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ค าน า 
 

คู่มือการรับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาตรีสายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการปีการศึกษา 2563 ของ
วิทยาลัยเทคนิคอุทัยธานี ฉบับนี้  สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 4 จัดท าขึ้นเพื่อให้ผู้สนใจสมัครเข้าศึกษาต่อใน
ระดับปริญญาตรีสายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ ในสถานศึกษาสังกัดสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 4 ได้รับ
ทราบประวัติความเป็นมาของสถาบัน ฯ ประกาศก าหนดปฏิทินการศึกษา ประกาศอัตราค่าบ ารุงการศึกษา 
ค่าลงทะเบียน และค่าธรรมเนียมการศึกษาในการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี และแผนการศึกษาหลักสูตร
ปริญญาตรีสายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ สาขาวิชาต่าง ๆ ที่เปิดสอนในปีการศึกษา 2563 รวมทั้งใบสมัครเข้า
ศึกษา  
 
 
 

     สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 4 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(ก) 



สารบัญ 
 
  หน้า 
ค าน า (ก) 
สารบัญ (ข) 
1 ประวัติสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 4 1 
2 สถานที่ตั้งส านักงานสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 4 และสถานศึกษาในสังกัด 2 
3 ปฏิทินการศึกษา ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๓ 3 
4 อัตราค่าบ ารุงการศึกษา ค่าลงทะเบียน และค่าธรรมเนียมการศึกษาในการจัดการศึกษา 

ระดับปริญญาตรี 
7 

5 หลักสูตรที่เปิดสอน ปีการศึกษา 2563 10 
 5.1 หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยียานยนต์ (ต่อเนื่อง) 10 
 5.2 หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์ (ต่อเนื่อง) 15 
6 ใบสมัครเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี 20 
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สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 4 ได้ร ับการจัดตั ้งขึ ้นตามพระราชบัญญัติการอาชีวศึกษา        
พ.ศ. 2551 :ซึ่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ โดยค าแนะน าของคณะกรรมการการอาชีวศึกษาได้ออก
กฎกระทรวงว่าด้วยการรวมสถานศึกษาอาชีวศึกษาเพื่อจัดตั้งสถาบันการอาชีวศึกษา พ.ศ. 2555 เมื่อวันที่ 13 
มิถุนายน พ.ศ. 2555 ประกอบด้วย วิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค์ วิทยาลัยอาชีวศึกษานครสวรรค์ วิทยาลัยการ
อาชีพนครสวรรค์ วิทยาลัยเทคนิคก าแพงเพชร วิทยาลัยเทคนิคพิจิตร และวิทยาลัยเทคนิคอุทัยธานี  โดยมี
วัตถุประสงค์เพื่อผลิต และพัฒนาก าลังคนในด้านวิชาชีพระดับฝีมือ ระดับเทคนิค และระดับเทคโนโลยี รวมทั้ง
เป็นการยกระดับการศึกษาวิชาชีพให้สูงขึ้น เพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงาน โดยน าความรู้
ในทางทฤษฎีอันเป็นสากลและภูมิปัญญาไทยมาพัฒนาผู้รับการศึกษาให้มีความรู้ความสามารถในทางปฏิบัติ  
และมีสมรรถนะจนสามารถน าไปประกอบอาชีพในลักษณะผู้ปฏิบัติหรือประกอบอาชีพโดยอิสระได้  

 

สถาบัน ฯ ได้เริ่มรับสมัครและเปิดการเรียนการสอนนักศึกษา หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต (ทล.บ.) 
ระดับปริญญาตรีสายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ รุ่นแรก เมื่อ ปีการศึกษา 2557 โดยเปิดสอน 2 สาขาวิชา 
ได้แก่ สาขาวิชาเทคโนโลยียานยนต์ (ต่อเนื่อง) และสาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้า (ต่อเนื่อง) ปัจจุบันเปิดสอน 6 
สาขาวิชา ดังนี้ 

1) สาขาวิชาเทคโนโลยียานยนต์ (ต่อเนื่อง) สถานศึกษาที่เปิดสอน 
  (1) วิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค์ 
  (2) วิทยาลัยเทคนิคอุทัยธานี 
2) สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้า (ต่อเนื่อง) สถานศึกษาที่เปิดสอน 
  (1) วิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค์ 
  (2) วิทยาลัยเทคนิคก าแพงเพชร 
  (3) วิทยาลัยเทคนิคพิจิตร 
3) สาชาวิชาเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์ (ต่อเนื่อง) สถานศึกษาที่เปิดสอน 
  (1) วิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค์ 
  (2) วิทยาลัยเทคนิคอุทัยธานี 
4) สาขาวิชาเทคโนโลยีเครื่องกล (ต่อเนื่อง) สถานศึกษาที่เปิดสอน 
  วิทยาลัยเทคนิคก าแพงเพชร 
5) สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิต (ต่อเนื่อง)   สถานศึกษาที่เปิดสอน 
  วิทยาลัยเทคนิคก าแพงเพชร 
6) สาขาวิชาการจัดการงานคหกรรม (ต่อเนื่อง)   สถานศึกษาที่เปิดสอน 
  วิทยาลัยอาชีวศึกษานครสวรรค์ 

 

/สถาบัน ฯ… 

1. ประวัติสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 4 
 



2 
สถาบัน ฯ มีแผนในการเปิดรับนักศึกษาในสาขาวิชาต่าง ๆ เพิ่มขึ้นในอนาคตตามศักยภาพ และ

ความต้องการของสถานประกอบการ เพ่ือผลิตก าลังคนให้มีคุณภาพ ด้านความรู้ และด้านทักษะวิชาชีพ  ให้เป็น
นักเทคโนโลยีปฏิบัติการที่มีความรู้ มีคุณธรรม และมีความรับผิดชอบต่อหน้าที่  ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายของ
กระทรวงศึกษาธิการ ทีใ่ห้ความส าคัญกับการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา ในการที่จะพัฒนาประเทศให้เป็น
ผู้น าในเอเชียและสามารถแข่งขันได้ระดับโลก ด้วยการลงทุนด้านเศรษฐกิจที่เข้มแข็ง ซึ่งต้องอาศัยก าลังคนที่มี
สมรรถนะและทักษะการท างานอย่างมีคุณภาพ การอาชีวศึกษาจึงมีบทบาทส าคัญในการสร้างแรงงานในสาขา
ต่าง ๆ ให้กับประเทศ เนื ่องจากในปัจจุบันยังไม่สามารถผลิตก าลังคนได้เพียงพอต่อความต้องการของ
ตลาดแรงงาน  รวมทั้งมุ่งเน้นพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษอย่างเข้มข้น เพราะเป็นทักษะส าคัญในทุกสาขาอาชีพใน
ยุคปัจจุบัน และฝึกฝนอาชีพในส่วนที่เป็นความต้องการจ าเป็นเฉพาะในแต่ละสาขา โดยมีแนวทางในการจัดตั้ง
ศูนย์ความเป็นเลิศการอาชีวศึกษา (Excellent Training Center) เพื่อพัฒนาทักษะวิชาชีพเฉพาะด้านให้กับ
ผู้เรียนได้อย่างตรงจุด และสามารถท างานได้ทันทีหลังจบการศึกษา  
 

 

ส านักงานสถา ันการอาชีวศึกษา าคเหนือ 4
วิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค์

วิทยาลัยอาชีวศึกษานครสวรรค์

วิทยาลัยเทคนิคอ ทัย านี

วิทยาลัยเทคนิคก า  งเ ชร วิทยาลัยเทคนิค ิจิตร

วิทยาลัยการอาชี นครสวรรค์

 

/3. ปฏิทินการศึกษา… 

 

2. สถานที่ต้ังส านักงานสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 4 

และสถานศึกษาในสังกัด 
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ประกาศสถา ันการอาชีวศึกษา าคเหนือ ๔ 
เรื่อง  ก าหนดปฏิทินการศึกษา ระดั ปริญญาตรีสายเทคโนโลยีหรือสายปฏิ ัติการ 

ประจ าปีการศึกษา  ๒๕๖๓ 
----------------------------------------------------------------------- 

 

ตามที่ สถานศึกษาในสังกัดสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ ๔ ได้จัดการศึกษาหลักสูตรเทคโนโลยี
บัณฑิต (ทล.บ.) ระดับปริญญาตรีสายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ จ านวน ๕ แห่ง ได้แก่ วิทยาลัยเทคนิค
นครสวรรค์ ว ิทยาลัยอาชีวศึกษานครสวรรค์ ว ิทยาลัยเทคนิคก าแพงเพชร ว ิทยาลัยเทคนิคพิจ ิตร และ
วิทยาลัยเทคนิคอุทัยธานี นั้น 

   

เพื่อให้สถานศึกษาในสังกัดสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ ๔ จัดการศึกษาหลักสูตรเทคโนโลยี
บัณฑิต (ทล.บ.) ระดับปริญญาตรีสายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๓ เป็นไปด้วยความ
เรียบร้อย  อาศัยอ านาจตามความในมาตรา  ๓๑ (๑)  แห่งพระราชบัญญัติการอาชีวศึกษา  พ.ศ. ๒๕๕๑  สถาบัน
การอาชีวศึกษาภาคเหนือ ๔ จึงก าหนดปฏิทินการศึกษา ระดับปริญญาตรีสายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ  
ประจ าปีการศึกษา  ๒๕๖๓  ดังนี้  

 

การด าเนินการ นักศึกษาโค้วต้า ิเศษ นักศึกษาปกติ 

 รับสมัคร 
พฤศจิกายน ๒๕๖๒ – มกราคม ๒๕๖๓ 

(ด าเนินการโดยสถานศึกษา) 
ด าเนินการโดยสถานศึกษา 

 ประกาศรายชื ่อผู ้มีสิทธิ ์ทดสอบความรู้ 

และความถนัดทางวิชาชีพ 

- ด าเนินการโดยสถานศึกษา 

 ทดสอบความรู้ และความถนัดทางวิชาชีพ - ด าเนินการโดยสถานศึกษา 

 ประกาศผลการทดสอบความรู้ และความ

ถนัดทางวิชาชีพ 

- ด าเนินการโดยสถานศึกษา 

 
 
 

/• ประกาศรายชื่อ… 
 

3. ปฏิทินการศึกษา ประจ าปีการศึกษา  ๒๕๖๓ 



4 

การด าเนินการ นักศึกษาโค้วต้า ิเศษ นักศึกษาปกติ 

 ประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อ ด าเนินการโดยสถานศึกษา ด าเนินการโดยสถานศึกษา 

 ลงทะเบียน และช าระเงินนักศึกษา ช้ันปีที่ 

๑/๒๕๖๓ 

๓ – ๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ 
ช าระผ่านเคาน์เตอร์ เซอร์วิส 

ธนาคารกรุงไทย (มหาชน) ทุกสาขา 

ด าเนินการโดยสถาบันการอาชีวศกึษา
ภาคเหนือ ๔ 

๓๐ มีนาคม – ๓ เมษายน ๒๕๖๓ 
ช าระผ่านเคาน์เตอร์ เซอร์วิส 

ธนาคารกรุงไทย (มหาชน) ทุกสาขา
ด าเนินการโดยสถาบันการอาชีวศกึษา

ภาคเหนือ ๔ 

 มอบตัว 
๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ 

(วัน เวลา อาจเปลี่ยนแปลงตามความ
เหมาะสมของแตล่ะสถานศึกษา) 

๘ เมษายน ๒๕๖๓ 
(วัน เวลา อาจเปลี่ยนแปลงตามความ

เหมาะสมของแตล่ะสถานศึกษา) 

 ปฐมนิเทศนักศึกษาทุกสถานศึกษา ด าเนินการโดยสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ ๔ 

 เปิดเรียน ภาคการศึกษาที่ ๑/๒๕๖๓ ประมาณเดือนพฤษภาคม  

หมายเหต  : วัน เวลา อาจเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม 
 

นักศึกษาชั้นปีที่ ๒ ก าหนดวันลงทะเ ียน 

 ยื่นค าร้องขอลงทะเบียนผ่อนผัน/ล่าช้า ของนักศึกษา ช้ันปีท่ี ๒ ที่สถานศึกษา วันที่ ๒๔ – ๓๐ เมษายน ๒๕๖๓ 

 ลงทะเบียน และช าระเงิน ผ่านเคาน์เตอร์ เซอร์วิส ธนาคารกรุงไทย (มหาชน)  

ทุกสาขา  (ด าเนินการโดยสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ ๔) 

วันที่ ๔ – ๘ พฤษภาคม ๒๕๖๓ 

 
 าคการศึกษาที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ 

กิจกรรม วัน เดือน ปี 
๑. ปฐมนิเทศนักศึกษา ช้ันปีท่ี ๑   ด าเนินการโดยสถาบัน ฯ 
๒. เปิดเรียน ภาคการศึกษาท่ี ๑/๒๕๖๓ ประมาณเดือนพฤษภาคม  
๓. ยื่นค าร้องขอเพิ่ม และถอนรายวิชาที่เรียนในภาคการศึกษาที่ ๑/๒๕๖๓ ของนักศึกษา
ช้ันปีท่ี ๑ และช้ันปีท่ี ๒  โดยยื่นค าร้องผ่านสถานศึกษา และช าระเงินท่ีสถาบัน ฯ 

๓๐ พฤษภาคม – ๕ มิถุนายน ๒๕๖๓ 

๔. จัดอบรมโครงการส่งเสรมิคณุธรรม และจริยธรรมของนักศึกษาช้ันปีท่ี ๑ และ 
ช้ันปีท่ี ๒ (ไหว้ครู)  

สถาบัน ฯ ก าหนดตามความเหมาะสม 

๕. สอบปลายภาคการศึกษาท่ี ๑/๒๕๖๓ ของนักศึกษา ระดับปรญิญาตรี ช้ันปีท่ี ๑ และ 
ช้ันปีท่ี ๒ 

สัปดาห์ที่ ๑๙ หลังเปิดเรียน 
ภาคการศึกษาที่ ๑/๒๕๖๓ 

๖. งานวัดผลของสถานศึกษา รวบรวมผลการเรียนของนักเรยีน นักศึกษา ระดับ
ปวช.,ปวส. และผลการศึกษาของนักศึกษา ระดับปริญญาตรี ช้ันปีท่ี ๑ และ ช้ันปีท่ี ๒ 
ภาคการศึกษาที่ ๑/๒๕๖๓ 

 สถานศึกษาก าหนดตามความเหมาะสม 

๗. คณะกรรมการของสถานศึกษา พิจารณาตรวจสอบผลเรยีนของนักเรียน นักศึกษา 
ระดับปวช.,ปวส. และผลการศึกษาของนักศึกษา ระดับปรญิญาตรี ช้ันปีท่ี ๑ และ ช้ันปีท่ี 
๒ ภาคการศึกษาที่ ๑/๒๕๖๓ 

สถานศึกษาก าหนดตามความเหมาะสม 

/ภาคการศึกษาที่ ๑ (ต่อ)… 
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 าคการศึกษาที่ ๑ (ต่อ)  

กิจกรรม วัน เดือน ปี 
๘. สถานศึกษาส่งผลการเรียนของนักเรียน นักศึกษา ระดับปวช.,ปวส. และผลการศึกษา
ของนักศึกษา ระดับปรญิญาตรี ช้ันปีท่ี ๑ และ ช้ันปีท่ี ๒ ภาคการศกึษาที่ ๑/๒๕๖๓ ไป
ที่สถาบันฯ  

หลังจากคณะกรรมการสถานศึกษา
พิจารณา ตรวจสอบผลการศึกษา และ

เห็นชอบ 

๙. คณะกรรมการวิชาการของสถาบัน ฯ พิจารณาตรวจสอบแบบรายงานผลการเรยีน
ของนักเรียน และนักศึกษาระดับ ปวช., ปวส. และตรวจสอบผลการศึกษาของนักศึกษา
ระดับปริญญาตรี ช้ันปีท่ี ๑ และ ช้ันปีท่ี ๒ ภาคเรียนท่ี ๑/๒๕๖๓   

สถาบัน ฯ ก าหนดตามความเหมาะสม 

๑๐. อนุมัติผลการศึกษา ภาคการศึกษาที่ ๑/๒๕๖๓ โดยกรรมการสภาสถาบันฯ การประชุมกรรมการสภาสถาบัน ฯ หลัง
คณะกรรมการวิชาการตรวจสอบผลการ
เรียนของนักเรียน และนักศึกษา ระดับ 
ปวช., ปวส. และตรวจสอบผลการศึกษา

ของนักศึกษา ระดับปรญิญาตร ี
๑๑. สถาบันฯ แจ้งการอนุมัตผิลการศึกษาของนักศึกษา ภาคการศึกษาท่ี ๑/๒๕๖๓ 
ไปยังสถานศึกษา 

สถาบัน ฯ ด าเนินการหลัง 
สภาสถาบัน ฯ พิจารณาผลการศึกษา 

๑๒. สถานศึกษาประกาศผลการศกึษา ภาคการศึกษาท่ี ๑/๒๕๖๓  ให้นักศึกษาทราบ หลังสถาบัน ฯ มหีนังสือแจ้งไปที่
สถานศึกษา 

๑๓. สถาบัน ฯ ประกาศผลการศกึษา ภาคการศึกษาท่ี ๑/๒๕๖๓  ทางเว็บไซต์ของ 
สถาบัน ฯ ให้นักศึกษาทราบ  

สถาบัน ฯ ด าเนินการหลัง 
สภาสถาบัน ฯ พิจารณาเห็นชอบอนุมัติผล

การศึกษา 

 
 าคการศึกษาที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ 

กิจกรรม วัน เดือน ปี 
๑. ลงทะเบียนภาคการศึกษาที่ ๒/๒๕๖๓ ของนักศึกษาระดับปริญญาตรี ช้ันปีท่ี ๑ และ 
ช้ันปีท่ี ๒ 

๑ – ๘ ตลุาคม ๒๕๖๓ 

๒. เปิดเรียน ภาคการศึกษาท่ี ๒/๒๕๖๓ ประมาณเดือนตุลาคม 

๓. ยื่นค าร้องขอลงทะเบียนผ่อนผนั/ล่าช้า ของ นักศึกษาระดับปริญญาตรี ช้ันปีท่ี ๑ 
และช้ันปีท่ี ๒ 

๒๔ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓ 

๔. ยื่นค าร้องขอเพิ่ม และถอนรายวิชาที่เรียนในภาคการศึกษาที่ ๒/๒๕๖๓ ของ
นักศึกษา ระดับปริญญาตรี ช้ันปีท่ี ๑ และช้ันปีท่ี ๒  

๓๐ ตลุาคม – ๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ 

๕. ปัจฉิมนิเทศนักศึกษาระดับปรญิญาตรี ช้ันปีท่ี ๒  ด าเนินการโดยสถาบัน ฯ 
๖. สอบปลายภาคการศึกษาท่ี ๒/๒๕๖๓ และประเมินมาตรฐานวิชาชีพของนักศึกษา 
ระดับปริญญาตรี ช้ันปีท่ี ๑ และ ช้ันปีท่ี ๒ 

สัปดาห์ที่ ๑๙ หลังเปิดเรียน 
ภาคการศึกษาที่ ๒/๒๕๖๓ 

๗. งานวัดผลของสถานศึกษา รวบรวมผลเรยีนของนักเรียน นักศึกษา ระดับ ปวช.,ปวส.
และผลการศึกษาของนักศึกษา ระดับปริญญาตรี ช้ันปีท่ี ๑ และช้ันปทีี่ ๒ ภาคการศึกษา
ที่ ๒/๒๕๖๓ 

สถานศึกษาก าหนดตามความเหมาะสม 

 
 

/ภาคการศึกษาที่ ๒  (ต่อ)… 
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 าคการศึกษาที่ ๒  (ต่อ) 

กิจกรรม วัน เดือน ปี 
๘. คณะกรรมการสถานศึกษาพิจารณาตรวจสอบผลเรยีนของนักเรียน นักศึกษา ระดับ 
ปวช.,ปวส.และผลการศึกษาของนกัศึกษา ระดับปริญญาตรี ช้ันปีท่ี ๑ และช้ันปีท่ี ๒ ภาค
การศึกษาท่ี ๒/๒๕๖๓ 

สถานศึกษาก าหนดตามความเหมาะสม 

๙. สถานศึกษาส่งผลเรียนของนักเรียน นักศึกษา ระดับ ปวช.,ปวส.และผลการศึกษา
ของนักศึกษา ระดับปรญิญาตรี ภาคการศึกษาท่ี ๒/๒๕๖๓  และรายงานผู้ส าเร็จ
การศึกษาทุกระดับ ประจ าปีการศกึษา ๒๕๖๓  ไปท่ีสถาบัน ฯ  

หลังจากคณะกรรมการสถานศึกษา
พิจารณาตรวจสอบ และเห็นชอบผล

การศึกษา 

๑๐. คณะกรรมการวิชาการของสถาบัน ฯ พิจารณาตรวจสอบแบบรายงานผลการเรียน
ของผู้ที่ส าเร็จการศึกษา ระดับ ปวช., ปวส. และตรวจสอบผลการศึกษาของนักศึกษา
ระดับปริญญาตรี ช้ันปีท่ี ๑ และ ช้ันปีท่ี ๒ ภาคการศึกษาที่ ๒/๒๕๖๓  และผูส้ าเร็จ
การศึกษา ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๓ 

สถาบัน ฯ ก าหนดตามความเหมาะสม 

๑๑. อนุมัติผลการศึกษา ภาคการศึกษาที่ ๒/๒๕๖๓ และอนุมตัิผูส้ าเร็จการศึกษา  
ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๓  (โดยกรรมการสภาสถาบันฯ) 

การประชุมสภาสถาบัน ฯ หลังจาก
คณะกรรมการวิชาการของสถาบนั ฯ 

พิจารณา และตรวจสอบผลการเรยีนของ
นักเรียน นักศึกษา ระดับ ปวช., ปวส. 
และผลการศึกษาของนักศึกษา ระดับ

ปริญญาตรีของสถาบัน ฯ  
๑๒. สถาบัน ฯ แจ้งการอนุมัตผิลการศึกษา ภาคการศึกษาที่ ๒/๒๕๖๓ และการอนุมัติ
ผู้ส าเร็จการศึกษา ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๓ ไปยังสถานศึกษา 

สถาบัน ฯ ด าเนินการหลังจาก 
สภาสถาบัน ฯ พิจารณาผลการศึกษา 

๑๓. สถานศึกษาประกาศผลการศกึษา ภาคการศึกษาท่ี ๒/๒๕๖๓ และผูส้ าเร็จ
การศึกษา ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๓ ให้นักศึกษาทราบ 

หลังสถาบัน ฯ มหีนังสือแจ้งไปที่
สถานศึกษา 

๑๔ สถาบัน ฯ ประกาศผลการศึกษา ภาคการศึกษาที่ ๒/๒๕๖๓ และผูส้ าเร็จการศึกษา 
ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๓ ทางเวบ็ไซต์ของสถาบัน ฯ ให้นักศึกษาทราบ  

สถาบัน ฯ ด าเนินการหลังจาก 
สภาสถาบัน ฯ พิจารณาผลการศึกษา 

๑๕. นักศึกษาผู้ส าเร็จการศึกษาประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๓ ยื่นค ารอ้งขอส าเร็จการศึกษา 
และยื่นค าร้องขอขึ้นทะเบียนบณัฑิตที่งานทะเบียนของสถานศึกษา 

๒๒ – ๒๖ มีนาคม ๒๕๖๔ 

๑๖. นักศึกษาผู้ส าเร็จการศึกษา ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๓ รับใบแสดงผลการศึกษา  
และหนังสือรับรองการส าเร็จการศึกษาที่สถาบัน ฯ 

สถาบัน ฯ ก าหนดตามความเหมาะสม 

 

จึงประกาศให้ทราบและถือปฏิบัติโดยทั่วกัน 
 

ประกาศ  ณ  วันที่  ๒๐  มกราคม   พ.ศ. ๒๕๖๓                                                         

                                                                               
(นางสุรางค์  อภิรมย์วิไลชัย) 

ผู้อ านวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษานครสวรรค์ รักษาราชการแทน 
ผู้อ านวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ ๔ 

/4. อัตราค่าบ ารุง… 



7 

 

 
ประกาศสถา ันการอาชีวศึกษา าคเหนือ 4 

เรื่อง อัตราค่า  าร งการศึกษา ค่าลงทะเ ียน  ละค่า รรมเนียมการศึกษา 
ในการจัดการศึกษา ระดั ปริญญาตรี 

------------------------------ 
โดยที่เป็นการสมควรแก้ไขข้อความในประกาศของสถาบันฯ ให้สอดคล้องกับการบริหารงานของ

สถาบันฯ ปัจจุบัน 
 

อาศัยอ านาจตามความในมาตรา 31 (1) แห่งพระราชบัญญัติการอาชีวศึกษา พ.ศ. 2551 
ผู้อ านวยการสถาบันมีอ านาจหน้าที่ในการบริหารกิจการของสถาบันให้เป็นไปตามกฎหมาย ข้อบังคับ ระเบียบ 
และประกาศของทางราชการและของสถาบันฯ  จึงให้ยกเลิกประกาศสถาบันฯ เรื่อง อัตราค่าบ ารุงการศึกษา 
ค่าลงทะเบียน และค่าธรรมเนียมการศึกษาในการจัดการศึกษา ระดับปริญญาตรี  เมื่อวันที่ 29 เมษายน พ.ศ. 
2557 โดยให้ใช้ประกาศฉบับนี้แทน ดังนี้ 

 

 1. ค่า  าร งการศึกษา 
1.1 หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต ประเภทวิชาอุตสาหกรรม คหกรรม เทคโนโลยีสารสนเทศและ

การสื่อสาร เกษตรกรรม ประมง ศิลปกรรม อุตสาหกรรมการท่องเที่ยว และบริหารธุรกิจเฉพาะสาขาวิชา
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ                ภาคการศึกษาละ 4,000  บาท 

1.2 หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิตประเภทวิชาบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการบัญชี การตลาด การ
จัดการส านักงาน และการจัดการโลจิสติกส์                                      ภาคการศึกษาละ 3,500  บาท  
   1.3 ภาคฤดูร้อนทุกหลักสูตรให้เก็บครึ่งหนึ่งของการศึกษาภาคปกติ 

2. ค่าลงทะเ ียน าคปกติ 
 2.1 หน่วยกิตบรรยาย หน่วยกิตละ    150  บาท 
 2.2 หน่วยกิตปฏิบัติ หน่วยกิตละ          200  บาท 
  ค่าลงทะเบียนภาคฤดูร้อนให้เก็บหน่วยกิตละเป็นสองเท่าของภาคปกติ 

 
  

/3. ค่าธรรมเนียม… 
 

4. อัตราค่าบ ารุงการศึกษา ค่าลงทะเบยีน และค่าธรรมเนียม

การศึกษา ในการจดัการศึกษา ระดับปริญญาตรี 
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3. ค่า รรมเนียมการศึกษา 
 3.1 ค่าระเบียบการและใบสมัครสอบคัดเลือก   100  บาท 
 3.2 ค่าสมัครสอบคัดเลือก  200  บาท 
 3.3 ค่าตรวจสุขภาพ  200  บาท 
 3.4 ค่าข้ึนทะเบียนเป็นนักศึกษา  เก็บครั้งเดียวแรกเข้า  300  บาท 

3.5 ค่าประกันของเสียหาย  เก็บครั้งเดียวแรกเข้า                1,000  บาท 
 3.6 ค่าท าบัตรประจ าตัวนักศึกษาใหม่  150  บาท 

3.7 ค่าใบแทนบัตรประจ าตัวนักศึกษา   100  บาท 
3.8 ค่าเปลี่ยน เพ่ิม ถอนรายวิชา ครั้งละ 50 บาท 
3.9 ค่าเทียบโอนรายวิชาละ  350  บาท 

 3.10 ค่าลงทะเบียนช้ากว่าก าหนด วันละ                                                   50 บาท 
         (ไม่นับวันหยุด)                                

3.11 ค่ารักษาสภาพการเป็นนักศึกษา  ภาคการศึกษาละ  200 บาท 
 3.12 ค่าคืนสภาพกลับเข้าเป็นนักศึกษาใหม่      200 บาท 
 3.13 ค่าบริการคอมพิวเตอร์และเครือข่าย ภาคการศึกษาปกติละ   300 บาท 
  ภาคฤดูร้อนภาคละ  150 บาท 
 3.14 ค่าบ ารุงห้องสมุด  ภาคการศึกษาละ   200 บาท 
  ภาคฤดูร้อนละ  150 บาท 
 3.15 ค่าข้ึนทะเบียนบัณฑิต  1,200 บาท 
 3.16 ค่าใบแสดงผลการศึกษา  ฉบับละ   100 บาท 
 3.17 ค่าหนังสือรับรองคุณวุฒิ ฉบับละ     50 บาท 
 3.18 ค่าบ ารุงกิจกรรมนักศึกษา  ภาคการศึกษาละ     200 บาท 
 3.19 ค่าคู่มือนักศึกษา  150 บาท 
 3.20 ค่าสอบพิเศษ หน่วยกิตละ  50 บาท 
 3.21 ค่าธรรมเนียมการศึกษาพิเศษ (ส าหรับการใช้ห้องปฏิบัติการหน่วยงานอื่น)   

รายวิชาละ  300 บาท 
 3.22 ค่าสาธารณูปโภคเพ่ือการศึกษา       ภาคเรียนละ     300 บาท 
 3.23 ค่าบ ารุงห้องพยาบาล      ภาคเรียนละ  100 บาท 
 (ยกเว้นภาคเรียนที่มีการเรียนในสถานประกอบการตลอดภาคเรียน) 

 
4. ค่าประกันอ  ัติเหต   เป็นไปตามข้อตกลงกรมธรรม์ประกันภัย ระหว่างสถานศึกษากับบริษัท

ผู้รับประกันภัย 
 

/ค่าบ ารุงการศึกษา… 
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ค่าบ ารุงการศึกษา ค่าลงทะเบียนเรียน และค่าธรรมเนียมการศึกษา ให้นักศึกษาช าระภายใน

เวลาที่ก าหนด เมื่อช าระแล้วจะเรียกคืนไม่ได้  
ค่าประกันของเสียหาย ตามข้อ 3.5 นักศึกษาจะได้รับเงินคืนเต็มจ านวน โดยไม่รวมดอกเบี้ย

เมื่อส าเร็จการศึกษาตามเงื ่อนไขที่สถาบันก าหนดไว้ ทั้งนี้จะต้องไม่มีรายงานของเสียหายในระหว่างที่เป็น
นักศึกษาอยู่ 

 

หากมีการเปลี่ยนแปลงอัตราค่าบ ารุงการศึกษา ค่าลงทะเบียน ค่าธรรมเนียมการศึกษา ใน
ระดับปริญญาตรี สถาบันฯ จะออกเป็นประกาศให้ทราบต่อไป 
 
 

  ประกาศ ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2558 
 
 

                                                                       
                                                                                     (นายสมคิด  บุญเทวี) 
                                                            ผู้อ านวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 4 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

/ 5. หลักสูตรที่เปิดสอน… 
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5.1 หลักสูตรเทคโนโลยี ัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยียานยนต์ (ต่อเนื่อง) 

Bachelor of Technology Program in Automotive Technology (Continuing Program) 
5.1.1 ชื่อปริญญา 

1) ชื่อภาษาไทย 
ชื่อเต็ม : เทคโนโลยีบัณฑิต (เทคโนโลยียานยนต์) 
ชื่อย่อ : ทล.บ. (เทคโนโลยียานยนต์) 

2) ชื่อภาษาอังกฤษ 
ชื่อเต็ม : Bachelor of Technology (Automotive Technology) 
ชื่อย่อ :  B.Tech. (Automotive Technology) 

5.1.2 จ ดม ่งหมายของหลักสูตร 
มุ่งผลิตบัณฑิตด้านอาชีวศึกษาที่มีความรอบรู้และมีสมรรถนะในการปฏิบัติ และพัฒนางานระดับ

เทคโนโลยีด้านยานยนต์ สามารถจัดการและควบคุมการท างาน มีคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพและ
นิสัยที่เหมาะสมในการท างาน สอดคล้องกับความต้องการของสังคม ชุมชน และสถานประกอบการ สามารถ
ประกอบอาชีพอิสระ พัฒนาตนเองให้มีความก้าวหน้าทางวิชาการและวิชาชีพ 

5.1.3 โอกาสในสายงานวิชาชี  
ปฏิบัติงานในระดับนักเทคโนโลยียานยนต์ ในงานจัดการธุรกิจยานยนต์ ออกแบบพัฒนา ควบคุม

ตรวจสอบ ประเมินให้ค าแนะน า สอนงาน พัฒนางานและบูรณาการองค์ความรู้อย่างเป็นระบบในการท างาน
ประกอบอาชีพอิสระและศึกษาต่อในระดับสูงขึ้น 

5.1.4 สมรรถนะวิชาชี  
1) บริหาร จัดการด าเนินการ ควบคุมดูแลงาน ให้ค าแนะน า สอนงานในสถานประกอบการให้

ด าเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผลตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
2) วางแผน จัดการตามมาตรฐานความปลอดภัย สุขอนามัยและสิ่งแวดล้อม 
3) วิเคราะห์ แก้ไขข้อขัดข้อง และทดสอบการท างานของเครื่องยนต์แก๊สโซลีน เครื่องยนต์ดีเซล

เครื่องยนต์เชื้อเพลิงแก๊ส เครื่องยนต์พลังงานทางเลือกและยานยนต์ผสมผสาน  ระบบส่งก าลังและเครื่องล่าง 
ระบบไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ควบคุมยานยนต์ ระบบปรับอากาศยานยนต์ โดยใช้คู่มือและเครื่องมือพิเศษ 

4) ทดสอบสมรรถนะ ปรับปรุง ดัดแปลงและพัฒนาระบบของเครื่องยนต์แก๊สโซลีน เครื่องยนต์
ดีเซล เครื่องยนต์เชื้อเพลิงแก๊ส เครื่องยนต์พลังงานทางเลือกและยานยนต์ผสมผสาน ระบบส่งก าลัง และเครื่อง
ล่าง      ยานยนต์ ระบบไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ควบคุมยานยนต์ และระบบปรับอากาศยานยนต์ 
 

 
/5.1.5 หลักสูตร… 

 

5. หลักสูตรที่เปิดสอน ปีการศึกษา 2563 
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5.1.5 หลักสูตร 

1) จ านวนหน่วยกิตตลอดหลักสูตร  72 หน่วยกิต 
2) โครงสร้างหลักสูตร    

 (1) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป  18 หน่วยกิต 
  (1.1) กลุ่มทักษะภาษาและการสื่อสาร  6 หน่วยกิต 
   (กลุ่มวิชาภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ)    
  (1.2) กลุ่มทักษะการคิดและแก้ปัญหา  6 หน่วยกิต 
   (กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์)    
  (1.3) กลุ่มทักษะทางสังคมและการด ารงชีวิต  6 หน่วยกิต 
   (กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์)    
 (2) หมวดวิชาเฉ าะ  48 หน่วยกิต 
  (2.1) วิชาชีพเฉพาะพ้ืนฐาน  18 หน่วยกิต 
   2.1.1 กลุ่มวิชาพ้ืนฐานทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ 6 หน่วยกิต 
   2.1.2 กลุ่มวิชาพ้ืนฐานทางเทคโนโลยี  12 หน่วยกิต 
  (2.2) วิชาเฉพาะด้าน  27 หน่วยกิต 
   2.2.1 กลุ่มวิชาเทคโนโลยีเฉพาะสาขา  21 หน่วยกิต 
   2.2.2 กลุ่มวิชาโครงงาน  6 หน่วยกิต 
  (2.3) วิชาการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ/วิชาบูรณาการ

การเรียนรู้ร่วมกับสถานประกอบการ 

 3 หน่วยกิต 

 3) หมวดวิชาเลือกเสรี  6 หน่วยกิต 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

/5.1.6 แผนการศึกษา… 
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5.1.6  ผนการศึกษา สาขาวิชาเทคโนโลยียานยนต์ (ต่อเนื่อง) ปีการศึกษา 2563   
ชั้นปีที่ 1    าคการศึกษาที่  1   (ศึกษาในสถานศึกษา)   

รหัสวิชา ชื่อวิชา น (ท-ป-ศ) 
 1) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป   
 1.1) กลุ่มภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ  

32-4000-1103 การเขียนรายงานในงานอาชีพ (Report Writing in careers) 3 (3-0-6) 

32-4000-1204 ภาษาอังกฤษทักษะวิชาชีพ (English for Vocational Skills) 3 (2-2-5) 

 1.2) กล ่มคณิตศาสตร์ ละวิทยาศาสตร์  
32-4000-1302 วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี (Science Technology) 3 (2-2-5) 

 1.3) กล ่มสังคมศึกษา ละมน ษยศาสตร์  
32-4000-1501 ประชาคมอาเซียนศึกษา (Asian Community Study) 3 (3-0-6) 

 2) หมวดวิชาเฉ าะ  

 2.1) วิชาเฉ าะ ้ืนฐาน  
 - กล ่มวิชา ้ืนฐานทางคณิตศาสตร์ ละวิทยาศาสตร์  

32-4101-2102 กลศาสตร์ของแข็ง (Mechanics of Solid) 3 (3-0-6) 
 - กล ่มวิชา ้ืนฐานทางเทคโนโลยี  

32-4101-2301 เทคโนโลยีสารสนเทศและคอมพิวเตอรส์ าหรับงานยานยนต์ 
(Information Technology and Computer for Automotive)   

3 (2-2-5) 

 2.2) วิชาเฉ าะด้าน  

 -  กล ่มวิชาเทคโนโลยีเฉ าะสาขา  
32-4101-2412 การทดสอบทางเทคโนโลยียานยนต์ (Automotive Technology Testing) 3 (2-2-5) 

 - กล ่มวิชาโครงงาน  
 2.3) วิชาการฝึกประส การณ์วิชาชี /วิชา ูรณาการการเรียนรู้ร่วมการท างาน  
 3) หมวดวิชาเลือกเสรี  
   รวมหน่วยกิต 21 (17-8-38) 

 
ชั้นปีที่ 1     าคการศึกษาที ่ 2    (ศึกษาในสถานศึกษา)  
รหัสวิชา ชื่อวิชา น (ท-ป-ศ) 

 1) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป  
 1.1) กล ่ม าษาไทย ละ าษาต่างประเทศ  

 1.2) กล ่มคณิตศาสตร์ ละวิทยาศาสตร์  
32-4000-1403 สถิติเพื่องานอาชีพ (Statistics  for  Careers) 3 (3-0-6) 

 1.3) กล ่มสังคมศึกษา ละมน ษยศาสตร์  
32-4000-1601 การบริหารจัดการยุคใหม่และภาวะผู้น า 3 (3-0-6) 

 
 

/ชั้นปีที่ 1  (ต่อ)… 
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ชั้นปีที่ 1  (ต่อ) 
รหัสวิชา ชื่อวิชา น (ท-ป-ศ) 

 2) หมวดวิชาเฉ าะ  

 2.1) วิชาเฉ าะ ้ืนฐาน  

 - กล ่มวิชา ้ืนฐานทางคณิตศาสตร์ ละวิทยาศาสตร์  
32-4101-2202 คณิตศาสตร์เทคโนโลยียานยนต ์(Mathematics Technology Automotive) 3 (2-2-5) 

 - กล ่มวิชา ้ืนฐานทางเทคโนโลยี  
32-4101-2302 การพัฒนาบุคลากรและการฝึกอบรมด้านเทคโนโลยียานยนต ์

(Personnel Development and Training for Automotive Technology) 
3 (2-2-5) 

32-4101-2303 ฝึกปฏิบัติงานเทคโนโลยีพื้นฐานและวัสดุอุตสาหกรรมยานยนต์ 
(Basic Technology Practice and Automotive Industrial Materials) 

3 (2-2-5) 

32-4101-2304 ความปลอดภัยและอาชีวอนามัยในสถานประกอบการและการจดัการอุตสาหกรรมยาน
ยนต ์ (Safety and Health in Establishment and Automotive Industrial 
Management) 

3 (2-2-5) 

 2.2) วิชาเฉ าะด้าน  
 - กล ่มวชิาเทคโนโลยีเฉ าะสาขา  
 - กล ่มวชิาโครงงาน  

32-4101-2502 โครงการพัฒนาทักษะวิชาชีพ 1 (Development of Professional Skill Project 1) 3 (2-2-5) 
 2.3) วิชาการฝึกประส การณ์วิชาชี /วิชา ูรณาการการเรียนรู้ร่วมการท างาน  

 3) หมวดวิชาเลือกเสรี  
 -  

 รวมหน่วยกิต 21 (17-8-38) 

 
ชั้นปีที่ 2    าคการศึกษาที่ 1   (ศึกษาในสถานประกอ การ) 
รหัสวิชา ชื่อวิชา น (ท-ป-ศ) 

 1) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป  
 1.1) กล ่ม าษาไทย ละ าษาต่างประเทศ  

 1.2)  กล ่มคณิตศาสตร์ ละวิทยาศาสตร์  
 1.3)  กล ่มสังคมศกึษา ละมน ษยศาสตร์  

 2) หมวดวิชาเฉ าะ  
 2.1)  วิชาเฉ าะ ้ืนฐาน  

 - กล ่มวิชา ้ืนฐานทางคณิตศาสตร์ ละวิทยาศาสตร์  
 - กล ม่วิชา ้ืนฐานทางเทคโนโลยี  

 
 

/ชั้นปีที่ 2  (ต่อ)… 
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ชั้นปีที่ 2  (ต่อ) 
รหัสวิชา ชื่อวิชา น (ท-ป-ศ) 

 2.2) วิชาเฉ าะด้าน  
 - กล ่มวชิาเทคโนโลยีเฉ าะสาขา  

32-4101-2403 เทคโนโลยีไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ควบคุมยานยนต ์
(Automotive Electrical and Electronic Technology) 

3 (0-9-0) 

32-4101-2404 เทคโนโลยีเครื่องยนต์และการควบคุมมลภาวะจากยานยนต์ 
(Engine Technology and Automotive Pollution Control) 

3 (0-9-0) 

32-4101-2406 เทคโนโลยีระบบท าความเย็นและปรับอากาศ            
(Refrigeration and Air Conditioning Technology) 

3 (0-9-0) 

 - กล ่มวชิาโครงงาน  
 2.3)  วิชาการฝึกประส การณ์วิชาช ี/วิชา ูรณาการการเรียนรู้ร่วมการท างาน  

32-4101-2601 ปฏิบัติงานเทคโนโลยียานยนต ์(Automotive Technology) 3 (0-9-0) 
 3) หมวดวิชาเลือกเสรี  

32-4101-3001 เทคโนโลยียานยนต์สมัยใหม่ (Modern Automotive Technology) 3 (0-9-0) 

   รวมหน่วยกิต 15 (0-45-0) 

 
ชั้นปีที่ ๒    าคการศึกษาที่ 2   (ศึกษาในสถานประกอ การ) 

รหัสวิชา ชื่อวิชา น (ท-ป-ศ) 

 1) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป  
 1.1)  กล ่ม าษาไทย ละ าษาต่างประเทศ  

 1.2)  กล ่มคณิตศาสตร์ ละวิทยาศาสตร์  

 1.3)  กล ่มสังคมศกึษา ละมน ษยศาสตร์  

 2) หมวดวิชาเฉ าะ  
 2.1)  วิชาเฉ าะ ้ืนฐาน  

 - กล ม่วิชา ้ืนฐานทางคณิตศาสตร์ ละวิทยาศาสตร์  
 - กล ม่วิชา ้ืนฐานทางเทคโนโลยี  

 2.2)  วิชาเฉ าะด้าน  

 - กล ม่วิชาเทคโนโลยีเฉ าะสาขา  
32-4101-2407 เทคโนโลยีเครื่องล่างและส่งก าลังยานยนต ์

(Transmission and Suspension Technology) 
3 (0-9-0) 

32-4101-2410 เทคโนโลยียานยนต์พลังงานผสมผสาน 
(Automotive  Hybrid Technology) 

3 (0-9-0) 

32-4101-2411 เทคโนโลยีการวดัและทดสอบยานยนต ์
(Vehicle Instrument and Testing Technology) 

3 (0-9-0) 

 
 

/ชั้นปีที่ ๒  (ต่อ)… 
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5.2 หลักสูตรเทคโนโลยี ัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์ (ต่อเนื่อง) 
 Bachelor of Technology Program in Electronics Technology (Continuing Program) 
5.2.1 ชื่อปริญญา 

1) ชื่อภาษาไทย 
ชื่อเต็ม : เทคโนโลยีบัณฑิต (เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์) 
ชื่อย่อ : ทล.บ. (เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์) 

2) ชื่อภาษาอังกฤษ 
ชื่อเต็ม : Bachelor of Technology (Electronics Technology) 
ชื่อย่อ :  B.Tech. (Electronics Technology) 

5.2.2 จ ดม ่งหมายของหลักสูตร 
มุ่งผลิตบัณฑิตด้านอาชีวศึกษาที่มีความรอบรู้และมีสมรรถนะในการปฏิบัติ และพัฒนางานระดับ

เทคโนโลยีด้านอิเล็กทรอนิกส์ สามารถจัดการและควบคุมการท างาน มีคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพ
และกิจนิสัยที่เหมาะสมในการท างาน สอดคล้องกับความต้องการของสังคม ชุมชน และสถานประกอบการ
สามารถประกอบอาชีพอิสระ พัฒนาตนเองให้มีความก้าวหน้าทางวิชาการและวิชาชีพ 

 
/5.2.3 โอกาส… 

ชั้นปีที่ ๒  (ต่อ) 
รหัสวิชา ชื่อวิชา น (ท-ป-ศ) 

 - กล ่มวชิาโครงงาน  
32-4101-2503 โครงการพัฒนาทักษะวิชาชีพ  2 

(Development of Professional Skill Project 2) 
3 (0-9-0) 

 2.3)  วิชาการฝึกประส การณ์วิชาช ี/วิชา ูรณาการการเรียนรู้ร่วมการ
ท างาน 

 

 3) หมวดวิชาเลือกเสรี  

32-4101-3003 การวินิจฉัยและการบ ารุงรักษายานยนต ์
(Automotive Diagnostics and Maintenance) 

3 (0-9-0) 

 รวมหน่วยกิต 15 (0-45-0) 
 รวมตลอดหลักสูตร 72 (34-106-76) 

 

หมายเหต  : ให้สถานศึกษาและสถานประกอบการท าการประเมินผลการศึกษารายวิชา เมื่อสิ้นภาคการศึกษา    
หรือเมื่อสิ้นสุดการศึกษาหรือการปฏิบัติงานในทุกรายวิชา   
ค าอธิบาย  น (ท-ป-ศ)      
น หมายถึง  หน่วยกิต 
ท หมายถึง  ทฤษฎี 
ป หมายถึง  ปฏิบัติ 
ศ หมายถึง  ศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง 
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5.2.3 โอกาสในสายงานวิชาชี  

ผู้ส าเร็จการศึกษา สามารถปฏิบัติงานในสถานประกอบการทั้งภาครัฐและเอกชน ประกอบอาชีพ
อิสระที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์ ได้หลากหลาย ได้แก่ การออกแบบ ประกอบ ติดตั้ง ควบคุม 
ตรวจสอบ บ ารุงรักษา ให้ค าแนะน า ด้านอิเล็กทรอนิกส์ และศึกษาต่อในระดับสูงขึ้น 

5.2.4 สมรรถนะวิชาชี   
1) วิเคราะห์ ออกแบบ และพัฒนา ด้านอิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม โทรคมนาคม คอมพิวเตอร์

และระบบภาพ ระบบแสง ระบบเสียง 
2) ควบคุม ติดตั้งทดสอบใช้งาน ด้านอิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม โทรคมนาคม คอมพิวเตอร์ และ

ระบบภาพ ระบบแสง ระบบเสียง 
3) การจัดการ บ ารุงรักษาด้านอิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม โทรคมนาคม คอมพิวเตอร์ และระบบ

ภาพ ระบบแสง ระบบเสียง 
4) ประยุกต์ใช้งาน ด้านอิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม โทรคมนาคม คอมพิวเตอร์ และระบบภาพ 

ระบบแสง ระบบเสียง 
5) ให้ค าปรึกษา แนะน า ด้านอิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม โทรคมนาคม คอมพิวเตอร์ และระบบ

ภาพ ระบบแสง ระบบเสียง 
6) การบริหาร จัดการธุรกิจ และการตลาดด้านอิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม โทรคมนาคม 

คอมพิวเตอร์ และระบบภาพ ระบบแสง ระบบเสียง 
 

5.2.5  ผนการศึกษา สาขาวิชาเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์ (ต่อเนื่อง) ปีการศึกษา 2563   
จ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร  72 หน่วยกิต 
1) โครงสร้างหลักสูตร 

1.1) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 18  หน่วยกิต 
(1) กลุ่มทักษะภาษาและการสื่อสาร 6   หน่วยกิต 

(กลุ่มวิชาภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ)  
(2) กลุ่มทักษะการคิดและแก้ปัญหา 6  หน่วยกิต  

(กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์)         
(3) กลุ่มทักษะทางสังคมและการด ารงชีวิต 6  หน่วยกิต 

(กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์)      
2) หมวดวิชาเฉ าะ 48 หน่วยกิต 

2.1) วิชาเฉ าะ ื้นฐาน                       18  หน่วยกิต  
(1) กลุ่มวิชาพ้ืนฐานทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ 6 หน่วยกิต 
(2) กลุ่มวิชาพ้ืนฐานทางเทคโนโลย ี 12 หน่วยกิต 

 
 

/2.2) วิชาเฉพาะด้าน …                            
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2.2) วิชาเฉ าะด้าน                                 24 หน่วยกิต 

(1) กลุ่มวิชาเทคโนโลยีเฉพาะสาขา 18 หน่วยกิต  
(2) กลุ่มวิชาโครงงาน 6 หน่วยกิต 

 2.3)  วิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ/วิชาบูรณาการการเรียนรู้ร่วมการท างาน   6  หน่วยกิต  
  3) หมวดวิชาเลือกเสรี                          6 หน่วยกิต 

 
ชั้นปีที่ 1   าคการศึกษาที่ 1 (ศึกษาในสถานศึกษา) 

รหัสวิชา ชื่อวิชา น(ท-ป-ศ) 

 1) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป  

  1.1) กล ่ม าษาไทย ละ าษาต่างประเทศ  
32-4000-1201 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารและทกัษะการเรยีนรู ้ 3(2-2-5) 

  1.2) กล ่มคณิตศาสตร์ ละวิทยาศาสตร์  

32-4000-1305 วิทยาศาสตร์ส าหรับการประยุกต์ใช้ทางเทคโนโลย ี 3(2-2-5) 

  1.3) กล ่มสังคมศึกษา ละมน ษยศาสตร์  
32-4000-1501 ประชาคมอาเซียนศึกษา 3(3-0-6) 

 2) หมวดวิชาเฉ าะ  

  2.1) วิชาเฉ าะ ้ืนฐาน  

 - กล ่มวิชา ้ืนฐานทางคณิตศาสตร์ ละวิทยาศาสตร์  
32-4105-2201 คณิตศาสตร์ในงานระบบควบคุม 3(3-0-6) 

 - กล ่มวิชา ้ืนฐานทางเทคโนโลยี  
32-4105-2301 เทคโนโลยีสารสนเทศและการประมวลผลข้อมลูภาพ 3(2-2-5) 

32-4105-2303 
 

ฝึกปฏิบัติงานเทคโนโลยีพื้นฐานและวัสดุอุตสาหกรรมทางเทคโนโลยี
อิเล็กทรอนิกส ์

3(2-2-5) 
 

  2.2) วิชาเฉ าะด้าน  
 -  กล ่มวชิาเทคโนโลยีเฉ าะสาขา  
32-4105-2402 เทคโนโลยีไมโครคอนโทรลเลอร์และอินเตอร์เน็ตในทุกๆสรรพสิ่ง 3(2-2-5) 

 - กล ่มวชิาโครงงาน  

 
 

 2.3) วิชาการฝึกประส การณ์วิชาชี /วิชา ูรณาการการ 
เรียนรู้ร่วมการท างาน 

 
 

 3) หมวดวิชาเลือกเสรี  

รวมหน่วยกิต 21(16-10-37) 

 
 

 
 

/ชั้นปีที่ 1…    
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ชั้นปีที่ 1    าคการศึกษาที่ 2  (ศึกษาในสถานศึกษา) 

รหัสวิชา ชื่อวิชา น(ท-ป-ศ) 

 1) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป   
  1.1) กล ่ม าษาไทย ละ าษาต่างประเทศ  
32-4000-1103 การเขียนรายงานในงานอาชีพ 3(3-0-6) 

  1.2) กล ่มคณิตศาสตร์ ละวิทยาศาสตร์  
32-4000-1405 สถิติเพื่องานอาชีพ 3(3-0-6) 

  1.3) กล ่มสังคมศึกษา ละมน ษยศาสตร์  
32-4000-1604 ศาสตร์และศิลป์ในการด าเนินชีวิตและการท างาน 3(3-0-6) 

 2) หมวดวิชาเฉ าะ  
  2.1) วิชาเฉ าะ ้ืนฐาน  

   -  กล ่มวชิา ้ืนฐานทางคณิตศาสตร์ ละวิทยาศาสตร์  
32-4105-2101 สนามแมเ่หล็กไฟฟ้า 3(3-0-6) 

   -  กล ่มวชิา ้ืนฐานทางเทคโนโลย ี  
32-4105-2302 การพัฒนาบุคลากรและการฝึกอบรมด้านเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส ์ 3(2-2-5) 

32-4105-2304 ความปลอดภัยและอาชีวอนามัยในสถานประกอบการและการจดัการ
อุตสาหกรรมทางเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์ 

3(3-0-6) 
 

  2.2) วิชาเฉ าะด้าน  

   -  กล ่มวชิาเทคโนโลยีเฉ าะสาขา  
32-4105-2404 การเขียนแบบอิเล็กทรอนิกส์และการออกแบบวงจรอเิล็กทรอนิกส์ขัน้สูง 3(2-2-5) 

   - กล ่มวชิาโครงงาน  

  2.3) วิชาการฝึกประส การณ์วิชาชี /วิชา ูรณาการการ  

 เรียนรู้ร่วมการท างาน  

 3) หมวดวิชาเลือกเสรี  

 รวมหน่วยกิต 21(19-4-40) 

 
ชั้นปีที่ 2   าคการศึกษาที่ 1 (ศึกษาในสถานประกอ การ) 

รหัสวิชา ชื่อวิชา น(ท-ป-ศ) 
 1) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป  

  1.1) กล ่ม าษาไทย ละ าษาต่างประเทศ  
  1.2) กล ่มคณิตศาสตร์ ละวิทยาศาสตร์  
  1.3) กล ่มสังคมศึกษา ละมน ษยศาสตร์  

 2) หมวดวิชาเฉ าะ  
  2.1) วิชาเฉ าะ ้ืนฐาน  

   -  กล ่มวชิา ้ืนฐานทางคณิตศาสตร์ ละวิทยาศาสตร์  
   -  กล ่มวชิา ้ืนฐานทางเทคโนโลย ี  

/ชั้นปีที่ 2 (ต่อ)… 
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ชั้นปีที่ 2  (ต่อ) 

รหัสวิชา ชื่อวิชา น(ท-ป-ศ) 

  2.2) วิชาเฉ าะด้าน  
   -  กล ่มวชิาเทคโนโลยีเฉ าะสาขา  
32-4105-2401 โปรแกรมเมเบิลลอจิกคอนโทรลในงานอุตสาหกรรม 3(0-9-0) 
32-4105-2405 อุปกรณ์และวงจรอิเล็กทรอนิกส ์ 3(0-9-0) 

   - กล ่มวชิาโครงงาน . 

32-4105-2501 โครงงานพัฒนาทักษะวิชาชีพทางเทคโนโลยีอเิล็กทรอนิกส์ 1 3(0-9-0) 

 
 

 2.3) วิชาการฝึกประส การณ์วิชาชี /วิชา ูรณาการการ 
เรียนรู้ร่วมการท างาน 

 
 

 เทคโนโลยีการผลติวงจรอิเล็กทรอนิกส ์ 3(0-9-0) 

32-4105-2601 3) หมวดวิชาเลือกเสรี  

xx-xxxx-xxxx  ให้เลือกจากรายวิชาใดๆ ในหลักสตูรเทคโนโลยีบัณฑิต 3(0-9-0) 

รวมหน่วยกิต 15(0-45-0) 
 

ชั้นปีที่ 2    าคการศึกษาที่ 2   (ศึกษาในสถานประกอ การ) 
รหัสวิชา ชื่อวิชา น(ท-ป-ศ) 

 1) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป  
  1.1) กล ่ม าษาไทย ละ าษาต่างประเทศ  
  1.2) กล ่มคณิตศาสตร์ ละวิทยาศาสตร์  

  1.3) กล ่มสังคมศึกษา ละมน ษยศาสตร์  

 2) หมวดวิชาเฉ าะ  

  2.1) วิชาเฉ าะ ้ืนฐาน  
   -  กล ่มวชิา ้ืนฐานทางคณิตศาสตร์ ละวิทยาศาสตร์  

   -  กล ่มวชิา ้ืนฐานทางเทคโนโลย ี  
  2.2) วิชาเฉ าะด้าน  
   -  กล ่มวชิาเทคโนโลยีเฉ าะสาขา  
32-4105-2403 การออกแบบวงจรดิจิทัลในงานอุตสาหกรรม 3(0-9-0) 

32-4105-2406 เทคโนโลยีเครื่องมือวัดและการวัดทางไฟฟ้าในงานอุตสาหกรรม 3(0-9-0) 

   - กล ่มวชิาโครงงาน  

32-4105-2502 โครงงานพัฒนาทักษะวิชาชีพทางเทคโนโลยีอเิล็กทรอนิกส์ 2 3(0-9-0) 

  2.3) วิชาการฝึกประส การณ์วิชาชี /วิชา ูรณาการการ 
เรียนรู้ร่วมการท างาน 

 
 

35-4105-2602 เทคโนโลยีเซนเซอร์และทรานสดิวเซอร์ในงานอุตสาหกรรม 3(0-9-0) 
 3) หมวดวิชาเลือกเสรี  

xx-xxxx-xxxx  ให้เลือกจากรายวิชาใดๆ ในหลักสตูรเทคโนโลยีบัณฑิต 3(0-9-0) 

รวมหน่วยกิต 15(0-45-0) 

/หมายเหตุ… 
 



20 
หมายเหต  : ให้สถานศึกษาและสถานประกอบการท าการประเมินผลการศึกษารายวิชา เมื่อสิ้นภาคการศึกษา 
หรือเมื่อสิ้นสุดการศึกษาหรือการปฏิบัติงานในทุกรายวิชา   

ค าอธิบาย  น (ท-ป-ศ)      
น หมายถึง  หน่วยกิต 
ท หมายถึง  ทฤษฎี 
ป หมายถึง  ปฏิบัติ 
ศ หมายถึง  ศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง 
 

 
 

6. ใบสมัครเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี  



21 
 

ใบสมัครเข้าศึกษา  ปีการศึกษา 2563 
สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนอื 4 

ระดับปริญญาตรี  สายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ 
หลักสูตร : เทคโนโลยีบัณฑิต (ทล.บ.) (ต่อเนื่อง 2 ปี) 

----------------------------------------- 
ข้อมูลผู้สมัคร 
ช่ือ – สกุล                          เลขท่ีใบสมัคร     

เลขประจ ำตัวประชำชน  ----   

ที่อยู่ปัจจุบัน  บ้ำนเลขท่ี         หมู่ที ่  ต ำบล                อ ำเภอ      
จังหวัด      รหัสไปรษณีย์          โทรศัพท์บ้ำน     
โทรศัพท์มือถือ           โทรสำร     E-mail        
ข้อมูลการศึกษา 
ส ำเรจ็กำรศึกษำระดบัประกำศนียบัตรวิชำชีพช้ันสูง (ปวส.)  หรือเทียบเท่ำ 
ช่ือสถำนศึกษำ        อ ำเภอ      
จังหวัด       คะแนนเฉลีย่สะสม (GPAX)      
ข้อมูลการสมัคร 
สมัครเข้ำศึกษำต่อระดับปริญญำตรีสำยเทคโนโลยีหรือสำยปฏิบัติกำร 
หลักสตูร : เทคโนโลยีบัณฑติ (ทล.บ.) (ต่อเนื่อง 2 ปี) 
สำขำวิชำ         
 

  ข้ำพเจ้ำขอรับรองว่ำข้อมูลข้ำงต้นเป็นควำมจริงทุกประกำร 
 

  ลงช่ือ  ผู้สมคัร   
  (  ) 

 
 
 

ห้องสอบที่                . 
สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนอื 4 
----------------------------------------- 

 

ชื่อผู้สมัคร              เลขที่สมัคร       . 
 สมัครเข้าศึกษาต่อ  ระดับปริญญาตรีสายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ 
 หลักสูตร : เทคโนโลยีบัณฑิต (ทล.บ.) (ต่อเนื่อง 2 ปี) 
 สาขาวิชา        
 

 1. ออกเลขท่ีสมัคร                    ลงช่ือ        กรรมกำร 
 

  2. ช ำระเงินค่ำสมคัร                  ลงช่ือ                   กรรมกำร 
 

  3. จ่ำยบัตรประจ ำตัวคืนผูส้มัคร     ลงช่ือ                   กรรมกำร 
 

 
 
 
 

ห้องสอบที่                . 
สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนอื 4 
----------------------------------------- 

 
ชื่อผู้สมัคร              เลขที่สมัคร       . 
 สมัครเข้ำศึกษำต่อ  ระดับปรญิญำตรีสำยเทคโนโลยีหรือสำยปฏิบตัิกำร 
 หลักสตูร : เทคโนโลยีบัณฑติ (ทล.บ.) (ต่อเนื่อง 2 ปี) 
 สำขำวิชำ        
   

 

 
 ผู้สมัครกรอกข้อมลูถูกต้อง ครบถ้วน 
 

ลงช่ือ              ผู้รับสมัคร      วันท่ี           เดือน               พ.ศ. 2563 

ส่วนท่ี 1 ส ำหรับสถำนศึกษำ ส่วนท่ี 3 ส ำหรับสถำนศึกษำ 

ส่วนท่ี 4 ส ำหรับผู้สมคัร 

ส่วนท่ี 2 ส ำหรับเจ้ำหน้ำที ่
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