
รหัสวิชา รายวิชา ป นที่ ท

หนวยกิตสะสม

หนวยกิตประจําภาคเรียน

วิทยาลัยเทคนิคชลบุรี

ประเภทวิชา  อุตสาหกรรม   สาขาวิชา  ไฟฟา
แผนการเรียนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง  พุทธศักราช  2557  ชั้น  ปวส.2

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออก

   สาขางาน  ไฟฟากําลัง กลุมเรียน 62310404 ชื่อกลุมเรียน ไฟฟา (สชฟ.2/4) (ม.6)

ภาคเรียน 1/2562

8 หนวยกิต1 หมวดวิชาทักษะชีวิต
5 หนวยกิต1.1 กลุมทักษะภาษาและการสื่อสาร

1 03000-1203 ภาษาอังกฤษสําหรับการปฏิบัติงาน 22
2 03000-1206 การสนทนาภาษาอังกฤษ 1 33

3 หนวยกิต1.2 กลุมทักษะการคิดและการแกปญหา
3 23000-1301 วิทยาศาสตรเพื่องานไฟฟาและการสื่อสาร 32

0 หนวยกิต1.3 กลุมทักษะทางสังคมและการดํารงชีวิต
0 หนวยกิต2 หมวดวิชาทักษะวิชาชีพ
0 หนวยกิต2.1 กลุมทักษะวิชาชีพพื้นฐาน
0 หนวยกิต2.2 กลุมทักษะวิชาชีพเฉพาะ
0 หนวยกิต2.3 กลุมทักษะวิชาชีพเลือก
0 หนวยกิต2.4 ฝกประสบการณทักษะวิชาชีพ
0 หนวยกิต2.5 โครงการพัฒนาทักษะวิชาชีพ
3 หนวยกิต3 หมวดวิชาเลือกเสรี

4 03104-9009 โรงตนกําลังไฟฟา 33
4 กิจกรรมเสริมหลักสูตร

5 23000-2001 กิจกรรมองคการวิชาชีพ 1 00
14 หนวยกิต5 รายวิชาปรับพื้นฐาน

6 33100-0003 งานไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส 21
7 33100-0007 งานเชื่อมและโลหะแผน 21
8 33104-0001 การเขียนแบบและประมาณราคาไฟฟา 21
9 33104-0002 เครื่องมือวัดและวงจรไฟฟา 32
10 33104-0003 เครื่องกลไฟฟาเบื้องตน 21
11 63104-0004 การติดตั้งไฟฟาในและนอกอาคาร 31

25 2517

17 25 25

รองผูอํานวยการฝายวิชาการ

......................................................

หัวหนาแผนกวิชา ผูอํานวยการหัวหนางานพัฒนาหลักสูตรและการสอน

(นายวิชัย  ตันติราพันธ) (นายมานพ  บุตรแวว)

...................................................... .................................................

(นายจุมภฏ  ชูศักดิ์เจริญ)

......................................................

(นายนิทัศน  วีระโพธิ์ประสิทธิ์)



รหัสวิชา รายวิชา ป นที่ ท

หนวยกิตสะสม

หนวยกิตประจําภาคเรียน

วิทยาลัยเทคนิคชลบุรี

ประเภทวิชา  อุตสาหกรรม   สาขาวิชา  ไฟฟา
แผนการเรียนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง  พุทธศักราช  2557  ชั้น  ปวส.2

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออก

   สาขางาน  ไฟฟากําลัง กลุมเรียน 62310404 ชื่อกลุมเรียน ไฟฟา (สชฟ.2/4) (ม.6)

ภาคเรียน 2/2562

10 หนวยกิต1 หมวดวิชาทักษะชีวิต
4 หนวยกิต1.1 กลุมทักษะภาษาและการสื่อสาร

1 03000-1101 ภาษาไทยเพื่อสื่อสารในงานอาชีพ 33
2 23000-1204 ภาษาอังกฤษโครงงาน 10

3 หนวยกิต1.2 กลุมทักษะการคิดและการแกปญหา
3 03000-1406 แคลคูลัสพื้นฐาน 33

3 หนวยกิต1.3 กลุมทักษะทางสังคมและการดํารงชีวิต
4 03000-1601 การพัฒนาทักษะชีวิตเพื่อสุขภาพและสังคม 33

9 หนวยกิต2 หมวดวิชาทักษะวิชาชีพ
6 หนวยกิต2.1 กลุมทักษะวิชาชีพพื้นฐาน

5 23001-2001 เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจัดการอาชีพ 32
6 33104-1001 วงจรไฟฟา 32

3 หนวยกิต2.2 กลุมทักษะวิชาชีพเฉพาะ
7 33104-2001 การติดตั้งไฟฟา 1 32

0 หนวยกิต2.3 กลุมทักษะวิชาชีพเลือก
0 หนวยกิต2.4 ฝกประสบการณทักษะวิชาชีพ
0 หนวยกิต2.5 โครงการพัฒนาทักษะวิชาชีพ
0 หนวยกิต3 หมวดวิชาเลือกเสรี

4 กิจกรรมเสริมหลักสูตร
8 23000-2002 กิจกรรมองคการวิชาชีพ 2 00

7 หนวยกิต5 รายวิชาปรับพื้นฐาน
9 63100-0001 งานเทคนิคพื้นฐาน 20
10 33100-0002 เขียนแบบเทคนิค 21
11 63104-0005 มอเตอรไฟฟาและการควบคุม 31

52 5134

17 27 26

รองผูอํานวยการฝายวิชาการ

......................................................

หัวหนาแผนกวิชา ผูอํานวยการหัวหนางานพัฒนาหลักสูตรและการสอน

(นายวิชัย  ตันติราพันธ) (นายมานพ  บุตรแวว)

...................................................... .................................................

(นายจุมภฏ  ชูศักดิ์เจริญ)

......................................................

(นายนิทัศน  วีระโพธิ์ประสิทธิ์)



รหัสวิชา รายวิชา ป นที่ ท

หนวยกิตสะสม

หนวยกิตประจําภาคเรียน

วิทยาลัยเทคนิคชลบุรี

ประเภทวิชา  อุตสาหกรรม   สาขาวิชา  ไฟฟา
แผนการเรียนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง  พุทธศักราช  2557  ชั้น  ปวส.2

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออก

   สาขางาน  ไฟฟากําลัง กลุมเรียน 62310404 ชื่อกลุมเรียน ไฟฟา (สชฟ.2/4) (ม.6)

ภาคเรียน S/2562

0 หนวยกิต1 หมวดวิชาทักษะชีวิต
0 หนวยกิต1.1 กลุมทักษะภาษาและการสื่อสาร
0 หนวยกิต1.2 กลุมทักษะการคิดและการแกปญหา
0 หนวยกิต1.3 กลุมทักษะทางสังคมและการดํารงชีวิต
9 หนวยกิต2 หมวดวิชาทักษะวิชาชีพ
0 หนวยกิต2.1 กลุมทักษะวิชาชีพพื้นฐาน
6 หนวยกิต2.2 กลุมทักษะวิชาชีพเฉพาะ

1 33104-2003 เครื่องกลไฟฟา 1 32
2 33104-2007 เครื่องปรับอากาศอุตสาหกรรม 32

3 หนวยกิต2.3 กลุมทักษะวิชาชีพเลือก
3 33104-2201 การติดตั้งไฟฟา 2 32

0 หนวยกิต2.4 ฝกประสบการณทักษะวิชาชีพ
0 หนวยกิต2.5 โครงการพัฒนาทักษะวิชาชีพ
0 หนวยกิต3 หมวดวิชาเลือกเสรี

4 กิจกรรมเสริมหลักสูตร
0 หนวยกิต5 รายวิชาปรับพื้นฐาน

61 6040

6 9 9

รองผูอํานวยการฝายวิชาการ

......................................................

หัวหนาแผนกวิชา ผูอํานวยการหัวหนางานพัฒนาหลักสูตรและการสอน

(นายวิชัย  ตันติราพันธ) (นายมานพ  บุตรแวว)

...................................................... .................................................

(นายจุมภฏ  ชูศักดิ์เจริญ)

......................................................

(นายนิทัศน  วีระโพธิ์ประสิทธิ์)



รหัสวิชา รายวิชา ป นที่ ท

หนวยกิตสะสม

หนวยกิตประจําภาคเรียน

วิทยาลัยเทคนิคชลบุรี

ประเภทวิชา  อุตสาหกรรม   สาขาวิชา  ไฟฟา
แผนการเรียนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง  พุทธศักราช  2557  ชั้น  ปวส.2

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออก

   สาขางาน  ไฟฟากําลัง กลุมเรียน 62310404 ชื่อกลุมเรียน ไฟฟา (สชฟ.2/4) (ม.6)

ภาคเรียน 1/2563

0 หนวยกิต1 หมวดวิชาทักษะชีวิต
0 หนวยกิต1.1 กลุมทักษะภาษาและการสื่อสาร
0 หนวยกิต1.2 กลุมทักษะการคิดและการแกปญหา
0 หนวยกิต1.3 กลุมทักษะทางสังคมและการดํารงชีวิต
13 หนวยกิต2 หมวดวิชาทักษะวิชาชีพ
3 หนวยกิต2.1 กลุมทักษะวิชาชีพพื้นฐาน

1 33104-1002 เครื่องวัดไฟฟา 32
0 หนวยกิต2.2 กลุมทักษะวิชาชีพเฉพาะ
6 หนวยกิต2.3 กลุมทักษะวิชาชีพเลือก

2 33104-2206 ซอมบํารุงระบบไฟฟา 32
3 33104-2209 วิทยาการกาวหนาการติดตั้งไฟฟา 32

4 หนวยกิต2.4 ฝกประสบการณทักษะวิชาชีพ
4 43104-8001 ฝกงาน 40

0 หนวยกิต2.5 โครงการพัฒนาทักษะวิชาชีพ
0 หนวยกิต3 หมวดวิชาเลือกเสรี

4 กิจกรรมเสริมหลักสูตร
5 23000*2001 กิจกรรมรวมสถานประกอบการ 00

0 หนวยกิต5 รายวิชาปรับพื้นฐาน

76 7346

6 15 13

รองผูอํานวยการฝายวิชาการ

......................................................

หัวหนาแผนกวิชา ผูอํานวยการหัวหนางานพัฒนาหลักสูตรและการสอน

(นายวิชัย  ตันติราพันธ) (นายมานพ  บุตรแวว)

...................................................... .................................................

(นายจุมภฏ  ชูศักดิ์เจริญ)

......................................................

(นายนิทัศน  วีระโพธิ์ประสิทธิ์)



รหัสวิชา รายวิชา ป นที่ ท

หนวยกิตสะสม

หนวยกิตประจําภาคเรียน

วิทยาลัยเทคนิคชลบุรี

ประเภทวิชา  อุตสาหกรรม   สาขาวิชา  ไฟฟา
แผนการเรียนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง  พุทธศักราช  2557  ชั้น  ปวส.2

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออก

   สาขางาน  ไฟฟากําลัง กลุมเรียน 62310404 ชื่อกลุมเรียน ไฟฟา (สชฟ.2/4) (ม.6)

ภาคเรียน 2/2563

6 หนวยกิต1 หมวดวิชาทักษะชีวิต
3 หนวยกิต1.1 กลุมทักษะภาษาและการสื่อสาร

1 03000-1209 ภาษาอังกฤษเทคโนโลยีชางอุตสาหกรรม 33
0 หนวยกิต1.2 กลุมทักษะการคิดและการแกปญหา
3 หนวยกิต1.3 กลุมทักษะทางสังคมและการดํารงชีวิต

2 03000-1505 การเมืองการปกครองของไทย 33
19 หนวยกิต2 หมวดวิชาทักษะวิชาชีพ
9 หนวยกิต2.1 กลุมทักษะวิชาชีพพื้นฐาน

3 03001-1001 การบริหารงานคุณภาพในองคการ 33
4 33104-1003 ดิจิตอลประยุกต 32
5 33104-1004 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอรในงานควบคุมไฟฟา 32

6 หนวยกิต2.2 กลุมทักษะวิชาชีพเฉพาะ
6 33104-2002 การออกแบบระบบไฟฟา 32
7 33104-2004 การเขียนแบบไฟฟาดวยคอมพิวเตอร 32

0 หนวยกิต2.3 กลุมทักษะวิชาชีพเลือก
0 หนวยกิต2.4 ฝกประสบการณทักษะวิชาชีพ
4 หนวยกิต2.5 โครงการพัฒนาทักษะวิชาชีพ

8 43104-8501 โครงการ 40
5 หนวยกิต3 หมวดวิชาเลือกเสรี

9 33104-9003 เซลลแสงอาทิตยและการประยุกตใช 32
10 33127-2009 แขนกลอุตสาหกรรม 21

4 กิจกรรมเสริมหลักสูตร
11 23000-2003 กิจกรรมองคการวิชาชีพ 3 00

0 หนวยกิต5 รายวิชาปรับพื้นฐาน

100 10366

20 24 30

รองผูอํานวยการฝายวิชาการ

......................................................

หัวหนาแผนกวิชา ผูอํานวยการหัวหนางานพัฒนาหลักสูตรและการสอน

(นายวิชัย  ตันติราพันธ) (นายมานพ  บุตรแวว)

...................................................... .................................................

(นายจุมภฏ  ชูศักดิ์เจริญ)

......................................................

(นายนิทัศน  วีระโพธิ์ประสิทธิ์)



รหัสวิชา รายวิชา ป นที่ ท

หนวยกิตสะสม

หนวยกิตประจําภาคเรียน

วิทยาลัยเทคนิคชลบุรี

ประเภทวิชา  อุตสาหกรรม   สาขาวิชา  ไฟฟา
แผนการเรียนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง  พุทธศักราช  2557  ชั้น  ปวส.2

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออก

   สาขางาน  ไฟฟากําลัง กลุมเรียน 62310404 ชื่อกลุมเรียน ไฟฟา (สชฟ.2/4) (ม.6)

ภาคเรียน S/2563

0 หนวยกิต1 หมวดวิชาทักษะชีวิต
0 หนวยกิต1.1 กลุมทักษะภาษาและการสื่อสาร
0 หนวยกิต1.2 กลุมทักษะการคิดและการแกปญหา
0 หนวยกิต1.3 กลุมทักษะทางสังคมและการดํารงชีวิต
9 หนวยกิต2 หมวดวิชาทักษะวิชาชีพ
0 หนวยกิต2.1 กลุมทักษะวิชาชีพพื้นฐาน
6 หนวยกิต2.2 กลุมทักษะวิชาชีพเฉพาะ

1 03104-2005 การสงและจายไฟฟา 33
2 33104-2006 ระบบควบคุมในงานอุตสาหกรรม 32

3 หนวยกิต2.3 กลุมทักษะวิชาชีพเลือก
3 03104-2202 การประมาณการระบบไฟฟา 33

0 หนวยกิต2.4 ฝกประสบการณทักษะวิชาชีพ
0 หนวยกิต2.5 โครงการพัฒนาทักษะวิชาชีพ
0 หนวยกิต3 หมวดวิชาเลือกเสรี

4 กิจกรรมเสริมหลักสูตร
0 หนวยกิต5 รายวิชาปรับพื้นฐาน

103 11274

8 3 9

รองผูอํานวยการฝายวิชาการ

......................................................

หัวหนาแผนกวิชา ผูอํานวยการหัวหนางานพัฒนาหลักสูตรและการสอน

(นายวิชัย  ตันติราพันธ) (นายมานพ  บุตรแวว)

...................................................... .................................................

(นายจุมภฏ  ชูศักดิ์เจริญ)

......................................................

(นายนิทัศน  วีระโพธิ์ประสิทธิ์)


