
 

 

 

 

รราายยลละะเเอีอียยดดแแลละะกํากําหหนนดดกกาารร  
การรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาภาคปกติ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต   

ระดับปริญญาตรี 

ประเภทประเภท  การรับด้วยแฟ้มสะสมงานการรับด้วยแฟ้มสะสมงาน  ((PPoorrttffoolliioo))  
ประจําปีการศึกษา 2562 

 

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

มหาวทิยาลัยราชภัฏภูเก็ต มคีวามประสงคร์ับสมัครบุคคลเขา้ศึกษาภาคปกต ิระดับปรญิญาตรี ประจําปีการศึกษา 2562

ประเภทการรับด้วยแฟ้มสะสมงาน (Portfolio) รับสมัครระหวา่งเดือนตุลาคม 2561ถึงวันที ่
14 ธันวาคม 2561 ที่เวบ็ไซต์  http://www.pkru.ac.th หรอื ณ สาํนักสง่เสรมิวชิาการและงานทะเบยีน 

มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต  โดยมีรายละเอยีดดังนี้ 

 

 กาํหนดการ ประเภทการรับด้วยแฟ้มสะสมงาน (Portfolio) 
 

กิจกรรม วัน/เดือน/ปี 

1.  รับสมัคร  ตุลาคม 2561 – 14 ธันวาคม 2561 

    -  สมัครผ่านเว็บไซต ์ที่ http://www.pkru.ac.th  หรือ  

    -  สมัครด้วยตนเอง ณ สํานักส่งเสริมวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต  

2. กําหนดสง่หลักฐานการสมัครถึงมหาวิทยาลัย 14 ธันวาคม 2561 

3. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิส์อบสัมภาษณ ์ 26 ธันวาคม 2561 

ตรวจสอบรายช่ือที่เว็บไซต์ 
http://www.pkru.ac.th 

4. สอบสัมภาษณ์ 8 มกราคม 2562 

5. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา 16  มกราคม 2562 

ตรวจสอบรายช่ือที่เว็บไซต์ 
http://www.pkru.ac.th 

6. ยืนยันสิทธิ์ Clearing House 30 – 31 มกราคม 2562 

7. รายงานตวัเข้าเป็นนักศึกษา 5 กุมภาพันธ ์2562 
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 คุณสมบัติผู้สมัคร 
 

 (1) คุณสมบัติทั่วไป 
 

1.1 ผู้ที่สําเร็จการศึกษาแล้ว หรอื คาดวา่จะสาํเร็จการศึกษาในปีการศึกษา 2561 อย่างใดอย่างหนึ่ง 

ต่อไปนี้ 

- มัธยมศกึษาตอนปลาย (ม.6) หรือเทียบเท่า  

- ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบเท่า  

1.2 มีความประพฤติเรียบร้อย 

1.3 เป็นผู้ที่ไม่มีโรคติดต่อร้ายแรง หรือเป็นโรคที่สงัคมรงัเกยีจ หรือโรคอนัเป็นอปุสรรคตอ่การศึกษา 

1.4 กรณีเป็นบุคคลพิการ  สามารถเรยีนร่วมกับนักศึกษาปกติได ้

1.5 ไม่เป็นพระภิกษุ หรือสามเณร 

1.6  ผู้สมัครหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต  มคีณุสมบัติเพิ่มเติมดังนี ้

  - ต้องผ่านการสอบวิชา PAT 5  

- สุขภาพสมบูรณแ์ขง็แรง  ปราศจากโรคและอาการของโรคทางจติเวช หรอืความพกิารอันเป็น 

อุปสรรคต่อการศึกษา การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา และการประกอบวิชาชพีครู 
 

 (2) คุณสมบัติด้านความสามารถพิเศษ   
  ได้รับเกียรติบตัร หรือประกาศนียบัตร ในการแข่งขันหรือการเข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ 
 

(3) คุณสมบัติเฉพาะสาขาวิชา   รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายประกาศ 

 

 สาขาวิชาที่รับนักศึกษา   :  ตามเอกสารแนบท้ายประกาศ 
 

 เอกสารประกอบการสมัคร 

 สําเนาขนาดกระดาษ A4 อยา่งละ 1 ฉบับ พรอ้มลงนามรับรองสําเนาทุกฉบับ โดยต้องส่งเอกสารให้ครบตามที่ระบ ุดังนี้ 
 

1)  ใบสมัครรอบ Portfolio ที่กรอกข้อความเรียบร้อยแล้ว พร้อมตดิรูปถ่ายหน้าตรง (ชุดนักเรยีน) ขนาด 1 นิ้ว  

(ดาวน์โหลดใบสมัคร ไดท้ี่เว็บไซต์ http://www.pkru.ac.th) 
2) หลักฐานการศึกษา 

  สําหรับผู้ที่กําลังศึกษาชั้น ม.6 หรือเทียบเท่า ณ วันที่ยืน่ใบสมัคร :  
ใช้สําเนาใบระเบียนแสดงผลการเรียน (ปพ.1:4)/ (รบ.)  ฉบบั 5 ภาคเรียน  (นับต้ังแต่ภาคเรียนที่ 1       

ปีการศึกษา 2559  ถึงภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561)          
 

  สําหรับผู้ทีส่ําเร็จการศึกษาแลว้  :   
ใช้สําเนาใบระเบียนแสดงผลการเรียน (ปพ.1:4)/ (รบ.) (ฉบับสําเร็จการศกึษา) 
 

3) เฉพาะผู้ทีส่มัครหลักสูตรครุศาสตรบณัฑติ ใช้สาํเนาใบผลการสอบวชิา GAT, PAT 5 (ตามที่สาขาวิชา

กําหนด)  (สําหรับผู้ที่ยังไม่ได้สอบ GAT, PAT 5 ให้นํามาส่งในวันเปิดภาคเรียน)  
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4) สําเนาใบเกียรติบัตร หรือประกาศนียบัตร การแข่งขันหรือการเข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ (ตามที่สาขาวิชา

ระบุไว้ในเอกสารแนบท้ายประกาศ)           
 

5)  สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน   
 

6) สําเนาใบเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล (กรณีที่เปลี่ยนชื่อ - นามสกุล)  
 

7) หลักฐานการโอนเงนิค่าสมัครของธนาคาร (ฉบับจรงิ) (เฉพาะผู้สมัครที่ชําระเงนิค่าสมัครผ่านธนาคาร) 

(เขียนชือ่-นามสกุล ของผูส้มคัรลงบนหลกัฐานการโอนเงิน และให้ผูส้มัครถ่ายสําเนาเก็บไวเ้ป็นหลกัฐานของตนเอง) 
 

  หมายเหตุ  โปรดนําแฟ้มสะสมงาน (Portfolio) มาแสดงในวันสอบสัมภาษณ์ 
 

 การสมัคร 

5.1 สมัครด้วยตนเอง  โปรดดําเนินตามขั้นตอนดังนี้  
 

 ดาวน์โหลดใบสมัคร และรายละเอียดการสมัคร ได้ที่เว็บไซต ์ http://www.pkru.ac.th  ระหว่าง  
เดือนตุลาคม 2561 – 14 ธันวาคม 2561 
 

 ส่งใบสมัคร พร้อมหลักฐานการสมัคร และชําระเงนิค่าสมัคร  300 บาท ได้ที่ : สํานักส่งเสรมิวชิาการ  

มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต จังหวดัภูเก็ต : ระหว่างเดือนตุลาคม 2561 – 14 ธันวาคม 2561 (ในเวลาราชการทุกวัน  

ยกเว้นวันหยดุนักขัตฤกษ)์ 

 การสมัครจะสมบูรณ์ เมื่อดําเนินการตามทุกขั้นตอนและส่งเอกสารครบถ้วน ภายในกําหนดเวลา  

(14 ธันวาคม 2561) หากพ้นกําหนดเวลาดังกล่าว จะถือว่าหมดสิทธิ์ในการสมัคร และจะไม่ส่งคืนเอกสารการสมัคร

และค่าสมัคร 
    

5.2 สมัครทางอินเทอร์เน็ต  โปรดดําเนินตามขั้นตอนดังนี้    
 สมัครที่เวบ็ไซต์ http://www.pkru.ac.th  เดือนตุลาคม 2561 – 14 ธันวาคม 2561 

 
 

 โปรดศึกษารายละเอียดการรบัสมัคร ก่อนทําการสมัคร 

 กรอกข้อมูลการสมัครออนไลน ์พร้อมตรวจสอบความถูกตอ้ง  
 

 กดปุม่ “ยืนยันการสมัคร” และสั่งพมิพ์ใบสมัคร ทั้งนี้ เมื่อสมัครเสร็จสิ้นแล้ว ผู้สมัครไม่สามารถแก้ไข 

ข้อมูลการสมัครได้ 
 

 สั่งพมิพ์แบบฟอร์มการชําระเงนิค่าสมัคร โดยโอนเงนิค่าสมัครจํานวน 300 บาท เข้าบัญชอีอมทรัพย์  

ธนาคารกรุงเทพจํากัด สาขามหาวิทยาลยัราชภัฏภูเก็ต เลขท่ีบัญชี  985-0-08303-2 ชื่อบัญช ีมหาวทิยาลยั

ราชภัฏภูเก็ต (งานรับนักศึกษาใหม่ภาคปกต)ิ ภายใน 1 วันหลังจากสมัคร ทั้งนี้ ผู้สมัครจะต้องรับผิดชอบ

ค่าธรรมเนียมในการโอนเงินค่าสมัคร   
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 การส่งหลักฐานการสมัคร   
กําหนดสง่ใบสมัครพร้อมหลกัฐานการสมัคร (ตามที่ระบุไวใ้นขอ้ 3) ให้ถึงมหาวิทยาลัยอย่างช้าภายใน 

วันที่ 14 ธันวาคม 2561 : จัดส่งทางไปรษณีย์ แบบลงทะเบียนด่วนพิเศษ (EMS) หรือ นําส่งด้วยตนเอง      

ณ สํานักสง่เสริมวิชาการและงานทะเบียน  มหาวิทยาลยัราชภัฏภูเก็ต จ.ภูเก็ต  
 

    
        สถานทีส่่งเอกสารการสมัคร 

ผู้อํานวยการสํานักส่งเสริมวิชาการ  (งานรับสมัครภาคปกติ)  

สํานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 

มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต   

อ.เมือง จ.ภูเก็ต  83000                               
 

 

 

 การสมัครจะสมบูรณ์ เมื่อดําเนินการตามทุกขั้นตอนและสง่เอกสารครบถว้น ภายในกําหนดเวลา  
(14 ธันวาคม 2561) หากพ้นกําหนดเวลาดงักล่าว จะถอืวา่หมดสทิธิใ์นการสมัคร และจะไม่สง่คนืเอกสารการสมคัร

และค่าสมัคร 
    

  ค่าสมัคร 

 ชําระเงินค่าสมัคร 300 บาท  (มหาวิทยาลัยสงวนสิทธิ์การคืนเงินค่าสมัครในทุกกรณี) 
 
 
 
 

 เกณฑ์การคัดเลือก 
 

1) พจิารณาจากคุณสมบัติและหลักฐานประกอบการสมัคร ทั้งนี้ ใหอ้ยูใ่นดุลยพนิจิของคณะกรรมการอํานวยการรับ 

นักศึกษาภาคปกติ ผลการตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นสิ้นสดุ 

 2) การสอบสมัภาษณ์ 

 

 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ท่ี   
 

 สํานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน (งานรับนักศึกษาภาคปกติ) มหาวทิยาลัยราชภฏัภูเก็ต จงัหวัดภเูก็ต  

 โทร.  076-523094-7 ต่อ 7100, 089-8750502   โทรสาร  076-523241 
 
 

 

 

 

 

EMS 
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สาสาขาวิชา และขาวิชา และคุณสมบัติเฉพาะสาขาวิชา คุณสมบัติเฉพาะสาขาวิชา   

ประเภท ประเภท การรับดว้ยแฟ้มสะสมงาน การรับดว้ยแฟ้มสะสมงาน ((PPoorrttffoolliioo))  ประจําปีการศกึษา ประจําปีการศกึษา 25622562  
 

 

 

คณะครุศาสตร ์

 

หลักสูตร/วุฒ ิ สาขาวิชา รหัส จํานวนรับ คุณสมบัติเฉพาะสาขาวชิา 

ครุศาสตรบัณฑิต 

ปริญญาตร ี5 ป ี

การศึกษาปฐมวัย 0271 10 1. ม.6 หรือเทียบเท่า ที่ผ่านการสอบวิชา  PAT 5 

2. ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม  (GPAX) 

    กรณีที่สําเร็จการศึกษาแล้ว : 

       ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม  ไมตํ่่ากว่า  2.75 

    กรณีที่กําลังศึกษา ณ วันที่ยื่นใบสมัคร  : 

       ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (5 ภาคเรียน) ไม่ต่ํากว่า  2.75 

3. ได้รับใบเกียรติบัตร หรือประกาศนียบัตรในการแข่งขัน หรือ

การเข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ 

4. การคัดเลือกผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา :  สอบสัมภาษณ ์ (โปรดนําแฟ้ม

สะสมงาน (Portfolio) มาแสดงในวันสอบสัมภาษณ์) 
 

 

ดนตรีศึกษา 0473 10 1. ม.6 หรือเทียบเท่า ที่ผ่านการสอบวิชา PAT 5 

2. ได้รับรางวัล หรือใบเกียรติบัตร หรือประกาศนียบัตรด้าน

ดนตรี 

3. การคัดเลือกผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา :  สอบสัมภาษณ์ และสอบปฏิบัติ

ทักษะทางด้านดนตร ี (โปรดนําแฟ้มสะสมงาน (Portfolio) มาแสดง

ในวันสอบสัมภาษณ์)  และโปรดจัดเตรียมสิ่งต่อไปนี้มาในวันสอบ

สัมภาษณ์ 

    3.1  เครื่องดนตรีที่ถนัด เพื่อใช้ในการสอบภาคปฏิบัต ิ ได้แก ่ 

1)  เครื่องดนตรีไทย ได้แก ่เครื่องดนตรีไทย ประเภทดีด ส ีต ีเป่า และ   

ขับร้องไทย 2) เครื่องดนตรีสากล ได้แก ่เครื่องเปียโน เครื่องกีตาร์

ไฟฟ้า เครื่องลมไม ้(แซ็กโซโฟน  ฟลูต คลาริเน็ท)  เครื่องทองเหลือง 

(ทรัมเป็ท ทรอมโบน) เครื่องกระทบ (กลองชุด) และขับร้องสากล 

    3.2 บทเพลงที่ผู้เข้าสอบเตรียมมา เพื่อใช้ในการสอบภาคปฏิบัติ 

    3.3 ทดสอบความรู้จากการปฏิบัต ิบันไดเสียงเมเจอร์สเกล (Major 

Scales) และไมเนอร์สเกล (Minor Scales) อย่างน้อย 4 ชาร์ป และ     

4 แฟลต (สําหรับผู้เลือกแขนงดนตรีสากล) 

    3.4 ทดสอบทักษะพื้นฐานทางดนตร ีเช่น ทักษะการอ่านโน้ต และ

ทักษะทางโสตประสาท 
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สาสาขาวิชา และขาวิชา และคุณสมบัติเฉพาะสาขาวิชา คุณสมบัติเฉพาะสาขาวิชา   
ประเภท ประเภท การรับดว้ยแฟ้มสะสมงาน การรับดว้ยแฟ้มสะสมงาน ((PPoorrttffoolliioo))  ประจําปีการศกึษา ประจําปีการศกึษา 25622562  

 

 

คณะครุศาสตร์ 
 

หลักสูตร/วุฒ ิ สาขาวิชา รหัส จํานวนรับ คุณสมบัติเฉพาะสาขาวชิา 

ครุศาสตรบัณฑิต 

ปริญญาตร ี5 ปี 
วิทยาศาสตร์ทั่วไป 0941 20 1  ม.6 (วิทย-์คณิต) ที่ผ่านการสอบวิชา PAT 5 

2. ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม  (GPAX) 

    กรณีที่สําเร็จการศึกษาแล้ว : 

       ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม  ไมตํ่่ากว่า  2.70 

    กรณีที่กําลังศึกษา ณ วันที่ยื่นใบสมัคร  : 

       ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (5 ภาคเรียน) ไม่ต่ํากว่า 2.70 

3. ได้รับใบเกียรติบัตร หรือประกาศนียบัตรในการแข่งขัน หรือ

การเข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ 

4. การคัดเลือกผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา :  สอบสัมภาษณ ์ (โปรดนําแฟ้ม

สะสมงาน (Portfolio) มาแสดงในวันสอบสัมภาษณ์) 
 

 สังคมศึกษา 1149 10 1. ม.6 หรือเทียบเท่า ที่มีผลการเรียนเฉลี่ยตลอดหลักสูตรวิชา 

สังคมศึกษา ไม่ต่ํากว่า 2.75 และผ่านการสอบวิชา PAT 5 

2. ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม  (GPAX) 

    กรณีที่สําเร็จการศึกษาแล้ว : 

       ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม  ไมตํ่่ากว่า  2.75 

    กรณีที่กําลังศึกษา ณ วันที่ยื่นใบสมัคร  : 

       ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (5 ภาคเรียน) ไม่ต่ํากว่า  2.75 

3. ได้รับใบเกียรติบัตร หรือประกาศนียบัตรในการแข่งขัน หรือ

การเข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ 

4. การคัดเลือกผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา :  สอบสัมภาษณ ์ (โปรดนําแฟ้ม

สะสมงาน (Portfolio) มาแสดงในวันสอบสัมภาษณ์) 
 

 คณิตศาสตร์ 0357 10 1. ม.6 (วิทย–์คณิต, ศิลป์-คํานวณ)  ที่ผ่านการสอบวิชา GAT, PAT 1 

และ PAT 5 

2. ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม  (GPAX) 

    กรณีที่สําเร็จการศึกษาแล้ว : 

       ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม  ไมตํ่่ากว่า  2.50 

    กรณีที่กําลังศึกษา ณ วันที่ยื่นใบสมัคร  : 

       ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (5 ภาคเรียน) ไม่ต่ํากว่า  2.50 

3. ได้รับใบเกียรติบัตร หรือประกาศนียบัตรในการแข่งขัน หรือ

การเข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ 

4. การคัดเลือกผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา :  สอบสัมภาษณ ์ (โปรดนําแฟ้ม

สะสมงาน (Portfolio) มาแสดงในวันสอบสัมภาษณ์) 
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สาสาขาวิชา และขาวิชา และคุณสมบัติเฉพาะสาขาวิชา คุณสมบัติเฉพาะสาขาวิชา   
ประเภท ประเภท การรับดว้ยแฟ้มสะสมงาน การรับดว้ยแฟ้มสะสมงาน ((PPoorrttffoolliioo))  ประจําปีการศกึษา ประจําปีการศกึษา 25622562  

 

 

 

 

คณะครุศาสตร์ 
 

หลักสูตร/วุฒ ิ สาขาวิชา รหัส จํานวนรับ คุณสมบัติเฉพาะสาขาวชิา 

ครุศาสตรบัณฑิต 

ปริญญาตร ี5 ปี 
คอมพิวเตอร์ศึกษา 0380 10 1. ม.6 หรือเทียบเท่า ที่ผ่านการสอบวิชา PAT 5 

2. ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม  (GPAX) 

    กรณีที่สําเร็จการศึกษาแล้ว : 

       ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม  ไมตํ่่ากว่า  2.30 

    กรณีที่กําลังศึกษา ณ วันที่ยื่นใบสมัคร  : 

       ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (5 ภาคเรียน) ไม่ต่ํากว่า  2.30 

3. ได้รับใบเกียรติบัตร หรือประกาศนียบัตรในการแข่งขัน หรือ

การเข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ   

4. การคัดเลือกผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา :  สอบสัมภาษณ์  (โปรดนําแฟ้ม

สะสมงาน (Portfolio) มาแสดงในวันสอบสัมภาษณ์) :  ในการ

จัดทําแฟ้มสะสมงาน กําหนดรูปแบบได้ตามความเหมาะสม ด้วย

โปรแกรมสําเร็จรูปในรูปแบบอินโฟกราฟิก  เน้ือหาประกอบดว้ย      

ข้อมูลสว่นตัว แรงบันดาลในการประกอบวชิาชพีครูสอนคอมพิวเตอร์

ในโรงเรียน ให้ชัดเจนที่สุด ใน 1 หน้ากระดาษ    
 

 พลศึกษา 0677 20 1. ม.6 หรือเทียบเท่า  ที่ผ่านการสอบวิชา PAT 5 

2. ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม  (GPAX) 

    กรณีที่สําเร็จการศึกษาแล้ว : 

       ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม  ไม่ต่ํากว่า  2.50 

    กรณีที่กําลังศึกษา ณ วันที่ยื่นใบสมัคร  : 
       ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (5 ภาคเรียน) ไม่ต่ํากว่า  2.50 

3. ได้รับรางวัล หรือใบเกียรติบัตร หรือประกาศนียบัตรด้านกีฬา 

4. การคัดเลือกผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา :  สอบสัมภาษณ ์และทดสอบทักษะ

กีฬา สมรรถภาพทางกาย (โปรดนําแฟ้มสะสมงาน (Portfolio) และ

ชุดพลศึกษา มาในวันสอบสัมภาษณ์)  
 

 

ภาษาไทย 0787 5 1. ม.6 หรือเทียบเท่า  ที่ผ่านการสอบวิชา PAT 5 

2. ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม  (GPAX) 

    กรณีที่สําเร็จการศึกษาแล้ว : 

       ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม  ไม่ต่ํากว่า  2.75 

    กรณีที่กําลังศึกษา ณ วันที่ยื่นใบสมัคร  : 
       ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (5 ภาคเรียน) ไม่ต่ํากว่า  2.75 

3. ได้รับรางวัล หรือใบเกียรติบัตร หรือประกาศนียบัตรด้าน

ภาษาไทย (ฟัง พูด อ่าน เขียน) 

4. การคัดเลือกผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา :  สอบสัมภาษณ ์ (โปรดนําแฟ้ม

สะสมงาน (Portfolio) มาแสดงในวันสอบสัมภาษณ์) 
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สาสาขาวิชา และขาวิชา และคุณสมบัติเฉพาะสาขาวิชา คุณสมบัติเฉพาะสาขาวิชา   
ประเภท ประเภท การรับดว้ยแฟ้มสะสมงาน การรับดว้ยแฟ้มสะสมงาน ((PPoorrttffoolliioo))  ประจําปีการศกึษา ประจําปีการศกึษา 25622562  

 

 

 

 

คณะครุศาสตร์ 
 

หลักสูตร/วุฒ ิ สาขาวิชา รหัส จํานวนรับ คุณสมบัติเฉพาะสาขาวชิา 

ครุศาสตรบัณฑิต 

ปริญญาตร ี5 ป ี
เคมี 

 
2221 10 1. ม.6 (วิทย-์คณิต) ที่มีผลการเรียนรายวิชาเคมี ไม่ต่ํากว่าเกรด 2 และ 

ผ่านการสอบวิชา PAT 5 

2. ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม  (GPAX) 

    กรณีที่สําเร็จการศึกษาแล้ว : 

       ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม ไม่ต่ํากว่า   2.50 

    กรณีที่กําลังศึกษา ณ วันที่ยื่นใบสมัคร  : 

       ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (5 ภาคเรียน) ไม่ต่ํากว่า  2.50 

3. ได้รับใบเกียรติบัตร หรือประกาศนียบัตรในการแข่งขัน หรือ

การเข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ 

4. การคัดเลือกผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา :  สอบสัมภาษณ ์ (โปรดนําแฟ้ม

สะสมงาน (Portfolio) มาแสดงในวันสอบสัมภาษณ์) 

 ภาษาอังกฤษ 

 
2227 10 1. ม.6 หรือเทียบเท่า  ที่ผ่านการสอบวิชา GAT และ PAT 5 

2. ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม  (GPAX) 

    กรณีที่สําเร็จการศึกษาแล้ว : 

       ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม  ไมตํ่่ากว่า  2.75 

    กรณีที่กําลังศึกษา ณ วันที่ยื่นใบสมัคร  : 

       ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (5 ภาคเรียน) ไม่ต่ํากว่า  2.75 

3. ได้รับใบเกียรติบัตร หรือประกาศนียบัตรในการแข่งขัน หรือ

การเข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ ท่ีเกี่ยวกับภาษาอังกฤษ 

4. การคัดเลือกผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา :  สอบสัมภาษณ ์ (โปรดนําแฟ้ม

สะสมงาน (Portfolio) มาแสดงในวันสอบสัมภาษณ์) 
 

 

 

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
 

หลักสูตร/วุฒ ิ สาขาวิชา รหัส จํานวนรับ คุณสมบัติเฉพาะสาขาวชิา 

วิทยาศาสตรบัณฑติ 

ปริญญาตร ี4 ปี 

วิทยาศาสตร์  

(วิชาเอกเคมี/ 

ชีววิทยา) 

6604 20 1. ม.6 (วิทย-์คณิต) 

2. ได้รับใบเกียรติบัตร หรือประกาศนียบัตรในการแข่งขัน หรือ

การเข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ 

3. การคัดเลือกผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา :  สอบสัมภาษณ ์ (โปรดนําแฟ้ม

สะสมงาน (Portfolio) มาแสดงในวันสอบสัมภาษณ์) 

 คณิตศาสตร์ประยุกต ์ 2229 20 1. ม.6 (วิทย–์คณิต, ศิลป์-คํานวณ) 

2. ได้รับใบเกียรติบัตร หรือประกาศนียบัตรในการแข่งขัน หรือ

การเข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ 

3. การคัดเลือกผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา :  สอบสัมภาษณ ์ (โปรดนําแฟ้ม

สะสมงาน (Portfolio) มาแสดงในวันสอบสัมภาษณ์) 
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สาสาขาวิชา และขาวิชา และคุณสมบัติเฉพาะสาขาวิชา คุณสมบัติเฉพาะสาขาวิชา   
ประเภท ประเภท การรับดว้ยแฟ้มสะสมงาน การรับดว้ยแฟ้มสะสมงาน ((PPoorrttffoolliioo))  ประจําปีการศกึษา ประจําปีการศกึษา 25622562  

 

 

 

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
 

หลักสูตร/วุฒ ิ สาขาวิชา รหัส จํานวนรับ คุณสมบัติเฉพาะสาขาวชิา 

วิทยาศาสตรบัณฑติ 

ปริญญาตร ี4 ปี 

เทคโนโลยีดิจิทัล 

(วิชาเอกเทคโนโลยี

สารสนเทศ) 

6614 10 1. ม.6 หรือ ปวช. (เฉพาะคอมพิวเตอร,์ อิเล็กทรอนิกส,์ ไฟฟ้า) 

2. ได้รับใบเกียรติบัตร หรือประกาศนียบัตรในการแข่งขัน หรือ

การเข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ 

3. การคัดเลือกผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา :  สอบสัมภาษณ ์ (โปรดนําแฟ้ม

สะสมงาน (Portfolio) มาแสดงในวันสอบสัมภาษณ์) 

 เทคโนโลยีดิจิทัล 

(วิชาเอกวิทยาการ

คอมพิวเตอร์) 

6615 10 1. ม.6 (วิทย–์คณิต, ศิลป์-คํานวณ) หรือ ปวช. (เฉพาะคอมพิวเตอร,์ 

อิเล็กทรอนิกส,์ ไฟฟ้า) 

2. ได้รับใบเกียรติบัตร หรือประกาศนียบัตรในการแข่งขัน หรือ

การเข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ 

3. การคัดเลือกผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา :  สอบสัมภาษณ ์ (โปรดนําแฟ้ม

สะสมงาน (Portfolio) มาแสดงในวันสอบสัมภาษณ์) 

 คหกรรมศาสตร ์ 0370 50 1. ม.6 หรือเทียบเท่าที่เรียนวิทยาศาสตร์มาไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต  

2. ได้รับใบเกียรติบัตร หรือประกาศนียบัตรในการแข่งขัน หรือ

การเข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ 

3. การคัดเลือกผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา :  สอบสัมภาษณ ์ (โปรดนําแฟ้ม

สะสมงาน (Portfolio) มาแสดงในวันสอบสัมภาษณ์) 

 วิทยาศาสตร์

สิ่งแวดล้อม 
0951 20 1. ม.6 (วิทย์-คณิต) 

2. ได้รับใบเกียรติบัตร หรือประกาศนียบัตรในการแข่งขัน หรือ

การเข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ 

3. การคัดเลือกผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา :  สอบสัมภาษณ ์ (โปรดนําแฟ้ม

สะสมงาน (Portfolio) มาแสดงในวันสอบสัมภาษณ์) 

 เทคโนโลยสีถาปัตยกรรม 6612 10 1. ม.6 หรือเทียบเท่า 

2. ได้รับใบเกียรติบัตร หรือประกาศนียบัตรในการแข่งขัน หรือ

การเข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ 

3. การคัดเลือกผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา :  สอบสัมภาษณ ์ (โปรดนําแฟ้ม

สะสมงาน (Portfolio) มาแสดงในวันสอบสัมภาษณ์) 

สาธารณสุขศาสตร

บัณฑิต 

ปริญญาตร ี4 ปี 

สาธารณสขุศาสตร

บัณฑิต 
6605 20 1. ม.6 (วิทย-์ คณิต) ที่มีผลการเรียนเฉลี่ยตลอดหลักสูตรวิชา

วทิยาศาสตร ์ไมตํ่่ากวา่ 2.30 และวชิาภาษาตา่งประเทศ ไมตํ่่ากวา่ 2.30 

2. ได้รับใบเกียรติบัตร แสดงการเข้าร่วมกิจกรรมด้านสุขภาพ 

หรือกิจกรรมท่ีเกี่ยวข้อง 

3. การคัดเลือกผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา :  สอบสัมภาษณ ์ (โปรดนําแฟ้ม

สะสมงาน (Portfolio) มาแสดงในวันสอบสัมภาษณ์) 
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สาสาขาวิชา และขาวิชา และคุณสมบัติเฉพาะสาขาวิชา คุณสมบัติเฉพาะสาขาวิชา   
ประเภท ประเภท การรับดว้ยแฟ้มสะสมงาน การรับดว้ยแฟ้มสะสมงาน ((PPoorrttffoolliioo))  ประจําปีการศกึษา ประจําปีการศกึษา 25622562  

 

 

 

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
หลักสูตร/วุฒ ิ สาขาวิชา รหัส จํานวนรับ คุณสมบัติเฉพาะสาขาวชิา 

เทคโนโลยีบัณฑิต 

ปริญญาตร ี4 ปี 

เทคโนโลยอีุตสาหการ 6607 20 1. . ม.6, ปวช.(อตุสาหกรรม) หรือเทียบเท่า 

2. ได้รับใบเกียรติบัตร หรือประกาศนียบัตรในการแข่งขัน หรือ

การเข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ 

3. การคัดเลือกผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา :  สอบสัมภาษณ ์ (โปรดนําแฟ้ม

สะสมงาน (Portfolio) มาแสดงในวันสอบสัมภาษณ์) 
 

 

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

หลักสูตร/วุฒ ิ สาขาวิชา รหัส จํานวนรับ คุณสมบัติเฉพาะสาขาวชิา 

ศิลปศาสตรบัณฑิต 

ปริญญาตร ี4 ปี 

ภาษาจนีเพื่อการสื่อสาร 0732 20 1. ม.6 หรือเทียบเท่า และสามารถไปศึกษาภาษาและวัฒนธรรม  

ณ สาธารณรัฐประชาชนจนี เป็นระยะเวลา 1 ป ีโดยนักศกึษารับผดิชอบ

ค่าใช้จ่ายท้ังหมดเอง 

2. ได้รับใบเกียรติบัตร หรือประกาศนียบัตรในการแข่งขัน หรือ

การเข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ 

3. การคัดเลือกผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา :  สอบสัมภาษณ ์ (โปรดนําแฟ้ม

สะสมงาน (Portfolio) มาแสดงในวันสอบสัมภาษณ์) 

 ภาษาอังกฤษ 0756 30 1. ม.6 หรือเทียบเท่า 

2. ได้รับใบเกียรติบัตร หรือประกาศนียบัตรในการแข่งขัน หรือ

การเข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ 

3. การคัดเลือกผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา :  สอบสัมภาษณ ์ (โปรดนําแฟ้ม

สะสมงาน (Portfolio) มาแสดงในวันสอบสัมภาษณ์) 

 สารสนเทศศาสตร์

และบรรณารกัษศาสตร ์
1173 20 1. ม.6 หรือเทียบเท่า 

2. ได้รับใบเกียรติบัตร หรือประกาศนียบัตรในการแข่งขัน หรือ

การเข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ 

3. การคัดเลือกผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา :  สอบสัมภาษณ ์ (โปรดนําแฟ้ม

สะสมงาน (Portfolio) มาแสดงในวันสอบสัมภาษณ์) 

 ภาษาไทย 6606 20 1. ม.6 หรือเทียบเท่า 

2. ได้รับรางวัล หรือใบเกียรติบัตร หรือประกาศนียบัตรด้าน

ภาษาไทย (ฟัง พูด อ่าน เขียน) 

3. การคัดเลือกผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา :  สอบสัมภาษณ ์ (โปรดนําแฟ้ม

สะสมงาน (Portfolio) มาแสดงในวันสอบสัมภาษณ์) 

 การพัฒนาชุมชน 0208 50 1. ม.6 หรือเทียบเท่า 

2. ได้รับใบเกียรติบัตร หรือประกาศนียบัตรในการแข่งขัน หรือ

การเข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ 

3. การคัดเลือกผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา :  สอบสัมภาษณ ์ (โปรดนําแฟ้ม

สะสมงาน (Portfolio) มาแสดงในวันสอบสัมภาษณ์) 
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สาสาขาวิชา และขาวิชา และคุณสมบัติเฉพาะสาขาวิชา คุณสมบัติเฉพาะสาขาวิชา   
ประเภท ประเภท การรับดว้ยแฟ้มสะสมงาน การรับดว้ยแฟ้มสะสมงาน ((PPoorrttffoolliioo))  ประจําปีการศกึษา ประจําปีการศกึษา 25622562  

 

 

 

 

 

 

 

 

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
 

 

หลักสูตร/วุฒ ิ สาขาวิชา รหัส จํานวนรับ คุณสมบัติเฉพาะสาขาวชิา 

ศิลปกรรมศาสตร

บัณฑิต 

ปริญญาตร ี4 ปี 

ทัศนศิลป์ 6602 20 1. ม.6 หรือเทียบเท่า 

2. ได้รับใบเกียรติบัตร หรือประกาศนียบัตรในการแข่งขัน หรือ

การเข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ 

3. การคัดเลือกผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา :  สอบสัมภาษณ ์ (โปรดนําแฟ้ม

สะสมงาน (Portfolio) มาแสดงในวันสอบสัมภาษณ์) 

 นวัตกรรมการออกแบบ 3855 20 1. ม.6 หรือเทียบเท่า 

2. ได้รับใบเกียรติบัตร หรือประกาศนียบัตรในการแข่งขัน หรือ

การเข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ 

3. การคัดเลือกผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา :  สอบสัมภาษณ ์ (โปรดนําแฟ้ม

สะสมงาน (Portfolio) มาแสดงในวันสอบสัมภาษณ์) 

 

ศิลปะการจัดการแสดง 3774 20 1. ม.6 หรือเทียบเท่า 

2. ได้รับใบเกียรติบัตร หรือประกาศนียบัตรในการแข่งขัน หรือ

การเข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ 

3. การคัดเลือกผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา :  สอบสัมภาษณ ์ (โปรดนําแฟ้ม

สะสมงาน (Portfolio) มาแสดงในวันสอบสัมภาษณ์) 

รัฐประศาสนศาสตร

บัณฑิต 

ปริญญาตร ี4 ปี 

รัฐประศาสนศาสตร ์ 0835 50 1. ม.6 หรือเทียบเท่า 

2. ได้รับใบเกียรติบัตร หรือประกาศนียบัตรในการแข่งขัน หรือ

การเข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ 

3. การคัดเลือกผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา :  สอบสัมภาษณ ์ (โปรดนําแฟ้ม

สะสมงาน (Portfolio) มาแสดงในวันสอบสัมภาษณ์) 

นิติศาสตรบัณฑิต 

ปริญญาตร ี4 ปี 

นิติศาสตรบัณฑิต 0547 40 1. ม.6 หรือเทียบเท่า 

2. ได้รับใบเกียรติบัตร หรือประกาศนียบัตรในการแข่งขัน หรือ

การเข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ 

3. การคัดเลือกผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา :  สอบสัมภาษณ ์ (โปรดนําแฟ้ม

สะสมงาน (Portfolio) มาแสดงในวันสอบสัมภาษณ์) 
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สาสาขาวิชา และขาวิชา และคุณสมบัติเฉพาะสาขาวิชา คุณสมบัติเฉพาะสาขาวิชา   
ประเภท ประเภท การรับดว้ยแฟ้มสะสมงาน การรับดว้ยแฟ้มสะสมงาน ((PPoorrttffoolliioo))  ประจําปีการศกึษา ประจําปีการศกึษา 25622562  

 

คณะวิทยาการจัดการ 
 

หลักสูตร/วุฒ ิ สาขาวิชา รหัส จํานวนรับ คุณสมบัติเฉพาะสาขาวชิา 

บริหารธุรกิจบัณฑติ 

ปริญญาตร ี4 ปี 

บริหารธุรกิจบัณฑิต  

(วิชาเอกการเป็น 

ผู้ประกอบการ) 

6616 30 1. ม.6 หรือเทียบเท่า 

2. ได้รับใบเกียรติบัตร หรือประกาศนียบัตรในการแข่งขัน หรือ

การเข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ 

3. การคัดเลือกผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา :  สอบสัมภาษณ ์ (โปรดนําแฟ้ม

สะสมงาน (Portfolio) มาแสดงในวันสอบสัมภาษณ์) 

 บริหารธุรกิจบัณฑิต 

[วิชาเอกการจัดการ

นวัตกรรมการบริการ 

(การบริการและ 

อีเวนต์)] 

6617 10 1. ม.6 หรือเทียบเท่า 

2. ได้รับใบเกียรติบัตร หรือประกาศนียบัตรในการแข่งขัน หรือ

การเข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ 

3. การคัดเลือกผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา :  สอบสัมภาษณ ์ (โปรดนําแฟ้ม

สะสมงาน (Portfolio) มาแสดงในวันสอบสัมภาษณ์) 

 บริหารธุรกิจบัณฑิต 

(วิชาเอกการจัดการ

ธุรกิจการบิน) 

6618 30 1. ม.6 หรือเทียบเท่า ที่มีบุคลิกภาพที่ด ีเหมาะสมกับงานบริการ 

2. ได้รับใบเกียรติบัตร หรือประกาศนียบัตรในการแข่งขัน หรือ

การเข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ 

3. การคัดเลือกผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา :  สอบสัมภาษณ ์ (โปรดนําแฟ้ม

สะสมงาน (Portfolio) มาแสดงในวันสอบสัมภาษณ์) 

 การบริหารทรัพยากร

มนุษย์ 
0136 30 1. ม.6 หรือเทียบเท่า 

2. ได้รับใบเกียรติบัตร หรือประกาศนียบัตรในการแข่งขัน หรือ

การเข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ 

3. การคัดเลือกผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา :  สอบสัมภาษณ ์ (โปรดนําแฟ้ม

สะสมงาน (Portfolio) มาแสดงในวันสอบสัมภาษณ์) 

 การตลาด 0101 40 1. ม.6 หรือเทียบเท่า 

2. ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม  (GPAX) 

    กรณีที่สําเร็จการศึกษาแล้ว : 

       ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม  ไมตํ่่ากว่า 2.50 

    กรณีที่กําลังศึกษา ณ วันที่ยื่นใบสมัคร  :   

       ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (5 ภาคเรียน) ไม่ต่ํากว่า 2.50 

3. ได้รับใบเกียรติบัตร หรือประกาศนียบัตรในการแข่งขัน หรือ

การเข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ 

4. การคัดเลือกผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา :  สอบสัมภาษณ ์ (โปรดนําแฟ้ม

สะสมงาน (Portfolio) มาแสดงในวันสอบสัมภาษณ์) 

 คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 2671 40 1. ม.6 หรือเทียบเท่า 

2. ได้รับใบเกียรติบัตร หรือประกาศนียบัตรในการแข่งขัน หรือ

การเข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ 

3. การคัดเลือกผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา :  สอบสัมภาษณ ์ (โปรดนําแฟ้ม

สะสมงาน (Portfolio) มาแสดงในวันสอบสัมภาษณ์) 
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สาสาขาวิชา และขาวิชา และคุณสมบัติเฉพาะสาขาวิชา คุณสมบัติเฉพาะสาขาวิชา   
ประเภท ประเภท การรับดว้ยแฟ้มสะสมงาน การรับดว้ยแฟ้มสะสมงาน ((PPoorrttffoolliioo))  ประจําปีการศกึษา ประจําปีการศกึษา 25622562  

 

คณะวิทยาการจัดการ 
 

หลักสูตร/วุฒ ิ สาขาวิชา รหัส จํานวนรับ คุณสมบัติเฉพาะสาขาวชิา 

บริหารธุรกิจบัณฑติ 

ปริญญาตร ี4 ปี 

การจัดการธรุกิจ

โรงแรม 
6499 30 1. ม.6 หรือเทียบเท่า และมีบุคลิกภาพด ีมีทักษะการส่ือสารดี  

และมีทัศนคติที่ดีกับงานบริการ 

2. ได้รับใบเกียรติบัตร หรือประกาศนียบัตรในการแข่งขัน หรือ

การเข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ 

3. การคัดเลือกผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา :  สอบสัมภาษณ ์ (โปรดนําแฟ้ม

สะสมงาน (Portfolio) มาแสดงในวันสอบสัมภาษณ์) 

บัญชีบัณฑิต 

ปริญญาตร ี4 ปี 

บัญชีบัณฑิต 3744 40 1. ม.6 (วิทย-์คณิต, ศิลป์-คํานวณ, ศิลป์คณิต) หรือ  

ปวช. (การบัญชี, การตลาด, คอมพิวเตอร์) 

2. ได้รับใบเกียรติบัตร หรือประกาศนียบัตรในการแข่งขัน หรือ

การเข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ 

3. การคัดเลือกผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา :  สอบสัมภาษณ ์ (โปรดนําแฟ้ม

สะสมงาน (Portfolio) มาแสดงในวันสอบสัมภาษณ์) 

นิเทศศาสตรบัณฑติ 

ปริญญาตร ี4 ปี 

นิเทศศาสตรบัณฑติ 0052 30 1. ม.6 หรือเทียบเท่า 

2. ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม  (GPAX) 

    กรณีที่สําเร็จการศึกษาแล้ว : 

       ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม  ไมตํ่่ากว่า 1.80 

    กรณีที่กําลังศึกษา ณ วันที่ยื่นใบสมัคร  :   

       ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (5 ภาคเรียน) ไม่ต่ํากว่า 1.80 

3. ได้รับใบเกียรติบัตร หรือประกาศนียบัตรในการแข่งขัน หรือ

การเข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ 

4. การคัดเลือกผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา :  สอบสัมภาษณ ์ (โปรดนําแฟ้ม

สะสมงาน (Portfolio) มาแสดงในวันสอบสัมภาษณ์) 

ศิลปศาสตรบัณฑิต 

ปริญญาตร ี4 ปี 

การจัดการท่องเที่ยว

และบริการ 
3773 20 1. ม.6 ที่มีผลการเรียนเฉลี่ยตลอดหลักสูตรวิชาภาษาต่างประเทศ  

ไมตํ่่ากวา่ 2.40 หรือ ปวช. (เฉพาะประเภทวิชาพณิชยกรรม, คหกรรม, 

บริหารธุรกิจ ธรุกจิโรงแรม และอุตสาหกรรมท่องเทีย่ว) 

2. ได้รับใบเกียรติบัตร หรือประกาศนียบัตรในการแข่งขัน หรือ

การเข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ 

3. การคัดเลือกผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา :  สอบสัมภาษณ ์ (โปรดนําแฟ้ม

สะสมงาน (Portfolio) มาแสดงในวันสอบสัมภาษณ์) 
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สาสาขาวิชา และขาวิชา และคุณสมบัติเฉพาะสาขาวิชา คุณสมบัติเฉพาะสาขาวิชา   
ประเภท ประเภท การรับดว้ยแฟ้มสะสมงาน การรับดว้ยแฟ้มสะสมงาน ((PPoorrttffoolliioo))  ประจําปีการศกึษา ประจําปีการศกึษา 25622562  

 

คณะเทคโนโลยีการเกษตร 
 

หลักสูตร/วุฒ ิ สาขาวิชา รหัส จํานวนรับ คุณสมบัติเฉพาะสาขาวชิา 

วิทยาศาสตรบัณฑติ 

ปริญญาตร ี4 ปี 

เทคโนโลยีอาหาร 6603 30 1. ม.6 หรือเทียบเท่า ที่เรียนวิทยาศาสตร์มาไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต 

2. ได้รับใบเกียรติบัตร หรือประกาศนียบัตรในการแข่งขัน หรือ

การเข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ 

3. การคัดเลือกผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา :  สอบสัมภาษณ ์ (โปรดนําแฟ้ม

สะสมงาน (Portfolio) มาแสดงในวันสอบสัมภาษณ์) 

 เทคโนโลยีการประมง 6608 30 1. ม.6 หรือเทียบเท่า ที่เรียนวิทยาศาสตร์มาไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต 

2. ได้รับใบเกียรติบัตร หรือประกาศนียบัตรในการแข่งขัน หรือ

การเข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ 

3. การคัดเลือกผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา :  สอบสัมภาษณ ์ (โปรดนําแฟ้ม

สะสมงาน (Portfolio) มาแสดงในวันสอบสัมภาษณ์) 

 การจัดการทรัพยากร

เกษตรเพื่อการ

ท่องเที่ยว 

6496 30 1. ม.6 หรือเทียบเท่า 

2. ได้รับใบเกียรติบัตร หรือประกาศนียบัตรในการแข่งขัน หรือ

การเข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ 

3. การคัดเลือกผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา :  สอบสัมภาษณ ์ (โปรดนําแฟ้ม

สะสมงาน (Portfolio) มาแสดงในวันสอบสัมภาษณ์) 

 

วิทยาลัยการท่องเที่ยวนานาชาติ 
 

หลักสูตร/วุฒ ิ สาขาวิชา รหัส จํานวนรับ คุณสมบัติเฉพาะสาขาวชิา 

บริหารธุรกิจบัณฑติ 

ปริญญาตร ี4 ปี 

การจัดการทอ่งเทีย่ว

และบรกิาร (หลักสูตร

ภาษาอังกฤษ) 

6613 20 1. ม.6 หรือเทยีบเท่า จากสถาบันที่ไดร้ับการรับรองจากในประเทศ หรือ

ต่างประเทศ 

2. ได้รับใบเกียรติบัตร หรือประกาศนียบัตรในการแข่งขัน หรือ

การเข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ 

3. การคัดเลือกผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา :  สอบสัมภาษณ ์ (โปรดนําแฟ้ม

สะสมงาน (Portfolio) มาแสดงในวันสอบสัมภาษณ์) 

หมายเหตุ   

- มีผลการทดสอบภาษาอังกฤษแรกเข้า TOEIC  ไม่ต่ํากว่า 400 หรือ

เทยีบเทา่ สําหรับผูส้มัครที่ไมม่ผีลทดสอบทักษะภาษาอังกฤษตาม

ข้อกําหนดหลักสูตร  ให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการประจํา

หลักสูตร 

- มีสุขภาพร่างกายสมบูรณ์ไม่เป็นอุปสรรคในการศึกษา และการทํา

กิจกรรมเสริมทักษะ 
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ค่าใช้จ่ายการรายงานตัวนักศึกษาใหม่ ภาคปกต ิ ประจําปีการศึกษา 2562 
 
 

หลักสูตร สาขาวิชา 

รวมจาํนวนเงินที่ต้องชําระในวันรายงานตวั (บาท) 
 

(ค่าข้ึนทะเบียนเป็นนักศึกษาใหม่ และค่าลงทะเบียนเรียน 

ภาคเรียนที่ 1  ปีการศึกษา 2562) 

คณะครุศาสตร์  
ครุศาสตรบัณฑิต การศึกษาปฐมวัย 16,650 

 คอมพิวเตอร์ศึกษา 16,650 

 ดนตรีศึกษา 16,650 

 พลศึกษา 16,650 

 วิทยาศาสตร์ทั่วไป 16,650 

 สังคมศึกษา 16,650 

 คณิตศาสตร์ 16,650 

 ภาษาไทย (5 ปี) 16,650 

 เคม ี 16,650 

 ภาษาอังกฤษ (5 ปี) 16,650 

คณะเทคโนโลยีการเกษตร  

วิทยาศาสตรบัณฑิต เทคโนโลยีอาหาร 16,650 

 เทคโนโลยีการประมง 16,650 

 
การจัดการทรัพยากรเกษตรเพื่อการ

ท่องเที่ยว 

16,650 

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  
วิทยาศาสตรบัณฑิต เทคโนโลยีดิจิทัล  

(วิชาเอกวิทยาการคอมพิวเตอร์) 

16,650 

 เทคโนโลยีดิจิทัล  

(วิชาเอกเทคโนโลยีสารสนเทศ) 

16,650 

 

วิทยาศาสตร ์ 

(วิชาเอกเคมี/ ชีววิทยา) 

16,650 

 วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม 16,650 

 คหกรรมศาสตร์ 16,650 

 คณิตศาสตร์ประยุกต์ 16,650 

 เทคโนโลยีสถาปัตยกรรม 17,650 

สาธารณสุขศาสตรบัณฑติ สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต 16,650 

เทคโนโลยีบัณฑิต เทคโนโลยีอุตสาหการ 16,650 
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ค่าใช้จ่ายการรายงานตัวนักศึกษาใหม่ ภาคปกต ิ ประจําปีการศึกษา 2562 
 

หลักสูตร สาขาวิชา 

รวมจาํนวนเงินที่ต้องชําระในวันรายงานตวั (บาท) 
 

(ค่าข้ึนทะเบียนเป็นนักศึกษาใหม่ และค่าลงทะเบียนเรียน 

ภาคเรียนที่ 1  ปีการศึกษา 2562) 

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  
ศิลปศาสตรบัณฑิต สารสนเทศศาสตร์และบรรณารักษศาสตร์ 16,650 

 ภาษาอังกฤษ (4 ปี) 16,650 

 ภาษาไทย (4 ปี) 16,650 

 ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร 16,650 

 การพัฒนาชุมชน 16,650 

ศลิปกรรมศาสตรบัณฑิต ทัศนศิลป์ 16,650 

 ศิลปะการจัดการแสดง 16,650 

 นวัตกรรมการออกแบบ 16,650 

รัฐประศาสนศาสตรบัณฑติ รัฐประศาสนศาสตร์ 16,650 

นิติศาสตรบัณฑิต นิติศาสตรบัณฑิต 18,650 

วิทยาลัยการท่องเที่ยวนานาชาติ  
บริหารธุรกจิบัณฑติ การจัดการท่องเที่ยวและบริการ 

(หลักสูตรภาษาอังกฤษ) 

40,650 

คณะวิทยาการจัดการ  
บริหารธุรกจิบัณฑติ การบริหารทรัพยากรมนุษย์ 16,650 

 คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 16,650 

 การตลาด 16,650 

 การจัดการธุรกิจโรงแรม 28,650 

 

บริหารธุรกิจบัณฑิต (วิชาเอก 

การเป็นผู้ประกอบการ) 

19,650 

 

บริหารธุรกิจบัณฑิต [วิชาเอก 

การจัดการนวัตกรรมการบริการ 

(การบริการและอีเวนต์)] 

19,650 

 

บริหารธุรกจิบัณฑติ (วิชาเอก 

การจัดการธุรกิจการบิน) 

28,650 

ศิลปศาสตรบัณฑิต การจัดการท่องเที่ยวและบริการ 16,650 

บัญชีบัณฑิต บัญชีบัณฑิต 16,650 

นิเทศศาสตรบัณฑิต นิเทศศาสตรบัณฑิต 16,650 

 


