ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
เรื่อง การรับบุคคลเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ระดับปริญญาตรี
ประจาปีการศึกษา 2561 รอบที่ 2 โควตาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และ โครงการความสามารถพิเศษด้านกีฬา
(การรับแบบโควตาที่มีการสอบข้อเขียนหรือข้อปฏิบัติ)
_________________
มหาวิทยาลั ย ราชภัฏ อุดรธานี จะดาเนินการรับบุคคลเข้าศึกษาในมหาวิทยาลั ยราชภัฏ อุดรธานี ระดับ
ปริญญาตรี ประจาปีการศึกษา 2561 รอบที่ 2 โควตาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และโครงการความสามารถพิเศษด้าน
กีฬา โดยจะดาเนินการคัดเลือกผู้สาเร็จการศึกษา หรือ ผู้ที่กาลังศึกษาอยู่ในชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือ
เทียบเท่า ของสถานศึกษาต่างๆ ที่อยู่ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เพื่อเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี โดยมี
หลักเกณฑ์และรายละเอียด ดังต่อไปนี้
1. ประเภทที่รับสมัคร
1.1 โควตาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
1.2 โครงการความสามารถพิเศษด้านกีฬา (รับคณะละ 20 คน)
ผู้ประสงค์จะสมัครเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ในรอบที่ 2 โควตาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และ
โครงการความสามารถพิเศษด้านกีฬา สามารถเลือกสมัครได้ไม่เกิน 1 ประเภท และสมัครได้ไม่เกิน 2 อันดับ
2. องค์ประกอบ / เกณฑ์ ในการพิจารณาคัดเลือกที่สาคัญ มีดังนี้
2.1 ผลคะแนนการทดสอบความถนัดทั่วไป (GAT) และความถนัดทางวิชาชีพและวิชาการ (PAT) ที่จัดสอบ
โดย สทศ.
2.2 ผลคะแนนการสอบวิชาเฉพาะ (จัดสอบโดยมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี)
2.3 ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) กรณีผู้ที่กาลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ใช้ผลการเรียน 5 ภาคเรียน
และผู้ที่สาเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 แล้ว ใช้ผลการเรียน 6 ภาคการศึกษา
3. สาขาวิชาที่เปิดรับสมัคร และคุณสมบัติเฉพาะสาขาวิชา
ผู้สมัครสามารถตรวจสอบคณะ/สาขาวิชาที่เปิดรับสมัคร และคุณสมบัติเฉพาะสาขาวิชาได้จากตารางแนบ
ท้ายประกาศนี้ ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยเปิดรับผู้ที่มีความพิการตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เข้าศึกษาคณะละไม่
เกิน 2 คน
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4. คุณสมบัตทิ ั่วไปของผู้สมัครโควตาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และ โครงการความสามารถพิเศษด้านกีฬา
4.1 มีสัญชาติไทยหรือเป็นผู้ที่อยู่ในประเทศไทยอย่างถูกต้องตามกฎหมาย
4.2 เป็นผู้กาลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ในปีการศึกษา 2560 หรือสาเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
หรือเทียบเท่า ในสถานศึกษาที่ตั้งอยู่ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือเท่านั้น
4.3 เมื่อสิ้นปีการศึกษา 2560 แล้ว ผู้สมัครต้องสาเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า ตาม
เกณฑ์ที่สถานศึกษาของผู้สมัครกาหนด และต้องนาใบแสดงผลการเรียนฉบับที่สาเร็จการศึกษาแล้วมายื่น
ต่อมหาวิทยาลัย โดยวันที่สาเร็จการศึกษาที่ระบุในใบแสดงผลการเรียนต้องก่อนวันที่มหาวิทยาลัยเปิด
ภาคเรียน 1/2561
4.4 เป็ น ผู้ มี ค วามประพฤติ เ รี ย บร้ อ ย และรั บ รองต่ อ มหาวิ ท ยาลั ย ได้ ว่ า จะตั้ ง ใจศึ ก ษาเล่ า เรี ย นเต็ ม
ความสามารถ และจะปฏิบัติตามกฎระเบียบข้อบังคับของมหาวิทยาลัยที่มีอยู่แล้ว หรือที่จะมีต่อไปโดย
เคร่งครัดทุกประการ
4.5 ผู้สมัครจะต้องมีคุณสมบัติเป็นไปตามคุณสมบัติเฉพาะที่คณะ / สาขาวิชากาหนด ซึ่งสามารถตรวจสอบ
รายละเอียดสาขาวิชาที่เปิดรับ และคุณสมบัติเฉพาะสาขาวิชาได้จากตารางที่ 4 ในหน้า 14
4.6 มีคะแนนสอบ GAT/PAT และเป็นผู้สอบผ่านเกณฑ์มาตรฐาน ตามที่คณะ / สาขาวิชากาหนดไว้
5. คุณสมบัตดิ ้านกีฬาของผู้สมัครโครงการความสามารถพิเศษด้านกีฬา
5.1 เป็นผู้มีความสามารถดีเด่น ด้านกีฬา ที่เข้าร่วมแข่งขันในระดับภาค ระดับชาติ หรือระดับนานาชาติ
ภายในระยะเวลาย้อนหลังไม่เกิน 3 ปี นับถึงวันสมัคร
5.2 เป็นผู้มีความสามารถดีเด่นด้านกีฬา ชนิดกีฬา ดังต่อไปนี้ กรีฑา ฟุตบอล ฟุตซอล ยิงปืน บาสเกตบอล
วอลเลย์บอล วอลเลย์บอลชายหาด เซปักตะกร้อ มวยสากลสมัครเล่น มวลไทยสมัครเล่น ยูโด เทควันโด
แบดมิน ตัน ลอนเทนนิ ส เทเบิ ล เทนนิส เปตอง ว่ายน้า แฮนด์บอล ลี ล าศ หมากรุกไทย หมากฮอส
ครอสเวิร์ด และอื่นๆ
5.3 กรณีที่คุณสมบัติไม่เป็นไปตามประกาศ ให้ขึ้นอยู่กับดุลพินิจของกรรมการรับสมัคร
หากปรากฎในภายหลั ง ว่ า ผู้ ส มั ค รขาดคุ ณ สมบั ติ ข้ อ ใดข้ อ หนึ่ ง หรื อ ตรวจสอบพบในภายหลั งว่า
ข้อความที่ได้แจ้งไว้ในใบสมัครเป็นเท็จ หรือหลักฐานประกอบการสมัครเป็นเอกสารเท็จหรือปลอม ผู้สมัครจะ
ถูกเพิกถอนสิทธิ์ในการรับการคัดเลือกครั้งนี้แม้ว่าผู้สมัครจะได้สมัครหรือได้ผ่านการคัดเลือกแล้วก็ตาม
6. ขั้นตอนการสมัคร
มหาวิทยาลัยจะดาเนินการรับสมัครบุ คคลเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยราชภัฏ อุดรธานี รอบที่ 2 โควตาภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ และ โครงการความสามารถพิเศษด้านกีฬา ระหว่างวันที่วันที่ 15 มกราคม – 18 กุมภาพันธ์
2561 โดยมีขั้นตอนดังนี้
6.1 ตรวจสอบคุณสมบัติ และเกณฑ์การคัดเลือกของคณะ/สาขาวิชา ให้เรียบร้อยก่อนการสมัคร
6.2 กรอกข้อมูลผ่านระบบ Internet โดยเข้าไปที่ http://tcas.udru.ac.th เมื่อกรอกข้อมูลแล้วให้ตรวจสอบ
ความถูกต้องแล้วจึงบันทึกข้อมูลการสมัคร พิมพ์ (Print) ใบสมัครออกมาติดรูปถ่ายให้เรียบร้อย การ
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กรอกใบสมัครผ่านทางเว็บไซต์ ยังไม่ถือว่าเป็นการสมัครที่สมบูรณ์ ผู้สมัครต้องพิมพ์ใบสมัครออกมา
แล้วนาส่งมายังมหาวิทยาลัย ฯ พร้อมหลักฐานประกอบการสมัคร และชาระค่า ธรรมเนียมการสมัครให้
เรียบร้อย
6.3 ผู้สมัครสามารถเลือกสาขาวิชาตามลาดับความต้องการได้ไม่เกิน 2 อันดับ หากผู้สมัครเลือกสาขาวิชา
ใดๆ โดยมีคุณสมบัติไม่ครบถ้วน หรือสอบไม่ครบตามรายวิชาที่กาหนด ผู้สมัครจะไม่ได้รับการพิจารณา
ในอันดับการเลือกนั้น
6.4 พิมพ์ใบสมัครและนาไปชาระค่าธรรมเนียมการสมัคร พร้อมส่งใบสมัครและหลักฐานประกอบการสมัคร
ได้ 3 ช่องทาง ดังนี้
1) ชาระค่าธรรมเนียมด้วยตนเองที่งานคลัง ส่งใบสมัคร หลักฐานประกอบการสมัคร ที่งานทะเบียน
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
2) ชาระค่าธรรมเนียมการสมัคร ส่งใบสมัคร พร้อมหลักฐานประกอบการสมัคร ได้ที่ครูแนะแนว ณ
สถานศึกษาที่กาลังศึกษาอยู่
3) ชาระค่าธรรมเนียมผ่านทางธนาคารตามที่ระบุไว้ตอนท้ายของใบสมัคร และส่งใบสมัคร หลักฐาน
ประกอบการสมัคร และสลิปการโอนเงิน มาทางไปรษณีย์
ส่งไปรษณีย์ไปที่ สานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
เลขที่ 64 ถนนทหาร ตาบลหมากแข้ง อาเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี 41000
ระหว่างวันที่ 15 มกราคม – 18 กุมภาพันธ์ 2561
(โดยถือเอาวันที่ไปรษณีย์ประทับตราเป็นสาคัญ)
7. อัตราค่าสมัคร
ผู้ ส มั ค รสามารถเลื อ กสมั ค รได้ ไ ม่ เ กิ น 2 อั น ดั บ (2 สาขาวิ ช า) ค่ า ธรรมเนี ย มการสมั ค รอั น ดั บ แรก
200 บาท และอันดับที่สอง 100 บาท ค่าธรรมเนียมการสมัครนี้ไม่รวมค่าธรรมเนียมในการส่งใบสมัครทางไปรษณีย์
และเมื่อชาระค่าธรรมเนียมการสมัครแล้วจะไม่คืนเงินค่าสมัครให้ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น
8. หลักฐานประกอบการสมัคร
8.1 ใบสมัครซึ่งกรอกข้อมูลครบถ้วน โดยกรอกข้อมูลผ่านเว็บไซต์ http://tcas.udru.ac.th พิมพ์ (Print)
ใบสมัครออกมาติดรูปถ่ายให้เรียบร้อย
8.2 ใบ ปพ.1 หรือ ใบแสดงผลการเรียน ที่มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม 5 ภาคเรียน ในกรณีกาลังศึกษาชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือ มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม 6 ภาคเรียน กรณีที่จบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาปีที่
6 แล้ว ฉบับถ่ายเอกสาร 1 ฉบับ
8.3 สาเนาบัตรประชาชน หรือ บัตรประจาตัวนักเรียน หรือ บัตรประจาตัวอื่นที่มีรูปถ่าย 1 ฉบับ พร้อม
รับรองสาเนาถูกต้อง
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8.4 สาเนาทะเบียนบ้าน 1 ฉบับ พร้อมรับรองสาเนาถูกต้อง
8.5 สาเนาเอกสารหลักฐานแสดงความสามารถทางด้านกีฬา กรณีสมัครโครงการความสามารถพิเศษด้าน
กีฬา
8.6 หลักฐานการชาระเงินค่าธรรมเนียมการสมัครผ่านธนาคาร กรณีชาระผ่านธนาคาร
8.7 ผลคะแนนการทดสอบความถนัดทั่วไป (GAT) และความถนัดทางวิชาชีพและวิชาการ (PAT) ที่จัด
สอบโดย สทศ. โดยมหาวิทยาลัยจะให้ผู้สมัครอัพโหลดเอกสารผลคะแนนส่งมายังมหาวิทยาลัยผ่าน
ทางระบบออนไลน์ ระหว่างวันที่ 5 เมษายน – 8 เมษายน 2561
ผู้ ส มั ค รจะมี สิ ท ธิ์ เ ข้ า รั บ การคั ด เลื อ ก เมื่ อ ได้ ส มั ค รผ่ า นอิ น เตอร์ เ น็ ต ที่ http://tcas.udru.ac.th ช าระ
ค่าธรรมเนียมการสมัคร และส่งหลักฐานประกอบการสมัครไปที่ สานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัย
ราชภัฏอุดรธานี ภายในระยะเวลาที่กาหนด รวมทั้งได้รับการตรวจสอบจากคณะกรรมการรับสมัครแล้วว่าผู้สมัครได้
ส่งหลักฐานประกอบการสมัครถูกต้อง ครบถ้วนสมบูรณ์
9. การคัดเลือกเข้าศึกษา
9.1 การประกาศรายชื่ อ ผู้ มี สิ ท ธิ์ เ ข้ า รั บ การคั ด เลื อ ก สอบวิ ช าเฉพาะ/ความถนั ด เพิ่ ม เติ ม ทดสอบ
ความสามารถพิเ ศษด้ า นกีฬา มหาวิทยาลั ยราชภัฏอุดรธานีจะประกาศรายชื่อผู้ มีสิ ทธิ์เข้ารับการ
คั ด เลื อ กและสอบวิ ช าเฉพาะ/ความถนั ด เพิ่ ม เติ ม ทดสอบความสามารถพิ เ ศษด้ า นกี ฬ า ในวั น ที่
2 มีนาคม 2561 โดยสามารถตรวจสอบรายชื่อและรายละเอียดเกี่ยวกับวัน เวลา และสถานที่สอบได้ที่
เว็บไซต์ http://tcas.udru.ac.th
9.2 วิชาสอบและการสอบ
9.2.1 ผู้สมัครจะต้องมีผลคะแนนการทดสอบความถนัดทั่วไป (GAT) และความถนัดทางวิชาชีพและ
วิ ช าการ (PAT) ประจ าปี ก ารศึ ก ษา 2561 กรณี ที่ ก าลั ง ศึ ก ษาอยู่ ชั้ น มั ธ ยมศึ ก ษาปี ที่ 6 หรื อ
เทียบเท่าภาคเรียนสุดท้าย ในปีการศึกษา 2560 หรือกรณีที่เป็นผู้สาเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษา
ปีที่ 6 หรือเทียบเท่าแล้ว ต้องมีผลคะแนนการทดสอบความถนัดทั่วไป (GAT) และความถนัดทาง
วิชาชีพและวิชาการ (PAT) ประจาปีการศึกษา 2559 หรือ 2560 ที่สถาบันทดสอบทางการศึกษา
แห่งชาติ (องค์การมหาชน) (สทศ.) จัดสอบและมีผลคะแนนการทดสอบครบทุกรายวิช าตาม
ข้อกาหนดของแต่ละคณะ/สาขาวิชา ที่ผู้สมัครประสงค์จะสมัครเข้าศึกษา ตามตารางที่ 2 และ
ตารางที่ 3 ในหน้า 8 และหน้า 9
9.2.2 ผู้สมัครจะต้องเข้ารับการทดสอบวิชาเฉพาะ/ความถนัดเพิ่มเติม ตามที่คณะ/สาขาวิชากาหนด
ไว้ และทดสอบความสามารถพิเศษด้านกีฬา สาหรับผู้สมัครโครงการความสามารถพิเศษ
ด้ า นกีฬา ในระหว่า งวัน ที่ 31 มีน าคม 2561 ถึง 2 เมษายน 2561 โดยสามารถตรวจสอบ
รายละเอียดเกี่ยวกับวัน เวลา และสถานที่สอบได้ที่เว็บไซต์ http://tcas.udru.ac.th หากไม่มา
เข้ารับการทดสอบตามกาหนดจะถือว่าสละสิทธิ์
ผู้สมัครจะต้องมีคะแนนสอบครบทุกรายวิชาตามที่มหาวิทยาลัยกาหนด
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10. การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ และการสอบสัมภาษณ์ กรณีผ้สู มัครคณะครุศาสตร์
สาหรับผู้สมัครคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานีจะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์
ในวั น ที่ 18 เมษายน 2561 และต้ อ งเข้ า รั บ การสอบสั ม ภาษณ์ ในวั น ที่ 21 เมษายน 2561 โดยสามารถ
ตรวจสอบรายละเอียดเกี่ยวกับวัน เวลา และสถานที่สอบได้ที่เว็บไซต์ http://tcas.udru.ac.th หากไม่มาเข้ารับ
การทดสอบตามกาหนดจะถือว่าสละสิทธิ์
11. การประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกมีสิทธิ์เข้ายืนยันสิทธิ์ผ่านระบบเคลียริงเฮาส์ และรับรหัสเคลียริงเฮาส์
มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ อุ ด รธานี จ ะประกาศรายชื่ อ ผู้ ผ่ า นการคั ด เลื อ กมี สิ ท ธิ์ เ ข้ า ยื น ยั น สิ ท ธิ์ ผ่ า นระบบ
เคลียริงเฮาส์ ในวันที่ 25 เมษายน 2561 โดยสามารถเข้าตรวจสอบรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกและรับรหัส
เคลียริงเฮาส์ ผ่านทางเว็บไซต์ http://tcas.udru.ac.th ได้ระหว่างวันที่ 25 เมษายน – 6 พฤษภาคม 2561
สาหรั บผู้ผ่า นการคัด เลือกในรอบนี้ จะต้ องเข้า ไปทาการยืน ยัน สิทธิ์ การเข้า ศึกษาในมหาวิทยาลัยราชภัฏ
อุดรธานีในระบบเคลียริงเฮาส์ ในระหว่างวันที่ 3 – 6 พฤษภาคม 2561 อีกครั้ง ตามที่ที่ประชุมอธิการบดีแห่ง
ประเทศไทย (ทปอ.) กาหนด หากไม่เข้าไปทาการยืนยันสิทธิ์ตามที่ ทปอ. กาหนด จะถือว่าสละสิทธิ์ ไม่ประสงค์จะ
เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี (สามารถดูรายละเอียดของการยืนยันสิทธิ์ในระบบเคลียริงเฮาส์ได้ที่
http://app.cupt.net/tcas)
12. การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานีจะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาในวันที่ 11 พฤษภาคม 2561 ทาง
เว็บไซต์ http://tcas.udru.ac.th
13. การรายงานตัวเข้าศึกษา
ให้ ผู้ มีร ายชื่อมีสิ ทธิ์เข้าศึกษาต่อในรอบนี้ ยื่ นเอกสารรายงานตัวพร้อมช าระค่าธรรมเนียมการศึกษาที่
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ในวันที่ 18 – 20 พฤษภาคม 2561
14. ค่าธรรมเนียมการศึกษา (รวมค่ามัดจาหอพัก 500 บาท)
14.1 คณะวิทยาการจัดการ และ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 8,350 บาท
14.2 คณะวิทยาศาสตร์ และคณะเทคโนโลยี (ยกเว้นหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต) 10,350 บา
14.3 คณะเทคโนโลยี หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต 15,350 บาท
14.4 คณะเทคโนโลยี หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาโยธาสถาปัตยกรรม 13,350 บาท
15. สถานที่ศึกษา
15.1 นักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์ ทุกสาขาวิชา ทุกชั้นปี ศึกษา ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี สามพร้าว
ตลอดหลักสูตร
15.2 นักศึกษาคณะเทคโนโลยี ทุกสาขาวิชา ทุกชั้นปี ศึกษา ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี สามพร้าว
ตลอดหลักสูตร
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15.3 นักศึกษาคณะครุศาสตร์ ชั้นปีที่ 1 ทุกสาขาวิชา ให้ศึกษา ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี สามพร้าว 2
ปีการศึกษา
15.4 นักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชานิติศาสตร์ และสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์
ชั้นปีที่ 1 ให้ศึกษา ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี สามพร้าว 2 ปีการศึกษา
15.5 นักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ ให้ศึกษา ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ถนนทหาร ตลอดหลักสูตร

ประกาศ ณ วันที่ 25 ธันวาคม พ.ศ. 2560
ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ชาติชาย ม่วงปฐม
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชาติชาย ม่วงปฐม)
รักษาราชการแทนอธิการบดี
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ตารางที่ 1 กาหนดการ การรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ประจาปีการศึกษา 2561
รอบที่ 2 โควตาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และ โครงการความสามารถพิเศษด้านกีฬา
(การรับแบบโควตาที่มีการสอบข้อเขียนหรือข้อปฏิบัติ)
กิจกรรม
วัน เดือน ปี
กรอกใบสมัครผ่านทางเว็บไซต์ http://tcas.udru.ac.th ยื่นสมัครด้วย
15 มกราคม – 18 กุมภาพันธ์ 2561
ตนเอง ยื่นสมัครกับครูแนะแนว หรือส่งใบสมัครทางไปรษณีย์ และชาระ
ค่าธรรมเนียมการสมัคร
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก สอบวิชาเฉพาะ/ความถนัด
2 มีนาคม 2561
เพิ่มเติม ทดสอบความสามารถพิเศษด้านกีฬา
สอบวิชาเฉพาะ/ความถนัดเพิ่มเติม และทดสอบความสามารถพิเศษด้าน 31 มีนาคม - 2 เมษายน 2561
กีฬา
ผู้สมัครส่งเอกสารผลคะแนนการทดสอบความถนัดทั่วไป (GAT) และความ 5 – 8 เมษายน 2561
ถนัดทางวิชาชีพและวิชาการ (PAT) ที่จัดสอบโดย สทศ. มายังมหาวิทยาลัย
ผ่านทางเว็บไซต์ http://tcas.udru.ac.th
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกมีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์เพื่อเข้าศึกษาต่อ
18 เมษายน 2561
คณะครุศาสตร์
สอบสัมภาษณ์ผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อเข้าศึกษาต่อคณะครุศาสตร์
21 เมษายน 2561
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกทุกคณะ/สาขาวิชา และมีสิทธิ์เข้ายืนยัน 25 เมษายน 2561
สิทธิ์ผ่านระบบเคลียริงเฮาส์ กับทาง ทปอ.
ผู้ผ่านการคัดเลือกยันยันสิทธิ์เข้าศึกษาผ่านระบบเคลียริงเฮาส์ ทางเวปไซต์ 3 – 6 พฤษภาคม 2561
http://tcas.udru.ac.th
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์รายงานตัวเพื่อเข้าศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏ
11 พฤษภาคม 2561
อุดรธานี
รายงานตัวเข้าศึกษา
18 – 20 พฤษภาคม 2561
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ตารางที่ 2 กาหนดการสอบ
วันสอบ
เวลาสอบ
24 – 27
กุมภาพันธ์ 2561
31 มีนาคม 2561 09.00 – 12.00 น.

13.00 – 16.00 น.

1 เมษายน 2561 09.00 – 16.00 น.
2 เมษายน 2561 09.00 – 16.00 น.

รหัส
วิชา
01
02
03
06
07
08
09
10
04
-

วิชาสอบ

สาขาวิชา

GAT / PAT

-

ปฏิบัติดนตรีตามความถนัดสาขาดนตรีศึกษา
ความถนัดด้านทัศนศิลป์
สอบปฏิบัติความถนัดด้านนาฏศิลป์ไทย
ความถนัดด้านโยธาสถาปัตยกรรม
ปฏิบัติดนตรีตามความถนัดสาขาดนตรี
ความถนัดด้านการออกแบบผลิตภัณฑ์
ปฏิบัติพื้นฐานทางศิลปะ
สอบปฏิบัติความถนัดด้านศิลปะการแสดง
ทดสอบสมรรถภาพทางกาย
ทดสอบความสามารถพิเศษด้านกีฬาตาม
ความถนัด

ค.บ.ดนตรี
ค.บ.ทัศนศิลป์
ค.บ.นาฏศิลป์ไทย
วท.บ.โยธาสถาปัตยกรรม
ศล.บ.ดนตรี
ศล.บ.ออกแบบผลิตภัณฑ์
ศล.บ.ทัศนศิลป์
ศล.บ.ศิลปะการแสดง
ค.บ.พลศึกษาและสุขศึกษา
สาหรับผู้ที่สมัครโครงการ
ความสามารถพิเศษด้านกีฬา
ทุกสาขาวิชา
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หมายเหตุ
จัดสอบโดย สทศ.
จัดสอบโดยมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
จัดสอบโดยมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
จัดสอบโดยมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
จัดสอบโดยมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
จัดสอบโดยมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
จัดสอบโดยมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
จัดสอบโดยมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
จัดสอบโดยมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
จัดสอบโดยมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
จัดสอบโดยมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี

ตารางที่ 3 แสดงรายวิชาที่สอบที่คณะ/สาขาวิชากาหนด




(10) สอบปฏิบัติความถนัดด้านศิลปะการแสดง

(09) ปฏิบัติพื้นฐานทางศิลปะ

(08) ความถนัดด้านการออกแบบผลิตภัณฑ์

(07) ปฏิบัติดนตรีตามความถนัดสาขาดนตรี

(06) ความถนัดด้านโยธาสถาปัตยกรรม



















หมายเหตุ : โครงการความสามารถพิเศษด้านกีฬาสามารถสมัครได้ทุกสาขาวิชา รับคณะละไม่เกิน 20 คน
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(05) สอบสัมภาษณ์ (เฉพาะผู้ผา่ นการคัดเลือก)















(03) สอบปฏิบัติความถนัดด้านนาฏศิลป์ไทย















(02) ความถนัดด้านทัศนศิลป์















(01) ปฏิบัติดนตรีตามความถนัดสาขาดนตรีศึกษา















(75) PAT5 ความถนัดทางวิชาชีพครู

60
60
30
30
60
30
60
60
30
30
30
60
60
600

วิชาเฉพาะ
ที่มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานีจดั สอบ

(04) ทดสอบสมรรถภาพทางกาย

คณะครุศาสตร์
1
0101 ค.บ.ภาษาไทย
2
0102 ค.บ.ภาษาอังกฤษ
3
0104 ค.บ.ดนตรีศึกษา
4
0105 ค.บ.นาฏศิลป์ไทย
5
0110 ค.บ.สังคมศึกษา
6
0103 ค.บ.ทัศนศิลป์
7
0140 ค.บ.คณิตศาสตร์
8
0145 ค.บ.คอมพิวเตอร์ศึกษา
9
0143 ค.บ.วิทยาศาสตร์(เน้นฟิสิกส์)
10
0141 ค.บ.วิทยาศาสตร์(เน้นเคมี)
11
0147 ค.บ.วิทยาศาสตร์(เน้นชีววิทยา)
12
0186 ค.บ.การศึกษาปฐมวัย
13
0189 ค.บ.พลศึกษาและสุขศึกษา
รวมรับคณะครุศาสตร์

จานวนรับ

(73) PAT3 ความถนัดทางวิศวกรรมศาสตร์

คณะ/สาขาวิชา

(87) GAT วิชาความถนัดทั่วไป ส่วนที่ 2

รหัส
สาขา

(86) GAT วิชาความถนัดทั่วไป ส่วนที่ 1

ลาดับ

(85) GAT วิชาความถนัดทั่วไป

GAT/PAT ประจาปี 2561
ที่ สทศ. จัดสอบ

คณะเทคโนโลยี
1
0255 วท.บ.เทคโนโลยีการผลิตพืช
2
0256 วท.บ.เทคโนโลยีการผลิตสัตว์
3
0257 วท.บ.ธุรกิจการเกษตร
4
0258 วท.บ.เทคนิคการสัตวแพทย์
5
0263 วท.บ.วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
6
0264 วท.บ.การจัดการอุตสาหกรรม
7
0265 วท.บ.อาหารและบริการ
8
0254 วท.บ.เทคโนโลยีชีวภาพ
9
0279 วท.บ.โยธาสถาปัตยกรรม
10
1302 วศ.บ.วิศวกรรมเครื่องกล
11
1303 วศ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า
12
1308 วศ.บ.วิศวกรรมคอมพิวเตอร์และการสื่อสาร
13
1307 วศ.บ.วิศวกรรมพลังงาน
14
1301 วศ.บ.วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และระบบอัตโนมัติ
15
0271 วท.บ.เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์
16
0270 วท.บ.เทคโนโลยีเครื่องกล
รวมรับคณะเทคโนโลยี







(10) สอบปฏิบัติความถนัดด้านศิลปะการแสดง

(09) ปฏิบัติพื้นฐานทางศิลปะ

(08) ความถนัดด้านการออกแบบผลิตภัณฑ์

(07) ปฏิบัติดนตรีตามความถนัดสาขาดนตรี

(06) ความถนัดด้านโยธาสถาปัตยกรรม

(05) สอบสัมภาษณ์ (เฉพาะผู้ผา่ นการคัดเลือก)



หมายเหตุ : โครงการความสามารถพิเศษด้านกีฬาสามารถสมัครได้ทุกสาขาวิชา รับคณะละไม่เกิน 20 คน
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(04) ทดสอบสมรรถภาพทางกาย


















(03) สอบปฏิบัติความถนัดด้านนาฏศิลป์ไทย


















(02) ความถนัดด้านทัศนศิลป์


















วิชาเฉพาะ
ที่มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานีจดั สอบ

(01) ปฏิบัติดนตรีตามความถนัดสาขาดนตรีศึกษา

50
50
50
100
50
50
50
50
50
60
100
50
50
50
50
50
910

(75) PAT5 ความถนัดทางวิชาชีพครู

จานวนรับ

(73) PAT3 ความถนัดทางวิศวกรรมศาสตร์

คณะ/สาขาวิชา

(87) GAT วิชาความถนัดทั่วไป ส่วนที่ 2

รหัส
สาขา

(86) GAT วิชาความถนัดทั่วไป ส่วนที่ 1

ลาดับ

(85) GAT วิชาความถนัดทั่วไป

GAT/PAT ประจาปี 2561
ที่ สทศ. จัดสอบ

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
1
0337 ศศ.บ.ภาษาจีน
2
0302 ศศ.บ.ภาษาอังกฤษ
3
0325 ศศ.บ.การพัฒนาสังคม
4
0305 ศศ.บ.ภาษาอังกฤษธุรกิจ
5
0332 ศศ.บ.สารสนเทศศาสตร์
6
0334 ศศ.บ.ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
7
0340 ศศ.บ.ภูมิสารสนเทศเพื่อการพัฒนา
8
0339 ศศ.บ.ภาษาเวียดนามเพื่อธุรกิจการท่องเที่ยว
9
1022 ศล.บ.ออกแบบผลิตภัณฑ์(เน้นคอมพิวเตอร์กราฟิก)
10
1024 ศล.บ.ออกแบบผลิตภัณฑ์(เน้นออกแบบเฟอร์นิเจอร์)
11
1277 ศล.บ.ทัศนศิลป์(แขนงนิเทศศิลป์)
12
1278 ศล.บ.ทัศนศิลป์(แขนงออกแบบนิเทศศิลป์)
13
1271 ศล.บ.ศิลปะการแสดง
14
1273 ศล.บ.ดนตรี
15
1151 รป.บ.รัฐประศาสนศาสตร์
16
0901 น.บ.นิติศาสตร์
รวมรับคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

หมายเหตุ : โครงการความสามารถพิเศษด้านกีฬาสามารถสมัครได้ทุกสาขาวิชา รับคณะละไม่เกิน 20 คน
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(10) สอบปฏิบัติความถนัดด้านศิลปะการแสดง

(09) ปฏิบัติพื้นฐานทางศิลปะ

(08) ความถนัดด้านการออกแบบผลิตภัณฑ์

(07) ปฏิบัติดนตรีตามความถนัดสาขาดนตรี

(06) ความถนัดด้านโยธาสถาปัตยกรรม

(05) สอบสัมภาษณ์ (เฉพาะผู้ผา่ นการคัดเลือก)


















(04) ทดสอบสมรรถภาพทางกาย


















(03) สอบปฏิบัติความถนัดด้านนาฏศิลป์ไทย


















วิชาเฉพาะ
ที่มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานีจดั สอบ

(01) ปฏิบัติดนตรีตามความถนัดสาขาดนตรี
ศึ(02)
กษาความถนัดด้านทัศนศิลป์

50
80
100
90
50
90
60
50
30
30
50
50
100
50
80
200
1,160

(75) PAT5 ความถนัดทางวิชาชีพครู

จานวนรับ

(73) PAT3 ความถนัดทางวิศวกรรมศาสตร์

คณะ/สาขาวิชา

(87) GAT วิชาความถนัดทั่วไป ส่วนที่ 2

รหัส
สาขา

(86) GAT วิชาความถนัดทั่วไป ส่วนที่ 1

ลาดับ

(85) GAT วิชาความถนัดทั่วไป

GAT/PAT ประจาปี 2561
ที่ สทศ. จัดสอบ








คณะวิทยาการจัดการ
1
0001 นศ.บ.นิเทศศาสตร์(วารสารสนเทศ)
2
0002 นศ.บ.นิเทศศาสตร์(วิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์)
3
0003 นศ.บ.นิเทศศาสตร์(การประชาสัมพันธ์)
4
0409 บธ.บ.การจัดการการท่องเที่ยว
5
0410 บธ.บ.การจัดการการโรงแรม
6
0424 บธ.บ.การตลาด
7
0434 บธ.บ.การตลาด(สหกิจ)
8
0427 บธ.บ.คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
9
0428 บธ.บ.การจัดการทั่วไป
10
0421 บธ.บ.การบริหารทรัพยากรมนุษย์
11
0423 บธ.บ.การเงิน
12
0422 บธ.บ.การสื่อสารการตลาด
13
0501 บช.บ.บัญชี
14
0420 ศ.บ.เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ
รวมรับคณะวิทยาการจัดการ

หมายเหตุ : โครงการความสามารถพิเศษด้านกีฬาสามารถสมัครได้ทุกสาขาวิชา รับคณะละไม่เกิน 20 คน
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(10) สอบปฏิบัติความถนัดด้านศิลปะการแสดง

(09) ปฏิบัติพื้นฐานทางศิลปะ

(08) ความถนัดด้านการออกแบบผลิตภัณฑ์

(07) ปฏิบัติดนตรีตามความถนัดสาขาดนตรี

(06) ความถนัดด้านโยธาสถาปัตยกรรม

(05) สอบสัมภาษณ์ (เฉพาะผู้ผา่ นการคัดเลือก)
















(04) ทดสอบสมรรถภาพทางกาย
















(03) สอบปฏิบัติความถนัดด้านนาฏศิลป์ไทย
















วิชาเฉพาะ
ที่มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานีจดั สอบ

(01) ปฏิบัติดนตรีตามความถนัดสาขาดนตรี
ศึ(02)
กษาความถนัดด้านทัศนศิลป์

50
50
50
135
100
100
50
100
200
120
100
100
100
50
1,305

(75) PAT5 ความถนัดทางวิชาชีพครู

จานวนรับ

(73) PAT3 ความถนัดทางวิศวกรรมศาสตร์

คณะ/สาขาวิชา

(87) GAT วิชาความถนัดทั่วไป ส่วนที่ 2

รหัส
สาขา

(86) GAT วิชาความถนัดทั่วไป ส่วนที่ 1

ลาดับ

(85) GAT วิชาความถนัดทั่วไป

GAT/PAT ประจาปี 2561
ที่ สทศ. จัดสอบ

คณะวิทยาศาสตร์
1
1400 ส.บ.สาธารณสุขศาสตร์
2
0220 วท.บ.วิทยาศาสตร์การกีฬา
3
0243 วท.บ.วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
4
0233 วท.บ.เทคโนโลยีสารสนเทศ
5
0240 วท.บ.สถิติประยุกต์
6
0244 วท.บ.เคมี(กลุ่มสหวิทยาการเคมี)
7
0245 วท.บ.เคมี(กลุ่มเทคโนโลยีการยางและพอลิเมอร์)
8
0248 วท.บ.ฟิสิกส์
9
0247 วท.บ.ฟิสิกส์ประยุกต์
10
0249 วท.บ.วิทยาการคอมพิวเตอร์
11
0259 วท.บ.คณิตศาสตร์
12
0281 วท.บ.ชีววิทยา(แขนงจุลชีววิทยา)
13
0280 วท.บ.ชีววิทยา(แขนงชีววิทยาทั่วไป)
รวมรับคณะวิทยาศาสตร์
รวมรับทั้งสิ้น

หมายเหตุ : โครงการความสามารถพิเศษด้านกีฬาสามารถสมัครได้ทุกสาขาวิชา รับคณะละไม่เกิน 20 คน
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(10) สอบปฏิบัติความถนัดด้านศิลปะการแสดง

(09) ปฏิบัติพื้นฐานทางศิลปะ

(08) ความถนัดด้านการออกแบบผลิตภัณฑ์

(07) ปฏิบัติดนตรีตามความถนัดสาขาดนตรี

(06) ความถนัดด้านโยธาสถาปัตยกรรม

(05) สอบสัมภาษณ์ (เฉพาะผู้ผา่ นการคัดเลือก)

(04) ทดสอบสมรรถภาพทางกาย















(03) สอบปฏิบัติความถนัดด้านนาฏศิลป์ไทย















(02) ความถนัดด้านทัศนศิลป์















วิชาเฉพาะ
ที่มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานีจดั สอบ

(01) ปฏิบัติดนตรีตามความถนัดสาขาดนตรีศึกษา

100
85
100
100
50
50
50
100
50
100
50
50
50
935
4,910

(75) PAT5 ความถนัดทางวิชาชีพครู

จานวนรับ

(73) PAT3 ความถนัดทางวิศวกรรมศาสตร์

คณะ/สาขาวิชา

(87) GAT วิชาความถนัดทั่วไป ส่วนที่ 2

รหัส
สาขา

(86) GAT วิชาความถนัดทั่วไป ส่วนที่ 1

ลาดับ

(85) GAT วิชาความถนัดทั่วไป

GAT/PAT ประจาปี 2561
ที่ สทศ. จัดสอบ

ตารางที่ 4 คุณสมบัติเฉพาะสาขาวิชา
ลาดับ รหัสสาขา
คณะ/สาขาวิชา
คณะครุศาสตร์
1
0101 ค.บ.ภาษาไทย
2
0102 ค.บ.ภาษาอังกฤษ
3
0104 ค.บ.ดนตรีศึกษา
4
0105 ค.บ.นาฏศิลป์ไทย
5
0110 ค.บ.สังคมศึกษา
6
0103 ค.บ.ทัศนศิลป์
7
0186 ค.บ.การศึกษาปฐมวัย
8
9

0189
0140

10
0145
11
0143
12
0141
13
0147
คณะเทคโนโลยี
1
0255
2
0256
3
0257
4
0258
5
0264
6
0265
7
0279
8
0263
9

0254

คุณสมบัติเฉพาะ

จบการศึกษา หรือกาลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษา
ปีที่ 6 หรือเทียบเท่า เกรดเฉลี่ยสะสม 2.00
ขึ้นไป

ค.บ.พลศึกษาและสุขศึกษา
ค.บ.คณิตศาสตร์

จบการศึกษา หรือกาลั งศึกษาชั้นมัธ ยมศึ กษาปีที่ 6
หรือเทียบเท่า เกรดเฉลี่ยสะสม 2.00 ขึ้นไป
แผนการเรียนวิทย์ - คณิต มีเกรดเฉลี่ยสะสม
ด้านคณิตศาสตร์พื้นฐาน 2.75 ขึ้นไป

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

จบการศึกษา หรือกาลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่
6 หรือเทียบเท่า เกรดเฉลี่ยสะสม 2.00 ขึ้นไป
แผนการเรียนวิทย์ - คณิต

วท.บ.เทคโนโลยีการผลิตพืช
วท.บ.เทคโนโลยีการผลิตสัตว์
วท.บ.ธุรกิจการเกษตร
วท.บ.เทคนิคการสัตวแพทย์
วท.บ.การจัดการอุตสาหกรรม
วท.บ.อาหารและบริการ
วท.บ.โยธาสถาปัตยกรรม
วท.บ.วิ ท ยาศาสตร์ แ ละเทคโนโลยี
การอาหาร
วท.บ.เทคโนโลยีชีวภาพ
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จบการศึกษา หรือกาลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษา
ปีที่ 6 หรือเทียบเท่า

จบการศึกษา หรือกาลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษา
ปีที่ 6 หรือเทียบเท่า แผนการเรียนวิทย์ – คณิต

ลาดับ รหัสสาขา
คณะ/สาขาวิชา
10
1303 วศ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า
(ไม่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม
เนื่องจากเป็นสาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า กลุ่มวิชา
อิเล็กทรอนิกส์)
11
1302 วศ.บ.วิศวกรรมเครื่องกล
12
1308 วศ.บ.วิศวกรรมคอมพิวเตอร์และ
การสื่อสาร
13
1307 วศ.บ.วิศวกรรมพลังงาน
14
1301 วศ.บ.วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์
และระบบอัตโนมัติ
15
0271 วท.บ.เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์
และคอมพิวเตอร์
16
0270 วท.บ.เทคโนโลยีเครื่องกล
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
1
0337 ศศ.บ.ภาษาจีน
2
0302 ศศ.บ.ภาษาอังกฤษ
3
0325 ศศ.บ.การพัฒนาสังคม
4
0305 ศศ.บ.ภาษาอังกฤษธุรกิจ
5
0332 ศศ.บ.สารสนเทศศาสตร์
6
0334 ศศ.บ.ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
7
0340 ศศ.บ.ภูมิสารสนเทศเพื่อการพัฒนา
8
0339 ศศ.บ.ภาษาเวียดนามเพื่อธุรกิจการท่องเที่ยว
9
1022 ศล.บ.ออกแบบผลิตภัณฑ์
(เน้นคอมพิวเตอร์กราฟิก)
10
1024 ศล.บ.ออกแบบผลิตภัณฑ์
(เน้นออกแบบเฟอร์นิเจอร์)
11
1277 ศล.บ.ทัศนศิลป์(แขนงนิเทศศิลป์)
12
1278 ศล.บ.ทัศนศิลป์
(แขนงออกแบบนิเทศศิลป์)
13
1271 ศล.บ.ศิลปะการแสดง
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คุณสมบัติเฉพาะ
จ บ ก า ร ศึ ก ษ า ห รื อ ก า ลั ง ศึ ก ษ า ชั้ น
มัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า แผนการ
เรียนวิทย์ – คณิต
เกรดเฉลี่ยสะสมไม่ต่ากว่า 2.30

จบการศึกษา หรือกาลังศึกษาชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า
แผนการเรียนวิทย์ – คณิตหรือ
สาขาที่เกี่ยวข้อง

จบการศึกษา หรือกาลังศึกษาชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า

ลาดับ รหัสสาขา
14
1273
15
1151
16
0901
คณะวิทยาการจัดการ
1
0001
2
0002
3

0003

4
0409
5
0410
6
0424
7
0434
8
0427
9
0428
10
0421
11
0423
12
0422
13
0501
14
0420
คณะวิทยาศาสตร์
1
0233
2
3
4
5
6
7
8
9

1400
0220
0243
0240
0244
0245
0248
0247

คณะ/สาขาวิชา
ศล.บ.ดนตรี
รป.บ.รัฐประศาสนศาสตร์
น.บ.นิติศาสตร์

คุณสมบัติเฉพาะ
จบการศึกษา หรือกาลังศึกษาชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า

นศ.บ.นิเทศศาสตร์(วารสารสนเทศ)
นศ.บ.นิเทศศาสตร์
(วิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์)
นศ.บ.นิเทศศาสตร์
(การประชาสัมพันธ์)
บธ.บ.การจัดการการท่องเที่ยว
บธ.บ.การจัดการการโรงแรม
บธ.บ.การตลาด
บธ.บ.การตลาด(สหกิจ)
บธ.บ.คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
บธ.บ.การจัดการทั่วไป
บธ.บ.การบริหารทรัพยากรมนุษย์
บธ.บ.การเงิน
บธ.บ.การสื่อสารการตลาด
บช.บ.บัญชี
ศ.บ.เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ
วท.บ.เทคโนโลยีสารสนเทศ

จบการศึกษา หรือกาลังศึกษาชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า

จบการศึกษา หรือกาลังศึกษาชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า

ส.บ.สาธารณสุขศาสตร์
วท.บ.วิทยาศาสตร์การกีฬา
วท.บ.วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
วท.บ.สถิติประยุกต์
วท.บ.เคมี(กลุ่มสหวิทยาการเคมี)
วท.บ.เคมี(กลุ่มเทคโนโลยีการยางและพอลิเมอร์)
วท.บ.ฟิสิกส์
วท.บ.ฟิสิกส์ประยุกต์
16

จบการศึกษา หรือกาลังศึกษาชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า
แผนการเรียนวิทย์ – คณิต

ลาดับ รหัสสาขา
10
0249
11
0259
12
0281
13
0280

คณะ/สาขาวิชา
วท.บ.วิทยาการคอมพิวเตอร์
วท.บ.คณิตศาสตร์
วท.บ.ชีววิทยา(แขนงจุลชีววิทยา)
วท.บ.ชีววิทยา(แขนงชีววิทยาทั่วไป)
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คุณสมบัติเฉพาะ
จบการศึกษา หรือกาลังศึกษาชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า
แผนการเรียนวิทย์ – คณิต

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
เรื่อง การกาหนดอัตราค่าเล่าเรียน
ของนักศึกษารูปแบบปกติ พ.ศ. ๒๕๕๖
-----------------------------อาศัยอานาจตามระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ว่าด้วยเงินรายได้ของมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๔๘ ข้อ ๔
และข้อ ๖.๑ จึงกาหนดอัตราค่าเล่าเรียนของนักศึกษารูปแบบปกติ พ.ศ. ๒๕๕๖ ไว้ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ ประกาศนี้ให้ใช้บังคับกับนักศึกษาภาคปกติที่เข้าศึกษาในปีการศึกษา ๒๕๕๖ เป็นต้นไป
ข้อ ๒ ให้มหาวิทยาลัยเรียกเก็บเงินค่าหน่วยกิตแบบเหมาจ่ายดังนี้
๒.๑ สาขาวิชาทางด้านการศึกษา สาขาวิชาทางด้านบริหารธุรกิจ สาขาวิชาทางด้านศิลปศาสตร์
สาขาวิชาทางด้านบัญชี สาขาวิชาทางด้านนิติศาสตร์ และสาขาวิชาทางด้านนิเทศศาสตร์ ภาคเรียนละ ๕,๐๐๐
บาท
๒.๒ สาขาวิชาทางด้านวิทยาศาสตร์ ภาคเรียนละ ๕,๕๐๐ บาท
๒.๓ ในกรณีที่นักศึกษาเรียนนอกเหนือจากแผนการเรียนที่มหาวิทยาลัยกาหนด ให้ชาระเงินแบบ
เหมาจ่าย ดังนี้
๒.๓.๑ สาขาวิชาทางด้านการศึกษา สาขาวิชาทางด้านบริหารธุรกิจ สาขาวิชาทางด้าน ศิลป
ศาสตร์ 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 ด้าน
วิทยบริการ และพัฒนาศักยภาพการจัดการเรียนการสอน ดังต่อไปนี้
๓.๑ สาขาวิชาทางด้านการศึกษา สาขาวิชาทางด้านบริหารธุรกิจ สาขาวิชาทางด้านศิลปศาสตร์
สาขาวิชาทางด้านบัญชี สาขาวิชาทางด้านนิติศาสตร์ และสาขาวิชาทางด้านนิเทศศาสตร์ภาคเรียนละ ๒,๐๐๐
บาท
๓.๒ สาขาวิชาทางด้านวิทยาศาสตร์ ภาคเรียนละ ๓,๕๐๐ บาท
ข้อ ๔ ให้มหาวิทยาลัยเรียกเก็บค่าธรรมเนียมพิเศษ เพื่อใช้ในการบริหารจัดการหลักสูตรวิศวกรรมศาสตร
บัณฑิต ภาคเรียนละ ๕,๐๐๐ บาท ยกเว้นภาคฤดูร้อน
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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
๗.๒ ค่าออกเอกสารต่าง ๆ นอกเหนือจากที่มีระเบียบหรือประกาศกาหนดไว้ให้เรียกเก็บ ฉบับละ
๒๐ บาท
๗.๓ ค่าปรับการชาระเงินค่าเล่าเรียนช้ากว่ากาหนด วันละ ๒๐ บาท แต่ไม่เกิน ๑,๐๐๐ บาท
๗.๔ การรักษาสภาพการเป็นนักศึกษา ให้ชาระเงินค่าเล่าเรียน ภาคเรียนละ ๘๐๐ บาท โดยต้อง
ชาระให้เสร็จสิ้นภายใน ๒ สัปดาห์ก่อนสอบปลายภาคของภาคเรียนนั้น ๆ
๗.๕ การขอกลับคืนสภาพการเป็นนักศึกษาใหม่เนื่องจากพ้นสภาพ ให้ชาระเงินค่าขอกลับคืนสภาพ
เป็นนักศึกษาใหม่ ๒๐๐ บาท และให้ชาระเงินค่าเล่าเรียนตามจานวน ภาคเรียนที่ค้างชาระ ภาคเรียนละ ๘๐๐
บาท
ข้อ ๘ ให้มหาวิทยาลัยเรียกเก็บเงิน ตามข้อ ๒, ๓ และข้อ ๔ ภายในวันที่มหาวิทยาลัยกาหนด ทั้งนี้ ต้องไม่
เกิน ๓๐ วัน นับตั้งแต่วันเปิดภาคเรียน เมื่อพ้นกาหนดเวลาชาระเงินดังกล่าวแล้ว นักศึกษาสามารถชาระเงินหลังจาก
กาหนดได้โดยชาระค่าปรับ ตามข้อ ๗.๓
ข้อ ๙ ในกรณีนักศึกษามีความจาเป็นที่ไม่สามารถนาเงินมาชาระได้ตาม ข้อ ๘ ให้นักศึกษายื่นคาร้องขอผ่อน
ผันการชาระเงินเป็นกรณีพิเศษกับทางมหาวิยาลัย ในการชาระเงินค่าเล่าเรียนนักศึกษาต้องชาระเงินของภาคเรียนที่ค้าง
ชาระให้เสร็จสิ้นก่อนจึงสามารถชาระในภาคเรียนต่อไปได้
ข้อ ๑๐ ค่าเล่าเรียนที่มหาวิทยาลัยเรียกเก็บจากนักศึกษาไปแล้วจะไม่คืนให้กับนักศึกษาไม่ว่ากรณีใด ๆ
ประกาศ ณ วันที่ ๑๗ เดือนมกราคม พ.ศ. ๒๕๕๖
(ลงชื่อ)
(นายณัติเทพ พิทักษานุรัตน์)
รักษาราชการแทนอธิการบดี
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ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
เรื่อง การกาหนดอัตราค่าเล่าเรียนภาคฤดูร้อน
ของนักศึกษารูปแบบปกติ พ.ศ. ๒๕๕๑
-------------------------------อาศัยอานาจตามระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ว่าด้วยเงินรายได้ของมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๔๘ ข้อ ๔
และข้อ ๖.๑ จึงกาหนดอัตราค่าเล่าเรียนภาคฤดูร้อนของนักศึกษารูปแบบปกติ พ.ศ. ๒๕๕๑ ไว้ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ ประกาศนี้ให้ใช้บังคับกับนักศึกษารูปแบบปกติ ที่เข้าศึกษาในปีการศึกษา ๒๕๔๙ เป็นต้นไป
ข้อ ๒ ให้มหาวิทยาลัยเรียกเก็บเงินค่าหน่วยกิตแบบเหมาจ่ายภาคฤดูร้อน ดังนี้
๒.๑ สาขาวิชาทางด้านการศึกษา สาขาวิชาทางด้านบริหารธุรกิจ สาขาวิชาทางด้านศิลปศาสตร์
สาขาวิชาทางด้านการบัญชี สาขาวิชาทางด้านนิติศาสตร์ และสาขาวิชาทางด้านนิเทศศาสตร์ ภาคเรียนละ
๓,๐๐๐ บาท
๒.๒ สาขาวิชาทางด้านวิทยาศาสตร์ ภาคเรียนละ ๓,๒๐๐ บาท
ข้อ ๓ ให้มหาวิทยาลัยเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการศึกษา เพื่อพัฒนาและบริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ด้าน
วิทยบริการ ด้านกิจกรรมนักศึกษาและพัฒนาศักยภาพการจัดการเรียนการสอน ดังต่อไปนี้
๓.๑ สาขาวิชาทางด้านการศึกษา สาขาวิชาทางด้านบริหารธุรกิจ สาขาวิชาทางด้านศิลปศาสตร์
สาขาวิชาทางด้านการบัญชี 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
และข้อ ๖.๑ เพื่อให้การบริหารจัดการหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ
มหาวิทยาลัยจึงกาหนดอัตราค่าธรรมเนียมพิเศษ สาหรับนักศึกษาหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต พ.ศ. ๒๕๕๒ ไว้
ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ ประกาศนี้ให้ใช้บังคับกับนักศึกษารูปแบบปกติ และรูปแบบพิเศษ ที่เข้าศึกษาในหลักสูตรวิศวกรรม
ศาสตรบัณฑิต ตั้งแต่ปีการศึกษา ๒๕๕๓ เป็นต้นไป
ข้อ ๒ ให้มหาวิทยาลัยเรียกเก็บเงินค่าธรรมเนียมพิเศษ เพื่อใช้ในการบริหารจัดการหลักสูตรวิศวกรรมศาสตร
บัณฑิต ภาคเรียนละ ๕,๐๐๐ บาท ยกเว้นภาคฤดูร้อน
ข้อ ๓ ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ ที่ไม่ได้กาหนดไว้ในประกาศนี้ ให้เป็นไปตามที่กาหนดไว้ในประกาศมหาวิทยาลัย
ราชภัฏอุดรธานี เรื่อง การกาหนดอัตราค่าเล่าเรียนของนักศึกษารูปแบบปกติ พ.ศ. ๒๕๔๙ และประกาศมหาวิทยาลัย
ราชภัฏอุดรธานี เรื่อง การกาหนดอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา ของนักศึกษารูปแบบพิเศษ พ.ศ. ๒๕๔๘ และระเบียบ
หรือประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานีอื่น 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 เป็นไปด้วย
ความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ มหาวิทยาลัยจึงกาหนดอัตราค่าธรรมเนียมพิเศษสาหรับนักศึกษาหลักสูตรวิทยา
ศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาโยธาและสถาปัตยกรรม พ.ศ. ๒๕๕๗ ไว้ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ ประกาศนี้ให้ใช้บังคับกับนักศึกษารูปแบบปกติและรูปแบบพิเศษที่เข้าศึกษาในหลักสูตรวิทยาศาสตร
บัณฑิต สาขาวิชาโยธาและสถาปัตยกรรม ตั้งแต่ปีการศึกษา ๒๕๕๘ เป็นต้นไป
ข้อ ๒ ให้มหาวิทยาลัยเรียกเก็บเงินค่าธรรมเนียมพิเศษเพื่อใช้ในการบริหารจัดการหลักสูตรหลักสูตรวิทยา
ศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาโยธาและสถาปัตยกรรม ภาคเรียนละ ๓,๐๐๐ บาท ยกเว้นภาคฤดูร้อน
ข้อ ๓ ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ ที่ไม่ได้กาหนดไว้ในประกาศนี้ ให้เป็นไปตามที่กาหนดไว้ในประกาศมหาวิทยาลัย
ราชภัฏอุดรธานีเรื่องการกาหนดอัตราค่าเล่าเรียนของนักศึกษารูปแบบปกติ พ.ศ. ๒๕๔๙ และประกาศมหาวิทยาลัย
ราชภัฏอุดรธานี เรื่อง การกาหนดอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาของนักศึกษารูปแบบพิเศษ พ.ศ. ๒๕๔๘ และระเบียบ
หรือประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานีอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับค่าธรรมเนียมการศึกษา
ข้อ ๔ เงินค่าธรรมเนียมที่มหาวิทยาลัยเรียกเก็บจากนักศึกษาไปแล้วจะไม่คืนไม่ว่าในกรณีใดๆ
ประกาศ ณ วันที่ ๑๙ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๗
ลงชื่อ
(นายณัติเทพ พิทักษานุรัตน์)
อธิการบดี
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