ข้อมูลหลักสูตร

หลักสูตรและโปรแกรมการเรียน
ประจําปการศึกษา 2556
หลักสูตรการเรียนการสอน
จัดการศึกษาตามหลักสูตรวิชาชีพของกรมอาชีวศึกษา โดยเปดสอนในสาขาวิชาชางอุตสาหกรรม
และบริหารธุรกิจ ซึ่งแบงออกเปน 2 ระดับ คือ
1. ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พ.ศ. 2545
2. ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พ.ศ. 2546
3. ระดับปริญญาตรี ตามหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต พ.ศ. 2556
สาขาวิชาที่เปดสอน
1. หลักสูตร ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) พุทธศักราช2545 (ปรับปรุง 2546)
ประเภทวิชาอุตสาหกรรม
1. สาขาวิชาเครื่องกล
1.1 สาขางานยานยนต
1.2 สาขางานยานยนต (DVT)
2. สาขาวิชาเครื่องมือกลและซอมบํารุง
2.1 สาขางานเครื่องมือกล
2.2 สาขางานเครื่องมือกล(DVT)
2.3 สาขางานแมพิมพโลหะ
3. สาขาวิชาโลหะการ
3.1 สาขางานเชื่อมโลหะ
3.2 สาขางานเชื่อมโลหะ (DVT)
4. สาขาวิชาไฟฟาอิเล็กทรอนิกส
4.1 สาขางานไฟฟากําลัง
4.2 สาขางานอิเล็กทรอนิกส
5. สาขาวิชากอสราง
5.1 สาขางานกอสราง
5.2 สาขางานสถาปตยกรรม
ประเภทพาณิชยกรรม
1. สาขาวิชาพณิชยกรรม
1.1 สาขางานคอมพิวเตอรธุรกิจ
2.หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) พุทธศักราช 2546
1. สาขาวิชาเครื่องกล
1.1 สาขางานเทคนิคยานยนต (ปวช.)
1.2 สาขางานเทคนิคยานยนต (DVT)
2. สาขาวิชาเทคนิคการผลิต
2.1 สาขางานเครื่องมือกล (ปวช.)
2.2 สาขางานเครื่องมือกล (ม.6)

2.3 สาขางานแมพิมพโลหะ (ปวช.)
3. สาขาวิชาเชื่อมโลหะ
3.1 สาขางานเทคนิคการเชื่อมโลหะ (ปวช.)
3.2 สาขางานเทคนิคการเชื่อมโลหะ (DVT)
4. สาขาวิชาไฟฟากําลัง
4.1 สาขางานเครื่องกลไฟฟา (ปวช.)
4.2 สาขางานเครื่องกลไฟฟา (ม.6)
4.3 สาขางานเครื่องกลไฟฟา (DVT)
5. สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส
5.1 สาขางานโทรคมนาคม (ปวช.)
5.2 สาขางานเทคนิคคอมพิวเตอร (ปวช.)
5.3 สาขางานเทคนิคคอมพิวเตอร (ม.6)
5.4 สาขางานอิเล็กทรอนิกสอุตสาหกรรม (ม.6)
6. สาขาวิชากอสราง
6.1 สาขางานโยธา (ปวช.)
6.2 สาขางานโยธา (ม.6)
7. สาขาวิชาเทคนิคสถาปตยกรรม
7.1 สาขาวิชาเทคนิคสถาปตยกรรม (ม.6)
8. สาขาวิชาเทคนิคอุตสาหกรรม
8.1 สาขางานติดตั้งและบํารุงรักษา (ม.6)
ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ
1. สาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ
1.1 สาขางานการพัฒนาเว็บเพ็จ (ม.6)
3.ตามหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต พ.ศ. 2556
1.สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟา (หลักสูตรใหม พ.ศ. 2556)
1.1 สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟา (ตอเนื่อง)

ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ
วาดวยการจัดการศึกษาตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช 2546
พ.ศ. 2547
โดยที่กระทรวงศึกษาธิการมีคําสั่งใหใชหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช 2546 แลวจึง
สมควรออกระเบียบวาดวยการจัดการศึกษาใหสอดคลองกัน
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 8 แหงพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.
2546 กระทรวงศึกษาธิการจึงวางระเบียบไว ดังตอไปนี้

ข อ 1. ระเบี ย บนี้ เ รี ย กว า “ระเบี ย บกระทรวงศึ ก ษาธิ ก ารว า ด ว ยการจั ด การศึ ก ษาตามหลั ก สู ต ร
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช 2546 พ.ศ. 2547”
ขอ 2. ระเบียบนี้ใหใชบังคับตั้งแตปการศึกษา 2546 เปนตนไป
ขอ 3. ตั้งแตวันที่ใชระเบียบนี้ ใหยกเลิก บรรดาระเบียบ ขอบังคับ หรือคําสั่งอื่นใดในสวนที่กําหนดไวแลว
ในระเบียบนี้ หรือซึ่งขัดหรือแยงกับระเบียบนี้ และใหใชระเบียบนี้แทน
ขอ 4. ให ใชระเบี ยบนี้ บั งคั บ แก สถานศึกษาที่ จัดการศึกษา ตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้น สูง
พุทธศักราช 2546
ขอ 5. ในระเบียบนี้
“ประกาศนี ย บั ต รวิ ช าชี พ ชั้ น สู ง ” เรี ย กชื่ อ ย อ ว า “ปวส.” หมายความว า การศึ ก ษาตามหลั ก สู ต ร
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง หลังจากหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ หรือมัธยมศึกษาตอนปลาย
“ผูเขาเรียน” หมายความวา ผูมาสมัครเขาเรียนในสถานศึกษา หรือสมัครฝกอาชีพกับสถานประกอบการที่
ยังไมไดขึ้นทะเบียนเปนนักศึกษา
“นักศึกษา” หมายความวา ผูที่ไดขึ้น ทะเบี ยนเปน นักศึกษา ตามหลักสูตรประกาศนียบั ตรวิชาชีพชั้น สูง
สํ า หรั บ ผู เรี ย นอาชี ว ศึ ก ษาระบบทวิ ภ าคี ต อ งขึ้ น ทะเบี ย นเป น นั ก ศึ ก ษาและทํ า สั ญ ญาการฝ ก อาชี พ กั บ สถาน
ประกอบการ
“ภาคเรียน" หมายความวา ภาคเรียนปกติ มี 2 ภาคเรียนตอปการศึกษา
“ภาคเรียนฤดูรอน” หมายความวา ชวงเวลาที่จัดใหเรียน หรือฝกปฏิบัติ ในระหวางภาคฤดูรอน
ตามระเบี ย บกระทรวงศึ ก ษาธิ ก ารว าด ว ยการเป ด ภาคเรี ย นฤดู ร อ นในสถานศึ ก ษาของกระทรวงศึ ก ษาธิ ก าร
และในชวงปดภาคเรียนกลางปโดยอนุโลม
“ผูปกครอง” หมายความวา บิดา มารดา และบุคคลอื่นที่ทําหนาที่ปกครองดูแลและใหความอุปการะแก
นักศึ กษา และให คํารับ รองแกส ถานศึ กษา และหรือ สถานประกอบการวาจะปกครอง ดูแลความประพฤติของ
นักศึกษาในระหวางที่เรียนอยูในสถานศึกษาและฝกอาชีพในสถานประกอบการ
“สถานศึ กษา” หมายความวา สถานศึก ษาที่ จัดการศึกษาตามหลักสูต รประกาศนี ย บั ตรวิช าชีพ ชั้ น สู ง
กระทรวงศึกษาธิการ
“หัวหนาสถานศึกษา” หมายความวา ครูใหญ อาจารยใหญ หรือ ผูอํานวยการสถานศึกษา
“หนวยงานตนสังกัด” หมายความวา หนวยงานที่มีสถานศึกษาที่จัดการศึกษาตามหลักสูตรประกาศนียบัตร
วิชาชีพชั้นสูงอยูในสังกัด หรือในความควบคุมดูแล
“อาชี ว ศึ กษาระบบทวิภ าคี ” หมายความวา การจัดอาชีว ศึก ษาและฝ กอบรมวิช าชีพ โดยความรว มมื อ
ระหวางสถานศึกษาและสถานประกอบการ กําหนดใหมีการเรียนภาคทฤษฎี หรือภาคปฏิบั ติพ้ืน ฐานบางสวนที่
สถานศึกษา และฝกอบรมวิชาชีพในสถานประกอบการ
“สถานประกอบการ” หมายความวา สถานประกอบการ สถานประกอบอาชีพอิสระและแหลงวิทยาการที่
เขารวมโครงการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีกับสถานศึกษา
“ผูควบคุมการฝก” หมายความวา ผูที่สถานประกอบการมอบหมายใหทําหนาที่ประสานงานกับสถานศึกษา
ในการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี และรับผิดชอบดูแลการฝกอาชีพของนักศึกษาในสถานประกอบการ
“ครูฝก” หมายความวา ผูทําหนาที่ สอน ฝก อบรมในสถานประกอบการ
“การฝกอาชีพ” หมายความวา การเรียนหรือฝกปฏิบัตใิ นสถานประกอบการ
“การเรียนการสอนอาชีวศึกษาผานระบบเครือขาย” หมายความวา การเรียนการสอนอาชีวศึกษาดวยการ
จั ด การและบริห ารสื่ อการเรีย นรู อย า งเป น ระบบ โดยใช เทคโนโลยี ส ารสนเทศในการถ ายทอด สนั บ สนุ น หรือ

ปฏิสัมพันธผานระบบเครือขายคอมพิวเตอร และนักศึกษาสามารถใชทรัพยากรการเรียนรูตาง ๆ ไดสะดวก รวดเร็ว
ไมจํากัดเวลา สถานที่ หรือ ความจํากัดของตัวผูเรียน
ขอ 6. ให เลขาธิการคณะกรรมการการอาชี วศึกษา รักษาการใหเปนไปตามระเบียบนี้และใหมีอํานาจตี
ความและวินิจฉัยปญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติตามระเบียบนี้
หมวด 1
สภาพนักศึกษา
สวนที่ 1
พื้นความรูและคุณสมบัติของผูเขาเรียน
ขอ 7. ผูเขาเรียนตองสําเร็จการศึกษาไมต่ํากวาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพหรือเทียบเทาหรือสําเร็จ
การศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเทา
ผูเขาเรียนที่ไมไดสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพในประเภทวิชาสาขาวิชา และสาขา
งานที่ กําหนด ตองผานการเรียนรายวิชาปรับพื้น ฐานวิชาชีพใหครบตามที่กําหนดในหลักสูตรแตละประเภทวิชา
สาขาวิชา และสาขางาน
ความขอนี้ไมใชบังคับสําหรับผูที่เรียนเปนบางเวลา หรือบางรายวิชา หรือบางตอนของรายวิชา โดยไมนับ
จํานวนหนวยกิตมารวมเพื่ อตัดสินการสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตรและรับประกาศนียบัตร แตสถานศึกษาอาจ
พิจารณาประเมินพื้นความรูความสามารถเปนราย ๆ ไปก็ได
ขอ 8. ผูเขาเรียนตองมีคุณสมบัติดังตอไปนี้
(1) มีความประพฤติเรียบรอย
(2) มีรางกายแข็งแรงและเหมาะสมในการเรียนวิชานั้น ๆ
(3) ไมเปนโรคที่สังคมรังเกียจ หรือติดยาเสพติดชนิดรายแรงตามที่กฎหมายกําหนด
(4) ถาเคยถูกลงโทษใหออกจากสถานศึกษาเพราะความผิดอยางรายแรง จะตองพนสภาพนักศึกษา
มาแลวไมนอยกวา 1 ป นับถึงวันสมัครเขาเรียน
(5) มีภูมิลําเนาเปนหลักแหลง โดยมีสําเนาทะเบียนบานฉบับเจาบาน หรือหลักฐาน
ของทางราชการในลั กษณะเดี ยวกัน มาแสดง ในกรณี ที่ไมมีหลั กฐานดั งกลาวขางตน ใหใชทะเบีย นประวัติเด็กที่
กระทรวงศึกษาธิการกําหนดตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการวาดวย หลักฐาน วัน เดือน ปเกิด ในการรับนักเรียน
นักศึกษาเขาเรียนในสถานศึกษา
(6) มีความเคารพ เลื่อมใส ศรัทธาตอสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริยดวยความบริสุทธิ์ใจ
(7) มีเจตคติที่ดีตอการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยเปนประมุข
(8) สําหรับผูเขาเรียนอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี ในวันทําสัญญาการฝกอาชีพ ตองมีอายุไมต่ํากวา
17 ป บริบูรณ และมีความตั้งใจที่จะรับการฝกอาชีพในสาขาวิชาที่สมัครผูเขาเรียนตามการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษาผานระบบ
เครือขาย ตองเปนผูมีความสนใจและมีความสามารถเพียงพอที่จะปฏิสัมพันธผานเครือขายคอมพิวเตอร
กรณีที่มีผูเขาเรียนตามโครงการอื่น อาจกําหนดคุณสมบัติเพิ่มเติมตามความเหมาะสมของโครงการนั้น
สวนที่ 2
การรับผูเขาเรียน
ขอ 9. การรับผูเขาเรียน ใหทําการสอบคัดเลือก หรือคัดเลือกตามที่สถานศึกษากําหนด
ในกรณีที่มีการสอบคัดเลือก ใหปฏิบัติดังนี้

(1) ใหทําการทดสอบขอเขียนในหมวดวิชาใด ๆ ตามความตองการของสถานศึกษาและหรือสถาน
ประกอบการ หากสถานศึกษา และหรือสถานประกอบการจะทําการทดสอบความถนัดทางการเรียนวิชาชีพ และ
หรือสอบปากเปลาดวยก็ได
(2) ใหสถานศึกษาทุกแหงประกาศรับสมัคร ดําเนินการสอบและประกาศผลสอบ
ตามวัน และเวลาที่หนวยงานตนสังกัดกําหนด
(3) ถาเหตุการณเกี่ยวกับการสอบเปนไปโดยปกติ ใหสถานศึกษาเก็บรักษาเอกสารเกี่ยวกับการ
สอบคัดเลือกไวเปนเวลาไมนอยกวา 1 ป นับแตวันประกาศผลการสอบ
การรับผูเขาเรียนอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี สถานประกอบการจะเปนผูสอบคัดเลือกหรือคัดเลือกนักศึกษา
เอง ตามคุ ณ สมบั ติ ที่ กํา หนดและตามจํ า นวนที่ได ตกลงรว มกั น กับ สถานศึก ษา หรื อจะมอบให ส ถานศึก ษาเป น
ผูดําเนินการ หรือดําเนินการรวมกันก็ได
การรับ ผูเข าเรียนตามการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษาผานระบบเครือขาย ให สถานศึกษารับสมัคร
ผูเรียนทั้งที่สถานศึกษา และผานระบบเครือขาย
การรับผูเขาเรียนตามโครงการอื่นโดยการคัดเลือก ใหคัดเลือกตามคุณสมบัติท่กี ําหนดตามความเหมาะสมของโครงการนั้น
ขอ 10. ใหมีการตรวจรางกายเฉพาะผูที่ผานการสอบคัดเลือก หรือไดรับการคัดเลือกโดยแพทยปริญญา
สวนที่ 3
การเปนนักศึกษา
ขอ 11. ผูเขาเรียนจะมีสภาพนักศึกษา เมื่อไดขึ้นทะเบียนเปนนักศึกษาของสถานศึกษา
สําหรับนักศึกษาอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี ตองขึ้นทะเบียนเปนนักศึกษา และทําสัญญาการฝกอาชีพกับ
สถานประกอบการ
การขึ้นทะเบียนและการทําสัญญาการฝกอาชีพ ตองกระทําดวยตนเองพรอมทั้งแสดงหลักฐานการสําเร็จ
การศึ กษาตามวั น เวลา ที่ ส ถานศึ กษา และสถานประกอบการกํ าหนด โดยชําระเงิน ค าธรรมเนี ย มต าง ๆ ตาม
ระเบียบวาดวยการเก็บเงินบํารุงการศึกษา ทั้งนี้ ใหเสร็จสิ้นกอนวันเปดภาคเรียน มีผูปกครองซึ่งสถานศึกษาเชื่อถือ
มาใหคํารับรอง และทําใบมอบตัว เวนแตผูเขาเรียนที่บรรลุนิติภาวะ สถานศึกษาจะใหผูปกครองมาทําใบมอบตัว
หรือไมก็ไดสําหรับนักศึกษาที่เรียนอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี ตองใหผูปกครองมาใหคํารับรองและทําสัญญาการฝก
อาชีพกับสถานประกอบการดวยใหสถานศึกษาจัดการปฐมนิเทศใหกับนักศึกษาและผูปกครอง เพื่อใหทราบแนวทาง
และกฎเกณฑตาง ๆ ในการเรียน
ขอ 12. ใหสถานศึกษาออกบัตรประจําตัวใหแกนักศึกษา
บัตรประจําตัว ตองระบุเลขที่ ชื่อสถานศึกษา รหัสสถานศึกษา ชื่อ ชื่อสกุลนักศึกษารหัสประจําตัวนักศึกษา
เลขประจําตัวประชาชน วันออกบัตร วันหมดอายุ ลายมือชื่อหัวหนาสถานศึกษาหรือผูไดรับมอบอํานาจใหทําการ
แทน และใหมีรูปถายครึ่งตัวของนักศึกษา หนาตรง ไมสวมหมวก ไมสวมแวนตาสีดํา แตงเครื่องแบบนักศึกษา ถาย
ไวไมเกิน 6 เดือน ติดลงในบัตร กับใหมีลายมือชื่อของนักศึกษาใหประทับตราของสถานศึกษาที่มุมใดมุมหนึ่งของรูป
ถายของนักศึกษา โดยใหติดที่รูปถายบางสวน
บัตรประจําตัวนี้ใหมีอายุเทากับระยะเวลาที่มีสภาพนักศึกษาในสถานศึกษาแหงนั้น แตตองไมเกิน 2 ป นับ
แตวันออกบัตร ถาบัตรประจําตัวหมดอายุในระหวางที่ยังมีสภาพนักศึกษาใหสถานศึกษาตออายุบัตรเปนป ๆ ไป
นักศึกษาที่เรียนเปนบางเวลาหรือบางรายวิชา หรือบางตอนของรายวิชา ถามีบัตรประจําตัวที่ใชไดผลตาม
ความประสงคของสถานศึกษาอยูแลว สถานศึกษาก็ไมตองออกบัตรประจําตัวใหอีก
สถานประกอบการจะใชบัตรประจําตัวที่สถานศึกษาออกให หรือจะออกใหใหมตามความตองการของสถานประกอบการก็ได

ขอ 13. ให สถานศึ กษาแต งตั้ งอาจารย ที่ปรึกษา เพื่ อทําหนาที่ใหคําแนะนําเกี่ยวกับการเรียนตักเตือน และดู แลความ
ประพฤติของนักศึกษา และใหสถานประกอบการจัดใหมีผูควบคุมการฝกของนักศึกษาในสถานประกอบการ
สวนที่ 4
การพนสภาพและคืนสภาพนักศึกษา
ขอ 14. การพนสภาพนักศึกษา ใหปฏิบัติตามกรณีใดกรณีหนึ่งตอไปนี้
(1) สําเร็จการศึกษาตามหลักสูตร
(2) ตามขอ 25. หรือ ขอ 26. แหงระเบียบกระทรวงศึกษาธิการวาดวยการประเมินผลการเรียน
ตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช 2546 พ.ศ. 2547
(3) ลาออก
(4) ถึงแกกรรม
(5) สถานศึกษา สั่งใหพนสภาพนักศึกษาในกรณีใดกรณีหนึ่งตอไปนี้
ก. ขาดเรียน หรือขาดการฝกอาชีพติดตอกันเกินกวา 15 วัน โดยสถานศึกษาและหรือ
สถานประกอบการ พิจารณาแลวเห็นวาไมมีเหตุผลอันสมควร หรือมีพฤติกรรมอยางอื่นที่แสดงวาไมมีความตั้งใจที่จะ
ศึกษาเลาเรียน หรือรับการฝกอาชีพ
ข. ไมมาติดตอเพื่อรักษาสภาพนักศึกษาตามขอ 28. แหงระเบียบนี้
ค. ประพฤติฝาฝนระเบียบขอบังคับของสถานศึกษา หรือสถานประกอบการหรือของทาง
ราชการ หรือประพฤติผิดศีลธรรมอยางรายแรง จนเปนที่เสื่อมเสียชื่อเสียงแกสถานศึกษา หรือประพฤติตนเปนภัย
ตอความสงบเรียบรอยของบานเมือง
ง. ตองโทษคดีอาญา โดยคําพิ พากษาของศาลถึงที่ สุด ใหจําคุก เวนแตความผิดลหุโทษ
หรือความผิดที่ไดกระทําโดยประมาท
จ. ขาดพื้นความรูหรือคุณสมบัติของผูเขาเรียน ตามที่กําหนดไวในขอ 7.หรือขอ 8. แหง
ระเบียบนี้ ขอใดขอหนึ่ง
ขอ 15. ผูที่พนสภาพนักศึกษา ตามขอ 14 (3) , 14 (5) ก , 14 (5) ข และขอ 21. ถาประสงคจะ
ขอคืนสภาพเพื่อกลับเขาเรียนในสถานศึกษา หรือฝกอาชีพในสถานประกอบการ จะตองยื่นคํารองขอตอสถานศึกษา
แหงนั้นภายใน 1 ป นับแตวันถัดจากวันพนสภาพนักศึกษา เมื่อสถานศึกษาพิจารณาเห็นสมควรก็ใหรับเขาเรียนได
ขอ 16. การขอคืนสภาพเพื่อกลับเขาเรียนตามขอ 15. ใหปฏิบัติดังนี้
(1) ตองเขาเรียนภายในสัปดาหแรกของภาคเรียน เวนแตกลับเขาเรียนในภาคเรียนเดียวกัน
(2) ตองเรียนตามหลักสูตรที่ใชอยูในขณะนั้น
(3) ใหนําจํานวนหนวยกิตของรายวิชาที่ประเมินไดไว และเปนรายวิชาที่ยังปรากฏอยูในหลักสูตรนี้
มานับรวมเพื่อพิจารณาตัดสินการสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตร
สวนที่ 5
การพักการเรียน
ขอ 17. สถานศึกษาและสถานประกอบการอาจพิจารณาอนุญาตใหนักศึกษาลาพักการเรียน หรือฝกอาชีพ
ไดตามที่เห็นสมควร เมื่อมีเหตุจําเปนกรณีใดกรณีหนึ่ง ตอไปนี้
(1) ได รั บ ทุ น การศึ ก ษาให ไปศึ ก ษา หรื อ ดู งาน หรื อ เป น ตั ว แทนของสถานศึ ก ษา หรื อ สถาน
ประกอบการ ในการเขารวมประชุม หรือกรณีอื่น ๆ อันควรแกการสงเสริม
(2) เจ็บปวยตองพักรักษาตัว

(3) เหตุ จํ าเป น อย างอื่ น ตามที่ส ถานศึกษา และหรือสถานประกอบการจะพิ จารณาเห็ น สมควร
นักศึกษาที่ลาพักการเรียนตองชําระเงินคารักษาสภาพนักศึกษา ตามที่กําหนดไวในระเบียบ
วาดวยการเก็บเงินบํารุงการศึกษา แตถานักศึกษาไดชําระเงินคาธรรมเนียมตาง ๆ ครบถวนสําหรับภาคเรียนนั้นแลว ก็ไมตองชําระเงิน
คารักษาสภาพนักศึกษาสําหรับภาคเรียนนั้นอีก
ถามีนักศึกษาลาพักการเรียน และหรือการฝกอาชีพ ตั้งแตตนปเปนระยะเวลานานเกินกวา1 ป สถานศึกษา และหรือสถาน
ประกอบการ อาจพิจารณารับนักศึกษาอื่นเขาเรียนหรือฝกอาชีพแทนที่ไดตามที่เห็นสมควร
ขอ 18. นักศึกษาที่ขออนุญาตลาพักการเรียน และหรือการฝกอาชีพ ตองยื่นคําขอเปนลายลักษณอักษรตอ
สถานศึกษา หรือสถานประกอบการ โดยมีผูปกครองเปนผูรับรอง สําหรับผูที่บรรลุนิติภาวะจะมีผูรับรองหรือไมก็ได
เมื่อไดรับอนุญาตแลวจึงพักการเรียนได มิฉะนั้นจะถือวาขาดเรียน เวนแตเหตุสุดวิสัย
ขอ 19. สถานศึกษาอาจสั่งใหนักศึกษาพักการเรียนได โดยปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ หรือ
ระเบียบขอบังคับของสถานประกอบการ
ขอ 20. การอนุญาตใหนักศึกษาลาพักการเรียนและการสัง่ ใหนักศึกษาพักการเรียนใหสถานศึกษาทําหลักฐานเปนลายลักษณ
อักษรแจงใหผูปกครองทราบ สําหรับผูที่บรรลุนิติภาวะสถานศึกษาจะแจงใหผูปกครองทราบหรือไมก็ได
ขอ 21. นักศึกษาที่ลาพักหรือถูกสั่งใหพักการเรียน และหรือการฝกอาชีพ เมื่อครบ
กําหนดเวลาที่ลาพักหรือถูกสั่งใหพักการเรียน หรือการฝกอาชีพแลว ใหยื่นคําขอกลับเขาเรียนพรอมดวย
หลักฐาน การอนุญาตใหลาพักการเรียน หรือถูกสั่งใหพักการเรียนตอหัวหนาสถานศึกษา ภายใน 15 วันนับ
แตวันถัดจากวันครบกําหนด เมื่อไดรับอนุญาตก็ใหกลับเขาเรียนได หากพนกําหนดนี้ใหถือวาพนสภาพนักศึกษา
เวนแตเหตุสุดวิสัย
สวนที่ 6
การลาออก
ขอ 22. นักศึกษาที่ประสงคจะลาออกจากการเปนนักศึกษา ตองใหผูปกครองเปนผูรับรอง
การลาออก เวนแตผูที่บรรลุนิติภาวะ
ขอ 23. นักศึกษาที่ลาออกแลวไดรับอนุญาตใหกลับเขาเรียนในภาคเรียนเดียวกันใหถือวานักศึกษาผูนั้นมี
สภาพนักศึกษามาตั้งแตตนภาคเรียนนั้นทุกประการ
หมวด 2
การเรียน
สวนที่ 1
การลงทะเบียนรายวิชา
ขอ 24. สถานศึกษาตองจัดใหนักศึกษาลงทะเบียนเรียนรายวิชาตาง ๆ ใหเสร็จกอนวันเปดภาคเรียน
ขอ 25. การลงทะเบียนรายวิชาตองไดรับความเห็นชอบจาก อาจารยที่ปรึกษา และหรือผูควบคุมการฝก
ขอ 26. นักศึกษาตองลงทะเบียนรายวิชาดวยตนเอง ตามวัน และเวลาที่สถานศึกษากําหนดโดยแจงความ
ประสงควาจะใชวิธีการเรียนใด พรอมทั้งชําระเงินคาธรรมเนียมตาง ๆ ตามระเบียบวาดวยการเก็บเงินบํารุงการศึกษา
ในกรณีที่นักศึกษาไมสามารถมาลงทะเบียนรายวิชาดวยตนเองได จะมอบหมายใหผูอื่นมาลงทะเบียนแทน
ก็ใหสถานศึกษาพิจารณาเปนราย ๆ ไป
นักศึกษาที่มีเหตุขัดของทางการเงิน ประสงคขอผอนผันการชําระเงินคาลงทะเบียนรายวิชา
ก็ใหผูปกครองยื่นคํารองขอผอนผันตอหัวหนาสถานศึกษา โดยชําระในภาคเรียนหนึ่ง ๆ ได 2 ครั้ง ครั้งสุดทายตอง
ชําระกอนวันประเมินปลายภาคเรียน เพื่อสิทธิรับการประเมินสรุปผลการเรียน ทั้งนี้ใหหัวหนาสถานศึกษาพิจารณา
อนุญาตเปนราย ๆ ไป

ขอ 27. สถานศึกษาอาจใหนักศึกษาลงทะเบียนรายวิชาภายหลังกําหนดตามขอ 24. ก็ไดโดยใหสถานศึกษา
กําหนดวันสิ้นสุดการลงทะเบียนตามที่เห็นควร แตตองไมเกิน 15 วัน นับแตวันเปดภาคเรียน หรือไมเกิน 5 วัน นับ
แตวันเปดภาคเรียนฤดูรอน
การลงทะเบียนรายวิชาภายหลังวันสิ้นสุดการลงทะเบียน นักศึกษาตองเสียคาปรับตามระเบียบวาดวยการ
เก็บเงินบํารุงการศึกษา
ขอ 28. นักศึกษาที่มิไดลงทะเบียนภายในเวลาที่สถานศึกษากําหนด ถาประสงคจะรักษา
สภาพนักศึกษา ตองติดตอลาพักการเรียนภายใน 15 วัน นับแตวันถัดจากวันปดการลงทะเบียนพรอมทั้ง
ชําระเงินคาธรรมเนียมตามระเบียบวาดวยการเก็บเงินบํารุงการศึกษา
ขอ 29. นักศึกษาลงทะเบียนรายวิชาในแตละภาคเรียนไดไมเกินสัปดาหละ 35 ชั่วโมงทั้งนี้นับรวมกิจกรรม
2 ชั่วโมงใน 3 ภาคเรียนดวย หรือไมเกินจากที่กําหนดไวในแผนการเรียน เวนแตไดรับอนุญาตจากสถานศึกษา
ขอ 30. นักศึกษาตองลงทะเบียนเรียนรายวิชาจากสถานศึกษาในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ
หรือ หน ว ยงานของราชการ ไม น อ ยกว า 1 ใน 3 ของจํ านวนหน ว ยกิ ต ที่ ร ะบุ ไว ในหลั ก สู ตร แต ล ะประเภทวิ ช า
สาขาวิชา สาขางาน และลงทะเบียนเพื่อขอประเมินเทียบโอนความรูและประสบการณ ตามขอ 34. แหงระเบียบ
กระทรวงศึกษาธิการวาดวยการประเมินผลการเรียนตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช 2546
พ.ศ. 2547 ไดไมเกิน 2 ใน 3 ของจํานวนหนวยกิตที่ระบุไวในหลักสูตรแตละประเภทวิชาสาขาวิชา และสาขางาน
สวนที่ 2
การเปลี่ยน การเพิ่ม และการถอนรายวิชา
ขอ 31. นักศึกษาจะขอเปลี่ยนรายวิชาที่ไดลงทะเบียนไวแลว หรือขอเพิ่มรายวิชาตองกระทําภายใน 15 วัน
นับแตวันเปดภาคเรียน หรือภายใน 5 วัน นับแตวันเปดภาคเรียนฤดูรอน สวนการขอถอนรายวิชาตองกระทําภายใน
30 วัน นับแตวันเปดภาคเรียนหรือภายใน 10 วัน นับแตวันเปดภาคเรียนฤดูรอน
การถอนรายวิชาภายหลังกําหนดตามวรรคหนึ่งอาจกระทําได ถาสถานศึกษาพิจารณาเห็นวามีเหตุผลสมควร
การขอเปลี่ยน ขอถอน หรือขอเพิ่มรายวิชา ตองไดรับความเห็นชอบจากอาจารยผูสอนและหรือครูฝก และ
อาจารยที่ปรึกษา และหรือผูควบคุมการฝก
ขอ 32. การถอนรายวิชาภายในกําหนด ตามขอ 31. ใหลงอักษร “ถ.น.” ในระเบียนแสดงผลการเรียน
การถอนรายวิชาภายหลังกําหนดตามขอ 31. และสถานศึกษาพิจารณาเห็นวามีเหตุผลสมควรใหลงอักษร “ถ.น.” ใน
ระเบียนแสดงผลการเรียนเชนเดียวกัน แตถาสถานศึกษาพิจารณาเห็นวาไมมีเหตุผลอันสมควร ก็ใหลงอักษร “ถ.ล.
สวนที่ 3
การเรียนโดยไมนับจํานวนหนวยกิตมารวมเพื่อการสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตร
ขอ 33. สถานศึกษาอาจอนุญาตใหนักศึกษาลงทะเบียนเรียนรายวิชาใดวิชาหนึ่งเพื่อเปนการ
เสริมความรู โดยไมนับจํานวนหนวยกิตของรายวิชานั้นมารวมเพื่อการสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตรก็ได
ขอ 34. เมื่อไดทําการวัดและประเมิ นผลการเรีย นแลวไดระดั บผลการเรีย นผาน ใหบัน ทึก“ม.ก.” ลงใน
ระเบียนแสดงผลการเรียนชอง “ระดับผลการเรียน” ถาผลการประเมินไมผานไมตองบันทึกรายวิชานั้น และใหถือ
เปนการสิ้นสุดสําหรับการเรียนรายวิชานั้นโดยไมนับจํานวนหนวยกิตมารวมเพื่อการสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตร
สวนที่ 4
การนับเวลาเรียนเพื่อสิทธิในการประเมินผลการเรียน
ขอ 35. ในภาคเรียนหนึ่ง ๆ นักศึกษาที่เรียนในชั้นเรียนตองมีเวลาเรียนในแตละรายวิชาไมต่ํากวารอยละ
80 ของเวลาเปดเรียนเต็มสําหรับรายวิชานั้น จึงจะมีสิทธิรับการประเมินสรุปผลการเรียน ยกเวนนักศึกษาตามการ
เรียนการสอนอาชีวศึกษาผานระบบเครือขาย

ในกรณีที่มีเหตุจําเปนอันสุดวิสัย สถานศึกษาอาจพิจารณาผอนผันไดเปนราย ๆ ไป
นักศึกษาที่ไมมีสิทธิรับการประเมินสรุปผลการเรียนตามขอนี้ จะขอสอบเทียบประสบการณ
หรือสอบเทียบความรูตามขอ 36. แหงระเบียบกระทรวงศึกษาธิการวาดวยการประเมินผลการเรียนตามหลักสูตร
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช 2546 พ.ศ. 2547 ในภาคเรียนนั้นมิได
ขอ 36. การนับเวลาเรียนใหปฏิบัติดังนี้
(1) เวลาเปดเรียนเต็มตามปกติ ไมนอยกวาภาคเรียนละ 20 สัปดาห
(2) นักศึกษาที่ยายสถานศึกษาระหวางภาคเรียน ใหนําเวลาเรียนจากสถานศึกษาทั้งสองแหงรวมกัน
(4) นักศึกษาที่ลาออกแลว ไดรับอนุญาตใหกลับเขาเรียนในภาคเรียนเดียวกันใหนับเวลาเรียนที่
เรียนแลวมารวมกัน
(5) นักศึกษาที่ลาพักหรือถูกสั่งพักการเรียน และหรือการฝกอาชีพในภาคเรียนใด
ใหนับเวลาเรียนกอนและหลังการลาพักหรือถูกสั่งพักการเรียน และหรือการฝกอาชีพในภาคเรียนนั้นมารวมกัน
(6) รายวิชาที่มีผูสอนหรือครูฝกตั้งแต 2 คนขึ้นไป และแยกกันสอน ใหนําเวลา
เรียนที่เรียนกับผูสอนหรือครูฝกทุกคนมารวมกัน
(7) ถามีการเปลี่ยนแปลง หรือเพิ่มรายวิชา ใหนับเวลาเรียนตั้งแตเริ่มเรียนรายวิชาใหม
สวนที่ 5
การขออนุญาตเลื่อนการประเมิน
ขอ 37. นักศึกษาที่ไมสามารถเขารับการประเมินสรุปผลการเรียนตามวัน และเวลาที่สถานศึกษากําหนด
อาจขออนุญาตเลื่อนการประเมินไดในกรณีตอไปนี้
(1) ประสบอุบัติเหตุ หรือเจ็บปวยระหวางหรือกอนประเมินสรุปผลการเรียน
(2) ถูกควบคุมตัวโดยพนักงานเจาหนาที่ตามกฎหมาย
(3) เปนตัวแทนของสถานศึกษา หรือสถานประกอบการ ในการเขารวมประชุมหรือกิจกรรมพิเศษ
อยางอื่น โดยไดรับความยินยอมจากสถานศึกษาหรือสถานประกอบการ
(4) มีความจําเปนอยางอื่น โดยสถานศึกษาหรือสถานประกอบการพิจารณาแลวเห็นวา
เปนความจําเปนอยางแทจริง
ขอ 38. นักศึกษาที่ประสงคจะขออนุญาตเลื่อนการประเมิน ตองยื่นคํารองพรอมทั้งหลักฐานประกอบ ตอ
สถานศึกษากอนการประเมินไมนอยกวา 3 วัน หากไมสามารถกระทําได ใหสถานศึกษาพิจารณาเปนราย ๆ ไป
การขออนุญาตใหเลื่อนการประเมินใหสถานศึกษาทําเปนลายลักษณอักษรมอบใหนักศึกษา
ขอ 39. นักศึกษาจะขออนุญาตเลื่อนการประเมินออกไปได ไมเกินวันกําหนดการประเมินสรุปผลการเรียน
ปลายภาคเรียนของภาคเรียนถัดไป
ขอ 40. ถาเปนกรณีที่สามารถกําหนดวันประเมินได ก็ใหสถานศึกษากําหนดวันประเมินไว
ในหนังสืออนุญาตใหเลื่อนการประเมิน แตถาไมสามารถกระทําไดก็ใหเปนหนาที่ของนักศึกษาซึ่งพรอมที่จะรับการ
ประเมินยื่นคํารองตอสถานศึกษาเพื่อขอเขารับการประเมิน พรอมทั้งหลักฐานการอนุญาตใหเลื่อนการประเมิน ทั้งนี้
ตองไมเกินวันกําหนดการประเมินสรุปผลการเรียนปลายภาคเรียนของภาคเรียนถัดไป หากพนกําหนดนี้ใหถือวาขาด
การประเมินและใหสถานศึกษาทําการประเมินตัดสินผลการเรียน
สถานศึกษาจะดําเนินการประเมินใหแกนักศึกษาที่ไมสามารถเขารับการประเมินสรุปผลการเรียน ตามขอ
37(2) ไดตอเมื่อปรากฏวาพนักงานเจาหนาที่ตามกฎหมายหรือศาลไดมีคําพิพากษาถึงที่สุด วาไมมีความผิด หรือเปน
ความผิดที่ไดกระทําโดยประมาท หรือเปนความผิดลหุโทษ หรือใหประกันทัณฑบนไว หรือรอการกําหนดโทษ หรือ
รอการลงโทษเทานั้น

สวนที่ 6
การเปดเรียน
ขอ 41. สถานศึกษาใดจะกําหนดวันเปดปดภาคเรียนแตกตางไปจากคําสั่งกระทรวงศึกษาธิการ
เรื่องกําหนดวันเปดปดภาคเรียนสถานศึกษา ใหขออนุญาตตอหนวยงานตนสังกัด
ขอ 42. สถานศึกษาที่เปดเรียนภาคฤดูรอน ใหปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการวาดวยการเปดภาค
เรียนฤดูรอนในสถานศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ
สวนที่ 7
การประเมินผลการเรียน
ขอ 43. การประเมินผลการเรียน ใหสถานศึกษาปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการวาดวยการ
ประเมินผลการเรียนตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช 2546 พ.ศ. 2547
หมวด 3
การจัดการเรียนการสอนรายวิชาปรับพื้นฐาน
ข อ 44. สถานศึ ก ษาสามารถเป ด ทํ าการสอนรายวิช าปรับ พื้ น ฐานวิช าชี พ ให แ กนั กศึ ก ษาที่ ไม ได สําเร็จ
การศึกษาตามหลักสูตรวิชาชีพในประเภทวิชา สาขาวิชา และสาขางาน ที่กําหนดไว โดยนักศึกษาตองลงทะเบียน
เรียนรายวิชานั้น ๆ พรอมชําระเงินคาธรรมเนียมตาง ๆ ตามระเบียบวาดวยการ
เก็บเงินบํารุงการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง หรืออนุญาตใหไปเรียนจากสถานศึกษาอื่นที่เปดสอน
ในรายวิชานั้น ๆ หรือรายวิชาที่เทียบเทากันก็ได
หมวด 4
บทเฉพาะกาล
ขอ 45. ใหใชระเบียบกระทรวงศึกษาธิการวาดวยการจัดการศึกษาตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ
ชั้นสูง พุทธศักราช 2540 พ.ศ. 2542 กับนักศึกษาที่เรียนตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช
2540 พ.ศ. 2540 และหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงพุทธศักราช 2540 (เพิ่มเติม พ.ศ. 2545) ไปจนกวา
นักศึกษาผูนั้นจะสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตร
ขอ 46. สถานศึกษาใดที่จัดการศึกษาตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช 2546 กอน
ระเบียบนี้ใชบังคับ ใหถือวามีผลสมบูรณตามระเบียบนี้
ประกาศ ณ วันที่ 21 กันยายน พ.ศ. 2547
(นายอดิศัย โพธารามิก)
รัฐมนตรีวา การกระทรวงศึกษาธิการ

หลักสูตร
18.1 จุดประสงคสาขาวิชา

18.1.1 ความเจริ ญ เติ บ โตของภาคอุ ต สาหกรรมอั น ส ง ผลต อ การพั ฒ นาเศรษฐกิ จ ของประเทศ
มีรากฐานที่สําคัญอยูที่ตนทุนการผลิต และประสิทธิภาพของขบวนการผลิตซึ่งมีความตองการผูมีความรูทางดาน
ไฟฟาระบบควบคุม ในการควบคุมระบบการผลิต การตรวจตราและทดสอบในโรงงานอุตสาหกรรมตาง ๆ ดังนั้น
สถาบั นการอาชี วศึ กษา ภาคตะวันออกเฉีย งเหนื อ 3 จึงมีเปาหมายที่ จะผลิตบั ณฑิ ตเปน นักเทคโนโลยีไฟฟาที่ มี
สมรรถนะในการปฏิบัติงานออกแบบ คํานวณและประมาณการ วางแผน ควบคุม วิเคราะห ซอมบํารุงรักษา ทดสอบ
พั ฒ นา ให คํ า ปรึ ก ษา เพื่ อ แก ป ญ หาและประยุ ก ต ใช งานที่ เกี่ ย วข อ งกั บ เทคโนโลยี ร ะบบไฟฟ า ควบคุ ม ในงาน
อุต สาหกรรม ระบบวัดและควบคุ ม เป น การนําทฤษฎีการควบคุมแบบตางๆ เขามาใชกับ การทํางานใดๆ ที่เรา
ตองการจะควบคุม โดยใชเทคโนโลยี ในการวิเคราะห และ ควบคุม พฤติกรรมของระบบตางๆ ใหเปนไปตามความ
ตองการ
18.1.2 มุงผลิตบั ณฑิ ตใหมีคุณธรรม จริย ธรรม บุ คลิกภาพ มนุษยสัมพั นธ มี วินั ยในตนเอง และให
ความสําคัญดานสุขอนามัย สิ่งแวดลอม เหมาะสมกับอาชีพ
18.1.3 มุงสงเสริมศิลปวัฒนธรรมไทย ดํารงรักษาไวซึ่งความมั่นคงของชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย
และการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยเ ปนประมุข โดยยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
18.2 มาตรฐานการศึกษาวิชาชีพ
ประกอบดวย คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค สมรรถนะทั่วไปและ สมรรถนะวิชาชีพ ดังนี้
18.2.1 สมรรถนะหลักและสมรรถนะทั่วไป
18.2.1.1 ติดตอสื่อสารฟง อาน พูด และเขียน ดวยภาษาไทย และ
ภาษาตางประเทศ เพื่อสรางความเขาใจและความสัมพันธที่ดีในชีวิตประจําวันและการประกอบอาชีพ
18.2.1.2 พัฒนาการ การเรียนรูและการปฏิบัติงาน โดยใชกระบวนการทาง
วิทยาศาสตร และเทคโนโลยีสารสนเทศ
18.2.1.3 พัฒนาบุคลิกภาพ สรางสุขลักษณะ และกิจนิสัยที่ดี
18.2.1.4 นําหลักการทางเศรษฐศาสตรมาใชในการจัดการอุตสาหกรรมอยางมี
ประสิทธิภาพ
18.2.2 สมรรถนะวิชาชีพ
18.2.2.1 สมรรถนะวิชาชีพเฉพาะ สถาบันการอาชีวศึกษาตองจัดหลักสูตรฐานสมรรถนะให
ครอบคลุมดังตอไปนี้
1) ออกแบบ คํานวณและประมาณการติดตั้งไฟฟา
2) วางแผน ควบคุมงานติดตั้งงานไฟฟา
3) วิเคราะหระบบไฟฟากําลัง
4) ตรวจสอบ ทดสอบและแกไขงานไฟฟา อีเล็กทรอนิกสเบื้องตน
5) ใหคําปรึกษา แนะนํางานไฟฟา
18.2.2.2 สมรรถนะวิชาชีพเลือก สถาบันการอาชีวศึกษาอาจจัดหลักสูตรฐานสมรรถนะ
ตามความตองการของตลาดแรงงาน สังคมและชุมชน หรือเลือกจากสมรรถนะดังนี้
1) ปฏิบัติงานดานวิชาชีพในสถานประกอบการอยางมีระบบ
2) วิจัย นวัตกรรมทางเทคโนโลยีไฟฟา
3) พัฒนาบุคคลากร ฝกอบรม และสัมมนา
4) ออกแบบ คํานวณ ติดตั้ง ทดสอบเครื่องทําความเย็นและปรับอากาศ

5) คํานวณ เลือกขนาดอุปกรณปองกันระบบไฟฟากําลัง
6) ออกแบบ ควบคุมกระบวนการ ออโตเมชั่น และระบบควบคุมปอนกลับอัตโนมัติ
7) เขียนโปรแกรมคอมพิวเตอรในงานควบคุมอุตสาหกรรม เชื่อมตออุปกรณควบคุม มอนิเตอร
เครื่องมือวัด ในระบบเครือขาย
8) ประยุ ก ต ใช โ ปรแกรมเมเบิ ล ลอจิ ก คอนโทรลเลอร โปรแกรมเมเบิ ล -คอนโทรลเลอร
ไมโครคอนโทรลเลอรในงานควบคุมเครื่องกลไฟฟา ไฟฟา ควบคุมตําแหนง งานออโตเมชั่น งานกระบวนการ
9) ออกแบบ ควบคุ ม ทดสอบ ระบบขั บ เคลื่ อ นด ว ยไฟฟ า นิ ว เมติ ก ส ไฮดรอลิ ก ส และ
อิเล็กทรอนิกสกําลัง
10) ออกแบบ ควบคุม ติดตั้ง ซอมบํารุง ทดสอบ เครื่องจักรกลไฟฟา
และอุปกรณ ในงานอาคารสูง
11) บริหารจัดการและอนุรักษพลังงานไฟฟาในอาคารและโรงงานอุตสาหกรรม
12) วิเคราะห ตรวจสอบ รายงาน ความปลอดภัยของสถานประกอบการ
13) บริหารจัดองคกรและการบริหารอุตสาหกรรมใหมีประสิทธิภาพ
18.3 จํานวนหนวยกิต ตลอดหลักสูตร
ไมนอยกวา 72 หนวยกิต
18.4 โครงสรางหลักสูตร
1) หมวดวิชาทักษะชีวิต
ไมนอยกวา 15 หนวยกิต
1.1) กลุม วิชาภาษาไทยและภาษาตางประเทศ
(ไมนอยกวา 6 หนวยกิต)
1.2 ) กลุมวิชาวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร
(ไมนอยกวา 3 หนวยกิต)
1.3 ) กลุมวิชาสังคมศาสตรและมนุษยศาสตร
(ไมนอยกวา 6 หนวยกิต)
2) หมวดวิชาทักษะวิชาชีพ
ไมนอยกวา 51 หนวยกิต
2.1) กลุมวิชาชีพเฉพาะ
(30 หนวยกิต)
2.2) กลุม วิชาชีพเลือก
(ไมนอยกวา 15 หนวยกิต)
2.3) โครงการพัฒนาทักษะชีวิต
(6 หนวยกิต)
3) หมวดวิชาเลือกเสรี
ไมนอยกวา 6 หนวยกิต
รับเทียบโอนรายวิชาในหมวดวิชาสามัญ ของหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง
พุทธศักราช 2546 ประเภทวิชาอุตสาหกรรมสาขาวิชากอสราง มานับรวมหนวยกิตในหมวดวิชาทักษะชีวิต
18.5 ประกอบดวย หมวดวิชา และรายวิชา ตามโครงสรางหลักสูตรดังนี้
1) หมวดวิชาทักษะชีวิต
ไมนอยกวา 15 หนวยกิต
1.1) กลุมวิชาภาษาไทยและภาษาตางประเทศ
(ไมนอยกวา 6 หนวยกิต)
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
น (ท-ป-ศ)
4000 -1102 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและการนําเสนอ
3 (3-0-6)
4000 -1203 ภาษาอังกฤษเพื่อการนําเสนอในงานอาชีพ
3 (2-2-5)
1.2) กลุมวิชาวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร
(ไมนอยกวา 6 หนวยกิต)
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
น (ท-ป-ศ)
4000 -1305 วิทยาศาสตรเทคโนโลยีไฟฟาอิเล็กทรอนิกส
3 (2-2-5)
4000 -1405 สถิติเพื่องานอาชีพ
3 (3-0-6)
1.3) กลุมวิชาสังคมศาสตรและมนุษยศาสตร
(ไมนอยกวา 3 หนวยกิต)
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
น (ท-ป-ศ)

4000 -1508 การบริหารจัดการยุคใหมและภาวะผูนํา
3 (3-0-6)
2) หมวดวิชาทักษะวิชาชีพ
ไมนอยกวา 51 หนวยกิต
2.1) กลุมทักษะวิชาชีพเฉพาะ
ไมนอยกวา 30 หนวยกิต
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
น (ท-ป-ศ)
4104-2001 การวิเคราะหขายวงจรไฟฟา
3(2-3-5)
4104-2002 เครื่องจักรกลไฟฟา
3(2-3-5)
4104 -2003 ระบบควบคุม
3(2-3-5)
4104 -2004 การวิเคราะหระบบไฟฟากําลัง
3(2-3-5)
4104-2005 การออกแบบและประมาณการระบบไฟฟา
3(2-3-5)
4104 -2006 การโปรแกรมคอมพิวเตอรสําหรับงานควบคุม
3(2-3-5)
4104 -2007 การประยุกตใชไมโครคอนโทรลเลอร
3(2-3-5)
4104 -2008 การขับเคลื่อนดวยไฟฟา
3(2-3-5)
4104 -2009 การจัดการพลังงานไฟฟา
3(2-3-5)
4104 -2010 การปองกันระบบไฟฟา
3(2-3-5)
2.2) กลุมทักษะวิชาชีพเลือก
ไมนอยกวา 9 หนวยกิต
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
น (ท-ป-ศ)
4104-2101 เทคโนโลยีไฟฟา 1
3*-*
4104-2102 เทคโนโลยีไฟฟา 2
3*-*
4104-2103 คณิตศาสตรวิศวกรรมไฟฟา
3(3-0-6)
4104-2104 อินเวอรเตอร
3(2-3-5)
4104-2105 วิศวกรรมไฟฟาแรงสูง
3(3-0-6)
4104-2106 เทคโนโลยีซอมบํารุงทางไฟฟา
3(2-3-5)
4104-2107 ระบบควบคุมอาคารอัจฉริยะ
3(2-3-5)
4104-2108 วัสดุวิศวกรรม
3(3-0-6)
4104-2109 การควบคุมกระบวนการอัตโนมัติ
3(2-3-5)
4104-2110 ระบบควบคุมแบบกระจาย
3(2-3-5)
4104-2111 ระบบคอมพิวเตอรแบบฝงตัว
3(2-3-5)
4104-2112 เครือขายคอมพิวเตอร
3(2-3-5)
4104-2113 ระบบเครือขายงานควบคุมอุตสาหกรรม
3(2-3-5)
4104-2114 ระเบียบวิธีเชิงเลข
3(3-0-6)
4104-2115 การประยุกตใชดิจิตอล
3(2-3-5)
4104-2116 การประยุกตและประมวลผลสัญญาณ
3(2-3-5)
4104-2117 พลังงานทางเลือก
3(3-0-6)
4104-2118 อุปกรณการจัดการพลังงานไฟฟา
3(2-3-5)
4104-2119 การดําเนินงานการจัดการ
3(2-3-5)
4104-2120 การบริหารธุรกิจขนาดยอมและขนาดกลาง
2(2-0-4)
4104-2121 โปรแกรมคอมพิวเตอรในงานวิศวกรรม
3(2-3-5)
4104-2122 การวัดและมาตรวิทยาเบื้องตน
3(2-3-5)

4104-2123
4104-2124
4104-2125
4104-2126
4104-2127
4104-2128
4104-2129
4104-2130
4104-2131
4104-2132
4104-2133
4104-2135
4104-2136
4104-2137

ประเภทวิชา

การวิเคราะหวงจรอิเล็กทรอนิกส
3(2-3-5)
อิเล็กทรอนิกสกําลัง
3(2-3-5)
การสอบเทียบกระบวนการผลิต
3(2-3-5)
มาตรฐานความปลอดภัยทางไฟฟา
3(2-3-5)
การทดสอบความตานทานฉนวน
3(2-3-5)
การซอมบํารุงมอเตอรไฟฟาและระบบ
3(2-3-5)
การวิเคราะหอุณหภูมิดวยภาพความรอน
3(2-3-5)
การซอมบํารุงระบบปรับอากาศ
3(2-3-5)
การซอมบํารุงโดยเทคนิคอัลตราซาวด
3(2-3-5)
การวิเคราะหความสั่นสะเทือนของเครื่องจักร
3(2-3-5)
การซอมบํารุงระบบควบคุม
3(2-3-5)
คุณภาพกําลังไฟฟา
3(3-0-6)
การซอมบํารุงมอเตอรไฟฟาและระบบขับ
3(2-3-5)
การผลิตกําลังไฟฟาดวยพลังงาน
3(3-0-6)
แสงอาทิตยและพลังงานลม
4104-2138 เซลลเชื้อเพลิง
3(3-0-6)
4104-2139 พลังงานลม
3(3-0-6)
4104-2140 เชื้อเพลิงชีวภาพและชีวมวล
3(3-0-6)
4104-2141 การรวมกริดพลังงานทดแทน
3 (3-0-5)
2.3) โครงการพัฒนาทักษะวิชาชีพ
ไมนอยกวา 6 หนวยกิต
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
น (ท-ป-ศ)
4104-8501 วิจัย นวัตกรรมทางเทคโนโลยีไฟฟา
*-*-*
4104-8502 โครงการเทคโนโลยีไฟฟา 1
3(*-*-*)
4104-8503 โครงการเทคโนโลยีไฟฟา 2
3(*-*-*)
3) หมวดวิชาเลือกเสรี
ไมนอยกวา 6 หนวยกิต
ใหเลือกเรียนตามความถนัดและความสนใจ จากรายวิชาในหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิตทุก
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
4104-2136 การซอมบํารุงมอเตอรไฟฟาและระบบขับ
4104-2120 การบริหารธุรกิจขนาดยอมและขนาดกลาง
4104-2137 การผลิตกําลังไฟฟาดวยพลังงาน
แสงอาทิตยและพลังงานลม

น (ท-ป-ศ)
3(2-3-5)
2(2-0-4)
3(3-0-6)

หลักสู ตรนี้ได้รับความเห็นชอบจากสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉี ยงเหนื อ 3
ในการประชุมครั้งที่ .........../.............. เมื่อวันที่ ....... เดือน ............... พ.ศ. .................
ลงชื่อ
( นายศรี เมือง เจริ ญศิริ )
นายกสภาสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉี ยงเหนื อ 3
..…......../………………../……………

