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โครงการทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษาพิการ ปีการศึกษา 2565 

  เพื่อเป็นการส่งเสริม สนับสนุนด้านการศึกษาสำหรับคนพิการที่มีความสามารถในการเรียนรู้

ให้ได้รับโอกาสและสิทธิทางการศึกษา สร้างความเท่าเทียมกันในสังคม และเพื่อให้สอดคล้องกับประกาศ

คณะกรรมการส่งเสริมการจัดการศึกษาสำหรับคนพิการ เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์ อัตรา และรายการที่ให้การ

อุดหนุนทางการศึกษาสำหรับคนพิการในระดับอุดมศึกษา (ประกาศในราชกิจจานุเบกษา วันที่ 5 มกราคม 

2561) และ อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 18 (2) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี พ.ศ.

2547 และโดยมติสภามหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ในคราวประชุมครั้งที่ 9/2564 เมื่อวันที่ 25 กันยายน 

2564 ได้ออกประกาศสภามหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี เรื่อง การกำหนดนโยบาย หลักเกณฑ์ และวิธีการรับ

คนพิการเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี พ.ศ.2565 

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี จึงประกาศรับผู้พิการเพื่อคัดเลือกเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี 

ในหลักสูตร ต่าง ๆ จำนวน 50 คน โดยผู้สมัครจะต้องมีคุณสมบัติและปฏิบัติตามเง่ือนไขท่ีมหาวิทยาลัยกำหนด

ตามประกาศ ซ่ึงมีรายละเอียดดังน้ี 

ระยะเวลาการรับสมัคร 

กิจกรรม วัน เดือน ปี 

คณะครุศาสตร์ 

รับสมัคร โดยกรอกใบสมัครผ่านระบบออนไลน์ https://ent.udru.ac.th ต้ังแต่บัดน้ี ถึง 30 พฤศจิกายน 2564 

ประกาศรายช่ือผู้มีสิทธ์ิสอบสัมภาษณ์ เฉพาะผู้สมัครคณะครุศาสตร์ 15 ธันวาคม 2564 

สอบสัมภาษณ์ เฉพาะผู้สมัครคณะครุศาสตร์ 18 ธันวาคม 2564 

ประกาศรายช่ือผู้ผ่านการคัดเลือกเพ่ือยืนยันสิทธ์ิในระบบคัดกรองของ

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี 

24 ธันวาคม 2564 

ยืนยันสิทธ์ิในระบบคัดกรองของมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี และมีสิทธ์ิ

รายงานตัวเพ่ือเข้าศึกษา 

24 ธันวาคม 2564 ถึง 

13 กุมภาพันธ์ 2565 

กิจกรรม วัน เดือน ปี 

คณะเทคโนโลยี คณะวิทยาศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ และสำนักวิชา

ศึกษาท่ัวไป 

รับสมัคร และรายงานตัวเพ่ือเข้าศึกษา ผ่านระบบออนไลน์ https://

ent.udru.ac.th โดยมหาวิทยาลัยจะพิจารณาผู้ผ่านการคัดเลือกจาก

คุณสมบัติของผู้สมัครต้องเป็นไปตามข้อกำหนดของสาขาวิชาท่ีระบุไว้ใน

ประกาศ 

ต้ังแต่บัดน้ี ถึง 30 มิถุนายน 2565 

กำหนดการอาจมีการเปล่ียนแปลง สามารถติดตามข้อมูลได้ท่ี https://ent.udru.ac.th 
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คุณสมบัติท่ัวไปของผู้พิการท่ีจะสมัครเข้าศึกษา ดังน้ี 

1. ต้องเป็นบุคคลท่ีมีสัญชาติไทย อาศัยอยู่ในประเทศไทย ท่ีสำเร็จการศึกษาหรือกำลังศึกษาในช้ัน
มัธยมศึกษาปีท่ี 6 หรือเทียบเท่า 

2. ต้องเป็นผู้จดทะเบียนเป็นคนพิการ และมีเลขบัตรประจำตัวคนพิการ 
3. ไม่จำกัดประเภทความพิการ เพศและอายุ ท้ังน้ี มหาวิทยาลัยสงวนสิทธ์ิในการคัดเลือกผู้พิการในการ
เข้าศึกษาในสาขาวิชาต่าง ๆ เพ่ือให้นักศึกษาสามารถศึกษาและสำเร็จการศึกษาได้ 

4. ไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรงหรือท่ีเป็นอุปสรรคต่อการเรียนการสอน 
5. เป็นผู้มีความประพฤติเรียบร้อย ไม่อยู่ในระหว่างการต้องโทษตามคำพิพากษาของศาล หรืออยู่ใน
ระหว่างถูกคุมขังในทุกกรณี 

6. มีความสามารถช่วยเหลือตนเองหรือมีผู้ช่วยเหลือในการเดินทางมาเรียน เข้าช้ันเรียนทำกิจกรรม
ตามท่ีกำหนดตลอดระยะเวลาท่ีศึกษา และสามารถเรียนร่วมกับผู้อ่ืนได้ 

 
วิธีการสมัคร 

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

1.2. เตรียมหลักฐานประกอบการสมัคร ดังน้ี 
1.2.1. ใบ ปพ.1 หรือใบแสดงผลการเรียน ท่ีแสดงผลการเรียนเฉล่ียสะสม (GPAX) ระดับมัธยมศึกษา

ตอนปลาย (ม.6) หรือระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) กรณียังไม่จบการศึกษาใช้ 4 ภาค

เรียน โดยถ่ายเอกสาร 1 ฉบับ รับรองสำเนาถูกต้อง 

1.2.2. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน 1 ฉบับ รับรองสำเนาถูกต้อง 

1.2.3. สำเนาบัตรประจำตัวคนพิการตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ 
1 ฉบับ รับรองสำเนาถูกต้อง 

1.2.4. รูปถ่ายขนาด 1 น้ิว สำหรับติดใบสมัคร 1 รูป 

1.3. ชำระค่าธรรมเนียมการสมัครผ่าน QR code หรือท่ีงานคลังมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี 

1.4. ผู้สมัครสามารถส่งเอกสารการสมัคร และชำระค่าสมัครได้ตามช่องทางต่างๆ ดังน้ี 

   1) ชำระค่าธรรมเนียมด้วยตนเองที่งานคลัง ส่งใบสมัคร หลักฐานประกอบการสมัคร

ท่ี งานทะเบียน มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี  

   2) ชำระค่าธรรมเนียมผ่านธนาคารตามที่ระบุไว้ตอนท้ายของใบสมัคร (ไม่รับ

ธนาณัติ)  และส่งใบสมัครพร้อมหลักฐานประกอบการสมัคร Portfolio มาทางไปรษณีย์ หรือบริษัทรับส่ง
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พัสดุเอกชน  โดยส่งเอกสารไปท่ี สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ ช้ัน 1 

มหาวิทยาลัย ราชภัฏอุดรธานี เลขท่ี 64 ถ.ทหาร ต.หมากแข้ง อ.เมือง จ.อุดรธานี 41000  

3) ชำระค่าธรรมเนียมผ่านธนาคารตามท่ีระบุไว้ตอนท้ายของใบสมัคร (ไม่รับ

ธนาณัติ)  และส่งใบสมัครพร้อมหลักฐานประกอบการสมัคร Portfolio โดยอัพโหลดไฟล์ผ่านระบบ

ออนไลน์ http://ent.udru.ac.th 

2. สาขาวิชาในคณะเทคโนโลยี คณะวิทยาศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ คณะวิทยาการ
จัดการ และสำนักวิชาศึกษาท่ัวไป 

มหาวิทยาลัยจะรับสมัครพร้อมรายงานตัวเพ่ือเข้าศึกษา โดยเกณฑ์การรับเข้าจะพิจารณาจากคุณสมบัติ

ของผู้สมัคร ซ่ึงต้องเป็นไปตามข้อกำหนดของหลักสูตร/สาขาวิชา ท่ีกำหนดไว้ในประกาศ 

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

2.2. เตรียมหลักฐานประกอบการสมัคร ดังน้ี 
2.2.1. ใบ ปพ.1 หรือใบแสดงผลการเรียน ท่ีแสดงผลการเรียนเฉล่ียสะสม (GPAX) ระดับมัธยมศึกษา

ตอนปลาย (ม.6) หรือระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) กรณียังไม่จบการศึกษาใช้ 4 ภาค

เรียน และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง (ปวส.) หรือเทียบเท่า กรณียังไม่จบการศึกษาใช้ 

3 ภาคเรียน โดยถ่ายเอกสาร 1 ฉบับ รับรองสำเนาถูกต้อง 

2.2.2. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน 1 ฉบับ รับรองสำเนาถูกต้อง 

2.2.3. สำเนาบัตรประจำตัวคนพิการตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ 
1 ฉบับ รับรองสำเนาถูกต้อง 

2.2.4. รูปถ่ายขนาด 1 น้ิว สำหรับติดใบสมัคร 1 รูป 

2.3. ชำระค่าธรรมเนียมการสมัครผ่าน QR code หรือท่ีงานคลังมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี 

2.4. นำส่งใบสมัครและหลักฐานประกอบการสมัคร พร้อมรายงานตัวเข้าศึกษา ได้ท่ีงานทะเบียน อาคาร
เฉลิมพระเกียรติฯ ช้ัน 1 มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ตำบลหมากแข้ง หรือ ตำบลสามพร้าว ไม่เว้น

วัน เสาร์ – อาทิตย์ (เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์) 
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สาขาวิชาท่ีเปิดรับสมัคร  

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี เปิดรับสมัครผู้พิการเพ่ือเข้าศึกษา จำนวน 50 คน ในสาขาวิชาต่าง ๆ ดังน้ี 

รหัสสาขา สาขาวิชา คุณสมบัติผู้มีสิทธ์ิสมัคร 

คณะครุศาสตร์ 

0101 ค.บ.ภาษาไทย (4 ปี) 
- สำเร็จการศึกษา หรือกำลังศึกษาช้ัน

มัธยมศึกษาปีท่ี 6 หรือเทียบเท่า 

- ผลการเรียนในระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 

หรือเทียบเท่า (GPAX) 4 ภาคเรียน เฉล่ีย        

ไม่ต่ำกว่า 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 - สำเร็จการศึกษา หรือกำลังศึกษาช้ัน

มัธยมศึกษาปีท่ี 6 หรือเทียบเท่า 1308 วศ.บ.วิศวกรรมคอมพิวเตอร์และการส่ือสาร 

0258 วท.บ.เทคนิคการสัตวแพทย์และการพยาบาล

สัตว์ 

- สำเร็จการศึกษา หรือกำลังศึกษาช้ัน   

  มัธยมศึกษาปีท่ี 6 หรือเทียบเท่า หรือ 

- สำเร็จการศึกษา หรือกำลังศึกษาภาคเรียน

สุดท้ายในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง 

(ปวส.) หรือเทียบเท่า 

0265 วท.บ.อาหารและบริการ 

0279 วท.บ.โยธาสถาปัตยกรรม 

0263 วท.บ.เทคโนโลยีอาหารและโภชนาการ สำเร็จการศึกษา หรือกำลังศึกษาช้ัน   

มัธยมศึกษาปีท่ี 6 หรือเทียบเท่า แผนการเรียน

วิทย์ – คณิต 

0264 วท.บ.การจัดการอุตสาหกรรม - สำเร็จการศึกษา หรือกำลังศึกษาช้ัน   
มัธยมศึกษาปีท่ี 6 หรือเทียบเท่า  

- ผลการเรียนในระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 

หรือเทียบเท่า (GPAX) 4 ภาคเรียน เฉล่ียไม่

ต่ำกว่า 2.00 
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รหัสสาขา สาขาวิชา คุณสมบัติผู้มีสิทธ์ิสมัคร 

คณะเทคโนโลยี 

1302 วศ.บ.วิศวกรรมเคร่ืองกล - สำเร็จการศึกษา หรือกำลังศึกษาช้ัน   

มัธยมศึกษาปีท่ี 6 หรือเทียบเท่า แผนการ

เรียนวิทย์ – คณิต หรือ 

- สำเร็จการศึกษา หรือกำลังศึกษาภาคเรียน

สุดท้ายในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ 

(ปวช.) ในสายช่างอุตสาหกรรม หรือสาขาท่ี

เก่ียวข้อง 

1307 วศ.บ.วิศวกรรมพลังงาน - สำเร็จการศึกษา หรือกำลังศึกษาช้ัน   

มัธยมศึกษาปีท่ี 6 หรือเทียบเท่า แผนการ

เรียนวิทย์ – คณิต หรือ 

- สำเร็จการศึกษา หรือกำลังศึกษาภาคเรียน

สุดท้ายในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ 

(ปวช.) ในสายช่างอุตสาหกรรม หรือสาขาท่ี

เก่ียวข้อง หรือ 

- สำเร็จการศึกษา หรือกำลังศึกษาภาคเรียน

สุดท้ายในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง 

(ปวส.) ในสายช่างอุตสาหกรรม หรือสาขาท่ี

เก่ียวข้อง 

- สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีทางด้าน

วิทยาศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์ หรือสาขาท่ี

เก่ียวข้อง 

6302 วศ.บ.วิศวกรรมเคร่ืองกล (เทียบโอน) สำเร็จการศึกษา หรือกำลังศึกษาภาคเรียน

สุดท้ายในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง 

(ปวส.) ในสายช่างอุตสาหกรรม หรือสาขาท่ี

เก่ียวข้อง 

6308 วศ.บ.วิศวกรรมคอมพิวเตอร์และการส่ือสาร 

(เทียบโอน) 

6264 วท.บ.การจัดการอุตสาหกรรม (เทียบโอน) สำเร็จการศึกษา หรือกำลังศึกษาภาคเรียน

สุดท้ายในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง 

(ปวส.) 
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รหัสสาขา สาขาวิชา คุณสมบัติผู้มีสิทธ์ิสมัคร 

คณะวิทยาศาสตร์ 

0220 วท.บ.วิทยาศาสตร์การกีฬา 

สำเร็จการศึกษา หรือกำลังศึกษาช้ัน   

มัธยมศึกษาปีท่ี 6 หรือเทียบเท่า 

0233 วท.บ.เทคโนโลยีสารสนเทศ 

0159 วท.บ.การจัดการอสังหาริมทรัพย์และ

เทคโนโลยีอาคาร 

0221 วท.บ.การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ

ส่ิงแวดล้อม 
สำเร็จการศึกษา หรือกำลังศึกษาช้ัน   

มัธยมศึกษาปีท่ี 6 หรือเทียบเท่า แผนการเรียน

วิทย์ – คณิต 

0243 วท.บ.วิทยาศาสตร์ส่ิงแวดล้อม 

0259 วท.บ.คณิตศาสตร์ 

0280 วท.บ.ชีววิทยา(ชีววิทยาท่ัวไป) 

0281 วท.บ.ชีววิทยา(จุลชีววิทยา) 

0249 วท.บ.วิทยาการคอมพิวเตอร์ - สำเร็จการศึกษา หรือกำลังศึกษาช้ัน   
มัธยมศึกษาปีท่ี 6 หรือเทียบเท่า แผนการ

เรียนวิทย์ – คณิต 

- ผลการเรียนในระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 

หรือเทียบเท่า (GPAX) 4 ภาคเรียน เฉล่ียไม่

ต่ำกว่า 2.00 

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

0325 ศศ.บ.การพัฒนาสังคม 

สำเร็จการศึกษา หรือกำลังศึกษาช้ัน   

มัธยมศึกษาปีท่ี 6 หรือเทียบเท่า 

0332 ศศ.บ.สารสนเทศศาสตร์และ

บรรณารักษศาสตร์ 

0337 ศศ.บ.ภาษาจีน 

0340 ศศ.บ.ภูมิสารสนเทศเพ่ือการพัฒนา 

0901 น.บ.นิติศาสตรบัณฑิต 
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รหัสสาขา สาขาวิชา คุณสมบัติผู้มีสิทธ์ิสมัคร 

คณะวิทยาการจัดการ 

0001 นศ.บ.นิเทศศาสตร์(วารสารสนเทศและส่ือ

ใหม่) 

สำเร็จการศึกษา หรือกำลังศึกษาช้ัน   

มัธยมศึกษาปีท่ี 6 หรือเทียบเท่า 

0002 นศ.บ.นิเทศศาสตร์(วิทยุและโทรทัศน์ดิจิตอล) 

0003 นศ.บ.นิเทศศาสตร์(การประชาสัมพันธ์และส่ือ

องค์กร) 

0423 บธ.บ.การเงิน 

0424 บธ.บ.การตลาด 

0427 บธ.บ.บริหารธุรกิจบัณฑิต 

0437 บ.ธบ.บริหารธุรกิจบัณฑิต(แขนงระบบ

สารสนเทศและคอมพิวเตอร์ธุรกิจ) 

0447 บธ.บ.บริหารธุรกิจบัณฑิต(แขนงนวัตกรรม

การส่ือสารเพ่ือธุรกิจ) 

0434 บธ.บ.การตลาด(สหกิจ) 

0501 บช.บ.บัญชีบัณฑิต 

6424 บธ.บ.การตลาด (เทียบโอน) สำเร็จการศึกษา หรือกำลังศึกษาระดับ

ประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง (ปวส.) หรือ

เทียบเท่า 

6437 บธ.บ.บริหารธุรกิจบัณฑิต(แขนงระบบ

สารสนเทศและคอมพิวเตอร์ธุรกิจ) เทียบโอน 

6501 บช.บ.บัญชีบัณฑิต (เทียบโอน) สำเร็จการศึกษา หรือกำลังศึกษาระดับ

ประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง (ปวส.) หรือ

เทียบเท่า สาขาบัญชี 

สำนักวิชาศึกษาท่ัวไป 

1501 ศป.บ.ศิลปกรรมพ้ืนถ่ิน สำเร็จการศึกษา หรือกำลังศึกษาช้ัน   

มัธยมศึกษาปีท่ี 6 หรือเทียบเท่า 
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