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ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 

เรื่อง รับสมัครนักศึกษาภาคปกติ ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๑ 
โครงการส่งเสริมวิชาชีพครูเพ่ือท้องถิ่น 
----------------------------------------------- 

  ด้วยมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ มีโครงการสนับสนุนและส่งเสริมนักเรียนที่มีความรู้และ         
มีคุณธรรมจริยธรรมอันดี ที่มีภูมิล าเนาอยู่ในเขตภาคเหนือทั้งตอนบนและตอนล่าง ได้มีโอกาสเข้ารับการศึกษาใน
สาขาวิชาชีพครู โดยการรับสมัครผู้ที่ก าลังศึกษาหรือส าเร็จการศึกษาแล้วในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย เพ่ือเข้ารับ
การคัดเลือกเข้าเป็นนักศึกษาของมหาวิทยาลัย ระหว่างวันที่ ๒๒ ธันวาคม ๒๕๖๐ - ๒๐ เมษายน ๒๕๖๑                      
ดังรายละเอียดและก าหนดขั้นตอนในการสมัครดังนี้ 
  คุณสมบัติของผู้สมัคร 

     ๑. คุณสมบัติทั่วไปของผู้สมัคร 
 ๑) เป็นผู้ที่มีภูมิล าเนาอยู่ในเขตภาคเหนือทั้งตอนบนและตอนล่าง 

 ๒) เป็นผู้ส าเร็จการศึกษาหรือก าลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ หรือ 
 ๓) เป็นผู้ส าเร็จการศึกษาหรือก าลังศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือ 
 ๔)  มีความประพฤติเรียบร้อย สนใจและมีความถนัดในสาขาที่สมัครเรียนอย่างแท้จริง 
 ๕)  ไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรงหรือโรคท่ีเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา 
 ๖)  ไม่เป็นพระภิกษุสามเณร หากได้รับคัดเลือกเข้าศึกษา 

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

  ๒)  ไม่มีประวัติบุคลิกภาพผิดปกติ ที่จะก่อให้เกิดความเสียหายต่อการประกอบวิชาชีพครู 
  ๓)  สามารถใช้ทักษะในการสื่อสารได้อย่างถูกต้อง ชัดเจน 
  ๔)  มีความรักและศรัทธาในวิชาชีพครู 
  ๕)  มีจิตใจมุ่งม่ันพัฒนาตนเอง ครอบครัว และสังคม 
  ๖)  ไม่เคยมีประวัติเป็นโรคจิต โรคประสาทข้ันรุนแรง 
      ๓. คุณสมบัติอื่น ๆ ตามข้อก าหนดเฉพาะของแต่ละหลักสูตร 
  เอกสารประกอบการรับสมัคร 
       ๑. ส าเนาระเบียนแสดงผลการเรียน (ปพ.๑) ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายหรือส าเนาระเบียน
แสดงผลการเรียน (รบ.๑) ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือใบรับรองแนบรายงานผลการเรียน หรือส าเนารายงาน
ผลการเรียนเทียบเท่า ระบุคะแนนเฉลี่ย ๕ ภาคเรียนขึ้นไป หรือส าเร็จการศึกษา 
       ๒. ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน  
 

การสมัคร../ 



 ๒ 
  การสมัครเข้าศึกษา 
       ๑. สมัครและติดตามผลการสมัครได้บนเว็บไซต์ http://academic.uru.ac.th/SmartUru 
       ๒. เลือกสมัครได้เพียง ๑ สาขาวิชา โดยด าเนินการกรอกใบสมัครบนระบบ Online ระหว่าง
วันที่ ๒๒ ธันวาคม ๒๕๖๐ - ๒๐ เมษายน ๒๕๖๑ 
       ๓. ผู้สมัครรอฟังผลการตรวจสอบและการยืนยันรับใบสมัครจากเจ้าหน้าที่ของมหาวิทยาลัย
ภายใน ๑ วัน นับจากวันที่ผู้สมัครส่งใบสมัครบนระบบ Online ทั้งนีผู้้สมัครสามารถเข้าไปตรวจสอบผลการสมัครได้
บนเว็บไซต์ หรือมหาวิทยาลัยจะแจ้งผลกลับผ่านช่องทางการติดต่อที่ได้แจ้งไว้ในขั้นตอนการกรอกใบสมัคร 
       ๔. ผู้สมัครที่ได้รับการยืนยันรับใบสมัครแล้ว ให้ Download ใบช าระเงินค่าสมัคร แล้วน าไป
ช าระเงินค่าสมัคร จ านวน ๓๐๐ บาท ที่ธนาคารกรุงไทยทุกสาขา หรือที่งานคลังมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 
ภายในวันที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๖๑ โดยมหาวิทยาลัยจะถือว่าการสมัครมีผลสมบูรณ์เม่ือผู้สมัครช าระเงินค่าสมัคร
เรียบร้อยแล้ว 
  การคัดเลือกและการยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษา 
       ๑. ประกาศรายชื่อผู้สมัครที่มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกวันที่ ๒๔ เมษายน ๒๕๖๑ 
       ๒. สอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์ในวันที่ ๒๘ เมษายน ๒๕๖๑ 
       ๓. ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกในวันที่ ๒๙ เมษายน ๒๕๖๑  
       ๔. ผู้ผ่านการคัดเลือกยืนยันสิทธ์เข้าศึกษา (Clearing House) วันที่ ๓ - ๖ พฤษภาคม ๒๕๖๑ 
       ๕. มหาวิทยาลัยจะประกาศรายชื่อผู้ยืนยันสิทธิ์ มีสิทธิ์เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยราชภัฏ
อุตรดิตถ์ ในวันที่ ๘ พฤษภาคม ๒๕๖๑  
 ทั้งนี้สามารถสอบถามรายละเอียด เพ่ิมเติมได้ที่กองบริการการศึกษา โทร ๐๕๕-๔๑๖๖๐๑-๒๐ ต่อ ๑๖๑๓ 
หรือ Facebook SmartUru หรือ Line @Smart URU  
  

   ประกาศ ณ วันที่ ๑๘ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ 
 
 

     (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เรืองเดช  วงศ์หล้า) 
        อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 
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๓ 
เอกสารแนบท้ายประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 

เรื่อง รับสมัครนักศึกษาภาคปกติ ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๑ โครงการส่งเสริมวิชาชีพครูเพ่ือท้องถิ่น 
  คณะครุศาสตร ์

รหัสสาขา หลักสตูร สาขาวิชา จ านวน คุณสมบัติตามข้อก าหนดเฉพาะของหลักสูตร 

๑๗๐ ๐๑๐๑ ๐๐๐๑ ครุศาสตรบณัฑติ การประถมศึกษา (๕ปี) 5 มัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า คะแนนเฉลี่ยสะสม ๒.๕๐ ขึ้นไป 

๑๗๐ ๐๑๐๑ ๐๐๐๒ ครุศาสตรบณัฑติ การศึกษาปฐมวัย (๕ปี)  15 มัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า คะแนนเฉลี่ยสะสม ๒.๕๐ ขึ้นไป 

๑๗๐ ๐๑๐๑ ๐๐๐๓ ครุศาสตรบณัฑติ เกษตรศาสตร ์(๕ปี)   25 มัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า คะแนนเฉลี่ยสะสม ๒.๕๐ ขึ้นไป 

๑๗๐ ๐๑๐๑ ๐๐๐๕ ครุศาสตรบณัฑติ คอมพิวเตอร ์(๕ปี) 25 มัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า สายวิทย์-คณติ,ศิลป-์ค านวณ คะแนนเฉลีย่สะสม ๒.๕๐ ขึ้นไป 

๑๗๐ ๐๑๐๑ ๐๐๐๖ ครุศาสตรบณัฑติ เคมี (๕ปี)   25 มัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า สายวิทย์-คณติ คะแนนเฉลี่ยสะสม ๒.๕๐ ขึ้นไป 

๑๗๐ ๐๑๐๑ ๐๐๐๗ ครุศาสตรบณัฑติ ชีววิทยา (๕ปี) 20 มัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า สายวิทย์-คณติ คะแนนเฉลี่ยสะสม ๒.๕๐ ขึ้นไป 

๑๗๐ ๐๑๐๑ ๐๐๐๘ ครุศาสตรบณัฑติ เทคโนโลยีการศึกษาและคอมพิวเตอร์ (๕ปี)    25 มัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า คะแนนเฉลี่ยสะสม ๒.๕๐ ขึ้นไป 

๑๗๐ ๐๑๐๑ ๐๐๐๙ ครุศาสตรบณัฑติ นาฏศิลป ์(๕ปี) 25 มัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า คะแนนเฉลี่ยสะสม ๒.๕๐ ขึ้นไป 

๑๗๐ ๐๑๐๑ ๐๐๑๐ ครุศาสตรบณัฑติ พลศึกษา (๕ปี)    15 มัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า คะแนนเฉลี่ยสะสม ๒.๕๐ ขึ้นไป 

๑๗๐ ๐๑๐๑ ๐๐๑๑ ครุศาสตรบณัฑติ ฟิสิกส ์(๕ปี)   25 มัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า สายวิทย์-คณติ คะแนนเฉลี่ยสะสม ๒.๕๐ ขึ้นไป 

๑๗๐ ๐๑๐๑ ๐๐๑๒ ครุศาสตรบณัฑติ ภาษาจีน (๕ปี)    15 มัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า คะแนนเฉลี่ยสะสม ๒.๕๐ ขึ้นไป 

๑๗๐ ๐๑๐๑ ๐๐๑๓ ครุศาสตรบณัฑติ ภาษาอังกฤษ (๕ปี) 10 มัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า คะแนนเฉลี่ยสะสม ๒.๕๐ ขึ้นไป 

๑๗๐ ๐๑๐๑ ๐๐๑๔ ครุศาสตรบณัฑติ ภาษาไทย (๕ปี)    3 มัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า คะแนนเฉลี่ยสะสม ๒.๕๐ ขึ้นไป 

๑๗๐ ๐๑๐๑ ๐๐๑๕ ครุศาสตรบณัฑติ ภาษาเกาหลี (๕ปี)    25 มัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า คะแนนเฉลี่ยสะสม ๒.๕๐ ขึ้นไป 

๑๗๐ ๐๑๐๑ ๐๐๑๖ ครุศาสตรบณัฑติ วิทยาศาสตร์ทั่วไป (๕ปี)    15 มัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า สายวิทย์-คณติ คะแนนเฉลี่ยสะสม ๒.๕๐ ขึ้นไป 

๑๗๐ ๐๑๐๑ ๐๐๑๗ ครุศาสตรบณัฑติ สังคมศึกษา (๕ปี)   5 มัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า คะแนนเฉลี่ยสะสม ๒.๕๐ ขึ้นไป 

๑๗๐ ๐๑๐๑ ๐๐๑๘ ครุศาสตรบณัฑติ อุตสาหกรรมศลิป์ (๕ปี) 25 มัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า คะแนนเฉลี่ยสะสม ๒.๕๐ ขึ้นไป 

 


