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ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 

เร่ือง การรับสมัครนักศึกษาภาคปกติ ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๓ 
ประเภทรับตรงโดยอิสระเพ่ิมเติม  

----------------------------------------------- 
  ด้วยมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี 
ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๓ ส าหรับผู้ที่มีคุณสมบัติเป็นไปตามข้อก าหนดของมหาวิทยาลัย ได้ย่ืนใบสมัครเพ่ือขอเข้า
รับการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ  

อาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๓๑ (๑) (๒) และ (๙) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ 
พ.ศ. ๒๕๔๗ มหาวิทยาลัยจึงขอประกาศให้ผู้ที่ส าเร็จการศึกษาหรือเทียบเท่า ที่มีคุณสมบัติเป็นไปตามข้อก าหนดของ
มหาวิทยาลัย สมัครเข้ารับการคัดเลือกเป็นนักศึกษาระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา ๒๕๖๓ ประเภทรับตรงโดยอิสระ
เพ่ิมเติม ระหว่างวันที่ ๖ – ๑๙ พฤษภาคม 2563 ดังรายละเอียดแนบท้ายประกาศ จ านวน  6 หน้า และก าหนด
ข้ันตอนในการสมัครดังนี้ 
  คุณสมบัติของผู้สมัคร 

     ๑. คุณสมบัติโดยทั่วไปของผู้สมัคร 
 ๑)  เป็นผู้ส าเร็จการศึกษาและมีคุณสมบัติตามข้อก าหนดของหลักสูตรซ่ึงมีรายละเอียดใน

เอกสารแนบท้ายประกาศ 
 ๒)  มีความประพฤติเรียบร้อย สนใจและมีความถนัดในสาขาท่ีสมัครเรียนอย่างแท้จริง 
 ๓)  ไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรงหรือโรคที่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษา 
 ๔)  ไม่เป็นพระภิกษุสามเณร หากได้รับคัดเลือกเข้าศึกษา 

    ๒.  คุณสมบัติเฉพาะส าหรับผู้สมัครหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต 
  ๑)  มีบุคลิกภาพเหมาะสมกับความเป็นครู 

  ๒)  ไม่มีประวัติบุคลิกภาพผิดปกติ ที่จะก่อให้เกิดความเสียหายต่อการประกอบวิชาชีพครู 
  ๓)  สามารถใช้ทักษะในการส่ือสารได้อย่างถูกต้อง ชัดเจน 
  ๔)  มีความรักและศรัทธาในวิชาชีพครู 
  ๕)  มีจิตใจมุ่งม่ันพัฒนาตนเอง ครอบครัว และสังคม 
  ๖)  ไม่เคยมีประวัติเป็นโรคจิต โรคประสาทข้ันรุนแรง 
 เอกสารประกอบการรับสมัคร 
  ๑. เอกสารแสดงผลการเรียน ได้แก่ ส าเนาระเบียนแสดงผลการเรียนที่แสดงผลการส าเร็จการศึกษา                      
ตามหลักสูตร ส าหรับผู้ที่ส าเร็จการศึกษาแล้ว 
  ๒. ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน  
  ๓. ใบรับรองที่แสดงผลงานการได้รับรางวัลหรือการเข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ (ถ้ามี)   
 การสมัครเข้าศึกษา 
  ๑. สมัครและติดตามผลการสมัครได้บนเว็บไซต์ http://academic.uru.ac.th/SmartUru 
ผู้สมัครเลือกสมัครได้ ๑ สาขาวิชา โดยกรอกข้อมูลของผู้สมัครและส่งใบสมัครได้บนระบบออนไลน์ ระหว่างวันที่                  
๖ – ๑๙ พฤษภาคม 2563 
 

หรือมาสมัคร../ 
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  หรือมาสมัครด้วยตนเองที่กองบริการการศึกษา  ช้ัน ๑ อาคารภูมิราชภัฏ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
อุตรดิตถ์ หรือช่องทางช่วยเหลือการสมัครเรียนที่ โทร ๐ ๕๕ ๔๑ ๖๖๐๑ ต่อ ๑๖๑๓, ๐๖ ๕๐๒๔ ๔๓๔๓,                              
Facebook : SmartUru หรือ Line : @SmartURU 
  ๒. ผู้สมัครรอฟังผลการตรวจสอบใบสมัครและการยืนยันรับใบสมัครจากเจ้าหน้าที่ของมหาวิทยาลัย
ภายใน ๑ วัน นับจากวันที่ผู้สมัครส่งใบสมัครบนระบบออนไลน์ ทั้งนี้ผู้สมัครสามารถเข้าไปตรวจสอบผลการสมัครได้
บนเว็บไซต์เดิมคือ http://academic.uru.ac.th/SmartUru หรือมหาวิทยาลัยจะแจ้งผลกลับผ่านช่องทางการติดต่อ
ที่ได้แจ้งไว้ในข้ันตอนการกรอกใบสมัคร 
  ๓. ผู้สมัครที่ได้รับการยืนยันรับใบสมัครแล้ว ให้ดาวน์โหลดใบช าระเงินค่าสมัคร แล้วน าไปช าระเงิน
ค่าสมัคร จ านวน ๓๐๐ บาท ที่ธนาคารกรุงไทย หรือธนาคารกรุงเทพ ได้ทุกสาขา หรือที่งานคลังมหาวิทยาลัยราชภัฏ
อุตรดิตถ์ โดยมหาวิทยาลัยจะถือว่าการสมัครมีผลสมบูรณ์เมื่อผู้สมัครช าระเงินค่าสมัครเรียบร้อยแล้ว 
 วิธีการคัดเลือก 
  มหาวิทยาลัยจะพิจารณาจากข้อมูลประวัติการศึกษาในใบเอกสารแสดงผลการเรียนและอาจจะ
พิจารณาจากใบรับรองที่แสดงผลงานการได้รับรางวัลหรือการเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ ร่วมด้วยถ้ามี หากจ านวนผู้สมัคร
เต็มจ านวนที่ประกาศรับแล้ว มหาวิทยาลัยขอสงวนสิทธ์ิในการรับสมัครสาขาวิชาดังกล่าว 
 การขึ้นทะเบียนและรายงานตัวเข้าเป็นนักศึกษา 

๑) หลังการช าระค่าสมัครเรียบร้อยแล้วภายใน ๑ วัน ให้ผู้สมัครกรอกข้อมูลการข้ึนทะเบียนประวัติ
นักศึกษา ได้ที่เว็บไซต์ http://academic.uru.ac.th/SmartUru และพิมพ์ใบช าระค่าธรรมเนียมการศึกษาย่ืนช าระ
ค่าธรรมเนียมได้ที่ธนาคารกรุงไทย หรือธนาคารกรุงเทพ ทุกสาขา หรือที่งานคลังมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 
ระหว่างวันที่ ๖ – ๑๙ พฤษภาคม 2563 
 ๒) ให้ผู้ที่ ข้ึนทะเบียน ช าระค่าธรรมเนียมการศึกษา เสร็จส้ินแล้วด าเนินการส่งเอกสารทาง
ไปรษณีย์มายัง “กองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ต าบลท่าอิฐ อ าเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์ 
53000” โดยเอกสารทุกฉบับต้องลงลายมือช่ือรับรองส าเนาถูกต้องให้ครบถ้วนทุกฉบับและด าเนินการส่งเอกสาร
ให้แล้วเสร็จก่อนวันที่ ๒๙ พฤษภาคม ๒๕๖๓ ดังนี้  

(๑) เอกสารประวัติของนักศึกษาที่พิมพ์ออกมาจากระบบตามข้อ 1) 
   (๒) ส าเนาบัตรประชาชน      จ านวน ๔ ฉบับ 
   (๓) ส าเนาทะเบียนบ้าน      จ านวน ๒ ฉบับ 
   (๔) ส าเนาเอกสารส าเร็จการศึกษา (ปพ.๑ หรือ รบ.๑) จ านวน ๒ ฉบับ 
   (๕) ส าเนาเอกสารอ่ืน ๆ (ถ้ามี) เช่น ใบเปล่ียนช่ือ สกุล  จ านวน ๒ ฉบับ 
 ๓) มหาวิทยาลัยได้มีมาตรการช่วยเหลือผู้ที่ได้ร้บผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดของโรค            
ติดเช้ือไวรัสโคโรน่า 2019 ( COVID - 19 ) โดยลดอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา จ านวนร้อยละ ๑๐ จากประกาศ
มหาวิทยาลัย เร่ือง การรับจ่ายเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๒ 
 ๔) ส าหรับผู้ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรน่า 2019            
( COVID - 19 ) สามารถขอผ่อนผันการช าระค่าธรรมเนียมการศึกษาได้   
 

 ๒. ค่าใช้จ่าย 
 ๑) ค่าเอกสารคู่มือการศึกษา               350 บาท 
 ๒) ค่าข้ึนทะเบียนนักศึกษาใหม่ (เก็บเฉพาะภาคเรียนแรก)   ๑,๐๐๐ บาท 
 ๓) ค่าบัตรประจ าตัวนักศึกษาใหม่                  ๑๐๐ บาท 
 ๔) ค่าประกันของเสียหาย                   ๖๐๐ บาท 

 
5)../ 
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 ๕) ค่าหอพัก (เฉพาะผู้ประสงค์จะพักหอใน)  ๒,๐๐๐ - ๔,๐๐๐ บาท 
 ๖) ค่าเคร่ืองแบบ/อุปกรณ์การเรียนอ่ืนๆ  ๑,๕๐๐ - ๒,๐๐๐ บาท 
 ๗) ค่าธรรมเนียมการศึกษาเป็นรายภาคการศึกษาแบบเหมาจ่าย ตามประกาศมหาวิทยาลัย 
เร่ือง การรับจ่ายเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๒ ดังนี้ 

หลักสูตร ค่าธรรมเนียมปกติ ลด 10% สาขาวิชา 
ครุศาสตรบัณฑิต 7,500 6,750 ทุกสาขาวิชา 
วิทยาศาสตรบัณฑิต 8,000 7,200 ทุกสาขาวิชา 
สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต 8,500 7,650 สาธารณสุขศาสตร์ 
ศิลปศาสตรบัณฑิต 7,500 6,750 สังคมศาสตร์เพ่ือการพัฒนาท้องถ่ิน/ภาษาไทย/ 

การจัดการวัฒนธรรม/การพัฒนาชุมชน 
8,000 7,200 ดนตรีไทย /ดนตรีสากล/ภาษาอังกฤษ/การ

ท่องเที่ยว/ภาษาญี่ปุ่นธุรกิจ  
8,000 7,200 ภาษาจีนธุรกิจ 

12,000 10,800 ภาษาอังกฤษธุรกิจ 
ศิลปบัณฑิต 7,500 6,750 ศิลปกรรม/การออกแบบนิเทศศิลป์ 
นิติศาสตรบัณฑิต 7,500 6,750 นิติศาสตร์ 
รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต 7,500 6,750 รัฐประศาสนศาสตร์ 
บริหารธุรกิจบัณฑิต 7,500 6,750 การตลาดดิจิทัล/การจัดการธุรกิจบริการ/ 

การจัดการธุรกิจสมัยใหม่ 
8,000 7,200 คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 

นิเทศศาสตรบัณฑิต 8,000 7,200 ทุกสาขาวิชา 
บัญชีบัณฑิต 8,000 7,200 การบัญชี 
เศรษฐศาสตรบัณฑิต 7,500 6,750 เศรษฐศาสตร์ 
วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต 12,000 10,800 ทุกสาขาวิชา 
เทคโนโลยีบัณฑิต 8,000 7,200 ทุกสาขาวิชา 
 
  ทั้งนี้สามารถสอบถามรายละเอียดเพ่ิมเติมหรือติดตามผลการสมัครได้ท่ีกองบริการการศึกษา            
โทร ๐ ๕๕ ๔๑ ๖๖๐๑ ต่อ ๑๖๑๓ หรือ http://academic.uru.ac.th/SmartUru หรือ Facebook : SmartUru 
หรือ Line : @SmartURU 
  

  ประกาศ ณ วันที่ ๕ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ 
 
 

     (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เรืองเดช  วงศ์หล้า) 
        อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 
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เอกสารแนบท้ายประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 

เรื่อง การรับสมัครนักศึกษาภาคปกติ ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๓ 
ประเภทรับตรงโดยอิสระเพ่ิมเติม 

คณะครุศาสตร ์
ที ่ หลักสูตรสาขาวิชา จ านวนรับ คุณวุฒิและคุณสมบัติเฉพาะของหลักสูตร 
1 การศึกษาปฐมวัย  13 มัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า เกรดเฉลี่ยสะสมไม่น้อยกว่า 2.75 
2 คณิตศาสตร์  19 มัธยมศึกษาตอนปลายสายวิทย์-คณิต หรือศิลป์-ค านวน เกรดเฉลี่ยสะสมไม่น้อยกว่า 2.75 
3 ภาษาอังกฤษ  4 มัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า เกรดเฉลี่ยสะสมไม่น้อยกว่า 2.75  
4 ภาษาไทย  14 มัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า เกรดเฉลี่ยสะสมไม่น้อยกว่า 2.75 
5 สังคมศึกษา 12 มัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า เกรดเฉลี่ยสะสมไม่น้อยกว่า 2.75 
6 วิทยาศาสตร์ทั่วไป  18 มัธยมศึกษาตอนปลายสายวิทย์-คณิต เกรดเฉลี่ยสะสมไม่น้อยกว่า 2.75 
7 วิทยาศาสตร์ (เอกชีววิทยา) 19 มัธยมศึกษาตอนปลายสายวิทย-คณิต เกรดเฉลี่ยสะสมไม่น้อยกว่า 2.50 
8 วิทยาศาสตร์(เอกฟิสิกส์) 25 มัธยมศึกษาตอนปลายสายวิทย์-คณิต เกรดเฉลี่ยสะสมไม่น้อยกว่า 2.50 
9 คอมพิวเตอร์ 17 มัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า เกรดเฉลี่ยสะสมไม่น้อยกว่า 2.50 

10 เทคโนโลยีการศึกษาและคอมพิวเตอร์ 18 มัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า เกรดเฉลี่ยสะสมไม่น้อยกว่า 2.50 
11 เกษตรศาสตร์  20 มัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า เกรดเฉลี่ยสะสมไม่น้อยกว่า 2.50 
12 นาฏศิลป์  18 มัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า เกรดเฉลี่ยสะสมไม่น้อยกว่า 2.50  

หรือมีความสามารถทางด้านนาฏศิลป์ที่หลักสูตรเห็นว่าศึกษาได้ 
13 พลศึกษา  20 มัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า เกรดเฉลี่ยสะสมไม่น้อยกว่า 2.50 
14 ภาษาต่างประเทศ(เอกภาษาจีน)  10 มัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า เกรดเฉลี่ยสะสมไม่น้อยกว่า 2.50 
15 ภาษาต่างประเทศ(เอกภาษาเกาหลี)  20 มัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า เกรดเฉลี่ยสะสมไม่น้อยกว่า 2.50 
16 อุตสาหกรรมศิลป์ 20 มัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า เกรดเฉลี่ยสะสมไม่น้อยกว่า 2.50 

หรือมีความสามารถทางด้านช่างที่หลักสูตรเห็นว่าศึกษาได้ 
17 จิตวิทยาการแนะแนวและบรรณารักษ์ศาสตร์ 20 มัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า เกรดเฉลี่ยสะสมไม่น้อยกว่า 2.50 
18 ดนตรีศึกษา 10 มัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า เกรดเฉลี่ยสะสมไม่น้อยกว่า 2.50  

หรือมีความสามารถทางด้านดนตรีที่หลักสูตรเห็นว่าศึกษาได 
 
 
 



 ๕ 

เอกสารแนบท้ายประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 
เรื่อง การรับสมัครนักศึกษาภาคปกติ ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๓ 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 ๖ 

เอกสารแนบท้ายประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 
เรื่อง การรับสมัครนักศึกษาภาคปกติ ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๓ 

ประเภทรับตรงโดยอิสระเพ่ิมเติม 
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 
 

บัญชี  20 
มัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า เกรดเฉลี่ยสะสมไม่น้อยกว่า 2.00 

7 การตลาดดิจิทัล(เทียบโอน) 30 อนุปริญญาหรือเทียบเท่า หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง(ปวส.) ทางด้านบริหารธุรกิจ 
8 การจัดการธุรกิจบริการ(เทียบโอน) 30 อนุปริญญาหรือเทียบเท่า หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง(ปวส.) ทุกสาขา 
9 คอมพิวเตอร์ธุรกิจ(เทียบโอน) 30 อนุปริญญาหรือเทียบเท่า หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง(ปวส.) ทางด้านบริหารธุรกิจ 

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

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ๗ 

เอกสารแนบท้ายประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 
เรื่อง การรับสมัครนักศึกษาภาคปกติ ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๓ 

ประเภทรับตรงโดยอิสระเพ่ิมเติม 
 

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
ที ่ หลักสูตรสาขาวิชา จ านวนรับ คุณวุฒิและคุณสมบัติเฉพาะของหลักสูตร 
1 นิติศาสตร์  20 มัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า 
2 รัฐประศาสนศาสตร์  20 มัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า เกรดเฉลี่ยสะสมไม่น้อยกว่า 2.30 
3 ศิลปกรรม  20 มัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า  
4 การท่องเที่ยว 20 มัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า  
5 การพัฒนาชุมชน  20 มัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า  
6 ดนตรี(เอกดนตรีสากล) 20 มัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า  
7 ภาษาอังกฤษ(เอกภาษาอังกฤษ) 20 มัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า 
8 ภาษาอังกฤษ(เอกภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร) 20 มัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า 
9 ภาษาไทย(เอกภาษาไทย) 20 มัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า  

10 ภาษาไทย(เอกภาษาไทยส าหรับชาวต่างประเทศ) 20 มัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า 
11 สังคมศาสตร์เพ่ือการพัฒนา 20 มัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ๘ 

เอกสารแนบท้ายประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 
เรื่อง การรับสมัครนักศึกษาภาคปกติ ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๓ 

ประเภทรับตรงโดยอิสระเพ่ิมเติม 
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 วิศวกรรมบริหารงานก่อสร้าง(เทียบโอน) 30 อนุปริญญาหรือเทียบเท่า หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง(ปวส.) ทางด้านก่อสร้าง หรือสาขาที่

เกี่ยวข้อง คะแนนเฉลี่ยสะสมไม่น้อยกว่า 2.00  
10 วิศวกรรมคอมพิวเตอร์(เทียบโอน) 30 อนุปริญญาหรือเทียบเท่า หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง(ปวส.) ทางด้านคอมพิวเตอร์ ไฟฟ้า 

อิเล็กทรอนิกส์ หรือสาขาท่ีเกี่ยวข้อง 
11 เทคโนโลยีอุตสาหการ(เทียบโอน) 30 อนุปริญญาหรือเทียบเท่า หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ทุกสาขา 
12 เทคโนโลยีไฟฟ้า(เทียบโอน) 30 อนุปริญญาหรือเทียบเท่า หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง(ปวส.) ทางด้านไฟฟ้า หรือสาขาท่ี

เกี่ยวข้อง  
 
 

 
 
 



 ๙ 

เอกสารแนบท้ายประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 
เรื่อง การรับสมัครนักศึกษาภาคปกติ ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๓ 

ประเภทรับตรงโดยอิสระเพ่ิมเติม 
คณะเกษตรศาสตร์ 

ที ่ หลักสูตรสาขาวิชา จ านวนรับ คุณวุฒิและคุณสมบัติเฉพาะของหลักสูตร 
1 เกษตรศาสตร์  20 มัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า 

    
วิทยาลัยนานาชาติ 

ที ่ หลักสูตรสาขาวิชา จ านวนรับ คุณวุฒิและคุณสมบัติเฉพาะของหลักสูตร 
1 ภาษาอังกฤษธุรกิจ(หลักสูตรนานาชาติ)  20 มัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า 
2 ภาษาจีนธุรกิจ 15 มัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า 

 
วิทยาลัยน่าน 

ที ่ หลักสูตรสาขาวิชา จ านวนรับ คุณวุฒิและคุณสมบัติเฉพาะของหลักสูตร 
1 รัฐประศาสนศาสตร์(บริหารรัฐกิจ) 70 มัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า  เกรดเฉลี่ยสะสมไม่น้อยกว่า 2.00  
2 การจัดการ (โครงการความร่วมมือสนับสนุน

ทุนการศึกษากับบริษัทซีพีออลล์จ ากัด(มหาชน) 
50 มัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า  เกรดเฉลี่ยสะสมไม่น้อยกว่า 2.00  

 
 


