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โครงสร้างหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2562 
ประเภทวิชาอุตสาหกรรม สาขาวิชาช่างไฟฟ้าก าลัง 

สาขางานไฟฟ้าก าลัง 
ผู้ส ำเร็จกำรศึกษำหลักสูตรประกำศนียบัตรวิชำชีพพุทธศักรำช  2562 ประเภทวิชำอุตสำหกรรม

สำขำวิชำช่ำงไฟฟ้ำก ำลัง สำขำงำนไฟฟ้ำก ำลัง จะต้องศึกษำรำยวิชำจำกหมวดวิชำต่ำงๆ และเข้ำร่วมกิจกรรม
เสริมหลักสูตร รวมไม่น้อยกว่ำ 103 หน่วยกิต ดังโครงสร้ำงต่อไปนี้ 

1. หมวดวิชาสมรรถนะแกนกลาง   ไม่น้อยกว่า  22 หน่วยกิต 
  1.1 กลุ่มวิชำภำษำไทย   ไม่น้อยกว่ำ 3 หน่วยกิต   
  1.2 กลุ่มวิชำภำษำต่ำงประเทศ  ไม่น้อยกว่ำ 6 หน่วยกิต 
  1.3 กลุ่มวิชำวิทยำศำสตร์   ไม่น้อยกว่ำ 4 หน่วยกิต 
  1.4 กลุ่มวิชำคณิตศำสตร์   ไม่น้อยกว่ำ 4 หน่วยกิต 
  1.5 กลุ่มวิชำสังคมศึกษำ   ไม่น้อยกว่ำ 3 หน่วยกิต 
  1.6 กลุ่มวิชำสุขศึกษำและพลศึกษำ ไม่น้อยกว่ำ 2 หน่วยกิต  
 2. หมวดวิชาสมรรถนะวิชาชีพ   ไม่น้อยกว่า  71 หน่วยกิต 
  2.1 กลุ่มสมมรรถนะวิชำชีพพื้นฐำน ไม่น้อยกว่ำ 21 หน่วยกิต    
  2.2 กลุ่มสมมรรถนะวิชำชีพเฉพำะ  ไม่น้อยกว่ำ 24 หน่วยกิต 
  2.3 กลุ่มสมมรรถนะวิชำชีพเลือก  ไม่น้อยกว่ำ 18 หน่วยกิต  
  2.4 ฝึกประสบกำรณ์สมรรถนะวิชำชีพ ไม่น้อยกว่ำ 4 หน่วยกิต 
  2.5 โครงกำรพัฒนำสมรรถนะวิชำชีพ ไม่น้อยกว่ำ 4 หน่วยกิต 
 

 3. หมวดวิชาเลือกเสรี    ไม่น้อยกว่า  10 หน่วยกิต 
 

 4. กิจกรรมเสริมหลักสูตร     (2 ช่ัวโมง/12 ช่ัวโมง) 
 

      รวม ไม่น้อยกว่า   103 หน่วยกติ 
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โครงสร้างหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2562 
ประเภทวิชาอุตสาหกรรม สาขาวิชาช่างยนต์ 

สาขางานยานยนต์ 
ผู้ส ำเร็จกำรศึกษำหลักสูตรประกำศนียบัตรวิชำชีพพุทธศักรำช  2562 ประเภทวิชำอุตสำหกรรม 

สำขำวิชำช่ำงยนต์ สำขำงำนยำนยนต์ จะต้องศึกษำรำยวิชำจำกหมวดวิชำต่ำง ๆ และเข้ำร่วมกิจกรรมเสริม
หลักสูตร รวมไม่น้อยกว่ำ 103 หน่วยกิต ดังโครงกำรสร้ำงต่อไปนี้ 

 

1. หมวดวิชาสมรรถนะแกนกลาง   ไม่น้อยกว่า  22 หน่วยกิต 
 

  1.1 กลุ่มวิชำภำษำไทย   ไม่น้อยกว่ำ 3 หน่วยกิต   
  1.2 กลุ่มวิชำภำษำต่ำงประเทศ  ไม่น้อยกว่ำ 6 หน่วยกิต 
  1.3 กลุ่มวิชำวิทยำศำสตร์   ไม่น้อยกว่ำ 4 หน่วยกิต 
  1.4 กลุ่มวิชำคณิตศำสตร์   ไม่น้อยกว่ำ 4 หน่วยกิต 
  1.5 กลุ่มวิชำสังคมศึกษำ   ไม่น้อยกว่ำ 3 หน่วยกิต 
  1.6 กลุ่มวิชำสุขศึกษำและพลศึกษำ ไม่น้อยกว่ำ 2 หน่วยกิต  
 

 2. หมวดวิชาสมรรถนะวิชาชีพ   ไม่น้อยกว่า  71 หน่วยกิต 
 

  2.1 กลุ่มสมมรรถนะวิชำชีพพื้นฐำน ไม่น้อยกว่ำ 21 หน่วยกิต    
  2.2 กลุ่มสมมรรถนะวิชำชีพเฉพำะ  ไม่น้อยกว่ำ 24 หน่วยกิต 
  2.3 กลุ่มสมมรรถนะวิชำชีพเลือก  ไม่น้อยกว่ำ 18 หน่วยกิต  
  2.4 ฝึกประสบกำรณ์สมรรถนะวิชำชีพ ไม่น้อยกว่ำ 4 หน่วยกิต 
  2.5 โครงกำรพัฒนำสมรรถนะวิชำชีพ ไม่น้อยกว่ำ 4 หน่วยกิต 
 

 3. หมวดวิชาเลือกเสรี    ไม่น้อยกว่า  10 หน่วยกิต 
 

 4. กิจกรรมเสริมหลักสูตร     (2 ช่ัวโมง/12 ช่ัวโมง) 
 

      รวม ไม่น้อยกว่า   103 หน่วยกติ 
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โครงสร้างหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2562 
ประเภทวิชาอุตสาหกรรม สาขาวิชาช่างยนต์ 

สาขางานจักรยานยนต์และเคร่ืองยนต์เล็กอเนกประสงค์ 
ผู้ส ำเร็จกำรศึกษำหลักสูตรประกำศนียบัตรวิชำชีพพุทธศักรำช  2562 ประเภทวิชำอุตสำหกรรม 

สำขำวิชำช่ำงยนต์ สำขำงำนจักรยำนยนต์และเครื่องยนต์เล็กอเนกประสงค์ จะต้องศึกษำรำยวิชำจำกหมวดวิชำ
ต่ำง ๆ และเข้ำร่วมกิจกรรมเสริมหลักสูตร รวมไม่น้อยกว่ำ 103 หน่วยกิต ดังโครงกำรสร้ำงต่อไปนี้ 

 

1. หมวดวิชาสมรรถนะแกนกลาง   ไม่น้อยกว่า  22 หน่วยกิต 
 

  1.1 กลุ่มวิชำภำษำไทย   ไม่น้อยกว่ำ 3 หน่วยกิต   
  1.2 กลุ่มวิชำภำษำต่ำงประเทศ  ไม่น้อยกว่ำ 6 หน่วยกิต 
  1.3 กลุ่มวิชำวิทยำศำสตร์   ไม่น้อยกว่ำ 4 หน่วยกิต 
  1.4 กลุ่มวิชำคณิตศำสตร์   ไม่น้อยกว่ำ 4 หน่วยกิต 
  1.5 กลุ่มวิชำสังคมศึกษำ   ไม่น้อยกว่ำ 3 หน่วยกิต 
  1.6 กลุ่มวิชำสุขศึกษำและพลศึกษำ ไม่น้อยกว่ำ 2 หน่วยกิต  
 

 2. หมวดวิชาสมรรถนะวิชาชีพ   ไม่น้อยกว่า  71 หน่วยกิต 
 

  2.1 กลุ่มสมมรรถนะวิชำชีพพื้นฐำน ไม่น้อยกว่ำ 21 หน่วยกิต    
  2.2 กลุ่มสมมรรถนะวิชำชีพเฉพำะ  ไม่น้อยกว่ำ 24 หน่วยกิต 
  2.3 กลุ่มสมมรรถนะวิชำชีพเลือก  ไม่น้อยกว่ำ 18 หน่วยกิต  
  2.4 ฝึกประสบกำรณ์สมรรถนะวิชำชีพ ไม่น้อยกว่ำ 4 หน่วยกิต 
  2.5 โครงกำรพัฒนำสมรรถนะวิชำชีพ ไม่น้อยกว่ำ 4 หน่วยกิต 
 

 3. หมวดวิชาเลือกเสรี    ไม่น้อยกว่า  10 หน่วยกิต 
 

 4. กิจกรรมเสริมหลักสูตร     (2 ช่ัวโมง/12 ช่ัวโมง) 
 

      รวม ไม่น้อยกว่า   103 หน่วยกติ 
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โครงสร้างหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพพุทธศักราช 2562 
ประเภทวิชาอุตสาหกรรม สาขาวิชาอิเล็กทรอนกิส์ 

สาขางานอิเล็กทรอนิกส ์
ผู้ส ำเร็จกำรศึกษำหลักสูตรประกำศนียบัตรวิชำชีพพุทธศักรำช  2562 ประเภทวิชำอุตสำหกรรม 

สำขำวิชำอิเล็กทรอนิกส์ สำขำงำนอิเล็กทรอนิกส์ จะต้องศึกษำรำยวิชำจำกหมวดวิชำต่ำง ๆ และเข้ำร่วม
กิจกรรมเสริมหลักสูตร รวมไม่น้อยกว่ำ 104 หน่วยกิต ดังโครงกำรสร้ำงต่อไปนี้ 
 

1. หมวดวิชาสมรรถนะแกนกลาง   ไม่น้อยกว่า  22 หน่วยกิต 
 

  1.1 กลุ่มวิชำภำษำไทย   ไม่น้อยกว่ำ 3 หน่วยกิต   
  1.2 กลุ่มวิชำภำษำต่ำงประเทศ  ไม่น้อยกว่ำ 6 หน่วยกิต 
  1.3 กลุ่มวิชำวิทยำศำสตร์   ไม่น้อยกว่ำ 4 หน่วยกิต 
  1.4 กลุ่มวิชำคณิตศำสตร์   ไม่น้อยกว่ำ 4 หน่วยกิต 
  1.5 กลุ่มวิชำสังคมศึกษำ   ไม่น้อยกว่ำ 3 หน่วยกิต 
  1.6 กลุ่มวิชำสุขศึกษำและพลศึกษำ ไม่น้อยกว่ำ 2 หน่วยกิต  
 

 2. หมวดวิชาสมรรถนะวิชาชีพ   ไม่น้อยกว่า  72 หน่วยกิต 
 

  2.1 กลุ่มสมมรรถนะวิชำชีพพื้นฐำน ไม่น้อยกว่ำ 21 หน่วยกิต    
  2.2 กลุ่มสมมรรถนะวิชำชีพเฉพำะ  ไม่น้อยกว่ำ 24 หน่วยกิต 
  2.3 กลุ่มสมมรรถนะวิชำชีพเลือก  ไม่น้อยกว่ำ 18 หน่วยกิต  
  2.4 ฝึกประสบกำรณ์สมรรถนะวิชำชีพ ไม่น้อยกว่ำ 4 หน่วยกิต 
  2.5 โครงกำรพัฒนำสมรรถนะวิชำชีพ ไม่น้อยกว่ำ 4 หน่วยกิต 
 

 3. หมวดวิชาเลือกเสรี    ไม่น้อยกว่า  12 หน่วยกิต 
 

 4. กิจกรรมเสริมหลักสูตร     (2 ช่ัวโมง/12 ช่ัวโมง) 
 

      รวม ไม่น้อยกว่า   104 หน่วยกติ 
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โครงสร้างหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพพุทธศักราช 2562 
ประเภทวิชาอุตสาหกรรม สาขาวิชาช่างเชื่อมโลหะ 

สาขางานโครงสร้าง 
 ผู้ส ำเร็จกำรศึกษำหลักสูตรประกำศนียบัตรวิชำชีพพุทธศักรำช  2562 ประเภทวิชำอุตสำหกรรม 
สำขำวิชำช่ำงเช่ือมโลหะ สำขำงำนโครงสร้ำง จะต้องศึกษำรำยวิชำจำกหมวดวิชำต่ำง ๆ และเข้ำร่วมกิจกรรม
เสริมหลักสูตร รวมไม่น้อยกว่ำ 103 หน่วยกิต ดังโครงสร้ำงต่อไปนี้ 
 

1. หมวดวิชาสมรรถนะแกนกลาง   ไม่น้อยกว่า  22 หน่วยกิต 
 

  1.1 กลุ่มวิชำภำษำไทย   ไม่น้อยกว่ำ 3 หน่วยกิต   
  1.2 กลุ่มวิชำภำษำต่ำงประเทศ  ไม่น้อยกว่ำ 6 หน่วยกิต 
  1.3 กลุ่มวิชำวิทยำศำสตร์   ไม่น้อยกว่ำ 4 หน่วยกิต 
  1.4 กลุ่มวิชำคณิตศำสตร์   ไม่น้อยกว่ำ 4 หน่วยกิต 
  1.5 กลุ่มวิชำสังคมศึกษำ   ไม่น้อยกว่ำ 3 หน่วยกิต 
  1.6 กลุ่มวิชำสุขศึกษำและพลศึกษำ ไม่น้อยกว่ำ 2 หน่วยกิต  
 

 2. หมวดวิชาสมรรถนะวิชาชีพ   ไม่น้อยกว่า  71 หน่วยกิต 
 

  2.1 กลุ่มสมมรรถนะวิชำชีพพื้นฐำน ไม่น้อยกว่ำ 21 หน่วยกิต    
  2.2 กลุ่มสมมรรถนะวิชำชีพเฉพำะ  ไม่น้อยกว่ำ 24 หน่วยกิต 
  2.3 กลุ่มสมมรรถนะวิชำชีพเลือก  ไม่น้อยกว่ำ 18 หน่วยกิต  
  2.4 ฝึกประสบกำรณ์สมรรถนะวิชำชีพ ไม่น้อยกว่ำ 4 หน่วยกิต 
  2.5 โครงกำรพัฒนำสมรรถนะวิชำชีพ ไม่น้อยกว่ำ 4 หน่วยกิต 
 

 3. หมวดวิชาเลือกเสรี    ไม่น้อยกว่า  10 หน่วยกิต 
 

 4. กิจกรรมเสริมหลักสูตร     (2 ช่ัวโมง/12 ช่ัวโมง) 
 

      รวม ไม่น้อยกว่า   103 หน่วยกติ 
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โครงสร้างหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพพุทธศักราช 2562 
ประเภทวิชาพาณิชยกรรม สาขาวิชาการตลาด 

สาขางานการตลาด 
ผู้ส ำเร็จกำรศึกษำหลักสูตรประกำศนียบัตรวิชำชีพพุทธศักรำช2562 ประเภทวิชำพำณิชยกรรม 

สำขำวิชำกำรตลำด สำขำงำนกำรตลำด จะต้องศึกษำรำยวิชำจำกหมวดวิชำต่ำง ๆ และเข้ำร่วมกิจกรรมเสริม
หลักสูตรไม่น้อยกว่ำ 105 หน่วยกิต ดังโครงสร้ำงต่อไปนี้ 
 

1. หมวดวิชาสมรรถนะแกนกลาง   ไม่น้อยกว่า  22 หน่วยกิต 
 

  1.1 กลุ่มวิชำภำษำไทย   ไม่น้อยกว่ำ 3 หน่วยกิต   
  1.2 กลุ่มวิชำภำษำต่ำงประเทศ  ไม่น้อยกว่ำ 6 หน่วยกิต 
  1.3 กลุ่มวิชำวิทยำศำสตร์   ไม่น้อยกว่ำ 4 หน่วยกิต 
  1.4 กลุ่มวิชำคณิตศำสตร์   ไม่น้อยกว่ำ 4 หน่วยกิต 
  1.5 กลุ่มวิชำสังคมศึกษำ   ไม่น้อยกว่ำ 3 หน่วยกิต 
  1.6 กลุ่มวิชำสุขศึกษำและพลศึกษำ ไม่น้อยกว่ำ 2 หน่วยกิต  
 

 2. หมวดวิชาสมรรถนะวิชาชีพ   ไม่น้อยกว่า  71 หน่วยกิต 
 

  2.1 กลุ่มสมมรรถนะวิชำชีพพื้นฐำน ไม่น้อยกว่ำ 21 หน่วยกิต    
  2.2 กลุ่มสมมรรถนะวิชำชีพเฉพำะ  ไม่น้อยกว่ำ 24 หน่วยกิต 
  2.3 กลุ่มสมมรรถนะวิชำชีพเลือก  ไม่น้อยกว่ำ 18 หน่วยกิต  
  2.4 ฝึกประสบกำรณ์สมรรถนะวิชำชีพ ไม่น้อยกว่ำ 4 หน่วยกิต 
  2.5 โครงกำรพัฒนำสมรรถนะวิชำชีพ ไม่น้อยกว่ำ 4 หน่วยกิต 
 

 3. หมวดวิชาเลือกเสรี    ไม่น้อยกว่า  10 หน่วยกิต 
 

 4. กิจกรรมเสริมหลักสูตร     (2 ช่ัวโมง/12 ช่ัวโมง) 
 

      รวม ไม่น้อยกว่า   105 หน่วยกติ 
 
 
 
 
 
 
 

 



50 
 

โครงสร้างหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพพุทธศักราช 2562 
ประเภทวิชาพาณิชยกรรม สาขาวิชาการบัญชี 

สาขางานการบัญช ี
ผู้ส ำเร็จกำรศึกษำหลักสูตรประกำศนียบัตรวิชำชีพพุทธศักรำช 2562 ประเภทวิชำพำณิชยกรรม 

สำขำวิชำกำรบัญชี สำขำงำนกำรบัญชี จะต้องศึกษำรำยวิชำจำกหมวดวิชำต่ำง ๆ และเข้ำร่วมกิจกรรมเสริม 
หลักสูตร รวมไม่น้อยกว่ำ 103 หน่วยกิต ดังโครงกำรสร้ำงต่อไปนี้ 

 

1. หมวดวิชาสมรรถนะแกนกลาง   ไม่น้อยกว่า  22 หน่วยกิต 
 

  1.1 กลุ่มวิชำภำษำไทย   ไม่น้อยกว่ำ 3 หน่วยกิต   
  1.2 กลุ่มวิชำภำษำต่ำงประเทศ  ไม่น้อยกว่ำ 6 หน่วยกิต 
  1.3 กลุ่มวิชำวิทยำศำสตร์   ไม่น้อยกว่ำ 4 หน่วยกิต 
  1.4 กลุ่มวิชำคณิตศำสตร์   ไม่น้อยกว่ำ 4 หน่วยกิต 
  1.5 กลุ่มวิชำสังคมศึกษำ   ไม่น้อยกว่ำ 3 หน่วยกิต 
  1.6 กลุ่มวิชำสุขศึกษำและพลศึกษำ ไม่น้อยกว่ำ 2 หน่วยกิต  
 

 2. หมวดวิชาสมรรถนะวิชาชีพ   ไม่น้อยกว่า  71 หน่วยกิต 
 

  2.1 กลุ่มสมมรรถนะวิชำชีพพื้นฐำน ไม่น้อยกว่ำ 21 หน่วยกิต    
  2.2 กลุ่มสมมรรถนะวิชำชีพเฉพำะ  ไม่น้อยกว่ำ 24 หน่วยกิต 
  2.3 กลุ่มสมมรรถนะวิชำชีพเลือก  ไม่น้อยกว่ำ 18 หน่วยกิต  
  2.4 ฝึกประสบกำรณ์สมรรถนะวิชำชีพ ไม่น้อยกว่ำ 4 หน่วยกิต 
  2.5 โครงกำรพัฒนำสมรรถนะวิชำชีพ ไม่น้อยกว่ำ 4 หน่วยกิต 
 

 3. หมวดวิชาเลือกเสรี    ไม่น้อยกว่า  10 หน่วยกิต 
 

 4. กิจกรรมเสริมหลักสูตร     (2 ช่ัวโมง/12 ช่ัวโมง) 
 

      รวม ไม่น้อยกว่า   103 หน่วยกติ 
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โครงสร้างหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพพุทธศักราช 2562 
ประเภทวิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว สาขาวิชาการโรงแรม 

สาขางานการโรงแรม 
ผู้ส ำเร็จกำรศึกษำหลักสูตรประกำศนียบัตรวิชำชีพพุทธศักรำช  2562 ประเภทวิชำอุตสำหกรรม

ท่องเท่ียว สำขำวิชำกำรโรงแรม สำขำงำนกำรโรงแรม จะต้องศึกษำรำยวิชำจำกหมวดวิชำต่ำง ๆ และเข้ำร่วม
กิจกรรมเสริม หลักสูตร รวมไม่น้อยกว่ำ 104 หน่วยกิต ดังโครงกำรสร้ำงต่อไปนี้ 

 

1. หมวดวิชาสมรรถนะแกนกลาง   ไม่น้อยกว่า  22 หน่วยกิต 
 

  1.1 กลุ่มวิชำภำษำไทย   ไม่น้อยกว่ำ 3 หน่วยกิต   
  1.2 กลุ่มวิชำภำษำต่ำงประเทศ  ไม่น้อยกว่ำ 6 หน่วยกิต 
  1.3 กลุ่มวิชำวิทยำศำสตร์   ไม่น้อยกว่ำ 4 หน่วยกิต 
  1.4 กลุ่มวิชำคณิตศำสตร์   ไม่น้อยกว่ำ 4 หน่วยกิต 
  1.5 กลุ่มวิชำสังคมศึกษำ   ไม่น้อยกว่ำ 3 หน่วยกิต 
  1.6 กลุ่มวิชำสุขศึกษำและพลศึกษำ ไม่น้อยกว่ำ 2 หน่วยกิต  
 

 2. หมวดวิชาสมรรถนะวิชาชีพ   ไม่น้อยกว่า  71 หน่วยกิต 
 

  2.1 กลุ่มสมมรรถนะวิชำชีพพื้นฐำน ไม่น้อยกว่ำ 21 หน่วยกิต    
  2.2 กลุ่มสมมรรถนะวิชำชีพเฉพำะ  ไม่น้อยกว่ำ 24 หน่วยกิต 
  2.3 กลุ่มสมมรรถนะวิชำชีพเลือก  ไม่น้อยกว่ำ 18 หน่วยกิต  
  2.4 ฝึกประสบกำรณ์สมรรถนะวิชำชีพ ไม่น้อยกว่ำ 4 หน่วยกิต 
  2.5 โครงกำรพัฒนำสมรรถนะวิชำชีพ ไม่น้อยกว่ำ 4 หน่วยกิต 
 

 3. หมวดวิชาเลือกเสรี    ไม่น้อยกว่า  11 หน่วยกิต 
 

 4. กิจกรรมเสริมหลักสูตร     (2 ช่ัวโมง/12 ช่ัวโมง) 
 

      รวม ไม่น้อยกว่า   104 หน่วยกติ 
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โครงสร้างหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพพุทธศักราช 2562 
ประเภทวิชาอุตสาหกรรม สาขาวิชาช่างก่อสร้าง 

สาขางานก่อสร้าง 
ผู้ส ำเร็จกำรศึกษำหลักสูตรประกำศนียบัตรวิชำชีพพุทธศักรำช  2562 ประเภทวิชำอุตสำหกรรม 

สำขำวิชำช่ำงก่อสร้ำง จะต้องศึกษำรำยวิชำจำกหมวดวิชำต่ำง ๆ และเข้ำร่วมกิจกรรมเสริมหลักสูตร ไม่น้อยกว่ำ 
104 หน่วยกิต ดังโครงสร้ำงต่อไปนี้ 

1. หมวดวิชาสมรรถนะแกนกลาง   ไม่น้อยกว่า  22 หน่วยกิต 
 

  1.1 กลุ่มวิชำภำษำไทย   ไม่น้อยกว่ำ 3 หน่วยกิต   
  1.2 กลุ่มวิชำภำษำต่ำงประเทศ  ไม่น้อยกว่ำ 6 หน่วยกิต 
  1.3 กลุ่มวิชำวิทยำศำสตร์   ไม่น้อยกว่ำ 4 หน่วยกิต 
  1.4 กลุ่มวิชำคณิตศำสตร์   ไม่น้อยกว่ำ 4 หน่วยกิต 
  1.5 กลุ่มวิชำสังคมศึกษำ   ไม่น้อยกว่ำ 3 หน่วยกิต 
  1.6 กลุ่มวิชำสุขศึกษำและพลศึกษำ ไม่น้อยกว่ำ 2 หน่วยกิต  
 

 2. หมวดวิชาสมรรถนะวิชาชีพ   ไม่น้อยกว่า  72 หน่วยกิต 
 

  2.1 กลุ่มสมมรรถนะวิชำชีพพื้นฐำน ไม่น้อยกว่ำ 21 หน่วยกิต    
  2.2 กลุ่มสมมรรถนะวิชำชีพเฉพำะ  ไม่น้อยกว่ำ 24 หน่วยกิต 
  2.3 กลุ่มสมมรรถนะวิชำชีพเลือก  ไม่น้อยกว่ำ 18 หน่วยกิต  
  2.4 ฝึกประสบกำรณ์สมรรถนะวิชำชีพ ไม่น้อยกว่ำ 4 หน่วยกิต 
  2.5 โครงกำรพัฒนำสมรรถนะวิชำชีพ ไม่น้อยกว่ำ 4 หน่วยกิต 
 

 3. หมวดวิชาเลือกเสรี    ไม่น้อยกว่า  10 หน่วยกิต 
 

 4. กิจกรรมเสริมหลักสูตร     (2 ช่ัวโมง/12 ช่ัวโมง) 
 

      รวม ไม่น้อยกว่า   104 หน่วยกติ 
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โครงสร้างหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพพุทธศักราช 2562 
ประเภทวิชาคหกรรม สาขาวิชา คหกรรมศาสตร์ 

สาขางานธุรกิจดอกไม้และงานประดิษฐ์ 
 ผู้ส ำเร็จกำรศึกษำหลักสูตรประกำศนียบัตรวิชำชีพพุทธศักรำช 2562 ประเภทวิชำคหกรรม สำขำวิชำ 
คหกรรมศำสตร์ สำขำงำนธุรกิจดอกไม้และงำนประดิษฐ์ จะต้องศึกษำรำยวิชำจำกหมวดวิชำต่ำงๆไม่น้อยกว่ำ 
103 หน่วยกิตและเข้ำร่วมกิจกรรมเสริมหลักสูตรดังโครงสร้ำงต่อไปนี้ 

1. หมวดวิชาสมรรถนะแกนกลาง   ไม่น้อยกว่า  22 หน่วยกิต 
 

  1.1 กลุ่มวิชำภำษำไทย   ไม่น้อยกว่ำ 3 หน่วยกิต   
  1.2 กลุ่มวิชำภำษำต่ำงประเทศ  ไม่น้อยกว่ำ 6 หน่วยกิต 
  1.3 กลุ่มวิชำวิทยำศำสตร์   ไม่น้อยกว่ำ 4 หน่วยกิต 
  1.4 กลุ่มวิชำคณิตศำสตร์   ไม่น้อยกว่ำ 4 หน่วยกิต 
  1.5 กลุ่มวิชำสังคมศึกษำ   ไม่น้อยกว่ำ 3 หน่วยกิต 
  1.6 กลุ่มวิชำสุขศึกษำและพลศึกษำ ไม่น้อยกว่ำ 2 หน่วยกิต  
 

 2. หมวดวิชาสมรรถนะวิชาชีพ   ไม่น้อยกว่า  71 หน่วยกิต 
 

  2.1 กลุ่มสมมรรถนะวิชำชีพพื้นฐำน ไม่น้อยกว่ำ 21 หน่วยกิต    
  2.2 กลุ่มสมมรรถนะวิชำชีพเฉพำะ  ไม่น้อยกว่ำ 24 หน่วยกิต 
  2.3 กลุ่มสมมรรถนะวิชำชีพเลือก  ไม่น้อยกว่ำ 18 หน่วยกิต  
  2.4 ฝึกประสบกำรณ์สมรรถนะวิชำชีพ ไม่น้อยกว่ำ 4 หน่วยกิต 
  2.5 โครงกำรพัฒนำสมรรถนะวิชำชีพ ไม่น้อยกว่ำ 4 หน่วยกิต 
 

 3. หมวดวิชาเลือกเสรี    ไม่น้อยกว่า  10 หน่วยกิต 
 

 4. กิจกรรมเสริมหลักสูตร     (2 ช่ัวโมง/12 ช่ัวโมง) 
 

      รวม ไม่น้อยกว่า   103 หน่วยกติ 
 
 
 
 
 
 
 
 



54 
 

โครงสร้างหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพพุทธศักราช 2562 
ประเภทวิชาพาณิชยกรรม สาขาวิชา คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 

สาขางานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
ผู้ส ำเร็จกำรศึกษำหลักสูตรประกำศนียบัตรวิชำชีพพุทธศักรำช 2562 ประเภทวิชำพำณิชยกรรม 

สำขำวิชำ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ สำขำงำนคอมพิวเตอร์ธุรกิจ จะต้องศึกษำรำยวิชำจำกหมวดวิชำต่ำงๆไม่น้อยกว่ำ 
103 หน่วยกิตและเข้ำร่วมกิจกรรมเสริมหลักสูตรดังโครงสร้ำงต่อไปนี้ 

1. หมวดวิชาสมรรถนะแกนกลาง   ไม่น้อยกว่า  22 หน่วยกิต 
 

  1.1 กลุ่มวิชำภำษำไทย   ไม่น้อยกว่ำ 3 หน่วยกิต   
  1.2 กลุ่มวิชำภำษำต่ำงประเทศ  ไม่น้อยกว่ำ 6 หน่วยกิต 
  1.3 กลุ่มวิชำวิทยำศำสตร์   ไม่น้อยกว่ำ 4 หน่วยกิต 
  1.4 กลุ่มวิชำคณิตศำสตร์   ไม่น้อยกว่ำ 4 หน่วยกิต 
  1.5 กลุ่มวิชำสังคมศึกษำ   ไม่น้อยกว่ำ 3 หน่วยกิต 
  1.6 กลุ่มวิชำสุขศึกษำและพลศึกษำ ไม่น้อยกว่ำ 2 หน่วยกิต  
 

 2. หมวดวิชาสมรรถนะวิชาชีพ   ไม่น้อยกว่า  71 หน่วยกิต 
 

  2.1 กลุ่มสมมรรถนะวิชำชีพพื้นฐำน ไม่น้อยกว่ำ 21 หน่วยกิต    
  2.2 กลุ่มสมมรรถนะวิชำชีพเฉพำะ  ไม่น้อยกว่ำ 24 หน่วยกิต 
  2.3 กลุ่มสมมรรถนะวิชำชีพเลือก  ไม่น้อยกว่ำ 18 หน่วยกิต  
  2.4 ฝึกประสบกำรณ์สมรรถนะวิชำชีพ ไม่น้อยกว่ำ 4 หน่วยกิต 
  2.5 โครงกำรพัฒนำสมรรถนะวิชำชีพ ไม่น้อยกว่ำ 4 หน่วยกิต 
 

 3. หมวดวิชาเลือกเสรี    ไม่น้อยกว่า  10 หน่วยกิต 
 

 4. กิจกรรมเสริมหลักสูตร     (2 ช่ัวโมง/12 ช่ัวโมง) 
 

      รวม ไม่น้อยกว่า   103 หน่วยกติ 
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โครงสร้างหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพพุทธศักราช 2562 
ประเภทวิชาอุตสาหกรรม สาขาวิชาช่างกลโรงงาน 

สาขางานเคร่ืองมือกล 
ผู้ส ำเร็จกำรศึกษำหลักสูตรประกำศนียบัตรวิชำชีพพุทธศักรำช  2562 ประเภทวิชำอุตสำหกรรม 

สำขำวิชำช่ำงกลโรงงำน สำขำงำนเครื่องมือกล จะต้องศึกษำรำยวิชำจำกหมวดวิชำต่ำง ๆ และเข้ำร่วมกิจกรรม
เสริมหลักสูตร รวมไม่น้อยกว่ำ 103 หน่วยกิต ดังโครงสร้ำงต่อไปนี้ 
 

1. หมวดวิชาสมรรถนะแกนกลาง   ไม่น้อยกว่า  22 หน่วยกิต 
 

  1.1 กลุ่มวิชำภำษำไทย   ไม่น้อยกว่ำ 3 หน่วยกิต   
  1.2 กลุ่มวิชำภำษำต่ำงประเทศ  ไม่น้อยกว่ำ 6 หน่วยกิต 
  1.3 กลุ่มวิชำวิทยำศำสตร์   ไม่น้อยกว่ำ 4 หน่วยกิต 
  1.4 กลุ่มวิชำคณิตศำสตร์   ไม่น้อยกว่ำ 4 หน่วยกิต 
  1.5 กลุ่มวิชำสังคมศึกษำ   ไม่น้อยกว่ำ 3 หน่วยกิต 
  1.6 กลุ่มวิชำสุขศึกษำและพลศึกษำ ไม่น้อยกว่ำ 2 หน่วยกิต  
 

 2. หมวดวิชาสมรรถนะวิชาชีพ   ไม่น้อยกว่า  71 หน่วยกิต 
 

  2.1 กลุ่มสมมรรถนะวิชำชีพพื้นฐำน ไม่น้อยกว่ำ 21 หน่วยกิต    
  2.2 กลุ่มสมมรรถนะวิชำชีพเฉพำะ  ไม่น้อยกว่ำ 24 หน่วยกิต 
  2.3 กลุ่มสมมรรถนะวิชำชีพเลือก  ไม่น้อยกว่ำ 18 หน่วยกิต  
  2.4 ฝึกประสบกำรณ์สมรรถนะวิชำชีพ ไม่น้อยกว่ำ 4 หน่วยกิต 
  2.5 โครงกำรพัฒนำสมรรถนะวิชำชีพ ไม่น้อยกว่ำ 4 หน่วยกิต 
 

 3. หมวดวิชาเลือกเสรี    ไม่น้อยกว่า  10 หน่วยกิต 
 

 4. กิจกรรมเสริมหลักสูตร     (2 ช่ัวโมง/12 ช่ัวโมง) 
 

     รวม  ไม่น้อยกว่า   103 หน่วยกติ 
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โครงสร้างหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพพุทธศักราช 2562 
ประเภทวิชาพาณิชยกรรม สาขาวิชา ช่างเทคนิคคอมพิวเตอร์ 

สาขางานเทคนิคคอมพิวเตอร์ 
ผู้ส ำเร็จกำรศึกษำหลักสูตรประกำศนียบัตรวิชำชีพพุทธศักรำช 2562 ประเภทวิชำพำณิชยกรรม 

สำขำวิชำ ช่ำงเทคนิคคอมพิวเตอร์ สำขำงำนเทคนิคคอมพิวเตอร์ จะต้องศึกษำรำยวิชำจำกหมวดวิชำต่ำงๆไม่
น้อยกว่ำ 103 หน่วยกิตและเข้ำร่วมกิจกรรมเสริมหลักสูตรดังโครงสร้ำงต่อไปนี้ 

1. หมวดวิชาสมรรถนะแกนกลาง   ไม่น้อยกว่า  22 หน่วยกิต 
 

  1.1 กลุ่มวิชำภำษำไทย   ไม่น้อยกว่ำ 3 หน่วยกิต   
  1.2 กลุ่มวิชำภำษำต่ำงประเทศ  ไม่น้อยกว่ำ 6 หน่วยกิต 
  1.3 กลุ่มวิชำวิทยำศำสตร์   ไม่น้อยกว่ำ 4 หน่วยกิต 
  1.4 กลุ่มวิชำคณิตศำสตร์   ไม่น้อยกว่ำ 4 หน่วยกิต 
  1.5 กลุ่มวิชำสังคมศึกษำ   ไม่น้อยกว่ำ 3 หน่วยกิต 
  1.6 กลุ่มวิชำสุขศึกษำและพลศึกษำ ไม่น้อยกว่ำ 2 หน่วยกิต  
 

 2. หมวดวิชาสมรรถนะวิชาชีพ   ไม่น้อยกว่า  71 หน่วยกิต 
 

  2.1 กลุ่มสมมรรถนะวิชำชีพพื้นฐำน ไม่น้อยกว่ำ 21 หน่วยกิต    
  2.2 กลุ่มสมมรรถนะวิชำชีพเฉพำะ  ไม่น้อยกว่ำ 24 หน่วยกิต 
  2.3 กลุ่มสมมรรถนะวิชำชีพเลือก  ไม่น้อยกว่ำ 18 หน่วยกิต  
  2.4 ฝึกประสบกำรณ์สมรรถนะวิชำชีพ ไม่น้อยกว่ำ 4 หน่วยกิต 
  2.5 โครงกำรพัฒนำสมรรถนะวิชำชีพ ไม่น้อยกว่ำ 4 หน่วยกิต 
 

 3. หมวดวิชาเลือกเสรี    ไม่น้อยกว่า  10 หน่วยกิต 
 

 4. กิจกรรมเสริมหลักสูตร     (2 ช่ัวโมง/12 ช่ัวโมง) 
 

      รวม ไม่น้อยกว่า   103 หน่วยกติ 
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โครงสร้างหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพพุทธศักราช 2562 
ประเภทวิชาคหกรรม สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ 

สาขางานอาหารและโภชนาการ 
ผู้ส ำเร็จกำรศึกษำหลักสูตรประกำศนียบัตรวิชำชีพพุทธศักรำช 2562 ประเภทวิชำคหกรรม สำขำวิชำ

อำหำรและโภชนำกำร สำขำงำนอำหำรและโภชนำกำร จะต้องศึกษำรำยวิชำจำกหมวดวิชำต่ำง ๆ และเข้ำร่วม
กิจกรรมเสริมหลักสูตร รวมไม่น้อยกว่ำ 103 หน่วยกิต ดังโครงสร้ำงต่อไปนี้ 
 

1. หมวดวิชาสมรรถนะแกนกลาง   ไม่น้อยกว่า  22 หน่วยกิต 
 

  1.1 กลุ่มวิชำภำษำไทย   ไม่น้อยกว่ำ 3 หน่วยกิต   
  1.2 กลุ่มวิชำภำษำต่ำงประเทศ  ไม่น้อยกว่ำ 6 หน่วยกิต 
  1.3 กลุ่มวิชำวิทยำศำสตร์   ไม่น้อยกว่ำ 4 หน่วยกิต 
  1.4 กลุ่มวิชำคณิตศำสตร์   ไม่น้อยกว่ำ 4 หน่วยกิต 
  1.5 กลุ่มวิชำสังคมศึกษำ   ไม่น้อยกว่ำ 3 หน่วยกิต 
  1.6 กลุ่มวิชำสุขศึกษำและพลศึกษำ ไม่น้อยกว่ำ 2 หน่วยกิต  
 

 2. หมวดวิชาสมรรถนะวิชาชีพ   ไม่น้อยกว่า  71 หน่วยกิต 
 

  2.1 กลุ่มสมมรรถนะวิชำชีพพื้นฐำน ไม่น้อยกว่ำ 21 หน่วยกิต    
  2.2 กลุ่มสมมรรถนะวิชำชีพเฉพำะ  ไม่น้อยกว่ำ 24 หน่วยกิต 
  2.3 กลุ่มสมมรรถนะวิชำชีพเลือก  ไม่น้อยกว่ำ 18 หน่วยกิต  
  2.4 ฝึกประสบกำรณ์สมรรถนะวิชำชีพ ไม่น้อยกว่ำ 4 หน่วยกิต 
  2.5 โครงกำรพัฒนำสมรรถนะวิชำชีพ ไม่น้อยกว่ำ 4 หน่วยกิต 
 

 3. หมวดวิชาเลือกเสรี    ไม่น้อยกว่า  10 หน่วยกิต 
 

 4. กิจกรรมเสริมหลักสูตร     (2 ช่ัวโมง/12 ช่ัวโมง) 
 

     รวม  ไม่น้อยกว่า   103 หน่วยกติ 
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โครงสร้างหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง 
 

โครงสร้างหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงพุทธศักราช 2563 
ประเภทวิชาอุตสาหกรรม สาขาวิชาช่างก่อสร้าง 

ผู้ส ำเร็จกำรศึกษำหลักสูตรประกำศนียบัตรวิชำชีพช้ันสูงพุทธศักรำช 2563 ประเภทวิชำอุตสำหกรรม
สำขำวิชำช่ำงก่อสร้ำง ต้องศึกษำรำยวิชำในหมวดวิชำต่ำงๆ และเข้ำร่วมกิจกรรมเสริมหลักสูตร รวมไม่น้อยกว่ำ 
85 หน่วยกิต ดังโครงสร้ำงต่อไปนี้ 
 
 1. หมวดวิชาสมรรถนะแกนกลาง    ไม่น้อยกว่า  21 หน่วยกิต 
  1.1 กลุ่มวิชำภำษำไทย    ไม่น้อยกว่ำ 3 หน่วยกิต 
  1.2 กลุ่มวิชำภำษำต่ำงประเทศ   ไม่น้อยกว่ำ 6 หน่วยกิต 
  1.3 กลุ่มวิชำวิทยำศำสตร์    ไม่น้อยกว่ำ 3 หน่วยกิต  
  1.4 กลุ่มวิชำคณิตศำสตร์    ไม่น้อยกว่ำ 3 หน่วยกิต 
  1.5 กลุ่มวิชำสังคมศึกษำ    ไม่น้อยกว่ำ 3 หน่วยกิต 
  1.6 กลุ่มวิชำมนุษยศำสตร์    ไม่น้อยกว่ำ 3 หน่วยกิต 
 

 2. หมวดวิชาสมรรถนะวิชาชีพ    ไม่น้อยกว่า  58 หน่วยกิต 
  2.1 กลุ่มทักษะวิชำชีพพื้นฐำน   ไม่น้อยกว่ำ 16 หน่วยกิต 

2.2 กลุ่มทักษะวิชำชีพเฉพำะ   ไม่น้อยกว่ำ 22 หน่วยกิต 
2.3 กลุ่มทักษะวิชำชีพเลือก   ไม่น้อยกว่ำ 13 หน่วยกิต 

  2.4 ฝึกประสบกำรณ์ทักษะวิชำชีพ   ไม่น้อยกว่ำ  4 หน่วยกิต 
  2.5 โครงกำรพัฒนำทักษะวิชำชีพ   ไม่น้อยกว่ำ  4 หน่วยกิต 
 3. หมวดวิชาเลือกเสรี     ไม่น้อยกว่า  6 หน่วยกิต 
 4. กิจกรรมเสริมหลักสูตร     2 ช่ัวโมงต่อสัปดำห์ 
      รวม  ไม่น้อยกว่า   85 หน่วยกิต 
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โครงสร้างหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงพุทธศักราช 2563 
ประเภทวิชาอุตสาหกรรม สาขาวิชาช่างก่อสร้าง (ม.6) 

ผู้ส ำเร็จกำรศึกษำหลักสูตรประกำศนียบัตรวิชำชีพช้ันสูงพุทธศักรำช 2563 ประเภทวิชำอุตสำหกรรม
สำขำวิชำช่ำงก่อสร้ำง(ม.6) ต้องศึกษำรำยวิชำในหมวดวิชำต่ำงๆ และเข้ำร่วมกิจกรรมเสริมหลักสูตร รวมไม่น้อย
กว่ำ 102 หน่วยกิต ดังโครงสร้ำงต่อไปนี้ 
 
 1. หมวดวิชาสมรรถนะแกนกลาง    ไม่น้อยกว่า  21 หน่วยกิต 
  1.1 กลุ่มวิชำภำษำไทย    ไม่น้อยกว่ำ 3 หน่วยกิต 
  1.2 กลุ่มวิชำภำษำต่ำงประเทศ   ไม่น้อยกว่ำ 6 หน่วยกิต 
  1.3 กลุ่มวิชำวิทยำศำสตร์    ไม่น้อยกว่ำ 3 หน่วยกิต  
  1.4 กลุ่มวิชำคณิตศำสตร์    ไม่น้อยกว่ำ 3 หน่วยกิต 
  1.5 กลุ่มวิชำสังคมศึกษำ    ไม่น้อยกว่ำ 3 หน่วยกิต 
  1.6 กลุ่มวิชำมนุษยศำสตร์    ไม่น้อยกว่ำ 3 หน่วยกิต 
 

 2. หมวดวิชาสมรรถนะวิชาชีพ    ไม่น้อยกว่า  58 หน่วยกิต 
  2.1 กลุ่มทักษะวิชำชีพพื้นฐำน   ไม่น้อยกว่ำ 16 หน่วยกิต 

2.2 กลุ่มทักษะวิชำชีพเฉพำะ   ไม่น้อยกว่ำ 22 หน่วยกิต 
2.3 กลุ่มทักษะวิชำชีพเลือก   ไม่น้อยกว่ำ 13 หน่วยกิต 

  2.4 ฝึกประสบกำรณ์ทักษะวิชำชีพ   ไม่น้อยกว่ำ  4 หน่วยกิต 
  2.5 โครงกำรพัฒนำทักษะวิชำชีพ   ไม่น้อยกว่ำ  4 หน่วยกิต 
 3. หมวดวิชาเลือกเสรี     ไม่น้อยกว่า  6 หน่วยกิต 
 4. กิจกรรมเสริมหลักสูตร     2 ช่ัวโมงต่อสัปดำห์ 
 5. รายวิชาปรับพื้นฐาน     ไม่น้อยกว่า 17 หน่วยกิต 17 หน่วยกิต 
      รวม  ไม่น้อยกว่า   102 หน่วยกิต 
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โครงสร้างหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงพุทธศักราช 2563 
ประเภทวิชาพาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ สาขาวิชาการตลาด (ปวช.) 

ผู้ส ำเร็จกำรศึกษำหลักสูตรประกำศนียบัตรวิชำชีพช้ันสูงพุทธศักรำช 2563 ประเภทวิชำพำณิชยกรรม/
บริหำรธุรกิจ สำขำวิชำกำรตลำด (ปวช.) ต้องศึกษำรำยวิชำในหมวดวิชำต่ำงๆ และเข้ำร่วมกิจกรรมเสริม
หลักสูตร รวมไม่น้อยกว่ำ 83 หน่วยกิต ดังโครงสร้ำงต่อไปนี้ 
 
 1. หมวดวิชาสมรรถนะแกนกลาง    ไม่น้อยกว่า  21 หน่วยกิต 
  1.1 กลุ่มวิชำภำษำไทย    ไม่น้อยกว่ำ 3 หน่วยกิต 
  1.2 กลุ่มวิชำภำษำต่ำงประเทศ   ไม่น้อยกว่ำ 6 หน่วยกิต 
  1.3 กลุ่มวิชำวิทยำศำสตร์    ไม่น้อยกว่ำ 3 หน่วยกิต  
  1.4 กลุ่มวิชำคณิตศำสตร์    ไม่น้อยกว่ำ 3 หน่วยกิต 
  1.5 กลุ่มวิชำสังคมศึกษำ    ไม่น้อยกว่ำ 3 หน่วยกิต 
  1.6 กลุ่มวิชำมนุษยศำสตร์    ไม่น้อยกว่ำ 3 หน่วยกิต 
  

 2. หมวดวิชาสมรรถนะวิชาชีพ    ไม่น้อยกว่า  56 หน่วยกิต 
  2.1 กลุ่มทักษะวิชำชีพพื้นฐำน   ไม่น้อยกว่ำ 15 หน่วยกิต 

2.2 กลุ่มทักษะวิชำชีพเฉพำะ   ไม่น้อยกว่ำ 21 หน่วยกิต 
2.3 กลุ่มทักษะวิชำชีพเลือก   ไม่น้อยกว่ำ 12 หน่วยกิต 

  2.4 ฝึกประสบกำรณ์ทักษะวิชำชีพ   ไม่น้อยกว่ำ  4 หน่วยกิต 
  2.5 โครงกำรพัฒนำทักษะวิชำชีพ   ไม่น้อยกว่ำ  4 หน่วยกิต 
 3. หมวดวิชาเลือกเสรี     ไม่น้อยกว่า  6 หน่วยกิต 
 4. กิจกรรมเสริมหลักสูตร     (2 ชั่วโมงต่อสัปดาห์) 
      รวม  ไม่น้อยกว่า   83 หน่วยกิต 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



61 
 

โครงสร้างหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงพุทธศักราช 2563 
ประเภทวิชาพาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ สาขาวิชาการตลาด (ม.6) 

ผู้ส ำเร็จกำรศึกษำหลักสูตรประกำศนียบัตรวิชำชีพช้ันสูงพุทธศักรำช 2563 ประเภทวิชำพำณิชยกรรม/
บริหำรธุรกิจ สำขำวิชำกำรตลำด (ม.6) ต้องศึกษำรำยวิชำในหมวดวิชำต่ำงๆ และเข้ำร่วมกิจกรรมเสริมหลักสูตร 
รวมไม่น้อยกว่ำ 96 หน่วยกิต ดังโครงสร้ำงต่อไปนี้ 
 
 1. หมวดวิชาสมรรถนะแกนกลาง     ไม่น้อยกว่า 21 หน่วยกิต 
  1.1 กลุ่มวิชำภำษำไทย    ไม่น้อยกว่ำ 3 หน่วยกิต 
  1.2 กลุ่มวิชำภำษำต่ำงประเทศ   ไม่น้อยกว่ำ 6 หน่วยกิต 
  1.3 กลุ่มวิชำวิทยำศำสตร์    ไม่น้อยกว่ำ 3 หน่วยกิต  
  1.4 กลุ่มวิชำคณิตศำสตร์    ไม่น้อยกว่ำ 3 หน่วยกิต 
  1.5 กลุ่มวิชำสังคมศึกษำ    ไม่น้อยกว่ำ 3 หน่วยกิต 
  1.6 กลุ่มวิชำมนุษยศำสตร์    ไม่น้อยกว่ำ 3 หน่วยกิต 
  

 2. หมวดวิชาสมรรถนะวิชาชีพ     ไม่น้อยกว่า 56 หน่วยกิต 
  2.1 กลุ่มทักษะวิชำชีพพื้นฐำน   ไม่น้อยกว่ำ 15 หน่วยกิต 

2.2 กลุ่มทักษะวิชำชีพเฉพำะ   ไม่น้อยกว่ำ 21 หน่วยกิต 
2.3 กลุ่มทักษะวิชำชีพเลือก   ไม่น้อยกว่ำ 12 หน่วยกิต 

  2.4 ฝึกประสบกำรณ์ทักษะวิชำชีพ   ไม่น้อยกว่ำ  4 หน่วยกิต 
  2.5 โครงกำรพัฒนำทักษะวิชำชีพ   ไม่น้อยกว่ำ  4 หน่วยกิต 
 3. หมวดวิชาเลือกเสรี     ไม่น้อยกว่า  6 หน่วยกิต 
 4. กิจกรรมเสริมหลักสูตร     2 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ 

5. รายวิชาปรับพื้นฐาน     ไม่น้อยกว่า 13 หน่วยกิต 13 หน่วยกิต 
 
     รวม   ไม่น้อยกว่า   96 หน่วยกิต 
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โครงสร้างหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงพุทธศักราช 2563 
ประเภทวิชาพาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ สาขาวิชาการบัญชี  

สาขางานการบัญชี (ปวช.) 
ผู้ส ำเร็จกำรศึกษำหลักสูตรประกำศนียบัตรวิชำชีพช้ันสูงพุทธศักรำช 2563 ประเภทวิชำพำณิชยกรรม/

บริหำรธุรกิจ สำขำวิชำกำรบัญชี (ปวช.) ต้องศึกษำรำยวิชำในหมวดวิชำต่ำงๆ และเข้ำร่วมกิจกรรมเสริมหลักสูตร 
รวมไม่น้อยกว่ำ 83 หน่วยกิต ดังโครงสร้ำงต่อไปนี้ 
 
 1. หมวดวิชาสมรรถนะแกนกลาง    ไม่น้อยกว่า  21 หน่วยกิต 
  1.1 กลุ่มวิชำภำษำไทย    ไม่น้อยกว่ำ 3 หน่วยกิต 
  1.2 กลุ่มวิชำภำษำต่ำงประเทศ   ไม่น้อยกว่ำ 6 หน่วยกิต 
  1.3 กลุ่มวิชำวิทยำศำสตร์    ไม่น้อยกว่ำ 3 หน่วยกิต  
  1.4 กลุ่มวิชำคณิตศำสตร์    ไม่น้อยกว่ำ 3 หน่วยกิต 
  1.5 กลุ่มวิชำสังคมศึกษำ    ไม่น้อยกว่ำ 3 หน่วยกิต 
  1.6 กลุ่มวิชำมนุษยศำสตร์    ไม่น้อยกว่ำ 3 หน่วยกิต 
 2. หมวดวิชาสมรรถนะวิชาชีพ    ไม่น้อยกว่า  56 หน่วยกิต 
  2.1 กลุ่มทักษะวิชำชีพพื้นฐำน   ไม่น้อยกว่ำ 15 หน่วยกิต 

2.2 กลุ่มทักษะวิชำชีพเฉพำะ   ไม่น้อยกว่ำ 21 หน่วยกิต 
2.3 กลุ่มทักษะวิชำชีพเลือก   ไม่น้อยกว่ำ 12 หน่วยกิต 

  2.4 ฝึกประสบกำรณ์ทักษะวิชำชีพ   ไม่น้อยกว่ำ  4 หน่วยกิต 
  2.5 โครงกำรพัฒนำทักษะวิชำชีพ   ไม่น้อยกว่ำ  4 หน่วยกิต 
 3. หมวดวิชาเลือกเสรี     ไม่น้อยกว่า  6 หน่วยกิต 
 4. กิจกรรมเสริมหลักสูตร     (2 ชั่วโมงต่อสัปดาห์) 
 
      รวม  ไม่น้อยกว่า   83 หน่วยกิต 
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โครงสร้างหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงพุทธศักราช 2563 
ประเภทวิชาพาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ สาขาวิชาการบัญชี  

สาขางานการบัญชี (ม.6) 
ผู้ส ำเร็จกำรศึกษำหลักสูตรประกำศนียบัตรวิชำชีพช้ันสูงพุทธศักรำช 2563 ประเภทวิชำพำณิชยกรรม/

บริหำรธุรกิจ สำขำวิชำกำรบัญชี (ปวช.) ต้องศึกษำรำยวิชำในหมวดวิชำต่ำงๆ และเข้ำร่วมกิจกรรมเสริมหลักสูตร 
รวมไม่น้อยกว่ำ 99 หน่วยกิต ดังโครงสร้ำงต่อไปนี้ 
 
 1. หมวดวิชาสมรรถนะแกนกลาง    ไม่น้อยกว่า  21 หน่วยกิต 
  1.1 กลุ่มวิชำภำษำไทย    ไม่น้อยกว่ำ 3 หน่วยกิต 
  1.2 กลุ่มวิชำภำษำต่ำงประเทศ   ไม่น้อยกว่ำ 6 หน่วยกิต 
  1.3 กลุ่มวิชำวิทยำศำสตร์    ไม่น้อยกว่ำ 3 หน่วยกิต  
  1.4 กลุ่มวิชำคณิตศำสตร์    ไม่น้อยกว่ำ 3 หน่วยกิต 
  1.5 กลุ่มวิชำสังคมศึกษำ    ไม่น้อยกว่ำ 3 หน่วยกิต 
  1.6 กลุ่มวิชำมนุษยศำสตร์    ไม่น้อยกว่ำ 3 หน่วยกิต 
 2. หมวดวิชาสมรรถนะวิชาชีพ    ไม่น้อยกว่า  56 หน่วยกิต 
  2.1 กลุ่มทักษะวิชำชีพพื้นฐำน   ไม่น้อยกว่ำ 15 หน่วยกิต 

2.2 กลุ่มทักษะวิชำชีพเฉพำะ   ไม่น้อยกว่ำ 21 หน่วยกิต 
2.3 กลุ่มทักษะวิชำชีพเลือก   ไม่น้อยกว่ำ 12 หน่วยกิต 

  2.4 ฝึกประสบกำรณ์ทักษะวิชำชีพ   ไม่น้อยกว่ำ  4 หน่วยกิต 
  2.5 โครงกำรพัฒนำทักษะวิชำชีพ   ไม่น้อยกว่ำ  4 หน่วยกิต 
 3. หมวดวิชาเลือกเสรี     ไม่น้อยกว่า  6 หน่วยกิต 
 4. กิจกรรมเสริมหลักสูตร     (2 ชั่วโมงต่อสัปดาห์) 

5. รายวิชาปรับพื้นฐาน     ไม่น้อยกว่า 16 หน่วยกิต 16 หน่วยกิต 
 
      รวม  ไม่น้อยกว่า   99 หน่วยกิต 
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โครงสร้างหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช 2563 
ประเภทวิชาอุตสาหกรรม สาขาวิชาเทคนิคการผลิต (ม.6) 

ผู้ส ำเร็จกำรศึกษำหลักสูตรประกำศนียบัตรวิชำชีพช้ันสูงพุทธศักรำช 2563 ประเภทวิชำอุตสำหกรรม
สำขำวิชำเทคนิคกำรผลิต (ม.6) ต้องศึกษำรำยวิชำในหมวดวิชำต่ำงๆ และเข้ำร่วมกิจกรรมเสริมหลักสูตร รวมไม่
น้อยกว่ำ 101 หน่วยกิต ดังโครงสร้ำงต่อไปนี้ 
 
 1. หมวดวิชาสมรรถนะแกนกลาง    ไม่น้อยกว่า  21 หน่วยกิต 
  1.1 กลุ่มวิชำภำษำไทย    ไม่น้อยกว่ำ 3 หน่วยกิต 
  1.2 กลุ่มวิชำภำษำต่ำงประเทศ   ไม่น้อยกว่ำ 6 หน่วยกิต 
  1.3 กลุ่มวิชำวิทยำศำสตร์    ไม่น้อยกว่ำ 3 หน่วยกิต  
  1.4 กลุ่มวิชำคณิตศำสตร์    ไม่น้อยกว่ำ 3 หน่วยกิต 
  1.5 กลุ่มวิชำสังคมศึกษำ    ไม่น้อยกว่ำ 3 หน่วยกิต 
  1.6 กลุ่มวิชำมนุษยศำสตร์    ไม่น้อยกว่ำ 3 หน่วยกิต 
 2. หมวดวิชาสมรรถนะวิชาชีพ    ไม่น้อยกว่า  56 หน่วยกิต 
  2.1 กลุ่มทักษะวิชำชีพพื้นฐำน   ไม่น้อยกว่ำ 15 หน่วยกิต 

2.2 กลุ่มทักษะวิชำชีพเฉพำะ   ไม่น้อยกว่ำ 21 หน่วยกิต 
2.3 กลุ่มทักษะวิชำชีพเลือก   ไม่น้อยกว่ำ 12 หน่วยกิต 

  2.4 ฝึกประสบกำรณ์ทักษะวิชำชีพ   ไม่น้อยกว่ำ  4 หน่วยกิต 
  2.5 โครงกำรพัฒนำทักษะวิชำชีพ   ไม่น้อยกว่ำ  4 หน่วยกิต 
 3. หมวดวิชาเลือกเสรี     ไม่น้อยกว่า  6 หน่วยกิต 
 4. กิจกรรมเสริมหลักสูตร     (2 ชั่วโมงต่อสัปดาห์) 

5. รายวิชาปรับพื้นฐาน     ไม่น้อยกว่า 16 หน่วยกิต 18 หน่วยกิต 
 
      รวม  ไม่น้อยกว่า   101 หน่วยกิต 
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โครงสร้างหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช 2563 
ประเภทวิชาอุตสาหกรรม สาขาวิชาเทคนิคการผลิต  

สาขางานเคร่ืองมือกล (DVT) 
ผู้ส ำเร็จกำรศึกษำหลักสูตรประกำศนียบัตรวิชำชีพช้ันสูงพุทธศักรำช 2563 ประเภทวิชำอุตสำหกรรม

สำขำวิชำเทคนิคกำรผลิต สำขำงำนเครื่องมือกล (DVT) ต้องศึกษำรำยวิชำในหมวดวิชำต่ำงๆ และเข้ำร่วม
กิจกรรมเสริมหลักสูตร รวมไม่น้อยกว่ำ 83 หน่วยกิต ดังโครงสร้ำงต่อไปนี้ 
 
 1. หมวดวิชาสมรรถนะแกนกลาง    ไม่น้อยกว่า  22 หน่วยกิต 
  1.1 กลุ่มวิชำภำษำไทย    ไม่น้อยกว่ำ 3 หน่วยกิต 
  1.2 กลุ่มวิชำภำษำต่ำงประเทศ   ไม่น้อยกว่ำ 6 หน่วยกิต 
  1.3 กลุ่มวิชำวิทยำศำสตร์    ไม่น้อยกว่ำ 3 หน่วยกิต  
  1.4 กลุ่มวิชำคณิตศำสตร์    ไม่น้อยกว่ำ 3 หน่วยกิต 
  1.5 กลุ่มวิชำสังคมศึกษำ    ไม่น้อยกว่ำ 3 หน่วยกิต 
  1.6 กลุ่มวิชำมนุษยศำสตร์    ไม่น้อยกว่ำ 3 หน่วยกิต 
 2. หมวดวิชาสมรรถนะวิชาชีพ    ไม่น้อยกว่า  56 หน่วยกิต 
  2.1 กลุ่มทักษะวิชำชีพพื้นฐำน   ไม่น้อยกว่ำ 15 หน่วยกิต 

2.2 กลุ่มทักษะวิชำชีพเฉพำะ   ไม่น้อยกว่ำ 21 หน่วยกิต 
2.3 กลุ่มทักษะวิชำชีพเลือก   ไม่น้อยกว่ำ 12 หน่วยกิต 

  2.4 ฝึกประสบกำรณ์ทักษะวิชำชีพ   ไม่น้อยกว่ำ  4 หน่วยกิต 
  2.5 โครงกำรพัฒนำทักษะวิชำชีพ   ไม่น้อยกว่ำ  4 หน่วยกิต 
 3. หมวดวิชาเลือกเสรี     ไม่น้อยกว่า  6 หน่วยกิต 
 4. กิจกรรมเสริมหลักสูตร     (2 ชั่วโมงต่อสัปดาห์) 
 
      รวม  ไม่น้อยกว่า   83 หน่วยกิต 
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โครงสร้างหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช 2563 
ประเภทวิชาอุตสาหกรรม สาขาวิชาเทคนิคเคร่ืองกล 

สาขางานเทคนิคยานยนต์ 
ผู้ส ำเร็จกำรศึกษำหลักสูตรประกำศนียบัตรวิชำชีพช้ันสูงพุทธศักรำช 2563 ประเภทวิชำอุตสำหกรรม

สำขำวิชำเทคนิคเครื่องกล สำขำงำนเทคนิคยำนยนต์ ต้องศึกษำรำยวิชำในหมวดวิชำต่ำงๆ และเข้ำร่วมกิจกรรม
เสริมหลักสูตร รวมไม่น้อยกว่ำ 83 หน่วยกิตดังโครงสร้ำงต่อไปนี้ 
 
 1. หมวดวิชาสมรรถนะแกนกลาง    ไม่น้อยกว่า  21 หน่วยกิต 
  1.1 กลุ่มวิชำภำษำไทย    ไม่น้อยกว่ำ 3 หน่วยกิต 
  1.2 กลุ่มวิชำภำษำต่ำงประเทศ   ไม่น้อยกว่ำ 6 หน่วยกิต 
  1.3 กลุ่มวิชำวิทยำศำสตร์    ไม่น้อยกว่ำ 3 หน่วยกิต  
  1.4 กลุ่มวิชำคณิตศำสตร์    ไม่น้อยกว่ำ 3 หน่วยกิต 
  1.5 กลุ่มวิชำสังคมศึกษำ    ไม่น้อยกว่ำ 3 หน่วยกิต 
  1.6 กลุ่มวิชำมนุษยศำสตร์    ไม่น้อยกว่ำ 3 หน่วยกิต 
 2. หมวดวิชาสมรรถนะวิชาชีพ    ไม่น้อยกว่า  56 หน่วยกิต 
  2.1 กลุ่มทักษะวิชำชีพพื้นฐำน   ไม่น้อยกว่ำ 15 หน่วยกิต 

2.2 กลุ่มทักษะวิชำชีพเฉพำะ   ไม่น้อยกว่ำ 21 หน่วยกิต 
2.3 กลุ่มทักษะวิชำชีพเลือก   ไม่น้อยกว่ำ 12 หน่วยกิต 

  2.4 ฝึกประสบกำรณ์ทักษะวิชำชีพ   ไม่น้อยกว่ำ  4 หน่วยกิต 
  2.5 โครงกำรพัฒนำทักษะวิชำชีพ   ไม่น้อยกว่ำ  4 หน่วยกิต 
 3. หมวดวิชาเลือกเสรี     ไม่น้อยกว่า  6 หน่วยกิต 
 4. กิจกรรมเสริมหลักสูตร     (2 ชั่วโมงต่อสัปดาห์) 
 
      รวม  ไม่น้อยกว่า   83 หน่วยกิต 
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โครงสร้างหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช 2563 
ประเภทวิชาอุตสาหกรรม สาขาวิชาเทคนิคเคร่ืองกล 

สาขางานเทคนิคยานยนต์ DVT 
ผู้ส ำเร็จกำรศึกษำหลักสูตรประกำศนียบัตรวิชำชีพช้ันสูงพุทธศักรำช 2563 ประเภทวิชำอุตสำหกรรม

สำขำวิชำเทคนิคเครื่องกล สำขำงำนเทคนิคยำนยนต์ DVT ต้องศึกษำรำยวิชำในหมวดวิชำต่ำงๆ และเข้ำร่วม
กิจกรรมเสริมหลักสูตร รวมไม่น้อยกว่ำ 85 หน่วยกิตดังโครงสร้ำงต่อไปนี้ 
 
 1. หมวดวิชาสมรรถนะแกนกลาง    ไม่น้อยกว่า  22 หน่วยกิต 
  1.1 กลุ่มวิชำภำษำไทย    ไม่น้อยกว่ำ 3 หน่วยกิต 
  1.2 กลุ่มวิชำภำษำต่ำงประเทศ   ไม่น้อยกว่ำ 6 หน่วยกิต 
  1.3 กลุ่มวิชำวิทยำศำสตร์    ไม่น้อยกว่ำ 3 หน่วยกิต  
  1.4 กลุ่มวิชำคณิตศำสตร์    ไม่น้อยกว่ำ 3 หน่วยกิต 
  1.5 กลุ่มวิชำสังคมศึกษำ    ไม่น้อยกว่ำ 3 หน่วยกิต 
  1.6 กลุ่มวิชำมนุษยศำสตร์    ไม่น้อยกว่ำ 3 หน่วยกิต 
 2. หมวดวิชาสมรรถนะวิชาชีพ    ไม่น้อยกว่า  56 หน่วยกิต 
  2.1 กลุ่มทักษะวิชำชีพพื้นฐำน   ไม่น้อยกว่ำ 15 หน่วยกิต 

2.2 กลุ่มทักษะวิชำชีพเฉพำะ   ไม่น้อยกว่ำ 21 หน่วยกิต 
2.3 กลุ่มทักษะวิชำชีพเลือก   ไม่น้อยกว่ำ 12 หน่วยกิต 

  2.4 ฝึกประสบกำรณ์ทักษะวิชำชีพ   ไม่น้อยกว่ำ  4 หน่วยกิต 
  2.5 โครงกำรพัฒนำทักษะวิชำชีพ   ไม่น้อยกว่ำ  4 หน่วยกิต 
 3. หมวดวิชาเลือกเสรี     ไม่น้อยกว่า  7 หน่วยกิต 
 4. กิจกรรมเสริมหลักสูตร     (2 ชั่วโมงต่อสัปดาห์) 
 
      รวม  ไม่น้อยกว่า   85 หน่วยกิต 
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โครงสร้างหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช 2563 
ประเภทวิชาอุตสาหกรรม สาขาวิชาเทคนิคโลหะ 

สาขางานเทคโนโลยีงานเชื่อมโครงสร้างโลหะ (DVT) 
ผู้ส ำเร็จกำรศึกษำหลักสูตรประกำศนียบัตรวิชำชีพช้ันสูงพุทธศักรำช 2563 ประเภทวิชำอุตสำหกรรม

สำขำวิชำเทคนิคโลหะ สำขำงำนเทคโนโลยีงำนเช่ือมโครงสร้ำงโลหะ (DVT) ต้องศึกษำรำยวิชำในหมวดวิชำต่ำงๆ 
และเข้ำร่วมกิจกรรมเสริมหลักสูตร รวมไม่น้อยกว่ำ 83 หน่วยกิตดังโครงสร้ำงต่อไปนี้ 
 
 1. หมวดวิชาสมรรถนะแกนกลาง    ไม่น้อยกว่า  21 หน่วยกิต 
  1.1 กลุ่มวิชำภำษำไทย    ไม่น้อยกว่ำ 3 หน่วยกิต 
  1.2 กลุ่มวิชำภำษำต่ำงประเทศ   ไม่น้อยกว่ำ 6 หน่วยกิต 
  1.3 กลุ่มวิชำวิทยำศำสตร์    ไม่น้อยกว่ำ 3 หน่วยกิต  
  1.4 กลุ่มวิชำคณิตศำสตร์    ไม่น้อยกว่ำ 3 หน่วยกิต 
  1.5 กลุ่มวิชำสังคมศึกษำ    ไม่น้อยกว่ำ 3 หน่วยกิต 
  1.6 กลุ่มวิชำมนุษยศำสตร์    ไม่น้อยกว่ำ 3 หน่วยกิต 
 2. หมวดวิชาสมรรถนะวิชาชีพ    ไม่น้อยกว่า  56 หน่วยกิต 
  2.1 กลุ่มทักษะวิชำชีพพื้นฐำน   ไม่น้อยกว่ำ 15 หน่วยกิต 

2.2 กลุ่มทักษะวิชำชีพเฉพำะ   ไม่น้อยกว่ำ 21 หน่วยกิต 
2.3 กลุ่มทักษะวิชำชีพเลือก   ไม่น้อยกว่ำ 12 หน่วยกิต 

  2.4 ฝึกประสบกำรณ์ทักษะวิชำชีพ   ไม่น้อยกว่ำ  4 หน่วยกิต 
  2.5 โครงกำรพัฒนำทักษะวิชำชีพ   ไม่น้อยกว่ำ  4 หน่วยกิต 
 3. หมวดวิชาเลือกเสรี     ไม่น้อยกว่า  6 หน่วยกิต 
 4. กิจกรรมเสริมหลักสูตร     (2 ชั่วโมงต่อสัปดาห์) 
 
      รวม  ไม่น้อยกว่า   83 หน่วยกิต 
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โครงสร้างหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช 2563 
ประเภทวิชาพาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ สาขาวิชาเทคโนโลยธุรกิจดิจิทัล 

สาขางานธุรกิจดิจิทัล (ปวช.) 
ผู้ส ำเร็จกำรศึกษำหลักสูตรประกำศนียบัตรวิชำชีพช้ันสูงพุทธศักรำช 2563 ประเภทวิชำพำณิชยกรรม/

บริหำรธุรกิจ สำขำวิชำเทคโนโลยธุรกิจดิจิทัล สำขำงำนธุรกิจดิจิทัล (ปวช.) ต้องศึกษำรำยวิชำในหมวดวิชำต่ำงๆ 
และเข้ำร่วมกิจกรรมเสริมหลักสูตร รวมไม่น้อยกว่ำ 83 หน่วยกิตดังโครงสร้ำงต่อไปนี้ 
 
 1. หมวดวิชาสมรรถนะแกนกลาง    ไม่น้อยกว่า  21 หน่วยกิต 
  1.1 กลุ่มวิชำภำษำไทย    ไม่น้อยกว่ำ 3 หน่วยกิต 
  1.2 กลุ่มวิชำภำษำต่ำงประเทศ   ไม่น้อยกว่ำ 6 หน่วยกิต 
  1.3 กลุ่มวิชำวิทยำศำสตร์    ไม่น้อยกว่ำ 3 หน่วยกิต  
  1.4 กลุ่มวิชำคณิตศำสตร์    ไม่น้อยกว่ำ 3 หน่วยกิต 
  1.5 กลุ่มวิชำสังคมศึกษำ    ไม่น้อยกว่ำ 3 หน่วยกิต 
  1.6 กลุ่มวิชำมนุษยศำสตร์    ไม่น้อยกว่ำ 3 หน่วยกิต 
 2. หมวดวิชาสมรรถนะวิชาชีพ    ไม่น้อยกว่า  56 หน่วยกิต 
  2.1 กลุ่มทักษะวิชำชีพพื้นฐำน   ไม่น้อยกว่ำ 15 หน่วยกิต 

2.2 กลุ่มทักษะวิชำชีพเฉพำะ   ไม่น้อยกว่ำ 21 หน่วยกิต 
2.3 กลุ่มทักษะวิชำชีพเลือก   ไม่น้อยกว่ำ 12 หน่วยกิต 

  2.4 ฝึกประสบกำรณ์ทักษะวิชำชีพ   ไม่น้อยกว่ำ  4 หน่วยกิต 
  2.5 โครงกำรพัฒนำทักษะวิชำชีพ   ไม่น้อยกว่ำ  4 หน่วยกิต 
 3. หมวดวิชาเลือกเสรี     ไม่น้อยกว่า  6 หน่วยกิต 
 4. กิจกรรมเสริมหลักสูตร     (2 ชั่วโมงต่อสัปดาห์) 
 
      รวม  ไม่น้อยกว่า   83 หน่วยกิต 
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โครงสร้างหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช 2563 
ประเภทวิชาพาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ สาขาวิชาเทคโนโลยธุรกิจดิจิทัล 

สาขางานธุรกิจดิจิทัล (ม.6) 
ผู้ส ำเร็จกำรศึกษำหลักสูตรประกำศนียบัตรวิชำชีพช้ันสูงพุทธศักรำช 2563 ประเภทวิชำพำณิชยกรรม/

บริหำรธุรกิจ สำขำวิชำเทคโนโลยธุรกิจดิจิทัล สำขำงำนธุรกิจดิจิทัล (ม.6) ต้องศึกษำรำยวิชำในหมวดวิชำต่ำงๆ 
และเข้ำร่วมกิจกรรมเสริมหลักสูตร รวมไม่น้อยกว่ำ 96 หน่วยกิตดังโครงสร้ำงต่อไปนี้ 
 
 1. หมวดวิชาสมรรถนะแกนกลาง    ไม่น้อยกว่า  21 หน่วยกิต 
  1.1 กลุ่มวิชำภำษำไทย    ไม่น้อยกว่ำ 3 หน่วยกิต 
  1.2 กลุ่มวิชำภำษำต่ำงประเทศ   ไม่น้อยกว่ำ 6 หน่วยกิต 
  1.3 กลุ่มวิชำวิทยำศำสตร์    ไม่น้อยกว่ำ 3 หน่วยกิต  
  1.4 กลุ่มวิชำคณิตศำสตร์    ไม่น้อยกว่ำ 3 หน่วยกิต 
  1.5 กลุ่มวิชำสังคมศึกษำ    ไม่น้อยกว่ำ 3 หน่วยกิต 
  1.6 กลุ่มวิชำมนุษยศำสตร์    ไม่น้อยกว่ำ 3 หน่วยกิต 
 2. หมวดวิชาสมรรถนะวิชาชีพ    ไม่น้อยกว่า  56 หน่วยกิต 
  2.1 กลุ่มทักษะวิชำชีพพื้นฐำน   ไม่น้อยกว่ำ 15 หน่วยกิต 

2.2 กลุ่มทักษะวิชำชีพเฉพำะ   ไม่น้อยกว่ำ 21 หน่วยกิต 
2.3 กลุ่มทักษะวิชำชีพเลือก   ไม่น้อยกว่ำ 12 หน่วยกิต 

  2.4 ฝึกประสบกำรณ์ทักษะวิชำชีพ   ไม่น้อยกว่ำ  4 หน่วยกิต 
  2.5 โครงกำรพัฒนำทักษะวิชำชีพ   ไม่น้อยกว่ำ  4 หน่วยกิต 
 3. หมวดวิชาเลือกเสรี     ไม่น้อยกว่า  6 หน่วยกิต 
 4. กิจกรรมเสริมหลักสูตร     (2 ชั่วโมงต่อสัปดาห์) 
 5. รายวิชาปรับพื้นฐาน     ไม่น้อยกว่า   13 หน่วยกิต 
 
      รวม  ไม่น้อยกว่า   96 หน่วยกิต 
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โครงสร้างหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช 2563 
ประเภทวิชาอุตสาหกรรม สาขาวิชาไฟฟ้า 

สาขางานไฟฟ้าการควบคุมทางอุตสาหกรรม (ปวช.) 
ผู้ส ำเร็จกำรศึกษำหลักสูตรประกำศนียบัตรวิชำชีพช้ันสูงพุทธศักรำช 2563 ประเภทวิชำอุตสำหกรรม

สำขำวิชำไฟฟ้ำ สำขำงำนไฟฟ้ำกำรควบคุมทำงอุตสำหกรรม (ปวช.) ต้องศึกษำรำยวิชำในหมวดวิชำต่ำงๆ และ
เข้ำร่วมกิจกรรมเสริมหลักสูตร รวมไม่น้อยกว่ำ 83 หน่วยกิตดังโครงสร้ำงต่อไปนี้ 
 
 1. หมวดวิชาสมรรถนะแกนกลาง    ไม่น้อยกว่า  21 หน่วยกิต 
  1.1 กลุ่มวิชำภำษำไทย    ไม่น้อยกว่ำ 3 หน่วยกิต 
  1.2 กลุ่มวิชำภำษำต่ำงประเทศ   ไม่น้อยกว่ำ 6 หน่วยกิต 
  1.3 กลุ่มวิชำวิทยำศำสตร์    ไม่น้อยกว่ำ 3 หน่วยกิต  
  1.4 กลุ่มวิชำคณิตศำสตร์    ไม่น้อยกว่ำ 3 หน่วยกิต 
  1.5 กลุ่มวิชำสังคมศึกษำ    ไม่น้อยกว่ำ 3 หน่วยกิต 
  1.6 กลุ่มวิชำมนุษยศำสตร์    ไม่น้อยกว่ำ 3 หน่วยกิต 
 2. หมวดวิชาสมรรถนะวิชาชีพ    ไม่น้อยกว่า  56 หน่วยกิต 
  2.1 กลุ่มทักษะวิชำชีพพื้นฐำน   ไม่น้อยกว่ำ 15 หน่วยกิต 

2.2 กลุ่มทักษะวิชำชีพเฉพำะ   ไม่น้อยกว่ำ 21 หน่วยกิต 
2.3 กลุ่มทักษะวิชำชีพเลือก   ไม่น้อยกว่ำ 12 หน่วยกิต 

  2.4 ฝึกประสบกำรณ์ทักษะวิชำชีพ   ไม่น้อยกว่ำ  4 หน่วยกิต 
  2.5 โครงกำรพัฒนำทักษะวิชำชีพ   ไม่น้อยกว่ำ  4 หน่วยกิต 
 3. หมวดวิชาเลือกเสรี     ไม่น้อยกว่า  6 หน่วยกิต 
 4. กิจกรรมเสริมหลักสูตร     (2 ชั่วโมงต่อสัปดาห์) 
 
      รวม  ไม่น้อยกว่า   83 หน่วยกิต 
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โครงสร้างหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช 2563 
ประเภทวิชาอุตสาหกรรม สาขาวิชาไฟฟ้า 

สาขางานไฟฟ้าการควบคุมทางอุตสาหกรรม (ม.6) 
ผู้ส ำเร็จกำรศึกษำหลักสูตรประกำศนียบัตรวิชำชีพช้ันสูงพุทธศักรำช 2563 ประเภทวิชำอุตสำหกรรม

สำขำวิชำไฟฟ้ำ สำขำงำนไฟฟ้ำกำรควบคุมทำงอุตสำหกรรม (ม.6) ต้องศึกษำรำยวิชำในหมวดวิชำต่ำงๆ และเข้ำ
ร่วมกิจกรรมเสริมหลักสูตร รวมไม่น้อยกว่ำ 102 หน่วยกิตดังโครงสร้ำงต่อไปนี้ 
 
 1. หมวดวิชาสมรรถนะแกนกลาง    ไม่น้อยกว่า  21 หน่วยกิต 
  1.1 กลุ่มวิชำภำษำไทย    ไม่น้อยกว่ำ 3 หน่วยกิต 
  1.2 กลุ่มวิชำภำษำต่ำงประเทศ   ไม่น้อยกว่ำ 6 หน่วยกิต 
  1.3 กลุ่มวิชำวิทยำศำสตร์    ไม่น้อยกว่ำ 3 หน่วยกิต  
  1.4 กลุ่มวิชำคณิตศำสตร์    ไม่น้อยกว่ำ 3 หน่วยกิต 
  1.5 กลุ่มวิชำสังคมศึกษำ    ไม่น้อยกว่ำ 3 หน่วยกิต 
  1.6 กลุ่มวิชำมนุษยศำสตร์    ไม่น้อยกว่ำ 3 หน่วยกิต 
 2. หมวดวิชาสมรรถนะวิชาชีพ    ไม่น้อยกว่า  56 หน่วยกิต 
  2.1 กลุ่มทักษะวิชำชีพพื้นฐำน   ไม่น้อยกว่ำ 15 หน่วยกิต 

2.2 กลุ่มทักษะวิชำชีพเฉพำะ   ไม่น้อยกว่ำ 21 หน่วยกิต 
2.3 กลุ่มทักษะวิชำชีพเลือก   ไม่น้อยกว่ำ 12 หน่วยกิต 

  2.4 ฝึกประสบกำรณ์ทักษะวิชำชีพ   ไม่น้อยกว่ำ  4 หน่วยกิต 
  2.5 โครงกำรพัฒนำทักษะวิชำชีพ   ไม่น้อยกว่ำ  4 หน่วยกิต 
 3. หมวดวิชาเลือกเสรี     ไม่น้อยกว่า  6 หน่วยกิต 
 4. กิจกรรมเสริมหลักสูตร     (2 ชั่วโมงต่อสัปดาห์) 
 5. รายวิชาปรับพื้นฐาน     ไม่น้อยกว่า   19 หน่วยกิต 
 
      รวม  ไม่น้อยกว่า   102 หน่วยกิต 
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โครงสร้างหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช 2563 
ประเภทวิชาอุตสาหกรรม สาขาวิชาไฟฟ้า 

สาขางานไฟฟ้าก าลัง (DVT) 
ผู้ส ำเร็จกำรศึกษำหลักสูตรประกำศนียบัตรวิชำชีพช้ันสูงพุทธศักรำช 2563 ประเภทวิชำอุตสำหกรรม

สำขำวิชำไฟฟ้ำ สำขำงำนไฟฟ้ำกำรควบคุมทำงอุตสำหกรรม (DVT) ต้องศึกษำรำยวิชำในหมวดวิชำต่ำงๆ และ
เข้ำร่วมกิจกรรมเสริมหลักสูตร รวมไม่น้อยกว่ำ 86 หน่วยกิตดังโครงสร้ำงต่อไปนี้ 
 
 1. หมวดวิชาสมรรถนะแกนกลาง    ไม่น้อยกว่า  21 หน่วยกิต 
  1.1 กลุ่มวิชำภำษำไทย    ไม่น้อยกว่ำ 3 หน่วยกิต 
  1.2 กลุ่มวิชำภำษำต่ำงประเทศ   ไม่น้อยกว่ำ 6 หน่วยกิต 
  1.3 กลุ่มวิชำวิทยำศำสตร์    ไม่น้อยกว่ำ 3 หน่วยกิต  
  1.4 กลุ่มวิชำคณิตศำสตร์    ไม่น้อยกว่ำ 3 หน่วยกิต 
  1.5 กลุ่มวิชำสังคมศึกษำ    ไม่น้อยกว่ำ 3 หน่วยกิต 
  1.6 กลุ่มวิชำมนุษยศำสตร์    ไม่น้อยกว่ำ 3 หน่วยกิต 
 2. หมวดวิชาสมรรถนะวิชาชีพ    ไม่น้อยกว่า  56 หน่วยกิต 
  2.1 กลุ่มทักษะวิชำชีพพื้นฐำน   ไม่น้อยกว่ำ 15 หน่วยกิต 

2.2 กลุ่มทักษะวิชำชีพเฉพำะ   ไม่น้อยกว่ำ 21 หน่วยกิต 
2.3 กลุ่มทักษะวิชำชีพเลือก   ไม่น้อยกว่ำ 12 หน่วยกิต 

  2.4 ฝึกประสบกำรณ์ทักษะวิชำชีพ   ไม่น้อยกว่ำ  4 หน่วยกิต 
  2.5 โครงกำรพัฒนำทักษะวิชำชีพ   ไม่น้อยกว่ำ  4 หน่วยกิต 
 3. หมวดวิชาเลือกเสรี     ไม่น้อยกว่า  6 หน่วยกิต 
 4. กิจกรรมเสริมหลักสูตร     (2 ชั่วโมงต่อสัปดาห์) 
 
      รวม  ไม่น้อยกว่า   86 หน่วยกิต 
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โครงสร้างหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช 2563 
ประเภทวิชาอุตสาหกรรม สาขาวิชาเคร่ืองมือกลอิเล็กทรอนิกส ์

สาขางานอิเล็กทรอนิกสอ์ุตสาหกรรม 
ผู้ส ำเร็จกำรศึกษำหลักสูตรประกำศนียบัตรวิชำชีพช้ันสูงพุทธศักรำช 2563 ประเภทวิชำอุตสำหกรรม

สำขำวิชำเครื่องมือกลอิเล็กทรอนิกส์ สำขำงำนอิเล็กทรอนิกส์อุตสำหกรรม ต้องศึกษำรำยวิชำในหมวดวิชำต่ำงๆ 
และเข้ำร่วมกิจกรรมเสริมหลักสูตร รวมไม่น้อยกว่ำ 83 หน่วยกิตดังโครงสร้ำงต่อไปนี้ 
 
 1. หมวดวิชาสมรรถนะแกนกลาง    ไม่น้อยกว่า  21 หน่วยกิต 
  1.1 กลุ่มวิชำภำษำไทย    ไม่น้อยกว่ำ 3 หน่วยกิต 
  1.2 กลุ่มวิชำภำษำต่ำงประเทศ   ไม่น้อยกว่ำ 6 หน่วยกิต 
  1.3 กลุ่มวิชำวิทยำศำสตร์    ไม่น้อยกว่ำ 3 หน่วยกิต  
  1.4 กลุ่มวิชำคณิตศำสตร์    ไม่น้อยกว่ำ 3 หน่วยกิต 
  1.5 กลุ่มวิชำสังคมศึกษำ    ไม่น้อยกว่ำ 3 หน่วยกิต 
  1.6 กลุ่มวิชำมนุษยศำสตร์    ไม่น้อยกว่ำ 3 หน่วยกิต 
 2. หมวดวิชาสมรรถนะวิชาชีพ    ไม่น้อยกว่า  56 หน่วยกิต 
  2.1 กลุ่มทักษะวิชำชีพพื้นฐำน   ไม่น้อยกว่ำ 15 หน่วยกิต 

2.2 กลุ่มทักษะวิชำชีพเฉพำะ   ไม่น้อยกว่ำ 21 หน่วยกิต 
2.3 กลุ่มทักษะวิชำชีพเลือก   ไม่น้อยกว่ำ 12 หน่วยกิต 

  2.4 ฝึกประสบกำรณ์ทักษะวิชำชีพ   ไม่น้อยกว่ำ  4 หน่วยกิต 
  2.5 โครงกำรพัฒนำทักษะวิชำชีพ   ไม่น้อยกว่ำ  4 หน่วยกิต 
 3. หมวดวิชาเลือกเสรี     ไม่น้อยกว่า  6 หน่วยกิต 
 4. กิจกรรมเสริมหลักสูตร     (2 ชั่วโมงต่อสัปดาห์) 
 
      รวม  ไม่น้อยกว่า   83 หน่วยกิต 
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โครงสร้างหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช 2563 
ประเภทวิชาอุตสาหกรรม สาขาวิชาเคร่ืองมือกลอิเล็กทรอนิกส ์

สาขางานอิเล็กทรอนิกสอ์ุตสาหกรรม (DVT) 
ผู้ส ำเร็จกำรศึกษำหลักสูตรประกำศนียบัตรวิชำชีพช้ันสูงพุทธศักรำช 2563 ประเภทวิชำอุตสำหกรรม

สำขำวิชำเครื่องมือกลอิเล็กทรอนิกส์ สำขำงำนอิเล็กทรอนิกส์อุตสำหกรรม (DVT) ต้องศึกษำรำยวิชำในหมวด
วิชำต่ำงๆ และเข้ำร่วมกิจกรรมเสริมหลักสูตร รวมไม่น้อยกว่ำ 83 หน่วยกิตดังโครงสร้ำงต่อไปนี้ 
 
 1. หมวดวิชาสมรรถนะแกนกลาง    ไม่น้อยกว่า  21 หน่วยกิต 
  1.1 กลุ่มวิชำภำษำไทย    ไม่น้อยกว่ำ 3 หน่วยกิต 
  1.2 กลุ่มวิชำภำษำต่ำงประเทศ   ไม่น้อยกว่ำ 6 หน่วยกิต 
  1.3 กลุ่มวิชำวิทยำศำสตร์    ไม่น้อยกว่ำ 3 หน่วยกิต  
  1.4 กลุ่มวิชำคณิตศำสตร์    ไม่น้อยกว่ำ 3 หน่วยกิต 
  1.5 กลุ่มวิชำสังคมศึกษำ    ไม่น้อยกว่ำ 3 หน่วยกิต 
  1.6 กลุ่มวิชำมนุษยศำสตร์    ไม่น้อยกว่ำ 3 หน่วยกิต 
 2. หมวดวิชาสมรรถนะวิชาชีพ    ไม่น้อยกว่า  56 หน่วยกิต 
  2.1 กลุ่มทักษะวิชำชีพพื้นฐำน   ไม่น้อยกว่ำ 15 หน่วยกิต 

2.2 กลุ่มทักษะวิชำชีพเฉพำะ   ไม่น้อยกว่ำ 21 หน่วยกิต 
2.3 กลุ่มทักษะวิชำชีพเลือก   ไม่น้อยกว่ำ 12 หน่วยกิต 

  2.4 ฝึกประสบกำรณ์ทักษะวิชำชีพ   ไม่น้อยกว่ำ  4 หน่วยกิต 
  2.5 โครงกำรพัฒนำทักษะวิชำชีพ   ไม่น้อยกว่ำ  4 หน่วยกิต 
 3. หมวดวิชาเลือกเสรี     ไม่น้อยกว่า  6 หน่วยกิต 
 4. กิจกรรมเสริมหลักสูตร     (2 ชั่วโมงต่อสัปดาห์) 
 
      รวม  ไม่น้อยกว่า   83 หน่วยกิต 

 
 

 


