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โครงสรางหลักสูตร
วิทยาลัยการอาชีพหลวงประธานราษฎรนิกร

โครงสรางหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพพุทธศักราช 2545
ประเภทวิชาอุตสาหกรรม
สาขาวิชาเครื่องกล

ผู สํ า เร็ จ การศึ ก ษาหลั ก สู ต รประกาศนี ย บั ต รวิ ช าชี พ พุ ท ธศั ก ราช 2545 ประเภทวิ ช าอุ ต สาหกรรม
สาขาวิชาเครื่องกลจะตองศึกษารายวิชาจากหมวดวิชาตางๆและเขารวมกิจกรรมเสริมหลัก สูตร รวมไมนอยกวา
104 หนวยกิต ดังโครงสรางตอไปนี้
1. หมวดวิชาสามัญ
ไมนอยกวา
28 หนวยกิต
1.1 วิชาสามัญทั่วไป
18 หนวยกิต
1.2 วิชาสามัญพื้นฐานวิชาชีพ 10 หนวยกิต
2. หมวดวิชาชีพ
ไมนอยกวา
66 หนวยกิต
2.1 วิชาชีพพื้นฐาน
25 หนวยกิต
2.2 วิชาชีพสาขาวิชา
12 หนวยกิต
2.3 วิชาชีพสาขางาน
25 หนวยกิต
2.4 โครงการ
4 หนวยกิต
3. หมวดวิชาเลือกเสรี
ไมนอยกวา
10 หนวยกิต
4. ฝกงาน
(ไมนอยกวา 1 ภาคเรียน)
5. กิจกรรมเสริมหลักสูตร (ไมนอยกวา 200 ชั่วโมง)
รวมไมนอยกวา 104 หนวยกิต
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โครงสรางหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพพุทธศักราช 2545
ประเภทวิชาอุตสาหกรรม
สาขาวิชาเครื่องมือกลและซอมบํารุง

ผู สํ า เร็ จ การศึ ก ษาหลั ก สู ต รประกาศนี ย บั ต รวิ ช าชี พ พุ ท ธศั ก ราช 2545 ประเภทวิ ช าอุ ต สาหกรรม
สาขาวิชาเครื่องมือกลและซอมบํ ารุง จะตองศึกษารายวิชาจากหมวดวิชาต าง ๆ และเขารวมกิจกรรมเสริ ม
หลักสูตร ดังโครงการสรางตอไปนี้
สาขางานเครื่องมือกล เรียนรวมไมนอยกวา 104 หนวยกิต
1. หมวดวิชาสามัญ
ไมนอยกวา
28 หนวยกิต
1.1 วิชาสามัญทั่วไป
18 หนวยกิต
1.2 วิชาสามัญพื้นฐานวิชาชีพ 10 หนวยกิต
2. หมวดวิชาชีพ
ไมนอยกวา
66 หนวยกิต
2.1 วิชาชีพพื้นฐาน
25 หนวยกิต
2.2 วิชาชีพสาขาวิชา
18 หนวยกิต
2.3 วิชาชีพสาขางาน
19 หนวยกิต
2.4 โครงการ
4 หนวยกิต
3. หมวดวิชาเลือกเสรี
ไมนอยกวา
10 หนวยกิต
4. ฝกงาน
(ไมนอยกวา 1 ภาคเรียน)
5. กิจกรรมเสริมหลักสูตร(ไมนอยกวา 200 ชั่วโมง)
รวมไมนอยกวา 104 หนวยกิต
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โครงสรางหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพพุทธศักราช 2545
ประเภทวิชาอุตสาหกรรม
สาขาวิชาไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส

ผู สํ า เร็ จ การศึ ก ษาหลั ก สู ต รประกาศนี ย บั ต รวิ ช าชี พ พุ ท ธศั ก ราช 2545 ประเภทวิ ช าอุ ต สาหกรรม
สาขาวิชาไฟฟาและอิเล็กทรอนิกสจะตองศึกษารายวิชาจากหมวดวิชาตาง ๆ และเขารวมกิจกรรมเสริมหลักสูตร
สาขางานไฟฟากําลังรวมไมนอยกวา 107 หนวยกิตดังโครงสรางตอไปนี้
1. หมวดวิชาสามัญ
ไมนอยกวา
28 หนวยกิต
1.1 วิชาสามัญทั่วไป
18 หนวยกิต
1.2 วิชาสามัญพื้นฐานวิชาชีพ 10 หนวยกิต
2. หมวดวิชาชีพ
ไมนอยกวา
69 หนวยกิต
2.1 วิชาชีพพื้นฐาน
25 หนวยกิต
2.2 วิชาชีพสาขาวิชา
25 หนวยกิต
2.3 วิชาชีพสาขางาน
15 หนวยกิต
2.4 โครงการ
4 หนวยกิต
3. หมวดวิชาเลือกเสรี
ไมนอยกวา
10 หนวยกิต
4. ฝกงาน
(ไมนอยกวา 1 ภาคเรียน)
5. กิจกรรมเสริมหลักสูตร(ไมนอยกวา 200 ชั่วโมง)
รวมไมนอยกวา 107 หนวยกิต
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โครงสรางหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพพุทธศักราช 2545
ประเภทวิชาอุตสาหกรรม
สาขาวิชาไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส

ผู สํ า เร็ จ การศึ ก ษาหลั ก สู ต รประกาศนี ย บั ต รวิ ช าชี พ พุ ท ธศั ก ราช 2545 ประเภทวิ ช าอุ ต สาหกรรม
สาขาวิชาไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส จะตองศึกษารายวิชาจากหมวดวิชาตาง ๆ และเขารวมกิจกรรมเสริมหลักสูตร
สาขางานอิเล็กทรอนิกสรวมไมนอยกวา 107 หนวยกิตดังโครงสรางตอไปนี้
1. หมวดวิชาสามัญ
ไมนอยกวา
28 หนวยกิต
1.1 วิชาสามัญทั่วไป
18 หนวยกิต
1.2 วิชาสามัญพื้นฐานวิชาชีพ 10 หนวยกิต
2. หมวดวิชาชีพ
ไมนอยกวา
69 หนวยกิต
2.1 วิชาชีพพื้นฐาน
25 หนวยกิต
2.2 วิชาชีพสาขาวิชา
26 หนวยกิต
2.3 วิชาชีพสาขางาน
14 หนวยกิต
2.4 โครงการ
4 หนวยกิต
3. หมวดวิชาเลือกเสรี
ไมนอยกวา
10 หนวยกิต
4. ฝกงาน
(ไมนอยกวา 1 ภาคเรียน)
5. กิจกรรมเสริมหลักสูตร(ไมนอยกวา 200 ชั่วโมง)
รวมไมนอยกวา 107 หนวยกิต

102
โครงสรางหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพพุทธศักราช 2545
ประเภทวิชาอุตสาหกรรม
สาขาวิชาโลหะการ

ผู สํ า เร็ จ การศึ ก ษาหลั ก สู ต รประกาศนี ย บั ต รวิ ช าชี พ พุ ท ธศั ก ราช 2545 ประเภทวิ ช าอุ ต สาหกรรม
สาขาวิชาโลหะการ จะตองศึกษารายวิชาจากหมวดวิชาตาง ๆ และเขารวมกิจกรรมเสริมหลักสูตร ไมนอยกวา
104 หนวยกิต ดังโครงสรางตอไปนี้
1. หมวดวิชาสามัญ
ไมนอยกวา
28 หนวยกิต
1.1 วิชาสามัญทั่วไป
18 หนวยกิต
1.2 วิชาสามัญพื้นฐานวิชาชีพ 10 หนวยกิต
2. หมวดวิชาชีพ
ไมนอยกวา
66 หนวยกิต
2.1 วิชาชีพพื้นฐาน
25 หนวยกิต
2.2 วิชาชีพสาขาวิชา
15 หนวยกิต
2.3 วิชาชีพสาขางาน
22 หนวยกิต
2.4 โครงการ
4 หนวยกิต
3. หมวดวิชาเลือกเสรี
ไมนอยกวา
10 หนวยกิต
4. ฝกงาน
(ไมนอยกวา 1 ภาคเรียน)
5. กิจกรรมเสริมหลักสูตร(ไมนอยกวา 200 ชั่วโมง)
รวมไมนอยกวา 104 หนวยกิต
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โครงสรางหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพพุทธศักราช 2545
ประเภทวิชาอุตสาหกรรม
สาขาวิชาการกอสราง

ผู สํ า เร็ จ การศึ ก ษาหลั ก สู ต รประกาศนี ย บั ต รวิ ช าชี พ พุ ท ธศั ก ราช 2545 ประเภทวิ ช าอุ ต สาหกรรม
สาขาวิชาการกอสราง จะตองศึกษารายวิชาจาหมวดวิชาตาง ๆ และเขารวมกิจกรรมเสริมหลักสูตร ดังโครงสราง
ตอไปนี้
สาขางานกอสรางเรียนรวมไมนอยกวา 107 หนวยกิตดังตอไปนี้
1. หมวดวิชาสามัญ
ไมนอยกวา
26 หนวยกิต
1.1 วิชาสามัญทั่วไป
18 หนวยกิต
1.2 วิชาสามัญพื้นฐานวิชาชีพ 8 หนวยกิต
2. หมวดวิชาชีพ
ไมนอยกวา
71 หนวยกิต
2.1 วิชาชีพพื้นฐาน
10 หนวยกิต
2.2 วิชาชีพสาขาวิชา
37 หนวยกิต
2.3 วิชาชีพสาขางาน
20 หนวยกิต
2.4 โครงการ
4 หนวยกิต
3. หมวดวิชาเลือกเสรี
ไมนอยกวา
10 หนวยกิต
4. ฝกงาน
(ไมนอยกวา 1 ภาคเรียน)
5. กิจกรรมเสริมหลักสูตร
(ไมนอยกวา 200 ชั่วโมง)
รวมไมนอยกวา 107 หนวยกิต
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โครงสรางหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพพุทธศักราช 2545
ประเภทวิชาพาณิชยกรรม
สาขาวิชาพณิชยการ

ผู สํ า เร็ จ การศึ ก ษาหลั ก สู ต รประกาศนี ย บั ต รวิ ช าชี พ พุ ท ธศั ก ราช2545 ประเภทวิ ช าพาณิ ช ยกรรม
สาขาวิชาพณิชยการ จะตองศึกษารายวิชาจากหมวดวิชาตาง ๆ และเขารวมกิจกรรมเสริมหลักสูตรไมนอยกวา
102 หนวยกิต ดังโครงสรางตอไปนี้
1. หมวดวิชาสามัญ
ไมนอยกวา
26 หนวยกิต
1.1 วิชาสามัญทั่วไป
18 หนวยกิต
1.2 วิชาสามัญพื้นฐานวิชาชีพไมนอยกวา 8 หนวยกิต
2. หมวดวิชาชีพ
ไมนอยกวา
66 หนวยกิต
2.1 วิชาชีพพื้นฐาน
10 หนวยกิต
2.2 วิชาชีพสาขาวิชา ไมนอยกวา
16 หนวยกิต
2.3 วิชาชีพสาขางาน ไมนอยกวา
36 หนวยกิต
2.4 โครงการ 4 หนวยกิต
3. หมวดวิชาเลือกเสรี
ไมนอยกวา
10 หนวยกิต
4. ฝกงาน
(ไมนอยกวา 1 ภาคเรียน)
5. กิจกรรมเสริมหลักสูตร(ไมนอยกวา 200 ชั่วโมง)
รวมไมนอยกวา 102 หนวยกิต
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โครงสรางหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพพุทธศักราช 2545
ประเภทวิชาคหกรรม
สาขาวิชาคหกรรมศาสตร

ผูสําเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพพุทธศักราช 2545 ประเภทวิชาคหกรรมสาขาวิชา
คหกรรมศาสตร จะตองศึกษารายวิชาจากหมวดวิชาตาง ๆ และเขารวมกิจกรรมเสริม หลักสูตร รวมไมนอยกวา
102 หนวยกิต ดังโครงการสรางตอไปนี้
1. หมวดวิชาสามัญ
ไมนอยกวา
26 หนวยกิต
1.1 วิชาสามัญทั่วไป
18 หนวยกิต
1.2 วิชาสามัญพื้นฐานวิชาชีพ
8 หนวยกิต
2. หมวดวิชาชีพ
ไมนอยกวา
66 หนวยกิต
2.1 วิชาชีพพื้นฐาน
ไมนอยกวา
20 หนวยกิต
2.2 วิชาชีพสาขาวิชา ไมนอยกวา
17 หนวยกิต
2.3 วิชาชีพสาขางาน ไมนอยกวา
25 หนวยกิต
2.3 โครงการ
ไมนอยกวา
4 หนวยกิต
3. หมวดวิชาเลือกเสรี
ไมนอยกวา
10 หนวยกิต
4. ฝกงาน
(ไมนอยกวา 1 ภาคเรียน)
5. กิจกรรมเสริมหลักสูตร(ไมนอยกวา 200 ชั่วโมง)
รวมไมนอยกวา 102 หนวยกิต
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โครงสรางหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพพุทธศักราช 2545
ประเภทวิชาคหกรรม
สาขาวิชาผาและเครื่องแตงกาย

ผูสําเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพพุทธศักราช 2545 ประเภทวิชาคหกรรมสาขาวิชาผา
และเครื่องแตงกาย จะตองศึกษารายวิชาจากหมวดวิชาตาง ๆ และเขารวมกิจกรรมเสริมหลักสูตร รวมไมนอย
กวา 102 หนวยกิต ดังโครงสรางตอไปนี้
1. หมวดวิชาสามัญ
ไมนอยกวา
26 หนวยกิต
1.1 วิชาสามัญทั่วไป
18 หนวยกิต
1.2 วิชาสามัญพื้นฐานวิชาชีพ
8 หนวยกิต
2. หมวดวิชาชีพ
ไมนอยกวา
66 หนวยกิต
2.1 วิชาชีพพื้นฐาน
ไมนอยกวา
20 หนวยกิต
2.2 วิชาชีพสาขาวิชา ไมนอยกวา
20 หนวยกิต
2.3 วิชาชีพสาขางาน ไมนอยกวา
22 หนวยกิต
2.3 โครงการ
ไมนอยกวา
4 หนวยกิต
3. หมวดวิชาเลือกเสรี
ไมนอยกวา
10 หนวยกิต
4. ฝกงาน
(ไมนอยกวา 1 ภาคเรียน)
5. กิจกรรมเสริมหลักสูตร
(ไมนอยกวา 200 ชั่วโมง)
รวมไมนอยกวา 102 หนวยกิต

107
โครงสรางหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพพุทธศักราช 2545
ประเภทวิชาอุตสาหกรรมทองเที่ยว
สาขาวิชาการโรงแรมและการทองเที่ยว

ผู สํ า เร็ จ การศึ ก ษาหลั ก สู ต รประกาศนี ย บั ต รวิ ช าชี พ พุ ท ธศั ก ราช 2545 ประเภทวิ ช าอุ ต สาหกรรม
ทองเที่ยวสาขาวิชาการโรงแรมและการทองเที่ยวจะตองศึกษารายวิชาจากหมวดวิชาตางๆไมน อยกวา 102
หนวยกิตและเขารวมกิจกรรมเสริมหลักสูตรดังโครงสรางตอไปนี้
1. หมวดวิชาสามัญ
ไมนอยกวา
26 หนวยกิต
1.1 วิชาสามัญทั่วไป
18 หนวยกิต
1.2 วิชาสามัญพื้นฐานวิชาชีพ 8 หนวยกิต
2. หมวดวิชาชีพ
ไมนอยกวา
66 หนวยกิต
2.1 วิชาชีพพื้นฐาน
8 หนวยกิต
2.2 วิชาชีพสาขาวิชา
18 หนวยกิต
2.3 วิชาชีพสาขางาน
36 หนวยกิต
2.4 โครงการ (4 หนวยกิต)
3. หมวดวิชาเลือกเสรี
ไมนอยกวา
10 หนวยกิต
4. ฝกงาน
(ไมนอยกวา 1 ภาคเรียน)
5. กิจกรรมเสริมหลักสูตร(ไมนอยกวา 200 ชั่วโมง)
รวมไมนอยกวา 102 หนวยกิต
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โครงสรางหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงพุทธศักราช 2546
ประเภทวิชาอุตสาหกรรม
สาขาวิชาเครื่องกล

ผูสําเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงพุทธศักราช 2546 ประเภทวิชาอุตสาหกรรม
สาขาวิชาเครื่องกล ตองศึกษารายวิชาในหมวดวิชาตาง ไ และเขารวมกิจกรรมเสริมหลักสูตร รวมไมนอยกวา 93
หนวยกิต ดังโครงสรางตอไปนี้
1. หมวดวิชาสามัญ
ไมนอยกวา
24 หนวยกิต
1.1 วิชาสามัญทั่วไป
13 หนวยกิต
1.2 วิชาสามัญพื้นฐานวิชาชีพ 11 หนวยกิต
2. หมวดวิชาชีพ
ไมนอยกวา
63 หนวยกิต
2.1 วิชาชีพพื้นฐาน
15 หนวยกิต
2.2 วิชาชีพสาขาวิชา
26 หนวยกิต
2.3 วิชาชีพสาขางาน
18 หนวยกิต
2.4 โครงการ
4 หนวยกิต
3. หมวดวิชาเลือกเสรี
ไมนอยกวา
6 หนวยกิต
4. ฝกงาน
(ไมนอยกวา 1 ภาคเรียน)
5. กิจกรรมเสริมหลักสูตร
120 ชั่วโมง
รวมไมนอยกวา 93 หนวยกิต
โครงสรางนี้สําหรับผูสําเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบเทา
ประเภทวิชาอุตสาหกรรมสาขาวิชาเครื่องกลหรือสาขาวิชาชางยนต
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โครงสรางหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงพุทธศักราช 2546
ประเภทวิชาอุตสาหกรรม
สาขาวิชาเทคนิคการผลิต

ผูสําเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงพุทธศักราช 2546 ประเภทวิชาอุตสาหกรรม
สาขาวิชาเทคนิคการผลิตตองศึกษารายวิชาในหมวดวิชาตางๆและเขารวมกิจกรรมเสริมหลักสูตรรวมไมนอยกวา
90 หนวยกิตดังโครงสรางตอไปนี้
1. หมวดวิชาสามัญ
ไมนอยกวา
24 หนวยกิต
1.1 วิชาสามัญทั่วไป
13 หนวยกิต
1.2 วิชาสามัญพื้นฐานวิชาชีพ 11 หนวยกิต
2. หมวดวิชาชีพ
ไมนอยกวา
60 หนวยกิต
2.1 วิชาชีพพื้นฐาน
14 หนวยกิต
2.2 วิชาชีพสาขาวิชา
22 หนวยกิต
2.3 วิชาชีพสาขางาน
20 หนวยกิต
2.4 โครงการ
4 หนวยกิต
3. หมวดวิชาเลือกเสรี
ไมนอยกวา
6 หนวยกิต
4. ฝกงาน
(ไมนอยกวา 1 ภาคเรียน)
5. กิจกรรมเสริมหลักสูตร
120 ชั่วโมง
รวมไมนอยกวา90 หนวยกิต
โครงสรางนี้สําหรับผูสําเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบเทาใน
ประเภทวิชาอุตสาหกรรมสาขาวิชาเครื่องมือกลและซอมบํารุงหรือชางกลโรงงาน
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โครงสรางหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงพุทธศักราช 2546
ประเภทวิชาอุตสาหกรรม
สาขาวิชาไฟฟากําลัง

ผูสําเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงพุทธศักราช 2546 ประเภทวิชาอุตสาหกรรม
สาขาวิชาไฟฟากําลัง ตองศึกษารายวิชาในหมวดวิชาตาง ๆ และเขารวมกิจกรรมเสริมหลักสูตร รวมไมนอยกวา
95 หนวยกิต ดังโครงสรางตอไปนี้
1. หมวดวิชาสามัญ
ไมนอยกวา
24 หนวยกิต
1.1 วิชาสามัญทั่วไป
13 หนวยกิต
1.2 วิชาสามัญพื้นฐานวิชาชีพ 11 หนวยกิต
2. หมวดวิชาชีพ
ไมนอยกวา
65 หนวยกิต
2.1 วิชาชีพพื้นฐาน
13 หนวยกิต
2.2 วิชาชีพสาขาวิชา
30 หนวยกิต
2.3 วิชาชีพสาขางาน
18 หนวยกิต
2.4 โครงการ
4 หนวยกิต
3. หมวดวิชาเลือกเสรี
ไมนอยกวา
6 หนวยกิต
4. ฝกงาน
(ไมนอยกวา 1 ภาคเรียน)
5. กิจกรรมเสริมหลักสูตร120 ชั่วโมง
รวมไมนอยกวา 95 หนวยกิต
โครงสรางนี้สําหรับผูสําเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบเทาใน
ประเภทวิชาอุตสาหกรรมสาขาวิชาไฟฟาและอิเล็กทรอนิกสสาขางานไฟฟากําลังหรือสาขาวิชา
ไฟฟากําลัง
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โครงสรางหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงพุทธศักราช 2546
ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ
สาขาวิชาการบัญชี

ผูสําเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงพุทธศักราช 2546 ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ สาขาวิชา
การบัญชี จะตองศึกษารายวิชาจากหมวดวิชาตาง ๆ และเขารวมกิจกรรมเสริมหลักสูตร ไมนอยกวา 85 หนวย
กิต ดังโครงสรางตอไปนี้
1. หมวดวิชาสามัญ ไมนอยกวา21 หนวยกิต
1.1 วิชาสามัญทั่วไป
(13 หนวยกิต)
1.2 วิชาสามัญพื้นฐานวิชาชีพ (ไมนอยกวา 8 หนวยกิต)
2. หมวดวิชาชีพ ไมนอยกวา58 หนวยกิต
2.1 วิชาชีพพื้นฐาน
ไมนอยกวา
(15 หนวยกิต)
2.2 วิชาชีพสาขาวิชา ไมนอยกวา
(24 หนวยกิต)
2.3 วิชาชีพสาขางาน ไมนอยกวา
(15 หนวยกิต)
2.4 โครงการ
( 4หนวยกิต)
3. หมวดวิชาเลือกเสรี
ไมนอยกวา
6 หนวยกิต
4. ฝกงาน
(ไมนอยกวา 1 ภาคเรียน)
5. กิจกรรมเสริมหลักสูตร
(ไมนอยกวา 120 ชั่วโมง)
รวมไมนอยกวา85 หนวยกิต
โครงสรางนี้สําหรับผูสําเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบเทาใน
ประเภทวิชาพาณิชยกรรม

112
โครงสรางหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงพุทธศักราช 2546
ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ
สาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ

ผูสําเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงพุทธศักราช 2546 ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ
สาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ จะตองศึกษารายวิชาจากหมวดวิชาตาง ๆ และเขารวมกิจกรรมเสริมหลักสูตร ไม
นอยกวา 85 หนวยกิต ดังโครงสรางตอไปนี้
1. หมวดวิชาสามัญ
ไมนอยกวา
21 หนวยกิต
1.1 วิชาสามัญทั่วไป
13 หนวยกิต
1.2 วิชาสามัญพื้นฐานวิชาชีพ 8 หนวยกิต
2. หมวดวิชาชีพ
ไมนอยกวา
58 หนวยกิต
2.1 วิชาชีพพื้นฐาน
15 หนวยกิต
2.2 วิชาชีพสาขาวิชา
24 หนวยกิต
2.3 วิชาชีพสาขางาน
15 หนวยกิต
2.4 โครงการ
4 หนวยกิต
3. หมวดวิชาเลือกเสรี
ไมนอยกวา
6 หนวยกิต
4. ฝกงาน
(ไมนอยกวา 1 ภาคเรียน)
5. กิจกรรมเสริมหลักสูตร(ไมนอยกวา 120 ชั่วโมง)
รวมไมนอยกวา 85 หนวยกิต
โครงสรางนี้สําหรับผูสําเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบเทาใน
ประเภทวิชาพาณิชยกรรม
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โครงสรางหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงพุทธศักราช 2546
ประเภทวิชาอุตสาหกรรมทองเที่ยว
สาขาวิชาการโรงแรมและบริการ

ผูสําเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงพุทธศักราช 2546 ประเภทวิชาอุตสาหกรรม
ทองเที่ยว สาขาวิชาการโรงแรมและบริการ จะตองศึกษารายวิชาจากหมวดวิชาตาง ๆ และเขารวมกิจกรรมเสริม
หลักสูตร รวมไมนอยกวา 85 หนวยกิต ดังโครงสรางตอไปนี้
1. หมวดวิชาสามัญ
ไมนอยกวา
21 หนวยกิต
1.1 วิชาสามัญทั่วไป
13 หนวยกิต
1.2 วิชาสามัญพื้นฐานวิชาชีพ
8 หนวยกิต
2. หมวดวิชาชีพ
ไมนอยกวา
58 หนวยกิต
2.1 วิชาชีพพื้นฐาน
15 หนวยกิต
2.2 วิชาชีพสาขาวิชา
24 หนวยกิต
2.3 วิชาชีพสาขางาน
15 หนวยกิต
2.4 โครงการ
4 หนวยกิต
3. หมวดวิชาเลือกเสรี
ไมนอยกวา
6 หนวยกิต
4. ฝกงาน
(ไมนอยกวา 1 ภาคเรียน)
5. กิจกรรมเสริมหลักสูตร
(ไมนอยกวา 120 ชั่วโมง)
โครงสรางนี้สําหรับผูสําเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบเทาใน
ประเภทวิชาอุตสาหกรรมทองเที่ยวและประเภทวิชาพาณิชยกรรม

