สารบัญ
หน้ า
คณะ / สาขาวิชา / คุณสมบัติผ้ ูสมัคร
การจาหน่ายคู่มือและใบสมัคร
การสมัคร
หลักฐานประกอบการสมัคร
ค่าธรรมเนียมการสมัคร
การรายงานตัวเพื่อเข้ าศึกษา
ภาคผนวก ก ตัวอย่างการกรอกใบสมัคร
ภาคผนวก ข ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี เรื่อง การกาหนดอัตรา
ค่าธรรมเนียมการศึกษาของนักศึกษารูปแบบพิเศษ พ.ศ.๒๕๔๘
ปฏิทนิ การสมัคร

1
5
5
5
5
5
9
10
12

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
เรื่อง การรับสมัครบุคคลเข้ าศึกษาในมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
ในการจัดการศึกษารูปแบบพิเศษ ประจาปี การศึกษา 2560
---------------------------------ด้ วยมหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ อุ ด รธานี จะรั บ สมั ค รบุ ค คลเข้ าศึ กษาต่ อ ในมหาวิ ท ยาลั ยราชภั ฏ
อุดรธานี ในการจัดการศึกษารูปแบบพิเศษ ประจาปี การศึกษา 2560 ดังรายละเอียดต่อไปนี้
1. คณะ /สาขาวิชา / คุณสมบัติผสู ้ มัคร

คณะวิทยาการจัดการ
ระดับปริญญาตรี
รหัส
สาขาวิชา
สาขาวิชา
บริหารธุรกิจบัณฑิต (บธ.บ.)
3424 การตลาด

จานวน

คุณสมบัติผสู ้ มัคร / คุณสมบัติเฉพาะ
สาขาวิชา

50

สาเร็จการศึกษาระดับ ปวช. หรือมัธยมศึกษา
ตอนปลายหรือเทียบเท่า
สาเร็จการศึกษาระดับ ปวส.หรือเทียบเท่า
ทุกสาขา
สาเร็จการศึกษาระดับ ปวส. หรือเทียบเท่าทุก
สาขาวิชา
สาเร็จการศึกษาระดับ ปวช. หรือมัธยมศึกษา
ตอนปลายหรือเทียบเท่า
สาเร็จการศึกษาระดับ ปวส. หรือเทียบเท่า ใน
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
สาเร็จการศึกษาระดับ ปวช. หรือมัธยมศึกษา
ตอนปลายหรือเทียบเท่า
1. สาเร็จการศึกษาระดับ ปวส. หรือเทียบเท่า
ทุกสาขาวิชา
2. สาเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีสาขาอื่น

5424

การตลาด

50

5421

การบริหารทรัพยากรมนุษย์

50

3427

คอมพิวเตอร์ธุรกิจ

100

5427

คอมพิวเตอร์ธุรกิจ

100

3428

การจัดการทั่วไป

100

5428

การจัดการทั่วไป

100

2
สาขาวิชา

จานวน

คุณสมบัติผสู ้ มัคร / คุณสมบัติเฉพาะ
สาขาวิชา

นิเทศศาสตรบัณฑิต (นศ.บ.)
นิเทศศาสตร์

50

สาเร็จการศึกษาระดับ ปวช. หรือมัธยมศึกษา
ตอนปลายหรือเทียบเท่า

3501

บัญชีบณ
ั ฑิต (บช.บ.)
การบัญชี

50

5501

การบัญชี

100

1. สาเร็จการศึกษาระดับ ปวช. หรือ
มัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า
2. สาเร็จการศึกษาระดับ ปวส. สาขาอื่น
3. สาเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ทุกสาขา
สาเร็จการศึกษาระดับ ปวส. หรือเทียบเท่า
ในสาขาวิชาการบัญชีเท่านั้น

รหัส
สาขาวิชา
3002

(วิทยุและโทรทัศน์)

คณะวิทยาศาสตร์
ระดับปริญญาตรี
รหัส
สาขาวิชา
สาขาวิชา
วิทยาศาสตรบัณฑิต(วท.บ.)
3235 วิทยาศาสตร์การกีฬา

3236

เทคโนโลยีสารสนเทศ

จานวน

คุณสมบัติผสู ้ มัคร /
คุณสมบัติเฉพาะสาขาวิชา

50

สาเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอน
ปลาย หรือเทียบเท่า แผนการเรียน
วิทย์ – คณิต
1. สาเร็จการศึกษาระดับ ปวช. หรือ
มัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า
2. สาเร็จการศึกษาระดับ ปวส.หรือ
เทียบเท่า หรืออนุปริญญา

40

3
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ระดับปริญญาตรี
รหัส
สาขาวิชา
สาขาวิชา
ศิลปศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ.)
3302 ภาษาอังกฤษ

จานวน

คุณสมบัติผสู ้ มัคร / คุณสมบัติเฉพาะ
สาขาวิชา

100

1. สาเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษา
ตอนปลาย หรือเทียบเท่า
2. สาเร็จการศึกษาระดับ ปวส. หรือ
เทียบเท่า
สาเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีสาขาอื่น

5302

ภาษาอังกฤษ

50

5334

ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร

50

3325

การพัฒนาสังคม

50

5325

การพัฒนาสังคม

50
50

3051

ศิลปศาสตรบัณฑิต (ศล.บ.)
ทัศนศิลป์
รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต
(รป.บ.)
รัฐประศาสนศาสตร์

100

สาเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษา
ตอนปลาย หรือเทียบเท่า

3901

นิติศาสตรบัณฑิต (น.บ.)
นิติศาสตร์

150

สาเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษา
ตอนปลาย หรือเทียบเท่า
สาเร็จการศึกษาระดับอนุปริญญาหรือ
เทียบเท่า

3072

1. สาเร็จการศึกษาระดับ ปวส. หรือ
เทียบเท่า
2. สาเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขา
อื่น
สาเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษา
ตอนปลาย หรือเทียบเท่า
สาเร็จการศึกษาระดับ ปวส. หรือ
เทียบเท่า
สาเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษา
ตอนปลาย หรือเทียบเท่า

4
คณะเทคโนโลยี
ระดับปริญญาตรี
รหัส
สาขาวิชา
สาขาวิชา
วิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.)
5276 เทคโนโลยีเครื่องกล

จานวน

คุณสมบัติผสู ้ มัคร / คุณสมบัติเฉพาะ
สาขาวิชา

50

สาเร็จการศึกษาระดับ ปวส. หรือ
เทียบเท่า สายช่างอุตสาหกรรม ช่างยนต์
เครื่องจักรกลหนัก หรือสาขาที่เกี่ยวข้ อง
สาเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอน
ปลาย หรือสาขาที่เกี่ยวข้ องด้ าน
การเกษตร
สาเร็จการศึกษาระดับ ปวส. หรือ
เทียบเท่า สาขาวิชาสัตวศาสตร์
สัตวบาลหรือเกษตรศาสตร์ หรือสาขาอื่น

3256

เทคโนโลยีการผลิตสัตว์

50

5256

เทคโนโลยีการผลิตสัตว์

50

5603

5606

วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วศ.บ.)
วิศวกรรมไฟฟ้ า
วิชาเอกอิเล็กทรอนิกส์
(ไม่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ
วิศวกรรมควบคุมเนื่องจากเป็ น
สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้ า กลุ่มวิชา
อิเล็กทรอนิกส์)
วิศกรรมอิเล็กทรอนิกส์และระบบ
อัตโนมัติ

50

50

1. สาเร็จการศึกษาระดับอนุปริญญา
(อิเล็กทรอนิกส์) หรือระดับ ปวส.
สาขาอิเล็กทรอนิกส์ โทรคมนาคม
ไฟฟ้ า-สื่อสาร คอมพิวเตอร์ และ
สาขาอื่นที่เกี่ยวข้ อง
2. คะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ากว่า 2.30
(ไม่รับผู้จบสาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ)
สาเร็จการศึกษาระดับ ปว.ส. หรือ
เทียบเท่าในสาขาไฟฟ้ า อิเล็กทรอนิกส์
ระบบวัดคุม คอมพิวเตอร์ ไฟฟ้ า สื่อสาร
และโทรคมนาคม

อนึ่ง หากผู้สมัครในสาขาวิชาใดมีจานวนน้ อยไม่สามารถเปิ ดสอนได้ มหาวิทยาลัยฯ จะให้
โอกาสการเปลี่ยนแปลงการเลือกสาขาวิชา หรือขยายเวลาเปิ ดสอนสาขาวิชาที่ไม่สามารถเปิ ดสอนภาค
เรียนนี้ไปในภาคเรียนต่อไป

5
2. การสมัครเข้าเป็ นนักศึกษา
2.1 การจาหน่ายคู่มือและใบสมัคร
จาหน่ ายคู่มือและใบสมัคร ที่สานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ชั้น 1 อาคารเฉลิมพระเกียรติ
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ระหว่างวันที่ 15 มิถุนายน – 25 กรกฎาคม 2560 ทุกวัน ไม่เว้ นวันหยุดราชการ
(เว้ นวันหยุดนักขัตฤกษ์) ในราคาชุดละ 50 บาท
2.2 การสมัคร
ยื่นใบสมัครด้ วยตนเอง ที่สานั กส่ งเสริ มวิชาการและงานทะเบี ยน ชั้ น 1 อาคารเฉลิ มพระเกียรติ
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ระหว่างวันที่ 15 มิถุนายน – 25 กรกฎาคม 2560 ทุกวัน ไม่เว้ นวันหยุดราชการ
(เว้ นวันหยุดนักขัตฤกษ์)
2.3 หลักฐานประกอบการสมัคร
หลักฐานประกอบการสมัคร มีดังนี้
2.3.1 ใบสมัครที่กรอกข้ อความครบถ้ วน
2.3.2 แบบ ป.พ.1 หรือ ใบแสดงผลการเรียน ฉบับจริง
2.3.3 บัตรประจาตัวประชาชน ฉบับจริง
2.3.4 ทะเบียนบ้ าน ฉบับจริง
2.3.5 รูปถ่ายปัจจุบัน หน้ าตรง ไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นดา ขนาด 1 นิ้ว จานวน 1 แผ่น
เพื่อติดใบสมัคร
2.4 ค่าธรรมเนียมการสมัคร
ผู้สมัครจะต้ องชาระค่าธรรมเนียมในการสมัครเข้ าศึกษาคนละ 100 บาท
3. การรายงานตัวเพือ่ เข้าศึกษา
ผู้สมัครสามารถยื่นใบสมัครพร้ อมรายงานตัวได้ ที่สานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ชั้น 1 อาคาร
เฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยราชภั ฏอุ ดรธานี ตั้ งแต่ วันที่ 15 มิถุ นายน – 25 กรกฎาคม 2560 เวลา
09.00 น. – 16.00 น.ทุกวัน ไม่เว้ นวันหยุดราชการ (เว้ นวันหยุดนักขัตฤกษ์ ) โดยชาระค่าธรรมเนียม
การศึกษา 3,000 บาท (ไม่รวมค่าหน่วยกิต)
3.1 หลักฐานที่จะต้องนามาในวันรายงานตัว
3.1.1 ใบประกาศ หรือ แบบ ป.พ.1 ฉบับจริง พร้ อมถ่ายเอกสาร 2 ฉบับ
3.1.2 ทะเบียนบ้ านฉบับจริง พร้ อมถ่ายเอกสาร 1 ฉบับ
3.1.3 บัตรประจาตัวประชาชนฉบับจริง พร้ อมถ่ายเอกสาร 1 ฉบับ
3.1.4 รูปถ่ายปัจจุบัน หน้ าตรง ไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นดา ชุดสุภาพ ขนาด 1 นิ้ว จานวน
2 รูป เพื่อติดใบรายงานตัวเป็ นนักศึกษา และทาบัตรนักศึกษา
(เอกสารถ่ายสาเนา ให้ เป็ น A4 และต้ องรับรองสาเนาถูกต้ องทุกหน้ า)

6
4. การจัดการเรียนการสอน
การจั ดการเรี ยนการสอนเป็ นระบบทวิภาค โดย 1 ปี การศึ กษา แบ่ งออกเป็ น 2 ภาค
การศึกษาปกติ และมหาวิทยาลัยฯ อาจจัดการศึกษาภาคฤดูร้อนด้ วย โดยเรียนในวันเสาร์ – อาทิตย์
ระหว่างเวลา 08.00 – 20.00 น.
กรณีเกิดปัญหาใด ๆ จากการคัดเลือกนักศึกษาเข้ าศึกษาต่อ มหาวิทยาลัยฯ ขอสงวนสิทธิ์
ในการพิจารณา
ประกาศ ณ วันที่ 4 มิถุนายน 2560
(ลงชื่อ)
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชาติชาย ม่วงปฐม)
รักษาราชการแทนอธิการบดี

ภาคผนวก

9
ภาคผนวก ก (ตัวอย่างการกรอกใบสมัคร)

เลขที่เอกสารอ้ างอิง

ติดรูป
ขนาด 1 นิ้ว

(เฉพาะเจ้ าหน้ าที่)
ใบสมัคร
เข้ าศึกษาในการจัดการศึกษารูปแบบพิเศษ
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ปี การศึกษา 2560
ข้อมูลส่วนตัวของผูส้ มัคร
ชื่อ-สกุล (นาย, นาง,นางสาว) สำนึก รักบ้ำนเกิด สาเร็จการศึกษาระดับ มัธยมศึกษำตอนปลำย (ม.6)
สาย/สาขา วิทย์ – คณิต จาก (โรงเรียน, วิทยาลัย) ดงเค็งวิทยำคม
อาเภอ เมือง จังหวัด อุดรธำนี
ได้ เกรดเฉลี่ย 3.00
เบอร์โทรศัพท์ท่สี ามารถติดต่อได้ .............................................E-mail……………………………………………
ข้อมูลความต้องการเข้าศึกษา
รหัส
สาขาวิชา

ชื่อสาขาวิชา

คณะ

3424

กำรตลำด

วิทยำกำรจัดกำร

ระดับ
ค่าสมัคร
สอบ
(ให้ ทาเครื่องหมาย  ลงใน )
 ปริญญาตรี(รับจาก ม.6 หรือเทียบเท่า)
100
 ปริญญาตรี(รับจาก ปวส. หรือเทียบเท่า)
 ปริญญาตรี(รับจากปริญญาตรี)
รวมเงินค่าสมัคร 100

หลักฐานทีใ่ ช้ในการสมัคร ประกอบด้ วย (ให้ ทาเครื่องหมาย  ลงใน  )
 ใบแสดงผลการเรียน
ป.พ. 1
 ใบประกาศนียบัตร
 สาเนาบัตรประชาชน
 อื่น ๆ (ระบุ)....................................................................
ข้ าพเจ้ าขอรับรองว่า หลักฐานที่ข้าพเจ้ านามาสมัครนี้ ถูกต้ องตามความเป็ นจริงทุกประการ
ลงชื่อ

สำนึก รักบ้ำนเกิด
วันที่ 20 เดือน มิถนุ ำยน

ผู้สมัคร
พ.ศ.. 2560๖

สาหรับกรรมการรับสมัครได้ ตรวจสอบแล้ ว ลงชื่อ ...........................................กรรมการรับสมัคร
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ภาคผนวก ข

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
เรือ่ ง การกาหนดอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา
ของนักศึกษารูปแบบพิเศษ พ.ศ.๒๕๔๘
-------------อาศั ยอ านาจตามระเบี ยบมหาวิทยาลั ยราชภัฏอุดรธานี ว่ าด้ วยเงินรายได้ ของมหาวิทยาลั ย
พ.ศ.๒๕๕๐ ข้ อ ๔ และข้ อ ๖.๑ จึงกาหนดอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาของนักศึกษารูปแบบพิเศษ พ.ศ.
๒๕๔๘ ไว้ ดังต่อไปนี้
ข้ อ ๑ ให้ มหาวิทยาลัยเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการศึกษา ดังนี้
๑.๑ ค่าธรรมเนียมการศึกษา
ภาคเรียนละ ๒,๕๐๐ บาท
๑.๒ ค่าลงทะเบียนรายวิชา
๑.๒.๑ รายวิชาบรรยาย
หน่วยกิตละ ๓๐๐ บาท
๑.๒.๒ รายวิชาฝึ กปฏิบัติ
หน่วยกิตละ ๓๕๐ บาท
๑.๓ ค่าธรรมเนียมทั่วไป ภาคเรียนละ ๕๐๐ บาท ยกเว้ นภาคฤดูร้อน
ข้ อ ๒ ให้ มหาวิทยาลัยเรียกเก็บค่าธรรมเนียมอื่นๆ ดังนี้
๒.๑ ค่าสมัครสอบคัดเลือกเข้ าเรียน ๑๐๐ บาท
๒.๒ ค่าธรรมเนียมในการออกเอกสารต่างๆ นอกเหนือจากที่มีระเบียบ หรือประกาศ
กาหนดไว้ ให้ เรียกเก็บฉบับละ ๒๐ บาท
๒.๓ ค่าปรับการชาระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษาช้ ากว่ากาหนด วันละ ๒๐ บาท ทั้งนี้ไม่
เกินวันที่มหาวิทยาลัยกาหนด
๒.๔ การรักษาสภาพการเป็ นนักศึกษา ให้ ชาระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา ภาคเรียนละ
๘๐๐ บาท โดยต้ องชาระให้ เสร็จสิ้นภายใน ๒ สัปดาห์ก่อนสอบปลายภาคของภาคเรียนนั้นๆ
๒.๕ การขอกลับคืนสภาพการเป็ นนักศึกษาใหม่เนื่องจากพ้ นสภาพ ให้ ชาระเงินค่าขอ
กลับคืนสภาพการเป็ นนักศึกษาใหม่ ๒๐๐ บาท และให้ ชาระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษาตามจานวนภาค
เรียนที่ค้างชาระภาคเรียนละ ๘๐๐ บาท
ข้ อ ๓ ให้ มหาวิทยาลัยเรียกเก็บเงิน ตามข้ อ ๑ ภายในวันที่มหาวิทยาลัยกาหนด ทั้งนี้ต้องไม่
เกิน ๓๐ วันนับตั้งแต่วันเปิ ดภาคเรียน เมื่อพ้ นกาหนดเวลาชาระเงินดังกล่าวแล้ ว นักศึกษาสามารถชาระ
เงินหลังจากกาหนดได้ โดยต้ องชาระค่าธรรมเนียมตามข้ อ ๒.๓
ข้ อ ๔ ในกรณีนักศึกษามีความจาเป็ นที่ไม่สามารถนาเงินมาชาระได้ ตาม ข้ อ ๓ ให้ นักศึกษายื่น
คาร้ องขอผ่อนผันการชาระเงินเป็ นกรณีพิเศษกับทางมหาวิทยาลัย ในการชาระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา
นักศึกษาต้ องชาระเงินของภาคเรียนที่ค้างชาระให้ เสร็จสิ้นก่อนจึงสามารถชาระในภาคเรียนต่อไปได้
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ข้ อ ๕ เงินธรรมเนี ยมการศึ กษาที่มหาวิ ทยาลั ยเรี ยกเก็บจากนั กศึ กษาไปแล้ วจะไม่ คื น
ให้ กบั นักศึกษาไม่ว่ากรณีใด ๆ
ประกาศ ณ วันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๘

(ลงชื่อ)
(นายจรูญ ถาวรจักร์)
อธิการบดี

12
ปฏิทนิ การสมัครเพื่อเข้ าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
การจัดการศึกษารูปแบบพิเศษ ประจาปี การศึกษา 2560
รายการ
จาหน่ายใบสมัครพร้ อมคู่มือสมัคร
ยื่นสมัคร พร้ อมรายงานตัว
ประกาศรายชื่อนักศึกษาใหม่
นักศึกษาใหม่เข้ าปฐมนิเทศและ
พบอาจารย์ท่ปี รึกษา
เปิ ดภาคเรียนที่ 1/2560

วันที่
15 มิ.ย. -25 ก.ค. 2560
เวลา 09.00 น. – 16.00 น.
15 มิ.ย. -25 ก.ค. 2560
เวลา 09.00 น. – 16.00 น.
29 ก.ค. 2560
30 ก.ค. 2560
1 ส.ค. 2560

สถานที่
สานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
สานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
ที่ http://www.udru.ac.th/
ณ สถานที่ตามที่ประกาศให้ ทราบ
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี

