ด้านที่ 6 ข้อมูลหลักสูตรการเรียนการสอน
การจัดการเรียนการสอนของวิทยาลัยเทคนิคตราด แบ่งออกเป็น 3 ประเภท ได้แก่ การจัดการเรียนการ
สอนในระบบ และการจัดการศึกษาระบบทวิภาคี
การจัดการศึกษาในระบบ
วิทยาลัยเทคนิคตราดได้ดาเนินการจัดการเรียนการสอน หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)
และหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)
เปิดสอน 3 ประเภทวิชา ได้แก่
1. ประเภทวิชาช่างอุตสาหกรรม
1.1 สาขาวิชาเครื่องกล
1.2 สาขาวิชาเครื่องมือกลและซ่อมบารุง
1.3 สาขาวิชาโลหะการ
1.4 สาขาวิชาไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
1.5 สาขาวิชาการก่อสร้าง
2. ประเภทวิชาพาณิชยกรรม
1.1 สาขาวิชาพาณิชยการ

-สาขางานยานยนต์
-สาขางานเครื่องมือกล
-สาขางานเชื่อมโลหะ
-สาขางานไฟฟ้ากาลัง
-สาขางานอิเล็กทรอนิกส์
-สาขางานก่อสร้าง
-สาขางานการบัญชี
-สาขางานการขาย

3. ประเภทวิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว
1.1 สาขาวิชาการท่องเที่ยว
หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
เปิดสอน 3 ประเภทวิชา ได้แก่
1. ประเภทวิชาช่างอุตสาหกรรม
1.1 สาขาวิชาเครื่องกล
1.2 สาขาวิชาเทคนิคการผลิต
1.3 สาขาวิชาเทคนิคโลหะ
1.4 สาขาวิชาไฟฟ้ากาลัง
1.5 สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์
1.6 สาขาวิชาการก่อสร้าง

-สาขางานเทคนิคยานยนต์
-สาขางานเครื่องมือกล
-สาขางานเทคนิคการเชื่อม
-สาขางานการติดตั้งไฟฟ้า
-สาขางานเทคนิคระบบโทรคมนาคม
-สาขาเทคนิคการก่อสร้าง
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2. ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ
1.1 สาขาวิชาการบัญชี
-สาขางานการบัญชี
1.2 สาขาวิชาการตลาด
-สาขางานการตลาด
1.3 สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
-สาขางานเทคโนโลยีสานักงาน
3. ประเภทวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
1.1 สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
-สาขางานเทคโนโลยีสารสนเทศ
การจัดการศึกษาระบบทวิภาคี
วิทยาลัยเทคนิคตราดได้ดาเนินการจัดการเรียนการสอนระบบทวิภาคีในหลักสูตรประกาศนียบัตร
วิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ได้แก่
1. ประเภทวิชาช่างอุตสาหกรรม
1.1 สาขาวิชาเทคนิคโลหะ
-สาขางานเทคนิคการเชื่อม
1.2 สาขาวิชาการท่องเที่ยว
1.3 สาขาวิชาเครื่องกล
-สาขางานยานยนต์
นอกจากนี้วิทยาลัยเทคนิคตราดได้จัดอบรมหลักสูตรระยะสั้นและ 108 อาชีพ ในปีการศึกษา 2554
โดยเปิดสอนตามความต้องการของประชาชนและสถานประกอบการในท้องถิ่น ได้แก่
หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นและ 108 อาชีพ
ลาดับ
ชื่อวิชา
1 เทคนิคการตัดต่อวีดีโอเบื้องต้นและการสร้างกราฟฟิกด้วยโปรแกรม
คอมพิวเตอร์
2 การประกอบและการบารุงรักษาเครื่องคอมพิวเตอร์แบบมืออาชีพ
3 การขับรถยนต์
4 ช่างติดตั้งระบบเครื่องข่ายคอมพิวเตอร์ขนาดเล็ก
5 เทคนิคการติดตั้งจานรับดาวเทียม
6 ซ่อมและประกอบคอมพิวเตอร์
7 การซ่อมเครื่องยนต์เรือเร็ว
8 หุ่นยนต์เล็ก(Mini ROBOT)
9 คอมพิวเตอร์เพื่องานอาชีพ
10 โปรแกรมสาเร็จรุปในงานอาชีพ
11 ระบบฐานข้อมูล
12 โปรแกรมการจัดการฐานข้อมูล
13 ภาษาจีนกลาง

หลักสูตร
ระยะสั้น

จานวนชั่วโมง
45 ชั่วโมง

ระยะสั้น
ระยะสั้น
ระยะสั้น
ระยะสั้น
ระยะสั้น
ระยะสั้น
ระยะสั้น
ระยะสั้น
ระยะสั้น
ระยะสั้น
ระยะสั้น
ระยะสั้น

45 ชั่วโมง
75 ชั่วโมง
45 ชั่วโมง
45 ชั่วโมง
45 ชั่วโมง
75 ชั่วโมง
45 ชั่วโมง
54 ชั่วโมง
72 ชั่วโมง
75 ชั่วโมง
75 ชั่วโมง
50 ชั่วโมง
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โครงสร้างหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2556 (ปรับปรุง พ.ศ. 2557)
ประเภทวิชาช่างอุตสาหกรรม
สาขาวิชาเครื่องกล สาขางานยานยนต์
วิทยาลัยเทคนิคตราด กาหนดให้ผู้สาเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช
2545 (ปรับปรุง 2546) ประเภทวิชาอุตสาหกรรม สาขาวิชาเครื่องกล สาขางานยานยนต์ จะต้องศึกษา
รายวิชาจากหมวดวิชาต่าง ๆ และเข้าร่วมกิจกรรมเสริมหลักสูตร รวม 109 หน่วยกิต ดังต่อไปนี้
1. หมวดวิชาทักษะชีวิต (ไม่น้อยกว่า 22 หน่วยกิต)
22 หน่วยกิต
1.1 กลุ่มวิชาภาษาไทย (ไม่น้อยกว่า 3 หน่วยกิต)
3 หน่วยกิต
1.2 กลุ่มวิชาภาษาต่างประเทศ (ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต) 6 หน่วยกิต
1.3 กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ (ไม่น้อยกว่า 4 หน่วยกิต)
4 หน่วยกิต
1.4 กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ (ไม่น้อยกว่า 4 หน่วยกิต)
4 หน่วยกิต
1.5 กลุ่มวิชาสังคมศึกษา (ไม่น้อยกว่า 3 หน่วยกิต)
3 หน่วยกิต
1.6 กลุ่มวิชาสุขศึกษาและพลศึกษา (ไม่น้อยกว่า 2 หน่วยกิต) 2 หน่วยกิต
2. หมวดวิชาทักษะวิชาชีพ
(ไม่น้อยกว่า 71 หน่วยกิต)
71 หน่วยกิต
2.1 กลุ่มทักษะวิชาชีพพื้นฐาน
18 หน่วยกิต
2.2 กลุ่มทักษะวิชาชีพเฉพาะ
24 หน่วยกิต
2.3 กลุ่มทักษะวิชาชีพเลือก (ไม่น้อยกว่า 21 หน่วยกิต)
21 หน่วยกิต
2.4 กลุ่มฝึกประสบการณ์ทักษะวิชาชีพ
4 หน่วยกิต
2.5 โครงการพัฒนาทักษะวิชาชีพ
4 หน่วยกิต
3. หมวดวิชาเลือกเสรี (ไม่น้อยกว่า 10 หน่วยกิต)
4. กิจกรรมเสริมหลักสูตร ( 2 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ )
รวม (ไม่น้อยกว่า 103 หน่วยกิต)

10 หน่วยกิต

103 หน่วยกิต
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โครงสร้างหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2556 (ปรับปรุง พ.ศ. 2557)
ประเภทวิชาช่างอุตสาหกรรม
สาขาวิชาเครื่องมือกลและซ่อมบารุง สาขางานเครื่องมือกลและซ่อมบารุง
วิทยาลัยเทคนิคตราด กาหนดให้ผู้สาเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช
2545 (ปรับปรุง 2546) ประเภทวิชาอุตสาหกรรม สาขาวิชาเครื่องมือกลและซ่อมบารุง สาขางานเครื่องมือ
กลและซ่อมบารุง จะต้องศึกษารายวิชาจากหมวดวิชาต่าง ๆ และเข้าร่วมกิจกรรมเสริมหลักสูตร รวม 108
หน่วยกิต ดังต่อไปนี้
1. หมวดวิชาทักษะชีวิต (ไม่น้อยกว่า 22 หน่วยกิต)
22 หน่วยกิต
1.1 กลุ่มวิชาภาษาไทย (ไม่น้อยกว่า 3 หน่วยกิต)
3 หน่วยกิต
1.2 กลุ่มวิชาภาษาต่างประเทศ (ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต) 6 หน่วยกิต
1.3 กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ (ไม่น้อยกว่า 4 หน่วยกิต)
4 หน่วยกิต
1.4 กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ (ไม่น้อยกว่า 4 หน่วยกิต)
4 หน่วยกิต
1.5 กลุ่มวิชาสังคมศึกษา (ไม่น้อยกว่า 3 หน่วยกิต)
3 หน่วยกิต
1.6 กลุ่มวิชาสุขศึกษาและพลศึกษา (ไม่น้อยกว่า 2 หน่วยกิต) 2 หน่วยกิต
2. หมวดวิชาทักษะวิชาชีพ
(ไม่น้อยกว่า 71 หน่วยกิต)
71 หน่วยกิต
2.1 กลุ่มทักษะวิชาชีพพื้นฐาน
18 หน่วยกิต
2.2 กลุ่มทักษะวิชาชีพเฉพาะ
24 หน่วยกิต
2.3 กลุ่มทักษะวิชาชีพเลือก (ไม่น้อยกว่า 21 หน่วยกิต)
21 หน่วยกิต
2.4 กลุ่มฝึกประสบการณ์ทักษะวิชาชีพ
4 หน่วยกิต
2.5 โครงการพัฒนาทักษะวิชาชีพ
4 หน่วยกิต
3. หมวดวิชาเลือกเสรี (ไม่น้อยกว่า 10 หน่วยกิต)
10 หน่วยกิต
4. กิจกรรมเสริมหลักสูตร ( 2 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ )
รวม (ไม่น้อยกว่า 103 หน่วยกิต)
103 หน่วยกิต

งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ วิทยาลัยเทคนิคตราด ปีการศึกษา 2559

โครงสร้างหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2556 (ปรับปรุง พ.ศ. 2557)
ประเภทวิชาช่างอุตสาหกรรม
สาขาวิชาโลหะการ สาขางานเชื่อมโลหะ
วิทยาลัยเทคนิคตราด กาหนดให้ผู้สาเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช
2545 (ปรับปรุง 2546) ประเภทวิชาอุตสาหกรรม สาขาวิชาโลหะการ สาขางานเชื่อมโลหะ จะต้องศึกษา
รายวิชาจากหมวดวิชาต่าง ๆ และเข้าร่วมกิจกรรมเสริมหลักสูตร รวม 108 หน่วยกิต ดังต่อไปนี้
1. หมวดวิชาทักษะชีวิต (ไม่น้อยกว่า 22 หน่วยกิต)
22 หน่วยกิต
1.1 กลุ่มวิชาภาษาไทย (ไม่น้อยกว่า 3 หน่วยกิต)
3 หน่วยกิต
1.2 กลุ่มวิชาภาษาต่างประเทศ (ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต) 6 หน่วยกิต
1.3 กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ (ไม่น้อยกว่า 4 หน่วยกิต)
4 หน่วยกิต
1.4 กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ (ไม่น้อยกว่า 4 หน่วยกิต)
4 หน่วยกิต
1.5 กลุ่มวิชาสังคมศึกษา (ไม่น้อยกว่า 3 หน่วยกิต)
3 หน่วยกิต
1.6 กลุ่มวิชาสุขศึกษาและพลศึกษา (ไม่น้อยกว่า 2 หน่วยกิต) 2 หน่วยกิต
2. หมวดวิชาทักษะวิชาชีพ
(ไม่น้อยกว่า 71 หน่วยกิต)
71 หน่วยกิต
2.1 กลุ่มทักษะวิชาชีพพื้นฐาน
18 หน่วยกิต
2.2 กลุ่มทักษะวิชาชีพเฉพาะ
24 หน่วยกิต
2.3 กลุ่มทักษะวิชาชีพเลือก (ไม่น้อยกว่า 21 หน่วยกิต)
21 หน่วยกิต
2.4 กลุ่มฝึกประสบการณ์ทักษะวิชาชีพ
4 หน่วยกิต
2.5 โครงการพัฒนาทักษะวิชาชีพ
4 หน่วยกิต
3. หมวดวิชาเลือกเสรี (ไม่น้อยกว่า 10 หน่วยกิต)
10 หน่วยกิต
4. กิจกรรมเสริมหลักสูตร ( 2 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ )
รวม (ไม่น้อยกว่า 103 หน่วยกิต)

103 หน่วยกิต
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โครงสร้างหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2556 (ปรับปรุง พ.ศ. 2557)
ประเภทวิชาช่างอุตสาหกรรม
สาขาวิชาไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ สาขางานไฟฟ้ากาลัง
วิทยาลัยเทคนิคตราด กาหนดให้ผู้สาเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช
2545 (ปรับปรุง 2546) ประเภทวิชาอุตสาหกรรม สาขาวิชาไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ สาขางานไฟฟ้ากาลัง
จะต้องศึกษารายวิชาจากหมวดวิชาต่าง ๆ และเข้าร่วมกิจกรรมเสริมหลักสูตร รวม 112 หน่วยกิต
ดังต่อไปนี้
1. หมวดวิชาทักษะชีวิต (ไม่น้อยกว่า 22 หน่วยกิต)
22 หน่วยกิต
1.1 กลุ่มวิชาภาษาไทย (ไม่น้อยกว่า 3 หน่วยกิต)
3 หน่วยกิต
1.2 กลุ่มวิชาภาษาต่างประเทศ (ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต) 6 หน่วยกิต
1.3 กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ (ไม่น้อยกว่า 4 หน่วยกิต)
4 หน่วยกิต
1.4 กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ (ไม่น้อยกว่า 4 หน่วยกิต)
4 หน่วยกิต
1.5 กลุ่มวิชาสังคมศึกษา (ไม่น้อยกว่า 3 หน่วยกิต)
3 หน่วยกิต
1.6 กลุ่มวิชาสุขศึกษาและพลศึกษา (ไม่น้อยกว่า 2 หน่วยกิต) 2 หน่วยกิต
2. หมวดวิชาทักษะวิชาชีพ
(ไม่น้อยกว่า 71 หน่วยกิต)
71 หน่วยกิต
2.1 กลุ่มทักษะวิชาชีพพื้นฐาน
18 หน่วยกิต
2.2 กลุ่มทักษะวิชาชีพเฉพาะ
24 หน่วยกิต
2.3 กลุ่มทักษะวิชาชีพเลือก (ไม่น้อยกว่า 21 หน่วยกิต)
21 หน่วยกิต
2.4 กลุ่มฝึกประสบการณ์ทักษะวิชาชีพ
4 หน่วยกิต
2.5 โครงการพัฒนาทักษะวิชาชีพ
4 หน่วยกิต
3. หมวดวิชาเลือกเสรี (ไม่น้อยกว่า 10 หน่วยกิต)
4. กิจกรรมเสริมหลักสูตร ( 2 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ )
รวม (ไม่น้อยกว่า 103 หน่วยกิต)

10 หน่วยกิต

103 หน่วยกิต

งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ วิทยาลัยเทคนิคตราด ปีการศึกษา 2559

โครงสร้างหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2556 (ปรับปรุง พ.ศ. 2557)
ประเภทวิชาช่างอุตสาหกรรม
สาขาวิชาไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ สาขางานอิเล็กทรอนิกส์
วิทยาลัยเทคนิคตราด กาหนดให้ผู้สาเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช
2545 (ปรับปรุง 2546) ประเภทวิชาอุตสาหกรรม สาขาวิชาไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ สาขางาน
อิเล็กทรอนิกส์ จะต้องศึกษารายวิชาจากหมวดวิชาต่าง ๆ และเข้าร่วมกิจกรรมเสริมหลักสูตร รวม 112
หน่วยกิต ดังต่อไปนี้
1. หมวดวิชาทักษะชีวิต (ไม่น้อยกว่า 22 หน่วยกิต)
22 หน่วยกิต
1.1 กลุ่มวิชาภาษาไทย (ไม่น้อยกว่า 3 หน่วยกิต)
3 หน่วยกิต
1.2 กลุ่มวิชาภาษาต่างประเทศ (ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต) 6 หน่วยกิต
1.3 กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ (ไม่น้อยกว่า 4 หน่วยกิต)
4 หน่วยกิต
1.4 กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ (ไม่น้อยกว่า 4 หน่วยกิต)
4 หน่วยกิต
1.5 กลุ่มวิชาสังคมศึกษา (ไม่น้อยกว่า 3 หน่วยกิต)
3 หน่วยกิต
1.6 กลุ่มวิชาสุขศึกษาและพลศึกษา (ไม่น้อยกว่า 2 หน่วยกิต) 2 หน่วยกิต
2. หมวดวิชาทักษะวิชาชีพ
(ไม่น้อยกว่า 71 หน่วยกิต)
71 หน่วยกิต
2.1 กลุ่มทักษะวิชาชีพพื้นฐาน
18 หน่วยกิต
2.2 กลุ่มทักษะวิชาชีพเฉพาะ
24 หน่วยกิต
2.3 กลุ่มทักษะวิชาชีพเลือก (ไม่น้อยกว่า 21 หน่วยกิต)
21 หน่วยกิต
2.4 กลุ่มฝึกประสบการณ์ทักษะวิชาชีพ
4 หน่วยกิต
2.5 โครงการพัฒนาทักษะวิชาชีพ
4 หน่วยกิต
3. หมวดวิชาเลือกเสรี (ไม่น้อยกว่า 10 หน่วยกิต)
4. กิจกรรมเสริมหลักสูตร ( 2 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ )
รวม (ไม่น้อยกว่า 103 หน่วยกิต)

10 หน่วยกิต

103 หน่วยกิต

งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ วิทยาลัยเทคนิคตราด ปีการศึกษา 2559

โครงสร้างหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2556 (ปรับปรุง พ.ศ. 2557)
ประเภทวิชาช่างอุตสาหกรรม
สาขาวิชาการก่อสร้าง สาขางานก่อสร้าง
วิทยาลัยเทคนิคตราด กาหนดให้ผู้สาเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช
2545 (ปรับปรุง 2546) ประเภทวิชาอุตสาหกรรม สาขาวิชาการก่อสร้าง สาขางานก่อสร้าง จะต้องศึกษา
รายวิชาจากหมวดวิชาต่าง ๆ และเข้าร่วมกิจกรรมเสริมหลักสูตร รวม 111 หน่วยกิต ดังต่อไปนี้
1. หมวดวิชาทักษะชีวิต (ไม่น้อยกว่า 22 หน่วยกิต)
22 หน่วยกิต
1.1 กลุ่มวิชาภาษาไทย (ไม่น้อยกว่า 3 หน่วยกิต)
3 หน่วยกิต
1.2 กลุ่มวิชาภาษาต่างประเทศ (ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต) 6 หน่วยกิต
1.3 กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ (ไม่น้อยกว่า 4 หน่วยกิต)
4 หน่วยกิต
1.4 กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ (ไม่น้อยกว่า 4 หน่วยกิต)
4 หน่วยกิต
1.5 กลุ่มวิชาสังคมศึกษา (ไม่น้อยกว่า 3 หน่วยกิต)
3 หน่วยกิต
1.6 กลุ่มวิชาสุขศึกษาและพลศึกษา (ไม่น้อยกว่า 2 หน่วยกิต) 2 หน่วยกิต
2. หมวดวิชาทักษะวิชาชีพ
(ไม่น้อยกว่า 71 หน่วยกิต)
72 หน่วยกิต
2.1 กลุ่มทักษะวิชาชีพพื้นฐาน
18 หน่วยกิต
2.2 กลุ่มทักษะวิชาชีพเฉพาะ
24 หน่วยกิต
2.3 กลุ่มทักษะวิชาชีพเลือก (ไม่น้อยกว่า 21 หน่วยกิต)
22 หน่วยกิต
2.4 กลุ่มฝึกประสบการณ์ทักษะวิชาชีพ
4 หน่วยกิต
2.5 โครงการพัฒนาทักษะวิชาชีพ
4 หน่วยกิต
3. หมวดวิชาเลือกเสรี (ไม่น้อยกว่า 10 หน่วยกิต)
10 หน่วยกิต
4. กิจกรรมเสริมหลักสูตร ( 2 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ )
รวม (ไม่น้อยกว่า 103 หน่วยกิต)

104 หน่วยกิต

งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ วิทยาลัยเทคนิคตราด ปีการศึกษา 2559

โครงสร้างหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2556 (ปรับปรุง พ.ศ. 2557)
ประเภทวิชาพาณิชยกรรม
สาขาวิชาพณิชยการ สาขางานการบัญชี
วิทยาลัยเทคนิคตราด กาหนดให้ผู้สาเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช
2545 (ปรับปรุง 2546) ประเภทวิชาพาณิชยกรรม สาขาวิชาพาณิชยการ สาขางานการบัญชี จะต้องศึกษา
รายวิชาจากหมวดวิชาต่าง ๆ และเข้าร่วมกิจกรรมเสริมหลักสูตร รวมไม่น้อยกว่า 106 หน่วยกิต ดังต่อไปนี้
1. หมวดวิชาทักษะชีวิต (ไม่น้อยกว่า 22 หน่วยกิต)
22 หน่วยกิต
1.1 กลุ่มวิชาภาษาไทย (ไม่น้อยกว่า 3 หน่วยกิต)
3 หน่วยกิต
1.2 กลุ่มวิชาภาษาต่างประเทศ (ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต) 6 หน่วยกิต
1.3 กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ (ไม่น้อยกว่า 4 หน่วยกิต)
4 หน่วยกิต
1.4 กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ (ไม่น้อยกว่า 4 หน่วยกิต)
4 หน่วยกิต
1.5 กลุ่มวิชาสังคมศึกษา (ไม่น้อยกว่า 3 หน่วยกิต)
3 หน่วยกิต
1.6 กลุ่มวิชาสุขศึกษาและพลศึกษา (ไม่น้อยกว่า 2 หน่วยกิต) 2 หน่วยกิต
2. หมวดวิชาทักษะวิชาชีพ
(ไม่น้อยกว่า 71 หน่วยกิต)
71 หน่วยกิต
2.1 กลุ่มทักษะวิชาชีพพื้นฐาน
18 หน่วยกิต
2.2 กลุ่มทักษะวิชาชีพเฉพาะ
24 หน่วยกิต
2.3 กลุ่มทักษะวิชาชีพเลือก (ไม่น้อยกว่า 21 หน่วยกิต)
21 หน่วยกิต
2.4 กลุ่มฝึกประสบการณ์ทักษะวิชาชีพ
4 หน่วยกิต
2.5 โครงการพัฒนาทักษะวิชาชีพ
4 หน่วยกิต
3. หมวดวิชาเลือกเสรี (ไม่น้อยกว่า 10 หน่วยกิต)
11 หน่วยกิต
4. กิจกรรมเสริมหลักสูตร ( 2 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ )
รวม (ไม่น้อยกว่า 103 หน่วยกิต)

104 หน่วยกิต

งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ วิทยาลัยเทคนิคตราด ปีการศึกษา 2559

โครงสร้างหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2556 (ปรับปรุง พ.ศ. 2557)
ประเภทวิชาพาณิชยกรรม
สาขาวิชาพณิชยการ สาขางานการขาย
วิทยาลัยเทคนิคตราด กาหนดให้ผู้สาเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช
2545 (ปรับปรุง 2546) ประเภทวิชาพาณิชยกรรม สาขาวิชาพาณิชยการ สาขางานการขาย จะต้องศึกษา
รายวิชาจากหมวดวิชาต่าง ๆ และเข้าร่วมกิจกรรมเสริมหลักสูตร รวมไม่น้อยกว่า 106 หน่วยกิต ดังต่อไปนี้
1. หมวดวิชาทักษะชีวิต (ไม่น้อยกว่า 22 หน่วยกิต)
22 หน่วยกิต
1.1 กลุ่มวิชาภาษาไทย (ไม่น้อยกว่า 3 หน่วยกิต)
3 หน่วยกิต
1.2 กลุ่มวิชาภาษาต่างประเทศ (ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต) 6 หน่วยกิต
1.3 กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ (ไม่น้อยกว่า 4 หน่วยกิต)
4 หน่วยกิต
1.4 กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ (ไม่น้อยกว่า 4 หน่วยกิต)
4 หน่วยกิต
1.5 กลุ่มวิชาสังคมศึกษา (ไม่น้อยกว่า 3 หน่วยกิต)
3 หน่วยกิต
1.6 กลุ่มวิชาสุขศึกษาและพลศึกษา (ไม่น้อยกว่า 2 หน่วยกิต) 2 หน่วยกิต
2. หมวดวิชาทักษะวิชาชีพ
(ไม่น้อยกว่า 71 หน่วยกิต)
72 หน่วยกิต
2.1 กลุ่มทักษะวิชาชีพพื้นฐาน
18 หน่วยกิต
2.2 กลุ่มทักษะวิชาชีพเฉพาะ
24 หน่วยกิต
2.3 กลุ่มทักษะวิชาชีพเลือก (ไม่น้อยกว่า 21 หน่วยกิต)
22 หน่วยกิต
2.4 กลุ่มฝึกประสบการณ์ทักษะวิชาชีพ
4 หน่วยกิต
2.5 โครงการพัฒนาทักษะวิชาชีพ
4 หน่วยกิต
3. หมวดวิชาเลือกเสรี (ไม่น้อยกว่า 10 หน่วยกิต)
10 หน่วยกิต
4. กิจกรรมเสริมหลักสูตร ( 2 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ )
รวม (ไม่น้อยกว่า 103 หน่วยกิต)

104 หน่วยกิต

งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ วิทยาลัยเทคนิคตราด ปีการศึกษา 2559

โครงสร้างหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2556 (ปรับปรุง พ.ศ. 2557)
ประเภทวิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว
สาขาวิชาการท่องเที่ยว
วิทยาลัยเทคนิคตราด กาหนดให้ผู้สาเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช
2545 ประเภทวิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว สาขาวิชาการท่องเที่ยว จะต้องศึกษารายวิชาจากหมวดวิชาต่างๆ
และเข้าร่วมกิจกรรมเสริมหลักสูตร รวมไม่น้อยกว่า 102 หน่วยกิต ดังโครงสร้างต่อไปนี้
1. หมวดวิชาทักษะชีวิต (ไม่น้อยกว่า 22 หน่วยกิต)
22 หน่วยกิต
1.1 กลุ่มวิชาภาษาไทย (ไม่น้อยกว่า 3 หน่วยกิต)
3 หน่วยกิต
1.2 กลุ่มวิชาภาษาต่างประเทศ (ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต) 6 หน่วยกิต
1.3 กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ (ไม่น้อยกว่า 4 หน่วยกิต)
4 หน่วยกิต
1.4 กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ (ไม่น้อยกว่า 4 หน่วยกิต)
4 หน่วยกิต
1.5 กลุ่มวิชาสังคมศึกษา (ไม่น้อยกว่า 3 หน่วยกิต)
3 หน่วยกิต
1.6 กลุ่มวิชาสุขศึกษาและพลศึกษา (ไม่น้อยกว่า 2 หน่วยกิต)
2 หน่วยกิต
2. หมวดวิชาทักษะวิชาชีพ
(ไม่น้อยกว่า 71 หน่วยกิต)
71 หน่วยกิต
2.1 กลุ่มทักษะวิชาชีพพื้นฐาน
18 หน่วยกิต
2.2 กลุ่มทักษะวิชาชีพเฉพาะ
24 หน่วยกิต
2.3 กลุ่มทักษะวิชาชีพเลือก (ไม่น้อยกว่า 21 หน่วยกิต)
21 หน่วยกิต
2.4 กลุ่มฝึกประสบการณ์ทักษะวิชาชีพ
4 หน่วยกิต
2.5 โครงการพัฒนาทักษะวิชาชีพ
4 หน่วยกิต
3. หมวดวิชาเลือกเสรี (ไม่น้อยกว่า 10 หน่วยกิต)
10 หน่วยกิต
4. กิจกรรมเสริมหลักสูตร ( 2 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ )
รวม (ไม่น้อยกว่า 103 หน่วยกิต)

103 หน่วยกิต
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โครงสร้างหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช 2557
ประเภทวิชาช่างอุตสาหกรรม
สาขาวิชาเครื่องกล สาขางานเทคนิคยานยนต์
วิทยาลัยเทคนิคตราด กาหนดให้ผู้สาเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง
พุทธศักราช 2546 ประเภทวิชาช่างอุตสาหกรรม สาขาวิชาเครื่องกล สาขางานเทคนิคยานยนต์ จะต้อง
ศึกษารายวิชาในหมวดวิชาต่าง ๆ และเข้าร่วมกิจกรรมเสริมหลักสูตร ไม่น้อยกว่า 97 หน่วยกิต ดัง
โครงสร้างต่อไปนี้
1. หมวดวิชาทักษะชีวิต ( ไม่น้อยกว่า 21 หน่วยกิต )
1.1 กลุ่มทักษะภาษาและการสื่อสาร (ไม่นอ้ ยกว่า 9 หน่วยกิต)
1.2 กลุ่มทักษะการคิดและการแก้ปัญหา (ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต)
1.3 กลุ่มทักษะทางสังคมและการดารงชีวิต (ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต)
2. หมวดวิชาทักษะวิชาชีพ (ไม่น้อยกว่า 56 หน่วยกิต)
2.1 กลุ่มทักษะวิชาชีพพื้นฐาน (15 หน่วยกิต)
2.2 กลุ่มทักษะวิชาชีพเฉพาะ (21 หน่วยกิต)
2.3 กลุ่มทักษะวิชาชีพเลือก (ไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต)
2.4 ฝึกประสบการณ์ทักษะวิชาชีพ (4 หน่วยกิต)
2.5 โครงการพัฒนาทักษะวิชาชีพ (4 หน่วยกิต)
3. หมวดวิชาเลือกเสรี (ไม่นอ้ ยกว่า 6 หน่วยกิต)
4. กิจกรรมเสริมหลักสูตร (2 ชั่วโมงต่อสัปดาห์)

21
9
6
6
56
15
21
12
4
4
6

หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต

รวม (ไม่น้อยกว่า 83 หน่วยกิต) 83 หน่วยกิต
โครงสร้างนี้สาหรับผู้สาเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบเท่าใน
ประเภทวิชาช่างอุตสาหกรรม สาขาวิชาช่างยนต์

งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ วิทยาลัยเทคนิคตราด ปีการศึกษา 2559

โครงสร้างหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช 2557
ประเภทวิชาช่างอุตสาหกรรม
สาขาวิชาเทคนิคการผลิต สาขางานแม่พิมพ์โลหะ
วิทยาลัยเทคนิคตราด กาหนดให้ผู้สาเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง
พุทธศักราช 2546 ประเภทวิชาช่างอุตสาหกรรม สาขาวิชาเทคนิคการผลิต สาขางานแม่พิมพ์โลหะ
จะต้องศึกษารายวิชาในหมวดวิชาต่าง ๆ และเข้าร่วมกิจกรรมเสริมหลักสูตร ไม่น้อยกว่า 95 หน่วยกิต
ดังโครงสร้างต่อไปนี้
1. หมวดวิชาทักษะชีวิต ( ไม่น้อยกว่า 21 หน่วยกิต )
21
1.1 กลุ่มทักษะภาษาและการสื่อสาร (ไม่นอ้ ยกว่า 9 หน่วยกิต)
1.2 กลุ่มทักษะการคิดและการแก้ปัญหา (ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต)
1.3 กลุ่มทักษะทางสังคมและการดารงชีวิต (ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต)
2. หมวดวิชาทักษะวิชาชีพ (ไม่น้อยกว่า 56 หน่วยกิต)
56
2.1 กลุ่มทักษะวิชาชีพพื้นฐาน (15 หน่วยกิต)
2.2 กลุ่มทักษะวิชาชีพเฉพาะ (21 หน่วยกิต)
2.3 กลุ่มทักษะวิชาชีพเลือก (ไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต)
2.4 ฝึกประสบการณ์ทักษะวิชาชีพ (4 หน่วยกิต)
2.5 โครงการพัฒนาทักษะวิชาชีพ (4 หน่วยกิต)
3. หมวดวิชาเลือกเสรี (ไม่นอ้ ยกว่า 6 หน่วยกิต)
6
4. กิจกรรมเสริมหลักสูตร (2 ชั่วโมงต่อสัปดาห์)
รวม (ไม่น้อยกว่า 83 หน่วยกิต)

83

หน่วยกิต
9
หน่วยกิต
6
หน่วยกิต
6
หน่วยกิต
หน่วยกิต
15
หน่วยกิต
21
หน่วยกิต
12
หน่วยกิต
4
หน่วยกิต
4
หน่วยกิต
หน่วยกิต

หน่วยกิต

โครงสร้างนี้สาหรับผู้สาเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบเท่า
ในประเภทวิชาช่างอุตสาหกรรม สาขาวิชาเครื่องมือกลและซ่อมบารุง หรือ ช่างกลโรงงาน

งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ วิทยาลัยเทคนิคตราด ปีการศึกษา 2559

โครงสร้างหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช 2557
ประเภทวิชาช่างอุตสาหกรรม
สาขาวิชาเทคนิคโลหะ สาขางานเทคนิคการเชื่อมโลหะ
วิทยาลัยเทคนิคตราด กาหนดให้ผู้สาเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง
พุทธศักราช 2546 ประเภทวิชาช่างอุตสาหกรรม สาขาวิชาเทคนิคโลหะ สาขางานเทคนิคการเชื่อมโลหะ
จะต้องศึกษารายวิชาในหมวดวิชาต่าง ๆ และเข้าร่วมกิจกรรมเสริมหลักสูตร ไม่น้อยกว่า 92 หน่วยกิต
ดังโครงสร้างต่อไปนี้
1. หมวดวิชาสามัญ (ไม่น้อยกว่า 24 หน่วยกิต)
1.1 วิชาสามัญทั่วไป
1.2 วิชาสามัญพื้นฐานวิชาชีพ
2. หมวดวิชาชีพ (ไม่น้อยกว่า 58 หน่วยกิต)
2.1 วิชาชีพพื้นฐาน
2.2 วิชาชีพสาขาวิชา
2.3 วิชาชีพสาขางาน
2.4 โครงการ
3. หมวดวิชาเลือกเสรี (ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต)
4. ฝึกงาน (ไม่น้อยกว่า 4 หน่วยกิต)
5. กิจกรรมเสริมหลักสูตร ไม่น้อยกว่า 120 ชั่วโมง
รวม

(ไม่น้อยกว่า 88 หน่วยกิต)

24 หน่วยกิต
13 หน่วยกิต
11 หน่วยกิต
58 หน่วยกิต
15 หน่วยกิต
23 หน่วยกิต
16 หน่วยกิต
4 หน่วยกิต
6 หน่วยกิต
4 หน่วยกิต
92 หน่วยกิต

โครงสร้างนี้สาหรับผู้สาเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบเท่า
ในประเภทวิชาช่างอุตสาหกรรม สาขาวิชาเครื่องมือกลและซ่อมบารุง หรือ ช่างกลโรงงาน หรือ
สาขาวิชาอื่น หรือมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือเทียบเท่า

งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ วิทยาลัยเทคนิคตราด ปีการศึกษา 2559

โครงสร้างหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช 2557
ประเภทวิชาช่างอุตสาหกรรม
สาขาวิชาไฟฟ้ากาลัง สาขางานติดตั้งไฟฟ้า
วิทยาลัยเทคนิคตราด กาหนดให้ผู้สาเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง
พุทธศักราช 2546 ประเภทวิชาช่างอุตสาหกรรม สาขาวิชาไฟฟ้ากาลัง สาขางานติดตั้งไฟฟ้า จะต้องศึกษา
รายวิชาในหมวดวิชาต่าง ๆ และเข้าร่วมกิจกรรมเสริมหลักสูตร ไม่น้อยกว่า 99 หน่วยกิต ดังโครงสร้าง
ต่อไปนี้
1. หมวดวิชาทักษะชีวิต ( ไม่น้อยกว่า 21 หน่วยกิต )
21
1.1 กลุ่มทักษะภาษาและการสื่อสาร (ไม่นอ้ ยกว่า 9 หน่วยกิต)
1.2 กลุ่มทักษะการคิดและการแก้ปัญหา (ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต)
1.3 กลุ่มทักษะทางสังคมและการดารงชีวิต (ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต)
2. หมวดวิชาทักษะวิชาชีพ (ไม่น้อยกว่า 56 หน่วยกิต)
59
2.1 กลุ่มทักษะวิชาชีพพื้นฐาน (18 หน่วยกิต)
2.2 กลุ่มทักษะวิชาชีพเฉพาะ (21 หน่วยกิต)
2.3 กลุ่มทักษะวิชาชีพเลือก (ไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต)
2.4 ฝึกประสบการณ์ทักษะวิชาชีพ (4 หน่วยกิต)
2.5 โครงการพัฒนาทักษะวิชาชีพ (4 หน่วยกิต)
3. หมวดวิชาเลือกเสรี (ไม่นอ้ ยกว่า 6 หน่วยกิต)
6
4. กิจกรรมเสริมหลักสูตร (2 ชั่วโมงต่อสัปดาห์)
รวม (ไม่น้อยกว่า 86 หน่วยกิต)

หน่วยกิต
9
หน่วยกิต
6
หน่วยกิต
6
หน่วยกิต
หน่วยกิต
18
หน่วยกิต
21
หน่วยกิต
12
หน่วยกิต
4
หน่วยกิต
4
หน่วยกิต
หน่วยกิต

86 หน่วยกิต

โครงสร้างนี้สาหรับผู้สาเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบเท่า
ในประเภทวิชาช่างอุตสาหกรรม สาขาช่างไฟฟ้ากาลัง

งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ วิทยาลัยเทคนิคตราด ปีการศึกษา 2559

โครงสร้างหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช 2557
ประเภทวิชาช่างอุตสาหกรรม
สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์ สาขางานโทรคมนาคม
วิทยาลัยเทคนิคตราด กาหนดให้ผู้สาเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง
พุทธศักราช 2546 ประเภทวิชาช่างอุตสาหกรรม สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์ สาขางานโทรคมนาคม จะต้อง
ศึกษารายวิชาในหมวดวิชาต่าง ๆ และเข้าร่วมกิจกรรมเสริมหลักสูตร ไม่น้อยกว่า 96 หน่วยกิต ดัง
โครงสร้างต่อไปนี้
1. หมวดวิชาทักษะชีวิต ( ไม่น้อยกว่า 21 หน่วยกิต )
21 หน่วยกิต
1.1 กลุ่มทักษะภาษาและการสื่อสาร (ไม่นอ้ ยกว่า 9 หน่วยกิต)
9
1.2 กลุ่มทักษะการคิดและการแก้ปัญหา (ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต)
6
1.3 กลุ่มทักษะทางสังคมและการดารงชีวิต (ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต)
6
2. หมวดวิชาทักษะวิชาชีพ (ไม่น้อยกว่า 56 หน่วยกิต)
57 หน่วยกิต
2.1 กลุ่มทักษะวิชาชีพพื้นฐาน (15 หน่วยกิต)
15
2.2 กลุ่มทักษะวิชาชีพเฉพาะ (22 หน่วยกิต)
22
2.3 กลุ่มทักษะวิชาชีพเลือก (ไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต)
12
2.4 ฝึกประสบการณ์ทักษะวิชาชีพ (4 หน่วยกิต)
4
2.5 โครงการพัฒนาทักษะวิชาชีพ (4 หน่วยกิต)
4
3. หมวดวิชาเลือกเสรี (ไม่นอ้ ยกว่า 6 หน่วยกิต)
6
หน่วยกิต
4. กิจกรรมเสริมหลักสูตร (2 ชั่วโมงต่อสัปดาห์)
รวม (ไม่น้อยกว่า 84 หน่วยกิต)

หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต

84 หน่วยกิต

โครงสร้างนี้สาหรับผู้สาเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบเท่าใน
ประเภทวิชาช่างอุตสาหกรรม สาขาช่างอิเล็กทรอนิกส์

งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ วิทยาลัยเทคนิคตราด ปีการศึกษา 2559

โครงสร้างหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช 2557
ประเภทวิชาช่างอุตสาหกรรม
สาขาวิชาการช่างก่อสร้าง สาขางานเทคนิคการก่อสร้าง
วิทยาลัยเทคนิคตราด กาหนดให้ผู้สาเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง
พุทธศักราช 2546 ประเภทวิชาช่างอุตสาหกรรม สาขาวิชาการก่อสร้าง สาขางานเทคนิคการก่อสร้าง
จะต้องศึกษารายวิชาในหมวดวิชาต่าง ๆ และเข้าร่วมกิจกรรมเสริมหลักสูตร ไม่น้อยกว่า 98 หน่วยกิต ดัง
โครงสร้างต่อไปนี้
1. หมวดวิชาทักษะชีวิต ( ไม่น้อยกว่า 21 หน่วยกิต )
21
1.1 กลุ่มทักษะภาษาและการสื่อสาร (ไม่นอ้ ยกว่า 9 หน่วยกิต)
1.2 กลุ่มทักษะการคิดและการแก้ปัญหา (ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต)
1.3 กลุ่มทักษะทางสังคมและการดารงชีวิต (ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต)
2. หมวดวิชาทักษะวิชาชีพ (ไม่น้อยกว่า 56 หน่วยกิต)
57
2.1 กลุ่มทักษะวิชาชีพพื้นฐาน (15 หน่วยกิต)
2.2 กลุ่มทักษะวิชาชีพเฉพาะ (22 หน่วยกิต)
2.3 กลุ่มทักษะวิชาชีพเลือก (ไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต)
2.4 ฝึกประสบการณ์ทักษะวิชาชีพ (4 หน่วยกิต)
2.5 โครงการพัฒนาทักษะวิชาชีพ (4 หน่วยกิต)
3. หมวดวิชาเลือกเสรี (ไม่นอ้ ยกว่า 6 หน่วยกิต)
2
4. กิจกรรมเสริมหลักสูตร (2 ชั่วโมงต่อสัปดาห์)
รวม (ไม่น้อยกว่า 84 หน่วยกิต)

หน่วยกิต
9
หน่วยกิต
6
หน่วยกิต
6
หน่วยกิต
หน่วยกิต
15
หน่วยกิต
22
หน่วยกิต
12
หน่วยกิต
4
หน่วยกิต
4
หน่วยกิต
หน่วยกิต

84 หน่วยกิต

โครงสร้างนี้สาหรับผู้สาเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบเท่า
ในประเภทวิชาช่างอุตสาหกรรม สาขาวิชาการก่อสร้าง สาขางานก่อสร้าง หรือสาขาวิชาช่างก่อสร้าง
หรือสาขาวิชาอื่น หรือมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือเทียบเท่า

งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ วิทยาลัยเทคนิคตราด ปีการศึกษา 2559

โครงสร้างหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช 2557
ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ
สาขาวิชาการบัญชี
วิทยาลัยเทคนิคตราด กาหนดให้ผู้สาเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง
พุทธศักราช 2546 ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการบัญชี สาขางานการบัญชี จะต้องศึกษา
รายวิชาในหมวดวิชาต่าง ๆ และเข้าร่วมกิจกรรมเสริมหลักสูตร ไม่น้อยกว่า 89 หน่วยกิต ดังโครงสร้าง
ต่อไปนี้
1. หมวดวิชาทักษะชีวิต ( ไม่น้อยกว่า 21 หน่วยกิต )
21
1.1 กลุ่มทักษะภาษาและการสื่อสาร (ไม่นอ้ ยกว่า 9 หน่วยกิต)
1.2 กลุ่มทักษะการคิดและการแก้ปัญหา (ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต)
1.3 กลุ่มทักษะทางสังคมและการดารงชีวิต (ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต)
2. หมวดวิชาทักษะวิชาชีพ (ไม่น้อยกว่า 56 หน่วยกิต)
56
2.1 กลุ่มทักษะวิชาชีพพื้นฐาน (15 หน่วยกิต)
2.2 กลุ่มทักษะวิชาชีพเฉพาะ (21 หน่วยกิต)
2.3 กลุ่มทักษะวิชาชีพเลือก (ไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต)
2.4 ฝึกประสบการณ์ทักษะวิชาชีพ (4 หน่วยกิต)
2.5 โครงการพัฒนาทักษะวิชาชีพ (4 หน่วยกิต)
3. หมวดวิชาเลือกเสรี (ไม่นอ้ ยกว่า 6 หน่วยกิต)
6
4. กิจกรรมเสริมหลักสูตร (2 ชั่วโมงต่อสัปดาห์)
รวม (ไม่น้อยกว่า 83 หน่วยกิต)

หน่วยกิต
9
หน่วยกิต
6
หน่วยกิต
6
หน่วยกิต
หน่วยกิต
15
หน่วยกิต
21
หน่วยกิต
12
หน่วยกิต
4
หน่วยกิต
4
หน่วยกิต
หน่วยกิต

83 หน่วยกิต

โครงสร้างนี้สาหรับผู้สาเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบเท่าในประเภท
วิชาพาณิชยกรรม
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โครงสร้างหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช 2557

ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ
สาขาวิชาการตลาด
วิทยาลัยเทคนิคตราด กาหนดให้ผู้สาเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง
พุทธศักราช 2546 ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการตลาด จะต้องศึกษารายวิชาในหมวดวิชาต่าง ๆ
และเข้าร่วมกิจกรรมเสริมหลักสูตร ไม่น้อยกว่า 89 หน่วยกิต ดังโครงสร้างต่อไปนี้
1. หมวดวิชาทักษะชีวิต ( ไม่น้อยกว่า 21 หน่วยกิต )
21
1.1 กลุ่มทักษะภาษาและการสื่อสาร (ไม่นอ้ ยกว่า 9 หน่วยกิต)
1.2 กลุ่มทักษะการคิดและการแก้ปัญหา (ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต)
1.3 กลุ่มทักษะทางสังคมและการดารงชีวิต (ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต)
2. หมวดวิชาทักษะวิชาชีพ (ไม่น้อยกว่า 56 หน่วยกิต)
56
2.1 กลุ่มทักษะวิชาชีพพื้นฐาน (15 หน่วยกิต)
2.2 กลุ่มทักษะวิชาชีพเฉพาะ (21 หน่วยกิต)
2.3 กลุ่มทักษะวิชาชีพเลือก (ไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต)
2.4 ฝึกประสบการณ์ทักษะวิชาชีพ (4 หน่วยกิต)
2.5 โครงการพัฒนาทักษะวิชาชีพ (4 หน่วยกิต)
3. หมวดวิชาเลือกเสรี (ไม่นอ้ ยกว่า 6 หน่วยกิต)
4. กิจกรรมเสริมหลักสูตร (2 ชั่วโมงต่อสัปดาห์)

หน่วยกิต
9
หน่วยกิต
6
หน่วยกิต
6
หน่วยกิต
หน่วยกิต
15
หน่วยกิต
21
หน่วยกิต
12
หน่วยกิต
4
หน่วยกิต
4
หน่วยกิต
2
หน่วยกิต

รวม (ไม่น้อยกว่า 83 หน่วยกิต) 83 หน่วยกิต
โครงสร้างนี้สาหรับผู้สาเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบเท่าในประเภท
วิชาพาณิชยกรรม สาขาวิชาพณิชยการ
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โครงสร้างหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช 2557
ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
วิทยาลัยเทคนิคตราด กาหนดให้ผู้สาเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง
พุทธศักราช 2546 ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ สาขางานเทคโนโลยีสานักงาน
จะต้องศึกษารายวิชาในหมวดวิชาต่าง ๆ และเข้าร่วมกิจกรรมเสริมหลักสูตร ไม่น้อยกว่า 86 หน่วยกิต ดัง
โครงสร้างต่อไปนี้
1. หมวดวิชาสามัญ ไม่น้อยกว่า
1.1 วิชาสามัญทั่วไป
1.2 วิชาสามัญพื้นฐานวิชาชีพ
2. หมวดวิชาชีพ
(ไม่น้อยกว่า 58 หน่วยกิต)
2.1 วิชาชีพพื้นฐาน
2.2 วิชาชีพสาขาวิชา
2.3 วิชาชีพสาขางาน (ไม่น้อยกว่า 15 นก.)
2.4 โครงการ
3. หมวดวิชาเลือกเสรี ไม่น้อยกว่า
4. ฝึกงาน (ไม่น้อยกว่า 1 ภาคเรียน / 4 หน่วยกิต)
5. กิจกรรมเสริมหลักสูตร
ไม่น้อยกว่า 120 ชั่วโมง

13
8
15
27
16
4

21 หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
62 หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
6 หน่วยกิต
4 หน่วยกิต

รวม (ไม่น้อยกว่า 85 หน่วยกิต)
93 หน่วยกิต
โครงสร้างนี้สาหรับผู้สาเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบเท่าใน
ประเภทวิชาพาณิชยกรรม
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โครงสร้างหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช 2557
ประเภทวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
วิทยาลัยเทคนิคตราด กาหนดให้ผู้สาเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง
พุทธศักราช 2546 ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ สาขางานเทคโนโลยี
สารสนเทศ จะต้องศึกษารายวิชาในหมวดวิชาต่าง ๆ และเข้าร่วมกิจกรรมเสริมหลักสูตร ไม่น้อยกว่า 95
หน่วยกิต ดังโครงสร้างต่อไปนี้
1. หมวดวิชาทักษะชีวิต ( ไม่น้อยกว่า 21 หน่วยกิต )
21
1.1 กลุ่มทักษะภาษาและการสื่อสาร (ไม่นอ้ ยกว่า 9 หน่วยกิต)
1.2 กลุ่มทักษะการคิดและการแก้ปัญหา (ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต)
1.3 กลุ่มทักษะทางสังคมและการดารงชีวิต (ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต)
2. หมวดวิชาทักษะวิชาชีพ (ไม่น้อยกว่า 56 หน่วยกิต)
56
2.1 กลุ่มทักษะวิชาชีพพื้นฐาน (15 หน่วยกิต)
2.2 กลุ่มทักษะวิชาชีพเฉพาะ (21 หน่วยกิต)
2.3 กลุ่มทักษะวิชาชีพเลือก (ไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต)
2.4 ฝึกประสบการณ์ทักษะวิชาชีพ (4 หน่วยกิต)
2.5 โครงการพัฒนาทักษะวิชาชีพ (4 หน่วยกิต)
3. หมวดวิชาเลือกเสรี (ไม่นอ้ ยกว่า 6 หน่วยกิต)
4. กิจกรรมเสริมหลักสูตร (2 ชั่วโมงต่อสัปดาห์)

หน่วยกิต
9
หน่วยกิต
6
หน่วยกิต
6
หน่วยกิต
หน่วยกิต
15
หน่วยกิต
21
หน่วยกิต
12
หน่วยกิต
4
หน่วยกิต
4
หน่วยกิต
6
หน่วยกิต

รวม (ไม่น้อยกว่า 83 หน่วยกิต) 83 หน่วยกิต
โครงสร้างนี้สาหรับผู้สาเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือ
มัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือเทียบเท่า
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