-1ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
เรื่อง การรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ระดับปริญญาตรี
ภาคปกติ ประจาปีการศึกษา 2561 รอบที่ 1 การรับด้วยแฟ้มสะสมงาน (Portfolio)
----------------------------------------ด้วยมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี จะดาเนินการรับสมัครบุคคลเพื่อเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัย
ราชภัฏอุดรธานี ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ประจาปีการศึกษา 2561 รอบที่ 1 การรับด้วยแฟ้มสะสมงาน
(Portfolio) ซึ่งมีรายละเอียด ดังนี้
1. ประเภทที่รับสมัคร
1.1 ประเภทความสามารถพิเศษด้านกีฬา
1.2 ประเภทกิจกรรมดีเด่น
ผู้ประสงค์จะสมัครเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี สามารถเลือกสมัครได้ไม่เกิน 1 ประเภท
และสมัครได้ไม่เกิน 1 สาขาวิชา ผู้สมัครจะต้องตรวจสอบคุณสมบัติ เกณฑ์การรับเข้าศึกษาในคณะ หลักสูตร
สาขาวิชา ที่ประสงค์จะสมัครเข้าศึกษาตามที่มหาวิทยาลัยกาหนดไว้ หากพบว่าผู้สมัครมีคุณสมบัติไม่ตรงตามที่
กาหนดไว้ จะถูกตัดสิทธิ์การสมัครคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ และมหาวิทยาลัยจะไม่คืนเงินค่าสมัครให้
2. คุณสมบัติของผู้สมัคร
2.1 คุณสมบัติทั่วไป
2.1.1 เป็นผู้กาลังศึกษาชั้นมัธ ยมศึกษาปีที่ 6 ในปีการศึกษา 2560 หรือสาเร็จการศึ ก ษาชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า
2.1.2 เมื่อสิ้นปีการศึกษา 2560 แล้ว ผู้สมัครต้องสาเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือ
เทียบเท่า ตามเกณฑ์ที่สถานศึกษาของผู้สมัครกาหนด และต้องนาใบแสดงผลการเรียนฉบับที่สาเร็จการศึกษา
แล้วมายื่นต่อมหาวิทยาลัย โดยวันที่ สาเร็จการศึกษาที่ระบุในใบแสดงผลการเรียนต้องก่อนวันที่มหาวิทยาลัย
เปิดภาคเรียน 1/2561
2.1.3 ผู้สมัครจะต้องมีคุณสมบัติเป็นไปตามคุณสมบัติเฉพาะที่สาขาวิชากาหนด ซึ่งสามารถ
ตรวจสอบรายละเอียดสาขาวิชาทีเปิดรับ และคุณสมบัติเฉพาะสาขาวิชาได้จากตารางแนบท้ายประกาศ
2.1.4 เป็นผู้มีความประพฤติเรียบร้อย และรับรองต่อมหาวิทยาลัยได้ว่า จะตั้งใจศึกษาเล่าเรียน
เต็มความสามารถ และจะปฏิบัติตามกฎระเบียบข้อบังคับของมหาวิทยาลัยที่มีอยู่แล้ว หรือที่จะมีต่อไปโด ย
เคร่งครัดทุกประการ

-22.2 คุณสมบัติของผู้สมัครประเภทความสามารถพิเศษด้านกีฬา
2.2.1 เป็ น ผู้ มี ค วามสามารถดี เ ด่ น ด้ า นกี ฬ า ที่ เ ข้ า ร่ ว มแข่ ง ขั น ในระดั บ ประเทศ ระดั บ ภาค
ระดับชาติ หรือระดับนานาชาติ ภายในระยะเวลาย้อนหลัง 3 ปี นับถึงวันสมัคร
2.2.2 เป็นผู้มีความสามารถดีเด่นด้านกีฬา ชนิดกีฬา ดังต่อไปนี้ กรีฑา ฟุตบอล ฟุตซอล ยิงปืน
บาสเกตบอล วอลเลย์บอล วอลเลย์บอลชายหาด เซปักตะกร้อ มวยสากลสมัครเล่น มวยไทยสมัครเล่น ยูโด
เทควันโด แบดมินตัน ลอนเทนนิส เทเบิลเทนนิส เปตอง ว่ายน้า แฮนด์บอล ลีลาศ หมากรุกไทย หมากฮอส
ครอสเวิร์ด และอื่นๆ
2.2.3 เป็นผู้ที่มีแฟ้มสะสมงาน (Portfolio) ประกอบด้วยผลงานและความสามารถทางด้านกีฬา
ตามข้อ 2.2.2
2.2.4 กรณีที่คุณสมบัติผู้สมัครไม่เป็นไปตามประกาศ ให้ขึ้นอยู่กับดุลพินิจของกรรมการรับสมัคร
2.3 คุณสมบัติของผู้สมัครประเภทกิจกรรมดีเด่น
2.3.1 เป็นผู้มีผลงานด้านกิจกรรมดีเด่น สร้างชื่อเสียงให้กับสถานศึกษา โดยเป็นกิจกรรมด้าน
วิชาการ ด้านศิลปะและวัฒนธรรม ด้านความคิดสร้างสรรค์ ด้านบาเพ็ญประโยชน์ และมีจิตสาธารณะ ด้าน
คุณธรรมจริยธรรม หรือด้านอื่น ๆ
2.3.2 เป็นผู้ที่มีแฟ้มสะสมงาน (Portfolio) ประกอบด้วยผลงานด้านกิจกรรมต่าง ๆ ตามข้อ
2.3.1
2.3.3 กรณีที่คุณสมบัติผู้สมัครไม่เป็นไปตามประกาศ ให้ขึ้นอยู่กับดุลพินิจของกรรมการรับสมัคร
3. สาขาวิชาที่เปิดรับสมัคร และคุณสมบัติเฉพาะสาขาวิชา
ผู้ ส มัครสามารถตรวจสอบสาขาวิ ช าที่ เปิ ดรับ และคุณสมบัติเ ฉพาะสาขาวิช าจากตารางแนบท้ า ย
ประกาศ (หน้า 7) ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยเปิดรับผู้ที่มีความพิการตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เข้าศึกษา
คณะละไม่เกิน 2 คน
4. ขั้นตอนการสมัคร และการชาระเงิน
4.1 มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี เปิดรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยราชภัฏ
อุดรธานี ภาคปกติ ประจาปีการศึกษา 2561 รอบที่ 1 การรับด้วยแฟ้มสะสมงาน (Portfolio) ระหว่างวันที่
24 ตุลาคม – 19 พฤศจิกายน 2560 ทุกวันไม่เว้นวัน เสาร์ – อาทิตย์ (เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์)
4.2 ผู้สมัครกรอกข้อมูลลงในใบสมัครผ่านเว็บไซต์ http://tcas.udru.ac.th เมื่อกรอกข้อมูลแล้วให้
ตรวจสอบความถูกต้องแล้วจึงบันทึกข้อมูลการสมัคร พิมพ์ (Print) ใบสมัครออกมาติดรูปถ่ายให้เรียบร้อย
หมายเหตุ : การกรอกใบสมัครผ่านทางเว็บไซต์ยังไม่ถือเป็นการสมัครที่สมบูรณ์ ผู้สมัครต้องพิมพ์
(Print) ใบสมัครแล้วนาไปชาระเงินค่าธรรมเนียมสมัครพร้อมหลักฐานประกอบการสมัครที่มหาวิทยาลัย
หรือชาระค่าธรรมเนียมการสมัครผ่านธนาคารที่กาหนดแล้วส่งเอกสารทางไปรษณีย์

-3หมายเหตุ : ผู้ ส มัครต้องตรวจสอบคุณสมบัติของตนเอง และเอกสารประกอบการสมัครให้ ถู ก ต้ อ ง
หากมหาวิทยาลัยพบว่า ผู้สมัครมีคุณสมบัติไม่เป็นไปตามประกาศรับสมัครฯ และเอกสารประกอบการสมัครไม่
ถูกต้อง มหาวิทยาลัยจะตัดสิ ทธิ์ในการคัดเลื อกฯ และถือว่าการสมัครคัดเลื อกฯ เป็นโมฆะ โดยไม่คืนเงิน
ค่าใช้จ่ายให้ไม่ว่ากรณีใด ๆ
4.3 ผู้สมัครสามารถส่งใบสมัครพร้อมเอกสารประกอบการสมัครได้ 2 ช่องทาง ดังนี้
ช่องทางที่ 1 นาส่งใบสมัครพร้อมหลักฐานประกอบการสมัคร ได้ที่สานักส่งเสริมวิชาการและ
งานทะเบียน และชาระเงินค่าธรรมเนียมการสมัครที่ งานคลัง มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี อาคารเฉลิมพระ
เกียรติฯ ชั้น 1 หรือ
ช่องทางที่ 2 นาส่งใบสมัครพร้อมหลักฐานประกอบการสมัครทางไปรษณีย์ โดยพิมพ์ (Print)
ใบสมัครติดรูปถ่าย แล้วนาไปชาระเงินค่าธรรมเนียมการสมัครได้ที่ธนาคารกรุงไทย ทุกสาขา โดยให้แนบ
หลักฐานการชาระเงินมาพร้อมกับหลักฐานการสมัคร และให้ผู้สมัครสาเนาหลักฐานการชาระเงินเก็บไว้
เพื่อเป็นหลักฐานด้วย
ส่งไปรษณีย์ไปที่
สานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
เลขที่ 64 ถนนทหาร ตาบลหมากแข้ง อาเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี รหัสไปรษณีย์ 41000
(วงเล็บมุมซอง “สมัครนักศึกษาใหม่”) ระหว่างวันที่ 24 ตุลาคม – 19 พฤศจิกายน 2560
(โดยถือเอาวันที่ไปรษณีย์ประทับตราเป็นสาคัญ)
4.4 ค่าธรรมเนียมการสมัคร (ผู้สมัครสามารถเลือกสมัครได้ 1 ประเภทเท่านั้น)
4.4.1 ประเภทความสามารถพิเศษด้านกีฬา สมัครได้ 1 สาขาวิชา 200 บาท
4.4.2 ประเภทกิจกรรมดีเด่น สมัครได้ 1 สาขาวิชา 200 บาท
5. เอกสารประกอบการสมัคร
5.1 ใบสมัครซึ่งกรอกข้อมูลครบถ้วน โดยกรอกข้อมูลผ่านเว็บไซต์ http://tcas.udru.ac.th พิมพ์
(Print) ใบสมัครออกมาติดรูปถ่ายให้เรียบร้อย
5.2 ใบ ปพ.1 หรื อ ใบแสดงผลการเรี ยน ที่มีผ ลการเรีย น 5 ภาคเรียน ในกรณีกาลั ง ศึ ก ษาชั้ น
มัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือ กาลังศึกษาในระดับ ปวช. ฉบับถ่ายเอกสาร 1 ฉบับ
5.3 สาเนาบัตรประชาชน หรือ บัตรประจาตัวนักเรียน หรือ บัตรประจาตัวอื่นที่มีรูปถ่าย 1 ฉบับ
พร้อมรับรองสาเนาถูกต้อง

-45.4 หลักฐานการชาระเงินค่าธรรมเนียมการสมัครผ่านธนาคาร (ใบโอนเงินฉบับจริง) กรณีส่งใบสมัคร
ทางไปรษณีย์
6. การตรวจสอบสถานะการสมัคร
ผู้สมัครสามารถเข้าตรวจสอบสถานะการสมัคร โดยให้ตรวจสอบความถูกต้องของ ข้อมูลทั่วไปของ
ผู้สมัคร คานาหน้า ชื่อ นามสกุล สาขาวิชาที่ยื่นสมัคร ได้ทางเว็บไซต์ http://tcas.udru.ac.th โดยสามารถ
ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน โทรศัพท์ 0-4221-1040 ถึง
59 ต่อ 1116 1706 1739 1760 และ 1752 ถึง 1755
การสมัครจะสมบูรณ์เมื่อผู้สมัครได้ชาระเงินค่าสมัครและส่งใบสมัครพร้อมหลักฐานการสมัค ร
ให้กับมหาวิทยาลัยเรียบร้อยแล้ว
7. การตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ และ การพิมพ์บัตรประจาตัวสอบ
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ และสถานที่สอบ พร้อมกับให้
ผู้สมัครพิมพ์บัตรประจาตัวสอบผ่านระบบออนไลน์ ทางเว็บไซต์ http://tcas.udru.ac.th ได้ตั้งแต่วัน ที่
24 พฤศจิกายน 2560 เป็นต้นไป
8. วิธีการคัดเลือก
8.1 ประเภทความสามารถพิเศษด้านกีฬา ทดสอบความสามารถด้านกีฬาตามความถนัด วันเสาร์
ที่ 2 ธันวาคม 2560 (ให้เตรียมชุดกีฬามาในวันสอบ)
1) พิจารณาจากคุณสมบัติทั่วไปและคุณสมบัติเฉพาะแต่ละสาขาวิชา
2) พิจารณาจากสาเนาผลงานการแข่งขันที่เคยเข้าร่วมแข่งขันในรอบ 3 ปีที่ผ่านมา (แฟ้ม
สะสมงาน Portfolio)
3) ผ่านทดสอบความสามารถทางด้านกีฬา ตามประเภทกีฬา
8.2 ประเภทกิจกรรมดีเด่น สอบสัมภาษณ์วันอาทิตย์ที่ 3 ธันวาคม 2560
1) พิจารณาจากคุณสมบัติทั่วไปและคุณสมบัติเฉพาะแต่ละสาขาวิชา
2) พิจารณาจากสาเนาเอกสารหลักฐานที่แสดงถึงกิจกรรม ผลงาน การแสดงความสามารถ ที่
สร้างชื่อเสียงให้กับสถานศึกษา
3) ผ่านการสัมภาษณ์จากคณะกรรมการประจาสาขาวิชา
9. การประกาศผลผู้ผ่านการคัดเลือกและรับรหัสเคลียริงเฮาส์
มหาวิทยาลัยจะประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษา ในวันที่ 8 ธันวาคม 2560 ทางเว็บไซต์
http://tcas.udru.ac.th

-510. การรายงานตัวยืนยันสิทธิ์
ผู้ที่มีรายชื่อผ่านการคัดเลือก ต้องยืนยันสิทธิ์ในการเข้าศึกษาต่อมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ระหว่าง
วันที่ 15 ธันวาคม – 19 ธันวาคม 2560 ผ่านทางเวปไซต์ http://a.cupt.net/clearinghouse.php
หากไม่ดาเนินการภายในเวลาที่กาหนด จะถือว่าสละสิทธิ์ในการเข้าศึกษาต่อ
11. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อ
มหาวิทยาลัยจะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อ ในวันที่ 25 ธันวาคม 2560 ทางเว็บไซต์
http://tcas.udru.ac.th
12. รายงานตัวเข้าเป็นนักศึกษา
ให้ ผู้ มี ร ายชื่ อ มี สิ ท ธิ์ เ ข้ า ศึ ก ษาต่ อ ยื่ น เอกสารรายงานตั ว พร้ อ มช าระค่ า ธรรมเนี ย มการศึ ก ษาที่
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ในวันที่ 6 – 7 มกราคม 2561 ผู้ไม่มารายงานตัวตามกาหนดถือว่าสละสิทธิ์ใน
การเข้าศึกษาต่อในรอบนี้
13. ค่าธรรมเนียมการศึกษา
อัตราค่าเล่าเรียน และค่าธรรมเนียมการศึกษา ให้เป็นไปตามประกาศของมหาวิทยาลัย (หน้า 11-16)

ประกาศ ณ วันที่ 9 ตุลาคม พ.ศ. 2560

(ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ชาติชาย ม่วงปฐม)
รักษาราชการแทน
อธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี

-6กาหนดการ การรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ระดับปริญญาตรี
ภาคปกติ ประจาปีการศึกษา 2561 รอบที่ 1 การรับด้วยแฟ้มสะสมงาน (Portfolio)
กิจกรรม
วัน เดือน ปี
สมัครด้วยตนเองโดยกรอกใบสมัครทางอินเตอร์เน็ต
24 ตุลาคม – 19 พฤศจิกายน 2560
http://tcas.udru.ac.th
ยื่นใบสมัคร และ ชาระค่าธรรมเนียมการสมัคร
24 ตุลาคม – 19 พฤศจิกายน 2560
(ยื่นใบสมัครได้ที่สานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
ส่งเอกสารการสมัครที่มหาวิทยาลัย หรือส่งทางไปรษณีย์
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี หรือ ส่งทางไปรษณีย์ และ
โดยส่งไปที่ สานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
ชาระค่าธรรมเนียมการสมัครได้ที่ งานคลัง มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี เลขที่ 64 ถนนทหาร ตาบล
ราชภัฏอุดรธานี หรือ ธนาคารกรุงไทย ทุกสาขา)
หมากแข้ง อาเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี รหัสไปรษณีย์
41000
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ และพิมพ์บัตรประจาตัวสอบ
24 พฤศจิกายน 2560
ทางอินเตอร์เน็ต http://tcas.udru.ac.th
ทดสอบความสามารถผู้สมัครประเภทความสามารถพิเศษ
2 ธันวาคม 2560
ด้านกีฬา
สอบสัมภาษณ์ผู้สมัครประเภทกิจกรรมดีเด่น
3 ธันวาคม 2560
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก และรับรหัสเคลียริงเฮาส์ 8 ธันวาคม 2560
ทางอินเตอร์เน็ต http://tcas.udru.ac.th
มหาวิทยาลัยส่งรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกให้ ทปอ.
12 ธันวาคม 2560
ผู้ผ่านการคัดเลือกยืนยันสิทธิ์ในระบบเคลียริงเฮาส์
15 – 19 ธันวาคม 2560 ดูรายละเอียดของการยืนยัน
สิทธิ์ในระบบเคลียริงเฮาส์ได้ที่
http://a.cupt.net/clearinghouse.php
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา
25 ธันวาคม 2560
รายงานตัวเพื่อเข้าศึกษา
6 – 7 มกราคม 2561

-7แผนการรับบุคคลเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี (รอบที่ 1 รับด้วยแฟ้มสะสมงาน Portfolio)
สาขาวิชาและคุณสมบัติเฉพาะสาขาวิชา
จานวนรับ (คน)
รหัส
ลาดับ
สาขาวิชา
คณะเทคโนโลยี
1
0255
2
0256
3
0257
4
0258
6
0264
7
0265
9
0279
5
0263
8
0254

ประเภท
ความสามารถ
พิเศษด้าน
กีฬา

ประเภท
กิจกรรม
ดีเด่น

วท.บ.เทคโนโลยีการผลิตพืช
วท.บ.เทคโนโลยีการผลิตสัตว์
วท.บ.ธุรกิจการเกษตร
วท.บ.เทคนิคการสัตวแพทย์
วท.บ.การจัดการอุตสาหกรรม
วท.บ.อาหารและบริการ
วท.บ.โยธาสถาปัตยกรรม
วท.บ.วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
วท.บ.เทคโนโลยีชีวภาพ

2
2
2
2
2
2
2
-

38
48
48
78
50
38
48
38
40

ชื่อสาขาวิชา

10

0271

วท.บ.เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์

2

48

11

0270

วท.บ.เทคโนโลยีเครื่องกล

2

38

12

1302

วศ.บ.วิศวกรรมเครื่องกล

2

58

คุณสมบัติทั่วไปและ
คุณสมบัติเฉพาะสาขาวิชา

จบการศึกษา หรือกาลังศึกษาชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า

จบการศึกษา หรือกาลังศึกษาชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า
แผนการเรียน วิทย์ – คณิต
จบการศึกษา หรือกาลังศึกษาชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า
แผนการเรียน วิทย์ – คณิต หรือ
เทียบเท่าในสาขาวิชา
อิเล็กทรอนิกส์ ไฟฟ้า
คอมพิวเตอร์ โทรคมนาคม
จบการศึกษา หรือกาลังศึกษาชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า
แผนการเรียน วิทย์ – คณิต หรือ
เทียบเท่าสายช่างอุตสาหกรรม
ช่างยนต์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
จบการศึกษา หรือกาลังศึกษาชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า
แผนการเรียน วิทย์ – คณิต หรือ
เทียบเท่าในสาขาช่างยนต์
เครื่องกล ช่างกลโรงงาน หรือ
สาขาที่เกี่ยวข้อง

-8จานวนรับ (คน)
ลาดับ

รหัส
สาขาวิชา

คณะเทคโนโลยี
13
1303

ประเภท
ความสามารถ
พิเศษด้าน
กีฬา

ประเภท
กิจกรรม
ดีเด่น

คุณสมบัติทั่วไปและ
คุณสมบัติเฉพาะสาขาวิชา

วศ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า

2

98

จบการศึกษา หรือกาลังศึกษาชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า
แผนการเรียน วิทย์ – คณิต หรือ
เทียบเท่า สาขาไฟฟ้า
อิเล็กทรอนิกส์ ระบบควบคุม
ระบบวัดคุม คอมพิวเตอร์สื่อสาร
โทรคมนาคม
จบการศึกษา หรือกาลังศึกษาชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า
แผนการเรียน วิทย์ – คณิต หรือ
เทียบเท่า สาขาไฟฟ้า
อิเล็กทรอนิกส์ ระบบควบคุม
ระบบวัดคุม คอมพิวเตอร์ ไฟฟ้า
สื่อสารโทรคมนาคม หรือสาขาที่
เกี่ยวข้อง
จบการศึกษา หรือกาลังศึกษาชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า
แผนการเรียน วิทย์ – คณิต หรือ
เทียบเท่าในสาขาช่างยนต์
เครื่องกล เทคนิคการผลิต
เทคนิคอุตสาหกรรมหรือสาขาที่
เกี่ยวข้อง
จบการศึกษา หรือกาลังศึกษาชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า
แผนการเรียน วิทย์ – คณิต หรือ
เทียบเท่า สาขาไฟฟ้า
อิเล็กทรอนิกส์ ระบบวัดคุม
คอมพิวเตอร์ ไฟฟ้าสื่อสาร
โทรคมนาคม

ชื่อสาขาวิชา

14

1308

วศ.บ.วิศวกรรมคอมพิวเตอร์และการสื่อสาร

2

48

15

1307

วศ.บ.วิศวกรรมพลังงาน

2

48

16

1301

วศ.บ.วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และระบบ
อัตโนมัติ

2

48

28

812

รวมคณะเทคโนโลยี

-9จานวนรับ (คน)
ลาดับ

รหัส
สาขาวิชา

ชื่อสาขาวิชา

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
1
0334 ศศ.บ.ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
2
0302 ศศ.บ.ภาษาอังกฤษ
3
0305 ศศ.บ.ภาษาอังกฤษธุรกิจ
4
0332 ศศ.บ.สารสนเทศศาสตร์
5
0340 ศศ.บ.ภูมสิ ารสนเทศเพื่อการพัฒนา
6
1022 ศล.บ.ออกแบบผลิตภัณฑ์(เน้นคอมพิวเตอร์กราฟิก)
7
1024 ศล.บ.ออกแบบผลิตภัณฑ์(เน้นออกแบบเฟอร์นิเจอร์)
8
1277 ศล.บ.ทัศนศิลป์(แขนงทัศนศิลป์)
9
1278 ศล.บ.ทัศนศิลป์(แขนงออกแบบนิเทศศิลป์)
10
1271 ศล.บ.ศิลปะการแสดง
11
1151 รป.บ.รัฐประศาสนศาสตร์
12
0901 น.บ.นิติศาสตร์
รวมคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
คณะวิทยาการจัดการ
1
0409 บธ.บ.การจัดการการท่องเที่ยว
2
0410 บธ.บ.การจัดการการโรงแรม
3
0424 บธ.บ.การตลาด
4
0434 บธ.บ.การตลาด (สหกิจ)
5
0427 บธ.บ.คอมพิวเตอร์ธรุ กิจ
6
0428 บธ.บ.การจัดการทั่วไป
7
0421 บธ.บ.การบริหารทรัพยากรมนุษย์
8
0423 บธ.บ.การเงิน
9
0422 บธ.บ.การสื่อสารการตลาด
10
0501 บช.บ.การบัญชี
11
0001 นศ.บ.นิเทศศาสตร์(วารสารสนเทศ)
12
0002 นศ.บ.นิเทศศาสตร์(วิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์)
13
0003 นศ.บ.นิเทศศาสตร์(การประชาสัมพันธ์)
14
0420 ศ.บ.เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ
รวมคณะวิทยาการจัดการ

ประเภท
ความสามารถ
พิเศษด้าน
กีฬา

ประเภท
กิจกรรม
ดีเด่น

2
2
2
2
2
2
4
16

68
48
68
33
40
21
21
28
28
70
54
136
615

2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
28

82
68
68
33
68
138
82
54
68
138
26
26
26
33
910

คุณสมบัติทั่วไปและ
คุณสมบัติเฉพาะสาขาวิชา

จบการศึกษา หรือกาลังศึกษา
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือ
เทียบเท่า

จบการศึกษา หรือกาลังศึกษา
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือ
เทียบเท่า

-10จานวนรับ (คน)
ลาดับ

รหัส
สาขาวิชา

คณะวิทยาศาสตร์
1
0220
2
0243
3
0240
4
0244
5
0245
6
0248
7
0247
8
0259
9
0249
10
0280
11
0281
12
0233

ชื่อสาขาวิชา

วท.บ.วิทยาศาสตร์การกีฬา
วท.บ.วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
วท.บ.สถิติประยุกต์
วท.บ.เคมี(กลุ่มสหวิทยาการเคมี)
วท.บ.เคมี(กลุ่มเทคโนโลยีการยางและพอลิเมอร์)
วท.บ.ฟิสิกส์
วท.บ.ฟิสิกส์ประยุกต์
วท.บ.คณิตศาสตร์
วท.บ.วิทยาการคอมพิวเตอร์
วท.บ.ชีววิทยา(แขนงชีววิทยาทั่วไป)
วท.บ.ชีววิทยา(แขนงจุลชีววิทยา)
วท.บ.เทคโนโลยีสารสนเทศ

รวมคณะวิทยาศาสตร์

ประเภท
ความสามารถ
พิเศษด้าน
กีฬา

ประเภท
กิจกรรม
ดีเด่น

6
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2

50
54
33
26
26
54
26
26
54
26
26
54

28

455

คุณสมบัติทั่วไปและ
คุณสมบัติเฉพาะสาขาวิชา

จบการศึกษา หรือกาลังศึกษา
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือ
เทียบเท่า แผนการเรียน วิทย์ –
คณิต

จบการศึกษา หรือกาลังศึกษา
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือ
เทียบเท่า

หมายเหตุ : คณะครุศาสตร์จะเปิดรับสมัครในรอบที่ 2 ซึ่งมหาวิทยาลัยจะประกาศให้ทราบต่อไป

-11-

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
เรื่อง การกาหนดอัตราค่าเล่าเรียน
ของนักศึกษารูปแบบปกติ พ.ศ. ๒๕๕๖
-----------------------------อาศัยอานาจตามระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ว่าด้วยเงินรายได้ของมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๔๘ ข้อ ๔ และ
ข้อ ๖.๑ จึงกาหนดอัตราค่าเล่าเรียนของนักศึกษารูปแบบปกติ พ.ศ. ๒๕๕๖ ไว้ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ ประกาศนี้ให้ใช้บังคับกับนักศึกษาภาคปกติที่เข้าศึกษาในปีการศึกษา ๒๕๕๖ เป็นต้นไป
ข้อ ๒ ให้มหาวิทยาลัยเรียกเก็บเงินค่าหน่วยกิตแบบเหมาจ่ายดังนี้
๒.๑ สาขาวิชาทางด้านการศึกษา สาขาวิชาทางด้านบริหารธุรกิจ สาขาวิชาทางด้านศิลปศาสตร์สาขาวิชา
ทางด้านบัญชี สาขาวิชาทางด้านนิติศาสตร์ และสาขาวิชาทางด้านนิเทศศาสตร์ ภาคเรียนละ ๕,๐๐๐ บาท
๒.๒ สาขาวิชาทางด้านวิทยาศาสตร์ ภาคเรียนละ ๕,๕๐๐ บาท
๒.๓ ในกรณีที่นักศึกษาเรียนนอกเหนือจากแผนการเรียนที่มหาวิ ทยาลัยกาหนด ให้ชาระเงินแบบเหมาจ่าย
ดังนี้
๒.๓.๑ สาขาวิชาทางด้านการศึกษา สาขาวิชาทางด้านบริหารธุรกิจ สาขาวิชาทางด้าน ศิลปศาสตร์
สาขาวิชาทางด้านบัญชี สาขาวิชาทางด้านนิติศาสตร์ และสาขาวิชาทางด้านนิเทศศาสตร์
ในกรณีที่ลงทะเบียนเรียนไม่เกิน ๑๐ หน่วยกิต ภาคเรียนละ ๓,๐๐๐ บาท
ในกรณีที่ลงทะเบียนเรียนเกิน ๑๐ หน่วยกิต ภาคเรียนละ ๕,๐๐๐ บาท
๒.๓.๒ สาขาวิชาทางด้านวิทยาศาสตร์
ในกรณีที่ลงทะเบียนเรียนไม่เกิน ๑๐ หน่วยกิต ภาคเรียนละ ๓,๒๐๐ บาท
ในกรณีที่ลงทะเบียนเรียนเกิน ๑๐ หน่วยกิต ภาคเรียนละ ๕,๕๐๐ บาท
ข้อ ๓ ให้มหาวิทยาลัยเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการศึกษา เพื่อพัฒนาและบริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ด้านวิทย
บริการ และพัฒนาศักยภาพการจัดการเรียนการสอน ดังต่อไปนี้
๓.๑ สาขาวิชาทางด้านการศึกษา สาขาวิชาทางด้านบริหารธุรกิจ สาขาวิชาทางด้านศิลปศาสตร์ สาขาวิชา
ทางด้านบัญชี สาขาวิชาทางด้านนิติศาสตร์ และสาขาวิชาทางด้านนิเทศศาสตร์ภาคเรียนละ ๒,๐๐๐ บาท
๓.๒ สาขาวิชาทางด้านวิทยาศาสตร์ ภาคเรียนละ ๓,๕๐๐ บาท
ข้อ ๔ ให้มหาวิทยาลัยเรียกเก็บค่าธรรมเนียมพิเศษ เพื่อใช้ในการบริหารจัดการหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
ภาคเรียนละ ๕,๐๐๐ บาท ยกเว้นภาคฤดูร้อน
ข้อ ๕ ให้มหาวิทยาลัยเรียกเก็บค่าสวัสดิการและบริการสุขภาพของนักศึกษารูปแบบปกติ ระดับปริญญาตรี ดังนี้
๕.๑ นักศึกษาชั้นปีที่ ๑ หรือนักศึกษาหลักสูตรเทียบโอน ให้เรียกเก็บปีการศึกษาละ ๒๕๐ บาท
๕.๒ นักศึกษาชั้นปีที่ ๒ ขึ้นไป ให้เรียกเก็บปีการศึกษาละ ๑๕๐ บาท
ข้อ ๖ ให้มหาวิทยาลัยเรียกเก็บค่ากิจกรรมนักศึกษาชั้นปีที่ ๑ หรือนักศึกษาหลักสูตรเทียบโอนปีการศึกษาละ ๓๐๐
บาท
ข้อ ๗ ให้มหาวิทยาลัยเรียกเก็บเงินค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ดังนี้
๗.๑ ค่าสมัครสอบคัดเลือกเข้าเรียน ลาดับแรก ๒๐๐ บาท และลาดับต่อไปลาดับละไม่เกิน ๑๐๐ บาท

-12๗.๒ ค่าออกเอกสารต่าง ๆ นอกเหนือจากที่มีระเบียบหรือประกาศกาหนดไว้ให้เรียกเก็บ ฉบับละ ๒๐ บาท
๗.๓ ค่าปรับการชาระเงินค่าเล่าเรียนช้ากว่ากาหนด วันละ ๒๐ บาท แต่ไม่เกิน ๑,๐๐๐ บาท
๗.๔ การรักษาสภาพการเป็นนักศึกษา ให้ชาระเงินค่าเล่าเรียน ภาคเรียนละ ๘๐๐ บาท โดยต้องชาระให้
เสร็จสิ้นภายใน ๒ สัปดาห์ก่อนสอบปลายภาคของภาคเรียนนั้น ๆ
๗.๕ การขอกลับคืนสภาพการเป็นนักศึกษาใหม่เนื่องจากพ้นสภาพ ให้ชาระเงินค่าขอกลับคืนสภาพเป็น
นักศึกษาใหม่ ๒๐๐ บาท และให้ชาระเงินค่าเล่าเรียนตามจานวน ภาคเรียนที่ค้างชาระ ภาคเรียนละ ๘๐๐ บาท
ข้อ ๘ ให้มหาวิทยาลัยเรียกเก็บเงิน ตามข้อ ๒, ๓ และข้อ ๔ ภายในวันที่มหาวิทยาลัยกาหนด ทั้งนี้ ต้องไม่เกิน ๓๐
วัน นับตั้งแต่วันเปิดภาคเรียน เมื่อพ้นกาหนดเวลาชาระเงินดังกล่าวแล้ว นักศึกษาสามารถชาระเงินหลังจากกาหนดได้โดย
ชาระค่าปรับ ตามข้อ ๗.๓
ข้อ ๙ ในกรณีนักศึกษามีความจาเป็นที่ไม่สามารถนาเงินมาชาระได้ตาม ข้อ ๘ ให้นักศึกษายื่นคาร้องขอผ่อนผันการ
ชาระเงินเป็นกรณีพิเศษกับทางมหาวิยาลัย ในการชาระเงินค่าเล่าเรียนนักศึกษาต้องชาระเงินของภาคเรียนที่ค้างชาระให้เสร็จ
สิ้นก่อนจึงสามารถชาระในภาคเรียนต่อไปได้
ข้อ ๑๐ ค่าเล่าเรียนที่มหาวิทยาลัยเรียกเก็บจากนักศึกษาไปแล้วจะไม่คืนให้กับนักศึกษาไม่ว่ากรณีใด ๆ
ประกาศ ณ วันที่ ๑๗ เดือนมกราคม พ.ศ. ๒๕๕๖
(ลงชื่อ)

(นายณัตเิ ทพ พิทักษานุรัตน์)
รักษาราชการแทนอธิการบดี
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ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
เรื่อง การกาหนดอัตราค่าเล่าเรียนภาคฤดูร้อน
ของนักศึกษารูปแบบปกติ พ.ศ. ๒๕๕๑
-------------------------------อาศัยอานาจตามระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ว่าด้วยเงินรายได้ของมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๔๘ ข้อ ๔ และ
ข้อ ๖.๑ จึงกาหนดอัตราค่าเล่าเรียนภาคฤดูร้อนของนักศึกษารูปแบบปกติ พ.ศ. ๒๕๕๑ ไว้ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ ประกาศนี้ให้ใช้บังคับกับนักศึกษารูปแบบปกติ ที่เข้าศึกษาในปีการศึกษา ๒๕๔๙ เป็นต้นไป
ข้อ ๒ ให้มหาวิทยาลัยเรียกเก็บเงินค่าหน่วยกิตแบบเหมาจ่ายภาคฤดูร้อน ดังนี้
๒.๑ สาขาวิชาทางด้านการศึกษา สาขาวิชาทางด้านบริหารธุรกิจ สาขาวิชาทางด้านศิลปศาสตร์ สาขาวิชา
ทางด้านการบัญชี สาขาวิชาทางด้านนิติศาสตร์ และสาขาวิชาทางด้านนิเทศศาสตร์ ภาคเรียนละ ๓,๐๐๐ บาท
๒.๒ สาขาวิชาทางด้านวิทยาศาสตร์ ภาคเรียนละ ๓,๒๐๐ บาท
ข้อ ๓ ให้มหาวิทยาลัยเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการศึกษา เพื่อพัฒนาและบริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ด้านวิทย
บริการ ด้านกิจกรรมนักศึกษาและพัฒนาศักยภาพการจัดการเรียนการสอน ดังต่อไปนี้
๓.๑ สาขาวิชาทางด้านการศึกษา สาขาวิชาทางด้านบริหารธุรกิจ สาขาวิชาทางด้านศิลปศาสตร์ สาขาวิชา
ทางด้านการบัญชี สาขาวิชาทางด้านนิติศาสตร์ และสาขาวิชาทางด้านนิเทศศาสตร์ ภาคเรียนละ ๑,๐๐๐ บาท
๓.๒ สาขาวิชาทางด้านวิทยาศาสตร์ ภาคเรียนละ ๑,๗๕๐ บาท
ข้อที่ ๔ ประกาศนี้ให้มีผลบังคับ ตั้งแต่ปีการศึกษา ๒๕๕๑ เป็นต้นไป
ประกาศ ณ วันที่ ๕ เดือนสิงหาคม ๒๕๕๑
ลงชื่อ
(นายจรูญ ถาวรจักร์)
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
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ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
เรื่อง อัตราค่าธรรมเนียมพิเศษ
สาหรับนักศึกษาหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต พ.ศ. ๒๕๕๒
---------------------อาศัยอานาจตามระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ว่าด้วยเงินรายได้ของมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๔๘ ข้อ ๔ และ
ข้ อ ๖.๑ เพื่ อ ให้ ก ารบริ ห ารจั ด การหลั ก สู ต รวิ ศ วกรรมศาสตรบั ณ ฑิ ต เป็ น ไปด้ ว ยความเรี ย บร้ อ ยและมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ
มหาวิทยาลัยจึงกาหนดอัตราค่า ธรรมเนียมพิเศษ สาหรับนักศึกษาหลักสูตรวิ ศวกรรมศาสตรบัณฑิต พ.ศ. ๒๕๕๒ ไว้
ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ ประกาศนี้ให้ใช้บังคับกับนักศึกษารูปแบบปกติ และรูปแบบพิเศษ ที่เข้าศึกษาในหลักสูตรวิศวกรรมศาสตร
บัณฑิต ตั้งแต่ปีการศึกษา ๒๕๕๓ เป็นต้นไป
ข้อ ๒ ให้มหาวิทยาลัยเรียกเก็บเงินค่าธรรมเนียมพิเศษ เพื่อใช้ในการบริหารจัดการหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
ภาคเรียนละ ๕,๐๐๐ บาท ยกเว้นภาคฤดูร้อน
ข้อ ๓ ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ ที่ไม่ได้กาหนดไว้ในประกาศนี้ ให้เป็นไปตามที่กาหนดไว้ในประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏ
อุดรธานี เรื่อง การกาหนดอัตราค่าเล่าเรียนของนักศึกษารูปแบบปกติ พ.ศ. ๒๕๔๙ และประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
เรื่ อ ง การก าหนดอั ต ราค่ า ธรรมเนี ย มการศึ ก ษา ของนั ก ศึ ก ษารู ป แบบพิ เ ศษ พ.ศ. ๒๕๔๘ และระเบี ย บหรื อ ประกาศ
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานีอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับค่าธรรมเนียมการศึกษา
ข้อที่ ๔ เงินค่าธรรมเนียมที่มหาวิทยาลัยเรียกเก็บจากนักศึกษาไปแล้ว จะไม่คืนไม่ว่าในกรณีใดๆ
ประกาศ ณ วันที่ ๑๕ เดือนตุลาคม ๒๕๕๒
ลงชื่อ
(นายณัติเทพ พิทักษานุรัตน์)
อธิการบดี
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ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
เรื่อง อัตราค่าธรรมเนียมพิเศษ
สาหรับนักศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาโยธาและสถาปัตยกรรม พ.ศ. ๒๕๕๗
---------------------อาศัยอานาจตามระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ว่าด้วยเงินรายได้ของมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๔๘ ข้อ ๔ และ
ข้อ ๖.๑ เพื่อให้การบริหารจัดการหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาโยธาและสถาปัตยกรรม เป็นไปด้วยความเรียบร้อย
และมีประสิทธิภาพ มหาวิทยาลัยจึงกาหนดอัตราค่าธรรมเนียมพิเศษสาหรับนักศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
โยธาและสถาปัตยกรรม พ.ศ. ๒๕๕๗ ไว้ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ ประกาศนี้ให้ใช้บังคับกับนักศึกษารูปแบบปกติและรูปแบบพิเศษที่เข้าศึกษาในหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาโยธาและสถาปัตยกรรม ตั้งแต่ปีการศึกษา ๒๕๕๘ เป็นต้นไป
ข้อ ๒ ให้มหาวิทยาลัยเรียกเก็บเงินค่าธรรมเนียมพิเศษเพื่อใช้ในการบริหารจัดการหลักสูตรหลักสูตรวิทยาศาสตร
บัณฑิต สาขาวิชาโยธาและสถาปัตยกรรม ภาคเรียนละ ๓,๐๐๐ บาท ยกเว้นภาคฤดูร้อน
ข้อ ๓ ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ ที่ไม่ได้กาหนดไว้ในประกาศนี้ ให้เป็นไปตามที่กาหนดไว้ในประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏ
อุดรธานีเรื่องการกาหนดอัตราค่าเล่าเรียนของนักศึกษารูปแบบปกติ พ.ศ. ๒๕๔๙ และประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
เรื่ อ ง การก าหนดอั ต ราค่ า ธรรมเนี ย มการศึ ก ษาของนั ก ศึ ก ษารู ป แบบพิ เ ศษ พ.ศ. ๒๕๔๘ และระเบี ย บหรื อ ประกาศ
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานีอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับค่าธรรมเนียมการศึกษา
ข้อ ๔ เงินค่าธรรมเนียมที่มหาวิทยาลัยเรียกเก็บจากนักศึกษาไปแล้วจะไม่คืนไม่ว่าในกรณีใดๆ
ประกาศ ณ วันที่ ๑๙ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๗

ลงชื่อ
(นายณัติเทพ พิทักษานุรัตน์)
อธิการบดี

