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ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี 
เรื่อง การรับสมัครคัดเลือกเพื่อเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี 

ระดับปริญญาตรี ประเภทนักศึกษาภาคปกติ  ประจำปีการศึกษา 2566 
รอบท่ี 2/2 โควตาพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

(ฉบับแก้ไขครั้งท่ี 2  วันที่ 8 มีนาคม 2566) 
........................................................................ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี  มีความประสงค์จะรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อในระดับ
ปร ิญญาตร ี  ประเภทนักศ ึกษาภาคปกต ิ ประจำป ีการศ ึกษา 256 6 รอบที ่  2/2 โควตาพื ้นท ี ่ภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือระบบ TCAS  มหาวิทยาลัยฯ ขอประกาศรายละเอียดหลักเกณฑ์ วิธีการ และคุณสมบัติใน
การรับสมัครสอบคัดเลือกตามรายละเอียดดังนี้ 
 
วิธีการรับนักศึกษา 
ข้อ 1. สาขาวิชาและคุณสมบัติเฉพาะสาขาวิชา ดังเอกสารแนบท้ายประกาศนี้   
ข้อ 2. คุณสมบัติทั่วไปของผู้สมัคร 

2.1 ผู ้สมัครต้องศึกษาอยู ่ ในโรงเร ียนพื ้นที ่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ หรือมีภ ูม ิลำเ นาในภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือเท่านั้น 

2.2 ผู้สมัครต้องเป็นผู้ที่กำลังศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) , มศ.ปลาย(กศน.) และระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบเท่า 

2.3 ผู้สมัครต้องเป็นผู้สำเร็จการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6),มศ.ปลาย(กศน.) และระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบเท่า 

2.4 ผู้สมัครต้องเป็นผู้ที่กำลังศึกษาในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง หรือเทียบเท่า 
2.5 ผู้สมัครต้องเป็นผู้ที่สำเร็จการศึกษาในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง หรือเทียบเท่า 

 2.6 ผู้สมัครต้องไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรง โรคที่สังคมรังเกียจ หรือโรคสำคัญที่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษา
ทั้งทางร่างกายและจิตใจ 

2.7 เป็นผู้ที่มีความประพฤติเรียบร้อยไม่เป็นผู้ถูกจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุกเว้นแต่ เป็นโทษ
สำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 
ข้อ 3.คุณสมบัติเฉพาะผู้สมัครเป็นนักศึกษาพิการ 

3.1 ผู้สมัครต้องเป็นผู้ที่กำลังศึกษาในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่าได้ไม่ต่ำกว่านี้และต้อง 
ไม่เคยสำเร็จการศึกษาหรือศึกษาระดับปริญญาตรี โดยได้ร ับทุนอุดหนุนการศึกษาสำหรับคนพิการจาก
สถาบันการศึกษาใดๆ มาก่อน 

3.2 ไม่จำกัดประเภทความพิการ เพศและอายุ ยกเว้นกรณีบกพร่องทางการได้ยินระดับหูหนวกให้          
ผู้บกพร่องทางการได้ยิน ระดับหูตึง และระดับหูหนวก ต้องสามารถช่วยเหลือตัวเองได้ในชีวิตประจำวัน ในกรณี
หากมีระดับการได้ยินในระดับหูหนวกต้องสามารถสื่อสารด้วยภาษามือไทยได้ มหาวิทยาลัยจะเปิดการเรียนการ
สอนเพียง 1 สาขาวิชาเท่านั้น โดยคำนึงถึงจำนวนนักศึกษาท่ีเลือกเรียนเป็นส่วนใหญ่เนื่องจากมหาวิทยาลัยมี 
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ข้อจำกัดเรื่องจำนวนล่ามภาษามือ ยกเว้นผู้มีความบกพร่องทางการได้ยิน ระดับหูตึง ที่รับการใส่เครื่องช่วยฟัง 
และมีความสามารถในการฟัง พูด อ่าน เขียน เท่าเทียมกับนักศึกษาปกติทั ่วไป สามารถเลือกสาขาวิชาได้
เช่นเดียวกับนักศึกษาปกติทั่วไป ทั้งนี้มหาวิทยาลัยสงวนสิทธิ์คัดกรองความเหมาะสมในการเข้าศึกษาในสาขาวชิา
ต่างๆ เพื่อให้นักศึกษาสามารถเรียนและสำเร็จการศึกษาได้ 

3.3 ไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรงหรือเป็นอุปสรรคอย่างมากต่อการศึกษา  
3.4 เป็นผู้ที่มีความประพฤติเรียบร้อยไม่เป็นผู้ถูกจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุกเว้นแต่เป็นโทษ

สำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 
3.5 ต้องเป็นบุคคลที่มีสัญชาติไทย อาศัยอยู่ในประเทศไทย สามารถพูดเขียนอ่านภาษาไทยได้ ยกเว้น        

ผู้พิการที่บกพร่องทางการมองเห็นหรือบกพร่องทางการได้ยิน  
                   ผู้บกพร่องทางการมองเห็นต้องฟัง และพูดภาษาไทย และอ่านเขียนโดยใช้อักษรเบลล์ได้ 
                   ผู้บกพร่องทางการได้ยินต้องเขียน อ่าน ภาษาไทยและสามารถสื่อสารด้วยภาษามือไทยได้ 

3.6 ต้องเป็นผู้จดทะเบียนเป็นคนพิการและมีเลขบัตรประจำตัวคนพิการ 
3.7 มีความสามารถช่วยเหลือตนเองในการเดินทางการขับถ่าย และเรียนร่วมกับนักศึกษาปกติได้   
3.8 ต้องให้คำรับรองว่าจะตั ้งใจเล่าเรียนจนสำเร็จการศึกษา ประพฤติปฏิบัติตามระเบียบของ

มหาวิทยาลัยและคำแนะนำของศูนย์บริการสนับสนุนนักศึกษาพิการ ผู้ที ่ไม่ปฏิบัติตามระเบียบข้อบั งคับของ
มหาวิทยาลัย และคำแนะนำของศูนย์บริการสนับสนุน นักศึกษาพิการ อาจถูกสั่งพักการเรียน และถูกตัดสิทธิ์การ
รับเงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายทางการศึกษาสำหรับคนพิการ 

3.9 ผู ้พิการที ่จะสมัครเข้าเรียนในสาขาวิชาที ่ส ังกัดคณะครุศาสตร์ และคณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ต้องทดสอบความรู ้พื ้นฐานและทักษะที่จำเป็นกรณีที ่คณะกรรมการของคณะมีความเห็นว่า              
ไม่เหมาะสมจะต้องเลือกเรียนในสาขาอ่ืนและการพิจารณาของสาขาถือเป็นที่สิ้นสุด   
 

ข้อ 4. รายละเอียดขั้นตอนการสมัครเข้าศึกษา 
 4.1 วันรับสมัครรอบที่ 2/2 ระหว่างวันที่ 1 – 11  เมษายน  2566 
 4.2 ผู้สมัครต้องตรวจสอบคุณสมบัติว่ามีคุณสมบัติตามหลักสูตร/สาขาวิชาอย่างครบถ้วนตามประกาศ 
 4.3 สมัครผ่านระบบรับสมัครออนไลน์เว็บไซต์http://admission.ubru.ac.th  ปิดระบบรับสมัครวันที่ 11 
เมษายน 2566 เวลา 23.00 น. ตามประกาศมหาวิทยาลัยฯ   

  4.4 กรอกข้อมูลและตรวจสอบความถูกต้องข้อมูลอย่างละเอียด ก่อนทำการบันทึกข้อมูลการสมัคร 
  4.5 ผู้สมัครสามารถเลือกสมัครได้  2 สาขาวิชา แบบเรียงลำดับ 
   - ผู้สมัครต้องเลือกสาขาวิชาที่สนใจเป็นสาขาวิชาลำดับที่ 1  

- กรณีสมัคร 2 สาขาวิชา สาขาวิชาลำดับที ่2 จะไม่สามารถสมัครหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต  
(ค.บ.) หรือ หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (พย.บ.) ทุกกรณี 
 4.6 ค่าธรรมเนียมสมัครสอบ+ค่าบริหารจัดการสิทธิ์  250 บาท 

4.7 พิมพ์ใบสมัครออกจากระบบเพ่ือนำไปชำระค่าธรรมเนียมการสมัครสอบ 
 
 

ข้อ 5. การชำระค่าธรรมเนียมสมัครสอบ 
       5.1 การชำระค่าธรรมเนียมสมัครสอบมี  3 ช่องทาง 

   -ช่องทางที่ 1  ชำระผ่านเคาน์เตอร์ธนาคารกรุงไทย จำกัด  ตามกำหนดเวลาของธนาคาร 
                       -ช่องทางที่ 2  ชำระผ่านแอปพลิเคชัน Krungthai NEXT  ระบบปิดเวลา 23.00 น.     

-ช่องทางที่ 3  ชำระท่ีกองคลัง อาคารเรียนและปฏิบัติการชั้น 1  
                  มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ระหว่างเวลา 08.30 -  15.30 น. 

http://admission.ubru.ac.th/
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5.2 ให้ผ ู ้สมัครสอบตรวจสอบข้อมูลการสมัครให้เร ียบร้อยก่อนชำระค่าสมัครสอบกรณี ถ้าเกิด
ข้อผิดพลาดจากผู้สมัครสอบมหาวิทยาลัยจะไม่คืนเงินค่าสมัครสอบทุกกรณี  

5.2 หากผู้สมัครคนใดไม่ได้ชำระเงินภายในระยะเวลาที่กำหนดถือว่าการสมัครไม่สมบูรณ์ และข้อมูลที่
กรอกในระบบสมัครออนไลน์ถือเป็นโมฆะ และไม่คืนเงินค่าสมัครสอบทุกกรณี 
ข้อ 6. เอกสารหลักฐานประกอบการสมัครและการจัดส่ง 
 6.1  เอกสารส่งในระบบรับสมัคร ขนาดไฟล์ไม่เกิน 2 MB เป็นไฟล์ PDF หรือ JPG  หรือสามารถนำส่ง
ออนไลน์ผ่านระบบ หรือ งานรับเข้าศึกษาและทะเบียนนักศึกษา สำนักส่งเสริม
วิชาการและงานทะเบียน ชั้น 1 อาคารเรียนและปฏิบัติการ  
เอกสารที่ต้องสแกนส่ง หรือนำส่ง 

-สำเนาสลิปชำระเงินผ่านธนาคาร      จำนวน  1  ไฟล์  
-สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนหรือทะเบียนบ้าน  จำนวน 1  ไฟล์    
-สำเนาใบแสดงผลการเรียน (ปพ.1)  จำนวน 1  ไฟล์   
-รูปถ่ายสีชุดนักเรียน     จำนวน  1  ไฟล์ 

            สามารถศึกษาการส่งเอกสารในคู่มือการสมัครสอบผ่านระบบ  หาก
ผู้สมัครคนใดไม่ได้จัดส่งเอกสารภายในระยะเวลาที่กำหนดหรือเอกสารไม่ชัดเจน และไม่ดำเนินการแก้ไขตาม
ระยะเวลารับสมัครถือว่าการสมัครไม่สมบูรณ์ และข้อมูลที่กรอกในระบบสมัครออนไลน์ทางอินเทอร์เน็ตเป็นโมฆะ
และไม่คืนเงินค่าสมัครสอบทุกกรณ ี
 
ข้อ 7. ประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์และพิมพ์บัตรผู้เข้าสอบ 
 ประกาศรายชื่อวันที่  21  เมษายน  2566  เวลา 18.00 น. ระบบ   
**เฉพาะหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต และหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต เท่านั้น 
 
ข้อ 8. รายละเอียดการสอบสัมภาษณ์ และสอบปฏิบัติ 
 8.1 การสอบสัมภาษณ์และ สอบปฏิบัติ  24 – 25  เมษายน 2566  
**เฉพาะหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต และหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต เท่านั้น 
 
ข้อ 9. เกณฑ์การพิจารณาคัดเลือก 

9.1 ผู้ที่ได้รับการพิจารณาจะต้องมีคุณสมบัติเป็นไปตามประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานีทั้งนี้
ผู้สมัครโปรดตรวจสอบคุณสมบัติและเกณฑ์การคัดเลือกตามท่ีสาขาวิชากำหนดให้ครบถ้วนชัดเจน 
 9.2 การสอบสัมภาษณ์ และการสอบปฏิบัติ พิจารณาตามเกณฑ์ที่สาขากำหนด  

9.3 การพิจารณาตัดสินผลการคัดเลือกของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด 
 
ข้อ 10. ประกาศรายช่ือผู้ผ่านการคัดเลือกและยืนยันสิทธิ์ 
 10.1 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกรอบที่ 2/2 วันที่  28 เมษายน  2566 เวลา 18.00 น. 
สามารถตรวจสอบรายชื่อได้ในระบบ http://admission.ubru.ac.th  
 10.2 ยืนยันสิทธิ์ (Clearing-House) วันที่ 4 – 5 พฤษภาคม 2566 ระบบ http://mytcas.com 
 10.3 สละสิทธิ์รอบท่ี 2 วันที่ 6 พฤษภาคม 2566 ระบบ http://mytcas.com 
 10.4 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานีในวันที่ 8 พฤษภาคม 2566  
สามารถตรวจสอบรายชื่อได้ในระบบ http://admission.ubru.ac.th  

http://admission.ubru.ac.th/
http://admission.ubru.ac.th/
http://admission.ubru.ac.th/
http://admission.ubru.ac.th/
http://mytcas.com/
http://mytcas.com/
http://admission.ubru.ac.th/
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ประกาศมหาวิทยาลัยฯ เรื่อง การรับสมัครนักศึกษารอบท่ี 2/2 ปีการศึกษา 2566 (แก้ไขฉบับท่ี 2 (8 มี.ค. 66) ..... 

ข้อ 11. การรายงานตัวเข้าเป็นนักศึกษา 
 วันที ่ 11 พฤษภาคม 2566 ณ หอประชุมไพรพะยอม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี          
ระหว่างเวลา 08.30 – 12.00 น. หากมหาวิทยาลัยตรวจสอบและพบว่าผู้สมัครรายใดที่มีคุณสมบัติไม่ตรงตาม
ประกาศรับสมัครของมหาวิทยาลัยถือว่าผู้นั้นขาดคุณสมบัติไม่มีสิทธิ์เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัย 
     

   ประกาศ  ณ  วันที่  8  เดือน  มีนาคม  พ.ศ. 2566 
                             

                                                                             
                                                       (รองศาสตราจารย์ ดร.มาลี  ไชยเสนา) 
                                                                    รองอธิการบดี  ปฏิบัติราชการแทน 
                         อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี 
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ประกาศมหาวิทยาลัยฯ เรื่อง การรับสมัครนักศึกษารอบท่ี 2/2 ปีการศึกษา 2566 (แก้ไขฉบับท่ี 2 (8 มี.ค. 66) ..... 

หลักเกณฑ์ คุณสมบัติ และจำนวนรับ ประจำปีการศึกษา 2566 
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

หลักสูตร/สาขาวิชา รับ 
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต (ค.บ. 4 ปี)  

1. ค.บ. ภาษาไทย 25 
 

คุณสมบัติผู้สมัคร 
1. ผู้ที่กำลังศึกษาอยู่ในระดับชั้นมัธยมตอนปลาย (ม.6) หรือ มศ.ปลาย (กศน.) หรือ ปวช. หรือ เทียบเท่า 

คะแนนเฉลี่ย GPAX ไม่น้อยกว่า 2.00 
2. ผู้ที่สำเร็จการศึกษาในระดับชั้นมัธยมตอนปลาย (ม.6) หรือ มศ.ปลาย (กศน.) หรือ ปวช. หรือ เทียบเท่า 

คะแนนเฉลี่ย GPAX ไม่น้อยกว่า 2.00 
3. คะแนน TPAT 5 ไม่น้อยกว่า 20%  

เกณฑ์การพิจารณา  คะแนนสอบสัมภาษณ์ คะแนน TPAT 5  และคะแนนเฉลี่ยสะสม GPAX  
สอบสัมภาษณ์  วันจันทร์ที่ 24 เมษายน 2566 
 

หลักสูตร/สาขาวิชา รับ 
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต (ค.บ. 4 ปี)  

2. ค.บ. ดนตรี 10 
คุณสมบัติผู้สมัคร 

1. ผู้ที่กำลังศึกษาอยู่ในระดับชั้นมัธยมตอนปลาย (ม.6) หรือ มศ.ปลาย (กศน.) หรือ ปวช. หรือ เทียบเท่า 
คะแนนเฉลี่ย GPAX ไม่น้อยกว่า 2.00 

2. ผู้ที่สำเร็จการศึกษาในระดับชั้นมัธยมตอนปลาย (ม.6) หรือ มศ.ปลาย (กศน.) หรือ ปวช. หรือ เทียบเท่า 
คะแนนเฉลี่ย GPAX ไม่น้อยกว่า 2.00 

3. คะแนน TPAT 5 ไม่น้อยกว่า 20%  
การทดสอบปฏิบัติ 

1. ทดสอบเพลงถนัด 1 เพลง 
2. ทดสอบบันไดเสียง C, F, Bb 
3. ทดสอบโสตทักษะ (Ear Training) 
4. ทดสอบเครื่องมือปฏิบัติ 

4.1  เครื่องลมทองเหลือง(Brass Instruments) ได้แก่Trumpet, French horn, Trombone, Euphonium, Tuba 
4.2 เครื่องลมไม้ (Woodwind Instruments) ได้แก่ Flute, Piccolo, Clarinet, Oboe, Saxophone 
4.3 เครื่องลิ่มนิ้ว (Keyboard Instruments)   ได้แก่ Piano Keyboard 
4.4 กีตาร์ (Guitar) 
4.5 เครื่องสายไทย ได้แก่ ซออู้ ซอด้วง จะเข้  ขิม ขลุ่ยเพียงออ 

         4.6ปีพ่าทย์ ได้แก่ ระนาดเอก ระนาดทุ้ม ฆ้องวงเล็ก ฆ้องวงใหญ่ ปี่ใน ปี่ชวา ปี่มอญ   
เกณฑ์การพิจารณา  คะแนนสอบสัมภาษณ์,สอบปฏิบัติ , TPAT 5 และคะแนนเฉลี่ยสะสม GPAX  
สอบสัมภาษณ์  วันจันทร์ที่  24  เมษายน 2566 
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ประกาศมหาวิทยาลัยฯ เรื่อง การรับสมัครนักศึกษารอบท่ี 2/2 ปีการศึกษา 2566 (แก้ไขฉบับท่ี 2 (8 มี.ค. 66) ..... 

คณะวิทยาศาสตร์ หลักสูตร 4 ปี 
 

หลักสูตร/สาขาวิชา รับ 
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต (ค.บ. 4 ปี)  

1. ค.บ.ฟิสิกส์ 41 
2. ค.บ.เคมี 37 
3. ค.บ.ชีววิทยา 29 

คุณสมบัติผู้สมัคร 
1. ผู้ที่กำลังศึกษาอยู่ในระดับชั้นมัธยมตอนปลาย (ม.6) หรือ มศ.ปลาย (กศน.) หรือ ปวช. หรือ เทียบเท่า 

คะแนนเฉลี่ย GPAX ไม่น้อยกว่า 2.00  
2. ผู้ที่สำเร็จการศึกษาในระดับชั้นมัธยมตอนปลาย (ม.6) หรือ มศ.ปลาย (กศน.) หรือ ปวช. หรือ เทียบเท่า 

คะแนนเฉลี่ย GPAX ไม่น้อยกว่า 2.00 
3. คะแนน TPAT 5 ไม่น้อยกว่า 20%  

เกณฑ์การพิจารณา  คะแนนสอบสัมภาษณ์ ,TPAT 5 และคะแนนเฉลี่ยสะสม GPAX  
สอบสัมภาษณ์  วันอังคารที่ 25 เมษายน 2566 

 
 
คณะครุศาสตร์ หลักสูตร 4 ปี 
 

หลักสูตร/สาขาวิชา รับ 
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต (ค.บ. 4 ปี)  

1. ค.บ. การศึกษาพิเศษ 34 
2. ค.บ. เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษา 6 

 

คุณสมบัติผู้สมัคร 
1. ผู้ที่กำลังศึกษาอยู่ในระดับชั้นมัธยมตอนปลาย (ม.6) หรือ มศ.ปลาย (กศน.) หรือ ปวช. หรือ เทียบเท่า 

คะแนนเฉลี่ย GPAX ไม่น้อยกว่า 2.00 
2. ผู้ที่สำเร็จการศึกษาในระดับชั้นมัธยมตอนปลาย (ม.6) หรือ มศ.ปลาย (กศน.) หรือ ปวช. หรือ เทียบเท่า 

คะแนนเฉลี่ย GPAX ไม่น้อยกว่า 2.00 
3. คะแนน TPAT 5 ไม่น้อยกว่า 20%  

เกณฑ์การพิจารณา  คะแนนสอบสัมภาษณ์ , TPAT 5  และคะแนนเฉลี่ยสะสม GPAX  
สอบสัมภาษณ์  วันจันทร์ที่ 24 เมษายน 2566 
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ประกาศมหาวิทยาลัยฯ เรื่อง การรับสมัครนักศึกษารอบท่ี 2/2 ปีการศึกษา 2566 (แก้ไขฉบับท่ี 2 (8 มี.ค. 66) ..... 

หลักสูตร/สาขาวิชา รับ 
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต (ค.บ. 4 ปี)  

3. ค.บ. คอมพิวเตอร์ศึกษา 23 
  

 

คุณสมบัติผู้สมัคร 
1. ผู้ที่กำลังศึกษาอยู่ในระดับชั้นมัธยมตอนปลาย (ม.6) หรือ มศ.ปลาย (กศน.) หรือ ปวช. หรือ เทียบเท่า 

คะแนนเฉลี่ย GPAX ไม่น้อยกว่า 2.50 
2. ผู้ที่สำเร็จการศึกษาในระดับชั้นมัธยมตอนปลาย (ม.6) หรือ มศ.ปลาย (กศน.) หรือ ปวช. หรือ เทียบเท่า 

คะแนนเฉลี่ย GPAX ไม่น้อยกว่า 2.50 
3. คะแนน TPAT 5 ไม่น้อยกว่า 20%  

เกณฑ์การพิจารณา  คะแนนสอบสัมภาษณ์ ,TPAT 5  และคะแนนเฉลี่ยสะสม GPAX  
สอบสัมภาษณ์  วันจันทร์ที่ 24 เมษายน 2566 
 

 
 

หลักสูตร/สาขาวิชา รับ 
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต (ค.บ. 4 ปี)  

4. ค.บ. วิทยาศาสตร์ทั่วไป 32 
  

 

คุณสมบัติผู้สมัคร 
1. ผู้ที่กำลังศึกษาอยู่ในระดับชั้นมัธยมตอนปลาย (ม.6) หรือ มศ.ปลาย (กศน.) หรือ ปวช. หรือ เทียบเท่า 

คะแนนเฉลี่ย GPAX ไม่น้อยกว่า 3.00 
2. ผู้ที่สำเร็จการศึกษาในระดับชั้นมัธยมตอนปลาย (ม.6) หรือ มศ.ปลาย (กศน.) หรือ ปวช. หรือ เทียบเท่า 

คะแนนเฉลี่ย GPAX ไม่น้อยกว่า 3.00 
3. หน่วยกิตด้านวิทยาศาสตร์ ไม่น้อยกว่า 9 หน่วยกิต 
4. คะแนน TPAT 5 ไม่น้อยกว่า 20%  
5. คะแนน TGAT part 3  สมรรถนะการทำงานไม่น้อยกว่า 20%  
6. คะแนน A-Level วิทยาศาสตร์ประยุกต์ ไม่น้อยกว่า 20% 

เกณฑ์การพิจารณา  คะแนนสอบสัมภาษณ์ ,TPAT5 ,TGAT part 3 , A-Level และคะแนนเฉลี่ยสะสม GPAX  
สอบสัมภาษณ์  วันจันทร์ที่ 24 เมษายน 2566 
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ประกาศมหาวิทยาลัยฯ เรื่อง การรับสมัครนักศึกษารอบท่ี 2/2 ปีการศึกษา 2566 (แก้ไขฉบับท่ี 2 (8 มี.ค. 66) ..... 

 
หลักสูตร/สาขาวิชา รับ 

หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต (ค.บ. 4 ปี)  
5. ค.บ. การประถมศึกษา 33 

  
 

คุณสมบัติผู้สมัคร 
1. ผู้ที่กำลังศึกษาอยู่ในระดับชั้นมัธยมตอนปลาย (ม.6) หรือ มศ.ปลาย (กศน.) หรือ ปวช. หรือ เทียบเท่า 

คะแนนเฉลี่ย GPAX ไม่น้อยกว่า 2.75 
2. ผู้ที่สำเร็จการศึกษาในระดับชั้นมัธยมตอนปลาย (ม.6) หรือ มศ.ปลาย (กศน.) หรือ ปวช. หรือ เทียบเท่า 

คะแนนเฉลี่ย GPAX ไม่น้อยกว่า 2.75 
3. คะแนน TPAT 5 ไม่น้อยกว่า 25%  

เกณฑ์การพิจารณา  คะแนนสอบสัมภาษณ์ ,TPAT5  และคะแนนเฉลี่ยสะสม GPAX  
สอบสัมภาษณ์  วันจันทร์ที่ 24 เมษายน 2566 
 

 
หลักสูตร/สาขาวิชา รับ 

หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต (ค.บ. 4 ปี)  
6. ค.บ. สังคมศึกษา 28 
7. ค.บ. ภาษาอังกฤษ 31 

 

คุณสมบัติผู้สมัคร 
1. ผู้ที่กำลังศึกษาอยู่ในระดับชั้นมัธยมตอนปลาย (ม.6) หรือ มศ.ปลาย (กศน.) หรือ ปวช. หรือ เทียบเท่า 

คะแนนเฉลี่ย GPAX ไม่น้อยกว่า 2.75 
2. ผู้ที่สำเร็จการศึกษาในระดับชั้นมัธยมตอนปลาย (ม.6) หรือ มศ.ปลาย (กศน.) หรือ ปวช. หรือ เทียบเท่า 

คะแนนเฉลี่ย GPAX ไม่น้อยกว่า 2.75 
3. คะแนน TPAT 5 ไม่น้อยกว่า 20%  

เกณฑ์การพิจารณา  คะแนนสอบสัมภาษณ์ ,TPAT5  และคะแนนเฉลี่ยสะสม GPAX  
สอบสัมภาษณ์  วันอังคารที่ 25 เมษายน 2566 
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ประกาศมหาวิทยาลัยฯ เรื่อง การรับสมัครนักศึกษารอบท่ี 2/2 ปีการศึกษา 2566 (แก้ไขฉบับท่ี 2 (8 มี.ค. 66) ..... 

หลักสูตร/สาขาวิชา รับ 
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต (ค.บ. 4 ปี)  

8. ค.บ. พลศึกษา 24 
 

คุณสมบัติผู้สมัคร 
1. ผู้ที่กำลังศึกษาอยู่ในระดับชั้นมัธยมตอนปลาย (ม.6) หรือ มศ.ปลาย (กศน.) หรือ ปวช. หรือ เทียบเท่า 

คะแนนเฉลี่ย GPAX ไม่น้อยกว่า 2.50 
2. ผู้ที่สำเร็จการศึกษาในระดับชั้นมัธยมตอนปลาย (ม.6) หรือ มศ.ปลาย (กศน.) หรือ ปวช. หรือ เทียบเท่า 

คะแนนเฉลี่ย GPAX ไม่น้อยกว่า 2.50 
3. คะแนน TPAT 5 ไม่น้อยกว่า 20%  

การทดสอบปฏิบัติ 
1. ซิทอัพ  30  วินาที 
2. ดันพื้น  30  วินาที 
3. วิ่งเก็บของ 
4. วิ่งระยะไกล 

- ผู้ชาย    1000  เมตร 
- ผู้หญิง      800 เมตร 

เกณฑ์การพิจารณา คะแนนสอบสัมภาษณ์,  สอบปฏิบัติ, TPAT5 และคะแนนเฉลี่ยสะสม GPAX   
สอบปฏิบัติ   วันจันทร์ที่  24 เมษายน 2566 
สอบสัมภาษณ์  วันอังคารที่ 25 เมษายน 2566 
 
 

หลักสูตร/สาขาวิชา รับ 
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต (ค.บ. 4 ปี)  

9. ค.บ. การศึกษาปฐมวัย 29 
  

 

คุณสมบัติผู้สมัคร 
4. ผู้ที่กำลังศึกษาอยู่ในระดับชั้นมัธยมตอนปลาย (ม.6) หรือ มศ.ปลาย (กศน.) หรือ ปวช. หรือ เทียบเท่า 

คะแนนเฉลี่ย GPAX ไม่น้อยกว่า 2.50 
5. ผู้ที่สำเร็จการศึกษาในระดับชั้นมัธยมตอนปลาย (ม.6) หรือ มศ.ปลาย (กศน.) หรือ ปวช. หรือ เทียบเท่า 

คะแนนเฉลี่ย GPAX ไม่น้อยกว่า 2.50 
6. คะแนน TPAT 5 ไม่น้อยกว่า 25%  

เกณฑ์การพิจารณา  คะแนนสอบสัมภาษณ์ ,TPAT5  และคะแนนเฉลี่ยสะสม GPAX  
สอบสัมภาษณ์  วันอังคารที่ 25 เมษายน 2566 
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ประกาศมหาวิทยาลัยฯ เรื่อง การรับสมัครนักศึกษารอบท่ี 2/2 ปีการศึกษา 2566 (แก้ไขฉบับท่ี 2 (8 มี.ค. 66) ..... 

หลักสูตร/สาขาวิชา รับ 
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต (ค.บ. 4 ปี)  

10.  ค.บ. คณิตศาสตร์ 27 
คุณสมบัติผู้สมัคร 

1. ผู้ที่กำลังศึกษาอยู่ในระดับชั้นมัธยมตอนปลาย (ม.6) หรือ มศ.ปลาย (กศน.) หรือ ปวช. หรือ เทียบเท่า 
คะแนนเฉลี่ย GPAX ไม่น้อยกว่า 3.00 

2. ผู้ที่สำเร็จการศึกษาในระดับชั้นมัธยมตอนปลาย (ม.6) หรือ มศ.ปลาย (กศน.) หรือ ปวช. หรือ เทียบเท่า 
คะแนนเฉลี่ย GPAX ไม่น้อยกว่า 3.00 

3. หน่วยกิตด้านคณิตศาสตร์ ไม่น้อยกว่า 10 หน่วยกิต 
4. คะแนน TPAT 5 ไม่น้อยกว่า 25%  
5. คะแนน TGAT part 3  สมรรถนะการทำงานไม่น้อยกว่า 20%  
6. คะแนน A-Level คณิตศาสตร์ประยุกต์ 1  ไม่น้อยกว่า 20% 

เกณฑ์การพิจารณา  คะแนนสอบสัมภาษณ์ ,TPAT5 ,TGAT part 3 , A-Level และคะแนนเฉลี่ยสะสม GPAX  
สอบสัมภาษณ์  วันอังคารที่  25 เมษายน 2566 
 

 
คณะพยาบาลศาสตร์ 

หลักสูตร/สาขาวิชา รับ 
หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต  (พย.บ. 4 ปี)  

1. หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต 30 
คุณสมบัติผู้สมัคร 

1. ผู้ที่กำลังศึกษาอยู่ในระดับชั้นมัธยมตอนปลาย (ม.6) คะแนนเฉลี่ย GPAX ไม่น้อยกว่า 2.75 
2. ผู้ที่สำเร็จการศึกษาในระดับชั้นมัธยมตอนปลาย (ม.6) คะแนนเฉลี่ย GPAX ไม่น้อยกว่า 2.75 
3. หน่วยกิตด้านคณิตศาสตร์ ไม่น้อยกว่า 9 หน่วยกิต 
4. หน่วยกิตด้านวิทยาศาสตร์ ไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต 
5. หน่วยกิตด้านภาษาอังกฤษ ไม่น้อยกว่า 9 หน่วยกิต 
6. คะแนน TGAT Part 2 และ Part 3 ไม่น้อยกว่า 20%  
7. คะแนน A-Level  5 วิชา  

- คณิตศาสตร์ประยุกต์ 1  ไม่น้อยกว่า 20%                      - ชวีวิทยา  ไม่น้อยกว่า 20% 
- สังคมศึกษา ไม่น้อยกว่า 20%                                     - ภาษาไทย ไม่น้อยกว่า 20% 
- ภาษาอังกฤษ ไม่น้อยกว่า 20% 

8. อายุไม่ต่ำกว่า 17 ปี ไม่เกิน 25 ปีบริบูรณ์ (นับจากวันสมัคร)  
9. ส่วนสูงไม่ต่ำกว่า 150 เซนติเมตร น้ำหนักไม่น้อยกว่า 40 กิโลกรัม มีค่า BMI ไม่เกิน 23 กิโลกรัม/เมตร 

เกณฑ์การพิจารณา คะแนนสอบสัมภาษณ์,TGAT part 2 และ Part 3, A-Level และคะแนนเฉลี่ยสะสม GPAX  
สอบสัมภาษณ์  วันอังคารที่  25 เมษายน 2566 
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ประกาศมหาวิทยาลัยฯ เรื่อง การรับสมัครนักศึกษารอบท่ี 2/2 ปีการศึกษา 2566 (แก้ไขฉบับท่ี 2 (8 มี.ค. 66) ..... 

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม หลักสูตร 4 ปี 
 

หลักสูตร/สาขาวิชา รับ 
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ. 4 ปี)  
1. วท.บ. การจัดการโลจิสติกส์ 10 
2. วท.บ. เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ 15 
3. วท.บ. เทคโนโลยีสารสนเทศ 20 
4. วท.บ. เทคโนโลยีการออกแบบผลิตภัณฑ์ 20 
5. วท.บ. การจัดการอุตสาหกรรมและนวัตกรรม (CWIE) 20 

หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต (ทล.บ. 4 ปี)  
6. ทล.บ. เทคโนโลยีไฟฟ้า 10 
7. ทล.บ. เทคโนโลยีโยธา 20 
8. ทล.บ. เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์ 10 

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วศ.บ. 4 ปี)  
9. วศ.บ. วิศวกรรมเครือข่ายคอมพิวเตอร์ 15 

 

คุณสมบัติผู้สมัคร 
1. ผู้ที่กำลังศึกษาอยู่ในระดับชั้นมัธยมตอนปลาย (ม.6) หรือ มศ.ปลาย (กศน.) หรือ ปวช. หรือ เทียบเท่า 
2. ผู้ที่สำเร็จการศึกษาในระดับชั้นมัธยมตอนปลาย (ม.6) หรือ มศ.ปลาย (กศน.) หรือ ปวช. หรือ เทียบเท่า 
3. ผู้ที่กำลังศึกษาอยู่ในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) 
4. ผู้ที่สำเร็จการศึกษาในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) 

เกณฑ์การพิจารณา  คะแนนเฉลี่ยนสะสม GPAX  
- ไม่มีการสอบสัมภาษณ์ -  

 
คณะวิทยาศาสตร์ หลักสูตร 4 ปี 

หลักสูตร/สาขาวิชา รับ 
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ. 4 ปี)  
    1. วท.บ.วิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกาย  10 
    2. วท.บ.คณิตศาสตร์ 20 
    3. วท.บ.เคมี 25 
    4. วท.บ.จลุชีววิทยา 25 
    5. วท.บ.ชีววิทยา 25 
    6. วท.บ.วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม 25 
คุณสมบัติผู้สมัคร 

1. ผู้ที่กำลังศึกษาอยู่ในระดับชั้นมัธยมตอนปลาย (ม.6) หรือ มศ.ปลาย (กศน.) หรือ ปวช. หรือ เทียบเท่า 
2. ผู้ที่สำเร็จการศึกษาในระดับชั้นมัธยมตอนปลาย (ม.6) หรือ มศ.ปลาย (กศน.) หรือ ปวช.หรือ เทียบเท่า 

เกณฑ์การพิจารณา  คะแนนเฉลี่ยนสะสม GPAX  
-ไม่มีการสอบสัมภาษณ์- 
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ประกาศมหาวิทยาลัยฯ เรื่อง การรับสมัครนักศึกษารอบท่ี 2/2 ปีการศึกษา 2566 (แก้ไขฉบับท่ี 2 (8 มี.ค. 66) ..... 

คณะเกษตรศาสตร์ หลักสูตร 4 ปี 
หลักสูตร/สาขาวิชา รับ 

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ. 4 ปี)  
    1. วท.บ.เทคโนโลยีอาหาร  11 
    2. วท.บ.ธุรกิจอาหารและโภชนาการ 16 
    3. วท.บ.เกษตรศาสตร์ 10 
    4. วท.บ.การประมงและผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำ 29 
คุณสมบัติผู้สมัคร 

1. ผู้ที่กำลังศึกษาอยู่ในระดับชั้นมัธยมตอนปลาย (ม.6) หรือ มศ.ปลาย (กศน.) หรือ ปวช.หรือ เทียบเท่า 
2.  ผู้ที่สำเร็จการศึกษาในระดับชั้นมัธยมตอนปลาย (ม.6) หรือ มศ.ปลาย (กศน.) หรือ ปวช.หรือ เทียบเท่า 
3. ผู้ที่กำลังศึกษาอยู่ในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) 
4. ผู้ที่สำเร็จการศึกษาในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) 

เกณฑ์การพิจารณา  คะแนนเฉลี่ยนสะสม GPAX  
-ไม่มีการสอบสัมภาษณ์- 
 

 
คณะวิทยาการคอมพิวเตอร์ หลักสูตร 4 ปี 
 

หลักสูตร/สาขาวิชา รับ 
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ. 4 ปี)  

1. วท.บ. เทคโนโลยีมัลติมีเดียและแอนิเมชัน 20 
2. วท.บ. วิทยาการคอมพิวเตอร์ 20 
3. วท.บ. วิศวกรรมซอฟต์แวร์ 20 

คุณสมบัติผู้สมัคร 
1. ผู้ที่กำลังศึกษาอยู่ในระดับชั้นมัธยมตอนปลาย (ม.6) หรือ มศ.ปลาย (กศน.) หรือ ปวช. หรือ เทียบเท่า 
2. ผู้ที่สำเร็จการศึกษาในระดับชั้นมัธยมตอนปลาย (ม.6) หรือ มศ.ปลาย (กศน.) หรือ ปวช. หรือ เทียบเท่า 
3. ผู้ที่กำลังศึกษาอยู่ในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) 
4. ผู้ที่สำเร็จการศึกษาในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) 

เกณฑ์การพิจารณา  คะแนนเฉลี่ยนสะสม GPAX  
-ไม่มีการสอบสัมภาษณ์- 
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ประกาศมหาวิทยาลัยฯ เรื่อง การรับสมัครนักศึกษารอบท่ี 2/2 ปีการศึกษา 2566 (แก้ไขฉบับท่ี 2 (8 มี.ค. 66) ..... 

คณะสาธารณสุขศาสตร์ หลักสูตร 4 ปี 
หลักสูตร/สาขาวิชา รับ 

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  (วท.บ. 4 ปี)  
1. วท.บ. อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 20 

คุณสมบัติผู้สมัคร 
1. ผู้ที่กำลังศึกษาอยู่ในระดับชั้นมัธยมตอนปลาย (ม.6) คะแนนเฉลี่ยสะสม GPAX ไม่น้อยกว่า 2.00 (5 – 6 เทอม) 
2. ผู้ที่สำเร็จการศึกษาในระดับชั้นมัธยมตอนปลาย (ม.6) คะแนนเฉลี่ยสะสม GPAX ไม่น้อยกว่า  2.00  
3. หน่วยกิตคณิตศาสตร์ ไม่ต่ำกว่า    7  หน่วยกิต 
4. หน่วยกิตวิทยาศาสตร์ ไม่ต่ำกว่า  15 หน่วยกิต 

เกณฑ์การพิจารณา  คะแนนเฉลี่ยนสะสม GPAX  
-ไม่มีการสอบสัมภาษณ์- 
 

 
คณะแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือก หลักสูตร 4 ปี 

หลักสูตร/สาขาวิชา รับ 
หลักสูตรแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือก (พท.บ. 4 ปี)  

1. พท.บ. การแพทย์แผนไทย 30 
คุณสมบัติผู้สมัคร 

1. ผู้ที่กำลังศึกษาอยู่ในระดับชั้นมัธยมตอนปลาย (ม.6) คะแนนเฉลี่ยสะสม GPAX ไม่น้อยกว่า 2.00 ( 5–6 เทอม) 
2. ผู้ที่สำเร็จการศึกษาในระดับชั้นมัธยมตอนปลาย (ม.6) คะแนนเฉลี่ยสะสม GPAX ไม่น้อยกว่า 2.00  
3. หน่วยกิตคณิตศาสตร์ ไม่ต่ำกว่า  11  หนว่ยกิต 
4. หน่วยกิตวิทยาศาสตร์ ไม่ต่ำกว่า  20 หน่วยกิต 
5. หน่วยกิตภาษาอังกฤษ ไม่ต่ำกว่า 9 หน่วยกิต 

เกณฑ์การพิจารณา  คะแนนเฉลี่ยนสะสม GPAX  
-ไม่มีการสอบสัมภาษณ์- 
 
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  (วท.บ. 4 ปี)  

2. วท.บ. วิทยาศาสตร์ความงามและสุขภาพ 20 
คุณสมบัติผู้สมัคร 

1. ผู้ที่กำลังศึกษาอยู่ในระดับชั้นมัธยมตอนปลาย (ม.6) หรือ มศ.ปลาย (กศน.) หรือ ปวช. หรือ เทียบเท่า 
2. ผู้ที่สำเร็จการศึกษาในระดับชั้นมัธยมตอนปลาย (ม.6) หรือ มศ.ปลาย (กศน.) หรือ ปวช.หรือ เทียบเท่า 

เกณฑ์การพิจารณา  คะแนนเฉลี่ยนสะสม GPAX  
-ไม่มีการสอบสัมภาษณ์- 
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คณะนิติศาสตรบัณฑิต หลักสูตร 4 ปี 
 

หลักสูตร/สาขาวิชา รับ 
หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต  (น.บ. 4 ปี)  

1. น.บ. หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต  50 
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ. 4 ปี)  

2. ศศ.บ. อาชญาวิทยาและบริหารงานยุติธรรม 20 
คุณสมบัติผู้สมัคร 

1. ผู้ที่กำลังศึกษาอยู่ในระดับชั้นมัธยมตอนปลาย (ม.6) หรือ มศ.ปลาย (กศน.) หรือ ปวช. หรือ เทียบเท่า 
2. ผู้ที่สำเร็จการศึกษาในระดับชั้นมัธยมตอนปลาย (ม.6) หรือ มศ.ปลาย (กศน.) หรือ ปวช.หรือ เทียบเท่า 

เกณฑ์การพิจารณา  คะแนนเฉลี่ยนสะสม GPAX  
-ไม่มีการสอบสัมภาษณ์- 
 
 
คณะบริหารธุรกิจและการจัดการ หลักสูตร 4 ปี 
 

หลักสูตร/สาขาวิชา รับ 
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (วท.บ. 4 ปี)  

1. บธ.บ. การบัญช ี 55 
2. บธ.บ. การตลาด 10 
3. บธ.บ. การจัดการทั่วไป 35 
4. บธ.บ. การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ 35 
5. บธ.บ. การจัดการธุรกิจดิจิทัล 30 
6. บธ.บ. การจัดการการค้าและการเป็นผู้ประกอบการ 25 
7. บธ.บ. การจัดการข้อมูลธุรกิจ 35 

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ. 4 ปี)  
8. ศศ.บ. นิเทศศาสตร์ 20 

หลักสูตรบัญชีบัณฑิต (บช.บ. 4 ปี)  
9. บช.บ. หลักสูตรบัญชีบัณฑิต 5 

คุณสมบัติผู้สมัคร 
1. ผู้ที่กำลังศึกษาอยู่ในระดับชั้นมัธยมตอนปลาย (ม.6) หรือ มศ.ปลาย (กศน.) หรือ ปวช.หรือ เทียบเท่า 
2. ผู้ที่สำเร็จการศึกษาในระดับชั้นมัธยมตอนปลาย (ม.6) หรือ มศ.ปลาย (กศน.) หรือ ปวช.หรือ เทียบเท่า 
3. ผู้ที่กำลังศึกษาอยู่ในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) 
4. ผู้ที่สำเร็จการศึกษาในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) 

เกณฑ์การพิจารณา  คะแนนเฉลี่ยนสะสม GPAX  
-ไม่มีการสอบสัมภาษณ์- 
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ประกาศมหาวิทยาลัยฯ เรื่อง การรับสมัครนักศึกษารอบท่ี 2/2 ปีการศึกษา 2566 (แก้ไขฉบับท่ี 2 (8 มี.ค. 66) ..... 

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ หลักสูตร 4 ปี 
 

หลักสูตร/สาขาวิชา รับ 
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ. 4 ปี)  

1. ศศ.บ. การจัดการการท่องเที่ยวและการบริการ 20 
2. ศศ.บ. ธุรกิจโรงแรมและท่ีพัก 15 
3. ศศ.บ. การพัฒนาชุมชน 25 
4. ศศ.บ. ภาษาจีน 10 
5. ศศ.บ. ภาษาไทย 10 
6. ศศ.บ. ภาษาอังกฤษ 85 
7. ศศ.บ. ภาษาอังกฤษธุรกิจ 10 

หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต (รป.บ. 4 ปี)  
8. รป.บ. การปกครองท้องถิ่น 40 
9. รป.บ. รัฐประศาสนศาสตร์ 50 

หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต (ศป.บ. 4 ปี)  
10.  ศป.บ. ทัศนศิลป์ 15 
11.  ศป.บ. ดนตรี 10 
12.  ศป.บ. นาฏศิลป์และการละคร 40 

  
คุณสมบัติผู้สมัคร 

1. ผู้ที่กำลังศึกษาอยู่ในระดับชั้นมัธยมตอนปลาย (ม.6) หรือ มศ.ปลาย (กศน.) หรือ ปวช.หรือ เทียบเท่า 
2. ผู้ที่สำเร็จการศึกษาในระดับชั้นมัธยมตอนปลาย (ม.6) หรือ มศ.ปลาย (กศน.) หรือ ปวช.หรือ เทียบเท่า 
3. ผู้ที่กำลังศึกษาอยู่ในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) 
4. ผู้ที่สำเร็จการศึกษาในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) 

เกณฑ์การพิจารณา  คะแนนเฉลี่ยนสะสม GPAX  
-ไม่มีการสอบสัมภาษณ์- 
 

 


