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ปฏิทินการรับสมัครนักศึกษา ภาคปกติประจาปีการศึกษา 2560
กิจกรรม

กาหนดการ
วันพฤหัสบดี ที่ 1 ธันวาคม 2559
ถึง
วันอาทิตย์ ที่ 15 มกราคม 2560

รับสมัคร
ประกาศรายชื่อ / เลขที่นั่งสอบ / สถานที่สอบ
และ พิมพ์บัตรประจาตัวสอบจากระบบออนไลน์
http://www.udru.ac.th/admission

วันศุกร์ ที่ 27 มกราคม 2560

ทดสอบวัดความรู้พื้นฐานทั่วไป
และทดสอบความรู้เฉพาะสาขาวิชา

วันพุธ ที่ 8 กุมภาพันธ์ 2560
และ
วันพฤหัสบดี ที่ 9 กุมภาพันธ์ 2560

ทดสอบความสามารถด้านกีฬา
(เฉพาะผู้สมัครประเภทกิจกรรมดีเด่น ด้านกีฬา)
ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านการทดสอบความรู้พื้นฐานทั่วไป
การทดสอบวัดความรู้เฉพาะสาขาวิชา และมีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์
(เฉพาะผู้สมัครคณะครุศาสตร์)

วันศุกร์ ที่ 10 กุมภาพันธ์ 2560
วันศุกร์ ที่ 17 กุมภาพันธ์ 2560

สอบสัมภาษณ์ เฉพาะผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ คณะครุศาสตร์

วันพุธ ที่ 22 กุมภาพันธ์ 2560

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก

วันศุกร์ ที่ 25 กุมภาพันธ์ 2560

รายงานตัว

วันศุกร์ ที่ 3 มีนาคม 2560
ถึง
วันอาทิตย์ ที่ 5 มีนาคม 2560
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การเตรียมตัวของผู้สมัครสอบ
การเตรียมตัวก่อนการสมัคร
1. ต้องตรวจสอบคุณสมบัติของตนเองว่าถูกต้อง และตรงตามสาขาวิชาที่ต้องการสมัครในประกาศของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานีหรือไม่
2. ศึกษาทาความเข้าใจเกี่ยวกับขั้นตอน และเงื่อนไขในการสมัครสอบ ก่อนดาเนินการสมัครสอบ
ต้องดาเนินการสมัครสอบให้เสร็จสิ้นทุกขั้นตอนการสมัคร หากมีปัญหาใด ๆ ในการสมัครให้ติดต่อ สานักส่งเสริ ม
วิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
การเตรียมตัวก่อนการสอบ
1. เข้าระบบออนไลน์ http://www.udru.ac.th/admission เพื่อตรวจสอบกาหนดการสอบ เลขที่นั่งสอบ และ
สถานที่สอบ
2. ศึกษาและทาความเข้าใจประกาศ ข้อปฏิบัติสาหรับผู้เข้าสอบ และระเบียบการเข้าห้องสอบ ดังนี้
2.1 ห้ามผู้เข้าสอบที่ไปผิดสนามสอบเข้าห้องสอบ
2.2 ห้ามผู้เข้าสอบที่ไปสายเกิน 30 นาที หลังจากเวลาสอบ เข้าห้องสอบ
2.3 ห้ามผู้เข้าสอบที่ไม่มีเลขที่นั่งสอบ เข้าห้องสอบ
2.4 ห้ามผู้เข้าสอบที่ไม่มีหลักฐานแสดงตน (บัตรประจาตัวประชาชน หรือบัตรประจาตัวนักเรียนที่มีรูปถ่าย
หรือบัตรที่ออกโดยหน่วยงานราชการที่มีรูปถ่ายตัวจริง) และบัตรประจาตัวสอบที่พิมพ์จากระบบ เข้าห้องสอบ
2.5 ห้ามผู้เข้าสอบนาเครื่องมืออุปกรณ์สื่อสารใด ๆ ทุกชนิดเข้าห้องสอบโดยเด็ดขาด
3. สิ่งที่ต้องเตรียมไปในวันสอบ
3.1 เตรียมบัตรประจาตัวสอบที่พิมพ์ออกจากระบบออนไลน์ ทาง http://www.udru.ac.th/admission
พร้อมติดรูปถ่าย
3.2 เตรียมบัตรประจาตัวประชาชน หรือบัตรประจาตัวนักเรียนที่มีรูปถ่าย หรือบัตรที่ออกโดยหน่วยงาน
ราชการที่มีรูปถ่ายตัวจริง
3.3 เตรียมอุปกรณ์ที่ใช้ในการสอบ คือ ปากกา ดินสอดา 2B ยางลบ กบเหลาดินสอ

การเตรียมตัว ณ วันสอบ และการทาการสอบ
1. ควรเดินทางไปถึงสนามสอบ ก่อนการสอบประมาณ 1 ชั่วโมง
2. ผู้มีสิทธิ์สอบที่เป็นนักเรียน / นักศึกษา ให้แต่งกายด้วยเครื่องแบบนักเรียน / นักศึกษา สาหรับบุคคลทั่วไปให้
แต่งกายด้วยชุดสุภาพเรียบร้อย
3. เตรียมบัตรประจาตัวสอบ และบัตรประจาตัวประชาชน หรือบัตรประจาตัวนักเรียนที่มีรูปถ่าย หรือบัตรที่ออก
โดยหน่วยงานราชการที่มีรูปถ่ายตัวจริง และอุปกรณ์ที่ใช้ในการสอบที่สามารถนาเข้าห้องสอบได้
4. เมื่อถึงสนามสอบให้ตรวจสอบรายชื่อผู้เข้าสอบ ที่ติดประกาศที่หน้าห้องสอบ
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ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
เรื่อง การรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี (ภาคปกติ)
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานีประเภททั่วไป และ ประเภทกิจกรรมดีเด่น ด้านกีฬา
ประจาปีการศึกษา 2560
---------------------------------ด้วยมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี จะรับผู้ที่จบการศึกษา หรือกาลังศึกษาในภาคเรียนสุดท้ายของหลักสูตร
มัธยมศึกษาปีที่ 6 ประกาศนียบัตรวิช าชีพ (ปวช.) หรือเทียบเท่า ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง(ปวส.) และระดับ
อนุปริญญาหรือเทียบเท่า เพื่อเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี ประจาปีการศึกษา 2560 ดังรายละเอียดต่อไปนี้
1. ประเภททั่วไป
หลักสูตร แผนการรับ และคุณสมบัติของผู้สมัคร
คณะครุศาสตร์
รหัส
ชื่อสาขาวิชา
จานวน คุณสมบัติผู้สมัคร / คุณสมบัติเฉพาะ
สาขา
รับ(คน)
สาขาวิชา
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต (ค.บ. 5 ปี)
4101 ภาษาไทย
60
1. จบการศึกษา หรือกาลังศึกษา
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า
2. เกรดเฉลี่ยสะสม 2.00 ขึ้นไป
4110 สังคมศึกษา
60
1. จบการศึกษา หรือกาลังศึกษา
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า
2. เกรดเฉลี่ยสะสม 2.00 ขึ้นไป
4186 การศึกษาปฐมวัย
30
1. จบการศึกษา หรือกาลังศึกษา
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า
2. เกรดเฉลี่ยสะสม 2.00 ขึ้นไป
4102 ภาษาอังกฤษ
60
1. จบการศึกษา หรือกาลังศึกษา
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า
2. เกรดเฉลี่ยสะสม 2.00 ขึ้นไป

4145 คอมพิวเตอร์ศึกษา

60

วัน-เวลา สอบ

พุธ ที่ 8 ก.พ. 60
09.00-12.00 น.
13.30-15.00 น.
พุธ ที่ 8 ก.พ. 60
09.00-12.00 น.
13.30-15.00 น.
พุธ ที่ 8 ก.พ. 60
09.00-12.00 น.
13.30-15.00 น.
พุธ ที่ 8 ก.พ. 60
09.00-12.00 น.
13.30-15.00 น.
พฤ ที่ 9 ก.พ. 60
09.00-12.00 น.
พุธ ที่ 8 ก.พ. 60
09.00-12.00 น.
13.30-15.00 น.

รหัสวิชา / วิชาสอบ

GE01 วัดความรู้พื้นฐานทั่วไป
ED01 วัดแววความเป็นครู
GE01 วัดความรู้พื้นฐานทั่วไป
ED01 วัดแววความเป็นครู
GE01 วัดความรู้พื้นฐานทั่วไป
ED01 วัดแววความเป็นครู
GE01 วัดความรู้พื้นฐานทั่วไป
ED01 วัดแววความเป็นครู
EN01 วัดความรู้ภาษาอังกฤษ

1. จบการศึกษา หรือกาลังศึกษา
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า
GE01 วัดความรู้พื้นฐานทั่วไป
แผนการเรียน วิทย์ – คณิต
ED01 วัดแววความเป็นครู
2. เกรดเฉลี่ยสะสม 2.00 ขึ้นไป
หมายเหตุ : นักศึกษาคณะครุศาสตร์ ชั้นปีที่ 1 ทุกสาขาวิชา ให้ศึกษา ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี สามพร้าว 2 ปีการศึกษา
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คณะครุศาสตร์
รหัส
ชื่อสาขาวิชา
สาขา
4140 คณิตศาสตร์

4148 วิทยาศาสตร์
เน้นเคมี

4149 วิทยาศาสตร์
เน้นชีววิทยา

4150 วิทยาศาสตร์
เน้นฟิสิกส์

4104 ดนตรีศึกษา

4105 นาฏศิลป์ไทย

จานวน คุณสมบัติผู้สมัคร / คุณสมบัติเฉพาะ
รับ(คน)
สาขาวิชา
60
1. จบการศึกษา หรือกาลังศึกษา
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า
แผนการเรียน วิทย์ – คณิต
2. เกรดเฉลี่ยสะสม 2.00 ขึ้นไป
3. มีเกรดเฉลี่ยสะสมด้านคณิตศาสตร์
พื้นฐาน 2.75 ขึ้นไป
30
1. จบการศึกษา หรือกาลังศึกษา
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า
แผนการเรียน วิทย์ – คณิต
2. เกรดเฉลี่ยสะสม 2.00 ขึ้นไป
30
1. จบการศึกษา หรือกาลังศึกษา
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า
แผนการเรียน วิทย์ – คณิต
2. เกรดเฉลี่ยสะสม 2.00 ขึ้นไป
30
1. จบการศึกษา หรือกาลังศึกษา
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า
แผนการเรียน วิทย์ – คณิต
2. เกรดเฉลี่ยสะสม 2.00 ขึ้นไป
30
1. จบการศึกษา หรือกาลังศึกษา
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า
2. เกรดเฉลี่ยสะสม 2.00 ขึ้นไป
3. มีความถนัดทางด้านดนตรี

30

1. จบการศึกษา หรือกาลังศึกษา
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า
2. เกรดเฉลี่ยสะสม 2.00 ขึ้นไป
3. มีความถนัดและความชอบทางด้าน
นาฏศิลป์

วัน-เวลา สอบ

รหัสวิชา / วิชาสอบ

พุธ ที่ 8 ก.พ. 60
09.00-12.00 น. GE01 วัดความรู้พื้นฐานทั่วไป
13.30-15.00 น. ED01 วัดแววความเป็นครู

พุธ ที่ 8 ก.พ. 60
09.00-12.00 น. GE01 วัดความรู้พื้นฐานทั่วไป
13.30-15.00 น. ED01 วัดแววความเป็นครู
พุธ ที่ 8 ก.พ. 60
09.00-12.00 น. GE01 วัดความรู้พื้นฐานทั่วไป
13.30-15.00 น. ED01 วัดแววความเป็นครู
พุธ ที่ 8 ก.พ. 60
09.00-12.00 น. GE01 วัดความรู้พื้นฐานทั่วไป
13.30-15.00 น. ED01 วัดแววความเป็นครู
พุธ ที่ 8 ก.พ. 60
09.00-12.00 น. GE01 วัดความรู้พื้นฐานทั่วไป
13.30-15.00 น. ED01 วัดแววความเป็นครู
พฤ ที่ 9 ก.พ. 60
09.00-16.00 น. MU01 สอบปฏิบัติเครื่อง
ดนตรีตามความถนัด
โดยให้ผู้เข้าสอบเตรียม
เครื่องดนตรีมาด้วย
(ถ้ามี)
พุธ ที่ 8 ก.พ. 60
09.00-12.00 น. GE01 วัดความรู้พื้นฐานทั่วไป
13.30-15.00 น. ED01 วัดแววความเป็นครู
พฤ ที่ 9 ก.พ. 60
09.00-16.00 น. TD01 สอบปฏิบัตินาฏศิลป์

หมายเหตุ : นักศึกษาคณะครุศาสตร์ ชั้นปีที่ 1 ทุกสาขาวิชา ให้ศึกษา ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี สามพร้าว 2 ปีการศึกษา

6

คณะครุศาสตร์ (ต่อ)
รหัส
ชื่อสาขาวิชา
สาขา
4120 ทัศนศิลป์

4189 พลศึกษาและ
สุขศึกษา

จานวน คุณสมบัติผู้สมัคร / คุณสมบัติเฉพาะ
รับ(คน)
สาขาวิชา
30
1. จบการศึกษา หรือกาลังศึกษา
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า
2. เกรดเฉลี่ยสะสม 2.00 ขึ้นไป

30

1. จบการศึกษา หรือกาลังศึกษา
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า
2. เกรดเฉลี่ยสะสม 2.00 ขึ้นไป
3. มีร่างกายแข็งแรงพร้อมที่จะเล่นกีฬา
ได้

วัน-เวลา สอบ
พุธ ที่ 8 ก.พ. 60
09.00-12.00 น.
13.30-15.00 น.
พฤ ที่ 9 ก.พ. 60
09.00-12.00 น
พุธ ที่ 8 ก.พ. 60
09.00-12.00 น.
13.30-15.00 น.
พฤ ที่ 9 ก.พ. 60
09.00-16.00 น.

รหัสวิชา / วิชาสอบ

GE01 วัดความรู้พื้นฐานทั่วไป
ED01 วัดแววความเป็นครู
VA01 สอบปฏิบัติทัศนศิลป์
GE01 วัดความรู้พื้นฐานทั่วไป
ED01 วัดแววความเป็นครู

EP01 ทดสอบสมรรถภาพ
ทางกาย(เตรียมชุดกี ฬ า
มาด้วย)
หมายเหตุ : 1. นักศึกษาคณะครุศาสตร์ ชั้นปีที่ 1 ทุกสาขาวิชา ให้ศึกษา ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี สามพร้าว 2 ปีการศึกษา

คณะเทคโนโลยี
รหัส
สาขา

ชื่อสาขาวิชา

จานวนรับ(คน)
ม.6 หรือ
เทียบเท่า

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.)
4257 ธุรกิจการเกษตร
50

ปวส.หรือ
เทียบเท่า

คุณสมบัติผู้สมัคร /
คุณสมบัติเฉพาะสาขาวิชา

-

วัน-เวลา สอบ

รหัสวิชา / วิชาสอบ

จบการศึกษา หรือกาลังศึกษาชั้น พุธ ที่ 8 ก.พ. 60
มัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า 09.00-12.00 น. GE01 วัดความรู้พื้นฐานทั่วไป
4258 เทคนิคการสัตวแพทย์
50
จบการศึกษา หรือกาลังศึกษาชั้น พุธ ที่ 8 ก.พ. 60
มัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า 09.00-12.00 น. GE01 วัดความรู้พื้นฐานทั่วไป
4265 อาหารและบริการ
100
จบการศึกษา หรือกาลังศึกษาชั้น พุธ ที่ 8 ก.พ. 60
มัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า 09.00-12.00 น. GE01 วัดความรู้พื้นฐานทั่วไป
4264 การจัดการอุตสาหกรรม
50
จบการศึกษา หรือกาลังศึกษาชั้น พุธ ที่ 8 ก.พ. 60
มัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า 09.00-12.00 น. GE01 วัดความรู้พื้นฐานทั่วไป
4277 โยธาสถาปัตยกรรม
50
จบการศึกษา หรือกาลังศึกษาชั้น พุธ ที่ 8 ก.พ. 60
มัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า 09.00-12.00 น. GE01 วัดความรู้พื้นฐานทั่วไป
4263 วิทยาศาสตร์และ
50
จบการศึกษา หรือกาลังศึกษาชั้น พุธ ที่ 8 ก.พ. 60
เทคโนโลยีการอาหาร
มัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่ า 09.00-12.00 น. GE01 วัดความรู้พื้นฐานทั่วไป
แผนการเรียนวิทย์ – คณิต
หมายเหตุ : นักศึกษาคณะเทคโนโลยี ชั้นปีที่ 1 ทุกสาขาวิชา ให้ศึกษา ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี สามพร้าว 2 ปีการศึกษา
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คณะเทคโนโลยี (ต่อ)
รหัส
สาขา

ชื่อสาขาวิชา

จานวนรับ(คน)
ม.6 หรือ
เทียบเท่า

ปวส.หรือ
เทียบเท่า

4273 เทคโนโลยีชีวภาพ

50

-

4256 เทคโนโลยีการผลิตสัตว์

50

-

4255 เทคโนโลยีการผลิตพืช

50

-

4270 เทคโนโลยีเครื่องกล

50

-

6270 เทคโนโลยีเครื่องกล
(หมวด ข) *

-

50

คุณสมบัติผู้สมัคร /
คุณสมบัติเฉพาะสาขาวิชา
จบการศึกษา หรือกาลังศึกษาชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า
แผนการเรียนวิทย์ – คณิต
จบการศึกษา หรือกาลังศึกษาชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า
หรือที่เกี่ยวข้องกับการเกษตร
จบการศึกษา หรือกาลังศึกษา ชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า
1. จบการศึกษา หรือกาลังศึกษา
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือ
เทียบเท่าแผนการเรียน
วิทย์ – คณิต หรือ
2. จบการศึกษาหรือกาลังศึกษา
ภาคเรียนสุดท้าย ในระดับ
ปวช. หรือเทียบเท่าในสายช่าง
อุตสาหกรรม ช่างยนต์ หรือ
สาขาที่เกี่ยวข้อง
จบการศึกษาหรือกาลังศึกษาภาค
เรียนสุดท้าย ในระดับ ปวส. หรือ
เทียบเท่าในสายช่างอุตสาหกรรม
ช่างยนต์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง

วัน-เวลา สอบ

รหัสวิชา / วิชาสอบ

พุธ ที่ 8 ก.พ. 60
09.00-12.00 น. GE01 วัดความรู้พื้นฐานทั่วไป
พุธ ที่ 8 ก.พ. 60
09.00-12.00 น. GE01 วัดความรู้พื้นฐานทั่วไป
พุธ ที่ 8 ก.พ. 60
09.00-12.00 น. GE01 วัดความรู้พื้นฐานทั่วไป
พุธ ที่ 8 ก.พ. 60
09.00-12.00 น. GE01 วัดความรู้พื้นฐานทั่วไป

พฤ ที่ 9 ก.พ. 60
11.00-12.30 น. MT21 วัดความรู้เฉพาะ
สาขาวิชาเทคโนโลยี
เครื่องกล

หมายเหตุ : 1. สาขาวิชาที่มีเครื่องหมาย * หมายถึง สาขาวิชาที่รับจาก ปวส.หรือเทียบเท่า ถ้าผูส้ มัครเลือก 2 อันดับ ให้เลือก หมวด ก
1 สาขาวิชา และ หมวด ข 1 สาขาวิชา
2. นักศึกษาคณะเทคโนโลยี ชั้นปีที่ 1 ทุกสาขาวิชา ให้ศึกษา ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี สามพร้าว 2 ปีการศึกษา
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คณะเทคโนโลยี (ต่อ)
รหัส
สาขา

ชื่อสาขาวิชา

จานวนรับ(คน)
ม.6 หรือ
เทียบเท่า

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วศ.บ.)
4603 วิศวกรรมไฟฟ้า
50
เน้นอิเล็กทรอนิกส์
(ไม่ มี ใ บอนุ ญ าตประกอบ
วิ ชาชี พ วิ ศ วกรรมควบคุ ม
เนื่ อ งจากเป็ น สาขาวิ ช า
วิ ศ วกรรมไฟฟ้ า กลุ่ ม วิชา
อิเล็กทรอนิกส์)

6603 วิศวกรรมไฟฟ้า
เน้นอิเล็กทรอนิกส์
(หมวด ก)*
(ไม่ มี ใ บอนุ ญ าตประกอบ
วิ ชาชี พ วิ ศ วกรรมควบคุม
เนื่ อ งจากเป็ น สาขาวิ ช า
วิศวกรรมไฟฟ้า กลุ่มวิชา
อิเล็กทรอนิกส์)

-

ปวส.หรือ
เทียบเท่า

-

50

คุณสมบัติผู้สมัคร /
คุณสมบัติเฉพาะสาขาวิชา
1. จบการศึกษาหรือกาลังศึกษา
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 แผน
การเรียนวิทย์-คณิต หรือ
2. จบการศึกษาหรือกาลังศึกษา
ภาคเรียนสุดท้ายในระดับ
ปวช. สาขาไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ ระบบควบคุม
ระบบวัดคุม คอมพิวเตอร์
สื่อสารโทรคมนาคม หรือ
เทียบเท่า
3. คะแนนเฉลี่ยไม่ต่ากว่า 2.30
(ไม่รับผู้ที่จบสาขา
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ)
1. จบการศึกษาหรือกาลังศึกษา
ภาคเรียนสุดท้ายในระดับ
ปวส. หรือเทียบเท่า สาขา
ไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ ระบบ
ควบคุม ระบบวัดคุม
คอมพิวเตอร์ สื่อสาร
โทรคมนาคม หรือเทียบเท่า
2. คะแนนเฉลี่ยไม่ต่ากว่า 2.30
(ไม่รับผู้ที่จบสาขา
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ)

วัน-เวลา สอบ

รหัสวิชา / วิชาสอบ

พุธ ที่ 8 ก.พ. 60
09.00-12.00 น. GE01 วัดความรู้พื้นฐานทั่วไป
พฤ ที่ 9 ก.พ. 60
13.30–15.30 น. EG01 วัดความรู้พื้นฐานด้าน
วิศวกรรม

พฤ ที่ 9 ก.พ. 60
09.00–10.30 น. EE21 วัดความรู้เฉพาะ
สาขาวิชาวิศวกรรม
ไฟฟ้า

หมายเหตุ : 1. สาขาวิชาที่มีเครื่องหมาย * หมายถึง สาขาวิชาที่รับจาก ปวส.หรือเทียบเท่า ถ้าผูส้ มัครเลือก 2 อันดับ ให้เลือก หมวด ก
1 สาขาวิชา และ หมวด ข 1 สาขาวิชา
2. นักศึกษาคณะเทคโนโลยี ชั้นปีที่ 1 ทุกสาขาวิชา ให้ศึกษา ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี สามพร้าว 2 ปีการศึกษา

9

คณะเทคโนโลยี (ต่อ)
รหัส
สาขา

ชื่อสาขาวิชา

4606 วิ ศ วกรรมอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์
และระบบอัตโนมัติ

จานวนรับ(คน)
ม.6 หรือ
เทียบเท่า

ปวส.หรือ
เทียบเท่า

50

-

คุณสมบัติผู้สมัคร /
คุณสมบัติเฉพาะสาขาวิชา

วัน-เวลา สอบ

รหัสวิชา / วิชาสอบ

1. จบการศึกษาหรือกาลังศึกษา
พุธ ที่ 8 ก.พ. 60
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 แผน
09.00-12.00 น. GE01 วัดความรู้พื้นฐานทั่วไป
การเรียน วิทย์-คณิต หรือ
พฤ ที่ 9 ก.พ. 60
2. จบการศึกษาหรือกาลังศึกษา
13.30–15.30 น. EG01 วัดความรู้พื้นฐานด้าน
ภาคเรียนสุดท้ายในระดับ ปวช.
วิศวกรรม
หรือเทียบเท่าในสาขาไฟฟ้า
อิเล็กทรอนิกส์ ระบบวัดคุม
คอมพิวเตอร์ ไฟฟ้าสื่อสาร
โทรคมนาคม
6606 วิ ศ วกรรมอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์
50 จบการศึกษาหรือกาลังศึกษา
พฤ ที่ 9 ก.พ. 60
และระบบอัตโนมัติ
ภาคเรียนสุดท้ายในระดับ ปวส.หรือ 11.00-12.30 น. EL21 วัดความรู้เฉพาะ
(หมวด ข)*
เทียบเท่าในสาขาไฟฟ้า
สาขาวิชาวิศวกรรม
อิเล็กทรอนิกส์ ระบบวัดคุม
อิเล็กทรอนิกส์และ
คอมพิวเตอร์ ไฟฟ้าสื่อสาร
ระบบอัตโนมัติ
โทรคมนาคม
4604 วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
50
1. จบการศึกษาหรือกาลังศึกษา
พุธ ที่ 8 ก.พ. 60
และการสื่อสาร
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 แผนการ
09.00-12.00 น. GE01 วัดความรู้พื้นฐานทั่วไป
เรียน วิทย์-คณิต หรือ
พฤ ที่ 9 ก.พ. 60
2. จบการศึกษาหรือกาลังศึกษาภาค 13.30–15.30 น. EG01 วัดความรู้พื้นฐานด้าน
เรียนสุดท้าย ในระดับ ปวช. หรือ
วิศวกรรม
เทียบเท่าในสาขาไฟฟ้า
อิเล็กทรอนิกส์ ระบบวัดคุม
คอมพิวเตอร์ ไฟฟ้าสื่อสาร
โทรคมนาคม หรือสาขาที่
เกี่ยวข้อง
6604 วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
50 จบการศึกษาหรือกาลังศึกษาภาค
พฤ ที่ 9 ก.พ. 60
และการสื่อสาร
เรียนสุดท้ายในระดับ ปวส. หรือ
09.00-10.30 น. EC21 วัดความรูเ้ ฉพาะ
(หมวด ก)*
เทียบเท่า สาขาไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์
สาขาวิชาวิศวกรรม
ระบบวัดคุม คอมพิวเตอร์สื่อสาร
คอมพิวเตอร์และการ
โทรคมนาคมหรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
สื่อสาร
หมายเหตุ : 1. สาขาวิชาที่มีเครื่องหมาย * หมายถึง สาขาวิชาที่รับจาก ปวส.หรือเทียบเท่า ถ้าผูส้ มัครเลือก 2 อันดับ ให้เลือก หมวด ก
1 สาขาวิชา และ หมวด ข 1 สาขาวิชา
2. นักศึกษาคณะเทคโนโลยี ชั้นปีที่ 1 ทุกสาขาวิชา ให้ศึกษา ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี สามพร้าว 2 ปีการศึกษา
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คณะเทคโนโลยี (ต่อ)
รหัส
สาขา

ชื่อสาขาวิชา

4605 วิศวกรรมพลังงาน

4602 วิศวกรรมเครื่องกล

6602 วิศวกรรมเครื่องกล
(หมวด ก)*

จานวนรับ(คน)
ม.6 หรือ
เทียบเท่า

ปวส.หรือ
เทียบเท่า

50

-

50

-

-

50

คุณสมบัติผู้สมัคร /
คุณสมบัติเฉพาะสาขาวิชา

วัน-เวลา สอบ

รหัสวิชา / วิชาสอบ

1. จบการศึกษาหรือกาลังศึกษา
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 แผนการ
เรียนวิทย์-คณิต หรือ
2. จบการศึกษาหรือกาลังศึกษา
ภาคเรียนสุดท้าย ในระดับ
ปวช. หรือเทียบเท่าในสาขา
ช่างยนต์ เครื่องกล เทคนิคการ
ผลิต เทคนิคอุตสาหกรรมหรือ
สาขาที่เกี่ยวข้อง
1. จบการศึกษาหรือกาลังศึกษา
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 แผนการ
เรียนวิทย์-คณิต หรือ
2. จบการศึกษาหรือกาลังศึกษา
ภาคเรียนสุดท้ายในระดับ
ปวช.หรือเทียบเท่าในสาขาช่าง
ยนต์ ช่างกลโรงงาน หรือ
สาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง
จบการศึกษาหรือกาลังศึกษา
ภาคเรียนสุดท้ายในระดับ ปวส.
หรือเทียบเท่า ในสาขาช่างยนต์
ช่างกลโรงงาน หรือสาขาวิชาที่
เกี่ยวข้อง

พุธ ที่ 8 ก.พ. 60
09.00-12.00 น.

GE01 วัดความรู้พื้นฐานทั่วไป

พฤ ที่ 9 ก.พ. 60
13.30–15.30 น.

EG01 วัดความรู้พื้นฐานด้าน
วิศวกรรม

พุธ ที่ 8 ก.พ. 60
09.00-12.00 น.

GE01 วัดความรู้พื้นฐานทั่วไป

พฤ ที่ 9 ก.พ. 60
13.30–15.30 น.

EG01 วัดความรู้พื้นฐานด้าน
วิศวกรรม

พฤ ที่ 9 ก.พ. 60
09.00-10.30 น.

ET21 วัดความรู้เฉพาะ
สาขาวิชาวิศวกรรม
เครื่องกล

หมายเหตุ : 1. สาขาวิชาที่มีเครื่องหมาย * หมายถึง สาขาวิชาที่รับจาก ปวส.หรือเทียบเท่า ถ้าผูส้ มัครเลือก 2 อันดับ ให้เลือก หมวด ก
1 สาขาวิชา และ หมวด ข 1 สาขาวิชา
2. นักศึกษาคณะเทคโนโลยี ชั้นปีที่ 1 ทุกสาขาวิชา ให้ศึกษา ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี สามพร้าว 2 ปีการศึกษา

11

คณะวิทยาการจัดการ
รหัส
สาขา

ชื่อสาขาวิชา

จานวนรับ(คน)
ม.6 หรือ
เทียบเท่า

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (บธ.บ.)
4224 การสื่อสารการตลาด
100
4409 การจัดการการท่องเที่ยว
4410 การจัดการการโรงแรม
4421 การบริหารทรัพยากร
มนุษย์
4423 การเงิน
4424 การตลาด
4434 การตลาด

150
100
100
100
100
100

ปวส.หรือ
เทียบเท่า

-

(สหกิจศึกษาในเครือ CPF)

4427 คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
4428 การจัดการทั่วไป

100
200

6428 การจัดการทั่วไป
(หมวด ก)*

-

6427 คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
(หมวด ข)*

-

50

50

คุณสมบัติผู้สมัคร /
คุณสมบัติเฉพาะสาขาวิชา

วัน-เวลา สอบ

จบการศึกษาหรือกาลังศึกษาชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า
จบการศึกษาหรือกาลังศึกษาชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า
จบการศึกษาหรือกาลังศึกษาชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า
จบการศึกษาหรือกาลังศึกษาชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า
จบการศึกษาหรือกาลังศึกษาชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า
จบการศึกษาหรือกาลังศึกษาชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า
จบการศึกษาหรือกาลังศึกษาชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า
จบการศึกษาหรือกาลังศึกษาชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า
จบการศึกษาหรือกาลังศึกษาชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า
จบการศึกษาหรือกาลังศึกษา
ภาคเรียนสุดท้ายในระดับ
อนุปริญญา ปวส.หรือเทียบเท่า
ทางด้านบริหารธุรกิจ
1. จบการศึกษาหรือกาลังศึกษา
ภาคเรียนสุดท้ายใน ระดับ
อนุปริญญา ปวส. หรือเทียบเท่า
สาขาวิชา คอมพิวเตอร์ธรุ กิจ
2. จบการศึกษาระดับปริญญาตรี
ทุกสาขาวิชา

พุธ ที่ 8 ก.พ. 60
09.00-12.00 น.
พุธ ที่ 8 ก.พ. 60
09.00-12.00 น.
พุธ ที่ 8 ก.พ. 60
09.00-12.00 น.
พุธ ที่ 8 ก.พ. 60
09.00-12.00 น.
พุธ ที่ 8 ก.พ. 60
09.00-12.00 น.
พุธ ที่ 8 ก.พ. 60
09.00-12.00 น.
พุธ ที่ 8 ก.พ. 60
09.00-12.00 น.
พุธ ที่ 8 ก.พ. 60
09.00-12.00 น.
พุธ ที่ 8 ก.พ. 60
09.00-12.00 น.
พฤ ที่ 9 ก.พ. 60
09.00-10.30 น.

พฤ ที่ 9 ก.พ. 60
11.00-12.30 น.

รหัสวิชา / วิชาสอบ

GE01 วัดความรู้พื้นฐานทั่วไป
GE01 วัดความรู้พื้นฐานทั่วไป
GE01 วัดความรู้พื้นฐานทั่วไป
GE01 วัดความรู้พื้นฐานทั่วไป
GE01 วัดความรู้พื้นฐานทั่วไป
GE01 วัดความรู้พื้นฐานทั่วไป
GE01 วัดความรู้พื้นฐานทั่วไป
GE01 วัดความรู้พื้นฐานทั่วไป
GE01 วัดความรู้พื้นฐานทั่วไป
GM21 วัดความรู้พื้นฐาน
เฉพาะสาขาวิชา
การจัดการทั่วไป
BC21 วัดความรู้เฉพาะ
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์
ธุรกิจ

หมายเหตุ : สาขาวิชาที่มีเครื่องหมาย * หมายถึง สาขาวิชาที่รับจาก ปวส.หรือเทียบเท่า ถ้าผูส้ มัครเลือก 2 อันดับ ให้เลือก หมวด ก
1 สาขาวิชา และ หมวด ข 1 สาขาวิชา
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คณะวิทยาการจัดการ (ต่อ)
รหัส
สาขา

ชื่อสาขาวิชา

จานวนรับ(คน)
ม.6 หรือ
เทียบเท่า

หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต (ศ.บ.)
4420 เศรษฐศาสตร์ธรุ กิจ
50
หลักสูตรบัญชีบัณฑิต (บช.บ.)
4501 การบัญชี
6501 การบัญชี (หมวด ข)*

200
-

ปวส.หรือ
เทียบเท่า

-

100

คุณสมบัติผู้สมัคร /
คุณสมบัติเฉพาะสาขาวิชา

วัน-เวลา สอบ

รหัสวิชา / วิชาสอบ

จบการศึกษาหรือกาลังศึกษาชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า

พุธ ที่ 8 ก.พ. 60
09.00-12.00 น.

GE01 วัดความรู้พื้นฐานทั่วไป

จบการศึกษาหรือกาลังศึกษาชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า
จบการศึกษาหรือกาลังศึกษา
ภาคเรียนสุดท้ายในระดับ
อนุปริญญา ปวส. สาขาวิชาการ
บัญชีหรือเทียบเท่า

พุธ ที่ 8 ก.พ. 60
09.00-12.00 น.
พฤ ที่ 9 ก.พ. 60
11.00-12.30 น.

GE01 วัดความรู้พื้นฐานทั่วไป
AC21 วัดความรู้พื้นฐาน
เฉพาะสาขาวิชา
การบัญชี

หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต (นศ.บ.)
4001 นิเทศศาสตร์
50
จบการศึกษาหรือกาลังศึกษาชั้น พุธ ที่ 8 ก.พ. 60
เน้นวารสารสนเทศ
มัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า 09.00-12.00 น. GE01 วัดความรู้พื้นฐานทั่วไป
4002 นิเทศศาสตร์
50
จบการศึกษาหรือกาลังศึกษาชั้น พุธ ที่ 8 ก.พ. 60
เน้นวิทยุกระจายเสียงและ
มัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า 09.00-12.00 น. GE01 วัดความรู้พื้นฐานทั่วไป
วิทยุโทรทัศน์
4003 นิเทศศาสตร์
50
จบการศึกษาหรือกาลังศึกษาชั้น พุธ ที่ 8 ก.พ. 60
เน้นการประชาสัมพันธ์
มัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า 09.00-12.00 น. GE01 วัดความรู้พื้นฐานทั่วไป
หมายเหตุ : สาขาวิชาที่มีเครื่องหมาย * หมายถึง สาขาวิชาที่รับจาก ปวส.หรือเทียบเท่า ถ้าผูส้ มัครเลือก 2 อันดับ ให้เลือก หมวด ก
1 สาขาวิชา และ หมวด ข 1 สาขาวิชา

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
รหัส
สาขา

ชื่อสาขาวิชา

จานวนรับ(คน)
ม.6 หรือ
เทียบเท่า

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ.)
4305 ภาษาจีน
50
4334 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร

100

ปวส.หรือ
เทียบเท่า

-

คุณสมบัติผู้สมัคร /
คุณสมบัติเฉพาะสาขาวิชา

วัน-เวลา สอบ

จบการศึกษาหรือกาลังศึกษาชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า
จบการศึกษาหรือกาลังศึกษาชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า

พุธ ที่ 8 ก.พ. 60
09.00-12.00 น.
พุธ ที่ 8 ก.พ. 60
09.00-12.00 น.
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รหัสวิชา / วิชาสอบ

GE01 วัดความรู้พื้นฐานทั่วไป
GE01 วัดความรู้พื้นฐานทั่วไป

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (ต่อ)
รหัส
สาขา

ชื่อสาขาวิชา

4302 ภาษาอังกฤษ

4303 ภาษาอังกฤษธุรกิจ

4332 สารสนเทศศาสตร์
4325 การพัฒนาสังคม
4340 ภูมิสารสนเทศเพื่อการ
พัฒนา
หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต (น.บ.)
4901 นิติศาสตร์

จานวนรับ(คน)
ม.6 หรือ
เทียบเท่า

ปวส.หรือ
เทียบเท่า

100

-

100

50
150
50

200

หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต (รป.บ.)
4451 รัฐประศาสนศาสตร์
150
หลักสูตรศิลปบัณฑิต (ศล.บ.)
4071 ทัศนศิลป์(แขนงออกแบบ
นิเทศศิลป์)

4076 ทัศนศิลป์(แขนงทัศนศิลป์)

50

50

-

-

-

-

-

-

คุณสมบัติผู้สมัคร /
คุณสมบัติเฉพาะสาขาวิชา

วัน-เวลา สอบ

จบการศึกษาหรือกาลังศึกษาชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า

จบการศึกษาหรือกาลังศึกษาชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า
จบการศึกษาหรือกาลังศึกษาชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า
จบการศึกษาหรือกาลังศึกษาชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า

พุธ ที่ 8 ก.พ. 60
09.00-12.00 น.
พฤ ที่ 9 ก.พ. 60
09.00-12.00 น.
พุธ ที่ 8 ก.พ. 60
09.00-12.00 น.
พฤ ที่ 9 ก.พ. 60
09.00-12.00 น.
พุธ ที่ 8 ก.พ. 60
09.00-12.00 น.
พุธ ที่ 8 ก.พ. 60
09.00-12.00 น.
พุธ ที่ 8 ก.พ. 60
09.00-12.00 น.

จบการศึกษาหรือกาลังศึกษาชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า

พุธ ที่ 8 ก.พ. 60
09.00-12.00 น.

GE01 วัดความรู้พื้นฐานทั่วไป

จบการศึกษาหรือกาลังศึกษาชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า

พุธ ที่ 8 ก.พ. 60
09.00-12.00 น.

GE01 วัดความรู้พื้นฐานทั่วไป

จบการศึกษาหรือกาลังศึกษาชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า

พุธ ที่ 8 ก.พ. 60
09.00-12.00 น.
พฤ ที่ 9 ก.พ. 60
13.30-15.30 น.

จบการศึกษาหรือกาลังศึกษาชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า

จบการศึกษาหรือกาลังศึกษาชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า

พุธ ที่ 8 ก.พ. 60
09.00-12.00 น.
พฤ ที่ 9 ก.พ. 60
13.30-15.30 น.

รหัสวิชา / วิชาสอบ

GE01 วัดความรู้พื้นฐานทั่วไป
EN01 วัดความรู้ภาษาอังกฤษ
GE01 วัดความรู้พื้นฐานทั่วไป
EN01 วัดความรู้ภาษาอังกฤษ
GE01 วัดความรู้พื้นฐานทั่วไป
GE01 วัดความรู้พื้นฐานทั่วไป
GE01 วัดความรู้พื้นฐานทั่วไป

GE01 วัดความรู้พื้นฐานทั่วไป
FA01 สอบปฏิบัติพื้นฐานทาง
ศิลปะ
GE01 วัดความรู้พื้นฐานทั่วไป

FA01 สอบปฏิบัติพื้นฐานทาง
ศิลปะ
หมายเหตุ : นักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชานิติศาสตร์ และ รัฐประศาสนศาสตร์ ชั้นปีที่ 1 ให้ศึกษา ณ
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี สามพร้าว 2 ปีการศึกษา
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คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (ต่อ)
รหัส
สาขา

ชื่อสาขาวิชา

จานวนรับ(คน)
ม.6 หรือ
เทียบเท่า

ปวส.หรือ
เทียบเท่า

6076 ทัศนศิลป์(แขนงทัศนศิลป์)
(หมวด ก)*

-

50

4073 ศิลปะการแสดง
เน้นนาฏศิลป์

50

-

4074 ศิลปะการแสดง
เน้นพื้นบ้านอีสาน

4075 ดนตรี

4021 ออกแบบผลิตภัณฑ์
เน้นออกแบบกราฟิก

50

50

50

-

-

-

คุณสมบัติผู้สมัคร /
คุณสมบัติเฉพาะสาขาวิชา
จบการศึกษาหรือกาลังศึกษา
ภาคเรียนสุดท้ายในระดับ
อนุปริญญา ปวส. หรือ
เทียบเท่า
จบการศึกษาหรือกาลังศึกษา
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือ
เทียบเท่า
จบการศึกษาหรือกาลังศึกษา
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือ
เทียบเท่า
จบการศึกษาหรือกาลังศึกษา
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือ
เทียบเท่า

จบการศึกษา หรือกาลังศึกษา
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือ
เทียบเท่า

วัน-เวลา สอบ

รหัสวิชา / วิชาสอบ

พฤ ที่ 9 ก.พ. 60
09.00-10.30 น. FA21 สอบปฏิบัติพื้นฐานทาง
ศิลปะ
พุธ ที่ 8 ก.พ. 60
09.00-12.00 น.
พฤ ที่ 9 ก.พ. 60
09.00-16.00 น.
พุธ ที่ 8 ก.พ. 60
09.00-12.00 น.
พฤ ที่ 9 ก.พ. 60
09.00-16.00 น.
พุธ ที่ 8 ก.พ. 60
09.00-12.00 น.
พฤ ที่ 9 ก.พ. 60
09.00-16.00 น.

GE01 วัดความรู้พื้นฐานทั่วไป
TD01 สอบปฏิบัตินาฏศิลป์
GE01 วัดความรู้พื้นฐานทั่วไป
TD01 สอบปฏิบัตินาฏศิลป์
GE01 วัดความรู้พื้นฐานทั่วไป
MU01 สอบปฏิบัติเครื่อง
ดนตรีตามความถนัด
โดยให้ผู้เข้าสอบเตรียม
เครื่องดนตรีมาด้วย (ถ้ามี)

พุธ ที่ 8 ก.พ. 60
09.00-12.00 น. GE01 วัดความรู้พื้นฐานทั่วไป
พฤ ที่ 9 ก.พ. 60
13.30–15.30 น. ID01 วัดความถนัดทางด้าน
การออกแบบ
4022 ออกแบบผลิตภัณฑ์
50
จบการศึกษา หรือกาลังศึกษา พุธ ที่ 8 ก.พ. 60
เน้นออกแบบเฟอร์นิเจอร์
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือ
09.00-12.00 น. GE01 วัดความรู้พื้นฐานทั่วไป
เทียบเท่า
พฤ ที่ 9 ก.พ. 60
13.30–15.30 น. ID01 วัดความถนัดทางด้าน
การออกแบบ
หมายเหตุ : สาขาวิชาที่มีเครื่องหมาย * หมายถึง สาขาวิชาที่รับจาก ปวส.หรือเทียบเท่า ถ้าผูส้ มัครเลือก 2 อันดับ ให้เลือก หมวด ก
1 สาขาวิชา และ หมวด ข 1 สาขาวิชา
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คณะวิทยาศาสตร์
รหัส
ชื่อสาขาวิชา
จานวนรับ คุณสมบัติผู้สมัคร / คุณสมบัติเฉพาะ
สาขา
(คน)
สาขาวิชา
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.)
4220 วิทยาศาสตร์การกีฬา
100
จบการศึกษาหรือกาลังศึกษาชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า
แผนการเรียนวิทย์– คณิต
4230 วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
100
จบการศึกษาหรือกาลังศึกษาชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า
แผนการเรียนวิทย์– คณิต
4240 สถิติประยุกต์
50
จบการศึกษาหรือกาลังศึกษาชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า
แผนการเรียนวิทย์– คณิต
4242 เคมี
50
จบการศึกษาหรือกาลังศึกษาชั้น
เน้นสหวิทยาการเคมี
มัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า
แผนการเรียนวิทย์– คณิต
4243 เคมี
50
จบการศึกษาหรือกาลังศึกษาชั้น
เน้นเทคโนโลยีการยาง
มัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า
และพอลิเมอร์
แผนการเรียนวิทย์– คณิต
4248 ฟิสิกส์
50
จบการศึกษาหรือกาลังศึกษาชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า
แผนการเรียนวิทย์– คณิต
4249 วิทยาการคอมพิวเตอร์
100
จบการศึกษาหรือกาลังศึกษาชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า
แผนการเรียนวิทย์– คณิต
4259 คณิตศาสตร์
50
จบการศึกษาหรือกาลังศึกษาชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า
แผนการเรียนวิทย์– คณิต
4280 ชีววิทยา
50
จบการศึกษาหรือกาลังศึกษาชั้น
(แขนงชีววิทยาทั่วไป)
มัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า
แผนการเรียนวิทย์– คณิต
4281 ชีววิทยา
50
จบการศึกษาหรือกาลังศึกษาชั้น
(แขนงจุลชีววิทยา)
มัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า
แผนการเรียนวิทย์– คณิต

วัน-เวลา สอบ

รหัสวิชา / วิชาสอบ

พุธ ที่ 8 ก.พ. 60
09.00-12.00 น.

GE01 วัดความรู้พื้นฐานทั่วไป

พุธ ที่ 8 ก.พ. 60
09.00-12.00 น.

GE01 วัดความรู้พื้นฐานทั่วไป

พุธ ที่ 8 ก.พ. 60
09.00-12.00 น.

GE01 วัดความรู้พื้นฐานทั่วไป

พุธ ที่ 8 ก.พ. 60
09.00-12.00 น.

GE01 วัดความรู้พื้นฐานทั่วไป

พุธ ที่ 8 ก.พ. 60
09.00-12.00 น.

GE01 วัดความรู้พื้นฐานทั่วไป

พุธ ที่ 8 ก.พ. 60
09.00-12.00 น.

GE01 วัดความรู้พื้นฐานทั่วไป

พุธ ที่ 8 ก.พ. 60
09.00-12.00 น.

GE01 วัดความรู้พื้นฐานทั่วไป

พุธ ที่ 8 ก.พ. 60
09.00-12.00 น.

GE01 วัดความรู้พื้นฐานทั่วไป

พุธ ที่ 8 ก.พ. 60
09.00-12.00 น.

GE01 วัดความรู้พื้นฐานทั่วไป

พุธ ที่ 8 ก.พ. 60
09.00-12.00 น.

GE01 วัดความรู้พื้นฐานทั่วไป

หมายเหตุ : นักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์ ชั้นปีที่ 1 ทุกสาขาวิชา ให้ศึกษา ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี สามพร้าว 2 ปีการศึกษา
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คณะวิทยาศาสตร์ (ต่อ)
รหัส
ชื่อสาขาวิชา
สาขา
4234 เทคโนโลยีสารสนเทศ

จานวนรับ คุณสมบัติผู้สมัคร / คุณสมบัติเฉพาะ
(คน)
สาขาวิชา
100
จบการศึกษาหรือกาลังศึกษาชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า
หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต (ส.บ.)
4210 สาธารณสุขศาสตร์
100
จบการศึกษาหรือกาลังศึกษาชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า
แผนการเรียนวิทย์– คณิต

วัน-เวลา สอบ

รหัสวิชา / วิชาสอบ

พุธ ที่ 8 ก.พ. 60
09.00-12.00 น.

GE01 วัดความรู้พื้นฐานทั่วไป

พุธ ที่ 8 ก.พ. 60
09.00-12.00 น.

GE01 วัดความรู้พื้นฐานทั่วไป

หมายเหตุ : นักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์ ชั้นปีที่ 1 ทุกสาขาวิชา ให้ศึกษา ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี สามพร้าว 2 ปีการศึกษา
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2. ประเภทกิจกรรมดีเด่น ด้านกีฬา
2.1 คุณสมบัติ
2.1.1 คุณสมบัติทั่วไป
ผู้สมัครจะต้องมีคุณสมบัติเป็นไปตามคุณสมบัติเฉพาะที่สาขาวิชากาหนด
2.1.2 คุณสมบัติด้านกีฬา
ผู้สมัครจะต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้
1) เป็นผู้มีความสามารถดีเด่นด้านกีฬา ที่เข้าร่วมแข่งขันในระดับเขต ระดับภาค ระดับชาติ
และระดับนานาชาติ ไม่เกิน 3 ปี นับถึงวันสมัคร
2) ประเภทกี ฬ าที่ จ ะรั บ สมั ค รคั ด เลื อ กเข้ า ศึ ก ษา คื อ กรี ฑ า ฟุ ต บอล ฟุ ต ซอล ยิ ง ปื น
บาสเกตบอล วอลเลย์บอล วอลเลย์บอลชายหาด เซปักตะกร้อ มวยสากลสมัครเล่น มวยไทยสมัครเล่น ยูโด เทควันโด
แบดมินตัน ลอนเทนนิส เทเบิลเทนนิส เปตอง ว่ายน้า แฮนด์บอล ลีลาศ หมากรุกไทย หมากฮอส ครอสเวิร์ด และอื่นๆ
2.2 แผนการรับ
คณะ
1. ครุศาสตร์

2. เทคโนโลยี
3. วิทยาการจัดการ
4. มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
5. วิทยาศาสตร์

สาขาวิชา
4101 ภาษาไทย
4110 สังคมศึกษา
4186 การศึกษาปฐมวัย
4102 ภาษาอังกฤษ
4189 พลศึกษาและสุขศึกษา
4140 คณิตศาสตร์
4145 คอมพิวเตอร์ศึกษา
4148 วิทยาศาสตร์ เน้นเคมี
4149 วิทยาศาสตร์ เน้นชีววิทยา
4150 วิทยาศาสตร์ เน้นฟิสิกส์
4105 นาฏศิลป์ไทย
4120 ทัศนศิลป์
4104 ดนตรีศึกษา
สามารถสมัครได้ทุกสาขาวิชา
สามารถสมัครได้ทุกสาขาวิชา
สามารถสมัครได้ทุกสาขาวิชา
สามารถสมัครได้ทุกสาขาวิชา

จานวนรับ (คน)
2
2
2
1
3
2
2
1
1
1
1
1
1
20
20
20
20

หมายเหตุ
-

จ านวนที่ รั บ ในแต่ ละสาขาขึ้นอยู่
กับข้อมูลประวัติการเล่นกีฬา ผล
การทดสอบความสามารถและการ
สอบข้อเขียนของผู้สมัคร

หมายเหตุ ผู้สมัคร สามารถเลือกสมัครได้ทั้ง 2 ประเภท ทั้งประเภททั่วไป และ ประเภทกิจกรรมดีเด่นด้านกีฬา
โดยใช้ใบสมัครประเภทละ 1 ใบ และต้องชาระค่าสมัครสอบทั้ง 2 ประเภท
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2.3 กาหนดการคัดเลือก
2.3.1 ทดสอบความรู้
เป็นไปตามที่สาขาวิชากาหนด
2.2.3.2 ทดสอบความสามารถด้านกีฬา
วัน ศุกร์ ที่ 10 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 08.00 น. ณ โรงยิมพลศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏ
อุดรธานี (ผู้เข้ารับการคัดเลือกต้องเตรียมชุดกีฬา และอุปกรณ์กีฬาเฉพาะมาด้วย)
รายละเอียดเกี่ยวกับการสมัครเข้ารับการคัดเลือก
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี เปิดรับสมัครคัดเลือกฯ เพื่อเข้าศึกษาต่อ ภาคปกติ ประจาปีการศึกษา 2560
ระหว่าง วันพฤหัสบดี ที่ 1 ธันวาคม 2559 ถึง วันอาทิตย์ ที่ 15 มกราคม 2560 ทุกวันไม่เว้นวัน เสาร์ – อาทิตย์
(เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์)
ค่าธรรมเนียมการสมัคร
1. ประเภททั่วไป ผู้สมัครสามารถเลือกสมัครได้ไม่เกิน 2 อันดับ ค่าธรรมเนียมในการสมัครอันดับแรก 200
บาท และอันดับที่ 2 100 บาท
2. ประเภทกิจกรรมดีเด่นด้านกีฬา ผู้สมัครสามารถเลือกสมัครได้ไม่เกิน 2 อันดับ ค่าธรรมเนียมในการสมัคร
เหมาจ่าย 300 บาท
ค่าธรรมเนียมการสมัครทั้ง 2 ประเภท ไม่รวมค่าธรรมเนียมการส่งใบสมัครกรณีส่งใบสมัครทางไปรษณีย์
(เมื่อชาระค่าสมัครแล้วจะไม่คืนเงินค่าสมัครให้ไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น)
หลักฐานประกอบการสมัคร
1. ใบสมัครที่กรอกข้อมูลครบถ้วน หรือกรอกใบสมัครผ่านระบบออนไลน์จากเว็บไซต์
http://www.udru.ac.th/admission แล้วพิมพ์ออกมา พร้อมกับติดรูปถ่าย
2. แบบ ปพ.1 หรือ ใบแสดงผลการเรียน ฉบับจริง ที่มีผลการเรียน 5 ภาคเรียน ในกรณีกาลังศึกษา
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือ กาลังศึกษาในระดับ ปวช. และในกรณีกาลังศึกษาในระดับ ปวส. ภาคเรียนสุดท้าย ให้ใช้ผล
การเรียน 3 ภาคเรียน
3. บัตรประชาชน หรือ บัตรประจาตัวนักเรียน หรือ บัตรประจาตัวอื่นที่มีรูปถ่ายตัวจริง
4. รูปถ่ายปัจจุบัน หน้าตรง ไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นดา ขนาด 1 นิ้ว จานวน 1 แผ่น เพื่อติดใบสมัคร (กรณี
สมัครทั้งประเภททั่วไป และประเภทกิจกรรมดีเด่นด้านกีฬา ให้เพิ่มรูปถ่ายเป็น 2 แผ่น เพื่อติดใบสมัคร)
5. ส าเนาเอกสารหลั กฐานแสดงความสามารถทางด้านกีฬา เช่น เกียรติบัตร วุฒิ บัตร ประกอบการ
พิจารณา พร้อมนาเอกสารตัวจริงมาแสดง (กรณีสมัครในประเภทกิจกรรมดีเด่น ด้านกีฬา)
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ขั้นตอนการสมัครคัดเลือก
ขั้นตอนที่ 1 ศึกษาข้อมูลการสมัครคัดเลือก
ผู้ ส มั ค รต้ อ งศึ ก ษาข้ อ มู ล การสมั ค รคั ด เลื อ ก ประจ าปี ก ารศึ ก ษา 25 60 ให้ เ ข้ า ใจ จากเว็ บ ไซต์
http://www.udru.ac.th/admission หรือซื้อระเบียบการสมัครพร้อมใบสมัครได้ที่ สานักส่งเสริมวิชาการและงาน
ทะเบียน มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ในราคาชุดละ 50 บาท
ขั้นตอนที่ 2 กรอกข้อมูลการสมัคร ผู้สมัครสามารถกรอกข้อมูลการสมัครได้จาก 2 ช่องทาง ได้แก่
2.1 เข้าเว็บไซต์ http://www.udru.ac.th/admission เพื่อกรอกใบสมัคร โดยเลือกเมนู “กรอกใบ
สมัครผ่านเว็บไซต์ออนไลน์” และปฏิบัติตามขั้นตอนอย่างเคร่งครัด กรอกข้อมูลการสมัครและพิมพ์ใบสมัครออกจาก
เครื่องคอมพิวเตอร์ติดรูปถ่ายให้เรียบร้อย (การกรอกใบสมัครผ่านทางเว็บไซต์ยังไม่ถือเป็นการสมัครที่สมบูรณ์ ผู้สมัคร
ต้องพิมพ์ใบสมัครออกมา แล้วนาส่งยังมหาวิทยาลัยพร้อมหลักฐานประกอบการสมัคร และชาระเงิน ค่าสมัครด้วย
ตนเอง หรือโอนเงินค่าสมัครผ่านธนาคาร แล้วส่งเอกสารทางไปรษณีย์) หรือ
2.2 ซื้อระเบียบการสมัคร พร้อมใบสมัคร ได้ที่สานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัย
ราชภัฏอุดรธานี อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ ชั้น 1 ในราคา ชุดละ 50 บาท ฉีกใบสมัครตามรอยปรุ ซึ่งอยู่หน้าสุดท้าย
ของระเบียบการสมัคร กรอกข้อมูลให้เรียบร้อย ครบถ้วน พร้อมติดรูปถ่าย
หมายเหตุ : ผู้ ส มั ค รต้ อ งตรวจสอบคุ ณ สมบั ติ ข องตนเอง และเอกสารประกอบการสมั ค รให้ ถู ก ต้ อ ง
หากมหาวิทยาลัยพบว่า ผู้สมัครมีคุณสมบัติไม่เป็นไปตามประกาศรับสมัครฯ และเอกสารประกอบการสมัครไม่ถูกต้อง
มหาวิทยาลัยจะตัดสิทธิ์ในการคัดเลือกฯ และถือว่าการสมัครคัดเลือกฯ เป็นโมฆะ โดยไม่คืนเงินค่าใช้จ่ายให้ไม่ว่า
กรณีใด ๆ
ขั้นตอนที่ 3 นาส่งใบสมัครพร้อมเอกสารประกอบการสมัคร และการชาระเงินค่าสมัคร
ผู้สมัครสามารถนาส่งใบสมัครพร้อมเอกสารประกอบการสมัครได้ 3 ช่องทาง ดังนี้
ช่องทางที่ 1 นาส่งใบสมัครหลักฐานประกอบการสมัคร และชาระค่าสมัคร ได้ที่ครูแนะแนว ณ
สถานศึกษาที่กาลังศึกษาอยู่(โดยครูแนะแนวต้องรวบรวมเอกสาร พร้อมค่าสมัคร ส่งที่มหาวิทยาลัยฯ ด้วยตนเอง
เท่านั้น) หรือ
ช่องทางที่ 2 นาส่งใบสมัครพร้อมหลักฐานประกอบการสมัคร ได้ที่สานักส่งเสริมวิชาการและงาน
ทะเบียน และชาระเงินค่าสมัครที่ งานคลัง มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ ชั้น 1 หรือ
ช่องทางที่ 3 นาส่งใบสมัครพร้อมหลักฐานประกอบการสมัคร ทางไปรษณีย์ โดยโอนเงินค่าสมัคร
(ไม่รวมค่าธรรมเนียมการโอน) ผ่านเคาน์เตอร์ธนาคาร หรือ ตู้ ATM เข้าบัญชีดังนี้
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ธนาคาร
กรุงไทย (KTB)

ชื่อบัญชี
ประเภท
สาขา
เลขที่บัญชี
สานักส่งเสริมวิชาการ
ออมทรัพย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี 981-7-07358-0
และงานทะเบียน
* แล้วให้แนบสาเนาสลิปการโอนเงินผ่านเคาน์เตอร์ธนาคาร หรือ ตู้ ATM เท่านั้น จานวน 1 ฉบับ
มาพร้อมกับใบสมัคร โดยระบุ ชื่อ-สกุล ผู้สมัคร และเบอร์โทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้ ลงในสาเนาสลิปการโอนด้วย
พร้อมแนบเอกสารประกอบการสมัคร ดังนี้
3 . 1 ) ใ บ ส มั ค ร ซึ่ ง ก ร อ ก ข้ อ มู ล ค ร บ ถ้ ว น ผ่ า น ร ะ บ บ ก า ร ส มั ค ร แ บ บ อ อ น ไ ล น์ ท า ง
http://www.udru.ac.th/admission พิมพ์ใบสมัครออกมาติดรูปถ่ายให้เรียบร้อย
3.2) แบบ ปพ.1 หรือ ใบแสดงผลการเรียน ฉบับจริง ที่มีผลการเรียน 5 ภาคเรียน ในกรณีกาลัง
ศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือ กาลังศึกษาในระดับ ปวช. และในกรณีกาลังศึกษาในระดับ ปวส. ภาคเรียนสุดท้าย ให้
ใช้ผลการเรียน 3 ภาคเรียนฉบับถ่ายเอกสาร 1 ฉบับ
3.3) สาเนาบัตรประชาชน หรือ บัตรประจาตัวนักเรียน หรือ บัตรประจาตัวอื่นที่มีรูปถ่าย 1 ฉบับ
พร้อมรับรองสาเนาถูกต้อง
3.4) สาเนาเอกสารหลักฐานแสดงความสามารถทางด้านกีฬา เช่น เกียรติบัตร วุฒิบัตร พร้อม
รับรองสาเนาถูกต้อง กรณีสมัครในโครงการกิจกรรมดีเด่น ด้านกีฬา
ส่งไปรษณีย์ไปที่
สานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
เลขที่ 64 ถนนทหาร ตาบลหมากแข้ง อาเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี รหัสไปรษณีย์ 41000
(วงเล็บมุมซอง “สมัครนักศึกษาใหม่”)
ระหว่างวันที่ 1 ธันวาคม 2559 ถึง 15 มกราคม 2560 (โดยถือเอาวันที่ไปรษณีย์ประทับตราเป็นสาคัญ)
ขั้นตอนที่ 4 การตรวจสอบข้อมูลสถานะการสมัคร
ผู้สมัครสามารถเข้าตรวจสอบข้อมูลสถานะการสมัคร โดยให้ตรวจสอบความถูกต้องของ ข้อมูลทั่วไปของ
ผู้ ส มัคร คาน าหน้ า ชื่อ นามสกุล สาขาวิช าที่ยื่ นสมัคร ได้ทางเว็บไซต์ http://www.udru.ac.th/admission โดย
สามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน โทรศัพท์ 0-422-11040
ถึง 59 ต่อ 1116 1706 1739 1760 และ 1752 ถึง 1755
ขั้นตอนที่ 5 การตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ และ การพิมพ์บัตรประจาตัวสอบ
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ เลขที่นั่งสอบ และสถานที่สอบ พร้อมกับให้
ผู้สมัครพิมพ์บัตรประจาตัวสอบผ่านระบบออนไลน์ ทางเว็บไซต์ http://www.udru.ac.th/admission ได้ตั้งแต่วัน
ศุกร์ ที่ 27 มกราคม 2560 เป็นต้นไป
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เกณฑ์การสมัคร
1. ประเภททั่วไป ระดับปริญญาตรี รับจากผู้จบการศึกษาหรือกาลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือ
เทียบเท่า ผู้สมัครมีสิทธิ์สมัครได้ไม่เกิน 2 สาขาวิชา
2. ประเภททั่วไป ระดับปริญญาตรี รับจากผู้จบการศึกษาหรือกาลังศึกษาภาคเรียนสุดท้ายในระดับ
อนุปริญญา หรือเทียบเท่า ผู้สมัครมีสิทธิ์สมัครได้ไม่เกิน 2 สาขาวิชา โดยเลือกหมวด ก 1สาขาวิชา และ/หรือ หมวด ข
1 สาขาวิชา
3. ประเภทกิจกรรมดีเด่น ด้านกีฬา ผู้สมัครมีสิทธิ์สมัครได้ไม่เกิน 2 สาขาวิชา
4. ผู้สมัครสามารถสมัครได้ทั้ง 2 ประเภท คือ ประเภททั่วไป และ ประเภทกิจกรรมดีเด่น ด้านกีฬา โดย
ต้องกรอกใบสมัครแยกประเภทละ 1 ใบ และต้องชาระค่าสมัครสอบทั้ง 2 ประเภท
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ เลขที่นั่งสอบ และสถานที่สอบ
วัน ศุกร์ ที่ 27 มกราคม 2560 ทางเว็บไซต์ http://www.udru.ac.th/admission โดยให้ ผู้ มีรายชื่อ
ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลการสมัคร และ ต้องพิมพ์บัตรประจาตัวสอบจากระบบออนไลน์ พร้อมกับติดรูปถ่าย
หน้าตรง ไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตาดา ซึ่งถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน ลงในบัตรประจาตัวสอบ และต้องนามาแสดงในวัน
สอบ หากผู้ใดไม่นาบัตรประจาตัวสอบ มาแสดงในวันสอบ มหาวิทยาลัยฯ จะไม่อนุญาตให้เข้าสอบ โดยสามารถ
ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน โทรศัพท์ 0-422-11040 ถึง 59 ต่อ
1116 1706 1739 1760 และ 1752 ถึง 1755
สิ่งที่ต้องเตรียมมาในวันสอบ
1. บัตรประจาตัวสอบที่พิมพ์จากระบบออนไลน์ พร้อมติดรูปถ่าย (หากผู้ใดไม่นามาจะไม่อนุญาตให้เข้าสอบ)
2. บัตรประจาตัวประชาชน หรือบัตรอื่นที่มีรูปถ่ายตัวจริง (หากผู้ใดไม่นามาจะไม่อนุญาตให้เข้าสอบ)
กาหนดการสอบ และรายละเอียดรายวิชาสอบ
1. สาหรับผู้สมัครประเภททั่วไป
1.1 ระดับปริญญาตรี ทีร่ ับจากผู้จบการศึกษาหรือกาลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า
วัน สอบ
เวลาสอบ
วัน พุธ
09.00 – 12.00 น.
ที่ 8 กุมภาพันธ์ 2560
13.30 – 15.00 น.

วิชาสอบ
สาขาวิชา
GE01 วัดความรู้พื้นฐานทั่วไป
ทุกสาขาวิชา
5 วิชา (ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ สังคม
ศึกษา คณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์)
ED01 วัดแววความเป็นครู
ครุศาสตรบัณฑิต (ค.บ. 5 ปี) ทุกสาขาวิชา
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วัน สอบ
เวลาสอบ
วัน พฤหัสบดี
09.00 – 12.00 น.
ที่ 9 กุมภาพันธ์ 2560

09.00 – 16.00 น.

13.30 – 15.30 น.

วิชาสอบ
EN01 วัดความรู้พื้นฐานภาษาอังกฤษ

สาขาวิชา
คณะครุศาสตร์ (ค.บ. 5 ปี) สาขาวิชา
- ภาษาอังกฤษ
คณะมนุษยศาสตร์ฯ (ศศ.บ.) สาขาวิชา
- ภาษาอังกฤษ
- ภาษาอังกฤษธุรกิจ
VA01 ปฏิบัติทัศนศิลป์
คณะครุศาสตร์ (ค.บ. 5 ปี) สาขาวิชา
- ทัศนศิลป์
MU01 ปฏิบัติเครื่องดนตรีตามความ คณะครุศาสตร์ (ค.บ. 5 ปี) สาขาวิชา
ถนัด(ให้ผู้เข้าสอบเตรียมเครื่อง - ดนตรีศึกษา
ดนตรีมาด้วย ถ้ามี)
คณะมนุษยศาสตร์ฯ (ศล.บ.) สาขาวิชา
- ดนตรี
TD01 ปฏิบัตินาฏศิลป์
คณะครุศาสตร์ (ค.บ. 5 ปี) สาขาวิชา
- นาฏศิลป์ไทย
คณะมนุษยศาสตร์ฯ (ศล.บ.) สาขาวิชา
- ศิลปะการแสดง เน้นนาฏศิลป์
- ศิลปะการแสดง เน้นพื้นบ้านอีสาน
EP01 ทดสอบสมรรถภาพทางกาย
คณะครุศาสตร์ (ค.บ. 5 ปี) สาขาวิชา
- พลศึกษาและสุขศึกษา
ID01 วัดความถนัดด้านการออกแบบ คณะมนุษยศาสตร์(ศล.บ.) สาขาวิชา
- ออกแบบผลิตภัณฑ์ เน้นออกแบบกราฟิก
- ออกแบบผลิตภัณฑ์ เน้นออกแบบ
เฟอร์นิเจอร์
EG01 วัดความรู้พื้นฐานด้านวิศวกรรม วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วศ.บ.) ทุกสาขา
FA 01 สอบปฏิบัติทักษะทางศิลปะ
คณะมนุษยศาสตร์ฯ (ศล.บ.) สาขาวิชา
- ทัศนศิลป์(แขนงออกแบบนิเทศศิลป์)
- ทัศนศิลป์(แขนงทัศนศิลป์)

หมายเหตุ : การคัดเลือกในระดับปริญญาตรี ที่รับจากผู้จบการศึกษาหรือกาลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
หรือเทียบเท่า จะนาค่า GPA มาคิดโดยให้น้าหนัก 20% (กรณีที่กาลังศึกษา จะใช้ GPA 5 ภาคเรียน)
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1.2 ระดับปริญญาตรี ที่รับจากอนุปริญญา หรือเทียบเท่า ทดสอบความรู้พื้นฐานเฉพาะสาขาวิชาที่สมัคร
วัน พฤหัสบดีที่ 9 กุมภาพันธ์ 2560
หมวด ก สอบ เวลา 09.00 – 10.30 น.
วัดความรู้เฉพาะสาขาวิชา
1. GM21 วัดความรู้เฉพาะสาขาวิชาการจัดการทั่วไป
2. EE21 วัดความรู้เฉพาะสาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า
3. EC21 วัดความรู้เฉพาะสาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
และการสื่อสาร
4. FA21 สอบปฏิบัติพื้นฐานทางศิลปะ
5. ET21 วัดความรู้เฉพาะสาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล

หมวด ข สอบ เวลา 11.00 – 12.30 น.
วัดความรู้เฉพาะสาขาวิชา
1. BC21 วัดความรู้เฉพาะสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
2. AC21 วัดความรู้เฉพาะสาขาวิชาการบัญชี
3. MT21 วัดความรู้เฉพาะสาขาวิชาเทคโนโลยีเครื่องกล
4. EL21 วัดความรู้เฉพาะสาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และ
ระบบอัตโนมัติ

2. สาหรับผู้สมัครประเภทกิจกรรมดีเด่น ด้านกีฬา
ผู้สมัครต้องเข้าสอบข้อเขียน ตามกาหนดการสอบประเภททั่วไป และ ต้องมาทดสอบความสามารถด้านกีฬา
ในวัน ศุกร์ ที่ 10 กุมภาพันธ์ 2560
การประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก
วันเสาร์ที่ 25 กุมภาพันธ์ 2560 ทางเว็บไซต์ http://www.udru.ac.th/admission
การรายงานตัวเข้าศึกษา
วันศุกร์ ที่ 3 มีนาคม ถึง วันอาทิตย์ ที่ 5 มีนาคม 2560 เวลา 09.00-15.30 น.
ค่าใช้จ่ายในการศึกษา
1. อัตราค่าหน่วยกิตแบบเหมาจ่าย
1.1 สาขาวิชาทางด้านครุศาสตร์ ศิลปศาสตร์ นิติศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์ บริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์
บัญชี และนิเทศศาสตร์ ภาคเรียนละ 5,000 บาท
1.2 สาขาวิชาทางด้านวิทยาศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์ และ เทคโนโลยี ภาคเรียนละ 5,500 บาท
1.3 ในกรณีที่นักศึกษาเรียนนอกเหนือจากแผนการเรียนที่มหาวิทยาลัยกาหนดให้ชาระเงินแบบเหมาจ่าย
ดังนี้
1) สาขาวิ ช าทางด้ า นครุ ศ าสตร์ ศิ ล ปศาสตร์ นิ ติ ศ าสตร์ รั ฐ ประศาสนศาสตร์ บริ ห ารธุ ร กิ จ
เศรษฐศาสตร์ บัญชี และนิเทศศาสตร์ ในกรณีที่ลงทะเบียนเรียนไม่เกิน 10 หน่วยกิต ภาคเรียนละ 3,000 บาท ใน
กรณีที่ลงทะเบียนเรียนเกิน 10 หน่วยกิต ภาคเรียนละ 5,000 บาท
2) สาขาวิชาทางด้านวิทยาศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี ในกรณีลงทะเบียนเรียนไม่เกิน
10 หน่วยกิต ภาคเรียนละ 3,200 บาท ในกรณีลงทะเบียนเรียนเกิน 10 หน่วยกิต ภาคเรียนละ 5,500 บาท
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2. ค่าธรรมเนียมการศึกษา เพื่อพัฒนาและบริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศด้านวิทยบริการด้านกิจกรรม
นักศึกษา และพัฒนาศักยภาพการจัดการเรียนการสอน
1) สาขาวิ ช าทางด้ า นครุ ศ าสตร์ ศิ ล ปศาสตร์ นิ ติ ศ าสตร์ รั ฐ ประศาสนศาสตร์ บริ ห ารธุ ร กิ จ
เศรษฐศาสตร์ บัญชี และนิเทศศาสตร์ ภาคเรียนละ 2,000 บาท
2) สาขาวิชาทางด้านวิทยาศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี ภาคเรียนละ 3,500 บาท
3. อัตราค่าธรรมเนียมพิเศษ
1) สาหรับนักศึกษาที่เรียนในหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต ภาคเรียนละ 5,000 บาท
2) สาหรับนักศึกษาที่เรียนในหลักสูตรโยธาสถาปัตยกรรม ภาคเรียนละ 3,000 บาท
4. อัตราค่าธรรมเนียมหอพักนักศึกษา
4.1 หอพัก ณ ศูนย์การเรียนสามพร้าว
ห้องพัดลม พัก 4 คน
คนละ 4,000 บาท ต่อภาคการศึกษา
4.2 หอพักมหาวิทยาลัย อ.เมือง จ. อุดรธานี
ห้องพัดลม พัก 4 คน
คนละ 4,000 บาท ต่อภาคการศึกษา
ห้องพัดลม พัก 3 คน
คนละ 6,000 บาท ต่อภาคการศึกษา
ห้องปรับอากาศ พัก 4 คน
คนละ 6,000 บาท ต่อภาคการศึกษา
ห้องปรับอากาศ พัก 3 คน
คนละ 8,000 บาท ต่อภาคการศึกษา
ห้องปรับอากาศ พัก 2 คน
คนละ 12,000 บาท ต่อภาคการศึกษา
การเข้าพักในหอพักของมหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลั ย กาหนดให้ นั กศึกษาชั้น ปีที่ 1 ทุกคน ต้องเข้าพักในหอพักของมหาวิทยาลั ยเป็นเวลา 1 ปี
การศึกษา โดย
1. นักศึกษาชั้นปีที่ 1 คณะครุศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ คณะเทคโนโลยี และคณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ สาขาวิชานิติศาสตร์ และรัฐประศาสนศาสตร์ ต้องเข้าอยู่ในหอพักของมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
สามพร้าว ต.สามพร้าว อ.เมือง จ.อุดรธานี ยกเว้นผู้ที่พักอาศัยอยู่กับบิดา มารดา ผู้ปกครอง (ปู่ ย่า ตา ยาย ลุง ป้า น้า
อา) ที่มีสาเนาทะเบียนบ้าน ในเขตตาบลสามพร้าว อ.เมือง จ.อุดรธานี เป็นเวลาอย่างน้อย 1 ปี นับถึงวันรายงานตัว
2. นักศึกษาชั้นปีที่ 1 คณะวิทยาการจัดการ และ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (ยกเว้นสาขาวิชา
นิติศาสตร์ และรัฐประศาสนศาสตร์ ) ต้องเข้าอยู่ในหอพักของมหาวิทยาลัย ต.หมากแข้ง อ.เมือง จ. อุดรธานี ยกเว้น
ผู้ที่พักอาศัยอยู่กับบิดา มารดา ผู้ปกครอง (ปู่ ย่า ตา ยาย ลุง ป้า น้า อา) ที่มีสาเนาทะเบียนบ้านในเขตเทศบาลนคร
อุดรธานี เป็นเวลาอย่างน้อย 1 ปี นับถึงวันรายงานตัว
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สถานที่เรียน
1. นักศึกษาชั้นปีที่ 1 คณะครุศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ คณะเทคโนโลยี คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
เฉพาะสาขาวิชานิติศาสตร์ และรัฐประศาสนศาสตร์ทุกสาขาวิชา เรียนที่มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี สามพร้าว ต.สาม
พร้าว อ.เมือง จ.อุดรธานี 2 ปีการศึกษา
2. นักศึกษาชั้นปีที่ 1 คณะวิทยาการจัดการ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (ยกเว้นสาขาวิชานิติศาสตร์
และรัฐประศาสนศาสตร์) เรียนที่มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ต.หมากแข้ง อ.เมือง จ.อุดรธานี
ทุนการศึกษา
1. เงินกองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) นักศึกษาใหม่ทุกคนสามารถยื่นกู้เงินกองทุนได้
2. ทุนให้เปล่า ทุนยกเว้นค่าเล่าเรียนของนักศึกษาเฉพาะสาขาที่ขาดแคลน(ตามประกาศของคณะ)
3. ทุนให้เปล่าอื่น ๆ เช่น ทุนมูลนิธิ องค์กร และผู้ให้การสนับสนุนกิจการของมหาวิทยาลัย
ในกรณีสาขาที่มีผู้รายงานตัวเข้าศึกษาไม่ถึง 20 คน มหาวิทยาลัยจะงดเปิดสอนในสาขาวิชานั้น และจะแจ้งให้
ผู้ที่รายงานตัวไปแล้วเปลี่ยนสาขาวิชาใหม่ หากเกิดปัญหาใด ๆ จากการคัดเลือกนักศึกษาเข้าศึกษาต่อ มหาวิทยาลัยขอ
สงวนสิทธิ์ในการพิจารณา
ประกาศ ณ วันที่ 23 พฤศจิกายน 2560

(นายณัติเทพ พิทักษานุรัตน์)
อธิการบดี
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ภาคผนวก
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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 สาขาวิชาทางด้านศิลปศาสตร์สาขาวิชาทางด้าน
บัญชี สาขาวิชาทางด้านนิติศาสตร์ และสาขาวิชาทางด้านนิเทศศาสตร์ ภาคเรียนละ ๕,๐๐๐ บาท
๒.๒ สาขาวิชาทางด้านวิทยาศาสตร์ ภาคเรียนละ ๕,๕๐๐ บาท
๒.๓ ในกรณีที่นักศึกษาเรียนนอกเหนือจากแผนการเรียนที่มหาวิทยาลัยกาหนด ให้ชาระเงินแบบเหมาจ่าย ดังนี้
๒.๓.๑ สาขาวิชาทางด้านการศึกษา สาขาวิชาทางด้านบริหารธุรกิจ สาขาวิชาทางด้าน ศิลปศาสตร์ สาขาวิชา
ทางด้านบัญชี 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 ด้านวิทยบริการ
และพัฒนาศักยภาพการจัดการเรียนการสอน ดังต่อไปนี้
๓.๑ สาขาวิชาทางด้านการศึกษา สาขาวิชาทางด้านบริหารธุรกิจ สาขาวิชาทางด้านศิลปศาสตร์ สาขาวิชาทางด้าน
บัญชี สาขาวิชาทางด้านนิติศาสตร์ และสาขาวิชาทางด้านนิเทศศาสตร์ภาคเรียนละ ๒,๐๐๐ บาท
๓.๒ สาขาวิชาทางด้านวิทยาศาสตร์ ภาคเรียนละ ๓,๕๐๐ บาท
ข้อ ๔ ให้มหาวิทยาลัยเรียกเก็บค่าธรรมเนียมพิเศษ เพื่อใช้ในการบริหารจัดการหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต ภาคเรียนละ
๕,๐๐๐ บาท ยกเว้นภาคฤดูร้อน
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
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๗.๔ การรักษาสภาพการเป็นนักศึกษา ให้ชาระเงินค่าเล่าเรียน ภาคเรียนละ ๘๐๐ บาท โดยต้องชาระให้เสร็จสิ้น
ภายใน ๒ สัปดาห์ก่อนสอบปลายภาคของภาคเรียนนั้น ๆ
๗.๕ การขอกลับคืนสภาพการเป็นนักศึกษาใหม่เนื่องจากพ้นสภาพ ให้ชาระเงินค่าขอกลับคืนสภาพเป็นนักศึกษาใหม่
๒๐๐ บาท และให้ชาระเงินค่าเล่าเรียนตามจานวน ภาคเรียนที่ค้างชาระ ภาคเรียนละ ๘๐๐ บาท
ข้อ ๘ ให้มหาวิทยาลัยเรียกเก็บเงิน ตามข้อ ๒, ๓ และข้อ ๔ ภายในวันที่มหาวิทยาลัยกาหนด ทั้งนี้ ต้องไม่เกิน ๓๐ วัน
นับตั้งแต่วันเปิดภาคเรียน เมื่อพ้นกาหนดเวลาชาระเงินดังกล่าวแล้ว นักศึกษาสามารถชาระเงินหลังจากกาหนดได้โดยชาระค่าปรับ ตาม
ข้อ ๗.๓
ข้อ ๙ ในกรณีนักศึกษามีความจาเป็นที่ไม่สามารถนาเงินมาชาระได้ตาม ข้อ ๘ ให้นักศึกษายื่นคาร้องขอผ่อนผันการชาระเงิน
เป็นกรณีพิเศษกับทางมหาวิยาลัย ในการชาระเงินค่าเล่าเรียนนักศึกษาต้องชาระเงินของภาคเรียนที่ค้างชาระให้เสร็จสิ้นก่อนจึงสามารถ
ชาระในภาคเรียนต่อไปได้
ข้อ ๑๐ ค่าเล่าเรียนทีม่ หาวิทยาลัยเรียกเก็บจากนักศึกษาไปแล้วจะไม่คืนให้กับนักศึกษาไม่ว่ากรณีใด ๆ
ประกาศ ณ วันที่ ๑๗ เดือนมกราคม พ.ศ. ๒๕๕๖
(ลงชื่อ)

(นายณัตเิ ทพ 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 สาขาวิชาทางด้าน
การบัญชี สาขาวิชาทางด้านนิติศาสตร์ และสาขาวิชาทางด้านนิเทศศาสตร์ ภาคเรียนละ ๓,๐๐๐ บาท
๒.๒ สาขาวิชาทางด้านวิทยาศาสตร์ ภาคเรียนละ ๓,๒๐๐ บาท
ข้อ ๓ ให้มหาวิทยาลัยเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการศึกษา เพื่อพัฒนาและบริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ด้านวิทยบริการ ด้าน
กิจกรรมนักศึกษาและพัฒนาศักยภาพการจัดการเรียนการสอน ดังต่อไปนี้
๓.๑ สาขาวิชาทางด้านการศึกษา สาขาวิชาทางด้านบริหารธุรกิจ สาขาวิชาทางด้านศิลปศาสตร์ สาขาวิชาทางด้าน
การบัญชี 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 มหาวิทยาลัยจึงกาหนดอัตรา
ค่าธรรมเนียมพิเศษ สาหรับนักศึกษาหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต พ.ศ. ๒๕๕๒ ไว้ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ ประกาศนี้ให้ใช้บังคับกับนักศึกษารูปแบบปกติ และรูปแบบพิเศษ ที่เข้าศึกษาในหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต ตั้งแต่
ปีการศึกษา ๒๕๕๓ เป็นต้นไป
ข้อ ๒ ให้มหาวิทยาลัยเรียกเก็บเงินค่าธรรมเนียมพิเศษ เพื่อใช้ในการบริหารจัดการหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต ภาค
เรียนละ ๕,๐๐๐ บาท ยกเว้นภาคฤดูร้อน
ข้อ ๓ ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ ที่ไม่ได้กาหนดไว้ในประกาศนี้ ให้เป็นไปตามที่กาหนดไว้ในประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
เรื่อง การกาหนดอัตราค่าเล่าเรียนของนักศึกษารูปแบบปกติ พ.ศ. ๒๕๔๙ และประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี เรื่อง การกาหนด
อัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา ของนักศึกษารูปแบบพิเศษ พ.ศ. ๒๕๔๘ และระเบียบหรือประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานีอื่น ๆ ที่
เกี่ยวข้องกับค่าธรรมเนียมการศึกษา
ข้อที่ ๔ เงินค่าธรรมเนียมที่มหาวิทยาลัยเรียกเก็บจากนักศึกษาไปแล้ว จะไม่คืนไม่ว่าในกรณีใดๆ
ประกาศ ณ วันที่ ๑๕ เดือนตุลาคม ๒๕๕๒
ลงชื่อ
(นายณัตเิ ทพ 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 เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ
มหาวิทยาลัยจึงกาหนดอัตราค่าธรรมเนี ยมพิเศษสาหรับนักศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาโยธาและสถาปัตยกรรม พ.ศ.
๒๕๕๗ ไว้ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ ประกาศนี้ให้ใช้บังคับกับนักศึกษารูปแบบปกติและรูปแบบพิเศษที่เข้าศึกษาในหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
โยธาและสถาปัตยกรรม ตั้งแต่ปีการศึกษา ๒๕๕๘ เป็นต้นไป
ข้อ ๒ ให้มหาวิทยาลัยเรียกเก็บเงินค่าธรรมเนียมพิเศษเพื่อใช้ในการบริหารจัดการหลักสูตรหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาโยธาและสถาปัตยกรรม ภาคเรียนละ ๓,๐๐๐ บาท ยกเว้นภาคฤดูร้อน
ข้อ ๓ ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ ที่ไม่ได้กาหนดไว้ในประกาศนี้ ให้เป็นไปตามที่กาหนดไว้ในประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
เรื่องการกาหนดอัตราค่าเล่าเรียนของนักศึกษารูปแบบปกติ พ.ศ. ๒๕๔๙ และประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี เรื่อง การกาหนด
อัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาของนักศึกษารูปแบบพิเศษ พ.ศ. ๒๕๔๘ และระเบียบหรือประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานีอื่ น ๆ ที่
เกี่ยวข้องกับค่าธรรมเนียมการศึกษา
ข้อ ๔ เงินค่าธรรมเนียมที่มหาวิทยาลัยเรียกเก็บจากนักศึกษาไปแล้วจะไม่คืนไม่ว่าในกรณีใดๆ
ประกาศ ณ วันที่ ๑๙ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๗

ลงชื่อ
(นายณัติเทพ พิทักษานุรัตน์)
อธิการบดี
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ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
เรื่อง กาหนดอัตราค่าธรรมเนียมหอพักนักศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๑
---------------------------เพื่อให้การบริการจัดการหอพักนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ดาเนินไปด้วยความเรียบร้อย จึงอาศัยอานาจตาม
ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ว่าด้วยเงินรายได้ของมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๔๙ ข้อ ๔ และข้อ ๖.๑ กาหนดอัตราค่าธรรมเนียม
หอพักนักศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๑ ไว้ดังต่อไปนี้
๑. ให้ยกเลิกประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี เรื่อง กาหนดอัตราค่าธรรมเนียมหอพักนักศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๙
๒. ค่าธรรมเนียมการเข้าพัก
๒.๑ ห้องพัดลมพัก
๔ คน คนละ ๔,๐๐๐ บาทต่อภาคการศึกษา
๒.๒ ห้องพัดลมพัก
๓ คน คนละ ๖,๐๐๐ บาทต่อภาคการศึกษา
๒.๓ ห้องปรับอากาศพัก ๔ คน คนละ ๖,๐๐๐ บาทต่อภาคการศึกษา
๒.๔ ห้องปรับอากาศพัก ๓ คน คนละ ๘,๐๐๐ บาทต่อภาคการศึกษา
๒.๕ ห้องปรับอากาศพัก ๒ คน คนละ ๑๒,๐๐๐ บาทต่อภาคการศึกษา
๓. ค่าประกันกุญแจห้องพัก กุญแจตู้ และกุญแจโต๊ะทางานคนละ ๓๐๐ บาทเงินค่าประกันนี้ จะคืนให้เมื่อนักศึกษาย้ายออก
จากหอพักและปลอดหนี้สินกับทางหอพักนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
ทั้งนี้ ให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่ปีการศึกษา ๒๕๕๑ เป็นต้นไป
ประกาศ ณ วันที่ ๒๔ เดือนพฤษภาคม ๒๕๕๑
ลงชื่อ
(นายจรูญ ถาวรจักร์)
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
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