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โครงการทุนการศกึษาเพือ่การพฒันาท้องถิน่ มหาวิทยาลยัราชภฏัอดุรธานี ปีการศกึษา 2565  

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี  เป็นศูนย์กลางการศึกษาและวิจัย  ผลิตบัณฑิตจิตอาสา  
พัฒนาท้องถิ่นอันจะน าไปสู่การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในท้องถิ่นให้ดีขึ้น ได้มีโครงการสร้างโอกาสใน
การพัฒนาและส่งเสริมการศึกษาแก่นักเรียนในเขตพ้ืนที่รับผิดชอบ 4 จังหวัด ได้แก่ อุดรธานี หนองบัวล าภู 
หนองคาย และ           บึงกาฬ ที่มีฐานะยากจน มีความประพฤติดี มีความสามารถด้านการศึกษา มีจิตอาสา
ในการพัฒนาชุมชน ท้องถิ่น  ให้ได้รับโอกาสทางการศึกษาที่ต่อเนื่องจนส าเร็จการศึกษาในระดับปริญญา ตรี   
โดยได้รับการยกเว้นค่าเล่าเรียนตลอดหลักสูตร รายละเอียดวิธีการคัดเลือกดังนี้ 
 
1. คุณสมบัติผู้สมัครขอรับทุน 

1.1. เป็นผู้มีสัญชาติไทย 
1.2. เป็นผู้มีความประพฤติดี และต้ังใจศึกษาเล่าเรียนเต็มความสามารถและปฏิบัติตามระเบียบ   

ข้อบังคับ ของมหาวิทยาลัยอย่างเคร่งครัด 
1.3. เป็นผู้ที่มีภูมิล าเนาตามทะเบียนบ้านและศึกษาอยู่ในโรงเรียนระดับมัธยมศึกษาในจังหวัดอุดรธานี   

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

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

ระดับอุดมศึกษาได้ 
1.7. ต้องไม่เป็นผู้ที่บิดา มารดา หรือผู้ปกครอง ประกอบอาชีพรับราชการ/รัฐวิสาหกิจ 
1.8. เป็นผู้ที่มีอุดมการณ์ที่จะน าความรู้ความสามารถไปพัฒนาชุมชน ท้องถิ่น เม่ือส าเร็จการศึกษา  

ด้วยความเสียสละ 
 

2. การพิจารณาการรับทุนการศึกษา 
2.1. เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติตามที่มหาวิทยาลัยก าหนด (ตามข้อ 1) 
2.2. เป็นนักเรียนที่ได้รับการคัดเลือกจากโรงเรียนที่มีนักเรียนยนืยันสิทธ์ิและรายงานตัวเข้าศึกษาใน       

สาขาวิชาที่มหาวิทยาลัยก าหนด  จ านวน 6 คน โดยมีนักเรียน 1 คน ได้รับการยกเว้นค่าเล่าเรียน 
2.3. ผู้ได้รับทุนการศึกษา ฯ ต้องมีความประพฤติดี และต้ังใจศึกษาเล่าเรียนเต็มความสามารถ ปฏิบัติ 
2.4. ตามระเบียบข้อบังคับ และกิจกรรมตามที่มหาวิทยาลัยมอบหมายอย่างเคร่งครัด 
2.5. ผู้ได้รับทุนต้องมีผลการเรียน ในแต่ละภาคการศึกษาไม่น้อยกว่า 2.75 จึงจะได้รับการพิจารณา 

รับทุนต่อเนื่อง 
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 ปฏ ิทินการด าเนนิการคดัเลอืก 

วัน เดือน ปี กิจกรรม 

รอบที ่1 Portfolio 

ต้ังแต่บัดนี้ ถึง 14 ม.ค. 65 รับสมัคร โดยยื่นสมัครได้ทีโ่รงเรียนที่สังกัด 

21 ม.ค. 65 โรงเรียนพิจารณา ส่งรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกส่งมายังมหาวิทยาลัยราชภัฏ
อุดรธานี 

28 ม.ค. 65 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกและมีสิทธ์ิได้รับทุนตามโครงการ 

29 ม.ค. – 13 ก.พ. 65 ผู้ผ่านการคัดเลือกยืนยันสิทธ์ิเพ่ือคัดกรองของมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี 

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

รอบที ่2 Quota 

7 ก.พ. – 8 เม.ย. 65 รับสมัคร โดยยื่นสมัครได้ทีโ่รงเรียนที่สังกัด 

22 เม.ย. 65 โรงเรียนพิจารณา ส่งรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกส่งมายังมหาวิทยาลัยราชภัฏ
อุดรธานี 

29 เม.ย. 65 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกและมีสิทธ์ิได้รับทุนตามโครงการ 

30 เม.ย. 65 – 17 พ.ค. 65 ผู้ผ่านการคัดเลือกยืนยันสิทธ์ิเพ่ือคัดกรองของมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี 

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

รอบที ่3 Direct Admission 

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

17 มิ.ย. 65 โรงเรียนพิจารณา ส่งรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกส่งมายังมหาวิทยาลัยราชภัฏ
อุดรธานี 

24 มิ.ย. 65 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกและมีสิทธ์ิได้รับทุนตามโครงการ 

25 – 30 มิ.ย. 65 ผู้ผ่านการคัดเลือกยืนยันสิทธ์ิเพ่ือคัดกรองของมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี 

http://ent.udru.ac.th พร้อมรายงานตัวเข้าศึกษา 
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สาขาท่ีเปิดรับสมัคร โครงการทุนการศึกษาเพ่ือการพัฒนาท้องถ่ิน  

 

คณะ สาขาวิชา 

คณะครุศาสตร์ 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. เทคโนโลยีสารสนเทศ 
 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.เทคโนโลยีชีวภาพ 

ศูนย์การศึกษาบึงกาฬ 1. ศศ.บ. ภาษาอังกฤษ 

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


