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ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 

เรื่อง รับสมัครนักศึกษาภาคปกติ ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๑ 
การรับด้วยแฟ้มสะสมงาน(Portfolio) รอบท่ี ๑/๒ 

----------------------------------------------- 
  ด้วยมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี 
ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๑ เพ่ือเปิดโอกาสให้ผู้ที่ก าลังศึกษาหรือส าเร็จการศึกษาแล้วในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
หรือก าลังศึกษาหรือส าเร็จการศึกษาแล้วในระดับอนุปริญญาที่มีคุณสมบัติเป็นไปตามข้อก าหนดของมหาวิทยาลัย
และมีผลการเรียนที่แสดงให้เห็นความสามารถทางวิชาการหรือความสามารถด้านอ่ืน ๆ ได้เข้าศึกษาในสาขาวิชาที่
ตนเองสนใจ ระหว่างวันที่ ๒๒ ธันวาคม ๒๕๖๐ ถึง ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ ดังรายละเอียดแนบท้ายประกาศ    
จ านวน ๖ หน้า และก าหนดขั้นตอนในการสมัคร ดังนี้ 
 คุณสมบัติของผู้สมัคร 

๑. คุณสมบัติทั่วไปของผู้สมัคร 
 ๑) เป็นผู้ส าเร็จการศึกษาหรือก าลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ หรือ 
 ๒) เป็นผู้ส าเร็จการศึกษาหรือก าลังศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือ 
 ๓) เป็นผู้ส าเร็จการศึกษาหรือก าลังศึกษาระดับอนุปริญญา หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพ

ชั้นสูง (ปวส.)  
 ๔)  มีความประพฤติเรียบร้อย สนใจและมีความถนัดในสาขาท่ีสมัครเรียนอย่างแท้จริง 
 ๕)  ไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรงหรือโรคท่ีเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา 
 ๖)  ไม่เป็นพระภิกษุ สามเณร หากได้รับคัดเลือกเข้าศึกษา 

๒.  คุณสมบัติเฉพาะส าหรับผู้สมัครหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต (หลักสูตร ๕ ปี) 
  ๑)  มีบุคลิกภาพเหมาะสมกับความเป็นครู 

  ๒)  ไมม่ีประวัติบุคลิกภาพผิดปกติ ที่จะก่อให้เกิดความเสียหายต่อการประกอบวิชาชีพครู 
  ๓)  สามารถใช้ทักษะในการสื่อสารได้อย่างถูกต้อง ชัดเจน 
  ๔)  มีความรักและศรัทธาในวิชาชีพครู 
  ๕)  มีจิตใจมุ่งมั่นพัฒนาตนเอง ครอบครัว และสังคม 
  ๖)  ไม่เคยมีประวัติเป็นโรคจิต โรคประสาทข้ันรุนแรง 
 ๓.  คุณสมบัติอื่น ๆ ตามข้อก าหนดเฉพาะของแต่ละหลักสูตร 
 เอกสารประกอบการรับสมัคร 
  ๑. เอกสารแสดงผลการเรียน 
   ๑) ส าหรับผู้สมัครหลักสูตรปริญญาตรี ๔ ปี และหลักสูตรปริญญาตรี ๕ ปีได้แก่ ส าเนา
ระเบียนแสดงผลการเรียน (ปพ.๑) ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายหรือส าเนาระเบียนแสดงผลการเรียน (รบ.๑) 
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือใบรับรองแนบรายงานผลการเรียน หรือส าเนารายงานผลการเรียนเทียบเท่า 
ระบุคะแนนเฉลี่ย ๕ ภาคเรียนขึ้นไป หรือส าเร็จการศึกษา 
   ๒) ส าหรับผู้สมัครหลักสูตรปริญญาตรี (เทียบโอน) ได้แก่ ส าเนาระเบียนแสดงผลการเรียน 
(รบ.๑) ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือใบรับรองแนบรายงานผลการเรียนหรือส าเนารายงานผลการเรียน
เทียบเท่า ระบุคะแนนเฉลี่ย ๒ ภาคเรียนขึ้นไป หรือส าเร็จการศึกษา 

2. ส าเนา../ 
 



 ๒ 

 
  ๒. ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน  
  ๓. แฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) ประกอบด้วย ประวัติการศึกษา หรือประวัติผลงานที่เคยได้รับ
รางวัล หรือประวัติการเข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ   
  ๔. ใบรับรองคุณสมบัติเฉพาะส าหรับผู้สมัครหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต (แบบฟอร์มแนบท้าย
ประกาศ) 
 การสมัครเข้าศึกษา 
  ๑. สมัครและติดตามผลการสมัครได้บนเว็บไซต์  http://academic.uru.ac.th/SmartUru 
  ๒. ผู้สมัครเลือกสมัครได้เพียง ๑ สาขาวิชา โดยด าเนินการกรอกใบสมัครบนระบบ Online ระหว่าง
วันที่ ๒๒ ธันวาคม ๒๕๖๐ – ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ 
  ๓. ผู้สมัครรอฟังผลการตรวจสอบและการยืนยันรับใบสมัครจากเจ้าหน้าที่ของมหาวิทยาลัย ภายใน 
๑ วัน นับจากวันที่ผู้สมัครส่งใบสมัครบนระบบ Online ทั้งนี้ผู้สมัครสามารถเข้าไปตรวจสอบผลการสมัครได้บน
เว็บไซต์ หรือมหาวิทยาลัยจะแจ้งผลกลับผ่านช่องทางการติดต่อที่ได้แจ้งไว้ในขั้นตอนการกรอกใบสมัคร 
  ๔. ผู้สมัครที่ได้รับการยืนยันรับใบสมัครแล้ว ให้ดาวน์โหลดใบช าระเงินค่าสมัคร แล้วน าไปช าระเงิน
ค่าสมัคร จ านวน ๓๐๐ บาท ที่ธนาคารกรุงไทยทุกสาขา หรือที่งานคลังมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ภายในวันที่ 
๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ โดยมหาวิทยาลัยจะถือว่าการสมัครมีผลสมบูรณ์เมื่อผู้สมัครช าระเงินค่าสมัครเรียบร้อยแล้ว 
 การคัดเลือกและการยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษา 
  ๑. ประกาศรายชื่อผู้ที่มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกในวันที่ ๓ มีนาคม ๒๕๖๑ 
  ๒. มหาวิทยาลัยจะคัดเลือกผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาจากข้อมูลประวัติการศึกษาในใบเอกสารแสดงผล
การศึกษา และผู้สมัครหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิตจะพิจารณาผลการรับรองคุณสมบัติเฉพาะจากสถานศึกษา
ประกอบด้วย  
  ๓. ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก ในวันที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๖๑  
  ๔. ผู้ผ่านการคัดเลือกยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษา (Clearing House) ในวันที่ ๑๙ – ๒๒ มีนาคม ๒๕๖๑ 
  ๕. มหาวิทยาลัยจะประกาศรายชื่อผู้ยืนยันสิทธิ์ มีสิทธิ์เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์  
ในวันที่ ๒๖ มีนาคม ๒๕๖๑  
  ทั้งนี้สามารถสอบถามรายละเอียด เพ่ิมเติมได้ที่กองบริการการศึกษา โทร ๐๕๕-๔๑๖๖๐๑-๒๐ ต่อ 
๑๖๑๓ หรือ Facebook SmartUru หรือ Line @SmartURU  
  

  ประกาศ ณ วันที่ ๒๐ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ 
 
 
 

     (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เรืองเดช  วงศ์หล้า) 
        อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 
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๓ 
เอกสารแนบประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 

เรื่อง รับสมัครนักศึกษาภาคปกติ ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๑ การรับด้วยแฟ้มสะสมงาน (Portfolio) รอบท่ี ๑/๒ 

คณะครุศาสตร ์
รหัสสาขา หลักสตูร สาขาวิชา จ านวน คุณสมบัติตามข้อก าหนดเฉพาะของหลักสูตร 

๑๗๐ ๐๑๐๑ ๐๐๐๒ ครุศาสตรบณัฑติ การศึกษาปฐมวัย (๕ปี)  20 มัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า คะแนนเฉลี่ยสะสม ๒.๗๕ ขึ้นไป 

๑๗๐ ๐๑๐๑ ๐๐๐๓ ครุศาสตรบณัฑติ เกษตรศาสตร ์(๕ปี)   30 มัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า คะแนนเฉลี่ยสะสม ๒.๗๕ ขึ้นไป 

๑๗๐ ๐๑๐๑ ๐๐๐๕ ครุศาสตรบณัฑติ คอมพิวเตอร ์(๕ปี) 30 มัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า สายวิทย์-คณติ,ศิลป-์ค านวณ คะแนนเฉลีย่สะสม ๒.๗๕ ขึ้นไป 

๑๗๐ ๐๑๐๑ ๐๐๐๖ ครุศาสตรบณัฑติ เคมี (๕ปี)   30 มัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า สายวิทย์-คณติ คะแนนเฉลี่ยสะสม ๒.๗๕ ขึ้นไป 

๑๗๐ ๐๑๐๑ ๐๐๐๗ ครุศาสตรบณัฑติ ชีววิทยา (๕ปี) 25 มัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า สายวิทย์-คณติ คะแนนเฉลี่ยสะสม ๒.๗๕ ขึ้นไป 

๑๗๐ ๐๑๐๑ ๐๐๐๘ ครุศาสตรบณัฑติ เทคโนโลยีการศึกษาและคอมพิวเตอร์ (๕ปี)    30 มัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า คะแนนเฉลี่ยสะสม ๒.๗๕ ขึ้นไป 

๑๗๐ ๐๑๐๑ ๐๐๐๙ ครุศาสตรบณัฑติ นาฏศิลป ์(๕ปี) 30 มัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า คะแนนเฉลี่ยสะสม ๒.๗๕ ขึ้นไป 

๑๗๐ ๐๑๐๑ ๐๐๑๐ ครุศาสตรบณัฑติ พลศึกษา (๕ปี)    20 มัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า คะแนนเฉลี่ยสะสม ๒.๗๕ ขึ้นไป 

๑๗๐ ๐๑๐๑ ๐๐๑๑ ครุศาสตรบณัฑติ ฟิสิกส ์(๕ปี)   30 มัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า สายวิทย์-คณติ คะแนนเฉลี่ยสะสม ๒.๗๕ ขึ้นไป 

๑๗๐ ๐๑๐๑ ๐๐๑๒ ครุศาสตรบณัฑติ ภาษาจีน (๕ปี)    20 มัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า คะแนนเฉลี่ยสะสม ๒.๗๕ ขึ้นไป 

๑๗๐ ๐๑๐๑ ๐๐๑๓ ครุศาสตรบณัฑติ ภาษาอังกฤษ (๕ปี) 15 มัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า คะแนนเฉลี่ยสะสม ๒.๗๕ ขึ้นไป 

๑๗๐ ๐๑๐๑ ๐๐๑๕ ครุศาสตรบณัฑติ ภาษาเกาหลี (๕ปี)    30 มัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า คะแนนเฉลี่ยสะสม ๒.๗๕ ขึ้นไป 

๑๗๐ ๐๑๐๑ ๐๐๑๖ ครุศาสตรบณัฑติ วิทยาศาสตร์ทั่วไป (๕ปี)    20 มัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า สายวิทย์-คณติ คะแนนเฉลี่ยสะสม ๒.๗๕ ขึ้นไป 

๑๗๐ ๐๑๐๑ ๐๐๑๗ ครุศาสตรบณัฑติ สังคมศึกษา (๕ปี)   10 มัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า คะแนนเฉลี่ยสะสม ๒.๗๕ ขึ้นไป 

๑๗๐ ๐๑๐๑ ๐๐๑๘ ครุศาสตรบณัฑติ อุตสาหกรรมศลิป์ (๕ปี) 30 มัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า คะแนนเฉลี่ยสะสม ๒.๗๕ ขึ้นไป 

 
 
 
 
 



 ๔ 

เอกสารแนบประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 
เรื่อง รับสมัครนักศึกษาภาคปกติ ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๑ การรับด้วยแฟ้มสะสมงาน (Portfolio) รอบท่ี ๑/๒ 

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
รหัสสาขา หลักสูตร สาขาวิชา จ านวน คุณสมบัติตามข้อก าหนดเฉพาะของหลักสตูร 

๑๗๐ ๐๒๐๒ ๐๐๐๑ นิติศาสตรบัณฑิต นิติศาสตร ์ ๑๐๐ มัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า 

๑๗๐ ๐๒๐๓ ๐๐๐๑ รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต รัฐประศาสนศาสตร์ ๘๐ มัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า คะแนนเฉลี่ยสะสม ๒.๓๐ ขึ้นไป 

๑๗๐ ๐๒๐๔ ๐๐๐๑ ศิลปบัณฑิต การออกแบบนิเทศศิลป ์ ๑๕ มัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า  

๑๗๐ ๐๒๐๔ ๐๐๐๒ ศิลปบัณฑิต ศิลปกรรม ๒๕ มัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า  

๑๗๐ ๐๒๐๕ ๐๐๐๑ ศิลปศาสตรบัณฑิต การท่องเที่ยวและการโรงแรม ๔๐ มัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า  

๑๗๐ ๐๒๐๕ ๐๐๐๒ ศิลปศาสตรบัณฑิต การจัดการวัฒนธรรม ๔๐ มัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า  

๑๗๐ ๐๒๐๕ ๐๐๐๓ ศิลปศาสตรบัณฑิต การพัฒนาชุมชน ๘๐ มัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า  

๑๗๐ ๐๒๐๕ ๐๐๐๔ ศิลปศาสตรบัณฑิต ดนตรีสากล ๔๐ มัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า  

๑๗๐ ๐๒๐๕ ๐๐๐๕ ศิลปศาสตรบัณฑิต ดนตรีไทย ๒๐ มัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า  

๑๗๐ ๐๒๐๕ ๐๐๐๖ ศิลปศาสตรบัณฑิต บรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ ๒๕ มัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า  

๑๗๐ ๐๒๐๕ ๐๐๐๗ ศิลปศาสตรบัณฑิต ภาษาอังกฤษ(เอกภาษาอังกฤษ) ๔๐ มัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า  

๑๗๐ ๐๒๐๕ ๐๐๐๘ ศิลปศาสตรบัณฑิต ภาษาอังกฤษ 
(เอกภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารและการแปล) 

๔๐ มัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า  

๑๗๐ ๐๒๐๕ ๐๐๐๙ ศิลปศาสตรบัณฑิต ภาษาไทย(เอกภาษาไทย) ๔๐ มัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า  

๑๗๐ ๐๒๐๕ ๐๐๑๐ ศิลปศาสตรบัณฑิต ภาษาไทย  
(เอกภาษาไทยส าหรับชาวตา่งประเทศ) 

๒๕ มัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า  

๑๗๐ ๐๒๐๕ ๐๐๑๑ ศิลปศาสตรบัณฑิต สังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ๘๐ มัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า  

  หมายเหตุ จ านวนรับตามที่ระบุ เป็นจ านวนรับรวมของนักศึกษาทุกประเภท 

 
 
 



 ๕ 

 
เอกสารแนบประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์  

เรื่อง รับสมัครนักศึกษาภาคปกติ ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๑ การรับด้วยแฟ้มสะสมงาน (Portfolio) รอบท่ี ๑/๒ 

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
รหัสสาขา หลักสูตร สาขาวิชา จ านวน คุณสมบัติตามข้อก าหนดเฉพาะของหลักสูตร 

๑๗๐ ๐๓๐๖ ๐๐๐๑ วิทยาศาสตรบัณฑิต คณิตศาสตร์ประยุกต์(เอกคณิตศาสตร์) ๒๐ มัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า สายวิทย์-คณติ,ศิลป-์ค านวณ คะแนนเฉลีย่สะสม 
๒.๐๐ ขึ้นไป 

๑๗๐ ๐๓๐๖ ๐๐๐๒ วิทยาศาสตรบัณฑิต คณิตศาสตร์ประยุกต์(เอกคณิตศาสตรเ์ทคโนโลยี) ๒๐ มัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า สายวิทย์-คณติ,ศิลป-์ค านวณ คะแนนเฉลีย่สะสม 
๒.๐๐ ขึ้นไป 

๑๗๐ ๐๓๐๖ ๐๐๐๓ วิทยาศาสตรบัณฑิต คณิตศาสตร์ประยุกต์(เอกสถิติอุตสาหการ) ๒๐ มัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า สายวิทย์-คณติ,ศิลป-์ค านวณ คะแนนเฉลีย่สะสม 
๒.๐๐ ขึ้นไป 

๑๗๐ ๐๓๐๖ ๐๐๐๔ วิทยาศาสตรบัณฑิต เคม ี ๓๐ มัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า สายวิทย์-คณติ คะแนนเฉลี่ยสะสม ๒.๐๐ ขึ้นไป 

๑๗๐ ๐๓๐๖ ๐๐๐๕ วิทยาศาสตรบัณฑิต ชีววิทยา ๔๐ มัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า สายวิทย์-คณติ  

๑๗๐ ๐๓๐๖ ๐๐๐๖ วิทยาศาสตรบัณฑิต เทคโนโลยีสารสนเทศ ๔๐ มัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่าคะแนนเฉลีย่สะสม ๒.๐๐ ขึ้นไป 

๑๗๐ ๐๓๐๖ ๐๐๐๗ วิทยาศาสตรบัณฑิต วิทยาการคอมพิวเตอร ์ ๔๐ มัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า  

๑๗๐ ๐๓๐๖ ๐๐๐๘ วิทยาศาสตรบัณฑิต วิทยาการคอมพิวเตอร์ประยุกต์และเทคโนโลยี
อินเตอร์เนต็ 

๔๐ มัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า สายวิทย์-คณติ,ศิลป-์ค านวณ 

๑๗๐ ๐๓๐๖ ๐๐๐๙ วิทยาศาสตรบัณฑิต วิทยาศาสตร์การกีฬา ๔๐ มัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่าสายวิทย์-คณติ คะแนนเฉลี่ยสะสม ๒.๐๐ ขึ้นไป 

๑๗๐ ๐๓๐๖ ๐๐๑๐ วิทยาศาสตรบัณฑิต วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม ๔๐ มัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า สายวิทย์-คณติ 

๑๗๐ ๐๓๑๓ ๐๐๐๑ สาธารณสุขศาสตรบณัฑิต สาธารณสุขศาสตร ์ ๘๐ มัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า สายวิทย์-คณติ คะแนนเฉลี่ยสะสม ๒.๒๐ ขึ้นไป 

๑๗๐ ๐๓๐๖ ๐๐๑๒ วิทยาศาสตรบัณฑิต อาหารและโภชนาการ ๓๐ มัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า 

หมายเหตุ จ านวนรับตามที่ระบุ เป็นจ านวนรับรวมของนักศึกษาทุกประเภท 

คณะเกษตรศาสตร ์
รหัสสาขา หลักสูตร สาขาวิชา จ านวน คุณสมบัติตามข้อก าหนดเฉพาะของหลักสูตร 

๑๗๐ ๐๔๐๖ ๐๐๐๑ วิทยาศาสตรบัณฑิต เกษตรศาสตร ์ ๔๐ มัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า 

๑๗๐ ๐๔๐๖ ๐๐๐๒ วิทยาศาสตรบัณฑิต วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร ๔๐ มัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า 



 ๖ 
หมายเหตุ จ านวนรับตามที่ระบุ เป็นจ านวนรับรวมของนักศึกษาทุกประเภท 

เอกสารแนบประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 
เรื่อง รับสมัครนักศึกษาภาคปกติ ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๑ การรับด้วยแฟ้มสะสมงาน (Portfolio) รอบท่ี ๑/๒ 

คณะวิทยาการจัดการ 
รหัสสาขา หลักสูตร สาขาวิชา จ านวน คุณสมบัติตามข้อก าหนดเฉพาะของหลักสตูร 

๑๗๐ ๐๕๐๗ ๐๐๐๑ บริหารธุรกิจบัณฑิต การตลาด ๔๐ มัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า 

๑๗๐ ๐๕๐๗ ๐๐๐๒ บริหารธุรกิจบัณฑิต การตลาด(เทียบโอน) ๔๐ อนุปริญญาหรือเทียบเท่า,ประกาศนียบตัรวิชาชีพชั้นสงู (ปวส.) ทางดา้นบริหารธุรกิจ 

๑๗๐ ๐๕๐๗ ๐๐๐๓ บริหารธุรกิจบัณฑิต การบริหารทรัพยากรมนุษย ์ ๔๐ มัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า 

๑๗๐ ๐๕๐๗ ๐๐๐๔ บริหารธุรกิจบัณฑิต การบริหารทรัพยากรมนุษย์ (เทยีบโอน) ๔๐ อนุปริญญาหรือเทียบเท่า, ประกาศนียบัตรวชิาชีพชัน้สูง (ปวส.) ทางดา้นบริหารธุรกิจ 

๑๗๐ ๐๕๐๗ ๐๐๐๕ บริหารธุรกิจบัณฑิต การจัดการธุรกิจบริการ ๔๐ มัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า 

๑๗๐ ๐๕๐๗ ๐๐๐๖ บริหารธุรกิจบัณฑิต การจัดการธุรกิจบริการ (เทียบโอน) ๔๐ อนุปริญญาหรือเทียบเท่า,ประกาศนียบตัรวิชาชีพชั้นสงู (ปวส.) ทางดา้นบริหารธุรกิจ 

๑๗๐ ๐๕๐๗ ๐๐๐๗ บริหารธุรกิจบัณฑิต คอมพิวเตอร์ธุรกิจ ๔๐ มัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า 

๑๗๐ ๐๕๐๗ ๐๐๐๘ บริหารธุรกิจบัณฑิต คอมพิวเตอร์ธุรกิจ (เทียบโอน) ๔๐ อนุปริญญาหรือเทียบเท่า,ประกาศนียบตัรวิชาชีพชั้นสงู (ปวส.) ทางดา้นคอมพิวเตอรธ์ุรกิจ 
หรือสาขาที่เก่ียวข้อง 

๑๗๐ ๐๕๐๘ ๐๐๐๑ นิเทศศาสตรบัณฑิต นิเทศศาสตตร์ (เอกนิเทศศาสตร์) ๔๐ มัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า 

๑๗๐ ๐๕๐๘ ๐๐๐๒ นิเทศศาสตรบัณฑิต นิเทศศาสตร์ (เอกการสื่อสารการตลาด) ๔๐ มัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า 

๑๗๐ ๐๕๐๙ ๐๐๐๑ บัญชบีัณฑิต บัญช ี ๘๐ มัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า 

๑๗๐ ๐๕๐๙ ๐๐๐๒ บัญชบีัณฑิต บัญชี(เทียบโอน) ๖๐ อนุปริญญาหรือเทียบเท่า,ประกาศนียบตัรวิชาชีพชั้นสงู (ปวส.) ทางดา้นการบัญชี 

๑๗๐ ๐๕๑๐ ๐๐๐๑ เศรษฐศาสตรบัณฑิต เศรษฐศาสตร์ ๔๐ มัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่าสายวิทย์-คณิต,ศิลป์-ค านวณ หรือ 
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ(ปวช.) ทางดา้นบัญชี,บญัชีการเงิน 

  หมายเหตุ จ านวนรับตามที่ระบุ เป็นจ านวนรับรวมของนักศึกษาทุกประเภท 

 
 
 
 



 ๗ 

 
เอกสารแนบประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 

เรื่อง รับสมัครนักศึกษาภาคปกติ ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๑ การรับด้วยแฟ้มสะสมงาน (Portfolio) รอบท่ี ๑/๒ 

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
รหัสสาขา หลักสูตร สาขาวิชา จ านวน คุณสมบัติตามข้อก าหนดเฉพาะของหลักสตูร 

๑๗๐ ๐๖๑๑ ๐๐๐๑ วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต วิศวกรรมบริหารงานก่อสร้าง 
๓๐ 

มัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า สายวิทย์-คณิต,ศิลป์-ค านวณ หรือ 
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ทางชา่งอุตสาหกรรมคะแนนเฉลี่ยสะสม ๒.๐๐ ขึ้นไป 

๑๗๐ ๐๖๑๑ ๐๐๐๒ วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต วิศวกรรมบริหารงานก่อสร้าง 
(เทียบโอน) 

๓๐ 
อนุปริญญาหรือเทียบเท่า,ประกาศนียบตัรวิชาชีพชั้นสงู (ปวส.) ทางดา้นก่อสร้าง หรือ 
สาขาที่เก่ียวข้องคะแนนเฉลี่ยสะสม ๒.๐๐ ขึ้นไป 

๑๗๐ ๐๖๑๑ ๐๐๐๓ วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต วิศวกรรมการจัดการพลังงาน ๒๐ มัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า สายวิทย์-คณิต 
๑๗๐ ๐๖๑๑ ๐๐๐๔ วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ๓๐ มัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า สายวิทย์-คณิต, ศิลป์-ค านวณ หรือประกาศนียบัตร

วิชาชีพ (ปวช.) ทางดา้นคอมพิวเตอร์, อิเล็กทรอนิคส์, ไฟฟ้า, แมคคาทรอนิกส์ หรือ 
สาขาที่เก่ียวข้อง  คะแนนเฉลี่ยสะสม ๒.๐๐ ขึ้นไป 

๑๗๐ ๐๖๑๑ ๐๐๐๕ วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 
(เทียบโอน) 

๓๐ อนุปริญญาหรือเทียบเท่า,ประกาศนียบตัรวิชาชีพชั้นสงู (ปวส.) ทางดา้นทางดา้นไฟฟ้า, 
อิเล็กทรอนิคส์, แมคคาทรอนิกส์,เทคนิคคอมพิวเตอร์,หรือสาขาที่เก่ียวข้อง 

๑๗๐ ๐๖๑๑ ๐๐๐๖ วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต วิศวกรรมโลจิสติกส ์ ๓๐ มัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า สายวิทย์-คณิต,ศิลป์-ค านวณ หรือ 
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ(ปวช.) ทางชา่งอุตสาหกรรม 

๑๗๐ ๐๖๑๒ ๐๐๐๑ เทคโนโลยบีัณฑติ เทคโนโลยีการออกแบบผลิตภณัฑ์ ๓๐ มัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า 
๑๗๐ ๐๖๑๒ ๐๐๐๒ เทคโนโลยบีัณฑติ เทคโนโลยสี ารวจและภูมิสารสนเทศ ๓๐ มัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า 
๑๗๐ ๐๖๑๒ ๐๐๐๓ เทคโนโลยบีัณฑติ เทคโนโลยีอุตสาหการ ๓๐ มัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่าคะแนนเฉลี่ยสะสม ๒.๐๐ ขึ้นไป 
๑๗๐ ๐๖๑๒ ๐๐๐๔ เทคโนโลยบีัณฑติ เทคโนโลยีอุตสาหการ 

(เทียบโอน) 
๓๐ 

อนุปริญญาหรือเทียบเท่า,ประกาศนียบตัรวิชาชีพ (ปวส.) ทางดา้นอุตสาหกรรม หรือ 
สาขาที่เก่ียวข้อง คะแนนเฉลี่ยสะสม ๒.๐๐ ขึ้นไป 

๑๗๐ ๐๖๑๒ ๐๐๐๕ เทคโนโลยบีัณฑติ เทคโนโลยไีฟฟา้ ๓๐ มัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า 
๑๗๐ ๐๖๑๒ ๐๐๐๖ เทคโนโลยบีัณฑติ เทคโนโลยไีฟฟา้ 

(เทียบโอน) 
๓๐ 

อนุปริญญาหรือเทียบเท่า,ประกาศนียบตัรวิชาชีพชั้นสงู (ปวส.) ทางดา้นไฟฟ้าหรือ 
สาขาที่เก่ียวข้อง 

  หมายเหตุ จ านวนรับตามที่ระบุ เป็นจ านวนรับรวมของนักศึกษาทุกประเภท 

 



 ๘ 

 
เอกสารแนบประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์  

เรื่อง รับสมัครนักศึกษาภาคปกติ ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๑ การรับด้วยแฟ้มสะสมงาน (Portfolio) รอบท่ี ๑/๒ 

วิทยาลัยนานาชาติ 
รหัสสาขา หลักสูตร สาขาวิชา จ านวน คุณสมบัติตามข้อก าหนดเฉพาะของหลักสตูร 

๑๗๐ ๐๗๐๕ ๐๐๐๑ ศิลปศาสตรบัณฑิต ภาษาอังกฤษธุรกิจ (หลักสูตรนานาชาติ) ๔๐ มัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า 

๑๗๐ ๐๗๐๕ ๐๐๐๒ ศิลปศาสตรบัณฑิต ภาษาจนีธุรกิจ ๔๐ มัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า 

๑๗๐ ๐๗๐๕ ๐๐๐๓ ศิลปศาสตรบัณฑิต ภาษาจนีธุรกิจ(เรียนที่ไทย ๒ ป ี+ เรียนที่จีน ๒ ปี) ๔๐ มัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า 

๑๗๐ ๐๗๐๗ ๐๐๐๑ บริหารธุรกิจบัณฑิต ธุรกิจระหว่างประเทศ (หลักสูตรนานาชาติ) ๔๐ มัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า 

๑๗๐ ๐๗๐๗ ๐๐๐๒ บริหารธุรกิจบัณฑิต ธุรกิจระหว่างประเทศ (หลักสูตรนานาชาติ) 
เรียนที่ไทย ๓ ปี +เรียนที่ไต้หวนั ๑ ป ี

๔๐ มัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า 

หมายเหตุ จ านวนรับตามที่ระบุ เป็นจ านวนรับรวมของนักศึกษาทุกประเภท 

 
วิทยาลัยน่าน 

รหัสสาขา หลักสูตร สาขาวิชา จ านวน คุณสมบัติตามข้อก าหนดเฉพาะของหลักสตูร 
๑๗๐ ๐๘๐๓ ๐๐๐๑ รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต รัฐประศาสนศาสตร์(เอกบริหารรัฐกิจ) ๔๐ มัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่าหรืออนุปริญญาหรือเทียบเท่า,

ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) 
๑๗๐ ๐๘๐๓ ๐๐๐๒ รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต รัฐประศาสนศาสตร์(เอกบริหารการพัฒนา) ๔๐ มัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่าหรืออนุปริญญาหรือเทียบเท่า,

ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) 
๑๗๐ ๐๘๐๗ ๐๐๐๑ บริหารธุรกิจบัณฑิต การจัดการ (กลุ่มการจัดการทั่วไป) ๔๐ มัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่าหรืออนุปริญญาหรือเทียบเท่า,

ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) 
๑๗๐ ๐๘๐๗ ๐๐๐๒ บริหารธุรกิจบัณฑิต การจัดการ (กลุ่มการจัดการการค้าปลีก) 

ตามความร่วมมือสนบัสนุนทุนการศึกษาจากบริษทั 
ซีพีออล์ล จ ากัด (มหาชน) 

๘๐ มัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า หรืออนุปริญญาหรือเทียบเท่า,
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) 

หมายเหตุ จ านวนรับตามที่ระบุ เป็นจ านวนรับรวมของนักศึกษาทุกประเภท 

 



 
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์  
อ าเภภอเภมือง จังหวัดอุตรดิตถ์ 

 
เภรื่อง ขอความอนุเภคราะห์รับรองคุณสมบัติเภฉพาะส าหรับหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต 

เภรียน ผู้อ านวยการโรงเภรียน...................................................................................................................................... ... 

  เภนื่องด้วยมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ได้เภปิดรับสมัครผู้มีความประสงค์เภข้ารับการคัดเภลือกเภป็น
นักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๑ ประเภภทการรับด้วยแฟ้มสะสมงาน (Portfolio) 
รอบ ๑/๒ ซึ่งการรับสมัครในรอบนี้ได้ก าหนดให้ผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติเฉพาะของหลักสูตรตามที่ก าหนดไว้แบบ
รับรองฉบับนี้ 
  มหาวิทยาลัยจึงขอความอนุเภคราะห์มายังท่านได้โปรดพิจารณาและให้การรับรองคุณสมบัติเภฉพาะ
ของหลักสูตรให้กับนักเภรียนของท่านในครั้งนี้ด้วย จักเภป็นพระคุณยิ่ง 

  จึงเภรียนมาเภพ่ือโปรดพิจารณาและให้ความอนุเภคราะห์ 
 
 
       (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เรืองเดช วงศ์หล้า) 
                            อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 

 
 ข้าพเจ้า (ผู้อ านวยการ/ผู้ที่ได้รับมอบหมาย)................................................................................................. 
โรงเรียน..................................................................................................................... .................................................
ขอรับรองว่า (ชื่อ-สกุลของผู้สมัคร)........................................................................................ เป็นผู้มีคุณณสมบัติ
เฉพาะส าหรับหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิตดังนี้ 

ที ่ คุณสมบัติเฉพาะส าหรับผู้สมัครหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต มี ไม่มี 
๑ บุคลิกภาพเหมาะสมกับความเป็นครู   
๒ ใช้ทักษะในการสื่อสารได้อย่างถูกต้อง ชัดเจน   
๓ ความรักและศรัทธาในวิชาชีพครู   
๔ จิตใจมุ่งมั่นพัฒนาตนเอง ครอบครัว และสังคม   
๕ ประวัติเป็นโรคจิต โรคประสาทข้ันรุนแรง   

   
 

(.....................................................................................)  
ผู้อ านวยการ/หรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย 

(ประทับตราของสถานศึกษา) 
 

**ให้นักเรียนใช้ใบรับรองนี้ส่งมาพร้อมการสมัครบนระบบ Online ของมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์** 


