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ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี 
เรื่อง การรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี 

ประจ าปีการศึกษา 2564 
รอบท่ี 1 แฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) 

........................................................................ 
 

        มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี มีความประสงค์รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี 
ภาคปกติ ประจ าปีการศึกษา 2564 รอบที่ 1 แฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) ระหว่างวันที่ 1-14 ธันวาคม 2563     
จึงขอประกาศรายละเอียดการรับสมัครสอบคัดเลือกในรอบที่ 1 แฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio)  ตามรายละเอียด ดังนี้ 

   
 

  1.คุณสมบัติของผู้สมัครเข้าเป็นนักศึกษา 
   1.1 ผู้สมัครต้องเป็นผู้ที่ก าลังศึกษาอยู่ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า (มศ.ปลาย) การศึกษานอก

ระบบ การศึกษาตามอัธยาศัย 
   1.2 ผู้สมัครต้องเป็นผู้ที่ก าลังศึกษาอยู่ในชั้นปีที่ 3 ระดับ ปวช. (ประกาศนียบัตรวิชาชีพ) และปีที่ 2 ปวส. 

(ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง)  
   1.3 ผู้สมัครต้องไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรง โรคที่สังคมรังเกียจ หรือโรคส าคัญที่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษา    

ทั้งทางร่างกายและจิตใจ 
1.4 เป็นผู้ที่มีความประพฤติเรียบร้อยไม่เป็นผู้ถูกจ าคุกโดยค าพพิากษาถึงทีสุ่ดให้จ าคุกเว้นแต่เป็นโทษส าหรับ

ความผิดทีไ่ด้กระท าโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 
 
 2. คุณสมบัติผู้สมัครเข้าเป็นนักศึกษาพิการ 

2.1 ผู้สมัครต้องเป็นผู้ที่ก าลังศึกษาในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่าได้ไม่ต่ ากว่านี้และต้องไม่เคยส าเร็จ
การศึกษาหรือศึกษาระดับปริญญาตรี โดยได้รับทุนอุดหนุนการศึกษาส าหรับคนพิการจากสถาบันการศึกษาใดๆ      
มาก่อน 

2.2 ไม่จ ากัดประเภทความพิการ เพศและอายุ ยกเว้นกรณีบกพร่องทางการได้ยินระดับหูหนวกให้เป็นไปตาม
ข้อ 4  ทั้งนี้มหาวิทยาลัยสงวนสิทธิ์คัดกรองความเหมาะสมในการเข้าศึกษาในสาขาวิชาต่างๆ เพื่อให้นักศึกษาสามารถ
เรียนและส าเร็จการศึกษาได้ 

2.3 ไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรงหรือเป็นอุปสรรคอย่างมากต่อการศึกษา  
2.4 เป็นผู้ที่มีความประพฤติเรียบร้อยไม่เป็นผูถู้กจ าคุกโดยค าพพิากษาถึงที่สุดให้จ าคุกเว้นแต่เป็นโทษส าหรับ

ความผิดที่ได้กระท าโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 
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2.5 ต้องเป็นบุคคลที่มีสัญชาติไทย อาศัยอยู่ในประเทศไทย สามารถพูดเขียนอ่านภาษาไทยได้ ยกเว้น        
ผู้พิการที่บกพร่องทางการมองเห็นหรือบกพร่องทางการได้ยิน  
                    ผู้บกพร่องทางการมองเห็น ต้องฟัง และพูดภาษาไทยได้ และอ่านเขียนโดยใช้อักษรเบรลล์ได้ 
                    ผู้บกพร่องทางการได้ยิน ต้องเขียน อ่าน ภาษาไทยและสามารถสื่อสารด้วยภาษามือไทยได้ 

2.6 ต้องเป็นผู้จดทะเบียนเป็นคนพิการและมีเลขบัตรประจ าตัวคนพิการ 

2.7 มีความสามารถช่วยเหลือตนเองในการเดินทางการขับถ่ายและเรียนร่วมกับนักศึกษาปกติได้   
2.8 ต้องให้ค ารับรองว่าจะตั้งใจเล่าเรียนจนส าเร็จการศึกษา ประพฤติปฏิบัติตามระเบียบของมหาวิทยาลัย

และค าแนะน าของศูนย์บริการสนับสนุนนักศึกษาพิการ ผู้ที่ไม่ปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับของมหาวิทยาลัยและ
ค าแนะน าของศูนย์บริการสนับสนุน นักศึกษาพิการ อาจถูกสั่งพักการเรียนและถูกตัดสิทธิ์การรับเงินอุดหนุนค่าใช้จ่าย
ทางการศึกษาส าหรับคนพิการ 

2.9 ผู้พิการที่จะสมัครเข้าเรียนในสาขาวิชาที่สังกัดคณะครุศาสตร์และ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
ต้องทดสอบความรู้พื้นฐานและทักษะที่จ าเป็น กรณีที่คณะกรรมการของคณะมีความเห็นว่าไม่เหมาะสมจะต้องเลือก
เรียนในสาขาอื่นและการพิจารณาของสาขาถือเป็นที่สิ้นสุด 

 
3. รายละเอียดขั้นตอนการสมัครเข้าศึกษา 
  3.1 ผู้สมัครต้องตรวจสอบคุณสมบัติว่ามีคุณสมบัติตามหลักสูตร/สาขาวิชาอย่างครบถ้วนตามประกาศ
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี  
  3.2 สมัครผ่านระบบรับสมัครออนไลน์ที่เว็บไซต์ http://admission.ubru.ac.th   ระหว่างวันที่ 1 - 14  
ธันวาคม  2563 
  3.3 กรอกข้อมูลและตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลอย่างละเอียด ก่อนท าการบันทึกข้อมูลการสมัคร 
  3.4 เลือกสมัครได้ 2 สาขาวิชา  แบบเรียงล าดับ  
   - สมัคร  1 สาขาวิชา ค่าธรรมเนียมสมัครสอบ 200 บาท 
   - สมัคร  2 สาขาวิชา ค่าธรรมเนียมสมัครสอบ 300 บาท 
        - ค่าบริหารจัดการสิทธิ์ 50 บาท  
  3.5 พิมพ์ใบสมัครออกจากระบบเพื่อน าไปช าระค่าธรรมเนียมการสมัครสอบ 
  3.6 การช าระค่าธรรมเนียมสมัครสอบมี 2 ช่องทาง ระหว่างวันที่  1  - 14  ธันวาคม  2563 

ช่องทางที่ 1  ช าระผ่านทาง   ธนาคารกรุงไทย จ ากัด      
  ช่องทางที่ 2  ช าระด้วยตัวเอง ที่ กองคลัง อาคารเรียนและปฏิบัติการ ชั้น 1 มหาวิทยาลัยราชภัฏ
อุบลราชธานี  ระหว่างเวลา 08.30 -  15.30 น. 
   **หากผู้สมัครคนใดไม่ได้ช าระเงินภายในระยะเวลาที่ก าหนด ถือว่าการสมัครไม่สมบูรณ์  
                และข้อมูลที่กรอกในระบบสมัครออนไลน์ทางอินเทอร์เน็ตเป็นโมฆะ 
 
 
 
 

http://admission.ubru.ac.th/


 

 

   ประกาศการรับสมัครเขา้ศึกษาในมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ประจ าปกีารศึกษา 2564  : รอบท่ี 1  แฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio)  

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

3 

4. การจัดส่งเอกสาร 
 4.1  สแกนเอกสารส่งในระบบรับสมัคร ระหว่างวันที่ 1 - 14  ธันวาคม  2563  ขนาดไฟล์ไม่เกิน 2 MB เป็น
ไฟล์ PDF หรือ JPG เท่านั้น     

     เอกสารที่ต้องสแกนส่ง : 
- ส าเนาช าระเงินผ่านธนาคาร  จ านวน  1  ไฟล์ พร้อมรับรองส าเนาถูกต้อง 
- ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน  จ านวน 1  ไฟล์  พร้อมรับรองส าเนาถูกต้อง 
- ส าเนาใบแสดงผลการเรียน (ปพ.1) จ านวน 1  ไฟล์ พร้อมรับรองส าเนาถูกต้อง 
- รูปถ่ายสีชุดนักเรียน 1 นิ้ว  จ านวน   1  ไฟล์ 

             สามารถศึกษาการส่งเอกสารในคู่มือการสมัครสอบในระบบ http://admission.ubru.ac.th 
**หากผู้สมัครคนใดไม่ได้จัดส่งเอกสารภายในระยะเวลาที่ก าหนดเอกสารไม่ชัดเจน ถือว่า 
   การสมัครไม่สมบูรณ์ และข้อมูลที่กรอกในระบบสมัครออนไลน์ทางอินเทอร์เน็ตเป็นโมฆะ 
 
5. ประกาศรายชื่อและพิมพ์บัตรผู้เข้าสอบ 
 5.1 วันที่ 16  ธันวาคม  2563 ประกาศ  เวลา 15.30 น. http://admission.ubru.ac.th   
 5.2 พิมพ์บัตรผู้เข้าสอบออกจากระบบติดรูปถ่าย และให้น ามาวันสอบสัมภาษณ์ 
 5.3 บัตรประจ าตัวผู้เข้าสอบจะแจ้งรหัสผู้เข้าสอบ และวัน เวลา สถานที่สอบสัมภาษณ์ 
 
6. รายละเอียดการสอบสัมภาษณ์ 
 6.1 สมัครได้ 2 สาขาวิชา สามารถเลือกสอบหรือจะสอบทั้ง 2 สาขาวิชาได้ตามวันเวลาที่ก าหนด 
 6.2 เอกสารที่ต้องน ามาวันสอบสัมภาษณ์ 
  6.2.1 บัตรประจ าตัวผู้เข้าสอบ  

6.2.2 บัตรประจ าตัวประชาชน หรือบัตรที่ออกให้โดยทางราชการ  
  **กรณีไม่มีหลักฐานแสดงยืนยัน ไม่อนุญาตให้เข้าสอบทุกกรณี** 

 6.3 แฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) ต้องน ามาแสดงต่อคณะกรรมการสอบสัมภาษณ์ 
 
7. เกณฑ์การพิจารณาคัดเลือก 
 7.1 ผู้ที่ได้รับการพิจารณาจะต้องมีคุณสมบัติเป็นไปตามประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี    
                เร่ือง การคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ประจ าปีการศึกษา 2564  
                รอบที่ 1 แฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio)  ผู้สมัครโปรดตรวจสอบคุณสมบัติและเกณฑ์การคัดเลือก 
                ตามที่สาขาวิชาก าหนด 
 7.2 การสอบสัมภาษณ์ และการสอบปฏิบัติ พิจารณาตามเกณฑ์ที่สาขาก าหนด  
 7.3 พิจารณาเรียงตามล าดับ สาขาวิชาที่ 1 และสาขาวิชาที่ 2  
               ***ทั้งนี้ การพิจารณาและการตัดสินผลการคัดเลือกของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด 
 
 

http://admission.ubru.ac.th/
http://admission.ubru.ac.th/
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8. ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกและยืนยันสิทธิ์ 
 8.1 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกวันที่ 30 ธันวาคม 2563 เวลา 14.00 น. ตรวจสอบรายชื่อได้ที่ 
        ระบบเว็บไซต์ http://admission.ubru.ac.th หรือ www.apr.ubru.ac.th 
 8.2 ยืนยันสิทธิ์ (Clearing-House) ระหว่างวันที่ 22-23 กุมภาพันธ์ 2564 ระบบ http://tcas.cupt.net 
 8.3 สละสิทธิ์ ระหว่างวันที่ 24 - 25 กุมภาพันธ์ 2564 ระบบ http://tcas.cupt.net 
 8.4 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2564  
                ระบบเว็บไซต์ http://admission.ubru.ac.th หรือ www.apr.ubru.ac.th 
 
9. การรายงานตัวเข้าเป็นนักศึกษา 
 9.1 ผู้ที่ผ่านการคัดเลือกและมีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อจะต้องมารายงานตัวพร้อมช าระค่าธรรมเนียมการแรกเข้า 
ระหว่างวันที่  6 - 7 มีนาคม  2564  แต่งกายชุดนักเรียนมาในวันรายงานตัว 
  
    ประกาศ  ณ  วันที่  2  เดือน พฤศจิกายน  พ.ศ. 2563 
      

                                                                     
                 (รองศาสตราจารย์ ดร.มาลี ไชยเสนา) 
                                                             รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ ปฏิบัติราชการแทน 
                        อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี 

http://www.apr.ubru.ac.th/
http://tcas.cupt.net/
http://tcas.cupt.net/
http://www.apr.ubru.ac.th/
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คุณสมบัติตามหลักสูตร / สาขาวิชา 
 

คณะวิทยาศาสตร์ หลักสูตร 4 ปี 
รหัสสาขาวิชา หลักสูตร/สาขาวิชา รับ คุณสมบัติผู้สมัคร เกณฑ์การพิจารณา วัน เวลา สถานที่สอบ 

21710101121011A วท.บ.วิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกก าลังกาย  35 1. ผู้สมัครก าลังศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 6 1. แฟ้มสะสมผลงาน วันสอบ 
21710101210304A วท.บ.คณิตศาสตร ์ 30     หรือเทียบเท่า 2. สอบสัมภาษณ ์ สอบวนัท่ี 26 ธันวาคม 2563 
21710101210408A วท.บ.เคม ี 35 2. คะแนนเฉลี่ยสะสม GPAX  ( 4 หรือ 5 เทอม) 3. คะแนน GPAX สถานที่สอบ 
21710101210505A วท.บ.จุลชีววิทยา 25   คณะวิทยาศาสตร ์
21710101210706A วท.บ.ชีววิทยา 35    
21710101212703A วท.บ.ฟิสิกส ์ 25    
21710101213107A วท.บ.วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม 20    
21710101213302A วท.บ.สถิติประยุกต ์ 20    

 

คณะบริหารธุรกิจและการจัดการ หลักสูตร 4 ปี 
รหัสสาขาวิชา หลักสูตร/สาขาวิชา รับ คุณสมบัติผู้สมัคร เกณฑ์การพิจารณา วัน เวลา สถานที่สอบ 

21710104901131A ศศ.บ.นิเทศศาสตร ์ 25 1. ผู้สมัครก าลังศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 6 1. แฟ้มสะสมผลงาน วันสอบ 
21710104610532A บธ.บ.การบัญช ี 75     หรือเทียบเท่า 2. สอบสัมภาษณ ์ สอบวันท่ี 26 ธันวาคม 2563 
21710104610633A บธ.บ.การตลาด 50 2. ผู้สมัครก าลังศึกษาระดับประกาศนียบัตร   3. คะแนน GPAX สถานทีส่อบ 
21710104610236A บธ.บ.การจัดการทั่วไป 50     (ปวช.) ช้ันปีท่ี 3  คณะบริหารธรุกิจและการจดัการ 
21710104610237A บธ.บ.การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ 25 3. ผู้สมัครก าลังศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ   
21710104610235A บธ.บ.การจัดการธุรกิจดิจิทัล 25    ช้ันสูง (ปวส.) ช้ันปีท่ี 2   
21710104610961A บธ.บ.การวิเคราะห์ข้อมลูธุรกิจ 25 4. คะแนนเฉลี่ยสะสม GPAX  ( 4 หรือ 5 เทอม)   
21710104610466A บธ.บ.นวัตกรรมการบริหารทรัพยากรมนุษย ์ 25    
21710104610538A บช.บ.หลักสตูรบญัชีบัณฑติ 50    

***สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ปรับปรุงหลักสูตรเปลี่ยนชื่อเป็น สาขาวิชาการจัดการธุรกิจดิจิทัล 
     สาขาวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย์ ปรับปรุงหลักสูตรเปลี่ยนชื่อเป็น สาขาวิชานวัตกรรมการบริหารทรัพยากรมนุษย์ 
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คณะนิติศาสตร์ หลักสูตร 4 ปี 
รหัสสาขาวิชา หลักสูตร/สาขาวิชา รับ คุณสมบัติผู้สมัคร เกณฑ์การพิจารณา วัน เวลา สถานที่สอบ 

21710107901050A น.บ.หลักสตูรนติิศาสตรบณัฑติ 70 1. ผู้สมัครก าลังศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 6 1. แฟ้มสะสมผลงาน วันสอบ 
21710107112751A ศศ.บ.อาชญาวิทยาและบริหารงานยุติธรรม 25     หรือเทียบเท่า 2. สอบสัมภาษณ ์ สอบวันท่ี 26 ธันวาคม 2563 
   2. คะแนนเฉลี่ยสะสม GPAX  ( 4 หรือ 5 เทอม) 3. คะแนน GPAX สถานที่สอบ 
     คณะนติิศาสตร ์

 

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ หลักสูตร 4 ปี 
รหัสสาขาวิชา หลักสูตร/สาขาวิชา รับ คุณสมบัติผู้สมัคร เกณฑ์การพิจารณา วัน เวลา สถานที่สอบ 

21710103902019A ศศ.บ.ภาษาไทย 80 1. ผู้สมัครก าลังศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 6 1. แฟ้มสะสมผลงาน วันสอบ 
21710103620167A ศศ.บ.ธุรกิจโรงแรมและที่พัก 15     หรือเทียบเท่า 2. สอบสัมภาษณ ์ สอบวันท่ี 26 ธันวาคม 2563 
21710103902522A ศศ.บ.ภาษาอังกฤษธุรกิจ 30 2. ผู้สมัครก าลังศึกษาระดับประกาศนียบัตร   3. คะแนน GPAX สถานที่สอบ 
21710103620126A ศศ.บ.การจดัการการท่องเที่ยวและการบริการ 30     (ปวช.) ช้ันปีท่ี 3  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์
21710103901824A ศศ.บ.ภาษาจีน 25 3. คะแนนเฉลี่ยสะสม GPAX  ( 4 หรือ 5 เทอม)   
21710103903525A ศศ.บ.การพัฒนาชุมชน 15    
21710103900227A รป.บ.การปกครองท้องถิ่น 70    
21710103903164A รป.บ.รัฐประศาสนศาสตร ์ 50    
21710103800328A ศป.บ.ทัศนศิลป ์ 20    
21710103902520A ศศ.บ.ภาษาอังกฤษ 100 1. ผู้สมัครก าลังศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 6 1. แฟ้มสะสมผลงาน วันสอบ 
       หรือเทียบเท่า 2. สอบสัมภาษณ ์ สอบวันท่ี 26 ธันวาคม 2563 
   2. ผู้สมัครก าลังศึกษาระดับประกาศนียบัตร   3. คะแนน GPAX สถานที่สอบ 
       (ปวช.) ช้ันปีท่ี 3  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์
   3. คะแนนเฉลี่ยสะสม GPAX  ( 4 หรือ 5 เทอม)   
   4. คะแนน GPA กลุ่มภาษาต่างประเทศไม่น้อยกว่า  

    2.00 
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คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ หลักสูตร 4 ปี (ต่อ) 
รหัสสาขาวิชา หลักสูตร/สาขาวิชา รับ คุณสมบัติผู้สมัคร เกณฑ์การพิจารณา วัน เวลา สถานที่สอบ 

21710103800230A ศป.บ.ดนตร ี 15 1. ผู้สมัครก าลังศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 6 หรือเทียบเท่า 1. แฟ้มสะสมผลงาน วันสอบ 
   2. ผู้สมัครก าลังศึกษาระดับประกาศนียบัตร (ปวช.) ช้ันปีท่ี 3  2. สอบปฏิบัต/ิสัมภาษณ ์ สอบวันท่ี 26 ธันวาคม 2563 
   3. คะแนนเฉลี่ยสะสม GPAX  ( 4 หรือ 5 เทอม) 3. คะแนน GPAX สถานที่สอบ 
   สอบปฏิบัติ  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์
   เครื่องสาย (กีตาร์-ไวโอลิน-วิโอลา-วีโอลอนเซลโล-ดับเบิลเบส)   
   เครื่องลมไม้ (พิคโคโล- ฟลูท-โอโบ-คลาริเนท-แซกโซโฟน)   
   เครื่องลมทองเหลือง (ทรับเปท-ทรอมโบน-เฟรนซ์ฮอร์น-ยูโฟเนียม-ทูบา)   
   เครื่องลิ่มนิ้ว (คีย์บอร์ด-เปียโน)   
   การทดสอบเพลงบรรเลง   
   บทเพลงพระราชนิพนธ์     
   บทเพลงความพอใจ    
   ปฏิบัติบันไดเสียงเมเจอร์ (C Major- G Major – F Major)   
21710103800429A ศศ.บ.นาฏศลิป์และการละคร 30 1. ผู้สมัครก าลังศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า 1. แฟ้มสะสมผลงาน วันสอบ 
   2. ผู้สมัครก าลังศึกษาระดับประกาศนียบัตร (ปวช.) ช้ันปีท่ี 3 2. สอบปฏิบัต/ิสัมภาษณ ์ สอบวันท่ี 26 ธันวาคม 2563 
   3. คะแนนเฉลี่ยสะสม GPAX  ( 4 หรือ 5 เทอม) 3. คะแนน GPAX สถานที่สอบ 
   สอบปฏิบัติ  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์
   การร าพื้นฐาน   

 
***สาขาวิชาธุรกิจโรงแรม  ปรับปรุงหลักสูตรเปลี่ยนชื่อเป็น  สาขาวิชาธุรกิจโรงแรมและที่พัก 
     สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ (ศศ.บ.)  ปรัปปรุงหลักสูตรเปลี่ยนชื่อปริญญาเป็น  สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ (รป.บ.) 
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คณะครุศาสตร์ หลักสูตร 4 ปี 
รหัสสาขาวิชา หลักสูตร/สาขาวิชา รับ คุณสมบัติผู้สมัคร เกณฑ์การพิจารณา วัน เวลา สถานที่สอบ 

21710102702810A ค.บ.พลศึกษา 30 1. ผู้สมัครก าลังศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 6 หรือเทียบเท่า 1. แฟ้มสะสมผลงาน สอบปฏิบัติ 
   2. ผู้สมัครก าลังศึกษาระดับประกาศนียบัตร (ปวช.) ช้ันปีท่ี 3  2. สอบปฏิบัต/ิสัมภาษณ ์ สอบวันท่ี 26 ธันวาคม 2563 
   3. คะแนนเฉลี่ยสะสม GPAX  ( 4 หรือ 5 เทอม) ไม่น้อยกว่า 2.50 3. คะแนน GPAX ณ หอประชุมไพรพะยอม      
   4. คะแนนเฉลี่ย GPA กลุ่มสุขศึกษาและพลศึกษาไม่น้อยกว่า 3.00 4. คะแนน GPA มรภ.อุบลราชธานี    
   สอบปฏิบัติ  ** ให้เตรียมชุดพละมาเปลี่ยน 
   1. ซิทอัพ     30  นาที  สอบสัมภาษณ์ 
   2. วิ่งเก็บของ    สอบวันท่ี 27 ธันวาคม 2563 
   3. ดันพ้ืน  30  วินาที  คณะครุศาสตร ์
   4. ว่ิงระยะไกล   
       ชาย   ระยะ  1000 เมตร   
       หญิง  ระยะ    800 เมตร   
21710102700215A ค.บ.การประถมศึกษา 10 1. ผู้สมัครก าลังศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 6 หรือเทียบเท่า 1. แฟ้มสะสมผลงาน วันสอบ 
   2. ผู้สมัครก าลังศึกษาระดับประกาศนียบัตร (ปวช.) ช้ันปีท่ี 3 2. สอบสัมภาษณ ์ สอบวันท่ี 26 ธันวาคม 2563 
   3. คะแนนเฉลี่ยสะสม GPAX  ( 4 หรือ 5 เทอม) ไม่น้อยกว่า 2.75 3. คะแนน GPAX สถานที่สอบ 
   4. คะแนนเฉลี่ย GPA กลุ่มภาษาไทย ไม่น้อยกว่า 3.00  4. คะแนน GPA คณะครุศาสตร ์
21710102700614A ค.บ.การศึกษาปฐมวยั 30 1. ผู้สมัครก าลังศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 6 หรือเทยีบเท่า 1. แฟ้มสะสมผลงาน วันสอบ 
   2. ผู้สมัครก าลังศึกษาระดับประกาศนียบัตร (ปวช.) ช้ันปีท่ี 3 2. สอบสัมภาษณ ์ สอบวันท่ี 26 ธันวาคม 2563 
   3. คะแนนเฉลี่ยสะสม GPAX  ( 4 หรือ 5 เทอม) ไม่น้อยกว่า 2.50 3. คะแนน GPAX สถานที่สอบ 
   4. คะแนนเฉลี่ย GPA กลุ่มภาษาไทย ไม่น้อยกว่า 3.00  4. คะแนน GPA คณะครุศาสตร ์
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คณะครุศาสตร์ หลักสูตร 4 ปี (ต่อ) 
รหัสสาขาวิชา หลักสูตร/สาขาวิชา รับ คุณสมบัติผู้สมัคร เกณฑ์การพิจารณา วัน เวลา สถานที่สอบ 

21710102702009A ค.บ.ภาษาอังกฤษ 10 1. ผู้สมัครก าลังศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 6 หรือเทียบเท่า 1. แฟ้มสะสมผลงาน วันสอบ 
   2. ผู้สมัครก าลังศึกษาระดับประกาศนียบัตร (ปวช.) ช้ันปีท่ี 3 2. สอบสัมภาษณ ์ สอบวันท่ี 26 ธันวาคม 2563 
   3. คะแนนเฉลี่ยสะสม GPAX  ( 4 หรือ 5 เทอม) ไม่น้อยกว่า 2.50 3. คะแนน GPAX สถานที่สอบ 
   4. คะแนนเฉลี่ย GPA กลุ่มภาษาองักฤษ ไม่น้อยกว่า 3.00  4. คะแนน GPA คณะครุศาสตร ์
21710102702711A ค.บ.สังคมศึกษา 15 1. ผู้สมัครก าลังศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 6 หรือเทียบเท่า 1. แฟ้มสะสมผลงาน วันสอบ 
   2. ผู้สมัครก าลังศึกษาระดับประกาศนียบัตร (ปวช.) ช้ันปีท่ี 3 2. สอบสัมภาษณ ์ สอบวันท่ี 26 ธันวาคม 2563 
   3. คะแนนเฉลี่ยสะสม GPAX  ( 4 หรือ 5 เทอม) ไม่น้อยกว่า 2.50 3. คะแนน GPAX สถานที่สอบ 
   4. คะแนนเฉลี่ย GPA กลุ่มสังคม ไม่น้อยกว่า 3.00  4. คะแนน GPA คณะครุศาสตร ์
21710102700716A ค.บ.การศึกษาพิเศษ 25 1. ผู้สมัครก าลังศึกษาระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 หรือเทียบเท่า 1. แฟ้มสะสมผลงาน วันสอบ 
   2. ผู้สมัครก าลังศึกษาระดับประกาศนียบัตร (ปวช.) ช้ันปีท่ี 3 2. สอบสัมภาษณ ์ สอบวันท่ี 27 ธันวาคม 2563 
   3. คะแนนเฉลี่ยสะสม GPAX  ( 4 หรือ 5 เทอม) ไม่น้อยกว่า 2.00 3. คะแนน GPAX สถานที่สอบ 
     คณะครุศาสตร ์
21710102700813A ค.บ.คณติศาสตร ์ 15 1. ผู้สมัครก าลังศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 6 สายวิทย์-คณติ 1. แฟ้มสะสมผลงาน วันสอบ 
   2. คะแนนเฉลี่ยสะสม GPAX  ( 4 หรือ 5 เทอม) ไม่น้อยกว่า 3.00 2. สอบสัมภาษณ ์ สอบวันท่ี 27 ธันวาคม 2563 
   3. คะแนนเฉลี่ย GPA กลุ่มคณติศาสตร์ ไม่น้อยกว่า 3.00  3. คะแนน GPAX สถานที่สอบ 
    4. คะแนน GPA คณะครุศาสตร ์
21710102702412A ค.บ.วิทยาศาสตร์ทั่วไป 15 1. ผู้สมัครก าลังศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 6 สายวิทย์-คณติ 1. แฟ้มสะสมผลงาน วันสอบ 
   2. คะแนนเฉลี่ยสะสม GPAX  ( 4 หรือ 5 เทอม) ไม่น้อยกว่า 3.00 2. สอบสัมภาษณ ์ สอบวันท่ี 27 ธันวาคม 2563 
   3. คะแนนเฉลี่ย GPA กลุ่มวิทยาศาสตร์ ไม่น้อยกว่า 3.00  3. คะแนน GPAX สถานที่สอบ 
    4. คะแนน GPA คณะครุศาสตร ์
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คณะครุศาสตร์ หลักสูตร 4 ปี (ต่อ) 
รหัสสาขาวิชา หลักสูตร/สาขาวิชา รับ คุณสมบัติผู้สมัคร เกณฑ์การพิจารณา วัน เวลา สถานที่สอบ 

21710102700917A ค.บ.คอมพิวเตอรศ์ึกษา 30 1. ผู้สมัครก าลังศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 6 หรือเทียบเท่า 1. แฟ้มสะสมผลงาน วันสอบ 
   2. ผู้สมัครก าลังศึกษาระดับประกาศนียบัตร (ปวช.) ช้ันปีท่ี 3 2. สอบสัมภาษณ ์ สอบวันท่ี 27 ธันวาคม 2563 
   3. คะแนนเฉลี่ยสะสม GPAX  ( 4 หรือ 5 เทอม) ไม่น้อยกว่า 2.00 3. คะแนน GPAX สถานที่สอบ 
   4. คะแนนเฉลี่ย GPA กลุ่มการงานอาชีพและเทคโนโลยี   4. คะแนน GPA คณะครุศาสตร ์
       ไม่น้อยกว่า 2.00   
21710102701518A ค.บ.เทคโนโลยดีิจิทัลเพื่อการศึกษา 30 1. ผู้สมัครก าลังศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 6 หรือเทียบเท่า 1. แฟ้มสะสมผลงาน วันสอบ 
   2. ผู้สมัครก าลังศึกษาระดับประกาศนียบัตร (ปวช.) ช้ันปีท่ี 3 2. สอบสัมภาษณ ์ สอบวันท่ี 27 ธันวาคม 2563 
   3. คะแนนเฉลี่ยสะสม GPAX  ( 4 หรือ 5 เทอม) ไม่น้อยกว่า 2.50 3. คะแนน GPAX สถานที่สอบ 
     คณะครุศาสตร ์

 

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม หลักสูตร 4 ปี 
รหัสสาขาวิชา หลักสูตร/สาขาวิชา รับ คุณสมบัติผู้สมัคร เกณฑ์การพิจารณา วัน เวลา สถานที่สอบ 

21710105210262A วท.บ.การจัดการโลจิสติกส ์ 50 1. ผู้สมัครก าลังศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 6 1. แฟ้มสะสมผลงาน วันสอบ 
21710105212141A วท.บ.เทคโนโลยีคอมพิวเตอร ์ 20     หรือเทียบเท่า 2. สอบสัมภาษณ ์ สอบวันท่ี 27 ธันวาคม 2563 
21710105220140A  วท.บ.เทคโนโลยีสารสนเทศ 10 2. ผู้สมัครก าลังศึกษาระดับประกาศนียบัตร   3. คะแนน GPAX สถานที่สอบ 
21710105220463A วท.บ.สมารต์แอ็ปพลิเคชัน 15     (ปวช.) ช้ันปีท่ี 3  คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
21710105400265A วท.บ.เทคโนโลยีการออกแบบผลติภัณฑ ์ 20 3. ผู้สมัครก าลังศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ   
21710105300542A วศ.บ.วิศวกรรมเครือข่ายคอมพิวเตอร ์ 15    ช้ันสูง (ปวส.) ช้ันปีท่ี 2   
21710105211543A ทล.บ.เทคโนโลยไีฟฟ้า 20 4. คะแนนเฉลี่ยสะสม GPAX  ( 4 หรือ 5 เทอม)   
21710105211745A ทล.บ.เทคโนโลยโียธา 20    
21710105212044A ทล.บ.เทคโนโลยีอเิล็กทรอนิกส ์ 20    

 

***สาขาวิชาการออกแบบผลิตภัณฑ์  ปรับปรุงหลักสูตรเปลี่ยนชื่อเป็น  สาขาวิชาเทคโนโลยีการออกแบบผลิตภัณฑ์ 
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คณะเกษตรศาสตร์หลักสูตร 4 ปี 
รหัสสาขาวิชา หลักสูตร/สาขาวิชา รับ คุณสมบัติผู้สมัคร เกณฑ์การพิจารณา วัน เวลา สถานที่สอบ 

21710106111846A วท.บ.เทคโนโลยีอาหาร 15 1. ผู้สมัครก าลังศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 6  หรือเทียบเท่า 1. แฟ้มสะสมผลงาน วันสอบ 
21710106111849A วท.บ.ธุรกิจอาหารและโภชนาการ 20 2. ผู้สมัครก าลังศึกษาระดับประกาศนียบัตร (ปวช.) ช้ันปีท่ี 3 2. สอบสัมภาษณ ์ สอบวันท่ี 27 ธันวาคม 2563 
21710106213248A วท.บ.สัตวศาสตร ์ 25 3. ผู้สมัครก าลังศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง (ปวส.)  3. คะแนน GPAX สถานที่สอบ 
21710106500147A วท.บ.เกษตรศาสตร ์ 30    ช้ันปีท่ี 2  คณะเกษตรศาสตร ์
   4. คะแนนเฉลี่ยสะสม GPAX  ( 4 หรือ 5 เทอม)   

 

คณะวิทยาการคอมพิวเตอร์ 4 ปี 
รหัสสาขาวิชา หลักสูตร/สาขาวิชา รับ คุณสมบัติผู้สมัคร เกณฑ์การพิจารณา วัน เวลา สถานที่สอบ 

21710111220256A วท.บ.วิทยาการคอมพิวเตอร ์ 50 1. ผู้สมัครก าลังศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 6  หรือเทียบเท่า 1. แฟ้มสะสมผลงาน วันสอบ 
21710111220458A วท.บ.วิศวกรรมซอฟต์แวร ์ 25 2. ผู้สมัครก าลังศึกษาระดับประกาศนียบัตร (ปวช.) ช้ันปีท่ี 3 2. สอบสัมภาษณ ์ สอบวันท่ี 27 ธันวาคม 2563 
21710111212459A วท.บ.นวัตกรรมดิจิทัล 25 3. ผู้สมัครก าลังศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง (ปวส.)  3. คะแนน GPAX สถานที่สอบ 
      ช้ันปีท่ี 2  คณะวิทยาการคอมพิวเตอร ์
   4. คะแนนเฉลี่ยสะสม GPAX  ( 4 หรือ 5 เทอม)   
21710111212459A วท.บ.เทคโนโลยีมลัติมเีดียและแอนิเมชัน 55 1. ผู้สมัครก าลังศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 6  หรือเทียบเท่า 1. แฟ้มสะสมผลงาน วันสอบ 
   2. ผู้สมัครก าลังศึกษาระดับประกาศนียบัตร (ปวช.) ช้ันปีท่ี 3 2. สอบสัมภาษณ ์ สอบวันท่ี 27 ธันวาคม 2563 
   3. ผู้สมัครก าลังศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง (ปวส.)  3. คะแนน GPAX สถานที่สอบ 
      ช้ันปีท่ี 2  คณะวิทยาการคอมพิวเตอร ์
   4. คะแนนเฉลี่ยสะสม GPAX  ( 4 หรือ 5 เทอม)   
   5. ไม่เป็นผูม้ีความบกพร่องในการมองเห็น (ตาบอดสี)    
   6. ไม่เป็นผูม้ีความบกร่องในการได้ยิน   
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คณะสาธารณสุขศาสตร์ หลักสูตร 4 ปี 
รหัสสาขาวิชา หลักสูตร/สาขาวิชา รับ คุณสมบัติผู้สมัคร เกณฑ์การพิจารณา วัน เวลา สถานที่สอบ 

21710109112753A ส.บ.สาธารณสุขชุมชน 60 1. ผู้สมัครก าลังศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 6  สายวิทย์-คณติ 1. แฟ้มสะสมผลงาน วันสอบ 
21710109112754A วท.บ.อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 60 2. คะแนนเฉลี่ยสะสม GPAX ไม่นอ้ยกว่า 2.00 ( 4 หรือ 5 เทอม) 2. สอบสัมภาษณ ์ สอบวันท่ี 27 ธันวาคม 2563 
    3. คะแนน GPAX สถานที่สอบ 
     คณะสาธารณสุขศาสตร ์

 
 

คณะแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือก หลักสูตร 4 ปี 
รหัสสาขาวิชา หลักสูตร/สาขาวิชา รับ คุณสมบัติผู้สมัคร เกณฑ์การพิจารณา วัน เวลา สถานที่สอบ 

21710108110752A พท.บ.การแพทย์แผนไทย 40 1. ผู้สมัครก าลังศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 6  สายวิทย์-คณติ 1. แฟ้มสะสมผลงาน วันสอบ 
21710108111160A วท.บ.วิทยาศาสตร์ความงามและสขุภาพ 30 2. คะแนนเฉลี่ยสะสม GPAX ไม่นอ้ยกว่า 2.00 ( 4 หรือ 5 เทอม) 2. สอบสัมภาษณ ์ สอบวันท่ี 27 ธันวาคม 2563 
    3. คะแนน GPAX สถานที่สอบ 
     คณะแพทย์แผนไทยและ 
     แพทย์ทางเลือก 

 

คณะพยาบาลศาสตร์ หลักสูตร 4 ปี 
รหัสสาขาวิชา หลักสูตร/สาขาวิชา รับ คุณสมบัติผู้สมัคร เกณฑ์การพิจารณา วัน เวลา สถานที่สอบ 

21710110111755A พย.บ.หลักสูตรพยาบาลศาสตร ์ 30 1. ผู้สมัครก าลังศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 6  สายวิทย์-คณติ 1. แฟ้มสะสมผลงาน วันสอบ 
   2. คะแนนเฉลี่ยสะสม GPAX ไม่นอ้ยกว่า 3.00 ( 4 หรือ 5 เทอม) 2. สอบสัมภาษณ ์ สอบวันท่ี 27 ธันวาคม 2563 
   3. คะแนนเฉลี่ย GPA กลุ่มคณติศาสตร์ ไม่น้อยกว่า 3.00 3. คะแนน GPAX สถานที่สอบ 
   4. คะแนนเฉลี่ย GPA กลุ่มวิทยาศาสตร์ ไม่น้อยกว่า 3.00  คณะพยาบาลศาสตร ์
   5. คะแนนเฉลี่ยน GPA กลุ่มภาษาต่างประเทศไม่น้อยกว่า 3.00   
   6. อายุไม่ต่ ากว่า 17 ปี และไม่เกนิ 25 ปีบริบูรณ์ นับจากวันสมัคร   
   7. ส่วนสูงไมต่่ ากว่า 150 เซนติเมตร น้ าหนักไม่น้อยกว่า 40 กิโลกรมั   
      BMI ไม่เกิน 23 กิโลกรัม/เมตร   

**เฉพาะคณะพยาบาลศาสตร์ การส่งผลการตรวจร่างกาย ให้ผู้ผ่านการสอบคัดเลือกน าที่คณะ  


