คู่มือการรับสมัครนักเรียน นักศึกษา เข้ าศึกษาต่ อ วิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสู ง (ปวส.) และ
ระดับปริญญาตรี เทคโนโลยีบัณฑิต (ทล.บ.) ประจาปี การศึกษา 2562

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 1
(วิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี วิทยาลัยเทคนิคหนองคาย วิทยาลัยเทคนิคหนองบัวลาภู วิทยาลัยเทคนิคเลย และ วิทยาลัยเทคนิคบึงกาฬ)

สังกัดสานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

กระทรวงศึกษาธิการ

วิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี
ปรัชญา
เรี ยนดี มีวนิ ยั ใฝ่ คุณธรรม เป็ นผูน้ ำทำงอำชีพ
เป้ าประสงค์
ผู ้ส ำเร็ จ กำรศึ ก ษำ สำมำรถน ำควำมรู ้ ทัก ษะ และประสบกำรณ์ ไปประกอบอำชี พ
อย่ำงก้ำวหน้ำ และดำรงตนในสังคมได้อย่ำงมีควำมสุ ข
วิสัยทัศน์
ผลิตและพัฒนำกำลังคนด้ำนช่ำงอุตสำหกรรมที่มีคุณภำพ ได้มำตรฐำนสำกลตรงกับควำม
ต้องกำรของตลำดแรงงำน และประกอบอำชี พอิสระสอดคล้องต่อกำรพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมของ
ประเทศ
พันธกิจ
1. จัด กำรเรี ย นกำรสอนอย่ำ งมี คุ ณ ภำพ ได้ม ำตรฐำนเพื่ อ ให้ ผู ้เรี ย นเกิ ด ทัก ษะวิ ช ำกำร
ทักษะวิชำชีพและทักษะชีวติ ซึ่ งจะส่ งผลต่อกำรประกอบอำชีพอย่ำงมีประสิ ทธิ ภำพในอนำคต
2. บริ หำรจัดกำรกำรอำชี วศึกษำ กำรให้บริ กำรทำงวิชำชี พที่เป็ นประโยชน์ต่อกำรพัฒนำ
ชุมชนและท้องถิ่น รวมทั้งกำรให้ควำมร่ วมมือกับสถำนประกอบกำร เพื่อสนับสนุนกำรอำชีวศึกษำ
3. ส่ ง เสริ ม บุ ค ลำกรให้ มี ค วำมรู ้ ควำมสำมำรถ และพัฒ นำตนเองให้ ท นั ต่ อเทคโนโลยี
สร้ำงงำนวิจยั และงำนสร้ำงสรรค์อื่น ๆ ที่มีคุณภำพสู่ สำธำรณชน
4. ปลูกฝังคุณธรรม จริ ยธรรม และค่ำนิ ยมที่พึงประสงค์แก่ผูเ้ รี ยน เพื่อควำมเป็ นพลเมืองดี
ของชำติ
เอกลักษณ์
สถำบันเด่น เน้นงำนช่ำง
อัตลักษณ์
ให้บริ กำรอำชีพ สู่ สังคม

ประกาศวิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี
เรื่อง การรับสมัครนักเรียน นักศึกษาเข้าศึกษาต่อระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) และ ระดับปริญญาตรี เทคโนโลยีบัณฑิต (ทล.บ.)
ประจาปีการศึกษา 2562
*********************

วิ ท ยาลั ย เทคนิ ค อุ ด รธานี จะด าเนิ น การรั บ สมั ค รนั ก เรี ย น นั ก ศึ ก ษาเข้ า ศึ ก ษาต่ อ ระดั บ
ประกาศนี ยบั ตรวิช าชีพ (ปวช.) ระดับ ประกาศนี ยบั ตรวิช าชีพชั้น สูง (ปวส.) และระดับ ปริญ ญาตรี
เทคโนโลยีบัณฑิต (ทล.บ.) ประจาปีการศึกษา 2562
อาศัยอานาจตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชบัญญั ติการอาชีวศึกษา พ.ศ. 2551 และ
ประกาศสานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เรื่อง นโยบายและแนวทางปฏิบัติการรับนั กเรียน
นั ก ศึ ก ษา สั ง กั ด ส านั ก งานคณะกรรมการการอาชี ว ศึ ก ษา ประจ าปี ก ารศึ ก ษา 2562 ดั ง นั้ น
วิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี จึงออกประกาศการรับสมัครนักเรี ยน นักศึกษา เพื่อเข้าศึกษาต่อระดับ
ประกาศนี ยบั ตรวิช าชีพ (ปวช.) ระดับ ประกาศนี ยบั ตรวิช าชีพ ชั้น สูง (ปวส.) และระดับ ปริญ ญาตรี
เทคโนโลยีบัณฑิต (ทล.บ.) ประจาปีการศึกษา 2562 โดยมีรายละเอียดดังนี้
1. จานวนนักศึกษาที่รับ (รายละเอียดแนบท้ายประกาศ )
2. คุณสมบัติของผู้สมัคร
ผู้สมัครจะต้องมีคุณสมบัติตรงตามที่กาหนดไว้ในรายละเอียดของแต่ละหลักสูตรตามระเบียบ
การรับสมัคร
3. กาหนดการรับสมัครนักเรียน นักศึกษาใหม่
วัน เดือน ปี

กาหนดการ

ตั้งแต่ บัดนี้ ถึง 29 มีนาคม 2562 - จ่ายคู่มือรับสมัครและรับสมัคร ผู้สมัครเข้ารับ
การวัดแววความถนัดทางวิชาชีพ พร้อมขึ้น
ทะเบียนเป็นนักเรียน นักศึกษา สาหรับผู้สมัคร
ระดับ ปวช. รับใบสมัครฟรีหรือดาวน์โหลด
ใบสมัครได้ที่ เว็บไซด์www.udonthani .ac.th
(โดยเว้นวันหยุดราชการ)
- ผลการพิจารณาการจัดชั้นเรียน จะนาคะแนนที่
ผู้สอบทาได้ เรียงคะแนนจากมากไปหาน้อย
ถ้าหากมีจานวนผูส้ มัครเข้าเรียนมากกว่าแผน
การรับที่รับไว้ จะพิจารณาการจัดชั้นเรียนไปใน
ลาดับที่สองต่อไป

สถานที่
วิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี

วัน เดือน ปี
9 กุมภาพันธ์ 2562

1 เมษายน 2562
2 เมษายน 2562
3 เมษายน 2562

กาหนดการ
- นักเรียน นักศึกษาโควตาระดับ ปวช. และ
ปวส. รับเอกสารมอบตัวที่งานทะเบียน
ยื่นใบสมัคร พร้อมมอบตัวและขึ้นทะเบียน
เป็นนักเรียน นักศึกษาเวลา 08.30-16.30 น.
- ประกาศผลการจัดชัน้ เรียนระดับ ปวช.และ
ปวส. โดยดูจากบอร์ดประกาศรายชื่อ และ
เว็บไซต์ www.udontech.ac.th
- มอบตัวและทาสัญญาค้าประกันการเป็น
นักเรียนระดับ ปวช. เวลา 08.30 –16.30 น.
- มอบตัวและทาสัญญาค้าประกันการเป็น
นักศึกษา ระดับ ปวส.และ ปริญญาตรี
(ทล.บ.) เวลา 08.30–16.30 น.

สถานที่
วิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี

วิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี
วิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี
วิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี

4. การรับสมัคร
4.1 ผู้สมัครเข้าศึกษาต่อ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สามารถเลือกสมัครเรียน
ได้ 2 สาขางาน โดยเรียงลาดับสาขางานที่ต้องการเข้าศึกษาลงในใบสมัคร ให้ลงเลขรหัสพร้อมชื่อสาขา
งานและชื่อวิทยาลัยให้ถูกต้อง
4.2 ผู้ ส มั ค รเข้าศึ ก ษาต่ อ ระดั บ ประกาศนี ย บั ต รวิ ช าชี พ ชั้ น สู ง (ปวส.) เลื อกได้ เพี ย ง
2 สาขางาน ในกรณี ส าขางานที่ เลื อ กไว้ล าดับ แรกเต็ มตามแผนการรับ จะพิ จ ารณาการจัด ชั้ น เรีย น
ในลาดับถัดไป อนึ่งหากวิทยาลัยฯ ไม่สามารถจัดชั้นเรียนให้ได้ตามความประสงค์ของผู้สมัครเข้าเรียน
และผู้สมัครยืนยันที่จะเข้าเรียนในสาขางานที่เลือกไว้ แต่ไม่สามารถที่จะจัดเข้าเรียน วิทยาลัยฯ จะคืน
เงินค่าขึ้นทะเบียนการเป็นนักเรียน นักศึกษา ให้กับผู้สมัคร ยกเว้นค่าสมัครเข้าเรียน
4.3 ผู้ ส มั ค รต้ อ งยื่ น ใบสมั ค รพร้ อ มหลั ก ฐานการศึ ก ษาและเงิ น ค่ า สมั ค ร ด้ ว ยตนเอง
ที่ วิ ท ยาลั ย เทคนิ ค อุ ด รธานี ตั้ ง แต่ บั ด นี้ ถึ ง 29 มี น าคม 2562 เวลา 08.30 –16.30 น.
(โดยเว้นวันหยุดราชการ)
4.4 ค่าสมัครและคู่มือการรับสมัคร ระดับ ปวช. (ฟรี) และระดับ ปวส. จานวน 100.- บาท
5. กาหนดวิธีการพิจารณาจัดชั้นเรียนทั้งระดับ ปวช. และ ปวส. ใช้วิธีการวัดแววความถนัด
ทางวิชาชีพ โดยจะขึ้นทะเบียนเป็นนักเรียน นักศึกษา ในสาขางานตามที่ระบุไว้ในใบสมัคร
5.1 กรณี ปวช.จะขึ้ น ทะเบี ย นสาขางานที่ เลื อกไว้เป็ น อั น ดับ หนึ่ งก่อ น หากถึงขั้น การ
พิจารณาจัดชั้นเรียน มีจานวนผู้สอบได้คะแนนเรียงลาดับจากมากไปน้อย มากกว่าที่สาขางานจะรับไว้
ผู้ที่ได้คะแนนหรือลาดับที่ไม่สามารถจัดให้เรียนในสาขางานที่เลือกไว้เป็นลาดับที่หนึ่งได้ จะพิจารณาจัด
ชั้นเรียนไปในลาดับที่สองต่อไป
5.2 กรณี ปวส. หากจ านวนเกิ น กว่ าที่ ส าขางานจะรั บ ได้ จะประกาศชื่ อ ส ารองไว้ ให้
นักศึกษา ติดต่องานทะเบียน ในวันมอบตัว และทาสัญญาค้าประกันการเป็นนักศึกษา
จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน
ประกาศ ณ วันที่ 25 ธันวาคม พ.ศ. 2561
(นายสิทธิศักดิ์ ชาปฏิ)
ผู้อานวยการวิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี
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คุณสมบัตขิ องผู้สมัคร
ระดั บ ประกาศนี ย บั ต รวิช าชี พ (ปวช.) ผูท้ ี่ มี สิ ท ธิ์ สมัค รเข้ำเรี ย นในระดับ ปวช. ของวิท ยำลัย เทคนิ ค อุ ด รธำนี
มีคุณสมบัติดงั นี้
1. มี ร่ำงกำยแข็งแรงไม่ เป็ นโรคที่ สัง คมรั งเกี ยจหรื อ ติ ด สิ่ งเสพติ ด ชนิ ด ร้ ำยแรง หรื อ เป็ นโรคที่ เป็ น
อุปสรรคต่อกำรเรี ยน และมีบุคลิกภำพที่ไม่ขดั ต่อวิชำชีพที่จะเข้ำศึกษำ
2. มีควำมประพฤติเรี ยบร้อยและมีผปู ้ กครองที่สำมำรถดูแลรับผิดชอบเกี่ยวกับควำมประพฤติและกำรเล่ำ
เรี ยนตลอดระยะเวลำ ที่เป็ นนักเรี ยน
3. สำเร็ จกำรศึกษำตำมหลักสูตรมัธยมศึกษำตอนต้น (ม.3) หรื อเทียบเท่ำ
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสู ง (ปวส.)
1. เป็ นผูท้ ี่สำเร็ จกำรศึกษำ หรื อ จะสำเร็ จกำรศึกษำ ในปี กำรศึกษำ 2561
1.1 ระดับ ปวส. (ปกติ ) เป็ นผูท้ ี่ สำเร็ จ กำรศึ กษำหรื อ จะส ำเร็ จ กำรศึ ก ษำ ระดับ ชั้น ปวช. ปี ที่ 3
หรื อเทียบเท่ำ ในสำขำงำนที่สมัคร
1.2 ระดับ ปวส. (ม.6) เป็ นผูท้ ี่สำเร็ จกำรศึกษำหรื อคำดว่ำ จะสำเร็จกำรศึกษำ ระดับชั้นมัธยมศึกษำ
ปี ที่ 6 หรื อ เทียบเท่ำ หรื อ ชั้น ปวช. ปี ที่ 3 ที่ไม่ตรงกับสำขำงำนที่สมัคร
เอกสารทีใ่ ช้ ประกอบในการยืน่ ใบสมัคร
1. ใบสมัคร กรอกข้อมูลให้ครบถ้วน สมบูรณ์ถูกต้อง
2. หลักฐำนแสดงวุฒิกำรศึกษำ ใบประกำศนี ยบัตร หรื อใบรับรองว่ำกำลังเรี ยนในภำคเรี ยนสุ ดท้ำยของ
หลักสูตร (ฉบับจริ งหรื อสำเนำ)
3. เงินค่ำสมัคร ระดับปวช. (ฟรี ) และ ระดับปวส. จำนวน 100.- บำท
4. รู ปถ่ำยขนำด 1 นิ้ว จำนวน 3 รู ป (ถ่ำยไว้ไม่เกิน 6 เดือน ไม่สวมแว่นตำดำ, ชุดสุภำพ)
5. สำเนำทะเบียนบ้ำน
6. หลัก ฐำนอื่ น ๆ (ถ้ำมี ) เช่ น ใบรั บ รองควำมประพฤติ ใบรั บ รองคุ ณ วุฒิ ใบเปลี่ ย น ชื่ อ – สกุ ล
ใบรั บ รองควำมสำมำรถพิ เศษอื่ น ๆ เช่ น ด้ำนกี ฬ ำ ด้ำนดนตรี ด้ำนศิ ล ปะ และควำมสำมำรถเฉพำะตน
(ส ำเนำเอกสำรที่ ใช้แสดงคุ ณ สมบัติ ดังกล่ำวน ำส่ งให้ก รรมกำรตรวจสอบแล้ว กรรมกำรจะคื น ให้ ผูส้ มัค ร
ในวันยืน่ ใบสมัคร)

-4-

ขั้นตอนการสมัคร
1. ศึกษำคู่มือกำรสมัครให้เข้ำใจ กรอกใบสมัครให้ถูกต้องครบถ้วน ด้วยตัวบรรจงให้ชดั เจน โดยเฉพำะ
สำขำที่เลือก
2. ติดรู ปถ่ำยหน้ำตรงขนำด 1 นิ้ว จำนวน 3 รู ป คือ ใบสมัคร 1 รู ป บัตรประจำตัวผูส้ มัคร 2 รู ป
3. นำใบสมัครที่กรอกแล้ว พร้อมหลักฐำนกำรสมัครมำยืน่ ให้เจ้ำหน้ำที่ ตรวจหลักฐำนเพื่อกรอกข้อมูล
กำรสมัครลงในระบบออนไลน์ และรับบัตรประจำตัวเข้ำสอบ
4. ตรวจหลักฐำนเสร็ จต้องทำกำรสอบวัดแววควำมถนัดทำงวิชำชีพ ที่หอ้ งทดสอบวัดแวว
(ใช้เวลำทำกำรสอบ 20 นำที)
5. ชำระเงินค่ำสมัคร ที่เจ้ำหน้ำที่กำรเงิน (ค่ำสมัครจะไม่คืนให้ทุกกรณี )
6. ยืน่ ใบสมัครให้เจ้ำหน้ำที่เก็บหลักฐำนที่หอ้ งทะเบียน และรับซองเอกสำรกำรมอบตัวขึ้นทะเบียนเป็ น
นักเรี ยน นักศึกษำ เป็ นสิ้นสุดกระบวนกำรรับสมัคร

ข้ อแนะนาในการเลือกสาขางานและการกรอกใบสมัคร
ข้ อแนะนาในการเลือกสาขางาน
นักเรี ยนที่ สำเร็ จกำรศึ กษำระดับมัธยมศึ กษำตอนต้น (ม.3) หรื อเที ยบเท่ำ ระดับมัธยมศึ กษำตอนปลำย
(ม.6) หรื อเที ยบเท่ ำ ระดับ ประกำศนี ยบัต รวิชำชี พ (ปวช.) และ ระดับ ประกำศนี ยบัต รวิช ำชี พ ชั้น สู ง (ปวส.)
ควรศึ กษำหำข้อมูล และปรึ ก ษำบิ ด ำ มำรดำ ผูป้ กครอง ญำติ พี่น้อง หรื อผูร้ ู ้ท ำงกำรศึ กษำ เช่ น อำจำรย์แนะแนว
มำก่อนที่จะสมัครเข้ำเรี ยน เพื่อที่จะมี แนวทำงกำรตัดสิ นใจเลือกเรี ยนต่อสำยอำชีพหรื ออำชีวศึกษำว่ำในสำขำงำนใด
จึงจะเหมำะสมกับสมรรถภำพทำงกำย เหมำะสมกับควำมรู ้ควำมสำมำรถ ควำมชอบและทักษะพื้นฐำน ทำงวิชำชีพ
ที่ตนเองมีอยูไ่ ด้อย่ำงเหมำะสมที่สุด
สำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอำชี วศึ กษำ กระทรวงศึ กษำธิ กำร ได้จดั กำรศึ กษำแบ่ งเป็ นประเภทวิชำ
ต่ำง ๆ ดังนี้
1. ประเภทวิชาอุตสาหกรรม
2. ประเภทวิชาพาณิชยกรรม และบริหารธุรกิจ
3. ประเภทวิชาคหกรรม
4. ประเภทวิชาศิลปกรรม
5. ประเภทวิชาเกษตรกรรม
6. ประเภทวิชาประมง
7. ประเภทวิชาอุตสาหกรรมท่ องเทีย่ ว
8. ประเภทวิชาอุตสาหกรรมสิ่งทอ
9. ประเภทวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่ อสาร

-5ข้ อแนะนาในการกรอกใบสมัคร
ข้ อควรทราบเบื้องต้น
1. วิท ยำลัย เทคนิ ค อุ ด รธำนี เป็ นสถำนศึ ก ษำของรั ฐ สั ง กัด ส ำนัก งำนคณะกรรมกำรกำรอำชี ว ศึ ก ษำ
กระทรวงศึกษำธิกำร
2. ครู –อำจำรย์ ที่ สอนในวิทยำลัยเป็ นครู ผสู ้ อนที่มีคุณภำพเพรำะผ่ำนกำรคัดเลือกให้เข้ำมำเป็ นครู -ผูส้ อน
โดยใช้ ม ำตรฐำนกำรคั ด เลื อ กที่ เป็ นมำตรฐำนเดี ยวกั น จำกส ำนั ก งำนคณะกรรมกำรกำรอำชี วศึ ก ษำ
กระทรวงศึกษำธิกำร
3. กำรเลือกอันดับที่จะสมัครเข้ำเรี ยนในระดับ ปวช. สำมำรถเลือกได้ 2 อันดับ (ท่ำนอำจจะเลือกเพียง
อันดับเดียวก็ได้ หำกท่ำนมัน่ ใจว่ำจะผ่ำนกำรคัดเลือก) กำรลงอันดับที่ สอง เป็ นอันดับรอง ควรเลือกเผื่อไว้ เพื่อให้
ท่ำนได้มีโอกำสเข้ำเรี ยนมำกที่สุด
4. โปรดจำไว้วำ่ ท่ านยื่นใบสมัครแล้ ว ท่ านต้ องไปรับการคัดเลือก ทดสอบวัดแววและความความถนัด
ทางวิชาชีพ และควรไปดูประกำศผลกำรคัดเลือกตำมที่สถำนศึกษำกำหนด
5. ใบสมัคร 1 ชุด ใช้สมัครได้เพียง 1 ครั้งเท่ำนั้น และเมื่อยื่นใบสมัครไว้ แล้ ว ผู้สมัครจะขอเปลีย่ นสาขา
งานโดยใช้ ใบสมัครทีย่ ื่นไว้ แล้ วภายหลังมิได้

ตัวอย่างการกรอกใบสมัครและการเลือกอันดับวิชา
1. จัดเตรี ยมเอกสำรที่ตอ้ งใช้ในกำรสมัครให้พร้อม ได้แก่
1.1 บัตรประจำตัวประชำชนหรื อสำเนำทะเบียนบ้ำน จำนวน 1 ชุด
1.2 เอกสำรรับรองกำรศึกษำจำกสถำนศึกษำเดิม หรื อใบรับรองวุฒิ
1.3 รู ปถ่ำยขนำด 1 นิ้ว จำนวน 3 รู ป
1.4 เงินค่ำสมัคร ระดับปวช. (ฟรี ) และ ระดับปวส. จำนวน 100 บำท
1.5 หลักฐำนอื่น ๆ เช่นกำรได้รับรำงวัลทำงวิชำกำร หรื อ มีควำมสำมำรถพิเศษ
2. ระดับ ปวช. สามารถเลือกสาขางานที่ต้องการสมัครได้ 2 สาขางาน โดยต้ องกรอก

รหัสสาขางานให้ ถูกต้ อง กรณี ตวั อย่ำงในกำรตัดสิ นใจเลือก ลำดับสำขำงำน ท่ำนมีควำมประสงค์ที่จะเรี ยน
สำขำงำนไฟฟ้ำกำลัง ที่วทิ ยำลัยเทคนิ คอุดรธำนีจึงตัดสิ นใจสมัครเรี ยนไว้เป็ น อันดับแรก และตัวท่ำนคิดว่ำถ้ำไม่ได้
สำขำงำนไฟฟ้ ำกำลัง ก็จะเลือกเรี ยนสำขำงำนอิเล็กทรอนิ กส์ ที่ วิทยำลัยเทคนิ คอุดรธำนี ไว้เป็ น อันดับสอง ท่ำน
ต้องกรอกเลขรหัส ทั้ง 2 อันดับ ในใบสมัครของท่ำน ดังนี้
รหัสสำขำงำนที่เลือก
1

2

3

4

5

6

ช่องที่

อันดับที่ 1

2

1

0

4

0

1

ปวช.ไฟฟ้ำกำลัง วิทยำลัยเทคนิคอุดรธำนี

อันดับที่ 2

2

1

0

5

0

1

ปวช.อิเล็กทรอนิกส์ วิทยำลัยเทคนิคอุดรธำนี
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รหัสสาขางาน (ที่เลือกเรียน) ประกอบด้ วยเลข 6 หลัก เปิ ดดูได้ จากท้ ายคู่มือเล่ มนีจ้ ะมี 5 หลักให้ นาไป
เขียนต่ อกับลาดับที่เลื อก โปรดศึ กษาและพิจารณาให้ ละเอียดรอบคอบ ก่ อนกรอกเลขรหัส สาขางานลงในใบสมัคร
เมื่อกรอกแล้ วให้ ทบทวนอีกครั้ง เพื่ อป้ องกันความผิดพลาด ข้ อควรระวัง หากท่ านดาเนินการสมัครเป็ นที่เรียบร้ อย
แล้ ว พบว่ าเขียนผิดหรื อเปลีย่ นใจ ต้ องซื้อใบสมัครและดาเนินการสมัครใหม่ อกี
3. ระดับ ปวส. เลือกได้ สองสาขางาน โดยต้องกรอกรหัสสำขำงำนให้ถูกต้อง ตัวอย่ำงเช่น

3 1 0 6 0 1

สำขำงำนเทคนิคกำรก่อสร้ำง วิทยำลัยเทคนิคอุดรธำนี
หรื อ

3 9 0 1 0 1

สำขำงำนเทคโนโลยีสำรสนเทศ วิทยำลัยเทคนิคอุดรธำนี
4. เมื่ อกรอกใบสมัครสมบู รณ์ แ ล้ว ติ ดรู ป ถ่ ำยลงในใบสมัครให้เรี ยบร้ อ ยแล้วให้น ำใบสมัครตำม
ขั้นตอนพร้อมทั้งชำระเงินค่ำสมัครระดับ ปวช.(ฟรี ) และ ระดับ ปวส. จำนวน 100 บำท สมัครเสร็ จแล้วต้องได้รับ
ใบเสร็ จ รั บ เงิ น ค่ ำสมัค ร รั บ บัต รประจ ำตัวผูส้ มัค รที่ อ อกหมำยเลขประจ ำตัว ผูส้ มัค ร (ซึ่ ง เป็ นเลข 7 หลัก) ควร
ตรวจสอบให้เรี ยบร้อย
5.กำรแต่งกำย ต้องแต่งกำยให้สุภำพเรี ยบร้อยในวันที่ยนื่ ใบสมัคร (ชุดนักเรี ยนนักศึกษำถือว่ำสุภำพ
ที่สุด) กำรติดต่อกับวิทยำลัยฯให้นำบัตรประจำตัวผูส้ มัครไปแสดงด้วยทุกครั้ง

ประกาศผลการจัดชั้นเรียน
ผลกำรจั ด ชั้ นเรี ยนจะติ ด ประกำศให้ ท รำบทั่ ว กั น ระดั บ ปวช. และ ระดั บ ปวส.
วันที่ 1 เมษายน 2562 ที่วิทยำลัยเทคนิ คอุดรธำนี โดยดู ประกำศผลกำรจัดชั้นเรี ยนควรดู ให้ถี่ถ้วน
ในรำยละเอียดของประกำศทุกแผ่น ทุกบอร์ ด และจำกเว็บไซต์ www.udontech.ac.th เพื่อจะได้
ทรำบถึงกำหนดกำรนัดหมำยในกำรขึ้นทะเบียนเป็ นนักเรี ยน นักศึกษำ
หมายเหตุ ผลการจัดชั้นเรียน ระดับ ปวช. สถานศึกษา ได้ กาหนดให้ นักเรียนเลือกเรียนได้
2 สาขางาน ในกรณี ส าขางานที่ นั ก เรี ย นเลื อ กไว้ ล าดั บ ที่ ห นึ่ ง เต็ ม ตามแผนการรั บ สถานศึ ก ษา
จะประกาศรายชื่ อ ให้ เข้ าเรี ยนในสาขางาน ลาดับ ที่สอง ตามที่เลื อกไว้ ในการกรอกใบสมั ครเข้ ารั บ
การศึกษาต่ อ ประจาปี การศึกษา 2562
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การรายงานตัวและมอบตัว
ผูท้ ี่มีชื่อเป็ นผูผ้ ำ่ นกำรคัดเลื อกได้เข้ำเรี ยนให้ไปรำยงำนตัวและมอบตัวทำสัญญำค้ ำประกัน
กำรเป็ นนักเรี ยน นักศึกษำ ตำมวัน เวลำ ที่ สถำนศึ กษำกำหนด กำรไปรำยงำนตัวและมอบตัวให้มี
ผูป้ กครองไปด้วย กำหนดรำยงำนตัวและมอบตัวเป็ นไปตำมที่สถำนศึกษำ กำหนด

เอกสารทีใ่ ช้ ในการรายงานตัว และมอบตัว
1. แบบฟอร์ม และสัญญำที่ใช้ในกำรมอบตัว (วิทยำลัยฯจัดเตรี ยมไว้ให้)
2. บัตรประจำตัวผูส้ มัคร
3. บัตรประจำตัวประชำชนตัวจริ ง พร้อมสำเนำ 1 ชุด ของผูม้ อบตัว
4. บัตรประจำตัวประชำชนของผูป้ กครองตัวจริ ง พร้อมสำเนำ 1 ชุด (ที่ไปมอบตัวพร้อม
ผูผ้ ำ่ น กำรคัดเลือกได้)
5. สำเนำทะเบียนบ้ำนตัวจริ ง พร้อมสำเนำของผูม้ อบตัว 1 ชุด
6. สำเนำทะเบียนบ้ำนตัวจริ ง พร้อมสำเนำของบิดำ มำรดำ 1 ชุด
7. รู ปถ่ำยขนำด 1 นิ้ว จำนวน 4 รู ป (เขียนชื่อ-สกุล สำขำงำนหลังรู ปทุกแผ่น ควรเตรี ยม
ไว้เกินกว่ำที่กำหนด) และอำกรแสตมป์ ดวงละ 3 บำท จำนวน 5 ดวง
8. หลักฐำนทำงกำรศึกษำฉบับจริ งที่แสดงว่ำท่ำนสำเร็ จกำรศึกษำตัวจริ ง พร้อมสำเนำ
1 ชุด
9. สำเนำเอกสำรหลักฐำนกำรเปลี่ยนชื่อ – สกุล (ถ้ำมี)
10. สำเนำเอกสำรแสดงควำมสำมำรถอื่น ๆ (ถ้ำมี) เช่นควำมสำมำรถด้ำนกีฬำ
11. เอกสำรเพิ่มเติมอื่น ๆ รำยละเอียดดูได้จำกประกำศของวิทยำลัยฯ
หมายเหตุ 1. สาเนาเอกสารทุกฉบับจะต้ องลงชื่ อรับรองสาเนาถูกต้ อง
2. ผู้ทผี่ ่ านการคัดเลือกได้ ทุกคน ต้ องไปรายงานตัว ตามวันเวลาและสถานทีต่ าม
กาหนด ถ้ าไม่ ไปรายงานตัวจะถือว่ าสละสิ ทธิ์ที่จะเข้ าเรี ยน จะเรียกร้ องสิ ทธิ
ใด ๆ ในภายหลังไม่ ได้ และสถานศึกษา จะพิจารณารับผู้อื่นเข้ าเรียนแทนทันที
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ขั้นตอนการสอบวัดแววความถนัดทางวิชาชีพด้ วยคอมพิวเตอร์

1. ลงชื่อเข้ำสอบเพื่อรับ Usename , Password
2. ประจำเครื่ องคอมพิวเตอร์ เลือกระดับชั้น สำขำวิชำและสำขำงำน
3. กรอก Username และ Password
4. คลิกเข้ำสู่ ระบบ
5. คลิกรหัสด้ำนล่ำง (Username และ Password)
6. เข้ำที่แก้ไขข้อมูลส่ วนตัว
7. พิมพ์ ชื่อและนำมสกุล เป็ นภำษำไทย (ใส่ คำนำหน้ำชื่อด้วย)
8. คลิกอัพเดทประวัติส่วนตัว (ด้ำนล่ำงสุ ด)
9. คลิก ปุ่ มระดับชั้น (ล่ำงสุ ด)
10. คลิก สอบวัดตำมควำมสำมำรถของกำรเรี ยน (วัดแวว) ปวช.
11. คลิก สอบวัดตำมควำมสำมำรถของกำรเรี ยน (วัดแวว) ปวส.
12. คลิกทำแบบทดสอบตอนนี้
13. คลิก OK เพื่อเริ่ มทำข้อสอบ
14. โปรแกรมจะทำกำรนับเวลำถอยหลัง 20 นำที สังเกตด้ำนบนซ้ำยจะบอกเวลำ
ที่เหลือในกำร ทำแบบทดสอบ
15. ข้อสอบแต่ละข้อจะมีตวั เลือก 4 ตัวเลือก ให้เลือกคำตอบที่ถูกที่สุดเพียงข้อ
เดียว
16. เมื่อทำข้อสอบครบจำนวน 30 ข้อเสร็ จแล้ว ให้คลิกส่ งคำตอบ แล้วสิ้ นสุ ด
กำรทำแบบทดสอบ
17. แล้วคลิก OK เพื่อส่ งข้อสอบครั้งสุ ดท้ำย
18. เสร็ จสิ้ นในกำรเข้ำสอบและทำข้อสอบ ออกจำกห้องสอบได้
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ขั้นตอนการสมัครและเข้ าสอบวัดแววความรู้ และความถนัดทางวิชาชีพ
จ่ายใบสมัคร
(งานทะเบียน)
ยื่นใบสมัครสอบ
(งานทะเบียน)
รับบัตรประจาตัวเข้าสอบ
(งานทะเบียน)

ไปที่ห้องสอบวัดแวว
(ห้องคอมพิวเตอร์กลาง)
ยื่นบัตรเข้าสอบและลงชื่อในบัญชีรายชื่อพร้อมรับ
Username และ Password
ดาเนินการสอบวัดแววความถนัดทางวิชาชีพ
(งานวัดผลและประเมินผล)
รับซองเอกสารมอบตัวพร้อมขึ้นทะเบียน
(งานทะเบียน)
ประกาศผลการจัดชั้นเรียน วันที่ 1 เมษายน 2562
(ณ วิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี)

หมายเหตุ : การสมัครและการทดสอบวัดแววความถนัดทางวิชาชีพจะเป็นวันเดียวกัน คือผู้สมัครแล้วจะ
ทาการทดสอบวัดแววฯ นักเรียน นักศึกษา ที่ไม่ได้เข้าทดสอบวัดแววความถนัดทางวิชาชีพ
ถือว่ากระบวนการสมัครไม่สมบูรณ์

