ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
เรื่อง การรับบุคคลเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ระดับปริญญาตรี
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต คณะครุศาสตร์ ประจาปีการศึกษา ๒๕๖๑ รอบรับตรงอิสระ
_________________
มหาวิทยาลั ย ราชภัฏ อุดรธานี จะดาเนินการรับบุคคลเข้าศึกษาในมหาวิทยาลั ยราชภัฏ อุดรธานี ระดับ
ปริญญาตรี ประจาปีการศึกษา ๒๕๖๑ รอบรับตรงอิสระ โดยจะรับสมัครผู้สาเร็จการศึกษา หรือ ผู้ที่กาลังศึกษาอยู่ใน
ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.๖) หรือเทียบเท่า เพื่อเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี โดยมีหลักเกณฑ์และ
รายละเอียด ดังต่อไปนี้
๑. สาขาวิชาที่เปิดรับสมัคร และคุณสมบัติเฉพาะสาขาวิชา
ผู้สมัครสามารถตรวจสอบคณะ/สาขาวิชาที่เปิดรับสมัคร และคุณสมบัติเฉพาะสาขาวิชาได้จากตารางแนบท้าย
ประกาศนี้ ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยเปิดรับผู้ที่มีความพิการตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เข้าศึกษาทุกสาขาวิชา
๒. คุณสมบัติทั่วไปของผู้สมัคร
๒.๑ มีสัญชาติไทยหรือเป็นผู้ที่อยู่ในประเทศไทยอย่างถูกต้องตามกฎหมาย
๒.๒ เป็นผู้สาเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ หรือเทียบเท่า
๒.๓ ผู้สมัครจะต้องมีคุณสมบัติเป็นไปตามคุณสมบัติเฉพาะทีส่ าขาวิชากาหนด
๓. องค์ประกอบ/เกณฑ์ ในการพิจารณาคัดเลือกที่สาคัญ มีดังนี้
๓.๑ มีคะแนนการทดสอบความถนัดทั่วไป (GAT) และคะแนนความถนัดทางวิชาชีพครู (PAT๕)
๓.๒ ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) ผู้ที่สาเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ แล้ว ใช้ผลการเรียน ๖ ภาค
การศึกษา
๓.๓ ผลคะแนนการสอบสัมภาษณ์ (จัดสอบโดยมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี)

๑

๔. สาขาวิชาที่เปิดรับสมัคร และคุณสมบัติเฉพาะสาขาวิชา
ลาดับ รหัสสาขา
๑
๐๑๐๒
๒
๐๑๐๔
๓
๐๑๐๕
๔
๐๑๑๐
๕
๐๑๘๖
๖
๐๑๔๕

สาขาวิชา
คุณสมบัติเฉพาะ
ค.บ.ภาษาอังกฤษ
จบการศึกษาหรือกาลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖
ค.บ.ดนตรีศึกษา
หรือเทียบเท่าเกรดเฉลี่ยสะสม ๒.๐๐ ขึ้นไป
ค.บ.นาฏศิลป์ไทย
ค.บ.สังคมศึกษา
ค.บ.การศึกษาปฐมวัย
ค.บ.คอมพิวเตอร์ศึกษา จบการศึกษา หรือกาลังศึกษา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖
หรือเทียบเท่า เกรดเฉลี่ยสะสม ๒.๐๐ ขึ้นไป แผนการเรียน
วิทย์ - คณิต
๗
๐๑๔๐ ค.บ.คณิตศาสตร์
จบการศึกษา หรือกาลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖
หรือเทียบเท่า เกรดเฉลี่ยสะสม ๒.๐๐ ขึ้นไป แผนการเรียน
วิทย์ - คณิต มีเกรดเฉลี่ยสะสมด้านคณิตศาสตร์พื้นฐาน
๒.๗๕ ขึ้นไป
ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยเปิดรับผู้ที่มีความพิการตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการเข้าศึกษาในทุกสาขาวิชา

๕. ขั้นตอนการสมัคร
มหาวิทยาลัยจะดาเนินการรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี หลักสูตรครุศาสตร
บัณฑิต คณะครุศาสตร์ รอบรับตรงอิสระ ตั้งแต่วันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๑ ถึง วันที่ ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๖๑ โดย
ให้ดาเนินการตามขั้นตอน ดังนี้
๕.๑ กรอกข้อมูลผ่านระบบ Internet โดยเข้าไปที่ http://tcas.udru.ac.th เมื่อกรอกข้อมูลแล้วให้
ตรวจสอบความถูกต้องแล้วจึงบันทึกข้อมูลการสมัคร
๕.๒ พิมพ์ (Print) ใบสมัครออกมาติดรูปถ่ายให้เรียบร้อย การกรอกใบสมัครผ่านทางเว็บไซต์ ยังไม่ถือว่า
เป็นการสมัครที่สมบูรณ์ ผู้สมัครต้องพิมพ์ใบสมัครออกมา แล้วนาส่งมายังมหาวิทยาลัยฯ พร้อมเอกสาร
ประกอบการสมัคร และชาระค่าธรรมเนียมการสมัครให้เรียบร้อย
๕.๓ พิมพ์ใบสมัครและนาไปชาระค่าธรรมเนียมการสมัคร พร้อมส่งใบสมัครและเอกสารประกอบการสมัคร
ได้ ๒ ช่องทาง ดังนี้
๑) ชาระค่าธรรมเนียมด้วยตนเองที่งานคลัง ส่งใบสมัคร หลักฐานประกอบการสมัคร ที่งานทะเบียน
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี หรือ
๒) ชาระค่าธรรมเนียมผ่านทางธนาคารตามที่ระบุไว้ตอนท้ายของใบสมัคร และ ให้อัพโหลดไฟล์
เอกสารประกอบการสมัคร ผ่านทางระบบ Internet ที่ http://tcas.udru.ac.th โดยไฟล์เอกสารที่อัพโหลดต้องเป็น
นามสกุล .PDF, .JPEG, .PNG หรือ .GIF เท่านั้น (เอกสารที่อัพโหลดไฟล์ คือเอกสารตามข้อ ๖.๒, ๖.๓ และ ๖.๔)
๒

๖. เอกสารประกอบการสมัคร
๖.๑ ใบสมัครซึ่งกรอกข้อมูลครบถ้วน ติดรูปถ่ายให้เรียบร้อย
๖.๒ ใบ ปพ.๑ หรือ ใบแสดงผลการเรียนที่จบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาปีที่ ๖ แล้ว
๖.๓ สาเนาบัตรประชาชน
๖.๔ สลิปการโอนเงินค่าสมัคร กรณีชาระเงินค่าสมัครผ่านทางธนาคาร
๗. อัตราค่าสมัคร
ค่าธรรมเนียมการสมัคร ๒๐๐ บาท และเมื่อชาระค่าธรรมเนียมการสมัครแล้วจะไม่คืนเงินค่าสมัครให้ไม่ว่า
กรณีใดๆ ทั้งสิ้น
๘. การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ และการสอบสัมภาษณ์
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานีจะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ ในวันที่ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๖๑
และต้องเข้ารับการสอบสัมภาษณ์ ในวันที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๖๑ โดยสามารถตรวจสอบรายละเอียดเกี่ยวกับวัน
เวลา และสถานที่สอบได้ที่เว็บไซต์ http://tcas.udru.ac.th หากไม่มาเข้ารับการทดสอบตามกาหนดจะถือว่าสละสิทธิ์
๙. การประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกมีสิทธิ์รายงานตัวเข้าเป็นนักศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี จะประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกมีสิทธิ์ รายงานตัวเข้าเป็นนักศึกษา ใน
หลั ก สู ต รครุ ศ าสตรบั ณ ฑิ ต คณะครุ ศ าสตร์ ในวั น ที่ ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๖๑ ผ่ า นทางเว็ บ ไซต์
http://tcas.udru.ac.th
๑๐. การรายงานตัวเข้าศึกษา
ให้ ผู้ มีร ายชื่อมีสิ ทธิ์เข้าศึกษาต่อในรอบนี้ ยื่ นเอกสารรายงานตัวพร้อมช าระค่าธรรมเนียมการศึกษาที่
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ในวันที่ ๒๖ – ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๖๑
๑๑. ค่าธรรมเนียมการศึกษา
คณะครุศาสตร์ ๘,๓๕๐ บาท (รวมค่ามัดจาหอพัก ๕๐๐ บาท)
ประกาศ ณ วันที่ ๑๔ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๑

(นายจรูญ ถาวรจักร์)
อธิการบดี
๓

กาหนดการ การรับบุคคลเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ระดับปริญญาตรี
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต คณะครุศาสตร์ ประจาปีการศึกษา ๒๕๖๑ รอบรับตรงอิสระ
กิจกรรม
วัน เดือน ปี
กรอกใบสมัครผ่านทางเว็บไซต์ http://tcas.udru.ac.th ยื่นสมัครด้วย
๑๕ – ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๖๑
ตนเอง หรือส่งใบสมัครทางระบบออนไลน์
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์
๒๒ พฤษภาคม ๒๕๖๑
สอบสัมภาษณ์
๒๕ พฤษภาคม ๒๕๖๑
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกและมีสิทธิ์รายงานตัวเข้าศึกษา
๒๖ พฤษภาคม ๒๕๖๑
รายงานตัวเข้าศึกษา คณะครุศาสตร์ รอบรับตรงอิสระ
๒๖ – ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๖๑

๔

