
สาขาและคุณสมบัติของผู้สมัครเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2560 
คณะครุศาสตร์ 

 

รหัส
สาขา 

สาขาวิชา คุณสมบัติของผู้สมัคร 

11001 การศึกษาปฐมวัย  
1. เป็นผู้ส าเร็จการศึกษาชัน้มัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า  
2. มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 2.50 (GPAX) 

11002 คณิตศาสตร ์

1. เป็นผู้ส าเร็จการศึกษาชัน้มัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า 
แผนการเรียนวิทย์-คณิต หรือศิลป์-ค านวณ 

2. มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 2.00 (GPAX) 
3. มีผลการเรียนเฉลี่ยวิชาคณิตศาสตร์ไม่น้อยกว่า 2.50 (GPA คณิตศาสตร์) 

11003 เคมีและวิทยาศาสตร์ทั่วไป  

1. เป็นผู้ส าเร็จการศึกษาชัน้มัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า 
แผนการเรียนวิทย์-คณิต  

2. มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 2.50 (GPAX) 
3. มีผลการเรียนเฉลี่ยวิชาวิทยาศาสตร์ไม่น้อยกว่า 2.50 (GPA วิทยาศาสตร์) 

11004 ชีววิทยาและวทิยาศาสตร์ทั่วไป 

1. เป็นผู้ส าเร็จการศึกษาชัน้มัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า 
แผนการเรียนวิทย์-คณิต  

2. มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 2.00 (GPAX) 
3. มีผลการเรียนเฉลี่ยวิชาวิทยาศาสตร์ไม่น้อยกว่า 2.50 (GPA วิทยาศาสตร์) 

11005 ภาษาอังกฤษ  
1. เป็นผู้ส าเร็จการศึกษาชัน้มัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า  
2. มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 2.50 (GPAX) 
3. มีผลการเรียนเฉลี่ยวิชาภาษาอังกฤษไม่น้อยกว่า 2.75 (GPA ภาษาอังกฤษ) 

11006 ภาษาจนี  
1. เป็นผู้ส าเร็จการศึกษาโปรแกรมภาษาจนี ชัน้มัธยมศึกษาปีที่ 6 

หรือเทียบเท่า 
2. มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 2.50 (GPAX) 

11007 ภาษาไทย 

1. เป็นผู้ส าเร็จการศึกษาชัน้มัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า  
แผนการเรียนวิทย์-คณิต หรือศิลป์-ค านวณ 

2. มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 2.50 (GPAX) 
3. มีผลการเรียนเฉลี่ยวิชาภาษาไทยไม่น้อยกว่า 2.50 (GPA ภาษาไทย) 

11008 
วิทยาศาสตร์ทั่วไป  
(หลักสูตรภาษาอังกฤษ)  

1. เป็นผู้ส าเร็จการศึกษาชัน้มัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า  
แผนการเรียนวิทย์-คณิต  

2. มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 2.50 (GPAX) 
3. มีผลการเรียนเฉลี่ยวิชาวิทยาศาสตร์ไม่น้อยกว่า 2.50 (GPA วิทยาศาสตร์) 

11009 
คณิตศาสตร ์ 
(หลักสูตรภาษาอังกฤษ) 

1. เป็นผู้ส าเร็จการศึกษาชัน้มัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า  
แผนการเรียนวิทย์-คณิต หรือศิลป์-ค านวณ 

2. มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 2.00 (GPAX) 
3. มีผลการเรียนเฉลี่ยวิชาคณิตศาสตร์ไม่น้อยกว่า 2.50 (GPA คณิตศาสตร์) 
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คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

 

รหัส
สาขา 

สาขาวิชา คุณสมบัติของผู้สมัคร 

12001 การพัฒนาชุมชน 

1. เป็นผู้ส าเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า 
 

12002 จิตวิทยา (จิตวิทยาการปรึกษาและการแนะแนว) 

12003 จิตวิทยา (จิตวิทยาชุมชน) 

12004 จิตวิทยา (จิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ)  

12005 นิติศาสตร ์ 

12006 ทัศนศิลป ์  

12007 ภาษาไทยเพื่อนวัตกรรมการสื่อสาร   

12008 ภาษาอังกฤษ  

12009 รัฐประศาสนศาสตร์  

12010 
สังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนา 
แขนงวิชาบริหารภาครัฐและท้องถิ่น 

12011 
สังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนา 
แขนงวิชาพัฒนาสงัคมและความมั่นคงของมนุษย์ 

12012 ดนตรีสากล  
1. เป็นผู้ส าเร็จการศึกษาชัน้มัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า 
2. สามารถปฏบิัติเครื่องดนตรีได้อย่างน้อย 1 เคร่ืองมือ 

12013 
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารนานาชาติ 
(หลักสูตรนานาชาต)ิ  1. เป็นผู้ส าเร็จการศึกษาชัน้มัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า 

12014 สารสนเทศศาสตร ์ 
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วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ 
 

รหัส
สาขา 

สาขาวิชา คุณสมบัติของผู้สมัคร 

17001 การจัดการธุรกิจการบิน (หลักสตูรนานาขาติ) 

1. เป็นผู้ส าเร็จการศึกษาชัน้มัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า 17002 
การจัดการการบริการและการโรงแรม  
(หลักสูตรภาษาอังกฤษ) 

17003 
การจัดการธุรกิจการบริการผู้สูงอายุ  
(หลักสูตรสองภาษา) 
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คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
 

รหัส
สาขา 

สาขาวิชา คุณสมบัติของผู้สมัคร 

13001 คหกรรมศาสตร์  1. เป็นผู้ส าเร็จการศึกษาชัน้มัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า 

13002 เทคโนโลยชีีวภาพ  
1. เป็นผู้ส าเร็จการศึกษาชัน้มัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า 

แผนการเรียนวิทย์-คณิต 

13003 เทคโนโลยสีารสนเทศ (เทคโนโลยีสารสนเทศ)   

1. เป็นผู้ส าเร็จการศึกษาชัน้มัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า 13004 เทคโนโลยสีารสนเทศ (เทคโนโลยีมัลติมีเดีย)  

13005 วิทยาการคอมพิวเตอร ์ 

13006 อาชีวอนามัยและความปลอดภยั   
1. เป็นผู้ส าเร็จการศึกษาชัน้มัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า 

แผนการเรียนวิทย์-คณิต ศึกษาวิทยาศาสตร์ไม่น้อยกว่า 22 หน่วยกิต 
และคณิตศาสตร์ 12 หน่วยกิต 

13007 วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม   
1.  เป็นผู้ส าเร็จการศึกษาชัน้มัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า 

 แผนการเรียนวิทย์-คณิต 

13008 สาธารณสุขศาสตร ์ 
1.  เป็นผู้ส าเร็จการศึกษาชัน้มัธยมศึกษาปีที่ 6 แผนการเรียนวิทย์-คณิต 
2. เป็นผู้ส าเร็จการศึกษาชัน้ประกาศนียบัตรวิชาชพีทางด้านสาธารณสุข  

หรือเทียบเท่า และให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการบริหาร
หลักสูตร  

3. มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 2.50 (GPAX)  
13009 การจัดการสถานพยาบาล 

13010 โภชนาการและการก าหนดอาหาร  
1. เป็นผู้ส าเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 แผนการเรียนวทิย์-คณิต 
2.  มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 2.00 (GPAX)   

13011 เคมี  
1. เป็นผู้ส าเร็จการศึกษาชัน้มัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า  

แผนการเรียนวิทย์-คณิต   

13012 คณิตศาสตร์ประยุกต ์ 
1. เป็นผู้ส าเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า  

แผนการเรียนวิทย์-คณิต  หรือศิลป์-ค านวณ 

13014 การจัดการภัยพิบัติและบรรเทาสาธารณภัย 
1. เป็นผู้ส าเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า 

แผนการเรียนวิทย์ – คณิต  หรือศิลป์ – ค านวณ 

13015 ฟิสิกส ์

1. เป็นผู้ส าเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือ
เทียบเท่า แผนการเรียนวิทย์ – คณิต   

2. มีผลการเรียนเฉลี่ยตลอดหลักสตูรไม่ต่ ากว่า 2.50 (GPAX) 
3. มีผลการเรียนเฉลี่ยวิชาวิทยาศาสตร์ไม่ต่ ากวา่ 2.50 (GPA  

วิชาวิทยาศาสตร์) 
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คณะเทคโนโลยีการเกษตร 

 

รหัส
สาขา 

สาขาวิชา คุณสมบัติของผู้สมัคร 

14001 เกษตรศาสตร์ แขนงวิชาเทคโนโลยีการผลิตพชื   
1. เป็นผู้ส าเร็จการศึกษาชัน้มัธยมศึกษาปีที่ 6 แผนการเรียนวิทย์-คณิต 

หรือศิลป์-ค านวณ  
2. เป็นผู้ส าเร็จการศึกษานอกระบบ (กศน.) แผนการเรียนวิทย์-คณิต 
3. เป็นผู้ส าเร็จกรศึกษาระดับชัน้ประกาศนียบัตรวชิาชีพ (ปวช.) 

สายการเกษตร 
14002 เกษตรศาสตร์ แขนงวิชาสัตวศาสตร์   

14003 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร   
1. เป็นผู้ส าเร็จการศึกษาชัน้มัธยมศึกษาปีที่ 6 แผนการเรียนวิทย์-คณิต 

หรือศิลป์-ค านวณ  

14004 เทคโนโลยีภูมทิัศน ์
1. เป็นผู้ส าเร็จการศึกษาชัน้มัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า  
2. เป็นผู้ส าเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวชิาชีพชัน้สูง (ปวส.) 

หรือเทียบเท่า 
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คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

 

รหัส
สาขา 

สาขาวิชา คุณสมบัติของผู้สมัคร 

15001 เทคโนโลยีเซรามิกส ์  

1. เป็นผู้ส าเร็จการศึกษาชัน้มัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า 
2. เป็นผู้ส าเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวชิาชีพชัน้สูง (ปวส.) 

15003 เทคโนโลยวีิศวกรรมการผลิต  

15004 เทคโนโลยวีิศวกรรมเคร่ืองกล 

15005 เทคโนโลยวีิศวกรรมไฟฟ้า  

15006 วิศวกรรมอัตโนมัติ  

15007 ออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม   

15008 อิเล็กทรอนิกส์สื่อสารและคอมพิวเตอร์  
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คณะวิทยาการจัดการ 

 

รหัสสาขา สาขาวิชา คุณสมบัติของผู้สมัคร 

16001 การจัดการท่องเที่ยว  1. เป็นผู้ส าเร็จการศึกษาชัน้มัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า 

16002 การจัดการทั่วไป  

1. เป็นผู้ส าเร็จการศึกษาชัน้มัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า 
2. มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 2.00 (GPAX) 
3. ไม่เคยถูกคัดชื่อออกจากสถานศึกษาเพราะมีความผิดทางวินยั 
4. ไม่เคยเป็นผู้มีความประพฤติเสียหาย 

16003 การจัดการธุรกิจค้าปลีก   

1. เป็นผู้ส าเร็จการศึกษาชัน้มัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า 
2. มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 2.00 (GPAX) 
3. ไม่เคยถูกคัดชื่อออกจากสถานศึกษาเพราะมีความผิดทางวินยั 
4. ไม่เคยเป็นผู้มีความประพฤติเสียหาย 

16004 การจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน  1. เป็นผู้ส าเร็จการศึกษาชัน้มัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า 

16005 การบริหารธุรกิจแขนงวิชาการเงินการธนาคาร 
1. เป็นผู้ส าเร็จการศึกษาชัน้มัธยมศึกษาปีที่  6 
2. เป็นผู้ส าเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวชิาชีพ (ปวช.) 
3. เป็นผู้ส าเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวชิาชีพชัน้สูง (ปวส.) 

16006 การบริหารธุรกิจแขนงวิชาการตลาด  

16007 
การบริหารธุรกิจ 
แขนงวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย์  

16009 คอมพิวเตอร์ธุรกิจ  
1. เป็นผู้ส าเร็จการศึกษาชัน้มัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า 
2. มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 2.00 (GPAX) 

16010 นิเทศศาสตร์ (ประชาสัมพนัธ์)   1. เป็นผู้ส าเร็จการศึกษาชัน้มัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า 
2. มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 1.80 (GPAX) 
3. ไม่มีความประพฤติเสียหายหรือติดคดี 16011 

นิเทศศาสตร ์(วิทยุกระจายเสียงและ 
วิทยุโทรทัศน)์   

16008 การบัญช ี 
1. เป็นผู้ส าเร็จการศึกษาชัน้มัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า 
2. มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 2.30 (GPAX) 

16012 เศรษฐศาสตร ์  
1. เป็นผู้ส าเร็จการศึกษาชัน้มัธยมศึกษาปีที่ 6 แผนการเรียนวิทย์-คณิต 

หรือศิลป์-ค านวณ 

 


