หลักสูตรโครงสร้างหลักสูตร และแผนการเรียน
หลักสูตรการศึกษา
วิท ยาลั ย พณิ ช ยการธนบุ รี ได้ จั ด การเรี ย นการสอนตามหลั ก สู ตรของส านั ก งานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ จาแนกตามระดับชั้น ดังนี้
1. หลั ก สู ต รระดั บ ประกาศนี ย บั ต รวิ ช าชี พ พุ ท ธศั กราช 2556 (ปวช.) ประเภทวิ ช าพาณิ ช ยกรรม
สาขาวิชาพณิชยการ มีจานวน 5 สาขา ดังนี้
1.1 สาขาวิชาการบัญชี
1.2 สาขาวิชาการตลาด
1.3 สาขาวิชาการเลขานุการ
1.4 สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
1.5 สาขาวิชาธุรกิจค้าปลีก (ระบบทวิภาคี)
1.6 สาขาวิชาภาษาต่างประเทศ
2. หลั ก สู ต รประกาศนี ย บั ต รวิ ช าชี พ ชั้ น สู ง พุ ท ธศั ก ราช 2557 (ปวส.) ประเภทวิ ช าบริ ห ารธุ ร กิ จ
มีจานวน 5 สาขา ดังนี้
2.1 สาขาวิชาการบัญชี
2.2 สาขาวิชาการตลาด
2.3 สาขาวิชาการเลขานุการ
2.4 สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
2.5 สาขาวิชาการจัดการธุรกิจค้าปลีก (ระบบทวิภาคี)
3. หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2559) มีจานวน 3 สาขา ดังนี้
3.1 สาขาวิชาการบัญชี (ต่อเนื่อง)
3.2 สาขาวิชาการตลาด (ต่อเนื่อง
3.3 สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ (ต่อเนื่อง)
การจัดการศึกษาและเวลาเรียน
หลักสูตรกาหนดเวลาเรียน ดังนี้
1. ในปีการศึกษาหนึ่ง ๆ แบ่งภาคเรียนออกเป็น 2 ภาคเรียน ภาคเรียนละ 18 สัปดาห์
2. ภาคฤดูร้อน (จัดตามความเหมาะสม) ประมาณ 5 สัปดาห์ ช่วงเดือนมีนาคม หรือเดือนเมษายน
3. เปิดทาการสอนสัปดาห์ละ 5 วัน วันละไม่เกิน 7 ชั่วโมง คาบละ 60 นาที เริ่มเรียนเวลา 08.00-16.00 น.
การฝึกประสบการณ์ทักษะวิชาชีพ
หลักสูตรกาหนดให้มีการฝึกทักษะวิชาชีพ วิทยาลัยฯ จึงดาเนินการเป็น 2 ลักษณะ ดังนี้
1. ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2556 (ปวช.) จัดเป็นรายวิชาฝึกประสบการณ์ทักษะวิชาชีพ
ไม่น้อยกว่า 216 ชั่วโมงมีค่าเท่ากับ 4 หน่วยกิต โดยใช้เวลารวมกับการฝึกประสบการณ์ทักษะวิชาชีพไม่น้อยกว่า 1
ภาคเรียน

2. หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช 2557 (ปวส.) นารายวิชาในหมวดวิชาชีพไปจัดการ
ฝึกทักษะวิชาชีพในสถานประกอบการหรือแหล่งวิทยาการ ไม่น้อยกว่า 1 ภาคเรียน มีค่าเท่ากับ 4 หน่วยกิต โดยใช้
เวลาไม่น้อยกว่า 320 ชั่วโมง
โครงการพัฒนาทักษะวิชาชีพ
หลักสูตรกาหนดเวลาให้ผู้เรียนจัดทาโครงการวิชาชีพ วิทยาลัยฯ จึงดาเนินการ ดังนี้
ระดับชั้น ปวช. (2556) จั ดทาโครงการในภาคเรียนที่ 5 หรือ 6 ไม่น้อยกว่า 216 ชั่วโมง มีค่าเท่ากับ 4
หน่วยกิต ให้มีชั่วโมงเรียน 4 ชั่วโมงต่อสัปดาห์
ระดับชั้น ปวส. (2557) จัดทาโครงการในภาคเรียนที่ 3 หรือ 4 ใช้เวลาไม่น้อยกว่า 216 ชั่วโมง มีค่าเท่ากับ
4 หน่วยกิต ให้มีชั่วโมงเรียน 4 ชั่วโมงต่อสัปดาห์
กิจกรรมเสริมหลักสูตร
หลักสูตรกาหนดให้ผู้เรียนเข้าร่วมกิจกรรมเสริมหลักสูตรไม่น้อยกว่า 2 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ ทุกภาคเรียน โดยมี
เวลาเรียนตลอดหลักสูตร ดังนี้
ระดับชั้น ปวช. ไม่น้อยกว่า 200 ชั่วโมง
ระดับชั้น ปวส. ไม่น้อยกว่า 120 ชั่วโมง

โครงสร้างหลักสูตร
1. ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ผู้สาเร็จการศึกษาจะต้องศึกษารายวิชาจากหมวดวิชาต่าง ๆ และ
เข้าร่วมกิจกรรมเสริมหลักสูตร ไม่น้อยกว่า 103 หน่วยกิต ดังโครงสร้างต่อไปนี้
โครงสร้างหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2556
ประเภทวิชาพาณิชยกรรม
สาขาวิชาพณิชยการ
สาขาวิชาการบัญชี/การตลาด/การเลขานุการ/คอมพิวเตอร์ธุรกิจ/ธุรกิจค้าปลีก
1. หมวดวิชาทักษะชีวิต
1.1 กลุ่มวิชาภาษาไทย
1.2 กลุ่มวิชาภาษาต่างประเทศ
1.3 กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์
1.4 กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์
1.5 กลุ่มวิชาสังคมศึกษา
1.6 กลุ่มวิชาสุขศึกษาและพลศึกษา
2. หมวดวิชาทักษะวิชาชีพ
2.1 กลุ่มทักษะวิชาชีพพื้นฐาน
2.2 กลุ่มทักษะวิชาชีพเฉพาะ
2.3 กลุ่มทักษะวิชาชีพเลือก
2.4 ฝึกประสบการณ์ทักษะวิชาชีพ
2.5 โครงการพัฒนาทักษะวิชาชีพ
3. หมวดวิชาเลือกเสรี
4. กิจกรรมเสริมหลักสูตร

ไม่น้อยกว่า
(ไม่น้อยกว่า 3 หน่วยกิต)
(ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต)
(ไม่น้อยกว่า 4 หน่วยกิต)
(ไม่น้อยกว่า 4 หน่วยกิต)
(ไม่น้อยกว่า 3 หน่วยกิต)
(ไม่น้อยกว่า 2 หน่วยกิต)
ไม่น้อยกว่า
(18 หน่วยกิต)
(24 หน่วยกิต)
(ไม่น้อยกว่า 21 หน่วยกิต)
(4 หน่วยกิต)
(4 หน่วยกิต)
ไม่น้อยกว่า
(2 ชั่วโมงต่อสัปดาห์)
รวมไม่น้อยกว่า

22 หน่วยกิต

71 หน่วยกิต

10 หน่วยกิต
103 หน่วยกิต

2. ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ผู้สาเร็จการศึกษาจะต้องศึกษารายวิชาจากหมวดวิชาต่าง ๆ
และเข้าร่วมกิจกรรมเสริมหลักสูตร ไม่น้อยกว่า 83 หน่วยกิต ดังโครงสร้างต่อไปนี้
โครงสร้างหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช 2557
ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ
สาขาวิชาการบัญชี/การตลาด/การเลขานุการ/คอมพิวเตอร์ธุรกิจ/การจัดการธุรกิจค้าปลีก
1. หมวดวิชาทักษะชีวิต
1.1 กลุ่มทักษะภาษาและการสื่อสาร
1.2 กลุ่มทักษะการคิดและการแก้ปัญหา
1.3 กลุ่มทักษะทางสังคมและการดารงชีวิต
2. หมวดวิชาทักษะวิชาชีพ
2.1 กลุ่มทักษะวิชาชีพพื้นฐาน
2.2 กลุ่มทักษะวิชาชีพเฉพาะ
2.3 กลุ่มทักษะวิชาชีพเลือก
2.4 ฝึกประสบการณ์ทักษะวิชาชีพ
2.5 โครงการพัฒนาทักษะวิชาชีพ
3. หมวดวิชาเลือกเสรี
4. กิจกรรมเสริมหลักสูตร

ไม่น้อยกว่า
(ไม่น้อยกว่า 9 หน่วยกิต)
(ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต)
(ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต)
ไม่น้อยกว่า
(15 หน่วยกิต)
(21 หน่วยกิต)
(ไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต)
(4 หน่วยกิต)
(4 หน่วยกิต)
ไม่น้อยกว่า
(2 ชั่วโมงต่อสัปดาห์)
รวมไม่น้อยกว่า

21 หน่วยกิต

56 หน่วยกิต

6 หน่วยกิต
83 หน่วยกิต

แผนการเรียน
วิทยาลัยฯ ได้จัดแผนการเรียนตามเงื่อนไขข้อกาหนดของหลักสูตร ดังนี้
1. ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ประเภทวิชาพาณิชยกรรม สาขาวิชาพณิชยการ เวลาเรียน 3 ปี
การศึกษา แบ่งเป็น 6 ภาคเรียน
ภาคเรียนที่ 1-4 จัดให้เรียนรายวิชาที่เป็นพื้นฐานต่าง ๆ รายวิชาชีพตามเกณฑ์ที่กาหนด
ภาคเรียนที่ 5-6 จัดให้ผู้เรียนได้ฝึกงานในสถานประกอบการ และจัดทาโครงการวิชีพตรงตามสาขาวิชาที่ได้
เลือกเรียน
2. ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ วิทยาลัยฯ ได้จัดแผนการเรียนตาม
โครงสร้างหลักสูตร จาแนกตามสาขาวิชาโดยให้เวลาเรียนตลอดหลักสูตร 2 ปีการศึกษา แบ่งเป็น 4 ภาคเรียน
ภาคเรียนที่ 1-2 จัดให้ผู้เรียนได้เรียนตามสาขาที่ต่อเนื่องมาจากระดับ ปวช.
ภาคเรียนที่ 3-4 จัดให้ผู้เรียนได้ฝึกงานในสถานประกอบการ และจัดให้ทาโครงการวิชาชีพตรงตามสาขาวิชา
ที่ได้เลือกเรียน

