ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
เรื่อง การรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี (เทียบโอน) ภาคปกติ
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ประจาปีการศึกษา ๒๕๖๑
----------------------------------ด้วยมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี จะรับผู้ที่จบการศึกษาหรือกาลังศึกษาภาคเรียนสุดท้ายในระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือเทียบเท่า เพื่อเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี (เทียบโอน) ภาคปกติ
ประจาปีการศึกษา ๒๕๖๑ ดังรายละเอียดต่อไปนี้
คณะเทคโนโลยี
รหัส
สาขา
๖๒๗๑

๖๒๕๖

๖๒๗๐

๖๒๖๔

สาขาวิชา

จานวนรับ
คุณสมบัติผู้สมัคร /
(คน)
คุณสมบัติเฉพาะสาขาวิชา
วิทยาศาสตรบัณฑิต(วท.บ.)
เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และ
๕๐
๑.จบการศึกษาหรือกาลังศึกษาภาคเรียน
คอมพิวเตอร์
สุดท้าย
ในระดับ ปวส. หรือเทียบเท่า สาขาไฟฟ้า
อิเล็กทรอนิกส์ ระบบวัดคุม สื่อสาร
คอมพิวเตอร์ โทรคมนาคม หรือเทียบเท่า
๒. คะแนนเฉลี่ยไม่ต่ากว่า ๒.๓๐
เทคโนโลยีการผลิตสัตว์
๕๐
๑. จบการศึกษาหรือกาลังศึกษาภาคเรียน
สุดท้ายในระดับ ปวส. หรือเทียบเท่า สาขา
สัตวศาสตร์หรือเทคโนโลยีการผลิตสัตว์หรือ
เกษตรศาสตร์ หรือสาขาอื่น ๆ หรือ
เทียบเท่า
๒. ผู้สมัครที่มีคุณสมบัติไม่สอดคล้องกับข้อ ๑
ให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการประจา
หลักสูตร
เทคโนโลยีเครื่องกล
๕๐
จบการศึกษาหรือกาลังศึกษาภาคเรียน
สุดท้ายในระดับ ปวส. หรือเทียบเท่า สาขา
ช่างกลโรงงาน ช่างเชื่อม ช่างแม่พิมพ์
จักรกลหนัก การผลิต หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
การจัดการอุตสาหกรรม
๕๐
จบการศึกษาหรือกาลังศึกษาภาคเรียน
สุดท้ายในระดับ ปวส. หรือเทียบเท่า

-๒รหัส
สาขา
๖๑๓๐

๖๑๓๑

๖๑๓๘

๖๑๓๒

สาขาวิชา

จานวนรับ
คุณสมบัติผู้สมัคร /
(คน)
คุณสมบัติเฉพาะสาขาวิชา
วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วศ.บ.)
วิศวกรรมไฟฟ้า
๕๐
๑. จบการศึกษาหรือกาลังศึกษาภาคเรียน
(ไม่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ
สุดท้ายในระดับ ปวส. หรือเทียบเท่า สาขา
วิศวกรรมควบคุม เนื่องจากเป็น
ไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ ระบบควบคุม
สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า กลุ่ม
สื่อสาร
วิชาอิเล็กทรอนิกส์)
คอมพิวเตอร์ โทรคมนาคม หรือเทียบเท่า
๒. คะแนนเฉลี่ยไม่ต่ากว่า ๒.๓๐
วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และ
๕๐
จบการศึกษาหรือกาลังศึกษาภาคเรียน
ระบบอัตโนมัติ
สุดท้ายในระดับ ปวส. หรือเทียบเท่า สาขา
ไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ วัดคุม คอมพิวเตอร์
ไฟฟ้าสื่อสาร โทรคมนาคมหรือสาขาที่
เกี่ยวข้อง
วิศวกรรมคอมพิวเตอร์และการ
๕๐
จบการศึกษาหรือกาลังศึกษาภาคเรียน
สื่อสาร
สุดท้ายในระดับ ปวส. หรือเทียบเท่า สาขา
ไฟฟ้า โทรคมนาคมอิเล็กทรอนิกส์
คอมพิวเตอร์ เมคาทรอนิกส์ หรือสาขาที่
เกี่ยวข้อง
วิศวกรรมเครื่องกล
๕๐
จบการศึกษาหรือกาลังศึกษาภาคเรียน
สุดท้ายในระดับ ปวส. หรือเทียบเท่า สาขา
ช่างยนต์ จักรกลหนัก ช่างกลโรงงาน ช่าง
เชื่อม และช่างพิมพ์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
รหัส
สาขาวิชา
สาขา
๖๓๒๕

การพัฒนาสังคม

คณะวิทยาการจัดการ
รหัส
สาขาวิชา
สาขา
๖๔๒๘

การจัดการทั่วไป

จานวนรับ
คุณสมบัติผู้สมัคร
(คน)
คุณสมบัติเฉพาะสาขาวิชา
ศิลปศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ.)
๕๐
จบการศึกษาหรือกาลังศึกษาภาคเรียน
สุดท้ายในระดับอนุปริญญา ปวส. หรือ
เทียบเท่า ทุกสาขาวิชา
จานวนรับ
คุณสมบัติผู้สมัคร
(คน)
คุณสมบัติเฉพาะสาขาวิชา
บริหารธุรกิจบัณฑิต (บธ.บ.)
๕๐
จบการศึกษาหรือกาลังศึกษาภาคเรียนสุดท้ายใน
ระดับอนุปริญญาปวส.หรือเทียบเท่าทางด้าน
บริหารธุรกิจ

-๓รหัส
สาขา
๖๔๒๗

สาขาวิชา
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ

๖๕๐๑

การบัญชี

จานวนรับ
คุณสมบัติผู้สมัคร
(คน)
คุณสมบัติเฉพาะสาขาวิชา
๑๐๐ ๑. จบการศึกษาหรือกาลังศึกษาภาคเรียนสุดท้าย
ในระดับอนุปริญญา ปวส. หรือเทียบเท่า
สาขาวิชา คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
๒. จบการศึกษาระดับปริญญาตรีทุก สาขาวิชา
บัญชีบัณฑิต (บช.บ.)
๑๐๐
จบการศึกษาหรือกาลังศึกษาภาคเรียนสุดท้ายใน
ระดับอนุปริญญา ปวส. สาขาวิชาการบัญชีหรือ
เทียบเท่า

ขั้นตอนการสมัครและรายงานตัวเข้าศึกษา
มหาวิทยาลั ย จะดาเนิ น การรั บสมัครผู้ ที่จบการศึกษาหรือกาลั งศึกษาภาคเรียนสุ ดท้ายในระดั บ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือเทียบเท่า เพื่อเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี (เทียบโอน) ภาคปกติ
ประจาปีการศึกษา ๒๕๖๑ ระหว่างวันที่ ๒ เมษายน – ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๖๑ ทุกวันไม่เว้นวัน เสาร์–อาทิตย์
(เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์) โดยมีขั้นตอนดังนี้
๑. ตรวจสอบคุณสมบัติของคณะ/สาขาวิชา ให้เรียบร้อยก่อนการสมัคร
๒. กรอกข้ อ มู ล ผ่ า น Internet โดยเข้ า ไปที่ http://tcas.udru.ac.th/ เมื่ อ กรอกข้ อ มู ล แล้ ว ให้
ตรวจสอบความถูกต้อง แล้วจึงบันทึกการสมัคร พิมพ์( Print) ใบสมัครออกมาติดรูปถ่ายให้เรียบร้อย กรอกใบ
สมัครผ่านทางเว็ปไซต์ ยังไม่ถือว่าเป็นการสมัครที่สมบูรณ์ ผู้สมัครต้องพิมพ์ใบสมัครออกมาแล้วนาส่งมายัง
มหาวิทยาลัยฯ พร้อมหลักฐานประกอบการสมัคร
๓. พิมพ์ใบสมัครและนาไปชาระค่าธรรมเนียมการสมัคร ที่งานคลัง และส่งใบสมัครและหลักฐาน
ประกอบการสมัคร ที่ งานทะเบียน มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
๔. เมื่อยื่นใบสมัครเรียบร้อยแล้ว ผู้สมัครต้องรายงานตัวเข้าเป็นนักศึกษาของมหาวิทยาลัยฯ พร้อม
ชาระค่าธรรมเนียมการรายงานตัว ทั้งนี้ต้องรายงานตัวในวันที่สมัครเท่านั้น หากผู้ไม่รายงานตัวตามกาหนด
มหาวิทยาลัยฯ จะถือว่า สละสิทธิ์
ค่าธรรมเนียมการสมัคร
ค่าธรรมเนียมในการสมัคร ๒๐๐ บาท และเมื่อชาระค่าธรรมเนียมการสมัครแล้ว จะไม่คืนเงินค่าสมัคร
ให้ไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น
หลักฐานประกอบการสมัครและรายงานตัว
๑. ใบสมัครทีก่ รอกข้อมูลครบถ้วน โดยกรอกผ่านเว็ปไซต์ http://tcas.udru.ac.th/ (พิมพ์(Print)
ใบสมัครออกมาติดรูปถ่ายให้เรียบร้อย)
๒. ใบแสดงผลการเรียนที่จบการศึกษา หรือ ใบแสดงผลการเรียนที่ มีผลการเรียน ๓ ภาคเรียน (กรณี
กาลังศึกษาในระดับ ปวส. ภาคเรียนสุดท้าย) ถ่ายเอกสาร ๒ ฉบับ พร้อมรับรองสาเนาถูกต้อง
๓. สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน ๑ ฉบับ พร้อมรับรองสาเนาถูกต้อง
๔. สาเนาทะเบียนบ้าน ๑ ฉบับ พร้อมรับรองสาเนาถูกต้อง

-๔ค่าใช้จ่ายในการรายงานตัว
๑. อัตราค่าหน่วยกิตแบบเหมาจ่าย ภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๑
๑.๑ สาขาวิชาทางด้านศิลปศาสตร์ บริหารธุรกิจ และการบัญชี ภาคเรียนละ ๕,๐๐๐ บาท
๑.๒ สาขาวิชาทางด้านวิทยาศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์ ภาคเรียนละ ๕,๕๐๐ บาท
๑.๓ ในกรณีที่นักศึกษาเรียนนอกเหนือจากแผนการเรียนที่มหาวิทยาลัยกาหนดให้ชาระเงิน
แบบเหมาจ่าย ดังนี้
๑) สาขาวิชาทางด้าน ศิลปศาสตร์ บริหารธุรกิจ และการบัญชี ในกรณีที่ลงทะเบียนเรียน
ไม่เกิน ๑๐ หน่วยกิต ภาคเรียนละ ๓,๐๐๐ บาท ในกรณีที่ลงทะเบียนเรียนเกิน ๑๐ หน่วยกิต ภาคเรียนละ
๕,๐๐๐ บาท
๒) สาขาวิชาทางด้านวิทยาศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์ ในกรณีลงทะเบียนเรียนไม่เกิน ๑๐
หน่วยกิต ภาคเรียนละ ๓,๒๐๐ บาท ในกรณีลงทะเบียนเรียนเกิน ๑๐ หน่วยกิต ภาคเรียนละ ๕,๕๐๐ บาท
๒. ค่าธรรมเนียมการศึกษา เพื่อพัฒนาและบริการ ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ด้านวิทยบริการ
ด้านกิจกรรมนักศึกษา และพัฒนาศักยภาพการจัดการเรียนการสอน
๒.๑ สาขาวิชาทางด้าน ศิลปศาสตร์ บริหารธุรกิจ และการบัญชี ภาคเรียนละ ๒,๐๐๐ บาท
๒.๒ สาขาวิชาทางด้านวิทยาศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์ ภาคเรียนละ ๓,๕๐๐ บาท
๓. อัตราค่าธรรมเนียมพิเศษ
สาหรับนักศึกษาที่เรียนในหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต ภาคเรียนละ ๕,๐๐๐ บาท
สถานที่เรียน
๑. นักศึกษาสังกัด คณะเทคโนโลยี เรียนทีม่ หาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ตาบลสามพร้าว อาเภอเมือง
จังหวัดอุดรธานี
๒. นักศึกษาชั้นปีที่ ๑ คณะวิทยาการจัดการ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เรียนทีม่ หาวิทยาลัย
ราชภัฏอุดรธานี อาเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี
ทุนการศึกษา
เงินกองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) นักศึกษาใหม่ทุกคนสามารถยื่นกู้เงินกองทุนได้
ประกาศ ณ วันที่ ๒๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๑
นายจรูญ ถาวรจักร์
(นายจรูญ ถาวรจักร์)
อธิการบดี

