
 
 
 

 
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 

เรื่อง การรับสมัครนักศึกษาภาคปกติ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ ประเภทรับตรงหลักสูตรเทียบโอน 
----------------------------------------------- 

 ด้วยมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี ประจ า 
ปีการศึกษา ๒๕๖๒ ส าหรับผู้ที่ส าเร็จการศึกษาในระดับอนุปริญญา หรือระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) 
ที่มีคุณสมบัติเป็นไปตามข้อก าหนดของมหาวิทยาลัย ได้เข้ารับการศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี ดังรายละเอียดแนบ
ท้ายประกาศ จ านวน ๑ หน้า ดังนี้ 
 ก ำหนดวันรับสมัคร ระหว่างวันที่ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๖๑ – ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๒ 
 คุณสมบัติของผู้สมัคร 
  ๑. เป็นผู้ส าเร็จการศึกษาหรือก าลังศึกษาระดับอนุปริญญา หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง 
(ปวส.) ทีมีคุณสมบัติตามท่ีหลักสูตรสาขาก าหนด 
  ๒. เป็นผู้มีคุณสมบัติตามข้อก าหนดของหลักสูตร(มีในเอกสารแนบท้ายประกาศ) 
  ๓. ไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรงหรือโรคที่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษา 
  ๔. ไม่เป็นพระภิกษุสามเณร หากได้รับคัดเลือกเข้าศึกษา 
 เอกสำรประกอบกำรรับสมัคร 
  ๑. ส าเนาระเบียนแสดงผลการเรียนหรือใบรับรองผลการเรียน ในระดับอนุปริญญาหรือ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือใบรับรองผลการเรียนระบุคะแนนเฉลี่ย๒ ภาคเรียนขึ้นไป หรือส าเนา
เอกสารแสดงผลการส าเร็จการศึกษา  
  ๒. ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน  
  ๓. ส าเนาเอกสารอื่นๆ (ถ้ามี) เช่น ใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล  
 กำรสมัครเข้ำศึกษำ 
  ๑. สมัครและติดตามผลการสมัครได้บนเว็บไซต์ http://academic.uru.ac.th/SmartUru 
โดยกรอกและส่งใบสมัครบนระบบ Online ระหว่างวันที่ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๖๑ – ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๒ 
  ๒. ผู้สมัครรอฟังผลการตรวจสอบและการยืนยันรับใบสมัครจากเจ้าหน้าที่ของมหาวิทยาลัยภายใน 
๑ วัน นับจากวันที่ผู้สมัครส่งใบสมัครบนระบบ Online ทั้งนี้ผู้สมัครสามารถเข้าไปตรวจสอบผลการสมัครได้บน
เว็บไซต์ หรือมหาวิทยาลัยจะแจ้งผลกลับผ่านช่องทางการติดต่อที่ได้แจ้งไว้ในขั้นตอนการกรอกใบสมัคร 
  ๓. ผู้สมัครที่ได้รับการยืนยันรับใบสมัครแล้ว ให้Downloadใบช าระเงินค่าสมัคร แล้วน าไปช าระเงิน
ค่าสมัคร จ านวน ๓๐๐ บาท ที่ธนาคารกรุงไทยหรือธนาคารกรุงเทพ ได้ทุกสาขา หรือช าระโดยตรงได้ที่งานคลัง
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ภายในวันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๒ โดยมหาวิทยาลัยจะถือว่าการสมัครมีผลสมบูรณ์
เมื่อผู้สมัครช าระเงินค่าสมัครเรียบร้อยแล้ว  
 

วิธีการ../ 
 

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


 ๒ 
 วิธีกำรคัดเลือกผู้มีสิทธิ์เข้ำศึกษำ 
  ๑. มหาวิทยาลัยจะคัดเลือกผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาจากความต่อเนื่องเชื่อมโยงของรายวิชาและค่าคะแนน
ผลการเรียน(GPA) ของผู้สมัคร    
  ๒. ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก ในวันที่ ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๖๒  
  ๓. ผู้ที่ผ่านการคัดเลือกรายงานตัวเป็นนักศึกษาของมหาวิทยาลัย ในวันที่ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๖๒ 
 ทั้งนี้สามารถสอบถามรายละเอียดเพ่ิมเติมได้ที่กองบริการการศึกษา โทร ๐๕๕-๔๑๖๖๐๑-๒๐ ต่อ ๑๖๑๓ 
หรือ Facebook : SmartUruหรือ Line : @SmartURU 

   ประกาศ ณ วันที่ ๑๘ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ 
 
 
 
 

     (ผู้ช่วยศาสตราจารย์กฤดา ชุ่มจันทร์จิรา) 
         รองอธิการบดี ปฏิบัติราชการแทน 
      อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 



เอกสำรแนบท้ำยประกำศมหำวิทยำลัยรำชภัฏอุตรดิตถ์ 
เรื่อง กำรรับสมัครนักศึกษำภำคปกติ ปีกำรศึกษำ ๒๕๖๒ ประเภทรับตรงหลักสูตรเทียบโอน 

 คณะวิทยำกำรจัดกำร 

ที ่ หลักสูตร สาขาวิชา คุณสมบัติตามข้อก าหนดเฉพาะของหลักสูตร 

1 บริหารธุรกิจบัณฑิต การตลาด (เทียบโอน) อนุปริญญาหรือเทียบเท่า,ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ทางด้านบริหารธุรกิจ 
2 บริหารธุรกิจบัณฑิต การบริหารทรัพยากรมนุษย์ (เทียบโอน) อนุปริญญาหรือเทียบเท่า, ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ทางด้านบริหารธุรกิจ 

หรือการจัดการ 

3 บริหารธุรกิจบัณฑิต การจัดการธุรกิจบริการ (เทียบโอน) อนุปริญญาหรือเทียบเท่า,ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือเทียบเท่าทุกสาขาวิชา 
4 บริหารธุรกิจบัณฑิต คอมพิวเตอร์ธุรกิจ (เทียบโอน) อนุปริญญาหรือเทียบเท่า,ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ทางด้านคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 

หรือสาขาอ่ืนๆเกี่ยวข้อง 

5 บัญชีบัณฑิต บัญชี (เทียบโอน) อนุปริญญาหรือเทียบเท่า,ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ทางด้านการบัญชี 
 

    คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
ที ่ หลักสูตร สาขาวิชา คุณสมบัติตามข้อก าหนดเฉพาะของหลักสูตร 
1 วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต วิศวกรรมบริหารงานก่อสร้าง (เทียบโอน) อนุปริญญาหรือเทียบเท่า,ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ทางด้านก่อสร้าง 

หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง 
2 วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ (เทียบโอน) อนุปริญญาหรือเทียบเท่า,ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ทางด้านทางด้านไฟฟ้า, 

อิเล็กทรอนิคส์,แมคคาทรอนิกส์,เทคนิคคอมพิวเตอร์ หรือสาขาที่เก่ียวข้อง 
3 วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ  

(เทียบโอน) 
อนุปริญญาหรือเทียบเท่า,ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ทางด้านไฟฟ้า, อิเล็กทรอนิกส์  
หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง 

4 เทคโนโลยีบัณฑิต เทคโนโลยีอุตสาหการ (เทียบโอน) อนุปริญญาหรือเทียบเท่า,ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวส.) ทางด้านอุตสาหกรรม 
หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง 

5 เทคโนโลยีบัณฑิต เทคโนโลยีไฟฟ้า (เทียบโอน) อนุปริญญาหรือเทียบเท่า,ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ทางด้านไฟฟ้า 
หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง 

 
 



 
 
         
 

 

             

        ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 
เรื่อง  การรับสมัครนักศึกษาภาคปกติ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ ประเภทรับตรงหลักสูตรเทียบโอน เพ่ิมเติม                                                     

    
 

  ตามที่มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์มีประกาศมหาวิทยาลัย เรื่อง การรับสมัครนักศึกษา               
ภาคปกติ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ ประเภทรับตรงหลักสูตรเทียบโอน ไปแล้วนั้น มหาวิทยาลัยจึงขอเพ่ิมเติมข้อมูล
การรับสมัครนักศึกษา ตามรายละเอียดดังต่อไปนี้ 
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

ที ่ หลักสูตร สาขาวิชา จ านวน คุณสมบัติตามข้อก าหนดเฉพาะของหลักสูตร 

1 วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต วิศวกรรมการจัดการพลังงาน
(เทียบโอน) 

30 อนุปริญญาหรือเทียบเท่า,ประกาศนียบัตร
วิชาชีพช้ันสูง (ปวส.) ทางด้านอุตสาหกรรมหรือ
สาขาท่ีเกี่ยวข้อง 

 

 ประกาศ ณ วันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๒ 
 

 
 

           (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เรืองเดช วงศ์หล้า) 
           อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 

 
 
 
 


