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ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 
เรื่อง การรับสมัครนักศึกษาภาคปกติ ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๔ 

ประเภทรับตรงส าหรับผู้ศึกษาจากการศึกษานอกระบบ หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพ  
หรืออ่ืนๆ ที่เทียบเท่าหรือสูงกว่าระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 

----------------------------------------------- 
  ด้วยมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี 
ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๔ ส าหรับผู้ที่ก าลังศึกษาหรือส าเร็จการศึกษาแล้ว จากการศึกษานอกระบบ หรือ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ หรืออ่ืนๆที่เทียบเท่าหรือสูงกว่าระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ที่มีคุณสมบัติเป็นไปตาม
ข้อก าหนดของมหาวิทยาลัย  

อาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๓๑ (๑) (๒) และ (๙) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ 
พ.ศ. ๒๕๔๗ มหาวิทยาลัยจึงก าหนดให้ยื่นใบสมัครเพ่ือขอเข้ารับการคัดเลือกเข้าศึกษา ระหว่างวันที่ ๘ กันยายน 
๒๕๖๓ ถึงวันที่ ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔  ดังรายละเอียดแนบท้ายประกาศ จ านวน ๖ หน้า และก าหนดขั้นตอนในการ
สมัครดังนี้ 
 คุณสมบัติของผู้สมัคร 

๑. คุณสมบัติโดยทั่วไปของผู้สมัคร 
 ๑)  เป็นผู้ส าเร็จการศึกษาหรือก าลังศึกษาและมีคุณสมบัติตามข้อก าหนดของหลักสูตร             

ซึ่งมีรายละเอียดในเอกสารแนบท้ายประกาศ 
 ๒)  มีความประพฤติเรียบร้อย สนใจและมีความถนัดในสาขาท่ีสมัครเรียนอย่างแท้จริง 
 ๓)  ไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรงหรือโรคท่ีเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา 
 ๔)  ไม่เป็นพระภิกษุสามเณร หากได้รับคัดเลือกเข้าศึกษา 

๒.  คุณสมบัติเฉพาะส าหรับผู้สมัครหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต 
  ๑)  มีบุคลิกภาพเหมาะสมกับความเป็นครู 

  ๒)  ไมม่ีประวัติบุคลิกภาพผิดปกติ ที่จะก่อให้เกิดความเสียหายต่อการประกอบวิชาชีพครู 
  ๓)  สามารถใช้ทักษะในการสื่อสารได้อย่างถูกต้อง ชัดเจน 
  ๔)  มีความรักและศรัทธาในวิชาชีพครู 
  ๕)  มีจิตใจมุ่งมั่นพัฒนาตนเอง ครอบครัว และสังคม 
  ๖)  ไม่เคยมีประวัติเป็นโรคจิต โรคประสาทข้ันรุนแรง 
 เอกสารประกอบการรับสมัคร 
  ๑. เอกสารแสดงผลการเรียนได้แก่ ส าเนาระเบียนแสดงผลการเรียน หรือใบรับรองผลการเรียน            
ที่แสดงผลการเรียนหรือระบุค่าคะแนนเฉลี่ยถึงภาคเรียนที่ก าลังศึกษาอยู่ หรือแสดงผลการส าเร็จการศึกษา                      
ตามหลักสูตร ส าหรับผู้ที่ส าเร็จการศึกษาแล้ว 
  ๒. ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน  
  ๓. ใบรับรองทีแ่สดงผลงานการได้รับรางวัลหรือการเข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ (ถ้ามี)   
 การสมัครเข้าศึกษา 
  ๑. สมัครและติดตามผลการสมัครได้บนเว็บไซต์ http://academic.uru.ac.th/SmartUru 
ผู้สมัครเลือกสมัครได้ ๑ สาขาวิชา โดยกรอกข้อมูลของผู้สมัครและส่งใบสมัครได้บนระบบออนไลน์ ระหว่างวันที่                  
๘ กันยายน ๒๕๖๓ ถึงวันที่ ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔  
 

/หรือมาสมัคร... 

http://academic.uru.ac.th/SmartUru


 ๒ 

  หรือมาสมัครด้วยตนเองที่กองบริการการศึกษา  ชั้น ๑ อาคารภูมิราชภัฏ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
อุตรดิตถ์ หรือช่องทางช่วยเหลือการสมัครเรียนที่ โทร ๐ ๕๕ ๔๑ ๖๖๐๑ ต่อ ๑๖๑๓, ๐๖ ๕๐๒๔ ๔๓๔๓,                              
Facebook : SmartUru หรือ Line : @SmartURU 
  ๒. ผู้สมัครรตรวจสอบผลการสมัครภายใน ๒๔ ชั่วโมง นับจากที่ส่งใบสมัครเสร็จสมบูรณ์แล้ว ทั้งนี้
ผู้สมัครสามารถเข้าไปตรวจสอบผลการสมัครได้บนเว็บไซต์เดิมคือ http://academic.uru.ac.th/SmartUru หรือ
มหาวิทยาลัยจะแจ้งผลกลับผ่านช่องทางการติดต่อที่ได้แจ้งไว้ในขั้นตอนการกรอกใบสมัคร 
  ๓. ผู้สมัครที่ได้รับการยืนยันรับใบสมัครแล้ว ให้ดาวน์โหลดใบช าระเงินค่าสมัคร ยื่นช าระเงินค่า
สมัคร ๓๐๐ บาท ที่ธนาคารกรุงไทย ธนาคารกรุงเทพ ทุกสาขาทั่วประเทศ หรือที่งานคลังมหาวิทยาลัยราชภัฏ
อุตรดิตถ์ หรือช าระผ่าน Internet Banking โดยการแสกน QR Cord ภายในวันที่ ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ ทั้งนี้
มหาวิทยาลัยจะถือว่าการสมัครมีผลสมบูรณ์เมื่อผู้สมัครช าระเงินค่าสมัครเรียบร้อยแล้ว 
 ก าหนดการและวิธีการคัดเลือก 
  ๑. ผู้สมัครหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิตทุกคนต้องเข้ารับการสอบสัมภาษณ์ และต้องน าแฟ้มสะสมงาน
(Portfolio) มาแสดงต่อกรรมการในวันสอบสัมภาษณ์ โดยให้ตรวจสอบรายชื่อและสถานที่สอบสัมภาษณ์ ในวันที่      
๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ และเข้าสอบสัมภาษณ์ ในวันที่ ๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ 
  ๒. ผู้สมัครหลักสูตรอ่ืนๆ ไม่ต้องเข้าสอบสัมภาษณ์ โดยมหาวิทยาลัยจะพิจารณาจากข้อมูลประวัติ
การศึกษาในใบเอกสารแสดงผลการเรียนและอาจจะพิจารณาจากใบรับรองที่แสดงผลงานการได้รับรางวัลหรือ               
การเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ ร่วมด้วยถ้ามี 
  ๓. ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกและมีสิทธิ์เข้ารายงานตัวเป็นนักศึกษาในวันที ่๑๘ กุมภาพันธ์ 
๒๕๖๔ 
  ทั้งนี้สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมหรือติดตามผลการสมัครได้ที่กองบริการการศึกษา            
โทร ๐ ๕๕ ๔๑ ๖๖๐๑ ต่อ ๑๖๑๓ หรือ http://academic.uru.ac.th/SmartUru หรือ Facebook : SmartUru 
หรือ Line : @SmartURU 
  

  ประกาศ ณ วันที่ ๓ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๓ 
 
 
 

     (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เรืองเดช  วงศ์หล้า) 
        อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 

http://academic.uru.ac.th/SmartUru
http://academic.uru.ac.th/SmartUru


๓ 
เอกสารแนบท้ายประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 

เรื่อง การรับสมัครนักศึกษาภาคปกติ ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๔ 
ประเภทรับตรงส าหรับผู้ศึกษาจากการศึกษานอกระบบ หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพ  

หรืออ่ืนๆ ที่เทียบเท่าหรือสูงกว่าระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 
คณะครุศาสตร ์
ที ่ หลักสูตรสาขาวิชา จ านวนรับ คุณวุฒิและคุณสมบัติเฉพาะของหลักสูตร 
1 การประถมศึกษา  90 มัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า เกรดเฉลี่ยสะสมไม่น้อยกว่า 2.75 
2 การศึกษาปฐมวัย  50 มัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า เกรดเฉลี่ยสะสมไม่น้อยกว่า 2.75 
3 คณิตศาสตร์  90 มัธยมศึกษาตอนปลายสายวิทย์-คณิต หรือศิลป์-ค านวณ เกรดเฉลี่ยสะสมไม่น้อยกว่า 3.00 
4 ภาษาอังกฤษ  90 มัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า เกรดเฉลี่ยสะสมไม่น้อยกว่า 2.75 หากมีผลคะแนนการ

สอบวัดระดับความรู้ภาษาอังกฤษ ได้แก่ CU-TEP,TOFEL,IELTS,TOEIC หรือ CEFR จะได้รับการ
พิจารณาเป็นพิเศษ 

5 ภาษาไทย  60 มัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า เกรดเฉลี่ยสะสมไม่น้อยกว่า 2.75 
6 สังคมศึกษา 60 มัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า เกรดเฉลี่ยสะสมไม่น้อยกว่า 2.75 
7 วิทยาศาสตร์ทั่วไป  60 มัธยมศึกษาตอนปลายสายวิทย์-คณิต เกรดเฉลี่ยสะสมไม่น้อยกว่า 2.50     
8 วิทยาศาสตร์ (เอกชีววิทยา) 60 มัธยมศึกษาตอนปลายสายวิทย-คณิต เกรดเฉลี่ยสะสมไม่น้อยกว่า 2.50 
9 วิทยาศาสตร์(เอกเคมี) 30 มัธยมศึกษาตอนปลายสายวิทย์-คณิต เกรดเฉลี่ยสะสมไม่น้อยกว่า 2.50 

10 วิทยาศาสตร์(เอกฟิสิกส์) 30 มัธยมศึกษาตอนปลายสายวิทย์-คณิต เกรดเฉลี่ยสะสมไม่น้อยกว่า 2.50 
11 คอมพิวเตอร์ 30 มัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า เกรดเฉลี่ยสะสมไม่น้อยกว่า 2.50 
12 เทคโนโลยีการศึกษาและคอมพิวเตอร์ 30 มัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า เกรดเฉลี่ยสะสมไม่น้อยกว่า 2.50 
13 เกษตรศาสตร์  30 มัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า เกรดเฉลี่ยสะสมไม่น้อยกว่า 2.50 
14 นาฏศิลป์  30 มัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า เกรดเฉลี่ยสะสมไม่น้อยกว่า 2.50 
15 อุตสาหกรรมศิลป์ 30 มัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ทางด้านไฟฟ้าก าลัง 

หรืออิเล็กทรอนิกส์ เกรดเฉลี่ยสะสมไม่น้อยกว่า 2.30 
16 ดนตรีศึกษา 30 มัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า เกรดเฉลี่ยสะสมไม่น้อยกว่า 2.50 มีความสามารถในการ

บรรเลงดนตรีเชิงประจักษ์ และมีผลงานดนตรีในระดับพ้ืนที่ หรือภูมิภาค หรือระดับชาติ 
*จ านวนรับตามที่ระบุเป็นจ านวนรับรวมทั้งหมดในปีการศึกษา 2564  

 



 ๔ 

เอกสารแนบท้ายประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 
เรื่อง การรับสมัครนักศึกษาภาคปกติ ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๔ 

ประเภทรับตรงส าหรับผู้ศึกษาจากการศึกษานอกระบบ หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพ  
หรืออ่ืนๆ ที่เทียบเท่าหรือสูงกว่าระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
ที ่ หลักสูตรสาขาวิชา จ านวนรับ คุณวุฒิและคุณสมบัติเฉพาะของหลักสูตร 
1 นิติศาสตร์  60 มัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า 
2 รัฐประศาสนศาสตร์  80 มัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า เกรดเฉลี่ยสะสมไม่น้อยกว่า 2.00 
3 การออกแบบนิเทศศิลป์  15 มัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า มีความสามารถและรักทางด้านศิลปะการออกแบบและ

อ่ืนๆ 
4 ศิลปกรรม  25 มัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า  
5 การท่องเที่ยว 25 มัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า เกรดเฉลี่ยสะสมไม่น้อยกว่า 2.00 
6 การพัฒนาชุมชน 30 มัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า เกรดเฉลี่ยสะสมไม่น้อยกว่า 2.00 
7 ดนตรี(เอกดนตรีสากล) 25 มัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า  
8 ดนตรี(เอกดนตรีไทย) 25 มัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า  
9 ภาษาอังกฤษ(เอกภาษาอังกฤษ) 40 มัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า 

10 ภาษาอังกฤษ(เอกภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร) 40 มัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า 
11 ภาษาไทย(เอกภาษาไทย) 30 มัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า เกรดเฉลี่ยสะสมไม่น้อยกว่า 2.00 
12 สังคมศาสตร์เพ่ือการพัฒนา 40 มัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า เกรดเฉลี่ยสะสมไม่น้อยกว่า 2.00 
13 ภาษาญี่ปุ่นธุรกิจ 20 มัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า เกรดเฉลี่ยสะสมไม่น้อยกว่า 2.00 

 *จ านวนรับตามที่ระบุเป็นจ านวนรับรวมทั้งหมดในปีการศึกษา 2564  
 

 
 
 
 
 
 
 



 ๕ 

เอกสารแนบท้ายประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 
เรื่อง การรับสมัครนักศึกษาภาคปกติ ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๔ 

ประเภทรับตรงส าหรับผู้ศึกษาจากการศึกษานอกระบบ หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพ  
หรืออ่ืนๆ ที่เทียบเท่าหรือสูงกว่าระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 

     คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
ที ่ หลักสูตรสาขาวิชา จ านวนรับ คุณวุฒิและคุณสมบัติเฉพาะของหลักสูตร 
1 คณิตศาสตร์ประยุกต์ 40 มัธยมศึกษาตอนปลายสายวิทย์-คณิต หรือศิลป์-ค านวณ เกรดเฉลี่ยสะสมไม่น้อยกว่า 2.00 
2 เคมี  40 มัธยมศึกษาตอนปลายสายวิทย์-คณิต เกรดเฉลี่ยสะสมไม่น้อยกว่า 2.00 
3 ชีววิทยา  20 มัธยมศึกษาตอนปลายสายวิทย์-คณิต 
4 เทคโนโลยีสารสนเทศ  30 มัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า 
5 วิทยาการคอมพิวเตอร์  40 มัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า เกรดเฉลี่ยสะสมไม่น้อยกว่า 1.80 
6 วิทยาศาสตร์การกีฬา  40 มัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า มีความสามารถทางด้านกีฬา 
7 วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม  40 มัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า 
8 อาหารและโภชนาการ  30 มัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า เกรดเฉลี่ยสะสมไม่น้อยกว่า 2.00 
9 สาธารณสุขศาสตร์  80 มัธยมศึกษาตอนปลายสายวิทย์-คณิต เกรดเฉลี่ยสะสมไม่น้อยกว่า 2.20  

*จ านวนรับตามที่ระบุเป็นจ านวนรับรวมทั้งหมดในปีการศึกษา 2564  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 ๖ 

เอกสารแนบท้ายประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 
เรื่อง การรับสมัครนักศึกษาภาคปกติ ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๔ 

ประเภทรับตรงส าหรับผู้ศึกษาจากการศึกษานอกระบบ หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพ  
หรืออ่ืนๆ ที่เทียบเท่าหรือสูงกว่าระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 

คณะวิทยาการจัดการ 
ที ่ หลักสูตรสาขาวิชา จ านวนรับ คุณวุฒิและคุณสมบัติเฉพาะของหลักสูตร 
1 การตลาดดิจิทัล  20 มัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า เกรดเฉลี่ยสะสมไม่น้อยกว่า 2.00 

2 
การตลาดดิจิทัล(เทียบโอน) 20 อนุปริญญา หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง(ปวส.) ทุกสาขา  

เกรดเฉลี่ยสะสมไม่น้อยกว่า 2.00 
3 การจัดการธุรกิจบริการ  30 มัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า  
4 การจัดการธุรกิจบริการ(เทียบโอน) 30 อนุปริญญา หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง(ปวส.) ทุกสาขา 
5 คอมพิวเตอร์ธุรกิจ  30 มัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า เกรดเฉลี่ยสะสมไม่น้อยกว่า 2.00 
6 
 

คอมพิวเตอร์ธุรกิจ(เทียบโอน) 30 อนุปริญญา หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง(ปวส.) ทางด้านคอมพิวเตอร์ธุรกิจ  
หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง เกรดเฉลี่ยสะสมไม่น้อยกว่า 2.00 

7 การจัดการธุรกิจสมัยใหม่ 20 มัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า  
 8  การจัดการธุรกิจสมัยใหม่(เทียบโอน) 20 อนุปริญญา หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง(ปวส.) ทุกสาขา 
9 นิเทศศาสตร์(เอกนิเทศศาสตร์) 30 มัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า เกรดเฉลี่ยสะสมไม่น้อยกว่า 2.00 

10 นิเทศศาสตร์(เอกการสื่อสารการตลาด) 30 มัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า เกรดเฉลี่ยสะสมไม่น้อยกว่า 2.00 
11 บัญชี  40 มัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า  
12 บัญชี(เทียบโอน) 80 อนุปริญญา หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง(ปวส.)ทางด้านการบัญชี  

เกรดเฉลี่ยสะสมไม่น้อยกว่า 2.00 
13 เศรษฐกิจดิจิทัล 30 มัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า 

*จ านวนรับตามที่ระบุเป็นจ านวนรับรวมทั้งหมดในปีการศึกษา 2564  
 
 
 
 
 
 



 ๗ 

เอกสารแนบท้ายประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 
เรื่อง การรับสมัครนักศึกษาภาคปกติ ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๔ 

ประเภทรับตรงส าหรับผู้ศึกษาจากการศึกษานอกระบบ หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพ  
หรืออ่ืนๆ ที่เทียบเท่าหรือสูงกว่าระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 

 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม       
ที ่ หลักสูตรสาขาวิชา จ านวนรับ คุณวุฒิและคุณสมบัติเฉพาะของหลักสูตร 
1 วิศวกรรมบริหารงานก่อสร้าง  20 มัธยมศึกษาตอนปลายสายวิทย์-คณิต หรือศิลป์-ค านวณ หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพ(ปวช.)                  

ทางช่างอุตสาหกรรม คะแนนเฉลี่ยสะสมไม่น้อยกว่า 2.00  
๒ วิศวกรรมบริหารงานก่อสร้าง 

(เทียบโอน) 
20 อนุปริญญา หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง(ปวส.) ทางด้านก่อสร้าง หรือสาขาที่เก่ียวข้อง  

คะแนนเฉลี่ยสะสมไม่น้อยกว่า 2.00  
3 วิศวกรรมคอมพิวเตอร์  30 มัธยมศึกษาตอนปลายสายวิทย์-คณิต หรือศิลป์-ค านวณ หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพ(ปวช.)                 

ทางด้านที่เกี่ยวข้องกับคอมพิวเตอร์ คะแนนเฉลี่ยสะสมไม่น้อยกว่า 2.00 
4 วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 

(เทียบโอน) 
30 อนุปริญญา หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง(ปวส.) ทางด้านคอมพิวเตอร์ อิเล็กทรอนิกส์ ไฟฟ้า 

หรือสาขาที่เกี่ยวข้องกับคอมพิวเตอร์ คะแนนเฉลี่ยสะสมไม่น้อยกว่า 2.00 
5 วิศวกรรมโลจิสติกส์  30 มัธยมศึกษาตอนปลายสายวิทย์-คณิต หรือศิลป์-ค านวณ หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพ(ปวช.)  

ทางช่างอุตสาหกรรม คะแนนเฉลี่ยสะสมไม่น้อยกว่า 2.00 
6 วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ 20 มัธยมศึกษาตอนปลายสายวิทย์-คณิต หรือศิลป์-ค านวณ หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพ(ปวช.)  

ทางด้านไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ คอมพิวเตอร์ หรือสาขาอ่ืนที่เกี่ยวข้อง คะแนนเฉลี่ยสะสมไม่น้อยกว่า 2.00  
7 วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ             

(เทียบโอน) 
20 อนุปริญญา หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง(ปวส.) ทางด้านไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ คอมพิวเตอร์ หรือสาขา

อ่ืนที่เกี่ยวข้อง  

8 วิศวกรรมการจัดการพลังงาน 20 มัธยมศึกษาตอนปลายสายวิทย์-คณิต หรือศิลป์-ค านวณ หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพ(ปวช.) ทางด้าน              
ช่างยนต์ ช่างเชื่อม ช่างก่อสร้าง ช่างไฟฟ้า คะแนนเฉลี่ยสะสมไม่น้อยกว่า 2.00 

9 เทคโนโลยีส ารวจและภูมิสารสนเทศ  20 มัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า คะแนนเฉลี่ยสะสมไม่น้อยกว่า 2.00 
10 เทคโนโลยีอุตสาหการ  30 มัธยมศึกษาตอนปลายสายวิทย์-คณิต หรือศิลป์-ค านวณ หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพ(ปวช.)  

ทางช่างอุตสาหกรรมทุกสาขา คะแนนเฉลี่ยสะสมไม่น้อยกว่า 2.00 
11 เทคโนโลยีอุตสาหการ 

(เทียบโอน) 
30 อนุปริญญา หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ทางช่างอุตสาหกรรมทุกสาขา คะแนนเฉลี่ยสะสม   

ไม่น้อยกว่า 2.00 

 



 ๘ 

เอกสารแนบท้ายประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 
เรื่อง การรับสมัครนักศึกษาภาคปกติ ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๔ 

ประเภทรับตรงส าหรับผู้ศึกษาจากการศึกษานอกระบบ หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพ  
หรืออ่ืนๆ ที่เทียบเท่าหรือสูงกว่าระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม (ต่อ)      
ที ่ หลักสูตรสาขาวิชา จ านวนรับ คุณวุฒิและคุณสมบัติเฉพาะของหลักสูตร 

12 เทคโนโลยีไฟฟ้า 30 มัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า คะแนนเฉลี่ยสะสมไม่น้อยกว่า 2.00 
13 เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์เพ่ือการออกแบบ 20 มัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า 

     *จ านวนรับตามที่ระบุเป็นจ านวนรับรวมทั้งหมดในปีการศึกษา 2564 
 

คณะเกษตรศาสตร์ 
ที ่ หลักสูตรสาขาวิชา จ านวนรับ คุณวุฒิและคุณสมบัติเฉพาะของหลักสูตร 
1 เกษตรศาสตร์  30 มัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า คะแนนเฉลี่ยสะสมไม่น้อยกว่า 2.00 
2 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร  25 มัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า คะแนนเฉลี่ยสะสมไม่น้อยกว่า 2.00 

     *จ านวนรับตามที่ระบุเป็นจ านวนรับรวมทั้งหมดในปีการศึกษา 2564  
 
วิทยาลัยน่าน 

ที ่ หลักสูตรสาขาวิชา จ านวนรับ คุณวุฒิและคุณสมบัติเฉพาะของหลักสูตร 
1 รัฐประศาสนศาสตร์(บริหารรัฐกิจ) 40 มัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า  เกรดเฉลี่ยสะสมไม่น้อยกว่า 2.00  
2 การจัดการ (โครงการความร่วมมือสนับสนุน

ทุนการศึกษากับบริษัท ซีพีออลล์จ ากัด(มหาชน) 
80 มัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า  เกรดเฉลี่ยสะสมไม่น้อยกว่า 2.00  

      *จ านวนรับตามที่ระบุเป็นจ านวนรับรวมทั้งหมดในปีการศึกษา 2564  
 
 



 
 

 
 

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 
เรื่อง ขอเพ่ิมเติมการรับสมัครนักศึกษาภาคปกติ ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๔ 

รอบท่ี ๑ การรับด้วยแฟ้มสะสมงาน(Portfolio) และประเภทรับตรงส าหรับผู้ศึกษาจากการศึกษานอกระบบ 
หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพ หรืออ่ืนๆ ที่เทียบเท่าหรือสูงกว่าระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 

----------------------------------------------- 
  อ้างตามประกาศมหาวิทยาลัย เรื่อง การรับสมัครบุคคลเข้าเป็นนักศึกษาภาคปกติ ปีการศึกษา 
๒๕๖๔ รอบที่ ๑ การรับด้วยแฟ้มสะสมงาน (Portfolio) และประกาศมหาวิทยาลัย เรื่อง การรับสมัครนักศึกษา
ภาคปกติ ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๔ ประเภทรับตรงส าหรับผู้ศึกษาจากการศึกษานอกระบบ หรือประกาศนียบัตร
วิชาชีพ หรืออ่ืนๆ ที่เทียบเท่าหรือสูงกว่าระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย อาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๓๑ (๑) 
และ (๙) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ มหาวิทยาลัยจึงขอประกาศเพ่ิมเติม รายละเอียด
ดังต่อไปนี้  
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
ที ่ หลักสูตรสาขาวิชา จ านวนรับ คุณวุฒิและคุณสมบัติเฉพาะของหลักสูตร 
1 เทคโนโลยีไฟฟ้า (เทียบโอน) 30 อนุปริญญา หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)  

ทางช่างอุตสาหกรรมทุกสาขา  
คะแนนเฉลี่ยสะสม ไม่น้อยกว่า 2.00 

 
ทั้งนี้สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมหรือติดตามผลการสมัครได้ที่กองบริการการศึกษา   

โทร ๐ ๕๕ ๔๑ ๖๖๐๑ ต่อ ๑๖๑๓ หรือ http://academic.uru.ac.th/SmartUru หรือ Facebook : SmartUru 
หรือ Line : @SmartURU  
  

  ประกาศ ณ วันที่  ๑๖ กันยายน  พ.ศ. ๒๕๖๓ 
 
 
 

   (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เรืองเดช วงศ์หล้า)  
                อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 

 



 
 

 
 

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 
เรื่อง ขอเพ่ิมเติมการรับสมัครนักศึกษาภาคปกติ ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๔ 

รอบท่ี ๑ การรับด้วยแฟ้มสะสมงาน(Portfolio) และประเภทรับตรงส าหรับผู้ศึกษาจากการศึกษานอกระบบ 
หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพ หรืออ่ืนๆ ที่เทียบเท่าหรือสูงกว่าระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ครั้งที่ ๒ 

----------------------------------------------- 
  อ้างตามประกาศมหาวิทยาลัย เรื่อง การรับสมัครบุคคลเข้าเป็นนักศึกษาภาคปกติ ปีการศึกษา 
๒๕๖๔ รอบที่ ๑ การรับด้วยแฟ้มสะสมงาน (Portfolio) และประกาศมหาวิทยาลัย เรื่อง การรับสมัครนักศึกษา
ภาคปกติ ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๔ ประเภทรับตรงส าหรับผู้ศึกษาจากการศึกษานอกระบบ หรือประกาศนียบัตร
วิชาชีพ หรืออ่ืนๆ ที่เทียบเท่าหรือสูงกว่าระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย อาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๓๑ (๑) 
และ (๙) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ มหาวิทยาลัยจึงขอประกาศเพ่ิมเติม ครั้งที่ ๒
รายละเอียดดังต่อไปนี้  
คณะครุศาสตร ์
ที ่ หลักสูตรสาขาวิชา จ านวนรับ คุณวุฒิและคุณสมบัติเฉพาะของหลักสูตร 
1 ภาษาต่างประเทศ(เอกภาษาจีน) 30 มัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า  

คะแนนเฉลี่ยสะสม ไม่น้อยกว่า 2.๕0 
2 ภาษาต่างประเทศ(เอกภาษาเกาหลี) 30 มัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า  

คะแนนเฉลี่ยสะสม ไม่น้อยกว่า 2.๕0 
 

ทั้งนี้สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมหรือติดตามผลการสมัครได้ที่กองบริการการศึกษา   
โทร ๐ ๕๕ ๔๑ ๖๖๐๑ ต่อ ๑๖๑๓ หรือ http://academic.uru.ac.th/SmartUru หรือ Facebook : SmartUru 
หรือ Line : @SmartURU  
  

  ประกาศ ณ วันที่  ๑ ตุลาคม  พ.ศ. ๒๕๖๓ 
 
 
 

   (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เรืองเดช วงศ์หล้า)  
                อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 

 
 



 
 

 
 

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 
เรื่อง ขอเพ่ิมเติมการรับสมัครนักศึกษาภาคปกติ ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๔ 

รอบท่ี ๑ การรับด้วยแฟ้มสะสมงาน(Portfolio) และประเภทรับตรงส าหรับผู้ศึกษาจากการศึกษานอกระบบ 
หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพ หรืออ่ืนๆ ที่เทียบเท่าหรือสูงกว่าระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ครั้งที่ ๓ 

----------------------------------------------- 
  อ้างตามประกาศมหาวิทยาลัย เรื่อง การรับสมัครบุคคลเข้าเป็นนักศึกษาภาคปกติ ปีการศึกษา 
๒๕๖๔ รอบที่ ๑ การรับด้วยแฟ้มสะสมงาน (Portfolio) และประกาศมหาวิทยาลัย เรื่อง การรับสมัครนักศึกษา
ภาคปกติ ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๔ ประเภทรับตรงส าหรับผู้ศึกษาจากการศึกษานอกระบบ หรือประกาศนียบัตร
วิชาชีพ หรืออ่ืนๆ ที่เทียบเท่าหรือสูงกว่าระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย อาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๓๑ (๑) 
และ (๙) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ มหาวิทยาลัยจึงขอประกาศเพ่ิมเติม ครั้งที่ ๓
รายละเอียดดังต่อไปนี้  
วิทยาลัยนานาชาติ 
ที ่ หลักสูตรสาขาวิชา จ านวนรับ คุณวุฒิและคุณสมบัติเฉพาะของหลักสูตร 
1 ภาษาอังกฤษธุรกิจ(นานาชาติ) 20 มัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า และ                                   

มีความสนใจภาษาอังกฤษและธุรกิจ 
2 ภาษาจีนธุรกิจ 20 มัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า 
 

ทั้งนี้สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมหรือติดตามผลการสมัครได้ที่กองบริการการศึกษา   
โทร ๐ ๕๕ ๔๑ ๖๖๐๑ ต่อ ๑๖๑๓ หรือ http://academic.uru.ac.th/SmartUru หรือ Facebook : SmartUru 
หรือ Line : @SmartURU  
  

  ประกาศ ณ วันที่  ๓๐ ตุลาคม  พ.ศ. ๒๕๖๓ 
 
 
 

   (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เรืองเดช วงศ์หล้า)  
                อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 
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