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รายละเอียดของหลักสูตร 
หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง (ปวส.) 
สาขาวิชาธุรกิจการบิน สาขางานบริการภาคพื้น 

(หลักสตูร พุทธศักราช 2563) 
 

ชื่อสถานศึกษา    วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ 
คณะ/ภาควิชา/แผนกวิชา  แผนกวิชาธุรกิจการบิน   
 

1. รหัสและชื่อหลักสูตร 
 1.1 รหัสหลักสูตร  XXXXXXXXXXXX 
 1.2 ชื่อหลักสูตร 
  ภาษาไทย  หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง(ปวส.) 
     ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ สาขาวิชาธุรกิจการบิน สาขางานบริการภาคพ้ืน 
  ภาษาอังกฤษ  High Vocational Certificate in Business Administration 
     Aviation Business ,Ground Service. 
 

2. ชื่อสาขาวิชา 
 ชื่อเต็มภาษาไทย   หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง(ปวส.) 
     (สาขาวิชาธุรกิจการบิน สาขางานบริการภาคพ้ืน) 
 ชื่อภาษาอังกฤษ   High Vocational Certificate 
     (Aviation Business, Ground Service) 
 ชื่อย่อภาษาไทย   ปวส. (สาขาวิชาธุรกิจการบิน สาขางานบริการภาคพ้ืน) 
 ชื่อย่อภาษาอังกฤษ  High Voc. Cert. (Aviation Business, Ground Service) 
 

3. จำนวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร 
 ผู้สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง(ปวส.) ไม่น้อยกว่า 95 หน่วยกิต 
 

4. รูปแบบของหลักสูตร 
 4.1 รูปแบบ   หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง(ปวส.) 2 ปี 
 4.2 ภาษาที่ใช้   ภาษาไทย 
 4.3 การรับเข้าศึกษา  รับทั้งนักเรียนและนักศึกษาชาวไทยและชาวต่างชาติที่สามารถใช้
     ภาษาไทยได้เป็นอย่างดี 
 4.4 ความร่วมมือกับสถาบันอ่ืน เป็นหลักสูตรเฉพาะสถานศึกษาในสำนักงานคณะกรรมการการ
     อาชีวศึกษา 
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5. อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา 
 นักศึกษาของสาขาวิชาธุรกิจการบินสามารถนำความรู้และประสบการณ์ไปใช้ประกอบอาชีพต่าง ๆ ใน
ธุรกิจสายการบิน เช่น พนักงานต้อนรับบนเครื่องบิน พนักงานต้อนรับภาคพ้ืน พนักงานในฝ่ายขนส่งสินค้าทาง
อากาศ นอกจากนี้ ยังสามารถทำงานในองค์การและธุรกิจอ่ืนๆ ที่เก่ียวข้องกับธุรกิจสายการบิน เช่น บริษัทท่า
อากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) กรมศุลกากร กรมการขนส่งทางอากาศ สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง แผนก
สำรองที่นั่งและจัดจำหน่ายบัตรโดยสารของบริษัทตัวแทนการท่องเที่ยว 
 

6. ระบบการจัดการศึกษา 
 จัดการศึกษาระบบทวิภาคี ข้อกำหนดต่าง ๆ เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เรื่อง 
มาตรฐานการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี พ.ศ.2563 
 

7. การเทียบโอนหน่วยกิต รายวิชาและการลงทะเบียนข้ามสถานศึกษา 
 เป็นไปตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการจัดการศึกษาและการประเมินผลการเรียนตาม
หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พ.ศ.2562 
 

8. การเรียนการสอน 
 1.1 การเรียนการสอนตามหลักสูตรนี้ ผู้เรียนสามารถลงทะเบียนเรียนได้ทุกวิธีเรียนที่กำหนดและนำ
ผลการเรียนแต่ละวิธีมาประเมินผลร่วมกันได้ สามารถเทียบโอนผลการเรียน และขอเทียบความรู ้และ
ประสบการณ์ได้  
 1.2 การจัดการเรียนการสอนเน้นการปฏิบัติจริง สามารถจัดการเรียนการสอนได้หลากหลายรูปแบบ 
เพื่อให้ผู้เรียนได้มีความรู้ ความเข้าใจในหลักการ วิธีการและการดำเนินงาน มีทักษะการปฏิบัติงานตามแบบ
แผนและปรับตัวได้ภายใต้ความเปลี่ยนแปลง สามารถบูรณาการและประยุกต์ใช้ความรู้และทักษะทางวิชาการ
ที่สัมพันธ์กับวิชาชีพ เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ในการตัดสินใจ วางแผน แก้ปัญหาบริหารจัดการ 
ประสานงานและประเมินผลการดำเนินงานได้อย่างเหมาะสม มีส่วนร่วมในการวางแผนและพัฒนาริเริ่มสิ่งใหม่ 
มีความรับผิดชอบต่อตนเอง ผู้อื่นและหมู่คณะ รวมทั้งมีคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพเจตคติและกิจ
นิสัยที่เหมาะสมในการทำงาน 
 

9. การจัดการศึกษาและเวลาเรียน 
 9.1 การจัดการศึกษาในระบบปกติสำหรับผู้เข้าเรียนที่สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ  
(ปวช.) หรือเทียบเท่าในประเภทวิชาและสาขาวิชาตามที่หลักสูตรกำหนด ใช้ระยะเวลา 2 ปีการศึกษา ส่วนผู้
เข้าเรียนที่สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า และผู้เข้าเรียนที่สำเร็จการศึกษา ระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบเท่าต่างประเภทวิชาและสาขาวิชาที่กำหนด ใช้ระยะเวลา ไม่น้อย
กว่า 2 ปีการศึกษา และเป็นไปตามเงื่อนไขที่หลักสูตรกำหนด 
 9.2 การจัดเวลาเรียนให้ดำเนินการ ดังนี้  
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  9.2.1 ในปีการศึกษาหนึ่ง ๆ  ให้แบ่งภาคเรียนออกเป็น 2 ภาคเรียนปกติหรือระบบทวิภาค ภาคเรียน
ละ 18 สัปดาห์รวมเวลาการวดัผล โดยมีเวลาเรียนและจำนวนหน่วยกิตตามที่กำหนด และสถานศึกษาอาชีวศึกษาหรือ
สถาบันอาจเปิดสอนภาคเรียนฤดูร้อนได้อีกตามที่เห็นสมควร 
  9.2.2 การเรียนในระบบชั้นเรียนให้สถานศึกษาอาชีวศึกษาหรือสถาบันเปิดทำการสอนไม่
น้อยกว่า สัปดาห์ละ 5 วัน ๆ ละไม่เกิน 7 ชั่วโมง โดยกำหนดให้จัดการเรียนการสอน คาบละ 60 นาท ี
 

10. การคิดหน่วยกิต  
 ให้มีจำนวนหน่วยกิต ตลอดหลักสูตรระหว่าง 83 - 90 หน่วยกิต การคิดหน่วยกติ ถือเกณฑ์ดังนี้  
  10.1 รายวิชาทฤษฎีที่ใช้เวลาในการบรรยายหรืออภิปราย1 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ หรือ18 ชั่วโมง
ต่อภาคเรียน รวมเวลาการวัดผล มีค่าเท่ากับ 1 หน่วยกิต 

  10.2 รายวิชาปฏิบัติที่ใช้เวลาในการทดลองหรือฝึกปฏิบัติในห้องปฏิบัติการ 2 ชั่วโมงต่อ
สัปดาห์ หรือ 36 ชั่วโมง ต่อภาคเรียน รวมเวลาการวัดผล มีค่าเท่ากับ 1 หน่วยกิต 
  10.3 รายวิชาปฏิบัติที ่ใช้เวลาในการฝึกปฏิบัติในโรงฝึกงานหรือภาคสนาม 3 ชั่วโมงต่อ
สัปดาห์ หรือ 54 ชั่วโมง ต่อภาคเรียน รวมเวลาการวัดผล มีค่าเท่ากับ 1 หน่วยกิต 
  10.4 การฝึกอาชีพในการศึกษาระบบทวิภาคี ที่ใช้เวลาไม่น้อยกว่า 54 ชั่วโมง ต่อภาคเรียน
รวมเวลา การวัดผล มีค่าเท่ากับ 1 หน่วยกิต  
  10.5 การฝึกประสบการณ์สมรรถนะวิชาชีพในสถานประกอบการ ที่ใช้เวลาไม่น้อยกว่า 54 
ชั่วโมง ต่อภาคเรียน รวมเวลาการวัดผลมีค่าเท่ากับ 1 หน่วยกิต 
  10.6 การทำโครงงานพัฒนาสมรรถนะวิชาชีพ ที่ใช้เวลาไม่น้อยกว่า 54 ชั่วโมง ต่อภาคเรียน 
รวมเวลา การวัดผลมีค่าเท่ากับ 1 หน่วยกิต 
 

11. การฝึกประสบการณ์สมรรถนะวิชาชีพ 
 เป็นการจัดกระบวนการเรียนรู้โดยความร่วมมือระหว่างสถานศึกษาอาชีวศึกษาหรือสถาบันกับภาค
การผลิตและหรือภาคบริการ หลังจากที่ผู้เรียนได้เรียนรู้ภาคทฤษฎีและการฝึกหัดหรือฝึกปฏิบัติเบื้องต้นใน
สถานศึกษา อาชีวศึกษาหรือสถาบันแล้วระยะเวลาหนึ ่งทั ้งนี ้เพื ่อเปิดโอกาสให้ผู ้เร ียนได้เรียนรู ้จาก
ประสบการณ์จริง ได้สัมผัสกับการปฏิบัติงานอาชีพ เครื่องมือเครื่องจักร อุปกรณ์ท่ีทันสมัย และบรรยากาศการ
ทำงานร่วมกันส่งเสริมการฝึกทักษะ กระบวนการคิด การจัดการ การเผชิญสถานการณ์ ซึ่งจะช่วยให้ผู้เรียนทำ
ได้ คิดเป็น ทำเป็นและเกิดการใฝ่รู้อย่างต่อเนื่อง ตลอดจนเกิดความมั่นใจและเจตคติที่ดีในการทำงานและการ
ประกอบอาชีพอิสระ โดยการจัดฝึกประสบการณ์สมรรถนะวิชาชีพต้องดำเนินการ ดังนี้  
  11.1 สถานศึกษาอาชีวศึกษาหรือสถาบันต้องจัดให้มีการฝึกประสบการณ์สมรรถนะวิชาชีพ 
ในรูปของการฝึกงานในสถานประกอบการ แหล่งวิทยาการ รัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานของรัฐ ในภาคเรียนที่ 3 
และหรือ ภาคเรียนที่ 4 โดยใช้เวลารวมไม่น้อยกว่า 320 ชั่วโมง กำหนดให้มีค่าเท่ากับ 4 หน่วยกิต กรณี
สถานศึกษาอาชีวศึกษาหรือสถาบันต้องการเพิ่มพูนประสบการณ์สมรรถนะวิชาชีพ สามารถนำรายวิชาที่ตรง
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หรือสัมพันธ์กับลักษณะงานไปเรียนหรือฝึกในสถานประกอบการ รัฐวิสาหกิจหรือ  หน่วยงานของรัฐในภาค
เรียนที่จัดฝึกประสบการณ์สมรรถนะวิชาชีพได้ รวมไม่น้อยกว่า 1 ภาคเรียน  
  11.2 การตัดสินผลการเรียนและให้ระดับผลการเรียนให้ปฏิบัติเช่นเดียวกับรายวิชาอ่ืน 
 

12. โครงงานพัฒนาสมรรถนะวิชาชีพ 
 เป็นรายวิชาที่เปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้ศึกษาค้นคว้า บูรณาการความรู้ทักษะและประสบการณ์ จากสิ่งที่
ได้เรียนรู้ลงมือปฏิบัติด้วยตนเองตามความถนัดและความสนใจ ตั้งแต่การเลือกหัวข้อหรือเรื่อง  ที่จะศึกษา 
ทดลอง พัฒนาและหรือประดิษฐ์คิดค้น โดยการวางแผน กำหนดขั้นตอนกระบวนการดำเนินการ ประเมินผล 
สรุปและจัดทำรายงานเพ่ือนำเสนอ ซึ่งอาจทำเป็นรายบุคคลหรือกลุ่มก็ได้ ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับลักษณะของโครงการ
นั้น ๆ โดยการจัดทำโครงงานพัฒนาสมรรถนะวิชาชีพต้องดำเนินการ ดังนี้  
 12.1 สถานศึกษาอาชีวศึกษาหรือสถาบันต้องจัดให้ผู้เรียนจัดทำโครงงานพัฒนาสมรรถนะวิชาชีพ  ที่
สัมพันธ์หรือสอดคล้องกับสาขาวิชา ในภาคเรียนที่ 3 และหรือภาคเรียนที่ 4 รวมจำนวน 4 หน่วยกิต ใช้เวลา 
ไม่น้อยกว่า 216 ชั่วโมง ทั้งนี้ สถานศึกษาอาชีวศึกษาหรือสถาบันต้องจัดให้มีชั่วโมงเรียน 4 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ 
กรณีท่ีกำหนดให้เรียนรายวิชาโครงงาน 4 หน่วยกิต 
 หากจัดให้เรียนรายวิชาโครงงาน 2 หน่วยกิต คือโครงงาน 1 และโครงงาน 2 ให้สถานศึกษา 
อาชีวศึกษาหรือสถาบันจัดให้มีชั่วโมงเรียนต่อสัปดาห์ที่เทียบเคียงกับเกณฑ์ดังกล่าวข้างต้น 
 12.2 การตัดสินผลการเรียนและให้ระดับผลการเรียนให้ปฏิบัติเช่นเดียวกับรายวิชาอ่ืน 
 

13. กิจกรรมเสริมหลักสูตร 
 13.1 สถานศึกษาอาชีวศึกษาหรือสถาบันต้องจัดให้มีกิจกรรมเสริมหลักสูตรไม่น้อยกว่า 2 ชั่วโมงต่อ
สัปดาห์ ทุกภาคเรียน เพื่อส่งเสริมสมรรถนะแกนกลางและหรือสมรรถนะวิชาชีพ ปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม 
ค่านิยม ระเบียบวินัยการต่อต้านความรุนแรงสารเสพติดและการทุจริตเสริมสร้างการเป็นพลเมืองไทยและพลโลก
ในด้านการรักชาติ เทิดทูนพระมหากษัตริย์ ส่งเสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัต ริย์ ทรง
เป็นประมุข ทะนุบำรุงศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม ภูมิปัญญาไทย ปลูกฝังจิตสำนึกและจิตอาสาในการอนุรักษ์  
สิ่งแวดล้อมและทำประโยชน์ต่อชุมชนและท้องถิ่น ทั้งนี้ โดยใช้กระบวนการกลุ่ม ในการวางแผนลงมือปฏิบัติ  
ประเมินผลและปรับปรุงการทำงาน  
  สำหรับนักศึกษาอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีให้เข้าร่วมกิจกรรมท่ีสถานประกอบการจัดขึ้น  
 13.2 การประเมินผลกิจกรรมเสริมหลักสูตร ให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการจัด
การศึกษาและการประเมินผลการเรียนตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง 
 

14. การปรับพื้นฐานวิชาชีพ 
 14.1 สถานศึกษาอาชีวศึกษาหรือสถาบันต้องจัดให้ผู้เข้าเรียนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง  ท่ี
สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า และผู้เข้าเรียนท่ีสำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตร
วิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบเท่าต่างประเภทวิชาและสาขาวิชาท่ีกำหนด เรียนรายวิชาปรับพื้นฐาน วิชาชีพท่ีกำหนด 
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ไว้ในหลักสูตรแต่ละประเภทวิชา สาขาวิชา เพื่อให้มีความรู้และทักษะพื้นฐานที่จำเป็น  สำหรับการเรียนใน
สาขาวิชานั้น  
 14.2 การจัดการเรียนการสอนและการประเมินผลการเรียนรายวิชาปรับพื้นฐานวิชาชีพให้เป็นไปตาม  
ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการจัดการศึกษาและการประเมินผลการเรียนตามหลักสูตรประกาศนียบัตร
วิชาชีพชั้นสูง  
 14.3 กรณีผู้เข้าเรียนที่มีความรู้และประสบการณ์ในรายวิชาปรับพื้นฐานวิชาชีพที่หลักสูตรกำหนด  มา
ก่อนเข้าเรียน สามารถขอเทียบโอนผลการเรียนรู้ได้ โดยปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วย  การ
จัดการศึกษาและการประเมินผลการเรียนตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง 
 

15. การเข้าเรียน 
 ผู้เข้าเรียนต้องสำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพหรือเทียบเท่า หรือระดับ
มัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า และมีคุณสมบัติเป็นไปตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการจัด
การศึกษาและการประเมินผลการเรียนตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง 
 

16. การประเมินผลการเรียน 
 เน้นการประเมินสภาพจริง ทั้งนี้ให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการจัดการศึกษา 
และการประเมินผลการเรียนตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง 
 

17. การสำเร็จการศึกษาตามหลักสูตร 
 17.1 ได้รายวิชาและจำนวนหน่วยกิตสะสมในทุกหมวดวิชาครบถ้วนตามที่กำหนดไว้ในหลักสูตร  แต่
ละประเภทวิชาและสาขาวิชา และตามแผนการเรียนที่สถานศึกษากำหนด  
 17.2 ได้ค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 2.00  
 17.3 ผ่านเกณฑ์การประเมินมาตรฐานวิชาชีพ  
 17.4 ได้เข้าร่วมปฏิบัติกิจกรรมเสริมหลักสูตรตามแผนการเรียนที่สถานศึกษากำหนด และ“ผ่าน” ทุกภาคเรียน 
 
 
  
  

 
  
 
 


