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หลักสู ตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสู ง พุทธศักราช 2563
ประเภทวิชาอุตสาหกรรม
สาขาวิชาเทคนิคเครื่ องกล

จุดประสงค์ สาขาวิชา
1. เพื่อให้สามารถประยุกต์ใช้ความรู ้ และทักษะด้านภาษาและการสื่ อสาร ทักษะการคิดและการแก้ปัญหา
และทักษะทางสังคมและการดํารงชีวติ ในการพัฒนาตนเองและวิชาชีพ
2. เพื่ อให้มี ค วามเข้า ใจและสามารถประยุกต์ใช้หลักการบริ หารและจัดการวิชาชี พ การใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศและหลักการของงานอาชีพที่สัมพันธ์เกี่ยวข้องกับการพัฒนาวิชาชีพเครื่ องกล ให้ทนั ต่อการ
เปลี่ยนแปลงและความก้าวหน้าของเศรษฐกิจ สังคมและเทคโนโลยี
3. เพื่อให้มีความเข้าใจในหลักการและกระบวนการทํางานในกลุ่มงานพื้นฐานด้านเครื่ องกล
4. เพื่อให้สามารถประยุกต์ใช้ความรู ้และเทคโนโลยีดา้ นเครื่ องกล ในการพัฒนาตนเองและวิชาชีพ
5. เพื่อให้สามารถปฏิ บตั ิ งานวิเคราะห์ แก้ปัญหา สร้ างสรรค์และนําเทคโนโลยีมาใช้ในการพัฒนางาน
เทคนิ คยานยนต์ เทคนิ คเครื่ องกลอุ ตสาหกรรม เทคนิ คซ่ อมตัวถังและสี รถยนต์ เทคนิ คเครื่ องกล
อุตสาหกรรมผลิตไฟฟ้า เทคนิคเครื่ องจักรกลหนัก เทคนิคยานยนต์ไฟฟ้า และเทคนิคยานยนต์อจั ฉริ ยะ
6. เพื่อให้สามารถปฏิ บตั ิ งานเครื่ องกล ในสถานประกอบการและประกอบอาชี พอิ สระ รวมทั้งการใช้
ความรู ้และทักษะเป็ นพื้นฐานในการศึกษาต่อในระดับสู งขึ้นได้
7. เพื่อให้มี เจตคติ ที่ ดี ต่ อ งานอาชี พ มี ค วามคิ ดริ เ ริ่ ม สร้ า งสรรค์ ซื่ อสัตย์สุ จริ ต มี ระเบี ย บวินัย เป็ นผู ม้ ี
ความรับผิดชอบต่อสังคม สิ่ งแวดล้อม ต่อต้านความรุ นแรงและสารเสพติด
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มาตรฐานการศึกษาวิชาชีพ
คุ ณภาพของผูส้ ําเร็ จการศึกษาระดับคุ ณวุฒิการศึกษาประกาศนี ยบัตรวิชาชี พชั้นสู ง ประเภทวิชา
อุตสาหกรรม สาขาวิชาเทคนิคเครื่ องกล ประกอบด้วย
1. ด้ านคุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะทีพ่ งึ ประสงค์
1.1 ด้ านคุณธรรม จริ ยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชี พ ได้แก่ ความเสี ยสละ ความซื่ อสัตย์สุจริ ต
ความกตัญ�ูกตเวที ความอดกลั้น การละเว้นสิ่ งเสพติดและการพนัน การมีจิตสํานึกและเจตคติที่ดีต่อวิชาชีพ
และสังคม ภูมิใจและรักษาเอกลักษณ์ของชาติไทย เคารพกฎหมาย เคารพสิ ทธิ ของผูอ้ ื่น ประพฤติปฏิบตั ิตาม
บทบาทหน้าที่ของตนเองตามระบอบประชาธิ ปไตยอันมีพระมหากษัตริ ยท์ รงเป็ นประมุข มีจิตสาธารณะ
และจิตสานึกรักษ์สิ่งแวดล้อม
1.2 ด้ านคุณลักษณะทีพ่ งึ ประสงค์ ได้แก่ ความมีวนิ ยั ความรับผิดชอบ ความรักสามัคคี มีมนุษยสัมพันธ์ ความเชื่ อมัน่ ในตนเอง สนใจใฝ่ รู ้ มี ความคิ ดริ เริ่ มสร้ างสรรค์ ขยัน ประหยัด อดทน พึ่งตนเอง
ต่อต้านความรุ นแรงและการทุจริ ต ปฏิบตั ิตนและปฏิบตั ิงานโดยคํานึ งถึงหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ความปลอดภัย อาชีวอนามัย การอนุรักษ์พลังงานและสิ่ งแวดล้อม
2. ด้ านสมรรถนะแกนกลาง
2.1 ด้ านความรู้ ได้แก่
2.1.1 หลักการใช้ภาษาและเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการสื่ อสาร
2.1.2 หลักการใช้เหตุผล การคิดวิเคราะห์ การแก้ปัญหาและการจัดการ
2.1.3 หลักการดํารงตนและอยูร่ ่ วมกับผูอ้ ื่นในสังคม
2.1.4 หลักการปรับตัวและดําเนินชีวติ ในสังคมสมัยใหม่
2.2 ด้ านทักษะ ได้แก่
2.2.1 ทักษะการสื่ อสารและการเรี ยนรู ้โดยใช้ภาษาและเทคโนโลยีสารสนเทศ
2.2.2 ทักษะการคิดวิเคราะห์ การแก้ปัญหาและการจัดการ โดยใช้หลักการและกระบวนการ
ทางวิทยาศาสตร์ และคณิ ตศาสตร์
2.2.3 ทักษะทางสังคมและการดํารงชี วิตตามหลักศาสนา วัฒนธรรมและความเป็ นพลเมือง
และหลักการพัฒนาบุคลิกภาพและสุ ขอนามัย
2.3 ด้ านความสามารถในการประยุกต์ ใช้ และความรับผิดชอบ ได้แก่
2.3.1 สื่ อ สารโดยใช้ ภ าษาไทย ภาษาต่ า งประเทศและเทคโนโลยี ส ารสนเทศในชี วิต
ประจําวันและในงานอาชีพ
2.3.2 แก้ไขปั ญหาและพัฒนางานอาชี พโดยใช้หลักการและกระบวนการทางวิทยาศาสตร์
และคณิ ตศาสตร์
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2.3.3 ปฏิบตั ิตนตามหลักศาสนา วัฒนธรรม ค่านิยม คุณธรรม จริ ยธรรมทางสังคมและสิ ทธิ
หน้าที่พลเมือง
2.3.4 พัฒนาบุคลิ กภาพ สุ ขอนามัยและคุณลักษณะเหมาะสมกับการปฏิ บตั ิงานอาชี พและ
การอยูร่ ่ วมกับผูอ้ ื่น
3. ด้ านสมรรถนะวิชาชี พ
3.1 ด้ านความรู้ ได้แก่
3.1.1 หลักทฤษฎีและเทคนิคเชิงลึกภายใต้ขอบเขตของงานอาชีพ
3.1.2 หลักการคิดวิเคราะห์ ตัดสิ นใจ วางแผนและแก้ไขปั ญหา
3.1.3 หลักการประสานงาน ประเมินผลการปฏิบตั ิงานและบริ หารจัดการงานอาชีพ
3.1.4 หลักการด้านความปลอดภัยและข้อกําหนดกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการงานอาชีพ
3.1.5 หลักการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรี ยนรู ้และพัฒนางานอาชีพ
3.2 ด้ านทักษะ ได้แก่
3.2.1 ทักษะการเลือกและประยุกต์ใช้วธิ ี การ เครื่ องมือและวัสดุอุปกรณ์ในการปฏิบตั ิงาน
3.2.2 ทักษะการคิด วิเคราะห์และแก้ปัญหาในการปฏิบตั ิงาน
3.2.3 ทัก ษะการวางแผน การบริ หารจัดการ การประสานงานและการประเมิ น ผลการ
ปฏิบตั ิงานอาชีพ
3.2.4 ทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ และเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรี ยนรู ้ตลอดชีวติ
3.2.5 ทักษะด้านสุ ขภาวะและความปลอดภัยตามระเบียบข้อบังคับที่เชื่อมโยงกันในการปฏิบตั ิงาน
3.3 ด้ านความสามารถในการประยุกต์ ใช้ และความรับผิดชอบ ได้แก่
3.3.1 วางแผน ดํา เนิ นงานตามหลัก การและกระบวนการ โดยคํา นึ ง ถึ ง การบริ หารงาน
คุณภาพ การอนุรักษ์พลังงาน ทรัพยากรและสิ่ งแวดล้อม หลักอาชีวอนามัยและความปลอดภัย และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
3.3.2 ปฏิบตั ิงานอาชีพด้านเครื่ องกล ตามหลักการและแบบแผนที่กาํ หนด โดยใช้/เลือกใช้/
ปรับใช้กระบวนการปฏิบตั ิงานที่เหมาะสม
3.3.3 เลื อ ก ใช้แ ละบํา รุ ง รั ก ษาเครื่ อ งมื อ วัส ดุ อุ ป กรณ์ ใ นงานอาชี พ ตามหลัก การและ
กระบวนการ โดยคํานึงถึงความประหยัดและความปลอดภัย
3.3.4 ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และสารสนเทศ เพื่อพัฒนาและสนับสนุนงานอาชีพ
3.3.5 ทดสอบความแข็งแรงของวัสดุและสมบัติของเชื้ อเพลิง วัสดุหล่อลื่นและของไหล
3.3.6 ประลองระบบกลไกชิ้นต่อโยง
3.3.7 ทดสอบระบบนิวเมติกส์และไฮดรอลิกส์
3.3.8 ประยุกต์ใช้หลักการทางเทอร์ โมไดนามิกส์กบั เครื่ องยนต์สันดาปภายใน
3.3.9 ประยุกต์ใช้หลักการทางกลศาสตร์ ของไหลกับงานเครื่ องสู บและเครื่ องอัดอากาศ
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สาขางานเทคนิคยานยนต์
3.3.10 ตัดสิ นใจ วางแผนและแก้ไ ขปั ญหาที่ ไ ม่คุ น้ เคยหรื อซับ ซ้อนและเป็ นนามธรรม
ในงานอาชีพซ่อมบํารุ งยานยนต์ที่ไม่อยูภ่ ายใต้การควบคุมในบางเรื่ อง
3.3.11 ประยุกต์ใช้ความรู ้ ทักษะทางวิชาชี พ เทคโนโลยี สารสนเทศและการสื่ อสารในการ
แก้ปัญหาและการปฏิบตั ิงานด้านยานยนต์
3.3.12 บริ หารจัดการ ประสานงานและประเมินผลการปฏิบตั ิงานอาชี พซ่ อมบํารุ งยานยนต์
ด้วยตนเอง
3.3.13 บริ การระบบเครื่ องยนต์ควบคุมด้วยอิเล็กทรอนิกส์
3.3.14 บริ การระบบไฟฟ้ายานยนต์
3.3.15 บริ การระบบเครื่ องล่างและส่ งกําลังยานยนต์
3.3.16 บริ การระบบปรับอากาศยานยนต์
สาขางานเทคนิคเครื่ องกลอุตสาหกรรม
3.3.10 ตัดสิ นใจ วางแผนและแก้ไ ขปั ญหาที่ ไ ม่คุ น้ เคยหรื อซับ ซ้อนและเป็ นนามธรรม
ในงานอาชีพซ่อมบํารุ งเครื่ องกลอุตสาหกรรมที่ไม่อยูภ่ ายใต้การควบคุมในบางเรื่ อง
3.3.11 ประยุกต์ใช้ความรู ้ ทักษะทางวิชาชี พ เทคโนโลยี สารสนเทศและการสื่ อสารในการ
แก้ปัญหาและการปฏิบตั ิงานด้านเครื่ องกลอุตสาหกรรม
3.3.12 บริ หารจัดการ ประสานงานและประเมินผลการปฏิบตั ิงานอาชี พซ่อมบํารุ งเครื่ องกล
อุตสาหกรรมด้วยตนเอง
3.3.13 บริ การระบบต้นกําลังอุตสาหกรรม
3.3.14 บริ การระบบทําความเย็นและความร้อนอุตสาหกรรม
3.3.15 บริ การเครื่ องจักรกลสนับสนุนการผลิต
สาขางานเทคนิคซ่ อมตัวถังและสี รถยนต์
3.3.10 ตัดสิ นใจ วางแผนและแก้ไ ขปั ญหาที่ ไ ม่คุ น้ เคยหรื อซับ ซ้อนและเป็ นนามธรรม
ในงานอาชีพซ่อมบํารุ งตัวถังและสี รถยนต์ ที่ไม่อยูภ่ ายใต้การควบคุมในบางเรื่ อง
3.3.11 ประยุกต์ใช้ความรู ้ ทักษะทางวิชาชีพ เทคโนโลยี สารสนเทศและการสื่ อสารในการ
แก้ปัญหาและการปฏิบตั ิงานด้านตัวถังและสี รถยนต์
3.3.12 บริ หารจัดการ ประสานงานและประเมินผลการปฏิบตั ิงานอาชีพซ่อมบํารุ งตัวถังและ
สี รถยนต์ดว้ ยตนเอง
3.3.13 บริ การซ่อมตัวถังรถยนต์
3.3.14 บริ การซ่อมสี รถยนต์
3.3.15 บริ หารจัดการธุ รกิจซ่อมตัวถังและสี รถยนต์
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สาขางานเทคนิคเครื่ องกลอุตสาหกรรมผลิตไฟฟ้ า
3.3.10 ตัดสิ นใจ วางแผนและแก้ไ ขปั ญหาที่ ไ ม่คุ น้ เคยหรื อซับ ซ้อนและเป็ นนามธรรม
ในงานอาชีพซ่อมบํารุ งเครื่ องกลอุตสาหกรรมผลิตไฟฟ้า ที่ไม่อยูภ่ ายใต้การควบคุมในบางเรื่ อง
3.3.11 ประยุกต์ใช้ความรู ้ ทักษะทางวิชาชี พ เทคโนโลยี สารสนเทศและการสื่ อสารในการ
แก้ปัญหาและการปฏิบตั ิงานด้านเครื่ องกลอุตสาหกรรมผลิตไฟฟ้า
3.3.12 บริ หารจัดการ ประสานงานและประเมินผลการปฏิบตั ิงานอาชีพซ่อมบํารุ งเครื่ องกล
อุตสาหกรรมผลิตไฟฟ้าด้วยตนเอง
3.3.13 บริ การระบบเครื่ องต้นกําลังในอุตสาหกรรมผลิตไฟฟ้า
3.3.14 ควบคุมระบบเครื่ องต้นกําลังในอุตสาหกรรมผลิตไฟฟ้า
3.3.15 บํารุ งรักษาเครื่ องจักรกลอุตสาหกรรมผลิตไฟฟ้า
สาขางานเทคนิคเครื่ องจักรกลหนัก
3.3.10 ตัดสิ นใจ วางแผนและแก้ไ ขปั ญหาที่ ไ ม่คุ น้ เคยหรื อซับ ซ้อนและเป็ นนามธรรม
ในงานอาชีพซ่อมบํารุ งเครื่ องจักรกลหนัก ที่ไม่อยูภ่ ายใต้การควบคุมในบางเรื่ อง
3.3.11 ประยุกต์ใช้ความรู ้ ทักษะทางวิชาชี พ เทคโนโลยี สารสนเทศและการสื่ อสารในการ
แก้ปัญหาและการปฏิบตั ิงานด้านเครื่ องจักรกลหนัก
3.3.12 บริ หารจัด การ ประสานงานและประเมิ น ผลการปฏิ บ ัติ ง านอาชี พ ซ่ อ มบํา รุ ง
เครื่ องจักรกลหนักด้วยตนเอง
3.3.13 บริ การงานเครื่ องยนต์ดีเซลเครื่ องจักรกลหนัก
3.3.14 บริ การระบบส่ งกําลังและเครื่ องล่างเครื่ องจักรกลหนัก
3.3.15 บริ การระบบไฮดรอลิกส์เครื่ องจักรกลหนัก
สาขางานเทคนิคยานยนต์ ไฟฟ้ า
3.3.10 ตัดสิ นใจ วางแผนและแก้ไ ขปั ญหาที่ ไ ม่คุ น้ เคยหรื อซับ ซ้อนและเป็ นนามธรรม
ในงานอาชีพซ่อมบํารุ งยานยนต์ไฟฟ้า ที่ไม่อยูภ่ ายใต้การควบคุมในบางเรื่ อง
3.3.11 ประยุกต์ใช้ความรู ้ ทักษะทางวิชาชี พ เทคโนโลยี สารสนเทศและการสื่ อสารในการ
แก้ปัญหาและการปฏิบตั ิงานด้านยานยนต์ไฟฟ้า
3.3.12 บริ หารจัดการ ประสานงานและประเมินผลการปฏิบตั ิงานอาชีพซ่อมบํารุ งยานยนต์
ไฟฟ้าด้วยตนเอง
3.3.13 บริ การระบบประจุไฟฟ้าและกักเก็บพลังงานยานยนต์ไฟฟ้า
3.3.14 บริ การระบบขับเคลื่อนและส่ งกําลังยานยนต์ไฟฟ้า
3.3.15 บริ การระบบควบคุมยานยนต์ไฟฟ้า
หลักสู ตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสู ง พุทธศักราช 2563
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สาขางานเทคนิคยานยนต์ อจั ฉริยะ
3.3.10 ตัดสิ นใจ วางแผนและแก้ไ ขปั ญหาที่ ไ ม่คุ น้ เคยหรื อซับ ซ้อนและเป็ นนามธรรม
ในงานอาชีพซ่อมบํารุ งยานยนต์อจั ฉริ ยะ ที่ไม่อยูภ่ ายใต้การควบคุมในบางเรื่ อง
3.3.11 ประยุกต์ใช้ความรู ้ ทักษะทางวิชาชี พ เทคโนโลยี สารสนเทศและการสื่ อสารในการ
แก้ปัญหาและการปฏิบตั ิงานด้านยานยนต์อจั ฉริ ยะ
3.3.12 บริ หารจัดการ ประสานงานและประเมินผลการปฏิบตั ิงานอาชี พซ่ อมบํารุ งยานยนต์
อัจฉริ ยะด้วยตนเอง
3.3.13 บริ การระบบดิจิทลั ในยานยนต์
3.3.14 บริ การระบบเทคโนโลยีเซนเซอร์ ยานยนต์
3.3.15 บริ การระบบโปรแกรมควบคุมยานยนต์
3.3.16 บริ การระบบสื่ อสารและเครื อข่ายยานยนต์
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โครงสร้ าง
หลักสู ตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสู ง พุทธศักราช 2563
ประเภทวิชาอุตสาหกรรม
สาขาวิชาเทคนิคเครื่ องกล

ผูส้ ําเร็ จการศึกษาตามหลักสู ตรประกาศนี ยบัตรวิชาชี พชั้นสู ง พุทธศักราช 2563 ประเภทวิชา
อุตสาหกรรม สาขาวิชาเทคนิคเครื่ องกล จะต้องศึกษารายวิชาจากหมวดวิชาต่าง ๆ รวมไม่นอ้ ยกว่า 83 หน่วยกิต
และเข้าร่ วมกิจกรรมเสริ มหลักสู ตร ดังโครงสร้างต่อไปนี้
1. หมวดวิชาสมรรถนะแกนกลาง
1.1 กลุ่มวิชาภาษาไทย
1.2 กลุ่มวิชาภาษาต่างประเทศ
1.3 กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์
1.4 กลุ่มวิชาคณิ ตศาสตร์
1.5 กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์
1.6 กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์

(ไม่นอ้ ยกว่า
(ไม่นอ้ ยกว่า
(ไม่นอ้ ยกว่า
(ไม่นอ้ ยกว่า
(ไม่นอ้ ยกว่า
(ไม่นอ้ ยกว่า

3
6
3
3
3
3

2. หมวดวิชาสมรรถนะวิชาชี พ
2.1 กลุ่มสมรรถนะวิชาชีพพื้นฐาน
(15
2.2 กลุ่มสมรรถนะวิชาชีพเฉพาะ
( 21
2.3 กลุ่มสมรรถนะวิชาชีพเลือก (ไม่นอ้ ยกว่า 12
2.4 ฝึ กประสบการณ์สมรรถนะวิชาชีพ
(4
2.5 โครงงานพัฒนาสมรรถนะวิชาชีพ
(4
3. หมวดวิชาเลือกเสรี

ไม่ น้อยกว่ า 21 หน่ วยกิต

หน่วยกิต)
หน่วยกิต)
หน่วยกิต)
หน่วยกิต)
หน่วยกิต)
หน่วยกิต)
หน่วยกิต)
หน่วยกิต)
หน่วยกิต)
หน่วยกิต)
หน่วยกิต)

ไม่ น้อยกว่ า 56 หน่ วยกิต

ไม่ น้อยกว่ า

6 หน่ วยกิต

4. กิจกรรมเสริมหลักสู ตร (2 ชัว่ โมงต่อสัปดาห์)
รวม ไม่ น้อยกว่ า

83 หน่ วยกิต

โครงสร้างนี้สาํ หรับผูส้ าํ เร็ จการศึกษาระดับประกาศนี ยบัตรวิชาชี พ (ปวช.) ในประเภทวิชา
อุตสาหกรรม สาขาวิชาช่างยนต์หรื อเทียบเท่า
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สําหรับผูส้ ําเร็ จการศึกษาหลักสู ตรประกาศนี ยบัตรวิชาชี พ (ปวช.) ประเภทวิชาหรื อสาขาวิชาอื่ น
หรื อมัธยมศึ กษาตอนปลาย (ม. 6) หรื อเที ยบเท่า ที่ ไม่มีพ้ืนฐานวิชาชี พ จะต้องเรี ยนรายวิชาปรั บพื้นฐาน
วิชาชีพ ต่อไปนี้
รหัสวิชา
30100-0001
30100-0002
30100-0003
30100-0007
30101-0001
30101-0002
30101-0003
30101-0004

ชื่ อวิชา
งานเทคนิคเบื้องต้น
เขียนแบบเทคนิค
งานไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
งานเชื่อมและโลหะแผ่น
งานวัดละเอียดช่างยนต์
งานเครื่ องยนต์แก๊สโซลีนและดีเซลเบื้องต้น
งานเครื่ องล่างและส่ งกําลังรถยนต์เบื้องต้น
งานไฟฟ้ารถยนต์เบื้องต้น

1. หมวดวิชาสมรรถนะแกนกลาง

ท-ป-น
0-6-2
1-3-2
1-3-2
1-3-2
1-2-2
2-3-3
2-3-3
2-3-3

ไม่ น้อยกว่ า 21 หน่ วยกิต

ให้เ ลื อ กเรี ย นรายวิช าจากทุ ก กลุ่ ม วิช า ตามเงื่ อ นไขและจํา นวนหน่ ว ยกิ ต ที่ ก ลุ่ ม วิช ากํา หนด
รวมไม่นอ้ ยกว่า 21 หน่วยกิต

1.1 กลุ่มวิชาภาษาไทย (ไม่นอ้ ยกว่า 3 หน่วยกิต)
รหัสวิชา
ชื่ อวิชา
30000-1101 ทักษะภาษาไทยเชิงวิชาชีพ
30000-1102 การเขียนและการพูดเชิงวิชาชีพ
30000-1103 การฟังและการพูดเพื่อพัฒนาบุคลิกภาพ
30000-1104 ทักษะภาษาไทยเชิงสร้างสรรค์
30000*1101 ถึง 30000*1199 รายวิชาในกลุ่มวิชาภาษาไทยที่สถานศึกษาอาชีวศึกษา
หรื อสถาบันพัฒนาเพิ่มเติม

ท-ป-น
3-0-3
3-0-3
3-0-3
3-0-3
*-*-*

1.2 กลุ่มวิชาภาษาต่ างประเทศ (ไม่นอ้ ยกว่า 6 หน่วยกิต)
ให้เรี ยนรายวิชา 30000-1201 จํานวน 3 หน่วยกิต แล้วเลือกเรี ยนรายวิชาอื่นที่สอดคล้องกับสาขาวิชา
ที่เรี ยนจนครบหน่วยกิตที่กาํ หนด
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1) กลุ่มภาษาอังกฤษ
รหัสวิชา
30000-1201
30000-1202
30000-1203
30000-1204
30000-1205
30000-1206

ชื่ อวิชา
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่ อสาร
ภาษาอังกฤษสําหรับการปฏิบตั ิงาน
การสนทนาภาษาอังกฤษในสถานประกอบการ
ภาษาอังกฤษโครงงาน
การเรี ยนภาษาอังกฤษผ่านสื่ อดิจิทลั
ภาษาอังกฤษเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

ท-ป-น
2-2-3
1-2-2
1-2-2
0-2-1
0-2-1
3-0-3

2) กลุ่มภาษาต่ างประเทศอื่น
สถานศึกษาอาชีวศึกษาหรื อสถาบันสามารถเลือกรายวิชาต่อไปนี้ ไปจัดการเรี ยนการสอน
เพิม่ เติมในกลุ่มวิชาภาษาต่างประเทศ หรื อในกลุ่มทักษะวิชาชีพเลือก หรื อหมวดวิชาเลือกเสรี ได้
รหัสวิชา
30000-1218
30000-1219
30000-1220
30000-1221
30000-1222
30000-1223
30000-1224
30000-1225
30000-1226
30000-1227
30000-1228
30000-1229
30000-1230
30000-1231
30000-1232
30000-1233
30000-1234
30000-1235
30000-1236

ชื่ อวิชา
ภาษาและวัฒนธรรมจีน
การสนทนาภาษาจีนเพื่อการทํางาน
ภาษาและวัฒนธรรมญี่ปุ่น
การสนทนาภาษาญี่ปุ่นเพื่อการทํางาน
ภาษาและวัฒนธรรมเกาหลี
การสนทนาภาษาเกาหลีเพื่อการทํางาน
ภาษาและวัฒนธรรมเวียดนาม
การสนทนาภาษาเวียดนามเพื่อการทํางาน
ภาษาและวัฒนธรรมอินโดนีเซี ย
การสนทนาภาษาอินโดนีเซี ยเพื่อการทํางาน
ภาษาและวัฒนธรรมมาเลเซี ย
การสนทนาภาษามาเลเซี ยเพื่อการทํางาน
ภาษาและวัฒนธรรมพม่า
การสนทนาภาษาพม่าเพื่อการทํางาน
ภาษาและวัฒนธรรมเขมร
การสนทนาภาษาเขมรเพื่อการทํางาน
ภาษาและวัฒนธรรมลาว
การสนทนาภาษาลาวเพื่อการทํางาน
ภาษาและวัฒนธรรมฟิ ลิปปิ นส์
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รหัสวิชา
ชื่ อวิชา
30000-1237 การสนทนาภาษาฟิ ลิปิโนเพื่อการทํางาน
30000-1238 ภาษาและวัฒนธรรมรัสเซี ย
30000-1239 การสนทนาภาษารัสเซี ยเพื่อการทํางาน
30000-1240 ภาษาและวัฒนธรรมเยอรมัน
30000-1241 การสนทนาภาษาเยอรมันเพื่อการทํางาน
30000-1242 ภาษาและวัฒนธรรมฝรั่งเศส
30000-1243 การสนทนาภาษาฝรั่งเศสเพื่อการทํางาน
30000*1201 ถึง 30000*1299 รายวิชาในกลุ่มวิชาภาษาต่างประเทศที่สถานศึกษาอาชีวศึกษา
หรื อสถาบันพัฒนาเพิ่มเติม

ท-ป-น
2-0-2
2-0-2
2-0-2
2-0-2
2-0-2
2-0-2
2-0-2
*-*-*

1.3 กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ (ไม่นอ้ ยกว่า 3 หน่วยกิต)
รหัสวิชา
ชื่ อวิชา
30000-1301 การจัดการทรัพยากรธรรมชาติ พลังงานและสิ่ งแวดล้อม
30000-1302 การวิจยั เบื้องต้น
30000-1303 วิทยาศาสตร์ งานไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์และการสื่ อสาร
30000-1304 วิทยาศาสตร์ งานเครื่ องกลและการผลิต
30000*1301 ถึง 30000*1399 รายวิชาในกลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ ที่สถานศึกษาอาชีวศึกษา
หรื อสถาบันพัฒนาเพิ่มเติม

ท-ป-น
2-2-3
2-2-3
2-2-3
2-2-3
*-*-*

1.4 กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ (ไม่นอ้ ยกว่า 3 หน่วยกิต)
รหัสวิชา
ชื่ อวิชา
30000-1401 คณิ ตศาสตร์ และสถิติเพื่องานอาชีพ
30000-1402 คณิ ตศาสตร์ เพื่อพัฒนาทักษะการคิด
30000-1403 สถิติและการวางแผนการทดลอง
30000-1404 แคลคูลสั 1
30000-1405 แคลคูลสั 2
30000-1406 แคลคูลสั 3
30000-1407 คณิ ตศาสตร์ อุตสาหกรรม
30000*1401 ถึง 30000*1499 รายวิชาในกลุ่มวิชาคณิ ตศาสตร์ ท่ีสถานศึกษาอาชีวศึกษา
หรื อสถาบันพัฒนาเพิ่มเติม

หลักสู ตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสู ง พุทธศักราช 2563

ประเภทวิชาอุตสาหกรรม

ท-ป-น
3-0-3
3-0-3
3-0-3
3-0-3
3-0-3
3-0-3
3-0-3
*-*-*
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1.5 กลุ่มวิชาสั งคมศาสตร์ (ไม่นอ้ ยกว่า 3 หน่วยกิต)
รหัสวิชา
ชื่ อวิชา
30000-1501 ชีวติ กับสังคมไทย
30000-1502 ศาสตร์ พระราชา
30000-1503 การเมืองการปกครองของไทย
30000*1501 ถึง 30000*1599 รายวิชาในกลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ที่สถานศึกษาอาชีวศึกษา
หรื อสถาบันพัฒนาเพิ่มเติม

ท-ป-น
3-0-3
3-0-3
3-0-3
*-*-*

1.6 กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ (ไม่นอ้ ยกว่า 3 หน่วยกิต)
รหัสวิชา
ชื่ อวิชา
30000-1601 การพัฒนาสุ ขภาพ
30000-1602 การคิดอย่างเป็ นระบบ
30000-1603 สุ ขภาวะกายและจิต
30000-1604 คุณภาพชีวติ เพื่อการทํางาน
30000-1605 มนุษยสัมพันธ์ในการทํางาน
30000-1606 ปั จจัยที่เกี่ยวข้องกับมนุษย์
30000-1607 จิตวิทยาสังคมว่าด้วยคนพิการ
30000-1608 การออกกําลังกายเพื่อสุ ขภาพ
30000-1609 ลีลาศเพื่อพัฒนาสุ ขภาพและบุคลิกภาพ
30000-1610 นันทนาการเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวติ
30000*1601 ถึง 30000*1699 รายวิชาในกลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ ที่สถานศึกษาอาชีวศึกษา
หรื อสถาบันพัฒนาเพิ่มเติม

หลักสู ตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสู ง พุทธศักราช 2563

ประเภทวิชาอุตสาหกรรม

ท-ป-น
2-0-2
2-0-2
2-0-2
2-0-2
2-0-2
2-0-2
2-0-2
0-2-1
0-2-1
0-2-1
*-*-*
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2. หมวดสมรรถนะวิชาชีพ

ไม่ น้อยกว่ า 56 หน่ วยกิต

2.1 กลุ่มสมรรถนะวิชาชีพพืน้ ฐาน ( 15 หน่วยกิต )
ให้เรี ยนรายวิชาต่อไปนี้
กลุ่มการจัดการอาชี พ
รหัสวิชา
ชื่ อวิชา
30001-1001 การบริ หารงานคุณภาพในองค์การ
30001-1051 กฎหมายทัว่ ไปเกี่ยวกับงานอาชีพ
กลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศ
รหัสวิชา
ชื่ อวิชา
30001-2001 เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจัดการอาชีพ
กลุ่มพืน้ ฐานวิชาชี พ
รหัสวิชา
30100-0101
30100-0104
30100-0105

ชื่ อวิชา
กลศาสตร์ วศิ วกรรม
นิวแมติกส์และไฮดรอลิกส์
ความแข็งแรงของวัสดุ

ท-ป-น
1-2-2
1-0-1
ท-ป-น
2-2-3
ท-ป-น
3-0-3
2-3-3
3-0-3

2.2 กลุ่มสมรรถนะวิชาชีพเฉพาะ ( 21 หน่วยกิต)
ให้เรี ยนรายวิชาต่อไปนี้
รหัสวิชา
30101-2001
30101-2002
30101-2003
30101-2004
30101-2005
30101-2006
30101-2007

ชื่ อวิชา
กลศาสตร์ ของไหลในงานเครื่ องกล
เทอร์ โมไดนามิกส์
เครื่ องยนต์สันดาปภายใน
งานเขียนแบบชิ้นส่ วนเครื่ องกลด้วยคอมพิวเตอร์
งานส่ งถ่ายกําลัง
งานเครื่ องสู บและเครื่ องอัดอากาศ
งานทดลองเครื่ องกล

ท-ป-น
3-0-3
3-0-3
3-0-3
2-3-3
2-2-3
2-3-3
2-2-3

2.3 กลุ่มสมรรถนะวิชาชีพเลือก (ไม่นอ้ ยกว่า 12 หน่วยกิต)
ให้เลือกเรี ยนรายวิชาในสาขางานใดสาขางานหนึ่งให้ครบตามที่กาํ หนดในกรณี ที่ตอ้ งการให้ผูเ้ รี ยน
ได้สาขางานนั้นโดยรายวิชาควรสอดคล้องกับสมรรถนะวิชาชีพสาขางานนั้นๆ
หลักสู ตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสู ง พุทธศักราช 2563

ประเภทวิชาอุตสาหกรรม
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2.3.1 สาขางานเทคนิคยานยนต์
รหัสวิชา
ชื่ อวิชา
30101-2101 งานระบบเครื่ องยนต์ควบคุมด้วยอิเล็กทรอนิกส์
30101-2102 งานไฟฟ้ายานยนต์
30101-2103 งานเครื่ องล่างและส่ งกําลังยานยนต์
30101-2104 งานปรับอากาศยานยนต์
30101-2105 งานเกียร์ อตั โนมัติ
30101-2106 งานปรับแต่งเครื่ องยนต์
30101-2107 งานเครื่ องมือกลยานยนต์
30101-2108 งานทดสอบปั๊ มและหัวฉี ดเครื่ องยนต์ดีเซล
30101-2109 งานยานยนต์ใช้พลังงานทางเลือก
30101-2110 งานซ่อมเครื่ องยนต์แก๊สโซลีนและดีเซล
30101-2111 กลศาสตร์ ยานยนต์
30101-2101 ถึง 30101-2199 รายวิชาชีพเลือกที่สถานศึกษาอาชีวศึกษาหรื อสถาบัน
พัฒนาเพิ่มเติมตามความต้องการของสถานประกอบการ
หรื อตามยุทธศาสตร์ ของภูมิภาค
รายวิชาทวิภาคี
รหัสวิชา
ชื่ อวิชา
30101-5101 งานเทคนิคยานยนต์ 1
30101-5102 งานเทคนิคยานยนต์ 2
30101-5103 งานเทคนิคยานยนต์ 3
30101-5104 งานเทคนิคยานยนต์ 4
30101-510x งานเทคนิคยานยนต์ …
2.3.2 สาขางานเทคนิคเครื่ องกลอุตสาหกรรม
รหัสวิชา
30101-2201
30101-2202
30101-2203
30101-2204
30101-2205

ชื่ อวิชา
งานเครื่ องกลต้นกําลัง
งานเครื่ องทําความเย็นและเครื่ องปรับอากาศอุตสาหกรรม
งานระบบไอนํ้าอุตสาหกรรม
งานเครื่ องจักรกลอุตสาหกรรม
งานส่ งถ่ายความร้อนในงานอุตสาหกรรม

หลักสู ตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสู ง พุทธศักราช 2563

ประเภทวิชาอุตสาหกรรม

ท-ป-น
2-3-3
2-3-3
2-3-3
2-3-3
2-3-3
2-3-3
2-3-3
2-3-3
2-3-3
2-3-3
3-0-3
*-*-*

ท-ป-น
*-*-*
*-*-*
*-*-*
*-*-*
*-*-*
ท-ป-น
2-3-3
2-3-3
2-3-3
2-3-3
2-3-3
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รหัสวิชา
ชื่ อวิชา
ท-ป-น
30101-2206 วิศวกรรมโรงต้นกําลัง
3-0-3
30101-2207 การจัดการพลังงานในงานอุตสาหกรรม
3-0-3
30101-2208 พลังงานทางเลือกในงานอุตสาหกรรม
3-0-3
30101-2209 การทําความเย็นอุตสาหกรรม
3-0-3
30101-2210 การปรับอากาศอุตสาหกรรม
3-0-3
30101*2201 ถึง 30101 *2299 รายวิชาชีพเลือกที่สถานศึกษาอาชีวศึกษาหรื อสถาบัน
*-*-*
พัฒนาเพิ่มเติมตามความต้องการของสถานประกอบการหรื อตาม
ยุทธศาสตร์ ของภูมิภาค
รายวิชาทวิภาคี
รหัสวิชา
ชื่ อวิชา
ท-ป-น
30101-5201 งานเทคนิคเครื่ องกลอุตสาหกรรม 1
*-*-*
30101-5202 งานเทคนิคเครื่ องกลอุตสาหกรรม 2
*-*-*
30101-5203 งานเทคนิคเครื่ องกลอุตสาหกรรม 3
*-*-*
30101-5204 งานเทคนิคเครื่ องกลอุตสาหกรรม 4
*-*-*
30101-520x งานเทคนิคเครื่ องกลอุตสาหกรรม …
*-*-*
2.3.3 สาขางานเทคนิคซ่ อมตัวถังและสี รถยนต์
รหัสวิชา
ชื่ อวิชา
ท-ป-น
30101-2301 เทคโนโลยีงานซ่อมตัวถังรถยนต์
2-3-3
30101-2302 เทคโนโลยีงานซ่อมสี รถยนต์
2-3-3
30101-2303 การบริ หารศูนย์บริ การซ่อมตัวถังและสี รถยนต์
3-0-3
30101-2304 เทคโนโลยีงานซ่อมตัดเปลี่ยนชิ้นตัวถังรถยนต์
2-3-3
30101-2305 เทคโนโลยีงานพ่นสี เมทัลลิคและสี มุก
2-3-3
30101-2306 เทคโนโลยีงานซ่อมดึงดัดชิ้นตัวถังรถยนต์
2-3-3
30101-2307 งานปรับแต่งและเทียบสี พน่ ซ่อมรถยนต์
2-3-3
30101-2308 ปั ญหาพิเศษงานซ่อมตัวถังและสี รถยนต์
2-3-3
30101-2309 เทคโนโลยีงานซ่อมสี ดว้ ยวิธีพิเศษ
2-3-3
30101-2310 เทคโนโลยีงานประดับยนต์
2-3-3
30101*2301 ถึง 30101 *2399 รายวิชาชีพเลือกที่สถานศึกษาอาชีวศึกษาหรื อสถาบัน
*-*-*
พัฒนาเพิม่ เติมตามความต้องการของสถานประกอบการหรื อตาม
ยุทธศาสตร์ ของภูมิภาค
หลักสู ตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสู ง พุทธศักราช 2563

ประเภทวิชาอุตสาหกรรม
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รายวิชาทวิภาคี
รหัสวิชา
ชื่ อวิชา
30101-5301 งานเทคนิคซ่อมตัวถังและสี รถยนต์ 1
30101-5302 งานเทคนิคซ่อมตัวถังและสี รถยนต์ 2
30101-5303 งานเทคนิคซ่อมตัวถังและสี รถยนต์ 3
30101-5304 งานเทคนิคซ่อมตัวถังและสี รถยนต์ 4
30101-530x งานเทคนิคซ่อมตัวถังและสี รถยนต์ …

ท-ป-น
*-*-*
*-*-*
*-*-*
*-*-*
*-*-*

2.3.4 สาขางานเทคนิคเครื่ องกลอุตสาหกรรมผลิตไฟฟ้ า
รหัสวิชา
ชื่ อวิชา
ท-ป-น
30101-2401 เทคโนโลยีโรงไฟฟ้า
2-0-2
30101-2402 ระบบผลิตไฟฟ้า
1-2-2
30101-2403 งานเดินเครื่ องโรงไฟฟ้าจําลอง
2-3-3
30101-2404 งานบํารุ งรักษาเครื่ องจักรกลอุตสาหกรรมผลิตไฟฟ้า
2-3-3
30101-2405 การจัดการและการวางแผนบํารุ งรักษาเทคโนโลยีผลิตไฟฟ้า
2-0-2
30101-2406 งานระบบไอนํ้าอุตสาหกรรมผลิตไฟฟ้า
2-3-3
30101-2407 งานส่ งถ่ายความร้อนในอุตสาหกรรมผลิตไฟฟ้า
2-3-3
30101*2401 ถึง 30101 *2499 รายวิชาชีพเลือกที่สถานศึกษาอาชีวศึกษาหรื อสถาบัน
*-*-*
พัฒนาเพิ่มเติมตามความต้องการของสถานประกอบการหรื อตาม
ยุทธศาสตร์ ของภูมิภาค
รายวิชาทวิภาคี
รหัสวิชา
ชื่ อวิชา
30101-5401 งานเทคนิคเครื่ องกลอุตสาหกรรมผลิตไฟฟ้า 1
30101-5402 งานเทคนิคเครื่ องกลอุตสาหกรรมผลิตไฟฟ้า 2
30101-5403 งานเทคนิคเครื่ องกลอุตสาหกรรมผลิตไฟฟ้า 3
30101-5404 งานเทคนิคเครื่ องกลอุตสาหกรรมผลิตไฟฟ้า 4
30101-540x งานเทคนิคเครื่ องกลอุตสาหกรรมผลิตไฟฟ้า ...

หลักสู ตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสู ง พุทธศักราช 2563

ประเภทวิชาอุตสาหกรรม

ท-ป-น
*-*-*
*-*-*
*-*-*
*-*-*
*-*-*
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2.3.5 สาขางานเทคนิคเครื่ องจักรกลหนัก
รหัสวิชา
ชื่ อวิชา
ท-ป-น
30101-2501 พื้นฐานเครื่ องจักรกลหนัก
3-0-3
30101-2502 งานเครื่ องยนต์ดีเซลเครื่ องจักรกลหนัก
2-3-3
30101-2503 งานระบบส่ งกําลังและเครื่ องล่างเครื่ องจักรกลหนัก
2-3-3
30101-2504 งานไฮดรอลิกส์เครื่ องจักรกลหนัก
2-3-3
30101-2505 งานระบบเบรกและบังคับเลี้ยวเครื่ องจักรกลหนัก
2-3-3
30101-2506 งานไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์เครื่ องจักรกลหนัก
2-3-3
30101-2507 เทคโนโลยีเครื่ องจักรกลหนักสมัยใหม่
3-0-3
30101-2508 การจัดการอะไหล่และบํารุ งรักษาเครื่ องจักรกล
2-3-3
30101*2501 ถึง 30101 *2599 รายวิชาชีพเลือกที่สถานศึกษาอาชีวศึกษาหรื อสถาบัน
*-*-*
พัฒนาเพิ่มเติมตามความต้องการของสถานประกอบการหรื อตาม
ยุทธศาสตร์ ของภูมิภาค
รายวิชาทวิภาคี
รหัสวิชา
ชื่ อวิชา
30101-5501 งานเทคนิคเครื่ องจักรกลหนัก 1
30101-5502 งานเทคนิคเครื่ องจักรกลหนัก 2
30101-5503 งานเทคนิคเครื่ องจักรกลหนัก 3
30101-5504 งานเทคนิคเครื่ องจักรกลหนัก 4
30101-550x งานเทคนิคเครื่ องจักรกลหนัก …

ท-ป-น
*-*-*
*-*-*
*-*-*
*-*-*
*-*-*

2.3.6 สาขางานเทคนิคยานยนต์ ไฟฟ้ า
รหัสวิชา
ชื่ อวิชา
30101-2601 เทคโนโลยียานยนต์ไฟฟ้า
30101-2602 แบตเตอรี่ และระบบประจุไฟฟ้ายานยนต์ไฟฟ้า
30101-2603 งานระบบขับเคลื่อนและส่ งกําลังยานยนต์ไฟฟ้า
30101-2604 ระบบควบคุมยานยนต์ไฟฟ้า
30101-2605 งานระบบไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ยานยนต์ไฟฟ้า
30101-2606 งานระบบเครื่ องล่างยานยนต์ไฟฟ้า
30101-2607 งานตรวจวิเคราะห์ยานยนต์ไฟฟ้า
30101-2608 การบริ หารจัดการธุ รกิจบริ การยานยนต์ไฟฟ้า

ท-ป-น
2-0-2
1-3-2
2-3-3
1-3-2
2-3-3
1-3-2
1-3-2
1-3-2
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รหัสวิชา
ชื่ อวิชา
ท-ป-น
30101-2609 เทคโนโลยีความปลอดภัยยานยนต์ไฟฟ้า
1-2-2
30101*2601 ถึง 30101 *2699 รายวิชาชีพเลือกที่สถานศึกษาอาชีวศึกษาหรื อสถาบัน
*-*-*
พัฒนาเพิ่มเติมตามความต้องการของสถานประกอบการหรื อตาม
ยุทธศาสตร์ ของภูมิภาค
รายวิชาทวิภาคี
รหัสวิชา
ชื่ อวิชา
ท-ป-น
30101-5601 งานเทคนิคยานยนต์ไฟฟ้า 1
*-*-*
30101-5602 งานเทคนิคยานยนต์ไฟฟ้า 2
*-*-*
30101-5603 งานเทคนิคยานยนต์ไฟฟ้า 3
*-*-*
30101-5604 งานเทคนิคยานยนต์ไฟฟ้า 4
*-*-*
30101-560x งานเทคนิคยานยนต์ไฟฟ้า …
*-*-*
2.3.7 สาขางานเทคนิคยานยนต์ อจั ฉริยะ
รหัสวิชา
ชื่ อวิชา
ท-ป-น
30101-2701 งานระบบดิจิทลั ในยานยนต์
2-3-3
30101-2702 งานเทคโนโลยีเซนเซอร์ ยานยนต์
2-3-3
30101-2703 งานโปรแกรมควบคุมยานยนต์
2-3-3
30101-2704 งานระบบสื่ อสารและเครื อข่ายยานยนต์
2-3-3
30101-2705 งานแมคคาทรอนิกส์ยานยนต์
2-3-3
30101-2706 งานเทคโนโลยียานยนต์ไฟฟ้ า
2-3-3
30101-2707 งานเทคโนโลยียานยนต์ไฮบริ ด
2-3-3
30101*2701 ถึง 30101 *2799 รายวิชาชีพเลือกที่สถานศึกษาอาชีวศึกษาหรื อสถาบัน
*-*-*
พัฒนาเพิ่มเติมตามความต้องการของสถานประกอบการหรื อตาม
ยุทธศาสตร์ ของภูมิภาค
รายวิชาทวิภาคี
รหัสวิชา
ชื่ อวิชา
ท-ป-น
30101-5701 งานเทคนิคยานยนต์อจั ฉริ ยะ 1
*-*-*
30101-5702 งานเทคนิคยานยนต์อจั ฉริ ยะ2
*-*-*
30101-5703 งานเทคนิคยานยนต์อจั ฉริ ยะ 3
*-*-*
30101-5704 งานเทคนิคยานยนต์อจั ฉริ ยะ 4
*-*-*
30101-570x งานเทคนิคยานยนต์อจั ฉริ ยะ …
*-*-*
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สําหรับการจัดการศึกษาระบบทวิภาคี ไม่น้อยกว่า 12 หน่ วยกิตนั้น ให้สถานศึกษาและสถานประกอบการ รัฐวิสาหกิจ หรื อหน่วยงานของรัฐที่ร่วมจัดการศึกษาระบบทวิภาคี ร่ วมกันวิเคราะห์ลกั ษณะ
งานของสถานประกอบการ รัฐวิสาหกิ จ หรื อหน่วยงานของรัฐ เพื่อกําหนดรายละเอียดของแต่ละรายวิชา
ทวิภาคี ได้แก่ จุดประสงค์รายวิชา สมรรถนะรายวิชา คําอธิ บายรายวิชา เวลาที่ใช้ฝึกและจํานวนหน่ วยกิต
เพื่อนําไปจัดทําแผนการฝึ กอาชี พและแนวการวัดและประเมินผลรายวิชา ทั้งนี้ โดยให้ใช้เวลาฝึ กในสถานประกอบการไม่นอ้ ยกว่า 54 ชัว่ โมง มีค่าเท่ากับ 1 หน่วยกิต
2.4 ฝึ กประสบการณ์ สมรรถนะวิชาชี พ (4 หน่วยกิต)
ให้เลือกเรี ยนรายวิชา 30101-8001 จํานวน 4 หน่วยกิต หรื อรายวิชา 30101-8002 และ 30101-8003
รวม 4 หน่วยกิต
รหัสวิชา
30101-8001
30101-8002
30101-8003

ชื่ อวิชา

ท-ป-น
*-*-4
*-*-2
*-*-2

ฝึ กงาน
ฝึ กงาน 1
ฝึ กงาน 2

2.5 โครงงานพัฒนาสมรรถนะวิชาชี พ (4 หน่วยกิต)
ให้เลือกเรี ยนรายวิชา 30101-8501 จํานวน 4 หน่วยกิต หรื อรายวิชา 30101-8502 และ 30101-8503
รวม 4 หน่วยกิต
รหัสวิชา
30101-8501
30101-8502
30101-8503

ชื่ อวิชา
โครงงาน
โครงงาน 1
โครงงาน 2

ท-ป-น
*-*-4
*-*-2
*-*-2

3. หมวดวิชาเลือกเสรี

ไม่ น้อยกว่ า 6 หน่ วยกิต

ให้เลือกเรี ยนตามความถนัดและความสนใจจากรายวิชาในหลักสู ตรประกาศนี ยบัตรวิชาชี พชั้นสู ง
พุทธศักราช 2563 ทุกประเภทวิชาและสาขาวิชา
ทั้ง นี้ เพื่ อ เป็ นการพัฒ นาทัก ษะการเรี ย นรู ้ แ ละการสื่ อ สารภาษาต่ า งประเทศในศตวรรษ ที่ 21
สถานศึ ก ษาสามารถเลื อ กเรี ย นวิ ช าภาษาอัง กฤษจากรายวิ ช าต่ อ ไปนี้ หรื อ จากรายวิ ช าในหมวดวิช า
สมรรถนะแกนกลาง กลุ่มวิชาภาษาต่างประเทศ กลุ่มภาษาอังกฤษ

หลักสู ตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสู ง พุทธศักราช 2563

ประเภทวิชาอุตสาหกรรม

สาขาวิชาเทคนิคเครื่ องกล

31
รหัสวิชา
30000-9201
30000-9202
30000-9203
30000-9204
30000-9205

ชื่ อวิชา
ภาษาอังกฤษเตรี ยมความพร้อมเพื่อการทํางาน
ภาษาอังกฤษเพื่อการนําเสนอ
การอ่านอังกฤษในงานอาชีพ
การเขียนภาษาอังกฤษเพื่องานอาชีพ
ภาษาอังกฤษเพื่องานบริ การ

ท-ป-น
1-2-2
1-2-2
1-2-2
1-2-2
1-2-2

4. กิจกรรมเสริมหลักสู ตร (2 ชั่วโมงต่ อสั ปดาห์ )
รหัสวิชา
ชื่ อวิชา
30000-2001 กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 1
30000-2002 กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 2
30000-2003 กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 3
30000-2004 กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 4
30000-2005 กิจกรรมส่ งเสริ มคุณธรรม จริ ยธรรม
30000*2001 ถึง 30000*20xx กิจกรรมนักศึกษาวิชาทหาร / กิจกรรมที่สถานศึกษา
หรื อสถานประกอบการจัด

หลักสู ตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสู ง พุทธศักราช 2563
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ท-ป-น
0-2-0
0-2-0
0-2-0
0-2-0
0-2-0
0-2-0
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