
ผู้ส ำเร็จกำรศึกษำตำมหลักสูตรประกำศนียบัตรวิชำชพีชั้นสูง พุทธศักรำช 2557  ประเภทวิชำบริหำรธุรกิจ  

สำขำวิชำกำรบัญช ี  จะต้องศึกษำรำยวิชำจำกหมวดวิชำต่ำง ๆ รวมไม่น้อยกว่ำ  83  หน่วยกิจ และเข้ำร่วมกิจกรรมเสริม

หลักสูตรดังโครงสร้ำงต่อไปนี้

1.   หมวดวิชาทักษะชีวิต    ไม่น้อยกว่า 21  หน่วยกิต

        1.1   กลุ่มทักษะภำษำและกำรสื่อสำร (ไม่น้อยกว่ำ  9  หน่วยกิต)

        1.2   กลุ่มทักษะกำรคิดและกำรแก้ปัญหำ (ไม่น้อยกว่ำ  6  หน่วยกิต)

        1.3   กลุ่มทักษะทำงสังคมและกำรด ำรงชวิีต (ไม่น้อยกว่ำ  6  หน่วยกิต)

2.  หมวดวิชาทักษะวิชาชีพ   ไม่น้อยกว่า 56   หน่วยกิต

        2.1   กลุ่มทักษะวิชำชพีพ้ืนฐำน (  15   หน่วยกิต)

       2.2    กลุ่มทักษะวิชำชพีเฉพำะ (  21   หน่วยกิต)

       2.3    กลุ่มทักษะวิชำชพีเลือก (ไม่น้อยกว่ำ  12  หน่วยกิต)

       2.4   ฝึกประสบกำรณ์ทักษะวิชำชพี  (  4    หน่วยกิต)

       2.5   โครงกำรพัฒนำทักษะวิชำชพี (  4    หน่วยกิต)

3.  หมวดวิชาเลือกเสร ี    ไม่น้อยกว่า 6   หน่วยกิต

4.  กิจกรรมเสรมิหลักสูตร  ( 2  ช่ัวโมงต่อสัปดาห์)

รวมไม่น้อยกว่า 83  หน่วยกิต

โครงสร้ำงนี้ส ำหรับผู้ส ำเร็จกำรศึกษำระดับประกำศนียบัตรวิชำชพี ( ปวช.)  ในประเภทวิชำ พำณิชยกรรม

สำขำวิชำกำรบัญชหีรือสำขำวิชำพณิชยกำร สำขำงำนกำรบัญชหีรือเทียบเท่ำ

โครงสรา้ง

หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง   พุทธศักราช  2557

ประเภทวิชา บรหิารธุรกิจ   สาขาวิชาการบัญชี    สาขางานการบัญชี



ผู้ส ำเร็จกำรศึกษำตำมหลักสูตรประกำศนียบัตรวิชำชพีชั้นสูง พุทธศักรำช 2557  ประเภทวิชำบริหำรธุรกิจ  

สำขำวิชำกำรตลำด   จะต้องศึกษำรำยวิชำจำกหมวดวิชำต่ำง ๆ รวมไม่น้อยกว่ำ  83  หน่วยกิจ และเข้ำร่วมกิจกรรมเสริม

หลักสูตรดังโครงสร้ำงต่อไปนี้

1.   หมวดวิชาทักษะชีวิต    ไม่น้อยกว่า 21  หน่วยกิต

        1.1   กลุ่มทักษะภำษำและกำรสื่อสำร (ไม่น้อยกว่ำ  9  หน่วยกิต)

        1.2   กลุ่มทักษะกำรคิดและกำรแก้ปัญหำ (ไม่น้อยกว่ำ  6  หน่วยกิต)

        1.3   กลุ่มทักษะทำงสังคมและกำรด ำรงชวิีต (ไม่น้อยกว่ำ  6  หน่วยกิต)

2.  หมวดวิชาทักษะวิชาชีพ   ไม่น้อยกว่า 56   หน่วยกิต

        2.1   กลุ่มทักษะวิชำชพีพ้ืนฐำน (  15   หน่วยกิต)

       2.2    กลุ่มทักษะวิชำชพีเฉพำะ (  21   หน่วยกิต)

       2.3    กลุ่มทักษะวิชำชพีเลือก (ไม่น้อยกว่ำ  12  หน่วยกิต)

       2.4   ฝึกประสบกำรณ์ทักษะวิชำชพี  (  4    หน่วยกิต)

       2.5   โครงกำรพัฒนำทักษะวิชำชพี (  4    หน่วยกิต)

3.  หมวดวิชาเลือกเสร ี    ไม่น้อยกว่า 6   หน่วยกิต

4.  กิจกรรมเสรมิหลักสูตร  ( 2  ช่ัวโมงต่อสัปดาห์)

รวมไม่น้อยกว่า 83  หน่วยกิต

โครงสร้ำงนี้ส ำหรับผู้ส ำเร็จกำรศึกษำระดับประกำศนียบัตรวิชำชพี ( ปวช.)  ในประเภทวิชำ พำณิชยกรรม

สำขำวิชำกำรตลำดหรือสำขำวิชำพณิชยกำร สำขำงำนกำรตลำดหรือเทียบเท่ำ

โครงสรา้ง

หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง   พุทธศักราช  2557

ประเภทวิชา บรหิารธุรกิจ   สาขาวิชาการตลาด    สาขางานการตลาด



ผู้ส ำเร็จกำรศึกษำตำมหลักสูตรประกำศนียบัตรวิชำชพีชั้นสูง พุทธศักรำช 2557  ประเภทวิชำบริหำรธุรกิจ  

สำขำวิชำคอมพิวเตอร์ธุรกิจ   จะต้องศึกษำรำยวิชำจำกหมวดวิชำต่ำง ๆ รวมไม่น้อยกว่ำ  83  หน่วยกิจ และเข้ำร่วมกิจกรรม

เสริมหลักสูตรดังโครงสร้ำงต่อไปนี้

1.   หมวดวิชาทักษะชีวิต    ไม่น้อยกว่า 21  หน่วยกิต

        1.1   กลุ่มทักษะภำษำและกำรสื่อสำร (ไม่น้อยกว่ำ  9  หน่วยกิต)

        1.2   กลุ่มทักษะกำรคิดและกำรแก้ปัญหำ (ไม่น้อยกว่ำ  6  หน่วยกิต)

        1.3   กลุ่มทักษะทำงสังคมและกำรด ำรงชวิีต (ไม่น้อยกว่ำ  6  หน่วยกิต)

2.  หมวดวิชาทักษะวิชาชีพ   ไม่น้อยกว่า 56   หน่วยกิต

        2.1   กลุ่มทักษะวิชำชพีพ้ืนฐำน (  15   หน่วยกิต)

       2.2    กลุ่มทักษะวิชำชพีเฉพำะ (  21   หน่วยกิต)

       2.3    กลุ่มทักษะวิชำชพีเลือก (ไม่น้อยกว่ำ  12  หน่วยกิต)

       2.4   ฝึกประสบกำรณ์ทักษะวิชำชพี  (  4    หน่วยกิต)

       2.5   โครงกำรพัฒนำทักษะวิชำชพี (  4    หน่วยกิต)

3.  หมวดวิชาเลือกเสร ี    ไม่น้อยกว่า 6   หน่วยกิต

4.  กิจกรรมเสรมิหลักสูตร  ( 2  ช่ัวโมงต่อสัปดาห์)

รวมไม่น้อยกว่า 83  หน่วยกิต

โครงสร้ำงนี้ส ำหรับผู้ส ำเร็จกำรศึกษำระดับประกำศนียบัตรวิชำชพี ( ปวช.)  ในประเภทวิชำ พำณิชยกรรม

สำขำวิชำกำรคอมพิวเตอร์ธุรกิจหรือสำขำวิชำพณิชยกำร สำขำงำนคอมพิวเตอร์ธุรกิจหรือเทียบเท่ำ

โครงสรา้ง

หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง   พุทธศักราช  2557

ประเภทวิชา บรหิารธุรกิจ  สาขาวิชาคอมพิวเตอรธุ์รกิจ   สาขางานคอมพิวเตอรธุ์รกิจ



ผู้ส ำเร็จกำรศึกษำตำมหลักสูตรประกำศนียบัตรวิชำชพีชั้นสูง พุทธศักรำช 2557  ประเภทวิชำอุตสำหกรรม  

สำขำวิชำเทคนิคเคร่ืองกล จะต้องศึกษำรำยวิชำจำกหมวดวิชำต่ำง ๆ รวมไม่น้อยกว่ำ  83 หน่วยกิต และเข้ำร่วมกิจกรรม

เสริมหลักสูตรดังโครงสร้ำงต่อไปนี้

1.   หมวดวิชาทักษะชีวิต    ไม่น้อยกว่า 21  หน่วยกิต

        1.1   กลุ่มทักษะภำษำและกำรสื่อสำร (ไม่น้อยกว่ำ  9  หน่วยกิต)

        1.2   กลุ่มทักษะกำรคิดและกำรแก้ปัญหำ (ไม่น้อยกว่ำ  6  หน่วยกิต)

        1.3   กลุ่มทักษะทำงสังคมและกำรด ำรงชวิีต (ไม่น้อยกว่ำ  6  หน่วยกิต)

2.  หมวดวิชาทักษะวิชาชีพ   ไม่น้อยกว่า 56   หน่วยกิต

        2.1   กลุ่มทักษะวิชำชพีพ้ืนฐำน (  15   หน่วยกิต)

       2.2    กลุ่มทักษะวิชำชพีเฉพำะ (  21   หน่วยกิต)

       2.3    กลุ่มทักษะวิชำชพีเลือก (ไม่น้อยกว่ำ  12  หน่วยกิต)

       2.4   ฝึกประสบกำรณ์ทักษะวิชำชพี  (  4    หน่วยกิต)

       2.5   โครงกำรพัฒนำทักษะวิชำชพี (  4    หน่วยกิต)

3.  หมวดวิชาเลือกเสร ี    ไม่น้อยกว่า 6   หน่วยกิต

4.  กิจกรรมเสรมิหลักสูตร  ( 2  ช่ัวโมงต่อสัปดาห์)

รวมไม่น้อยกว่า 83  หน่วยกิต

โครงสร้ำงนี้ส ำหรับผู้ส ำเร็จกำรศึกษำระดับประกำศนียบัตรวิชำชพี ( ปวช.)  ในประเภทวิชำ อุตสำหกรรม

สำขำวิชำเคร่ืองกล หรือเทียบเท่ำ

โครงสรา้ง

หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง   พุทธศักราช  2557

ประเภทวิชา อุตสาหกรรม   สาขาวิชาเทคนิคเครือ่งกล    สาขางานเทคนิคเครือ่งกล



ผู้ส ำเร็จกำรศึกษำตำมหลักสูตรประกำศนียบัตรวิชำชพีชั้นสูง พุทธศักรำช 2557  ประเภทวิชำอุตสำหกรรม  

สำขำวิชำเทคโนโลยีโทรคมนำคม   จะต้องศึกษำรำยวิชำจำกหมวดวิชำต่ำง ๆ รวมไม่น้อยกว่ำ  84 หน่วยกิจ และเข้ำร่วม

กิจกรรมเสริมหลักสูตรดังโครงสร้ำงต่อไปนี้

1.   หมวดวิชาทักษะชีวิต    ไม่น้อยกว่า 21  หน่วยกิต

        1.1   กลุ่มทักษะภำษำและกำรสื่อสำร (ไม่น้อยกว่ำ  9  หน่วยกิต)

        1.2   กลุ่มทักษะกำรคิดและกำรแก้ปัญหำ (ไม่น้อยกว่ำ  6  หน่วยกิต)

        1.3   กลุ่มทักษะทำงสังคมและกำรด ำรงชวิีต (ไม่น้อยกว่ำ  6  หน่วยกิต)

2.  หมวดวิชาทักษะวิชาชีพ   ไม่น้อยกว่า 57   หน่วยกิต

        2.1   กลุ่มทักษะวิชำชพีพ้ืนฐำน (  15   หน่วยกิต)

       2.2    กลุ่มทักษะวิชำชพีเฉพำะ (  22   หน่วยกิต)

       2.3    กลุ่มทักษะวิชำชพีเลือก (ไม่น้อยกว่ำ  12  หน่วยกิต)

       2.4   ฝึกประสบกำรณ์ทักษะวิชำชพี  (  4    หน่วยกิต)

       2.5   โครงกำรพัฒนำทักษะวิชำชพี (  4    หน่วยกิต)

3.  หมวดวิชาเลือกเสร ี    ไม่น้อยกว่า 6   หน่วยกิต

4.  กิจกรรมเสรมิหลักสูตร  ( 2  ช่ัวโมงต่อสัปดาห์)

รวมไม่น้อยกว่า 84  หน่วยกิต

โครงสร้ำงนี้ส ำหรับผู้ส ำเร็จกำรศึกษำระดับประกำศนียบัตรวิชำชพี ( ปวช.)  ในประเภทวิชำ อุตสำหกรรม

สำขำวิชำโทรคมนำคม  สำขำวิชำชำ่งอิเล็กทรอนิกส์  สำขำวิชำเทคนิคคอมพิวเตอร์  สำขำวิชำชำ่งไฟฟ้ำก ำลังหรือเทียบเท่ำ

โครงสรา้ง

หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง   พุทธศักราช  2557
ประเภทวิชา อุตสาหกรรม  สาขาวิชาเทคโนโลยีโทรคมนาคม   สาขางานเทคโนโลยีโทรคมนาคม



ผู้ส ำเร็จกำรศึกษำตำมหลักสูตรประกำศนียบัตรวิชำชพีชั้นสูง พุทธศักรำช 2557  ประเภทวิชำอุตสำหกรรม  

สำขำวิชำชำ่งก่อสร้ำง   จะต้องศึกษำรำยวิชำจำกหมวดวิชำต่ำง ๆ รวมไม่น้อยกว่ำ  84 หน่วยกิจ และเข้ำร่วม

กิจกรรมเสริมหลักสูตรดังโครงสร้ำงต่อไปนี้

1.   หมวดวิชาทักษะชีวิต    ไม่น้อยกว่า 21  หน่วยกิต

        1.1   กลุ่มทักษะภำษำและกำรสื่อสำร (ไม่น้อยกว่ำ  9  หน่วยกิต)

        1.2   กลุ่มทักษะกำรคิดและกำรแก้ปัญหำ (ไม่น้อยกว่ำ  6  หน่วยกิต)

        1.3   กลุ่มทักษะทำงสังคมและกำรด ำรงชวิีต (ไม่น้อยกว่ำ  6  หน่วยกิต)

2.  หมวดวิชาทักษะวิชาชีพ   ไม่น้อยกว่า 57   หน่วยกิต

        2.1   กลุ่มทักษะวิชำชพีพ้ืนฐำน (  15   หน่วยกิต)

       2.2    กลุ่มทักษะวิชำชพีเฉพำะ (  22   หน่วยกิต)

       2.3    กลุ่มทักษะวิชำชพีเลือก (ไม่น้อยกว่ำ  12  หน่วยกิต)

       2.4   ฝึกประสบกำรณ์ทักษะวิชำชพี  (  4    หน่วยกิต)

       2.5   โครงกำรพัฒนำทักษะวิชำชพี (  4    หน่วยกิต)

3.  หมวดวิชาเลือกเสร ี    ไม่น้อยกว่า 6   หน่วยกิต

4.  กิจกรรมเสรมิหลักสูตร  ( 2  ช่ัวโมงต่อสัปดาห์)

รวมไม่น้อยกว่า 84  หน่วยกิต

โครงสร้ำงนี้ส ำหรับผู้ส ำเร็จกำรศึกษำระดับประกำศนียบัตรวิชำชพี ( ปวช.)  ในประเภทวิชำ อุตสำหกรรม

สำขำวิชำก่อสร้ำง    สำขำวิชำโยธำ   สำขำวิชำสถำปัตยกรรม    สำขำวิชำส ำรวจ   หรือเทียบเท่ำ

โครงสรา้ง

หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง   พุทธศักราช  2557
ประเภทวิชา อุตสาหกรรม     สาขาวิชาช่างก่อสรา้ง      สาขางานช่างก่อสรา้ง


