากาศ 6 
7 การประกอบอาชีพช่างซ่อมเครื่องปรับอากาศ 9 

รวม 75 
รูปแบบ  เทคนิคการจัดการศึกษา 

1. ภาคทฤษฎีใช้วิธีบรรยาย/ถาม - ตอบ 
2. ภาคปฏิบัติใช้วิธีสาธิต-บรรยาย/สาธิต-ถาม-ตอบ  
3. ฝึกปฏิบัติชุดฝึกติดตั้งเครื่องปรับอากาศห้องปฏิบัติการช่างเครื่องท าความเย็นและปรับอากาศ 

สื่อ  เครื่องมือ  วัสดุ  อุปกรณ์ 
ที ่ รายการ 

1. สื่อประกอบการสอนภาคทฤษฎี จะใช้อิเล็กทรอนิกส์ (Power point)  
2. สื่อประกอบการสอนภาคทฤษฎี จะใช้เอกสารในการอบรม หลักสูตรระยะสั้นฐานสมรรถนะ งานซ่อมและ

บ ารุงรักษาเครื่องปรับอากาศ หนังสือ และคู่มือที่เกี่ยวข้องต่างๆ 
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3. สื่อประกอบการสอนภาคปฏิบัติ ใช้ของจริงชุดฝึกเครื่องปรับอากาศ 
       

ที ่ รายการเครื่องมือ ที ่ รายการวัสดุ อุปกรณ์ 
1 ค้อน 1 สายไฟฟ้าVAF ขนาด 2X2.5 sq.mm 
2 คีมรวม 2 สายไฟฟ้าVAF  ขนาด 3X2.5 sq.mm 
3 คีมปากแหลม 3 สายไฟฟ้าTHW ขนาด 1X1.5 sq.mm 
4 คีมตัด 4 แท่งกราวด์ 5/8 นิ้ว  
5 คีมปอกสายไฟฟ้า 5 สกรูเกลียว ขนาด 4 X20 mm. 
6 ไขควงปากแฉก  6 พุกพลาสติกเบอร์ 7 
7 ไขควงปากแบน  7 เทปพันสายไฟฟ้า 
8 ไขควงเช็คไฟฟ้า 8 เทปพันท่อ 
9 ระดับน้ า  9 ท่อสารท าความเย็น 
10 ตลับเมตร  10 ท่อน้ าทิ้ง ข้อต่อ และข้อง้อ ขนาด 15   mm. 
11 เหล็กตอกน าศูนย์  11 เบรกเกอร์ 
12 สว่านไฟฟ้า 12 ท่อร้อยสายไฟ 
13 สว่านโรตารี ่ 13 รางครอบท่อ 
14 เลื่อย  14 ฉนวนหุ้มท่อ 
15 ถุงมือผ้า 15 ขายางรองคอนเดนซิ่งยูนิต 
16 กล่องเครื่องมือ 16 สารท าความเย็น 
17 มัลติมิเตอร์ 17 แผงชุดฝึกเดินการติดตั้งเครื่องปรับอากาศ 
18 แคลมแอป์มิเตอร์ 18 เครื่องปรับอากาศขนาดเล็ก 9,000 บีทียู 
19 ฟุตเหล็ก 19 หางปลา 
20 ดินสอด า 20 กาวซิลีโคลน 
21 ปลั๊กพ่วง   
22 โฮซอเจาะไม้หรือปูน   
23 คัตเตอร์ตัดท่อทองแดง   
24 รีมเมอร์ลบคม   
25 ชุดบานแฟร์   
26 เบนเดอร์ดัดท่อ   
27 เครื่องแว๊คค่ัม   
28 แมนนิโฟลด์เกจ   
29 ประแจหกเลี่ยม   
30 ประแจเลื่อน เบอร์ 10 นิ้ว และ 12 นิ้ว   
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ที ่ รายการเครื่องมือ ที ่ รายการวัสดุ อุปกรณ์ 
31 ประแจทอร์คเครื่องปรับอากาศ   
32 เทอร์โมมิเตอร์   
33 เครื่องชั่งสารท าความเย็น    

เอกสารอ้างอิง / เอกสารประกอบการสอน / แหล่งเรียนรู้ 
ที ่ รายการ 
1 
2 
3 
4 
5 
6 

เอกสารในการอบรม หลักสูตรระยะสั้นฐานสมรรถนะ งานซ่อมและบ ารุงเครื่องปรับอากาศ 
ศ.ดร. ฉัตรชาญ ทองจับ.หนังสือเครื่องท าความเย็นและปรับอากาศ :บริษัท สกายบุ๊กส์ จ ากัด,2558 
พานิชพล มงคลเจริญ.หนังสือคู่มือซ่อม ติดตั้ง และบริการเครื่องปรับอากาศในอาคาร 
เอกสารคู่มือการซ่อม ตามมาตรฐานผู้ผลิต  
วีดีโอ  สื่อการสอน   
INTERNET สืบค้นเรื่อง งานซ่อมและบ ารุงรักษาเครื่องปรับอากาศ 

แนวทางการประเมิน 

ที ่ รายการสมรรถนะท่ีประเมิน วิธีการและเครื่องมือประเมิน คะแนนเต็ม 
เกณฑ์การ

ผ่าน 
1 
 
 

งานไฟฟ้าเบื้องต้น และอุปกรณ์ไฟฟ้า
เครื่องท าความเย็น 
- ความรู้เกี่ยวกับในงานไฟฟ้าเบื้องต้น 
- ทักษะในงานไฟฟ้าเบื้องต้น 
 
- กิจนิสัยในงานไฟฟ้าเบื้องต้น 

 
 

แบบทดสอบ 
ใบสั่งงาน/ใบประเมินผลการ

ปฏิบัติงาน 
แบบทดสอบ/ใบประเมินผล

การปฏิบัติงาน 

20 
 
5 
10 
 
5 

12 
 
3 
6 
 
3 

2 หลักการของเครื่องท าความเย็น 
- ความรู้ในหลักการของเครื่องท าความเย็น 
- ทักษะในหลักการของเครื่องท าความเย็น 
 
- มีกิจนิสัยในหลักการของเครื่องท าความ
เย็น 
 

 
แบบทดสอบ 

ใบสั่งงาน/ใบประเมินผลการ
ปฏิบัติงาน 

แบบทดสอบ/ใบประเมินผล
การปฏิบัติงาน 

10 
3 
4 
 
3 

6 
1.8 
2.4 

 
1.8 
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3 งานเครื่องมือ วัสดุและอุปกรณ์ เครื่องท า
ความเย็นและปรับอากาศ 
- ความรู้ในงานเครื่องมือ วัสดุและอุปกรณ์  
- ทักษะในงานเครื่องมือ วัสดุและอุปกรณ์  
 
- กิจนิสัยในงานเครื่องมือ วัสดุและอุปกรณ์ 

 
 

แบบทดสอบ 
ใบสั่งงาน/ใบประเมินผลการ

ปฏิบัติงาน 
แบบทดสอบ/ใบประเมินผล

การปฏิบัติงาน 

20 
 
5 
10 
 
5 
 

12 
 
3 
6 
 
3 

4 งานท่อ 
- ความรู้ในงานท่อ 
- ทักษะในงานท่อ 
 
- กิจนิสัยในงานท่อ 
 

 
แบบทดสอบ 

ใบสั่งงาน/ใบประเมินผลการ
ปฏิบัติงาน 

แบบทดสอบ/ใบประเมินผล
การปฏิบัติงาน 

15 
5 
7 
 
3 

9 
3 

4.2 
 

1.8 

5 งานซ่อมเครื่องปรับอากาศ 
- ความรู้ในงานซ่อมเครื่องปรับอากาศ 
- ทักษะในงานซ่อมเครื่องปรับอากาศ 
 
- กิจนิสัยในงานซ่อมเครื่องปรับอากาศ 
 

 
แบบทดสอบ 

ใบสั่งงาน/ใบประเมินผลการ
ปฏิบัติงาน 

แบบทดสอบ/ใบประเมินผล
การปฏิบัติงาน 

20 
5 
10 
 
5 

12 
3 
6 
 
3 
 

6 งานล้างเครื่องปรับอากาศ 
- ความรู้ในงานงานล้างเครื่องปรับอากาศ 
- ทักษะในงานล้างเครื่องปรับอากาศ 
 
- กิจนิสัยในงานล้างเครื่องปรับอากาศ 
 

 
แบบทดสอบ 

ใบสั่งงาน/ใบประเมินผลการ
ปฏิบัติงาน 

แบบทดสอบ/ใบประเมินผล
การปฏิบัติงาน 

10 
3 
4 
 
3 

6 
1.8 
2.4 

 
1.8 

 
7 การประกอบอาชีพช่างซ่อม

เครื่องปรับอากาศ 
- ความรู้ในการประกอบอาชีพช่างซ่อม
เครื่องปรับอากาศ 
- ทักษะในการประกอบอาชีพช่างซ่อม
เครื่องปรับอากาศ 
- กิจนิสัยในการประกอบอาชีพช่างซ่อม
เครื่องปรับอากาศ 

 
 

แบบทดสอบ 
 

ใบสั่งงาน/ใบประเมินผลการ
ปฏิบัติงาน 

แบบทดสอบ/ใบประเมินผล
การปฏิบัติงาน 

5 
 
1 
 
3 
 
1 

3 
 

0.6 
 

1.8 
 

0.6 

รวม 100 60 
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พื้นความรู้และคุณสมบัติของผู้เข้ารับการอบรม 
1. บุคคลทั่วไปอายุไม่ต่ ากว่า 15 ปี ที่มีความสนใจในงานติดตั้งเครื่องปรับอากาศ 
2. มีสุขภาพร่างกายสมบูรณ์ไม่เป็นอุปสรรค์การปฏิบัติงาน 
 
คุณสมบัติของผู้สอน 
1. ผู้ช านาญงานในการซ่อมและบ ารุงรักษาเครื่องปรับอากาศ 
2. ครูผู้สอนวิชางานซ่อมและบ ารุงรักษาเครื่องปรับอากาศ 
คณะกรรมการพัฒนาหลักสูตร 

1. นางสุกัญญา แย้มยิ้ม ครูช านาญการพิเศษ  ท าหน้าที่ 
รองผู้อ านวยการฝ่ายวิชาการ  

2. นายชาลี วงศ์สอนธรรม หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน  

3. นายอุกฤษฏ์ วัชระพิริยะกุล หัวหน้าแผนกวิชาช่างเครื่องท าความเย็น  

4. นายสมพงษ์ คงทายาท ผู้แทนสมาคมหรือองค์กรวิชาชีพ  

5. นายวันชัย เกียรติชัยภูมิ ผู้แทนชุมชน  

6. นายกฤษดา โฉมศรี ผู้เชี่ยวชาญด้านอาชีพ  
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หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น  
วิทยาลัยสารพัดช่างสีพ่ระยา พุทธศักราช 2562  

ประเภทวิชาพาณิชยกรรม  สาขาวิชาคอมพวิเตอร ์
ล าดับ รหัสหลักสูตร ชื่อหลักสูตร จ านวนชั่วโมง 

1 029 – 1204 – 1302 พิมพ์ดีดคอมพิวเตอร์อังกฤษ 75 
2 029 – 1204 – 1303 พิมพ์ดีดคอมพิวเตอร์ไทย 75 
3 029 – 1204 – 1501 พิมพ์ดีด – คอมพิวเตอร์ 150 

รวม   3  หลักสูตร 
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หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น 
สถานศึกษา วิทยาลัยสารพัดช่างสี่พระยา                     จังหวัดกรุงเทพมหานคร 
ประเภทวิชาพาณิชยกรรม สาขาวิชาคอมพิวเตอร์           กลุ่มวิชา/กลุ่มงานคอมพิวเตอร์ 

รหัสหลักสูตร  
029 – 1204 – 1302     

ชื่อหลักสูตร พิมพ์ดีดคอมพิวเตอร์อังกฤษ 
(ชื่อภาษาอังกฤษ)  Typing-Computer  (English Language) 

เวลา 75 ชั่วโมง 

 

สมรรถนะของหลักสูตร 
 

     1. พิมพ์สัมผัสภาษาอังกฤษตามหลักการและกระบวนการ 
     2. ค านวณค าสุทธิตามหลักเกณฑ์ 
     3. ใช้เครื่องคอมพิวเตอร์เบื้องต้นตามหลักการและกระบวนการ 
     4. พิมพ์ดีดด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์ตามหลักการและกระบวนการ 
ค าอธิบายของหลักสูตร 
 

         ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับการพิมพ์แป้นอักษรภาษาอังกฤษ การพิมพ์สัมผัสเพ่ือพัฒนาทักษะความเร็ว ความ
แม่นย าการพิมพ์จับเวลา  การตรวจค าผิด  การค านวณค าสุทธิ  การใช้เครื่องคอมพิวเตอร์เบื้องต้น และการพิมพ์ดีดด้วย
เครื่องคอมพิวเตอร์ 
รายการสอนและฝึกปฏิบัติ 

หน่วยที่ ชื่อหน่วย – หัวข้อการฝึก 
เวลา 

(ชั่วโมง) 
1. งานพิมพ์สัมผัสภาษาอังกฤษ 54 
2. งานค านวณค าสุทธิ 6 
3. งานใช้เครื่องคอมพิวเตอร์เบื้องต้น 6 
4. งานพิมพ์ดีดด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์ 9 

 รวม 75 
 

รูปแบบ เทคนิคการจัดการศกึษา 
 

1. บรรยายและซักถาม 
2. สาธิต 
3. ฝึกปฏิบัติ 
สื่อ เครื่องมือ วัสดุ อุปกรณ์ 

ที ่ รายการ 
1. เครื่องพิมพ์ดีดธรรมดาภาษาอังกฤษ 
2. เครื่องคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์ 
3. เครื่องพิมพ์ (Printer) 
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ที ่ รายการ 
4. เครื่องโปรเจคเตอร์ 
5. จอรับภาพ 
6. เอกสารประกอบการสอน 
7. แบบฝึกพิมพ์ 

  
เอกสารอ้างอิง/เอกสารประกอบการศึกษา/แหล่งเรียนรู้  

ที ่ รายการ 
1. เอกสารประกอบการสอนการพิมพ์สัมผัสภาษาอังกฤษ 
2. เอกสารประกอบการสอนการใช้เครื่องคอมพิวเตอร์เบื้องต้น 
3. เอกสารประกอบการสอนการพิมพ์ดีดด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์ 
4. หนังสือพิมพ์ดีดภาษาอังกฤษ 
5. สื่อออนไลน์ 

  
แนวทางการประเมิน 

ที ่ รายการสมรรถนะท่ีประเมิน 
วิธีการ 

และเครื่องมือประเมิน 
คะแนนเต็ม เกณฑ์การผ่าน 

1. พิมพ์สัมผัสภาษาอังกฤษ  30 15 ขึ้นไป 
2. ค านวณค าสุทธิ           สังเกต  ทดสอบ / 10 5 ขึ้นไป 
3. ใช้เครื่องคอมพิวเตอร์เบื้องต้น        แบบทดสอบการปฏิบัติ 30 15 ขึ้นไป 
4. พิมพ์ดีดด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์  30 15 ขึ้นไป 
     

รวม 100 50 ขึ้นไป 
 

พื้นฐานความรู้และคุณสมบัติของนักศึกษา 
 

     1. สามารถอ่านและเขียนหนังสือได้ 
    
 

คุณสมบัติของผู้สอน 
 

     1. วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ หรือศิลปศาสตร์ 
     2. มีความสามารถพิมพ์สัมผัสภาษาอังกฤษ 
     3. มีความรู้เกี่ยวกับการใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ 
     4. มีใบประกอบวิชาชีพครู 
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คณะกรรมการพัฒนาหลักสูตร 
 

1. นางสุกัญญา แย้มยิ้ม ครูช านาญการพิเศษ  ท าหน้าที่ 

รองผู้อ านวยการฝ่ายวิชาการ  

2. นายชาลี วงศ์สอนธรรม หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน  

3. นางเอกกาญจน์ พรหมเกิด หัวหน้าแผนกวิชาคอมพิวเตอร์  

4. นายสมบัติ พันเลิศจ านรรจ์ ครูผู้สอน  

5. นางสุกัญญา แย้มยิ้ม ครูผู้สอน  

6. นางสาวยอแสง โกวิททวี ครูผู้สอน  

7. นางวิไล เหรียญวิทยากุล ผู้ทรงคุณวุฒิ  

8. นางปิ่น ลิมป์ชิณพงษ์ ผู้แทนชุมชน  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ 

122 หลักสตูรวิชาชีพระยะสั้น วิทยาลยัสารพดัช่างสี่พระยา พุทธศักราช 2562 

 

 

 

 

หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น 
สถานศึกษา วิทยาลัยสารพัดช่างสี่พระยา                              จังหวัดกรุงเทพมหานคร 
ประเภทวิชาพาณิชยกรรม สาขาวิชาคอมพิวเตอร์                    กลุ่มวิชา/กลุ่มงานคอมพิวเตอร์ 

รหัสหลักสูตร  
029 – 1204 – 1303    

ชื่อหลักสูตร พิมพ์ดีดคอมพิวเตอร์ไทย 
(ชื่อภาษาอังกฤษ)  Typing-Computer  (Thai Language) 

เวลา 75 ชั่วโมง 

 

สมรรถนะของหลักสูตร 
 

     1. พิมพ์สัมผัสภาษาไทยตามหลักการและกระบวนการ 
     2. ค านวณค าสุทธิตามหลักเกณฑ์ 
     3. ใช้เครื่องคอมพิวเตอร์เบื้องต้นตามหลักการและกระบวนการ 
     4. พิมพ์ดีดด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์ตามหลักการและกระบวนการ 
ค าอธิบายของหลักสูตร 
 

         ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับการพิมพ์แป้นอักษรภาษาไทย การพิมพ์สัมผัสเพ่ือพัฒนาทักษะความเร็ว ความแม่นย า 
การพิมพ์จับเวลา  การตรวจค าผิด  การค านวณค าสุทธิ  การใช้เครื่องคอมพิวเตอร์เบื้องต้น และการพิมพ์ดีดด้วยเครื่อง
คอมพิวเตอร์ 
รายการสอนและฝึกปฏิบัติ 

หน่วยที่ ชื่อหน่วย – หัวข้อการฝึก 
เวลา 

(ชั่วโมง) 
1. งานพิมพ์สัมผัสภาษาไทย 54 
2. งานค านวณค าสุทธิ 6 
3. งานใช้เครื่องคอมพิวเตอร์เบื้องต้น 6 
4. งานพิมพ์ดีดด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์ 9 

 รวม 75 
 

รูปแบบ เทคนิคการจัดการศกึษา 
 

1. บรรยายและซักถาม 
2. สาธิต 
3. ฝึกปฏิบัติ 

สื่อ เครื่องมือ วัสดุ อุปกรณ์ 

ที ่ รายการ 

1. เครื่องพิมพ์ดีดธรรมดาภาษาไทย 
2. เครื่องคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์ 



 

สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ 

123 หลักสตูรวิชาชีพระยะสั้น วิทยาลยัสารพดัช่างสี่พระยา พุทธศักราช 2562 

 

3. เครื่องพิมพ์ (Printer) 
4. เครื่องโปรเจคเตอร์ 
5. จอรับภาพ 
6. เอกสารประกอบการสอน 
7. แบบฝึกพิมพ์ 

เอกสารอ้างอิง/เอกสารประกอบการศึกษา/แหล่งเรียนรู้  

ที ่ รายการ 

1. เอกสารประกอบการสอนการพิมพ์สัมผัสภาษาไทย 
2. เอกสารประกอบการสอนการใช้เครื่องคอมพิวเตอร์เบื้องต้น 
3. เอกสารประกอบการสอนการพิมพ์ดีดด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์ 
4. หนังสือพิมพ์ดีดภาษาไทย 
5. สื่อออนไลน์ 

แนวทางการประเมิน 

ที ่ รายการสมรรถนะท่ีประเมิน 
วิธีการ 

และเครื่องมือประเมิน 
คะแนน

เต็ม 
เกณฑ์การผ่าน 

1. พิมพ์สัมผัสภาษาไทย  30 15 ขึ้นไป 
2. ค านวณค าสุทธิ 

สังเกต  ทดสอบ / 
แบบทดสอบการปฏิบัติ 

10 5 ขึ้นไป 

3. 
ใช้เครื่องคอมพิวเตอร์
เบื้องต้น 30 15 ขึ้นไป 

4. 
พิมพ์ดีดด้วยเครื่อง
คอมพิวเตอร์ 30 15 ขึ้นไป 

     

รวม 100 50 ขึ้นไป 
 

พื้นฐานความรู้และคุณสมบัติของนักศึกษา 
 

     1. สามารถอ่านและเขียนหนังสือได้ 
 

คุณสมบัติของผู้สอน 
 

     1. วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ หรือศิลปศาสตร์ 
     2. มีความสามารถพิมพ์สัมผัสภาษาไทย 
     3. มีความรู้เกี่ยวกับการใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ 
     4. มีใบประกอบวิชาชีพครู 

 



 

สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ 

124 หลักสตูรวิชาชีพระยะสั้น วิทยาลยัสารพดัช่างสี่พระยา พุทธศักราช 2562 

 

คณะกรรมการพัฒนาหลักสูตร 
 

1. นางสุกัญญา แย้มยิ้ม ครูช านาญการพิเศษ  ท าหน้าที่ 

รองผู้อ านวยการฝ่ายวิชาการ  

2. นายชาลี วงศ์สอนธรรม หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน  

3. นางเอกกาญจน์ พรหมเกิด หัวหน้าแผนกวิชาคอมพิวเตอร์  

4. นายสมบัติ พันเลิศจ านรรจ์ ครูผู้สอน  

5. นางสุกัญญา แย้มยิ้ม ครูผู้สอน  

6. นางสาวยอแสง โกวิททวี ครูผู้สอน  

7. นางวิไล เหรียญวิทยากุล ผู้ทรงคุณวุฒิ  

8. นางปิ่น ลิมป์ชิณพงษ์ ผู้แทนชุมชน  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ 

125 หลักสตูรวิชาชีพระยะสั้น วิทยาลยัสารพดัช่างสี่พระยา พุทธศักราช 2562 

 

 

 

หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น 
สถานศึกษา วิทยาลัยสารพัดช่างสี่พระยา                              จังหวัดกรุงเทพมหานคร 
ประเภทวิชาพาณิชยกรรม สาขาวิชาคอมพิวเตอร์                    กลุ่มวิชา/กลุ่มงานคอมพิวเตอร์ 

รหัสหลักสูตร  
029 – 1204 – 1501    

ชื่อหลักสูตร พิมพ์ดีด-คอมพิวเตอร์ 
(ชื่อภาษาอังกฤษ)  Typing-Computer 

เวลา 150 ชั่วโมง 

 

สมรรถนะของหลักสูตร 
 

     1. พิมพ์สัมผัสภาษาไทยตามหลักการและกระบวนการ 
     2. พิมพ์สัมผัสภาษาอังกฤษตามหลักการและกระบวนการ 
     3. ค านวณค าสุทธิตามหลักเกณฑ์ 
     4. ใช้เครื่องคอมพิวเตอร์เบื้องต้นตามหลักการและกระบวนการ 
     5. พิมพ์ดีดด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์ตามหลักการและกระบวนการ 
ค าอธิบายของหลักสูตร 
 

         ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับการพิมพ์แป้นอักษรภาษาไทย การพิมพ์แป้นอักษรภาษาอังกฤษ  การพิมพ์สัมผัสเพ่ือ
พัฒนาทักษะความเร็ว ความแม่นย า การพิมพ์จับเวลา  การตรวจค าผิด  การค านวณค าสุทธิ  การใช้เครื่องคอมพิวเตอร์
เบื้องต้น และการพิมพ์ดีดด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์ 
รายการสอนและฝึกปฏิบัติ 

หน่วยที่ ชื่อหน่วย – หัวข้อการฝึก 
เวลา 

(ชั่วโมง) 
1. งานพิมพ์สัมผัสภาษาไทย 54 
2. งานพิมพ์สัมผัสภาษาอังกฤษ 54 
3. งานค านวณค าสุทธิ 12 
4. งานใช้เครื่องคอมพิวเตอร์เบื้องต้น 12 
5. งานพิมพ์ดีดด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์ 18 

 รวม 150 
 

รูปแบบ เทคนิคการจัดการศกึษา 
 

1. บรรยายและซักถาม 
2. สาธิต 
3. ฝึกปฏิบัติ 

สื่อ เครื่องมือ วัสดุ อุปกรณ์ 

ที ่ รายการ 

1. เครื่องพิมพ์ดีดธรรมดาภาษาไทย 



 

สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ 

126 หลักสตูรวิชาชีพระยะสั้น วิทยาลยัสารพดัช่างสี่พระยา พุทธศักราช 2562 

 

ที ่ รายการ 

2. เครื่องพิมพ์ดีดธรรมดาภาษาอังกฤษ 
3. เครื่องคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์ 
4. เครื่องพิมพ์ (Printer) 
5. เครื่องโปรเจคเตอร์ 
6. จอรับภาพ 
7. เอกสารประกอบการสอน 
8. แบบฝึกพิมพ์ 

เอกสารอ้างอิง/เอกสารประกอบการศึกษา/แหล่งเรียนรู้  

ที ่ รายการ 

1. เอกสารประกอบการสอนการพิมพ์สัมผัสภาษาไทย 
2. เอกสารประกอบการสอนการพิมพ์สัมผัสภาษาอังกฤษ 
3. เอกสารประกอบการสอนการใช้เครื่องคอมพิวเตอร์เบื้องต้น 
4. เอกสารประกอบการสอนการพิมพ์ดีดด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์ 
5. หนังสือพิมพ์ดีดภาษาไทย 
6. หนังสือพิมพ์ดีดภาษาอังกฤษ 
7. สื่อออนไลน์ 

แนวทางการประเมิน 

ที ่ รายการสมรรถนะท่ีประเมิน 
วิธีการ 

และเครื่องมือประเมิน 
คะแนนเต็ม เกณฑ์การผ่าน 

1. พิมพ์สัมผัสภาษาไทย 

สังเกต  ทดสอบ /
แบบทดสอบการปฏิบัติ 

30 15 ขึ้นไป 
2. พิมพ์สัมผัสภาษาอังกฤษ 20 10 ขึ้นไป 
3. ค านวณค าสุทธิ 10 5 ขึ้นไป 
4. ใช้เครื่องคอมพิวเตอร์เบื้องต้น 20 10 ขึ้นไป 
5. พิมพ์ดีดด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์ 20 10 ขึ้นไป 
     

รวม 100 50 ขึ้นไป 
 

พื้นฐานความรู้และคุณสมบัติของนักศึกษา 
 

     1. สามารถอ่านและเขียนหนังสือได้ 
 

 



 

สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ 

127 หลักสตูรวิชาชีพระยะสั้น วิทยาลยัสารพดัช่างสี่พระยา พุทธศักราช 2562 

 
 

คุณสมบัติของผู้สอน 
 

     1. วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ หรือศิลปะศาสตร์ 

     2. มีความสามารถพิมพ์สัมผัสภาษาไทย 

     3. มีความสามารถพิมพ์สัมผัสภาษาอังกฤษ 

     4. มีความรู้เกี่ยวกับการใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ 

     5. มีใบประกอบวิชาชีพครู 

คณะกรรมการพัฒนาหลักสูตร 
 

1. นางสุกัญญา แย้มยิ้ม ครูช านาญการพิเศษ  ท าหน้าที่ 

รองผู้อ านวยการฝ่ายวิชาการ  

2. นายชาลี วงศ์สอนธรรม หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน  

3. นางเอกกาญจน์ พรหมเกิด หัวหน้าแผนกวิชาคอมพิวเตอร์  

4. นายสมบัติ พันเลิศจ านรรจ์ ครูผู้สอน  

5. นางสุกัญญา แย้มยิ้ม ครูผู้สอน  

6. นางสาวยอแสง โกวิททวี ครูผู้สอน  

7. นางวิไล เหรียญวิทยากุล ผู้ทรงคุณวุฒิ  

8. นางปิ่น ลิมป์ชิณพงษ์ ผู้แทนชุมชน  

 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

สาขาวิชาบัญชี 

128 หลักสตูรวิชาชีพระยะสั้น วิทยาลยัสารพดัช่างสี่พระยา พุทธศักราช 2562 

 

หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น  
วิทยาลัยสารพัดช่างสีพ่ระยา พุทธศักราช 2562 

ประเภทวิชาพาณิชยกรรม  สาขาวิชาบัญช ี
ล าดับ รหัสหลักสูตร ชื่อหลักสูตร จ านวนชั่วโมง 

1 029 – 1201 – 1301 การบัญชีธุรกิจบริการ 75 
2 029 – 1201 – 1302 การบัญชีซื้อขายสินค้าธุรกิจเจ้าของคนเดียว 75 
3 029 – 1204 – 1301 การใช้โปรแกรมส าเร็จรูปเพ่ืองานบัญชี 75 

รวม   3  หลักสูตร 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

สาขาวิชาบัญชี 

129 หลักสตูรวิชาชีพระยะสั้น วิทยาลยัสารพดัช่างสี่พระยา พุทธศักราช 2562 

 

 

 

หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น 
 

สถานศึกษา  วิทยาลัยสารพัดช่างสี่พระยา                     จังหวัด  กรุงเทพมหานคร 
ประเภทวิชา  พณิชยกรรม          สาขาวิชา  การบัญชี    กลุ่มวิชา/กลุ่มงาน  บัญชี 

รหัสหลักสูตร  
029 – 1201 – 1301  

ชื่อหลักสูตร  การบัญชีธุรกิจบริการ 
(ชื่อภาษาอังกฤษ) Service Business Accounting 

เวลา 75 ชั่วโมง 

 

สมรรถนะของหลักสูตร 
1. แสดงความรู้เกี่ยวกับหลักการ และวิธีการบัญชีส าหรับกิจการเจ้าของคนเดียวประเภทธุรกิจบริการ 
2. ปฏิบัติงานบัญชีส าหรับกิจการเจ้าของคนเดียวประเภทธุรกิจบริการตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป 

ค าอธิบายของหลักสูตรศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับ 
           ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับความหมาย วัตถุประสงค์ และประโยชน์ของการบัญชี ข้อสมมติทางบัญชีตามแม่บท
การบัญชี ความหมายของสินทรัพย์ หนี้สิน และส่วนของเจ้าของ สมการบัญชี การวิเคราะห์รายการค้า       การบันทึก
รายการค้าตามหลักการ บัญชีที่รับรองท่ัวไปของธุรกิจเจ้าของคนเดียวประเภทธุรกิจบริการในสมุดรายวันทั่วไป สมุดเงิน
สด 2 ช่อง ผ่านรายการไปบัญชีแยกประเภท งบทดลอง กระดาษท าการ 6 ช่อง งบการเงิน ปรับปรุงปิดบัญชีและสรุป
วงจรบัญชี 
รายการสอนและฝึกปฏิบัติ 

หน่วยที่ ชื่อหน่วย – หัวข้อการฝึก 
เวลา 

(ชั่วโมง) 
1. ปฐมนิเทศ 

หลักการและวิธีการบัญชีส าหรับกิจการเจ้าของคนเดียวประเภทธุรกิจบริการ 
1.1 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการบัญชี 
1.2 สมการบัญชีและงบแสดงฐานะการเงิน 
1.3   การวิเคราะห์รายการค้า 

21 

2.. งานบัญชีส าหรับกิจการเจ้าของคนเดียวประเภทธุรกิจบริการตามหลักการบัญชีที่รับรอง
ทั่วไป 
2.1  บันทึกรายการค้าในสมุดรายวันทั่วไป 
2.2  การผ่านรายการไปบัญชีแยกประเภททั่วไป 
2.3  งบทดลอง 
2.4  กระดาษท าการและการจัดท างบการเงิน 
2.5  สมุดเงินสด 2 ช่อง 
2.6  บันทึกรายการปรับปรุงและงบทดลองหลังปรับปรุง 
2.7  การปิดบัญชีและงบทดลองหลังปิดบัญชี 

54 

 รวม 75 
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รูปแบบ เทคนิคการจัดการศกึษา 
เรียนและฝึกปฏิบัติในห้องปฏิบัติการ 

สื่อ เครื่องมือ วัสดุ อุปกรณ์ 
ที ่ รายการ 
1. เครื่องค านวณ 
2. สมุดบัญชี 

เอกสารอ้างอิง/เอกสารประกอบการศึกษา/แหล่งเรียนรู้  
ที ่ รายการ 
1. เอกสารอ้างอิง  

1.1  หนังสือวิชาการบัญชีเบื้องต้น  1  :  วรรณา วงศ์วิวัฒน์ . บริษัท ส านักพิมพ์เอมพันธ์ จ ากัด, พิมพ์ครั้งที่ 
1,2556. 

2. เอกสารประกอบการศึกษา 
2.1  ใบงาน 
2.2  ใบความรู้ 
2.3  ใบปฏิบัติงาน 

แนวทางการประเมิน 

ที ่ รายการสมรรถนะท่ีประเมิน 
วิธีการ 

และเครื่องมือประเมิน 
คะแนนเต็ม 

เกณฑ์ 
การผ่าน 

1. ประเมินความรู้เกี่ยวกับหลักการและวิธีการบัญชี
ส าหรับกิจการเจ้าของคนเดียวประเภทธุรกิจ
บริการ 

- แบบทดสอบ 
- แบบฝึกปฏิบัติ 

15 
15 

 

2. งานบัญชีส าหรับกิจการเจ้าของคนเดียวประเภท
ธุรกิจบริการตามหลักการบัญชีที่รับรองท่ัวไป 

- แบบฝึกปฏิบัติ 50 
 

3. ประเมินคุณลักษณะที่พึงประสงค์ - แบบสังเกต 20  

4. ประเมินร้อยละเวลาในการเข้าศึกษา 
(ไม่น้อยกว่าร้อยละ80) 

สมุดบันทึกลงเวลาเข้า
ฝึกอบรม 

 
 

รวม 100  
 

พื้นฐานความรู้และคุณสมบัติของนักศึกษา 
 

     1.  บุคคลทั่วไปที่มีอายุ 15 ปีขึ้นไป ที่มีความรู้พ้ืนฐานเกี่ยวกับการบัญชีเบื้องต้นและการใช้คอมพิวเตอร์ 
     2.  มีความประพฤติเรียบร้อยไม่บกพร่องในศีลธรรมอันดี 

     3.  มีความสนใจในวิชาชีพและยินดีปฏิบัติตามระเบียบของทางวิทยาลัยฯ โดยเคร่งครัด   
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131 หลักสตูรวิชาชีพระยะสั้น วิทยาลยัสารพดัช่างสี่พระยา พุทธศักราช 2562 

 
 

คุณสมบัติของผู้สอน 
1. นางสาวรภัทภร  ภาชนะภคณัฐ  ปริญญาตรี  สาขาบัญชีการเงิน... เบอร์โทร : 061-8905500 (ครูตุ๊กตา) 
2. มีประสบการณ์ด้านการสอน  สาขาการบัญชี  ไม่น้อยกว่า   10 ปี 

 
 

คณะกรรมการพัฒนาหลักสูตร 
 

1. นางสุกัญญา แย้มยิ้ม ครูช านาญการพิเศษ  ท าหน้าที่ 

รองผู้อ านวยการฝ่ายวิชาการ  

2. นายชาลี วงศ์สอนธรรม หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน  

3. นางสาวรภัทภร ภาชนะภคณัฐ หัวหน้าแผนกวิชาบัญชี  

4. นางสาวพิมพ์จุฑา   นิธีศิริยศ       ผู้เชี่ยวชาญด้านบัญชี 
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132 หลักสตูรวิชาชีพระยะสั้น วิทยาลยัสารพดัช่างสี่พระยา พุทธศักราช 2562 

 

 

 

หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น 
สถานศึกษา  วิทยาลัยสารพัดช่างสี่พระยา                           จังหวัด  กรุงเทพมหานคร 
ประเภทวิชา  พณิชยกรรม          สาขาวิชา  การบัญชี           กลุ่มวิชา/กลุ่มงาน  บัญชี 

รหัสหลักสูตร  
029 – 1201 – 1302 

ชื่อหลักสูตร  การบัญชีซื้อขายสินค้าธุรกิจเจ้าของคนเดียว 
(ชื่อภาษาอังกฤษ) Business Accounting Single Owner 

เวลา  75  ชั่วโมง 

 

สมรรถนะของหลักสูตร 
 

1. แสดงความรู้เกี่ยวกับหลักการท าบัญชี ส าหรับธุรกิจซื้อขายสินค้าประเภทเจ้าของคนเดียว 
2. บันทึกบัญชีตามกระบวนการจัดท าบัญชีส าหรับธุรกิจซื้อขายสินค้าประเภทจ้าของคนเดียว  
3. การจัดท างบการเงินตามมาตรฐานบัญชีที่รับรองโดยทั่วไป      

ค าอธิบายของหลักสูตรศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับ 
 

           ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับความหมายของสินค้า การบันทึกรายการเกี่ยวกับการซื้อสินค้า ส าหรับกิจการที่จด
ทะเบียนและไม่จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพ่ิม การบันทึกรายการในสมุดรายวันทั่วไป การผ่านรายการไปยังบัญชีแยก
ประเภท รายการปรับปรุง และปิดบัญชีเมื่อสิ้นงวดบัญชี กระดาษท าการชนิด 8 ช่อง งบก าไรขาดทุน   
งบแสดงฐานะทางการเงิน งบทดลองหลังปิดบัญชี และสรุปวงจรบัญชี 
รายการสอนและฝึกปฏิบัติ 

หน่วยที่ ชื่อหน่วย – หัวข้อการฝึก 
เวลา 

(ชั่วโมง) 
1. ปฐมนิเทศและปรับพื้นฐาน  

หลักการท าบัญชี  ส าหรับธุรกิจซื้อขายสินค้าประเภทเจ้าของคนเดียว 
1.1 ความหมายของสินค้าและการซื้อขาย 
1.2 ความหมายของภาษีซื้อ ภาษีขาย และภาษีมูลค่าเพ่ิม 
1.3 เอกสารส าหรับการบันทึกบัญชี 

15 

2. บันทึกบัญชีตามกระบวนการจัดท าบัญชี  ส าหรับธุรกิจซื้อขายสินค้าประเภทเจ้าของ
คนเดียว 
2.1  การบันทึกบัญชีสินค้าคงเหลือแบบสิ้นงวด 
2.2  การบันทึกบัญชีสินค้าคงเหลือแบบต่อเนื่อง 
2.3  การบันทึกบัญชีเกี่ยวกับการขายสินค้าระบบมีภาษีมูลค่าเพ่ิมและไม่มี
ภาษีมูลค่าเพ่ิม 
2.4  การค านวรหาต้นทุนของสินค้าคงเหลือ 
2.5  การปรับปรุงบัญชี 
2.6  การจัดท ากระดาท าการ 8 ช่อง 

45 

 



 

สาขาวิชาบัญชี 
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หน่วยที่ ชื่อหน่วย – หัวข้อการฝึก 
เวลา 

(ชั่วโมง) 
3.  งานจัดท างบการเงิน 

3.1  การจัดท างบการเงิน 
3.2   การปิดบัญชี 
3.3   การสรุปวงจรบัญชี 

15 

 รวม 75 
 

รูปแบบ เทคนิคการจัดการศกึษา 
1.   เรียนและฝึกปฏิบัติในห้องปฏิบัติการ 

สื่อ เครื่องมือ วัสดุ อุปกรณ์ 

ที ่ รายการ 

1. เครื่องค านวณ    
2. สมุดบัญชี 
3.  เครื่องฉายภาพข้ามศีรษะพร้อมจอ 

เอกสารอ้างอิง/เอกสารประกอบการศึกษา/แหล่งเรียนรู้  

ที ่ รายการ 

1. เอกสารอ้างอิง  
หนังสือวิชาการบัญชีเบื้องต้น  2  :  วรรณา วงศ์วิวัฒน์ . บรษิัท ส านักพิมพ์เอมพันธ์ จ ากัด, พิมพ์ครั้งที่ 
1,2556. 

2. เอกสารประกอบการศึกษา 
2.1  ใบงาน 
2.2  ใบความรู้ 
2.3  ใบปฏิบัติงาน 

แนวทางการประเมิน 

ที ่ รายการสมรรถนะท่ีประเมิน 
วิธีการ 

และเครื่องมือประเมิน 
คะแนนเต็ม เกณฑ์การผ่าน 

1. 
ประเมินความรู้เกี่ยวกับหลักการท า
บัญชี  ส าหรับธุรกิจซื้อขายสินค้า
ประเภทเจ้าของคนเดียว 

แบบทดสอบ 
 

20 
 

 

2. 
งานบันทึกบัญชีตามกระบวนการ
จัดท าบัญชี  ส าหรับธุรกิจซื้อขาย
สินค้าประเภทเจ้าของคนเดียว 

แบบฝึกปฏิบัติ 50 
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ที ่ รายการสมรรถนะท่ีประเมิน 
วิธีการ 

และเครื่องมือประเมิน 
คะแนนเต็ม เกณฑ์การผ่าน 

3. งานจัดท างบการเงิน แบบฝึกปฏิบัติ 20  
3. ประเมินคุณลักษณะที่พึงประสงค์ แบบสังเกต 10  

4. 
ประเมินร้อยละเวลาในการเข้าศึกษา 
(ไม่น้อยกว่าร้อยละ80) 

สมุดบันทึกลงเวลาเข้า
ฝึกอบรม 

  

รวม 100  
พื้นฐานความรู้และคุณสมบัติของนักศึกษา 
 

     1.  บุคคลทั่วไปที่มีอายุ 15 ปีขึ้นไป ที่มีความรู้พ้ืนฐานเกี่ยวกับการบัญชีเบื้องต้นและการใช้คอมพิวเตอร์ 
     2.  มีความประพฤติเรียบร้อยไม่บกพร่องในศีลธรรมอันดี 
     3.  มีความสนใจในวิชาชีพและยินดีปฏิบัติตามระเบียบของทางวิทยาลัยฯ โดยเคร่งครัด   
 

คุณสมบัติของผู้สอน 
 

     1.  นางสาวรภัทภร  ภาชนะภคณัฐ  ปริญญาตรี  สาขาบัญชีการเงิน... 061-8905500 
     2.  มีประสบการณ์ด้านการสอน  สาขาการบัญชี  ไม่น้อยกว่า   10 ปี 
คณะกรรมการพัฒนาหลักสูตร 
 

 
 

1. นางสุกัญญา แย้มยิ้ม ครูช านาญการพิเศษ  ท าหน้าที่ 

รองผู้อ านวยการฝ่ายวิชาการ  

2. นายชาลี วงศ์สอนธรรม หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน  

3. นางสาวรภัทภร ภาชนะภคณัฐ หัวหน้าแผนกวิชาบัญชี  

4. นางสาวพิมพ์จุฑา   นิธีศิริยศ       ผู้เชี่ยวชาญด้านบัญชี 
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หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น 

สถานศึกษา  วิทยาลัยสารพัดช่างสี่พระยา                              จังหวัด  กรุงเทพมหานคร 
ประเภทวิชา  พณิชยกรรม   สาขาวิชา  การบัญชี                    กลุ่มวิชา/กลุ่มงาน  บัญชี 

รหัสหลักสูตร  
029 – 1204 – 1301  

ชื่อหลักสูตร  การใช้โปรแกรมส าเร็จรูปเพื่องานบัญชี 
ชื่อภาษาอังกฤษ    (Usage Accounting Software Package) 

เวลา 75 ชั่วโมง 

 

สมรรถนะของหลักสูตร 
   1.  แสดงความรู้เกี่ยวกับหลักการและกระบวนการจัดท าบัญชีของธุรกิจที่ใช้งานโปรแกรมส าเร็จรูปทางด้านบัญชี  
   2.  ปฏิบัติงานบัญชีโดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูปทางด้านบัญชี ตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป 
ค าอธิบายของหลักสูตรศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับ 
           ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับหลักการและกระบวนการจัดท าบัญชีโดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูปทางด้านบัญชี การ
บันทึกยอดยกมา การบันทึกรายการประจ าวัน การน าฝากเช็ครับ ผ่านเช็ครับ เช็คจ่าย การบันทึกรายการเคลื่อนไหว
ธนาคาร ภาษหีัก ณ ที่จ่าย การบันทึกรายการประจ าวันสินค้า รายการสินทรัพย์ การออกรายงานทางการเงินในรูปแบบ
ต่าง ๆ ตามกฎหมายที่เก่ียวข้องของธุรกิจบริการและธรกิจซื้อขายสินค้า 

รายการสอนและฝึกปฏิบัติ 

หน่วยที่ ชื่อหน่วย – หัวข้อการฝึก 
เวลา 

(ชั่วโมง) 
1. แสดงความรู้เกี่ยวกับหลักการและกระบวนการจัดท าบัญชีของธุรกิจที่ใช้งานโปรแกรม

ส าเร็จรูปทางด้านบัญชี  
12 

2. ปฏิบัติงานบัญชีโดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูปทางด้านบัญชี ตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป 51 
3. ปฏิบัติงานบัญชีด้านการออกรายงานทางการเงินในรูปแบบต่าง ๆ ตามหลักการบัญชีที่

รับรองทั่วไป 
12 

 รวม 75 
 

รูปแบบ เทคนิคการจัดการศกึษา 
1. วิธีการสอนโดยใช้การบรรยาย 
2. วิธีการสอนโดยการสาธิต 
3. วิธีการสอนโดยการใช้สื่อ 
4. วิธีการสอนโดยการปฏิบัติ 

สื่อ เครื่องมือ วัสดุ อุปกรณ์ 

ที ่ รายการ 

1. สื่อโสตทัศน์  
2. สื่อการสอนด้วยระบบคอมพิวเตอร์ 
3.  สื่อวีดีทัศน์ 
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3. สื่อของจริงโปรแกรมส าเร็จรูปทางบัญชี (Express) 
เอกสารอ้างอิง/เอกสารประกอบการศึกษา/แหล่งเรียนรู้  

ที ่ รายการ 

1. เอกสารอ้างอิง  
1.1  หนังสือเรียน วิชาการใช้โปรแกรมส าเร็จรูปในงานบัญชี :  วินัย  ร่มบารมี และไพโรจน์  ร่มบารมี .  

 ส านักพิมพ์ศูนย์ส่งเสริมอาชีวะ, 2546.  
1.2  หนังสือเรียน วิชาการใช้คอมพิวเตอร์ในงานบัญชี : มนัสชัย  กีรติผจญ, ส านักพิมพ์เอมพันธ์ จ ากัด, 2558 
1.3  เอกสารประกอบการอบรม โปรแกรม Express : บริษัท เอ็กซ์เพรซอฟท์แวร์กรุ๊ป จ ากัด 

2. เอกสารประกอบการศึกษา 
2.1  ใบงาน 
2.2  ใบความรู้ 
2.3  ใบปฏิบัติงาน 

แนวทางการประเมิน 

ที ่ รายการสมรรถนะท่ีประเมิน 
วิธีการ 

และเครื่องมือประเมิน 
คะแนนเต็ม 

เกณฑ์ 
การผ่าน 

1. ประเมินความรู้เกี่ยวกับหลักการและ
กระบวนการจัดท าบัญชีของธุรกิจที่ใช้งาน
โปรแกรมส าเร็จรูปทางด้านบัญชี 

แบบทดสอบ 30  

2. มีทักษะในการปฏิบัติงานบัญชีโดยใช้
โปรแกรมส าเร็จรูปทางด้านบัญชี ตาม
หลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป 

แบบปฏิบัติ 35  

3. มีทักษะในการปฏิบัติงานบัญชีด้านการออก
รายงานทางการเงินในรูปแบบต่าง ๆ ตาม
หลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป 

แบบปฏิบัติ 15  

4. ประเมินคุณลักษณะที่พึงประสงค์ แบบสังเกต 
20 

 
5. ประเมินร้อยละเวลาในการเข้าศกึษา(ไมน่้อยกว่า

ร้อยละ80) 
สมุดบันทึกลงเวลาเข้าฝึกอบรม  

รวม 100  
 

พื้นฐานความรู้และคุณสมบัติของนักศึกษา 
 

     1.  บุคคลทั่วไปที่มีอายุ 15 ปีขึ้นไป ที่มีความรู้พ้ืนฐานเกี่ยวกับการบัญชีเบื้องต้นและการใช้คอมพิวเตอร์ 
     2.  มีความประพฤติเรียบร้อยไม่บกพร่องในศีลธรรมอันดี 
     3.  มีความสนใจในวิชาชีพและยินดีปฏิบัติตามระเบียบของทางวิทยาลัยฯ โดยเคร่งครัด   
 



 

สาขาวิชาบัญชี 

137 หลักสตูรวิชาชีพระยะสั้น วิทยาลยัสารพดัช่างสี่พระยา พุทธศักราช 2562 

 

 
คุณสมบัติของผู้สอน 
 

     1.  ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาบัญชี 
     2.  มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู 

3.  มีความช านาญในการใช้โปรแกรมส าเร็จรูปเพ่ืองานบัญชี 
คณะกรรมการพัฒนาหลักสูตร 
 

1. นางสุกัญญา แย้มยิ้ม ครูช านาญการพิเศษ  ท าหน้าที่ 

รองผู้อ านวยการฝ่ายวิชาการ  

2. นายชาลี วงศ์สอนธรรม หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน  

3. นางสาวรภัทภร ภาชนะภคณัฐ หัวหน้าแผนกวิชาบัญชี  

4. นางสาวพิมพ์จุฑา   นิธีศิริยศ       ผู้เชี่ยวชาญด้านบัญชี 
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หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น  
วิทยาลัยสารพัดช่างสีพ่ระยา พุทธศักราช 2562  

ประเภทวิชาศิลปกรรม  สาขาวิชาหัตถกรรม 
ล าดับ รหัสหลักสูตร ชื่อหลักสูตร จ านวนชั่วโมง 

1 029 – 1303 – 7501  งานไม้เพ่ือการตกแต่ง 150 
รวม  1 หลักสูตร 
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 หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น 
สถานศึกษา  วิทยาลัยสารพัดช่างสี่พระยา                   จงัหวัด กรุงเทพมหานคร 
ประเภทวิชา  ศิลปกรรม        สาขาวิชาหัตถกรรม        กลุ่มวิชางานออกแบบผลิตภัณฑ์ 

รหัสหลักสูตร 
029 – 1303 – 7501  

ชื่อหลักสูตร   งานไม้เพ่ือการตกแต่ง เวลา  150 ชั่วโมง 

สมรรถนะของหลักสูตร 
      1.แสดงความรู้เกี่ยวกับชนิดของและเลือกใช้วัสดุที่เหมาะสมส าหรับท าสิ่งประดิษฐ์ หรือเฟอร์นิเจอร์ 
      2.ท าและประดิษฐ์ของที่ระลึก หรือเฟอร์นิเจอร์จากไม้ ด้วยกรรมวิธี และรูปแบบที่ง่ายต่อการผลิต 
      3.วางแผนการท าของที่ระลึก หรือเฟอร์นิเจอร์จากไม้ เชิงธุรกิจ 
ค าอธิบายของหลักสูตร 
ศึกษาเกี่ยวกับ ชนิดของไม้ รูปแบบ ลักษณะของสิ่งประดิษฐ์จากไม้ ศึกษาวัสดุอุปกรณ์เครื่องมือกรรมวิธีต่างๆ             
การบ ารุงรักษาเครื่องมือ การวัด การอ่านแบบเขียนแบบอย่างง่าย การตัดไม้เข้าฉาก การไส การเจาะ การลงสี เคลือบสี 
การค านวณต้นทุนราคาจ าหน่ายในเชิงธุรกิจ คุณธรรมจริยธรรมช่างไม้ 
รายการสอนและฝึกปฏิบัติ 
หน่วยที่ ชื่อหน่วย-หัวข้อการฝึก เวลา (ชั่วโมง) 

1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 
9. 
10. 

ความเข้าใจการใช้เครื่องมือ ซ่อมแซมเครื่องมือ และความปลอดภัย 
งานเลือกไม้ ชนิดของไม้ คัดขนาดที่เหมาะสมกับการท าสิ่งประดิษฐ์ 
การปรับขนาดไม้ด้วยเครื่องมือ และงานไสไม้ด้วยกบมือ  
การเพลาะไม้ ชิ้นงานด้วยเครื่องมืองานไม้  
งานประดิษฐ์ กรรมวิธีออกแบบสิ่งประดิษฐ์ การค้นหาต้นแบบ 
การวัดขนาดตามต้นแบบ การตัดการเจาะ  
การประกอบรูปแบบ 
การตกแต่งชิ้นงานอย่างละเอียด 
การขัดไม้ด้วยอุปกรณ์ ลงผงดินสอพอง การเคลือบสี  
ศึกษาตลาดกลยุทธการขายและประเมินราคา 

10 
10 
20 
10 
10 
15 
25 
20 
20 
10 

รวม 150 
รูปแบบ เทคนิคการจัดการศกึษา 
      1. วิธีสอนแบบบรรยาย(Lecture Method) และการสาธิตการท ารูปแบบจากต้นแบบ 
      2. วิธีสอนแบบแบ่งกลุ่มระดมสมอง 
      3. วิธีสอนโดยการน าอุปกรณ์โสตทัศน์ วัสดุมาช่วยพัฒนาคุณภาพในการเรียนการสอนได้แก่ ภาพยนตร์ สไลด์ 
โทรทัศน์ วิทยุ เครื่องเล่นเทปซีดี ฯลฯ 
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สื่อ เครื่องมือ วัสดุ อุปกรณ์ 
ที ่ รายการ 
1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 

ไม้พาเลท ไม้สน  ไม้เนื้ออ่อน และไม้เนื้อแข็ง 
เลื่อยวงเดือน พร้อมแท่นตัดฉาก มีดคัดเตอร์ 
กบไฟฟ้า กบมือชนิดต่างๆ สวา่นไฟฟ้า เครื่องขัดไม้ สิ่วชนิดต่างๆ 
ตลับเมตร ไม้เมตร ฉาก  
ปากกาจับชิ้นงาน ลวดกาว กระดาษทราย  
ชุดปืนลมยิงไม้ ปืนยิงกาว  
สีชนิดต่างๆตามแบบนิยม 

เอกสารอ้างอิง/เอกสารประกอบการศึกษา/แหล่งเรียนรู้ 
ที ่ รายการ 
1. 
2. 
3. 

รูปแบบชิ้นงาน 
เอกสารร่างแบบ 
ศูนย์ข้อมูล สื่ออินเตอร์เน็ต ศูนย์เฟอร์นิเจอร์ 

แนวทางการประเมิน 

ที ่ รายการสมรรถนะท่ีประเมิน 
วิธีการ 

และเครื่องมือประเมิน 
คะแนนเต็ม 

เกณฑ์การ
ผ่าน 

1. 
2. 
 

3. 

ทดสอบความรู้หลังอบรม 
ตรวจขั้นตอนประกอบรูปแบบ 
 
ตรวจชิ้นงานประดิษฐ์ 

แบบทดสอบ 
ประเมินผลชิ้นงานรูปแบบงาน
ประดิษฐ์ 
ประเมินผลงานชิ้นงานสิ่งประดิษฐ์ 

20 
40 
 

40 

15 
30 
 

30 
รวม 100 75 

พื้นความรู้และคุณสมบัติของนักศึกษา 
      1. ไม่จ ากัดความรู้  
      2. ประชาชนผู้สนใจเข้าอบรม 
      3. นักเรียนนักศึกษา ตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาเป็นต้นไป 
คุณสมบัติของผู้สอน 
      1. จบการศึกษาระดับปริญญาตรี 
      2. มีความรู้ความสามารถในการประดิษฐ์งานไม้ และงานเฟอร์นิเจอร์ 
คณะกรรมการพัฒนาหลักสูตร 
 

1. นางสุกัญญา แย้มยิ้ม ครูช านาญการพิเศษ  ท าหน้าที่ 
รองผู้อ านวยการฝ่ายวิชาการ  

2. นายชาลี วงศ์สอนธรรม หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน  

3. นายชัยวัสส ์ วรพงศธร หัวหน้าแผนกวิชาหัตถกรรม  

4. นายรังสรรค์ แจ่มกระจ่าง ครูผู้สอน  

5. นายศานิต ปันเขื่อนขัติย์ ผู้เชี่ยวชาญด้านอาชีพ  
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หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น  
วิทยาลัยสารพัดช่างสีพ่ระยา พุทธศักราช 2562 

ประเภทวิชาศิลปกรรม  สาขาวิชาวิจิตรศิลป ์
ล าดับ รหัสหลักสูตร ชื่อหลักสูตร จ านวนชั่วโมง 

1 029 – 1301 – 1501  พ้ืนฐานการวาดเขียน 150 
2 029 – 1301 – 1502  การเขียนภาพไทย 150 
3 029 – 1301 – 1205 วาดเขียนเบื้องต้น 60 

รวม  3  หลักสูตร 
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หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น 
สถานศึกษา   วิทยาลัยสารพัดช่างสี่พระยา                                จังหวัด   กรุงเทพมหานคร 
ประเภทวิชาศิลปกรรม   สาขาวิชา วิจิตรศิลป์                           กลุ่มวิชางาน จิตรกรรม 

รหัสหลักสูตร 
029 – 1301 – 1501 

ชื่อหลักสูตร พ้ืนฐานการวาดเขียน 
(ชื่อภาษาอังกฤษ  Basic Drawing 

เวลา 150 ชั่วโมง 

 

สมรรถนะของหลักสูตร 
1. บอกความหมายและความส าคัญของการวาดเขียน 
2. เลือกใช้วัสดุ อุปกรณ์ ในงานวาดเขียนได้เหมาะสมและประหยัดคุ้มค่าตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง 
3. อธิบายขั้นตอนการเขียนภาพ หุ่นนิ่ง ทิวทัศน์และคนเหมือนได้ตามเกณฑ์ 
4. วาดภาพหุ่นนิ่ง ภาพทิวทัศน์ ภาพคนเหมือนได้เสมือนจริง 
5. ซาบซึ้งและประเมนิคุณค่าของผลงานวาดเขียนอย่างมีคุณธรรม 
ค าอธิบายของหลักสูตรศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับ 

ศึกษาความหมายของการวาดเขียน ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับวัสดุ – อุปกรณ์ ขั้นตอนการสร้างงานวาดเขียน 
การเขียนภาพลายเส้น รวมทั้งการวาดเขียนประเภทต่าง ๆ   

ปฏิบัติการวาดเขียน จากวัสดุและรูปทรงต่าง ๆ การเขียนภาพหุ่นนิ่ง ภาพทิวทัศน์ ภาพคนเหมือจริง ตาม
หลักองค์ประกอบศิลป์ น้ าหนัก ระยะ แสงเงา และรายละเอียดต่าง ๆ ให้เสมือนจริงตามธรรมชาติ 

รายการสอนและฝึกปฏิบัติ 

หน่วยที ่ ชื่อหน่วย – หัวข้อการฝึก 
เวลา 

(ชั่วโมง) 
1. ความหมายและความส าคัญและการใช้วัสดุอุปกรณ์ในงานวาดเขียน 6 
2. ลักษณะของเส้น รูปร่าง รูปทรง น้ าหนักและแสงเงา 24 
3. การจัดองค์ประกอบศิลป์ในงานวาดเขียน  24 
4. การเขียนภาพหุ่นนิ่ง 30 
5. การเขียนภาพทิวทัศน์และหลักทัศนียภาพวิทยา 24 
6. การเขียนภาพคนเหมือนจริง 42 

 รวม 150 
 

รูปแบบ เทคนิคการจัดการศกึษา 
1. บรรยายประกอบการสาธิต 
2. ทดลองปฏิบัติจริง  
3. ใช้บันทึกลงสื่อ Application Line เป็นขั้นตอนการท างาน 
4. Internet ค้นคว้าศึกษาแนวทางเทคนิคหลากหลาย 
5. ชมนิทรรศการศิลปะจากหอศิลป์ต่าง ๆ 
6. ตามอัธยาศัย 
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สื่อ เครื่องมือ วัสดุ อุปกรณ์ 
ที ่ รายการ 
1. ผลงานจริง 
2. เอกสารประกอบการสอน 
3. สูจิบัตรงานแสดงศิลปะ 
4. ต าราวาดเขียน 
5. สื่อโสตทัศน์ 
6. Application Line 
7. Application Facebook (บันทึกขั้นตอนการสาธิต) 
8. สื่อ Social Media 
9. กระดาษบรุ๊ฟ 
10. กระดาษรองเขียน 
11. ยางลบ 
12. ตัวหนีบกระดาษ 
13. มีดเหลาดินสอ 
14. ดินสอ EE 
15. แท่งถ่าน เครยอง 

เอกสารอ้างอิง/เอกสารประกอบการศึกษา/แหล่งเรียนรู้  

ที ่ รายการ 

1. 
 

 
2. 

 
3. 

เอกสารอ้างอิง 
ทฤษฎีวาดเขียน อาจารย์เทียนชัย ตั้งพรประเสริฐ  ส านักพิมพ์ เฟื่องฟ้าพริ้นติ้ง จ ากัด 
เทคนิคการวาดเขียน อาจารย์โกศล พิณกุล  ส านักพิมพ์  โอ.เอส.พริ้นติ้ง เฮาส์ 
เอกสารประกอบการศึกษา 
ใบงาน,ใบความรู้ 
แหล่งเรียนรู้อ่ืน ๆ  
เว็บไซต์ และ Youtube  
สูจิบัตร 
นิทรรศการศิลปะ 

แนวทางการประเมิน 

ที ่ รายการสมรรถนะท่ีประเมิน 
วิธีการ 

และเครื่องมือประเมิน 
คะแนนเต็ม 

เกณฑ์การ
ผ่าน 

1. อธิบายความหมายความส าคัญและการ
ใช้วัสดุ – อุปกรณ์ในงานวาดเขียน 

แบบถาม – ตอบ แบบ
สังเกตการณ์ 

10 50 % 
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ที ่ รายการสมรรถนะท่ีประเมิน 
วิธีการ 

และเครื่องมือประเมิน 
คะแนนเต็ม 

เกณฑ์การ
ผ่าน 

2. พ้ืนฐานการใช้เส้นและการแร – เงา
น้ าหนัก 

แบบสังเกตการณ์ แบบทดสอบ 20 50 % 

3. การเขียนภาพหุ่นนิ่ง แบบสังเกตการณ์ แบบทดสอบ 20 50 % 

4. การเขียนภาพทิวทัศน์ แบบสังเกตการณ์ แบบทดสอบ 20 50 % 

5. การเขียนภาพคนเหมือนจริง แบบสังเกตการณ์ แบบทดสอบ 20 50 % 

6. ความขยัน ซื่อสัตย์ มีน้ าใจและการใช้
วัสดุ อย่างคุ้มค่าตามปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง 

แบบสังเกตการณ์ แบบทดสอบ 10 50 % 

รวม 100  
 

พื้นฐานความรู้และคุณสมบัติของนักศึกษา 
 

1. มีความสามรถอ่านภาษาไทยออก - เขียนได้ 
2. บุคคลที่มีอายุ 15 ปี ขึ้นไป 
3. มีความรักในงานศิลปะ 
 

คุณสมบัติของผู้สอน 
 

1. ครู ตาม พ.ร.บ.ครู และบุคลากรทางการศึกษา 
2. ผู้ประกอบอาชีพทางศิลปะสาขาทัศนศิลป์ 
3. ผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความสามารถตรงตามสมรรถนะของหลักสูตร 
 

คณะกรรมการพัฒนาหลักสูตร 

 
 

1. นางสุกัญญา แย้มยิ้ม ครูช านาญการพิเศษ  ท าหน้าที่ 

รองผู้อ านวยการฝ่ายวิชาการ  

2. นายชาลี วงศ์สอนธรรม หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน  

3. นายชาลี วงศ์สอนธรรม หัวหน้าแผนกวิชาวิจิตรศิลป์  

4. นางสาววัลล ี ตรีวุฒิ ครูผู้สอน  

5. นายชัยยันต์ เทพพิบูล ผู้เชี่ยวชาญด้านอาชีพ  
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หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น 
สถานศึกษา   วิทยาลัยสารพัดช่างสี่พระยา                                 จังหวัด   กรุงเทพมหานคร 
ประเภทวิชาศิลปกรรม   สาขาวิชา วิจิตรศิลป์                           กลุ่มวิชางาน จิตรกรรม 

รหัสหลักสูตร 
029 – 1301 – 1502  

ชื่อหลักสูตร การเขียนภาพไทย 
(ชื่อภาษาอังกฤษ Thai Painting 

เวลา 150 ชั่วโมง 

 

สมรรถนะของหลักสูตร 
1. แสดงความรู้เกี่ยวกับข้ันตอนการเขียนภาพไทยและการใช้วัสดุอุปกรณ์ 
2. ปฏิบัติการเขียนภาพไทยตามแบบ ลงพ้ืนระนาบและวัสดุต่าง ๆ  
3. ปฏิบัติการออกแบบและเขียนภาพไทย ลงพ้ืนระนาบและวัสดุต่าง ๆ 
4. ประเมินราคาโดยยึดหลักคุณธรรมช่างศิลป์ 
ค าอธิบายของหลักสูตรศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับ 

ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับขั้นตอนและการใช้วัสดุอุปกรณ์การเขียนภาพไทย ปฏิบัติการเขียนภาพไทย โดย
การคัดลอกตามแบบและออกแบบลวดลายและวาดลงบนพ้ืนระนาบและวัสดุต่าง ๆ และการประเมินราคาโดยยึด
หลักคุณธรรมช่างศิลป์ 
รายการสอนและฝึกปฏิบัติ 

หน่วย
ที ่

ชื่อหน่วย – หัวข้อการฝึก 
เวลา 

(ชั่วโมง) 
1. ขั้นตอนและการใช้วัสดุ อุปกรณ์ในการเขียนภาพไทย 3 
2. การเขียนภาพไทยตามแบบลงบนพื้นระนาบและวัสดุต่าง ๆ  66 
3. การออกแบบและเขียนภาพไทยลงบนพื้นระนาบและวัสดุต่าง ๆ  75 
4. การประเมินราคาโดยยึดหลักคุณธรรมช่างศิลป์ 6 

 รวม 150 
 

รูปแบบ เทคนิคการจัดการศกึษา 
 

1. บรรยาย ยกตัวอย่างผลงานและวัสดุอุปกรณ์ 
2. สาธิต ให้นักเรียนทดลอง 
3. มอบหมายงานพร้อมคอยให้ค าแนะน า 
4. น าเสนอผลงาน 
สื่อ เครื่องมือ วัสดุ อุปกรณ์ 
ที ่ รายการ 
1. วัสดุ อุปกรณ์ท่ีใช้ในการวาดเขียน 
2. ตัวอย่างภาพผลงาน 
3. สื่อออนไลน์ 
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เอกสารอ้างอิง/เอกสารประกอบการศึกษา/แหล่งเรียนรู้  

ที ่ รายการ 

1. 
2. 
3. 

จิตรกรรมฝาผนังตามวัดต่างๆ  
ตัวอย่างภาพผลงาน 
สื่อออนไลน์, เอกสารประกอบการเรียน (หนังสือ) 

แนวทางการประเมิน 

ที ่ รายการสมรรถนะท่ีประเมิน 
วิธีการ 

และเครื่องมือประเมิน 
คะแนนเต็ม เกณฑ์การผ่าน 

1. ขั้นตอนและการใช้วัสดุอุปกรณ์ แบบประเมิน 10 7.5 

2. การลอกภาพจากแบบที่ก าหนด แบบประเมิน 40 25 

3. การออกแบบภาพไทย แบบประเมิน 40 25 

4. การประเมินราคาฯ แบบประเมิน 10 7.5 

รวม 100 65 
 

พื้นฐานความรู้และคุณสมบัติของนักศึกษา 
 

1. บุคคลทั่วไปที่สามารถสื่อสารภาษาไทยได้ 
2. อายุ 15 ปี ขึ้นไป 
 

คุณสมบัติของผู้สอน 
 

1. มีความรู้ ความสามารถด้านจิตรกรรมไทยในด้านทฤษฎีและปฏิบัติ 
2. จบการศึกษาในด้านจิตรกรรมไทย,ศิลปะไทย,ศิลปกรรม 
 

คณะกรรมการพัฒนาหลักสูตร 
 

1. างสุกัญญา แย้มยิ้ม ครูช านาญการพิเศษ  ท าหน้าที่ 

รองผู้อ านวยการฝ่ายวิชาการ  

2. นายชาลี วงศ์สอนธรรม หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน  

3. นายชาลี วงศ์สอนธรรม หัวหน้าแผนกวิชาวิจิตรศิลป์  

4. นางสาววัลล ี ตรีวุฒิ ครูผู้สอน  

5. นายชัยยันต์ เทพพิบูล ผู้เชี่ยวชาญด้านอาชีพ  
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หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น  
วิทยาลัยสารพัดช่างสีพ่ระยา พุทธศักราช 2562 

 

.ประเภทวิชาศิลปกรรม  สาขาวิชาการถ่ายภาพและวีดีทัศน์ 
ล าดับ รหัสหลักสูตร ชื่อหลักสูตร จ านวนชั่วโมง 

1 029 – 1304 – 1301  งานถ่ายภาพด้วยกล้องดิจิตอล 75 
2 029 – 1304 – 1501  งานถ่ายภาพดิจิตอล 150 

รวม  2 หลักสูตร 
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หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น 
 

สถานศึกษา วิทยาลัยสารพัดช่างสี่พระยา                                   จังหวัด กรุงเทพมหานคร 
ประเภทวิชา  ศิลปกรรม  สาขาวิชา  คอมพิวเตอร์กราฟิก      กลุ่มวิชางาน  มัลติมีเดีย 

รหัสหลักสูตร 
029 – 1304 – 1301  

ชื่อหลักสูตร งานถ่ายภาพด้วยกล้องดิจิตอล 
(ชื่อภาษาอังกฤษ)   

เวลา 75 ชั่วโมง 
 

สมรรถนะของหลักสูตร 
1. แสดงความรู้เกี่ยวกับการถ่ายภาพด้วยกล้องดิจิตอล 
2. เลือกใช้และบ ารุงรักษากล้องถ่ายภาพได้กับลักษณะการใช้งาน 
3. ถ่ายและพิมพ์ภาพตามหลักองค์ประกอบศิลป์ 

ค าอธิบายของหลักสูตร 
          ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับการถ่ายภาพ องค์ประกอบศิลป์ การใช้และบ ารุงรักษากล้องถ่ายภาพดิจิตอล เลนส์
และอุปกรณ์การถ่ายภาพ การจัดการไฟล์ และการพิมพ์ภาพผลงานถ่ายภาพ การเลือกวัสดุอุปกรณ์พิมพ์ภาพ 

หน่วยที่ ชื่อหน่วย-หัวข้อการฝึกอบรม 

1. งานใช้ และบ ารุงรักษากล้องถ่ายภาพ เลนส์ และอุปกรณ์การถ่ายภาพ 
1. ส่วนประกอบของกล้อง เลนส์ และอุปกรณ์การถ่ายภาพ 
2. การเลือกใช้ กล้องถ่ายภาพ เลนส์ และอุปกรณ์การถ่ายภาพ 
3. การบ ารุงรักษากล้องถ่ายภาพ เลนส์ และอุปกรณ์การถ่ายภาพ 

2. งานถ่ายภาพตามหลักองค์ประกอบศิลป์ 
1. การศึกษาองค์ประกอบศิลป์การถ่ายภาพ 
2. การจัดแสงและวัดแสง 
3. การถ่ายภาพด้วยกล้องถ่ายภาพดิจิตอล 
4. การจัดการไฟล์ภาพแบบต่าง ๆ 

3 งานพิมพ์ภาพถ่าย 
1. การเลือกใช้เครื่องพิมพ์และกระดาษพิมพ์ 
2. การพิมพ์ภาพถ่ายขนาดต่าง ๆ 

การวัดและประเมินผล 

ที ่ แนวทางการประเมิน เครื่องมือการประเมิน เกณฑ์การประเมิน 

1. 
2. 
3. 

ทดสอบความรู้ก่อนการฝึกอบรม 
ทดสอบกระบวนการปฏิบัติงาน 
ตรวจสอบผลงาน 

แบบทดสอบ 
แบบประเมินการปฏิบัติงาน 
แบบประเมินผลงาน 

20 
40 
40 

รวม 100 
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เครื่องมือ วัสดุ อุปกรณ์ 

1. กล้องถ่ายภาพดิจิตอล 
2. เลนส์ถ่ายภาพ 
3. ขาตั้งกล้องและอุปกรณ์การถ่ายภาพ 
4. เครื่องพิมพ์แบบอิงค์เจ็ต 
5. กระดาษพิมพ์ภาพถ่าย 
6. เครื่องฉายภาพ 
7. เครื่องคอมพิวเตอร์ 
8. จอรับภาพ 
เอกสารประกอบการฝึกอบรมและแหล่งเรียนรู้ 

ที ่ รายการ 

1 เอกสารประกอบการฝึกอบรม 
- ณัฐวุฒิ ปิยบุปผชาติ. ถ่ายภาพสวยด้วยกล้องDSLR ฉบับสมบูรณ์. กรุงเทพฯ:บริษัทซีเอ็ดยูเคชั่น จ ากัด

,2552 
2 แหล่งเรียนรู้ 

- ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์กราฟิก 
พื้นความรู้และคุณสมบัติผู้เข้ารับการฝึกอบรม 

     มีพ้ืนความรู้การใช้คอมพิวเตอร์พื้นฐาน 

คณะกรรมการพัฒนาหลักสูตร 

1. นางสุกัญญา แย้มยิ้ม ครูช านาญการพิเศษ  ท าหน้าที่ 

รองผู้อ านวยการฝ่ายวิชาการ  

2. นายชาลี วงศ์สอนธรรม หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน  

3. นายธินภ ธนนันทวิมล ผู้เชี่ยวชาญด้านอาชีพ  
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หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น 
สถานศึกษา วิทยาลัยสารพัดช่างสี่พระยา                          จังหวัด  กรุงเทพมหานคร 
ประเภทวิชา ศิลปกรรม    สาขาวิชา  ถ่ายภาพและวีดีทัศน์    กลุ่มวิชางาน ศิลปะการถ่ายภาพ 

รหัสหลักสูตร 
029 – 1304 – 1501  

ชื่อหลักสูตร  งานถ่ายภาพดิจิตอล เวลา  150 ช่ัวโมง 

สมรรถนะของหลักสูตร 
1. ถ่ายภาพนิ่งจากกล้องดิจิตอลได้ 
2. ถ่ายภาพดิจิตอลพื้นฐานอาชีพและศิลปะได้ 
3. น าเสนอภาพถ่ายได้ 
ค าอธิบายของหลักสูตร 
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับความรู้ทั่วไปทางการถ่ายภาพดิจิตอล หลักการเกิดภาพถ่าย กล้องถ่ายภาพดิจิตอลและ
อุปกรณ์การถ่ายภาพ การวัดแสง การบันทึกภาพ Dep.Of Field (ชัดตื้น/ชัดลึก) Speed sshutter และเวลาในการ
บันทึกภาพ องค์ประกอบภาพถ่าย พื้นฐานกระบวนการตกแต่งภาพถ่าย ถ่ายภาพพ้ืนฐานเชิงอาชีพและเชิงศิลปะ 
ถ่ายภาพคน ถ่ายภาพสัตว์ ถ่ายภาพสิ่งของ ถ่ายภาพสถาปัตยกรรม และถ่ายภาพวิวทิวทัศน์ การน าเสนอภาพถ่าย 
เนื้อหาสาระ 

หน่วยที่ ชื่อหน่วย – หัวข้อการฝึก เวลา (ช่ัวโมง) 

1 ความรู้ทั่วไปทางการถ่ายภาพดิจิตอล 
1. หลักการเกิดภาพถ่าย 
2. ส่วนประกอบกล้องถ่ายภาพดิจิตอลและอุปกรณ์การถ่ายภาพ 
3. ความสัมพันธ์ของรูรับแสง (f-number) เวลาในการรับภาพ (Time 

exposed) และความไวในการรับแสง (ISO) 
4. การวัดแสง และ Mode ที่ใช้ในการบันทึกภาพ 
5. แสงและอุณหภูมิสี 
6. กระบวนการจัดการไฟล์ภาพแบบต่าง ๆ 
7. การเตรียมภาพเพ่ืองานปริ้นภาพถ่าย 

45 

2 งานถ่ายภาพดิจิตอลพ้ืนฐานอาชีพและศิลปะ 
1. องค์ประกอบในงานถ่ายภาพ 
2. การจัดแสงให้เกิดมิติและอารมณ์ของภาพถ่าย 
3. การถ่ายภาพพ้ืนฐาน 5 อย่างคือ 

3.1 การถ่ายภาพคนทั่วไป 
3.2 การถ่ายภาพสัตว์ 
3.3 การถ่ายภาพสิ่งของ 
3.4 การถ่ายภาพสถาปัตยกรรม 
3.5 การถ่ายภาพวิวทิวทัศน์ 

75 
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4. เทคนิคการเตรียมภาพเพ่ืองานพิมพ์ภาพถ่ายแต่ละอย่าง 

3 งานน าเสนอภาพถ่าย 
1. หลักการในการน าเสนอภาพลักษณะต่าง ๆ  
2. การวิจารณ์ภาพถ่ายในรูปแบบอาชีพ และงานศิลปะ 
3. การแสดงภาพแบบเดี่ยว และแบบรวม 

 

รวม 150 
รูปแบบ เทคนิคการจัดการศกึษา 

1. แบบบรรยาย อธิบายประกอบภาพถ่ายและของจริง 
2. แบบสาธิต แนะน า – ท าให้ดู ทดลองความแตกต่าง – ลงมือปฏิบัติ 
3. แบบระดมสมอง หาความต้องการ – ออกแบบภาพจากแสง – เงา ผลที่ปรากฏเป็นภาพ

ที่ต้องการ 
4. แบบแก้ปัญหาโดยใช้สารสนเทศ แสดง/อธิบายวิธีการถ่ายพร้อมภาพตัวอย่างลง Line และ Facebook 
5. แบบบูรณาการ ออกถ่ายภาพนอกสถานที่ ประยุกต์กระบวนการเรียนรู้ บูรณาการ

หลักการถ่ายภาพ สอดคล้องกับหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง         
อนุรักษณ์ศิลปะวัฒนธรรม และจิตส านึกความจงรักภักดีต่อชาติ 
ศาสนา พระมหากษัตริย์ 

แนวทางการประเมิน  
ที ่ รายการสมรรถนะท่ีประเมิน วิธีการและเครื่องมือประเมิน คะแนนเต็ม เกณฑ์การผ่าน 
1. ถ่ายภาพนิ่งจากกล้องดิจิตอล ผลงานจากการปฏิบัติงาน 30 15 
2. ถ่ายภาพพ้ืนฐานอาชีพและศิลปะ ผลงานจากการปฏิบัติงาน 50 25 
3. น าเสนอภาพ ผลงานจากการปฏิบัติงาน 20 10 

รวม 100 50 
สื่อ เครื่องมือ วัสดุ อุปกรณ์ 

ที ่ รายการ จ านวน หน่วย 
1. กล้องถ่ายภาพดิจิตอล 

ผู้เรียนน ามาเอง 

2. ขาตั้งกล้อง (แบบ 3 ขา) 
3. ไฟแวป (Flash) 
4. การ์ดหน่วยความจ าขนาดไม่น้อยกว่า 6 GB ความเร็วไม่น้อยกว่า 50x 

5. Card Reader 
6. คอมพิวเตอร์ส าหรับตกแต่งภาพถ่าย พร้อมโปรแกรมเกี่ยวข้อง 5 

อย่าง 
7. บอร์ดส าหรับการน าเสนอภาพเดี่ยว 1 ชุด 
8. บอร์ดน าเสนอแบบนิทรรศการ ส าหรับภาพขนาด 20*30 ไม่ต่ า

กว่า 50 ภาพ 
1 ชุด 
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เอกสารอ้างอิง/เอกสารประกอบการศึกษา/แหล่งเรียนรู้ 
ที ่ รายการ 
1. เอกสารประกอบความรู้ทั่วไปทางการถ่ายภาพ ของนายธินภ  ธนนันทวิมล 
2. เอกสารประกอบการถ่ายภาพท่องเที่ยว ของนายธินภ  ธนนันทวิมล 
3. หนังสือการถ่ายภาพ ของอาจารย์สุมิตรา ขันตยาลงกต 
4. หนังสือการถ่ายภาพ ของอาจารย์สมาน เฉตระการ 
5. สวนสาธารณะต่าง ๆ ในกรุงเทพฯและปริมณฑล 
6. แหล่งท่องเที่ยวและสถานที่งดงามทางศิลปะการถ่ายภาพ 

พื้นฐานความรู้คุณสมบัติของผู้เรียน 
1. เป็นผู้มีคุณสมบัติตามประกาศการรับสมัครเข้าเรียนหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นที่สถานศึกษาก าหนด 
2. มีกล้องถ่ายภาพดิจิตอลพร้อมอุปกรณ์การถ่ายภาพ เช่นขาตั้งกล้องที่พร้อมจะปฏิบัติงานได้ทันที 
3. มีเวลาส าหรับการฝึกหัดถ่ายภาพในรูปแบบ Workshop ทั้งในเวลาเรียน และเวลานัดฝึกถ่ายนอก

สถานที่ 
4. เป็นผู้ที่มีความซื่อสัตย์ สุจริต ไม่คิดจะเอาของผู้อื่นมาเป็นของตนโดยเด็ดขาด 
5. เป็นผู้ที่มีสติและร่างกายแข็งแรง พร้อมกับถ่ายภาพเสมอ 

คุณสมบัติของผู้สอน/คุณวุฒิผู้สอน/ผู้เชี่ยวชาญ 
1. ไม่ต่ ากว่าปริญญาตรี สาขาวิชาการถ่ายภาพ หรือลักษณะสาขาที่คล้ายกัน 
2. ถ้าไม่มีวุฒิตามข้อ 1 ต้องเป็นวุฒิปริญญาตรี และได้รับเกียรตินิยมทางการถ่ายภาพจากๆสมาคมที่

เกี่ยวข้องกับการถ่ายภาพทั้งในประเทศหรือต่างประเทศ 
3. ถ้าไม่มีวุฒิตามข้อ 1 และ 2 ต้องเป็นผู้ที่มีวุฒิปริญญาตรี และได้รับการยกย่องทางด้านการถ่ายภาพจาก

วงการถ่ายภาพในประเทศไทย เช่น ศิลปินการถ่ายภาพ ช่างภาพประจ าปี นักถ่ายภาพที่มีผลงานดีเด่น 
โดยได้รับการยกย่องจากสมาพันธ์การถ่ายภาพไทย เป็นต้น 

คณะกรรมการพัฒนาหลักสูตร  

1. นางสุกัญญา แย้มยิ้ม ครูช านาญการพิเศษ  ท าหน้าที่ 

รองผู้อ านวยการฝ่ายวิชาการ  

2. นายชาลี วงศ์สอนธรรม หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน  

3. นายธินภ ธนนันทวิมล ผู้เชี่ยวชาญด้านอาชีพ  
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หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น  
วิทยาลัยสารพัดช่างสีพ่ระยา พุทธศักราช 2562 

ประเภทวิชาคหกรรม  สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ทั่วไป 
ล าดับ รหัสหลักสูตร ชื่อหลักสูตร จ านวนชั่วโมง 

1 029 – 1403 – 1301  แต่งหน้าพื้นฐาน และโอกาสพิเศษ 75 
2 029 – 1403 – 1302  ซอยผม – ดัดผม 75 
3 029 – 1403 – 1303  ยืดผม 75 
4 029 – 1403 – 1304  ซอยผม – ดัดผมฟรีสไตล์ 75 
5 029 – 1403 – 1305  เกล้าผม – ถักเปีย 75 
6 029 – 1403 – 1306  เปลี่ยนสีผม 75 

รวม  6  หลักสูตร 
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หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น 
สถานศึกษา : วิทยาลัยสารพัดช่างสี่พระยา              จังหวัด : กรุงเทพมหานคร 
ประเภทวิชา : คหกรรม    สาขาวิชา : คหกรรมศาสตร์ทั่วไป   กลุ่มวิชา/กลุ่มงาน เสริมสวย 

รหัสหลักสูตร  
 029 – 1403 – 1301           

ชื่อหลักสูตร : แต่งหน้าพ้ืนฐาน และโอกาสพิเศษ 
ชื่อภาษาอังกฤษ : Make up Basic amd special occasions 

เวลา  75  ชั่วโมง 

 

สมรรถนะของหลักสูตร 

     1.   แสดงความรู้เกี่ยวกับหลักการแต่งหน้าพ้ืนฐาน และโอกาสพิเศษ 
     2.   วิเคราะห์ลักษณะสีผิวและรูปหน้าตามหลักการ 
     3.   เลือก เตรียม ใช้และบ ารุงรักษาเครื่องมือและวัสดุอุปกรณ์การแต่งหน้า 
     4.   แต่งหน้าโอกาสพิเศษตามหลักการและกระบวนการ 
ค าอธิบายของหลักสูตร 
              ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับหลักการแต่งหน้า การวิเคราะห์ลักษณะสีผิวและรูปหน้า เครื่องมือและ วัสดุ
อุปกรณ์ ในการแต่งหน้า การแต่งหน้าโอกาสพิเศษ 
รายการสอนและฝึกปฏิบัติ 

หน่วยที่ ชื่อหน่วย – หัวข้อการฝึก 
เวลา 

(ชั่วโมง) 
1 แสดงความรู้เกี่ยวกับหลักการแต่งหน้าพ้ืนฐาน และโอกาสพิเศษ 9 

2 
งานเลือก เตรียม ใช้และบ ารุงรักษาเครื่องมือและวัสดุอุปกรณ์ในการแต่งหน้าพ้ืนฐาน 
และโอกาสพิเศษ 15 

3 งานแต่งหน้าพ้ืนฐาน และโอกาสพิเศษ 51 
 รวม 75 
 

รูปแบบ เทคนิคการจัดการศกึษา 

     1.  เรียนทฤษฎี  
     2.  ฝึกปฏิบัติในห้องปฏิบัติการ  
สื่อ เครื่องมือ วัสดุ อุปกรณ์ 

ที ่ รายการ 
1. เก้าอ้ีแต่งหน้า  
2. ผ้าคลุมกันเปื้อน 
3. ส าลี 
4. ทิชชู่ 
5. ฟองน้ า 
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ที ่ รายการ 
6. ใบมีดโกน 
7. ชุดแปรงแต่งหน้า 
8. กระจกตั้งโต๊ะ 
9. แกนดัดผมแฟชั่นชนิดต่างๆ 
10. คอตตอนบรัช 
11. ขนตาปลอม+กาว  
12. ครีมรองพ้ืนคละสี 
13. แป้งฝุ่น 
14. แป้งพัฟ 
15. อายแชโดว์คละสี 
16. บรัชออน 
17. ลิปสติก 
18. ดินสอเขียนคิ้ว 
19. ดินสอเขียนตา 
20. อายไลน์เนอร์ 
21. มาสคาร่า 
22. ดินสอวาดขอบปาก 
23. ลิปกรอส 

เอกสารอ้างอิง/เอกสารประกอบการศึกษา/แหล่งเรียนรู้  
ที ่ รายการ 
1. เอกสารประกอบการฝึกอบรม 

- ต าราการแต่งหน้า 
- ภาพการแต่งหน้าแบบต่าง ๆ 

2. แหล่งเรียนรู้  
- วีดีทัศน์การแต่งหน้า  

แนวทางการประเมิน 

ที ่ รายการสมรรถนะท่ีประเมิน 
วิธีการ 

และเครื่องมือประเมิน 
คะแนน

เต็ม 
เกณฑ์การ

ผ่าน 
1. ตรวจสอบกระบวนการปฏิบัติงาน  แบบประเมินการปฏิบัติงาน 40 24 
2. ตรวจสอบผลงาน  แบบประเมินผลงาน 40 24 
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ที ่ รายการสมรรถนะท่ีประเมิน 
วิธีการ 

และเครื่องมือประเมิน 
คะแนน

เต็ม 
เกณฑ์การ

ผ่าน 
3. พฤติกรรมลักษณะนิสัยในการปฏิบัติงาน แบบสังเกต 20 12 

รวม 100 60 
พื้นฐานความรู้และคุณสมบัติผู้เข้ารับการฝึกอบรม 
      1.  อ่านออกเขียนได้ 
      2.  ผู้สนใจหรือบุคคลทั่วไป      
คุณสมบัติของผู้สอน 
 

     1.  อายุไม่ต่ ากว่า  25  ปีบริบูรณ์ 
     2.  มีวุฒิบัตรผ่านการอบรมแต่งหน้า อย่างน้อย 150  ชั่วโมง 

คณะกรรมการพัฒนาหลักสูตร  
1. นางสุกัญญา แย้มยิ้ม ครูช านาญการพิเศษ  ท าหน้าที่ 

รองผู้อ านวยการฝ่ายวิชาการ  

2. นายชาลี วงศ์สอนธรรม หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน  

3. นางสาวจรินทร์ เลี้ยงสุข หัวหน้าแผนกวิชาคหกรรมศาสตร์  

4. นางสาวเพ็ญพร เสรีกุล ครูผู้สอน  

5. นายสานนท์ มะนาวหวาน ครูผู้สอน  

6. นายบุญญลิต ธราประไพ ผู้เชี่ยวชาญด้านอาชีพ  
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หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น 
สถานศึกษา : วิทยาลัยสารพัดช่างสี่พระยา              จังหวัด : กรุงเทพมหานคร 
ประเภทวิชา : คหกรรม    สาขาวิชา : คหกรรมศาสตร์ทั่วไป   กลุ่มวิชา/กลุ่มงาน เสริมสวย 

รหัสหลักสูตร  
 029 – 1403 – 1302          

ชื่อหลักสูตร : ซอยผม – ดัดผม 
ชื่อภาษาอังกฤษ :  

เวลา  75  ชั่วโมง 

 

สมรรถนะของหลักสูตร 

1. แสดงความรู้ ความเข้าใจในหลักการซอยผมและหลักการท างานของน้ ายาดัด 
2. เลือกใช้วัสดุ  อุปกรณ์ การซอยผม – ดัดผม 
3. มีทักษะการซอยทรงมาตรฐาน 
4. มีทักษะการดัดผมทรงมาตรฐาน 
5. มีทักษะการเซทผมด้วยการดราย 
6. มีทักษะการเซทผมด้วยการม้วนโรล 
7. มีลักษณะนิสัยที่ดี มีความรับผิดชอบในการปฏิบัติงาน 

ค าอธิบายของหลักสูตร 
              ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับการวิเคราะห์ลักษณะและสภาพเส้นผม การซอยผมทรงมาตรฐาน การพันแกนดัด
ผมทรงมาตรฐาน ขั้นตอนการดัดผม การเซทผมดัดด้วยการดรายและการม้วนโรล ค านวณต้นทุน และคิดค่าราคาบริการ 
น าความรู้ไปใช้ในชีวิตประจ าวัน และน าไปประกอบอาชีพ มีลักษณะนิสัยที่ดี มีความรับผิดชอบ มีความปลอดภัยในการ
ปฏิบัติงาน 
รายการสอนและฝึกปฏิบัติ 

หน่วยที่ ชื่อหน่วย – หัวข้อการฝึก 
เวลา 

(ชั่วโมง) 
1 อธิบายในหลักการซอยผมและหลักการท างานของน้ ายาดัด 2 
2 เลือกใช้วัสดุ – อุปกรณ์ การซอยผม – ดัดผม 1 
3 ปฏิบัติการซอยทรงมาตรฐาน 18 
4 ปฏิบัติการดัดผมทรงมาตรฐาน 24 
5 ปฏิบัติการเซทผมด้วยการดราย 12 
6 ปฏิบัติการเซทผมด้วยการม้วนโรล 15 
7 ค านวณต้นทุน ก าหนดราคาค่าบริการ การซอยผม – ดัดผม มีลักษณะนิสัยที่ดี และมี

ความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน น าความรู้ไปใช้ในชีวิตประจ าวัน และน าไปประกอบ
อาชีพ 

3 

 รวม 75 
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สื่อ เครื่องมือ วัสดุ อุปกรณ์ 
ที ่ รายการ 
1 เคาร์เตอร์พร้อมกระจก 
2 เก้าอ้ีไฮโดรลิค 
3 เก้าอ้ีช่างปรับระดับได้ 
4 กรรไกรซอยผม ความยาว 5 นิ้ว 
5 กรรไกรฟันปลา 
6 ปัตตาเลี่ยนไร้สาย 
7 ผ้าคลุมซอย 
8 เลเซอร์โคม 

เอกสารอ้างอิง/เอกสารประกอบการศึกษา/แหล่งเรียนรู้  
ที ่ รายการ 
1. ใบความรู้เกี่ยวกับเรื่องการซอยผม ดัดผม 
2. รูปภาพเกี่ยวกับการซอยผม ดัดผม 
3. VCD เกี่ยวกับการซอยผม ดัดผม 

แนวทางการประเมิน 

ที ่ รายการสมรรถนะท่ีประเมิน 
วิธีการ 

และเครื่องมือประเมิน 
คะแนน

เต็ม 
เกณฑ์การ

ผ่าน 
1. ตรวจสอบกระบวนการปฏิบัติงาน  แบบประเมินการปฏิบัติงาน 40 24 
2. ตรวจสอบผลงาน  แบบประเมินผลงาน 40 24 
3. พฤติกรรมลักษณะนิสัยในการปฏิบัติงาน แบบสังเกต 20 12 

รวม 100 60 
พื้นฐานความรู้และคุณสมบัติผู้เข้ารับการฝึกอบรม 
      1.  อ่านออกเขียนได้ 
      2.  ผู้สนใจหรือบุคคลทั่วไป      
คุณสมบัติของผู้สอน 
 

     1.  ต้องมีวุฒิการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลายขึ้นไป 
     2.  ต้องเปน็ผู้เชี่ยวชาญมีประสบการณ์ด้านเสริมสวยไม่น้อยกว่า 2 ปีขึ้นไป 
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คณะกรรมการพัฒนาหลักสูตร  

1. นางสุกัญญา แย้มยิ้ม ครูช านาญการพิเศษ  ท าหน้าที่ 

รองผู้อ านวยการฝ่ายวิชาการ  

2. นายชาลี วงศ์สอนธรรม หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน 
 

3. นางสาวจรินทร์ เลี้ยงสุข หัวหน้าแผนกวิชาคหกรรมศาสตร์ 
 

4. นางสุภาณี เฉลยวาเรศ ครูผู้สอน 
 

5. นายรุจอนันต์ ปรีชา ผู้เชี่ยวชาญด้านอาชีพ  
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หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น 
สถานศึกษา : วิทยาลัยสารพัดช่างสี่พระยา              จังหวัด : กรุงเทพมหานคร 
ประเภทวิชา : คหกรรม    สาขาวิชา : คหกรรมศาสตร์ทั่วไป   กลุ่มวิชา/กลุ่มงาน เสริมสวย 

รหัสหลักสูตร  
 029 – 1403 – 1303          

ชื่อหลักสูตร : ยืดผม 
ชื่อภาษาอังกฤษ :  

เวลา  75  ชั่วโมง 

 

สมรรถนะของหลักสูตร 

1. แสดงความรู้ หลักการท างานของน้ ายายืด และขั้นตอนการยืดผม 
2. มีทักษะการยืดผม 
3. มีลักษณะนิสัยที่ดี มีความรับผิดชอบในการปฏิบัติงาน 

ค าอธิบายของหลักสูตร 
              ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับการวิเคราะห์ลักษณะและสภาพเส้นผม เลือกใช้วัสดุ อุปกรณ์ในการยืด รีดผมด้วย
เครื่องรีดไฟฟ้า เทคนิควิธีการยืดผมดัด ผมหยิกธรรมชาติ ค านวณต้นทุน และคิดค่าราคาบริการ น าความรู้ไปใช้ใน
ชีวิตประจ าวัน และน าไปประกอบอาชีพ มีลักษณะนิสัยที่ดี มีความรับผิดชอบ มีความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน 
รายการสอนและฝึกปฏิบัติ 

หน่วยที่ ชื่อหน่วย – หัวข้อการฝึก 
เวลา 

(ชั่วโมง) 
1 อธิบายหลักการท างานของน้ ายายืด และข้ันตอนการยืดผม 3 
2 เลือกใช้วัสดุ – อุปกรณ์ การยืดผม 3 
3 ปฏิบัติการรีดผมด้วยเครื่องรีดไฟฟ้า 18 
4 ปฏิบัติการยืดผมประเภทผมดัดและผมหยิกธรรมชาติ 48 
5 ค านวณต้นทุน ก าหนดราคาค่าบริการ การซอยผม – ดัดผม มีลักษณะนิสัยที่ดี และมี

ความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน น าความรู้ไปใช้ในชีวิตประจ าวัน และน าไปประกอบ
อาชีพ 

3 

 รวม 75 
สื่อ เครื่องมือ วัสดุ อุปกรณ์ 

ที ่ รายการ 
1 โต๊ะกระจกพร้อมเก้าอ้ี 
2 เตียงนอนสระผมพร้อมอ่างสระ 
3 ไดร์เป่าผม 
4 เครื่องรีดผมชนิดแบนปรับระดับความร้อนได้ 
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เอกสารอ้างอิง/เอกสารประกอบการศึกษา/แหล่งเรียนรู้  
ที ่ รายการ 
1. ใบความรู้เกี่ยวกับเรื่องการยืดผม 
2. รูปภาพเกี่ยวกับการยืดผม 
3. VCD เกี่ยวกับการยืดผม 

แนวทางการประเมิน 

ที ่ รายการสมรรถนะท่ีประเมิน 
วิธีการ 

และเครื่องมือประเมิน 
คะแนน

เต็ม 
เกณฑ์การ

ผ่าน 
1. ตรวจสอบกระบวนการปฏิบัติงาน  แบบประเมินการปฏิบัติงาน 40 24 
2. ตรวจสอบผลงาน  แบบประเมินผลงาน 40 24 
3. พฤติกรรมลักษณะนิสัยในการปฏิบัติงาน แบบสังเกต 20 12 

รวม 100 60 
พื้นฐานความรู้และคุณสมบัติผู้เข้ารับการฝึกอบรม 
      1.  อ่านออกเขียนได้ 
      2.  ผู้สนใจหรือบุคคลทั่วไป      
คุณสมบัติของผู้สอน 
 

     1.  ต้องมีวุฒิการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลายขึ้นไป 
     2.  ต้องเปน็ผู้เชี่ยวชาญมีประสบการณ์ด้านเสริมสวยไม่น้อยกว่า 2 ปีขึ้นไป 

คณะกรรมการพัฒนาหลักสูตร 
 

 

1. นางสุกัญญา แย้มยิ้ม ครูช านาญการพิเศษ  ท าหน้าที่ 

รองผู้อ านวยการฝ่ายวิชาการ  

2. นายชาลี วงศ์สอนธรรม หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน 
 

3. นางสาวจรินทร์ เลี้ยงสุข หัวหน้าแผนกวิชาคหกรรมศาสตร์ 
 

4. นางสุภาณี เฉลยวาเรศ ครูผู้สอน 
 

5. นายรุจอนันต์ ปรีชา ผู้เชี่ยวชาญด้านอาชีพ  
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หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น 
สถานศึกษา : วิทยาลัยสารพัดช่างสี่พระยา              จังหวัด : กรุงเทพมหานคร 
ประเภทวิชา : คหกรรม    สาขาวิชา : คหกรรมศาสตร์ทั่วไป   กลุ่มวิชา/กลุ่มงาน เสริมสวย 

รหัสหลักสูตร  
 029 – 1403 – 1304          

ชื่อหลักสูตร : ซอยผม – ดัดผมฟรีสไตล์ 
ชื่อภาษาอังกฤษ :  

เวลา  75  ชั่วโมง 

 

สมรรถนะของหลักสูตร 

1. แสดงความรู้ ความเข้าใจในหลักการซอยผมและหลักการท างานของน้ ายาดัด 
2. เลือกใช้วัสดุ  อุปกรณ์ การซอยผม – ดัดผมฟรีสไตล์ 
3. มีทักษะการพันแกนดัดผมทรงฟรีสไตล์ 
4. มีทักษะการซอยผมทรงฟรีสไตล์ 
5. มีทักษะการเซทผมดัดด้วยการดราย 
6. มีทักษะการเซทผมดัดด้วยการม้วนโรล 
7. มีลักษณะนิสัยที่ดี มีความรับผิดชอบในการปฏิบัติงาน 

ค าอธิบายของหลักสูตร 
              ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับการวิเคราะห์ลักษณะและสภาพเส้นผม การท างานของน้ ายาดัด การซอยผม – ดัด
ผมฟรีสไตล์ การเซทผมดัดด้วยการดรายและการม้วนโรล มีความรู้และทักษะในการแก้ไข ค านวณต้นทุน และคิดค่า
ราคาบริการ น าความรู้ไปใช้ในชีวิตประจ าวัน และน าไปประกอบอาชีพ มีลักษณะนิสัยที่ดี มีความรับผิดชอบ  มีความ
ปลอดภัยในการปฏิบัติงาน 
รายการสอนและฝึกปฏิบัติ 

หน่วยที่ ชื่อหน่วย – หัวข้อการฝึก 
เวลา 

(ชั่วโมง) 
1 อธิบายในหลักการซอยผมและหลักการท างานของน้ ายาดัด 2 
2 เลือกใช้วัสดุ – อุปกรณ์ การซอยผม – ดัดผมฟรีสไตล์ 1 
3 ปฏิบัติการซอยผมแบบฟรีสไตล์ 24 
4 ปฏิบัติการดัดผมแบบฟรีสไตล์ 18 
5 ปฏิบัติการเซทผมด้วยการดราย 12 
6 ปฏิบัติการเซทผมด้วยการม้วนโรล 15 
7 ค านวณต้นทุน ก าหนดราคาค่าบริการ การซอยผม – ดัดผมฟรีสไตล์ มีลักษณะนิสัยที่ดี 

และมีความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน น าความรู้ไปใช้ในชีวิตประจ าวัน และน าไป
ประกอบอาชีพ 

3 

 รวม 75 
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สื่อ เครื่องมือ วัสดุ อุปกรณ์ 
ที ่ รายการ 
1 เคาร์เตอร์พร้อมกระจก 
2 เก้าอ้ีไฮโดรลิค 
3 เก้าอ้ีช่างปรับระดับได้ 
4 กรรไกรซอยผม ความยาว 5 นิ้ว 
5 กรรไกรฟันปลา 
6 ปัตตาเลี่ยนไร้สาย 
7 ผ้าคลุมซอย 
8 เลเซอร์โคม 

เอกสารอ้างอิง/เอกสารประกอบการศึกษา/แหล่งเรียนรู้  
ที ่ รายการ 
1. ใบความรู้เกี่ยวกับเรื่องการซอยผม ดัดผม 
2. รูปภาพเกี่ยวกับการซอยผม ดัดผม 
3. VCD เกี่ยวกับการซอยผม ดัดผม 

แนวทางการประเมิน 

ที ่ รายการสมรรถนะท่ีประเมิน 
วิธีการ 

และเครื่องมือประเมิน 
คะแนน

เต็ม 
เกณฑ์การ

ผ่าน 
1. ตรวจสอบกระบวนการปฏิบัติงาน  แบบประเมินการปฏิบัติงาน 40 24 
2. ตรวจสอบผลงาน  แบบประเมินผลงาน 40 24 
3. พฤติกรรมลักษณะนิสัยในการปฏิบัติงาน แบบสังเกต 20 12 

รวม 100 60 
พื้นฐานความรู้และคุณสมบัติผู้เข้ารับการฝึกอบรม 
      1.  อ่านออกเขียนได้ 
      2.  ผู้สนใจหรือบุคคลทั่วไป      
คุณสมบัติของผู้สอน 
 

     1.  ต้องมีวุฒิการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลายขึ้นไป 
     2.  ต้องเปน็ผู้เชี่ยวชาญมีประสบการณ์ด้านเสริมสวยไม่น้อยกว่า 2 ปีขึ้นไป 
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คณะกรรมการพัฒนาหลักสูตร  

1. นางสุกัญญา แย้มยิ้ม ครูช านาญการพิเศษ  ท าหน้าที่ 

รองผู้อ านวยการฝ่ายวิชาการ  

2. นายชาลี วงศ์สอนธรรม หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน 
 

3. นางสาวจรินทร์ เลี้ยงสุข หัวหน้าแผนกวิชาคหกรรมศาสตร์ 
 

4. นางสุภาณี เฉลยวาเรศ ครูผู้สอน 
 

5. นายรุจอนันต์ ปรีชา ผู้เชี่ยวชาญด้านอาชีพ  
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หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น 
 

สถานศึกษา : วิทยาลัยสารพัดช่างสี่พระยา                        จังหวัด :  กรุงเทพมหานคร 
ประเภทวิชา : คหกรรมศาสตร์ทั่วไป    สาขาวิชา : เสริมสวย   กลุ่มวิชา/กลุ่มงาน : เสริมสวย 

รหัสหลักสูตร 
029- 1403-1305 

ชื่อหลักสูตร : เกล้าผม – ถักเปีย 
ชื่อภาษาอังกฤษ : Put the hair up and Braid the hair 

เวลา  75  ชั่วโมง 

 

สมรรถนะของหลักสูตร 

     1.   แสดงความรู้เกี่ยวกับหลักการเกล้าผมและถักเปีย  
     2.   เลือก เตรียม ใช้และบ ารุงรักษาเครื่องมือและวัสดุอุปกรณ์ เกล้าผมและถักเปีย 
     3.   เกล้าผมตามรูปแบบ  
     4.   ถักเปียตามรูปแบบ 
     5.   ค านวณต้นทุนและราคาค่าบริการ 
     6.   วางแผนประกอบอาชีพเกล้าผม-ถักเปียเชิงธุรกิจ  
ค าอธิบายของหลักสูตร 
              ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับหลักการเกล้าผมและถักเปีย เครื่องมือและวัสดุอุปกรณ์ในการเกล้าผมถักเปีย การ
ค านวณต้นทุนและราคาค่าบริการ และการประกอบอาชีพเกล้าผมและถักเปียเชิงธุรกิจ 

รายการสอนและฝึกปฏิบัติ 

หน่ว
ยท่ี 

ชื่อหน่วย – หัวข้อการฝึก 
เวลา 

(ชั่วโมง) 
1. แสดงความรู้เกี่ยวกับหลักการการเกล้าผมและถักเปีย 9 

2. 
งานเลือก เตรียม ใช้และบ ารุงรักษาเครื่องมือและวัสดุอุปกรณ์ในการเกล้าผมและถักเปีย 
เกล้าผมตามรูปแบบต่างๆ ถักเปียตามรูปแบบต่างๆ 15 

3. 

งานอาชีพธุรกิจเกล้าผม-ถักเปีย  
- การคิดค านวณต้นทุนและราคาค่าบริการ  
- การวางแผนและด าเนินธุรกิจเกล้าผม-ถักเปีย 51 

   

 รวม 45 

รูปแบบ เทคนิคการจัดการศกึษา 

     1.  เรียนทฤษฎี  
     2.  ฝึกปฏิบัติในห้องปฏิบัติการ  
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สื่อ เครื่องมือ วัสดุ อุปกรณ์ 

ที ่ รายการ 

1. หัวหุ่นตุ๊กตา/พร้อมขาตั้ง  
2. ผลิตภัณฑ์ส าหรับเกล้าผม – ถักเปีย เช่น สเปรย์ มูส เยล ผงแป้ง 
3. กิ๊บด าปุ่ม กิ๊บเบา กิ๊บฝอย 
4 หวีหาง หวียี แปรงเซท 
5. วัสดุในการตกแต่งเกล้าผม ถักเปีย เช่นดอกไม้ ปิ่น 
6. โต๊ะตั้งหุ่นตุ๊กตา 
7. คอมพิวเตอร์ พร้อมเครื่องพิมพ์ 
8. ยางรัดผม 
9. ริบบิ้นผ้า 

เอกสารอ้างอิง/เอกสารประกอบการศึกษา/แหล่งเรียนรู้  

ที ่ รายการ 

1. เอกสารประกอบการฝึกอบรม 
- ต าราการเกล้าผม – ถักเปีย 
- ภาพการเกล้าผม – ถักเปียแบบต่าง ๆ 

2. แหล่งเรียนรู้  
- วีดีทัศน์การเกล้าผม – ถักเปีย 

  

แนวทางการประเมิน 

ที ่ รายการสมรรถนะท่ีประเมิน 
วิธีการ 

และเครื่องมือประเมิน 
คะแนนเต็ม 

เกณฑ์การ
ผ่าน 

1. ตรวจสอบกระบวนการปฏิบัติงาน  แบบประเมินการปฏิบัติงาน 40 24 
2. ตรวจสอบผลงาน  แบบประเมินผลงาน 40 24 
3. พฤติกรรมลักษณะนิสัยในการปฏิบัติงาน แบบสังเกต 20 12 

รวม 100 60 
พื้นฐานความรู้และคุณสมบัติผู้เข้ารับการฝึกอบรม 
1.   อ่านออกเขียนได้ 
2.  ผู้สนใจหรือบุคคลทั่วไป      
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คุณสมบัติของผู้สอน 
 

     1.  อายุไม่ต่ ากว่า  25  ปีบริบูรณ์ 
     2.  มีวุฒิบัตรผ่านการอบรมแต่งหน้า เกล้าผม – ถักเปีย อย่างน้อย 150  ชั่วโมง 

คณะกรรมการพัฒนาหลักสูตร 

 
 

1. นางสุกัญญา แย้มยิ้ม ครูช านาญการพิเศษ  ท าหน้าที่ 

รองผู้อ านวยการฝ่ายวิชาการ  

2. นายชาลี วงศ์สอนธรรม หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน  

3. นางสาวจรินทร์ เลี้ยงสุข หัวหน้าแผนกวิชาคหกรรมศาสตร์  

4. นางสาวเพ็ญพร เสรีกุล ครูผู้สอน  

5. นายสานนท์ มะนาวหวาน ครูผู้สอน  

6. นายบุญญลิต ธราประไพ ผู้เชี่ยวชาญด้านอาชีพ  
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หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น 
สถานศึกษา   วิทยาลัยสารพัดช่างสี่พระยา                                จังหวัด   กรุงเทพมหานคร 
ประเภทวิชา    คหกรรม       สาขาวิชา คหกรรมศาสตร์ทั่วไป        กลุ่มวิชางาน เสริมสวย 

รหัสหลักสูตร 
029 – 1403 – 1306 

ชื่อหลักสูตร เปลี่ยนสีผม 
(ชื่อภาษาอังกฤษ Change Color Hair 

เวลา 75 ชั่วโมง 

 

สมรรถนะของหลักสูตร 
1. แสดงความรู้เรื่องงานเปลี่ยนสีผม 
2. งานย้อมสีผม 
3. งานท าไฮไลท์ – โลว์ไลท์ 
4. ความประณีต ละเอียด รอบคอบ 
ค าอธิบายของหลักสูตรศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับ 

ศึกษาและปฏิบัติเรื่อง ความรู้เกี่ยวกับการเปลี่ยนสีผม การย้อมสีผม การท าไฮไลท์ – โลว์ไลท์ 
รายการสอนและฝึกปฏิบัติ 

หน่วยที ่ ชื่อหน่วย – หัวข้อการฝึก 
เวลา 

(ชั่วโมง) 
1. ความรู้เกี่ยวกับการเปลี่ยนสีผม 

1.1 โครงสร้างเส้นผม 
1.2 ทฤษฎีสีผม 
1.3 การเลือกใช้วัสดุ อุปกรณ์ และผลิตภัณฑ์ 

 

6 
12 
3 

2. การย้อมสีผม 
2.1  ย้อมปกปิดผมขาว 
2.2  ย้อมสีแฟชั่น  

 

9 
30 

3. การท าไฮไลท์ – โลว์ไลท์ 
3.1  แสดงความรู้เรื่องการท างานของผงฟอก + ไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์ 
3.2  งานแบ่งช่อผม 

 

3 
12 

 รวม 75 
 

รูปแบบ เทคนิคการจัดการศกึษา 
1. เรียนทฤษฎี 
2. ฝึกปฏิบัติในห้องปฏิบัติการ 
3. ฝึกให้บริการแก่ลูกค้าจริง 

 

 



 

สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ทั่วไป 

169 หลักสตูรวิชาชีพระยะสั้น วิทยาลยัสารพดัช่างสี่พระยา พุทธศักราช 2562 

 

สื่อ เครื่องมือ วัสดุ อุปกรณ์ 
ที ่ รายการ 
1.  สื่อทาง Social Media  
2. ใบความรู้ 
3. ใบงาน 
4. สื่อของจริง 

เอกสารอ้างอิง/เอกสารประกอบการศึกษา/แหล่งเรียนรู้  
ที ่ รายการ 
1. เอกสารประกอบการสอนของ อ.สุภาณี เฉลยวาเรศ เรื่องการเปลี่ยนสีผม จัดท า พ.ศ. 2560 
2. เอกสารออนไลน์ ความรู้เรื่องเส้นผม 
3. แผนกร่วมผลิตภัณฑ์สีผมโลแลน  

แนวทางการประเมิน 

ที ่ รายการสมรรถนะท่ีประเมิน 
วิธีการ 

และเครื่องมือประเมิน 
คะแนนเต็ม เกณฑ์การผ่าน 

1. ประเมินความรู้เกี่ยวกับการเปลี่ยนสีผม แบบทดสอบ/สัมภาษณ์ 20  
2. ประเมินความสามารถในงานย้อมสีผม แบบประเมินผลงาน 40  
3. ประเมินความสามารถในงานท าไฮไลท์ –  

โลว์ไลท์ 
แบบประเมินผลงาน 20  

4. ประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ แบบสังเกต 20  
รวม 100  

 

พื้นฐานความรู้และคุณสมบัติของนักศึกษา 
 

1. มีอายุไม่ต่ ากว่า 18 ปี 
2. วุฒิการศึกษาขั้นต่ า ม.3 
3. มีความสามารถ สระผม – ไดร์ผมได้ 
 

คุณสมบัติของผู้สอน 
 

1. มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู 
2. มีวุฒิบัตรผ่านการอบรมสีผม อย่างน้อย 150 ชั่วโมง 
3. ผ่านการปฏิบัติงานเปลี่ยนสีผมในสถานประกอบการ อย่างน้อย 300 ชั่วโมง 

 



 

สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ทั่วไป 

170 หลักสตูรวิชาชีพระยะสั้น วิทยาลยัสารพดัช่างสี่พระยา พุทธศักราช 2562 

 

คณะกรรมพัฒนาหลักสูตร 
 

 

1. นางสุกัญญา แย้มยิ้ม ครูช านาญการพิเศษ  ท าหน้าที่ 

รองผู้อ านวยการฝ่ายวิชาการ  

2. นายชาลี วงศ์สอนธรรม หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน 
 

3. นางสาวจรินทร์ เลี้ยงสุข หัวหน้าแผนกวิชาคหกรรมศาสตร์ 
 

4. นางสุภาณี เฉลยวาเรศ ครูผู้สอน 
 

5. นายรุจอนันต์ ปรีชา ผู้เชี่ยวชาญด้านอาชีพ  

 

 

 

 



 

สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ 

171 หลักสตูรวิชาชีพระยะสั้น วิทยาลยัสารพดัช่างสี่พระยา พุทธศักราช 2562 

 

หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น  
วิทยาลัยสารพัดช่างสีพ่ระยา พุทธศักราช 2562 

ประเภทวิชาคหกรรม  สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ 
ล าดับ รหัสหลักสูตร ชื่อหลักสูตร จ านวนชั่วโมง 

1 029 – 1402 – 4101 ไส้อั่ว 6 
2 029 – 1402 – 4102  ขนมไทย (ขนมอาลัวดอกกุหลาบ, ขนมทองเอกดอกกุหลาบ) 16 
3 029 – 1402 – 1201  แต่งหน้าเค้ก 60 
4 029 – 1402 – 4304 เครื่องดื่มกาแฟ 75 
5 029 – 1402 – 1501  ขนมอบ 1 150 

รวม  5  หลักสูตร 
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

. 
 
 
 
 
 



 

สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ 

172 หลักสตูรวิชาชีพระยะสั้น วิทยาลยัสารพดัช่างสี่พระยา พุทธศักราช 2562 

 

  หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น 
 

สถานศึกษา วิทยาลัยสารพัดช่างสี่พระยา                    จังหวัด กรุงเทพมหานคร 
ประเภทวิชา คหกรรม                                           สาขาวิชา อาหารและโภชนาการ   
กลุ่มวิชา/กลุ่มงาน งานถนอมอาหาร และแปรรูปอาหาร 

รหัสหลักสูตร 
029 – 1402 - 4101 

ชื่อหลักสูตร   ไส้อั่ว 
(ชื่อภาษาอังกฤษ)  

เวลา 6 ชั่วโมง 

สมรรถนะของหลักสูตร 
1. แสดงความรู้เกี่ยวกับหลักการท าไส้อั่ว การเลือกซื้อ เตรียม ใช้วัตถุดิบ เครื่องมืออุปกรณ์ เทคนิคการท าไส้อั่ว 

การเก็บรักษา การคิดค านวณต้นทุน และการก าหนดราคาจ าหน่าย 
2. ท าและเก็บไส้อ่ัวตามกระบวนการ 
3. คิดค านวณต้นทุนและก าหนดราคาจ าหน่ายตามหลักการ 

ค าอธิบายของหลักสูตร  
  ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับหลักการท าไส้อ่ัว การเลือกซื้อ เตรียม ใช้วัตถุดิบ เครื่องมืออุปกรณ์ เทคนิคการท าไส้อ่ัว   
การเก็บรักษา การคิดค านวณต้นทุน และการก าหนดราคาจ าหน่าย 
รายการสอนและฝึกปฏิบัติ 

หน่วยที่ ชื่อหน่วย-หัวข้อการฝึก เวลา (ช่ัวโมง) 
1 
 

 
2 
 
 
3 

หลักการท าไส้อั่ว 
1. ประวัติความเป็นมาและหลักการท าไส้อั่ว 
2. หลักการเก็บรักษาไส้อั่ว 

งานเลือก เตรียม ใช้วัตถุดิบ และเครื่องมืออุปกรณ์ในการท าไส้อั่ว 
1. การเลือก เตรียม ใช้วัตถุดิบในการท าไส้อั่ว 
2. การเลือก เตรียม ใช้อุปกรณ์ในการท าไส้อั่ว 

งานการท าไส้อั่ว 
1. การท าและเก็บรักษาไส้อั่ว 
2. การคิดค านวณต้นทุน และการก าหนดราคาจ าหน่าย 

1 
 
 
 
1 
 
 
4 

รวม 6 
รูปแบบ เทคนิคการจัดการศกึษา 

1. สาธิต 
2. อธิบาย 
3. ฝึกปฏิบัติ 

สื่อ เครื่องมือ วัสดุ อุปกรณ์ 
ที ่ รายการ 
1. อุปกรณ์ในการประกอบอาหาร 



 

สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ 

173 หลักสตูรวิชาชีพระยะสั้น วิทยาลยัสารพดัช่างสี่พระยา พุทธศักราช 2562 

 

2. 
3. 

ตู้อบลมร้อน 
เครื่องบรรจุภัณฑ์อาหาร 

เอกสารอ้างอิง/เอกสารประกอบการศึกษา/แหล่งเรียนรู้ 
ที ่ รายการ 
1. 
2. 
3. 

ใบความรู้ 
ใบงาน 
เอกสารช่วยสอน หนังสือ ต ารา 

แนวทางการประเมิน 
ที ่ รายการสมรรถนะท่ี

ประเมิน 
วิธีการ 

และเครื่องมือประเมิน 
คะแนนเต็ม เกณฑ์การผ่าน 

1. 
 

2. 
 
 
 

3. 
 

4. 

บอกประวัติความเป็นมา
และหลักการท าไส้อ่ัวได้ 
อธิบายหลักการเลือก เตรียม 
ใช้ วัตถุดิบ และเครื่องมือ
อุปกรณ์ในการท าไส้อ่ัวได้
อย่างถูกวิธีตามปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง 
อธิบายงานการท าและเก็บ
รักษาไส้อ่ัวได้อย่างถูกวิธี 
บอกการคิดค านวณต้นทุน
และการก าหนดราคา
จ าหน่ายได้ตามปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง 

แบบทดสอบ 
 

แบบสังเกต 
 
 
 

แบบประเมินการปฏิบัติงาน 

 

แบบทดสอบ 

10 
 

30 
 
 
 

50 
 

10 

50% 
 

50% 
 
 
 

50% 
 

50% 

รวม 100  
พื้นความรู้และคุณสมบัติของนักศึกษา 

1. บุคคลทั่วไปที่มีความสนใจด้านอาหารประเภทไส้อั่ว ไม่จ ากัดเพศ วัย และวุฒิการศึกษา มีความสามารถฟัง 
อ่าน เขียนภาษาไทย 

2. เป็นคนไทยที่มีบัตรประจ าตัวประชาชน ส าเนาทะเบียนบ้าน 
3. เป็นต่างด้านที่ขึ้นทะเบียนถูกต้องกับทางราชการ 
4. เป็นผู้มีร่างกายแข็งแรง ไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรง 

 

คุณสมบัติของผู้สอน 
1. ครูตามพรบ. ครู และบุคลากรทางการศึกษา 
2. ผู้ประกอบอาชีพที่มีความสามารถท าไส้อ่ัวและแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
3. ผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความสามารถตรงตามสมรรถนะของหลักสูตร 



 

สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ 

174 หลักสตูรวิชาชีพระยะสั้น วิทยาลยัสารพดัช่างสี่พระยา พุทธศักราช 2562 

 

คณะกรรมการพัฒนาหลักสูตร 
 

1. นางสุกญัญา แย้มยิ้ม ครูช านาญการพิเศษ  ท าหน้าที่ 

รองผู้อ านวยการฝ่ายวิชาการ  

2. นายชาลี วงศ์สอนธรรม หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน  

3. นางสาวทิพวรรณ ทนุ หัวหน้าแผนกวิชาอาหารและโภชนาการ  

4. นางมาลี ทองค า ครูผู้สอน  

5. นางสาววรรณวิสาข์ สีเทา ครูผู้สอน  

6. นางสาวจุฬาภา เจริญไกรศรี ผู้เชี่ยวชาญด้านอาชีพ  

7. นางณัชธาดา ตั้งพิทักษ์ไพบูลย์ ผู้แทนชุมชน  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ 

175 หลักสตูรวิชาชีพระยะสั้น วิทยาลยัสารพดัช่างสี่พระยา พุทธศักราช 2562 

 

  หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น 
 

สถานศึกษา วิทยาลัยสารพัดช่างสี่พระยา                    จังหวัด กรุงเทพมหานคร 
ประเภทวิชา คหกรรม   สาขาวิชา อาหารและโภชนาการ กลุ่มวิชา/กลุ่มงาน งานอาหารไทยและขนม

ไทย 
รหัสหลักสูตร 
029 – 1402 - 4102 

ชื่อหลักสูตร   ขนมไทย (ขนมอาลัวดอกกุหลาบ, ขนมทองเอกดอกกุหลาบ) 
(ชื่อภาษาอังกฤษ)  

เวลา 16 ชั่วโมง 

สมรรถนะของหลักสูตร 
1. แสดงความรู้เกี่ยวกับหลักการท าชนมอาลัวดอกกุหลาบ, ขนมทองเอกดอกกุหลาบ การเลือกซื้อ การเตรียม การใช้

วัตถุดิบ การใช้เครื่องมือและอุปกรณ์ เทคนิคการท าขนมอาลัวดอกกุหลาบ, ขนมทองเอกดอกกุหลาบ การเก็บ
รักษา การคิดค านวณต้นทุน และการก าหนดราคาจ าหน่าย 

2. ท าและเก็บ ขนมอาลัวดอกกุหลาบ และขนมทองเอกดอกกุหลาบ ตามกระบวนการ 
3. คิดค านวณต้นทุนและการก าหนดราคาจ าหน่ายตามหลักการ 

ค าอธิบายของหลักสูตร  
             ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับหลักการท าขนมอาลัวดอกกุหลาบ และ ขนมทองเอกดอกกุหลาบ การเลือกซื้อ         
การเตรียม การใช้วัตถุดิบ การใช้เครื่องมือและอุปกรณ์ เทคนิคการท าขนมอาลัวดอกกุหลาบ และขนมทองเอกดอกกุหลาบ   
การเก็บรักษา การคิดค านวณต้นทุน และการก าหนดราคาจ าหน่าย 
รายการสอนและฝึกปฏิบัติ 

หน่วยที่ ชื่อหน่วย-หัวข้อการฝึก เวลา (ชั่วโมง) 
1 
 

 
 
 
2 
  
 
 
 
 
3 
 

หลักการท าขนมอาลัวดอกกุหลาบ และขนมทองเอกดอกกุหลาบ 
1. ประวัติความเป็นมาและหลักการท าขนมอาลัวดอกกุหลาบ และขนมทองเอก

ดอกกุหลาบ 
2. หลักการเก็บรักษาขนมอาลัวดอกกุหลาบ    และขนมทองเอกดอกกุหลาบ 

งานเลือก เตรียม ใช้วัตถุดิบ และเครื่องมืออุปกรณ์ในการท าขนมอาลัวดอกกุหลาบ
และขนมทองเอกดอกกุหลาบ  

1. การเลือก เตรียม ใช้วัตถุดิบในการท าขนมอาลัวดอกกุหลาบ และขนม
ทองเอกดอกกุหลาบ 

2. การเลือก เตรียม ใช้เครื่องมือและอุปกรณ์ ในการท าขนมอาลัวดอกกุหลาบ 
และขนมทองเอกดอกกุหลาบ 

งานการท าขนมอาลัวดอกกุหลาบ และขนมทองเอกดอกกุหลาบ 
1. การท าและเก็บรักษาขนมอาลัวดอกกุหลาบ และขนมทองเอกดอกกุหลาบ 
2. การคิดค านวณต้นทุน และการก าหนดราคาจ าหน่าย 

 2 
 
 
 
 
2 

 
  
 
 
 

12 
  

รวม 16 
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รูปแบบ เทคนิคการจัดการศกึษา 
1. สาธิต 
2. อธิบาย 
3. ฝึกปฏิบัติ 

สื่อ เครื่องมือ วัสดุ อุปกรณ์ 
ที ่ รายการ 
1. 
2. 
3. 

อุปกรณ์ในการประกอบอาหาร 
ตู้อบลมร้อน 
เครื่องบรรจุภัณฑ์อาหาร 

เอกสารอ้างอิง/เอกสารประกอบการศึกษา/แหล่งเรียนรู้ 
ที ่ รายการ 
1. 
2. 
3. 

ใบความรู้ 
ใบงาน 
เอกสารช่วยสอน หนังสือ ต ารา 

แนวทางการประเมิน 
ที ่ รายการสมรรถนะท่ีประเมิน วิธีการ 

และเครื่องมือประเมิน 
คะแนนเต็ม 

100 
เกณฑ์การ

ผ่าน 
1. 
 

2. 
 
 

3. 
 

4. 
 
 

บอกประวัติความเป็นมาและหลักการท าขนมอาลัว
ดอกกุหลาบและขนมทองเอกดอกกุหลาบได้ 
อธิบายหลักการเลือก การเตรียม การใช้ วัตถุดิบ 
และเครื่องมืออุปกรณ์ในการท าขนมอาลัวดอก
กุหลาบ และขนมทองเอกดอกกุหลาบได้อย่างถูกวิธี 
อธิบายงานการท าและเก็บรักษาขนมอาลัวดอก
กุหลาบ และขนมทองเอกดอกกุหลาบได้อย่างถูกวิธี 
บอกการคิดค านวณต้นทุนและการก าหนดราคา
จ าหน่ายได้ 
 

แบบทดสอบ 
 

แบบสังเกต 
 

 
 

แบบประเมินการ
ปฏิบัติงาน 

แบบทดสอบ 

10 
 

30 
 

 
50 
 

10 

50% 
 

50% 
 
 

50% 
 

50% 

รวม 100  
พื้นความรู้และคุณสมบัติของนักศึกษา 

1. บุคคลทั่วไปที่มีความสนใจด้านอาหารประเภทไส้อั่ว ไม่จ ากัดเพศ วัย และวุฒิการศึกษา มีความสามารถฟัง อ่าน 
เขียนภาษาไทย 

2. เป็นคนไทยที่มีบัตรประจ าตัวประชาชน ส าเนาทะเบียนบ้าน 
3. เป็นต่างด้าวที่ข้ึนทะเบียนถูกต้องกับทางราชการ 
4. เป็นผู้มีร่างกายแข็งแรง ไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรง 
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คุณสมบัติของผู้สอน 
1. ครูตามพรบ. ครู และบุคลากรทางการศึกษา 
2. ผู้ประกอบอาชีพที่มีความสามารถท าขนมอาลัวดอกกุหลาบ และขนมทองเอกดอกกุหลาบแนวทางปรัชญา

เศรษฐกิจพอเพียง 
3. ผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความสามารถตรงตามสมรรถนะของหลักสูตร 

 
คณะกรรมการพัฒนาหลักสูตร 
 

1. นางสุกญัญา แย้มยิ้ม ครูช านาญการพิเศษ  ท าหน้าที่ 
รองผู้อ านวยการฝ่ายวิชาการ 

 

2. นายชาลี วงศ์สอนธรรม หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน 
 

3. นางสาวทิพวรรณ ทน ุ หัวหน้าแผนกวิชาอาหารและโภชนาการ 
 

4. นางมาลี ทองค า ครูผู้สอน 
 

5. นางสาววรรณวิสาข์ สีเทา ครูผู้สอน 
 

6. นางวาสนา                 เล็กขวัญ ผู้เชี่ยวชาญด้านอาชีพ 
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  หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น 
 

สถานศึกษา วิทยาลัยสารพัดช่างสี่พระยา                       จังหวัด กรุงเทพมหานคร 
ประเภทวิชา คหกรรม     สาขาวิชา อาหารและโภชนาการ  กลุ่มวิชา/กลุ่มงาน งานขนมอบ 

รหัสหลักสูตร 
029 – 1402 - 1201 

ชื่อหลักสูตร   แต่งหน้าเค้ก 
(ชื่อภาษาอังกฤษ)  CAKE DECORATION เวลา 60 ชั่วโมง 

สมรรถนะของหลักสูตร 
1. แสดงความรู้เกี่ยวกับหลักการแต่งหน้าเค้ก การเลือกซ้ือ การเตรียม การใช้วัตถุดิบ การใช้เครื่องมือและ

อุปกรณ์ หลักการออกแบลวดลาย เทคนิคการแต่งหน้าเค้ก การเก็บรักษา การคิดค านวณต้นทุน การก าหนด
ราคาจ าหน่าย และการเลือกใช้บรรจุภัณฑ์ 

2. แต้งหน้าเค้ก เก็บรักษาเค้ก และเลือกใช้บรรจุภัณฑ์เค้กท่ีแต่งหน้าเค้กตามกระบวนการ 
3. คิดค านวณต้นทุนและการก าหนดราคาจ าหน่ายตามหลักการ 

 
ค าอธิบายของหลักสูตร  
             ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับหลักการแต่งหน้าเค้ก การเลือกซื้อ การเตรียม การใช้วัตถุดิบ การใช้เครื่องมือและ
อุปกรณ์ หลักการออกแบบลวดลาย เทคนิคการแต่งหน้าเค้ก   การเก็บรักษา การคิดค านวณต้นทุน การก าหนดราคา
จ าหน่าย  และการเลือกใช้บรรจุภัณฑ์เค้กที่แต่งหน้า 
 

หน่วยที่ ชื่อหน่วย-หัวข้อการฝึก เวลา (ชั่วโมง) 
1 
 

 
 

2 
  
 
3 
 
 
 
 
 

หลักการแต่งหน้าเค้ก 
1. หลักการออกแบบลวดลายแต่งหน้าเค้ก 
2. หลักการแต่งหน้าเค้ก 
3. หลักการเก็บรักษา และเลือกใช้บรรจุภัณฑ์เค้กที่แต่งหน้า 

งานเลือก เตรียม ใช้วัตถุดิบ และเครื่องมืออุปกรณ์ในการแต่งหน้าเค้ก 
1. การเลือก เตรียม ใช้วัตถุดิบในการแต่งหน้าเค้ก 
2. การเลือก เตรียม ใช้เครื่องมือ อุปกรณ์ในการแต่งหน้าเค้ก 

งานการแต่งหน้าเค้ก 
1. การแต่งหน้าเค้กด้วยครีม 
2. การแต่งหน้าเค้กด้วยแยม 
3. การแต่งหน้าเค้กด้วยชอคโกแลต 
4. การแต่งหน้าเค้กด้วยวัสดุอื่นๆ 
5. การเก็บรักษา และบรรจุภัณฑ์เค้กที่แต่งหน้า 
6. การคิดค านวณต้นทุน และการก าหนดราคาจ าหน่าย 

 3 
 
 
 
3 

 
  

54 
12 
 6 
12 
18 
 3 
 3 

รวม 60 
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รูปแบบ เทคนิคการจัดการศกึษา 
1. สาธิต 
2. อธิบาย 
3. ฝึกปฏิบัติ 

สื่อ เครื่องมือ วัสดุ อุปกรณ์ 
ที ่ รายการ 
1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 

อุปกรณ์ในการแต่งหน้าเค้ก                     7. ชั้นวางของสแตนเลส 
เครื่องผสมอาหาร 10 ลิตร                      8. ตู้สแตนเลสเก็บวัสดุฝึก 
ตู้แช่ขนาด 18 คิว                                9. อุปกรณ์การชั่ง ตวง วัด 
เตาหุงต้มแก๊ส                                    10.  เตาอบ                                                                                                                                                              
โต๊ะปฎิบัติงานสแตนเลส                        11.  อุปกรณ์ส าหรับการตีครีม                                                                        
อ่างน้ าสแตนเลส                                  12.อุปกรณ์ในการแต่งหน้าเค้ก 

เอกสารอ้างอิง/เอกสารประกอบการศึกษา/แหล่งเรียนรู้ 
ที ่ รายการ 
1. 
. 
 
 
 

2. 

เอกสารประกอบการฝึกอบรม 
- ส านักพิมพ์แม่บ้าน เค้กและการแต่งหน้าเค้ก 
- ส านักพิมพ์แสงแดด คัพเค้กและชีสเค้ก 
- ซีเอ็ด เบเกอรี่พ้ืนฐานเบื้องต้น 
- รศ.จริยา  เดชกุญชร เบเกอรี่สร้างอาชีพ 

 แหล่งเรียนรู้ 
- ห้องปฏิบัติการขนมอบ 
- สถานประกอบการด้านขนมอบและเบเกอรี่ 

การวัดและประเมินผล 
ที ่ แนวทางการประเมิน เครื่องมือประเมิน คะแนนเต็ม 

100 
เกณฑ์การผ่าน 

1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
 

 

สอบถามความรู้ก่อนและหลังการฝึกอบรม 
ตรวจสอบกระบวนการการปฏิบัติงาน 
ตรวจสอบผลงาน 
พฤติกรรมลักษณะนิสัยในการปฏิบัติงาน 
ระยะเวลาการเข้าร่วมฝึกอบรม ไม่น้อย
กว่าร้อยละ 80 ของเวลาฝึกอบรมตาม
หลักสูตร 

แบบสัมภาษณ์ 
แบบประเมินการปฏิบัติงาน 

แบบประเมินผลงาน 

แบบสังเกต 
แบบบันทึกการเข้ารับการฝีก 

อบรม 

10 
40 
30 
20 
 

 

50% 
50% 
50% 
50% 

 
 

รวม 100  
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พื้นความรู้และคุณสมบัติของนักศึกษา 
1. บุคคลทั่วไปที่มีความสนใจด้านอาหารประเภทไส้อั่ว ไม่จ ากัดเพศ วัย และวุฒิการศึกษา มีความสามารถฟัง 

อ่าน เขียนภาษาไทย 
2. เป็นคนไทยที่มีบัตรประจ าตัวประชาชน ส าเนาทะเบียนบ้าน 
3. เป็นต่างด้าวที่ข้ึนทะเบียนถูกต้องกับทางราชการ 
4. เป็นผู้มีร่างกายแข็งแรง ไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรง 

 
คุณสมบัติของผู้สอน 

1. ครูตามพรบ. ครู และบุคลากรทางการศึกษา 
2. ผู้ประกอบอาชีพที่มีความสามารถท าขนมอาลัวดอกกุหลาบ และขนมทองเอกดอกกุหลาบได้สวยงาม 
3. ผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความสามารถตรงตามสมรรถนะของหลักสูตร 

 
คณะกรรมการพัฒนาหลักสูตร 
 

1. นางสุกัญญา แย้มยิ้ม ครูช านาญการพิเศษ  ท าหน้าที่ 

รองผู้อ านวยการฝ่ายวิชาการ  

2. นายชาลี วงศ์สอนธรรม หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน  

3. นางสาวทิพวรรณ ทนุ หัวหน้าแผนกวิชาอาหารและโภชนาการ  

4. นางมาลี                   ทองค า                 ครูผู้สอน  

5. นางสาววรรณวิสาข์ สีเทา ครผูู้สอน  

6. นางวาสนา                 เล็กขวัญ ผู้เชี่ยวชาญด้านอาชีพ  

7. นายจักรกฤษณ์            ทองค า                  ผู้เชี่ยวชาญด้านอาชีพ  
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หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น 
สถานศึกษา   วิทยาลัยสารพัดช่างสี่พระยา                   จังหวัด   กรุงเทพมหานคร 
ประเภทวิชาคหกรรม   สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ   กลุ่มวิชางานถนอมอาหารและแปรรูป 

รหัสหลักสูตร 
029 – 1402 – 4304  

ชื่อหลักสูตร เครื่องดื่มกาแฟ 
(ชื่อภาษาอังกฤษ) Coffee 

เวลา 75 ชั่วโมง 

 

สมรรถนะของหลักสูตร 
1. แสดงความรู้เกี่ยวกับการท าเครื่องดื่มกาแฟ ความหมายวัตถุดิบ การค านวณการก าหนดราคา 
2. มีทักษะในการท าเครื่องดื่มกาแฟแต่ละชนิดตามใบงาน 
3. มีกิจนิสัยที่ดี และมีความรับผิดชอบในการปฏิบัติงานด้วยความปลอดภัย 
ค าอธิบายของหลักสูตรศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับ 

ศึกษาและปฏิบัติการท าเครื่องดื่มกาแฟชนิดต่าง ๆ ความหมาย วัตถุดิบ เครื่องมือ อุปกรณ์ หลักการและ
เทคนิค การค านวณต้นทุน และก าหนดราคาขาย มีกิจนิสัยที่ดี และมีความรับผิดชอบในการปฏิบัติงานด้วยความ
ปลอดภัย 
รายการสอนและฝึกปฏิบัติ 

หน่วยที ่ ชื่อหน่วย – หัวข้อการฝึก 
เวลา 

(ชั่วโมง) 
1. บอกความหมายของเครื่องดื่มกาแฟ 3 
2. อธิบายกาแฟและเม็ดกาแฟแต่ละชนิดได้ 3 
3. บอกเครื่องมือ และวัตถุดิบ (ที่เป็นส่วนผสม) ในการท าเครื่องดื่ม 6 
4. อธิบายการใช้งานของ เครื่องมือ และวัตถุดิบ (ที่เป็นส่วนผสม) 6 
5. อธิบายหลักการและเทคนิคในการท าเครื่องดื่มกาแฟ 3 
6. ค านวณต้นทุน และ ก าหนดราคาจ าหน่าย 3 
7. ปฏิบัติการท าเครื่องดื่มกาแฟ ตามใบงาน 51 

 รวม 75 
 

รูปแบบ เทคนิคการจัดการศกึษา 
1. สาธิต 
2. ปฏิบัติ 

 
สื่อ เครื่องมือ วัสดุ อุปกรณ์ 

ที ่ รายการ 
1. เครื่องบดกาแฟ 
2. เครื่องท ากาแฟ 
3. อุปกรณ์ ชั่ง ตวง วัด 
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เอกสารอ้างอิง/เอกสารประกอบการศึกษา/แหล่งเรียนรู้  

ที ่ รายการ 

1. 
2. 

เว็บไซต์ 
ร้านกาแฟและเจ้าของร้าน ผู้มีประสบการณ์ 

แนวทางการประเมิน 

ที ่ รายการสมรรถนะท่ีประเมิน 
วิธีการ 

และเครื่องมือประเมิน 
คะแนนเต็ม เกณฑ์การผ่าน 

1. สอบก่อนเรียน ข้อสอบ 20 65% 
2. สอบหลังเรียน ข้อสอบ 20 65% 

3. สอบปฏิบัติงาน เก็บคะแนนตามหน้างาน 60 65% 

รวม 100  
 

พื้นฐานความรู้และคุณสมบัติของนักศึกษา 
 

1. บุคคลทั่วไป ที่มีความสนใจในงานกาแฟ 
 

คุณสมบัติของผู้สอน 
 

1. มีความรู้ด้านงานกาแฟ ประสบการณ์ไม่ต่ าว่า 3 ปี 
2. ปริญญาตรี คหกรรมศาสตร์ หรือแผนกที่เกี่ยวข้อง 

 

คณะกรรมการพัฒนาหลักสูตร 
 

1. นางสุกญัญา แย้มยิ้ม ครูช านาญการพิเศษ  ท าหน้าที ่

รองผู้อ านวยการฝ่ายวิชาการ  

2. นายชาลี วงศ์สอนธรรม หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน  

3. นางสาวทิพวรรณ ทน ุ หัวหน้าแผนกวิชาอาหารและโภชนาการ  

4. นางมาลี ทองค า ครูผู้สอน  

5. นางสาววรรณวิสาข์ สีเทา ครูผู้สอน  

6. นางสาวจุฬาภา เจริญไกรศรี ผู้เชี่ยวชาญด้านอาชีพ  

7. นางณัชธาดา ตั้งพิทักษ์ไพบูลย์ ผู้แทนชุมชน  
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หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น 
สถานศึกษา วิทยาลัยสารพัดช่างสี่พระยา                                   จังหวัด กรุงเทพมหานคร 
ประเภทวิชา คหกรรม    สาขาวิชา อาหารและโภชนาการ              กลุ่มวิชา/กลุ่มงาน ขนมอบ 

รหัสหลักสูตร 
029 – 1402 – 1501 

ชื่อหลักสูตร  ขนมอบ 1 
(ชื่อภาษาอังกฤษ)  Bakery1 

เวลา  150  ชั่วโมง 

 

สมรรถนะของหลักสูตร 
 

     1.  แสดงความรู้ในการเลือกซ้ือ เลือกใช้วัตถุดิบ และอุปกรณ์ในการท าขนมอบ 
     2.  แสดงความรู้เกี่ยวกับสุขอนามัยในการท าขนมอบ 
     3.  ปฏิบัติขนมอบ 1  ได้อย่างน้อย 7 ชนิด 
     4.  จัดธุรกิจขนมอบได้  
     5.  น าไปใช้ในชีวิตประจ าวันและประกอบอาชีพได้ 
ค าอธิบายของหลักสูตรศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับ 
 

         ศึกษาความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับขนมอบ หลักการและเทคนิคในการท าขนมอบประเภทโดนัท โดนัทแฟนซี ขนมปัง 
ขนมปังการ์ตูน เดนนิสเพสตรี้ พาย พัฟเพสตรี้ ขนมเปี๊ยะ  ขนมเปี๊ยะแฟนซี มาการอง และขนมอบทั่วไป การจัดธุรกิจ    
ขนมอบเพื่อประกอบอาชีพ    
         ปฏิบัติ  โดนัท โดนัทแฟนซี ขนมปัง ขนมปังการ์ตูน เดนนิสเพสตรี้ พาย  พัฟเพสตรี้  ขนมเปี๊ยะ  ขนมเปี๊ยะแฟนซี 
มาการอง และขนมอบทั่วไป  

รายการสอนและฝึกปฏิบัติ 

หน่วยที่ ชื่อหน่วย – หัวข้อการฝึก 
เวลา 

(ชั่วโมง) 
1. ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับขนมอบ 1 5 
2. เทคนิคและวิธีการท าขนมอบ 1 5 
3. การจัดธุรกิจขนมอบ 1 5 
4. ปฏิบัติขนมอบ 1 ชนิดต่างๆ  135 

 รวม 150 

รูปแบบ เทคนิคการจัดการศกึษา 
ทฤษฎี 

1. ประเมินผลก่อนเรียน 
2. บรรยาย  ถาม  ตอบ 
3. กิจกรรมระหว่างเรียน 
4. ประเมินผลหลังเรียน 

ปฏิบัติ 
1. เตรียมวัตถุดิบ และอุปกรณ์ 
2. ครูสาธิต 
3. ปฏิบัติงานตามข้ันตอน 
4. ประเมินผลงาน 
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สื่อ เครื่องมือ วัสดุ อุปกรณ์ 

ที ่ รายการ 

1. เครื่องมือ อุปกรณ์ต่างๆ  

2. บทน าเสนอด้วยคอมพิวเตอร์ 

3. ของจริง 

เอกสารอ้างอิง/เอกสารประกอบการศึกษา/แหล่งเรียนรู้  

ที ่ รายการ 

1. เอกสาร ต ารา 

2. แผนการจัดการเรียนรู้  ใบความรู้ ใบปฏิบัติงาน สื่อต่างๆ ของจริง 

3. แหล่งเรียนรู้ ห้องปฏิบัติอาหาร เว็บไซต์อาหาร ยูทูบ ฯลฯ 

  

แนวทางการประเมิน 

ที ่ รายการสมรรถนะท่ีประเมิน 
วิธีการ 

และเครื่องมือประเมิน 
คะแนนเต็ม เกณฑ์การผ่าน 

1.  

แสดงความรู้ในการเลือกซ้ือ เลือกใช้วัตถุดิบ และ

อุปกรณ์ในการท าขนมอบ 

แบบประเมินหลังเรียน 10 65% 

2. แสดงความรู้เกี่ยวกับสุขอนามัยในการท าขนมอบ แบบประเมินหลังเรียน 5 65% 

3. ปฏิบัติขนมอบ 1  ได้อย่างน้อย 7 ชนิด แบบประเมินหลังเรียน 70 65% 

4. จัดธุรกิจขนมอบได้ แบบประเมินหลังเรียน 10 65% 

5. น าไปใช้ในชีวิตประจ าวันและประกอบอาชีพได้ ซักถาม สังเกต 5 65% 

รวม 100   65 % 
 

พื้นฐานความรู้และคุณสมบัติของนักศึกษา 
1.  มีพ้ืนฐานความรู้ไม่ต่ ากว่าระดับประถมศึกษาปีที่ 6. 
2.  อ่านออก เขียนได้ มีความสนใจในการท าขนมอบ 

 

คุณสมบัติของผู้สอน 
 

1.  ครูตามพระราชบัญญัติครูและบุคลากรทางการศึกษา 
2. ประกอบอาชีพที่มีความเชี่ยวชาญทางสาขาอาหารและโภชนาการ 
3. ผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความสามารถตรงตามสมรรถนะของหลักสูตร 
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คณะกรรมการพัฒนาหลักสูตร 

  

1. นางสุกญัญา แย้มยิ้ม ครูช านาญการพิเศษ  ท าหน้าที่ 

รองผู้อ านวยการฝ่ายวิชาการ  

2. นายชาลี วงศ์สอนธรรม หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน 
 

3. นางสาวทิพวรรณ ทนุ หัวหน้าแผนกวิชาอาหารและโภชนาการ 
 

4. นางมาลี ทองค า ครูผู้สอน  

5. นางสาววรรณวิสาข์ สีเทา ครูผู้สอน 
 

6. นางวาสนา เล็กขวัญ ผู้เชี่ยวชาญด้านอาชีพ 
 

7. นางโฉมทัศนีย์ ดวงทวี ผู้เชี่ยวชาญด้านอาชีพ 
 

8. นางณัชธาดา ตั้งพิทักษ์ไพบูลย์ ผู้แทนชุมชน 
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