ประกาศวิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี
เรื่อง การรับนักศึกษาเข้าศึกษาต่อในวิทยาลัยเทคนิคอุดรธานีเป็นกรณีพิเศษ (โควตา)
ประจาปีการศึกษา 2564
--------------------------------------------------ด้วยวิทยาลั ยเทคนิคอุ ดรธานี เป็นสถานศึก ษาที่มีภารกิจสาคัญ ในการผลิต บุคลากรด้ านช่างฝีมื อ
ประเภทช่างอุตสาหกรรม ทั้งระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
และระดับปริญญาตรี เพื่อสนองความต้องการของตลาดแรงงาน บุคคล สังคม และชุมชน ดังนั้นในปีการศึก ษา
2564 วิทยาลัยฯ จึงก าหนดให้มีการรับนักศึกษา โดยการคัดเลื อกเข้าศึกษาต่อ เป็นกรณีพิเศษ (โควตา)
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ( ปวส.) ขึ้น เพื่อเป็นการกระจายโอกาสและส่ง เสริมการศึกษาให้แก่
นักศึกษาของสถาบันการศึกษาต่างๆ ที่จัดการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ประเภทวิชาช่าง
อุ ต สาหกรรม และนั ก ศึ ก ษามี ค วามประสงค์ จ ะศึ ก ษาต่ อ ระดั บ ประกาศนี ย บั ต รวิ ช าชี พ ชั้ น สู ง (ปวส.)
ณ วิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี
วิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี จึงได้พิจารณารับนักศึกษาเข้าศึกษาต่อระดับ ปวส. เป็นกรณีพิเศษ (โควตา)
โดยกาหนดรายละเอียดและวิธีการคัดเลือกนักศึกษา ดังนี้
1. ระดับการศึกษา
วิทยาลัยฯจะรับนักศึกษาเข้าศึกษาในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง(ปวส.)หลักสูตร 2 ปี
โดยรับผู้สาเร็จการศึกษาระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ตรงสาขาวิชาและต้องสาเร็จการศึ กษา
ในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563
2. แผนการรับนักเรียน นักศึกษาแต่ละสาขาวิชาและสาขางาน
แผนการรับปี 2564 (คน)
ระบบปกติ
ทวิภาคี
30101 เทคนิคเครื่องกล
310101 เทคนิคยานยนต์
80
30102 เทคนิคการผลิต
310201 เครื่องมือกล
80
30103 เทคนิคโลหะ
310301 เทคโนโลยีงานเชื่อมโครงสร้างโลหะ
20
30104 ไฟฟ้า
310401 ไฟฟ้ากาลัง
120
20
30105 อิเล็กทรอนิกส์
310503 อิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม
60
30119 เทคโนโลยีโทรคมนาคม 311901 เทคโนโลยีโทรคมนาคม
20
30128 เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ 312801 คอมพิวเตอร์ฮาร์ดแวร์
20
3106 ช่างก่อสร้าง
310601 ก่อสร้าง
20
3108 เทคนิคสถาปัตยกรรม 310801 เทคนิคสถาปัตยกรรม
20
30111 เทคนิคอุตสาหกรรม 311101 ติดตั้งและบารุงรักษา
20
20
30121 โยธา
312101 โยธา
40
30901 เทคโนโลยีสารสนเทศ 390101 เทคโนโลยีสารสนเทศ
20
30214 การจัดการโลจิสติกส์ 321401 การจัดการโลจิสติกส์
20
รวม
540
40
สาขาวิชา

สาขางาน

3. หลักเกณฑ์และวิธีดาเนินการคัดเลือก
วิท ยาลั ย ฯ ได้ ก าหนดหลั ก เกณฑ์ แ ละวิ ธี ก ารด าเนิ น การคั ด เลื อ กนั ก ศึ ก ษาเพื่ อ เข้ า ศึ ก ษา
เป็นกรณีพิเศษ (โควตา) ไว้ดังนี้
1. จ านวนการรั บ นั ก ศึ ก ษาเข้ า ศึ ก ษากรณี พิ เ ศษ (โควตา) ประจ าปี ก ารศึ ก ษา 2564
รับไม่เกิน 50% จากแผนการรับ
2. วิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี แจ้งให้สถานการศึกษาที่ได้รับการพิจารณาให้คัดเลือกนักศึกษา
เป็นกรณีพิเศษ ทราบล่วงหน้า เพื่อให้การดาเนินการคัดเลือกนักศึกษาเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
3. คุณสมบัติของนักศึกษาที่มีสิทธิ์สมัครเข้ารับการพิจารณาคัดเลือก ต้องมีคุณสมบัติดังนี้
3.1 ต้องกาลังศึกษาในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ปีที่ 3 ตรงตามสาขา
และจะจบการศึกษาระดับ ปวช. ในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 ในสถานศึกษาอาชีวศึกษาทั้งภาครัฐ
และเอกชนและยื่นความประสงค์สมัครเข้าศึกษาในสาขานั้นๆ ไว้กับสถานศึกษา
3.2 ต้องมีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม 5 ภาคเรียน ไม่ต่ากว่า 2.50 และต้องมีผลการ
เรียนผ่านทุกรายวิชา
3.3 ต้องเป็นผู้ที่มีสุขภาพดี มีความประพฤติดี มีคุณธรรม จริยธรรมอันดีงาม
3.4 ต้ องมีใ บรับ รองความประพฤติ จากหัว หน้ า สถานศึ กษาเดิ มว่ า เป็ นผู้ มี ความ
ประพฤติเรียบร้อย เป็นผู้มาเรียนสม่าเสมอ และผ่านกิจกรรมชมรมทุกภาคเรียน
3.5 ต้องเป็นผู้มีภูมิลาเนาเป็นหลักแหล่ง
3.6 ต้องเป็นผู้ที่ผู้ปกครองเห็นชอบให้เข้าศึกษาต่อในวิทยาลัยฯ และในสาขาที่สมัคร
เข้าเรียน และให้คารับรองว่าจะปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับและให้คาสัญญาไว้กับวิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี
3.7 ต้องเป็นผู้ที่มีบุคลิกภาพและทัศนคติเหมาะสมกับการเป็นช่างเทคนิค
3.8 ต้องไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรง ไม่เป็นโรคที่สังคมรัง เกียจหรือเป็นโรคที่เป็น
อุปสรรคต่อการเรียน
3.9 เป็นผู้มีร่างกายแข็ง แรง ไม่ติดสารเสพติดให้โทษ ไม่สูบบุหรี่ ไม่ดื่มสุรา ไม่เล่น
การพนัน หรือหมกมุ่นในอบายมุข
3.10 มีความเลื่อมใสศรัทธาต่อสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และการ
ปกครองระบอบประชาธิปไตยอย่างบริสุทธิ์ใจ
4. ขั้นตอนการดาเนินการ
1. วิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี จัดส่ง ประกาศฯ และเอกสารที่เกี่ยวข้อง ไปยังสถานศึกษา
ที่เกี่ยวข้อง เพื่อประชาสัมพันธ์การรับสมัคร
2. สถานศึ กษาด าเนิน การรั บสมัค รโดยใช้ ใบสมั ครเอกสารหมายเลข 1 และคั ดเลือ ก
ผู้มีคุณสมบัติครบถ้วน (ไม่จากัดจานวนผู้สมัคร) ตามประกาศของวิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี โดยคณะกรรมการ
ที่ ส ถานศึ ก ษามอบหมาย แล้ ว ส่ ง ผลการคั ด เลื อ กโดยใช้ แ บบฟอร์ ม เสนอรายชื่ อ เอกสารหมายเลข 2
พร้อมหลักฐานการสมัครที่งานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน วิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี เลขที่ 3 ถนนวัฒนา
นุวงศ์ ตาบลหมากแข้ง อาเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี 41000 ภายในวันศุกร์ที่ 15 มกราคม 2564 วิทยาลัยฯ
จะถื อ วั น เวลาที่ ป ระทั บ ตราไปรษณี ย์ เป็ น ส าคั ญ หากพ้ น ก าหนดนี้ ถื อ ว่ า สถานศึ ก ษาของท่ า นสละสิ ท ธิ์
การสมัครเข้ารับการคัดเลือก
3. หลักฐานประกอบการสมัครเพื่อคัดเลือก
3.1. ใบสมัคร (เอกสารหมายเลข 1)

3.2. แบบเสนอชื่อนักเรียน เพื่อเข้ารับการคัดเลือก (เอกสารหมายเลข 2) ลงนาม
รับรองโดยผู้บริหารสถานศึกษา (ประทับตราสถานศึกษา)
3.3. ใบแสดงผลการเรี ย น (รบ.1)พร้ อ มระบุ ค ะแนนเฉลี่ ย สะสม 5 ภาคเรี ย น
ลงนามรับรองโดยผู้บริหารสถานศึกษาพร้อมประทับตราสถานศึกษา
3.4. รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว จานวน 1 รูป (ติดใบสมัคร)
3.5. ใบรับรองความประพฤติจากสถานศึกษา
3.6. วุฒิบัตรหรือเกียรติบัตรอื่นๆ ( ถ้ามี )
4. รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ จนถึง วันที่ 15 มกราคม พ.ศ. 2564 และวิทยาลัยฯ จะประกาศ
รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกและกาหนดการสอบสัมภาษณ์ที่ www.udontech.ac.th และที่เพจงานแนะแนวอาชีพ
และการจัดหางาน วิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี ภายใน 5 กุมภาพันธ์ 2564
5. ผลการตัดสินและการพิจารณาคัดเลื อกเข้าเป็นนั กศึกษาของวิทยาลัยเทคนิ คอุดรธานี
เป็นสิทธิ์ขาดของวิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี
6. หากวิทยาลัยฯ พบภายหลังว่าผู้สมัครที่ได้รับการคัดเลือก ขาดคุณสมบัติหรือหลักฐานไม่
สมบูรณ์ หรือไม่มารายงานตัวตามประกาศของวิทยาลัยฯ วิทยาลัยเทคนิคอุดรธานีจะถือว่าผู้สมัครสละสิทธิ์การ
เข้าศึกษาในวิทยาลัยเทคนิคอุดรธานีโดยทันที
ประกาศ ณ วันที่ 9 ตุลาคม พ.ศ. 2563

(นายชาญชัย ชาญสุข)
รองผู้อานวยการ รักษาการในตาแหน่ง
ผู้อานวยการวิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี

