ประวัติวิทยาลัยการอาชีพชนแดน
วิทยาลัยการอาชีพชนแดน เป็นสถานศึกษาของรัฐบาล
สังกัดสานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ได้รับการประกาศ
จัดตั้งจากกระทรวงศึกษาธิการ ในวันที่ 10 กรกฎาคม 2540
คณะผู้บริหารสถานศึกษา
นายปราโมทย์ บุญเลิศลา้ ผู้อ้านวยการ
นายเอนก ชินบุตร
รองผู้อ้านวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร
นายวีระศักดิ์ สุวรรณขันธ์ รองผูอ้ ้านวยการฝ่ายพัฒนากิจการฯ
นางจิราพร ภูส่ ีม่วง
รองผู้อ้านวยการฝ่ายวิชาการ
นางสาวศิรินันท์ เส็งหนองแบน รองผู้อ้านวยการฝ่ายแผนงานฯ
มีวชิ าชีพติดตัวไม่ตกงานแน่นอน
1. เรียนสายอาชีพเน้นปฏิบตั ิเพิ่มทักษะการเรียนรู้งานจริง
2. ฐานเงินเดือนผู้ที่จบ ปวช. และ ปวส. ตามศักยภาพ
อยู่ระหว่าง 8,000 - 15,000 บาท
3. ช่างฝีมือไทยเป็นที่ต้องการของตลาดแรงงานในไทยและ
ต่างประเทศ
4. ผู้เรียนสามารถหางานเสริมรายได้ในระหว่างเรียน แบ่ง
เบาค่าใช้จ่ายผู้ปกครอง
5. ใช้เวลาเรียนน้อย จบปวช.3 นาวุฒิไปประกอบอาชีพ
หรือเรียนต่อ ปวส. / อุดมศึกษา ก็ทาได้
6. จบแล้วสามารถประกอบอาชีพอิสระ หรือเปิดกิจการ
ส่วนตัวได้ทันที
7. ปวช. ใช้สิทธิ์เรียนฟรี 15 ปี มีหนังสือเรียนฟรี มีสิทธิ์
กู้ยืมเงินเพื่อการศึกษาจากรัฐบาล ฯลฯ
8. หลากหลายสาขาวิชาชีพ เช่น ช่างยนต์ ช่างไฟฟ้ากาลัง
ช่างอิเล็กทรอนิกส์ การบัญชี คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
9. หลักสูตรอาชีวะสอดคล้องกับความต้องการของผู้จ้าง
10. ผู้ประกอบการยืนยัน ต้องการคนจบสายอาชีพ
11. รัฐบาล หน่วยงานภาครัฐ และเอกชน ให้การสนับสนุน
การเรียนอาชีวะอย่างจริงจังสนับสนุนและส่งเสริมผู้เรียน

การศึกษาต่อสายอาชีวศึกษา
อาชีวศึกษาเป็นการจัดการเรียนการสอน เพื่อผลิตและพัฒนา
ก้าลังคนอาชีวศึกษาอย่างมีคุณภาพ ได้มาตรฐาน ตรงตามความ
ต้องการของตลาดแรงงาน สังคม ระดับประเทศและภูมิภาค โดย
หลักสูตรที่เปิด ดังนี
- หลักสูตร ปวช. คือ หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ
- หลักสูตร ปวส. คือ หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชันสูง
ระดับ ปวช. เป็นระดับการฝึกวิช าชีพ ระดับพืนฐานในงานสาย
อาชีพนันๆ ซึ่งมีความรู้สามารถน้าไปประกอบอาชีพได้ตามความรูท้ ี่
เรียน ใช้เวลาในการศึกษา 3 ปี
ระดับ ปวส. เป็นระดับความรู้ที่สูงขึนจาก ปวช. โดยเน้น
ความรู้เฉพาะมากขึนมีความรู้ความช้านาญพิเศษมากขึน ใช้เวลาใน
การศึกษา 2 ปี
การศึกษาสายอาชีพไม่ได้หยุดอยู่เพียงการเป็นแรงงานเท่านัน ผู้ที่
จบการศึกษาสามารถประกอบอาชีพส่วนตัว
หรือเลือกศึกษาใน
ระดับสูงขึนเพื่อพัฒนาวิชาชีพให้มีคุณค่าขึนได้ไม่ต่างจากการศึกษาใน
สายสามัญ
การศึกษาระดับสายอาชีพสามารถศึกษาต่อได้ถึงระดับสูงสุด
เท่ากับการศึกษาสายสามัญ คือ ระดับปริญญาตรี ปริญญาโท
ปริญญาเอก ซึ่งเป็นการพัฒนาการศึกษาตามล้าดับขันส้าหรับผู้สนใจ
ศึกษาต่อระดับสูงขึนไปเพื่อยกระดับความรูค้ วามสามารถ
ทังยัง
สามารถเข้ารับราชการ หรือรัฐวิสาหกิจได้ ในปัจจุบันสายอาชีพเป็น
ที่ต้องการของตลาดแรงงานระดับกลาง
กิจกรรมที่มีในการเรียนสายอาชีพ
* เน้นการเรียนภาคปฏิบตั ิ * ดูงานสถานประกอบการ
* การฝึกงานในสถานประกอบการ * โครงการหารายได้ระหว่าง
เรียน * กิจกรรมส่งเสริมสนับสนุนความสามารถ เช่น คนพันธุ์อา
การแข่งขันมหกรรมหุ่นยนต์อาชีวศึกษา โครงการประกวดสิ่งประดิษฐ์
คนรุ่นใหม่ โครงการร่วมด้วยช่วยประชาชน โครงการช่วยเหลือเมื่อ
ประสบภัยธรรมชาติ โครงการ Fixit Center โครงการอ้าเภอยิม
โครงการจังหวัดเคลื่อนที่ ฯลฯ * มีเรียนนักศึกษาวิชาทหาร(รด.)

ระเบียบการรับสมัคร

นักเรียนนักศึกษา เข้าศึกษาต่อ

ปีการศึกษา 2561

วิทยาลัยการอาชีพชนแดน
สานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
กระทรวงศึกษาธิการ

ระเบียบการรับนักเรียนนักศึกษา ภาคปกติ
(ต้องสอบแข่งขัน) เข้าศึกษาต่อในระดับ ปวช. และ ปวส.
1. หลักสูตรที่รับสมัครเข้าศึกษาต่อ
1.1 หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)
1.2 หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชันสูง (ปวส.)
2. คุณสมบัติของผู้สมัคร
2.1 มีความประพฤติเรียบร้อย
2.2 มีร่างกายแข็งแรงและเหมาะสมในการเรียนวิชานันๆ
2.3 ไม่เป็นโรคที่สังคมรังเกียจ หรือติดยาเสพติดชนิดร้ายแรง
ตามที่กฎหมายก้าหนด
2.4 ส้าเร็จการศึกษา หรือคาดว่าจะส้าเร็จการศึกษาระดับชัน
มัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3) หรือเทียบเท่า ส้าหรับผูส้ มัครเข้า
ศึกษาต่อในระดับ ปวช.
2.5 ส้าเร็จการศึกษา หรือคาดว่าจะส้าเร็จการศึกษา หลักสูตร
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือระดับมัธยม-ศึกษาตอน
ปลาย (ม.6) ส้าหรับผู้สมัครเข้าศึกษาต่อในระดับ ปวส.
3. รับใบสมัคร
ตังแต่บัดนี ถึงวันที่ 28 มีนาคม 2561 ณ ห้องทะเบียน
วิทยาลัยการอาชีพชนแดน หรือ Download ได้ที่
www.chondaen.ac.th หรือ Facebook : วิทยาลัยการ-อาชีพ
ชนแดน
3.1 ระดับ ปวช. ใบสมัครฟรี
3.2 ระดับ ปวส. ใบสมัครฟรี
4. กาหนดการรับสมัคร
ตังแต่บัดนี ถึงวันที่ 28 มีนาคม 2561 ตังแต่เวลา 8.30น. –
16.00น. (ไม่เว้นวันหยุดราชการ) ณ ส้านักงานทะเบียน
5. สถานที่รับสมัคร
ส้านักงานทะเบียน

6. หลักฐานการสมัคร
6.1 รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมแว่นด้าขนาด 1 นิว หรือ 2 นิว
จ้านวน 1 รูป
6.2 หลักฐานการศึกษา ถ้าส้าเร็จการศึกษาแล้วใช้ใบ รบ.
ถ่ายเอกสาร ถ้ายังไม่ส้าเร็จการศึกษาใช้ใบรับรองผล-การศึกษา 1
ฉบับ (*** หรือน้ามาให้ในภายหลัง)
6.3 ส้าเนาบัตรประชาชน และ ส้าเนาทะเบียนบ้านของ
ผู้สมัคร อย่างละ 1 ฉบับ (พร้อมรับรองส้าเนา)
7. วันที่สอบคัดเลือก สถานที่สอบวิทยาลัยการอาชีพชนแดน
หลักสูตร ปวช. และปวส. วันอาทิตย์ที่ 1 เมษายน 2561
เวลา 08.00น. – 12.00น.
8. ประกาศผลการคัดเลือก
วันที่ 5 เมษายน 2561 ณ วิทยาลัยการอาชีพชนแดน หรือ
www.chondaen.ac.th หรือ Facebook : วิทยาลัยการอาชีพ
ชนแดน
9. มอบตัว
วันที่ 8 เม.ย. 2561 มอบตัวเข้าเป็นนักเรียนนักศึกษา
ณ โดมเอนกประสงค์ วิทยาลัยการอาชีพชนแดน
ค่าใช้จ่ายในวันมอบตัว
- ระดับชั้น ปวช. ประมาณ 1,250 บาท
- ระดับชั้น ปวส. ประมาณ 1,700 บาท และค่าหน่วยกิตๆละ 100
บาท ของแต่ละสาขางาน รวมแล้วประมาณ 3,500 – 4,800 บาท
หมายเหตุ ระดับชั้น ปวส. ชาระเบื้องต้น 2,000 บาท ค่าหน่วยกิตที่
เหลือสามารถผ่อนผันได้
* มีกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา(กยศ.) ให้กู้เรียนทั้งระดับ
ปวช. และ ปวส. ทุกสาขางาน จนจบการศึกษา
** นักเรียนที่เข้ามาติดต่อกับวิทยาลัยฯ กรุณาแต่งกายชุด
นักเรียน สวมถุงเท้า รองเท้านักเรียนให้เรียบร้อย
*** หากตรวจสอบภายหลังพบว่าผู้สมัครขาดคุณสมบัติ
หลักฐานเป็นเท็จ จะถือว่าการสมัครเรียนเป็นโมฆะ

รายละเอียดหลักสูตร สาขางาน และจานวนที่รับ
หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)
รับผู้ส้าเร็จการศึกษา ม.3 หรือ เทียบเท่า
สาขางาน
ยานยนต์
ไฟฟ้าก้าลัง
อิเล็กทรอนิกส์
การบัญชี
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ

จานวนที่รับ
80
40
40
40
40

หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
รับผู้ส้าเร็จการศึกษา ม.6 หรือ ปวช.3
สาขางาน
จานวนที่รับ
เทคนิคยานยนต์
20
ไฟฟ้าก้าลัง
20
อิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม
20
การบัญชี
20
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ(ทวิภาคี)
20

*** สาหรับนักเรียนในเขตพื้นที่ อ.วังโป่ง/อ.ชนแดน
สามารถสมัครเข้าศึกษาต่อ ประเภทโควตาได้ โดย
ติดต่อ ครูแนะแนวในสถานศึกษาของท่าน
9 กุมภาพันธ์ 2561 วันสุดท้ายของการส่งโควตา
14 กุมภาพันธ์ 2561 ประกาศผลการคัดเลือก
11 มีนาคม 2561 มอบตัวเข้าเป็นนักเรียน
** สิทธิ์ของโควตา 1. ไม่ต้องสอบ 2. ได้เรียนตามสาขา
ที่ต้องการ 3. ได้สิทธิ์พิจารณากู้ กยส. เป็นกรณีพิเศษ
มีข้อสงสัย สอบถามได้ที่
086-4493742 ครูพีระวัส นิยมไทย (หัวหน้างานทะเบียน)

