
 
 

ประกาศวิทยาลัยการอาชีพห้วยยอด 
เรื่อง  การรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น  (ม. ๓)  เข้าศึกษาต่อ 

ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ  (ปวช.)  และนักเรียนระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพ  (ปวช.) 
และระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย  (ม.๖)  เข้าศึกษาต่อระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง  (ปวส.) 

ประจำปีการศึกษา  ๒๕64  กรณีพิเศษ  (โควตา) 
********************************************* 

 

 ด้วยวิทยาลัยการอาชีพห้วยยอด  สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  กระทรวงศึกษาธิการ                
มีความประสงค์ที่จะรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น  (ม.๓)  เข้าศึกษาต่อระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)      
และนักเรียนระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพ  (ปวช.)  และมัธยมศึกษาตอนปลาย  (ม.6)  เข้าศึกษาต่อระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพขั้นสูง  (ปวส.)  ประจำปีการศึกษา  ๒๕64  กรณีพิเศษ  (โควตา)  โดยมีวัตถุประสงค์  คือ 
 ๑.  เพ่ือส่งเสริมนโยบายขยายโอกาสทางการศึกษาในวิชาชีพ 
          ๒.  เพ่ือส่งเสริมนโยบายผู้เรียนมีความประสงค์จะเรียนสาขาตรงความต้องการ  
          ๓ . เพ่ือเปิดโอกาสให้นักเรียน  เลือกเรียนเพ่ือความสำเร็จของชีวิตในอนาคต  มีประสบการณ์ วิชาชีพ                  
มีรายได้ระหว่างเรียนและมีงานทำ  โดยวิทยาลัยการอาชีพห้วยยอด  เปิดรับสมัครนักเรียนนักศึกษาเข้าศึกษาต่อ               
ปีการศึกษา  ๒๕64  ดังนี้  
 

      ๑. หลักสูตรที่เปิดสอน   
         ๑.๑. ประกาศนียบัตรวิชาชีพ  (ปวช.)  หลักสูตร  ๓  ปี 
          ๑.๒. ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)  หลักสูตร ๒ ปี 
 

       ๒. ประเภทวิชาที่จัดการเรียนสอน 
          ๒.๑  ประเภทวิชาอุตสาหกรรม 
          ๒.๒  ประเภทวิชาพาณิชยกรรม/ บริหารธุรกิจ 
          ๒.๓  ประเภทวิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว 
  2.4  ประเภทวิชาคหกรรม 
  2.5  ประเภทเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 

       ๓. คุณสมบัติของผู้สมัคร 
         ๓.๑  ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) 

๓.๑.๑  ต้องเป็นนักเรียนที่สำเร็จการศึกษาในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น  (ม.๓)  หรือเทียบเท่า  หรือ
กำลังศึกษาอยู่ในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น  (ม. ๓)  ซึ่งจะสำเร็จการศึกษาเม่ือสิ้นสุดปีการศึกษา ๒๕63 
3.1.2  มีผลการเรียนเฉลี่ย  5 ภาคเรียน  ไม่ต่ำกว่า  2.30  

               ๓.๑.3  มีความประพฤติเรียบร้อย 
               ๓.๑.4  มีใจรักในวิชาชีพที่จะเข้าศึกษา 
               ๓.๑.5  ยินยอมปฏิบัติตามระเบียบของวิทยาลัยการอาชีพห้วยยอด 
             
 



                   
                     ๓.๒  ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง (ปวส.) 

3.๒.๑  ต้องเป็นนักเรียนที่สำเร็จการศึกษาในระดับ (ปวช.) หรือผู้สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอน
ปลาย  (ม.6)/เทียบเท่า  หรือกำลังศึกษาอยู่มัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) / ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช .) ซึ่งจะสำเร็จ
การศึกษา    เมื่อสิ้นปีการศึกษา  ๒๕63 
             ๓.๒.๒   มีผลการเรียนเฉลี่ย  5 ภาคเรียน  ไม่ต่ำกว่า  2.30 
  ๓.๒.3   มีความประพฤติเรียบร้อย 
             ๓.๒.4   มีใจรักในวิชาชีพที่จะเข้าศึกษา 
             ๓.๒.5   ยินยอมปฏิบัติตามระเบียบของวิทยาลัยการอาชีพห้วยยอด 
              

 ๔.  ประเภทวิชา  /  สาขางาน  /  สาขางาน  /    และจำนวนที่รับเข้าเรียนกรณีพิเศษ 
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ  (ปวช. )  รับผู้สำเร็จการศึกษาจากมัธยมศึกษาตอนต้น  (ม. ๓) 

 

 
 

                 ประเภทวิชา/สาขาวิชา/สาขางาน 
จำนวนที่รับ 

โควตา  
(คน) 

  หมายเหตุ 

ประเภทวิชาอุตสาหกรรม   

-สาขางานยานยนต์ 40  

-สาขางานผลิตภัณฑ์ 10  

-สาขางานไฟฟ้ากำลัง 20  

-สาขางานอิเล็กทรอนิกส์ 10  

-สาขางานก่อสร้าง 10  

ประเภทวิชาพาณิชยกรรม   

-สาขางานการบัญชี 20  

-สาขางานการตลาด 10  

-สาขางานการเลขานุการ 10  

-สาขางานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 10  

ประเภทวิชาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว   

-สาขางานการท่องเที่ยว  20  

ประเภทวิชาคหกรรม   

-สาขางานอาหารและโภชนาการ 20  

ประเภทวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ   

-สาขางานเทคโนโลยีสารสนเทศ 10  



ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพขั้นสูง  (ปวส.)  รับผู้สำเร็จจากประกาศนียบัตรวิชาชีพ  (ปวช.)                                  
หรือมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.๖) 

 

ประเภทวิชา/สาขาวิชา/สาขางาน 
ระบบปกติ ระบบทวิภาคี 

หมายเหตุ 
จบ 

ปวช. 
จบ 
ม.๖ 

จบ 
ปวช. 

จบ 
ม.๖ 

ประเภทวิชาอุตสาหกรรม      

-สาขางานเทคนิคยานยนต์  (ทวิภาคี)   10   

-สาขางานเทคโนโลยีงานเชื่อมและขึ้นรูปผลิตภัณฑ์โลหะ (ทวิภาคี)   5 5  

-สาขางานไฟฟ้ากำลัง  10     

-สาขางานคอมพิวเตอร์ฮาร์แวร์ 10     

-สาขางานโยธา 5 5    

ประเภทวิชาพาณิชยกรรม      

-สาขางานการบัญชี 8     

-สาขางานการตลาด  (ทวิภาคี)   5 5  

-สาขางานการจัดการสำนักงาน    5 5  

-สาขางานธุรกิจดิจิทัล  10     

สาขาวิชาการโรงแรมและการบริการ      

-สาขางานบริการส่วนหน้าโรงแรม (ทวิภาคี)   5 5  

ประเภทวิชาคหกรรม      

-สาขางานอาหารและโภชนาการ   5 5  
 

๕. กำหนดการรับสมัคร  รายงานตัว  และขึ้นทะเบียน  นักเรียน/นักศึกษา  ระดับ ปวช. และ ปวส.  โดยใช้สิทธิ์ 
       5.1  กำหนดการรับสมัคร 
 

กิจกรรม วันที่ดำเนินการ ผู้ดำเนินการ 
๑.  สถานศึกษารวบรวมรายชื่อนักเรียนที่มีความประสงค์
สมัครกรณีพิเศษ (โควตา)  ส่งรายชื่อนักเรียนที่พิจารณา
แล้วพร้อมใบสมัครมายัง  วก. ห้วยยอด 

 
ระหว่างวันที่  18  มกราคม - 

5  กุมภาพันธ์  ๒๕64 
 

 
สถานศึกษาของผูส้มัครโควตา 

2.  สมัครด้วยตนเอง ณ  งานทะเบียน 
วิทยาลัยการอาชีพห้วยยอด 

ระหว่างวันที่  18  มกราคม - 
5  กุมภาพันธ์  ๒๕64 

(เว้นวันหยุดราชการ) 

งานทะเบียน 

วิทยาลัยการอาชีพห้วยยอด 

3. สมัครผ่านท่างไปรษณีย์โดยดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ 
เว็บไซด์ :  www.huaiyot.ac.th 
www.facebook.com/tabiankarnarcheephuaiyot 

ระหว่างวันที่  18  มกราคม - 

5  กุมภาพันธ์  ๒๕64 
 

4. วิทยาลัยฯ ประกาศผลและแจ้งให้สถานศึกษาทราบ 
หรือติดตามข่าวสารได้ที่ เว็บไซด์ :  www.huaiyot.ac.th 
www.facebook.com/tabiankarnarcheephuaiyot 

วันที่  11  กุมภาพันธ์  2564 
 

วิทยาลัยการอาชีพห้วยยอด 

http://www.huaiyot.ac.th/
http://www.huaiyot.ac.th/



