ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
เรื่อง การรับสมัครนักศึกษาภาคปกติ ประจาปีการศึกษา ๒๕๖๒ รอบที่ ๒ ประเภทโควตา
----------------------------------------------เพื่อเป็ นการส่ งเสริ ม ประชาชนที่มีภูมิลาเนาหรืออาศัยอยู่ในเขตท้องที่ภ าคเหนือ ตอนบนและภาคเหนือ
ตอนล่าง ให้มีโอกาสได้รับการศึกษาในสาขาที่ตนเองสนใจ สามารถบูรณาการองค์ความรู้ได้อย่างเหมาะสมสอดคล้อง
กับแนวทางการพัฒนาท้องถิ่นของผู้เรียนเอง โดยการรับสมัครผู้สาเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือ
เทียบเท่า ที่มีภูมิลาเนาหรือผู้ที่อาศัยอยู่ในเขตภาคเหนือตอนบนและภาคเหนือตอนล่าง ได้สมัครเข้ารับการคัดเลือก
เป็นนักศึกษาของมหาวิทยาลัยประจาปีการศึกษา ๒๕๖๒ ในหลักสูตรสาขาวิชาซึ่งมีรายละเอียดดังเอกสารแนบท้าย
ประกาศ จานวน ๕ หน้า โดยกาหนดขั้นตอนและวิธีในการสมัครดังนี้
กำหนดกำรรับสมัคร เปิดรับสมัครระหว่างวันที่ ๔ กุมภาพันธ์ - ๒๓ มีนาคม ๒๕๖๒
คุณสมบัติของผู้สมัคร
๑. คุณสมบัติทั่วไปของผู้สมัคร
๑) เป็นผู้ที่มีภูมิลาเนาหรืออาศัยอยู่ในเขตภาคเหนือตอนบนและภาคเหนือตอนล่าง
๒) เป็นผู้สาเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า หรือสาเร็จการศึกษาระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)
๓) มีความประพฤติเรียบร้อย สนใจและมีความถนัดในสาขาที่สมัครเรียนอย่างแท้จริง
๔) ไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรงหรือโรคที่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษา
๕) ไม่เป็นพระภิกษุสามเณร หากได้รับคัดเลือกเข้าศึกษา
๒. คุณสมบัติเฉพาะสาหรับผู้สมัครหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต
๑) มีบุคลิกภาพเหมาะสมกับความเป็นครู
๒) ไม่มีประวัติบุคลิกภาพผิดปกติ ที่จะก่อให้เกิดความเสียหายต่อการประกอบวิชาชีพครู
๓) สามารถใช้ทักษะในการสื่อสารได้อย่างถูกต้อง ชัดเจน
๔) มีความรักและศรัทธาในวิชาชีพครู
๕) มีจิตใจมุ่งมั่นพัฒนาตนเอง ครอบครัว และสังคม
๖) ไม่เคยมีประวัติเป็นโรคจิต โรคประสาทขั้นรุนแรง
๓. คุณสมบัติอื่น ๆ ตามข้อกาหนดเฉพาะของแต่ละหลักสูตร(ตามเอกสารแนบท้ายประกาศ)
เอกสำรประกอบกำรรับสมัคร
๑. เอกสารแสดงผลการเรี ยน ได้แก่ ส าเนาระเบียนแสดงผลการเรียน (ปพ.๑) ชั้นมัธ ยมศึกษา
ตอนปลาย หรือสาเนาระเบียนแสดงผลการเรียน (รบ.๑) ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือใบรับรองแนบรายงาน
ผลการเรียน
๒. สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน
การสมัคร../

๒
กำรสมัครเข้ำศึกษำ
๑. สมัครและติดตามผลการสมัครได้บนเว็บไซต์ http://academic.uru.ac.th/SmartUru
๒. เลือกสมัครได้เพียง ๑ สาขาวิชา โดยดาเนินการกรอกใบสมัครบนระบบ Online ระหว่างวันที่
๔ กุมภาพันธ์ – ๒๓ มีนาคม ๒๕๖๒
๓. ผู้สมัครรอฟังผลการตรวจสอบและการยืนยันรับใบสมัครจากเจ้าหน้าที่ของมหาวิทยาลัยภายใน
๑ วัน นับจากวัน ที่ผู้สมัครส่งใบสมัครบนระบบ Online ทั้งนี้ผู้สมัครสามารถเข้าไปตรวจสอบผลการสมัครได้บน
เว็บไซต์ หรือมหาวิทยาลัยจะแจ้งผลกลับผ่านช่องทางการติดต่อที่ได้แจ้งไว้ในขั้นตอนการกรอกใบสมัคร
๔. ผู้สมัครที่ได้รับการยืนยันรับใบสมัครแล้ว ให้ Download ใบชาระเงินค่าสมัคร แล้วนาไปชาระ
เงินค่าสมัคร จานวน ๓๐๐ บาท ที่ธนาคารกรุงไทยทุกสาขา หรือที่งานคลังมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ภายในวันที่
๒๓ มีนาคม ๒๕๖๒ โดยมหาวิทยาลัยจะถือว่าการสมัครมีผลสมบูรณ์เมื่อผู้สมัครชาระเงินค่าสมัครเรียบร้อยแล้ว
กำรคัดเลือกและกำรยืนยันสิทธิ์เข้ำศึกษำ
๑. ประกาศรายชื่อผู้สมัครที่มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกในวันที่ ๓ เมษายน ๒๕๖๑
๒. ผู้สมัครหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์ในวันที่ ๖ เมษายน ๒๕๖๒
ผู้ ส มัค รหลั ก สู ตรอื่ น ๆ มหาวิทยาลั ย จะคัดเลื อกจากผลคะแนน GPAX โดยไม่มีการสอบข้อเขียนหรือการสอบ
สัมภาษณ์
๓. ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกในวันที่ ๒๔ เมษายน ๒๕๖๒
๔. ผู้ผ่านการคัดเลือกยืนยันสิทธ์เข้าศึกษา (Clearing House ) วันที่ ๒๔ – ๒๕ เมษายน ๒๕๖๒
๕. ประกาศรายชื่อผู้ยืนยันสิทธิ์ มีสิทธิ์เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
ในวันที่ ๒๗ เมษายน ๒๕๖๒
ทั้งนี้สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่กองบริการการศึกษา โทร ๐๕๕-๔๑๖๖๐๑-๒๐ ต่อ ๑๖๑๓
หรือ Facebook : SmartUru หรือ Line : @SmartURU
ประกาศ ณ วันที่ ๑๘ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๑

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์กฤดา ชุ่มจันทร์จิรา)
รองอธิการบดี ปฏิบัติราชการแทน
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์

เอกสำรแนบท้ำยประกำศมหำวิทยำลัยรำชภัฏอุตรดิตถ์
เรื่อง กำรรับสมัครนักศึกษำภำคปกติ ประจำปีกำรศึกษำ ๒๕๖๒ รอบที่ ๒ ประเภทโควตำ
คณะครุศาสตร์
ที่
หลักสูตร
1 ครุศาสตรบัณฑิต
2 ครุศาสตรบัณฑิต
3 ครุศาสตรบัณฑิต
4 ครุศาสตรบัณฑิต
5

ครุศาสตรบัณฑิต

6

ครุศาสตรบัณฑิต

7
8
9
10
11
12
13

ครุศาสตรบัณฑิต
ครุศาสตรบัณฑิต
ครุศาสตรบัณฑิต
ครุศาสตรบัณฑิต
ครุศาสตรบัณฑิต
ครุศาสตรบัณฑิต
ครุศาสตรบัณฑิต

14 ครุศาสตรบัณฑิต
15 ครุศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชา
การประถมศึกษา (๕ปี)
การศึกษาปฐมวัย (๕ปี)
เกษตรศาสตร์ (๕ปี)
คณิตศาสตร์ (๕ปี)

จานวน
5
5
5
5

คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีการศึกษา
(เอกคอมพิวเตอร์) (๕ปี)
คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีการศึกษา
(เอกเทคโนโลยีการศึกษาและคอมพิวเตอร์) (๕ปี)
นาฏศิลป์ (๕ปี)
พลศึกษา (๕ปี)
ภาษาต่างประเทศ(เอกภาษาจีน) (๕ปี)
ภาษาต่างประเทศ(เอกภาษาเกาหลี) (๕ปี)
ภาษาอังกฤษ (๕ปี)
ภาษาไทย (๕ปี)
วิทยาศาสตร์ทั่วไป (๕ปี)

5

คุณสมบัติตามข้อกาหนดเฉพาะของหลักสูตร
มัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า คะแนนเฉลี่ยสะสม ๒.๗๕ ขึ้นไป
มัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า คะแนนเฉลี่ยสะสม ๒.๗๕ ขึ้นไป
มัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า คะแนนเฉลี่ยสะสม ๒.๕0 ขึ้นไป
มัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า สายวิทย์-คณิต,ศิลป์-คานวณ
คะแนนเฉลี่ยสะสม ๓.๐๐ ขึ้นไป
มัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า คะแนนเฉลี่ยสะสม ๒.๕0 ขึ้นไป

5

มัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า คะแนนเฉลี่ยสะสม ๒.๕0 ขึ้นไป

5
5
5
5
5
5
5

สังคมศึกษา (๕ปี)
อุตสาหกรรมศิลป์ (๕ปี)

5
5

มัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า คะแนนเฉลี่ยสะสม ๒.๕0 ขึ้นไป
มัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า คะแนนเฉลี่ยสะสม ๒.๕0 ขึ้นไป
มัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า คะแนนเฉลี่ยสะสม ๒.๕0 ขึ้นไป
มัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า คะแนนเฉลี่ยสะสม ๒.๕0 ขึ้นไป
มัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า คะแนนเฉลี่ยสะสม ๒.๗๕ ขึ้นไป
มัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า คะแนนเฉลี่ยสะสม ๒.๗๕ ขึ้นไป
มัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า สายวิทย์-คณิต
คะแนนเฉลี่ยสะสม ๒.๗๕ ขึ้นไป
มัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า คะแนนเฉลี่ยสะสม ๒.๗๕ ขึ้นไป
มัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า คะแนนเฉลี่ยสะสม ๒.๕0 ขึ้นไป

๔
เอกสำรแนบท้ำยประกำศมหำวิทยำลัยรำชภัฏอุตรดิตถ์
เรื่อง กำรรับสมัครนักศึกษำภำคปกติ ประจำปีกำรศึกษำ ๒๕๖๒ รอบที่ ๒ ประเภทโควตำ
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ที่
หลักสูตร
1 นิติศาสตรบัณฑิต
2 รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต
3 ศิลปบัณฑิต
4 ศิลปบัณฑิต
5 ศิลปศาสตรบัณฑิต
6 ศิลปศาสตรบัณฑิต
7 ศิลปศาสตรบัณฑิต
8 ศิลปศาสตรบัณฑิต
9 ศิลปศาสตรบัณฑิต
10 ศิลปศาสตรบัณฑิต
11 ศิลปศาสตรบัณฑิต
12 ศิลปศาสตรบัณฑิต
13
14

ศิลปศาสตรบัณฑิต
ศิลปศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชา
นิติศาสตร์
รัฐประศาสนศาสตร์
การออกแบบนิเทศศิลป์
ศิลปกรรม
การท่องเที่ยว
การจัดการวัฒนธรรม
การพัฒนาชุมชน
ดนตรีสากล
ดนตรีไทย
บรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์
ภาษาอังกฤษ (เอกภาษาอังกฤษ)
ภาษาอังกฤษ
(เอกภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารและ การแปล)
ภาษาไทย
สังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น

จานวน
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5

คุณสมบัติตามข้อกาหนดเฉพาะของหลักสูตร
มัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า
มัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า คะแนนเฉลี่ยสะสม ๒.๓๐ ขึ้นไป
มัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า
มัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า
มัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า
มัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า
มัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า
มัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า
มัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า
มัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า
มัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า
มัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า
มัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า
มัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า

๕
เอกสำรแนบท้ำยประกำศมหำวิทยำลัยรำชภัฏอุตรดิตถ์
เรื่อง กำรรับสมัครนักศึกษำภำคปกติ ประจำปีกำรศึกษำ ๒๕๖๒ รอบที่ ๒ ประเภทโควตำ
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ที่
หลักสูตร
1 วิทยาศาสตรบัณฑิต
2 วิทยาศาสตรบัณฑิต
3 วิทยาศาสตรบัณฑิต
4 วิทยาศาสตรบัณฑิต
5 วิทยาศาสตรบัณฑิต
6 วิทยาศาสตรบัณฑิต
7
8
9

วิทยาศาสตรบัณฑิต
วิทยาศาสตรบัณฑิต
สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชา
คณิตศาสตร์ประยุกต์
เคมี
ชีววิทยา
เทคโนโลยีสารสนเทศ
วิทยาการคอมพิวเตอร์
วิทยาศาสตร์การกีฬา

จานวน
5
5
5
5
5
5

วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
อาหารและโภชนาการ
สาธารณสุขศาสตร์

5
5
5

คุณสมบัติตามข้อกาหนดเฉพาะของหลักสูตร
มัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า สายวิทย์-คณิต,ศิลป์-คานวณ
มัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า สายวิทย์-คณิต
มัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า สายวิทย์-คณิต
มัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า
มัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า
มัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่าสายวิทย์-คณิต หรือ ผู้มีความสามารถพิเศษทาง
การกีฬา ซึ่งมีความรู้พื้นฐานทางวิทยาศาสตร์
มัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า สายวิทย์-คณิต
มัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า
มัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า สายวิทย์-คณิต

๖
เอกสำรแนบท้ำยประกำศมหำวิทยำลัยรำชภัฏอุตรดิตถ์
เรื่อง กำรรับสมัครนักศึกษำภำคปกติ ประจำปีกำรศึกษำ ๒๕๖๒ รอบที่ ๒ ประเภทโควตำ
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
ที่

หลักสูตร
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จานวน

คุณสมบัติตามข้อกาหนดเฉพาะของหลักสูตร
มัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า สายวิทย์-คณิต,ศิลป์-คานวณ หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพ
(ปวช.) ทางช่างอุตสาหกรรม
มัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า สายวิทย์-คณิต, ศิลป์-คานวณ หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพ
(ปวช.) ทางด้านคอมพิวเตอร์, อิเล็กทรอนิคส์, ไฟฟ้า, แมคคาทรอนิกส์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง

1 วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต

วิศวกรรมบริหารงานก่อสร้าง

5

2 วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต

วิศวกรรมคอมพิวเตอร์

5

3 วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต

วิศวกรรมโลจิสติกส์

5

4 วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต

วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ

5

มัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า สายวิทย์-คณิต,ศิลป์-คานวณ หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพ
(ปวช.) ทางช่างอุตสาหกรรม
มัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า

5 เทคโนโลยีบัณฑิต

เทคโนโลยีการออกแบบผลิตภัณฑ์

5

มัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า

6 เทคโนโลยีบัณฑิต

เทคโนโลยีสารวจและภูมิสารสนเทศ

5

มัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า

7 เทคโนโลยีบัณฑิต

เทคโนโลยีอุตสาหการ

5

มัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า

8 เทคโนโลยีบัณฑิต

เทคโนโลยีไฟฟ้า

5

มัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า

๗
เอกสำรแนบท้ำยประกำศมหำวิทยำลัยรำชภัฏอุตรดิตถ์
เรื่อง กำรรับสมัครนักศึกษำภำคปกติ ประจำปีกำรศึกษำ ๒๕๖๒ รอบที่ ๒ ประเภทโควตำ
คณะวิทยาการจัดการ
ที่
หลักสูตร
1 บริหารธุรกิจบัณฑิต
2 บริหารธุรกิจบัณฑิต
3 บริหารธุรกิจบัณฑิต
4 บริหารธุรกิจบัณฑิต
5 นิเทศศาสตรบัณฑิต
6 นิเทศศาสตรบัณฑิต
7 บัญชีบัณฑิต
8

เศรษฐศาสตรบัณฑิต
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การตลาด
การบริหารทรัพยากรมนุษย์
การจัดการธุรกิจบริการ
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
นิเทศศาสตตร์ (เอกนิเทศศาสตร์)
นิเทศศาสตร์ (เอกการสื่อสารการตลาด)
บัญชี
เศรษฐศาสตร์

จานวน
5
5
5
5
15
15
10

คุณสมบัติตามข้อกาหนดเฉพาะของหลักสูตร
มัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า
มัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า
มัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า
มัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า
มัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า
มัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า
มัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า สายวิทย์-คณิต,ศิลป์-คานวณ หรือ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ(ปวช.) ทางด้านบัญชี,บัญชีการเงิน

5

มัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า สายวิทย์-คณิต,ศิลป์-คานวณ หรือ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ(ปวช.) ทางด้านบัญชี,บัญชีการเงิน

๘
เอกสำรแนบท้ำยประกำศมหำวิทยำลัยรำชภัฏอุตรดิตถ์
เรื่อง กำรรับสมัครนักศึกษำภำคปกติ ประจำปีกำรศึกษำ ๒๕๖๒ รอบที่ ๒ ประเภทโควตำ
คณะเกษตรศาสตร์
ที่
หลักสูตร
1 วิทยาศาสตรบัณฑิต
2 วิทยาศาสตรบัณฑิต

เกษตรศาสตร์
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร

จานวน
คุณสมบัติตามข้อกาหนดเฉพาะของหลักสูตร
5 มัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า
5 มัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า

วิทยาลัยนานาชาติ
ที่
หลักสูตร
1 ศิลปศาสตรบัณฑิต
2 ศิลปศาสตรบัณฑิต
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ภาษาอังกฤษธุรกิจ (หลักสูตรนานาชาติ)
ภาษาจีนธุรกิจ

จานวน
คุณสมบัติตามข้อกาหนดเฉพาะของหลักสูตร
5 มัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า
5 มัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า
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รัฐประศาสนศาสตร์ (เอกบริหารรัฐกิจ)
การจัดการ (กลุ่มการจัดการทั่วไป)
การจัดการ (กลุ่มการจัดการการค้าปลีก)
ตามความร่วมมือสนับสนุนทุนการศึกษา
จากบริษัท ซีพีออล์ล จากัด (มหาชน)

จานวน
คุณสมบัติตามข้อกาหนดเฉพาะของหลักสูตร
5 มัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า
5 มัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า
5 มัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า

วิทยาลัยน่าน
ที่
หลักสูตร
1 รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต
2 บริหารธุรกิจบัณฑิต
3 บริหารธุรกิจบัณฑิต

สาขาวิชา

