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ค าน า 
 

คู่มือการรับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาตรีสายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการปีการศึกษา 2563 ของ
วิทยาลัยเทคนิคก าแพงเพชร ฉบับนี้  สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 4 จัดท าขึ้นเพื่อให้ผู้สนใจสมัครเข้าศึกษาตอ่
ในระดับปริญญาตรีสายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ 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 สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้า (ต่อเนื่อง) 10 
 5.2 หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีเครื่องกล (ต่อเนื่อง) 13 
 5.3 หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิต (ต่อเนื่อง) 17 
6 ใบสมัครเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี 21 
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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 
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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 
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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… 
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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 ค่าลงทะเบียนเรียน และค่าธรรมเนียมการศึกษา ให้นักศึกษาช าระภายใน

เวลาที่ก าหนด เมื่อช าระแล้วจะเรียกคืนไม่ได้  
/ค่าประกัน… 
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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. หลักสูตร… 
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5.1 หลักสูตรเทคโนโลยี ัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้า (ต่อเนื่อง) 

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

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

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

5.1.2 จ ดม ่งหมายของหลักสูตร 
มุ่งผลิตบัณฑิตด้านอาชีวศึกษาที่มีความรอบรู้และมีสมรรถนะในการปฏิบัติ และพัฒนางาน

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

5.1.3 โอกาสในสายงานวิชาชี  
ปฏิบัติงานระดับนักเทคโนโลยีในโรงงานอุตสาหกรรม ในต าแหน่งช่างซ่อมบ ารุง ต าแหน่งผู้

ควบคุมในส่วนการผลิต ปฏิบัติงานในบริษัทที ่ปรึกษา และรับเหมาในต าแหน่งผู้ควบคุมงานระบบไฟฟ้าผู้
ควบคุมดูแลบริหารจัดการ พนักงานฝ่ายขายในต าแหน่งวิศวกรฝ่ายขาย หรือวิศวกรฝ่ายบริการ หรือท างานใน
ต าแหน่ง หัวหน้าช่างเทคนิค (Technician Supervisor) ผู้ตรวจสอบคุณภาพของผลิตภัณฑ์สินค้าด้านไฟฟ้า 
และอิเล็กทรอนิกส์ หัวหน้างานคุณภาพ หัวหน้างานควบคุมคุณภาพ นักเทคโนโลยีไฟฟ้าระบบวัดและควบคุม 

5.1.4 สมรรถนะวิชาชี  
1) บริหาร จัดการ ด าเนินการ ควบคุมงาน ให้ค าแนะน า สอนงานในสถานประกอบการให้

ด าเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพ 
2) วางแผน จัดการ ควบคุมงานไฟฟ้าตามมาตรฐานไฟฟ้าและมาตรฐานความปลอดภัย 
3) วิเคราะห์ ออกแบบ และประมาณการ งานระบบไฟฟ้าก าลัง และงานระบบไฟฟ้าควบคุม 
4) ก าหนดตาราง ทดสอบ แก้ไข และซ่อมบ ารุงงานไฟฟ้า 
5) ติดตาม ตรวจสอบ รายงาน ความปลอดภัยของสถานประกอบการ และให้ค าปรึกษา แนะน า 

ป้องกัน แก้ไขปัญหาในระบบงานไฟฟ้า 
 

/5.1.5 แผนการศึกษา… 
 

5. หลักสูตรที่เปิดสอน ปีการศึกษา 2563 
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5.1.5  ผนการศึกษา สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้า (ต่อเนื่อง) ปีการศึกษา 2563   

ชั้นปีที่ 1   าคการศึกษาที่ 1  (ศึกษาในสถานศึกษา) 
รหัสวิชา รายวิชา น (ท-ป-ศ) 

 1)  หมวดวิชาศึกษาทั่วไป (ทักษะชีวิต)   
       1.1)  กล ่ม าษาไทย ละ าษาต่างประเทศ    

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

32-4000-1203 ภาษาอังกฤษเพื่อการน าเสนอในงานอาชีพ 3 (2-2-5) 
       1.2)  กล ่มคณิตศาสตร์ ละวิทยาศาสตร์    

32-4000-1305 วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีเพื่อการประยุกต ์ 3 (2-2-5) 

 2)  หมวดวิชาเฉ าะ (ทักษะวิชาชี )         

       2.1)  กล ่มทกัษะวชิาชี เฉ าะ     
32-4104-2001    การวิเคราะห์ข่ายวงจรไฟฟ้า 3 (2-3-5) 

32-4104-2002 เครื่องจักรกลไฟฟ้า 3 (2-3-5) 
       2.2)  กล ่มทกัษะวชิาชี เลอืก     

32-4104-2127 คุณภาพก าลังไฟฟ้า 3 (3-0-6) 

 3)  หมวดวิชาเลือกเสรี         
XX-XXXX-XXXX รายวิชาเลือกเสร ี 3 (X-X-X) 

รวมหน่วยกิต 21 (X-X-X) 

หมายเหต    
รายวิชาเลือกเสรี 

32-4104-2128 การผลิต ส่งจ่าย และจ าหน่ายทางไฟฟ้าก าลัง 3 (3-0-5) 
 (Electrical Power Generation Transmission and 

Distribution) 
 

 
ชั้นปีที่ 1   าคการศึกษาที่ 2  (ศึกษาในสถานศึกษา) 

รหัสวิชา รายวิชา น (ท-ป-ศ) 
 1)  หมวดวิชาศึกษาทั่วไป (ทักษะชีวิต)  

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

       1.3)  กล ่มสังคมศาสตร์ ละ มน ษยศาสตร์  

32-4000–1508 การบริหารจัดการยุคใหม่และภาวะผู้น า 3 (3-0-6) 
 2)  หมวดวิชาเฉ าะ (ทักษะวิชาชี )  
      2.1)  กล ่มทักษะวิชาชี เฉ าะ  

 
 

/ชั้นปีที่ 1  (ต่อ)… 
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ชั้นปีที่ 1  (ต่อ) 

รหัสวิชา รายวิชา น (ท-ป-ศ) 

32-4104-2003 ระบบควบคมุ 3 (2-3-5) 
32-4104-2004 การวิเคราะห์ระบบไฟฟ้าก าลัง 3 (3-0-6) 

32-4104-2010 การป้องกันระบบไฟฟ้า 3 (2-3-5) 
       2.2)  กล ่มทกัษะวชิาชี เลอืก     

32-4104-2113 พลังงานทางเลือก 3 (3-0-6) 
 3)  หมวดวิชาเลือกเสรี         

XX-XXXX-XXXX รายวิชาเลือกเสร ี 3 (X-X-X) 
รวมหน่วยกิต 21 (X-X-X) 

หมายเหต    
รายวิชาเลือกเสรี 

32-4104-2117 โปรแกรมคอมพิวเตอร์เพ่ืองานเทคโนโลยี 3 (2-3-5) 
 (Program Computer for Technology)  

 
ชั้นปีที่ 2    าคการศึกษาที่ 1  (ศึกษาในสถานประกอ การ) 

รหัสวิชา รายวิชา น (ท-ป-ศ) 
 2)  หมวดวิชาเฉ าะ (ทักษะวิชาชี )  
       2.1)  กล ่มทกัษะวชิาชี เฉ าะ     

32-4104-2006 การด าเนินงานการจัดการ 3 (0-9-0) 
32-4104-2007 มาตรฐานความปลอดภัยทางไฟฟ้า 3 (0-9-0) 

       2.2)  กล ่มทักษะวชิาชี เลอืก  
32-4104-2101 เทคโนโลยีไฟฟ้า 3 (0-9-0) 
32-4104-2124 การซ่อมบ ารุงมอเตอรไ์ฟฟ้าและระบบขับ 3 (0-9-0) 

 
32-4104-8502 

      2.3)  โครงการ ัฒนาทักษะวิชาชี   
โครงการเทคโนโลยีไฟฟ้า 1                                       

 
3 (0-9-0) 

รวมหน่วยกิต 15 (0-45–0) 

 
 
 
 
 
 
 

 
/ชั้นปีที่ 2…    
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ชั้นปีที่ 2   ภาคการศึกษาที่ 2  (ศึกษาในสถานประกอบการ) 
รหัสวิชา รายวิชา น (ท-ป-ศ) 

 2)  หมวดวิชาเฉ าะ (ทักษะวิชาชี )  
       2.1)  กล ่มทกัษะวชิาชี เฉ าะ     

32-4104-2005 การออกแบบและประมาณการระบบไฟฟ้า 3 (0-9-0) 
32-4104-2008 เทคโนโลยีซ่อมบ ารุงทางไฟฟ้า 3 (0-9-0) 
32-4104-2009 การจัดการพลังงานไฟฟ้า 3 (0-9-0) 

 
32-4104-2126 

      2.2)  กล ่มทักษะวชิาชี เลอืก 
การซ่อมบ ารุงระบบควบคมุ 

 
3 (0-9-0) 

       2.3)  โครงการ ัฒนาทักษะวิชาชี    
32-4104-8503 โครงการเทคโนโลยีไฟฟ้า 2 3 (0-9-0) 

รวมหน่วยกิต 15 (0-45–0) 
 

หมายเหต  : ให้สถานศึกษาและสถานประกอบการท าการประเมินผลการศึกษารายวิชา เมื่อสิ้นภาคการศึกษา 
หรือเมื่อสิ้นสุดการศึกษาหรือการปฏิบัติงานในทุกรายวิชา   

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

 
5.2 หลักสูตรเทคโนโลยี ัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีเครือ่งกล (ต่อเนื่อง) 

Bachelor of Technology Program in Mechanical Technology (Continuing Program) 
5.2.1 ชื่อปริญญา 

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

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

5.2.2 จ ดม ่งหมายของหลักสูตร 
มุ่งผลิตบัณฑิตด้านอาชีวศึกษาที่มีความรอบรู้และมีสมรรถนะในการปฏิบัติ และพัฒนางาน

ระดับเทคโนโลยีด้านเครื่องกล สามารถจัดการและควบคุมการท างาน มีคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพ 
และกิจนิสัยที่เหมาะสมในการท างาน สอดคล้องกับความต้องการของสังคม ชุมชน และสถานประกอบก าร 
สามารถประกอบอาชีพอิสระ พัฒนาตนเองให้มีความก้าวหน้าทางวิชาการและวิชาชีพ 

 
/5.2.3 โอกาส… 
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5.2.3 โอกาสในสายงานวิชาชี  
ปฏิบัติงานในระดับนักเทคโนโลยีเครื่องกล  ควบคุม ดูแลรักษาเครื่องจักรกลทุกชนิดและศึกษา

ต่อในระดับสูงขึ้น 
5.2.4 สมรรถนะวิชาชี  

1) บริหาร จัดการด าเนินการ ควบคุมดูแลงาน ให้ค าแนะน า สอนงานในสถานประกอบการให้
ด าเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผลตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

2) วางแผน จัดการตามมาตรฐานความปลอดภัย สุขอนามัยและสิ่งแวดล้อม 
3) วิเคราะห์ แก้ไขข้อขัดข้อง และทดสอบการท างานของจักรกลทุกชนิด โดยใช้คู่มือและเครื่องมือ

พิเศษ 
4) ทดสอบสมรรถนะ ปรับปรุง ดัดแปลงและพัฒนาระบบการท างานของเครื่องจักรกลทุกชนิด 

 
5.2.5  ผนการศึกษา สาขาวิชาเทคโนโลยีเครื่องกล (ต่อเนื่อง) ปีการศึกษา 2563   

ชั้นปีที่ 1   าคการศึกษาที่ 1  (ศึกษาในสถานศึกษา) 
รหัสวิชา หมวดวิชา - ชื่อวิชา น(ท-ป-ศ) 

 1) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป  
 1.1 กล ่ม าษาไทย ละ าษาต่างประเทศ  

32-4000-1102 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและการน าเสนอ 3(3-0-6) 
 1.2 กล ่มคณิตศาสตร์ ละวิทยาศาสตร์  

32-4000-1302 วิทยาศาสตร์เทคโนโลย ี 3(2-2-5) 

32-4000-1403 สถิติเพื่องานอาชีพ 3(3-0-6) 
 2) หมวดวิชาเฉ าะ  

 2.1 วิชาชี เฉ าะ ้ืนฐาน  
 กล ่มวชิา ้ืนฐานทางเทคโนโลย ี  

32-4100-2301 เทคนิคการสอนงาน 3(2-2-5) 
32-4100-2302 เทคโนโลยีงานเครื่องกล 3(2-2-5) 

 2.2 วิชาเฉ าะด้าน  
 กล ่มวชิาเทคโนโลยีเฉ าะสาขา  

32-4100-2401 เทอร์โมไดนามิกส ์ 3(2-2-5) 
 3) หมวดวิชาเลือกเสรี  

32-4101-3002 พลังงานทดแทนส าหรับยานยนต ์ 3(2-2-5) 

รวมหน่วยกิต 21(16-10-37) 

 
 
 
 
 

/ชั้นปีที่ 1…   
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ชั้นปีที่ 1   าคการศึกษาที่ 2  (ศึกษาในสถานศึกษา) 

รหัสวิชา หมวดวิชา - ชื่อวิชา น(ท-ป-ศ) 

 1) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป  
 1.1 กล ม่ าษาไทย ละ าษาต่างประเทศ  

32-4000-1201 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารและทกัษะการเรยีนรู ้ 3(2-2-5) 
 1.3 กล ม่ทักษะทางสังคม ละการด ารงชีวิต  

32-4000-1504 การพัฒนาสิ่งแวดล้อมในงานอาชีพ 3(3-0-6) 
32-4000-1601 การบริหารจัดการยุคใหม่และภาวะผู้น า 3(3-0-6) 

 2) หมวดวิชาเฉ าะ  
 2.1 วิชาชี เฉ าะ ้ืนฐาน  

 กล ่มวชิา ้ืนฐานทางคณิตศาสตร์ ละวิทยาศาสตร์  
32-4000-2101 วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีเครื่องกล 3(3-0-6) 
32-4000-2201 คณิตศาสตร์เทคโนโลยีเครื่องกล 3(3-0-6) 

 กล ่มวชิา ้ืนฐานทางเทคโนโลย ี  
32-4100-2304 การจัดการอุตสาหกรรม 3(3-0-6) 

 2.2 วิชาชี เฉ าะด้าน  
 กล ่มวชิาเทคโนโลยีเฉ าะสาขา  

 3) หมวดวิชาเลือกเสรี  
32-4101-3001 การทดสอบทางเทคโนโลยีเครื่องกล 3(2-2-5) 

รวมหน่วยกิต 21(19-4-40) 

 
ชั้นปีที่ 1   าคการศึกษาฤดูร้อน  (ศึกษาในสถานศึกษา เดือนเมษายน– ฤษ าคม 2564) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
/ชั้นปีที่ 2… 

รหัสวิชา หมวดวิชา - ชื่อวิชา น(ท-ป-ศ) 

 2) หมวดวิชาเฉ าะ    
 2.1 วิชาชี เฉ าะ ้ืนฐาน    

 กล ่มวชิา ้ืนฐานทางเทคโนโลย ี  
32-4100-2303 ความปลอดภัยและอาชีวอนามัยในงานอุตสาหกรรม 3(2-2-5) 

 2.2 วิชาชี เฉ าะด้าน  

 กล ่มวชิาเทคโนโลยีเฉ าะสาขา  
32-4100-2402 กลศาสตร์ของแข็ง 3(3-0-6) 

32-4100-2403 การเขียนแบบเครื่องกล 3(3-0-6) 
รวมหน่วยกิต 9(8-2-17) 



16 
 

ชั้นปีที่ 2    าคการศึกษาที่ 1    (ศึกษาในสถานประกอ การ) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ชั้นปีที่ 2    าคการศึกษาที่ 2    (ศึกษาในสถานประกอ การ) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
หมายเหต  : ให้สถานศึกษาและสถานประกอบการท าการประเมินผลการศึกษารายวิชา เมื่อสิ้นภาคการศึกษา 
หรือเมื่อสิ้นสุดการศึกษาหรือการปฏิบัติงานในทุกรายวิชา   

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

 
 

 
/5.3 หลักสูตร… 

 

รหัสวิชา หมวดวิชา - ชื่อวิชา น(ท-ป-ศ) 
 2) หมวดวิชาเฉ าะ  
 2.2 วิชาชี เฉ าะด้าน  

 กล ่มวชิาเทคโนโลยีเฉ าะสาขา  
32-4100-2404 การควบคุมระบบนิวแมติกส์และไฮดรอลิกส์ 3(0-9-0) 

32-4100-240 เทคโนโลยียานยนต์พลังงานผสมผสาน 3(0-9-0) 
32-4100-2406 เทคโนโลยียานยนต์สมัยใหม ่ 3(0-9-0) 

 กล ่มวชิาโครงงาน  
32-4101-2501 โครงงานพัฒนาทักษะวิชาชีพ 1 3(0-9-0) 

รวมหน่วยกิต 12(0-36-0) 

รหัสวิชา หมวดวิชา - ชื่อวิชา น(ท-ป-ศ) 

 2) หมวดวิชาเฉ าะ  
 2.2 วิชาชี เฉ าะด้าน  

 กล ่มวชิาเทคโนโลยีเฉ าะสาขา  
32-4100-2407 การวินิจฉัยและการบ ารุงรักษายานยนต ์ 3(0-9-0) 

32-4100-2408 เทคโนโลยีบ ารุงรักษา 3(0-9-0) 
 กล ่มวชิาโครงงาน  

32-4101-2502 โครงงานพัฒนาทักษะวิชาชีพ 2 3(0-9-0) 
 2.3 วิชาการฝึกประส การณ์วิชาชี   

32-4101-2601 ปฏิบัติงานเทคโนโลยีเครื่องกล 3(0-9-0) 

รวมหน่วยกิต 12(0-36-0) 
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5.3 หลักสูตรเทคโนโลยี ัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิต (ต่อเนื่อง) 
Bachelor of Technology Program in Production Technology (Continuing Program) 
5.3.1 ชื่อปริญญา 

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

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

5.3.2 จ ดม ่งหมายของหลักสูตร 
มุ่งเน้นผลิตบัณฑิตให้มีความรู้และทักษะในด้านกระบวนการผลิต การออกแบบ การวางแผน

และควบคุม และเทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม  เพื่อรองรับความเจริญเติบโตและแก้ปัญหาภาคการผลิต
ของอุตสาหกรรมในประเทศและภูมิภาคอาเซียน นอกจากนี้ยังมุ่งเน้นการพัฒนาประสบการณ์การเรียนรู้รวมทั้ง
การฝึกปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีการผลิต มีความพร้อมในการท างาน การแก้ปัญหาและการพัฒนาความรู้
ในสาขาวิชา พร้อมด้วยคุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณในวิชาชีพ รวมทั้งมีความเข้าใจในสถานการณ์ของ
โลกและสังคมที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลา 

5.3.3 โอกาสในสายงานวิชาชี  
ปฏิบัติงานในระดับนักเทคโนโลยีด้านกระบวนการผลิต การออกแบบ การวางแผนและควบคุม 

และเทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม และศึกษาต่อในระดับสูงขึ้น 
5.3.4 สมรรถนะวิชาชี  

1) มีความรู้และความสามารถในการปฏิบัติงานด้านสาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิต 
2) มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์แยกแยะและริเริ่มสร้างสรรค์ สามารถประยุกต์ใช้ทฤษฎี

และหลักการความรู้ในการแก้ปัญหาการท างานจริงได้อย่างเหมาะสม 
3) มีทักษะความสามารถด้านการพัฒนาองค์ความรู้ 
4) มีคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณทางวิชาชีพ รวมทั้งมีทัศนคติที่ดีต่อสังคม การท างาน

และการใช้ชีวิตในอนาคต 
5) มีความสามารถในการใช้ภาษาเพ่ือการสื่อสาร การศึกษาเรียนรู้ และปฏิบัติงานได้ 
6) มีความเป็นผู้น าและผู้ร่วมงานที่ดี ใฝ่เรียนรู้เพื่อพัฒนาตนเองและวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง 

 

… 
 
 
 
 
 

/5.3.5 แผนการศึกษา… 
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5.3.5  ผนการศึกษา สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิต (ต่อเนื่อง) ปีการศึกษา 2563   

 ชั้นปีที่ 1    าคการศึกษาที่ 1  (ศึกษาในสถานศึกษา) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ชั้นปีที่ 1   าคการศึกษาฤดูร้อน   (ศึกษาในสถานศึกษาเดือนต ลาคม ) 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
/ชั้นปีที่ 1…   

รหัสวิชา หมวดวิชา - ชื่อวิชา น(ท-ป-ศ) 
 1) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป  
 1.1 กล ่ม าษาไทย ละ าษาต่างประเทศ  

32-4000-1101 ภาษาไทยเพื่อปฏิบัติงานอาชีพ (Thai for Careers) 3(3-0-6) 

 1.2 กล ่มคณิตศาสตร์ ละวิทยาศาสตร์  
32-4000-1301 วิทยาศาสตร์เพื่อคณุภาพชีวิต (Science for Quality of life) 3(3-0-6) 
32-4000-1403 สถิติเพื่องานอาชีพ (Statistics for Careers) 3(3-0-6) 

 1.3 กล ม่ทักษะทางสังคม ละการด ารงชีวิต  
32-4000-1502 ชีวิตและสังคม (Life and society) 3(3-0-6) 

 2) หมวดวิชาเฉ าะ  
 2.1 วิชาชี เฉ าะ ้ืนฐาน  
 กล ่มวชิา ้ืนฐานทางเทคโนโลย ี  

32-4100-2304 การจัดการอุตสาหกรรมเชิงกลยุทธ์ (Strategic Industrial 
Management) 

3(3-0-6) 

32-4100-2301 การใช้เทคโนโลยสีารสนเทศ (Information Technology Using) 3(3-0-6) 
 3) หมวดวิชาเลือกเสรี  

32-4102-3004 ระบบอัตโนมัตเิบื้องต้น* (Industrial Automation System) 3(3-0-6) 
รวมหน่วยกิต 21(21-0-42) 

รหัสวิชา หมวดวิชา - ชื่อวิชา น(ท-ป-ศ) 
 2) หมวดวิชาเฉ าะ    

 2.2 วิชาชี เฉ าะด้าน  
 กล ่มวชิาเทคโนโลยีเฉ าะสาขา  

32-4102-2403 การวางแผนและควบคุมการผลิต (Production Planning and 
Control) 

3(3-0-6) 

32-4102-2404 เทคโนโลยีการผลติเครื่องมือกลซีเอ็นซี (CNC Machine 
Technology) 

3(2-2-5) 

รวมหน่วยกิต 6(5-2-11) 
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ชั้นปีที่ 1   าคการศึกษาที่ 2   (ศึกษาในสถานศึกษา) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ชั้นปีที่ 1   าคการศึกษาฤดูร้อน   (ศึกษาในสถานศึกษาเดือนเมษายน –  ฤษ าคม) 

 

 
 
 
 
 
 

 

 
/ชั้นปีที่ 2…   

 

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

 1.1 กล ่ม าษาไทย ละ าษาต่างประเทศ  
32-4000-1202 การอ่านและการเขียนภาษาอังกฤษในงานอาชีพ (Reading and 

Writing English in Careers) 
3(2-2-5) 

 1.3 กล ม่ทักษะทางสังคม ละการด ารงชีวิต  
32-4000-1501 ประชาคมอาเซียนศึกษา (Asian Community Study) 3(3-0-6) 

 2) หมวดวิชาเฉ าะ  
 2.1 วิชาชี เฉ าะ ้ืนฐาน  

 กล ่มวชิา ้ืนฐานทางคณิตศาสตร์ ละวิทยาศาสตร์  
32-4000-2101 วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีเครื่องกล (Science for Mechanical 

Technology) 
3(3-0-6) 

32-4000-2201 ความน่าจะเป็นและสถิตสิ าหรับงานอุตสาหกรรม (Probability 
and Statistics for Industry) 

3(3-0-6) 

 กล ่มวชิา ้ืนฐานทางเทคโนโลย ี  
32-4100-2302 การพัฒนาบุคลากรและการฝึกอบรม (Personal Development 

and Training) 
3(2-2-5) 

 2.2 วิชาชี เฉ าะด้าน  
 กล ่มวชิาโครงงาน  

32-4102-2501 โครงงานพัฒนาทักษะวิชาชีพ 1 (Development of 
Professional Skill Project 1) 

3(2-2-5) 

 3) หมวดวิชาเลือกเสรี  

32-4102-3003 การบริหารงานอุตสาหกรรม* (Industrial Management) 3(3-0-6) 
รวมหน่วยกิต 21(18-6-39) 

รหัสวิชา หมวดวิชา - ชื่อวิชา น(ท-ป-ศ) 

 2) หมวดวิชาเฉ าะ    
 2.2 วิชาชี เฉ าะด้าน  

 กล ่มวชิาเทคโนโลยีเฉ าะสาขา   
32-4102-2402 เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ส าหรับงานการออกแบบ (Technology 

for Computer Design) 
3(2-2-5) 

32-4102-2405 การวิจัยด าเนินงาน  (Operations Research) 3(3-0-6) 
รวมหน่วยกิต 6(5-2-11) 
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ชั้นปีที่ 2   าคการศึกษาที่ 1   (ศึกษาในสถานประกอ การ) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ชั้นปีที่ 2   าคการศึกษาฤดูร้อน   (ศึกษาในสถานประกอ การ) 
 
 
 
 
 
 

ชั้นปีที่ 2   าคการศึกษาที่ 2   (ศึกษาในสถานประกอ การ) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
/หมายเหตุ… 

 

รหัสวิชา หมวดวิชา - ชื่อวิชา น(ท-ป-ศ) 
 2) หมวดวิชาเฉ าะ  

 2.2 วิชาชี เฉ าะด้าน  
 กล ่มวชิาเทคโนโลยีเฉ าะสาขา  

32-4102-2401 เทคโนโลยีการขึ้นรูปโลหะ (Metal Forming Technology) 3(0-9-4) 
 กล ่มวชิาโครงงาน  

32-4102-2502 โครงงานพัฒนาทักษะวิชาชีพ 2  (Development of 
Professional Skill Project 2) 

3(0-9-4) 

รวมหน่วยกิต 6(0-18-8) 

รหัสวิชา หมวดวิชา - ชื่อวิชา น(ท-ป-ศ) 
 2) หมวดวิชาเฉ าะ    
 2.3 วิชาการฝึกประส การณ์วิชาชี   

32-4102-2601 เทคโนโลยีอุตสาหกรรมการผลิต (Manufacturing Technology)                                            3(0-9-4) 
รวมหน่วยกิต 3(0-9-4) 

รหัสวิชา หมวดวิชา - ชื่อวิชา น(ท-ป-ศ) 

 2) หมวดวิชาเฉ าะ  
 2.1 วิชาชี เฉ าะ ้ืนฐาน    

 กล ่มวชิา ้ืนฐานทางเทคโนโลย ี  
32-4100-2303 การจัดการด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย (Occupational 

Health and Safety Management) 
3(0-9-4) 

 2.2 วิชาชี เฉ าะด้าน  
 กล ่มวชิาเทคโนโลยีเฉ าะสาขา  

32-4102-2406 ซ่อมบ ารุงในโรงงาน  (Factory Maintenance)                          3(0-9-4) 
32-4102-2407 ออกแบบอุปกรณ์น าคมตัดและอุปกรณ์จับยึด  (Jig and Fixture 

Design)                          
3(0-9-4) 

32-4102-2408 หุ่นยนต์ส าหรับอุตสาหกรรมการผลิต (Robotics for 
Manufacturing Process) 

3(0-9-4) 

รวมหน่วยกิต 12(0-36-16) 
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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  



 

  

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 ่



 

 
 




