
รบั รอบที ่1 (Portfolio) รบั รอบที ่2 โควตาเครอืข่าย (รร.ในภาคอีสาน) รบั รอบที ่3 Admission รบั รอบที ่4  รบัตรงอิสระ

1 วท.บ.วิทยาศาสตรก์ารกีฬา 50 120 60 1.ก ำลังศึกษำอยู่ ม.6 หรือ มศ.ปลำย (กศ.น.) หรือ ปวช. 40 1.ก ำลังศึกษำอยู่ ม.6 หรือ มศ.ปลำย (กศ.น.) หรือ ปวช. 10  ส ำเร็จกำรศึกษำ ม.6 หรือ มศ.ปลำย (กศ.น.) 10  ส ำเร็จกำรศึกษำ ม.6 หรือ มศ.ปลำย (กศ.น.)

และการออกก าลังกาย    GPAX (4 - 5 เทอม)   GPAX (5 - 6 เทอม)  หรือ ปวช.  หรือ ปวช.

2. แฟ้มสะสมผลงำนไม่เกิน 20 หน้ำ ผลงำน 3 ปีย้อนหลัง 2. ส ำเเร็จกำรศึกษำช้ัน ม.6 หรือ มศ.ปลำย (กศ.น.) หรือ ปวช.

   น ำส่งเข้ำระบบรับสมัครไม่รบัเป็นรปูเล่ม

2 วท.บ. คณติศาสตร์ 60 60 30 1.ก ำลังศึกษำอยู่ ม.6 หรือ มศ.ปลำย (กศ.น.) หรือ ปวช. 20 1.ก ำลังศึกษำอยู่ ม.6 หรือ มศ.ปลำย (กศ.น.) หรือ ปวช. 5  ส ำเร็จกำรศึกษำ ม.6 หรือ มศ.ปลำย (กศ.น.) 5  ส ำเร็จกำรศึกษำ ม.6 หรือ มศ.ปลำย (กศ.น.)

   GPAX (4 - 5 เทอม)   GPAX (5 - 6 เทอม)  หรือ ปวช.  หรือ ปวช.

2. แฟ้มสะสมผลงำนไม่เกิน 20 หน้ำ ผลงำน 3 ปีย้อนหลัง 2. ส ำเเร็จกำรศึกษำช้ัน ม.6 หรือ มศ.ปลำย (กศ.น.) หรือ ปวช.

   น ำส่งเข้ำระบบรับสมัครไม่รบัเป็นรปูเล่ม

3 วท.บ. เคมี 80 40 25 1.ก ำลังศึกษำอยู่ ม.6 หรือ มศ.ปลำย (กศ.น.) หรือ ปวช. 5 1.ก ำลังศึกษำอยู่ ม.6 หรือ มศ.ปลำย (กศ.น.) หรือ ปวช. 5  ส ำเร็จกำรศึกษำ ม.6 หรือ มศ.ปลำย (กศ.น.) 5  ส ำเร็จกำรศึกษำ ม.6 หรือ มศ.ปลำย (กศ.น.)

   GPAX (4 - 5 เทอม)   GPAX (5 - 6 เทอม)  หรือ ปวช.  หรือ ปวช.

2. แฟ้มสะสมผลงำนไม่เกิน 20 หน้ำ ผลงำน 3 ปีย้อนหลัง 2. ส ำเเร็จกำรศึกษำช้ัน ม.6 หรือ มศ.ปลำย (กศ.น.) หรือ ปวช.

   น ำส่งเข้ำระบบรับสมัครไม่รบัเป็นรปูเล่ม

4 วท.บ. จุลชีววิทยา 40 40 25 1.ก ำลังศึกษำอยู่ ม.6 หรือ มศ.ปลำย (กศ.น.) หรือ ปวช. 5 1.ก ำลังศึกษำอยู่ ม.6 หรือ มศ.ปลำย (กศ.น.) หรือ ปวช. 5  ส ำเร็จกำรศึกษำ ม.6 หรือ มศ.ปลำย (กศ.น.) 5  ส ำเร็จกำรศึกษำ ม.6 หรือ มศ.ปลำย (กศ.น.)

   GPAX (4 - 5 เทอม)   GPAX (5 - 6 เทอม)  หรือ ปวช.  หรือ ปวช.

2. แฟ้มสะสมผลงำนไม่เกิน 20 หน้ำ ผลงำน 3 ปีย้อนหลัง 2. ส ำเเร็จกำรศึกษำช้ัน ม.6 หรือ มศ.ปลำย (กศ.น.) หรือ ปวช.

   น ำส่งเข้ำระบบรับสมัครไม่รบัเป็นรปูเล่ม

5 วท.บ. ชีววิทยา 80 50 35 1.ก ำลังศึกษำอยู่ ม.6 หรือ มศ.ปลำย (กศ.น.) หรือ ปวช. 5 1.ก ำลังศึกษำอยู่ ม.6 หรือ มศ.ปลำย (กศ.น.) หรือ ปวช. 5  ส ำเร็จกำรศึกษำ ม.6 หรือ มศ.ปลำย (กศ.น.) 5  ส ำเร็จกำรศึกษำ ม.6 หรือ มศ.ปลำย (กศ.น.)

   GPAX (4 - 5 เทอม)   GPAX (5 - 6 เทอม)  หรือ ปวช.  หรือ ปวช.

2. แฟ้มสะสมผลงำนไม่เกิน 20 หน้ำ ผลงำน 3 ปีย้อนหลัง 2. ส ำเเร็จกำรศึกษำช้ัน ม.6 หรือ มศ.ปลำย (กศ.น.) หรือ ปวช.

   น ำส่งเข้ำระบบรับสมัครไม่รบัเป็นรปูเล่ม

6 วท.บ.วิทยาศาสตรส์ิ่งแวดล้อม 40 40 25 1.ก ำลังศึกษำอยู่ ม.6 หรือ มศ.ปลำย (กศ.น.) หรือ ปวช. 5 1.ก ำลังศึกษำอยู่ ม.6 หรือ มศ.ปลำย (กศ.น.) หรือ ปวช. 5  ส ำเร็จกำรศึกษำ ม.6 หรือ มศ.ปลำย (กศ.น.) 5  ส ำเร็จกำรศึกษำ ม.6 หรือ มศ.ปลำย (กศ.น.)

   GPAX (4 - 5 เทอม)   GPAX (5 - 6 เทอม)  หรือ ปวช.  หรือ ปวช.

2. แฟ้มสะสมผลงำนไม่เกิน 20 หน้ำ ผลงำน 3 ปีย้อนหลัง 2. ส ำเเร็จกำรศึกษำช้ัน ม.6 หรือ มศ.ปลำย (กศ.น.) หรือ ปวช.

   น ำส่งเข้ำระบบรับสมัครไม่รบัเป็นรปูเล่ม

ที่ หลกั สูตร / สาขาวิชา

คุณสมบตัิของหลักสูตรทีจ่ะเปดิรับนักศึกษาภาคปกติ ประจ าปกีารศึกษา 2566   มหาวทิยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี

                                                                                                                                                                                                                                      ข้อมูล ณ วนัที ่ 1  ตุลาคม  2565

คุณสมบตัิ และเกณฑ์การพิจารณา
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รบั รอบที ่1 (Portfolio) รบั รอบที ่2 โควตาเครอืข่าย (รร.ในภาคอีสาน) รบั รอบที ่3 Admission รบั รอบที ่4  รบัตรงอิสระ
ที่ หลกั สูตร / สาขาวิชา
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7 ค.บ. ฟิสิกส์ 60 60 30 1. ก ำลังศึกษำอยู่ ม.6 หรือ มศ.ปลำย (กศ.น.) หรือ ปวช. 30 1. ส ำเร็จกำรศึกษำช้ัน  ม.6 หรือ มศ.ปลำย (กศ.น.) หรือ ปวช.

หลักสูตรใหม่ ปี 2566 2. ส ำเร็จกำรศึกษำช้ัน  ม.6 หรือ มศ.ปลำย (กศ.น.) หรือ ปวช. 2. GPAX 2.00

3. GPAX 2.00 3. หน่วยกิตด้ำนวิทยำศำสตร์ไม่น้อยกว่ำ 9 หน่วยกิต

3. หน่วยกิตด้ำนวิทยำศำสตร์ไม่น้อยกว่ำ 9 หน่วยกิต 4. TPAT 5 ไม่น้อยกว่ำ 20%  

4. TPAT 5 ไม่น้อยกว่ำ 20%  5. TPAT 3 ไม่น้อยกว่ำ 20%  

5. TPAT 3 ไม่น้อยกว่ำ 20%  

8 ค.บ. เคมี 60 60 30 1. ก ำลังศึกษำอยู่ ม.6 หรือ มศ.ปลำย (กศ.น.) หรือ ปวช. 30 1. ส ำเร็จกำรศึกษำช้ัน  ม.6 หรือ มศ.ปลำย (กศ.น.) หรือ ปวช.

หลักสูตรใหม่ ปี 2566 2. ส ำเร็จกำรศึกษำช้ัน  ม.6 หรือ มศ.ปลำย (กศ.น.) หรือ ปวช. 2. GPAX 2.00

3. GPAX 2.00 3. หน่วยกิตด้ำนวิทยำศำสตร์ไม่น้อยกว่ำ 9 หน่วยกิต

3. หน่วยกิตด้ำนวิทยำศำสตร์ไม่น้อยกว่ำ 9 หน่วยกิต 4. TPAT 5 ไม่น้อยกว่ำ 20%  

4. TPAT 5 ไม่น้อยกว่ำ 20%  5. TPAT 3 ไม่น้อยกว่ำ 20%  

5. TPAT 3 ไม่น้อยกว่ำ 20%  

9 ค.บ. ชีววิทยา 60 60 30 1. ก ำลังศึกษำอยู่ ม.6 หรือ มศ.ปลำย (กศ.น.) หรือ ปวช. 30 1. ส ำเร็จกำรศึกษำช้ัน  ม.6 หรือ มศ.ปลำย (กศ.น.) หรือ ปวช.

หลักสูตรใหม่ ปี 2566 2. ส ำเร็จกำรศึกษำช้ัน  ม.6 หรือ มศ.ปลำย (กศ.น.) หรือ ปวช. 2. GPAX 2.00

3. GPAX 2.00 3. หน่วยกิตด้ำนวิทยำศำสตร์ไม่น้อยกว่ำ 9 หน่วยกิต

3. หน่วยกิตด้ำนวิทยำศำสตร์ไม่น้อยกว่ำ 9 หน่วยกิต 4. TPAT 5 ไม่น้อยกว่ำ 20%  

4. TPAT 5 ไม่น้อยกว่ำ 20%  5. TPAT 3 ไม่น้อยกว่ำ 20%  

5. TPAT 3 ไม่น้อยกว่ำ 20%  

10 ค.บ. การประถมศึกษา 60 60 30 1. ก ำลังศึกษำอยู่ ม.6 หรือ มศ.ปลำย (กศ.น.) หรือ ปวช. 25 1.ก ำลังศึกษำอยู่ ม.6 หรือ มศ.ปลำย (กศ.น.) หรือ ปวช. 5 1. ส ำเร็จกำรศึกษำ ม.6 หรือ มศ.ปลำย (กศ.น.) หรือ ปวช.

2. GPAX 2.75  ( 4 - 5 เทอม) 2. ส ำเร็จกำรศึกษำ ม.6 หรือ มศ.ปลำย (กศ.น.) หรือ ปวช. 2.  GPAX  2.75

3. แฟ้มสะสมผลงำนไม่เกิน 20 หน้ำ ผลงำน 3 ปีย้อนหลัง 3. GPAX  2.75 3. TPAT 5 ไม่น้อยกว่ำ 25 %

   น ำส่งเข้ำระบบรับสมัคร ไม่รับเป็นรูปเล่ม 4. TPAT 5 ไม่น้อยกว่ำ 25 %
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11 ค.บ. การศึกษาปฐมวัย 60 60 30 1. ก ำลังศึกษำอยู่ ม.6 หรือ มศ.ปลำย (กศ.น.) หรือ ปวช. 25 1. ก ำลังศึกษำอยู่อยู่ ม.6 หรือ มศ.ปลำย (กศ.น.) หรือ ปวช. 5 1. ส ำเร็จกำรศึกษำ ม.6 หรือ มศ.ปลำย (กศ.น.) หรือ ปวช.

2. GPAX 2.50  (4 - 5 เทอม) 2. ส ำเร็จกำรศึกษำ ม.6 หรือ มศ.ปลำย (กศ.น.) หรือ ปวช. 2. GPAX  2.50

3. แฟ้มสะสมผลงำนไม่เกิน 20 หน้ำ ผลงำน 3 ปีย้อนหลัง 3. GPAX  2.50 3. TPAT 5ไม่น้อยกว่ำ 25 %

   เก่ียวข้องกับควำมสำมำรถด้ำนกำรศึกษำปฐมวัย / 3. TPAT 5 ไม่น้อยกว่ำ 25 %

   กิจกรรมวิชำกำรท่ีเก่ียวข้องกำรศึกษำปฐมวัย หรือ

   ผลงำนด้ำนอ่ืนๆท่ีเก่ียวข้องกับกำรศึกษำปฐมวัย

   น ำส่งเข้ำระบบรับสมัคร ไม่รับเป็นรูปเล่ม

12 ค.บ. การศึกษาพิเศษ 60 60 30 1. ก ำลังศึกษำอยู่ ม.6 หรือ มศ.ปลำย (กศ.น.) หรือ ปวช. 25 1. ก ำลังศึกษำอยู่อยู่ ม.6 หรือ มศ.ปลำย (กศ.น.) หรือ ปวช. 5 1. ส ำเร็จกำรศึกษำ ม.6 หรือ มศ.ปลำย (กศ.น.) หรือ ปวช.

2. GPAX 2.00 ( 4 - 5 เทอม) 2. ส ำเร็จกำรศึกษำ ม.6 หรือ มศ.ปลำย (กศ.น.) หรือ ปวช. 2. GPAX  2.00

2. แฟ้มสะสมผลงำนไม่เกิน 20 หน้ำ ผลงำน 3 ปีย้อนหลัง 3. GPAX  2.00 3. TPAT 5ไม่น้อยกว่ำ 20 %

   น ำส่งเข้ำระบบรับสมัคร ไม่รบัเป็นรปูเล่ม 3. TPAT 5ไม่น้อยกว่ำ 20 %

13 ค.บ. คณติศาสตร์ 60 60 30 1. ก ำลังศึกษำอยู่ ม.6 หรือ มศ.ปลำย (กศ.น.) หรือ ปวช. 20 1. ก ำลังศึกษำอยู่อยู่ ม.6 หรือ มศ.ปลำย (กศ.น.) หรือ ปวช. 10 1. ส ำเร็จกำรศึกษำ ม.6 หรือ มศ.ปลำย (กศ.น.) หรือ ปวช.

2. GPAX  3.00 (4 -5 เทอม) 2. ส ำเร็จกำรศึกษำ ม.6 หรือ มศ.ปลำย (กศ.น.) หรือ ปวช. 2. GPAX  3.00

3. หน่วยกิตด้ำนคณิตศำสตร์ไม่น้อยกว่ำ 10 หน่วยกิต 3. GPAX  3.00 3. หน่วยกิตด้ำนคณิตศำสตร์ไม่น้อยกว่ำ 10  หน่วยกิต

4. แฟ้มสะสมผลงำนไม่เกิน 20 หน้ำ ผลงำน 3 ปีย้อนหลัง 4. หน่วยกิตด้ำนคณิตศำสตร์ไม่น้อยกว่ำ 10  หน่วยกิต 4. TGAT Part 3 สมรรถนะกำรท ำงำนไม่น้อยกว่ำ 20 %

   เก่ียวข้องกับควำมสำมำรถด้ำนคณิตศำสตร์/ วิชำกำร 5. TGAT Part 3 สมรรถนะกำรท ำงำนไม่น้อยกว่ำ 20 % 5. TPAT 5 ไม่น้อยกว่ำ 25 %

   และด้ำนจิตอำสำ 6. TPAT 5 ไม่น้อยกว่ำ 25 % 6. A-Level คณิตศำตร์ประยุกต์ 1 ไม่น้อยกว่ำ 20 %

   น ำส่งเข้ำระบบรับสมัคร ไม่รบัเป็นรปูเล่ม 7. A-Level คณิตศำตร์ประยุกต์ 1 ไม่น้อยกว่ำ 20 %

14 ค.บ. คอมพิวเตอรศึ์กษา 60 60 40 1. ก ำลังศึกษำอยู่ ม.6 หรือ มศ.ปลำย (กศ.น.) หรือ ปวช. 15 1. ก ำลังศึกษำอยู่ ม.6 หรือ มศ.ปลำย (กศ.น.) หรือ ปวช. 5 1. ส ำเร็จกำรศึกษำ ม.6 หรือ มศ.ปลำย (กศ.น.) หรือ ปวช.

2. GPAX 2.00  (4 - 5 เทอม) 2. ส ำเร็จกำรศึกษำ ม.6 หรือ มศ.ปลำย (กศ.น.) หรือ ปวช. 2. GPAX  2.50

3. แฟ้มสะสมผลงำนไม่เกิน 20 หน้ำ ผลงำน 3 ปีย้อนหลัง 3. GPAX  2.50 3. TPAT 5 ไม่น้อยกว่ำ 25 %

   น ำส่งเข้ำระบบรับสมัคร ไม่รบัเป็นรปูเล่ม 3. TPAT 5 ไม่น้อยกว่ำ 25 %



รบั รอบที ่1 (Portfolio) รบั รอบที ่2 โควตาเครอืข่าย (รร.ในภาคอีสาน) รบั รอบที ่3 Admission รบั รอบที ่4  รบัตรงอิสระ
ที่ หลกั สูตร / สาขาวิชา

คุณสมบตัิของหลักสูตรทีจ่ะเปดิรับนักศึกษาภาคปกติ ประจ าปกีารศึกษา 2566   มหาวทิยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี

                                                                                                                                                                                                                                      ข้อมูล ณ วนัที ่ 1  ตุลาคม  2565

คุณสมบตัิ และเกณฑ์การพิจารณา

แผ
นร

บั

มค
อ.

15 ค.บ. เทคโนโลยีดิจิทัลเพ่ือการศึกษา 30 30 20 1. ก ำลังศึกษำอยู่ ม.6 หรือ มศ.ปลำย (กศ.น.) หรือ ปวช. 5 1. ก ำลังศึกษำอยู่ ม.6 หรือ มศ.ปลำย (กศ.น.) หรือ ปวช. 5 1. ส ำเร็จกำรศึกษำ ม.6 หรือ มศ.ปลำย (กศ.น.) หรือ ปวช.

2. GPAX 2.00  (4 - 5 เทอม) 2. ส ำเร็จกำรศึกษำ ม.6 หรือ มศ.ปลำย (กศ.น.) หรือ ปวช. 2. GPAX  2.00

3. แฟ้มสะสมผลงำนไม่เกิน 20 หน้ำ ผลงำน 3 ปีย้อนหลัง 3. GPAX  2.00 3. TPAT 5 ไม่น้อยกว่ำ 10 %

   น ำส่งเข้ำระบบรับสมัคร ไม่รบัเป็นรปูเล่ม 4. TPAT 5 ไม่น้อยกว่ำ 10 %

16 ค.บ. ภาษาอังกฤษ 60 60 30 1. ก ำลังศึกษำอยู่ ม.6 หรือ มศ.ปลำย (กศ.น.) หรือ ปวช. 25 1. ก ำลังศึกษำอยู่ ม.6 หรือ มศ.ปลำย (กศ.น.) หรือ ปวช. 5 1. ส ำเร็จกำรศึกษำ ม.6 หรือ มศ.ปลำย (กศ.น.) หรือ ปวช.

2. GPAX 2.75  (4 - 5 เทอม) 2. ส ำเร็จกำรศึกษำ ม.6 หรือ มศ.ปลำย (กศ.น.) หรือ ปวช.    GPAX  2.75

3. แฟ้มสะสมผลงำนไม่เกิน 20 หน้ำ ผลงำน 3 ปีย้อนหลัง 3. GPAX  2.75 2. TPAT 5  ไม่น้อยกว่ำ 20 %

   เก่ียวข้องกับควำมสำมำรถด้ำนภำษำอังกฤษ / กิจกรรม 3. TPAT 5 ไม่น้อยกว่ำ 20 %

   วิชำกำรท่ีเก่ียวข้องกับภำษำอังกฤษ หรือผลงำนอ่ืนๆ

   ท่ีเก่ียวข้องกับภำษำอังกฤษ

   น ำส่งเข้ำระบบรับสมัคร ไม่รับเป็นรูปเล่ม

17 ค.บ. วิทยาศาสตรท์ัว่ไป 60 60 30 1. ก ำลังศึกษำอยู่ ม.6 หรือ มศ.ปลำย (กศ.น.) หรือ ปวช. 25 1. ก ำลังศึกษำอยู่อยู่ ม.6 หรือ มศ.ปลำย (กศ.น.) หรือ ปวช. 5 1. ส ำเร็จกำรศึกษำ ม.6 หรือ มศ.ปลำย (กศ.น.) หรือ ปวช.

2. GPAX  3.00 (4 -5 เทอม) 2. ส ำเร็จกำรศึกษำ ม.6 หรือ มศ.ปลำย (กศ.น.) หรือ ปวช. 2. GPAX  3.00

3. หน่วยกิตด้ำนวิทยำศำสตร์ไม่น้อยกว่ำ 9 หน่วยกิต 3. GPAX  3.00 3. หน่วยกิตด้ำนวิทยำศำสตร์ไม่น้อยกว่ำ 9 หน่วยกิต

4. แฟ้มสะสมผลงำนไม่เกิน 20 หน้ำ ผลงำน 3 ปีย้อนหลัง 4. หน่วยกิตด้ำนวิทยำศำสตร์ไม่น้อยกว่ำ 9  หน่วยกิต 4. TPAT 5 ไม่น้อยกว่ำ 20 %

   เก่ียวข้องกับควำมสำมำรถด้ำนวิทยำศำสตร์ โครงงำนวิทยำศำสตร์ 5. TPAT 5 ไม่น้อยกว่ำ 20 % 5. A-Level วิทยำศำสตร์ประยุกต์ ไม่น้อกยว่ำ 20 %

   กิจกรรมวิทยำศำสตร์ หรือผลงำนทำงด้ำนวิชำกำร / 6. A-Level วิทยำศำสตร์ประยุกต์ ไม่น้อกยว่ำ 20 % 6. TGAT Part 3 สมรรถนะกำรท ำงำน ไม่น้อยกว่ำ 20 %

   กิจกรรมอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวข้องกับวิทยำศำสตร์ 7. TGAT Part 3 สมรรถนะกำรท ำงำน ไม่น้อยกว่ำ 20 %

   น ำส่งเข้ำระบบรับสมัคร ไม่รบัเป็นรปูเล่ม



รบั รอบที ่1 (Portfolio) รบั รอบที ่2 โควตาเครอืข่าย (รร.ในภาคอีสาน) รบั รอบที ่3 Admission รบั รอบที ่4  รบัตรงอิสระ
ที่ หลกั สูตร / สาขาวิชา

คุณสมบตัิของหลักสูตรทีจ่ะเปดิรับนักศึกษาภาคปกติ ประจ าปกีารศึกษา 2566   มหาวทิยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี

                                                                                                                                                                                                                                      ข้อมูล ณ วนัที ่ 1  ตุลาคม  2565

คุณสมบตัิ และเกณฑ์การพิจารณา

แผ
นร

บั

มค
อ.

18 ค.บ. สังคมศึกษา 60 60 30 1. ก ำลังศึกษำอยู่ ม.6 หรือ มศ.ปลำย (กศ.น.) หรือ ปวช. 20 1. ก ำลังศึกษำอยู่ ม.6 หรือ มศ.ปลำย (กศ.น.) หรือ ปวช. 10 1. ส ำเร็จกำรศึกษำ ม.6 หรือ มศ.ปลำย (กศ.น.) หรือ ปวช.

2. GPAX 2.75  (4 - 5 เทอม) 2. ส ำเร็จกำรศึกษำ ม.6 หรือ มศ.ปลำย (กศ.น.) หรือ ปวช. GPAX  2.75

3. แฟ้มสะสมผลงำนไม่เกิน 20 หน้ำ ผลงำน 3 ปีย้อนหลัง 3. GPAX  2.75 2. TPAT 5 ไม่น้อยกว่ำ 20 %

   เก่ียวข้องกับควำมสำมำรถด้ำนสังคมศึกษำ / กิจกรรม 3. TPAT 5 ไม่น้อยกว่ำ 20 %

   วิชำกำรท่ีเก่ียวข้องกับสังคมศึกษำ หรือผลงำนด้ำนอ่ืนๆ

   เก่ียวข้องกับสังคมศึกษำ

   น ำส่งเข้ำระบบรับสมัคร ไม่รบัเป็นรปูเล่ม

19 ค.บ. พลศึกษา 60 60 25 1. ก ำลังศึกษำอยู่ ม.6 หรือ มศ.ปลำย (กศ.น.) หรือ ปวช. 25 1. ก ำลังศึกษำอยู่ ม.6 หรือ มศ.ปลำย (กศ.น.) หรือ ปวช. 10 1. ส ำเร็จกำรศึกษำ ม.6 หรือ มศ.ปลำย (กศ.น.) หรือ ปวช.

2. GPAX 2.50  (4 - 5 เทอม) 2. ส ำเร็จกำรศึกษำ ม.6 หรือ มศ.ปลำย (กศ.น.) หรือ ปวช. 2. GPAX 2.50

3. แฟ้มสะสมผลงำนไม่เกิน 20 หน้ำ ผลงำน 3 ปีย้อนหลัง 3. GPAX 2.50 3. TPAT 5 ไม่น้อยกว่ำ 20 %

   น ำส่งเข้ำระบบรับสมัคร ไม่รบัเป็นรปูเล่ม 4. TPAT 5 ไม่น้อยกว่ำ 20 % 4. สุขภำพแข็งแรง ไม่มีโรคประจ ำตัว เล่นกีฬำกลำงแจ้งได้

4. สุขภำพแข็งแรง ไม่มีโรคประจ ำตัว เล่นกีฬำกลำงแจ้งได้ 5. สุขภำพแข็งแรง ไม่มีโรคประจ ำตัว เล่นกีฬำกลำงแจ้งได้ สอบปฏิบัติ

สอบปฏิบัติ สอบปฏิบัติ   1. ซิทอัพ  30 วินำที   

  1. ซิทอัพ  30 วินำที     1. ซิทอัพ  30 วินำที     2. ดันพ้ืน 30 วินำที

  2. ดันพ้ืน 30 วินำที   2. ดันพ้ืน 30 วินำที   3. ว่ิงเก็บของ  

  3. ว่ิงเก็บของ    3. ว่ิงเก็บของ    4. ว่ิงระยะไกล (ชำย 1000 ม. / หญิง 800 ม.)

  4. ว่ิงระยะไกล (ชำย 1000ม.  / หญิง 800 ม.)   4. ว่ิงระยะไกล (ชำย 1000 ม./  หญิง 800 ม.)

20 ศศ.บ. การจัดการการท่องเทีย่ว 50 50 30 1.ก ำลังศึกษำอยู่ ม.6 หรือ มศ.ปลำย (กศ.น.) หรือ ปวช. 10 1.ก ำลังศึกษำอยู่ ม.6 หรือ มศ.ปลำย (กศ.น.) หรือ ปวช. 5 1. ส ำเร็จกำรศึกษำ ม.6 หรือมศ.ปลำย (กศ.น.) 5 1. ส ำเร็จกำรศึกษำ ม.6 หรือมศ.ปลำย (กศ.น.)

และการบรกิาร    GPAX (4 - 5 เทอม)   GPAX (5 - 6 เทอม)     หรือ ปวช.     หรือ ปวช.

2. ก ำลังศึกษำอยู่ ปวส.  GPAX (2-3 เทอม) 2. ก ำลังศึกษำอยู่ ปวส. GPAX ( 3 - 4 เทอม) 2.  ส ำเร็จกำรศึกษำช้ัน ปวส. 2.  ส ำเร็จกำรศึกษำช้ัน ปวส.

3. แฟ้มสะสมผลงำนไม่เกิน 20 หน้ำ ผลงำน 3 ปีย้อนหลัง 3. ส ำเเร็จกำรศึกษำช้ัน ม.6 หรือ มศ.ปลำย (กศ.น.) หรือ ปวช.

   น ำส่งเข้ำระบบรับสมัครไม่รบัเป็นรปูเล่ม 4. ส ำเร็จกำรศึกษำช้ัน ปวส.



รบั รอบที ่1 (Portfolio) รบั รอบที ่2 โควตาเครอืข่าย (รร.ในภาคอีสาน) รบั รอบที ่3 Admission รบั รอบที ่4  รบัตรงอิสระ
ที่ หลกั สูตร / สาขาวิชา

คุณสมบตัิของหลักสูตรทีจ่ะเปดิรับนักศึกษาภาคปกติ ประจ าปกีารศึกษา 2566   มหาวทิยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี

                                                                                                                                                                                                                                      ข้อมูล ณ วนัที ่ 1  ตุลาคม  2565

คุณสมบตัิ และเกณฑ์การพิจารณา

แผ
นร

บั
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อ.

21 ศศ.บ. ธรุกิจโรงแรมและทีพั่ก 40 40 15 1.ก ำลังศึกษำอยู่ยู่ ม.6 หรือ มศ.ปลำย (กศ.น.) หรือ ปวช. 15 1.ก ำลังศึกษำอยู่ ม.6 หรือ มศ.ปลำย (กศ.น.) หรือ ปวช. 5 1. ส ำเร็จกำรศึกษำ ม.6 หรือมศ.ปลำย (กศ.น.) 5 1. ส ำเร็จกำรศึกษำ ม.6 หรือมศ.ปลำย (กศ.น.)

   GPAX (4 - 5 เทอม)   GPAX (5 - 6 เทอม)     หรือ ปวช.     หรือ ปวช.

2. ก ำลังศึกษำอยู่ ปวส.  GPAX (2-3 เทอม) 2.ก ำลังศึกษำอยู่ ปวส. GPAX ( 3 - 4 เทอม) 2.  ส ำเร็จกำรศึกษำช้ัน ปวส. 2.  ส ำเร็จกำรศึกษำช้ัน ปวส.

3. แฟ้มสะสมผลงำนไม่เกิน 20 หน้ำ ผลงำน 3 ปีย้อนหลัง 3. ส ำเเร็จกำรศึกษำช้ัน ม.6 หรือ มศ.ปลำย (กศ.น.) หรือ ปวช.

   น ำส่งเข้ำระบบรับสมัครไม่รบัเป็นรปูเล่ม 4. ส ำเร็จกำรศึกษำช้ัน ปวส.

22 ศศ.บ.การพัฒนาชุมชน 40 40 15 1.ก ำลังศึกษำอยู่ ม.6 หรือ มศ.ปลำย (กศ.น.) หรือ ปวช. 10 1.ก ำลังศึกษำอยู่ ม.6 หรือ มศ.ปลำย (กศ.น.) หรือ ปวช. 10 1. ส ำเร็จกำรศึกษำ ม.6 หรือมศ.ปลำย (กศ.น.) 5 1. ส ำเร็จกำรศึกษำ ม.6 หรือมศ.ปลำย (กศ.น.)

   GPAX (4 - 5 เทอม)   GPAX (5 - 6 เทอม)     หรือ ปวช.     หรือ ปวช.

2. ก ำลังศึกษำอยู่ ปวส.  GPAX (2-3 เทอม) 2.ก ำลังศึกษำอยู่ ปวส. GPAX ( 3 - 4 เทอม) 2.  ส ำเร็จกำรศึกษำช้ัน ปวส. 2.  ส ำเร็จกำรศึกษำช้ัน ปวส.

3. แฟ้มสะสมผลงำนไม่เกิน 20 หน้ำ ผลงำน 3 ปีย้อนหลัง 3.ส ำเเร็จกำรศึกษำช้ัน ม.6 หรือ มศ.ปลำย (กศ.น.) หรือ ปวช.

   น ำส่งเข้ำระบบรับสมัครไม่รบัเป็นรปูเล่ม 4.ส ำเร็จกำรศึกษำช้ัน ปวส.

23 ศศ.บ. ภาษาจีน 35 40 30 1.ก ำลังศึกษำอยู่ ม.6 หรือ มศ.ปลำย (กศ.น.) หรือ ปวช. 5 1.ก ำลังศึกษำอยู่ ม.6 หรือ มศ.ปลำย (กศ.น.) หรือ ปวช. 5 1. ส ำเเร็จกำรศึกษำช้ัน ม.6 หรือ มศ.ปลำย (กศ.น.) หรือ ปวช.

   GPAX 2.50 (4 - 5 เทอม)   GPAX (5 - 6 เทอม) 2. ส ำเร็จกำรศึกษำช้ัน ปวส.

2. ก ำลังศึกษำอยู่ ปวส.  GPAX 2.50 (2-3 เทอม) 2.ก ำลังศึกษำอยู่ ปวส. GPAX ( 3 - 4 เทอม) 3. GPAX 2.50

3. แฟ้มสะสมผลงำนไม่เกิน 20 หน้ำ ผลงำน 3 ปีย้อนหลัง 3.ส ำเเร็จกำรศึกษำช้ัน ม.6 หรือ มศ.ปลำย (กศ.น.) หรือ ปวช.

   น ำส่งเข้ำระบบรับสมัครไม่รบัเป็นรปูเล่ม 4.ส ำเร็จกำรศึกษำช้ัน ปวส.

5.GPAX 2.50

24 ศศ.บ. ภาษาไทย 100 150 80 1.ก ำลังศึกษำอยู่ ม.6 หรือ มศ.ปลำย (กศ.น.) หรือ ปวช. 50 1.ก ำลังศึกษำอยู่ ม.6 หรือ มศ.ปลำย (กศ.น.) หรือ ปวช. 20 1. ส ำเร็จกำรศึกษำ ม.6 หรือมศ.ปลำย (กศ.น.)

   GPAX (4 - 5 เทอม)   GPAX (5 - 6 เทอม)     หรือ ปวช.

2. ก ำลังศึกษำอยู่ ปวส.  GPAX (2-3 เทอม) 2.ก ำลังศึกษำอยู่ ปวส. GPAX ( 3 - 4 เทอม) 2.  ส ำเร็จกำรศึกษำช้ัน ปวส.

3. แฟ้มสะสมผลงำนไม่เกิน 20 หน้ำ ผลงำน 3 ปีย้อนหลัง 3.ส ำเเร็จกำรศึกษำช้ัน ม.6 หรือ มศ.ปลำย (กศ.น.) หรือ ปวช.

   น ำส่งเข้ำระบบรับสมัครไม่รบัเป็นรปูเล่ม 4.ส ำเร็จกำรศึกษำช้ัน ปวส.



รบั รอบที ่1 (Portfolio) รบั รอบที ่2 โควตาเครอืข่าย (รร.ในภาคอีสาน) รบั รอบที ่3 Admission รบั รอบที ่4  รบัตรงอิสระ
ที่ หลกั สูตร / สาขาวิชา

คุณสมบตัิของหลักสูตรทีจ่ะเปดิรับนักศึกษาภาคปกติ ประจ าปกีารศึกษา 2566   มหาวทิยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี

                                                                                                                                                                                                                                      ข้อมูล ณ วนัที ่ 1  ตุลาคม  2565

คุณสมบตัิ และเกณฑ์การพิจารณา

แผ
นร

บั
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อ.

25 ศศ.บ. ภาษาอังกฤษ 150 200 100 1.ก ำลังศึกษำอยู่ ม.6 หรือ มศ.ปลำย (กศ.น.) หรือ ปวช. 100 1.ก ำลังศึกษำอยู่ ม.6 หรือ มศ.ปลำย (กศ.น.) หรือ ปวช.

   GPAX (4 - 5 เทอม)   GPAX (5 - 6 เทอม)

2. ก ำลังศึกษำอยู่ ปวส.  GPAX (2-3 เทอม) 2.ก ำลังศึกษำอยู่ ปวส. GPAX ( 3 - 4 เทอม)

3. แฟ้มสะสมผลงำนไม่เกิน 20 หน้ำ ผลงำน 3 ปีย้อนหลัง 3.ส ำเเร็จกำรศึกษำช้ัน ม.6 หรือ มศ.ปลำย (กศ.น.) หรือ ปวช.

   น ำส่งเข้ำระบบรับสมัครไม่รบัเป็นรปูเล่ม 4.ส ำเร็จกำรศึกษำช้ัน ปวส.

26 ศศ.บ.ภาษาอังกฤษธรุกิจ 100 100 40 1.ก ำลังศึกษำอยู่ ม.6 หรือ มศ.ปลำย (กศ.น.) หรือ ปวช. 30 1.ก ำลังศึกษำอยู่ ม.6 หรือ มศ.ปลำย (กศ.น.) หรือ ปวช. 30 1. ส ำเร็จกำรศึกษำ ม.6 หรือมศ.ปลำย (กศ.น.)

   GPAX (4 - 5 เทอม)   GPAX (5 - 6 เทอม)     หรือ ปวช.

2. ก ำลังศึกษำอยู่ ปวส.  GPAX (2-3 เทอม) 2.ก ำลังศึกษำอยู่ ปวส. GPAX ( 3 - 4 เทอม) 2.  ส ำเร็จกำรศึกษำช้ัน ปวส.

3. แฟ้มสะสมผลงำนไม่เกิน 20 หน้ำ ผลงำน 3 ปีย้อนหลัง 3.ส ำเเร็จกำรศึกษำช้ัน ม.6 หรือ มศ.ปลำย (กศ.น.) หรือ ปวช.

   น ำส่งเข้ำระบบรับสมัครไม่รบัเป็นรปูเล่ม 4.ส ำเร็จกำรศึกษำช้ัน ปวส.

27 ศป.บ. นาฏศิลป์และการละคร 50 60 30 1.ก ำลังศึกษำอยู่ ม.6 หรือ มศ.ปลำย (กศ.น.) หรือ ปวช. 20 1.ก ำลังศึกษำอยู่ ม.6 หรือ มศ.ปลำย (กศ.น.) หรือ ปวช. 5 1. ส ำเร็จกำรศึกษำ ม.6 หรือมศ.ปลำย (กศ.น.) 5 1. ส ำเร็จกำรศึกษำ ม.6 หรือมศ.ปลำย (กศ.น.)

   GPAX (4 - 5 เทอม)   GPAX (5 - 6 เทอม)     หรือ ปวช.     หรือ ปวช.

2. ก ำลังศึกษำอยู่ ปวส.  GPAX (2-3 เทอม) 2.ก ำลังศึกษำอยู่ ปวส. GPAX ( 3 - 4 เทอม) 2.  ส ำเร็จกำรศึกษำช้ัน ปวส. 2.  ส ำเร็จกำรศึกษำช้ัน ปวส.

3. แฟ้มสะสมผลงำนไม่เกิน 20 หน้ำ ผลงำน 3 ปีย้อนหลัง 3. ส ำเเร็จกำรศึกษำช้ัน ม.6 หรือ มศ.ปลำย (กศ.น.) หรือ ปวช.

สอบปฏิบัติ  ร ำพ้ืนฐำน และร ำเพลงถนัด 1 เพลง 4. ส ำเร็จกำรศึกษำช้ัน ปวส.

สอบปฏิบัติ  ร ำพ้ืนฐำน และร ำเพลงถนัด 1 เพลง

28 ศป.บ. ดนตรี 50 40 20 1.ก ำลังศึกษำอยู่ ม.6 หรือ มศ.ปลำย (กศ.น.) หรือ ปวช. 10 1.ก ำลังศึกษำอยู่ ม.6 หรือ มศ.ปลำย (กศ.น.) หรือ ปวช. 5 1. ส ำเร็จกำรศึกษำ ม.6 หรือ มศ.ปลำย (กศ.น.) หรือ ปวช. 5 1. ส ำเร็จกำรศึกษำ ม.6 หรือมศ.ปลำย (กศ.น.)

   GPAX (4 - 5 เทอม)   GPAX (5 - 6 เทอม) 2.  ส ำเร็จกำรศึกษำช้ัน ปวส.     หรือ ปวช.

2. ก ำลังศึกษำอยู่ ปวส.  GPAX (2-3 เทอม) 2.ก ำลังศึกษำอยู่ ปวส. GPAX ( 3 - 4 เทอม) 2.  ส ำเร็จกำรศึกษำช้ัน ปวส.

3. แฟ้มสะสมผลงำนไม่เกิน 20 หน้ำ ผลงำน 3 ปีย้อนหลัง 3. ส ำเเร็จกำรศึกษำ ม.6 , มศ.ปลำย (กศ.น.) , ปวช. ปวส.

สอบปฏิบัติ   เคร่ืองสำยสำกล , ล่ิมน้ิว , ลมไม้ , ลมทองเหลือง สอบปฏิบัติ   เคร่ืองสำยสำกล, ล่ิมน้ิว , ลมไม้ , ลมทองเหลือง

                และ กีตำร์                 และ กีตำร์



รบั รอบที ่1 (Portfolio) รบั รอบที ่2 โควตาเครอืข่าย (รร.ในภาคอีสาน) รบั รอบที ่3 Admission รบั รอบที ่4  รบัตรงอิสระ
ที่ หลกั สูตร / สาขาวิชา

คุณสมบตัิของหลักสูตรทีจ่ะเปดิรับนักศึกษาภาคปกติ ประจ าปกีารศึกษา 2566   มหาวทิยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี

                                                                                                                                                                                                                                      ข้อมูล ณ วนัที ่ 1  ตุลาคม  2565

คุณสมบตัิ และเกณฑ์การพิจารณา
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29 ศป.บ. ทัศนศิลป์ 40 40 20 1.ก ำลังศึกษำอยู่ ม.6 หรือ มศ.ปลำย (กศ.น.) หรือ ปวช. 10 1.ก ำลังศึกษำอยู่ ม.6 หรือ มศ.ปลำย (กศ.น.) หรือ ปวช. 5 1. ส ำเร็จกำรศึกษำ ม.6 หรือมศ.ปลำย (กศ.น.) 5 1. ส ำเร็จกำรศึกษำ ม.6 หรือมศ.ปลำย (กศ.น.)

   GPAX (4 - 5 เทอม)   GPAX (5 - 6 เทอม)     หรือ ปวช.     หรือ ปวช.

2. ก ำลังศึกษำอยู่ ปวส.  GPAX (2-3 เทอม) 2.ก ำลังศึกษำอยู่ ปวส. GPAX ( 3 - 4 เทอม) 2.  ส ำเร็จกำรศึกษำช้ัน ปวส. 2.  ส ำเร็จกำรศึกษำช้ัน ปวส.

3. แฟ้มสะสมผลงำนไม่เกิน 20 หน้ำ ผลงำน 3 ปีย้อนหลัง 3. ส ำเเร็จกำรศึกษำช้ัน ม.6 หรือ มศ.ปลำย (กศ.น.) หรือ ปวช.

   น ำส่งเข้ำระบบรับสมัครไม่รบัเป็นรปูเล่ม 4. ส ำเร็จกำรศึกษำช้ัน ปวส.

30 รป.บ. การปกครองท้องถ่ิน 150 100 70 1.ก ำลังศึกษำอยู่ ม.6 หรือ มศ.ปลำย (กศ.น.) หรือ ปวช. 20 1.ก ำลังศึกษำอยู่ ม.6 หรือ มศ.ปลำย (กศ.น.) หรือ ปวช. 5 1. ส ำเร็จกำรศึกษำ ม.6 หรือมศ.ปลำย (กศ.น.) 5 1. ส ำเร็จกำรศึกษำ ม.6 หรือมศ.ปลำย (กศ.น.)

   GPAX (4 - 5 เทอม)   GPAX (5 - 6 เทอม)     หรือ ปวช.     หรือ ปวช.

2. ก ำลังศึกษำอยู่ ปวส.  GPAX (2-3 เทอม) 2.ก ำลังศึกษำอยู่ ปวส. GPAX ( 3 - 4 เทอม) 2.  ส ำเร็จกำรศึกษำช้ัน ปวส. 2.  ส ำเร็จกำรศึกษำช้ัน ปวส.

3. แฟ้มสะสมผลงำนไม่เกิน 20 หน้ำ ผลงำน 3 ปีย้อนหลัง 3.ส ำเเร็จกำรศึกษำช้ัน ม.6 หรือ มศ.ปลำย (กศ.น.) หรือ ปวช.

   น ำส่งเข้ำระบบรับสมัครไม่รับเป็นรูปเล่ม 4.ส ำเร็จกำรศึกษำช้ัน ปวส.

31 รป.บ. รฐัประศาสนศาสตร์ 100 200 100 1.ก ำลังศึกษำอยู่ ม.6 หรือ มศ.ปลำย (กศ.น.) หรือ ปวช. 50 1.ก ำลังศึกษำอยู่ ม.6 หรือ มศ.ปลำย (กศ.น.) หรือ ปวช. 50 1. ส ำเร็จกำรศึกษำ ม.6 หรือมศ.ปลำย (กศ.น.)

   GPAX (4 - 5 เทอม)   GPAX (5 - 6 เทอม)     หรือ ปวช.

2. ก ำลังศึกษำอยู่ ปวส.  GPAX (2-3 เทอม) 2.ก ำลังศึกษำอยู่ ปวส. GPAX ( 3 - 4 เทอม) 2.  ส ำเร็จกำรศึกษำช้ัน ปวส.

3. แฟ้มสะสมผลงำนไม่เกิน 20 หน้ำ ผลงำน 3 ปีย้อนหลัง 3.ส ำเเร็จกำรศึกษำช้ัน ม.6 หรือ มศ.ปลำย (กศ.น.) หรือ ปวช.

   น ำส่งเข้ำระบบรับสมัครไม่รบัเป็นรปูเล่ม 4.ส ำเร็จกำรศึกษำช้ัน ปวส.

32 ค.บ.ภาษาไทย 60 60 30 1. ก ำลังศึกษำอยู่ ม.6 หรือ มศ.ปลำย (กศ.น.) หรือ ปวช. 30 1. ส ำเร็จกำรศึกษำช้ันม.6 หรือ มศ.ปลำย (กศ.น.)หรือปวช.

หลักสูตรใหม่ปี 2566 2. ส ำเร็จกำรศึกษำช้ัน  ม.6 หรือ มศ.ปลำย (กศ.น.) หรือ ปวช. 2. GPAX 2.00

3. GPAX 2.00 3. TPAT 5 ไม่น้อยกว่ำ 20%

4. TPAT 5 ไม่น้อยกว่ำ 20%



รบั รอบที ่1 (Portfolio) รบั รอบที ่2 โควตาเครอืข่าย (รร.ในภาคอีสาน) รบั รอบที ่3 Admission รบั รอบที ่4  รบัตรงอิสระ
ที่ หลกั สูตร / สาขาวิชา

คุณสมบตัิของหลักสูตรทีจ่ะเปดิรับนักศึกษาภาคปกติ ประจ าปกีารศึกษา 2566   มหาวทิยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
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33 ค.บ.ดนตรศึีกษา 60 60 30 1. ก ำลังศึกษำอยู่ ม.6 หรือ มศ.ปลำย (กศ.น.) หรือ ปวช. 30 1. ส ำเร็จกำรศึกษำช้ัน  ม.6 หรือ มศ.ปลำย (กศ.น.) หรือ ปวช.

หลักสูตรใหม่ปี 2566 2. ส ำเร็จกำรศึกษำช้ัน  ม.6 หรือ มศ.ปลำย (กศ.น.) หรือ ปวช. 2. GPAX 2.00

3. GPAX 2.00 3. TPAT 5 ไม่น้อยกว่ำ 20%

4. TPAT 5 ไม่น้อยกว่ำ 20%

สอบปฏิบัติ เพลงถนัด 1 เพลง สอบปฏิบัติ เพลงถนัด 1 เพลง

เคร่ืองสำยสำกล, ล้ิมน้ิว , ลมไม้ ,ลมทองเหลือง และ เคร่ืองสำยสำกล, ล้ิมน้ิว , ลมไม้ ,ลมทองเหลือง และ

กีตำร์ กีตำร์

34 ค.บ.ภาษาอังกฤษและ 60 60 30 1. ก ำลังศึกษำอยู่ ม.6 หรือ มศ.ปลำย (กศ.น.) หรือ ปวช. 30 1. ส ำเร็จกำรศึกษำช้ัน  ม.6 หรือ มศ.ปลำย (กศ.น.) หรือ ปวช.

บรรณารกัษศาสตร์ 2. ส ำเร็จกำรศึกษำช้ัน  ม.6 หรือ มศ.ปลำย (กศ.น.) หรือ ปวช. 2. GPAX 2.00

หลักสูตรใหม่ปี 2566 3. GPAX 2.00 3. TPAT 5 ไม่น้อยกว่ำ 20%

4. TPAT 5 ไม่น้อยกว่ำ 20%

35 ศศ.บ.นิเทศศาสตร์ 50 50 25 1.ก ำลังศึกษำอยู่ ม.6 หรือ มศ.ปลำย (กศ.น.) หรือ ปวช. 15 1.ก ำลังศึกษำอยู่ ม.6 หรือ มศ.ปลำย (กศ.น.) หรือ ปวช. 5 1. ส ำเร็จกำรศึกษำ ม.6 หรือ มศ.ปลำย (กศ.น.) หรือ ปวช. 5 1. ส ำเร็จกำรศึกษำ ม.6 หรือ มศ.ปลำย (กศ.น.) 

   GPAX (4 - 5 เทอม)   GPAX (5 - 6 เทอม) 2.  ส ำเร็จกำรศึกษำช้ัน ปวส.    หรือ ปวช.

2. ก ำลังศึกษำอยู่ ปวส.  GPAX (2-3 เทอม) 2.ก ำลังศึกษำอยู่ ปวส. GPAX ( 3 - 4 เทอม) 2.  ส ำเร็จกำรศึกษำช้ัน ปวส.

3. แฟ้มสะสมผลงำนไม่เกิน 20 หน้ำ ผลงำน 3 ปีย้อนหลัง 3.ส ำเเร็จกำรศึกษำช้ัน ม.6 หรือ มศ.ปลำย (กศ.น.) หรือ ปวช.

   น ำส่งเข้ำระบบรับสมัครไม่รบัเป็นรปูเล่ม 4.ส ำเร็จกำรศึกษำช้ัน ปวส.

36 บธ.บ. การบัญชี 150 150 75 1.ก ำลังศึกษำอยู่ ม.6 หรือ มศ.ปลำย (กศ.น.) หรือ ปวช. 45 1.ก ำลังศึกษำอยู่ ม.6 หรือ มศ.ปลำย (กศ.น.) หรือ ปวช. 15 1. ส ำเร็จกำรศึกษำ ม.6 หรือ มศ.ปลำย (กศ.น.) หรือ ปวช. 15 1. ส ำเร็จกำรศึกษำ ม.6 หรือ มศ.ปลำย (กศ.น.) 

   GPAX (4 - 5 เทอม)   GPAX (5 - 6 เทอม) 2.  ส ำเร็จกำรศึกษำช้ัน ปวส.    หรือ ปวช.

2. ก ำลังศึกษำอยู่ ปวส.  GPAX (2-3 เทอม) 2.ก ำลังศึกษำอยู่ ปวส. GPAX ( 3 - 4 เทอม) 2.  ส ำเร็จกำรศึกษำช้ัน ปวส.

3. แฟ้มสะสมผลงำนไม่เกิน 20 หน้ำ ผลงำน 3 ปีย้อนหลัง 3.ส ำเเร็จกำรศึกษำช้ัน ม.6 หรือ มศ.ปลำย (กศ.น.) หรือ ปวช.

   น ำส่งเข้ำระบบรับสมัครไม่รบัเป็นรปูเล่ม 4.ส ำเร็จกำรศึกษำช้ัน ปวส.
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37 บธ.บ.การตลาด 100 100 50 1.ก ำลังศึกษำอยู่ ม.6 หรือ มศ.ปลำย (กศ.น.) หรือ ปวช. 25 1.ก ำลังศึกษำอยู่ ม.6 หรือ มศ.ปลำย (กศ.น.) หรือ ปวช. 15 1. ส ำเร็จกำรศึกษำ ม.6 หรือ มศ.ปลำย (กศ.น.) หรือ ปวช. 10 1. ส ำเร็จกำรศึกษำ ม.6 หรือ มศ.ปลำย (กศ.น.) 

   GPAX (4 - 5 เทอม)   GPAX (5 - 6 เทอม) 2.  ส ำเร็จกำรศึกษำช้ัน ปวส.    หรือ ปวช.

2. ก ำลังศึกษำอยู่ ปวส.  GPAX (2-3 เทอม) 2.ก ำลังศึกษำอยู่ ปวส. GPAX ( 3 - 4 เทอม) 2.  ส ำเร็จกำรศึกษำช้ัน ปวส.

3. แฟ้มสะสมผลงำนไม่เกิน 20 หน้ำ ผลงำน 3 ปีย้อนหลัง 3.ส ำเเร็จกำรศึกษำช้ัน ม.6 หรือ มศ.ปลำย (กศ.น.) หรือ ปวช.

   น ำส่งเข้ำระบบรับสมัครไม่รบัเป็นรปูเล่ม 4.ส ำเร็จกำรศึกษำช้ัน ปวส.

38 บธ.บ. การจัดการทัว่ไป 80 100 50 1.ก ำลังศึกษำอยู่ ม.6 หรือ มศ.ปลำย (กศ.น.) หรือ ปวช. 25 1.ก ำลังศึกษำอยู่ ม.6 หรือ มศ.ปลำย (กศ.น.) หรือ ปวช. 15 1. ส ำเร็จกำรศึกษำ ม.6 หรือ มศ.ปลำย (กศ.น.) หรือ ปวช. 10 1. ส ำเร็จกำรศึกษำ ม.6 หรือ มศ.ปลำย (กศ.น.) 

   GPAX (4 - 5 เทอม)   GPAX (5 - 6 เทอม) 2.  ส ำเร็จกำรศึกษำช้ัน ปวส.    หรือ ปวช.

2. ก ำลังศึกษำอยู่ ปวส.  GPAX (2-3 เทอม) 2.ก ำลังศึกษำอยู่ ปวส. GPAX ( 3 - 4 เทอม) 2.  ส ำเร็จกำรศึกษำช้ัน ปวส.

3. แฟ้มสะสมผลงำนไม่เกิน 20 หน้ำ ผลงำน 3 ปีย้อนหลัง 3.ส ำเเร็จกำรศึกษำช้ัน ม.6 หรือ มศ.ปลำย (กศ.น.) หรือ ปวช.

   น ำส่งเข้ำระบบรับสมัครไม่รบัเป็นรปูเล่ม 4.ส ำเร็จกำรศึกษำช้ัน ปวส.

39 บธ.บ. การจัดการธรุกิจระหว่างประเทศ 50 50 25 1.ก ำลังศึกษำอยู่ ม.6 หรือ มศ.ปลำย (กศ.น.) หรือ ปวช. 15 1.ก ำลังศึกษำอยู่ ม.6 หรือ มศ.ปลำย (กศ.น.) หรือ ปวช. 5 1. ส ำเร็จกำรศึกษำ ม.6 หรือ มศ.ปลำย (กศ.น.) หรือ ปวช. 5 1. ส ำเร็จกำรศึกษำ ม.6 หรือ มศ.ปลำย (กศ.น.) 

   GPAX (4 - 5 เทอม)   GPAX (5 - 6 เทอม) 2.  ส ำเร็จกำรศึกษำช้ัน ปวส.    หรือ ปวช.

2. ก ำลังศึกษำอยู่ ปวส.  GPAX (2-3 เทอม) 2.ก ำลังศึกษำอยู่ ปวส. GPAX ( 3 - 4 เทอม) 2.  ส ำเร็จกำรศึกษำช้ัน ปวส.

3. แฟ้มสะสมผลงำนไม่เกิน 20 หน้ำ ผลงำน 3 ปีย้อนหลัง 3.ส ำเเร็จกำรศึกษำช้ัน ม.6 หรือ มศ.ปลำย (กศ.น.) หรือ ปวช.

   น ำส่งเข้ำระบบรับสมัครไม่รบัเป็นรปูเล่ม 4.ส ำเร็จกำรศึกษำช้ัน ปวส.

40 บธ.บ. การจัดการธรุกิจดิจิทัล 50 50 25 1.ก ำลังศึกษำอยู่ ม.6 หรือ มศ.ปลำย (กศ.น.) หรือ ปวช. 15 1.ก ำลังศึกษำอยู่ ม.6 หรือ มศ.ปลำย (กศ.น.) หรือ ปวช. 5 1. ส ำเร็จกำรศึกษำ ม.6 หรือ มศ.ปลำย (กศ.น.) หรือ ปวช. 5 1. ส ำเร็จกำรศึกษำ ม.6 หรือมศ.ปลำย (กศ.น.)

   GPAX (4 - 5 เทอม)   GPAX (5 - 6 เทอม) 2.  ส ำเร็จกำรศึกษำช้ัน ปวส.     หรือ ปวช.

2. ก ำลังศึกษำอยู่ ปวส.  GPAX (2-3 เทอม) 2.ก ำลังศึกษำอยู่ ปวส. GPAX ( 3 - 4 เทอม) 2.  ส ำเร็จกำรศึกษำช้ัน ปวส.

3. แฟ้มสะสมผลงำนไม่เกิน 20 หน้ำ ผลงำน 3 ปีย้อนหลัง 3.ส ำเเร็จกำรศึกษำช้ัน ม.6 หรือ มศ.ปลำย (กศ.น.) หรือ ปวช.

   น ำส่งเข้ำระบบรับสมัครไม่รบัเป็นรปูเล่ม 4.ส ำเร็จกำรศึกษำช้ัน ปวส.
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คุณสมบตัิของหลักสูตรทีจ่ะเปดิรับนักศึกษาภาคปกติ ประจ าปกีารศึกษา 2566   มหาวทิยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
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41 บช.บ.หลักสูตรบัญชีบัณฑิต 100 50 25 1.ก ำลังศึกษำอยู่ ม.6 หรือ มศ.ปลำย (กศ.น.) หรือ ปวช. 15 1.ก ำลังศึกษำอยู่ ม.6 หรือ มศ.ปลำย (กศ.น.) หรือ ปวช. 5 1. ส ำเร็จกำรศึกษำ ม.6 หรือ มศ.ปลำย (กศ.น.) หรือ ปวช. 5 1. ส ำเร็จกำรศึกษำ ม.6 หรือ มศ.ปลำย (กศ.น.) 

   GPAX (4 - 5 เทอม)   GPAX (5 - 6 เทอม) 2.  ส ำเร็จกำรศึกษำช้ัน ปวส.    หรือ ปวช.

2. ก ำลังศึกษำอยู่ ปวส.  GPAX (2-3 เทอม) 2.ก ำลังศึกษำอยู่ ปวส. GPAX ( 3 - 4 เทอม) 2.  ส ำเร็จกำรศึกษำช้ัน ปวส.

3. แฟ้มสะสมผลงำนไม่เกิน 20 หน้ำ ผลงำน 3 ปีย้อนหลัง 3.ส ำเเร็จกำรศึกษำช้ัน ม.6 หรือ มศ.ปลำย (กศ.น.) หรือ ปวช.

   น ำส่งเข้ำระบบรับสมัครไม่รบัเป็นรปูเล่ม 4.ส ำเร็จกำรศึกษำช้ัน ปวส.

42 บธ.บ.การจัดการการค้า 50 50 25 1.ก ำลังศึกษำอยู่ ม.6 หรือ มศ.ปลำย (กศ.น.) หรือ ปวช. 15 1.ก ำลังศึกษำอยู่ ม.6 หรือ มศ.ปลำย (กศ.น.) หรือ ปวช. 5 1. ส ำเร็จกำรศึกษำ ม.6 หรือ มศ.ปลำย (กศ.น.) หรือ ปวช. 5 1. ส ำเร็จกำรศึกษำ ม.6 หรือ มศ.ปลำย (กศ.น.) 

และการเป็นผู้ประกอบการ    GPAX (4 - 5 เทอม)   GPAX (5 - 6 เทอม) 2.  ส ำเร็จกำรศึกษำช้ัน ปวส.    หรือ ปวช.

หลักสูตรปรบัปรงุปี 2566 2. ก ำลังศึกษำอยู่ ปวส.  GPAX (2-3 เทอม) 2.ก ำลังศึกษำอยู่ ปวส. GPAX ( 3 - 4 เทอม) 2.  ส ำเร็จกำรศึกษำช้ัน ปวส.

เดิม บธ.บ.นวัตกรรมการบรหิารทรพัยากรมนุษย์ 3. แฟ้มสะสมผลงำนไม่เกิน 20 หน้ำ ผลงำน 3 ปีย้อนหลัง 3.ส ำเเร็จกำรศึกษำช้ัน ม.6 หรือ มศ.ปลำย (กศ.น.) หรือ ปวช.

   น ำส่งเข้ำระบบรับสมัครไม่รบัเป็นรปูเล่ม 4.ส ำเร็จกำรศึกษำช้ัน ปวส.

43 บธ.บ. การจัดการข้อมูลธรุกิจ 50 50 25 1.ก ำลังศึกษำอยู่ ม.6 หรือ มศ.ปลำย (กศ.น.) หรือ ปวช. 15 1.ก ำลังศึกษำอยู่ ม.6 หรือ มศ.ปลำย (กศ.น.) หรือ ปวช. 5 1. ส ำเร็จกำรศึกษำ ม.6 หรือ มศ.ปลำย (กศ.น.) หรือ ปวช. 5 1. ส ำเร็จกำรศึกษำ ม.6 หรือ มศ.ปลำย (กศ.น.) 

หลักสูตรปรบัปรงุปี 2566    GPAX (4 - 5 เทอม)   GPAX (5 - 6 เทอม) 2.  ส ำเร็จกำรศึกษำช้ัน ปวส.    หรือ ปวช.

เดิม การวิเคราะห์ข้อมูลทางธรุกิจ 2. ก ำลังศึกษำอยู่ ปวส.  GPAX (2-3 เทอม) 2.ก ำลังศึกษำอยู่ ปวส. GPAX ( 3 - 4 เทอม) 2.  ส ำเร็จกำรศึกษำช้ัน ปวส.

3. แฟ้มสะสมผลงำนไม่เกิน 20 หน้ำ ผลงำน 3 ปีย้อนหลัง 3.ส ำเเร็จกำรศึกษำช้ัน ม.6 หรือ มศ.ปลำย (กศ.น.) หรือ ปวช.

   น ำส่งเข้ำระบบรับสมัครไม่รบัเป็นรปูเล่ม 4.ส ำเร็จกำรศึกษำช้ัน ปวส.

44 วท.บ. การจัดการโลจิสติกส์ 100 100 50 1.ก ำลังศึกษำอยู่ ม.6 หรือ มศ.ปลำย (กศ.น.) หรือ ปวช. 30 1.ก ำลังศึกษำอยู่ ม.6 หรือ มศ.ปลำย (กศ.น.) หรือ ปวช. 15 1. ส ำเร็จกำรศึกษำ ม.6 หรือ มศ.ปลำย (กศ.น.) หรือ ปวช. 5 1. ส ำเร็จกำรศึกษำ ม.6 หรือ มศ.ปลำย (กศ.น.) 

   GPAX (4 - 5 เทอม)   GPAX (5 - 6 เทอม) 2.  ส ำเร็จกำรศึกษำช้ัน ปวส.    หรือ ปวช.

2. ก ำลังศึกษำอยู่ ปวส.  GPAX (2-3 เทอม) 2.ก ำลังศึกษำอยู่ ปวส. GPAX ( 3 - 4 เทอม) 2.  ส ำเร็จกำรศึกษำช้ัน ปวส.

3. แฟ้มสะสมผลงำนไม่เกิน 20 หน้ำ ผลงำน 3 ปีย้อนหลัง 3.ส ำเเร็จกำรศึกษำช้ัน ม.6 หรือ มศ.ปลำย (กศ.น.) หรือ ปวช.

   น ำส่งเข้ำระบบรับสมัครไม่รบัเป็นรปูเล่ม 4.ส ำเร็จกำรศึกษำช้ัน ปวส.
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45 วท.บ. เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ 80 40 20 1.ก ำลังศึกษำอยู่ ม.6 หรือ มศ.ปลำย (กศ.น.) หรือ ปวช. 10 1.ก ำลังศึกษำอยู่ ม.6 หรือ มศ.ปลำย (กศ.น.) หรือ ปวช. 5 1. ส ำเร็จกำรศึกษำ ม.6 หรือ มศ.ปลำย (กศ.น.) หรือ ปวช. 5 1. ส ำเร็จกำรศึกษำ ม.6 หรือ มศ.ปลำย (กศ.น.) 

   GPAX (4 - 5 เทอม)   GPAX (5 - 6 เทอม) 2.  ส ำเร็จกำรศึกษำช้ัน ปวส.    หรือ ปวช.

2. ก ำลังศึกษำอยู่ ปวส.  GPAX (2-3 เทอม) 2.ก ำลังศึกษำอยู่ ปวส. GPAX ( 3 - 4 เทอม) 2.  ส ำเร็จกำรศึกษำช้ัน ปวส.

3. แฟ้มสะสมผลงำนไม่เกิน 20 หน้ำ ผลงำน 3 ปีย้อนหลัง 3.ส ำเเร็จกำรศึกษำช้ัน ม.6 หรือ มศ.ปลำย (กศ.น.) หรือ ปวช.

   น ำส่งเข้ำระบบรับสมัครไม่รบัเป็นรปูเล่ม 4.ส ำเร็จกำรศึกษำช้ัน ปวส.

46 วท.บ. เทคโนโลยีสารสนเทศ 40 30 15 1.ก ำลังศึกษำอยู่ ม.6 หรือ มศ.ปลำย (กศ.น.) หรือ ปวช. 5 1.ก ำลังศึกษำอยู่ ม.6 หรือ มศ.ปลำย (กศ.น.) หรือ ปวช. 5 1. ส ำเร็จกำรศึกษำ ม.6 หรือ มศ.ปลำย (กศ.น.) หรือ ปวช. 5 1. ส ำเร็จกำรศึกษำ ม.6 หรือ มศ.ปลำย (กศ.น.) 

   GPAX (4 - 5 เทอม)   GPAX (5 - 6 เทอม) 2.  ส ำเร็จกำรศึกษำช้ัน ปวส.    หรือ ปวช.

2. ก ำลังศึกษำอยู่ ปวส.  GPAX (2-3 เทอม) 2.ก ำลังศึกษำอยู่ ปวส. GPAX ( 3 - 4 เทอม) 2.  ส ำเร็จกำรศึกษำช้ัน ปวส.

3. แฟ้มสะสมผลงำนไม่เกิน 20 หน้ำ ผลงำน 3 ปีย้อนหลัง 3.ส ำเเร็จกำรศึกษำช้ัน ม.6 หรือ มศ.ปลำย (กศ.น.) หรือ ปวช.

   น ำส่งเข้ำระบบรับสมัครไม่รบัเป็นรปูเล่ม 4.ส ำเร็จกำรศึกษำช้ัน ปวส.

47 วท.บ. เทคโนโลยีการออกแบบผลิตภัณฑ์ 50 30 15 1.ก ำลังศึกษำอยู่ ม.6 หรือ มศ.ปลำย (กศ.น.) หรือ ปวช. 5 1.ก ำลังศึกษำอยู่ ม.6 หรือ มศ.ปลำย (กศ.น.) หรือ ปวช. 5 1. ส ำเร็จกำรศึกษำ ม.6 หรือ มศ.ปลำย (กศ.น.) หรือปวช. 5 1. ส ำเร็จกำรศึกษำ ม.6 หรือ มศ.ปลำย (กศ.น.) 

   GPAX (4 - 5 เทอม)   GPAX (5 - 6 เทอม) 2.  ส ำเร็จกำรศึกษำช้ัน ปวส.    หรือ ปวช.

2. ก ำลังศึกษำอยู่ ปวส.  GPAX (2-3 เทอม) 2.ก ำลังศึกษำอยู่ ปวส. GPAX ( 3 - 4 เทอม) 2.  ส ำเร็จกำรศึกษำช้ัน ปวส.

3. แฟ้มสะสมผลงำนไม่เกิน 20 หน้ำ ผลงำน 3 ปีย้อนหลัง 3.ส ำเเร็จกำรศึกษำช้ัน ม.6 หรือ มศ.ปลำย (กศ.น.) หรือ ปวช.

   น ำส่งเข้ำระบบรับสมัครไม่รบัเป็นรปูเล่ม 4.ส ำเร็จกำรศึกษำช้ัน ปวส.

48 วท.บ. เทคโนโลยีดิจิทัล 40 30 15 1.ก ำลังศึกษำอยู่ ม.6 หรือ มศ.ปลำย (กศ.น.) หรือ ปวช. 5 1.ก ำลังศึกษำอยู่ ม.6 หรือ มศ.ปลำย (กศ.น.) หรือ ปวช. 5 1. ส ำเร็จกำรศึกษำ ม.6 หรือ มศ.ปลำย (กศ.น.) หรือปวช. 5 1. ส ำเร็จกำรศึกษำ ม.6 หรือ มศ.ปลำย (กศ.น.) 

   GPAX (4 - 5 เทอม)   GPAX (5 - 6 เทอม) 2. ส ำเร็จกำรศึกษำช้ัน ปวส.    หรือ ปวช.

2. ก ำลังศึกษำอยู่ ปวส.  GPAX (2-3 เทอม) 2.ก ำลังศึกษำอยู่ ปวส. GPAX ( 3 - 4 เทอม) 2.  ส ำเร็จกำรศึกษำช้ัน ปวส.

3. แฟ้มสะสมผลงำนไม่เกิน 20 หน้ำ ผลงำน 3 ปีย้อนหลัง 3.ส ำเเร็จกำรศึกษำช้ัน ม.6 หรือ มศ.ปลำย (กศ.น.) หรือ ปวช.

   น ำส่งเข้ำระบบรับสมัครไม่รบัเป็นรปูเล่ม 4.ส ำเร็จกำรศึกษำช้ัน ปวส.



รบั รอบที ่1 (Portfolio) รบั รอบที ่2 โควตาเครอืข่าย (รร.ในภาคอีสาน) รบั รอบที ่3 Admission รบั รอบที ่4  รบัตรงอิสระ
ที่ หลกั สูตร / สาขาวิชา

คุณสมบตัิของหลักสูตรทีจ่ะเปดิรับนักศึกษาภาคปกติ ประจ าปกีารศึกษา 2566   มหาวทิยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี

                                                                                                                                                                                                                                      ข้อมูล ณ วนัที ่ 1  ตุลาคม  2565

คุณสมบตัิ และเกณฑ์การพิจารณา

แผ
นร

บั

มค
อ.

49 วท.บ.การจัดการอุตสาหกรรมและ 30 30 10 1.ก ำลังศึกษำอยู่ ม.6 หรือ มศ.ปลำย (กศ.น.) หรือ ปวช. 10 1.ก ำลังศึกษำอยู่ ม.6 หรือ มศ.ปลำย (กศ.น.) หรือ ปวช. 5 1. ส ำเร็จกำรศึกษำ ม.6 หรือ มศ.ปลำย (กศ.น.) หรือ ปวช. 5 1. ส ำเร็จกำรศึกษำ ม.6 หรือ มศ.ปลำย (กศ.น.) 

นวัตกรรม (CWIE)    GPAX (4 - 5 เทอม)   GPAX (5 - 6 เทอม) 2.  ส ำเร็จกำรศึกษำช้ัน ปวส.    หรือ ปวช.

2. ก ำลังศึกษำอยู่ ปวส.  GPAX (2-3 เทอม) 2.ก ำลังศึกษำอยู่ ปวส. GPAX ( 3 - 4 เทอม) 2.  ส ำเร็จกำรศึกษำช้ัน ปวส.

3. แฟ้มสะสมผลงำนไม่เกิน 20 หน้ำ ผลงำน 3 ปีย้อนหลัง 3.ส ำเเร็จกำรศึกษำช้ัน ม.6 หรือ มศ.ปลำย (กศ.น.) หรือ ปวช.

   น ำส่งเข้ำระบบรับสมัครไม่รบัเป็นรปูเล่ม 4.ส ำเร็จกำรศึกษำช้ัน ปวส.

50 ทล.บ.เทคโนโลยีไฟฟ้า 40 40 20 1.ก ำลังศึกษำอยู่ ม.6 หรือ มศ.ปลำย (กศ.น.) หรือ ปวช. 10 1.ก ำลังศึกษำอยู่ ม.6 หรือ มศ.ปลำย (กศ.น.) หรือ ปวช. 5 1. ส ำเร็จกำรศึกษำ ม.6 หรือ มศ.ปลำย (กศ.น.) หรือ ปวช. 5 1. ส ำเร็จกำรศึกษำ ม.6 หรือ มศ.ปลำย (กศ.น.) 

   GPAX (4 - 5 เทอม)   GPAX (5 - 6 เทอม) 2.  ส ำเร็จกำรศึกษำช้ัน ปวส.    หรือ ปวช.

2. ก ำลังศึกษำอยู่ ปวส.  GPAX (2-3 เทอม) 2.ก ำลังศึกษำอยู่ ปวส. GPAX ( 3 - 4 เทอม) 2.  ส ำเร็จกำรศึกษำช้ัน ปวส.

3. แฟ้มสะสมผลงำนไม่เกิน 20 หน้ำ ผลงำน 3 ปีย้อนหลัง 3.ส ำเเร็จกำรศึกษำช้ัน ม.6 หรือ มศ.ปลำย (กศ.น.) หรือ ปวช.

   น ำส่งเข้ำระบบรับสมัครไม่รบัเป็นรปูเล่ม 4.ส ำเร็จกำรศึกษำช้ัน ปวส.

51 ทล.บ. เทคโนโลยีโยธา 40 30 15 1.ก ำลังศึกษำอยู่ ม.6 หรือ มศ.ปลำย (กศ.น.) หรือ ปวช. 5 1.ก ำลังศึกษำอยู่ ม.6 หรือ มศ.ปลำย (กศ.น.) หรือ ปวช. 5 1. ส ำเร็จกำรศึกษำ ม.6 หรือ มศ.ปลำย (กศ.น.) หรือ ปวช. 5 1. ส ำเร็จกำรศึกษำ ม.6 หรือ มศ.ปลำย (กศ.น.) 

   GPAX (4 - 5 เทอม)   GPAX (5 - 6 เทอม) 2.  ส ำเร็จกำรศึกษำช้ัน ปวส.    หรือ ปวช.

2. ก ำลังศึกษำอยู่ ปวส.  GPAX (2-3 เทอม) 2.ก ำลังศึกษำอยู่ ปวส. GPAX ( 3 - 4 เทอม) 2.  ส ำเร็จกำรศึกษำช้ัน ปวส.

3. แฟ้มสะสมผลงำนไม่เกิน 20 หน้ำ ผลงำน 3 ปีย้อนหลัง 3.ส ำเเร็จกำรศึกษำช้ัน ม.6 หรือ มศ.ปลำย (กศ.น.) หรือ ปวช.

   น ำส่งเข้ำระบบรับสมัครไม่รบัเป็นรปูเล่ม 4.ส ำเร็จกำรศึกษำช้ัน ปวส.

52 ทล.บ.เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์ 40 30 10 1.ก ำลังศึกษำอยู่ ม.6 หรือ มศ.ปลำย (กศ.น.) หรือ ปวช. 10 1.ก ำลังศึกษำอยู่ ม.6 หรือ มศ.ปลำย (กศ.น.) หรือ ปวช. 5 1. ส ำเร็จกำรศึกษำ ม.6 หรือ มศ.ปลำย (กศ.น.) หรือ ปวช. 5 1. ส ำเร็จกำรศึกษำ ม.6 หรือ มศ.ปลำย (กศ.น.) 

   GPAX (4 - 5 เทอม)   GPAX (5 - 6 เทอม) 2.  ส ำเร็จกำรศึกษำช้ัน ปวส.    หรือ ปวช.

2. ก ำลังศึกษำอยู่ ปวส.  GPAX (2-3 เทอม) 2.ก ำลังศึกษำอยู่ ปวส. GPAX ( 3 - 4 เทอม) 2.  ส ำเร็จกำรศึกษำช้ัน ปวส.

3. แฟ้มสะสมผลงำนไม่เกิน 20 หน้ำ ผลงำน 3 ปีย้อนหลัง 3.ส ำเเร็จกำรศึกษำช้ัน ม.6 หรือ มศ.ปลำย (กศ.น.) หรือ ปวช.

   น ำส่งเข้ำระบบรับสมัครไม่รบัเป็นรปูเล่ม 4.ส ำเร็จกำรศึกษำช้ัน ปวส.
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53 วศ.บ.วิศวกรรมเครอืข่ายคอมพิวเตอร์ 40 30 10 1.ก ำลังศึกษำอยู่ ม.6 หรือ มศ.ปลำย (กศ.น.) หรือ ปวช. 10 1.ก ำลังศึกษำอยู่ ม.6 หรือ มศ.ปลำย (กศ.น.) หรือ ปวช. 5 1. ส ำเร็จกำรศึกษำ ม.6 หรือ มศ.ปลำย (กศ.น.) หรือ ปวช. 5 1. ส ำเร็จกำรศึกษำ ม.6 หรือ มศ.ปลำย (กศ.น.) 

   GPAX (4 - 5 เทอม)   GPAX (5 - 6 เทอม) 2.  ส ำเร็จกำรศึกษำช้ัน ปวส.    หรือ ปวช.

2. ก ำลังศึกษำอยู่ ปวส.  GPAX (2-3 เทอม) 2.ก ำลังศึกษำอยู่ ปวส. GPAX ( 3 - 4 เทอม) 2.  ส ำเร็จกำรศึกษำช้ัน ปวส.

3. แฟ้มสะสมผลงำนไม่เกิน 20 หน้ำ ผลงำน 3 ปีย้อนหลัง 3.ส ำเเร็จกำรศึกษำช้ัน ม.6 หรือ มศ.ปลำย (กศ.น.) หรือ ปวช.

   น ำส่งเข้ำระบบรับสมัครไม่รบัเป็นรปูเล่ม 4.ส ำเร็จกำรศึกษำช้ัน ปวส.

54 วท.บ. เทคโนโลยีอาหาร 40 20 5 1.ก ำลังศึกษำอยู่ ม.6 หรือ มศ.ปลำย (กศ.น.) หรือ ปวช. 5 1.ก ำลังศึกษำอยู่ ม.6 หรือ มศ.ปลำย (กศ.น.) หรือ ปวช. 5 1. ส ำเร็จกำรศึกษำ ม.6 หรือ มศ.ปลำย (กศ.น.) หรือ ปวช. 5 1. ส ำเร็จกำรศึกษำ ม.6 หรือ มศ.ปลำย (กศ.น.) 

   GPAX (4 - 5 เทอม)   GPAX (5 - 6 เทอม) 2.  ส ำเร็จกำรศึกษำช้ัน ปวส.    หรือ ปวช.

2. ก ำลังศึกษำอยู่ ปวส.  GPAX (2-3 เทอม) 2.ก ำลังศึกษำอยู่ ปวส. GPAX ( 3 - 4 เทอม) 2.  ส ำเร็จกำรศึกษำช้ัน ปวส.

3. แฟ้มสะสมผลงำนไม่เกิน 20 หน้ำ ผลงำน 3 ปีย้อนหลัง 3.ส ำเเร็จกำรศึกษำช้ัน ม.6 หรือ มศ.ปลำย (กศ.น.) หรือ ปวช.

   น ำส่งเข้ำระบบรับสมัครไม่รบัเป็นรปูเล่ม 4.ส ำเร็จกำรศึกษำช้ัน ปวส.

55 วท.บ. ธรุกิจอาหารและโภชนาการ 40 40 20 1.ก ำลังศึกษำอยู่ ม.6 หรือ มศ.ปลำย (กศ.น.) หรือ ปวช. 10 1.ก ำลังศึกษำอยู่ ม.6 หรือ มศ.ปลำย (กศ.น.) หรือ ปวช. 5 1. ส ำเร็จกำรศึกษำ ม.6 หรือ มศ.ปลำย (กศ.น.) หรือ ปวช. 5 1. ส ำเร็จกำรศึกษำ ม.6 หรือ มศ.ปลำย (กศ.น.) 

   GPAX (4 - 5 เทอม)   GPAX (5 - 6 เทอม) 2.  ส ำเร็จกำรศึกษำช้ัน ปวส.    หรือ ปวช.

2. ก ำลังศึกษำอยู่ ปวส.  GPAX (2-3 เทอม) 2.ก ำลังศึกษำอยู่ ปวส. GPAX ( 3 - 4 เทอม) 2.  ส ำเร็จกำรศึกษำช้ัน ปวส.

3. แฟ้มสะสมผลงำนไม่เกิน 20 หน้ำ ผลงำน 3 ปีย้อนหลัง 3.ส ำเเร็จกำรศึกษำช้ัน ม.6 หรือ มศ.ปลำย (กศ.น.) หรือ ปวช.

   น ำส่งเข้ำระบบรับสมัครไม่รบัเป็นรปูเล่ม 4.ส ำเร็จกำรศึกษำช้ัน ปวส.

56 วท.บ. สัตวศาสตร์ 40 40 20 1.ก ำลังศึกษำอยู่ ม.6 หรือ มศ.ปลำย (กศ.น.) หรือ ปวช. 10 1.ก ำลังศึกษำอยู่ ม.6 หรือ มศ.ปลำย (กศ.น.) หรือ ปวช. 5 1. ส ำเร็จกำรศึกษำ ม.6 หรือ มศ.ปลำย (กศ.น.) หรือ ปวช. 5 1. ส ำเร็จกำรศึกษำ ม.6 หรือ มศ.ปลำย (กศ.น.) 

   GPAX (4 - 5 เทอม)   GPAX (5 - 6 เทอม) 2.  ส ำเร็จกำรศึกษำช้ัน ปวส.    หรือ ปวช.

2. ก ำลังศึกษำอยู่ ปวส.  GPAX (2-3 เทอม) 2.ก ำลังศึกษำอยู่ ปวส. GPAX ( 3 - 4 เทอม) 2.  ส ำเร็จกำรศึกษำช้ัน ปวส.

3. แฟ้มสะสมผลงำนไม่เกิน 20 หน้ำ ผลงำน 3 ปีย้อนหลัง 3.ส ำเเร็จกำรศึกษำช้ัน ม.6 หรือ มศ.ปลำย (กศ.น.) หรือ ปวช.

   น ำส่งเข้ำระบบรับสมัครไม่รบัเป็นรปูเล่ม 4.ส ำเร็จกำรศึกษำช้ัน ปวส.
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ที่ หลกั สูตร / สาขาวิชา
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57 วท.บ.เกษตรศาสตร์ 50 40 20 1.ก ำลังศึกษำอยู่ ม.6 หรือ มศ.ปลำย (กศ.น.) หรือ ปวช. 10 1.ก ำลังศึกษำอยู่ ม.6 หรือ มศ.ปลำย (กศ.น.) หรือ ปวช. 5 1. ส ำเร็จกำรศึกษำ ม.6 หรือ มศ.ปลำย (กศ.น.) หรือ ปวช. 5 1. ส ำเร็จกำรศึกษำ ม.6 หรือ มศ.ปลำย (กศ.น.) 

   GPAX (4 - 5 เทอม)   GPAX (5 - 6 เทอม) 2.  ส ำเร็จกำรศึกษำช้ัน ปวส.    หรือ ปวช.

2. ก ำลังศึกษำอยู่ ปวส.  GPAX (2-3 เทอม) 2.ก ำลังศึกษำอยู่ ปวส. GPAX ( 3 - 4 เทอม) 2.  ส ำเร็จกำรศึกษำช้ัน ปวส.

3. แฟ้มสะสมผลงำนไม่เกิน 20 หน้ำ ผลงำน 3 ปีย้อนหลัง 3.ส ำเเร็จกำรศึกษำช้ัน ม.6 หรือ มศ.ปลำย (กศ.น.) หรือ ปวช.

   น ำส่งเข้ำระบบรับสมัครไม่รบัเป็นรปูเล่ม 4.ส ำเร็จกำรศึกษำช้ัน ปวส.

58 วท.บ.การประมงและผลิตภัณฑ์สัตว์น  า 40 40 20 1.ก ำลังศึกษำอยู่ ม.6 หรือ มศ.ปลำย (กศ.น.) หรือ ปวช. 10 1.ก ำลังศึกษำอยู่ ม.6 หรือ มศ.ปลำย (กศ.น.) หรือ ปวช. 5 1. ส ำเร็จกำรศึกษำ ม.6 หรือ มศ.ปลำย (กศ.น.) หรือ ปวช. 5 1. ส ำเร็จกำรศึกษำ ม.6 หรือ มศ.ปลำย(กศ.น.) 

หลักสูตรใหม่ปี 2566    GPAX (4 - 5 เทอม)   GPAX (5 - 6 เทอม) 2.  ส ำเร็จกำรศึกษำช้ัน ปวส.    หรือ ปวช.

2. ก ำลังศึกษำอยู่ ปวส.  GPAX (2-3 เทอม) 2.ก ำลังศึกษำอยู่ ปวส. GPAX ( 3 - 4 เทอม) 2.  ส ำเร็จกำรศึกษำช้ัน ปวส.

3. แฟ้มสะสมผลงำนไม่เกิน 20 หน้ำ ผลงำน 3 ปีย้อนหลัง 3.ส ำเเร็จกำรศึกษำช้ัน ม.6 หรือ มศ.ปลำย (กศ.น.) หรือ ปวช.

   น ำส่งเข้ำระบบรับสมัครไม่รับเป็นรูปเล่ม 4.ส ำเร็จกำรศึกษำช้ัน ปวส.

59 ศศ.บ.อาชญาวิทยาและบรหิารงานยุติธรรม 40 30 20 1.ก ำลังศึกษำอยู่ ม.6 หรือ มศ.ปลำย (กศ.น.) หรือ ปวช. 5 1. ส ำเร็จกำรศึกษำ ม.6 หรือ มศ.ปลำย (กศ.น.) หรือ ปวช. 5 1. ส ำเร็จกำรศึกษำ ม.6 หรือ มศ.ปลำย (กศ.น.) 

  GPAX (5 - 6 เทอม) 2.  ส ำเร็จกำรศึกษำช้ัน ปวส.    หรือ ปวช.

2.ก ำลังศึกษำอยู่ ปวส. GPAX ( 3 - 4 เทอม) 2.  ส ำเร็จกำรศึกษำช้ัน ปวส.

3.ส ำเเร็จกำรศึกษำช้ัน ม.6 หรือ มศ.ปลำย (กศ.น.) หรือ ปวช.

4.ส ำเร็จกำรศึกษำช้ัน ปวส.

60 น.บ.หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต 100 100 70 1.ก ำลังศึกษำอยู่ ม.6 หรือ มศ.ปลำย (กศ.น.) หรือ ปวช. 15 1. ส ำเร็จกำรศึกษำ ม.6 หรือ มศ.ปลำย (กศ.น.) หรือ ปวช. 15 1. ส ำเร็จกำรศึกษำ ม.6 หรือ มศ.ปลำย (กศ.น.) 

  GPAX (5 - 6 เทอม) 2.  ส ำเร็จกำรศึกษำช้ัน ปวส.    หรือ ปวช.

2.ก ำลังศึกษำอยู่ ปวส. GPAX ( 3 - 4 เทอม) 2.  ส ำเร็จกำรศึกษำช้ัน ปวส.

3.ส ำเเร็จกำรศึกษำช้ัน ม.6 หรือ มศ.ปลำย (กศ.น.) หรือ ปวช.

4.ส ำเร็จกำรศึกษำช้ัน ปวส.
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61 พท.บ. การแพทย์แผนไทย 40 60 40 1.ก ำลังศึกษำอยู่ ม.6  GPAX 2.00 ( 4 - 5 เทอม) 15 1.ก ำลังศึกษำอยู่ ม.6  GPAX 2.00 ( 5 - 6  เทอม) 3 1.ส ำเร็จกำรศึกษำระดับช้ัน ม.6 GPAX 2.00 2 1.ส ำเร็จกำรศึกษำระดับช้ัน ม.6 GPAX 2.00

2.หน่วยกิตคณิตศำสตร์ไม่ต่ ำกว่ำ  9 หน่วยกิต 2.ส ำเร็จกำรศึกษำระดับช้ัน ม.6 GPAX 2.00 2.หน่วยกิตคณิตศำสตร์ไม่ต่ ำกว่ำ  12 หน่วยกิต 2.หน่วยกิตคณิตศำสตร์ไม่ต่ ำกว่ำ  12 หน่วยกิต

3.หน่วยกิตวิทยำศำสตร์ไม่ต่ ำกว่ำ 15 หน่วยกิต 3.หน่วยกิตคณิตศำสตร์ไม่ต่ ำกว่ำ  11 หน่วยกิต 3.หน่วยกิตวิทยำศำสตร์ไม่ต่ ำกว่ำ 22 หน่วยกิต 3.หน่วยกิตวิทยำศำสตร์ไม่ต่ ำกว่ำ 22 หน่วยกิต

4.หน่วยกิตภำษำอังกฤษไม่ต่ ำกว่ำ 9 หน่วยกิต 4.หน่วยกิตวิทยำศำสตร์ไม่ต่ ำกว่ำ 20 หน่วยกิต 4.หน่วยกิตภำษำอังกฤษไม่ต่ ำกว่ำ 9 หน่วยกิต 4.หน่วยกิตภำษำอังกฤษไม่ต่ ำกว่ำ 9 หน่วยกิต

5.แฟ้มสะสมผลงำนไม่เกิน 20 หน้ำ ผลงำน 3 ปีย้อนหลัง 5.หน่วยกิตภำษำอังกฤษไม่ต่ ำกว่ำ 9 หน่วยกิต

   น ำส่งเข้ำระบบรับสมัครไม่รบัเป็นรปูเล่ม

62 วท.บ.วิทยาศาสตรค์วามงามและสุขภาพ 40 40 30 1.ก ำลังศึกษำอยู่ ม.6 หรือ มศ.ปลำย (กศ.น.) หรือ ปวช. 5 1.ก ำลังศึกษำอยู่ ม.6 หรือ มศ.ปลำย (กศ.น.) หรือ ปวช. 3 1.ส ำเร็จกำรศึกษำระดับช้ัน ม.6 หรือ มศ.ปลำย (กศ.น.) 2 1.ส ำเร็จกำรศึกษำระดับช้ัน ม.6 หรือ 

   GPAX 2.00 (4 - 5 เทอม)   GPAX 2.00 (5 - 6 เทอม)    หรือ ปวช. GPAX 2.00    มศ.ปลำย (กศ.น.) หรือ ปวช. GPAX 2.00

3. แฟ้มสะสมผลงำนไม่เกิน 20 หน้ำ ผลงำน 3 ปีย้อนหลัง 2.ส ำเร็จกำรศึกษำระดับช้ัน ม.6 หรือ มศ.ปลำย (กศ.น.)

   น ำส่งเข้ำระบบรับสมัครไม่รบัเป็นรปูเล่ม    หรือ ปวช. GPAX 2.00

63 ส.บ.สาธารณสุขชุมชน 50 100 50 1.ก ำลังศึกษำอยู่ ม.6  GPAX 2.00  (4-5 เทอม) 40 1.ก ำลังศึกษำอยู่ ม.6 GPAX 2.00 (5-6 เทอม) 5 1.ส ำเร็จกำรศึกษำระดับช้ัน ม.6 GPAX 2.00 5 1.ส ำเร็จกำรศึกษำระดับช้ัน ม.6 GPAX 2.00

2.หน่วยกิตคณิตศำสตร์ไม่ต่ ำกว่ำ 10 หน่วยกิต 2.ส ำเร็จกำรศึกษำระดับช้ัน ม.6 GPAX 2.00 2.หน่วยกิตคณิตศำสตร์ไม่ต่ ำกว่ำ 10 หน่วยกิต 2.หน่วยกิตคณิตศำสตร์ไม่ต่ ำกว่ำ 10 หน่วยกิต

3.หน่วยกิตวิทยำศำสตร์ไม่ต่ ำกว่ำ 12 หน่วยกิต 3.หน่วยกิตคณิตศำสตร์ไม่ต่ ำกว่ำ 10 หน่วยกิต 3.หน่วยกิตวิทยำศำสตร์ไม่ต่ ำกว่ำ 12 หน่วยกิต 3.หน่วยกิตวิทยำศำสตร์ไม่ต่ ำกว่ำ 12 หน่วยกิต

4.แฟ้มสะสมผลงำนไม่เกิน 20 หน้ำ ผลงำน 3 ปีย้อนหลัง 4.หน่วยกิตวิทยำศำสตร์ไม่ต่ ำกว่ำ 12 หน่วยกิต

  น ำส่งเข้ำระบบรับสมัครไม่รบัเป็นรปูเล่ม

64 วท.บ.อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 50 80 50 1.ก ำลังศึกษำอยู่ ม.6  GPAX 2.00  (4-5 เทอม) 25 1.ก ำลังศึกษำอยู่ ม.6 GPAX 2.00 (5-6 เทอม) 3 1.ส ำเร็จกำรศึกษำระดับช้ัน ม.6 GPAX 2.00 2 1.ส ำเร็จกำรศึกษำระดับช้ัน ม.6 GPAX 2.00

2.หน่วยกิตคณิตศำสตร์ไม่ต่ ำกว่ำ 7 หน่วยกิต 2.ส ำเร็จกำรศึกษำระดับช้ัน ม.6 GPAX 2.00 2.หน่วยกิตคณิตศำสตร์ไม่ต่ ำกว่ำ 12 หน่วยกิต 2.หน่วยกิตคณิตศำสตร์ไม่ต่ ำกว่ำ 12 หน่วยกิต

3.หน่วยกิตวิทยำศำสตร์ไม่ต่ ำกว่ำ 15 หน่วยกิต 3.หน่วยกิตคณิตศำสตร์ไม่ต่ ำกว่ำ 12 หน่วยกิต 3.หน่วยกิตวิทยำศำสตร์ไม่ต่ ำกว่ำ 24 หน่วยกิต 3.หน่วยกิตวิทยำศำสตร์ไม่ต่ ำกว่ำ 24 หน่วยกิต

4.แฟ้มสะสมผลงำนไม่เกิน 20 หน้ำ ผลงำน 3 ปีย้อนหลัง 4.หน่วยกิตวิทยำศำสตร์ไม่ต่ ำกว่ำ 24 หน่วยกิต

  น ำส่งเข้ำระบบรับสมัครไม่รบัเป็นรปูเล่ม
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65 พย.บ.หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต 90 90 30 1.ก ำลังศึกษำอยู่ ม.6  GPAX 3.00  (4-5 เทอม) 30 1.ก ำลังศึกษำอยู่ ม.6  GPAX 2.75  (5 - 6 เทอม) 30 1.ส ำเร็จกำรศึกษำระดับช้ัน ม.6 GPAX  2.75

อำยุไม่ต่ ำกว่ำ  17 ปี ไม่เกิน 25 ปีบริบูรณ์ 2.หน่วยกิตคณิตศำสตร์ไม่ต่ ำกว่ำ 9 หน่วยกิต 2.ส ำเร็จกำรศึกษำระดับช้ัน ม.6 GPAX  2.75 2.หน่วยกิตคณิตศำสตร์ไม่ต่ ำกว่ำ 9 หน่วยกิต

ส่วนสูงไม่ต่ ำกว่ำ 150 เซนติเมตร 3.หน่วยกิตวิทยำศำสตร์ไม่ต่ ำกว่ำ 12 หน่วยกิต 3.หน่วยกิตคณิตศำสตร์ไม่ต่ ำกว่ำ 9 หน่วยกิต 3.หน่วยกิตวิทยำศำสตร์ไม่ต่ ำกว่ำ 12 หน่วยกิต

น้ ำหนักไม่น้อยกว่ำ 40 กิโลกรัม 4.หน่วยกิตภำษำอังกฤษไม่ต่ ำกว่ำ 9 หน่วยกิต 4.หน่วยกิตวิทยำศำสตร์ไม่ต่ ำกว่ำ 12 หน่วยกิต 4.หน่วยกิตภำษำอังกฤษไม่ต่ ำกว่ำ 9 หน่วยกิต

มีค่ำ BMI ไม่เกิน 23 กิโลกรัม/เมตร 5.แฟ้มสะสมผลงำนไม่เกิน 20 หน้ำ ผลงำน 3 ปีย้อนหลัง 5.หน่วยกิตภำษำอังกฤษไม่ต่ ำกว่ำ 9 หน่วยกิต 5.TGAT Part 2 และ Part 3

** การตรวจสุขภาพ   น ำส่งเข้ำระบบรับสมัครไม่รบัเป็นรปูเล่ม 6.TGAT Part 2 และ Part 3 6.A-Level  5 วิชำ  

(ประกำศแจ้งรำยละเอียดวันรำยงำนตัวแต่ละรอบ) 7.A-Level  5 วิชำ     - คณิตศำสตร์ประยุกต์ 1

   - คณิตศำสตร์ประยุกต์ 1    - ชีววิทยำ

   - ชีววิทยำ    - สังคมศึกษำ

   - สังคมศึกษำ    - ภำษำไทย

   - ภำษำไทย    - ภำษำอังกฤษ

   - ภำษำอังกฤษ

66 วท.บ.เทคโนโลยีมัลติมีเดียและแอนิเมชัน 80 80 50 1.ก ำลังศึกษำอยู่ ม.6 หรือ มศ.ปลำย (กศ.น.) หรือ ปวช. 20 1.ก ำลังศึกษำอยู่ ม.6 หรือ มศ.ปลำย (กศ.น.) หรือ ปวช. 5 1. ส ำเร็จกำรศึกษำ ม.6 หรือ มศ.ปลำย (กศ.น.) หรือ ปวช. 5 1. ส ำเร็จกำรศึกษำ ม.6 หรือ มศ.ปลำย (กศ.น.) 

** ต้องไม่เป็นผู้พิการ (ตาบอดสี)    GPAX (4 - 5 เทอม)   GPAX (5 - 6 เทอม) 2.  ส ำเร็จกำรศึกษำช้ัน ปวส.    หรือ ปวช.

2. ก ำลังศึกษำอยู่ ปวส.  GPAX (2-3 เทอม) 2.ก ำลังศึกษำอยู่ ปวส. GPAX ( 3 - 4 เทอม) 2.  ส ำเร็จกำรศึกษำช้ัน ปวส.

3. แฟ้มสะสมผลงำนไม่เกิน 20 หน้ำ ผลงำน 3 ปีย้อนหลัง 3.ส ำเเร็จกำรศึกษำช้ัน ม.6 หรือ มศ.ปลำย (กศ.น.) หรือ ปวช.

   น ำส่งเข้ำระบบรับสมัครไม่รบัเป็นรปูเล่ม 4.ส ำเร็จกำรศึกษำช้ัน ปวส.

67 วท.บ. วิทยาการคอมพิวเตอร์ 80 80 50 1.ก ำลังศึกษำอยู่ ม.6 หรือ มศ.ปลำย (กศ.น.) หรือ ปวช. 20 1.ก ำลังศึกษำอยู่ ม.6 หรือ มศ.ปลำย (กศ.น.) หรือ ปวช. 5 1. ส ำเร็จกำรศึกษำ ม.6 หรือ มศ.ปลำย (กศ.น.) หรือ ปวช. 5 1. ส ำเร็จกำรศึกษำ ม.6 หรือ มศ.ปลำย (กศ.น.) 

   GPAX (4 - 5 เทอม)   GPAX (5 - 6 เทอม) 2.  ส ำเร็จกำรศึกษำช้ัน ปวส.    หรือ ปวช.

2. ก ำลังศึกษำอยู่ ปวส.  GPAX (2-3 เทอม) 2.ก ำลังศึกษำอยู่ ปวส. GPAX ( 3 - 4 เทอม) 2.  ส ำเร็จกำรศึกษำช้ัน ปวส.

3. แฟ้มสะสมผลงำนไม่เกิน 20 หน้ำ ผลงำน 3 ปีย้อนหลัง 3.ส ำเเร็จกำรศึกษำช้ัน ม.6 หรือ มศ.ปลำย (กศ.น.) หรือ ปวช.

   น ำส่งเข้ำระบบรับสมัครไม่รบัเป็นรปูเล่ม 4.ส ำเร็จกำรศึกษำช้ัน ปวส.



รบั รอบที ่1 (Portfolio) รบั รอบที ่2 โควตาเครอืข่าย (รร.ในภาคอีสาน) รบั รอบที ่3 Admission รบั รอบที ่4  รบัตรงอิสระ
ที่ หลกั สูตร / สาขาวิชา

คุณสมบตัิของหลักสูตรทีจ่ะเปดิรับนักศึกษาภาคปกติ ประจ าปกีารศึกษา 2566   มหาวทิยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี

                                                                                                                                                                                                                                      ข้อมูล ณ วนัที ่ 1  ตุลาคม  2565

คุณสมบตัิ และเกณฑ์การพิจารณา

แผ
นร

บั

มค
อ.

68 วท.บ. วิศวกรรมซอฟแวร์ 40 40 20 1.ก ำลังศึกษำอยู่ ม.6 หรือ มศ.ปลำย (กศ.น.) หรือ ปวช. 10 1.ก ำลังศึกษำอยู่ ม.6 หรือ มศ.ปลำย (กศ.น.) หรือ ปวช. 5 1. ส ำเร็จกำรศึกษำ ม.6 หรือ มศ.ปลำย (กศ.น.) หรือ ปวช. 5 1. ส ำเร็จกำรศึกษำ ม.6 หรือ มศ.ปลำย (กศ.น.) 

   GPAX (4 - 5 เทอม)   GPAX (5 - 6 เทอม) 2.  ส ำเร็จกำรศึกษำช้ัน ปวส.    หรือ ปวช.

2. ก ำลังศึกษำอยู่ ปวส.  GPAX (2-3 เทอม) 2.ก ำลังศึกษำอยู่ ปวส. GPAX ( 3 - 4 เทอม) 2.  ส ำเร็จกำรศึกษำช้ัน ปวส.

3. แฟ้มสะสมผลงำนไม่เกิน 20 หน้ำ ผลงำน 3 ปีย้อนหลัง 3.ส ำเเร็จกำรศึกษำช้ัน ม.6 หรือ มศ.ปลำย (กศ.น.) หรือ ปวช.

   น ำส่งเข้ำระบบรับสมัครไม่รบัเป็นรปูเล่ม 4.ส ำเร็จกำรศึกษำช้ัน ปวส.


