ระเบียบการและวิธีการสมัคร
เข้ าเป็ นนักเรียนช่ างฝี มือทหาร

ภาคสมทบ
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชัน้ สูง
ประจาปี การศึกษา ๒๕๖๑

คำนำ
โรงเรีย นช่ างฝีมื อทหาร เป็ นสถานศึ กษา สัง กั ดสถาบัน วิช าการป้อ งกั นประเทศ กองบั ญ ชาการ
กองทัพ ไทย ก่อ ตั้ง ขึ้น ด้ว ยความร่ว มมือ ระหว่า งรัฐ บาลไทย และรัฐ บาลออสเตรเลีย ภายใต้ส นธิสัญ ญา
การป้องกันร่วมกันแห่ง เอเชีย อาคเนย์ (สปอ.) โดยมีจุดมุ่ง หมายในการผลิตช่า งฝีมือให้แก่ส่ว นราชการต่างๆ
ในสังกัดกระทรวงกลาโหม ตั้งแต่ปีพุทธศักราช ๒๕๐๓ เป็นต้นมา ซึ่งเป็นที่ยอมรับทั้งภาครัฐและเอกชน
ในปีการศึกษา ๒๕๓๕ โรงเรียนช่างฝีมือทหาร ได้รับมอบภารกิจในการให้การฝึกศึกษาในระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ขึ้นอีกระดับหนึ่ง เพื่อพัฒนากาลังพลด้านช่างฝีมือ ให้มีความรู้ความสามารถสูงขึ้น
และเพื่อรองรับการขยายตัวทางเศรษฐกิจตามนโยบายของรัฐบาล โรงเรียนช่างฝีมือทหาร จึง เปิดรับนักเรียน
เข้าศึกษาภาคสมทบขึ้น โดยใช้หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง โรงเรียนช่างฝีมือทหาร ได้ทาการปรับปรุง
พัฒนาอย่างต่อ เนื่อง ปัจจุบันใช้หลักสูตรประกาศนียบัต รวิชาชีพชั้นสูง โรงเรียนช่างฝีมือทหาร พ.ศ. ๒๕๖๐
ระยะเวลาการศึก ษา ๒ ปี ต่อ จากหลัก สูต รระดับ ประกาศนีย บัต รวิช าชีพ (ปวช.) ตามสาขาวิช า ที่เ ปิด รับ
เมื่อสาเร็จการศึกษาแล้ว สามารถไปประกอบอาชีพหรือศึกษาต่อได้โดยไม่มีข้อผูกพันกับทางราชการ
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๑. การจัดการศึกษา
โรงเรียนช่างฝีมือทหาร จัดการศึกษาตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ( ปวส.) ระยะเวลาศึกษา
๒ ปี ต่อจากหลักสูตรระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ปัจจุบันเปิดทาการสอน จานวน ๔ สาขาวิชาช่าง คือ
๑.๑ สาขางานเครื่องกล
(ใช้อักษรย่อ สก.)
๑.๒ สาขางานเทคนิคยานยนต์
(ใช้อักษรย่อ สย.)
๑.๓ สาขางานไฟฟ้าควบคุม
(ใช้อักษรย่อ สค.)
๑.๔ สาขางานอิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม
(ใช้อักษรย่อ สอ.)
๒. เวลาเรียน

เรียน

วันจันทร์ - ศุกร์ ระหว่างเวลา ๑๖.๔๐ น. ถึง ๒๑.๐๐ น.
วันเสาร์
ระหว่างเวลา ๐๘.๐๐ น. ถึง ๑๘.๐๐ น.
** เป็นนักเรียนประเภทไป-กลับ

๓. คุณสมบัติของผู้สมัคร
๓.๑ สาเร็จการศึกษาตามหลักสูตร ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สาขาวิชาชีพ หรือเทียบเท่า
ตามความต้องการของแต่ละสาขาวิชาช่าง กาหนด ดังนี้.๓.๑.๑ สาขางานเครื่อ งกล ส าเร็ จการศึ กษา ปวช. สาขาวิ ช าชีพ หรื อเที ย บเท่ า : สาขาวิ ช า
เครื่องมือกลและซ่อมบารุง /สาขาวิชาช่างกลโรงงาน/ สาขาวิชาชีพช่างซ่อมบารุงเครื่องจักรกล /สาขาวิชาชีพ
ช่างเครื่องมือกล
๓.๑.๒ สาขางานเทคนิคยานยนต์ สาเร็จการศึกษา ปวช. สาขาวิชาชีพ หรือเทียบเท่า : สาขาวิชา
เครื่องกล /สาขาวิชาช่างยนต์ /สาขาวิชาชีพช่างซ่อมบารุง เครื่องจักรกล /สาขาวิชาชีพช่างยานยนต์ /สาขา
วิชาชีพช่างเครื่องกลอุตสาหกรรม /สาขาวิชาชีพช่างเครื่องกลเกษตร
๓.๑.๓ สาขางานไฟฟ้าควบคุม สาเร็จการศึกษา ปวช.สาขาวิชาชีพ หรือเทียบเท่า : สาขาวิชาไฟฟ้า
และอิเล็กทรอนิกส์ /สาขางานช่างไฟฟ้ากาลัง /สาขาวิชาไฟฟ้ากาลัง /สาขาวิชาชีพช่างไฟฟ้ากาลัง
๓.๑.๔ สาขางานอิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม สาเร็จการศึกษา ปวช.สาขาวิชาชีพ หรือเทียบเท่า :
สาขาวิชาไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ /สาขางานอิเล็กทรอนิกส์ /สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์ /สาขาวิชาชีพช่าง
อิเล็กทรอนิกส์ /สาขาวิชาชีพช่างไฟฟ้ากาลัง /วิชาชีพช่างอิเล็กทรอนิกส์ /วิชาชีพช่างไฟฟ้า
๓.๒ มีความประพฤติเรียบร้อย
๓.๓ มีร่างกายแข็งแรง และเหมาะสมในการเรียนสาขาวิชาช่างนั้น ๆ
๓.๔ ไม่เป็นโรคที่สังคมรังเกียจ หรือติดยาเสพติดชนิดร้ายแรง
๓.๕ ไม่เป็นผู้ที่อยู่ในระหว่างเป็นจาเลยคดีอาญา และไม่เคยต้องคาพิพากษาโทษจาคุก เว้นแต่ ความผิด
ในลักษณะลหุโทษ หรือความผิดอันได้กระทาโดยประมาท
๓.๖ ไม่เคยถูกให้ออก หรือไล่ออกจากสถานศึกษาใด ๆ

๒
๓.๗ มีผู้ปกครองซึ่งโรงเรียนเชื่อถือ มาให้คารับรองและทาหนังสือมอบตัว
๓.๘ มีภูมิลาเนาเป็นหลักแหล่ง
๓.๙ มีความเคารพเลื่อมใส ศรัทธาต่อสถาบันชาติ ศาสนาและพระมหากษัตริย์ ด้วยความบริสุทธิ์ใจ และ
มีเจตคติที่ดีต่อการปกครองระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข
๓.๑๐ ไม่เป็นนักเรียนของสถาบันอื่นที่สอนตามหลักสูตรในระดับเดียวกัน

๔. การรับสมัคร
การดาเนินการสมัคร เปิดรับสมัครตั้งแต่วันจันทร์ที่ ๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๑๐ ถึงวันพฤหัสบดีที่ ๕ เมษายน
๒๕๖๑ (ไม่เกินเวลา ๒๔.๐๐ น. ของวันที่ ๕ เมษายน ๒๕๖๑)
ขั้นตอนการสมัครทางอินเทอร์เน็ต
๑.๑ เข้าสู่หน้าเว็บไซต์ ของ โรงเรียนช่างฝีมือทหาร (www.mtts.ac.th) เลือก “สมัครสอบ”
๑.๒ อ่านคุณสมบัติของผู้สมัครในแต่ละสาขาวิชาช่าง ให้รอบคอบก่อนทาการสมัคร
๑.๓ เลือกสาขาวิชาช่าง ที่กาหนด ซึ่งมี ๔ สาขาวิชาช่าง คือ
๑.๓.๑ สาขางานเครื่องกล ฟรีค่าสมัคร
๑.๓.๒ สาขางานเทคนิคยานยนต์ ฟรี ค่าสมัคร
๑.๓.๓ สาขางานไฟฟ้าควบคุม ฟรีค่าสมัคร
๑.๓.๓ สาขางานอิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม ฟรีค่าสมัคร
๑.๔ ดาวน์โหลดแบบฟอร์มใบสมัครและกรอกรายละเอียดในหน้าสมัครสอบให้ครบทุกช่อง
๑.๕ ส่งเอกสารใบสมัครฯ ทาง EMS มาที่ ๓/๑ โรงเรียนช่างฝีมือทหาร ซอยพหลโยธิน ๓๐
แขวงจันทรเกษม เขตจตุจักร กรุงเทพฯ ๑๐๙๐๐ หรือแฟลกซ์เอกสารใบสมัครมาที่เบอร์โทรศัพท์ ๐ ๒๙๓๐ ๓๔๘๐
๑.๖ พิ ม พ์ ใ บสมั ค รสอบคั ด เลื อ กเข้ า เป็ น นั ก เรี ย นช่ า งฝี มื อ ทหาร ภาคสมทบ ระดั บ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ประจาปีการศึกษา ๒๕๖๑ พร้อมหลักฐานคุณวุฒิการศึกษา เตรียมมาวั นสอบ
สัมภาษณ์ ในวันเสาร์ที่ ๒๘ เมษายน ๒๕๖๑ เวลา ๐๘.๐๐ น. ถึง ๑๖.๐๐ น. ตามที่โรงเรียนช่างฝีมือทหาร
กาหนด
๑.๗ ติด รูป ผู้ส มัค รที่ใ บสมัค รในจุด ที่กาหนด โดยใช้รูป ถ่า ยปัจ จุบัน ขนาด ๑ นิ้ว ครึ่ง
(ถ่ายไว้ไม่เกิน ๖ เดือน) ในชุดนักศึกษา หรือชุดสุภาพ ไม่สวมหมวก ไม่ยิ้ม ไม่ใส่แว่นตา
๑.๘ ตรวจสอบสถานะการสมัครและวันที่กาหนดสัมภาษณ์ทเี่ ว็บไซต์ ของโรงเรียนช่างฝีมือทหาร
(www.mtts.ac.th) ในหน้าสมัครสอบ
๑.๙ นาใบสมัค รสอบ คุณ วุฒิก ารศึก ษา พร้อ มบัต รประชาชนมาแสดงในวัน สอบ
สัมภาษณ์ (ผู้สมัครต้องมีหลักฐานครบถ้วน หากขาดอย่างใดอย่างหนึ่ง ท่านอาจถูกตัดสิทธิ์ในการสอบ)
หมายเหตุ - ระเบียบการไม่มจี าหน่าย ผู้สนใจสามารถดาวน์โหลดได้ทางเว็บไซต์ของโรงเรียนช่างฝีมือทหาร
www.mtts.ac.th ตั้งแต่วันที่ ๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ เป็นต้นไป

๓

๕. การคัดเลือกเข้าศึกษา
๕.๑ การสัมภาษณ์ เป็นการตรวจบุคลิกภาพ ท่วงทีวาจา ไหวพริบ ปฏิภาณ ความรู้พื้นฐานทางวิชาชีพ
และความพร้อมที่จะเข้ารับการศึกษา ในวันสอบสัมภาษณ์
๕.๒ การตรวจร่างกาย เป็นการตรวจรูปร่าง ลักษณะ และความสมบูรณ์ของร่างกาย รวมทั้งการตรวจ
โรคติดต่อร้ายแรง หรือโรคที่เป็นอุปสรรคต่อการเรียน หรือติดยาเสพติดชนิดร้ายแรง โดยใช้ใบสาคัญความเห็น
แพทย์จากโรงพยาบาลของทางราชการ หรือโรงพยาบาลเอกชน และนามามอบให้กับเจ้าหน้าที่ ในวันมอบตัว
และลงทะเบียน
๕.๓ การคัดเลือกเข้าศึกษาใน ๔ สาขาวิชาช่าง หากมีผู้เข้ามาคัดเลือกเข้าศึกษาในแต่ละสาขาวิชาช่าง
ผ่านการคัดเลือกน้อยกว่า ๓๐ คน จะไม่เปิดการศึกษาในสาขาวิชาช่างนั้นๆ

๖. การประกาศผลการคัดเลือก
๖.๑ ประกาศผลการคัดเลือก ในวันจันทร์ที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๖๑ เวลา ๑๔.๐๐ น. ณ โรงเรียนช่างฝีมือทหาร
และทางระบบอินเทอร์เน็ตที่ที่เว็บไซต์ ของโรงเรียนช่างฝีมือทหาร (www.mtts.ac.th)
๖.๒ ผู้ผ่านการคัดเลือก ฟังคาชี้แจง และรับเอกสารมอบตัวลงทะเบียน ในวันพุธที่ ๒ พฤษภาคม ๒๕๖๑
เวลา ๐๙.๓๐ น. ณ อาคารแผนกช่างยานยนต์ โรงเรียนช่างฝีมือทหาร)

๗. การมอบตัวและลงทะเบียน
กาหนดการมอบตัวและลงทะเบียนเรียน วัน พฤหัสบดี ที่ ๓ พฤษภาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๘.๐๐ น. ถึ ง
๑๖.๐๐ น. และบุคคลสารองทาสัญญาในวันศุกร์ที่ ๔ พฤษภาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๘.๐๐ น. ถึ ง ๑๖.๐๐ น.
ณ โรงเรียนช่างฝีมือทหาร

๘. หลักฐานที่ต้องนามาประกอบการมอบตัวและลงทะเบียน
๘.๑ บัตรประจาตัว
๘.๒ รูปถ่ายของผู้สมัคร ไม่ต้องนามาประกอบหลักฐาน เนื่องจาก โรงเรียนช่างฝีมือทหาร จะดาเนินการให้หลังจาก
มอบตัวเข้าเป็นนักเรียนแล้ว
๘.๓ ระเบียนแสดงผลการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ฉบับตัวจริง พร้อมสาเนา ๓ ชุด
๘.๔ สาเนาทะเบียนบ้านของผู้สมัครตัวจริง พร้อมสาเนา จานวน ๓ ชุด
๘.๕ ผู้ที่เป็นข้าราชการหรือลูกจ้าง ต้องมีหนังสือยินยอมจากผู้บังคับบัญชา
หมายเหตุ :- นักเรียนทุกคนต้องมีบิดา มารดา หรือผู้ปกครองมาด้วย

๔

๙. การลงทะเบียนเรียน
วันมอบตัวลงทะเบียนเรียน รายละเอียดการลงทะเบียนเรียน จะแจ้งให้ทราบ วันฟังคาชี้แจง และรับ
เอกสารมอบตัวลงทะเบียน ในวันพุธที่ ๒ พฤษภาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๓๐ น. ณ อาคารแผนกช่างยานยนต์
โรงเรียนช่างฝีมือทหาร

๑๐. ค่าใช้จ่ายในการเข้าศึกษาในโรงเรียนช่างฝีมือทหาร
การศึกษาในโรงเรียนช่างฝีมือทหาร จะต้องเสียค่าใช้จ่ายขั้นต้น โดยประมาณดังต่อไปนี้
สก.
สย.
สค.
สอ.
ชั้นปี ๑ ภาคเรียนที่ ๑ ประมาณ ๑๖,๐๙๕.๑๕,๘๙๕.๑๖,๓๙๕.- ๑๖,๘๙๕.ภาคเรียนที่ ๒ ประมาณ ๙,๕๕๐.๙,๕๕๐.๙,๘๕๐.- ๑๐,๑๕๐.ชั้นปี ๒ ภาคเรียนที่ ๓ ประมาณ ๑๐,๐๕๐.๙,๖๕๐.๑๐,๒๕๐.๙,๙๕๐.ภาคเรียนที่ ๔ ประมาณ ๙,๕๕๐.๙,๒๕๐.๙,๓๕๐.๙,๙๕๐.-

๑๑. คุณวุฒิที่ได้รับเมื่อสาเร็จการศึกษา
ผู้สาเร็จการศึกษา จะได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง โรงเรียนช่างฝีมือทหาร ซึ่งกระทรวงศึกษาธิการ
ได้รับรองวิทยฐานะเทียบความรู้เท่ากับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง และไม่มีพันธะกับทางราชการ

๑๒. แนวทางการศึกษาต่อ
สามารถเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี ได้ทุกสถานศึกษา ทั้งภาครัฐและเอกชน

๑๓. แนวทางการประกอบอาชีพ
๑๓.๑ รับราชการ
๑๓.๒ ทางานตามโรงงาน บริษัท ห้างร้าน ในภาคเอกชน หรือองค์การต่าง ๆ ในรัฐวิสาหกิจ
๑๓.๓ ประกอบอาชีพส่วนตัวตามสาขาวิชาชีพที่สาเร็จการศึกษา
---------------------------------------------

๕
ผนวก ก แผนที่สังเขป สถานที่สอบสัมภาษณ์

รถโดยสารประจาทางผ่านโรงเรียนช่างฝีมือทหาร

๖
สถานีต้นทาง
สถานีขนส่งสายเหนือ
สถานีขนส่งเอกมัย
อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ
สนามหลวง
สถานีรถไฟหัวลาโพง
สถานีสายใต้

รถโดยสารผ่านโรงเรียนช่างฝีมือทหาร
สาย ๒๖, ๓๔, ๓๙, ๖๓
ปอ. ๕๐๓, ๓๙
สาย ๓๘ (ต่อรถที่ตลาดนัดสวนจตุจักร)

หมายเหตุ

สาย ๓๔, ๓๙, ๕๙
ปอ. ๕๐๓, ๓๙
สาย ๒๖, ๓๔, ๓๙, ๕๙, ๖๓, ๑๐๔, ๕๒๔
ปอ. ๕๐๓, ๓๙
สาย ๒๔, ๓๔, ๕๙, ๕๐๓, ๕๒๙

สาย ๒๔, ๒๖, ๓๔, ๕๙
ปอ. ๕๐๓, ๓๙
หมายเหตุ รถประจาทางผ่านโรงเรียนช่างฝีมือทหาร
สาย ๒๔, ๒๖, ๓๔, ๓๙, ๕๙, ๖๓, ๑๐๔, ๑๐๗, ๑๒๖, ๑๒๙, ๑๘๗, ๑๘๕, ๒๐๖, ๕๐๓, ๕๒๔,
๕๔๓ ก, ๕๔๕
ปอ. ๓, ๙, ๑๒, ๑๓, ๒๒, ๒๖, ๑๒๖

๗

กาหนดการรับสมัครและสอบคัดเลือกบุคคลเข้าเป็น นชท.ภาคสมทบ ระดับ ปวส.
ประจาปีการศึกษา ๒๕๖๑
วัน, เดือน, ปี
พุธที่ ๒๑ ก.พ.๖๑
จันทร์ที่ ๒๖ ก.พ.๖๑ ถึง
ศุกร์ที่ ๒๐ เม.ย.๖๑
พฤหัสบดีท่ี ๒๖ เม.ย.๖๑
เสาร์ท่ี ๒๘ เม.ย.๖๑

จันทร์ที่ ๓๐ เม.ย.๖๑

เวลา
๐๙๐๐-๑๔๐๐
ตลอด ๒๔
ชัว่ โมง
๐๙๐๐-๑๔๐๐
๐๙๐๐-๑๔๐๐

พฤหัสบดีที่ ๓ พ.ค.๖๑
ศุกร์ท่ี ๔ พ.ค.๖๑
อังคารที่ ๑๕ พ.ค.๖๑

รับสมัครทางอินเทอร์เน็ต (๕๔ วัน)
ประชุมกรรมการสอบสัมภาษณ์
ประชุมกรรมการรับมอบตัว
ลงทะเบียน
สอบสัมภาษณ์

๐๙๐๐-๑๖๐๐
๐๘๐๐-เสร็จภารกิจ ประเมินผลรอบสุดท้าย
ประชุมกรรมการรับสมัคร ฯ และ
๐๙๐๐
กรรมการสอบสัมภาษณ์
๑๔๐๐

พุธที่ ๒ พ.ค.๖๑

รายการปฏิบัติ
ประชุมกรรมการรับสมัคร
ทางอินเทอร์เน็ต

ประกาศผลสอบ

๐๘๐๐-๑๖๐๐

ผู้สอบได้และบุคคลสารอง ฟังคา
ชี้แจงและรับเอกสารทาสัญญา
รับมอบตัวลงทะเบียนเข้าเป็น
นักเรียนช่างฝีมือทหาร

๐๘๐๐-๑๖๐๐
๑๔๐๐-๑๗๐๐
๑๗๐๐

บุคคลสารองมอบตัวลงทะเบียน
ปฐมนิเทศ
เปิดการศึกษา

๐๙๓๐

(บุคคลสารองฟังผลในวันศุกร์ที่
๓ พ.ค.๖๑, เวลา ๑๖๐๐)

สถานที่
ห้องประชุมปิ่นเกล้า
โรงเรียนช่างฝีมือทหาร
ห้องประชุมปิ่นเกล้า
ห้องประชุมปิ่นเกล้า
อาคารแผนกช่างยานยนต์
โรงเรียนช่างฝีมือทหาร
โรงเรียนช่างฝีมือทหาร
เว็บไซต์ www.mtts.ac.th
โรงเรียนช่างฝีมือทหาร
อาคารแผนกช่างยานยนต์
อาคารแผนกช่างยานยนต์
อาคารแผนกช่างยานยนต์
อาคารแผนกช่างยานยนต์
โรงเรียนช่างฝีมือทหาร

่ งชานาญศล
ิ ป์
อ ันชาติใดไร้ชา
เหมือนนารินไร้โฉมประโลมสง่า
ใครได้เห็นไม่เป็นทีจ
่ าเริญตา
เขาจะพาก ันเย้ยให้ได้อาย
พระราชนิพนธ์ ร.๖

โรงเรียนช่างฝีมือทหาร
ซอยพหลโยธิน ๓๐ ถ.พหลโยธิน
แขวงจันทรเกษม เขตจต ุจักร กร ุงเทพ ฯ ๑๐๙๐๐

โทร. ๐ ๒๙๓๐ ๓๔๘๐, ๐ ๒๙๓๐ ๓๔๘๙

www.mtts.ac.th

