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รอบการรบัดว้ยแฟม้สะสมงาน (Portfolio) 
 

ปฏ ิทินการด าเนนิการคดัเลอืก 

วัน เดือน ปี กิจกรรม 

คณะครศุาสตร ์หลักสตูรพยาบาลศาสตรบณัฑติ หลักสตูรการแพทยแ์ผนไทยบัณฑติ 

หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบณัฑติ 

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

15 ธ.ค. 64 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธ์ิสอบสัมภาษณ์ 

18 ธ.ค. 64 สอบสัมภาษณ์วัดแววครู และสอบสัมภาษณ์หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต หลักสูตร

การแพทย์แผนไทยบัณฑิต หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต 

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

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

พร้อมรายงานตัวเข้าศึกษา 

คณะวทิยาศาสตร ์คณะเทคโนโลย ีคณะวทิยาการจัดการ คณะมนษุยศาสตรแ์ละสังคมศาสตร ์และส านกัวชิา
ศ ึกษาทั่วไป 

ต้ังแต่บัดนี้ ถึง 31 ม.ค. 65 รับสมัครโดยยื่น Portfolio ยื่นสมัครได้ที่ฝ่ายทะเบียน มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี 

ส่งเอกสารทางไปรษณีย์ หรือส่งเอกสารทางระบบออนไลน์ https://ent.udru.ac.th 

หลังจากช าระเงินค่าสมัคร
แล้ว 2 วันท าการ 

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

ก าหนดการอาจมีการเปล่ียนแปลง สามารถติดตามข้อมูลได้ท่ี เว็บไซต์ https://ent.udru.ac.th หรือท่ี Fan Page : UDRU ENT 
 

สาขาวิชาที่เปดิรบัสมคัร ค ุณสมบัติเฉพาะสาขาวชิา  
ผู้สมัครสามารถตรวจสอบคณะ สาขาวิชาที่เปิดรับสมัคร คุณสมบัติเฉพาะสาขาวิชา ได้จากตารางแนบท้าย

ประกาศนี้   
 

ค ุณสมบัตขิองผูส้มคัร 

1. เป็นผู้ก าลังศึกษาหรือส าเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือ ก าลังศึกษาภาคเรียนสุดท้ายหรือส าเร็จ
การศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบเท่า หรือ เป็นผู้ก าลังศึกษาภาคเรียนสุดท้ายหรือส า เร็จ

การศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือเทียบเท่า 
2. ผู้สมัครจะต้องมีคุณสมบัติเป็นไปตามคุณสมบัติเฉพาะที่สาขาวิชาก าหนด ซ่ึงสามารถตรวจสอบ

รายละเอียดได้จากตารางแนบท้ายประกาศ  

 

http://ent.udru.ac.th/
http://ent.udru.ac.th/
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การสมคัร  
หลักสูตร/สาขาวชิาในคณะครศุาสตร ์หลักสตูรพยาบาลศาสตรบณัฑติ หลักสตูรการแพทยแ์ผนไทยบัณฑติ 

หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบณัฑติ 

     1. มหาวิทยาลัยจะเปิดรับสมัครด้วยการยื่น Portfolio บัดนี้ – 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) ระดับมัธยมศึกษา ตอน

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 ผู้สมัครสามารถสง่เอกสารการสมคัร และช  าระคา่สมัครได้ตามชอ่งทางตา่งๆ ดังนี้ 

   1) ช าระค่าธรรมเนียมด้วยตนเองที่งานคลัง ส่งใบสมัคร หลักฐานประกอบการส มัครที่ 

งานทะเบียน มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี  
   2) ช าระค่าธรรมเนียมผ่านธนาคารตามที่ระบุไว้ตอนท้ายของใบสมัคร (ไม่ร ับธนาณตั)ิ  

และส่งใบสมัครพร้อมหลักฐานประกอบการสมัคร Portfolio มาทางไปรษณีย์ หรือบริษัทรับส่งพัสดุเอกชน              
โดยส่งเอกสารไปที ่ส านักส่งเสร ิมวชิาการและงานทะเบียน อาคาร เฉลิมพระเกียรติฯ ช ั้น 1 มหาวิทยาลยั 
ร าชภฏัอุดรธาน ีเลขที่ 64 ถ.ทหาร ต.หมากแข้ง อ.เมือง จ.อุดรธาน ี41000  

3) ช าระค่าธรรมเนียมผ่านธนาคารตามที่ระบุไว้ตอนท้ายของใบสมัคร (ไม่ร ับธนาณตั)ิ  
และ ส่ ง ใบส มัครพร้ อมหลั กฐานประ กอบกา รส มัคร  Portfolio โ ดย อัพโหลดไฟล์ ผ่ า น ร ะ บบออนไลน์  

https://ent.udru.ac.th   
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การสมคัร  
หลักสูตร/สาขาวชิาในคณะวทิยาศาสตร ์คณะเทคโนโลย ีคณะวทิยาการจดัการ  

คณะมนษุยศาสตรแ์ละสงัคมศาสตร ์และส านกัวชิาศกึษาทั่วไป  

     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) ระดับมัธยมศึกษา ตอน

ปลาย (ม.6) หรือระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) กรณียังไม่จบการศึก ษาใช้ 5 ภาคเรียน และระดับ

ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือเทียบเท่า กรณียังไม่จบการศึกษาใช้ 3 ภาคเรียน โดยถ่ายเอกสาร 1 ฉบับ 
รับรองส าเนาถูกต้อง 

3.3 ส าเนาบัตรประชาชน 1 ฉบับ รับรองส าเนาถูกต้อง 
3.4 ผู้สมัครสามารถส่งเอกสารการสมคัร และช  าระคา่สมคัรไดต้ามชอ่งทางต่างๆ ดังนี้  

   1) ช าระค่าธรรมเนียมด้วยตนเองที่งานคลัง ส่งใบสมัคร หลักฐานประกอบการส มัครที่ 

งานทะเบียน มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี  
   2) ช าระค่าธรรมเนียมผ่านธนาคารตามที่ระบุไว้ตอนท้ายของใบสมัคร (ไม่ร ับธนาณตั)ิ  

และส่งใบสมัครพร้อมหลักฐานประกอบการสมัคร Portfolio มาทางไปรษณีย์ หรือบริษัทรับส่งพัสดุเอกชน              
โดยส่งเอกสารไปที ่ส านักส่งเสรมิวิชาการและงานทะเบยีน อาคาร เฉลิมพระเกยีรติฯ ช ั้น 1 มหาวิทยาลัย ราช
ภัฏอุดรธาน ีเลขที่ 64 ถ.ทหาร ต.หมากแข้ง อ.เมือง จ.อุดรธาน ี41000  

3) ช าระค่าธรรมเนียมผ่านธนาคารตามที่ระบุไว้ตอนท้ายของใบสมัคร (ไม่ร ับธนาณตั)ิ  
และ ส่ ง ใบส มัครพร้ อมหลั กฐานประ กอบกา รส มัคร  Portfolio โ ดย อัพโหลดไฟล์ ผ่ า น ร ะ บบออนไลน์  

https://ent.udru.ac.th 
 

เกณฑ์การคดัเลอืกเข้าศกึษา รอบ Portfolio 
ผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติเฉพาะสาขาวิชาตรงตามที่ระบุไว้ในคุณสมบัติของแต่ละสาขาวิชา เกณฑ์การ

พิจารณาประกอบด้วย 

1. ผู้สมัครสาขาวิชาในคณะครุศาสตร์ หลักสูตรการแพทย์แผนไทยบัณฑิต หลักสูตรสาธารณสุขศาสตร

บัณฑิต พิจารณาจาก Portfolio และการสอบสัมภาษณ์ 

http://ent.udru.ac.th/
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2. ผู้สมัครหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต พิจารณาจาก Portfolio ผลการตรวจร่างกาย และการสอบ
สัมภาษณ์ 

3 . ผู้สมัครสาขาวิชาในคณะอ่ืน ๆ นอกจากคณะครุศาสตร์ หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต หลักสูตร

การแพทย์แผนไทยบัณฑิต และหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต พิจารณาจาก Portfolio 
 

การประกาศรายชื่อผู้มสีทิธ ิเ์ข้าศกึษา และรายงานตวัเข้าศกึษา  
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี  จะประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก มีสิทธิ์รายงานตัวเพ่ือเข้าศึกษา             

ตามปฏิทินการด าเนินการคัดเลือกบุคคลเข้า ศึกษา หากไม่ด าเนินการตามวันที่ก าหนด มหาวิทยาลัยจะถือว่าท่าน
สละสิทธ์ิ 

 

ค่าธรรมเนียม 
 

1. อัตร าคา่สมคัร 
ผู้สมัครสามารถสมัครได้ร อบละ 1 สาขาวิชา   200 บาท ด้วย QR CODE โดยช าระเงินผ่านทา ง 

application ธนาคารใดก็ได้  
 

2. อัตร าคา่ธรรมเนยีมการศกึษา (รวมคา่มัดจ าหอพกั 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 
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คณะครศุาสตร ์
แผนการรบันกัศกึษาระดบัปรญิญาตร ีมหาวิทยาลยัราชภฏัอดุรธานี ประจ  าปกีารศกึษา 2565 

ที่ 

จัดการเรยีนการสอน จันทร ์– ศ ุกร ์

รหัส
สาขา 

ช ื่อสาขาวชิา 
จ านวน

ร ับ
ทั้งหมด 

จ านวนรบัแยกตามรอบ 

รอบแฟม้สะสมผลงาน 
(Portfolio) 

รอบโควตา (Quota) 
รอบรบัตรงอสิระ 

(Direct Admission) 

 

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

ตามจ านวนท่ีเหลือจากรอบท่ี 2 

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

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

6. 0145 ค.บ.คอมพิวเตอร์ศึกษา (4 ปี) 60 คน 60 คน ตามจ านวนท่ีเหลือจากรอบท่ี 1 

7. 0112 ค.บ.วิทยาศาสตร์ท่ัวไปและเคมี (4 ปี) 30 คน 15 คน 15 คน 
8. 0111 ค.บ.วิทยาศาสตร์ท่ัวไปและชีววิทยา (4 ปี) 30 คน 15 คน 15 คน 
9. 0113 ค.บ.วิทยาศาสตร์ท่ัวไปและฟิสิกส์ (4 ปี) 30 คน 15 คน 15 คน 
10. 0109 ค.อ.บ.เคร่ืองกล (4 ปี) 30 คน 30 คน 

ตามจ านวนท่ีเหลือจากรอบท่ี 1 
11. 6109 ค.อ.บ.เคร่ืองกล (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 

 



 

[6] 
 

แผนการรบันกัศกึษาระดบัปรญิญาตร ีมหาวิทยาลยัราชภฏัอดุรธานี ประจ  าปกีารศกึษา 2565 

ที่ 

จัดการเรยีนการสอน จันทร ์– ศ ุกร ์

รหัส
สาข า 

ช ื่อสาขาวชิา 
จ านวน

ร ับ
ทัง้หมด 

จ านวนรบัแยกตามรอบ 

รอบแฟม้สะสมผลงาน 
(Portfolio) 

รอบโควตา (Quota) 
รอบรบัตรงอสิระ 

(Direct Admission) 

ค ณะครศุาสตร ์

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

ตามจ านวนท่ีเหลือจากรอบท่ี 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 านวนท่ีเหลือจากรอบท่ี 1 
18. 0105 ค.บ.นาฏศิลป์ศึกษา (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 

แผนการรบัเขา้ศกึษารอบโควตา และรอบรบัตรงอิสระจะมกีารปรบัจ านวนเพิม่ข ึน้ สามารถตดิตามขอ้มลูไดท้ี ่เวบ็ไซต ์ https://ent.udru.ac.th/  หรอืที ่Fan page  : UDRU ENT 

 

 

 

 

 

 



 

[7] 
 

แผนการรบันกัศกึษาระดบัปรญิญาตร ีมหาวิทยาลยัราชภฏัอดุรธานี ประจ  าปกีารศกึษา 2565 

ที่ 

จัดการเรยีนการสอน จันทร ์– ศ ุกร ์

รหัส
สาขา 

ช ื่อสาขาวชิา 
จ านวนรบั
ทั้งหมด 

จ านวนรบัแยกตามรอบ 

รอบแฟม้สะสมผลงาน 
(Portfolio)  

รอบโควตา (Quota) 
รอบรบัตรงอสิระ 

(Direct Admission) 
ค ณะวทิยาการจดัการ 

1. 0423 บธ.บ.การเงิน 50 คน 50 คน 

ตามจ านวนท่ีเหลือจาก
รอบท่ี 1 

ตามจ านวนท่ีเหลือจาก
รอบท่ี 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.บริหารธุรกิจบัณฑิต  50 คน 50 คน 
10. 0437 บธ.บ.บริหารธุรกกิจบัณฑิต (แขนงระบบสารสนเทศและคอมพิวเตอร์ธุรกิจ) 50 คน 50 คน 

11. 0447 บธ.บ.บริหารธุรกิจบัณฑิต (แขนงนวัตกรรมการส่ือสารเพื่อธุรกิจ) 50 คน 50 คน 
12. 6437 บธ.บ.บริหารธุรกกิจบัณฑิต (แขนงระบบสารสนเทศและคอมพิวเตอร์ธุรกิจ) เทียบโอน 50 คน 50 คน 
13. 0409 บธ.บ.การจัดการการท่องเท่ียวและบริการ 100 คน 100 คน 
14. 0410 บธ.บ.การจัดการการโรงแรม 100 คน 100 คน 
15. 0001 นศ.บ.นิเทศศาสตร์ (วารสารสนเทศและส่ือใหม่) 40 คน 40 คน 
16. 0002 นศ.บ.นิเทศศาสตร์ (วิทยุและโทรทัศน์ดิจิตอล)  40 คน 40 คน 

17. 0003 นศ.บ.นิเทศศาสตร์ (การประชาสัมพันธ์และส่ือสารองค์กร) 40 คน 40 คน 



 

[8] 
 

แผนการรบันกัศกึษาระดบัปรญิญาตร ีมหาวิทยาลยัราชภฏัอดุรธานี ประจ  าปกีารศกึษา 2565 

ที่ 

จัดการเรยีนการสอน จันทร ์– ศ ุกร ์

รหัส
สาข า 

ช ื่อสาขาวชิา 
จ านวนรบั
ทั้งหมด 

จ านวนรบัแยกตามรอบ 

รอบแฟม้สะสมผลงาน 
(Portfolio)  

รอบโควตา (Quota) 
รอบรบัตรงอสิระ 

(Direct Admission) 

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

ตามจ านวนท่ีเหลือจากรอบท่ี 1 ตามจ านวนท่ีเหลือจากรอบท่ี 2 

2. 1023 ศล.บ.ออกแบบผลิตภัณฑ์(ออกแบบแฟช่ัน) 40 คน 40 คน 
3. 1277 ศล.บ.ทัศนศิลป์ (ทัศนศิลป์) 40 คน 40 คน 
4. 1278 ศล.บ.ทัศนศิลป์ (ออกแบบนิเทศศิลป์) 40 คน  40 คน 
5. 1271 ศล.บ.ศิลปะการแสดง 50 คน 50 คน 

6. 0901 น.บ.นิติศาสตร์ 200 คน 200 คน 
7. 1273 ศล.บ.ดนตรี 50 คน 50 คน 

8. 0332 ศศ.บ.สารสนเทศศาสตร์และบรรณารักษศาสตร์ 30 คน 30 คน 
9. 0337 ศศ.บ.ภาษาจีน 100 คน 100 คน 

10. 0334 ศศ.บ.ภาษาไทยเพื่อการส่ือสาร 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.ภูมิสารสนเทศเพื่อการพัฒนา 40 คน 40 คน 
14. 1151 รป.บ.รัฐประศาสนศาสตร์ 100 คน 100 คน 
15. 0325 ศศ.บ.การพัฒนาสังคม 100 คน 100 คน 

แผนการรบัเขา้ศกึษารอบโควตา และรอบรบัตรงอิสระจะมกีารปรบัจ านวนเพิม่ข ึน้ สามารถตดิตามขอ้มลูไดท้ี ่เวบ็ไซต ์ https://ent.udru.ac.th/  หรอืที ่Fan page  : UDRU ENT 



 

[9] 
 

แผนการรบันกัศกึษาระดบัปรญิญาตร ีมหาวิทยาลยัราชภฏัอดุรธานี ประจ  าปกีารศกึษา 2565 

ที่ 

จัดการเรยีนการสอน จันทร ์– ศ ุกร ์

รหัส
สาขา 

ช ื่อสาขาวชิา 
จ านวนรบั
ทั้งหมด 

จ านวนรบัแยกตามรอบ 

รอบแฟม้สะสมผลงาน 
(Portfolio)  

รอบโควตา (Quota) 
รอบรบัตรงอสิระ 

(Direct Admission) 

ค ณะวทิยาศาสตร ์
1. 0259 วท.บ.คณิตศาสตร์ 40 คน 40 คน 

ตามจ านวนท่ีเหลือจากรอบท่ี 1 ตามจ านวนท่ีเหลือจากรอบท่ี 2 

2. 0248 วท.บ.ฟิสิกส์ 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.วิทยาการคอมพิวเตอร์ 40 คน 40 คน 

8. 0243 วท.บ.วิทยาศาสตร์ส่ิงแวดล้อม 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.สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต 80 คน 80 คน 
12. 0221 วท.บ.การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 40 คน 40 คน 
13. 0159 วท.บ.การจัดการอสังหาริมทรัพย์และเทคโนโลยีอาคาร 40 คน 40 คน 

แผนการรบัเขา้ศกึษารอบโควตา และรอบรบัตรงอิสระจะมกีารปรบัจ านวนเพิม่ข ึน้ สามารถตดิตามขอ้มลูไดท้ี ่เวบ็ไซต ์ https://ent.udru.ac.th/  หรอืที ่Fan page  : UDRU ENT 

 



 

[10] 
 

แผนการรบันกัศกึษาระดบัปรญิญาตร ีมหาวิทยาลยัราชภฏัอดุรธานี ประจ  าปกีารศกึษา 2565 

ที่ 

จัดการเรยีนการสอน จันทร ์– ศ ุกร ์

รหัส
สาขา 

ช ื่อสาขาวชิา 
จ านวนรบั
ทั้งหมด 

จ านวนรบัแยกตามรอบ 

รอบแฟม้สะสมผลงาน 
(Portfolio)  

รอบโควตา (Quota) 
รอบรบัตรงอสิระ 

(Direct Admission) 

ค ณะเทคโนโลย ี
1. 1303 วศ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า  40 คน 40 คน 

ตามจ านวนท่ีเหลือจากรอบท่ี 1 ตามจ านวนท่ีเหลือจากรอบท่ี 2 

2. 6303 วศ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า (เทียบโอน) 40 คน 40 คน 
3. 1301 วศ.บ.อิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะและยานยนต์ไฟฟ้า 30 คน 30 คน 
4. 6301 วศ.บ.อิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะและยานยนต์ไฟฟ้า (เทียบโอน) 30 คน 30 คน 
5. 1308 วศ.บ.วิศวกรรมคอมพิวเตอร์และการส่ือสาร 40 คน 40 คน 

6. 6308 วศ.บ.วิศวกรรมคอมพิวเตอร์และการส่ือสาร (เทียบโอน) 40 คน 40 คน 
7. 1305 วศ.บ.วิศวกรรมแมคคาทรอนิกส์และหุ่นยนต์ 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.โยธาสถาปัตยกรรม 40 คน 40 คน 
13. 1302 วศ.บ.วิศวกรรมเคร่ืองกล 40 คน 40 คน 
14. 6302 วศ.บ.วิศวกรรมเคร่ืองกล (เทียบโอน) 40 คน 40 คน 
15. 0255 วท.บ.เกษตรศาสตร์ 40 คน 40 คน 

แผนการรบัเขา้ศกึษารอบโควตา และรอบรบัตรงอิสระจะมกีารปรบัจ านวนเพิม่ข ึน้ สามารถตดิตามขอ้มลูไดท้ี ่เวบ็ไซต ์ https://ent.udru.ac.th/  หรอืที ่Fan page  : UDRU ENT 



 

[11] 
 

แผนการรบันกัศกึษาระดบัปรญิญาตร ีมหาวิทยาลยัราชภฏัอดุรธานี ประจ  าปกีารศกึษา 2565 

ที่ 

จัดการเรยีนการสอน จันทร ์– ศ ุกร ์

รหัส
สาขา 

ช ื่อสาขาวชิา 
จ านวนรบั
ทั้งหมด 

จ านวนรบัแยกตามรอบ 

รอบแฟม้สะสมผลงาน 
(Portfolio)  

รอบโควตา (Quota) 
รอบรบัตรงอสิระ 

(Direct Admission) 
ค ณะเทคโนโลย ี

16. 0256 วท.บ.สัตวศาสตร์ 30 คน 30 คน 

ตามจ านวนท่ีเหลือจากรอบท่ี 1 ตามจ านวนท่ีเหลือจากรอบท่ี 2 

17. 0258 วท.บ.เทคนิคการสัตวแพทย์และการพยาบาลสัตว์ 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 

 

 

 

ที่ 
จัดการเรยีนการสอน จันทร ์– ศ ุกร ์

รหัส
สาขา 

ช ื่อสาขาวชิา 
จ านวนรบั
ทั้งหมด 

จ านวนรบัแยกตามรอบ 
รอบแฟม้สะสมผลงาน (Portfolio)  รอบโควตา (Quota) รอบรบัตรงอสิระ (Direct Admission) 

ส านักวชิาศกึษาทัว่ไป 
1. 1501 ศป.บ.ศิลปกรรมพื้นถ่ิน 40 คน 40 คน ตามจ านวนท่ีเหลือจากรอบท่ี 1 ตามจ านวนท่ีเหลือจากรอบท่ี 2 

ค ณะพยาบาลศาสตร ์
1. 0200 พย.บ.พยาบาลศาสตรบัณฑิต 44 คน 23 คน 21 คน ตามจ านวนท่ีเหลือจากรอบท่ี 2 
2. 0222 พท.บ.การแพทย์แผนไทยบัณฑิต 44 คน 24 คน 20 คน ตามจ านวนท่ีเหลือจากรอบท่ี 2 

แผนการรบัเขา้ศกึษารอบโควตา และรอบรบัตรงอิสระจะมกีารปรบัจ านวนเพิม่ข ึน้ สามารถตดิตามขอ้มลูไดท้ี ่เวบ็ไซต ์ https://ent.udru.ac.th/  หรอืที ่Fan page  : UDRU ENT 



 

[12] 
 

ค ุณสมบัตขิองผูม้ีสิทธ ิค์ดัเลือกบคุคลเข้าศกึษาในระดบัปรญิญาตร ีมหาวิทยาลัยราชภฏัอุดรธาน ีประจ าปีการศกึษา 2565 
รอบที ่1 แฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) 

 

ที่ 
รหัส
สาขา 

ช ื่อสาขาวชิา 

จ านวนรบั 
รอบ 

Portfolio 

ค ุณสมบตัขิองผูม้สีทิธ ิส์มคัร / เกณฑก์ารพจิารณาคดัเลือก 
(Portfolio ที่ใชป้ระกอบการพจิารณาไมเ่กนิ 10 หน้า (กระดาษ A4) 

ค ณะครศุาสตร ์
1. 0186 ค.บ.การศึกษาปฐมวัย (4 ปี) 10 คน - ส าเร็จการศึกษา หรือก าลังศึกษาช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 หรือเทียบเท่า  

- ผลการเรียนในระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า (GPAX) เฉลี่ยไมต่ ่ ากวา่ 3.00 

- มีหลักฐานการท ากิจกรรมร่วมกับเด็กปฐมวัย เคยเข้าร่วมกิจกรรมด้านจิตอาสา ด้านคุณธรรม กิจกรรมภาวะผู้น า 

- เข ียนเรยีงความในหวัขอ้ “ครปูฐมวยัในทศันคตขิองเรา” 

2. 0108 ค.บ.การศึกษาพิเศษ (4 ปี) 30 คน - ส าเร็จการศึกษา หรือก าลังศึกษาช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 หรือเทียบเท่า  
- ผลการเรียนในระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า (GPAX) เฉลี่ยไมต่ ่ ากวา่ 2.00 

3. 0107 ค.บ.พระพุทธศาสนา (4 ปี) 15 คน - ส าเร็จการศึกษา หรือก าลังศึกษาช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 หรือเทียบเท่า  
- ผลการเรียนในระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า (GPAX) เฉลี่ยไมต่ ่ ากวา่ 2.00 

- ผลการเรยีนเฉลีย่ในกลุม่สาระการเรยีนร ูส้ังคมศกึษา ศาสนาและวฒันธรรม ไมต่ ่ ากวา่ 2.50 

- มีผลงาน รางวัล จากการเข้าร่วมกิจกรรมด้านพระพุทธศาสนา สังคมศึกษา ธรรมศึกษา จิตอาสา ภาวะผู้น า 
4. 0110 ค.บ.สังคมศึกษา (4 ปี) 30 คน - ส าเร็จการศึกษา หรือก าลังศึกษาช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 หรือเทียบเท่า  

- ผลการเรยีนเฉลีย่ในกลุม่สาระการเรยีนร ูส้ังคมศกึษา ศาสนาและวฒันธรรม ไมต่ ่ ากวา่ 2.75 

- มีผลงานการเข้าร่วมกิจกรรมทางวิชาการ ในกลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  
- มีใบรับรองความประพฤติจากหัวหน้าหมวดกลุ่มสาระสังคมศึกษาฯ 
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ค ุณสมบัตขิองผูม้ีสิทธ ิค์ดัเลือกบคุคลเข้าศกึษาในระดบัปรญิญาตร ีมหาวิทยาลัยราชภฏัอุดรธาน ีประจ าปีการศกึษา 2565 
รอบที ่1 แฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio)  

 

ที่ 
รหัส
สาขา 

ช ื่อสาขาวชิา 
จ านวนรบั 

รอบPortfolio 
ค ุณสมบตัขิองผูม้สีทิธ ิส์มคัร / เกณฑก์ารพจิารณาคดัเลือก 

(Portfolio ที่ใชป้ระกอบการพจิารณาไมเ่กนิ 10 หน้า (กระดาษ A4) 
ค ณะครศุาสตร ์

5. 0140 ค.บ.คณิตศาสตร์ (4 ปี) 20 คน - ส าเร็จการศึกษา หรือก าลังศึกษาช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 หรือเทียบเท่า  
- เกรดเฉลี่ยกลุ่มวชิาคณติศาสตรพ์ืน้ฐานไมต่ ่ ากว่า 2.75 และเกรดเฉลี่ยสะสม (GPAX) ไมต่ ่ ากวา่ 2.00 

- มีหลักฐานการเข้าร่วมการแข่งขันหรือผลงานเชิงประจักษ์ เก่ียวกับความสามารถด้านคณิตศาสตร์ การเข้าค่ายคณิตศาสตร์ โครงงาน
คณิตศาสตร์ การศึกษาอิสระด้านคณิตศาสตร์ หรือกิจกรรมอ่ืนท่ีเก่ียวกับคณิตศาสตร์ 

- มีหลักฐานการเข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสา คุณธรรมจริยธรรม กิจกรรมภาวะผู้น า ความสามารถพิเศษด้านอ่ืน ๆ  ท่ีนอกจาคณิตศาสตร์ 

- มีหลักฐานค ารับรองจากครูหรือผู้บริหารสถานศึกษา เก่ียวกับคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ต่อการเป็นครู 

6. 0145 ค.บ.คอมพิวเตอร์ศึกษา 
(4 ปี) 

60 คน - ส าเร็จการศึกษา หรือก าลังศึกษาช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 หรือเทียบเท่า  
- ผลการเรียนในระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า (GPAX) เฉลี่ยไมต่ ่ ากวา่ 2.00 

- มีหลักฐานการเข้าร่วมการแข่งขันหรือผลงานเชิงประจักษ์เก่ียวกับความสามารถด้านคอมพวิเตอร์ การเข้าค่ายคอมพิวเตอร์ โครงงาน
คอมพิวเตอร์ การศึกษาอิสระด้านคอมพิวเตอร์ หรือกิจกรรมอ่ืนท่ีเก่ียวกับคอมพิวเตอร์ 

- มีหลักฐานการเข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสา คุณธรรมจริยธรรม กิจกรรมภาวะผู้น า ความสามารถพิเศษด้านอ่ืน ๆ  ท่ีนอกจากคอมพิวเตอร์ 
7. 0109 ค.อ.บ.เคร่ืองกล (4 ปี) 30 คน - ส าเร็จการศึกษา หรือก าลังศึกษาช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 หรือเทียบเท่า 

- ส าเร็จการศึกษา หรือก าลังศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ช่างเทคนิคยานยนต์ ช่างกลโรงงาน ช่างเทคนิคการผลิต ช่างเช่ือม 
ช่างอุตสาหกรรม และสาขาท่ีเก่ียวข้อง หรือเทียบเท่า 

- มีผลงานการเข้าร่วมกิจกรรมหรือเคยได้รับรางวัลทางวิชาการ หรือเข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสา กิจกรรมภาวะผู้น าความสามารถพิเศษอ่ืน ๆ   
8. 6109 ค.อ.บ.เคร่ืองกล (เทียบ

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

เช่ือม ช่างอุตสาหกรรม และสาขาท่ีเก่ียวข้อง หรือเทียบเท่า 
- - มีผลงานการเข้าร่วมกิจกรรมหรือเคยได้รับรางวัลทางวิชาการ หรือเข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสา กิจกรรมภาวะผู้น าความสามารถพิเศษอ่ืน ๆ   
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ค ุณสมบัตขิองผูม้ีสิทธ ิค์ดัเลือกบคุคลเข้าศกึษาในระดบัปรญิญาตร ีมหาวิทยาลัยราชภฏัอุดรธาน ีประจ าปีการศกึษา 2565 
รอบแฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio)  

 

ที่ 
รหัส
สาขา 

ช ื่อสาขาวชิา 

จ านวนรบั 
รอบที ่1 
Portfolio 

ค ุณสมบตัขิองผูม้สีทิธ ิส์มคัร / เกณฑก์ารพจิารณาคดัเลือก 
(Portfolio ที่ใชป้ระกอบการพจิารณาไมเ่กนิ 10 หน้า (กระดาษ A4) 

ค ณะครศุาสตร ์
9. 0112 ค.บ.วิทยาศาสตร์ท่ัวไปและ

เคมี (4 ปี) 
15 คน - ส าเร็จการศึกษา หรือก าลังศึกษาช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 หรือเทียบเท่า  

- เกรดเฉลี่ยกลุ่มวชิาวิทยาศาสตรพ์ืน้ฐานไมต่ ่ ากวา่ 2.50 และเกรดเฉลี่ยสะสมไมต่ ่ ากวา่ 2.00 

- มีหลักฐานการเข้าร่วมแข่งขัน หรือผลงานเชิงประจักษ์เก่ียวกับความสามารถด้านวิทยาศาสตร์ การเข้าค่ายวิทยาศาสตร์ โครงงาน
วิทยาศาสตร์ การศึกษาอิสระด้านวิทยาศาสตร์ หรือกิจกรรมอ่ืนท่ีเก่ียวกับวิทยาศาสตร์ 

- มีหลักฐานการเข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสา คุณธรรมจริยธรรม กิจกรรมภาวะผู้น า ความสามารถพิเศษด้านอ่ืน ๆ  ท่ีนอกจากวิทยาศาสตร์ 

- มีหลักฐานค ารับรองจากครูหรือผู้บริหารสถานศึกษา เก่ียวกับคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ต่อการเป็นครู 

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

15 คน 

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

15 คน 

12. 0106 ค.บ.การสอนภาษาจีน (5 ปี) 20 คน - ส าเร็จการศึกษา หรือก าลังศึกษาช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 หรือเทียบเท่า  
- ผลการเรียนในระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า (GPAX) เฉลี่ยไมต่ ่ ากวา่ 2.75  

- เกรดเฉลี่ยกลุ่มวชิาภาษาอังกฤษไมต่ ่ ากวา่ 2.75  

- หากเคยเรยีนวชิาภาษาจนี เกรดเฉลีย่วชิาภาษาจีนไมต่ ่ ากวา่ 2.75  

- หากมีผลสอบวัดระดับภาษาจีน (HSK) จะได้รับพิจารณาเป็นพิเศษ 

- หากเคยเข้าร่วมกิจกรรมหรือมีทักษะความสามารถด้านต่าง ๆ  จะได้รับพิจารณาเป็นพิเศษ 
13. 0101 ค.บ.ภาษาไทย (4 ปี) 10 คน - ส าเร็จการศึกษา หรือก าลังศึกษาช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 หรือเทียบเท่า  

- ผลการเรียนในระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า (GPAX) เฉลี่ยไมต่ ่ ากวา่ 2.00 

- มีผลงานท่ีแสดงว่าเข้าร่วมกิจกรรมท่ีเก่ียวข้องกับภาษาไทย 

- มีหลักฐานการเข้าร่วมกิจกรรมด้านจิตอาสา คุณธรรม จริยธรรม กิจกรรมภาวะผู้น า การเข้าค่ายคุณธรรม 
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ค ุณสมบัตขิองผูม้ีสิทธ ิค์ดัเลือกบคุคลเข้าศกึษาในระดบัปรญิญาตร ีมหาวิทยาลัยราชภฏัอุดรธาน ีประจ าปีการศกึษา 2565 
รอบแฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) 

ที่ 
รหัส
สาขา 

ช ื่อสาขาวชิา 

จ านวนรบั 
รอบที ่1 
Portfolio 

ค ุณสมบตัขิองผูม้สีทิธ ิส์มคัร / เกณฑก์ารพจิารณาคดัเลือก 
(Portfolio ที่ใชป้ระกอบการพจิารณาไมเ่กนิ 10 หน้า (กระดาษ A4) 

ค ณะครศุาสตร ์
14. 0102 ค.บ.ภาษาอังกฤษ (4 ปี) 20 คน - ส าเร็จการศึกษา หรือก าลังศึกษาช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 หรือเทียบเท่า  

- ผลการเรียนในระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า (GPAX) เฉลี่ยไมต่ ่ ากวา่ 3.00 

- มีหลักฐานการเข้าร่วมกิจกรรมด้านจิตอาสา คุณธรรมจริยธรรม กิจกรรมภาวะผู้น า การเข้าค่ายคุณธรรม 
15. 0114 ค.บ.ภาษาเวียดนามและภาษาอังกฤษ (5 ปี) 30 คน - ส าเร็จการศึกษา หรือก าลังศึกษาช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 หรือเทียบเท่า  

- ผลการเรียนในระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า (GPAX) เฉลี่ยไมต่ ่ ากวา่ 2.00 

- ผ่านการเรียนวิชาภาษาเวียดนาม (ถ้ามี) เคยเข้าร่วมหรือได้รับรางวัลในการประกวดแข่งขันทักษะภาษาเวียดนามและ
ภาษาอังกฤษ (ถ้ามี) 

- หากเคยเข้าร่วมกิจกรรมหรือมีทักษะความสามารถด้านต่าง ๆ  จะได้รับพิจารณาเป็นพิเศษ 
16. 0105 ค.บ.ดนตรีศึกษา (5 ปี) 10 คน - ส าเร็จการศึกษา หรือก าลังศึกษาช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 หรือเทียบเท่า  

- ผลการเรียนในระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า (GPAX) เฉลี่ยไมต่ ่ ากวา่ 2.00 

- มีหลักฐานการเข้าร่วมแข่งขันทักษะดนตรี หรือการเข้าร่วมกิจกรรมด้านทักษะดนตรี 3 กิจกรรมข้ึนไป 

- มีหลักฐานการเข้าร่วมกิจกรรมด้านจิตอาสา จริยธรรม กิจกรรมภาวะผู้น า 3 กิจกรรมข้ึนไป 

- ถ้ามีคะแนนทดสอบเกรดโดยสถาบันดนตรีท่ีน่าเช่ือถือได้ เช่น Yamaha Trinity ABRSM จะได้รับพิจารณาเป็นพิเศษ โดยผล
สอบต้องมีอายุไม่เกิน 2 ปี นับจากวันท่ีย่ืนสมัคร 
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ค ุณสมบัตขิองผูม้ีสิทธ ิค์ดัเลือกบคุคลเข้าศกึษาในระดบัปรญิญาตร ีมหาวิทยาลัยราชภฏัอุดรธาน ีประจ าปีการศกึษา 2565 
รอบที ่1 แฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) 

  

ที่ 
รหัส
สาขา 

ช ื่อสาขาวชิา 
จ านวนรบั 

รอบ Portfolio 
ค ุณสมบตัขิองผูม้สีทิธ ิส์มคัร / เกณฑก์ารพจิารณาคดัเลือก 

(Portfolio ที่ใชป้ระกอบการพจิารณาไมเ่กนิ 10 หน้า (กระดาษ A4) 
ค ณะครศุาสตร ์

17. 0103 ค.บ.ทัศนศิลป์ (5 ปี) 30 คน - ส าเร็จการศึกษา หรือก าลังศึกษาช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 หรือเทียบเท่า  
- ผลการเรียนในระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า (GPAX) เฉลี่ยไมต่ ่ ากวา่ 2.00 

- เคยเข้าร่วมหรือได้รับรางวัลในการประกวดแข่งขันทักษะทางทัศนศิลป์ 

- มีหลักฐานการเข้าร่วมกิจกรรมด้านจิตอาสา คุณธรรมจริยธรรม กิจกรรมภาวะผู้น า การเข้าค่ายคุณธรรม 
18. 0105 ค.บ.นาฏศิลป์ศึกษา (4 ปี) 40 คน - ส าเร็จการศึกษา หรือก าลังศึกษาช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 หรือเทียบเท่า  

- ผลการเรียนในระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า (GPAX) เฉลี่ยไมต่ ่ ากวา่ 2.00 

- เคยเข้าร่วมหรือได้รับรางวัลในการประกวดแข่งขันทักษะทางนาฏศิลป์ 

- มีหลักฐานการเข้าร่วมกิจกรรมด้านจิตอาสา คุณธรรมจริยธรรม กิจกรรมภาวะผู้น า การเข้าค่ายคุณธรรม 

19. 0189 ค.บ.พลศึกษาและสุขศึกษา (5 ปี) 30 คน - ส าเร็จการศึกษา หรือก าลังศึกษาช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 หรือเทียบเท่า  
- ผลการเรียนในระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า (GPAX) เฉลี่ยไมต่ ่ ากวา่ 2.00 

- เป็นนักกีฬาเยาวชนทีมชาติ ผ่านการแข่งขันกีฬาระดับนานาชาติ หรือ ระดับชาติ 

- 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 าเร็จการศึกษา หรือก าลังศึกษาช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 หรือเทียบเท่า  
- ผลการเรียนในระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า (GPAX) เฉลี่ยไมต่ ่ ากวา่ 3.00 

- มีหลักฐานการเข้าร่วมกิจกรรมด้านจิตอาสา คุณธรรมจริยธรรม กิจกรรมภาวะผู้น า การเข้าค่ายคุณธรรม  

- เขียนเรียงความในหัวข้อ ครูประถมในแบบของฉัน 



 

[17] 
 

ค ุณสมบัตขิองผูม้ีสิทธ ิค์ดัเลือกบคุคลเข้าศกึษาในระดบัปรญิญาตร ีมหาวิทยาลัยราชภฏัอุดรธาน ีประจ าปีการศกึษา 2565 
รอบแฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) 

 

ที่ 
รหัส
สาขา 

ช ื่อสาขาวชิา 
จ านวนรบั 

รอบ Portfolio 
ค ุณสมบตัขิองผูม้สีทิธ ิส์มคัร / เกณฑก์ารพจิารณาคดัเลือก 

(Portfolio ที่ใชป้ระกอบการพจิารณาไมเ่กนิ 10 หน้า กระดาษ A4) 
ค ณะวทิยาการจดัการ 

1. 0423 บธ.บ.การเงิน 50 คน - ส าเร็จการศึกษา หรือก าลังศึกษาช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 หรือเทียบเท่า  
- มีความรู้พื้นฐานด้านคณิตศาสตร์และภาษาอังกฤษดีพอสมควร 

- ผ่านการเข้าร่วมกิจกรรมการแข่งขันวิชาการหรือกิจกรรมสาธารณะประโยชน์ 

2. 0501 บช.บ.การบัญชี 150 คน - ส าเร็จการศึกษา หรือก าลังศึกษาช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 หรือเทียบเท่า  
- ผลการเรียนในระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า (GPAX) เฉลี่ยไมต่ ่ ากวา่ 2.00 

- ผลการเรยีนเฉลีย่วชิาคณติศาสตร ์ไมต่ ่ ากวา่ 3.00 

- ผ่านกิจกรรมการแข่งขันวิชาการ หรือท ากิจกรรมสาธารณะประโยชน์ 
- มีมนุษยสัมพันธ์ ปรับตัวเข้ากับสถานการณ์ต่าง ๆ  ได้ดี 

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

- ผลการเรียนในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง (ปวส.) หรือเทียบเท่า ในสาขาวิชาการบัญชี (GPAX) . 
ไม ่ต ่ ากวา่ 3.00 

- ผ่านกิจกรรมการแข่งขันวิชาการ หรือท ากิจกรรมสาธารณะประโยชน์ 
- มีมนุษยสัมพันธ์ ปรับตัวเข้ากับสถานการณ์ต่าง ๆ  ได้ดี 

4. 0428 บธ.บ.การจัดการ 160 คน - ส าเร็จการศึกษา หรือก าลังศึกษาช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 หรือเทียบเท่า  
- ผลการเรียนในระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า (GPAX) เฉลี่ยไมต่ ่ ากวา่ 2.00 
- ผ่านกิจกรรมการแข่งขันวิชาการ หรือท ากิจกรรมสาธารณะประโยชน์ 
- มีมนุษยสัมพันธ์ ปรับตัวเข้ากับสถานการณ์ต่าง ๆ  ได้ดี 

5. 6428 บธ.บ.การจัดการ (เทียบโอน) 50 คน ส าเร็จการศึกษาหรือก าลังศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง (ปวส.) หรือเทียบเท่า ทุกสาขาวิชา 
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ค ุณสมบัตขิองผูม้ีสิทธ ิค์ดัเลือกบคุคลเข้าศกึษาในระดบัปรญิญาตร ีมหาวิทยาลัยราชภฏัอุดรธาน ีประจ าปีการศกึษา 2565 
รอบแฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) 

  

ที่ 
รหัส
สาขา 

ช ื่อสาขาวชิา 

จ านวนรบั 
รอบ 

Portfolio 

ค ุณสมบตัขิองผูม้สีทิธ ิส์มคัร / เกณฑก์ารพจิารณาคดัเลือก 
(Portfolio ที่ใชป้ระกอบการพจิารณาไมเ่กนิ 10 หน้า (กระดาษ A4) 

ค ณะวทิยาการจดัการ 

6. 0424 บธ.บ.การตลาด  50 คน - ส าเร็จการศึกษา หรือก าลังศึกษาช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 หรือเทียบเท่า  
- ผลการเรียนในระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า (GPAX) เฉลี่ยไมต่ ่ ากวา่ 2.00 
- ผ่านกิจกรรมการแข่งขันวิชาการ หรือท ากิจกรรมสาธารณะประโยชน์ 
- มีมนุษยสัมพันธ์ ปรับตัวเข้ากับสถานการณ์ต่าง ๆ  ได้ดี 

7. 0434 บธ.บ.การตลาด (สหกิจ) 50 คน 

8. 6424 บธ.บ.การตลาด (เทียบโอน) 50 คน - ส าเร็จการศึกษาหรือก าลังศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง (ปวส.) หรือเทียบเท่า ทุกสาขาวิชา 
- ผลการเรียนในประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง (ปวส.) หรือเทียบเท่า (GPAX) เฉลี่ยไมต่ ่ ากวา่ 2.00 
- ผ่านกิจกรรมการแข่งขันวิชาการ หรือท ากิจกรรมสาธารณะประโยชน์ 
- มีมนุษยสัมพันธ์ ปรับตัวเข้ากับสถานการณ์ต่าง ๆ  ได้ดี 

9. 0427 บธ.บ.บริหารธุรกิจบัณฑิต  50 คน 
- ส าเร็จการศึกษา หรือก าลังศึกษาช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 หรือเทียบเท่า  
- ผ่านการเข้าร่วมกิจกรรมการแข่งขันวิชาการหรือกิจกรรมสาธารณะประโยชน์ 
- มีมนุษยสัมพันธ์ ปรับตัวเข้ากับสถานการณ์ต่าง ๆ  ได้ดี 

10. 0437 บธ.บ.บริหารธุรกิจบัณฑิต (แขนงระบบสารสนเทศและ
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ) 

50 คน 

11. 0447 บธ.บ.บริหารธุรกิจบัณฑิต (แขนงนวัตกรรมการส่ือสารเพื่อ
ธุรกิจ) 

50 คน 

12. 6437 บธ.บ.บริหารธุรกิจบัณฑิต (แขนงระบบสารสนเทศและ
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ) เทียบโอน 

50 คน ส าเร็จการศึกษาหรือก าลังศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง (ปวส.) หรือเทียบเท่า ทุกสาขาวิชา 
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ค ุณสมบัตขิองผูม้ีสิทธ ิค์ดัเลือกบคุคลเข้าศกึษาในระดบัปรญิญาตร ีมหาวิทยาลัยราชภฏัอุดรธาน ีประจ าปีการศกึษา 2565 
รอบแฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) 

  

ที่ 
รหัส
สาขา 

ช ื่อสาขาวชิา 

จ านวนรบั 
รอบ 

Portfolio 

ค ุณสมบตัขิองผูม้สีทิธ ิส์มคัร / เกณฑก์ารพจิารณาคดัเลือก 
(Portfolio ที่ใชป้ระกอบการพจิารณาไมเ่กนิ 10 หน้า (กระดาษ A4) 

ค ณะวทิยาการจดัการ 

13. 0409 บธ.บ.การจัดการการท่องเท่ียวและบริการ 100 คน - ส าเร็จการศึกษา หรือก าลังศึกษาช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 หรือเทียบเท่า  
- ส าเร็จการศึกษา หรือก าลังศึกษาภาคเรียนสุดท้ายในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง (ปวส.) หรือเทียบเท่า 

- มีมนุษยสัมพันธ์ดี สามารถท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้เป็นอย่างดี 
14. 0410 บธ.บ.การจัดการการโรงแรม 100 คน - ส าเร็จการศึกษา หรือก าลังศึกษาช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 หรือเทียบเท่า  

- มีความรู้ด้านภาษาต่างประเทศ เช่น ภาษาอังกฤษ ภาษาจีน เป็นต้น 

- เป็นผู้มีจิตใจรักการให้บริการ เคยเข้าร่วมโครงการจิตอาสา บ าเพ็ญประโยชน์ต่าง ๆ   
15. 0001 นศ.บ.นิเทศศาสตร์ (วารสารสนเทศและส่ือใหม่) 40 คน 

- ส าเร็จการศึกษา หรือก าลังศึกษาช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 หรือเทียบเท่า  
- ผ่านการเข้าร่วมกิจกรรมการแข่งขันวิชาการหรือกิจกรรมสาธารณะประโยชน์ 
- มีมนุษยสัมพันธ์ ปรับตัวเข้ากับสถานการณ์ต่าง ๆ  ได้ดี 

16. 0002 นศ.บ.นิเทศศาสตร์ (วิทยุและโทรทัศน์ดิจิตอล) 
 

40 คน 

17. 0003 นศ.บ.นิเทศศาสตร์ (การประชาสัมพันธ์และ
ส่ือสารองค์กร) 

40 คน 
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ค ุณสมบัตขิองผูม้ีสิทธ ิค์ดัเลือกบคุคลเข้าศกึษาในระดบัปรญิญาตร ีมหาวิทยาลัยราชภฏัอุดรธาน ีประจ าปีการศกึษา 2565 
รอบแฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) 

  

ที่ 
รหัส
สาขา 

ช ื่อสาขาวชิา 

จ านวนรบั 
รอบ 

Portfolio 

ค ุณสมบตัขิองผูม้สีทิธ ิส์มคัร / เกณฑก์ารพจิารณาคดัเลือก 
(Portfolio ที่ใชป้ระกอบการพจิารณาไมเ่กนิ 10 หน้า (กระดาษ A4) 

ค ณะมนษุยศาสตรแ์ละสังคมศาสตร ์

1. 1022 ศล.บ.ออกแบบผลิตภัณฑ์ 
(คอมพิวเตอร์กราฟิก) 

40 คน 
- ส าเร็จการศึกษา หรือก าลังศึกษาช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 หรือเทียบเท่า  
- เป็นผู้มีความสามารถทางด้านศิลปะและการออกแบบ 2. 1023 ศล.บ.ออกแบบผลิตภัณฑ์ 

(ออกแบบแฟช่ัน) 
40 คน 

3. 1277 ศล.บ.ทัศนศิลป์ (ทัศนศิลป์) 40 คน - ส าเร็จการศึกษา หรือก าลังศึกษาช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 หรือเทียบเท่า  
- สามารถปฏิบัติสร้างสรรค์ผลงานทางด้านทัศนศิลป์ได้อย่างน้อย 1 ช้ิน 

- มีเอกสารแสดงผลงานทางด้านทัศนศิลป์ 
4. 1278 ศล.บ.ทัศนศิลป์ (ออกแบบนิเทศศิลป์) 40 คน - ส าเร็จการศึกษา หรือก าลังศึกษาช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 หรือเทียบเท่า  

- สามารถปฏิบัติสร้างสรรค์ผลงานทางด้านทัศนศิลป์หรือออกแบบนิเทศศิลป์ได้อย่างน้อย 1 ช้ิน 

- มีเอกสารแสดงผลงานทางด้านทัศนศิลป์หรือออกแบบนิเทศศิลป์ 

5. 1271 ศล.บ.ศิลปะการแสดง 50 คน - ส าเร็จการศึกษา หรือก าลังศึกษาช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 หรือเทียบเท่า  
- ผลการเรียนในระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า (GPAX) เฉลี่ยไมต่ ่ ากวา่ 2.00 

- เคยเข้าร่วมกิจกรรม หรือได้รับรางวัลในการประกวดแข่งขันทักษะทางนาฏศิลป์ 

6. 0901 น.บ.นิติศาสตร์ 200 คน - ส าเร็จการศึกษา หรือก าลังศึกษาช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 หรือเทียบเท่า  
- มีผลงานท่ีแสดงให้เห็นถึงการมีส่วนร่วมในกิจกรรมต่าง ๆ  ท่ีเป็นประโยชน์ต่อสังคม และ/หรือ แสดงให้เห็นถึงความสามารถ

ในการท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้ 
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ค ุณสมบัตขิองผูม้ีสิทธ ิค์ดัเลือกบคุคลเข้าศกึษาในระดบัปรญิญาตร ีมหาวิทยาลัยราชภฏัอุดรธาน ีประจ าปีการศกึษา 2565 
รอบแฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) 

  

ที่ 
รหัส
สาขา 

ช ื่อสาขาวชิา 
จ านวนรบั 

รอบ Portfolio 
ค ุณสมบตัขิองผูม้สีทิธ ิส์มคัร / เกณฑก์ารพจิารณาคดัเลือก 

(Portfolio ที่ใชป้ระกอบการพจิารณาไมเ่กนิ 10 หน้า (กระดาษ A4) 
ค ณะมนษุยศาสตรแ์ละสังคมศาสตร ์

7. 1273 ศล.บ.ดนตรี 50 คน - ส าเร็จการศึกษา หรือก าลังศึกษาช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 หรือเทียบเท่า  
- เป็นผู้มีความสามารถทางดนตรีในระดับท้องถ่ิน 

8. 0332 ศศ.บ.สารสนเทศศาสตร์และ
บรรณารักษศาสตร์ 

30 คน - ส าเร็จการศึกษา หรือก าลังศึกษาช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 หรือเทียบเท่า  
- ผ่านการเข้าร่วมกิจกรรมทางวิชาการ หรือ กิจกรรมห้องสมุด หรือ กิจกรรมสาธารณะประโยชน์ 
- มีความสนในด้านการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ พิพิธภัณฑ์ หอจดหมายเหตุ ห้องสมุด 

9. 0337 ศศ.บ.ภาษาจีน 100 คน - ส าเร็จการศึกษา หรือก าลังศึกษาช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 หรือเทียบเท่า  
- เคยเรียนภาษาจีนมาก่อนหรือเคยแข่งขันภาษาและวัฒนธรรมจีน หากได้รับรางวัลจะพิจารณาเป็นพิเศษ 

10. 0334 ศศ.บ.ภาษาไทยเพื่อการส่ือสาร 100 คน - ส าเร็จการศึกษา หรือก าลังศึกษาช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 หรือเทียบเท่า  
- ผ่านการเข้าร่วมประกวดกิจกรรมทักษะภาษาไทย กิจกรรมการแข่งขันทางวิชาการ หรือ กิจกรรมสาธารณประโยชน์ 

11. 0302 ศศ.บ.ภาษาอังกฤษ 150 คน - ส าเร็จการศึกษา หรือก าลังศึกษาช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 หรือเทียบเท่า  
- เกรดเฉลี่ยรายวชิาภาษาองักฤษในระดบัมธัยมศกึษาตอนปลาย ไมต่ ่ ากวา่ 3.25 

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

- ผ่านการเข้าร่วมประกวดกิจกรรมทักษะภาษาอังกฤษ กิจกรรมการแข่งขันทางวิชาการ หรือ กิจกรรมสาธารณประโยชน์ 
13. 0340 ศศ.บ.ภูมิสารสนเทศเพื่อการพัฒนา 40 คน - ส าเร็จการศึกษา หรือก าลังศึกษาช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 หรือเทียบเท่า  

- มีความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์พื้นฐาน 

- มีความสนใจด้านภูมิศาสตร์ ภูมิสารสนเทศ และการฝึกปฏิบัติการภาคสนาม 
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ค ุณสมบัตขิองผูม้ีสิทธ ิค์ดัเลือกบคุคลเข้าศกึษาในระดบัปรญิญาตร ีมหาวิทยาลัยราชภฏัอุดรธาน ีประจ าปีการศกึษา 2565 
รอบแฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) 

  

ที่ 
รหัส
สาขา 

ช ื่อสาขาวชิา 
จ านวนรบั 

รอบPortfolio 
ค ุณสมบตัขิองผูม้สีทิธ ิส์มคัร / เกณฑก์ารพจิารณาคดัเลือก 

(Portfolio ที่ใชป้ระกอบการพจิารณาไมเ่กนิ 10 หน้า (กระดาษ A4) 
ค ณะมนษุยศาสตรแ์ละสังคมศาสตร ์

14. 1151 รป.บ.รัฐประศาสนศาสตร์ 100 คน - ส าเร็จการศึกษา หรือก าลังศึกษาช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 หรือเทียบเท่า  
- ผ่านการเข้าร่วมประกวดกิจกรรมการแข่งขันทางวิชาการ หรือ กิจกรรมสาธารณประโยชน์ 

15. 0325 ศศ.บ.การพัฒนาสังคม 100 คน - ส าเร็จการศึกษา หรือก าลังศึกษาช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 หรือเทียบเท่า  
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ค ุณสมบัตขิองผูม้ีสิทธ ิค์ดัเลือกบคุคลเข้าศกึษาในระดบัปรญิญาตร ีมหาวิทยาลัยราชภฏัอุดรธาน ีประจ าปีการศกึษา 2565 
รอบแฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) 

  

ที่ 
รหัส
สาขา 

ช ื่อสาขาวชิา 

จ านวนรบั 
รอบ 

Portfolio 

ค ุณสมบตัขิองผูม้สีทิธ ิส์มคัร / เกณฑก์ารพจิารณาคดัเลือก 
(Portfolio ที่ใชป้ระกอบการพจิารณาไมเ่กนิ 10 หน้า (กระดาษ A4) 

ค ณะวทิยาศาสตร ์

1. 0259 วท.บ.คณิตศาสตร์ 40 คน 

- ส าเร็จการศึกษา หรือก าลังศึกษาช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 หรือเทียบเท่า แผนการเรียน วิทย์ – คณิต 

- มีผลงานท่ีแสดงการเข้าร่วมกิจกรรมทางด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และกิจกรรมอ่ืน ๆ  ท่ีเก่ียวข้อง 

2. 0248 วท.บ.ฟิสิกส์ 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.วิทยาการคอมพิวเตอร์ 40 คน - ส าเร็จการศึกษา หรือก าลังศึกษาช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 หรือเทียบเท่า แผนการเรียน วิทย์ – คณิต 

- เกรดเฉลี่ย (GPAX) ไมต่ ่ ากวา่ 2.00 
- เป็นผู้มีความชอบทางด้านเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ หรือมีทักษะการใช้โปรแรมทางคอมพวิเตอร์ 

- เป็นผู้มีความประพฤติดี มีจิตอาสา ในการอุทิศตนเพื่อส่วนรวม 

8. 0233 วท.บ.เทคโนโลยีสารสนเทศ 40 คน - ส าเร็จการศึกษา หรือก าลังศึกษาช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 หรือเทียบเท่า 
- ส าเร็จการศึกษา หรือก าลังศึกษาภาคเรียนสุดท้ายในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง หรือเทียบเท่า 
- เกรดเฉลี่ย (GPAX) ไมต่ ่ ากวา่ 2.00 
- เป็นผู้มีความชอบทางด้านเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ หรือมีทักษะการใช้โปรแรมทางคอมพวิเตอร์ 
- เป็นผู้มีความประพฤติดี มีจิตอาสา ในการอุทิศตนเพื่อส่วนรวม 
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ค ุณสมบัตขิองผูม้ีสิทธ ิค์ดัเลือกบคุคลเข้าศกึษาในระดบัปรญิญาตร ีมหาวิทยาลัยราชภฏัอุดรธาน ีประจ าปีการศกึษา 2565 
รอบแฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) 

  

ที่ 
รหัส
สาขา 

ช ื่อสาขาวชิา 

จ านวนรบั 
รอบ 

Portfolio 

ค ุณสมบตัขิองผูม้สีทิธ ิส์มคัร / เกณฑก์ารพจิารณาคดัเลือก 
(Portfolio ที่ใชป้ระกอบการพจิารณาไมเ่กนิ 10 หน้า (กระดาษ A4) 

ค ณะวทิยาศาสตร ์

9. 0243 วท.บ.วิทยาศาสตร์ส่ิงแวดล้อม 40 คน - ส าเร็จการศึกษา หรือก าลังศึกษาช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 หรือเทียบเท่า แผนการเรียน วิทย์ – คณิต 

- หากมีกิจกรรมหรือผลงานด้านส่ิงแวดล้อมและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ จะพิจารณาเป็นพิเศษ 10. 0221 วท.บ.การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 40 คน 

11. 0220 วท.บ.วิทยาศาสตร์การกีฬา 120 คน - ส าเร็จการศึกษา หรือก าลังศึกษาช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 หรือเทียบเท่า  
12. 1400 วท.บ.สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต 80 คน - ส าเร็จการศึกษา หรือก าลังศึกษาช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 หรือเทียบเท่า แผนการเรียน วิทย์ – คณิต 

- ผ่านการเข้าร่วมประกวด เข้าร่วมกิจกรรม เข้าร่วมการแข่งขันทางวิชาการ หรือ กิจกรรมสาธารณประโยชน์ 

13. 0159 วท.บ.การจัดการอสังหาริมทรัพย์และเทคโนโลยีอาคาร 40 คน - ส าเร็จการศึกษา หรือก าลังศึกษาช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 หรือเทียบเท่า  
- ผ่านการเข้าร่วมประกวด เข้าร่วมกิจกรรม เข้าร่วมการแข่งขันทางวิชาการ หรือ กิจกรรมสาธารณประโยชน์ 
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ค ุณสมบัตขิองผูม้ีสิทธ ิค์ดัเลือกบคุคลเข้าศกึษาในระดบัปรญิญาตร ีมหาวิทยาลัยราชภฏัอุดรธาน ีประจ าปีการศกึษา 2565 
รอบแฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) 

  

ที่ 
รหัส
สาขา 

ช ื่อสาขาวชิา 

จ านวนรบั 
รอบ 

Portfolio 

ค ุณสมบตัขิองผูม้สีทิธ ิส์มคัร / เกณฑก์ารพจิารณาคดัเลือก 
(Portfolio ที่ใชป้ระกอบการพจิารณาไมเ่กนิ 10 หน้า (กระดาษ A4) 

ค ณะเทคโนโลย ี

1. 1303 วศ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า  40 คน - ส าเร็จการศึกษา หรือก าลังศึกษาช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 หรือเทียบเท่า แผนการเรียน วิทย์ – คณิต 

- ส าเร็จการศึกษา หรือก าลังศึกษาภาคเรียนสุดท้ายในระดับช้ันประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สาขาไฟฟ้า 
อิเล็กทรอนิกส์ ระบบวัดคุม คอมพิวเตอร์ ส่ือสาร โทรคมนาคม หรือเทียบเท่า 

- ผลการเรียนในระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า (GPAX) เฉลี่ยไมต่ ่ ากวา่ 2.30 

2. 6303 วศ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า (เทียบโอน) 40 คน - ส าเร็จการศึกษา หรือก าลังศึกษาภาคเรียนสุดท้ายในระดับช้ันประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง (ปวส.) สาขาไฟฟ้า 
อิเล็กทรอนิกส์ ระบบวัดคุม คอมพิวเตอร์ ส่ือสาร โทรคมนาคม หรือเทียบเท่า 

- ผลการเรียนในระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า (GPAX) เฉลี่ยไมต่ ่ ากวา่ 2.30 

3. 1301 วศ.บ.อิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะและยานยนต์ไฟฟ้า 30 คน - ส าเร็จการศึกษา หรือก าลังศึกษาช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 หรือเทียบเท่า  
- ส าเร็จการศึกษา หรือก าลังศึกษาภาคเรียนสุดท้ายในระดับช้ันประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สาขาวิชาช่างยนต์ ช่าง

กลโรงงาน ช่างไฟฟ้าก าลัง ช่างอิเล็กทรอนิกส์ ช่างเขียนแบบเคร่ืองกล ช่างโทรคมนาคม ช่างเคร่ืองท าความเย็นและ
ปรับอากาศ ช่างซ่อมบ ารุงเรือและเคร่ืองกลเกษตร 

4. 6301 วศ.บ.อิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะและยานยนต์ไฟฟ้า 
(เทียบโอน) 

30 คน - ส าเร็จการศึกษา หรือก าลังศึกษาภาคเรียนสุดท้ายในระดับช้ันประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง (ปวส.) สาขาวิชาช่างยนต์ 
ช่างกลโรงงาน ช่างไฟฟ้าก าลัง ช่างอิเล็กทรอนิกส์ ช่างเขียนแบบเคร่ืองกล ช่างโทรคมนาคม ช่างเคร่ืองท าความเย็น
และปรับอากาศ ช่างซ่อมบ ารุงเรือและเคร่ืองกลเกษตร 

5. 1308 วศ.บ.วิศวกรรมคอมพิวเตอร์และการส่ือสาร 40 คน - ส าเร็จการศึกษา หรือก าลังศึกษาช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 หรือเทียบเท่า 

6. 6308 วศ.บ.วิศวกรรมคอมพิวเตอร์และการส่ือสาร 
(เทียบโอน) 

40 คน - ส าเร็จการศึกษา หรือก าลังศึกษาภาคเรียนสุดท้ายในระดับช้ันประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง (ปวส.) ในสาขาท่ี
เก่ียวข้อง 
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ค ุณสมบัตขิองผูม้ีสิทธ ิค์ดัเลือกบคุคลเข้าศกึษาในระดบัปรญิญาตร ีมหาวิทยาลัยราชภฏัอุดรธาน ีประจ าปีการศกึษา 2565 
รอบแฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) 

  

ที่ 
รหัส
สาขา 

ช ื่อสาขาวชิา 

จ านวนรบั 
รอบ 

Portfolio 

ค ุณสมบตัขิองผูม้สีทิธ ิส์มคัร / เกณฑก์ารพจิารณาคดัเลือก 
(Portfolio ที่ใชป้ระกอบการพจิารณาไมเ่กนิ 10 หน้า (กระดาษ A4) 

ค ณะเทคโนโลย ี

7. 1305 วศ.บ.วิศวกรรมแมคคาทรอนิกส์และหุ่นยนต์ 30 คน - ส าเร็จการศึกษา หรือก าลังศึกษาช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 หรือเทียบเท่า แผนการเรียน วิทย์ – คณิต 

- ส าเร็จการศึกษา หรือก าลังศึกษาภาคเรียนสุดท้ายในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ประเภทช่าง
อุตสาหกรรม สาขาวิชาแมคคาทรอนิกส์ อิเล็กทรอนิกส์ ไฟฟ้า คอมพิวเตอร์ โทรคมนาคม ช่างกลโรงงาน ช่าง
ยนต์ หรือสาขาอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวข้อง 

- ผ่านการเข้าร่วมประกวด เข้าร่วมกิจกรรม เข้าร่วมการแข่งขันทางวิชาการ หรือ กิจกรรมสาธารณประโยชน์ 

8. 1305 วศ.บ.วิศวกรรมแมคคาทรอนิกส์และหุ่นยนต์ 
(เทียบโอน) 

30 คน - ส าเร็จการศึกษา หรือก าลังศึกษาภาคเรียนสุดท้ายในระดับช้ันประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง (ปวส.) ในสาขาท่ี
เก่ียวข้อง 

9. 1307 วศ.บ.วิศวกรรมพลังงาน 50 คน - ส าเร็จการศึกษา หรือก าลังศึกษาช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 หรือเทียบเท่า แผนการเรียน วิทย์ – คณิต 

- ส าเร็จการศึกษา หรือก าลังศึกษภาคเรียนสุดท้ายในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สาขาช่างอุตาสาหกรรม             
ช่างยนต์ ช่างกลโรงงาน ช่างไฟฟา้ ช่างอิเล็กทรอนิกส์ และสาขาท่ีเก่ียวข้อง 

- เป็นผู้ส าเร็จการศึกษา หรือก าลังศึกษาภาคเรียนสุดท้ายในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง (ปวส.) สาขาช่าง
อุตสาหกรรม ช่างยนต์ ช่างกลโรงงาน ช่างไฟฟ้า ช่างอิเล็กทรอนิกส์ และสาขาท่ีเก่ียวข้อง 

10. 1302 วศ.บ.วิศวกรรมเคร่ืองกล 
(หลักสูตรได้รับรองจากสภาวิศวกร ผู้ส าเร็จ
การศึกษาสามารถย่ืนขอรับใบประกอบวิชาชีพ
วิศวกรรมควบคุม (กว.) สาขาวิศวกรรมเคร่ืองกลได้ 

40 คน - ส าเร็จการศึกษา หรือก าลังศึกษาช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 หรือเทียบเท่า แผนวิทย์ – คณิต 

- ส าเร็จการศึกษา หรือก าลังศึกษภาคเรียนสุดท้ายในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ในสายช่างอุตสาหกรรม 
หรือสาขาท่ีเก่ียวข้อง ในกรณีผู้สมัครมีคุณสมบัติไม่สอดคล้องให้อยู่ในดุลพินิจของคณะกรรมการบริหารสาขาวิชา
วิศวกรรมเคร่ืองกล 

- มีหลักฐาน ผลงาน กิจกรรมท่ีเก่ียวข้อง 
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ค ุณสมบัตขิองผูม้ีสิทธ ิค์ดัเลือกบคุคลเข้าศกึษาในระดบัปรญิญาตร ีมหาวิทยาลัยราชภฏัอุดรธาน ีประจ าปีการศกึษา 2565 
รอบแฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) 

  

ที่ 
รหัส
สาขา 

ช ื่อสาขาวชิา 

จ านวนรบั 
รอบ 

Portfolio 

ค ุณสมบตัขิองผูม้สีทิธ ิส์มคัร / เกณฑก์ารพจิารณาคดัเลือก 
(Portfolio ที่ใชป้ระกอบการพจิารณาไมเ่กนิ 10 หน้า (กระดาษ A4) 

ค ณะเทคโนโลย ี

11. 6302 วศ.บ.วิศวกรรมเคร่ืองกล (เทียบโอน) 
(หลักสูตรได้รับรองจากสภาวิศวกร ผู้ส าเร็จ
การศึกษาสามารถย่ืนขอรับใบประกอบวิชาชีพ
วิศวกรรมควบคุม (กว.) สาขาวิศวกรรมเคร่ืองกลได้ 

40 คน - ส าเร็จการศึกษา หรือก าลังศึกษภาคเรียนสุดท้ายในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง (ปวส.) ในสายช่าง
อุตสาหกรรม หรือสาขาท่ีเก่ียวข้อง ในกรณีผู้สมัครมีคุณสมบัติไม่สอดคล้องให้อยู่ในดุลพินิจของคณะ
กรรมการบริหารสาขาวิชาวิศวกรรมเคร่ืองกล 

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

- เป็นผู้มีความประพฤติดี มีคุณธรรม 
13. 6264 วท.บ.การจัดการอุตสาหกรรม (เทียบโอน) 40 คน - ส าเร็จการศึกษา หรือก าลังศึกษภาคเรียนสุดท้ายในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง (ปวส.) หรือเทียบเท่า 

- เป็นผู้มีความประพฤติดี มีคุณธรรม 
14. 0255 วท.บ.เกษตรศาสตร์ 40 คน - ส าเร็จการศึกษา หรือก าลังศึกษาช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 หรือเทียบเท่า 

- ส าเร็จการศึกษา หรือก าลังศึกษภาคเรียนสุดท้ายในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง (ปวส.) หรือเทียบเท่า 
15. 0256 วท.บ.สัตวศาสตร์ 30 คน - ส าเร็จการศึกษา หรือก าลังศึกษาช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 หรือเทียบเท่า 

- ส าเร็จการศึกษา หรือก าลังศึกษาภาคเรียนสุดท้ายในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง (ปวส.) หรือเทียบเท่า 
16. 0258 วท.บ.เทคนิคการสัตวแพทย์และการพยาบาลสัตว์ 40 คน - ส าเร็จการศึกษา หรือก าลังศึกษาช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 หรือเทียบเท่า 

- ส าเร็จการศึกษา หรือก าลังศึกษาภาคเรียนสุดท้ายในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง (ปวส.) หรือเทียบเท่า  
- มีหลักฐาน ผลงาน กิจกรรมท่ีเก่ียวข้อง 

17. 0263 วท.บ.เทคโนโลยีอาหารและโภชนาการ 40 คน - ส าเร็จการศึกษา หรือก าลังศึกษาช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 หรือเทียบเท่า แผนวิทย์ – คณิต 
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ค ุณสมบัตขิองผูม้ีสิทธ ิค์ดัเลือกบคุคลเข้าศกึษาในระดบัปรญิญาตร ีมหาวิทยาลัยราชภฏัอุดรธาน ีประจ าปีการศกึษา 2565 
รอบแฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) 

 

ที่ 
รหัส
สาขา 

ช ื่อสาขาวชิา 

จ านวนรบั 
รอบที ่1 
Portfolio 

ค ุณสมบตัขิองผูม้สีทิธ ิส์มคัร / เกณฑก์ารพจิารณาคดัเลือก 
(Portfolio ที่ใชป้ระกอบการพจิารณาไมเ่กนิ 10 หน้า (กระดาษ A4) 

ค ณะเทคโนโลย ี

18. 0265 วท.บ.อาหารและบริการ 40 คน - ส าเร็จการศึกษา หรือก าลังศึกษาช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 หรือเทียบเท่า 

- ส าเร็จการศึกษา หรือก าลังศึกษาภาคเรียนสุดท้ายในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง (ปวส.) หรือเทียบเท่า 
19. 0279 วท.บ.โยธาสถาปัตยกรรม 40 คน - ส าเร็จการศึกษา หรือก าลังศึกษาช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 หรือเทียบเท่า 

- ส าเร็จการศึกษา หรือก าลังศึกษาภาคเรียนสุดท้ายในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง (ปวส.) หรือเทียบเท่า  
ด้านโยธาสถาปัตยกรรม ก่อสร้าง หรือสาขาท่ีเก่ียวข้อง 

- มีหลักฐาน ผลงาน กิจกรรมท่ีเก่ียวข้อง 
20. 0257 วท.บ.ธุรกิจการเกษตร 40 คน - ส าเร็จการศึกษา หรือก าลังศึกษาช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 หรือเทียบเท่า 

- ส าเร็จการศึกษา หรือก าลังศึกษาภาคเรียนสุดท้ายในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง (ปวส.) หรือเทียบเท่า 
21. 0254 วท.บ.เทคโนโลยีชีวภาพ 40 คน - ส าเร็จการศึกษา หรือก าลังศึกษาช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 หรือเทียบเท่า 

- ผ่านการเข้าร่วมประกวด เข้าร่วมกิจกรรม เข้าร่วมการแข่งขันทางวิชาการ หรือร่วมกิจกรรมสาธารณประโยชน์ 
 

ที่ 
รหัส
สาขา 

ช ื่อสาขาวชิา 
จ านวนรบั 

รอบ Portfolio 
ค ุณสมบตัขิองผูม้สีทิธ ิส์มคัร / เกณฑก์ารพจิารณาคดัเลือก 

(Portfolio ที่ใชป้ระกอบการพจิารณาไมเ่กนิ 10 หน้า (กระดาษ A4) 
ส านักวชิาศกึษาทัว่ไป 

1. 1501 ศป.บ.ศิลปกรรมพื้นถ่ิน 40 คน - ส าเร็จการศึกษา หรือก าลังศึกษาช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 หรือเทียบเท่า 

- ส าเร็จการศึกษา หรือก าลังศึกษาภาคเรียนสุดท้ายในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง (ปวส.) หรือเทียบเท่า 

- ผ่านการเข้าร่วมประกวด เข้าร่วมกิจกรรม เข้าร่วมการแข่งขันทางวิชาการ หรือ กิจกรรมสาธารณประโยชน์ 
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ณสมบัติของผู้มีสทิธ ิค์ดัเลอืกบคุคลเข้าศกึษาในระดับปรญิญาตร ีมหาวิทยาลยัราชภฏัอดุรธานี ประจ าปกีารศกึษา 2565 
รอบแฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) 

  

ที่ 
รหัส
สาขา 

ช ื่อสาขาวชิา 
จ านวนรบั 

รอบ Portfolio 
ค ุณสมบตัขิองผูม้สีทิธ ิส์มคัร / เกณฑก์ารพจิารณาคดัเลือก 

(Portfolio ที่ใชป้ระกอบการพจิารณาไมเ่กนิ 10 หน้า (กระดาษ A4) 
ค ณะพยาบาลศาสตร ์

1. 0200 พย.บ.พยาบาลศาสตรบัณฑิต 23 คน - ส าเร็จการศึกษา หรือก าลังศึกษาช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 แผนการเรียนวิทย์ – คณิตเ กรดเฉลีย่สะสมไมต่ ่ ากวา่ 3.00 

- เป็นผู้ท่ีได้รับรางวัลหรือท าคุณประโยชน์ในระดับจังหวัด ระดับเขต ระดับภาค หรือ ระดับประเทศ 

- เป็นผู้ท่ีมีความเสียสละ มีจิตสาธารณะ 

- เป็นผู้มีความประพฤติดีไม่มีประวัติเสียหาย ไม่เคยต้องโทษในคดีอาญา ยกเว้นคดีอันเป็นลหุโทษ 

- มีสุขภาพร่างกายและจิตใจท่ีไม่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษาวิชาชีพการพยาบาล ไม่เจ็บป่วยหรือเป็นโรคติตต่ออันตราย หรือมีความ
ผิดปกติ ความพิการท่ีเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา หรือการปฏิบัติวิชาชีพการพยาบาล 

- ผู้ท่ีมีรายช่ือมีสิทธ์ิสอบสัมภาษณ์ ต้องผ่านการตรวจร่างกาย (ตามแบบฟอร์ม) และน าใบตรวจร่างกายมาแสดงต่อกรรมการในวัน
สอบสัมภาษณ์ 

2. 0222 พท.บ.การแพทย์แผนไทยบัณฑิต 24 คน - ส าเร็จการศึกษา หรือก าลังศึกษาช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 หรือเทียบเท่า 

- มีหน่วยกติการเรยีนร ูใ้นกลุม่สาระการเรยีนร ูว้ ิทยาศาสตร ์ไมต่ ่ ากวา่ 22 หนว่ยกติ คณติศาสตร ์ไมต่ ่ ากวา่ 12 หน่วยกติ และ
ภาษาอังกฤษ ไมต่ ่ ากว่า 9 หน่วยกติ 

- มีสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรงท้ังร่างกายและจติใจ ไม่เจ็บป่วยหรือเป็นโรคติดต่อร้ายแรงหรือมีความผิดปกติท่ีเป็นอุปสรรคต่อ
การศึกษา และ/หรือ การข้ึนทะเบียนเป็นผู้ประกอบวิชาชีพแพทย์แผนไทย โดยข้อบังคับสภาการแพทย์แผนไทยว่าด้วยการ
ก าหนดโรคซ่ึงต้องห้ามมิให้เป็นสมาชิกสภาการแพทย์แผนไทย พ.ศ.2558 ระบุโรคต้องห้ามไว้ ดังนี้ 1) โรคเร้ือนในระยะติดต่อ
หรือในระยะท่ีปรากฎอาการเป็นท่ีน่ารังเกียจแก่สังคม  2) วัณโรคในระยะอันตราย 3) โรคเท้าช้างในระยะท่ีปรากฏอาการเป็นท่ี
น่ารังเกียจของสังคม 

4) โรคพิษสุราเร้ือรัง 5) โรคติดยาเสพติดให้โทษอย่างร้ายแรง 

- ผ่านการเข้าร่วมประกวด เข้าร่วมกิจกรรม เข้าร่วมการแข่งขันทางวิชาการ หรือ กิจกรรมสาธารณประโยชน์ 
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รายงานผลการตรวจรา่งกายของผู้มสีทิธ ิเ์ข้าศกึษาสาขาวิชาพยาบาลศาสตร  ์
คณะพยาบาลศาสตร ์มหาวิทยาลยัราชภฏัอดุรธาน ี

------------------------------------------------------ 
                     เขียนที่.................................................................. 

         วันที่...............เดือน....................พ.ศ. ................ 
 
ชื่อ(นาย/นาง/นางสาว).....................................................นามสกุล............................................. .........อายุ................ปี 

เกิดวันที่...........เดือน...........................พ.ศ..............สถานที่เกิด...........................................จังหวัด ...................... ....... 
 ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบแล้วว่าแพทย์ได้ลงผลการตรวจร่างกายครบทุกรายการ(ให้ลงรายการหลังจากแพทย์ลง

ความเห็นเรียบร้อยแล้ว) (ผลการตรวจที่ไม่ครบทุกรายการ อาจท าให้ท่านเสียสิทธ์ิการผ่านผลการตรวจร่างกาย) 
ประวตัิการเจ็บป่วยของผู้มีสทิธ ิก์ารรกัษา 
เคยได้รับการผ่าตัดเก่ียวกับ   สมอง   หัวใจ    กระดูก   อ่ืน ๆ ระบุ...................................................... 

เคยได้รับอุบัติเหตุหรือเจ็บป่วยถึงขั้นเข้ารักษาตัวท่ีโรงพยาบาล คือ ............................................................................  
เม่ือ พ.ศ. .............. ปัจจุบันมีโรคประจ าตัวและก าลังรับการรักษา คือ ........................................ ................................ 
ประวตัคิรอบครวั 

ชื่อบิดา.......................................................นามสกุล..................................................อายุ.....................................ปี 
 ยังมีชีวิตอยู่ มีโรคประจ าตัว คือ ...................................................................................................................... 

 ถึงแก่กรรม ด้วยสาเหตุ ....................................................................................................... ............................ 
ชื่อมารดา.......................................................นามสกุล..............................................อายุ.... .................................ปี 
 ยังมีชีวิตอยู่ มีโรคประจ าตัว คือ ...................................................................................................................... 

 ถึงแก่กรรม ด้วยสาเหตุ ....................................................................................................... ............................. 
 

ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อความดังกล่าวข้างต้นเป็นความจริงทุกประการ หากตรวจพบภายหลังว่าไม่ถูกต้อง
หรือเป็นความจริง ข้าพเจ้ายินยอมสละสิทธ์ิจากการเป็นนักศึกษา 
  

ลงชื่อ..............................................................ผู้ มีสิทธ์ิเข้าศึกษา 
          (.............................................................) 

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

 

ส่วนท่ี 1 ผู้มีสิทธ์ิเข้าศึกษาเป็นผู้กรอก 
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ผู้ร ับการตรวจ นาย/นาง/นางสาว............................................นามสกลุ..........................................  

1. ตรวจรา่งกายทั่วไป  

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         ปกติ  ผิดปกติ ระบุ........................................................ 
โรคคนเผือก          ไม่เป็น    เป็น ระบุ............................................................. 

การท างานของหัวใจ        ปกติ       ผิดปกติ ระบุ........................................................ 
โรคจิต สุขภาพจิต  ไม่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษา    เป็นอุปสรรคต่อการศึกษา ระบุ............................  
                                                                              ............................................................................ 

 
ความผิดปกติอ่ืนๆ ที่ตรวจพบ ระบุ............................................................................................................................. 

................................................................................................................................................................. ................... 

.................................................................................................................................................................................... 
 

แพทยผ์ู้ตรวจ...........................................................ใบประกอบโรคศลิป์เลขที.่............................... ................. 
                (.........................................................)  ว ันที.่......................................................... .................... 

ส่วนท่ี 2 แพทย์เป็นผู้กรอก  
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ผู้ร ับการตรวจ 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. ตรวจการไดย้นิ (Audiometry) 

ใบหูและลักษณะภายนอกของ หูขวา  ปกติ     ผิดปกติ ระบุ.................................................... 
ใบหูและลักษณะภายนอกของ หูซ้าย   ปกติ     ผิดปกติ ระบุ.................................................... 
การได้ยินหูขวา         ปกติ     ผิดปกติ ระบุ..................................................... 

การได้ยินหูซ้าย        ปกติ     ผิดปกติ ระบุ..................................................... 
 

4. ตรวจทางรงัสวีทิยา 
Chest X-rays    ปกติ  ผิดปกติ  ระบุ............................................................ 

ผลการตรวจทางรงัสีของทรวงอก (CHEST FILM PA : UP RIGHT) 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
การแปลผล      ปกติ  ผิดปกติ  ระบุ........................................................ 
 

5. ผลการตรวจทางหอ้งปฏบิตัิการ (แนบรายงานผลการตรวจทางหอ้งปฏบิตัิการมาด้วย) 

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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ผู้ร ับการตรวจ นาย/นาง/นางสาว............................................................นามสกลุ............................................  
 

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    ปกติ  ผิดปกติ  ระบุ........................................................ 

Basophl    ปกติ  ผิดปกติ  ระบุ........................................................ 
Eosinophil    ปกติ  ผิดปกติ  ระบุ........................................................ 

Lymphocyte    ปกติ  ผิดปกติ  ระบุ........................................................ 
Monocyte    ปกติ  ผิดปกติ  ระบุ........................................................ 
Platelets    ปกติ  ผิดปกติ  ระบุ........................................................ 

 
แพทยผ์ู้ตรวจ...........................................................ใบประกอบโรคศลิป์เลขที.่............................... ................. 

                (.........................................................)  ว ันที.่.............................................................................  
 

 

ให ้ผู้มสีทิธ ิเ์ข้าศกึษาสาขาวิชาพยาบาลน าใบตรวจรา่งกายนี ้ไปตรวจรา่งกาย 
ณ โรงพยาบาลของรฐัเทา่นั้น และใหน้ ามาวันสอบสมัภาษณ์ 

 


