รอบที่ 1 การรับด้วยแฟ้มสะสมงาน (Portfolio)
ปฏิทินการดาเนินการคัดเลือก
วัน เดือน ปี
กิจกรรม
คณะครุศาสตร์ คณะพยาบาลศาสตร์ และสาขาวิชาการแพทย์แผนไทย
ตั้งแต่บัดนี้ ถึง 30 พ.ย. 63 รับสมัครโดยยื่น Portfolio โดยยื่นสมัครที่ฝ่ายทะเบียน มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
หรือ ส่งเอกสารทางไปรษณีย์ (ยกเว้นโครงการ “ครูรัก(ษ์)ถิ่น” สอบถาม
รายละเอียดที่คณะครุศาสตร์)
15 ธ.ค. 63
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์
19 ธ.ค. 63
สอบสัมภาษณ์
20 ธ.ค. 63
สอบปฏิบัติกีฬาตามความถนัด สาหรับผู้สมัครประเภทกิจกรรมดีเด่นด้านกีฬา
25 ธ.ค. 63
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อยืนยันสิทธิ์ในระบบคัดกรองของมหาวิทยาลัย
ราชภัฏอุดรธานี http://ent.udru.ac.th
25 ธ.ค. 63 – 12 ก.พ. 64 ยืนยันสิทธิ์เพื่อคัดกรองของมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี http://ent.udru.ac.th
17 ก.พ. 63
มหาวิทยาลัยส่งรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกและยืนยันสิทธิ์เข้าระบบ Clearing House
22 – 23 ก.พ. 64
ยืนยันสิทธิ์ ผ่านระบบ Clearing House
24 – 25 ก.พ. 64
สละสิทธิ์ ในระบบ ทปอ.
27 ก.พ. 64
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกมีสิทธิ์รายงานตัวเข้าศึกษา
27 ก.พ. 64 - 5 มี.ค. 64 รายงานตัวเพื่อเข้าศึกษา
คณะวิทยาศาสตร์ คณะเทคโนโลยี คณะวิทยาการจัดการ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ และสานักวิชา
ศึกษาทั่วไป
ตั้งแต่บัดนี้ ถึง 12 ก.พ. 64 รับสมัครโดยยื่น Portfolio โดยยื่นสมัครที่ฝ่ายทะเบียน มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
หรือ ส่งเอกสารทางไปรษณีย์ หรือ สมัครและส่งเอกสารผ่านระบบออนไลน์
http://ent.udru.ac.th
3 วันหลังจากยื่นสมัคร
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก และยืนยันสิทธิ์ในระบบคัดกรองของมหาวิทยาลัย
ราชภัฏอุดรธานี http://ent.udru.ac.th
17 ก.พ. 63
มหาวิทยาลัยส่งรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกและยืนยันสิทธิ์เข้าระบบ Clearing House
22 – 23 ก.พ. 64
ยืนยันสิทธิ์ ผ่านระบบ Clearing House
24 – 25 ก.พ. 64
สละสิทธิ์ ในระบบ ทปอ.
27 ก.พ. 64
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกมีสิทธิ์รายงานตัวเข้าศึกษา
27 ก.พ. 64 - 5 มี.ค. 64 รายงานตัวเพื่อเข้าศึกษา
กาหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลง สามารถติดตามข้อมูลได้ที่ เว็บไซต์ http://ent.udru.ac.th หรือที่ Fan Page : UDRU ENT

ประเภทการรับสมัคร (ในแต่ละรอบการสมัคร เลือกสมัครได้เพียง 1 ประเภท)
1. ประเภททั่วไป
2. ประเภทกิจกรรมเด่นด้านกีฬา
สาขาวิชาที่เปิดรับสมัคร คุณสมบัติเฉพาะสาขาวิชา วิชาสอบ
ผู้สมัครสามารถตรวจสอบคณะ สาขาวิชาที่เปิดรับสมัคร คุณสมบัติเฉพาะสาขาวิชา และวิชาสอบ ได้จาก
ตารางแนบท้ายประกาศนี้ ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยเปิดรับผู้ที่มีความพิการตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ
คุณสมบัติของผู้สมัคร
1. คุณสมบัติของผู้สมัครประเภททั่วไป
1.1 เป็นผู้กาลังศึกษาหรือสาเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือ กาลังศึกษาภาคเรียนสุดท้าย
หรือสาเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบเท่า หรือ เป็นผู้กาลังศึกษาภาคเรียนสุดท้ายหรือ
สาเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือเทียบเท่า
1.2 ผู้สมัครจะต้องมีคุณสมบัติเป็นไปตามคุณสมบัติเฉพาะที่สาขาวิชากาหนด ซึ่งสามารถตรวจสอบ
รายละเอียดได้จากตารางแนบท้ายประกาศ
2. คุณสมบัตขิ องผู้สมัครประเภทกิจกรรมเด่นด้านกีฬา
2.1 มีคุณสมบัติเป็นไปตามข้อ 1.1 และ 1.2
2.2 เป็นผู้มีความสามารถดีเด่นด้านกีฬา ที่เข้าร่วมแข่งขันในระดับเขต ระดับภาค ระดับชาติ หรือ
ระดับนานาชาติ
2.3 เป็ น ผู้ มี ค วามสามารถดี เ ด่ น ด้ า นกี ฬ า ชนิ ด กี ฬ า ดั ง ต่ อ ไปนี้ กรี ฑ า ฟุ ต บอล ฟุ ต ซอล
ยิงปืน บาสเกตบอล วอลเลย์บอล วอลเลย์บอลชายหาด เซปักตะกร้อ มวยสากลสมัครเล่น มวยไทยสมัครเล่น ยูโด เท
ควั น โด แบดมิ น ตั น ลอนเทนนิ ส เทเบิ ล เทนนิ ส เปตอง ว่ า ยน้ า แฮนด์ บ อล ลี ล าศ หมากรุ ก ไทย หมากฮอส
ครอสเวิร์ด และอื่นๆ

การสมัคร
1. สาขาวิชาในคณะครุศาสตร์ คณะพยาบาลศาสตร์ และสาขาวิชาการแพทย์แผนไทย
1. มหาวิทยาลัยจะเปิดรับสมัครด้วยการยื่น Portfolio บัดนี้ – 30 พ.ย. 63
2. ผู้สมัครสามารถเลือกสมัครได้ 1 สาขาวิชา
3. กรอกใบสมัครผ่านระบบออนไลน์ http://ent.udru.ac.th/ พิมพ์ใบสมัครออกมาติดรูปถ่ายให้เรียบร้อย ชาระ
ค่าธรรมเนียมการสมัคร ผ่านทางระบบออนไลน์ หรือที่งานคลังมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี และนาส่งใบสมัคร
พร้อมหลักฐานประกอบการสมัคร ดังนี้

3.1 ผู้สมัครต้องส่ง Portfolio ไม่เกิน 10 แผ่น ต่อ 1 เล่ม ขนาด A4 รวมปก (สามารถทาเป็นเอกสาร
หน้า – หลัง ได้)
3.2 ใบรายงานผลการเรียน (Transcript) ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
(ม.6) หรือระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) กรณียังไม่จบการศึกษาใช้ 5 ภาคเรียน กรณีจบการศึกษาแล้วใช้ 6
ภาคเรียน และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือเทียบเท่า กรณียังไม่จบการศึกษาใช้ 3 ภาคเรียน จบ
การศึกษาแล้วใช้ 4 ภาคเรียน โดยถ่ายเอกสาร 1 ฉบับ รับรองสาเนาถูกต้อง
3.3 สาเนาบัตรประชาชน 1 ฉบับ รับรองสาเนาถูกต้อง
3.4 ส าเนาเอกสารหลั ก ฐานแสดงความสามารถทางด้ า นกี ฬ า กรณี ส มั ค รประเภทกิ จ กรรมดี เ ด่น
ด้านกีฬา
3.5 ผู้สมัครสามารถส่งเอกสารการสมัครได้ 2 ช่องทาง ดังนี้
1) ชาระค่าธรรมเนียมด้วยตนเองที่งานคลัง ส่งใบสมัคร หลักฐานประกอบการสมัครที่ งาน
ทะเบียน มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
2) ชาระค่าธรรมเนียมผ่านธนาคารตามที่ระบุไว้ตอนท้ายของใบสมัคร (ไม่รับธนาณั ติ)
และส่ งใบสมัครพร้ อ มหลั กฐานประกอบการสมัค ร Portfolio มาทางไปรษณีย์ หรือบริษัทรับส่ งพัส ดุเ อกชน
โดยส่งเอกสารไปที่ สานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ ชั้น 1 มหาวิทยาลัย ราช
ภัฏอุดรธานี เลขที่ 64 ถ.ทหาร ต.หมากแข้ง อ.เมือง จ.อุดรธานี 41000
2. สาขาวิชาในคณะวิทยาศาสตร์ คณะเทคโนโลยี คณะวิทยาการจัดการ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
และสานักวิชาศึกษาทั่วไป
1. มหาวิทยาลัยจะเปิดรับสมัครด้วยการยื่น Portfolio บัดนี้ – 12 ก.พ. 2564
2. ผู้สมัครสามารถเลือกสมัครได้ 1 สาขาวิชา
3. กรอกใบสมัครผ่านระบบออนไลน์ http://ent.udru.ac.th/ พิมพ์ใบสมัครออกมาติดรูปถ่ายให้เรียบร้อย ชาระ
ค่าธรรมเนียมการสมัคร ผ่านทางระบบออนไลน์ หรือที่งานคลังมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี และนาส่ง
ใบสมัคร พร้อมหลักฐานประกอบการสมัคร ดังนี้
3.1 ผู้สมัครต้องส่ง Portfolio ไม่เกิน 10 แผ่น ต่อ 1 เล่ม ขนาด A4 รวมปก (สามารถทาเป็นเอกสาร
หน้า – หลัง ได้)
3.2 ใบรายงานผลการเรียน (Transcript) ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
(ม.6) หรือระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) กรณียังไม่จบการศึกษาใช้ 5 ภาคเรียน กรณีจบการศึกษาแล้วใช้ 6
ภาคเรียน และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือเทียบเท่า กรณียังไม่จบการศึกษาใช้ 3 ภาคเรียน จบ
การศึกษาแล้วใช้ 4 ภาคเรียน โดยถ่ายเอกสาร 1 ฉบับ รับรองสาเนาถูกต้อง
3.3 สาเนาบัตรประชาชน 1 ฉบับ รับรองสาเนาถูกต้อง
3.4 ส าเนาเอกสารหลั ก ฐานแสดงความสามารถทางด้ า นกี ฬ า กรณี ส มั ค รประเภทกิ จ กรรมดี เ ด่น
ด้านกีฬา
3.5 ผู้สมัครสามารถส่งเอกสารการสมัครได้ 2 ช่องทาง ดังนี้

1) ชาระค่าธรรมเนียมด้วยตนเองที่งานคลัง ส่งใบสมัคร หลักฐานประกอบการสมัครที่ งาน
ทะเบียน มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
2) ชาระค่าธรรมเนียมผ่านธนาคารตามที่ระบุไว้ตอนท้ายของใบสมัคร (ไม่รับธนาณั ติ)
และส่ งใบสมัครพร้ อ มหลั กฐานประกอบการสมัค ร Portfolio มาทางไปรษณีย์ หรือบริษัทรับส่ งพัส ดุเ อกชน
โดยส่งเอกสารไปที่ สานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ ชั้น 1 มหาวิทยาลัย ราช
ภัฏอุดรธานี เลขที่ 64 ถ.ทหาร ต.หมากแข้ง อ.เมือง จ.อุดรธานี 41000

เกณฑ์การคัดเลือกเข้าศึกษา รอบ Portfolio
ผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติเฉพาะสาขาวิชาตรงตามที่ระบุไว้ในคุณสมบัติของแต่ละสาขาวิชา เกณฑ์การพิจารณา
ประกอบด้วย
1. ผู้สมัครสาขาวิชาในคณะครุศาสตร์ และสาขาวิชาการแพทย์แผนไทยพิจารณาจาก Portfolio และการสอบ
สัมภาษณ์
2. ผู้สมัครคณะพยาบาลศาสตร์ พิจารณาจาก Portfolio ผลการตรวจร่างกาย และการสอบสัมภาษณ์
3. ผู้สมัครสาขาวิชาในคณะอื่น ๆ นอกจากคณะครุศาสตร์ คณะพยาบาลศาสตร์ และสาขาวิชาการแพทย์แผน
ไทย พิจารณาจาก Portfolio

การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา และรายงานตัวเข้าศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี จะประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก ยืนยันสิทธิ์เพื่อเข้าศึกษาผ่านระบบเคลียร์
ริ่งเฮาส์ และรายงานตัวเพื่อเข้าศึกษา ตามปฏิทินการดาเนินการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา หากไม่ดาเนินการตามวันที่
กาหนด มหาวิทยาลัยจะถือว่าท่านสละสิทธิ์

