ประกาศวิทยาลัยเทคนิคนครศรีธรรมราช
เรื่อง การรับสมัครนักศึกษา เข้าศึกษาต่อระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) รอบเพิ่มเติม
ประจาปีการศึกษา 256๕
************************************************
ด้วยวิทยาลัยเทคนิคนครศรีธรรมราช มีความประสงค์ต้องการรับสมัครนักศึกษา เพื่อเข้าศึกษาต่อ
ในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ประจาปีการศึกษา 256๕ โดยมีรายละเอียด ดังนี้
๑. การรับสมัครนักศึกษา รอบเพิ่มเติม
๒. ระบบการเรียน การจัดระบบการเรียนแบ่งออกเป็น 2 ระบบ คือ
๒.๑ การศึกษาในระบบ หมายถึง การจัดการศึกษาวิชาชีพที่เน้นการศึกษาในสถานศึกษา โดยมี
การกาหนดจุดมุ่งหมาย วิธีการศึกษา ระยะเวลา การวัดและประเมินผล ตามหลักสูตร เพื่อใช้เป็นเงื่อนไขของการ
สาเร็จการศึกษา และต้องฝึกประสบการณ์วิชาชีพในสถานประกอบการอย่างน้อย ๑ ภาคเรียน
๒.๒ การศึกษาระบบทวิภ าคี หมายถึง การจัดการศึกษาวิช าชีพที่เกิดจากข้อตกลงระหว่าง
สถานศึกษากับสถานประกอบการ ในเรื่องการจัดหลักสูตรการเรียนการสอน การวัดและประเมินผล โดยผู้เรียนใช้
เวลาส่วนหนึ่งในสถานศึกษา และเรียนภาคปฏิบัติในสถานประกอบการ รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานของรัฐ
๓. คุณสมบัติผู้สมัคร
๓.๑ รั บ จากผู้ส าเร็ จการศึกษาระดับ ประกาศนียบัตรวิช าชีพ (ปวช.) ตรงสาขา และคาดว่า
จะสาเร็จการศึกษาในปีการศึกษา ๒๕๖๔
๓.๒ รับจากผู้สาเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ต่างสาขา หรือมัธยมศึก ษา
ตอนปลาย (ม.๖) หรือ เทียบเท่า และคาดว่าจะสาเร็จการศึกษาในปีการศึกษา ๒๕๖๔
๓.๓ มีความประพฤติเรียบร้อย และแต่งกายชุดนักศึกษาในวันยื่นใบสมัคร
๓.๔ มีร่างกายแข็งแรงและเหมาะสมในการเรียนสาขาวิชานั้นๆ
๓.๕ ไม่เป็นคนวิกลจริต และไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรงที่ไม่สามารถศึกษาได้
๓.๖ ไม่เป็นผู้เสพหรือผู้จาหน่ายสารเสพติดร้ายแรงทุกชนิดตามที่กฎหมายกาหนด
๓.๗ มีภูมิลาเนาเป็นหลักแหล่ง โดยมีสาเนาทะเบียนบ้านฉบับเจ้าบ้านหรือหลักฐานของทาง
ราชการในลักษณะเดียวกันมาแสดง
๓.๘ มีความเคารพ เลื่อมใส ศรัทธาต่อสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ ด้วยความบริสุทธิ์
ใจ
๓.๙ มีเจตคติที่ดีต่อการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข
๓.๑๐ ยินยอมปฏิบัติตามระเบียบของวิทยาลัยเทคนิคนครศรีธรรมราชอย่างเคร่งครัด
๓.๑๑ สาหรับผูส้ มัครเข้าเรียนอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีต้องมีความตั้งใจที่จะรับการฝึกอาชีพ
ในสาขาวิชาที่สมัคร
๓.๑๒ นักศึกษาชายต้องไม่เจาะหูหรือระเบิดหู
๓.๑๓ นักศึกษาชายและนักศึกษาหญิงต้องไม่มีรอยสักที่ปรากฏชัดนอกร่มผ้า
๓.๑๔ นักศึกษาหญิงต้องไว้ทรงผมสั้นและยาวเท่านั้น (ไม่ตัดผมรองทรง ซอยผม หรือทาสีผม)
/๔. หลักฐานการการสมัคร...

-2๔. หลักฐานการการสมัคร
๔.๑ ใบสมั ค รที่ พิ ม พ์ จ ากระบบรั บ สมั ค รนั ก เรี ย น นั ก ศึ ก ษา ออนไลน์ ของส านั ก งาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา พร้อมทั้งติดรูปถ่าย ขนาด ๑ นิ้ว และลงชื่อผู้สมัครเรียบร้อย จานวน ๑ ฉบับ
๔.๒ ใบระเบียนแสดงผลการเรียนหรือใบแสดงผลการเรียนรายวิชาที่ระบุคะแนนเฉลี่ ยสะสม ๕
ภาคเรียน จานวน ๑ ฉบับ
๔.๓ สาเนาบัตรประชาชนของผู้สมัครพร้อมรับรองสาเนา จานวน ๑ ฉบับ
๔.๔ สาเนาทะเบียนบ้านของผู้สมัครพร้อมรับรองสาเนา จานวน ๑ ฉบับ
๕. หลักเกณฑ์การเลือกสาขาวิชา/สาขางาน
ผู้สมัครสามารถเลือกสมัครเรียนได้ เพียงสาขาวิชา/สาขางานเดียวเท่านั้น ทั้งนี้ต้องอยู่ภายใต้
เงื่อนไขคุณสมบัติการสาเร็จการศึกษาของผู้สมัคร
๖. ขั้นตอนการสมัคร
๖.๑ กรอกข้อมูลการสมัครผ่านทางระบบรับนักเรียน นักศึกษา ออนไลน์ทางอินเทอร์เน็ตของ
สานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ( https://admission.vec.go.th ) หรือ QR Code ที่ระบุไว้ด้านล่าง เพื่อ
เข้าศึกษาต่อวิทยาลัยเทคนิคนครศรีธรรมราช ให้ครบถ้วน และพิมพ์ใบสมัคร พร้อมทั้งติดรูปถ่าย ขนาด ๑ นิ้ว และ
ลงชื่อผู้สมัครเรียบร้อย

QR Code เข้าระบบสมัครออนไลน์

๖.๒ น าใบสมัครตามข้อ ๖.๑ และหลั กฐานการสมัครตามข้อ ๔ มาสมัครด้วยตนเอง ที่งาน
ทะเบียน วิทยาลัยเทคนิคนครศรีธรรมราช
๖.๓ สมัครได้ตั้งแต่วันที่ ๒๒ - ๒๕ มีนาคม ๒๕๖๕ เวลา 08.30 – 16.30 น.
๖.๔ ค่าคู่มือการรับสมัครนักเรียน นักศึกษา ราคาเล่มละ ๑๐๐ บาท
๗. หลักเกณฑ์และรายละเอียดในการสมัครเข้าศึกษาต่อ
๗.๑ ให้นักศึกษาเลือกสมัครเรียนในสาขาที่ตนเองถนัดได้เพียง ๑ สาขางาน
๗.๒ สาขาไหนที่มีผู้สมัครเต็มตามจานวน วิทยาลัยฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการปิดรับสมัครในสาขา
นั้น
๗.๓ วิทยาลัยฯ กาหนดให้มีการรายงานตัว มอบตัว ในวันสมัคร ดังนั้นผู้สมัครจะต้องเตรียม
เอกสาร หลั กฐาน ที่ใช้ในการรายงานตัว/มอบตัว/ทาสั ญ ญา มาในวันสมัคร (รายการเอกสารตามข้อ ๑๑ ของ
ประกาศฉบับนี้
๗.๔ นักศึกษาและผู้ปกครอง ต้องเตรียมเงินค่าบารุงการศึกษาและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ มาจ่ายใน
วันสมัครเรียน (รายละเอียดค่าบารุงการศึกษาและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ อยู่ในหน้าที่ ๕ ท้ายประกาศฉบับนี้)

/๗. จานวนการรับนักศึกษา...

-๓๘. จานวนการรับนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ( ปวส.๑ )
รับจากผู้จบ ปวช.๓ สายตรง
รหัส
สาขาวิชา

รหัส
สาขางาน

๓๐๑๐๑

๓๐๑๐๑๐๑ เทคนิคเครื่องกล

๓๐๑๐๒

๓๐๑๐๒๐๑ เทคนิคการผลิต

๓๐๑๐๓

๓๐๑๐๓๐๑ เทคนิคโลหะ

๓๐๑๐๔

สาขาวิชา

อักษรย่อ

จานวนรับ

เทคนิคยานยนต์

สทย.

๑๕

ปวช. สาขาวิชาช่างยนต์

เครื่องมือกล
เทคโนโลยีงาน
เชื่อมและขึ้นรูป
ผลิตภัณฑ์โลหะ

สทผ.

๑๑

ปวช. สาขาวิชาช่างกลโรงงาน

สทล.

๑๒

ปวช. สาขาวิชาช่างเชื่อมโลหะ

๓๐๑๐๔๐๒ ไฟฟ้า

ไฟฟ้ากาลัง

สฟก.

๒๓

ปวช. สาขาวิชาช่างไฟฟ้ากาลัง

๓๐๑๐๕

๓๐๑๐๕๐๑ อิเล็กทรอนิกส์

อิเล็กทรอนิกส์
อุตสาหกรรม

สออ.

๒

๓๐๑๐๖

๓๐๑๐๖๐๑ ก่อสร้าง

การก่อสร้าง

สกส.

๒๕

๓๐๑๒๑

๓๐๑๒๑๐๑ โยธา

โยธา

สยธ

๘

๓๐๙๐๑

๓๐๙๐๑๐๑

นักพัฒนาซอฟแวร์
คอมพิวเตอร์

สทส.

๑๔

เทคโนโลยี
สารสนเทศ

สาขางาน

จานวนรับทั้งหมด

คุณสมบัติ

ปวช. สาขาวิชา
ช่างอิเล็กทรอนิกส์
ปวช. สาขาวิชาช่างก่อสร้าง,โยธา,
สถาปัตยกรรม, ช่างสารวจ
ปวช. สาขาวิชาช่างก่อสร้าง,โยธา,
สถาปัตยกรรม, ช่างสารวจ
ปวช. สาขาวิชาเทคโนโลยี
สารสนเทศ

๑๑๐ คน

๙. จานวนการรับนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ( ปวส.๑ )
รับจากผู้จบ ม.๖ หรือ ปวช.๓ ต่างสาขา
รหัส
สาขาวิชา

รหัส
สาขางาน

๓๐๑๐๑

๓๐๑๐๑๐๑ เทคนิคเครื่องกล

๓๐๑๐๒

สาขาวิชา

สาขางาน

อักษรย่อ

จานวนรับ

เทคนิคยานยนต์

สทย.

๗

๓๐๑๐๒๐๑ เทคนิคการผลิต

เครื่องมือกล

สทผ.

๙

๓๐๑๐๔

๓๐๑๐๔๐๒ ไฟฟ้า

ไฟฟ้ากาลัง

สฟก.

๒๓

๓๐๑๐๕

๓๐๑๐๕๐๓ อิเล็กทรอนิกส์

อิเล็กทรอนิกส์
การแพทย์

สอพ.

๑๕

จานวนรับทั้งหมด

คุณสมบัตผิ ู้สมัคร
ม.๖ หรือ ปวช. สาขาวิชาอื่น
ทุกสาขาวิชา
ม.๖ หรือ ปวช. สาขาวิชาอื่น
ทุกสาขาวิชา
ม.๖ หรือ ปวช. สาขาวิชาอื่น
ทุกสาขาวิชา
ม.๖ หรือ ปวช. สาขาวิชาอื่น
ทุกสาขาวิชา

๕๔ คน

๑๐. จานวนการรับนักศึกษาระบบทวิภาคี ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ( ปวส.๑ )
รับจากผู้จบ ปวช.๓ สายตรง
รหัส
สาขาวิชา

รหัส
สาขางาน

๓๐๑๐๑

๓๐๑๐๑๐๓ เทคนิคเครื่องกล

๓๐๑๐๒
๓๐๑๐๖

สาขาวิชา

สาขางาน

อักษรย่อ

จานวนรับ

คุณสมบัติ

สตถ.

๑๑

ปวช. สาขาวิชาช่างยนต์

๓๐๑๐๒๐๓ เทคนิคการผลิต

เทคนิคซ่อมตัวถัง
และสีรถยนต์
แม่พิมพ์โลหะ

สมพ.

๘

๓๐๑๐๖๐๑ ก่อสร้าง

การก่อสร้าง

สกส.

๑๒

ปวช. สาขาวิชาช่างกลโรงงาน
ปวช. สาขาวิชาช่างก่อสร้าง,โยธา
, สถาปัตยกรรม, ช่างสารวจ

จานวนรับทั้งหมด

๓๑ คน

/๑๐. จานวนการรับนักศึกษา (ต่อ)...

-๔๑๑. เอกสารในการมอบตัว
๑๐.๑ สาเนา ใบ รบ.๑ หรือ ปพ.๑ แสดงการสาเร็จการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย
(ม.๖) พร้อมลงลายมือชื่อรับรองสาเนา จานวน ๒ ฉบับ (กรณี ใบ รบ.๑ หรือ ปพ.๑ ของสถานศึกษาเดิมออกให้ไม่
ทัน ให้นักศึกษาเขียนใบผ่อนผันไว้กับงานทะเบียนของวิทยาลัยเทคนิคนครศรีธรรมราช แล้วค่อยนามาส่งตามวันที่
นัด)
๑๑.๒ สาเนาทะเบียนบ้านของนักศึกษา พร้อมลงลายมือชื่อรับรองสาเนา จานวน ๑ ฉบับ
๑๑.๓ สาเนาบัตรประจาตัวประชาชนของนักศึกษา พร้อมลงลายมือชื่อรับรองสาเนา จานวน
๑ ฉบับ
๑๑.๔ สาเนาทะเบียนบ้านของบิดาและมารดา พร้อมลงลายมือชื่อรับรองสาเนา จานวน
๑ ฉบับ
๑๑.๕ สาเนาบั ตรประจาตัวประชาชนของบิดาและมารดา พร้อมลงลายมือชื่อรับรองสาเนา
จานวน ๑ ฉบับ
๑๑.๖ สาเนาทะเบียนบ้านของผู้ปกครอง พร้อมลงลายมือชื่อรับรองสาเนา จานวน ๑ ฉบับ
(กรณีที่ผู้ปกครองไม่ใช่บิดามารดา)
๑๑.๗ สาเนาบัตรประจาตัวประชาชนของผู้ปกครอง พร้อมลงลายมือชื่อรับรองสาเนา จานวน
๑ ฉบับ (กรณีที่ผู้ปกครองไม่ใช่บิดามารดา)
๑๑.๘ รูปถ่ายขนาด ๑ นิ้ว ถ่ายไม่เกิน ๖ เดือน จานวน ๔ รูป
๑๒. การปฐมนิเทศ
ปฐมนิเทศ วันที่ ๕ พฤษภาคม ๒๕๖๕
๑๓. การเปิดภาคเรียน
เปิดเรียนภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๕ วันที่ ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๖๕
จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน
ประกาศ ณ วันที่ ๒๑ มีนาคม พ.ศ. 256๕
(นายประชา ฤทธิผล)
ผู้อานวยการวิทยาลัยเทคนิคนครศรีธรรมราช

-๕-

รายละเอียดค่าบารุงการศึกษาและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ระดับ ปวส.1 ปีการศึกษา 256๕
สาขางาน
เทคนิคยานยนต์ (ปกติ)
เทคนิคยานยนต์ (ม.6)
ตัวถัง (ทวิ)
เทคนิคการผลิต (ปกติ)
เทคนิคการผลิต (ม.6)
เทคนิคเชื่อมโลหะ
ไฟฟ้ากาลัง (ปกติ)
ไฟฟ้ากาลัง (ม.6)
อิเล็กทรอนิกส์ (ปกติ)
อิเล็กทรอนิกส์
การแพทย์ระบบทวิภาค
ก่อสร้าง (ปกติ)
ก่อสร้าง (ทวิภาคี)
ก่อสร้าง (ม.6)
โยธา (ปกติ)
โยธา (ทวิภาคี)
เมคคาทรอนิกส์
สารสนเทศ (ปกติ)

เข้ารายได้
3,210.00
3,210.00
3,210.00
3,210.00
3,210.00
3,210.00
3,210.00
3,210.00
3,210.00

ค่าลงทะเบียน
2,600.00
1,900.00
3,000.00
2,600.00
2,400.00
2,400.00
2,400.00
1,900.00
2,400.00

ค่าวัสดุฝึก
600.00
900.00
600.00
700.00
800.00
700.00
600.00
1,000.00
700.00

รวม
6,410.00
6,010.00
6,810.00
6,510.00
6,410.00
6,310.00
6,210.00
6,110.00
6,310.00

3,210.00

2,500.00

1,500.00

7,210.00

3,210.00
3,210.00
3,210.00
3,210.00
3,210.00
3,210.00
3,210.00

2,700.00
2,500.00
1,700.00
2,600.00
3,000.00
2,100.00
2,300.00

600.00
800.00
900.00
700.00
900.00
900.00
1,200.00

6,510.00
6,510.00
5,810.00
6,510.00
7,110.00
6,210.00
6,710.00

