ประกาศ มหาวิทยาลัยราชธานี วิทยาเขตอุดรธานี
เรื่อง การรับสมัครคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต
ประจาปีการศึกษา 2564
----------------------------------------------------------มหาวิทยาลัยราชธานี วิทยาเขตอุดรธานี กาหนดการรับสมัครนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
แผนการเรียนวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ที่มีผลการเรียนดี ความประพฤติเรียบร้อยและมีคุณสมบัติตรง
ตามที่ ม หาวิ ท ยาลั ย ก าหนด เข้ า ศึ ก ษาในหลั ก สู ต รพยาบาลศาสตรบั ณ ฑิ ต ประจ าปี ก ารศึ ก ษา 2564
ดังรายละเอียดต่อไปนี้
1. คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา
1.1 สาเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายสายสามัญ โปรแกรมวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
- รอบ Portfolio และรอบ Quota มีแต้มระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม 5 ภาคเรียน (ตั้งแต่ภาคเรียน
ที่ 1 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ถึงภาคการศึกษาที่ 1 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6) ไม่ต่ากว่า 2.50
- รอบ Admission คัดเลือกจากคะแนน O-NET,GAT/PAT1 มีคะแนนเฉลี่ยสะสม 6 ภาคเรียน
ไม่ต่ากว่า 2.50
- รอบรับตรง คัดเลือกจากคะแนน O-NET,GAT/PAT1 มีคะแนนเฉลี่ยสะสม 6 ภาคเรียน ไม่ต่า
กว่า 2.50
1.2 มีสุขภาพสมบูรณ์ทั้งร่างกายและจิตใจ ไม่เจ็บป่วยหรือเป็นโรคติดต่อร้ายแรงหรือมีความผิดปกติที่
เป็นอุปสรรคต่อการศึกษาและการปฏิบัติวิชาชีพ
1.3 อายุไม่ต่ากว่า 17 ปีและไม่เกิน 25 ปีบริบูรณ์ มีส่วนสูงไม่น้อยกว่า 150 เซนติเมตร น้าหนักไม่ต่ากว่า
40 กิโลกรัม และมีค่าดัชนีมวลกาย (BMI) น้อยกว่าหรือเท่ากับ 30 กิโลกรัม/ตารางเมตร
1.4 มีความประพฤติดีและไม่เคยต้องคดีอาญา
2. หลักฐานการสมัคร
2.1 ใบสมัครของมหาวิทยาลัยที่กรอกข้อความครบถ้วน
2.2 รูปถ่าย 1 นิ้ว จานวน 3 รูป
2.3 สาเนาทะเบียนบ้าน พร้อมรับรองสาเนาถูกต้อง
2.4 สาเนาบัตรประชาชน พร้อมรับรองสาเนาถูกต้อง
2.5 สาเนาหลักฐานการศึกษา ได้แก่ ใบ ปพ.1 หรือใบรับรองที่แสดงว่าสาเร็จการศึกษา หรือกาลังศึกษา
ในภาคการศึกษาสุดท้าย พร้อมรับรองสาเนาถูกต้อง
2.6 ผลการสอบ O-NET, GAT, PAT
2.7 เอกสารที่แสดงความสามารถหรือการเข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ (Portfolio)เช่น รูปถ่าย เกียรติบัตร
วุฒิบัตร ประกาศนียบัตรที่ออกโดยหน่วยงานที่จัดกิจกรรม (ถ้ามี)
3. ขั้นตอนการสมัครและชาระเงินค่าสมัคร
3.1 กรณี ส มั ค รด้ ว ยตนเอง ส่ ง หลั ก ฐานการสมั ค รพร้ อ มช าระค่ า สมั ค รจ านวน 1,000 บาท ณ
สานักอธิการบดี (ฝ่ายรับสมัครนักศึกษาใหม่) อาคารราชธานี มหาวิทยาลัยราชธานี วิทยาเขตอุดรธานี
3.2 กรณีสมัครทางไปรษณีย์ เข้าเว็บไซต์ www.ratchathani.ac.th ดาวน์โหลดใบสมัคร แล้วสั่ง Print
ใบสมัครลงในกระดาษ A4 (กรอกใบสมัครด้วยปากกา)
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- ติดรูปถ่าย 1 นิ้ว บนใบสมัครจานวน 1 รูป (แนบรูปถ่ายจานวน 2 รูปเพื่อติดบัตรประจาตัว
สอบ)
การชาระเงินค่าสมัคร ดังนี้
โดยการโอนเงินผ่านธนาคาร โดยโอนเงินเข้าบัญชี ดังนี้
ธนาคารกรุงไทย จากัด (มหาชน) บัญชีกระแสรายวัน ชื่อบัญชี มหาวิทยาลัยราชธานี วิทยาเขต
อุดรธานี เลขที่บัญชี 950 – 6 – 00119 - 7 สาขา บิ๊กซี อุดรธานี
- จัดส่งเอกสารทั้งหมดทางไปรษณีย์ลงทะเบียนมายัง สานักอธิการบดี (ฝ่ายรับสมัครนักศึกษาใหม่)
มหาวิทยาลัยราชธานี วิทยาเขตอุดรธานี เลขที่ 293 ถนนเลี่ยงเมือง อาเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี
41000
3.3 กรณีสมัครออนไลน์ เข้าเว็บไซต์ https://register.ratchathani.ac.th กรอกใบสมัคร ในระบบ
อัพโหลดไฟล์รูปถ่ายหน้าตรงเป็นนามสกุล .jpg ขนาดไฟล์ไม่เกิน 1,024 KB (1 MB)
การชาระเงินค่าสมัคร ดังนี้
โดยการโอนเงินผ่านธนาคาร โดยโอนเงินเข้าบัญชี ดังนี้
ธนาคารกรุ งไทย จ ากัด (มหาชน) บัญชีกระแสรายวัน ชื่อบัญชี มหาวิทยาลั ยราชธานีวิทยาเขต
อุดรธานี เลขที่บัญชี 950 – 6 – 00119 - 7 สาขา บิ๊กซี อุดรธานี
- อัพโหลดไฟล์หลักฐานการชาระเงิน เป็นนามสกุล .JPG หรือ .PDF
- สั่งพิมพ์หน้ายืนยันการทารายการสาเร็จไว้เป็นหลักฐาน นามาแสดงในวันสอบ
มหาวิทยาลัยราชธานี วิทยาเขตอุดรธานี ดาเนินการตรวจสอบหลักฐานประกอบการสมัครสอบ เมื่อ
ครบถ้วนมหาวิทยาลัยจะตอบรับการสมัคร พร้ อมส่งใบเสร็จรับเงิน และบัตรประจาตัวสอบให้ผู้สมัคร เพื่อ
นามาแสดงเป็นหลักฐานในวันสอบสัมภาษณ์
หมายเหตุ: 1) หากปรากฏในภายหลังว่า ผู้สมัครขาดคุณสมบัติข้อใดข้อหนึ่ง หรือตรวจสอบพบในภายหลังว่า
ข้อความที่ได้แจ้งไว้ในใบสมัครเป็นเท็จหรือหลักฐานประกอบการสมัครเป็นเอกสารเท็จหรือปลอม ผู้สมัครจะ
ถูกเพิกถอนสิทธิ์ในการรับคัดเลือกในครั้งนี้ แม้ว่าผู้สมัครจะได้สมัครหรือผ่านการคัดเลือกแล้วก็ตาม นอกจากนี้
อาจถูกดาเนินคดีตามกฎหมายด้วย
2) กรณีที่ชาระเงินค่าสมัครเรียบร้อยแล้ว มีความประสงค์จะสละสิทธิ์หรือไม่ม ารายงานตัวเพื่อสอบ
สัมภาษณ์และตรวจร่างกายตามกาหนดการในประกาศของมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยจะไม่คืนเงินค่าสมัคร
ทุกกรณี
4. ปฏิทินการดาเนินการ
รายละเอียด

รายละเอียด
รับสมัครรอบที่ 1 แบบ Portfolio

การรับสมัครโดยใช้ Portfolio (ไม่มีการสอบข้อเขียน)

1 พฤศจิกายน 2563 – 5 กุมภาพันธ์ 2564

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิส์ อบสัมภาษณ์ และตรวจร่างกาย

22 กุมภาพันธ์ 2564 ทาง www.ratchathani.ac.th
และประกาศ ณ อาคารราชธานี
22 – 23 กุมภาพันธ์2564
ตามที่มหาวิทยาลัยกาหนด
24 – 25 กุมภาพันธ์2564ทาง www.ratchathani.ac.th และ
ประกาศ ณ อาคารราชธานี
3 - 4 มีนาคม 2564 สานักทะเบียน และสานักกองทุนเงินกู้ยืม
เพื่อการศึกษา ณ อาคารราชธานี

ชาระเงินและยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษา
สอบสัมภาษณ์
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อยืนยันสิทธิในระบบ TCAS64
รายงานตัว ลงทะเบียน และดาเนินการแจ้งความจานงขอกู้ยืม
เงินกองทุน (กยศ.)
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รับสมัครรอบที่ 2 Quota
การรับสมัครแบบโควตา (ไม่มีการสอบข้อเขียน)
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิส์ อบสัมภาษณ์ และตรวจร่างกาย
ชาระเงินและยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษา
สอบสัมภาษณ์
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อยืนยันสิทธิในระบบ TCAS64
รายงานตัว ลงทะเบียนและดาเนินการแจ้งความจานงขอกู้ยืม
เงินกองทุน (กยศ.)

6 กุมภาพันธ์ 2564 – 31 มีนาคม 2564
10 พฤษภาคม 2564 ทาง www.ratchathani.ac.th
และ ประกาศ ณ อาคารราชธานี
10 – 11 พฤษภาคม 2564
ตามที่มหาวิทยาลัยกาหนด
12-13 พฤษภาคม 2564 ทาง www.ratchathani.ac.th และ
ประกาศ ณ อาคารราชธานี
21-23 พฤษภาคม 2564 สานักทะเบียน และสานักกองทุนเงิน
กู้ยืมเพื่อการศึกษา ณ อาคารราชธานี

รับสมัครรอบที่ 3 Admission 1 & Admission 2 การรับตรงร่วมกัน
การรับสมัครรับตรงร่วมกัน จากคะแนน O-NET, GAT/PAT

7 – 15 พฤษภาคม 2564

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิส์ อบสัมภาษณ์ Admission 1

26 พฤษภาคม 2564 ทาง www.ratchathani.ac.th
และประกาศ ณ อาคารราชธานี
1 มิถุนายน 2564 ทาง www.ratchathani.ac.th
และประกาศ ณ อาคารราชธานี
18-29 พฤษภาคม 2564 ณ อาคารราชธานี
3-4 มิถุนายน 2564 ณ อาคารราชธานี
ไม่อนุญาตให้สละสิทธิ์
ถ้าไม่ต้องการไม่ต้องกดยืนยันในระบบ TCAS64
11 – 13 มิถุนายน 2564 สานักทะเบียน และสานักกองทุนเงิน
กู้ยืมเพื่อการศึกษา ณ อาคารราชธานี

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิส์ อบสัมภาษณ์ Admission 2
สอบสัมภาษณ์และชาระเงินและยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษ Admission 1
สอบสัมภาษณ์และชาระเงินและยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาAdmission 2
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อยืนยันสิทธิในระบบ TCAS64
รายงานตัว ลงทะเบียนและดาเนินการแจ้งความจานงขอกู้ยืม
เงินกองทุน (กยศ.)

รับสมัครรอบที่ 4 รอบรับตรง 1
การรับสมัครรับตรง จากคะแนน O-NET, GAT/PAT
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิส์ อบสัมภาษณ์
ชาระเงินและยืนยันสิทธิเข้าศึกษา
สอบสัมภาษณ์
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อยืนยันสิทธิในระบบ TCAS64
รายงานตัว ลงทะเบียนและดาเนินการแจ้งความจานงขอกู้ยืม
เงินกองทุน (กยศ.)

1 เมษายน – 6 พฤษภาคม 2564
8 พฤษภาคม 2564 ทาง www.ratchathani.ac.th
และประกาศ ณ อาคารราชธานี
ตามที่มหาวิทยาลัยกาหนด
ตามที่มหาวิทยาลัยกาหนด
8 พฤษภาคม 2564 ทาง www.ratchathani.ac.th และประกาศ
ณ อาคารราชธานี
14 - 16 พฤษภาคม 2564 สานักทะเบียน และสานักกองทุนเงิน
กู้ยืมเพื่อการศึกษา ณ อาคารราชธานี

รับสมัครรอบที่ 5 รอบรับตรง 2
รอบรับตรง 2 จากคะแนน O-NET, GAT/PAT
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิส์ อบ
ชาระเงินและยืนยันสิทธิเข้าศึกษา
สอบข้อเขียน และ สอบสัมภาษณ์
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อ
รายงานตัว ลงทะเบียนและดาเนินการแจ้งความจานงขอกู้ยืม
เงินกองทุน (กยศ.)
รายงานตัวเข้าหอพัก
เตรียมความพร้อมก่อนเรียน

7 พฤษภาคม – 15 มิถุนายน 2564
17 มิถุนายน 2564 ทาง www.ratchathani.ac.th
และประกาศ ณ อาคารราชธานี
ตามที่มหาวิทยาลัยกาหนด
ตามที่มหาวิทยาลัยกาหนด
ตามที่มหาวิทยาลัยกาหนด ทาง www.ratchathani.ac.th และ
ประกาศ ณ อาคารราชธานี
19-21 มิถุนายน 2563 สานักทะเบียน และสานักกองทุนเงินกู้ยืม
เพื่อการศึกษา ณ อาคารราชธานี
26 มิถุนายน 2564
27 – 29 มิถุนายน 2564
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เข้าค่ายปลูกจิตสานึกทางคุณธรรม
ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่
เปิดภาคเรียน

30 มิถุนายน-1 มิถุนายน 2564
2 กรกฎาคม 2564
5 กรกฎาคม 2564

หมายเหตุ: 1) เมื่อผู้สมัครต้องยืนยันการสัมภาษณ์ และตรวจร่างกาย โดยผู้สมัครชาระเงินเพื่อยืนยัน กรณีผู้สมัคร
ยืนยันและดาเนินการสัมภาษณ์ และตรวจร่างกาย เรียบร้อยแล้ว มีความประสงค์จะสละสิทธิ์ ไม่มารายงานตัวตาม
กาหนดการในประกาศของมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยจะไม่คืนเงินค่าสมัคร ทุกกรณี
2) ตารางกิจ กรรมการสมัครสอบคัดเลื อก อาจมีการปรับเปลี่ ยนตามความเหมะสม ขอให้ ผู้ รับสมัคร
ติดตามประกาศทาง www.ratchathani.ac.th และหากมีการเปลี่ยนแปลงอื่น ๆ มหาวิทยาลัยจะแจ้งให้ทราบใน
ภายหลัง
5. วิธีการคัดเลือก
เป็นไปตามลาดับขั้น ดังนี้
5.1 พิจารณาคุณสมบัติให้เป็นไปตามประกาศ
5.2 รอบที่ 1 Portfolio
พิจารณาจาก Portfolio และการสัมภาษณ์ รายละเอียดดังต่อไปนี้
- ประวัติส่วนตัว ความสามารถพิเศษ
- ประวัติทางการศึกษา/ผลงาน การมีส่วนร่วม กิจกรรมสาธารณะ
- เกียรติบัตร / รางวัล ภายใน และภายนอกสถาบัน
รอบที่ 2 Quota พิจารณาจากคะแนนผลสอบ O-NET, GAT,PAT,GPA และการสัมภาษณ์
- คะแนน O-NET 20%
- GPA เฉลี่ยสะสม 20%
- คะแนน GAT 20%
- คะแนนสัมภาษณ์ 20%
- คะแนน PAT 1 และ PAT 2 20%
รอบที่ 3
-

Admission 1 & Admission 2 พิจารณาจากผลสอบ O-NET, GAT,PAT,GPA
คะแนน O-NET 20%
- GPA เฉลีย่ สะสม 20 %
คะแนน GAT 20%
- คะแนนสัมภาษณ์ 20%
คะแนน PAT 1 และ PAT 2 20%

รอบที่ 4 รอบรับตรง 1 พิจารณาจากผลสอบ O-NET, GAT,PAT,GPA
- คะแนน O-NET 20 %
- GPA เฉลี่ยสะสม 20 %
- คะแนน GAT 20 %
- คะแนนสัมภาษณ์ 20 %
- คะแนน PAT 1 และ PAT 2 20 %
รอบที่ 5 รอบรั บ ตรง 2 พิ จ ารณาจากคะแนนผลสอบ O-NET, GAT,PAT,GPA, คะแนนการสอบ
ข้อเขียนและการสอบสัมภาษณ์
- คะแนน O-NET 20%
- GPA เฉลี่ยสะสม 15%
- คะแนน GAT 15%
- คะแนนสอบข้อเขียน 20%
- คะแนน PAT 1 และ PAT 2 15%
- คะแนนสัมภาษณ์ 15%
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6. การรายงานตัว
นักเรียนที่ผ่านการคัดเลือกต้องรายงานตัวตามกาหนดการที่ประกาศของมหาวิทยาลัย หากไม่มา
รายงานตัวตามกาหนด ถือว่าผู้นั้นสละสิทธิ์การเข้าศึกษา
7. การติดต่อสอบถามรายละเอียด
ติดต่อได้ที่สานักอธิการบดี ฝ่ายรับสมัครนักศึกษา อาคารราชธานี มหาวิทยาลัยราชธานี วิทยาเขต
อุ ด รธานี เลขที่ 293 ถนนเลี่ ย งเมื อ ง อ าเภอเมื อ งอุ ด รธานี จั ง หวั ด อุ ด รธานี 41000 หมายเลขโทรศั พท์
042-292-036-38 ต่อ 101 หรื อ 061-3450161 โทรสาร 042-292727 ทุกวันเวลา 8.00-17.00 น. ยกเว้น
วันหยุดนักขัตฤกษ์ หรือทางเว็บไซต์ www.ratchathani.ac.th และ https://www.facebook.com/rtuudc
ประกาศ ณ วันที่ 1 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2563
……………………………………
(นายประดิษฐ์ ตันวัฒนะพงษ์)
รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชธานี

