
โครงการเรียนล่วงหน้าเพ่ือสะสมหน่วยกติ (Pre-Degree)
มหาวทิยาลยัราชภฏัอดุรธานี 

เรียน ม.ปลาย ควบคู่ ป.ตรี

เรียนในมหาวทิยาลยั จบได้ใน 2-3 ปี

ประหยดัเงิน ประหยดัเวลา เรียนล่วงหน้ากบัเรา UDRU
https://course.udru.ac.th/

ดร.ววิรรธน์ แก่นสา
รองคณบดี คณะวทิยาศาสตร์



วิชาการศึกษาทัว่ไป
30 หน่วยกิต

2 -

วิชาเลือกทางวิทยาศาสตร์
15 หน่วยกิต

3 -

ภาคปกติระดบัปริญญาตรี
ประมาณ 70 หน่วยกิต

4 -

วิชาแกนวิทยาศาสตร์
18 หน่วยกิต1 -

UDRU- Pre - Degree

สงูสดุ 63 หน่วยกิต



เปรียบเทยีบ

รายวิชาเรียน 

มัธยม - ป.ตรี



รายวิชาเรียนล่วงหน้า



1. การเรียนการสอนปกตใินโรงเรียน

2. การเรียนการสอนภาคฤดรู้อน ณ มหาวิทยาลัยราชภฏัอุดรธานี

3. การสอนเสริมแบบ Coaching/ Tutoring โดยคณาจารยม์หาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี

4. การสอนแบบ Collaborative มีนักศึกษาผู้ช่วยสอนวิชาปฏบัิตกิารในโรงเรียน

5. การศึกษาดว้ยตนเอง (ส่ือการสอนออนไลน,์ เอกสารประกอบการสอน)

6. ค่ายอบรมรายวิชาปฏิบัตกิาร ณ มหาวิทยาลัย/ ศูนยโ์รงเรียนทีมี่ความพร้อม

รูปแบบการเรียนการสอน



1. ตอ้ง ลงทะเบียนและเลือกรายวิชา ท่ีตอ้งการเก็บหน่วยกิตตามก าหนดเวลาในแตล่ะภาคการศึกาา

2. นกัเรียนตอ้งไดผ้ลการเรียนในระดบัมธัยมปลายเฉลี่ย ไม่ต ่ากว่า 2 ในทกุรายวิชาท่ีจะตอ้งเรยีน         

เพ่ือโอนเก็บหน่วยกิตในระดบัปรญิญาตรี

3. ในรายวิชาปฏิบตัิการ นกัเรียนตอ้งเขา้รว่มคา่ย และ ผ่านการอบรมวิชาปฏิบัติการ ณ มหาวิทยาลัย 

(ไมมี่คา่ใชจ้่ายเพิ่มเติม)

4. ตอ้งผา่นการ สอบวัดผลการเรียนรู้และผลสัมฤทธ์ิ ท่ีคาดหวงั ในรายวิชาท่ีตอ้งการโอนเก็บหน่วยกิต 

ในระดบัปรญิญาตร ี

การประเมินผลการเรียนและการเกบ็หน่วยกติ



สาขาวชิาทีส่ามารถเขา้ศกึษาต่อได้
คณะวทิยาศาสตร์

เทคโนโลยีสารสนเทศ

วิทยาการคอมพิวเตอร์

ฟิสกิส์

เคมีอุตสาหกรรม 

วทิยาศาสตร์ส่ิงแวดลอ้ม

เคมี

ชวีวทิยา

จุลชวีวทิยา

วทิยาศาสตรก์ารกฬีา

สาธารณสขุศาสตร์

อาชีวอนามัยและความปลอดภัย

วิศวกรรมชีวการแพทย์

การแพทยแ์ผนไทย

การจดัการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม

การจดัการอสังหาริมทรัพยแ์ละเทคโนโลยอีาคาร

คณติศาสตร์



1. จดัประชมุรว่มกนัจดัท าแผนประจ าปีโครงการเรยีนลว่งหนา้เพ่ือสะสมหน่วยกิตมหาวิทยาลยัราชภฏัอดุรธานี

2. การจดัอบรมเพ่ือเพิ่มพนูหรอืทบทวนความรูแ้ละทกัาะ (Upskill-Reskill) วิชาชีพตามความตอ้งการของกลุม่

โรงเรยีน หรือครู

3. สนบัสนนุการพฒันาวิทยฐานะส าหรบัครู

4. สนบัสนนุการพฒันาโครงงานวิทยาศาสตร ์และตอ่ยอดสูน่วตักรรมเชิงพาณิชย ์

5. สนบัสนนุคา่ใชจ้่ายในการผลติสื่อการสอนและเอกสารประกอบการสอน

6. สนบัสนนุวสัด ุอปุกรณว์ิทยาศาสตร ์และสารเคมี ส  าหรบัการเรยีนการสอนปฏิบตัิการในโรงเรยีน

7. ทนุการศกึาาส าหรบันกัเรียนในโครงการท่ีเขา้ศกึาาระดบัปรญิญาตร ีณ มหาวิทยาลยัราชภฏัอุดรธานี

8. ยกเวน้บางสว่นของคา่บ ารุงการศกึาาส าหรบัโรงเรยีนโรงเรยีนท่ีมีขอ้ตกลงความรว่มมือ (MOU)

การท างานร่วมกับ สพม.และโรงเรียน



ค่าใช้จ่าย Pre-degree

1. ค่าธรรมเนียมแรกเขา้ (สมคัรเป็นนกัศึกษา) 500 บาท
2. ค่าหน่วยกิต – สาขาวิชาทางดา้นวิทยาศาสตร์   400  บาท

- สาขาวิชาทางดา้นวิศวกรรมศาสตร์   500  บาท

3. ค่าบ ารุงการศึกษา ช าระเม่ือมีการลงทะเบียนภาคการศึกษาละ 1,000 บาท (ยกเวน้ รร. MOU)
ประเภทค่าใช้จ่าย นักศึกษา Pre-degree รวมเงนิ (บาท) นักศึกษาภาคปกติ รวมเงนิ (บาท) หมายเหตุ

1. ค่าหน่วยกติ/ค่าเทอม - Pre 63 นก. x 400 25,200 - ป.ตรี 8 เทอม x 9,000 72,000 ค่าเทอม+ค่าธรรมเนียม

- ป.ตรี 4 เทอม x 9,000 36,000
2. ค่าธรรมเนียมแรกเข้า 500 บาท 500 1,650 บาท 1,650 ค่ามดัจ าหอพกั/อ่ืนๆ

3. ค่าหอพกัภายในปี 1 - - - 4,000 บาท x 2 เทอม 8,000 ปี 1 ตอ้งพกัหอภายใน
มหาวิทยาลยั

4. ระยะเวลาการเรียนใน
มหาวทิยาลยั

2-3 ปี 4 ปี ท างานหรือเรียนต่อเร็วข้ึน
ประมาณ 2 ปี

รวมค่าใช้จ่ายขั้นต า่ประมาณ 61,700 รวมค่าใช้จ่ายขั้นต า่ประมาณ 80,345 ประหยดัเงินท่ีตอ้งจ่าย
ประมาณ 2 หม่ืน



MOU 



MOU 



MOU

ความร่วมมอืทางวิชาการ
20  โรงเรียน 4 จงัหวดั



ยกระดบัมาตรฐานความปลอดภยัใน
หอ้งปฏบิตักิารวทิยาศาสตรใ์นโรงเรยีน

กิจกรรมท่ี 2

พีอ่าสาพาน้องคดิ สนบัสนุนการพฒันาโครงงาน
วทิยาศาสตร์ เพือ่ต่อยอดสูน่วตักรรมเชงิพาณิชย์

กิจกรรมท่ี 3

อบรมเชงิปฏบิตักิารเสรมิทกัษะ
วทิยาศาสตร์ เพือ่สรา้งนวตักรรม

กิจกรรมท่ี 1

จดัเวทนี าเสนอผลงาน ประกวดโครงงาน และ
แลกเปลีย่นเรยีนรูด้า้นการพฒันานวตักรรม

กิจกรรมท่ี 4



S2S ESPReL



รางวลัรองชนะเลิศ
อนัดบั 1 รางวลัชมเชย



THANK YOUScience UDRU


