
 
 
 

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี 
เรื่อง  การรับสมัครคัดเลือกนักศึกษาเพื่อเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี  

ประจ าปีการศึกษา 2557 
(เพิ่มเติม) 

---------------------------------- 
ด้วยมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี  จะรับผู้ที่จบการศึกษาหรือก าลังศึกษาชั้นมั ธยมศึกษาปีท่ี  6  

ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบเท่า  ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง(ปวส.)  และระดับอนุปริญญาหรือ
เทียบเท่า  เพื่อเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี  ประจ าปีการศึกษา 2557 (เพิ่มเติม)   ดังรายละเอียดต่อไปนี้ 
 

1.  คณะ /สาขาวิชา / จ านวนรับ และคุณสมบัติผู้สมัคร 
 

คณะเทคโนโลยี 

รหัส 
สาขาวิชา 

ระดับ / สาขาวิชา 
จ านวนรับ  (คน) 

คุณสมบัติผู้สมัคร /  
คุณสมบัติเฉพาะสาขาวิชา 

รับจาก 
ม. 6 

รับจากอนุปริญญา  
หรือเทียบเท่า 

 
 

4021 

ปริญญาตรีเทคโนโลยีบัณฑิต
(ทล.บ.) 
ออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม 
(คอมพิวเตอร์กราฟิก) 

 
 

32 

 
 
- 

 
1. จบการศึกษาหรือก าลังศึกษา 
    ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือ 
2. จบการศึกษาหรือก าลังศึกษา 
    ภาคเรียนสุดท้ายในระดับ ปวช. 
    หรือเทียบเท่าทุกสาขา 

4022 ออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม 
(การออกแบบเฟอร์นิเจอร์) 

45 - 

 
 

4255 

ปริญญาตรีวิทยาศาสตรบัณฑิต 
(วท.บ.) 
เทคโนโลยีการผลิตพืช 

 
 

70 

 
 
- 

 
 
1. จบการศึกษาหรือก าลังศึกษาชั้น

มัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า 
2. จบการศึกษาหรือก าลังศึกษา ภาค
เรียน 
    สุดท้าย ในระดับอนุปริญญา หรือ 
ปวส. 

4256 เทคโนโลยีการผลิตสัตว ์ 37  จบการศึกษาหรือก าลังศึกษา ชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือ เทียบเท่าใน
แผนการเรียน วิทย์ – คณิต หรือที่
เกี่ยวข้องกับการเกษตร 

 
 



 2 
คณะเทคโนโลยี(ต่อ) 

รหัส 
สาขาวิชา 

ระดับ / สาขาวิชา 
จ านวนรับ  (คน) 

คุณสมบัติผู้สมัคร /  
คุณสมบัติเฉพาะสาขาวิชา 

รับจาก 
ม. 6 

รับจากอนุปริญญา  
หรือเทียบเท่า 

4257 ธุรกิจการเกษตร 30  จบการศึกษาหรอืก าลังศึกษา 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า 

4258 เทคนิคการสัตวแพทย์ 21 - จบการศึกษาหรือก าลังศึกษา 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า 

4263 วิทยาศาสตร์ 
และเทคโนโลยีการอาหาร 

28 - จบการศึกษาหรือก าลังศึกษา 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6  แผนการเรียน 
วิทย์ – คณิต 

4264 การจัดการอุตสาหกรรม 32 - จบการศึกษาหรือก าลังศึกษา 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า  

4265 อาหารและบริการ 17 - จบการศึกษาหรือก าลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 
หรือเทียบเท่า 

4270 เทคโนโลยีเครื่องกล 30 - 1. จบการศึกษาหรือก าลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที ่
6 หรือเทียบเท่า แผนการเรียนวิทย์ – คณิต 

2. จบการศึกษาหรือก าลังศึกษาภาคเรียนสุดท้าย 
ในระดับ ปวช. หรือเทียบเท่า ในสายช่าง
อุตสาหกรรม ช่างยนต์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง 

6270 เทคโนโลยีเครื่องกล - 27 จบการศึกษาหรือก าลังศึกษาภาคเรียนสุดท้าย ใน
ระดับอนุปริญญา หรือ ปวส. หรือเทียบเท่า ใน
สายช่างอุตสาหกรรม ช่างยนต์ เครื่องกลหรือ
สาขาที่เกี่ยวข้อง 

4271 เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์
(อิเล็กทรอนิกส์) 

42 - 1. จบการศึกษาหรือก าลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 
6 แผนการเรียน วิทย์ -คณิต หรือ 

2. จบการศึกษาหรือก าลังศึกษาภาคเรียนสุดท้าย
ในระดับ ปวช. หรือเทียบเท่า ในสาขาไฟฟ้า 
อิเล็กทรอนิกส์ ระบบวัดคุม ระบบควบคุม   
คอมพิวเตอร์  ส่ือสาร  โทรคมนาคม หรือผ่าน
การพิจารณาจากกรรมการบริหารสาขาวิชา 

3. มีผลการเรียนสะสมไม่ต่ ากว่า 2.00 
    (ไม่รับผู้ที่จบสาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ) 

4272 เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์
(คอมพิวเตอร์) 

34 - 

6271 เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์ 
(อิเล็กทรอนิกส์) 

 32 1.  จบการศึกษาหรือก าลังศึกษาภาคเรียนสุดท้าย 
ในระดับอนุปริญญาวิทยาศาตร  (อิเล็กทรอนิกส์) 
หรือ ปวส.สาขาอิเล็กทรอนิกส์ โทรคมนาคม 
ไฟฟ้า-ส่ือสาร คอมพิวเตอร์หรือผ่านการ
พิจารณาจากกรรมการบริหารสาขาวชิา 

2. มีผลการเรียนสะสม ไม่ต่ ากว่า 2.00 
    (ไม่รับผู้ที่จบสาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ) 

6272 เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์  
(คอมพิวเตอร)์ 

 35 



 3 
คณะเทคโนโลยี(ต่อ) 

รหัส 
สาขาวิชา 

ระดับ / สาขาวิชา 

จ านวนรับ  (คน) 
คุณสมบัติผู้สมัคร /  

คุณสมบัติเฉพาะสาขาวิชา 
รับจาก 
ม. 6 

รับจาก
อนุปริญญา  
หรือเทียบเท่า 

4273 เทคโนโลยีชีวภาพ 43 - จบการศึกษาหรือก าลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษา
ปีที่ 6 หรือเทียบเท่าแผนการเรียนวิทย์-คณิต 

4278 เทคโนโลยีก่อสร้าง 41 - 1. จบการศึกษาหรือก าลังศึกษา 
  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า 
  แผนการเรียนวิทย์-คณิต 

2. จบการศึกษาหรือก าลังศึกษา 
    ภาคเรียนสุดท้ายในระดับ ปวช. 
    หรือเทียบเท่าในสาขาช่างก่อสร้าง 
    ช่างโยธา ช่างสถาปัตย์ หรือ 
3. จบการศึกษาหรือก าลังศึกษา 
   ภาคเรียนสุดท้าย ในระดับ 

   อนุปริญญา หรือ ปวส. สาขาช่างก่อสร้าง 
   ช่างโยธา ช่างสถาปัตย์  

 
 

4601 

ปริญญาตรีวิศวกรรมศาสตร
บัณฑิต (วศ.บ.) 
วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ 

 
 

33 

 
 
- 

 
 

1.  จบการศึกษาหรือก าลังศึกษาชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 6 แผนการเรียน วิทย์-
คณิต หรือ 

2. จบการศึกษาหรือก าลังศึกษา ภาคเรียน
สุดท้ายในระดับ ปวช. หรือเทียบเท่าใน
สาขาไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์ ระบบวัดคมุ  
คอมพิวเตอร์ ส่ือสารโทรคมนาคม หรือ 

3.  จบการศึกษาหรือก าลังศึกษาภาคเรียน
สุดท้าย 
    ในระดับ ปวส. สาขาอิเล็กทรอนิกส์ 
ไฟฟ้า 
    ระบบวัดคุม คอมพิวเตอร์  ส่ือสาร 
    โทรคมนาคมหรือสาขาที่เกี่ยวข้อง 

 
 
 
 
 
 



 4 
คณะเทคโนโลยี(ต่อ) 

รหัส 
สาขาวิชา 

ระดับ / สาขาวิชา 

จ านวนรับ  (คน) 
คุณสมบัติผู้สมัคร /  

คุณสมบัติเฉพาะสาขาวิชา 
รับจาก 
ม. 6 

รับจาก
อนุปริญญา  
หรือเทียบเท่า 

4603 วิศวกรรมไฟฟ้า 
(ไม่มีใบอนุญาตประกอบ
วิชาชีพวิศวกรรมควบคุม 
เน่ืองจากเป็นสาขาวิชา
วิศวกรรมไฟฟ้า กลุ่มวิชา
อิเล็กทรอนิกส์) 

23 - 1. จบการศึกษาหรือก าลังศึกษาชัน้มัธยมศึกษาปีที่ 
6  แผนการเรียน วิทย์-คณิต หรือ 

2. จบการศึกษาหรือก าลังศึกษาภาคเรียนสุดท้าย 
ในระดับ ปวช. สาขาไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ 

    ระบบควบคุม ระบบวัดคุม  คอมพิวเตอร์ 
ส่ือสาร โทรคมนาคม หรือเทียบเท่า 

3. คะแนนเฉล่ียไม่ต่ ากว่า 2.30 
   (ไม่รับผู้ที่จบสาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ) 

6603 วิศวกรรมไฟฟ้า 
(ไม่มีใบอนุญาตประกอบ
วิชาชีพวิศวกรรมควบคุม 
เน่ืองจากเป็นสาขาวิชา
วิศวกรรมไฟฟ้า กลุ่มวิชา
อิเล็กทรอนิกส์) 

- 39 1. จบการศึกษาหรือก าลังศึกษาภาคเรียนสุดท้าย
ในระดับ  ปวส. หรือเทียบเท่าสาขาไฟฟ้า  

    อิเล็กทรอนิกส์ ระบบวัดคุม ระบบควบคุม  
ส่ือสาร คอมพิวเตอร ์โทรคมนาคม หรือ
เทียบเท่า 

2. คะแนนเฉล่ียไม่ต่ ากว่า 2.30 
  (ไม่รับผู้ที่จบสาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ) 

 
 

คณะวิทยาการจัดการ 

รหัส 
สาขาวิชา 

ระดับ / สาขาวิชา 

จ านวนรับ  (คน) 
คุณสมบัติผู้สมัคร /  

คุณสมบัติเฉพาะสาขาวิชา 
รับจาก 
ม. 6 

รับจาก
อนุปริญญา  
หรือเทียบเท่า 

 
 

4001 

ปริญญาตรีนิเทศศาสตร
บัณฑิต (นศ.บ.) 
นิเทศศาสตร์ (วารสารสนเทศ) 

 
 

16 

 
 
- 

 
 
 
 

จบการศึกษาหรือก าลังศึกษา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 
หรือ เทียบเท่า 

4003 นิเทศศาสตร์ (การ
ประชาสัมพันธ)์ 

13 - 

 
 
 

4420 

ปริญญาตรีเศรษฐศาสตร
บัณฑิต (ศ.บ.) 
 
เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ 

 
 
 

14 

 
 
 
- 

 
 
 

 จบการศึกษาหรือก าลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 
หรือ เทียบเท่า 

 



 5 

 

คณะวิทยาการจัดการ (ต่อ) 

รหัส 
สาขาวิชา 

ระดับ / สาขาวิชา 

จ านวนรับ  (คน) 
คุณสมบัติผู้สมัคร /  

คุณสมบัติเฉพาะสาขาวิชา 
รับจาก 
ม. 6 

รับจาก
อนุปริญญา  
หรือเทียบเท่า 

 
 
 

4224 

ปริญญาตรีบริหารธุรกิจ
บัณฑิต (บธ.บ.) 
 
การส่ือสารการตลาด 

 
 
 

72 

 
 
 
- 

 
 
จบการศึกษาหรือก าลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษา 
ปีที่ 6 หรือเทียบเท่า 

4421 การบริหารทรัพยากรมนุษย์ 29 - 

6421 การบริหารทรัพยากรมนุษย์ - 49 จบการศึกษาหรือก าลังศึกษา 
ภาคเรียนสุดท้ายในระดับอนุปริญญา ปวส. 
หรือเทียบเท่าทุกสาขาวิชา 

6424 การตลาด - 39 จบการศึกษาหรือก าลังศึกษาภาคเรียนสุดท้าย
ในระดับอนุปริญญา ปวส. หรือเทียบเท่าด้าน
บริหารธุรกิจหรือการตลาด 

6427 คอมพิวเตอร์ธุรกิจ - 19 1. จบการศึกษาหรือก าลังศึกษาภาคเรียน
สุดท้ายในระดับอนุปริญญา ปวส. หรือ
เทียบเท่า สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 

2. จบการศึกษาระดับปริญญาตรีทุกสาขาวิชา 
6428 การจัดการทั่วไป - 88 จบการศึกษาหรือก าลังศึกษาภาคเรียนสุดท้าย

ในระดับอนุปริญญา ปวส. หรือเทียบเท่า 
ทางด้านบริหารธุรกิจ 

 
 

6501 

ปริญญาตรีบัญชีบณัฑิต 
(บช.บ.) 
การบัญชี 

 
 
- 

 
 

24 

 
 
จบการศึกษาหรือก าลังศึกษาภาคเรียนสุดท้าย
ในระดับอนุปริญญา  ปวส. สาขาวิชาการบัญชี
หรือเทียบเท่า 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 



 6 
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

รหัส 
สาขาวิชา 

ระดับ / สาขาวิชา 

จ านวนรับ  (คน) 
คุณสมบัติผู้สมัคร /

คุณสมบัติเฉพาะสาขาวิชา 
รับจาก 
ม. 6 

รับจาก
อนุปริญญา  
หรือเทียบเท่า 

 
4071 

ปริญญาตรีศิลปบัณฑิต (ศล.บ.) 
ทัศนศิลป์ (ออกแบบนิเทศศิลป)์ 

 
12 

 
- 

1. จบการศึกษาหรือก าลังศึกษา 
   ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือ 
   เทียบเท่า 
2. จบการศึกษาหรือก าลังศึกษา 
   ภาคเรียนสุดท้ายในระดับ 
   อนุปริญญา ปวส. หรือ 
   เทียบเท่า 

4072 ทัศนศิลป์ (ออกแบบประยุกต์ศิลป)์ 32 - 

4073 ศิลปะการแสดง (นาฏศิลป์) 6 - จบการศึกษาหรือก าลังศึกษาชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า 4074 ศิลปะการแสดง (พื้นบ้านอีสาน) 39 - 

 
 

4304 

ปริญญาตรีศิลปศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ.) 
 
ภาษาเวียดนามเพื่อธุรกิจการท่องเที่ยว 

 
 

41 

 
 
- 

 
จบการศึกษาหรือก าลังศึกษา 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือ
เทียบเท่า 4332 สารสนเทศศาสตร์ 29 - 

6325 การพัฒนาสังคม - 43 จบการศึกษาหรือก าลังศึกษา 
ภาคเรียนสุดท้ายในระดับอนุ-
ปริญญา   ปวส. หรือเทียบเท่า 

 
 

4901 
 

ปริญญาตรีนิติศาสตรบัณฑิต (น.บ.) 
 
นิติศาสตร์ 

 
 

27 

 
 
- 

 
 
จบการศึกษาหรือก าลังศึกษา 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือ
เทียบเท่า 
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คณะวิทยาศาสตร์ 

รหัส 
สาขาวิชา 

ระดับ / สาขาวิชา 
จ านวนรับ  (คน) 

คุณสมบัติผู้สมัคร / 
คุณสมบัติเฉพาะสาขาวิชา 

รับจาก 
ม. 6 

 
 

4230 

ปริญญาตรีวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.) 
 
วิทยาศาสตร์ส่ิงแวดล้อม (มลพิษสิ่งแวดล้อม) 

 
 

10 

 
 
 
 
 จบการศึกษาหรือก าลังศึกษา 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือ
เทียบเท่าแผนการเรียน วิทย์ – 
คณิต 

4231 วิทยาศาสตร์ส่ิงแวดล้อม (เทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม) 9 

4240 สถิติประยุกต์ 32 
4242 เคมี (สหวิทยาการเคมี) 9 
4243 เคมี (เทคโนโลยีการยางและพอลิเมอร)์ 35 
4248 ฟิสิกส์ 37 
4249 วิทยาการคอมพิวเตอร์ 87 
4281 ชีววิทยา (จุลชีววิทยา) 8 
4234 เทคโนโลยีสารสนเทศ (การพัฒนาซอฟต์แวร)์ 72 จบการศึกษาหรือก าลังศึกษา   ชั้น

มัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า 4235 เทคโนโลยีสารสนเทศ (ธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์) 37 

4236 เทคโนโลยีสารสนเทศ (มัลติมีเดีย) 26 
 

2.  การสมัคร 
 

2.1  รายละเอียดในการสมัคร 
ผู้สมัครซ้ือคู่มือสมัครพร้อมใบสมัคร  ในราคาชุดละ 50 บาท   ได้ที่  ส านักส่งเสริมวิชาการและงาน

ทะเบียน  มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี 
 

2.2  เกณฑ์การสมัคร 
ผู้สมัครมีสิทธิ์สมัครได้  1 สาขาวิชา เท่าน้ัน 

 

2.3  หลักฐานประกอบการสมัคร 
2.4.1  ใบสมัครที่กรอกรายละเอียดครบถ้วน 
2.4.2  แบบ ปพ .1 หรือ ใบแสดงผลการเรียน ฉบับจริงท่ีมีผลการเรียน 5 ภาคเรียน (ในกรณีก าลัง

ศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 6 หรือในระดับ ปวช. ภาคเรียนสุดท้าย) 
2.4.3  บัตรประชาชน หรือ บัตรประจ าตัวนักเรียน หรือ บัตรประจ าตัวอื่นท่ีมีรูปถ่าย 
2.4.4  รูปถ่ายปัจจุบัน หน้าตรง ไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นด า ขนาด 1 นิ้ว  จ านวน  1 แผ่น เพื่อติด

ใบสมัคร 
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2.4  วิธีการสมัคร 

ยื่นใบสมัครพร้อมหลักฐานประกอบการสมัคร ได้ที่ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี  ตั้งแต่วันท่ี 15  มีนาคม  2557 เป็นต้นไป  เวลา 09.00-15.30 น.  ทุกวันไม่เว้น
วันเสาร์ – อาทิตย์ (เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์) 

 

2.5  ค่าธรรมเนียมการสมัคร 
ค่าธรรมเนียมในการสมัคร จ านวน   200 บาท (เม่ือช าระค่าสมัครแล้วจะไม่คืนเงินค่าสมัครให้

ไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น) 
 

3.  การรายงานตัว 
รายงานตัวตั้งแต่วันท่ี 15 มีนาคม  2557  เวลา 09.00-15.30 น.  เป็นต้นไป 

 
 

กรณีเกิดปัญหาใด ๆ จากการคัดเลือกนักศึกษาเข้าศึกษาต่อ มหาวิทยาลัยขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณา  
 

ประกาศ ณ วันท่ี  14  มีนาคม 2557 
 
 

(ลงชื่อ 
(นายณัติเทพ  พิทักษานุรัตน์) 

อธิการบดี 


