
หลักสูตรบีเทค (BTEC) 

ที่ตอบรับกระแสการเปลี่ยนแปลงของโลกในปจจุบันนี้



เนื้อหาแนะนำ

การเปนผูนำการเร�ยนรูในดานการประยุกตใช

การเร�ยนรูและพัฒนาศักยภาพตนเองในโลกที่เปลี่ยนแปลง

กลยุทธที่นำไปสูความสำเร�จขั�นตอไป

การเตร�ยมความพรอมใหกับนักศึกษา
เพ��อกาวสูโลกของการทำงาน

คุณสมบัติที่มีผลตอตลาดงานในปจจุบัน
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ผลงานของหลักสูตร BTEC
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การเปนผูนำการเร�ยนรูในดานการประยุกตใช

เปดสอนแลวในประเทศไทย
วุฒิการศึกษาหลักสูตร BTEC

ซ�่งมีผูเร�ยนสมัครเขาเร�ยนปละ 1.1 ลานคนตอป
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2 การเร�ยนรูและพัฒนาศักยภาพตนเอง
ในโลกที่เปลี่ยนแปลง

องคความรูและทักษะหลักที่สำคัญ
การวางรากฐานและความเขาใจในองคความรู เปนสิ�งจำเปนในการสรางพ��นฐานที่ดี

สรางหลักสูตรท่ีตอบสนองความตองการของผูเร�ยน
เลือกสิ�งที่เหมาะสมกับความตองการและความสนใจของผูเร�ยนแตละคน 

และสรางหลักสูตรที่เหมาะสมกับความตองการของผูเร�ยน

การเร�ยนรูโดยการลงมือทำ
เร�ยนรูจากสถานการณในโลกแหงความเปนจร�ง การสรางสถานการณจร�งท่ีเก่ียวของ

กับการทำงานโดยครูผูสอนเปนการกระตุนการเร�ยนรูหร�อการทำงานเปนทีมในช�ว�ตจร�ง 

สรางประสบการณท่ีมีความหมายและเปนประโยชนในการนำไปใชจร�ง



กลยุทธที่นำไปสูความสำเร�จขั�นตอไป3

มีผูเร�ยนมากกวาหนึ่งลานคนที่เร�่มเร�ยนหลักสูตร BTEC ในทุกๆป 
รวมถึงผูที่:

เร�ยนในโรงเร�ยน
หร�อว�ทยาลัย

ฝกงาน เร�ยนเพ��อตองการนำทักษะ
ความรูไปใชในสายงานโดยตรง

เร�ยนเพ��อที่จะเขาเร�ยนใน
ระดับสูงข�้น เชน มหาว�ทยาลัย

การว�จัยของ YouGov 
พบวาเกือบ 2 ใน 3 ของ บร�ษัท 
ขนาดใหญมีการวาจางพนักงาน
ที่จบวุฒิการศึกษา BTEC

4 ใน 5 ของนักศึกษา BTEC 
ที่ไดรับการจางงานใหความเห็น
ตรงกันวาวุฒิ BTEC 
เปนกาวสำคัญที่ทำใหพวกเขา
ไดทำงานที่ตองการ



4 การเตร�ยมความพรอมใหกับนักศึกษา
เพ��อกาวสูโลกของการทำงาน

พนักงานที่ผานการรับรอง
จาก BTEC

BTEC เปนหลักสูตรที่เร�ยกไดวามีช�่อเสียงระดับโลกวาเปนวุฒิการศึกษา
ในดานการประยุกตใชชั�นนำ เนื่องจากชวยใหนักเร�ยนมีความเขาใจที่ชัดเจน
มากข�้นในตลาดงาน ไมวาจะโดยตรงหร�อเพ��อใชในการศึกษาตอ

มีความรับผิดชอบ
ในการเร�ยนรูของตนเอง

มีการพัฒนาทักษะการติดตอสื่อสาร
ระหวางบุคคลและทักษะการตอยอด

ความคิดที่นำปฏิบัติไดจร�ง

มีประสบการณในการทำงาน
เปนทีมอยางแทจร�ง

รูว�ธีการปฏิบัติงานใหรวบรัด
และเสร�จสิ�นตามกำหนด

มีประสิทธิภาพในการจัดสรรเวลา
ใหงานและกระบวนการตางๆเสร�จสมบูรณ



คุณสมบัติที่มีผลตอตลาดงานในปจจุบัน 5

หลักสูตร BTEC ไดรับการพัฒนาข�้นมาจากความเห็นชอบของ
บรรดานายจางทั�งในหนวยงานว�ชาช�พตางๆและผูเช�่ยวชาญดานการศึกษา
ระดับอุดมศึกษา ซ�่งหมายถึงเมื่อใดก็ตามที่นายจางตองการวาจางพนักงาน 
พวกเขาสามารถไววางใจไดวาผูสมัครที่ผานการรับรองจากหลักสูตร BTEC 
จะมีความรูความสามารถ มีทักษะในการปฏิบัติงานที่ไดมาตรฐาน 
และมีความเขาใจในบทบาทหนาที่ไดเปนอยางดี

ในหลายกรณี หลักสูตร BTEC จะถูกจับคูกับใหเปนไปตามมาตรฐาน
ที่กำหนดโดยวงการอุตสาหกรรมและในดานตางๆ เชนดานว�ศวกรรม 
ดานคอมพ�วเตอร และการกอสราง เพ��อใหมีความเปนมืออาช�พ
อยางแทจร�ง

งานว�ศวกรรมทั�งหมด หลักสูตร BTEC ไดจัดทำข�น้ตามมาตรฐาน
ของสหราชอาณาจักร เพ��อมืออาช�พในดานว�ศวกรรมศาสตร 
Competence Engineering (UK SPEC) รวมกับองคกรว�ชาช�พ
ดานว�ศวกรรม 36 แหงเพ��อใหเปนไปตามมาตรฐานการอุตสาหกรรม
และทำใหผูเร�ยนสามารถเขาสูระเบียนชางเทคนิคของ EngTech ได

ตัวอยางเชน



การกาวเขาสูโลกการทำงาน : 
ประสบการณตรงจากผูเร�ยน
หลักสูตร BTEC
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คุณ แซม แบงค 
(Sam Banks)

สำเร�จการศึกษา
ในหลักสูตร BTEC
ประกาศนียบัตรหลักสูตร BTEC ระดับ 2 
ในดานการบร�การและการจัดเลี้ยง

การจางงาน
หลังจากสำเร�จการศึกษาในหลักสูตร BTEC 
แลว แซมไดเขาทำงานในตำแหนงลูกเร�อของ 
สายการบิน EasyJet ในเมืองบร�สโทล

คุณ แอรอน มอนสัน 
(Aaron Monson)

สำเร�จการศึกษา
ในหลักสูตร BTEC
ประกาศนียบัตรชั�นสูง BTEC Level 3 
Extended Diploma ทางดานว�ทยาศาสตร
การกีฬาและการออกกำลังกาย

การจางงาน
แอรอนสำเร�จการศึกษาในหลักสูตรประกาศนียบัตร 
BTEC และกำลังศึกษาตอหลักสูตร BTEC ระดับ 3 
พรอมฝกงานดานกีฬาที่ Yarmouth College 
พรอมทั�งทำงานเปนนักบำบัดโรคกีฬาและผูฝกสอน
ดานการออกกำลังกายสวนตัว (personal trainer)

คุณ ฟร�ดาห นาซบา 
(Fridah Nzaba)

สำเร�จการศึกษา
ในหลักสูตร BTEC
ประกาศนียบัตรว�ชาช�พชั�นสูง (อนุปร�ญญา) 
BTEC ระดับ 3 สาขาว�ศวกรรมศาสตร

การจางงาน
หลังจากสำเร�จการศึกษาระดับเกียรตินิยม
อันดับ 1 ประกาศนียบัตรหลักสูตร BTEC 
ระดับ 2 ในสาขาว�ศวกรรมศาสตร
ฟร�ดาหไดเขาศึกษาตอในประกาศนียบัตร
ว�ชาช�พชั�นสูง (อนุปร�ญญา) BTEC ระดับ 3 
ควบคูไปกับระดับ A Level และเธอไดเขา
ฝกงานกับสวนการบินและอวกาศ 
ของโรลสรอยซ (Rolls Royce Aerospace)

คุณ แอชลีย ลอฟทัส 
(Ashley Loftus)

สำเร�จการศึกษา
ในหลักสูตร BTEC
ประกาศนียบัตรชั�นสูง BTEC Level 3 
Extended Diploma ในดานการใหบร�การ
สาธารณะ เกรด A ในว�ชากฏหมาย

การจางงาน
แอชลียสำเร�จการศึกษาในหลักสูตร BTEC 
และไดรับการฝกอบรมเปนเจาหนาที่ใน
กองทัพเร�อ สหราชอาณาจักร 



การเตร�ยมความพรอมใหกับนักศึกษา
กอนเขาศึกษาตอในระดับมหาว�ทยาลัย
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BTEC จัดเตร�ยม 2 โปรแกรมหลักสูตรเพ��อใหนักศึกษา
สามารถเขาศึกษาตอในระดับมหาว�ทยาลัยได ดังตอไปนี้

หลักสูตร BTEC Nationals ระดับ 3 : ซ�ง่เทียบเทากับระดับ A Level และชวยใหนักศึกษาสามารถเขาเร�ยน
หลักสูตรปร�ญญาตร�ไดในปท่ีหน่ึง ซ�ง่นักเร�ยนสามารถเร�ม่เร�ยนไดตั�งแตหลักสูตร BTEC ระดับ 2 หร�อ BTEC 
ระดับ 3 ได โดยข�น้อยูกับวุฒิการศึกษาลาสุดของนักเร�ยนเอง

หลักสูตร BTEC ระดับสูง ระดับท่ี 4 (BTEC Level 4 Higher National Certificate) และ หลักสูตร BTEC 
ระดับสูง ระดับท่ี 5 (Level 5 Higher National Diploma) ซ�ง่สามารถชวยใหนักศึกษาเขาเร�ยนในหลักสูตร
ปร�ญญาตร�ไดในปท่ี 2 หร�อปท่ี 3 ของมหาว�ทยาลัยในสหราชอาณาจักรอังกฤษ

ขอดีของการเร�ยนหลักสูตร BTEC
นักเร�ยนที่เร�ยนหลักสูตร BTEC จะมีสามารถศึกษาคนควาและเร�ยนรูไดดวยตัวเอง ซ�่งเปนคุณสมบัติที่

จำเปนในการใชศึกษาตอในระดับปร�ญญาตร� เนื่องจากลักษณะการเร�ยนของหลักสูตร BTEC ที่อิงกับ

ผลงาน และการทำรายงานเปนหลัก รวมไปถึงการจัดการเวลาสำหรับการเร�ยนรู คนควาว�จัยดวยตนเอง

ของนักเร�ยน BTEC ซ�่งเด็กที่มีอายุ 14-16 ปที่ศึกษาในหลักสูตร BTEC ที่โรงเร�ยน จะเร�ยนหลักสูตร 

GCSEs ควบคูไปพรอมกับหลักสูตร BTEC ระดับ 3 ซ�่งจะเพ��มศักยภาพใหกับนักเร�ยนอีกทางหนึ่งดวย

1

2



การตอนรับจากมหาว�ทยาลัยทั�วโลก
ตอหลักสูตร BTEC ในปจจุบัน
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ขอเท็จจร�งเบื้องตนเกี่ยวกับหลักสูตร BTECs ในปจจุบัน:

ในแตละป มีนักเร�ยนนักศึกษาที่
สำเร�จการศึกษาจากหลักสูตร BTEC 
จำนวนมากกวา 100,000 คน สมัคร
เขาศึกษาตอระดับปร�ญญาตร� 
ณ มหาว�ทยาลัยในสหราชอาณาจักร
อังกฤษ ซ�่งมีจำนวนเพ��มมากข�้นในทุกป

ประมาณ 70% ของนักศึกษาที่เร�ยน
หลักสูตร BTEC ระดับสูง 
(BTEC National) สมัครเขาศึกษา
ตอในระดับอุดมศึกษา

สัดสวนของประชากรที่มีอายุ 18 ป
บร�บูรณข�้นไป ในประเทศอังกฤษใช
วุฒิการศึกษาในหลักสูตร BTECs 
สมัครเขาศึกษาตอในระดับปร�ญญาตร� 
และระดับที่สูงข�้น เพ��มข�้นเปน 2 เทา 
ตั�งแตป 2551 (ขอมูลจาก UCAS 2013)

จำนวนนักศึกษาที่เขารับการศึกษาตอ
ในระดับอุดมศึกษา โดยใชวุฒิการศึกษา
หลักสูตร BTEC และ A Levels มีจำนวน
เพ��มข�้นเกือบ 4 เทา ในระหวางป 2551
ถึง 2556 (ขอมูลจาก HESA)

มหาว�ทยาลัยและว�ทยาลัยการ
อุดมศึกษากวา 150 แหง ใหการ
ยอมรับนักศึกษาที่สำเร�จวุฒิการ
ศึกษาในหลักสูตร BTECs เขาศึกษา
ตอในระดับหลักสูตรปร�ญญาตร� 
ณ มหาว�ทยาลัยนั�นๆ

อัตราการยอมรับสำหรับนักศึกษา 
BTEC ที่มีอายุ 18 ปบร�บูรณข�้นไป 
เพ��มข�้นเปน 81% ในป 2556 ซ�่งเปน
อัตราที่สูงสุดเทาที่เคยไดรับ
การบันทึกเอาไว (ขอมูลจาก 
UCAS 2014)



การศึกษาตอในระดับ
มหาว�ทยาลัย : ประสบการณตรง
จากผูเร�ยนหลักสูตร BTEC
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คุณ แจ�ค กอรตัน 
(Jake Gorton)

มหาว�ทยาลัย
ที่สำเร�จการศึกษา
สาขาจ�ตว�ทยา ณ มหาว�ทยาลัยเชสเตอร 
(Psychology at Chester University)

วุฒิ BTEC 
ที่สำเร�จการศึกษา
BTEC ระดับ 3 ประกาศนียบัตรว�ชาช�พชั�นสูง
180 หนวยกิต (BTEC Level 3 Extended 
Diploma) ในสาขาว�ทยาศาสตรประยุกต

เหตุผลที่เลือกศึกษาตอ
ในหลักสูตร BTEC
แจ�ค เคยมีความสนใจในการศึกษาดานความคิด
และจ�ตใจของมนุษย แตเขาก็ตองพบกับความผิดหวัง
เมื่อคะแนน AS ของเขาออกมาไดไมดีเทาที่ควร แตการเขา
ศึกษาตอในหลักสูตร BTEC ทำใหเขาไดเขาใจวา เขาได
เร�ยนรูในแบบเดียวกันกับหลักสูตร A Level แตเนนไปใน
เร�่องของการทำรายงาน ซ�่งทำใหเขามีความเขาใจในการเร�ยน
ไดงายและเร�วข�้น อีกทั�งยังชวยทำใหเขาศึกษาตอใน
มหาว�ทยาลัยไดอยางราบร�่นอีกดวย เนื่องจากการศึกษา
ในหลักสูตร BTEC สอนใหเขาเร�ยนรูที่จะสามารถทำรายงาน
ไดอยางอิสระและทำว�จัยไดดวยตนเอง

คุณ แคธี่ ไพเพอร 
(Katie Piper)

มหาว�ทยาลัย
ที่สำเร�จการศึกษา
สาขาสัตวแพทยศาสตร ณ มหาว�ทยาลัย 
รอยัล เวทเทอรร�แนร�่ ลอนดอน (Royal 
Veterinary College, London)

วุฒิ BTEC 
ที่สำเร�จการศึกษา
BTEC ระดับ 3 ประกาศนียบัตรว�ชาช�พชั�นสูง 
180 หนวยกิต (BTEC Level 3 Extended 
Diploma)ดานการบร�หารจัดการดูแลสัตว

เหตุผลที่เลือกศึกษาตอ
ในหลักสูตร BTEC
การศึกษาในหลักสูตร BTEC สามารถทำให 
Katie เขาทำงาน ณ ศูนยชวยเหลือและ
ดูแลสัตว RSPCA Rescue Centre 
ในทองถิ�นได มันยิ�งทำใหเธอมีโอกาสนำความรู
ที่เธอไดเร�ยนมาใชลงมือในการปฏิบัติงานจร�ง 
เธอสามารถใสความคิดสรางสรรคลงไปใน
งานของเธอได ซ�่งนั�นหมายความวาเธอไดรับ
ประโยชนสูงสุดทั�งจากการเร�ยนหลักสูตร
BTEC และจากการปฏิบัติงานจร�งของเธอ 

คุณ แซม เซเบร�ย
(Sam Sebire)

มหาว�ทยาลัย
ที่สำเร�จการศึกษา
สาขาว�ศวกรรมไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส
ณ มหาว�ทยาลัย บรูเนิล (Brunel University)

วุฒิ BTEC 
ที่สำเร�จการศึกษา
BTEC ระดับ 3 ประกาศนียบัตรว�ชาช�พชั�นสูง 180
หนวยกิต (BTEC Level 3 Extended Diploma)
ดานว�ศวกรรมศาสตร

เหตุผลที่เลือกศึกษาตอ
ในหลักสูตร BTEC
แซมไดพบวาหลักสูตร BTEC มีความนาสนใจเพราะมี
การลงมือปฏิบัติงานจร�ง ซ�่งถือเปนจุดแข�งในการเร�ยน
หลักสูตรดานว�ศวกรรมศาสตร ทำใหเขามีการเตร�ยม
พรอมที่ดีในอนาคต เขาสามารถประยุกตใชทักษะและ
ประสบการณที่ไดรับจากการลงมือปฏิบัติงานจร�ง 
ทั�งการทำโครงงานและโครงการตางๆในมหาว�ทยาลัย
ขณะที่เร�ยนหลักสูตร BTEC ซ�่งจากประสบการณใน
การทำงานโดยตรงของเขา นายจางของเขาเองก็เปน
ผูแนะนำใหเขาเขาเร�ยนในหลักสูตร BTEC จ�งยิ�งเพ��ม
ความมั�นใจใหกับเขาในการเร�ยน BTEC อีกดวย 

คุณ เคอสตี้ ฟ�ชว�ค
(Kirsty Fishwick)

มหาว�ทยาลัย
ที่สำเร�จการศึกษา
สาขาการบร�หารธุรกิจและการจัดการ
ณ มหาว�ทยาลัยเดอรแรม (Durham
University)

วุฒิ BTEC 
ที่สำเร�จการศึกษา
BTEC ระดับ 3 ประกาศนียบัตรว�ชาช�พชั�นสูง 
(BTEC Level 3 Diploma)
ดานการบร�หารจัดการองคกรและ
ผูประกอบการ

เหตุผลที่เลือกศึกษาตอ
ในหลักสูตร BTEC
เปาหมายของ Kirsty คือการตองการที่จะไดงานทำ 
และเธอคิดวาหลักสูตร BTEC ใหทางเลือกที่ดีที่สุด
สำหรับเธอในการเตร�ยมความพรอมใหเธอหางานทำ
ไดงาย เธอชอบในการเร�ยนหลักสูตร BTEC ในเร�่อง
ที่เกี่ยวกับผูประกอบการใน BTEC ระดับ 3 มาก 
จนทำใหเธออยากที่จะเร�ยนรูเพ��มเติมเกี่ยวกับการ
บร�หารธุรกิจเพ��อนำไปใช การเร�ยนหลักสูตร BTEC 
ทำใหเธอไดรับการตอบรับเพ��อใหเขาศึกษาตอในระดับ
ปร�ญญาตร� ณ มหาว�ทยาลัยเดอรแรม ซ�่งเธอกำลัง
ศึกษาอยูในขณะนี้



ผลงานของหลักสูตร BTEC10

หลักสูตร BTEC แบบไหนที่เหมาะกับคุณ

เปร�ยบเทียบระดับการศึกษา

โปรแกรมหลักสูตร BTEC

คุณสมบัติของผูเร�ยน

ตัวเลือกเพ��มเติมของ
หลักสูตร BTEC ในแตละระดับ

การฝกหัดงานของ
หลักสูตร BTEC

GSCE เกรด D-G

BTEC Level 1

เกณฑในการรับสมัคร
นักเร�ยนเขาในระดับ 1 
(Entry & Level 1)

สิ�งที่ผูเร�ยนจะไดรับ
หลักการพ��นฐานและทักษะในการจางงาน 
รวมไปถึงการทำงานเปนทีม ทักษะการว�จัย
และนวัตกรรม

การวัดผล ประเมินผล
ผูเร�ยนสามารถเขาใจถึงความตองการลูกคา 
ซ�่งถือเปนจุดเร�่มตนของการเร�ยน BTEC 
ในระดับที่ 1 

ผูที่มีอายุระหวาง 14-19 ป
จำเปนตองมีทักษะการทำงานขั�นพ��นฐานเปน

ทักษะของผูเร�ยน
ทักษะช�ว�ตที่จำเปน ไดแก การทำอาหาร การพัฒนาอยางยั�งยืนการเง�นและเง�นทุน การเร�ยนรูอยางไมหยุดนิ�ง: เพ��อความปลอดภัยในช�ว�ต

ผูใช IT ในหลักสูตร BTEC (ITQ)
การฝกอบรม การเร�ยนรูที่จะพัฒนาทักษะ IT ในศตวรรษที่ 21

ผูเช�่ยวชาญในหลักสูตร BTEC (ระดับ 1-3)
เพ��มโอกาสใหมีความกาวหนาในอาช�พการงาน

การฝกหัดงานของหลักสูตร BTEC 
มีการรวมหลักสูตรเพ��อพัฒนาความรูความสามารถ และประสบการณในสถานที่ทำงานจร�ง

ทักษะในการทำงานของผูเร�ยนหลักสูตร BTEC (รวมไปถึงการร�เร�่มในการจางงานของบร�ษัทดีลอยท Deloitte)
ทักษะสำคัญที่สงผลใหไดรับการจางงานมากที่สุด 

ผูที่มีอายุระหวาง 14-19 ป
สามารถศึกษาในสายว�ชาช�พควบคูไปกับการเร�ยน 
GCSE ในชวงอายุ 14-19 ป เพ��อใหเกิดความสมดุลยกัน
ในเร�่องของหลักสูตร

ในชวงอายุ 16-19 ป สามารถเขารับการศึกษาใน
หลักสูตร BTEC ระดับ 3 ได

มีทักษะพ��นฐานที่ดีในการเร�ยน และการทำงาน

ผูที่มีอายุระหวาง 19-24 ป
มีทักษะการทำงานที่จำเปนในระดับสูง

เปนกลุมทดลองตัวอยางของสวนอาช�วศึกษา
ใหกับทุกชวงอายุ

ทางเลือกสำหรับผูเร�ยนหลังจาก
เร�ยนจบหลักสูตร
สามารถเขาศึกษาตอไดในหลักสูตร BTEC 
ระดับ 2 หร�อเขาสูการถูกจางงาน

GSCE เกรด A* - C

BTEC Firsts

เกณฑในการรับสมัคร
นักเร�ยนเขาในระดับ 2 
(Entry & Level 2)

สิ�งที่ผูเร�ยนจะไดรับ
ประสบการณในการทำงาน รวมทั�งงานเข�ยนและ
รายงานที่เข�ยนข�้นจากสถานการณจร�ง 
ความรูพ��นฐาน พฤติกรรมและทักษะปฏิบัติที่
จำเปนในที่ทำงาน

การวัดผล ประเมินผล
หลักสูตรมีระยะเวลา 1-2 ป ซ�่งสวนใหญเปนการประเมิน
จากภายในสถาบัน และอีก 25% เปนการประเมินจาก
ภายนอก โดยเจาหนาที่ผูทรงคุณวุฒิจากรัฐบาลอังกฤษ 
(External Verifier) ซ�่งมีการเร�ยนทั�งภาคว�ชาหลัก 
และว�ชาบังคับ

ทางเลือกสำหรับผูเร�ยนหลังจาก
เร�ยนจบหลักสูตร
สามารถเขาศึกษาตอไดในหลักสูตร BTEC ระดับ 3 
และสามารถเลือกที่จะเขารับการฝกงาน 
หร�อเขาสูตลาดแรงงาน



หลักสูตร BTEC แบบไหนที่เหมาะกับคุณ

ทักษะช�ว�ตที่จำเปน ไดแก การทำอาหาร การพัฒนาอยางยั�งยืนการเง�นและเง�นทุน การเร�ยนรูอยางไมหยุดนิ�ง: เพ��อความปลอดภัยในช�ว�ต

ผูเช�่ยวชาญในหลักสูตร BTEC (ระดับ 1-3)

หลักสูตรประกาศนียบัตร BTEC พ��นฐานดานศิลปะและการออกแบบ
เปนหลักสูตรที่มีการเตร�ยมความพรอมที่มีประสิทธิภาพ เพ��อใหผูเร�ยนไดเขาศึกษาตอในระดับปร�ญญาตร�

มีการรวมหลักสูตรเพ��อพัฒนาความรูความสามารถ และประสบการณในสถานที่ทำงานจร�ง

การฝกงานขั�นสูงของหลักสูตร BTEC 
มีการรวมหลักสูตร BTEC ระดับสูง (BTEC Higher Nationals) BTEC 
ผูเช�่ยวชาญระดับมืออาช�พ (BTEC Professional) และประกาศนียบัตรวุฒิการศึกษาของ 
Edexcel Diploma ซ�่งใหมีการจัดฝกอบรมในที่ทำงาน เพ��อเพ��มโอกาสในการถูกจางงาน 
พรอมทั�งมีความกาวหนาในอาช�พการงาน และการศึกษาที่สูงข�้นในระดับอุดมศึกษา

ผูเช�่ยวชาญในหลักสูตร BTEC ระดับมืออาช�พ (ระดับ 4-7) 
มีการการฝกฝนทักษะดานว�ชาช�พ เพ��อใหเกิดความกาวหนาในการทำงาน

ทักษะในการทำงานของผูเร�ยนหลักสูตร BTEC (รวมไปถึงการร�เร�่มในการจางงานของบร�ษัทดีลอยท Deloitte)

สามารถศึกษาในสายว�ชาช�พควบคูไปกับการเร�ยน 
GCSE ในชวงอายุ 14-19 ป เพ��อใหเกิดความสมดุลยกัน
ในเร�่องของหลักสูตร

ผูที่มีอายุระหวาง 16-19 ป และผูใหญ 
ผูเร�ยนสามารถเขารับการศึกษาในหลักสูตร BTEC 
Nationals ไดในชวงอายุ 16-19 ป และยังสามารถ
เร�ยนหลักสูตร A levels หร�อหลักสูตร BTEC 
ระดับ 3 ควบคูไปดวยกันได

ผูใหญ (ผูทีมีอายุ 19 ปบร�บูรณข�้นไป)
กำลังมองหาความกาวหนาในการทำงาน ผานทาง
การศึกษาในระดับอุดมศึกษา

ตองมีคุณวุฒิประกาศนียบัตรในสายว�ชาช�พที่ชวย
สงเสร�มการพัฒนาทักษะดานว�ชาช�พอยางตอเนื่อง

มีความตองการที่จะฝกฝนพัฒนาทักษะใหม ๆ 
เพ��อความกาวหนาไปสูงานสายอาช�พของพวกเขา 
หร�อมุงเปดโอกาสไปสูทิศทางใหมๆในอนาคต

ผูใหญ (ผูทีมีอายุ 19 ปบร�บูรณข�้นไป)
กำลังมองหาความกาวหนาในการทำงาน ผานทาง
การศึกษาในระดับอุดมศึกษา

ตองมีคุณวุฒิประกาศนียบัตรในสายว�ชาช�พที่ชวย
สงเสร�มการพัฒนาทักษะดานว�ชาช�พอยางตอเนื่อง

มีความตองการที่จะฝกฝนพัฒนาทักษะใหม ๆ 
เพ��อความกาวหนาไปสูงานสายอาช�พของพวกเขา 
หร�อมุงเปดโอกาสไปสูทิศทางใหมๆในอนาคต

สิ�งที่ผูเร�ยนจะไดรับ
ประสบการณจากการลงมือปฏิบัติงานโดยตรง 
และนำมาใชเข�ยนรายงานที่เกิดข�้นจากสถานการณจร�ง 
ความรูหลัก พรอมทักษะสำคัญที่จำเปนใน
สถานที่ทำงาน

การวัดผล ประเมินผล
หลักสูตรมีระยะเวลา 1-2 ป โดย 100% เปนการ
ประเมินจากภายใน  [หลักสูตรในการดูแลเด็ก
บางสวนจะถูกประเมินจากภายนอกโดยเจาหนาที่
ผูทรงคุณวุฒิจากรัฐบาลอังกฤษ (External 
Verifier)]

ทางเลือกสำหรับผูเร�ยนหลังจาก
เร�ยนจบหลักสูตร
สามารถเขาศึกษาตอไดในหลักสูตรระดับอุดมศึกษา 
หร�อมหาว�ทยาลัย (หลักสูตร BTEC ระดับ 4) 
และสามารถเลือกที่จะฝกงาน หร�อเขาสูการทำงานได

สิ�งที่ผูเร�ยนจะไดรับ
ไดศึกษาในหลักสูตรผูเช�่ยวชาญว�ชาช�พสาขานั�นๆ 
ซ�่งทำใหทราบถึงความตองการของตลาดแรงงานใน
บร�ษัทและองคกรตางๆ และเปนไปตามมาตรฐาน
อาช�วศึกษาแหงชาติ ในทุกภาคสวนอุตสาหกรรม

การวัดผล ประเมินผล
หลักสูตรมีระยะเวลา 1-2 ป ซ�่งบางหลักสูตรสามารถ
ศึกษานอกเวลาได โดย 100% เปนการประเมินจาก
ภายในตลอดหลักสูตรการเร�ยน โดยเนื้อหามีการ
เช�่อมโยงกันระหวางหลักสูตรในรายว�ชาหลัก 
และว�ชาบังคับ

ทางเลือกสำหรับผูเร�ยนหลังจาก
เร�ยนจบหลักสูตร
สามารถเขาศึกษาตอไดในหลักสูตร BTEC ระดับ 5 
(ระดับมหาว�ทยาลัย) หร�อเขาสูตลาดแรงงานได
โดยตรง

หลักสูตรปร�ญญาตร�ปท่ี 1 
ของมหาว�ทยาลัย
BTEC Higher National Certificate

เกณฑในการรับสมัคร
นักเร�ยนเขาในระดับ 4 
(Entry & Level 4)

สิ�งที่ผูเร�ยนจะไดรับ
ไดศึกษาในหลักสูตรผูเช�่ยวชาญว�ชาช�พสาขานั�นๆ 
ซ�่งทำใหทราบถึงความตองการของตลาดแรงงานใน
บร�ษัทและองคกรตางๆ และเปนไปตามมาตรฐาน
อาช�วศึกษาแหงชาติ ในทุกภาคสวนอุตสาหกรรม

การวัดผล ประเมินผล
หลักสูตรมีระยะเวลา 1-2 ป ซ�่งบางหลักสูตรสามารถ
ศึกษานอกเวลาได โดย 100% เปนการประเมินจาก
ภายในตลอดหลักสูตรการเร�ยน โดยเนื้อหามีการ
เช�่อมโยงกันระหวางหลักสูตรในรายว�ชาหลัก 
และว�ชาบังคับ

ทางเลือกสำหรับผูเร�ยนหลังจาก
เร�ยนจบหลักสูตร
สามารถเขาศึกษาตอไดในหลักสูตร BTEC ระดับ 6 
(ระดับมหาว�ทยาลัย) หร�อเขาสูตลาดแรงงานได
โดยตรง

หลักสูตรปร�ญญาตร�ปท่ี 2 
ของมหาว�ทยาลัย
BTEC Higher National Diploma

เกณฑในการรับสมัคร
นักเร�ยนเขาในระดับ 5 
(Entry & Level 5)

A level

BTEC Nationals

เกณฑในการรับสมัคร
นักเร�ยนเขาในระดับ 3 
(Entry & Level 3)



หลักสูตร BTEC สำหรับนักเร�ยนนักศึกษา

ว�ศวกรรมการบิน / เกษตรกรรม / การบำรุงรักษาอากาศยาน / 
การจัดการดูแลสัตว / กฎหมายประยุกต / ว�ทยาศาสตรประยุกต / 
ศิลปะและการออกแบบ / การจัดการการบิน / การบำบัดสุขภาพและความงาม / 
การตีเหล็กและงานโลหะ / การบร�หารธุรกิจ / การเลนการเร�ยนรูและการพัฒนาเด็ก / 
การจัดการสิ�งแวดลอมในการกอสราง / การจัดการชนบท / 
การสรางสรรคและการผลิตสื่อดิจ�ตอล / เทคโนโลยีทันตกรรม / การไฟฟา / 
ว�ศวกรรมอิเล็กทรอนิกส / ว�ศวกรรม / การบร�หารจัดการองคกรและผูประกอบการ / 
การจัดการความยั�งยืนดานสิ�งแวดลอม / การศึกษาเกี่ยวกับมา / การบร�หารจัดการปลา 
/ การบร�หารจัดการเกี่ยวกับมา / การจัดดอกไม / การบร�หารปาไมและธุรกิจการเกษตร 
/ ธุรกิจเกี่ยวกับการดูแลสุขภาพและการดูแลสังคม / การบร�หารจัดการดูแลมา / 
การบร�หารจัดการพ�ชสวน / การโรงแรม / ขอมูลและเทคโนโลยีสรางสรรค / 
เทคโนโลยีสารสนเทศ / เทคโนโลยีที่ดิน / ว�ศวกรรมการผลิต / ว�ศวกรรมเคร�่องกล / 
ดนตร� / ดนตร�และเทคโนโลยีดานการดนตร� / 
การปฏิบัติและการบำรุงรักษาดานว�ศวกรรม / ศิลปะการแสดง / 
การเง�นบุคคลและธุรกิจการเง�น / ว�ทยาศาสตรเภสัชกรรม / ศิลปกรรมการผลิต / 
บร�การสาธารณะ / กีฬา / ว�ทยาศาสตรการกีฬาและการออกกำลังกาย / 
การจัดการการทองเที่ยวและการทองเที่ยว / เทคโนโลยีรถยนต

ตองการขอมูลเพ��มเติมติดตอ

คุณจันทิมา ฮิรากะ
เบอรโทร : 081-906-9239, 080-602-1049
Email : jantima.hiraga@pearson.com




