
 
 

 

 
 
ช่ือสถานศึกษา  วทิยาลยัเทคโนโลยทีกัษิณอาชีวศึกษา 
ผู้บริหารสถานศึกษา นางศุภวรรณวดี  ทิพยม์าศ 

ผูอ้  านวยการสถานศึกษา  วทิยาลยัเทคโนโลยทีกัษิณอาชีวศึกษา 
สถานทีต่ั้ง  146  ถนนสุนอนนัต ์ ต าบลปากพนงัฝ่ังตะวนัตก  อ าเภอปากพนงั   

จงัหวดันครศรีธรรมราช  80370 
โทรศพัท ์ 075-370027  โทรสาร  075-370661 

เน้ือที่   5  ไร่  19.5  ตารางวา 
สีประจ าวทิยาลยั  น ้าเงิน ขาว    
เคร่ืองหมายวทิยาลยั รูปวงกลม  มีฟันเฟืองลอ้มรอบ  ภายในมีวงกลมซอ้นกนั  มีช่ือวทิยาลยัอยู่

ระหวา่ง วงกลมใหญ่รอบนอก  และในวงกลมเล็กมีรูปเรือส าเภา  1  ล า 
 
 

 
 
 
 

 
     

             รูปตราวิทยาลยั 
 
 

 

 

 

 

รู้จกักบัวทิยาลยัเทคโนโลยทีักษณิอาชีวศึกษา 
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ผูเ้ร่ิมก่อตั้งคือ จ่าเอกประทีป  ทิพยม์าศ ก่อตั้งเม่ือวนัท่ี 16 พฤษภาคม 2524 ตั้งอยู ่เลขท่ี 146 ถนน

สุนอนันต์ ต าบลปากพนังฝ่ังตะวนัตก อ าเภอปากพนัง จงัหวดันครศรีธรรมราช เปิดท าการสอนใน
ระดบัชั้นประกาศนียบตัรวชิาชีพ (ปวช.) ช่ือ โรงเรียนทกัษิณพณชิยการ มี 2 สาขา คือ สาขาการบญัชี และ
สาขาเลขานุการ การด าเนินการในระยะแรก ๆ ตอ้งต่อสู้กบัอุปสรรคดา้นต่าง ๆ นานปัการ แต่ดว้ยความ
วริิยะอุตสาหะและอดทน ท่านผูก่้อการไดทุ้่มเทก าลงักาย ก าลงัใจ ก าลงัความคิด เพื่อสร้างสรรคป์รับปรุง
กิจการ ท าใหโ้รงเรียนมีความเจริญยิง่ข้ึนเป็นล าดบั  

ปี  พ .ศ . 2527 ได้รับอนุญาตจากกระทรวงศึกษาธิการได้ท า การเปิดการสอนในระดับ
ประกาศนียบตัรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ สาขาการบญัชีและสาขาวิชาการตลาด 
โดยท าการเปิดการสอนในภาคบ่ายและเปล่ียนช่ือเป็น โรงเรียนเทคโนโลยีทักษิณพณิชยการ ใชอ้กัษรยอ่
วา่ ท.ษ.พ.  

ปี พ.ศ. 2541ไดข้อท าการเปล่ียนแปลงหลกัสูตรประกาศนียบตัรวิชาชีพ  (ปวช.) หลกัสูตรกรม
อาชีวศึกษา พ.ศ. 2524 มาเป็นหลกัสูตรปี พ.ศ. 2538 และเปล่ียนแปลงหลกัสูตรประกาศนียบตัรวิชาชีพ
ชั้นสูง (ปวส.) ของกรมอาชีวศึกษา พ.ศ. 2527 เป็นหลกัสูตร พ.ศ. 2540  

ปี พ.ศ.2543 ขอเปล่ียนแปลงหลกัสูตรประกาศนียบตัรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศกัราช 2527 ประเภท
วิชาบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการตลาด เป็นหลักสูตรประกาศนียบตัรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศกัราช 2540 
ประเภทวชิาบริหารธุรกิจ สาขาวชิาการตลาดของกรมอาชีวศึกษา  

ปี พ.ศ. 2546 ขออนุญาตเปล่ียนแปลงหลกัสูตร จากเดิมหลกัสูตรประกาศนียบตัรวิชาชีพ พ.ศ. 
2538 เปล่ียนแปลงเป็นหลกัสูตรประกาศนียบตัรวิชาชีพ พ.ศ. 2545 ประเภทวิชาพาณิชยกรรม สาขาวิชา
พณิชยการ สาขางานการขาย สาขางานการบญัชี สาขางานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ  

ปี  พ .ศ .2547 ขออนุญาตเปล่ียนแปลงหลักสูตรจากเดิม  หลักสูตรประกาศนียบัติวิชาชีพ 
พุทธศกัราช 2546 ประเภทวิชาพาณิชยกรรม สาขาวิชาพณิชยการ สาขางานการบญัชี สาขางานการขาย 
สาขางานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ สาขางานภาษาต่างประเทศ  

ปี พ.ศ. 2549 ขออนุญาตเพิ่มหลกัสูตรระดบัประกาศนียบตัรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศกัราช 2546 
ประเภทวชิาบริหารธุรกิจ สาขาวชิาภาษาต่างประเทศ  

ปี พ.ศ. 2552 ขออนุญาตเพิ่มหลกัสูตรระดบัประกาศนียบตัรวิชาชีพชั้นสูง พ.ศ.2545 (ปรับปรุง

พ.ศ.2546) สาขาวชิาการโรงแรมและการท่องเท่ียว สาขาวชิาการโรงแรม 
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ปี พ.ศ. 2553 ขออนุญาตเพิ่มหลักสูตรระดับประกาศนียบตัรวิชาชีพ  สาขาวิชาการท่องเท่ียว 

ระดบัประกาศนียบตัรวิชาชีพชั้นสูง สาขาวิชาการจดัการธุรกิจท่องเท่ียว ปี พ.ศ. 2554 ไดรั้บอนุญาตให้
เปล่ียนช่ือจากโรงเรียนเทคโนโลยทีกัษิณพณิชยการ เป็นวทิยาลยัเทคโนโลยทีกัษิณอาชีวศึกษา  

ปี พ.ศ. 2556 ขอเปล่ียนแปลงหลกัสูตรประกาศนียบตัรวิชาชีพ (ปวช.) พ.ศ.2545 (ปรับปรุง พ.ศ. 
2546) เป็นหลกัสูตร 2556  

ปี พ.ศ. 2558 ขอเปล่ียนแปลงหลักสูตรประกาศนียบตัรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) พ.ศ.2546 เป็น
หลกัสูตร 2557  

ปี พ.ศ. 2561 ขออนุญาตเปิดท าการสอนหลกัสูตรทวิภาคีระดบัประกาศนียบตัรวิชาชีพชั้นสูง 
พุทธศกัราช 2557 สาขาวชิาการโรงแรม สาขาวชิาการท่องเท่ียว 

ในปัจจุบันได้ท าการ เ ปิดการสอนระดับประกาศนียบัตรวิชา ชีพ  (ปวช .) และระดับ
ประกาศนียบตัรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) 6 สาขา คือ สาขาวิชาการบญัชี สาขาวิชาการตลาด สาขาวิชา
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ สาขาวชิาภาษาต่างประเทศ สาขาวชิาการโรงแรมและสาขาวชิาการท่องเท่ียว 
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โครงสร้างบริหารสถานศึกษา    

 

 
  

นางศุภวรรณวดี  ทิพยม์าศ 

ผูอ้  านวยการ 

ดร. วนัฉตัร ทิพยม์าศ 

รองผูอ้  านวยการฝ่ายแผนงานและความ

ร่วมมือ 

นางชนากานต ์จนัทร 

รองผูอ้  านวยการฝ่ายบริหาร

ทรัพยากร 

นางสาวทกัษณา ทิพยม์าศ 

รองผูอ้  านวยการฝ่ายบริหารทัว่ไป 

นายสุริยา ดวงจนัทร์ 

หวัหนา้งานวิชาการ 

นางปริยาภทัร  แกว้ประจุ 

หวัหนา้งาน 
กิจการนกัเรียนนกัศึกษา 

นางสุคนธ์ คีรีพนัธ์ 

หวัหนา้งานประชาสมัพนัธ์ 

นายณรงคศ์กัด์ิ ปุณนุวงศ ์

หวัหนา้งานอาคารสถานท่ี 

นางจิราภรณ์ ปลาบู่ทอง 

หวัหนา้งานชุมชนสมัพนัธ์ 

นางสมฤดี บุญยพนัธ์ 

หวัหนา้งานประกนัคุณภาพ 

นางสาววาสิฏฐี  ดิษฐสาคร 

งานการบญัชี 

น.ส.เฉลิมขวญั ภูมิพงศ ์

หวัหนา้งานธุรการและทะเบียน 

นางสาวรัตติยา วรรณทอง 

หวัหนา้งานแนะแนวและกองทุน 

นางสุนิษา เส้งสุย 

หวัหนา้งานระบบสารสนเทศ 

นางจิราภรณ์  ปลาบู่ทอง 

หวัหนา้งานวดัผลและ
ประเมินผล 

หวัหนา้สาขาวิชา 

นายสุริยา ดวงจนัทร์ 

นางปริยาภทัร  แกว้ประจุ 

นางสาวสุนิษา เส้งสุย 

นางสาวศุภมาศ กิจเผดิมกุล 

นายณฐัวฒิุ  มีเยน็ 

นางสาวอาภร สืบศกัด์ิ 

 

 

 

นายทรงวฒิุ  เอียดเสน 

หวัหนา้งานปกครอง 

นางสาวองัคณา  ณ สงขลา 

หวัหนา้งานส่งเสริมการท างาน 

ภาคพิเศษ 

นายธีรภทัร  ภกัดี 

 หวัหนา้งานหอพกั 
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วสัิยทศัน์ ในการจดัการศึกษาของวิทยาลยัเทคโนโลยทีกัษิณอาชีวศึกษา  ไดมี้การจดัการเรียนการ

สอนท่ีทนัสมยั  โดยมุ่งเนน้ให้นกัเรียน  นกัศึกษาคน้หาความรู้  โดยผา่นระบบอินเตอร์
เน็ตมีการฝึกให้นกัเรียน  นกัศึกษาใชค้อมพิวเตอร์  และฝึกทกัษะทางดา้นภาษาองักฤษ  
รวมทั้งมุ่งเน้นให้นกัเรียน  นกัศึกษามีระเบียบวินยั  มีคุณธรรม  จริยธรรม  เพื่อเป็นท่ี
ยอมรับของสังคม 

 
พนัธกจิ 1. ผลิตผูเ้รียนท่ีมีคุณธรรม  และมีความเช่ียวชาญในวชิาชีพ 
 2. พฒันาระบบบริหารจดัการใหเ้ป็นองคก์รแห่งการเรียนรู้ 
 3. จดัการศึกษาแบบบูรณาการ 
 4. พฒันาเทคโนโลยสีารสนเทศ  และการส่ือสารใหท้นัสมยั 
 5. สร้างทกัษะวชิาชีพ  โดยการฝึกปฏิบติัจริงจากสถานประกอบการและ 
 สถานการณ์จริง  เพื่อเป็นการบริการวชิาชีพสู่ชุมชน 
 
ปรัชญา  สร้างคน  สร้างงาน  สร้างคุณภาพทางวชิาการ  คู่คุณธรรม 
 
เอกลกัษณ์ วทิยาลยัสะอาด 
 
อตัลกัษณ์ วชิาการดี  มีคุณธรรม 

 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

วสัิยทศัน์  พนัธกจิ  ปรัชญา  อตัลกัษณ์  และเอกลกัษณ์ของสถานศึกษา 
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โครงสร้าง 

หลกัสูตรประกาศนียบัตรวชิาชีพ  พทุธศักราช 2556 
ประเภทวชิาพาณชิยกรรม 

 
 ผูส้ าเร็จการศึกษาตามหลกัสูตรประกาศนียบตัรวชิาชีพ พุทธศกัราช 2556  ประเภทวชิา     พาณิช

ยกรรม  จะตอ้งศึกษารายวิชาจากหมวดวิชาต่างๆ รวมไม่น้อยกว่า 103 หน่วยกิต และเขา้ร่วมกิจกรรม
เสริมหลกัสูตร ดงัโครงสร้างต่อไปน้ี 

1. หมวดวชิาทกัษะชีวติ  ไม่นอ้ยกวา่  22  หน่วยกิต 

1.1 กลุ่มวชิาภาษาไทย   (ไม่นอ้ยกวา่ 3 หน่วยกิต) 

1.2 กลุ่มวชิาภาษาต่างประเทศ   (ไม่นอ้ยกวา่ 6 หน่วยกิต) 

1.3 กลุ่มวชิาวทิยาศาสตร์   (ไม่นอ้ยกวา่ 4 หน่วยกิต) 

1.4 กลุ่มวชิาคณิตศาสตร์   (ไม่นอ้ยกวา่ 4 หน่วยกิต) 

1.5 กลุ่มสังคมศึกษา    (ไม่นอ้ยกวา่ 3 หน่วยกิต) 

1.6 กลุ่มวชิาสุขศึกษาและพลศึกษา  (ไม่นอ้ยกวา่ 2 หน่วยกิต) 

2. หมวดวชิาทกัษะวชิาชีพ ไม่นอ้ยกวา่  71 หน่วยกิต 

2.1 กลุ่มทกัษะวชิาชีพพื้นฐาน   (18 หน่วยกิต) 

2.2 กลุ่มทกัษะวชิาชีพเฉพาะ   (24 หน่วยกิต) 

2.3 กลุ่มทกัษะวชิาชีพเลือก   (ไม่นอ้ยกวา่ 21 หน่วยกิต) 

2.4 ฝึกประสบการณ์ทกัษะวชิาชีพ  (4 หน่วยกิต) 

2.5 โครงการพฒันาทกัษะวชิาชีพ  (4 หน่วยกิต) 

3. หมวดวชิาเลือกเสรี ไม่นอ้ยกวา่  10  หน่วยกิต 

4. กิจกรรมเสริมหลกัสูตร (2 ชัว่โมงต่อสัปดาห์) 

รวมไม่นอ้ยกวา่    103  หน่วยกิต 
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โครงสร้าง 
หลกัสูตรประกาศนียบัตรวชิาชีพ  พทุธศักราช 2556 

ประเภทวชิาอตุสาหกรรมท่องเทีย่ว 
 

      ผูส้ าเร็จการศึกษาตามหลักสูตรประกาศนียบตัรวิชาชีพ พุทธศกัราช 2556  ประเภทวิชา
อุตสาหกรรมท่องเท่ียว จะตอ้งศึกษารายวิชาจากหมวดวิชาต่างๆ รวมไม่นอ้ยกวา่ 103 หน่วยกิต และเขา้
ร่วมกิจกรรมเสริมหลกัสูตร ดงัโครงสร้างต่อไปน้ี 

1. หมวดวชิาทกัษะชีวติ  ไม่นอ้ยกวา่  22  หน่วยกิต 

1.1 กลุ่มวชิาภาษาไทย   (ไม่นอ้ยกวา่ 3 หน่วยกิต) 

1.2 กลุ่มวชิาภาษาต่างประเทศ   (ไม่นอ้ยกวา่ 6 หน่วยกิต) 

1.3 กลุ่มวชิาวทิยาศาสตร์   (ไม่นอ้ยกวา่ 4 หน่วยกิต) 

1.4 กลุ่มวชิาคณิตศาสตร์   (ไม่นอ้ยกวา่ 4 หน่วยกิต) 

1.5 กลุ่มสังคมศึกษา    (ไม่นอ้ยกวา่ 3 หน่วยกิต) 

1.6 กลุ่มวชิาสุขศึกษาและพลศึกษา  (ไม่นอ้ยกวา่ 2 หน่วยกิต) 

2. หมวดวชิาทกัษะวชิาชีพ ไม่นอ้ยกวา่  71 หน่วยกิต 

2.1 กลุ่มทกัษะวชิาชีพพื้นฐาน   (18 หน่วยกิต) 

2.2 กลุ่มทกัษะวชิาชีพเฉพาะ   (24 หน่วยกิต) 

2.3 กลุ่มทกัษะวชิาชีพเลือก   (ไม่นอ้ยกวา่ 21 หน่วยกิต) 

2.4 ฝึกประสบการณ์ทกัษะวชิาชีพ  (4 หน่วยกิต) 

2.5 โครงการพฒันาทกัษะวชิาชีพ  (4 หน่วยกิต) 

3. หมวดวชิาเลือกเสรี ไม่นอ้ยกวา่  10  หน่วยกิต 

4. กิจกรรมเสริมหลกัสูตร ( 2 ชัว่โมงต่อสัปดาห์) 

  รวมไม่นอ้ยกวา่   103  หน่วยกิต 
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ขอเปลีย่นแปลงหลกัสูตรประกาศนียบัตรวชิาชีพ (ปวช.) พ.ศ. 2556 เป็น หลกัสูตร 2562 
 

โครงสร้าง 

หลกัสูตรประกาศนียบัตรวชิาชีพ  พทุธศักราช 2562 
ประเภทวชิาพาณชิยกรรม 

 
 ผูส้ าเร็จการศึกษาตามหลกัสูตรประกาศนียบตัรวชิาชีพ พุทธศกัราช 2562  ประเภทวชิา     พาณิช

ยกรรม  จะตอ้งศึกษารายวิชาจากหมวดวิชาต่างๆ รวมไม่น้อยกว่า 103 หน่วยกิต และเขา้ร่วมกิจกรรม
เสริมหลกัสูตร ดงัโครงสร้างต่อไปน้ี 

1. หมวดวชิาสมรรถนะแกนกลาง  ไม่นอ้ยกวา่  22  หน่วยกิต 

1.1 กลุ่มวชิาภาษาไทย   (ไม่นอ้ยกวา่ 3 หน่วยกิต) 

1.2 กลุ่มวชิาภาษาต่างประเทศ   (ไม่นอ้ยกวา่ 6 หน่วยกิต) 

1.3 กลุ่มวชิาวทิยาศาสตร์   (ไม่นอ้ยกวา่ 4 หน่วยกิต) 

1.4 กลุ่มวชิาคณิตศาสตร์   (ไม่นอ้ยกวา่ 4 หน่วยกิต) 

1.5 กลุ่มสังคมศึกษา    (ไม่นอ้ยกวา่ 3 หน่วยกิต) 

1.6 กลุ่มวชิาสุขศึกษาและพลศึกษา  (ไม่นอ้ยกวา่ 2 หน่วยกิต) 

2. หมวดวชิาสมรรถนะวชิาชีพไม่นอ้ยกวา่  71 หน่วยกิต 

2.1 กลุ่มสมรรถนะวชิาชีพพื้นฐาน   (21 หน่วยกิต) 

2.2 กลุ่มสมรรถนะวชิาชีพเฉพาะ  (24 หน่วยกิต) 

2.3 กลุ่มทกัษะวชิาชีพเลือก   (ไม่นอ้ยกวา่ 18 หน่วยกิต) 

2.4 ฝึกประสบการณ์สมรรถนะวชิาชีพ  (4 หน่วยกิต) 

2.5 โครงการพฒันาสมรรถนะวชิาชีพ  (4 หน่วยกิต) 

3. หมวดวชิาเลือกเสรี ไม่นอ้ยกวา่  10  หน่วยกิต 

4. กิจกรรมเสริมหลกัสูตร (2 ชัว่โมงต่อสัปดาห์) 

รวมไม่นอ้ยกวา่    103  หน่วยกิต 

 

8 



 
 

โครงสร้าง 
หลกัสูตรประกาศนียบัตรวชิาชีพ  พทุธศักราช 2562 

ประเภทวชิาอตุสาหกรรมท่องเทีย่ว 
 

      ผูส้ าเร็จการศึกษาตามหลักสูตรประกาศนียบตัรวิชาชีพ พุทธศกัราช 2562  ประเภทวิชา
อุตสาหกรรมท่องเท่ียว จะตอ้งศึกษารายวิชาจากหมวดวิชาต่างๆ รวมไม่นอ้ยกวา่ 103 หน่วยกิต และเขา้
ร่วมกิจกรรมเสริมหลกัสูตร ดงัโครงสร้างต่อไปน้ี 

1. หมวดวชิาสมรรถนะแกนกลางไม่นอ้ยกวา่  22  หน่วยกิต 

1.1 กลุ่มวชิาภาษาไทย   (ไม่นอ้ยกวา่ 3 หน่วยกิต) 

1.2 กลุ่มวชิาภาษาต่างประเทศ   (ไม่นอ้ยกวา่ 6 หน่วยกิต) 

1.3 กลุ่มวชิาวทิยาศาสตร์   (ไม่นอ้ยกวา่ 4 หน่วยกิต) 

1.4 กลุ่มวชิาคณิตศาสตร์   (ไม่นอ้ยกวา่ 4 หน่วยกิต) 

1.5 กลุ่มสังคมศึกษา    (ไม่นอ้ยกวา่ 3 หน่วยกิต) 

1.6 กลุ่มวชิาสุขศึกษาและพลศึกษา  (ไม่นอ้ยกวา่ 2 หน่วยกิต) 

2. หมวดวชิาสมรรถนะวชิาชีพ ไม่นอ้ยกวา่ 71 หน่วยกิต 

2.1 กลุ่มสมรรถนะวชิาชีพพื้นฐาน   (21 หน่วยกิต) 

2.2 กลุ่มสมรรถนะวชิาชีพเฉพาะ  (24 หน่วยกิต) 

2.3 กลุ่มสมรรถนะวชิาชีพเลือก  (ไม่นอ้ยกวา่ 18 หน่วยกิต) 

2.4 ฝึกประสบการณ์สมรรถนะวชิาชีพ  (4 หน่วยกิต) 

2.5 โครงการพฒันาสมรรถนะวชิาชีพ  (4 หน่วยกิต) 

3. หมวดวชิาเลือกเสรี ไม่นอ้ยกวา่  10  หน่วยกิต 

4. กิจกรรมเสริมหลกัสูตร ( 2 ชัว่โมงต่อสัปดาห์) 

  รวมไม่นอ้ยกวา่   103  หน่วยกิต 
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โครงสร้าง 
หลกัสูตรประกาศนียบัตรวชิาชีพช้ันสูง พทุธศักราช 2557 

ประเภทวชิาบริหารธุรกจิ 
สาขาวชิาการบัญชี 

 
ผูส้ าเร็จการศึกษาตามหลกัสูตรประกาศนียบตัรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศกัราช 2557  ประเภทวิชา

บริหารธุรกิจ จะตอ้งศึกษารายวชิาจากหมวดวิชาต่างๆ รวมไม่นอ้ยกวา่ 83 หน่วยกิต และเขา้ร่วมกิจกรรม
เสริมหลกัสูตร ดงัโครงสร้างต่อไปน้ี 

1. หมวดวชิาทกัษะชีวติ  ไม่นอ้ยกวา่  21  หน่วยกิต 

1.1 กลุ่มทกัษะภาษาและการส่ือสาร   (ไม่นอ้ยกวา่ 9 หน่วยกิต) 

1.2 กลุ่มทกัษะการคิดและการแกปั้ญหา (ไม่นอ้ยกวา่ 6 หน่วยกิต) 

1.3 กลุ่มทกัษะทางสังคมและการด ารงชีวติ (ไม่นอ้ยกวา่ 6 หน่วยกิต) 

2. หมวดวชิาทกัษะวชิาชีพ ไม่นอ้ยกวา่  56  หน่วยกิต 

2.1 กลุ่มทกัษะวชิาชีพพื้นฐาน   (15 หน่วยกิต) 

2.2 กลุ่มทกัษะวชิาชีพเฉพาะ   (21 หน่วยกิต) 

2.3 กลุ่มทกัษะวชิาชีพเลือก   (ไม่นอ้ยกวา่ 12 หน่วยกิต) 

2.4 ฝึกประสบการณ์ทกัษะวชิาชีพ  (4 หน่วยกิต) 

2.5 โครงการพฒันาทกัษะวชิาชีพ  (4 หน่วยกิต) 

3. หมวดวชิาเลือกเสรี ไม่นอ้ยกวา่  6  หน่วยกิต 

4. กิจกรรมเสริมหลกัสูตร ( 2 ชัว่โมงต่อสัปดาห์) 

  รวมไม่นอ้ยกวา่   83  หน่วยกิต 

 โครงสร้างน้ีส าหรับผูส้ าเร็จการศึกษาระดบัประกาศนียบตัรวชิาชีพ  (ปวช.)  ในประเภทวชิา

พาณิชยกรรม หรือเทียบเท่า ส าหรับผูส้ าเร็จการศึกษาหลกัสูตรประกาศนียบตัรวชิาชีพ (ปวช.) ประเภท

วชิาหรือสาขาวชิาอ่ืน หรือมธัยมศึกษาตอนปลาย (ม. 6) หรือเทียบเท่า ท่ีไม่มีพื้นฐานวชิาชีพ จะตอ้งเรียน

รายวชิาปรับพื้นฐาน วชิาชีพ ต่อไปน้ี 
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รหสัวชิา  ช่ือวชิา  ท-ป-น 

3200-0001  หลกัการบญัชีเบ้ืองตน้ 1  2-2-3  
3200-0002  หลกัการขาย  3-0-3  
3200-0003  การเป็นผูป้ระกอบการ 3-0-3  
3200-0004  หลกัการบญัชีเบ้ืองตน้ 2  2-2-3  
3200-0005  การบญัชีหา้งหุน้ส่วน  2-2-3 
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โครงสร้าง 
หลกัสูตรประกาศนียบัตรวชิาชีพช้ันสูง พทุธศักราช 2557 

ประเภทวชิาบริหารธุรกจิ 
สาขาวชิาการตลาด 

 
ผูส้ าเร็จการศึกษาตามหลกัสูตรประกาศนียบตัรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศกัราช 2557  ประเภทวิชา

บริหารธุรกิจ จะตอ้งศึกษารายวชิาจากหมวดวิชาต่างๆ รวมไม่นอ้ยกวา่ 83 หน่วยกิต และเขา้ร่วมกิจกรรม
เสริมหลกัสูตร ดงัโครงสร้างต่อไปน้ี 

1. หมวดวชิาทกัษะชีวติ  ไม่นอ้ยกวา่  21  หน่วยกิต 

1.1 กลุ่มทกัษะภาษาและการส่ือสาร   (ไม่นอ้ยกวา่ 9 หน่วยกิต) 

1.2 กลุ่มทกัษะการคิดและการแกปั้ญหา (ไม่นอ้ยกวา่ 6 หน่วยกิต) 

1.3 กลุ่มทกัษะทางสังคมและการด ารงชีวติ (ไม่นอ้ยกวา่ 6 หน่วยกิต) 

2. หมวดวชิาทกัษะวชิาชีพ ไม่นอ้ยกวา่  56  หน่วยกิต 

2.1 กลุ่มทกัษะวชิาชีพพื้นฐาน   (15 หน่วยกิต) 

2.2 กลุ่มทกัษะวชิาชีพเฉพาะ   (21 หน่วยกิต) 

2.3 กลุ่มทกัษะวชิาชีพเลือก   (ไม่นอ้ยกวา่ 12 หน่วยกิต) 

2.4 ฝึกประสบการณ์ทกัษะวชิาชีพ  (4 หน่วยกิต) 

2.5 โครงการพฒันาทกัษะวชิาชีพ  (4 หน่วยกิต) 

3. หมวดวชิาเลือกเสรี ไม่นอ้ยกวา่  6  หน่วยกิต 

4. กิจกรรมเสริมหลกัสูตร ( 2 ชัว่โมงต่อสัปดาห์) 

  รวมไม่นอ้ยกวา่   83  หน่วยกิต 

 โครงสร้างน้ีส าหรับผูส้ าเร็จการศึกษาระดบัประกาศนียบตัรวชิาชีพ  (ปวช.)  ในประเภทวชิา
พาณิชยกรรม หรือเทียบเท่าส าหรับผูส้ าเร็จการศึกษาหลกัสูตรประกาศนียบตัรวชิาชีพ (ปวช.) ประเภท
วชิาหรือสาขาวชิาอ่ืน หรือมธัยมศึกษาตอนปลาย (ม. 6) หรือเทียบเท่า ท่ีไม่มีพื้นฐานวชิาชีพ จะตอ้งเรียน
รายวชิาปรับพื้นฐานวชิาชีพ ต่อไปน้ี 
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รหสัวชิา  ช่ือวชิา  ท-ป-น 
3200-0001  หลกัการบญัชีเบ้ืองตน้ 1  2-2-3 
3200-0002  หลกัการขาย  3-0-3 
3200-0003  การเป็นผูป้ระกอบการ  3-0-3 

 3200-0006  การพฒันาบุคลิกภาพนกัการตลาด  3-0-3 
 3200-0007  การคา้ปลีกและการคา้ส่ง  3-0-3 
 3000-2002  กิจกรรมองคก์ารวชิาชีพ 2  0-2-0 
 3000-2003  กิจกรรมองคก์ารวชิาชีพ 3  0-2-0 
 3000-2004  กิจกรรมองคก์ารวชิาชีพ 4  0-2-0 
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โครงสร้าง 

หลกัสูตรประกาศนียบัตรวชิาชีพช้ันสูง พทุธศักราช 2557 
ประเภทวชิาบริหารธุรกจิ 
สาขาวชิาคอมพวิเตอร์ธุรกจิ 

             ผูส้ าเร็จการศึกษาตามหลกัสูตรประกาศนียบตัรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศกัราช 2557  ประเภทวิชา
บริหารธุรกิจ จะตอ้งศึกษารายวชิาจากหมวดวิชาต่างๆ รวมไม่นอ้ยกวา่ 83 หน่วยกิต และเขา้ร่วมกิจกรรม
เสริมหลกัสูตร ดงัโครงสร้างต่อไปน้ี 

1. หมวดวชิาทกัษะชีวติ  ไม่นอ้ยกวา่  21  หน่วยกิต 

1.1 กลุ่มทกัษะภาษาและการส่ือสาร   (ไม่นอ้ยกวา่ 9 หน่วยกิต) 

1.2 กลุ่มทกัษะการคิดและการแกปั้ญหา (ไม่นอ้ยกวา่ 6 หน่วยกิต) 

1.3 กลุ่มทกัษะทางสังคมและการด ารงชีวติ (ไม่นอ้ยกวา่ 6 หน่วยกิต) 

2. หมวดวชิาทกัษะวชิาชีพ ไม่นอ้ยกวา่  56  หน่วยกิต 

2.1 กลุ่มทกัษะวชิาชีพพื้นฐาน   (15 หน่วยกิต) 

2.2 กลุ่มทกัษะวชิาชีพเฉพาะ   (21 หน่วยกิต) 

2.3 กลุ่มทกัษะวชิาชีพเลือก   (ไม่นอ้ยกวา่ 12 หน่วยกิต) 

2.4 ฝึกประสบการณ์ทกัษะวชิาชีพ  (4 หน่วยกิต) 

2.5 โครงการพฒันาทกัษะวชิาชีพ  (4 หน่วยกิต) 

3. หมวดวชิาเลือกเสรี ไม่นอ้ยกวา่  6  หน่วยกิต 

4. กิจกรรมเสริมหลกัสูตร ( 2 ชัว่โมงต่อสัปดาห์) 

  รวมไม่นอ้ยกวา่   83  หน่วยกิต 

 โครงสร้างน้ีส าหรับผูส้ าเร็จการศึกษาระดบัประกาศนียบตัรวชิาชีพ  (ปวช.)  ในประเภทวชิา
พาณิชยกรรม หรือเทียบเท่าส าหรับผูส้ าเร็จการศึกษาหลกัสูตรประกาศนียบตัรวชิาชีพ (ปวช.) ประเภท
วชิาหรือสาขาวชิาอ่ืน หรือมธัยมศึกษาตอนปลาย (ม. 6) หรือเทียบเท่า ท่ีไม่มีพื้นฐานวชิาชีพ จะตอ้งเรียน
รายวชิาปรับพื้นฐานวชิาชีพ ต่อไปน้ี 
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รหสัวชิา  ช่ือวชิา  ท-ป-น 

 3200-0001  หลกัการบญัชีเบ้ืองตน้ 2-2-3 
 3200-0002  หลกัการขาย  3-0-3 
 3200-0003  การเป็นผูป้ระกอบการ  3-0-3 
 3200-0010  คอมพิวเตอร์และการบ ารุงรักษา  2-2-3 
 3200-0011  คอมพิวเตอร์และสารสนเทศในงานธุรกิจ  2-2-3 
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โครงสร้าง 
หลกัสูตรประกาศนียบัตรวชิาชีพช้ันสูง พทุธศักราช 2557 

ประเภทวชิาบริหารธุรกจิ 
สาขาวชิาภาษาต่างประเทศธุรกจิ 

 
ผูส้ าเร็จการศึกษาตามหลกัสูตรประกาศนียบตัรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศกัราช 2557  ประเภทวิชา

บริหารธุรกิจ จะตอ้งศึกษารายวชิาจากหมวดวิชาต่างๆ รวมไม่นอ้ยกวา่ 83 หน่วยกิต และเขา้ร่วมกิจกรรม
เสริมหลกัสูตร ดงัโครงสร้างต่อไปน้ี 

1. หมวดวชิาทกัษะชีวติ  ไม่นอ้ยกวา่  21  หน่วยกิต 

1.1 กลุ่มทกัษะภาษาและการส่ือสาร   (ไม่นอ้ยกวา่ 9 หน่วยกิต) 

1.2 กลุ่มทกัษะการคิดและการแกปั้ญหา (ไม่นอ้ยกวา่ 6 หน่วยกิต) 

1.3 กลุ่มทกัษะทางสังคมและการด ารงชีวติ (ไม่นอ้ยกวา่ 6 หน่วยกิต) 

2. หมวดวชิาทกัษะวชิาชีพ ไม่นอ้ยกวา่  56  หน่วยกิต 

2.1 กลุ่มทกัษะวชิาชีพพื้นฐาน   (15 หน่วยกิต) 

2.2 กลุ่มทกัษะวชิาชีพเฉพาะ   (21 หน่วยกิต) 

2.3 กลุ่มทกัษะวชิาชีพเลือก   (ไม่นอ้ยกวา่ 12 หน่วยกิต) 

2.4 ฝึกประสบการณ์ทกัษะวชิาชีพ  (4 หน่วยกิต) 

2.5 โครงการพฒันาทกัษะวชิาชีพ  (4 หน่วยกิต) 

3. หมวดวชิาเลือกเสรี ไม่นอ้ยกวา่  6  หน่วยกิต 

4. กิจกรรมเสริมหลกัสูตร ( 2 ชัว่โมงต่อสัปดาห์) 

  รวมไม่นอ้ยกวา่   83  หน่วยกิต 

 โครงสร้างน้ีส าหรับผูส้ าเร็จการศึกษาระดบัประกาศนียบตัรวชิาชีพ  (ปวช.)  ในประเภทวชิา
พาณิชยกรรม หรือเทียบเท่าส าหรับผูส้ าเร็จการศึกษาหลกัสูตรประกาศนียบตัรวชิาชีพ (ปวช.) ประเภท
วชิาหรือสาขาวชิาอ่ืนหรือมธัยมศึกษาตอนปลาย (ม. 6) หรือเทียบเท่า ท่ีไม่มีพื้นฐานวชิาชีพ จะตอ้งเรียน
รายวชิาปรับพื้นฐานวชิาชีพ ต่อไปน้ี 
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 รหสัวชิา  ช่ือวชิา  ท-ป-น 

3200-0001  หลกัการบญัชีเบ้ืองตน้ 1  2-2-3 
3200-0002  หลกัการขาย  3-0-3 
3200-0003  การเป็นผูป้ระกอบการ  3-0-3 
3200-0011  คอมพิวเตอร์และสารสนเทศในงานธุรกิจ  2-2-3 
3200-0012  หลกัการใชภ้าษาองักฤษ  2-2-3 
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โครงสร้าง 
หลกัสูตรประกาศนียบัตรวชิาชีพช้ันสูง พทุธศักราช 2557 

ประเภทวชิาอตุสาหกรรมท่องเทีย่ว  สาขาวชิาการโรงแรม (ระบบทวภิาค)ี 
ส าหรับผู้จบ ปวช. สาขาวชิาการโรงแรม 

 ผูส้ าเร็จการศึกษาตามหลกัสูตรประกาศนียบตัรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศกัราช 2557  ประเภทวิชา

อุตสาหกรรมท่องเท่ียว  จะตอ้งศึกษารายวิชาจากหมวดวิชาต่างๆ รวมไม่นอ้ยกวา่ 83 หน่วยกิต และเขา้

ร่วมกิจกรรมเสริมหลกัสูตร ดงัโครงสร้างต่อไปน้ี 

1. หมวดวชิาทกัษะชีวติไม่นอ้ยกวา่  21  หน่วยกิต 

1.1 กลุ่มทกัษะภาษาและการส่ือสาร   (ไม่นอ้ยกวา่ 9 หน่วยกิต) 

1.2 กลุ่มทกัษะการคิดและการแกปั้ญหา (ไม่นอ้ยกวา่ 6 หน่วยกิต) 

1.3 กลุ่มทกัษะทางสังคมและการด ารงชีวติ (ไม่นอ้ยกวา่ 6 หน่วยกิต) 

2. หมวดวชิาทกัษะวชิาชีพ ไม่นอ้ยกวา่  56  หน่วยกิต 

2.1 กลุ่มทกัษะวชิาชีพพื้นฐาน   (15 หน่วยกิต) 

2.2 กลุ่มทกัษะวชิาชีพเฉพาะ   (21 หน่วยกิต) 

2.3 กลุ่มทกัษะวชิาชีพเลือก   (ไม่นอ้ยกวา่ 12 หน่วยกิต) 

2.4 ฝึกประสบการณ์ทกัษะวชิาชีพ  (4 หน่วยกิต) 

2.5 โครงการพฒันาทกัษะวชิาชีพ  (4 หน่วยกิต) 

3. หมวดวชิาเลือกเสรี ไม่นอ้ยกวา่  6  หน่วยกิต 

4. กิจกรรมเสริมหลกัสูตร ( 2 ชัว่โมงต่อสัปดาห์) 

  รวมไม่นอ้ยกวา่   83  หน่วยกิต 

 โครงสร้างน้ีส าหรับผูส้ าเร็จการศึกษาระดบัประกาศนียบตัรวชิาชีพ  (ปวช.)  ในประเภทวชิา
อุตสาหกรรมท่องเท่ียว หรือเทียบเท่าส าหรับผูส้ าเร็จการศึกษาหลกัสูตรประกาศนียบตัรวชิาชีพ(ปวช.) 
ประเภทวชิางานโรงแรม ต่อไปน้ี 
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ภาคเรียนที ่1 
รหสัวชิา  ช่ือวชิา  ท-ป-น 
 3000-1101  ภาษาไทยเพื่อส่ือสารในงานอาชีพ  3-0-3 
 3000-1206  การสนทนาภาษาองักฤษ 1  3-0-3 

3000-1314  วทิยาศาสตร์เพื่อคุณภาพชีวติ 2-2-3  
3000-1501  ชีวติกบัสังคมไทย  3-0-3 
3700-1002  หลกัการด าเนินงานโรงแรม  3-0-3 
3701-2003  การบริการอาหารและเคร่ืองด่ืม  2-2-3 
3701-2006  สนทนาภาษาองักฤษเพื่องานโรงแรม  2-2-3 
3200-9001  กฎหมายธุรกิจ  3-0-3 
3701-9009  วฒันธรรมอาเซียน  3-0-3 
3000-2001 กิจกรรมองคก์ารวชิาชีพ 1  0-2-0 

 
ภาคเรียนที ่2 

รหสัวชิา  ช่ือวชิา  ท-ป-น 
 3000-1207  การสนทนาภาษาองักฤษ 2  3-0-3 

3000-1404  คณิตศาสตร์และสถิติเพื่องานอาชีพ 3-0-3  
3000-1601  การพฒันาทกัษะชีวติเพื่อสุขภาพและสังคม  3-0-3 
3700-1001  การด าเนินงานอุตสาหกรรมท่องเท่ียว  3-0-3 
3001-1001  การบริหารงานคุณภาพภายในองคก์าร  3-0-3 
3001-2001  เทคโนโลยสีารสนเทศเพื่อการจดัการอาชีพ 2-2-3 
3701-2001  การจดัการงานส่วนหนา้โรงแรม  2-2-3 
3000-2002 กิจกรรมองคก์ารวชิาชีพ   0-2-0 

 
ภาคเรียนที ่3 (ฝึกอาชีพในสถานประกอบการ) 

รหสัวชิา  ช่ือวชิา  ท-ป-น 
 3700-1003  ศิลปะการตอ้นรับและการบริการ  2-2-3 

3701-2005  การตลาดเพื่อธุรกิจบริการ 2-2-3  
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รหสัวชิา 

3701-5302  งานการจดัการภตัตาคาร  2-2-3 
3701-5304  งานบาร์และเคร่ืองด่ืม  2-2-3 
3701-5306  งานการใชภ้าษาองักฤษงานบริการอาหาร 2-2-3 
 และเคร่ืองด่ืม 
3701-8001  ฝึกงาน *-4-4 
3000-2003  กิจกรรมท่ีสถานประกอบการจดั  0-2-0 

 
ภาคเรียนที ่4 (ฝึกอาชีพในสถานประกอบการ) 

รหสัวชิา  ช่ือวชิา  ท-ป-น 
 3701-2002  การจดัการงานแม่บา้นโรงแรม  2-2-3 

3701-2004  ครัวและการประกอบอาหารโรงแรม 2-2-3  
3701-2007  สัมมนาเชิงปฎิบติัการวชิาชีพ  2-2-3 
3701-5303  งานการจดัเล้ียง  2-2-3 
3701-8501  โครงการ *-4-4 
3701-2304  บาร์และเคร่ืองด่ืม 2-2-3 
3000*2004  กิจกรรมท่ีสถานประกอบการจดั  0-2-0 
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โครงสร้าง 

หลกัสูตรประกาศนียบัตรวชิาชีพช้ันสูง พทุธศักราช 2557 
ประเภทวชิาอตุสาหกรรมท่องเทีย่ว  สาขาวชิาการโรงแรม (ระบบทวภิาค)ี 

ส าหรับผู้จบ ม.6 หรือ ปวช. สาขาอ่ืน 
 ผูส้ าเร็จการศึกษาตามหลกัสูตรประกาศนียบตัรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศกัราช 2557  ประเภทวิชา
อุตสาหกรรมท่องเท่ียว  จะตอ้งศึกษารายวิชาจากหมวดวิชาต่างๆ รวมไม่นอ้ยกวา่ 83 หน่วยกิต และเขา้
ร่วมกิจกรรมเสริมหลกัสูตร ดงัโครงสร้างต่อไปน้ี 
       วชิาปรับพื้นฐาน      12  หน่วยกิต 
  1.  หมวดวชิาทกัษะชีวติไม่นอ้ยกวา่  21  หน่วยกิต 

1.1 กลุ่มทกัษะภาษาและการส่ือสาร   (ไม่นอ้ยกวา่ 9 หน่วยกิต) 
1.2 กลุ่มทกัษะการคิดและการแกปั้ญหา (ไม่นอ้ยกวา่ 6 หน่วยกิต) 

1.3 กลุ่มทกัษะทางสังคมและการด ารงชีวติ (ไม่นอ้ยกวา่ 6 หน่วยกิต) 

2.  หมวดวชิาทกัษะวชิาชีพ ไม่นอ้ยกวา่  56  หน่วยกิต 
2.1 กลุ่มทกัษะวชิาชีพพื้นฐาน   (15 หน่วยกิต) 
2.2 กลุ่มทกัษะวชิาชีพเฉพาะ   (21 หน่วยกิต) 
2.3 กลุ่มทกัษะวชิาชีพเลือก   (ไม่นอ้ยกวา่ 12 หน่วยกิต) 
2.4 ฝึกประสบการณ์ทกัษะวชิาชีพ  (4 หน่วยกิต) 
2.5 โครงการพฒันาทกัษะวชิาชีพ  (4 หน่วยกิต) 

3.  หมวดวชิาเลือกเสรี ไม่นอ้ยกวา่  6  หน่วยกิต 
4.  กิจกรรมเสริมหลกัสูตร ( 2 ชัว่โมงต่อสัปดาห์) 

  รวมไม่นอ้ยกวา่   83  หน่วยกิต 
 โครงสร้างน้ีส าหรับผูส้ าเร็จการศึกษาระดบัประกาศนียบตัรวชิาชีพ  (ปวช.)  ในประเภทวชิา
อุตสาหกรรมท่องเท่ียว หรือเทียบเท่าส าหรับผูส้ าเร็จการศึกษาหลกัสูตรประกาศนียบตัรวชิาชีพ(ปวช.) 
ประเภทวชิาหรือสาขาวชิาอ่ืน หรือ มธัยมศึกษาตอนปลาย (ม. 6) หรือเทียบเท่า ท่ีไม่มีพื้นฐานวชิาชีพ 
จะตอ้งเรียนรายวชิาปรับพื้นฐานวชิาชีพ ต่อไปน้ี 
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ภาคเรียนที ่1 

รหสัวชิา  ช่ือวชิา  ท-ป-น 
 3700-0001 การโรงแรมและการท่องเท่ียว 3-0-3 
 3700-0002 ความรู้เบ้ืองตน้เก่ียวกบัอาหารและเคร่ืองด่ืม 3-0-3 
 3000-1101  ภาษาไทยเพื่อส่ือสารในงานอาชีพ  3-0-3 
 3000-1206  การสนทนาภาษาองักฤษ 1  3-0-3 

3000-1314  วทิยาศาสตร์เพื่อคุณภาพชีวติ 2-2-3  
3000-1501  ชีวติกบัสังคมไทย  3-0-3 
3700-1002  หลกัการด าเนินงานโรงแรม  3-0-3 
3700-1001 การด าเนินงานอุตสาหกรรมท่องเท่ียว 3-0-3 
3701-2003  การบริการอาหารและเคร่ืองด่ืม  2-2-3 
3200-9001  กฎหมายธุรกิจ  3-0-3 
3000-2001 กิจกรรมองคก์ารวชิาชีพ 1  0-2-0 

 
ภาคเรียนที ่2 

รหสัวชิา  ช่ือวชิา  ท-ป-น 
 3700-0003 เทคโนโลยสีารสนเทศส าหรับอุตสาหกรรม 2-2-3 
  ท่องเท่ียว 
 3700-0004 บุคลิกภาพส าหรับธุรกิจบริการ 3-0-3 
 3000-1207  การสนทนาภาษาองักฤษ 2  3-0-3 

3000-1404  คณิตศาสตร์และสถิติเพื่องานอาชีพ 3-0-3  
3000-1601  การพฒันาทกัษะชีวติเพื่อสุขภาพและสังคม  3-0-3 
3001-1001  การบริหารงานคุณภาพภายในองคก์าร  3-0-3 
3001-2001  เทคโนโลยสีารสนเทศเพื่อการจดัการอาชีพ 2-2-3 
3701-2001  การจดัการงานส่วนหนา้โรงแรม  2-2-3 
3000-2002 กิจกรรมองคก์ารวชิาชีพ   0-2-0 

 
ภาคเรียนที ่3 (ฝึกอาชีพในสถานประกอบการ) 

รหสัวชิา  ช่ือวชิา  ท-ป-น 
 3700-1003  ศิลปะการตอ้นรับและการบริการ  2-2-3 
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3701-2005  การตลาดเพื่อธุรกิจบริการ 2-2-3  
3701-5302 สนทนาภาษาองักฤษเพื่องานโรงแรม 2-2-3 
3701-5302  งานการจดัการภตัตาคาร  2-2-3 
3701-5304  งานบาร์และเคร่ืองด่ืม  2-2-3 
3701-5306  งานการใชภ้าษาองักฤษงานบริการอาหาร 2-2-3 
 และเคร่ืองด่ืม 
3701-8001  ฝึกงาน *-4-4 
3000-2003  กิจกรรมท่ีสถานประกอบการจดั  0-2-0 

 
ภาคเรียนที ่4 (ฝึกอาชีพในสถานประกอบการ) 

รหสัวชิา  ช่ือวชิา  ท-ป-น 
 3701-2002  การจดัการงานแม่บา้นโรงแรม  2-2-3 

3701-2004  ครัวและการประกอบอาหารโรงแรม 2-2-3  
3701-2007  สัมมนาเชิงปฎิบติัการวชิาชีพ  2-2-3 
3701-5303  งานการจดัเล้ียง  2-2-3 
3701-8501  โครงการ *-4-4 
3701-2304  บาร์และเคร่ืองด่ืม 2-2-3 
3000-2004  กิจกรรมท่ีสถานประกอบการจดั  0-2-0 
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โครงสร้าง 

หลกัสูตรประกาศนียบัตรวชิาชีพช้ันสูง พทุธศักราช 2557 
ประเภทวชิาอตุสาหกรรมท่องเทีย่วสาขาวชิาการท่องเทีย่ว (ระบบทวภิาค)ี 

ส าหรับผู้จบ ปวช. สาขาวชิาการท่องเทีย่ว 
             ผูส้ าเร็จการศึกษาตามหลกัสูตรประกาศนียบตัรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศกัราช 2557  ประเภทวิชา

อุตสาหกรรมท่องเท่ียว  จะตอ้งศึกษารายวิชาจากหมวดวิชาต่างๆ รวมไม่นอ้ยกวา่ 83 หน่วยกิต และเขา้

ร่วมกิจกรรมเสริมหลกัสูตร ดงัโครงสร้างต่อไปน้ี 

1. หมวดวชิาทกัษะชีวติไม่นอ้ยกวา่  21  หน่วยกิต 

1.1 กลุ่มทกัษะภาษาและการส่ือสาร   (ไม่นอ้ยกวา่ 9 หน่วยกิต) 

1.2 กลุ่มทกัษะการคิดและการแกปั้ญหา (ไม่นอ้ยกวา่ 6 หน่วยกิต) 

1.3 กลุ่มทกัษะทางสังคมและการด ารงชีวติ (ไม่นอ้ยกวา่ 6 หน่วยกิต) 

2. หมวดวชิาทกัษะวชิาชีพ ไม่นอ้ยกวา่  56  หน่วยกิต 

2.1 กลุ่มทกัษะวชิาชีพพื้นฐาน   (15 หน่วยกิต) 

2.2 กลุ่มทกัษะวชิาชีพเฉพาะ   (21 หน่วยกิต) 

2.3 กลุ่มทกัษะวชิาชีพเลือก   (ไม่นอ้ยกวา่ 12 หน่วยกิต) 

2.4 ฝึกประสบการณ์ทกัษะวชิาชีพ  (4 หน่วยกิต) 

2.5 โครงการพฒันาทกัษะวชิาชีพ  (4 หน่วยกิต) 

3. หมวดวชิาเลือกเสรี ไม่นอ้ยกวา่  6  หน่วยกิต 

4. กิจกรรมเสริมหลกัสูตร ( 2 ชัว่โมงต่อสัปดาห์) 

  รวมไม่นอ้ยกวา่   83  หน่วยกิต 

 โครงสร้างน้ีส าหรับผูส้ าเร็จการศึกษาระดบัประกาศนียบตัรวชิาชีพ  (ปวช.)  ในประเภทวชิา
อุตสาหกรรมท่องเท่ียว หรือเทียบเท่า ส าหรับผูส้ าเร็จการศึกษาหลกัสูตรประกาศนียบตัรวชิาชีพ (ปวช.) 
ประเภทวชิาการท่องเท่ียว ต่อไปน้ี 
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ภาคเรียนที ่1 
รหสัวชิา  ช่ือวชิา  ท-ป-น 
 3000-1101  ภาษาไทยเพื่อส่ือสารในงานอาชีพ  3-0-3 
 3000-1206  การสนทนาภาษาองักฤษ 1  3-0-3 

3000-1314  วทิยาศาตร์เพื่อคุณภาพชีวิต 2-2-3  
3000-1501  ชีวติกบัสังคมไทย  3-0-3 
3700-1001 การด าเนินงานในอุตสาหกรรมท่องเท่ียว 3-0-3 
3700-1002  หลกัการด าเนินงานโรงแรม  3-0-3 
3702-2001 ทรัพยากรการท่องเท่ียว 2-2-3 
3000-2001 กิจกรรมองคก์ารวชิาชีพ 1  0-2-0 

 
ภาคเรียนที ่2 

รหสัวชิา  ช่ือวชิา  ท-ป-น 
 3000-1207  การสนทนาภาษาองักฤษ 2  3-0-3 
 3000-1307 การวจิยัเบ้ืองตน้ 3-0-3 

300-1601  การพฒันาทกัษะชีวติเพื่อสุขภาพและสังคม  3-0-3 
3001-2001  เทคโนโลยสีารสนเทศเพื่อการจดัการอาชีพ 2-2-3 
3001-1001 การบริหารคุณภาพในองคก์าร 3-0-3 
3700-1003  ศิลปะการตอ้นรับและบริการ  2-2-3 
3702-2004 การจดัการธุรกิจน าเท่ียว 2-2-3 
3702-2006 งานมคัคุเทศก์ 2-2-3 
3000-2002 กิจกรรมองคก์ารวชิาชีพ 2  0-2-0 
 

ภาคเรียนฤดูร้อน 
 3702-2107 การจดัประชุม นิทรรศการและการเท่ียว 2-2-3 
  เพื่อเป็นรางวลั (ธุรกิจ MICE) 
 3702-2101 การท่องเท่ียวอยา่งย ัง่ยนื 2-2-3 
 3702-2111 การด าเนินงานการท่องเท่ียวเชิงนิเวศ 2-2-3 
 3702-2102 ธุรกิจการบินและจ าหน่ายบตัรโดยสาร 2-2-3 
 3702-2104 ภาษาองักฤษส าหรับธุรกิจการท่องเท่ียว 2-2-3 
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ภาคเรียนที ่3 (ฝึกอาชีพในสถานประกอบการ) 
รหสัวชิา  ช่ือวชิา  ท-ป-น 
 3702-2002  ไทยศึกษาส าหรับนกัท่องเท่ียว 2-2-3 

3702-2006  กฎหมายเพื่ออุตสาหกรรมท่องเท่ียว 2-2-3  
3702-5102  งานการท่องเท่ียว 1  2-2-3 
3702-5103 งานการท่องเท่ียว 1 2-2-3 
3701-8001  ฝึกงาน *-4-4 
3000*2003  กิจกรรมจดัในสถานประกอบการ  0-2-0 

 
ภาคเรียนที ่4 (ฝึกอาชีพในสถานประกอบการ) 

รหสัวชิา  ช่ือวชิา  ท-ป-น 
 3702-2003  พฤติกรรมและวฒันธรรมนกัท่องเท่ียว  2-2-3 

3702-2007  การตลาดเพื่ออุตสาหกรรมท่องเท่ียว 3-0-3  
3702-5104 งานการท่องเท่ียว 3 2-2-3 
3702-5105 งานการท่องเท่ียว 4 2-2-3 
3701-8501  โครงการ *-4-4 
3702-2105  ภาษาองักฤษส าหรับงานมคัคุเทศก ์ 2-2-3 
3000*2004  กิจกรรมจดัในสถานประกอบการ 0-2-0 
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โครงสร้าง 
หลกัสูตรประกาศนียบัตรวชิาชีพช้ันสูง พทุธศักราช 2557 

ประเภทวชิาอตุสาหกรรมท่องเทีย่วสาขาวชิาการท่องเทีย่ว (ระบบทวภิาค)ี 
ส าหรับผู้จบ ปวช. สาขาอ่ืน และ ม.6 

             ผูส้ าเร็จการศึกษาตามหลกัสูตรประกาศนียบตัรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศกัราช 2557  ประเภทวิชา

อุตสาหกรรมท่องเท่ียว  จะตอ้งศึกษารายวิชาจากหมวดวิชาต่างๆ รวมไม่นอ้ยกวา่ 83 หน่วยกิต และเขา้

ร่วมกิจกรรมเสริมหลกัสูตร ดงัโครงสร้างต่อไปน้ี 

1. หมวดวชิาทกัษะชีวติไม่นอ้ยกวา่  21  หน่วยกิต 

1.1 กลุ่มทกัษะภาษาและการส่ือสาร   (ไม่นอ้ยกวา่ 9 หน่วยกิต) 

1.2 กลุ่มทกัษะการคิดและการแกปั้ญหา (ไม่นอ้ยกวา่ 6 หน่วยกิต) 

1.3 กลุ่มทกัษะทางสังคมและการด ารงชีวติ (ไม่นอ้ยกวา่ 6 หน่วยกิต) 

2. หมวดวชิาทกัษะวชิาชีพ ไม่นอ้ยกวา่  56  หน่วยกิต 

2.1 กลุ่มทกัษะวชิาชีพพื้นฐาน   (15 หน่วยกิต) 

2.2 กลุ่มทกัษะวชิาชีพเฉพาะ   (21 หน่วยกิต) 

2.3 กลุ่มทกัษะวชิาชีพเลือก   (ไม่นอ้ยกวา่ 12 หน่วยกิต) 

2.4 ฝึกประสบการณ์ทกัษะวชิาชีพ  (4 หน่วยกิต) 

2.5 โครงการพฒันาทกัษะวชิาชีพ  (4 หน่วยกิต) 

3. หมวดวชิาเลือกเสรี ไม่นอ้ยกวา่  6  หน่วยกิต 

4. กิจกรรมเสริมหลกัสูตร ( 2 ชัว่โมงต่อสัปดาห์) 

  รวมไม่นอ้ยกวา่   83  หน่วยกิต 

 โครงสร้างน้ีส าหรับผูส้ าเร็จการศึกษาระดบัประกาศนียบตัรวชิาชีพ  (ปวช.)  ในประเภทวชิา
อุตสาหกรรมท่องเท่ียว หรือเทียบเท่า ส าหรับผูส้ าเร็จการศึกษาหลกัสูตรประกาศนียบตัรวชิาชีพ (ปวช.) 
ประเภทวชิาหรือสาขาวชิาอ่ืนหรือมธัยมศึกษาตอนปลาย (ม. 6) หรือเทียบเท่า ท่ีไม่มีพื้นฐานวชิาชีพ 
จะตอ้งเรียนรายวชิาปรับพื้นฐานวชิาชีพ ต่อไปน้ี 
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ภาคเรียนที ่1 
รหสัวชิา  ช่ือวชิา  ท-ป-น 
 3700-0001 การโรงแรมและการท่องเท่ียว 3-0-3 
 3700-0002 ความรู้เบ้ืองตน้เก่ียวกบัอาหารและเคร่ืองด่ืม 3-0-3 
 3000-1101  ภาษาไทยเพื่อส่ือสารในงานอาชีพ  3-0-3 
 3000-1206  การสนทนาภาษาองักฤษ 1  3-0-3 

3000-1314  วทิยาศาตร์เพื่อคุณภาพชีวิต 2-2-3  
3000-1501  ชีวติกบัสังคมไทย  3-0-3 
3700-1001 การด าเนินงานในอุตสาหกรรมท่องเท่ียว 3-0-3 
3700-1002  หลกัการด าเนินงานโรงแรม  3-0-3 
3700-1003 ศิลปะการตอ้นรับและบริการ 2-2-3 
3702-2001 ทรัพยากรการท่องเท่ียวไทย 2-2-3 
3000-2001 กิจกรรมองคก์ารวชิาชีพ 1  0-2-0 

 
ภาคเรียนที ่2 

รหสัวชิา  ช่ือวชิา  ท-ป-น 
 3700-0003 เทคโนโลยสีารสนเทศส าหรับอุตสาหกรรม 2-2-3 
 3700-0004 บุคลิกภาพส าหรับธุรกิจบริการ 3-0-3 
 3000-1207  การสนทนาภาษาองักฤษ 2  3-0-3 
 3000-1307 การวจิยัเบ้ืองตน้ 3-0-3 

300-1601  การพฒันาทกัษะชีวติเพื่อสุขภาพและสังคม  3-0-3 
3001-2001  เทคโนโลยสีารสนเทศเพื่อการจดัการอาชีพ 2-2-3 
3001-1001 การบริหารคุณภาพในองคก์าร 3-0-3 
3702-2004 การจดัการธุรกิจน าเท่ียว 2-2-3 
3000-2002 กิจกรรมองคก์ารวชิาชีพ 2  0-2-0 
 

ภาคเรียนฤดูร้อน 
 3702-2107 การจดัประชุม นิทรรศการและการเท่ียว 2-2-3 
  เพื่อเป็นรางวลั (ธุรกิจ MICE) 
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 3702-2101 การท่องเท่ียวอยา่งย ัง่ยนื 2-2-3 
 3702-2111 การด าเนินงานการท่องเท่ียวเชิงนิเวศ 2-2-3 
 3702-2102 ธุรกิจการบินและจ าหน่ายบตัรโดยสาร 2-2-3 
 3702-2104 ภาษาองักฤษส าหรับธุรกิจการท่องเท่ียว 2-2-3 
 

ภาคเรียนที ่3 (ฝึกอาชีพในสถานประกอบการ) 
รหสัวชิา  ช่ือวชิา  ท-ป-น 
 3702-2002  ไทยศึกษาส าหรับนกัท่องเท่ียว 2-2-3 

3702-2006  กฎหมายเพื่ออุตสาหกรรมท่องเท่ียว 2-2-3  
3702-5102  งานการท่องเท่ียว 1  2-2-3 
3702-5103 งานการท่องเท่ียว 2 2-2-3 
3701-8001  ฝึกงาน *-4-4 
3000*2003  กิจกรรมจดัในสถานประกอบการ  0-2-0 

 
ภาคเรียนที ่4 (ฝึกอาชีพในสถานประกอบการ) 

รหสัวชิา  ช่ือวชิา  ท-ป-น 
 3702-2003  พฤติกรรมและวฒันธรรมนกัท่องเท่ียว  2-2-3 

3702-2007  การตลาดเพื่ออุตสาหกรรมท่องเท่ียว 3-0-3  
3702-5104 งานการท่องเท่ียว 3 2-2-3 
3702-5105 งานการท่องเท่ียว 4 2-2-3 
3701-8501  โครงการ *-4-4 
3702-2105  ภาษาองักฤษส าหรับงานมคัคุเทศก ์ 2-2-3 
3000*2004  กิจกรรมจดัในสถานประกอบการ 0-2-0 
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ระเบียบวทิยาลยัเทคโนโลยีทักษิณอาชีวศึกษา 

ว่าด้วยการลงโทษ การตัดคะแนน และให้คะแนนความประพฤตินักเรียน  

........................................... 
เพื่อบรรลุผลตามเป้าหมายของการศึกษา อบรมให้นกัเรียน นกัศึกษา มีความประพฤติเรียบร้อย  

และเป็นการส่งเสริมใหป้ฏิบติัตามระเบียบ กฎ ขอ้บงัคบั มีวนิยั คุณธรรมและจริยธรรม อนัเป็นคุณสมบติั
ของนกัเรียน ท่ีดี สอดคลอ้งกบัระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ วา่ดว้ยการลงโทษนกัเรียนหรือนกัศึกษา 
พุทธศกัราช 2548 และกฎกระทรวงก าหนดความประพฤติของนกัเรียน นกัศึกษา วทิยาลยัจึงเห็นสมควร
ก าหนดระเบียบนกัเรียน/นกัศึกษา  ใหเ้ป็นแนวทางปฏิบติั ดงัน้ี  

ขอ้ 1 ระเบียบน้ี เรียกวา่ ระเบียบวทิยาลยัเทคโนโลยทีกัษิณอาชีวศึกษา วา่ดว้ยการลงโทษ การตดั
คะแนน และใหค้ะแนนความประพฤตินกัเรียน  

ขอ้ 2 ใหใ้ชร้ะเบียบน้ีตั้งแต่ปีการศึกษา 2561 เป็นตน้ไป  
ขอ้ 3 วทิยาลยั หมายถึง วทิยาลยัเทคโนโลยทีกัษิณอาชีวศึกษา  

 ครู หมายถึง ครูทุกคนในวทิยาลยัเทคโนโลยทีกัษิณอาชีวศึกษา 
 นักเรียน นักศึกษา หมายถึง นกัเรียน นกัศึกษา ปัจจุบนัของวทิยาลยัเทคโนโลยทีกัษิณ

อาชีวศึกษา 
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ระเบียบวทิยาลยัเทคโนโลยทีักษณิอาชีวศึกษา 
ว่าด้วยการแต่งกายนักเรียน  นักศึกษา 

ระดบั  ปวช. – ปวส. 
 

การแต่งกายนักเรียนหญิง  ปวช. 
1. ทรงผม 

ผมทรงสุภาพแบบนกัเรียน  สั้ นหรือยาวก็ได ้ ถา้เป็นผมสั้นให้ตดัเสมอกนัอยูใ่นระดบั
ปกเส้ือด้านบน  ถ้าเป็นผมยาวตอ้งผูกมดัให้เรียบร้อย  โดยใช้โบวข์นาดเล็กสีสุภาพ  
หา้มดดั  หา้มท าสีผม  หา้มซอยสั้นเปิดหู 

2.  เส้ือ 
ผา้สีขาวไม่มีลวดลาย  ไม่บางไม่มนั  แบบคอเช้ิต  ต่อสามเหล่ียมดา้นหลงั  เยบ็ตะเขบ็คู่  
กระดุมโลหะตราวิทยาลัย  5  เม็ด  ต้องติดตุ้งต้ิงตราวิทยาลัยท่ีรางกระดุมเม็ดแรก
ดา้นซ้าย  แขนเส้ือตลบสามเหล่ียมออกนอกเยบ็ตะเข็บคู่  ปักอกัษรยอ่วิทยาลยั  ว.ท.อ.
ด้วยด้ายสีแดงสูง  1 เซนติเมตร  ด้วยอกัษรแบบ Angsana New  และเลขทะเบียนท่ี
วิทยาลยัออกให้  ตรงหนา้อกดา้นขวา  เก็บชายเส้ือให้เรียบร้อย  ไม่ดึงชายเส้ือลงปิดหวั
เข็มขดั  ให้เห็นเข็มขดัโดยรอบตลอดสาย  ไม่ท าให้เข็มขดัห้อยในระดบัท่ีต ่ากว่าเอว 
และตอ้งใส่เส้ือซบัในสีขาวลว้น  

3.  กระโปรง 
ผา้สีกรมท่าหรือสีด า  เน้ือผา้เรียบไม่มีลวดลาย    ดา้นหนา้  5  จีบ และดา้นหลงั  5  จีบ  
ความยาวคลุมเข่า ไม่สวมกระโปรงเอวต ่า หรือเอวสูงเกินไป  ไม่รัดรูป 

4. เข็มขัด 
เข็มขดัหนงัสีด า  กวา้งประมาณ  3  เซนติเมตร  หวัเข็มขดัเป็นโลหะ  มีเคร่ืองหมายและ
ช่ือวทิยาลยัตามแบบท่ีก าหนด 

5.  รองเท้า 
รองเทา้นกัเรียนหุ้มส้นสีด า  มีสายรัดหลงัเทา้  ทรงสุภาพ  ไม่มีลวดลาย  ห้ามใชส้้นตึก  
หรือส้นสูงเกินไป  3  เซนติเมตร 

6.  ถุงเท้า 
สีขาวลว้นไม่มีลวดลายความยาวปิดขอ้เทา้ 
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7. เคร่ืองประดับ 
หา้มใส่สร้อยคอทุกชนิด  ยกเวน้สร้อยท่ีใชห้อ้ยพระและปกปิดใหมิ้ดชิด  ต่างหู  ใหใ้ส่ไดข้า้ง
ละ  1  รู  แบบห่วงขนาดเส้นผ่าศูนยก์ลางไม่เกินคร่ึงเซนติเมตร  ห้ามใช้ท่ีคาดผมหรือใส่
เคร่ืองประดบัท่ีมีสีสันสะดุดตา  ยกเวน้นาฬิกาขอ้มือให้ใชแ้บบและสีสุภาพ  ห้ามแต่งหน้า  
กนัคิ้ว  เขียนคิ้ว  เขียนตา  เจาะจมูก  เจาะล้ิน  ทาปาก  ทาเล็บ  และไม่ไวเ้ล็บยาว 

8. ชุดพละ 
ใชแ้บบและสีตามท่ีวทิยาลยัก าหนด  รองเทา้ผา้ใบสีขาว 

 

การแต่งกายนักเรียนชาย  ปวช.  
1. ทรงผม 

  ใหไ้วท้รงรองหว ี ไม่ดดั  ไม่ท าสี  หา้มไวห้นวด-เครา  และจอน 
2.  เส้ือ 

เส้ือเช้ิตสีขาวเกล้ียง  ไม่มีลวดลาย  มีสาบกวา้ง  4  เซนติเมตร  แขนสั้น  ผา้เน้ือเรียบ ไม่
บาง  ไม่มนั  มีกระเป๋าหนา้อกดา้นซา้ย  หนา้อกดา้นขวาปักอกัษรยอ่วทิยาลยั  ว.ท.อ.ดว้ย
ดา้ยสีแดงสูง  1 เซนติเมตร  ดว้ยอกัษรแบบ Angsana New  และเลขทะเบียนท่ีวิทยาลยั
ออกให้ เก็บชายเส้ือให้เรียบร้อย  ไม่ดึงชายเส้ือลงปิดหวัเข็มขดั  ให้เห็นเข็มขดัโดยรอบ
ตลอดสาย  ไม่ท าใหเ้ขม็ขดัหอ้ยในระดบัท่ีต ่ากวา่เอว  

3. กางเกง 
กางเกงขายาวสีกรมท่า  มีจีบแบบสากลทรงสุภาพ  (หา้มใส่ผา้ยนีส์)  ไม่สวมกางเกงขา
เดฟ หรือขาบานจนเกินไป ไม่ใส่เอวต ่า 

4. เข็มขัด 
เขม็ขดัหนงัสีด า  หวัเขม็ขดัเป็นโลหะ  มีเคร่ืองหมายและช่ือวทิยาลยัตามแบบท่ีก าหนด 

5. รองเท้า 
 รองเทา้ผา้ใบสีด า  ไม่มีลวดลาย  และเชือกผกูสีด าลว้น 

6. ถุงเท้า 
  สีด า  ไม่มีลวดลาย  
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7. เคร่ืองประดับ 

 ห้ามเจาะหู  ล้ิน  จมูก  และสักตามร่างกาย  ไม่ใส่เคร่ืองประดบัทุกชนิด  ยกเวน้นาฬิกา  
และสร้อยคอหอ้ยพระท่ีปกปิดใหมิ้ดชิด 

8. ชุดพละ 
  ใชแ้บบและสีตามท่ีวทิยาลยัก าหนด  รองเทา้ผา้ใบสีด า 

การแต่งกายนักศึกษาหญิง  ปวส.  
1. ทรงผม 

ผมทรงสุภาพ  สั้ นหรือยาวก็ได้  ถ้าเป็นผมสั้นให้ตดัเสมอกนัอยู่ในระดบัคอปกเส้ือ
ด้านบน  ถ้าไวย้าวตอ้งผูกมดัให้เรียบร้อยด้วยโบวข์นาดเล็กสีสุภาพ  ห้ามดดั  ซอย  
และท าสีผม  หา้มซอยสั้นเปิดหู 

2.  เส้ือ 
ผา้สีขาวไม่มีลวดลาย  ไม่บางไม่มนั  แบบคอเช้ิต  ต่อสามเหล่ียมดา้นหลงั  เยบ็ตะเขบ็คู่  
กระดุมโลหะแบบของวิทยาลยั  5  เม็ด  แขนเส้ือตลบสามเหล่ียมออกนอกตะเข็บคู่  
ตอ้งติดตุง้ต้ิงตราวิทยาลยัท่ีรางกระดุมเม็ดแรกดา้นซ้าย  และติดเข็มตราวิทยาลยัตาม
แบบท่ีก าหนดท่ีอกเส้ือดา้นขวา  เก็บชายเส้ือให้เรียบร้อย  ไม่ดึงชายเส้ือลงปิดหัวเข็ม
ขดั  ใหเ้ห็นเขม็ขดัโดยรอบตลอดสาย  ไม่ท าใหเ้ขม็ขดัหอ้ยในระดบัท่ีต ่ากวา่เอว 

3. กระโปรง 
สีด า  ทวสิตห์ลงั  ความยาวคลุมเข่า ไม่สวมกระโปรงเอวต ่าหรือเอวสูงเกินไป  และไม่
รัดรูป 

4. เข็มขัด 
เขม็ขดัหนงัสีด า  หวัเขม็ขดัเป็นโลหะ  ตามแบบท่ีวทิยาลยัก าหนด 

5. รองเท้า 
รองเทา้คชัชูสีด า  ทรงสุภาพ  ไม่มีลวดลาย  หวัมน  ส้นสูง 1.5 – 2 น้ิว  หา้มใชส้้นหนา  
ส้นตึกหรือส้นเขม็ 

6. เคร่ืองประดับ 
ห้ามใส่สร้อยคอทุกชนิด  ยกเวน้สร้อยท่ีใช้ห้อยพระและปกปิดให้มิดชิด  ต่างหู  ให้ใส่
ไดข้า้งละ  1  รู  แบบห่วงขนาดเส้นผา่ศูนยก์ลางไม่เกินคร่ึงเซนติเมตร  ห้ามใชท่ี้คาดผม
หรือใส่เคร่ืองประดบัท่ีมีสีสันสะดุดตา  ยกเวน้นาฬิกาขอ้มือใหใ้ชแ้บบและสีสุภาพ   
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ห้ามแต่งหนา้  กนัคิ้ว  เขียนคิ้ว  เขียนตา  เจาะจมูก  เจาะล้ิน  ทาปาก  ทาเล็บ  และไม่ไว้
เล็บยาว 

7. ชุดพละ 
  ใชแ้บบและสีตามท่ีวทิยาลยัก าหนด  รองเทา้ผา้ใบสีขาว 

 
การแต่งกายนักศึกษาชาย  ปวส. 

1. ทรงผม  
รองทรงสูง  เปิดทา้ยทอยและขา้งหู  ดา้นหนา้ยาวไม่เกิน  4  เซนติเมตร  ไม่ดดัหรือท า
สี 

2.  เส้ือ 
เส้ือเช้ิตแขนยาวหรือแขนสั้นสีขาว  พอดีตวัไม่รัดรูป  ผา้เน้ือเรียบ  ไม่บาง  มีกระเป๋า
หน้าอกดา้นซ้าย  และตอ้งเก็บชายเส้ือไวใ้นกางเกงให้เรียบร้อย  มองเห็นหัวเข็มขดั
ชดัเจน 

3. กางเกง 
กางเกงขายาวสีด า  ทรงสุภาพ (หา้มใส่ผา้ยนีส์)  ไม่รัดรูป  ไม่สวมกางเกงเอวต ่า  

4. เข็มขัด 
เขม็ขดัหนงัสีด า  กวา้งประมาณ  3  เซนติเมตร  หวัเขม็ขดัเป็นโลหะ  มีเคร่ืองหมาย
และช่ือวทิยาลยัตามแบบท่ีก าหนด 

5. รองเท้า 
  รองเทา้หนงัหุม้สั้นสีด า  ทรงสุภาพ  ไม่มีลวดลาย 

6. ถุงเท้า 
  สีด า  ไม่มีลวดลาย 

7. เคร่ืองประดับ 
หา้มเจาะหู  ล้ิน  จมูก  และสักตามร่างกาย  ไม่ใส่เคร่ืองประดบัทุกชนิด  ยกเวน้นาฬิกา
และสร้อยคอห้อยพระท่ีปกปิดใหมิ้ดชิด 

8. เนคไท  
  สีด าตามแบบท่ีวทิยาลยัก าหนด 
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การแต่งกายของนกัศึกษาระดบัชั้น ปวส.ใหแ้ต่งตามท่ีวทิยาลยัก าหนด  ดงัน้ี 
นักศึกษาหญงิ 

 วนัจนัทร์และวนัศุกร์  แต่งกายดว้ยชุดเคร่ืองแบบวทิยาลยั(สูทสีแดง) 
 วนัองัคารและวนัพฤหสับดี  แต่งกายดว้ยชุดนกัศึกษา 
 วนัพุธ  แต่งกายดว้ยชุดพละ  รองเทา้ผา้ใบสีขาวและถุงเทา้สีขาว 

นักศึกษาชาย 
 วนัจนัทร์และวนัศุกร์  แต่งกายดว้ยชุดเคร่ืองแบบวทิยาลยั 
 วนัองัคารและวนัพฤหสับดี  แต่งกายดว้ยชุดนกัศึกษา 
 วนัพุธ  แต่งกายดว้ยชุดพละ  รองเทา้ผา้ใบสีด า  และถุงเทา้สีด า 

หมายเหตุ :  
 ถ้านักเรียน นักศึกษาแต่งกายผิดระเบียบจะตอ้งถูกลงโทษ  ตามระเบียบของ

วทิยาลยั  
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ตวัอย่างเคร่ืองแบบนักเรียนหญงิ  ระดบั  ปวช. 
วทิยาลยัเทคโนโลยทีักษณิอาชีวศึกษา 
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ตวัอย่างเคร่ืองแบบนักเรียนชาย  ระดบั  ปวช. 

วทิยาลยัเทคโนโลยทีักษณิอาชีวศึกษา 
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ตวัอย่างเคร่ืองแบบนักเรียน ระดบั  ปวช. 2-3 ของแต่ละสาขา 
วทิยาลยัเทคโนโลยทีักษณิอาชีวศึกษา 
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ตวัอย่างเคร่ืองแบบนักเรียน ระดับ  ปวช. 2-3 ของแต่ละสาขา 
วทิยาลยัเทคโนโลยทีักษณิอาชีวศึกษา 
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ตวัอย่างเคร่ืองแบบนักเรียน ระดบั ปวช. 2-3 ของแต่ละสาขา 
วทิยาลยัเทคโนโลยทีักษณิอาชีวศึกษา 
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ตวัอย่างเคร่ืองแบบนักเรียน ระดบั ปวช. 2-3 ของแต่ละสาขา 
วทิยาลยัเทคโนโลยทีักษณิอาชีวศึกษา 
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ตวัอย่างชุดพละนักเรียน ระดบั  ปวช. 
วทิยาลยัเทคโนโลยทีักษณิอาชีวศึกษา 
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ตวัอย่างเคร่ืองแบบนักศึกษาหญงิ  ระดบั  ปวส. 
วทิยาลยัเทคโนโลยทีักษณิอาชีวศึกษา 

เข็มตุ้งติ้ง 

มีสาบเสื้อ 

เข็มตราวิทยาลัย 

ไม่มีสาบหลัง 

หัวเข็มขัดตรา
วิทยาลัยฯ สายสีด า 

กระโปรงสีด าทรง A 
ทวิสต์หลัง ไม่ผ่า 

ชายกระโปรงคลุมเข่า
ปิดข้อพับด้านหลัง 

รองเท้าทรงคัชชูสีด า
หัวมนเรียบธรรมดา
ความสูงไม่ต  ากว่า 1 

นิ้ว และสูงไม่เกิน 2 นิ้ว 
ไม่มีลวดลวดลายใดๆ 

ทั้งสิ้น 

กระดุมโลหะ
ตราวิทยาลัย 
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ตวัอย่างเคร่ืองแบบนักศึกษาชาย  ระดบั  ปวส. 
วทิยาลยัเทคโนโลยทีักษณิอาชีวศึกษา

หัวเข็มขัดตรา
วิทยาลัยฯ สายสีด า 

กระเป๋ากางเกงแบบ
ทรงตรงไม่เฉียง 

รองเท้าหนังสีด า หุ้มสื้
นหุ้มปลายเท้าหัวมนสีด า

เรียบธรรมดา ไม่มี
ลวดลาย 

เสื้อเช๊ต แขนสั้นหรือ
ยาวสีขาวผ้ารียบมี

กระเป๋าด้านซ้ายเนค
ไทสีด าตราวิทยาลัย 

กางเกงผ้าฝ้ายผสม
โทเรสีด าเนื้อเรียบ
ทรงสุภาพไม่ใช้ผ้า

ยีนส์ 

ถุงเท้าสีด าหรือสีกรมท่า 
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ตวัอย่างเคร่ืองแบบนักศึกษา  ระดบั  ปวส.(ชุดเคร่ืองแบบ) 
วทิยาลยัเทคโนโลยทีักษณิอาชีวศึกษา 
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ตวัอย่างชุดพละนักศึกษาระดบั ปวส. 
วทิยาลยัเทคโนโลยทีักษณิอาชีวศึกษา 

 
 
 
 
 
 

 

ชุดพละ 
ระดับ ปวส. 
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 งานทะเบียนวิทยาลัยเทคโนโลยีทักษิณอาชีวศึกษา  มีหน้าท่ีในการจัดท าระเบียนประวติั  
ระเบียบแสดงผลการเรียน  (รบ.1)  ตลอดจนออกเอกสารต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการเรียน  ความประพฤติ
และสภาพนกัเรียน  นกัศึกษาโดยตรง  จึงจดับริการต่าง ๆ ไวอ้  านวยความสะดวกแก่นกัเรียน  นกัศึกษา  
ดงัน้ี 
 1. บริการออกบตัรประจ าตวันกัเรียน  นกัศึกษา 

2.  บริการรับลงทะเบียน  ไดแ้ก่  การลงทะเบียนวิชาเรียน  การเพิ่มรายวิชา  การเรียนซ ้ า  การ
สอบแกต้วั 

 3.  บริการรับเร่ืองการลาพกัการเรียน  การขอกลบัเขา้เรียน  และการลาออก 
 4.  บริการรับลงทะเบียนการเรียน  เพื่อปรับระดบัค่าคะแนนเฉล่ียสะสมใหสู้งข้ึน (Regrade) 

5.  บริการออกเอกสารต่าง ๆ ไดแ้ก่  ใบรับรองการเป็นนกัเรียน  ใบรับรองการศึกษา  ใบระเบียน
แสดงผลการเรียน (รบ.1)  ใบแสดงผลการเรียนภาษาองักฤษ (Transcript)  และรับแจง้การ
เรียนจบหลกัสูตรเพื่อออกประกาศนียบตัร 

 6.  บริการแจง้การเปล่ียนช่ือ-ช่ือสกุล  ท่ีอยู ่ ของนกัเรียน  นกัศึกษาและผูป้กครอง 
 7.  บริการสอบถามหรือขอดูผลการเรียน 
 8.  เร่ืองอ่ืน ๆ  ท่ีเก่ียวกบัระเบียนประวติัของนกัเรียน  นกัศึกษา 
 
ข้อควรปฏิบัติเม่ือมอบตัวเข้าเป็นนักเรียน  นักศึกษาแล้ว 

1. ลงทะเบียนตามวนัเวลาท่ีวทิยาลยัเทคโนโลยทีกัษิณอาชีวศึกษาก าหนด  
2.  ระหวา่งภาคเรียน  หากนกัเรียนไม่มาเรียนให้เขียนใบลาส่งท่ีอาจารยท่ี์ปรึกษาก่อนล่วงหน้า

ในกรณีลากิจ  ส าหรับกรณีลาป่วยใหน้กัเรียนเขียนใบลาพร้อมดว้ยใบรับรองแพทย ์
3.  ระหว่างสอบถ้าไม่สามารถท าการสอบได ้ ให้ยื่นค าร้องขอสอบยอ้นหลงัพร้อมใบรับรอง

แพทยภ์ายในสัปดาห์ท่ีท าการสอบ  และก่อนวนัประกาศผล ท่ีงานทะเบียน 
 4.  วธีิลงทะเบียน  ด าเนินการดงัน้ี 
  4.1  ลงตามวนัท่ี  เวลาท่ีก าหนด 
  4.2  ลงทะเบียนขอสอบแกต้วั  ลงทะเบียนเรียนใหม่  ลงทะเบียนเรียนปรับระดบั
คะแนน  ลงทะเบียนและช าระค่าลงทะเบียนท่ีฝ่ายทะเบียน 
  4.3  บตัรประจ าตวันกัเรียน  นกัศึกษาหาย  ขอมีบตัรใหม่ท่ีงานทะเบียนพร้อมช าระเงิน
ท่ีงานทะเบียน 
   

งานทะเบียน 
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4.4  การขอใบรับรองผลการเรียน  เขียนค าร้องพร้อมรูปถ่ายนกัเรียน  นกัศึกษาขนาด  1  
น้ิว  1  รูป  และช าระค่าธรรมเนียมค่าลงทะเบียน  50  บาท  หลงัจากท่ียืน่ค  าร้องใหม้าติดต่อท่ีงานทะเบียน
อีก  7  วนัหลงัจากวนัท่ียืน่ค าร้อง 
  4.5  การโอนยา้ยและการลาออก  ขอค าร้องจากงานทะเบียนโดยผูป้กครองมาลงนามต่อ
เจา้หนา้ท่ีงานทะเบียน  พร้อมรูปถ่ายนกัเรียน  นกัศึกษาขนาด  1  น้ิว  จ  านวน  2  รูป  เพื่อติดในใบ  รบ. 
 
ข้อควรปฏิบัติเม่ือส าเร็จการศึกษาแล้ว 
 ในกรณีท่ี รบ.1    หรือช ารุด  ปฏิบติัดงัน้ี 
 1.  รูปถ่ายขนาด 1 น้ิว  จ  านวน 2 รูป   
 2.  เขียนค าร้องท่ีงานทะเบียน 
 3.  ช าระเงินท่ีงานการเงิน 
 4.  ยืน่ค าร้องท่ีงานทะเบียน 
 5.  รับ รบ.  ท่ีงานทะเบียน 
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วทิยาลยัเทคโนโลยทีกัษิณอาชีวศึกษาเปิดการเรียนการสอนภาคปกติ 2 หลกัสูตรประกอบดว้ย 

1) หลกัสูตรประกาศนียบตัรวชิาชีพ (ปวช.)โดยรับผูส้ าเร็จการศึกษามธัยมศึกษาตอนตน้  (ม.3) 

เขา้ศึกษาต่อในสาขาวชิา 

- สาขาวชิาภาษาต่างประเทศ 

- สาขาวชิาการตลาด 

- สาขาวชิาการบญัชี 

- สาขาวชิาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 

- สาขาวชิาการโรงแรม 

- สาขาวชิาการท่องเท่ียว 

2) หลกัสูตรประกาศนียบตัรวชิาชีพชั้นสูง (ปวส.) โดยรับผูส้ าเร็จการศึกษาระดบัชั้น ปวช. และ

มธัยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) เขา้ศึกษาต่อเป็นเวลา 2 ปี ในสาขาวชิา 

- สาขาวชิาภาษาต่างประเทศธุรกิจ 

- สาขาวชิาการตลาด 

- สาขาวชิาการบญัชี 

- สาขาวชิาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 

- สาขาวชิาการโรงแรม 

- สาขาวชิาการท่องเท่ียว 

 

 

 

 
 

หลกัสูตรที่เปิดสอน 
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การสอบ 

นกัเรียน นกัศึกษาท่ีมีสิทธ์ิเขา้สอบปลายภาค เพื่อวดัผลการเรียนจะตอ้งเป็นไปตามเง่ือนไข
ดงัต่อไปน้ี 

1. นกัเรียน นกัศึกษาจะตอ้งมีเวลาเรียน ในแต่ละรายวชิาไม่นอ้ยกวา่ 80% ของเวลาเรียน
ทั้งหมด 

2. นกัเรียน นกัศึกษา จะตอ้งไม่มีพนัธะดา้นค่าใชจ่้ายต่างๆ  กบัทางวทิยาลยั เช่น ค่าเทอม  
ค่าธรรมเนียมทางการศึกษา( ส าหรับนกัศึกษา ปวส. เท่านั้น ) ค่าหอพกั เป็นตน้ 

 
การวดัและการประเมนิผล 
 การวดัผล ทางวทิยาลยัจะมีการก าหนดใหมี้การทดสอบยอ่ย  มอบหมายงาน  สอบกลางภาค และ
สอบปลายภาค ในแต่ละรายวิชาตามตารางสอบท่ีก าหนดไว ้และจะประเมินผลเป็นเกรด ดงัต่อไปน้ี 

0-49  คะแนน    เกรด  0 
50-54 คะแนน    เกรด 1 
55-59 คะแนน     เกรด 1.5 
60-64 คะแนน     เกรด 2 
65-69  คะแนน    เกรด 2.5 
70-74 คะแนน     เกรด 3 
75-79 คะแนน     เกรด 3.5 
80-100  คะแนน    เกรด 4 
เวลาเรียนไม่ถึง 80 %  มส. 
ไม่ผา่นกิจกรรม   มผ.   
คา้งส่งงาน   ร 
 
 
 
 
 
 

51 



 
 

 

 

การแก้ ร/ 0 / มส. / และปรับเกรด 

 นกัเรียนนกัศึกษา ท่ีมีผลการเรียน เป็น 0 , มส. หรือ เกรดเฉล่ียไม่ถึง 2.00 จะตอ้งด าเนินการ

ลงทะเบียน เพื่อปรับเกรดตามตารางท่ีก าหนด โดยมีรายละเอียดดงัต่อไปน้ี 

ลงทะเบียนแก้ 0  ,  มส.  ,  ร 
1. นักเรียน  ปวช.  ลงทะเบียนแก้  0  หน่วยกิตละ  10  บาท  กรณีลงทะเบียนข้ามภาคเรียน  

จะตอ้งลงทะเบียนหน่วยกิตละ  100  บาท 
2.  นกัเรียน  ปวช.ลงทะเบียน  แก ้ มส.  หน่วยกิตละ  220  บาท 
3.  นกัเรียน  ปวช.  ลงทะเบียนปรับเกรด  หน่วยกิตละ  50  บาท กรณีลงทะเบียนขา้มภาคเรียน  

จะตอ้งลงทะเบียนหน่วยกิตละ  100  บาท 
4.  นกัศึกษา  ปวส.  กรณีท่ีติด  0  จะตอ้งลงทะเบียนปรับผลการเรียนหน่วยกิตละ  50  บาท  กรณี

ลงทะเบียนขา้มภาคเรียน  หน่วยกิตละ  100  บาท 
5.  นกัศึกษา  ปวส.  ลงทะเบียนแก ้ มส.  หน่วยกิตละ  240  บาท 

6.  ส าหรับนกัเรียน นกัศึกษาท่ี ติด ร ให้ติดต่ออาจารยผ์ูส้อนภายในภาคเรียนนั้น  หากไม่ 
      ติดต่อด าเนินการแกไ้ขให้เรียบร้อยในภาคเรียนดงักล่าว เกรด ร จะเปล่ียนเป็นเกรด 0  

 
การจบการศึกษา 

1. ผูท่ี้จะส าเร็จการศึกษาระดบัประกาศนียบตัรวชิาชีพและระดบัประกาศนียบตัรวชิาชีพชั้นสูง 

จะตอ้งมีผลการเรียนตลอดหลกัสูตรไม่นอ้ยกวา่ 2.00  

2. นกัเรียน นกัศึกษา จะตอ้งผ่านกิจกรรมตามท่ีวิทยาลยัก าหนด ส าหรับนกัเรียน นกัศึกษา ท่ี
ไม่เขา้ร่วมกิจกรรมใดกิจกรรมหน่ึง จะตอ้งด าเนินการท ากิจกรรมอ่ืนชดเชย จึงจะสามารถ
ส าเร็จการศึกษาได ้  

3. นกัเรียน นกัศึกษา จะตอ้งไม่มีพนัธะดา้นค่าใช้จ่ายกบัทางวิทยาลยั เช่น ค่าธรรมเนียมการ
เรียน ค่าหอพกั เป็นตน้ 
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งานกิจกรรมนกัเรียนนกัศึกษาเป็นการจดักิจกรรมท่ีนอกเหนือจากการเรียนในห้องเรียน  เป็น
กิจกรรมท่ีมุ่งเน้นการเติมเต็มความรู้ความช านาญและประสบการณ์ของผูเ้รียนให้กวา้งขวางยิ่งข้ึน เพื่อ
การค้นพบความถนัดความสนใจของตนเอง ซ่ึงท าให้มีโอกาสใช้ความรู้ ความสามารถในการริเร่ิม
สร้างสรรค ์และใชเ้วลาวา่งให้เกิดประโยชน์ พฒันาตนเองเต็มศกัยภาพเพื่อให้เกิดประโยชน์กบันกัเรียน 
นกัศึกษา และวิทยาลยัมากท่ีสุด รวมถึงการปลูกฝังจิตส านึกของนกัเรียนในการท าประโยชน์เพื่อสังคม 
ทางวทิยาลยัเทคโนโลยทีกัษิณอาชีวศึกษาจึงไดก้ าหนดกิจกรรมดงัต่อไปน้ี  

กิจกรรมส่งเสริมดา้นวชิาการ 
กิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมท่ีดีงามในวชิาชีพ 
กิจกรรมส่งเสริมบุคลิกภาพและมนษยสัมพนัธ์ 
กิจกรรมอนุรักษส่ิ์งแวดลอ้ม 
กิจกรรมส่งเสริมและอนุรักษว์ฒันธรรมประเพณี 
กิจกรรมรณรงคแ์ละต่อตา้นยาเสพติด 
กิจกรรมเขา้แถว 
กิจกรรม Home room 
กิจกรรมส่งเสริมความเป็นประชาธิปไตย 
กิจกรมเก่ียวกบัสถาบนัศาสนาพระมหากษตัริย ์
กิจกรรมบริการวชิาการและวิชาชีพชุมชน 
กิจกรรมทศันศึกษาดูงาน 
กิจกรรมกีฬาสี 
โครงการโรงเรียนคุณธรรม 
โครงการพฒันาคุณภาพภาษาองักฤษ 
โครงการทวภิาคี 
โครงการผลสัมฤทธ์ิการเรียน 
โครงการสถานศึกษาสีขาว 
โครงการท างานภาคฤดูร้อน 
โครงการหารายไดร้ะหวา่งเรียน 
โครงการองคก์ารนกัวชิาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย 
กิจกรรมวนัส าคญัต่างๆ 

งานกจิกรรม 
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- วนังดสูบบุหร่ีโลก   - วนัต่อตา้นยาเสพติด 
- วนัภาษาไทย    - วนัแม่แห่งชาติ 
- วนัพอ่แห่งชาติ    - วนัรัฐธรรมนูญ 
- วนัเอดส์โลก    - วนัคริสตม์าส 
- วนัปีใหม่    - วนัปัจฉิมนิเทศ 

การประเมนิผลกจิกรรมนักเรียน  นักศึกษา 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

  

    

         

                

หมายเหตุ : 
 1.นกัเรียน นกัศึกษาวทิยาลยัเทคโนโลยทีกัษิณอาชีวศึกษาจะตอ้งเขา้ร่วมกิจกรรมตามท่ี 
                 วทิยาลยัก าหนด 100 % 

 2. กรณีท่ีนกัเรียน นกัศึกษา ขาด ลา ไม่สามารถเขา้ร่วมกิจกรรมไดใ้หแ้จง้อาจารยท่ี์ปรึกษา  
                     และจะตอ้งท ากิจกรรมอ่ืนชดเชย 
 3. นกัเรียน นกัศึกษาเขา้ร่วมกิจกรรมไม่ครบ 100 % จะไม่ผา่นกิจกรรม 

การประเมินผลการเรียนผา่นช่วงชั้น 

การประเมินผลกิจกรรมนกัเรียน นกัศึกษา 

ผลการผา่น”    (ผ)   ทุกกิจกรรมประเมิน “ 

เกณฑก์ารผา่น 

มีเวลาเขา้ร่วมกิจกรรมและปฏิบติั 

กิจกรรมตามเกณฑท่ี์สถานศึกษาก าหนด  (100 % ) 
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งานภาคฤดูร้อน 
      คุณสมบัติของผู้สมัครท างานภาคฤดูร้อน 

1. มีความซ่ือสัตย ์
2. มีความรับผดิชอบและอดทน 
3. มีกริยามารยาทสุภาพ เรียบร้อย มีสัมมาคารวะ  
4. มีมนุษยส์ัมพนัธ์ดี 
5. มีบุคลิกภาพท่ีคล่องแคล่ว กระตือรือร้น 
6. มีผลการเรียนผา่นเกณฑท่ี์ทางวทิยาลยัก าหนด 
7. การแต่งกายถูกตอ้งตามกฎระเบียบของวทิยาลยั 
8. มีความประพฤติเรียบร้อยตามกฎระเบียบของวทิยาลยั 
9. มาเรียนสม ่าเสมอ ไม่ขาดเรียน มาสาย หนีเรียน 
10. สุขภาพร่างกายแขง็แรง ไม่มีโรคประจ าตวั ไม่เจบ็ป่วยบ่อย 
11. สามารถปฏิบติังานไดใ้นพื้นท่ีท่ีทางบริษทัก าหนดให้ 
12. สามารถท างานเป็นกะได ้
13. ผูป้กครองตอ้งรับรองอนุญาตใหป้ฏิบติังานได้ 
14. สามารถปรับตวัเขา้กบัผูอ่ื้นได ้
15. สามารถท างานภายใตค้วามกดดนัต่างๆได ้
    

ขั้นตอนการสมัคร 
1. เขียนใบส ารวจความตอ้งการท างานภาคฤดูร้อนส่งอาจารยท่ี์ปรึกษา 
2. อาจารยท่ี์ปรึกษาและคณะกรรมการคดัเลือกผูมี้สิทธ์ิเขา้ท างานภาคฤดูร้อน 
3. เขียนใบสมคัรของ CP ALL พร้อมแนบหลกัฐาน ส่งอาจารยผ์ูรั้บผิดชอบตามเวลาท่ี 

ก าหนด 
4. เขา้อบรมกบัเจา้หนา้ท่ีของบริษทัตามวนั เวลาท่ีก าหนด 

 
 

งานแนะแนวอาชีพและจดัหางาน 
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เอกสารทีใ่ช้ในการสมัครท างานภาคฤดูร้อน 

1. ใบสมคัรของ  บริษทั ซีพี ออลล ์จ ากดั (มหาชน)กรอกขอ้มูลใหค้รบและถูกตอ้ง 1ชุด 
2. ส าเนาวฒิุการศึกษา(เซ็นส าเนาถูกตอ้ง)  2 ใบ 
3. ส าเนาบตัรประชาชนของตนเอง  (เซ็นส าเนาถูกตอ้ง) ค าน าหนา้  น.ส./นาย 5 ใบ 
4. ส าเนาทะเบียนบา้นของตนเอง  (เซ็นส าเนาถูกตอ้ง)  2 ใบ 
5. ส าเนาเลขท่ีบญัชีธนาคารกรุงเทพ  (เซ็นส าเนาถูกตอ้ง)ช่ือสกุลตรงกบับตัร 

ประชาชน(ถ่ายแบบขยาย)  4 ใบ 
6. ใบรับรองแพทย ์ฉบบัจริง  1 ใบ(ออกโดย รพ.รัฐบาล เอกชน หรือคลีนิค) 
7. ส าเนาบตัรประชาชนของผูค้  ้าประกนั (ผูป้กครองหรือผูอุ้ปการะเป็นผูค้  ้าประกนั)  

(เซ็นส าเนาถูกตอ้ง)  1 ใบ 
8. ส าเนาทะเบียนบา้นของผูค้  ้าประกนั (ผูป้กครองหรือผูอุ้ปการะเป็นผูค้  ้าประกนั)  

(เซ็นส าเนาถูกตอ้ง)  1 ใบ 
9. รูปถ่ายหนา้ตรง 1 น้ิว  จ  านวน  3 รูป  (เขียนช่ือ-สกุล  ระดบัชั้น  ดา้นหลงัดว้ย)   

 
ฝึกประสบการณ์วชิาชีพ 

1. นกัเรียน/นกัศึกษา  เขียนค าร้องขอฝึกงานส่งอาจารยท่ี์ปรึกษา 
2. ตรวจสอบรายช่ือและผลการอนุมติัการคดัเลือกสถานประกอบการ 
3. ถา้กรณีไม่ผา่นการอนุมติั  นกัเรียน/นกัศึกษา  ตอ้งหาสถานประกอบการใหม่ 
4. ยืน่เอกสารขอความอนุเคราะห์การฝึกงาน 
5. ติดตามผลการตอบรับจากสถานประกอบการ 
6. เขา้ปฐมนิเทศพร้อมเอกสารส่งตวั  
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 วิทยาลยัเทคโนโลยีทกัษิณอาชีวศึกษา  มีนโยบายให้นกัเรียน  นกัศึกษาทุกคนไดมี้ครูท่ีปรึกษา
ส าหรับเป็นผูแ้นะน าทั้งปัญหาทางดา้นวิชาการและปัญหาส่วนตวั  เพื่อให้นกัเรียน  นกัศึกษาทุกคนมี
โอกาสประสบความส าเร็จจากการศึกษาในวิทยาลยัฯ  และเป็นผูมี้ความสามารถในออกไปประกอบ
อาชีพในอนาคตต่อไป 
 
หน้าที่ของครูทีป่รึกษา 
 1. ใหค้  าแนะน าเก่ียวกบัการวางแผนการศึกษา  โปรแกรมการเรียน แกปั้ญหาและอุปสรรคใน 

    การเรียนวชิาต่าง ๆ 
 2.  ใหค้  าแนะน าเก่ียวกบังานหลกัสูตร  และรายละเอียดของแต่ละวชิา 
 3.  ใหค้  าแนะน าเก่ียวกบัระเบียบขอ้บงัคบัของวทิยาลยั  
 4.  จดัโฮมรูมนกัเรียน  นกัศึกษาท่ีรับผดิชอบตามเวลาท่ีวทิยาลยัก าหนด 
 5.  ใหค้  าปรึกษา  ตกัเตือน  ดูแล  แกไ้ขและปรับปรุงความประพฤติของนกัเรียน  นกัศึกษาท่ีอยู ่

     ในความรับผดิชอบ 
 6.  สนบัสนุน  ยกยอ่ง  ใหก้ารส่งเสริมความสามารถ  คุณธรรมความประพฤติ  การเขา้ร่วม 

     กิจกรรมของนกัเรียน  นกัศึกษา 
 7.  แจง้ข่าวสาร  ติดต่อประสานงานกบัผูป้กครอง  พร้อมทั้งรายงานการเรียนและพฤติกรรม 

     ของนกัเรียน  นกัศึกษา  ใหผู้ป้กครองรับทราบ 
 8.  ควบคุม  ดูแล  การด าเนินงานของคณะกรรมการหอ้งเพื่อพฒันาคุณภาพนกัเรียน  นกัศึกษา 

     และปลูกฝังลกัษณะท่ีพึงประสงค ์
 9.  เป็นผูท้  าแฟ้มลงผลการเรียน  และคุณลกัษณะอนัพึงประสงคข์องผูส้ าเร็จการศึกษา 
  
หน้าที่ของนักเรียน  นักศึกษาต่อครูทีป่รึกษา 
 1. ครูท่ีปรึกษา  เป็นเพียงผูใ้ห้ค  าแนะน าแก่นกัเรียน  นกัศึกษาเท่านั้น  นกัเรียน  นกัศึกษาตอ้ง 

    รับผดิชอบต่อดว้ยตนเอง  ทั้งทางดา้นการเรียนและส่วนตวั 
 2.  นกัเรียน  นกัศึกษา  ตอ้งพบครูท่ีปรึกษาทุกคร้ัง  ท่ีครูนดัหมายหรือตามท่ีนดัหมาย 

3.  นกัเรียน  นกัศึกษาพบครูท่ีปรึกษาในชัว่โมงโฮมรูม  และทุกคร้ังท่ีเกิดปัญหาไม่สามารถ 
   ตดัสินใจดว้ยตนเองได ้

งานครูที่ปรึกษา 
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 4.  นกัเรียน  นกัศึกษา  ควรสนใจและเช่ือฟังต่อค าแนะน าของครูท่ีปรึกษา  ทั้งน้ีเพื่อประโยชน์ 
     ของนกัเรียน  นกัศึกษาเอง 

แนวทางปฏิบัติเกีย่วกบัการลาของนักเรียน  นักศึกษา 
1. การลาป่วย  ใหย้ืน่ใบลาท่ีมีค ารับรองของผูป้กครองให้กบัครูท่ีปรึกษาในวนัแรกท่ีมาเรียน 

1.1 ถา้ป่วยกะทนัหนัใหโ้ทรศพัทแ์จง้ท่ีฝ่ายกิจการนกัเรียน/นกัศึกษาหรือครูท่ีปรึกษา 
1.2 การลาป่วยตั้งแต่  3  วนัตอ้งมีใบรับรองแพทย ์ และยืน่ใบลาโดยมีผูป้กครองเซ็นรับรอง

มาดว้ย 
2. การลากจิ  ตอ้งลาล่วงหนา้  1  วนั  และมีค ารับรองจากผูป้กครองเป็นหลกัฐานโดยให้แจง้ 
    ครูท่ีปรึกษา 
3. การขาดเรียน  ขาดไดไ้ม่เกินร้อยละ  20  ของเวลาเรียนทั้งหมด 
4. การออกนอกบริเวณวิทยาลยั  ใหป้ฏิบติัดงัน้ี 
    4.1 เขียนค าร้องยืน่ต่อผูอ้  านวยการ/รองผูอ้  านวยการ 
    4.2 น าใบอนุญาตออกนอกบริเวณวทิยาลยัยืน่ต่ออาจารยเ์วรประจ าวนั 

 
แนวทางปฏิบัติเกีย่วกบัการเข้าสอบของนักเรียน  นักศึกษา 
 การเขา้สอบประจ าภาคเรียนต่าง ๆ ของนกัเรียน  นกัศึกษา  ตอ้งแสดงบตัรประจ าตวันกัเรียน  
นกัศึกษาทุกคร้ัง  เพื่อใหก้รรมการควบคุมห้องสอบไดต้รวจสอบความถูกตอ้งของผูเ้ขา้สอบ 
 แต่ในกรณีท่ีนกัเรียน  นกัศึกษา  ท าบตัรประจ าตวัหายหรือลืมบตัรติดตวัมาแสดงต่อกรรมการ
ควบคุมหอ้งสอบในวนัสอบดงักล่าว  ใหน้กัเรียน  นกัศึกษา  ปฏิบติัดงัน้ี 

 1. กรอกรายละเอียดต่าง ๆ  ลงในแบบฟอร์มบนัทึกขอรับรองการเป็นนกัเรียน  นกัศึกษา   
    โดยส าเนาแบบฟอร์มจากตน้ฉบบัในคู่มือ  หรือขอแบบฟอร์มไดท่ี้งานทะเบียน 
 2.  น าแบบฟอร์มบนัทึกขอรับรองการเป็นนกัเรียน  นกัศึกษาใหค้รูท่ีปรึกษา  ลงลายมือช่ือ 
     รับรอง  ก่อนเขา้ห้องสอบ 
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1. การขอผ่อนผนัการตรวจเลือกเข้ารับราชการทหารกองประจ าการ 
     คุณสมบัติของผู้มีสิทธิขอผ่อนผนัฯ 
             1.     ชายไทยอายคุรบ 21 ปีบริบูรณ์ จนถึงอายคุรบ 26 ปีบริบูรณ์ 

2.     ก าลงัอยูใ่นสถาบนัอุดมศึกษาในระดบัปริญญาตรี หรือเทียบเท่า และไม่สูงกวา่ปริญญาโท 
3.     ไม่ไดเ้รียน หรือเรียนไม่จบวชิาทหาร (รด.) ชั้นปีท่ี 3  

4.      ส าหรับนกัศึกษาวชิาแพทย ์ผอ่นผนั ในระหวา่งท่ีปฏิบติังานในโรงพยาบาลหรือสถาบนั
ทางการแพทย ์เพื่อข้ึนทะเบียน และรับใบอนุญาต เป็นผูป้ระกอบวชิาชีพเวชกรรม ตามกฎหมาย 
วา่ดว้ยวชิาชีพเวชกรรมอีก 1 ปี 

 
 หลกัฐานส าหรับการขอผ่อนผนัการตรวจเลือกเข้ารับราชการทหาร 
             1.       ส าเนาใบทหารกองเกิน (แบบ  สด.9) หนา้-หลงั   จ  านวน 4  ฉบบั 

2.       ส าเนาหมายเรียก (แบบ  สด.35) จ านวน 4 ฉบบั  โดยติดต่อขอรับไดท่ี้อ าเภอ/เขต  ตาม
ภูมิล าเนาทหาร (ระบุไวใ้น  สด.9) 
3.       ส าเนาทะเบียนบา้น (เฉพาะหนา้ท่ีมีเลขท่ีบา้นกบัช่ือของนกัศึกษา)  ถ่ายเอกสาร  4 ฉบบั 

                     เอกสารอ่ืนๆ (ถา้มี)  
             1.       ส าเนาใบแจง้ยา้ยภูมิล าเนาทหาร (สด.10) จ านวน  4  ฉบบั 
             2.       ส าเนาใบเปล่ียนช่ือ    จ านวน  4  ฉบบั 
             3.       ส าเนาใบเปล่ียนนามสกุล   จ านวน  4  ฉบบั 

 
 ก าหนดระยะเวลา  
 ผูท่ี้จะผอ่นผนัการตรวจเลือกเขา้รับราชการทหารกองประจ าการ ไดย้ื่นหลกัฐานก่อนวนัท่ี   31 
มกราคมของปีท่ีมีการตรวจเลือกเขา้รับราชการทหารกองประจ าการ           
  
 การติดต่อ 
   
 

งานสวสัดกิารนักเรียน นักศึกษา 
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ใหน้กัศึกษาท่ีจะขอรับการผอ่นผนัฯ ดงักล่าว ยืน่หลกัฐาน ไดท่ี้บณัฑิตวทิยาลยัตามระยะเวลาท่ี
ก าหนด และก่อนไปรายงานตวั จะตอ้งไปติดต่อเจา้หนา้ท่ีของบณัฑิตวทิยาลยัเพื่อขอส าเนา เร่ืองการผอ่น
ผนัฯ ไปแสดงต่อสัสดีท่ีตนมีภูมิล าเนาทหารอยู ่พร้อมน าหลกัฐานอ่ืนๆ (ตน้ฉบบั) ไปดว้ยดงัน้ี 
 

- ใบส าคญัทหารกองเกิน (สด.9) 
- หมายเรียก (สด.35)  
- บตัรประจ าตวันกัศึกษา 
- บตัรประจ าตวัประชาชน 

 
2.  เอกสารหลกัฐานทีใ่ช้ประกอบการพจิารณากู้ยืมเงิน (กยศ.) 
      รายการเอกสาร / หลกัฐานทีใ่ช้ประกอบการพจิารณากู้ยืมเงิน 

1. แบบค าขอกูย้มืเงินท่ีจดัพิมพอ์อกจากระบบ e- studentloan และแบบค าขอกูย้มืเงินท่ีเป็น

เอกสาร (แบบ กยศ.101) 

2. เอกสารของผูย้ืน่ค  าขอกูย้มืเงิน 

2.1 ส าเนาทะเบียนบา้น 

2.2 ส าเนาบตัรประชาชน 

3. เอกสารของบิดา และมารดา หรือผูป้กครอง หรือคู่สมรสของผูย้ืน่ค  าขอกูย้มืเงิน 

3.1 ส าเนาทะเบียนบา้น 

3.2 ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชน 

หมายเหตุ  :  
ส าเนาเอกสารทุกฉบบัตอ้งลงลายมือช่ือ โดยเจา้ของเอกสาร เช่น ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชน

ของบิดา บิดาตอ้งเป็นผูรั้บรองส าเนาถูกตอ้ง เป็นตน้ 
 

คุณสมบัติของผู้กู้ยืมเงิน (กยศ.) 
1. เป็นผูมี้สัญชาติไทย 
2. เป็นผูข้าดแคลนทุนทรัพยต์ามหลกัเกณฑท่ี์คณะกรรมการก าหนด ดงัน้ี 
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ผูข้าดแคลนทุนทรัพย ์หมายความวา่ ผูท่ี้มีรายไดต่้อครอบครัวไม่เกิน 200,000 บาทต่อปี รายได้

ต่อครอบครัว พิจารณาตามหลกัเกณฑข์อ้ใดขอ้หน่ึงดงัต่อไปน้ี 

          (1) รายไดร้วมของนกัเรียนหรือนกัศึกษาผูข้อกูย้มื รวมกบัรายไดข้องบิดามารดา ในกรณีท่ี

บิดา มารดาเป็นผูใ้ชอ้  านาจปกครอง 

          (2) รายไดร้วมของนกัเรียนหรือนกัศึกษาผูข้อกูย้มื รวมกบัรายไดข้องผูป้กครอง ในกรณีท่ี

ผูใ้ชอ้  านาจปกครองมิใช่บิดา มารดา 

3. มีคุณสมบติัอ่ืนตามท่ีคณะกรรมการก าหนด ดงัน้ี 
           3.1 เป็นผูท่ี้มีผลการเรียนดีหรือผา่นเกณฑก์ารวดัและประเมินผลของสถาบนัการศึกษา 
           3.2 เป็นผูท่ี้มีความประพฤติดี ไม่ฝ่าฝืนระเบียบขอ้บงัคบัของสถานศึกษาขั้นร้ายแรง หรือไม่   

           เป็นผูท่ี้มีความประพฤติเส่ือมเสีย เช่น หมกมุ่นในการพนนั เสพยาเสพติดใหโ้ทษ ด่ืมสุรา 
           เป็นอาจิณหรือเท่ียวเตร่ในสถานบนัเทิงเริงรมยเ์ป็นอาจิณ เป็นตน้ 

3.3 เป็นผูมี้คุณสมบติัครบถว้นตามระเบียบหรือประกาศการสอบคดัเลือกบุคคลเขา้ศึกษาใน 
      โรงเรียน สถานศึกษา หรือสถาบนัการศึกษาท่ีอยูใ่นสังกดัการควบคุม หรือก ากบัดูแลของ  
       กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวง หรือส่วนราชการอ่ืนๆ ทบวงมหาวทิยาลยั รัฐวสิาหกิจ 

           3.4 ไม่เคยเป็นผูส้ าเร็จการศึกษาระดบัปริญญาตรีในสาขาใดๆ มาก่อน 
           3.5 ไม่เป็นผูท่ี้ท  างานประจ าในระหวา่งศึกษา 
           3.6 ไม่เป็นบุคคลลม้ละลาย 

 3.7 ไม่เป็นหรือเคยเป็นผูไ้ดรั้บโทษจ าคุกโดยค าพิพากษาถึงท่ีสุดใหจ้  าคุก เวน้แต่เป็น      
              โทษส าหรับความผิดท่ีไดก้ระท าโดยประมาทหรือความผดิลหุโทษ 

           3.8 ตอ้งมีอายใุนขณะท่ีขอกู ้โดยเม่ือนบัรวมกบัระยะเวลาปลอดหน้ี 2 ปี และ 
              ระยะเวลาผอ่นช าระอีก 15 ปี รวมกนัแลว้ตอ้งไม่เกิน 60 ปี 
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ผู้ปกครองสามารถเข้าใช้งานได้  2  ช่องทางคือ 
     1.   เขา้ผา่นทางเวบ็ไซตว์ิทยาลยัโดยใช ้ URL  คือ  www.tsc.ac.th 
     2.   เขา้ผา่นทางระบบบริหารจดัการวทิยาลยัโดยใช ้  URL  www.smart.tsc.ac.th 
 
วธีิการเข้าใช้งานช่องทางที ่ 1  ผ่านทางเวบ็ไซต์วทิยาลัย  มีขั้นตอนดังต่อไปนี้ 
     1.   ผูใ้ชง้านสามารถเขสู่้ระบบโดยใช ้ URL  www.tsc.ac.th  จะปรากฏหนา้จอดงัภาพ  และใหผู้ใ้ช ้      

       คลิกปุ่ม  เข้าสู่เวบ็ไซต์ 
 

 
 
   2.   เม่ือคลิกปุ่มเขา้สู่เวบ็ไซตจ์ะปรากฏหนา้เวบ็ไซตห์ลกัของวทิยาลยัดงัภาพ  และใหเ้ลือก  เมนู  ระบบ
บริหารจดัการวทิยาลยั 
 

 

คู่มือการเข้าใช้งานระบบบริหารจัดการวทิยาลัยส าหรับนักเรียน 
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เม่ือคลิกปุ่มระบบบริหารจดัการวทิยาลยัจะปรากฏหนา้จอดงัภาพโดยผูป้กครองสามารถเขา้ใชง้านไดโ้ดย
ป้อน   
ช่ือผู้ใช้งาน  (Username)  :  รหสัประจ าตวัของนกัเรียน  เช่น  5722040065 
รหัสผ่าน  (Password)      :  วนั / เดือน / ปีเกิด  ของนกัเรียน  เช่น  31 / 03 / 2540  (ใส่เคร่ืองหมาย  /  
ดว้ย) 
เม่ือป้อน  ช่ือผูใ้ชแ้ละรหสัผา่นเรียบร้อยแลว้  ให้ระบุตวัเลขท่ีปรากฏลงไปในช่องถดัจากช่ือผูใ้ชแ้ละ
รหสัผา่นดว้ย  หลงัจากนั้นคลิกปุ่ม  เข้าสู่ระบบ 
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วธีิการเข้าใช้งานช่องทางที ่ 2  เข้าระบบโดยใช้  URL  www.smart.tsc.ac.th  มีขั้นตอนดังต่อไปนี ้

1.  ใหผู้ใ้ชพ้ิมพใ์นช่อง  URL  โดยใชช่ื้อ  www.smart.tsc.ac.th  โดยจะปรากฏหนา้จอดงัภาพ  โดย
ผูป้กครองสามารถเขา้ใชง้านไดโ้ดยป้อน   
ช่ือผู้ใช้งาน  (Username)  :  รหสัประจ าตวัของนกัเรียน  เช่น  5722040065 
รหัสผ่าน  (Password)  :  วนั / เดือน / ปีเกิด  ของนกัเรียน  เช่น  31 / 03 / 2540  (ใส่เคร่ืองหมาย  /  ดว้ย) 
เม่ือป้อน  ช่ือผูใ้ชแ้ละรหสัผา่นเรียบร้อยแลว้  ให้ระบุตวัเลขท่ีปรากฏลงไปในช่องถดัจากช่ือผูใ้ชแ้ละ
รหสัผา่นดว้ย  หลงัจากนั้นคลิกปุ่ม  เข้าสู่ระบบ 
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เม่ือป้อน  ช่ือผูใ้ชแ้ละรหสัผา่นเรียบร้อยแลว้  ให้ระบุตวัเลขท่ีปรากฏลงไปในช่องถดัจากช่ือผูใ้ชแ้ละ
รหสัผา่นดว้ย  หลงัจากนั้นคลิกปุ่ม  เข้าสู่ระบบ 
 

 
                
 
  1.  หนา้จอแรกของระบบจะปรากฏดงัภาพต่อไปน้ี  คือจะปรากฏหนา้ต่างแสดงขอ้มูลนกัเรียน  ซ่ึง
นกัเรียนสามารถใชง้านไดด้งัต่อไปน้ี 
   สามารถดูผลการเรียน      สามารถดูตารางเรียน 
   สามารถดูการขาดเรียน      สามารถดูคะแนนเก็บ 
   สามารถดูขอ้มูลของอาจารยท่ี์ปรึกษา 
 
 
 
 

คู่มือการเข้าใช้งานระบบบริหารจัดการวทิยาลัยส าหรับนักเรียนเม่ือเข้าสู่ระบบเรียบร้อย

แล้ว 
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เม่ือนกัเรียนคลิกปุ่มผลการเรียนเสร็จเรียบร้อยแลว้จะปรากฏผลการเรียนของนกัเรียนแต่ละเทอม  ซ่ึง
นกัเรียนสามารถดูขอ้มูลผลการเรียนของแต่ละภาคเรียนไดโ้ดยสามารถคลิกปุ่ม  
   ขอ้มูลผลการเรียนทั้งหมดทุกภาคเรียน 
   ตรวจสอบผลการเรียนเฉพาะภาคเรียนท่ี  1/2559  หรือภาคเรียนอ่ืน ๆ ตามท่ีตอ้งการ 
   ระบบค านวณผลการเรียน 

การดูผลการเรียนนักเรียนสามารถคลกิทีปุ่่ม  ผลการเรียน  ดังภาพ 
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เม่ือนกัเรียนคลิกปุ่ม ตารางเรียน เสร็จเรียบร้อยแลว้จะเห็นตารางเรียนของนกัเรียนแต่ละเทอม  ซ่ึง
นกัเรียนสามารถดูขอ้มูลตารางเรียนของแต่ละภาคเรียนได ้พร้อมปรากฏช่ืออาจารยผ์ูส้อนแต่ละวชิา  ดงั
ภาพ 

การดูตารางเรียนนักเรียนสามารถคลกิปุ่ม   ตารางเรียน   ดังภาพ 
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เม่ือนกัเรียนคลิกปุ่ม การขาดเรียน  เสร็จเรียบร้อยแลว้จะจะปรากฏการขาดเรียน  ของนกัเรียน  โดยจะ
แสดงภาคเรียน  รหสัวชิา  ช่ือวชิา  ช่ือครูผูส้อน  จ  านวนคร้ัง/จ านวนคาบ  สถานการณ์  ขาด  สาย  ลา  ดงั
ภาพ 

การดูการขาดเรียนของนักเรียนสามารถคลกิปุ่ม   การขาดเรียน   ดังภาพ 
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เม่ือนกัเรียนคลิกปุ่ม คะแนนเกบ็  เสร็จเรียบร้อยแลว้จะจะปรากฏคะแนนเก็บของนกัเรียนแต่ละรายวชิา  

บางรายวชิาจะปรากฏเป็นเคร่ืองหมาย     นัน่แสดงวา่นกัเรียนมีคะแนนในรายวชิานั้นแต่อาจารย์

ผูส้อนไม่เปิดเผยคะแนนเก็บ  หรือถา้ปรากฏเคร่ืองหมาย    นัน่แสดงวา่นกัเรียนไม่มีคะแนน  หรือบาง

รายวชิาจะปรากฏคะแนนเก็บเป็นตวัเลขในแต่ละช่อง 

 

การดูคะแนนเกบ็นักเรียนสามารถคลกิปุ่ม   คะแนนเกบ็   ดังภาพ 
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บ้านพกัวทิยาลยัส าหรับนักเรียนชายและนักเรียนหญงิ  

           บา้นพกัวิทยาลยัเป็นบริการของทางวิทยาลัยซ่ึงได้จดัไวส้ าหรับนักเรียนบา้นไกลโดยอาจารย์

ประจ าหอพกัเป็นผูอ้  านวยความสะดวกระหวา่งท่ีนกัเรียนพกัอยูใ่นบา้นพกัของทางวิทยาลยั โดยนกัเรียน

ตอ้งปฏิบติัตามกฎระเบียบของบา้นพกัอย่างเคร่งครัดระหว่างท่ีพกัอยู่ในบา้นพกั เพื่อความเป็นระเบียบ

เรียบร้อยในการอยูร่่วมกนั 

1. บา้นพกัหญิงเปิดตั้งแต่เวลา 06.00 น.-19.00 น. และส าหรับบา้นพกัชาย เปิดตั้งแต่เวลา 06.00 น.-

19.00 น. กรณีท่ีนกัเรียนไม่สามารถเขา้หอพกัไดท้นัตามช่วงเวลาท่ีก าหนด ให้นกัเรียนแจง้

อาจารยป์ระจ าบา้นพกัล่วงหนา้ 

2. ในวนัท่ีวทิยาลยัเปิดท าการเรียนการสอน วนัจนัทร์-วนัศุกร์ ช่วงระยะเวลาเรียน หา้มนกัเรียนพกั

อยูใ่นบริเวณบา้นพกั 

3. กรณีท่ีนกัเรียนป่วย หรือ มีปัญหาใหแ้จง้อาจารยป์ระจ าบา้นพกั ก่อนเวลา 18.00 น.ของทุกวนั 

ยกเวน้กรณีมีเหตุฉุกเฉิน 

4. นกัเรียนประจ าบา้นพกั จะตอ้งมาวทิยาลยัไม่เกิน 07.50 น. 

5. หา้มยา้ยออกจากบา้นพกัวทิยาลยั จนกวา่จะไดรั้บความยนิยอมจากผูป้กครอง ในกรณีท่ีนกัเรียน

ยา้ยออกจากบา้นพกัโดยไม่ไดรั้บอนุญาตจากอาจารยป์ระจ าบา้นพกั ทางบา้นจะเก็บค่าหอพกั 

จนกวา่จะไดรั้บการแจง้ยา้ยหอ้งพกั 

6.  นกัเรียน ตอ้งช าระ ค่าบา้นพกั ภายในส้ินเดือนของแต่ละเดือน  

7. เคร่ืองใชไ้ฟฟ้าท่ีอนุญาตใหใ้ช ้คือ พดัลม เตารีด หมอ้หุงขา้ว กะทะไฟฟ้า กระติกน ้าร้อน 

8. กรณีท่ีนกัเรียนมีของมีค่าให้น าติดตวัไวก้บัตนเองหากสูญหาย อาจารยป์ระจ าบา้นพกัจะไม่

รับผดิชอบ 

9. กรณีประตูหนา้ต่างช ารุดหรือหลอดไฟ ใชง้านไม่ได ้ใหแ้จง้อาจารยป์ระจ าบา้นพกั ก่อนเขา้แถว

เคารพธงชาติท่ีห้องธุรการ 

กฎระเบียบบ้านพกัวทิยาลยั 
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10. หา้มต่อเติม ถอดถอน โยกยา้ยวสัดุ ครุภณัฑ ์และอุปกรณ์ต่างๆซ่ึงมีไวเ้พื่อส่วนรวม 

11. ปิดน ้า ปิดไฟ ถอดปลัก๊เคร่ืองใชไ้ฟฟ้าทุกคร้ังก่อนออกจากหอ้งพกั 

12. นกัเรียนไม่ส่งเสียงดงั รบกวนเพื่อนร่วมบา้นพกัตั้งแต่เวลา 21.00 น.เป็นตน้ไป 

13. กรณีนกัเรียนบา้นพกั ทางวทิยาลยัไม่แนะน าใหน้ ารถจกัรยานยนตม์าใชเ้พื่อความปลอดภยัทั้ง

ทรัพยสิ์นและร่างกาย แต่หากผูป้กครองประสงคจ์ะใหน้กัเรียนน ารถจกัรยานยนตม์าใชร้ะหวา่ง

ท่ีอยูบ่า้นพกั นกัเรียนจะตอ้งมีใบอนุญาตขบัข่ีรถจกัรยานยนต ์และใหจ้อดไวบ้ริเวณท่ีอาจารย์

ประจ าบา้นพกัจดัไวใ้ห้ 

14. หา้มนกัเรียน น าบุคคลภายนอก เขา้มาในบา้นพกัโดยไม่ไดรั้บอนุญาตจากอาจารยป์ระจ าบา้นพกั 

หากนกัเรียนฝ่าฝืนจะตอ้งยา้ยออกจากบา้นพกัทนัที 

15. หา้มนกัเรียนบา้นพกัปีนร้ัว หรือ หนีออกจากบา้นพกัในช่วงเวลากลางคืน หากนกัเรียนฝ่าฝืน

จะตอ้งยา้ยออกจากบา้นพกัทนัที 

16. หา้มนกัเรียนเสพสารเสพติดหรือน าสารเสพติดเขา้มาในบริเวณบา้นพกัไม่วา่กรณีใดๆทั้งส้ิน 

หากนกัเรียนจะตอ้งออกจากบา้นพกัทนัที และด าเนินการตามกฎระเบียบของทางวทิยาลยั 

17. ในกรณีท่ีนกัเรียนยา้ยออกจากบา้นพกั นกัเรียนหรือผูป้กครองจะตอ้งด าเนินการขนยา้ยของ

สัมภาระใน เวลา 08.00 น.-15.00 น. 

18. ในกรณีท่ีผูป้กครองมาติดต่อขอพบนกัเรียน ใหน้กัเรียนแจง้อาจารยป์ระจ าบา้นพกัล่วงหนา้ก่อน

ทุกคร้ังหรือผูป้กครองโทรมาแจง้อาจารยป์ระจ าบา้นพกัก่อน หากมีการฝ่าฝืนจะด าเนินคดีตาม

กฎหมาย 
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