
 

 
 
 

การรับนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2564 
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา 
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รอบ 2 โควตาภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ 

 
1. โครงการ “เพชรราชภัฏราชสีมา” 

1.1 แผนรับ จำนวน 6 ทุน จำแนกเป็น 
- หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต จำนวน 4 ทุน 
- หลักสูตรอื่น ๆ นอกเหนือจากหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต จำนวน 2 ทุน 

1.2 วิธีการสอบคัดเลือก 
- คะแนนเฉลี่ยสะสม (GPAX) 5 ภาคการศึกษา ต้องไม่ต่ำกว่า 3.25 
- คะแนนสอบวัดความรู้พื้นฐานวิชาสามัญ 9 วิชา ตามที่หลักสูตรกำหนด 
- คะแนนสอบวิชาความถนัดทั ่วไปและความถนัดทางวิชาการและวิชาชีพ (คะแนน 

GAT/PAT) ตามท่ีหลักสูตรกำหนด 
- คะแนนการทดสอบทางการศ ึกษาระด ับชาต ิข ั ้นพ ื ้นฐาน (ONET) หร ือคะแนน             

การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติทางอาชีวศึกษา (VNET) ตามท่ีหลักสูตรกำหนด 
- การสอบสัมภาษณ์ (เฉพาะผู้ผ่านการคัดเลือก) 

 
2. โครงการโควตาเรียนดี 

2.1 แผนรับ ร้อยละ 80  ของแผนรับในรอบโควตา 
2.2 วิธีการสอบคัดเลือก 

- หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต และหลักสูตรครุศาสตรอุตสาหกรรมบัณฑิต คะแนนเฉลี่ย
สะสม (GPAX) 5 ภาคการศึกษา ต้องไม่ต่ำกว่า 2.75 

- หลักสูตรอื่น ๆ คะแนนเฉลี่ยสะสม (GPAX) 5 ภาคการศึกษา ต้องไม่ต่ำกว่า 2.50 
- คะแนนสอบวัดความรู้พื้นฐานวิชาสามัญ 9 วิชา ตามที่หลักสูตรกำหนด 
- คะแนนสอบวิชาความถนัดทั ่วไปและความถนัดทางวิชาการและวิชาชีพ (คะแนน 

GAT/PAT) ตามท่ีหลักสูตรกำหนด 
- คะแนนการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (ONET) หรือคะแนนการทดสอบ  

ทางการศึกษาระดับชาติทางอาชีวศึกษา (VNET) ตามท่ีหลักสูตรกำหนด 
- อาจมีการสอบสัมภาษณ์  เฉพาะผู้ผ่านการคัดเลือก  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
2 

3. โครงการโควตากิจกรรมเด่น 
3.1 แผนรับ ร้อยละ 20  ของแผนรับในรอบโควตา 

                       ยกเว้น     หลักสูตร คบ.พลศึกษา ค.บ.ดนตรีศึกษา ค.บ.นาฏศิลป์ไทย  แผนรับร้อยละ 100 
                           หลักสูตร วท.บ.วิทยาศาสตร์การกีฬาฯ  
           ศป.บ.ออกแบบนิเทศศิลป์    แผนรับร้อยละ 50 
        หลักสูตร ค.บ.ศิลปศึกษา ศป.บ.ทัศนศิลป์    แผนรับร้อยละ 20                     

3.2 วิธีการสอบคัดเลือก 
- คะแนนเฉลี่ยสะสม (GPAX)  5 ภาคการศึกษา  ตามท่ีหลักสูตรกำหนด 
- คะแนนสอบวัดความรู้พื้นฐานวิชาสามัญ 9 วิชา ตามที่หลักสูตรกำหนด 
- คะแนนสอบวิชาความถนัดทั ่วไปและความถนัดทางวิชาการและวิชาชีพ (คะแนน 

GAT/PAT) ตามท่ีหลักสูตรกำหนด 
- คะแนนการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (ONET) หรือคะแนนการทดสอบ  

ทางการศึกษาระดับชาติทางอาชีวศึกษา (VNET) ตามท่ีหลักสูตรกำหนด 
- การสอบวัดทักษะความสามารถ/การสอบสัมภาษณ์  

 
4. โครงการโควตาพิเศษ (ฐานะทางครอบครัวยากจน) 

4.1 แผนรับ จำนวน 20 ทุน 
- แต่ละหลักสูตร/สาขาวิชา รับได้ไม่เกิน 1 ทุน 

4.2 วิธีการสอบคัดเลือก 
- คะแนนเฉลี่ยสะสม (GPAX) 5 ภาคการศึกษา  ตามท่ีหลักสูตรกำหนด 
- คะแนนสอบวัดความรู้พื้นฐานวิชาสามัญ 9 วิชา ตามที่หลักสูตรกำหนด 
- คะแนนสอบวิชาความถนัดทั ่วไปและความถนัดทางวิชาการและวิชาชีพ (คะแนน 

GAT/PAT) ตามท่ีหลักสูตรกำหนด 
- คะแนนการทดสอบทางการศ ึกษาระด ับชาต ิข ั ้นพ ื ้นฐาน (ONET) หร ือคะแนน              

การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติทางอาชีวศึกษา (VNET) ตามท่ีหลักสูตรกำหนด 
- อาจมีการสอบสัมภาษณ์  เฉพาะผู้ผ่านการคัดเลือก  

 
5. โครงการความร่วมมือ สพม. 31 โครงการส่งเสริมนักเรียนที่เป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรม และ

บำเพ็ญประโยชน์ (โครงการเด็กดีมีท่ีเรียน) 
6.1 แผนรับ แต่ละหลักสูตร/สาขาวิชา หมู่เรียนละ 1 คน 
6.2 วิธีการสอบคัดเลือก 

- คะแนนสอบวัดความรู้พื้นฐานวิชาสามัญ 9 วิชา ตามที่หลักสูตรกำหนด 
- คะแนนสอบวิชาความถนัดทั ่วไปและความถนัดทางวิชาการและวิชาชีพ (คะแนน 

GAT/PAT) ตามท่ีหลักสูตรกำหนด 
- คะแนนการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (ONET) ตามท่ีหลักสูตรกำหนด 
- สพม. 31 เป็นผู้คัดเลือกตามประกาศของมหาวิทยาลัย 

 
 



 
3 

6. โครงการรับนักเรียนที่เป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรม และบำเพ็ญประโยชน์ ( โรงเรียนในสังกัด
สำนักงานเขตพื้นที ่การศึกษาประถมศึกษาหรือองค์กรปกครองส่ วนท้องถิ ่นในเขตจังหวัด
นครราชสีมา) 

7.1 แผนรับ แต่ละหลักสูตร/สาขาวิชา หมู่เรียนละ 1 คน ยกเว้นหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต และ
หลักสูตรครุศาสตรอุตสาหกรรมบัณฑิต 

7.2 วิธีการสอบคัดเลือก 
- คะแนนสอบวัดความรู้พื้นฐานวิชาสามัญ 9 วิชา ตามที่หลักสูตรกำหนด 
- คะแนนสอบวิชาความถนัดทั ่วไปและความถนัดทางวิชาการและวิชาชีพ (คะแนน 

GAT/PAT) ตามท่ีหลักสูตรกำหนด 
- คะแนนการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (ONET) ตามท่ีหลักสูตรกำหนด 
- หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เป็นผู้คัดเลือกตามประกาศของมหาวิทยาลัย 



มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา 
คุณสมบัติเฉพาะสาขาวิชา ระดับปริญญาตรี หลักสูตร ๔ ปี  หลักสูตร ๕ ปี  

 (รอบโควตาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) 
 

๑. หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต (ค.บ.) 
❖ ระดับปริญญาตรี ระยะเวลาศึกษาตามหลักสูตร ๔ ปี   

สาขาวิชา 
จำนวนรับ (คน) 

คุณสมบัติผู้สมัคร 
เกณฑ์ในการคัดเลือก 

เอกสารที่ต้องเตรียมในการสมัครและ 
การสอบวัดทักษะภาคปฏิบัต ิเรียนด ี กิจกรรม 

ดีเด่น 
คะแนน ร้อยละ 

การศึกษาปฐมวัย ๔ ๑ กำลังศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษา   
ตอนปลาย 

๑. ค่าคะแนนเฉลี่ยสะสม (GPAX) 
๒. คะแนนจาก ๙ วิชาสามญั ที่นำมาพิจารณา ได้แก ่
   - ภาษาไทย 
   - สังคมศึกษา 
   - ภาษาอังกฤษ 
   - คณิตศาสตร์ ๑  
   - วิทยาศาสตร์ทั่วไป 

๓๐ 
 

๑๕ 
๑๕ 
๑๕ 
๑๕ 
๑๐ 

๑. ใบระเบียนแสดงผลการเรียน ๕ ภาคเรียน  
๒. แฟ้มประวัติส่วนตัว ๑ แฟ้ม และผลงานจาก
การศึกษาในระดับมัธยมศึกษา ไมเ่กิน ๑๐ หน้า 
๓. แฟ้มสะสมผลงานท่ีเกี่ยวข้องกับหลักสตูร/
สาขาวิชา กิจกรรมหรือประสบการณ์ ที่เกี่ยวข้อง
กับเด็กปฐมวัย เช่น การดูแลเด็กปฐมวัย การ
ผลิตสื่อการสอน การเล่านิทาน การร้องเพลงเด็ก
ปฐมวัย งานประดิษฐ์ งานฝมีือ การเล่นเกม 
การละเล่นไทย ฯลฯ (แสดงหลักฐานด้วยภาพ/
คลิปวีดีโอ/หนังสือรบัรองจากหน่วยงาน) 
๔. ไฟล์วดิีโอท่ีแสดงถึงทักษะหรือความสามารถ
พิเศษ ด้านอื่นๆ 

การศึกษาพิเศษ ๘ ๒ กำลังศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษา   
ตอนปลาย 
หมายเหตุ รับผู้ที่มีความบกพร่อง
ด้าน หู ตา สติปัญญา หรือร่างกาย 

๑. ค่าคะแนนเฉลี่ยสะสม (GPAX) 
๒. คะแนนการทดสอบวิชาความถนัดทั่วไป (GAT) 
๓. คะแนนการทดสอบวิชาความถนัดทางคณิตศาสตร์ 
(PAT๑) 
๔. คะแนนการทดสอบวิชาความถนัดทางวิทยาศาสตร์ 
(PAT๒) 
๕. คะแนนการทดสอบวิชาความถนัดทางวิชาชีพครู 
(PAT๕) 
 

๒๕ 
๑๐ 
๑๕ 

 
๑๐ 

 
๑๐ 

 
 

๑. ใบระเบียนแสดงผลการเรียน ๕ ภาคเรียน 
๒. แฟ้มประวัติส่วนตัว หรือแฟ้มสะสมผลงาน   
ที่เกี่ยวข้องกับหลักสูตร/สาขาวิชา ไม่เกิน ๑๐ 
หน้า  

ข้อมูล ณ วันที่  
๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ 

ข้อมูลอาจมีการเปลี่ยนแปลง 
โปรดตรวจสอบข้อมลูที่เป็นปัจจบุัน 

จากประกาศของมหาวิทยาลัย 



๒ 
 

สาขาวิชา 
จำนวนรับ (คน) 

คุณสมบัติผู้สมัคร 
เกณฑ์ในการคัดเลือก 

เอกสารที่ต้องเตรียมในการสมัครและ 
การสอบวัดทักษะภาคปฏิบัต ิเรียนด ี กิจกรรม 

ดีเด่น 
คะแนน ร้อยละ 

๖. คะแนนจาก ๙ วิชาสามญั ที่นำมาพิจารณา ได้แก ่
   - ภาษาไทย 
   - สังคมศึกษา 

 
๑๕ 
๑๕ 

คณิตศาสตร ์ ๒๐ 
 

๕ กำลังศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษา   
ตอนปลาย เน้นด้านวิทยาศาสตร์-
คณิตศาสตร ์

๑. ค่าคะแนนเฉลี่ยสะสม (GPAX) 
๒. คะแนนการทดสอบวิชาความถนัดทั่วไป (GAT) 
๓. คะแนนการทดสอบวิชาความถนัดทางคณิตศาสตร์ 
(PAT๑) 
๔. คะแนนจาก ๙ วิชาสามญั ที่นำมาพิจารณา ได้แก ่
   - ภาษาไทย 
   - สังคมศึกษา 
   - ภาษาอังกฤษ 
   - คณิตศาสตร์ ๑  
   - ฟิสิกส์   
   - เคมี   
   - ชีววิทยา 

๑๐ 
๑๕ 
๑๕ 

 
 

๕ 
๕ 

๑๐ 
๒๕ 
๕ 
๕ 
๕ 

๑. ใบระเบียนแสดงผลการเรียน ๕ ภาคเรียน 
๒. แฟ้มประวัติส่วนตัว หรือแฟ้มสะสมผลงาน   
ที่เกี่ยวข้องกับหลักสูตร/สาขาวิชา ไม่เกิน ๑๐ 
หน้า 

คอมพิวเตอร์ศึกษา ๑๖ ๔     กำลังศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษา   
ตอนปลาย  หรือ 
    กำลังศึกษาระดับประกาศนียบตัร
วิชาชีพ (ปวช.) 
  

๑. ค่าคะแนนเฉลี่ยสะสม (GPAX) 
๒. คะแนนการทดสอบวิชาความถนัดทั่วไป (GAT) 
๓. คะแนนจาก ๙ วิชาสามญั ที่นำมาพิจารณา ได้แก ่
   - ภาษาอังกฤษ 
   - คณิตศาสตร์ ๑   
 

๓๐ 
๒๐ 

 
๒๕ 
๒๕ 

 

๑. ใบระเบียนแสดงผลการเรียน ๕ ภาคเรียน 
๒. แฟ้มประวัติส่วนตัว หรือแฟ้มสะสมผลงาน   
ที่เกี่ยวข้องกับหลักสูตร/สาขาวิชา ไม่เกิน ๑๐ 
หน้า 

เคม ี ๘ ๒ กำลังศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษา   
ตอนปลาย เน้นด้านวิทยาศาสตร์-
คณิตศาสตร ์

๑. ค่าคะแนนเฉลี่ยสะสม (GPAX) 
๒. คะแนนการทดสอบวิชาความถนัดทั่วไป (GAT) 
๓. คะแนนการทดสอบวิชาความถนัดทางคณิตศาสตร์ 
(PAT๑) 
 

๑๕ 
๑๕ 
๑๐ 

 
 

๑. ใบระเบียนแสดงผลการเรียน ๕ ภาคเรียน 
๒. แฟ้มประวัติส่วนตัว หรือแฟ้มสะสมผลงาน   
ที่เกี่ยวข้องกับหลักสูตร/สาขาวิชา ไม่เกิน ๑๐ 
หน้า 



๓ 
 

สาขาวิชา 
จำนวนรับ (คน) 

คุณสมบัติผู้สมัคร 
เกณฑ์ในการคัดเลือก 

เอกสารที่ต้องเตรียมในการสมัครและ 
การสอบวัดทักษะภาคปฏิบัต ิเรียนด ี กิจกรรม 

ดีเด่น 
คะแนน ร้อยละ 

๔. คะแนนการทดสอบวิชาความถนัดทางวิทยาศาสตร์ 
(PAT๒) 
๕. คะแนนจาก ๙ วิชาสามญั ที่นำมาพิจารณา ได้แก ่
   - ภาษาอังกฤษ 
   - คณิตศาสตร์ ๑  
   - ฟิสิกส์ 
   - เคมี   
   - ชีววิทยา 

๒๐ 
 
 

๑๐ 
๕ 
๕ 

๑๕ 
๕ 

จิตวิทยาการปรึกษาและ
การแนะแนว 

๑๐ ๒     กำลังศึกษาระดับช้ันมัธยมศึกษา   
ตอนปลาย หรือ 
    กำลังศึกษาระดับประกาศนียบตัร
วิชาชีพ (ปวช.) หรือ 
    กำลังศึกษาระดับประกาศนียบตัร
วิชาชีพช้ันสูง (ปวส.) 
หมายเหตุ รับผู้ที่มีความบกพร่อง
ด้านร่างกาย 

๑. ค่าคะแนนเฉลี่ยสะสม (GPAX) 
๒. คะแนนการทดสอบวิชาความถนัดทั่วไป (GAT) 
๓. คะแนนจาก ๙ วิชาสามญั ที่นำมาพิจารณา ได้แก่ 
   - ภาษาไทย 
   - ภาษาอังกฤษ 

๕๐ 
๓๐ 

 
๑๐ 
๑๐ 

 
 

๑. ใบระเบียนแสดงผลการเรียน ๕ ภาคเรียน 
๒. แฟ้มประวัติส่วนตัว หรือแฟ้มสะสมผลงาน   
ที่เกี่ยวข้องกับหลักสูตร/สาขาวิชา ไม่เกิน ๑๐ 
หน้า 

ชีววิทยา ๔ ๑ กำลังศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษา   
ตอนปลาย เน้นด้านวิทยาศาสตร์-
คณิตศาสตร ์

๑. ค่าคะแนนเฉลี่ยสะสม (GPAX) 
๒. คะแนนการทดสอบวิชาความถนัดทั่วไป (GAT) 
๓. คะแนนการทดสอบวิชาความถนัดทางวิทยาศาสตร์ 
(PAT๒) 
๔. คะแนนจาก ๙ วิชาสามญั ที่นำมาพิจารณา ได้แก ่
   - ภาษาอังกฤษ 
   - คณิตศาสตร์ ๑  
   - ชีววิทยา 
 
 

๒๐ 
๑๕ 
๑๐ 

 
 

๑๐ 
๕ 

๔๐ 

๑. ใบระเบียนแสดงผลการเรียน ๕ ภาคเรียน 
๒. แฟ้มประวัติส่วนตัว หรือแฟ้มสะสมผลงาน   
ที่เกี่ยวข้องกับหลักสูตร/สาขาวิชา ไม่เกิน ๑๐ 
หน้า 



๔ 
 

สาขาวิชา 
จำนวนรับ (คน) 

คุณสมบัติผู้สมัคร 
เกณฑ์ในการคัดเลือก 

เอกสารที่ต้องเตรียมในการสมัครและ 
การสอบวัดทักษะภาคปฏิบัต ิเรียนด ี กิจกรรม 

ดีเด่น 
คะแนน ร้อยละ 

ดนตรีศึกษา  
(แขนงวิชาดนตรีไทย) 

- ๑๐     กำลังศึกษาระดับช้ันมัธยมศึกษา   
ตอนปลาย หรือ 
    กำลังศึกษาระดับประกาศนียบตัร
วิชาชีพ (ปวช.)  

๑. ค่าคะแนนเฉลี่ยสะสม (GPAX) 
๒. คะแนนการทดสอบวิชาความถนัดทางวิชาชีพครู 
(PAT๕) 
๓. คะแนนจาก ๙ วิชาสามญั ที่นำมาพิจารณา ได้แก ่
   - ภาษาไทย 
   - สังคมศึกษา 
   - คณิตศาสตร์ ๒ 
 

๒๐ 
๔๐ 

 
 

๑๕ 
๑๕ 
๑๐ 

๑. ใบระเบียนแสดงผลการเรียน ๕ ภาคเรียน 
๒. แฟ้มประวัติส่วนตัว หรือแฟ้มสะสมผลงาน   
ที่เกี่ยวข้องกับหลักสูตร/สาขาวิชา ไม่เกิน ๑๐ 
หน้า 
๓. ไฟลค์ลิปวีดโีอที่แสดงทักษะความสามารถ
ปฏิบัติเครื่องดนตรีไทย โดยเลือก บทเพลงไทย
ตามที่ถนัด 
๔. อุปกรณ์ที่จะใช้ในการสอบวัดทกัษะ
ความสามารถ (ภาคปฏิบัติ) (ยกเวน้อุปกรณ์
ขนาดใหญ่ สามารถยมืใช้ของมหาวิทยาลัยใน
การสอบได้)  และโน้ตเพลง 
๕. การสอบวัดทักษะความสามารถ (ภาคปฏิบัติ) 
    - เพลงตามความถนัด ๒ เพลง 
    - ปฏิบัติเครื่องดนตรีชนิดที่สอง ๑ เพลง 

ดนตรีศึกษา  
(แขนงวิชาดนตรีตะวันตก) 

- ๑๐     กำลังศึกษาระดับช้ันมัธยมศึกษา   
ตอนปลาย หรือ 
    กำลังศึกษาระดับประกาศนียบตัร
วิชาชีพ (ปวช.)  

๑. ค่าคะแนนเฉลี่ยสะสม (GPAX) 
๒. คะแนนการทดสอบวิชาความถนัดทางวิชาชีพครู 
(PAT๕) 
๓. คะแนนจาก ๙ วิชาสามญั ที่นำมาพิจารณา ได้แก ่
   - ภาษาไทย 
   - สังคมศึกษา 
   - คณิตศาสตร์ ๒ 
 

๒๐ 
๔๐ 

 
 

๑๕ 
๑๕ 
๑๐ 

๑. ใบระเบียนแสดงผลการเรียน ๕ ภาคเรียน 
๒. แฟ้มประวัติส่วนตัว หรือแฟ้มสะสมผลงาน   
ที่เกี่ยวข้องกับหลักสูตร/สาขาวิชา ไม่เกิน ๑๐ 
หน้า 
๓. ไฟลค์ลิปวีดโีอเพลงที่ต้องเล่น  
    - สำหรับเครื่องดนตรีที่มีระดับเสียง เพลง
คลาสสิกในยุคใดกไ็ด้ หรือเพลงพระราชนิพนธ์   
๑ บทเพลง 
    - สำหรับกลองชุด ให้เล่นเพลง Jass จังหวะ 
Swing คนละ ๑ บทเพลง โดยตีทบัเพลงท่ีใช้
สอบ 



๕ 
 

สาขาวิชา 
จำนวนรับ (คน) 

คุณสมบัติผู้สมัคร 
เกณฑ์ในการคัดเลือก 

เอกสารที่ต้องเตรียมในการสมัครและ 
การสอบวัดทักษะภาคปฏิบัต ิเรียนด ี กิจกรรม 

ดีเด่น 
คะแนน ร้อยละ 

๔. สำหรับเครื่องดนตรีทีม่ีระดับเสยีงให้เล่น 
Scale + Arpeggio 4#/4b 
    - สำหรับกลองชุดให้เล่น Basic Skill 
Rudiment ต่าง ๆ เช่น Sing Stroke, Double 
Stroke, Paradiddle Stroke 
๕. อุปกรณ์ที่จะใช้ในการสอบวัดทกัษะ
ความสามารถ (ภาคปฏิบัติ) (ยกเวน้อุปกรณ์
ขนาดใหญ่ สามารถยมืใช้ของมหาวิทยาลัยใน
การสอบได้)  และโน้ตเพลง 
๖. การสอบวัดทักษะความสามารถ (ภาคปฏิบัติ) 
    ดนตรีตะวันตก 
    - บันไดเสียงเมเจอร์ 4# 4b       
    - โสตประสาทการฟัง 
    - Sight Reading                   
    - เพลงที่ใช้ในการทดสอบ ๑ เพลง (Classic) 
    กลองชุด 
    - ตีเพลง Jazz ในจังหวะ Swing ๑ เพลง ตี
ทับเพลง 
    - Basic Skill Rudiment ต่าง ๆ 
 
 
 
 
 
  



๖ 
 

สาขาวิชา 
จำนวนรับ (คน) 

คุณสมบัติผู้สมัคร 
เกณฑ์ในการคัดเลือก 

เอกสารที่ต้องเตรียมในการสมัครและ 
การสอบวัดทักษะภาคปฏิบัต ิเรียนด ี กิจกรรม 

ดีเด่น 
คะแนน ร้อยละ 

เทคโนโลยีและสื่อสาร
การศึกษา 

๘ ๒     กำลังศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษา   
ตอนปลาย หรือ 
    กำลังศึกษาระดับประกาศนียบตัร
วิชาชีพ (ปวช.) หรือ 
    กำลังศึกษาระดับประกาศนียบตัร
วิชาชีพช้ันสูง (ปวส.) 

๑. ค่าคะแนนเฉลี่ยสะสม (GPAX) 
๒. คะแนนการทดสอบวิชาความถนัดทั่วไป (GAT) 
๓. คะแนนการทดสอบวิชาความถนัดทางวิชาชีพครู 
(PAT๕) 
๔. คะแนนจาก ๙ วิชาสามญั ที่นำมาพิจารณา ได้แก ่
   - ภาษาไทย 
   - สังคมศึกษา 
   - ภาษาอังกฤษ 
   -  คณิตศาสตร์ ๑ 

๔๐ 
๒๐ 
๑๐ 

 
 

๑๐ 
๕ 

๑๐ 
๕ 

๑. ใบระเบียนแสดงผลการเรียน ๕ ภาคเรียน 
๒. แฟ้มประวัติส่วนตัว หรือแฟ้มสะสมผลงาน   
ที่เกี่ยวข้องกับหลักสูตร/สาขาวิชา ไม่เกิน ๑๐ 
หน้า  

นาฏศิลปไ์ทย - ๒๐     กำลังศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษา   
ตอนปลาย หรือ 
    กำลังศึกษาระดับประกาศนียบตัร
วิชาชีพ (ปวช.)  

๑. ค่าคะแนนเฉลี่ยสะสม (GPAX) 
๒. คะแนนการทดสอบวิชาความถนัดทางวิชาชีพครู 
(PAT๕) 
๓. คะแนนจาก ๙ วิชาสามญั ที่นำมาพิจารณา ได้แก ่
   - ภาษาไทย 
   - สังคมศึกษา 
   - ภาษาอังกฤษ 
   -  คณิตศาสตร์ ๒  
   - วิทยาศาสตร์ทั่วไป 

๒๐ 
๓๐ 

 
 

๑๐ 
๑๐ 
๑๐ 
๑๐ 
๑๐ 

๑. ใบระเบียนแสดงผลการเรียน ๕ ภาคเรียน  
๒. แฟ้มประวัติส่วนตัว หรือแฟ้มสะสมผลงาน   
ที่เกี่ยวข้องกับหลักสูตร/สาขาวิชา  ไม่เกิน ๑๐ 
หน้า 
๓. ไฟล์วดิีโอท่ีแสดงถึงทักษะความสามารถ    
การแสดงชุดระบำมาตรฐาน และการแสดงชุด
นาฏศิลปไ์ทยอนุรักษ ์
๔. อุปกรณ์ที่จะใช้ในการสอบวัดทกัษะ
ความสามารถ (ภาคปฏิบัติ) ได้แก ่ 
ผ้าโจงกระเบนพร้อมเข็มขัด  เพลงที่ใช้ในการ
ทดสอบ แผ่นซดีีเพลงหรือแฟลชไดรฟ์ไฟล์เพลง 
 
 
 
 
 
  



๗ 
 

สาขาวิชา 
จำนวนรับ (คน) 

คุณสมบัติผู้สมัคร 
เกณฑ์ในการคัดเลือก 

เอกสารที่ต้องเตรียมในการสมัครและ 
การสอบวัดทักษะภาคปฏิบัต ิเรียนด ี กิจกรรม 

ดีเด่น 
คะแนน ร้อยละ 

พลศึกษา - ๒๐     กำลังศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษา   
ตอนปลาย หรือ 
    กำลังศึกษาระดับประกาศนียบตัร
วิชาชีพ (ปวช.)  

๑. ค่าคะแนนเฉลี่ยสะสม (GPAX) 
๒. คะแนนการทดสอบวิชาความถนัดทั่วไป (GAT) 
๓. คะแนนจาก ๙ วิชาสามญั ที่นำมาพิจารณา ได้แก ่
   - ภาษาไทย 
   - สังคมศึกษา 
   - ภาษาอังกฤษ 
   - คณิตศาสตร์ ๑   
 
  

๒๐ 
๔๐ 

 
๑๐ 
๑๐ 
๑๐ 
๑๐ 

๑. ใบระเบียนแสดงผลการเรียน ๕ ภาคเรียน  
๒. แฟ้มประวัติส่วนตัว หรือแฟ้มสะสมผลงาน   
ที่เกี่ยวข้องกับหลักสูตร/สาขาวิชา ไม่เกิน ๑๐ 
หน้า 
๓. ไฟล์วดิีโอท่ีแสดงถึงทักษะหรือความสามารถ  
ด้านกีฬา หรือด้านท่ีเกี่ยวข้องกับสาขาวิชา 
๔. อุปกรณ์ที่จะใช้ในการสอบวัดทกัษะ
ความสามารถ (ภาคปฏิบัติ) ได้แก ่ ชุดกีฬา และ
อุปกรณ์ที่จะใช้ในการทดสอบปฏบิัติ (ยกเว้น
อุปกรณ์ขนาดใหญ่ สามารถยมืใช้ของ
มหาวิทยาลยัในการสอบได้)  

พุทธศาสนศึกษา ๘ ๒     กำลังศึกษาระดับช้ันมัธยมศึกษา   
ตอนปลาย หรือ 
    กำลังศึกษาระดับประกาศนียบตัร
วิชาชีพ (ปวช.) หรือ 
    กำลังศึกษาระดับประกาศนียบตัร
วิชาชีพช้ันสูง (ปวส.)  
หมายเหตุ รับผู้ที่มีความบกพร่อง
ด้านหู ตา สติปัญญา ร่างกาย และ
พิการซ้ำซ้อน 
 
 
 
  

๑. ค่าคะแนนเฉลี่ยสะสม (GPAX) 
๒. คะแนนจาก ๙ วิชาสามญั ที่นำมาพิจารณา ได้แก ่
   - ภาษาไทย 
   - สังคมศึกษา 
   - ภาษาอังกฤษ   

๖๐ 
 

๑๐ 
๒๐ 
๑๐ 

๑. ใบระเบียนแสดงผลการเรียน ๕ ภาคเรียน 
๒. แฟ้มประวัติส่วนตัว หรือแฟ้มสะสมผลงาน   
ที่เกี่ยวข้องกับหลักสูตร/สาขาวิชา ไม่เกิน ๑๐ 
หน้า 



๘ 
 

สาขาวิชา 
จำนวนรับ (คน) 

คุณสมบัติผู้สมัคร 
เกณฑ์ในการคัดเลือก 

เอกสารที่ต้องเตรียมในการสมัครและ 
การสอบวัดทักษะภาคปฏิบัต ิเรียนด ี กิจกรรม 

ดีเด่น 
คะแนน ร้อยละ 

ฟิสิกส ์ ๘ ๒ กำลังศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษา   
ตอนปลาย เน้นด้านวิทยาศาสตร์-
คณิตศาสตร ์

๑. ค่าคะแนนเฉลี่ยสะสม (GPAX) 
๒. คะแนนการทดสอบวิชาความถนัดทั่วไป (GAT) 
๓. คะแนนการทดสอบวิชาความถนัดทางคณิตศาสตร์ 
(PAT๑) 
๔. คะแนนการทดสอบวิชาความถนัดทางวิทยาศาสตร์ 
(PAT๒) 
๕. คะแนนจาก ๙ วิชาสามญั ที่นำมาพิจารณา ได้แก ่
   - ภาษาอังกฤษ 
   - คณิตศาสตร์ ๑  
   - ฟิสิกส์  

๒๐ 
๑๕ 
๑๕ 

 
๑๕ 

 
 

๕ 
๑๕ 
๑๕ 

๑. ใบระเบียนแสดงผลการเรียน ๕ ภาคเรียน 
๒. แฟ้มประวัติส่วนตัว หรือแฟ้มสะสมผลงาน   
ที่เกี่ยวข้องกับหลักสูตร/สาขาวิชา ไม่เกิน ๑๐ 
หน้า 

ภาษาไทย ๒๐ ๕ กำลังศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษา 
ตอนปลาย เน้นด้านวิทยาศาสตร์-
คณิตศาสตร์ ด้านศลิป์-ภาษา  หรอื   
ด้านศิลป์-คำนวณ  

๑. ค่าคะแนนเฉลี่ยสะสม (GPAX) 
๒. คะแนนจาก ๙ วิชาสามญั ที่นำมาพิจารณา ได้แก ่
   - ภาษาไทย 
   - สังคมศึกษา 
 

๕๐ 
 

๓๐ 
๒๐ 

 

๑. ใบระเบียนแสดงผลการเรียน ๕ ภาคเรียน 
๒. แฟ้มประวัติส่วนตัว หรือแฟ้มสะสมผลงาน   
ที่เกี่ยวข้องกับหลักสูตร/สาขาวิชา ไม่เกิน ๑๐ 
หน้า 
๓. ไฟล์วดิีโอท่ีแสดงถึงทักษะหรือความสามารถ  
ด้านการพูดแนะนำตนเอง  เพราะอะไรถึงอยาก
เป็นครูภาษาไทย ความยาว ๒ นาท ี
๔. เกียรติบัตร โล่ ภาพประกอบ  รางวัลระดับ
จังหวัด ระดับภาค ระดับชาต ิ

ภาษาอังกฤษ ๒๔ ๖ กำลังศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษา 
ตอนปลาย   

๑. ค่าคะแนนเฉลี่ยสะสม (GPAX) 
๒. คะแนนการทดสอบวิชาความถนัดทั่วไป (GAT) 
๓. คะแนนการทดสอบวิชาความถนัดทางวิชาชีพครู 
(PAT๕) 
๔. คะแนนจาก ๙ วิชาสามญั ที่นำมาพิจารณา ได้แก ่
   - ภาษาอังกฤษ   
 

๑๕ 
๑๕ 
๒๐ 

 
 

๕๐ 

๑. ใบระเบียนแสดงผลการเรียน ๕ ภาคเรียน  
๒. แฟ้มประวัติส่วนตัว หรือแฟ้มสะสมผลงาน   
ที่เกี่ยวข้องกับหลักสูตร/สาขาวิชา ไม่เกิน ๑๐ 
หน้า 
๓. ไฟล์วดิีโอท่ีแสดงถึงทักษะหรือความสามารถ
ด้านภาษาอังกฤษ  



๙ 
 

สาขาวิชา 
จำนวนรับ (คน) 

คุณสมบัติผู้สมัคร 
เกณฑ์ในการคัดเลือก 

เอกสารที่ต้องเตรียมในการสมัครและ 
การสอบวัดทักษะภาคปฏิบัต ิเรียนด ี กิจกรรม 

ดีเด่น 
คะแนน ร้อยละ 

วิทยาศาสตร์ทั่วไป ๘ ๒ กำลังศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษา   
ตอนปลาย เน้นด้านวิทยาศาสตร์-
คณิตศาสตร ์

๑. ค่าคะแนนเฉลี่ยสะสม (GPAX) 
๒. คะแนนการทดสอบวิชาความถนัดทั่วไป (GAT) 
๓. คะแนนการทดสอบวิชาความถนัดทางคณิตศาสตร์ 
(PAT๑) 
๔. คะแนนการทดสอบวิชาความถนัดทางวิทยาศาสตร์ 
(PAT๒) 
๕. คะแนนจาก ๙ วิชาสามญั ที่นำมาพิจารณา ได้แก ่
   - ฟิสิกส์   
   - เคมี 
   - ชีววิทยา 

๒๐ 
๑๐ 
๑๐ 

 
๑๕ 

 
 

๑๕ 
๑๕ 
๑๕ 

๑. ใบระเบียนแสดงผลการเรียน ๕ ภาคเรียน 
๒. แฟ้มประวัติส่วนตัว หรือแฟ้มสะสมผลงาน   
ที่เกี่ยวข้องกับหลักสูตร/สาขาวิชา ไม่เกิน ๑๐ 
หน้า 

ศิลปศึกษา ๒๐ ๕ กำลังศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษา 
ตอนปลาย   

๑. ค่าคะแนนเฉลี่ยสะสม (GPAX) 
๒. คะแนนจาก ๙ วิชาสามญั ที่นำมาพิจารณา ได้แก ่
   - ภาษาไทย 
   - สังคมศึกษา 
   - ภาษาอังกฤษ   

๕๐ 
 

๒๐ 
๒๐ 
๑๐ 

๑. ใบระเบียนแสดงผลการเรียน ๕ ภาคเรียน 
๒. แฟ้มประวัติส่วนตัว หรือแฟ้มสะสมผลงาน   
ที่เกี่ยวข้องกับหลักสูตร/สาขาวิชา ไม่เกิน ๑๐ 
หน้า 
๓. ไฟล์วิดีโอที่แสดงถึงทักษะหรือความสามารถ  
ด้าน ศิลปะ  
๔. อ ุปกรณ ์ท ี ่ จะใช ้ ในการสอบว ัดท ักษะ
ความสามารถ (ภาคปฏิบัติ) ได้แก่ 
    - กระดาษวาดเขียน ๑๐๐ ปอนด์ ขนาดเอ ๒ 
(A2) 
    - แผ่นกระดานรองเขียนภาพ พร้อมตัวจับยึด 
    - ดินสอแรเงาเบอร์ ๒ ถึง ดับเบิลอี (2B – 
EE) 
 
  



๑๐ 
 

สาขาวิชา 
จำนวนรับ (คน) 

คุณสมบัติผู้สมัคร 
เกณฑ์ในการคัดเลือก 

เอกสารที่ต้องเตรียมในการสมัครและ 
การสอบวัดทักษะภาคปฏิบัต ิเรียนด ี กิจกรรม 

ดีเด่น 
คะแนน ร้อยละ 

สังคมศึกษา ๑๖ ๔ กำลังศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษา   
ตอนปลาย 

๑. ค่าคะแนนเฉลี่ยสะสม (GPAX) 
๒. คะแนนการทดสอบวิชาความถนัดทั่วไป (GAT) 
๓. คะแนนการทดสอบวิชาความถนัดทางวิชาชีพครู 
(PAT๕) 
๔. คะแนนจาก ๙ วิชาสามญั ที่นำมาพิจารณา ได้แก ่
   - สังคมศึกษา 
   - ภาษาอังกฤษ 

๒๐ 
๓๐ 
๓๐ 

 
 

๑๐ 
๑๐ 

๑. ใบระเบียนแสดงผลการเรียน ๕ ภาคเรียน 
๒. แฟ้มประวัติส่วนตัว หรือแฟ้มสะสมผลงาน   
ที่เกี่ยวข้องกับหลักสูตร/สาขาวิชา ไม่เกิน ๑๐ 
หน้า 

หมายเหตุ   1. ผู้ที่เลือกเรียนหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต ต้องมีผลคะแนนการทดสอบความถนัดทางวิชาชีพครู  หรือผลการทดสอบวิชาชีพครูของมหาวิทยาลัย 
 2. จำนวนรับนักศึกษา เป็นจำนวนรับรวมของทุกโครงการการรับนักศึกษาในรอบโควตาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
 
๒. หลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต (ค.อ.บ.) 
❖ ระดับปริญญาตรี ระยะเวลาศึกษาตามหลักสูตร ๔ ปี   

สาขาวิชา 
จำนวนรับ (คน) 

คุณสมบัติผู้สมัคร 
เกณฑ์ในการคัดเลือก 

เอกสารที่ต้องเตรียมในการสมัครและ 
การสอบวัดทักษะภาคปฏิบัต ิเรียนด ี กิจกรรม 

ดีเด่น 
คะแนน ร้อยละ 

อุตสาหกรรมศลิป์  
(วิชาเอกโยธาและการ
ก่อสร้าง) 
 

๔ ๑    กำลังศึกษาระดับช้ันมัธยมศึกษา   
ตอนปลาย หรือ 
    กำลังศึกษาระดับประกาศนียบตัร
วิชาชีพ (ปวช.) ในสาขาวิชาที่
เกี่ยวข้อง หรือ 
    กำลังศึกษาระดับประกาศนียบตัร
วิชาชีพช้ันสูง (ปวส.) ในสาขาวิชาที่
เกี่ยวข้อง  
    

ค่าคะแนนเฉลี่ยสะสม (GPAX) ๑๐๐ ๑. ใบระเบียนแสดงผลการเรียน ๕ ภาคเรียน 
๒. แฟ้มประวัติส่วนตัว หรือแฟ้มสะสมผลงาน    
ที่เกี่ยวข้องกับหลักสูตร/สาขาวิชา ไม่เกิน ๑๐ 
หน้า 



๑๑ 
 

สาขาวิชา 
จำนวนรับ (คน) 

คุณสมบัติผู้สมัคร 
เกณฑ์ในการคัดเลือก 

เอกสารที่ต้องเตรียมในการสมัครและ 
การสอบวัดทักษะภาคปฏิบัต ิเรียนด ี กิจกรรม 

ดีเด่น 
คะแนน ร้อยละ 

อุตสาหกรรมศลิป ์
(วิชาเอกไฟฟ้า) 
 

๔ ๑    กำลังศึกษาระดับช้ันมัธยมศึกษา   
ตอนปลาย หรือ 
    กำลังศึกษาระดับประกาศนียบตัร
วิชาชีพ (ปวช.) ในสาขาวิชาที่
เกี่ยวข้อง หรือ 
    กำลังศึกษาระดับประกาศนียบตัร
วิชาชีพช้ันสูง (ปวส.) ในสาขาวิชาที่
เกี่ยวข้อง  

ค่าคะแนนเฉลี่ยสะสม (GPAX) ๑๐๐ ๑. ใบระเบียนแสดงผลการเรียน ๕ ภาคเรียน 
๒. แฟ้มประวัติส่วนตัว หรือแฟ้มสะสมผลงาน   
ที่เกี่ยวข้องกับหลักสูตร/สาขาวิชา ไม่เกิน ๑๐ 
หน้า 

ออกแบบประยุกต์ศลิป ์
 

๑๒ ๓    กำลังศึกษาระดับช้ันมัธยมศึกษา   
ตอนปลาย หรือ 
    กำลังศึกษาระดับประกาศนียบตัร
วิชาชีพ (ปวช.) ในสาขาวิชาที่
เกี่ยวข้อง หรือ 
    กำลังศึกษาระดับประกาศนียบตัร
วิชาชีพช้ันสูง (ปวส.) ในสาขาวิชาที่
เกี่ยวข้อง 
 

๑. ค่าคะแนนเฉลี่ยสะสม (GPAX) 
๒. คะแนนการทดสอบวิชาความถนัดทางวิชาชีพครู 
(PAT๕) 
๔. คะแนนจาก ๙ วิชาสามญั ที่นำมาพิจารณา ได้แก ่
   - ภาษาไทย 
   - สังคมศึกษา 
   - ภาษาอังกฤษ 
   - คณิตศาสตร์ ๑ 
   - วิทยาศาสตร์ทั่วไป 

๒๐ 
๓๐ 

 
 

๑๐ 
๑๐ 
๑๐ 
๑๐ 
๑๐ 

๑. ใบระเบียนแสดงผลการเรียน ๕ ภาคเรียน 
๒. แฟ้มประวัติส่วนตัว หรือแฟ้มสะสมผลงาน   
ที่เกี่ยวข้องกับหลักสูตร/สาขาวิชา ไม่เกิน ๑๐ 
หน้า 

 
หมายเหตุ   1. ผู้ที่เลือกเรียนหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต ต้องมีผลคะแนนการทดสอบความถนัดทางวิชาชีพครู  จากการทดสอบ PAT๕  หรือผลการทดสอบวิชาชีพครูของมหาวิทยาลัย 
 2. จำนวนรับนักศึกษา เป็นจำนวนรับรวมของทุกโครงการการรับนักศึกษาในรอบโควตาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
 
 
 
 
 
 



๑๒ 
 
๓. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.) 
❖ ระดับปริญญาตรี ระยะเวลาศึกษาตามหลักสูตร ๔ ปี   

สาขาวิชา 
จำนวนรับ (คน) 

คุณสมบัติผู้สมัคร 
เกณฑ์ในการคัดเลือก 

เอกสารที่ต้องเตรียมในการสมัครและ 
การสอบวัดทักษะภาคปฏิบัต ิเรียนด ี กิจกรรม 

ดีเด่น 
คะแนน ร้อยละ 

เกษตรศาสตร ์ ๔ ๑     กำลังศึกษาระดับช้ันมัธยมศึกษา   
ตอนปลาย เน้นด้านวิทยาศาสตร์-
คณิตศาสตร์ หรือ 
    กำลังศึกษาระดับประกาศนียบตัร
วิชาชีพ (ปวช.) สาขาวิชา
เกษตรกรรม เกษตรศาสตร ์
 

๑. ค่าคะแนนเฉลี่ยสะสม (GPAX) 
๒. คะแนนการทดสอบวิชาความถนัดทั่วไป (GAT) 
๓. คะแนนจาก ๙ วิชาสามญั ที่นำมาพิจารณา ได้แก ่
   - ภาษาไทย 
   - ภาษาอังกฤษ 
  - ฟิสิกส์ 
  - เคมี 
  - ชีววิทยา 

๕๐ 
๓๐ 

 
๔ 
๔ 
๔ 
๔ 
๔ 

๑. ใบระเบียนแสดงผลการเรียน ๕ ภาคเรียน 
๒. แฟ้มประวัติส่วนตัว หรือแฟ้มสะสมผลงาน    
ที่เกี่ยวข้องกับหลักสูตร/สาขาวิชา ไม่เกิน ๑๐ 
หน้า 

คหกรรมศาสตร ์ ๔ ๑     กำลังศึกษาระดับช้ันมัธยมศึกษา   
ตอนปลายหรือเทียบเท่า  หรือ 
    กำลังศึกษาระดับประกาศนียบตัร
วิชาชีพ (ปวช.) ในสาขาวิชาที่
เกี่ยวข้อง 

ค่าคะแนนเฉลี่ยสะสม (GPAX) ๑๐๐ ๑. ใบระเบียนแสดงผลการเรียน ๕ ภาคเรียน 
๒. แฟ้มประวัติส่วนตัว หรือแฟ้มสะสมผลงาน    
ที่เกี่ยวข้องกับหลักสูตร/สาขาวิชา ไม่เกิน ๑๐ 
หน้า 

เคม ี ๔ ๑ กำลังศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษา   
ตอนปลาย เน้นด้านวิทยาศาสตร์-
คณิตศาสตร ์

๑. ค่าคะแนนเฉลี่ยสะสม (GPAX) 
๒. คะแนนการทดสอบวิชาความถนัดทั่วไป (GAT) 
๓. คะแนนการทดสอบวิชาความถนัดทางคณิตศาสตร์ 
(PAT๑) 
๔. คะแนนการทดสอบวิชาความถนัดทางวิทยาศาสตร์ 
(PAT๒) 
 
 
 
 

๒๐ 
๑๐ 
๑๐ 

 
๑๐ 

 
 
 
 
 

๑. ใบระเบียนแสดงผลการเรียน ๕ ภาคเรียน 
๒. แฟ้มประวัติส่วนตัว หรือแฟ้มสะสมผลงาน    
ที่เกี่ยวข้องกับหลักสูตร/สาขาวิชา ไม่เกิน ๑๐ 
หน้า 



๑๓ 
 

สาขาวิชา 
จำนวนรับ (คน) 

คุณสมบัติผู้สมัคร 
เกณฑ์ในการคัดเลือก 

เอกสารที่ต้องเตรียมในการสมัครและ 
การสอบวัดทักษะภาคปฏิบัต ิเรียนด ี กิจกรรม 

ดีเด่น 
คะแนน ร้อยละ 

๕. คะแนนจาก ๙ วิชาสามญั ที่นำมาพิจารณา ได้แก ่
   - ภาษาอังกฤษ 
   - คณิตศาสตร์ ๑ 
   - วิทยาศาสตร์ทั่วไป 
   - เคมี 

 
๑๒.๕ 
๑๒.๕ 
๑๒.๕ 
๑๒.๕ 

ชีววิทยา ๗ ๒ กำลังศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษา   
ตอนปลาย เน้นด้านวิทยาศาสตร์-
คณิตศาสตร ์

๑. ค่าคะแนนเฉลี่ยสะสม (GPAX) 
๒. คะแนนการทดสอบวิชาความถนัดทั่วไป (GAT) 
๓. คะแนนจาก ๙ วิชาสามญั ที่นำมาพิจารณา ได้แก ่
   - ชีววิทยา 

๓๐ 
๒๐ 

 
๕๐ 

๑. ใบระเบียนแสดงผลการเรียน ๕ ภาคเรียน 
๒. แฟ้มประวัติส่วนตัว หรือแฟ้มสะสมผลงาน    
ที่เกี่ยวข้องกับหลักสูตร/สาขาวิชา ไม่เกิน ๑๐ 
หน้า 

ฟิสิกส ์
 
 

๔ ๑ กำลังศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษา   
ตอนปลาย เน้นด้านวิทยาศาสตร์-
คณิตศาสตร ์

๑. ค่าคะแนนเฉลี่ยสะสม (GPAX) 
๒. คะแนนการทดสอบวิชาความถนัดทั่วไป (GAT) 
๓. คะแนนการทดสอบวิชาความถนัดทางคณิตศาสตร์ 
(PAT๑) 
๔. คะแนนการทดสอบวิชาความถนัดทางวิทยาศาสตร์ 
(PAT๒) 
๕. คะแนนจาก ๙ วิชาสามญั ที่นำมาพิจารณา ได้แก ่
   - ภาษาอังกฤษ 
   - คณิตศาสตร์ ๑ 
   - ฟิสิกส์ 
 
 
 
 
 
 
 

๓๐ 
๑๐ 
๑๐ 

 
๑๐ 

 
 

๑๐ 
๑๐ 
๒๐ 

๑. ใบระเบียนแสดงผลการเรียน ๕ ภาคเรียน 
๒. แฟ้มประวัติส่วนตัว หรือแฟ้มสะสมผลงาน    
ที่เกี่ยวข้องกับหลักสูตร/สาขาวิชา ไม่เกิน ๑๐ 
หน้า 



๑๔ 
 

สาขาวิชา 
จำนวนรับ (คน) 

คุณสมบัติผู้สมัคร 
เกณฑ์ในการคัดเลือก 

เอกสารที่ต้องเตรียมในการสมัครและ 
การสอบวัดทักษะภาคปฏิบัต ิเรียนด ี กิจกรรม 

ดีเด่น 
คะแนน ร้อยละ 

เทคโนโลยีสารสนเทศ ๘ ๒ กำลังศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษา   
ตอนปลายหรือเทียบเท่า  หรือ 
    กำลังศึกษาระดับประกาศนียบตัร
วิชาชีพ (ปวช.) 

๑. ค่าคะแนนเฉลี่ยสะสม (GPAX) 
๒. คะแนนการทดสอบวิชาความถนัดทั่วไป (GAT) 
๓. คะแนนจาก ๙ วิชาสามญั ที่นำมาพิจารณา ได้แก ่
   - ภาษาไทย 
   - สังคมศึกษา 
   - ภาษาอังกฤษ 
   - คณิตศาสตร์ ๒  
   - วิทยาศาสตร์ทั่วไป  

๓๐ 
๓๐ 

 
๕ 
๕ 

๑๐ 
๑๐ 
๑๐ 

๑. ใบระเบียนแสดงผลการเรียน ๕ ภาคเรียน 
๒. แฟ้มประวัติส่วนตัว หรือแฟ้มสะสมผลงาน    
ที่เกี่ยวข้องกับหลักสูตร/สาขาวิชา ไม่เกิน ๑๐ 
หน้า 

เทคนิคการสัตวแพทย ์ ๘ ๒ กำลังศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษา   
ตอนปลาย เน้นด้านวิทยาศาสตร์-
คณิตศาสตร ์

ค่าคะแนนเฉลี่ยสะสม (GPAX) 
 

๑๐๐ 
 

 
 

 

๑. ใบระเบียนแสดงผลการเรียน ๕ ภาคเรียน 
๒. แฟ้มประวัติส่วนตัว หรือแฟ้มสะสมผลงาน    
ที่เกี่ยวข้องกับหลักสูตร/สาขาวิชา ไม่เกิน ๑๐ 
หน้า 
๓. ไฟล์วดิีโอท่ีแสดงถึงทักษะหรือความสามารถ 

ภูมิศาสตร์และ 
ภูมิสารสนเทศ 
 

๔ ๑    กำลังศึกษาระดับช้ันมัธยมศึกษา   
ตอนปลายหรือเทียบเท่า  หรือ 
    กำลังศึกษาระดับประกาศนียบตัร
วิชาชีพ (ปวช.)  
หมายเหตุ  รับผู้ทีม่ีความบกพร่อง
ด้านร่างกาย  
 

๑. ค่าคะแนนเฉลี่ยสะสม (GPAX) 
๒. คะแนนการทดสอบวิชาความถนัดทั่วไป (GAT) 
๓. คะแนนการทดสอบวิชาความถนัดทางคณิตศาสตร์ 
(PAT๑) 
๔. คะแนนการทดสอบวิชาความถนัดทางวิทยาศาสตร์ 
(PAT๒) 
๕. คะแนนจาก ๙ วิชาสามญั ที่นำมาพิจารณา ได้แก ่
   - ภาษาไทย 
   - สังคมศึกษา 
   - ภาษาอังกฤษ 
   - คณิตศาสตร์ ๑  
   - วิทยาศาสตร์ทั่วไป  

๒๐ 
๒๐ 
๑๐ 

 
๑๐ 

 
 

๕ 
๕ 

๑๐ 
๑๐ 
๑๐ 

 

๑. ใบระเบียนแสดงผลการเรียน ๕ ภาคเรียน 
๒. แฟ้มประวัติส่วนตัว หรือแฟ้มสะสมผลงาน    
ที่เกี่ยวข้องกับหลักสูตร/สาขาวิชา ไม่เกิน ๑๐ 
หน้า 



๑๕ 
 

สาขาวิชา 
จำนวนรับ (คน) 

คุณสมบัติผู้สมัคร 
เกณฑ์ในการคัดเลือก 

เอกสารที่ต้องเตรียมในการสมัครและ 
การสอบวัดทักษะภาคปฏิบัต ิเรียนด ี กิจกรรม 

ดีเด่น 
คะแนน ร้อยละ 

ระบบสารสนเทศเพื่อ 
การจัดการ 

๔ ๑    กำลังศึกษาระดับช้ันมัธยมศึกษา   
ตอนปลายหรือเทียบเท่า  หรือ 
    กำลังศึกษาระดับประกาศนียบตัร
วิชาชีพ (ปวช.)  
หมายเหตุ  รับผู้ทีม่ีความบกพร่อง
ด้านร่างกาย  

๑. ค่าคะแนนเฉลี่ยสะสม (GPAX) 
๒. คะแนนการทดสอบวิชาความถนัดทั่วไป (GAT) 
๓. คะแนนการทดสอบวิชาความถนัดทางคณิตศาสตร์ 
(PAT๑) 
๔. คะแนนการทดสอบวิชาความถนัดทางวิทยาศาสตร์ 
(PAT๒) 

๒๐ 
๒๐ 
๓๐ 

 
๓๐ 

 

๑. ใบระเบียนแสดงผลการเรียน ๕ ภาคเรียน 
๒. แฟ้มประวัติส่วนตัว หรือแฟ้มสะสมผลงาน    
ที่เกี่ยวข้องกับหลักสูตร/สาขาวิชา ไม่เกิน ๑๐ 
หน้า 

วิทยาการคอมพิวเตอร ์ ๔ ๑    กำลังศึกษาระดับช้ันมัธยมศึกษา   
ตอนปลายหรือเทียบเท่า  หรือ 
    กำลังศึกษาระดับประกาศนียบตัร
วิชาชีพ (ปวช.)  

๑. ค่าคะแนนเฉลี่ยสะสม (GPAX) 
๒. คะแนนการทดสอบวิชาความถนัดทั่วไป (GAT) 
 

๕๐ 
๕๐ 

 
 

๑. ใบระเบียนแสดงผลการเรียน ๕ ภาคเรียน 
๒. แฟ้มประวัติส่วนตัว หรือแฟ้มสะสมผลงาน    
ที่เกี่ยวข้องกับหลักสูตร/สาขาวิชา ไม่เกิน ๑๐ 
หน้า 

เทคโนโลยีอาหาร ๔ ๑ กำลังศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษา   
ตอนปลาย เน้นด้านวิทยาศาสตร์-
คณิตศาสตร ์

ค่าคะแนนเฉลี่ยสะสม (GPAX) ๑๐๐ ๑. ใบระเบียนแสดงผลการเรียน ๕ ภาคเรียน 
๒. แฟ้มประวัติส่วนตัว หรือแฟ้มสะสมผลงาน    
ที่เกี่ยวข้องกับหลักสูตร/สาขาวิชา ไม่เกิน ๑๐ 
หน้า 

วิทยาศาสตร์การกีฬาและ       
การออกกำลังกาย 

๑๐ ๑๐     กำลังศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษา   
ตอนปลายหรือเทียบเท่า  หรือ 
    กำลังศึกษาระดับประกาศนียบตัร
วิชาชีพ (ปวช.) หรือ 
    กำลังศึกษาระดับประกาศนียบตัร
วิชาชีพช้ันสูง (ปวส.)  
 

ค่าคะแนนเฉลี่ยสะสม (GPAX) ๑๐๐ ๑. ใบระเบียนแสดงผลการเรียน ๕ ภาคเรียน 
๒. แฟ้มประวัติส่วนตัวหรือแฟ้มสะสมผลงาน 
ประกอบด้วยผลงานท่ีเกีย่วข้องกับสาขาวิชา      
ไม่เกิน ๑๐ หน้า 
๓. ไฟล์วดิีโอท่ีแสดงถึงทักษะหรือความสามารถ  
ด้านกีฬาหรือการออกกำลังกาย 
๔. อุปกรณ์ที่จะใช้ในการสอบวัดทกัษะ
ความสามารถ (ภาคปฏิบัติ) ได้แก ่ ชุดกีฬา และ
อุปกรณ์ที่จะใช้ในการทดสอบปฏบิัติ (ยกเว้น
อุปกรณ์ขนาดใหญ่ สามารถยมืใช้ของ
มหาวิทยาลยัในการสอบได้) 



๑๖ 
 

สาขาวิชา 
จำนวนรับ (คน) 

คุณสมบัติผู้สมัคร 
เกณฑ์ในการคัดเลือก 

เอกสารที่ต้องเตรียมในการสมัครและ 
การสอบวัดทักษะภาคปฏิบัต ิเรียนด ี กิจกรรม 

ดีเด่น 
คะแนน ร้อยละ 

วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม ๑๒ ๓ กำลังศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษา   
ตอนปลาย เน้นด้านวิทยาศาสตร์-
คณิตศาสตร ์

๑. ค่าคะแนนเฉลี่ยสะสม (GPAX) 
๒. คะแนนการทดสอบวิชาความถนัดทั่วไป (GAT) 
๓. คะแนนการทดสอบวิชาความถนัดทางคณิตศาสตร์ 
(PAT๑) 
๔. คะแนนการทดสอบวิชาความถนัดทางวิทยาศาสตร์ 
(PAT๒) 

๒๐ 
๓๐ 
๒๕ 

 
๒๕ 

 

๑. ใบระเบียนแสดงผลการเรียน ๕ ภาคเรียน 
๒. แฟ้มประวัติส่วนตัว หรือแฟ้มสะสมผลงาน    
ที่เกี่ยวข้องกับหลักสูตร/สาขาวิชา ไม่เกิน ๑๐ 
หน้า 

สถิติประยุกต์และ 
วิทยาการข้อมูล 

๔ ๑ กำลังศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษา   
ตอนปลาย เน้นด้านวิทยาศาสตร์-
คณิตศาสตร์  หรือ เรยีน เน้น
ทางด้านคณิตศาสตร ์

๑. ค่าคะแนนเฉลี่ยสะสม (GPAX) 
๒. คะแนนการทดสอบวิชาความถนัดทั่วไป (GAT) 
๓. คะแนนจาก ๙ วิชาสามญั ที่นำมาพิจารณา ได้แก ่
   - ภาษาไทย 
   - สังคมศึกษา 
   - คณิตศาสตร์ ๑  

๒๐ 
๔๐ 

 
๑๐ 
๑๐ 
๒๐ 

๑. ใบระเบียนแสดงผลการเรียน ๕ ภาคเรียน 
๒. แฟ้มประวัติส่วนตัว หรือแฟ้มสะสมผลงาน    
ที่เกี่ยวข้องกับหลักสูตร/สาขาวิชา ไม่เกิน ๑๐ 
หน้า 
๓. ไฟล์วดิีโอท่ีแสดงถึงทักษะหรือความสามารถ  
ด้านความสามารถพิเศษ 

เทคโนโลยีดิจิทลัมีเดีย ๔ ๑    กำลังศึกษาระดับช้ันมัธยมศึกษา   
ตอนปลายหรือเทียบเท่า  หรือ 
    กำลังศึกษาระดับประกาศนียบตัร
วิชาชีพ (ปวช.) ) หรือ 
    กำลังศึกษาระดับประกาศนียบตัร
วิชาชีพช้ันสูง (ปวส.)  
 

๑. ค่าคะแนนเฉลี่ยสะสม (GPAX) 
๒. คะแนนการทดสอบวิชาความถนัดทั่วไป (GAT) 
 

๗๐ 
๓๐ 

 
 

๑. ใบระเบียนแสดงผลการเรียน ๕ ภาคเรียน 
๒. แฟ้มประวัติส่วนตัว หรือแฟ้มสะสมผลงาน    
ที่เกี่ยวข้องกับหลักสูตร/สาขาวิชา ไม่เกิน ๑๐ 
หน้า 
๓. ไฟล์วดิีโอท่ีแสดงถึงทักษะหรือความสามารถ  
ด้านเทคโนโลยดีิจิทัล เช่น การทำสื่อดิจิทัล การ
เขียนโปรแกรม การใช้งานแอปพลเิคชันสื่อสังคม
ออนไลน์ เป็นต้น 

อนามัยสิ่งแวดล้อม ๓ ๐ กำลังศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษา   
ตอนปลาย เน้นด้านวิทยาศาสตร์-
คณิตศาสตร ์

๑. ค่าคะแนนเฉลี่ยสะสม (GPAX) 
๒. คะแนนการทดสอบวิชาความถนัดทั่วไป (GAT) 
๓. คะแนนการทดสอบวิชาความถนัดทางคณิตศาสตร์ 
(PAT๑) 
๔. คะแนนการทดสอบวิชาความถนัดทางวิทยาศาสตร์ 
(PAT๒) 

๘๕ 
๕ 
๕ 
 

๕ 
 

๑. ใบระเบียนแสดงผลการเรียน ๕ ภาคเรียน 
๒. แฟ้มประวัติส่วนตัว หรือแฟ้มสะสมผลงาน    
ที่เกี่ยวข้องกับหลักสูตร/สาขาวิชา ไม่เกิน ๑๐ 
หน้า 



๑๗ 
 

สาขาวิชา 
จำนวนรับ (คน) 

คุณสมบัติผู้สมัคร 
เกณฑ์ในการคัดเลือก 

เอกสารที่ต้องเตรียมในการสมัครและ 
การสอบวัดทักษะภาคปฏิบัต ิเรียนด ี กิจกรรม 

ดีเด่น 
คะแนน ร้อยละ 

อาชีวอนามัยและ 
ความปลอดภัย 

๓ ๐ กำลังศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษา   
ตอนปลาย เน้นด้านวิทยาศาสตร์-
คณิตศาสตร ์

๑. ค่าคะแนนเฉลี่ยสะสม (GPAX) 
๒. คะแนนจาก ๙ วิชาสามญั ที่นำมาพิจารณา ได้แก ่
   - ภาษาไทย 
   - สังคมศึกษา 
   - ภาษาอังกฤษ 
   - คณิตศาสตร์ ๑  
   - ฟิสิกส์ 
   - เคมี 
   - ชีววิทยา 

๓๐ 
 

๑๐ 
๑๐ 
๑๐ 
๑๐ 
๑๐ 
๑๐ 
๑๐ 

๑. ใบระเบียนแสดงผลการเรียน ๕ ภาคเรียน 
๒. แฟ้มประวัติส่วนตัว หรือแฟ้มสะสมผลงาน    
ที่เกี่ยวข้องกับหลักสูตร/สาขาวิชา ไม่เกิน ๑๐ 
หน้า 

หมายเหตุ   จำนวนรับนักศึกษา เป็นจำนวนรับรวมของทุกโครงการการรับนักศึกษาในรอบโควตาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
 
 
๔. หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ.) 
❖ ระดับปริญญาตรี ระยะเวลาศึกษาตามหลักสูตร ๔ ปี   

สาขาวิชา 
จำนวนรับ (คน) 

คุณสมบัติผู้สมัคร 
เกณฑ์ในการคัดเลือก 

เอกสารที่ต้องเตรียมในการสมัครและ 
การสอบวัดทักษะภาคปฏิบัต ิเรียนด ี กิจกรรม 

ดีเด่น 
คะแนน ร้อยละ 

การพัฒนาสังคม ๓ ๑    กำลังศึกษาระดับช้ันมัธยมศึกษา   
ตอนปลายหรือเทียบเท่า  หรือ 
    กำลังศึกษาระดับประกาศนียบตัร
วิชาชีพ (ปวช.) ) หรือ 
    กำลังศึกษาระดับประกาศนียบตัร
วิชาชีพช้ันสูง (ปวส.)  
 

๑. ค่าคะแนนเฉลี่ยสะสม (GPAX) 
๒. คะแนนการทดสอบวิชาความถนัดทั่วไป (GAT) 
๓. คะแนนจาก ๙ วิชาสามญั ที่นำมาพิจารณา ได้แก ่
   - ภาษาไทย 
   - สังคมศึกษา 
 
 

๑๕ 
๕๐ 

 
๑๕ 
๒๐ 

๑. ใบระเบียนแสดงผลการเรียน ๕ ภาคเรียน 
๒. แฟ้มประวัติส่วนตัว หรือแฟ้มสะสมผลงาน    
ที่เกี่ยวข้องกับหลักสูตร/สาขาวิชา ไม่เกิน ๑๐ 
หน้า 



๑๘ 
 

สาขาวิชา 
จำนวนรับ (คน) 

คุณสมบัติผู้สมัคร 
เกณฑ์ในการคัดเลือก 

เอกสารที่ต้องเตรียมในการสมัครและ 
การสอบวัดทักษะภาคปฏิบัต ิเรียนด ี กิจกรรม 

ดีเด่น 
คะแนน ร้อยละ 

ภาษาไทย 
 

๑๖ ๔    กำลังศึกษาระดับช้ันมัธยมศึกษา   
ตอนปลายหรือเทียบเท่า  หรือ 
    กำลังศึกษาระดับประกาศนียบตัร
วิชาชีพ (ปวช.)  
หมายเหตุ รับผู้ที่มีความบกพร่อง
ด้านตา และห ู

๑. ค่าคะแนนเฉลี่ยสะสม (GPAX) 
๒. คะแนนการทดสอบวิชาความถนัดทั่วไป (GAT) 
๓. คะแนนจาก ๙ วิชาสามญั ที่นำมาพิจารณา ได้แก ่
   - ภาษาไทย 
   - สังคมศึกษา 
   - ภาษาอังกฤษ 

๒๐ 
๓๐ 

 
๓๐ 
๑๐ 
๑๐ 

๑. ใบระเบียนแสดงผลการเรียน ๕ ภาคเรียน 
๒. แฟ้มประวัติส่วนตัว หรือแฟ้มสะสมผลงาน    
ที่เกี่ยวข้องกับหลักสูตร/สาขาวิชา ไม่เกิน ๑๐ 
หน้า 

ภาษาจีน ๑๖ ๔     กำลังศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษา   
ตอนปลายหรือเทียบเท่า  หรือ 
    กำลังศึกษาระดับประกาศนียบตัร
วิชาชีพ (ปวช.) หรือ 
    กำลังศึกษาระดับประกาศนียบตัร
วิชาชีพช้ันสูง (ปวส.)  

๑. ค่าคะแนนเฉลี่ยสะสม (GPAX) 
๒. คะแนนการทดสอบวิชาความถนัดทั่วไป (GAT) 
 

๖๐ 
๔๐ 

๑. ใบระเบียนแสดงผลการเรียน ๕ ภาคเรียน 
๒. แฟ้มประวัติส่วนตัว หรือแฟ้มสะสมผลงาน    
ที่เกี่ยวข้องกับหลักสูตร/สาขาวิชา ไม่เกิน ๑๐ 
หน้า 

ภาษาญี่ปุ่น ๗ ๒     กำลังศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษา   
ตอนปลายหรือเทียบเท่า  หรือ 
    กำลังศึกษาระดับประกาศนียบตัร
วิชาชีพ (ปวช.)  

๑. ค่าคะแนนเฉลี่ยสะสม (GPAX) 
๒. คะแนนการทดสอบวิชาความถนัดทางภาษาญี่ปุ่น 
(PAT ๗.๓) 

๕๐ 
๕๐ 

๑. ใบระเบียนแสดงผลการเรียน ๕ ภาคเรียน 
๒. แฟ้มประวัติส่วนตัว หรือแฟ้มสะสมผลงาน    
ที่เกี่ยวข้องกับหลักสูตร/สาขาวิชา ไม่เกิน ๑๐ 
หน้า 

ภาษาอังกฤษ ๒๔ ๖     กำลังศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษา   
ตอนปลายหรือเทียบเท่า  หรือ 
    กำลังศึกษาระดับประกาศนียบตัร
วิชาชีพ (ปวช.)  
หมายเหตุ รับผู้ที่มีความบกพร่อง
ด้านตา 
 
 
 

๑. ค่าคะแนนเฉลี่ยสะสม (GPAX) 
๒. คะแนนการทดสอบวิชาความถนัดทั่วไป (GAT) 
๓. คะแนนจาก ๙ วิชาสามญั ที่นำมาพิจารณา ได้แก ่
   - ภาษาอังกฤษ 
 
 

๕๐ 
๒๕ 

 
๒๕ 

๑. ใบระเบียนแสดงผลการเรียน ๕ ภาคเรียน 
๒. แฟ้มประวัติส่วนตัว หรือแฟ้มสะสมผลงาน    
ที่เกี่ยวข้องกับหลักสูตร/สาขาวิชา ไม่เกิน ๑๐ 
หน้า 
๓. ไฟล์วดิีโอท่ีแสดงถึงทักษะหรือความสามารถ 



๑๙ 
 

สาขาวิชา 
จำนวนรับ (คน) 

คุณสมบัติผู้สมัคร 
เกณฑ์ในการคัดเลือก 

เอกสารที่ต้องเตรียมในการสมัครและ 
การสอบวัดทักษะภาคปฏิบัต ิเรียนด ี กิจกรรม 

ดีเด่น 
คะแนน ร้อยละ 

ภาษาอังกฤษธุรกิจ ๑๖ ๔     กำลังศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษา   
ตอนปลายหรือเทียบเท่า  หรือ 
    กำลังศึกษาระดับประกาศนียบตัร
วิชาชีพ (ปวช.) หรือ 
    กำลังศึกษาระดับประกาศนียบตัร
วิชาชีพช้ันสูง (ปวส.)  

ค่าคะแนนเฉลี่ยสะสม (GPAX) 
 

๑๐๐ 
 

๑. ใบระเบียนแสดงผลการเรียน ๕ ภาคเรียน 
๒. แฟ้มประวัติส่วนตัว หรือแฟ้มสะสมผลงาน    
ที่เกี่ยวข้องกับหลักสูตร/สาขาวิชา ไม่เกิน ๑๐ 
หน้า 

สารสนเทศศาสตร์และ
นวัตกรรมความรู ้

๓ ๐     กำลังศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษา   
ตอนปลายหรือเทียบเท่า  หรือ 
    กำลังศึกษาระดับประกาศนียบตัร
วิชาชีพ (ปวช.) 
หมายเหตุ รับผู้ที่มีความบกพร่อง
ด้านร่างกาย  

ค่าคะแนนเฉลี่ยสะสม (GPAX) 
 

๑๐๐ ๑. ใบระเบียนแสดงผลการเรียน ๕ ภาคเรียน 
๒. แฟ้มประวัติส่วนตัว หรือแฟ้มสะสมผลงาน    
ที่เกี่ยวข้องกับหลักสูตร/สาขาวิชา ไม่เกิน ๑๐ 
หน้า 

การจัดการโรงแรมและ
นวัตกรรมการบริการ 

๔ ๑     กำลังศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษา   
ตอนปลายหรือเทียบเท่า  หรือ 
    กำลังศึกษาระดับประกาศนียบตัร
วิชาชีพ (ปวช.)  

๑. ค่าคะแนนเฉลี่ยสะสม (GPAX) 
๒. คะแนนการทดสอบวิชาความถนัดทั่วไป (GAT) 
 

๖๐ 
๔๐ 

 
 
 

 

๑. ใบระเบียนแสดงผลการเรียน ๕ ภาคเรียน 
๒. แฟ้มประวัติส่วนตัว หรือแฟ้มสะสมผลงาน    
ที่เกี่ยวข้องกับหลักสูตร/สาขาวิชา ไม่เกิน ๑๐ 
หน้า 

การจัดการการท่องเที่ยว 
การจัดประชุมและ
นิทรรศการ 

๑๖ ๔     กำลังศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษา   
ตอนปลายหรือเทียบเท่า  หรือ 
    กำลังศึกษาระดับประกาศนียบตัร
วิชาชีพ (ปวช.) หรือ 
    กำลังศึกษาระดับประกาศนียบตัร
วิชาชีพช้ันสูง (ปวส.) 

๑. ค่าคะแนนเฉลี่ยสะสม (GPAX) 
๒. คะแนนการทดสอบวิชาความถนัดทั่วไป (GAT) 
 

๖๐ 
๔๐ 

 
 
 

 

๑. ใบระเบียนแสดงผลการเรียน ๕ ภาคเรียน 
๒. แฟ้มประวัติส่วนตัว หรือแฟ้มสะสมผลงาน    
ที่เกี่ยวข้องกับหลักสูตร/สาขาวิชา ไม่เกิน ๑๐ 
หน้า 

หมายเหตุ   จำนวนรับนักศึกษา เป็นจำนวนรับรวมของทุกโครงการการรับนักศึกษาในรอบโควตาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
 



๒๐ 
 
๕. หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต (รป.บ.) 
❖ ระดับปริญญาตรี ระยะเวลาศึกษาตามหลักสูตร ๔ ปี  

หลักสูตร 
จำนวนรับ (คน) 

คุณสมบัติผู้สมัคร 
เกณฑ์ในการคัดเลือก 

เอกสารที่ต้องเตรียมในการสมัครและ 
การสอบวัดทักษะภาคปฏิบัต ิเรียนด ี กิจกรรม 

ดีเด่น 
คะแนน ร้อยละ 

รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต 
 

๑๖ ๔     กำลังศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษา   
ตอนปลายหรือเทียบเท่า  หรือ 
    กำลังศึกษาระดับประกาศนียบตัร
วิชาชีพ (ปวช.) 
หมายเหตุ รับผู้ที่มีความบกพร่อง
ด้านตา 

๑. ค่าคะแนนเฉลี่ยสะสม (GPAX) 
๒. คะแนนการทดสอบวิชาความถนัดทั่วไป (GAT) 
 

๕๐ 
๕๐ 

 

๑. ใบระเบียนแสดงผลการเรียน ๕ ภาคเรียน 
๒. แฟ้มประวัติส่วนตัว หรือแฟ้มสะสมผลงาน    
ที่เกี่ยวข้องกับหลักสูตร/สาขาวิชา ไม่เกิน ๑๐ 
หน้า 

หมายเหตุ   จำนวนรับนักศึกษา เป็นจำนวนรับรวมของทุกโครงการการรับนักศึกษาในรอบโควตาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
 

 ๖. หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต (ร.บ.) 

❖ ระดับปริญญาตรี ระยะเวลาศึกษาตามหลักสูตร ๔ ปี   

หลักสูตร 
จำนวนรับ (คน) 

คุณสมบัติผู้สมัคร 
เกณฑ์ในการคัดเลือก 

เอกสารที่ต้องเตรียมในการสมัครและ 
การสอบวัดทักษะภาคปฏิบัต ิเรียนด ี กิจกรรม 

ดีเด่น 
คะแนน ร้อยละ 

รัฐศาสตรบณัฑิต 
 
 

๑๖ ๔     กำลังศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษา   
ตอนปลายหรือเทียบเท่า  หรือ 
    กำลังศึกษาระดับประกาศนียบตัร
วิชาชีพ (ปวช.) หรือ 
    กำลังศึกษาระดับประกาศนียบตัร
วิชาชีพช้ันสูง (ปวส.) 

๑. ค่าคะแนนเฉลี่ยสะสม (GPAX) 
๒. คะแนนจาก ๙ วิชาสามญั ที่นำมาพิจารณา ได้แก ่
   - สังคมศึกษา 
 
 

๕๐ 
 

๕๐ 
 
 

๑. ใบระเบียนแสดงผลการเรียน ๕ ภาคเรียน 
๒. แฟ้มประวัติส่วนตัว หรือแฟ้มสะสมผลงาน    
ที่เกี่ยวข้องกับหลักสูตร/สาขาวิชา ไม่เกิน ๑๐ 
หน้า 

หมายเหตุ   จำนวนรับนักศึกษา เป็นจำนวนรับรวมของทุกโครงการการรับนักศึกษาในรอบโควตาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
 

 



๒๑ 
 
๗. หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต (น.บ.) 
❖ ระดับปริญญาตรี ระยะเวลาศึกษาตามหลักสูตร ๔ ปี  

หลักสูตร 
จำนวนรับ (คน) 

คุณสมบัติผู้สมัคร 
เกณฑ์ในการคัดเลือก 

เอกสารที่ต้องเตรียมในการสมัครและ 
การสอบวัดทักษะภาคปฏิบัต ิเรียนด ี กิจกรรม 

ดีเด่น 
คะแนน ร้อยละ 

นิติศาสตรบณัฑิต 
 
 

๔๐ ๑๐     กำลังศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษา   
ตอนปลายหรือเทียบเท่า  หรือ 
    กำลังศึกษาระดับประกาศนียบตัร
วิชาชีพ (ปวช.) หรือ 
    กำลังศึกษาระดับประกาศนียบตัร
วิชาชีพช้ันสูง (ปวส.) 
 

ค่าคะแนนเฉลี่ยสะสม (GPAX) 
 

๑๐๐ ๑. ใบระเบียนแสดงผลการเรียน ๕ ภาคเรียน 
๒. แฟ้มประวัติส่วนตัว หรือแฟ้มสะสมผลงาน    
ที่เกี่ยวข้องกับหลักสูตร/สาขาวิชา ไม่เกิน ๑๐ 
หน้า 

หมายเหตุ   จำนวนรับนักศึกษา เป็นจำนวนรับรวมของทุกโครงการการรับนักศึกษาในรอบโควตาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๒๒ 
 
๘. หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต (ศป.บ.)   
❖ ระดับปริญญาตรี ระยะเวลาศึกษาตามหลักสูตร ๔ ปี   

สาขาวิชา 
จำนวนรับ (คน) 

คุณสมบัติผู้สมัคร 
เกณฑ์ในการคัดเลือก 

เอกสารที่ต้องเตรียมในการสมัครและ 
การสอบวัดทักษะภาคปฏิบัต ิเรียนด ี กิจกรรม 

ดีเด่น 
คะแนน ร้อยละ 

ทัศนศิลป ์ ๔ ๑     กำลังศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษา   
ตอนปลายหรือเทียบเท่า  หรือ 
    กำลังศึกษาระดับประกาศนียบตัร
วิชาชีพ (ปวช.) หรือ 
    กำลังศึกษาระดับประกาศนียบตัร
วิชาชีพช้ันสูง (ปวส.) 
หมายเหตุ รับผู้ที่มีความบกพร่อง
ด้านหู หรือรา่งกาย 

๑. ค่าคะแนนเฉลี่ยสะสม (GPAX) 
๒. คะแนนการทดสอบวิชาความถนัดทั่วไป (GAT) 
๓. คะแนนการทดสอบวิชาความถนัดทางศิลปกรรม
ศาสตร์ (PAT๖) 
๔. คะแนนจาก ๙ วิชาสามญั ที่นำมาพิจารณา ได้แก ่
   - ภาษาไทย 
   - สังคมศึกษา 
   - ภาษาอังกฤษ 
   - คณิตศาสตร์ ๑  
   - วิทยาศาสตร์ทั่วไป 

๓๐ 
๑๐ 
๕๐ 

 
 

๒ 
๒ 
๒ 
๒ 
๒ 

๑. ใบระเบียนแสดงผลการเรียน ๕ ภาคเรียน 
๒. แฟ้มประวัติส่วนตัว หรือแฟ้มสะสมผลงาน   
ที่เกี่ยวข้องกับหลักสูตร/สาขาวิชา ไม่เกิน ๑๐ 
หน้า 
๓. อ ุปกรณ ์ท ี ่ จะใช ้ ในการสอบว ัดท ักษะ
ความสามารถ (ภาคปฏิบัติ) ได้แก่ 
    - กระดาษวาดเขียน ๑๐๐ ปอนด์ ขนาดเอ ๒ 
(A2) 
    - แผ่นกระดานรองเขียนภาพ พร้อมตัวจับยึด 
    - ดินสอแรเงาเบอร์ ๒ ถึง ดับเบิลอี (2B–EE) 

ออกแบบนิเทศศิลป ์ ๘ ๒     กำลังศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษา   
ตอนปลายหรือเทียบเท่า  หรือ 
    กำลังศึกษาระดับประกาศนียบตัร
วิชาชีพ (ปวช.) 

ค่าคะแนนเฉลี่ยสะสม (GPAX) ๑๐๐ 
 
 

๑. ใบระเบียนแสดงผลการเรียน ๕ ภาคเรียน 
๒. แฟ้มประวัติส่วนตัว หรือแฟ้มสะสมผลงาน   
ที่เกี่ยวข้องกับหลักสูตร/สาขาวิชา ไม่เกิน ๑๐ 
หน้า 
๓. อ ุปกรณ ์ท ี ่ จะใช ้ ในการสอบว ัดท ักษะ
ความสามารถ (ภาคปฏิบัติ) ได้แก่ 
    - กระดาษวาดเขียน ๑๐๐ ปอนด์ ขนาดเอ ๒ 
(A2) 
    - แผ่นกระดานรองเขียนภาพ พร้อมตัวจับยึด 
    - ดินสอแรเงาเบอร์ ๒ ถึง ดับเบิลอี (2B–EE)  

หมายเหตุ   จำนวนรับนักศึกษา เป็นจำนวนรับรวมของทุกโครงการการรับนักศึกษาในรอบโควตาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
 

 



๒๓ 
 
๙. หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (บธ.บ.) 
❖ ระดับปริญญาตรี ระยะเวลาศึกษาตามหลักสูตร ๔ ปี   

สาขาวิชา 
จำนวนรับ (คน) 

คุณสมบัติผู้สมัคร 
เกณฑ์ในการคัดเลือก 

เอกสารที่ต้องเตรียมในการสมัครและ 
การสอบวัดทักษะภาคปฏิบัต ิเรียนด ี กิจกรรม 

ดีเด่น 
คะแนน ร้อยละ 

การจัดการ (การจัดการ
ทั่วไป) 
 
 

๒๔ ๖     กำลังศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษา   
ตอนปลายหรือเทียบเท่า  หรือ 
    กำลังศึกษาระดับประกาศนียบตัร
วิชาชีพ (ปวช.) 

ค่าคะแนนเฉลี่ยสะสม (GPAX) ๑๐๐ 
 
 

๑. ใบระเบียนแสดงผลการเรียน ๕ ภาคเรียน 
๒. แฟ้มประวัติส่วนตัว หรือแฟ้มสะสมผลงาน   
ที่เกี่ยวข้องกับหลักสูตร/สาขาวิชา ไม่เกิน ๑๐ 
หน้า 

การจัดการ (การเป็น
ผู้ประกอบการสมัยใหม่) 
 
 

๑๒ ๓     กำลังศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษา   
ตอนปลายหรือเทียบเท่า  หรือ 
    กำลังศึกษาระดับประกาศนียบตัร
วิชาชีพ (ปวช.) 

ค่าคะแนนเฉลี่ยสะสม (GPAX) ๑๐๐ 
 
 

๑. ใบระเบียนแสดงผลการเรียน ๕ ภาคเรียน 
๒. แฟ้มประวัติส่วนตัว หรือแฟ้มสะสมผลงาน   
ที่เกี่ยวข้องกับหลักสูตร/สาขาวิชา ไม่เกิน ๑๐ 
หน้า 

การเงิน 
 

๘ ๒     กำลังศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษา   
ตอนปลายหรือเทียบเท่า  หรือ 
    กำลังศึกษาระดับประกาศนียบตัร
วิชาชีพ (ปวช.) หรือ 
    กำลังศึกษาระดับประกาศนียบตัร
วิชาชีพช้ันสูง (ปวส.) 
หมายเหตุ รับผู้ที่มีความบกพร่อง
ด้านร่างกาย 

ค่าคะแนนเฉลี่ยสะสม (GPAX) ๑๐๐ 
 
 

๑. ใบระเบียนแสดงผลการเรียน ๕ ภาคเรียน 
๒. แฟ้มประวัติส่วนตัว หรือแฟ้มสะสมผลงาน     
ที่เกี่ยวข้องกับหลักสูตร/สาขาวิชา ไม่เกิน ๑๐ 
หน้า 

การจัดการโลจิสติกส ์
และโซ่อุปทาน 

๖ ๒ กำลังศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษา   
ตอนปลายหรือเทียบเท่า   

๑. ค่าคะแนนเฉลี่ยสะสม (GPAX) 
๒. คะแนนการทดสอบวิชาความถนัดทั่วไป (GAT) 
๓. คะแนนการทดสอบวิชาความถนัดทางคณิตศาสตร์ 
(PAT๑) 
๔. คะแนนการทดสอบวิชาความถนัดทางวิทยาศาสตร์ 
(PAT๒) 
 

๒๕ 
๒๕ 

๑๒.๕ 
 

๑๒.๕ 
 
 

๑. ใบระเบียนแสดงผลการเรียน ๕ ภาคเรียน 
๒. แฟ้มประวัติส่วนตัว หรือแฟ้มสะสมผลงาน     
ที่เกี่ยวข้องกับหลักสูตร/สาขาวิชา ไม่เกิน ๑๐ 
หน้า 



๒๔ 
 

สาขาวิชา 
จำนวนรับ (คน) 

คุณสมบัติผู้สมัคร 
เกณฑ์ในการคัดเลือก 

เอกสารที่ต้องเตรียมในการสมัครและ 
การสอบวัดทักษะภาคปฏิบัต ิเรียนด ี กิจกรรม 

ดีเด่น 
คะแนน ร้อยละ 

๕. คะแนนจาก ๙ วิชาสามญั ที่นำมาพิจารณา ได้แก ่
   - ภาษาอังกฤษ 
   - คณิตศาสตร์ ๑  

 
๑๒.๕ 
๑๒.๕ 

การจัดการทรัพยากร
มนุษย ์
 

๘ ๒     กำลังศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษา   
ตอนปลายหรือเทียบเท่า  หรือ 
    กำลังศึกษาระดับประกาศนียบตัร
วิชาชีพ (ปวช.)  
หมายเหตุ รับผู้ที่มีความบกพร่อง
ด้านหู ตา หรือร่างกาย 

๑. ค่าคะแนนเฉลี่ยสะสม (GPAX) 
๒. คะแนนการทดสอบวิชาความถนัดทั่วไป (GAT) 
  

๘๐ 
๒๐ 

๑. ใบระเบียนแสดงผลการเรียน ๕ ภาคเรียน 
๒. แฟ้มประวัติส่วนตัว หรือแฟ้มสะสมผลงาน     
ที่เกี่ยวข้องกับหลักสูตร/สาขาวิชา ไม่เกิน ๑๐ 
หน้า 

การตลาด ๘ ๒     กำลังศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษา   
ตอนปลายหรือเทียบเท่า  หรือ 
    กำลังศึกษาระดับประกาศนียบตัร
วิชาชีพ (ปวช.)  
หมายเหตุ รับผู้ที่มีความบกพร่อง
ด้านร่างกาย 

ค่าคะแนนเฉลี่ยสะสม (GPAX) 
 

๑๐๐ 
 

 

๑. ใบระเบียนแสดงผลการเรียน ๕ ภาคเรียน 
๒. แฟ้มประวัติส่วนตัว หรือแฟ้มสะสมผลงาน     
ที่เกี่ยวข้องกับหลักสูตร/สาขาวิชา ไม่เกิน ๑๐ 
หน้า 

คอมพิวเตอร์ธุรกจิ ๑๖ ๔     กำลังศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษา   
ตอนปลายหรือเทียบเท่า  หรือ 
    กำลังศึกษาระดับประกาศนียบตัร
วิชาชีพ (ปวช.)  

ค่าคะแนนเฉลี่ยสะสม (GPAX) 
 

๑๐๐ 
 
 

๑. ใบระเบียนแสดงผลการเรียน ๕ ภาคเรียน 
๒. แฟ้มประวัติส่วนตัว หรือแฟ้มสะสมผลงาน     
ที่เกี่ยวข้องกับหลักสูตร/สาขาวิชา ไม่เกิน ๑๐ 
หน้า 

หมายเหตุ   จำนวนรับนักศึกษา เป็นจำนวนรับรวมของทุกโครงการการรับนักศึกษาในรอบโควตาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
 

 

 

 



๒๕ 
 
๑๐. หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต (ศ.บ.) 
❖ ระดับปริญญาตรี ระยะเวลาศึกษาตามหลักสูตร ๔ ปี   

กลุ่มวชิา 
จำนวนรับ (คน) 

คุณสมบัติผู้สมัคร 
เกณฑ์ในการคัดเลือก 

เอกสารที่ต้องเตรียมในการสมัครและ 
การสอบวัดทักษะภาคปฏิบัต ิเรียนด ี กิจกรรม 

ดีเด่น 
คะแนน ร้อยละ 

เศรษฐศาสตรโ์ลจสิติกส ์
 

๓ ๐     กำลังศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษา   
ตอนปลายหรือเทียบเท่า  หรือ 
    กำลังศึกษาระดับประกาศนียบตัร
วิชาชีพ (ปวช.) 
หมายเหตุ รับผู้ที่มีความบกพร่อง
ด้านร่างกาย 

ค่าคะแนนเฉลี่ยสะสม (GPAX) ๑๐๐ ๑. ใบระเบียนแสดงผลการเรียน ๕ ภาคเรียน 
๒. แฟ้มประวัติส่วนตัว หรือแฟ้มสะสมผลงาน     
ที่เกี่ยวข้องกับหลักสูตร/สาขาวิชา ไม่เกิน ๑๐ 
หน้า 

เศรษฐศาสตร์การจดัการ
ภาครัฐ  
 

๓ ๐     กำลังศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษา   
ตอนปลายหรือเทียบเท่า  หรือ 
    กำลังศึกษาระดับประกาศนียบตัร
วิชาชีพ (ปวช.) 
หมายเหตุ รับผู้ที่มีความบกพร่อง
ด้านร่างกาย 

ค่าคะแนนเฉลี่ยสะสม (GPAX) ๑๐๐ ๑. ใบระเบียนแสดงผลการเรียน ๕ ภาคเรียน 
๒. แฟ้มประวัติส่วนตัว หรือแฟ้มสะสมผลงาน     
ที่เกี่ยวข้องกับหลักสูตร/สาขาวิชา ไม่เกิน ๑๐ 
หน้า 

หมายเหตุ   จำนวนรับนักศึกษา เป็นจำนวนรับรวมของทุกโครงการการรับนักศึกษาในรอบโควตาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
 

 

 

 

 

 

 

 



๒๖ 
 
๑๑. หลักสูตรบัญชีบัณฑิต (บช.บ.) 
❖ ระดับปริญญาตรี ระยะเวลาศึกษาตามหลักสูตร ๔ ปี   

หลักสูตร 
จำนวนรับ (คน) 

คุณสมบัติผู้สมัคร 
เกณฑ์ในการคัดเลือก 

เอกสารที่ต้องเตรียมในการสมัครและ 
การสอบวัดทักษะภาคปฏิบัต ิเรียนด ี กิจกรรม 

ดีเด่น 
คะแนน ร้อยละ 

บัญชีบัณฑิต ๑๕ ๓     กำลังศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษา   
ตอนปลายหรือเทียบเท่า  หรือ 
    กำลังศึกษาระดับประกาศนียบตัร
วิชาชีพ (ปวช.) 
หมายเหตุ รับผู้ที่มีความบกพร่อง
ด้านร่างกาย 

๑. ค่าคะแนนเฉลี่ยสะสม (GPAX) 
๒. คะแนนจาก ๙ วิชาสามญั ที่นำมาพิจารณา ได้แก ่
   - ภาษาไทย 
   - สังคมศึกษา 
   - ภาษาอังกฤษ 
   - คณิตศาสตร์ ๑  

๕๐ 
 

๑๐ 
๑๐ 
๑๕ 
๑๕ 

๑. ใบระเบียนแสดงผลการเรียน ๕ ภาคเรียน 
๒. แฟ้มประวัติส่วนตัว หรือแฟ้มสะสมผลงาน     
ที่เกี่ยวข้องกับหลักสูตร/สาขาวิชา ไม่เกิน ๑๐ 
หน้า 

หมายเหตุ   จำนวนรับนักศึกษา เป็นจำนวนรับรวมของทุกโครงการการรับนักศึกษาในรอบโควตาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
 
๑๒. หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต(นศ.บ.) 
❖ ระดับปริญญาตรี ระยะเวลาศึกษาตามหลักสูตร ๔ ปี   

สาขาวิชา 
จำนวนรับ (คน) 

คุณสมบัติผู้สมัคร 
เกณฑ์ในการคัดเลือก 

เอกสารที่ต้องเตรียมในการสมัครและ 
การสอบวัดทักษะภาคปฏิบัต ิเรียนด ี กิจกรรม 

ดีเด่น 
คะแนน ร้อยละ 

นิเทศศาสตร์ดิจิทลั 
 

๒๘ ๗     กำลังศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษา   
ตอนปลายหรือเทียบเท่า   
 

ค่าคะแนนเฉลี่ยสะสม (GPAX) 
 

๑๐๐ 
 

๑. ใบระเบียนแสดงผลการเรียน ๕ ภาคเรียน 
๒. แฟ้มประวัติส่วนตัว หรือแฟ้มสะสมผลงาน     
ที่เกี่ยวข้องกับหลักสูตร/สาขาวิชา ไม่เกิน ๑๐ 
หน้า 

หมายเหตุ   จำนวนรับนักศึกษา เป็นจำนวนรับรวมของทุกโครงการการรับนักศึกษาในรอบโควตาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
 

 

 

 



๒๗ 
 
๑๓. หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต (ทล.บ.) 
❖ ระดับปริญญาตรี ระยะเวลาศึกษาตามหลักสูตร ๔ ปี 

สาขาวิชา 
จำนวนรับ (คน) 

คุณสมบัติผู้สมัคร 
เกณฑ์ในการคัดเลือก 

เอกสารที่ต้องเตรียมในการสมัครและ 
การสอบวัดทักษะภาคปฏิบัต ิเรียนด ี กิจกรรม 

ดีเด่น 
คะแนน ร้อยละ 

การจัดการข้อมูลดิจิทัล 
 

๘ ๒     กำลังศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษา   
ตอนปลายหรือเทียบเท่า  หรือ 
    กำลังศึกษาระดับประกาศนียบตัร
วิชาชีพ (ปวช.) 
หมายเหตุ รับผู้ที่มีความบกพร่อง
ด้านร่างกาย 

๑. ค่าคะแนนเฉลี่ยสะสม (GPAX) 
๒. คะแนนการทดสอบวิชาความถนัดทั่วไป (GAT) 
  

๕๐ 
๕๐ 

๑. ใบระเบียนแสดงผลการเรียน ๕ ภาคเรียน 
๒. แฟ้มประวัติส่วนตัว หรือแฟ้มสะสมผลงาน     
ที่เกี่ยวข้องกับหลักสูตร/สาขาวิชา ไม่เกิน ๑๐ 
หน้า 

หมายเหตุ   จำนวนรับนักศึกษา เป็นจำนวนรับรวมของทุกโครงการการรับนักศึกษาในรอบโควตาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๒๘ 
 
๑๔. หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต (สถ.บ.) 
❖ ระดับปริญญาตรี ระยะเวลาศึกษาตามหลักสูตร ๕ ปี   

สาขาวิชา 
จำนวนรับ (คน) 

คุณสมบัติผู้สมัคร 
เกณฑ์ในการคัดเลือก 

เอกสารที่ต้องเตรียมในการสมัครและ 
การสอบวัดทักษะภาคปฏิบัต ิเรียนด ี กิจกรรม 

ดีเด่น 
คะแนน ร้อยละ 

สถาปัตยกรรม 
 

๘ ๒    กำลังศึกษาระดับช้ันมัธยมศึกษา   
ตอนปลายหรือเทียบเท่า  หรือ 
    กำลังศึกษาระดับประกาศนียบตัร
วิชาชีพ (ปวช.) ด้าน สถาปัตยกรรม 
เทคนิคสถาปัตยกรรม โยธา ก่อสรา้ง 
และสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง หรือ 
    กำลังศึกษาระดับประกาศนียบตัร
วิชาชีพช้ันสูง (ปวส.) ด้าน
สถาปัตยกรรม เทคนิคสถาปตัยกรรม 
โยธา ก่อสร้าง และสาขาวิชาที่
เกี่ยวข้อง 

๑. ค่าคะแนนเฉลี่ยสะสม (GPAX) 
๒. คะแนนการทดสอบวิชาความถนัดทั่วไป (GAT) 
  

๖๐ 
๔๐ 

๑. ใบระเบียนแสดงผลการเรียน ๕ ภาคเรียน 
๒. แฟ้มประวัติส่วนตัว หรือแฟ้มสะสมผลงาน   
ที่เกี่ยวข้องกับหลักสูตร/สาขาวิชา ไม่เกิน ๑๐ 
หน้า 
๓. อ ุปกรณ ์ท ี ่ จะใช ้ ในการสอบว ัดท ักษะ
ความสามารถ (ภาคปฏิบัติ) ได้แก่ 
    - ดินสอแรเงาเบอร์ ๒ ถึง ดับเบิลอี (2B–EE) 
    - อุปกรณ์สำหรับระบายส ี

หมายเหตุ   จำนวนรับนักศึกษา เป็นจำนวนรับรวมของทุกโครงการการรับนักศึกษาในรอบโควตาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
 

 

 

 

 

 

 

 



๒๙ 
 
๑๕. หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วศ.บ.) 
❖ ระดับปริญญาตรี ระยะเวลาศึกษาตามหลักสูตร ๔ ปี   

สาขาวิชา 
จำนวนรับ (คน) 

คุณสมบัติผู้สมัคร 
เกณฑ์ในการคัดเลือก 

เอกสารที่ต้องเตรียมในการสมัครและ 
การสอบวัดทักษะภาคปฏิบัต ิเรียนด ี กิจกรรม 

ดีเด่น 
คะแนน ร้อยละ 

วิศวกรรมการก่อสรา้ง 
ขนส่งและโลจสิติกส ์
 

๔ ๑     กำลังศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษา   
ตอนปลายหรือเทียบเท่า  หรือ 
    กำลังศึกษาระดับประกาศนียบตัร
วิชาชีพ (ปวช.) หรือ 
    กำลังศึกษาระดับประกาศนียบตัร
วิชาชีพช้ันสูง (ปวส.) 

ค่าคะแนนเฉลี่ยสะสม (GPAX) 
 

๑๐๐ 
 

๑. ใบระเบียนแสดงผลการเรียน ๕ ภาคเรียน 
๒. แฟ้มประวัติส่วนตัว หรือแฟ้มสะสมผลงาน     
ที่เกี่ยวข้องกับหลักสูตร/สาขาวิชา ไม่เกิน ๑๐ 
หน้า 

วิศวกรรมการจัดการ
อุตสาหกรรม 

๘ ๒     กำลังศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษา   
ตอนปลายหรือเทียบเท่า  หรือ 
    กำลังศึกษาระดับประกาศนียบตัร
วิชาชีพ (ปวช.) หรือ 
    กำลังศึกษาระดับประกาศนียบตัร
วิชาชีพช้ันสูง (ปวส.) 

ค่าคะแนนเฉลี่ยสะสม (GPAX) 
 

๑๐๐ 
 

๑. ใบระเบียนแสดงผลการเรียน ๕ ภาคเรียน 
๒. แฟ้มประวัติส่วนตัว หรือแฟ้มสะสมผลงาน     
ที่เกี่ยวข้องกับหลักสูตร/สาขาวิชา ไม่เกิน ๑๐ 
หน้า 

วิศวกรรมไฟฟ้า
อุตสาหกรรม 

๑๖ ๔     กำลังศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษา   
ตอนปลายหรือเทียบเท่า  หรือ 
    กำลังศึกษาระดับประกาศนียบตัร
วิชาชีพ (ปวช.)  

ค่าคะแนนเฉลี่ยสะสม (GPAX) 
 

๑๐๐ 
 

๑. ใบระเบียนแสดงผลการเรียน ๕ ภาคเรียน 
๒. แฟ้มประวัติส่วนตัว หรือแฟ้มสะสมผลงาน     
ที่เกี่ยวข้องกับหลักสูตร/สาขาวิชา ไม่เกิน ๑๐ 
หน้า 

หมายเหตุ   จำนวนรับนักศึกษา เป็นจำนวนรับรวมของทุกโครงการการรับนักศึกษาในรอบโควตาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
 

 

 

 

 



๓๐ 
 
๑๖. หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต (ส.บ.) 
❖ ระดับปริญญาตรี ระยะเวลาศึกษาตามหลักสูตร ๔ ปี   

สาขาวิชา 
จำนวนรับ (คน) 

คุณสมบัติผู้สมัคร 
เกณฑ์ในการคัดเลือก 

เอกสารที่ต้องเตรียมในการสมัครและ 
การสอบวัดทักษะภาคปฏิบัต ิเรียนด ี กิจกรรม 

ดีเด่น 
คะแนน ร้อยละ 

สาธารณสุขชุมชน ๓ ๐ กำลังศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษา   
ตอนปลาย เน้นด้านวิทยาศาสตร์-
คณิตศาสตร ์

๑. ค่าคะแนนเฉลี่ยสะสม (GPAX) 
๒. คะแนนจาก ๙ วิชาสามญั ที่นำมาพิจารณา ได้แก ่
   - ภาษาอังกฤษ 
   - คณิตศาสตร์ ๑        
   - เคมี   
   - ชีววิทยา 

๕๐ 
 

๑๕ 
๑๐ 
๑๐ 
๑๕ 

๑. ใบระเบียนแสดงผลการเรียน ๕ ภาคเรียน 
๒. แฟ้มประวัติส่วนตัว หรือแฟ้มสะสมผลงาน     
ที่เกี่ยวข้องกับหลักสูตร/สาขาวิชา ไม่เกิน ๑๐ 
หน้า 

 

หมายเหตุ   ๑. จำนวนรับอาจมีการเปลี่ยนแปลง  เนื่องจากการยืนยันสิทธ์ิในรอบแฟ้มสะสมผลงาน 
  ๒. จำนวนรับนักศึกษา กลุ่มเรียนดี  เป็นจำนวนรับรวมของโครงการเพชรราชภฏัราชสีมา โครงการโควตาเรยีนดี โครงการโควตาพิเศษ (ฐานะทางครอบครัวยากจน)  

    โครงการความร่วมมือ สพม. 31 (โครงการเด็กดีมีที่เรียน) และ โครงการรับนักเรียนที่เป็นผู้มีคณุธรรม จริยธรรม และบำเพ็ญประโยชน์ (โรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่ 
     การศึกษาประถมศึกษาหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจงัหวัดนครราชสีมา) 
๓. กรณีที่ผู้สมัครไมม่ีคะแนนตามเกณฑ์การคัดเลือกครบทุกประเภท มหาวิทยาลัยจะไม่ตดัสิทธ์ิการสมคัร ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยจะประมวลผลตามคะแนนทีผู่้สมัครมี 

 


