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ประกาศวิทยาลัยการอาชีพจอมทอง 
เร่ือง  การรับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาต่อหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) 

และหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ประจำปีการศึกษา ๒๕66 รอบโควตา 
------------------------------------------------------------------------------------ 

 ด้วย วิทยาลัยการอาชีพจอมทอง มีนโยบายจัดสรรโอกาสการเข้าศึกษาในระบบการให้สิทธิพิเศษ 
ประเภทโควตาพิเศษสำหรับสถานศึกษา โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อส่งเสริมให้นักเรียน นักศึกษา ที่มีผลการเรียนดี    
มีความสามารถพิเศษทางด้านวิชาการ ด้านกิจกรรม และด้านกีฬา ท่ีกำลังศึกษาอยู่ในสถานศึกษาสังกัดสำนักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (สช.) สำนักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (กศน.) 
สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ (สถานศึกษาพระปริยัติธรรม) สถานศึกษาในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
(อปท.) สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ (สศศ.) ฯลฯ ท่ีสนใจเข้าศึกษาต่อด้านอาชีวศึกษา ให้มีโอกาสได้เข้าศึกษา
ต่อใน วิทยาลัยการอาชีพจอมทอง ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง 
(ปวส.) ประจำปีการศึกษา 256๕ โดยมีรายละเอียด หลักเกณฑ์การรับสมัครคัดเลือกนักเรียน นักศึกษา ดังนี้ 

1. ประเภทของโควตาพิเศษสำหรับสถานศึกษาที่เปิดรับสมัคร 
1.1  ประเภทเรียนดี 
1.2  ประเภทผู้มีความสามารถด้านทักษะทางวิชาการ 
๑.๓  ประเภทผู้มีความสามารถด้านกีฬา 
๑.๔  ประเภทผู้มีความสามารถด้านกิจกรรม ดนตรี หรือศิลปะ 
1.5  ประเภทผู้มีความประพฤติดี 

 

๒.  ประเภทรายวิชา สาขาวิชา สาขางาน ที่เปิดรับสมัคร 
 ๒.๑ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) 

ประเภทวิชา ท่ี สาขาวิชา สาขางาน ระบบ จำนวนโควตา 

อุตสาหกรรม 1 ช่างยนต์ ยานยนต์ ปกติ 30 
2 ช่างยนต์ ยานยนต์ ทวิภาคี 30 
3 ช่างยนต์ งานตัวถังและสีรถยนต์ ทวิภาคี 10 
4 ช่างไฟฟ้ากำลัง ไฟฟ้ากำลัง ปกติ 20 
5 ช่างไฟฟ้ากำลัง ไฟฟ้ากำลัง ทวิภาคี 10 
6 ช่างอิเล็กทรอนิกส์ อิเล็กทรอนิกส์ ปกติ 15 
7 ช่างเช่ือมโลหะ ผลิตภัณฑ์ ทวิภาคี 15 
8 ช่างก่อสร้าง ก่อสร้าง ทวิภาคี 10 

พณิชยกรรม 9 การบัญชี การบัญชี ปกติ 20 
10 คอมพิวเตอร์ธุรกิจ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ ปกติ 20 

อุตสาหกรรมการ
ท่องเที่ยว 

11 การท่องเท่ียว การท่องเท่ียว ปกติ 15 

รวม 195 
 
 



๒ 

 
๒.๒ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ระบบทวิภาคี (เรียน 1 ปี ฝึกอาชีพ 1 ปี) 
 

ประเภทวิชา ท่ี สาขาวิชา สาขางาน จบการศึกษา 
จำนวน
โควตา 

อุตสาหกรรม 1 เทคนิคเครื่องกล เทคนิคยานยนต์ ปวช.สาขาวิชาช่างยนต์ 20 
2 เทคนิคเครื่องกล เทคนิคยานยนต์ ม.6/ปวช.สาขาวิชาอื่นๆ 10 
3 ไฟฟ้า ไฟฟ้ากำลัง ปวช.สาขาวิชาช่างไฟฟ้า 10 
4 ไฟฟ้า ไฟฟ้ากำลัง ม.6/ปวช.สาขาวิชาอื่นๆ 10 
5 อิเล็กทรอนิกส์ ระบบภาพและระบบเสียง ปวช.สาขาวิชาช่างอิเล็กฯ 5 
6 อิเล็กทรอนิกส์ ระบบภาพและระบบเสียง ม.6/ปวช.สาขาวิชาอื่นๆ 5 
7 เทคนิคโลหะ เทคโนโลยีงานเช่ือม

โครงสร้างโลหะ 
ปวช.สาขาวิชาช่างเชื่อมโลหะ 5 

8 เทคนิคโลหะ เทคโนโลยีงานเช่ือม
โครงสร้างโลหะ 

ม.6/ปวช.สาขาวิชาอื่นๆ 5 

บริหารธุรกิจ 9 การบัญชี การบัญชี ปวช.สาขาวิชาการบัญชี 5 
 10 การบัญชี การบัญชี ม.6/ปวช.สาขาวิชาอื่นๆ 5 
พณิชยกรรม 11 เทคโนโลยีสารสนเทศ นักพัฒนาคอมพิวเตอร์

กราฟิก เกม และ
แอนิเมชัน 

ม.6/ปวช.สาขาวิชาอื่นๆ 5 

12 เทคโนโลยีสารสนเทศ นักพัฒนาคอมพิวเตอร์
กราฟิกเกมและแอนิเมชัน 

ม.6/ปวช.สาขาวิชาอื่นๆ 5 

อุตสาหกรรมการท่องเที่ยว 13 การท่องเท่ียว การท่องเท่ียว ปวช.สาขาวิชาการท่องเท่ียว 5 
 14 การท่องเท่ียว การท่องเท่ียว ม.6/ปวช.สาขาวิชาอื่นๆ 5 

รวม 100 
 

3. คุณสมบัติของผู้สมัคร  
 3.1 คุณสมบัติทั่วไปของผู้สมัครประเภทโควตาพิเศษสำหรับสถานศึกษา 
  ๑)  ผู้สมัครเรียนในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ต้องเป็นผู้สำเร็จการศึกษา หรือกำลัง
ศ ึกษาอย ู ่ ในช ั ้นป ีส ุดท ้าย ตามหลักส ูตรระด ับม ัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3) จากสถาบ ันการศ ึกษาท่ี
กระทรวงศึกษาธิการรับรอง  
  ผู้สมัครเรียนในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) กลุ่มสายตรง ต้องเป็นผู้สำเร็จ
การศึกษา หรือกำลังศึกษาอยู่ในช้ันปีสุดท้าย ตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ในประเภทวิชา สาขาวิชา 
และสาขางาน ตรงตามสาขางานท่ีสมัคร จากสถาบันการศึกษาท่ีกระทรวงศึกษาธิการรับรอง 
  ผู้สมัครเรียนในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง (ปวส.) กลุ่ม ม.6 ต้องเป็นผู้สำเร็จการศึกษา 
หรือกำลังศึกษาอยู่ในช้ันปีสุดท้าย ตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ในประเภทวิชา สาขาวิชา และสาขางาน
อื่น หรือหลักสูตรระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.๖) จากสถาบันการศึกษาท่ีกระทรวงศึกษาธิการรับรอง 
  ๒)  มีผลการเรียน คะแนนเฉลี่ยสะสม 4 ภาคเรียนขึ้นไป (GPAX) ไม่น้อยกว่า 2.00 (ยกเว้นใน
กรณีสมัครโควตาพิเศษ ผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติเฉพาะอย่างใดอย่างหนึ่งตามท่ีระบุไว้ในข้อ 3.2) 
  3) เป็นผู้ท่ีมีสุขภาพแข็งแรง ไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรง หรือโรคท่ีสังคมรังเกียจ หรือโรคสำคัญท่ีจะ
เป็นอุปสรรคต่อการศึกษา 



๓ 

 
  4) เป็นผู้ที่มีความประพฤติเรียบร้อย และรับรองต่อวิทยาลัยได้ว่า จะตั้งใจศึกษาเล่าเรียนเต็ม
ความสามารถและจะปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับของวิทยาลัยท่ีมีอยู่แล้ว หรือท่ีจะมีต่อไปโดยเคร่งครัดทุกประการ 
  5) เป็นผู้ท่ีพำนักอยู่ในประเทศไทยหรือพำนักต่างแดนอย่างถูกต้องตามกฎหมาย 

 ๓.๒  คุณสมบัติเฉพาะสำหรับผู้สมัคร ประเภทโควตาพิเศษสำหรับสถานศึกษา(มีคุณสมบัติอย่างน้อย 1 ข้อ) 
ท่ี ประเภทโควตาพิเศษ คุณสมบัติ หลักฐานที่พิจารณา 

1. ประเภทเรียนดี 
มีคะแนนเฉล่ียสะสม 4 ภาคเรียนขึ้นไป (GPAX) ไม่
น้อยกว่า 2.00 

- ใบระเบียนผลการเรียน 
หรือหนังสือรับรองท่ี
แสดงผลการเรียน 

2. 
ประเภทผู้มี
ความสามารถด้าน
ทักษะทางวิชาการ 

1. มีทักษะทางด้านวิชาการต่าง ๆ เช่น ทักษะ 
STEM ทักษะภาษาไทย ทักษะภาษาอังกฤษ 
ทักษะภาษาจีน  

2. มีประวัติผลงานความสามารถดีเด่นด้านทักษะ
ทางวิชาการ โดยพิจารณาจากผลงานการเข้าร่วม
การประกวดในระดับสถานศึกษา ระดับจังหวัด 
ฯลฯ 

- ใบรับรองหรือใบ
ประกาศนียบัตรท่ีมี
ผลงานด้านทักษะต่างๆ 
เช่น การประกวดสุนทร
พจน์, โครงงาน
วิทยาศาสตร์    เป็นต้น   

3. 
ประเภทผู้มี
ความสามารถด้านกีฬา 

1. มีประวัติผลงานความสามารถดีเด่นทางกีฬา โดย
พิจารณาผลงานนักกีฬา ในการเข้าร่วมการแข่งขัน
กีฬาระดับสถานศึกษา ระดับจังหวัด ฯลฯ 

2. มีความประพฤติดี มีวินัยและความรับผิดชอบ 

- ใบรับรองหรือใบ
ประกาศนียบัตร ท่ีมี
ผลงานด้านกีฬาดีเด่น  

 

4. 

ประเภทผู้มี
ความสามารถด้าน
กิจกรรม ดนตรี หรือ
ศิลปะ 

1. มีความสามารถพิเศษด้านกิจกรรม ดนตรีหรือ
ศิลปะ 

2. มีประวัติผลงานความสามารถดีเด่นด้านกิจกรรม 
ดนตรี หรือศิลปะ โดยพิจารณาผลงานในการเข้า
ร่วมการประกวดระดับสถานศึกษา ระดับจังหวัด 
ฯลฯ 

- ใบรับรองหรือใบ
ประกาศนียบัตร ท่ีมี
ผลงานด้านกิจกรรม 
ดนตรี หรือศิลปะดีเด่น 

5. 
ประเภทผู้มีความ
ประพฤติดี 

ได้รับการรับรองจากสถานศึกษาหรือบุคคลท่ีมีความ
น่าเช่ือถือ 

-เกยีรติบัตรหรือหนังสือ
รับรองความประพฤติ 

๔.  หลักฐานที่ใช้ในการสมัคร 
 ๔.๑  ใบสมัครคัดเลือก นักเรียน นักศึกษา ประเภทโควตา ประจำปีการศึกษา 2566 
 ๔.๒  รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว ท่ีถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน (กรณีสมัครทางไปรษณีย์ หรือสมัครด้วยตนเอง ให้ติด
รูปถ่ายในใบสมัครท่ีพิมพ์ออกมาจากระบบรับสมัคร) 
 ๔.๓  สำเนา ระเบียนแสดงผลการเรียน ท่ีสำเร็จการศึกษาแล้ว  กรณีท่ีกำลังศึกษาอยู่ช้ันปีสุดท้ายให้ใช้
สำเนาระเบียนแสดงผลการเรียนที่มีผลการเรียนอย่างน้อย 4 ภาคเรียน หรือหนังสือรับรองที่แสดงผลการเรียน 
โดยมีหัวหน้าสถานศึกษา หรือนายทะเบียนลงนามรับรอง และประทับตราของสถานศึกษาเป็นสำคัญ 
 ๔.4  สำเนา บัตรประจำตัวประชาชนของผู้สมัคร 
 ๔.5  สำเนา ทะเบียนบ้านของผู้สมัคร 
 ๔.6  แฟ้มสะสมผลงานและ/หรือประกาศเกียรติคุณ ที่แสดงว่าเป็นผู้ที ่กระทำความดี มีคุณธรรม 
จริยธรรม จนเป็นท่ีประจักษ์ และอุทิศตนเพื่อช่วยเหลือชุมชน  หนังสือรับรองความประพฤติ (นำมาวันรายงานตัว
และมอบตัวขึ้นทะเบียนเป็นนักเรียน นักศึกษา) 
  



๔ 

 
๕.  การสมัคร 
 ๕.๑  ข้ันตอนการสมัคร 
  1) ติดต่อและสอบถาม รับใบสมัครจากสถานศึกษาที ่ได้รับหนังสือจากวิทยาลัยการอาชีพ
จอมทองหรือดาวน์โหลดใบสมัครทางอินเตอร์เน็ตได้ท่ี www.cicec.ac.th   
  2) กรณีที่สถานศึกษาต้องการให้วิทยาลัยฯไปรับใบสมัครและรับรายงานตัวและมอบตัวขึ้น
ทะเบียนเป็นนักเรียน นักศึกษา สามารถติดต่อได้กับ  1.นายสิทธิกร ปัญญามา รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการ
นักเรียน นักศึกษา โทรศัพท์ 091-8541920  2.นายพงษ์ทิพย์  บุญมาปะ หัวหน้างานแนะแนวอาชีพ และ
จัดหางาน โทรศัพท์ 099-2697478 
 ๕.2  การนำส่งหลักฐานการสมัคร ผู้สมัครสามารถนำส่งหลักฐานได้ ๓ ช่องทาง ดังนี้ 
  ๑)  ยื่นใบสมัครพร้อมสำเนาหลักฐานการสมัคร ท่ีสถานศึกษาของผู้สมัคร  
  ๒)  ทางไปรษณีย์ โดยส่งใบสมัครพร้อมหลักฐานการสมัครตาม ข้อ ๔. ทางไปรษณีย์มาท่ี  
ฝ่ายวิชาการ (สมัครโควตาพิเศษสำหรับสถานศึกษา) วิทยาลัยการอาชีพจอมทอง เลขที่ 619 ตำบลบ้านหลวง 
อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ รหัสไปรษณีย์ 50160 (ให้ถึงวิทยาลัยการอาชีพจอมทองภายในวันที่ 31 
ตุลาคม 2565) 
  ๓)  นำส่งด้วยตนเองท่ี ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา ช้ัน 1 อาคาร 1 พาณิชย์ ห้อง
วิชาการ วิทยาลัยการอาชีพจอมทอง หรือช่องทาง facebook วิทยาลัยการอาชีพจอมทอง  
 

๖.  กำหนดการ โควตาพิเศษสำหรับสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564 
วัน / เดือน / ป ี กำหนดการ 

บัดนี้ - 31 ตุลาคม 2565 พิมพ์ใบสมัครและนำส่งหลักฐานการสมัคร 
1  พฤศจิกายน  2565 ประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา ทาง http://www.cicec.ac.th  
5  พฤศจิกายน 2565 รายงานตัวและมอบตัวขึ้นทะเบียนเป็นนักเรียน นักศึกษา 

๗. องค์ประกอบที่ใช้พิจารณาคัดเลือก 
 การพิจารณาคัดเลือกจะประเมินโดยการตรวจสอบจากหลักฐานการสมัคร ดังนี้ 
 ๗.1 คุณสมบัติทั่วไป และคุณสมบัติเฉพาะของผู้สมัคร (แต่ผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนตรงตามท่ี
วิทยาลัยประกาศ จึงจะได้รับการพิจารณา) 
 ๗.๒  แฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) ตามคุณสมบัติเฉพาะสำหรับผู้สมัคร ข้อ ๓.๒ 
 ๗.๓  คะแนนเฉล่ียสะสม และผลการเรียนในรายวิชาท่ีเหมาะสมกับสาขางานท่ีเลือก 
 7.5  หนังสือรับรองความประพฤติ 
 

๘. การพิจารณาผลการตัดสิน 
 ๘.1 การพิจารณาคัดเลือกนักเรียน นักศึกษา เข้าศึกษาต่อ ประเภทโควตาพิเศษสำหรับสถานศึกษา 
ประจำปีการศึกษา 2566  เป็นสิทธิ์ขาดของวิทยาลัยการอาชีพจอมทอง การตัดสินของคณะกรรมการทุกขั้นตอน
ถือเป็นที่ส้ินสุด 
 ๘.2 กรณีนักเรียน นักศึกษาท่ีสอบผ่านการคัดเลือก หากขาดคุณสมบัติ หรือแสดงความเท็จไม่ตรงตาม 
ท่ีกำหนด วิทยาลัยฯ จะตัดสิทธิ์การเข้าศึกษาทันที แม้จะผ่านระบบการคัดเลือกทุกขั้นตอนเรียบร้อยแล้ว 
 8.3  นักเรียน นักศึกษาที ่ผ่านการคัดเลือกและประสงค์จะเข้าศึกษาต่อที ่ว ิทยาลัยฯ จะต้องทำ 
การรายงานตัว และมอบตัว ตาม วัน เวลา ท่ีวิทยาลัยฯ ดำหนดตามท้ายประกาศ หากไม่ทำตามกำหนดใดกำหนด
หนึ่งในเวลา จะถือว่านักเรียน นักศึกษาสละสิทธิ์จะเรียกร้องสิทธิ์ใดๆ มิได้ 
 

http://www.cicec.ac.th/
http://www.cicec.ac.th/


๕ 

 
9. สิทธิประโยชน์ของผู้ได้รับโควตา 
 9.1 กรณีนักเรียน นักศึกษาที่ผ่านการคัดเลือก จะได้รับสิทธิคัดเลือกในการพิจารณาทุนการศึกษา  
ของวิทยาลัย 
 9.2 กรณีนักเรียน นักศึกษาท่ีผ่านการคัดเลือก จะได้รับสิทธิคัดเลือกในการพิจารณาจะได้รับเส้ือพละฟรี
สำหรับนักเรียนที่สมัคร 10 คนแรก ของแต่ละสาขาวิชา (กรณีนักเรียนระดับชั้น ปวช.) และจะได้รับเสื้อ Shop 
ฟรี สำหรับนักศึกษาท่ีสมัคร 10 คนแรก ของแต่ละสาขาวิชา (กรณีนักศึกษาระดับช้ัน ปวส.) 
 9.3  เข้ารับโครงการคัดเลือกมีรายได้ระหว่างเรียน 
 9.4  มีรถรับส่งวันศุกร์ และรับกลับวิทยาลัยฯวันอาทิตย์ จุดนัดหมายบริเวรที่ว่าการอำเภอฮอด อำเภอ
อมก๋อย และอำเภอแม่แจ่ม 
 9.5 ได้รับเครื่องแบบนักเรียน นักศึกษา และอุปกรณ์การเรียนฟรี 
 9.6 โอกาสได้รับทุนนวัตกรรมสายอาชีพชั้นสูง ของกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.)   
ประเภททุน 5 ปี (ปวช. ต่อเน ื ่อง ปวส.) ทุนละ 6 ,500 บาทต่อเดือน และประเภททุน 2 ปี(ปวส.)                     
ทุนละ 7,500 บาท ต่อเดือน 
 

10. สิทธิประโยชน์ของสถานศึกษาที่ส่งนักเรียน นักศึกษา สมัครประเภทโควตา (กรณีส่งโควตา 5 คนขึ้นไป) 
 10.1 สถานศึกษาท่ีส่งนักเรียน นักศึกษา สมัครประเภทโควตา วิทยาลัยการอาชีพจอมทองจะมีการทำ
บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ  (MOU) ดังนี้ 
  10.1.1 การจัดการเรียนการสอนหลักสูตรวิชาระยะส้ันให้กับนักเรียน 
  10.1.2 การดูแลซ่อมบำรุงระบบไฟฟ้าและดูแลเครื่องใช้สำนักงานให้กับสถานศึกษา 
 10.2 การต้ังศูนย์บริการ ศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน(fix it center) ให้กับสถานศึกษา 
 

11.  การประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก 
 วิทยาลัยการอาชีพจอมทองจะประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก ในวันที่ 1 พฤศจิกายน  2565 ทาง
เว็บไซต์  http://www.cicec.ac.th  
 

๑2.  การรายงานตัวและมอบตัวขึ้นทะเบียนเป็นนักเรียน นักศึกษา  
  1. การรายงานตัวและมอบตัวขึ้นทะเบียนเป็นนักเรียน นักศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) 

และมอบตัวเป็นนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง (ปวส.) ในวันท่ี 5 พฤศจิกายน 2565 
 2. กรณีที่สถานศึกษามีความประสงค์ให้วิทยาลัยการอาชีพจอมทองไปรับรายงานตัวและมอบตัวขึ้น

ทะเบียนเป็นนักเรียน นักศึกษา ท่ีสถานศึกษา (จำนวน 5 คนขึ้นไป) 
 

ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาท่ีไม่รายงานตัวและมอบตัวขึ้นทะเบียนเป็นนักเรียน นักศึกษา ภายในช่วงเวลาท่ีกำหนด 
จะถือว่าสละสิทธิ์การเข้าเป็นนักเรียน นักศึกษาวิทยาลัยการอาชีพจอมทอง  
 
         ประกาศ  ณ  วันท่ี   7   กันยายน  พ.ศ. ๒๕65 
 

 
(นายปริวิชญ์  ไชยประเสริฐ) 

ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพจอมทอง 
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