คู่มือการรับสมัครนักศึกษา
ระดับปริญญาตรีสายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ
ปีการศึกษา 2562
ของ
วิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค์
สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 4
Institute of Vocational Education Northern Region 4

คานา
คู่มือการรับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาตรีสายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการปีการศึกษา 2562 ของ
วิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค์ ฉบับนี้ สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 4 จัดทาขึ้นเพื่อให้ผู้สนใจสมัครเข้าศึกษาต่อใน
ระดับปริญญาตรีสายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ ในสถานศึกษาสังกัดสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 4 ได้รับ
ทราบประวัติความเป็นมาของสถาบัน ฯ ประกาศการรับสมัครนักศึกษา ประกาศกาหนดปฏิทินการศึกษา ประกาศ
อัตราค่าบ ารุงการศึกษา ค่าลงทะเบียน และค่าธรรมเนียมการศึกษาในการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี และ
แผนการศึกษาหลักสูตรปริญญาตรีสายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ สาขาวิชาต่าง ๆ ที่เปิดสอนในปีการศึกษา
2562 รวมทั้งใบสมัครเข้าศึกษา

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 4

(ก)

สารบัญ

คานา
สารบัญ
1 ประวัติสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 4
2 สถานที่ตั้งสานักงานสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 4 และสถานศึกษาในสังกัด
3 ประกาศสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 4
 เรื่อง การรับสมัคร และการรับผู้เข้าศึกษาในระดับปริญญาตรีสายเทคโนโลยีหรือสาย
ปฏิบัติการ ประจาปีการศึกษา 2562
 เรื่อง กาหนดปฏิทินการศึกษา ระดับปริญญาตรีสายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ
(ต่อเนื่อง) ประจาปีการศึกษา 2562
 เรื่อง อัตราค่าบารุงการศึกษา ค่าลงทะเบียน และค่าธรรมเนียมการศึกษาในการจัด
การศึกษา ระดับปริญญาตรี
4 หลักสูตรที่เปิดสอน ปีการศึกษา 2562
4.1 หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยียานยนต์ (ต่อเนื่อง)
4.2 หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้า (ต่อเนื่อง)
4.3 หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการก่อสร้าง (ต่อเนื่อง)
4.4 หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์ (ต่อเนื่อง)
5 ใบสมัครเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรีสายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ
สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 4 ปีการศึกษา 2562

(ข)

หน้า
(ก)
(ข)
1
2
3
3
7
11
14
14
19
22
27
31

1. ประวัติสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 4
สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 4 ได้รับการจัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติการอาชีวศึกษา พ.ศ. 2551
และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ โดยคาแนะนาของคณะกรรมการการอาชีวศึกษาได้ออกกฎกระทรวงว่า
ด้วยการรวมสถานศึกษาอาชีวศึกษาเพื่อจัดตั้งสถาบันการอาชีวศึกษา พ.ศ. 2555 เมื่อวันที่ 13 มิถุนายน พ.ศ. 2555
ประกอบด้ ว ย วิ ท ยาลั ย เทคนิ ค นครสวรรค์ วิ ท ยาลั ย อาชี ว ศึ ก ษานครสวรรค์ วิ ท ยาลั ย การอาชี พ นครสวรรค์
วิทยาลัยเทคนิคกาแพงเพชร วิทยาลัยเทคนิคพิจิตร และวิทยาลัยเทคนิคอุทัยธานี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ ผลิต และ
พัฒนากาลังคนในด้านวิชาชีพระดับฝีมือ ระดับเทคนิค และระดับเทคโนโลยี รวมทั้งเป็นการยกระดับการศึกษา
วิชาชีพให้สูงขึ้น เพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงาน โดยนาความรู้ในทางทฤษฎีอันเป็นสากลและ
ภูมิปัญญาไทยมาพัฒนาผู้รับการศึกษาให้มีความรู้ความสามารถในทางปฏิบัติ และมีสมรรถนะจนสามารถนาไป
ประกอบอาชีพในลักษณะผู้ปฏิบัติหรือประกอบอาชีพโดยอิสระได้ สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 4 ได้เริ่มรับ
สมัครและเปิดการเรียนการสอนนักศึกษา หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต (ทล.บ.) ระดับปริญญาตรีสายเทคโนโลยีหรือ
สายปฏิบั ติการ รุ่น แรก เมื่อ ปีการศึกษา 2557 โดยเปิดสอน 2 สาขาวิชา ได้แก่ สาขาวิช าเทคโนโลยียานยนต์
(ต่อเนื่อง) และสาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้า (ต่อเนื่อง) ปัจจุบันได้เปิดสอนรวมทั้งหมด 8 สาขาวิชา ได้แก่ สาขาวิชา
เทคโนโลยี เครื่องกล (เทคโนโลยียานยนต์) (ต่อเนื่อง) สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้า (ต่อเนื่อง) สาขาวิชาออกแบบ
ผลิตภัณฑ์ (ต่อเนื่อง) สาขาวิชาการจัดการงานคหกรรม (ต่อเนื่อง) สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ (ต่อเนื่อง) สาขาวิชา
เทคโนโลยีการก่อสร้าง (ต่อเนื่อง) สาขาวิชาเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์ (ต่อเนื่อง) และสาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิต
(ต่อเนื่อง) สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 4 มีแผนในการเปิดรับนักศึกษาในสาขาวิชาต่าง ๆ เพิ่มขึ้นในอนาคต
เพื่อผลิตกาลังคนให้ มีคุณภาพ ประกอบด้วยการเป็นผู้มีความรู้ มีทักษะวิชาชีพ เป็นนักเทคโนโลยี ควบคู่กับการมี
คุณธรรม และมีความรับผิดชอบในหน้าที่ สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี : ด้านการพัฒนาและเสริมสร้าง
ศักยภาพคน แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 : ด้านการสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจ และ
แข่งขันได้อย่างยั่งยืน แผนการศึกษาแห่งชาติ : ด้านการผลิตและพัฒนากาลังคนการวิจัย และนวัตกรรมเพื่อสร้างขีด
ความสามารถในการแข่งขัน ของประเทศ ยุทธศาสตร์ของส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา : ด้านเพิ่ม
ปริ ม าณผู้ เ รี ย นสายอาชี พ ให้ เ พี ย งพอต่ อ ความต้ อ งการของประเทศ แผนยุ ท ธศาสตร์ ก ารพั ฒ นาสถาบั น การ
อาชีวศึกษา : ด้านผลิตและพัฒนากาลังคนอาชีวศึกษา เพื่อสนับสนุนการพัฒนาอุตสาหกรรม First s-curve, New
s-curve และประเทศไทย 4.0 และยุทธศาสตร์ของสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 4 : ด้านผลิตนักศึกษาวิชาชีพ
สอดคล้องกับตลาดแรงงานในท้องถิ่น ทั้งในประเทศและต่างประเทศ
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2. สถานที่ตั้งสานักงานสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 4 และสถานศึกษาในสังกัด
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3. ประกาศสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 4

ประกาศสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 4
เรื่อง การรับสมัคร และการรับผู้เข้าศึกษาในระดับปริญญาตรีสายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ
ประจาปีการศึกษา 2562
-----------------------------------------------------------------------

เพื่อให้การรับสมัคร และการรับผู้เข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี สายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการของ
สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 4 เป็นไปตามระเบียบสภาสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 4 ว่าด้วย การรับผู้เข้า
ศึกษาในระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2557 และประกาศสภาสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 4 เรื่อง แนวปฏิบัติการรับ
นั กศึกษาระดับปริ ญญาตรี สายเทคโนโลยีหรื อสายปฏิบั ติการ สั งกัดสถาบันการอาชีวศึ กษาภาคเหนือ 4 ประจาปี
การศึกษา 2562 สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 4 จึงออกประกาศ เรื่อง การรับสมัคร และการรับผู้เข้าศึกษาในระดับ
ปริญญาตรีสายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ ประจาปีการศึกษา 2562 โดยดาเนินการตามรายละเอียด ดังนี้
1. สาขาวิชา สถานศึกษาที่เปิดสอน และจานวนนักศึกษาที่รับเข้าศึกษา
สาขาวิชา
1. เทคโนโลยีเครื่องกล (ต่อเนื่อง)
(เทคโนโลยียานยนต์)
2. เทคโนโลยีไฟฟ้า (ต่อเนื่อง)
3. ออกแบบผลิตภัณฑ์ (ต่อเนื่อง)
4. การจัดการงานคหกรรม (ต่อเนื่อง)
5. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ (ต่อเนื่อง)
6. เทคโนโลยีการก่อสร้าง (ต่อเนื่อง)
7. เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์ (ต่อเนื่อง)
8. เทคโนโลยีการผลิต (ต่อเนื่อง)

สถานศึกษาที่เปิดสอน
วิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค์
วิทยาลัยเทคนิคกาแพงเพชร
วิทยาลัยเทคนิคอุทัยธานี
วิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค์
วิทยาลัยเทคนิคกาแพงเพชร
วิทยาลัยเทคนิคพิจิตร
วิทยาลัยอาชีวศึกษานครสวรรค์
วิทยาลัยอาชีวศึกษานครสวรรค์
วิทยาลัยอาชีวศึกษานครสวรรค์
วิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค์
วิทยาลัยเทคนิคอุทัยธานี
วิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค์
วิทยาลัยเทคนิคกาแพงเพชร

จานวนนักศึกษา (คน)
ระบบทวิภาคี
25
20
20
20
20
25
20
28
25
20
40
20
20
/หมายเหตุ…
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หมายเหตุ : ในกรณีที่จานวนผู้สมัครไม่เป็นไปตามประกาศของสภาสถาบัน ฯ เรื่อง แนวปฏิบัติการรับนักศึกษา
ระดั บปริ ญ ญาตรี สายเทคโนโลยี หรื อสายปฏิบั ติก าร สั งกั ดสถาบัน การอาชีว ศึก ษาภาคเหนือ 4 ประจาปี
การศึกษา 2562 สถาบัน ฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาเปิดสอนในสาขาวิชานั้น ๆ
2. คุณสมบัติของผู้สมัคร
2.1 ส าเร็ จ การศึกษาระดั บ ประกาศนี ยบัต รวิช าชีพชั้น สู ง (ปวส.) หรือเที ยบเท่ าที่ต รงหรื อสั มพั นธ์กั บ
สาขาวิชาที่เรียนหรือเป็นคุณวุฒิการศึกษาตามที่กาหนดไว้ในหลักสูตร
2.2 เป็นผู้ที่มีสุขภาพสมบูรณ์ทั้งทางด้านร่างกาย และจิตใจ ไม่เป็นคนวิกลจริต ไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรง หรือ
โรคที่สังคมรังเกียจ หรือโรคที่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษา
2.3 เป็นผู้มีความประพฤติดี ไม่อยู่ระหว่างการตั้งคณะกรรมการสอบสวนกรณีความผิดทางวินัยหรือเป็น
จาเลยในคดีอาญา
3. เอกสารการสมัคร
3.1 ใบสมัคร จานวน 1 ฉบับ ตามแบบฟอร์มของสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 4 ซึ่งกรอกรายละเอียด
อย่างครบถ้วน
3.2 รูปถ่ายหน้าตรงขนาด 1 นิ้ว ถ่ายมาแล้วไม่เกิน 6 เดือน จานวน 3 รูป (ให้ติดในใบสมัคร 2 รูป และ
บัตรประจาตัวสอบ จานวน 1 รูป ห้ามใช้รูปถ่ายสติกเกอร์และรูปถ่ายสแกน)
3.3 สาเนาทะเบียนบ้านของผู้สมัคร ถ่ายเอกสารขนาด A 4 จานวน 1 ฉบับ (พร้อมรับรองสาเนาถูกต้อง)
3.4 สาเนาบัตรประจาตัวประชาชนของผู้สมัคร ถ่ายสาเนาขนาด A 4 จานวน 1 ฉบับ (พร้อมรับรองสาเนา
ถูกต้อง)
3.5 สาเนา ใบ ปพ.1 หรือ ใบ รบ.1 หรือหนังสือรับรองสภาพการเป็นนักศึกษา(สาหรับผู้สมัครที่กาลังศึกษา
อยู่ในภาคการศึกษาสุดท้ายของหลักสูตร) ถ่ายสาเนาขนาด A 4 จานวน 1 ฉบับ (พร้อมรับรองสาเนาถูกต้อง)
3.6 ในกรณีที่ ชื่อหรือนามสกุล ในหลักฐานประกอบการสมัครไม่ตรงกันให้นาหลักฐานที่เกี่ยวข้อง เช่น
ใบเปลี่ยนชื่อ ใบเปลี่ยนนามสกุล มาแสดงพร้อมถ่ายสาเนาขนาด A 4 จานวน 1 ฉบับ (พร้อมรับรองสาเนาถูกต้อง)
4. ค่าธรรมเนียมการศึกษา
4.1 ค่าระเบียบการ และใบสมัครสอบคัดเลือก ราคาชุดละ 100 บาท โดยสมัครได้ที่
4.1.1 วิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค์ เลขที่ 400 ถนนสวรรค์วิถี ตาบลนครสวรรค์ตก อาเภอเมืองนครสวรรค์
จังหวัดนครสวรรค์ 60000 โทรศัพท์ 056 – 221390
4.1.2 วิทยาลัยอาชีวศึกษานครสวรรค์ เลขที่ 193 ถนนมาตุลี ตาบลปากน้าโพ อาเภอเมืองนครสวรรค์
จังหวัดนครสวรรค์ 60000 โทรศัพท์ 056 – 221360
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4.1.3 วิทยาลัยเทคนิคกาแพงเพชร เลขที่ 50 ถนนปิ่นดาริห์ ตาบลในเมือง อาเภอเมืองกาแพงเพชร
จังหวัดกาแพงเพชร 62000 โทรศัพท์ 055 – 711090
4.1.4 วิทยาลัยเทคนิคอุทัยธานี เลขที่ 58 หมู่ 2 ถนนวงศาโรจน์ ตาบลอุทัยใหม่ อาเภอเมืองอุทัยธานี
จังหวัดอุทัยธานี 61000 โทรศัพท์ 056 – 511582
4.1.5 วิทยาลัยเทคนิคพิจิตร เลขที่ 33 ถนนพิจิตร-กาแพงเพชร ตาบลในเมือง อาเภอเมือง จังหวัด
พิจิตร 66000 โทรศัพท์ 056 - 608572
5. ขั้นตอนการรับนักศึกษาใหม่ ชั้นปีที่ 1 ประจาปีการศึกษา 2562
การดาเนินการ
 รับสมัคร
 ประกาศรายชื่ อ ผู้ มี สิ ท ธิ์ ท ดสอบ
ความรู้ และความถนัดทางวิชาชีพ
 ทดสอบความรู้ และความถนั ดทาง
วิชาชีพ
 ประกาศผลการทดสอบความรู้ และ
ความถนัดทางวิชาชีพ
 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อ
 ลงทะเบียน และชาระเงินนักศึกษา
ชั้นปีที่ 1/2562

 มอบตัว
 ปฐมนิเทศนักศึกษาทุกสถานศึกษา
 เปิดเรียน ภาคการศึกษาที่ 1/2562

นักศึกษาโค้วต้าพิเศษ
พฤศจิกายน 2561 – มกราคม 2562
(ดาเนินการโดยสถานศึกษา)
-

นักศึกษาปกติ
ดาเนินการโดยสถานศึกษา

-

ดาเนินการโดยสถานศึกษา

-

ดาเนินการโดยสถานศึกษา

ดาเนินการโดยสถานศึกษา

ดาเนินการโดยสถานศึกษา
ดาเนินการโดยสถานศึกษา
28 มกราคม - 1 กุมภาพันธ์ 2562
1-5 เมษายน 2562
ชาระผ่านเคาน์เตอร์ เซอร์วิส
ชาระผ่านเคาน์เตอร์ เซอร์วิส
ธนาคารกรุงไทย (มหาชน) ทุกสาขา
ธนาคารกรุงไทย (มหาชน) ทุกสาขา
ดาเนินการโดยสถาบันการอาชีวศึกษา
ดาเนินการโดยสถาบันการอาชีวศึกษา
ภาคเหนือ 4
ภาคเหนือ 4
4 กุมภาพันธ์ 2562
8 เมษายน 2562
(วัน เวลา อาจเปลี่ยนแปลงตามความ
(วัน เวลา อาจเปลี่ยนแปลงตามความ
เหมาะสมของแต่ละสถานศึกษา)
เหมาะสมของแต่ละสถานศึกษา)
ดาเนินการโดยสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 4
13 พฤษภาคม 2562

หมายเหตุ : วัน เวลา อาจเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม
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6. การรายงานตัว และการทาสัญญามอบตัว
ผู้ที่มีรายชื่อตามประกาศ เป็นผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อในสถานศึกษา สังกัดสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 4
ประจาปีการศึกษา 2562 จะต้องมารายงานตัว และทาสัญญามอบตัว ตามวัน และเวลาที่สถานศึกษากาหนดไว้ใน
ข้อ 5 ของประกาศ ฯ ฉบับนี้
7. การติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
ผู้สนใจสมัครเข้าเป็นนักศึกษาของสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 4 สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
งานทะเบียนของสถานศึกษาต่าง ๆ ในสังกัดสถาบัน ฯ ดังนี้
สถานศึกษา
โทรศัพท์
เว็บไซต์
www.nkstec.ac.th
7.1 วิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค์
056-221390
www.nwvoc.ac.th
7.2 วิทยาลัยอาชีวศึกษานครสวรรค์
056-221360
www.kpt.ac.th
7.3 วิทยาลัยเทคนิคกาแพงเพชร
055-711090
www.uthai.ac.th
7.4 วิทยาลัยเทคนิคอุทัยธานี
056-511582
182.93.150.109
7.5 วิทยาลัยเทคนิคพิจิตร
056-608572
7.6 สานักงานสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 4

056-255163

pravat.html
www.venr-4.ac.th

จึ ง ประกาศมาเพื่ อ ให้ ทุ ก สถานศึ ก ษาในสั ง กั ด สถาบั น การอาชี ว ศึ ก ษาภาคเหนื อ 4 ถื อ ปฏิ บั ติ
เป็นแนวทางเดียวกัน
ประกาศ ณ วันที่ 26 ธันวาคม พ.ศ. 2561

(นายสมคิด บุญเทวี)
ผู้อานวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 4
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ประกาศสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 4
เรื่อง กาหนดปฏิทินการศึกษา ระดับปริญญาตรีสายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ (ต่อเนื่อง)
ประจาปีการศึกษา 2562
----------------------------------------------------------------------เพื่อให้การจัดการเรียนการสอนนักศึกษาในระดับปริญญาตรีสายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ (ต่อเนื่อง)
ประจาปีการศึกษา 2562 ของสถานศึกษาที่อยู่ในสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 4 สานักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษาเป็นไปด้วยความเรียบร้อย อาศัยอานาจตามความในมาตรา 31 (1) แห่งพระราชบัญญัติการอาชีวศึกษา
พ.ศ. 2551 สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 4 จึงกาหนดปฏิทินการศึกษา ประจาปีการศึกษา 2562 ดังนี้
การดาเนินการ
 รับสมัคร
 ประกาศรายชื่ อ ผู้ มี สิ ท ธิ์ ท ดสอบ
ความรู้ และความถนัดทางวิชาชีพ
 ทดสอบความรู้ และความถนั ดทาง
วิชาชีพ
 ประกาศผลการทดสอบความรู้ และ
ความถนัดทางวิชาชีพ
 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเ์ ข้าศึกษาต่อ
 ลงทะเบียน และชาระเงินนักศึกษา
ชั้นปีที่ 1/2562

 มอบตัว
 ปฐมนิเทศนักศึกษาทุกสถานศึกษา
 เปิดเรียน ภาคการศึกษาที่ 1/2562

นักศึกษาโค้วต้าพิเศษ
พฤศจิกายน 2561 – มกราคม 2562
(ดาเนินการโดยสถานศึกษา)
-

นักศึกษาปกติ
ดาเนินการโดยสถานศึกษา

-

ดาเนินการโดยสถานศึกษา

-

ดาเนินการโดยสถานศึกษา

ดาเนินการโดยสถานศึกษา

ดาเนินการโดยสถานศึกษา

ดาเนินการโดยสถานศึกษา
28 มกราคม - 1 กุมภาพันธ์ 2562
1 - 5 เมษายน 2562
ชาระผ่านเคาน์เตอร์ เซอร์วิส
ชาระผ่านเคาน์เตอร์ เซอร์วิส
ธนาคารกรุงไทย (มหาชน) ทุกสาขา
ธนาคารกรุงไทย (มหาชน) ทุกสาขา
ดาเนินการโดยสถาบันการอาชีวศึกษา
ดาเนินการโดยสถาบันการอาชีวศึกษา
ภาคเหนือ 4
ภาคเหนือ 4
4 กุมภาพันธ์ 2562
8 เมษายน 2562
(วัน เวลา อาจเปลี่ยนแปลงตามความ
(วัน เวลา อาจเปลี่ยนแปลงตามความ
เหมาะสมของแต่ละสถานศึกษา)
เหมาะสมของแต่ละสถานศึกษา)
ดาเนินการโดยสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 4
13 พฤษภาคม 2562

หมายเหตุ : วัน เวลา อาจเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม
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นักศึกษาชั้นปีที่ 2

กาหนดวันลงทะเบียน

ลงทะเบียน และชาระเงิน ผ่านเคาน์เตอร์ เซอร์วิส ธนาคารกรุงไทย (มหาชน) ทุก
สาขา (ดาเนินการโดยสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 4)

วันที่ 6 - 10 พฤษภาคม 2562

ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2562
กิจกรรม
1. ปฐมนิเทศนักศึกษา ชั้นปีที่ 1
2. เปิดเรียน ภาคการศึกษาที่ 1/2562
3. ยื่นคาร้องขอลงทะเบียนล่าช้า ของนักศึกษา ชั้นปีที่ 2 ที่สถานศึกษา
4. ยื่นคาร้องขอเพิ่ม และถอนรายวิชาที่เรียนในภาคการศึกษาที่ 1/2562 ของนักศึกษา
ชั้นปีที่ 1 และชั้นปีที่ 2 โดยยื่นคาร้องผ่านสถานศึกษา และชาระเงินที่สถาบัน ฯ
5. จัดอบรมโครงการส่งเสริมคุณธรรม และจริยธรรมของนักศึกษาชั้นปีที่ 1 และชั้นปีที่
2 (ไหว้ครู)
6. สอบปลายภาคการศึกษาที่ 1/2562 ของนักศึกษา ชั้นปีที่ 1 และ ชั้นปีที่ 2

7. งานวัดผลของสถานศึกษา รวบรวมผลการศึกษา ของนักศึกษา
ชั้นปีที่ 1 และ ชั้นปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 1/2562
8. คณะกรรมการพิจารณาตรวจสอบผลการศึกษาของสถานศึกษา ของนักศึกษาชั้นปีที่
1 และ ชั้นปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 1/2562
9. สถานศึกษาส่งผลการศึกษาของนักศึกษาชั้นปีที่ 1 และ ชั้นปีที่ 2
ภาคการศึกษาที่ 1/2562 ไปที่สถาบันฯ
10.คณะกรรมการพิจารณาผลการเรียน และตรวจสอบผลการเรียน ระดับ ปวช., ปวส.
และปริญญาตรีของสถาบัน ฯ ตรวจสอบผลการศึกษาของนักศึกษา ชั้นปีที่ 1 และ ชั้นปี
ที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 1/2562
11. อนุมัตผิ ลการศึกษา ภาคการศึกษาที่ 1/2562 โดยกรรมการสภาสถาบันฯ

12. สถาบัน ฯ แจ้งการอนุมัติการศึกษาของนักศึกษา ภาคการศึกษาที่ 1/2562 ไปยัง
สถานศึกษา
13. สถานศึกษาประกาศผลการศึกษา ภาคการศึกษาที่ 1/2562 ให้นักศึกษาทราบ
14 สถาบัน ฯประกาศผลการศึกษา ภาคการศึกษาที่ 1/2562 ทางเว็บไซต์ของ
สถาบัน ฯ ให้นักศึกษาทราบ

วัน เดือน ปี
ดาเนินการโดยสถาบัน ฯ
13 พฤษภาคม 2562
20 - 31 พฤษภาคม 2562
20 - 31 พฤษภาคม 2562
สถาบัน ฯ กาหนดตามความเหมาะสม
สัปดาห์ที่ 19 หลังเปิดเรียน
ภาคการศึกษาที่ 1/2562
(16–20 กันยายน 2562)
สถานศึกษากาหนดตามความเหมาะสม
สถานศึกษากาหนดตามความเหมาะสม
หลังจากคณะกรรมการพิจารณา
ตรวจสอบผลการศึกษาของสถานศึกษา
ตรวจสอบผลการศึกษา และเห็นชอบ
สถาบัน ฯ กาหนดตามความเหมาะสม

การประชุมสภาสถาบัน ฯ หลังคณะกรรมการ
พิจารณาผลการเรียน และตรวจสอบผลการ
เรียน ระดับ ปวช., ปวส. และปริญญาตรีของ
สถาบัน ฯ ตรวจสอบผลการศึกษา

สถาบัน ฯ ดาเนินการหลัง
สภาสถาบัน ฯ พิจารณาผลการศึกษา
หลังสถาบัน ฯ มีหนังสือแจ้งไปที่
สถานศึกษา
สถาบัน ฯ ดาเนินการหลัง
สภาสถาบัน ฯ พิจารณาผลการศึกษา
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ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2562
กิจกรรม
1. ลงทะเบียนภาคการศึกษาที่ 2/2562 ของนักศึกษา ชั้นปีที่ 1 และ ชั้นปีที่ 2
2. เปิดเรียน ภาคการศึกษาที่ 2/2562
3. ยื่นคาร้องขอลงทะเบียนล่าช้า ของนักศึกษา ชั้นปีที่ 1 และชั้นปีที่ 2
4. ยื่นคาร้องขอเพิ่ม และถอนรายวิชาที่เรียนในภาคการศึกษาที่ 2/2562 ของ
นักศึกษาชั้นปีที่ 1 และชั้นปีที่ 2
5. ปัจฉิมนิเทศนักศึกษา ชั้นปีที่ 2
6. สอบปลายภาคการศึกษาที่ 2/2562 และประเมินมาตรฐานวิชาชีพของนักศึกษา
ชั้นปีที่ 1 และ ชั้นปีที่ 2
7. งานวัดผลของสถานศึกษา รวบรวมผลการศึกษาของนักศึกษาชั้นปีที่ 1 และ
ชั้นปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 2/2562
8. คณะกรรมการพิจารณาตรวจสอบผลการศึกษาของสถานศึกษา ตรวจสอบผล
การศึกษา ของนักศึกษาชั้นปีที่ 1 และ ชั้นปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 2/2562
9. สถานศึกษาส่งผลการศึกษาของนักศึกษาชั้นปีที่ 1 และ ชั้นปีที่ 2
ภาคการศึกษาที่ 2/2562 และรายงานผู้สาเร็จการศึกษา ประจาปีการศึกษา 2562
ไปที่สถาบัน ฯ
10. คณะกรรมการพิจารณาผลการเรียน และตรวจสอบผลการเรียน ระดับ ปวช.,
ปวส. และปริญญาตรีของสถาบัน ฯ ตรวจสอบผลการการศึกษาของนักศึกษา
ชั้นปีที่ 1 และ ชั้นปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 2/2562 และผู้สาเร็จการศึกษา ประจาปี
การศึกษา 2562
11. อนุมัตผิ ลการศึกษา ภาคการศึกษาที่ 2/2562 และอนุมัติผู้สาเร็จการศึกษา
ประจาปีการศึกษา 2562 (โดยกรรมการสภาสถาบันฯ)
12. สถาบัน ฯ แจ้งการอนุมัตผิ ลการศึกษา ภาคการศึกษาที่ 2/2562 และการอนุมตั ิ
ผู้สาเร็จการศึกษา ประจาปีการศึกษา 2562 ไปยังสถานศึกษา
13. สถานศึกษาประกาศผลการศึกษา ภาคการศึกษาที่ 2/2562 และผู้สาเร็จ
การศึกษา ประจาปีการศึกษา 2562 ให้นักศึกษาทราบ
14 สถาบัน ฯ ประกาศผลการศึกษา ภาคการศึกษาที่ 2/2562 และผู้สาเร็จการศึกษา
ประจาปีการศึกษา 2562 ทางเว็บไซต์ของสถาบัน ฯ ให้นักศึกษาทราบ

วัน เดือน ปี
14 – 18 ตุลาคม 2562
21 ตุลาคม 2562
18 – 22 พฤศจิกายน 2562
18 - 22 พฤศจิกายน 2562
ดาเนินการโดยสถาบัน ฯ
สัปดาห์ที่ 19 หลังเปิดเรียน
ภาคการศึกษาที่ 2/2562
(24 – 28 กุมภาพันธ์ 2563)
สถานศึกษากาหนดตามความเหมาะสม
สถานศึกษากาหนดตามความเหมาะสม
หลังจากคณะกรรมการพิจารณา
ตรวจสอบผลการศึกษาของสถานศึกษา
ตรวจสอบผลการศึกษา และเห็นชอบ
สถาบัน ฯ กาหนดตามความเหมาะสม

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

สถาบัน ฯ ดาเนินการหลัง
สภาสถาบัน ฯ พิจารณาผลการศึกษา
หลังสถาบัน ฯ มีหนังสือแจ้งไปที่
สถานศึกษา
สถาบัน ฯ ดาเนินการหลัง
สภาสถาบัน ฯ พิจารณาผลการศึกษา

/ภาคการศึกษาที่ 2 (ต่อ)…
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ภาคการศึกษาที่ 2 (ต่อ)
กิจกรรม

วัน เดือน ปี

15. นักศึกษาผูส้ าเร็จการศึกษา ประจาปีการศึกษา 2562 ยื่นคาร้องขอสาเร็จการศึกษา
และยื่นคาร้องขอขึ้นทะเบียนบัณฑิตที่สานักงานสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 4
16. นักศึกษาผูส้ าเร็จการศึกษา ประจาปีการศึกษา 2562 รับใบแสดงผลการศึกษา และ
หนังสือรับรองการสาเร็จการศึกษาที่สถาบัน ฯ

24 – 28 กุมภาพันธ์ 2563
สถาบัน ฯ กาหนดตามความเหมาะสม

จึงประกาศให้ทราบและถือปฏิบัติโดยทั่วกัน
ประกาศ ณ วันที่ 15 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561

(นายสมคิด บุญเทวี)
ผู้อานวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 4

/ประกาศสถาบัน…
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ประกาศสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 4
เรื่อง อัตราค่าบารุงการศึกษา ค่าลงทะเบียน และค่าธรรมเนียมการศึกษา
ในการจัดการศึกษา ระดับปริญญาตรี
-----------------------------โดยที่ เป็น การสมควรแก้ไขข้อความในประกาศของสถาบันฯ ให้ ส อดคล้องกับ การบริห ารงานของ
สถาบันฯ ปัจจุบัน
อาศัยอานาจตามความในมาตรา 31 (1) แห่งพระราชบัญญัติการอาชีวศึกษา พ.ศ. 2551 ผู้อานวยการ
สถาบันมีอานาจหน้าที่ในการบริหารกิจการของสถาบันให้เป็นไปตามกฎหมาย ข้อบังคับ ระเบียบ และประกาศของ
ทางราชการและของสถาบัน ฯ จึงให้ยกเลิกประกาศสถาบันฯ เรื่อง อัตราค่าบารุงการศึกษา ค่าลงทะเบียน และ
ค่าธรรมเนียมการศึกษาในการจัดการศึกษา ระดับปริญญาตรี เมื่อวันที่ 29 เมษายน พ.ศ. 2557 โดยให้ใช้ประกาศ
ฉบับนี้แทน ดังนี้
1. ค่าบารุงการศึกษา
1.1 หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต ประเภทวิชาอุตสาหกรรม คหกรรม เทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสาร เกษตรกรรม ประมง ศิลปกรรม อุตสาหกรรมการท่องเที่ยว และบริหารธุรกิจเฉพาะสาขาวิชาคอมพิวเตอร์
ธุรกิจ
ภาคการศึกษาละ 4,000 บาท
1.2 หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิตประเภทวิชาบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการบัญชี การตลาด การจัดการ
สานักงาน 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 ค่าขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา เก็บครั้งเดียวแรกเข้า
300 บาท
/3.5 ค่าประกัน…
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3.5 ค่าประกันของเสียหาย เก็บครั้งเดียวแรกเข้า
1,000 บาท
3.6 ค่าทาบัตรประจาตัวนักศึกษาใหม่
150 บาท
3.7 ค่าใบแทนบัตรประจาตัวนักศึกษา
100 บาท
3.8 ค่าเปลี่ยน เพิ่ม ถอนรายวิชา ครั้งละ 50 บาท
3.9 ค่าเทียบโอนรายวิชาละ
350 บาท
3.10 ค่าลงทะเบียนช้ากว่ากาหนด 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 ค่าบารุงห้องสมุด
ภาคการศึกษาละ
200 บาท
ภาคฤดูร้อนละ
150 บาท
3.15 ค่าขึ้นทะเบียนบัณฑิต
1,200 บาท
3.16 ค่าใบแสดงผลการศึกษา
ฉบับละ
100 บาท
3.17 ค่าหนังสือรับรองคุณวุฒิ
ฉบับละ
50 บาท
3.18 ค่าบารุงกิจกรรมนักศึกษา
ภาคการศึกษาละ
200 บาท
3.19 ค่าคู่มือนักศึกษา
150 บาท
3.20 ค่าสอบพิเศษ
หน่วยกิตละ
50 บาท
3.21 ค่าธรรมเนียมการศึกษาพิเศษ (สาหรับการใช้ห้องปฏิบัติการหน่วยงานอื่น)
รายวิชาละ
300 บาท
3.22 ค่าสาธารณูปโภคเพื่อการศึกษา
ภาคเรียนละ
300 บาท
3.23 ค่าบารุงห้องพยาบาล
ภาคเรียนละ
100 บาท
(ยกเว้นภาคเรียนที่มีการเรียนในสถานประกอบการตลอดภาคเรียน)
4. ค่าประกันอุบัติเหตุ เป็นไปตามข้อตกลงกรมธรรม์ประกันภัย ระหว่างสถานศึกษากับบริษัทผู้รับ
ประกันภัย
ค่าบารุงการศึกษา ค่าลงทะเบียนเรียน และค่าธรรมเนียมการศึกษา ให้นักศึกษาชาระภายในเวลาที่
กาหนด เมื่อชาระแล้วจะเรียกคืนไม่ได้
ค่าประกันของเสียหาย ตามข้อ 3.5 นักศึกษาจะได้รับเงินคืนเต็มจานวน โดยไม่รวมดอกเบี้ยเมื่อ
สาเร็จการศึกษาตามเงื่อนไขที่สถาบันกาหนดไว้ ทั้งนี้จะต้องไม่มีรายงานของเสียหายในระหว่างที่เป็นนักศึกษาอยู่
/หากมีการ…
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หากมีการเปลี่ยนแปลงอัตราค่าบารุงการศึกษา ค่ าลงทะเบียน ค่าธรรมเนียมการศึกษา ในระดับ
ปริญญาตรี สถาบันฯ จะออกเป็นประกาศให้ทราบต่อไป
ประกาศ ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน พ.ศ. 2558

(นายสมคิด บุญเทวี)
ผู้อานวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 4

/คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม…
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คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
4. หลักสูตรที่เปิดสอน ปีการศึกษา 2562
4.1 หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยียานยนต์ (ต่อเนื่อง)
Bachelor of Technology Program in Automotive Technology (Continuing Program)
4.1.1 ชื่อปริญญา
1) ชื่อภาษาไทย
ชื่อเต็ม : เทคโนโลยีบัณฑิต (เทคโนโลยียานยนต์)
ชื่อย่อ : ทล.บ. (เทคโนโลยียานยนต์)
2) ชื่อภาษาอังกฤษ
ชื่อเต็ม : Bachelor of Technology (Automotive Technology)
ชื่อย่อ : B.Tech. (Automotive Technology)
4.1.2 จุดมุ่งหมายของหลักสูตร
มุ่งผลิตบัณฑิตด้านอาชีวศึกษาที่มีความรอบรู้และมีสมรรถนะในการปฏิบัติ และพัฒนางานระดับ
เทคโนโลยีด้านยานยนต์ สามารถจัดการและควบคุมการทางาน มีคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพและนิสัย
ที่เหมาะสมในการทางาน สอดคล้องกับความต้องการของสังคม ชุมชน และสถานประกอบการ สามารถประกอบ
อาชีพอิสระ พัฒนาตนเองให้มีความก้าวหน้าทางวิชาการและวิชาชีพ
4.1.3 โอกาสในสายงานวิชาชีพ
ปฏิบัติงานในระดับนักเทคโนโลยียานยนต์ ในงานจัดการธุรกิจยานยนต์ ออกแบบพัฒนา ควบคุม
ตรวจสอบ ประเมิน ให้ คาแนะน า สอนงาน พัฒ นางานและบูรณาการองค์ความรู้อย่างเป็นระบบในการทางาน
ประกอบอาชีพอิสระและศึกษาต่อในระดับสูงขึ้น
4.1.4 สมรรถนะวิชาชีพ
1) บริหาร จัดการดาเนินการ ควบคุมดูแลงาน ให้คาแนะนา สอนงานในสถานประกอบการ
ให้ดาเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผลตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
2) วางแผน จัดการตามมาตรฐานความปลอดภัย สุขอนามัยและสิ่งแวดล้อม
3) วิเคราะห์ แก้ไขข้อขัดข้อง และทดสอบการทางานของเครื่องยนต์แก๊ส โซลี น เครื่องยนต์ดีเซล
เครื่องยนต์เชื้อเพลิงแก๊ส เครื่องยนต์พลังงานทางเลือกและยานยนต์ผสมผสาน ระบบส่งกาลังและเครื่องล่าง ระบบ
ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ควบคุมยานยนต์ ระบบปรับอากาศยานยนต์ โดยใช้คู่มือและเครื่องมือพิเศษ
4) ทดสอบสมรรถนะ ปรับปรุง ดัดแปลงและพัฒนาระบบของเครื่องยนต์แก๊สโซลีน เครื่องยนต์ดีเซล
เครื่ องยนต์เชื้อเพลิ งแก๊ส เครื่ องยนต์พลั งงานทางเลื อกและยานยนต์ผ สมผสาน ระบบส่ งกาลั ง และเครื่องล่ าง
ยานยนต์ ระบบไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ควบคุมยานยนต์ และระบบปรับอากาศยานยนต์
/4.1.5 แผนการศึกษา…
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4.1.5 แผนการศึกษา สาขาวิชาเทคโนโลยียานยนต์ (ต่อเนื่อง) ปีการศึกษา 2562

น
ท
ป
ศ

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

ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2562 (ศึกษาในสถานศึกษา)
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
1) หมวดวิชาทักษะชีวิต (ศึกษาทั่วไป)
1.1 กลุ่มทักษะภาษาและการสื่อสาร

น (ท-ป-ศ)

(กลุ่มภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ)

32-4000 -1102
32-4000 -1204

ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและการนาเสนอ
ภาษาอังกฤษทักษะวิชาชีพ
1.2 กลุ่มทักษะการคิดและการแก้ปัญหา

3(3-0-6)
3(2-2-5)

(กลุ่มคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์)

32-4000-1303

วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีเครื่องกล
1.3 กลุ่มทักษะทางสังคมและการดารงชีวิต

3(2-2-5)

(กลุ่มสังคมศึกษาและมนุษยศาสตร์)

32-4000-1501

32-4101-2002

32-4101-2124

ประชาคมอาเซียนศึกษา
2) หมวดวิชาทักษะวิชาชีพ
2.1 กลุ่มทักษะวิชาชีพเฉพาะ
เทคนิคการสอนงาน
2.2 กลุ่มทักษะวิชาชีพเลือก
2.3 โครงการพัฒนาทักษะวิชาชีพ
3) หมวดวิชาเลือกเสรี
พลังงานทดแทน

3(3-0-6)

3(2-2-5)

รวมหน่วยกิต

3(2-2-5)
18(14-8-32)
/ภาคการศึกษาที่ 2…
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ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2562 (ศึกษาในสถานศึกษา)
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
1) หมวดวิชาทักษะชีวิต (ศึกษาทั่วไป)
1.1 กลุ่มทักษะภาษาและการสื่อสาร

น (ท-ป-ศ)

(กลุ่มภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ)

1.2 กลุ่มทักษะการคิดและการแก้ปัญหา
(กลุ่มคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์)

32-4000-1405

สถิติเพื่องานอาชีพ
1.3 กลุ่มทักษะทางสังคมและการดารงชีวิต

3(3-0-6)

(กลุ่มสังคมศึกษาและมนุษยศาสตร์)

2) หมวดวิชาทักษะวิชาชีพ
2.1 กลุ่มทักษะวิชาชีพเฉพาะ
32-4101-2003
กลศาสตร์ของแข็ง
32-4101-2004
เชื้อเพลิงและการเผาไหม้
32-4101-2005
เทคโนโลยีปรับอากาศยานยนต์
32-4101-2007
การทดสอบเทคโนโลยียานยนต์
2.2 กลุ่มทักษะวิชาชีพเลือก
2.3 โครงการพัฒนาทักษะวิชาชีพ
32-4101-8502
โครงการพัฒนาทักษะวิชาชีพเทคโนโลยียานยนต์ 1
3) หมวดวิชาเลือกเสรี
32-4101-2125
ปัญหาพิเศษทางเทคโนโลยีในงานอุตสาหกรรม
รวมหน่วยกิต
ภาคการศึกษาที่ 3 ปีการศึกษา 2562 (ศึกษาในสถานประกอบการ)
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
1) หมวดวิชาทักษะชีวิต (ศึกษาทั่วไป)
1.1 กลุ่มทักษะภาษาและการสื่อสาร

3(3-0-6)
3(3-0-6)
2(1-2-3)
2(1-2-3)

2(0-6-2)
3(1-4-4)
18(12-14-30)
น (ท-ป-ศ)

(กลุ่มภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ)

1.2 กลุ่มทักษะการคิดและการแก้ปัญหา
(กลุ่มคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์)

1.3 กลุ่มทักษะทางสังคมและการดารงชีวิต
(กลุ่มสังคมศึกษาและมนุษยศาสตร์)

/ภาคการศึกษาที่ 3 (ต่อ)…
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ภาคการศึกษาที่ 3 ปีการศึกษา 2562 (ศึกษาในสถานประกอบการ) (ต่อ)
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
2) หมวดวิชาทักษะวิชาชีพ
2.1 กลุ่มทักษะวิชาชีพเฉพาะ
32-4101-2001
การบริหารอุตสาหกรรมยานยนต์
32-4101-2008
เทคโนโลยียานยนต์พลังงานผสมผสาน
2.2 กลุ่มทักษะวิชาชีพเลือก
32-4101-2102
เทคโนโลยีเครื่องยนต์
32-4101-2104
เทคโนโลยีการวัดและทดสอบยานยนต์
32-4101-2109
ระบบควบคุมอัตโนมัติของยานยนต์
2.3 โครงการพัฒนาทักษะวิชาชีพ
32-4101-8503
โครงการพัฒนาทักษะวิชาชีพเทคโนโลยียานยนต์ 2
3) หมวดวิชาเลือกเสรี
รวมหน่วยกิต
ภาคการศึกษาที่ 4 ปีการศึกษา 2562 (ศึกษาในสถานประกอบการ)
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
1) หมวดวิชาทักษะชีวิต (ศึกษาทั่วไป)
1.1 กลุ่มทักษะภาษาและการสื่อสาร

น (ท-ป-ศ)

2(1-2-3)
3(2-2-5)
3(1-4-4)
3(1-4-4)
3(2-2-5)
4(0-12-5)
18(7-26-26)

น (ท-ป-ศ)

(กลุ่มภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ)

1.2 กลุ่มทักษะการคิดและการแก้ปัญหา
(กลุ่มคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์)

1.3 กลุ่มทักษะทางสังคมและการดารงชีวิต
(กลุ่มสังคมศึกษาและมนุษยศาสตร์)

2) หมวดวิชาทักษะวิชาชีพ
2.1 กลุ่มทักษะวิชาชีพเฉพาะ
32-4101-2006
ปรับปรุงพัฒนาระบบยานยนต์
32-4101-2009
เทคโนโลยีไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ควบคุมยานยนต์
32-4101-2010
เทคโนโลยีเครื่องล่างและส่งกาลังยานยนต์
32-4101-2011
การวินิจฉัยและการบารุงรักษายานยนต์

3(2-2-5)
3(1-4-4)
3(1-4-4)
3(1-4-4)
/ภาคการศึกษาที่ 4 (ต่อ)…
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ภาคการศึกษาที่ 4 ปีการศึกษา 2562 (ศึกษาในสถานประกอบการ) (ต่อ)
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
น (ท-ป-ศ)
2.2 กลุ่มทักษะวิชาชีพเลือก
32-4101-2105
การควบคุมมลภาวะจากยานยนต์
3(2-2-5)
32-4101-2106
เทคโนโลยีบารุงรักษา
3(2-2-5)
2.3 โครงการพัฒนาทักษะวิชาชีพ
3) หมวดวิชาเลือกเสรี
รวมหน่วยกิต 18(9-18-27)
รวม 4 ภาคการศึกษา 72 (42-66-115)
หมายเหตุ : ให้สถานศึกษาและสถานประกอบการทาการประเมินผลการศึกษารายวิชา เมื่อสิ้นภาคการศึกษา หรือ
เมื่อสิ้นสุดการศึกษาหรือการปฏิบัติงานในทุกรายวิชา

/4.2 หลักสูตร…
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4.2 หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้า (ต่อเนื่อง)
Bachelor of Technology Program in Electrical Technology (Continuing Program)
4.2.1 ชื่อปริญญา
1) ชื่อภาษาไทย
ชื่อเต็ม : เทคโนโลยีบัณฑิต (เทคโนโลยีไฟฟ้า)
ชื่อย่อ : ทล.บ. (เทคโนโลยีไฟฟ้า)
2) ชื่อภาษาอังกฤษ
ชื่อเต็ม : Bachelor of Technology (Electrical Technology)
ชื่อย่อ : B.Tech. (Electrical Technology)
4.2.2 จุดมุ่งหมายของหลักสูตร
มุ่งผลิตบัณฑิตด้านอาชีวศึกษาที่มีความรอบรู้และมีสมรรถนะในการปฏิบัติ และพัฒนางานระดับ
เทคโนโลยีด้านไฟฟ้า สามารถจัดการและควบคุมการทางาน มีคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพ และกิจนิสัย
ที่เหมาะสมในการทางาน สอดคล้องกับความต้องการของสังคม ชุมชน และสถานประกอบการ สามารถประกอบ
อาชีพอิสระ พัฒนาตนเองให้มีความก้าวหน้าทางวิชาการและวิชาชีพ
4.2.3 โอกาสในสายงานวิชาชีพ
ปฏิบัติงานระดับนักเทคโนโลยีในโรงงานอุตสาหกรรม ในตาแหน่งช่างซ่อมบารุง ตาแหน่งผู้ควบคุม
ในส่วนการผลิต ปฏิบัติงานในบริษัทที่ปรึกษา และรับเหมาในตาแหน่งผู้ควบคุมงานระบบไฟฟ้าผู้ควบคุมดูแลบริหาร
จัดการ พนักงานฝ่ายขายในตาแหน่งวิศวกรฝ่ายขาย หรือวิศวกรฝ่ายบริการ หรือทางานในตาแหน่ง หัวหน้าช่าง
เทคนิค (Technician Supervisor) ผู้ตรวจสอบคุณภาพของผลิตภัณฑ์สินค้าด้านไฟฟ้า และอิเล็กทรอนิกส์ หัวหน้า
งานคุณภาพ หัวหน้างานควบคุมคุณภาพ นักเทคโนโลยีไฟฟ้าระบบวัดและควบคุม
4.2.4 สมรรถนะวิชาชีพ
1) บริหาร จัดการ ดาเนินการ ควบคุมงาน ให้คาแนะนา สอนงานในสถานประกอบการให้ดาเนินงาน
อย่างมีประสิทธิภาพ
2) วางแผน จัดการ ควบคุมงานไฟฟ้าตามมาตรฐานไฟฟ้าและมาตรฐานความปลอดภัย
3) วิเคราะห์ ออกแบบ และประมาณการ งานระบบไฟฟ้ากาลัง และงานระบบไฟฟ้าควบคุม
4) กาหนดตาราง ทดสอบ แก้ไข และซ่อมบารุงงานไฟฟ้า
5) ติดตาม ตรวจสอบ รายงาน ความปลอดภัยของสถานประกอบการ และให้คาปรึกษา แนะนา
ป้องกัน แก้ไขปัญหาในระบบงานไฟฟ้า

/4.2.5 แผนการศึกษา…
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4.2.5 แผนการศึกษา สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้า (ต่อเนื่อง) ปีการศึกษา 2562

น
ท
ป
ศ

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

ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2562 (ศึกษาในสถานศึกษา)
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
1) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป (ทักษะชีวิต 12 หน่วยกิต)
32-4000-1102
ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและการนาเสนอ
32-4000-1203
ภาษาอังกฤษเพื่อการนาเสนอในงานอาชีพ
32-4000-1302
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
32-4000-1403
สถิติเพื่องานอาชีพ
2) หมวดวิชาชีพเฉพาะ(ทักษะวิชาชีพ) (9 หน่วยกิต)
32-4104-2401 การวิเคราะห์ข่ายวงจรไฟฟ้า
32-4100-2304 การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่องานอาชีพ
32-4104-2402 เครื่องจักรกลไฟฟ้า
รวมหน่วยกิต
ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2562 (ศึกษาในสถานศึกษา)
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
1) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป (ทักษะชีวิต 6 หน่วยกิต)
32-4100-2303
เทคนิคการฝึกอบรม
32-4000-1601
การบริหารจัดการยุคใหม่และภาวะผู้นา
2) หมวดวิชาชีพเฉพาะ(ทักษะวิชาชีพ) (12 หน่วยกิต)
32-4104-2405
การออกแบบและประมาณการระบบไฟฟ้า
32-4104-3015
การโปรแกรมคอมพิวเตอร์สาหรับงานควบคุม
32-4104-3022
การขับเคลื่อนด้วยไฟฟ้า
32-4104-2502
โครงการเทคโนโลยีไฟฟ้า 1

น (ท-ป-ศ)
3 (3-0-6)
3 (2-2-5)
3 (2-2-5)
3 (3-0-6)
3 (2-3-5)
3 (2-2-5)
3 (2-3-5)
21 (16-12-37)

น (ท-ป-ศ)
3 (2-2-5)
3 (3-0-6)
3 (2-3-5)
3 (2-3-5)
3 (2-3-5)
3 (0-9-0)
/ภาคการศึกษาที่ 2…

21
ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2562 (ศึกษาในสถานศึกษา) (ต่อ)
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
3) หมวดวิชาเลือกเสรี (3 หน่วยกิต)
32-4104-3029
การผลิตกาลังไฟฟ้าด้วยพลังงานแสงอาทิตย์และพลังงานลม
รวมหน่วยกิต
ภาคการศึกษา ภาคฤดูร้อน (ศึกษาในสถานศึกษา)
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
1) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป (ทักษะชีวิต 3 หน่วยกิต)
32-4000-1603
มนุษยสัมพันธ์ในองค์การ
2) หมวดวิชาชีพเฉพาะ(ทักษะวิชาชีพ) (6 หน่วยกิต)
32-4100-2301
การบริหารงานอุตสาหกรรมและการจัดการความปลอดภัย
32-4100-2302
การจัดการวัสดุอุตสาหกรรม
รวมหน่วยกิต
ภาคการศึกษาที่ 3 ปีการศึกษา 2562 (ศึกษาในสถานประกอบการ)
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
1) หมวดวิชาชีพเฉพาะ(ทักษะวิชาชีพ) (9 หน่วยกิต)
32-4104-2601
เทคโนโลยีไฟฟ้า 1
32-4104-2603
เทคโนโลยีการซ่อมบารุงทางไฟฟ้า
32-4104-2410
การป้องกันระบบไฟฟ้า
2) หมวดวิชาเลือกเสรี (3 หน่วยกิต)
32-4104-2407
มาตรฐานความปลอดภัยทางไฟฟ้า
รวมหน่วยกิต
ภาคการศึกษาที่ 4 ปีการศึกษา 2562 (ศึกษาในสถานประกอบการ)
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
1) หมวดวิชาชีพเฉพาะ(ทักษะวิชาชีพ) (12 หน่วยกิต)
32-4104-2409
การจัดการพลังงานไฟฟ้า
32-4104-2404
การวิเคราะห์ระบบไฟฟ้ากาลัง

น (ท-ป-ศ)
3 (2-3-5)
21 (11-20-26)

น (ท-ป-ศ)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
9 (9-0-18)

น (ท-ป-ศ)
3 (0-9-4)
3 (0-9-4)
3 (2-3-5)
3 (0-9-5)
12 (2-30-18)

น (ท-ป-ศ)
3(0-9-4)
3 (0-9-4)
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ภาคการศึกษาที่ 4 ปีการศึกษา 2562 (ศึกษาในสถานประกอบการ) (ต่อ)
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
น (ท-ป-ศ)
32-4104-3001
เทคโนโลยีไฟฟ้า 2
3 (0-9-4)
32-4104-2503 โครงการเทคโนโลยีไฟฟ้า 2
3 (0-9-4)
รวมหน่วยกิต
12 (0-36-16)
รวมทั้งสิ้น 75 (44-91-123) คิดเป็นร้อยละ (ทฤษฎี/ปฎิบัติ) 32.59 /67.40
หมายเหตุ : ให้สถานศึกษาและสถานประกอบการทาการประเมินผลการศึกษารายวิชา เมื่อสิ้นภาคการศึกษา หรือ
เมื่อสิ้นสุดการศึกษาหรือการปฏิบัติงานในทุกรายวิชา
4.3 หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการก่อสร้าง (ต่อเนื่อง)
Bachelor of Technology Program in Construction Technology (Continuing Program)
4.3.1 ชื่อปริญญา
1) ชื่อภาษาไทย
ชื่อเต็ม : เทคโนโลยีบัณฑิต (เทคโนโลยีการก่อสร้าง)
ชื่อย่อ : ทล.บ. (เทคโนโลยีการก่อสร้าง)
2) ชื่อภาษาอังกฤษ
ชื่อเต็ม : Bachelor of Technology (Construction Technology)
ชื่อย่อ : B.Tech. (Construction Technology)
4.3.2 จุดมุ่งหมายของหลักสูตร
มุ่งผลิตบั ณฑิตที่มีความรู้ และมีส มรรถนะในการปฏิบัติ เพื่อพัฒ นางานระดับเทคโนโลยีด้านการ
ก่อสร้าง สามารถบริหารจัดการและควบคุมการทางานก่อสร้าง มีคุณธรรมจริยธรรมจรรยาบรรณวิชาชีพ และกิจ
นิสั ย ที่เหมาะสมในการทางาน สอดคล้ องกับความต้องการของสั งคม ชุมชน และสถานประกอบการ สามารถ
ประกอบอาชีพอิสระเพื่อพัฒนาตนเองให้มีความก้าวหน้าทางวิชาการและวิชาชีพ
4.3.3 โอกาสในสายงานวิชาชีพ
ผู้สาเร็จการศึกษาสามารถปฏิบัติงานในสถานประกอบการ ภาครัฐหรือเอกชน และประกอบอาชีพ
อิส ระที่เกี่ยวข้องกับ การจั ดการหรื อบริ ห ารโครงการก่อสร้าง วางแผนการก่อสร้าง ควบคุมการทางานก่อสร้าง
ประมาณราคา เสนอราคางานก่อสร้าง และศึกษาต่อในระดับสูงขึ้น
4.3.4 สมรรถนะวิชาชีพ
1) จั ด การ ด าเนิ น การ ควบคุ ม งาน ให้ ค าแนะน า แก้ ปั ญ หางาน ในสถานที่ ท างานก่ อ สร้ า งให้
ดาเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
/2) วางแผน…
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2) วางแผน จัดการการทางานตามมาตรฐานความปลอดภัย สุขอนามัยและสิ่งแวดล้อม
3) วิเคราะห์ ควบคุม ตรวจสอบ แนะนา แก้ปัญหางานออกแบบ เขียนแบบ ประมาณราคา เสนอ
ราคางานก่อสร้าง จัดทาบัญชีรายรับรายจ่าย ระบบบัญชีธุรกิจ การเสียภาษี สวัสดิการ การจ้างงานเอกสารสัญญา
ตามกฎหมาย เทศบัญญัติงานก่อสร้าง
4) วางแผน จัดการ ดาเนินการ ควบคุมงานข้อมูลงานสารวจ ทาพิกัดและแผนผังภายในผังบริเวณ
โครงการงานก่อสร้าง เครื่องจักรกลที่ใช้ในโครงการ วัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในโครงการ จัดทาแบบปฏิบัติงานและแบบ
ก่อสร้างจริง งานก่อสร้างโครงสร้างและงานระบบ
5) ตรวจสอบ วิเคราะห์ผล ทดสอบวัสดุงานก่อสร้างและอุปกรณ์งานระบบอาคารตามมาตรฐานที่
กาหนด
4.3.5 แผนการศึกษา สาขาวิชาเทคโนโลยีการก่อสร้าง (ต่อเนื่อง) ปีการศึกษา 2562

น
ท
ป
ศ

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

ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2562 (ศึกษาในสถานศึกษา)
รหัสวิชา
รายวิชา
1) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป (ทักษะชีวิต)
1.1 กลุ่มทักษะภาษาและการสื่อสาร

น(ท-ป-ศ)

(กลุ่มวิชาภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ)

32-4000-1203
32-4000-1103

ภาษาอังกฤษเพื่อการนาเสนอในงานอาชีพ
การเขียนรายงานในงานอาชีพ
1.2 กลุ่มทักษะการคิดและการแก้ปัญหา

3(2-2-5)
3(3-0-6)

(กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์)

32-4000-1405

32-4106-2003

สถิติเพื่องานอาชีพ
2) หมวดวิชาเฉพาะ (ทักษะวิชาชีพ)
2.1 กลุ่มทักษะวิชาชีพเฉพาะ
การออกแบบและการเขียนแบบด้วยคอมพิวเตอร์

3(3-0-6)

3(2-2-5)
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ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2562 (ศึกษาในสถานศึกษา) (ต่อ)
รหัสวิชา
รายวิชา
32-4106-2004
โครงสร้างอาคารและพฤติกรรม
32-4106-2006
วัสดุก่อสร้างและการทดสอบ
32-4106-2011
การประมาณราคา
รวมหน่วยกิต
ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2562 (ศึกษาในสถานศึกษา)
รหัสวิชา
รายวิชา
1) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป (ทักษะชีวิต)
1.2 กลุ่มทักษะการคิดและการแก้ปัญหา

น(ท-ป-ศ)
3(3-0-6)
1(0-3-1)
3(2-2-5)
19 (15-9-34)
น(ท-ป-ศ)

(กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์)

32-4000-1302

32-4000-1508

32-4106-2007
32-4106-2009
32-4106-2104
32-4106-2105

วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีประยุกต์
1.3 กลุ่มทักษะทางสังคมและการดารงชีวิต
(กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์)
การบริหารงานจัดการยุคใหม่และภาวะผู้นา
2) หมวดวิชาเฉพาะ (ทักษะวิชาชีพ)
2.1 กลุ่มทักษะวิชาชีพเฉพาะ
เทคโนโลยีคอนกรีตชั้นสูง
การบริหารงานก่อสร้าง
2.2 กลุ่มทักษะวิชาชีพเลือก
การสารวจเส้นทางชั้นสูง
การออกแบบโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก
รวมหน่วยกิต

3(2-2-5)

3(3-0-6)

3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(3-0-6)
18 (14-8-32)

ภาคการศึกษา ฤดูร้อน ปีการศึกษา 2562
รหัสวิชา

32-4106-2002
32-4106-2005

รายวิชา
1) หมวดวิชาเฉพาะ (ทักษะวิชาชีพ)
1.1 กลุ่มทักษะวิชาชีพเฉพาะ
ความปลอดภัยในงานก่อสร้าง
การสัมมนาทางเทคโนโลยีการก่อสร้าง
รวมหน่วยกิต

น(ท-ป-ศ)

3(0-9-0)
2(0-6-0)
5(0-15-0)
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ภาคการศึกษาที่ 3 ปีการศึกษา 2562 (ศึกษาในสถานประกอบการ)
รหัสวิชา
รายวิชา
2) หมวดวิชาเฉพาะ (ทักษะวิชาชีพ)
2.1 กลุ่มทักษะวิชาชีพเฉพาะ
32-4106-2008
การควบคุมงานก่อสร้าง
32-4106-2010
การบริหารโครงการก่อสร้าง
2.2 กลุ่มทักษะวิชาชีพเลือก
32-4106-2101
เทคโนโลยีอุปกรณ์อาคาร
2.3 โครงการพัฒนาทักษะวิชาชีพ
32-4106-8501
โครงการพิเศษด้านเทคโนโลยีการก่อสร้าง 1
3) หมวดวิชาเลือกเสรี
xx-xxxx-xxxx
รายวิชาเลือกเสรี
รวมหน่วยกิต

น(ท-ป-ศ)

3(0-9-0)
3(0-9-0)
3(0-9-0)
3(0-9-0)
3(x-x-x)
15(x-x-x)

ภาคการศึกษาที่ 4 ปีการศึกษา 2562 (ศึกษาในสถานประกอบการ)
รหัสวิชา
รายวิชา
น(ท-ป-ศ)
2) หมวดวิชาเฉพาะ (ทักษะวิชาชีพ)
2.1 กลุ่มทักษะวิชาชีพเฉพาะ
32-4106-2001
เทคโนโลยีการก่อสร้าง
3(0-9-0)
2.2 กลุ่มทักษะวิชาชีพเลือก
32-4106-2110
การก่อสร้างชิ้นส่วนสาเร็จรูป
3(0-9-0)
32-4106-2102
การบริหารโครงการอสังหาริมทรัพย์
3(0-9-0)
2.3 โครงการพัฒนาทักษะวิชาชีพ
32-4106-8502
โครงการพิเศษด้านเทคโนโลยีการก่อสร้าง 2
3(0-9-0)
3) หมวดวิชาเลือกเสรี
xx-xxxx-xxxx
รายวิชาเลือกเสรี
3(x-x-x)
รวมหน่วยกิต
15 (x-x-x)
หมายเหตุ : ให้สถานศึกษาและสถานประกอบการทาการประเมินผลการศึกษารายวิชา เมื่อสิ้นภาคการศึกษา หรือ
เมื่อสิ้นสุดการศึกษาหรือการปฏิบัติงานในทุกรายวิชา
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4.4 หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์ (ต่อเนื่อง)
Bachelor of Technology Program in Electronics Technology (Continuing Program)
4.4.1 ชื่อปริญญา
1) ชื่อภาษาไทย
ชื่อเต็ม : เทคโนโลยีบัณฑิต (เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์)
ชื่อย่อ : ทล.บ. (เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์)
2) ชื่อภาษาอังกฤษ
ชื่อเต็ม : Bachelor of Technology (Electronics Technology)
ชื่อย่อ : B.Tech. (Electronics Technology)
4.4.2 จุดมุ่งหมายของหลักสูตร
มุ่งผลิตบัณฑิตด้านอาชีวศึกษาที่มีความรอบรู้และมีสมรรถนะในการปฏิบัติ และพัฒนางานระดับ
เทคโนโลยีด้านอิเล็กทรอนิกส์ สามารถจัดการและควบคุมการทางาน มีคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพ
และกิจนิสัยที่เหมาะสมในการทางาน สอดคล้องกับความต้องการของสังคม ชุมชน และสถานประกอบการ
สามารถประกอบอาชีพอิสระ พัฒนาตนเองให้มีความก้าวหน้าทางวิชาการและวิชาชีพ
4.4.3 โอกาสในสายงานวิชาชีพ
ผู้สาเร็จการศึกษา สามารถปฏิบัติงานในสถานประกอบการทั้งภาครัฐและเอกชน ประกอบอาชีพ
อิสระที่เกี่ยวข้องกับ เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์ ได้ห ลากหลาย ได้แก่ การออกแบบ ประกอบ ติดตั้ง ควบคุม
ตรวจสอบ บารุงรักษา ให้คาแนะนา ด้านอิเล็กทรอนิกส์ และศึกษาต่อในระดับสูงขึ้น
4.4.4 สมรรถนะวิชาชีพ
1) วิเคราะห์ ออกแบบ และพัฒนา ด้านอิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม โทรคมนาคม คอมพิวเตอร์
และระบบภาพ ระบบแสง ระบบเสียง
2) ควบคุม ติดตั้งทดสอบใช้งาน ด้านอิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม โทรคมนาคม คอมพิวเตอร์ และ
ระบบภาพ ระบบแสง ระบบเสียง
3) การจัดการ บารุงรักษาด้านอิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม โทรคมนาคม คอมพิวเตอร์ และระบบ
ภาพ ระบบแสง ระบบเสียง
4) ประยุกต์ใช้งาน ด้านอิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม โทรคมนาคม คอมพิวเตอร์ และระบบภาพ
ระบบแสง ระบบเสียง
5) ให้คาปรึกษา แนะนา ด้านอิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม โทรคมนาคม คอมพิวเตอร์ และระบบ
ภาพ ระบบแสง ระบบเสียง
6) การบริหาร จัดการธุรกิจ และการตลาดด้านอิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม โทรคมนาคม
คอมพิวเตอร์ และระบบภาพ ระบบแสง ระบบเสียง
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4.4.5 แผนการศึกษา สาขาวิชาเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์ (ต่อเนื่อง) ปีการศึกษา 2562

น
ท
ป
ศ

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

ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2562 (ศึกษาในสถานศึกษา)
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
1) หมวดวิชาทักษะชีวิต
1.1 กลุ่มภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ

น(ท-ป-ศ)

(กลุ่มภาษาและการสื่อสาร)

32-4000-1201

ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารและทักษะการเรียนรู้
1.2 กลุ่มคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์

3(2-2-5)

(กลุ่มทักษะการคิดและการแก้ปญ
ั หา)

32-4000-1301

วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์
1.3 กลุ่มสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์

3(2-2-5)

(กลุ่มทักษะทางสังคมและการดารงชีวิต)

32-4105-2001
32-4105-2002
32-4105-2003
32-4105-2005
32-4105-2010

2) หมวดวิชาทักษะวิชาชีพ
2.1 กลุ่มทักษะวิชาชีพเฉพาะ
การวิเคราะห์และจาลองวงจรไฟฟ้า
เครื่องมือวัดและการวัดทางไฟฟ้า
การสื่อสารข้อมูลและระบบเครือข่าย
ระบบโทรทัศน์และวิทยุกระจายเสียง
เทคโนโลยีเซนเซอร์และทรานสดิวเซอร์
2.2 กลุ่มทักษะวิชาชีพเลือก
2.3 โครงการพัฒนาทักษะวิชาชีพ
3) หมวดวิชาเลือกเสรี
รวมหน่วยกิต

3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)

21(14-14-35)
/ภาคการศึกษาที่ 2…
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ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2562 (ศึกษาในสถานศึกษา)
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
1) หมวดวิชาทักษะชีวิต
1.1 กลุ่มภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ

น(ท-ป-ศ)

(กลุ่มภาษาและการสื่อสาร)

32-4000-1103

การเขียนรายงานในงานอาชีพ
1.2 กลุ่มคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์

3(3-0-6)

(กลุ่มทักษะการคิดและการแก้ปญ
ั หา)

32-4000-1405

สถิติเพื่องานอาชีพ
1.3 กลุ่มสังคมศึกษาและมนุษยศาสตร์

3(3-0-6)

(กลุ่มทักษะทางสังคมและการดารงชีวิต)

32-4000-1501

32-4105-2004
32-4105-2008
32-4105-2009

ประชาคมอาเซียนศึกษา
2) หมวดวิชาทักษะวิชาชีพ
2.1 กลุ่มทักษะวิชาชีพเฉพาะ
การออกแบบวงจรอิเล็กทรอนิกส์
เขียนแบบไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์
เทคโนโลยีไมโครคอนโทรลเลอร์
2.2 กลุ่มทักษะวิชาชีพเลือก
2.3 โครงการพัฒนาทักษะวิชาชีพ
3) หมวดวิชาเลือกเสรี

3(3-0-6)

3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)

รวมหน่วยกิต
ภาคการศึกษาที่ 3 ปีการศึกษา 2562 (ศึกษาในสถานประกอบการ)
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
2) หมวดวิชาทักษะวิชาชีพ
2.1 กลุ่มทักษะวิชาชีพเฉพาะ
การควบคุมกระบวนการและเครื่องมือวัด
32-4105-2006
อุตสาหกรรม
2.2 กลุ่มทักษะวิชาชีพเลือก
32-4105-2103
การควบคุมแบบอันดับและพีแอลซี

18(15-6-33)

น(ท-ป-ศ)

3(2-2-5)
3(2-2-5)
/ภาคการศึกษาที่ 3 (ต่อ)…
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ภาคการศึกษาที่ 3 ปีการศึกษา 2562 (ศึกษาในสถานประกอบการ) (ต่อ)
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
น(ท-ป-ศ)
32-4105-2108
การควบคุมอัตโนมัติ
3(2-2-5)
32-4105-2112
โปรแกรมเมเบิลลอจิกคอนโทรล
3(2-2-5)
2.3 โครงการพัฒนาทักษะวิชาชีพ
32-4105-8501
โครงการพัฒนาทักษะวิชาชีพ 1
2(0-6-2)
3) หมวดวิชาเลือกเสรี
32-4105-9025
ระบบควบคุม
3(2-2-5)
รวมหน่วยกิต 17(10-16-27)

ภาคการศึกษาที่ 4 ปีการศึกษา 2562 (ศึกษาในสถานประกอบการ)
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
น(ท-ป-ศ)
2) หมวดวิชาทักษะวิชาชีพ
2.1 กลุ่มทักษะวิชาชีพเฉพาะ
32-4105-2007
การบริหารอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์
3(2-2-5)
2.2 กลุ่มทักษะวิชาชีพเลือก
32-4105-2114
การสื่อสารแบบดิจิตอล
3(2-2-5)
32-4105-2117
ระบบสมองกลฝังตัว
3(2-2-5)
2.3 โครงการพัฒนาทักษะวิชาชีพ
32-4105-8502
โครงการพัฒนาทักษะวิชาชีพ 2
4(0-12-5)
3) หมวดวิชาเลือกเสรี
32-4105-9001
คอมพิวเตอร์ช่วยในการออกแบบผลิต
3(2-2-5)
รวมหน่วยกิต
16(8-20-25)
หมายเหตุ : ให้สถานศึกษาและสถานประกอบการทาการประเมินผลการศึกษารายวิชา เมื่อสิ้นภาคการศึกษา
หรือเมื่อสิ้นสุดการศึกษาหรือการปฏิบัติงานในทุกรายวิชา
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5. ใบสมัครเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรีสายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ
สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 4 ปีการศึกษา 2562

32
ส่วนที่ 1 สาหรับสถานศึกษา
ใบสมัครเข้าศึกษา ปีการศึกษา 2562
สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 4
ระดับปริญญาตรี สายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ
หลักสูตร : เทคโนโลยีบัณฑิต (ทล.บ.) (ต่อเนื่อง 2 ปี)
----------------------------------------ข้อมูลผูส้ มัคร
ชื่อ – สกุล

เลขที่ใบสมัคร

----

เลขประจาตัวประชาชน
ที่อยู่ปัจจุบัน บ้านเลขที่
หมู่ที่
ตาบล
อาเภอ
จังหวัด
รหัสไปรษณีย์
โทรศัพท์บ้าน
โทรศัพท์มือถือ
โทรสาร
E-mail
ข้อมูลการศึกษา
สาเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือเทียบเท่า
ชื่อสถานศึกษา
อาเภอ
จังหวัด
คะแนนเฉลีย่ สะสม (GPAX)
ข้อมูลการสมัคร
สมัครเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรีสายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ
หลักสูตร : เทคโนโลยีบัณฑิต (ทล.บ.) (ต่อเนื่อง 2 ปี)
สาขาวิชา

ส่วนที่ 2 สาหรับเจ้าหน้าที่

 ผู้สมัครกรอกข้อมูลถูกต้อง ครบถ้วน
ลงชื่อ

ผู้รับสมัคร

วันที่

เดือน

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

ลงชื่อ

กรรมการ

2. ชาระเงินค่าสมัคร

ลงชื่อ

กรรมการ

3. จ่ายบัตรประจาตัวคืนผูส้ มัคร

ลงชื่อ

กรรมการ

ห้องสอบที่
.
สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 4
----------------------------------------ผู้สมัคร
)

(

ห้องสอบที่
.
สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 4
-----------------------------------------

ส่วนที่ 4 สาหรับผู้สมัคร

ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อมูลข้างต้นเป็นความจริงทุกประการ
ลงชื่อ

ส่วนที่ 3 สาหรับสถานศึกษา

พ.ศ. 2562

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