
โครงสรางหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง  พุทธศักราช  2546  พ.ศ. 2547 
ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ 

สาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ     สาขางานเทคโนโลยีสํานักงาน   
------------------------------------------------------- 

ผูสําเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง   พุทธศักราช  2546  พ.ศ. 2547   ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ    
สาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ     จะตองศึกษารายวิชาจากหมวดวิชาตางๆ ไมนอยกวา 85  หนวยกิต และเขารวมกิจกรรมเสริมหลักสูตร ดังโครงสรางตอไปนี ้

 
  โครงสราง 

 หมวดวิชา หนวยกิตตามหมวดวิชาชีพ หนวยกิตที่กําหนด หนวยกิตที่จัดจริง 
1. หมวดวิชาสามัญ  ไมนอยกวา  21  หนวยกิต  
  1.1  วิชาสามัญท่ัวไป                          13  หนวยกิต - 13  หนวยกิต 
  1.2  วิชาสามัญพ้ืนฐานวิชาชีพ  ไมนอยกวา    8  หนวยกิต -  8  หนวยกิต 

2. หมวดวิชาชีพ  ไมนอยกวา  58  หนวยกิต  
  2.1  วิชาชีพพ้ืนฐาน ไมนอยกวา  15  หนวยกิต - 15  หนวยกิต 
  2.2  วิชาชีพสาขาวิชา ไมนอยกวา  24  หนวยกิต - 24  หนวยกิต 
  2.3  วิชาชีพสาขางาน ไมนอยกวา  15  หนวยกิต - 16  หนวยกิต 
  2.3  โครงการ                          4  หนวยกิต  4  หนวยกิต 

3. หมวดวิชาเลือกเสรี - ไมนอยกวา   6  หนวยกิต  6  หนวยกิต 
4. ฝกงาน  - 4 หนวยกิต 4 หนวยกิต 
5. กิจกรรมเสริมหลักสูตร   -       ไมนอยกวา  120  ช่ัวโมง             120 ช่ัวโมง 
 รวม                 79  หนวยกิต       89 หนวยกิต 90  หนวยกิต 

 



โครงสรางหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง  พุทธศักราช  2546  พ.ศ. 2547 
ประเภทวิชาอุตสาหกรรม 

สาขาวิชาไฟฟากําลัง     สาขางานติดตั้งไฟฟา 
------------------------------------------------------- 

ผูสําเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง   พุทธศักราช  2546  พ.ศ. 2547   ประเภทวิชาอุตสาหกรรม 
สาขาวิชาไฟฟากําลัง    จะตองศึกษารายวิชาจากหมวดวิชาตางๆ ไมนอยกวา 95  หนวยกิต และเขารวมกิจกรรมเสริมหลักสูตร ดังโครงสรางตอไปนี ้
 

  โครงสราง 
 หมวดวิชา หนวยกิตตามหมวดวิชาชีพ หนวยกิตที่กําหนด หนวยกิตที่จัดจริง 

1. หมวดวิชาสามัญ  ไมนอยกวา  24  หนวยกิต  
  1.1  วิชาสามัญท่ัวไป                          13  หนวยกิต - 13  หนวยกิต 
  1.2  วิชาสามัญพ้ืนฐานวิชาชีพ  ไมนอยกวา   11  หนวยกิต - 11  หนวยกิต 

2. หมวดวิชาชีพ  ไมนอยกวา  65  หนวยกิต  
  2.1  วิชาชีพพ้ืนฐาน ไมนอยกวา  13  หนวยกิต - 13  หนวยกิต 
  2.2  วิชาชีพสาขาวิชา ไมนอยกวา  30  หนวยกิต - 30  หนวยกิต 
  2.3  วิชาชีพสาขางาน ไมนอยกวา  18  หนวยกิต - 20  หนวยกิต 
  2.3  โครงการ                          4  หนวยกิต  4  หนวยกิต 

3. หมวดวิชาเลือกเสรี - ไมนอยกวา   6  หนวยกิต  6  หนวยกิต 
4. ฝกงาน  - 4 หนวยกิต 4 หนวยกิต 
5. กิจกรรมเสริมหลักสูตร   -     ไมนอยกวา  120  ช่ัวโมง             120 ช่ัวโมง 
 รวม                 89  หนวยกิต       99 หนวยกิต 101 หนวยกิต 



โครงสรางหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง  พุทธศักราช  2546  พ.ศ. 2547 
ประเภทวิชาอุตสาหกรรม 

สาขาวิชาเครื่องกล    สาขางานเทคนิคยานยนต 
------------------------------------------------------- 

ผูสําเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง   พุทธศักราช  2546  พ.ศ. 2547   ประเภทวิชาอุตสาหกรรม    
สาขาวิชาเครื่องกล    จะตองศึกษารายวิชาจากหมวดวิชาตางๆ ไมนอยกวา 93  หนวยกิต และเขารวมกิจกรรมเสริมหลักสูตร ดังโครงสรางตอไปนี ้
 

  โครงสราง 
 หมวดวิชา หนวยกิตตามหมวดวิชาชีพ หนวยกิตที่กําหนด หนวยกิตที่จัดจริง 

1. หมวดวิชาสามัญ  ไมนอยกวา  24  หนวยกิต  
  1.1  วิชาสามัญท่ัวไป                          13  หนวยกิต - 13  หนวยกิต 
  1.2  วิชาสามัญพ้ืนฐานวิชาชีพ  ไมนอยกวา   11  หนวยกิต - 11  หนวยกิต 

2. หมวดวิชาชีพ  ไมนอยกวา  63  หนวยกิต  
  2.1  วิชาชีพพ้ืนฐาน ไมนอยกวา  15  หนวยกิต - 15  หนวยกิต 
  2.2  วิชาชีพสาขาวิชา ไมนอยกวา  26  หนวยกิต - 26  หนวยกิต 
  2.3  วิชาชีพสาขางาน ไมนอยกวา  18  หนวยกิต - 18  หนวยกิต 
  2.3  โครงการ                          4  หนวยกิต  4  หนวยกิต 

3. หมวดวิชาเลือกเสรี - ไมนอยกวา   6  หนวยกิต                10  หนวยกิต 
4. ฝกงาน  - 4 หนวยกิต 4   หนวยกิต 
5. กิจกรรมเสริมหลักสูตร   -       ไมนอยกวา  120  ช่ัวโมง             120 ช่ัวโมง 
 รวม                 87  หนวยกิต       97 หนวยกิต 98 หนวยกิต 



โครงสรางหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง  พุทธศักราช  2546  พ.ศ. 2547 
ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ 

สาขาวิชาบัญชี 
------------------------------------------------------- 

ผูสําเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง   พุทธศักราช  2546  พ.ศ. 2547   ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ    
สาขาวิชาบัญชีจะตองศึกษารายวิชาจากหมวดวิชาตางๆ ไมนอยกวา 85  หนวยกิต และเขารวมกิจกรรมเสริมหลักสูตร ดังโครงสรางตอไปนี ้
 

  โครงสราง 
 หมวดวิชา หนวยกิตตามหมวดวิชาชีพ หนวยกิตที่กําหนด หนวยกิตที่จัดจริง 

1. หมวดวิชาสามัญ  ไมนอยกวา  21  หนวยกติ  
  1.1  วิชาสามัญท่ัวไป                          13  หนวยกิต - 13  หนวยกิต 
  1.2  วิชาสามัญพ้ืนฐานวิชาชีพ  ไมนอยกวา    8  หนวยกิต -  8  หนวยกิต 

2. หมวดวิชาชีพ  ไมนอยกวา  58  หนวยกิต  
  2.1  วิชาชีพพ้ืนฐาน ไมนอยกวา  15  หนวยกิต - 15  หนวยกิต 
  2.2  วิชาชีพสาขาวิชา ไมนอยกวา  24  หนวยกิต - 24  หนวยกิต 
  2.3  วิชาชีพสาขางาน ไมนอยกวา  15  หนวยกิต - 15  หนวยกิต 
  2.3  โครงการ                          4  หนวยกิต  4  หนวยกิต 

3. หมวดวิชาเลือกเสรี - ไมนอยกวา   6  หนวยกิต  6  หนวยกิต 
4. ฝกงาน  - 4 หนวยกิต 4 หนวยกิต 
5. กิจกรรมเสริมหลักสูตร   -       ไมนอยกวา  120  ช่ัวโมง             120 ช่ัวโมง 
 รวม                 79  หนวยกิต       89 หนวยกิต 89  หนวยกิต 

 


