สาเนาคู่ฉบับ

ประกาศวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานี
เรื่อง การรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.๓) เข้าศึกษาต่อระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)
นักเรียนระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.๖)
เข้าศึกษาต่อระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ประจาปีการศึกษา ๒๕64
*****************************
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานี สังกัดสานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ
มี ความประสงค์ รั บนั กเรี ยน ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้ น (ม.๓) เข้าศึกษาต่อระดับประกาศนียบัตรวิ ชาชีพ (ปวช.)
และนั ก เรี ย นระดั บ ชั้ น ประกาศนี ย บั ต รวิ ช าชี พ (ปวช.) และมั ธ ยมศึ ก ษาตอนปลาย (ม.๖)เข้ า ศึ ก ษาต่ อ ระดั บ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ประจาปีการศึกษา ๒๕64 โดยมีวัตถุประสงค์ คือ
๑. เพื่อส่งเสริมนโยบายขยายโอกาสทางการศึกษาในการศึกษาวิชาชีพ
๒. เพื่ อ เปิ ด โอกาสให้ นั ก เรี ย นเลื อ กเรี ย นเพื่ อ ความส าเร็ จ ของชี วิ ต ในอนาคต มี ป ระสบการณ์ วิ ช าชี พ
มี ร ายได้ ร ะหว่ า งเรี ย นและมี ง านทา
๓. เพื่อผลิตกาลังคนระดับกลางสนองความต้องการของตลาดแรงงานและเพิ่มขีดความสามารถในการ
แข่งขันของประเทศ
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานี เปิดรับนักเรียนนักศึกษาเข้าศึกษาต่อปีการศึกษา ๒๕64 ดังนี้

๑.

ที่เปิดสอน
(ปวช.)
(ปวส.)

๒. ประเภทวิชาที่จัดการเรียนการสอน
๒.๑
๒.๒
๒.๓
๒.๔

ประเภทวิชาคหกรรม
ประเภทวิชาพาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ
ประเภทวิชาศิลปกรรม
ประเภทวิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว

๓. จานวนนักเรียนนักศึกษาและสาขาวิชา/สาขางาน ที่รับเข้าเรียน
๓.๑ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ(ปวช.) รับผู้จบจาก ม.๓
ประเภทวิชา
พาณิชยกรรม

คหกรรม

ศิลปกรรม
อุตสาหกรรมท่องเที่ยว

สาขาวิชา
การบัญชี
การตลาด
การเลขานุการ
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
แฟชั่นและสิ่งทอ
อาหารและโภชนาการ
ธุรกิจคหกรรม
วิจิตรศิลป์
การออกแบบ
คอมพิวเตอร์กราฟิกอาร์ต
การโรงแรม
การท่องเที่ยว

สาขางาน
การบัญชี
การตลาด
การเลขานุการ
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
แฟชั่นดีไซน์
อาหารและโภชนาการ
ธุรกิจอาหาร
ธุรกิจคหกรรม
วิจิตรศิลป์
การออกแบบ
คอมพิวเตอร์กราฟิก
การโรงแรม
การโรงแรม Mini Ep
การโรงแรม (ทวิภาคี)
การท่องเที่ยว

แผนรับ
200
80
40
160
20
120
40
40
20
20
80
80
40
40
40

๓.๒ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง(ปวส.) รับผู้จบจาก ปวช.๓
ประเภทวิชา
บริหารธุรกิจ

สาขาวิชา
การบัญชี
การตลาด
การจัดการ
เทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล
การจัดการโลจิสติกส์และซัพ
พลายเชน

คหกรรม

อาหารและโภชนาการ

ศิลปกรรม
อุตสาหกรรมท่องเที่ยว

เชฟอาหารไทย
ธุรกิจคหกรรม
ดิจิทัลกราฟิก
การโรงแรม

สาขางาน
การบัญชี
การตลาด
การจัดการ
ธุรกิจดิจิทัล
การจัดการคลังสินค้า (ทวิภาคี)

160
40
40
80
40

อาหารและโภชนาการ
อาหารและโภชนาการ (ทวิภาคี)
เชฟอาหารไทย (ทวิภาคี)
ธุรกิจคหกรรม
ดิจิทัลกราฟิก
บริการอาหารและเครื่องดื่ม

15
40
20
10
15
40
30
20

บริการอาหารและเครื่องดื่ม (ทวิภาคี)

การท่องเที่ยว

แผนรับ

ท่องเที่ยว (ทวิภาคี)

3.๓ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง(ปวส.) รับผู้จบจาก ม.๖
ประเภทวิชา
คหกรรม
ศิลปกรรม
อุตสาหกรรมท่องเที่ยว

สาขาวิชา
อาหารและโภชนาการ
ธุรกิจคหกรรม
ดิจิทัลกราฟิก
การโรงแรม

สาขางาน
อาหารและโภชนาการ
ธุรกิจคหกรรม
ดิจิทัลกราฟิก
บริการอาหารและเครื่องดื่ม

แผนรับ
15
10
15
30

๔. คุณสมบัติของผู้สมัคร
4.1 มีความประพฤติเรียบร้อย มีคุณธรรม จริยธรรมอันดีงาม และมีผู้ปกครองที่สามารถดูแล
รับผิดชอบเกี่ยวกับความประพฤติ และไม่มีรอยสักบนร่างกายที่มองเห็นได้นอกร่มผ้า
๔.2 มีใจรักในวิชาชีพที่จะเข้าศึกษา
4.3 มีสุขภาพร่างกายแข็งแรงไม่เป็นอุปสรรคต่อการเรียนในวิชาชีพนั้น ๆ ตลอดหลักสูตร
4.4 ไม่เป็นนักเรียนของสถาบันอื่นที่เปิดสอนตามหลักสูตรนี้
๔.5 ยินยอมปฏิบัติตามระเบียบของวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานี และสถานประกอบการที่ฝึกงาน
๔.6 ระดับปวช. เป็นผู้กาลังศึกษาอยู่ในระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.๓) โดยจะสาเร็จการศึกษา
ก่อนเปิดภาคเรียนปีการศึกษา ๒๕64 หรือเป็นผู้สาเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.๓) หรือเทียบเท่า
ระดับปวส. เป็นผู้กาลังศึกษาอยู่ในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.๓), มัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.๖) โดยจะต้องสาเร็จ
การศึกษาก่อนเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา ๒๕64 หรือเป็นผู้สาเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ
(ปวช.๓), มัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.๖) หรือเทียบเท่า

๕. เอกสารที่ใช้ประกอบในการสมัคร
5.1 ใบสมัครเข้าศึกษาต่อ (https://admission.vec.go.th/)
5.2 สาเนาบัตรประจาตัวประชาชนนักเรียน นักศึกษา จานวน ๑ ฉบับ
5.3 สาเนาทะเบียนบ้านนักเรียน นักศึกษา จานวน ๑ ฉบับ
5.4 สาเนาหลักฐานแสดงวุฒิการศึกษาโดยต้องระบุเกรดเฉลี่ยสะสม 2 ปีการศึกษา 5 ภาคเรียน
ไม่ต่ากว่า 2.00 จานวน 1 ฉบับ (ทั้งด้านหน้าและด้านหลัง)
* หมายเหตุ ข้อ 5.2 - 5.4 ส่งเอกสารในวันมอบตัว

๖. การพิจารณาการรับเข้าเรียน
6.1 วิทยาลัยฯ จะไม่รับพิจารณาในกรณีทใี่ บสมัครไม่ถูกต้อง ไม่ครบถ้วน หรือข้อมูลเป็นเท็จ
6.2 วิทยาลัยฯ จะพิจารณาเฉพาะผู้สมัครภายในวัน เวลา ที่กาหนด เท่านั้น
6.3 วิทยาลัย ฯ จะพิจารณาผู้ผ่า นการคัดเลือก โดยคณะกรรมการจะพิจารณาตามความ
เหมาะสมตามข้อกาหนดของวิทยาลัย และพิจารณาจากเอกสารประกอบการสมัครเรียนในระบบออนไลน์ เรียง
จากวัน เวลา ที่สมัครในระบบออนไลน์ ทั้งนี้นักเรียน นักศึกษาจะนามาเป็นเงื่อนไขเพื่อขอเปลี่ยนสาขาวิชา
ที่เลือกเรียนไม่ได้
6.4 ผู้สมัครสามารถส่งใบสมัครได้เพียงสาขาวิชาเดียวเท่านั้น วิทยาลัยฯ จะไม่พิจารณา กรณี
ผู้สมัครส่งใบสมัครมากกว่า 1 สาขาวิชา

๗. กาหนดการสมัครเข้าศึกษาต่อ
ลาดับที่
กาหนดการ
๑.
สมัครเรียนออนไลน์
https://admission.vec.go.th/
๒.
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก
www.svc.ac.th
3.
มอบตัว/รายงานตัว ลงทะเบียน

วันที่ดาเนินการ
12 มกราคม - 21 กุมภาพันธ์ ๒๕64
(สมัครได้ทุกวัน ไม่เว้นวันหยุดราชการ)
24 กุมภาพันธ์ ๒๕64
27 กุมภาพันธ์ 2564
(รายละเอียดแจ้งให้ทราบ แนบท้ายประกาศ
รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก)

**หมายเหตุ กาหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลง สามารถติดตามข่าวสารได้ทาง www.svc.ac.th

8. ประมาณการค่าใช้จ่ายในการขึ้นทะเบียนเป็นนักเรียน นักศึกษา
(ชาระในวันขึ้นทะเบียน/มอบตัวนักเรียน นักศึกษา)
ลาดับ
๑.
๒.
๓.
๔.
๕.
๖.
๗.
๘.

ประมาณการค่าใช้จ่าย ระดับชั้น ปวช.๑ จัดเก็บ 8 รายการ ดังนี้
รายการ
ค่าประกันอุบัติเหตุ
ค่าจ้างครูชาวต่างประเทศ/ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะสาขา ภาคเรียนละ
ค่าทาบัตรนักเรียน
ค่าถ่ายรูป
ค่าตรวจสุขภาพประจาปี
ค่าชุดพละ
ค่าคู่มือนักเรียน
ค่ารักษาสภาพแวดล้อม

รวมค่าใช้จ่ายโดยประมาณการ ปวช.
ลาดับ
๑.
๒.
๓.
๔.
๕.
๖.
๗.
๘.
๙.
๑๐.
๑๑.
๑๒.
13.
14.

ประมาณการค่าใช้จ่าย ระดับชั้น ปวส.๑ จัดเก็บ ๑4 รายการ ดังนี้
รายการ
ค่าขึ้นทะเบียน
ค่าชุดพละ
ค่าบารุงห้องสมุด/ปี
ค่าภาคปฏิบตั ิหรือวัสดุฝึก (หน่วยกิตละ ๑๐๐ บาท)
แจ้งให้ทราบภายหลัง
ค่าลงทะเบียนรายวิชา (หน่วยกิตละ ๑๐๐ บาท)
ค่าคู่มือนักศึกษา
ค่าทาบัตรนักศึกษา
ค่าประกันอุบัติเหตุ
ค่าจ้างครูชาวต่างประเทศ/ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะสาขา ภาคเรียนละ
ค่าตรวจสุขภาพประจาปี
ค่าถ่ายรูป
ค่ากิจกรรม/ปี
ค่าห้องพยาบาล/ปี
ค่ารักษาสภาพแวดล้อม
รวมค่าใช้จ่ายประมาณการ ปวส.

จานวนเงิน
๒5๐
๑,๐๐๐
๑๐๐
๘๐
150
500
๑๐๐
100

2,280
จานวนเงิน
๑๐๐
550
๒๐๐
............
............
๑๐๐
๑๐๐
๒5๐
๑,๐๐๐
150
๘๐
๓00
200
100
3,130

** ทั้งนี้ อาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสมของวิทยาลัยฯ และหากนักเรียน นักศึกษาไม่ประสงค์จะ
เข้าเรียนหรือไม่จบการศึกษาจากสถานศึกษาเดิม วิ ทยาลัยฯ จะไม่คืนเงินค่าธรรมเนียมการศึกษาและค่ากิจกรรม
ไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น
ประกาศ ณ วันที่ 12 มกราคม พ.ศ. ๒๕64

(นายพงษ์ศักดิ์ นุ้ยเจริญ)
ผู้อานวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานี

............................ร่าง
..........................พิมพ์
..........................ตรวจ

วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานี
รหัสสาขาวิชา ที่เปิดรับสมัครเข้าเรียน
ประจาปีการศึกษา ๒๕๖๔
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)
ประเภทวิชา
พาณิชยกรรม

ศิลปกรรม

คหกรรม

รหัสสาขาวิชา
๒0๒๐๑
๒0๒๐๒
20203
20204
20301
๒0๓๐๒
๒0๓๐๘
20401
20404
๒0๔๐8

สาขาวิชา
การบัญชี
การตลาด
การเลขานุการ
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ

การบัญชี
การตลาด
การเลขานุการ
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ

วิจิตรศิลป์
การออกแบบ
คอมพิวเตอร์กราฟิกอาร์ต

วิจิตรศิลป์
การออกแบบ
คอมพิวเตอร์กราฟิก

แฟชั่นและสิ่งทอ
อาหารและโภชนาการ

แฟชั่นดีไซน์
อาหารและโภชนาการ
ธุรกิจอาหาร
ธุรกิจคหกรรม

ธุรกิจคหกรรม

การโรงแรม
อุตสาหกรรมท่องเที่ยว

20701
๒0๗๐๒

สาขางาน

การท่องเที่ยว

หมายเหตุ

การโรงแรม
การโรงแรม (Mini E.P.)
การโรงแรม(ทวิภาคี)
การท่องเที่ยว

ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
ประเภทวิชา
บริหารธุรกิจ

คหกรรม
ศิลปกรรม
อุตสาหกรรมท่องเที่ยว

รหัสสาขาวิชา
๓0๒๐๑
๓0๒๐๒
๓0๒๑๕
๓0๒๐๔
30214
30404
30408
30410
30308
30701
30702

สาขาวิชา
การบัญชี
การตลาด
การจัดการ
เทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล
การจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน

อาหารและโภชนาการ
ธุรกิจคหกรรม
เชฟอาหารไทย
ดิจิทัลกราฟิก
การโรงแรม
การท่องเที่ยว

สาขางาน
การบัญชี
การตลาด
การจัดการ
ธุรกิจดิจิทัล
การจัดการคลังสินค้า
อาหารและโภชนาการ
ธุรกิจคหกรรม
เชฟอาหารไทย
ดิจิทัลกราฟิก
บริการอาหารและเครื่องดื่ม
การท่องเที่ยว

หมายเหตุ

สมัครเรียนออนไลน์ 12 มกราคม - 21 กุมภาพันธ์ ๒๕64 (สมัครได้ทุกวัน ไม่เว้นวันหยุดราชการ)
ช่องทางการสมัคร

https://admission.vec.go.th/
หรือ

