ประกาศสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ ๑
เรื่อง การรับสมัครนักศึกษาเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี เทคโนโลยีบัณฑิต (เพิ่มเติม)
ประจาปีการศึกษา ๒๕63
ด้ว ยสถาบั น การอาชีว ศึก ษาภาคเหนือ 1 จะด าเนิน การรั บสมัครนัก ศึก ษาในระดับ ปริ ญญาตรี
เทคโนโลยี บั ณฑิต (ทล.บ.) หลั ก สู ตร 2 ปี ประจ าปีก ารศึ กษา 2563 เพื่อ เข้า ศึกษาในสถานศึก ษาที่ สั งกั ด
สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 1 โดยมีรายละเอียดการรับสมัคร ดังนี้
1. สาขาวิชาที่รับสมัคร
ที่
1
2
3
4
5
6

สาขาวิชา
การโรงแรม (ต่อเนื่อง)
เทคโนโลยีการผลิตพืช (ต่อเนื่อง)
เทคโนโลยีไฟฟ้า (ต่อเนื่อง)
คอมพิวเตอร์กราฟิก (ต่อเนื่อง)
เทคโนโลยีการผลิตสัตว์(ต่อเนื่อง)
เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์ (ต่อเนื่อง)
รวม

จานวน

30
20
20
10
25
20
125

สถานศึกษา
วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเชียงใหม่
วิทยาลัยเทคนิคลาปาง
วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเชียงใหม่
วิทยาลัยเทคนิคลาพูน

หมายเหตุ
คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา
ในแต่ละสาขาวิชาแต่ละ
สถานศึกษา ให้เป็นไป
ตามข้อ ๒ และข้อ ๓

ข้อ ๒ คุณสมบัติทั่วไปของผู้สมัคร
๒.๑ สาเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ตามคุณสมบัติเฉพาะสาขาวิชาตาม
รายละเอียดใน ข้อ ๓
๒.๒ มีความประพฤติเรียบร้อย มารยาทดี และไม่เป็นผู้บกพร่องทางศีลธรรม
๒.๓ มีสุขภาพร่างกายแข็งแรงไม่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษา
๒.๔ มีความเข้าใจในระบบการศึกษาระบบทวิภาคี
ข้อ ๓ คุณสมบัติเฉพาะสาขาวิชา
3.1 สาขาวิชาการโรงแรม (ต่อเนื่อง) เปิดสอนที่ วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่
คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา
- สาเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สาขาวิขาการโรงแรม
และสาขาวิชาการโรงแรมและบริการ
//3.2 สาขาวิชา……..

๒

3.2 สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช (ต่อเนื่อง) เปิดสอนที่ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเชียงใหม่
คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา
1) สาเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สาขาวิชาพืชศาสตร์
2) มีสุขภาพสมบูรณ์ทั้งร่างกายและจิตใจ ไม่ป่วยเป็นโรคร้ายแรงหรือมีความผิดปกติที่
เป็นอุปสรรคต่อการศึกษา
๓.3 สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้า (ต่อเนื่อง) เปิดสอนที่ วิทยาลัยเทคนิคลาปาง
คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา
1) สาเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สาขาวิชาไฟฟ้า
2) ผู้เข้าศึกษาต้องสาเร็จการศึกษาตามข้อ (1) ได้แก่ ผู้สาเร็จการศึกษาใหม่ ผู้สาเร็จการศึกษา
ที่ยังไม่มีงานทา หรือผู้สาเร็จการศึกษาที่ทางานอยู่ในสถานประกอบการที่เกี่ยวข้องกับสาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้า
3) ผู้เข้าศึกษาที่ทางานอยู่ในสถานประกอบการ ต้องได้รับความยินยอมจากสถานประกอบการนั้น
เป็นลายลักษณ์อักษร จึงจะเข้าศึกษาต่อในสาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้าได้
4) ผู้เข้าศึกษาที่อยู่ในสถานประกอบการที่ทาความร่วมมือ (MOU) สถาบันการอาชีวศึกษา
ภาคเหนือ 1 จะได้รับการพิจารณาก่อนเป็นกรณีพิเศษ
5) มีสุขภาพสมบูรณ์ทั้งร่างกายและจิตใจ ไม่ป่วยเป็นโรคร้ายแรงหรือมีความผิดปกติที่เป็น
อุปสรรคต่อการศึกษา
3.4 สาขาวิชาคอมพิวเตอร์กราฟิก (ต่อเนื่อง) เปิดสอนที่ วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่
คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา
- สาเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สาขาวิชาคอมพิวเตอร์กราฟิก
3.5 สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตสัตว์ (ต่อเนื่อง) เปิดสอนที่ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเชียงใหม่
คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา
- สาเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สาขาวิชาสัตวศาสตร์
๓.6 สาขาวิชาเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์ (ต่อเนื่อง) เปิดสอนที่ วิทยาลัยเทคนิคลาพูน
คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา
- สาเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือเทียบเท่าสาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์
ข้อ 4 การรับสมัครและวิธีการสมัคร
สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 1 จะรับสมัครเพื่อเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี
สายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ โดยกรอกข้อมูลการสมัครด้วยตนเองทางระบบรับสมัครนักเรียน นักศึกษา
(STUDENT ADMISSION SYSTEM) http://datacenter.vec.go.th ในระหว่างวันที่ 20 มกราคม 25 กุมภาพันธ์ 2563 ตามสาขาวิชา และสถานที่ ที่เปิดสอน
//4.1 สมัครเรียน........

๓

4.1 สมัครเรียน โดยคลิกที่ปุ่ม
4.2 คลิกที่ปุ่ม

4.3 เลือกสาขาที่ต้องการสมัคร โดยเลือกสถานศึกษาและสาขาที่ต้องการสมัครเพื่อเข้าศึกษาต่อ ผู้สมัคร
สามารถตรวจสอบหลักสูตรที่แต่ละสถานศึกษาเปิดรับสมัครได้จากเมนูหลักสูตรที่เปิดรับสมัคร
4.4 เมื่อทาการกรอกข้อมูลการสมัครผ่านระบบรับสมัครออนไลน์เสร็จสมบูรณ์และยืนยันความถูกต้อง
ข้อมูลแล้ว ให้ผู้สมัครทาการพิมพ์ใบสมัคร
4.5 นาใบสมัครไปยื่นยังสถานศึกษาที่สมัครไว้ด้วยตนเอง พร้อมหลักฐานประกอบการสมัครและชาระ
ค่าธรรมเนียมการสมัคร
4.6 หลักฐานประกอบใบสมัคร (ยื่นสถานศึกษาที่เปิดรับสมัครตามกาหนดการ ข้อ 5)
4.6.1 ใบรับรองผลการเรียนระดับ ปวส.(3 ภาคเรียน) สาหรับผู้ที่กาลังจะสาเร็จการศึกษา
ฉบับจริงพร้อมสาเนา
จานวน 1 ฉบับ
(เจ้าหน้าที่จะคืนฉบับจริงให้ผู้สมัครภายหลังการรับสมัครเสร็จสิ้น)
4.2.2 รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวก ขนาด 1 นิ้ว
จานวน 3 รูป
4.2.3 สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน ผู้สมัครรับรองสาเนาถูกต้อง
จานวน 1 ฉบับ
4.2.4 สาเนาทะเบียนบ้าน ผู้สมัครรับรองสาเนาถูกต้อง
จานวน 1 ฉบับ
4.2.5 สาเนา รบ.1, ปพ.1 (กรณีสาเร็จการศึกษาแล้ว)
ผู้สมัครรับรองสาเนาถูกต้อง
จานวน 1 ฉบับ
4.2.5 หลักฐานอื่นๆ (ถ้ามี)
4.7 ค่าธรรมเนียมการรับสมัคร
4.7.1 ค่าสมัคร
จานวน ๑๐๐ บาท
4.7.2 ค่าสอบคัดเลือก
จานวน ๒๐๐ บาท
4.7.3 การรับสมัครจะมีผลสมบูรณ์เมื่อผู้สมัครชาระค่าธรรมเนียมในการสมัครเรียบร้อยแล้ว
4.7.4 ผู้สมัครที่ชาระค่าธรรมเนียมการสมัครแล้ว จะได้รับบัตรประจาตัวผู้สมัครเข้ารับการ
คัดเลือกเป็นนักศึกษา ระดับปริญญาตรีสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 1 ปีการศึกษา 2563 ให้นาบัตร
ประจาตัวนักศึกษา มาใช้เป็นหลักฐานในวันสอบคัดเลือก
//4.8 ผู้สมัคร……..

๔

4.8 ผู้ ส มั ค รจะต้ อ งรั บ ผิ ด ชอบในการตรวจสอบ และรั บ รองตนเองว่ า เป็ น ผู้ มี คุ ณ สมบั ติ ทั่ ว ไป
พื้น ความรู้ และคุ ณสมบั ติ ด้ า นคุ ณ ลั ก ษณะ ตรงตามที่ ป ระกาศรั บ สมั คร ทั้ ง นี้ หากมี ก ารตรวจสอบเอกสาร
หรือคุณวุฒิของ ผู้ สมัครในภายหลัง ปรากฏว่าผู้ส มัครมีคุณสมบัติไม่ตรงหรือมีลักษณะต้องห้ามตามประกาศ
รับสมัครจะถือว่า ผู้สมัครเป็นผู้ขาดคุณสมบัติในการสมัครครั้งนี้ และหากผู้สมัครจงใจกรอกข้อความอันเป็นเท็จ
อาจมีความผิดฐาน แจ้งความอันเป็นเท็จต่อเจ้าพนักงาน ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๑๓๗
4.9 ผู้สมัคร จะต้องแจ้งสถานที่ที่สามารถติดต่อได้ทางโทรศัพท์ ไว้ในใบสมัคร และในกรณีที่แจ้งเบอร์
โทรศัพท์ไม่ชัดเจน ทาให้ไม่สามารถติดต่อได้ผู้สมัครจะเรียกร้องสิทธิใดๆ ไม่ได้
ข้อ 5 กาหนดการ
กิจกรรม
รับสมัครและชาระเงินค่าสมัคร

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ
สอบข้อเขียน
สอบสัมภาษณ์/ปฏิบัติ
ประกาศผลการสอบคัดเลือก
รายงานตัว มอบตัวและลงทะเบียน
ปฐมนิเทศ
เปิดภาคเรียนที่ 1/2563
เปิดภาคเรียนที่ 1/2563
หมายหมายเหตุ

วัน/เดือน/ปี

เวลา

20 มกราคม – 25 กุมภาพันธ์ ๒๕63
(รับสมัครผ่าน http://datacenter.vec.go.th)

- ผู้สมัครพิมพ์ใบสมัครหลักจากยืนยัน
ความถูกต้อง
- นาใบสมัครไปยื่นยังสถานศึกษาที่สมัคร
ไว้ด้วยตนเอง (เว้นวันหยุดราชการ)

27 กุมภาพันธ์ ๒๕63
29 กุมภาพันธ์ ๒๕63
1 มีนาคม ๒๕63
5 มีนาคม ๒๕63
9 มีนาคม ๒๕63
17 พฤษภาคม 2563
18 พฤษภาคม 2563
23 พฤษภาคม 2563

09.00 น.
08.00 น. – 17.00 น.
08.00 น. – 12.00 น.
09.00 น.
09.00 น. – 15.30 น.
08.00 น.
กรณีเรียนวันจันทร์-ศุกร์
กรณีเรียนวันเสาร์-อาทิตย์

- บางสาขาวิชา สถานศึกษาอาจมีรายละเอียด กาหนดการเปลี่ยนแปลง เพิ่มเติมเนื่องจากความ
แตกต่างของสาขาวิชา ให้ผู้สมัครศึกษาต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่สถานศึกษาที่เปิดรับสมัคร

ข้อ ๖ การรายงานตัวและลงทะเบียน
นักศึกษาต้องแต่งกายสุภาพหรือชุดนักศึกษาและจัดเตรียมเอกสาร การลงทะเบียนดังนี้
๖.๑ ใบระเบียนแสดงผลการเรียน หรือประกาศนียบัตรฉบับจริง พร้อมสาเนา
จานวน ๑ ฉบับ
(กระดาษ A4 เท่านั้น)
๖.๒ สาเนาทะเบียนบ้าน รับรองสาเนาถูกต้อง พร้อมฉบับจริง
จานวน ๑ ฉบับ
๖.๓ สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน รับรองสาเนาถูกต้อง
จานวน ๑ ฉบับ
๖.๔ รูปถ่ายขนาด ๑ นิ้ว แต่งเครื่องแบบนักศึกษา หรือชุดสุภาพ ไม่สวมหมวกและแว่นตาดา
จานวน ๓ รูป
6.5 ค่าลงทะเบียน (ขึ้นอยู่กับจานวนหน่วยกิตของสาขาวิชาที่เปิดสอน ให้ผู้สมัครสอบถามจาก
สาขาวิชาที่ลงทะเบียนเรียน)
//ข้อ ๗ นักศึกษาที่.......

๕

ข้อ ๗ นักศึกษาที่ได้รับการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ หากไม่มารายงานตัวตามวัน เวลา ที่กาหนดถือว่าสละสิทธิ์
ข้อ ๘ เบอร์โทรศัพท์ และเว็บไซต์ของสถาบันและสถานศึกษาที่รับสมัคร
ที่
สถานศึกษา
1 สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 1

เบอร์โทรศัพท์
053-216663

เว็บไซต์
http://www.iven1.ac.th

2
3
4
5

053-416203
053-311392
054-223006
053-511073

http://www.cmvc.ac.th
http://www.cmcat.ac.th
http://www.lampangtc.ac.th
http://www.ltc.ac.th

วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเชียงใหม่
วิทยาลัยเทคนิคลาปาง
วิทยาลัยเทคนิคลาพูน

ข้อ 9 เกณฑ์การคัดเลือกเพื่อเข้าศึกษาต่อ
ผลการตัดสินการสอบคัดเลือกของสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 1 ถือ เป็นที่สิ้นสุด
ข้อ 10 ข้อปฏิบัติสาหรับผู้เข้าสอบ
10.๑ ผู้เข้าสอบต้องแต่งกายด้วยชุดสุภาพ
10.๒ ผู้เข้าสอบต้องทราบเลขที่นั่งสอบ วัน เวลา สถานที่ ห้องสอบ และรายวิชาที่สอบ
ตามที่สถาบันฯ กาหนด
10.๓ ห้ามผู้เข้าสอบนา โทรศัพท์มือถือ ตารา หนังสือ วิทยุติดตามตัว เครื่องมือสื่อสาร ทุกชนิด เครื่อง
คานวณอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ (กรณีเป็นนาฬิ กาข้อมือสาหรับดูเวลาเท่านั้น) ไม้บรรทัดที่มีสูตรทุกชนิดเข้าสอบ
โดยเด็ดขาด
10.๔ ผู้เข้าสอบจะเข้าห้องสอบได้ต่อเมื่อได้รับอนุญาตจากกรรมการกากับห้องสอบและผู้เข้าสอบที่ไป
ถึงห้องสอบหลังเวลาสอบที่กาหนดเริ่มสอบไปแล้ว ๓๐ นาที จะไม่อนุญาตให้เข้าห้องสอบ
10.๕ ผู้เข้าสอบจะต้องน าบัตรประจาตัว ประชาชนหรือบัตรอื่น ๆ ที่มีเลขประจาตัวประชาชนและ
มีรูปถ่ายติดอยู่ทอี่ อกให้โดยหน่วยงานราชการ แสดงต่อกรรมการคุมสอบ
10.๖ ผู้เข้าสอบต้องจัดหาอุปกรณ์ที่ใช้ในการสอบได้แก่ ปากกา และ/หรืออุปกรณ์อื่น ๆ ตามที่สาขาวิชา
กาหนด
10.๗ ผู้เข้าสอบต้องนั่งสอบตามเลขที่นั่งสอบ และห้องสอบตามที่สถาบัน การอาชีวศึกษาภาคเหนือ 1
กาหนด
10.๘ เมื่ออยู่ในห้องสอบ ขณะสอบจะต้องไม่พูดหรือติดต่อกับผู้เข้าสอบคนอื่นหรือบุคคลภายนอก
10.๙ ห้ามคัดลอกข้อสอบ และห้ามนาข้อสอบ กระดาษคาตอบ ออกจากห้องสอบไม่ว่ากรณีใด ๆ

//10.๑๐ เมื่อหมดเวลา.......

๖

10.๑๐ เมื่อหมดเวลาสอบให้หยุดทาข้อสอบทันที
10.๑๑ ผู้ใดทุจริตหรือมีพฤติกรรมส่อไปในทางทุจริตจะไม่ได้รับการพิจารณาผลสอบทุกรายวิชา
10.๑๒ ผู้เข้าสอบต้องเชื่อฟังและปฏิบัติตามคาสั่ง/คาแนะนาของคณะกรรมการโดยเคร่งครัด
ประกาศ ณ วันที่ 14 เดือน มกราคม พ.ศ. ๒๕63
(นายบุญเลิศ ห้าวหาญ)
ผู้อานวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ ๑

