วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการอยุธยา (พาณิชยนอก) โทร. 035-335873
หลักสูตรระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง(ปวส.) ทวิภาคี 1+1.5 ป
(สําหรับผูจ บปวช.และจบมัธยมศึกษาตอนปลาย)
1. หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง
1. สาขาวิชา ชางเทคนิคระบบขนสงทางราง
สาขางาน ซอมบํารุงทางรถไฟ
2. สาขางาน บํารุงรักษาไฟฟาในระบบขนสงทางราง
3. สาขางาน เทคนิคเครื่องกลระบบขนสงทางราง
2. วิธีการเรียนการสอน ระบบทวิภาคี
3. ระยะเวลาศึกษา
2 ป กับ 1 ภาคเรียน
- ชั้น ปวส. ปที่ 1 เรียนที่วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการอยุธยา เปนเวลา 1 ป
- ชั้น ปวส. ปที่ 2 เรียนวิทยาลัยการรถไฟหลิ่วโจว (Liuzhou Railway Vocational Technical College สาธารณรัฐประชาชนจีน
เปนเวลา 1.5 ป แบงเปน 6 ชวงดังนี้
ชวงที่ 1 ระหวาง 1 มีนาคม(Mar.) – 30 กรกฎาคม (Jul.) รวม 5 เดือน
ชวงที่ 2 ระหวาง 1 – 30 สิงหาคม (Aug.) รวม 1 เดือน (ปดเทอม 2) (Summer)
ชวงที่ 3 ระหวาง 1 กันยายน (Sep.) – 30 มกราคม (Jan.) รวม 5 เดือน
ชวงที่ 4 ระหวาง 1 – 28 กุมภาพันธ (Feb.) รวม 1 เดือน (ปดเทอม 1) (Summer)
ชวงที่ 5 ระหวาง 1 มีนาคม (Mar.) – 30 กรกฎาคม (Jul.) รวม 5 เดือน
ชวงที่ 6 ระหวาง 1 กันยายน (Sep.) – 28 กุมภาพันธ (Feb.) รวม 6 เดือน (ปดเทอม 3) (Summer) (กรณีที่มีการทดสอบมาตรฐาน
ฝมือ)
4. คาใชจาย ไมรวมคาเสื้อเครื่องแบบวิทยาลัยตัวละ 520 บาท กางเกงสีดําใหจัดหาเอง ชุดพละศึกษาชุดละ 540 บาท
- ปแรก (ปวส.ปที่ 1) 2 ภาคเรียน ๆ ละ 15,000 บาท รวมปละ 30,000 บาท (เฉพาะนักศึกษาที่จบม.6 จะตองเรียนวิชาปรับพื้นฐาน
วิชาชีพในภาคฤดูรอน ประมาณ 12 หนวยกิต เปนเงิน 6,600 บาท)
- สาขาวิชาชางเทคนิคระบบขนสงทางราง (ปวส.ปที่ 1) 2 ภาคเรียน ๆ ละ 30,000 บาท รวมปละ 60,000 บาท (เฉพาะนักศึกษาที่จบ ม.6
จะตองเรียนวิชาปรับพื้นฐานวิชาชีพในภาคฤดูรอน ประมาณ 12 นก. เปนเงิน 6,600 บาท)
- ปที่ 2 คาบริหารจัดการนิเทศติดตามนักศึกษา ขณะเรียนสาธารณรัฐประชาชนจีนปละ 9,000 บาท
- ไปเรียนวิทยาลัยการรถไฟหลิ่วโจว สาธารณรัฐประชาชนจีน ระยะเวลา 1.5 ป (ปที่ 2) มีคาใชจาย ดังนี้
1. คาธรรมเนียมการเรียน ตลอดระยะเวลา 1.5 ป รวม
57,000 บาท
2. คาที่พักตลอดระยะเวลาเรียนอยูส าธารณรัฐประชาชนจีน (ไมรวมคาน้ํา, คาไฟ)
8,000 บาท
3. คาทําวีซา
3,000 บาท
4. คาประกัน
8,000 บาท
5. คาบัตรโดยสารเครื่องบิน (ไป – กลับ 1 ครั้ง) โดยประมาณ อาจมีการเปลี่ยนแปลง
15,000 บาท
** สําหรับสาขางานบํารุงรักษาไฟฟาในระบบขนสงทางรางและเทคนิคเครื่องกลระบบขนสงทางราง **

สรุป คาใชจาย ปวส.ปที่ 1 รวม 30,000
ปวส.ปที่ 2 รวม 100,000
รวม 130,000
หมายเหตุ -

บาท
บาท
บาท

สาขาวิชาชางเทคนิคระบบขนสงทางราง
คาใชจาย ปวส.ปที่ 1 รวม
60,000 บาท
ปวส.ปที่ 2 รวม 100,000 บาท
รวม 160,000 บาท

คาใชจายอาจมีการเปลี่ยนแปลง ทั้งนี้ขึ้นอยูกับคาเงินหยวน
คาใชจายนี้ไมรวมคาอาหารระหวางเรียน
ผูสําเร็จการศึกษาจะไดรับใบประกาศนียบัตรของทั้ง 2 ประเทศ
คาทัศนศึกษา/ดูงาน ไมรวมอยูในรายการขางตน
กําหนดการปฐมนิเทศวันที่ 20 พฤษภาคม 2561 รายงานตัวเวลา 07.30 น. ณ อาคาร 2 เปดภาคเรียนวันที่ 21 พฤษภาคม 2561
ถาเปนผูจบ ม.ปลาย ชําระเพิ่ม 6,600 บาท เพื่อเรียนวิชาปรับพื้นฐานวิชาชีพประมาณ 12 หนวยกิต

