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เพื่อให้ นักศึกษาใช้ศึกษาข้อมูลด้านการจัดการเรียนการสอน กฎระเบียบข้อบังคับด้านต่างๆ และแนวทาง

การปฏิบัติ ตนตลอดระยะเวลาที่ศึกษาอยู่ในสถานศึกษา อันส่งผลต่อการจบหลักสูตรประกาศนียบัตร

วิชาชีพช้ันสูง (ปวส.) ตลอดจนการใช้ชีวิตอยู่ในสถานศึกษาได้อย่างมีความสุขและประสบความส าเร็จ

ตามที่ตั้งเป้าหมายไว้ 

หากข้อมูลขาดตกบกพร่องประการใด ทางคณะผู้จัดท าขออภัยมา ณ โอกาสนี้ และจะท าการ

พัฒนา ปรับปรุง แก้ไขในโอกาสต่อไป กราบขอขอบพระคุณเป็นอย่างยิ่ง 
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“มีนักเรียนจ านวนมากซึ่งมีความประพฤติดี และมีความมานะพยายามศึกษาเล่าเรียนได้ผลดี 

รวมทั้งมี โรงเรียนซึ่งจัดการศึกษาดี จนนักเรียนสอบได้ผลดีมาก เป็นส่วนรวม นักเรียนและโรงเรียนที่มี

คุณสมบัติ ดังกล่าวสมควรจะได้รับรางวัลพระราชทาน” 

พระราชปรารถของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชทานแก่ ฯพณฯ รัฐมนตรีว่าการ

กระทรวงศึกษาธิการ เมื่อวันที่ ๑ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๐๖ 

พระรำชด ำรัส ร.๙ 
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สวัสดีท่านผู้ปกครอง นักศึกษา ที่เคารพรัก วิทยาลัย 

เทคโนโลยีพายัพและบริหารธุรกิจ สังกัดส านักงานคณะกรรมการ 

อาชีวศึกษา จัดการศึกษา ตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ 

และหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพขั้นสูง ผูบ้ริหาร อาจารย์และ 

บุคลากรทุกคน เรามีความมุ่งมั่น ในการพัฒนาสถานศึกษาอย่าง 

ต่อเนื่อง และมีความมุ่งมั่นตั้งใจร่วมกันว่า เราจะเป็นวิทยาลัยฯ ที่

จัด การศึกษาประเภทอาชีวศึกษาที่ดีที่สุดแห่งหนึ่งในประเทศไทย 

โดยมุ่งพัฒนาการจัดการศกึษาสู่มาตรฐานสากล  

ส าหรับการตัดสินใจให้ลูกเรียนต่อสายอาชีวศึกษานั้น 

ท่านผู้ปกครองมีความกังวลอยู่หลายๆ เรื่อง แต่ส าหรับวิทยาลัย

แห่งนี้ เราภูมิใจที่จะเรียนให้ทราบว่า ผลงานที่ผ่านมาท าให้เรา มี

คุณภาพและได้รับการยอมรับจากสังคมอย่างมาก โดยมีผลงาน 

ที่โดดเด่น อาทิเช่น  

- สถานศกึษารางวัลพระราชทาน ประเภทอาชีวศกึษา  

- ผา่นการประเมนิคุณภาพสถานศกึษาโดย สมศ. (ระดับดีมาก)  

- ความร่วมมือกับสถานประกอบการช้ันน ามากกว่า๘๐ แห่ง ใน

รูปแบบปกติและทวิภาคี  

- เป็นศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน กระทรวงแรงงาน ๗ 

สาขาอาชีพ  

- และรางวัลคุณภาพอีกมากมาย 

เรียนอาชีวศึกษาดี อนาคตก าหนดได้ว่า อยากท างาน

อะไร อยากเป็นอะไร ก าหนดได้ตั้งแต่วันนี้ได้ทั้งการท างานและ

การศึกษา ต่อในระดับสูงสุด ส าคัญที่สุดของการเรียนต้องจบไป

แล้ว มีงานท า ประกอบอาชีพได้ 

 

 

 

 

 

สำรจำก ผู้อ ำนวยกำร 

“เรียนในสิ่งที่ใช ่ท าในสิ่งที่ชอบ เรามอบโอกาสให้” 

ดร. ธนภัทร   มั่นคง 

ผู้อ านวยการวทิยาลัยเทคโนโลยพีายัพและบริหารธุรกิจ 

Email: Director.t@payaptechno.ac.th  



3 

คู่มือนักศึกษาหลักสูตร ปวส. รอบบ่าย ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๔ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แผนภูมิบุคลากร 
 

 



4 

คู่มือนักศึกษาหลักสูตร ปวส. รอบบ่าย ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๔ 

 

 
MR.NAVARAJ KANAGARAJ 

Chairman 

 
 

                                              
        ว่าที่ร้อยตรี อธิป นันทตันติ               นายวิทยา ใจวิถี 

      ผู้ทรงคุณวุฒ               ผู้ทรงคุณวุฒ 
 
 

 
ดร.ธนภัทร มั่นคง 

ผู้อ านวยการ

คณะกรรมกำรอ ำนวยกำรวิทยำลัย 



5 

คู่มือนักศึกษาหลักสูตร ปวส. รอบบ่าย ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๔ 

 

 
ดร. ธนภัทร มั่นคง 

ผูอ้ านวยการ 

 

                                           
       อาจารย์เตือนใจ  อารีโรจนนุกูล            อาจารย์เอกชัย  ใจเมคา 

   รองผู้อ านวยการฝ่ายบริหารงานทั่วไป         รองผูอ้ านวยการฝา่ยวิชาการ 

 

                                                      
    นายเกียรติศักดิ์ อยู่ดี            นางสาวชิฌา ชาญเช่ียว 

       ผูช่้วยผูอ้ านวยการฝา่ยแผนงาน     ผูช่้วยผูอ้ านวยการฝา่ยพัฒนางาน 

                และความรว่มมอื       กิจการนักเรียน 

คณะกรรมกำรบริหำรงำนวิทยำลัย 
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    อาจารย์เอกชัย  ใจเมคา                อาจารย์สุจิตรา  บ ารุงกาญจน์ 

                    รองผูอ้ านวยการฝ่ายวิชาการ       ผู้ช่วยผูอ้ านวยการฝ่ายบริหารหลักสูตร 

 

                   
  อาจารย์เชิดชูเกียรติ์  ผาค า         อาจารย์อาภรณ์  สมพันธ์             อาจารย์ปฐพล  คนไว 

อาจารย์ฝ่ายทะเบียน–วิชาการ       อาจารย์ฝ่ายทะเบียน–วิชาการ   อาจารย์ฝา่ยทะเบียน–วิชาการ 

 

                  
   อาจารย์อัญจารีย์  เรืองศรี      อาจารย์สิรยิา  แก้วพาค า 

อาจารย์ฝ่ายทะเบียน–วิชาการ              อาจารย์ฝา่ยทะเบียน – วิชาการ 

คณะกรรมกำรฝ่ำยทะเบยีน – วิชำกำร 
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สิบเอกกันต์ทรากรณ์  ถาอิน 

หัวหน้าฝ่ายงานประชาสัมพันธ์และงานแนะแนว 

 

                                                       
       อาจารย์ธิดารินทร์  มงคล             อาจารย์นฤมล  ทองอนันต์ 

     ผู้ช่วยหัวหนา้ฝ่ายงานประชาสัมพันธ์            อาจารย์ฝ่ายงานประชาสัมพันธ์และงานแนะแนว 

              และงานแนะแนว 

 

                                                       
         อาจารย์จักรพงษ์  ตาค า       อาจารย์อมรรัตน์  บุญตุ้ยอาจารย์ฝ่าย
อาจารย์ฝ่ายงานประชาสัมพันธ์และงานแนะแนว           อาจารย์ฝ่ายงานประชาสัมพันธ์และงานแนะแนว 

 

ฝ่ำยงำนประชำสัมพันธ์และแนะแนว 
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ส่วนที่ ๑ 

เกี่ยวกับวิทยำลัยฯ 
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วทิยาลัยเทคโนโลยีพายัพและบริหารธุรกิจ ก่อตั้งขึน้เมื่อ วันที่ ๔ เดือน พฤษภาคม ปี พ.ศ. ๒๕๔๓ 

ใน พื้นที่ ๓๔ ไร่ ตั้งอยู่กิโลเมตรที่ ๔ ถนน เชียงใหม่-แม่โจ้ เลขที่ ๒๖๒ หมู่ ๖ ต.หนองจ๊อม อ.สันทราย จ.

เชยีงใหม่ ๕๐๒๑๐ โทร. ๐๕๓-๘๔๕๑๐๐ 

ปัจจุบันเปิดการเรียนการสอนระดับ ปวช. และ ปวส. ทั้งหมด ๘ สาขาวิชา ได้แก่ สาขาวิชาการ

ท่องเที่ยวและโรงแรม สาขาวิชาการบัญชี สาขาวิชาการตลาด สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ สาขาวิชา

อิเล็กทรอนิกส์ สาขาวิชาไฟฟ้าก าลัง สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร ์สาขาวิชาช่างยนต์ 

ปี พ.ศ. ๒๕๔๔ 

๑๐ พฤษภาคม ๒๕๔๔ ศาสตราจารย์นายแพทย์  เกษม วัฒนชัย  รั ฐมนตรี ว่ าการ

กระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานในพิธีเปิดโรงเรียนพร้อมกล่าวว่า ค าว่า “ให้ปลาฉันหนึ่งตัว ฉันมีปลากิน

แค่หนึ่งวัน สอนให้ฉันหา ปลา ฉันมีปลากินตลอดไป” โรงเรียนได้ตัง้ใจติดอาวุธทางปัญญาสอนใหเ้ขามุ่งมั่น

เป็นเถ้าแก่ ไมใ่ช่แค่ลูกจ้าง 

ปี พ.ศ. ๒๕๔๘ 

ได้รับการรับรองและผ่านการประเมินคุณภาพสถานศึกษาจากคณะกรรมการส านักงานรับรอง 

มาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษาโดยคณะกรรมการ สมศ. กล่าวว่า เป็นโรงเรียนอาชีวะตัวอย่าง 

ระดับประเทศ โรงเรียนนีค้ือ นวัตกรรมด้านอาชีวะศกึษาอย่างแท้จริง 

ปี พ.ศ. ๒๕๔๘ 

ได้รับรางวัลพระราชทาน ประเภทสถานศกึษาอาชีวศกึษารางวัลพระราชทาน 

ปี พ.ศ. ๒๕๔๘  

ได้รับคัดเลือกจากประธานคณะกรรมการ การอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ เป็นสถานศึกษา

น าร่องในการก าหนดยุทธศาสตร์เพื่อเป็นโรงเรียนอาชีวศกึษาต้นแบบ เพื่อพัฒนาสู่ความเป็นเลิศ Model Of 

Vocational Excellence 

ปี พ.ศ. ๒๕๕๐ 

ได้รับคัดเลือกจากประเทศสหราชอาณาจักรให้เป็นอาชีวศึกษาเพียงแห่งเดียวในการท าโครงการ 

พัฒนาแลกเปลี่ยนและร่วมมือกับสถานศกึษ าช้ันเลิศของประเทศอังกฤษ Center Of Vocational Excellence 

ปี พ.ศ. ๒๕๕๑ 

ได้รับการประเมินคุณภาพสถานศกึษาจากคณะกรรมการส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมิน 

คุณภาพสถานศกึษาได้รับคะแนนเต็ม ๕.๐ ดีมากในทุกมาตรฐาน

ประวัตวิิทยำลัย 
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คู่มือนักศึกษาหลักสูตร ปวส. รอบบ่าย ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๔ 

ปีพ.ศ. ๒๕๕๑ 

ได้รับการคัดเลือกจากส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพสถานศึกษาเพื่อเข้าร่วม

โครงการประเมินสถานศึกษาแบบโดดเด่น ๑ ช่วย ๙ รุ่น ๑ 

ปี พ.ศ. ๒๕๕๗ 

ได้รับการประเมินคุณภาพสถานศึกษาจากคณะกรรมการส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมิน

คุณภาพสถานศกึษาได้รับคะแนน ๘๙.๔๙ ระดับคุณภาพดี 

ปี พ.ศ. ๒๕๕๙ 

ได้รับการคัดเลือกให้เป็นสถานศึกษาประเภทอาชีวศึกษาคุณธรรมกับโครงการโรงเรียนคุณธรรม

โดยมูลนิธิ ยุวสถิรธรรม 

ปี พ.ศ. ๒๕๖๐ 

วิทยาลัยฯ ได้รับอนุญาตจากกรมพัฒนาฝีมือแรง กระทรวงแรงงาน ให้จัดเป็นศูนย์ทดสอบ

มาตรฐานฝมีอืแรงงานแห่งชาติสาขาอาชีพดังนี้ 

๑. กลุ่มสาขาอาชีพช่างไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ และคอมพิวเตอร์ จ านวน ๒ สาขา 

๑.๑ สาขาช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ระดับ ๑ 

๑.๒ สาขาพนักงานการใชค้อมพิวเตอร์ (ประมวลค า) ระดับ ๑ 

๒. กลุ่มสาขาอาชีพภาคบริการ จ านวน ๑ สาขา 

๒.๑ สาขาพนักงานผสมเครื่องดื่ม ระดับ ๑ 

๓. กลุ่มสาขาอาชีพช่างเครื่องกล จ านวน ๑ สาขา 

๓.๑ สาขาช่างซ่อมรถยนต์ ระดับ ๑ 

นักศึกษาของวิทยาลัยเทคโนโลยีพายัพและบริหารธุรกิจ นายบุญพรรษา ใหม่เส็น ระดับช้ัน ปวส.๑ 

สาขาอิเล็กทรอนิกส์ ได้รับพระราชทานรางวัลจาก สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ “ความเป็นเลิศด้าน 

อาชีวศึกษา” โดยสมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์

สมเด็จ พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ครั้งที่ ๑ ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๙ ในวันที่ ๒๙ 

ธันวาคม ๒๕๖๐ ณ สวนจติรลดาฯ พระราชวังดุสิต
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คู่มือนักศึกษาหลักสูตร ปวส. รอบบ่าย ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๔ 

ปี พ.ศ. ๒๕๖๑ 

วิทยาลัยฯ ได้รับอนุญาตจากกรมพัฒนาฝีมือแรง กระทรวงแรงงาน ให้เพิ่มสาขาอาชีพในศูนย์

ทดสอบ มาตรฐานฝมีอืแรงงานแห่งชาติจ านวน ๓ สาขาอาชีพ ดังนี้  

๑. กลุ่มสาขาอาชีพช่างไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ และคอมพิวเตอร์ จ านวน ๑ สาขา 

๑.๑ สาขาอาชีพ ช่างอเิล็กทรอนิกส์ ระดับ ๑ 

๒. กลุ่มสาขาอาชีพภาคบริการ จ านวน ๑ สาขา 

๒.๑ สาขาอาชีพ พนักงานการใชค้อมพิวเตอร์ (ตารางท าการ) ระดับ ๑ 

๒.๒ สาขาอาชีพ พนักงานการใชค้อมพิวเตอร์ (การน าเสนอผลงาน) ระดับ ๑ 

 

 
 

           
 

ป้ายและใบอนุญาตจัดศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ
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คู่มือนักศึกษาหลักสูตร ปวส. รอบบ่าย ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๔ 

 

วิทยาลัยฯ มุง่จัดการศกึษาตามแนวปรัชญาของวิทยาลัยฯ ที่เน้นการศกึษาแบบองค์รวม เพื่อให้

ผูเ้รียน สามารถเชื่อมโยง ความรู้จากห้องเรียนไปสู่ชีวติจรงิ และสามารถเชื่อมโยงประสบการณจ์ากชีวติ

จรงิเข้าสู่ ห้องเรียน จนผู้เรียนสามารถสร้างหรอื สรุปเป็นความรู้ของตนเองขึ้นใหม่ โดยอยู่บนพืน้ฐานของ

การกระตุน้ให ้ผู้เรียนใชค้วามคิดเพื่อชีวติที่งอกงามของผูเ้รียน 

 

 
 
 
 
 

วิทยาลัยฯ ของเราไม่ได้มุ่งเน้นที่จะใหส้ิ่งที่ นักศึกษาต้องการ แตว่ิทยาลัยฯ ของเราจัดให้นักศึกษารู้

วิธี หาสิ่งที่ตัวเองตอ้งการตามแนวคิดที่ว่า  

“ ให้ปลาฉันหนึ่งตัว ฉันมีปลากินแค่หนึ่งวัน 

   สอนให้ฉันหาปลา ฉันมีปลากินตลอดไป ” 

ปรัชญำ (Philosophy) 

“ บูรณำกำรทำงกำรศึกษำ วัฒนธรรมทำงปัญญำ กำรศึกษำเพื่อชวีิต ” 

สโลแกน (Slogan) 

“ ให้ปลำฉันหนึ่งตัว ฉันมีปลำกินแคห่นึ่งวัน 

สอนให้ฉันหำปลำ ฉนัมีปลำกินตลอดไป ” 
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คู่มือนักศึกษาหลักสูตร ปวส. รอบบ่าย ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๔ 

เสริมสรา้งให้นักศกึษาสามาน าความรูไ้ปใช้ในการท างานรวมถึงทักษะทางดา้นชีวิต การเอาตัว

รอดใน สังคม และการแก้ไขปัญหาในด้านต่างๆ  

 

 
 
 

 

คิดเป็น : คือผู้มีปัญญา สามารถคิดพิจารณาเรื่องต่างๆ ที่เกิดขึ้นได้อย่างมีเหตุผล เมื่อคิดเป็น

ผูเ้รียนจะ สามารถแยกแยะความดีความช่ัวถูกผิด 

เน้นปฏิบัติ : เน้นการเรียนรู้จากการปฏิบัติทั้งการเรียนวิชาสามัญและวิชาชีพ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง

ใน วิชาชีพเน้นการสร้างวินัยในการฝึก เพื่อให้ผู้เรยีนมีทักษะในวิชาชีพอย่างดเียี่ยม 

จัดกำรได้ : มุ่งเน้นให้ผู้ส าเร็จการศึกษา มีความรู้ความสามารถให้จัดการเรื่องต่างๆ ได้ทั้งด่าน

ปัญหา การเรียน ปัญหาส่วนตัว ปัญหาการท างาน ตลอดจนรู้จักการให้ความส าคัญ กับปัญหาหลัก - 

ปัญหารอง ก่อน - หลัง ได้อย่างเหมาะสม 

อัตลักษณ์ (Identity) 

“ คิดเป็น เน้นปฏิบัต ิจัดกำรได้ ” 

เอกลักษณ์ (Uniqueness) 

“ เป็นวิทยำลยัแหง่กำรเรียนรู้ ทักษะวิชำชีพและศิลปะในกำรใช้ชีวติ ” 
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คู่มือนักศึกษาหลักสูตร ปวส. รอบบ่าย ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๔ 

 
“ มุ่งการจัดการศึกษาตามมาตรฐานอาชีวศึกษา ๒๕๖๑ เพื่อผลิตก าลังคนอาชีวศึกษาให้

ตอบสนอง ความต้องการของตลาดแรงงานทั้งในและต่างประเทศ เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ทักษะวิชาชีพ

และศลิปะ การใชชี้วติ ที่จ าเป็นในศตวรรษที่ ๒๑ ภายในปี ๒๕๖๓ ” 

 

 
๑. ส่งเสริมให้ผู้เรียน มีความรู้เกี่ยวกับข้อเท็จจริงตามหลักการ ทฤษฏี และแนวปฏิบัติต่างๆ ที่

เกี่ยวข้องกับสาขาวิชาที่เรยีนเป็นไปตามมาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศกึษา 

๒. ส่งเสริมให้ผู้เรยีนมีทักษะที่จ าเป็นในศตวรรษที่ ๒๑ 

๓. ส่งเสริมให้ผู้เรยีนสามารถด ารงชีวติอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข 

๔. ส่งเสริมการพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะที่สอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียน ชุมชน 

สถาน ประกอบการตลาดแรงงาน 

๕. ส่งเสริมครู และบุคลากรทางการศึกษา เพื่อเป็นผู้พร้อมทั้งด้านคุณธรรม จริยธรรมและความ 

เข้มแข็งทางด้านวิชาการและวิชาชีพ อย่างเป็นระบบต่อเนื่อง 

๖. สนับสนุนงบประมาณ ด้านจัดการบุคลากร สภาพแวดล้อม ภูมิทัศน์อาคารสถานที่ ห้องเรียน 

ห้องปฏิบัติการ โรงฝึกงาน ศูนย์วิทยบริการสื่อ แหล่งเรียนรู้ เทคโนโลยีสารสนเทศ ครุภัณฑ์ อย่างเต็ม

ศักยภาพ และมีประสิทธิภาพ 

๗. ส่งเสริม การบริหารจัดการสถานศกึษา ตามนโยบายส าคัญของหนว่ยงานตน้สังกัด 

๘. ส่งเสริมการท าความร่วมมือกับบุคคล ชุมชน องค์การต่างๆ ทั้งในและต่างประเทศในการจัด 

การศกึษา เพื่อเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ 

๙. ส่งเสริมสนับสนุนให้มีการจัดท าวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ งานวิจัย ที่สามารถ

น าไปใช้ ประโยชน์และเผยแพร่สู่สาธารณะชน 

๑๐. เพื่อส่งเสริมให้ผูเ้รียนมีคุณลักษณะที่สอดคล้องกับอัตลักษณ์สาขาวิชาชีพ ตามความต้องการ

ของ สถานประกอบการ

วิสัยทัศน์ (Vision) 

พันธกิจ (Mission) 
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คู่มือนักศึกษาหลักสูตร ปวส. รอบบ่าย ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๔ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

สัญลักษณ์ (Symbol) 

เป็นอักษร P ในลักษณะลูกศรไขว้ มีปลายชีไ้ปทิศพายัพ ล้อมรอบลูกโลกอยู่ข้างใน 

ด้านล่างมีค าขวัญของวิทยาลัยฯ “คิดเป็น เนน้ปฏิบัติ จัดการได้ 

 

ควำมหมำยของสัญลักษณ์ 

อักษร P แทนชื่อวิทยาลัยฯ  ในภาษาอังกฤษ คือ Payap Technological and Business college ปลาย

ลูกศรช้ีเลยขอบด้านซ้าย หมายถึง การมจีตินาการที่กว้างไกล ไม่ติดอยู่ในกรอบ ลูกโลกภายในซึ่งมีสัดส่วน

ที่เท่ากันทั้งซ้ายและขวา หมายถึง การน าวิทยาการของโลกตะวันตก มาผสมผสานกับภูมปิัญญาตะวันออก

ได้ อย่างเหมาะสม 
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คู่มือนักศึกษาหลักสูตร ปวส. รอบบ่าย ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๔ 

 

อัตลักษณ์ประจ ำสำขำวิชำกำรบัญชี 

“เชี่ยวชาญการบัญชี มีมาตรฐานการท างาน ซื่อสัตย์ บริการ ก้าวสูม่าตรฐานสากล” 

 

อัตลักษณ์ประจeสำขำวิชำกำรตลำด 

“เทคโนโลยีทางการตลาดที่เป็นเลิศ ก่อเกิดนวัตกรรม  

ผูน้ าทางดา้นความคดิสร้างสรรค ์สู่การเป็นผูป้ระกอบการใหม่” 

 

อัตลักษณ์ประจ ำสำขำวิชำคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 

“นวัตกรรมทันสมัย ก้าวไกลด้วยเทคโนโลยี มีมิตทิางสังคม” 

 

อัตลักษณ์ประจ าสาขาวิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรม 

“บุคลิกงามตา ภาษาดี มีความรอบรู้ สู้งานบริการ” 

 

อัตลักษณ์ประจ ำสำขำวิชำช่ำงยนต์  

“ท างานปลอดภัย มีใจบริการ ก้าวทันเทคโนโลยี”  

 

อัตลักษณ์ประจ ำสำขำวิชำช่ำงอิเล็กทรอนิกส์ 

“ปลอดภัยเป็นสิ่งน า ท างานดีมคีุณภาพ สร้างนวัตกรรมทันสมัย” 

 

อัตลักษณ์ประจ ำสำขำวิชำช่ำงไฟฟ้ำ 

“บุคลิกดี มทีักษะเป็นเลิศ ก่อเกิดนวัตกรรมใหม่” 

อัตลักษณ์สำขำวิชำ 
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คู่มือนักศึกษาหลักสูตร ปวส. รอบบ่าย ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๔  

สถำนทีแ่ละบรรยำกำศ 
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คู่มือนักศึกษาหลักสูตร ปวส. รอบบ่าย ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๔ 
 

กิจกรรมต่ำงๆ ในวิทยำลัย 
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คู่มือนักศึกษาหลักสูตร ปวส. รอบบ่าย ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๔ 
 

รำงวัลเกียรตยิศ 
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คู่มือนักศึกษาหลักสูตร ปวส. รอบบ่าย ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๔ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

ที่ต้ังและเส้นทำงเดนิทำง 

วิทยาลัยเทคโนโลยีพายัพและบริหารธุรกิจเชยีงใหม่ 

ถนนแม่โจก้ิโลเมตรที่ ๔ เลขที่ ๒๖๒ ถนนเชยีงใหม่-พร้าว ต าบลหนองจอ๊ม อ าเภอสันทราย 

จังหวัดเชยีงใหม ่ประเทศไทย ๕๗๒๑๐ 

QR Code FACEBOOK : วิทยาลัยเทคโนโลยีพายัพและบริหารธุรกิจเชยีงใหม่ 
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คู่มือนักศึกษาหลักสูตร ปวส. รอบบ่าย ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๔ 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ส่วนที่ ๒ 

ระเบียบต่างๆ 
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คู่มือนักศึกษาหลักสูตร ปวส. รอบบ่าย ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๔ 

 
๑. นักศึกษาทุกคนต้องเข้าร่วมกิจกรรมไม่ต่ ากว่าร้อยละ ๖๐ ของกิจกรรมที่จัดขึ้นในแตล่ะครั้ง 

๒. นักศึกษาไม่ผา่นกิจกรรม ไมจ่บหลักสูตร 

๓. ประเภทของกิจกรรม นักศึกษาเข้าร่วมดังนี้ 

๓.๑ กิจกรรมปฐมนเิทศ 

๓.๒ กิจกรรมไหว้ครู 

๓.๓ กิจกรรมด้านชาติ ศาสนา พระมหากษัตรยิ์ 

๓.๔ กิจกรรมจติอาสา 

๓.๕ กิจกรรมวันปัจฉิมนเิทศ 

๓.๖ กิจกรรม SMSQ 

๓.๗ กิจกรรมอื่นๆ (ตามที่วิทยาลัยฯ ก าหนด) 

๔. ฝา่ยวิชาการ จะก าหนดวัน เวลา การท ากิจกรรม พร้อมทั้งแจ้งนักศึกษารับทราบก่อนล่วงหน้า 

๕. อาจารย์ที่ปรึกษาบันทึกการเข้าร่วมกิจกรรมของนักศกึษาในกลุ่มตนเอง ลงในแผนการเรียนนักศึกษา 

เป็นรายบุคคล 

๖. นักศึกษาทุกคนต้องเข้าร่วมกิจกรรม (๓.๑) ๓.๒) (๓.5) และ (๓.6) และผ่านตามเกณฑท์ี่ก าหนด จงึถือ

ว่าผ่านกิจกรรมตลอดหลักสูตร 

๗. กรณี นักศกึษาเข้าร่วมกิจกรรมนอ้ยกว่าร้อยละ ๖๐ ของกิจกรรมที่จัดแตล่ะครั้ง ให้อาจารย์ที่ปรึกษา

ติด มส. พร้อมแจง้ให้นักศกึษาลงทะเบียนแก้ มส. เป็นกรณีพเิศษ ก่อนจบหลักสูตร 

ระเบยีบว่ำด้วยกิจกรรมเสริมหลักสูตร ปวส. รอบบำ่ย 
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คู่มือนักศึกษาหลักสูตร ปวส. รอบบ่าย ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๔ 

 

๑. กำรสแกนบัตรเข้ำเรียน นักศึกษาจะต้องสแกนบัตร ก่อนเข้าเรียนในเวลา 08.10 น. 

๒. กำรลำ 

๒.๑ ลากิจ  

- ลากิจ ได้ ๑ วัน : ๑ รายวิชาของ Block เรียน พร้อมยื่นใบลาก่อนวันเรียน 

- หากติดภาระงาน มีความจ าเป็นต้องลามากกว่า ๑ ครั้ง ขอค าปรึกษาอาจารย์ที่ปรึกษา และท า

บันทึกเสนอ พร้อมหลักฐาน (เหตุผลของการลา) ส่งฝ่ายอ านวยการสอนรอบบ่าย  ก่อนเพื่อ

พิจารณา 

- กรณี ลากิจฉุกเฉิน ให้โทรแจ้งอาจารย์ที่ปรึกษา และอาจารย์ผู้สอนก่อนทุกครั้ง แล้วให้ยื่นใบลา

กิจ ณ วันที่เข้าเรียนถัดไป 

๒.๒ ลาป่วย 

- ลาป่วยกะทันหัน โทรแจ้งอาจารย์ที่ปรึกษา เมื่อมาเรียนให้ยื่นใบลาในวันแรกที่มาเรียนพร้อม

ใบรับรองแพทย์ (ถ้ามี) 

- ลาป่วยต่อเนื่อง ติดต่อกัน ๒ ครั้งขึ้นไป แจ้งอาจารย์ที่ปรึกษามีใบรับรองแพทย์ยืนยันว่า 

ป่วยจรงิ พร้อมแนบใบลาในวันแรกที่เข้าเรียน 

๒.๓ ใบลากิจ หรอืใบลาป่วย ต้องยื่นใบลาพรอ้มมลีายมอืชื่อฝ่ายวิชาการ อาจารย์ที่ปรึกษาทุกครั้ง จงึ

จะถือว่าสมบูรณ์ 

๒.๔ การลาป่วย หรือการลากิจบ่อยครั้ง จากการติดตามของอาจารย์ที่ปรึกษา พบว่าไม่มีหตุผลอัน

สมควรฝา่ยอ านวยการสอนรอบบ่าย แจ้งอาจารย์ประจ าวิชานั้นๆ ปรับผลการเรียนเป็น ขร. 

หมายเหตุ สามารถโหลดใบลา ได้ที่ช่องทางไดรฟ์วิชาการ -> ชื่อโฟลเดอร์ : เอกสำรใบลำต่ำงๆ 

และให้ปริน้ออกมากรอกข้อมูล พร้อมน าเสนอเซ็น ณ หอ้งรับรอง ในวันท าการ (วันอาทิตย์) 

๓. กำรสำย 

๓.๑ หากนักศึกษาเข้าเรียนในรายวิซาเกินเวลาที่ก าหนด ๑๐ นาที นับเป็นสาย ๑ ครั้ง อาจารย์ผู้สอน

จะตัดคะแนนความประพฤติ ครั้งละ ๓ คะแนน (ดูตามความเหมาะสมและเหตุผล)

ระเบยีบว่ำด้วยกำรสแกนบัตรเข้ำเรียน กำรลำ กำรสำย 

กำรขำดนักศกึษำ ปวส. รอบบำ่ย 
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คู่มือนักศึกษาหลักสูตร ปวส. รอบบ่าย ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๔ 

๓.๒ หากเข้าเรียนสาย ๓ ครั้ง นับเป็นขาดเรียน ๑ ครั้ง คะแนนความประพฤติถูกตัดเท่ากับข้อ 3.๑ 

๓.๓ นักศึกษาเข้าเรียนสายในรายวิชาใดเกิน ๓ ครั้ง มอบหมายให้อาจารย์ประจ าวิชาเรียกตักเตือน 

พร้อมบันทึกเป็นลายลักษณ์อักษร 

๓.๔  หากนักศึกษา มีความจ าเป็นเหตุสุดวิสัย ให้ติดต่ออาจารย์ที่ปรึกษา พร้อมบันทึกเสนอฝ่าย

อ านวยการสอนรอบบ่าย พิจารณาเพื่อด าเนนิการตอ่ไป 

หมายเหตุ  

๑. แบบฟอร์มใบลา ติดตอ่รับได้ด้วยตนเองเท่านั้น ที่อาจารย์สิริยา  แก้วพาค า หรอือาจารย์จุฑา

ทิพย์  วงค์ขัน ณ หอ้งรับรอง  

๒. การลา การสาย และการขาดเรียน นักศึกษา อาจารย์ผู้สอนพิจารณาได้ตามความเหมาะสม 

ตามกรณีนักศึกษา 

๔. กำรขำด 

๔.๑ ขาดเรียน ได้ไม่เกินรอ้ยละ ๘๐ ของเวลาเรียนทั้งหมดในรายวิชานั้นๆ 

๔.๒ หากเวลาเรียนไม่ถึงร้อยละ ๘๐ ไม่มีสิทธิ์เข้าสอบปลายภาค เว้นมีเหตุสุดวิสัย และได้รับการ

พิจารณาจากฝ่ายบริหาร ตามบันทึกเสนอพิจารณา 

๔.๓ กรณีนักศึกษา ติด ขร. (เวลาเรียนไม่ถึงร้อยละ ๘๐ ของเวลาเรียนในรายวิชานั้นๆ) ให้ลงทะเบียน

เรียนซ้ า ในภาคเรียนถัดไป ตดิต่ออาจารย์ที่ปรึกษาและฝา่ยอ านวยการรอบบ่าย
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คู่มือนักศึกษาหลักสูตร ปวส. รอบบ่าย ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๔ 

 

๑. เคร่ืองแบบนักศกึษำชำย (ชุดอัตลักษณ์) 

๑.๑ เสื้อ เป็นเสื้อเชิ้ตสีขาว คอตั้ง ไม่มีลวดลาย แขนสั้นหรือแขนยาว (ห้ามพับแขนเสื้อ) สวมทับ 

ชายเสือ้ไว้ในกางเกงใหเ้ห็นเข็มขัด 

๑.๒ กางเกง แบบสากล ทรงสุภาพ ไม่รัดรูป สีด าหรอืกรมท่า หา้ม ใส่กางเกงยีนหรอืผา้สีอื่น 

๑.๓ เนคไท สีเลือดหมู ขนาดมาตรฐานสากล ติดเข็มกลัดเนคไทโลหะดุนตราวิทยาลัยเทคโนโลยี

พายัพและบริหารธุรกิจ (มีจ าหนา่ยที่สหกรณ์ของวิทยาลัยฯ) 

๑.๔ เข็ดขัด ใช้เข็มขัดหนังสีด า มีปลอกสีเดียวกับเข็มขัดส าหรับสอดปลาย หัวเข็มขัดโลหะตรา 

วิทยาลัยเทคโนโลยีพายัพและบริหารธุรกิจ (มีจ าหนา่ยที่สหกรณ์ของวิทยาลัยฯ) 

๑.๕ รองเท้าและถุงเท้า ใช้รองเท้าหุม้ส้นหนัง หรอืรองเท้าผ้าใบสีด า ไม่มลีวดลาย และถุงเท้าสีด าไม่

มีลวดลาย 

๒. เคร่ืองแบบนักศกึษำหญิง (ชุดอัตลักษณ์) 

๒.๑ เสื้อ เน้นเสื้อเชิ้ตสีขาว ไม่มีลวดลาย ทรงสุภาพ ผ่าหน้าตลอดตัวเสื้อ ไม่รัดรูป ไม่บางจนเกินไป 

ไม่มีกระเป๋า ติดกระดุมตามแบบของวิทยาลัยเทคโนโลยีพายัพและบริหารธุรกิจ มีตุ้งติ้งของ

วิทยาลัยฯ สอดชายเสือ้ไว้ในกระโปรงใหเ้ห็นเข็ดขัด ติดเข็มขัดโลหะดุนของวิทยาลัยฯ ต้องใส่เสือ้

ซับในสีขาว หา้มปล่อยชายเสือ้ออกนอกกระโปง 

๒.๒  กระโปรง สีด า ไม่มลีวดลาย ทรงตรง หรอืทรงเอ หรอืจบีรอบตัว ไม่รัดรูป ไม่สั้นจนเกินไป 

๒.๓  เนคไท (ตามแบบของวิทยาลัยฯ มีจ าหนา่ยที่สหกรณ์ของวิทยาลัยฯ) 

๒.๔  เข็ดขัด ใช้เข็มขัดหนังสีด า พร้อมหัวเข็มขัดโลหะตราวิทยาลัยฯ (มีจ าหน่ายที่สหกรณ์ของ

วิทยาลัยฯ) 

๒.๕ รองเท้า ใช้เป็นรองเท้าคัทชูสีด า หรอืรองเท้าผ้าใบสีสุภาพ 

๓. เคร่ืองแบบกำรแต่งกำยในเวลำเรยีน 

๓.๑. นักศึกษาหญิง 

-  ชุดสุภาพ กางเกงสีด า หรอืกระโปรง (สีด าหรอืสีกรม) เรียบร้อยเหมาะสม หรอืชุดนักศึกษา 

-  รองเท้า คัทชู, ผา้ใบ,รัดส้น ไม่มลีวดลาย

ระเบยีบว่ำด้วยกำรแต่งกำยของนักศกึษำ ปวส. รอบบ่ำย 
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คู่มือนักศึกษาหลักสูตร ปวส. รอบบ่าย ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๔ 

๓.๒. นักศึกษาชาย 

-  ชุดสุภาพเรียบร้อยเหมาะสม หรือชุดนักศึกษา (บริหาร), เสื้อช่าง (Shop), กางเกงยีนสุภาพ

หรอืกางเกงสแล็ค (สีด าหรอืสีกรม) 

-  รองเท้า หนังหุม้ส้น หรอืรองเท้าผ้าใบสุภาพ ไม่มลีวดลาย 

๔. ข้อห้ำมในกำรแต่งกำยของนักศกึษำ ปวส. (เรยีนวันอำทติย์) 

๑. ห้าม นักศึกษาชายไว้จอน หนวด และเครา 

๒. ห้าม ใส่หมวก แว่นตาในช้ันเรยีน (ยกเว้นแว่นสายตา) 

๓. ห้าม ใส่กางเกงฟิต เดฟ กางเกงยีนสีที่มลีวดลายหรือฉีกขาด 

๔. ห้าม ใส่กระโปรง เสื้อฟิต และกระโปรงสัน้จนเกินไป 

๕. ห้าม ใส่เสือ้สถาบันอื่นทับชุดนักศึกษา (ยกเว้นเสือ้กันหนาว) 

๖. ห้าม เจาะลิน้ เจาะจมูก 

๗. นักศึกษาชาย หา้มใส่ตา่งหู 

๘. หา้ม สักตามรา่งกายที่เห็นเด่นชัด 

๙. หา้ม ปักเครื่องหมายหรือสัญลักษณ์อื่นใด นอกเหนือจากที่วทิยาลัยก าหนดไว้ 

๑๐. ห้าม ถอดเสื้อหรอืปล่อยชายเสือ้ ในห้องเรียนหรอืบริเวณวิทยาลัย 

๑๑. ห้าม ใส่เสือ้ยืดอื่นๆ เว้นแตท่ี่วทิยาลัยก าหนด 

๑๒. ห้าม ย้อมสีผมสีฉุดฉาด หรอืสีแฟช่ันนิยม 

5. กำรแต่งกำยในวันสอบ 

- นักศึกษาบริหารธุรกิจ ชาย-หญิง ชุดออัตลักษณ์ (ตามข้อ 1, 2) 

- นักศึกษาช่างอุตสาหกรรม ชาย-หญิง เสื้อช่าง (Shop)  
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คู่มือนักศึกษาหลักสูตร ปวส. รอบบ่าย ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๔ 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ส่วนที่ ๓ 

งานหลักสูตรการเรียน 
การสอน 
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คู่มือนักศึกษาหลักสูตร ปวส. รอบบ่าย ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๔ 

 
1.  แผนการเรียนสาขาวิชาเทคนิคเครื่องกล 

2.  แผนการเรียนสาขาวิชาไฟฟ้า 

3.  แผนการเรียนสาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์ 

4.  แผนการเรียนสาขาวิชาการบัญชี 

5.  แผนการเรียนสาขาวิชาการตลาด 

6.  แผนการเรียนสาขาวิชาเทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล 

7.  แผนการเรียนสาขาวิชาการจัดการธุรกิจค้าปลีก 

8.  แผนการเรียนสาขาวิชาการโรงแรม 

9.  แผนการเรียนสาขาวิชาการท่องเที่ยว 

10. แผนการเรียนสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 

งำนวิชำกำร 
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หลกัสูตรประกาศนียบตัรวิชาชีพชนัสูง พทุธศกัราช 2563 ประเภทวิชาอุตสาหกรรม สาขาวิชาเทคนิคเครืองกล 

โครงสร้าง 

หลกัสูตรประกาศนียบัตรวชิาชีพชันสูง พุทธศักราช 2563 

ประเภทวชิาอุตสาหกรรม 

สาขาวชิาเทคนิคเครืองกล 
 

 ผูส้าํเร็จการศึกษาตามหลกัสูตรประกาศนียบตัรวิชาชีพชนัสูง  พุทธศกัราช  2563   ประเภทวิชา อุตสาหกรรม  

สาขาวิชาเทคนิคเครืองกล  จะตอ้งศึกษารายวิชาจากหมวดวิชาต่าง  ๆ รวมไม่นอ้ยกว่า  83  หน่วยกิต และเขา้ร่วม

กิจกรรมเสริมหลกัสูตร   ดงัโครงสร้างต่อไปนี 
 

1.  หมวดวชิาสมรรถนะแกนกลาง   ไม่น้อยกว่า 21 หน่วยกติ 

 1.1 กลุ่มวิชาภาษาไทย (ไม่นอ้ยกว่า  3  หน่วยกิต) 

 1.2 กลุ่มวิชาภาษาต่างประเทศ (ไม่นอ้ยกว่า  6  หน่วยกิต) 

 1.3 กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ (ไม่นอ้ยกว่า  3  หน่วยกิต) 

 1.4 กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ (ไม่นอ้ยกว่า  3  หน่วยกิต) 

 1.5 กลุ่มวิชาสงัคมศาสตร์ (ไม่นอ้ยกว่า  3  หน่วยกิต) 

 1.6 กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ (ไม่นอ้ยกว่า  3  หน่วยกิต) 
 

2. หมวดวชิาสมรรถนะวชิาชีพ  ไม่น้อยกว่า 56 หน่วยกติ 

 2.1 กลุ่มสมรรถนะวิชาชีพพืนฐาน (15  หน่วยกิต) 

 2.2 กลุ่มสมรรถนะวิชาชีพเฉพาะ ( 21  หน่วยกิต) 

 2.3 กลุ่มสมรรถนะวิชาชีพเลือก (ไม่นอ้ยกว่า  12  หน่วยกิต) 

 2.4 ฝึกประสบการณ์สมรรถนะวิชาชีพ (4  หน่วยกิต) 

 2.5 โครงงานพฒันาสมรรถนะวิชาชีพ (4  หน่วยกิต) 
 

3. หมวดวชิาเลือกเสรี   ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกติ 
 

4. กจิกรรมเสริมหลกัสูตร  (2 ชวัโมงต่อสปัดาห์) 
 

 รวม ไม่น้อยกว่า 83 หน่วยกติ 

 

โครงสร้างนีสาํหรับผูส้าํเร็จการศึกษาระดบัประกาศนียบตัรวิชาชีพ  (ปวช.) ในประเภทวิชาอุตสาหกรรม  

สาขาวิชาช่างยนตห์รือเทียบเท่า  
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หลกัสูตรประกาศนียบตัรวิชาชีพชนัสูง พทุธศกัราช 2563 ประเภทวิชาอุตสาหกรรม สาขาวิชาเทคนิคเครืองกล 

สาํหรับผูส้าํเร็จการศึกษาหลกัสูตรประกาศนียบตัรวิชาชีพ (ปวช.) ประเภทวิชาหรือสาขาวิชาอืน 

หรือมธัยมศึกษาตอนปลาย (ม. 6) หรือเทียบเท่า ทีไม่มีพืนฐานวิชาชีพ จะต้องเรียนรายวิชาปรับพืนฐานวิชาชีพ 

ต่อไปนี 
 

รหัสวชิา ชือวชิา ท-ป-น 

30100-0001 งานเทคนิคเบืองตน้  0-6-2 

30100-0002 เขียนแบบเทคนิค 1-3-2 

30100-0003 งานไฟฟ้าและอิเลก็ทรอนิกส์ 1-3-2 

30100-0007 งานเชือมและโลหะแผน่ 1-3-2 

30101-0001 งานวดัละเอียดช่างยนต ์ 1-2-2 

30101-0002 งานเครืองยนตแ์ก๊สโซลีนและดีเซลเบืองตน้ 2-3-3 

30101-0003 งานเครืองล่างและส่งกาํลงัรถยนตเ์บืองตน้ 2-3-3 

30101-0004 งานไฟฟ้ารถยนตเ์บืองตน้ 2-3-3 

 

1. หมวดวชิาสมรรถนะแกนกลาง  ไม่น้อยกว่า 21   หน่วยกิต 
 

ให้เลือกเรียนรายวิชาจากทุกกลุ่มวิชา  ตามเงือนไขและจาํนวนหน่วยกิตทีกลุ่มวิชากาํหนด  

รวมไม่นอ้ยกว่า  21  หน่วยกิต    
 

1.1 กลุ่มวชิาภาษาไทย  (ไม่นอ้ยกว่า  3  หน่วยกิต) 
 

รหัสวชิา ชือวชิา ท-ป-น 

30000-1101 ทกัษะภาษาไทยเชิงวิชาชีพ 3-0-3 

30000-1102 การเขียนและการพูดเชิงวิชาชีพ 3-0-3 

30000-1103 การฟังและการพูดเพือพฒันาบุคลิกภาพ 3-0-3 

30000-1104 ทกัษะภาษาไทยเชิงสร้างสรรค ์ 3-0-3 

30000*1101 ถึง 30000*1199  รายวิชาในกลุ่มวิชาภาษาไทยทีสถานศึกษาอาชีวศึกษา *-*-* 

  หรือสถาบนัพฒันาเพิมเติม 
 

1.2 กลุ่มวชิาภาษาต่างประเทศ  (ไม่นอ้ยกว่า    หน่วยกิต)  
 

 ใหเ้รียนรายวิชา 30000-1201 จาํนวน  หน่วยกิต แลว้เลือกเรียนรายวิชาภาษาองักฤษอืนทีสอดคลอ้ง

กบัสาขาวิชาทีเรียนจนครบหน่วยกิตทีกาํหนด 
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หลกัสูตรประกาศนียบตัรวิชาชีพชนัสูง พทุธศกัราช 2563 ประเภทวิชาอุตสาหกรรม สาขาวิชาเทคนิคเครืองกล 

1) กลุ่มภาษาองักฤษ 
 

รหัสวชิา ชือวชิา ท-ป-น 

30000-1201 ภาษาองักฤษเพือการสือสาร 2-2-3 

30000-1202 ภาษาองักฤษสาํหรับการปฏิบติังาน 1-2-2 

30000-1203 การสนทนาภาษาองักฤษในสถานประกอบการ 1-2-2 

30000-1204 ภาษาองักฤษโครงงาน 0-2-1 

30000-1205 การเรียนภาษาองักฤษผา่นสือดิจิทลั 0-2-1 

30000-1206 ภาษาองักฤษเทคโนโลยอุีตสาหกรรม 3-0-3 
 

2) กลุ่มภาษาต่างประเทศอืน 

สถานศึกษาอาชีวศึกษาหรือสถาบนัสามารถเลือกรายวิชาต่อไปนี  ไปจดัการเรียนการสอน

เพิมเติมในกลุ่มวิชาภาษาต่างประเทศ หรือในกลุ่มทกัษะวิชาชีพเลือก หรือหมวดวิชาเลือกเสรีได ้
 

รหัสวชิา ชือวชิา ท-ป-น 

30000-1218 ภาษาและวฒันธรรมจีน 2-0-2 

30000-1219 การสนทนาภาษาจีนเพือการทาํงาน 2-0-2 

30000-1220 ภาษาและวฒันธรรมญีปุ่น 2-0-2 

30000-1221 การสนทนาภาษาญีปุ่นเพือการทาํงาน 2-0-2 

30000-1222 ภาษาและวฒันธรรมเกาหลี 2-0-2 

30000-1223 การสนทนาภาษาเกาหลีเพือการทาํงาน 2-0-2 

30000-1224 ภาษาและวฒันธรรมเวียดนาม 2-0-2 

30000-1225 การสนทนาภาษาเวยีดนามเพือการทาํงาน 2-0-2 

30000-1226 ภาษาและวฒันธรรมอินโดนีเซีย 2-0-2 

30000-1227 การสนทนาภาษาอินโดนีเซียเพือการทาํงาน 2-0-2 

30000-1228 ภาษาและวฒันธรรมมาเลเซีย 2-0-2 

30000-1229 การสนทนาภาษามาเลเซียเพือการทาํงาน 2-0-2 

30000-1230 ภาษาและวฒันธรรมพม่า 2-0-2 

30000-1231 การสนทนาภาษาพม่าเพือการทาํงาน 2-0-2 

30000-1232 ภาษาและวฒันธรรมเขมร 2-0-2 

30000-1233 การสนทนาภาษาเขมรเพือการทาํงาน 2-0-2 

30000-1234 ภาษาและวฒันธรรมลาว 2-0-2 

30000-1235 การสนทนาภาษาลาวเพือการทาํงาน 2-0-2 

30000-1236 ภาษาและวฒันธรรมฟิลิปปินส์ 2-0-2 
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หลกัสูตรประกาศนียบตัรวิชาชีพชนัสูง พทุธศกัราช 2563 ประเภทวิชาอุตสาหกรรม สาขาวิชาเทคนิคเครืองกล 

รหัสวชิา ชือวชิา ท-ป-น 

30000-1237 การสนทนาภาษาฟิลิปิโนเพือการทาํงาน 2-0-2 

30000-1238 ภาษาและวฒันธรรมรัสเซีย 2-0-2 

30000-1239 การสนทนาภาษารัสเซียเพือการทาํงาน 2-0-2 

30000-1240 ภาษาและวฒันธรรมเยอรมนั 2-0-2 

30000-1241 การสนทนาภาษาเยอรมนัเพือการทาํงาน 2-0-2 

30000-1242 ภาษาและวฒันธรรมฝรังเศส 2-0-2 

30000-1243 การสนทนาภาษาฝรังเศสเพือการทาํงาน 2-0-2 

30000*1201 ถึง 30000*1299  รายวิชาในกลุ่มวิชาภาษาต่างประเทศทีสถานศึกษาอาชีวศึกษา *-*-* 

  หรือสถาบนัพฒันาเพิมเติม 
 

1.3 กลุ่มวชิาวทิยาศาสตร์  (ไม่นอ้ยกว่า  3  หน่วยกิต)  
 

รหัสวชิา ชือวชิา ท-ป-น 

30000-1301 การจดัการทรัพยากรธรรมชาติ พลงังานและสิงแวดลอ้ม 2-2-3 

30000-1302 การวจิยัเบืองตน้ 2-2-3 

30000-1303 วิทยาศาสตร์งานไฟฟ้า อิเลก็ทรอนิกส์และการสือสาร 2-2-3 

30000-1304 วิทยาศาสตร์งานเครืองกลและการผลิต 2-2-3 

 30000*1301 ถึง 30000*1399  รายวิชาในกลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ทีสถานศึกษาอาชีวศึกษา *-*-* 

  หรือสถาบนัพฒันาเพิมเติม 
 

1.4 กลุ่มวชิาคณิตศาสตร์  (ไม่นอ้ยกว่า  3  หน่วยกิต) 
 

รหัสวชิา ชือวชิา ท-ป-น 

30000-1401 คณิตศาสตร์และสถิติเพืองานอาชีพ 3-0-3 

30000-1402 คณิตศาสตร์เพือพฒันาทกัษะการคิด 3-0-3 

30000-1403 สถิติและการวางแผนการทดลอง 3-0-3 

30000-1404 แคลคูลสั 1 3-0-3 

30000-1405 แคลคูลสั  3-0-3 

30000-1406 แคลคูลสั  3-0-3 

30000-1407 คณิตศาสตร์อุตสาหกรรม 3-0-3 

30000*1401 ถึง 30000*1499  รายวิชาในกลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ทีสถานศึกษาอาชีวศึกษา *-*-* 

  หรือสถาบนัพฒันาเพิมเติม 
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1.5 กลุ่มวชิาสังคมศาสตร์   (ไม่นอ้ยกว่า  3  หน่วยกิต) 
 

รหัสวชิา ชือวชิา ท-ป-น 

30000-1501 ชีวิตกบัสงัคมไทย 3-0-3 

30000-1502 ศาสตร์พระราชา 3-0-3 

30000-1503 การเมืองการปกครองของไทย 3-0-3 

30000*1501 ถึง 30000*1599  รายวิชาในกลุ่มวิชาสงัคมศาสตร์ทีสถานศึกษาอาชีวศึกษา *-*-* 

  หรือสถาบนัพฒันาเพิมเติม 
 

1.6 กลุ่มวชิามนุษยศาสตร์   (ไม่นอ้ยกว่า  3  หน่วยกิต) 
 

รหัสวชิา ชือวชิา ท-ป-น 

30000-1601 การพฒันาสุขภาพ 2-0-2 

30000-1602 การคิดอยา่งเป็นระบบ 2-0-2 

30000-1603 สุขภาวะกายและจิต 2-0-2 

30000-1604 คุณภาพชีวิตเพือการทาํงาน 2-0-2 

30000-1605 มนุษยสมัพนัธใ์นการทาํงาน 2-0-2 

30000-1606 ปัจจยัทีเกียวขอ้งกบัมนุษย ์ 2-0-2 

30000-1607 จิตวิทยาสงัคมว่าดว้ยคนพิการ 2-0-2 

30000-1608 การออกกาํลงักายเพือสุขภาพ 0-2-1 

30000-1609 ลีลาศเพือพฒันาสุขภาพและบุคลิกภาพ 0-2-1 

30000-1610 นนัทนาการเพือพฒันาคุณภาพชีวิต 0-2-1 

30000*1601 ถึง 30000*1699 รายวิชาในกลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ทีสถานศึกษาอาชีวศึกษา     *-*-* 

           หรือสถาบนัพฒันาเพิมเติม 
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2.  หมวดวชิาสมรรถนะวชิาชีพ  ไม่น้อยกว่า   56  หน่วยกิต 
 

 2.1 กลุ่มสมรรถนะวิชาชีพพืนฐาน  ( 15 หน่วยกิต )  
  

 ใหเ้รียนรายวิชาต่อไปนี 

 กลุ่มการจดัการอาชีพ 

รหัสวชิา ชือวชิา ท-ป-น 

30001-1001 การบริหารงานคุณภาพในองคก์าร 1-2-2 

30001-1051 กฎหมายทวัไปเกียวกบังานอาชีพ 1-0-1 
 

 กลุ่มเทคโนโลยสีารสนเทศ 

รหัสวชิา ชือวชิา ท-ป-น 

30001-2001   เทคโนโลยสีารสนเทศเพือการจดัการอาชีพ 2-2-3 
 

 กลุ่มพืนฐานวชิาชีพ 

รหัสวชิา ชือวชิา ท-ป-น 

30100-0101 กลศาสตร์วิศวกรรม  3-0-3 

30100-0104  นิวแมติกส์และไฮดรอลิกส์  2-2-3 

30100-0105 ความแข็งแรงของวสัดุ 3-0-3 
 

2.2 กลุ่มสมรรถนะวิชาชีพเฉพาะ ( 21  หน่วยกิต)   
  

 ใหเ้รียนรายวิชาต่อไปนี 
 

รหัสวชิา ชือวชิา ท-ป-น 

30101-2001 กลศาสตร์ของไหลในงานเครืองกล 3-0-3 

30101-2002 เทอร์โมไดนามิกส์ 3-0-3 

30101-2003 เครืองยนตส์นัดาปภายใน 3-0-3 

30101-2004 งานเขียนแบบชินส่วนเครืองกลดว้ยคอมพิวเตอร์ 2-3-3 

30101-2005 งานส่งถ่ายกาํลงั 2-2-3 

30101-2006 งานเครืองสูบและเครืองอดัอากาศ 2-3-3 

30101-2007 งานทดลองเครืองกล 2-2-3 
 

 2.3 กลุ่มสมรรถนะวิชาชีพเลือก  (ไม่นอ้ยกวา่  12  หน่วยกิต) 
 

ใหเ้ลือกเรียนรายวิชาในสาขางานใดสาขางานหนึงใหค้รบตามทีกาํหนดในกรณีทีตอ้งการใหผู้เ้รียน

ไดส้าขางานนนัโดยรายวิชาควรสอดคลอ้งกบัสมรรถนะวิชาชีพสาขางานนนัๆ  
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2.3.1  สาขางานเทคนิคยานยนต์ 

รหัสวชิา ชือวชิา ท-ป-น 

30101-2101 งานระบบเครืองยนตค์วบคุมดว้ยอิเลก็ทรอนิกส์ 2-3-3 

30101-2102 งานไฟฟ้ายานยนต ์ 2-3-3 

30101-2103 งานเครืองล่างและส่งกาํลงัยานยนต ์ 2-3-3 

30101-2104 งานปรับอากาศยานยนต ์ 2-3-3 

30101-2105 งานเกียร์อตัโนมติั 2-3-3 

30101-2106 งานปรับแต่งเครืองยนต ์ 2-3-3 

30101-2107 งานเครืองมือกลยานยนต ์ 2-3-3 

30101-2108 งานทดสอบปัมและหวัฉีดเครืองยนตดี์เซล 2-3-3 

30101-2109 งานยานยนตใ์ชพ้ลงังานทางเลือก 2-3-3 

30101-2110 งานซ่อมเครืองยนตแ์ก๊สโซลีนและดีเซล 2-3-3 

30101-2111 กลศาสตร์ยานยนต ์ 3-0-3 

30101-2101 ถึง 30101-2199  รายวิชาชีพเลือกทีสถานศึกษาอาชีวศึกษาหรือสถาบนั *-*-* 

  พฒันาเพิมเติมตามความตอ้งการของสถานประกอบการ 

  หรือตามยทุธศาสตร์ของภูมิภาค 

รายวชิาทวภิาค ี

รหัสวชิา ชือวชิา ท-ป-น 

30101-5101 งานเทคนิคยานยนต ์1 *-*-* 

30101-5102 งานเทคนิคยานยนต ์2 *-*-* 

30101-5103 งานเทคนิคยานยนต ์3 *-*-* 

30101-5104 งานเทคนิคยานยนต ์4 *-*-* 

30101-51xx งานเทคนิคยานยนต ์… *-*-* 

 

2.3.2 สาขางานเทคนิคเครืองกลอุตสาหกรรม 
 

รหัสวชิา ชือวชิา ท-ป-น 

30101-2201 งานเครืองกลตน้กาํลงั 2-3-3 

30101-2202 งานเครืองทาํความเยน็และเครืองปรับอากาศอุตสาหกรรม 2-3-3 

30101-2203 งานระบบไอนาํอุตสาหกรรม 2-3-3 

30101-2204 งานเครืองจกัรกลอุตสาหกรรม 2-3-3 

30101-2205 งานส่งถ่ายความร้อนในงานอุตสาหกรรม 2-3-3 
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หลกัสูตรประกาศนียบตัรวิชาชีพชนัสูง พทุธศกัราช 2563 ประเภทวิชาอุตสาหกรรม สาขาวิชาเทคนิคเครืองกล 

รหัสวชิา ชือวชิา ท-ป-น 

30101-2206 วิศวกรรมโรงตน้กาํลงั 3-0-3 

30101-2207 การจดัการพลงังานในงานอุตสาหกรรม 3-0-3 

30101-2208 พลงังานทางเลือกในงานอุตสาหกรรม 3-0-3 

30101-2209 การทาํความเยน็อุตสาหกรรม 3-0-3 

30101-2210 การปรับอากาศอุตสาหกรรม 3-0-3 

30101*2201 ถึง 30101 *2299 รายวิชาชีพเลือกทีสถานศึกษาอาชีวศึกษาหรือสถาบนั *-*-* 

  พฒันาเพิมเติมตามความตอ้งการของสถานประกอบการหรือตาม 

  ยทุธศาสตร์ของภูมิภาค 

รายวชิาทวภิาค ี

รหัสวชิา ชือวชิา ท-ป-น 

30101-5201 งานเทคนิคเครืองกลอุตสาหกรรม 1 *-*-* 

30101-5202 งานเทคนิคเครืองกลอุตสาหกรรม 2 *-*-* 

30101-5203 งานเทคนิคเครืองกลอุตสาหกรรม 3 *-*-* 

30101-5204 งานเทคนิคเครืองกลอุตสาหกรรม 4 *-*-* 

30101-52xx งานเทคนิคเครืองกลอุตสาหกรรม ... *-*-* 
 

2.3.3 สาขางานเทคนิคซ่อมตวัถงัและสีรถยนต์ 
 

รหัสวชิา ชือวชิา ท-ป-น 

30101-2301 เทคโนโลยงีานซ่อมตวัถงัรถยนต ์ 2-3-3 

30101-2302 เทคโนโลยงีานซ่อมสีรถยนต ์ 2-3-3 

30101-2303 การบริหารศูนยบ์ริการซ่อมตวัถงัและสีรถยนต ์ 3-0-3 

30101-2304 เทคโนโลยงีานซ่อมตดัเปลียนชินตวัถงัรถยนต ์ 2-3-3 

30101-2305 เทคโนโลยงีานพ่นสีเมทลัลิคและสีมุก 2-3-3 

30101-2306 เทคโนโลยงีานซ่อมดึงดดัชินตวัถงัรถยนต ์ 2-3-3 

30101-2307 งานปรับแต่งและเทียบสีพ่นซ่อมรถยนต ์ 2-3-3 

30101-2308 ปัญหาพิเศษงานซ่อมตวัถงัและสีรถยนต ์ 2-3-3 

30101-2309 เทคโนโลยงีานซ่อมสีดว้ยวิธีพิเศษ 2-3-3 

30101-2310 เทคโนโลยงีานประดบัยนต ์ 2-3-3 

30101*2301 ถึง 30101 *2399 รายวิชาชีพเลือกทีสถานศึกษาอาชีวศึกษาหรือสถาบนั *-*-* 

  พฒันาเพิมเติมตามความตอ้งการของสถานประกอบการหรือตาม 

  ยทุธศาสตร์ของภูมิภาค 
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รายวชิาทวภิาค ี

รหัสวชิา ชือวชิา ท-ป-น 

30101-5301 งานเทคนิคซ่อมตวัถงัและสีรถยนต ์1 *-*-* 

30101-5302 งานเทคนิคซ่อมตวัถงัและสีรถยนต ์2 *-*-* 

30101-5303 งานเทคนิคซ่อมตวัถงัและสีรถยนต ์3 *-*-* 

30101-5304 งานเทคนิคซ่อมตวัถงัและสีรถยนต ์4 *-*-* 

30101-53xx งานเทคนิคซ่อมตวัถงัและสีรถยนต ์… *-*-* 
 

2.3.4 สาขางานเทคนิคเครืองกลอุตสาหกรรมผลติไฟฟ้า 
 

รหัสวชิา ชือวชิา ท-ป-น 

30101-2401 เทคโนโลยโีรงไฟฟ้า 2-0-2 

30101-2402 ระบบผลิตไฟฟ้า 1-2-2 

30101-2403  งานเดินเครืองโรงไฟฟ้าจาํลอง 2-3-3 

30101-2404  งานบาํรุงรักษาเครืองจกัรกลอุตสาหกรรมผลิตไฟฟ้า  2-3-3 

30101-2405  การจดัการและการวางแผนบาํรุงรักษาเทคโนโลยผีลิตไฟฟ้า  2-0-2 

30101-2406 งานระบบไอนาํอุตสาหกรรมผลิตไฟฟ้า 2-3-3 

30101-2407  งานส่งถ่ายความร้อนในอุตสาหกรรมผลิตไฟฟ้า 2-3-3 

30101*2401 ถึง 30101 *2499 รายวิชาชีพเลือกทีสถานศึกษาอาชีวศึกษาหรือสถาบนั *-*-* 

  พฒันาเพิมเติมตามความตอ้งการของสถานประกอบการหรือตาม 

  ยทุธศาสตร์ของภูมิภาค 
 

รายวชิาทวภิาค ี

รหัสวชิา ชือวชิา ท-ป-น 

30101-5401 งานเทคนิคเครืองกลอุตสาหกรรมผลิตไฟฟ้า 1 *-*-* 

30101-5402 งานเทคนิคเครืองกลอุตสาหกรรมผลิตไฟฟ้า 2 *-*-* 

30101-5403 งานเทคนิคเครืองกลอุตสาหกรรมผลิตไฟฟ้า 3 *-*-* 

30101-5404 งานเทคนิคเครืองกลอุตสาหกรรมผลิตไฟฟ้า 4 *-*-* 

30101-54xx งานเทคนิคเครืองกลอุตสาหกรรมผลิตไฟฟ้า … *-*-* 
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2.3.5  สาขางานเทคนิคเครืองจกัรกลหนัก 

รหัสวชิา ชือวชิา ท-ป-น 

30101-2501 พืนฐานเครืองจกัรกลหนกั  3-0-3 

30101-2502 งานเครืองยนตดี์เซลเครืองจกัรกลหนกั 2-3-3 

30101-2503 งานระบบส่งกาํลงัและเครืองล่างเครืองจกัรกลหนกั 2-3-3 

30101-2504 งานไฮดรอลิกส์เครืองจกัรกลหนกั 2-3-3 

30101-2505 งานระบบเบรกและบงัคบัเลียวเครืองจกัรกลหนกั 2-3-3 

30101-2506 งานไฟฟ้าและอิเลก็ทรอนิกส์เครืองจกัรกลหนกั 2-3-3 

30101-2507 เทคโนโลยเีครืองจกัรกลหนกัสมยัใหม่ 3-0-3 

30101-2508 การจดัการอะไหล่และบาํรุงรักษาเครืองจกัรกล 2-3-3 

30101*2501 ถึง 30101 *2599  รายวิชาชีพเลือกทีสถานศึกษาอาชีวศึกษาหรือสถาบนั *-*-* 

  พฒันาเพิมเติมตามความตอ้งการของสถานประกอบการหรือตาม 

  ยทุธศาสตร์ของภูมิภาค 
 

รายวชิาทวภิาค ี

รหัสวชิา ชือวชิา ท-ป-น 

30101-5501 งานเทคนิคเครืองจกัรกลหนกั 1 *-*-* 

30101-5502 งานเทคนิคเครืองจกัรกลหนกั 2 *-*-* 

30101-5503 งานเทคนิคเครืองจกัรกลหนกั 3 *-*-* 

30101-5504 งานเทคนิคเครืองจกัรกลหนกั 4 *-*-* 

30101-55xx งานเทคนิคเครืองจกัรกลหนกั … *-*-* 
 

2.3.6 สาขางานเทคนิคยานยนต์ไฟฟ้า 

รหัสวชิา ชือวชิา ท-ป-น 

 30101-2601 เทคโนโลยยีานยนตไ์ฟฟ้า 2-0-2  

 30101-2602 แบตเตอรีและระบบประจุไฟฟ้ายานยนตไ์ฟฟ้า  1-3-2 

 30101-2603 งานระบบขบัเคลือนและส่งกาํลงัยานยนตไ์ฟฟ้า 2-3-3 

 30101-2604 ระบบควบคุมยานยนตไ์ฟฟ้า  1-3-2 

 30101-2605 งานระบบไฟฟ้าและอิเลก็ทรอนิกส์ยานยนตไ์ฟฟ้า 2-3-3 

 30101-2606 งานระบบเครืองล่างยานยนตไ์ฟฟ้า 1-3-2 

 30101-2607 งานตรวจวิเคราะห์ยานยนตไ์ฟฟ้า 1-3-2 

 30101-2608 การบริหารจดัการธุรกิจบริการยานยนตไ์ฟฟ้า 1-3-2 
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รหัสวชิา ชือวชิา ท-ป-น 

 30101-2609 เทคโนโลยคีวามปลอดภยัยานยนตไ์ฟฟ้า 1-2-2 

30101*2601 ถึง 30101 *2699  รายวิชาชีพเลือกทีสถานศึกษาอาชีวศึกษาหรือสถาบนั *-*-* 

  พฒันาเพิมเติมตามความตอ้งการของสถานประกอบการหรือตาม 

  ยทุธศาสตร์ของภูมิภาค 

รายวชิาทวภิาค ี

รหัสวชิา ชือวชิา ท-ป-น 

30101-5601 งานเทคนิคยานยนตไ์ฟฟ้า 1 *-*-* 

30101-5602 งานเทคนิคยานยนตไ์ฟฟ้า 2 *-*-* 

30101-5603 งานเทคนิคยานยนตไ์ฟฟ้า 3 *-*-* 

30101-5604 งานเทคนิคยานยนตไ์ฟฟ้า 4 *-*-* 

30101-56xx งานเทคนิคยานยนตไ์ฟฟ้า … *-*-* 
 

2.3.7 สาขางานเทคนิคยานยนต์อจัฉริยะ 

รหัสวชิา ชือวชิา ท-ป-น 

30101-2701 งานระบบดิจิทลัในยานยนต ์  2-3-3 

30101-2702 งานเทคโนโลยเีซนเซอร์ยานยนต ์ 2-3-3 

30101-2703 งานโปรแกรมควบคุมยานยนต ์ 2-3-3 

30101-2704 งานระบบสือสารและเครือข่ายยานยนต ์ 2-3-3 

30101-2705 งานแมคคาทรอนิกส์ยานยนต ์ 2-3-3 

30101-2706 งานเทคโนโลยยีานยนตไ์ฟฟ้า 2-3-3 

30101-2707 งานเทคโนโลยยีานยนตไ์ฮบริด 2-3-3 

30101*2701 ถึง 30101 *2799  รายวิชาชีพเลือกทีสถานศึกษาอาชีวศึกษาหรือสถาบนั *-*-* 

  พฒันาเพิมเติมตามความตอ้งการของสถานประกอบการหรือตาม 

  ยทุธศาสตร์ของภูมิภาค 

รายวชิาทวภิาค ี

รหัสวชิา ชือวชิา ท-ป-น 

30101-5701 งานเทคนิคยานยนตอ์จัฉริยะ 1 *-*-* 

30101-5702 งานเทคนิคยานยนตอ์จัฉริยะ2 *-*-* 

30101-5703 งานเทคนิคยานยนตอ์จัฉริยะ 3 *-*-* 

30101-5704 งานเทคนิคยานยนตอ์จัฉริยะ 4 *-*-* 

30101-57xx งานเทคนิคยานยนตอ์จัฉริยะ … *-*-* 
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สาํหรับการจดัการศึกษาระบบทวิภาคี ไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิตนัน ให้สถานศึกษาและสถาน-

ประกอบการ รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานของรัฐทีร่วมจดัการศึกษาระบบทวิภาคี ร่วมกนัวิเคราะห์ลกัษณะ

งานของสถานประกอบการ รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานของรัฐ เพือกาํหนดรายละเอียดของแต่ละรายวิชา   

ทวิภาคี ไดแ้ก่ จุดประสงค์รายวิชา สมรรถนะรายวิชา คาํอธิบายรายวิชา เวลาทีใชฝึ้กและจาํนวนหน่วยกิต

เพือนาํไปจดัทาํแผนการฝึกอาชีพและแนวการวดัและประเมินผลรายวิชา ทงันี โดยให้ใชเ้วลาฝึกในสถาน-

ประกอบการไม่นอ้ยกว่า  ชวัโมง มีค่าเท่ากบั  หน่วยกิต 
 

 2.4  ฝึกประสบการณ์สมรรถนะวชิาชีพ   (   หน่วยกิต) 
 

ให้เลือกเรียนรายวิชา 30101-8001 จาํนวน 4 หน่วยกิต  หรือรายวิชา 30101-8002 และ 30101-8003 

รวม 4 หน่วยกิต 
 

รหัสวชิา ชือวชิา ท-ป-น 

30101-8001 ฝึกงาน *-*-4 

30101-8002 ฝึกงาน 1 *-*-2 

30101-8003 ฝึกงาน 2 *-*-2 
 

 2.5 โครงงานพฒันาสมรรถนะวชิาชีพ  (   หน่วยกิต) 
 

ให้เลือกเรียนรายวิชา 30101-8501 จาํนวน 4 หน่วยกิต  หรือรายวิชา 30101-8502 และ 30101-8503 

รวม 4 หน่วยกิต 
 

 

 

รหัสวชิา ชือวชิา ท-ป-น 

30101-8501 โครงงาน *-*-4 

30101-8502 โครงงาน 1 *-*-2 

30101-8503 โครงงาน 2 *-*-2 
 

3.  หมวดวชิาเลือกเสรี  ไม่น้อยกว่า 6  หน่วยกิต 
  

ให้เลือกเรียนตามความถนดัและความสนใจจากรายวิชาในหลกัสูตรประกาศนียบตัรวิชาชีพชนัสูง

พุทธศกัราช 2563  ทุกประเภทวิชาและสาขาวิชา 
 

ทังนี เพือเป็นการพฒันาทักษะการเรียนรู้และการสือสารภาษาต่างประเทศในศตวรรษ ที 21           

สถานศึกษาสามารถเลือกเรียนวิชาภาษาอังกฤษจากรายวิชาต่อไปนี หรือจากรายวิชาในหมวดวิชา            

สมรรถนะแกนกลาง กลุ่มวิชาภาษาต่างประเทศ กลุ่มภาษาองักฤษ 
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หลกัสูตรประกาศนียบตัรวิชาชีพชนัสูง พทุธศกัราช 2563 ประเภทวิชาอุตสาหกรรม สาขาวิชาเทคนิคเครืองกล 

รหัสวชิา ชือวชิา ท-ป-น 

30000-9201 ภาษาองักฤษเตรียมความพร้อมเพือการทาํงาน 1-2-2 

30000-9202 ภาษาองักฤษเพือการนาํเสนอ 1-2-2 

30000-9203 การอ่านภาษาองักฤษในงานอาชีพ 1-2-2 

30000-9204 การเขียนภาษาองักฤษเพืองานอาชีพ 1-2-2 

30000-9205 ภาษาองักฤษเพืองานบริการ 1-2-2 
 

4.  กิจกรรมเสริมหลกัสูตร  (2 ชัวโมงต่อสัปดาห์) 
 

รหัสวชิา ชือวชิา ท-ป-น 

30000-2001 กิจกรรมองคก์ารวิชาชีพ  0-2-0 

30000-2002 กิจกรรมองคก์ารวิชาชีพ  0-2-0 

30000-2003 กิจกรรมองคก์ารวิชาชีพ  0-2-0 

30000-2004 กิจกรรมองคก์ารวิชาชีพ  0-2-0 

30000-2005 กิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม 0-2-0 

30000*2001 ถึง 30000*20xx กิจกรรมนกัศึกษาวิชาทหาร / กิจกรรมทีสถานศึกษา 0-2-0 

 หรือสถานประกอบการจดั 
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���ก�	
���ก�������
�������������	� ������ก��� 2563 �� !�����"�
���ก��# ��$�����%&&'� 

8)����0�� 

���ก����	�
ก��������������������� ������ก��� 2563 
	�
� �����!�����ก��" 

��#�����$%%&� 
 

B	,�5� �=7ก���@ก1�
�#���ก�	
���ก�������
�������������	� ������ก��� 2563 �� !�����"�
���ก��# 
��$�����%&&'� 7
,"��@ก1��������7�ก�#�2����
9�� O ��#%#9�,"�ก�9� 83 ��9��ก�
 0� $,��9�#ก�7ก��#
 ���#���ก�	
�  2��8/����,��
9"%���� 
 

1. �"�(�����"��4
2กก��� $"90!�ก�9� 21 �9��ก�� 
1.1 ก��9#����!�1�%�� (%#9�,"�ก�9�  3  ��9��ก�
) 
1.2 ก��9#����!�1�
9���� �� (%#9�,"�ก�9�  6  ��9��ก�
) 
1.3 ก��9#������������
�. (%#9�,"�ก�9�  3  ��9��ก�
) 
1.4 ก��9#����/C�
���
�. (%#9�,"�ก�9�  3  ��9��ก�
) 
1.5 ก��9#�������/#���
�. (%#9�,"�ก�9�  3  ��9��ก�
) 
1.6 ก��9#����#��1����
�. (%#9�,"�ก�9�  3  ��9��ก�
) 
 

2. �"�(�����"��4
������� $"90!�ก�9� 56 �9��ก�� 
2.1 ก��9#�#��-���������)��:�� (15  ��9��ก�
) 
2.2 ก��9#�#��-�������� P�� (21  ��9��ก�
) 
2.3 ก��9#�#��-�������� �)"ก (%#9�,"�ก�9�  12  ��9��ก�
) 
2.4 GQก����ก��C.�#��-�������� (4  ��9��ก�
) 
2.5 8/�������6���#��-�������� (4  ��9��ก�
) 
 

3. �"�(������:!ก���� $"90!�ก�9� 6 �9��ก�� 
 

4. ก�'ก��"����"���ก����  (2 ��*�8#�
9"���2��.) 
 

 ��"$"90!�ก�9� 83 �9��ก�� 
 

8/����,������5�����B	,�5� �=7ก���@ก1��2����ก�������
��������  (���.) �� !�����"�
���ก��# 
��$������9��%&&'�ก5���� ��)" ���� �9�  
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���ก�	
���ก�������
�������������	� ������ก��� 2563 �� !�����"�
���ก��# ��$�����%&&'� 

�5�����B	,�5� �=7ก���@ก1����ก�	
���ก�������
�������� (���.) �� !�������)"��$�����")*� ��)"
#���#�@ก1�
"����� (#.6) ��)" ���� �9� ��*%#9#��)��:��������� 7
,"� ����������������)��:��������� 
9"%���� 
 

�������� �:3!���� �-	- 
30100-0002  $���0�� �/��/ 1-3-2 
30100-0011 ��� �/��/0� /�)*"�#)"ก��)��:�� 1-6-3 
30104-0001 ก�� $���0��0���#�C��/�%&&'� 1-3-2 
30104-0002  /�)*"�#)"��20���7�%&&'� 2-3-3 
30104-0003  /�)*"�ก�%&&'�0�ก��/��/�# 1-6-3 
30104-0004 ก��
�2
���%&&'�+�0��"ก"�/�� 1-6-3 
30104-0005  /�)*"��5�/��# �=�0�����"�ก�� 2-3-3 

 

1.  �"�(�����"��4
2กก��� $"90!�ก�9� 21  �9��ก�� 
 

+�, �)"ก �����������7�ก��กก��9#���� 
�# �)*"�%$0�75������9��ก�
��*ก��9#����ก5���2 ��#%#9�,"�ก�9�  
21  ��9��ก�
 
 

1.1 ก��9"���� �-�$��  (%#9�,"�ก�9�  3  ��9��ก�
) 
 

�������� �:3!���� �-	- 
30000-1101 ��ก1!�1�%�� ���������� 3-0-3 
30000-1102 ก�� $���0�ก���	2 ���������� 3-0-3 
30000-1103 ก��&3�0�ก���	2 �)*"��6����/��ก!�� 3-0-3 
30000-1104 ��ก1!�1�%�� �����,�����/. 3-0-3 
30000*1101 -@� 30000*1199 �������+�ก��9#����!�1�%����*�-���@ก1�"�����@ก1� *-*-* 
 ��)"�-������6�� ��*# 
�# 

 

1.2 ก��9"���� �-��9��	�
���  (%#9�,"�ก�9�  6  ��9��ก�
) 
 +�, ����������� 30000-1201 75���� 3 ��9��ก�
 0�,� �)"ก �����������!�1�"��กF1")*���*�"2/�,"� 
ก����$�������* ����7�/����9��ก�
��*ก5���2 
 

1) ก��9" �-�!��ก?- 

�������� �:3!���� �-	- 
30000-1201 !�1�"��กF1 �)*"ก���)*"��� 2-2-3 
30000-1202 !�1�"��กF1�5�����ก���<���
���� 1-2-2 
30000-1203 ก�������!�1�"��กF1+��-����ก"�ก�� 1-2-2 
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���ก�	
���ก�������
�������������	� ������ก��� 2563 �� !�����"�
���ก��# ��$�����%&&'� 

�������� �:3!���� �-	- 
30000-1204 !�1�"��กF18/����� 0-2-1 
30000-1205 ก�� ����!�1�"��กF1B9���)*"2�7���� 0-2-1 
30000-1206 !�1�"��กF1 �/8�8���"�
���ก��# 3-0-3 

 

2) ก��9" �-��9��	�
���!:3 
�-���@ก1�"�����@ก1���)"�-������#��- �)"ก�������
9"%���� %�7�2ก�� ����ก���"� ��*# 
�# 

+��#�2���� �)"ก ���%2, 
 

�������� �:3!���� �-	- 

30000-1218 !�1�0���6����#7�� 2-0-2 
30000-1219 ก�������!�1�7�� �)*"ก���5���� 2-0-2 
30000-1220 !�1�0���6����#4�*��H� 2-0-2 
30000-1221 ก�������!�1�4�*��H� �)*"ก���5���� 2-0-2 
30000-1222 !�1�0���6����# ก���� 2-0-2 
30000-1223 ก�������!�1� ก���� �)*"ก���5���� 2-0-2 
30000-1224 !�1�0���6����# ���2��# 2-0-2 
30000-1225 ก�������!�1� ���2��# �)*"ก���5���� 2-0-2 
30000-1226 !�1�0���6����#"��82�� >�� 2-0-2 
30000-1227 ก�������!�1�"��82�� >�� �)*"ก���5���� 2-0-2 
30000-1228 !�1�0���6����##� � >�� 2-0-2 
30000-1229 ก�������!�1�#� � >�� �)*"ก���5���� 2-0-2 
30000-1230 !�1�0���6����#�#9� 2-0-2 
30000-1231 ก�������!�1��#9� �)*"ก���5���� 2-0-2 
30000-1232 !�1�0���6����# $#� 2-0-2 
30000-1233 ก�������!�1� $#� �)*"ก���5���� 2-0-2 
30000-1234 !�1�0���6����#��� 2-0-2 
30000-1235 ก�������!�1���� �)*"ก���5���� 2-0-2 
30000-1236 !�1�0���6����#&T����T��. 2-0-2 
30000-1237 ก�������!�1�&T���T8� �)*"ก���5���� 2-0-2 
30000-1238 !�1�0���6����#��� >�� 2-0-2 
30000-1239 ก�������!�1���� >�� �)*"ก���5���� 2-0-2 
30000-1240 !�1�0���6����# �"�#�� 2-0-2 
30000-1241 ก�������!�1� �"�#�� �)*"ก���5���� 2-0-2 
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���ก�	
���ก�������
�������������	� ������ก��� 2563 �� !�����"�
���ก��# ��$�����%&&'� 

�������� �:3!���� �-	- 
30000-1242 !�1�0���6����#G��*� �� 2-0-2 
30000-1243 ก�������!�1�G��*� �� �)*"ก���5���� 2-0-2 
30000*1201 -@� 30000*1299 �������+�ก��9#����!�1�
9���� ����*�-���@ก1�"�����@ก1� *-*-* 
 ��)"�-������6�� ��*# 
�# 

 

1.3 ก��9"��������������*  (%#9�,"�ก�9�  3  ��9��ก�
) 
 

�������� �:3!���� �-	- 
30000-1301 ก��7�2ก��������ก����#��
� �������0���*�0�2�,"# 2-2-3 
30000-1302 ก����7�� �)�"�
,� 2-2-3 
30000-1303 ��������
�.���%&&'� "� �=ก��"��ก�.0�ก���)*"��� 2-2-3 
30000*1301 -@� 30000*1399 �������+�ก��9#������������
�.��*�-���@ก1�"�����@ก1� *-*-* 

 ��)"�-������6�� ��*# 
�# 
 

1.4 ก��9"����)1�������*  (%#9�,"�ก�9�  3  ��9��ก�
) 
 

�������� �:3!���� �-	- 
30000-1401 /C�
���
�.0��-�
� �)*"���"���� 3-0-3 
30000-1402 /C�
���
�. �)*"��6����ก1ก��/�2 3-0-3 
30000-1403 �-�
�0�ก�����0B�ก���2�"� 3-0-3 
30000-1404 0/�/	��� 1 3-0-3 
30000-1405 0/�/	��� 2 3-0-3 
30000-1406 0/�/	��� 3 3-0-3 
30000-1407 /C�
���
�."�
���ก��# 3-0-3 
30000*1401 -@� 30000*1499 �������+�ก��9#����/C�
���
�.��*�-���@ก1�"�����@ก1� *-*-* 
  ��)"�-������6�� ��*# 
�# 

 
 

1.5 ก��9"�������)"�����*  (%#9�,"�ก�9�  3  ��9��ก�
) 
 

�������� �:3!���� �-	- 
30000-1501 ����
ก�����/#%�� 3-0-3 
30000-1502 ���
�.������ 3-0-3 
30000-1503 ก�� #)"�ก���ก/�"�$"�%�� 3-0-3 
30000*1501 -@� 30000*1599 �������+�ก��9#�������/#���
�.��*�-���@ก1�"�����@ก1� *-*-* 
 ��)"�-������6�� ��*# 
�# 
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���ก�	
���ก�������
�������������	� ������ก��� 2563 �� !�����"�
���ก��# ��$�����%&&'� 

1.6 ก��9"����"�-������*  (%#9�,"�ก�9�  3  ��9��ก�
) 
 

�������� �:3!���� �-	- 
30000-1601 ก����6����$!�� 2-0-2 
30000-1602 ก��/�2"�9�� �?���� 2-0-2 
30000-1603 ��$!��ก��0�7�
 2-0-2 
30000-1604 /�C!������
 �)*"ก���5���� 2-0-2 
30000-1605 #��1���#����.+�ก���5���� 2-0-2 
30000-1606 �377����* ก�*��$,"�ก��#��1�. 2-0-2 
30000-1607 7�
��������/#�9�2,��/���ก�� 2-0-2 
30000-1608 ก��""กก5����ก�� �)*"��$!�� 0-2-1 
30000-1609 ����� �)*"��6����$!��0���/��ก!�� 0-2-1 
30000-1610 ������ก�� �)*"��6��/�C!������
 0-2-1 
30000*1601 -@� 30000*1699 �������+�ก��9#����#��1����
�.��*�-���@ก1�"�����@ก1� *-*-* 
 ��)"�-������6�� ��*# 
�# 

 

2.  �"�(�����"��4
������� $"90!�ก�9�  56  �9��ก�� 
 

 2.1 ก��9"�"��4
��������:�+�  (15 ��9��ก�
) 
 +�, �����������
9"%���� 

ก��9"ก��'�(ก��!���� 

�������� �:3!���� �-	- 
30001-1001 ก�����������/�C!��+�"�/.ก�� 1-2-2 
30001-1051 กE�#����*�%� ก�*��ก�����"���� 1-0-1 

ก��9"��)88���������� 

�������� �:3!���� �-	- 
30001-2001  �/8�8�������� �� �)*"ก��7�2ก��"���� 2-2-3 

ก��9"�:�+�������� 

�������� �:3!���� �-	- 
30104-1001  /�)*"�#)"��2%&&'� 2-3-3 
30104-1002 ��7�%&&'� 1 2-3-3 
30104-1003 ��7�%&&'� 2 2-3-3 
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���ก�	
���ก�������
�������������	� ������ก��� 2563 �� !�����"�
���ก��# ��$�����%&&'� 

2.2 ก��9"�"��4
��������@��
  (21 ��9��ก�
) 
 +�, �����������
9"%���� 

�������� �:3!���� �-	- 
30104-2001 ก��
�2
���%&&'� 1 2-3-3 
30104-2002 ก��""ก0�����%&&'� 2-3-3 
30104-2003  /�)*"�ก�%&&'� 1 2-3-3 
30104-2004 ก�� $���0��%&&'�2,��/"#��� 
"�. 2-3-3 
30104-2005 ก���9�0�79��%&&'� 3-0-3 
30104-2006 ���/��/�#+����"�
���ก��# 2-3-3 
30104-2007 ก�� $���8��0ก�#/"#��� 
"�.+����/��/�#%&&'� 2-3-3 

 

 2.3 ก��9"�"��4
���������:!ก  (%#9�,"�ก�9�  12  ��9��ก�
) 
+�, �)"ก ������������5�2����* 1 0� 2 ก9"� 0�,� �)"ก �����������+���$����+�,/��
�#��*ก5���2 

 

2.3.1  ��#���$%%&�ก��)��)�"���!�����ก��" 

�������� �:3!���� �-	- 
30104-2101 "� �=ก��"��ก�.ก5���� 2-3-3 
30104-2102  /�)*"�ก�%&&'� 2 2-3-3 
30104-2103 ��7�"� �=ก��"��ก�. 2-3-3 
30104-2104 %#8/�/"�8��� �"�. 2-3-3 
30104-2105 ก��$�� /�)*"�2,��%&&'� 2-3-3 
30104-2201 ก��
�2
���%&&'� 2 2-3-3 
30104-2205 ก���'"�ก�����%&&'�ก5���� 3-0-3 
30104-2206 ก��>9"#�5�������%&&'� 2-3-3 
30104-2208 �������"�ก��+����"�
���ก��# 2-3-3 
30104-2209 2�7��������ก
. 2-3-3 
30100-0104 ���0#
�ก�.0�%U2�"��ก�. 2-2-3 
30104-2106 �34���� �1 /�)*"�ก�%&&'� *-*-3 
30104-2107 �����ก��ก,����,� /�)*"�ก�%&&'� 1 *-*-3 
30104-2108 �����ก��ก,����,� /�)*"�ก�%&&'� 2 *-*-3 
30104*2101 -@� 30104*2199 ���������� �)"ก��*�-���@ก1�"�����@ก1���)"�-���� *-*-* 
 ��6�� ��*# 
�#
�#/��#
,"�ก��$"��-����ก"�ก�� 
 ��)"
�#�������
�.$"�!	#�!�/  

Rectangle

Rectangle
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���ก�	
���ก�������
�������������	� ������ก��� 2563 �� !�����"�
���ก��# ��$�����%&&'� 

���������� �)� 
�������� �:3!���� �-	- 

30104-5101 ���%&&'�ก��/��/�#���"�
���ก��# 1 *-*-* 
30104-5102 ���%&&'�ก��/��/�#���"�
���ก��# 2 *-*-* 
30104-5103 ���%&&'�ก��/��/�#���"�
���ก��# 3 *-*-* 
30104-5104 ���%&&'�ก��/��/�#���"�
���ก��# 4 *-*-* 
30104-51xx ���%&&'�ก��/��/�#���"�
���ก��# ... *-*-* 

 

2.3.2  ��#���$%%&�ก7���� 
�������� �:3!���� �-	- 

30104-2201 ก��
�2
���%&&'� 2 2-3-3 
30104-2202 ก����#�Cก�����%&&'� 3-0-3 
30104-2203 ก���9"���9�� 3-0-3 
30104-2204 ���%&&'�0�����)*"���+�"�/�� 2-3-3 
30104-2205 ก���'"�ก�����%&&'�ก5���� 3-0-3 
30104-2206 ก��>9"#�5�������%&&'� 2-3-3 
30104-2207 ก���'"�ก��&'�B9��5�������*���	ก��,�� 2-3-3 
30104-2208 �������"�ก��+����"�
���ก��# 2-3-3 
30104-2209 2�7��������ก
. 2-3-3 
30104-2103 ��7�"� �=ก��"��ก�. 2-3-3 
30104-2104 %#8/�/"�8��� �"�. 2-3-3 
30100-0104 ���0#
�ก�.0�%U2�"��ก�. 2-2-3 
30104-2210 �34���� �1ก��
�2
���%&&'� *-*-3 
30104-2211 �����ก��ก,����,�ก��
�2
���%&&'� *-*-3 
30104*2201 -@� 30104*2299 ���������� �)"ก��*�-���@ก1�"�����@ก1���)"�-���� *-*-* 
 ��6�� ��*# 
�#
�#/��#
,"�ก��$"��-����ก"�ก�� 
 ��)"
�#�������
�.$"�!	#�!�/ 
���������� �)� 

�������� �:3!���� �-	- 
30104-5201 ���%&&'�ก5���� 1 *-*-* 
30104-5202 ���%&&'�ก5���� 2 *-*-* 
30104-5203 ���%&&'�ก5���� 3 *-*-* 
30104-5204 ���%&&'�ก5���� 4 *-*-* 
30104-52xx ���%&&'�ก5���� ... *-*-* 

 

  

Rectangle

Rectangle
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���ก�	
���ก�������
�������������	� ������ก��� 2563 �� !�����"�
���ก��# ��$�����%&&'� 

2.3.3  ��#�����)88���!�����ก��"6���$%%&� 

�������� �:3!���� �-	- 
30104-2301 "�
���ก��#B��
%&&'� 3-0-3 
30104-2302  �/8�8��� 2�� /�)*"�8��%&&'� 2-3-3 
30104-2303 �#,"0���%&&'�ก5���� 2-2-3 
30104-2304  /�)*"�ก5� ��2%&&'� 2-2-3 
30104-2305 #" 
"�.%&&'� 2-2-3 
30104-2306 "��ก�C.
�2
"����%&&'� 2-2-3 
30104-2307 "��ก�C.�'"�ก�����%&&'� 1-2-2 
30104-2308 "��ก�C./��/�#���.�2,��%&&'� 1-2-2 
30104-2309  /�)*"�#)"��2+����ก��B��
%&&'� 2-2-3 
30104-2310 ���/��/�#+�ก��B��
%&&'� 2-2-3 
30104-2311 ���%&&'��5��"� 1-2-2 
30104-2312 ��� 
)"�"�//�!��0�ก���'"�ก�� 1-2-2 
30104*2301 -@� 30104*2399 ���������� �)"ก��*�-���@ก1�"�����@ก1���)"�-���� *-*-* 
 ��6�� ��*# 
�#
�#/��#
,"�ก��$"��-����ก"�ก�� 
 ��)"
�#�������
�.$"�!	#�!�/ 
���������� �)� 

�������� �:3!���� �-	- 
30104-5301 ��� �/8�8���"�
���ก��#B��
%&&'� 1 *-*-* 
30104-5302 ��� �/8�8���"�
���ก��#B��
%&&'� 2 *-*-* 
30104-5303 ��� �/8�8���"�
���ก��#B��
%&&'� 3 *-*-* 
30104-5304 ��� �/8�8���"�
���ก��#B��
%&&'� 4 *-*-* 
30104-53xx ��� �/8�8���"�
���ก��#B��
%&&'� ... *-*-* 

 

2.3.4  ��#�����)88����
���9�$%%&� 

�������� �:3!����  �-	- 
30104-2401 /��#��"2!��+��������9�%&&'� 2-3-3 
30104-2402 %&&'�0���	� 3-0-3 
30104-2403 "��ก�C.%&&'�0���	� 3-0-3 
30104-2404 ก���5������ก1�����9�%&&'� 3-0-3 
30104-2405 "��ก�C./��/�#+��-���%&&'�0���	� 3-0-3 

  

Rectangle

Rectangle
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���ก�	
���ก�������
�������������	� ������ก��� 2563 �� !�����"�
���ก��# ��$�����%&&'� 

�������� �:3!����  �-	- 
30100-0101 ก����
�.����ก��# 3-0-3 
30100-0104 ���0#
�ก�.0�%U2�"��ก�. 2-2-3 
30104-2201 ก��
�2
���%&&'� 2 2-3-3 
30104-2205 ก���'"�ก�����%&&'�ก5���� 3-0-3 
30104-2303 �#,"0���%&&'�ก5���� 2-2-3 
30104-2306 "��ก�C.
�2
"����%&&'� 2-2-3 
30104-2310 ���/��/�#+�ก��B��
%&&'� 2-2-3 
30104-2311 ���%&&'��5��"� 1-2-2 
30104*2401 -@� 30104*2499 ���������� �)"ก��*�-���@ก1�"�����@ก1���)"�-���� *-*-* 
 ��6�� ��*# 
�#
�#/��#
,"�ก��$"��-����ก"�ก�� 
 ��)"
�#�������
�.$"�!	#�!�/ 
���������� �)� 

�������� �:3!����  �-	- 
30104-5401 ��� �/8�8�������9�%&&'� 1 *-*-* 
30104-5402 ��� �/8�8�������9�%&&'� 2 *-*-* 
30104-5403 ��� �/8�8�������9�%&&'� 3 *-*-* 
30104-5404 ��� �/8�8�������9�%&&'� 4 *-*-* 
30104-54xx ��� �/8�8�������9�%&&'�  ... *-*-* 

 

2.3.5  ��#�����)88�����%�*2�
�
����!�)����� 

�������� �:3!����  �-	- 
30104-2501 ���$��9�0�����0�0��2�*�+�"�/�� 3-0-3 
30104-2502  �/8�8�����&
.0����%2 �)*"� 2-3-3 
30104-2503 �����&
.$��9�0�������"�/���	� 2-3-3 
30104-2504 ก����#�Cก�������&
. 3-0-3 
30104-2505 ก�� $���8��0ก�#/��/�#���%&&'������&
. 2-3-3 
30104-2506 /��#��"2!��+����"�
���ก��#��&
.0����"�/���	� 3-0-3 
30104-2507 ก��>9"#�5������ก1���&
.0�������"�/���	� 2-3-3 
30104-2508 ก��""ก0��
�2
������%&&'�0�����)*"���+���&
. 2-3-3 
30104-2509 ก�� 
)"�!��+������&
.0����"�/���	� 2-3-3 

  

Rectangle

Rectangle
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���ก�	
���ก�������
�������������	� ������ก��� 2563 �� !�����"�
���ก��# ��$�����%&&'� 

�������� �:3!����  �-	- 
30104*2501 -@� 30104*2599 ���������� �)"ก��*�-���@ก1�"�����@ก1���)"�-���� *-*-* 
 ��6�� ��*# 
�#
�#/��#
,"�ก��$"��-����ก"�ก�� 
 ��)"
�#�������
�.$"�!	#�!�/ 
���������� �)� 

�������� �:3!����  �-	- 
30104-5501 ��� �/8�8�����&
.0�������"�/���	� 1 *-*-* 
30104-5502 ��� �/8�8�����&
.0�������"�/���	� 2 *-*-* 
30104-5503 ��� �/8�8�����&
.0�������"�/���	� 3 *-*-* 
30104-5504 ��� �/8�8�����&
.0�������"�/���	� 4 *-*-* 
30104-55xx ��� �/8�8�����&
.0�������"�/���	�  ... *-*-* 

 

�5�����ก��7�2ก���@ก1�������!�/� %#9�,"�ก�9� 12 ��9��ก�
���� +�,�-���@ก1�0��-����ก"�ก�� 
��:�����ก�7 ��)"��9�����$"���:��*�9�#7�2ก���@ก1�������!�/� �9�#ก���� /���.��ก1C���$"��-����ก"�ก�� 
��:�����ก�7 ��)"��9�����$"���:  �)*"ก5���2���� "��2$"�0
9�����������!�/� %2,0ก9 7�2����/.������� 
�#��-�������� /5�"������������  �����*+�,GQก0�75������9��ก�
 �)*"�5�%�7�2�5�0B�ก��GQก"���� 
0�0��ก����20��� #��B�������� ������� 82�+�,+�, ���GQก+��-����ก"�ก��%#9�,"�ก�9� 54 ��*�8#�
#�/9� �9�ก�� 1 ��9��ก�
 
 

 2.4  ABก	�
��ก��1*�"��4
�������  (4  ��9��ก�
) 
+�, �)"ก ����������� 30104-8001 75���� 4 ��9��ก�
  ��)"������� 30104-8002 0� 30104-8003 

��# 4 ��9��ก�
 
�������� �:3!���� �-	- 

30104-8001 GQก��� *-*-4 
30104-8002 GQก��� 1 *-*-2 
30104-8003 GQก��� 2 *-*-2 

 

 2.5 8)������C��"��4
�������  (4  ��9��ก�
) 
+�, �)"ก ����������� 30104-8501 75���� 4 ��9��ก�
  ��)"������� 30104-8502 0� 30104-8503 

��# 4 ��9��ก�
 
�������� �:3!���� �-	- 

30104-8501 8/����� *-*-4 
30104-8502 8/����� 1 *-*-2 
30104-8503 8/����� 2 *-*-2 

Rectangle

Rectangle
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���ก�	
���ก�������
�������������	� ������ก��� 2563 �� !�����"�
���ก��# ��$�����%&&'� 

3.  �"�(������:!ก���� $"90!�ก�9�  6  �9��ก�� 
  

+�, �)"ก ����
�#/��#-��20�/��#��+77�ก���������* ��"0� ��)" �)"ก ����7�ก������� 
+����ก�	
���ก�������
�������������	� ������ก��� 2563 ��ก�� !�����0���$����� 

�������� �:3!���� �-	- 
30104-9001 /C�
���
�.%&&'� 3-0-3 
30104-9002 �� /���.��7�%&&'� 3-0-3 
30104-9003  /�)*"�ก�%&&'� 3 2-3-3 
30104-9004 8��
,�ก5����%&&'� 3-0-3 
30104-9005 "� �=ก��"��ก�."�
���ก��# 2-3-3 
30104-9006  �/��/ก�� �)*"#
9"/"#��� 
"�.+����/��/�# 2-3-3 
30104-9007  >��.0��"���
�.0�ก������ก
.+�, 2-3-3 
30104-9008  �/��/��9���
. 2-3-3 
30104-9009  /�)"$9��/"#��� 
"�. 2-3-3 
30104-9010 ก����
�.$"�%��0�ก��-9�� �/��#�,"� 3-0-3 
30104-9011  �/��/ก�����ก�����ก�7 2-0-2 

 

�������  �)*" �?�ก����6����ก1ก�� �����	,0�ก���)*"���!�1�
9���� ��+��
���1 ��* 21 �-���@ก1�
��#��- �)"ก ��������!�1�"��กF17�ก�������
9"%���� ��)"7�ก�������+��#�2�����#��-�0ก�ก��� 
ก��9#����!�1�
9���� �� ก��9#!�1�"��กF1 

�������� �:3!���� �-	- 
30000-9201 !�1�"��กF1 
���#/��#��,"# �)*"ก���5���� 1-2-2 
30000-9202 !�1�"��กF1 �)*"ก���5� ��" 1-2-2 
30000-9203 ก��"9��!�1�"��กF1+����"���� 1-2-2 
30000-9204 ก�� $���!�1�"��กF1 �)*"���"���� 1-2-2 
30000-9205 !�1�"��กF1 �)*"������ก�� 1-2-2 

 

4.  ก�'ก��"����"���ก���� (2 ��*�8#�
9"���2��.) 
 

�������� �:3!���� �-	- 
30000-2001 ก�7ก��#"�/.ก��������� 1 0-2-0 
30000-2002 ก�7ก��#"�/.ก��������� 2 0-2-0 
30000-2003 ก�7ก��#"�/.ก��������� 3 0-2-0 
30000-2004 ก�7ก��#"�/.ก��������� 4 0-2-0 

Rectangle

Rectangle
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���ก�	
���ก�������
�������������	� ������ก��� 2563 �� !�����"�
���ก��# ��$�����%&&'� 

�������� �:3!���� �-	- 
30000-2005 ก�7ก��#�9� ���#/�C���# 7������# 0-2-0 
30000*2001 -@� 30000*20xx ก�7ก��#��ก�@ก1��������� / ก�7ก��#��*�-���@ก1� 0-2-0 
 ��)"�-����ก"�ก��7�2 
 

Rectangle

Rectangle
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���ก�	
���ก�������
�������������	� ������ก��� 2563 �� !�����"�
���ก��# ��$�����"� �%ก��"��ก�& 

5(����.�� 

���ก����	�
ก��������������������� ������ก��� 2563 
	�
� ����� !�����ก��" 

��#�����!���$ก��!�ก�% 
 

@	+�3� �%5ก���<ก/�
�#���ก�	
���ก�������
�������������	� ������ก���  2563 �� !�����"�
���ก��# 
��$�����"� �%ก��"��ก�& 5
+"��<ก/��������5�ก�#�0����
7�� H  ��#=#7�+"�ก�7�  83  ��7��ก�
 .� $+��7�#
ก�5ก��# ���#���ก�	
�  0��6-����+��
7"=���� 
 

1. �"�'�����"��2
0กก��� 6"7.!�ก�7� 21 �7��ก�� 
1.1 ก��7#����!�/�=�� (=#7�+"�ก�7�  3  ��7��ก�
) 
1.2 ก��7#����!�/�
7���� �� (=#7�+"�ก�7�  6  ��7��ก�
) 
1.3 ก��7#������������
�& (=#7�+"�ก�7�  3  ��7��ก�
) 
1.4 ก��7#����-A�
���
�& (=#7�+"�ก�7�  3  ��7��ก�
) 
1.5 ก��7#�������-#���
�& (=#7�+"�ก�7�  3  ��7��ก�
) 
1.6 ก��7#����#��/����
�& (=#7�+"�ก�7�  3  ��7��ก�
) 
 

2. �"�'�����"��2
������� 6"7.!�ก�7� 56 �7��ก�� 
2.1 ก��7#�#��,���������(��8�� (15  ��7��ก�
) 
2.2 ก��7#�#��,�������� L�� (21  ��7��ก�
) 
2.3 ก��7#�#��,�������� �("ก (=#7�+"�ก�7�  12  ��7��ก�
) 
2.4 EMก����ก��A&�#��,�������� (4  ��7��ก�
) 
2.5 6-�������4���#��,�������� (4  ��7��ก�
) 
 

3. �"�'������8!ก���� 6"7.!�ก�7� 6 �7��ก�� 
 

4. ก�&ก��"����"���ก����  (2 ��)�6#�
7"���0��&) 
 

 ��"6"7.!�ก�7� 83 �7��ก�� 
 

6-����+������3�����@	+�3� �%5ก���<ก/��0����ก�������
��������  (���.) �� !�����"�
���ก��# 
��$������7��"� �%ก��"��ก�& ��(" ���� �7� 
  

Rectangle

Rectangle
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���ก�	
���ก�������
�������������	� ������ก��� 2563 �� !�����"�
���ก��# ��$�����"� �%ก��"��ก�& 

�3�����@	+�3� �%5ก���<ก/����ก�	
���ก�������
�������� (���.) �� !�������("��$�����"()� ��("
#���#�<ก/�
"����� (#. 6) ��(" ���� �7� ��)=#7#��(��8��������� 5
+"� ����������������(��8��������� 
7"=���� 
 

�������� �81!���� �-	- 
30100-0002  $���.�� �-��- 1-3-2 
30100-0003 ���=PPQ�.�"� �%ก��"��ก�& 1-3-2 
30100-0011 ��� �-��-.� -�()"�#("ก��(��8�� 1-6-3 
30105-0001 ����(��8����5�=PPQ�.�ก����0 1-3-2 
30105-0002 ��� $���.��"� �%ก��"��ก�& 1-3-2 
30105-0003 ����(��8����5�"� �%ก��"��ก�& 1-3-2 
30105-0004 ����(��8����5�����&.�0�5���� 1-3-2 
30105-0005 ����(��8����� ����.����!�� 1-3-2 

 

1. �"�'�����"��2
0กก��� 6"7.!�ก�7� 21  �7��ก�� 
 

*�+ �("ก �����������5�ก��กก��7#���� 
�# �()"�=$.�53������7��ก�
��)ก��7#����ก3���0 ��#=#7�+"�ก�7�  
21  ��7��ก�
 
 

1.1 ก��7"���� �+�6��  (=#7�+"�ก�7�  3  ��7��ก�
) 
 

�������� �81!���� �-	- 
30000-1101 ��ก/!�/�=�� ���������� 3-0-3 
30000-1102 ก�� $���.�ก���	0 ���������� 3-0-3 
30000-1103 ก��P1�.�ก���	0 �()"��4����-��ก!�� 3-0-3 
30000-1104 ��ก/!�/�=�� �����+�����-& 3-0-3 
30000*1101 ,<� 30000*1199 �������*�ก��7#����!�/�=����)�,���<ก/�"�����<ก/� *-*-* 
 ��("�,������4�� ��)# 
�# 

 

1.2 ก��7"���� �+��7��	�
���  (=#7�+"�ก�7�  6  ��7��ก�
) 
 *�+ ����������� 30000-1201 53���� 3 ��7��ก�
 .�+� �("ก �����������!�/�"��กD/"()���)�"0-�+"� 
ก����$�������) ����5�-����7��ก�
��)ก3���0 
 

1) ก��7" �+�!��ก=+ 

�������� �81!���� �-	- 
30000-1201 !�/�"��กD/ �()"ก���()"��� 2-2-3 
30000-1202 !�/�"��กD/�3�����ก���:���
���� 1-2-2 

Rectangle

Rectangle
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���ก�	
���ก�������
�������������	� ������ก��� 2563 �� !�����"�
���ก��# ��$�����"� �%ก��"��ก�& 

�������� �81!���� �-	- 
30000-1203 ก�������!�/�"��กD/*��,����ก"�ก�� 1-2-2 
30000-1204 !�/�"��กD/6-����� 0-2-1 
30000-1205 ก�� ����!�/�"��กD/@7���()"0�5���� 0-2-1 
30000-1206 !�/�"��กD/ �-6�6���"�
���ก��# 3-0-3 

 

2) ก��7" �+��7��	�
���!81 
�,���<ก/�"�����<ก/���("�,������#��, �("ก�������
7"=���� =�5�0ก�� ����ก���"� ��)# 
�# 

*��#�0���� �("ก ���=0+ 
 

�������� �81!���� �-	- 
30000-1218 !�/�.���4����#5�� 2-0-2 
30000-1219 ก�������!�/�5�� �()"ก���3���� 2-0-2 
30000-1220 !�/�.���4����#2�)��F� 2-0-2 
30000-1221 ก�������!�/�2�)��F� �()"ก���3���� 2-0-2 
30000-1222 !�/�.���4����# ก���� 2-0-2 
30000-1223 ก�������!�/� ก���� �()"ก���3���� 2-0-2 
30000-1224 !�/�.���4����# ���0��# 2-0-2 
30000-1225 ก�������!�/� ���0��# �()"ก���3���� 2-0-2 
30000-1226 !�/�.���4����#"��60�� ?�� 2-0-2 
30000-1227 ก�������!�/�"��60�� ?�� �()"ก���3���� 2-0-2 
30000-1228 !�/�.���4����##� � ?�� 2-0-2 
30000-1229 ก�������!�/�#� � ?�� �()"ก���3���� 2-0-2 
30000-1230 !�/�.���4����#�#7� 2-0-2 
30000-1231 ก�������!�/��#7� �()"ก���3���� 2-0-2 
30000-1232 !�/�.���4����# $#� 2-0-2 
30000-1233 ก�������!�/� $#� �()"ก���3���� 2-0-2 
30000-1234 !�/�.���4����#��� 2-0-2 
30000-1235 ก�������!�/���� �()"ก���3���� 2-0-2 
30000-1236 !�/�.���4����#PT����T��& 2-0-2 
30000-1237 ก�������!�/�PT���T6� �()"ก���3���� 2-0-2 
30000-1238 !�/�.���4����#��� ?�� 2-0-2 

  

Rectangle

Rectangle
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���ก�	
���ก�������
�������������	� ������ก��� 2563 �� !�����"�
���ก��# ��$�����"� �%ก��"��ก�& 

�������� �81!���� �-	- 
30000-1239 ก�������!�/���� ?�� �()"ก���3���� 2-0-2 
30000-1240 !�/�.���4����# �"�#�� 2-0-2 
30000-1241 ก�������!�/� �"�#�� �()"ก���3���� 2-0-2 
30000-1242 !�/�.���4����#E��)� �� 2-0-2 
30000-1243 ก�������!�/�E��)� �� �()"ก���3���� 2-0-2 
30000*1201 ,<� 30000*1299 �������*�ก��7#����!�/�
7���� ����)�,���<ก/�"�����<ก/� *-*-* 
 ��("�,������4�� ��)# 
�# 

 

1.3 ก��7"��������������%  (=#7�+"�ก�7�  3  ��7��ก�
) 
 

�������� �81!���� �-	- 
30000-1301 ก��5�0ก��������ก����#��
� �������.���)�.�0�+"# 2-2-3 
30000-1302 ก����5�� �(�"�
+� 2-2-3 
30000-1303 ��������
�&���=PPQ� "� �%ก��"��ก�&.�ก���()"��� 2-2-3 
30000*1301 ,<� 30000*1399 �������*�ก��7#������������
�&��)�,���<ก/�"�����<ก/� *-*-* 

 ��("�,������4�� ��)# 
�# 
 

1.4 ก��7"����(/�������%  (=#7�+"�ก�7�  3  ��7��ก�
) 
 

�������� �81!���� �-	- 
30000-1401 -A�
���
�&.��,�
� �()"���"���� 3-0-3 
30000-1402 -A�
���
�& �()"��4����ก/ก��-�0 3-0-3 
30000-1403 �,�
�.�ก�����.@�ก���0�"� 3-0-3 
30000-1404 .-�-	��� 1 3-0-3 
30000-1405 .-�-	��� 2 3-0-3 
30000-1406 .-�-	��� 3 3-0-3 
30000-1407 -A�
���
�&"�
���ก��# 3-0-3 
30000*1401 ,<� 30000*1499 �������*�ก��7#����-A�
���
�&��)�,���<ก/�"�����<ก/� *-*-* 
  ��("�,������4�� ��)# 
�# 

  

Rectangle

Rectangle
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���ก�	
���ก�������
�������������	� ������ก��� 2563 �� !�����"�
���ก��# ��$�����"� �%ก��"��ก�& 

1.5 ก��7"�������("�����%  (=#7�+"�ก�7�  3  ��7��ก�
) 
 

�������� �81!���� �-	- 
30000-1501 ����
ก�����-#=�� 3-0-3 
30000-1502 ���
�&������ 3-0-3 
30000-1503 ก�� #("�ก���ก-�"�$"�=�� 3-0-3 
30000*1501 ,<� 30000*1599 �������*�ก��7#�������-#���
�&��)�,���<ก/�"�����<ก/� *-*-* 
 ��("�,������4�� ��)# 
�# 

 

1.6 ก��7"����"�+������%  (=#7�+"�ก�7�  3  ��7��ก�
) 
 

�������� �81!���� �-	- 
30000-1601 ก����4����$!�� 2-0-2 
30000-1602 ก��-�0"�7�� �;���� 2-0-2 
30000-1603 ��$!��ก��.�5�
 2-0-2 
30000-1604 -�A!������
 �()"ก���3���� 2-0-2 
30000-1605 #��/���#����&*�ก���3���� 2-0-2 
30000-1606 �155����) ก�)��$+"�ก��#��/�& 2-0-2 
30000-1607 5�
��������-#�7�0+��-���ก�� 2-0-2 
30000-1608 ก��""กก3����ก�� �()"��$!�� 0-2-1 
30000-1609 ����� �()"��4����$!��.���-��ก!�� 0-2-1 
30000-1610 ������ก�� �()"��4��-�A!������
 0-2-1 
30000*1601 ,<� 30000*1699 �������*�ก��7#����#��/����
�&��)�,���<ก/�"�����<ก/� *-*-* 
 ��("�,������4�� ��)# 
�# 

 

2.  �"�'�����"��2
������� 6"7.!�ก�7�  56  �7��ก�� 
 

 2.1 ก��7"�"��2
��������8�)�  (15 ��7��ก�
) 
 

 *�+ �����������
7"=���� 
ก��7"ก��&�'ก��!���� 

�������� �81!���� �-	- 
30001-1001 ก�����������-�A!��*�"�-&ก�� 1-2-2 
30001-1051 กC�#����)�=� ก�)��ก�����"���� 1-0-1 

  

Rectangle

Rectangle

Rectangle
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���ก�	
���ก�������
�������������	� ������ก��� 2563 �� !�����"�
���ก��# ��$�����"� �%ก��"��ก�& 

ก��7"��(55���������� 

�������� �81!���� �-	- 
30001-2001  �-6�6�������� �� �()"ก��5�0ก��"���� 2-2-3 

ก��7"�8�)�������� 

�������� �81!���� �-	- 
30105-1001 ก���� -���&��5�=PPQ� 2-3-3 
30105-1002  -�()"�#("��0=PPQ�.�"� �%ก��"��ก�& 2-3-3 
30105-1003 ��5�����&.�0�5���� �-��- 2-3-3 

 

2.2 ก��7"�"��2
��������>��
  ( 21  ��7��ก�
) 
 

 *�+ �����������
7"=���� 
 

�������� �81!���� �-	- 
30105-2001 ก���� -���&��5�"� �%ก��"��ก�& 2-3-3 
30105-2002 ��� -�("$7��-"#��� 
"�& 2-3-3 
30105-2003 ก���� -���&��5�"� �%ก��"��ก�&-��#,�)�	� 2-3-3 
30105-2004 ""�."#�U.��� ����&="?� 2-3-3 
30105-2005 ก��""ก.����5�"� �%ก��"��ก�&0+��-"#��� 
"�& 2-3-3 
30105-2006 ก�� $���6��.ก�#-"#��� 
"�& 2-3-3 
30105-2007 =#6-�-"�6��� �"�& 2-3-3 

 

 2.3 ก��7"�"��2
���������8!ก  (=#7�+"�ก�7�  12  ��7��ก�
) 
 

 *�+ �("ก �����������*���$����*0��$������<)� ��#=#7�+"�ก�7� 12 ��7��ก�
 
 

2.3.1  ��#���!���$ก��!�ก�%!�����ก��" 

�������� �81!���� �-	- 
30105-2101 "� �%ก��"��ก�&"�
���ก��# 2-3-3 
30105-2102 ���.#
�ก�&.�=V0�"��ก�& 2-3-3 
30105-2103 "� �%ก��"��ก�&ก3���� 2-3-3 
30105-2104  -�()"�#("��0"� �%ก��"��ก�&*�"�
���ก��# 2-3-3 
30105-2105 6��.ก�# # ����"5�ก-"�6��� 2-3-3 
30105-2106 ��7���
&*����"�
���ก��# 2-3-3 
30105-2107  �-6�6����#"�ก�E1�
�� 2-3-3 
30105-2108 =#6-�6�� ?� ?"�& 2-3-3 

Rectangle

Rectangle
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���ก�	
���ก�������
�������������	� ������ก��� 2563 �� !�����"�
���ก��# ��$�����"� �%ก��"��ก�& 

�������� �81!���� �-	- 
30105-2109  �-��-ก��"�� 
"�& P� 2-3-3 
30105-2110  �-��- -�()"�����7������ 2-3-3 
30105-2111  ���6��-#��-# 2-3-3 
30105-2112 "� �%ก��"��ก�&"�5L��� 2-3-3 
30105-2113  �-6�6���"�5L���*����"�
���ก��# 2-3-3 
30105-2114 ��������0.��"�5L��� 2-3-3 
30105-2115 �����ก��ก+����+�"� �%ก��"��ก�&"�
���ก��# 1 2-3-3 
30105-2116 �����ก��ก+����+�"� �%ก��"��ก�&"�
���ก��# 2 2-3-3 
30105-2117 ��0�/8ก��#"� �%ก��"��ก�&"�
���ก��# 2-3-3 
30105-2118 �12���� �/"� �%ก��"��ก�&"�
���ก��# 1 2-3-3 
30105-2119 �12���� �/"� �%ก��"��ก�&"�
���ก��# 2 2-3-3 
30105*2101 ,<� 30105*2199 ���������� �("ก��)�,���<ก/�"�����<ก/���("�,���� *-*-* 
  ��4�� ��)# 
�#
�#-��#
+"�ก��$"��,����ก"�ก�� 
  ��("
�#�������
�&$"�!	#�!�- 
���������� �(� 

�������� �81!���� �-	- 
30105-5101 ���"� �%ก��"��ก�&"�
���ก��# 1 *-*-* 
30105-5102 ���"� �%ก��"��ก�&"�
���ก��# 2 *-*-* 
30105-5103 ���"� �%ก��"��ก�&"�
���ก��# 3 *-*-* 
30105-5104 ���"� �%ก��"��ก�&"�
���ก��# 4 *-*-* 
30105-51xx ���"� �%ก��"��ก�&"�
���ก��# ... *-*-* 
 

2.3.2  ��#����
�� ��0�
�
������� 
 

�������� �81!���� �-	- 
30105-2201 ���ก�5�� ����.�!�� 2-3-3 
30105-2202 ��� CCTV, CATV, MATV 2-3-3 
30105-2203 ����
	0�6" 2-3-3 
30105-2204  �-6�6���#��
�#� 0�� 2-3-3 
30105-2205 ��� ����=V=P.� ����& 
"�& 2-3-3 
30105-2206 ��� �����3������+"�����#.���� ���������A 2-3-3 
30105-2207 ���-��-�#!�� .��  ����*����.�0� 2-3-3 

  

Rectangle

Rectangle
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���ก�	
���ก�������
�������������	� ������ก��� 2563 ��� �����!�
���ก��" ��#�����!���$ก��!��ก�% 

�������� �
������ -�-� 

30105-2208 �*+������,��������-� �� 1 2-3-3 
30105-2209 �*+������,��������-� �� 2 2-3-3 
30105-2210 �����ก��ก/����/���������-� �� 1 2-3-3 
30105-2211 �����ก��ก/����/���������-� �� 2 2-3-3 
30105-2212 ��0�,1ก��"��������-� �� 2-3-3 
30105*2201 34� 30105*2299 ������������5!ก��6�3���4ก,�!�����4ก,���5!�3���� *-*-* 
  ��7�����6"�
�"
�"8��"
/!�ก��#!��3����ก!�ก�� 
  ��5!
�"�������
�%#!� 	"� �8 
������������� 

�������� �
������ -�-� 

30105-5201 �����������-� �� 1 *-*-* 
30105-5202 �����������-� �� 2 *-*-* 
30105-5203 �����������-� �� 3 *-*-* 
30105-5204 �����������-� �� 4 *-*-* 
30105-52xx �����������-� �� ... *-*-* 

 

2.3.3  ������������ก����ก��ก��� �� 

�������� �
������ -�-� 

30105-2301 ก���� �8-���������� 3-0-3 
30105-2302 !���$ก��!��ก�%���ก��-���% 2-3-3 
30105-2303 �8�56!�"5!-�!��ก�<%���ก��-���%�5��1�� 1-3-2 
30105-2304 �8�56!�"5!����=>��-��?@��������ก��-���% 1-4-3 
30105-2305 �8�56!�"5!��ก,�-�ABC�85�������ก��-���% 1-4-3 
30105-2306 �8�56!�"5!ก�� ���D���0 1-4-3 
30105-2307 ก��������=�0ก���������ก��"ก��-���%F��3�����ก����# �� 2-0-2 
30105-2308 �*+������,!���$ก��!��ก�%ก��-���% 1 2-3-3 
30105-2309 �*+������,!���$ก��!��ก�%ก��-���% 2 2-3-3 
30105-2310 �����ก��ก/����/�!���$ก��!��ก�%ก��-���% 1 2-3-3 
30105-2311 �����ก��ก/����/�!���$ก��!��ก�%ก��-���% 2 2-3-3 
30105-2312 ��0�,1ก��"!���$ก��!��ก�%ก��-���% 2-3-3 
30105*2301 34� 30105*2399 ������������5!ก��6�3���4ก,�!�����4ก,���5!�3���� *-*-* 
  ��7�����6"�
�"
�"8��"
/!�ก��#!��3����ก!�ก�� 
  ��5!
�"�������
�%#!� 	"� �8  

Rectangle

Rectangle
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���ก�	
���ก�������
�������������	� ������ก��� 2563 �� !�����"�
���ก��# ��$�����"� �%ก��"��ก�& 

���������� �(� 
�������� �81!���� �-	- 

30105-5301 ���"� �%ก��"��ก�&ก��.���& 1 *-*-* 
30105-5302 ���"� �%ก��"��ก�&ก��.���& 2 *-*-* 
30105-5303 ���"� �%ก��"��ก�&ก��.���& 3 *-*-* 
30105-5304 ���"� �%ก��"��ก�&ก��.���& 4 *-*-* 
30105-53xx ���"� �%ก��"��ก�&ก��.���& ... *-*-* 

 

�3�����ก��5�0ก���<ก/�������!�-� =#7�+"�ก�7� 12 ��7��ก�
���� *�+�,���<ก/�.��,����ก"�ก�� 
��8�����ก�5 ��("��7�����$"���8��)�7�#5�0ก���<ก/�������!�-� �7�#ก���� -���&��ก/A���$"��,����ก"�ก�� 
��8�����ก�5 ��("��7�����$"���8  �()"ก3���0���� "��0$"�.
7�����������!�-� =0+.ก7 5�0����-&������� 
�#��,�������� -3�"������������  �����)*�+EMก.�53������7��ก�
 �()"�3�=�5�0�3�.@�ก��EMก"���� 
.�.��ก����0.��� #��@�������� ������� 60�*�+*�+ ���EMก*��,����ก"�ก��=#7�+"�ก�7� 54 ��)�6#�
#�-7� �7�ก�� 1 ��7��ก�
 
 

 2.4  ?@ก	�
��ก��/%�"��2
�������  (4  ��7��ก�
) 
 

*�+ �("ก ����������� 30105-8001 53���� 4 ��7��ก�
  ��("������� 30105-8002 .� 30105-8003 
��# 4 ��7��ก�
 

�������� �81!���� �-	- 
30105-8001 EMก��� *-*-4 
30105-8002 EMก��� 1 *-*-2 
30105-8003 EMก��� 2 *-*-2 

 

 2.5 5(������A��"��2
�������  (4  ��7��ก�
) 
 

*�+ �("ก ����������� 30105-8501 53���� 4 ��7��ก�
  ��("������� 30105-8502 .� 30105-8503 
��# 4 ��7��ก�
 

�������� �81!���� �-	- 
30105-8501 6-����� *-*-4 
30105-8502 6-����� 1 *-*-2 
30105-8503 6-����� 2 *-*-2 

 
  

Rectangle

Rectangle
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���ก�	
���ก�������
�������������	� ������ก��� 2563 �� !�����"�
���ก��# ��$�����"� �%ก��"��ก�& 

3.  �"�'������8!ก���� 6"7.!�ก�7�  6  �7��ก�� 
  

*�+ �("ก ����
�#-��#,��0.�-��#��*55�ก���������) ��".� ��(" �("ก ����5�ก������� 
*����ก�	
���ก�������
�������������	�������ก��� 2563  ��ก�� !�����.���$����� 

�������� �81!���� �-	- 
30105-9001 -A�
���
�&=PPQ�.�"� �%ก��"��ก�& 3-0-3 
30105-9002 �(��8�����#.#7 ��%ก=PPQ� 3-0-3 
30105-9003  �-6�6���-"#��� 
"�&.�"��ก�A& 2-3-3 
30105-9004 ก��""ก.��.���+�� �%� �5 2-3-3 
30105-9005 ก��5�0ก��8��$+"#	��� �%� �5 2-3-3 
30105-9006 ���6������& 2-3-3 
30105-9007 ����()"���."��%"ก 2-3-3 
30105-9008 ����()"���0�5���� 2-3-3 
30105-9009 ����()"���0+�� �+�*�.ก+��3�.�� 2-3-3 
30105-9010 ����()"���0�� ���# 2-3-3 
30105-9011 ����()"���=#6-� �P 2-3-3 
30105-9012 �������7�.����"�ก�� 2-3-3 
30105-9013 ก�� $���6��.ก�#�3�����6������&#(",(" 2-3-3 
30105-9014  -�()"�,7�� "ก������."��%"ก 2-3-3 
30105-9015  -�()"�,7�� "ก������0�5���� 2-3-3 

 

�������  �()" �;�ก����4����ก/ก�� �����	+.�ก���()"���!�/�
7���� ��*��
���/ ��) 21 �,���<ก/�
��#��, �("ก ��������!�/�"��กD/5�ก�������
7"=���� ��("5�ก�������*��#�0�����#��,�.ก�ก��� 
ก��7#����!�/�
7���� �� ก��7#!�/�"��กD/ 

�������� �81!���� �-	- 
30000-9201 !�/�"��กD/ 
���#-��#��+"# �()"ก���3���� 1-2-2 
30000-9202 !�/�"��กD/ �()"ก���3� ��" 1-2-2 
30000-9203 ก��"7��!�/�"��กD/*����"���� 1-2-2 
30000-9204 ก�� $���!�/�"��กD/ �()"���"���� 1-2-2 
30000-9205 !�/�"��กD/ �()"������ก�� 1-2-2 
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���ก�	
���ก�������
�������������	� ������ก��� 2563 �� !�����"�
���ก��# ��$�����"� �%ก��"��ก�& 

4.  ก�&ก��"����"���ก���� (2 ��)�6#�
7"���0��&) 
 

�������� �81!���� �-	- 
30000-2001 ก�5ก��#"�-&ก��������� 1 0-2-0 
30000-2002 ก�5ก��#"�-&ก��������� 2 0-2-0 
30000-2003 ก�5ก��#"�-&ก��������� 3 0-2-0 
30000-2004 ก�5ก��#"�-&ก��������� 4 0-2-0 
30000-2005 ก�5ก��#�7� ���#-�A���# 5������# 0-2-0 
30000*2001 ,<� 30000*20xx ก�5ก��#��ก�<ก/��������� / ก�5ก��#��)�,���<ก/� 0-2-0 
 ��("�,����ก"�ก��5�0 
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โครงสร้าง 

หลกัสูตรประกาศนียบตัรวชิาชีพช้ันสูง  พุทธศักราช  2563 

ประเภทวชิา บริหารธุรกจิ 

สาขาวชิาการบัญชี 

 

 ผูส้ําเร็จการศึกษาตามหลกัสูตรประกาศนียบตัรวิชาชีพชั้นสูง  พุทธศกัราช  2563 ประเภทวิชา

บริหารธุรกิจ สาขาวิชาการบญัชี จะตอ้งศึกษารายวิชาจากหมวดวิชาต่าง ๆ รวมไม่น้อยกว่า 83 หน่วยกิต                  

และเขา้ร่วมกิจกรรมเสริมหลกัสูตร   ดงัโครงสร้างต่อไปน้ี 
 

1.  หมวดวชิาสมรรถนะแกนกลาง ไม่น้อยกว่า 21 หน่วยกติ 

1.1   กลุ่มวชิาภาษาไทย (ไม่นอ้ยกวา่  3  หน่วยกิต) 

1.2  กลุ่มวชิาภาษาต่างประเทศ (ไม่นอ้ยกวา่  6  หน่วยกิต) 

1.3  กลุ่มวชิาวทิยาศาสตร์ (ไม่นอ้ยกวา่  3  หน่วยกิต) 

1.4  กลุ่มวชิาคณิตศาสตร์ (ไม่นอ้ยกวา่  3  หน่วยกิต) 

1.5  กลุ่มวชิาสังคมศาสตร์ (ไม่นอ้ยกวา่  3  หน่วยกิต) 

1.6  กลุ่มวชิามนุษยศาสตร์ (ไม่นอ้ยกวา่  3  หน่วยกิต) 
 

2. หมวดวชิาสมรรถนะวชิาชีพ ไม่น้อยกว่า 56 หน่วยกติ 

2.1   กลุ่มสมรรถนะวชิาชีพพื้นฐาน (15 หน่วยกิต) 

2.2  กลุ่มสมรรถนะวชิาชีพเฉพาะ (21 หน่วยกิต) 

2.3  กลุ่มสมรรถนะวชิาชีพเลือก  (ไม่นอ้ยกวา่  12 หน่วยกิต) 

2.4  ฝึกประสบการณ์สมรรถนะวชิาชีพ  (4 หน่วยกิต) 

2.5  โครงงานพฒันาสมรรถนะวชิาชีพ  (4 หน่วยกิต) 
 

3. หมวดวชิาเลือกเสรี  ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกติ 
 

4. กจิกรรมเสริมหลกัสูตร  (2 ชัว่โมงต่อสัปดาห์) 
 

 รวม ไม่น้อยกว่า 83 หน่วยกติ 

 

โครงสร้างน้ีสาํหรับผูส้าํเร็จการศึกษาระดบัประกาศนียบตัรวชิาชีพ  (ปวช.) ในประเภทวชิาพาณิชยกรรม 

สาขาวชิาการบญัชี หรือเทียบเท่า 
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สําหรับผูส้ําเร็จการศึกษาหลกัสูตรประกาศนียบตัรวิชาชีพ (ปวช.) ประเภทวิชาหรือสาขาวิชาอ่ืน

หรือมธัยมศึกษาตอนปลาย (ม. 6) หรือเทียบเท่าท่ีไม่มีพื้นฐานวิชาชีพ จะตอ้งเรียนรายวิชาปรับพื้นฐาน

วชิาชีพต่อไปน้ี 
 

รหัสวชิา ช่ือวชิา ท-ป-น 

30200-0001 การบญัชีเบ้ืองตน้ 2-2-3 

30200-0002 การขายเบ้ืองตน้ 1-2-2 

30200-0003 ธุรกิจและการเป็นผูป้ระกอบการ 1-2-2 

30200-0004 การบญัชีธุรกิจซ้ือขายสินคา้ 2-2-3 

30200-0005 การบญัชีหา้งหุน้ส่วน 2-2-3 

30200-0006 การบญัชีบริษทัจาํกดั 2-2-3 
 

1. หมวดวชิาสมรรถนะแกนกลาง ไม่น้อยกว่า 21  หน่วยกติ 
 

ให้เลือกเรียนรายวิชาจากทุกกลุ่มวิชา  ตามเง่ือนไขและจํานวนหน่วยกิตท่ีกลุ่มวิชากําหนด                        

รวมไม่นอ้ยกวา่ 21 หน่วยกิต 
 

1.1 กลุ่มวชิาภาษาไทย  (ไม่นอ้ยกวา่  3  หน่วยกิต) 
 

รหัสวชิา ช่ือวชิา ท-ป-น 

30000-1101 ทกัษะภาษาไทยเชิงวชิาชีพ 3-0-3 

30000-1102 การเขียนและการพูดเชิงวชิาชีพ 3-0-3 

30000-1103 การฟังและการพูดเพื่อพฒันาบุคลิกภาพ 3-0-3 

30000-1104 ทกัษะภาษาไทยเชิงสร้างสรรค ์ 3-0-3 

30000*1101 ถึง 30000*1199 รายวชิาในกลุ่มวชิาภาษาไทยท่ีสถานศึกษาอาชีวศึกษา *-*-* 

  หรือสถาบนัพฒันาเพิ่มเติม 
 

1.2 กลุ่มวชิาภาษาต่างประเทศ  (ไม่นอ้ยกวา่  6  หน่วยกิต) 
 

 ใหเ้รียนรายวชิา 30000-1201 จาํนวน 3 หน่วยกิต แลว้เลือกเรียนรายวชิาภาษาองักฤษอ่ืนท่ีสอดคลอ้ง

กบัสาขาวชิาท่ีเรียนจนครบหน่วยกิตท่ีกาํหนด 
 

1) กลุ่มภาษาองักฤษ 

รหัสวชิา ช่ือวชิา ท-ป-น 

30000-1201 ภาษาองักฤษเพื่อการส่ือสาร 2-2-3 

30000-1202 ภาษาองักฤษสาํหรับการปฏิบติังาน 1-2-2 
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รหัสวชิา ช่ือวชิา ท-ป-น 

30000-1203 การสนทนาภาษาองักฤษในสถานประกอบการ 1-2-2 

30000-1204 ภาษาองักฤษโครงงาน 0-2-1 

30000-1205 การเรียนภาษาองักฤษผา่นส่ือดิจิทลั 0-2-1 

30000-1207 ภาษาองักฤษธุรกิจ 3-0-3 

30000-1208 ภาษาองักฤษเพื่อธุรกิจบริการ 3-0-3 

30000-1214 ภาษาองักฤษเทคโนโลยสีารสนเทศ 3-0-3 

30000-1216 ภาษาองักฤษเพื่อกิจการการบิน 3-0-3 
 

2) กลุ่มภาษาต่างประเทศอ่ืน 
 

สถานศึกษาอาชีวศึกษาหรือสถาบนัสามารถเลือกรายวชิาต่อไปน้ี  ไปจดัการเรียนการสอน

เพิ่มเติมในกลุ่มวชิาภาษาต่างประเทศ หรือในกลุ่มทกัษะวชิาชีพเลือก หรือหมวดวชิาเลือกเสรีได ้
 

รหัสวชิา ช่ือวชิา ท-ป-น 

30000-1218 ภาษาและวฒันธรรมจีน 2-0-2 

30000-1219 การสนทนาภาษาจีนเพื่อการทาํงาน 2-0-2 

30000-1220 ภาษาและวฒันธรรมญ่ีปุ่น 2-0-2 

30000-1221 การสนทนาภาษาญ่ีปุ่นเพื่อการทาํงาน 2-0-2 

30000-1222 ภาษาและวฒันธรรมเกาหลี 2-0-2 

30000-1223 การสนทนาภาษาเกาหลีเพื่อการทาํงาน 2-0-2 

30000-1224 ภาษาและวฒันธรรมเวยีดนาม 2-0-2 

30000-1225 การสนทนาภาษาเวยีดนามเพื่อการทาํงาน 2-0-2 

30000-1226 ภาษาและวฒันธรรมอินโดนีเซีย 2-0-2 

30000-1227 การสนทนาภาษาอินโดนีเซียเพื่อการทาํงาน 2-0-2 

30000-1228 ภาษาและวฒันธรรมมาเลเซีย 2-0-2 

30000-1229 การสนทนาภาษามาเลเซียเพื่อการทาํงาน 2-0-2 

30000-1230 ภาษาและวฒันธรรมพม่า 2-0-2 

30000-1231 การสนทนาภาษาพม่าเพื่อการทาํงาน 2-0-2 

30000-1232 ภาษาและวฒันธรรมเขมร 2-0-2 

30000-1233 การสนทนาภาษาเขมรเพื่อการทาํงาน 2-0-2 

30000-1234 ภาษาและวฒันธรรมลาว 2-0-2 

30000-1235 การสนทนาภาษาลาวเพื่อการทาํงาน 2-0-2 
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รหัสวชิา ช่ือวชิา ท-ป-น 

30000-1236 ภาษาและวฒันธรรมฟิลิปปินส์ 2-0-2 

30000-1237 การสนทนาภาษาฟิลิปิโนเพื่อการทาํงาน 2-0-2 

30000-1238 ภาษาและวฒันธรรมรัสเซีย 2-0-2 

30000-1239 การสนทนาภาษารัสเซียเพื่อการทาํงาน 2-0-2 

30000-1240 ภาษาและวฒันธรรมเยอรมนั 2-0-2 

30000-1241 การสนทนาภาษาเยอรมนัเพื่อการทาํงาน 2-0-2 

30000-1242 ภาษาและวฒันธรรมฝร่ังเศส 2-0-2 

30000-1243 การสนทนาภาษาฝร่ังเศสเพื่อการทาํงาน 2-0-2 

30000*1201 ถึง 30000*1299 รายวชิาในกลุ่มวชิาภาษาต่างประเทศท่ีสถานศึกษาอาชีวศึกษา *-*-* 

  หรือสถาบนัพฒันาเพิ่มเติม 
 

1.3 กลุ่มวชิาวทิยาศาสตร์  (ไม่นอ้ยกวา่  3  หน่วยกิต) 
 

รหัสวชิา ช่ือวชิา ท-ป-น 

30000-1301 การจดัการทรัพยากรธรรมชาติ พลงังานและส่ิงแวดลอ้ม 2-2-3 

30000-1302 การวจิยัเบ้ืองตน้ 2-2-3 

30000-1308 วทิยาศาสตร์งานธุรกิจและบริการ 2-2-3 

30000-1315 ฟิสิกส์และเคมีเพื่อกิจการการบิน 2-2-3 

 30000*1301 ถึง 30000*1399 รายวชิาในกลุ่มวชิาวทิยาศาสตร์ท่ีสถานศึกษาอาชีวศึกษา *-*-* 

  หรือสถาบนัพฒันาเพิ่มเติม 
 

1.4 กลุ่มวชิาคณติศาสตร์  (ไม่นอ้ยกวา่  3  หน่วยกิต) 
 

รหัสวชิา ช่ือวชิา ท-ป-น 

30000-1401 คณิตศาสตร์และสถิติเพือ่งานอาชีพ 3-0-3 

30000-1402 คณิตศาสตร์เพื่อพฒันาทกัษะการคิด 3-0-3 

30000-1403 สถิติและการวางแผนการทดลอง 3-0-3 

30000-1404 แคลคูลสั 1 3-0-3 

30000-1405 แคลคูลสั 2 3-0-3 

30000-1406 แคลคูลสั 3 3-0-3 

30000-1408 คณิตศาสตร์ธุรกิจและบริการ 3-0-3 

30000-1411 คณิตศาสตร์เพื่อการบิน 3-0-3 

30000*1401 ถึง 30000*1499 รายวชิาในกลุ่มวชิาคณิตศาสตร์ท่ีสถานศึกษาอาชีวศึกษา *-*-* 

  หรือสถาบนัพฒันาเพิ่มเติม 
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1.5 กลุ่มวชิาสังคมศาสตร์  (ไมน่อ้ยกวา่  3  หน่วยกิต) 
 

รหัสวชิา ช่ือวชิา ท-ป-น 

30000-1501 ชีวติกบัสังคมไทย 3-0-3 

30000-1502 ศาสตร์พระราชา 3-0-3 

30000-1503 การเมืองการปกครองของไทย 3-0-3 

30000*1501 ถึง 30000*1599 รายวชิาในกลุ่มวชิาสังคมศาสตร์ท่ีสถานศึกษาอาชีวศึกษา *-*-* 

  หรือสถาบนัพฒันาเพิ่มเติม 
 

1.6 กลุ่มวชิามนุษยศาสตร์  (ไมน่อ้ยกวา่  3หน่วยกิต) 
 

รหัสวชิา ช่ือวชิา ท-ป-น 

30000-1601 การพฒันาสุขภาพ 2-0-2 

30000-1602 การคิดอยา่งเป็นระบบ 2-0-2 

30000-1603 สุขภาวะกายและจิต 2-0-2 

30000-1604 คุณภาพชีวติเพื่อการทาํงาน 2-0-2 

30000-1605 มนุษยสมัพนัธ์ในการทาํงาน 2-0-2 

30000-1606 ปัจจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัมนุษย ์ 2-0-2 

30000-1607 จิตวทิยาสังคมวา่ดว้ยคนพิการ 2-0-2 

30000-1608 การออกกาํลงักายเพื่อสุขภาพ 0-2-1 

30000-1609 ลีลาศเพื่อพฒันาสุขภาพและบุคลิกภาพ 0-2-1 

30000-1610 นนัทนาการเพื่อพฒันาคุณภาพชีวติ 0-2-1 

30000*1601 ถึง 30000*1699 รายวชิาในกลุ่มวชิามนุษยศาสตร์ท่ีสถานศึกษาอาชีวศึกษา    *-*-* 

 หรือสถาบนัพฒันาเพิ่มเติม 
 

2.  หมวดวชิาสมรรถนะวชิาชีพ  ไม่น้อยกว่า  56  หน่วยกติ 
 

 2.1 กลุ่มสมรรถนะวชิาชีพพืน้ฐาน  (15 หน่วยกิต) 
  

 ใหเ้รียนรายวชิาต่อไปน้ี 
 

กลุ่มการจัดการอาชีพ 

รหัสวชิา ช่ือวชิา ท-ป-น 

30001-1002 องคก์ารและการจดัการสมยัใหม่ 2-2-3 

30001-1055 กฎหมายธุรกิจ 3-0-3 
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กลุ่มเทคโนโลยสีารสนเทศ 

รหัสวชิา ช่ือวชิา ท-ป-น 

30001-2003   เทคโนโลยดิีจิทลัเพื่อการจดัการอาชีพ 2-2-3 
 

กลุ่มพืน้ฐานวชิาชีพ 

รหัสวชิา ช่ือวชิา ท-ป-น 

30200-1001 หลกัเศรษฐศาสตร์ 3-0-3 

30200-1002 หลกัการตลาด 2-2-3 
 

2.2 กลุ่มสมรรถนะวชิาชีพเฉพาะ  (21  หน่วยกิต) 
  

 ใหเ้รียนรายวชิาต่อไปน้ี 
 

รหัสวชิา ช่ือวชิา ท-ป-น 

30201-2001 การบญัชีชั้นกลาง 1 2-2-3 

30201-2002 การบญัชีชั้นกลาง 2 2-2-3 

30201-2003 การบญัชีตน้ทุน 1 2-2-3 

30201-2004 การบญัชีตน้ทุน 2 2-2-3 

30201-2005 การบญัชีชั้นสูง 1 2-2-3 

30201-2006 การบญัชีชั้นสูง 2 2-2-3 

30201-2007 การบญัชีภาษีอากร 2-2-3 
 

2.3 กลุ่มสมรรถนะวชิาชีพเลือก  (ไม่นอ้ยกวา่ 12 หน่วยกิต) 
 

ใหเ้ลือกเรียนรายวชิาต่อไปน้ี จนครบหน่วยกิตท่ีกาํหนด 
 

2.3.1 สาขางานการบัญชี 
 

รหัสวชิา ช่ือวชิา ท-ป-น 

30201-2101 ระบบบญัชี 3-0-3 

30201-2102 โปรแกรมสาํเร็จรูปเพื่องานบญัชี 2-2-3 

30201-2103 การควบคุมและตรวจสอบภายใน 3-0-3 

30201-2104 รายงานทางการเงินและการวิเคราะห์งบการเงิน 3-0-3 

30201-2105 การสอบบญัชี 3-0-3 

30201-2106 ระบบสารสนเทศทางการบญัชี 3-0-3 
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รหัสวชิา ช่ือวชิา ท-ป-น 

30201-2107 การบญัชีสหกรณ์ 2-2-3 

30201-2108 โปรแกรมระบบบญัชีสหกรณ์ครบวงจร 2-2-3 

30201*2101 ถึง 30201*2199  รายวชิาชีพเลือกท่ีสถานศึกษาอาชีวศึกษาหรือสถาบนั *-*-* 

  พฒันาเพิ่มเติมตามความตอ้งการของสถานประกอบการ 

  หรือตามยทุธศาสตร์ของภูมิภาค 
 

รายวชิาทวภิาคี 
 

รหัสวชิา ช่ือวชิา ท-ป-น 

30201-5101 งานการบญัชี1 *-*-* 

30201-5102 งานการบญัชี 2 *-*-* 

30201-5103 งานการบญัชี 3 *-*-* 

30201-5104 งานการบญัชี 4 *-*-* 

30201-51xx งานการบญัชี … *-*-* 

 

 สาํหรับการจดัการศึกษาระบบทวภิาคี ไม่นอ้ยกวา่ 12 หน่วยกิตนั้น ใหส้ถานศึกษาและสถานประกอบการ 

รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานของรัฐท่ีร่วมจดัการศึกษาระบบทวิภาคี ร่วมกนัวิเคราะห์ลกัษณะทวิภาคี ไดแ้ก่ 

จดัประสงคร์ายวิชา สมรรถนะราชวิชา คาํอธิบายรายวิชา เวลาท่ีใชฝึ้กและจาํนวนหน่วยกิต เพื่อนาํไปจดัทาํ

แผนการฝึกอาชีพและแนวการวดัและประเมินผลรายวิชา ทั้งน้ี โดยให้ใช้เวลาฝึกในสถานประกอบการ                    

ไม่นอ้ยกวา่  54  ชัว่โมง  มีค่าเท่ากบั  1  หน่วยกิต 
 

2.4 ฝึกประสบการณ์สมรรถนะวชิาชีพ  (4  หน่วยกิต) 
 

ให้เลือกเรียนรายวิชา 30201-8001 จาํนวน 4 หน่วยกิตหรือรายวิชา 30201-8002 และ 30201-8003 

รวม 4 หน่วยกิต 
 

รหัสวชิา ช่ือวชิา ท-ป-น 

30201-8001 ฝึกงาน *-*-4 

30201-8002 ฝึกงาน 1 *-*-2 

30201-8003 ฝึกงาน 2 *-*-2 
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2.5 โครงงานพฒันาสมรรถนะวชิาชีพ (4  หน่วยกิต) 
 

ให้เลือกเรียนรายวิชา 30201-8501 จาํนวน 4 หน่วยกิตหรือรายวิชา 30201-8502 และ 30201-8503 

รวม 4 หน่วยกิต 
 

รหัสวชิา ช่ือวชิา ท-ป-น 

30201-8501 โครงงาน *-*-4 

30201-8502 โครงงาน 1 *-*-2 

30201-8503 โครงงาน 2 *-*-2 
 

3.  หมวดวชิาเลือกเสรี ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกติ 
 

ให้เลือกเรียนตามความถนดัและความสนใจจากรายวิชาในหลกัสูตรประกาศนียบตัรวิชาชีพชั้นสูง 

พุทธศกัราช  2563  ทุกประเภทวชิาและสาขาวชิา 
 

รหัสวชิา ช่ือวชิา ท-ป-น 

30201-9001 การวางแผนและควบคุมโดยงบประมาณ 3-0-3 

30201-9002 สัมมนาเชิงปฏิบติัการวชิาชีพบญัชี 2-2-3 

30201-9003 การบญัชีเพื่อการจดัการ 3-0-3 

30201-9004      การบญัชีหน่วยงานภาครัฐ 3-0-3 

30201-9005      การบญัชีสาํหรับธุรกิจขนาดกลางและขนาดยอ่ม 3-0-3 

30201-9006      การบญัชีการเงิน   2-2-3 

30201-9007 การบญัชีธุรกิจโรงแรม  2-2-3  

30201-9008 การบญัชีธุรกิจท่องเท่ียว     2-2-3 

30201-9009 การบญัชีธุรกิจสถานพยาบาล                         2-2-3  
 

ทั้ งน้ี เพื่อเป็นการพฒันาทักษะการเรียนรู้และการส่ือสารภาษาต่างประเทศในศตวรรษ ท่ี 21           

สถานศึกษาสามารถเลือกเรียนวิชาภาษาอังกฤษจากรายวิชาต่อไปน้ี หรือจากรายวิชาในหมวดวิชา            

สมรรถนะแกนกลาง กลุ่มวชิาภาษาต่างประเทศ กลุ่มภาษาองักฤษ 
 

รหัสวชิา ช่ือวชิา ท-ป-น 

30000-9201 ภาษาองักฤษเตรียมความพร้อมเพื่อการทาํงาน 1-2-2 

30000-9202 ภาษาองักฤษเพื่อการนาํเสนอ 1-2-2 

30000-9203 การอ่านองักฤษในงานอาชีพ 1-2-2 

30000-9204 การเขียนภาษาองักฤษเพือ่งานอาชีพ 1-2-2 

30000-9205 ภาษาองักฤษเพื่องานบริการ 1-2-2 
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4.  กจิกรรมเสริมหลกัสูตร  (2 ชัว่โมงต่อสัปดาห์) 
 

รหัสวชิา ช่ือวชิา ท-ป-น 

30000-2001 กิจกรรมองคก์ารวชิาชีพ 1 0-2-0 

30000-2002 กิจกรรมองคก์ารวชิาชีพ 2 0-2-0 

30000-2003 กิจกรรมองคก์ารวชิาชีพ 3 0-2-0 

30000-2004 กิจกรรมองคก์ารวชิาชีพ 4 0-2-0 

30000-2005 กิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม 0-2-0 

30000*2001 ถึง 30000*20xx กิจกรรมนกัศึกษาวชิาทหาร / กิจกรรมท่ีสถานศึกษา 0-2-0 

 หรือสถานประกอบการจดั 
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โครงสร้าง 

หลกัสูตรประกาศนียบตัรวชิาชีพช้ันสูง  พุทธศักราช  2563 

ประเภทวชิาบริหารธุรกจิ 

สาขาวชิาการตลาด 

 

 ผูส้ําเร็จการศึกษาตามหลกัสูตรประกาศนียบตัรวิชาชีพชั้นสูง  พุทธศกัราช  2563  ประเภทวิชา

บริหารธุรกิจ  สาขาวิชาการตลาด  จะตอ้งศึกษารายวิชาจากหมวดวิชาต่าง ๆ  รวมไม่นอ้ยกวา่  83  หน่วยกิต                 

และเขา้ร่วมกิจกรรมเสริมหลกัสูตร  ดงัโครงสร้างต่อไปน้ี 
 

1.  หมวดวชิาสมรรถนะแกนกลาง ไม่น้อยกว่า 21 หน่วยกติ 

1.1   กลุ่มวชิาภาษาไทย (ไม่นอ้ยกวา่  3  หน่วยกิต) 

1.2  กลุ่มวชิาภาษาต่างประเทศ (ไม่นอ้ยกวา่  6  หน่วยกิต) 

1.3  กลุ่มวชิาวทิยาศาสตร์ (ไม่นอ้ยกวา่  3  หน่วยกิต) 

1.4  กลุ่มวชิาคณิตศาสตร์ (ไม่นอ้ยกวา่  3  หน่วยกิต) 

1.5  กลุ่มวชิาสังคมศาสตร์ (ไม่นอ้ยกวา่  3  หน่วยกิต) 

1.6  กลุ่มวชิามนุษยศาสตร์ (ไม่นอ้ยกวา่  3  หน่วยกิต) 
 

2. หมวดวชิาสมรรถนะวชิาชีพ ไม่น้อยกว่า 56 หน่วยกติ 

2.1   กลุ่มสมรรถนะวชิาชีพพื้นฐาน (15 หน่วยกิต) 

2.2  กลุ่มสมรรถนะวชิาชีพเฉพาะ (21 หน่วยกิต) 

2.3  กลุ่มสมรรถนะวชิาชีพเลือก  (ไม่นอ้ยกวา่  12 หน่วยกิต) 

2.4  ฝึกประสบการณ์สมรรถนะวชิาชีพ   (4 หน่วยกิต) 

2.5  โครงงานพฒันาสมรรถนะวชิาชีพ     (4 หน่วยกิต) 
 

3. หมวดวชิาเลือกเสรี  ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกติ 
 

4. กจิกรรมเสริมหลกัสูตร  (2 ชัว่โมงต่อสัปดาห์) 
 

 รวม ไม่น้อยกว่า 83 หน่วยกติ 

 

โครงสร้างน้ีสําหรับผูส้ําเร็จการศึกษาระดบัประกาศนียบตัรวิชาชีพ (ปวช.) ในประเภทวิชา                    

พาณิชยกรรม  สาขาการตลาด  หรือเทียบเท่า  
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สําหรับผูส้ําเร็จการศึกษาหลกัสูตรประกาศนียบตัรวิชาชีพ (ปวช.) ประเภทวิชาหรือสาขาวิชาอ่ืน

หรือมธัยมศึกษาตอนปลาย (ม. 6) หรือเทียบเท่าท่ีไม่มีพื้นฐานวิชาชีพ จะตอ้งเรียนรายวิชาปรับพื้นฐาน

วชิาชีพต่อไปน้ี 
 

รหัสวชิา ช่ือวชิา ท-ป-น 

30200-0001 การบญัชีเบ้ืองตน้ 2-2-3 

30200-0002 การขายเบ้ืองตน้ 1-2-2 

30200-0003 ธุรกิจและการเป็นผูป้ระกอบการ 1-2-2 

30200-0007 การหาขอ้มูลทางการตลาด 2-2-3 

30200-0008 การจดัหน่ายสินคา้และบริการ 2-2-3 
 

1. หมวดวชิาสมรรถนะแกนกลาง ไม่น้อยกว่า 21  หน่วยกติ 
 

ให้เลือกเรียนรายวิชาจากทุกกลุ่มวิชา  ตามเง่ือนไขและจํานวนหน่วยกิตท่ีกลุ่มวิชากําหนด                        

รวมไม่นอ้ยกวา่  21  หน่วยกิต 
 

1.1 กลุ่มวชิาภาษาไทย  (ไม่นอ้ยกวา่  3  หน่วยกิต) 
 

รหัสวชิา ช่ือวชิา ท-ป-น 

30000-1101 ทกัษะภาษาไทยเชิงวชิาชีพ 3-0-3 

30000-1102 การเขียนและการพูดเชิงวชิาชีพ 3-0-3 

30000-1103 การฟังและการพูดเพื่อพฒันาบุคลิกภาพ 3-0-3 

30000-1104 ทกัษะภาษาไทยเชิงสร้างสรรค ์ 3-0-3 

30000*1101 ถึง 30000*1199 รายวชิาในกลุ่มวชิาภาษาไทยท่ีสถานศึกษาอาชีวศึกษา *-*-* 

  หรือสถาบนัพฒันาเพิ่มเติม 
 

1.2 กลุ่มวชิาภาษาต่างประเทศ  (ไม่นอ้ยกวา่  6  หน่วยกิต) 
 

 ใหเ้รียนรายวชิา 30000-1201 จาํนวน 3 หน่วยกิต แลว้เลือกเรียนรายวชิาภาษาองักฤษอ่ืนท่ีสอดคลอ้ง

กบัสาขาวชิาท่ีเรียนจนครบหน่วยกิตท่ีกาํหนด 
 

1) กลุ่มภาษาองักฤษ 
 

รหัสวชิา ช่ือวชิา ท-ป-น 

30000-1201 ภาษาองักฤษเพื่อการส่ือสาร 2-2-3 

30000-1202 ภาษาองักฤษสาํหรับการปฏิบติังาน 1-2-2 

30000-1203 การสนทนาภาษาองักฤษในสถานประกอบการ 1-2-2 

17

Rectangle



รหัสวชิา ช่ือวชิา ท-ป-น 

30000-1204 ภาษาองักฤษโครงงาน 0-2-1 

30000-1205 การเรียนภาษาองักฤษผา่นส่ือดิจิทลั 0-2-1 

30000-1207 ภาษาองักฤษธุรกิจ 3-0-3 

30000-1208 ภาษาองักฤษเพื่อธุรกิจบริการ 3-0-3 

30000-1214 ภาษาองักฤษเทคโนโลยสีารสนเทศ 3-0-3 

30000-1216 ภาษาองักฤษเพื่อกิจการการบิน 3-0-3 
 

2) กลุ่มภาษาต่างประเทศอ่ืน 
 

สถานศึกษาอาชีวศึกษาหรือสถาบนัสามารถเลือกรายวชิาต่อไปน้ี  ไปจดัการเรียนการสอน

เพิ่มเติมในกลุ่มวชิาภาษาต่างประเทศ หรือในกลุ่มทกัษะวชิาชีพเลือก หรือหมวดวชิาเลือกเสรีได ้
 

 

รหัสวชิา ช่ือวชิา ท-ป-น 

30000-1218 ภาษาและวฒันธรรมจีน 2-0-2 

30000-1219 การสนทนาภาษาจีนเพื่อการทาํงาน 2-0-2 

30000-1220 ภาษาและวฒันธรรมญ่ีปุ่น 2-0-2 

30000-1221 การสนทนาภาษาญ่ีปุ่นเพื่อการทาํงาน 2-0-2 

30000-1222 ภาษาและวฒันธรรมเกาหลี 2-0-2 

30000-1223 การสนทนาภาษาเกาหลีเพื่อการทาํงาน 2-0-2 

30000-1224 ภาษาและวฒันธรรมเวยีดนาม 2-0-2 

30000-1225 การสนทนาภาษาเวยีดนามเพื่อการทาํงาน 2-0-2 

30000-1226 ภาษาและวฒันธรรมอินโดนีเซีย 2-0-2 

30000-1227 การสนทนาภาษาอินโดนีเซียเพื่อการทาํงาน 2-0-2 

30000-1228 ภาษาและวฒันธรรมมาเลเซีย 2-0-2 

30000-1229 การสนทนาภาษามาเลเซียเพื่อการทาํงาน 2-0-2 

30000-1230 ภาษาและวฒันธรรมพม่า 2-0-2 

30000-1231 การสนทนาภาษาพม่าเพื่อการทาํงาน 2-0-2 

30000-1232 ภาษาและวฒันธรรมเขมร 2-0-2 

30000-1233 การสนทนาภาษาเขมรเพื่อการทาํงาน 2-0-2 

30000-1234 ภาษาและวฒันธรรมลาว 2-0-2 

30000-1235 การสนทนาภาษาลาวเพื่อการทาํงาน 2-0-2 

30000-1236 ภาษาและวฒันธรรมฟิลิปปินส์ 2-0-2 
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รหัสวชิา ช่ือวชิา ท-ป-น 

30000-1237 การสนทนาภาษาฟิลิปิโนเพื่อการทาํงาน 2-0-2 

30000-1238 ภาษาและวฒันธรรมรัสเซีย 2-0-2 

30000-1239 การสนทนาภาษารัสเซียเพื่อการทาํงาน 2-0-2 

30000-1240 ภาษาและวฒันธรรมเยอรมนั 2-0-2 

30000-1241 การสนทนาภาษาเยอรมนัเพื่อการทาํงาน 2-0-2 

30000-1242 ภาษาและวฒันธรรมฝร่ังเศส 2-0-2 

30000-1243 การสนทนาภาษาฝร่ังเศสเพื่อการทาํงาน 2-0-2 

30000*1201 ถึง 30000*1299 รายวชิาในกลุ่มวชิาภาษาต่างประเทศท่ีสถานศึกษาอาชีวศึกษา *-*-* 

  หรือสถาบนัพฒันาเพิ่มเติม 
 

1.3 กลุ่มวชิาวทิยาศาสตร์  (ไม่นอ้ยกวา่  3  หน่วยกิต) 
 

รหัสวชิา ช่ือวชิา ท-ป-น 

30000-1301 การจดัการทรัพยากรธรรมชาติ พลงังานและส่ิงแวดลอ้ม 2-2-3 

30000-1302 การวจิยัเบ้ืองตน้ 2-2-3 

30000-1308 วทิยาศาสตร์งานธุรกิจและบริการ 2-2-3 

30000-1315 ฟิสิกส์และเคมีเพื่อกิจการการบิน 2-2-3 

30000*1301 ถึง 30000*1399 รายวชิาในกลุ่มวชิาวทิยาศาสตร์ท่ีสถานศึกษาอาชีวศึกษา *-*-* 

 หรือสถาบนัพฒันาเพิ่มเติม 
 

1.4 กลุ่มวชิาคณติศาสตร์  (ไม่นอ้ยกวา่  3  หน่วยกิต) 
 

รหัสวชิา ช่ือวชิา ท-ป-น 

30000-1401 คณิตศาสตร์และสถิติเพื่องานอาชีพ 3-0-3 

30000-1402 คณิตศาสตร์เพือ่พฒันาทกัษะการคิด 3-0-3 

30000-1403 สถิติและการวางแผนการทดลอง 3-0-3 

30000-1404 แคลคูลสั 1 3-0-3 

30000-1405 แคลคูลสั 2 3-0-3 

30000-1406 แคลคูลสั 3 3-0-3 

30000-1408 คณิตศาสตร์ธุรกิจและบริการ 3-0-3 

30000-1411 คณิตศาสตร์เพือ่การบิน 3-0-3 

30000*1401 ถึง 30000*1499 รายวชิาในกลุ่มวชิาคณิตศาสตร์ท่ีสถานศึกษาอาชีวศึกษา *-*-* 

  หรือสถาบนัพฒันาเพิ่มเติม 
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1.5 กลุ่มวชิาสังคมศาสตร์  (ไมน่อ้ยกวา่  3  หน่วยกิต) 
 

รหัสวชิา ช่ือวชิา ท-ป-น 

30000-1501 ชีวติกบัสังคมไทย 3-0-3 

30000-1502 ศาสตร์พระราชา 3-0-3 

30000-1503 การเมืองการปกครองของไทย 3-0-3 

30000*1501 ถึง 30000*1599 รายวชิาในกลุ่มวชิาสังคมศาสตร์ท่ีสถานศึกษาอาชีวศึกษา *-*-* 

  หรือสถาบนัพฒันาเพิ่มเติม 
 

1.6 กลุ่มวชิามนุษยศาสตร์  (ไม่นอ้ยกวา่  3หน่วยกิต) 
 

รหัสวชิา ช่ือวชิา ท-ป-น 

30000-1601 การพฒันาสุขภาพ 2-0-2 

30000-1602 การคิดอยา่งเป็นระบบ 2-0-2 

30000-1603 สุขภาวะกายและจิต 2-0-2 

30000-1604 คุณภาพชีวติเพื่อการทาํงาน 2-0-2 

30000-1605 มนุษยสมัพนัธ์ในการทาํงาน 2-0-2 

30000-1606 ปัจจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัมนุษย ์ 2-0-2 

30000-1607 จิตวทิยาสังคมวา่ดว้ยคนพิการ 2-0-2 

30000-1608 การออกกาํลงักายเพื่อสุขภาพ 0-2-1 

30000-1609 ลีลาศเพื่อพฒันาสุขภาพและบุคลิกภาพ 0-2-1 

30000-1610 นนัทนาการเพื่อพฒันาคุณภาพชีวติ 0-2-1 

30000*1601 ถึง 30000*1699 รายวชิาในกลุ่มวชิามนุษยศาสตร์ท่ีสถานศึกษาอาชีวศึกษา    *-*-*

หรือสถาบนัพฒันาเพิ่มเติม 
 

2.  หมวดวชิาสมรรถนะวชิาชีพ  ไม่น้อยกว่า  56  หน่วยกติ 
 

 2.1 กลุ่มสมรรถนะวชิาชีพพืน้ฐาน  (15 หน่วยกิต) 
  

 ใหเ้รียนรายวชิาต่อไปน้ี 
 

กลุ่มการจัดการอาชีพ 

รหัสวชิา ช่ือวชิา ท-ป-น 

30001-1002 องคก์ารและการจดัการสมยัใหม่ 2-2-3 

30001-1055 กฎหมายธุรกิจ 3-0-3 
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กลุ่มเทคโนโลยสีารสนเทศ 

รหัสวชิา ช่ือวชิา ท-ป-น 

30001-2003   เทคโนโลยดิีจิทลัเพื่อการจดัการอาชีพ 2-2-3 
 

กลุ่มพืน้ฐานวชิาชีพ 

รหัสวชิา ช่ือวชิา ท-ป-น 

30200-1001 หลกัเศรษฐศาสตร์ 3-0-3 

30200-1002 หลกัการตลาด 2-2-3 
 

2.2 กลุ่มสมรรถนะวชิาชีพเฉพาะ  (21  หน่วยกิต) 
 

 ใหเ้รียนรายวชิาต่อไปน้ี 
 

รหัสวชิา ช่ือวชิา ท-ป-น 

30202-2001 การจดัการการขาย 3-0-3 

30202-2002 พฤติกรรมผูบ้ริโภค 3-0-3 

30202-2003 ผลิตภณัฑแ์ละราคา 3-0-3 

30202-2004 การส่ือสารการตลาดเชิงบูรณาการ  2-2-3 

30202-2005 การจดัจาํหน่ายทางการตลาด  3-0-3 

30202-2006 การวจิยัการตลาด 2-2-3 

30202-2007 กลยทุธ์การตลาด 2-2-3 
 

 2.3 กลุ่มสมรรถนะวชิาชีพเลือก  (ไม่นอ้ยกวา่ 12 หน่วยกิต) 
 

2.3.1 สาขางานการตลาด 
 

รหัสวชิา ช่ือวชิา ท-ป-น 

30202-2101 การจดัการร้านคา้สมยัใหม่ 2-2-3 

30202-2102 การบริหารธุรกิจขนาดยอ่ม 2-2-3 

30202-2103 การตลาดดิจิทลั 2-2-3 

30202-2104 เทคนิคการนาํเสนอ 2-2-3 

30202-2105 สัมมนาการตลาด 2-2-3 

30202-2106 การตลาดบริการ 3-0-3 

30202-2107 การบริหารการจดัซ้ือ 3-0-3 
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รหัสวชิา ช่ือวชิา ท-ป-น 

30202-2108 การสร้างตราสินคา้ 3-0-3 

30202-2109 การตลาดเพื่อส่ิงแวดลอ้มและสังคม 3-0-3 

30202-2110 การนาํเขา้และการส่งออก 3-0-3 

30202*2101 ถึง 30202*2199  รายวชิาชีพเลือกท่ีสถานศึกษาอาชีวศึกษาหรือสถาบนั *-*-* 

  พฒันาเพิ่มเติมตามความตอ้งการของสถานประกอบการ 

  หรือตามยทุธศาสตร์ของภูมิภาค 
 

 รายวชิาทวภิาคี 
 

รหัสวชิา ช่ือวชิา ท-ป-น 

30202-5101 งานการตลาด 1 *-*-* 

30202-5102 งานการตลาด 2 *-*-* 

30202-5103 งานการตลาด 3 *-*-* 

30202-5104 งานการตลาด 4 *-*-* 

30202-51xx งานการตลาด… *-*-* 
 

2.3.2 สาขางานธุรกจิการค้าสมัยใหม่ 
 

รหัสวชิา ช่ือวชิา ท-ป-น 

30202-2201 การจดัการธุรกิจคา้ปลีกสมยัใหม่ 2-2-3 

30202-2202 ธุรกิจแฟรนไชส์ 3-0-3 

30202-2203 การคา้ปลีกแบบไม่มีร้านคา้ 2-2-3 

30202-2204 การตลาดพาณิชยอิ์เล็กทรอนิกส์ 2-2-3 

30202-2205 สัมมนาธุรกิจการคา้สมยัใหม่ 2-2-3 

30202-2206 การจดัซ้ือและสินคา้คงคลงั 3-0-3 

30202-2207 การจดัการซพัพลายเชนในธุรกิจคา้ปลีก 3-0-3 

30202-2208 การรักษาความสัมพนัธ์กบัลูกคา้ในธุรกิจการคา้สมยัใหม่ 3-0-3 

30202*2201 ถึง 30202*2299  รายวชิาชีพเลือกท่ีสถานศึกษาอาชีวศึกษาหรือสถาบนั *-*-* 

  พฒันาเพิ่มเติมตามความตอ้งการของสถานประกอบการ 

  หรือตามยทุธศาสตร์ของภูมิภาค 
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 รายวชิาทวภิาคี 
 

รหัสวชิา ช่ือวชิา ท-ป-น 

30202-5201 งานธุรกิจการคา้สมยัใหม่ 1 *-*-* 

30202-5202 งานธุรกิจการคา้สมยัใหม่ 2 *-*-* 

30202-5203 งานธุรกิจการคา้สมยัใหม่ 3 *-*-* 

30202-5204 งานธุรกิจการคา้สมยัใหม่ 4 *-*-* 

30202-52xx งานธุรกิจการคา้สมยัใหม่... *-*-* 

 

สําหรับการจัดการศึกษาระบบทวิภา คี  ไม่น้อยกว่า  12 หน่วยกิตนั้ น  ให้สถานศึกษา                                      

และสถานประกอบการ รัฐวสิาหกิจ หรือหน่วยงานของรัฐท่ีร่วมจดัการศึกษาระบบทวิภาคี ร่วมกนัวเิคราะห์

ลักษณะงานของสถานประกอบการรัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานของรัฐ เพื่อกําหนดรายละเอียด                         

ของแต่ละรายวิชาทวิภาคี ได้แก่ จุดประสงค์รายวิชา สมรรถนะรายวิชา คาํอธิบายรายวิชา เวลาท่ีใช้ฝึก                   

และจาํนวนหน่วยกิต  เพื่อนําไปจดัทาํแผนการฝึกอาชีพและแนวการวดัและประเมินผลรายวิชา ทั้ งน้ี                     

โดยใหใ้ชเ้วลาฝึกในสถานประกอบการไม่นอ้ยกวา่  54  ชัว่โมง  มีค่าเท่ากบั  1  หน่วยกิต 
 

2.3.3 สาขางานธุรกจินายหน้าอสังหาริมทรัพย์ 
 

รหัสวชิา ช่ือวชิา ท-ป-น 

30202-2301 หลกัธุรกิจนายหนา้อสังหาริมทรัพย ์ 2-2-3 

30202-2302 การตลาดอสังหาริมทรัพยเ์ชิงนวตักรรม 2-2-3 

30202-2303 กฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งกบัอาชีพนายหนา้อสังหาริมทรัพย ์ 3-0-3 

30202-2304 การวเิคราะห์ธุรกิจอสังหาริมทรัพย ์ 2-2-3 

30202-2305 สัมมนางานนายหนา้อสังหาริมทรัพย ์ 2-2-3 

30202-2306 การเจรจาต่อรองเชิงกลยทุธ์ 2-2-3 

30202-2307 การบริหารงานขายโครงการพฒันาอสังหาริมทรัพย ์ 2-2-3 

30202-2308 ธุรกิจนายหนา้อสังหาริมทรัพยร์ะหวา่งประเทศ 2-2-3 

30202*2301 ถึง 30202*2399  รายวชิาชีพเลือกท่ีสถานศึกษาอาชีวศึกษาหรือสถาบนั *-*-* 

  พฒันาเพิ่มเติมตามความตอ้งการของสถานประกอบการ 

  หรือตามยทุธศาสตร์ของภูมิภาค 
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 รายวชิาทวภิาคี 
 

รหัสวชิา ช่ือวชิา ท-ป-น 

30202-5301 งานธุรกิจนายหนา้อสังหาริมทรัพย ์1 *-*-* 

30202-5302 งานธุรกิจนายหนา้อสังหาริมทรัพย ์2 *-*-* 

30202-5303 งานธุรกิจนายหนา้อสังหาริมทรัพย ์3 *-*-* 

30202-5304 งานธุรกิจนายหนา้อสังหาริมทรัพย ์4 *-*-* 

30202-53xx งานธุรกิจนายหนา้อสังหาริมทรัพย.์.. *-*-* 

 

สําหรับการจัดการศึกษาระบบทวิภา คี  ไม่น้อยกว่า  12 หน่วยกิตนั้ น  ให้สถานศึกษา                                      

และสถานประกอบการ รัฐวสิาหกิจ หรือหน่วยงานของรัฐท่ีร่วมจดัการศึกษาระบบทวิภาคี ร่วมกนัวเิคราะห์

ลักษณะงานของสถานประกอบการรัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานของรัฐ เพื่อกําหนดรายละเอียด                         

ของแต่ละรายวิชาทวิภาคี ได้แก่ จุดประสงค์รายวิชา สมรรถนะรายวิชา คาํอธิบายรายวิชา เวลาท่ีใช้ฝึก                   

และจาํนวนหน่วยกิต  เพื่อนําไปจดัทาํแผนการฝึกอาชีพและแนวการวดัและประเมินผลรายวิชา ทั้ งน้ี                     

โดยใหใ้ชเ้วลาฝึกในสถานประกอบการไม่นอ้ยกวา่  54  ชัว่โมง  มีค่าเท่ากบั  1  หน่วยกิต 
 

 2.4  ฝึกประสบการณ์สมรรถนะวชิาชีพ  (4  หน่วยกิต) 
 

ให้เลือกเรียนรายวิชา 30202-8001 จาํนวน 4 หน่วยกิต  หรือรายวิชา 30202-8002 และ 30202-8003 

รวม  4  หน่วยกิต 
 

รหัสวชิา ช่ือวชิา ท-ป-น 

30202-8001 ฝึกงาน *-*-4 

30202-8002 ฝึกงาน 1 *-*-2 

30202-8003 ฝึกงาน 2 *-*-2 
 

 2.5 โครงงานพฒันาสมรรถนะวชิาชีพ  (4  หน่วยกิต) 
 

ให้เลือกเรียนรายวิชา 30202-8501 จาํนวน 4 หน่วยกิต หรือรายวิชา 30202-8502 และ 30202-8503 

รวม  4  หน่วยกิต 
 

รหัสวชิา ช่ือวชิา ท-ป-น 

30202-8501 โครงงาน *-*-4 

30202-8502 โครงงาน 1 *-*-2 

30202-8503 โครงงาน 2 *-*-2 
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3.  หมวดวชิาเลือกเสรี ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกติ 
 

ให้เลือกเรียนตามความถนดัและความสนใจจากรายวิชาในหลกัสูตรประกาศนียบตัรวิชาชีพชั้นสูง 

พุทธศกัราช  2563  ทุกประเภทวชิาและสาขาวชิา 

ทั้งน้ี  เพื่อเป็นการพฒันาทกัษะการเรียนรู้และการส่ือสารภาษาต่างประเทศในศตวรรษท่ี  21 

สถานศึกษาสามารถเลือกเรียนวชิาภาษาองักฤษจากรายวชิาต่อไปน้ี  หรือจากรายวชิาในหมวดวชิาสมรรถนะ

แกนกลาง  กลุ่มวชิาภาษาต่างประเทศ  กลุ่มภาษาองักฤษ 
 

รหัสวชิา ช่ือวชิา ท-ป-น 

30000-9201 ภาษาองักฤษเตรียมความพร้อมเพื่อการทาํงาน 1-2-2 

30000-9202 ภาษาองักฤษเพื่อการนาํเสนอ 1-2-2 

30000-9203 การอ่านองักฤษในงานอาชีพ 1-2-2 

30000-9204 การเขียนภาษาองักฤษเพือ่งานอาชีพ 1-2-2 

30000-9205 ภาษาองักฤษเพื่องานบริการ 1-2-2 
 

4.  กจิกรรมเสริมหลกัสูตร  (2 ชัว่โมงต่อสัปดาห์) 
 

รหัสวชิา ช่ือวชิา ท-ป-น 

30000-2001 กิจกรรมองคก์ารวชิาชีพ 1 0-2-0 

30000-2002 กิจกรรมองคก์ารวชิาชีพ 2 0-2-0 

30000-2003 กิจกรรมองคก์ารวชิาชีพ 3 0-2-0 

30000-2004 กิจกรรมองคก์ารวชิาชีพ 4 0-2-0 

30000-2005 กิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม 0-2-0 

30000*2001 ถึง 30000*20xx กิจกรรมนกัศึกษาวชิาทหาร / กิจกรรมท่ีสถานศึกษา 0-2-0 

 หรือสถานประกอบการจดั 
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โครงสร้าง 

หลกัสูตรประกาศนียบตัรวชิาชีพช้ันสูง  พุทธศักราช  2563 

ประเภทวชิาบริหารธุรกจิ 

สาขาวชิาเทคโนโลยธุีรกจิดจิิทัล 

 

 ผูส้ําเร็จการศึกษาตามหลกัสูตรประกาศนียบตัรวิชาชีพชั้นสูง  พุทธศกัราช  2563  ประเภทวิชา

บริหารธุรกิจ  สาขาวิชาเทคโนโลยีธุรกิจดิจิทลั  จะตอ้งศึกษารายวิชาจากหมวดวิชาต่าง ๆ รวมไม่นอ้ยกว่า                 

83  หน่วยกิต  และเขา้ร่วมกิจกรรมเสริมหลกัสูตร  ดงัโครงสร้างต่อไปน้ี 
 

1.  หมวดวชิาสมรรถนะแกนกลาง ไม่น้อยกว่า 21 หน่วยกติ 

1.1   กลุ่มวชิาภาษาไทย (ไม่นอ้ยกวา่  3  หน่วยกิต) 

1.2  กลุ่มวชิาภาษาต่างประเทศ (ไม่นอ้ยกวา่  6  หน่วยกิต) 

1.3  กลุ่มวชิาวทิยาศาสตร์ (ไม่นอ้ยกวา่  3  หน่วยกิต) 

1.4  กลุ่มวชิาคณิตศาสตร์ (ไม่นอ้ยกวา่  3  หน่วยกิต) 

1.5  กลุ่มวชิาสังคมศาสตร์ (ไม่นอ้ยกวา่  3  หน่วยกิต) 

1.6  กลุ่มวชิามนุษยศาสตร์ (ไม่นอ้ยกวา่  3  หน่วยกิต) 
 

2. หมวดวชิาสมรรถนะวชิาชีพ ไม่น้อยกว่า 56 หน่วยกติ 

2.1   กลุ่มสมรรถนะวชิาชีพพื้นฐาน (15 หน่วยกิต) 

2.2  กลุ่มสมรรถนะวชิาชีพเฉพาะ (21 หน่วยกิต) 

2.3  กลุ่มสมรรถนะวชิาชีพเลือก  (ไม่นอ้ยกวา่  12 หน่วยกิต) 

2.4  ฝึกประสบการณ์สมรรถนะวชิาชีพ  (4 หน่วยกิต) 

2.5  โครงงานพฒันาสมรรถนะวชิาชีพ  (4 หน่วยกิต) 
 

3. หมวดวชิาเลือกเสรี  ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกติ 
 

4. กจิกรรมเสริมหลกัสูตร  (2 ชัว่โมงต่อสัปดาห์) 
 

 รวม ไม่น้อยกว่า 83 หน่วยกติ 

 

 โครงสร้างน้ีสาํหรับผูส้ําเร็จการศึกษาระดบัประกาศนียบตัรวิชาชีพ (ปวช.) ในประเภทวิชาพาณิชยกรรม 

สาขาวชิาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ  หรือเทียบเท่า 
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 สาํหรับผูส้าํเร็จการศึกษาหลกัสูตรประกาศนียบตัรวิชาชีพ (ปวช.) ในประเภทวชิาหรือสาขาวิชาอ่ืน

หรือมธัยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือเทียบเท่า ท่ีไม่มีพื้นฐานวิชาชีพ จะตอ้งเรียนรายวิชาปรับพื้นฐานวิชาชีพ 

ต่อไปน้ี 
 

 รหัสวชิา ช่ือวชิา ท-ป-น 

30200-0001 การบญัชีเบ้ืองตน้ 2-2-3 

30200-0002 การขายเบ้ืองตน้ 1-2-2 

30200-0003 ธุรกิจและการเป็นผูป้ระกอบการ 1-2-2 

30200-0014 หลกัการเขียนโปรแกรม 2-2-3 

30200-0015 ระบบปฏิบติัการเบ้ืองตน้ 2-2-3 
 

1. หมวดวชิาสมรรถนะแกนกลาง ไม่น้อยกว่า 21  หน่วยกติ 
 

ให้เลือกเรียนรายวิชาจากทุกกลุ่มวิชา  ตามเง่ือนไขและจํานวนหน่วยกิตท่ีกลุ่มวิชากําหนด                        

รวมไม่นอ้ยกวา่  21  หน่วยกิต 
 

1.1 กลุ่มวชิาภาษาไทย  (ไม่นอ้ยกวา่  3  หน่วยกิต) 
 

รหัสวชิา ช่ือวชิา ท-ป-น 

30000-1101 ทกัษะภาษาไทยเชิงวชิาชีพ 3-0-3 

30000-1102 การเขียนและการพูดเชิงวชิาชีพ 3-0-3 

30000-1103 การฟังและการพูดเพื่อพฒันาบุคลิกภาพ 3-0-3 

30000-1104 ทกัษะภาษาไทยเชิงสร้างสรรค ์ 3-0-3 

30000*1101 ถึง 30000*1199 รายวชิาในกลุ่มวชิาภาษาไทยท่ีสถานศึกษาอาชีวศึกษา *-*-* 

  หรือสถาบนัพฒันาเพิ่มเติม 
 

1.2 กลุ่มวชิาภาษาต่างประเทศ  (ไม่นอ้ยกวา่  6  หน่วยกิต) 
 

 ใหเ้รียนรายวชิา 30000-1201 จาํนวน 3 หน่วยกิต แลว้เลือกเรียนรายวชิาภาษาองักฤษอ่ืนท่ีสอดคลอ้ง

กบัสาขาวชิาท่ีเรียนจนครบหน่วยกิตท่ีกาํหนด 
 

1) กลุ่มภาษาองักฤษ 
 

รหัสวชิา ช่ือวชิา ท-ป-น 

30000-1201 ภาษาองักฤษเพื่อการส่ือสาร 2-2-3 

30000-1202 ภาษาองักฤษสาํหรับการปฏิบติังาน 1-2-2 

30000-1203 การสนทนาภาษาองักฤษในสถานประกอบการ 1-2-2 
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รหัสวชิา ช่ือวชิา ท-ป-น 

30000-1204 ภาษาองักฤษโครงงาน 0-2-1 

30000-1205 การเรียนภาษาองักฤษผา่นส่ือดิจิทลั 0-2-1 

30000-1207 ภาษาองักฤษธุรกิจ 3-0-3 

30000-1208 ภาษาองักฤษเพื่อธุรกิจบริการ 3-0-3 

30000-1214 ภาษาองักฤษเทคโนโลยสีารสนเทศ 3-0-3 

30000-1216 ภาษาองักฤษเพื่อกิจการการบิน 3-0-3 
 

2) กลุ่มภาษาต่างประเทศอ่ืน 

สถานศึกษาอาชีวศึกษาหรือสถาบนัสามารถเลือกรายวชิาต่อไปน้ี  ไปจดัการเรียนการสอน

เพิ่มเติมในกลุ่มวชิาภาษาต่างประเทศ หรือในกลุ่มทกัษะวชิาชีพเลือก หรือหมวดวชิาเลือกเสรีได ้
 

รหัสวชิา ช่ือวชิา ท-ป-น 

30000-1218 ภาษาและวฒันธรรมจีน 2-0-2 

30000-1219 การสนทนาภาษาจีนเพื่อการทาํงาน 2-0-2 

30000-1220 ภาษาและวฒันธรรมญ่ีปุ่น 2-0-2 

30000-1221 การสนทนาภาษาญ่ีปุ่นเพื่อการทาํงาน 2-0-2 

30000-1222 ภาษาและวฒันธรรมเกาหลี 2-0-2 

30000-1223 การสนทนาภาษาเกาหลีเพื่อการทาํงาน 2-0-2 

30000-1224 ภาษาและวฒันธรรมเวยีดนาม 2-0-2 

30000-1225 การสนทนาภาษาเวยีดนามเพื่อการทาํงาน 2-0-2 

30000-1226 ภาษาและวฒันธรรมอินโดนีเซีย 2-0-2 

30000-1227 การสนทนาภาษาอินโดนีเซียเพื่อการทาํงาน 2-0-2 

30000-1228 ภาษาและวฒันธรรมมาเลเซีย 2-0-2 

30000-1229 การสนทนาภาษามาเลเซียเพื่อการทาํงาน 2-0-2 

30000-1230 ภาษาและวฒันธรรมพม่า 2-0-2 

30000-1231 การสนทนาภาษาพม่าเพื่อการทาํงาน 2-0-2 

30000-1232 ภาษาและวฒันธรรมเขมร 2-0-2 

30000-1233 การสนทนาภาษาเขมรเพื่อการทาํงาน 2-0-2 

30000-1234 ภาษาและวฒันธรรมลาว 2-0-2 

30000-1235 การสนทนาภาษาลาวเพื่อการทาํงาน 2-0-2 

30000-1236 ภาษาและวฒันธรรมฟิลิปปินส์ 2-0-2 

30000-1237 การสนทนาภาษาฟิลิปิโนเพื่อการทาํงาน 2-0-2 
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รหัสวชิา ช่ือวชิา ท-ป-น 

30000-1238 ภาษาและวฒันธรรมรัสเซีย 2-0-2 

30000-1239 การสนทนาภาษารัสเซียเพื่อการทาํงาน 2-0-2 

30000-1240 ภาษาและวฒันธรรมเยอรมนั 2-0-2 

30000-1241 การสนทนาภาษาเยอรมนัเพื่อการทาํงาน 2-0-2 

30000-1242 ภาษาและวฒันธรรมฝร่ังเศส 2-0-2 

30000-1243 การสนทนาภาษาฝร่ังเศสเพื่อการทาํงาน 2-0-2 

30000*1201 ถึง 30000*1299 รายวชิาในกลุ่มวชิาภาษาต่างประเทศท่ีสถานศึกษาอาชีวศึกษา *-*-* 

  หรือสถาบนัพฒันาเพิ่มเติม 
 

1.3 กลุ่มวชิาวทิยาศาสตร์  (ไม่นอ้ยกวา่  3  หน่วยกิต) 
 

รหัสวชิา ช่ือวชิา ท-ป-น 

30000-1301 การจดัการทรัพยากรธรรมชาติ พลงังานและส่ิงแวดลอ้ม 2-2-3 

30000-1302 การวจิยัเบ้ืองตน้ 2-2-3 

30000-1308 วทิยาศาสตร์งานธุรกิจและบริการ 2-2-3 

30000-1315 ฟิสิกส์และเคมีเพื่อกิจการการบิน 2-2-3 

30000*1301 ถึง 30000*1399 รายวชิาในกลุ่มวชิาวทิยาศาสตร์ท่ีสถานศึกษาอาชีวศึกษา *-*-* 

  หรือสถาบนัพฒันาเพิ่มเติม 
 

1.4 กลุ่มวชิาคณติศาสตร์  (ไม่นอ้ยกวา่   3  หน่วยกิต) 
 

รหัสวชิา ช่ือวชิา ท-ป-น 

30000-1401 คณิตศาสตร์และสถิติเพือ่งานอาชีพ 3-0-3 

30000-1402 คณิตศาสตร์เพื่อพฒันาทกัษะการคิด 3-0-3 

30000-1403 สถิติและการวางแผนการทดลอง 3-0-3 

30000-1404 แคลคูลสั 1 3-0-3 

30000-1405 แคลคูลสั 2 3-0-3 

30000-1406 แคลคูลสั 3 3-0-3 

30000-1408 คณิตศาสตร์ธุรกิจและบริการ 3-0-3 

30000-1411 คณิตศาสตร์เพื่อการบิน 3-0-3 

30000*1401 ถึง 30000*1499 รายวชิาในกลุ่มวชิาคณิตศาสตร์ท่ีสถานศึกษาอาชีวศึกษา *-*-* 

  หรือสถาบนัพฒันาเพิ่มเติม 
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1.5 กลุ่มวชิาสังคมศาสตร์  (ไม่นอ้ยกวา่  3  หน่วยกิต) 
 

รหัสวชิา ช่ือวชิา ท-ป-น 

30000-1501 ชีวติกบัสังคมไทย 3-0-3 

30000-1502 ศาสตร์พระราชา 3-0-3 

30000-1503 การเมืองการปกครองของไทย 3-0-3 

30000*1501 ถึง 30000*1599 รายวชิาในกลุ่มวชิาสังคมศาสตร์ท่ีสถานศึกษาอาชีวศึกษา *-*-* 

  หรือสถาบนัพฒันาเพิ่มเติม 
 

1.6 กลุ่มวชิามนุษยศาสตร์  (ไมน่อ้ยกวา่  3หน่วยกิต) 
 

รหัสวชิา ช่ือวชิา ท-ป-น 

30000-1601 การพฒันาสุขภาพ 2-0-2 

30000-1602 การคิดอยา่งเป็นระบบ 2-0-2 

30000-1603 สุขภาวะกายและจิต 2-0-2 

30000-1604 คุณภาพชีวติเพื่อการทาํงาน 2-0-2 

30000-1605 มนุษยสมัพนัธ์ในการทาํงาน 2-0-2 

30000-1606 ปัจจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัมนุษย ์ 2-0-2 

30000-1607 จิตวทิยาสังคมวา่ดว้ยคนพิการ 2-0-2 

30000-1608 การออกกาํลงักายเพื่อสุขภาพ 0-2-1 

30000-1609 ลีลาศเพื่อพฒันาสุขภาพและบุคลิกภาพ 0-2-1 

30000-1610 นนัทนาการเพื่อพฒันาคุณภาพชีวติ 0-2-1 

30000*1601 ถึง 30000*1699 รายวชิาในกลุ่มวชิามนุษยศาสตร์ท่ีสถานศึกษาอาชีวศึกษา    *-*-* 

 หรือสถาบนัพฒันาเพิ่มเติม 
 

2.  หมวดวชิาสมรรถนะวชิาชีพ  ไม่น้อยกว่า  56  หน่วยกติ 
 

 2.1 กลุ่มสมรรถนะวชิาชีพพืน้ฐาน   (15 หน่วยกิต) 
  

 ใหเ้รียนรายวชิาต่อไปน้ี 
 

กลุ่มการจัดการอาชีพ 

รหัสวชิา ช่ือวชิา ท-ป-น 

30001-1002 องคก์ารและการจดัการสมยัใหม่ 2-2-3 

30001-1055 กฎหมายธุรกิจ 3-0-3 
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กลุ่มเทคโนโลยสีารสนเทศ 

รหัสวชิา ช่ือวชิา ท-ป-น 

30001-2003   เทคโนโลยดิีจิทลัเพื่อการจดัการอาชีพ 2-2-3 
 

กลุ่มพืน้ฐานวชิาชีพ 

รหัสวชิา ช่ือวชิา ท-ป-น 

30200-1001 หลกัเศรษฐศาสตร์ 3-0-3 

30200-1002 หลกัการตลาด 2-2-3 
 

2.2 กลุ่มสมรรถนะวชิาชีพเฉพาะ  (21  หน่วยกิต) 
  

 ใหเ้รียนรายวชิาต่อไปน้ี 
 

รหัสวชิา ช่ือวชิา ท-ป-น 

30204-2001 พื้นฐานธุรกิจดิจิทลั 2-2-3 

30204-2002 ระบบจดัการฐานขอ้มูล 2-2-3 

30204-2003 การวเิคราะห์และออกแบบระบบเชิงวตัถุ 2-2-3 

30204-2004 หลกัการคิดเชิงออกแบบและนวตักรรมธุรกิจดิจิทลั 2-2-3 

30204-2005 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 2-2-3 

30204-2006 การสร้างแบรนดธุ์รกิจดิจิทลั 2-2-3 

30204-2007 เครือข่ายคอมพิวเตอร์และความปลอดภยัสาํหรับธุรกิจดิจิทลั 2-2-3 
 

 2.3 กลุ่มสมรรถนะวชิาชีพเลือก  (ไม่นอ้ยกวา่ 12 หน่วยกิต) 
 

 ใหเ้ลือกเรียนรายวชิาในสาขางานใดสาขางานหน่ึง รวมไม่นอ้ยกวา่ 12 หน่วยกิต 
 

2.3.1 สาขางานธุรกจิดิจิทลั 
 

รหัสวชิา ช่ือวชิา ท-ป-น 

30204-2101 ธุรกิจดิจิทลัผา่นส่ือสังคมออนไลน์ 2-2-3 

30204-2102 ส่ือสร้างสรรคธุ์รกิจดิจิทลั 2-2-3 

30204-2103 การพฒันาเวบ็ไซตท์างธุรกิจ 2-2-3 

30204-2104 อินเทอร์เน็ตสรรพส่ิงสาํหรับธุรกิจดิจิทลั 2-2-3 

30204-2105 การประมวลผลแบบคลาวด์ 2-2-3 

30204*2101 ถึง 30204*2199  รายวชิาชีพเลือกท่ีสถานศึกษาอาชีวศึกษาหรือสถาบนั *-*-* 

   พฒันาเพิ่มเติมตามความตอ้งการของสถานประกอบการ 

   หรือตามยทุธศาสตร์ของภูมิภาค 
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รายวชิาทวภิาคี 
 

รหัสวชิา ช่ือวชิา ท-ป-น 

30204-5101 งานธุรกิจดิจิทลั 1 *-*-* 

30204-5102 งานธุรกิจดิจิทลั 2 *-*-* 

30204-5103 งานธุรกิจดิจิทลั 3 *-*-* 

30204-5104 งานธุรกิจดิจิทลั 4 *-*-* 

30204-51xx งานธุรกิจดิจิทลั... *-*-* 
 

2.3.2 สาขางานดิจิทลัมีเดีย 
 

รหัสวชิา ช่ือวชิา ท-ป-น 

30204-2201 การออกแบบส่ือดิจิทลั 2-2-3 

30204-2202 โปรแกรมกราฟฟิกสาํหรับผลิตส่ือดิจิทลั 2-2-3 

30204-2203 เทคโนโลยส่ืีอเสมือนจริง 2-2-3 

30204-2204 การผลิตส่ือมลัติมีเดียสาํหรับธุรกิจดิจิทลั 2-2-3 

30204-2205 การออกแบบคาแรคเตอร์ 2-2-3 

30204*2201 ถึง 30204*2299  รายวชิาชีพเลือกท่ีสถานศึกษาอาชีวศึกษาหรือสถาบนั *-*-* 

   พฒันาเพิ่มเติมตามความตอ้งการของสถานประกอบการ 

   หรือตามยทุธศาสตร์ของภูมิภาค 
 

รายวชิาทวภิาคี 
 

รหัสวชิา ช่ือวชิา ท-ป-น 

30204-5201 งานดิจิทลัมีเดีย 1 *-*-* 

30204-5202 งานดิจิทลัมีเดีย 2 *-*-* 

30204-5203 งานดิจิทลัมีเดีย 3 *-*-* 

30204-5204 งานดิจิทลัมีเดีย 4 *-*-* 

30204-52xx งานดิจิทลัมีเดีย... *-*-* 
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2.3.3  สาขางานโมบายแอพพลเิคช่ันทางธุรกจิ 
 

รหัสวชิา ช่ือวชิา ท-ป-น 

30204-2301 การออกแบบส่วนติดต่อผูใ้ชบ้นอุปกรณ์พกพา 2-2-3 

30204-2302 ระบบจดัการฐานขอ้มูลบนคลาวด ์ 2-2-3 

30204-2303 การพฒันาโปรแกรมบนอุปกรณ์เคล่ือนท่ีแบบพกพา 2-2-3 

30204-2304 การบาํรุงรักษาคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์พกพา 2-2-3 

30204-2305 อินเทอร์เน็ตเพื่อสรรพส่ิง 2-2-3 

30204*2301 ถึง 30204*2399  รายวชิาชีพเลือกท่ีสถานศึกษาอาชีวศึกษาหรือสถาบนั *-*-* 

   พฒันาเพิ่มเติมตามความตอ้งการของสถานประกอบการ 

   หรือตามยทุธศาสตร์ของภูมิภาค 
 

รายวชิาทวภิาคี 
 

รหัสวชิา ช่ือวชิา ท-ป-น 

30204-5301 งานโมบายแอพพลิเคชัน่ทางธุรกิจ 1 *-*-* 

30204-5302 งานโมบายแอพพลิเคชัน่ทางธุรกิจ 2 *-*-* 

30204-5303 งานโมบายแอพพลิเคชัน่ทางธุรกิจ 3 *-*-* 

30204-5304 งานโมบายแอพพลิเคชัน่ทางธุรกิจ 4 *-*-* 

30204-53xx งานโมบายแอพพลิเคชัน่ทางธุรกิจ... *-*-* 
 

2.3.4 สาขางานธุรกจิอคีอมเมิร์ซ 
 

รหัสวชิา ช่ือวชิา ท-ป-น 

30204-2401 ออกแบบส่วนติดต่อผูใ้ช ้ 2-2-3 

30204-2402 การจดัการเน้ือหาสาํหรับธุรกิจดิจิทลั 2-2-3 

30204-2403 โปรแกรมกราฟิกสาํหรับการออกแบบเวบ็ไซต ์ 2-2-3 

30204-2404 การพฒันาระบบพาณิชยอิ์เล็กทรอนิกส์ 2-2-3 

30204-2405 การพาณิชยบ์นส่ือสังคมออนไลน์ 2-2-3 

30204*2401 ถึง 30204*2499  รายวชิาชีพเลือกท่ีสถานศึกษาอาชีวศึกษาหรือสถาบนั *-*-* 

   พฒันาเพิ่มเติมตามความตอ้งการของสถานประกอบการ 

   หรือตามยทุธศาสตร์ของภูมิภาค 
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รายวชิาทวภิาคี 
 

รหัสวชิา ช่ือวชิา ท-ป-น 

30204-5401 งานธุรกิจอีคอมเมิร์ซ 1 *-*-* 

30204-5402 งานธุรกิจอีคอมเมิร์ซ 2 *-*-* 

30204-5403 งานธุรกิจอีคอมเมิร์ซ 3 *-*-* 

30204-5404 งานธุรกิจอีคอมเมิร์ซ 4 *-*-* 

30204-54xx งานธุรกิจอีคอมเมิร์ซ... *-*-* 

 

 สําหรับการจดัการศึกษาระบบทวิภาคี ไม่นอ้ยกวา่ 12 หน่วยกิตนั้น ให้สถานศึกษาและสถานประกอบการ 

รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานของรัฐท่ีร่วมจัดการศึกษาระบบทวิภาคี ร่วมกันวิเคราะห์ลักษณะงาน                     

ของสถานประกอบการ รัฐวสิาหกิจ หรือหน่วยงานของรัฐ เพื่อกาํหนดรายละเอียดของแต่ละรายวิชาทวิภาคี 

ได้แก่ จดัประสงค์รายวิชา สมรรถนะรายวิชา คาํอธิบายรายวิชา เวลาท่ีใช้ฝึกและจาํนวนหน่วยกิต                     

เพื่อนําไปจัดทาํแผนการฝึกสอนและแนวการวดัและประเมินผลรายวิชา ทั้ งน้ี โดยให้ใช้เวลาฝึก                       

ในสถานประกอบการไม่นอ้ยกวา่  54  ชัว่โมง  มีค่าเท่ากบั  1  หน่วยกิต 
 

2.4 ฝึกประสบการณ์สมรรถนะวชิาชีพ  (4 หน่วยกิต)  
 

 ใหเ้ลือกเรียนรายวชิา 30204-8001 จาํนวน 4 หน่วยกิต หรือรายวชิา 30204-8002 และ 30204-8003 

รวม  4  หน่วยกิต 
 

รหัสวชิา ช่ือวชิา ท-ป-น 

30204-8001 ฝึกงาน *-*-4 

30204-8002 ฝึกงาน 1 *-*-2 

30204-8003 ฝึกงาน 2 *-*-2 
 

2.5 โครงงานพฒันาสมรรถนะวชิาชีพ  (4  หน่วยกิต) 
 

 ใหเ้ลือกเรียนรายวชิา 30204-8501 จาํนวน 4 หน่วยกิต หรือรายวชิา 30204-8502 และ 30204-8503 

รวม  4  หน่วยกิต 
 

รหัสวชิา ช่ือวชิา ท-ป-น 

30204-8501 โครงงาน *-*-4 

30204-8502 โครงงาน 1 *-*-2 

30204-8503 โครงงาน 2 *-*-2 
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3.  หมวดวชิาเลือกเสรี ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกติ 
 

ให้เลือกเรียนตามความถนดัและความสนใจจากรายวิชาในหลกัสูตรประกาศนียบตัรวิชาชีพชั้นสูง 

พุทธศกัราช  2563  ทุกประเภทวชิาและสาขาวชิา 

ทั้งน้ี  เพื่อเป็นการพฒันาทกัษะการเรียนรู้และการส่ือสารภาษาต่างประเทศในศตวรรษท่ี  21           

สถานศึกษาสามารถเลือกเรียนวิชาภาษาองักฤษจากรายวิชาต่อไปน้ี หรือจากรายวิชาในหมวดวิชาสมรรถนะ

แกนกลาง กลุ่มวชิาภาษาต่างประเทศ กลุ่มภาษาองักฤษ 
 

รหัสวชิา ช่ือวชิา ท-ป-น 

30000-9201 ภาษาองักฤษเตรียมความพร้อมเพื่อการทาํงาน 1-2-2 

30000-9202 ภาษาองักฤษเพื่อการนาํเสนอ 1-2-2 

30000-9203 การอ่านองักฤษในงานอาชีพ 1-2-2 

30000-9204 การเขียนภาษาองักฤษเพื่องานอาชีพ 1-2-2 

30000-9205 ภาษาองักฤษเพื่องานบริการ 1-2-2 
 

4. กจิกรรมเสริมหลกัสูตร  (2 ชัว่โมงต่อสัปดาห์) 
 

รหัสวชิา ช่ือวชิา ท-ป-น 

30000-2001 กิจกรรมองคก์ารวชิาชีพ 1 0-2-0 

30000-2002 กิจกรรมองคก์ารวชิาชีพ 2 0-2-0 

30000-2003 กิจกรรมองคก์ารวชิาชีพ 3 0-2-0 

30000-2004 กิจกรรมองคก์ารวชิาชีพ 4 0-2-0 

30000-2005 กิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม 0-2-0 

30000*2001 ถึง 30000*20xx กิจกรรมนกัศึกษาวชิาทหาร /กิจกรรมท่ีสถานศึกษา *-*-* 

   หรือสถานประกอบการจดั 
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โครงสร้าง 

หลกัสูตรประกาศนียบตัรวชิาชีพช้ันสูง  พุทธศักราช  2563 

ประเภทวชิา บริหารธุรกจิ 

สาขาวชิาการจัดการธุรกจิค้าปลกี 

 

 ผูส้ําเร็จการศึกษาตามหลกัสูตรประกาศนียบตัรวิชาชีพชั้นสูง  พุทธศกัราช  2563 ประเภทวิชา

บริหารธุรกิจ  สาขาวิชาการจดัการธุรกิจคา้ปลีก จะตอ้งศึกษารายวิชาจากหมวดวิชาต่าง ๆ รวมไม่นอ้ยกว่า                   

83  หน่วยกิต  และเขา้ร่วมกิจกรรมเสริมหลกัสูตร  ดงัโครงสร้างต่อไปน้ี 
 

1.  หมวดวชิาสมรรถนะแกนกลาง ไม่น้อยกว่า 21 หน่วยกติ 

1.1 กลุ่มวชิาภาษาไทย (ไม่นอ้ยกวา่  3 หน่วยกิต) 

1.2 กลุ่มวชิาภาษาต่างประเทศ (ไม่นอ้ยกวา่  6 หน่วยกิต) 

1.3 กลุ่มวชิาวทิยาศาสตร์ (ไม่นอ้ยกวา่  3 หน่วยกิต) 

1.4 กลุ่มวชิาคณิตศาสตร์ (ไม่นอ้ยกวา่  3 หน่วยกิต) 

1.5 กลุ่มวชิาสังคมศาสตร์ (ไม่นอ้ยกวา่  3 หน่วยกิต) 

1.6 กลุ่มวชิามนุษยศาสตร์ (ไม่นอ้ยกวา่  3 หน่วยกิต) 
 

2. หมวดวชิาสมรรถนะวชิาชีพ ไม่น้อยกว่า 56 หน่วยกติ 

2.1  กลุ่มสมรรถนะวชิาชีพพื้นฐาน (15 หน่วยกิต) 

2.2  กลุ่มสมรรถนะวชิาชีพเฉพาะ ( 21 หน่วยกิต) 

2.3  กลุ่มสมรรถนะวชิาชีพเลือก (ไม่นอ้ยกวา่  12 หน่วยกิต) 

2.4 ฝึกประสบการณ์สมรรถนะวิชาชีพ (4 หน่วยกิต) 

2.5  โครงงานพฒันาสมรรถนะวิชาชีพ (4 หน่วยกิต) 
 

3. หมวดวชิาเลือกเสรี  ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกติ 
 

4. กจิกรรมเสริมหลกัสูตร  (2 ชัว่โมงต่อสัปดาห์) 
 

 รวม ไม่น้อยกว่า 83 หน่วยกติ 

 

โครงสร้างน้ีสําหรับผูส้ําเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบตัรวิชาชีพ (ปวช.) ในประเภทวิชา               

พาณิชยกรรม  สาขาวชิาธุรกิจคา้ปลีก  หรือเทียบเท่า  
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สําหรับผูส้ําเร็จการศึกษาหลกัสูตรประกาศนียบตัรวิชาชีพ (ปวช.) ประเภทวิชาหรือสาขาวิชาอ่ืน

หรือมธัยมศึกษาตอนปลาย (ม. 6) หรือเทียบเท่าท่ีไม่มีพื้นฐานวิชาชีพ จะตอ้งเรียนรายวิชาปรับพื้นฐาน

วชิาชีพต่อไปน้ี 

 

รหัสวชิา ช่ือวชิา ท-ป-น 

30200-0001 การบญัชีเบ้ืองตน้ 2-2-3 

30200-0002 การขายเบ้ืองตน้ 1-2-2 

30200-0003 ธุรกิจและการเป็นผูป้ระกอบการ 1-2-2 

30200-0018 มาตรฐานการปฏิบติังานธุรกิจคา้ปลีกเบ้ืองตน้ 2-2-3 

30200-0019 เทคโนโลยเีบ้ืองตน้เพื่อการบริการลูกคา้ 2-2-3 

30200-0020 การปฏิบติังานสินคา้ในร้านคา้ปลีก 2-2-3 
 

1. หมวดวชิาสมรรถนะแกนกลาง ไม่น้อยกว่า 21  หน่วยกติ 
 

ให้เลือกเรียนรายวิชาจากทุกกลุ่มวิชา  ตามเง่ือนไขและจํานวนหน่วยกิตท่ีกลุ่มวิชากําหนด                        

รวมไม่นอ้ยกวา่  21  หน่วยกิต 
 

1.1 กลุ่มวชิาภาษาไทย  (ไม่นอ้ยกวา่  3  หน่วยกิต) 
 

รหัสวชิา ช่ือวชิา ท-ป-น 

30000-1101 ทกัษะภาษาไทยเชิงวชิาชีพ 3-0-3 

30000-1102 การเขียนและการพูดเชิงวชิาชีพ 3-0-3 

30000-1103 การฟังและการพูดเพื่อพฒันาบุคลิกภาพ 3-0-3 

30000-1104 ทกัษะภาษาไทยเชิงสร้างสรรค ์ 3-0-3 

30000*1101 ถึง 30000*1199 รายวชิาในกลุ่มวชิาภาษาไทยท่ีสถานศึกษาอาชีวศึกษา *-*-* 

  หรือสถาบนัพฒันาเพิ่มเติม 
 

1.2 กลุ่มวชิาภาษาต่างประเทศ  (ไม่นอ้ยกวา่  6  หน่วยกิต) 
 

 ใหเ้รียนรายวชิา 30000-1201 จาํนวน 3 หน่วยกิต แลว้เลือกเรียนรายวชิาภาษาองักฤษอ่ืนท่ีสอดคลอ้ง

กบัสาขาวชิาท่ีเรียนจนครบหน่วยกิตท่ีกาํหนด 
 

1) กลุ่มภาษาองักฤษ 
 

รหัสวชิา ช่ือวชิา ท-ป-น 

30000-1201 ภาษาองักฤษเพื่อการส่ือสาร 2-2-3 

30000-1202 ภาษาองักฤษสาํหรับการปฏิบติังาน 1-2-2 

30000-1203 การสนทนาภาษาองักฤษในสถานประกอบการ 1-2-2 
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รหัสวชิา ช่ือวชิา ท-ป-น 

30000-1204 ภาษาองักฤษโครงงาน 0-2-1 

30000-1205 การเรียนภาษาองักฤษผา่นส่ือดิจิทลั 0-2-1 

30000-1207 ภาษาองักฤษธุรกิจ 3-0-3 

30000-1208 ภาษาองักฤษเพื่อธุรกิจบริการ 3-0-3 

30000-1214 ภาษาองักฤษเทคโนโลยสีารสนเทศ 3-0-3 

30000-1216 ภาษาองักฤษเพื่อกิจการการบิน 3-0-3 
 

2) กลุ่มภาษาต่างประเทศอ่ืน 
 

 สถานศึกษาอาชีวศึกษาหรือสถาบนัสามารถเลือกรายวิชาต่อไปน้ี  ไปจดัการเรียนการสอน

เพิ่มเติมในกลุ่มวชิาภาษาต่างประเทศ หรือในกลุ่มทกัษะวชิาชีพเลือก หรือหมวดวชิาเลือกเสรีได ้
 

รหัสวชิา ช่ือวชิา ท-ป-น 

30000-1218 ภาษาและวฒันธรรมจีน 2-0-2 

30000-1219 การสนทนาภาษาจีนเพื่อการทาํงาน 2-0-2 

30000-1220 ภาษาและวฒันธรรมญ่ีปุ่น 2-0-2 

30000-1221 การสนทนาภาษาญ่ีปุ่นเพื่อการทาํงาน 2-0-2 

30000-1222 ภาษาและวฒันธรรมเกาหลี 2-0-2 

30000-1223 การสนทนาภาษาเกาหลีเพื่อการทาํงาน 2-0-2 

30000-1224 ภาษาและวฒันธรรมเวยีดนาม 2-0-2 

30000-1225 การสนทนาภาษาเวยีดนามเพื่อการทาํงาน 2-0-2 

30000-1226 ภาษาและวฒันธรรมอินโดนีเซีย 2-0-2 

30000-1227 การสนทนาภาษาอินโดนีเซียเพื่อการทาํงาน 2-0-2 

30000-1228 ภาษาและวฒันธรรมมาเลเซีย 2-0-2 

30000-1229 การสนทนาภาษามาเลเซียเพื่อการทาํงาน 2-0-2 

30000-1230 ภาษาและวฒันธรรมพม่า 2-0-2 

30000-1231 การสนทนาภาษาพม่าเพื่อการทาํงาน 2-0-2 

30000-1232 ภาษาและวฒันธรรมเขมร 2-0-2 

30000-1233 การสนทนาภาษาเขมรเพื่อการทาํงาน 2-0-2 

30000-1234 ภาษาและวฒันธรรมลาว 2-0-2 

30000-1235 การสนทนาภาษาลาวเพื่อการทาํงาน 2-0-2 

30000-1236 ภาษาและวฒันธรรมฟิลิปปินส์ 2-0-2 

30000-1237 การสนทนาภาษาฟิลิปิโนเพื่อการทาํงาน 2-0-2 
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รหัสวชิา ช่ือวชิา ท-ป-น 

30000-1238 ภาษาและวฒันธรรมรัสเซีย 2-0-2 

30000-1239 การสนทนาภาษารัสเซียเพื่อการทาํงาน 2-0-2 

30000-1240 ภาษาและวฒันธรรมเยอรมนั 2-0-2 

30000-1241 การสนทนาภาษาเยอรมนัเพื่อการทาํงาน 2-0-2 

30000-1242 ภาษาและวฒันธรรมฝร่ังเศส 2-0-2 

30000-1243 การสนทนาภาษาฝร่ังเศสเพื่อการทาํงาน 2-0-2 

30000*1201 ถึง 30000*1299 รายวชิาในกลุ่มวชิาภาษาต่างประเทศท่ีสถานศึกษาอาชีวศึกษา *-*-* 

  หรือสถาบนัพฒันาเพิ่มเติม 
 

1.3 กลุ่มวชิาวทิยาศาสตร์  (ไม่นอ้ยกวา่  3  หน่วยกิต) 
 

รหัสวชิา ช่ือวชิา ท-ป-น 

30000-1301 การจดัการทรัพยากรธรรมชาติ พลงังานและส่ิงแวดลอ้ม 2-2-3 

30000-1302 การวจิยัเบ้ืองตน้ 2-2-3 

30000-1308 วทิยาศาสตร์งานธุรกิจและบริการ 2-2-3 

30000-1315 ฟิสิกส์และเคมีเพื่อกิจการการบิน 2-2-3 

 30000*1301 ถึง 30000*1399 รายวชิาในกลุ่มวชิาวทิยาศาสตร์ท่ีสถานศึกษาอาชีวศึกษา *-*-* 

  หรือสถาบนัพฒันาเพิ่มเติม 
 

1.4 กลุ่มวชิาคณติศาสตร์  (ไม่นอ้ยกวา่  3  หน่วยกิต) 
 

รหัสวชิา ช่ือวชิา ท-ป-น 

30000-1401 คณิตศาสตร์และสถิติเพื่องานอาชีพ 3-0-3 

30000-1402 คณิตศาสตร์เพือ่พฒันาทกัษะการคิด 3-0-3 

30000-1403 สถิติและการวางแผนการทดลอง 3-0-3 

30000-1404 แคลคูลสั 1 3-0-3 

30000-1405 แคลคูลสั 2 3-0-3 

30000-1406 แคลคูลสั 3 3-0-3 

30000-1411 คณิตศาสตร์เพือ่การบิน 3-0-3 

30000*1401 ถึง 30000*1499 รายวชิาในกลุ่มวชิาคณิตศาสตร์ท่ีสถานศึกษาอาชีวศึกษา *-*-* 

  หรือสถาบนัพฒันาเพิ่มเติม 
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1.5 กลุ่มวชิาสังคมศาสตร์  (ไมน่อ้ยกวา่  3  หน่วยกิต) 
 

รหัสวชิา ช่ือวชิา ท-ป-น 

30000-1501 ชีวติกบัสังคมไทย 3-0-3 

30000-1502 ศาสตร์พระราชา 3-0-3 

30000-1503 การเมืองการปกครองของไทย 3-0-3 

30000*1501 ถึง 30000*1599 รายวชิาในกลุ่มวชิาสังคมศาสตร์ท่ีสถานศึกษาอาชีวศึกษา *-*-* 

  หรือสถาบนัพฒันาเพิ่มเติม 
 

1.6 กลุ่มวชิามนุษยศาสตร์  (ไม่นอ้ยกวา่  3หน่วยกิต) 
 

รหัสวชิา ช่ือวชิา ท-ป-น 

30000-1601 การพฒันาสุขภาพ 2-0-2 

30000-1602 การคิดอยา่งเป็นระบบ 2-0-2 

30000-1603 สุขภาวะกายและจิต 2-0-2 

30000-1604 คุณภาพชีวติเพื่อการทาํงาน 2-0-2 

30000-1605 มนุษยสมัพนัธ์ในการทาํงาน 2-0-2 

30000-1606 ปัจจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัมนุษย ์ 2-0-2 

30000-1607 จิตวทิยาสังคมวา่ดว้ยคนพิการ 2-0-2 

30000-1608 การออกกาํลงักายเพื่อสุขภาพ 0-2-1 

30000-1609 ลีลาศเพื่อพฒันาสุขภาพและบุคลิกภาพ 0-2-1 

30000-1610 นนัทนาการเพื่อพฒันาคุณภาพชีวติ 0-2-1 

30000*1601 ถึง 30000*1699 รายวชิาในกลุ่มวชิามนุษยศาสตร์ท่ีสถานศึกษาอาชีวศึกษา    *-*-* 

 หรือสถาบนัพฒันาเพิ่มเติม 
 

2.  หมวดวชิาสมรรถนะวชิาชีพ  ไม่น้อยกว่า  56  หน่วยกติ 
 

 2.1 กลุ่มสมรรถนะวชิาชีพพืน้ฐาน  (15 หน่วยกิต) 
  

 ใหเ้รียนรายวชิาต่อไปน้ี 
 

กลุ่มการจัดการอาชีพ 

รหัสวชิา ช่ือวชิา ท-ป-น 

30001-1002 องคก์ารและการจดัการสมยัใหม่ 2-2-3 

30001-1055 กฎหมายธุรกิจ 3-0-3 
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กลุ่มเทคโนโลยสีารสนเทศ 

รหัสวชิา ช่ือวชิา ท-ป-น 

30001-2003   เทคโนโลยดิีจิทลัเพื่อการจดัการอาชีพ 2-2-3 
 

กลุ่มพืน้ฐานวชิาชีพ 

รหัสวชิา ช่ือวชิา ท-ป-น 

30200-1002 หลกัการตลาด 2-2-3 

30200-1004 การเงินธุรกิจคา้ปลีก 2-2-3 
 

2.2 กลุ่มสมรรถนะวชิาชีพเฉพาะ  (21  หน่วยกิต) 
  

 ใหเ้รียนรายวชิาต่อไปน้ี 
 

รหัสวชิา ช่ือวชิา ท-ป-น 

30211-2001 หลกัการจดัการธุรกิจคา้ปลีก  3-0-3 

30211-2002  ความรู้เก่ียวกบัผลิตภณัฑ์และบริการ  3-0-3 

30211-2003  การสร้างทีมนกัขาย  3-0-3 

30211-2004 การบริการลูกคา้ในธุรกิจคา้ปลีก  2-2-3 

30211-2005 ภาวะผูน้าํและการบริหารงานบุคคล  3-0-3 

30211-2006  การจดัการสินคา้และบริการในธุรกิจคา้ปลีก  2-2-3 

30211-2007 การจดัการความปลอดภยัและความเส่ียง  2-2-3 
 

 2.3 กลุ่มสมรรถนะวชิาชีพเลือก  (ไม่นอ้ยกวา่ 12 หน่วยกิต) 
 

ใหเ้ลือกเรียนรายวชิาในสาขางานใดสาขางานหน่ึง รวมไม่นอ้ยกวา่ 12 หน่วยกิต 
 

รายวชิาทวภิาค ี
 

2.3.1 สาขางานธุรกจิค้าปลกีสมัยใหม่ 
 

รหัสวชิา ช่ือวชิา ท-ป-น 

30211-5101  การบริหารธุรกิจคา้ปลีกสมยัใหม่ *-*-* 

30211-5102  เทคนิคการขายและบริการลูกคา้ในธุรกิจคา้ปลีกสมยัใหม่ *-*-* 

30211-5103  หลกัการบริหารสินคา้และบริการในธุรกิจคา้ปลีกสมยัใหม่ *-*-* 

30211-5104  การบริหารงานจดัแสดงและเติมเตม็สินคา้ในธุรกิจคา้ปลีกสมยัใหม ่ *-*-* 

30211-5105  การบริหารงานป้องกนัการสูญเสียในธุรกิจคา้ปลีกสมยัใหม่ *-*-* 

30211*2101 ถึง 30211*2199  รายวชิาชีพเลือกท่ีสถานศึกษาอาชีวศึกษาหรือสถาบนั *-*-* 

  พฒันาเพิ่มเติมตามความตอ้งการของสถานประกอบการ 

  หรือตามยทุธศาสตร์ของภูมิภาค 
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2.3.2 สาขางานธุรกจิอาหารและบริการ 
 

รหัสวชิา ช่ือวชิา ท-ป-น 

30211-5201  การบริหารธุรกิจอาหารและบริการ *-*-* 

30211-5202  เทคนิคการบริการลูกคา้ในธุรกิจอาหารและบริการ *-*-* 

30211-5203  การบริหารสินคา้และบริการในธุรกิจอาหารและบริการ *-*-* 

30211-5204  การบริหารงานการจดัการสินคา้ภายในร้านอาหาร *-*-* 

30211-5205  การบริหารงานป้องกนัการสูญเสียในธุรกิจอาหารและบริการ *-*-* 

30211*2201 ถึง 30211*2299  รายวชิาชีพเลือกท่ีสถานศึกษาอาชีวศึกษาหรือสถาบนั *-*-* 

  พฒันาเพิ่มเติมตามความตอ้งการของสถานประกอบการ 

  หรือตามยทุธศาสตร์ของภูมิภาค 

 

สําหรับการจดัการศึกษาระบบทวิภาคี ไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิตนั้น ให้สถานศึกษาและสถาน-

ประกอบการรัฐวสิาหกิจ หรือหน่วยงานของรัฐท่ีร่วมจดัการศึกษาระบบทวิภาคีร่วมกนัวเิคราะห์ลกัษณะงาน

ของสถานประกอบการรัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานของรัฐ เพื่อกาํหนดรายละเอียดของแต่ละรายวิชาทวภิาคี 

ไดแ้ก่ จุดประสงคร์ายวิชา สมรรถนะรายวิชา คาํอธิบายรายวิชา เวลาท่ีใชฝึ้กและจาํนวนหน่วยกิตเพื่อนาํไป

จดัทาํแผนการฝึกอาชีพและแนวการวดัและประเมินผลรายวชิา ทั้งน้ี โดยใหใ้ชเ้วลาฝึกในสถานประกอบการ

ไม่นอ้ยกวา่ 54 ชัว่โมง มีค่าเท่ากบั 1 หน่วยกิต 
 

 2.4  ฝึกประสบการณ์สมรรถนะวชิาชีพ  (4  หน่วยกิต) 
 

ให้เลือกเรียนรายวิชา 30211-8001 จาํนวน 4 หน่วยกิตหรือรายวิชา 30211-8002 และ 30211-8003 

รวม  4  หน่วยกิต 
 

รหัสวชิา ช่ือวชิา ท-ป-น 

30211-8001 ฝึกงาน *-*-4 

30211-8002 ฝึกงาน 1 *-*-2 

30211-8003 ฝึกงาน 2 *-*-2 
 

 2.5 โครงงานพฒันาสมรรถนะวชิาชีพ  (4  หน่วยกิต) 
 

ให้เลือกเรียนรายวิชา 30211-8501 จาํนวน 4 หน่วยกิตหรือรายวิชา 30211-8502 และ30211-8503 

รวม  4  หน่วยกิต 
 

รหัสวชิา ช่ือวชิา ท-ป-น 

30211-8501 โครงงาน *-*-4 

30211-8502 โครงงาน 1 *-*-2 

30211-8503 โครงงาน 2 *-*-2 
 

22

Rectangle



3.  หมวดวชิาเลือกเสรี ไม่น้อยกว่า 6  หน่วยกติ 
 

ให้เลือกเรียนตามความถนดัและความสนใจจากรายวิชาในหลกัสูตรประกาศนียบตัรวิชาชีพชั้นสูง 

พุทธศกัราช  2563  ทุกประเภทวชิาและสาขาวชิา 
 

รหัสวชิา ช่ือวชิา ท-ป-น 

30211-9001 กลยทุธ์ธุรกิจคา้ปลีก 3-0-3 

30211-9002 พฤติกรรมผูบ้ริโภคในธุรกิจคา้ปลีก 3-0-3 

30211-9003 การส่ือสารทางธุรกิจคา้ปลีก 2-2-3 

30211-9004 การวจิยัทางธุรกิจคา้ปลีก 2-2-3 
 

ทั้ งน้ี เพื่อเป็นการพฒันาทักษะการเรียนรู้และการส่ือสารภาษาต่างประเทศในศตวรรษ ท่ี 21           

สถานศึกษาสามารถเลือกเรียนวิชาภาษาอังกฤษจากรายวิชาต่อไปน้ี หรือจากรายวิชาในหมวดวิชา            

สมรรถนะแกนกลาง กลุ่มวชิาภาษาต่างประเทศ กลุ่มภาษาองักฤษ 
 

รหัสวชิา ช่ือวชิา ท-ป-น 

30000-9201 ภาษาองักฤษเตรียมความพร้อมเพื่อการทาํงาน 1-2-2 

30000-9202 ภาษาองักฤษเพื่อการนาํเสนอ 1-2-2 

30000-9203 การอ่านองักฤษในงานอาชีพ 1-2-2 

30000-9204 การเขียนภาษาองักฤษเพือ่งานอาชีพ 1-2-2 

30000-9205 ภาษาองักฤษเพื่องานบริการ 1-2-2 
 

4.  กจิกรรมเสริมหลกัสูตร  (2 ชัว่โมงต่อสัปดาห์) 
 

รหัสวชิา ช่ือวชิา ท-ป-น 

30000-2001 กิจกรรมองคก์ารวชิาชีพ 1 0-2-0 

30000-2002 กิจกรรมองคก์ารวชิาชีพ 2 0-2-0 

30000-2003 กิจกรรมองคก์ารวชิาชีพ 3 0-2-0 

30000-2004 กิจกรรมองคก์ารวชิาชีพ 4 0-2-0 

30000-2005 กิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม 0-2-0 

30000*2001ถึง 30000*20xx กิจกรรมนกัศึกษาวชิาทหาร / กิจกรรมท่ีสถานศึกษา 0-2-0 

 หรือสถานประกอบการจดั 
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โครงสร้าง 
หลกัสูตรประกาศนียบัตรวชิาชีพช้ันสูง พทุธศักราช 2563 

ประเภทวชิา อุตสาหกรรมท่องเทีย่ว 
สาขาวิชาโรงแรม 

 

 ผูส้ าเร็จการศึกษาตามหลกัสูตรประกาศนียบตัรวิชาชีพชั้นสูง  พุทธศกัราช  2563  ประเภทวิชาอุตสาหกรรม
ท่องเท่ียวสาขาวิชาการโรงแรม จะต้องศึกษารายวิชาจากหมวดวิชาต่าง ๆ  รวมไม่น้อยกว่า  83 หน่วยกิต 
และเขา้ร่วมกิจกรรมเสริมหลกัสูตร   ดงัโครงสร้างต่อไปน้ี 

 

1.  หมวดวิชาสมรรถนะแกนกลาง ไม่น้อยกว่า 21 หน่วยกติ 
1.1 กลุ่มวิชาภาษาไทย (ไม่นอ้ยกวา่  3 หน่วยกิต) 
1.2 กลุ่มวิชาภาษาต่างประเทศ (ไม่นอ้ยกวา่  6 หน่วยกิต) 
1.3 กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ (ไม่นอ้ยกวา่  3 หน่วยกิต) 
1.4 กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ (ไม่นอ้ยกวา่  3 หน่วยกิต) 
1.5 กลุ่มวิชาสงัคมศาสตร์ (ไม่นอ้ยกวา่  3 หน่วยกิต) 
1.6 กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ (ไม่นอ้ยกวา่  3 หน่วยกิต) 

 

2. หมวดวชิาสมรรถนะวชิาชีพ ไม่น้อยกว่า 56 หน่วยกติ 
2.1  กลุ่มสมรรถนะวิชาชีพพื้นฐาน (15 หน่วยกิต) 
2.2  กลุ่มสมรรถนะวิชาชีพเฉพาะ ( 21 หน่วยกิต) 
2.3  กลุ่มสมรรถนะวิชาชีพเลือก (ไม่นอ้ยกวา่  12 หน่วยกิต) 
2.4 ฝึกประสบการณ์สมรรถนะวิชาชีพ (4 หน่วยกิต) 
2.5  โครงงานพฒันาสมรรถนะวิชาชีพ (4 หน่วยกิต) 

 

3. หมวดวิชาเลือกเสรี   ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกติ 
 

4. กจิกรรมเสริมหลกัสูตร (2 ชัว่โมงต่อสปัดาห์) 
 

 รวม ไม่น้อยกว่า 83 หน่วยกติ 
  

โครงสร้างน้ีส าหรับผู ้ส าเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ   (ปวช.) ในประเภทวิชา 
อุตสาหกรรมท่องเท่ียว หรือเทียบเท่า 
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ส าหรับผูส้ าเร็จการศึกษาหลกัสูตรประกาศนียบตัรวิชาชีพ (ปวช.) ประเภทวิชาอ่ืนหรือมธัยมศึกษา
ตอนปลาย (ม. 6) หรือเทียบเท่าท่ีไม่มีพื้นฐานวิชาชีพ จะตอ้งเรียนรายวิชาปรับพื้นฐานวิชาชีพต่อไปน้ี 
 

รหัสวิชา ช่ือวิชา ท-ป-น 
30700-0001 การโรงแรมและการท่องเท่ียว 3-0-3 
30700-0002 ความรู้เบ้ืองตน้เก่ียวกบัอาหารและเคร่ืองด่ืม 3-0-3 
30700-0003 ภาษาองักฤษเพื่อการโรงแรมและการท่องเท่ียว 3-0-3 
30700-0004 บุคลิกภาพส าหรับธุรกิจบริการ 3-0-3 

 

1. หมวดวิชาสมรรถนะแกนกลาง  ไม่น้อยกว่า   21  หน่วยกติ 
ให้เ ลือกเรียนรายวิชาจากทุกกลุ่มวิชา ตามเ ง่ือนไขและจ านวนหน่วยกิตท่ีกลุ่มวิชาก าหนด                         

รวมไม่นอ้ยกวา่  21  หน่วยกิต 
 

1.1 กลุ่มวชิาภาษาไทย (ไม่นอ้ยกวา่ 3 หน่วยกิต) 
 

รหัสวิชา ช่ือวิชา ท-ป-น 
30000-1101 ทกัษะภาษาไทยเชิงวิชาชีพ 3-0-3 
30000-1102 การเขียนและการพดูเชิงวิชาชีพ 3-0-3 
30000-1103 การพดูเพื่อพฒันาบุคลิกภาพ 3-0-3 
30000-1104 ทกัษะภาษาไทยเชิงสร้างสรรค ์ 3-0-3 
30000*1101 ถึง 30000*1199 รายวิชาในกลุ่มวิชาภาษาไทยท่ีสถานศึกษาอาชีวศึกษา *-*-* 
  หรือสถาบนัพฒันาเพิ่มเติม 

 

1.2 กลุ่มวชิาภาษาต่างประเทศ (ไม่นอ้ยกวา่ 6 หน่วยกิต) 
 ใหเ้รียนรายวิชา 30000-1201 จ านวน 3 หน่วยกิต แลว้เลือกเรียนรายวิชาภาษาองักฤษอ่ืนท่ีสอดคลอ้ง
กบัสาขาวิชาท่ีเรียนจนครบหน่วยกิตท่ีก าหนด 

1) กลุ่มภาษาองักฤษ 
 

รหัสวิชา ช่ือวิชา ท-ป-น 
30000-1201 ภาษาองักฤษเพื่อการส่ือสาร 2-2-3 
30000-1202 ภาษาองักฤษส าหรับการปฏิบติังาน 1-2-2 
30000-1203 การสนทนาภาษาองักฤษในสถานประกอบการ 1-2-2 
30000-1204 ภาษาองักฤษโครงงาน 0-2-1 
30000-1207 ภาษาองักฤษธุรกิจ 3-0-3 
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รหัสวิชา ช่ือวิชา ท-ป-น 
30000-1208 ภาษาองักฤษเพื่อธุรกิจบริการ 3-0-3 
30000-1210 ภาษาองักฤษเทคโนโลยอีาหาร 3-0-3 
30000-1217 ภาษาองักฤษเพื่อการปฏิบติังานเรือ 3-0-3 

 

2) กลุ่มภาษาต่างประเทศอ่ืน 
สถานศึกษาอาชีวศึกษาหรือสถาบนัสามารถเลือกรายวิชาต่อไปน้ี ไปจดัการเรียนการสอน

เพิ่มเติมในหมวดวิชาเลือกเสรีได ้
 

รหัสวิชา ช่ือวิชา ท-ป-น 
30000-1218 ภาษาและวฒันธรรมจีน 2-0-2 
30000-1219 การสนทนาภาษาจีนเพื่อการท างาน 2-0-2 
30000-1220 ภาษาและวฒันธรรมญ่ีปุ่น 2-0-2 
30000-1221 การสนทนาภาษาญ่ีปุ่นเพื่อการท างาน 2-0-2 
30000-1222 ภาษาและวฒันธรรมเกาหลี 2-0-2 
30000-1223 การสนทนาภาษาเกาหลีเพื่อการท างาน 2-0-2 
30000-1224 ภาษาและวฒันธรรมเวียดนาม 2-0-2 
30000-1225 การสนทนาภาษาเวียดนามเพือ่การท างาน 2-0-2 
30000-1226 ภาษาและวฒันธรรมอินโดนีเซีย 2-0-2 
30000-1227 การสนทนาภาษาอินโดนีเซียเพื่อการท างาน 2-0-2 
30000-1228 ภาษาและวฒันธรรมมาเลเซีย 2-0-2 
30000-1229 การสนทนาภาษามาเลเซียเพื่อการท างาน 2-0-2 
30000-1230 ภาษาและวฒันธรรมพม่า 2-0-2 
30000-1231 การสนทนาภาษาพม่าเพื่อการท างาน 2-0-2 
30000-1232 ภาษาและวฒันธรรมเขมร 2-0-2 
30000-1233 การสนทนาภาษาเขมรเพื่อการท างาน 2-0-2 
30000-1234 ภาษาและวฒันธรรมลาว 2-0-2 
30000-1235 การสนทนาภาษาลาวเพื่อการท างาน 2-0-2 
30000-1236 ภาษาและวฒันธรรมฟิลิปปินส์ 2-0-2 
30000-1237 การสนทนาภาษาฟิลิปิโนเพือ่การท างาน 2-0-2 
30000-1238 ภาษาและวฒันธรรมรัสเซีย 2-0-2 
30000-1239 การสนทนาภาษารัสเซียเพื่อการท างาน 2-0-2 
30000-1240 ภาษาและวฒันธรรมเยอรมนั 2-0-2 

18

Rectangle

Rectangle



หลกัสูตรประกาศนียบตัรวชิาชีพชั้นสูง พทุธศกัราช 2563   ประเภทวชิาอุตสาหกรรมท่องเท่ียว              สาขาวชิาการโรงแรม 

รหัสวิชา ช่ือวิชา ท-ป-น 
30000-1241 การสนทนาภาษาเยอรมนัเพือ่การท างาน 2-0-2 
30000-1242 ภาษาและวฒันธรรมฝร่ังเศส 2-0-2 
30000-1243 การสนทนาภาษาฝร่ังเศสเพื่อการท างาน 2-0-2 
30000*1201 ถึง 30000*1299  รายวิชาในกลุ่มวิชาภาษาต่างประเทศท่ีสถานศึกษาอาชีวศึกษา *-*-* 
  หรือสถาบนัพฒันาเพิ่มเติม 

 

1.3 กลุ่มวชิาวทิยาศาสตร์ (ไม่นอ้ยกวา่  3  หน่วยกิต) 
รหัสวิชา ช่ือวิชา ท-ป-น 
30000-1301 การจดัการทรัพยากรธรรมชาติ พลงังานและส่ิงแวดลอ้ม 2-2-3 
30000-1302 การวิจยัเบ้ืองตน้ 2-2-3 
30000-1308 วิทยาศาสตร์งานธุรกิจและบริการ 2-2-3 
30000-1311 วิทยาศาสตร์อาหารและโภชนาการ 2-2-3 

 30000*1301 ถึง 30000*1399 รายวิชาในกลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ท่ีสถานศึกษาอาชีวศึกษา *-*-* 
  หรือสถาบนัพฒันาเพิ่มเติม 

 

1.4 กลุ่มวชิาคณติศาสตร์ (ไม่นอ้ยกวา่ 3 หน่วยกิต) 
 

รหัสวิชา ช่ือวิชา ท-ป-น 
30000-1401 คณิตศาสตร์และสถิติเพื่องานอาชีพ 3-0-3 
30000-1402 คณิตศาสตร์เพื่อพฒันาทกัษะการคิด 3-0-3 
30000-1408 คณิตศาสตร์ธุรกิจและบริการ 3-0-3 
30000*1401 ถึง 30000*1499 รายวิชาในกลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ท่ีสถานศึกษาอาชีวศึกษา *-*-* 
  หรือสถาบนัพฒันาเพิ่มเติม 

 

 

1.5 กลุ่มวชิาสังคมศาสตร์  (ไม่นอ้ยกวา่  3  หน่วยกิต) 
 

รหัสวิชา ช่ือวิชา ท-ป-น 
30000-1501 ชีวิตกบัสงัคมไทย 3-0-3 
30000-1502 ศาสตร์พระราชา 3-0-3 
30000-1503 การเมืองการปกครองของไทย 3-0-3 
30000*1501 ถึง 30000*1599 รายวิชาในกลุ่มวิชาสงัคมศาสตร์ท่ีสถานศึกษาอาชีวศึกษา *-*-* 
  หรือสถาบนัพฒันาเพิ่มเติม 

  

19

Rectangle

Rectangle



หลกัสูตรประกาศนียบตัรวชิาชีพชั้นสูง พทุธศกัราช 2563        ประเภทวชิาอุตสาหกรรมท่องเท่ียว                 สาขาวชิาการโรงแรม  

1.6 กลุ่มวชิามนุษยศาสตร์ (ไม่นอ้ยกวา่  3  หน่วยกิต) 
 

รหัสวิชา ช่ือวิชา ท-ป-น 
30000-1601 การพฒันาสุขภาพ 2-0-2 
30000-1602 การคิดอยา่งเป็นระบบ 2-0-2 
30000-1603 สุขภาวะกายและจิต 2-0-2 
30000-1604 คุณภาพชีวิตเพื่อการท างาน 2-0-2 
30000-1605 มนุษยสมัพนัธ์ในการท างาน 2-0-2 
30000-1606 ปัจจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัมนุษย ์ 2-0-2 
30000-1607 จิตวิทยาสงัคมวา่ดว้ยคนพิการ 2-0-2 
30000-1608 การออกก าลงักายเพื่อสุขภาพ 0-2-1 
30000-1609 ลีลาศเพื่อพฒันาสุขภาพและบุคลิกภาพ 0-2-1 
30000-1610 นนัทนาการเพื่อพฒันาคุณภาพชีวิต 0-2-1 
 30000*1601 ถึง 30000*1699 รายวิชาในกลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ท่ีสถานศึกษาอาชีวศึกษา *-*-* 
  หรือสถาบนัพฒันาเพิ่มเติม 

 

2.  หมวดสมรรถนะวชิาชีพ  ไม่น้อยกว่า   56  หน่วยกติ 
 2.1 กลุ่มวชิาชีพพืน้ฐาน (15 หน่วยกิต) 
 ใหเ้รียนรายวิชาต่อไปน้ี 

กลุ่มการจัดการอาชีพ 
รหัสวิชา ช่ือวิชา ท-ป-น 
30001-1003 การพฒันาองคก์ารดว้ยระบบบริหารงานคุณภาพ 3-0-3 
30001-1056 กฎหมายเพื่ออุตสาหกรรมท่องเท่ียว 3-0-3 
 

กลุ่มเทคโนโลยสีารสนเทศ 
รหัสวิชา ช่ือวิชา ท-ป-น 
30700-1002   เทคโนโลยสีารสนเทศเพื่ออุตสาหกรรมท่องเท่ียว 2-2-3 
 

กลุ่มพืน้ฐานวชิาชีพ 
รหัสวิชา ช่ือวิชา ท-ป-น 
30700-1001 อุตสาหกรรมท่องเท่ียวและการบริการ        3-0-3 
30700-1003 ศิลปะการตอ้นรับและการบริการ        2-2-3 
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2.2   กลุ่มสมรรถนะวชิาชีพเฉพาะ  (21 หน่วยกิต) 
 ใหเ้รียนรายวิชา 30701-2001 ถึง 30701-2005 จ านวน 15 หน่วยกิต แลว้เลือกเรียนรายวิชาอ่ืนอีก 
6 หน่วยกิต  

รหัสวิชา ช่ือวิชา ท-ป-น 
30701-2001 หลกัการด าเนินงานโรงแรม       2-2-3 
30701-2002 การจดัการงานส่วนหนา้โรงแรม 2-2-3 
30701-2003 การจดัการงานแม่บา้นโรงแรม 2-2-3 
30701-2004 การจดัการงานบริการอาหารและเคร่ืองด่ืม 2-2-3 
30701-2005 ครัวและการประกอบอาหารโรงแรม 2-2-3 
30701-2006 สัมมนาเชิงปฏิบติัการวิชาชีพ 2-2-3 
30701-2007 การตลาดเพื่อธุรกิจโรงแรม 2-2-3 
30701-2008 คณิตศาสตร์เพือ่ธุรกิจการโรงแรม  3-0-3 
30701-2009 กฎหมายส าหรับงานอาชีพโรงแรม 3-0-3 

 

 2.3 กลุ่มสมรรถนะวชิาชีพเลือก (ไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกติ) 
ให้เลือกเรียนรายวิชาในสาขางานใดสาขางานหน่ึงให้ครบตามก าหนดในกรณีท่ีตอ้งการให้เรียน 

ไดส้าขางานนั้น โดยรายวิชาสอดคลอ้งกบัสมรรถนะวิชาชีพสาขางานนั้น ๆ 
 

2.3.1 สาขางานบริการส่วนหน้าโรงแรม 
รหัสวิชา ช่ือวิชา ท-ป-น 
30701-2101 เทคโนโลยสีารสนเทศส าหรับงานส่วนหนา้โรงแรม 2-2-3 
30701-2102 การส่ือสารการตลาดโรงแรม 2-2-3 
30701-2103 การติดต่อส่ือสารทางธุรกิจในงานส่วนหนา้โรงแรม 2-2-3 
30701-2104 เอกสารและการท ารายงานในงานส่วนหนา้ 2-2-3 
30701-2105 การใชภ้าษาองักฤษงานส่วนหนา้โรงแรม 2-2-3 
30701*2101 ถึง 30701*2199   รายวิชาชีพเลือกท่ีสถานศึกษาอาชีวศึกษาหรือสถาบนั *-*-* 
  พฒันาเพิ่มเติมตามความตอ้งการของสถานประกอบการ 
  หรือตามยทุธศาสตร์ของภูมิภาค 
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รายวชิาทวภิาคี 
รหัสวิชา ช่ือวิชา ท-ป-น 
30701-5101 งานเทคโนโลยสีารสนเทศส าหรับงานส่วนหนา้โรงแรม *-*-3 
30701-5102 งานส่ือสารการตลาดโรงแรม *-*-3 
30701-5103 งานติดต่อส่ือสารทางธุรกิจในงานส่วนหนา้โรงแรม *-*-3 
30701-5104 งานเอกสารและการท ารายงานในงานส่วนหนา้ *-*-3 
30701-5105 งานใชภ้าษาองักฤษงานส่วนหนา้โรงแรม *-*-3 
30701-51xx งานบริการส่วนหนา้โรงแรม... *-*-* 
 

2.3.2 สาขางานแม่บ้านโรงแรม 
รหัสวิชา ช่ือวิชา ท-ป-น 
30701-2201 การซกัรีดและหอ้งผา้ 2-2-3 
30701-2202 เอกสารและการท ารายงานในงานแม่บา้น 2-2-3 
30701-2203 การจดัเตรียมหอ้งพกั 2-2-3 
30701-2204 การจดัการวสัดุอุปกรณ์ในงานแม่บา้น 2-2-3 
30701-2205 ศิลปะการจดัและตกแต่งสถานท่ี 2-2-3 
30701-2206 การใชภ้าษาองักฤษงานแม่บา้น 2-2-3 
30701-2207 ศิลปะการจดัดอกไม ้ 2-2-3 
30701*2201 ถึง 30701 *2299  รายวิชาชีพเลือกท่ีสถานศึกษาอาชีวศึกษาหรือสถาบนั *-*-* 
  พฒันาเพิ่มเติมตามความตอ้งการของสถานประกอบการ 
  หรือตามยทุธศาสตร์ของภูมิภาค 

รายวชิาทวภิาคี 
รหัสวิชา ช่ือวิชา ท-ป-น 
30701-5201 งานซกัรีดและหอ้งผา้ *-*-3 
30701-5202 งานเอกสารและการท ารายงานในงานแม่บา้น *-*-3 
30701-5203 งานการจดัเตรียมหอ้งพกั *-*-3 
30701-5204 งานการจดัการวสัดุอุปกรณ์ในงานแม่บา้น *-*-3 
30701-5205 งานศิลปะการจดัและตกแต่งสถานท่ี *-*-3 
30701-5206 งานใชภ้าษาองักฤษงานแม่บา้น *-*-3 
30701-5207 งานศิลปะการจดัดอกไม ้ *-*-3 
30701-52xx งานแม่บา้นโรงแรม... *-*-* 
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2.3.3 สาขางานบริการอาหารและเคร่ืองด่ืม 
รหัสวิชา ช่ือวิชา ท-ป-น 
30701-2301 การควบคุมตน้ทุนอาหารและเคร่ืองด่ืม 2-2-3 
30701-2302 การจดัการภตัตาคาร 2-2-3 
30701-2303 การจดัเล้ียง 2-2-3 
30701-2304 บาร์และเคร่ืองด่ืม 2-2-3 
30701-2305 เคร่ืองด่ืมตามสมยันิยม 2-2-3 
30701-2306 การใชภ้าษาองักฤษงานบริการอาหารและเคร่ืองด่ืม 2-2-3 
30701-2307 ความรู้เร่ืองไวน์ 2-2-3 
30701-2308 ศิลปะการชงกาแฟ 2-2-3 
30701*2301 ถึง 30701 *2399  รายวิชาชีพเลือกท่ีสถานศึกษาอาชีวศึกษาหรือสถาบนั *-*-* 
  พฒันาเพิ่มเติมตามความตอ้งการของสถานประกอบการ 
  หรือตามยทุธศาสตร์ของภูมิภาค 

 รายวชิาทวภิาคี 
รหัสวิชา ช่ือวิชา ท-ป-น 
30701-5301 งานควบคุมตน้ทุนอาหารและเคร่ืองด่ืม *-*-3 
30701-5302 งานการจดัการภตัตาคาร *-*-3 
30701-5303 งานการจดัเล้ียง *-*-3 
30701-5304 งานบาร์และเคร่ืองด่ืม *-*-3 
30701-5305 งานเคร่ืองด่ืมตามสมยันิยม *-*-3 
30701-5306 งานใชภ้าษาองักฤษบริการอาหารและเคร่ืองด่ืม *-*-3 
30701-5307 ความรู้เร่ืองไวน์ *-*-3 
30701-5308 งานศิลปะการชงกาแฟ *-*-3 
30701-53xx งานบริการอาหารและเคร่ืองด่ืม... *-*-* 
 

2.3.4 สาขางานครัวโรงแรม 
รหัสวิชา ช่ือวิชา ท-ป-น 
30701-2401 สุขอนามยัและโภชนาการ 2-2-3 
30701-2402 การออกแบบการจดัรายการอาหาร 2-2-3 
30701-2403 อาหารตะวนัตก 1 2-2-3 
30701-2404 อาหารตะวนัตก 2 2-2-3 
30701-2405 อาหารโรงแรม 2-2-3 
30701-2406 อาหารเอเชีย 2-2-3 
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รหัสวิชา ช่ือวิชา ท-ป-น 
30701-2407 อาหารไทย 2-2-3 
30701-2408 อาหารเพื่อสุขภาพ 2-2-3 
30701-2409 อาหารเพื่อการจดัเล้ียง 2-2-3 
30701-2410 อาหารฮาลาล 2-2-3 
30701-2411 เบเกอร่ี 2-2-3 
30701-2412 การจดัดอกไมแ้ละการแกะสลกัเชิงธุรกิจ 2-2-3 
30701*2401 ถึง 30701*2499  รายวิชาชีพเลือกท่ีสถานศึกษาอาชีวศึกษาหรือสถาบนั *-*-* 
  พฒันาเพิ่มเติมตามความตอ้งการของสถานประกอบการ 
  หรือตามยทุธศาสตร์ของภูมิภาค 

 รายวชิาทวภิาคี 
รหัสวิชา ช่ือวิชา ท-ป-น 
30701-5401 งานสุขอนามยัและโภชนาการ *-*-3 
30701-5402 งานการออกแบบการจดัรายการอาหาร *-*-3 
30701-5403 งานอาหารตะวนัตก  *-*-3 
30701-5404 งานอาหารโรงแรม *-*-3 
30701-5405 งานอาหารเอเชีย *-*-3 
30701-5406 งานอาหารไทย *-*-3 
30701-5407 งานอาหารเพือ่สุขภาพ *-*-3 
30701-5408 งานอาหารเพือ่การจดัเล้ียง *-*-3 
30701-5409 งานอาหารฮาลาล *-*-3 
30701-5410 งานเบเกอร่ี *-*-3 
30701-5411 งานจดัดอกไมแ้ละการแกะสลกัเชิงธุรกิจ *-*-3 

30701-5412 งานครัวโรงแรม 1 *-*-3 
30701-54xx งานครัวโรงแรม... *-*-* 
 

2.3.5  สาขางานธุรกจิสนามกอล์ฟ 
รหัสวิชา ช่ือวิชา ท-ป-น 
30701-2501 ความรู้เบ้ืองตน้เก่ียวกบักีฬากอลฟ์ 2-2-3 
30701-2502 งานบริการหอ้งอาหารและการจดัเล้ียงในงานธุรกิจสนามกอลฟ์ 2-2-3 
30701-2503 งานบริการธุรกิจสนามกอลฟ์ 2-2-3 
30701-2504 การจดัการงานแม่บา้นสนามกอลฟ์ 2-2-3 
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รหัสวิชา ช่ือวิชา ท-ป-น 
30701-2505 ภาษาองักฤษงานบริการธุรกิจสนามกอลฟ์ 1-2-2 
30701-2506 ภาษารัสเซียงานบริการธุรกิจสนามกอลฟ์ 1-2-2 
30701-2507 ภาษาเกาหลีงานบริการธุรกิจสนามกอลฟ์ 1-2-2 
30701*2501 ถึง 30701*2599   รายวิชาชีพเลือกท่ีสถานศึกษาอาชีวศึกษาหรือสถาบนั *-*-* 
  พฒันาเพิ่มเติมตามความตอ้งการของสถานประกอบการ 
  หรือตามยทุธศาสตร์ของภูมิภาค 

 รายวชิาทวภิาคี 
รหัสวิชา ช่ือวิชา ท-ป-น 
30701-5501 งานธุรกิจสนามกอลฟ์ 1 *-*-* 
30701-5502 งานธุรกิจสนามกอลฟ์ 2 *-*-* 
30701-5503 งานธุรกิจสนามกอลฟ์ 3 *-*-* 
30701-5504 งานธุรกิจสนามกอลฟ์ 4 *-*-* 
30701-55xx งานธุรกิจสนามกอลฟ์ … *-*-* 
2.3.6  สาขางานบริการบนเรือส าราญ 
รหัสวิชา ช่ือวิชา ท-ป-น 
30701-2601 ความรู้พื้นฐานเก่ียวกบัเรือ ความปลอดภยัและการท างานบนเรือ 1-0-1 
30701-2602 ความรู้พื้นฐานในการปฏิบติังานบนเรือส าราญ 1-2-2 
30701-2603  ภาษาองักฤษงานบริการบนเรือส าราญ 1-2-2 
30701-2604 ภาษาองักฤษส าหรับคนประจ าเรือ 1-2-2 
30701-2605 การจดัการภตัตาคารบนเรือส าราญ  1-3-2 
30701-2606  การบริการเคร่ืองด่ืมบนเรือส าราญ 1-3-2                     
30701-2607        การบริการกาแฟบนเรือส าราญ 1-3-2 
30701-2608 ศิลปะการจดัดอกไม ้                                                                                        1-3-2 
30701*2601 ถึง 3701*2699  รายวิชาชีพเลือกท่ีสถานศึกษาอาชีวศึกษาหรือสถาบนั *-*-* 
  พฒันาเพิ่มเติมตามความตอ้งการของสถานประกอบการ 
  หรือตามยทุธศาสตร์ของภูมิภาค 
รายวชิาทวภิาคี 
รหัสวิชา ช่ือวิชา ท-ป-น 
30701-5601 งานบริการบนเรือส าราญ 1 *-*-* 
30701-5602    งานบริการบนเรือส าราญ 2 *-*-* 
30701-5603 งานบริการบนเรือส าราญ 3 *-*-* 
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รหัสวิชา ช่ือวิชา ท-ป-น 
30701-5604   งานบริการบนเรือส าราญ 4 *-*-* 
30701-56xx   งานบริการบนเรือส าราญ … *-*-* 

ส าหรับการจดัการศึกษาระบบทวิภาคี ไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิตนั้น ให้สถานศึกษาและสถาน-
ประกอบการ รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานของรัฐท่ีร่วมจดัการศึกษาระบบทวิภาคี ร่วมกนัวิเคราะห์ลกัษณะ
งานของสถานประกอบการ รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานของรัฐ เพื่อก าหนดรายละเอียดของแต่ละรายวิชา 
ทวิภาคี ไดแ้ก่ จุดประสงคร์ายวิชา สมรรถนะรายวิชา ค  าอธิบายรายวิชา เวลาท่ีใชฝึ้กและจ านวนหน่วยกิต
เพื่อน าไปจัดท าแผนการฝึกอาชีพและแนวการวัดและประเมินผลรายวิชา ทั้ ง น้ี  โดยให้ใช้เวลา 
ฝึกในสถานประกอบการไม่นอ้ยกวา่ 54 ชัว่โมง มีค่าเท่ากบั 1 หน่วยกิต 

 

 2.4   ฝึกประสบการณ์สมรรถนะวชิาชีพ (4 หน่วยกิต) 
 ให้เลือกเรียนรายวิชา 30701-8001 จ านวน 4 หน่วยกิต หรือรายวิชา 30701-8002 และ 30701-8003 

รวม 4 หน่วยกิต 
 

รหัสวิชา ช่ือวิชา ท-ป-น 
30701-8001 ฝึกงาน *-*-4 
30701-8002 ฝึกงาน 1 *-*-2 
30701-8003 ฝึกงาน 2 *-*-2 
 

 2.5 โครงงานพฒันาสมรรถนะวชิาชีพ (4 หน่วยกิต) 
ให้เลือกเรียนรายวิชา 30701-8501 จ านวน 4 หน่วยกิตหรือรายวิชา 30701-8502 และ 30701-8503 

รวม 4 หน่วยกิต 
รหัสวิชา ช่ือวิชา ท-ป-น 
30701-8501 โครงงาน *-*-4 
30701-8502 โครงงาน 1 *-*-2 
30701-8503 โครงงาน 2 *-*-2 

 

3. หมวดวิชาเลือกเสรี      ไม่น้อยกว่า   6   หน่วยกติ 
 

ให้เลือกเรียนตามความถนดัและความสนใจจากรายวิชาในหลกัสูตรประกาศนียบตัรวิชาชีพชั้นสูง
พทุธศกัราช 2563 ทุกประเภทวิชาและสาขาวิชา 

 ทั้ งน้ี เพื่อเป็นการพฒันาทักษะการเรียนรู้และการส่ือสารภาษาต่างประเทศในศตวรรษท่ี 21 
สถานศึกษาสามารถเลือกเรียนวิชาภาษาองักฤษจากรายวิชาต่อไปน้ี หรือจากรายวิชาในหมวดวิชาสมรรถนะ
แกนกลาง กลุ่มวิชาภาษาต่างประเทศ กลุ่มภาษาองักฤษ 
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รหัสวิชา ช่ือวิชา ท-ป-น 
30000-9201 ภาษาองักฤษเตรียมความพร้อมเพื่อการท างาน 1-2-2 
30000-9202 ภาษาองักฤษเพื่อการน าเสนอ 1-2-2 
30000-9203 การอ่านภาษาองักฤษในงานอาชีพ 1-2-2 
30000-9204 การเขียนภาษาองักฤษเพื่องานอาชีพ 1-2-2 
30000-9205 ภาษาองักฤษเพื่องานบริการ 1-2-2 
 

4. กจิกรรมเสริมหลกัสูตร (2 ชัว่โมงต่อสปัดาห์) 
รหัสวิชา ช่ือวิชา ท-ป-น 
30000-2001 กิจกรรมองคก์ารวิชาชีพ 1 0-2-0 
30000-2002 กิจกรรมองคก์ารวิชาชีพ 2 0-2-0 
30000-2003 กิจกรรมองคก์ารวิชาชีพ 3 0-2-0 
30000-2004 กิจกรรมองคก์ารวิชาชีพ 4 0-2-0 
30000-2005 กิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม 0-2-0 
30000*2001 ถึง 30000*20xx กิจกรรมนกัศึกษาวิชาทหาร / กิจกรรมท่ีสถานศึกษา 0-2-0 
 หรือสถานประกอบการจดั 
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โครงสร้าง 
หลกัสูตรประกาศนียบตัรวชิาชีพช้ันสูงพุทธศักราช 2563 

ประเภทวชิาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว 
สาขาวชิาการท่องเที่ยว

ผูส้ าเร็จการศึกษาตามหลกัสูตรประกาศนียบตัรวชิาชีพชั้นสูง  พุทธศกัราช  2563 ประเภทวชิาอุตสาหกรรม
ท่องเท่ียว สาขาวิชาการท่องเท่ียว จะตอ้งศึกษารายวิชาจากหมวดวิชาต่าง ๆ รวมไม่น้อยกว่า 83 หน่วยกิต 
และเขา้ร่วมกิจกรรมเสริมหลกัสูตร ดงัโครงสร้างต่อไปน้ี 

1. หมวดวชิาสมรรถนะแกนกลาง ไม่น้อยกว่า 21 หน่วยกติ 
1.1 กลุ่มวชิาภาษาไทย (ไม่นอ้ยกวา่  3 หน่วยกิต) 
1.2 กลุ่มวชิาภาษาต่างประเทศ (ไม่นอ้ยกวา่  6 หน่วยกิต) 
1.3 กลุ่มวชิาวทิยาศาสตร์ (ไม่นอ้ยกวา่  3 หน่วยกิต) 
1.4 กลุ่มวชิาคณิตศาสตร์ (ไม่นอ้ยกวา่  3 หน่วยกิต) 
1.5 กลุ่มวชิาสังคมศาสตร์ (ไม่นอ้ยกวา่  3 หน่วยกิต) 
1.6 กลุ่มวชิามนุษยศาสตร์ (ไม่นอ้ยกวา่  3 หน่วยกิต) 

2. หมวดวชิาสมรรถนะวชิาชีพ ไม่น้อยกว่า 56 หน่วยกติ 
2.1  กลุ่มสมรรถนะวชิาชีพพ้ืนฐาน                     (15 หน่วยกิต)                    
2.2  กลุ่มสมรรถนะวชิาชีพเฉพาะ                      ( 21 หน่วยกิต) 
2.3  กลุ่มสมรรถนะวชิาชีพเลือก     (ไม่นอ้ยกวา่  12 หน่วยกิต) 

2.4 ฝึกประสบการณ์สมรรถนะวิชาชีพ (4 หน่วยกิต) 
2.5  โครงงานพฒันาสมรรถนะวิชาชีพ (4 หน่วยกิต) 

3. หมวดวชิาเลือกเสรี ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกติ 

4. กจิกรรมเสริมหลกัสูตร  (2 ชัว่โมงต่อสัปดาห์)

รวม ไม่น้อยกว่า 83 หน่วยกติ 

โครงสร้างน้ีส าหรับผูส้ าเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบตัรวิชาชีพ  (ปวช.) ในประเภทวิชา
อุตสาหกรรมท่องเท่ียว สาขาวชิาการท่องเท่ียว  หรือเทียบเท่า 
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ส าหรับผูส้ าเร็จการศึกษาหลกัสูตรประกาศนียบตัรวิชาชีพ  (ปวช.) ประเภทวิชาหรือสาขาวิชาอ่ืน
หรือมธัยมศึกษาตอนปลาย (ม. 6) หรือเทียบเท่าท่ีไม่มีพื้นฐานวิชาชีพ จะต้องเรียนรายวิชาปรับพื้นฐานวิชาชีพ
ต่อไปน้ี 

รหัสวชิา ช่ือวชิา ท-ป-น 
30700-0001 การโรงแรมและการท่องเท่ียว          3-0-3 
30700-0002 ความรู้เบ้ืองตน้เก่ียวกบัอาหารและเคร่ืองด่ืม         3-0-3 
30700-0003  ภาษาองักฤษเพื่อการโรงแรมและการท่องเท่ียว            3-0-3 
30700-0004 บุคลิกภาพส าหรับธุรกิจบริการ          3-0-3

1. หมวดวชิาสมรรถนะแกนกลาง ไม่น้อยกว่า 21  หน่วยกติ 
ให้เลือกเรียนรายวิชาจากทุกกลุ่มวิชา  ตามเง่ือนไขและจ านวนหน่วยกิตท่ีกลุ่มวิชาก าหนด 

รวมไม่นอ้ยกวา่ 21 หน่วยกิต  
1.1 กลุ่มวชิาภาษาไทย  (ไม่นอ้ยกวา่  3  หน่วยกิต) 

รหัสวชิา ช่ือวชิา ท-ป-น 
30000-1101 ทกัษะภาษาไทยเชิงวชิาชีพ 3-0-3 
30000-1102 การเขียนและการพูดเชิงวชิาชีพ 3-0-3 
30000-1103 การฟังและการพูดเพื่อพฒันาบุคลิกภาพ 3-0-3 
30000-1104 ทกัษะภาษาไทยเชิงสร้างสรรค ์ 3-0-3 
30000*1101 ถึง 30000*1199  รายวชิาในกลุ่มวชิาภาษาไทยท่ีสถานศึกษาอาชีวศึกษา *-*-* 

หรือสถาบนัพฒันาเพิ่มเติม 
1.2 กลุ่มวชิาภาษาต่างประเทศ  (ไม่นอ้ยกวา่  6  หน่วยกิต)  

ใหเ้รียนรายวิชา 30000-1201 จ านวน 3 หน่วยกิต แลว้เลือกเรียนรายวิชาภาษาองักฤษอ่ืนท่ีสอดคลอ้งกบั 
สาขาวชิาท่ีเรียนจนครบหน่วยกิตท่ีก าหนด 

1) กลุ่มภาษาองักฤษ
รหัสวชิา ช่ือวชิา ท-ป-น 

30000-1201 ภาษาองักฤษเพื่อการส่ือสาร 2-2-3 
30000-1202 ภาษาองักฤษส าหรับการปฏิบติังาน 1-2-2 
30000-1203 การสนทนาภาษาองักฤษในสถานประกอบการ 1-2-2 
30000-1204 ภาษาองักฤษโครงงาน 0-2-1 
30000-1207 ภาษาองักฤษธุรกิจ 3-0-3 
30000-1208 ภาษาองักฤษเพื่อธุรกิจบริการ 3-0-3 
30000-1216 ภาษาองักฤษเพื่อกิจการการบิน 3-0-3 
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2) กลุ่มภาษาต่างประเทศอ่ืน
สถานศึกษาอาชีวศึกษาหรือสถาบนัสามารถเลือกรายวชิาต่อไปน้ี  ไปจดัการเรียนการสอน

เพิ่มเติมในกลุ่มวชิาภาษาต่างประเทศ หรือในกลุ่มทกัษะวชิาชีพเลือก หรือหมวดวชิาเลือกเสรีได ้

รหัสวชิา ช่ือวชิา ท-ป-น 
30000-1218 ภาษาและวฒันธรรมจีน 2-0-2 
30000-1219 การสนทนาภาษาจีนเพื่อการท างาน 2-0-2 
30000-1220 ภาษาและวฒันธรรมญ่ีปุ่น 2-0-2 
30000-1221 การสนทนาภาษาญ่ีปุ่นเพื่อการท างาน 2-0-2 
30000-1222 ภาษาและวฒันธรรมเกาหลี 2-0-2 
30000-1223 การสนทนาภาษาเกาหลีเพื่อการท างาน 2-0-2 
30000-1224 ภาษาและวฒันธรรมเวยีดนาม 2-0-2 
30000-1225 การสนทนาภาษาเวยีดนามเพื่อการท างาน 2-0-2 
30000-1226 ภาษาและวฒันธรรมอินโดนีเซีย 2-0-2 
30000-1227 การสนทนาภาษาอินโดนีเซียเพื่อการท างาน 2-0-2 
30000-1228 ภาษาและวฒันธรรมมาเลเซีย 2-0-2 
30000-1229 การสนทนาภาษามาเลเซียเพื่อการท างาน 2-0-2 
30000-1230 ภาษาและวฒันธรรมพม่า 2-0-2 
30000-1231 การสนทนาภาษาพม่าเพื่อการท างาน 2-0-2 
30000-1232 ภาษาและวฒันธรรมเขมร 2-0-2 
30000-1233 การสนทนาภาษาเขมรเพื่อการท างาน 2-0-2 
30000-1234 ภาษาและวฒันธรรมลาว 2-0-2 
30000-1235 การสนทนาภาษาลาวเพื่อการท างาน 2-0-2 
30000-1236 ภาษาและวฒันธรรมฟิลิปปินส์ 2-0-2 
30000-1237 การสนทนาภาษาฟิลิปิโนเพื่อการท างาน 2-0-2 
30000-1238 ภาษาและวฒันธรรมรัสเซีย 2-0-2 
30000-1239 การสนทนาภาษารัสเซียเพื่อการท างาน 2-0-2 
30000-1240 ภาษาและวฒันธรรมเยอรมนั 2-0-2 
30000-1241 การสนทนาภาษาเยอรมนัเพื่อการท างาน 2-0-2 
30000-1242 ภาษาและวฒันธรรมฝร่ังเศส 2-0-2 
30000-1243 การสนทนาภาษาฝร่ังเศสเพื่อการท างาน 2-0-2 
30000*1201 ถึง 30000*1299  รายวชิาในกลุ่มวชิาภาษาต่างประเทศท่ีสถานศึกษาอาชีวศึกษา *-*-* 

หรือสถาบนัพฒันาเพิ่มเติม 
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1.3 กลุ่มวชิาวทิยาศาสตร์  (ไม่นอ้ยกวา่  3  หน่วยกิต) 
รหัสวชิา ช่ือวชิา ท-ป-น 

30000-1301 การจดัการทรัพยากรธรรมชาติ พลงังานและส่ิงแวดลอ้ม 2-2-3 
30000-1302 การวจิยัเบ้ืองตน้ 2-2-3 
30000-1308 วทิยาศาสตร์งานธุรกิจและบริการ 2-2-3 
30000*1301 ถึง 30000*1399  รายวชิาในกลุ่มวชิาวทิยาศาสตร์ท่ีสถานศึกษาอาชีวศึกษา *-*-* 

หรือสถาบนัพฒันาเพิ่มเติม 

1.4 กลุ่มวชิาคณติศาสตร์  (ไม่นอ้ยกวา่  3  หน่วยกิต) 

รหัสวชิา ช่ือวชิา ท-ป-น 
30000-1401 คณิตศาสตร์และสถิติเพื่องานอาชีพ 3-0-3 
30000-1402 คณิตศาสตร์เพื่อพฒันาทกัษะการคิด 3-0-3 
30000-1403 สถิติและการวางแผนการทดลอง 3-0-3 
30000-1404 แคลคูลสั 1 3-0-3 
30000-1408 คณิตศาสตร์ธุรกิจและบริการ 3-0-3 
30000*1401 ถึง 30000*1499  รายวชิาในกลุ่มวชิาคณิตศาสตร์ท่ีสถานศึกษาอาชีวศึกษา *-*-* 

หรือสถาบนัพฒันาเพิ่มเติม 
1.5 กลุ่มวชิาสังคมศาสตร์   (ไม่นอ้ยกวา่  3  หน่วยกิต) 

รหัสวชิา ช่ือวชิา ท-ป-น 
30000-1501 ชีวติกบัสังคมไทย 3-0-3 
30000-1502 ศาสตร์พระราชา 3-0-3 
30000-1503 การเมืองการปกครองของไทย 3-0-3 
30000*1501 ถึง 30000*1599  รายวชิาในกลุ่มวชิาสังคมศาสตร์ท่ีสถานศึกษาอาชีวศึกษา *-*-* 

หรือสถาบนัพฒันาเพิ่มเติม 
1.6 กลุ่มวชิามนุษยศาสตร์   (ไม่นอ้ยกวา่  3  หน่วยกิต) 

รหัสวชิา ช่ือวชิา ท-ป-น 
30000-1601 การพฒันาสุขภาพ 2-0-2 
30000-1602 การคิดอยา่งเป็นระบบ 2-0-2 
30000-1603 สุขภาวะกายและจิต 2-0-2 
30000-1604 คุณภาพชีวติเพื่อการท างาน 2-0-2 
30000-1605 มนุษยสัมพนัธ์ในการท างาน 2-0-2 
30000-1606 ปัจจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัมนุษย ์ 2-0-2 
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30000-1607 จิตวทิยาสังคมวา่ดว้ยคนพิการ 2-0-2 
30000-1608 การออกก าลงักายเพื่อสุขภาพ 0-2-1 
30000-1609 ลีลาศเพื่อพฒันาสุขภาพและบุคลิกภาพ 0-2-1 
30000-1610 นนัทนาการเพื่อพฒันาคุณภาพชีวติ 0-2-1 
30000*1601 ถึง 30000*1699 รายวชิาในกลุ่มวชิามนุษยศาสตร์ท่ีสถานศึกษาอาชีวศึกษา    *-*-* 

หรือสถาบนัพฒันาเพิ่มเติม 

2. หมวดสมรรถนะวชิาชีพ ไม่น้อยกว่า 56 หน่วยกติ 

2.1 กลุ่มสมรรถนะวชิาชีพพืน้ฐาน ( 15 หน่วยกิต) 
ใหเ้รียนรายวชิาต่อไปน้ี 

กลุ่มการจัดการอาชีพ 
รหัสวชิา ช่ือวชิา ท-ป-น 

30001-1003 การพฒันาองคก์ารดว้ยระบบบริหารงานคุณภาพ 3-0-3 
30001-1056 กฎหมายเพื่ออุตสาหกรรมท่องเท่ียว 3-0-3 

กลุ่มเทคโนโลยสีารสนเทศ 
รหัสวชิา ช่ือวชิา ท-ป-น 

30700-1002 เทคโนโลยสีารสนเทศเพื่ออุตสาหกรรมท่องเท่ียว       2-2-3 

กลุ่มพืน้ฐานวชิาชีพ 
รหัสวชิา ช่ือวชิา ท-ป-น 

30700-1001 อุตสาหกรรมท่องเท่ียวและการบริการ 3-0-3 
30700-1003 ศิลปะการตอ้นรับและการบริการ        2-2-3 

 2.2 กลุ่มสมรรถนะวชิาชีพเฉพาะ ( 21 หน่วยกติ) 
ใหเ้รียนรายวชิาต่อไปน้ี 

รหัสวชิา ช่ือวชิา ท-ป-น 
30702-2001  ทรัพยากรการท่องเท่ียวไทย 3-0-3 
30702-2002  ไทยศึกษาเพื่อการท่องเท่ียว 2-2-3 
30702-2003  พฤติกรรมและวฒันธรรมนกัท่องเท่ียว 2-2-3 
30702-2004  การจดัการธุรกิจน าเท่ียวและตวัแทนการท่องเท่ียว 2-2-3 
30702-2005  งานมคัคุเทศก์ 2-2-3 
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รหัสวชิา ช่ือวชิา ท-ป-น 
30702-2006 การตลาดดิจิทลัเพื่อธุรกิจการท่องเท่ียว 2-2-3 
30702-2007  ภาษาองักฤษส าหรับงานมคัคุเทศก ์ 2-2-3 

2.3 กลุ่มสมรรถนะวชิาชีพเลือก  (ไม่นอ้ยกวา่ 12 หน่วยกิต) 
สาขางานการท่องเทีย่ว 
รหัสวชิา ช่ือวชิา ท-ป-น 

30702-2101  การพฒันาการท่องเท่ียวอยา่งย ัง่ยนื 2-2-3 
30702-2102  ธุรกิจสายการบินและการจ าหน่ายบตัรโดยสาร   2-2-3 
30702-2103 ธุรกิจไมซ์และอีเวน้ท ์ 2-2-3 
30702-2104 ภาษาองักฤษส าหรับธุรกิจท่องเท่ียว 2-2-3 
30702-2105 การจดัการนนัทนาการเพื่อการท่องเท่ียว   2-2-3        
30702-2106 การท่องเท่ียวเฉพาะทาง 2-2-3 
30702-2107 การจดัการท่องเท่ียวโดยชุนชน 2-2-3 
30702-2108 โลจิสติกส์และโซ่อุปทานเพื่อการท่องเท่ียว 2-2-3 
30702-2109 การจดัการธุรกิจท่ีพกัแรม 3-0-3 
30702-2110  การด าเนินงานการท่องเท่ียวเดินป่า  2-2-3 
30702-2111  การด าเนินงานการท่องเท่ียวทางทะเล  2-2-3 
30702-2112 การสัมมนาการจดัการธุรกิจท่องเท่ียว  2-2-3 
307002*2101 ถึง 30702*2199  รายวชิาชีพเลือกท่ีสถานศึกษาอาชีวศึกษาหรือสถาบนั *-*-* 

 พฒันาเพิ่มเติมตามความตอ้งการของสถานประกอบการ 
 หรือตามยทุธศาสตร์ของภูมิภาค 

รายวชิาทวภิาคี 
รหัสวชิา ช่ือวชิา ท-ป-น 

30702-5101 งานปฏิบติังานการท่องเท่ียว 1 *-*-* 
30702-5102 งานปฏิบติังานการท่องเท่ียว 2 *-*-* 
30702-5103 งานปฏิบติังานการท่องเท่ียว 3 *-*-* 
30702-5104 งานปฏิบติังานการท่องเท่ียว 4 *-*-* 
30702-51xx งานปฏิบติังานการท่องเท่ียว ... *-*-* 
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ส าหรับการจดัการศึกษาระบบทวิภาคี ไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิตนั้น ให้สถานศึกษาและสถาน
ประกอบการรัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานของรัฐท่ีร่วมจดัการศึกษาระบบทวิภาคี ร่วมกันวิเคราะห์ลักษณะงาน               
ของสถานประกอบการรัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานของรัฐ เพื่อก าหนดรายละเอียดของแต่ละรายวิชา                 
ทวิภาคี ไดแ้ก่ จุดประสงค์รายวิชา สมรรถนะรายวิชา ค าอธิบายรายวิชา เวลาท่ีใช้ฝึกและจ านวนหน่วยกิต
เพื่อน าไปจัดท าแผนการฝึกอาชีพและแนวการวัดและประเมินผลรายวิชา ทั้ งน้ี โดยให้ใช้เวลาฝึก                                                 
ในสถานประกอบการไม่นอ้ยกวา่ 54 ชัว่โมง มีค่าเท่ากบั 1 หน่วยกิต 
 

 2.4  ฝึกประสบการณ์สมรรถนะวชิาชีพ  (4  หน่วยกิต) 
ให้เลือกเรียนรายวิชา 30702-8001 จ านวน 4 หน่วยกิตหรือรายวิชา 30702-8002 และ 30702-8003 

รวม 4 หน่วยกิต 
รหัสวชิา ช่ือวชิา ท-ป-น 

30702-8001 ฝึกงาน *-*-4 
30702-8002 ฝึกงาน 1 *-*-2 
30702-8003 ฝึกงาน 2 *-*-2 
 

 2.5 โครงงานพฒันาสมรรถนะวิชาชีพ (4  หน่วยกิต) 
ให้เลือกเรียนรายวิชา 30702-8501 จ านวน 4 หน่วยกิตหรือรายวิชา 30702-8502 และ30702-8503 

รวม 4 หน่วยกิต 
รหัสวชิา ช่ือวชิา ท-ป-น 

30702-8501 โครงงาน *-*-4 
30702-8502 โครงงาน 1 *-*-2 
30702-8503 โครงงาน 2 *-*-2 
 

3.  หมวดวชิาเลือกเสรี ไม่น้อยกว่า 6  หน่วยกติ 
ให้เลือกเรียนตามความถนดัและความสนใจจากรายวิชาในหลกัสูตรประกาศนียบตัรวิชาชีพชั้นสูง

พุทธศกัราช 2563 ทุกประเภทวชิาและสาขาวชิา 
ทั้ งน้ี เพื่อเป็นการพฒันาทักษะการเรียนรู้และการส่ือสารภาษาต่างประเทศในทศวรรษท่ี 21 

สถานศึกษาสามารถเลือกเรียนวชิาภาษาองักฤษจากรายวชิาต่อไปน้ี หรือจากรายวชิาในหมวดวชิา สมรรถนะ
แกนกลาง กลุ่มวชิาภาษาต่างประเทศ กลุ่มภาษาองักฤษ 

รหัสวชิา ช่ือวชิา ท-ป-น 
30000-9201 ภาษาองักฤษเตรียมความพร้อมเพื่อการท างาน 1-2-2 
30000-9202 ภาษาองักฤษเพื่อการน าเสนอ 1-2-2 
30000-9203 การอ่านภาษาองักฤษในงานอาชีพ 1-2-2 
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รหัสวชิา ช่ือวชิา ท-ป-น 
30000-9204 การเขียนภาษาองักฤษเพื่องานอาชีพ 1-2-2 
30000-9205 ภาษาองักฤษเพื่องานบริการ 1-2-2 

 

4.  กจิกรรมเสริมหลกัสูตร  (2 ช่ัวโมงต่อสัปดาห์) 
รหัสวชิา ช่ือวชิา ท-ป-น 

30000-2001 กิจกรรมองคก์ารวชิาชีพ 1 0-2-0 
30000-2002 กิจกรรมองคก์ารวชิาชีพ 2 0-2-0 
30000-2003 กิจกรรมองคก์ารวชิาชีพ 3 0-2-0 
30000-2004 กิจกรรมองคก์ารวชิาชีพ 4 0-2-0 
30000-2005 กิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม 0-2-0 
30000*2001ถึง30000*20XX กิจกรรมนกัศึกษาวชิาทหาร / กิจกรรมท่ีสถานศึกษา 0-2-0 
 หรือสถานประกอบการจดั 
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โครงสร้าง 

หลกัสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชันสูง พทุธศักราช 2563 

ประเภทวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือสาร 

สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 

 

 ผูสํ้าเร็จการศึกษาตามหลักสูตรประกาศนียบตัรวิชาชีพชนัสูง พุทธศกัราช 2563 ประเภทวิชา 

เทคโนโลยสีารสนเทศและการสือสาร สาขาวชิาเทคโนโลยสีารสนเทศ จะตอ้งศึกษารายวชิาจากหมวดวชิาต่าง ๆ  

รวมไม่นอ้ยกวา่ 83 หน่วยกิต และเขา้ร่วมกิจกรรมเสริมหลกัสูตร ดงัโครงสร้างต่อไปนี 
 

1. หมวดวิชาสมรรถนะแกนกลาง   ไม่น้อยกว่า 21 หน่วยกิต 

1.1 กลุ่มวิชาภาษาไทย (ไม่นอ้ยกวา่  3  หน่วยกิต) 

.  กลุ่มวิชาภาษาต่างประเทศ (ไม่นอ้ยกวา่  6  หน่วยกิต) 

.3 กลุ่มวิชาวทิยาศาสตร์ (ไม่นอ้ยกวา่  3  หน่วยกิต) 

.4 กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ (ไม่นอ้ยกวา่  3  หน่วยกิต) 

.5 กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ (ไม่นอ้ยกวา่  3  หน่วยกิต) 

.6 กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ (ไม่นอ้ยกวา่  3  หน่วยกิต) 
 

2. หมวดวิชาสมรรถนะวิชาชีพ  ไม่น้อยกว่า 56 หน่วยกิต 

2.1  กลุ่มสมรรถนะวิชาชีพพืนฐาน (15  หน่วยกิต) 

2.2  กลุ่มสมรรถนะวิชาชีพเฉพาะ ( 1  หน่วยกิต) 

2.3  กลุ่มสมรรถนะวิชาชีพเลือก (ไม่นอ้ยกวา่  12  หน่วยกิต) 

2.4 ฝึกประสบการณ์สมรรถนะวชิาชีพ (   หน่วยกิต) 

2.5  โครงงานพฒันาสมรรถนะวิชาชีพ (   หน่วยกิต) 
 

3. หมวดวิชาเลือกเสรี   ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต 
 

4. กิจกรรมเสริมหลักสูตร  (2 ชวัโมงต่อสัปดาห์) 
 

 รวม ไม่น้อยกว่า 83 หน่วยกิต 

 

โครงสร้างนีสําหรับผูส้ําเร็จการศึกษาระดบัประกาศนียบตัรวิชาชีพ  (ปวช.) ในประเภทวิชาเทคโนโลยี

สารสนเทศและการสือสาร สาขาวชิาเทคโนโลยสีารสนเทศ หรือเทียบเท่า 
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สําหรับผูส้ําเร็จการศึกษาหลกัสูตรประกาศนียบตัรวชิาชีพ (ปวช.) ประเภทวิชาหรือสาขาวิชาอืน

หรือมธัยมศึกษาตอนปลาย (ม. 6) หรือเทียบเท่า ทีไม่มีพืนฐานวิชาชีพ จะตอ้งเรียนรายวิชาปรับพืนฐาน

วชิาชีพ ต่อไปนี 
 

รหัสวิชา ชือวชิา ท-ป-น 

30900-0001 การโปรแกรมเวบ็เบืองตน้ 1-4-3 

30900-0002 หลกัการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์เบืองตน้ 1-4-3 

30900-0003 การใชโ้ปรแกรมมลัติมีเดียเบืองต้น 1-4-3 

30900-0004 งานติดตงัระบบคอมพิวเตอร์เบืองตน้ 0-6-3 

30900-0005 ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์เบืองตน้ 1-4-3 

30900-0006 การพิมพดี์ดแบบสัมผสั 0-2-1 

 

1. หมวดวิชาสมรรถนะแกนกลาง  ไม่น้อยกว่า 21   หน่วยกิต 
 

ให้เลือกเ รียนรายวิชาจากทุกกลุ่มวิชา ตามเงือนไขและจํานวนหน่วยกิตทีกลุ่มวิชากําหนด   

รวมไม่นอ้ยกวา่  21  หน่วยกิต    
 

1.1 กลุ่มวิชาภาษาไทย  (ไม่นอ้ยกวา่  3  หน่วยกิต) 

รหัสวิชา ชือวชิา ท-ป-น 

30000-1101 ทกัษะภาษาไทยเชิงวิชาชีพ 3-0-3 

30000-1102 การเขียนและการพูดเชิงวชิาชีพ 3-0-3 

30000-1103 การฟังและการพดูเพือพฒันาบุคลกิภาพ 3-0-3 

30000-1104 ทกัษะภาษาไทยเชิงสร้างสรรค ์ 3-0-3 

30000*1101 ถึง 30000*1199  รายวิชาในกลุ่มวิชาภาษาไทยทีสถานศึกษาอาชีวศึกษา *-*-* 

  หรือสถาบนัพฒันาเพิมเติม 

1.2 กลุ่มวิชาภาษาต่างประเทศ  (ไม่นอ้ยกวา่    หน่วยกิต)  

 ใหเ้รียนรายวชิา -  จาํนวน  หน่วยกิต แลว้เลือกเรียนรายวิชาภาษาองักฤษอืนทีสอดคล้อง 

กบัสาขาวชิาทีเรียนจนครบหน่วยกิตทีกาํหนด 

1) กลุ่มภาษาอังกฤษ 

รหัสวิชา ชือวชิา ท-ป-น 

30000-1201 ภาษาองักฤษเพือการสือสาร 2-2-3 

30000-1202 ภาษาองักฤษสําหรับการปฏิบตัิงาน 1-2-2 

 30 00-1203 การสนทนาภาษาองักฤษในสถานประกอบการ 1-2-2 
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หลกัสูตรประกาศนียบตัรวิชาชีพชันสูง พุทธศกัราช 2563  ประเภทวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือสาร สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 

รหัสวิชา ชือวชิา ท-ป-น 

30 00-1204 ภาษาองักฤษโครงงาน 0-2-1 

300 0-1205 การเรียนภาษาองักฤษผ่านสือดิจิทลั - -  

300 0-1214 ภาษาองักฤษเทคโนโลยีสารสนเทศ - -  

2) กลุ่มภาษาต่างประเทศอืน 

สถานศึกษาอาชีวศึกษาหรือสถาบนัสามารถเลือกรายวชิาต่อไปนี ไปจดัการเรียนการสอน

เพิมเติมในหมวดวชิาเลือกเสรีได ้
 

รหัสวิชา ชือวชิา ท-ป-น 

3 000-12  ภาษาและวฒันธรรมจีน - -  

30 00-1219 การสนทนาภาษาจนีเพือการทาํงาน - -  

300 0-122  ภาษาและวฒันธรรมญีปุ่น - -  

300 0-122  การสนทนาภาษาญีปุ่นเพือการทาํงาน - -  

300 0-122  ภาษาและวฒันธรรมเกาหล ี - -  

300 0-122  การสนทนาภาษาเกาหลีเพือการทาํงาน - -  

300 0-12  ภาษาและวฒันธรรมเวยีดนาม - -  

30 00-12  การสนทนาภาษาเวยีดนามเพือการทาํงาน - -  

300 0-12  ภาษาและวฒันธรรมอินโดนีเซีย - -  

30 00-12  การสนทนาภาษาอินโดนีเซียเพือการทาํงาน - -  

30 00-12  ภาษาและวฒันธรรมมาเลเซีย - -  

30 00-1229 การสนทนาภาษามาเลเซียเพอืการทาํงาน - -  

300 0-123  ภาษาและวฒันธรรมพม่า - -  

30 00-123  การสนทนาภาษาพม่าเพือการทาํงาน - -  

300 0-123  ภาษาและวฒันธรรมเขมร - -  

30 00-123  การสนทนาภาษาเขมรเพือการทาํงาน - -  

30 00-12  ภาษาและวฒันธรรมลาว - -  

30 00-12  การสนทนาภาษาลาวเพือการทาํงาน - -  

30 00-12  ภาษาและวฒันธรรมฟิลิปปินส์ - -  

30 00-12  การสนทนาภาษาฟิลิปิโนเพือการทาํงาน - -  

300 0-12  ภาษาและวฒันธรรมรัสเซีย - -  

300 0-12  การสนทนาภาษารสัเซียเพือการทาํงาน - -  

300 0-124  ภาษาและวฒันธรรมเยอรมนั - -  
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หลกัสูตรประกาศนียบตัรวิชาชีพชันสูง พุทธศกัราช 2563  ประเภทวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือสาร สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 

รหัสวิชา ชือวชิา ท-ป-น 

300 0-124  การสนทนาภาษาเยอรมนัเพือการทาํงาน - -  

300 0-124  ภาษาและวฒันธรรมฝรั งเศส - -  

300 0-124  การสนทนาภาษาฝรั งเศสเพือการทาํงาน - -  

30000*1201 ถึง 30000*1299  รายวิชาในกลุ่มวิชาภาษาต่างประเทศทีสถานศึกษาอาชีวศึกษา *-*-* 

  หรือสถาบนัพฒันาเพิมเติม 
 

1.3 กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์  (ไม่น้อยกวา่  3  หน่วยกิต)  
 

รหัสวิชา ชือวชิา ท-ป-น 

30 00-1301 การจดัการทรัพยากรธรรมชาติ พลงังานและสิงแวดลอ้ม 2-2-3 

3 000-1302 การวจิยัเบืองตน้ 2-2-3 

3 000-1303 วทิยาศาสตร์งานไฟฟ้า อเิล็กทรอนิกส์และการสือสาร 2-2-3 

3 000-1304 วทิยาศาสตร์งานเครืองกลและการผลิต 2-2-3 

3 000-1308 วทิยาศาสตร์งานธุรกิจและบริการ 2-2-3 

 30000*1301 ถึง 30000*1399  รายวิชาในกลุ่มวิชาวทิยาศาสตร์ทีสถานศึกษาอาชีวศึกษา *-*-* 

  หรือสถาบนัพฒันาเพิมเติม 
 

1.4 กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์  (ไม่นอ้ยกวา่  3  หน่วยกิต) 
 

รหัสวิชา ชือวชิา ท-ป-น 

30 00-1 1 คณิตศาสตร์และสถติิเพืองานอาชีพ 3-0-3 

-  คณิตศาสตร์เพือพฒันาทกัษะการคดิ - -  

-  สถิติและการวางแผนการทดลอง - -  

-  แคลคูลสั 1 - -  

-  แคลคูลสั  - -  

-  แคลคูลสั  - -  

-  คณิตศาสตร์อุตสาหกรรม - -  

30000*1401 ถึง 30000*1499  รายวิชาในกลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ทีสถานศึกษาอาชีวศึกษา *-*-* 

  หรือสถาบนัพฒันาเพิมเติม 
 

1.5 กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์   (ไม่นอ้ยกว่า  3  หน่วยกิต) 
 

รหัสวิชา ชือวชิา ท-ป-น 

30 00-1 1 ชีวิตกบัสังคมไทย 3-0-3 

-  ศาสตร์พระราชา - -  
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หลกัสูตรประกาศนียบตัรวิชาชีพชันสูง พุทธศกัราช 2563  ประเภทวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือสาร สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 

รหัสวิชา ชือวชิา ท-ป-น 

-  การเมืองการปกครองของไทย - -  

30000*1501 ถึง 30000*1599  รายวิชาในกลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ทีสถานศึกษาอาชีวศึกษา *-*-* 

  หรือสถาบนัพฒันาเพิมเติม 
 

1.6 กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์   (ไม่นอ้ยกวา่  3  หน่วยกิต) 
 

รหัสวิชา ชือวชิา ท-ป-น 

30 00-  การพฒันาสุขภาพ -0-  

-  การคดิอย่างเป็นระบบ - -  

- 3 สุขภาวะกายและจิต 2-0-2 

- 4 คุณภาพชีวติเพือการทาํงาน 2- -2 

- 5 มนุษยสัมพนัธ์ในการทาํงาน 2- -2 

- 6 ปัจจยัทีเกียวขอ้งกบัมนุษย ์ 2- -2 

- 7 จิตวทิยาสังคมวา่ดว้ยคนพิการ 2- -2 

- 8 การออกกาํลงักายเพือสุขภาพ - -  

- 9 ลีลาศเพือพฒันาสุขภาพและบุคลกิภาพ - -  

-  นนัทนาการเพือพฒันาคุณภาพชีวิต 0-2-1 

30000*1601 ถึง 30000*1699 รายวิชาในกลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ทีสถานศึกษาอาชีวศึกษา     *-*-* 

           หรือสถาบนัพฒันาเพิมเติม 

 

2.  หมวดวิชาสมรรถนะวิชาชีพ  ไม่น้อยกว่า   56  หน่วยกิต 
 

 2.1 กลุ่มสมรรถนะวิชาชีพพืนฐาน  (15 หน่วยกิต)   

 ใหเ้รียนรายวชิาต่อไปนี 
 

 กลุ่มการจัดการอาชีพ 

รหัสวิชา ชือวชิา ท-ป-น 

30001-1001 การบริหารงานคุณภาพในองคก์าร 1-2-2 

30001-1051 กฎหมายทวัไปเกียวกบังานอาชีพ 1-0-1 
 

 กลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศ 

รหัสวิชา ชือวชิา ท-ป-น 

30001-2001   เทคโนโลยสีารสนเทศเพือการจดัการอาชีพ 2-2-3 
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หลกัสูตรประกาศนียบตัรวิชาชีพชันสูง พุทธศกัราช 2563  ประเภทวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือสาร สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 

 กลุ่มพืนฐานวชิาชีพ 

รหัสวิชา ชือวชิา ท-ป-น 

30901-1001 การโปรแกรมคอมพิวเตอร์เชิงโครงสร้าง 1-4-3 

30901-1002 การออกแบบและพฒันาเวบ็ไซต์ 1-4-3 

30901-1003 ระบบฐานขอ้มูลและการออกแบบ 1-4-3 
 

2.2 กลุ่มสมรรถนะวิชาชีพเฉพาะ ( 1  หน่วยกิต)    

 ให้ทุกสาขางานเรียนรายวชิา -  ถึง 30901-2005 จาํนวน  หน่วยกิต และเลือกเรียน

เพิมเติม  หน่วยกิต จากรายวิชาในสาขางานเดียวกันกับกลุ่มสมรรถนะวิชาชีพเลือก 
 

รหัสวิชา ชือวชิา ท-ป-น 

30901-2001 โครงสร้างขอ้มูลและอลักอริทึม 1-4-3 

30901-2002 การวเิคราะหแ์ละออกแบบเชิงวตัถ ุ 1-4-3 

30901-2003 การพฒันาระบบฐานขอ้มูล  1-4-3 

30901-2004 ระบบปฏิบติัการเครืองแม่ข่าย  1-4-3 

30901-2005 การโปรแกรมเชิงวตัถุดว้ยเทคโนโลยีจาวา 1-4-3 

สาขางานนักพัฒนาซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์ 

รหัสวิชา ชือวชิา ท-ป-น 

30901-2006 การพฒันาเวบ็ดว้ยเทคโนโลยีจาวา 1-4-3 

30901-2007 การพฒันาโปรแกรมบนคอมพิวเตอร์พกพา 1- -  

30901-2008 การพฒันาเวบ็ดว้ยภาษา PHP 1-4-3 

30901-2009 การสร้างและจดัการเวบ็ไซต์ 1-4-3 
 

สาขางานนักบริหารจัดการระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์และความปลอดภัย 

รหัสวิชา ชือวชิา ท-ป-น 

30901-2010 ความมนัคงและปลอดภยับนระบบเครือข่าย - -3 

30901-2011 การบาํรุงรักษาเครือข่ายคอมพิวเตอร์ - -3 

30901-2012 งานติดตงัระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ 0-6-3 

30901-2013 การออกแบบและติดตงัระบบเครือข่ายไร้สาย -4-3 
 

สาขางานนักพัฒนาระบบสมองกลฝังตัวและไอโอที 

รหัสวิชา ชือวชิา ท-ป-น 

30901-2014  เซนเซอร์และทรานสดิวเซอร์ในระบบสมองกลฝังตวัและไอโอที - -3 

30901-2015 หน่วยประมวลผลและอุปกรณ์ต่อพ่วงในระบบสมองกลฝังตวัและไอโอที - -3 
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หลกัสูตรประกาศนียบตัรวิชาชีพชันสูง พุทธศกัราช 2563  ประเภทวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือสาร สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 

รหัสวิชา ชือวชิา ท-ป-น 

30901-2016  อุปกรณแ์ละเครืองมือวดัในระบบสมองกลฝังตวัและไอโอที 1- -  

30901-2017 พืนฐานเทคโนโลยีระบบสมองกลฝังตวัและไอโอที 1- -  
 

สาขางานนักพัฒนาคอมพิวเตอร์กราฟิก เกม และแอนิเมชัน 

รหัสวิชา ชือวชิา ท-ป-น 

30901-2018 คอมพิวเตอร์กราฟิกสําหรับเกมและแอนิเมชนั - -3 

30901-2019 การออกแบบและพฒันาคอมพิวเตอร์เกม - -3 

30901-2020 การออกแบบและสร้างงานแอนิเมชนั 1-4-3 

30901-2021 การตดัต่อมลัติมีเดียและวชิวลเอฟเฟกต ์ 1-4-3 
 

 2.3 กลุ่มสมรรถนะวิชาชีพเลือก  (ไม่นอ้ยกวา่  12  หน่วยกิต) 

 ใหเ้ลือกเรียนรายวิชาในสาขางานใดสาขางานหนึง รวมไม่นอ้ยกว่า 12 หน่วยกิต โดยต้องเป็นสาขางาน

เดียวกันกับทีเลือกเรียนในกลุ่มสมรรถนะวชิาชีพเฉพาะ 

2.3.1 สาขางานนักพัฒนาซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์ 

รหัสวิชา ชือวชิา ท-ป-น 

30901-2101 สถาปัตยกรรมคอมพิวเตอร์และระบบปฏิบตัิการ  1-4-3 

30901-2102 การโปรแกรมเชิงวตัถุดว้ยภาษาคอมพิวเตอร์เชิงวตัถุ 1-4-3 

30901-2103 การโปรแกรมเชิงวตัถุดว้ยเทคโนโลยีจาวาขนัสูง 1-4-3 

30901-2104 การพฒันาโปรแกรมดว้ยเทคโนโลยีดอตเน็ต 1-4-3 

30901-2105 การพฒันาเวบ็ดว้ยเทคโนโลยีดอตเน็ต 1-4-3 

30901-2106 การพฒันาเวบ็ดว้ยภาษา PHP ขนัสูง    1-4-3 

30901-2107 ระบบปฏิบติัการและการประยุกต์ใช้งานคอมพิวเตอร์พกพา  1-4-3 

30901-2108 การพฒันาเวบ็แอปพลิเคชนับนคอมพิวเตอร์พกพา  1-4-3 

30901-2109 การพฒันาโปรแกรมบนคอมพิวเตอร์พกพาขนัสูง - -  

30901-2110 การพฒันาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ดว้ยภาษาและเทคโนโลยทีนัสมยั 1-4-3 

30901-2111 การพฒันาเวบ็ดว้ยภาษาและเทคโนโลยเีวบ็ทนัสมยั 1-4-3 

30901-2112 พืนฐานและการใช้งาน XML  1-4-3 

30901-2113 การพฒันาเวบ็เซอร์วสิ 1-4-3 

30901-2114 วศิวกรรมซอฟต์แวร์  1-4-3 

30901-2115 พืนฐานเทคโนโลยีธุรกิจและพาณิชยอิ์เลก็ทรอนิกส์  1-4-3 

30901-2116 การพฒันาระบบอีคอมเมิร์ซดว้ยโปรแกรมสําเร็จรูป - -  
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หลกัสูตรประกาศนียบตัรวิชาชีพชันสูง พุทธศกัราช 2563  ประเภทวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือสาร สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 

รหัสวิชา ชือวชิา ท-ป-น 

-2117 การพฒันาโปรแกรมเวบ็ทนัสมยัดว้ยภาษา TypeScript 1-4-3 

30901-2118 พืนฐานและการใช้งาน JSON 1-4-3 

30901-2119 การเขียนโปรแกรมดว้ยเทคโนโลยเีฟรมเวิร์ก 1-4-3 

30901-2120 ภาษาทีใช้สําหรับตกแต่งเอกสาร 1-4-3 

30901-2121 เทคโนโลยเีวบ็สําเร็จรูป 1-4-3 

30901-2122 การเขียนโปรแกรมดว้ยภาษา Python 1-4-3 

30901-2123 การเขียนโปรแกรมดว้ยภาษา Javascript 1-4-3 

30901-2124  การทดสอบซอฟตแ์วร์ 1-4-3 

30901-2125  การออกแบบส่วนตดิต่อผูใ้ช ้ 1-4-3 

30901-2126  ระบบประมวลผลแบบกลุ่มเมฆ 1-4-3 

30901-2127 วทิยาการก้าวหน้าการพฒันาซอฟตแ์วร์คอมพิวเตอร์ *-*-  

30901-2128 ปัญหาพิเศษการพฒันาซอฟตแ์วร์คอมพิวเตอร์ *-*-  

30901-2129 งานบริการการพฒันาซอฟตแ์วร์คอมพิวเตอร์ *-*-  

30901-2130 สมัมนาการพฒันาซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์ *-*-  

30901*2101 ถึง 30901 *2199  รายวิชาชีพเลอืกทีสถานศึกษาอาชีวศึกษาหรือสถาบนั *-*-* 

  พฒันาเพิมเติมตามความตอ้งการของสถานประกอบการ 

  หรือตามยทุธศาสตร์ของภูมิภาค 

รายวิชาทวิภาคี 

รหัสวิชา ชือวชิา ท-ป-น 

30901-5101 งานพฒันาซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์ 1 *-*-* 

30901-5102 งานพฒันาซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์ 2 *-*-* 

30901-5103 งานพฒันาซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์ 3 *-*-* 

30901-5104 งานพฒันาซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์ 4 *-*-* 

30901-51xx งานพฒันาซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์ … *-*-* 
 

2.3.2 สาขางานนักบริหารจัดการระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์และความปลอดภัย 

รหัสวิชา ชือวชิา ท-ป-น 

30901-2201 การติดตงัระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ 1-4-3 

30901-2202 การวเิคราะหแ์ละออกแบบระบบเครือข่าย 1-4-3 

30901-2203 การบริหารจดัการระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ 1-4-3 

30901-2204 การจดัการโปรแกรมสําเร็จรูปบนเครืองแม่ข่าย 1-4-3 

30901-2205 เทคโนโลยกีารประมวลผลบนคลาวด ์ 1-4-3 

30901-2206 การติดตงัระบบโทรศพัท์ VoIP  1-4-3 
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หลกัสูตรประกาศนียบตัรวิชาชีพชันสูง พุทธศกัราช 2563  ประเภทวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือสาร สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 

รหัสวิชา ชือวชิา ท-ป-น 

30901-2207 การติดตงัระบบกลอ้งวงจรปิด 1-4-3 

30901-2208 วทิยาการก้าวหน้าระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ 1 *-*-3 

30901-2209 วทิยาการก้าวหน้าระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ 2 *-*-3 

30901-2210 ปัญหาพิเศษระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ 1 *-*-3 

30901-2211 ปัญหาพิเศษระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ 2 *-*-3 

30901-2212 งานบริการระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ *-*-3 

30901*2201 ถึง 30901 *2299  รายวิชาชีพเลอืกทีสถานศึกษาอาชีวศึกษาหรือสถาบนั *-*-* 

  พฒันาเพิมเติมตามความตอ้งการของสถานประกอบการ 

  หรือตามยทุธศาสตร์ของภูมิภาค 

รายวิชาทวิภาคี 

รหัสวิชา ชือวชิา ท-ป-น 

30901-5201 งานบริหารจดัการระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์และความปลอดภยั 1 *-*-* 

30901-5202 งานบริหารจดัการระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์และความปลอดภยั 2 *-*-* 

30901-5203 งานบริหารจดัการระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์และความปลอดภยั 3 *-*-* 

30901-5204 งานบริหารจดัการระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์และความปลอดภยั 4 *-*-* 

30901-52xx งานบริหารจดัการระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์และความปลอดภยั … *-*-* 
 

2.3.3 สาขางานนักพัฒนาระบบสมองกลฝังตัวและไอโอท ี

รหัสวิชา ชือวชิา ท-ป-น 

30901-2301 การพฒันาซอฟตแ์วร์ระบบสมองกลฝังตวั 1-4-3 

30901-2302 การพฒันาซอฟตแ์วร์ระบบไอโอที 1-4-3 

30901-2303 โปรแกรมเวบ็ในระบบสมองกลฝังตวัและไอโอท ี 1-4-3 

30901-2304 โปรแกรมบนคอมพิวเตอร์พกพาในระบบสมองกลฝังตวัและไอโอที 1-4-3 

30901-2305 การพฒันานวตักรรมระบบสมองกลฝังตวัและไอโอที 1-4-3 

30901-2306 การวเิคราะหแ์ละออกแบบระบบสมองกลฝังตวัและไอโอที 1-4-3 

30901-2307 ระบบปฏิบติัการและซอฟต์แวร์ในระบบสมองกลฝังตวัและไอโอที             1-4-3 

30901-2308 การทดสอบระบบสมองกลฝังตวัและไอโอท ี 1-4-3 

30901-2309 สถาปัตยกรรมคอมพิวเตอร์ในระบบสมองกลฝังตวัและไอโอที 1-4-3 

30901-2310 วงจรดิจิทลัประยกุตใ์นระบบสมองกลฝังตวัและไอโอที 1-4-3 

30901-2311 การสือสารขอ้มลูในระบบสมองกลฝังตวัและไอโอที 1-4-3 

30901-2312 วทิยาการก้าวหน้าระบบสมองกลฝังตวัและไอโอที *-*-3 
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หลกัสูตรประกาศนียบตัรวิชาชีพชันสูง พุทธศกัราช 2563  ประเภทวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือสาร สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 

รหัสวิชา ชือวชิา ท-ป-น 

30901-2313 ปัญหาพิเศษการพฒันาระบบสมองกลฝังตวัและไอโอที *-*-3 

30901-2314 งานบริการการพฒันาระบบสมองกลฝังตวัและไอโอที *-*-3 

30901*2 01 ถึง 30901 *2 99  รายวิชาชีพเลอืกทีสถานศึกษาอาชีวศึกษาหรือสถาบนั *-*-* 

  พฒันาเพิมเติมตามความตอ้งการของสถานประกอบการ 

  หรือตามยทุธศาสตร์ของภูมิภาค 

รายวิชาทวิภาคี 

รหัสวิชา ชือวชิา ท-ป-น 

30901-5301 งานพฒันาระบบสมองกลฝังตวัและไอโอที 1 *-*-* 

30901-5302 งานพฒันาระบบสมองกลฝังตวัและไอโอที 2 *-*-* 

30901-5303 งานพฒันาระบบสมองกลฝังตวัและไอโอที 3 *-*-* 

30901-5304 งานพฒันาระบบสมองกลฝังตวัและไอโอที 4 *-*-* 

30901-53xx งานพฒันาระบบสมองกลฝังตวัและไอโอที … *-*-* 

2.3.4 สาขางานนักพัฒนาคอมพิวเตอร์กราฟิก เกม และแอนิเมชัน 

รหัสวิชา ชือวชิา ท-ป-น 

30901-2401 การออกแบบบทและพฒันาโครงเรือง 1-4-3 

30901-2402 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์เกม 1-4-3 

30901-2403 การออกแบบส่วนตดิต่อผูใ้ชง้านเกมและแอนิเมชนั 1-4-3 

30901-2404 เทคโนโลยเีสมอืนจริงในงานคอมพิวเตอร์เกมและแอนิเมชนั 1-4-3 

30901-2405 พืนฐานการผลิตคอมพิวเตอร์เกมและแอนิเมชนั 1-4-3 

30901-2406 เสียงสร้างสรรคส์ําหรับคอมพิวเตอร์เกม 1-4-3 

30901-2407 คณิตศาสตร์คอมพิวเตอร์สําหรับคอมพิวเตอร์เกม 1-4-3 

30901-2408 การพฒันาเกมบนคอมพิวเตอร์พกพา 1-4-3 

30901-2409 การพฒันาเกมบนเวบ็ 1-4-3 

30901-2410 มลัติมเีดียในงานคอมพิวเตอร์เกม 1-4-3 

30901-2411 การออกแบบมลัติมเีดียดิจิทลัเชิงปฏิสัมพนัธ์ 1-4-3 

30901-2412 การพฒันาความคิดสร้างสรรคส์ําหรับแอนิเมชนั 1-4-3 

30901-2413 การสร้าง Motion Capture แอนิเมชนั 1-4-3 

30901-2414 เสียงสร้างสรรคส์ําหรับแอนิเมชนั 1-4-3 

30901-2415 มลัติมเีดียในงานแอนิเมชนั 1-4-3 

30901-2416 สัมมนาคอมพิวเตอร์กราฟิก เกม และแอนิเมชัน   *-*-3 

Rectangle

Rectangle



26 
 

หลกัสูตรประกาศนียบตัรวิชาชีพชันสูง พุทธศกัราช 2563  ประเภทวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือสาร สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 

รหัสวิชา ชือวชิา ท-ป-น 

30901-2417 วทิยาการก้าวหนา้งานคอมพิวเตอร์กราฟิก เกม และแอนิเมชนั     *-*-3 

30901-2418 ปัญหาพเิศษงานคอมพิวเตอร์กราฟิก เกม และแอนิเมชนั   *-*-3 

30901-2419 งานบริการคอมพิวเตอร์กราฟิก เกม และแอนิเมชนั     *-*-3 

30901-2420 ปฏิบติัการสร้างงานคอมพิวเตอร์กราฟิก เกม และแอนิเมชนั 1 *-*-3 

30901-2421 ปฏิบติัการสร้างงานคอมพิวเตอร์กราฟิก เกม และแอนิเมชนั 2 *-*-3 

30901-2422 ปฏิบติัการสร้างงานคอมพิวเตอร์กราฟิก เกม และแอนิเมชนั 3 *-*-3 

30901-2423 ปฏิบติัการสร้างงานคอมพิวเตอร์กราฟิก เกม และแอนิเมชนั 4 *-*-3 

30901*2401 ถึง 30901 *2499  รายวิชาชีพเลอืกทีสถานศึกษาอาชีวศึกษาหรือสถาบนั *-*-* 

  พฒันาเพิมเติมตามความตอ้งการของสถานประกอบการ 

  หรือตามยทุธศาสตร์ของภูมิภาค 

รายวิชาทวิภาคี 

รหัสวิชา ชือวชิา ท-ป-น 

30901-5401 งานพฒันาคอมพิวเตอร์กราฟิก เกม และแอนิเมชนั 1 *-*-* 

30901-5402 งานพฒันาคอมพิวเตอร์กราฟิก เกม และแอนิเมชนั 2 *-*-* 

30901-5403 งานพฒันาคอมพิวเตอร์กราฟิก เกม และแอนิเมชนั 3 *-*-* 

30901-5404 งานพฒันาคอมพิวเตอร์กราฟิก เกม และแอนิเมชนั 4 *-*-* 

30901-54xx งานพฒันาคอมพิวเตอร์กราฟิก เกม และแอนิเมชัน … *-*-* 
 

สําหรับการจดัการศึกษาระบบทวภิาคี ไม่นอ้ยกว่า 12 หน่วยกิตนนั ใหส้ถานศึกษาและสถานประกอบการ 

รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานของรัฐทีร่วมจดัการศึกษาระบบทวิภาคี ร่วมกันวิเคราะห์ลกัษณะงานของ 

สถานประกอบการ รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานของรัฐ  เพือกําหนดรายละเอียดของแต่ละรายวิชา 

ทวภิาคี ไดแ้ก่ จุดประสงค์รายวชิา สมรรถนะรายวชิา คาํอธิบายรายวชิา เวลาทีใช้ฝึกและจาํนวนหน่วยกิต

เพือนําไปจดัทาํแผนการฝึกอาชีพและแนวการวดัและประเมินผลรายวิชา ทังนี โดยให้ใช้เวลาฝึกใน 

สถานประกอบการไม่นอ้ยกวา่  ชวัโมง มีค่าเท่ากบั  หน่วยกิต 
 

 2.4  ฝึกประสบการณ์สมรรถนะวิชาชีพ   (   หน่วยกิต) 
 

ใหเ้ลือกเรียนรายวชิา 30901-8001 จาํนวน 4 หน่วยกิต  หรือรายวชิา 30901-8002 และ 30901-8003 

รวม 4 หน่วยกิต 
 

รหัสวิชา ชือวชิา ท-ป-น 

30901-8001 ฝึกงาน *-*-4 

30901-8002 ฝึกงาน 1 *-*-2 

30901-8003 ฝึกงาน 2 *-*-2 

Rectangle

Rectangle
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หลกัสูตรประกาศนียบตัรวิชาชีพชันสูง พุทธศกัราช 2563  ประเภทวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือสาร สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 

 2.5 โครงงานพัฒนาสมรรถนะวิชาชีพ  (   หน่วยกิต) 
 

ใหเ้ลือกเรียนรายวชิา 30901-8501 จาํนวน 4 หน่วยกิต  หรือรายวิชา 30901-8502 และ 30901-8503 

รวม 4 หน่วยกิต 
 

รหัสวิชา ชือวชิา ท-ป-น 

30901-8501 โครงงาน *-*-4 

30901-8502 โครงงาน 1 *-*-2 

30901-8503 โครงงาน 2 *-*-2 

 

3.  หมวดวิชาเลือกเสรี  ไม่น้อยกว่า 6  หน่วยกิต 
  

ใหเ้ลือกเรียนตามความถนดัและความสนใจจากรายวชิาในหลกัสูตรประกาศนียบตัรวชิาชีพชนัสูง 

พุทธศกัราช 256  ทุกประเภทวชิาและสาขาวชิา 

ทงันี เพือเป็นการพัฒนาทักษะการเรียนรู้และการสือสารภาษาต่างประเทศในศตวรรษที 21

สถานศึกษาสามารถเลอืกเรียนวชิาภาษาองักฤษจากรายวชิาต่อไปนี หรือจากรายวชิาในหมวดวิชาสมรรถนะ

แกนกลาง กลุ่มวชิาภาษาต่างประเทศ กลุ่มภาษาองักฤษ 

รหัสวิชา ชือวชิา ท-ป-น 

30000-9201 ภาษาองักฤษเตรียมความพร้อมเพือการทาํงาน 1-2-2 

30000-9202 ภาษาองักฤษเพือการนาํเสนอ 1-2-2 

30000-9203 การอ่านภาษาองักฤษในงานอาชีพ 1-2-2 

30000-9204 การเขียนภาษาองักฤษเพอืงานอาชีพ 1-2-2 

30000-9205 ภาษาองักฤษเพืองานบริการ 1-2-2 

 

4.  กิจกรรมเสริมหลักสูตร  (2 ชัวโมงต่อสัปดาห์) 
 

รหัสวิชา ชือวชิา ท-ป-น 

30000-2001 กิจกรรมองคก์ารวิชาชีพ  0-2-0 

30000-2002 กิจกรรมองคก์ารวิชาชีพ  0-2-0 

30000-2003 กิจกรรมองคก์ารวิชาชีพ  0-2-0 

30000-2004 กิจกรรมองคก์ารวิชาชีพ  0-2-0 

30000-2005 กิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม 0-2-0 

30000*2001 ถึง 30000*20xx กิจกรรมนกัศึกษาวชิาทหาร / กิจกรรมทีสถานศึกษา 0-2-0 

 หรือสถานประกอบการจดั 

Rectangle

Rectangle
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หน้ำ   ๑5 

เล่ม  ๑๓๙  ตอนพิเศษ  ๑๔  ง                รำชกิจจำนุเบกษำ                  ๑๙  มกรำคม  ๒๕๖๕ 

 

ส่วนที่ ๔ 

กำรเทยีบโอนผลกำรเรียนรู้ 

 

ข้อ ๕๙ การโอนผลการเรียนส าหรับนักศึกษาจากสถานศึกษาซึ่งใช้หลักสูตรประกาศนียบัตร 

วิชาชีพช้ันสูง พุทธศักราชเดียวกัน ให้สถานศึกษาที่รับนักศึกษาเข้าเรียนรับโอนผลการเรียนทุกรายวิชา 

นอกจากรายวิชาที่ได้ระดับผลการเรียนต่ ากว่า ๒.๐ สถานศึกษาจะรับโอนหรือจะท าการประเมินใหม่ จน

เห็นว่าได้ผลการเรียนถึงเกณฑ์มาตรฐานของสถานศกึษาแล้วจึงรับโอนผลการเรียนรายวิชานั้นก็ได้ 

ข้อ ๖๐ สถานศึกษาจะรับโอนผลการเรียนรายวิชาจากหลักสูตรอื่นซึ่ งไม่ต่ ากว่าระดับ 

ประกาศนยีบัตรวิชาชีพช้ันสูง ได้ตามเงื่อนไขต่อไปนี้ 

(๑) เป็นรายวิชาหรือกลุ่มวิชาที่มีจุดประสงค์และเนื้อหาใกล้เคียงกันไม่ต่ ากว่าร้อยละ ๗๕ 

และมีจ านวนหนว่ยกิตไม่น้อยกว่าหนว่ยกิตของรายวิชาที่ระบุไว้ในหลักสูตร 

(๒) รายวิชาที่ได้ระดับผลการเรียนตั้งแต ่๒.๐ ขึน้ไป โดยสถานศกึษาจะรับโอนผลการเรียน 

หรอืจะท าการประเมนิใหม่แล้ว จงึรับโอนรายวิชานั้นก็ได้ 

ข้อ ๖๑ เมื่อนักศึกษาขอโอนผลการเรียนรายวิชา ให้สถานศึกษาด าเนินการให้แล้วเสร็จ ก่อนการ

วัดผลสัมฤทธิ์ปลายภาคเรียน ภาคเรียนแรกที่นักศกึษาเข้าเรียน 

ข้อ ๖๒ การบันทึกผลการเรียนตามข้อ ๕๙ และข้อ ๖๐ ลงในระเบียนแสดงผลการเรียน ให้ใช้รหัส

วิชาและชื่อรายวิชาตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง พุทธศักราชที่ใช้ในปัจจุบัน โดยแสดงหมาย

เหตุว่าเป็นรายวิชาที่รับโอนผลการเรียน 

ข้อ ๖๓ สถานศึกษาจะอนุญาตให้นักศึกษาไปเรียนรายวิชาบางรายวิชาจากสถานศึกษาแห่งอื่น ใน

กรณีที่สถานศึกษาไม่สามารถเปิดท าการสอนในรายวิชานั้นได้ โดยสถานศึกษาพิจารณารายละเอียด 

เกี่ยวกับเนือ้หาของหลักสูตรตามที่เห็นสมควร และให้สถานศกึษาทั้งสองแหง่ท าความตกลงรว่มกัน ในการ

จัดสอนและรับโอนผลการเรียน 

ข้อ ๖๔ ในกรณีสถานศึกษาอนุญาตให้นักศึกษาไปเรียนจากสถานศึกษาแห่งอื่นตามข้อ ๖๓ ให้

สถานศกึษาพิจารณารับโอนผลการเรียน ดังนี้

ระเบยีบว่ำด้วยกำรเทยีบโอนผลกำรเรยีนรู้ 
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หน้ำ   ๑6 

เล่ม  ๑๓๙  ตอนพิเศษ  ๑๔  ง                รำชกิจจำนุเบกษำ                  ๑๙  มกรำคม  ๒๕๖๕ 

 

(๑) รับโอนรายวิชาที่มผีลการเรียนตั้งแต ่๒.๐ ขึน้ไป หรอื 

(๒) รายวิชาที่ได้ระดับผลการเรียนต่ ากว่า ๒.๐ สถานศกึษาอาจรับโอนผลการเรียนหรือไม่

ก็ได้ ให้อยู่ในดุลพินจิของสถานศกึษา 

ทั้งนี ้ให้สถานศกึษาแจ้งให้นักศึกษาทราบก่อนที่จะอนุญาตใหไ้ปเรียน 

การบันทึกผลการเรียนลงในระเบียนแสดงผลการเรียน ให้ใช้รหัสวิชาและชื่อรายวิชา ของ

หลักสูตรประกาศนยีบัตรวิชาชีพช้ันสูง พุทธศักราชที่ใชใ้นปัจจุบัน โดยระบุว่ารับโอนผลการเรียน 

ข้อ ๖๕ กรณีที่มกีารประเมนิใหม่ตามข้อ ๕๙ และข้อ ๖๐ ระดับผลการเรียนใหเ้ป็นไป ตามที่ได้จาก

การประเมนิใหม่ แตต่้องไม่สูงไปกว่าเดิม 

ข้อ ๖๖ นักศึกษาที่มีความรู้และประสบการณ์ในงานอาชีพ หรือท างานในอาชีพนั้นอยู่แล้ว หรือมี

ความรู้ในรายวิชาตรงตามหลักสูตรมาก่อนเข้าเรียน หรือเข้าเรียนแล้ว แต่ได้เรียนหรือฝึกปฏิบัติ ในสถาน

ประกอบการ จะขอประเมินเทียบโอนความรู้และประสบการณ์เพื่อนับจ านวนหน่วยกิตสะสม ส าหรับ

รายวิชานั้นก็ได้ โดยเทียบโอนได้ไม่เกิน ๒ ใน ๓ ของจ านวนหน่วยกิต ตามหลักสูตร แตล่ะประเภทวิชาและ

สาขาวิชาและตามแผนการเรียนที่สถานศกึษาก าหนด โดยสถานศกึษาจัดให้มรีะบบสะสมหน่วยกิต 

การเทียบโอนความรู้และประสบการณ์ ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติ ที่คณะกรรมการ

การอาชีวศึกษาก าหนด ถ้าผลการประเมินไม่ผ่าน นักศึกษาสามารถลงทะเบียนเรียนปกติในภาคเรียนนั้น 

หรอืขอประเมินเทียบโอนความรู้และประสบการณใ์นภาคเรียนตอ่ไปก็ได้ 

ข้อ ๖๗ นักศึกษาที่สถานศึกษาให้พ้นสภาพนักศึกษาตามข้อ ๕๗ หรือข้อ ๕๘ แล้วสอบเข้าเรียน

ใหม่ ในสถานศกึษาเดิม หรอืสถานศกึษาแห่งใหม่ได้ ให้สถานศกึษารับโอนผลการเรียนเฉพาะรายวิชา ที่ยัง

ปรากฏอยู่ในหลักสูตรที่ใชใ้นปัจจุบัน และได้ระดับผลการเรียนตั้งแต ่๒.๐ ขึน้ไป 
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ขั้นตอนกำรขอเทียบโอนผลกำรเรียน 
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1. การลงทะเบียน ต้องให้เสร็จก่อนเข้าช้ันเรยีนของรายวิชาแรกในแตล่ะ Block 

2. การลงทะเบียนต้องได้รับความเห็นชอบจากอาจารย์ที่ปรึกษา 

3. กรณีนักศึกษาโอนผลการเรียน ต้องได้รับความเห็นชอบจากหัวหน้างานหลักสูตรปวส.และ

คณะกรรมการ 

4. นักศึกษาต้องลงทะเบียนตามวัน เวลาที่วิทยาลัยก าหนดหรือไม่เกิน 15 วัน นับตั้งแต่เปิดเรียนใน

แตล่ะ Block 

5. หากนักศึกษาลงทะเบียนล่าช้ากว่าก าหนดต้องเสียค่าปรับตามระเบียบของวิทยาลัยฯ (รายวิชาละ 

500 บาท) 

6. นักศึกษาต้องลงทะเบียนด้วยตนเอง 

7. นักศึกษาต้องช าระเงินคา่ลงทะเบียนต่างๆ ตามระเบียบวิทยาลัยฯ  

8. หากนักศึกษาไม่ประสงค์ลงทะเบียนเรียนใน Block นั้นๆ ให้ติดต่ออาจารย์ที่ปรึกษาภายใน 7 วัน

นับจากวันลงทะเบียนของแต่ละ Block เพื่อรักษาสภาพการเป็นนักศึกษา 

9. หากนักศึกษาไม่ลงทะเบียนตามที่วิทยาลัยฯ ก าหนดและไม่ได้ด าเนินการรักษาสภาพการเป็น

นักศึกษา ฝา่ยทะเบียนจะปรับรายวิชาเป็น ขร. 

งำนทะเบยีน 

ข้อก ำหนดกำรลงทะเบยีนเรียน ปวส. รอบบ่ำย 
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1. นักศึกษารับใบลงทะเบียนเรียน ที่อาจารย์ที่ปรึกษา 

2. นักศึกษาตรวจสอบรหัสวิชา ชื่อวชิา จ านวนหนว่ยกิต ให้ถูกต้อง พร้อมเซ็น อนุมัตกิารลงทะเบียน 

3. นักศึกษาน าใบลงทะเบียนส่งคืนให้อาจารย์ที่ปรึกษา 

4. กรณีนักศึกษาเทียบโอนรายวิชา หากมีรายวิชาใดที่เทียบโอนรายวิชาได้ให้ยกเว้นการเรียนใน

รายวิชานั้น โดยให้ฝ่ายวิชาการขีดทับชื่อรายวิชา รหัสรายวิชา จ านวนหน่วยกิต ด้วยปากกาสีแดง 

พร้อมเซ็นก ากับ และระบุค าว่า “เทียบโอนได้” หลังรายวิชานั้นๆ และสรุปหน่วยกิตคงเหลือพร้อม

เซ็นอนุมัต ิ

5. นักศึกษาน าใบลงทะเบียนเรียน ไปช าระเงินที่ฝ่ายการเงิน  

        

       

                           
                   

                        
                                

              

                                               

                        

       

          

ขั้นตอนกำรลงทะเบยีนเรียน ปวส. รอบบ่ำย 
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หน้ำ   ๑๑ 

เล่ม  ๑๓๙  ตอนพิเศษ  ๑๔  ง                รำชกิจจำนุเบกษำ                   ๑๙  มกรำคม  ๒๕๖๕ 

 

หมวด ๓ 

กำรประเมินผลกำรเรียน 

 

ส่วนที่ ๑ 

หลักกำรในกำรประเมินผลกำรเรียน 

 

ข้อ ๔๐ ให้สถานศึกษามีหน้าที่และรับผิดชอบในการประเมินผลการเรียนรายวิชาที่เรียน และฝึก

ปฏิบัติในสถานศึกษา และให้สถานศึกษาและสถานประกอบการมีหน้าที่และรับผิดชอบร่วมกัน ในการ

ประเมินผลการเรียนรายวิชาที่เรยีนและฝึกปฏิบัติในสถานประกอบการ 

ข้อ ๔๑ ให้ประเมินผลการเรียนเป็นรายวิชาตามระบบหน่วยกิต ตามสภาพจริงต่อเนื่องตลอดภาค

เรียน ทั้งด้านความรู้ ทักษะ ความสามารถในการประยุกต์ใช้และความรับผิดชอบและคุณลักษณะที่พึง

ประสงค์ จากกิจกรรมการเรียนการสอน การฝึกปฏิบัติและงานที่มอบหมาย รวมทั้งการวัดผลสัมฤทธิ์

ปลายภาคเรียน ซึ่งครอบคลุมจุดประสงค์รายวิชา สมรรถนะรายวิชาและเนื้อหาวิชา โดยใช้เครื่องมือและ

วิธีการหลากหลาย ตามความเหมาะสม ทั้งนี้ จ านวนหน่วยกิตของแต่ละรายวิชา ให้ถือตามที่ก าหนดไว้ใน

หลักสูตร 

ส่วนที่ ๒ 

วิธีกำรประเมินผลกำรเรียน 

 

ข้อ ๔๒ ให้สถานศึกษา พิจารณาท าการประเมินผลการเรียนรายวิชาเมื่อสิ้นภาคเรียน หรือเมื่อ

สิน้สุดการเรียน หรอืการฝึกปฏิบัติงานในทุกรายวิชา ส าหรับรายวิชาที่เรยีนและฝึกปฏิบัติในสถาน

งำนวัดผล 

ระเบียบว่ำด้วยกำรประเมินผลกำรเรียน 



140 

คู่มือนักศึกษาหลักสูตร ปวส. รอบบ่าย ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๔ 

หน้ำ   ๑2 

เล่ม  ๑๓๙  ตอนพิเศษ  ๑๔  ง                รำชกิจจำนุเบกษำ                   ๑๙  มกรำคม  ๒๕๖๕ 

ประกอบการ ให้สถานศึกษาและสถานประกอบการ โดยครูนิเทศก์และครูฝึกร่วมกันประเมินผล

การเรียน เมื่อสิ้นสุดการเรยีนและฝึกปฏิบัติในแตล่ะรายวิชา 

ข้อ ๔๓ ให้หน่วยงานต้นสังกัดร่วมกับสถานศึกษา ด าเนินการส่งเสริมคุณภาพและควบคุม

มาตรฐาน การจัดการเรียนการสอน การวัดผลและการประเมินผลการเรียน 

ข้อ ๔๔ ให้ใชต้ัวเลขแสดงระดับผลการเรียนในแตล่ะรายวิชา คิดเป็นรอ้ยละตามเกณฑ ์ดังตอ่ไปนี ้ 

ร้อยละ ๘๐ ขึน้ไป ระดับผลการเรียน ๔.๐ หมายถึง ผลการเรียนอยู่ในเกณฑด์ีเยี่ยม 

ร้อยละ ๗๕-๗๙ ระดับผลการเรียน ๓.๕ หมายถึง ผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์ดีมาก 

ร้อยละ ๗๐-๗๔ ระดับผลการเรียน ๓.๐ หมายถึง ผลการเรียนอยู่ในเกณฑด์ี 

ร้อยละ ๖๕-๖๙ ระดับผลการเรียน ๒.๕ หมายถึง ผลการเรียนอยู่ในเกณฑค์่อนขา้งดี 

ร้อยละ ๖๐-๖๔ ระดับผลการเรียน ๒.๐ หมายถึง ผลการเรียนอยู่ในเกณฑพ์อใช 

ร้อยละ ๕๕ -๕๙ ระดับผลการเรียน ๑.๕ หมายถึง ผลการเรียนอยู่ในเกณฑอ์่อน 

ร้อยละ ๕๐ -๕๔ ระดับผลการเรียน ๑.๐ หมายถึง ผลการเรียนอยู่ในเกณฑอ์่อนมาก 

ต่ ากว่าร้อยละ ๕๐ ระดับผลการเรียน ๐ หมายถึง ผลการเรียนต่ ากว่าเกณฑ ์(ตก) 

ข้อ ๔๕ รายวิชาใดที่แสดงระดับผลการเรียนตามข้อ ๔๔ ไม่ได้ ให้ใชต้ัวอักษรตอ่ไปนี้ 

ข.ร. หมายถึง ขาดเรียน ไม่มสีิทธิ์เข้ารับการวัดผลสัมฤทธิ์ปลายภาคเรียน เนื่องจากมีเวลา

เรียน ต่ ากว่าร้อยละ ๘๐ โดยสถานศกึษาพิจารณาแล้วเห็นวา่ไม่มเีหตุผลสมควร 

ข.ป. หมายถึง ขาดการปฏิบัติงาน หรือปฏิบัติงานไม่ครบ โดยสถานศึกษาพิจารณาแล้ว

เห็นว่า ไม่มเีหตุผลสมควร ส าหรับรายวิชาที่เรยีนหรอืฝกึปฏิบัติในสถานประกอบการ 

ข.ส. หมายถึง ขาดการวัดผลสัมฤทธิ์ปลายภาคเรียน โดยสถานศึกษาพิจารณาแล้วเห็นว่า 

ไม่มเีหตุผลสมควร 

ถ.ล. หมายถึง ถอนรายวิชาภายหลังก าหนด โดยสถานศึกษาพิจารณาแล้วเห็นว่าไม่มี

เหตุผลสมควร 

ถ.น. หมายถึง ถอนรายวิชาภายในก าหนด ท. หมายถึง ทุจริตในการสอบ หรืองานที่

มอบหมายใหท้ า 

ม.ส. หมายถึง ไม่สมบูรณ์ เนื่องจากไม่สามารถเข้ารับการวัดผลสัมฤทธิ์ปลายภาคเรียน 

โดยได้รับอนุญาตจากหัวหน้าสถานศกึษา หรอืไม่ส่งงานอันเป็นส่วนประกอบของการเรียนรายวิชา

ตามก าหนด
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ม.ท. หมายถึง ไม่สามารถเข้ารับการวัดผลสัมฤทธิ์ปลายภาคเรียนทดแทนภายในเวลา ที่

สถานศกึษาก าหนด 

ผ. หมายถึง ได้เข้าร่วมกิจกรรมตามก าหนด หรอืผลการประเมินผ่าน 

ม.ผ. หมายถึง ไม่เข้าร่วมกิจกรรม หรอืผลการประเมินไม่ผ่าน 

ม.ก. หมายถึง การเรียนโดยไม่นับจ านวนหน่วยกิตมารวมเพื่อการส าเร็จการศึกษา ตาม

หลักสูตร และผลการประเมินผ่าน 

ข้อ ๔๖ ในกรณีตอ่ไปนีใ้ห้ระดับผลการเรียนเป็น ๐ (ศูนย์) เฉพาะรายวิชา 

( 1 ) ได้ ข.ร. 

( 2 ) ได้ ข.ป. 

( 3 ) ได้ ข.ส. 

( 4 ) ได้ ถ.ล. 

( 5 ) ได้ ท. 

( 6 ) ได้ ม.ท. 

ข้อ ๔๗ นักศึกษาที่ท าการทุจริต หรือส่อเจตนาทุจริตในการสอบ หรืองานที่มอบหมาย ให้ท าใน

รายวิชาใด ให้สถานศกึษาพิจารณาด าเนินการ ดังนี้ 

(๑) ให้ได้คะแนน ๐ (ศูนย์) เฉพาะครั้งนั้น หรอื 

(๒) ให้ระดับผลการเรียนเป็น ๐ (ศูนย์) โดยบันทึก “ท.” ลงในระเบียนแสดงผลการเรียน 

ช่อง “ผลการเรียน” ในรายวิชานั้น หรอื 

(๓) ด าเนินการตาม (๒) และตัดคะแนนความประพฤติตามระเบียบว่าด้วยการตัดคะแนน 

ความประพฤติที่สถานศกึษาก าหนดตามความร้ายแรงแล้วแต่กรณี 

ข้อ ๔๘ การค านวณค่าระดับคะแนนเฉลี่ย ให้ปฏิบัติ ดังนี ้

(1) ให้น าผลบวกของผลคูณระหว่างจ านวนหน่วยกิตของแต่ละรายวิชากับระดับผลการ

เรียน หารด้วยผลบวกของจ านวนหนว่ยกิตของแตล่ะรายวิชา คิดทศนิยมสองต าแหน่งไม่ปัดเศษ 

(๒) ให้ค านวณค่าระดับคะแนนเฉลี่ย จากรายวิชาที่ได้ระดับผลการเรียนตามข้อ ๔๔ และ

ข้อ ๔๖ ส าหรับรายวิชาที่นักศึกษาเรียนซ้ า เรียนแทน ให้ใช้ระดับผลการเรียนและนับจ านวนหน่วย

กิตตามข้อ ๔๙ 

(๓) ให้ค านวณค่าระดับคะแนนเฉลี่ย ดังนี้
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ก. ค่าระดับคะแนนเฉลี่ยประจ าภาคเรียน ค านวณจากรายวิชาที่ได้ระดับผลการ

เรียน เฉพาะในภาคเรียนหน่ึง ๆ 

ข. ค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม ค านวณจากรายวิชาที่เรียนมาทั้งหมดและได้ระดับ

ผลการเรียน ตั้งแตส่องภาคเรียนขึ้นไป 

ข้อ ๔๙ นักศึกษาผู้ใดประสงค์จะเรียนซ้ ารายวิชาที่ได้ระดับผลการเรียนต่ ากว่า ๒.๐ หรือเลือก 

เรียนรายวิชาอื่นแทนถ้าเป็นรายวิชาเลือก เพื่อประเมินปรับค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมให้สูงขึ้น ให้

สถานศกึษาหรอืสถานประกอบการด าเนินการใหเ้รียนซ้ าหรอืเรียนแทน ภายในเวลาก่อนส าเร็จการศกึษา 

การเรียนซ้ ารายวิชา ให้นับจ านวนหน่วยกิตสะสมเพียงครั้งเดียว ส่วนการเรียนแทนให้นับเฉพาะ 

จ านวนหนว่ยกิตของรายวิชาที่เรยีนแทนเป็นจ านวนหน่วยกิตสะสม 

การนับจ านวนหนว่ยกิตสะสมในกรณีนี้ จะกระท าเมื่อนักศึกษาได้ระดับผลการเรียน ตั้งแต ่๒.๐ ขึน้

ไป 

รายวิชาที่เรียนซ้ า หรือเรียนแทนแล้วได้ระดับผลการเรียน ๐ (ศูนย์) ให้ถือระดับผลการเรียน ต่ า

กว่า ๒.๐ ตามเดิม ยกเว้นการได้ระดับผลการเรียน ๐ (ศูนย์) ตามข้อ ๔๗ (๒) หรอื (๓) 

ข้อ ๕๐ กรณีตามข้อ ๔๙ การคิดค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม ถ้าเป็นรายวิชาที่เรียนซ้ า ให้นับ

จ านวนหน่วยกิตเป็นตัวหารเพียงครั้งเดียว ส่วนการเรียนรายวิชาอื่นแทนให้นับเฉพาะจ านวนหน่วยกิต ของ

รายวิชาที่เรยีนแทนมาเป็นตัวหาร 

ข้อ ๕๑ ผู้ที่ได้ ม.ส. ตามข้อ ๓๙ และไม่สามารถเข้ารับการวัดผลสัมฤทธิ์ปลายภาคเรียน ทดแทน

ภายในเวลาที่สถานศึกษาก าหนด ให้สถานศึกษาบันทึก “ม.ท.” ลงในระเบียนแสดงผลการเรียน ช่อง “ผล

การเรียน” เว้นแตไ่ด้ ม.ส. ตามข้อ ๓๘ (๓) ให้หัวหน้าสถานศกึษาพิจารณาเป็นราย ๆ ไป 

กรณีผู้ที่ได้ ม.ส. เนื่องจากไม่สามารถส่งงานอันเป็นส่วนประกอบของการเรียนรายวิชาได้ตาม

ก าหนด ให้นักศึกษาส่งงานนั้นภายใน ๑๐ วัน นับแต่วันประกาศผลการเรียนรายวิชา หากไม่สามารถ

ด าเนินการได้ให้สถานศึกษาประเมินผลการเรียนจากคะแนนที่มีอยู่ เว้นแต่มีเหตุจ าเป็นที่หัวหน้า

สถานศกึษาพิจารณาเห็นสมควร ทั้งนี ้ให้ด าเนินการใหเ้สร็จสิน้ภายในก าหนดการวัดผลสัมฤทธิ์ปลายภาค

เรียน ของภาคเรียนถัดไป 

ข้อ ๕๒ นักศึกษาต้องเข้ารับการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ เมื่อนักศกึษาได้ลงทะเบียนรายวิชา ครบ

ทุกรายวิชาตามหลักสูตรแต่ละประเภทวิชาและสาขาวิชา หรือตามระยะเวลาที่คณะกรรมการ ประเมิน

มาตรฐานวิชาชีพก าหนด ทั้งนี้ ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ส านักงานคณะกรรมการ การ

อาชีวศกึษาก าหน
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นักศึกษาจะส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตรได้ จะต้องเข้ารับการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ และผล

การประเมนิผ่านเกณฑท์ี่ก าหนด 

ข้อ ๕๓ นักศึกษาต้องเข้าร่วมปฏิบัติกิจกรรมเสริมหลักสูตรที่สถานศึกษาจัดไม่น้อยกว่า ๒ ช่ัวโมง 

ต่อสัปดาห ์ครบทุกภาคเรียนตามแผนการเรียนที่สถานศกึษาก าหนด โดยมีเวลาเข้าร่วมปฏิบัติกิจกรรม ไม่

น้อยกว่าร้อยละ ๖๐ ของเวลาที่จัดกิจกรรมในแตล่ะภาคเรียน 

เมื่อนักศึกษาได้เข้าร่วมปฏิบัติกิจกรรมครบถ้วนตามเกณฑ์ในภาคเรียนใด ถือว่าประเมินผ่านใน

ภาคเรียนนั้น ให้บันทึกชื่อกิจกรรมและตัวอักษร “ผ.” ลงในระเบียนแสดงผลการเรียนช่อง “ผลการเรียน” 

หากนักศกึษาเข้าร่วมปฏิบัติกิจกรรมไม่ครบตามเกณฑใ์นภาคเรียนใด ให้สถานศกึษาพิจารณามอบ

งาน หรอืกิจกรรมในส่วนที่นักศึกษาผูน้ั้นไม่ได้เข้าร่วมปฏิบัติ ให้ปฏิบัติให้ครบถ้วนภายในเวลาที่สถานศึกษา

ก าหนด เมื่อนักศึกษาด าเนินการครบถ้วนแล้วถือว่าประเมินผ่าน แล้วจึงบันทึกชื่อกิจกรรมและตัวอักษร 

“ผ. ” ลงในระเบียนแสดงผลการเรียนของภาคเรียนนั้น 

ถ้านักศึกษาด าเนินการไม่ครบถ้วน ถือว่าประเมินไม่ผ่าน ให้บันทึกชื่อกิจกรรมและตัวอักษร “ม.ผ. 

” ลงในระเบียนแสดงผลการเรียน ช่อง “ผลการเรียน” 

ให้นักศึกษาที่เข้าฝึกประสบการณ์สมรรถนะวิชาชีพ หรือฝึกอาชีพในสถานประกอบการเข้าร่วม 

ปฏิบัติกิจกรรมที่สถานประกอบการจัด ตามเกณฑ์และข้อตกลงร่วมกันระหว่างสถานศึกษากับสถาน

ประกอบการ
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หน้ำ   ๑ 

เล่ม  ๑๓๙  ตอนพิเศษ  ๑๔  ง              รำชกิจจำนุเบกษำ                     ๑๙  มกรำคม  ๒๕๖5 

ระเบียบกระทรวงศึกษำธิกำร 

ว่ำด้วยกำรจัดกำรศึกษำและกำรประเมินผลกำรเรียนตำมหลักสูตรประกำศนียบัตรวิชำชีพชั้นสูง 

พ.ศ. 2564 

 

โดยที่มีประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง ให้ใช้หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง 

พุทธศักราช ๒๕๖๓ ลงวันที่ ๖ มีนาคม ๒๕๖๓ เพื่อให้การจัดการศึกษาและการประเมินผลการเรียน 

เป็นไปตามหลักสูตรประกาศนยีบัตรวิชาชีพช้ันสูง 

อาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๘ และมาตรา ๑๗ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการ 

กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. ๒๕๔๖ รัฐมนตรวี่าการกระทรวงศกึษาธิการ โดยค าแนะน าของคณะกรรมการ 

การอาชีวศึกษา ในการประชุมครั้งที่ 4/2564 เมื่อวันที่ 25 มิถุนายน 2564 และในการประชุม ครั้งที่ 

7/2564 เมื่อวันที่ 12 ตุลาคม 2564 จงึออกระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการจัดการศกึษา และ

การประเมนิผลการเรียนตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง พ.ศ. ๒๕๖๔ ไว้ ดังต่อไปนี ้

ข้อ ๑ ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการจัดการศึกษาและการประเมิน 

ผลการเรียนตามหลักสูตรประกาศนยีบัตรวิชาชีพช้ันสูง พ.ศ. ๒๕๖๔” 

ข้อ ๒ ระเบียบนีใ้ห้ใชบ้ังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 

ข้อ ๓ ให้ยกเลิกระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการจัดการศึกษาและประเมินผลการเรียน 

ตามหลักสูตรประกาศนยีบัตรวิชาชีพช้ันสูง พุทธศักราช ๒๕๕๗ ลงวันที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๕๘ 

ข้อ ๔ ให้ใช้ระเบียบนี้บังคับแก่สถานศึกษาที่จัดการศึกษาตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ

ช้ันสูง ทั้งการศกึษาในระบบ การศกึษานอกระบบ และการศกึษาระบบทวิภาคี 

ข้อ ๕ ในระเบียบนี้ 

“หลักสูตร” หมายความว่า หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง ที่คณะกรรมการ การ

อาชีวศกึษาก าหนด 

“ประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง” หมายความว่า การศึกษาตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ

ช้ันสูง หลังจากจบการศกึษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ หรอืระดับมัธยมศกึษาตอนปลาย หรอืเทียบเท่า 

ใช้อักษรย่อว่า “ปวส.”

ระเบียบว่ำด้วยกำรจบหลักสูตร 
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“สถานศึกษา” หมายความว่า วิทยาลัย หรือหน่วยงานทางการศึกษาที่เรียกชื่ออย่างอื่น ของรัฐ

และเอกชน ที่จัดการศกึษาตามหลักสูตรประกาศนยีบัตรวิชาชีพช้ันสูง 

“หัวหนา้สถานศกึษา” หมายความว่า ผูอ้ นวยการวิทยาลัย หรอืหัวหนา้หนว่ยงาน ทางการศึกษาที่

เรียกชื่ออย่างอื่นของรัฐและเอกชน ที่จัดการศกึษาตามหลักสูตรประกาศนยีบัตรวิชาชีพช้ันสูง 

“หน่วยงานต้นสังกัด” หมายความว่า หน่วยงานที่มีสถานศึกษาที่จัดการศึกษาตามหลักสูตร 

ประกาศนยีบัตรวิชาชีพช้ันสูงอยู่ในสังกัด หรอืในความควบคุมดูแล 

“ผู้เข้าเรียน ” หมายความว่า ผู้ที่สมัครเข้าเป็นนักศึกษาในสถานศึกษา หรือสมัครฝึกอาชีพ กับ

สถานประกอบการที่ยังไม่ได้ขึน้ทะเบียนเป็นนักศึกษา 

“นักศึกษา” หมายความว่า ผู้ที่ได้ขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาตามหลักสูตรประกาศนียบัตร วิชาชีพ

ช้ันสูง 

“ภาคเรียน ” หมายความว่า ช่วงเวลาที่สถานศึกษาเปิดท าการสอน โดยก าหนดให้ ๑ ปี การศกึษา

แบ่งออกเป็น ๒ ภาคเรียน และใน ๑ ภาคเรียนมีระยะเวลาจดัการศกึษารวมการวัดผล ๑๘ สัปดาห์ 

“ภาคเรียนฤดูร้อน” หมายความว่า ช่วงเวลาที่สถานศึกษาเปิดท าการสอนในช่วงปิดภาคเรียน ตาม

ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยการเปิดภาคเรียนฤดูร้อนในสถานศกึษาของกระทรวงศกึษาธิการ 

“การเรียนแบบเต็มเวลา” หมายความว่า การจัดการเรียนการสอนในภาคเรียนปกติ หรือภาคฤดู

ร้อนที่ใช้เวลาในช่วงของวันท าการ โดยนักศึกษาจะต้องลงทะเบียนเรียนในแต่ละภาคเรียน ตามเกณฑ์

จ านวนหนว่ยกิตมาตรฐานของการลงทะเบียนที่ก าหนดส าหรับการเรียนแบบเต็มเวลา 

“การเรียนแบบไม่เต็มเวลา” หมายความว่า การจัดการเรียนการสอนนอกเหนือจากการเรียนการ

สอน ภาคเรียนปกติที่ใช้เวลานอกเวลาของวันท าการ โดยนักศึกษาจะต้องลงทะเบียนเรียนในแต่ละภาค

เรียน ตามเกณฑจ์ านวนหนว่ยกิตมาตรฐานของการลงทะเบียนที่ก าหนดส าหรับการเรียนแบบไม่เต็มเวลา 

“สถานประกอบการ” หมายความว่า บริษัท ห้างหุ้นส่วน ร้าน รัฐวิสาหกิจ หน่วยงาน ของรัฐและ

เอกชน ทั้งในประเทศและต่างประเทศที่รว่มมอืกับสถานศกึษาเพื่อจัดการอาชีวศึกษา 

“ผู้ปกครอง” หมายความว่า บิดา มารดา หรือบุคคลอื่นที่ท าหน้าที่ปกครองดูแลและให้ความ

อุปการะ แก่นักศึกษา และให้ค ารับรองแก่สถานศึกษาหรือสถานประกอบการว่าจะปกครองดูแลความ

ประพฤติ ของนักศึกษาในระหว่างที่เรียนอยู่ในสถานศึกษา และฝึกประสบการณ์สมรรถนะวิชาชีพในสถาน

ประกอบการ หรือฝกึอาชีพในการศกึษาระบบทวิภาคี
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“การศึกษาในระบบ” หมายความว่า การจัดการศึกษาวิชาชีพที่เน้นการศึกษาในสถานศึกษาเป็น

หลัก โดยมีการก าหนดจุดมุ่งหมาย วิธีการศึกษา หลักสูตร ระยะเวลา การวัดและการประเมินผล ที่เป็น

เงื่อนไขของการส าเร็จการศึกษาที่แน่นอน 

“การศึกษานอกระบบ” หมายความว่า การจัดการศึกษาวิชาชีพที่มีความยืดหยุ่น ในการก าหนด

จุดมุ่งหมาย รูปแบบ วิธีการศึกษา ระยะเวลา การวัดและการประเมินผลที่เป็นเงื่อนไข ของการส าเร็จ

การศึกษา โดยเนื้อหาและหลักสูตรจะต้องมีความเหมาะสมและสอดคล้องกับสภาพปัญหา และความ

ต้องการของบุคคลแตล่ะกลุ่ม 

“การศึกษาระบบทวิภาคี” หมายความว่า การจัดการศึกษาวิชาชีพที่เกิดจากข้อตกลงระหว่าง 

สถานศึกษากับสถานประกอบการ ในเรื่องการจัดหลักสูตร การเรียนการสอน การวัดและการประเมินผล 

โดยนักศกึษาใช้เวลาสว่นหนึ่งในสถานศกึษา และเรียนภาคปฏิบัติในสถานประกอบการ 

“ผู้ควบคุมการฝึก” หมายความว่า ผู้ที่สถานประกอบการมอบหมายให้ท าหน้าที่ประสานงาน กับ

สถานศึกษาในการจัดการศึกษาระบบทวิภาคี และรับผิดชอบดูแลการฝึกอาชีพของนักศึกษา ในสถาน

ประกอบการ 

“ครูฝกึ” หมายความว่า ผูท้ าหนา้ที่สอน ฝกึ อบรมนักศึกษาในสถานประกอบการ ตามหลักเกณฑ์ 

ที่คณะกรรมการการอาชีวศกึษาก าหนด 

“ครูนิเทศก์” หมายความว่า ครูที่สถานศึกษามอบหมายใหท้ าหน้าที่นเิทศ ให้ค าปรึกษา แนะน าแก่

นักศึกษาที่ฝึกประสบการณส์มรรถนะวชิาชีพและฝึกอาชีพ 

“ครูที่ปรึกษา” หมายความว่า ครูที่สถานศึกษามอบหมายให้ท าหน้าที่ให้ค าแนะน า ให้ค าปรึกษา 

ติดตามผลการเรียน และตักเตอืนดูแลความประพฤติของนักศึกษา 

“มาตรฐานวิชาชีพ” หมายความว่า ข้อก าหนดด้านสมรรถนะวิชาชีพที่สอดคล้องกับมาตรฐาน

อาชีพ เพื่อใช้เป็นเกณฑ์ในการก ากับดูแล ตรวจสอบและประกันคุณภาพผูส้ าเร็จการศกึษา 

“การประเมินมาตรฐานวิชาชีพ” หมายความว่า การทดสอบความรู้ ทักษะ ความสามารถ ในการ

ประยุกต์ใช้และความรับผิดชอบ ตลอดจนลักษณะนิสัยในการปฏิบัติงานตามมาตรฐานวิชาชีพ โดยใช้

เครื่องมือที่เหมาะสมซึ่งก าหนดเกณฑ์การตัดสินไว้ชัดเจน พร้อมทั้งจัดด าเนินการประเมิน ภายใต้เงื่อนไขที่

เป็นมาตรฐาน 

“คณะกรรมการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ” หมายความว่า คณะกรรมการผู้ท าหน้าที่รับผดิชอบ ใน

การอ านวยการ ติดตามและก ากับดูแลการประเมนิมาตรฐานวิชาชีพของนักศึกษาในสถานศกึษา 
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ข้อ 6 ให้เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษารักษาการให้เป็นไปตามระเบียบนี้ และให้มีอ 

านาจตคีวามและวนิิจฉัยปัญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติตามระเบียบนี้ 

หมวด ๑ 

ผู้เข้ำเรยีนและสภำพนักศึกษำ 

 

ส่วนที่ ๑ 

พื้นควำมรู้และคุณสมบัติของผู้เข้ำเรยีน 

 

ข้อ 7 ผู้เข้าเรียน ต้องมีพื้นความรู้ ส าเร็จการศึกษาไม่ต่ ากว่าระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ หรือ

ส าเร็จการศกึษาระดับมัธยมศกึษาตอนปลายหรอืเทียบเท่า ผูเ้ข้าเรียนที่ไม่ได้ส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตร

ประกาศนียบัตรวิชาชีพในประเภทวิชา และสาขาวิชาที่ก าหนด หรือส าเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษา

ตอนปลายหรือเทียบเท่า ต้องเรียนรายวิชา ปรับพื้นฐานวิชาชีพและประเมินผ่าน ให้ครบตามที่ก าหนดใน

หลักสูตรแต่ละประเภทวิชาและสาขาวิชา 

ความในข้อนี้ ไม่ใช้บังคับส าหรับผู้ที่เรียนเป็นบางเวลา บางรายวิชา หรือบางส่วนของรายวิชา โดย

ไม่นับจ านวนหน่วยกิตมารวมเพื่อตัดสินการส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตรและรับประกาศนียบัตร วิชาชีพ

ช้ันสูง 

ข้อ ๘ ผูเ้ข้าเรียน ต้องมีคุณสมบัติ ดังตอ่ไปนี้ 

(๑) มีความประพฤติเรียบร้อย 

(๒) มีสุขภาพร่างกายแข็งแรงไม่เป็นอุปสรรคต่อการเรียน 

(๓) มีภูมิล าเนาเป็นหลักแหล่ง โดยมีบัตรประจ าตัวประชาชน หรือมีหลักฐานของทาง

ราชการ ในลักษณะเดียวกันมาแสดง 

(๔) มีความเคารพ เลื่อมใส ศรัทธาต่อสถาบันชาติ ศาสนาและพระมหากษัตริย์ด้วยความ

บริสุทธิ์ใจ 

(๕) มีเจตคติที่ดีตอ่การปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมพีระมหากษัตรยิ์ทรงเป็นประมุข 

(๖) ส าหรับผู้เข้าเรียนการศึกษาระบบทวิภาคี ในวันท าสัญญาการฝึกอาชีพต้องมีอายุ ไม่

ต่ ากว่า ๑๗ ปีบริบูรณ์ และมีความตัง้ใจที่จะรับการฝึกอาชีพในสาขาวิชาที่สมัคร ผูเ้ข้าเรียนตาม



148 

คู่มือนักศึกษาหลักสูตร ปวส. รอบบ่าย ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๔ 

หน้ำ   5 

เล่ม  ๑๓๙  ตอนพิเศษ  ๑๔  ง                รำชกิจจำนุเบกษำ                   ๑๙  มกรำคม  ๒๕๖๕ 

 

โครงการต่าง ๆ ของสถานศึกษา ให้สถานศึกษาก าหนดคุณสมบัติเพิ่มเติมได้ ตามความ

เหมาะสมของโครงการนัน้ 

ส่วนที่ ๒ 

กำรรับผู้เข้ำเรยีน 

 

ข้อ ๙ การรับผูเ้ข้าเรียน ให้ท าการสอบคัดเลือกหรือคัดเลือกตามที่สถานศึกษาก าหนด ในกรณีที่มี

การสอบคัดเลือก ให้ปฏิบัติดังนี้ 

(๑) ท าการสอบข้อเขียนในหมวดวิชาใด ๆ ตามความต้องการของสถานศึกษาหรือสถาน

ประกอบการ หากสถานศึกษาหรือสถานประกอบการจะท าการสอบความถนัดทางการเรียน

วิชาชีพ และสอบสัมภาษณ์ดว้ยก็ได้ 

(๒) สถานศึกษาประกาศรับสมัคร ด าเนินการสอบและประกาศผลสอบ ตามวันและเวลา 

ที่ก าหนด 

(๓) ถ้าเหตุการณ์เกี่ยวกับการสอบเป็นไปโดยปกติ ให้สถานศึกษาเก็บรักษาเอกสาร

เกี่ยวกับ การสอบคัดเลือกไว้เป็นเวลาไม่นอ้ยกว่า ๑ ปี นับแตว่ันประกาศผลการสอบ 

การรับผู้เข้าเรียนการศึกษาระบบทวิภาคี สถานประกอบการจะเป็นผู้สอบคัดเลือกหรือ

คัดเลือก ผู้เข้าเรียนเองตามคุณสมบัติที่ก าหนดและตามจ านวนที่ได้ตกลงร่วมกับสถานศกึษา หรือ

จะมอบใหส้ถานศกึษา เป็นผู้ด าเนินการ หรอืด าเนินการร่วมกันก็ได้ 

การรับผู้เข้าเรียนตามโครงการต่าง ๆ ของสถานศึกษาให้สถานศึกษาคัดเลือกผู้เข้าเรียน 

ตามคุณสมบัติที่ก าหนดตามความเหมาะสมของโครงการน้ัน 

ข้อ ๑๐ ให้มีการตรวจร่างกายโดยแพทย์ปริญญา เฉพาะผู้ที่ผ่านการสอบคัดเลือก หรือได้รับ การ

คัดเลือก 

ส่วนที่ ๓ 

กำรเป็นนักศกึษำ 

 

ข้อ ๑๑ ผูเ้ข้าเรียนจะมีสภาพเป็นนักศึกษา เมื่อได้ขึ้นทะเบียนเป็นนักศกึษาของสถานศกึษา ส าหรับ

การศกึษาระบบทวิภาคี ต้องท าสัญญาการฝึกอาชีพกับสถานประกอบการ 
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การขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาและการท าสัญญาการฝึกอาชีพต้องกระท าด้วยตนเอง พร้อมทั้ง 

แสดงหลักฐานการส าเร็จการศึกษาตามวัน เวลา ที่สถานศึกษาและสถานประกอบการก าหนด โดยช าระ

เงินค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ตามที่สถานศึกษาก าหนด ทั้งนี้ ให้เสร็จสิ้นก่อนวันเปิดภาคเรียน โดยมีผู้ปกครอง 

ซึ่งสถานศกึษาเชื่อถือมาให้ค ารับรองและท าหนังสือมอบตัว 

ในกรณีที่บรรลุนิติภาวะ สถานศกึษาอาจให้ผูป้กครองมาท าหนังสือมอบตัวหรือด าเนินการ ในส่วน

ที่เกี่ยวข้องกับระเบียบนีห้รอืไม่ก็ได้ 

ให้สถานศึกษาจัดการประชุมชี้แจงผู้ปกครอง และปฐมนิเทศนักศึกษา เพื่อให้ทราบแนวทาง การ

เรียนและกฎ ระเบียบ ข้อบังคับต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง 

ข้อ ๑๒ ให้สถานศึกษาออกบัตรประจ าตัวให้แก่นักศึกษา โดยให้ เป็นไปตาม ระเบียบ 

กระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยบัตรประจ าตัวนักเรียนและนักศึกษา 

บัตรประจ าตัวนี้ให้มีอายุเท่ากับระยะเวลาที่มีสภาพนักศึกษาในสถานศึกษาแห่งนั้น แต่ต้องไม่เกิน 

๒ ปี นับแต่วันออกบัตร ถ้าบัตรประจ าตัวหมดอายุในระหว่างที่ยังมีสภาพเป็นนักศกึษา ก็ใหส้ถานศกึษาต่อ

อายุบัตรเป็นปี ๆ ไป และใหส้่งคืนบัตรประจ าตัวต่อสถานศึกษาเมื่อพน้สภาพ การเป็นนักศึกษา 

สถานประกอบการจะใช้บัตรประจ าตัวที่สถานศึกษาออกให้ หรือจะออกให้ใหม่ตามความต้องการ 

ของสถานประกอบการก็ได้ 

ข้อ ๑๓ ให้สถานศึกษาแต่งตั้งครูที่ปรึกษา เพื่อท าหน้าที่ให้ค าแนะน าเกี่ยวกับการเรียน ให้

ค าปรึกษา ติดตามผลการเรียน และตักเตือนดูแลความประพฤติของนักศึกษา และให้สถานประกอบการ 

จัดให้มผีูค้วบคุมการฝึกของนักศึกษาในสถานประกอบการ 

ส่วนที่ ๔ 

กำรพ้นสภำพและคนืสภำพนักศกึษำ 

 

ข้อ ๑๔ การพ้นสภาพนักศกึษา เป็นไปตามกรณีใดกรณีหนึ่ง ต่อไปนี้ 

(๑) ส าเร็จการศกึษาตามหลักสูตร 

(๒) ลาออก 

(๓) ถึงแก่กรรม 

(๔) สถานศกึษาสั่งให้พ้นสภาพนักศกึษาในกรณีใดกรณีหนึ่ง ต่อไปนี้
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ก. ขาดเรียน ขาดการฝึกประสบการณ์สมรรถนะวิชาชีพ ขาดการฝึกอาชีพ หรือ

ขาดการติดต่อ กับสถานศึกษาหรือสถานประกอบการเกินกว่า ๑๕ วันติดต่อกัน ซึ่ง

สถานศึกษาหรือสถานประกอบการ พิจารณาแล้วเห็นว่าไม่มีเหตุผลอันสมควร หรือมี

พฤติกรรมอย่างอื่นที่แสดงว่าไม่มีความตั้งใจที่จะศึกษาเล่าเรียน  หรือรับการฝึก

ประสบการณส์มรรถนะวชิาชีพ หรอืรับการฝึกอาชีพ 

ข. ไม่ยื่นค าร้องขอกลับเข้าเรียนภายใน ๑๕ วัน นับแต่วันถัดจากวันครบก าหนด 

ลาพักการเรียนหรอืการฝึกอาชีพตามข้อ ๒๐ 

ค. ไม่มาติดตอ่เพื่อรักษาสภาพนักศกึษาตามข้อ ๒๗ 

ง. ได้รับโทษจ าคุก โดยค าพิพากษาถึงที่สุดให้จ าคุก เว้นแต่เป็นโทษส าหรับ

ความผิด ที่ได้กระท าโดยประมาทหรอืความผิดลหุโทษ 

จ. ขาดพืน้ความรู้ตามข้อ ๗ 

ฉ. ขาดคุณสมบัติของผูเ้ข้าเรียนตามข้อ 8 

ช. พ้นสภาพนักศกึษาตามข้อ ๕๗ หรอืตามข้อ ๕๘ 

ข้อ ๑๕ ผู้ที่พ้นสภาพนักศึกษาตามข้อ ๑๔ (๒) (๔) ก. ข. และ ค. ถ้าประสงค์จะขอคืนสภาพ การ

เป็นนักศึกษา จะต้องยื่นค าร้องขอต่อสถานศึกษาภายใน ๑ ปี นับแต่วันถัดจากวันพ้นสภาพนักศึกษา เมื่อ

สถานศึกษาพิจารณาเห็นสมควรก็ให้รับเข้าเรียนได้ เว้นแต่กรณีที่มีเหตุผลความจ าเป็นโดยอยู่ในดุลพินิจ 

ของหัวหน้าสถานศกึษา 

ข้อ ๑๖ การขอคนืสภาพการเป็นนักศึกษาตามข้อ ๑๕ ให้ปฏิบัติ ดังนี ้

(๑) ต้องเข้าเรียนในสัปดาห์แรกของภาคเรียน เว้นแตก่ลับเข้าเรียนในภาคเรียนเดียวกัน 

(๒) ให้น ารายวิชาและจ านวนหน่วยกิตที่ได้ลงทะเบียนรายวิชาไว้ มานับรวมเพื่อพิจารณา

ตัดสิน การส าเร็จการศึกษาด้วย
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คุณสมบัติของผู้กู้ยืมเงิน กยศ. 

1. เป็นผู้มสีัญชาติไทย 

2. เป็นผู้ขาดแคลนทุนทรัพย์ตามหลักเกณฑท์ี่คณะกรรมการก าหนด ดังนี้ 

ผู้ขาดแคลนทุนทรัพย์ หมายความว่า ผู้ที่มีรายได้ต่อครอบครัวไม่เกิน 200,000 บาทต่อปี 

รายได้ตอ่ครอบครัว พิจารณาตามหลักเกณฑข์้อใดข้อหนึ่งดังต่อไปนี้ 

2.1 รายได้รวมของนักเรียนหรือนักศึกษาผู้ขอกู้ยืม รวมกับรายได้ของบิดามารดา ในกรณีที่ 

บิดา มารดาเป็นผู้ใชอ้ านาจปกครอง 

2.2 รายได้รวมของนักเรียนหรือนักศึกษาผู้ขอกู้ยืม รวมกับรายได้ของผู้ปกครอง ในกรณีที่

ผูใ้ช้อ านาจปกครองมใิช่บิดา มารดา 

2.3 รายได้รวมของนักเรียนหรือนักศึกษาผู้ขอกู้ยืม รวมกับรายได้ของคู่สมรสในกรณีที่ผู้ขอ

กู้ยืมได้ท าการสมรสแล้ว 

2 มีคุณสมบัติอื่นตามที่คณะกรรมการก าหนด ดังนี้ 

3.1 เป็นผู้ที่มผีลการเรียนดีหรอืผา่นเกณฑก์ารวัดและประเมินผลของสถาบันการศกึษา 

3.2 เป็นผู้ที่มีความประพฤติดี ไม่ฝ่าฝืนระเบียบข้อบังคับของสถานศึกษาขั้นร้ายแรง หรือไม่ 

เป็นผู้ที่มคีวามประพฤติเสื่อมเสีย เชน่ หมกมุ่นในการพนัน เสพยาเสพติดให้โทษ ดื่มสุราเป็นอาจิณ 

หรอืเที่ยวเตร่ในสถานบันเทิงเริงรมย์เป็นอาจณิ เป็นต้น 

3.3 เป็นผู้มคีุณสมบัติครบถ้วนตามระเบียบหรอืประกาศการสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาใน

โรงเรียน สถานศึกษา หรือสถาบันการศึกษาที่อยู่ในสังกัดการควบคุม หรือก ากับดูแลของ

กระทรวงศึกษาธิการกระทรวง หรอืส่วนราชการอื่นๆ ทบวงมหาวิทยาลัย รัฐวิสาหกิจ 

3.4 ไม่เคยเป็นผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีในสาขาใดๆ มาก่อน 

3.5 ไม่เป็นผู้ที่ท างานประจ าในระหวา่งศึกษา 

3.6 ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย 

3.7 ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ได้รับโทษจ าคุกโดยค าพิพากษาถึงที่สุดให้จ าคุก เว้นแต่เป็นโทษ 

ส าหรับความผดิที่ได้กระท าโดยประมาทหรอืความผิดลหุโทษ

งำนทนุและกำรกู้เงนิเพื่อกำรศกึษำ (กยศ.) 

กำรกู้เงนิเพื่อกำรศึกษำ (กยศ.) 
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3.8 ต้องมีอายุในขณะที่ขอกู้ โดยเมื่อนับรวมกับระยะเวลาปลอดหนี้ 2 ปี และระยะเวลา ผอ่น

ช าระอีก 15 ปี รวมกันแล้วต้องไม่เกิน 60 ปี กรณีที่ผู้ขอกู้ยืมรายใดเคยกู้ยืมเงินกองทุน 

กยศ. หรือกองทุน กรอ. มาแล้ว แต่ผิดนัดช าระหนี้ และได้ ท าสัญญาประนีประนอมยอมความ

ก่อนฟ้องคดี และ/หรือเคยถูกฟ้องร้องด าเนินคดีมาแล้ว ผู้ขอกู้ยืมรายนั้น สามารถกู้ยืมเงินกองทุน

ต่อไป หากได้ช าระหนี้ตามสัญญาประนีประนอมยอมความ หรือช าระหนี้ตามค าพิพากษาจนเสร็จ

สิน้แลว้
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ครูที่ปรึกษำ คือ บุคคลที่ได้รับมอบหมายและแต่งตั้งจากผู้บริหารให้ท าหน้าที่เป็นผู้ดูแลนักศึกษา 

ด้านต่างๆ เช่น ทางด้านหลักสูตร การเรียน-การสอน ด้านการลงทะเบียนเรียน ด้านกิจกรรม ด้าน

บุคลิกภาพ ตลอดจนให้ความรว่มมอืช่วยเหลอืนักศึกษาเมื่อประสบปัญหาและอุปสรรคที่อาจจะเป็นสาเหตุ

ท าให้ไม่ประสบความส าเร็จด้านการศึกษา ด้านการปรับตัวในการด ารงชีวิต ในสถานศึกษาและด้านอื่นๆ 

ทั้งนีเ้พื่อให้นักศึกษาได้รับโอกาสต่างๆ ที่ดใีนขณะที่อยู่ในสถานศกึษา 

ควำมส ำคัญของครูที่ปรึกษำ 

๑. เป็นที่ปรึกษาและให้ก าลังใจเพื่อให้นักศกึษามีความรูคู้่คุณธรรม เป็นคนดี คนเก่ง และมีความสุข 

๒. ให้ค าแนะน า เพื่อให้นักศึกษาได้พัฒนาตนเอง และการใช้ชีวิตร่วมกับคนอื่นในสังคมอย่างมี

ความสุข 

จุดหมำยของกำรจัดให้มีระบบครูท่ีปรกึษำ 

๑. เพื่อให้รูจ้ักภูมหิลังของนักศึกษาแตล่ะคนได้อย่างชัดเจน 

๒. เพื่อให้นักศึกษา ได้ศรัทธา ไว้วางใจ ในการให้ค าปรึกษา 

๓. เพื่อส่งเสริมและพัฒนานักศึกษาให้เป็น คนดี คนเก่ง มีความสุข สามารถพัฒนาตนเองไปใน

ทิศทางที่ถูกต้อง 

๔. เพื่อเป็นผู้ประสาน ท าความเข้าใจ แก้ปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้นใหก้ับนักศกึษาระหว่างเรียนได้ในทาง

ที่ถูกต้องและเหมาะสม 

๕. เพื่อให้นักศึกษามีความรักและศรัทธาในสถาบันที่ตนศกึษา 

หน้ำที่ควำมรับผิดชอบของครูที่ปรึกษำ 

๑. ให้ค าปรึกษาเกี่ยวกับหลักสูตรและการเลือกวิชาเรียน 

๒. ให้ค าแนะน าเกี่ยวกับการลงทะเบียนวิชาเรียนใหเ้ป็นไปตามที่หลักสูตรก าหนด 

๓. ให้ค าแนะน าเกี่ยวกับการวัดผลประเมนิผล และเกณฑก์ารจบหลักสูตร 

๔. ให้ค าแนะน าเกี่ยวกับระเบียบข้อบังคับและสิ่งอ านวยความสะดวกต่างๆ ของวิทยาลัยฯ 

๕.   ปลูกจิตส านึกของนักศึกษาให้ตระหนัก รักในสถาบันของตนเอง รู้จักวางตัว และประพฤติตน

เหมาะสม มีจิตอาสาในส่วนรวม และส่วนตน

บทบำทและหนำ้ที่ของครูทีป่รกึษำ 
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๖.   จัดท าระเบียนสะสมนักศึกษาเป็นรายบุคคล (แผนการเรียน ๗ ภาคเรียน/Block) 

๗.   มีการนัดพบนักศึกษาเป็นระยะๆ เพื่อทราบและแก้ไขปัญหา 

๘.   ให้ค าปรึกษาด้านการ ขาด ลา สาย ของนักศึกษา 

๙.   ให้ค าปรึกษาและแนะน าการอยู่รว่มกันภายในสถานศกึษา 

๑๐. มี Teaching เฉพาะกลุ่มที่ดูแลทั้งกลุ่มแผนปกติ/กลุ่มเรียนแผนเทียบโอน/กลุ่มแผนทวิภาคี 

๑๑. ควรก าหนดข้อตกลงร่วมกันระหว่างอาจารย์ที่ปรึกษากับกลุ่มนักศึกษาที่ดูแล ไปในทิศทาง

เดียวกันโดยไม่สง่ผลกระทบต่อวทิยาลัยหรอืส่วนรว่ม 

๑๒. มีช่องทางการติดตามข่าวสารได้อย่างฉับพลัน 

๑๓. ติดตามนักศึกษาทุกวันอาทิตย์อย่างต่อเนื่อง พร้อมรายงานการติดตามผ่านช่องทางไดรฟ์วิชา

การ ->ชื่อโฟลเดอร์ : อำจำรย์ที่ปรึกษำ 

๑๔. หากมีกรณีใดๆ ที่เกิดขึน้กับนักศึกษา เมื่อตดิตามแล้วยังไม่สามารถแก้ปัญหาได้เกินกว่า 2 ครั้ง 

ให้น ากรณี มีปัญหาเข้าปรึกษาฝ่ายอ านวยการจัดการเรียนการสอนรอบบ่าย (วันอาทิตย์) เพื่อ

หาแนวทางแก้ปัญหา 

๑๕. ให้ค าปรึกษา และแนะน าอื่นๆ ตามที่เห็นสมควร และไม่ส่งผลกระทบต่อสถาบันหรอืส่วนรวม 
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ล ำดับ

ที่ 
สำขำวิชำ ชื่อ-สกุล เบอร์โทรศัพท์ หมำยเหตุ 

1 เทคนิคเครื่องกล อ.ชานนท์  เทพค า 092-3702043  

2 ไฟฟ้า อ.เกียรตศิักดิ์  อยู่ดี 0804984641  

3 การบัญชี อ.วรัษทญา  ยาสมุทร 092-5455919  

4 เทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล อ.จุฑามาศ  ปันค ามูล 082-1902866  

5 การจัดการธุรกิจค้าปลีก อ.อัจฉรา   จนิะกาศ 095-2366602  

6 การโรงแรม 
อ.อรรยา  วงศา 096-8943338 

 

7 การท่องเที่ยว  

รำยชื่ออำจำรย์ที่ปรกึษำ ปวส. รอบบ่ำย 

ประจ ำปีกำรศกึษำ 2565 
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ภาคผนวก 



156 

คู่มือนักศึกษาหลักสูตร ปวส. รอบบ่าย ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๔ 

ประวัตินักศึกษา 

วิทยาลัยเทคโนโลยีพายัพและบริหารธุรกิจ 

ชื่อนักศึกษา (นาย/นางสาว/นาง).......................................นามสกุล....................................รหัสนักศึกษา................ 

ระดับชั้น        ปวส.    หอ้ง................สาขา..........................อาจารย์ที่ปรึกษา................................................... 

 

1. ชื่อ(นาย/นางสาว/นาง)...................................สกุล................................ชื่อเล่น................อายุ..........ปี.........เดือน 

เกิดวันที่.............เดือน......................พ.ศ...................เชื้อชาติ..................สัญชาต.ิ................ศาสนา..................... 

ภูมิล าเนาเดิมจังหวัด.........................ที่อยู่ปัจจุบัน  บ้านเลขที่.............หมู่ที่.......ชื่อหมู่บ้าน.................................. 

ถนน..........................ตรอก/ซอย...............ต าบล.........................อ าเภอ........................จังหวัด........................... 

รหัสไปรษณีย์................เบอร์โทรศัพท์..................................สถานที่ใกล้เคียง..................................................... 

2.  ปัจจุบันพักอยู่กับ     บิดา-มารดา     บิดา     มารดา    อ่ืนๆ ..................... 

3.  ลักษณะของที่อยู่     บ้านส่วนตัว     บ้านเช่า     หอพัก    อ่ืนๆ ...................... 

4.  นักศึกษาเดินทางมาโดย     รถโดยสาร      รถเดือน     รถยนต์     จักรยาน                 

    อ่ืนๆ ....................................................... 

5.  ระยะทางโดยประมาณจากบ้านถึงวิทยาลัยฯ........................กิโลเมตร 

6.  สถานที่ท างาน.....................................................................................................ต าแหน่ง.................................... 

     โทรศัพท์ที่ท างาน....................................โทรศัพท์มือถือ.......................................... 

7.  บุคคลที่สามารถติดต่อกรณีฉุกเฉิน ชื่อ...............................สกุล.............................เบอร์โทรศัพท์....................... 

 

 

1. บิดาชื่อ...................................สกุล...................................อาชีพ...........................โทรศัพท์... ............................... 

      อยู่บ้านเลขท่ี................ซอย.........ถนน.............................หมู่ที่.........ชื่อหมู่บ้าน............................................... 

      แขวง/ต าบล.............................เขต/อ าเภอ........................จังหวัด........................รหัสไปรษณีย์....................... 

     โทรศัพท์บ้าน.............................โทรศัพท์เคลื่อนที่.............................. 

     ระดับการศึกษา    ต่ ากว่าประถมศึกษา     ประถมศึกษา/เทียบเท่า     ม.3/เทียบเท่า 

   ม.6/เทียบเท่า     อนุปริญญา/เทียบเท่า     ปริญญาตรี 

   สูงกว่าปริญญาตรี      อ่ืนๆ .......................................................... 

ข้อมูลส่วนตัว 

ข้อมูลด้านครอบครัว 

FU.01 
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     การประกอบอาชีพ    รับจ้าง (      ) ทั่วไป (      )  พนักงานบริษัทเอกชน 

(      )  อื่นๆ .......................................................... 

   ธุรกิจส่วนตัว (      ) บริษัท/ห้างร้าน (      )  ค้าขาย 

(      )  อ่ืนๆ .................... 

   ราชการ (      ) ครู (      ) ทหาร (      )  ต ารวจ 

(      )  อ่ืนๆ ..........................................................  

    พนักงานรัฐวิสาหกิจ (ระบุ) ....................................... 

    เกษตรกร (      )  ท าไร่ (      )  ท าสวน (      )  ท านา   

(      )  อ่ืนๆ .......................................................... 

 ชื่อสถานที่ท างาน.........................................เบอร์โทรศัพท์..........................รายได้/เดือน.................บาท 

     ความสามารถพิเศษ................................................................................................................. .................. 

     บทบาทในชุมชน    ก านัน     ผู้ใหญ่บ้าน   

     กรรมการหมู่บ้าน (ระบุ).......................................... 

      กรรมการกลุ่ม (ระบุ)................................................   

       อ่ืนๆ ....................................................................... 

2. มารดาชื่อ..............................สกุล...................................อาชีพ...........................โทรศัพท์............................... ... 

      อยู่บ้านเลขท่ี................ซอย.........ถนน.............................หมู่ที่.........ชื่อหมู่บ้าน............................................... 

      แขวง/ต าบล.............................เขต/อ าเภอ........................จังหวัด........................รหัสไปรษณีย์........... ............ 

     โทรศัพท์บ้าน.............................โทรศัพท์เคลื่อนที่.............................. 

     ระดับการศึกษา    ต่ ากว่าประถมศึกษา     ประถมศึกษา/เทียบเท่า     ม.3/เทียบเท่า 

   ม.6/เทียบเท่า     อนุปริญญา/เทียบเท่า     ปริญญาตรี 

   สูงกว่าปริญญาตรี      อ่ืนๆ .......................................................... 

     การประกอบอาชีพ    รับจ้าง (      ) ทั่วไป (      )  พนักงานบริษัทเอกชน 

(      )  อ่ืนๆ .......................................................... 

   ธุรกิจส่วนตัว (      ) บริษัท/ห้างร้าน (      )  ค้าขาย 

(      )  อ่ืนๆ .................... 

   ราชการ (      ) ครู (      ) ทหาร (      )  ต ารวจ 

(      )  อ่ืนๆ .......................................................... 

FU.01 
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    พนักงานรัฐวิสาหกิจ (ระบุ) ....................................... 

    เกษตรกร (      )  ท าไร่ (      )  ท าสวน (      )  ท านา   

(      )  อ่ืนๆ .......................................................... 

 ชื่อสถานที่ท างาน.........................................เบอร์โทรศัพท์..........................รายได้/เดือน.................บาท 

     ความสามารถพิเศษ.............................................................................................................. ..................... 

     บทบาทในชุมชน    ก านัน     ผู้ใหญ่บ้าน   

     กรรมการหมู่บ้าน (ระบุ).......................................... 

      กรรมการกลุ่ม (ระบุ)................................................   

       อ่ืนๆ ....................................................................... 

3. ผู้ปกครองชื่อ................................สกุล................................อาชีพ...........................โทรศพัท์................................ 

      อยู่บ้านเลขท่ี................ซอย.........ถนน.............................หมู่ที่.........ชื่อหมู่บ้าน............................................... 

      แขวง/ต าบล.............................เขต/อ าเภอ........................จังหวัด........................รหัสไปรษณีย์........... ............ 

     โทรศัพท์บ้าน.............................โทรศัพท์เคลื่อนที่.............................. 

     ระดับการศึกษา    ต่ ากว่าประถมศึกษา     ประถมศึกษา/เทียบเท่า     ม.3/เทียบเท่า 

   ม.6/เทียบเท่า     อนุปริญญา/เทียบเท่า     ปริญญาตรี 

   สูงกว่าปริญญาตรี      อ่ืนๆ .......................................................... 

     การประกอบอาชีพ    รับจ้าง (      ) ทั่วไป (      )  พนักงานบริษัทเอกชน 

(      )  อ่ืนๆ .......................................................... 

   ธุรกิจส่วนตัว (      ) บริษัท/ห้างร้าน (      )  ค้าขาย 

(      )  อ่ืนๆ .................... 

   ราชการ (      ) ครู (      ) ทหาร (      )  ต ารวจ 

(      )  อ่ืนๆ ..........................................................  

    พนักงานรัฐวิสาหกิจ (ระบุ)...................................... 

    เกษตรกร (      )  ท าไร่ (      )  ท าสวน (      )  ท านา   

(      )  อ่ืนๆ .......................................................... 

 ชื่อสถานที่ท างาน.........................................เบอร์โทรศัพท์..........................รายได้/เดือน.................บาท 

     ความสามารถพิเศษ.............................................................................................................. ..................... 

FU.01 



156 

คู่มือนักศึกษาหลักสูตร ปวส. รอบบ่าย ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๔ 

     บทบาทในชุมชน    ก านัน     ผู้ใหญ่บ้าน   

     กรรมการหมู่บ้าน (ระบุ).......................................... 

      กรรมการกลุ่ม (ระบุ)................................................   

       อ่ืนๆ ....................................................................... 

      เกี่ยวข้องโดยเป็น   บิดา    มารดา    อ่ืนๆ .......................................................... 

4. นักศึกษามีพ่ีน้องร่วมบิดามารดา  นับรวมตัวนักศึกษา............คน  ต่างบิดามารดา.........คน  ก าลังศึกษา

.......คน 

      ประกอบอาชีพแล้ ว...........คน  ไม่ได้ศึกษาหรือประกอบอาชีพ............คน 

5. สถานภาพบิดามารดา   อยู่ด้วยกัน      หย่าร้าง     แยกกันอยู่ 

      บิดามารดาถึงแก่กรรม   บิดาถึงแก่กรรม 

     มารดาถึงแก่กรรม     อ่ืนๆ ......................................... 

6. บุคคลในครอบครัวที่นักศึกษาไว้วางใจ  และมักจะพูดคุย/ปรึกษามากท่ีสุดคือ  .......................................... 

 อายุ.............ป ี เกี่ยวข้องโดยเป็น................................. 

 

 

1. นักศึกษาจบการศึกษาระดับชั้น..................... จากโรงเรียน................................................................................. 

2. ผลการเรียนเฉลี่ยของนักศึกษา...................................................... 

3. วิชาที่นักศึกษาชอบและเรียนได้ดี   ภาษาอังกฤษ   คณิตศาสตร์ 

       คอมพิวเตอร์   อ่ืนๆ ................................... 

4. วิชาที่นักศึกษาไม่ถนัด           ภาษาอังกฤษ   คณิตศาสตร์ 

       คอมพิวเตอร์   อ่ืนๆ ................................... 

5. ทุนการศึกษาที่เคยได้รับ.................................................................................................... .................................... 

6. ความสามารถพิเศษของนักศึกษา...................................................................... .................................................... 

ข้อมูลด้านการเรียน 

FU.01 
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1.  น้ าหนัก.............กิโลกรัม    ส่วนสูง.............เซนติเมตร  หมู่โลหิต.............โรคประจ าตัว................................... 

2.  โรงพยาบาลที่ใช้บริการเป็นประจ า........................................อุบัติเหตุที่เคยได้รับ.............................................. 

3.  อาการแพ้ยาที่เคยพบ............................................ความบกพร่องทางร่างกายที่พบ........................................... 

4.  บุคคลในครอบครัวเคยเจ็บป่วยหรือพิการด้วยโรค............................................................................... .............. 

5.  ข้อเสนอแนะ 

 5.1  ............................................................................ ...................................................................................... 

 5.2  ............................................................................................................................. ..................................... 

 5.3  ............................................................................................................................. ..................................... 

 5.4  ................................................................................. ................................................................................. 

 

 

 

            

 

 

 

ข้อมูลด้านสุขภาพ 

ลงชื่อ.................................................. 

      (...............................................) 

                  นักศึกษา 

           ......./.........../......... 

ลงชื่อ.......................................ตรวจข้อมูล 

     (...............................................) 

             อาจารย์ที่ปรึกษา 

           ......./.........../......... 

FU.01 
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ลงชื่อ................................................ 

( นางสาวสุจิตรา  บ ารุงกาญจน ์) 

ผู้ช่วยผู้อ านวยการฝ่ายบริหารหลักสูตร 

 

ลงชื่อ............................................ 

(นายเชิดชูเกียรติ  ผาค า ) 

กรรมการและเลขานกุาร 

 

ลงชื่อ...................................................... 

( นายเอกชัย  ใจเมคา) 

รองผู้อ านวยการฝ่ายวิชาการ 

 

ลงชื่อ........................................... 

(..................................................) 

อาจารย์ประจ าสาขาวิชาการบัญช ี 

วิทยาลัยเทคโนโลยีพายัพและบริหารธุรกิจ 

ค าร้องขอเทียบโอนผลการเรียน 

เร่ือง  ขอเทียบโอนผลการเรียน 

เรียน  รองผู้อ านวยการฝ่ายวิชาการ 

สิ่งที่แนบมา ใบค าร้องขอยกเว้นการเรียนรายวชิา (เอกสารรหสั AA-TF-01) 

 ข้าพเจ้า (นาย/นาง/นางสาว).........................................นามสกลุ........................................รหัสประจ าตวั.......................... 

กลุ่มเรียน.................................สาขาวิชา...........................................................สาขางาน.................................................................... 

โทรศัพท์ ….....................……. ส าเร็จการศึกษาระดบั ...................................... ปีท่ีส าเร็จการศึกษา …...................................…......... 

มีความประสงค์ขอเทียบโอนผลการเรียนท่ีศึกษาจากสถานการศึกษาเดิม  เพ่ือขอรับการยกเว้นรายวิชาระดับ

ประกาศนียบตัรวิชาชีพช้ันสูง ดังตอ่ไปนี้(ตามเอกสารดังแนบ) 

 
ล าดับ 

สถาบันการศึกษาเดิม วิทยาลัยเทคโนโลยีพายัพและบริหารธุรกิจ 

รหัสวิชา ช่ือวิชา 

หน
่วย

กิต
 

เก
รด

 

รหัสวิชา ช่ือวิชา 

หน
่วย

กิต
 

เก
รด

 

         
         
         
         
         
         
         

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

ลงชื่อ.................................................นักศึกษา 

(.................................................) 

 วันที่.............เดือน....................พ.ศ................ 

ช าระเงินแล้วตามใบเสร็จเล่มที่................................เลขที่.................. 

เป็นจ านวนเงินทั้งสิน.................................บาท (...................................................) 

        ลงชื่อ......................................................ผู้รับเงิน 

                 (...............................................) 

 

AA-TF-01 
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ใบลากิจ/ลาป่วย นักศึกษา ปวส.ภาควันอาทิตย์ 

วันที่..........เดือน.....................พ.ศ.................. 

เรื่อง อนุญาตลา.................................................................. 

เรียน หัวหน้างานหลักสูตรปวส. อาจารย์ที่ปรึกษา และอาจารย์ประจ าวิชา 

สิ่งท่ีแนบมาด้วย(ถ้ามี)............................................................. 

 ด้วยกระผม/ดิฉัน(นาย/นาง/นางสาว)..............................................นามสกุล............................................ 

นักศึกษาระดับชั้น ปวส.ปีที่...............รหัสประจ าตัว............................สาขาวิชา..................................................... 

สาขางาน............................................................   ไม่สามารถเข้าเรียนรายวิชา 

ล าดับ รหัสวิชา ชื่อวิชา อ.ผู้สอน ลายเซ็นอนุมัติ หมายเหตุ 
1      
2      
3      
4      
5      

 

เนื่องจาก...........................................................(บอกสาเหตุการลาหากป่วยให้แจ้งอาการพอสังเกต) 

ดังนั้นกระผม/ดิฉัน จึงใคร่ขออนุญาตลาหยุดเรียนตั้งแต่วันที่...........เดือน.......................พ.ศ........................ 

รวมเป็นเวลา............วัน เมื่อครบตามก าหนดกระผม/ดิฉัน จะมาเรียนตามปกติ 

 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา 
 

ด้วยความเคารพอย่างสูง 
 

ลงชื่อ......................................................นักศึกษา 
           (........./.........../...........) 
 
 
ลงชื่อ......................................................   ลงชื่อ...................................................................... 
               อาจารย์ที่ปรึกษา                (นางสาวสุจิตรา  บ ารุงกาญจน์) 

 (........./.........../...........)                    หวัหน้างานหลกัสูตรปวส.(ภาควันอาทิตย์) 
       (........./.........../...........)  
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1. ดร.ธนภัทร   มั่นคง  ผูอ้ านวยการ 

2. อาจารย์เตือนใจ  อารีโรจนนุกูล รองผู้อ านวยการฝ่ายบริหารงานทั่วไป 

3. อาจารย์เอกชัย  ใจเมคา  รองผู้อ านวยการฝ่ายวิชาการ 

4. อาจารย์สุจติรา  บ ารุงกาญจน์ ผูช่้วยผู้อ านวยการฝ่ายบริหารหลักสูตร 

5. อาจารย์ชานนท์  เทพค า  หัวหนา้แผนกเทคนิคเครื่องกล 

6. อาจารย์เกียรตศิักดิ์  อยู่ดี  หัวหนา้แผนกช่างไฟฟ้า 

7. อาจารย์เกียรติศักดิ์  คนธสิงห์ หัวหนา้แผนกอิเล็กทรอนิกส์ 

8. อาจารย์ษรัญชนก  ธรรมชัย หัวหนา้แผนกการบัญชี 

9. อาจารย์พรชัย  มูลแก้ว  หัวหนา้แผนกคอมพิวเตอร์ 

10. อาจารย์ปภาวรินท์  นักธรรมา หัวหนา้แผนกการตลาด 

11. อาจารย์อัจฉรา  จนิะกาศ หัวหน้าแผนกการจัดการธุรกิจค้าปลีก 

12. อาจารย์ชานนท์  เชี่ยวชาญ หัวหนา้แผนกการท่องเที่ยวและการโรงแรม 

13. อาจารย์อาภรณ์  สมพันธ์  อาจารย์ฝ่ายทะเบียน – วิชาการ 

14. อาจารย์ปฐพล  คนไว  อาจารย์ฝ่ายทะเบียน – วิชาการ 

15. อาจารย์อัญจารีย์  เรืองศรี  อาจารย์ฝ่ายทะเบียน – วิชาการ 

16. อาจารย์สิรยิา  แก้วพาค า อาจารย์ฝ่ายทะเบียน – วิชาการ 

17. อาจารย์เชิดชูเกียรติ์ ผาค า  อาจารย์ฝ่ายทะเบียน – วิชาการ 

18. อาจารย์จุฑาทิพย์  วงค์ขัน  อาจารย์ฝ่ายทะเบียน – วิชาการ 

19. ส.อ.กันต์ทรากรณ์  ถาอิน  หัวหนา้ฝา่ยงานประชาสัมพันธ์และงานแนะแนว 

20. อาจารย์ธิดารินทร์  มงคล  ผูช่้วยหัวหนา้ฝา่ยงานประชาสัมพันธ์ 

และงานแนะแนว 

21. อาจารย์นฤมล  ทองอนันต์ อาจารย์ฝ่ายงานประชาสัมพันธ์และงานแนะแนว 

22. อาจารย์จักรพงษ์  ตาค า  อาจารย์ฝ่ายงานประชาสัมพันธ์และงานแนะแนว 

23. อาจารย์อมรรัตน์  บุญตุ้ย  อาจารย์ฝ่ายงานประชาสัมพันธ์และงานแนะแนว 

24. อาจารย์ภาคภูมิ  หนองแก้ว อาจารย์ฝ่ายงานประชาสัมพันธ์และงานแนะแนว 

 

คณะกรรมการผู้จดัท าคู่มือนักศึกษา 


