ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
เรื่อง การรับบุคคลเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ระดับปริญญาตรี (เทียบโอน)
ประจาปีการศึกษา ๒๕๖๒ รอบที่ ๒
_________________
มหาวิทยาลั ย ราชภัฏ อุ ดรธานี จะดาเนินการรับ บุค คลเข้า ศึ ก ษาในมหาวิ ทยาลั ยราชภัฏ อุด รธานี ระดั บ
ปริญญาตรี ประจาปีการศึกษา ๒๕๖๒ รอบที่ ๒ โดยจะดาเนินการคัดเลือกผู้สาเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตร
วิช าชีพชั้น สู ง (ปวส.) หรื อเทีย บเท่า ของสถานศึ ก ษาต่ างๆ ที่อยู่ใน ภาคตะวันออกเฉีย งเหนื อ เพื่อเข้าศึ ก ษาใน
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี โดยมีหลักเกณฑ์และรายละเอียด ดังต่อไปนี้
๑. ประเภทที่รับสมัคร (เลือกสมัครได้เพียง ๑ ประเภท)
๑.๑ ประเภททั่วไป
๑.๒ ประเภทความสามารถพิเศษด้านกีฬา
๒. องค์ประกอบ / เกณฑ์ ในการพิจารณาคัดเลือกที่สาคัญ มีดังนี้
๒.๒ ผลคะแนนการสอบสัมภาษณ์ (จัดสอบโดยมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี)
๒.๓ ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX)
๓. สาขาวิชาที่เปิดรับสมัคร และคุณสมบัติเฉพาะสาขาวิชา
ผู้สมัครสามารถตรวจสอบคณะ/สาขาวิชาที่เปิดรับสมัคร และคุณสมบัติเฉพาะสาขาวิชาได้จากตารางแนบท้าย
ประกาศนี้ ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยเปิดรับผู้ที่มีความพิการตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ
๔. คุณสมบัตทิ ั่วไปของผู้สมัคร
๔.๑ เป็นผู้กาลังศึกษาหรือสาเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือเทียบเท่า
๔.๓ ผู้สมัครจะต้องมีคุณ สมบัติเป็นไปตามคุณสมบัติเฉพาะตามที่ สาขาวิชากาหนด ซึ่งสามารถตรวจสอบ
รายละเอียดสาขาวิชาที่เปิดรับ และคุณสมบัติเฉพาะสาขาวิชาได้จากตารางแนบท้ายประกาศ
๕. คุณสมบัติด้านกีฬาของผู้สมัครโครงการความสามารถพิเศษด้านกีฬา
๕.๑ มีคุณสมบัติเป็นไปตามข้อ ๔
๕.๒ เป็นผู้มีความสามารถดีเด่น ด้านกีฬา ที่เข้าร่วมแข่งขันในระดับ เขต ระดับภาค ระดับชาติ หรือระดับ
นานาชาติ
๕.๓ เป็ น ผู้ มี ค วามสามารถดี เ ด่น ด้ า นชนิ ดกี ฬ า ดั ง ต่ อ ไปนี้ กรี ฑ า ฟุ ต บอล ฟุ ต ซอล ยิ ง ปื น บาสเกตบอล
วอลเลย์บอล วอลเลย์บอลชายหาด เซปักตะกร้อ มวยสากลสมัครเล่น มวลไทยสมัครเล่น ยูโด เทควันโด แบดมินตัน
ลอนเทนนิส เทเบิลเทนนิส เปตอง ว่ายน้า แฮนด์บอล ลีลาศ หมากรุกไทย หมากฮอส ครอสเวิร์ด และอื่นๆ

๖. ขั้นตอนการสมัคร
มหาวิทยาลัยจะดาเนินการรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี รอบที่ ๒ ระหว่างวันที่
วันที่ ๙ กุมภาพันธ์ – ๘ มีนาคม ๒๕๖๒ โดยมีขั้นตอนดังนี้
๖.๑ ศึกษาข้อมูล ตรวจสอบคุณสมบัติ และเกณฑ์การคัดเลือกของคณะ/สาขาวิชา ให้เรียบร้อยก่อนการสมัคร
กรอกใบสมัครผ่านทางเว็บไซต์ http://tcas.udru.ac.th
๖.๒ พิมพ์ใบสมัครออกมาติดรูปถ่ายให้เรียบร้อย และนาไปชาระค่าธรรมเนียมการสมัคร พร้อมส่งใบสมัครและ
หลักฐานประกอบการสมัคร ได้ ๓ ช่องทาง ดังนี้
๖.๒.๑ ช าระค่าธรรมเนี ย มด้วยตนเองที่งานคลั ง ส่งใบสมัคร หลั กฐานประกอบการสมัคร ที่งาน
ทะเบียน มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
๖.๒.๒ ชาระค่าธรรมเนียมผ่านทางธนาคารตามที่ระบุไว้ตอนท้ายของใบสมัคร และอัพโหลดใบสมัคร
หลักฐานประกอบการสมัคร และสาเนาสลิปการโอนเงิน ผ่านทางเวปไซต์ http://tcas.udru.ac.th
๖.๒.๓ ช าระค่าธรรมเนี ย มผ่ านทางธนาคารตามที่ระบุไว้ต อนท้ายของใบสมั คร และส่ งใบสมัค ร
หลักฐานประกอบการสมัคร และสลิปการโอนเงิน มาทางไปรษณีย์
ส่งไปรษณีย์ไปที่ สานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
เลขที่ ๖๔ ถนนทหาร ตาบลหมากแข้ง อาเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี ๔๑๐๐๐
ระหว่างวันที่ ๙ กุมภาพันธ์ – ๘ มีนาคม ๒๕๖๒
(โดยถือเอาวันที่ไปรษณีย์ประทับตราเป็นสาคัญ)
๗. อัตราค่าสมัคร
ผู้สมัครสามารถเลือกสมัครได้ ๑ อันดับ ค่าธรรมเนียมการสมัคร ๒๐๐ บาท ค่าธรรมเนียมการสมัครนี้ไม่รวม
ค่าธรรมเนียมในการส่งใบสมัครทางไปรษณีย์ และเมื่อชาระค่า ธรรมเนียมการสมัครแล้วจะไม่คืนเงินค่าสมัครให้ไม่ว่า
กรณีใดๆ ทั้งสิ้น
๘. หลักฐานประกอบการสมัคร
๘.๑ ใบสมัครซึ่งกรอกข้อมูลครบถ้วน พิมพ์ใบสมัครออกมาติดรูปถ่ายให้เรียบร้อย
๘.๒ ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) กรณียังไม่จบการศึกษาใช้ ๓
ภาคเรียน จบการศึกษาแล้วใช้ ๔ ภาคเรียน ฉบับถ่ายเอกสาร ๑ ฉบับ พร้อมรับรองสาเนาถูกต้อง
๘.๓ สาเนาบัตรประชาชน ๑ ฉบับ พร้อมรับรองสาเนาถูกต้อง
๘.๔ สาเนาเอกสารหลักฐานแสดงความสามารถทางด้านกีฬา กรณีสมัครประเภทความสามารถพิเศษด้านกีฬา
๘.๕ หลักฐานการชาระเงินค่าธรรมเนียมการสมัครผ่านธนาคาร กรณีชาระผ่านธนาคาร
๙. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก สอบวิชาเฉพาะ/ความถนัดเพิ่มเติม ทดสอบความสามารถพิเศษ
ด้านกีฬา
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานีจะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับ การสอบสัมภาษณ์ และทดสอบความสามารถ
พิเศษด้านกีฬา ในวันที่ ๒๒ มีนาคม ๒๕๖๒ โดยสามารถตรวจสอบรายชื่อและรายละเอียดเกี่ยวกับวัน เวลา และ
สถานที่สอบได้ที่เว็บไซต์ http://tcas.udru.ac.th
๒

๑๐. วิชาสอบและการสอบ
ผู้ ส มัครจะต้องเข้ารั บ การสอบสั มภาษณ์ และทดสอบความสามารถพิเ ศษด้านกีฬ า(กรณีส มั ครประเภท
ความสามารถพิเศษด้านกีฬา) ในระหว่างวันที่ ๓๐ – ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๒ โดยสามารถตรวจสอบรายละเอียดเกี่ยวกับวัน
เวลา และสถานที่ ส อบได้ ที่ เ ว็ บ ไซต์ http://tcas.udru.ac.th หากไม่ ม าเข้ า รั บ การทดสอบตามก าหนดจะถื อ ว่ า
สละสิทธิ์
๑๒. การประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานีจะประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก ในวันที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๖๒ โดยสามารถ
เข้าตรวจสอบรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก ผ่านทางเว็บไซต์ http://tcas.udru.ac.th
๑๓. การรายงานตัวเข้าศึกษา
ให้ ผู้ มี ร ายชื่ อ มี สิ ท ธิ์ เ ข้ า ศึ ก ษาต่ อ ในรอบนี้ ยื่ น เอกสารรายงานตั ว พร้ อ มช าระค่ า ธรรมเนี ย มการศึ ก ษาที่
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ในวันที่ ๒๐ – ๓๐ เมษายน ๒๕๖๒ และผู้สมัครต้องนาใบแสดงผลการเรียนฉบับที่สาเร็จ
การศึกษาแล้วมายื่นต่อมหาวิทยาลัยในวันรายงานตัว โดยวันที่สาเร็จการศึกษาที่ระบุในใบแสดงผลการเรียน ต้องก่อน
วันที่มหาวิทยาลัยเปิดภาคการศึกษา ๑/๒๕๖๒
๑๔. ค่าธรรมเนียมการศึกษา
๑๔.๑ คณะวิทยาการจัดการ ๗,๕๕๐ บาท
๑๔.๒ คณะเทคโนโลยี (ยกเว้นหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต) ๙,๕๕๐ บาท
๑๔.๓ คณะเทคโนโลยี หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต ๑๔,๕๕๐ บาท
ประกาศ ณ วันที่ ๕ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๒

(นายจรูญ ถาวรจักร์)
อธิการบดี

๓

ตารางที่ ๑ กาหนดการ การรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ประจาปีการศึกษา ๒๕๖๒ รอบที่ ๒
กิจกรรม
กรอกใบสมัครผ่านทางเว็บไซต์ http://tcas.udru.ac.th ยื่นสมัครด้วย
ตนเอง หรือส่งใบสมัครทางไปรษณีย์ และชาระค่าธรรมเนียมการสมัคร
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบสัมภาษณ์ และ ทดสอบ
ความสามารถพิเศษด้านกีฬา(กรณีสมัครประเภทความสามารถพิเศษด้าน
กีฬา)
สอบสัมภาษณ์ และทดสอบความสามารถพิเศษด้านกีฬา
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก
รายงานตัวเข้าศึกษา

วัน เดือน ปี
๙ กุมภาพันธ์ – ๘ มีนาคม ๒๕๖๒
๒๒ มีนาคม ๒๕๖๒
๓๐ – ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๒
๒๐ เมษายน ๒๕๖๒
๒๐ – ๓๐ เมษายน ๒๕๖๒

ตารางที่ ๒ กาหนดการสัมภาษณ์ และ ทดสอบความสามารถพิเศษด้านกีฬา
(จัดสอบโดยมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี)
วันสอบ
เวลาสอบ
วิชาสอบ
๓๐ มีนาคม ๒๕๖๒ ๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. สอบสัมภาษณ์

สาขาวิชา
ทุกสาขาวิชาที่เปิดรับ
เทียบโอน จาก ปวส.
หรือเทียบเท่า
๓๑ มีนาคม ๒๕๖๒ ๐๙.๐๐ – ๑๖.๐๐ น. ทดสอบความสามารถพิเศษ ทุกสาขาวิชา
ด้านกีฬาตามความถนัด
สาหรับผู้ที่สมัครโครงการ
ความสามารถพิเศษด้าน
กีฬา

๔

หมายเหตุ

เตรียมชุดกีฬา
และ portfolio
มาในวันสอบ

ตารางที่ ๓ แสดงเกณฑ์การพิจารณา / คุณสมบัติเฉพาะสาขาวิชา
รหัส
จานวนรับ
ลาดับ
คณะ/สาขาวิชา
สาขา
รอบที่ ๒
คณะเทคโนโลยี
๑
๖๓๐๑ วศ.บ.วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และระบบอัตโนมัติ
๔๗
(เทียบโอน)
๒
๖๓๐๒ วศ.บ.วิศวกรรมเครื่องกล(เทียบโอน) (ได้รับรองจาก
๔๕
สภาวิศวกร สามารถยื่นขอรับใบ กว. สาขา
วิศวกรรมเครื่องกลได้)
๓
๖๓๐๓ วศ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า(เทียบโอน) (ไม่มีใบอนุญาต
๔๘
ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม เนื่องจากเป็นสาขา
วิศวกรรมไฟฟ้ากลุ่มวิชาอิเล็กทรอนิกส์)
๔
๖๓๐๘ วศ.บ.วิศวกรรมคอมพิวเตอร์และการสื่อสาร
๕๐
(เทียบโอน)
๕
๖๒๕๖ วท.บ.เทคโนโลยีการผลิตสัตว์(เทียบโอน)
๕๐
คณะวิทยาการจัดการ
๑
๖๕๐๑ บช.บ.การบัญชี(เทียบโอน)

เกณฑ์การ
พิจารณา

คุณสมบัติเฉพาะสาขาวิชา

GPAX /
สัมภาษณ์
GPAX /
สัมภาษณ์

ปวส. หรือเทียบเท่า สาขาอิเล็กทรอนิกส์ อิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม ไฟฟ้า
กาลัง วัดคุม คอมพิวเตอร์ ไฟฟ้าสื่อสาร โทรคมนาคม หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
ปวส. สาขาช่างยนต์ จักรกลหนัก ช่างกลโรงงาน ช่างเชื่อม ช่างแม่พิมพ์
หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง

GPAX /
สัมภาษณ์

ปวส. หรือเทียบเท่า สาขาสาขาไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ ระบบวัดคุม คอมพิวเตอร์
สื่อสารโทรคมนาคม

GPAX /
สัมภาษณ์

ปวส. สาขาไฟฟ้า คอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ อิเล็กทรอนิกส์
หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
ปวส.หรือเทียบเท่า ทุกสาขาวิชา

GPAX /
สัมภาษณ์

๔๓

๒

๖๔๒๗

บธ.บ.คอมพิวเตอร์ธุรกิจ(เทียบโอน)

๕๐

๓

๖๔๒๘

บธ.บ.การจัดการทั่วไป(เทียบโอน)

๔๘

GPAX /
สัมภาษณ์
GPAX /
สัมภาษณ์
GPAX /
สัมภาษณ์
๕

ปวส. หรือเทียบเท่า สาขาวิชาการบัญชี
ปวส. หรือเทียบเท่า สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
ปวส. หรือเทียบเท่า ทุกสาขาวิชา

