
 
 
 

 
 

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 
เรื่อง การรับสมัครนักศึกษาภาคปกติ ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๒  

ประเภทรับตรงโดยอิสระ (เพ่ิมเติม)  
----------------------------------------------- 

 เพ่ือเป็นการขยายโอกาสทางการศึกษาให้แก่ประชาชนผู้ที่มีคุณวุฒิการศึกษาขั้นพ้ืนฐานที่มีสิทธิ์ศึกษาต่อใน
ระดับปริญญาตรีได้มีโอกาสได้เข้ารับการศึกษาได้อย่างเสมอภาคโดยทัดเทียมกัน ดังนั้น มหาวิทยาลัยราชภัฏ
อุตรดิตถ์จึงมีประกาศรับสมัครบุคคลที่มีคุณวุฒิเป็นผู้ที่ส าเร็จการศึกษาไม่น้อยกว่าระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือ
เทียบเท่าสามารถสมัครเข้ารับการคัดเลือกเป็นนักศึกษาของมหาวิทยาลัย ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๒ ประเภทรับตรง
โดยอิสระ (เพ่ิมเติม) ในหลักสูตรสาขาวิชาซึ่งมีรายละเอียดดังเอกสารแนบท้ายประกาศ จ านวน 6 หน้า โดยก าหนด
ขั้นตอนและวิธีการในการสมัครดังนี้ 
 ก ำหนดวันรับสมัคร ระหว่างวันที่ ๕ – ๑๐ มิถุนายน ๒๕๖๒ 
 คุณสมบัติของผู้สมัคร 

      ๑. คุณสมบัติทั่วไปของผู้สมัคร 
   ๑) เป็นผู้ส าเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่า หรือส าเร็จการศึกษาระดับ

ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)  
๒) มีความประพฤติเรียบร้อย สนใจและมีความถนัดในสาขาที่สมัครเรียนอย่างแท้จริง  
๓) ไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรงหรือโรคที่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษา 

  ๔) ไม่เป็นพระภิกษุสามเณร หากได้รับคัดเลือกเข้าศึกษา 
      ๒. คุณสมบัติเฉพาะส าหรับผู้สมัครหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต  

๑)  มีบุคลิกภาพเหมาะสมกับความเป็นครู 
๒)  ไม่มีประวัติบุคลิกภาพผิดปกติ ที่จะก่อให้เกิดความเสียหายต่อการประกอบวิชาชีพครู 

  ๓)  สามารถใช้ทักษะในการสื่อสารได้อย่างถูกต้อง ชัดเจน 
  ๔)  มีความรักและศรัทธาในวิชาชีพครู 
  ๕)  มีจิตใจมุ่งม่ันพัฒนาตนเอง ครอบครัว และสังคม 
  ๖)  ไม่เคยมีประวัติเป็นโรคจิต โรคประสาทข้ันรุนแรง 

      ๓. คุณสมบัติอื่น ๆ ตามข้อก าหนดเฉพาะของแต่ละหลักสูตร(ตามเอกสารแนบท้ายประกาศ) 
 เอกสำรประกอบกำรรับสมัคร 
       ๑. ส าเนาระเบียนแสดงผลการเรียน (ปพ.๑) ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า  
หรือส าเนาระเบียนแสดงผลการเรียน (รบ.๑) ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)  
       ๒. ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน  
 กำรสมัครเข้ำศึกษำ 
       ๑. สมัครและติดตามผลการสมัครได้บนเว็บไซต์ http://academic.uru.ac.th/SmartUru 
       ๒. ผู้สมัครเลือกสมัครได้เพียง ๑ สาขาวิชา โดยด าเนินการกรอกใบสมัครบนระบบ Online ระหว่าง
วันที่ ๕ – ๑๐ มิถุนายน ๒๕๖๒ 
        ๓. ผูส้มัครรอฟังผลการตรวจสอบและการยืนยันรับใบสมัครจากเจ้าหน้าที่ของมหาวิทยาลัยภายใน               
๑ วัน นับจากวันที่ผู้สมัครส่งใบสมัครบนระบบ Online ทั้งนี้ผู้สมัครสามารถเข้าไปตรวจสอบผลการสมัครได้                   
บนเว็บไซต์ หรือมหาวิทยาลัยจะแจ้งผลกลับผ่านช่องทางการติดต่อท่ีได้แจ้งไว้ในขั้นตอนการกรอกใบสมัคร 



 ๒ 

      ๔. ผู้สมัครที่ได้รับการยืนยันรับใบสมัครแล้ว ทุกคนต้องเข้าไป Download ใบช าระเงินค่าสมัครแล้ว
น าไปช าระเงินค่าสมัครจ านวน ๓๐๐ บาท ที่ธนาคารกรุงไทยทุกสาขา หรือที่งานคลังมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 
ภายในวันที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๖๒ โดยมหาวิทยาลัยจะถือว่าการสมัครมีผลสมบูรณ์เมื่อผู้สมัครช าระเงินค่าสมัคร
เรียบร้อยแล้ว 
 กำรคัดเลือกและกำรยืนยันสิทธิ์เข้ำศึกษำ 
       ๑. ประกาศรายชื่อผู้สมัครที่มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกในวันที่ ๑๒ มิถุนายน ๒๕๖๒ 
       ๒. ผู้สมัครหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์ในวันที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๖๒ 
ผู้สมัครหลักสูตรอื่น ๆ มหาวิทยาลัยจะคัดเลือกจากผลคะแนน GPAX โดยไม่มีการสอบข้อเขียนหรือการสอบ
สัมภาษณ์ 
       ๓. ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกในวันที่ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๖๒ 
 
  ทั้งนี้สามารถสอบถามรายละเอียด(เพ่ิมเติม)ได้ที่กองบริการการศึกษา โทร ๐๕๕-๔๑๖๖๐๑-๒๐ 
ต่อ ๑๖๑๓ หรือ Facebook SmartUru หรือ Line @Smart URU  
  

  ประกาศ ณ วันที่ ๓๑ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ 
 
 
 

     (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เรืองเดช  วงศ์หล้า) 
        อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 

 

 

 

 

 

 



เอกสารแนบท้ายประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 
เรื่อง การรับสมัครนักศึกษาภาคปกติ ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๒  

ประเภทรับตรงโดยอิสระ (เพ่ิมเติม)  
คณะครุศำสตร ์

   

ที ่ หลักสูตร สำขำวิชำ จ ำนวน คุณสมบัติตำมข้อก ำหนดเฉพำะของหลักสูตร 

1 ครุศาสตรบัณฑิต สาขาการศึกษาปฐมวัย 3 มัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า คะแนนเฉลี่ยสะสม 2.75 ขึ้นไป 
2 ครุศาสตรบัณฑิต สาขาเกษตรศาสตร์ 15 มัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า คะแนนเฉลี่ยสะสม 2.50 ขึ้นไป 
3 ครุศาสตรบัณฑิต สาขานาฏศิลป์ 5 มัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า คะแนนเฉลี่ยสะสม 2.50 ขึ้นไป 
4 ครุศาสตรบัณฑิต สาขาพลศึกษา 10 มัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า คะแนนเฉลี่ยสะสม 2.50 ขึ้นไป 
5 ครุศาสตรบัณฑิต สาขาอุตสาหกรรมศิลป์ 25 มัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า คะแนนเฉลี่ยสะสม 2.50 ขึ้นไป 
6 ครุศาสตรบัณฑิต คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีการศึกษา(เอกคอมพิวเตอร์) 20 มัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า คะแนนเฉลี่ยสะสม 2.50 ขึ้นไป 
7 ครุศาสตรบัณฑิต ภาษาต่างประเทศ(เอกภาษาจีน) 10 มัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า คะแนนเฉลี่ยสะสม 2.50 ขึ้นไป 
8 ครุศาสตรบัณฑิต ภาษาต่างประเทศ(เอกภาษาเกาหลี) 25 มัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า คะแนนเฉลี่ยสะสม 2.50 ขึ้นไป 
9 ครุศาสตรบัณฑิต วิทยาศาสตร์(เอกชีววิทยา) 20 มัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า สายวิทย์-คณิต คะแนนเฉลี่ยสะสม 2.75 ขึ้นไป 

10 ครุศาสตรบัณฑิต วิทยาศาสตร์(เอกฟิสิกส์) 20 มัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า สายวิทย์-คณิต คะแนนเฉลี่ยสะสม 2.75 ขึ้นไป 
11 ครุศาสตรบัณฑิต จิตวิทยาแนะแนวและบรรณรักษ์ศาสตร์ 25 มัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า คะแนนเฉลี่ยสะสม 2.50 ขึ้นไป 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ๔ 

เอกสารแนบท้ายประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 
เรื่อง การรับสมัครนักศึกษาภาคปกติ ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๒  

ประเภทรับตรงโดยอิสระ (เพ่ิมเติม)  
คณะมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์ 
ที ่ หลักสูตร สำขำวิชำ จ ำนวน คุณสมบัติตำมข้อก ำหนดเฉพำะของหลักสูตร 

1 นิติศาสตรบัณฑิต สาขานิติศาสตร์ 20 มัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า 
2 รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขารัฐประศาสนศาสตร์ 20 มัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า คะแนนเฉลี่ยสะสม 2.30 ขึ้นไป 
3 ศิลปบัณฑิต สาขาการออกแบบนิเทศศิลป์ 20 มัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า 
4 ศิลปบัณฑิต สาขาศิลปกรรม 20 มัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า 
5 ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาการท่องเที่ยว 20 มัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า 
6 ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาการพัฒนาชุมชน 20 มัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า 
7 ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาดนตรีไทย 20 มัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า 
8 ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาภาษาอังกฤษ (เอกภาษาอังกฤษ) 20 มัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า 
9 ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาภาษาอังกฤษ(ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารและการแปล) 20 มัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า 

10 ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาภาษาไทย  20 มัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า 
11 ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาสังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น  20 มัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า 

 
 
 
 
 
 
 
 

 



 ๕ 

เอกสารแนบท้ายประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 
เรื่อง การรับสมัครนักศึกษาภาคปกติ ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๒  

ประเภทรับตรงโดยอิสระ (เพ่ิมเติม)  
คณะวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี 

ที ่ หลักสูตร สำขำวิชำ จ ำนวน คุณสมบัติตำมข้อก ำหนดเฉพำะของหลักสูตร 
1 วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาชีววิทยา  20 มัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า สายวิทย์-คณิต 
2 วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ 20 มัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า 
3 วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ 20 มัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า 
4 วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิทยาศาสตร์การกีฬา 20 มัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า สายวิทย์-คณิต หรือผู้มีความสามารถพิเศษทางการกีฬา 

ซึ่งมีความรู้พ้ืนฐานทางวิทยาศาสตร์ 
5 วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาอาหารและโภชนาการ 20 มัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า 
6 สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาสาธารณสุขศาสตร์  20 มัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า สายวิทย์-คณิต 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 ๖ 

เอกสารแนบท้ายประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 
เรื่อง การรับสมัครนักศึกษาภาคปกติ ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๒  

ประเภทรับตรงโดยอิสระ (เพ่ิมเติม)  
คณะวิทยำกำรจัดกำร 

   

ที ่ หลักสูตร สำขำวิชำ จ ำนวน คุณสมบัติตำมข้อก ำหนดเฉพำะของหลักสูตร 
1 บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาการตลาด 20 มัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า 
2 บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาการบริหารทรัพยากรมนุษย์ 20 มัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า 
3 บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาการจัดการธุรกิจบริการ 20 มัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า 
4 บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 20 มัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า 
5 นิเทศศาสตรบัณฑิต สาขานิเทศศาสตร์(เอกนิเทศศาสตร์) 20 มัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า 
6 บัญชีบัณฑิต สาขาบัญชี 20 มัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า สายวิทย์-คณิต,ศิลป์-ค านวณ หรือประกาศนียบัตร

วิชาชีพ(ปวช.) ทางด้านบัญชี,บัญชีการเงิน  
7 บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาการตลาด(เทียบโอน) 20 อนุปริญญาหรือเทียบเท่า,ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง(ปวส.) ทางด้านบริหารธุรกิจ 
8 บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาการจัดการธุรกิจบริการ(เทียบโอน) 20 อนุปริญญาหรือเทียบเท่า,ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง(ปวส.) หรือเทียบเท่าทุกสาขาวิชา 
9 บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ(เทียบโอน) 20 อนุปริญญาหรือเทียบเท่า,ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง(ปวส.) ทางด้านคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 

หรือสาขาอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้อง 
10 บัญชีบัณฑิต สาขาบัญชี(เทียบโอน) 20 อนุปริญญาหรือเทียบเท่า,ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง(ปวส.) ทางด้านการบัญชี 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ๗ 

เอกสารแนบท้ายประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 
เรื่อง การรับสมัครนักศึกษาภาคปกติ ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๒  

ประเภทรับตรงโดยอิสระ (เพ่ิมเติม)  
คณะเทคโนโลยีอุตสำกรรม 

   

ที ่ หลักสูตร สำขำวิชำ จ ำนวน คุณสมบัติตำมข้อก ำหนดเฉพำะของหลักสูตร 
1 วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 20 มัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า สายวิทย์-คณิต,ศิลป์-ค านวณ หรือประกาศนียบัตร

วิชาชีพ(ปวช.) ทางด้านคอมพิวเตอร์,อิเล็กทรอนิกส์, ไฟฟ้า, แมคคาทรอนิกส์ หรือ
สาขาวที่เก่ียวข้อง 

2 วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมโลจิสติกส์  20 มัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า สายวิทย์-คณิต,ศิลป์-ค านวณ หรือประกาศนียบัตร
วิชาชีพ(ปวช.) ทางช่างอุตสาหกรรม 

3 เทคโนโลยีบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีการออกแบบผลิตภัณฑ์ 20 มัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า 
4 เทคโนโลยีบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีส ารวจและภูมิสารสนเทศ 20 มัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า 
5 วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต วิศวกรรมบริหารงานก่อสร้าง(เทียบโอน) 20 อนุปริญญาหรือเทียบเท่า,ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง(ปวส.) ทางด้านการสร้าง หรือ

สาขาที่เก่ียวข้อง 
6 วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต วิศวกรรมคอมพิวเตอร์(เทียบโอน) 20 อนุปริญญาหรือเทียบเท่า,ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง(ปวส.) ทางด้านไฟฟ้า

,อิเล็กทรอนิกส์,แมคคาทรอนิกส์,เทคนิคคอมพิวเตอร์ หรือสาขาที่เก่ียวข้อง 
7 เทคโนโลยีบัณฑิต เทคโนโลยีอุตสาหการ(เทียบโอน) 20 อนุปริญญาหรือเทียบเท่า,ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง(ปวส.) ทางด้านอุตสาหกรรม 

หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง 
8 เทคโนโลยีบัณฑิต เทคโนโลยีไฟฟ้า(เทียบโอน) 20 อนุปริญญาหรือเทียบเท่า,ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง(ปวส.) ทางด้านไฟฟ้า หรือสาขา

ที่เก่ียวข้อง 
 
 
 
 
 
 
 



 ๘ 

เอกสารแนบท้ายประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 
เรื่อง การรับสมัครนักศึกษาภาคปกติ ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๒  

ประเภทรับตรงโดยอิสระ (เพ่ิมเติม)  
คณะเกษตรศำสตร์ 
ที ่ หลักสูตร สำขำวิชำ จ ำนวน คุณสมบัติตำมข้อก ำหนดเฉพำะของหลักสูตร 
1 วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาเกษตรศาสตร์ 20 มัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า 

 
วิทยำลัยนำนำชำติ 

   

ที ่ หลักสูตร สำขำวิชำ จ ำนวน คุณสมบัติตำมข้อก ำหนดเฉพำะของหลักสูตร 
1 ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาภาษาอังกฤษธุรกิจ(หลักสูตรนานาชาติ) 20 มัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า 
2 ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาภาษาจีนธุรกิจ  20 มัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า 
     

วิทยำลัยน่ำน (เรียนที่จังหวัดน่ำน) 
  

ที ่ หลักสูตร สำขำวิชำ จ ำนวน คุณสมบัติตำมข้อก ำหนดเฉพำะของหลักสูตร 
1 รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขารัฐประศาสนศาสตร์(เอกบริหารรัฐกิจ) 20 มัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า 
2 บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาการจัดการ(กลุ่มการจัดการทั่วไป)  20 มัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า 
3 บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาการจัดการ(กลุ่มการจัดการการค้าปลีก) 

ตามความร่วมมือสนับสนุนทุนการศึกษาจาก
บริษัท ซีพีออล์ล จ ากัด (มหาชน)  

20 มัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า 

 

  

 


