
 
 

รายละเอียดและปฏิทินการรับสมัครเข้าศึกษาต่อ 
หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต 

 สายเทคโนโลยีหรอืสายปฏิบัติการ (ต่อเนื่อง) 
ปีการศึกษา 2566 

สถาบันการอาชีวศกึษาภาคใต้ 3  
 

(ใชส้ำหรับจัดทำคูม่ือการรับสมัครนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2566 ของวิทยาลัย) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(ร่าง) 
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ปฏิทินการรับสมัครนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี  
หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต (ทล.บ.) 
 สายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ  

ปีการศึกษา 2566 
----------------------------------- 

 เพื ่อให้การดำเนินการรับสมัครนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาย
เทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ ประจำปีการศึกษา 2566 ของวิทยาลัยในสังกัดสถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 3 
สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เป็นไปด้วยความเรียบร้อย และมีประสิทธิภาพ จึงกำหนดปฏิทินการรับ
สมัครนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2566 ไว้ดังนี้ 

กิจกรรมและการดำเนินการ ระยะเวลาดำเนินการ 

การรับสมัคร 
1. รอบโควตา 
- รับสมัครและคัดเลือกโควตา ประกาศผล รายงานตัว และมอบตัว     
ณ วิทยาลยัที่เปิดสอนในหลักสตูร เทคโนโลยบีัณฑิต 
- ส่งข้อมูลการรับสมัครนักศึกษารอบโควตาให้สถาบันฯ 
(จำนวนตามแผนรับ จำนวนผู้สมคัร จำนวนท่ีรับไว้ รายชื่อนักศึกษาโควตา) 
- ชำระเงินคา่ลงทะเบียนเรียนครึ่งหนึ่งจำนวน 4,500 บาท และ
ค่าธรรมเนียมและอุปกรณ์การศึกษาสำหรับนักศึกษาชาย 1,995 บาท 
นักศึกษาหญิง 2,100 บาท 

 
- ระหว่างวันที่ 1 – 30 ธ.ค. 65  
      ให้วิทยาลัยกำหนดระยะเวลา
ดำเนินการให้เสร็จสิ้นภายในกำหนด 

-ภายในวันที่ 25 ธ.ค. 65 
 

- วันที่ 27 - 30 ธ.ค. 65 

การรับสมัคร 
2. รอบปกต ิ
- จําหน่ายใบสมัคร ณ วิทยาลัยที่เปิดสอนในหลักสูตร เทคโนโลยีบัณฑิต 
- รับสมัครนักศึกษาใหม่ ปีการศกึษา 2566 ณ วิทยาลยัที่เปิดสอน 
- ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิส์อบตามประกาศของวิทยาลัย ที่รับสมัครหรือ
เว็บไซต์ของวิทยาลัย 
- สอบคัดเลือก (สอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ)์ 
- ประกาศรายชื่อผู้ที่มีสิทธิ์เข้าศึกษาตามประกาศของวิทยาลัย ที่รับ
สมัครหรือเว็บไซต์ ของวิทยาลัย 
- การรายงานตัว มอบตัว  
-ส่งข้อมูลการรับสมัครนักศึกษารอบปกติให้สถาบันฯ 
(จำนวนตามแผนรบั จำนวนผู้สมัคร จำนวนที่รับไว้ รายชื่อนักศึกษาใหม่) 
- ชำระค่าเงนิค่าธรรมเนียมและอุปกรณ์การศึกษา 
     (นักศึกษาชาย 1,995 บาท  นักศึกษาหญิง 2,100 บาท) 

 
- ระหว่างวันที่ 9 ม.ค. - 31 มี.ค. 66 

ให ้ว ิทยาล ัย กำหนดระยะเวลา
ดำเนินการกระบวนการรับสมัครได้ตาม
ความเหมาะสม โดยขอให้ดำนเนินการให้
เสร็จสิ้นภายในภายในกำหนด 

 
 
 
 
- ภายในวันที่ 3 เม.ย. 66 
 
- วันที่ 3 - 7 เม.ย. 66 

ส่งข้อมูลการรับสมัครนักศึกษาใหม่ให้สถาบันฯ 
(จำนวนตามแผนรับ จำนวนผู้สมคัร จำนวนที่รับไว้ รายชื่อนักศึกษาใหม่) 

ภายในวันที่ 21 เม.ย. 66 

ปฐมนิเทศ (นักศึกษาใหม)่ 27 พ.ค. 66 
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กิจกรรมและการดำเนินการ ระยะเวลาดำเนินการ 

  (ดำเนินการโดยสถาบันฯ) 
 
การลงทะเบียนเรียนและชําระเงินคาลงทะเบียนระบบออนไลน 
(ดำเนินการใหเ้สรจ็สิ้นกอ่นเปิดภาคเรียน) 
- นักศึกษาทุกระดับ ลงทะเบียนเรียนและชําระเงนิคาลงทะเบยีนเรียน 

8 - 14 พ.ค. 66 

เปิดภาคการศึกษาของนักศึกษาทุกระดับ รอประกาศจากสถาบันฯ 
 

หมายเหตุ  - ระยะเวลาที่กำหนดอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม  
- กิจกรรมบางอย่างสามารถจัดในวันเสาร์ – อาทิตย ์ตามความเหมาะสม  
  เพ่ืออำนวยความสะดวกให้กับนักศึกษาที่เป็นพนักงานในสถานประกอบการ 
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รายละเอียดการรับสมัครเข้าศึกษาต่อ 
หลักสตูรเทคโนโลยีบณัฑิต 

 สายเทคโนโลยีหรือสายปฏบิัติการ (ต่อเนื่อง) 
ปีการศึกษา 2566 
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รายละเอียดการรับสมัครเข้าศึกษาต่อหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สายเทคโนโลยีหรือ
สายปฏิบัติการ (ต่อเนื่อง) ปีการศึกษา 2566 

 

1.  คุณสมบัติของผู้สมัคร 
1.1  คุณสมบัติทั่วไปและพ้ืนความรู้  

1.1.1 เป็นผู้สำเร็จการศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)  
1.1.2 มีสุขภาพสมบูรณ์ทั้งร่างกายและจิตใจ ไม่ป่วยเป็นโรคร้ายแรง หรือมีความผิดปกติที่เป็น

อุปสรรค ต่อการศึกษา 
1.1.3 เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติอ่ืนๆ ตามเกณฑ์ของกระทรวงศึกษาธิการ หรือเป็นผู้ที่ผ่านการคัดเลือกตาม

เกณฑ์ของสถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 3 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ 
1.2  คุณสมบัติด้านคุณลักษณะ  

1.2.1 ไม่เป็นคนวิกลจริต และไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรงที่ไม่สามารถศึกษาได้ 
1.2.2 มีความประพฤติเรียบร้อย และมีจิตใจมุ่งมั่นที่จะพัฒนาตนเอง 
1.2.3 มีความรับผิดชอบต่อภาระหน้าที่ ที่ได้รับมอบหมายเป็นอย่างดี 
1.2.4 มีความเลื่อมใสและสนับสนุนการปกครองระบบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ 

เป็นประมุขด้วยความบริสุทธิ์ใจ 
1.2.5 ไม่เคยเป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดีงาม ไม่เคยมีประวัติเสื่อมเสียอย่างร้ายแรง 

2.  หลักฐานการสมัคร กำหนดการและวิธีการรับสมัคร 
2.1 ใบสมัครที่พิมพ์จากระบบรับสมัครนักเรียนนักศึกษา ออนไลน์ทางอินเตอร์เน็ต 
(http://admission.vec.go.th/web/student.htm?mode=init) พร้อมติดรูปถ่าย ขนาด 1 นิ้ว 
2.2 ใบสมัครสอบคัดเลือกเพ่ือเข้าศึกษาต่อของวิทยาลัย (ถ้ามี) 
2.3 สมัครได้ตั้งแต่วันที่ ....... เดือน.................. 2566 ถึง วันที่ ....... เดือน.................. 2566  
 (วิทยาลัยสามารถกำหนดระยะเวลารับสมัครได้ตามความเหมาะสม) 
2.4 ค่าคู่มือการรับสมัครและค่าสมัครระดับปริญญาตรี หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต 300 บาท 

3.  ขั้นตอนการสมัคร 
3.1 กรอกข้อมูลการสมัครผ่านทางระบบรับสมัครนักเรียนนักศึกษา ออนไลน์ทางอินเทอร์เน็ต ของ

สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (http://admission.vec.go.th/web/student.htm?mode=init) 
และพิมพ์ใบสมัครพร้อมทั้งติดรูปถ่าย ขนาด 1 นิ้ว  (ดูข้ันตอนการกรอกในภาคผนวก (ถ้ามี)) 

3.2 กรอกข้อมูลการสมัครผ่านทางระบบรับสมัครนักศึกษาของวิทยาลัย (ถ้ามี) 
3.3 นำใบสมัครมายื่นต่อคณะกรรมการรับสมัครได้ตั้งแต่วันที่ ....... เดือน.................. 2565 ถึง วันที่ ....... 

เดือน.................. 2565 ณ (โปรดระบุสถานที่ยื่นใบสมัคร) 
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4.  กำหนดการสอบคัดเลือกและสอบสัมภาษณ์ 

 * ขอให้ผู้เข้าสอบ นำหลักฐานรับรองการเป็นพนักงานหรือการมีงานทำในสถานประกอบการ (ถ้ามี)  
มาแสดงคณะกรรมการสอบสัมภาษณ์ เพ่ือใช้ประกอบการพิจารณาให้เข้าศึกษาต่อเป็นกรณีพิเศษ 

ตารางสอบสอบคัดเลือกและสอบสัมภาษณ์ 
วัน เดือน ปี เวลา ........... - ............. น. 

..... .............. 2566 สอบภาคทฤษฎีและสอบสัมภาษณ์ 
 

ทั้งนี้ ให้ผู้เข้าสอบมารายงานตัวพร้อมกัน เวลา.......น. โดยแต่งกายชุดนักศึกษา/ชุดทำงาน/ชุดสุภาพ
เรียบร้อย 

5.  จำนวนการรับนักศึกษา ระดับปริญญาตรี  

ลำดับ สาขาวิชา สถานศึกษาที่เปิดรับ 
แผนรับ 
(คน) 

โควตา 
(คน) 

สอบ
คัดเลือก 
(คน) 

1 เทคโนโลยียานยนต์ วิทยาลัยเทคนิคปัตตานี 20 10 10 
2 เทคโนโลยีไฟฟ้า วิทยาลัยเทคนิคปัตตานี 20 10 10 
3 เทคโนโลยีก่อสร้าง วิทยาลัยเทคนิคปัตตานี 20 10 10 
4 เทคโนโลยีอาหารและโภชนาการ วิทยาลัยอาชีวศึกษาปัตตานี 20 10 10 
5 เทคโนโลยีสารสนเทศ วิทยาลัยอาชีวศึกษาปัตตานี 20 10 10 
6 เทคโนโลยีแปรรูปสัตว์น้ำ วิทยาลัยเทคโนโลยีการเกษตร

และประมงปัตตาน ี
20 10 10 

7 เทคโนโลยียานยนต์ วิทยาลัยเทคนิคยะลา 20 10 10 
8 เทคโนโลยีไฟฟ้า   วิทยาลัยเทคนิคยะลา 20 10 10 
9 เทคโนโลยีสารสนเทศ วิทยาลัยอาชีวศึกษายะลา 20 10 10 
10 เทคโนโลยียานยนต์ วิทยาลัยเทคนิคหาดใหญ่  20 10 10 
11 เทคโนโลยีการผลิต วิทยาลัยเทคนิคหาดใหญ่  20 10 10 
12 เทคโนโลยีไฟฟ้า   วิทยาลัยเทคนิคหาดใหญ่  20 10 10 
13 เทคโนโลยีพลังงาน วิทยาลัยเทคนิคหาดใหญ่  20 10 10 
14 เทคโนโลยีสารสนเทศ วิทยาลัยเทคนิคหาดใหญ่  20 10 10 
15 การบัญชี วิทยาลัยอาชีวศึกษาสงขลา 20 10 10 
16 การตลาด วิทยาลัยเทคนิคสตูล 20 10 10 
17 เทคโนโลยียานยนต์     วิทยาลัยเทคนิคสตูล 20 10 10 

รวม 340 170 170 
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หมายเหตุ  -  คุณสมบัติของผู้สมัครให้ระบุคุณสมบัติ ผู้สมัครตามที่ระบุไว้ในหลักสูตร (คอศ.1 หมวดที่ 3 ข้อที่ 2.2)  
    -  แผนการรับนักศึกษา ระดับปริญญาตรี  ปีการศึกษา 2566 เป็นแผนรับตามที่ระบุไว้ในหลักสูตร 

   -  การรับจากโควตา ร้อยละ 50 ของแผนรับ 

 
6.  ประกาศผลการสอบคัดเลือก  

ประกาศผลสอบคัดเลือก วันที่ ....... เดือน........... 2566 
  (ใหร้ะบุ วันเดือนปี ตามกระกาศของวิทยาลัย)  

7.  การรายงานตัว มอบตัว และจองอุปกรณ์การเรียน  
ให้ผู้ผ่านการสอบคัดเลือกมารายงานตัวและมอบตัว ในวันที่ ....... เดือน........... 2566 
 (ให้ระบุ วันเดือนปี ตามกระกาศของวิทยาลัย)  

8.  เอกสารในการมอบตัว  
8.1 ใบระเบียนแสดงผลการเรียนแสดงการสำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ฉบับจริง 

พร้อมถ่ายสำเนา 1 ฉบับ  
8.2 สำเนาทะเบียนบ้านของนักศึกษา พร้อมลงรายมือชื่อรับรองสำเนา จำนวน 1 ฉบับ 
8.3 สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของนักศึกษา พร้อมลงลายมือชื่อรับรองสำเนา จำนวน 1 ฉบับ 
8.4 รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตาดำ ขนาด 1 นิ้ว จำนวน ..... รูป (ถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน) 
8.5 ใบรับรองแพทย์ จำนวน 1 ฉบับ 
8.6 ค่าจองอุปกรณ์ (เครื่องแบบนักศึกษา) ประมาณ......บาท 

9.  การปฐมนิเทศ 
 ให้ระบุ วันเดือนปี ตามกระกาศของวิทยาลัย  

10.  ค่าลงทะเบียนเรียน 
ค่าลงทะเบียนหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต ทุกประเภทวิชา ภาคการศึกษาปกติ  
แบบเหมาจ่ายภาคเรียนละ 9,000 บาท (ยังไม่รวมค่าธรรมเนียมการศึกษา) 

11.  การเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566 
   ให้ระบุ วันเดือนปี ตามประกาศของวิทยาลัย  
 
 

---------------------------------------------------------- 


