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ค าน า 
 

คู่มือการรับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาตรีสายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการปีการศึกษา 2562 ของ
วิทยาลัยอาชีวศึกษานครสวรรค์ ฉบับนี้  สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 4 จัดท าขึ้นเพ่ือให้ผู้สนใจสมัครเข้าศึกษา
ต่อในระดับปริญญาตรีสายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ ในสถานศึกษาสังกัดสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 4 
ได้รับทราบประวัติความเป็นมาของสถาบัน ฯ ประกาศการรับสมัครนักศึกษา ประกาศก าหนดปฏิทินการศึกษา 
ประกาศอัตราค่าบ ารุงการศึกษา ค่าลงทะเบียน และค่าธรรมเนียมการศึกษาในการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี 
และแผนการศึกษาหลักสูตรปริญญาตรีสายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ สาขาวิชาต่าง ๆ ที่เปิดสอนในปีการศึกษา 
2562 รวมทั้งใบสมัครเข้าศึกษา  
 
 
 

     สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 4 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(ก) 



สารบัญ 
 
  หน้า 
ค าน า (ก) 
สารบัญ (ข) 
1 ประวัติสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 4 1 
2 สถานที่ตั้งส านักงานสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 4 และสถานศึกษาในสังกัด 2 
3 ประกาศสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 4 3 
  เรื่อง  การรับสมัคร และการรับผู้เข้าศึกษาในระดับปริญญาตรีสายเทคโนโลยีหรือสาย

ปฏิบัติการ ประจ าปีการศึกษา 2562 

3 

  เรื่อง  ก าหนดปฏิทินการศึกษา ระดับปริญญาตรีสายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ 
(ต่อเนื่อง) ประจ าปีการศึกษา  2562 

7 

  เรื่อง อัตราค่าบ ารุงการศึกษา ค่าลงทะเบียน และค่าธรรมเนียมการศึกษาในการจัด
การศึกษา ระดับปริญญาตรี 

11 

4 คณะ สาขาวิชา และหลักสูตรที่เปิดสอนในปีการศึกษา 2562 14 
 4.1 หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการงานคหกรรม (ต่อเนื่อง) 14 
 4.2 หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ (ต่อเนื่อง) 17 
 4.3 หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์ (ต่อเนื่อง) 23 
5 ใบสมัครเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรีสายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ  

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 4  ปีการศึกษา 2562 
27 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(ข) 



1. ประวัติสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 4 
 

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 4 ได้รับการจัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติการอาชีวศึกษา พ.ศ. 
2551 และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ  โดยค าแนะน าของคณะกรรมการการอาชีวศึกษาได้ออก
กฎกระทรวงว่าด้วยการรวมสถานศึกษาอาชีวศึกษาเพ่ือจัดตั้งสถาบันการอาชีวศึกษา พ.ศ. 2555 เมื่อวันที่ 13 
มิถุนายน พ.ศ. 2555 ประกอบด้วย วิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค์ วิทยาลัยอาชีวศึกษานครสวรรค์ วิทยาลัยการ
อาชีพนครสวรรค์ วิทยาลัยเทคนิคก าแพงเพชร วิทยาลัยเทคนิคพิจิตร และวิทยาลัยเทคนิคอุทัยธานี  โดยมี
วัตถุประสงค์เพ่ือผลิต และพัฒนาก าลังคนในด้านวิชาชีพระดับฝีมือ ระดับเทคนิค และระดับเทคโนโลยี รวมทั้ง
เป็นการยกระดับการศึกษาวิชาชีพให้สูงขึ้น เพ่ือให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงาน โดยน าความรู้
ในทางทฤษฎีอันเป็นสากลและภูมิปัญญาไทยมาพัฒนาผู้รับการศึกษาให้มีความรู้ความสามารถในทางปฏิบัติ 
และมีสมรรถนะจนสามารถน าไปประกอบอาชีพในลักษณะผู้ปฏิบัติหรือประกอบอาชีพโดยอิสระได้  สถาบันการ
อาชีวศึกษาภาคเหนือ 4 ได้เริ่มรับสมัครและเปิดการเรียนการสอนนักศึกษา หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต (ทล .บ.) 
ระดับปริญญาตรีสายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ รุ่นแรก เมื่อ ปีการศึกษา 2557 โดยเปิดสอน 2 สาขาวิชา 
ได้แก่ สาขาวิชาเทคโนโลยียานยนต์ (ต่อเนื่อง) และสาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้า (ต่อเนื่อง) ปัจจุบันได้เปิดสอนรวม
ทั้งหมด 8 สาขาวิชา ได้แก่ สาขาวิชาเทคโนโลยีเครื่องกล (เทคโนโลยียานยนต์) (ต่อเนื่อง) สาขาวิชาเทคโนโลยี
ไฟฟ้า (ต่อเนื่อง)  สาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์ (ต่อเนื่อง)  สาขาวิชาการจัดการงานคหกรรม (ต่อเนื่อง) 
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ (ต่อเนื่อง)  สาขาวิชาเทคโนโลยีการก่อสร้าง (ต่อเนื่อง)  สาขาวิชาเทคโนโลยี
อิเล็กทรอนิกส์ (ต่อเนื่อง) และสาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิต (ต่อเนื่อง)  สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 4 มี
แผนในการเปิดรับนักศึกษาในสาขาวิชาต่าง ๆ เพ่ิมขึ้นในอนาคต เพ่ือผลิตก าลังคนให้มีคุณภาพ ประกอบด้วย
การเป็นผู้มีความรู้ มีทักษะวิชาชีพ เป็นนักเทคโนโลยี ควบคู่กับการมีคุณธรรม และมีความรับผิดชอบในหน้าที่ 
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี : ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 : ด้านการสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจ และแข่งขันได้อย่างยั่งยืน  แผนการศึกษา
แห่งชาติ : ด้านการผลิตและพัฒนาก าลังคนการวิจัย และนวัตกรรมเพ่ือสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันของ
ประเทศ  ยุทธศาสตร์ของส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  : ด้านเพ่ิมปริมาณผู้เรียนสายอาชีพให้
เพียงพอต่อความต้องการของประเทศ  แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาสถาบันการอาชีวศึกษา : ด้านผลิตและพัฒนา
ก าลังคนอาชีวศึกษา เพ่ือสนับสนุนการพัฒนาอุตสาหกรรม First s-curve, New s-curve และประเทศไทย 4.0  
และยุทธศาสตร์ของสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 4 : ด้านผลิตนักศึกษาวิชาชีพสอดคล้องกับตลาดแรงงาน
ในท้องถิ่น ทั้งในประเทศและต่างประเทศ 
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2. สถานที่ตั้งส านักงานสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 4 และสถานศึกษาในสังกัด 
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/3. ประกาศ… 
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3. ประกาศสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 4 

 

 ประกาศสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 4  
เรื่อง  การรับสมัคร และการรับผู้เข้าศึกษาในระดับปริญญาตรีสายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ  

ประจ าปีการศึกษา 2562 
----------------------------------------------------------------------- 

 เพ่ือให้การรับสมัคร และการรับผู้เข้าศึกษาในระดับปริญญาตรีสายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ
ของสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 4 เป็นไปตามระเบียบสภาสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 4 ว่าด้วย การรับผู้
เข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2557 และประกาศสภาสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 4 เรื่อง แนวปฏิบัติการ
รับนักศึกษาระดับปริญญาตรีสายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ สังกัดสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 4 ประจ าปี
การศึกษา 2562  สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 4 จึงออกประกาศ เรื่อง การรับสมัคร และการรับผู้เข้าศึกษาใน
ระดับปริญญาตรีสายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ ประจ าปีการศึกษา 2562 โดยด าเนินการตามรายละเอียด ดังนี้ 
 

1. สาขาวิชา สถานศึกษาที่เปิดสอน และจ านวนนักศึกษาที่รับเข้าศึกษา   

สาขาวิชา สถานศึกษาที่เปิดสอน 
จ านวนนักศึกษา (คน) 

ระบบทวิภาคี 

1. เทคโนโลยีเครื่องกล (ต่อเนื่อง) 
(เทคโนโลยียานยนต์) 

วิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค์ 25 
วิทยาลัยเทคนิคก าแพงเพชร 20 

วิทยาลัยเทคนิคอุทัยธานี 20 

2. เทคโนโลยีไฟฟ้า (ต่อเนื่อง) 
วิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค์ 20 
วิทยาลัยเทคนิคก าแพงเพชร 20 

วิทยาลัยเทคนิคพิจิตร 25 
3. ออกแบบผลิตภัณฑ์ (ต่อเนื่อง) วิทยาลัยอาชีวศึกษานครสวรรค์  20 

4. การจัดการงานคหกรรม (ต่อเนื่อง) วิทยาลัยอาชีวศึกษานครสวรรค์  28 

5. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ (ต่อเนื่อง) วิทยาลัยอาชีวศึกษานครสวรรค์  25 
6. เทคโนโลยีการก่อสร้าง (ต่อเนื่อง) วิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค์ 20 

7. เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์ (ต่อเนื่อง) 
วิทยาลัยเทคนิคอุทัยธานี 40 

วิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค์ 20 
8. เทคโนโลยีการผลิต (ต่อเนื่อง) วิทยาลัยเทคนิคก าแพงเพชร 20 

/หมายเหตุ… 
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หมายเหตุ : ในกรณีที่จ านวนผู้สมัครไม่เป็นไปตามประกาศของสภาสถาบัน ฯ เรื่อง แนวปฏิบัติการรับ

นักศึกษาระดับปริญญาตรีสายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ  สังกัดสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 4 
ประจ าปีการศึกษา 2562 สถาบัน ฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาเปิดสอนในสาขาวิชานั้น ๆ  
 

2. คุณสมบัติของผู้สมัคร 
2.1 ส าเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือเทียบเท่าที่ตรงหรือสัมพันธ์กับ

สาขาวิชาที่เรียนหรือเป็นคุณวุฒิการศึกษาตามที่ก าหนดไว้ในหลักสูตร 
2.2 เป็นผู้ที่มีสุขภาพสมบูรณ์ทั้งทางด้านร่างกาย และจิตใจ ไม่เป็นคนวิกลจริต ไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรง 

หรือโรคที่สังคมรังเกียจ หรือโรคที่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษา 
2.3 เป็นผู้มีความประพฤติดี ไม่อยู่ระหว่างการตั้งคณะกรรมการสอบสวนกรณีความผิดทางวินัยหรือเป็น

จ าเลยในคดีอาญา 
 

3. เอกสารการสมัคร  
3.1 ใบสมัคร จ านวน 1 ฉบับ  ตามแบบฟอร์มของสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 4  ซึ่งกรอก

รายละเอียดอย่างครบถ้วน 
3.2 รูปถ่ายหน้าตรงขนาด 1 นิ้ว ถ่ายมาแล้วไม่เกิน 6 เดือน จ านวน 3 รูป (ให้ติดในใบสมัคร 2 รูป  และ

บัตรประจ าตัวสอบ จ านวน 1 รูป ห้ามใช้รูปถ่ายสติกเกอร์และรูปถ่ายสแกน) 
3.3 ส าเนาทะเบียนบ้านของผู้สมัคร ถ่ายเอกสารขนาด A 4  จ านวน 1 ฉบับ (พร้อมรับรองส าเนา

ถูกต้อง) 
3.4 ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนของผู้สมัคร ถ่ายส าเนาขนาด A 4  จ านวน 1 ฉบับ (พร้อมรับรอง

ส าเนาถูกต้อง) 
3.5 ส าเนา ใบ ปพ.1 หรือ ใบ รบ.1 หรือหนังสือรับรองสภาพการเป็นนักศึกษา(ส าหรับผู้สมัครที่ก าลัง

ศึกษาอยู่ในภาคการศึกษาสุดท้ายของหลักสูตร) ถ่ายส าเนาขนาด A 4 จ านวน 1 ฉบับ (พร้อมรับรองส าเนา
ถูกต้อง) 

3.6 ในกรณีท่ี ชื่อหรือนามสกุล  ในหลักฐานประกอบการสมัครไม่ตรงกันให้น าหลักฐานที่เกี่ยวข้อง เช่น           
ใบเปลี่ยนชื่อ ใบเปลี่ยนนามสกุล มาแสดงพร้อมถ่ายส าเนาขนาด A 4 จ านวน 1 ฉบับ (พร้อมรับรองส าเนา
ถูกต้อง) 
 

4. ค่าธรรมเนียมการศึกษา 
4.1 ค่าระเบียบการ และใบสมัครสอบคัดเลือก ราคาชุดละ  100 บาท  โดยสมัครได้ที่ 

4.1.1 วิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค์  เลขที่ 400 ถนนสวรรค์วิถี ต าบลนครสวรรค์ตก อ าเภอเมือง
นครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ 60000  โทรศัพท์  056 – 221390  

/4.1.2 วิทยาลัย… 
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4.1.2 วิทยาลัยอาชีวศึกษานครสวรรค์ เลขที่ 193 ถนนมาตุลี ต าบลปากน้ าโพ อ าเภอเมืองนครสวรรค์ 
จังหวัดนครสวรรค์ 60000  โทรศัพท์  056 – 221360  

4.1.3 วิทยาลัยเทคนิคก าแพงเพชร  เลขที่  50  ถนนปิ่นด าริห์  ต าบลในเมือง  อ าเภอเมืองก าแพงเพชร 
จังหวัดก าแพงเพชร  62000  โทรศัพท์ 055 – 711090  

4.1.4 วิทยาลัยเทคนิคอุทัยธานี  เลขที่ 58  หมู่ 2  ถนนวงศาโรจน์ ต าบลอุทัยใหม่  อ าเภอเมือง
อุทัยธานี จังหวัดอุทัยธานี 61000  โทรศัพท์  056 – 511582  

4.1.5  วิทยาลัยเทคนิคพิจิตร  เลขที่ 33 ถนนพิจิตร-ก าแพงเพชร  ต าบลในเมือง อ าเภอเมือง  จังหวัด
พิจิตร 66000  โทรศัพท์ 056 - 608572    
 

5. ขั้นตอนการรับนักศึกษาใหม่ ชั้นปีที่ 1 ประจ าปีการศึกษา 2562  
การด าเนินการ นักศึกษาโค้วต้าพิเศษ นักศึกษาปกติ 

 รับสมัคร 
พฤศจิกายน 2561 – มกราคม 2562 

(ด าเนินการโดยสถานศึกษา) 
ด าเนินการโดยสถานศึกษา 

 ประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิ์ทดสอบ
ความรู้ และความถนัดทางวิชาชีพ 

- ด าเนินการโดยสถานศึกษา 

 ทดสอบความรู้ และความถนัดทาง
วิชาชีพ 

- ด าเนินการโดยสถานศึกษา 

 ประกาศผลการทดสอบความรู้ และ
ความถนัดทางวิชาชีพ 

- ด าเนินการโดยสถานศึกษา 

 ประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อ ด าเนินการโดยสถานศึกษา ด าเนินการโดยสถานศึกษา 

 ลงทะเบียน และช าระเงินนักศึกษา 
ช้ันปีท่ี 1/2562 

28 มกราคม - 1 กุมภาพันธ์ 2562 
ช าระผ่านเคาน์เตอร์ เซอร์วิส 

ธนาคารกรุงไทย (มหาชน) ทุกสาขา  
ด าเนินการโดยสถาบันการอาชีวศึกษา

ภาคเหนือ 4 

1-5 เมษายน 2562 
ช าระผ่านเคาน์เตอร์ เซอร์วิส 

ธนาคารกรุงไทย (มหาชน) ทุกสาขา
ด าเนินการโดยสถาบันการอาชีวศึกษา

ภาคเหนือ 4 

 มอบตัว 

4 กุมภาพันธ ์2562  
(วัน เวลา อาจเปลี่ยนแปลงตามความ

เหมาะสมของแต่ละสถานศึกษา) 

8 เมษายน 2562  
(วัน เวลา อาจเปลี่ยนแปลงตามความ

เหมาะสมของแต่ละสถานศึกษา) 

 ปฐมนิเทศนักศึกษาทุกสถานศึกษา ด าเนินการโดยสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 4 

 เปิดเรียน ภาคการศึกษาที่ 1/2562 13 พฤษภาคม 2562 

หมายเหตุ : วัน เวลา อาจเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม 
 
 

/6. การรายงานตัว… 
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6. การรายงานตัว และการท าสัญญามอบตัว  
ผู้ที่มีรายชื่อตามประกาศ เป็นผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อในสถานศึกษา สังกัดสถาบันการอาชีวศึกษา

ภาคเหนือ 4 ประจ าปีการศึกษา 2562 จะต้องมารายงานตัว และท าสัญญามอบตัว ตามวัน และเวลาที่
สถานศึกษาก าหนดไว้ในข้อ 5 ของประกาศ ฯ ฉบับนี้   

 

7. การติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม  
ผู้สนใจสมัครเข้าเป็นนักศึกษาของสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 4  สามารถสอบถามข้อมูลเพ่ิมเติม

ได้ที่งานทะเบียนของสถานศึกษาต่าง ๆ ในสังกัดสถาบัน ฯ ดังนี้  
สถานศึกษา โทรศัพท ์ เว็บไซต์ 

7.1 วิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค์ 056-221390 www.nkstec.ac.th 

7.2 วิทยาลัยอาชีวศึกษานครสวรรค์ 056-221360 www.nwvoc.ac.th 

7.3 วิทยาลัยเทคนิคก าแพงเพชร 055-711090 www.kpt.ac.th 

7.4 วิทยาลัยเทคนิคอุทัยธานี 056-511582 www.uthai.ac.th 

7.5 วิทยาลัยเทคนิคพิจิตร   056-608572    182.93.150.109 
pravat.html 

7.6 ส านักงานสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 4 056-255163 www.venr-4.ac.th 
 

 
จึงประกาศมาเพ่ือให้ทุกสถานศึกษาในสังกัดสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 4 ถือปฏิบัติ           

เป็นแนวทางเดียวกัน 
   

ประกาศ  ณ  วันที่  26  ธันวาคม พ.ศ. 2561 
                           

                                                                
                                                                     (นายสมคิด บุญเทวี) 
    ผู้อ านวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 4 
 

 

 
 
 

/ประกาศสถาบัน… 
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ประกาศสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 4 
เรื่อง  ก าหนดปฏิทินการศึกษา ระดับปริญญาตรีสายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ (ต่อเนื่อง) 

ประจ าปีการศึกษา  2562 
----------------------------------------------------------------------- 

เพ่ือให้การจัดการเรียนการสอนนักศึกษาในระดับปริญญาตรีสายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ 
(ต่อเนื่อง) ประจ าปีการศึกษา 2562 ของสถานศึกษาที่อยู่ในสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 4 ส านักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษาเป็นไปด้วยความเรียบร้อย  อาศัยอ านาจตามความในมาตรา  31 (1)  แห่ง
พระราชบัญญัติการอาชีวศึกษา  พ.ศ. 2551  สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 4 จึงก าหนดปฏิทินการศึกษา  
ประจ าปีการศึกษา 2562  ดังนี้  

การด าเนินการ นักศึกษาโค้วต้าพิเศษ นักศึกษาปกติ 

 รับสมัคร 
พฤศจิกายน 2561 – มกราคม 2562 

(ด าเนินการโดยสถานศึกษา) 
ด าเนินการโดยสถานศึกษา 

 ประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิ์ทดสอบ
ความรู้ และความถนัดทางวิชาชีพ 

- ด าเนินการโดยสถานศึกษา 

 ทดสอบความรู้ และความถนัดทาง
วิชาชีพ 

- ด าเนินการโดยสถานศึกษา 

 ประกาศผลการทดสอบความรู้ และ
ความถนัดทางวิชาชีพ 

- ด าเนินการโดยสถานศึกษา 

 ประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อ ด าเนินการโดยสถานศึกษา ด าเนินการโดยสถานศึกษา 

 ลงทะเบียน และช าระเงินนักศึกษา 
ช้ันปีท่ี 1/2562 

28 มกราคม - 1 กุมภาพันธ์ 2562 

ช าระผ่านเคาน์เตอร์ เซอร์วิส 
ธนาคารกรุงไทย (มหาชน) ทุกสาขา  

ด าเนินการโดยสถาบันการอาชีวศึกษา
ภาคเหนือ 4 

1 - 5 เมษายน 2562 
ช าระผ่านเคาน์เตอร์ เซอร์วิส 

ธนาคารกรุงไทย (มหาชน) ทุกสาขา
ด าเนินการโดยสถาบันการอาชีวศึกษา

ภาคเหนือ 4 

 มอบตัว 

4 กุมภาพันธ์ 2562  
(วัน เวลา อาจเปลี่ยนแปลงตามความ

เหมาะสมของแต่ละสถานศึกษา) 

8 เมษายน 2562  
(วัน เวลา อาจเปลี่ยนแปลงตามความ

เหมาะสมของแต่ละสถานศึกษา) 

 ปฐมนิเทศนักศึกษาทุกสถานศกึษา ด าเนินการโดยสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 4 

 เปิดเรียน ภาคการศึกษาที่ 1/2562 13 พฤษภาคม 2562 

หมายเหตุ : วัน เวลา อาจเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม                                       /นักศึกษาชั้นปีที่ 2… 
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นักศึกษาชั้นปีที่ 2 ก าหนดวันลงทะเบียน 
ลงทะเบียน และช าระเงิน ผ่านเคาน์เตอร์ เซอร์วิส ธนาคารกรุงไทย (มหาชน) ทุก
สาขา  (ด าเนินการโดยสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 4) 

วันที่ 6 - 10 พฤษภาคม 2562 

 

ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2562 

กิจกรรม วัน เดือน ปี 
1. ปฐมนิเทศนักศึกษา ช้ันปีท่ี 1   ด าเนินการโดยสถาบัน ฯ 

2. เปิดเรียน ภาคการศึกษาที่ 1/2562 13 พฤษภาคม 2562 
3. ยื่นค าร้องขอลงทะเบียนลา่ช้า ของนักศึกษา ช้ันปีท่ี 2 ที่สถานศึกษา 20 - 31 พฤษภาคม 2562 

4. ยื่นค าร้องขอเพิ่ม และถอนรายวิชาที่เรียนในภาคการศึกษาที่ 1/2562 ของนักศึกษา
ช้ันปีท่ี 1 และช้ันปีท่ี 2  โดยยื่นค าร้องผ่านสถานศึกษา และช าระเงินที่สถาบัน ฯ 

20 - 31 พฤษภาคม 2562 

5. จัดอบรมโครงการส่งเสริมคณุธรรม และจริยธรรมของนักศึกษาช้ันปีท่ี 1 และช้ันปีท่ี 
2 (ไหว้ครู)  

สถาบัน ฯ ก าหนดตามความเหมาะสม 

6. สอบปลายภาคการศึกษาที ่1/2562 ของนักศึกษา ช้ันปีท่ี 1 และ ช้ันปีท่ี 2 สัปดาห์ที่ 19 หลังเปิดเรียน 
ภาคการศึกษาที่ 1/2562 
(16–20 กันยายน 2562) 

7. งานวัดผลของสถานศึกษา รวบรวมผลการศึกษา ของนักศึกษา 
ช้ันปีท่ี 1 และ ช้ันปีท่ี 2 ภาคการศึกษาที่ 1/2562 

 สถานศึกษาก าหนดตามความเหมาะสม 

8. คณะกรรมการพจิารณาตรวจสอบผลการศึกษาของสถานศึกษา ของนกัศึกษาช้ันปีท่ี 
1 และ ช้ันปีท่ี 2 ภาคการศึกษาที่ 1/2562 

สถานศึกษาก าหนดตามความเหมาะสม 

9. สถานศึกษาส่งผลการศึกษาของนักศึกษาช้ันปีท่ี 1 และ ช้ันปีท่ี 2   
ภาคการศึกษาที่ 1/2562  ไปท่ีสถาบันฯ  

หลังจากคณะกรรมการพิจารณา
ตรวจสอบผลการศึกษาของสถานศึกษา 
ตรวจสอบผลการศึกษา และเห็นชอบ 

10.คณะกรรมการพิจารณาผลการเรียน และตรวจสอบผลการเรยีน ระดับ ปวช., ปวส. 
และปรญิญาตรีของสถาบัน ฯ ตรวจสอบผลการศึกษาของนักศึกษา ช้ันปีท่ี 1 และ ช้ันปี
ที่ 2  ภาคการศึกษาที่ 1/2562   

สถาบัน ฯ ก าหนดตามความเหมาะสม 

11. อนุมัตผิลการศึกษา ภาคการศึกษาที ่1/2562 โดยกรรมการสภาสถาบันฯ การประชุมสภาสถาบัน ฯ หลังคณะกรรมการ
พิจารณาผลการเรียน และตรวจสอบผลการ
เรียน ระดับ ปวช., ปวส. และปริญญาตรีของ

สถาบัน ฯ ตรวจสอบผลการศึกษา 

12. สถาบัน ฯ แจ้งการอนุมัติการศึกษาของนักศึกษา ภาคการศึกษาที่ 1/2562 ไปยัง
สถานศึกษา 

สถาบัน ฯ ด าเนินการหลัง 
สภาสถาบัน ฯ พิจารณาผลการศึกษา 

13. สถานศึกษาประกาศผลการศกึษา ภาคการศึกษาที่ 1/2562  ให้นักศึกษาทราบ หลังสถาบัน ฯ มหีนังสือแจ้งไปที่
สถานศึกษา 

14 สถาบัน ฯประกาศผลการศึกษา ภาคการศึกษาที่ 1/2562  ทางเว็บไซต์ของ 
สถาบัน ฯ ให้นักศึกษาทราบ  

สถาบัน ฯ ด าเนินการหลัง 
สภาสถาบัน ฯ พิจารณาผลการศึกษา 

/ภาคการศึกษาที่ 2… 
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ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2562 
กิจกรรม วัน เดือน ปี 

1. ลงทะเบียนภาคการศึกษาที่ 2/2562 ของนักศึกษา ช้ันปีท่ี 1 และ ช้ันปีท่ี 2 14 – 18 ตุลาคม 2562  
2. เปิดเรียน ภาคการศึกษาที่ 2/2562 21 ตุลาคม 2562 

3. ยื่นค าร้องขอลงทะเบียนลา่ช้า ของนักศึกษา ช้ันปีท่ี 1 และช้ันปีท่ี 2 18 – 22 พฤศจิกายน 2562 
4. ยื่นค าร้องขอเพิ่ม และถอนรายวิชาที่เรียนในภาคการศึกษาที่ 2/2562 ของ
นักศึกษาช้ันปีท่ี 1 และช้ันปีท่ี 2  

18 - 22 พฤศจิกายน 2562  

5. ปัจฉิมนิเทศนักศกึษา ช้ันปีท่ี 2  ด าเนินการโดยสถาบัน ฯ 
6. สอบปลายภาคการศึกษาที่ 2/2562 และประเมินมาตรฐานวิชาชีพของนักศึกษา  
ช้ันปีท่ี 1 และ ช้ันปีท่ี 2 

สัปดาห์ที่ 19 หลังเปิดเรียน 
ภาคการศึกษาที่ 2/2562 

(24 – 28 กุมภาพันธ์ 2563) 
7. งานวัดผลของสถานศึกษา รวบรวมผลการศึกษาของนักศึกษาช้ันปีท่ี 1 และ  
ช้ันปีท่ี 2 ภาคการศึกษาที่ 2/2562 

สถานศึกษาก าหนดตามความเหมาะสม 

8. คณะกรรมการพจิารณาตรวจสอบผลการศึกษาของสถานศึกษา ตรวจสอบผล
การศึกษา ของนักศึกษาช้ันปีท่ี 1 และ ช้ันปีท่ี 2 ภาคการศึกษาที่ 2/2562 

สถานศึกษาก าหนดตามความเหมาะสม 

9. สถานศกึษาส่งผลการศึกษาของนักศึกษาช้ันปีท่ี 1 และ ช้ันปีท่ี 2   
ภาคการศึกษาที่ 2/2562  และรายงานผู้ส าเร็จการศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2562   
ไปท่ีสถาบัน ฯ  

หลังจากคณะกรรมการพิจารณา
ตรวจสอบผลการศึกษาของสถานศึกษา 
ตรวจสอบผลการศึกษา และเห็นชอบ 

10. คณะกรรมการพิจารณาผลการเรียน และตรวจสอบผลการเรียน ระดับ ปวช., 
ปวส. และปริญญาตรีของสถาบัน ฯ ตรวจสอบผลการการศึกษาของนักศึกษา  
ช้ันปีท่ี 1 และ ช้ันปีท่ี 2  ภาคการศึกษาที่ 2/2562  และผู้ส าเร็จการศึกษา ประจ าปี
การศึกษา 2562 

สถาบัน ฯ ก าหนดตามความเหมาะสม 

11. อนุมัตผิลการศึกษา ภาคการศึกษาที่ 2/2562 และอนุมัติผู้ส าเร็จการศึกษา 
ประจ าปีการศึกษา 2562 (โดยกรรมการสภาสถาบันฯ) 

การประชุมสภาสถาบัน ฯ หลังคณะกรรมการ
พิจารณาผลการเรียน และตรวจสอบผลการเรียน 
ระดับ ปวช., ปวส. และปริญญาตรีของสถาบัน ฯ 

ตรวจสอบผลการศึกษา 

12. สถาบัน ฯ แจ้งการอนุมัตผิลการศึกษา ภาคการศึกษาที ่2/2562 และการอนุมตัิ
ผู้ส าเร็จการศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2562 ไปยังสถานศึกษา 

สถาบัน ฯ ด าเนินการหลัง 
สภาสถาบัน ฯ พิจารณาผลการศึกษา 

13. สถานศึกษาประกาศผลการศกึษา ภาคการศึกษาที่ 2/2562 และผู้ส าเรจ็
การศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2562 ให้นักศึกษาทราบ 

หลังสถาบัน ฯ มหีนังสือแจ้งไปที่
สถานศึกษา 

14 สถาบัน ฯ ประกาศผลการศึกษา ภาคการศึกษาที่ 2/2562 และผู้ส าเร็จการศึกษา 
ประจ าปีการศึกษา 2562 ทางเว็บไซต์ของสถาบัน ฯ ให้นักศึกษาทราบ  

สถาบัน ฯ ด าเนินการหลัง 
สภาสถาบัน ฯ พิจารณาผลการศึกษา 

 
 

/ภาคการศึกษาที่ 2 (ต่อ)… 
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ภาคการศึกษาที่ 2 (ต่อ)  
กิจกรรม วัน เดือน ปี 

15. นักศึกษาผูส้ าเร็จการศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2562 ยื่นค าร้องขอส าเร็จการศึกษา 
และยื่นค าร้องขอขึ้นทะเบียนบณัฑิตที่ส านักงานสถาบันการอาชีวศกึษาภาคเหนือ 4  

24 – 28 กุมภาพันธ์ 2563 

16. นักศึกษาผูส้ าเร็จการศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2562 รับใบแสดงผลการศึกษา และ
หนังสือรับรองการส าเร็จการศึกษาที่สถาบัน ฯ 

สถาบัน ฯ ก าหนดตามความเหมาะสม 

 
 
จึงประกาศให้ทราบและถือปฏิบัติโดยทั่วกัน 

 
ประกาศ  ณ  วันที่  15  พฤศจิกายน   พ.ศ. 2561 

                                                                               

                                                                                                
                                 (นายสมคิด บุญเทวี) 

                                       ผู้อ านวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 4 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

/ประกาศสถาบัน… 
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ประกาศสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 4 

เรื่อง อัตราค่าบ ารุงการศึกษา ค่าลงทะเบียน และค่าธรรมเนียมการศึกษา 
ในการจัดการศึกษา ระดับปริญญาตรี 

------------------------------ 
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. ค่าบ ารุงการศึกษา 
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. ค่าลงทะเบียนภาคปกติ 
 2.1 หน่วยกิตบรรยาย หน่วยกิตละ    150  บาท 
 2.2 หน่วยกิตปฏิบัติ หน่วยกิตละ          200  บาท 
  ค่าลงทะเบียนภาคฤดูร้อนให้เก็บหน่วยกิตละเป็นสองเท่าของภาคปกติ 
 3. ค่าธรรมเนียมการศึกษา 
 3.1 ค่าระเบียบการและใบสมัครสอบคัดเลือก   100  บาท 
 3.2 ค่าสมัครสอบคัดเลือก  200  บาท 
 3.3 ค่าตรวจสุขภาพ  200  บาท 
 3.4 ค่าข้ึนทะเบียนเป็นนักศึกษา  เก็บครั้งเดียวแรกเข้า  300  บาท 

 /3.5 ค่าประกัน… 
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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. ค่าประกันอุบัติเหตุ  เป็นไปตามข้อตกลงกรมธรรม์ประกันภัย ระหว่างสถานศึกษากับบริษัท
ผู้รับประกันภัย 

ค่าบ ารุงการศึกษา ค่าลงทะเบียนเรียน และค่าธรรมเนียมการศึกษา ให้นักศึกษาช าระภายใน
เวลาที่ก าหนด เมื่อช าระแล้วจะเรียกคืนไม่ได้  

ค่าประกันของเสียหาย ตามข้อ 3.5 นักศึกษาจะได้รับเงินคืนเต็มจ านวน โดยไม่รวมดอกเบี้ย
เมื่อส าเร็จการศึกษาตามเงื่อนไขที่สถาบันก าหนดไว้ ทั้งนี้จะต้องไม่มีรายงานของเสียหายในระหว่างที่เป็น
นักศึกษาอยู่ 

/หากมีการ… 
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หากมีการเปลี่ยนแปลงอัตราค่าบ ารุงการศึกษา ค่าลงทะเบียน ค่าธรรมเนียมการศึกษา ใน
ระดับปริญญาตรี สถาบันฯ จะออกเป็นประกาศให้ทราบต่อไป 
 
 

  ประกาศ ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2558 
 
 

                                                                       
                                                                                     (นายสมคิด  บุญเทวี) 
                                                            ผู้อ านวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 4 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

/4. คณะ… 
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4. คณะ สาขาวิชา และหลักสูตรที่เปิดสอนในปีการศึกษา 2562 
 

คณะ สาขาวิชาที่เปิดสอน 

คณะเทคโนโลยีคหกรรม การจัดการงานคหกรรม 

คณะเทคโนโลยีบริหารธุรกิจ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
คณะเทคโนโลยีศิลปกรรม การออกแบบผลิตภัณฑ์ 

 
4.1 หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการงานคหกรรม (ต่อเนื่อง) 

 Bachelor of Technology Program in Home Economics Management (continuing 
Program) 

4.1.1 ชื่อปริญญา 
1) ชื่อภาษาไทย 

ชื่อเต็ม : เทคโนโลยีบัณฑิต (การจัดการงานคหกรรม) 
ชื่อย่อ : ทล.บ. (การจัดการงานคหกรรม) 

2) ชื่อภาษาอังกฤษ 
ชื่อเต็ม : Bachelor of Technology (Home Economics Management) 
ชื่อย่อ :  B.Tech. (Home Economics Management) 

4.1.2 จุดมุ่งหมายของหลักสูตร 
มุ่งผลิตบัณฑิตด้านอาชีวศึกษาที่มีความรอบรู้และมีสมรรถนะในการปฏิบัติและพัฒนางาน

ระดับเทคโนโลยี ด้านการจัดการงานคหกรรม สามารถจัดการและควบคุมการท างาน มีคุณธรรม จริยธรรม
จรรยาบรรณวิชาชีพและกิจนิสัยที่เหมาะสมในการท างาน สอดคล้องกับความต้องการของสังคม ชุมชนและ
สถานประกอบการ สามารถประกอบอาชีพอิสระ พัฒนาตนเองให้มีความก้าวหน้าทางวิชาการและวิชาชีพ 

4.1.3 โอกาสในสายงานวิชาชีพ 
ผู้ส าเร็จการศึกษาสามารถปฏิบัติงานในระดับเทคโนโลยีในการผลิต และหรือบริการทางด้าน

การจัดการงานคหกรรม รวมทั้งการบริหารจัดการในการประกอบอาชีพอิสระ ปฏิบัติงานในสถานประกอบการ
หน่วยงานภาครัฐหรือเอกชนและสามารถศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น 

4.1.4 สมรรถนะวิชาชีพ  
1) วางแผน วิเคราะห์ สังเคราะห์ จัดการ ออกแบบ พัฒนาและสร้างสรรค์ ควบคุมคุณภาพ 

ผลิตภัณฑ์งานคหกรรม ด้านงานดอกไม้ งานใบตอง งานแกะสลัก งานประดิษฐ์ต่าง ๆ ในเชิงธุรกิจ 
2) วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์งานคหกรรมให้มีความหลากหลาย เพ่ิมมูลค่า พัฒนารูปแบบต่อ

ยอด และสร้างสรรค์ผลงานใหม่ 
/3) ด าเนินการ… 



15 
 

3) ด าเนินการเผยแผ่ สัมมนาวิชาชีพคหกรรมเพ่ือพัฒนางานอาชีพให้มีความก้าวหน้าทันต่อ
เทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลง 

4) จัดการธุรกิจงานคหกรรมด้านการเงิน การบัญชี การตลาด การบริหารงานบุคคล และการ
บริการงาน คหกรรม 

4.1.5 แผนการศึกษา สาขาวิชาการจัดการงานคหกรรม (ต่อเนื่อง) ปีการศึกษา 2562   
 

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

ภาคการศึกษาที่ 1   ปีการศึกษา 2562   (ศึกษาในสถานศึกษา)   
รหัสวิชา รายวิชา น (ท-ป-ศ) 

 1) หมวดวิชาทักษะชีวิต (ศึกษาทั่วไป)  
     1.1 ทักษะภาษาและการสื่อสาร  

32-4000-1102 ภาษาไทยเพ่ือการสื่อสารและการน าเสนอ 3(3-0-6) 

32-4000-1201 ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารและทักษะการเรียนรู้ 3(2-2-5) 
 1.2 ทักษะการคิดและการแก้ปัญหา  

32-4000-1302 วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีประยุกต์ 3(2-2-5) 
32-4000-1405 สถิติเพ่ืองานอาชีพ 3(3-0-6) 

     1.3 ทักษะทางสังคมและการด ารงชีวิต  

32-4000-1501 ประชาคมอาเซียนศึกษา 3(3-0-6) 
 2) หมวดวิชาชีพ  

     2.1 กลุ่มวิชาชีพเฉพาะ  

32-4406-2004 การจัดการสภาพแวดล้อมเพ่ือความปลอดภัย 3(2-2-5) 
 รวมหน่วยกิต 18(15-6-33) 

 

 
 
 

 
/ภาคการศึกษาที่ 2…     



16 
 

ภาคการศึกษาที่ 2    ปีการศึกษา 2562   (ศึกษาในสถานประกอบการ)   
รหัสวิชา รายวิชา น (ท-ป-ศ) 

 2) หมวดวิชาชีพ  

     2.1 กลุ่มวิชาชีพเฉพาะ  
32-4406-2001 การบริหารงานคหกรรม 3(2-2-5) 

32-4406-2002 ธุรกิจงานคหกรรมบนเครือข่ายอิเล็กทรอนิกส์ 3(2-2-5) 

32-4406-2008 การจัดดอกไม้ในโอกาสพิเศษ 3(2-2-5) 
32-4406-2009 การจัดและตกแต่งสถานที่ 3(2-2-5) 

 2.2  กลุ่มวิชาชีพเลือก  
32-4406-2104 การบริหารจัดการครัวและภัตตาคาร 3(2-2-5) 

32-4406-2105 การพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารและเครื่องดื่ม 3(2-2-5) 

 รวมหน่วยกิต 18(12-12-30) 
 

ภาคการศึกษาที่ 3    ปีการศึกษา 2562   (ศึกษาในสถานประกอบการ)   
รหัสวิชา รายวิชา น (ท-ป-ศ) 

 2) หมวดวิชาชีพ  

 2.1 กลุ่มวิชาชีพเฉพาะ  

32-4406-2005 การใช้เทคโนโลยีเพ่ืองานคหกรรม 3(2-2-5) 
32-4406-2006 ศิลปะการจัดและตกแต่งโต๊ะอาหาร 3(2-2-5) 

 2.2 กลุ่มวิชาชีพเลือก  
32-4406-2102 การบริหารงานบาร์และเครื่องดื่ม 3(2-2-5) 

32-4406-2103 การจัดการธุรกิจเบเกอรี่ 3(2-2-5) 

 2.3  โครงการพัฒนาทักษะวิชาชีพ   
32-4406-8502 โครงการการจัดการงานคหกรรม 1  3(2-2-0) 

 3) หมวดวิชาเลือกเสรี  

32-4406-9002 การจัดการธุรกิจบริการอาหารและเครื่องดื่ม 3(2-2-5) 
 รวมหน่วยกิต 18(12-12-26) 

 
 
 

/ภาคการศึกษาที่ 4…     
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ภาคการศึกษาที่ 4    ปีการศึกษา 2562   (ศึกษาในสถานประกอบการ)   
รหัสวิชา รายวิชา น (ท-ป-ศ) 

 2) หมวดวิชาชีพ  

    2.1 กลุ่มวิชาชีพเฉพาะ  
32-4406-2003 การจัดตกแต่งผลิตภัณฑ์งานคหกรรมเพ่ือการน าเสนอ 3(2-2-5) 

32-4406-2007 การจัดการลูกค้าสัมพันธ์ 3(2-2-5) 

32-4406-2010 การจัดการธุรกิจบริการงานคหกรรม 3(2-2-5) 
    2.2 กลุ่มวิชาชีพเลือก  

32-4406-2101 การวางแผนรายการอาหาร 3(2-2-5) 
    2.3 โครงการพัฒนาทักษะวิชาชีพ  

32-4406-8503 โครงการการจัดการงานคหกรรม 2 3(1-4-0) 

 3) หมวดวิชาเลือกเสรี  
32-4403-9001 การบริหารทรัพยากรมนุษย์ 3(3-0-6) 

 รวมหน่วยกิต 18(13-10–26) 

 
หมายเหตุ : ให้สถานศึกษาและสถานประกอบการท าการประเมินผลการศึกษารายวิชา เมื่อสิ้นภาคการศึกษา 
หรือเมื่อสิ้นสุดการศึกษาหรือการปฏิบัติงานในทุกรายวิชา   
 

4.2 หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ (ต่อเนื่อง) 
Bachelor of Technology Program in Business Computer (continuing Program) 
4.2.1 ชื่อปริญญา 

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

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

 
 
 
 

/4.2.2 จุดมุ่งหมาย… 
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4.2.2 จุดมุ่งหมายของหลักสูตร 
มุ่งผลิตบัณฑิตด้านอาชีวศึกษาที่มีความรอบรู้และมีสมรรถนะในการปฏิบัติ  และพัฒนางานระดับ

เทคโนโลยี ด้านคอมพิวเตอร์ธุรกิจ สามารถจัดการและควบคุมการท างาน มีคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณ
วิชาชีพและกิจนิสัยที่ เหมาะสมในการท างานสอดคล้องกับความต้องการของสังคม ชุมชน และสถาน
ประกอบการ สามารถประกอบอาชีพอิสระ พัฒนาตนเองให้มีความก้าวหน้า ทางวิชาการและวิชาชีพ 

4.2.3 โอกาสในสายงานวิชาชีพ 
1) ในหน่วยงานเอกชน 

(1) หัวหน้างานพัฒนาระบบงาน ธุรกิจ 
(2) หัวหน้าหรือผู้ช่วยบริหารโครงการ 
(3) ผู้ดูแลระบบงานในองค์กร 
(4) ผู้ปฏิบัติงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 
(5) นักออกแบบและพัฒนาโปรแกรม 
(6) นักออกแบบและพัฒนาเว็บ 
(7) นักออกแบบกราฟิก 
(8) เจ้าหน้าที่สนับสนุนด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 

2) ในหน่วยงานของรัฐบาลและรัฐวิสาหกิจ 
(1) หัวหน้าหรือผู้ช่วยฝ่ายจัดซื้อจัดจ้าง 
(2) นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 
(3) ผู้ดูแลระบบสารสนเทศ 

3) ประกอบอาชีพธุรกิจส่วนตัว 
(1) รับพัฒนาโปรแกรม 
(2) รับพัฒนางานมัลติมีเดีย 
(3) ด าเนินธุรกิจเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ 
(4) ด าเนินธุรกิจพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ 
(5) รับวางระบบเครือข่าย 
(6) รับพัฒนา Application บนมือถือ 

4.2.4 สมรรถนะวิชาชีพ  
1) วิเคราะห์ความต้องการและออกแบบซอฟต์แวร์ในระบบธุรกิจ 
2) เขียนโปรแกรมประยุกต์โดยใช้ภาษาเชิงวัตถุในระดับที่ซับซ้อน 
3) พัฒนาเว็บไซต์ทางธุรกิจ 
4) พัฒนาระบบสื่อประสมทั้งแบบออนไลน์และออฟไลน์ 

/5) ประยุกต์ใช้… 
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5) ประยุกต์ใช้บริการการประมวลผลแบบกลุ่มเมฆ (cloud computing services) เพ่ือให้เกิด
ประสิทธิภาพการท างานในองค์กร 

6) วิเคราะห์ ออกแบบ ติดตั้ง และแก้ไขปัญหาระบบเครือข่ายท้องถิ่น (LAN) 
7) จัดการระบบความปลอดภัยและสามารถบ ารุงรักษาระบบจราจรในระบบเครือข่าย 
8) ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศสนับสนุนงานประเมินผล และงานวิจัยขององค์กร 
9) ให้ค าปรึกษาการใช้งานเทคโนโลยีสารสนเทศภายในองค์กร 
10) ปฏิบัติตามจริยธรรม กฎหมายและข้อบังคับ ด้านความปลอดภัยขององค์กร 

 

4.2.5 แผนการศึกษา สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ (ต่อเนื่อง) ปีการศึกษา 2562   
 

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

 
 

ภาคการศึกษาที่ 1    ปีการศึกษา 2562   (ศึกษาในสถานศึกษา)   

รหัสวิชา รายวิชา น (ท-ป-ศ) 
 1) หมวดวิชาทักษะชีวิต (ศึกษาทั่วไป)  

 1.1 ทักษะภาษาและการสื่อสาร   

32-4000-1102 ภาษาไทยเพ่ือการสื่อสารและการน าเสนอ 3(3-0-6) 
 1.2 ทักษะการคิดและการแก้ปัญหา  

32-4000-1302 วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีประยุกต์ 3(2-2-5) 
 1.3 ทักษะทางสังคมและการด ารงชีวิต  

 -  

 2)  หมวดวิชาทักษะวิชาชีพ  
 2.1 กลุ่มทักษะวิชาชีพเฉพาะ  

32-4204-2001 การพัฒนาเว็บไซต์เพ่ืองานธุรกิจ 3(2-2-5) 

32-4204-2002 การบริหารจัดการเครือข่ายอินเตอร์เน็ต 3(2-2-5) 
32-4204-2003 การประยุกต์ใช้ซอฟต์แวร์ส าเร็จรูปในงานธุรกิจ 3(2-2-5) 

32-4204-2009 การประมวลผลแบบกลุ่มเมฆ 3(2-2-5) 
 

/ภาคการศึกษาที่ 1…     
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ภาคการศึกษาที่ 1    ปีการศึกษา 2562   (ศึกษาในสถานศึกษา)  (ต่อ) 
รหัสวิชา รายวิชา น (ท-ป-ศ) 

 2.2 กลุ่มทักษะวิชาชีพเลือก  

 -  
 2.3 โครงการพัฒนาทักษะวิชาชีพ  

 -  

 3) หมวดวิชาเลือกเสรี  
 4) กิจกรรมเสริมหลักสูตร  

32-0000-0001 กิจกรรมเสริมหลักสูตร 1 *(- 2 -) 
รวมหน่วยกิต 18(13-10-31) 

 
ภาคการศึกษาที่ 2    ปีการศึกษา 2562   (ศึกษาในสถานศึกษา)   

รหัสวิชา รายวิชา น (ท-ป-ศ) 

 1) หมวดวิชาทักษะชีวิต (ศึกษาทั่วไป)  
 1.1 ทักษะภาษาและการสื่อสาร   

32-4000-1201 ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารและทักษะการเรียนรู้ 3(2-2-5) 

 1.2 ทักษะการคิดและการแก้ปัญหา  
32-4000-1405 สถิติเพ่ืองานอาชีพ 3(3-0-6) 

 1.3 ทักษะทางสังคมและการด ารงชีวิต  

 -  
 2) หมวดวิชาทักษะวิชาชีพ  

 2.1 กลุ่มทักษะวิชาชีพเฉพาะ  
32-4204-2005 การวิเคราะห์และออกแบบระบบสารสนเทศทางธุรกิจ 3(2-2-5) 

32-4204-2006 ความปลอดภัยและการบริหารความเสี่ยงของระบบ 
สารสนเทศ 

3(2-2-5) 

32-4204-2008 การสื่อสารและแลกเปลี่ยนข้อมูลสารสนเทศในงาน
ธุรกิจ 

3(2-2-5) 

32-4204-2010 การพัฒนาโปรแกรมในระบบงานธุรกิจด้วยภาษาเชิง
วัตถ ุ

3(2-2-5) 

 
 

/ภาคการศึกษาที่ 2…     
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ภาคการศึกษาที่ 2    ปีการศึกษา 2562   (ศึกษาในสถานศึกษา)  (ต่อ) 
รหัสวิชา รายวิชา น (ท-ป-ศ) 

 2.2 กลุ่มทักษะวิชาชีพเลือก  

 -  
 2.3 โครงการพัฒนาทักษะวิชาชีพ  

 -  

 3) หมวดวิชาเลือกเสรี  
 4) กิจกรรมเสริมหลักสูตร  

32-0000-0002 กิจกรรมเสริมหลักสูตร 2 *(- 2 -) 
รวมหน่วยกิต 18(13-10-31) 

 
ภาคการศึกษาที่ 3    ปีการศึกษา 2562   (ศึกษาในสถานประกอบการ)   

รหัสวิชา รายวิชา น (ท-ป-ศ) 

 1) หมวดวิชาทักษะชีวิต (ศึกษาทั่วไป)  
 1.1 ทักษะภาษาและการสื่อสาร   

 -  

 1.2 ทักษะการคิดและการแก้ปัญหา  
 -  

 1.3 ทักษะทางสังคมและการด ารงชีวิต  

 -  
 2)  หมวดวิชาทักษะวิชาชีพ  

 2.1 กลุ่มทักษะวิชาชีพเฉพาะ  
32-4204-2004 การพัฒนาสื่อประสมปฏิสัมพันธ์ 3(1-6-4) 

 2.2 กลุ่มทักษะวิชาชีพเลือก  

32-4204-2102 ระบบสารสนเทศเพ่ือการจัดการข้อมูลลูกค้า 3(1-6-4) 
32-4204-2104 ธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์ 3(1-6-4) 

32-4204-2113 การเปรียบเทียบระบบปฏิบัติการ 3(1-6-4) 

 2.3 โครงการพัฒนาทักษะวิชาชีพ  
32-4204-8501 โครงการวิชาชีพคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 1  3(1-6-4) 

 
 

/ภาคการศึกษาที่ 3…     
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ภาคการศึกษาที่ 3    ปีการศึกษา 2562   (ศึกษาในสถานประกอบการ)  (ต่อ) 
รหัสวิชา รายวิชา น (ท-ป-ศ) 

 3) หมวดวิชาเลือกเสรี  

32-4000-1610 การเป็นผู้น าในการจัดกิจกรรมพิเศษทางการตลาด 3(3-0-6) 
 4) กิจกรรมเสริมหลักสูตร  

32-0000-0003 กิจกรรมเสริมหลักสูตร 3 *(- 2 -) 

รวมหน่วยกิต 18(8-30-26) 
 

ภาคการศึกษาที ่4    ปีการศึกษา 2562   (ศึกษาในสถานประกอบการ)   
รหัสวิชา รายวิชา น (ท-ป-ศ) 

 1) หมวดวิชาทักษะชีวิต (ศึกษาทั่วไป)  

 1.1 ทักษะภาษาและการสื่อสาร   
 -  

 1.2 ทักษะการคิดและการแก้ปัญหา  
 -  

 1.3 ทักษะทางสังคมและการด ารงชีวิต  

32-4000-1508 การบริหารจัดการยุคใหม่และภาวะผู้น า 3(3-0-6) 
 2)  หมวดวิชาทักษะวิชาชีพ  

 2.1 กลุ่มทักษะวิชาชีพเฉพาะ  

32-4204-2007 เทคโนโลยีส าหรับการบริหารจัดการความรู้ 3(1-6-4) 
 2.2 กลุ่มทักษะวิชาชีพเลือก  

32-4204-2105 การตัดต่อวิดิทัศน์ดิจิตอล 3(1-6-4) 
32-4204-2115 เครือข่ายคอมพิวเตอร์ 3(1-6-4) 

 2.3 โครงการพัฒนาทักษะวิชาชีพ  

32-4204-8502 โครงการวิชาชีพคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 2   3(1-6-4) 
 3) หมวดวิชาเลือกเสรี  

32-4204-2123 สัมมนาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 3(1-6-4) 

 4) กิจกรรมเสริมหลักสูตร  
32-0000-0004 กิจกรรมเสริมหลักสูตร 4 *(- 2 -) 

รวมหน่วยกิต 18(8-30-26) 

รวมทั้งหมด 72(42-80-114) 
/หมายเหตุ… 
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หมายเหตุ : 1. ให้สถานศึกษาและสถานประกอบการท าการประเมินผลการศึกษารายวิชา เมื่อสิ้นภาคการศึกษา 
หรือเมื่อสิ้นสุดการศึกษาหรือการปฏิบัติงานในทุกรายวิชา   

2. รายวิชาที่น าไปฝึกประสบการณ์วิชาชีพในสถานประกอบการหรือฝึกปฏิบัติในโรงฝึกงาน/
ภาคสนาม คิดหน่วยกิต ดังนี้ 

1) ทฤษฎี 1 หน่วยกิต  เท่ากับ  1 ชั่วโมง 
2) ปฏิบัติ 1 หน่วยกิต  เท่ากับ  3 ชั่วโมง 

 
4.3 หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์ (ต่อเนื่อง) 

Bachelor of Technology Program in Product Design (continuing Program) 
4.3.1 ชื่อปริญญา 

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

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

4.3.2 จุดมุ่งหมายของหลักสูตร 
มุ่งผลิตบัณฑิตด้านอาชีวศึกษา ที่มีความรอบรู้และมีสมรรถนะในการปฏิบัติ และพัฒนางานระดับ

เทคโนโลยี ด้านการออกแบบผลิตภัณฑ์ สามารถจัดการ และควบคุมการท างาน มีคุณธรรม จริยธรรม 
จรรยาบรรณวิชาชีพและกิจนิสัยที่เหมาะสม ในการท างานสอดคล้องกับความต้องการของสังคม ชุมชน และ
สถานประกอบการ สามารถประกอบอาชีพอิสระ พัฒนาตนเองให้มีความก้าวหน้าทางวิชาการและวิชาชีพ 

4.3.3 โอกาสในสายงานวิชาชีพ 
ผู้ส าเร็จการศึกษา สามารถเป็นนักออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์ อาทิ นักออกแบบและวางแผน

กระบวนการผลิต นักวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ นักออกแบบและพัฒนางานหัตถอุตสาหกรรมนักออกแบบบรรจุ
ภัณฑ์ รวมทั้งการประกอบอาชีพอิสระให้ค าปรึกษาด้านการวางแผนและการจัดการพัฒนาผลิตภัณฑ์ เพ่ือเป็น
การยกระดับมาตรฐานความรู้ ความสามารถของบุคลากรที่มีอยู่ในตลาดแรงงาน และการศึกษาต่อในระดับที่
สูงขึ้น 

4.3.4 สมรรถนะวิชาชีพ  
1) มีแนวคิดในการออกแบบผลิตภัณฑ์ 
2) ออกแบบพัฒนาชิ้นงานผลิตภัณฑ์ 
3) ควบคุมการจัดท าต้นแบบผลิตภัณฑ์ 

/4) ผลิตชิ้นงาน… 



24 
 

4) ผลิตชิ้นงานผลิตภัณฑ์ตามข้อก าหนด 
5) วางแผนการจัดการธุรกิจและการตลาดที่เก่ียวกับผลิตภัณฑ์ 
6) ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์ 
7) ศึกษาค้นคว้า วิเคราะห์ วิจัยด้านกระบวนการออกแบบและผลิตงานผลิตภัณฑ์ 

 

4.3.5 แผนการศึกษา สาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์ (ต่อเนื่อง) ปีการศึกษา 2562   
 

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

 
 

ภาคการศึกษาที่ 1    ปีการศึกษา 2562   (ศึกษาในสถานศึกษา) 
รหัสวิชา รายวิชา น (ท-ป-ศ) 

 1) หมวดวิชาทักษะชีวิต (ศึกษาทั่วไป)  

 1.1 ทักษะภาษาและการสื่อสาร   
32-4000-1102 ภาษาไทยเพ่ือการสื่อสารและการน าเสนอ 3(3-0-6) 

 1.2 ทักษะการคิดและการแก้ปัญหา  
 1.3 ทักษะทางสังคมและการด ารงชีวิต  

32-4000-1301 ประชาคมอาเซียนศึกษา 3(3-0-6) 

 2)  หมวดวิชาทักษะวิชาชีพ  
 2.1 กลุ่มทักษะวิชาชีพเฉพาะ  

32-4302-2001 การจัดการโรงงาน 3(3-0-6) 

32-4302-2007 การออกแบบผลิตภัณฑ์ 1 3(1-4-5) 
 2.2 กลุ่มทักษะวิชาชีพเลือก  

32-4302-2101 หัตถศิลป์ 3(3-0-6) 
 2.3 โครงการพัฒนาทักษะวิชาชีพ  

 3) หมวดวิชาเลือกเสรี  

32-4302-9001 การออกแบบโลโก้และตราสินค้า 3(1-4-5) 
 รวมหน่วยกิต 18(14-8-32) 

 

/ภาคการศึกษาที่ 2…     
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ภาคการศึกษาที่ 2    ปีการศึกษา 2562   (ศึกษาในสถานศึกษา)   
รหัสวิชา รายวิชา น (ท-ป-ศ) 

 1) หมวดวิชาทักษะชีวิต (ศึกษาทั่วไป)  

 1.1 ทักษะภาษาและการสื่อสาร   
32-4000-1201 ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารและทักษะการ

เรียนรู้ 
3(3-0-6) 

 1.2 ทักษะการคิดและการแก้ปัญหา  

32-4000-1402 วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีประยุกต์ 3(2-2-5) 

32-4000-1503 คณิตศาสตร์เพ่ือการตัดสินใจ 3(3-0-6) 
 1.3 ทักษะทางสังคมและการด ารงชีวิต  

 2) หมวดวิชาทักษะวิชาชีพ  

 2.1 กลุ่มทักษะวิชาชีพเฉพาะ  
32-4302-2002 ระบบคุณภาพงานออกแบบผลิตภัณฑ์ 3(3-0-6) 

32-4302-2008 การออกแบบผลิตภัณฑ์ 2 3(1-4-5) 
 2.2 กลุ่มทักษะวิชาชีพเลือก  

32-4302-2102 การออกแบบผลิตภัณฑ์งานไม้  3(1-4-5) 

 2.3 โครงการพัฒนาทักษะวิชาชีพ  
 3) หมวดวิชาเลือกเสรี  

 รวมหน่วยกิต 18(13-10-33) 

 
ภาคการศึกษาที่ 3    ปีการศึกษา 2562   (ศึกษาในสถานประกอบการ)   

รหัสวิชา รายวิชา น (ท-ป-ศ) 
 1) หมวดวิชาทักษะชีวิต (ศึกษาทั่วไป)  

 1.1 ทักษะภาษาและการสื่อสาร   

 1.2 ทักษะการคิดและการแก้ปัญหา  
 1.3 ทักษะทางสังคมและการด ารงชีวิต  

 2)  หมวดวิชาทักษะวิชาชีพ  

 2.1 กลุ่มทักษะวิชาชีพเฉพาะ  

32-4302-2003 การออกแบบบรรจุภัณฑ์อุตสาหกรรม 3(1-4-5) 

32-4302-2004 การประกอบธุรกิจงานออกแบบผลิตภัณฑ์ 3(2-2-5) 

32-4302-2010 ศิลปะวิจักษ์ 3(2-2-5) 

/ภาคการศึกษาที่ 3…     
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ภาคการศึกษาที่ 3    ปีการศึกษา 2562   (ศึกษาในสถานประกอบการ)  (ต่อ) 
รหัสวิชา รายวิชา น (ท-ป-ศ) 

 2.2 กลุ่มทักษะวิชาชีพเลือก  

32-4302-2103 การออกแบบผลิตภัณฑ์งานสิ่งทอ 3(1-4-5) 
 2.3 โครงการพัฒนาทักษะวิชาชีพ  

32-4302-8501 โครงการการพิเศษ 1  3(-2-2-5) 

 3) หมวดวิชาเลือกเสรี  
32-4302-9002 การออกแบบบรรจุภัณฑ์ผลิตภัณฑ์ชุมชน 3(1-4-5) 

รวมหน่วยกิต 18(9-18-30) 
 

ภาคการศึกษาที่ 4    ปีการศึกษา 2562   (ศึกษาในสถานประกอบการ)   
รหัสวิชา รายวิชา น (ท-ป-ศ) 

 1) หมวดวิชาทักษะชีวิต (ศึกษาทั่วไป)  
 1.1 ทักษะภาษาและการสื่อสาร   

 1.2 ทักษะการคิดและการแก้ปัญหา  

 1.3 ทักษะทางสังคมและการด ารงชีวิต  
 2)  หมวดวิชาทักษะวิชาชีพ  

 2.1 กลุ่มทักษะวิชาชีพเฉพาะ  
32-4302-2006 วิทยาการบริการงานผลิตภัณฑ์ 3(2-2-5) 

32-4302-2008 การผลิตงานผลิตภัณฑ์ 3(1-4-5) 

32-4302-2009 การออกแบบผลิตภัณฑ์ 3 3(1-4-5) 
 2.2 กลุ่มทักษะวิชาชีพเลือก  

32-4302-2104 การออกแบบผลิตภัณฑ์งานเครื่องเคลือบดิน
เผา 

3(1-4-5) 

32-4302-2105 การออกแบบผลิตภัณฑ์สร้างสรรค์ 3(1-4-5) 

 2.3 โครงการพัฒนาทักษะวิชาชีพ  
32-4302-8502 โครงการพิเศษ 2 3(1-4-5) 

 3) หมวดวิชาเลือกเสรี  

รวมหน่วยกิต 18(7-22-30) 
 

หมายเหตุ : ให้สถานศึกษาและสถานประกอบการท าการประเมินผลการศึกษารายวิชา เมื่อสิ้นภาคการศึกษา 
หรือเมื่อสิ้นสุดการศึกษาหรือการปฏิบัติงานในทุกรายวิชา   

/5. ใบสมัคร… 
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5. ใบสมัครเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรีสายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ  
สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 4  ปีการศึกษา 2562 
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ใบสมัครเข้าศึกษา  ปีการศึกษา 2562 
สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนอื 4 

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

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

เลขประจ าตัวประชาชน  ----   
ที่อยู่ปัจจุบัน  บ้านเลขท่ี         หมู่ที ่  ต าบล                อ าเภอ      
จังหวัด      รหัสไปรษณีย์          โทรศัพท์บ้าน     
โทรศัพท์มือถือ           โทรสาร     E-mail        
ข้อมูลการศึกษา 
ส าเรจ็การศึกษาระดบัประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง (ปวส.)  หรือเทียบเท่า 
ช่ือสถานศึกษา        อ าเภอ      
จังหวัด       คะแนนเฉลีย่สะสม (GPAX)      
ข้อมูลการสมัคร 
สมัครเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรีสายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ 
หลักสตูร : เทคโนโลยีบัณฑติ (ทล.บ.) (ต่อเนื่อง 2 ปี) 
สาขาวิชา         
 

  ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อมูลข้างต้นเป็นความจริงทุกประการ 
 

  ลงช่ือ  ผู้สมคัร   
  (  ) 

 
 
 

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

 

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

 1. ออกเลขท่ีสมัคร                    ลงช่ือ        กรรมการ 
 

  2. ช าระเงินค่าสมคัร                  ลงช่ือ                   กรรมการ 
 

  3. จ่ายบัตรประจ าตัวคืนผูส้มัคร     ลงช่ือ                   กรรมการ 
 

 
 
 
 

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

 
ชื่อผู้สมัคร              เลขที่สมัคร       . 
 สมัครเข้าศึกษาต่อ  ระดับปรญิญาตรีสายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบตัิการ 
 หลักสตูร : เทคโนโลยีบัณฑติ (ทล.บ.) (ต่อเนื่อง 2 ปี) 
 สาขาวิชา        
   

 

 
 ผู้สมัครกรอกข้อมลูถูกต้อง ครบถ้วน 
 

ลงช่ือ              ผู้รับสมัคร      วันท่ี           เดือน               พ.ศ. 2562 

ส่วนท่ี 1 ส าหรับสถานศึกษา ส่วนท่ี 3 ส าหรับสถานศึกษา 

ส่วนท่ี 4 ส าหรับผู้สมคัร 

ส่วนท่ี 2 ส าหรับเจ้าหน้าที ่
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