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ชื่อโรงเรียน ภาษาไทย : โรงเรียนสาธิตอาชีวศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา
ภาษาอังกฤษ : The Vocational Education Demonstration School
Burapha University
พันธกิจของโรงเรียน
1. ศึกษาค้นคว้าวิจัยเพื่อพัฒนาการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา
2. สร้างและพัฒนาครูอาชีวศึกษา
3. พัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา
4. ให้บริการวิชาการด้านอาชีวศึกษาโดยความร่วมมือกับภาครัฐและเอกชน
5. จัดการศึกษาสายอาชีวศึกษาเพือ่ สู่ความเป็นสากล
ความเป็นมาของโรงเรียนสาธิตอาชีวศึกษา
โรงเรียนสาธิตอาชีวศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา ได้รับแนวความคิดที่จะ
ก่ อ ตั้ ง โรงเรี ย นสาธิ ต อาชี ว ศึ ก ษานั้ น เกิ ด ขึ้ น จากแนวนโยบายของอธิ ก ารบดี
มหาวิทยาลัยบูรพา คือศาสตราจารย์นายแพทย์สมพล พงษ์ไทย เมื่อปีงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๕๔ โดยได้รับความร่วมมือทางวิชาการและหน่วยงานที่รับผิดชอบร่วมกัน
คือ วิทยาลัยพาณิชยศาสตร์ โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.บรรพต วิรุณราช คณบดี
วิทยาลัยพาณิชยศาสตร์ รับผิดชอบหลักสูตธุรกิจการค้าระหว่างประเทศ คณะการ
จัดการและการท่องเที่ยว โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์พัชนี นนทศักดิ์ คณบดีคณะการ
จัดการและการท่ องเที่ย ว รั บผิ ดชอบสาขาการจั ดการธุ รกิ จ โรงแรม สาขาการ
จัดการธุรกิจท่องเที่ยว และสาขาบัญชี คณะศึกษาศาสตร์โดยมีรองศาสตราจารย์
ดร.มนตรี แย้มกสิกร คณบดีคณะศึกษาศาสตร์รับผิดชอบหลักสูตรคอมพิวเตอร์
ธุรกิจ นอกจากนั้นยังมี ผู้ ช่วยศาสตราจารย์ดร.วิ โรจน์ เรืองประเทืองสุ ข รอง
อธิการบดีมหาวิทยาลัยบูรพา ดร.อาณัติ ดีพัฒนา คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์
ดร.ผลาดร สุวรรณโพธิ์ ผู้อานวยการโรงเรียนสาธิต “พิบูลบาเพ็ญ” ดร.เกรียง
ศักดิ์ บุญญา เป็นผู้รักษาการผู้อานวยการโรงเรียนสาธิตอาชีวศึกษา ดร.ศศินันท์
ศิริธาดากุลพัฒน์ เป็นผู้ช่วยผู้รักษาการผู้อานวยการโรงเรียนสาธิตอาชีวศึกษา
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ลัก ษณะเด่ น ของโรงเรี ย นสาธิ ต อาชี ว ศึ ก ษา มหาวิ ทยาลั ย บู รพา คื อ
ผู้เรียนมีทักษะ ICT มีสมรรถนะสากล เพื่อพัฒนาทักษะชีวิต เปิดสาขาที่ชัดเจน
และเป็ น สาขาที่ ต ลาดต้ อ งการ มี เ ครื อ ข่ า ยให้ ฝึ ก งาน สามารถบู ร ณาการสิ่ ง ที่
ประเทศไทยมีอยู่มาใช้ประโยชน์ได้ การพัฒนาเป็นโรงเรียนสาธิตอาชีวศึกษา ถือ
เป็นหลักในการพัฒนาการศึกษา เพื่อรองรับการเปิดตัวของ AFTA เพราะแค่
การศึกษาระดับอุดมศึกษาไม่เพียงพอต่อการเป็นทวิภาคี เนื่องจากปัจจุบันสิ่งที่ขาด
แคลนมากคื อ ผู้ จ บการศึ ก ษาในระดั บ ปวช.และปวส มหาวิ ท ยาลั ย บู ร พาจึ ง
พิจารณาการตั้งโรงเรียนสาธิตอาชีวศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา โดยความร่วมมือ
กั บ ส่ ว นงานที่ มี ศั ก ยภาพในการพั ฒ นาด้ า นอาชี ว ศึ ก ษา โดยอยู่ ภ ายใต้ ค ณะ
ศึกษาศาสตร์และร่วมมือกับส่วนงานภายในมหาวิทยาลัย ได้แก่ คณะการจัดการ
และการท่องเที่ยว วิทยาลัยพาณิชยศาสตร์ คณะวิวกรรมศาสตร์ เพื่อเป็นแหล่ง
ทดลองวิจัย ทั้งนี้เพื่อให้สอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาประเทศในช่วงแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และต่อเนื่องจนถึงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ ฉบับที่ ๑๑ ที่ได้กาหนดขึ้นบนพื้นฐานการเสริมสร้างทุนของประเทศ 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
โดยเฉพาะคนที่ มี คุ ณ ภาพรองรั บ กั บ สภาพเศรษฐกิ จ และสั ง คมที่ ก าลั ง จะ
เปลี่ยนแปลงไปของอาเซียน ในปัจจุบันอาชีวศึกษามีความสาคัญต่อสังคมโลกอย่าง
มากเพราะการอาชีวศึกษามีอัตลักษณ์ที่โดดเด่น คือ เป็นกระบวนการจัดการศึกษา
และการฝึกอบรมวิชาชีพเพื่อผลิตและพัฒนากาลังคน ระดับฝีมือ ระดับเทคนิค
และระดับเทคโนโลยี ที่มีคุณภาพตามความต้องการของตลาดแรงงานและการ
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ประกอบอาชีพอิสระ สอดคล้องกับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศและ
ของโลก แต่ในปัจจุบันประเทศไทยกลับประสบปัญหาการขาดแคลนบุคลากร
สาขาอาชีวศึกษาอย่างมาก
เพื่ อ ใช้ ใ นการก าหนดกรอบแนวทางการผลิ ต และพั ฒ นาก าลั งคนที่ มี
คุณภาพ มีสมรรถนะ และความรู้ความสามารถให้สามารถแข่งขันได้กับประเทศ
ต่างๆ ท่ามกลางการเปลี่ยนแปลงตามกระแสโลกาภิวัตน์ ภาวะเศรษฐกิจ และการ
รวมกลุ่ ม เขตเสรี ท างการค้ า อาชี ว ศึ ก ษาคื อ เครื่ อ งมื อ ในการผลิ ต และพั ฒ นา
กาลังคนของประเทศให้มีความสอดคล้องกับความต้องการและมีประสิทธิภาพใน
การเสริมสร้างการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืนสามารถแข่งขันได้กับนานาประเทศได้
ดังนั้นมหาวิทยาลัยบูรพาจัดตั้งโรงเรียนสาธิตอาชีวศึกษา เป็นสถาบันศึกษาวิจัย
เพื่อพัฒนาบุคลากรครูอาชีวศึก ษา เน้นการวิจัย มีกระบวนการจัดการเรียนรู้
เพื่อพัฒนาผู้เรียนอาชีวศึกษา โดยการสร้างคุณภาพ โอกาส และความร่วมมือ จะ
ส่งผลให้เกิด ผลผลิต (Output) ได้แก่ผู้สาเร็จการศึกษาอาชีวศึกษา ระดับฝีมือ
ระดับเทคนิค ระดับเทคโนโลยี มีคุณภาพและสมรรถนะเป็นที่พึงพอใจของสถาน
ประกอบการ และมีปริมาณเพียงพอต่อความต้องการกาลังคนเพื่อขับเคลื่อนให้เกิด
สังคมแห่งปัญญา (Wisdom Society) สร้างความมั่นคงมั่งคั่งในสังคมอุดมปัญญา
สนับสนุนสถานศึกษาให้ผลิตกาลังคน ที่เพียงพอเพื่อเพิ่มความเข้มแข็งของชุมชน
จากการพัฒนาอาชีพตามภูมิสังคมอาชีพ เพิ่มขีดความสามารถ ในการแข่งขัน ของ
ประเทศ
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วัตถุประสงค์ของโรงเรียน
1. เพื่อเป็นแหล่งศึกษาค้นคว้า วิจัยเพื่อพัฒนาการจัดการเรียนการ
สอนอาชีวศึกษา เพื่อสร้างและพัฒนาครูอาชีวศึกษา
2. เพื่อพัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน ศักยภาพการ
เรียนรู้และพัฒนาทักษะการสอนระดับอาชีวศึกษาของนิสิต
คณะศึกษาศาสตร์
3. เพื่อให้บริการวิชาการด้านอาชีวศึกษาโดยความร่วมมือกับภาครัฐ
และเอกชน การสนับสนุนและส่งเสริมการฝึกประสบการณ์
วิชาชีพ ด้านอาชีวศึกษา
4. เพื่อพัฒนาการจัดการศึกษาสายอาชีวศึกษาเพื่อความเป็นสากล
หลักสูตร
โรงเรียนสาธิตอาชีวศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพาได้พัฒนาหลักสูตรระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ตามกรอบมาตรฐานของกระทรวงศึกษาธิการ
โดยในปีการศึกษา 2557 เปิดสอน 5 สาขาวิชา ดังนี้
1. สาขาวิชาธุรกิจการค้าระหว่างประเทศ
2. สาขาวิชาการบัญชี
3. สาขาวิชาการจัดการธุรกิจโรงแรม
4. สาขาวิชาการจัดการธุรกิจท่องเที่ยว
5. สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
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โครงสร้างหลักสูตร
1.1 หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชัน้ สูง ตามกรอบมาตรฐาน
อาชีวศึกษา 2555 มีรายละเอียดดังนี้
1.1.1 จานวนหน่วยกิต รวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า8หน่วยกิต
1.1.2 โครงสร้างหลักสูตร
1) หมวดวิชาพื้นฐานประยุกต์ 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) กิจกรรมเสริมหลักสูตร ไม่น้อยกว่าสัปดาห์ละ 2
ชั่วโมง
ยกเว้นภาคเรียนที่มีการฝึกงาน
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1.หลักสูตรสาขาวิชาธุรกิจการค้าระหว่างประเทศ
ปรัชญา ความสาคัญ และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร
ปรัชญาของหลักสูตร
มุ่งหวังเพื่อสร้างบุคลากรที่มีความชานาญ และจริยธรรมวิชาชีพด้าน
ธุรกิจการค้าระหว่างประเทศ เพื่อตอบสนองต่อความต้องการของสถาน
ประกอบการ และการเป็นเขตการค้าเสรีของประชาคมอาเซียน
ความสาคัญ
การพัฒนาประเทศในช่วงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่
11 ปี 2555 - 2559 ได้
กาหนดพื้นฐานการสร้างทุนของประเทศทุกด้าน เช่นทุนทางสังคม ทุน
เศรษฐกิจ ทุนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้เข้มแข็งอย่างยั่งยืน โดยยึดคน
เป็นศูนย์กลางของการพัฒนา และให้นาปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้เป็น
แนวทางปฏิบัติเพื่อมุ่งสูส่ ังคมอยู่เย็นเป็นสุขร่วมกัน อีกทั้งแนวปฏิบัตริ ะหว่าง
ประเทศ ในเรื่องของเขตการค้าเสรีจะต้องอาศัยคนทีม่ ีความรู้ความสามารถ
ทางด้านการบริหารจัดการ ของหน่วยงาน ขององค์กร ของประเทศ ในการนาและ
สร้างความเข้าใจให้รู้เท่าทันกับสถานการณ์ และเทียบเคียงกับผู้อื่น และสามารถ
ประกอบธุรกิจร่วมกันได้กับประชาคมโลก
วัตถุประสงค์ของหลักสูตร
เพื่อสร้างบุคลากรให้มคี วามรู้ความสามารถและจริยธรรมในวิชาชีพ
ด้านธุรกิจการค้าระหว่างประเทศ ดังต่อไปนี้
1. มีวินัย มีความรับผิดชอบ มีจริยธรรมในวิชาชีพ และปฏิบัติ
ตามจรรยาบรรณวิชาชีพ
2. สามารถคิดวิเคราะห์ แก้ปญั หา วางแผน จัดการ ตรวจสอบ
ให้คาแนะนา สอนงาน และบูรณาการความรูเ้ กี่ยวกับธุรกิจการค้าระหว่างประเทศ
ในระดับผู้ควบคุมงาน
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3. มีทักษะในด้านธุรกิจการค้าระหว่างประเทศ ที่สอดคล้องกับความ
ต้องการของสังคม ชุมชน สถานประกอบการ และประชาคมอาเซียน โดยประยุกต์
ความรู้เกี่ยวกับธุรกิจการค้าระหว่างประเทศ เพื่อ การวางแผน การจัดการ
ทรัพยากร และการประเมินผล อย่างเหมาะสม ในระดับผู้ควบคุมงาน
4. ใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสารทางด้านธุรกิจการค้าระหว่าประเทศ
อย่างดี
5. มีมนุษยสัมพันธ์ ทักษะในการสือ่ สาร และการประสานงาน ที่ดี
รายละเอียดแต่ละหลักสูตร
แผนการศึกษาหลักสูตรการค้าระหว่างประเทศ
ปีที่ 1 ภาคการศึกษาต้น (สิงหาคม – ธันวาคม)
1010201
ภาษาอังกฤษ 1
English 1
1010601
คณิตศาสตร์ 1
Mathematics 1
1010501
วิทยาศาสตร์ 1
Science 1
1010401
พลศึกษา สุขภาพและนันทนาการ
Physical Education, Hygiene
Education and
Recreation for Health and Social
1010301
สถานการณ์โลกปัจจุบัน
Contemporary World Affairs
1521001
องค์การและการจัดการ
Organization and Management

3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
2(2-0-4)

3(3-0-6)
3(3-0-6)
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1521002

หลักการตลาด
Principles of Marketing
จานวนหน่วยกิตรวม

ปีที่ 1 ภาคการศึกษาปลาย (มกราคม – พฤษภาคม)
1010202
ภาษาอังกฤษ 2
English 2
1010602
สถิติธุรกิจ
Business Statistics
1521003
การบัญชีการเงิน
Financial Accounting
1521004
การจัดการเชิงกลยุทธ์
Strategic Management

3(3-0-6)
20 หน่วยกิต

3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)

1010603

เทคโนโลยีสารสนเทศในชีวิตประจาวัน
Information Technology in Daily Life

3(3-0-6)

1522017

พฤติกรรมองค์การระหว่างประเทศ
International Organizational Behavior

3(3-0-6)

จานวนหน่วยกิตรวม

18 หน่วยกิต
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ปีที่ 1 ภาคการศึกษาฤดูร้อน (มิถุนายน – กรกฎาคม)
1010101
ทักษะการใช้ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
Thai Language Skills for Communication
1522006
การจัดการการนาเข้าและส่งออก
Import and Export Management
1530003
การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ
International Business Management
1521005
การเงินระหว่างประเทศ
International Finance
จานวนหน่วยกิตรวม
ปีที่ 2 ภาคการศึกษาต้น (สิงหาคม – ธันวาคม)
1521006 เศรษฐศาสตร์สาหรับธุรกิจ
Economics for Business
1522005 การรวมกลุ่มเศรษฐกิจและองค์กรระหว่าง
ประเทศ
Economics Cooperation and International
Business Communication
1522013 การค้าในระบบสารสนเทศ
E-commerce In International Business
1522004 กฎหมายธุรกิจระหว่างประเทศและภาษีศุลกากร
International Business Law and Tax
Customs
1522021 การค้าและการลงทุนระหว่างประเทศ
International Trade and Investment

3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
12 หน่วยกิต

3(3-0-6)
3(3-0-6)

3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
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1522015

การเจรจาต่อรองธุรกิจ
Business Negotiation
1530004 วัฒนธรรม จริยธรรมและพฤติกรรมทางธุรกิจ
Culture, Ethics & Business Behavior
จานวนหน่วยกิตรวม

ปีที่ 2 ภาคการศึกษาปลาย (มกราคม – พฤษภาคม)
1522016
การจัดการธุรกิจโลจิสติกส์
Business Logistics Management
สัมมนาการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ
1522020
1530002

15434001

Seminar in International Business
Management
สภาวะแวดล้อมทางเศรษฐกิจของธุรกิจระหว่าง
ประเทศ
Economics Environment of International
Business

แผนธุรกิจ
Business Plan
จานวนหน่วยกิตรวม

3(3-0-6)
3(3-0-6)
21 หน่วยกิต

3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)

4(4-0-8)
13 หน่วยกิต

ปีที่ 2 ภาคการศึกษาภาคฤดูร้อน (มิถุนายน – กรกฎาคม)
1543001
ประสบการณ์วิชาชีพ
4(0-8-4)
Professional Concentration
Internship
จานวนหน่วยกิตรวม
4 หน่วยกิต
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2.หลักสูตรสาขาวิชาการบัญชี
ปรัชญา ความสาคัญ และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร
ปรัชญาของหลักสูตร
มุ่งหวังเพื่อสร้างผู้ช่วยนักบัญชีระดับปฏิบัติการที่มคี วามชานาญใน
วิชาชีพใน
การเป็นผูค้ วบคุมที่สามารถปฏิบัตงิ านได้จริง และมีจริยธรรม เพื่อสามารถ
ตอบสนองต่อความต้องการของสถานประกอบการและการเปิดการค้าเสรีของ
ประชาคมอาเซียน
ความสาคัญ
ผลจากการพัฒนาด้านเศรษฐกิจ สังคม และเทคโนโลยีสารสนเทศ
ตลอดจน
การเปิดเสรีทางการค้าในภูมิภาคอาเซียนส่งผลกระทบอย่างมากต่อวิชาชีพบัญชี
ปัจจัยเหล่านี้ทาให้ผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีต้องมีการปรับตัวให้เข้ากับการ
เปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น ภาคการศึกษาในฐานะผู้ผลิตจึงมีความจาเป็นที่จะต้องสร้าง
หลักสูตรการเรียนการสอนเพื่อที่จะสามารถผลิตผู้ช่วยนักบัญชีให้มีศกั ยภาพทาง
วิชาชีพที่สามารถตอบสนองต่อการเปลีย่ นแปลงดังกล่าว และมีความสามารถใน
การแข่งขันในระดับอาเซียน
วัตถุประสงค์
เพื่อสร้างผู้ช่วยนักบัญชีให้มีความรู้ความสามารถและจริยธรรมในวิชาชีพ
บัญชี ดังต่อไปนี้
1. มีวินัย มีความรับผิดชอบ มีจริยธรรมในวิชาชีพ และปฏิบัตติ าม
จรรยาบรรณวิชาชีพ
2. สามารถคิดวิเคราะห์ แก้ปญ
ั หา วางแผน จัดการ ตรวจสอบ ให้
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คาแนะนา และบูรณาการความรูเ้ กี่ยวกับการบัญชีในระดับผูค้ วบคุมงาน
3. มีทักษะในการทาบัญชีตามมาตรฐานการบัญชีของประเทศไทยและ
มาตรฐานการบัญชีระหว่างประเทศ สอดคล้องกับความต้องการของสังคม ชุมชน
สถานประกอบการ และประชาคมอาเซียน โดยประยุกต์ความรู้เกี่ยวกับการบัญชี
เพื่อการวางแผน การจัดการทรัพยากร และการประเมินผลอย่างเหมาะสมใน
ระดับผู้ควบคุมงาน
4. สามารถใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสารทางวิชาชีพบัญชีได้เป็นอย่างดี
5. มีมนุษยสัมพันธ์ ทักษะในการสื่อสาร และการประสานงานที่ดี
แผนการศึกษาหลักสูตรสาขาวิชาการบัญชี
ปีที่ 1

ภาคการศึกษาต้น (สิงหาคม – ธันวาคม)

หน่วยกิต

1010201 ภาษาอังกฤษ 1
English I
1010601 คณิตศาสตร์ 1
Mathematics 1
1010501 วิทยาศาสตร์ 1
Science 1
1721002 การจัดการและองค์การ
Management and Organization
1321001 หลักการบัญชี
Principles of Accounting
วิชากลุ่มมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3
รวม

18
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ปีที่ 1

ภาคการศึกษาปลาย (มกราคม – พฤษภาคม)
วิชากลุ่มมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

2

1010202 ภาษาอังกฤษ 2
English 2
1010602 สถิติธุรกิจ
Business Statistics
1721005 หลักเศรษฐศาสตร์
Principles of Economics
1322001 การบัญชีขั้นกลาง 1
Intermediate Accounting I
1721006 การเงินธุรกิจ
Business Finance
1621001 หลักการตลาด
Principles of Marketing

3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
รวม

ปีที่ 1

หน่วยกิต

ภาคการศึกษา ฤดูร้อน(มิถุนายน – กรกฎาคม)

1010603 เทคโนโลยีสารสนเทศในชีวิตประจาวัน
Information Technology in Daily Life
1322002 การบัญชีขั้นกลาง 2
Intermediate Accounting II
เลือกเสรี

20
หน่วยกิต
3(2-2-5)
3(3-0-6)
3

รวม
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14
ปีที่ 2

ภาคการศึกษาต้น(สิงหาคม – ธันวาคม)

หน่วยกิต

1010101 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
Thai Language Skills for Communication
1322003 การบัญชีต้นทุน
Cost Accounting
1322005 ระบบบัญชี
Accounting systems design
1721003 กฎหมายธุรกิจ
Business Law

3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)

วิชาชีพสาขางานเลือก

3

เลือกเสรี

3
รวม

ปีที่ 2

3(3-0-6)

ภาคการศึกษาปลาย (มกราคม – พฤษภาคม)

1322007 การภาษีอากร
Taxation
1322004 โปรแกรมสาเร็จรูปทางการบัญชี
Software Packages for Accounting
1322006 การบัญชีขั้นสูง 1
Advanced Accounting I
1324001 โครงการ

18

หน่วยกิต
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
4(4-0-8)

15
Project
วิชาชีพสาขางานเลือก

6
รวม

ปีที่ 2

ภาคการศึกษาฤดูร้อน (มิถุนายน – กรกฎาคม)

1323001 ฝึกงานการบัญชี
Practicum in Accounting
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หน่วยกิต
4(0-0-30)

รวม

4

3. หลักสูตรสาขาวิชาธุรกิจการโรงแรม
ปรัชญา ความสาคัญ และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร
ปรัชญาของหลักสูตร
มุ่งพัฒนาบุคคลให้มีความรู้ และมีความสามารถประยุกต์ความรู้สู่
การปฏิบัตจิ ริง นาไปสู่การพัฒนาเศรษฐกิจที่ยั่งยืนของประเทศ รวมทั้งมีคุณธรรม
และจริยธรรมต่อวิชาชีพและสังคม เพื่อสามารถตอบสนองต่อความต้องการของ
สถานประกอบการ และการเปิดการค้าเสรีของประชาคมอาเซียน
ความสาคัญ
อุตสาหกรรม การท่องเที่ยว มีส่วนสาคัญต่อการพัฒนาระบบ
เศรษฐกิจของโลก และของประเทศไทย โดยมีองค์ประกอบสนับสนุนที่สาคัญ เช่น
การคมนาคมขนส่ง แหล่งท่องเที่ยวร้านอาหาร ร้านขายของที่ระลึก ธุรกิจนาเที่ยว
และธุรกิจที่พัก หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขาวิชาการจัดการธุรกิจ
โรงแรม มีการปรับปรุงและพัฒนาขึ้น เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงและการเติบโต
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ของอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว และโรงแรม สาระของหลักสูตรครอบคลุมการ
วางแผนและการพัฒนาธุรกิจ การบริหาร การพัฒนาและฝึกอบรมบุคลากร
การจัดการอาหารเครื่องดื่มและห้องพัก การบริการ การตลาด การวิจัย
กฎหมาย ตลอดจนเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยมีกระบวนการเรียนการสอนที่มุ่งเน้น
ทฤษฎี ควบคู่กับการฝึกฝนการทางานในอาคารปฏิบัติการโรงแรมเทา-ทอง และ
การปฏิบัติงานจริงในโรงแรมที่พักประเภทต่างๆ เมื่อจบการศึกษาผูส้ าเร็จ
การศึกษาในสาขาวิชานี้ สามารถศึกษาต่อในระดับทีส่ ูงขึ้นไป หรือประกอบอาชีพ
เกี่ยวกับการธุรกิจการท่องเที่ยว การโรงแรม ภัตตาคาร ร้านอาหาร การจัดเลี้ยง
การจัดงานประชุม และนิทรรศการ กิจกรรม ในระดับผู้ให้บริการ และผูป้ ฏิบัติงาน
วัตถุประสงค์ของหลักสูตร
1. มีวินัย มีความรับผิดชอบ มีจริยธรรมในวิชาชีพ และปฏิบตั ิตาม
จรรยาบรรณวิชาชีพ
2. สามารถคิดวิเคราะห์ แก้ปัญหา วางแผน จัดการ ตรวจสอบ ให้
คาแนะนา และบูรณาการความรูเ้ กี่ยวกับการโรงแรมที่เป็นมาตรฐานในระดับผู้
ควบคุมงาน
3. มีทักษะในการปฏิบัติงานตามมาตรฐานการบริการการบริการที่เป็น
มาตรฐานของประเทศไทยและสากล สอดคล้องกับความต้องการของสังคม ชุมชน
สถานประกอบการ และประชาคมอาเซียน โดยประยุกต์ความรู้เกี่ยวกับการ
โรงแรมเพื่อการวางแผน การจัดการทรัพยากร และการประเมินผลอย่าง
เหมาะสมในระดับผู้ควบคุมงาน
4. สามารถใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสารทางด้านการโรงแรมได้เป็นอย่าง
ดี
5. มีมนุษยสัมพันธ์ ทักษะในการสื่อสาร และการประสานงานที่ดี
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แผนการศึกษาหลักสูตรสาขาธุรกิจการโรงแรม
ปีที่ 1 ภาคการศึกษาต้น (สิงหาคม – ธันวาคม)
1010201

ภาษาอังกฤษ 1
3(3-0-6)
English 1
1010601
คณิตศาสตร์ 1
3(3-0-6)
Mathematics 1
1010501
วิทยาศาสตร์ 1
3(3-0-6)
Science 1
1321001
หลักการบัญชี
3(3-0-6)
Principles of Accounting
1721002
การจัดการและองค์การ
3(3-0-6)
Management and Organization
วิชากลุ่มสังคมศาสตร์
3
1010301 สถานการณ์โลกปัจจุบัน
Contemporary World Affairs
จานวนหน่วยกิตรวม
18 หน่วยกิต
ปีที่ 1 ภาคการศึกษาปลาย (มกราคม – พฤษภาคม)
1222001
1721005
1010202
1010602

ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว
Introduction to Tourism Industry
หลักเศรษฐศาสตร์
Principles of Economics
ภาษาอังกฤษ 2
English 2
สถิติธุรกิจ
Business Statistics

3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
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วิชากลุ่มมนุษยศาสตร์
วิชาเลือกเสรี
วิชาชีพสาขางานเลือก
จานวนหน่วยกิตรวม

2
3
3
20 หน่วยกิต

ปีที่ 1 ภาคการศึกษาฤดูร้อน (มิถุนายน – กรกฎาคม)
1122002

1010603

จรรยาบรรณวิชาชีพและกฎหมายสาหรับการ
ท่องเที่ยวและการโรงแรม
Professional Ethics and Laws for Tourism
and Hotel
เทคโนโลยีสารสนเทศในชีวิตประจาวัน
Information Technology in Daily Life
วิชาชีพสาขางานเลือก
จานวนหน่วยกิตรวม

3(3-0-6)

3(2-2-5)
3
9 หน่วยกิต

ปีที่ 2 ภาคการศึกษาต้น (สิงหาคม – ธันวาคม)
1010101
1122001
1721006

ทักษะภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
Thai Language Skills for Communication
การจัดการโรงแรม
Hotel Management
การเงินธุรกิจ
Business Finance

3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
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1721003
1222003

กฎหมายธุรกิจ
Business Law
ลักษณะและพฤติกรรมนักท่องเที่ยว
Tourist Characteristics and Behaviors
วิชาชีพสาขางานเลือก
จานวนหน่วยกิตรวม

3(3-0-6)
3(3-0-6)
3
18 หน่วยกิต

ปีที่ 2 ภาคการศึกษาปลาย (มกราคม – พฤษภาคม)
1122003
1621001
1222002

การใช้เทคโนโลยีในธุรกิจโรงแรม
Technology for Hotel Management
หลักการตลาด
Principles of Marketing
ศิลปะการต้อนรับและการบริการ

3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)

Hospitality Arts and Service Psychology
1124001

โครงการ
4
Project
วิชาชีพสาขางานเลือก
3
วิชาเลือกเสรี
3
จานวนหน่วยกิตรวม
19 หน่วยกิต
ปีที่ 2 ภาคการศึกษาฤดูร้อน (มิถุนายน – กรกฎาคม)

1123001 ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
Professional Concentration Internship
จานวนหน่วยกิตรวม

4
4 หน่วยกิต
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4.หลักสูตรสาขาวิชาธุรกิจการท่องเที่ยว
ปรัชญา ความสาคัญ และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร
ปรัชญาของหลักสูตร
มุ่งหวังเพื่อสร้างบุคคลให้มีความรูค้ วามเชี่ยวชาญในศาสตร์การจัดการ
การท่องเที่ยว มีความรับผิดชอบ และจริยธรรมในการนาความรูไ้ ปใช้ให้เป็น
ประโยชน์ต่ออุตสาหกรรมการบริการ เพื่อสามารถตอบสนองต่อความต้องการของ
สถานประกอบการและการเปิดการค้าเสรีของประชาคมอาเซียน
ความสาคัญ
ด้วยการแข่งขันในธุรกิจที่รุนแรงในปัจจุบัน การสร้างและการดาเนิน
ธุรกิจที่ยั่งยืนในระยะยาวมีความจาเป็นต้องสร้างและพัฒนาองค์กรที่พร้อมจะ
สร้างสรรค์นวัตกรรมและกลยุทธ์ในการดาเนินธุรกิจใหม่ๆโดยการคานึงถึงคุณธรรม
จริยธรรมและสิ่งแวดล้อมในการดาเนินธุรกิจ ดังนั้นการศึกษาหลักของวิชา
สาขาวิชาการจัดการธุรกิจท่องเที่ยว ซึ่งเป็นสาขาที่เน้นความสามารถในการบริหาร
การท่องเที่ยวโดยให้ความสาคัญถึงความต้องการของคนและสนองตอบความ
ต้องการเหล่านั้นบนพื้นฐานของความพอใจและบรรลุวตั ถุประสงค์ขององค์กรโดยมี
เนื้อหาครอบคลุมถึงการศึกษาพฤติกรรมนักท่องเที่ยวการจัดการการขนส่ง การจัด
นาเที่ยวหลักการมัคคุเทศก์การจัดการและการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวนโยบายและ
การวางแผนการท่องเที่ยวและร่วมมือกับภาคเอกชนสนับสนุนให้บัณฑิตมีคุณภาพ
โดยการไปศึกษาดูงาน ฝึกงาน ตลอดจนเชิญผู้ประกอบการที่มีความรู้สูงมาเป็น
วิทยากรพิเศษ
วัตถุประสงค์
เพื่อสร้างบุคลากรทางการท่องเที่ยว ให้มีความรู้ความสามารถและ
จริยธรรมในวิชาชีพการท่องเที่ยวและบริการ ดังต่อไปนี้
1. มีวินัย มีความรับผิดชอบ มีจริยธรรมในวิชาชีพ และปฏิบตั ิตามจรรยาบรรณ
วิชาชีพ
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2. สามารถคิดวิเคราะห์ แก้ปัญหา วางแผน จัดการ ตรวจสอบ ให้คาแนะนา สอน
งาน และบูรณาการความรูเ้ กี่ยวกับการจัดการธุรกิจท่องเที่ยวในระดับผู้ควบคุมงาน
3. มีทักษะในการจัดการธุรกิจท่องเที่ยวที่เป็นมาตรฐานของประเทศไทยและสากล
สอดคล้องกับความต้องการของสังคม ชุมชน สถานประกอบการและประชาคม
อาเซียน โดยประยุกต์ความรู้เกี่ยวกับการจัดการธุรกิจท่องเที่ยวเพื่อการวางแผน
การจัดการทรัพยากร และการประเมินผลอย่างเหมาะสมในระดับผูค้ วบคุมงาน
4. ใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสารทางการจัดการธุรกิจท่องเที่ยวได้เป็นอย่างดี
5. มีมนุษยสัมพันธ์ ทักษะในการสือ่ สาร และการประสานงานที่ดี
แผนการศึกษาหลักสูตรสาขาธุรกิจการท่องเที่ยว
ปีที่ 1 ภาคการศึกษาต้น (สิงหาคม – ธันวาคม
1010201
1010601
1010501
1521001
1521003

ภาษาอังกฤษ 1
English 1
คณิตศาสตร์ 1
Mathematics 1
วิทยาศาสตร์ 1
Science 1
Recreation for Health and Social
องค์การและการจัดการ
Organization and Management
หลักการตลาด
Principles of Marketing
กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์
กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์
จานวนหน่วยกิตรวม

3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
2
3
20 หน่วยกิต
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ปีที่ 1 ภาคการศึกษาปลาย(มกราคม – พฤษภาคม)
1010202
1010602
1222001
1010603
1222003
1321001

ภาษาอังกฤษ 2
English 2
สถิติธุรกิจ
Business Statistics
ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับอุตสาหกรรมการ
ท่องเที่ยว
Introduction to Tourism Industry
เทคโนโลยีสารสนเทศในชีวิตประจาวัน
Information Technology in Daily Life
ลักษณะและพฤติกรรมนักท่องเที่ยว
Tourist Characteristics and Behaviors
หลักการบัญชี
Principles of Accounting
จานวนหน่วยกิตรวม

3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(2-2-5)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
18 หน่วยกิต

23
ปีที่ 1 ภาคการศึกษาฤดูร้อน (มิถุนายน – กรกฎาคม)
1621001 หลักการตลาด
Principles of Marketing
1010203 ภาษาอังกฤษเพื่อเตรียมความพร้อมในการประกอบ
อาชีพ
English for Career Preparation
1222004 จรรยาบรรณวิชาชีพและกฎหมายสาหรับ
การท่องเที่ยวและการโรงแรม
Professional Ethics and Laws for Tourism
and Hotel
1222005 การจัดการธุรกิจนาเที่ยว
Travel Agent and Tour Operation
Management
1222006 เทคโนโลยีสารสนเทศในธุรกิจนาเที่ยว
Information Technology in Tourism Business
จานวนหน่วยกิตรวม

3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)

3(3-0-6)

3(2-2-5)
15 หน่วยกิต

ปีที่ 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
1222010 การตลาดและการขายในธุรกิจนาเที่ยว
Marketing and Sales in Tourism Business
1222011 การจัดการการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน
Sustainable Tourism Management
1222012 นันทนาการเพื่อการท่องเที่ยว
Recreation for Tourism
1222013 ความปลอดภัยในการท่องเที่ยว
Safety intourism Industry
จานวนหน่วยกิตรวม

3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
21 หน่วยกิต

ปีที่ 2 ภาคการศึกษาปลาย (มกราคม – พฤษภาคม)
1522016

การจัดการธุรกิจโลจิสติกส์
Business Logistics Management

3(3-0-6)

1030001
240001

วิชาเลือกเสรี
โครงการ
Project
หลักเศรษฐศาสตร์
Principles of Economics
จานวนหน่วยกิตรวม

3(3-0-6)
4(4-0-8)

1721005

3(3-0-6)
13 หน่วยกิต
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ปีที่ 2 ภาคการศึกษาฤดูร้อน (มิถุนายน – กรกฎาคม)
1244001
ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
4(0-8-4)
Professional Concentration Internship
จานวนหน่วยกิตรวม

4 หน่วยกิต

5.หลักสูตรสาชาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
ปรัชญา ความสาคัญ และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร
มุ่งหวังเพื่อสร้างบุคลากรที่มีความชานาญ และจริยธรรมวิชาชีพด้าน
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ เพื่อตอบสนองต่อความต้องการของสถานประกอบการ และการ
เป็นเขตการค้าเสรีของประชาคมอาเซียนความสาคัญ
การพัฒนาประเทศในช่วงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่
11 ปี 2555 - 2559 ได้
กาหนดพื้นฐานการสร้างทุนของประเทศทุกด้าน เช่นทุนทางสังคม ทุน
เศรษฐกิจ ทุนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้เข้มแข็งอย่างยั่งยืน โดยยึดคน
เป็นศูนย์กลางของการพัฒนา และให้นาปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้เป็น
แนวทางปฏิบัติเพื่อมุ่งสูส่ ังคมอยู่เย็นเป็นสุขร่วมกัน อีกทั้งแนวปฏิบัตริ ะหว่าง
ประเทศ ในเรื่องของเขตการค้าเสรีจะต้องอาศัยคนทีม่ ีความรู้ความสามารถ
ทางด้านการบริหารจัดการ ของหน่วยงาน ขององค์กร ของประเทศ ในการนาและ
สร้างความเข้าใจให้รู้เท่าทันกับสถานการณ์ และเทียบเคียงกับผู้อื่น และสามารถ
ประกอบธุรกิจร่วมกันได้กับประชาคมโลก
วัตถุประสงค์ของหลักสูตร
เพื่อสร้างบุคลากรให้มคี วามรู้ความสามารถและจริยธรรมในวิชาชีพด้าน
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ ดังต่อไปนี้
1.มีวินัย มีความรับผิดชอบ มีจริยธรรมในวิชาชีพ และปฏิบตั ิตาม
จรรยาบรรณวิชาชีพ
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2.สามารถคิดวิเคราะห์ แก้ปญ
ั หา วางแผน จัดการ ตรวจสอบ ให้
คาแนะนา สอนงาน และบูรณาการความรูเ้ กี่ยวกับคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ในระดับผู้
ควบคุมงาน
3.มีทักษะในด้านคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ที่สอดคล้องกับความต้องการของ
สังคม ชุมชน สถานประกอบการ และประชาคมอาเซียน โดยประยุกต์ความรู้
เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ธุรกิจเพื่อ การวางแผน การจัดการทรัพยากร และการ
ประเมินผล อย่างเหมาะสม ในระดับผู้ควบคุมงาน
4.ใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสารทางด้านคอมพิวเตอร์ธรุ กิจอย่างดี
5.มีมนุษยสัมพันธ์ ทักษะในการสือ่ สาร และการประสานงาน ที่ดี

แผนการเรียนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ปวส.
สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
ปีที่ 1 ภาคการศึกษาต้น (สิงหาคม – ธันวาคม)
รหัสวิชา
1010601
1010501
1010401

หมวดวิชา/ชื่อวิชา
คณิตศาสตร์ 1
Mathematics 1
วิทยาศาสตร์ 1
Science 1
พลศึกษา สุขภาพและนันทนาการ

หน่วยกิต
3(3-0-6)
3(3-0-6)
2(2-0-4)

Physical Education, Hygiene Education and
Recreation for Health and Social

1521001
1521002

องค์การและการจัดการ
Organization and Management
หลักการตลาด
Principles of Marketing

3(3-0-6)
3(3-0-6)

27
1010603
1010202

เทคโนโลยีสารสนเทศในชีวิตประจาวัน
Information Technology in Daily Life
ภาษาอังกฤษ 2
English 2
รวม

3(3-0-6)
3(3-0-6)
20

ปีที่ 1 ภาคการศึกษาปลาย(มกราคม – พฤษภาคม)
รหัสวิชา
1010602
1521002
1521004
1422001
1422005
1422010
1422009

หมวดวิชา/ชื่อวิชา

หน่วยกิต
3(3-0-6)

สถิติธุรกิจ
Business Statistics
การบัญชีการเงิน
Financial Accounting
การจัดการเชิงกลยุทธ์
Strategic Management
ระบบฐานข้อมูลทางธุรกิจ
Business Database Systems
ระบบคอมพิวเตอร์
Computer Systems
การจัดการระบบสารสนเทศในสานักงาน
สานักงานอัตโนมัติ
Office Automation

3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(2-2-5)
3(3-0-6)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
รวม
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ปีที่ 1 ภาคการศึกษาฤดูร้อน (มิถนุ ายน – กรกฎาคม)
รหัสวิชา
1010101
1010201
1010403

หมวดวิชา/ชื่อวิชา
ทักษะการใช้ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
Thai Language Skills for Communication
ภาษาอังกฤษ 1
English 1
สถานการณ์โลกปัจจุบัน
Contemporary World Affairs
รวม

หน่วยกิต
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
9

ปีที่ 2 ภาคการศึกษาต้น (สิงหาคม – ธันวาคม
รหัสวิชา
1521005
1521006
1422004
1422005
1422006

หมวดวิชา/ชื่อวิชา
การเงินระหว่างประเทศ
International Finance
เศรษฐศาสตร์สาหรับธุรกิจ
Economics for Business
การโปรแกรมคอมพิวเตอร์ทางธุรกิจเบื้องต้น
Business Computer Programming
ระบบคอมพิวเตอร์
Computer Systems
การสื่อสารข้อมูลทางธุรกิจและการจัดการ
เครือข่าย คอมพิวเตอร์
Business Data Communication and
Computer Network Management

หน่วยกิต
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(2-2-5)
3(3-0-6)
3(2-2-5)

29
1422007

การโปรแกรมเว็บเบื้องต้น
Introduction to Web
Programming
วิชาเลือกเสรี 3 หน่วยกิต
รวม

3(2-2-5)
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ปีที่ 2 ภาคการศึกษาปลาย (มกราคม – พฤษภาคม)
รหัสวิชา
1422002
1422003

1444001
1422008

หมวดวิชา/ชื่อวิชา
โครงสร้างข้อมูลและขั้นตอนวิธี
Data Structure and Algorithm
การออกแบบและวิเคราะห์ระบบสารสนเทศ
สาหรับธุรกิจ
Business Information Systems Analysis
and Design
หัวข้อพิเศษเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
Special Topics in Business Computer
เทคโนโลยีมลั ติมเี ดียสาหรับงานธุรกิจ
Multimedia Technology in
Business
วิชาเลือกเสรี 3 หน่วยกิต
รวม

หน่วยกิต
3(2-2-5)
3(2-2-5)

4(4-0-8)
3(2-2-5)
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ปีที่ 2 ภาคการศึกษาฤดูร้อน (มิถุนายน – กรกฎาคม)
รหัสวิชา
1443001

หมวดวิชา/ชื่อวิชา
ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
Professional Concentration Internship
รวม

หน่วยกิต
4(0-8-4)
4

คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา
ผู้สมัครเข้าเป็นนิสติ จะต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนตามระเบียบโรงเรียน
สาธิตอาชีวศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยการจัดการศึกษาตามหลักสูตร
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พ.ศ. ๒๕๕๕ โดยมีคุณวุฒิและคุณสมบัติทั่วไป
ดังต่อไปนี้
1.1 สาเร็จการศึกษาไม่ต่ากว่าระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือ
สาเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า
1.2 เป็นผูม้ ีความประพฤติดี
1.3 ไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรงซึ่งเป็นโรคที่สังคมรังเกียจ และ/หรือเป็นโรค
ที่
จะเป็นอุปสรรค ต่อการศึกษา
1.4 ในกรณีอื่นๆ ให้ผู้อานวยการโรงเรียนสาธิตอาชีวศึกษา มหาวิทยาลัย
บูรพา พิจารณาอนุญาตให้มีสิทธิสมัครเข้าเรียนได้
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ระเบียบปฏิบัติของโรงเรียนสาธิตอาชีวศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา
หมวดที่ 1 สภาพนิสิต
ส่วนที่1 คุณสมบัติของผู้เรียน
1.ต้องสาเร็จการศึกษาไม่ต่ากว่าระดับระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ(ปวช.)
หรือเทียนเท่า หรือ(ปวช.) หรือสาเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือ
เทียบเท่า
2. เป็นผู้มีความประพฤติดี
3. มีร่างกายแข็งแรงและเหมาะสมในการเรียนวิชานั้น ๆ
4. ไม่เป็นโรคที่สังคมรังเกียจ หรือติดยาเสพติดชนิดร้ายแรงตามที่กฎหมาย
กาหนด
5. ถ้าเคยถูกลงโทษให้ออกจากโรงเรียนเพราะความผิดอย่างร้ายแรง จะต้อง
พ้นสภาพนักศึกษาหรือนิสิตมาแล้วไมน้อยกว่า 1 ปี นับถึงวันสมัครเข้าเรียน
6. มีภูมิลาเนาเป็นหลักแหล่ง โดยมีสาเนาทะเบียนบ้านฉบับเจ้าบ้าน หรือ
หลักฐานของทางราชการในลักษณะเดียวกันมาแสดง
7. สาหรับผู้เข้าเรียนอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี ต้องมีอายุไม่ตากว่
่ า 17 ปี
บริบูรณ์และมีความพร้อมที่จะรับการฝึกอาชีพในสถานฝึกงานอาชีพทวิภาคีตาม
สาขาวิชาทีส่ มัคร
ผู้เข้าเรียนตามการจัดการเรียนการสอนอาชีวศีกษาผ่านระบบเครือข่าย ต้อง
เป็นผู้มีความสนใจและมีความสามารถเพียงพอที่จะปฏิสัมพันธ์ผ่านเครือข่าย
คอมพิวเตอร์
กรณีที่มผี ู้เข้าเรียนตามโครงการอืน่ มหาวิทยาลัยอาจกาหนดคุณสมบัติ
เพิม่ เติมตามความเหมาะสมของโครงการนั้น
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ส่วนที่ 2 การรับผู้เรียน
1. การรับผูเ้ ข้าเรียนในระบบการศึกษา ให้ทาการสอบคัดเลือก หรือคัดเลือก
ตามที่โรงเรียนกาหนด ให้ปฏิบัตดิ งั นี้
1.1 การสอบคัดเลือก ให้โรงเรียนประกาศรับสมัคร ดาเนินการสอบและ
ประกาศผลสอบ ตามวัน และเวลาที่กาหนด
1.2 การคัดเลือก ให้โรงเรียนดาเนินการคัดเลือกตามความเหมาะสม และ
ความจาเป็น
1.3 การรับผู้เข้าเรียนอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี สถานฝึกงานอาชีพทวิ
ภาคีจะเป็นผูส้ อบคัดเลือกหรือคัดเลือกนิสิตเอง ตามคุณสมบัติที่กาหนดและตาม
จานวนที่ได้ตกลงร่วมกันกับโรงเรียน หรือจะมอบให้โรงเรียนเป็นผู้ดาเนินการ หรือ
ดาเนินการร่วมกันก็ได ้
2. โรงเรียนอาจรับโอนย้ายนักศึกษาหรือนิสิตจากโรงเรียนอื่น ที่ได้ศึกษาใน
หลักสูตรซึ่ง ก.พ. รับรองคุณวุฒิ ไม่ต่ากว่าระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง หรือจาก
หลักสูตรอื่นใดที่มรี ายวิชาลักษณะเดียวกัน แต่เรียกชื่อเป็นอย่างอื่นของหน่วยงานต่าง
ๆ ในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ หรือหน่วยงานของราชการ
3. ให้มีการตรวจร่างกายเฉพาะผู้ทผี่ ่านการสอบคัดเลือก หรือได้รบั การ
คัดเลือก โดยแพทย์ปริญญา
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ส่วนที่ 3 การเป็นนิสิต
1. ผู้เข้าเรียนจะมีสภาพนิสิต เมื่อได้ขนึ้ ทะเบียนเป็นนิสิตของโรงเรียน
สาหรับนิสิตอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี ต้องขึน้ ทะเบียนเป็นนิสิต และทา
สัญญาการฝึกอาชีพกับสถานฝึกงานอาชีพทวิภาคี โดยต้องให้ผู้ปกครองมาให้คารับรอง
ด้วย
การขึ้นทะเบียน และการทาสัญญาการฝึกอาชีพต้องกระทาด้วยตนเองพร้อม
ทั้งแสดงหลักฐานการศึกษาตามวัน เวลา ที่โรงเรียน และสถานฝึกงานอาชีพทวิภาคี
กาหนด โดยชาระเงินค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ตามระเบียบมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยการ
เก็บเงินค่าบารุงและค่าธรรมเนียมการศึกษา หลักสูตรเหมาจ่าย สาหรับนิสติ ระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พ.ศ. 2555 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ทั้งนี้ ให้เสร็จสิ้นก่อนวัน
เปิดภาคเรียน มีผู้ปกครองซึ่งโรงเรียนเชื่อถือมาให้คารับรอง และทาใบมอบตัว เว้นแต่ผู้
เข้าเรียนทีบ่ รรลุนิติภาวะ โรงเรียนจะให้ผู้ปกครองมาทาใบมอบตัวหรือไม่กไ็ ด้
ให้โรงเรียนจัดการปฐมนิเทศ ให้กบั นิสิตและผูป้ กครอง เพื่อให้ทราบแนวทาง
และกฎเกณฑ์ต่าง ๆ ในการเรียน
2. ให้โรงเรียนออกบัตรประจาตัวให้แก่นิสิต
บัตรประจาตัว ต้องระบุเลขที่ ชื่อโรงเรียน รหัสโรงเรียน ชื่อ ชื่อสกุลนิสิต
รหัสประจาตัวนิสติ เลขประจาตัวประชาชน วันออกบัตร วันหมดอายุ ลายมือชื่อ
อธิการบดีหรือผู้ได้รับมอบอานาจให้ทาการแทนและให้มีรูปถ่ายครึ่งตัวของนิสติ หน้า
ตรง ไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตาสีดา แต่งเครื่องแบบนิสิตถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน ติดลง
ในบัตร กับให้มีลายมือชื่อของนิสิต
3. ให้โรงเรียนแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษา เพื่อทาหน้าที่ให้คาแนะนาเกีย่ วกับ
การเรียน ตักเตือน และดูแลความประพฤติของนิสิต และให้สถานฝึกงานอาชีพทวิภาคี
จัดให้มีผคู้ วบคุมการฝึกของนิสิตในสถานฝึกงานอาชีพทวิภาคี
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ส่วนที่ 4
การพ้นสภาพและคืนสภาพนิสิต
1. การพ้นสภาพนิสิต ให้ปฏิบตั ิตามกรณีใดกรณีหนึ่งต่อไปนี้
1.1 สาเร็จการศึกษาตามหลักสูตร
1.2 ลาออก
1.3 ถึงแก่กรรม
1.4 โรงเรียน สั่งให้พ้นสภาพนิสติ ในกรณีใดกรณีหนึ่ง ตอไปนี้
1.4.1 ขาดเรียน หรือขาดการฝึกอาชีพติดต่อกันเกินกว่า 15 วัน
โดยโรงเรียน พิจารณาแล้วเห็นว่า ไม่มเี หตุผลอันสมควร หรือมีพฤติกรรมอย่างอื่น
ที่แสดงว่า ไม่มีความตั้งใจที่จะศึกษา เล่าเรียน หรือรับการฝึกอาชีพ
1.4.2 นิสิตที่มิได้ลงทะเบียนพร้อมชาระเงินตามระเบียบ
มหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยการ
เก็บเงินค่าบารุงและค่าธรรมเนียมการศึกษา หลักสูตรเหมาจ่าย สาหรับ
นิสิตระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พ.ศ. 2555 และที่แ้ไขเพิ
ก้ ่มเติม ภายใน
เวลาที่โรงเรียนกาหนด
1.4.3 ประพฤติฝุาฝืนระเบียบข้อบังคับของโรงเรียน หรือสถาน
ฝึกงานอาชีพทวิภาคี
หรือของทางราชการ หรือประพฤติผิดศีลธรรมอย่างร้ายแรงจนเป็นที่
เสื่อมเสียชือ่ เสียงแก่โรงเรียน หรือประพฤติตนเป็นภัยต่อความสงบเรียบร้อยของ
บ้านเมือง
1.4.4 ต้องโทษคดีอาญา โดยคาพิพากษาของศาลถึงที่สดุ ให้
จาคุก เว้นแต่ความผิดลหุโทษ หรือความผิดทีไ่ ด้กระทาโดยประมาท
2. การขอคืนสภาพเพื่อกลับเข้าเรียนตามข้อ 1.4.1และข้อ 1.4.2 ให้
ปฏิบัติดังนี้
2.1 ต้องเข้าเรียนภายในสัปดาห์แรกของภาคเรียน เว้นแต่กลับเข้าเรียน
ในภาคเรียนเดียวกัน
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2.2 ต้องเรียนตามหลักสูตรที่แก้ไชอยู่ในขณะนั้น
2.3 ให้นาจานวนหน่วยกิตของรายวิชาที่ประเมินได้ไว้ และเป็นรายวิชา
ที่ยังปรากฏอยู่ในหลักสูตรูนี้มานับรวมเพื่อใช้คานวณการสาเร็จการศึกษาตาม
หลักสูตร
ส่วนที่ 5
การพักการเรียน
1. โรงเรียนอาจพิจารณาอนุญาต ให้นิสติ ลาพักการเรียน หรือฝึกอาชีพ
ได้ตามทีเ่ ห็นสมควร เมื่อมีเหตุจาเป็นกรณีใดกรณีหนึง่ ต่อไปนี้
1.1 ได้รับทุนการศึกษาให้ไปศึกษา หรือดูงาน หรือเป็นตัวแทนของ
โรงเรียนในการเข้าร่วมประชุมหรือกรณีอื่น ๆ อันควรแก่การส่งเสริม
1.2 เจ็บปุวยต้องพักรักษาตัว
1.3 เหตุจาเป็นอย่างอื่นตามทีโ่ รงเรียนจะพิจารณาเห็นสมควร นิสิตทีล่ า
พักการเรียนต้องชาระเงินค่ารักษาสภาพนิสติ ตามที่กาหนดไว้ในระเบียบ
มหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยการเก็บเงินค่าบารุงและค่าธรรมเนียมการศึกษา
หลักสูตรเหมาจ่าย สาหรับนิสติ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พ.ศ. 2555
และที่แก้ไขเพิม่ เติม แต่ถ้านิสติ ได้ชาระเงินค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ครบถ้วนสาหรับ
ภาคเรียนนั้นแล้ว ก็ไม่ตองชาระเงินค่ารักษาสภาพนิสติ สาหรับภาคเรียนนั้นอีก
2. นิสิตที่ขออนุญาตลาพักการเรียน และหรือการฝึกอาชีพ ต้องยื่นคาขอ
เป็นลายลักษณ์อกั ษรต่อโรงเรียน และหรือสถานฝึกงานอาชีพทวิภาคี โดยมี
ผู้ปกครองเป็นผู้รับรอง เมื่อได้รับอนุญาตแล้วจึงพักการเรียนได ้มิฉะนั้นจะถือว่า
ขาดเรียน เว้นแต่เหตุสดุ วิสัย
3. โรงเรียนอาจสั่งให้นิสิตพักการเรียนได้โดยปฏิบตั ิตามประกาศ
โรงเรียน
4. การอนุญาตให้นิสติ ลาพักการเรียนและการสั่งให้นิสิตพักการเรียนให้
โรงเรียนทาหลักฐานเป็นลายลักษณ์อักษรแจ้งให้ผู้ปกครองทราบ
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5. นิสิตที่ลาพักหรือถูกสั่งให้พักการเรียน และหรือการฝึกอาชีพ เมือ่
ครบกาหนดเวลาทีล่ าพักหรือถูกสัง่ ให้พักการเรียน หรือการฝึกอาชีพแล้ว ให้ยื่นคา
ขอกลับเข้าเรียนพร้อมด้วยหลักฐานการอนุญาตให้ลาพักการเรียน หรือถูกสั่งให้พัก
การเรียนต่อผู้อานวยการ ภายใน 15 วัน นับแต่วันถัดจากวัน ครบกาหนด เมื่อ
ได้รับอนุญาตก็ให้กลับเขาเรียนได้ หากพ้นกาหนดนี้ให้ถือว่าพ้นสภาพนิสิต เว้นแต่
เหตุสดุ วิสยั

ส่วนที่ 6
การลาออก
1. นิสิตที่ประสงค์จะลาออกจากการเป็นนิสติ ต้องให้ผู้ปกครองเป็นผู้
รับรองการลาออก เว้นแต่ผู้ที่บรรลุนิติภาวะ
2. นิสิตที่ลาออกแล้วได้รับอนุญาตให้กลับเข้าเรียนในภาคเรียนเดียวกัน
ให้ถือว่านิสิตผู้นั้น มีสภาพนิสิตมาตั้งแต่ต้นภาคเรียนนั้นทุกประการ
หมวด 2
การเรียน
ส่วนที่ 1
การลงทะเบียนรายวิชาและการคิดหน่วยกิต
1. การลงทะเบียนรายวิชา ตัองได้รับความเห็นชอบจากอาจารย์ที่
ปรึกษา
2. นิสิตต้องลงทะเบียนรายวิชาด้วยตนเอง ตามวัน และเวลาที่โรงเรียน
กาหนด
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พร้อมทั้งชาระเงินค่าธรรมเนียมต่างๆ ตามระเบียบมหาวิทยาลัยบูรพา
ว่าด้วยการเก็บเงินค่าบารุงและค่าธรรมเนียมการศึกษา หลักสูตรเหมาจ่าย สาหรับ
นิสิตระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงพ.ศ.๒๕๕๕ และที่แก้ไขเพิ่มเติม
3. การลงทะเบียนรายวิชาภายหลังวันสิ้นสุดการลงทะเบียน นิสิตต้องเสีย
ค่าปรับตามระเบียบมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยการเก็บเงินค่าบารุงและ
ค่าธรรมเนียมการศึกษา หลักสูตรเหมาจ่าย สาหรับนิสิตระดับประกาศนียบัตร
วิชาชีพชั้นสูง พ.ศ. 2555 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
4. นิสิตที่มิไดลงทะเบียนภายในเวลาที่โรงเรียนกาหนด ถ้าประสงค์จะ
รักษาสภาพนิสิต ต้องติดต่อลาพักการเรียนภายใน 15 วัน นับแต่วันถัดจากวันปิด
การลงทะเบียน พร้อมทั้งชาระเงินค่าธรรมเนียมระเบียบมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วย
การเก็บเงินค่าบารุงและค่าธรรมเนียมการศึกษาหลักสูตรเหมาจ่าย สาหรับนิสิต
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พ.ศ. 2555 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
5. นิสิตลงทะเบียนรายวิชาในแต่ละภาคเรียนได้ไม่เกินสัปดาห์ละ 35
ชั่วโมง ทั้งนี้นับรวมกิจกรรม 2 ชั่วโมงใน 3 ภาคเรียนดัวย หรือไม่เกินจากที่กาหนด
ไว้ในแผนการเรียน เว้นแต่ได้รับอนุญาตจากโรงเรียน
6. โรงเรียนอาจอนุญาตให้นิสติ ลงทะเบียนเรียนรายวิชาเพื่อเป็นการ
เสริมความรู้โดยไม่นับจานวนหน่วยกิตของรายวิชานั้นมารวมเพื่อการสาเร็จ
การศึกษาตามหลักสูตรก็ได้
ส่วนที่ 2
การเพิ่ม และการถอนรายวิชา
1. นิสิตจะขอเพิ่ม หรือถอนรายวิชาที่ได้ลงทะเบียนไว้แล้วได ้การขอเพิ่ม
รายวิชาต้องกระทาภายใน 15 วัน นับแต่วันเปิดภาคเรียนปกติหรือภายใน 5 วัน
นับแต่วนเปิดภาคเรียนฤดูร้อนส่วนการขอถอนรายวิชา ต้องกระทาภายใน 30 วัน
นับแต่วันเปิดภาคเรียนปกติ หรือภายใน 10 วัน นับแต่วันเปิดภาคเรียนฤดูร้อน
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การขอถอนรายวิชาภายหลังกาหนดเวลาตามวรรคหนึ่งอาจกระทาได้
โดยให้อยู่ ในดุลพินิจของผู้อานวยการ การขอเพิม่ และการขอถอนรายวิชา ต้อง
ได้รับความเห็นชอบจากอาจารย์ผสู้ อน และอาจารย์ที่ปรึกษา
ส่วนที่ 3
การนับเวลาเรียนเพื่อสิทธิในการประเมินผลการเรียน
1. ในภาคเรียนหนึ่ง ๆ นิสติ ทีเ่ รียนในชั้นเรียนต้องมีเวลาเรียนในแต่ละ
รายวิชาไม่ตากว่าร้อยละ 80 ของเวลาเปิดเรียนเต็มสาหรับรายวิชานั้น จึงจะมีสิทธิ
รับการประเมินสรุปผลการเรียน ในกรณีที่มเี หตุจาเป็นอันสุดวิสัย โรงเรียนอาจ
พิจารณาผ่อนผันได้เป็นรายๆไป
2. การนับเวลาเรียน ให้ปฏิบตั ิด้งนี้
2.1 เวลาเปิดเรียนเต็มตามปกติไม่น้อยกว่าภาคเรียนละ 18
สัปดาห์
2.2 นิสิตที่ลาออกแล้ว ได้รับอนุญาตให้กลับเข้าเรียนในภาคเรียน
เดียวกัน ให้นับเวลาเรียนที่เรียนแล้วมารวมกัน
2.3 นิสิตที่ลาพักหรือถูกสั่งพักการเรียน และหรอการฝึกอาชีพใน
ภาคเรียนใด ให้นับเวลาเรียนก่อนและหลังการลาพักหรือถูกสั่งพักการเรียน และ
หรือการฝึกอาชีพในภาคเรียนนั้นมารวมกัน
ส่วนที่ 4
การขออนุญาตเลื่อนการประเมิน
1. นิสิตที่ไม่สามารถเข้ารับการประเมินสรุปผลการเรียนตามวัน และ
เวลาทีโ่ รงเรียนกาหนด อาจขออนุญาตเลื่อนการประเมินได้ในกรณีตอ่ ไปนี้
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1.1 ประสบอุบัติเหตุหรือเจ็บปุวยระหว่างหรือก่อนประเมินสรุปผลการ
เรียน
1.2 ถูกควบคุมตัวโดยพนักงานเจ้าหน้าที่ตามกฎหมาย
1.3 เป็นตัวแทนของโรงเรียน หรอสถานฝึกงานอาชีพ ในการเข้าร่วม
ประชุมหรือกิจกรรม
พิเศษอย่างอื่น โดยได้รับความยินยอมจากผู้อานวยการหรือผู้ที่สถานฝึกงานอาชีพ
ทวิภาคีมอบหมาย
1.4 มีความจาเป็นอย่างอื่น โดยโรงเรียนหรือสถานฝึกงานอาชีพทวิภาคี
พิจารณาแล้วเห็นว่าเป็นความจาเป็นอย่างแท้จริง
ส่วนที่ 5
การเปิดเรียน
1. ให้โรงเรียนกาหนดวันเปิดปิดภาคเรียนตามเวลาที่กาหนด ทั้งนี้ต้อง
เป็นไปตามระยะเวลาของแผนการจดการศึกษาที่กาหนดไว้
2. โรงเรียนอาจเปิดเรียนภาคเรียนฤดูร้อนได้ตามประกาศของโรงเรียน

ส่วนที่ 6
การประเมินผลการเรียน
1. การประเมินผลการเรียน ให้ปฏิบัติตามระเบียบมหาวิทยาลัยบูรพา
ว่าด้วยการประเมินผลการเรียนตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พ.ศ.
2555

40
หมวด 3
การจัดการเรียนการสอนรายวิชาปรับพื้นฐาน
1. โรงเรียนสามารถเปิดทาการสอนรายวิชาปรับพื้นฐานวิชาชีพให้แก่
นิสิตที่ไมสาเร็จการศึกษาตามหลักสูตรวิชาชีพในประเภทวิชา สาขาวิชา และสาขา
งาน ทีก่ าหนดไว้โดยนิสิตต้องลงทะเบียนเรียนรายวิชานั้นๆ พร้อมชาระเงิน
ค่าธรรมเนียมต่างๆ ตามระเบียบมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยการเก็บเงิน
ค่าบารุงและค่าธรรมเนียมการศึกษา หลักสูตรเหมาจ่าย สาหรับนิสติ
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พ.ศ. 2555 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
ให้โรงเรียนออกบัตรประจาตัวให้แก่นิสิต
บัตรประจาตัว ต้องระบุเลขที่ ชื่อโรงเรียน รหัสโรงเรียน ชื่อ ชื่อสกุลนิสิต
รหัสประจาตัวนิสติ เลขประจาตัวประชาชน วันออกบัตร วันหมดอาย ุลายมือชื่อ
อธิการบดีหรือผู้ได้รับมอบอานาจให้ทาการแทนและให้มีรูปถ่ายครึ่งตัวของนิสิต หน้า
ตรง ไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตาสีดา แต่งเครื่องแบบนิสิตถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน ติดลง
ในบัตร กับให้มีลายมือชื่อของนิสิต
ให้โรงเรียนแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษา เพื่อทาหน้าที่ให้คาแนะนาเกี่ยวกับการ
เรียน ตักเตือน และดูแลความประพฤติของนิสิต และให้สถานฝึกงานอาชีพทวิภาคีจัด
ให้มีผู้ควบคุมการฝึกของนิสิตในสถานฝึกงานอาชีพทวิภาคี
หมวดที่ 1 หลักการในการประเมินผลการเรียน
1. ให้โรงเรียน สถานฝึกงานอาชีพ และสถานฝึกงานอาชีพทวิภาคี มีหน้าที่
และรับผิดชอบในการประเมินผลการเรียน
2. ให้โรงเรียน สถานฝึกงานอาชีพ และสถานฝึกงานอาชีพทวิภาคี
ประเมินผลการเรียนเป็นรายวิชาตามระบบหน่วยกิต จานวนหน่วยกิตของแต่ละ
รายวิชาให้ถือตามที่กาหนดไว้ในหลักสูตร
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3. ให้โรงเรียน และหรือสถานฝึกงานอาชีพทวิภาคี ทาการประเมินผลการ
เรียนรายวิชา เมื่อสิ้นภาคเรียน และหรือเมื่อสิ้นสุดการเรียนหรือการปฏิบัติงาน
หมวดที่ 2 วิธีการประเมินผลการเรียน
4. การประเมินผลการเรียนเป็นรายวิชา ให้ดาเนินการประเมินตามสภาพจริง
ต่อเนื่องตลอดภาคเรียนด้านความรู้ ความสามารถและเจตคติจากกิจกรรมการเรียนการ
สอนและการปฏิบตั ิงานที่มอบหมาย ซึ่งครอบคลุมจุดประสงค์และเนื้อหาวิชาโดยใช้
เครื่องมือและวิธีการหลากหลายตามความเหมาะสมให้มีการประเมินเพื่อพัฒนาและ
การประเมินสรุปผลการเรียนโดยพิจารณาจากการประเมินแต่ละกิจกรรม และงานที่
มอบหมายในอัตราส่วนตามความสาคัญของแต่ละกิจกรรมหรืองานที่มอบหมายให้
ดาเนินการประเมินผลการเรียนนิสิตระบบทวิภาคีจากการปฏิบัติงานจริงในสถาน
ฝึกงานอาชีพทวิภาคี ตามวิธีการทีค่ รูฝึกและอาจารย์นิเทศกาหนด
5. นิสิตต้องรับการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ เมื่อนิสติ ได้ลงทะเบียนเรียนครบ
ทุกรายวิชา ตามโครงสร้างหลักสูตรแต่ละประเภทวิชา สาขาวิชา และสาขางาน หรือ
ตามระยะเวลาที่คณะกรรมการประเมินมาตรฐานวิชาชีพตามระเบียบ
กระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยการประเมินผลการเรียนตามหลักสูตรประกาศนียบัตร
วิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช 2546 พ.ศ. 2547 เห็นสมควร
6. ให้ระดับผลการเรียนในการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ และการประเมิน
รายวิชาปรับพื้นฐานวิชาชีพ ดังนี้
ผ่าน หมายถึง
ผลการประเมินผ่านเกณฑ์
ไม่ผา่ น หมายถึง
ผลการประเมินไม่ผ่านเกณฑ์
7. ให้ใช้ตัวเลขแสดงระดับผลการเรียนในแต่ละรายวิชา ดังต่อไปนี้
4.0
หมายถึง
ผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์ดีเยี่ยม
3.5
หมายถึง
ผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์ดีมาก
3.0
หมายถึง
ผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์ดี
2.5
หมายถึง
ผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์ดีพอใช้
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2.0
1.5
1.0

หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง

ผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์พอใช้
ผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์อ่อน
ผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์อ่อน

มาก
0
หมายถึง
ผลการเรียนต่ากว่าเกณฑ์ขั้นต่า
8. รายวิชาใดที่แสดงระดับผลการเรียนตามข้อ ๑๑ ไม่ได้ ให้ใช้ตัวอักษร
ต่อไปนี้
ข.ร.
หมายถึง
ขาดเรียน ไม่มสี ิทธิเข้ารับการ
ประเมินสรุปผลการเรียน เนื่องจากมีเวลาเรียนต่ากว่าร้อยละ 80 โดยโรงเรียน
พิจารณาแล้วเห็นว่าไม่ใช่เหตุสุดวิสัย
ข.ป. หมายถึง
ขาดการปฏิบตั ิงาน หรือ
ปฏิบัติงานไม่ครบ โดยโรงเรียนพิจารณาแล้วเห็นว่าไม่มีเหตุผลสมควร
ข.ส. หมายถึง
ขาดการประเมินสรุปผลการ
เรียน โดยโรงเรียนพิจารณาแล้วเห็นว่าไม่มเี หตุผลสมควร
ถ.ล. หมายถึง
ถอนรายวิชาภายหลังกาหนด
โดยโรงเรียนพิจารณาแล้วเห็นว่าไม่มีเหตุผลสมควร
ถ.น. หมายถึง
ถอนรายวิชาภายในกาหนด
ถ.พ. หมายถึง
ถูกสั่งพักการเรียนในระหว่างที่มี
การประเมินสรุปผลการเรียน
ท.
หมายถึง
ทุจริตในการสอบหรืองานที่
มอบหมายให้ทา
ม.ส. หมายถึง
ไม่สมบูรณ์ เนื่องจากไม่สามารถ
เข้ารับการประเมินครบทุกครั้งและหรือไม่ส่งงานอันเป็นส่วนประกอบของการเรียน
รายวิชาตามกาหนดด้วยเหตุจาเป็นอันสุดวิสัย
ม.ท. หมายถึง
ไม่สามารถเข้ารับการประเมิน
ทดแทนการประเมินส่วนที่ขาดของรายวิชาที่ไม่สมบูรณ์ภายในภาคเรียนถัดไป
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ผ.
หมายถึง
ได้เข้าร่วมกิจกรรมตามกาหนด
และผลการประเมินผ่าน
ม.ผ. หมายถึง
ไม่เข้าร่วมกิจกรรม หรือผลการ
ประเมินไม่ผ่าน หรือผลการประเมินการเรียนโดยไม่นับจานวนหน่วยกิตมารวมเพื่อ
การสาเร็จการศึกษาตามหลักสูตรไม่ผา่ น หรือไม่ได้ทาการประเมินผลการเรียน
ม.ก. หมายถึง
การเรียนโดยไม่นับจานวนหน่วย
กิตมารวมเพื่อการสาเร็จการศึกษาตามหลักสูตร และผลการประเมินผ่าน
9 ในกรณีต่อไปนี้ให้ตัดสินผลการเรียนเป็นระดับ 0 (ศูนย์) เฉพาะรายวิชา
มีผลการเรียนต่ากว่าเกณฑ์ขั้นต่า (ไม่ผา่ น)
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. นิสิตที่ทาการทุจริตหรือส่อเจตนาทุจริตในการสอบ หรืองานที่
มอบหมายให้ทาในรายวิชาใด ให้พิจารณาโทษตามสถานความผิด ดังนี้
10.1 ให้ได้คะแนน 0 (ศูนย์) เฉพาะครั้งนั้น หรือ
10.2 ให้ได้ระดับผลการเรียนเป็น 0 (ศูนย์) ในรายวิชานั้น หรือ
10.3. ให้ได้ระดับผลการเรียนเป็น 0 (ศูนย์) ในรายวิชานั้น และตัด
คะแนนความประพฤติตามประกาศว่าด้วยการตัดคะแนนความประพฤติที่โรงเรียน
กาหนด
11 การคานวณค่าระดับคะแนนเฉลี่ย ให้ปฏิบัติดังนี้
1. ให้นาผลบวกของผลคูณระหว่างจานวนหน่วยกิตของแต่ละ
รายวิชากับระดับผลการเรียน หารด้วยผลบวกของจานวนหน่วยกิตของแต่ละ
รายวิชา คิดทศนิยมสองตาแหน่งไม่ปัดเศษ
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2. ให้คานวณค่าระดับคะแนนเฉลีย่ จากรายวิชาที่ได้ระดับผลการ
เรียนตามข้อ 7 และข้อ 9 รายวิชาที่นิสิตเรียนซ้า เรียนแทน ให้ใช้ระดับผลการ
เรียนสุดท้ายและนับจานวนหน่วยกิต มาเป็นตัวหารเพียงครั้งเดียว
3. ให้คานวณค่าระดับคะแนนเฉลีย่ ดังนี้
3.1 ค่าระดับคะแนนเฉลีย่ ประจาภาคเรียน คานวณจาก
รายวิชาที่ได้ระดับผลการเรียนตามข้อ 2 เฉพาะในภาคเรียนหนึ่ง ๆ
3.2 ค่าระดับคะแนนเฉลีย่ สะสม คานวณจากรายวิชาที่เรียนมา
ทั้งหมดและได้ระดับผลการเรียนตามข้อ 2 ตั้งแต่สองภาคเรียนขึ้นไป
4. ผู้ที่ได้ ม.ส. เนื่องจากไม่สามารถเข้ารับการประเมินครบทุกครั้ง
ต้องรับการประเมินทดแทนส่วนทีข่ าดภายใน 10 วัน นับแต่วันประกาศผลการ
เรียนรายวิชา หากพ้นกาหนดนี้ให้ถือว่าไม่สามารถเข้ารับการประเมินทดแทน
(ม.ท.) ยกเว้นมีเหตุจาเป็นอันสุดวิสัย ให้โรงเรียนหรือสถานฝึกงานอาชีพทวิภาคี
พิจารณาเป็นราย ๆ ไป ทั้งนี้ ให้ประเมินทดแทนในรายวิชาที่ไม่สมบูรณ์ให้แล้ว
เสร็จภายในภาคเรียนถัดไปผู้ที่ได้ ม.ส. เนื่องจากไม่สามารถส่งงานอันเป็น
ส่วนประกอบของการเรียนรายวิชาตามกาหนดส่งงานนั้นให้สมบูรณ์ภายใน10 วัน
นับแต่วันประกาศผลการเรียนรายวิชา หากพ้นกาหนดให้โรงเรียนหรือสถานฝึกงาน
อาชีพทวิภาคีทาการตัดสินผลการเรียน ยกเว้นมีเหตุจาเป็นอันสุดวิสยั ให้โรงเรียน
หรือสถานฝึกงานอาชีพทวิภาคีพิจารณาเป็นรายๆ ไปในกรณีนี้ ให้ผู้สอนหรือครูฝึก
รายงานให้ผู้อานวยการหรือผู้ควบคุมการฝึกทราบทุกราย
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หมวด 3
การตัดสินผลการเรียน
1. การตัดสินผลการเรียนให้เป็นไปตามนัย ดังนี้
1.1 ตัดสินผลการเรียนเป็นรายวิชา
1.2 รายวิชาที่มผี ลการเรียนตั้งแต่ระดับ 1.0 ขึ้นไป ถือว่าประเมิน
ผ่านและให้นับจานวนหน่วยกิตของรายวิชานั้นเป็นจานวนหน่วยกิตสะสม
1.3 เมื่อได้ประเมินผลการเรียนแล้ว ปรากฏว่าผลการเรียนไม่ผ่าน
เกณฑ์ขั้นต่า (0)ตามข้อ 9 ถ้าเป็นรายวิชาบังคับที่กาหนดให้เรียนในแต่ละประเภท
วิชา สาขาวิชา และสาขางาน ให้เรียนซ้ารายวิชานั้น ถ้าเป็นรายวิชาเลือกจะเรียน
ซ้าหรือเรียนรายวิชาอื่นแทนก็ได้ ในกรณีที่ให้เรียนรายวิชาอื่นแทนให้ลงหมายเหตุ
ใน รบ.1ปวส. ว่าให้เรียนแทนรายวิชาใด
2. การตัดสินผลการเรียนเพื่อสาเร็จการศึกษาตามหลักสูตร
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พ.ศ. 2555 ให้ถือตามเกณฑ์ต่อไปนี้
2.1 ประเมินผ่านรายวิชา ครบตามที่กาหนดไว้ในหลักสูตรแต่ละ
ประเภทวิชาสาขาวิชา และสาขางาน
2.2 ได้จานวนหน่วยกิตสะสมครบถ้วนตามโครงสร้าง ที่กาหนดไว้ใน
หลักสูตรแต่ละประเภทวิชา สาขาวิชา และสาขางาน
2.3 ได้คา่ ระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ากว่า 2.00
2.4. ได้เข้าร่วมกิจกรรมในโรงเรียนไม่น้อยกว่า 2 ชั่วโมงต่อสัปดาห์
ครบ 3 ภาคเรียน โดยมีเวลาเข้าร่วมปฏิบัติกิจกรรมไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ของ
เวลาที่จัดกิจกรรมในแต่ละภาคเรียน และต้องผ่านจุดประสงค์สาคัญของกิจกรรม
หากนิสิตมีเวลาเข้าร่วมปฏิบัติกจิ กรรมต่ากว่าร้อยละ 60 ของเวลาที่จัดกิจกรรมใน
ภาคเรียนใดโดยเหตุสดุ วิสัย ให้ผู้อานวยการพิจารณาผ่อนผันเป็นราย ๆ ไปเมื่อนิสิต
ได้เข้าร่วมปฏิบตั ิกิจกรรมครบถ้วนในภาคเรียนใด ให้บันทึกชื่อกิจกรรม และ
ตัวอักษร "ผ." ในระเบียนแสดงผลการเรียนของภาคเรียนนั้น หากนิสิตได้เข้าร่วม
ปฏิบัติกิจกรรมไม่ครบถ้วน หรือไม่ได้เข้าร่วมปฏิบตั ิกิจกรรมเลย ให้ผอู้ านวยการ
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พิจารณามอบงาน หรือกิจกรรมในส่วนที่นิสิตผู้นั้นไม่ได้เข้าร่วมปฏิบตั ิ ให้ปฏิบัติให้
ครบถ้วนภายในเวลาที่ผู้อานวยการพิจารณาเห็นสมควรสาหรับนิสิตทวิภาคี การ
เข้าร่วมกิจกรรมทีส่ ถานฝึกงานอาชีพทวิภาคีจัดขึ้น
3. ให้ผู้อานวยการเป็นผู้อนุมัตผิ ลการเรียนสาหรับรายวิชาที่เรียน
หรือฝึกปฏิบัติในสถานฝึกงานอาชีพทวิภาคีให้ครูฝึกและอาจารย์นเิ ทศร่วมกัน
ประเมินผลการเรียน การอนุมัติการสาเร็จการศึกษาให้เสนอสภาวิชาการพิจารณา
และเสนอสภามหาวิทยาลัยบูรพาอนุมัติ
4. นิสิตผู้ใดประสงค์จะเรียนซ้ารายวิชาที่ได้ระดับผลการเรียน 1.0 หรือ
เลือกเรียนรายวิชาอื่นแทนถ้าเป็นรายวิชาเลือก เพื่อประเมินปรับค่าระดับคะแนน
เฉลี่ยสะสมให้สูงขึ้น ให้โรงเรียนหรือสถานฝึกงานอาชีพทวิภาคีดาเนินการให้เรียน
ซ้าหรือเรียนแทนภายในเวลาที่เห็นสมควร
การเรียนซ้ารายวิชา ให้นับจานวนหน่วยกิตสะสมเพียงครั้งเดียว ส่วนการ
เรียนแทนให้นับเฉพาะจานวนหน่วยกิตของรายวิชาที่เรียนแทนเป็นจานวนหน่วย
กิตสะสม
การนับจานวนหน่วยกิตสะสมในกรณีนี้ จะกระทาเมื่อนิสติ ได้ระดับผล
การเรียนตั้งแต่ 2.0 ขึ้นไปเท่านั้น
รายวิชาที่เรียนซ้าหรือเรียนแทนแล้วได้ระดับผลการเรียน 0 ให้ถือระดับ
ผลการเรียน 1.0 ตามเดิม ยกเว้นการได้ระดับผลการเรียน 0 ตามข้อ 10.2 และข้อ
10.3 ตามระเบียบนี้
5. ตามนัยแห่ง 4. การคิดค่าระดับคะแนนเฉลีย่ สะสม ถ้าเป็นรายวิชาที่
เรียนซ้าให้นับจานวนหน่วยกิตเป็นตัวหารเพียงครั้งเดียว ส่วนการเรียนรายวิชาอื่น
แทนให้นับเฉพาะจานวนหน่วยกิตของรายวิชาที่เรียนแทนมาเป็นตัวหาร
6. เมื่อนิสิตได้ลงทะเบียนรายวิชาครบ 2 ภาคเรียน หรือไม่น้อยกว่า 40
หน่วยกิต และได้รับการประเมินใหม่แล้ว หากได้ค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมต่ากว่า
7. ให้คณะกรรมการบริหาร พิจารณาว่า ควรให้เรียนต่อไปหรือให้พ้น
สภาพนิสติ เมื่อได้ลงทะเบียนรายวิชาครบ 4 ภาคเรียน หรือไม่น้อยกว่า 80 หน่วย

47
กิต และได้รับการประเมินใหม่แล้ว หากได้ค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมต่ากว่า 1.90
ให้คณะกรรมการบริหารพิจารณาว่าควรให้เรียนต่อไปหรือให้พ้นสภาพนิสิต
8. นิสิตที่ได้เรียนหรือฝึกอาชีพตามปกติ เรียนซ้า หรือเรียนแทนรายวิชา
ที่ได้ระดับผลการเรียน 0 (ศูนย์) และระดับผลการเรียน 1.0 มาเป็นเวลารวม 6
ภาคเรียนแล้ว แต่ยังไม่เข้าเกณฑ์การสาเร็จการศึกษาตามหลักสูตร ที่กาหนดไว้ใน
ข้อ 3 ตามระเบียบนี้ ให้คณะกรรมการบริหารพิจารณาว่าควรให้เรียนต่อไปหรือให้
พ้นสภาพนิสติ ทั้งนี้ต้องไม่เกิน 4 ปีการศึกษา นับตั้งแต่วันขึ้นทะเบียนเป็นนิสติ
โดยไม่นับ
ภาคเรียนที่ลาพักการเรียนหรือถูกสั่งพักการเรียน
หมวด 4
การเทียบโอนผลการเรียน
1. การเทียบโอนผลการเรียนสาหรับนิสิตหลักสูตรประกาศนียบัตร
วิชาชีพชั้นสูงของโรงเรียน ให้รับเทียบโอนได้ตามหลักเกณฑ์ที่โรงเรียนกาหนด และ
เป็นไปตามเงื่อนไขดังนี้
1.1 เป็นรายวิชาหรือกลุม่ วิชาที่มีจดุ ประสงค์และเนื้อหาใกล้เคียงกัน
ไม่ต่ากว่า ร้อยละ 60 และมีจานวนหน่วยกิตไม่น้อยกว่าหน่วยกิตของรายวิชาที่ระบุ
ไว้ในหลักสูตรที่ใช้ระเบียบนี้
1.2 รายวิชาที่มรี ะดับผลการเรียน ตั้งแต่ 2.0 ขึ้นไป
1.3 รายวิชาที่ได้ระดับผลการเรียน 1.0 ให้ทาการประเมินใหม่ ถ้า
เห็นว่ามีผลตามเกณฑ์มาตรฐานแล้ว จึงรับโอนรายวิชานั้น
2. โรงเรียนจะรับเทียบโอนผลการเรียนรายวิชาจากหลักสูตรอื่นซึ่ง ก.พ.
รับรองคุณวุฒิ ไม่ต่ากว่าระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง หรือจากหลักสูตรอื่น
ใดที่มีรายวิชาลักษณะเดียวกันแต่เรียกชื่อเป็นอย่างอื่นของหน่วยงานต่าง ๆ ใน
สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ หรือหน่วยงานของราชการได้ตามเงื่อนไข ดังต่อไปนี้
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2.1 เป็นรายวิชาหรือกลุม่ วิชาที่มีจดุ ประสงค์และเนื้อหาใกล้เคียงกัน
ไม่ต่ากว่า ร้อยละ 60 และมีจานวนหน่วยกิตไม่น้อยกว่าหน่วยกิตของรายวิชาที่ระบุ
ไว้ในหลักสูตรที่ใช้ระเบียบนี้
2.2 ได้ระดับผลการเรียนตั้งแต่ 2.0 ขึ้นไป
2.3 โรงเรียนอาจทาการประเมินใหม่แล้วจึงรับโอนรายวิชานั้น
2.4 นิสิตต้องลงทะเบียนรายวิชาในโรงเรียนไม่น้อยกว่า 1 ภาคเรียน
3. การบันทึกผลการเรียนตามข้อ 1 และข้อ 2 ลงในระเบียนแสดงผลการ
เรียนให้ใช้รหัสวิชาและชื่อรายวิชาตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พ.ศ.
2555 โดยแสดงหมายเหตุว่าเป็นรายวิชาที่รับโอนมาจากหลักสูตรอืน่ หรือจากการ
เทียบรายวิชา รหัสวิชาใด ยกเว้นมีข้อกาหนดเฉพาะในเรื่องนั้น ๆ
4. นิสิตที่โรงเรียนให้พ้นสภาพนิสติ ตามข้อ 5 หรือข้อ 6 ตามระเบียบนี้
แล้วสอบเข้าเรียนใหม่ ให้รับเทียบโอนผลการเรียนเฉพาะรายวิชาที่ยงั ปรากฏอยู่ใน
หลักสูตรนี้ และรายวิชาที่มีระดับผลการเรียนตั้งแต่ 2.0 ขึ้นไป
หมวด 5
หน้าที่ของโรงเรียน
1. โรงเรียนต้องจัดให้มีเอกสารการศึกษา ดังต่อไปนี้
1.1 ระเบียนแสดงผลการเรียนประจาตัวนิสติ ตามแบบที่กาหนดซึ่ง
ใช้ชื่อย่อว่า "รบ.1 ปวส." และต้องเก็บรักษาไว้ตลอดไป
1.2 แบบรายงานผลการเรียนของผู้ที่สาเร็จการศึกษาตามหลักสูตร
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (รบ.2 ปวส.) และเก็บรักษาสาเนาไว้ทโี่ รงเรียน
ตลอดไป
1.3 ประกาศนียบัตร ตามแบบทีโ่ รงเรียนกาหนด
1.4 สมุดประเมินผลรายวิชา และหลักฐานเกี่ยวกับการประเมินผล
การเรียนในแบบอื่นนอกเหนือจาก รบ.1 ปวส. และ รบ.2 ปวส. สมุดบันทึกการ
ฝึกงาน หรือสมุดบันทึกการปฏิบัตงิ านหรือสมุดรายงานของนิสติ
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1.5 ใบรับรองสภาพการเป็นนิสิตและใบรับรองผลการเรียนตาม
แบบที่กาหนด
2.. ให้โรงเรียนรายงานผลการเรียนของนิสิต ให้นิสิตและผูป้ กครองทราบ
ทุกภาคเรียน
3. ให้โรงเรียนออกใบรับรองผลการเรียน และประกาศนียบัตรแก่นสิ ติ
โดยปฏิบัติตามระเบียกระทรวงศึกษาธิการโดยอนุโลม
4. ให้โรงเรียนเก็บรักษากระดาษคาตอบ และหลักฐานการประเมินผล
การเรียนไว้เป็นเวลาไม่น้อยกว่าสองปีการศึกษา

หมวด 6
ใบรับรองผลการเรียน
1. ให้ใช้สาเนาระเบียนแสดงผลการเรียน (รบ.1 ปวส.) เป็นเอกสาร
รับรองผลการเรียนแทนใบสุทธิ และใบรับรองตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่า
ด้วยใบสุทธิและใบรับรองของโรงเรียน
2.. การทาสาเนา รบ.1 ปวส. จะใช้วิธีถ่ายเอกสาร หรือเขียนขึ้นใหม่ก็ได้
ให้หัวหน้างานทะเบียนหรือผู้ที่ได้รบั มอบหมายให้ทาการแทน ลงลายมือชื่อรับรอง
สาเนาพร้อมทั้งวัน เดือน ปี ที่ออกสาเนาถ้าผู้อานวยการไม่อาจลงลายมือชื่อใน
ต้นฉบับและสาเนาของ รบ.1 ปวส. ได้ ให้ผู้รักษาการในตาแหน่งผู้อานวยการลง
ลายมือชื่อแทน
3. ถ้านิสิตต้องการใบรับรองสภาพการเป็นนิสติ หรือใบรับรองผลการ
เรียนจากโรงเรียน โรงเรียนจะออกใบรับรองสภาพการเป็นนิสิตหรือใบรับรองผล
การเรียนหรือสาเนารบ.1 ปวส. ให้ก็ได้ ใบรับรองนี้มีอายุเพียง 60 วัน และให้
โรงเรียนกาหนดวันหมดอายุไว้ด้วยถ้านิสิตต้องการให้รับรองพื้นความรู้ระดับ
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มัธยมศึกษาตอนปลาย หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพ โรงเรียนจะถ่ายสาเนา ปพ. 1
ป หรือ ปพ. 1 ปวช. และรับรองสาเนาให้ไปก็ได้
หมวด 7
การประเมินผลการเรียนรายวิชาปรับพื้นฐานวิชาชีพ
1.การประเมินผลการเรียนรายวิชาปรับพื้นฐานวิชาชีพ ให้ปฏิบัติ
เช่นเดียวกับการประเมินผลการเรียนรายวิชาตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ
ชั้นสูง โดยไม่ต้องนาระดับผลการเรียนที่ได้มาคิดค่าคะแนนเฉลี่ยสะสม เพื่อการ
สาเร็จการศึกษาตามหลักสูตร
2. ให้โรงเรียนออกเอกสารรับรองผลการเรียนโดยใช้วุฒิบัตรสาหรับผู้ผ่าน
การศึกษาและฝึกอบรมในรายวิชา หรือระเบียนแสดงผลการเรียนตามหลักสูตร
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง(รบ.1 ปวส.) และเก็บสาเนาไว้ เพื่อแสดงว่านิสิตมีพื้น
ความรู้ครบตามที่กาหนดไว้ในหลักสูตร
แนวปฏิบัติในการส่งผลการสอบ (ส่งเกรด)
ให้อาจารย์ผสู้ อนส่งผลการสอบมายังสานักงานโรงเรียนสาธิตอาชีวศึกษา
ภายหลังการสอบ หนึ่งสัปดาห์ เพือ่ อนุมัติผลการสอบ และพร้อมส่ง
กระดาษคาตอบและข้อสอบได้ที่สานักงานโรงเรียนสาธิตอาชีวศึกษา
การคิดหน่วยกิต
1. รายวิชาทฤษฎีที่ใช้เวลาบรรยายหรืออภิปราย จานวน 18 ชั่วโมง เท่ากับ 1
หน่วยกิต
2. รายวิชาปฏิบัติที่ใช้เวลาในการทดลองหรือฝึกปฏิบตั ิในห้องปฏิบัติการ
จานวน 36 ชั่วโมง เท่ากับ 1 หน่วยกิต
3. รายวิชาปฏิบัติที่ใช้เวลาในการฝึกปฏิบัติในโรงฝึกงานหรือภาคสนาม จานวน
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54 ชั่วโมง เท่ากับ 1 หน่วยกิต
4. การฝึกงาน/ฝึกอาชีพในสถานประกอบการหรือวิทยาการ จานวน 54 ชั่วโมง
เท่ากับ 1 หน่วยกิต
ดังนั้นในแต่ละสาขาวิชามีการฝึกงานในสถานประกอบการ เท่ากับ 216
ชั่วโมง จะฝึกมากกว่านีไ้ ด้แต่ต้องฝึกไม่น้อยกว่า 216 ชั่วโมง จะฝึกมากกว่านี้ได้แต่
ต้องฝึกไม่น้อยกว่า 216 ชั่วโมง
5. การทาโครงการตามทีไ่ ด้รับมอบหมาย จานวน 54 ชั่วโมง เท่ากับ 1 หน่วย
กิต
การจัดทาโครงการ (Project)
ในหลักสูตรแต่ละสาขาวิชาจะมีการทาโครงการในหลักสูตร 4 หน่วยกิต
4(0-8-4)
การทาโครงการตามทีไ่ ด้รบั มอบหมายตามสาขาวิชา จานวน 54 ชั่วโมง
เท่ากับ 1 หน่วยกิต ดังนั้นในแต่ละสาขาวิชาจะมีการทาโครงการ (Project) ซึ่ง
เท่ากับ 216 ชั่วโมง เช่นเดียวกับการฝึกงานในสถานประกอบการ ทั้งนี้การทา
โครงการจะมีอาจารย์เป็นที่ปรึกษาโครงการ เป็นโครงการวิชาชีพเพื่อฝึกให้นิสิตมี
ประสบการณ์ด้านวิชาชีพตามสาขาวิชา มีทักษะในการคิดวางแผน มีทักษะในการ
ทางาน มีการคิดวิเคราะห์ คิดแก้ปญ
ั หา เมื่อพบปัญหา มีความคิดริเริม่ สร้างสรรค์
ลงมือปฏิบัตจิ ริง นอกจากนั้นนิสิตยังได้รู้จักการเขียนรายงานโครงการเมื่อเสร็จสิ้น
โครงการ มีการนาเสนอโครงการโดยนิสติ ได้แลกเปลี่ยนเรียนซึ่งกันและกัน การ
ทาโครงการของนิสิตระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) นั้น อาจารย์ที่
ปรึกษาจะคอยให้คาแนะนา กระตุน้ ให้กาลังใจ ซึ่งจะทาให้เห็นกระบวนการทางาน
ที่เป็นระบบของนิสิตมากขึ้น ทั้งนี้เพื่อพัฒนาการจัดการเรียนการสอนโครงการ การ
จัดทารูปแบบจะมีลักษณะเป็น 5 บท(เชิงวิจัย) อาจารย์ผู้สอนกาหนดหัวข้อให้นิสิต
ไปศึกษาหรือหัวข้อที่นิสติ สนใจ ที่เป็นปัญหาหรือข้อสงสัยนิสิตกาหนดปัญหาแล้ว
ไปศึกษา เนื่องจากทางสานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ต้องการพัฒนา
ผู้เรียนอาชีวศึกษาให้มีทักษะวิจัย โดยบูรณาการความรู้ในสาขาวิชาชีพโดยให้
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ผู้เรียนสามารถสร้างชิ้นงาน/โครงการและสิ่งประดิษฐ์ต่างๆโดยมีกระบวนการวิจัย
เป็นส่วนหนึ่งของการเรียนรู้เพื่อพิสูจน์ประสิทธิภาพและประสิทธิผลการสร้าง
ชิ้นงาน/โครงการและสิ่งประดิษฐ์ผ่านการการเรียนวิชาโครงการหรือวิชาชีพหลัง
ในขั้นตอนสุดท้ายของการศึกษาวิชาโครงการกาหนดให้ผู้เรียนจะต้องมีการจัดทา
รายงานโครงการเพื่อเผยแพร่ผลงาน ซึ่งจะเป็นการสะท้อนผลการศึกษาและการ
ปฏิบัติงานให้เกิดความเข้าใจในผลงานทั้งแก่ผู้เรียน ผูส้ นใจและผู้ที่เกีย่ วข้อง
ส่วนประกอบของโครงการ
1.ปก ทาด้วยกระดาษแข็ง และชือ่ หัวข้อโครงการ ชื่อโครงการ ชื่อผู้จัดทา
โครงการวิชาและปีการศึกษาที่จบ สันข้างพิมพ์ชื่อโครงการและปีการศึกษาที่จบ
1.1 ใบรองปก ใช้กระดาษปล่อยเป็นแผ่น มีไว้เพื่อยึดติดกับเล่มหนังสือ
และช่วยป้องกันเนื้อหนังสือเมื่อปกหลุด
1.2 ปกใน ข้อความในปกจะเหมือนกับปกแข็งด้านนอกทุกอย่างเป็นภา
ไทย พิมพ์ไม่ใช่ตัวหนา
1.3 ใบรองปกหลัง อยู่ก่อนปกหลังเป็นกระดาษเปล่าสีขาว
2. ใบรับรองโครงการ ใบรับรองโครงการ อนุมัติให้นับโครงการ ระดับ
ประกาศนียบัตร................ สาขา.......... นี้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตร
ประกาศนียบัตร.........ต้องมีการอนุมัติผลจากกรรมการผูส้ อบ จึงจะสมบูรณ์
3. บทคัดย่อ ให้เขียนบทคัดย่อ เป็นการสรุปย่อความ หลักการและเหตุการณ์และ
เหตุผล ความสาคัญของเนื้อหาที่จัดทา
4. กิตติกรรมประกาศ เป็นเขียนแสดงคาอุทิศความดีของหนังสือให้แก่ผู้มีพระคุณ
ซึ่งได้ให้ความช่วยเหลือสนับสนุนจนโครงการสาเร็จด้วยดี
5.สารบัญ เป็นหน้าบอกรายการและตาแหน่งของเนื้อหาสาระในเล่ม เช่น บอกบท
อยู่หน้าที่เท่าใด อาจเพิ่มหน้าสารบัญตาราง และสารบัญภาพประกอบเพิ่มเติม

53
6. เนื้อเรื่อง
บทที่ 1 บทนา
บทที่ 2 เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
บทที่ 3 วิธีดาเนินโครงการ/วิธีดาเนินการวิจยั
บทที่ 4 ผลการทดลอง/วิจัย และการวิเคราะห์ข้อมูล
บทที่ 5 สรุป อภิปรายและข้อเสนอแนะ
7. บรรณานุกรม เอกสารอ้างอิง เป็นรายการแสดงรายชื่อหนังสือที่ใช้ค้นคว้า
หรืออ้างอิงต้องพิมพ์ให้ถูกต้องตามหลักการเขียนบรรณานุกรม
8. ภาคผนวก เป็นส่วนข้อมูลอื่นๆที่ต้องการนาเสนอเพิ่มเติมและมีความสาคัญใน
การค้นคว้าและใช้เป็นอ้างอิงได้ เช่นรายการอุปกรณ์ ภาพถ่ายชิ้นงาน Data
sheet ข้อมูลอื่นๆ อาจจะจัดหมวดหมู่เป็นภาคผนวก ก ภาคผนวก ข ตาม
ความเหมาะสม
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ภาพผนวก
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เครื่องแบบนิสิต
ชุดพิธีการ

ชุดนิสิต
-ใช้เรียนในวันปกติ

ชุดพละ
-ใช้เรียนในวิชาพละ

