
ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ 
 

ปวส. สาขาวิชาการบัญชี 
 โครงสรางน้ีสําหรับผูสําเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ในประเภทวิชาพาณิชยกรรม       
สาขาวิชาการบัญชีหรือสาขาวิชาพณิชยการ สาขางานการบัญชีหรือเทียบเทา 
 สําหรับผูสําเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ประเภทวิชาหรือสาขาวิชาอ่ืน หรือ
มัธยมศึกษาตอนปลาย (ม. 6) หรือเทียบเทา ท่ีไมมีพ้ืนฐานวิชาชีพ จะตองเรียนรายวิชาปรับพ้ืนฐานวิชาชีพ ตอไปน้ี 

รหัสวิชา     ช่ือวิชา      ท-ป-น 
3200-0001    หลักการบัญชเีบื้องตน 1     2-2-3 
3200-0002    หลักการขาย      3-0-3 
3200-0003    การเปนผูประกอบการ     3-0-3 
3200-0004    หลักการบัญชเีบื้องตน 2     2-2-3 
3200-0005    การบัญชีหางหุนสวน     2-2-3 

 

ปวส. สาขาวิชาการตลาด 
 โครงสรางน้ีสําหรับผูสําเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ในประเภทวิชาพาณิชยกรรม  
หรือเทียบเทา 
 สําหรับผูสําเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ประเภทวิชาหรือสาขาวิชาอ่ืนหรือ
มัธยมศึกษาตอนปลาย (ม. 6) หรือเทียบเทา ท่ีไมมีพ้ืนฐานวิชาชีพ จะตองเรียนรายวิชาปรับพ้ืนฐานวิชาชีพ ตอไปน้ี 

รหัสวิชา     ช่ือวิชา      ท-ป-น 
3200-0001    หลักการบัญชเีบื้องตน 1     2-2-3 
3200-0002    หลักการขาย      3-0-3 
3200-0003    การเปนผูประกอบการ     3-0-3 
3200-0006    การพัฒนาบคุลิกภาพนักการตลาด    3-0-3 
3200-0007    การคาปลีกและการคาสง     3-0-3 
 

ปวส. สาขาวิชาการเลขานุการ 
 โครงสรางน้ีสําหรับผูสําเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ในประเภทวิชาพาณิชยกรรม 
สาขาวิชาการเลขานุการหรือสาขาวิชาพณิชยการ หรือเทียบเทา 
 สําหรับผูสําเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ประเภทวิชาหรือสาขาวิชาอ่ืนหรือ
มัธยมศึกษาตอนปลาย (ม. 6) หรือเทียบเทา ท่ีไมมีพ้ืนฐานวิชาชีพ จะตองเรียนรายวิชาปรับพ้ืนฐานวิชาชีพ ตอไปน้ี 

รหัสวิชา     ช่ือวิชา      ท-ป-น 
3200-0001    หลักการบัญชเีบื้องตน 1     2-2-3 
3200-0002    หลักการขาย      3-0-3 
3200-0003    การเปนผูประกอบการ     3-0-3 
3200-0008    เคร่ืองใชสาํนักงานและการพิมพเอกสาร  2-3-3 
3200-0009    งานสารบรรณ      2-2-3 
 
 
 
 
 



 

ปวส. สาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ 
โครงสรางน้ีสําหรับผูสําเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ในประเภทวิชาพาณิชยกรรม

สาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ หรือสาขาวิชาพณิชยการ สาขางานคอมพิวเตอรธุรกิจหรือเทียบเทา  
สําหรับผูสําเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ประเภทวิชาหรือสาขาวิชาอ่ืนหรือ

มัธยมศึกษาตอนปลาย (ม. 6) หรือเทียบเทา ท่ีไมมีพ้ืนฐานวิชาชีพ จะตองเรียนรายวิชาปรับพ้ืนฐานวิชาชีพ ตอไปน้ี 
รหัสวิชา     ช่ือวิชา      ท-ป-น 
3200-0001    หลักการบัญชเีบื้องตน1     2-2-3 
3200-0002    หลักการขาย      3-0-3 
3200-0003    การเปนผูประกอบการ     3-0-3 
3200-0010   คอมพิวเตอรและการบํารุงรักษา    2-2-3 
3200-0011    คอมพิวเตอรและสารสนเทศในงานธุรกิจ   2-2-3 
 

ปวส. สาขาวิชาการจัดการธุรกิจคาปลีก 
 โครงสรางน้ีสําหรับผูสําเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ในประเภทวิชาพาณิชยกรรม 
หรือเทียบเทา 
 สําหรับผูสําเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ประเภทวิชาหรือสาขาวิชาอ่ืนหรือ
มัธยมศึกษาตอนปลาย (ม. 6) หรือเทียบเทา ท่ีไมมีพ้ืนฐานวิชาชีพ จะตองเรียนรายวิชาปรับพ้ืนฐานวิชาชีพ ตอไปน้ี 

รหัสวิชา     ช่ือวิชา      ท-ป-น 
3200-0001    หลักการบัญชเีบื้องตน 1     2-2-3 
3200-0002    หลักการขาย      3-0-3 
3200-0003    การเปนผูประกอบการ     3-0-3 
3200-0006    การพัฒนาบคุลิกภาพนักการตลาด    3-0-3 
3200-0007    การคาปลีกและการคาสง     3-0-3 
 

ปวส. สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส 
 โครงสรางน้ีสําหรับผูสําเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ในประเภทวิชาพาณิชยกรรม 
หรือเทียบเทา 
 สําหรับผูสําเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ประเภทวิชาหรือสาขาวิชาอ่ืนหรือ
มัธยมศึกษาตอนปลาย (ม. 6) หรือเทียบเทา ท่ีไมมีพ้ืนฐานวิชาชีพ จะตองเรียนรายวิชาปรับพ้ืนฐานวิชาชีพ ตอไปน้ี 

รหัสวิชา     ช่ือวิชา      ท-ป-น 
3200-0001    หลักการบัญชเีบื้องตน 1     2-2-3 
3200-0002    หลักการขาย      3-0-3 
3200-0003    การเปนผูประกอบการ     3-0-3 
3200-0008    เคร่ืองใชสาํนักงานและการพิมพเอกสาร   2-3-3 
3200-0011    คอมพิวเตอรและสารสนเทศในงานธุรกิจ   2-2-3 
 
 
 
 
 
 



ประเภทวิชาศิลปกรรม 
 
ปวส. สาขาวิชาวิจิตรศิลป 
 โครงสรางน้ีสําหรับผูสําเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ในประเภทวิชาศิลปกรรม 
สาขาวิชาวิจิตรศิลป หรือเทียบเทา 
 สําหรับผูสําเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ประเภทวิชาหรือสาขาวิชาอ่ืนหรือ
มัธยมศึกษาตอนปลาย (ม. 6) หรือเทียบเทา ท่ีไมมีพ้ืนฐานวิชาชีพ จะตองเรียนรายวิชาปรับพ้ืนฐานวิชาชีพ ตอไปน้ี 

รหัสวิชา    ช่ือวิชา      ท-ป-น 
3300 - 0001    ความรูเก่ียวกับศิลปะ     2-4-4 
3300 - 0002    การวาดเขียนเพ่ืองานอาชีพ    1-4-3 
3300 - 0003    องคประกอบศิลป     2-4-4  
 

ปวส. สาขาวิชาเทคโนโลยีศิลปกรรม 
 โครงสรางน้ีสําหรับผูสําเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ในประเภทวิชาศิลปกรรม 
สาขาวิชาวิจิตรศิลป หรือเทียบเทา 
 สําหรับผูสําเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ประเภทวิชาหรือสาขาวิชาอ่ืนหรือ
มัธยมศึกษาตอนปลาย (ม. 6) หรือเทียบเทา ท่ีไมมีพ้ืนฐานวิชาชีพ จะตองเรียนรายวิชาปรับพ้ืนฐานวิชาชีพ ตอไปน้ี 

รหัสวิชา    ช่ือวิชา      ท-ป-น 
3300 - 0001    ความรูเก่ียวกับศิลปะ     2-4-4 
3300 - 0003    องคประกอบศิลป     2-4-4  
3300 - 0005    การวาดเขียนพ้ืนฐาน     2-4-4 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ประเภทวิชาคหกรรม 
 
ปวส. สาขาวิชาเทคโนโลยีแฟชั่นและสิ่งทอ 

โครงสรางน้ีสําหรับผูสําเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)ในประเภทวิชาคหกรรมสาขาวิชา
แฟชั่นและสิ่งทอ หรือสาขาท่ีเก่ียวของกับผาและเคร่ืองแตงกาย แฟชั่น สิ่งทอ ธุรกิจเส้ือผาและอุตสาหกรรมเสื้อผา 
 สําหรับผูสําเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ประเภทวิชาหรือสาขาวิชาอ่ืนหรือ
มัธยมศึกษาตอนปลาย (ม. 6) หรือเทียบเทา ท่ีไมมีพ้ืนฐานวิชาชีพ จะตองเรียนรายวิชาปรับพ้ืนฐานวิชาชีพ ตอไปน้ี 

รหัสวิชา     ช่ือวิชา      ท-ป-น 
3400-0001    ความรูเร่ืองส่ิงทอ      1-2-2 
3400-0002    การใชและการบํารุงรักษาจักร    1-3-2 
3400-0003    การออกแบบเสื้อผาเบื้องตน    1-2-2 
3400-0004    เสื้อผาสตรีเบื้องตน     1-4-3 
3400-0005    เสื้อผาบุรุษเบื้องตน     1-4-3 
 

ปวส. สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ 
โครงสรางน้ีสําหรับผูสําเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบตัรวิชาชีพ (ปวช.) ในประเภทวิชาคหกรรมหรือ

เทียบเทา 
 สําหรับผูสาํเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบตัรวิชาชีพ (ปวช.) ประเภทวิชาหรือสาขาวิชาอ่ืนหรือ
มัธยมศึกษาตอนปลาย (ม. 6) หรือเทียบเทา ท่ีไมมีพ้ืนฐานวิชาชพี จะตองเรียนรายวิชาปรับพ้ืนฐานวิชาชีพ ตอไปน้ี 

รหัสวิชา     ช่ือวิชา      ท-ป-น 
3400-0006    โภชนาการ      2-2-3 
3400-0007    การประกอบอาหาร     1-4-3 
3400-0008    การถนอมอาหารเบื้องตน     1-4-3 
3400-0009    การบริการอาหารและเคร่ืองดื่ม    1-4-3  

 
ปวส. สาขาวิชาการบริหารงานคหกรรมศาสตร 
 โครงสรางน้ีสําหรับผูสําเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ในประเภทวิชาคหกรรม 
สาขาวิชาคหกรรมศาสตร หรือเทียบเทา 
 สําหรับผูสําเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ประเภทวิชาหรือสาขาวิชาอ่ืนหรือ
มัธยมศึกษาตอนปลาย (ม. 6) หรือเทียบเทา ท่ีไมมีพ้ืนฐานวิชาชีพ จะตองเรียนรายวิชาปรับพ้ืนฐานวิชาชีพ ตอไปน้ี 

รหัสวิชา     ช่ือวิชา      ท-ป-น 
3400-0013    การจัดดอกไมเบื้องตน     1-4-3 
3400-0014    การอนุบาลเด็ก      1-4-3 
3400-0015    ศิลปประดษิฐ      1-4-3 
 
 
 
 
 
 
 



ประเภทวิชาอุตสาหกรรมทองเท่ียว 
 

ปวส. สาขาวิชาการโรงแรม 
 โครงสรางน้ีสําหรับผูสําเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ในประเภทวิชาอุตสาหกรรม
ทองเท่ียว สาขาวิชาการโรงแรม หรือเทียบเทา 
 สําหรับผูสําเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ประเภทวิชาหรือสาขาวิชาอ่ืนหรือ
มัธยมศึกษาตอนปลาย (ม. 6) หรือเทียบเทา ท่ีไมมีพ้ืนฐานวิชาชีพ จะตองเรียนรายวิชาปรับพ้ืนฐานวิชาชีพ ตอไปน้ี 

รหัสวิชา     ช่ือวิชา      ท-ป-น 
3700- 0001    การโรงแรมและการทองเท่ียว    3-0-3 
3700- 0002    ความรูเบื้องตนเก่ียวกับอาหารและเคร่ืองดื่ม   3-0-3 
3700- 0003    เทคโนโลยีสารสนเทศสําหรับอุตสาหกรรมทองเท่ียว  2-2-3 
3700- 0004    บุคลิกภาพสําหรับธุรกิจบริการ    3-0-3 
 

 

ปวส. สาขาวิชาการทองเท่ียว 
 โครงสรางน้ีสําหรับผูสําเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ในประเภทวิชาอุตสาหกรรม
ทองเท่ียว สาขาวิชา การทองเท่ียว หรือเทียบเทา 
 สําหรับผูสําเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ประเภทวิชาหรือสาขาวิชาอ่ืนหรือ
มัธยมศึกษาตอนปลาย (ม. 6) หรือเทียบเทา ท่ีไมมีพ้ืนฐานวิชาชีพ จะตองเรียนรายวิชาปรับพ้ืนฐานวิชาชีพ ตอไปน้ี 

รหัสวิชา     ช่ือวิชา      ท-ป-น 
3700- 0001    การโรงแรมและการทองเท่ียว    3-0-3 
3700-0002    ความรูเบื้องตนเก่ียวกับอาหารและเคร่ืองดื่ม   3-0-3 
3700-0003    เทคโนโลยีสารสนเทศสําหรับอุตสาหกรรมทองเท่ียว  2-2-3 
3700-0004    บุคลิกภาพสําหรับธุรกิจบริการ    3-0-3  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ประเภทวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
 

ปวส. สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 โครงสรางน้ีสําหรับผูสําเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ  (ปวช.) ในประเภทวิชาเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร สาขาวิชา เทคโนโลยีสารสนเทศ หรือเทียบเทา 
 สําหรับผูสําเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ประเภทวิชาหรือสาขาวิชาอ่ืนหรือ
มัธยมศึกษาตอนปลาย (ม. 6) หรือเทียบเทา ท่ีไมมีพ้ืนฐานวิชาชีพ จะตองเรียนรายวิชาปรับพ้ืนฐานวิชาชีพ ตอไปน้ี 

รหัสวิชา     ช่ือวิชา      ท-ป-น 
3900- 0001    การใชงานคอมพิวเตอรและโปรแกรมสําเร็จรูป  1-4-3 
3900-0003    การใชโปรแกรมมัลติมีเดยีในสาขางานอาชีพ   1-4-3 
3900-0005    การโปรแกรมคอมพิวเตอรในสาขางานอาชีพ   1-4-3 
3900-0009    เครือขายคอมพิวเตอรเบื้องตน    1-4-3 
3900-0010   งานตดิตัง้ระบบคอมพิวเตอรในสาขางานอาชีพ  0-6-3 
3900-0015   การพิมพดีดแบบสัมผัส    0-2-1  
 
 

 
 


