
สาขาและคุณสมบัติของผู้สมัครเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี (เสาร์ – อาทิตย์) ปีการศึกษา 2560 
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

รหัสสาขา สาขาวิชา คุณสมบัติของผู้สมัคร จ านวนรับ 
อัตรา

ค่าลงทะเบียน 

22001 การพัฒนาชุมชน 
1. ส าเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือเทียบเท่า 
2. เป็นผู้มีความประพฤติดี บ าเพ็ญประโยชน์แก่สังคมและมุ่งม่ันที่จะศึกษา 

ในสาขาวิชาที่สมัคร 
25 11,500 

22002 จิตวิทยา (จิตวิทยาการปรึกษาและการแนะแนว) ส าเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือเทียบเท่า 
 

หมายเหตุ : หลักสูตรขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาแขนงวิชาของผู้สมัคร 
               ในกรณีที่จ านวนผู้ผ่านการคัดเลือกไม่เป็นไปตามเกณฑ์ท่ี 
               มหาวิทยาลัยก าหนด 

25 11,500 

22003 จิตวิทยา (จิตวิทยาชุมชน) 25 11,500 

22004 จิตวิทยา (จิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ) 25 11,500 

22005 นิติศาสตร์ 
ส าเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือเทียบเท่า 
 

หมายเหตุ : นักศึกษาต้องผ่านการสัมภาษณ์จากคณะกรรมการบริหารหลักสูตร 
50 15,500 

22007 ภาษาไทยเพ่ือนวัตกรรมการสื่อสาร 

ส าเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือเทียบเท่า 

20 11,500 

22009 รัฐประศาสนศาสตร์ 40 11,500 

22010 
สังคมศาสตร์เพ่ือการพัฒนา 
กลุม่วิชาการพัฒนาของภาครัฐและท้องถิ่น 

20 11,500 

22011 
สังคมศาสตร์เพ่ือการพัฒนา 
กลุ่มวิชาการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของ
มนุษย์ 

20 11,500 

 
 
 
 



สาขาและคุณสมบัติของผู้สมัครเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี (เสาร์ – อาทิตย์) ปีการศึกษา 2560 
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

รหัสสาขา สาขาวิชา คุณสมบัติของผู้สมัคร จ านวนรับ อัตราค่าลงทะเบียน 

23003 เทคโนโลยีสารสนเทศ  
เป็นผู้ส าเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า 

30 13,500 

23005 วิทยาการคอมพิวเตอร์  25 13,500 

 

สาขาและคุณสมบัติของผู้สมัครเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี (เสาร์ – อาทิตย์) ปีการศึกษา 2560 
คณะเทคโนโลยีการเกษตร 

 

รหัสสาขา สาขาวิชา คุณสมบัติของผู้สมัคร จ านวนรับ อัตราค่าลงทะเบียน 

24001 เกษตรศาสตร์ แขนงวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช   1. เป็นผู้ส าเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 แผนการเรียนวิทย์-คณิต  
หรือศิลป์-ค านวณ  

2. เป็นผู้ส าเร็จกรศึกษาระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สายการเกษตร 

20 13,500 

24002 เกษตรศาสตร์ แขนงวิชาสัตวศาสตร์   20 13,500 

24004 เทคโนโลยีภูมิทัศน์ 

1. เป็นผู้ส าเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่าทุกสาขาวิชา  
2. เป็นผู้ส าเร็จกรศึกษาระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สายการเกษตร 

หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง 
3. เป็นผู้ส าเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)  

สาขาที่เก่ียวข้อง 
4. เป็นผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีสาขาท่ีเกี่ยวข้อง  

(ทุกสาขาวิชาหากมีประสบการณ์ด้านการจัดสวนจะได้รับพิจารณาเป็นพิเศษ) 

20 13,500 

 
 



สาขาและคุณสมบัติของผู้สมัครเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี (เสาร์ – อาทิตย์) ปีการศึกษา 2560 
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

รหัสสาขา สาขาวิชา คุณสมบัติของผู้สมัคร จ านวนรับ อัตราค่าลงทะเบียน 

25002 วิศวกรรมการจัดการอุตสาหกรรม 1. เป็นผู้ส าเร็จการศึกษาระดับมธัยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือเทียบเท่า 
2. เป็นผู้ส าเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวชิาชีพ (ปวช.)  
3. เป็นผู้ส าเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวชิาชีพชัน้สูง (ปวส.) หรือเทียบเท่าทุกสาขาวชิา 

30 13,500 

25003 เทคโนโลยวีิศวกรรม  30 13,500 

25004 เทคโนโลยวีิศวกรรมเคร่ืองกล 

1. เป็นผู้ส าเร็จการศึกษาระดับมธัยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือเทียบเท่า 
2. เป็นผู้ส าเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวชิาชีพ (ปวช.)  
3. เป็นผู้ส าเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวชิาชีพชัน้สูง (ปวส.) หรือเทียบเท่า 

ทุกสาขาวชิา 
*** เปน็หลักสูตรที่ไมไ่ด้ยืน่ขอใบประกอบวชิาชีพจากสภาวิศวกร 

25 13,500 

25005 เทคโนโลยวีิศวกรรมโยธา  

1. เป็นผู้ส าเร็จการศึกษาระดับมธัยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือเทียบเท่า 
2. เป็นผู้ส าเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวชิาชีพ (ปวช.) ในสาขาชา่งก่อสร้าง  

ช่างโยธา สถาปตัยกรรม ช่างเขียนแบบ ช่างส ารวจ หรือสาขาอื่น ๆ ที่เก่ียวข้อง 
3. เป็นผู้ส าเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวชิาชีพชัน้สูง (ปวส.) ในสาขาชา่งก่อสร้าง ช่าง

โยธา สถาปัตยกรรม ชา่งเขียนแบบ ชา่งส ารวจ หรือสาขาอื่น ๆ ที่เก่ียวข้อง 
    *** เปน็หลักสูตรที่ไมไ่ด้ยืน่ขอใบประกอบวิชาชีพจากสภาวิศวกร 

30 13,500 

25006 วิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์และหุ่นยนต ์

1. เป็นผู้ส าเร็จการศึกษาระดับมธัยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือเทียบเท่า 
2. เป็นผู้ส าเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวชิาชีพ (ปวช.)  
3. เป็นผู้ส าเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวชิาชีพชัน้สูง (ปวส.) หรือเทียบเท่า 

ทุกสาขาวชิา 

30 13,500 

25007 ออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม   
1. เป็นผู้ส าเร็จการศึกษาระดับมธัยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือเทียบเท่า 
2. เป็นผู้ส าเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวชิาชีพ (ปวช.)  
3. เป็นผู้ส าเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวชิาชีพชัน้สูง (ปวส.) หรือเทียบเท่า 

ทุกสาขาวชิา 
4. ควรมีรายวิชาทางดา้นวทิยาศาสตร์ในผลการเรียนที่มาสมัคร 

25 13,500 

25008 อิเล็กทรอนิกส์สื่อสารและคอมพิวเตอร์  30 13,500 

 



สาขาและคุณสมบัติของผู้สมัครเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี (เสาร์ – อาทิตย์) ปีการศึกษา 2560 
คณะวิทยาการจัดการ 

รหัสสาขา สาขาวิชา คุณสมบัติของผู้สมัคร จ านวนรับ อัตราค่าลงทะเบียน 

26001 การจัดการท่องเที่ยว  
เป็นผู้ส าเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6)  หรือเทียบเท่า 

30 16,500 

26002 การจัดการทั่วไป  120 11,500 

26003 การจัดการธุรกิจค้าปลีก   
1. เป็นผู้ส าเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือเทียบเท่า 
2. เป็นผู้ส าเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) 

30 11,500 

26004 การจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน  
1. เป็นผู้ส าเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือเทียบเท่า 
2. เป็นผู้ส าเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช, ปวส.) หรือ

เทียบเท่า 
40 11,500 

26005 การบริหารธุรกิจแขนงวิชาการเงินการธนาคาร 
 
เป็นผู้ส าเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6)  หรือเทียบเท่า 

 

30 11,500 

26006 การบริหารธุรกิจแขนงวิชาการตลาด  30 11,500 

26007 การบริหารธุรกิจแขนงวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย์  30 11,500 

26008 การบัญชี  

เป็นผู้ส าเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือเทียบเท่า 

40 11,500 

26009 คอมพิวเตอร์ธุรกิจ  70 11,500 

26010 นิเทศศาสตร์  30 16,500 

 
 
 
 



สาขาและคุณสมบัติของผู้สมัครเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี (เสาร์ – อาทิตย์) ปีการศึกษา 2560 
คณะสาธารณสุขศาสตร์ 

รหัสสาขา สาขาวิชา คุณสมบัติของผู้สมัคร จ านวนรับ อัตราค่าลงทะเบียน 

28001 สาธารณสุขศาสตร์ 

 
1. เป็นผู้ส าเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6)  ที่มีพ้ืนฐานทาง

วิทยาศาสตร์  
2. เป็นผู้ส าเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพทางด้านสาธารณสุข 

หรือเทียบเท่า และอยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร 
3. มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมไม่น้อยกว่า  2.00  
4. เป็นผู้มีความประพฤติดี และไม่เป็นโรคที่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษา 

 

35 16,500 

 


