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คู่มือผู้สอน เป็นเอกสารที่ช่วยให้ผูส้อนเข้าใจตั้งแต่เหตผุลหรือ

วัตถุประสงค์ของโครงการจดัตั้งโรงเรียนสาธติอาชีวศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา 
ระเบียบของโรงเรียนและ แนวปฏบิัติส าหรับผูส้อนในกรณีต่างๆของโรงเรียน
ได้แก่ ระเบียบการแต่งกายของนิสติโรงเรียนสาธิตอาชีวศึกษา  วิธีการ
ประเมินผลการเรียน การตัดสินผลการเรียน การเทียบโอนผลการเรยีน  
คุณสมบัติของนิสิต การพ้นสภาพนิสิต  การพักการเรียน  เป็นต้น  

คู่มือผู้สอนฉบับน้ีจัดท าขึ้นเพ่ือใช้เป็นแนวทางให้อาจารย์ผูส้อน 
อาจารย์ที่ปรึกษา  โรงเรียนสาธิตอาชีวศึกษา มหาวิทยาลัยบรูพา ได้ศึกษาท า
ความเข้าใจแนวปฏิบตัิก่อนการจดัการเรยีนการสอน ระหว่างสอนและหลัง
การสอนเพื่อเป็นประโยชน์ในการเตรียมการสอนและด าเนินการปฏบิัติการ
สอนให้มีประสิทธิภาพ  มีมาตรฐานตามหลักสูตรประกาศนียบตัรวิชาชีพ
ช้ันสูงและบรรลผุลตามวตัถุประสงค์ของการจัดตั้งโรงเรียนสาธิตอาชีวศึกษา 
มหาวิทยาลยับูรพา  
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ชื่อโรงเรียน  ภาษาไทย :  โรงเรียนสาธิตอาชีวศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา 
                ภาษาอังกฤษ : The Vocational Education Demonstration School 
Burapha University 
 
พันธกิจของโรงเรียน 
1. ศึกษาค้นคว้าวิจัยเพื่อพัฒนาการจัดการเรยีนการสอนอาชีวศึกษา 
2. สร้างและพัฒนาครูอาชีวศึกษา  
3. พัฒนาหลักสูตรและการจดัการเรียนการสอนอาชีวศึกษา 
4. ให้บริการวิชาการด้านอาชีวศึกษาโดยความร่วมมือกับภาครัฐและเอกชน 
5. จัดการศึกษาสายอาชีวศึกษาเพือ่สู่ความเป็นสากล 
 
ความเป็นมาของโรงเรียนสาธิตอาชีวศึกษา 
  โรงเรียนสาธิตอาชีวศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา ได้รับแนวความคิดที่จะ
ก่อตั้งโรงเรียนสาธิตอาชีวศึกษานั้น เกิดขึ้นจากแนวนโยบายของอธิการบดี
มหาวิทยาลัยบูรพา คือศาสตราจารย์นายแพทย์สมพล พงษ์ไทย เมื่อปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๕๔ โดยได้รับความร่วมมือทางวิชาการและหน่วยงานที่รับผิดชอบร่วมกัน
คือ วิทยาลัยพาณิชยศาสตร์ โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.บรรพต วิรุณราช คณบดี
วิทยาลัยพาณิชยศาสตร์ รับผิดชอบหลักสูตธุรกิจการค้าระหว่างประเทศ  คณะการ
จัดการและการท่องเที่ยว โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารยพ์ัชนี นนทศักดิ์ คณบดีคณะการ
จัดการและการท่องเที่ยว รับผิดชอบสาขาการจัดการธุรกิจโรงแรม สาขาการ
จัดการธุรกิจท่องเที่ยว และสาขาบัญชี    คณะศึกษาศาสตร์โดยมีรองศาสตราจารย์
ดร.มนตรี แย้มกสิกร คณบดีคณะศึกษาศาสตร์รับผิดชอบหลักสูตรคอมพิวเตอร์
ธุรกิจ  นอกจากนั้นยังมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.วิโรจน์ เรืองประเทืองสุข  รอง
อธิการบดีมหาวิทยาลัยบูรพา  ดร.อาณัติ ดีพัฒนา คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์  
ดร.ผลาดร สุวรรณโพธิ์ ผู้อ านวยการโรงเรียนสาธิต “พิบูลบ าเพ็ญ”   ดร.เกรียง
ศักดิ์ บุญญา เป็นผู้รักษาการผู้อ านวยการโรงเรียนสาธิตอาชีวศึกษา  ดร.ศศินันท์  
ศิริธาดากุลพัฒน์ เป็นผู้ช่วยผู้รักษาการผู้อ านวยการโรงเรียนสาธิตอาชีวศึกษา 
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ลักษณะเด่นของโรงเรียนสาธิตอาชีวศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา  คือ
ผู้เรียนมีทักษะ ICT  มีสมรรถนะสากล เพื่อพัฒนาทักษะชีวิต  เปิดสาขาที่ชัดเจน
และเป็นสาขาที่ตลาดต้องการ มีเครือข่ายให้ฝึกงาน สามารถบูรณาการสิ่งที่
ประเทศไทยมีอยู่มาใช้ประโยชน์ได้  การพัฒนาเป็นโรงเรียนสาธิตอาชีวศึกษา ถือ
เป็นหลักในการพัฒนาการศึกษา เพื่อรองรับการเปิดตัวของ AFTA เพราะแค่
การศึกษาระดับอุดมศึกษาไม่เพียงพอต่อการเป็นทวิภาคี เนื่องจากปัจจุบันสิ่งท่ีขาด
แคลนมากคือผู้จบการศึกษาในระดับ ปวช.และปวส   มหาวิทยาลัยบูรพาจึง
พิจารณาการตั้งโรงเรียนสาธิตอาชีวศึกษา  มหาวิทยาลัยบูรพา โดยความร่วมมือ
กับส่วนงานที่มีศักยภาพในการพัฒนาด้านอาชีวศึกษา โดยอยู่ภายใต้คณะ
ศึกษาศาสตร์และร่วมมือกับส่วนงานภายในมหาวิทยาลัย ได้แก่ คณะการจัดการ
และการท่องเที่ยว  วิทยาลัยพาณิชยศาสตร์ คณะวิวกรรมศาสตร์  เพื่อเป็นแหล่ง
ทดลองวิจัย ทั้งนี้เพื่อให้สอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาประเทศในช่วงแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และต่อเนื่องจนถึงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ ฉบับที่ ๑๑ ที่ได้ก าหนดขึ้นบนพื้นฐานการเสริมสร้างทุนของประเทศ ทั้ง
ทุนทางสังคม ทุนเศรษฐกิจ และทุนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้เข้มแข็ง
อย่างต่อเนื่อง ยึด “คนเป็นศูนย์กลางการพัฒนา” และอัญเชิญ “ปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง” มาเป็นแนวทางปฏิบัติ เพื่อมุ่งสู่“สังคมอยู่เย็นเป็นสุขร่วมกัน” ทั้งใน
ฐานะประชากรของประเทศและประชากรในสังคมโลก 

การจัดตั้งประชาคมอาเซียนในปี พ.ศ.๒๕๕๘ (ค.ศ.๒๐๑๕) ประเทศ
ต่างๆ ในอาเซียนจะรวมตัวเป็นประชาคมเดียวกันเป็นตลาดการค้าและเศรษฐกิจ
เดียวกันเป็นการเปิดโอกาสให้กับประเทศต่างๆ ทั้งในกลุ่มอาเซียน และนอกกลุ่ม
อาเซียน ดังนั้น ประเทศไทยจึงต้องเตรียมความพร้อมและการพัฒนาทรัพยากร 
โดยเฉพาะคนที่มีคุณภาพรองรับกับสภาพเศรษฐกิจและสังคมที่ก าลังจะ
เปลี่ยนแปลงไปของอาเซียน ในปัจจุบันอาชีวศึกษามีความส าคัญต่อสังคมโลกอย่าง
มากเพราะการอาชีวศึกษามีอัตลักษณ์ที่โดดเด่น คือ เป็นกระบวนการจัดการศึกษา
และการฝึกอบรมวิชาชีพเพื่อผลิตและพัฒนาก าลังคน ระดับฝีมือ ระดับเทคนิค 
และระดับเทคโนโลยี ที่มีคุณภาพตามความต้องการของตลาดแรงงานและการ
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ประกอบอาชีพอิสระ สอดคล้องกับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศและ
ของโลก  แต่ในปัจจุบันประเทศไทยกลับประสบปัญหาการขาดแคลนบุคลากร
สาขาอาชีวศึกษาอย่างมาก  

เพื่อใช้ในการก าหนดกรอบแนวทางการผลิตและพัฒนาก าลังคนที่มี
คุณภาพ มีสมรรถนะ และความรู้ความสามารถให้สามารถแข่งขันได้กับประเทศ
ต่างๆ ท่ามกลางการเปลี่ยนแปลงตามกระแสโลกาภิวัตน์  ภาวะเศรษฐกิจ และการ
รวมกลุ่มเขตเสรีทางการค้า  อาชีวศึกษาคือเครื่องมือในการผลิตและพัฒนา
ก าลังคนของประเทศให้มีความสอดคล้องกับความต้องการและมีประสิทธิภาพใน
การเสริมสร้างการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืนสามารถแข่งขันได้กับนานาประเทศได้
ดังนั้นมหาวิทยาลัยบูรพาจัดตั้งโรงเรียนสาธิตอาชีวศึกษา เป็นสถาบันศึกษาวิจัย
เพื่อพัฒนาบุคลากรครูอาชีวศึกษา   เน้นการวิจัย   มีกระบวนการจัดการเรียนรู้
เพื่อพัฒนาผู้เรียนอาชีวศึกษา โดยการสร้างคุณภาพ โอกาส และความร่วมมือ  จะ
ส่งผลให้เกิด ผลผลิต (Output) ได้แก่ผู้ส าเร็จการศึกษาอาชีวศึกษา ระดับฝีมือ 
ระดับเทคนิค  ระดับเทคโนโลยี  มีคุณภาพและสมรรถนะเป็นที่พึงพอใจของสถาน
ประกอบการ และมีปริมาณเพียงพอต่อความต้องการก าลังคนเพื่อขับเคลื่อนให้เกิด
สังคมแห่งปัญญา (Wisdom Society) สร้างความมั่นคงมั่งคั่งในสังคมอุดมปัญญา
สนับสนุนสถานศึกษาให้ผลิตก าลังคน ที่เพียงพอเพื่อเพิ่มความเข้มแข็งของชุมชน
จากการพัฒนาอาชีพตามภูมิสังคมอาชีพ เพิ่มขีดความสามารถ ในการแข่งขัน ของ
ประเทศ 
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วัตถุประสงค์ของโรงเรียน 
1. เพื่อเป็นแหล่งศึกษาค้นคว้า วิจัยเพื่อพัฒนาการจัดการเรียนการ 
 สอนอาชีวศึกษา เพื่อสร้างและพัฒนาครูอาชีวศึกษา 
2. เพื่อพัฒนาหลักสตูรและการจัดการเรียนการสอน ศักยภาพการ 
 เรียนรู้และพัฒนาทักษะการสอนระดับอาชีวศึกษาของนิสิต 
 คณะศึกษาศาสตร ์
3. เพื่อให้บริการวิชาการด้านอาชีวศึกษาโดยความร่วมมือกับภาครัฐ 
 และเอกชน การสนับสนุนและส่งเสริมการฝึกประสบการณ์ 
 วิชาชีพ ด้านอาชีวศึกษา  
4. เพื่อพัฒนาการจัดการศึกษาสายอาชีวศึกษาเพื่อความเป็นสากล 

 
 
หลักสูตร  
  โรงเรียนสาธิตอาชีวศึกษา  มหาวทิยาลัยบูรพาได้พัฒนาหลักสูตรระดับ
ประกาศนียบตัรวิชาชีพช้ันสูง (ปวส.) ตามกรอบมาตรฐานของกระทรวงศึกษาธิการ 
โดยในปีการศึกษา 2557 เปิดสอน 5 สาขาวิชา ดังนี ้
  1. สาขาวิชาธุรกิจการค้าระหว่างประเทศ 
  2. สาขาวิชาการบัญชี 
  3. สาขาวิชาการจัดการธุรกิจโรงแรม 
  4. สาขาวิชาการจัดการธุรกิจท่องเที่ยว  
  5. สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกจิ  
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โครงสร้างหลักสูตร 
 1.1  หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชัน้สูง ตามกรอบมาตรฐาน
อาชีวศึกษา 2555  มีรายละเอียดดังนี้   
  1.1.1  จ านวนหน่วยกิต รวมตลอดหลักสตูร ไม่น้อยกว่า8หน่วยกติ 
   1.1.2  โครงสร้างหลักสูตร 
  1) หมวดวิชาพ้ืนฐานประยุกต์  26  หน่วยกิต 
  1.1) กลุ่มวิชาภาษาไทย 3  หน่วยกิต 
  1.2) กลุ่มวิชาภาษาอังกฤษ 6  หน่วยกิต 
  1.3) กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ 2  หน่วยกิต 
  1.4) กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ 3  หน่วยกิต 
  1.5) กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์  9  หน่วยกิต 
  1.6) วิชาคอมพิวเตอร์ 3  หน่วยกิต 
  2) หมวดวิชาชีพ  56  หน่วยกิต 
  2.1) กลุ่มวิชาชีพสาขา 18  หน่วยกิต 
  2.2) กลุ่มวิชาชีพสาขางาน  ไม่น้อยกว่า  30  หน่วยกิต 

 2.3) ฝึกงาน  4  หน่วยกิต 
 2.4) โครงการ    4  หน่วยกิต 
 3) หมวดวิชาเลือกเสรี  ไม่น้อยกว่า  6  หน่วยกิต 
 4) กิจกรรมเสริมหลกัสูตร ไม่น้อยกว่าสัปดาห์ละ  2  

ชั่วโมง 
 ยกเว้นภาคเรียนท่ีมีการฝึกงาน  
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1.หลักสูตรสาขาวิชาธุรกจิการคา้ระหว่างประเทศ 
 ปรัชญา ความส าคัญ และวัตถุประสงค์ของหลักสตูร 

ปรัชญาของหลักสตูร 
มุ่งหวังเพื่อสร้างบุคลากรที่มีความช านาญ และจริยธรรมวิชาชีพด้าน

ธุรกิจการค้าระหว่างประเทศ เพื่อตอบสนองต่อความต้องการของสถาน
ประกอบการ และการเป็นเขตการค้าเสรีของประชาคมอาเซียน 
ความส าคญั  

การพัฒนาประเทศในช่วงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับท่ี 
11 ปี 2555 - 2559 ได้ 

ก าหนดพื้นฐานการสร้างทุนของประเทศทุกด้าน เช่นทุนทางสังคม ทุน
เศรษฐกิจ ทุนทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อมให้เขม้แข็งอย่างยั่งยืน โดยยึดคน
เป็นศูนย์กลางของการพัฒนา และให้น าปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้เป็น
แนวทางปฏิบัติเพื่อมุ่งสูส่ังคมอยู่เยน็เป็นสุขร่วมกัน อีกทั้งแนวปฏิบัตริะหว่าง
ประเทศ ในเรื่องของเขตการค้าเสรีจะต้องอาศัยคนท่ีมีความรู้ความสามารถ
ทางด้านการบริหารจดัการ ของหน่วยงาน ขององค์กร ของประเทศ ในการน าและ
สร้างความเข้าใจให้รู้เท่าทันกับสถานการณ์ และเทียบเคียงกับผู้อื่น และสามารถ
ประกอบธุรกิจร่วมกันได้กับประชาคมโลก   

 
วัตถุประสงค์ของหลักสูตร 

เพื่อสร้างบุคลากรให้มคีวามรู้ความสามารถและจรยิธรรมในวิชาชีพ 
ด้านธุรกิจการค้าระหว่างประเทศ ดังต่อไปนี้  

1. มีวินัย มีความรับผดิชอบ มีจริยธรรมในวิชาชีพ และปฏิบัต ิ
ตามจรรยาบรรณวิชาชีพ 

2. สามารถคิดวิเคราะห์ แก้ปญัหา วางแผน จัดการ ตรวจสอบ  
ให้ค าแนะน า สอนงาน และบูรณาการความรูเ้กี่ยวกับธุรกิจการค้าระหว่างประเทศ 
ในระดับผู้ควบคุมงาน  
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3. มีทักษะในด้านธุรกิจการคา้ระหว่างประเทศ ที่สอดคล้องกับความ
ตอ้งการของสังคม ชุมชน สถานประกอบการ และประชาคมอาเซียน  โดยประยุกต์
ความรู้เกี่ยวกับธุรกิจการค้าระหวา่งประเทศ เพื่อ  การวางแผน การจัดการ
ทรัพยากร และการประเมินผล อย่างเหมาะสม ในระดับผู้ควบคุมงาน 

4. ใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสารทางด้านธุรกิจการค้าระหว่าประเทศ  
อย่างดี 

5. มีมนุษยสัมพันธ์ ทักษะในการสือ่สาร และการประสานงาน ที่ด ี
 
รายละเอียดแต่ละหลักสูตร 
แผนการศึกษาหลักสูตรการค้าระหว่างประเทศ 

ปีที่ 1  ภาคการศึกษาต้น (สิงหาคม – ธันวาคม) 
1010201 
 

ภาษาอังกฤษ 1 
English 1 

3(3-0-6) 
 

1010601 
 

คณิตศาสตร์ 1 
Mathematics 1 

3(3-0-6) 
 

1010501 
 

วิทยาศาสตร์ 1 
Science 1 

3(3-0-6) 
 

1010401 
 

พลศึกษา สุขภาพและนันทนาการ 
Physical Education, Hygiene 
Education and 
Recreation for Health and Social 

2(2-0-4) 

1010301 
 

สถานการณ์โลกปัจจุบัน 
Contemporary World Affairs 

3(3-0-6) 
 

1521001 
 

องค์การและการจัดการ 
Organization and Management 

3(3-0-6) 
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1521002 
                                   

หลักการตลาด 
Principles of Marketing 

3(3-0-6) 

 จ านวนหน่วยกิตรวม 20  หน่วยกิต 

 
 

 
 
 ปีที่ 1  ภาคการศึกษาปลาย (มกราคม – พฤษภาคม) 
1010202 
 

ภาษาอังกฤษ 2 
English 2 

3(3-0-6) 
 

1010602 
 

สถิติธุรกิจ 
Business Statistics 

3(3-0-6) 
 

1521003 
 

การบัญชีการเงิน 
Financial Accounting 

3(3-0-6) 
 

1521004 
 

การจัดการเชิงกลยุทธ์ 
Strategic Management 

3(3-0-6) 
 

1010603 
 

เทคโนโลยีสารสนเทศในชีวิตประจ าวัน 
Information Technology in Daily Life 

3(3-0-6) 
 

1522017 พฤติกรรมองค์การระหวา่งประเทศ 
International Organizational Behavior 

3(3-0-6) 
 

 จ านวนหน่วยกิตรวม 18  หน่วยกิต 
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 ปีที่ 1  ภาคการศึกษาฤดูร้อน  (มิถุนายน – กรกฎาคม) 
1010101 
 

ทักษะการใช้ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 
Thai Language Skills for Communication  

3(3-0-6) 
 

1522006 
 

การจัดการการน าเข้าและส่งออก 
Import and Export Management 

3(3-0-6) 
 

1530003 
 

การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ 
International Business Management 

3(3-0-6) 
 

1521005 
 

การเงินระหว่างประเทศ 
International Finance 

3(3-0-6) 
 

 จ านวนหน่วยกิตรวม 12  หน่วยกิต 
  
 
 ปีที่ 2   ภาคการศึกษาต้น (สิงหาคม – ธันวาคม) 
1521006 
 

เศรษฐศาสตรส์ าหรับธุรกิจ 
Economics for Business 

3(3-0-6) 
 

1522005 
 
 

การรวมกลุ่มเศรษฐกิจและองค์กรระหว่าง
ประเทศ 

Economics Cooperation and International  
Business Communication 

3(3-0-6) 
 
 

1522013 
 

การค้าในระบบสารสนเทศ 
E-commerce In International Business 

3(3-0-6) 
 

1522004 
 

กฎหมายธรุกิจระหว่างประเทศและภาษีศุลกากร 
International Business Law and Tax 
Customs 

3(3-0-6) 
 

1522021 
 

การค้าและการลงทุนระหว่างประเทศ 
International Trade and Investment 

3(3-0-6) 
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1522015 
 

การเจรจาต่อรองธุรกิจ 
Business Negotiation   

3(3-0-6) 
 

1530004 
 

วัฒนธรรม จรยิธรรมและพฤติกรรมทางธุรกิจ 
Culture, Ethics & Business Behavior    

3(3-0-6) 

 จ านวนหน่วยกิตรวม 21  หน่วยกิต 
 
 
 ปีที่ 2   ภาคการศึกษาปลาย (มกราคม – พฤษภาคม) 
1522016 
 

การจัดการธุรกิจโลจสิติกส ์
Business Logistics Management  

3(3-0-6) 
 

1522020 
 

สัมมนาการจดัการธุรกิจระหว่างประเทศ 
Seminar in International Business 
Management 

3(3-0-6) 
 

1530002 
 

สภาวะแวดล้อมทางเศรษฐกิจของธุรกจิระหว่าง
ประเทศ 
Economics Environment of International 
Business 

3(3-0-6) 
 

15434001 
 

แผนธุรกิจ 
Business Plan 

4(4-0-8) 
 

 จ านวนหน่วยกิตรวม 13  หน่วยกิต 
  
 ปีที่ 2   ภาคการศึกษาภาคฤดูร้อน  (มิถุนายน – กรกฎาคม)  
1543001 
 

ประสบการณ์วิชาชีพ 
Professional Concentration 
Internship 

4(0-8-4) 
 

 จ านวนหน่วยกิตรวม 4  หน่วยกิต 
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2.หลักสูตรสาขาวิชาการบัญช ี
 ปรัชญา ความส าคัญ และวัตถุประสงค์ของหลกัสูตร   
    ปรัชญาของหลักสูตร 

มุ่งหวังเพื่อสร้างผู้ช่วยนักบัญชรีะดับปฏิบัติการที่มคีวามช านาญใน
วิชาชีพใน 

การเป็นผูค้วบคุมที่สามารถปฏิบัตงิานได้จริง และมีจริยธรรม เพื่อสามารถ
ตอบสนองต่อความต้องการของสถานประกอบการและการเปิดการค้าเสรีของ
ประชาคมอาเซียน 
 
  ความส าคัญ 

ผลจากการพัฒนาด้านเศรษฐกิจ สงัคม และเทคโนโลยีสารสนเทศ 
ตลอดจน 

การเปิดเสรีทางการค้าในภมูิภาคอาเซียนส่งผลกระทบอย่างมากต่อวิชาชีพบัญชี 
ปัจจัยเหล่านี้ท าให้ผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีต้องมีการปรับตัวใหเ้ข้ากบัการ
เปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น ภาคการศึกษาในฐานะผู้ผลิตจึงมคีวามจ าเป็นที่จะต้องสร้าง
หลักสตูรการเรยีนการสอนเพื่อท่ีจะสามารถผลิตผู้ช่วยนักบัญชีให้มีศกัยภาพทาง
วิชาชีพท่ีสามารถตอบสนองต่อการเปลีย่นแปลงดังกล่าว และมีความสามารถใน
การแข่งขันในระดับอาเซียน 
 
  วัตถุประสงค ์

เพื่อสร้างผู้ช่วยนักบญัชีให้มีความรู้ความสามารถและจริยธรรมในวิชาชีพ
บัญช ีดังต่อไปนี้  

1. มีวินัย มีความรับผดิชอบ มีจริยธรรมในวิชาชีพ และปฏิบัตติาม 
จรรยาบรรณวิชาชีพ 

2. สามารถคิดวิเคราะห์ แก้ปญัหา วางแผน จัดการ ตรวจสอบ ให ้
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ค าแนะน า และบูรณาการความรูเ้กี่ยวกับการบัญชีในระดับผูค้วบคุมงาน 
   

3. มีทักษะในการท าบัญชีตามมาตรฐานการบญัชีของประเทศไทยและ
มาตรฐานการบัญชีระหว่างประเทศ สอดคล้องกับความต้องการของสังคม ชุมชน 
สถานประกอบการ และประชาคมอาเซียน  โดยประยุกต์ความรู้เกี่ยวกับการบัญชี
เพื่อการวางแผน  การจดัการทรัพยากร   และการประเมินผลอย่างเหมาะสมใน
ระดับผู้ควบคุมงาน 

4. สามารถใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสารทางวิชาชีพบัญชีได้เป็นอยา่งดี 
5. มีมนุษยสัมพันธ์  ทักษะในการสื่อสาร และการประสานงานท่ีด ี

 
แผนการศึกษาหลักสูตรสาขาวิชาการบัญชี 

ปีที ่1 ภาคการศึกษาต้น (สิงหาคม – ธันวาคม) หน่วยกิต 

1010201 ภาษาอังกฤษ 1 
 English I 

3(3-0-6) 

1010601 คณิตศาสตร์ 1 
Mathematics 1 

3(3-0-6) 

1010501 วิทยาศาสตร์ 1 
Science 1 

3(3-0-6) 

1721002 การจัดการและองค์การ 
Management and Organization 

3(3-0-6) 

1321001 หลักการบญัช ี
Principles of Accounting 

3(3-0-6) 

 วิชากลุ่มมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  3 

 รวม 18 
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ปีที่ 1 ภาคการศึกษาปลาย (มกราคม – พฤษภาคม) หน่วยกิต 

 วิชากลุ่มมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  2 

1010202 ภาษาอังกฤษ 2 
English 2 

3(3-0-6) 

1010602 สถิติธุรกิจ 
Business Statistics 

3(3-0-6) 

1721005 หลักเศรษฐศาสตร ์
Principles of Economics 

3(3-0-6) 

1322001 การบัญชีขั้นกลาง 1 
Intermediate Accounting I 

3(3-0-6) 

1721006 การเงินธุรกิจ 
Business Finance 

3(3-0-6) 

1621001 หลักการตลาด  
Principles of Marketing 

3(3-0-6) 

 รวม 20 
 
 
ปีที่ 1 ภาคการศึกษา ฤดูร้อน(มิถุนายน – กรกฎาคม) หน่วยกิต 

1010603 เทคโนโลยีสารสนเทศในชีวิตประจ าวัน 
Information Technology in Daily Life 

3(2-2-5) 

1322002 การบัญชีขั้นกลาง 2 
Intermediate Accounting II 

3(3-0-6) 

 เลือกเสร ี 3 

 รวม 9 
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ปีที่ 2 ภาคการศึกษาต้น(สิงหาคม – ธันวาคม) หน่วยกิต 

1010101 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร  
Thai Language Skills for Communication 

3(3-0-6) 

1322003 การบัญชีต้นทุน 
Cost Accounting 

3(3-0-6) 

1322005 ระบบบัญชี 
Accounting systems design 

3(3-0-6) 

1721003 กฎหมายธรุกิจ 
Business Law 

3(3-0-6) 

 วิชาชีพสาขางานเลือก 3 

 เลือกเสร ี 3 

 รวม 18 

 
 
 
ปีที่ 2 ภาคการศึกษาปลาย (มกราคม – พฤษภาคม) หน่วยกิต 

1322007 การภาษีอากร 
Taxation 

3(3-0-6) 

1322004 โปรแกรมส าเร็จรูปทางการบัญชี 
Software Packages for Accounting 

3(3-0-6) 

1322006 การบัญชีขั้นสูง 1 
Advanced Accounting I 

3(3-0-6) 

1324001 โครงการ  4(4-0-8) 
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Project 

 วิชาชีพสาขางานเลือก 6 

 รวม 19 

 
 
ปีที่ 2 ภาคการศึกษาฤดูร้อน (มถิุนายน – กรกฎาคม) หน่วยกิต 

1323001 ฝึกงานการบัญช ี
Practicum in Accounting 

4(0-0-30) 

 รวม 4 

 
3. หลักสูตรสาขาวิชาธุรกจิการโรงแรม 
    ปรัชญา ความส าคัญ และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร  

ปรัชญาของหลักสูตร 
         มุ่งพัฒนาบุคคลให้มีความรู้ และมคีวามสามารถประยุกต์ความรู้สู่

การปฏิบัตจิริง น าไปสู่การพัฒนาเศรษฐกิจท่ียั่งยืนของประเทศ รวมทั้งมีคุณธรรม
และจริยธรรมต่อวิชาชีพและสังคม เพื่อสามารถตอบสนองต่อความต้องการของ
สถานประกอบการ และการเปดิการค้าเสรีของประชาคมอาเซียน 

  
ความส าคัญ 
 อุตสาหกรรม การท่องเที่ยว มีส่วนส าคัญต่อการพัฒนาระบบ

เศรษฐกิจของโลก และของประเทศไทย โดยมีองค์ประกอบสนับสนนุท่ีส าคัญ เช่น 
การคมนาคมขนส่ง แหล่งท่องเที่ยวร้านอาหาร รา้นขายของที่ระลึก ธุรกิจน าเที่ยว 
และธุรกิจที่พัก หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง สาขาวิชาการจัดการธุรกิจ
โรงแรม มีการปรับปรุงและพัฒนาขึ้น เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงและการเติบโต
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ของอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว และโรงแรม สาระของหลักสูตรครอบคลุมการ
วางแผนและการพัฒนาธุรกิจ การบริหาร การพัฒนาและฝึกอบรมบคุลากร  

การจัดการอาหารเครื่องดื่มและหอ้งพัก การบริการ การตลาด การวิจัย 
กฎหมาย ตลอดจนเทคโนโลยสีารสนเทศ โดยมีกระบวนการเรียนการสอนที่มุ่งเน้น
ทฤษฎี ควบคู่กับการฝึกฝนการท างานในอาคารปฏิบัติการโรงแรมเทา-ทอง และ
การปฏิบัติงานจริงในโรงแรมที่พักประเภทต่างๆ เมื่อจบการศึกษาผูส้ าเรจ็
การศึกษาในสาขาวิชานี้ สามารถศึกษาต่อในระดับทีสู่งขึ้นไป หรือประกอบอาชีพ
เกี่ยวกับการธุรกิจการท่องเที่ยว การโรงแรม ภัตตาคาร ร้านอาหาร การจัดเลี้ยง 
การจัดงานประชุม และนิทรรศการ กิจกรรม ในระดับผู้ให้บริการ และผูป้ฏิบัติงาน  

  
 

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร 
1. มีวินัย มีความรับผิดชอบ มีจริยธรรมในวิชาชีพ และปฏิบตัิตาม

จรรยาบรรณวิชาชีพ 
2. สามารถคดิวิเคราะห์ แก้ปัญหา วางแผน จัดการ ตรวจสอบ ให้

ค าแนะน า และบูรณาการความรูเ้กี่ยวกับการโรงแรมที่เป็นมาตรฐานในระดับผู้
ควบคุมงาน    

3. มีทักษะในการปฏิบัติงานตามมาตรฐานการบริการการบริการที่เปน็
มาตรฐานของประเทศไทยและสากล สอดคล้องกับความต้องการของสังคม ชุมชน 
สถานประกอบการ และประชาคมอาเซียน  โดยประยุกต์ความรู้เกี่ยวกับการ
โรงแรมเพื่อการวางแผน  การจดัการทรัพยากร   และการประเมินผลอย่าง
เหมาะสมในระดับผู้ควบคุมงาน 

4. สามารถใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสารทางด้านการโรงแรมไดเ้ป็นอย่าง
ด ี

5. มีมนุษยสัมพันธ์  ทักษะในการสื่อสาร และการประสานงานท่ีด ี
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แผนการศึกษาหลักสูตรสาขาธุรกิจการโรงแรม 
   ปีที่ 1 ภาคการศึกษาต้น (สิงหาคม – ธันวาคม) 

1010201 ภาษาอังกฤษ 1 
English 1 

3(3-0-6) 

1010601 คณิตศาสตร์ 1 
Mathematics 1 

3(3-0-6) 

1010501 วิทยาศาสตร์ 1 
Science 1 

3(3-0-6) 

1321001 หลักการบญัชี 
Principles of Accounting 

3(3-0-6) 

1721002 การจัดการและองค์การ 
Management and Organization 

3(3-0-6) 

 
1010301 

วิชากลุ่มสังคมศาสตร ์
สถานการณ์โลกปัจจุบัน 
Contemporary World Affairs 

3 

 จ านวนหน่วยกิตรวม 18 หน่วยกิต 
 ปีที่ 1 ภาคการศึกษาปลาย (มกราคม – พฤษภาคม) 

1222001 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว 
Introduction to Tourism Industry 

3(3-0-6) 

1721005 หลักเศรษฐศาสตร ์
Principles of Economics 

3(3-0-6) 

1010202 ภาษาอังกฤษ 2 
English 2 

3(3-0-6) 

1010602 สถิติธุรกิจ 
Business Statistics 

3(3-0-6) 
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 วิชากลุ่มมนุษยศาสตร ์ 2 
 วิชาเลือกเสร ี 3 
 วิชาชีพสาขางานเลือก 3 

 จ านวนหน่วยกิตรวม 20 หน่วยกิต 
  

 ปีที่ 1 ภาคการศึกษาฤดูร้อน (มิถุนายน – กรกฎาคม) 

1122002 จรรยาบรรณวิชาชีพและกฎหมายส าหรับการ
ท่องเที่ยวและการโรงแรม 
Professional Ethics and Laws for Tourism 
and Hotel 

3(3-0-6) 

1010603 เทคโนโลยีสารสนเทศในชีวิตประจ าวัน 
Information Technology in Daily Life 3(2-2-5) 

 วิชาชีพสาขางานเลือก 3 
 จ านวนหน่วยกิตรวม 9 หน่วยกิต 
 

 

   ปีที่ 2 ภาคการศึกษาต้น  (สิงหาคม – ธันวาคม) 

1010101 ทักษะภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 
Thai Language Skills for Communication 

3(3-0-6) 

1122001 การจัดการโรงแรม 
Hotel Management 

3(3-0-6) 

1721006 การเงินธุรกิจ 
Business Finance 

3(3-0-6) 
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1721003 กฎหมายธรุกิจ 
Business Law 

3(3-0-6) 

1222003 ลักษณะและพฤติกรรมนักท่องเที่ยว 
Tourist Characteristics and Behaviors 

3(3-0-6) 

 วิชาชีพสาขางานเลือก 3 
 จ านวนหน่วยกิตรวม 18 หน่วยกิต 
  

 ปีที่ 2 ภาคการศึกษาปลาย  (มกราคม – พฤษภาคม) 

1122003 การใช้เทคโนโลยีในธุรกิจโรงแรม  
Technology for Hotel Management    

3(3-0-6) 

1621001 หลักการตลาด  
Principles of Marketing 

3(3-0-6) 

1222002 ศิลปะการต้อนรับและการบริการ 
Hospitality Arts and Service Psychology 

3(3-0-6) 

1124001  โครงการ   
Project 

4 

 วิชาชีพสาขางานเลือก 3 
 วิชาเลือกเสร ี 3 

 จ านวนหน่วยกิตรวม 19 หน่วยกิต 
 ปีที่ 2 ภาคการศึกษาฤดูร้อน  (มิถุนายน – กรกฎาคม) 

1123001 ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 
Professional Concentration Internship 

4 

 จ านวนหน่วยกิตรวม 4 หน่วยกิต 
 



 

 

20 

4.หลักสูตรสาขาวิชาธุรกจิการทอ่งเที่ยว 
 ปรัชญา ความส าคัญ และวัตถุประสงค์ของหลกัสูตร 
ปรัชญาของหลักสูตร 
            มุ่งหวังเพื่อสร้างบุคคลให้มีความรูค้วามเชี่ยวชาญในศาสตร์การจดัการ
การท่องเที่ยว มีความรับผิดชอบ และจริยธรรมในการน าความรูไ้ปใช้ให้เป็น
ประโยชน์ต่ออุตสาหกรรมการบรกิาร เพื่อสามารถตอบสนองต่อความต้องการของ
สถานประกอบการและการเปิดการค้าเสรีของประชาคมอาเซียน 

 
ความส าคัญ 

ด้วยการแข่งขันในธุรกิจที่รุนแรงในปัจจุบัน การสร้างและการด าเนนิ
ธุรกิจที่ยั่งยืนในระยะยาวมีความจ าเป็นต้องสรา้งและพัฒนาองค์กรที่พร้อมจะ
สร้างสรรค์นวตักรรมและกลยุทธ์ในการด าเนินธุรกิจใหม่ๆ โดยการค านึงถึงคุณธรรม 
จริยธรรมและสิ่งแวดล้อมในการด าเนินธุรกิจ ดังนั้นการศึกษาหลักของวิชา
สาขาวิชาการจดัการธุรกจิท่องเที่ยว ซึ่งเป็นสาขาที่เน้นความสามารถในการบริหาร
การท่องเที่ยวโดยให้ความส าคญัถงึความต้องการของคนและสนองตอบความ
ต้องการเหลา่นั้นบนพื้นฐานของความพอใจและบรรลุวตัถุประสงค์ขององค์กรโดยมี
เนื้อหาครอบคลุมถึงการศึกษาพฤติกรรมนักท่องเที่ยวการจัดการการขนส่ง การจัด
น าเที่ยวหลักการมัคคเุทศก์การจดัการและการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวนโยบายและ
การวางแผนการท่องเที่ยวและร่วมมือกับภาคเอกชนสนับสนุนให้บัณฑิตมีคุณภาพ
โดยการไปศึกษาดูงาน  ฝึกงาน ตลอดจนเชิญผู้ประกอบการที่มีความรู้สูงมาเป็น
วิทยากรพิเศษ 
วัตถุประสงค์ 
          เพื่อสร้างบุคลากรทางการท่องเที่ยว ให้มีความรู้ความสามารถและ
จริยธรรมในวิชาชีพการท่องเที่ยวและบริการ ดังต่อไปนี ้
1. มีวินัย มีความรับผิดชอบ มีจริยธรรมในวิชาชีพ และปฏิบตัิตามจรรยาบรรณ
วิชาชีพ 
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2. สามารถคดิวิเคราะห์ แก้ปัญหา วางแผน จัดการ ตรวจสอบ ให้ค าแนะน า สอน
งาน และบูรณาการความรูเ้กี่ยวกบัการจัดการธุรกิจท่องเที่ยวในระดับผู้ควบคมุงาน 
3. มีทักษะในการจัดการธรุกิจท่องเที่ยวท่ีเป็นมาตรฐานของประเทศไทยและสากล
สอดคล้องกับความต้องการของสังคม ชุมชน สถานประกอบการและประชาคม
อาเซียน โดยประยุกต์ความรู้เกี่ยวกับการจัดการธุรกิจท่องเที่ยวเพื่อการวางแผน 
การจัดการทรัพยากร และการประเมินผลอย่างเหมาะสมในระดับผูค้วบคุมงาน 
4. ใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสารทางการจัดการธรุกิจท่องเที่ยวได้เปน็อย่างดี 
5. มีมนุษยสัมพันธ์ ทักษะในการสือ่สาร และการประสานงานท่ีด ี
 
แผนการศึกษาหลักสูตรสาขาธุรกิจการท่องเท่ียว 

 ปีที ่1  ภาคการศึกษาต้น (สิงหาคม – ธันวาคม 
 

1010201 
 

ภาษาอังกฤษ 1 
English 1 

3(3-0-6) 
 

1010601 
 

คณิตศาสตร์ 1 
Mathematics 1 

3(3-0-6) 
 

1010501 
 

 

วิทยาศาสตร์ 1 
Science 1 
Recreation for Health and Social 

3(3-0-6) 
 
 

1521001 
 

องค์การและการจัดการ 
Organization and Management 

3(3-0-6) 
 

1521003 
 

หลักการตลาด 
Principles of Marketing  

3(3-0-6) 
 

 กลุ่มวิชามนุษยศาสตร ์ 2 
 กลุ่มวิชาสังคมศาสตร ์ 3 

 จ านวนหน่วยกิตรวม 20 หน่วยกิต 
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 ปีที ่1  ภาคการศึกษาปลาย(มกราคม – พฤษภาคม) 
 

1010202 
 

ภาษาอังกฤษ 2 
English 2 

3(3-0-6) 
 

1010602 
 

สถิติธุรกิจ 
Business Statistics 

3(3-0-6) 
 

1222001 
 

ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับอุตสาหกรรมการ
ท่องเที่ยว 
Introduction to Tourism Industry 

3(3-0-6) 
 

1010603 
 

เทคโนโลยีสารสนเทศในชีวิตประจ าวัน 
Information Technology in Daily Life 

3(2-2-5) 
 

1222003 
 

ลักษณะและพฤติกรรมนักท่องเที่ยว 
Tourist Characteristics and Behaviors 

3(3-0-6) 
 

 1321001 
 

หลักการบญัช ี
Principles of Accounting 

3(3-0-6) 
 

 จ านวนหน่วยกิตรวม 18 หน่วยกิต 
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ปีที ่1  ภาคการศึกษาฤดูร้อน (มิถุนายน – กรกฎาคม) 
 

1621001 หลักการตลาด 
Principles of Marketing 

3(3-0-6) 

1010203 ภาษาอังกฤษเพื่อเตรียมความพร้อมในการประกอบ
อาชีพ 

3(3-0-6) 

English for Career Preparation  
1222004 จรรยาบรรณวิชาชีพและกฎหมายส าหรับ 

การท่องเที่ยวและการโรงแรม 
3(3-0-6) 

Professional Ethics and Laws for Tourism 
and Hotel 

 

1222005 การจัดการธุรกิจน าเที่ยว 
Travel Agent and Tour Operation 
Management 

3(3-0-6) 
 

1222006 เทคโนโลยีสารสนเทศในธุรกิจน าเที่ยว 
Information Technology in Tourism Business 

3(2-2-5) 

 จ านวนหน่วยกิตรวม 15 หน่วยกิต 
                    
 
ปีที ่2   ภาคการศึกษาต้น  (สิงหาคม – ธันวาคม 
 

1222007 หลักการมัคคุเทศก์  
Principle of Tourist Guide 

3(3-0-6) 

1222008 การจัดการและพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว 
Tourism Destination Management and 
Development 

3(3-0-6) 
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1222009 การท่องเที่ยวอาเซียน 
Tourism in Asian Context 

3(3-0-6) 

1222010 การตลาดและการขายในธุรกิจน าเที่ยว 
Marketing and Sales in Tourism Business 

3(3-0-6) 

1222011 การจัดการการท่องเที่ยวอย่างยั่งยนื 
Sustainable Tourism Management 

3(3-0-6) 

1222012 นันทนาการเพื่อการท่องเที่ยว 
Recreation for Tourism 

3(3-0-6) 

1222013 ความปลอดภัยในการท่องเที่ยว 
Safety intourism Industry 

3(3-0-6) 

 จ านวนหน่วยกิตรวม 21 หน่วยกิต 

                          
 
ปีที ่2   ภาคการศึกษาปลาย (มกราคม – พฤษภาคม) 
 

1522016 
 

การจัดการธุรกิจโลจสิติกส ์
Business Logistics Management  

3(3-0-6) 
 

1030001 วิชาเลือกเสร ี 3(3-0-6) 
240001 โครงการ 

Project 
4(4-0-8) 

1721005 หลักเศรษฐศาสตร ์
Principles of Economics 

3(3-0-6) 

 จ านวนหน่วยกิตรวม 13 หน่วยกิต 
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ปีที ่2   ภาคการศึกษาฤดูร้อน (มิถุนายน – กรกฎาคม) 
1244001 
 

ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 
Professional Concentration Internship 

4(0-8-4) 
 

 จ านวนหน่วยกิตรวม   4  หน่วยกิต 
 
 

5.หลักสูตรสาชาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
ปรัชญา ความส าคัญ และวัตถุประสงค์ของหลกัสูตร 

มุ่งหวังเพื่อสร้างบุคลากรที่มีความช านาญ และจริยธรรมวิชาชีพด้าน
คอมพิวเตอร์ธุรกจิ เพื่อตอบสนองต่อความต้องการของสถานประกอบการ และการ
เป็นเขตการค้าเสรีของประชาคมอาเซียนความส าคญั  

การพัฒนาประเทศในช่วงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบบัท่ี 
11 ปี 2555 - 2559 ได้ 

ก าหนดพื้นฐานการสร้างทุนของประเทศทุกด้าน เช่นทุนทางสังคม ทุน
เศรษฐกิจ ทุนทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อมให้เขม้แข็งอย่างยั่งยืน โดยยึดคน
เป็นศูนย์กลางของการพัฒนา และให้น าปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้เป็น
แนวทางปฏิบัติเพื่อมุ่งสูส่ังคมอยู่เยน็เป็นสุขร่วมกัน อีกทั้งแนวปฏิบัตริะหว่าง
ประเทศ ในเรื่องของเขตการค้าเสรีจะต้องอาศัยคนท่ีมีความรู้ความสามารถ
ทางด้านการบริหารจดัการ ของหน่วยงาน ขององค์กร ของประเทศ ในการน าและ
สร้างความเข้าใจให้รู้เท่าทันกับสถานการณ์ และเทียบเคียงกับผู้อื่น และสามารถ
ประกอบธุรกิจร่วมกันได้กับประชาคมโลก   

 
วัตถุประสงค์ของหลักสูตร 

เพื่อสร้างบุคลากรให้มคีวามรู้ความสามารถและจรยิธรรมในวิชาชีพด้าน
คอมพิวเตอร์ธุรกจิ ดังต่อไปนี้  

1.มีวินัย มีความรบัผิดชอบ มีจริยธรรมในวิชาชีพ และปฏิบตัิตาม
จรรยาบรรณวิชาชีพ 
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2.สามารถคดิวิเคราะห์ แก้ปญัหา วางแผน จัดการ ตรวจสอบ ให้
ค าแนะน า สอนงาน และบูรณาการความรูเ้กี่ยวกับคอมพิวเตอร์ธุรกจิ ในระดับผู้
ควบคุมงาน 

3.มีทักษะในด้านคอมพิวเตอร์ธุรกจิ ท่ีสอดคล้องกับความต้องการของ
สังคม ชุมชน สถานประกอบการ และประชาคมอาเซียน  โดยประยกุต์ความรู้
เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ธุรกิจเพื่อ  การวางแผน การจดัการทรัพยากร และการ
ประเมินผล อย่างเหมาะสม ในระดับผู้ควบคมุงาน 

4.ใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสารทางด้านคอมพิวเตอร์ธรุกิจอย่างดี 
5.มีมนุษยสมัพันธ์ ทักษะในการสือ่สาร และการประสานงาน ที่ดี 

 
 
 
แผนการเรียนหลักสูตรประกาศนยีบัตรวิชาชีพชั้นสูง ปวส. 
สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 

ปีที่ 1  ภาคการศึกษาต้น (สิงหาคม – ธันวาคม) 

รหัสวิชา หมวดวิชา/ชื่อวิชา หน่วยกิต 
1010601 คณิตศาสตร์ 1  

Mathematics 1 
3(3-0-6) 

1010501 วิทยาศาสตร์ 1  
Science 1 

3(3-0-6) 

1010401 พลศึกษา สุขภาพและนันทนาการ 
Physical Education, Hygiene Education and 
Recreation for Health and Social 

2(2-0-4) 

1521001 องค์การและการจัดการ 
Organization and Management 

3(3-0-6) 

1521002 หลักการตลาด 
Principles of Marketing 

3(3-0-6) 
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  1010603 เทคโนโลยีสารสนเทศในชีวิตประจ าวัน  
Information Technology in Daily Life 

3(3-0-6) 

1010202 ภาษาอังกฤษ 2 
English 2 

3(3-0-6) 

รวม 20 
 

ปีที ่1    ภาคการศึกษาปลาย(มกราคม – พฤษภาคม) 

รหัสวิชา หมวดวิชา/ชื่อวิชา หน่วยกิต 
1010602 สถิติธุรกิจ  

Business Statistics 
3(3-0-6) 

1521002 การบัญชีการเงิน 
Financial Accounting 

3(3-0-6) 

1521004 การจัดการเชิงกลยุทธ์ 
Strategic Management 

3(3-0-6) 

1422001 ระบบฐานข้อมลูทางธุรกิจ  
Business Database Systems    

3(2-2-5) 

1422005   ระบบคอมพิวเตอร์  
Computer Systems             

3(3-0-6) 

 1422010 การจัดการระบบสารสนเทศในส านักงาน       3(2-2-5) 
1422009 ส านักงานอัตโนมตั ิ    

 Office Automation          
3(2-2-5) 

รวม 21 
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ปีที่ 1 ภาคการศึกษาฤดูร้อน (มิถนุายน – กรกฎาคม) 

รหัสวิชา หมวดวิชา/ชื่อวิชา หน่วยกิต 
1010101 ทักษะการใช้ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 

Thai Language Skills for Communication 
3(3-0-6) 

1010201 ภาษาอังกฤษ 1 
English 1 

3(3-0-6) 

1010403 สถานการณ์โลกปัจจุบัน 
Contemporary World Affairs 

3(3-0-6) 

รวม 9 
 

ปีที ่2   ภาคการศึกษาต้น  (สิงหาคม – ธันวาคม 

รหัสวิชา หมวดวิชา/ชื่อวิชา หน่วยกิต 
1521005 การเงินระหว่างประเทศ 

International Finance 
3(3-0-6) 

1521006 เศรษฐศาสตรส์ าหรับธุรกิจ 
Economics for Business 

3(3-0-6) 

1422004 การโปรแกรมคอมพิวเตอร์ทางธุรกิจเบื้องต้น    
Business Computer Programming             

3(2-2-5) 

1422005 ระบบคอมพิวเตอร ์
Computer Systems             

3(3-0-6) 

1422006 การสื่อสารข้อมลูทางธุรกิจและการจัดการ
เครือข่าย คอมพิวเตอร์  
Business Data Communication and 
Computer Network     Management       

3(2-2-5) 
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  1422007 การโปรแกรมเว็บเบื้องต้น         
Introduction to Web 
Programming                    

3(2-2-5) 

 วิชาเลือกเสรี   3 หน่วยกิต  
รวม 21 

 

 

ปีที ่2   ภาคการศึกษาปลาย  (มกราคม – พฤษภาคม) 

รหัสวิชา หมวดวิชา/ชื่อวิชา หน่วยกิต 
1422002 โครงสร้างข้อมูลและขั้นตอนวิธ ี

Data Structure and Algorithm 
3(2-2-5)     

1422003 การออกแบบและวิเคราะห์ระบบสารสนเทศ
ส าหรับธรุกิจ 
Business Information Systems Analysis 
and Design 

3(2-2-5)     

1444001 หัวข้อพิเศษเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
Special Topics in Business Computer 

4(4-0-8)                   

1422008 เทคโนโลยีมลัติมเีดียส าหรับงานธุรกิจ 
Multimedia Technology in 
Business              

3(2-2-5) 

 วิชาเลือกเสรี   3 หน่วยกิต  
รวม 16 
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ปีที ่2   ภาคการศึกษาฤดูร้อน (มิถุนายน – กรกฎาคม) 

รหัสวิชา หมวดวิชา/ชื่อวิชา หน่วยกิต 
1443001 ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 

Professional Concentration Internship 
4(0-8-4) 

รวม 4 
 
 

คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา 
 ผู้สมคัรเข้าเป็นนิสติจะต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนตามระเบียบโรงเรียน
สาธิตอาชีวศึกษา มหาวิทยาลัยบรูพา ว่าด้วยการจัดการศึกษาตามหลักสูตร
ประกาศนียบตัรวิชาชีพช้ันสูง พ.ศ. ๒๕๕๕ โดยมคีุณวุฒิและคณุสมบัติทั่วไป 
ดังต่อไปนี ้

1.1 ส าเร็จการศึกษาไม่ต่ ากว่าระดบัประกาศนียบตัรวิชาชีพ (ปวช.) หรือ
ส าเรจ็การศึกษาระดบัมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า  
1.2 เป็นผูม้ีความประพฤตดิ ี
1.3 ไมเ่ป็นโรคติดต่อร้ายแรงซึ่งเปน็โรคที่สังคมรังเกียจ และ/หรือเป็นโรค

ที ่
จะเป็นอุปสรรค ต่อการศึกษา 
1.4 ในกรณีอื่นๆ ให้ผู้อ านวยการโรงเรียนสาธิตอาชีวศึกษา มหาวิทยาลัย 
บูรพา พิจารณาอนุญาตใหม้ีสิทธิสมัครเข้าเรียนได้ 
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ระเบียบปฏิบัติของโรงเรียนสาธิตอาชีวศึกษา  มหาวิทยาลัยบูรพา 
 

หมวดที่ 1  สภาพนสิิต 
ส่วนที่1  คุณสมบัติของผู้เรียน 

1.ต้องส าเร็จการศึกษาไม่ต่ ากว่าระดับระดับประกาศนียบตัรวิชาชีพ(ปวช.)
หรือเทียนเท่า หรือ(ปวช.) หรือส าเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือ
เทียบเท่า  

2.  เป็นผู้มีความประพฤตดิ ี
3. มีร่างกายแข็งแรงและเหมาะสมในการเรยีนวิชานั้น ๆ  
4. ไม่เป็นโรคที่สังคมรังเกียจ หรือติดยาเสพตดิชนิดร้ายแรงตามที่กฎหมาย

ก าหนด  
5. ถ้าเคยถูกลงโทษให้ออกจากโรงเรียนเพราะความผดิอย่างร้ายแรง จะต้อง

พ้นสภาพนักศึกษาหรือนสิิตมาแลว้ไมน้อยกว่า 1 ปี นับถึงวันสมัครเข้าเรียน  
6. มีภูมิล าเนาเป็นหลักแหล่ง โดยมีส าเนาทะเบียนบ้านฉบับเจ้าบ้าน หรือ

หลักฐานของทางราชการในลักษณะเดียวกันมาแสดง  
7. ส าหรับผู้เข้าเรียนอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี ต้องมีอายไุม่ต่ ากว่า 17 ปี

บริบูรณ์และมีความพร้อมที่จะรับการฝึกอาชีพในสถานฝึกงานอาชีพทวิภาคีตาม
สาขาวิชาทีส่มัคร 

ผู้เข้าเรียนตามการจดัการเรียนการสอนอาชีวศีกษาผ่านระบบเครือข่าย ตอ้ง
เป็นผู้มีความสนใจและมีความสามารถเพียงพอที่จะปฏสิัมพันธ์ผ่านเครือข่าย
คอมพิวเตอร ์

กรณีที่มผีู้เข้าเรียนตามโครงการอืน่ มหาวิทยาลัยอาจก าหนดคณุสมบัติ
เพิม่เตมิตามความเหมาะสมของโครงการนั้น 
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ส่วนที่ 2  การรับผู้เรียน 
 

1. การรับผูเ้ข้าเรยีนในระบบการศกึษา ให้ท าการสอบคัดเลือก หรือคัดเลือก
ตามที่โรงเรียนก าหนด ให้ปฏิบัตดิงันี้ 

1.1 การสอบคัดเลือก ใหโ้รงเรียนประกาศรับสมคัร ด าเนินการสอบและ
ประกาศผลสอบ ตามวัน และเวลาที่ก าหนด  

1.2 การคัดเลือก ให้โรงเรียนด าเนนิการคัดเลือกตามความเหมาะสม และ
ความจ าเป็น  

     1.3 การรับผู้เข้าเรียนอาชีวศกึษาระบบทวิภาคี สถานฝึกงานอาชีพทวิ
ภาคีจะเป็นผูส้อบคัดเลือกหรือคดัเลือกนิสิตเอง ตามคณุสมบัติที่ก าหนดและตาม
จ านวนที่ได้ตกลงร่วมกันกับโรงเรยีน หรือจะมอบใหโ้รงเรยีนเป็นผู้ด าเนินการ หรือ
ด าเนินการร่วมกันก็ได  ้  

2. โรงเรียนอาจรับโอนย้ายนักศึกษาหรือนิสิตจากโรงเรียนอื่น ท่ีไดศ้ึกษาใน
หลักสตูรซึ่ง ก.พ. รับรองคณุวุฒิ ไม่ต่ ากว่าระดับประกาศนียบตัรวิชาชีพช้ันสูง หรือจาก
หลักสตูรอื่นใดท่ีมรีายวิชาลักษณะเดียวกัน แต่เรียกช่ือเป็นอย่างอ่ืนของหน่วยงานต่าง 
ๆ ในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ หรือหน่วยงานของราชการ  

3. ให้มีการตรวจร่างกายเฉพาะผู้ทีผ่่านการสอบคัดเลือก หรือได้รบัการ
คัดเลือก โดยแพทย์ปรญิญา 
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ส่วนที่ 3 การเป็นนิสิต 
 

1. ผู้เข้าเรยีนจะมสีภาพนสิิต เมื่อได้ขึน้ทะเบียนเป็นนิสิตของโรงเรียน 
ส าหรับนสิิตอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี ต้องขึน้ทะเบียนเป็นนสิิต และท า

สญัญาการฝึกอาชีพกับสถานฝึกงานอาชีพทวิภาคี โดยต้องให้ผู้ปกครองมาให้ค ารับรอง
ดว้ย 

การขึ้นทะเบียน และการท าสัญญาการฝึกอาชีพต้องกระท าด้วยตนเองพร้อม
ทั้งแสดงหลักฐานการศึกษาตามวนั เวลา ท่ีโรงเรียน และสถานฝึกงานอาชีพทวิภาคี
ก าหนด โดยช าระเงินค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ตามระเบียบมหาวิทยาลยับูรพา ว่าด้วยการ
เก็บเงินค่าบ ารุงและค่าธรรมเนียมการศึกษา หลักสูตรเหมาจ่าย ส าหรับนิสติระดับ
ประกาศนียบตัรวิชาชีพช้ันสูง พ.ศ. 2555 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ทั้งนี้ ให้เสร็จสิ้นก่อนวัน
เปิดภาคเรียน มีผู้ปกครองซึ่งโรงเรยีนเชื่อถือมาให้ค ารับรอง และท าใบมอบตัว เว้นแตผู่้
เข้าเรียนทีบ่รรลุนิติภาวะ โรงเรียนจะให้ผู้ปกครองมาท าใบมอบตัวหรือไม่กไ็ด ้

 ให้โรงเรียนจดัการปฐมนิเทศ ให้กบันิสิตและผูป้กครอง เพื่อใหท้ราบแนวทาง
และกฎเกณฑต์่าง ๆ ในการเรียน 

2.  ใหโ้รงเรียนออกบตัรประจ าตัวใหแ้ก่นิสิต 
บัตรประจ าตวั ต้องระบุเลขท่ี  ช่ือโรงเรียน รหัสโรงเรียน ช่ือ ช่ือสกุลนิสิต 

รหัสประจ าตวันิสติ เลขประจ าตัวประชาชน วันออกบัตร วันหมดอายุ ลายมือช่ือ
อธิการบดีหรือผู้ได้รับมอบอ านาจให้ท าการแทนและใหม้ีรูปถ่ายครึ่งตัวของนิสติ หน้า
ตรง ไมส่วมหมวก ไมส่วมแว่นตาสดี า แต่งเครื่องแบบนิสิตถ่ายไว้ไมเ่กิน 6 เดือน ติดลง
ในบัตร กับให้มีลายมือช่ือของนิสิต 

3.  ใหโ้รงเรียนแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษา เพ่ือท าหน้าท่ีใหค้ าแนะน าเกีย่วกบั
การเรยีน ตักเตือน และดูแลความประพฤติของนิสิต และใหส้ถานฝกึงานอาชีพทวิภาคี
จัดให้มีผูค้วบคุมการฝึกของนิสิตในสถานฝึกงานอาชีพทวิภาค ี
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ส่วนที่ 4 
การพ้นสภาพและคนืสภาพนิสิต 

 
1. การพ้นสภาพนิสิต ให้ปฏิบตัิตามกรณีใดกรณีหนึ่งต่อไปนี ้

  1.1 ส าเร็จการศึกษาตามหลักสตูร 
  1.2 ลาออก  

1.3 ถึงแก่กรรม 
1.4 โรงเรียน สั่งให้พ้นสภาพนิสติ ในกรณีใดกรณีหนึ่ง ตอไปนี้  

 1.4.1 ขาดเรียน หรือขาดการฝึกอาชีพติดต่อกันเกินกว่า 15 วัน 
โดยโรงเรียน พิจารณาแล้วเห็นว่า ไม่มเีหตผุลอันสมควร หรือมีพฤตกิรรมอย่างอ่ืน
ที่แสดงว่า ไมม่ีความตั้งใจท่ีจะศึกษา เล่าเรียน หรือรับการฝึกอาชีพ  

 1.4.2 นิสิตที่มิไดล้งทะเบียนพร้อมช าระเงินตามระเบียบ
มหาวิทยาลยับูรพา ว่าด้วยการ 

เก็บเงินค่าบ ารุงและค่าธรรมเนียมการศึกษา หลักสูตรเหมาจ่าย ส าหรับ
นิสิตระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง พ.ศ. 2555 และที่แก้้ไขเพิ่มเติม ภายใน
เวลาที่โรงเรียนก าหนด  

1.4.3 ประพฤตฝิุาฝืนระเบียบข้อบังคับของโรงเรียน หรือสถาน
ฝึกงานอาชีพทวิภาคี  

หรือของทางราชการ หรือประพฤติผิดศลีธรรมอย่างรา้ยแรงจนเป็นที่
เสื่อมเสียชือ่เสียงแก่โรงเรียน หรือประพฤติตนเป็นภัยต่อความสงบเรียบร้อยของ
บ้านเมือง  

1.4.4 ต้องโทษคดีอาญา  โดยค าพพิากษาของศาลถึงที่สดุให้
จ าคุก เว้นแต่ความผิดลหุโทษ หรอืความผิดทีไ่ด้กระท าโดยประมาท  

2. การขอคืนสภาพเพื่อกลับเข้าเรยีนตามข้อ 1.4.1และข้อ 1.4.2 ให้
ปฏิบัติดังนี้  

2.1 ต้องเข้าเรียนภายในสัปดาห์แรกของภาคเรยีน เว้นแต่กลบัเข้าเรียน
ในภาคเรียนเดียวกัน  
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2.2 ต้องเรียนตามหลักสตูรที่แกไ้ชอยู่ในขณะนั้น 
2.3 ให้น าจ านวนหน่วยกิตของรายวิชาที่ประเมินได้ไว้ และเป็นรายวชิา

ที่ยังปรากฏอยู่ในหลักสูตรูนี้มานับรวมเพื่อใช้ค านวณการส าเร็จการศกึษาตาม
หลักสตูร  

ส่วนที่ 5 
การพักการเรียน 

 
 1. โรงเรียนอาจพิจารณาอนุญาต ให้นิสติลาพักการเรียน หรือฝึกอาชีพ

ได้ตามทีเ่ห็นสมควร เมื่อมีเหตุจ าเป็นกรณีใดกรณีหนึง่ ตอ่ไปนี ้
1.1 ได้รับทุนการศึกษาใหไ้ปศึกษา หรือดงูาน หรือเป็นตัวแทนของ

โรงเรียนในการเข้าร่วมประชุมหรอืกรณีอื่น ๆ อันควรแก่การส่งเสรมิ  
1.2 เจ็บปุวยต้องพกัรักษาตัว  
 1.3 เหตุจ าเป็นอย่างอื่นตามทีโ่รงเรียนจะพิจารณาเห็นสมควร นิสิตทีล่า

พักการเรียนต้องช าระเงินค่ารักษาสภาพนิสติ ตามที่ก าหนดไว้ในระเบียบ
มหาวิทยาลยับูรพา ว่าด้วยการเกบ็เงินค่าบ ารุงและค่าธรรมเนยีมการศึกษา 
หลักสตูรเหมาจ่าย ส าหรับนิสติระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง พ.ศ. 2555 
และที่แก้ไขเพิม่เตมิ แต่ถ้านิสติไดช้ าระเงินค่าธรรมเนยีมต่าง ๆ ครบถ้วนส าหรับ
ภาคเรยีนนั้นแล้ว ก็ไม่ตองช าระเงินค่ารักษาสภาพนิสติส าหรับภาคเรียนนั้นอีก 

2. นิสิตที่ขออนุญาตลาพักการเรียน และหรือการฝึกอาชีพ ต้องยื่นค าขอ
เป็นลายลักษณ์อกัษรต่อโรงเรียน และหรือสถานฝึกงานอาชีพทวิภาคี โดยมี
ผู้ปกครองเป็นผู้รับรอง  เมื่อไดร้ับอนุญาตแล้วจึงพักการเรียนได  ้มิฉะนั้นจะถือว่า
ขาดเรียน เว้นแต่เหตุสดุวิสัย  

 3. โรงเรียนอาจสั่งให้นิสิตพักการเรียนได้โดยปฏิบตัิตามประกาศ
โรงเรียน  

 4. การอนุญาตให้นิสติลาพักการเรียนและการสั่งให้นิสิตพกัการเรยีนให้
โรงเรียนท าหลักฐานเป็นลายลักษณ์อักษรแจ้งให้ผู้ปกครองทราบ  
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 5. นิสิตที่ลาพักหรือถูกสั่งให้พักการเรยีน และหรือการฝึกอาชีพ เมือ่
ครบก าหนดเวลาทีล่าพักหรือถูกสัง่ให้พักการเรียน หรือการฝึกอาชีพแล้ว ให้ยื่นค า
ขอกลับเข้าเรยีนพร้อมด้วยหลักฐานการอนุญาตใหล้าพักการเรียน หรือถูกสั่งให้พัก
การเรยีนต่อผู้อ านวยการ ภายใน 15 วัน นับแต่วันถดัจากวัน ครบก าหนด  เมื่อ
ได้รับอนญุาตก็ให้กลับเขาเรียนได้ หากพ้นก าหนดนี้ให้ถือว่าพ้นสภาพนิสิต เว้นแต่
เหตุสดุวิสยั  

  
 
 

ส่วนที่ 6 
การลาออก 

 1. นิสิตที่ประสงค์จะลาออกจากการเป็นนิสติ ต้องให้ผู้ปกครองเปน็ผู้
รับรองการลาออก เว้นแต่ผู้ที่บรรลุนิติภาวะ  

 2. นิสิตที่ลาออกแล้วได้รับอนญุาตให้กลับเข้าเรียนในภาคเรยีนเดยีวกัน 
ให้ถือว่านิสิตผู้นั้น มีสภาพนสิิตมาตั้งแต่ต้นภาคเรยีนนั้นทุกประการ  

  
หมวด 2 
การเรียน 

ส่วนที่ 1 
การลงทะเบียนรายวิชาและการคิดหน่วยกิต 

 
 1. การลงทะเบียนรายวิชา ตัองได้รับความเห็นชอบจากอาจารย์ที่

ปรึกษา  
 2. นิสิตต้องลงทะเบียนรายวิชาดว้ยตนเอง ตามวัน และเวลาที่โรงเรียน

ก าหนด  
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พร้อมทั้งช าระเงินค่าธรรมเนยีมต่างๆ ตามระเบียบมหาวิทยาลัยบูรพา 
ว่าด้วยการเก็บเงินค่าบ ารุงและค่าธรรมเนยีมการศึกษา หลักสูตรเหมาจ่าย ส าหรับ
นิสิตระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูงพ.ศ.๒๕๕๕ และที่แกไ้ขเพิ่มเติม 

3. การลงทะเบียนรายวิชาภายหลงัวันสิ้นสุดการลงทะเบยีน นิสิตต้องเสีย
ค่าปรับตามระเบียบมหาวิทยาลยับูรพา ว่าด้วยการเก็บเงินค่าบ ารุงและ
ค่าธรรมเนียมการศึกษา หลักสูตรเหมาจ่าย ส าหรับนสิิตระดบัประกาศนียบัตร
วิชาชีพช้ันสูง พ.ศ. 2555 และที่แก้ไขเพิ่มเติม  

 4. นิสิตที่มิไดลงทะเบยีนภายในเวลาที่โรงเรียนก าหนด ถ้าประสงคจ์ะ
รักษาสภาพนิสิต ต้องตดิต่อลาพกัการเรยีนภายใน 15 วัน นับแต่วันถดัจากวนัปิด
การลงทะเบยีน พร้อมทั้งช าระเงินค่าธรรมเนียมระเบยีบมหาวิทยาลยับูรพา ว่าด้วย
การเก็บเงินค่าบ ารุงและค่าธรรมเนียมการศึกษาหลักสตูรเหมาจา่ย ส าหรับนสิิต
ระดับประกาศนยีบัตรวิชาชีพช้ันสงู พ.ศ. 2555 และที่แก้ไขเพิ่มเติม  

 5. นิสิตลงทะเบียนรายวิชาในแตล่ะภาคเรยีนไดไ้ม่เกินสัปดาห์ละ 35 
ช่ัวโมง ทั้งนี้นับรวมกิจกรรม 2 ช่ัวโมงใน 3 ภาคเรียนดัวย หรือไม่เกนิจากท่ีก าหนด
ไว้ในแผนการเรียน เว้นแต่ได้รับอนุญาตจากโรงเรยีน  

 6. โรงเรียนอาจอนุญาตให้นิสติลงทะเบียนเรียนรายวิชาเพื่อเป็นการ
เสรมิความรู้โดยไม่นับจ านวนหน่วยกิตของรายวิชานั้นมารวมเพื่อการส าเร็จ
การศึกษาตามหลักสูตรก็ได ้

  
ส่วนที่ 2 

การเพ่ิม และการถอนรายวิชา 
 1. นิสิตจะขอเพิ่ม หรือถอนรายวชิาที่ได้ลงทะเบยีนไว้แล้วได  ้การขอเพิ่ม

รายวิชาต้องกระท าภายใน 15 วัน นับแต่วันเปิดภาคเรยีนปกติหรือภายใน 5 วัน 
นับแต่วนเปิดภาคเรียนฤดรู้อนส่วนการขอถอนรายวิชา ต้องกระท าภายใน 30 วัน 
นับแต่วันเปิดภาคเรียนปกติ หรือภายใน 10 วัน นับแต่วันเปิดภาคเรียนฤดูร้อน  
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 การขอถอนรายวิชาภายหลังก าหนดเวลาตามวรรคหนึ่งอาจกระท าได้ 
โดยให้อยู่ ในดลุพนิิจของผู้อ านวยการ   การขอเพ่ิม และการขอถอนรายวิชา ต้อง
ได้รับความเห็นชอบจากอาจารยผ์ูส้อน และอาจารย์ที่ปรึกษา  
 
 

ส่วนที่ 3 
การนับเวลาเรียนเพ่ือสิทธิในการประเมินผลการเรียน 

 
 1. ในภาคเรียนหนึ่ง ๆ นิสติทีเ่รยีนในช้ันเรียนต้องมีเวลาเรยีนในแตล่ะ

รายวิชาไมต่ ากว่าร้อยละ 80 ของเวลาเปิดเรียนเต็มส าหรับรายวิชานั้น จึงจะมีสิทธิ
รับการประเมินสรปุผลการเรียน ในกรณีที่มเีหตุจ าเป็นอันสดุวิสัย โรงเรียนอาจ
พิจารณาผ่อนผันไดเ้ป็นรายๆไป  
 

2. การนับเวลาเรียน ให้ปฏิบตัิด้งนี้  
 2.1 เวลาเปิดเรียนเต็มตามปกตไิม่น้อยกว่าภาคเรียนละ 18 

สัปดาห ์
 2.2 นิสิตที่ลาออกแล้ว ได้รับอนญุาตให้กลับเข้าเรียนในภาคเรียน

เดียวกัน ให้นับเวลาเรยีนที่เรียนแล้วมารวมกัน  
 2.3 นิสิตที่ลาพกัหรือถูกสั่งพักการเรียน และหรอการฝึกอาชีพใน

ภาคเรยีนใด ให้นับเวลาเรยีนก่อนและหลังการลาพักหรือถูกสั่งพักการเรยีน และ
หรือการฝึกอาชีพในภาคเรียนนั้นมารวมกัน  

  
ส่วนที่ 4 

การขออนุญาตเลื่อนการประเมิน 
 

 1. นิสิตที่ไมส่ามารถเข้ารับการประเมินสรุปผลการเรยีนตามวัน และ
เวลาทีโ่รงเรียนก าหนด อาจขออนุญาตเลื่อนการประเมินได้ในกรณตีอ่ไปนี้  
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 1.1 ประสบอุบัติเหตุหรือเจ็บปุวยระหว่างหรือก่อนประเมินสรปุผลการ
เรียน  

 1.2 ถูกควบคุมตัวโดยพนักงานเจา้หน้าท่ีตามกฎหมาย  
 1.3 เป็นตัวแทนของโรงเรียน หรอสถานฝึกงานอาชีพ ในการเข้าร่วม

ประชุมหรือกิจกรรม 
พิเศษอย่างอื่น โดยได้รับความยินยอมจากผู้อ านวยการหรือผู้ที่สถานฝึกงานอาชีพ
ทวิภาคีมอบหมาย  

 1.4 มีความจ าเป็นอย่างอ่ืน โดยโรงเรียนหรือสถานฝึกงานอาชีพทวิภาคี
พิจารณาแล้วเห็นว่าเป็นความจ าเป็นอย่างแท้จริง  

  
ส่วนที่ 5 

การเปิดเรียน 
 1. ให้โรงเรียนก าหนดวันเปิดปดิภาคเรียนตามเวลาที่ก าหนด ทั้งนี้ต้อง

เป็นไปตามระยะเวลาของแผนการจดการศึกษาที่ก าหนดไว้  
 2. โรงเรียนอาจเปดิเรียนภาคเรยีนฤดูร้อนไดต้ามประกาศของโรงเรยีน  
 
 
 
 

ส่วนที่ 6 
การประเมินผลการเรียน 

 1. การประเมินผลการเรียน ให้ปฏิบัติตามระเบียบมหาวิทยาลยับูรพา 
ว่าด้วยการประเมินผลการเรียนตามหลักสูตรประกาศนยีบัตรวิชาชีพช้ันสูง พ.ศ. 
2555 
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หมวด 3 
การจัดการเรียนการสอนรายวิชาปรับพ้ืนฐาน 

 1. โรงเรียนสามารถเปิดท าการสอนรายวิชาปรับพื้นฐานวิชาชีพให้แก่
นิสิตที่ไมส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตรวชิาชีพในประเภทวิชา  สาขาวิชา และสาขา
งาน ทีก่ าหนดไว้โดยนิสิตต้องลงทะเบียนเรียนรายวิชานั้นๆ พร้อมช าระเงิน
ค่าธรรมเนียมต่างๆ ตามระเบียบมหาวิทยาลัยบรูพา ว่าด้วยการเก็บเงิน  

ค่าบ ารุงและค่าธรรมเนียมการศึกษา หลักสูตรเหมาจ่าย ส าหรบันิสติ
ระดับประกาศนยีบัตรวิชาชีพช้ันสงู พ.ศ. 2555 และที่แก้ไขเพิ่มเติม  
 

ให้โรงเรียนออกบตัรประจ าตัวให้แก่นิสิต 
บัตรประจ าตัว ต้องระบุเลขท่ี ช่ือโรงเรียน รหัสโรงเรยีน ช่ือ ช่ือสกุลนิสิต 

รหัสประจ าตัวนิสติ เลขประจ าตัวประชาชน วันออกบัตร วันหมดอาย  ุลายมือช่ือ
อธิการบดีหรือผู้ได้รับมอบอ านาจให้ท าการแทนและใหม้ีรูปถ่ายครึ่งตัวของนิสิต หน้า
ตรง ไมส่วมหมวก ไมส่วมแว่นตาสดี า แต่งเครื่องแบบนสิิตถ่ายไว้ไมเ่กิน 6 เดือน ติดลง
ในบัตร กับให้มีลายมือช่ือของนิสิต 

 ให้โรงเรียนแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษา เพื่อท าหน้าท่ีให้ค าแนะน าเกี่ยวกับการ
เรียน ตักเตือน และดูแลความประพฤติของนิสิต และใหส้ถานฝึกงานอาชีพทวิภาคีจัด
ให้มีผู้ควบคุมการฝึกของนิสิตในสถานฝึกงานอาชีพทวิภาคี 
 

 
หมวดที ่1  หลักการในการประเมินผลการเรียน 

1. ให้โรงเรียน สถานฝึกงานอาชีพ และสถานฝึกงานอาชีพทวิภาค ีมหีน้าท่ี
และรับผิดชอบในการประเมินผลการเรยีน 

2. ให้โรงเรียน สถานฝึกงานอาชีพ และสถานฝึกงานอาชีพทวิภาค ี
ประเมินผลการเรียนเป็นรายวิชาตามระบบหน่วยกิต จ านวนหน่วยกิตของแต่ละ
รายวิชาให้ถือตามที่ก าหนดไว้ในหลักสูตร 
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3. ให้โรงเรียน และหรือสถานฝึกงานอาชีพทวิภาคี ท าการประเมินผลการ
เรียนรายวิชา เมื่อสิ้นภาคเรียน และหรือเมื่อสิ้นสุดการเรียนหรือการปฏิบัติงาน 

 
หมวดที ่2 วิธีการประเมินผลการเรียน 
4. การประเมินผลการเรียนเป็นรายวิชา ให้ด าเนินการประเมินตามสภาพจริง

ต่อเนื่องตลอดภาคเรียนด้านความรู้ ความสามารถและเจตคติจากกจิกรรมการเรียนการ
สอนและการปฏิบตัิงานท่ีมอบหมาย ซึ่งครอบคลมุจุดประสงค์และเนื้อหาวิชาโดยใช้
เครื่องมือและวิธีการหลากหลายตามความเหมาะสมให้มีการประเมนิเพื่อพัฒนาและ
การประเมินสรุปผลการเรยีนโดยพิจารณาจากการประเมินแตล่ะกจิกรรม และงานท่ี
มอบหมายในอัตราส่วนตามความส าคัญของแตล่ะกิจกรรมหรืองานที่มอบหมายให้
ด าเนินการประเมินผลการเรียนนสิิตระบบทวิภาคีจากการปฏิบัติงานจริงในสถาน
ฝึกงานอาชีพทวิภาคี ตามวิธีการทีค่รูฝึกและอาจารย์นิเทศก าหนด 

5. นิสิตต้องรับการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ เมื่อนิสติไดล้งทะเบยีนเรียนครบ
ทุกรายวิชา ตามโครงสร้างหลักสูตรแต่ละประเภทวิชา สาขาวิชา และสาขางาน หรือ
ตามระยะเวลาที่คณะกรรมการประเมินมาตรฐานวิชาชีพตามระเบียบ
กระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยการประเมินผลการเรียนตามหลักสตูรประกาศนียบตัร
วิชาชีพช้ันสูง พุทธศักราช 2546 พ.ศ. 2547 เห็นสมควร 

6. ให้ระดับผลการเรียนในการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ และการประเมิน
รายวิชาปรับพื้นฐานวิชาชีพ ดังนี ้
  ผ่าน หมายถึง  ผลการประเมินผ่านเกณฑ ์
  ไม่ผา่น หมายถึง  ผลการประเมินไมผ่่านเกณฑ์ 
 

7. ให้ใช้ตัวเลขแสดงระดับผลการเรียนในแต่ละรายวิชา ดังต่อไปนี ้
  4.0 หมายถึง  ผลการเรยีนอยู่ในเกณฑ์ดีเยี่ยม 
  3.5 หมายถึง  ผลการเรยีนอยู่ในเกณฑ์ดีมาก 
  3.0 หมายถึง  ผลการเรยีนอยู่ในเกณฑ์ด ี
  2.5 หมายถึง  ผลการเรยีนอยู่ในเกณฑ์ดีพอใช้ 
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  2.0 หมายถึง  ผลการเรยีนอยู่ในเกณฑ์พอใช้ 
  1.5 หมายถึง  ผลการเรยีนอยู่ในเกณฑ์อ่อน 
  1.0 หมายถึง  ผลการเรยีนอยู่ในเกณฑ์อ่อน
มาก 
  0 หมายถึง  ผลการเรยีนต่ ากว่าเกณฑ์ขั้นต่ า 

8. รายวิชาใดที่แสดงระดับผลการเรียนตามข้อ ๑๑ ไมไ่ด ้ให้ใช้ตัวอักษร
ต่อไปนี ้

ข.ร. หมายถึง  ขาดเรียน ไม่มสีิทธิเข้ารบัการ 
ประเมินสรปุผลการเรียน เนื่องจากมีเวลาเรียนต่ ากว่าร้อยละ 80 โดยโรงเรยีน
พิจารณาแล้วเห็นว่าไม่ใช่เหตุสุดวสิัย 
  ข.ป. หมายถึง  ขาดการปฏิบตัิงาน หรือ
ปฏิบัติงานไม่ครบ โดยโรงเรยีนพิจารณาแล้วเห็นว่าไมม่ีเหตผุลสมควร 
  ข.ส. หมายถึง  ขาดการประเมินสรุปผลการ
เรียน โดยโรงเรียนพิจารณาแล้วเหน็ว่าไม่มเีหตผุลสมควร 
  ถ.ล. หมายถึง  ถอนรายวิชาภายหลังก าหนด 
โดยโรงเรียนพิจารณาแล้วเห็นว่าไม่มีเหตุผลสมควร 
  ถ.น. หมายถึง  ถอนรายวิชาภายในก าหนด 
  ถ.พ. หมายถึง  ถูกสั่งพักการเรียนในระหว่างที่มี
การประเมินสรุปผลการเรยีน 
  ท. หมายถึง  ทุจริตในการสอบหรืองานท่ี
มอบหมายให้ท า 
  ม.ส. หมายถึง  ไม่สมบูรณ ์เนื่องจากไม่สามารถ
เข้ารับการประเมินครบทุกครั้งและหรือไม่ส่งงานอันเป็นส่วนประกอบของการเรียน
รายวิชาตามก าหนดด้วยเหตจุ าเปน็อันสุดวิสัย 
  ม.ท. หมายถึง  ไม่สามารถเข้ารับการประเมิน
ทดแทนการประเมินส่วนท่ีขาดของรายวิชาที่ไม่สมบูรณ์ภายในภาคเรียนถัดไป 
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  ผ. หมายถึง  ได้เข้าร่วมกิจกรรมตามก าหนด 
และผลการประเมินผ่าน 
  ม.ผ. หมายถึง  ไม่เข้าร่วมกิจกรรม หรือผลการ
ประเมินไมผ่่าน หรือผลการประเมนิการเรยีนโดยไม่นับจ านวนหน่วยกิตมารวมเพื่อ
การส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตรไม่ผา่น หรือไม่ได้ท าการประเมินผลการเรียน 
  ม.ก. หมายถึง  การเรยีนโดยไม่นับจ านวนหน่วย
กิตมารวมเพื่อการส าเรจ็การศึกษาตามหลักสูตร และผลการประเมินผ่าน 

9 ในกรณีต่อไปนี้ใหต้ัดสินผลการเรียนเป็นระดับ 0 (ศูนย)์ เฉพาะรายวิชา 
มีผลการเรียนต่ ากว่าเกณฑ์ขั้นต่ า (ไม่ผา่น) 
                      9.1  ได้ ข.ร. 
                      9.2  ได้ ข.ป. 
                      9.3  ได้ ข.ส. 
                      9.4  ได้ ถ.ล. 
                      9.5  ได้ ถ.พ. 
                      9.6   ได้ ท. 
                      9.7   ได้ ม.ท. 

10. นิสิตที่ท าการทุจริตหรือส่อเจตนาทุจริตในการสอบ หรืองานท่ี
มอบหมายให้ท าในรายวิชาใด ให้พิจารณาโทษตามสถานความผิด ดังนี ้

10.1 ให้ได้คะแนน 0 (ศูนย์) เฉพาะครั้งนั้น หรือ 
10.2 ให้ได้ระดับผลการเรียนเป็น 0 (ศูนย)์ ในรายวิชานั้น หรือ 
10.3. ให้ไดร้ะดับผลการเรียนเป็น 0 (ศูนย)์ ในรายวิชานั้น และตัด

คะแนนความประพฤติตามประกาศว่าด้วยการตัดคะแนนความประพฤติที่โรงเรียน
ก าหนด 

11 การค านวณค่าระดับคะแนนเฉลี่ย ให้ปฏิบัติดังนี ้
1. ให้น าผลบวกของผลคณูระหว่างจ านวนหน่วยกิตของแต่ละ

รายวิชากับระดับผลการเรียน หารด้วยผลบวกของจ านวนหน่วยกิตของแต่ละ
รายวิชา คิดทศนิยมสองต าแหน่งไม่ปัดเศษ 
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2. ให้ค านวณค่าระดับคะแนนเฉลีย่ จากรายวิชาที่ได้ระดับผลการ
เรียนตามข้อ 7 และข้อ 9 รายวิชาที่นิสิตเรียนซ้ า เรียนแทน ให้ใช้ระดับผลการ
เรียนสุดท้ายและนับจ านวนหน่วยกิต มาเป็นตัวหารเพียงครั้งเดียว 

3. ให้ค านวณค่าระดับคะแนนเฉลีย่ ดังนี ้
3.1 ค่าระดับคะแนนเฉลีย่ประจ าภาคเรยีน ค านวณจาก

รายวิชาที่ไดร้ะดับผลการเรียนตามข้อ 2 เฉพาะในภาคเรยีนหนึ่ง ๆ 
3.2 ค่าระดับคะแนนเฉลีย่สะสม ค านวณจากรายวิชาที่เรียนมา

ทั้งหมดและไดร้ะดับผลการเรียนตามข้อ 2 ตั้งแต่สองภาคเรียนข้ึนไป 
4. ผู้ที่ได ้ม.ส. เนื่องจากไม่สามารถเข้ารับการประเมินครบทุกครั้ง 

ต้องรับการประเมินทดแทนส่วนท่ีขาดภายใน 10 วัน นับแต่วันประกาศผลการ
เรียนรายวิชา หากพ้นก าหนดนี้ใหถ้ือว่าไม่สามารถเข้ารับการประเมนิทดแทน 
(ม.ท.) ยกเว้นมีเหตจุ าเป็นอันสุดวสิัย ให้โรงเรียนหรือสถานฝึกงานอาชีพทวิภาคี
พิจารณาเป็นราย ๆ ไป ทั้งนี ้ให้ประเมินทดแทนในรายวิชาท่ีไมส่มบรูณ์ให้แล้ว
เสร็จภายในภาคเรยีนถัดไปผู้ที่ได ้ม.ส. เนื่องจากไม่สามารถส่งงานอันเป็น
ส่วนประกอบของการเรียนรายวิชาตามก าหนดส่งงานนั้นให้สมบูรณภ์ายใน10 วัน 
นับแต่วันประกาศผลการเรียนรายวิชา หากพ้นก าหนดให้โรงเรยีนหรือสถานฝึกงาน
อาชีพทวิภาคีท าการตัดสินผลการเรียน ยกเว้นมเีหตุจ าเป็นอันสดุวิสยั ให้โรงเรียน
หรือสถานฝึกงานอาชีพทวิภาคีพิจารณาเป็นรายๆ ไปในกรณีนี ้ให้ผู้สอนหรือครฝูึก
รายงานให้ผู้อ านวยการหรือผู้ควบคุมการฝึกทราบทุกราย 
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หมวด 3 
การตัดสินผลการเรียน 

 
1. การตัดสินผลการเรียนให้เป็นไปตามนัย ดังนี ้

1.1 ตัดสินผลการเรียนเป็นรายวิชา 
1.2 รายวิชาที่มผีลการเรยีนตั้งแตร่ะดับ 1.0 ขึ้นไป ถือว่าประเมิน

ผ่านและให้นับจ านวนหน่วยกิตของรายวิชานั้นเป็นจ านวนหน่วยกิตสะสม 
1.3 เมื่อได้ประเมินผลการเรียนแลว้ ปรากฏว่าผลการเรียนไมผ่่าน

เกณฑ์ขั้นต่ า (0)ตามข้อ 9 ถ้าเป็นรายวิชาบังคับท่ีก าหนดให้เรียนในแต่ละประเภท
วิชา สาขาวิชา และสาขางาน ให้เรียนซ้ ารายวิชานั้น ถ้าเป็นรายวิชาเลือกจะเรียน
ซ้ าหรือเรียนรายวิชาอื่นแทนก็ได้ ในกรณีที่ให้เรียนรายวิชาอื่นแทนให้ลงหมายเหตุ
ใน รบ.1ปวส. ว่าให้เรียนแทนรายวิชาใด 

2. การตัดสินผลการเรียนเพื่อส าเรจ็การศึกษาตามหลักสูตร
ประกาศนียบตัรวิชาชีพช้ันสูง พ.ศ. 2555 ให้ถือตามเกณฑต์่อไปนี ้

2.1 ประเมินผา่นรายวิชา ครบตามที่ก าหนดไว้ในหลักสตูรแตล่ะ
ประเภทวิชาสาขาวิชา และสาขางาน 

2.2 ไดจ้ านวนหน่วยกิตสะสมครบถ้วนตามโครงสร้าง ที่ก าหนดไว้ใน
หลักสตูรแตล่ะประเภทวิชา สาขาวิชา และสาขางาน 

2.3 ได้คา่ระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ ากว่า 2.00 
2.4. ได้เข้าร่วมกจิกรรมในโรงเรียนไม่น้อยกว่า 2 ช่ัวโมงต่อสัปดาห์

ครบ 3 ภาคเรยีน โดยมีเวลาเข้ารว่มปฏิบัติกิจกรรมไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ของ
เวลาที่จัดกิจกรรมในแต่ละภาคเรยีน และต้องผา่นจุดประสงค์ส าคญัของกิจกรรม
หากนิสิตมีเวลาเข้าร่วมปฏิบัติกจิกรรมต่ ากว่าร้อยละ 60 ของเวลาที่จัดกิจกรรมใน
ภาคเรยีนใดโดยเหตุสดุวิสัย ให้ผู้อ านวยการพิจารณาผ่อนผันเป็นราย ๆ ไปเมื่อนิสิต
ได้เข้าร่วมปฏิบตัิกิจกรรมครบถ้วนในภาคเรียนใด ให้บันทึกช่ือกิจกรรม และ
ตัวอักษร "ผ." ในระเบียนแสดงผลการเรยีนของภาคเรยีนนั้น หากนสิิตได้เข้าร่วม
ปฏิบัติกิจกรรมไม่ครบถ้วน หรือไมไ่ด้เข้าร่วมปฏิบตัิกิจกรรมเลย ให้ผูอ้ านวยการ
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พิจารณามอบงาน หรือกิจกรรมในส่วนท่ีนิสิตผู้นั้นไม่ได้เข้าร่วมปฏิบตัิ ให้ปฏิบัติให้
ครบถ้วนภายในเวลาที่ผู้อ านวยการพิจารณาเห็นสมควรส าหรับนสิิตทวิภาคี การ
เข้าร่วมกิจกรรมทีส่ถานฝึกงานอาชีพทวิภาคีจัดขึ้น 

3. ให้ผู้อ านวยการเป็นผู้อนุมัตผิลการเรยีนส าหรับรายวิชาที่เรียน
หรือฝึกปฏบิัติในสถานฝึกงานอาชีพทวิภาคีให้ครูฝึกและอาจารย์นเิทศร่วมกัน
ประเมินผลการเรียน การอนมุัติการส าเร็จการศึกษาให้เสนอสภาวิชาการพิจารณา 
และเสนอสภามหาวิทยาลัยบรูพาอนุมัต ิ

4. นิสิตผู้ใดประสงค์จะเรียนซ้ ารายวิชาที่ได้ระดับผลการเรยีน 1.0 หรือ
เลือกเรยีนรายวิชาอื่นแทนถ้าเป็นรายวิชาเลือก เพื่อประเมินปรับค่าระดับคะแนน
เฉลี่ยสะสมให้สูงขึ้น ให้โรงเรียนหรือสถานฝึกงานอาชีพทวิภาคีด าเนนิการให้เรียน
ซ้ าหรือเรียนแทนภายในเวลาที่เหน็สมควร 

การเรยีนซ้ ารายวิชา ให้นับจ านวนหน่วยกิตสะสมเพียงครั้งเดียว ส่วนการ
เรียนแทนให้นับเฉพาะจ านวนหนว่ยกิตของรายวิชาที่เรียนแทนเป็นจ านวนหน่วย
กิตสะสม 

การนับจ านวนหน่วยกิตสะสมในกรณีนี ้จะกระท าเมื่อนิสติไดร้ะดับผล
การเรยีนตั้งแต ่2.0 ขึ้นไปเท่านั้น 

รายวิชาที่เรียนซ้ าหรือเรียนแทนแล้วไดร้ะดับผลการเรียน 0 ให้ถือระดับ
ผลการเรยีน 1.0 ตามเดมิ ยกเว้นการไดร้ะดับผลการเรียน 0 ตามข้อ 10.2 และข้อ 
10.3 ตามระเบียบนี ้

5. ตามนัยแห่ง 4. การคิดค่าระดับคะแนนเฉลีย่สะสม ถ้าเป็นรายวิชาที่
เรียนซ้ าให้นับจ านวนหน่วยกิตเปน็ตัวหารเพียงครั้งเดียว ส่วนการเรยีนรายวิชาอื่น
แทนให้นับเฉพาะจ านวนหน่วยกิตของรายวิชาที่เรียนแทนมาเป็นตัวหาร 

6. เมื่อนิสิตไดล้งทะเบียนรายวิชาครบ 2 ภาคเรยีน หรือไม่น้อยกว่า 40 
หน่วยกิต และไดร้ับการประเมินใหม่แล้ว หากได้ค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมต่ ากว่า 

 7. ให้คณะกรรมการบริหาร พิจารณาว่า ควรให้เรียนต่อไปหรือใหพ้้น
สภาพนิสติเมื่อไดล้งทะเบียนรายวชิาครบ 4 ภาคเรียน หรือไม่น้อยกว่า 80 หน่วย
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กิต และได้รับการประเมินใหม่แลว้ หากได้ค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมต่ ากว่า 1.90 
ให้คณะกรรมการบริหารพิจารณาว่าควรให้เรียนต่อไปหรือให้พ้นสภาพนิสิต 

8. นิสิตที่ไดเ้รียนหรือฝึกอาชีพตามปกติ เรียนซ้ า หรือเรียนแทนรายวิชา
ที่ได้ระดับผลการเรยีน 0 (ศูนย์) และระดับผลการเรยีน 1.0 มาเป็นเวลารวม 6 
ภาคเรยีนแล้ว แต่ยังไม่เขา้เกณฑ์การส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตร ที่ก าหนดไว้ใน
ข้อ 3 ตามระเบียบนี ้ให้คณะกรรมการบรหิารพิจารณาวา่ควรให้เรยีนต่อไปหรือให้
พ้นสภาพนิสติ ทั้งนี้ต้องไม่เกิน 4  ปีการศึกษา นับตั้งแต่วันข้ึนทะเบียนเป็นนิสติ 
โดยไม่นับ 
ภาคเรยีนที่ลาพักการเรยีนหรือถูกสั่งพักการเรยีน 
 
 

หมวด 4 
การเทียบโอนผลการเรียน 

 
1. การเทียบโอนผลการเรียนส าหรับนิสิตหลักสูตรประกาศนียบัตร

วิชาชีพช้ันสูงของโรงเรียน ให้รับเทียบโอนไดต้ามหลักเกณฑ์ที่โรงเรยีนก าหนด และ
เป็นไปตามเง่ือนไขดังนี ้

1.1 เป็นรายวิชาหรือกลุม่วิชาที่มีจดุประสงค์และเนื้อหาใกลเ้คียงกัน
ไม่ต่ ากว่า ร้อยละ 60 และมีจ านวนหน่วยกิตไม่น้อยกว่าหน่วยกิตของรายวิชาที่ระบุ
ไว้ในหลักสตูรที่ใช้ระเบียบนี ้

1.2 รายวิชาที่มรีะดับผลการเรียน ตั้งแต ่2.0 ขึ้นไป 
1.3 รายวิชาที่ได้ระดับผลการเรยีน 1.0 ใหท้ าการประเมินใหม ่ถ้า

เห็นว่ามีผลตามเกณฑ์มาตรฐานแล้ว จึงรับโอนรายวิชานั้น 
2. โรงเรียนจะรับเทยีบโอนผลการเรียนรายวิชาจากหลักสูตรอื่นซึ่ง ก.พ. 

รับรองคุณวุฒิ ไม่ต่ ากว่าระดบัประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง หรือจากหลักสตูรอื่น
ใดท่ีมีรายวิชาลักษณะเดียวกันแตเ่รียกช่ือเป็นอย่างอ่ืนของหน่วยงานต่าง ๆ ใน
สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ หรือหน่วยงานของราชการได้ตามเง่ือนไข ดังต่อไปนี ้
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2.1 เป็นรายวิชาหรือกลุม่วิชาที่มีจดุประสงค์และเนื้อหาใกลเ้คียงกัน
ไม่ต่ ากว่า ร้อยละ 60 และมีจ านวนหน่วยกิตไม่น้อยกว่าหน่วยกิตของรายวิชาที่ระบุ
ไว้ในหลักสตูรที่ใช้ระเบียบนี ้

2.2 ไดร้ะดับผลการเรียนตั้งแต ่2.0 ขึ้นไป 
2.3 โรงเรียนอาจท าการประเมินใหม่แล้วจึงรับโอนรายวิชาน้ัน 
2.4 นิสิตต้องลงทะเบียนรายวิชาในโรงเรียนไม่น้อยกว่า 1 ภาคเรียน 

3. การบันทึกผลการเรยีนตามข้อ 1 และข้อ 2 ลงในระเบียนแสดงผลการ
เรียนให้ใช้รหสัวิชาและช่ือรายวิชาตามหลักสูตรประกาศนียบตัรวิชาชีพช้ันสูง พ.ศ. 
2555 โดยแสดงหมายเหตุว่าเป็นรายวิชาที่รับโอนมาจากหลักสูตรอืน่หรือจากการ
เทียบรายวิชา รหัสวิชาใด ยกเว้นมีข้อก าหนดเฉพาะในเรื่องนั้น ๆ 

4. นิสิตที่โรงเรียนให้พ้นสภาพนิสติตามข้อ 5 หรือข้อ 6 ตามระเบียบนี้
แล้วสอบเข้าเรียนใหม ่ให้รับเทียบโอนผลการเรียนเฉพาะรายวิชาที่ยงัปรากฏอยู่ใน
หลักสตูรนี ้และรายวิชาที่มีระดับผลการเรยีนตั้งแต ่2.0 ขึ้นไป 
 

หมวด 5 
หน้าท่ีของโรงเรียน 

 
1. โรงเรียนต้องจัดให้มีเอกสารการศึกษา ดังต่อไปนี ้

1.1 ระเบียนแสดงผลการเรียนประจ าตัวนิสติตามแบบท่ีก าหนดซึ่ง
ใช้ช่ือย่อว่า "รบ.1 ปวส." และต้องเก็บรักษาไวต้ลอดไป 

1.2 แบบรายงานผลการเรียนของผู้ที่ส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตร
ประกาศนียบตัรวิชาชีพช้ันสูง (รบ.2 ปวส.) และเก็บรักษาส าเนาไว้ท่ีโรงเรียน
ตลอดไป 

1.3 ประกาศนียบัตร ตามแบบท่ีโรงเรียนก าหนด 
1.4 สมดุประเมินผลรายวิชา และหลักฐานเกี่ยวกับการประเมินผล

การเรยีนในแบบอ่ืนนอกเหนือจาก รบ.1 ปวส. และ รบ.2 ปวส. สมุดบันทึกการ
ฝึกงาน หรือสมดุบันทึกการปฏิบัตงิานหรือสมดุรายงานของนิสติ 
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1.5 ใบรับรองสภาพการเป็นนิสิตและใบรับรองผลการเรียนตาม
แบบท่ีก าหนด 

2.. ให้โรงเรียนรายงานผลการเรียนของนิสิต ให้นิสิตและผูป้กครองทราบ
ทุกภาคเรียน 

3. ให้โรงเรียนออกใบรับรองผลการเรียน และประกาศนียบัตรแก่นิสติ
โดยปฏบิัติตามระเบียกระทรวงศึกษาธิการโดยอนุโลม 

4. ให้โรงเรียนเก็บรักษากระดาษค าตอบ และหลักฐานการประเมินผล
การเรยีนไว้เป็นเวลาไม่น้อยกว่าสองปีการศึกษา 

 
 
 

หมวด 6 
ใบรับรองผลการเรียน 

 
1. ให้ใช้ส าเนาระเบยีนแสดงผลการเรียน (รบ.1 ปวส.) เป็นเอกสาร

รับรองผลการเรียนแทนใบสุทธ ิและใบรับรองตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่า
ด้วยใบสุทธิและใบรับรองของโรงเรียน 

2.. การท าส าเนา รบ.1 ปวส. จะใช้วิธีถ่ายเอกสาร หรือเขียนข้ึนใหมก่็ได้
ให้หัวหน้างานทะเบียนหรือผู้ที่ได้รบัมอบหมายให้ท าการแทน ลงลายมือช่ือรับรอง
ส าเนาพร้อมทั้งวัน เดือน ปี ที่ออกส าเนาถ้าผู้อ านวยการไม่อาจลงลายมือช่ือใน
ต้นฉบับและส าเนาของ รบ.1 ปวส. ได ้ให้ผู้รักษาการในต าแหน่งผู้อ านวยการลง
ลายมือช่ือแทน 

3. ถ้านิสิตต้องการใบรับรองสภาพการเป็นนิสติหรือใบรับรองผลการ
เรียนจากโรงเรยีน โรงเรียนจะออกใบรับรองสภาพการเป็นนิสิตหรอืใบรับรองผล
การเรยีนหรือส าเนารบ.1 ปวส. ให้ก็ได ้ใบรับรองนี้มีอายุเพียง 60 วัน และให้
โรงเรียนก าหนดวันหมดอายไุว้ด้วยถ้านิสิตต้องการให้รับรองพื้นความรู้ระดับ
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มัธยมศึกษาตอนปลาย หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพ โรงเรียนจะถ่ายส าเนา ปพ. 1 
ป หรือ ปพ. 1 ปวช. และรับรองส าเนาให้ไปกไ็ด ้
 

หมวด 7 
การประเมินผลการเรียนรายวิชาปรับพ้ืนฐานวิชาชีพ 

 
1.การประเมินผลการเรียนรายวิชาปรับพื้นฐานวิชาชีพ ให้ปฏิบัติ

เช่นเดียวกับการประเมินผลการเรยีนรายวิชาตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ
ช้ันสูง โดยไม่ต้องน าระดับผลการเรียนท่ีไดม้าคิดค่าคะแนนเฉลี่ยสะสม เพื่อการ
ส าเรจ็การศึกษาตามหลักสตูร 

2. ให้โรงเรียนออกเอกสารรับรองผลการเรยีนโดยใช้วุฒิบัตรส าหรับผู้ผ่าน
การศึกษาและฝึกอบรมในรายวิชา หรือระเบยีนแสดงผลการเรียนตามหลักสูตร
ประกาศนียบตัรวิชาชีพช้ันสูง(รบ.1 ปวส.) และเก็บส าเนาไว ้เพื่อแสดงว่านิสิตมีพื้น
ความรู้ครบตามที่ก าหนดไว้ในหลกัสูตร 
 

แนวปฏิบัติในการส่งผลการสอบ (ส่งเกรด) 
ให้อาจารย์ผูส้อนส่งผลการสอบมายังส านักงานโรงเรียนสาธิตอาชีวศกึษา 

ภายหลังการสอบ หน่ึงสัปดาห์ เพือ่อนุมัติผลการสอบ และพร้อมส่ง
กระดาษค าตอบและข้อสอบได้ที่ส านักงานโรงเรียนสาธิตอาชีวศึกษา 

 
     

การคิดหน่วยกิต 
      1. รายวิชาทฤษฎีที่ใช้เวลาบรรยายหรืออภิปราย จ านวน 18 ช่ัวโมง เท่ากับ 1 
หน่วยกิต 
     2. รายวิชาปฏิบัติที่ใช้เวลาในการทดลองหรือฝึกปฏิบตัิในห้องปฏิบัติการ 
จ านวน 36 ช่ัวโมง เท่ากับ 1 หน่วยกิต 
     3. รายวิชาปฏิบัติที่ใช้เวลาในการฝึกปฏิบัติในโรงฝึกงานหรือภาคสนาม จ านวน 
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54 ช่ัวโมง เท่ากับ 1 หน่วยกิต 
    4. การฝึกงาน/ฝึกอาชีพในสถานประกอบการหรือวิทยาการ จ านวน 54 ช่ัวโมง 
เท่ากับ 1 หน่วยกิต  
     ดังนั้นในแต่ละสาขาวิชามีการฝึกงานในสถานประกอบการ เท่ากับ  216 
ช่ัวโมง จะฝึกมากกว่านีไ้ด้แต่ต้องฝกึไม่น้อยกว่า 216 ช่ัวโมง จะฝึกมากกว่านี้ได้แต่
ต้องฝึกไม่น้อยกว่า 216 ช่ัวโมง  
    5. การท าโครงการตามทีไ่ดร้ับมอบหมาย จ านวน 54 ช่ัวโมง เท่ากับ 1 หน่วย
กิต 

 
           การจัดท าโครงการ (Project) 

ในหลักสูตรแต่ละสาขาวิชาจะมีการท าโครงการในหลักสูตร 4  หน่วยกิต 
4(0-8-4) 
          การท าโครงการตามทีไ่ดร้บัมอบหมายตามสาขาวิชา   จ านวน 54 ช่ัวโมง 
เท่ากับ 1 หน่วยกิต  ดังนั้นในแต่ละสาขาวิชาจะมีการท าโครงการ (Project) ซึ่ง
เท่ากับ  216 ช่ัวโมง เช่นเดียวกับการฝึกงานในสถานประกอบการ ทั้งนี้การท า
โครงการจะมีอาจารย์เป็นที่ปรึกษาโครงการ  เป็นโครงการวิชาชีพเพื่อฝึกให้นิสิตมี
ประสบการณ์ด้านวิชาชีพตามสาขาวิชา  มีทักษะในการคิดวางแผน มีทักษะในการ
ท างาน มีการคิดวิเคราะห์ คดิแก้ปญัหา เมื่อพบปัญหา มีความคิดรเิริม่สร้างสรรค์  
ลงมือปฏิบัตจิริง นอกจากนั้นนิสิตยังได้รู้จักการเขียนรายงานโครงการเมื่อเสร็จสิ้น
โครงการ  มีการน าเสนอโครงการโดยนิสติได้แลกเปลี่ยนเรียนซึ่งกันและกัน  การ
ท าโครงการของนิสิตระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง (ปวส.) นั้น อาจารย์ที่
ปรึกษาจะคอยให้ค าแนะน า กระตุน้ให้ก าลังใจ ซึ่งจะท าให้เห็นกระบวนการท างาน
ที่เป็นระบบของนิสิตมากขึ้น ทั้งนี้เพื่อพัฒนาการจัดการเรียนการสอนโครงการ การ
จัดท ารูปแบบจะมลีักษณะเป็น 5 บท(เชิงวิจัย) อาจารย์ผู้สอนก าหนดหัวข้อให้นิสิต
ไปศึกษาหรือหัวข้อที่นิสติสนใจ ท่ีเป็นปัญหาหรือข้อสงสัยนสิิตก าหนดปัญหาแล้ว
ไปศึกษา เนื่องจากทางส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ต้องการพัฒนา
ผู้เรยีนอาชีวศึกษาให้มีทักษะวิจัย โดยบูรณาการความรู้ในสาขาวิชาชีพโดยให้
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ผู้เรยีนสามารถสร้างช้ินงาน/โครงการและสิ่งประดิษฐ์ต่างๆโดยมีกระบวนการวิจัย
เป็นส่วนหน่ึงของการเรยีนรู้เพื่อพสิูจน์ประสิทธิภาพและประสิทธิผลการสร้าง
ช้ินงาน/โครงการและสิ่งประดิษฐ์ผ่านการการเรยีนวิชาโครงการหรอืวิชาชีพหลัง 
ในขั้นตอนสุดท้ายของการศึกษาวิชาโครงการก าหนดให้ผู้เรียนจะตอ้งมีการจัดท า
รายงานโครงการเพื่อเผยแพรผ่ลงาน ซึ่งจะเป็นการสะท้อนผลการศกึษาและการ
ปฏิบัติงานให้เกิดความเข้าใจในผลงานท้ังแกผู่้เรียน ผูส้นใจและผู้ที่เกีย่วข้อง  
ส่วนประกอบของโครงการ 
1.ปก ท าด้วยกระดาษแข็ง และชือ่หัวข้อโครงการ ชื่อโครงการ ชื่อผู้จัดท า
โครงการวิชาและปีการศึกษาท่ีจบ สันข้างพิมพ์ชื่อโครงการและปกีารศึกษาท่ีจบ 
          1.1 ใบรองปก ใช้กระดาษปล่อยเป็นแผ่น มีไว้เพ่ือยึดติดกับเล่มหนังสือ 
และช่วยป้องกนัเนื้อหนังสือเมื่อปกหลุด 
          1.2 ปกใน ข้อความในปกจะเหมือนกับปกแข็งด้านนอกทกุอย่างเป็นภา
ไทย พิมพ์ไม่ใช่ตัวหนา 
           1.3 ใบรองปกหลัง อยู่ก่อนปกหลังเป็นกระดาษเปล่าสขีาว 
2. ใบรับรองโครงการ ใบรับรองโครงการ อนุมัติให้นับโครงการ ระดับ
ประกาศนียบัตร................ สาขา.......... น้ีเป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสตูร
ประกาศนียบตัร.........ต้องมีการอนุมัติผลจากกรรมการผูส้อบ จึงจะสมบูรณ์ 
3. บทคัดย่อ ให้เขียนบทคัดย่อ เป็นการสรุปย่อความ หลักการและเหตุการณ์และ
เหตุผล ความส าคญัของเนื้อหาท่ีจัดท า 
4. กิตติกรรมประกาศ เป็นเขียนแสดงค าอุทิศความดีของหนังสือให้แก่ผู้มีพระคุณ 
ซึ่งได้ให้ความช่วยเหลือสนับสนุนจนโครงการส าเร็จด้วยดี 
5.สารบัญ เป็นหน้าบอกรายการและต าแหน่งของเนื้อหาสาระในเลม่ เช่น บอกบท
อยู่หน้าท่ีเท่าใด อาจเพิ่มหน้าสารบัญตาราง และสารบญัภาพประกอบเพิ่มเติม 
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6. เนื้อเร่ือง    
           บทที่ 1 บทน า 
           บทที่ 2 เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
           บทที่ 3 วิธีด าเนินโครงการ/วิธีด าเนินการวิจยั 
           บทที่ 4 ผลการทดลอง/วจิัย และการวิเคราะห์ข้อมลู 
           บทที่ 5 สรุป อภิปรายและข้อเสนอแนะ  
7. บรรณานุกรม   เอกสารอ้างอิง เป็นรายการแสดงรายชื่อหนังสือที่ใช้ค้นคว้า
หรืออ้างอิงต้องพิมพ์ให้ถูกต้องตามหลักการเขียนบรรณานุกรม 
8. ภาคผนวก  เป็นส่วนข้อมูลอื่นๆที่ต้องการน าเสนอเพิ่มเติมและมคีวามส าคญัใน
การค้นคว้าและใช้เป็นอ้างอิงได้ เช่นรายการอุปกรณ์ ภาพถ่ายช้ินงาน  Data 
sheet  ข้อมูลอื่นๆ อาจจะจัดหมวดหมู่เป็นภาคผนวก ก    ภาคผนวก ข  ตาม
ความเหมาะสม 
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ภาพผนวก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

55 

เคร่ืองแบบนิสิต 
 
ชุดพิธีการ 

 
ชุดนิสิต 
-ใช้เรียนในวันปกติ 

 
ชุดพละ 
-ใช้เรียนในวิชาพละ 

 
 


