
 

ประกาศวิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย 
เรื่อง การเปิดสอนรายวิชาปรับพืน้ฐาน ประจำปีการศกึษา 2564 

--------------------------------- 
  ตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการเปิดสอนภาคเรียนฤดูร้อนในสถานศึกษาสังกัด
กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2538 ลงวันที่ 17 ตุลาคม 2538 วิทยาลัยจึงได้เปิดทำการสอนรายวิชาปรับพื้นฐาน 
เพื่อเปิดโอกาสให้นักเรียนในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ผู้สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษา
ตอนปลาย (ม.6) และ / หรือ นักศึกษาผู้สำเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ประเภทวิชา
หรือสาขาวิชาอื่น (ต่างสาขา) ได้เรียนในรายวิชาปรับพื้นฐาน เพื่อให้สามารถสำเร็จการศึกษาได้ตามหลักสูตร 
จำนวน 18 รายวิชา โดยมีรายละเอียดรายวิชาปรับพ้ืนฐานที่เปิดสอนในภาคเรียนฤดูร้อน ดังนี้ 
 

รายวิชาที่เปิดสอน 
 

ประเภทวชิา / สาขาวชิา รายวิชา รหัสวิชา ท-ป-น 
ประเภทวชิาบริหารธุรกิจ 
- การบัญช ี

 
บัญชีเบื้องต้น 
การขายเบื้องต้น 
ธุรกิจและการเป็นผู้ประกอบการ 

 
30200-0001 
30200-0002 
30200-0003 

 
2-2-3 
1-2-3 
1-2-3 

- การตลาด/การตลาด(ทวิ) 
- การจัดการธุรกิจสมัยใหม ่

บัญชีเบื้องต้น 
การขายเบื้องต้น 
ธุรกิจและการเป็นผู้ประกอบการ 

30200-0001 
30200-0002 
30200-0003 

2-2-3 
1-2-3 
1-2-3 

- การจัดการโลจิสติกส ์
 

บัญชีเบื้องต้น 
การขายเบื้องต้น 
โลจิสติกส์เบื้องต้น 

30200-0001 
30200-0002 
30200-0025 

2-2-3 
1-2-3 
2-2-3 

- เทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล 
 
 

บัญชีเบื้องต้น 
การขายเบื้องต้น 
ธุรกิจและการเป็นผู้ประกอบการ 

30200-0001 
30200-0002 
30200-0003 

2-2-3 
1-2-3 
1-2-3 

ประเภทวชิาคหกรรม 
- เทคโนโลยีออกแบบ 
  แฟชั่นและสิ่งทอ 

 
การใช้และการบำรุงรักษาจักร 
ออกแบบเสื้อผ้าเบ้ืองต้น 

ความรู้เรื่องสิ่งทอ 

 
30400-0002 
30400-0003 

30400-0001 

 
1-3-2 
1-2-2 

1-2-2 

ประเภทวิชา/สาขา... 
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ประเภทวชิา / สาขาวชิา รายวิชา รหัสวิชา ท-ป-น 

- อาหารและโภชนาการ 
- อาหารและโภชนาการ (ทวิ) 

การประกอบอาหาร 

การถนอมอาหารเบื้องต้น 

การสุขาภิบาลอาหาร 

30400-0006 
30400-0007 

30400-0009 

1-4-3 
1-4-3 

2-0-2 

-การบริการงานคหกรรมศาสตร ์ การจัดดอกไม้เบ้ืองต้น 

ศิลปประดิษฐ ์

30400-0013 
30400-0015 

2-3-3 
2-3-3 

ประเภทวชิาศลิปกรรม 
- วิจิตรศิลป ์
- เทคโนโลยีศิลปกรรม 

 
ความรู้เกี่ยวกับศิลปะ 
องค์ประกอบศิลป์ 

 
30300-0001 
30300-0003 

 
2-2-3 
2-2-3 

ประเภทวชิาอุตสาหกรรมทอ่งเที่ยว 
- การโรงแรม 
- การโรงแรม (ทวิ) 
- การท่องเที่ยว 

 
การโรงแรมและการท่องเที่ยว 
ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับอาหารและ
เครื่องดื่ม 
บุคลิกภาพสำหรับธุรกิจบริการ 

 
30700-0001 
30700-0002 

 
30700-0004 

 
3-0-3 
3-0-3 

 
3-0-3 

ประเภทวชิาเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร 
- เทคโนโลยสีารสนเทศ 

 
หลักการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์
เบื้องต้น 
การใช้โปรแกรมมัลติมีเดียเบือ้งต้น 

 
30900-0002 
 
30900-0003 

 
1-4-3 

 
1-4-3 

 

กำหนดการเกี่ยวกับการเรียนการสอนรายวิชาปรับพื้นฐาน 
 

 1 – 9  เมษายน  2564    ลงทะเบียนเรียนปรับพื้นฐาน 
 5 เมษายน – 7 พฤษภาคม  2564   เปิดเรียนปรับพื้นฐาน 
 10  พฤษภาคม 2564    ส่งผลการสอบรายวิชาปรับพื้นฐาน 
 14  พฤษภาคม 2564    ประกาศผลการสอบรายวิชาปรับพ้ืนฐาน 
 
 
 
 
 
 
 

/ตารางเรียน... 
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ตารางเรียนรายวิชาปรับพื้นฐาน 
 

ประเภทวชิา/ 
สาขาวิชา 

วิชา / รหสัวิชา ท-ป-น 
วัน / เวลา 

ที่เรียน 
อาจารย์ผู้สอน ห้อง 

บริหารธุรกิจ 
- การบัญช ี
 

บัญชีเบื้องต้น 
30200-0001 

2-2-3 จันทร์ – ศุกร ์
08.20-12.20 น. 

นายทวีรัตน์  ชัยชนะ 
 

641 

การขายเบื้องต้น 
30200-0002 

1-2-3 จันทร์ – ศุกร ์
13.20-16.20 น. 

น.ส นิโลบล  ปวงงาม 
นางดาวรุ่ง    เดชบุญ 

321 

การเป็นผู้ประกอบการ 
(30200-0003) 

1-2-2 จันทร์ – ศุกร ์
16.20 –19.20 น. 

น.ส ธนัดขวัญ  เอี่ยวส่วย 
น.ส.ศิริพันธ์  วงค์คำลือ 

321 

- การตลาด/การตลาด(ทวิ) 
- การจัดการธุรกิจสมัยใหม ่
- การจัดการสำนักงาน 

บัญชีเบื้องต้น 
30200-0001 

2-2-3 จันทร์ – ศุกร ์
08.20-12.20 น. 

นางสาวสุนิสา รตันประยูร 

 
633 

การขายเบื้องต้น 
30200-0002 

1-2-3 จันทร์ – ศุกร ์
13.20-16.20 น. 

น.ส นิโลบล  ปวงงาม 
นางดาวรุ่ง    เดชบุญ 

321 

การเป็นผู้ประกอบการ 
(30200-0003) 

1-2-2 จันทร์ – ศุกร ์
16.20 –19.20 น. 

น.ส ธนัดขวัญ  เอี่ยวส่วย 
น.ส.ศิริพันธ์  วงค์คำลือ 

321 

- เทคโนโลยีธุรกิจดิทิทัล 
 
 

บัญชีเบื้องต้น 
30200-0001 

2-2-3 จันทร์ – ศุกร ์
08.20-12.20 น. 

นางสาวสุนิสา รตันประยูร 

 
633 

การขายเบื้องต้น 
30200-0002 

1-2-3 จันทร์ – ศุกร ์
13.20-16.20 น. 

น.ส นิโลบล  ปวงงาม 
นางดาวรุ่ง    เดชบุญ 

321 

การเป็นผู้ประกอบการ 
(30200-0003) 

1-2-2 จันทร์ – ศุกร ์
16.20 –19.20 น. 

น.ส ธนัดขวัญ  เอี่ยวส่วย 
น.ส.ศิริพันธ์  วงค์คำลือ 

321 

- การจัดการโลจิสติกส ์
 

บัญชีเบื้องต้น 
30200-0001 

2-2-3 จันทร์ – ศุกร ์
08.20-12.20 น. 

นางสาวสุนิสา รตันประยูร 

 
633 

การขายเบื้องต้น 
30200-0002 

1-2-3 จันทร์ – ศุกร ์
13.20-16.20 น. 

น.ส นิโลบล  ปวงงาม 
นางดาวรุ่ง    เดชบุญ 

321 

โลจิสติกส์เบื้องตน้ 
30200-0025 

2-2-3 จันทร์ – ศุกร ์
16.20-19.20 น. 

น.ส.เครือฟ้า อทุธิยา 
น.ส.ลลิตา  จินดาวงษ ์

324 

ประเภทวชิาคหกรรม 
- เทคโนโลยีออกแบบ   
  แฟชั่นและสิ่งทอ 
 

การใช้และบำรุงรกัษาจกัร 
(30400-0002) 

1-3-2 จันทร์ – ศุกร ์
08.20-12.20 น. 

น.ส.ยุวลี ดวงพุทธพรกุล 
 

523 

ออกแบบเสื้อผ้าเบื้องต้น 
(30400-0004) 

1-2-2 จันทร์ – ศุกร ์
13.20-16.20 น. 

น.ส.บุษกร เหล็กเพชร 
 

522 

ความรู้เรื่องสิ่งทอ 

(30400 - 0001) 
1-2-2 จันทร์ – ศุกร ์

13.20-16.20 น. 
น.ส.ยุวลี ดวงพุทธพรกุล 
 

523 
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ประเภทวชิา/ 
สาขาวิชา 

วิชา / รหสัวิชา ท-ป-น 
วัน / เวลา 

ทีเ่รียน 
อาจารย์ผู้สอน ห้อง 

 การบริหารงานคหกรรม
ศาสตร ์
 

การจัดดอกไม้เบ้ืองต้น 
(30400-0013) 

2-3-3 จันทร์ – ศุกร ์
08.20 -13.20 น. 

นายกฤษฎา  มาตัน 534 

ศิลปประดิษฐ ์
(3400-0015) 

2-3-3 จันทร์ – ศุกร ์
13.20-18.20 น.  

นายณัฐวุฒิ  วรรณชัย 544 

- อาหารและโภชนาการ 
- อาหารและโภชนาการ
(ทวิ) 

การประกอบอาหาร 
(30400-0006) 

1-4-3 
 

จันทร์ – ศุกร ์
08.20 – 13.20 

น.ส.รมิตา  เรือนสังข ์ 231 

การถนอมอาหารเบื้องต้น 
การ (30400-0007) 

1-4-3 
 

จันทร์ – ศุกร ์
13.20 -18.20 น. 

น.ส.นิรัชรา  ลำภู 231 

การสุขาภิบาลอาหาร 
(30400-0009) 

2-0-2 จันทร์ – ศุกร ์
18.20-20.20 น. 

นายกิติพงษ์  ปันป่า 231 

ประเภทวชิา/สาขาวิชา 
- วิจิตรศิลป ์
- เทคโนโลยีศลิปกรรม 

ความรู้เกี่ยวกับศิลปะ 
(30300-0001) 

2-2-3 จันทร์ – ศุกร ์
13.20-17.20 น.  

นางอรพิน  สืบทิม 411 

องค์ประกอบศิลป์ 

(30300-0003) 

2-2-3 จันทร์ – ศุกร ์
08.20 – 12.20 

นายสุรชิต  ทะยะธง 422 

ประเภทวชิาอุตสาหกรรม 
ท่องเที่ยว 
- การโรงแรม 
- การโรงแรม (ทวิ) 
- การท่องเที่ยว 

การโรงแรมและการ
ท่องเที่ยว (30300-0001) 

3-0-3 
 

จันทร์ – ศุกร ์
08.20-11.00 น. 

น.ส. พิศมัย  ต๊ะวิโล 755 

ความรู้เบ้ืองต้นเกี่ยวกับ
อาหารและเครื่องด่ืม
(30700-0002) 

3-0-3 

 

จันทร์ – ศุกร ์
11.20-14.20 น. 

นายประดิษฐ์  คงตุ๋น 812 

บุคลิกภาพสำหรับธุรกิจ
บริการ (30700-0004) 

3-0-3 จันทร์ – ศุกร ์
14.20-17.20 น. 

นางฤทัยชนก  นาคะ 755 

ประเภทวชิาเทคโนโลยี
สารสนเทศและการ
สื่อสาร ปวส. 2 
- เทคโนโลยสีารสนเทศ 

หลักการเขียนโปรแกรม

คอมพิวเตอร์เบื้องต้น 

(30900-0002) 

1-4-3 
 
 
 

จันทร์ – ศุกร ์
08.20-13.20 น. 

น.ส เพลาพิลาส  พนมเทพ 

 
 
 

 
653 

 
 

การใช้โปรแกรมมัลติมีเดีย

เบื้องต้น (30900-0003) 

1-4-3 จันทร์ – ศุกร ์
13.20 -18.20 น. 

นายสุริยา  ต๊ะศรีเรือน 242 
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  ให้นักเรียน นักศึกษา ที่มีความประสงค์จะเรียนปรับพื้นฐาน ลงทะเบียนรายวิชา และเรียน
ตามวัน เวลาที่กำหนด พร้อมทั้งแต่งกายด้วยชุดนักศึกษาของวิทยาลัยฯ หรือชุดนักเรียน นักศึกษา       
จากสถานศึกษาเดิม และปฏิบัติตามระเบียบที่วิทยาลัยฯ กำหนด  
 

           ประกาศ    ณ    วนัที่    23    มีนาคม    พ.ศ.  2564 
 
 

 
                                   (นางสาวอรพนิ  ดวงแกว้) 
                                   ผูอ้ านวยการวทิยาลยัอาชวีศกึษาเชยีงราย 

 


