ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
เรื่อง การรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี
ประจาปีการศึกษา ๒๕๖๒ รอบที่ ๑
_________________
ด้วยมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี เปิดรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อ ระดับปริญญาตรี ประจาปี
การศึกษา ๒๕๖๒ รอบที่ ๑ โดยจะดาเนินการคัดเลือกผู้สาเร็จการศึกษา หรือ ผู้ที่กาลังศึกษาอยู่ในชั้นมัธยมศึกษา
ตอนปลาย (ม.๖) ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบเท่า และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง
(ปวส.) หรือเทียบเท่า เพื่อเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี โดยมีหลักเกณฑ์และรายละเอียด ดังต่อไปนี้
๑. ประเภทที่รับสมัคร
๑.๑ ประเภททั่วไป
๑.๒ ประเภทความสามารถพิเศษด้านกีฬา
๒. คุณสมบัติของผู้สมัคร
๒.๑ คุณสมบัตขิ องผู้สมัครประเภททั่วไป
๒.๑.๑ เป็ น ผู้ กาลั งศึกษาหรื อส าเร็จ การศึ กษาชั้นมัธ ยมศึก ษาปีที่ ๖ กาลั งศึกษาหรือส าเร็ จ
การศึกษาระดับ ประกาศนี ย บั ตรวิช าชีพ (ปวช.) หรือเทียบเท่า เป็นผู้ กาลั งศึกษาหรือส าเร็จการศึ กษาระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือเทียบเท่า
๒.๑.๒ เมื่อสิ้นปีการศึกษา ๒๕๖๑ แล้ว ผู้สมัครต้องสาเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ หรือ
เทียบเท่า หรือสาเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือเทียบเท่า ตามเกณฑ์ที่สถานศึกษา
ของผู้สมัครกาหนด และต้องนาใบแสดงผลการเรียนฉบับที่สาเร็ จการศึกษาแล้วมายื่นต่อมหาวิทยาลัย โดยวันที่
สาเร็จการศึกษาที่ระบุในใบแสดงผลการเรียนต้องก่อนวันที่มหาวิทยาลัยเปิดภาคเรียน ๑/๒๕๖๒
๒.๑.๓ ผู้สมัครจะต้องมีคุณสมบัติเป็นไปตามคุณสมบัติเฉพาะที่สาขาวิชากาหนด ซึ่งสามารถ
ตรวจสอบรายละเอี ย ดสาขาวิ ช าที่ เ ปิ ด รั บ และคุ ณ สมบั ติ เ ฉพาะสาขาวิ ช าได้ จ ากตารางแนบท้ า ยประกาศ
(ตารางที่ ๓)
๒.๒ คุณสมบัติของผู้สมัครประเภทความสามารถพิเศษด้านกีฬา
๒.๒.๑ มีคุณสมบัติเป็นไปตามข้อ ๒.๑
๒.๒.๒ เป็นผู้มีความสามารถดีเด่นด้านกีฬา ที่เข้าร่วมแข่งขันในระดับ เขต ระดับภาค ระดับชาติ
หรือระดับนานาชาติ
๒.๒.๓ เป็นผู้มีความสามารถดีเด่นด้านกีฬา ชนิดกีฬา ดังต่อไปนี้ กรีฑา ฟุตบอล ฟุตซอล ยิงปืน
บาสเกตบอล วอลเลย์บอล วอลเลย์บอลชายหาด เซปักตะกร้อ มวยสากลสมัครเล่น มวยไทยสมัครเล่น ยูโด
เทควันโด แบดมินตัน ลอนเทนนิส เทเบิลเทนนิส เปตอง ว่ายน้า แฮนด์บอล ลีลาศ หมากรุกไทย หมากฮอส
๑

ครอสเวิร์ด และอื่นๆ ๒.๒.๔ เป็นผู้ที่มีแฟ้มสะสมงาน (Portfolio) ประกอบด้วยผลงานและความสามารถทางด้าน
กีฬา ตามข้อ ๒.๒.๓
๓. สาขาวิชาที่เปิดรับสมัคร และคุณสมบัติเฉพาะสาขาวิชา
ผู้สมัครสามารถตรวจสอบคณะ/สาขาวิชาที่เปิดรับสมัคร และคุณสมบัติเฉพาะสาขาวิชาได้จากตาราง
แนบท้ายประกาศนี้ (ตารางที่ ๓) ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยเปิดรับผู้ที่มีความพิการตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ
เข้าศึกษา กรณีที่คุณสมบัติผู้สมัครไม่เป็นไปตามประกาศ ให้ขึ้นอยู่กับ ดุลพินิจของกรรมการรับสมัคร/กรรมการ
ประจาสาขาวิชา
๔. ขั้นตอนการสมัคร
๔.๑ ศึกษาข้อมูล ตรวจสอบคุณสมบัติ และกรอกใบสมัครผ่านทางเว็บไซต์ http://tcas.udru.ac.th/
ตั้งแต่วันที่ ๑๗ ตุลาคม ๒๕๖๑ ถึงวันที่ ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๑
๔.๒ พิมพ์ใบสมัครออกมาติดรู ป ถ่ ายให้ เรี ยบร้อย และนาไปช าระค่าธรรมเนียมการสมั คร พร้อมส่ ง
ใบสมัครและหลักฐานประกอบการสมัคร ได้ ๒ ช่องทาง ดังนี้
(๑) ช าระค่ า ธรรมเนี ย มด้ ว ยตนเองที่ ง านคลั ง ส่ ง ใบสมั ค ร หลั ก ฐานประกอบการสมั ค ร
ที่งานทะเบียน มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
(๒) ชาระค่าธรรมเนีย มผ่านทางธนาคารตามที่ระบุไว้ตอนท้ายของใบสมัคร และส่งใบสมัคร
หลักฐานประกอบการสมัคร และสลิปการโอนเงิน มาทางไปรษณีย์ (ไม่รับธนาณัติ)
๔.๓ ผู้สมัครสามารถเลือกสมัครได้ไม่เกิน ๒ อันดับ (๒ สาขาวิชา) ทั้งนี้ ไม่อนุญาตให้สมัครสาขาวิชา
ในคณะครุศาสตร์ ๒ อันดับพร้อมกัน
ส่งไปรษณีย์ไปที่ สานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
เลขที่ ๖๔ ถนนทหาร ตาบลหมากแข้ง อาเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี ๔๑๐๐๐
ระหว่างวันที่ ๑๗ ตุลาคม ๒๕๖๑ – ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๑
(โดยถือเอาวันที่ไปรษณีย์ประทับตราเป็นสาคัญ)
๕. อัตราค่าสมัคร
ค่าธรรมเนียมการสมัครอันดับแรก ๒๐๐ บาท และอันดับที่สอง ๑๐๐ บาท ค่าธรรมเนียมการสมัครนี้
ไม่ร วมค่าธรรมเนี ยมธนาคาร และค่าธรรมเนียมในการส่ งใบสมัครทางไปรษณีย์ และเมื่อช าระค่าธรรมเนียม
การสมัครแล้วจะไม่คืนเงินค่าสมัครให้ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น

๒

๖. หลักฐานประกอบการสมัคร
๖.๑ ใบสมัครซึ่งกรอกข้อมูลครบถ้วน พิมพ์ใบสมัครออกมาติดรูปถ่ายให้เรียบร้อย
๖.๒ ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.๖) หรือระดับประกาศนียบัตร
วิ ช าชี พ (ปวช.) กรณี ยั ง ไม่ จ บการศึ ก ษาใช้ ๕ ภาคเรี ย น กรณี จ บการศึ ก ษาแล้ ว ใช้ ๖ ภาคเรี ย น และระดั บ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) กรณียังไม่จบการศึกษาใช้ ๓ ภาคเรียน จบการศึกษาแล้วใช้ ๔ ภาคเรียน
ฉบับถ่ายเอกสาร ๑ ฉบับ รับรองสาเนาถูกต้อง
๖.๓ สาเนาบัตรประชาชน หรือ บัตรประจาตัวนักเรียน หรือ บัตรประจาตัวอื่นที่มีรูปถ่าย
๖.๔ สาเนาทะเบียนบ้าน
๖.๕ หลักฐานการชาระเงินค่าธรรมเนียมการสมัครผ่านธนาคาร กรณีชาระผ่านธนาคาร
๖.๖ แฟ้มสะสมผลงาน เอกสารแสดงผลงาน/กิจกรรมต่างๆ ของผู้สมัคร (Portfolio) จานวนไม่เกิน ๕
หน้ากระดาษขนาด A๔
๗. การคัดเลือกเข้าศึกษา
๗.๑ กรณีสมัครในสาขาวิชาที่รับตรงโดยพิจารณาตามคุณสมบัติเฉพาะสาขาและแฟ้มสะสมผลงาน
(Portfolio)
๗.๑.๑ เกณฑ์ในการพิจารณา
๑) ผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติเฉพาะสาขาวิชาตรงตามที่ระบุไว้ในคุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์
สมัคร (เอกสารแนบท้ายประกาศ ตารางที่ ๓)
๒) พิจารณาจากเอกสารแสดงผลงาน/กิจกรรมต่างๆ (Portfolio) ของผู้สมัคร จานวน
ไม่เกิน ๕ หน้ากระดาษขนาด A๔ ซึ่งผู้สมัครต้องส่งมาพร้อมกับใบสมัคร
๗.๒ กรณีสมัครในสาขาวิชาที่มีการสอบคัดเลือก
๗.๒.๑ การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือก มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานีจะ
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือก ในวันที่ ๗ ธันวาคม ๒๕๖๑ โดยสามารถตรวจสอบรายชื่อและ
รายละเอียดเกี่ยวกับวัน เวลา และสถานที่สอบได้ที่เว็บไซต์ http://tcas.udru.ac.th/
๗.๒.๒ วิชาสอบและการสอบ สาหรับผู้สมัครประเภททั่วไป ผู้สมัครจะต้องเข้ารับการทดสอบ
สอบวัดความรู้ สอบสัมภาษณ์ สอบปฏิบัติ ซึ่งจัดสอบโดยมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ในวันที่ ๑๕ – ๑๖ ธันวาคม
๒ ๕ ๖ ๑ โ ด ย ส า ม า ร ถ ต ร ว จ สอ บ ร าย ล ะ เ อี ย ดเ กี่ ย ว กั บ วั น เ ว ล า แ ล ะ ส ถ า น ที่ ส อ บ ไ ด้ ที่ เ ว็ บไซต์
http://tcas.udru.ac.th/ หากไม่มาเข้ารับการทดสอบตามกาหนดจะถือว่าสละสิทธิ์
๗.๒.๓ ประเภทความสามารถพิเศษด้านกีฬา ผู้สมัครประเภทความสามารถพิเศษด้านกีฬา
ต้องเช้าทดสอบตามข้อ ๗.๒.๒ และทดสอบความสามารถด้านกีฬาตามความถนัด วันเสาร์ที่ ๒๒ ธันวาคม ๒๕๖๑
(ให้เตรียมชุดกีฬามาในวันสอบ) หากไม่มาเข้ารับการทดสอบตามกาหนดจะถือว่าสละสิทธิ์
๗.๒.๔ สาหรับผู้สมัครคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานีจะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์
สอบสัมภาษณ์ ในวันที่ ๑๙ ธันวาคม ๒๕๖๑ และต้องเข้ารับการสอบสัมภาษณ์ ในวันที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๖๑

๓

โดยสามารถตรวจสอบรายละเอีย ดเกี่ย วกับวัน เวลา และสถานที่สอบได้ที่เว็บไซต์ http://tcas.udru.ac.th/
หากไม่มาเข้ารับการสอบสัมภาษณ์ตามกาหนดจะถือว่าสละสิทธิ์
หมายเหตุ กรณีที่คุณสมบัติผู้สมัครไม่เป็นไปตามประกาศ ให้ขึ้นอยู่กับดุลพินิจของกรรมการรับสมัคร/
กรรมการประจาสาขาวิชา
๘. การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา และการรายงานตัวเข้าศึกษา
มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ อุ ด รธานี จ ะประกาศรายชื่ อ ผู้ มี สิ ท ธิ์ เ ข้ า ศึ ก ษาพร้ อ มกั น ทุ ก สาขาวิ ช า ในวั น ที่
๒๘ ธันวาคม ๒๕๖๑ ทางเว็บไซต์ http://tcas.udru.ac.th/ โดยผู้ที่มีรายชื่อตามประกาศ สามารถรายงานตัวเพื่อ
เข้าศึกษาได้ตั้งแต่วันที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๖๑ – ๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ หากไม่ดาเนินการภายในเวลาที่กาหนด
จะถือว่าสละสิทธิ์ในการเข้าศึกษาต่อ
๙. การรายงานตัวยืนยันสิทธิ์
ผู้ที่มีรายชื่อผ่านการคัดเลือก ตามข้อ ๘. ต้องยืนยันสิทธิ์ในการเข้าศึกษาต่อมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
ระหว่างวันที่ ๓๐ - ๓๑ มกราคม ๒๕๖๒ ผ่านทางเว็บไซต์ของสมาคมที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.)
๑๐. ค่าธรรมเนียมการศึกษา (รวมค่ามัดจาหอพัก ๕๐๐ บาท)
๑๐.๑ สาขาวิช าทางด้านการศึ กษา สาขาวิช าทางด้านบริห ารธุร กิจ สาขาวิช าทางด้านศิล ปศาสตร์
สาขาวิชาทางด้านบัญชี สาขาวิชาทางด้านนิติศาสตร์ และสาขาวิชาทางด้านนิเทศศาสตร์ ๘,๓๕๐ บาท
๑๐.๒ สาขาวิชาทางด้านวิทยาศาสตร์ ๑๐,๓๕๐ บาท
๑๐.๓ สาขาวิชาทางด้านวิศวกรรมศาสตร์ ๑๕,๓๕๐ บาท
๑๐.๔ สาขาวิชาโยธาสถาปัตยกรรม ๑๓,๓๕๐ บาท
ประกาศ ณ วันที่ ๑๗ ตุลาคม ๒๕๖๑

(นายจรูญ ถาวรจักร์)
อธิการบดี

๔

ตารางที่ ๑ กาหนดการรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ระดับปริญญาตรี ประจาปีการศึกษา ๒๕๖๒ รอบที่ ๑
กิจกรรม
ศึกษารายละเอียดการสมัคร และ กรอกใบสมัคร
ยื่นสมัคร

กาหนดการ
๑๗ ตุลาคม ๒๕๖๑ – ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๑
๑๗ ตุลาคม ๒๕๖๑ – ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๑

ชาระค่าสมัคร

๑๗ ตุลาคม ๒๕๖๑ – ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๑

ประกาศรายชื่อผู้มสี ิทธิ์สอบ และพิมพ์บัตรประจาตัวสอบ
(สาหรับสาขาวิชาที่มีการสอบสัมภาษณ์ด้วย Portfolio สอบภาคปฏิบัติ และสอบ
ข้อเขียน)
สอบสัมภาษณ์ด้วย Portfolio สอบภาคปฏิบตั ิ และสอบข้อเขียน
(ตรวจสอบตารางสอบ รายวิชาสอบ ได้ในตารางที่ ๒ กาหนดการสอบ)
ประกาศรายชื่อผูผ้ ่านการคัดเลือกมีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์เพื่อเข้าศึกษาต่อ
คณะครุศาสตร์
ทดสอบกีฬาตามความถนัดสาหรับผู้สมัครประเภทความสามารถพิเศษด้านกีฬา
สอบสัมภาษณ์ผผู้ ่านการคัดเลือกเพื่อเข้าศึกษาต่อคณะครุศาสตร์
ประกาศรายชื่อผูผ้ ่านการคัดเลือกทุกคณะ/สาขาวิชา และรายงานตัวเพื่อเข้าศึกษา
ยืนยันสิทธิ์ผ่านระบบเคลียร์ริ่งเฮาส์

๗ ธันวาคม ๒๕๖๑

http://tcas.udru.ac.th/
๑. สานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัย
ราชภัฏอุดรธานี หรือ
๒. ทางไปรษณีย์ โดยส่งไปที่ สานักส่งเสริมวิชาการและ
งานทะเบียน มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี เลขที่ ๖๔
ถนนทหาร ตาบลหมากแข้ง อาเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี ๔๑๐๐๐
๑. งานคลัง มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี หรือ
๒. ธนาคารกรุงไทย ทุกสาขา
http://tcas.udru.ac.th/

๑๕ – ๑๖ ธันวาคม ๒๕๖๑

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี

๑๙ ธันวาคม ๒๕๖๑

http://tcas.udru.ac.th/

๒๒ ธันวาคม ๒๕๖๑
๒๓ ธันวาคม ๒๕๖๑
๒๘ ธันวาคม ๒๕๖๑ – ๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒
๓๐ – ๓๑ มกราคม ๒๕๖๒

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
http://tcas.udru.ac.th/
เวปไซต์ของสมาคมที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.)

๕

สถานที่ / ช่องทาง

ตารางที่ ๒ กาหนดการสอบ
วันสอบ
๑๕ ธันวาคม ๒๕๖๑

เวลาสอบ
วิชาสอบ
๐๙.๐๐ – ๑๐.๓๐ น. วัดแววความเป็นครู
๑๑.๐๐ – ๑๖.๐๐ น. ความถนัดทางด้านนาฏศิลป์
ความถนัดทางด้านดนตรี
ให้ผู้สมัครเลือกสอบ ๑ ประเภท
๑. ดนตรีสากล หรือ
๒. ดนตรีไทย

คณะ / สาขาวิชา
คณะครุศาสตร์
- ทุกสาขาวิชา
คณะครุศาสตร์
- นาฏศิลป์ไทย
คณะครุศาสตร์
- ดนตรีศึกษา

๖

หมายเหตุ

สอบปฏิบัตินาฏศิลป์ไทย นาฏศิลป์พื้นเมือง สอบปฏิบัตดิ ้านการแสดง
รายละเอียดการสอบ
๑. ประเภทดนตรีสากล
๑.๑ ทฤษฎีดนตรีสากล
๑) ทฤษฎีโน๊ต
๒) ประวัติศาสตร์ทางดนตรี
๓) เครื่องดนตรี การประสมวง
๔) ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับดนตรีสากล
๑.๒ ทักษะดนตรีสากล
๑) ผู้สอบนาเครื่องดนตรีมาเอง (ยกเว้นเครื่องดนตรีขนาดใหญ่)
๒) เตรียมเพลงที่แสดงความสามารถของตัวเอง ๑ เพลง
๓) สอบปฏิบัติ Scales และ Arpeggios ในบันไดเสียงต่าง ๆ
ทั้งเมเจอร์ และ ไมเนอร์ ไม่เกิน ๓ ชาร์ป ๓ แฟล็ต สาหรับเครื่องที่
สามารถไล่บันไดเสียงได้
๔) ทดสอบ Sight Reading
๕) ทดสอบโสตประสาทด้านเสียงและจังหวะ
๒. ประเภทดนตรีไทย
๒.๑ ทฤษฎีดนตรีไทย
๑) วงดนตรีไทย ๒) เครือ่ งดนตรีไทย ๓) เพลงไทย
๔) ศัพท์สังคีต ๕) ประวัติดนตรีไทย

ตารางที่ ๒ กาหนดการสอบ (ต่อ)
วันสอบ
๑๕ ธันวาคม ๒๕๖๑

เวลาสอบ
วิชาสอบ
๑๑.๐๐ – ๑๖.๐๐ น. ความถนัดทางด้านดนตรี (ต่อ)
ให้ผู้สมัครเลือกสอบ ๑ ประเภท
๑. ดนตรีสากล หรือ
๒. ดนตรีไทย

วัดสมรรถภาพทางกาย
๑๕ ธันวาคม ๒๕๖๑

๑๓.๐๐ – ๑๖.๐๐ น. วัดความรูว้ ิชาเอก

วัดความถนัดทางด้านทัศนศิลป์

คณะ / สาขาวิชา
คณะครุศาสตร์ (ต่อ)
- ดนตรีศึกษา

คณะครุศาสตร์
- พลศึกษาและสุขศึกษา
คณะครุศาสตร์
- ภาษาไทย
- ภาษาอังกฤษ
- สังคมศึกษา
- คณิตศาสตร์
- วิทยาศาสตร์(เน้นฟิสิกส์)
- วิทยาศาสตร์(เน้นเคมี)
- วิทยาศาสตร์(เน้นชีววิทยา)
- คอมพิวเตอร์ศึกษา
- การศึกษาปฐมวัย
คณะครุศาสตร์
- ทัศนศิลป์

๗

หมายเหตุ
๒.๒ ทักษะดนตรีไทย
๑) ผู้สอบนาเครื่องดนตรีมาเอง (ยกเว้นเครื่องดนตรีขนาดใหญ่)
๒) เตรียมเพลงที่แสดงความสามารถของตัวเอง ๑ เพลง
๓) ทดสอบโสตประสาทด้านเสียงและจังหวะ
๔) ตีฉิ่งประกอบบทเพลงอัตราจังหวะ ๒ ชั้น
๕) บรรเลงเครื่องหนังใน หน้าทับ ปรบไก่ หรือ สองไม้
ให้ผู้เข้าสอบเตรียมชุดกีฬามาในการทดสอบสมรรถภาพทางกาย

อุปกรณ์ที่ต้องเตรียมมาในวันสอบ
๑. กระดานวาดภาพขนาด A๓
๒. กระดาษสาหรับวาดเส้นและระบายสีจานวน ๒ แผ่น ขนาด A๓
๓. อุปกรณ์วาดภาพระบายสีตามถนัด

ตารางที่ ๒ กาหนดการสอบ (ต่อ)
วันสอบ
๑๖ ธันวาคม ๒๕๖๑

๒๒ ธันวาคม ๒๕๖๑
๒๓ ธันวาคม ๒๕๖๑

เวลาสอบ
วิชาสอบ
๐๙.๐๐ – ๑๖.๐๐ น. สอบสัมภาษณ์
(ให้นา Portfolio มาในวันสอบ)

คณะ / สาขาวิชา
หมายเหตุ
คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์
- นิติศาสตร์
- รัฐประศาสนศาสตร์
- ภาษาอังกฤษ
- ภาษาอังกฤษธุรกิจ
- ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
- ภาษาจีน
สอบปฏิบัติ
คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์
- ดนตรี
อุปกรณ์ที่ต้องเตรียมมาในวันสอบ (สาขาวิชาทัศนศิลป์)
- ทัศนศิลป์(ทัศนศิลป์)
- ทัศนศิลป์(ออกแบบนิเทศศิลป์) ๑. กระดานวาดภาพขนาด A๓
๒. กระดาษสาหรับวาดเส้นและระบายสีจานวน ๒ แผ่น ขนาด A๓
๓. อุปกรณ์วาดภาพระบายสีตามถนัด
๐๙.๐๐ – ๑๑.๐๐ น. สอบวัดความรู้ความสามารถทั่วไป คณะวิทยาการจัดการ
- การบัญชี
- การจัดการการโรงแรม
- การจัดการการท่องเที่ยว
๐๙.๐๐ – ๑๖.๐๐ น. สอบสัมภาษณ์ผผู้ ่านการคัดเลือก คณะครุศาสตร์
เฉพาะผูม้ ีรายชื่อมีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ ให้นา Portfolio มาในวันสอบ
เพื่อเข้าศึกษาต่อคณะครุศาสตร์
- ทุกสาขาวิชา
สัมภาษณ์
๐๙.๐๐ – ๑๖.๐๐ น. ทดสอบกีฬาตามความถนัด
- ทุกสาขาวิชา
เฉพาะผูส้ มัครประเภทความสามารถพิเศษด้านกีฬา

๘

ตารางที่ ๓ แผนการรับนักศึกษา ภาคปกติ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี รอบที่ ๑

คณะครุศาสตร์
๑ ๐๑๐๑ ค.บ.ภาษาไทย
๒ ๐๑๐๒ ค.บ.ภาษาอังกฤษ

๖๐
๖๐

๕๕
๕๕

๕
๕

๓
๔
๕
๖
๗

๐๑๐๓
๐๑๐๔
๐๑๐๕
๐๑๑๐
๐๑๔๐

ค.บ.ทัศนศิลป์
ค.บ.ดนตรีศึกษา
ค.บ.นาฏศิลป์ไทย
ค.บ.สังคมศึกษา
ค.บ.คณิตศาสตร์

๓๐
๓๐
๓๐
๓๐
๖๐

๒๕
๒๕
๒๕
๒๕
๕๕

๕
๕
๕
๕
๕

๘
๙
๑๐
๑๑
๑๒
๑๓

๐๑๔๓
๐๑๔๑
๐๑๔๗
๐๑๔๕
๐๑๘๖
๐๑๘๙

ค.บ.วิทยาศาสตร์(เน้นฟิสิกส์)
ค.บ.วิทยาศาสตร์(เน้นเคมี)
ค.บ.วิทยาศาสตร์(เน้นชีววิทยา)
ค.บ.คอมพิวเตอร์ศึกษา
ค.บ.การศึกษาปฐมวัย
ค.บ.พลศึกษาและสุขศึกษา

๓๐
๓๐
๓๐
๖๐
๖๐
๖๐

๒๕
๒๕
๒๕
๕๕
๕๕
๔๐

๕
๕
๕
๕
๕
๒๐

 
 






 
 
 















 

คุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์สมัคร

Portfolio
๕ หน้ากระดาษ A๔

ปฏิบัติ

เกณฑ์การพิจารณาคัดเลือก
วัดแววครู

จานวนรับ
รวม ทั่วไป กีฬา

วัดความรู้ทั่วไป/วิชาเอก

ชื่อสาขาวิชา

สัมภาษณ์ / Portfolio

รหัส
สาขา

เฉพาะผูส้ อบผ่านการวัดความรู้วิชาเอก และวัดแววครู

ที่

ม.๖ หรือเทียบเท่า ทุกแผนการเรียน เกรดเฉลี่ยสะสมไม่ต่ากว่า ๒.๐๐
ม.๖ หรือเทียบเท่า ทุกแผนการเรียน เกรดเฉลี่ยสะสมไม่ต่ากว่า ๒.๐๐ เกรดเฉลี่ย
รายวิชาภาษาอังกฤษไม่ต่ากว่า ๒.๗๕
ม.๖ หรือเทียบเท่า ทุกแผนการเรียน เกรดเฉลี่ยสะสมไม่ต่ากว่า ๒.๐๐
ม.๖ หรือเทียบเท่า ทุกแผนการเรียน เกรดเฉลี่ยสะสมไม่ต่ากว่า ๒.๐๐
ม.๖ หรือเทียบเท่า ทุกแผนการเรียน เกรดเฉลี่ยสะสมไม่ต่ากว่า ๒.๐๐
ม.๖ หรือเทียบเท่า ทุกแผนการเรียน เกรดเฉลี่ยสะสมไม่ต่ากว่า ๒.๐๐
ม.๖ หรือเทียบเท่า ทุกแผนการเรียน เกรดเฉลี่ยสะสมไม่ต่ากว่า ๒.๐๐
เกรดเฉลี่ยรายวิชาคณิตศาสตร์พื้นฐานไม่ต่ากว่า ๒.๗๕
ม.๖ หรือเทียบเท่า แผนการเรียน วิทย์ – คณิต เกรดเฉลี่ยสะสมไม่ต่ากว่า ๒.๕๐
ม.๖ หรือเทียบเท่า แผนการเรียน วิทย์ – คณิต เกรดเฉลี่ยสะสมไม่ต่ากว่า ๒.๕๐
ม.๖ หรือเทียบเท่า แผนการเรียน วิทย์ – คณิต เกรดเฉลี่ยสะสมไม่ต่ากว่า ๒.๕๐
ม.๖ หรือเทียบเท่า แผนการเรียน วิทย์ – คณิต เกรดเฉลี่ยสะสมไม่ต่ากว่า ๒.๐๐
ม.๖ หรือเทียบเท่า ทุกแผนการเรียน เกรดเฉลี่ยสะสมไม่ต่ากว่า ๒.๗๕
ม.๖ หรือเทียบเท่า ทุกแผนการเรียน เกรดเฉลี่ยสะสมไม่ต่ากว่า ๒.๐๐

๙

หมายเหตุ

ตารางที่ ๓ แผนการรับนักศึกษา ภาคปกติ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี รอบที่ ๑

คณะวิทยาการจัดการ
๑ ๐๐๐๑ นศ.บ.นิเทศศาสตร์(เน้นวารสารสนเทศ)
๒ ๐๐๐๒ นศ.บ.นิเทศศาสตร์(เน้นวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์)
๓ ๐๐๐๓ นศ.บ.นิเทศศาสตร์(เน้นการประชาสัมพันธ์)
๔ ๐๔๒๐ ศ.บ.เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ
๕ ๐๔๐๙ บธ.บ.การจัดการการท่องเที่ยว
๖ ๐๔๑๐ บธ.บ.การจัดการการโรงแรม
๗ ๐๔๒๑ บธ.บ.การบริหารทรัพยากรมนุษย์
๘ ๐๔๒๒ บธ.บ.การสื่อสารการตลาด
๙ ๐๔๒๓ บธ.บ.การเงิน
๑๐ ๐๔๒๔ บธ.บ.การตลาด
๑๑ ๐๔๓๔ บธ.บ.การตลาด(สหกิจ)
๑๒ ๐๔๒๗ บธ.บ.คอมพิวเตอร์ธรุ กิจ
๑๓ ๐๔๒๘ บธ.บ.การจัดการทั่วไป
๑๔ ๐๕๐๑ บช.บ.การบัญชี
๑๕ ๖๕๐๑ บช.บ.การบัญชี(เทียบโอน)
๑๖ ๖๔๒๗ บธ.บ.คอมพิวเตอร์ธรุ กิจ(เทียบโอน)
๑๗ ๖๔๒๘ บธ.บ.การจัดการทั่วไป(เทียบโอน)

จานวนรับ
รวมทั้งประเภท
ทั่วไปและกีฬา

เกณฑ์การพิจารณาคัดเลือก






๔๐
๔๐
๔๐
๕๐
๑๐๐
๑๐๐
๔๐
๕๐
๘๐
๑๐๐
๕๐
๕๐
๑๕๐
๑๕๐
๕๐
๕๐
๕๐















๑๐

คุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์สมัคร

Portfolio
๕ หน้ากระดาษ A๔

ชื่อสาขาวิชา

ปฏิบัติ

รหัส
สาขา

สัมภาษณ์ /
Portfolio
วัดความรู้ทั่วไป/
วิชาเอก
วัดแววครู

ที่

ม.๖ หรือเทียบเท่า ทุกแผนการเรียน
ม.๖ หรือเทียบเท่า ทุกแผนการเรียน
ม.๖ หรือเทียบเท่า ทุกแผนการเรียน
ม.๖ หรือเทียบเท่า ทุกแผนการเรียน
ม.๖ หรือเทียบเท่า ทุกแผนการเรียน
ม.๖ หรือเทียบเท่า ทุกแผนการเรียน
ม.๖ หรือเทียบเท่า ทุกแผนการเรียน
ม.๖ หรือเทียบเท่า ทุกแผนการเรียน
ม.๖ หรือเทียบเท่า ทุกแผนการเรียน
ม.๖ หรือเทียบเท่า ทุกแผนการเรียน
ม.๖ หรือเทียบเท่า ทุกแผนการเรียน
ม.๖ หรือเทียบเท่า ทุกแผนการเรียน
ม.๖ หรือเทียบเท่า ทุกแผนการเรียน
ม.๖ หรือเทียบเท่า ทุกแผนการเรียน
ปวส. หรือเทียบเท่า สาขาวิชาการบัญชี
ปวส. หรือเทียบเท่า สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
ปวส. หรือเทียบเท่า ทุกสาขาวิชา

หมายเหตุ

ตารางที่ ๓ แผนการรับนักศึกษา ภาคปกติ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี รอบที่ ๑

คณะเทคโนโลยี
๑ ๐๒๕๔ วท.บ.เทคโนโลยีชีวภาพ
๒ ๐๒๕๕ วท.บ.เทคโนโลยีการผลิตพืช

จานวนรับ
รวมทั้ง
ประเภททั่วไป
และกีฬา

เกณฑ์การพิจารณาคัดเลือก

๕๐
๔๐




๓
๔
๕
๖
๗
๘
๙

๐๒๕๖
๐๒๕๗
๐๒๕๘
๐๒๖๓
๐๒๖๔
๐๒๖๕
๐๒๗๙

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

๕๐
๔๐
๔๐
๔๐
๔๐
๕๐
๕๐









๑๐
๑๑

๖๒๕๖
๑๓๐๑

วท.บ.เทคโนโลยีการผลิตสัตว์(เทียบโอน)
วศ.บ.วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และระบบอัตโนมัติ

๕๐
๕๐




๑๒

๑๓๐๒

วศ.บ.วิศวกรรมเครื่องกล (ได้รับรองจากสภาวิศวกร

๕๐



สามารถยื่นขอรับใบ กว. สาขาวิศวกรรมเครื่องกลได้)

๑๑

คุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์สมัคร

Portfolio
๕ หน้ากระดาษ A๔

ชื่อสาขาวิชา

ปฏิบัติ

รหัส
สาขา

สัมภาษณ์ /
Portfolio
วัดความรู้ทั่วไป/
วิชาเอก
วัดแววครู

ที่

ม.๖ หรือเทียบเท่า ทุกแผนการเรียน
ม.๖ หรือเทียบเท่า ทุกแผนการเรียน และ ปวส. หรือเทียบเท่า
ทุกสาขาวิชา
ม.๖ หรือเทียบเท่า ทุกแผนการเรียน
ม.๖ หรือเทียบเท่า ทุกแผนการเรียน
ม.๖ หรือเทียบเท่า ทุกแผนการเรียน
ม.๖ หรือเทียบเท่า แผนการเรียน วิทย์ – คณิต
ม.๖ หรือเทียบเท่า ทุกแผนการเรียน
ม.๖ หรือเทียบเท่า ทุกแผนการเรียน
ม.๖ หรือเทียบเท่า ทุกแผนการเรียน และ ปวส.หรือเทียบเท่า
ทางด้านโยธา สถาปัตยกรรม ก่อสร้าง หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
ปวส.หรือเทียบเท่า ทุกสาขาวิชา
ม.๖ หรือเทียบเท่า แผนการเรียน วิทย์ – คณิต หรือ ปวช. สาขา
อิเล็กทรอนิกส์ อิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม ไฟฟ้ากาลัง วัดคุม
คอมพิวเตอร์ ไฟฟ้าสื่อสาร โทรคมนาคม หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
ม.๖ หรือเทียบเท่า แผนการเรียน วิทย์ – คณิต หรือ ปวช. สาขา
ช่างอุตสาหกรรม หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง

หมายเหตุ

ตารางที่ ๓ แผนการรับนักศึกษา ภาคปกติ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี รอบที่ ๑

คณะเทคโนโลยี
๑๓ ๑๓๐๓ วศ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า (ไม่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ
วิศวกรรมควบคุม เนื่องจากเป็นสาขาวิศวกรรมไฟฟ้า
กลุ่มวิชาอิเล็กทรอนิกส์)

จานวนรับ
รวมทั้ง
ประเภททั่วไป
และกีฬา

เกณฑ์การพิจารณาคัดเลือก

๕๐



๑๔
๑๕
๑๖

๑๓๐๗ วศ.บ.วิศวกรรมพลังงาน
๑๓๐๘ วศ.บ.วิศวกรรมคอมพิวเตอร์และการสื่อสาร
๖๓๐๑ วศ.บ.วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และระบบอัตโนมัติ
(เทียบโอน)

๔๐
๕๐
๕๐





๑๗

๖๓๐๒ วศ.บ.วิศวกรรมเครื่องกล(เทียบโอน) (ได้รับรองจาก
สภาวิศวกร)
๖๓๐๓ วศ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า(เทียบโอน) (ไม่มีใบอนุญาต
ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม เนื่องจากเป็นสาขา
วิศวกรรมไฟฟ้ากลุ่มวิชาอิเล็กทรอนิกส์)
๖๓๐๘ วศ.บ.วิศวกรรมคอมพิวเตอร์และการสื่อสาร
(เทียบโอน)

๕๐



๕๐



๕๐



๑๘

๒๙

๑๒

คุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์สมัคร

Portfolio
๕ หน้ากระดาษ A๔

ชื่อสาขาวิชา

ปฏิบัติ

รหัส
สาขา

สัมภาษณ์ /
Portfolio
วัดความรู้ทั่วไป/
วิชาเอก
วัดแววครู

ที่

ม.๖ หรือเทียบเท่า แผนการเรียน วิทย์ – คณิต หรือ ปวช.
สาขาไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ ระบบวัดคุม คอมพิวเตอร์ สื่อสาร
โทรคมนาคม หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง เกรดเฉลี่ยสะสมไม่ต่า
กว่า ๒.๓๐
ม.๖ หรือเทียบเท่า ทุกแผนการเรียน
ม.๖ หรือเทียบเท่า แผนการเรียน วิทย์ – คณิต
ปวส. หรือเทียบเท่า สาขาอิเล็กทรอนิกส์ อิเล็กทรอนิ ก ส์
อุตสาหกรรม ไฟฟ้ากาลัง วัดคุม คอมพิวเตอร์ ไฟฟ้าสื่อสาร
โทรคมนาคม หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
ปวส. สาขาช่างยนต์ จักรกลหนัก ช่างกลโรงงาน ช่างเชื่อม
ช่างแม่พิมพ์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
ปวส. หรื อ เที ย บเท่ า สาขาสาขาไฟฟ้ า อิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์
ระบบวัดคุม คอมพิวเตอร์ สื่อสารโทรคมนาคม หรือสาขาที่
เกี่ยวข้อง เกรดเฉลี่ยสะสมไม่ต่ากว่า ๒.๓๐
ปวส. สาขาไฟฟ้ า คอมพิ ว เตอร์ เทคโนโลยี ส ารสนเทศ
อิเล็กทรอนิกส์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง

หมายเหตุ

ตารางที่ ๓ แผนการรับนักศึกษา ภาคปกติ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี รอบที่ ๑

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
๑ ๐๙๐๑ น.บ.นิติศาสตร์
๒ ๑๑๕๑ รป.บ.รัฐประศาสนศาสตร์
๓ ๑๐๒๒ ศล.บ.ออกแบบผลิตภัณฑ์(เน้นคอมพิวเตอร์กราฟิก)
๔ ๑๐๒๓ ศล.บ.ออกแบบผลิตภัณฑ์(เน้นออกแบบแฟชั่น)
๕ ๑๒๗๑ ศล.บ.ศิลปะการแสดง
๖ ๑๒๗๓ ศล.บ.ดนตรี
๗ ๑๒๗๗ ศล.บ.ทัศนศิลป์(ทัศนศิลป์)
๘ ๑๒๗๘ ศล.บ.ทัศนศิลป์(ออกแบบนิเทศศิลป์)
๙ ๐๓๐๒ ศศ.บ.ภาษาอังกฤษ
๑๐ ๐๓๐๕ ศศ.บ.ภาษาอังกฤษธุรกิจ
๑๑ ๐๓๒๕ ศศ.บ.การพัฒนาสังคม
๑๒ ๐๓๓๒ ศศ.บ.สารสนเทศศาสตร์
๑๓ ๐๓๓๔ ศศ.บ.ภาษาไทยเพื่อการสือสาร
๑๔ ๐๓๓๗ ศศ.บ.ภาษาจีน
๑๕ ๐๓๓๙ ศศ.บ.ภาษาเวียดนามเพื่อธุรกิจการท่องเที่ยว
๑๖ ๐๓๔๐ ศศ.บ.ภูมสิ ารสนเทศเพื่อการพัฒนา

จานวนรับ
รวมทั้ง
ประเภททั่วไป
และกีฬา

๒๐๐
๑๕๐
๓๐
๓๐
๕๐
๕๐
๔๐
๔๐
๑๐๐
๑๐๐
๑๐๐
๕๐
๑๐๐
๕๐
๕๐
๕๐

เกณฑ์การพิจารณาคัดเลือก


















๑๓

คุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์สมัคร

Portfolio
๕ หน้ากระดาษ A๔

ชื่อสาขาวิชา

ปฏิบัติ

รหัส
สาขา

สัมภาษณ์ /
Portfolio
วัดความรู้ทั่วไป/
วิชาเอก
วัดแววครู

ที่

ม.๖ หรือเทียบเท่า ทุกแผนการเรียน
ม.๖ หรือเทียบเท่า ทุกแผนการเรียน
ม.๖ หรือเทียบเท่า ทุกแผนการเรียน
ม.๖ หรือเทียบเท่า ทุกแผนการเรียน
ม.๖ หรือเทียบเท่า ทุกแผนการเรียน
ม.๖ หรือเทียบเท่า ทุกแผนการเรียน
ม.๖ หรือเทียบเท่า ทุกแผนการเรียน
ม.๖ หรือเทียบเท่า ทุกแผนการเรียน
ม.๖ หรือเทียบเท่า ทุกแผนการเรียน
ม.๖ หรือเทียบเท่า ทุกแผนการเรียน
ม.๖ หรือเทียบเท่า ทุกแผนการเรียน
ม.๖ หรือเทียบเท่า ทุกแผนการเรียน
ม.๖ หรือเทียบเท่า ทุกแผนการเรียน
ม.๖ หรือเทียบเท่า ทุกแผนการเรียน
ม.๖ หรือเทียบเท่า ทุกแผนการเรียน
ม.๖ หรือเทียบเท่า ทุกแผนการเรียน

หมายเหตุ

ตารางที่ ๓ แผนการรับนักศึกษา ภาคปกติ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี รอบที่ ๑

คณะวิทยาศาสตร์
๑ ๐๒๒๐
๒ ๐๒๒๑
๓ ๐๒๓๓
๔ ๐๒๔๐
๕ ๐๒๔๓
๖ ๐๒๔๔
๗ ๐๒๔๕
๘ ๐๒๔๗
๙ ๐๒๔๘
๑๐ ๐๒๔๙
๑๑ ๐๒๕๙
๑๒ ๐๒๘๐
๑๓ ๐๒๘๑
๑๔ ๑๔๐๐

จานวนรับ
รวมทั้ง
ประเภททั่วไป
และกีฬา

วท.บ.วิทยาศาสตร์การกีฬา
วท.บ.การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
วท.บ.เทคโนโลยีสารสนเทศ
วท.บ.สถิติประยุกต์
วท.บ.วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
วท.บ.เคมี(กลุ่มสหวิทยาการเคมี)
วท.บ.เคมี(กลุ่มเทคโนโลยีการยางและพอลิเมอร์)
วท.บ.ฟิสิกส์ประยุกต์
วท.บ.ฟิสิกส์
วท.บ.วิทยาการคอมพิวเตอร์
วท.บ.คณิตศาสตร์
วท.บ.ชีววิทยา(ชีววิทยาทั่วไป)
วท.บ.ชีววิทยา(จุลชีววิทยา)
ส.บ.สาธารณสุขศาสตร์

๑๐๐
๕๐
๘๐
๕๐
๑๐๐
๕๐
๕๐
๔๐
๘๐
๘๐
๔๐
๕๐
๕๐
๘๐

เกณฑ์การพิจารณาคัดเลือก
















๑๔

คุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์สมัคร

Portfolio
๕ หน้ากระดาษ A๔

ชื่อสาขาวิชา

ปฏิบัติ

รหัส
สาขา

สัมภาษณ์ /
Portfolio
วัดความรู้ทั่วไป/
วิชาเอก
วัดแววครู

ที่

ม.๖ หรือเทียบเท่า แผนการเรียน วิทย์ – คณิต
ม.๖ หรือเทียบเท่า แผนการเรียน วิทย์ – คณิต
ม.๖ หรือเทียบเท่า ทุกแผนการเรียน
ม.๖ หรือเทียบเท่า แผนการเรียน วิทย์ – คณิต
ม.๖ หรือเทียบเท่า แผนการเรียน วิทย์ – คณิต
ม.๖ หรือเทียบเท่า แผนการเรียน วิทย์ – คณิต
ม.๖ หรือเทียบเท่า แผนการเรียน วิทย์ – คณิต
ม.๖ หรือเทียบเท่า แผนการเรียน วิทย์ – คณิต
ม.๖ หรือเทียบเท่า แผนการเรียน วิทย์ – คณิต
ม.๖ หรือเทียบเท่า แผนการเรียน วิทย์ – คณิต
ม.๖ หรือเทียบเท่า แผนการเรียน วิทย์ – คณิต
ม.๖ หรือเทียบเท่า แผนการเรียน วิทย์ – คณิต
ม.๖ หรือเทียบเท่า แผนการเรียน วิทย์ – คณิต
ม.๖ หรือเทียบเท่า แผนการเรียน วิทย์ – คณิต

หมายเหตุ

ตารางที่ ๓ แผนการรับนักศึกษา ภาคปกติ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี รอบที่ ๑

สานักวิชาศึกษาทั่วไป
๑ ๑๕๐๑ ศป.บ.ศิลปกรรมพื้นถิ่น
๒ ๑๕๐๒ ศศ.บ.สหวิทยาการเพื่อการพัฒนา




๖๐
๕๐

๑๕

คุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์สมัคร

Portfolio
๕ หน้ากระดาษ A๔

ปฏิบัติ

เกณฑ์การพิจารณาคัดเลือก
วัดแววครู

จานวนรับ
รวมทั้ง
ประเภททั่วไป
และกีฬา

วัดความรู้ทั่วไป/
วิชาเอก

ชื่อสาขาวิชา

สัมภาษณ์ /
Portfolio

ที่ รหัสสาขา

ม.๖ หรือเทียบเท่า ทุกแผนการเรียน
ม.๖ หรือเทียบเท่า ทุกแผนการเรียน

หมายเหตุ

