




 
เอกสารแนบท้ายประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 

เรื่อง  การรับสมัครบุคคลเข้าเป็นนักศึกษาภาคปกติ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ รอบท่ี ๒ ประเภทโควตา 
คณะครุศาสตร ์
ที ่ หลักสูตรสาขาวิชา จ านวนรับ คุณวุฒิและคุณสมบัติเฉพาะของหลักสูตร 
1 การประถมศึกษา  10 มัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า เกรดเฉลี่ยสะสมไม่น้อยกว่า 2.75 
2 การศึกษาปฐมวัย  20 มัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า เกรดเฉลี่ยสะสมไม่น้อยกว่า 2.75 
3 คณิตศาสตร์  15 มัธยมศึกษาตอนปลายสายวิทย์-คณิต หรือศิลป์-ค านวน เกรดเฉลี่ยสะสมไม่น้อยกว่า 2.75 
4 ภาษาอังกฤษ  20 มัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า เกรดเฉลี่ยสะสมไม่น้อยกว่า 2.75  
5 ภาษาไทย  10 มัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า เกรดเฉลี่ยสะสมไม่น้อยกว่า 2.75 
6 สังคมศึกษา 20 มัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า เกรดเฉลี่ยสะสมไม่น้อยกว่า 2.75 
7 วิทยาศาสตร์ทั่วไป  20 มัธยมศึกษาตอนปลายสายวิทย์-คณิต เกรดเฉลี่ยสะสมไม่น้อยกว่า 2.75 
8 วิทยาศาสตร์ (เอกชีววิทยา) 20 มัธยมศึกษาตอนปลายสายวิทย-คณิต เกรดเฉลี่ยสะสมไม่น้อยกว่า 2.50 
9 วิทยาศาสตร์(เอกเคมี) 20 มัธยมศึกษาตอนปลายสายวิทย์-คณิต เกรดเฉลี่ยสะสมไม่น้อยกว่า 2.50 

10 วิทยาศาสตร์(เอกฟิสิกส์) 20 มัธยมศึกษาตอนปลายสายวิทย์-คณิต เกรดเฉลี่ยสะสมไม่น้อยกว่า 2.50 
11 คอมพิวเตอร์ 20 มัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า เกรดเฉลี่ยสะสมไม่น้อยกว่า 2.50 
12 เทคโนโลยีการศึกษาและคอมพิวเตอร์ 20 มัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า เกรดเฉลี่ยสะสมไม่น้อยกว่า 2.50 
13 เกษตรศาสตร์  20 มัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า เกรดเฉลี่ยสะสมไม่น้อยกว่า 2.50 
14 นาฏศิลป์  20 มัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า เกรดเฉลี่ยสะสมไม่น้อยกว่า 2.50  

หรือมีความสามารถทางด้านนาฏศิลป์ที่หลักสูตรเห็นว่าศึกษาได้ 
15 พลศึกษา  20 มัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า เกรดเฉลี่ยสะสมไม่น้อยกว่า 2.50 
16 ภาษาต่างประเทศ(เอกภาษาจีน)  20 มัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า เกรดเฉลี่ยสะสมไม่น้อยกว่า 2.50 
17 ภาษาต่างประเทศ(เอกภาษาเกาหลี)  20 มัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า เกรดเฉลี่ยสะสมไม่น้อยกว่า 2.50 

18 
อุตสาหกรรมศิลป์ 20 มัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า เกรดเฉลี่ยสะสมไม่น้อยกว่า 2.50 

หรือมีความสามารถทางด้านช่างที่หลักสูตรเห็นว่าศึกษาได้ 
19 จิตวิทยาการแนะแนวและบรรณารักษ์ศาสตร์ 20 มัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า เกรดเฉลี่ยสะสมไม่น้อยกว่า 2.50 
20 ดนตรีศึกษา 20 มัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า เกรดเฉลี่ยสะสมไม่น้อยกว่า 2.50  

หรือมีความสามารถทางด้านดนตรีที่หลักสูตรเห็นว่าศึกษาได้ 
    

 

๓ 



 ๔ 

เอกสารแนบท้ายประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 
 เรื่อง การรับสมัครบุคคลเข้าเป็นนักศึกษาภาคปกติ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ รอบท่ี ๒ ประเภทโควตา 

     คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
ที ่ หลักสูตรสาขาวิชา จ านวนรับ คุณวุฒิและคุณสมบัติเฉพาะของหลักสูตร 
1 คณิตศาสตร์ประยุกต์ 20 มัธยมศึกษาตอนปลายสายวิทย์-คณิต หรือศิลป์-ค านวณ 
2 เคมี  20 มัธยมศึกษาตอนปลายสายวิทย์-คณิต 
3 ชีววิทยา  20 มัธยมศึกษาตอนปลายสายวิทย์-คณิต 
4 เทคโนโลยีสารสนเทศ  20 มัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า 
5 วิทยาการคอมพิวเตอร์  20 มัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า 
6 วิทยาศาสตร์การกีฬา  20 มัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า มีความสามารถพิเศษทางการกีฬา 
7 วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม  20 มัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า 
8 อาหารและโภชนาการ  20 มัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า 
9 สาธารณสุขศาสตร์  20 มัธยมศึกษาตอนปลายสายวิทย์-คณิต เกรดเฉลี่ยสะสมไม่น้อยกว่า 2.20  

         
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 ๕ 

เอกสารแนบท้ายประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 
เรื่อง การรับสมัครบุคคลเข้าเป็นนักศึกษาภาคปกติ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ รอบท่ี ๒ ประเภทโควตา 

คณะวิทยาการจัดการ 
ที ่ หลักสูตรสาขาวิชา จ านวนรับ คุณวุฒิและคุณสมบัติเฉพาะของหลักสูตร 
1 การตลาดดิจิทัล  20 มัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า  
2 การจัดการธุรกิจบริการ  20 มัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า  
3 คอมพิวเตอร์ธุรกิจ  20 มัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า  
4 การจัดการธุรกิจสมัยใหม่ 20 มัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า  
5 นิเทศศาสตร์(เอกนิเทศศาสตร์) 20 มัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า  
6 
 

นิเทศศาสตร์(เอกการสื่อสารการตลาด) 20 
มัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า  

7 บัญชี  20 มัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า เกรดเฉลี่ยสะสมไม่น้อยกว่า 2.00 
8 เศรษฐศาสตร์  20 มัธยมศึกษาตอนปลายสายวิทย์-คณิต หรือศิลป์-ค านวณ หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพ(ปวช.) 

ทางด้านบัญชี, บัญชีการเงิน เกรดเฉลี่ยสะสมไม่น้อยกว่า 2.00 
9 การตลาดดิจิทัล(เทียบโอน) 30 อนุปริญญาหรือเทียบเท่า หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง(ปวส.) ทางด้านบริหารธุรกิจ 

10 การจัดการธุรกิจบริการ(เทียบโอน) 30 อนุปริญญาหรือเทียบเท่า หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง(ปวส.) ทุกสาขา 
11 คอมพิวเตอร์ธุรกิจ(เทียบโอน) 30 อนุปริญญาหรือเทียบเท่า หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง(ปวส.) ทางด้านบริหารธุรกิจ 

สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ หรือสาขาที่เก่ียวข้อง 
12 บัญชี(เทียบโอน) 30 อนุปริญญาหรือเทียบเท่า หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง(ปวส.)ทางด้านการบัญชี  

เกรดเฉลี่ยสะสมไม่น้อยกว่า 2.00 
13 การจัดการธุรกิจสมัยใหม่(เทียบโอน) 30 อนุปริญญาหรือเทียบเท่า หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง(ปวส.)ทุกสาขา 

           
 
 
 
 
 
 
 
 



 ๖ 

เอกสารแนบท้ายประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 
เรื่อง การรับสมัครบุคคลเข้าเป็นนักศึกษาภาคปกติ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ รอบท่ี ๒ ประเภทโควตา 

คณะมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
ที ่ หลักสูตรสาขาวิชา จ านวนรับ คุณวุฒิและคุณสมบัติเฉพาะของหลักสูตร 
1 นิติศาสตร์  20 มัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า 
2 รัฐประศาสนศาสตร์  20 มัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า เกรดเฉลี่ยสะสมไม่น้อยกว่า 2.30 
3 การออกแบบนิเทศศิลป์  20 มัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า  
4 ศิลปกรรม  20 มัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า  
5 การท่องเที่ยว 20 มัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า  
6 การจัดการวัฒนธรรม  20 มัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า  
7 การพัฒนาชุมชน  20 มัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า  
8 ดนตรี(เอกดนตรีสากล) 20 มัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า  
9 ดนตรี(เอกดนตรีไทย) 20 มัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า  

10 ภาษาอังกฤษ(เอกภาษาอังกฤษ) 20 มัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า 
11 ภาษาอังกฤษ(เอกภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร) 20 มัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า 
12 ภาษาไทย(เอกภาษาไทย) 20 มัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า  
13 ภาษาไทย(เอกภาษาไทยส าหรับชาวต่างประเทศ) 20 มัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า 
14 สังคมศาสตร์เพ่ือการพัฒนา 20 มัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า 
15 ภาษาญี่ปุ่นธุรกิจ 20 มัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า เกรดเฉลี่ยสะสมไม่น้อยกว่า 2.00 
   

   
 
 
 
 
 
 
 
 



 ๗ 

เอกสารแนบท้ายประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 
เรื่อง การรับสมัครบุคคลเข้าเป็นนักศึกษาภาคปกติ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ รอบท่ี ๒ ประเภทโควตา 

      คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
ที ่ หลักสูตรสาขาวิชา จ านวนรับ คุณวุฒิและคุณสมบัติเฉพาะของหลักสูตร 

1 วิศวกรรมบริหารงานก่อสร้าง  20 มัธยมศึกษาตอนปลายสายวิทย์-คณิต หรือศิลป์-ค านวณ หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพ(ปวช.)                 
ทางช่างอุตสาหกรรม คะแนนเฉลี่ยสะสมไม่น้อยกว่า 2.00  

๒ วิศวกรรมคอมพิวเตอร์  20 มัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า  
3 วิศวกรรมโลจิสติกส์  20 มัธยมศึกษาตอนปลายสายวิทย์-คณิต หรือศิลป์-ค านวณ หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพ(ปวช.) 

ทางด้านโลจิสติกส์ ช่างอุตสาหกรรมทุกสาขา หรือสาขาอ่ืนที่เก่ียวข้อง         
4 วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ 20 มัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพ(ปวช.) ทางด้านอิเล็กทรอนิกส์ 

ไฟฟ้า คอมพิวเตอร์ แมคคาทรอนิกส์ หรือสาขาที่เก่ียวข้อง คะแนนเฉลี่ยสะสมไม่น้อยกว่า 2.00  
5 วิศวกรรมการจัดการพลังงาน 20 มัธยมศึกษาตอนปลายสายวิทย์-คณิต หรือศิลป์-ค านวณ หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพ(ปวช.) 

ทางด้านช่างอุตสาหกรรม หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง คะแนนเฉลี่ยสะสมไม่น้อยกว่า 2.00 
6 เทคโนโลยีการออกแบบผลิตภัณฑ์ 20 มัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า เกรดเฉลี่ยสะสมไม่น้อยกว่า 2.00  

7 เทคโนโลยีส ารวจและภูมิสารสนเทศ  20 มัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า 
8 เทคโนโลยีอุตสาหการ  20 มัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า 
9 เทคโนโลยีไฟฟ้า 20 มัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า 

10 วิศวกรรมบริหารงานก่อสร้าง(เทียบโอน) 30 อนุปริญญาหรือเทียบเท่า หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง(ปวส.) ทางด้านก่อสร้าง หรือสาขาที่
เกี่ยวข้อง คะแนนเฉลี่ยสะสมไม่น้อยกว่า 2.00  

11 วิศวกรรมคอมพิวเตอร์(เทียบโอน) 30 อนุปริญญาหรือเทียบเท่า หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง(ปวส.) ทางด้านคอมพิวเตอร์ ไฟฟ้า 
อิเล็กทรอนิกส์ หรือสาขาท่ีเกี่ยวข้อง 

12 วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ(เทียบโอน) 
 

30 อนุปริญญาหรือเทียบเท่า หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง(ปวส.) ทางด้านอิเล็กทรอนิกส์ ไฟฟ้า 
คอมพิวเตอร์ แมคคาทรอนิกส์ หรือสาขาที่เก่ียวข้อง คะแนนเฉลี่ยสะสมไม่น้อยกว่า 2.00  

13 เทคโนโลยีอุตสาหการ(เทียบโอน) 30 อนุปริญญาหรือเทียบเท่า หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ทุกสาขา 
14 เทคโนโลยีไฟฟ้า(เทียบโอน) 30 อนุปริญญาหรือเทียบเท่า หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง(ปวส.) ทางด้านไฟฟ้า หรือสาขาท่ี

เกี่ยวข้อง  
 

  

 



 ๘ 

เอกสารแนบท้ายประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 
เรื่อง การรับสมัครบุคคลเข้าเป็นนักศึกษาภาคปกติ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ รอบท่ี ๒ ประเภทโควตา 

คณะเกษตรศาสตร์ 
ที ่ หลักสูตรสาขาวิชา จ านวนรับ คุณวุฒิและคุณสมบัติเฉพาะของหลักสูตร 
1 เกษตรศาสตร์  20 มัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า 
2 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร  20 มัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า 

         
 
วิทยาลัยนานาชาติ 

ที ่ หลักสูตรสาขาวิชา จ านวนรับ คุณวุฒิและคุณสมบัติเฉพาะของหลักสูตร 
1 ภาษาอังกฤษธุรกิจ(หลักสูตรนานาชาติ)  20 มัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า 
2 ภาษาจีนธุรกิจ 20 มัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า 

           
 

วิทยาลัยน่าน 
ที ่ หลักสูตรสาขาวิชา จ านวนรับ คุณวุฒิและคุณสมบัติเฉพาะของหลักสูตร 
1 รัฐประศาสนศาสตร์(บริหารรัฐกิจ) 20 มัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า  เกรดเฉลี่ยสะสมไม่น้อยกว่า 2.00  
2 การจัดการ (โครงการความร่วมมือสนับสนุน

ทุนการศึกษากับบริษัทซีพีออลล์จ ากัด(มหาชน) 
20 มัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า  เกรดเฉลี่ยสะสมไม่น้อยกว่า 2.00  
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