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ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี 

เรื่อง การรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี ประจ าปีการศึกษา 2565 

--------------------------------------------- 

 มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี จะด าเนินการรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี ประจ าปี

การศึกษา 2565 โดยรับผู้ส าเร็จการศึกษา หรือผู้ที่ก าลังศึกษาอยู่ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า 

ผู้ส าเร็จการศึกษาหรือผู้ที่ก าลังศึกษาอยู่ในภาคเรียนสุดท้ายระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือ

เทียบเท่า หรือผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี เพ่ือเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี โดยมีหลักเกณฑ์ 

สาขาวิชาที่เปิดรับ จ านวนรับ คุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์สมัคร วิธีการสมัคร เกณฑ์การคัดเลือกของแต่ละสาขาวิชา                  

ตามรายละเอียดแนบท้ายประกาศนี ้

 กรณีเกิดปัญหาใด ๆ ในการรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อ มหาวิทยาลัยฯ ขอสงวนสิทธิ์ใน                    

การพิจารณา 

 

 ประกาศ ณ วันที่  20  ตุลาคม พ.ศ. 2564 

 

 

   (นายจรูญ ถาวรจักร์) 

                    อธิการบดี 
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การคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี  
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ประจ าปีการศึกษา 2565 

 มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี รับสมัครบุคคลเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี ประจ าปีการศึกษา 2565 โดย
ด าเนินการรับสมัคร ดังนี้ 

1.  รอบการรับด้วยแฟ้มสะสมงาน (Portfolio) 
2.  รอบโควตา (Quota) 
3.  รอบการรับตรงอิสระ (Direct Admission) 

 

รอบการรับด้วยแฟ้มสะสมงาน (Portfolio) 
 

ปฏิทินการด าเนินการคัดเลือก 

วัน เดือน ปี กิจกรรม 

คณะครุศาสตร์ หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต หลักสูตรการแพทย์แผนไทยบัณฑิต 
หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต 

ตั้งแต่บัดนี้ ถึง 30 พ.ย. 64 รับสมัครโดยยื่น Portfolio ยื่นสมัครไดท้ี่ฝ่ายทะเบียน มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี 
ส่งเอกสารทางไปรษณีย์ หรือส่งเอกสารทางระบบออนไลน์ https://ent.udru.ac.th 

15 ธ.ค. 64 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ 
18 ธ.ค. 64 สอบสัมภาษณ์วัดแววครู และสอบสัมภาษณ์หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต หลักสูตร

การแพทย์แผนไทยบัณฑิต หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต 

24 ธ.ค. 64 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพ่ือยืนยันสิทธิ์ในระบบคัดกรองของมหาวิทยาลัย
ราชภัฏอุดรธานี https://ent.udru.ac.th 

24 ธ.ค. 64 – 13 ก.พ. 65 ยืนยันสิทธิ์เพ่ือคัดกรองของมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี https://ent.udru.ac.th 
พร้อมรายงานตัวเข้าศึกษา 

คณะวิทยาศาสตร์ คณะเทคโนโลยี คณะวิทยาการจัดการ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ และส านักวิชา
ศึกษาทั่วไป 

ตั้งแต่บัดนี้ ถึง 31 ม.ค. 65 รับสมัครโดยยื่น Portfolio ยื่นสมัครไดท้ี่ฝ่ายทะเบียน มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี 
ส่งเอกสารทางไปรษณีย์ หรือส่งเอกสารทางระบบออนไลน์ https://ent.udru.ac.th 

หลังจากช าระเงินค่าสมัคร
แล้ว 2 วันท าการ 

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก และยืนยันสิทธิ์ในระบบคัดกรองของมหาวิทยาลัย
ราชภัฏอุดรธานี https://ent.udru.ac.th พร้อมรายงานตัวเพ่ือเข้าศึกษา 

ก าหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลง สามารถติดตามข้อมูลได้ที่ เว็บไซต์ https://ent.udru.ac.th หรือที่ Fan Page : UDRU ENT 
 
 
 

http://ent.udru.ac.th/
http://ent.udru.ac.th/
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สาขาวิชาที่เปิดรับสมัคร คุณสมบัติเฉพาะสาขาวิชา  
ผู้สมัครสามารถตรวจสอบคณะ สาขาวิชาที่เปิดรับสมัคร คุณสมบัติเฉพาะสาขาวิชา ได้จากตารางแนบท้าย

ประกาศนี้   
 

คุณสมบัติของผู้สมัคร 

1. เป็นผู้ก าลังศึกษาหรือส าเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือ ก าลังศึกษาภาคเรียนสุดท้ายหรือส าเร็จ
การศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบเท่า หรือ เป็นผู้ก าลังศึกษาภาคเรียนสุดท้ายหรือส าเร็จ
การศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือเทียบเท่า 

2. ผู้สมัครจะต้องมีคุณสมบัติเป็นไปตามคุณสมบัติเฉพาะที่สาขาวิชาก าหนด ซึ่งสามารถตรวจสอบ
รายละเอียดได้จากตารางแนบท้ายประกาศ  

 

การสมัคร  
หลักสูตร/สาขาวิชาในคณะครุศาสตร์ หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต หลักสูตรการแพทย์แผนไทยบัณฑิต 

หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต 

     1. มหาวิทยาลัยจะเปิดรับสมัครด้วยการยื่น Portfolio บัดนี ้– 30 พ.ย. 64 

     2. ผู้สมัครสามารถเลือกสมัครได้ 1 สาขาวิชา 

     3. กรอกใบสมัครผ่านระบบออนไลน์ https://ent.udru.ac.th/ พิมพ์ใบสมัครออกมาติดรูปถ่ายให้เรียบร้อย 

ช าระค่าธรรมเนียมการสมัคร ผ่านทางระบบออนไลน์ หรือที่งานคลังมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี และน าส่ง              

ใบสมัคร พร้อมหลักฐานประกอบการสมัคร ดังนี้ 

3.1 ผู้สมัครต้องส่ง Portfolio ไม่เกิน 10 แผ่น ต่อ 1 เล่ม ขนาด A4 รวมปก (สามารถท าเป็นเอกสาร 
หน้า – หลัง ได้) 

3.2 ใบรายงานผลการเรียน (Transcript) ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) ระดับมัธยมศึกษาตอน
ปลาย (ม.6) หรือระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) กรณียังไม่จบการศึกษาใช้ 4 ภาคเรียน และระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือเทียบเท่า กรณียังไม่จบการศึกษาใช้ 3 ภาคเรียน โดยถ่ายเอกสาร 1 ฉบับ 
รับรองส าเนาถูกต้อง 

3.3 ส าเนาบัตรประชาชน 1 ฉบับ รับรองส าเนาถูกต้อง 
3.4 ผู้สมัครสามารถส่งเอกสารการสมัคร และช าระค่าสมัครได้ตามช่องทางต่างๆ ดังนี้ 

   1) ช าระค่าธรรมเนียมด้วยตนเองที่งานคลัง ส่งใบสมัคร หลักฐานประกอบการสมัครที่ 
งานทะเบียน มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี  
   2) ช าระค่าธรรมเนียมผ่านธนาคารตามที่ระบุไว้ตอนท้ายของใบสมัคร (ไม่รับธนาณัติ)  
และส่งใบสมัครพร้อมหลักฐานประกอบการสมัคร Portfolio มาทางไปรษณีย์ หรือบริษัทรับส่งพัสดุเอกชน              

http://ent.udru.ac.th/


 

[5] 
 

โดยส่งเอกสารไปที่ ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ ชั้น 1 มหาวิทยาลัย 
ราชภัฏอุดรธานี เลขที่ 64 ถ.ทหาร ต.หมากแข้ง อ.เมือง จ.อุดรธานี 41000  

3) ช าระค่าธรรมเนียมผ่านธนาคารตามที่ระบุไว้ตอนท้ายของใบสมัคร (ไม่รับธนาณัติ)  
และส่ ง ใบสมัครพร้อมหลักฐานประกอบการสมัคร Portfolio โดยอัพโหลดไฟล์ผ่ านระบบออนไลน์  
https://ent.udru.ac.th   

 

การสมัคร  
หลักสูตร/สาขาวิชาในคณะวิทยาศาสตร์ คณะเทคโนโลยี คณะวิทยาการจัดการ 

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ และส านักวิชาศึกษาทั่วไป 

     1. มหาวิทยาลัยจะเปิดรับสมัครด้วยการยื่น Portfolio บัดนี้ – 31 ม.ค. 65 

     2. ผู้สมัครสามารถเลือกสมัครได้ 1 สาขาวิชา 

     3. กรอกใบสมัครผ่านระบบออนไลน์ https://ent.udru.ac.th/ พิมพ์ใบสมัครออกมาติดรูปถ่ายให้เรียบร้อย 

ช าระค่าธรรมเนียมการสมัคร ผ่านทางระบบออนไลน์ หรือที่งานคลังมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี และน าส่ง                 

ใบสมัคร พร้อมหลักฐานประกอบการสมัคร ดังนี้ 

3.1 ผู้สมัครต้องส่ง Portfolio ไม่เกิน 10 แผ่น ต่อ 1 เล่ม ขนาด A4 รวมปก (สามารถท าเป็นเอกสาร 
หน้า – หลัง ได้) 

3.2 ใบรายงานผลการเรียน (Transcript) ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) ระดับมัธยมศึกษาตอน
ปลาย (ม.6) หรือระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) กรณียังไม่จบการศึกษาใช้  5 ภาคเรียน และระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือเทียบเท่า กรณียังไม่จบการศึกษาใช้ 3 ภาคเรียน โดยถ่ายเอกสาร 1 ฉบับ 
รับรองส าเนาถูกต้อง 

3.3 ส าเนาบัตรประชาชน 1 ฉบับ รับรองส าเนาถูกต้อง 
3.4 ผู้สมัครสามารถส่งเอกสารการสมัคร และช าระค่าสมัครได้ตามช่องทางต่างๆ ดังนี้  

   1) ช าระค่าธรรมเนียมด้วยตนเองที่งานคลัง ส่งใบสมัคร หลักฐานประกอบการสมัครที่ 
งานทะเบียน มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี  

   2) ช าระค่าธรรมเนียมผ่านธนาคารตามที่ระบุไว้ตอนท้ายของใบสมัคร (ไม่รับธนาณัติ)  
และส่งใบสมัครพร้อมหลักฐานประกอบการสมัคร Portfolio มาทางไปรษณีย์ หรือบริษัทรับส่งพัสดุเอกชน              
โดยส่งเอกสารไปที่ ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ ชั้น 1 มหาวิทยาลัย ราช
ภัฏอุดรธานี เลขที่ 64 ถ.ทหาร ต.หมากแข้ง อ.เมือง จ.อุดรธานี 41000  

3) ช าระค่าธรรมเนียมผ่านธนาคารตามที่ระบุไว้ตอนท้ายของใบสมัคร (ไม่รับธนาณัติ)  
และส่ ง ใบสมัครพร้อมหลักฐานประกอบการสมัคร Portfolio โดยอัพโหลดไฟล์ผ่ านระบบออนไลน์  
https://ent.udru.ac.th 

 

http://ent.udru.ac.th/
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เกณฑ์การคัดเลือกเข้าศึกษา รอบ Portfolio 
ผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติเฉพาะสาขาวิชาตรงตามที่ระบุไว้ในคุณสมบัติของแต่ละสาขาวิชา เกณฑ์การ

พิจารณาประกอบด้วย 

1. ผู้สมัครสาขาวิชาในคณะครุศาสตร์ หลักสูตรการแพทย์แผนไทยบัณฑิต หลักสูตรสาธารณสุขศาสตร
บัณฑิต พิจารณาจาก Portfolio และการสอบสัมภาษณ์ 

2. ผู้สมัครหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต พิจารณาจาก Portfolio ผลการตรวจร่างกาย และการสอบ
สัมภาษณ์ 

3. ผู้สมัครสาขาวิชาในคณะอ่ืน ๆ นอกจากคณะครุศาสตร์ หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต หลักสูตร
การแพทย์แผนไทยบัณฑิต และหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต พิจารณาจาก Portfolio 

 

การประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา และรายงานตัวเข้าศึกษา  
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี  จะประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก มีสิทธิ์รายงานตัวเพ่ือเข้าศึกษา             

ตามปฏิทินการด าเนินการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา หากไม่ด าเนินการตามวันที่ก าหนด มหาวิทยาลัยจะถือว่าท่าน
สละสิทธิ์ 

 

รอบโควตา (Quota) 

ปฏิทินการด าเนินการคัดเลือก 
วัน เดือน ปี กิจกรรม 

คณะครุศาสตร์ หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต หลักสูตรการแพทย์แผนไทยบัณฑิต 
หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต 
7 ก.พ. 65 – 8 เม.ย. 65 รับสมัคร โดยยื่นสมัครที่ฝ่ายทะเบียน มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี หรือ ส่ง

เอกสารทางไปรษณีย์  หรือสมัครและส่งเอกสารผ่านระบบออนไลน์ 
https://ent.udru.ac.th  

22 เม.ย. 65 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ 
27 เม.ย. 65 สอบสัมภาษณ์  

30 เม.ย. 65 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพ่ือยืนยันสิทธิ์ในระบบคัดกรองของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี https://ent.udru.ac.th 

30 เม.ย. 65 – 17 พ.ค. 65 ยืนยันสิทธิ์เพ่ือคัดกรองของมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี 
https://ent.udru.ac.th พรอ้มรายงานตัวเข้าศึกษา 

  

http://ent.udru.ac.th/
http://ent.udru.ac.th/
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วัน เดือน ปี กิจกรรม 

คณะวิทยาศาสตร์ คณะเทคโนโลยี คณะวิทยาการจัดการ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
ส านักวิชาศึกษาทั่วไป 

7 ก.พ. 65 – 30 เม.ย. 65 รับสมัคร โดยยื่นสมัครที่ฝ่ายทะเบียน มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี หรือ สมัคร
และส่งเอกสารผ่านระบบออนไลน์ https://ent.udru.ac.th  

หลังจากช าระเงินค่าสมัคร
แล้ว 2 วันท าการ 

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก และยืนยันสิทธิ์ในระบบคัดกรองของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี https://ent.udru.ac.th พรอ้มรายงานตัวเพ่ือเข้า
ศึกษา 

ก าหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลง สามารถติดตามข้อมูลได้ที่ เว็บไซต์ https://ent.udru.ac.th หรือที่ Fan Page : UDRU ENT 
 
 

สาขาวิชาที่เปิดรับสมัคร คุณสมบัติเฉพาะสาขาวิชา 

ผู้สมัครสามารถตรวจสอบคณะ สาขาวิชาที่เปิดรับสมัคร คุณสมบัติเฉพาะสาขาวิชา และวิชาสอบ ได้จาก
ตารางแนบท้ายประกาศนี้   

 

คุณสมบัติของผู้สมัคร 

1. เป็นผู้ก าลังศึกษาหรือส าเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือ ก าลังศึกษาภาคเรียนสุดท้ายหรือส าเร็จ
การศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบเท่า หรือ เป็นผู้ก าลังศึกษาภาคเรียนสุดท้ายหรือส าเร็จ
การศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือเทียบเท่า 

2. ผู้สมัครจะต้องมีคุณสมบัติเป็นไปตามคุณสมบัติเฉพาะที่สาขาวิชาก าหนด ซึ่งสามารถตรวจสอบ
รายละเอียดได้จากตารางแนบท้ายประกาศ  

 

การสมัครรอบ Quota  
หลักสูตร/สาขาวิชาในคณะครุศาสตร์ หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต หลักสูตรการแพทย์แผนไทยบัณฑิต 

หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต 
 

มหาวิทยาลัยจะเปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 7 กุมภาพันธ์ – 8 เมษายน 2565 โดยผู้สมัครด าเนินการ ดังนี้ 
      1. ศึกษาข้อมูล ตรวจสอบคุณสมบัติ และกรอกใบสมัครผ่านทาง https://ent.udru.ac.th/ 

     2. ผู้สมัครสามารถเลือกสมัครได้ 1 สาขาวิชาเท่านั้น 
     3. พิมพ์ใบสมัครออกมาติดรูปถ่ายให้เรียบร้อย และน าไปช าระค่าธรรมเนียมการสมัคร น าส่งใบสมัคร 

พร้อมหลักฐานประกอบการสมัคร ดังนี้ 
  3.1 ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือระดับประกาศนียบัตร

วิชาชีพ (ปวช.) กรณียังไม่จบการศึกษาใช้ 5 ภาคเรียน ถ่ายเอกสาร 1 ฉบับ รับรองส าเนาถูกต้อง 
  3.2  ส าเนาบัตรประชาชน 1 ฉบับ รับรองส าเนาถูกต้อง 

http://ent.udru.ac.th/
http://ent.udru.ac.th/
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 3.3 ผู้สมัครสามารถส่งเอกสารการสมัคร และช าระค่าสมัครได้ตามช่องทางต่างๆ ดังนี้ 
   1) ช าระค่าธรรมเนียมด้วยตนเองที่งานคลัง ส่งใบสมัคร หลักฐานประกอบการสมัครที่ 
งานทะเบียน มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี  

   2) ช าระค่าธรรมเนียมผ่านธนาคารตามที่ระบุไว้ตอนท้ายของใบสมัคร (ไม่รับธนาณัติ)  
และส่งใบสมัครพร้อมหลักฐานประกอบการสมัคร Portfolio มาทางไปรษณีย์ หรือบริษัทรับส่งพัสดุเอกชน              
โดยส่งเอกสารไปที่ ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ ชั้น 1 มหาวิทยาลัย ราช
ภัฏอุดรธานี เลขที่ 64 ถ.ทหาร ต.หมากแข้ง อ.เมือง จ.อุดรธานี 41000  

3) ช าระค่าธรรมเนียมผ่านธนาคารตามที่ระบุไว้ตอนท้ายของใบสมัคร (ไม่รับธนาณัติ)  และส่งใบสมัคร
พร้อมหลักฐานประกอบการสมัคร Portfolio โดยอัพโหลดไฟล์ผ่านระบบออนไลน์ https://ent.udru.ac.th 

 

การสมัครรอบ Quota 
หลักสูตร/สาขาวิชาในคณะวิทยาศาสตร์ คณะเทคโนโลยี คณะวิทยาการจัดการ 

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ และส านักวิชาศึกษาทั่วไป 

มหาวิทยาลัยจะเปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 7 กุมภาพันธ์ – 30 เมษายน 2565 โดยผู้สมัครด าเนินการ ดังนี้ 
          1. ศึกษาข้อมูล ตรวจสอบคุณสมบัติ และกรอกใบสมัครผ่านทาง https://ent.udru.ac.th/ 

2. ผู้สมัครสามารถเลือกสมัครได้ 1 สาขาวิชาเท่านั้น 
3. พิมพ์ใบสมัครออกมาติดรูปถ่ายให้เรียบร้อย และน าไปช าระค่าธรรมเนียมการสมัคร น าส่งใบสมัคร 

พร้อมหลักฐานประกอบการสมัคร ดังนี้ 
  3.1 ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือระดับประกาศนียบัตร

วิชาชีพ (ปวช.) กรณียังไม่จบการศึกษาใช้ 5 ภาคเรียน ถ่ายเอกสาร 1 ฉบับ รับรองส าเนาถูกต้อง 
  3.2  ส าเนาบัตรประชาชน 1 ฉบับ รับรองส าเนาถูกต้อง 

 3.3 ผู้สมัครสามารถช าระเงินค่าสมัคร และส่งเอกสารการสมัครได้ 2 ช่องทาง ดังนี้ 
  1) ช าระค่าธรรมเนียมด้วยตนเองที่งานคลัง ส่งใบสมัคร หลักฐานประกอบการสมัครที่ 

งานทะเบียน มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี หรือ 
   2) สมัครผ่านทางระบบออนไลน์ https://ent.udru.ac.th ผู้สมัครสามารถช าระค่าสมัคร

ด้วย QR code โดยช าระเงินผ่านทาง application ธนาคารใดก็ได้ 

 

เกณฑ์การคัดเลือกเข้าศึกษา  
 1. ผลคะแนนการทดสอบความถนัดทั่วไป GAT ผลคะแนนการทดสอบความถนัดทางวิชาชีพและวิชาการ 
PAT ผลคะแนนการทดสอบวิชาสามัญ ครบทุกรายวิชาตามข้อก าหนดของแต่ละสาขาวิชา (รายละเอียดแนบท้าย
ประกาศ) 
 2. ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX)  

http://ent.udru.ac.th/
http://ent.udru.ac.th/
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 3. กรณผีู้สมัครหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต กรณีผ่านการคัดเลือกมีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ ผู้สมัครต้อง
ผ่านการตรวจร่างกายตามแบบฟอร์ม (แนบท้ายประกาศ) และน ามาแสดงต่อกรรมการในวันสอบสัมภาษณ์ 
 4. พิจารณาจากคุณสมบัติของผู้สมัคร 
 

การประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา และรายงานตัวเข้าศึกษา  
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี จะประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก มีสิทธิ์รายงานตัวเพ่ือเข้าศึกษา ตาม

ปฏิทินการด าเนินการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา หากไม่ด าเนินการตามวันที่ก าหนด มหาวิทยาลัยจะถือว่าท่าน                  
สละสิทธิ์ 

 
 

รอบรับตรงอิสระ (Direct Admission) 
 

 ปฏิทินการด าเนินการคัดเลือก 
วัน เดือน ปี กิจกรรม 

9 พ.ค. 65 
ถึง 

30 มิ.ย. 65 

รับสมัคร และรายงานตัว โดยพิจารณาจากคุณสมบัติของผู้เข้าศึกษาต้องเป็นไปตามข้อก าหนด
ของสาขาวิชาที่ระบุไว้ในประกาศ ผ่านระบบออนไลน์ https://ent.udru.ac.th หรือ สมัคร
และรายงานตัวที่ฝ่ายทะเบียน มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี 

ก าหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลง สามารถติดตามข้อมูลได้ที่ เว็บไซต์ https://ent.udru.ac.th หรือที่ Fan Page : UDRU ENT 
 
 

สาขาวิชาที่เปิดรับสมัคร คุณสมบัติเฉพาะสาขาวิชา (เลือกได้เพียง 1 สาขาวิชา) 
ผู้สมัครสามารถตรวจสอบคณะ สาขาวิชาที่เปิดรับสมัคร คุณสมบัติเฉพาะสาขาวิชา ได้จากตารางแนบท้าย

ประกาศนี้   
 
 

คุณสมบัติของผู้สมัคร 

1. เป็นผู้ก าลังศึกษาหรือส าเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือ ก าลังศึกษาภาคเรียนสุดท้ายหรือส าเร็จ
การศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบเท่า หรือ เป็นผู้ก าลังศึกษาภาคเรียนสุดท้ายหรือส าเร็จ
การศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือเทียบเท่า 

2. ผู้สมัครจะต้องมีคุณสมบัติเป็นไปตามคุณสมบัติเฉพาะที่สาขาวิชาก าหนด ซึ่งสามารถตรวจสอบ
รายละเอียดได้จากตารางแนบท้ายประกาศ  
 
  

ขั้นตอนการสมัครและรายงานตัวเข้าศึกษา 

มหาวิทยาลัยจะรับสมัครพร้อมรายงานตัวเพ่ือเข้าศึกษา โดยเกณฑ์การรับเข้าจะพิจารณาจากคุณสมบัติของ
ผู้สมัคร ซึ่งต้องเป็นไปตามข้อก าหนดของหลักสูตร/สาขาวิชา ที่ก าหนดไว้ในประกาศรับสมัคร และผู้สมัครต้องช าระ
ค่าสมัครพร้อมค่ารายงานตัวจึงจะถือว่าเข้าเป็นนักศึกษาโดยสมบูรณ์ มหาวิทยาลัยจะเปิดรับสมัครในสาขาวิชาที่ยัง

http://ent.udru.ac.th/
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ไม่เต็มตามจ านวนรับจากรอบที่ 2 (ยกเว้นคณะครุศาสตร์ และพยาบาลศาสตร์) โดยสาขาวิชาใดมีผู้สมัครและ
รายงานตัวครบตามจ านวนก่อน มหาวิทยาลัยจะปิดรับในสาขาวิชาดังกล่าว 

1. มหาวิทยาลัยจะเปิดรับสมัครพร้อมกับรับรายงานตัวเข้าศึกษา  ตั้งแต่ วันที่  9 พฤษภาคม –                        
30 มิถุนายน 2565 

2. ผู้สมัครสามารถสมัครได้ 1 สาขาวิชา ศึกษาข้อมูล ตรวจสอบคุณสมบัติ กรอกใบสมัครและรายงานตัว  
สมัครพร้อมรายงานตัวผ่านทางระบบออนไลน์ https://ent.udru.ac.th ผู้สมัครสามารถช าระด้วย QR code โดย
ช าระเงินผ่านทาง application ธนาคารใดก็ได้ หรือสมัครและรายงานตัวที่ฝ่ายทะเบียน มหาวิทยาลัยราชภัฏ
อุดรธานี ได้ที่ ต าบลหมากแข้ง และ ต าบลสามพร้าว  ไม่เว้นวัน เสาร์ – อาทิตย์ (เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์) 

 

ค่าธรรมเนียม 
 

1. อัตราค่าสมัคร 
ผู้สมัครสามารถสมัครได้รอบละ 1 สาขาวิชา   200 บาท ด้วย QR CODE โดยช าระเงินผ่านทาง 

application ธนาคารใดก็ได้  
 

2. อัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา (รวมค่ามัดจ าหอพัก 500 บาท) 
ผู้สมัครสามารถช าระด้วย QR CODE โดยช าระเงินผ่านทาง application ธนาคารใดก็ได้ 
2.1 คณะครุศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ และ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 8,350 บาท 
2.2 คณะวิทยาศาสตร์ และ คณะเทคโนโลยี (ยกเว้นหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต) 10,350 บาท 
2.3 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการอสังหาริมทรัพย์และเทคโนโลยีอาคาร 15,350 บาท 
2.4 คณะเทคโนโลยี หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต 15,350 บาท 
2.5 คณะเทคโนโลยี หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาโยธาสถาปัตยกรรม 13,350 บาท 
2.6 หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต 44,850 บาท 
2.7 ส านักวิชาศึกษาทั่วไป 8,350 บาท 

  

http://ent.udru.ac.th/
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โครงการทุนการศึกษา 
 

1. โครงการทุนการศึกษาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ปีการศึกษา 2565 

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี  เป็นศูนย์กลางการศึกษาและวิจัย  ผลิตบัณฑิตจิตอาสา  พัฒนา
ท้องถิ่นอันจะน าไปสู่การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในท้องถิ่นให้ดีขึ้น ได้มีโครงการสร้างโอกาสในการพัฒนา
และส่งเสริมการศึกษาแก่นักเรียนในเขตพ้ืนที่รับผิดชอบ 4 จังหวัด ได้แก่ อุดรธานี หนองบัวล าภู หนองคาย และ           
บึงกาฬ ที่มีฐานะยากจน มีความประพฤติดี มีความสามารถด้านการศึกษา มีจิตอาสาในการพัฒนาชุมชน ท้องถิ่น   
ให้ได้รับโอกาสทางการศึกษาที่ต่อเนื่องจนส าเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรี   โดยได้รับการยกเว้นค่าเล่าเรียน
ตลอดหลักสูตร รายละเอียดวิธีการคัดเลือกดังนี้ 
 
2. คุณสมบัติผู้สมัครขอรับทุน 

2.1. เป็นผู้มีสัญชาติไทย 
2.2. เป็นผู้มีความประพฤติดี และตั้งใจศึกษาเล่าเรียนเต็มความสามารถและปฏิบัติตามระเบียบ             

ข้อบังคับ ของมหาวิทยาลัยอย่างเคร่งครัด 
2.3. เป็นผู้ที่มีภูมิล าเนาตามทะเบียนบ้านและศึกษาอยู่ในโรงเรียนระดับมัธยมศึกษาในจังหวัดอุดรธานี  

หนองบัวล าภู หนองคาย และบึงกาฬ หรือตามที่มหาวิทยาลัยเห็นสมควร 
2.4. เป็นผู้ที่ก าลังศึกษาอยู่ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 
2.5. เป็นผู้ที่มีผลการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 – ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 (ภาคต้น) รวม 5 ภาค 

การศึกษา  โดยมีคะแนนเฉลี่ยสะสม (GPAX) ไม่น้อยกว่า 2.75 
2.6. เป็นผู้ที่มีฐานะครอบครัวยากจน ขาดแคลนทุนทรัพย์ ไม่สามารถสนับสนุนให้การศึกษาต่อใน                 

ระดับอุดมศึกษาได้ 
2.7. ต้องไม่เป็นผู้ที่บิดา มารดา หรือผู้ปกครอง ประกอบอาชีพรับราชการ/รัฐวิสาหกิจ 
2.8. เป็นผู้ที่มีอุดมการณ์ท่ีจะน าความรู้ความสามารถไปพัฒนาชุมชน ท้องถิ่น เมื่อส าเร็จการศึกษา  

ด้วยความเสียสละ 
 

3. การพิจารณาการรับทุนการศกึษา 
3.1  เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติตามที่มหาวิทยาลัยก าหนด (ตามข้อ 2) 
3.2  เป็นนักเรียนที่ได้รับการคัดเลือกจากโรงเรียนที่มนีักเรียนยืนยันสิทธิ์และรายงานตัวเข้าศึกษาในสาขาวิชาที่

มหาวิทยาลัยก าหนด  จ านวน 6 คน โดยมีนักเรียน 1 คน ได้รับการยกเว้นค่าเล่าเรียน 
3.3  ผู้ได้รับทุนการศึกษา ฯ ต้องมีความประพฤติดี และตั้งใจศึกษาเล่าเรียนเต็มความสามารถ ปฏิบัติ 

ตามระเบียบข้อบังคับ และกิจกรรมตามที่มหาวิทยาลัยมอบหมายอย่างเคร่งครัด 
3.4  ผู้ได้รับทุนต้องมีผลการเรียน ในแต่ละภาคการศึกษาไม่น้อยกว่า 2.75 จึงจะได้รับการพิจารณารับ 

ทุนต่อเนื่อง 
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 ปฏิทินการด าเนินการคัดเลือก 
วัน เดือน ปี กิจกรรม 

รอบท่ี 1 Portfolio 

ตั้งแต่บัดนี้ ถึง 14 ม.ค. 65 รับสมัคร โดยยื่นสมัครได้ทีโ่รงเรียนที่สังกัด 
21 ม.ค. 65 โรงเรียนพิจารณา ส่งรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกส่งมายังมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี 

28 ม.ค. 65 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกและมีสิทธิ์ได้รับทุนตามโครงการ 

29 ม.ค. – 13 ก.พ. 65 ผู้ผ่านการคัดเลือกยืนยันสิทธิ์เพ่ือคัดกรองของมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี 
https://ent.udru.ac.th พรอ้มรายงานตัวเข้าศึกษา 

รอบท่ี 2 Quota 
7 ก.พ. – 8 เม.ย. 65 รับสมัคร โดยยื่นสมัครได้ทีโ่รงเรียนที่สังกัด 

22 เม.ย. 65 โรงเรียนพิจารณา ส่งรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกส่งมายังมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี 

29 เม.ย. 65 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกและมีสิทธิ์ได้รับทุนตามโครงการ 
30 เม.ย. 65 – 17 พ.ค. 65 ผู้ผ่านการคัดเลือกยืนยันสิทธิ์เพ่ือคัดกรองของมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี 

https://ent.udru.ac.th พรอ้มรายงานตัวเข้าศึกษา 
รอบท่ี 3 Direct Admission 

9 พ.ค. – 10 มิ.ย. 65 รับสมัคร โดยยื่นสมัครได้ทีโ่รงเรียนที่สังกัด 

17 มิ.ย. 65 โรงเรียนพิจารณา ส่งรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกส่งมายังมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี 
24 มิ.ย. 65 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกและมีสิทธิ์ได้รับทุนตามโครงการ 

25 – 30 มิ.ย. 65 ผู้ผ่านการคัดเลือกยืนยันสิทธิ์เพ่ือคัดกรองของมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี 
https://ent.udru.ac.th พรอ้มรายงานตัวเข้าศึกษา 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://ent.udru.ac.th/
http://ent.udru.ac.th/
http://ent.udru.ac.th/


 

[13] 
 

สาขาที่เปิดรับสมัคร โครงการทุนการศึกษาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น  
คณะ สาขาวิชา 

คณะครุศาสตร ์ 1. ค.อ.บ. เครื่องกล 
คณะวิทยาศาสตร์ 1. วท.บ. ฟิสิกส์ 

 2. วท.บ. เคมี 
 3. วท.บ. วิทยาการคอมพิวเตอร์ 
 4. วท.บ. วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม 
 5. วท.บ. เทคโนโลยสีารสนเทศ 
 6. วท.บ. การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
 7. วท.บ. การจัดการอสังหาริมทรัพย์และเทคโนโลยีอาคาร 

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 1. ศล.บ. ออกแบบผลิตภัณฑ์ 
 2. ศล.บ. ทัศนศิลป์ 
 3. ศล.บ. ศิลปะการแสดง 
 4. ศศ.บ. สารสนเทศศาสตร์และบรรณารักษศาสตร์ 
 5. ศศ.บ. ภูมิสารสนเทศเพ่ือการพัฒนา 
 6. ศป.บ. ศิลปกรรมพ้ืนถิ่น 
คณะวิทยาการจัดการ 1. บธ.บ. บริหารธุรกิจ (แขนงนวัตกรรมการสื่อสารเพ่ือธุรกิจ) 
คณะเทคโนโลยี 1. วศ.บ. วิศวกรรมไฟฟ้า 
 2. วศ.บ. วิศวกรรมเครื่องกล 
 3. วศ.บ. วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และระบบอัตโนมัติ 
 4. วศ.บ. วิศวกรรมคอมพิวเตอร์และการสื่อสาร 
 5. วศ.บ. วิศวกรรมแมคคาทรอนิกส์และหุ่นยนต์ 
 6. วศ.บ. วิศวกรรมพลังงาน 
 7. วท.บ. การจัดการอุตสาหกรรม 
 8. วท.บ. สัตวศาสตร์ 
 9. วท.บ. เทคนิคการสัตวแพทย์และการพยาบาลสัตว์ 
 10. วท.บ. เทคโนโลยีอาหารและโภชนาการ 
 11. วท.บ. เกษตรศาสตร์ 
 12. วท.บ. ธุรกิจการเกษตร 
 13. วท.บ. เทคโนโลยีชวีภาพ 
ศูนย์การศึกษาบึงกาฬ 1. ศศ.บ. ภาษาอังกฤษ 

 2. รป.บ. รฐัประศาสนศาสตร์ 
 3. บธ.บ. บริหารธุรกิจ (แขนงสารสนเทศและคอมพิวเตอร์ธุรกิจ) 



 

[14] 
 

2. โครงการทุนการศึกษาส าหรับนักศึกษาพิการ ปีการศึกษา 2565 

  เพ่ือเป็นการส่งเสริม สนับสนุนด้านการศึกษาส าหรับคนพิการที่มีความสามารถในการเรียนรู้ให้

ได้รับโอกาสและสิทธิทางการศึกษา สร้างความเท่าเทียมกันในสังคม และเพ่ือให้สอดคล้องกับประกาศคณะกรรมการ

ส่งเสริมการจัดการศึกษาส าหรับคนพิการ เรื่อง ก าหนดหลักเกณฑ์ อัตรา และรายการที่ให้การอุดหนุนทางการศึกษา

ส าหรับคนพิการในระดับอุดมศึกษา (ประกาศในราชกิจจานุเบกษา วันที่ 5 มกราคม 2561) และ อาศัยอ านาจตาม

ความในมาตรา 18 (2) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี พ.ศ.2547 และโดยมติสภามหาวิทยาลัย

ราชภัฏอุดรธานี ในคราวประชุมครั้งที่ 9/2564 เมื่อวันที่ 25 กันยายน 2564 ได้ออกประกาศสภามหาวิทยาลัยราช

ภัฏอุดรธานี เรื่อง การก าหนดนโยบาย หลักเกณฑ์ และวิธีการรับคนพิการเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี 

พ.ศ.2565 

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี จึงประกาศรับผู้พิการเพ่ือคัดเลือกเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี  ใน

หลักสูตร ต่าง ๆ จ านวน 50 คน โดยผู้สมัครจะต้องมีคุณสมบัติและปฏิบัติตามเงื่อนไขที่มหาวิทยาลัยก าหนดตาม

ประกาศ ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้ 

ระยะเวลาการรับสมัคร 

กิจกรรม วัน เดือน ปี 

คณะครุศาสตร ์

รับสมัคร โดยกรอกใบสมัครผ่านระบบออนไลน์ https://ent.udru.ac.th ตั้งแต่บัดนี้ ถึง 30 พฤศจิกายน 2564 
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ เฉพาะผู้สมัครคณะครุศาสตร ์ 15 ธันวาคม 2564 

สอบสัมภาษณ์ เฉพาะผู้สมัครคณะครุศาสตร์ 18 ธันวาคม 2564 

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพ่ือยืนยันสิทธิ์ในระบบคัดกรองของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี 

24 ธันวาคม 2564 

ยืนยันสิทธิ์ในระบบคัดกรองของมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี และมีสิทธิ์
รายงานตัวเพ่ือเข้าศึกษา 

24 ธันวาคม 2564 ถึง 
13 กุมภาพันธ์ 2565 

กิจกรรม วัน เดือน ปี 
คณะเทคโนโลยี คณะวิทยาศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ และส านักวิชา
ศึกษาทั่วไป 
รับสมัคร และรายงานตัวเพ่ือเข้าศึกษา ผ่านระบบออนไลน์ 
https://ent.udru.ac.th โดยมหาวิทยาลัยจะพิจารณาผู้ผ่านการคัดเลือก
จากคุณสมบัติของผู้สมัครต้องเป็นไปตามข้อก าหนดของสาขาวิชาที่ระบุไว้
ในประกาศ 

ตั้งแต่บัดนี้ ถึง 30 มิถุนายน 2565 

ก าหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลง สามารถติดตามข้อมูลได้ที่ https://ent.udru.ac.th 

http://ent.udru.ac.th/
http://ent.udru.ac.th/
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คุณสมบัตทิั่วไปของผู้พิการที่จะสมัครเข้าศึกษา ดังนี้ 

1. ต้องเป็นบุคคลที่มีสัญชาติไทย อาศัยอยู่ในประเทศไทย ที่ส าเร็จการศึกษาหรือก าลังศึกษาในชั้น

มัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า 

2. ต้องเป็นผู้จดทะเบียนเป็นคนพิการ และมีเลขบัตรประจ าตัวคนพิการ 

3. ไม่จ ากัดประเภทความพิการ เพศและอายุ ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยสงวนสิทธิ์ในการคัดเลือกผู้พิการในการเข้า

ศึกษาในสาขาวิชาต่าง ๆ เพ่ือให้นักศึกษาสามารถศึกษาและส าเร็จการศึกษาได้ 

4. ไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรงหรือที่เป็นอุปสรรคต่อการเรียนการสอน 

5. เป็นผู้มีความประพฤติเรียบร้อย ไม่อยู่ในระหว่างการต้องโทษตามค าพิพากษาของศาล หรืออยู่ในระหว่าง

ถูกคุมขังในทุกกรณี 

6. มีความสามารถช่วยเหลือตนเองหรือมีผู้ช่วยเหลือในการเดินทางมาเรียน เข้าชั้นเรียนท ากิจกรรมตามที่

ก าหนดตลอดระยะเวลาที่ศึกษา และสามารถเรียนร่วมกับผู้อื่นได้ 

 

วิธีการสมัคร 

1. สาขาวิชาในคณะครุศาสตร์ 

1.1. กรอกใบสมัครผ่านระบบออนไลน์ https://ent.udru.ac.th  

1.2. เตรียมหลักฐานประกอบการสมัคร ดังนี้ 

1.2.1.ใบ ปพ.1 หรือใบแสดงผลการเรียน ที่แสดงผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) ระดับมัธยมศึกษาตอน

ปลาย (ม.6) หรือระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) กรณียังไม่จบการศึกษาใช้ 4 ภาคเรียน โดย

ถ่ายเอกสาร 1 ฉบับ รับรองส าเนาถูกต้อง 

1.2.2.ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน 1 ฉบับ รับรองส าเนาถูกต้อง 

1.2.3.ส าเนาบัตรประจ าตัวคนพิการตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ 1 

ฉบับ รับรองส าเนาถูกต้อง 

1.2.4.รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว ส าหรับติดใบสมัคร 1 รูป 

1.3. ช าระค่าธรรมเนียมการสมัครผ่าน QR code หรือที่งานคลังมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี 

1.4. ผู้สมัครสามารถส่งเอกสารการสมัคร และช าระค่าสมัครได้ตามช่องทางต่างๆ ดังนี้ 

   1) ช าระค่าธรรมเนียมด้วยตนเองที่งานคลัง ส่งใบสมัคร หลักฐานประกอบการสมัครที่ 
งานทะเบียน มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี  
   2) ช าระค่าธรรมเนียมผ่านธนาคารตามที่ระบุไว้ตอนท้ายของใบสมัคร (ไม่รับธนาณัติ)  
และส่งใบสมัครพร้อมหลักฐานประกอบการสมัคร Portfolio มาทางไปรษณีย์ หรือบริษัทรับส่งพัสดุเอกชน              

http://ent.udru.ac.th/


 

[16] 
 

โดยส่งเอกสารไปที่ ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ ชั้น 1 มหาวิทยาลัย 
ราชภัฏอุดรธานี เลขที่ 64 ถ.ทหาร ต.หมากแข้ง อ.เมือง จ.อุดรธานี 41000  

3) ช าระค่าธรรมเนียมผ่านธนาคารตามที่ระบุไว้ตอนท้ายของใบสมัคร (ไม่รับธนาณัติ)  

และส่งใบสมัครพร้อมหลักฐานประกอบการสมัคร Portfolio โดยอัพโหลดไฟล์ผ่านระบบออนไลน์ 

https://ent.udru.ac.th 

2. สาขาวิชาในคณะเทคโนโลยี คณะวิทยาศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ 

และส านักวิชาศึกษาทั่วไป 

มหาวิทยาลัยจะรับสมัครพร้อมรายงานตัวเพ่ือเข้าศึกษา โดยเกณฑ์การรับเข้าจะพิจารณาจากคุณสมบัติของ

ผู้สมัคร ซึ่งต้องเป็นไปตามข้อก าหนดของหลักสูตร/สาขาวิชา ที่ก าหนดไว้ในประกาศ 

2.1. กรอกใบสมัครผ่านระบบออนไลน์ https://ent.udru.ac.th  

2.2. เตรียมหลักฐานประกอบการสมัคร ดังนี้ 

2.2.1.ใบ ปพ.1 หรือใบแสดงผลการเรียน ที่แสดงผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) ระดับมัธยมศึกษาตอน

ปลาย (ม.6) หรือระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) กรณียังไม่จบการศึกษาใช้ 4 ภาคเรียน และ

ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือเทียบเท่า กรณียังไม่จบการศึกษาใช้ 3 ภาคเรียน 

โดยถ่ายเอกสาร 1 ฉบับ รับรองส าเนาถูกต้อง 

2.2.2.ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน 1 ฉบับ รับรองส าเนาถูกต้อง 

2.2.3.ส าเนาบัตรประจ าตัวคนพิการตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ 1 

ฉบับ รับรองส าเนาถูกต้อง 

2.2.4.รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว ส าหรับติดใบสมัคร 1 รูป 

2.3. ช าระค่าธรรมเนียมการสมัครผ่าน QR code หรือที่งานคลังมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี 

2.4. น าส่งใบสมัครและหลักฐานประกอบการสมัคร พร้อมรายงานตัวเข้าศึกษา ได้ที่งานทะเบียน อาคารเฉลิม

พระเกียรติฯ ชั้น 1 มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ต าบลหมากแข้ง หรือ ต าบลสามพร้าว ไม่เว้นวัน เสาร์ – 

อาทิตย์ (เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์) 

 

 

 

 

 

http://ent.udru.ac.th/
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สาขาวิชาที่เปิดรับสมัคร  

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี เปิดรับสมัครผู้พิการเพ่ือเข้าศึกษา จ านวน 50 คน ในสาขาวิชาต่าง ๆ ดังนี้ 

รหัสสาขา สาขาวิชา คุณสมบัติผู้มีสิทธิ์สมัคร 

คณะครุศาสตร ์

0101 ค.บ.ภาษาไทย (4 ปี) 
- ส าเร็จการศึกษา หรือก าลังศึกษาชั้น

มัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า 
- ผลการเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 

หรือเทียบเท่า (GPAX) 4 ภาคเรียน เฉลี่ย        
ไม่ต่ ากว่า 2.00 

0103 ค.บ.ทัศนศิลป์ (5 ปี) 

0106 ค.บ.การสอนภาษาจีน (5 ปี) 

0108 ค.บ.การศึกษาพิเศษ (4 ปี) 

0145 ค.บ.คอมพิวเตอร์ศึกษา (4 ปี) 

0186 ค.บ.การศึกษาปฐมวัย (4 ปี) 

คณะเทคโนโลยี 

0255 วท.บ.เกษตรศาสตร์ - ส าเร็จการศึกษา หรือก าลังศึกษาชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า 1308 วศ.บ.วิศวกรรมคอมพิวเตอร์และการสื่อสาร 

0258 วท.บ.เทคนิคการสัตวแพทย์และการพยาบาล
สัตว์ 

- ส าเร็จการศึกษา หรือก าลังศึกษาชั้น   
  มัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า หรือ 
- ส าเร็จการศึกษา หรือก าลังศึกษาภาคเรียน

สุดท้ายในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง 
(ปวส.) หรือเทียบเท่า 

0265 วท.บ.อาหารและบริการ 

0279 วท.บ.โยธาสถาปัตยกรรม 

0263 วท.บ.เทคโนโลยีอาหารและโภชนาการ ส าเร็จการศึกษา หรือก าลังศึกษาชั้น   
มัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า แผนการเรียน
วิทย์ – คณิต 

0264 วท.บ.การจัดการอุตสาหกรรม - ส าเร็จการศึกษา หรือก าลังศึกษาชั้น   
มัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า  

- ผลการเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 
หรือเทียบเท่า (GPAX) 4 ภาคเรียน เฉลี่ยไม่
ต่ ากว่า 2.00 
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รหัสสาขา สาขาวิชา คุณสมบัติผู้มีสิทธิ์สมัคร 

คณะเทคโนโลยี 

1302 วศ.บ.วิศวกรรมเครื่องกล - ส าเร็จการศึกษา หรือก าลังศึกษาชั้น   
มัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า แผนการ
เรียนวิทย์ – คณิต หรือ 

- ส าเร็จการศึกษา หรือก าลังศึกษาภาคเรียน
สุดท้ายในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ 
(ปวช.) ในสายช่างอุตสาหกรรม หรือสาขาที่
เกี่ยวข้อง 

1307 วศ.บ.วิศวกรรมพลังงาน - ส าเร็จการศึกษา หรือก าลังศึกษาชั้น   
มัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า แผนการ
เรียนวิทย์ – คณิต หรือ 

- ส าเร็จการศึกษา หรือก าลังศึกษาภาคเรียน
สุดท้ายในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ 
(ปวช.) ในสายช่างอุตสาหกรรม หรือสาขาที่
เกี่ยวข้อง หรือ 

- ส าเร็จการศึกษา หรือก าลังศึกษาภาคเรียน
สุดท้ายในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง 
(ปวส.) ในสายช่างอุตสาหกรรม หรือสาขาที่
เกี่ยวข้อง 

- ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีทางด้าน
วิทยาศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์ หรือสาขาที่
เกี่ยวข้อง 

6302 วศ.บ.วิศวกรรมเครื่องกล (เทียบโอน) ส าเร็จการศึกษา หรือก าลังศึกษาภาคเรียน
สุดท้ายในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง 
(ปวส.) ในสายช่างอุตสาหกรรม หรือสาขาที่
เกี่ยวข้อง 

6308 วศ.บ.วิศวกรรมคอมพิวเตอร์และการสื่อสาร 
(เทียบโอน) 

6264 วท.บ.การจัดการอุตสาหกรรม (เทียบโอน) ส าเร็จการศึกษา หรือก าลังศึกษาภาคเรียน
สุดท้ายในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง 
(ปวส.) 
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รหัสสาขา สาขาวิชา คุณสมบัติผู้มีสิทธิ์สมัคร 

คณะวิทยาศาสตร์ 

0220 วท.บ.วิทยาศาสตร์การกีฬา 

ส าเร็จการศึกษา หรือก าลังศึกษาชั้น   
มัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า 

0233 วท.บ.เทคโนโลยีสารสนเทศ 

0159 วท.บ.การจัดการอสังหาริมทรัพย์และ
เทคโนโลยีอาคาร 

0221 วท.บ.การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

ส าเร็จการศึกษา หรือก าลังศึกษาชั้น   
มัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า แผนการเรียน
วิทย์ – คณิต 

0243 วท.บ.วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม 

0259 วท.บ.คณิตศาสตร์ 

0280 วท.บ.ชีววิทยา(ชีววิทยาทั่วไป) 

0281 วท.บ.ชีววิทยา(จุลชีววิทยา) 

0249 วท.บ.วิทยาการคอมพิวเตอร์ - ส าเร็จการศึกษา หรือก าลังศึกษาชั้น   
มัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า แผนการ
เรียนวิทย์ – คณิต 

- ผลการเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 
หรือเทียบเท่า (GPAX) 4 ภาคเรียน เฉลี่ยไม่
ต่ ากว่า 2.00 

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

0325 ศศ.บ.การพัฒนาสังคม 

ส าเร็จการศึกษา หรือก าลังศึกษาชั้น   
มัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า 

0332 ศศ.บ.สารสนเทศศาสตร์และ
บรรณารักษศาสตร์ 

0337 ศศ.บ.ภาษาจีน 

0340 ศศ.บ.ภูมิสารสนเทศเพ่ือการพัฒนา 
0901 น.บ.นิติศาสตรบัณฑิต 

  



 

[20] 
 

รหัสสาขา สาขาวิชา คุณสมบัติผู้มีสิทธิ์สมัคร 

คณะวิทยาการจัดการ 

0001 นศ.บ.นิเทศศาสตร์(วารสารสนเทศและสื่อ
ใหม่) 

ส าเร็จการศึกษา หรือก าลังศึกษาชั้น   
มัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า 

0002 นศ.บ.นิเทศศาสตร์(วิทยุและโทรทัศน์ดิจิตอล) 
0003 

 
นศ.บ.นิเทศศาสตร์(การประชาสัมพันธ์และสื่อ
องค์กร) 

0423 บธ.บ.การเงิน 

0424 บธ.บ.การตลาด 
0427 บธ.บ.บริหารธุรกิจบัณฑิต 

0437 บ.ธบ.บริหารธุรกิจบัณฑิต(แขนงระบบ
สารสนเทศและคอมพิวเตอร์ธุรกิจ) 

0447 บธ.บ.บริหารธุรกิจบัณฑิต(แขนงนวัตกรรม
การสื่อสารเพื่อธุรกิจ) 

0434 บธ.บ.การตลาด(สหกิจ) 
0501 บช.บ.บัญชีบัณฑิต 

6424 บธ.บ.การตลาด (เทียบโอน) ส าเร็จการศึกษา หรือก าลังศึกษาระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือ
เทียบเท่า 

6437 บธ.บ.บริหารธุรกิจบัณฑิต(แขนงระบบ
สารสนเทศและคอมพิวเตอร์ธุรกิจ) เทียบโอน 

6501 บช.บ.บัญชีบัณฑิต (เทียบโอน) ส าเร็จการศึกษา หรือก าลังศึกษาระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือ
เทียบเท่า สาขาบัญชี 

ส านักวิชาศึกษาทั่วไป 
1501 ศป.บ.ศิลปกรรมพ้ืนถิ่น ส าเร็จการศึกษา หรือก าลังศึกษาชั้น   

มัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า 
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3. โครงการรับสมัครคัดเลือกผู้เข้าศึกษาต่อในโครงการกิจกรรมดีเด่น ด้านกีฬา ปีการศึกษา 2565 
ด้วยมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี จะรับนักเรียนนักศึกษาที่ส าเร็จการศึกษาและผู้ที่ก าลังศึกษาอยู่ในชั้น

มัธยมศึกษาปีที่  6  หรือเทียบเท่า และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือเทียบเท่า เข้าศึกษาใน
โครงการกิจกรรมดีเด่นด้านกีฬา  เพ่ือเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี ประจ าปีการศึกษา  2565  ดังรายละเอียด
ต่อไปนี้ 
 
1. คุณสมบัติ 

1.1 ด้านการศึกษา 
                    ผู้สมัครจะต้องมีคุณสมบัติตามข้อใดข้อหนึ่ง ดังนี้ 
              1.1.1 เป็นนักเรียนที่ก าลังศึกษาในภาคเรียนสุดท้ายของหลักสูตรมัธยมศึกษาปีที่ ๖ หรือหลักสูตร
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบเท่าและคุณสมบัติเฉพาะสาขาวิชาตามท่ีก าหนด   
              1.1.2 เป็นผู้ส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลาย  หรือหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ 
(ปวช.) โดยผู้สมัครเรียนสาขาวิชาในคณะครุศาสตร์ ต้องมีคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ ากว่าค่าคะแนนที่ระบุไว้ตาม
คุณสมบัติเฉพาะสาขาวิชา 
            1.1.3 เป็นนักศึกษาที่ก าลังศึกษาในภาคเรียนสุดท้ายของหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส. ) 
หรือระดับอนุปริญญาปีที่  2 และมีคุณสมบัติเฉพาะตามท่ีสาขาวิชาก าหนด     
            1.1.4 เป็นผู้ส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือระดับอนุปริญญา 
หรือเทียบเท่า 
 
 1.2 ด้านกีฬา 
            1.2.1 ผู้สมัครจะต้องเป็นผู้มีความสามารถดีเด่นด้านกีฬา  โดยมีเอกสารหลักฐานแสดง
ความสามารถและหนังสือรับรองการเป็นนักกีฬาจาก  สมาคมกีฬาที่การกีฬาแห่งประเทศไทยรับรอง สมาคมกีฬา
จังหวัด  หรือเขตพ้ืนที่การศึกษา  เป็นต้น 
                   1.2.2 ประเภทกีฬาที่จะรับพิจารณาให้สมัครคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ คือ กรีฑา ว่ายน้ า ฟุตบอล 
วอลเลย์บอล  บาสเกตบอล  แบดมินตัน  เซปักตะกร้อ เทควันโด ฟุตซอล  เทนนิส  เทเบิลเทนนิส  วอลเลย์บอล
ชายหาด  เปตอง  มวยสากลสมัครเล่น  มวยไทยสมัครเล่น  แฮนด์บอล ครอสเวิร์ด หมากกระดาน และชนิดกีฬา
อ่ืนๆ ที่มีความสามารถในระดับสูงซึ่งมีเอกสารรับรอง 
                1.2.3  การพิจารณาคัดเลือกเข้าโครงการขึ้นอยู่กับข้อมูลประวัติการเล่นกีฬา  (เอกสารรับรอง)  ผลการ
ทดสอบทักษะความสามารถทางกีฬา จ าแนกตามสาขา ดังนี้ 
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ล าดับที่ คณะ จ านวน 

1 ครุศาสตร์ 69 คน 

2 เทคโนโลยี 20 คน 
3 วิทยาการจัดการ 20 คน 

4 มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 20 คน 

5 วิทยาศาสตร์ 40 คน 
 
1.3 สวัสดิการนักศึกษาผู้มีความสามารถด้านกีฬา ตามประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี 
     เรื่อง หลักเกณฑ์การจัดสวัสดิการนักศึกษาผู้มีความสามารถด้านกีฬา พ.ศ.2564 
 เพ่ือเป็นการมุ่งสู่ความเป็นเลิศทางด้านกีฬาควบคู่กับความแข็งแกร่งทางวิชาการ โดยการส่งเสริมและ
สนับสนุนนักศึกษาที่มีความสามารถด้านกีฬา และสร้างชื่อเสียงให้กับมหาวิทยาลัย เพ่ือให้การจัดสวัสดิการแก่
นักศึกษาผู้มีความสามารถด้านกีฬาของมหาวิทยาลัยมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น  อาศัยอ านาจตามความในมาตรา 31 
(1) (2) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี พ.ศ.2547 และข้อ 5 ของระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏ
อุดรธานี ว่าด้วย เงินรายได้ของมหาวิทยาลัย พ.ศ.2562 จึงได้ออกประกาศไว้ เพ่ือเป็นหลักเกฑณ์ในการจัดสวัสดิการ
ให้กับนักศึกษาผู้ทีม่ีความสามารถด้านกีฬา ดังนี้ 

1.3.1 นักกีฬาทีมชาติที่เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาในระดับนานาชาติมีสิทธิขอรับการพิจารณาจัดสวัสดิการ
ตามหลักเกณฑ์ ดังนี้ 
            1) คุณสมบัติผู้มีสิทธิขอรับสวัสดิการ 
       1.1) เป็นนักศึกษาระดับปริญญาตรี หรือระดับบัณฑิตศึกษาของมหาวิทยาลัย 
     1.2) สามารถเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาในนามมหาวิทยาลัย 
    1.3) เป็นผู้ที่ได้เข้าร่วมหรือเคยเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกเกมส์  เอเชียนเกมส์ ซีเกมส์ 
หรือการแข่งขันกีฬาชิงชนะเลิศระดับโลก หรือการแข่งขันกีฬาชิงชนะเลิศแห่งเอเชีย  หรือการแข่งขันกีฬา                      
ชิงชนะเลิศแห่งเอเชียน ภายในระยะเวลาไม่เกิน 3 ปี นับถึงวันที่ขอรับการพิจารณาจัดสวัสดิการ 
             2) การจัดสวัสดิการ 
       2.1) ได้รับการยกเว้นค่าธรรมเนียมการศึกษา ตลอดหลักสูตร 
     2.2) ได้รับการยกเว้นค่าธรรมเนียมหอพักนักศึกษา ตลอดหลักสูตร 
       1.3.2 นักกีฬาที่เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาระดับชาติ หรือเป็นนักกีฬาอาชีพมีสิทธิขอรับการพิจารณา จัด
สวัสดิการตามหลักเกณฑ์ ดังนี้ 
             1) คุณสมบัติผู้มีสิทธิขอรับสวัสดิการ 
        1.1) เป็นนักศึกษาระดับปริญญาตรี หรือระดับบัณฑิตศึกษาของมหาวิทยาลัย 
        1.2) สามารถเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาในนามมหาวิทยาลัย 
        1.3) เป็นผู้ที่ได้เข้าร่วมหรือเคยเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาระดับชาติ หรือเป็นนักกีฬาอาชีพ 
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ที่สมาคมกีฬาแห่งประเทศไทยรับรอง ภายในระยะเวลาไม่เกิน 1 ปี นับถึงวันที่ขอรับการพิจารณาจัดสวัสดิการ 
             2) การจัดสวัสดิการ 
        2.1) ได้รับรางวัลชนะเลิศ  จากการแข่งขันกีฬาระดับชาติ ได้รับการยกเว้นค่าธรรมเนียม 
การศึกษา 3 ปีการศึกษา 
        2.2) ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1  จากการแข่งขันกีฬาระดับชาติ ได้รับการยกเว้น 
ค่าธรรมเนียมการศึกษา  2 ปีการศึกษา 
        2.3) ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2  จากการแข่งขันกีฬาระดับชาติ ได้รับการยกเว้น 
ค่าธรรมเนียมการศึกษา 1 ปีการศึกษา 
        2.4) กรณีเป็นนักกีฬาอาชีพ ได้รับการยกเว้นค่าธรรมเนียมการศึกษา 1 ปีการศึกษา 
       1.3.3 น ักก ีฬ าที ่เ ข ้า ร ่ว มการแข ่ง ข ัน ในนามมหาว ิทยาล ัย ในการแข ่ง ข ันก ีฬาน ักศ ึกษา  กลุ ่ม
มหาวิทยาลัยราชภัฏ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และได้รับรางวัลชนะเลิศ มีสิทธิขอรับการพจารณาจัด
สวัสดิการโดยได้รับการยกเว้นค่าธรรมเนียมการศึกษา 1 ปีการศึกษา ในภาคการศึกษาถัดไป  
 
2. สาขาวิชาที่รับสมัครและคุณสมบัติเฉพาะสาขาวิชา 
                ให้เป็นไปตามประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี  เรื่อง การรับสมัครคัดเลือกนักศึกษาเพ่ือเข้า
ศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี  ประจ าปีการศึกษา 2565 
 
3. การรับสมัคร 
              เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2564 ถึง 7 มกราคม 2565 สมัครผ่านระบบออนไลน์  
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี  http//ent.udru.ac.th  ผู้สมัครสามารถ สมัครได้ 2 วิธี  คือ  ดังนี้ 
               3.1 สมัครด้วยตัวเอง 
                     ยื่นใบสมัครที่กรอกข้อความครบถ้วน พร้อมแนบเอกสารตามประกาศที่ส านักส่งเสริมวิชาการและ
งานทะเบียน อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี  พร้อมช าระเงินค่าสมัครสอบ 300 บาท  
               3.2 สมัครผ่านระบบออนไลน์   
                      สมัครผ่านระบบออนไลน์  http//ent.udru.ac.th พร้อมแนบเอกสารตามประกาศ ช าระเงินค่า
สมัครสอบ 300 บาท ผ่าน QR code  
 
4. หลักฐานการสมัคร  
               4.1 รูปถ่าย  2  แผ่น 
               4.2 ใบสมัครที่กรอกข้อมูลครบถ้วน 
               4.3 ส าเนาเอกสารหลักฐานแสดงความสามารถทางด้านกีฬา  พร้อมรับรองส าเนาถูกต้อง   เช่น เกียรติ
บัตรรับรองการชนะการแข่งขันกีฬา  ประกอบการพิจารณา และน าเอกสารฉบับจริงแสดงด้วยในวันทดสอบ 
               4.4 ส าเนาใบรับรองผลการเรียน  จ านวน   1 ฉบับ  
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               4.5 ส าเนาทะเบียนบ้าน                จ านวน   1 ฉบับ 
               4.6 ส าเนาบัตรประชาชน               จ านวน  1 ฉบับ 
หมายเหตุ : เอกสารที่ถ่ายส าเนาต้องรับรองเอกสารถูกต้องทุกฉบับ 
 
5. ก าหนดการคัดเลือก 
               ทดสอบความสามารถด้านกีฬา  ในวันที่  15  มกราคม  2565  เวลา 09.00 น. ณ สนามกีฬา ฟุตบอล   
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี (ผู้เข้ารับการคัดเลือกต้องเตรียมชุดกีฬา และอุปกรณ์กีฬาเฉพาะมาด้วย)    
 
6. ประกาศผลการคัดเลือก 
              มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี  ประกาศผลการคัดเลือก  ในวันที่ 19 มกราคม 2565  ทาง 
www.udru.ac.th 
 
7. การรายงานตัว 
              มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี จะประกาศให้ทราบในตอนท้ายของประกาศผลการคัดเลือก 
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คณะครุศาสตร์ 
แผนการรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลยัราชภัฏอุดรธานี ประจ าปีการศึกษา 2565 

ที ่

จัดการเรียนการสอน จันทร์ – ศุกร์ 

รหัส
สาขา 

ชื่อสาขาวิชา 
จ านวน

รับ
ทั้งหมด 

จ านวนรับแยกตามรอบ 

รอบแฟ้มสะสมผลงาน 
(Portfolio) 

รอบโควตา (Quota) 
รอบรับตรงอิสระ 

(Direct Admission) 

 

1. 0186 ค.บ.การศึกษาปฐมวยั (4 ปี) 60 คน 10 คน 50 คน 

ตามจ านวนที่เหลือจากรอบที่ 2 

2. 0108 ค.บ.การศึกษาพิเศษ (4 ปี) 30 คน 30 คน ตามจ านวนที่เหลือจากรอบที่ 1 

3. 0107 ค.บ.พระพุทธศาสนา (4 ปี) 30 คน 15 คน 15 คน 
4. 0110 ค.บ.สังคมศึกษา (4 ปี) 30 คน 30 คน ตามจ านวนที่เหลือจากรอบที่ 1 

5. 0140 ค.บ.คณติศาสตร์ (4 ปี) 60 คน 20 คน 40 คน 

6. 0145 ค.บ.คอมพิวเตอรศ์ึกษา (4 ปี) 60 คน 60 คน ตามจ านวนที่เหลือจากรอบที่ 1 
7. 0112 ค.บ.วิทยาศาสตร์ทั่วไปและเคมี (4 ปี) 30 คน 15 คน 15 คน 
8. 0111 ค.บ.วิทยาศาสตร์ทั่วไปและชีววิทยา (4 ปี) 30 คน 15 คน 15 คน 

9. 0113 ค.บ.วิทยาศาสตร์ทั่วไปและฟสิิกส์ (4 ปี) 30 คน 15 คน 15 คน 
10. 0109 ค.อ.บ.เครื่องกล (4 ปี) 30 คน 30 คน 

ตามจ านวนที่เหลือจากรอบที่ 1 
11. 6109 ค.อ.บ.เครื่องกล (เทียบโอน) 30 คน 30 คน 
12. 0106 ค.บ.การสอนภาษาจีน (5 ปี) 30 คน 20 คน 10 คน  

13. 0101 ค.บ.ภาษาไทย (4 ปี) 60 คน  10 คน 50 คน  
14. 0102 ค.บ.ภาษาอังกฤษ (4 ปี) 60 คน 20 คน 40 คน 
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แผนการรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลยัราชภัฏอุดรธานี ประจ าปีการศึกษา 2565 

ที ่

จัดการเรียนการสอน จันทร์ – ศุกร์ 

รหัส
สาขา 

ชื่อสาขาวิชา 
จ านวน

รับ
ทั้งหมด 

จ านวนรับแยกตามรอบ 

รอบแฟ้มสะสมผลงาน 
(Portfolio) 

รอบโควตา (Quota) 
รอบรับตรงอิสระ 

(Direct Admission) 

คณะครุศาสตร์ 

15. 0114 ค.บ.ภาษาเวียดนามและภาษาอังกฤษ (5 ปี) 30 คน 30 คน ตามจ านวนที่เหลือจากรอบที่ 1 

ตามจ านวนที่เหลือจากรอบที่ 2 

16. 0104 ค.บ.ดนตรีศึกษา (5 ปี) 30 คน 10 คน 20 คน 
17. 0103 ค.บ.ทัศนศิลป์ (5 ปี) 30 คน 30 คน ตามจ านวนที่เหลือจากรอบที่ 1 
18. 0105 ค.บ.นาฏศลิป์ศึกษา (4 ปี) 60 คน 40 คน 20 คน 
19. 0189 ค.บ.พลศึกษาและสุขศึกษา (5 ปี) 60 คน 30 คน 30 คน 
20. 0115 ค.บ.การประถมศึกษา (4 ปี) 30 คน 10 คน 20 คน 

แผนการรับเข้าศึกษารอบโควตา และรอบรับตรงอิสระจะมีการปรับจ านวนเพ่ิมขึน้ สามารถติดตามข้อมลูได้ที่ เว็บไซต์  https://ent.udru.ac.th/  หรือที่ Fan page  : UDRU ENT 
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แผนการรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลยัราชภัฏอุดรธานี ประจ าปีการศึกษา 2565 

ที ่

จัดการเรียนการสอน จันทร์ – ศุกร์ 

รหัส
สาขา 

ชื่อสาขาวิชา 
จ านวนรับ
ทั้งหมด 

จ านวนรับแยกตามรอบ 
รอบแฟ้มสะสมผลงาน 

(Portfolio)  
รอบโควตา (Quota) 

รอบรับตรงอิสระ 
(Direct Admission) 

คณะวิทยาการจัดการ 
1. 0423 บธ.บ.การเงิน 50 คน 50 คน 

ตามจ านวนที่เหลือจาก
รอบที่ 1 

ตามจ านวนที่เหลือจาก
รอบที่ 2 

2. 0428 บธ.บ.การจัดการ 160 คน 160 คน 
3. 6428 บธ.บ.การจัดการ (เทียบโอน) 50 คน 50 คน 

4. 0501 บช.บ.การบัญชี 150 คน 150 คน 
5. 6501 บช.บ.การบัญชี (เทียบโอน) 50 คน 50 คน 
6. 0424 บธ.บ.การตลาด  50 คน 50 คน 
7. 0434 บธ.บ.การตลาด (สหกิจ) 50 คน 50 คน 

8. 6424 บธ.บ.การตลาด (เทียบโอน) 50 คน 50 คน 
9. 0427 บธ.บ.บริหารธรุกิจบณัฑิต  50 คน 50 คน 
10. 0437 บธ.บ.บริหารธรุกกิจบณัฑิต (แขนงระบบสารสนเทศและคอมพิวเตอร์ธุรกิจ) 50 คน 50 คน 

11. 0447 บธ.บ.บริหารธรุกิจบณัฑิต (แขนงนวัตกรรมการสื่อสารเพื่อธุรกิจ) 50 คน 50 คน 
12. 6437 บธ.บ.บริหารธรุกกิจบณัฑิต (แขนงระบบสารสนเทศและคอมพิวเตอร์ธุรกิจ) เทียบโอน 50 คน 50 คน 
13. 0409 บธ.บ.การจัดการการท่องเที่ยวและบริการ 100 คน 100 คน 
14. 0410 บธ.บ.การจัดการการโรงแรม 100 คน 100 คน 

15. 0001 นศ.บ.นิเทศศาสตร์ (วารสารสนเทศและสื่อใหม่) 40 คน 40 คน 
16. 0002 นศ.บ.นิเทศศาสตร์ (วิทยุกระจายเสียงและวิทยโุทรทัศน์ดจิิตอล) 40 คน 40 คน 

17. 0003 นศ.บ.นิเทศศาสตร์ (การประชาสมัพันธ์และสื่อองค์กร) 40 คน 40 คน 
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แผนการรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลยัราชภัฏอุดรธานี ประจ าปีการศึกษา 2565 

ที ่

จัดการเรียนการสอน จันทร์ – ศุกร์ 

รหัส
สาขา 

ชื่อสาขาวิชา 
จ านวนรับ
ทั้งหมด 

จ านวนรับแยกตามรอบ 

รอบแฟ้มสะสมผลงาน 
(Portfolio)  

รอบโควตา (Quota) 
รอบรับตรงอิสระ 

(Direct Admission) 

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

1. 1022 ศล.บ.ออกแบบผลิตภัณฑ์(คอมพิวเตอร์กราฟิก) 40 คน 40 คน 

ตามจ านวนที่เหลือจากรอบที่ 1 ตามจ านวนที่เหลือจากรอบที่ 2 

2. 1023 ศล.บ.ออกแบบผลิตภัณฑ์(ออกแบบแฟช่ัน) 40 คน 40 คน 

3. 1277 ศล.บ.ทัศนศลิป์ (ทัศนศิลป์) 40 คน 40 คน 
4. 1278 ศล.บ.ทัศนศลิป์ (ออกแบบนิเทศศลิป์) 40 คน  40 คน 
5. 1271 ศล.บ.ศลิปะการแสดง 50 คน 50 คน 
6. 0901 น.บ.นิติศาสตร ์ 200 คน 200 คน 

7. 1273 ศล.บ.ดนตร ี 50 คน 50 คน 
8. 0332 ศศ.บ.สารสนเทศศาสตร์และบรรณารักษศาสตร ์ 30 คน 30 คน 
9. 0337 ศศ.บ.ภาษาจีน 100 คน 100 คน 

10. 0334 ศศ.บ.ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 100 คน 100 คน 
11. 0302 ศศ.บ.ภาษาอังกฤษ 150 คน 150 คน 
12. 0305 ศศ.บ.ภาษาอังกฤษธุรกิจ 100 คน 100 คน 
13. 0340 ศศ.บ.ภูมสิารสนเทศเพื่อการพัฒนา 40 คน 40 คน 

14. 1151 รป.บ.รัฐประศาสนศาสตร ์ 100 คน 100 คน 
15. 0325 ศศ.บ.การพัฒนาสังคม 100 คน 100 คน 

แผนการรับเข้าศึกษารอบโควตา และรอบรับตรงอิสระจะมีการปรับจ านวนเพ่ิมขึน้ สามารถติดตามข้อมลูได้ที่ เว็บไซต์  https://ent.udru.ac.th/  หรือที่ Fan page  : UDRU ENT 
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แผนการรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลยัราชภัฏอุดรธานี ประจ าปีการศึกษา 2565 

ที ่

จัดการเรียนการสอน จันทร์ – ศุกร์ 

รหัส
สาขา 

ชื่อสาขาวิชา 
จ านวนรับ
ทั้งหมด 

จ านวนรับแยกตามรอบ 

รอบแฟ้มสะสมผลงาน 
(Portfolio)  

รอบโควตา (Quota) 
รอบรับตรงอิสระ 

(Direct Admission) 

คณะวิทยาศาสตร์ 

1. 0259 วท.บ.คณิตศาสตร ์ 40 คน 40 คน 

ตามจ านวนที่เหลือจากรอบที่ 1 ตามจ านวนที่เหลือจากรอบที่ 2 

2. 0248 วท.บ.ฟิสิกส ์ 40 คน 40 คน 

3. 0242 วท.บ.เคมี (เคมี) 40 คน 40 คน 
4. 0245 วท.บ.เคมี (อุตสาหกรรมเคมี) 40 คน 40 คน 
5. 0281 วท.บ.ชีววิทยา (จุลชีววิทยา) 40 คน 40 คน 
6. 0280 วท.บ.ชีววิทยา (ชีววิทยาท่ัวไป) 40 คน 40 คน 

7. 0249 วท.บ.วิทยาการคอมพิวเตอร ์ 40 คน 40 คน 
8. 0243 วท.บ.วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม 40 คน 40 คน 
9. 0220 วท.บ.วิทยาศาสตร์การกีฬา 120 คน 120 คน 

10. 0233 วท.บ.เทคโนโลยีสารสนเทศ 40 คน 40 คน 
11. 1400 วท.บ.สาธารณสุขศาสตรบณัฑิต 80 คน 80 คน 
12. 0221 วท.บ.การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 40 คน 40 คน 
13. 0159 วท.บ.การจัดการอสังหารมิทรัพยแ์ละเทคโนโลยีอาคาร 40 คน 40 คน 

แผนการรับเข้าศึกษารอบโควตา และรอบรับตรงอิสระจะมีการปรับจ านวนเพ่ิมขึน้ สามารถติดตามข้อมลูได้ที่ เว็บไซต์  https://ent.udru.ac.th/  หรือที่ Fan page  : UDRU ENT 
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แผนการรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลยัราชภัฏอุดรธานี ประจ าปีการศึกษา 2565 

ที ่

จัดการเรียนการสอน จันทร์ – ศุกร์ 

รหัส
สาขา 

ชื่อสาขาวิชา 
จ านวนรับ
ทั้งหมด 

จ านวนรับแยกตามรอบ 
รอบแฟ้มสะสมผลงาน 

(Portfolio)  
รอบโควตา (Quota) 

รอบรับตรงอิสระ 
(Direct Admission) 

คณะเทคโนโลย ี
1. 1303 วศ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า (สภาวิศวกรรับรองหลักสูตรได้ใบ กว.) 40 คน 40 คน 

ตามจ านวนที่เหลือจากรอบที่ 1 ตามจ านวนที่เหลือจากรอบที่ 2 

2. 6303 วศ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า (เทียบโอน) 
(สภาวิศวกรรับรองหลักสูตรได้ใบ กว.) 

40 คน 40 คน 

3. 1301 วศ.บ.อิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะและยานยนตไ์ฟฟ้า 30 คน 30 คน 
4. 6301 วศ.บ.อิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะและยานยนตไ์ฟฟ้า (เทียบโอน) 30 คน 30 คน 
5. 1308 วศ.บ.วิศวกรรมคอมพิวเตอร์และการสื่อสาร 40 คน 40 คน 

6. 6308 วศ.บ.วิศวกรรมคอมพิวเตอร์และการสื่อสาร (เทียบโอน) 40 คน 40 คน 
7. 1305 วศ.บ.วิศวกรรมแมคคาทรอนิกส์และหุ่นยนต ์ 30 คน 30 คน 

8. 6305 วศ.บ.วิศวกรรมแมคคาทรอนิกส์และหุ่นยนต์ (เทียบโอน) 30 คน 30 คน 
9. 1307 วศ.บ.วิศวกรรมพลังงาน 50 คน 50 คน 

10. 0264 วท.บ.การจัดการอุตสาหกรรม 40 คน 40 คน 
11. 6264 วท.บ.การจัดการอุตสาหกรรม (เทียบโอน) 40 คน 40 คน 
12. 0279 วท.บ.โยธาสถาปตัยกรรม 40 คน 40 คน 
13. 1302 วศ.บ.วิศวกรรมเครื่องกล 40 คน 40 คน 

14. 6302 วศ.บ.วิศวกรรมเครื่องกล (เทียบโอน) 40 คน 40 คน 
15. 0255 วท.บ.เกษตรศาสตร ์ 40 คน 40 คน 

แผนการรับเข้าศึกษารอบโควตา และรอบรับตรงอิสระจะมีการปรับจ านวนเพ่ิมขึน้ สามารถติดตามข้อมลูได้ที่ เว็บไซต์  https://ent.udru.ac.th/  หรือที่ Fan page  : UDRU ENT 
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แผนการรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลยัราชภัฏอุดรธานี ประจ าปีการศึกษา 2565 

ที ่

จัดการเรียนการสอน จันทร์ – ศุกร์ 

รหัส
สาขา 

ชื่อสาขาวิชา 
จ านวนรับ
ทั้งหมด 

จ านวนรับแยกตามรอบ 
รอบแฟ้มสะสมผลงาน 

(Portfolio)  
รอบโควตา (Quota) 

รอบรับตรงอิสระ 
(Direct Admission) 

คณะเทคโนโลย ี
16. 0256 วท.บ.สัตวศาสตร ์ 30 คน 30 คน 

ตามจ านวนที่เหลือจากรอบที่ 1 ตามจ านวนที่เหลือจากรอบที่ 2 

17. 0258 วท.บ.เทคนิคการสัตวแพทย์และการพยาบาลสัตว ์ 40 คน 40 คน 
18. 0263 วท.บ.เทคโนโลยีอาหารและโภชนาการ 40 คน 40 คน 

19. 0265 วท.บ.อาหารและบริการ 40 คน 40 คน 
20. 0257 วท.บ.ธุรกิจการเกษตร 40 คน 40 คน 
21. 0254 วท.บ.เทคโนโลยีชีวภาพ 40 คน 40 คน 

แผนการรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลยัราชภัฏอุดรธานี ประจ าปีการศึกษา 2565 

ที ่

จัดการเรียนการสอน จันทร์ – ศุกร์ 

รหัส
สาขา 

ชื่อสาขาวิชา 
จ านวนรับ
ทั้งหมด 

จ านวนรับแยกตามรอบ 
รอบแฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio)  รอบโควตา (Quota) รอบรับตรงอิสระ (Direct Admission) 

ส านักวิชาศึกษาทั่วไป 
1. 1501 ศป.บ.ศิลปกรรมพื้นถ่ิน 40 คน 40 คน ตามจ านวนที่เหลือจากรอบที่ 1 ตามจ านวนที่เหลือจากรอบที่ 2 

คณะพยาบาลศาสตร์ 
1. 0200 พย.บ.พยาบาลศาสตรบณัฑิต 44 คน 23 คน 21 คน ตามจ านวนที่เหลือจากรอบที่ 2 
2. 0222 พท.บ.การแพทย์แผนไทยบัณฑิต 44 คน 24 คน 20 คน ตามจ านวนที่เหลือจากรอบที่ 2 

แผนการรับเข้าศึกษารอบโควตา และรอบรับตรงอิสระจะมีการปรับจ านวนเพ่ิมขึน้ สามารถติดตามข้อมลูได้ที่ เว็บไซต์  https://ent.udru.ac.th/  หรือที่ Fan page  : UDRU ENT 
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คุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์คัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ประจ าปีการศึกษา 2565 
รอบท่ี 1 แฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) 

 

ที ่
รหัส
สาขา 

ชื่อสาขาวิชา 

จ านวนรับ 
รอบ 

Portfolio 

คุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์สมัคร / เกณฑ์การพิจารณาคัดเลือก 
(Portfolio ที่ใช้ประกอบการพิจารณาไม่เกิน 10 หน้า (กระดาษ A4) 

คณะครุศาสตร์ 
1. 0186 ค.บ.การศึกษาปฐมวยั (4 ปี) 10 คน - ส าเรจ็การศึกษา หรือก าลังศึกษาช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 หรือเทียบเทา่  

- ผลการเรยีนในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า (GPAX) เฉลี่ยไม่ต่ ากว่า 3.00 

- มีหลักฐานการท ากิจกรรมร่วมกับเด็กปฐมวัย เคยเข้าร่วมกจิกรรมด้านจิตอาสา ดา้นคุณธรรม กิจกรรมภาวะผู้น า 

- เขียนเรียงความในหัวข้อ “ครูปฐมวัยในทัศนคติของเรา” 

2. 0108 ค.บ.การศึกษาพิเศษ (4 ปี) 30 คน - ส าเรจ็การศึกษา หรือก าลังศึกษาช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 หรือเทียบเทา่  
- ผลการเรยีนในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า (GPAX) เฉลี่ยไม่ต่ ากว่า 2.00 

3. 0107 ค.บ.พระพุทธศาสนา (4 ปี) 15 คน - ส าเรจ็การศึกษา หรือก าลังศึกษาช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 หรือเทียบเทา่  
- ผลการเรยีนในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า (GPAX) เฉลี่ยไม่ต่ ากว่า 2.00 

- ผลการเรียนเฉลี่ยในกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ไม่ต่ ากว่า 2.50 

- มีผลงาน รางวัล จากการเข้าร่วมกจิกรรมด้านพระพุทธศาสนา สังคมศึกษา ธรรมศึกษา จติอาสา ภาวะผู้น า 
4. 0110 ค.บ.สังคมศึกษา (4 ปี) 30 คน - ส าเรจ็การศึกษา หรือก าลังศึกษาช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 หรือเทียบเทา่  

- ผลการเรียนเฉลี่ยในกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ไม่ต่ ากว่า 2.75 

- มีผลงานการเข้าร่วมกิจกรรมทางวชิาการ ในกลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  
- มีใบรับรองความประพฤติจากหัวหน้าหมวดกลุ่มสาระสังคมศึกษาฯ 
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คุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์คัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ประจ าปีการศึกษา 2565 
รอบท่ี 1 แฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio)  

 

ที ่
รหัส
สาขา 

ชื่อสาขาวิชา 
จ านวนรับ 

รอบPortfolio 
คุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์สมัคร / เกณฑ์การพิจารณาคัดเลือก 

(Portfolio ที่ใช้ประกอบการพิจารณาไม่เกิน 10 หน้า (กระดาษ A4) 
คณะครุศาสตร์ 

5. 0140 ค.บ.คณติศาสตร์ (4 ปี) 20 คน - ส าเรจ็การศึกษา หรือก าลังศึกษาช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 หรือเทียบเทา่  
- เกรดเฉลี่ยกลุ่มวิชาคณิตศาสตร์พ้ืนฐานไม่ต่ ากว่า 2.75 และเกรดเฉลี่ยสะสม (GPAX) ไม่ต่ ากว่า 2.00 

- มีหลักฐานการเข้าร่วมการแข่งขันหรือผลงานเชิงประจักษ์ เกี่ยวกับความสามารถดา้นคณติศาสตร์ การเข้าค่ายคณิตศาสตร์ โครงงาน
คณิตศาสตร์ การศึกษาอิสระด้านคณิตศาสตร์ หรือกิจกรรมอื่นที่เกีย่วกับคณิตศาสตร ์

- มีหลักฐานการเข้าร่วมกิจกรรมจติอาสา คุณธรรมจริยธรรม กิจกรรมภาวะผู้น า ความสามารถพิเศษดา้นอ่ืน ๆ ที่นอกจาคณิตศาสตร์ 
- มีหลักฐานค ารับรองจากครูหรือผูบ้ริหารสถานศึกษา เกี่ยวกับคณุลกัษณะที่พึงประสงค์ต่อการเป็นครู 

6. 0145 ค.บ.คอมพิวเตอรศ์ึกษา 
(4 ปี) 

60 คน - ส าเรจ็การศึกษา หรือก าลังศึกษาช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 หรือเทียบเทา่  
- ผลการเรยีนในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า (GPAX) เฉลี่ยไม่ต่ ากว่า 2.00 

- มีหลักฐานการเข้าร่วมการแข่งขันหรือผลงานเชิงประจักษ์เกี่ยวกับความสามารถด้านคอมพิวเตอร์ การเข้าค่ายคอมพิวเตอร์ โครงงาน
คอมพิวเตอร์ การศึกษาอิสระด้านคอมพิวเตอร์ หรือกิจกรรมอ่ืนท่ีเกีย่วกับคอมพิวเตอร์ 

- มีหลักฐานการเข้าร่วมกิจกรรมจติอาสา คุณธรรมจริยธรรม กิจกรรมภาวะผู้น า ความสามารถพิเศษดา้นอ่ืน ๆ ที่นอกจากคอมพิวเตอร์ 
7. 0109 ค.อ.บ.เครื่องกล (4 ปี) 30 คน - ส าเรจ็การศึกษา หรือก าลังศึกษาช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 หรือเทียบเทา่ 

- ส าเรจ็การศึกษา หรือก าลังศึกษาระดับประกาศนียบตัรวิชาชีพ (ปวช.) ช่างเทคนิคยานยนต์ ช่างกลโรงงาน ช่างเทคนิคการผลติ ช่างเชื่อม 
ช่างอุตสาหกรรม และสาขาท่ีเกีย่วข้อง หรือเทียบเท่า 

- มีผลงานการเข้าร่วมกิจกรรมหรือเคยไดร้ับรางวลัทางวิชาการ หรือเข้าร่วมกิจกรรมจติอาสา กิจกรรมภาวะผู้น าความสามารถพิเศษอ่ืน ๆ  
8. 6109 ค.อ.บ.เครื่องกล (เทียบ

โอน) 
30 คน - ส าเร็จการศึกษา หรือก าลังศึกษาระดับประกาศนยีบัตรวิชาชีพช้ันสูง (ปวส.) ช่างเทคนิคยานยนต์ ช่างกลโรงงาน ช่างเทคนิคการผลิต ช่าง

เชื่อม ช่างอุตสาหกรรม และสาขาที่เกี่ยวข้อง หรือเทียบเท่า 
- - มีผลงานการเข้าร่วมกจิกรรมหรอืเคยไดร้ับรางวัลทางวิชาการ หรอืเข้าร่วมกิจกรรมจติอาสา กิจกรรมภาวะผู้น าความสามารถพิเศษอ่ืน ๆ  
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คุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์คัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ประจ าปีการศึกษา 2565 
รอบแฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio)  

 

ที ่
รหัส
สาขา 

ชื่อสาขาวิชา 

จ านวนรับ 
รอบท่ี 1 

Portfolio 

คุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์สมัคร / เกณฑ์การพิจารณาคัดเลือก 
(Portfolio ที่ใช้ประกอบการพิจารณาไม่เกิน 10 หน้า (กระดาษ A4) 

คณะครุศาสตร์ 
9. 0112 ค.บ.วิทยาศาสตร์ทั่วไปและ

เคมี (4 ปี) 
15 คน - ส าเรจ็การศึกษา หรือก าลังศึกษาช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 หรือเทียบเทา่  

- เกรดเฉลี่ยกลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์พ้ืนฐานไม่ต่ ากว่า 2.50 และเกรดเฉลี่ยสะสมไม่ต่ ากว่า 2.00 

- มีหลักฐานการเข้าร่วมแข่งขัน หรอืผลงานเชิงประจักษเ์กี่ยวกับความสามารถด้านวิทยาศาสตร์ การเขา้ค่ายวิทยาศาสตร์ โครงงาน
วิทยาศาสตร์ การศึกษาอิสระด้านวิทยาศาสตร์ หรือกิจกรรมอื่นท่ีเกีย่วกับวิทยาศาสตร ์

- มีหลักฐานการเข้าร่วมกิจกรรมจติอาสา คุณธรรมจริยธรรม กิจกรรมภาวะผู้น า ความสามารถพิเศษดา้นอ่ืน ๆ ที่นอกจากวิทยาศาสตร์ 
- มีหลักฐานค ารับรองจากครูหรือผูบ้ริหารสถานศึกษา เกี่ยวกับคณุลกัษณะที่พึงประสงค์ต่อการเป็นครู 

10. 0111 ค.บ.วิทยาศาสตร์ทั่วไปและ
ชีววิทยา (4 ปี) 

15 คน 

11. 0113 ค.บ.วิทยาศาสตร์ทั่วไปและ
ฟิสิกส์ (4 ปี) 

15 คน 

12. 0106 ค.บ.การสอนภาษาจีน (5 ปี) 20 คน - ส าเรจ็การศึกษา หรือก าลังศึกษาช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 หรือเทียบเทา่  
- ผลการเรยีนในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า (GPAX) เฉลี่ยไม่ต่ ากว่า 2.75 

- เกรดเฉลี่ยกลุ่มวิชาภาษาอังกฤษไม่ต่ ากว่า 2.75 

- หากเคยเรียนวิชาภาษาจีน เกรดเฉลี่ยวิชาภาษาจีนไม่ต่ ากว่า 2.75 

- หากมีผลสอบวัดระดับภาษาจีน (HSK) จะไดร้ับพิจารณาเป็นพิเศษ 

- หากเคยเข้าร่วมกิจกรรมหรือมีทักษะความสามารถด้านต่าง ๆ จะไดร้ับพิจารณาเป็นพิเศษ 
13. 0101 ค.บ.ภาษาไทย (4 ปี) 10 คน - ส าเรจ็การศึกษา หรือก าลังศึกษาช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 หรือเทียบเทา่  

- ผลการเรยีนในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า (GPAX) เฉลี่ยไม่ต่ ากว่า 2.00 

- มีผลงานท่ีแสดงว่าเข้าร่วมกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับภาษาไทย 

- มีหลักฐานการเข้าร่วมกิจกรรมดา้นจิตอาสา คณุธรรม จริยธรรม กิจกรรมภาวะผู้น า การเข้าคา่ยคณุธรรม 
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คุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์คัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ประจ าปีการศึกษา 2565 
รอบแฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) 

ที ่
รหัส
สาขา 

ชื่อสาขาวิชา 

จ านวนรับ 
รอบท่ี 1 

Portfolio 

คุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์สมัคร / เกณฑ์การพิจารณาคัดเลือก 
(Portfolio ที่ใช้ประกอบการพิจารณาไม่เกิน 10 หน้า (กระดาษ A4) 

คณะครุศาสตร์ 
14. 0102 ค.บ.ภาษาอังกฤษ (4 ปี) 20 คน - ส าเรจ็การศึกษา หรือก าลังศึกษาช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 หรือเทียบเทา่  

- ผลการเรยีนในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า (GPAX) เฉลี่ยไม่ต่ ากว่า 3.00 

- มีหลักฐานการเข้าร่วมกิจกรรมดา้นจิตอาสา คณุธรรมจริยธรรม กิจกรรมภาวะผู้น า การเข้าคา่ยคณุธรรม 
15. 0114 ค.บ.ภาษาเวียดนามและภาษาอังกฤษ (5 ปี) 30 คน - ส าเรจ็การศึกษา หรือก าลังศึกษาช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 หรือเทียบเทา่  

- ผลการเรยีนในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า (GPAX) เฉลี่ยไม่ต่ ากว่า 2.00 

- ผ่านการเรียนวิชาภาษาเวียดนาม (ถ้ามี) เคยเข้าร่วมหรือได้รับรางวลัในการประกวดแข่งขันทักษะภาษาเวียดนามและ
ภาษาอังกฤษ (ถ้ามี) 

- หากเคยเข้าร่วมกิจกรรมหรือมีทักษะความสามารถด้านต่าง ๆ จะไดร้ับพิจารณาเป็นพิเศษ 

16. 0105 ค.บ.ดนตรีศึกษา (5 ปี) 10 คน - ส าเรจ็การศึกษา หรือก าลังศึกษาช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 หรือเทียบเทา่  
- ผลการเรยีนในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า (GPAX) เฉลี่ยไม่ต่ ากว่า 2.00 

- มีหลักฐานการเข้าร่วมแข่งขันทักษะดนตรี หรือการเข้าร่วมกิจกรรมด้านทักษะดนตรี 3 กิจกรรมขึ้นไป 

- มีหลักฐานการเข้าร่วมกิจกรรมดา้นจิตอาสา จริยธรรม กิจกรรมภาวะผู้น า 3 กิจกรรมขึ้นไป 

- ถ้ามีคะแนนทดสอบเกรดโดยสถาบันดนตรีที่น่าเชื่อถือได้ เช่น Yamaha Trinity ABRSM จะไดร้ับพิจารณาเป็นพิเศษ โดยผล
สอบต้องมีอายุไม่เกิน 2 ปี นับจากวันท่ียื่นสมัคร 
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คุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์คัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ประจ าปีการศึกษา 2565 
รอบท่ี 1 แฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) 

  

ที ่
รหัส
สาขา 

ชื่อสาขาวิชา 
จ านวนรับ 

รอบ Portfolio 
คุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์สมัคร / เกณฑ์การพิจารณาคัดเลือก 

(Portfolio ที่ใช้ประกอบการพิจารณาไม่เกิน 10 หน้า (กระดาษ A4) 
คณะครุศาสตร์ 

17. 0103 ค.บ.ทัศนศิลป์ (5 ปี) 30 คน - ส าเรจ็การศึกษา หรือก าลังศึกษาช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 หรือเทียบเทา่  
- ผลการเรยีนในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า (GPAX) เฉลี่ยไม่ต่ ากว่า 2.00 

- เคยเข้าร่วมหรือไดร้ับรางวัลในการประกวดแข่งขันทักษะทางทัศนศิลป ์

- มีหลักฐานการเข้าร่วมกิจกรรมดา้นจิตอาสา คณุธรรมจริยธรรม กิจกรรมภาวะผู้น า การเข้าคา่ยคณุธรรม 

18. 0105 ค.บ.นาฏศลิป์ศึกษา (4 ปี) 40 คน - ส าเรจ็การศึกษา หรือก าลังศึกษาช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 หรือเทียบเทา่  
- ผลการเรยีนในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า (GPAX) เฉลี่ยไม่ต่ ากว่า 2.00 

- เคยเข้าร่วมหรือไดร้ับรางวัลในการประกวดแข่งขันทักษะทางนาฏศิลป ์

- มีหลักฐานการเข้าร่วมกิจกรรมดา้นจิตอาสา คณุธรรมจริยธรรม กิจกรรมภาวะผู้น า การเข้าคา่ยคณุธรรม 

19. 0189 ค.บ.พลศึกษาและสุขศึกษา (5 ปี) 30 คน - ส าเรจ็การศึกษา หรือก าลังศึกษาช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 หรือเทียบเทา่  
- ผลการเรยีนในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า (GPAX) เฉลี่ยไม่ต่ ากว่า 2.00 

- เป็นนักกีฬาเยาวชนทีมชาติ ผา่นการแข่งขันกีฬาระดับนานาชาติ หรอื ระดับชาต ิ

- ได้รับรางวัลชนะ อันดับ 1 – 3 กีฬาแห่งชาติ หรือ 

- ได้รับรางวัลชนะ อันดับ 1 – 3 กีฬาเยาวชนแห่งชาติ หรือ 

- ได้รับรางวัลชนะ อันดับ 1 – 3 กีฬานักเรียนนักศึกษาแห่งประเทศไทย                                                                                                                                                                                                                               
20. 0115 ค.บ.การประถมศึกษา (4 ปี) 10 คน - ส าเรจ็การศึกษา หรือก าลังศึกษาช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 หรือเทียบเทา่  

- ผลการเรยีนในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า (GPAX) เฉลี่ยไม่ต่ ากว่า 3.00 

- มีหลักฐานการเข้าร่วมกิจกรรมดา้นจิตอาสา คณุธรรมจริยธรรม กิจกรรมภาวะผู้น า การเข้าคา่ยคณุธรรม 

- เขียนเรียงความในหัวข้อ ครูประถมในแบบของฉัน 
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คุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์คัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ประจ าปีการศึกษา 2565 
รอบแฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) 

 

ที ่
รหัส
สาขา 

ชื่อสาขาวิชา 
จ านวนรับ 

รอบ Portfolio 
คุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์สมัคร / เกณฑ์การพิจารณาคัดเลือก 

(Portfolio ที่ใช้ประกอบการพิจารณาไม่เกิน 10 หน้า กระดาษ A4) 
คณะวิทยาการจัดการ 

1. 0423 บธ.บ.การเงิน 50 คน - ส าเรจ็การศึกษา หรือก าลังศึกษาช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 หรือเทียบเทา่  
- มีความรู้พื้นฐานด้านคณิตศาสตร์และภาษาอังกฤษดีพอสมควร 

- ผ่านการเข้าร่วมกิจกรรมการแข่งขนัวิชาการหรือกิจกรรมสาธารณะประโยชน ์

2. 0501 บช.บ.การบัญชี 150 คน - ส าเรจ็การศึกษา หรือก าลังศึกษาช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 หรือเทียบเทา่  
- ผลการเรยีนในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า (GPAX) เฉลี่ยไม่ต่ ากว่า 2.00 

- ผลการเรียนเฉลี่ยวิชาคณิตศาสตร์ ไม่ต่ ากว่า 3.00 

- ผ่านกิจกรรมการแข่งขันวิชาการ หรือท ากิจกรรมสาธารณะประโยชน์ 
- มีมนุษยสมัพันธ์ ปรับตัวเข้ากับสถานการณต์่าง ๆ ไดด้ ี

3. 6501 บช.บ.บัญชีบัณฑิต (เทียบโอน) 50 คน - ส าเรจ็การศึกษาหรือก าลังศึกษาระดับประกาศนียบตัรวิชาชีพช้ันสูง (ปวส.) หรือเทียบเท่า ในสาขาวิชาการบัญชี 

- ผลการเรยีนในระดับประกาศนียบตัรวิชาชีพช้ันสูง (ปวส.) หรือเทียบเท่า ในสาขาวิชาการบัญชี (GPAX) . 
ไม่ต่ ากว่า 3.00 

- ผ่านกิจกรรมการแข่งขันวิชาการ หรือท ากิจกรรมสาธารณะประโยชน์ 
- มีมนุษยสมัพันธ์ ปรับตัวเข้ากับสถานการณต์่าง ๆ ไดด้ ี

4. 0428 บธ.บ.การจัดการ 160 คน - ส าเรจ็การศึกษา หรือก าลังศึกษาช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 หรือเทียบเทา่  
- ผลการเรยีนในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า (GPAX) เฉลี่ยไม่ต่ ากว่า 2.00 
- ผ่านกิจกรรมการแข่งขันวิชาการ หรือท ากิจกรรมสาธารณะประโยชน์ 
- มีมนุษยสมัพันธ์ ปรับตัวเข้ากับสถานการณต์่าง ๆ ไดด้ ี

5. 6428 บธ.บ.การจัดการ (เทียบโอน) 50 คน ส าเรจ็การศึกษาหรือก าลังศึกษาระดับประกาศนียบตัรวิชาชีพช้ันสูง (ปวส.) หรือเทียบเท่า ทุกสาขาวิชา 
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คุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์คัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ประจ าปีการศึกษา 2565 
รอบแฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) 

  

ที ่
รหัส
สาขา 

ชื่อสาขาวิชา 

จ านวนรับ 
รอบ 

Portfolio 

คุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์สมัคร / เกณฑ์การพิจารณาคัดเลือก 
(Portfolio ที่ใช้ประกอบการพิจารณาไม่เกิน 10 หน้า (กระดาษ A4) 

คณะวิทยาการจัดการ 
6. 0424 บธ.บ.การตลาด  50 คน - ส าเรจ็การศึกษา หรือก าลังศึกษาช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 หรือเทียบเทา่  

- ผลการเรยีนในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า (GPAX) เฉลี่ยไม่ต่ ากว่า 2.00 
- ผ่านกิจกรรมการแข่งขันวิชาการ หรือท ากิจกรรมสาธารณะประโยชน์ 
- มีมนุษยสมัพันธ์ ปรับตัวเข้ากับสถานการณต์่าง ๆ ไดด้ ี

7. 0434 บธ.บ.การตลาด (สหกิจ) 50 คน 

8. 6424 บธ.บ.การตลาด (เทียบโอน) 50 คน - ส าเรจ็การศึกษาหรือก าลังศึกษาระดับประกาศนียบตัรวิชาชีพช้ันสูง (ปวส.) หรือเทียบเท่า ทุกสาขาวิชา 
- ผลการเรยีนในประกาศนยีบัตรวิชาชีพช้ันสูง (ปวส.) หรือเทียบเท่า (GPAX) เฉลี่ยไม่ต่ ากว่า 2.00 
- ผ่านกิจกรรมการแข่งขันวิชาการ หรือท ากิจกรรมสาธารณะประโยชน์ 
- มีมนุษยสมัพันธ์ ปรับตัวเข้ากับสถานการณต์่าง ๆ ไดด้ ี

9. 0427 บธ.บ.บริหารธรุกิจบณัฑิต  50 คน 
- ส าเรจ็การศึกษา หรือก าลังศึกษาช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 หรือเทียบเทา่  
- ผ่านการเข้าร่วมกิจกรรมการแข่งขนัวิชาการหรือกิจกรรมสาธารณะประโยชน ์
- มีมนุษยสมัพันธ์ ปรับตัวเข้ากับสถานการณต์่าง ๆ ไดด้ ี

10. 0437 บธ.บ.บริหารธรุกิจบณัฑิต (แขนงระบบสารสนเทศและ
คอมพิวเตอร์ธุรกจิ) 

50 คน 

11. 0447 บธ.บ.บริหารธรุกิจบณัฑิต (แขนงนวัตกรรมการสื่อสารเพื่อ
ธุรกิจ) 

50 คน 

12. 6437 บธ.บ.บริหารธรุกิจบณัฑิต (แขนงระบบสารสนเทศและ
คอมพิวเตอร์ธุรกจิ) เทียบโอน 

50 คน ส าเรจ็การศึกษาหรือก าลังศึกษาระดับประกาศนียบตัรวิชาชีพช้ันสูง (ปวส.) หรือเทียบเท่า ทุกสาขาวชิา 
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คุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์คัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ประจ าปีการศึกษา 2565 
รอบแฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) 

  

ที ่
รหัส
สาขา 

ชื่อสาขาวิชา 

จ านวนรับ 
รอบ 

Portfolio 

คุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์สมัคร / เกณฑ์การพิจารณาคัดเลือก 
(Portfolio ที่ใช้ประกอบการพิจารณาไม่เกิน 10 หน้า (กระดาษ A4) 

คณะวิทยาการจัดการ 
13. 0409 บธ.บ.การจัดการการท่องเที่ยวและบริการ 100 คน - ส าเรจ็การศึกษา หรือก าลังศึกษาช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 หรือเทียบเทา่  

- ส าเรจ็การศึกษา หรือก าลังศึกษาภาคเรยีนสดุท้ายในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง (ปวส.) หรือเทียบเท่า 

- มีมนุษยสมัพันธ์ดี สามารถท างานร่วมกับผู้อื่นได้เป็นอยา่งด ี
14. 0410 บธ.บ.การจัดการการโรงแรม 100 คน - ส าเรจ็การศึกษา หรือก าลังศึกษาช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 หรือเทียบเทา่  

- มีความรูด้้านภาษาต่างประเทศ เช่น ภาษาอังกฤษ ภาษาจีน เป็นต้น 

- เป็นผู้มีจติใจรักการให้บริการ เคยเข้าร่วมโครงการจิตอาสา บ าเพญ็ประโยชน์ตา่ง ๆ  
15. 0001 นศ.บ.นิเทศศาสตร์ (วารสารสนเทศและสื่อใหม่) 40 คน 

- ส าเรจ็การศึกษา หรือก าลังศึกษาช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 หรือเทียบเทา่  
- ผ่านการเข้าร่วมกิจกรรมการแข่งขนัวิชาการหรือกิจกรรมสาธารณะประโยชน ์
- มีมนุษยสมัพันธ์ ปรับตัวเข้ากับสถานการณต์่าง ๆ ไดด้ ี

16. 0002 นศ.บ.นิเทศศาสตร์ (วิทยุและโทรทัศน์ดิจิตอล) 
 

40 คน 

17. 0003 นศ.บ.นิเทศศาสตร์ (การประชาสมัพันธ์และ
สื่อสารองค์กร) 

40 คน 
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คุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์คัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ประจ าปีการศึกษา 2565 
รอบแฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) 

  

ที ่
รหัส
สาขา 

ชื่อสาขาวิชา 

จ านวนรับ 
รอบ 

Portfolio 

คุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์สมัคร / เกณฑ์การพิจารณาคัดเลือก 
(Portfolio ที่ใช้ประกอบการพิจารณาไม่เกิน 10 หน้า (กระดาษ A4) 

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
1. 1022 ศล.บ.ออกแบบผลิตภัณฑ ์

(คอมพิวเตอร์กราฟิก) 
40 คน 

- ส าเรจ็การศึกษา หรือก าลังศึกษาช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 หรือเทียบเทา่  
- เป็นผู้มีความสามารถทางด้านศิลปะและการออกแบบ 2. 1023 ศล.บ.ออกแบบผลิตภัณฑ ์

(ออกแบบแฟช่ัน) 
40 คน 

3. 1277 ศล.บ.ทัศนศลิป์ (ทัศนศิลป์) 40 คน - ส าเรจ็การศึกษา หรือก าลังศึกษาช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 หรือเทียบเทา่  
- สามารถปฏิบัตสิรา้งสรรค์ผลงานทางด้านทัศนศิลปไ์ด้อย่างน้อย 1 ช้ิน 

- มีเอกสารแสดงผลงานทางด้านทัศนศิลป ์
4. 1278 ศล.บ.ทัศนศลิป์ (ออกแบบนิเทศศลิป์) 40 คน - ส าเรจ็การศึกษา หรือก าลังศึกษาช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 หรือเทียบเทา่  

- สามารถปฏิบัตสิรา้งสรรค์ผลงานทางด้านทัศนศิลป์หรือออกแบบนิเทศศิลป์ได้อย่างน้อย 1 ช้ิน 

- มีเอกสารแสดงผลงานทางด้านทัศนศิลป์หรือออกแบบนิเทศศลิป ์

5. 1271 ศล.บ.ศลิปะการแสดง 50 คน - ส าเรจ็การศึกษา หรือก าลังศึกษาช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 หรือเทียบเทา่  
- ผลการเรยีนในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า (GPAX) เฉลี่ยไม่ต่ ากว่า 2.00 

- เคยเข้าร่วมกิจกรรม หรือไดร้ับรางวัลในการประกวดแข่งขันทักษะทางนาฏศิลป ์

6. 0901 น.บ.นิติศาสตร ์ 200 คน - ส าเรจ็การศึกษา หรือก าลังศึกษาช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 หรือเทียบเทา่  
- มีผลงานท่ีแสดงให้เห็นถึงการมีส่วนร่วมในกิจกรรมต่าง ๆ ท่ีเป็นประโยชน์ต่อสังคม และ/หรือ แสดงให้เห็นถึงความสามารถ

ในการท างานร่วมกับผู้อื่นได ้
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คุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์คัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ประจ าปีการศึกษา 2565 
รอบแฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) 

  

ที ่
รหัส
สาขา 

ชื่อสาขาวิชา 
จ านวนรับ 

รอบ Portfolio 
คุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์สมัคร / เกณฑ์การพิจารณาคัดเลือก 

(Portfolio ที่ใช้ประกอบการพิจารณาไม่เกิน 10 หน้า (กระดาษ A4) 
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

7. 1273 ศล.บ.ดนตร ี 50 คน - ส าเรจ็การศึกษา หรือก าลังศึกษาช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 หรือเทียบเทา่  
- เป็นผู้มีความสามารถทางดนตรีในระดับท้องถิ่น 

8. 0332 ศศ.บ.สารสนเทศศาสตร์และ
บรรณารักษศาสตร ์

30 คน - ส าเรจ็การศึกษา หรือก าลังศึกษาช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 หรือเทียบเทา่  
- ผ่านการเข้าร่วมกิจกรรมทางวิชาการ หรือ กิจกรรมห้องสมุด หรือ กจิกรรมสาธารณะประโยชน์ 
- มีความสนในด้านการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ พิพิธภณัฑ์ หอจดหมายเหตุ ห้องสมุด 

9. 0337 ศศ.บ.ภาษาจีน 100 คน - ส าเรจ็การศึกษา หรือก าลังศึกษาช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 หรือเทียบเทา่  
- เคยเรยีนภาษาจีนมาก่อนหรือเคยแข่งขันภาษาและวัฒนธรรมจีน หากได้รบัรางวัลจะพิจารณาเป็นพิเศษ 

10. 0334 ศศ.บ.ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 100 คน - ส าเรจ็การศึกษา หรือก าลังศึกษาช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 หรือเทียบเทา่  
- ผ่านการเข้าร่วมประกวดกิจกรรมทักษะภาษาไทย กิจกรรมการแข่งขันทางวิชาการ หรือ กิจกรรมสาธารณประโยชน์ 

11. 0302 ศศ.บ.ภาษาอังกฤษ 150 คน - ส าเรจ็การศึกษา หรือก าลังศึกษาช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 หรือเทียบเทา่  
- เกรดเฉลี่ยรายวิชาภาษาอังกฤษในระดับมัธยมศกึษาตอนปลาย ไม่ต่ ากว่า 3.25 

- ผ่านการเข้าร่วมประกวดกิจกรรมทักษะภาษาอังกฤษ กิจกรรมการแข่งขันทางวิชาการ หรือ กิจกรรมสาธารณประโยชน์ 
12. 0305 ศศ.บ.ภาษาอังกฤษธุรกิจ 100 คน - ส าเรจ็การศึกษา หรือก าลังศึกษาช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 หรือเทียบเทา่  

- ผ่านการเข้าร่วมประกวดกิจกรรมทักษะภาษาอังกฤษ กิจกรรมการแข่งขันทางวิชาการ หรือ กิจกรรมสาธารณประโยชน์ 

13. 0340 ศศ.บ.ภูมสิารสนเทศเพื่อการพัฒนา 40 คน - ส าเรจ็การศึกษา หรือก าลังศึกษาช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 หรือเทียบเทา่  
- มีความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์พื้นฐาน 

- มีความสนใจด้านภมูิศาสตร์ ภมูิสารสนเทศ และการฝึกปฏบิัติการภาคสนาม 
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คุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์คัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ประจ าปีการศึกษา 2565 
รอบแฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) 

  

ที ่
รหัส
สาขา 

ชื่อสาขาวิชา 
จ านวนรับ 

รอบPortfolio 
คุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์สมัคร / เกณฑ์การพิจารณาคัดเลือก 

(Portfolio ที่ใช้ประกอบการพิจารณาไม่เกิน 10 หน้า (กระดาษ A4) 
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

14. 1151 รป.บ.รัฐประศาสนศาสตร ์ 100 คน - ส าเรจ็การศึกษา หรือก าลังศึกษาช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 หรือเทียบเทา่  
- ผ่านการเข้าร่วมประกวดกิจกรรมการแข่งขันทางวิชาการ หรือ กิจกรรมสาธารณประโยชน์ 

15. 0325 ศศ.บ.การพัฒนาสังคม 100 คน - ส าเรจ็การศึกษา หรือก าลังศึกษาช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 หรือเทียบเทา่  
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คุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์คัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ประจ าปีการศึกษา 2565 
รอบแฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) 

  

ที ่
รหัส
สาขา 

ชื่อสาขาวิชา 

จ านวนรับ 
รอบ 

Portfolio 

คุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์สมัคร / เกณฑ์การพิจารณาคัดเลือก 
(Portfolio ที่ใช้ประกอบการพิจารณาไม่เกิน 10 หน้า (กระดาษ A4) 

คณะวิทยาศาสตร์ 

1. 0259 วท.บ.คณิตศาสตร ์ 40 คน 

- ส าเรจ็การศึกษา หรือก าลังศึกษาช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 หรือเทียบเทา่ แผนการเรียน วิทย์ – คณติ 

- มีผลงานท่ีแสดงการเข้าร่วมกิจกรรมทางด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และกิจกรรมอื่น ๆ ท่ีเกีย่วข้อง 

2. 0248 วท.บ.ฟิสิกส ์ 40 คน 
3. 0242 วท.บ.เคมี (เคมี) 40 คน 

4. 0245 วท.บ.เคมี (อุตสาหกรรมเคมี) 40 คน 
5. 0281 วท.บ.ชีววิทยา (จุลชีววิทยา) 40 คน 

6. 0280 วท.บ.ชีววิทยา (ชีววิทยาท่ัวไป) 40 คน 
7. 0249 วท.บ.วิทยาการคอมพิวเตอร ์ 40 คน - ส าเรจ็การศึกษา หรือก าลังศึกษาช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 หรือเทียบเทา่ แผนการเรียน วิทย์ – คณติ 

- เกรดเฉลี่ย (GPAX) ไม่ต่ ากว่า 2.00 
- เป็นผู้มีความชอบทางด้านเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ หรือมีทักษะการใช้โปรแรมทางคอมพิวเตอร ์

- เป็นผู้มีความประพฤติดี มีจติอาสา ในการอุทิศตนเพื่อส่วนรวม 
8. 0233 วท.บ.เทคโนโลยีสารสนเทศ 40 คน - ส าเรจ็การศึกษา หรือก าลังศึกษาช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 หรือเทียบเทา่ 

- ส าเรจ็การศึกษา หรือก าลังศึกษาภาคเรยีนสดุท้ายในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง หรือเทียบเท่า 
- เกรดเฉลี่ย (GPAX) ไม่ต่ ากว่า 2.00 
- เป็นผู้มีความชอบทางด้านเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ หรือมีทักษะการใช้โปรแรมทางคอมพิวเตอร์ 
- เป็นผู้มีความประพฤติดี มีจติอาสา ในการอุทิศตนเพื่อส่วนรวม 
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คุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์คัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ประจ าปีการศึกษา 2565 
รอบแฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) 

  

ที ่
รหัส
สาขา 

ชื่อสาขาวิชา 

จ านวนรับ 
รอบ 

Portfolio 

คุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์สมัคร / เกณฑ์การพิจารณาคัดเลือก 
(Portfolio ที่ใช้ประกอบการพิจารณาไม่เกิน 10 หน้า (กระดาษ A4) 

คณะวิทยาศาสตร์ 

9. 0243 วท.บ.วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม 40 คน - ส าเรจ็การศึกษา หรือก าลังศึกษาช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 หรือเทียบเทา่ แผนการเรียน วิทย์ – คณติ 

- หากมีกิจกรรมหรือผลงานด้านสิ่งแวดล้อมและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ จะพิจารณาเป็นพิเศษ 10. 0221 วท.บ.การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 40 คน 
11. 0220 วท.บ.วิทยาศาสตร์การกีฬา 120 คน - ส าเรจ็การศึกษา หรือก าลังศึกษาช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 หรือเทียบเทา่  

12. 1400 วท.บ.สาธารณสุขศาสตรบณัฑิต 80 คน - ส าเรจ็การศึกษา หรือก าลังศึกษาช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 หรือเทียบเทา่ แผนการเรียน วิทย์ – คณติ 

- ผ่านการเข้าร่วมประกวด เข้าร่วมกิจกรรม เข้าร่วมการแข่งขันทางวิชาการ หรือ กิจกรรมสาธารณประโยชน์ 
13. 0159 วท.บ.การจัดการอสังหารมิทรัพยแ์ละเทคโนโลยีอาคาร 40 คน - ส าเรจ็การศึกษา หรือก าลังศึกษาช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 หรือเทียบเทา่  

- ผ่านการเข้าร่วมประกวด เข้าร่วมกิจกรรม เข้าร่วมการแข่งขันทางวิชาการ หรือ กิจกรรมสาธารณประโยชน์ 
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คุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์คัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ประจ าปีการศึกษา 2565 
รอบแฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) 

  

ที ่
รหัส
สาขา 

ชื่อสาขาวิชา 

จ านวนรับ 
รอบ 

Portfolio 

คุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์สมัคร / เกณฑ์การพิจารณาคัดเลือก 
(Portfolio ที่ใช้ประกอบการพิจารณาไม่เกิน 10 หน้า (กระดาษ A4) 

คณะเทคโนโลย ี

1. 1303 วศ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า  
(สภาวิศวกรรับรองหลักสูตรได้ใบ กว.) 

40 คน - ส าเรจ็การศึกษา หรือก าลังศึกษาช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 หรือเทียบเทา่ แผนการเรียน วิทย์ – คณติ 

- ส าเรจ็การศึกษา หรือก าลังศึกษาภาคเรยีนสดุท้ายในระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สาขาไฟฟ้า 
อิเล็กทรอนิกส์ ระบบวัดคมุ คอมพิวเตอร์ สื่อสาร โทรคมนาคม หรอืเทียบเท่า 

- ผลการเรยีนในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า (GPAX) เฉลี่ยไม่ต่ ากว่า 2.30 

2. 6303 วศ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า (เทียบโอน) 
(สภาวิศวกรรับรองหลักสูตรได้ใบ กว.) 

40 คน - ส าเรจ็การศึกษา หรือก าลังศึกษาภาคเรยีนสดุท้ายในระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง (ปวส.) สาขาไฟฟ้า 
อิเล็กทรอนิกส์ ระบบวัดคมุ คอมพิวเตอร์ สื่อสาร โทรคมนาคม หรอืเทียบเท่า 

- ผลการเรยีนในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า (GPAX) เฉลี่ยไม่ต่ ากว่า 2.30 

3. 1301 วศ.บ.อิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะและยานยนตไ์ฟฟ้า 30 คน - ส าเรจ็การศึกษา หรือก าลังศึกษาช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 หรือเทียบเทา่  
- ส าเรจ็การศึกษา หรือก าลังศึกษาภาคเรยีนสดุท้ายในระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สาขาวิชาช่างยนต์ ช่าง

กลโรงงาน ช่างไฟฟ้าก าลัง ช่างอิเล็กทรอนิกส์ ช่างเขียนแบบเครื่องกล ช่างโทรคมนาคม ช่างเครื่องท าความเย็นและ
ปรับอากาศ ช่างซ่อมบ ารุงเรือและเครื่องกลเกษตร 

4. 6301 วศ.บ.อิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะและยานยนตไ์ฟฟ้า 
(เทียบโอน) 

30 คน - ส าเรจ็การศึกษา หรือก าลังศึกษาภาคเรยีนสดุท้ายในระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง (ปวส.) สาขาวิชาช่างยนต์ 
ช่างกลโรงงาน ช่างไฟฟ้าก าลัง ช่างอิเล็กทรอนิกส์ ช่างเขียนแบบเครือ่งกล ช่างโทรคมนาคม ช่างเครื่องท าความเย็น
และปรับอากาศ ช่างซ่อมบ ารุงเรือและเครื่องกลเกษตร 

5. 1308 วศ.บ.วิศวกรรมคอมพิวเตอร์และการสื่อสาร 40 คน - ส าเรจ็การศึกษา หรือก าลังศึกษาช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 หรือเทียบเทา่ 
6. 6308 วศ.บ.วิศวกรรมคอมพิวเตอร์และการสื่อสาร 

(เทียบโอน) 
40 คน - ส าเรจ็การศึกษา หรือก าลังศึกษาภาคเรยีนสดุท้ายในระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง (ปวส.) ในสาขาท่ี

เกี่ยวข้อง 
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คุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์คัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ประจ าปีการศึกษา 2565 
รอบแฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) 

  

ที ่
รหัส
สาขา 

ชื่อสาขาวิชา 

จ านวนรับ 
รอบ 

Portfolio 

คุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์สมัคร / เกณฑ์การพิจารณาคัดเลือก 
(Portfolio ที่ใช้ประกอบการพิจารณาไม่เกิน 10 หน้า (กระดาษ A4) 

คณะเทคโนโลย ี

7. 1305 วศ.บ.วิศวกรรมแมคคาทรอนิกส์และหุ่นยนต ์ 30 คน - ส าเรจ็การศึกษา หรือก าลังศึกษาช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 หรือเทียบเทา่ แผนการเรียน วิทย์ – คณติ 

- ส าเรจ็การศึกษา หรือก าลังศึกษาภาคเรยีนสดุท้ายในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ประเภทช่าง
อุตสาหกรรม สาขาวิชาแมคคาทรอนิกส์ อิเล็กทรอนิกส์ ไฟฟ้า คอมพิวเตอร์ โทรคมนาคม ช่างกลโรงงาน ช่าง
ยนต์ หรือสาขาอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง 

- ผ่านการเข้าร่วมประกวด เข้าร่วมกิจกรรม เข้าร่วมการแข่งขันทางวิชาการ หรือ กิจกรรมสาธารณประโยชน์ 
8. 1305 วศ.บ.วิศวกรรมแมคคาทรอนิกส์และหุ่นยนต ์

(เทียบโอน) 
30 คน - ส าเรจ็การศึกษา หรือก าลังศึกษาภาคเรยีนสดุท้ายในระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง (ปวส.) ในสาขาท่ี

เกี่ยวข้อง 

9. 1307 วศ.บ.วิศวกรรมพลังงาน 50 คน - ส าเรจ็การศึกษา หรือก าลังศึกษาช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 หรือเทียบเทา่ แผนการเรียน วิทย์ – คณติ 

- ส าเรจ็การศึกษา หรือก าลังศึกษภาคเรียนสุดท้ายในระดับประกาศนยีบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สาขาช่างอุตาสาหกรรม             
ช่างยนต์ ช่างกลโรงงาน ช่างไฟฟ้า ช่างอิเล็กทรอนิกส์ และสาขาท่ีเกีย่วข้อง 

- เป็นผู้ส าเรจ็การศึกษา หรือก าลังศกึษาภาคเรยีนสดุท้ายในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง (ปวส.) สาขาช่าง
อุตสาหกรรม ช่างยนต์ ช่างกลโรงงาน ช่างไฟฟ้า ช่างอิเล็กทรอนิกส์ และสาขาท่ีเกี่ยวข้อง 

10. 1302 วศ.บ.วิศวกรรมเครื่องกล 
(หลักสูตรได้รับรองจากสภาวิศวกร ผู้ส าเร็จ
การศึกษาสามารถยื่นขอรับใบประกอบวิชาชีพ
วิศวกรรมควบคมุ (กว.) สาขาวิศวกรรมเครื่องกลได ้

40 คน - ส าเรจ็การศึกษา หรือก าลังศึกษาช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 หรือเทียบเทา่ แผนวิทย์ – คณติ 

- ส าเรจ็การศึกษา หรือก าลังศึกษภาคเรียนสุดท้ายในระดับประกาศนยีบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ในสายช่างอุตสาหกรรม 
หรือสาขาที่เกีย่วข้อง ในกรณีผูส้มคัรมีคณุสมบัตไิม่สอดคล้องให้อยู่ในดุลพินิจของคณะกรรมการบริหารสาขาวิชา
วิศวกรรมเครื่องกล 

- มีหลักฐาน ผลงาน กิจกรรมที่เกี่ยวข้อง 
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คุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์คัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ประจ าปีการศึกษา 2565 
รอบแฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) 

  

ที ่
รหัส
สาขา 

ชื่อสาขาวิชา 

จ านวนรับ 
รอบ 

Portfolio 

คุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์สมัคร / เกณฑ์การพิจารณาคัดเลือก 
(Portfolio ที่ใช้ประกอบการพิจารณาไม่เกิน 10 หน้า (กระดาษ A4) 

คณะเทคโนโลย ี

11. 6302 วศ.บ.วิศวกรรมเครื่องกล (เทียบโอน) 
(หลักสูตรได้รับรองจากสภาวิศวกร ผู้ส าเร็จ
การศึกษาสามารถยื่นขอรับใบประกอบวิชาชีพ
วิศวกรรมควบคมุ (กว.) สาขาวิศวกรรมเครื่องกลได ้

40 คน - ส าเรจ็การศึกษา หรือก าลังศึกษภาคเรียนสุดท้ายในระดับประกาศนยีบัตรวิชาชีพช้ันสูง (ปวส.) ในสายช่าง
อุตสาหกรรม หรือสาขาท่ีเกีย่วข้อง ในกรณีผู้สมัครมีคุณสมบตัิไม่สอดคล้องให้อยู่ในดุลพินิจของคณะ
กรรมการบริหารสาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล 

12. 0264 วท.บ.การจัดการอุตสาหกรรม 40 คน - ส าเรจ็การศึกษา หรือก าลังศึกษาช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 หรือเทียบเทา่ แผนวิทย์ – คณิต หรือ ศิลป์ – คณิต 

- เป็นผู้มีความประพฤติดี มีคณุธรรม 

13. 6264 วท.บ.การจัดการอุตสาหกรรม (เทียบโอน) 40 คน - ส าเรจ็การศึกษา หรือก าลังศึกษภาคเรียนสุดท้ายในระดับประกาศนยีบัตรวิชาชีพช้ันสูง (ปวส.) หรือเทยีบเท่า 

- เป็นผู้มีความประพฤติดี มีคณุธรรม 
14. 0255 วท.บ.เกษตรศาสตร ์ 40 คน - ส าเรจ็การศึกษา หรือก าลังศึกษาช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 หรือเทียบเทา่ 

- ส าเรจ็การศึกษา หรือก าลังศึกษภาคเรียนสุดท้ายในระดับประกาศนยีบัตรวิชาชีพช้ันสูง (ปวส.) หรือเทยีบเท่า 
15. 0256 วท.บ.สัตวศาสตร ์ 30 คน - ส าเรจ็การศึกษา หรือก าลังศึกษาช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 หรือเทียบเท่า 

- ส าเรจ็การศึกษา หรือก าลังศึกษาภาคเรยีนสดุท้ายในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง (ปวส.) หรือเทียบเท่า 

16. 0258 วท.บ.เทคนิคการสัตวแพทย์และการพยาบาลสัตว ์ 40 คน - ส าเรจ็การศึกษา หรือก าลังศึกษาช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 หรือเทียบเทา่ 

- ส าเรจ็การศึกษา หรือก าลังศึกษาภาคเรยีนสดุท้ายในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง (ปวส.) หรือเทียบเท่า  
- มีหลักฐาน ผลงาน กิจกรรมที่เกี่ยวข้อง 

17. 0263 วท.บ.เทคโนโลยีอาหารและโภชนาการ 40 คน - ส าเรจ็การศึกษา หรือก าลังศึกษาช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 หรือเทียบเทา่ แผนวิทย์ – คณติ 
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คุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์คัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ประจ าปีการศึกษา 2565 
รอบแฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) 

 

ที ่
รหัส
สาขา 

ชื่อสาขาวิชา 

จ านวนรับ 
รอบท่ี 1 

Portfolio 

คุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์สมัคร / เกณฑ์การพิจารณาคัดเลือก 
(Portfolio ที่ใช้ประกอบการพิจารณาไม่เกิน 10 หน้า (กระดาษ A4) 

คณะเทคโนโลย ี

18. 0265 วท.บ.อาหารและบริการ 40 คน - ส าเรจ็การศึกษา หรือก าลังศึกษาช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 หรือเทียบเทา่ 

- ส าเรจ็การศึกษา หรือก าลังศึกษาภาคเรยีนสดุท้ายในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง (ปวส.) หรือเทียบเท่า 
19. 0279 วท.บ.โยธาสถาปตัยกรรม 40 คน - ส าเรจ็การศึกษา หรือก าลังศึกษาช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 หรือเทียบเทา่ 

- ส าเรจ็การศึกษา หรือก าลังศึกษาภาคเรยีนสดุท้ายในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง (ปวส.) หรือเทียบเท่า  
ด้านโยธาสถาปัตยกรรม ก่อสร้าง หรือสาขาที่เกีย่วข้อง 

- มีหลักฐาน ผลงาน กิจกรรมที่เกี่ยวข้อง 

20. 0257 วท.บ.ธุรกิจการเกษตร 40 คน - ส าเรจ็การศึกษา หรือก าลังศึกษาช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 หรือเทียบเทา่ 

- ส าเรจ็การศึกษา หรือก าลังศึกษาภาคเรยีนสดุท้ายในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง (ปวส.) หรือเทียบเท่า 
21. 0254 วท.บ.เทคโนโลยีชีวภาพ 40 คน - ส าเรจ็การศึกษา หรือก าลังศึกษาช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 หรือเทียบเทา่ 

- ผ่านการเข้าร่วมประกวด เข้าร่วมกิจกรรม เข้าร่วมการแข่งขันทางวิชาการ หรือร่วมกิจกรรมสาธารณประโยชน์ 
 

ที ่
รหัส
สาขา 

ชื่อสาขาวิชา 
จ านวนรับ 

รอบ Portfolio 
คุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์สมัคร / เกณฑ์การพิจารณาคัดเลือก 

(Portfolio ที่ใช้ประกอบการพิจารณาไม่เกิน 10 หน้า (กระดาษ A4) 
ส านักวิชาศึกษาทั่วไป 

1. 1501 ศป.บ.ศิลปกรรมพื้นถ่ิน 40 คน - ส าเรจ็การศึกษา หรือก าลังศึกษาช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 หรือเทียบเทา่ 

- ส าเรจ็การศึกษา หรือก าลังศึกษาภาคเรยีนสดุท้ายในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง (ปวส.) หรือเทียบเท่า 

- ผ่านการเข้าร่วมประกวด เข้าร่วมกิจกรรม เข้าร่วมการแข่งขันทางวิชาการ หรือ กิจกรรมสาธารณประโยชน์ 
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คุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์คัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ประจ าปีการศึกษา 2565 
รอบแฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) 

  

ที ่
รหัส
สาขา 

ชื่อสาขาวิชา 
จ านวนรับ 

รอบ Portfolio 
คุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์สมัคร / เกณฑ์การพิจารณาคัดเลือก 

(Portfolio ที่ใช้ประกอบการพิจารณาไม่เกิน 10 หน้า (กระดาษ A4) 
คณะพยาบาลศาสตร์ 

1. 0200 พย.บ.พยาบาลศาสตรบณัฑิต 23 คน - ส าเรจ็การศึกษา หรือก าลังศึกษาช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 แผนการเรียนวิทย์ – คณิตเ กรดเฉลี่ยสะสมไม่ต่ ากว่า 3.00 

- เป็นผู้ที่ได้รับรางวัลหรือท าคณุประโยชน์ในระดับจังหวัด ระดับเขต ระดับภาค หรือ ระดับประเทศ 

- เป็นผู้ที่มีความเสยีสละ มีจติสาธารณะ 

- เป็นผู้มีความประพฤติดไีม่มีประวตัิเสียหาย ไม่เคยต้องโทษในคดีอาญา ยกเว้นคดีอันเป็นลหโุทษ 

- มีสุขภาพร่างกายและจิตใจท่ีไม่เปน็อุปสรรคต่อการศึกษาวิชาชีพการพยาบาล ไม่เจ็บป่วยหรือเป็นโรคติตต่ออันตราย หรือมีความ
ผิดปกติ ความพิการที่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษา หรือการปฏิบตัิวิชาชีพการพยาบาล 

- ผู้ที่มีรายชื่อมีสิทธ์ิสอบสัมภาษณ์ ต้องผ่านการตรวจรา่งกาย (ตามแบบฟอร์ม) และน าใบตรวจรา่งกายมาแสดงต่อกรรมการในวัน
สอบสัมภาษณ ์

2. 0222 พท.บ.การแพทย์แผนไทยบัณฑิต 24 คน - ส าเรจ็การศึกษา หรือก าลังศึกษาช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 หรือเทียบเทา่ 

- มีหน่วยกิตการเรียนรู้ในกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ไม่ต่ ากว่า 22 หน่วยกิต คณิตศาสตร์ ไม่ต่ ากว่า 12 หน่วยกิต และ
ภาษาอังกฤษ ไม่ต่ ากว่า 9 หน่วยกิต 

- มีสุขภาพสมบรูณ์แข็งแรงท้ังร่างกายและจติใจ ไมเ่จ็บป่วยหรือเป็นโรคติดต่อร้ายแรงหรือมีความผดิปกติที่เป็นอุปสรรคต่อ
การศึกษา และ/หรือ การขึ้นทะเบยีนเป็นผู้ประกอบวิชาชีพแพทย์แผนไทย โดยข้อบังคับสภาการแพทย์แผนไทยว่าด้วยการ
ก าหนดโรคซึ่งต้องห้ามมิใหเ้ป็นสมาชิกสภาการแพทย์แผนไทย พ.ศ.2558 ระบุโรคต้องห้ามไว้ ดังนี้ 1) โรคเรื้อนในระยะติดต่อ
หรือในระยะที่ปรากฎอาการเป็นทีน่่ารังเกียจแก่สังคม  2) วัณโรคในระยะอันตราย 3) โรคเท้าช้างในระยะที่ปรากฏอาการเป็นที่
น่ารังเกียจของสังคม 

4) โรคพิษสุราเรื้อรัง 5) โรคตดิยาเสพติดให้โทษอย่างร้ายแรง 

- ผ่านการเข้าร่วมประกวด เข้าร่วมกิจกรรม เข้าร่วมการแข่งขันทางวิชาการ หรือ กิจกรรมสาธารณประโยชน์ 
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คุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์คัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ประจ าปีการศึกษา 2565 
รอบโควตา (Quota)  

 

ที ่
รหัส
สาขา 

ชื่อสาขาวิชา 
จ านวนรับ 

รอบ Quota 
คุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์สมัคร / เกณฑ์การพิจารณาคัดเลือก 

คณะครุศาสตร์ 
1. 0186 ค.บ.การศึกษาปฐมวยั (4 ปี) 50 คน - ส าเรจ็การศึกษา หรือก าลังศึกษาช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 หรือเทียบเทา่  

- ผลการเรยีนในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า (GPAX) เฉลี่ยไม่ต่ ากว่า 2.75 

- มีผลคะแนนการทดสอบความถนดัทั่วไป (GAT)  และ ความถนัดทางวิชาชีพครู (PAT5) 
2. 0108 ค.บ.การศึกษาพิเศษ (4 ปี) ตามจ านวนที่เหลือจากรอบที่ 1 - ส าเรจ็การศึกษา หรือก าลังศึกษาช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 หรือเทียบเทา่  

- ผลการเรยีนในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า (GPAX) เฉลี่ยไม่ต่ ากว่า 2.00 

- มีผลคะแนนการทดสอบความถนดัทั่วไป (GAT)  และ ความถนัดทางวิชาชีพครู (PAT5) 
3. 0107 ค.บ.พระพุทธศาสนา (4 ปี) 15 คน - ส าเรจ็การศึกษา หรือก าลังศึกษาช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 หรือเทียบเทา่  

- ผลการเรยีนในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า (GPAX) เฉลี่ยไม่ต่ ากว่า 2.00 

- ผลการเรียนเฉลี่ยในกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ไม่ต่ ากว่า 2.50 

- มีผลคะแนนการทดสอบความถนดัทั่วไป (GAT)  และ ความถนัดทางวิชาชีพครู (PAT5) 

4. 0110 ค.บ.สังคมศึกษา (4 ปี) ตามจ านวนที่เหลือจากรอบที่ 1 - ส าเรจ็การศึกษา หรือก าลังศึกษาช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 หรือเทียบเทา่  
- ผลการเรยีนในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า (GPAX) เฉลี่ยไม่ต่ ากว่า 2.00 

- มีผลคะแนนการทดสอบความถนดัทั่วไป (GAT)  และ ความถนัดทางวิชาชีพครู (PAT5) 
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คุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์คัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ประจ าปีการศึกษา 2565 
รอบโควตา (Quota) 

  

ที ่
รหัส
สาขา 

ชื่อสาขาวิชา 
จ านวนรับ 

รอบ Quota 
คุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์สมัคร / เกณฑ์การพิจารณาคัดเลือก 

คณะครุศาสตร์ 
5. 0140 ค.บ.คณติศาสตร์ (4 ปี) 40 คน - ส าเรจ็การศึกษา หรือก าลังศึกษาช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 หรือเทียบเทา่  

- เกรดเฉลี่ยกลุ่มวิชาคณิตศาสตร์พ้ืนฐานไม่ต่ ากว่า 2.75 และเกรดเฉลี่ยสะสม (GPAX) ไม่ต่ ากว่า 2.00 

- มีผลคะแนนการทดสอบความถนดัทั่วไป (GAT)  และ ความถนัดทางวิชาชีพครู (PAT5) 
6. 0145 ค.บ.คอมพิวเตอรศ์ึกษา (4 ปี) ตามจ านวนที่เหลือจาก

รอบที่ 1 
- ส าเรจ็การศึกษา หรือก าลังศึกษาช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 หรือเทียบเทา่  
- ผลการเรยีนในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า (GPAX) เฉลี่ยไม่ต่ ากว่า 2.00 

- มีผลคะแนนการทดสอบความถนดัทั่วไป (GAT)  และ ความถนัดทางวิชาชีพครู (PAT5) 
7. 0112 ค.บ.วิทยาศาสตร์ทั่วไปและเคมี (4 ปี) 15 คน - ส าเรจ็การศึกษา หรือก าลังศึกษาช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 หรือเทียบเทา่  

- เกรดเฉลี่ยกลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์พ้ืนฐานไม่ต่ ากว่า 2.50 และเกรดเฉลี่ยสะสมไม่ต่ ากว่า 2.00 

- มีผลคะแนนการทดสอบความถนดัทั่วไป (GAT)  และ ความถนัดทางวิชาชีพครู (PAT5) 
8. 0111 ค.บ.วิทยาศาสตร์ทั่วไปและชีววิทยา (4 ปี) 15 คน 

9. 0113 ค.บ.วิทยาศาสตร์ทั่วไปและฟสิิกส์ (4 ปี) 15 คน 

10. 0109 ค.อ.บ.เครื่องกล (4 ปี) ตามจ านวนที่เหลือจาก
รอบที่ 1 

- ส าเรจ็การศึกษา หรือก าลังศึกษาช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 หรือเทียบเท่า 

- มีผลคะแนนการทดสอบความถนดัทั่วไป (GAT)  และ ความถนัดทางวิชาชีพครู (PAT5) 
11. 0106 ค.บ.การสอนภาษาจีน (5 ปี) 10 คน - ส าเรจ็การศึกษา หรือก าลังศึกษาช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 หรือเทียบเทา่  

- ผลการเรยีนในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า (GPAX) เฉลี่ยไม่ต่ ากว่า 2.75 

- มีผลคะแนนการทดสอบความถนดัทั่วไป (GAT)  และ ความถนัดทางวิชาชีพครู (PAT5)  
12. 0101 ค.บ.ภาษาไทย (4 ปี) 50 คน - ส าเรจ็การศึกษา หรือก าลังศึกษาช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 หรือเทียบเทา่  

- ผลการเรยีนในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า (GPAX) เฉลี่ยไม่ต่ ากว่า 2.00 

- มีผลคะแนนการทดสอบความถนดัทั่วไป (GAT)  และ ความถนัดทางวิชาชีพครู (PAT5) 
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คุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์คัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ประจ าปีการศึกษา 2565 
รอบโควตา (Quota) 

   

ที ่
รหัส
สาขา 

ชื่อสาขาวิชา 
จ านวนรับ 

รอบ Quota 
คุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์สมัคร / เกณฑ์การพิจารณาคัดเลือก 

คณะครุศาสตร์ 
13. 0102 ค.บ.ภาษาอังกฤษ (4 ปี) 40 คน - ส าเรจ็การศึกษา หรือก าลังศึกษาช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 หรือเทียบเทา่  

- ผลการเรยีนในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า (GPAX) เฉลี่ยไม่ต่ ากว่า 2.50 

- มีผลคะแนนการทดสอบความถนดัทั่วไป (GAT)  และ ความถนัดทางวิชาชีพครู (PAT5) 
14. 0114 ค.บ.ภาษาเวียดนามและภาษาอังกฤษ (5 ปี) ตามจ านวนที่เหลือจาก

รอบที่ 1 
- ส าเรจ็การศึกษา หรือก าลังศึกษาช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 หรือเทียบเทา่  
- ผลการเรยีนในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า (GPAX) เฉลี่ยไม่ต่ ากว่า 2.00 

- มีผลคะแนนการทดสอบความถนดัทั่วไป (GAT)  และ ความถนัดทางวิชาชีพครู (PAT5) 
15. 0104 ค.บ.ดนตรีศึกษา (5 ปี) 20 คน - ส าเรจ็การศึกษา หรือก าลังศึกษาช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 หรือเทียบเทา่  

- ผลการเรยีนในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า (GPAX) เฉลี่ยไม่ต่ ากว่า 2.00 

- มีผลคะแนนการทดสอบความถนดัทั่วไป (GAT)  และ ความถนัดทางวิชาชีพครู (PAT5) 
16. 0103 ค.บ.ทัศนศิลป์ (5 ปี) ตามจ านวนที่เหลือจาก

รอบที่ 1 
- ส าเรจ็การศึกษา หรือก าลังศึกษาช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 หรือเทียบเทา่  
- ผลการเรยีนในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า (GPAX) เฉลี่ยไม่ต่ ากว่า 2.00 

- มีผลคะแนนการทดสอบความถนดัทั่วไป (GAT)  และ ความถนัดทางวิชาชีพครู (PAT5) 
17. 0105 ค.บ.นาฏศลิป์ศึกษา (4 ปี) ตามจ านวนท่ีเหลือจาก

รอบที่ 1 
- ส าเรจ็การศึกษา หรือก าลังศึกษาช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 หรือเทียบเทา่  
- ผลการเรยีนในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า (GPAX) เฉลี่ยไม่ต่ ากว่า 2.00 

- มีผลคะแนนการทดสอบความถนดัทั่วไป (GAT)  และ ความถนัดทางวิชาชีพครู (PAT5) 
18. 0189 ค.บ.พลศึกษาและสุขศึกษา (5 ปี) 30 คน - ส าเรจ็การศึกษา หรือก าลังศึกษาช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 หรือเทียบเทา่  

- ผลการเรยีนในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า (GPAX) เฉลี่ยไม่ต่ ากว่า 2.00 

- มีผลคะแนนการทดสอบความถนดัทั่วไป (GAT) และ ความถนัดทางวิชาชีพครู (PAT5) 
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คุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์คัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ประจ าปีการศึกษา 2565 
รอบโควตา (Quota)   

ที ่
รหัส
สาขา 

ชื่อสาขาวิชา 
จ านวนรับ 

รอบ Quota 
คุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์สมัคร / เกณฑ์การพิจารณาคัดเลือก 

คณะครุศาสตร์ 
19. 0115 ค.บ.การประถมศึกษา (4 ปี) 20 คน - ส าเรจ็การศึกษา หรือก าลังศึกษาช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 หรือเทียบเทา่  

- ผลการเรยีนในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า (GPAX) เฉลี่ยไม่ต่ ากว่า 2.00 

- มีผลคะแนนการทดสอบความถนดัทั่วไป (GAT)  และ ความถนัดทางวิชาชีพครู (PAT5) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

[58] 
 

คุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์คัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ประจ าปีการศึกษา 2565 
รอบท่ี 2 โควตา (Quota) 

 

ที ่
รหัส
สาขา 

ชื่อสาขาวิชา 

จ านวนรับ 
รอบ 

Quota 
คุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์สมัคร / เกณฑ์การพิจารณาคัดเลือก 

คณะวิทยาการจัดการ 

1. 0423 บธ.บ.การเงิน 

ตาม
จ านวนที่
เหลือจาก
รอบที่ 1 

- ส าเรจ็การศึกษา หรือก าลังศึกษาช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 หรือเทียบเทา่  
2. 0428 บธ.บ.การจัดการ 
3 6428 บธ.บ.การจัดการ (เทียบโอน) - ส าเรจ็การศึกษาหรือก าลังศึกษาอยู่ภาคเรียนสดุท้าย ในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง 

(ปวส.) หรือเทียบเท่าทุกสาขาวิชา 
4. 0501 บช.บ.การบัญชีบัณฑิต - ส าเรจ็การศึกษา หรือก าลังศึกษาช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 หรือเทียบเทา่  
5. 6501 บช.บ.การบัญชีบัณฑิต - ส าเรจ็การศึกษาหรือก าลังศึกษาอยู่ภาคเรียนสดุท้าย ในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง 

(ปวส.) หรือเทียบเท่าในสาขาวิชาการบัญชี 
6. 0424 บธ.บ.การตลาด  

- ส าเรจ็การศึกษา หรือก าลังศึกษาช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 หรือเทียบเทา่  
7. 0434 บธ.บ.การตลาด (สหกิจ) 
8. 6424 บธ.บ.การตลาด (เทียบโอน) - ส าเรจ็การศึกษาหรือก าลังศึกษาอยู่ภาคเรียนสดุท้าย ในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง 

(ปวส.) หรือเทียบเท่าทุกสาขาวิชา 
9. 0427 บธ.บ.บริหารธรุกิจบณัฑิต 

- ส าเรจ็การศึกษา หรือก าลังศึกษาช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 หรือเทียบเทา่ 
10. 0437 บธ.บ.บริหารธรุกิจบณัฑิต (แขนงระบบสารสนเทศและคอมพิวเตอรธ์ุรกิจ) 

11. 0447 บธ.บ.บริหารธรุกิจบณัฑิต (แขนงนวัตกรรมการสื่อสารเพื่อธุรกิจ) 

12. 6437 บธ.บ.บริหารธรุกิจบณัฑิต (แขนงระบบสารสนเทศและคอมพิวเตอรธ์ุรกิจ) 
เทียบโอน 

- ส าเรจ็การศึกษาหรือก าลังศึกษาอยู่ภาคเรียนสดุท้าย ในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง 
(ปวส.) หรือเทียบเท่าทุกสาขาวิชา 
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คุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์คัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ประจ าปีการศึกษา 2565 
รอบโควตา (Quota) 

 

ที ่
รหัส
สาขา 

ชื่อสาขาวิชา 
จ านวนรับ 

รอบ Quota 
คุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์สมัคร / เกณฑ์การพิจารณาคัดเลือก 

คณะวิทยาการจัดการ 
13. 0409 บธ.บ.การจัดการการท่องเที่ยวและบริการ 

ตามจ านวนที่เหลือ
จากรอบท่ี 1 

- ส าเรจ็การศึกษา หรือก าลังศึกษาช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 หรือเทียบเทา่  
  

14. 0409 บธ.บ.การจัดการการท่องเที่ยวและบริการ 
15. 0001 นศ.บ.นิเทศศาสตร์(วารสารสนเทศและสื่อใหม่) 
16. 0002 นศ.บ.นิเทศศาสตร์ (วิทยุและโทรทัศน์ดิจิตอล)  
17. 0003 นศ.บ.นิเทศศาสตร์ (การประชาสมัพันธ์และสื่อสารองค์กร) 
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คุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์คัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ประจ าปีการศึกษา 2565 
รอบโควตา (Quota) 

 

ที ่
รหัส
สาขา 

ชื่อสาขาวิชา 
จ านวนรับ 

รอบ Quota 
คุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์สมัคร / เกณฑ์การพิจารณาคัดเลือก 

มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

1. 1022 ศล.บ.ออกแบบผลิตภัณฑ์(คอมพิวเตอร์กราฟิก) 

ตามจ านวนที่
เหลือจากรอบ

ที่ 1 

- ส าเรจ็การศึกษา หรือก าลังศึกษาช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 หรือเทียบเทา่  

2. 1023 ศล.บ.ออกแบบผลิตภัณฑ์(ออกแบบแฟช่ันและสิ่งทอ) 

3. 0305 ศศ.บ.ภาษาอังกฤษธุรกิจ 
4. 1277 ศล.บ.ทัศนศลิป์ (ทัศนศิลป์) 
5. 1278 ศล.บ.ทัศนศลิป์ (ออกแบบนิเทศศลิป์) 
6. 1271 ศล.บ.ศลิปะการแสดง 
7. 0901 น.บ.นิติศาสตร ์

8. 0332 ศศ.บ.สารสนเทศศาสตร ์
9. 0340 ศศ.บ.ภูมสิารสนเทศเพื่อการพัฒนา 

10. 1151 รป.บ.รัฐประศาสนศาสตร ์
11. 0325 ศศ.บ.การพัฒนาสังคม 
12. 1273 ศล.บ.ดนตร ี
13. 0334 ศศ.บ.ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 

14. 0302 ศศ.บ.ภาษาอังกฤษ - ส าเรจ็การศึกษา หรือก าลังศึกษาช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 หรือเทียบเทา่  
- เกรดเฉลี่ยรายวิชาภาษาอังกฤษในระดับมัธยมศกึษาตอนปลาย ไม่ต่ ากว่า 3.00 

15. 0337 ศศ.บ.ภาษาจีน - ส าเรจ็การศึกษา หรือก าลังศึกษาช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 หรือเทียบเทา่  
- ผลการเรยีนในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า (GPAX) เฉลี่ยไม่ต่ ากว่า 2.50 
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คุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์คัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ประจ าปีการศึกษา 2565 

รอบโควตา (Quota)  

ที ่
รหัส
สาขา 

ชื่อสาขาวิชา 
จ านวนรับ 

รอบ Quota 
คุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์สมัคร / เกณฑ์การพิจารณาคัดเลือก 

คณะวิทยาศาสตร์ 

1. 0259 วท.บ.คณิตศาสตร ์

ตามจ านวนที่เหลือ
จากรอบท่ี 1 

- ส าเรจ็การศึกษา หรือก าลังศึกษาช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 หรือเทียบเทา่ แผนการเรียน วิทย์ – คณติ 

 

2. 0248 วท.บ.ฟิสิกส ์

3. 0242 วท.บ.เคมี (เคมี) 
4. 0245 วท.บ.เคมี (อุตสาหกรรมเคมี) 

5. 0281 วท.บ.ชีววิทยา (จุลชีววิทยา) 
6. 0280 วท.บ.ชีววิทยา (ชีววิทยาท่ัวไป) 
7. 0249 วท.บ.วิทยาการคอมพิวเตอร ์

8. 0243 วท.บ.วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม 
9. 0221 วท.บ.การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
10. 0220 วท.บ.วิทยาศาสตร์การกีฬา - ส าเรจ็การศึกษา หรือก าลังศึกษาช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 หรือเทียบเทา่ 
11. 0233 วท.บ.เทคโนโลยีสารสนเทศ 

12. 0159 วท.บ.การจัดการอสังหารมิทรัพยแ์ละเทคโนโลยีอาคาร 
13. 1400 วท.บ.สาธารณสุขศาสตรบณัฑิต ตามจ านวนที่เหลือ

จากรอบท่ี 1 
- ส าเรจ็การศึกษา หรือก าลังศึกษาช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 หรือเทียบเทา่ แผนการเรียน วิทย์ – คณติ 

- มีคะแนสอบวิชาสามัญ เคมี ชีววิทยา วิทย์ท่ัวไป คณิต1 ภาษาอังกฤษ 
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คุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์คัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ประจ าปีการศึกษา 2565 

รอบโควตา (Quota)  

ที ่
รหัส
สาขา 

ชื่อสาขาวิชา 

จ านวนรับ 
รอบ 

Quota 
คุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์สมัคร / เกณฑ์การพิจารณาคัดเลือก 

คณะเทคโนโลย ี
1. 1303 วศ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า  

ตาม
จ านวนที่
เหลือจาก
รอบที่ 1 

- ส าเรจ็การศึกษา หรือก าลังศึกษาช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 หรือเทียบเทา่ แผนการเรียน วิทย์ – คณติ 

- ส าเรจ็การศึกษา หรือก าลังศึกษาภาคเรยีนสดุท้ายในระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สาขาไฟฟ้า 
อิเล็กทรอนิกส์ ระบบวัดคมุ คอมพิวเตอร์ สื่อสาร โทรคมนาคม หรอืเทียบเท่า 

- ผลการเรยีนในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า (GPAX) เฉลี่ยไม่ต่ ากว่า 2.30 

2. 6303 วศ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า (เทียบโอน) - ส าเรจ็การศึกษา หรือก าลังศึกษาภาคเรยีนสดุท้ายในระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง (ปวส.) สาขาไฟฟ้า 
อิเล็กทรอนิกส์ ระบบวัดคมุ คอมพิวเตอร์ สื่อสาร โทรคมนาคม หรอืเทียบเท่า 

- ผลการเรยีนในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า (GPAX) เฉลี่ยไม่ต่ ากว่า 2.30 
3. 1301 วศ.บ.อิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะและยานยนตไ์ฟฟ้า - ส าเรจ็การศึกษา หรือก าลังศึกษาช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 หรือเทียบเทา่  

- ส าเรจ็การศึกษา หรือก าลังศึกษาภาคเรยีนสดุท้ายในระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สาขาวิชาช่างยนต์ ช่าง
กลโรงงาน ช่างไฟฟ้าก าลัง ช่างอิเล็กทรอนิกส์ ช่างเขียนแบบเครื่องกล ช่างโทรคมนาคม ช่างเครื่องท าความเย็นและ
ปรับอากาศ ช่างซ่อมบ ารุงเรือและเครื่องกลเกษตร 

4. 6301 วศ.บ.อิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะและยานยนตไ์ฟฟ้า 
(เทียบโอน) 

- ส าเรจ็การศึกษา หรือก าลังศึกษาภาคเรยีนสดุท้ายในระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง (ปวส.) สาขาวิชาช่างยนต์ 
ช่างกลโรงงาน ช่างไฟฟ้าก าลัง ช่างอิเล็กทรอนิกส์ ช่างเขียนแบบเครือ่งกล ช่างโทรคมนาคม ช่างเครื่องท าความเย็น
และปรับอากาศ ช่างซ่อมบ ารุงเรือและเครื่องกลเกษตร 

5. 1308 วศ.บ.วิศวกรรมคอมพิวเตอร์และการสื่อสาร - ส าเรจ็การศึกษา หรือก าลังศึกษาช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 หรือเทียบเทา่ 
6. 6308 วศ.บ.วิศวกรรมคอมพิวเตอร์และการสื่อสาร 

(เทียบโอน) 
- ส าเรจ็การศึกษา หรือก าลังศึกษาภาคเรยีนสดุท้ายในระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง (ปวส.) ในสาขาท่ี

เกี่ยวข้อง 
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คุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์คัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ประจ าปีการศึกษา 2565 
รอบโควตา (Quota) 

  

ที ่
รหัส
สาขา 

ชื่อสาขาวิชา 

จ านวนรับ 
รอบ 

Quota 
คุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์สมัคร / เกณฑ์การพิจารณาคัดเลือก 

คณะเทคโนโลย ี

7. 1305 วศ.บ.วิศวกรรมแมคคาทรอนิกส์และหุ่นยนต ์

ตาม
จ านวนที่
เหลือจาก
รอบที่ 1 

- ส าเรจ็การศึกษา หรือก าลังศึกษาช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 หรือเทียบเทา่ แผนการเรียน วิทย์ – คณติ 

- ส าเรจ็การศึกษา หรือก าลังศึกษาภาคเรยีนสดุท้ายในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ประเภทช่าง
อุตสาหกรรม สาขาวิชาแมคคาทรอนิกส์ อิเล็กทรอนิกส์ ไฟฟ้า คอมพิวเตอร์ โทรคมนาคม ช่างกลโรงงาน ช่าง
ยนต์ หรือสาขาอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง 

8. 1305 วศ.บ.วิศวกรรมแมคคาทรอนิกส์และหุ่นยนต ์
(เทียบโอน) 

- ส าเรจ็การศึกษา หรือก าลังศึกษาภาคเรยีนสดุท้ายในระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง (ปวส.) ในสาขาท่ี
เกี่ยวข้อง 

9. 1307 วศ.บ.วิศวกรรมพลังงาน - ส าเรจ็การศึกษา หรือก าลังศึกษาช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 หรือเทียบเทา่ แผนการเรียน วิทย์ – คณติ 

- ส าเรจ็การศึกษา หรือก าลังศึกษภาคเรียนสุดท้ายในระดับประกาศนยีบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สาขาช่างอุตาสาหกรรม             
ช่างยนต์ ช่างกลโรงงาน ช่างไฟฟ้า ช่างอิเล็กทรอนิกส์ และสาขาท่ีเกีย่วข้อง 

- เป็นผู้ส าเรจ็การศึกษา หรือก าลังศกึษาภาคเรยีนสดุท้ายในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง (ปวส.) สาขาช่าง
อุตสาหกรรม ช่างยนต์ ช่างกลโรงงาน ช่างไฟฟ้า ช่างอิเล็กทรอนิกส์ และสาขาท่ีเกี่ยวข้อง 

10. 1302 วศ.บ.วิศวกรรมเครื่องกล 
(หลักสูตรได้รับรองจากสภาวิศวกร ผู้ส าเร็จ
การศึกษาสามารถยื่นขอรับใบประกอบวิชาชีพ
วิศวกรรมควบคมุ (กว.) สาขาวิศวกรรมเครื่องกลได ้

- ส าเรจ็การศึกษา หรือก าลังศึกษาช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 หรือเทียบเทา่ แผนวิทย์ – คณติ 

- ส าเรจ็การศึกษา หรือก าลังศึกษภาคเรียนสุดท้ายในระดับประกาศนยีบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ในสายช่างอุตสาหกรรม 
หรือสาขาที่เกีย่วข้อง ในกรณีผูส้มคัรมีคณุสมบัตไิม่สอดคล้องให้อยู่ในดุลพินิจของคณะกรรมการบริหารสาขาวิชา
วิศวกรรมเครื่องกล 
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คุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์คัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ประจ าปีการศึกษา 2565 
รอบโควตา (Quota) 

  

ที ่
รหัส
สาขา 

ชื่อสาขาวิชา 

จ านวนรับ 
รอบ 

Quota 
คุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์สมัคร / เกณฑ์การพิจารณาคัดเลือก 

11. 6302 วศ.บ.วิศวกรรมเครื่องกล (เทียบโอน) 
(หลักสูตรได้รับรองจากสภาวิศวกร ผู้ส าเร็จ
การศึกษาสามารถยื่นขอรับใบประกอบวิชาชีพ
วิศวกรรมควบคมุ(กว.) สาขาวิศวกรรมเครื่องกลได ้

ตามจ านวน
ที่เหลือจาก
รอบที่ 1 

- ส าเรจ็การศึกษา หรือก าลังศึกษภาคเรียนสุดท้ายในระดับประกาศนยีบัตรวิชาชีพช้ันสูง (ปวส.) ในสายช่าง
อุตสาหกรรม หรือสาขาท่ีเกีย่วข้อง ในกรณีผู้สมัครมีคุณสมบตัิไม่สอดคล้องให้อยู่ในดุลพินิจของคณะ
กรรมการบริหารสาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล 

12. 0264 วท.บ.การจัดการอุตสาหกรรม - ส าเรจ็การศึกษา หรือก าลังศึกษาช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 หรือเทียบเทา่ แผนวิทย์ – คณิต หรือ ศิลป์ – คณิต 

13. 6264 วท.บ.การจัดการอุตสาหกรรม (เทียบโอน) - ส าเรจ็การศึกษา หรือก าลังศึกษภาคเรียนสุดท้ายในระดับประกาศนยีบัตรวิชาชีพช้ันสูง (ปวส.) หรือเทยีบเท่า 
14. 0263 วท.บ.เทคโนโลยีอาหารและโภชนาการ - ส าเรจ็การศึกษา หรือก าลังศึกษาช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 หรือเทียบเทา่ แผนวิทย์ – คณติ 

15. 0255 วท.บ.เกษตรศาสตร ์

- ส าเรจ็การศึกษา หรือก าลังศึกษาช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 หรือเทียบเทา่ 

- ส าเรจ็การศึกษา หรือก าลังศึกษภาคเรียนสุดท้ายในระดับประกาศนยีบัตรวิชาชีพช้ันสูง (ปวส.) หรือเทยีบเท่า 
16. 0256 วท.บ.สัตวศาสตร ์

17. 0258 วท.บ.เทคนิคการสัตวแพทย์และการพยาบาลสัตว ์
18. 0265 วท.บ.อาหารและบริการ 
19. 0279 วท.บ.โยธาสถาปตัยกรรม - ส าเรจ็การศึกษา หรือก าลังศึกษาช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 หรือเทียบเทา่ 

- ส าเรจ็การศึกษา หรือก าลังศึกษาภาคเรยีนสดุท้ายในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง (ปวส.) หรือเทียบเท่า  
ด้านโยธาสถาปัตยกรรม ก่อสร้าง หรือสาขาที่เกีย่วข้อง 

20. 0257 วท.บ.ธุรกิจการเกษตร - ส าเรจ็การศึกษา หรือก าลังศึกษาช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 หรือเทียบเทา่ 

- ส าเรจ็การศึกษา หรือก าลังศึกษภาคเรียนสุดท้ายในระดับประกาศนยีบัตรวิชาชีพช้ันสูง (ปวส.) หรือเทยีบเท่า 
21. 0254 วท.บ.เทคโนโลยีชีวภาพ - ส าเรจ็การศึกษา หรือก าลังศึกษาช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 หรือเทียบเทา่ 
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คุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์คัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ประจ าปีการศึกษา 2565 

รอบ โควตา (Quota)  

ที ่
รหัส
สาขา 

ชื่อสาขาวิชา 
จ านวนรับ 

รอบ Quota 
คุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์สมัคร / เกณฑ์การพิจารณาคัดเลือก 

ส านักวิชาศึกษาทั่วไป 

1. 1501 ศป.บ.ศิลปกรรมพื้นถ่ิน ตามจ านวนที่เหลือจากรอบที่ 1 - ส าเรจ็การศึกษา หรือก าลังศึกษาช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 หรือเทียบเทา่ 

 

คุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์คัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ประจ าปีการศึกษา 2565 

รอบ โควตา (Quota)  

ที ่
รหัส
สาขา 

ชื่อสาขาวิชา 
จ านวนรับ 

รอบ Quota 
คุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์สมัคร / เกณฑ์การพิจารณาคัดเลือก 

คณะพยาบาลศาสตร์ 
1. 0200 พย.บ.พยาบาลศาสตรบณัฑิต 21 คน - ส าเรจ็การศึกษา หรือก าลังศึกษาช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 หรือเทียบเทา่ แผนการเรียนวิทย์ – คณติ 

- มีผลคะแนนการทดสอบความถนดัทั่วไป (GAT)  
- มีผลคะแนนการทดสอบวิชาสามญั ได้แก่ ภาษาไทย สังคมศึกษา ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ 1 เคมี ฟิสิกส์ ชีววิทยา 

- ผู้ที่มีรายชื่อมีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ ต้องผ่านการตรวจร่างกาย (ตามแบบฟอร์ม) และน าใบตรวจร่างกายมาแสดงต่อ
กรรมการในวันสอบสัมภาษณ์ 

2. 0222 พท.บ.การแพทย์แผนไทยบัณฑิต 20 คน  - ส าเรจ็การศึกษา หรือก าลังศึกษาช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 หรือเทียบเทา่ 

- มีหน่วยกิตการเรียนรู้ในกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ไม่ต่ ากว่า 22 หน่วยกิต คณิตศาสตร์ ไม่ต่ ากว่า 12 หน่วยกิต 
และภาษาอังกฤษ ไม่ต่ ากว่า 9 หน่วยกิต 

- มีผลคะแนนการทดสอบความถนดัทั่วไป (GAT)  
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คุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์คัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ประจ าปีการศึกษา 2565 
รอบรับตรง Direct Admission 

 

ที ่
รหัส
สาขา 

ชื่อสาขาวิชา 

จ านวนรับ 
รอบรับ
ตรง 

คุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์สมัคร / เกณฑ์การพิจารณาคัดเลือก 

คณะวิทยาการจัดการ 
1. 0423 บธ.บ.การเงิน 

ตาม
จ านวนที่
เหลือจาก
รอบที่ 2 

- ส าเรจ็การศึกษา หรือก าลังศึกษาช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 หรือเทียบเทา่  
2. 0428 บธ.บ.การจัดการ 
3 6428 บธ.บ.การจัดการ (เทียบโอน) - ส าเรจ็การศึกษาหรือก าลังศึกษาอยู่ภาคเรียนสดุท้าย ในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง 

(ปวส.) หรือเทียบเท่าทุกสาขาวิชา 

4. 0501 บช.บ.การบัญชีบัณฑิต - ส าเรจ็การศึกษา หรือก าลังศึกษาช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 หรือเทียบเทา่  
5. 6501 บช.บ.การบัญชีบัณฑิต - ส าเรจ็การศึกษาหรือก าลังศึกษาอยู่ภาคเรียนสดุท้าย ในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง 

(ปวส.) หรือเทียบเท่าในสาขาวิชาการบัญชี 
6. 0424 บธ.บ.การตลาด  

- ส าเรจ็การศึกษา หรือก าลังศึกษาช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 หรือเทียบเทา่  
7. 0434 บธ.บ.การตลาด (สหกิจ) 
8. 6424 บธ.บ.การตลาด (เทียบโอน) - ส าเรจ็การศึกษาหรือก าลังศึกษาอยู่ภาคเรียนสดุท้าย ในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง 

(ปวส.) หรือเทียบเท่าทุกสาขาวิชา 
9. 0427 บธ.บ.บริหารธรุกิจบณัฑิต 

- ส าเรจ็การศึกษา หรือก าลังศึกษาช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 หรือเทียบเทา่ 10. 0437 บธ.บ.บริหารธรุกิจบณัฑิต (แขนงระบบสารสนเทศและคอมพิวเตอรธ์ุรกิจ) 

11. 0447 บธ.บ.บริหารธรุกิจบณัฑิต (แขนงนวัตกรรมการสื่อสารเพื่อธุรกิจ) 

12. 6437 บธ.บ.บริหารธรุกิจบณัฑิต (แขนงระบบสารสนเทศและคอมพิวเตอรธ์ุรกิจ) 
เทียบโอน 

- ส าเรจ็การศึกษาหรือก าลังศึกษาอยู่ภาคเรียนสดุท้าย ในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง 
(ปวส.) หรือเทียบเท่าทุกสาขาวิชา 
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คุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์คัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ประจ าปีการศึกษา 2565 
รอบรับตรง Direct Admission 

 

ที ่
รหัส
สาขา 

ชื่อสาขาวิชา 
จ านวนรับ 
รอบรับตรง 

คุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์สมัคร / เกณฑ์การพิจารณาคัดเลือก 

คณะวิทยาการจัดการ 
13. 0409 บธ.บ.การจัดการการท่องเที่ยวและบริการ 

ตามจ านวนที่เหลือ
จากรอบท่ี 2 

- ส าเรจ็การศึกษา หรือก าลังศึกษาช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 หรือเทียบเทา่  
  

14. 0409 บธ.บ.การจัดการการท่องเที่ยวและบริการ 
15. 0001 นศ.บ.นิเทศศาสตร์(วารสารสนเทศและสื่อใหม่) 
16. 0002 นศ.บ.นิเทศศาสตร์(วิทยุและโทรทศัน์ดิจิตอล)  
17. 0003 นศ.บ.นิเทศศาสตร์(การประชาสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร) 
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รอบรับตรง Direct Admission 

 

ที ่
รหัส
สาขา 

ชื่อสาขาวิชา 
จ านวนรับ 
รอบรับตรง 

คุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์สมัคร / เกณฑ์การพิจารณาคัดเลือก 

มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

1. 1022 ศล.บ.ออกแบบผลิตภัณฑ์(คอมพิวเตอร์กราฟิก) 

ตามจ านวนที่เหลือจาก
รอบที่ 2 

- ส าเรจ็การศึกษา หรือก าลังศึกษาช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 หรือเทียบเทา่  

2. 1023 ศล.บ.ออกแบบผลิตภัณฑ์(ออกแบบแฟช่ัน) 

3. 1277 ศล.บ.ทัศนศลิป์ (ทัศนศิลป์) 
4. 1278 ศล.บ.ทัศนศลิป์ (ออกแบบนิเทศศลิป์) 

5. 1271 ศล.บ.ศลิปะการแสดง 
6. 0901 น.บ.นิติศาสตร ์

7. 1273 ศล.บ.ดนตร ี
8. 0332 ศศ.บ.สารสนเทศศาสตร์และบรรณารักษศาสตร ์

9. 0305 ศศ.บ.ภาษาอังกฤษธุรกิจ 
10. 0340 ศศ.บ.ภูมสิารสนเทศเพื่อการพัฒนา 
11. 1151 รป.บ.รัฐประศาสนศาสตร ์
12. 0325 ศศ.บ.การพัฒนาสังคม 
14. 0334 ศศ.บ.ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 

13. 0337 ศศ.บ.ภาษาจีน 
15. 0302 ศศ.บ.ภาษาอังกฤษ - ส าเรจ็การศึกษา หรือก าลังศึกษาช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 หรือเทียบเทา่  

- เกรดเฉลี่ยรายวิชาภาษาอังกฤษในระดับมัธยมศกึษาตอนปลาย ไม่ต่ ากว่า 3.00 
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คณะวิทยาศาสตร์ 

1. 0259 วท.บ.คณิตศาสตร ์

ตามจ านวนที่เหลือจากรอบที่ 2 
- ส าเรจ็การศึกษา หรือก าลังศึกษาช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 หรือเทียบเทา่             

แผนการเรียน วิทย์ – คณิต 

2. 0248 วท.บ.ฟิสิกส ์
3. 0242 วท.บ.เคมี (เคมี) 
4. 0245 วท.บ.เคมี (อุตสาหกรรมเคมี) 
5. 0281 วท.บ.ชีววิทยา (จุลชีววิทยา) 
6. 0280 วท.บ.ชีววิทยา (ชีววิทยาท่ัวไป) 
7. 0249 วท.บ.วิทยาการคอมพิวเตอร ์

8. 0243 วท.บ.วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม 
9. 1400 วท.บ.สาธารณสุขศาสตรบณัฑิต 

10. 0221 วท.บ.การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
11. 0220 วท.บ.วิทยาศาสตร์การกีฬา ตามจ านวนที่เหลือจากรอบที่ 2 - ส าเรจ็การศึกษา หรือก าลังศึกษาช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 หรือเทียบเทา่ 

12. 0233 วท.บ.เทคโนโลยีสารสนเทศ 
ตามจ านวนที่เหลือจากรอบที่ 2 

- ส าเรจ็การศึกษา หรือก าลังศึกษาช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 หรือเทียบเทา่ 
- ส าเรจ็การศึกษา หรือก าลังศึกษาภาคเรยีนสดุท้ายในระดับประกาศนียบัตร

วิชาชีพช้ันสูง หรือเทียบเท่า 
13. 0159 วท.บ.การจัดการอสังหารมิทรัพยแ์ละเทคโนโลยีอาคาร 
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คณะเทคโนโลย ี

1. 1303 วศ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า  

ตามจ านวน
ที่เหลือจาก
รอบที่ 2 

- ส าเรจ็การศึกษา หรือก าลังศึกษาช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 หรือเทียบเทา่ แผนการเรียน วิทย์ – คณติ 

- ส าเรจ็การศึกษา หรือก าลังศึกษาภาคเรยีนสดุท้ายในระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สาขาไฟฟ้า 
อิเล็กทรอนิกส์ ระบบวัดคมุ คอมพิวเตอร์ สื่อสาร โทรคมนาคม หรอืเทียบเท่า 

- ผลการเรยีนในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า (GPAX) เฉลี่ยไม่ต่ ากว่า 2.30 

2. 6303 วศ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า (เทียบโอน) - ส าเรจ็การศึกษา หรือก าลังศึกษาภาคเรยีนสดุท้ายในระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง (ปวส.) สาขาไฟฟ้า 
อิเล็กทรอนิกส์ ระบบวัดคมุ คอมพิวเตอร์ สื่อสาร โทรคมนาคม หรอืเทียบเท่า 

- ผลการเรยีนในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า (GPAX) เฉลี่ยไม่ต่ ากว่า 2.30 

3. 1301 วศ.บ.อิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะและยานยนตไ์ฟฟ้า - ส าเรจ็การศึกษา หรือก าลังศึกษาช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 หรือเทียบเทา่  
- ส าเรจ็การศึกษา หรือก าลังศึกษาภาคเรยีนสดุท้ายในระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สาขาวิชาช่างยนต์ ช่าง

กลโรงงาน ช่างไฟฟ้าก าลัง ช่างอิเล็กทรอนิกส์ ช่างเขียนแบบเครื่องกล ช่างโทรคมนาคม ช่างเครื่องท าความเย็นและ
ปรับอากาศ ช่างซ่อมบ ารุงเรือและเครื่องกลเกษตร 

4. 6301 วศ.บ.อิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะและยานยนตไ์ฟฟ้า 
(เทียบโอน) 

- ส าเรจ็การศึกษา หรือก าลังศึกษาภาคเรยีนสดุท้ายในระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง (ปวส.) สาขาวิชาช่างยนต์ 
ช่างกลโรงงาน ช่างไฟฟ้าก าลัง ช่างอิเล็กทรอนิกส์ ช่างเขียนแบบเครือ่งกล ช่างโทรคมนาคม ช่างเครื่องท าความเย็น
และปรับอากาศ ช่างซ่อมบ ารุงเรือและเครื่องกลเกษตร 

5. 1308 วศ.บ.วิศวกรรมคอมพิวเตอร์และการสื่อสาร - ส าเรจ็การศึกษา หรือก าลังศึกษาช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 หรือเทียบเทา่ 
6. 6308 วศ.บ.วิศวกรรมคอมพิวเตอร์และการสื่อสาร 

(เทียบโอน) 
- ส าเรจ็การศึกษา หรือก าลังศึกษาภาคเรยีนสดุท้ายในระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง (ปวส.) ในสาขาท่ี

เกี่ยวข้อง 
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คณะดทคโนโลยี 

7. 1305 วศ.บ.วิศวกรรมแมคคาทรอนิกส์และหุ่นยนต ์

ตาม
จ านวนท่ี
เหลือจาก
รอบที่ 2 

- ส าเรจ็การศึกษา หรือก าลังศึกษาช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 หรือเทียบเทา่ แผนการเรียน วิทย์ – คณติ 

- ส าเรจ็การศึกษา หรือก าลังศึกษาภาคเรยีนสดุท้ายในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ประเภทช่าง
อุตสาหกรรม สาขาวิชาแมคคาทรอนิกส์ อิเล็กทรอนิกส์ ไฟฟ้า คอมพิวเตอร์ โทรคมนาคม ช่างกลโรงงาน ช่าง
ยนต์ หรือสาขาอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง 

8. 1305 วศ.บ.วิศวกรรมแมคคาทรอนิกส์และหุ่นยนต ์
(เทียบโอน) 

- ส าเรจ็การศึกษา หรือก าลังศึกษาภาคเรยีนสดุท้ายในระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง (ปวส.) ในสาขาท่ี
เกี่ยวข้อง 

9. 1307 วศ.บ.วิศวกรรมพลังงาน - ส าเรจ็การศึกษา หรือก าลังศึกษาช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 หรือเทียบเทา่ แผนการเรียน วิทย์ – คณติ 

- ส าเรจ็การศึกษา หรือก าลังศึกษภาคเรียนสุดท้ายในระดับประกาศนยีบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สาขาช่างอุตาสาหกรรม             
ช่างยนต์ ช่างกลโรงงาน ช่างไฟฟ้า ช่างอิเล็กทรอนิกส์ และสาขาท่ีเกีย่วข้อง 

- เป็นผู้ส าเรจ็การศึกษา หรือก าลังศกึษาภาคเรยีนสดุท้ายในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง (ปวส.) สาขาช่าง
อุตสาหกรรม ช่างยนต์ ช่างกลโรงงาน ช่างไฟฟ้า ช่างอิเล็กทรอนิกส์ และสาขาท่ีเกี่ยวข้อง 

10. 1302 วศ.บ.วิศวกรรมเครื่องกล 
(หลักสูตรได้รับรองจากสภาวิศวกร ผู้ส าเร็จ
การศึกษาสามารถยื่นขอรับใบประกอบวิชาชีพ
วิศวกรรมควบคมุ (กว.) สาขาวิศวกรรมเครื่องกลได ้

- ส าเรจ็การศึกษา หรือก าลังศึกษาช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 หรือเทียบเทา่ แผนวิทย์ – คณติ 

- ส าเรจ็การศึกษา หรือก าลังศึกษภาคเรียนสุดท้ายในระดับประกาศนยีบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ในสายช่างอุตสาหกรรม 
หรือสาขาที่เกีย่วข้อง ในกรณีผูส้มคัรมีคณุสมบัตไิม่สอดคล้องให้อยู่ในดุลพินิจของคณะกรรมการบริหารสาขาวิชา
วิศวกรรมเครื่องกล 
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คณะเทคโนโลย ี

11. 6302 วศ.บ.วิศวกรรมเครื่องกล (เทียบโอน) 
(หลักสูตรได้รับรองจากสภาวิศวกร ผู้ส าเร็จ
การศึกษาสามารถยื่นขอรับใบประกอบวิชาชีพ
วิศวกรรมควบคมุ (กว.) สาขาวิศวกรรมเครื่องกลได ้

ตาม
จ านวนที่
เหลือจาก
รอบที ่2  

- ส าเรจ็การศึกษา หรือก าลังศึกษภาคเรียนสุดท้ายในระดับประกาศนยีบัตรวิชาชีพช้ันสูง (ปวส.) ในสายช่าง
อุตสาหกรรม หรือสาขาท่ีเกีย่วข้อง ในกรณีผู้สมัครมีคุณสมบตัิไม่สอดคล้องให้อยู่ในดุลพินิจของคณะ
กรรมการบริหารสาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล 

12. 0264 วท.บ.การจัดการอุตสาหกรรม - ส าเรจ็การศึกษา หรือก าลังศึกษาช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 หรือเทียบเทา่ แผนวิทย์ – คณิต หรือ ศิลป์ – คณิต 
13. 6264 วท.บ.การจัดการอุตสาหกรรม (เทียบโอน) - ส าเรจ็การศึกษา หรือก าลังศึกษภาคเรียนสุดท้ายในระดับประกาศนยีบัตรวิชาชีพช้ันสูง (ปวส.) หรือเทยีบเท่า 

14. 0263 วท.บ.เทคโนโลยีอาหารและโภชนาการ - ส าเรจ็การศึกษา หรือก าลังศึกษาช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 หรือเทียบเทา่ แผนวิทย์ – คณติ 

15. 0255 วท.บ.เกษตรศาสตร ์

- ส าเรจ็การศึกษา หรือก าลังศึกษาช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 หรือเทียบเทา่ 

- ส าเรจ็การศึกษา หรือก าลังศึกษภาคเรียนสุดท้ายในระดับประกาศนยีบัตรวิชาชีพช้ันสูง (ปวส.) หรือเทยีบเท่า 
16. 0256 วท.บ.สัตวศาสตร ์
17. 0258 วท.บ.เทคนิคการสัตวแพทย์และการพยาบาลสัตว ์
18. 0265 วท.บ.อาหารและบริการ 
19. 0279 วท.บ.โยธาสถาปตัยกรรม - ส าเรจ็การศึกษา หรือก าลังศึกษาช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 หรือเทียบเทา่ 

- ส าเรจ็การศึกษา หรือก าลังศึกษาภาคเรยีนสดุท้ายในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง (ปวส.) หรือ
เทียบเท่า ด้านโยธาสถาปตัยกรรม ก่อสร้าง หรือสาขาทีเ่กี่ยวข้อง 

20. 0257 วท.บ.ธุรกิจการเกษตร - ส าเรจ็การศึกษา หรือก าลังศึกษาช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 หรือเทียบเทา่ 

- ส าเรจ็การศึกษา หรือก าลังศึกษภาคเรียนสุดท้ายในระดับประกาศนยีบัตรวิชาชีพช้ันสูง (ปวส.) หรือเทยีบเท่า 

21. 0254 วท.บ.เทคโนโลยีชีวภาพ - ส าเรจ็การศึกษา หรือก าลังศึกษาช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 หรือเทียบเทา่ 
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คุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์คัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ประจ าปีการศึกษา 2565 
รอบรับตรง Direct Admission 

 

ที ่
รหัส
สาขา 

ชื่อสาขาวิชา 
จ านวนรับรอบรับตรง 

Direct Admission 
คุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์สมัคร / เกณฑ์การพิจารณาคัดเลือก 

ส านักวิชาศึกษาทั่วไป 

1. 1501 ศป.บ.ศิลปกรรมพื้นถ่ิน ตามจ านวนที่เหลือจากรอบที่ 2 - ส าเรจ็การศึกษา หรือก าลังศึกษาช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 หรือเทียบเท่า 

- ส าเรจ็การศึกษา หรือก าลังศึกษาภาคเรยีนสดุท้ายในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง (ปวส.) หรือ
เทียบเท่า 



 

[74] 
 

รายงานผลการตรวจร่างกายของผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาสาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ 
คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี 

------------------------------------------------------ 
                     เขียนที่.................................................................. 
         วันที่...............เดือน....................พ.ศ. ................ 
 
ชื่อ(นาย/นาง/นางสาว).....................................................นามสกุล............................................. .........อายุ................ปี 
เกิดวันที่...........เดือน...........................พ.ศ..............สถานที่เกิด...........................................จังหวัด ...................... ....... 
 ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบแล้วว่าแพทย์ได้ลงผลการตรวจร่างกายครบทุกรายการ(ให้ลงรายการหลังจากแพทย์ลง
ความเห็นเรียบร้อยแล้ว) (ผลการตรวจที่ไม่ครบทุกรายการ อาจท าให้ท่านเสียสิทธิ์การผ่านผลการตรวจร่างกาย) 
ประวัติการเจ็บป่วยของผู้มีสิทธิ์การรักษา 
เคยได้รับการผ่าตัดเกี่ยวกับ   สมอง   หัวใจ    กระดูก   อ่ืน ๆ ระบุ...................................................... 
เคยได้รับอุบัติเหตุหรือเจ็บป่วยถึงข้ันเข้ารักษาตัวที่โรงพยาบาล คือ .......................................................... ..................  
เมื่อ พ.ศ. .............. ปัจจุบันมโีรคประจ าตัวและก าลังรับการรักษา คือ ........................................ ................................ 
ประวัติครอบครัว 
ชื่อบิดา.......................................................นามสกุล..................................................อายุ. ....................................ปี 
 ยังมีชีวิตอยู่ มีโรคประจ าตัว คือ ......................................................................................................................  
 ถึงแก่กรรม ด้วยสาเหตุ ....................................................................................................... ............................ 
ชื่อมารดา.......................................................นามสกุล..............................................อายุ.... .................................ปี 
 ยังมีชีวิตอยู่ มีโรคประจ าตัว คือ ................................................. ..................................................................... 
 ถึงแก่กรรม ด้วยสาเหตุ ....................................................................................................... ............................. 

 
ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อความดังกล่าวข้างต้นเป็นความจริงทุกประการ หากตรวจพบภายหลังว่าไม่ถูกต้อง

หรือเป็นความจริง ข้าพเจ้ายินยอมสละสิทธิ์จากการเป็นนักศึกษา 
  

ลงชื่อ..............................................................ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา  
          (.............................................................) 
 
    ลงชื่อ..............................................................บิดา หรือ มารดา หรือผู้ปกครอง  
          (..............................................................) 

 

ส่วนที่ 1 ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาเป็นผู้กรอก 
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ผู้รับการตรวจ นาย/นาง/นางสาว............................................นามสกุล.......................................... 

1. ตรวจร่างกายทั่วไป  

น้ าหนัก..............กก. ส่วนสูง............ซม. ความดันโลหิต............................มม.ปรอท ชีพจร .......... ............. ครั้ง/นาที 

ลักษณะรูปร่าง บุคลิกภาพ    ปกติ   ผิดปกติ ระบุ........................................................ 
ลักษณะแขนและมือ     ปกติ   ผิดปกติ ระบุ........................................................ 
ลักษณะขาและเท้า     ปกติ   ผิดปกติ ระบุ........................................................ 
กระดูกและกล้ามเนื้อ     ปกติ   ผิดปกติ ระบุ........................................................ 
การออกเสียงพูด      ปกติ   ผิดปกติ ระบุ........................................................ 
ลักษณะในช่องปาก     ปกติ   ผิดปกติ ระบุ........................................................ 
ลักษณะผิวหนัง      ปกติ   ผิดปกติ ระบุ........................................................ 
โรคเรื้อน      ปกติ   ผิดปกติ ระบุ........................................................ 
การเคลื่อนไหวของร่างกาย    ปกติ   ผิดปกติ ระบุ........................................................ 
ระบบประสาท      ปกติ   ผิดปกติ ระบุ........................................................ 
โรคเท้าช้าง      ปกติ   ผิดปกติ ระบุ........................................................ 
โรคลมชัก      ปกติ   ผิดปกติ ระบุ........................................................ 
จมูก          ปกติ   ผิดปกติ ระบุ........................................................ 
ต่อมไทรอยด์         ปกติ   ผิดปกติ ระบุ........................................................ 
ต่อมน้ าเหลือง         ปกต ิ  ผิดปกติ ระบุ........................................................ 
โรคคนเผือก          ไม่เป็น    เป็น ระบุ............................................................. 
การท างานของหัวใจ        ปกติ       ผิดปกติ ระบุ........................................................ 
โรคจิต สุขภาพจิต  ไม่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษา    เป็นอุปสรรคต่อการศึกษา ระบุ............................  
                                                                              ............................................................................ 
 
ความผิดปกติอ่ืนๆ ที่ตรวจพบ ระบุ........................................................................................................................... .. 
............................................................................................................................. ....................................................... 
............................................................................................................................. ....................................................... 
 
แพทย์ผู้ตรวจ...........................................................ใบประกอบโรคศิลป์เลขท่ี................................................. 
                (.........................................................)  วันที่.............................................................................. 

ส่วนที ่2 แพทย์เป็นผู้กรอก  
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ผู้รับการตรวจ นาย/นาง/นางสาว............................................................นามสกุล............................................ 
 
 

2. ตรวจสายตา 
การมองเห็น (VA) ตาขวา     ปกติ  ผิดปกติ  ระบุ........................................................ 
การมองเห็น (VA) ตาซ้าย    ปกติ  ผิดปกติ  ระบุ........................................................  
การตรวจตาบอดสี 
ให้ตรวจโดยให้นักเรียนอ่าน ISHIHARA PLATE อย่างน้อย 12 PLATES 
ผล : นักเรียนสามารถอ่านได้ถูกต้องจ านวน..........................................PLATES 
 

3. ตรวจการได้ยิน (Audiometry) 
ใบหูและลักษณะภายนอกของ หูขวา  ปกติ     ผิดปกติ ระบุ.................................................... 
ใบหูและลักษณะภายนอกของ หูซ้าย   ปกติ     ผิดปกติ ระบุ.................................................... 
การได้ยินหูขวา         ปกติ     ผิดปกติ ระบุ..................................................... 
การได้ยินหูซ้าย        ปกติ     ผิดปกติ ระบุ..................................................... 
 

4. ตรวจทางรังสีวิทยา 
Chest X-rays    ปกต ิ  ผิดปกติ  ระบุ............................................................ 
ผลการตรวจทางรังสีของทรวงอก (CHEST FILM PA : UP RIGHT) 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
การแปลผล      ปกต ิ  ผิดปกติ  ระบุ........................................................ 
 

5. ผลการตรวจทางห้องปฏิบัติการ (แนบรายงานผลการตรวจทางห้องปฏิบัติการมาด้วย) 
Urine analysis (UA) 
Albumin    ปกติ   ผิดปกติ  ระบุ........................................................ 
Sugar     ปกติ   ผิดปกติ  ระบุ........................................................ 
Sediments    ปกติ   ผิดปกติ  ระบุ........................................................ 
ตรวจสารเสพติด  เช่น มอร์ฟีน, แอมเฟตามีน หรืออ่ืนๆ  ปกติ  ผิดปกติ  ระบุ....................................... 
UPT   Positive Negative ระบุ........................................................ 
Complete blood count (CBC) 
Hemoglobin    ปกติ   ผิดปกติ  ระบุ........................................................ 
Hematocrit    ปกติ   ผิดปกติ  ระบุ........................................................ 
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ผู้รับการตรวจ นาย/นาง/นางสาว............................................................นามสกุล............................................ 
 
Red blood cell morphology 

Anisocytosis    ปกติ   ผิดปกติ  ระบุ........................................................ 
Poikilocytosis   ปกติ   ผิดปกติ  ระบุ........................................................ 
Hypochromia   ปกติ   ผิดปกติ  ระบุ........................................................ 
Microcytosis     ปกติ   ผิดปกติ  ระบุ........................................................ 
Macrocytosis    ปกติ   ผิดปกติ  ระบุ........................................................ 

White blood cell count 
Neutrophil    ปกต ิ  ผิดปกติ  ระบุ........................................................ 
Basophl    ปกต ิ  ผิดปกติ  ระบุ........................................................ 
Eosinophil    ปกต ิ  ผิดปกติ  ระบุ........................................................ 
Lymphocyte    ปกต ิ  ผิดปกติ  ระบุ........................................................ 
Monocyte    ปกต ิ  ผิดปกติ  ระบุ........................................................ 
Platelets    ปกต ิ  ผิดปกติ  ระบุ........................................................ 

 
แพทย์ผู้ตรวจ...........................................................ใบประกอบโรคศิลป์เลขท่ี................................................. 
                (.........................................................)  วันที.่............................................................................. 
 

 

ใหผู้ม้ีสิทธิ์เข้าศึกษาสาขาวิชาพยาบาลน าใบตรวจร่างกายนี้ ไปตรวจร่างกาย 
ณ โรงพยาบาลของรัฐเท่านั้น และให้น ามาวันสอบสัมภาษณ์ 

 


