
โครงสรางหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ   พุทธศักราช  2545  พ.ศ. 2547 
ประเภทวิชาพาณิชยกรรม 

สาขาวิชาพณิชยการ     สาขางานการบัญชี 
------------------------------------------------------- 

ผูสําเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2545  พ.ศ. 2547    ประเภทวิชาพาณิชยกรรม    
สาขาวิชาพณิชยการ  จะตองศึกษารายวิชาจากหมวดวิชาตางๆ ไมนอยกวา 102  หนวยกิต และเขารวมกิจกรรมเสริมหลักสูตร ดังโครงสรางตอไปนี ้
 

  โครงสราง 
 หมวดวิชา หนวยกิตตามหมวดวิชาชีพ หนวยกิตที่กําหนด หนวยกิตที่จัดจริง 

1. หมวดวิชาสามัญ  ไมนอยกวา  26  หนวยกิต  
  1.1  วิชาสามัญท่ัวไป                         18  หนวยกิต - 18  หนวยกิต 
  1.2  วิชาสามัญพ้ืนฐานวิชาชีพ  ไมนอยกวา  8  หนวยกิต -  8  หนวยกิต 

2. หมวดวิชาชีพ  ไมนอยกวา  66  หนวยกิต  
  2.1  วิชาชีพพ้ืนฐาน ไมนอยกวา  10  หนวยกิต - 10  หนวยกิต 
  2.1  วิชาชีพสาขาวิชา ไมนอยกวา  16  หนวยกิต - 17  หนวยกิต 
  2.3  วิชาชีพสาขางาน ไมนอยกวา 36 หนวยกิต  38  หนวยกิต 
  2.3  โครงการ                           4  หนวยกิต  4  หนวยกิต 

3. หมวดวิชาเลือกเสรี  ไมนอยกวา  10  หนวยกิต 10  หนวยกิต 
4. ฝกงาน   4 หนวยกิต 4 หนวยกิต 
5. กิจกรรมเสริมหลักสูตร          ไมนอยกวา  200  ช่ัวโมง               200  ช่ัวโมง 
 รวม                 92  หนวยกิต       106 หนวยกิต 109  หนวยกิต 

 



โครงสรางหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ   พุทธศักราช  2545  พ.ศ. 2547 
ประเภทวิชาอุตสาหกรรม 

สาขาวิชาไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส    สาขางานไฟฟากําลัง 
------------------------------------------------------- 

ผูสําเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2545  พ.ศ. 2547    ประเภทวิชาอุตสาหกรรม สาขาวิชาไฟฟา 
และอิเล็กทรอนิกส    จะตองศึกษารายวิชาจากหมวดวิชาตางๆ ไมนอยกวา 107  หนวยกิต และเขารวมกิจกรรมเสริมหลักสูตร ดังโครงสรางตอไปนี ้
 

  โครงสราง 
 หมวดวิชา หนวยกิตตามหมวดวิชาชีพ หนวยกิตที่กําหนด หนวยกิตที่จัดจริง 

1. หมวดวิชาสามัญ  ไมนอยกวา  28  หนวยกิต  
  1.1  วิชาสามัญท่ัวไป                          18  หนวยกิต - 18  หนวยกิต 
  1.2  วิชาสามัญพ้ืนฐานวิชาชีพ  ไมนอยกวา  10  หนวยกิต - 10  หนวยกิต 

2. หมวดวิชาชีพ  ไมนอยกวา  69  หนวยกิต  
  2.1  วิชาชีพพ้ืนฐาน ไมนอยกวา  25 หนวยกิต - 25  หนวยกิต 
  2.1  วิชาชีพสาขาวิชา ไมนอยกวา 25 หนวยกิต - 25  หนวยกิต 
  2.3  วิชาชีพสาขางาน ไมนอยกวา 15 หนวยกิต - 15 หนวยกิต 
  2.3  โครงการ                           4  หนวยกิต - 4  หนวยกิต 

3. หมวดวิชาเลือกเสรี  ไมนอยกวา  10  หนวยกิต 11  หนวยกิต 
4. ฝกงาน   4 หนวยกิต 4 หนวยกิต 
5. กิจกรรมเสริมหลักสูตร          ไมนอยกวา  200  ช่ัวโมง            200  ช่ัวโมง 
 รวม                 97  หนวยกิต       111 หนวยกิต 112  หนวยกิต 

 



โครงสรางหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ   พุทธศักราช  2545  พ.ศ. 2547 
ประเภทวิชาอุตสาหกรรม 

สาขาวิชาเครื่องกล    สาขางานยานยนต 
------------------------------------------------------- 

ผูสําเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2545  พ.ศ. 2547    ประเภทวิชาอุตสาหกรรม  สาขาวิชาเครื่องกล  
จะตองศึกษารายวิชาจากหมวดวิชาตางๆ ไมนอยกวา 104  หนวยกิต และเขารวมกิจกรรมเสริมหลักสูตร ดังโครงสรางตอไปนี ้
 

  โครงสราง 
 หมวดวิชา หนวยกิตตามหมวดวิชาชีพ หนวยกิตที่กําหนด หนวยกิตที่จัดจริง 

1. หมวดวิชาสามัญ  ไมนอยกวา  28  หนวยกิต  
  1.1  วิชาสามัญท่ัวไป                          18  หนวยกิต - 18  หนวยกิต 
  1.2  วิชาสามัญพ้ืนฐานวิชาชีพ  ไมนอยกวา  10  หนวยกิต - 10  หนวยกิต 

2. หมวดวิชาชีพ  ไมนอยกวา  66  หนวยกิต  
  2.1  วิชาชีพพ้ืนฐาน ไมนอยกวา  25  หนวยกิต - 25  หนวยกิต 
  2.1  วิชาชีพสาขาวิชา ไมนอยกวา  12  หนวยกิต - 12  หนวยกิต 
  2.3  วิชาชีพสาขางาน ไมนอยกวา 25 หนวยกิต - 28  หนวยกิต 
  2.3  โครงการ                           4  หนวยกิต - 4  หนวยกิต 

3. หมวดวิชาเลือกเสรี  ไมนอยกวา  10  หนวยกิต 10  หนวยกิต 
4. ฝกงาน   4 หนวยกิต 4 หนวยกิต 
5. กิจกรรมเสริมหลักสูตร          ไมนอยกวา  200  ช่ัวโมง            200  ช่ัวโมง 
 รวม                 94  หนวยกิต       108 หนวยกิต 111  หนวยกิต 

 



โครงสรางหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ   พุทธศักราช  2545  พ.ศ. 2547 
ประเภทวิชาอุตสาหกรรม 

สาขาวิชาไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส   สาขางานอิเล็กทรอนิกส 
------------------------------------------------------- 

ผูสําเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2545  พ.ศ. 2547    ประเภทวิชาอุตสาหกรรม   สาขาวิชาไฟฟา - 
และอิเล็กทรอนิกส  จะตองศึกษารายวิชาจากหมวดวิชาตางๆ ไมนอยกวา 107  หนวยกิต และเขารวมกิจกรรมเสริมหลักสูตร ดังโครงสรางตอไปนี ้
 

  โครงสราง 
 หมวดวิชา หนวยกิตตามหมวดวิชาชีพ หนวยกิตที่กําหนด หนวยกิตที่จัดจริง 

1. หมวดวิชาสามัญ  ไมนอยกวา  28  หนวยกิต  
  1.1  วชิาสามัญท่ัวไป                          18  หนวยกิต - 19  หนวยกิต 
  1.2  วิชาสามัญพ้ืนฐานวิชาชีพ  ไมนอยกวา  10  หนวยกิต - 10  หนวยกิต 

2. หมวดวิชาชีพ  ไมนอยกวา  69  หนวยกิต  
  2.1  วิชาชีพพ้ืนฐาน ไมนอยกวา  25  หนวยกิต - 25  หนวยกิต 
  2.1  วิชาชีพสาขาวิชา ไมนอยกวา  26  หนวยกิต - 26  หนวยกิต 
  2.3  วิชาชีพสาขางาน ไมนอยกวา 14 หนวยกิต - 16  หนวยกิต 
  2.3  โครงการ                           4  หนวยกิต - 4  หนวยกิต 

3. หมวดวิชาเลือกเสรี  ไมนอยกวา  10  หนวยกิต 10  หนวยกิต 
4. ฝกงาน   4 หนวยกิต 4 หนวยกิต 
5. กิจกรรมเสริมหลักสูตร          ไมนอยกวา  200  ช่ัวโมง            200  ช่ัวโมง 
 รวม                 97  หนวยกิต       111 หนวยกิต 114 หนวยกิต 

 



โครงสรางหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ   พุทธศักราช  2545  พ.ศ. 2547 
ประเภทวิชาพาณิชยกรรม 

สาขาวิชาพณิชยการ     สาขางานคอมพิวเตอรธุรกิจ 
------------------------------------------------------- 

ผูสําเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2545  พ.ศ. 2547       ประเภทวิชาพาณิชยกรรม    
สาขาวิชาพณิชยการ  จะตองศึกษารายวิชาจากหมวดวิชาตางๆ ไมนอยกวา 102  หนวยกิต และเขารวมกิจกรรมเสริมหลักสูตร ดังโครงสรางตอไปนี ้
 

  โครงสราง 
 หมวดวิชา หนวยกิตตามหมวดวิชาชีพ หนวยกิตที่กําหนด หนวยกิตที่จัดจริง 

1. หมวดวิชาสามัญ  ไมนอยกวา  26  หนวยกิต  
  1.1  วิชาสามัญท่ัวไป                         18  หนวยกิต - 18  หนวยกิต 
  1.2  วิชาสามัญพ้ืนฐานวิชาชีพ  ไมนอยกวา  8  หนวยกิต - 8  หนวยกิต 

2. หมวดวิชาชีพ  ไมนอยกวา  66  หนวยกิต  
  2.1  วิชาชีพพ้ืนฐาน ไมนอยกวา  10  หนวยกิต - 10  หนวยกิต 
  2.1  วิชาชีพสาขาวิชา ไมนอยกวา  16  หนวยกิต - 17  หนวยกิต 
  2.3  วิชาชีพสาขางาน ไมนอยกวา 36 หนวยกิต  36  หนวยกิต 
  2.3  โครงการ                           4  หนวยกิต  4  หนวยกิต 

3. หมวดวิชาเลือกเสรี  ไมนอยกวา  10  หนวยกิต 10  หนวยกิต 
4. ฝกงาน   4 หนวยกิต 4 หนวยกิต 
5. กิจกรรมเสริมหลักสูตร          ไมนอยกวา  200  ช่ัวโมง               200  ช่ัวโมง 
 รวม                 92  หนวยกิต       106 หนวยกิต 107  หนวยกิต 



โครงสรางหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ   พุทธศักราช  2545  (ปรับปรุง  2546) 
ประเภทวิชาอุตสาหกรรมทองเท่ียว 

สาขาวิชาการโรงแรมและการทองเท่ียว  สาขางานการโรงแรม 
------------------------------------------------------- 

ผูผูสําเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2545  (ปรับปรุง  2546)       ประเภทวิชาอุตสาหกรรมทองเทีย่ว 
     สาขาวิชาการโรงแรมและการทองเที่ยว   จะตองศึกษารายวิชาจากหมวดวิชาตางๆ ไมนอยกวา 102  หนวยกิต และเขารวมกิจกรรมเสริมหลักสูตร 
     ดังโครงสรางตอไปนี ้

 
  โครงสราง 

 หมวดวิชา หนวยกิตตามหมวดวิชาชีพ หนวยกิตที่กําหนด หนวยกิตที่จัดจริง 
1. หมวดวิชาสามัญ  ไมนอยกวา  26  หนวยกิต  
  1.1  วิชาสามัญท่ัวไป                         18  หนวยกิต - 19  หนวยกิต 
  1.2  วิชาสามัญพ้ืนฐานวิชาชีพ  ไมนอยกวา  8  หนวยกิต - 8  หนวยกิต 

2. หมวดวิชาชีพ  ไมนอยกวา  66  หนวยกิต  
  2.1  วิชาชีพพ้ืนฐาน ไมนอยกวา  8  หนวยกิต - 8  หนวยกิต 
  2.1  วิชาชีพสาขาวิชา ไมนอยกวา  18 หนวยกิต - 18  หนวยกิต 
  2.3  วิชาชีพสาขางาน ไมนอยกวา 36 หนวยกิต  38  หนวยกิต 
  2.3  โครงงาน                            4  หนวยกิต  4  หนวยกิต 

3. หมวดวิชาเลือกเสรี  ไมนอยกวา  10  หนวยกิต 10  หนวยกิต 
4. ฝกงาน   4 หนวยกิต 4 หนวยกิต 
5. กิจกรรมเสริมหลักสูตร          ไมนอยกวา  200  ช่ัวโมง               200  ช่ัวโมง 
 รวม                 92  หนวยกิต       106 หนวยกิต 109  หนวยกิต 



 


