
 
ประกาศวิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี 

เร่ือง  การรับนักศึกษาเข้าศึกษาต่อในวิทยาลัยเทคนิคอุดรธานีเปน็กรณีพิเศษ (โควตา) 
ประจ าปีการศึกษา 2564 

--------------------------------------------------- 
 

 ด้วยวิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี เป็นสถานศึกษาท่ีมีภารกิจส าคัญ ในการผลิตบุคลากรด้านช่างฝีมือ
ประเภทช่างอุตสาหกรรม ท้ังระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง (ปวส.)          
และระดับปริญญาตรี เพื่อสนองความต้องการของตลาดแรงงาน บุคคล สังคม และชุมชน ดังนั้นในปีการศึกษา 
2564 วิทยาลัยฯ จึงก าหนดให้มีการรับนักศึกษา โดยการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อเป็นกรณีพิเศษ (โควตา)      
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ( ปวส .) ขึ้นเพื่อเป็นการกระจายโอกาสและส่งเสริมการศึกษาให้แก่
นักศึกษาของสถาบันการศึกษาต่างๆ ท่ีจัดการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ประเภทวิชาช่าง
อุตสาหกรรม และนักศึกษามีความประสงค์จะศึกษาต่อระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง (ปวส. )               
ณ วิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี 

 วิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี จึงได้พิจารณารับนักศึกษาเข้าศึกษาต่อระดับ ปวส. เป็นกรณีพิเศษ (โควตา) 
โดยก าหนดรายละเอียดและวิธีการคัดเลือกนักศึกษา ดังนี้ 
 

 

1.  ระดับการศึกษา 
  วิทยาลัยฯจะรับนักศึกษาเข้าศึกษาในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง(ปวส.)หลักสูตร 2 ปี  
 โดยรับผู้ส าเร็จการศึกษาระดับช้ันประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ตรงสาขาวิชาและต้องส าเร็จการศึกษา      
ในภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2563   
 

 2.  แผนการรับนักเรียน นักศึกษาแต่ละสาขาวิชาและสาขางาน 
 

สาขาวิชา สาขางาน 
  แผนการรับปี 2564 (คน) 
 ระบบปกติ     ทวิภาคี 

30101  เทคนิคเครื่องกล  310101  เทคนิคยานยนต์ 80       - 
30102  เทคนิคการผลิต 310201  เครื่องมือกล 80       - 
30103  เทคนิคโลหะ 310301  เทคโนโลยีงานเช่ือมโครงสร้างโลหะ 20        -  
30104  ไฟฟ้า 310401  ไฟฟ้าก าลัง 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   ติดต้ังและบ ารุงรักษา 20       20 
30121  โยธา 312101   โยธา 40        - 
30901  เทคโนโลยีสารสนเทศ 390101   เทคโนโลยีสารสนเทศ 20        - 
30214  การจัดการโลจิสติกส์ 321401   การจัดการโลจิสติกส์ 20 - 

รวม 540       40 



 
 

3.  หลักเกณฑ์และวิธีด าเนินการคัดเลือก 
  วิทยาลัยฯ ได้ก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการด าเนินการคัดเลือกนักศึกษาเพื่อเข้าศึกษา       
เป็นกรณีพิเศษ (โควตา) ไว้ดังนี้ 

1. จ านวนการรับนักศึกษาเข้าศึกษากรณีพิเศษ (โควตา) ประจ าปีการศึกษา 2564        
รับไม่เกิน 50% จากแผนการรับ 

2. วิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี แจ้งให้สถานการศึกษาท่ีได้รับการพิจารณาให้คัดเลือกนักศึกษา
เป็นกรณีพิเศษ ทราบล่วงหน้า เพื่อให้การด าเนินการคัดเลือกนักศึกษาเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 

3. คุณสมบัติของนักศึกษาท่ีมีสิทธิ์สมัครเข้ารับการพิจารณาคัดเลือก ต้องมีคุณสมบัติดังนี้ 
   3.1 ต้องก าลังศึกษาในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ(ปวช.) ปีท่ี 3 ตรงตามสาขา                                    
และจะจบการศึกษาระดับ ปวช. ในภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2563 ในสถานศึกษาอาชีวศึกษาท้ังภาครัฐ       
และเอกชนและยื่นความประสงค์สมัครเข้าศึกษาในสาขานั้นๆ ไว้กับสถานศึกษา 
     3.2 ต้องมีผลการเรียนเฉล่ียสะสม 5 ภาคเรียน ไม่ต่ ากว่า 2.50 และต้องมีผลการ
เรียนผ่านทุกรายวิชา                                                                     

        3.3 ต้องเป็นผู้ท่ีมีสุขภาพดี มีความประพฤติดี มีคุณธรรม จริยธรรมอันดีงาม 
   3.4 ต้องมีใบรับรองความประพฤติจากหัวหน้าสถานศึกษาเดิมว่า เป็นผู้มีความ     
ประพฤติเรียบร้อย เป็นผู้มาเรียนสม่ าเสมอ และผ่านกิจกรรมชมรมทุกภาคเรียน 

 3.5 ต้องเป็นผู้มีภูมิล าเนาเป็นหลักแหล่ง 
 3.6 ต้องเป็นผู้ท่ีผู้ปกครองเห็นชอบให้เข้าศึกษาต่อในวิทยาลัยฯ และในสาขาท่ีสมัคร 

เข้าเรียน  และให้ค ารับรองว่าจะปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับและให้ค าสัญญาไว้กับวิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี 
 3.7 ต้องเป็นผู้ท่ีมีบุคลิกภาพและทัศนคติเหมาะสมกับการเป็นช่างเทคนิค 

   3.8 ต้องไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรง ไม่เป็นโรคท่ีสังคมรังเกียจหรือเป็นโรคท่ีเป็น
อุปสรรคต่อการเรียน 

   3.9 เป็นผู้มีร่างกายแข็งแรง ไม่ติดสารเสพติดให้โทษ ไม่สูบบุหรี่ ไม่ด่ืมสุรา ไม่เล่น
การพนัน หรือหมกมุ่นในอบายมุข 
            3.10 มีความเล่ือมใสศรัทธาต่อสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และการ
ปกครองระบอบประชาธิปไตยอย่างบริสุทธิ์ใจ 
 

4.  ขั้นตอนการด าเนินการ 
   1.  วิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี จัดส่งประกาศฯ และเอกสารท่ีเกี่ยวข้อง ไปยังสถานศึกษา    

ท่ีเกี่ยวขอ้ง เพื่อประชาสัมพันธ์การรับสมัคร 
   2.  สถานศึกษาด าเนินการรับสมัครโดยใช้ใบสมัครเอกสารหมายเลข 1 และคัดเลือก             

ผู้มีคุณสมบัติครบถ้วน (ไม่จ ากัดจ านวนผู้สมัคร) ตามประกาศของวิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี โดยคณะกรรมการ  
ท่ีสถานศึกษามอบหมาย แล้วส่งผลการคัดเลือกโดยใช้แบบฟอร์มเสนอรายช่ือ เอกสารหมายเลข 2           
พร้อมหลักฐานการสมัครท่ีงานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน วิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี เลขท่ี 3 ถนนวัฒนา
นุวงศ์ ต าบลหมากแข้ง อ าเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี 41000 ภายในวันศุกร์ท่ี 15 มกราคม 2564 วิทยาลัยฯ 
จะถือวัน เวลาท่ีประทับตราไปรษณีย์ เป็นส าคัญ หากพ้นก าหนดนี้ถือว่าสถานศึกษาของท่านสละสิทธิ์        
การสมัครเข้ารับการคัดเลือก 

   3.  หลักฐานประกอบการสมัครเพื่อคัดเลือก 
3.1. ใบสมัคร (เอกสารหมายเลข 1) 



3.2. แบบเสนอช่ือนักเรียน เพื่อเข้ารับการคัดเลือก (เอกสารหมายเลข 2) ลงนาม
รับรองโดยผู้บริหารสถานศึกษา (ประทับตราสถานศึกษา) 

                   3.3. ใบแสดงผลการเรียน (รบ.1)พร้อมระบุคะแนนเฉล่ียสะสม 5 ภาคเรียน                    
ลงนามรับรองโดยผู้บริหารสถานศึกษาพร้อมประทับตราสถานศึกษา 

  3.4. รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว จ านวน 1 รูป (ติดใบสมัคร) 
3.5. ใบรับรองความประพฤติจากสถานศึกษา 
3.6. วุฒิบัตรหรือเกียรติบัตรอื่นๆ ( ถ้ามี )  

4. รับสมัครต้ังแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 15 มกราคม พ.ศ. 2564 และวิทยาลัยฯ จะประกาศ
รายช่ือผู้ได้รับการคัดเลือกและก าหนดการสอบสัมภาษณ์ท่ี www.udontech.ac.th และท่ีเพจงานแนะแนวอาชีพ
และการจัดหางาน วิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี ภายใน 5 กุมภาพันธ์ 2564 

5. ผลการตัดสินและการพิจารณาคัดเลือกเข้าเป็นนักศึกษาของวิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี           
เป็นสิทธิ์ขาดของวิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี 

6. หากวิทยาลัยฯ พบภายหลังว่าผู้สมัครท่ีได้รับการคัดเลือก ขาดคุณสมบัติหรือหลักฐานไม่
สมบูรณ์ หรือไม่มารายงานตัวตามประกาศของวิทยาลัยฯ วิทยาลัยเทคนิคอุดรธานีจะถือว่าผู้สมัครสละสิทธิ์การ
เข้าศึกษาในวิทยาลัยเทคนิคอุดรธานีโดยทันที 

  ประกาศ ณ วันท่ี 9 ตุลาคม พ.ศ. 2563 

 
 

(นายชาญชัย   ชาญสุข) 
รองผู้อ านวยการ รักษาการในต าแหน่ง 
ผู้อ านวยการวิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี 

 
 

http://www.udontech.ac.th/

