
สาขาและคุณสมบัติของผู้สมัครเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2559 
คณะครุศาสตร์ 

รหัสสาขา สาขาวิชา คุณสมบัติของผู้สมัคร 

11001 การศึกษาปฐมวัย  
1. ส าเร็จการศึกษาระดับช้ัน ม.6 หรือเทียบเท่า สายวิทย์-คณิต หรือศิลป-์ค านวณ 
2. มีผลการเรียนเฉลี่ยตลอดหลักสตูรไม่ต่ ากว่า 2.50 

11002 คณิตศาสตร ์

1. ส าเร็จการศึกษาระดับช้ัน ม.6 หรือเทียบเท่า สายวิทย์-คณิต หรือศิลป-์ค านวณ 
2. มีผลการเรียนเฉลี่ยตลอดหลักสตูรไม่ต่ ากว่า 2.00 
3. มีผลการเรียนเฉลี่ยวิชาคณิตศาสตร์ไมต่่ ากว่า 2.50 
4. มีผลการสอบความถนัดทางคณิตศาสตร์ (PAT 1) คะแนนผ่านเกินรอ้ยละ 30 

11003 เคมีและวิทยาศาสตร์ทั่วไป  

1. ส าเรจ็การศึกษาระดบัช้ัน ม.6 หรอืเทียบเท่า สายวิทย์-คณิต  
2. มีผลการเรียนเฉลี่ยตลอดหลักสตูรไม่ต่ ากว่า 2.50 
3. มีผลการเรียนเฉลี่ยวิชาวิทยาศาสตร์ ไมต่่ ากว่า 2.50 
4. มีผลการสอบความถนัดทางวิทยาศาสตร์ (PAT 2) 

11004 ชีววิทยาและวิทยาศาสตร์ทั่วไป 

1. ส าเรจ็การศึกษาระดบัช้ัน ม.6 หรอืเทียบเท่า สายวิทย์-คณิต  
2. มีผลการเรียนเฉลี่ยตลอดหลักสตูรไม่ต่ ากว่า 2.00 
3. มีผลการเรียนเฉลี่ยวิชาวิทยาศาสตร์ ไมต่่ ากว่า 2.50 
4. มีผลการสอบความถนัดทางวิทยาศาสตร์ (PAT 2) 

11005 ภาษาอังกฤษ  
1. ส าเรจ็การศึกษาระดบัช้ัน ม.6 หรอืเทียบเท่า  
2. มีผลการเรียนเฉลี่ยตลอดหลักสตูรไม่ต่ ากว่า 2.50 
3. มีผลการเรียนเฉลี่ยวิชาภาษาอังกฤษ ไม่ต่ ากว่า 2.75 

11006 ภาษาจีน  
1. ส าเรจ็การศึกษาโปรแกรมภาษาจนี ระดับชั้น ม.6 หรือเทียบเท่า 
2. มีผลการเรียนเฉลี่ยตลอดหลักสตูรไม่ต่ ากว่า 2.50 
3. มีผลการสอบความถนัดทางภาษาจีน (PAT 7.4) 

11007 ภาษาไทย 
1. ส าเร็จการศึกษาระดับช้ัน ม.6 หรือเทียบเท่า สายวิทย์-คณิต หรือศิลป-์ค านวณ 
2. มีผลการเรียนเฉลี่ยตลอดหลักสตูรไม่ต่ ากว่า 2.50 
3. มีผลการเรียนเฉลี่ยวิชาภาษาไทยไม่ต่ ากว่า 2.50 

11008 
วิทยาศาสตร์ทั่วไป  
(หลักสูตรภาษาอังกฤษ)  

1. ส าเรจ็การศึกษาระดบัช้ัน ม.6 หรอืเทียบเท่า สายวิทย์-คณิต  
2. มีผลการเรียนเฉลี่ยตลอดหลักสตูรไม่ต่ ากว่า 2.50 
3. มีผลการเรียนเฉลี่ยวิชาวิทยาศาสตร์ ไมต่่ ากว่า 2.50 
4. มีผลการสอบความถนัดทางวิทยาศาสตร์ (PAT 2) 

11009 
คณิตศาสตร ์ 
(หลักสูตรภาษาอังกฤษ) 

1. ส าเร็จการศึกษาระดับช้ัน ม.6 หรือเทียบเท่า สายวิทย์-คณิต หรือศิลป-์ค านวณ 
2. มีผลการเรียนเฉลี่ยตลอดหลักสตูรไม่ต่ ากว่า 2.00 
3. มีผลการเรียนเฉลี่ยวิชาคณิตศาสตร์ไมต่่ ากว่า 2.50 
4. มีผลการสอบความถนัดทางคณิตศาสตร์ (PAT 1) คะแนนผ่านเกินรอ้ยละ 30 

 

หมายเหตุ ทุกสาขาวิชาต้องมผีลการทดสอบดังนี ้

1. มีผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพืน้ฐาน (O-NET) 
2. มีผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติดา้นอาชีวศึกษา (V-NET) 
3. มีผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ การศึกษานอกระบบโรงเรียน (N-NET) 
4. มีผลการทดสอบวิชาความถนดัทั่วไป (GAT) 
5. มีผลการสอบความถนัดทางวชิาชีพ (PAT 5) ผ่านคะแนนเฉลี่ยของการสอบ 



สาขาและคุณสมบัติของผู้สมัครเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2559 
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

รหัสสาขา สาขาวิชา คุณสมบัติของผู้สมัคร 

12001 การพัฒนาชุมชน 

ส าเรจ็การศึกษาระดบัช้ัน ม.6 หรอืเทียบเท่า 

 

12002 จิตวิทยา (จิตวิทยาการปรึกษาและการแนะแนว) 

12003 จิตวิทยา (จิตวิทยาชุมชน) 

12004 จิตวิทยา (จิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ)  

12005 นิติศาสตร ์ 

12006 ทัศนศิลป ์  

12007 ภาษาไทยเพื่อนวัตกรรมการสื่อสาร   

12008 ภาษาอังกฤษ  

12009 รัฐประศาสนศาสตร ์ 

12010 
สังคมศาสตรเ์พื่อการพัฒนาแขนงวิชาบริหารภาครัฐ
และท้องถิ่น 

12011 
สังคมศาสตรเ์พื่อการพัฒนาแขนงวิชาพัฒนาสังคมและ
ความมั่นคงของมนุษย ์

12014 สารสนเทศศาสตร ์ 

12012 ดนตรสีากล  
1. ส าเรจ็การศึกษาระดบัช้ัน ม.6 หรอืเทียบเท่า 
2. สามารถปฏิบัตเิครื่องดนตรไีด้อย่างน้อย 1 ช้ิน (สอบปฏิบัติ) 

12013 
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารนานาชาติ 
(หลักสูตรนานาชาติ)  

1. ส าเรจ็การศึกษาระดบัช้ัน ม.6 หรอืเทียบเท่า 
2. มีความสามารถด้านภาษาอังกฤษตามเกณฑ์การประเมินของ

หลักสตูร 
 

หมายเหตุ ทุกสาขาวิชาต้องมผีลการทดสอบดังนี ้

1. มีผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพืน้ฐาน (O-NET) 
2. มีผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติดา้นอาชีวศึกษา (V-NET) 
3. มีผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ การศึกษานอกระบบโรงเรียน (N-NET) 
4. มีผลการทดสอบวิชาความถนดัทั่วไป (GAT) 

 
 

 

 

 

 



สาขาและคุณสมบัติของผู้สมัครเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2559 
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

รหัสสาขา สาขาวิชา คุณสมบัติของผู้สมัคร 

13001 คหกรรมศาสตร ์ ส าเรจ็การศึกษาระดบัช้ัน ม.6 หรอืเทียบเท่า / ปวช.ทุกสาขา 

13002 เทคโนโลยีชีวภาพ  ส าเรจ็การศึกษาระดบัช้ัน ม.6 หรอืเทียบเท่า สายวิทย์-คณิต 

13003 เทคโนโลยีสารสนเทศ (เทคโนโลยสีารสนเทศ)   

ส าเรจ็การศึกษาระดบัช้ัน ม.6 หรอืเทียบเท่า 13004 เทคโนโลยีสารสนเทศ (เทคโนโลยมีัลตมิีเดยี)  

13005 วิทยาการคอมพิวเตอร ์ 

13006 อาชีวอนามัยและความปลอดภัย   
ส าเรจ็การศึกษาระดบัช้ัน ม.6 หรอืเทียบเท่า สายวิทย์-คณิต 

13007 วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม   

13008 สาธารณสุขศาสตร ์ 1. ส าเรจ็การศึกษาระดบัช้ัน ม.6 หรอืเทียบเท่า สายวิทย์-คณิต 
2. มีผลการเรียนเฉลี่ยตลอดหลักสตูรไม่ต่ ากว่า  2.00 

13010 โภชนาการและการก าหนดอาหาร  

ส าเรจ็การศึกษาระดบัช้ัน ม.6 หรอืเทียบเท่า สายวิทย์-คณิต 
13011 เคม ี 

13012 คณิตศาสตร์ประยุกต ์ 

13013 การแพทย์แผนไทย 

 

หมายเหตุ ทุกสาขาวิชาต้องมผีลการทดสอบดังนี ้

1. มีผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพืน้ฐาน (O-NET) 
2. มีผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติดา้นอาชีวศึกษา (V-NET) 
3. มีผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ การศึกษานอกระบบโรงเรียน (N-NET) 
4. มีผลการทดสอบวิชาความถนดัทั่วไป (GAT) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

สาขาและคุณสมบัติของผู้สมัครเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2559 
คณะเทคโนโลยีการเกษตร 

รหัสสาขา สาขาวิชา คุณสมบัติของผู้สมัคร 

14001 เกษตรศาสตร ์แขนงวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช   1. ส าเรจ็การศึกษาระดบัช้ัน ม.6 สายวิทย์-คณิต หรือศิลป์-ค านวณ   
2. ส าเรจ็การศึกษานอกระบบ สายวทิย-์คณิต  และปวช. สายเกษตร 14002 เกษตรศาสตร ์แขนงวิชาสัตวศาสตร ์  

14003 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร   ส าเรจ็การศึกษาระดบัช้ัน ม.6 สายวิทย์-คณิต หรือศิลป์-ค านวณ   
 

หมายเหตุ ทุกสาขาวิชาต้องมผีลการทดสอบดังนี ้

1. มีผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพืน้ฐาน (O-NET) 
2. มีผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติดา้นอาชีวศึกษา (V-NET) 
3. มีผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ การศึกษานอกระบบโรงเรียน (N-NET) 
4. มีผลการทดสอบวิชาความถนดัทั่วไป (GAT) 

 

สาขาและคุณสมบัติของผู้สมัครเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2559 
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

รหัสสาขา สาขาวิชา คุณสมบัติของผู้สมัคร 

15001 เทคโนโลยีเซรามิกส ์  ส าเรจ็การศึกษาระดบัช้ัน ม.6 หรอืเทียบเท่า 

15002 เทคโนโลยีวิศวกรรมการจัดการอุตสาหกรรม   

ส าเรจ็การศึกษาระดบัช้ัน ม.6 สายวิทย์-คณิต หรือเทียบเท่า 
15003 เทคโนโลยีวิศวกรรมการผลิต  

15004 เทคโนโลยีวิศวกรรมเครื่องกล   

15005 เทคโนโลยีวิศวกรรมไฟฟ้า  

15006 วิศวกรรมอัตโนมัต ิ 

1. ส าเรจ็การศึกษาระดบัช้ัน ม.6 สายวิทย์-คณิต หรือเทียบเท่า   
2. ส าเรจ็การศึกษาระดบัช้ัน ปวช. ในสาขาที่เกี่ยวข้อง  
3. ส าเรจ็การศึกษาระดบัช้ัน ปวส. สาขาไฟฟ้าก าลัง ไฟฟ้าสื่อสาร  

ระบบควบคมุ อิเล็กทรอนิกส์ คอมพิวเตอร์ เครื่องกล หรือเทียบเทา่  

15007 ออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม   ส าเรจ็การศึกษาระดบัช้ัน ม.6 หรอืเทียบเท่า 

15008 อิเล็กทรอนิกสส์ื่อสารและคอมพิวเตอร ์ 
ส าเรจ็การศึกษาระดบัช้ัน ม.6 สายวิทย์-คณิต ศลิป-์ค านวณ หรือ
เทียบเท่า 

 

หมายเหตุ ทุกสาขาวิชาต้องมผีลการทดสอบดังนี ้

1. มีผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพืน้ฐาน (O-NET) 
2. มีผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติดา้นอาชีวศึกษา (V-NET) 
3. มีผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ การศึกษานอกระบบโรงเรียน (N-NET) 
4. มีผลการทดสอบวิชาความถนดัทั่วไป (GAT) 

 



สาขาและคุณสมบัติของผู้สมัครเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2559 
คณะวิทยาการจัดการ 

รหัสสาขา สาขาวิชา คุณสมบัติของผู้สมัคร 

16001 การจัดการท่องเที่ยว  

ส าเรจ็การศึกษาระดบัช้ัน ม.6 หรอืเทียบเท่า 
 

16002 การจัดการทั่วไป  

16003 การจัดการธุรกิจค้าปลีก   

16004 การจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน  

16005 การบริหารธุรกิจแขนงวิชาการเงินการธนาคาร 

16006 การบริหารธุรกิจแขนงวิชาการตลาด  

16007 การบริหารธุรกิจแขนงวิชาการบรหิารทรัพยากรมนุษย ์ 

16009 คอมพิวเตอร์ธุรกจิ  

16010 นิเทศศาสตร์ (ประชาสัมพันธ์)   

16011 นิเทศศาสตร ์(วิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน)์   

16008 การบัญชี  
1. ส าเรจ็การศึกษาระดบัช้ัน ม.6 หรอืเทียบเท่า 
2. มีผลการเรียนเฉลี่ยตลอดหลักสตูรไม่ต่ ากว่า  2.25 

16012 เศรษฐศาสตร ์  ส าเรจ็การศึกษาระดบัช้ัน ม.6 สายวิทย์-คณิต หรือศิลป์-ค านวณ 
 

หมายเหตุ ทุกสาขาวิชาต้องมผีลการทดสอบดังนี ้

1. มีผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพืน้ฐาน (O-NET) 
2. มีผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติดา้นอาชีวศึกษา (V-NET) 
3. มีผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ การศึกษานอกระบบโรงเรียน (N-NET) 
4. มีผลการทดสอบวิชาความถนดัทั่วไป (GAT) 

 

สาขาและคุณสมบัติของผู้สมัครเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2559 
วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ 

รหัสสาขา สาขาวิชา คุณสมบัติของผู้สมัคร 

17001 การจัดการธุรกิจการบิน (หลักสูตรนานาขาติ)  
ส าเรจ็การศึกษาระดบัช้ัน ม.6 หรอืเทียบเท่า 

 17002 การจัดการการบริการและการโรงแรม (หลักสูตรภาษาอังกฤษ) 
 

หมายเหตุ ทุกสาขาวิชาต้องมผีลการทดสอบดังนี ้

1. มีผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพืน้ฐาน (O-NET) 
2. มีผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติดา้นอาชีวศึกษา (V-NET) 
3. มีผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ การศึกษานอกระบบโรงเรียน (N-NET) 
4. มีผลการทดสอบวิชาความถนดัทั่วไป (GAT) 


