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ข้อมูลหลักสูตรที่เปดิสอนปีการศึกษา 2564 

จัดการศึกษา 2 ประเภทวิชา  
1. หลักสูตรระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) พ.ศ. 2562 

1.1 ประเภทวิชาอุตสาหกรรม   
  1.1.1 สาขาวิชาช่างยนต์  สาขางานยานยนต ์

โครงสร้างหลักสูตร 
หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2562 

ประเภทวิชาอุตสาหกรรม 
สาขาวิชาช่างยนต์ 

 ผู้สําเร็จการศึกษาตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2562 ประเภทวิชาอุตสาหกรรม 
สาขาวิชาช่างยนต์ จะต้องศึกษารายวิชาจากหมวดวิชาต่างๆ รวมไม่น้อยกว่า 103 หน่วยกิต และเข้าร่วม
กิจกรรมเสริมหลักสูตร ดังโครงสร้างต่อไปนี ้

1.หมวดวิชาสมรรถนะแกนกลาง   ไม่น้อยกว่า 22 หน่วยกิต 
  1.1 กลุ่มวิชาภาษาไทย   (ไม่น้อยกว่า 3 หน่วยกิต) 
  1.2 กลุ่มวิชาภาษาต่างประเทศ  (ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต) 
  1.3 กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร ์  (ไม่น้อยกว่า 4 หน่วยกิต) 
  1.4 กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์   (ไม่น้อยกว่า 4 หน่วยกิต) 
  1.5 กลุ่มวิชาสังคมศึกษา   (ไม่น้อยกว่า 3 หน่วยกิต) 
  1.6 กลุ่มวิชาสุขศึกษาและพลศึกษา (ไม่น้อยกว่า 2 หน่วยกิต) 
 

2.หมวดวิชาสมรรถนะวิชาชีพ   ไม่น้อยกว่า 71 หน่วยกิต 
  2.1 กลุ่มสมรรถนะวิชาชีพพ้ืนฐาน    (21 หน่วยกิต) 
  2.2 กลุ่มสมรรถนะวิชาชีพเฉพาะ    (24 หน่วยกิต) 
  2.3 กลุ่มสมรรถนะวิชาชีพเลือก  (ไม่น้อยกว่า 18 หน่วยกิต) 
  2.4 ฝึกงานประสบการณ์สมรรถนะวิชาชีพ   (4 หน่วยกิต 
  2.5 โครงงานพัฒนาสมรรถนะวิชาชีพ   (4 หน่วยกิต) 
  

3. หมวดวิชาเลือกเสรี    ไม่น้อยกว่า 10 หน่วยกิต 
 

4. กิจกรรมเสริมหลักสูตร (2 ชั่วโมงต่อสัปดาห์) 
 

    รวมไม่น้อยกว่า    103 หน่วยกิต 
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2. หลักสูตรระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) พ.ศ. 2562 

2.1 สาขาวิชาช่างกลโรงงาน  สาขางานเครื่องมือกล 
โครงสร้างหลักสูตร 

หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2562 
ประเภทวิชาอุตสาหกรรม 
สาขาวิชาช่างกลโรงงาน 

 ผู้สําเร็จการศึกษาตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2562 ประเภทวิชาอุตสาหกรรม 
สาขาวิชาช่างกลโรงงาน จะต้องศึกษารายวิชาจากหมวดวิชาต่างๆ รวมไม่น้อยกว่า 103 หน่วยกิต และเข้า
ร่วมกิจกรรมเสริมหลักสูตร ดังโครงสร้างต่อไปนี ้

1.หมวดวิชาสมรรถนะแกนกลาง   ไม่น้อยกว่า 22 หน่วยกิต 
  1.1 กลุ่มวิชาภาษาไทย   (ไม่น้อยกว่า 3 หน่วยกิต) 
  1.2 กลุ่มวิชาภาษาต่างประเทศ  (ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต) 
  1.3 กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร ์  (ไม่น้อยกว่า 4 หน่วยกิต) 
  1.4 กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์   (ไม่น้อยกว่า 4 หน่วยกิต) 
  1.5 กลุ่มวิชาสังคมศึกษา   (ไม่น้อยกว่า 3 หน่วยกิต) 
  1.6 กลุ่มวิชาสุขศึกษาและพลศึกษา (ไม่น้อยกว่า 2 หน่วยกิต) 
 

2.หมวดวิชาสมรรถนะวิชาชีพ   ไม่น้อยกว่า 71 หน่วยกิต 
  2.1 กลุ่มสมรรถนะวิชาชีพพ้ืนฐาน    (21 หน่วยกิต) 
  2.2 กลุ่มสมรรถนะวิชาชีพเฉพาะ    (24 หน่วยกิต) 
  2.3 กลุ่มสมรรถนะวิชาชีพเลือก  (ไม่น้อยกว่า 18 หน่วยกิต) 
  2.4 ฝึกงานประสบการณ์สมรรถนะวิชาชีพ   (4 หน่วยกิต 
  2.5 โครงงานพัฒนาสมรรถนะวิชาชีพ   (4 หน่วยกิต) 
  

3. หมวดวิชาเลือกเสรี    ไม่น้อยกว่า 10 หน่วยกิต 
 

4. กิจกรรมเสริมหลักสูตร (2 ชั่วโมงต่อสัปดาห)์ 
 

    รวมไม่น้อยกว่า    103 หน่วยกิต 
     
 
 
 
 
 
 
 
 



ข้อมูลหลักสูตร  ปีงบประมาณ  ๒๕๖4 

 

24 
 

 
2.2 ประเภทวิชาพาณิชยกรรม 
2. หลักสูตรระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) พ.ศ. 2562 

2.2.1 สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ  สาขางานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
โครงสร้างหลักสูตร 

หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2562 
ประเภทวิชาพาณิชยกรรม   
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 

 ผู้สําเร็จการศึกษาตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2562 ประเภทวิชาพาณิชย 
กรรม สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ จะต้องศึกษารายวิชาจากหมวดวิชาต่างๆ รวมไม่น้อยกว่า 103 หน่วยกิต 
และเข้าร่วมกิจกรรมเสริมหลักสูตร ดังโครงสร้างต่อไปนี ้

1.หมวดวิชาสมรรถนะแกนกลาง   ไม่น้อยกว่า 22 หน่วยกิต 
  1.1 กลุ่มวิชาภาษาไทย   (ไม่น้อยกว่า 3 หน่วยกิต) 
  1.2 กลุ่มวิชาภาษาต่างประเทศ  (ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต) 
  1.3 กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร ์  (ไม่น้อยกว่า 4 หน่วยกิต) 
  1.4 กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์   (ไม่น้อยกว่า 4 หน่วยกิต) 
  1.5 กลุ่มวิชาสังคมศึกษา   (ไม่น้อยกว่า 3 หน่วยกิต) 
  1.6 กลุ่มวิชาสุขศึกษาและพลศึกษา (ไม่น้อยกว่า 2 หน่วยกิต) 
 

2.หมวดวิชาสมรรถนะวิชาชีพ   ไม่น้อยกว่า 71 หน่วยกิต 
  2.1 กลุ่มสมรรถนะวิชาชีพพ้ืนฐาน    (21 หน่วยกิต) 
  2.2 กลุ่มสมรรถนะวิชาชีพเฉพาะ    (24 หน่วยกิต) 
  2.3 กลุ่มสมรรถนะวิชาชีพเลือก  (ไม่น้อยกว่า 18 หน่วยกิต) 
  2.4 ฝึกงานประสบการณ์สมรรถนะวิชาชีพ   (4 หน่วยกิต 
  2.5 โครงงานพัฒนาสมรรถนะวิชาชีพ   (4 หน่วยกิต) 
  

3. หมวดวิชาเลือกเสรี    ไม่น้อยกว่า 10 หน่วยกิต 
 

4. กิจกรรมเสริมหลักสูตร (2 ชั่วโมงต่อสัปดาห์) 
 

    รวมไม่น้อยกว่า    103 หน่วยกิต 
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3. หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น 
3.1 หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น (สําหรับนักเรียน นักศึกษา ประชาชนท่ัวไป) 

จัดการศึกษา 2 ประเภทวิชา 
3.1.1 ประเภทวิชาอุตสาหกรรม 

3.1.1.1 สาขาวิชาช่างไฟฟ้ากําลัง 
- การติดตั้งระบบไฟฟ้าภายในอาคาร     จํานวน  18  ชั่วโมง 
- เทคนิคการติดตั้งและบํารุงรักษาระบบโซลาร์เซลล์   จํานวน  30  ชั่วโมง 

3.1.1.2 สาขาวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์ 
- งานติดตั้งกล้องวงจรปิดและกล้องไอพี     จํานวน  75  ชั่วโมง 
- งานติดตั้งจานรับสัญญาณดาวเทียมและทีวีดิจิตอล   จํานวน  75  ชั่วโมง 
- งานอิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้น      จํานวน  75  ชั่วโมง 

3.1.1.3 สาขาวิชาช่างเชื่อมโลหะ 
- งานเชื่อมไฟฟ้าเบื้องต้น      จํานวน  75  ชั่วโมง 

3.2.1 ประเภทวิชาคหกรรม 
3.2.1.1 สาขาวิชาผ้าและเครื่องแต่งกาย 

- กระโปรงเบื้องต้น        จํานวน  75  ชั่วโมง 
- เสื้อเบื้องต้น        จํานวน  75  ชั่วโมง 
- เสื้อสมัยนิยม  1      จํานวน  75  ชั่วโมง 
- เสื้อสมัยนิยม  2       จํานวน  75  ชั่วโมง 

3.2.1.2 สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ 
- โดนัท ขนมปังและเดนนิสเพสตรี้     จํานวน  75  ชั่วโมง 
- คุกก้ีและเค้ก        จํานวน  75  ชั่วโมง 
- อาหารว่างยอดนิยม       จํานวน  75  ชั่วโมง 
- ขนมอบยอดนิยม     จํานวน 75  ชั่วโมง 
- เค้กและการแต่งหน้าเค้กเพ่ืออาชีพ   จํานวน  75  ชั่วโมง  

3.2.1.3 สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ท่ัวไป  
          กลุ่มวิชางานเสริมสวย 

- ตัดผมชายระดับ  1       จํานวน  75  ชั่วโมง 
- ตัดผมชายระดับ  2       จํานวน  75  ชั่วโมง 
- ตัดผมชายสไตล์สมัยนิยม      จํานวน  75  ชั่วโมง 
- งานผมสตร ี        จํานวน  150 ชั่วโมง 
- งานทําเคมีผม        จํานวน  150 ชั่วโมง 

            (กลุ่มวิชางานประดิษฐ์) 
- ประดิษฐ์กระเป๋า       จํานวน  75  ชั่วโมง 
- ประดิษฐ์กระเป๋าสมัยนิยม      จํานวน  75  ชั่วโมง 
- ประดิษฐ์กระเป๋าชําร่วย      จํานวน  75  ชั่วโมง 
- งานประดิษฐ์ผลิตภัณฑ์จากผ้า      จํานวน  60  ชั่วโมง 
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3.2 ประเภทวิชาศิลปกรรม (กลุ่มวิชาดนตรีสากล) 
 3.2.1.1 สาขาวิชาดนตร ี

- ลีลาศ        จํานวน  75  ชั่วโมง 
- กีต้าร์ไฟฟ้า        จํานวน  75  ชั่วโมง 
- กีต้าร์โฟล์ค        จํานวน  75  ชั่วโมง 
 

หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น สําหรับนักเรียนระดับช้ันประถมศึกษาและมัธยมศึกษา(ในสถานศึกษา)  
1. ประเภทวิชาอุตสาหกรรม 
 สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์ 
  - ประกอบวงจรอิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้น  จํานวน  36  ชั่วโมง 
2. ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ   

สาขาวิชาการบัญช ี
  - การบัญชีเบื้องต้น 1    จํานวน  15  ชั่วโมง 
3.ประเภทวิชาคหกรรม  
 สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ 
  - ขนมไทยโบราณ    จํานวน  30  ชั่วโมง 
  - เค้ก      จํานวน  30  ชั่วโมง 

 สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ท่ัวไป  (กลุ่มวิชางานประดิษฐ์) 
 - งานประดิษฐ์เบื้องต้น    จํานวน  15  ชั่วโมง 
 - งานประดิษฐ์ตามสมัยนิยม   จํานวน  30  ชั่วโมง 

- งานประดิษฐ์ของชําร่วย    จํานวน  30  ชั่วโมง 
หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น สําหรับนักเรียนระดับช้ันประถมศึกษาและมัธยมศึกษา(นอกสถานศึกษา)  
  1. ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ   

 สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
  - โปรแกรมสําเร็จรูปในสํานักงานเบื้องต้น  จํานวน  30  ชั่วโมง 
2. ประเภทวิชาคหกรรม 
 สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ท่ัวไป (กลุ่มวิชางานประดิษฐ์) 

- งานประดิษฐ์เบื้องต้น    จํานวน  15  ชั่วโมง 
 

 
 
 

 


