ประกาศวิทยาลัยการอาชีพศีขรภูมิ
เรื่อง การรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าศึกษาต่อหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)
และหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ระบบโควตา ประจาปีการศึกษา ๒๕๖๑

..................................................................
ด้วย วิทยาลัยการอาชีพศีขรภูมิ อาชีวศึกษาจังหวัดสุรินทร์ สังกัดสานักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ จัดการศึกษาระดับ ปวช. และ ปวส. มีนโยบายรับนักเรียน ที่จะสาเร็จ
การศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.๓) เข้าศึกษาต่อระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และระดับ
มัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.๖) เข้าศึกษาต่อระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ในระบบโควตา
ประจาปีการศึกษา ๒๕๖๑ เพื่อให้นักเรียนที่เรียนดี มีความประพฤติดี ได้เรียนตามความถนัดและสนใจสาย
อาชีพด้านอุตสาหกรรม พาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ และอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว โดยสมัครผ่านงานแนะ
แนวในโรงเรียนเดิมหรือสมัครด้วยตนเอง ได้ที่ วิทยาลัยการอาชีพศีขรภูมิ ดังรายละเอียดต่อไปนี้
๑. หลักสูตรและสาขาวิชาที่รับสมัคร
๑.๑ หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)
จานวนรับ
ระบบการคัดเลือก
ประเภทวิชา/สาขาวิชา
ปี ๒๕๖๑
โควตาระบบปกติ โควตาระบบทวิภาคี
ประเภทวิชาอุตสาหกรรม
- สาขาวิชาช่างยนต์
๘๐
๔๐
๔๐
- สาขาวิชาช่างกลโรงงาน
๑๒๐
๘๐
๔๐
- สาขาวิชาช่างไฟฟ้ากาลัง
๔๐
๔๐
๐
- สาขาวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์
๔๐
๔๐
๐
- สาขาวิชาช่างก่อสร้าง
๒๐
๒๐
๐
ประเภทวิชาพาณิชยกรรม
- สาขาวิชาการบัญชี
๘๐
๘๐
๐
- สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
๔๐
๔๐
๐
- สาขาวิชาธุรกิจค้าปลีก
๒๕
๐
๒๕
ประเภทวิชาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว
- สาขาวิชาการโรงแรม
๒๐
๐
๒๐
รวมทั้งสิ้น
๔๖๕
๓๔๐
๑๒๕
/ ๑.๒ หลักสูตร....

-๓๑.๒ หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
ประเภทวิชา/สาขาวิชา
ประเภทวิชาอุตสาหกรรม
- สาขาวิชาเทคนิคเครื่องกล
- สาขาวิชาเทคนิคการผลิต
- สาขาวิชาไฟฟ้า
- สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์
ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ
- สาขาวิชาการบัญชี
- สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
- สาขาวิชาการจัดการธุรกิจค้าปลีก
ประเภทวิชาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว
- สาขาวิชาการโรงแรม
รวมทั้งสิ้น

รับจาก ม.๖ จานวน/คน
๒๐
๒๐
๑๕
๑๕
๒๐
๒๐
๑๕
๑๕
๑๔๐

๑.๓ เวลาเรียน ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ๓ ปีการศึกษา ( ๖ ภาคเรียน)
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ๒ ปีการศึกษา ( ๔ ภาคเรียน)
๒. คุณสมบัติของผู้สมัคร
๒.๑ ต้องเป็นนักเรียน นักศึกษาที่กาลังศึกษาอยู่ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ และระดับชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ ๖ ที่จะสาเร็จการศึกษาในปีการศึกษา ๒๕๖๐ หรือสาเร็จการศึกษาในระดับชั้นมัธยมศึกษา
ปีที่ ๓ และระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖
๒.๒ มีผลการเรียนไม่น้อยกว่า ๕ ภาคเรียน หรือมีความรู้ความสามารถพิเศษ เช่น ดนตรี กีฬา
หรือแข่งขันทักษะทางวิชาการ เป็นต้น
๒.๓ มีความประพฤติเรียบร้อยและมีสภาพร่างกายเหมาะสมกับวิชาชีพ
๒.๔ มีภูมิลาเนาและสถานที่อยู่เป็นหลักแหล่งและมีผู้ปกครอง
๒.๕ ไม่เป็นนักเรียน นักศึกษาของสถาบันอื่นทีเปิดสอนตามหลักสูตรนี้
๓. หลักฐานประกอบการสมัคร
๓.๑ ใบสมัคร ตามฟอร์มที่วิทยาลัยการอาชีพศีขรภูมิกาหนด
๓.๒ สาเนาทะเบียนบ้านของผู้สมัคร
๓.๓ สาเนาบัตรประจาตัวประชาชนของผู้สมัคร
๓.๔ ใบแสดงผลการเรียน ๕ ภาคเรียน สาหรับระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ และระดับชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ ๖
/๓.๕ รูปถ่ายสวมเครื่องแบบ...

-๓๓.๕ รูปถ่ายสวมเครื่องแบบนักเรียน (ถ่ายไม่เกิน ๖ เดือน ขนาด ๑ นิ้ว) จานวน ๑ รูป
๔. ค่าธรรมเนียมการสมัคร
๔.๑ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ไม่เสียค่าสมัคร
๔.๒ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง
๕. ปฏิทินการรับสมัครคัดเลือก
๕.๑ ระดับประกาศนียบัตรวิชีพ (ปวช.) และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
กาหนดการ
โควตา รอบที่ ๑
๑. โรงเรียนส่งรายชื่อนักเรียนโควตากลับวิทยาลัยฯ
๑-๑๒ ธันวาคม ๒๕๖๐
๒. ประกาศผลการคัดเลือก
๑๕ ธันวาคม ๒๕๖๐
๓. รับรายงานตัวขึ้นทะเบียนพร้อมยื่นเอกสารมอบตัว
๒๒ ธันวาคม ๒๕๖๐
และชาระเงินค่าใช้จ่ายต่างๆ
๕.๒ ประกาศรายชื่อนักเรียน นักศึกษาโควตา วิทยาลัยฯ จะประกาศผลการพิจารณาการคัดเลือก
ณ บอร์ดประชาสัมพันธ์ของวิทยาลัยฯ และที่ www.spicc.ac.th ในวันที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๖๐
๖. การรายงานตัวเป็นนักเรียน นักศึกษา
นักเรียน จะต้องมารายงานตัวขึ้นทะเบียนการเป็นนักเรียน นักศึกษา ด้วยตนเอง ณ อาคาร
สานักงานและหอประชุมวิทยาลัยการอาชีพศีขรภูมิ ในวันที่ ๒๒ ธันวาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๐๐-๑๕.๓๐ น.
โดยนาผู้ปกครองมาในวันดังกล่าวและเอกสารในการรายงานตัวดังต่อไปนี้
๖.๑ ใบมอบตัว (กรอกให้ครบถ้วน) รับวันรายงานตัวนักเรียน นักศึกษา
๖.๒ สาเนาบัตรประจาตัวประชาชนของนักเรียน นักศึกษา
๑
ฉบับ
๖.๓ สาเนาทะเบียนบ้านของนักเรียน นักศึกษา
๑
ฉบับ
๖.๔ ใบแสดงผลการเรียน ๕ ภาคเรียน
๑
ฉบับ
๖.๕ สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน บิดาและมารดา
๑
ฉบับ
๖.๖ สาเนาทะเบียนบ้าน บิดาและมารดา
๑
ฉบับ
๖.๗ เอกสารอื่น ๆ (ถ้ามี) เช่น ใบเปลี่ยนชื่อสกุล เป็นต้น
๖.๘ ค่าใช้จ่ายโดยประมาณในการมอบตัวนักเรียน นักศึกษา จานวน ๑,๕๐๐ บาท
ประกาศ ณ วันที่ ๓๐ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๐

(นายปิติพงษ์ พงศธรวิวัฒน์)
ผู้อานวยการวิทยาลัยการอาชีพศีขรภูมิ

