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หลกัสูตรประกาศนียบตัรวชิาชีพช้ันสูง พุทธศักราช 2563 

ประเภทวชิาอุตสาหกรรม 

สาขาวชิาเทคนิคเคร่ืองกล 

 

จุดประสงค์สาขาวชิา 
 

1. เพื่อให้สามารถประยุกตใ์ช้ความรู้และทกัษะดา้นภาษาและการส่ือสาร ทกัษะการคิดและการแกปั้ญหา 

และทกัษะทางสังคมและการดาํรงชีวติในการพฒันาตนเองและวชิาชีพ 

2. เพื่อให้มีความเขา้ใจและสามารถประยุกต์ใช้หลกัการบริหารและจดัการวิชาชีพ การใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศและหลกัการของงานอาชีพท่ีสัมพนัธ์เก่ียวขอ้งกบัการพฒันาวิชาชีพเคร่ืองกล  ใหท้นัต่อการ

เปล่ียนแปลงและความกา้วหนา้ของเศรษฐกิจ สังคมและเทคโนโลย ี

3. เพื่อใหมี้ความเขา้ใจในหลกัการและกระบวนการทาํงานในกลุ่มงานพื้นฐานดา้นเคร่ืองกล 

4. เพื่อใหส้ามารถประยกุตใ์ชค้วามรู้และเทคโนโลยดีา้นเคร่ืองกล  ในการพฒันาตนเองและวชิาชีพ 

5. เพื่อให้สามารถปฏิบติังานวิเคราะห์ แก้ปัญหา สร้างสรรค์และนาํเทคโนโลยีมาใช้ในการพฒันางาน 

เทคนิคยานยนต์  เทคนิคเคร่ืองกลอุตสาหกรรม  เทคนิคซ่อมตวัถังและสีรถยนต์  เทคนิคเคร่ืองกล

อุตสาหกรรมผลิตไฟฟ้า  เทคนิคเคร่ืองจกัรกลหนกั  เทคนิคยานยนตไ์ฟฟ้า และเทคนิคยานยนตอ์จัฉริยะ 

6. เพื่อให้สามารถปฏิบติังานเคร่ืองกล  ในสถานประกอบการและประกอบอาชีพอิสระ รวมทั้งการใช้

ความรู้และทกัษะเป็นพื้นฐานในการศึกษาต่อในระดบัสูงข้ึนได ้

7. เพื่อให้มีเจตคติที่ดีต่องานอาชีพ มีความคิดริเร่ิมสร้างสรรค์ ซ่ือสัตยสุ์จริต มีระเบียบวินัย เป็นผูม้ี

ความรับผดิชอบต่อสังคม ส่ิงแวดลอ้ม ต่อตา้นความรุนแรงและสารเสพติด 
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มาตรฐานการศึกษาวิชาชีพ 

คุณภาพของผูส้ําเร็จการศึกษาระดบัคุณวุฒิการศึกษาประกาศนียบตัรวิชาชีพชั้นสูง ประเภทวิชา

อุตสาหกรรม  สาขาวชิาเทคนิคเคร่ืองกล  ประกอบดว้ย 
 

1. ด้านคุณธรรม จริยธรรมและคุณลกัษณะทีพ่งึประสงค์ 

1.1 ด้านคุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ ไดแ้ก่ ความเสียสละ ความซ่ือสัตยสุ์จริต 

ความกตญั�ูกตเวที ความอดกลั้น การละเวน้ส่ิงเสพติดและการพนนั การมีจิตสาํนึกและเจตคติท่ีดีต่อวิชาชีพ

และสังคม ภูมิใจและรักษาเอกลกัษณ์ของชาติไทย เคารพกฎหมาย เคารพสิทธิของผูอ่ื้น ประพฤติปฏิบติัตาม

บทบาทหน้าท่ีของตนเองตามระบอบประชาธิปไตยอนัมีพระมหากษตัริยท์รงเป็นประมุข มีจิตสาธารณะ 

และจิตสานึกรักษส่ิ์งแวดลอ้ม 

1.2 ด้านคุณลกัษณะทีพ่งึประสงค์ ไดแ้ก่ ความมีวนิยั ความรับผดิชอบ ความรักสามคัคี มีมนุษย-

สัมพนัธ์ ความเช่ือมัน่ในตนเอง สนใจใฝ่รู้ มีความคิดริเร่ิมสร้างสรรค์ ขยนั ประหยดั อดทน พึ่งตนเอง

ต่อตา้นความรุนแรงและการทุจริต ปฏิบติัตนและปฏิบติังานโดยคาํนึงถึงหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

ความปลอดภยั อาชีวอนามยั การอนุรักษพ์ลงังานและส่ิงแวดลอ้ม 
 

2. ด้านสมรรถนะแกนกลาง 

2.1 ด้านความรู้ ไดแ้ก่  

2.1.1 หลกัการใชภ้าษาและเทคโนโลยสีารสนเทศเพื่อการส่ือสาร 

2.1.2 หลกัการใชเ้หตุผล การคิดวเิคราะห์ การแกปั้ญหาและการจดัการ  

2.1.3 หลกัการดาํรงตนและอยูร่่วมกบัผูอ่ื้นในสังคม 

2.1.4 หลกัการปรับตวัและดาํเนินชีวติในสังคมสมยัใหม่  

2.2 ด้านทกัษะ ไดแ้ก่  

2.2.1 ทกัษะการส่ือสารและการเรียนรู้โดยใชภ้าษาและเทคโนโลยสีารสนเทศ 

2.2.2 ทกัษะการคิดวเิคราะห์ การแกปั้ญหาและการจดัการ โดยใชห้ลกัการและกระบวนการ

ทางวทิยาศาสตร์และคณิตศาสตร์  

2.2.3 ทกัษะทางสังคมและการดาํรงชีวิตตามหลกัศาสนา วฒันธรรมและความเป็นพลเมือง 

และหลกัการพฒันาบุคลิกภาพและสุขอนามยั 

2.3 ด้านความสามารถในการประยุกต์ใช้และความรับผดิชอบ ไดแ้ก่  

2.3.1 ส่ือสารโดยใช้ภาษาไทย ภาษาต่างประเทศและเทคโนโลยีสารสนเทศในชีวิต 

ประจาํวนัและในงานอาชีพ 

2.3.2 แกไ้ขปัญหาและพฒันางานอาชีพโดยใช้หลกัการและกระบวนการทางวิทยาศาสตร์

และคณิตศาสตร์ 
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2.3.3 ปฏิบติัตนตามหลกัศาสนา วฒันธรรม ค่านิยม คุณธรรม จริยธรรมทางสังคมและสิทธิ

หนา้ท่ีพลเมือง 

2.3.4 พฒันาบุคลิกภาพ สุขอนามยัและคุณลกัษณะเหมาะสมกบัการปฏิบติังานอาชีพและ

การอยูร่่วมกบัผูอ่ื้น 
 

3. ด้านสมรรถนะวชิาชีพ 

3.1 ด้านความรู้ ไดแ้ก่  

3.1.1 หลกัทฤษฎีและเทคนิคเชิงลึกภายใตข้อบเขตของงานอาชีพ 

3.1.2 หลกัการคิดวเิคราะห์ ตดัสินใจ วางแผนและแกไ้ขปัญหา  

3.1.3 หลกัการประสานงาน ประเมินผลการปฏิบติังานและบริหารจดัการงานอาชีพ  

3.1.4 หลกัการดา้นความปลอดภยัและขอ้กาํหนดกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งกบัการงานอาชีพ 

3.1.5 หลกัการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศเพื่อการเรียนรู้และพฒันางานอาชีพ 

3.2 ด้านทกัษะ ไดแ้ก่  

3.2.1 ทกัษะการเลือกและประยกุตใ์ชว้ธีิการ เคร่ืองมือและวสัดุอุปกรณ์ในการปฏิบติังาน  

3.2.2 ทกัษะการคิด วเิคราะห์และแกปั้ญหาในการปฏิบติังาน 

3.2.3 ทกัษะการวางแผน การบริหารจัดการ การประสานงานและการประเมินผลการ

ปฏิบติังานอาชีพ 

3.2.4 ทกัษะการใชค้อมพิวเตอร์และเทคโนโลยสีารสนเทศเพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวติ  

3.2.5 ทกัษะดา้นสุขภาวะและความปลอดภยัตามระเบียบขอ้บงัคบัท่ีเช่ือมโยงกนัในการปฏิบติังาน 

3.3 ด้านความสามารถในการประยุกต์ใช้และความรับผดิชอบ ไดแ้ก่  

3.3.1 วางแผน ดาํเนินงานตามหลักการและกระบวนการ โดยคาํนึงถึงการบริหารงาน

คุณภาพ การอนุรักษพ์ลงังาน ทรัพยากรและส่ิงแวดลอ้ม หลกัอาชีวอนามยัและความปลอดภยั และกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้ง 

3.3.2 ปฏิบติังานอาชีพดา้นเคร่ืองกล  ตามหลกัการและแบบแผนท่ีกาํหนด โดยใช/้เลือกใช/้

ปรับใชก้ระบวนการปฏิบติังานท่ีเหมาะสม 

3.3.3 เลือก ใช้และบาํรุงรักษาเคร่ืองมือ วสัดุ อุปกรณ์ในงานอาชีพตามหลักการและ

กระบวนการ โดยคาํนึงถึงความประหยดัและความปลอดภยั 

3.3.4 ประยกุตใ์ชเ้ทคโนโลยคีอมพิวเตอร์และสารสนเทศ เพื่อพฒันาและสนบัสนุนงานอาชีพ 

3.3.5 ทดสอบความแข็งแรงของวสัดุและสมบติัของเช้ือเพลิง วสัดุหล่อล่ืนและของไหล 

3.3.6 ประลองระบบกลไกช้ินต่อโยง 

3.3.7 ทดสอบระบบนิวเมติกส์และไฮดรอลิกส์ 

3.3.8 ประยกุตใ์ชห้ลกัการทางเทอร์โมไดนามิกส์กบัเคร่ืองยนตส์ันดาปภายใน 

3.3.9 ประยกุตใ์ชห้ลกัการทางกลศาสตร์ของไหลกบังานเคร่ืองสูบและเคร่ืองอดัอากาศ 
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สาขางานเทคนิคยานยนต์ 

3.3.10 ตดัสินใจ วางแผนและแก้ไขปัญหาที่ไม่คุน้เคยหรือซับซ้อนและเป็นนามธรรม

ในงานอาชีพซ่อมบาํรุงยานยนตท่ี์ไม่อยูภ่ายใตก้ารควบคุมในบางเร่ือง 

3.3.11 ประยุกตใ์ชค้วามรู้ ทกัษะทางวิชาชีพ เทคโนโลยี สารสนเทศและการส่ือสารในการ

แกปั้ญหาและการปฏิบติังานดา้นยานยนต ์

3.3.12 บริหารจดัการ ประสานงานและประเมินผลการปฏิบติังานอาชีพซ่อมบาํรุงยานยนต์

ดว้ยตนเอง 

3.3.13 บริการระบบเคร่ืองยนตค์วบคุมดว้ยอิเล็กทรอนิกส์ 

3.3.14 บริการระบบไฟฟ้ายานยนต ์

3.3.15 บริการระบบเคร่ืองล่างและส่งกาํลงัยานยนต ์

3.3.16 บริการระบบปรับอากาศยานยนต ์
 

สาขางานเทคนิคเคร่ืองกลอุตสาหกรรม 

3.3.10 ตดัสินใจ วางแผนและแก้ไขปัญหาที่ไม่คุน้เคยหรือซับซ้อนและเป็นนามธรรม

ในงานอาชีพซ่อมบาํรุงเคร่ืองกลอุตสาหกรรมท่ีไม่อยูภ่ายใตก้ารควบคุมในบางเร่ือง 

3.3.11 ประยุกตใ์ชค้วามรู้ ทกัษะทางวิชาชีพ เทคโนโลยี สารสนเทศและการส่ือสารในการ

แกปั้ญหาและการปฏิบติังานดา้นเคร่ืองกลอุตสาหกรรม 

3.3.12 บริหารจดัการ ประสานงานและประเมินผลการปฏิบติังานอาชีพซ่อมบาํรุงเคร่ืองกล

อุตสาหกรรมดว้ยตนเอง 

3.3.13 บริการระบบตน้กาํลงัอุตสาหกรรม 

3.3.14 บริการระบบทาํความเยน็และความร้อนอุตสาหกรรม 

3.3.15 บริการเคร่ืองจกัรกลสนบัสนุนการผลิต 
 

สาขางานเทคนิคซ่อมตัวถังและสีรถยนต์ 

3.3.10 ตดัสินใจ วางแผนและแก้ไขปัญหาที่ไม่คุน้เคยหรือซับซ้อนและเป็นนามธรรม

ในงานอาชีพซ่อมบาํรุงตวัถงัและสีรถยนต ์ท่ีไม่อยูภ่ายใตก้ารควบคุมในบางเร่ือง 

3.3.11  ประยกุตใ์ชค้วามรู้ ทกัษะทางวชิาชีพ เทคโนโลย ีสารสนเทศและการส่ือสารในการ

แกปั้ญหาและการปฏิบติังานดา้นตวัถงัและสีรถยนต ์

3.3.12 บริหารจดัการ ประสานงานและประเมินผลการปฏิบติังานอาชีพซ่อมบาํรุงตวัถงัและ

สีรถยนตด์ว้ยตนเอง 

3.3.13 บริการซ่อมตวัถงัรถยนต ์

3.3.14 บริการซ่อมสีรถยนต ์

3.3.15 บริหารจดัการธุรกิจซ่อมตวัถงัและสีรถยนต ์
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สาขางานเทคนิคเคร่ืองกลอุตสาหกรรมผลติไฟฟ้า 

3.3.10 ตดัสินใจ วางแผนและแก้ไขปัญหาที่ไม่คุน้เคยหรือซับซ้อนและเป็นนามธรรม

ในงานอาชีพซ่อมบาํรุงเคร่ืองกลอุตสาหกรรมผลิตไฟฟ้า ท่ีไม่อยูภ่ายใตก้ารควบคุมในบางเร่ือง 

3.3.11 ประยุกตใ์ชค้วามรู้ ทกัษะทางวิชาชีพ เทคโนโลยี สารสนเทศและการส่ือสารในการ

แกปั้ญหาและการปฏิบติังานดา้นเคร่ืองกลอุตสาหกรรมผลิตไฟฟ้า 

3.3.12 บริหารจดัการ ประสานงานและประเมินผลการปฏิบติังานอาชีพซ่อมบาํรุงเคร่ืองกล

อุตสาหกรรมผลิตไฟฟ้าดว้ยตนเอง 

3.3.13 บริการระบบเคร่ืองตน้กาํลงัในอุตสาหกรรมผลิตไฟฟ้า 

3.3.14 ควบคุมระบบเคร่ืองตน้กาํลงัในอุตสาหกรรมผลิตไฟฟ้า 

3.3.15 บาํรุงรักษาเคร่ืองจกัรกลอุตสาหกรรมผลิตไฟฟ้า 
 

สาขางานเทคนิคเคร่ืองจักรกลหนัก 

3.3.10 ตดัสินใจ วางแผนและแก้ไขปัญหาที่ไม่คุน้เคยหรือซับซ้อนและเป็นนามธรรม

ในงานอาชีพซ่อมบาํรุงเคร่ืองจกัรกลหนกั ท่ีไม่อยูภ่ายใตก้ารควบคุมในบางเร่ือง 

3.3.11 ประยุกตใ์ชค้วามรู้ ทกัษะทางวิชาชีพ เทคโนโลยี สารสนเทศและการส่ือสารในการ

แกปั้ญหาและการปฏิบติังานดา้นเคร่ืองจกัรกลหนกั 

3.3.12 บริหารจัดการ ประสานงานและประเมินผลการปฏิบัติงานอาชีพซ่อมบํารุง

เคร่ืองจกัรกลหนกัดว้ยตนเอง 

3.3.13 บริการงานเคร่ืองยนตดี์เซลเคร่ืองจกัรกลหนกั 

3.3.14 บริการระบบส่งกาํลงัและเคร่ืองล่างเคร่ืองจกัรกลหนกั 

3.3.15 บริการระบบไฮดรอลิกส์เคร่ืองจกัรกลหนกั 
 

สาขางานเทคนิคยานยนต์ไฟฟ้า 

3.3.10 ตดัสินใจ วางแผนและแก้ไขปัญหาที่ไม่คุน้เคยหรือซับซ้อนและเป็นนามธรรม

ในงานอาชีพซ่อมบาํรุงยานยนตไ์ฟฟ้า ท่ีไม่อยูภ่ายใตก้ารควบคุมในบางเร่ือง 

3.3.11 ประยุกตใ์ชค้วามรู้ ทกัษะทางวิชาชีพ เทคโนโลยี สารสนเทศและการส่ือสารในการ

แกปั้ญหาและการปฏิบติังานดา้นยานยนตไ์ฟฟ้า 

3.3.12 บริหารจดัการ ประสานงานและประเมินผลการปฏิบติังานอาชีพซ่อมบาํรุงยานยนต์

ไฟฟ้าดว้ยตนเอง 

3.3.13 บริการระบบประจุไฟฟ้าและกกัเก็บพลงังานยานยนตไ์ฟฟ้า 

3.3.14 บริการระบบขบัเคล่ือนและส่งกาํลงัยานยนตไ์ฟฟ้า 

3.3.15 บริการระบบควบคุมยานยนตไ์ฟฟ้า 
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สาขางานเทคนิคยานยนต์อจัฉริยะ 

3.3.10 ตดัสินใจ วางแผนและแก้ไขปัญหาที่ไม่คุน้เคยหรือซับซ้อนและเป็นนามธรรม

ในงานอาชีพซ่อมบาํรุงยานยนตอ์จัฉริยะ ท่ีไม่อยูภ่ายใตก้ารควบคุมในบางเร่ือง 

3.3.11 ประยุกตใ์ชค้วามรู้ ทกัษะทางวิชาชีพ เทคโนโลยี สารสนเทศและการส่ือสารในการ

แกปั้ญหาและการปฏิบติังานดา้นยานยนตอ์จัฉริยะ 

3.3.12 บริหารจดัการ ประสานงานและประเมินผลการปฏิบติังานอาชีพซ่อมบาํรุงยานยนต์

อจัฉริยะดว้ยตนเอง 

3.3.13 บริการระบบดิจิทลัในยานยนต ์

3.3.14 บริการระบบเทคโนโลยเีซนเซอร์ยานยนต ์

3.3.15 บริการระบบโปรแกรมควบคุมยานยนต ์

3.3.16 บริการระบบส่ือสารและเครือข่ายยานยนต ์
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โครงสร้าง 

หลกัสูตรประกาศนียบตัรวชิาชีพช้ันสูง พุทธศักราช 2563 

ประเภทวชิาอุตสาหกรรม 

สาขาวชิาเทคนิคเคร่ืองกล 
 

 ผูส้ําเร็จการศึกษาตามหลกัสูตรประกาศนียบตัรวิชาชีพชั้นสูง  พุทธศกัราช  2563   ประเภทวิชา 

อุตสาหกรรม  สาขาวชิาเทคนิคเคร่ืองกล  จะตอ้งศึกษารายวชิาจากหมวดวชิาต่าง ๆ  รวมไม่นอ้ยกวา่  83  หน่วยกิต 

และเขา้ร่วมกิจกรรมเสริมหลกัสูตร   ดงัโครงสร้างต่อไปน้ี 
 

1.  หมวดวชิาสมรรถนะแกนกลาง   ไม่น้อยกว่า 21 หน่วยกติ 

 1.1 กลุ่มวชิาภาษาไทย (ไม่นอ้ยกวา่  3  หน่วยกิต) 

 1.2 กลุ่มวชิาภาษาต่างประเทศ (ไม่นอ้ยกวา่  6  หน่วยกิต) 

 1.3 กลุ่มวชิาวทิยาศาสตร์ (ไม่นอ้ยกวา่  3  หน่วยกิต) 

 1.4 กลุ่มวชิาคณิตศาสตร์ (ไม่นอ้ยกวา่  3  หน่วยกิต) 

 1.5 กลุ่มวชิาสังคมศาสตร์ (ไม่นอ้ยกวา่  3  หน่วยกิต) 

 1.6 กลุ่มวชิามนุษยศาสตร์ (ไม่นอ้ยกวา่  3  หน่วยกิต) 
 

2. หมวดวชิาสมรรถนะวชิาชีพ  ไม่น้อยกว่า 56 หน่วยกติ 

 2.1 กลุ่มสมรรถนะวชิาชีพพื้นฐาน (15  หน่วยกิต) 

 2.2 กลุ่มสมรรถนะวชิาชีพเฉพาะ ( 21  หน่วยกิต) 

 2.3 กลุ่มสมรรถนะวชิาชีพเลือก (ไม่นอ้ยกวา่  12  หน่วยกิต) 

 2.4 ฝึกประสบการณ์สมรรถนะวชิาชีพ (4  หน่วยกิต) 

 2.5 โครงงานพฒันาสมรรถนะวชิาชีพ (4  หน่วยกิต) 
 

3. หมวดวชิาเลือกเสรี   ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกติ 
 

4. กจิกรรมเสริมหลกัสูตร  (2 ชัว่โมงต่อสัปดาห์) 
 

 รวม ไม่น้อยกว่า 83 หน่วยกติ 

 

โครงสร้างน้ีสาํหรับผูส้าํเร็จการศึกษาระดบัประกาศนียบตัรวชิาชีพ  (ปวช.) ในประเภทวิชา

อุตสาหกรรม  สาขาวชิาช่างยนตห์รือเทียบเท่า  
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สําหรับผูส้ําเร็จการศึกษาหลกัสูตรประกาศนียบตัรวิชาชีพ (ปวช.) ประเภทวิชาหรือสาขาวิชาอ่ืน 

หรือมธัยมศึกษาตอนปลาย (ม. 6) หรือเทียบเท่า ท่ีไม่มีพื้นฐานวิชาชีพ จะตอ้งเรียนรายวิชาปรับพื้นฐาน

วชิาชีพ ต่อไปน้ี 
 

รหัสวชิา ช่ือวชิา ท-ป-น 

30100-0001 งานเทคนิคเบ้ืองตน้ 0-6-2 

30100-0002 เขียนแบบเทคนิค 1-3-2 

30100-0003 งานไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ 1-3-2 

30100-0007 งานเช่ือมและโลหะแผน่ 1-3-2 

30101-0001 งานวดัละเอียดช่างยนต ์ 1-2-2 

30101-0002 งานเคร่ืองยนตแ์ก๊สโซลีนและดีเซลเบ้ืองตน้ 2-3-3 

30101-0003 งานเคร่ืองล่างและส่งกาํลงัรถยนตเ์บ้ืองตน้ 2-3-3 

30101-0004 งานไฟฟ้ารถยนตเ์บ้ืองตน้ 2-3-3 

 

1. หมวดวชิาสมรรถนะแกนกลาง  ไม่น้อยกว่า 21   หน่วยกติ 
 

ให้เลือกเรียนรายวิชาจากทุกกลุ่มวิชา  ตามเงื่อนไขและจาํนวนหน่วยกิตที่กลุ่มวิชากาํหนด  

รวมไม่นอ้ยกวา่  21  หน่วยกิต    
 

1.1 กลุ่มวชิาภาษาไทย  (ไม่นอ้ยกวา่  3  หน่วยกิต) 
 

รหัสวชิา ช่ือวชิา ท-ป-น 

30000-1101 ทกัษะภาษาไทยเชิงวชิาชีพ 3-0-3 

30000-1102 การเขียนและการพูดเชิงวชิาชีพ 3-0-3 

30000-1103 การฟังและการพูดเพื่อพฒันาบุคลิกภาพ 3-0-3 

30000-1104 ทกัษะภาษาไทยเชิงสร้างสรรค ์ 3-0-3 

30000*1101 ถึง 30000*1199  รายวชิาในกลุ่มวชิาภาษาไทยท่ีสถานศึกษาอาชีวศึกษา *-*-* 

  หรือสถาบนัพฒันาเพิ่มเติม 
 

1.2 กลุ่มวิชาภาษาต่างประเทศ  (ไม่นอ้ยกวา่  6  หน่วยกิต)  
 

 ใหเ้รียนรายวชิา 30000-1201 จาํนวน 3 หน่วยกิต แลว้เลือกเรียนรายวชิาอ่ืนท่ีสอดคลอ้งกบัสาขาวิชา

ท่ีเรียนจนครบหน่วยกิตท่ีกาํหนด 
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1) กลุ่มภาษาองักฤษ 
 

รหัสวชิา ช่ือวชิา ท-ป-น 

30000-1201 ภาษาองักฤษเพื่อการส่ือสาร 2-2-3 

30000-1202 ภาษาองักฤษสาํหรับการปฏิบติังาน 1-2-2 

30000-1203 การสนทนาภาษาองักฤษในสถานประกอบการ 1-2-2 

30000-1204 ภาษาองักฤษโครงงาน 0-2-1 

30000-1205 การเรียนภาษาองักฤษผา่นส่ือดิจิทลั 0-2-1 

30000-1206 ภาษาองักฤษเทคโนโลยอุีตสาหกรรม 3-0-3 
 

2) กลุ่มภาษาต่างประเทศอ่ืน 

สถานศึกษาอาชีวศึกษาหรือสถาบนัสามารถเลือกรายวชิาต่อไปน้ี  ไปจดัการเรียนการสอน

เพิ่มเติมในกลุ่มวชิาภาษาต่างประเทศ หรือในกลุ่มทกัษะวชิาชีพเลือก หรือหมวดวชิาเลือกเสรีได ้
 

รหัสวชิา ช่ือวชิา ท-ป-น 

30000-1218 ภาษาและวฒันธรรมจีน 2-0-2 

30000-1219 การสนทนาภาษาจีนเพื่อการทาํงาน 2-0-2 

30000-1220 ภาษาและวฒันธรรมญ่ีปุ่น 2-0-2 

30000-1221 การสนทนาภาษาญ่ีปุ่นเพื่อการทาํงาน 2-0-2 

30000-1222 ภาษาและวฒันธรรมเกาหลี 2-0-2 

30000-1223 การสนทนาภาษาเกาหลีเพื่อการทาํงาน 2-0-2 

30000-1224 ภาษาและวฒันธรรมเวยีดนาม 2-0-2 

30000-1225 การสนทนาภาษาเวยีดนามเพื่อการทาํงาน 2-0-2 

30000-1226 ภาษาและวฒันธรรมอินโดนีเซีย 2-0-2 

30000-1227 การสนทนาภาษาอินโดนีเซียเพื่อการทาํงาน 2-0-2 

30000-1228 ภาษาและวฒันธรรมมาเลเซีย 2-0-2 

30000-1229 การสนทนาภาษามาเลเซียเพื่อการทาํงาน 2-0-2 

30000-1230 ภาษาและวฒันธรรมพม่า 2-0-2 

30000-1231 การสนทนาภาษาพม่าเพื่อการทาํงาน 2-0-2 

30000-1232 ภาษาและวฒันธรรมเขมร 2-0-2 

30000-1233 การสนทนาภาษาเขมรเพื่อการทาํงาน 2-0-2 

30000-1234 ภาษาและวฒันธรรมลาว 2-0-2 

30000-1235 การสนทนาภาษาลาวเพื่อการทาํงาน 2-0-2 

30000-1236 ภาษาและวฒันธรรมฟิลิปปินส์ 2-0-2 
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รหัสวชิา ช่ือวชิา ท-ป-น 

30000-1237 การสนทนาภาษาฟิลิปิโนเพื่อการทาํงาน 2-0-2 

30000-1238 ภาษาและวฒันธรรมรัสเซีย 2-0-2 

30000-1239 การสนทนาภาษารัสเซียเพื่อการทาํงาน 2-0-2 

30000-1240 ภาษาและวฒันธรรมเยอรมนั 2-0-2 

30000-1241 การสนทนาภาษาเยอรมนัเพื่อการทาํงาน 2-0-2 

30000-1242 ภาษาและวฒันธรรมฝร่ังเศส 2-0-2 

30000-1243 การสนทนาภาษาฝร่ังเศสเพื่อการทาํงาน 2-0-2 

30000*1201 ถึง 30000*1299  รายวชิาในกลุ่มวชิาภาษาต่างประเทศท่ีสถานศึกษาอาชีวศึกษา *-*-* 

  หรือสถาบนัพฒันาเพิ่มเติม 
 

1.3 กลุ่มวิชาวทิยาศาสตร์  (ไม่นอ้ยกวา่  3  หน่วยกิต)  
 

รหัสวชิา ช่ือวชิา ท-ป-น 

30000-1301 การจดัการทรัพยากรธรรมชาติ พลงังานและส่ิงแวดลอ้ม 2-2-3 

30000-1302 การวจิยัเบ้ืองตน้ 2-2-3 

30000-1303 วทิยาศาสตร์งานไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์และการส่ือสาร 2-2-3 

30000-1304 วทิยาศาสตร์งานเคร่ืองกลและการผลิต 2-2-3 

 30000*1301 ถึง 30000*1399  รายวชิาในกลุ่มวชิาวทิยาศาสตร์ท่ีสถานศึกษาอาชีวศึกษา *-*-* 

  หรือสถาบนัพฒันาเพิ่มเติม 
 

1.4 กลุ่มวิชาคณติศาสตร์  (ไมน่อ้ยกวา่  3  หน่วยกิต) 
 

รหัสวชิา ช่ือวชิา ท-ป-น 

30000-1401 คณิตศาสตร์และสถิติเพื่องานอาชีพ 3-0-3 

30000-1402 คณิตศาสตร์เพื่อพฒันาทกัษะการคิด 3-0-3 

30000-1403 สถิติและการวางแผนการทดลอง 3-0-3 

30000-1404 แคลคูลสั 1 3-0-3 

30000-1405 แคลคูลสั 2 3-0-3 

30000-1406 แคลคูลสั 3 3-0-3 

30000-1407 คณิตศาสตร์อุตสาหกรรม 3-0-3 

30000*1401 ถึง 30000*1499  รายวชิาในกลุ่มวชิาคณิตศาสตร์ท่ีสถานศึกษาอาชีวศึกษา *-*-* 

  หรือสถาบนัพฒันาเพิ่มเติม 
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1.5 กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์   (ไม่นอ้ยกวา่  3  หน่วยกิต) 
 

รหัสวชิา ช่ือวชิา ท-ป-น 

30000-1501 ชีวติกบัสังคมไทย 3-0-3 

30000-1502 ศาสตร์พระราชา 3-0-3 

30000-1503 การเมืองการปกครองของไทย 3-0-3 

30000*1501 ถึง 30000*1599  รายวชิาในกลุ่มวชิาสังคมศาสตร์ท่ีสถานศึกษาอาชีวศึกษา *-*-* 

  หรือสถาบนัพฒันาเพิ่มเติม 
 

1.6 กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์   (ไม่นอ้ยกวา่  3  หน่วยกิต) 
 

รหัสวชิา ช่ือวชิา ท-ป-น 

30000-1601 การพฒันาสุขภาพ 2-0-2 

30000-1602 การคิดอยา่งเป็นระบบ 2-0-2 

30000-1603 สุขภาวะกายและจิต 2-0-2 

30000-1604 คุณภาพชีวติเพื่อการทาํงาน 2-0-2 

30000-1605 มนุษยสัมพนัธ์ในการทาํงาน 2-0-2 

30000-1606 ปัจจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัมนุษย ์ 2-0-2 

30000-1607 จิตวทิยาสังคมวา่ดว้ยคนพิการ 2-0-2 

30000-1608 การออกกาํลงักายเพื่อสุขภาพ 0-2-1 

30000-1609 ลีลาศเพื่อพฒันาสุขภาพและบุคลิกภาพ 0-2-1 

30000-1610 นนัทนาการเพื่อพฒันาคุณภาพชีวติ 0-2-1 

30000*1601 ถึง 30000*1699 รายวชิาในกลุ่มวชิามนุษยศาสตร์ท่ีสถานศึกษาอาชีวศึกษา     *-*-* 

           หรือสถาบนัพฒันาเพิ่มเติม 
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2.  หมวดสมรรถนะวชิาชีพ  ไม่น้อยกว่า   56  หน่วยกติ 
 

 2.1 กลุ่มสมรรถนะวชิาชีพพืน้ฐาน  ( 15 หน่วยกิต )  
  

 ใหเ้รียนรายวชิาต่อไปน้ี 

 กลุ่มการจัดการอาชีพ 
 

รหัสวชิา ช่ือวชิา ท-ป-น 

30001-1001 การบริหารงานคุณภาพในองคก์าร 1-2-2 

30001-1051 กฎหมายทัว่ไปเก่ียวกบังานอาชีพ 1-0-1 

 กลุ่มเทคโนโลยสีารสนเทศ 

รหัสวชิา ช่ือวชิา ท-ป-น 

30001-2001   เทคโนโลยสีารสนเทศเพื่อการจดัการอาชีพ 2-2-3 

 กลุ่มพืน้ฐานวชิาชีพ 
 

รหัสวชิา ช่ือวชิา ท-ป-น 

30100-0101 กลศาสตร์วศิวกรรม  3-0-3 

30100-0104  นิวแมติกส์และไฮดรอลิกส์  2-3-3 

30100-0105 ความแขง็แรงของวสัดุ 3-0-3 
 

2.2 กลุ่มสมรรถนะวชิาชีพเฉพาะ ( 21  หน่วยกิต)   
  

 ใหเ้รียนรายวชิาต่อไปน้ี 
 

รหัสวชิา ช่ือวชิา ท-ป-น 

30101-2001 กลศาสตร์ของไหลในงานเคร่ืองกล 3-0-3 

30101-2002 เทอร์โมไดนามิกส์ 3-0-3 

30101-2003 เคร่ืองยนตส์ันดาปภายใน 3-0-3 

30101-2004 งานเขียนแบบช้ินส่วนเคร่ืองกลดว้ยคอมพิวเตอร์ 2-3-3 

30101-2005 งานส่งถ่ายกาํลงั 2-2-3 

30101-2006 งานเคร่ืองสูบและเคร่ืองอดัอากาศ 2-3-3 

30101-2007 งานทดลองเคร่ืองกล 2-2-3 
 

 2.3 กลุ่มสมรรถนะวชิาชีพเลือก  (ไม่นอ้ยกวา่  12  หน่วยกิต) 
 

ใหเ้ลือกเรียนรายวิชาในสาขางานใดสาขางานหน่ึงให้ครบตามท่ีกาํหนดในกรณีท่ีตอ้งการใหผู้เ้รียน

ไดส้าขางานนั้นโดยรายวชิาควรสอดคลอ้งกบัสมรรถนะวชิาชีพสาขางานนั้นๆ  
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2.3.1  สาขางานเทคนิคยานยนต์ 

รหัสวชิา ช่ือวชิา ท-ป-น 

30101-2101 งานระบบเคร่ืองยนตค์วบคุมดว้ยอิเล็กทรอนิกส์ 2-3-3 

30101-2102 งานไฟฟ้ายานยนต ์ 2-3-3 

30101-2103 งานเคร่ืองล่างและส่งกาํลงัยานยนต ์ 2-3-3 

30101-2104 งานปรับอากาศยานยนต ์ 2-3-3 

30101-2105 งานเกียร์อตัโนมติั 2-3-3 

30101-2106 งานปรับแต่งเคร่ืองยนต ์ 2-3-3 

30101-2107 งานเคร่ืองมือกลยานยนต ์ 2-3-3 

30101-2108 งานทดสอบป๊ัมและหวัฉีดเคร่ืองยนตดี์เซล 2-3-3 

30101-2109 งานยานยนตใ์ชพ้ลงังานทางเลือก 2-3-3 

30101-2110 งานซ่อมเคร่ืองยนตแ์ก๊สโซลีนและดีเซล 2-3-3 

30101-2111 กลศาสตร์ยานยนต ์ 3-0-3 

30101-2101 ถึง 30101-2199  รายวชิาชีพเลือกท่ีสถานศึกษาอาชีวศึกษาหรือสถาบนั *-*-* 

  พฒันาเพิ่มเติมตามความตอ้งการของสถานประกอบการ 

  หรือตามยทุธศาสตร์ของภูมิภาค 

รายวชิาทวภิาคี 

รหัสวชิา ช่ือวชิา ท-ป-น 

30101-5101 งานเทคนิคยานยนต ์1 *-*-* 

30101-5102 งานเทคนิคยานยนต ์2 *-*-* 

30101-5103 งานเทคนิคยานยนต ์3 *-*-* 

30101-5104 งานเทคนิคยานยนต ์4 *-*-* 

30101-510x งานเทคนิคยานยนต ์… *-*-* 

2.3.2 สาขางานเทคนิคเคร่ืองกลอุตสาหกรรม 
 

รหัสวชิา ช่ือวชิา ท-ป-น 

30101-2201 งานเคร่ืองกลตน้กาํลงั 2-3-3 

30101-2202 งานเคร่ืองทาํความเยน็และเคร่ืองปรับอากาศอุตสาหกรรม 2-3-3 

30101-2203 งานระบบไอนํ้าอุตสาหกรรม 2-3-3 

30101-2204 งานเคร่ืองจกัรกลอุตสาหกรรม 2-3-3 

30101-2205 งานส่งถ่ายความร้อนในงานอุตสาหกรรม 2-3-3 
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รหัสวชิา ช่ือวชิา ท-ป-น 

30101-2206 วศิวกรรมโรงตน้กาํลงั 3-0-3 

30101-2207 การจดัการพลงังานในงานอุตสาหกรรม 3-0-3 

30101-2208 พลงังานทางเลือกในงานอุตสาหกรรม 3-0-3 

30101-2209 การทาํความเยน็อุตสาหกรรม 3-0-3 

30101-2210 การปรับอากาศอุตสาหกรรม 3-0-3 

30101*2201 ถึง 30101 *2299 รายวชิาชีพเลือกท่ีสถานศึกษาอาชีวศึกษาหรือสถาบนั *-*-* 

  พฒันาเพิ่มเติมตามความตอ้งการของสถานประกอบการหรือตาม 

  ยทุธศาสตร์ของภูมิภาค 

รายวชิาทวภิาคี 

รหัสวชิา ช่ือวชิา ท-ป-น 

30101-5201 งานเทคนิคเคร่ืองกลอุตสาหกรรม 1 *-*-* 

30101-5202 งานเทคนิคเคร่ืองกลอุตสาหกรรม 2 *-*-* 

30101-5203 งานเทคนิคเคร่ืองกลอุตสาหกรรม 3 *-*-* 

30101-5204 งานเทคนิคเคร่ืองกลอุตสาหกรรม 4 *-*-* 

30101-520x งานเทคนิคเคร่ืองกลอุตสาหกรรม … *-*-* 

2.3.3 สาขางานเทคนิคซ่อมตัวถังและสีรถยนต์ 
 

รหัสวชิา ช่ือวชิา ท-ป-น 

30101-2301 เทคโนโลยงีานซ่อมตวัถงัรถยนต ์ 2-3-3 

30101-2302 เทคโนโลยงีานซ่อมสีรถยนต ์ 2-3-3 

30101-2303 การบริหารศูนยบ์ริการซ่อมตวัถงัและสีรถยนต ์ 3-0-3 

30101-2304 เทคโนโลยงีานซ่อมตดัเปล่ียนช้ินตวัถงัรถยนต ์ 2-3-3 

30101-2305 เทคโนโลยงีานพน่สีเมทลัลิคและสีมุก 2-3-3 

30101-2306 เทคโนโลยงีานซ่อมดึงดดัช้ินตวัถงัรถยนต ์ 2-3-3 

30101-2307 งานปรับแต่งและเทียบสีพน่ซ่อมรถยนต ์ 2-3-3 

30101-2308 ปัญหาพิเศษงานซ่อมตวัถงัและสีรถยนต ์ 2-3-3 

30101-2309 เทคโนโลยงีานซ่อมสีดว้ยวธีิพิเศษ 2-3-3 

30101-2310 เทคโนโลยงีานประดบัยนต ์ 2-3-3 

30101*2301 ถึง 30101 *2399 รายวชิาชีพเลือกท่ีสถานศึกษาอาชีวศึกษาหรือสถาบนั *-*-* 

  พฒันาเพิ่มเติมตามความตอ้งการของสถานประกอบการหรือตาม 

  ยทุธศาสตร์ของภูมิภาค 
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รายวชิาทวภิาคี 

รหัสวชิา ช่ือวชิา ท-ป-น 

30101-5301 งานเทคนิคซ่อมตวัถงัและสีรถยนต ์1 *-*-* 

30101-5302 งานเทคนิคซ่อมตวัถงัและสีรถยนต ์2 *-*-* 

30101-5303 งานเทคนิคซ่อมตวัถงัและสีรถยนต ์3 *-*-* 

30101-5304 งานเทคนิคซ่อมตวัถงัและสีรถยนต ์4 *-*-* 

30101-530x งานเทคนิคซ่อมตวัถงัและสีรถยนต ์… *-*-* 
 

2.3.4 สาขางานเทคนิคเคร่ืองกลอุตสาหกรรมผลติไฟฟ้า 
 

รหัสวชิา ช่ือวชิา ท-ป-น 

30101-2401 เทคโนโลยโีรงไฟฟ้า 2-0-2 

30101-2402 ระบบผลิตไฟฟ้า 1-2-2 

30101-2403  งานเดินเคร่ืองโรงไฟฟ้าจาํลอง 2-3-3 

30101-2404  งานบาํรุงรักษาเคร่ืองจกัรกลอุตสาหกรรมผลิตไฟฟ้า  2-3-3 

30101-2405  การจดัการและการวางแผนบาํรุงรักษาเทคโนโลยผีลิตไฟฟ้า  2-0-2 

30101-2406 งานระบบไอนํ้าอุตสาหกรรมผลิตไฟฟ้า 2-3-3 

30101-2407  งานส่งถ่ายความร้อนในอุตสาหกรรมผลิตไฟฟ้า 2-3-3 

30101*2401 ถึง 30101 *2499 รายวชิาชีพเลือกท่ีสถานศึกษาอาชีวศึกษาหรือสถาบนั *-*-* 

  พฒันาเพิ่มเติมตามความตอ้งการของสถานประกอบการหรือตาม 

  ยทุธศาสตร์ของภูมิภาค 
 

รายวชิาทวภิาคี 

รหัสวชิา ช่ือวชิา ท-ป-น 

30101-5401 งานเทคนิคเคร่ืองกลอุตสาหกรรมผลิตไฟฟ้า 1 *-*-* 

30101-5402 งานเทคนิคเคร่ืองกลอุตสาหกรรมผลิตไฟฟ้า 2 *-*-* 

30101-5403 งานเทคนิคเคร่ืองกลอุตสาหกรรมผลิตไฟฟ้า 3 *-*-* 

30101-5404 งานเทคนิคเคร่ืองกลอุตสาหกรรมผลิตไฟฟ้า 4 *-*-* 

30101-540x งานเทคนิคเคร่ืองกลอุตสาหกรรมผลิตไฟฟ้า ... *-*-* 
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2.3.5  สาขางานเทคนิคเคร่ืองจักรกลหนัก 

รหัสวชิา ช่ือวชิา ท-ป-น 

30101-2501 พื้นฐานเคร่ืองจกัรกลหนกั  3-0-3 

30101-2502 งานเคร่ืองยนตดี์เซลเคร่ืองจกัรกลหนกั 2-3-3 

30101-2503 งานระบบส่งกาํลงัและเคร่ืองล่างเคร่ืองจกัรกลหนกั 2-3-3 

30101-2504 งานไฮดรอลิกส์เคร่ืองจกัรกลหนกั 2-3-3 

30101-2505 งานระบบเบรกและบงัคบัเล้ียวเคร่ืองจกัรกลหนกั 2-3-3 

30101-2506 งานไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์เคร่ืองจกัรกลหนกั 2-3-3 

30101-2507 เทคโนโลยเีคร่ืองจกัรกลหนกัสมยัใหม ่ 3-0-3 

30101-2508 การจดัการอะไหล่และบาํรุงรักษาเคร่ืองจกัรกล 2-3-3 

30101*2501 ถึง 30101 *2599  รายวชิาชีพเลือกท่ีสถานศึกษาอาชีวศึกษาหรือสถาบนั *-*-* 

  พฒันาเพิ่มเติมตามความตอ้งการของสถานประกอบการหรือตาม 

  ยทุธศาสตร์ของภูมิภาค 
 

รายวชิาทวภิาคี 

รหัสวชิา ช่ือวชิา ท-ป-น 

30101-5501 งานเทคนิคเคร่ืองจกัรกลหนกั 1 *-*-* 

30101-5502 งานเทคนิคเคร่ืองจกัรกลหนกั 2 *-*-* 

30101-5503 งานเทคนิคเคร่ืองจกัรกลหนกั 3 *-*-* 

30101-5504 งานเทคนิคเคร่ืองจกัรกลหนกั 4 *-*-* 

30101-550x งานเทคนิคเคร่ืองจกัรกลหนกั … *-*-* 
 

2.3.6 สาขางานเทคนิคยานยนต์ไฟฟ้า 

รหัสวชิา ช่ือวชิา ท-ป-น 

 30101-2601 เทคโนโลยยีานยนตไ์ฟฟ้า 2-0-2  

 30101-2602 แบตเตอร่ีและระบบประจุไฟฟ้ายานยนตไ์ฟฟ้า  1-3-2 

 30101-2603 งานระบบขบัเคล่ือนและส่งกาํลงัยานยนตไ์ฟฟ้า 2-3-3 

 30101-2604 ระบบควบคุมยานยนตไ์ฟฟ้า  1-3-2 

 30101-2605 งานระบบไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ยานยนตไ์ฟฟ้า 2-3-3 

 30101-2606 งานระบบเคร่ืองล่างยานยนตไ์ฟฟ้า 1-3-2 

 30101-2607 งานตรวจวิเคราะห์ยานยนตไ์ฟฟ้า 1-3-2 

 30101-2608 การบริหารจดัการธุรกิจบริการยานยนตไ์ฟฟ้า 1-3-2 
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รหัสวชิา ช่ือวชิา ท-ป-น 

 30101-2609 เทคโนโลยคีวามปลอดภยัยานยนตไ์ฟฟ้า 1-2-2 

30101*2601 ถึง 30101 *2699  รายวชิาชีพเลือกท่ีสถานศึกษาอาชีวศึกษาหรือสถาบนั *-*-* 

  พฒันาเพิ่มเติมตามความตอ้งการของสถานประกอบการหรือตาม 

  ยทุธศาสตร์ของภูมิภาค 

รายวชิาทวภิาคี 

รหัสวชิา ช่ือวชิา ท-ป-น 

30101-5601 งานเทคนิคยานยนตไ์ฟฟ้า 1 *-*-* 

30101-5602 งานเทคนิคยานยนตไ์ฟฟ้า 2 *-*-* 

30101-5603 งานเทคนิคยานยนตไ์ฟฟ้า 3 *-*-* 

30101-5604 งานเทคนิคยานยนตไ์ฟฟ้า 4 *-*-* 

30101-560x งานเทคนิคยานยนตไ์ฟฟ้า … *-*-* 
 

2.3.7 สาขางานเทคนิคยานยนต์อจัฉริยะ 

รหัสวชิา ช่ือวชิา ท-ป-น 

30101-2701 งานระบบดิจิทลัในยานยนต ์  2-3-3 

30101-2702 งานเทคโนโลยเีซนเซอร์ยานยนต ์ 2-3-3 

30101-2703 งานโปรแกรมควบคุมยานยนต ์ 2-3-3 

30101-2704 งานระบบส่ือสารและเครือข่ายยานยนต ์ 2-3-3 

30101-2705 งานแมคคาทรอนิกส์ยานยนต ์ 2-3-3 

30101-2706 งานเทคโนโลยยีานยนตไ์ฟฟ้า 2-3-3 

30101-2707 งานเทคโนโลยยีานยนตไ์ฮบริด 2-3-3 

30101*2701 ถึง 30101 *2799  รายวชิาชีพเลือกท่ีสถานศึกษาอาชีวศึกษาหรือสถาบนั *-*-* 

  พฒันาเพิ่มเติมตามความตอ้งการของสถานประกอบการหรือตาม 

  ยทุธศาสตร์ของภูมิภาค 

รายวชิาทวภิาคี 

รหัสวชิา ช่ือวชิา ท-ป-น 

30101-5701 งานเทคนิคยานยนตอ์จัฉริยะ 1 *-*-* 

30101-5702 งานเทคนิคยานยนตอ์จัฉริยะ2 *-*-* 

30101-5703 งานเทคนิคยานยนตอ์จัฉริยะ 3 *-*-* 

30101-5704 งานเทคนิคยานยนตอ์จัฉริยะ 4 *-*-* 

30101-570x งานเทคนิคยานยนตอ์จัฉริยะ … *-*-* 
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สําหรับการจดัการศึกษาระบบทวิภาคี ไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิตนั้น ให้สถานศึกษาและสถาน-

ประกอบการ รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานของรัฐท่ีร่วมจดัการศึกษาระบบทวิภาคี ร่วมกนัวิเคราะห์ลกัษณะ

งานของสถานประกอบการ รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานของรัฐ เพื่อกาํหนดรายละเอียดของแต่ละรายวิชา   

ทวิภาคี ไดแ้ก่ จุดประสงค์รายวิชา สมรรถนะรายวิชา คาํอธิบายรายวิชา เวลาท่ีใช้ฝึกและจาํนวนหน่วยกิต

เพื่อนาํไปจดัทาํแผนการฝึกอาชีพและแนวการวดัและประเมินผลรายวิชา ทั้งน้ี โดยให้ใชเ้วลาฝึกในสถาน-

ประกอบการไม่นอ้ยกวา่ 54 ชัว่โมง มีค่าเท่ากบั 1 หน่วยกิต 
 

 2.4  ฝึกประสบการณ์สมรรถนะวชิาชีพ   (4  หน่วยกิต) 
 

ให้เลือกเรียนรายวิชา 30101-8001 จาํนวน 4 หน่วยกิต  หรือรายวิชา 30101-8002 และ 30101-8003 

รวม 4 หน่วยกิต 
 

รหัสวชิา ช่ือวชิา ท-ป-น 

30101-8001 ฝึกงาน *-*-4 

30101-8002 ฝึกงาน 1 *-*-2 

30101-8003 ฝึกงาน 2 *-*-2 
 

 2.5 โครงงานพฒันาสมรรถนะวิชาชีพ  (4  หน่วยกิต) 
 

ให้เลือกเรียนรายวิชา 30101-8501 จาํนวน 4 หน่วยกิต  หรือรายวิชา 30101-8502 และ 30101-8503 

รวม 4 หน่วยกิต 
 

 

 

รหัสวชิา ช่ือวชิา ท-ป-น 

30101-8501 โครงงาน *-*-4 

30101-8502 โครงงาน 1 *-*-2 

30101-8503 โครงงาน 2 *-*-2 
 

3.  หมวดวชิาเลือกเสรี  ไม่น้อยกว่า 6  หน่วยกติ 
  

ให้เลือกเรียนตามความถนดัและความสนใจจากรายวิชาในหลกัสูตรประกาศนียบตัรวิชาชีพชั้นสูง

พุทธศกัราช 2563  ทุกประเภทวชิาและสาขาวชิา 
 

ทั้ งน้ี เพื่อเป็นการพฒันาทักษะการเรียนรู้และการส่ือสารภาษาต่างประเทศในศตวรรษ ท่ี 21           

สถานศึกษาสามารถเลือกเรียนวิชาภาษาอังกฤษจากรายวิชาต่อไปน้ี หรือจากรายวิชาในหมวดวิชา            

สมรรถนะแกนกลาง กลุ่มวชิาภาษาต่างประเทศ กลุ่มภาษาองักฤษ 
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รหัสวชิา ช่ือวชิา ท-ป-น 

30000-9201 ภาษาองักฤษเตรียมความพร้อมเพื่อการทาํงาน 1-2-2 

30000-9202 ภาษาองักฤษเพื่อการนาํเสนอ 1-2-2 

30000-9203 การอ่านองักฤษในงานอาชีพ 1-2-2 

30000-9204 การเขียนภาษาองักฤษเพื่องานอาชีพ 1-2-2 

30000-9205 ภาษาองักฤษเพื่องานบริการ 1-2-2 
 

4.  กจิกรรมเสริมหลกัสูตร  (2 ช่ัวโมงต่อสัปดาห์) 
 

รหัสวชิา ช่ือวชิา ท-ป-น 

30000-2001 กิจกรรมองคก์ารวชิาชีพ 1 0-2-0 

30000-2002 กิจกรรมองคก์ารวชิาชีพ 2 0-2-0 

30000-2003 กิจกรรมองคก์ารวชิาชีพ 3 0-2-0 

30000-2004 กิจกรรมองคก์ารวชิาชีพ 4 0-2-0 

30000-2005 กิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม 0-2-0 

30000*2001 ถึง 30000*20xx กิจกรรมนกัศึกษาวชิาทหาร / กิจกรรมท่ีสถานศึกษา 0-2-0 

 หรือสถานประกอบการจดั 


