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ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณ ี
เรื่อง  การรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี  ภาคปกติ 

ประเภทรับตรงอิสระ รอบที่ 1  ประจําปีการศึกษา  2562  
----------------------------------------- 

ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี ว่าด้วยการจัดการศึกษา ระดับปริญญาตรี           
พ.ศ. 2549 มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี จึงได้ประกาศการรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา          ระดับ
ปริญญาตรี ภาคปกติ ประเภทรับตรงอิสระ รอบที่ 1  ประจําปีการศึกษา 2562 

มหาวิทยาลัยจึงออกประกาศการรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี                 
ภาคปกติ  ประเภทรับตรงอิสระ รอบที่ 1  ประจําปีการศึกษา 2562 โดยมีรายละเอียดดังน้ี 

๑. คุณสมบัติทั่วไป 
1.1  ผู้สมัครเข้าเป็นนักศึกษาหลักสูตรปริญญาตรี  จบการศึกษาในระดับมัธยมศึกษา     

ตอนปลาย หรือเทียบเท่า  
1.2  ผู้สมัครจะต้องมีคุณสมบัติตามข้อกําหนดของหลักสูตรที่สมัครเข้าศึกษา 
1.3  การรับสมัครและรับเข้าเป็นนักศึกษา ให้เป็นไปตามประกาศของมหาวิทยาลัย 

๒. คุณสมบัติเฉพาะสาขาวิชา 
2.1  สําเร็จการศึกษาในระดับช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า 
2.2  ผู้สมัครบางสาขาวิชาจะต้องมีพ้ืนความรู้และคุณสมบัติเฉพาะ ตามข้อกําหนดของ

สาขาวิชาน้ัน ๆ 

๓. คุณสมบัติด้านคุณลักษณะ 
3.1  มีร่างกายแข็งแรงไม่เป็นโรคต่อไปน้ี คือ โรคเรื้อน วัณโรคในระยะอันตราย         

โรคเท้าช้างในระยะปรากฏอาการที่เป็นที่รังเกียจแก่สังคม ติดยาเสพติดให้โทษ
ร้ายแรง และโรคพิษสุราเรื้อรัง 

3.2  มีความประพฤติเรียบร้อย 
3.3  เป็นผู้มีความรับผิดชอบต่อภาระหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายเป็นอย่างดี 
3.4 เป็นผู้ เลื่อมใสในศาสนาและสนับสนุนการปกครองระบอบประชาธิปไตย           

อันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุขด้วยความบริสุทธ์ิใจ 
3.5  ไม่เคยมีประวัติความประพฤติเสื่อมเสียอย่างร้ายแรง 

๔. คุณลักษณะทางจิตใจ มีคุณลักษณะดังนี้ 
4.1  มีจิตใจมุ่งมั่นพัฒนาทั้งตนเอง ครอบครัว และสังคม 
4.2  ไม่เคยมีประวัติเป็นโรคจิต โรคประสาท 
4.3 ไม่เคยมีประวัติเป็นผู้มีบุคลิกภาพผิดปกติ อันจะเป็นอุปสรรคและก่อให้เกิด     ความ

เสียหายในการประกอบอาชีพ 
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๕. คณะที่เปิดรับ/คุณสมบัติผู้สมัคร และลักษณะสาขาวิชา 

หลักสูตร/สาขาวิชา จํานวนที่รับ คุณสมบัติผูส้มัคร 
คณะครศุาสตร์ 

หลักสูตรครุศาสตรบณัฑิต (ค.บ. 4 ปี) 
การศึกษาปฐมวัย 16 - สําเร็จการศึกษาในระดับช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า 

- มผีลการเรียนไม่ตํ่ากว่า 2.50  
- มผีลคะแนน ONET 

การศึกษาพิเศษ 33 - สําเร็จการศึกษาในระดับช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า 
- มผีลการเรียนไม่ตํ่ากว่า 2.50  
- มผีลคะแนน ONET 

ภาษาไทย 12 - สําเร็จการศึกษาในระดับช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า 
- มผีลการเรียนไม่ตํ่ากว่า 2.50  
- มผีลคะแนน ONET 

ภาษาอังกฤษ 4 - สําเร็จการศึกษาในระดับช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า 
- มผีลการเรียนไม่ตํ่ากว่า 2.50  
- มผีลคะแนน ONET 

คอมพิวเตอร์ 7 - สําเร็จการศึกษาในระดับช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า 
- มผีลการเรียนไม่ตํ่ากว่า 2.50  
- มผีลคะแนน ONET 

คณิตศาสตร์ 5 - สําเร็จการศึกษาในระดับช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 6 เน้นคณิตศาสตร์ 
- มผีลคะแนน ONET 

สังคมศึกษา 30 - สําเร็จการศึกษาในระดับช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า 
- มผีลการเรียนไม่ตํ่ากว่า 2.00  
- มผีลคะแนน ONET 

พลศึกษา 45 - สําเร็จการศึกษาในระดับช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 6  
- มผีลการเรียนไม่ตํ่ากว่า 2.50  
- มผีลคะแนน ONET 
- ต้องผ่านการสอบวัดสมรรถภาพทางร่างกายตามภาควิชากําหนด 
- มีประวัติด้านกีฬา และความสามารถอ่ืน ๆ 

เคมี 1 - สําเร็จการศึกษาในระดับช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 6 เน้นการเรียน 
วิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร ์

- มผีลการเรียนไม่ตํ่ากว่า 2.50  
- มผีลคะแนน ONET 

วิทยาศาสตร์ทั่วไป 30 - สําเร็จการศึกษาในระดับช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 6 เน้นการเรียน 
วิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร ์

- มผีลการเรียนไม่ตํ่ากว่า 2.00  
- มผีลคะแนน ONET 
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หลักสูตร/สาขาวิชา จํานวนที่รับ คุณสมบัติผูส้มัคร 
ชีววิทยา  - สําเร็จการศึกษาในระดับช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 6 เน้นการเรียน 

วิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร ์
- มผีลการเรียนไม่ตํ่ากว่า 2.00  
- มผีลคะแนน ONET 

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์
หลักสูตรศลิปกรรมศาสตรบณัฑิต (ศป.บ. 4 ปี) 
ทัศนศิลป์ 20 - สําเร็จการศึกษาในระดับช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า 

- มผีลการเรียนไม่ตํ่ากว่า  1.80   
- มีแฟ้มสะสมผลงานศิลปะ (Portfolio) ทีม่จีํานวนช้ินงาน  
  ไม่น้อยกว่า 5 ช้ินงาน 

หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต (รป.บ. 4 ปี) 
รัฐประศาสนศาสตร์ 50 - สําเร็จการศึกษาในระดับช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า 

- มผีลการเรียนไม่ตํ่ากว่า 2.25   

หลักสูตรศลิปศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ. 4 ปี) 
การพัฒนาชุมชุน 30 - สําเร็จการศึกษาในระดับช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า 

- หากมีประสบการณ์ทํากิจกรรมจิตอาสาหรือการพัฒนา  
  ชุมชนจะรับพิจารณาเป็นพิเศษ 
- มีคณุสมบัติอ่ืนครบถ้วน ตามท่ีมหาวิทยาลยักําหนด 

ภาษาไทย 20 - สําเร็จการศึกษาในระดับช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า 
- มผีลการเรียนไม่ตํ่ากว่า 2.50   
- มีความสามารถพิเศษหรือเช่ียวชาญทักษะด้านภาษาไทย  
  ด้านใดด้านหน่ึง (วัดทักษะด้วยการสัมภาษณ์) 

ดนตรี 30 - สําเร็จการศึกษาในระดับช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า 
ภาษาจีน 20 - สําเร็จการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า  

- มผีลการเรียนรวมไม่ตํ่ากว่า 2.50  
- ต้องผ่านการสัมภาษณ์ด้วยคะแนน 60 คะแนนข้ึนไป  
- มีความประพฤติเรียบร้อย 

ภาษาอังกฤษธุรกิจ 30 - สําเร็จการศึกษาในระดับช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า 
- มผีลการเรียนไม่ตํ่ากว่า  2.50   
- มีความรู้ทักษะด้านภาษาอังกฤษพ้ืนฐานเป็นอย่างดี 

หลักสูตรรัฐศาสตรบณัฑิต (ร.บ. 4 ปี) 
รัฐศาสตร ์ 50 - สําเร็จการศึกษาในระดับช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า 

- มผีลการเรียนไม่ตํ่ากว่า 2.30  
- ม ีPortfolio โครงการหรือกิจกรรมจิตสาธารณะ 
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หลักสูตร/สาขาวิชา จํานวนที่รับ คุณสมบัติผูส้มัคร 
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ. 4 ปี) 
สถิติประยุกต์ 25 - สําเร็จการศึกษาในระดับช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 6  

แผนการเรียน วิทย์-คณิต หรอืศิลป์-คํานวณ 
- มีผลการเรียน ไม่น้อยกว่า 2.00 
- มีความรู้พ้ืนฐานทางคณิตศาสตร์หรือสถิติในระดับเบ้ืองต้นจากการ
สอบสัมภาษณ ์

- คะแนนที่ต้องใช้ย่ืนประกอบการสอบสัมภาษณ์  
คะแนน O-NET 

คหกรรมศาสตร์ 10 - สําเร็จการศึกษาในระดับช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 6  
แผนการเรียน วิทย์-คณิต หรอืศิลป์-คํานวณ 

- มีผลการเรียน ไม่น้อยกว่า 2.00 
- คะแนนที่ต้องใช้ย่ืนประกอบการสอบสัมภาษณ์  
คะแนน O-NET 

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
สิ่งแวดล้อม 

20 - สําเร็จการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6  
แผนการเรียน วิทย์-คณิต 

- มีผลการเรียน ไม่น้อยกว่า 2.00 
- คะแนนที่ต้องใช้ย่ืนประกอบการสอบสัมภาษณ์  
คะแนน O-NET 

เคมี 20 - สําเร็จการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6  
แผนการเรียน วิทย์-คณิต 

- มีผลการเรียน ไม่น้อยกว่า 2.00 
- มีความรู้ทางเคมีในระดับดีจากการสอบสัมภาษณ์ 
- คะแนนที่ต้องใช้ย่ืนประกอบการสอบสัมภาษณ์  
คะแนน O-NET 

จุลชีววิทยา 20 - สําเร็จการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6  
แผนการเรียน วิทย์-คณิต 

- มีผลการเรียน ไม่น้อยกว่า 2.00 
- มีความรู้ทางชีววิทยาหรือจุลชีววิทยาในระดับดี 
จากการสอบสัมภาษณ์ 

- คะแนนที่ต้องใช้ย่ืนประกอบการสอบสัมภาษณ์  
คะแนน O-NET 
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คณะวิทยาการจัดการ 
หลักสูตรศลิปศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ. 4 ปี) 
เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ 30 สําเร็จการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า ปวช.  

หลักสูตร/สาขาวิชา จํานวนที่รับ คุณสมบัติผูส้มัคร 
การท่องเที่ยว 30 สําเร็จการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า ปวช. และ

จะต้องมีเกรดเฉลี่ยไม่น้อยกว่า 2.00 
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (บธ.บ 4 ปี) 
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 30 สําเร็จการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า ปวช.  

คอมพิวเตอร์ธุรกิจ  
(เทียบโอน) 

30 สําเร็จการศึกษาในระดับช้ัน ปวส. 2 หรือสาํเร็จการศึกษาระดับ
อนุปริญญา หรือเทียบเท่า  

การจัดการ 50 สําเร็จการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6  
หรือเทียบเท่า ปวช.  

การจัดการ (เทียบโอน) 50 สําเร็จการศึกษาในระดับช้ัน ปวส. 2  
หรือสําเร็จการศึกษาระดับอนุปริญญา หรือเทียบเท่า  

การบริหารทรัพยากรมนุษย์ 30 สําเร็จการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6  
หรือเทียบเท่า ปวช.  

การบริหารทรัพยากรมนุษย์ 
(เทียบโอน) 

30 สําเร็จการศึกษาในระดับช้ัน ปวส. 2  
หรือสําเร็จการศึกษาระดับอนุปริญญา หรือเทียบเท่า  

การตลาด 30 สําเร็จการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6  
หรือเทียบเท่า ปวช.  

การตลาด (เทยีบโอน) 30 สําเร็จการศึกษาในระดับช้ัน ปวส. 2  
หรือสําเร็จการศึกษาระดับอนุปริญญา หรือเทียบเท่า  

การเงินการธนาคาร 30 สําเร็จการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6  
หรือเทียบเท่า ปวช.  

การเงินการธนาคาร 3 ปีครึ่ง 30 สําเร็จการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6  
หรือเทียบเท่า ปวช.  

หลักสูตรบัญชบีัณฑิต (บช.บ. 4 ปี) 
การบัญชี 30 สําเร็จการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6  

หรือเทียบเท่า ปวช.  
การบัญชี (เทียบโอน) 30 สําเร็จการศึกษาในระดับช้ัน ปวส. 2  

หรือสําเร็จการศึกษาระดับอนุปริญญา หรือเทียบเท่า  
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คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วศ.บ. 4 ปี) 
- สาขาวิชาทีข่อรับรองปริญญาวิชาชพีวิศวกรรมควบคุม 
สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา 20 สําเร็จการศึกษาในระดับช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือ ปวช.หรือสาขาวิชา

ที่เก่ียวข้อง  
- สาขาวิชาที่ไม่ขอรับรองปริญญาวิชาชพีวิศวกรรมควบคุม 
สาขาวิชาวิศวกรรมเมคคา 
ทรอนิกส ์

30 สําเร็จการศึกษาในระดับช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือ ปวช. หรือเทียบเท่า 

หลักสูตร/สาขาวิชา จํานวนที่รับ คุณสมบัติผูส้มัคร 
- สาขาวิชาที่ไม่ขอรับรองปรญิญาวิชาชพีวิศวกรรมควบคุม 
สาขาวิชาวิศวกรรมโทรคมนาคม
และสารสนเทศ 

20 สําเร็จการศึกษาในระดับช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือ ปวช. หรือเทียบเท่า 

สาขาวิชาวิศวกรรมโลจิสติกส์ 20 สําเร็จการศึกษาในระดับช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือ เทียบเท่า 
หลักสูตรเทคโนโลยีบณัฑิต (ทล.บ. 2 ปี)  
สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
(ต่อเน่ือง) 
- แขนงวิชาเทคโนโลยีอุตสาหการ 
- แขนงวิชาเทคโนโลยีเครื่องกล 

 
 

20 
20 

- สําเร็จการศึกษาในระดับ ปวส. หรือ อนุปริญญา หรือเทยีบเท่า           
  ในสาขาช่างยนต์ ช่าง หรือ หรือสาขาทางช่างอุตสาหกรรม        
  ที่เก่ียวข้อง  

คณะนิติศาสตร์ 
หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต (น.บ. 4 ปี) 
นิติศาสตรบัณฑิต 35 - สําเร็จการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า 

- มีความรู้ความเข้าใจในภาษาไทยเป็นอย่างดี 
คณะอัญมณีศาสตร์และประยุกต์ศิลป ์

หลักสูตรศลิปกรรมศาสตรบณัฑิต (ศป.บ. 4 ปี) 
สาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์ 15 

- สําเร็จการศึกษาในระดับช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า 
สาขาวิชาการออกแบบ 
- แขนงวิชาออกแบบกราฟิก 
- แขนงวิชาออกแบบเคร่ืองประดับ 
และเคร่ืองแต่งกาย 

 
15 
15 
 

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ. 4 ปี) 
สาขาวิชาอัญมณีศาสตร์ 10 - สําเร็จการศึกษาในระดับช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า 
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คณะนิเทศศาสตร ์

หลักสูตรนเิทศศาสตรบัณฑิต (นศ.บ. 4 ป)ี 
สาขาวิชาการสื่อสารมวลชน 
- แขนงวิชาวิทยุกระจายเสียงฯ 
- แขนงวิชาการโฆษณาและ           
การประชาสัมพันธ์ 

 
25 
25 
 

- สําเร็จการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า 
 

สาขาวิชาการสื่อสารบูรณาการ 
- แขนงวิชาการสื่อสารการ
ท่องเที่ยว 

- แขนงวิชาธรุกจิบันเทิงและการ
แสดง 

 
25 
25 

- สําเร็จการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6  
หรือเทียบเท่า 

สาขาวิชานิเทศศาสตร์ (สองภาษา) 
- แขนงวิชาการสื่อสารการตลาด 
- แขนงวิชาการสื่อสารการ
ท่องเที่ยว 

 
25 
25 

- สําเร็จการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6  
หรือเทียบเท่า 

หลักสูตร/สาขาวิชา จํานวนที่รับ คุณสมบัติผูส้มัคร 
คณะวิทยาการคอมพิวเตอรแ์ละเทคโนโลยีสารสนเทศ 

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ. 4 ปี) 
เทคโนโลยีสารสนเทศ 30 - สําเร็จการศกึษาในระดับช้ันมธัยมศึกษาปีที ่6 หรือเทียบเทา่ 

- มีผลการเรียนไม่ตํ่ากว่า 2.00  เทคโนโลยีเครอืข่ายคอมพิวเตอร์ 30 
วิทยาการคอมพิวเตอร์ 10 - สําเร็จการศึกษาในระดับช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 6  

ในแผนการเรียนวิทย์-คณิต, ศิลป์-คํานวณ หรือคอมพิวเตอร์ หรือ 
- มผีลการเรียน GPA ไม่ตํ่ากว่า 2.00  

ภูมิสารสนเทศ 10 - สําเร็จการศกึษาในระดับช้ันมธัยมศึกษาปีที ่6 หรือเทียบเทา่ 
คณะเทคโนโลยีการเกษตร 

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ. 4 ปี) 
สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ 10 - สําเร็จการศึกษาในระดับช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเทา่ 

- มีเจตคติที่ดีต่อวิชาชีพเกษตร 
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการ
อาหาร 

30 - สําเร็จการศึกษาในระดับช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือ 
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบเท่า 

- มีเจตคติที่ดีต่อวิชาชีพวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 
เทคโนโลยีการเกษตร 20 - สําเร็จการศึกษาในระดับช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเทา่ 

- มีเจตคติที่ดีต่อวิชาชีพเทคโนโลยีการเกษตร 
เทคโนโลยีการเพาะเลี้ยงสัตว์นํ้า 10 -  สําเร็จการศกึษาในระดับช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า 

-  มีเจตคติที่ดีต่อวิชาชีพเทคโนโลยีการเพาะเลี้ยงสัตว์นํ้า 
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หมายเหตุ : 1. มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี  ขอสงวนสิทธ์ิที่จะเปิดการเรียนการสอน ในสาขาวิชา/    
แขนงวิชา/กลุ่มวิชา ที่มีผู้สมัครและรายงานตัวเข้าศึกษาสายวิทยาศาสตร์จํานวน 15 คนขึ้นไปและ          สาย
สังคมศาสตร์  20  คนขึ้นไป  โดยจะจัดให้เรียนในสาขาวิชา/แขนงวิชา/กลุ่มวิชา ที่มีลักษณะใกล้เคียงกันแทน
หรือตามความสมัครใจของผู้สมัคร  

       2. ในกรณีที่ผู้สมัครไม่ประสงค์จะเปลี่ยนสาขาวิชา การขอคืนค่าบํารุงการศึกษาให้ใช้ระเบียบ
มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี ว่าด้วย การเก็บเงินบํารุงการศึกษาและการจ่ายเงินเพ่ือจัดการศึกษา     
ระดับปริญญาตรี  ภาคปกติ  พ.ศ. 2549  ข้อ  13 
    3. กรณีสาขาวิชาใดที่มีผู้สมัครไม่เป็นไปตามแผนการรับ การคัดเลือกผู้สมัครให้อยู่ในดุลยพินิจ
ของมหาวิทยาลัย โดยถือเป็นที่สุดในการพิจารณาในการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา 
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ลักษณะสาขาวิชา 
คณะครุศาสตร ์

  สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย สําหรับผู้มีความประสงค์จะประกอบอาชีพเป็นครู         
ซึ่งสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย ศึกษาเก่ียวกับทักษะการสอนแก่เด็กปฐมวัย เข้าใจถึงกระบวนการสอน      
วิธีการเรียนรู้ ตลอดจนวิธีการวัดและประเมินผล ด้านการเรียนการสอน และการให้ความรู้ในการเลี้ยงดู     
เด็กปฐมวัย โดยสาขาน้ีเป็นการจัดการศกึษาระดับปริญญาตรี หลักสูตร 4 ปี และเมื่อสําเร็จการศึกษาจะได้รับวุฒิ
ระดับปริญญาตรี 

แนวทางการประกอบอาชีพ  อาชีพที่ สามารถประกอบได้หลั งสํ าเร็จการศึกษา         
สาขาวิชาการศึกษา ได้แก่ เป็นครูสังกัดสํานักคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เป็นครูสังกัดองค์กร        
การปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นครูสังกัดสํานักบริหารงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน เป็นเจ้าของ
สถานรับเลี้ยงเด็ก ศึกษาต่อปริญญาโท เอก สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย และสาขาอ่ืนที่เก่ียวข้อง 

  สาขาวิชาพลศึกษา สําหรับผู้ที่มีความประสงค์จะประกอบอาชีพเป็นครู  ซึ่งสาขาวิชา  
พลศึกษา ศึกษาเกี่ยวกับทักษะการสอนพลศึกษา การฝึกปฏิบัติด้านกีฬาต่าง ๆ และการให้ความรู้  ในการ
ฝึกอบรมด้านกีฬา โดยสาขาน้ีเป็นการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี หลักสูตร 4 ปี และเมื่อสําเร็จการศึกษา
จะได้รับวุฒิระดับปริญญาตรี 

แนวทางการประกอบอาชีพ  อาชีพที่ สามารถประกอบได้หลั งสํ าเร็จการศึกษา         
สาขาวิชาพลศึกษา ได้แก่ เป็นครูผู้สอนวิชาพลศึกษา เป็นผู้ฝึกสอนกีฬาและกิจกรรมนันทนาการในชุมชน   
เป็นผู้จัดโครงการแข่งขันกีฬาและนันทนาการ เป็นผู้นําพลศึกษาและนันทนาการในชุมชน เป็นผู้จัดการ
เก่ียวกับธุรกิจกีฬาและนันทนาการ เป็นสื่อสารมวลชนด้านกีฬา แนวทางการศึกษาต่อ ศึกษาต่อปริญญาโท 
เอก สาขาวิชาพลศึกษา และสาขาอ่ืนที่เก่ียวข้อง 

  สาขาวิชาการศึกษาพิเศษ สําหรับผู้ที่มีความประสงค์จะประกอบอาชีพเป็นครู         
ซึ่งสาขาวิชาการศึกษาพิเศษและภาษาอังกฤษ  ศึกษาเก่ียวกับทักษะการสอนการศึกษาพิเศษและ 
ภาษาอังกฤษ  เข้าใจถึงกระบวนการสอน  วิธีการเรียนรู้  ตลอดจนวิธีการวัด  และประเมินผลด้านการเรียน
การสอน โดยสาขาน้ีเป็นการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี  หลักสูตร 4 ปี  และเมื่อสําเร็จการศึกษาจะได้รับ
วุฒิระดับปริญญาตรี 

แนวทางการประกอบอาชีพ  อาชีพที่ สามารถประกอบได้หลั งสํ าเร็จการศึกษา         
สาขาวิชาการศึกษาพิเศษและภาษาอังกฤษ  เป็นครูการศึกษาพิเศษ  ครูประจําการ  ครูประจําสถาบันพัฒนา
การศึกษาพิเศษ ครูศูนย์การศึกษาพิเศษ  และครูพ่ีเลี้ยง  นักวิชาการและบุคลากรทางการศึกษาพิเศษ 
บุคลากรในสถานประกอบการที่เก่ียวกับการจัดการศึกษาพิเศษและบุคคลที่มีความต้องการพิเศษ เป็นครู               
ในสถาบันการศึกษาทุกระดับการศึกษา ทางภาครัฐและเอกชน สามารถประกอบอาชีพอิสระที่ใช้ภาษาอังกฤษ
เพ่ือการสื่อสาร และสามารถประกอบอาชีพอิสระในประเทศอาเซียนได้ 

 สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ สําหรับผู้ที่ มีความประสงค์จะประกอบอาชีพเป็นครู             
ซึ่งสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา ศึกษาเก่ียวกับทักษะการสอนคอมพิวเตอร์ เข้าใจถึงกระบวนการสอน      
วิ ธีก ารเรี ยน รู้  ตลอดจน วิ ธีก าร วัดและประเมิ นผล ด้ านการเรียนการสอน  และการให้ ความรู้                     
ใน ก าร ใช้ ค อม พิ ว เตอ ร์   โด ยส าข า น้ี เป็ น ก ารจั ด ก ารศึ ก ษ าระ ดับป ริญ ญ าต รี  หลั ก สู ต ร  4  ปี                     
และเมื่อสําเร็จการศึกษาจะได้รับวุฒิระดับปริญญาตรี 

 



 - ๑๐ -
แนวทางการประกอบอาชีพ  อาชีพที่ สามารถประกอบได้หลั งสํ าเร็จการศึกษา         

สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา เป็นครูสังกัดสํานักคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เป็นครูสังกัดองค์กร     
การปกครองส่วนท้องถิ่น  เป็นครูสั งกัดสํานักบริหารงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน          
ประกอบอาชีพอิสระด้านคอมพิวเตอร์ ศึกษาต่อปริญญาโท เอก สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา และสาขาวิชาอ่ืน
ที่เก่ียวข้อง 

 สาขาวิชาคณิ ตศาสตร์ สําหรับผู้ที่ มี ความประสงค์จะประกอบอาชีพเป็นครู              
ซึ่งสาขาวิชาคณิตศาสตร์ ศึกษาเกี่ยวกับทักษะการสอนคณิตศาสตร์ เข้าถึงกระบวนการสอน วิธีการเรียนรู้ 
ตลอดจนวิธีการวัด และประเมินผลด้านการเรียนการสอนคณิตศาสตร์ โดยสาขาน้ีเป็นการจัดการศึกษา    
ระดับปริญญาตรี หลักสูตร  4  ปี และเมื่อสําเร็จการศึกษาจะได้รับวุฒิระดับปริญญาตรี 

แนวทางการประกอบอาชีพ  อาชีพที่ สามารถประกอบได้หลั งสํ าเร็จการศึกษา         
สาขาวิชาคณิตศาสตร์ ได้แก่ เป็นครูสังกัดสํานักคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เป็นครูสังกัดองค์กร     
การปกครองส่วนท้องถิ่น  เป็นครูสั งกัดสํานักบริหารงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน              
ศึกษาต่อปริญญาโท เอก สาขาวิชาคณิตศาสตร์ และสาขาอ่ืนที่เก่ียวข้อง 

  สาขาวิชาเคมี  สําหรับผู้ที่มีความประสงค์จะประกอบอาชีพเป็นครู ซึ่งสาขาวิชา
วิทยาศาสตร์  ศึกษาเก่ียวกับทักษะการสอนวิชาเคมี  เข้าใจถึงกระบวนการสอน วิธีการเรียนรู้ ตลอดจนวิธีการ
วัดและประเมินผลด้านการเรียนการสอน โดยสาขาวิชาน้ีเป็นการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี หลักสูตร 4 ปี 
และเมื่อสําเร็จการศึกษาจะได้รับวุฒิระดับปริญญาตรี 

แนวทางการประกอบอาชีพ  อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสําเร็จการศึกษา  ได้แก่     
เป็นครูสังกัดคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เป็นครูสังกัดองค์กรการปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นครูสังกัด
สํานักบริหารงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน   ประกอบอาชีพสถานประกอบเอกชน          
ทางด้านวิทยาศาสตร์ ศึกษาต่อระดับปริญญาโท เอก สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ และสาขาวิชาที่เก่ียวข้อง
เก่ียวข้อง   

  สาขาวิชาภาษาไทย  สํ าหรับผู้ ที่ มี ความประสงค์ จะประกอบอาชีพ เป็นครู                  
ซึ่งสาขาวิชาภาษาไทย ศึกษาเก่ียวกับทักษะการสอนภาษาไทย เข้าใจถึงกระบวนการสอน วิธีการเรียนรู้ 
ตลอดจนวิธีการวัด และประเมินผลด้านการเรียนการสอน และการให้ความรู้ในการใช้ภาษาไทย โดยสาขานี้
เป็นการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี หลักสูตร 4 ปี และเมื่อสําเร็จการศึกษาจะได้รับวุฒิระดับปริญญาตรี 

แนวทางการประกอบอาชีพ  อาชีพที่ สามารถประกอบได้หลั งสํ าเร็จการศึกษา        
สาขาวิชาภาษาไทย ได้แก่ เป็นครูสังกัดสํานักคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เป็นครูสังกัดองค์กร        
การปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นครูสังกัดสํานักบริหารงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ประกอบอาชีพ
อิสระที่ใช้ความรู้ความสามารถด้านภาษาไทยเพ่ือการสื่อสาร ศึกษาต่อปริญญาโท เอก สาขาวิชาภาษาไทย   
และสาขาอ่ืนที่ 

 สาขาวิชาภาษาอังกฤษ  สําหรับผู้ที่ มีความประสงค์จะประกอบอาชีพเป็นครู             
ซึ่ งสาขาวิชาภาษาอังกฤษ   ศึกษาเก่ียวกับทักษะการสอนภาษาอังกฤษ  เข้าถึ งกระบวนการสอน           
ตลอดจนวิธีการวัดและประเมินด้านการเรียนการสอน และการให้ความรู้ในการใช้ภาษาอังกฤษ โดยสาขาน้ี 
เป็นการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี หลักสูตร  4  ปี และเมื่อสําเร็จการศึกษาจะได้รับวุฒิระดับปริญญาตรี 

 
 
 



 - ๑๑ -
แนวทางการประกอบอาชีพ  อาชีพที่ สามารถประกอบได้หลั งสํ าเร็จการศึกษา        

สาขาวิชาภาษาอังกฤษ ได้แก่ เป็นครูสังกัดสํานักคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เป็นครูสังกัดองค์กร    
การปกครองส่วนท้องถิ่น  เป็นครูสั งกัดสํานักบริหารงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน         
ประกอบอาชีพอิสระที่ใช้ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร ศึกษาต่อปริญญาโท เอก สาขาวิชาภาษาอังกฤษ      
และสาขาวิชาอ่ืนที่เก่ียวข้อง 

คณะมนุษยศาสตรแ์ละสงัคมศาสตร์ 
  สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน  ศึกษาเก่ียวกับทฤษฏีและหลักการพัฒนาชุมชน 

กระบวนการพัฒนาชุมชน การวางแผนพัฒนาชุมชน การวิเคราะห์ปัญหาชุมชนและแนวทางการพัฒนา     
การพัฒนาบุคลิกภาพ การพัฒนาเยาวชน การปกครองท้องถิ่น ฯลฯ 

แนวทางการประกอบอาชีพ ทํางานในหน่วยงานของรัฐบาลและเอกชนในตําแหน่งที่เก่ียวกับ
งานพัฒนาชุมชน เช่น กทม. เทศบาล องค์การบริหารส่วนท้องถิ่น และในองค์การพัฒนาของเอกชน 

  สาขาวิชาภาษาไทย ศึกษาเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนด้านภาษาศาสตร์ วรรณคดี
ไทย เน้นกิจกรรมที่ฝึกทักษะทางการพูด – การเขียน  

แนวทางการประกอบอาชีพ สามารถประกอบอาชีพเป็นนักวิชาการภาษาไทย นักเขียน 
เจ้าหน้าที่ธุรการ/สํานักงาน / เลขานุการ / นักพิสูจน์อักษร / กองบรรณาธิการ / ครู / อาจารย์ / นักข่าว   
นักจัดรายการวิทยุ / พิธีกร   

  สาขาวิชาดนตรี ศึกษาเก่ียวกับการนําเพลง และเครื่องดนตรีจากต่างประเทศ         
และในประเทศ ซึ่งเป็นที่ นิยมกัน มาใช้ในการประกอบการเรียนการสอน โดยมีแบบแผนโครงสร้าง           
เป็นรูปแบบของกิจกรรมเชิงศิลปะของมนุษย์ที่เก่ียวข้องกับเสียง โดยดนตรีน้ันแสดงออกในด้านระดับเสียง    
(ซึ่งรวมถึงท่วงทํานองและเสียงประสาน) จังหวะและคุณภาพเสียง (ความต่อเน่ืองของเสียง พ้ืนผิวของเสียง ความดังค่อย) 
ดนตรีสามารถใช้ในด้านศิลปะหรือสุนทรียศาสตร์ การสื่อสาร ความบันเทิง รวมถึงใช้ในงานพิธีการต่าง ๆ  

แนวทางการประกอบอาชีพ เป็นนักดนตรี นักร้อง ผู้ประพันธ์เพลง ผู้ควบคุมวงดนตรี หรือ
ทํางานเก่ียวข้องกับงานดนตรีต่าง ๆ 

  สาขาวิชาภาษาจีน ศึกษาเก่ียวกับ ทักษะการฟัง พูด อ่าน เขียน ให้เกิดความชํานาญ
และสามารถนําไปใช้ในชีวิตประจําวัน โดยจะเน้นระเบียบกฎเกณฑ์การเขียนตัวอักษรจีนที่ถูกต้อง 

 แนวทางการประกอบอาชีพ ทํางานตามหน่วยงานต่าง ๆ ที่ใช้ภาษาจีน ครูสอนภาษาจีน 
มัคคุเทศก์ บริษัทนําเที่ยว ฯลฯ 

  สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ ศึกษาเก่ียวกับกฎหมายปกครอง ระบบบริหารราชการไทย 
การพัฒนาชุมชน ความรู้เบ้ืองต้นเก่ียวกับรัฐศาสตร์ การบริหารงานคลัง กฎหมายอาญา การเมืองการปกครอง 
กระบวนการทางการเมือง สถาบันทางการเมือง รวมถึงปรากฏการณ์ต่าง ๆ ทางการเมือง โดยอาศัยองค์ความรู้
ในศาสตร์สาขาอ่ืนมาช่วยในการอธิบายหรือประกอบในการศึกษาปรากฏการณ์ทางการเมืองต่าง ๆ ที่เกิดขึ้น  
ในลักษณะของสหวิทยาการ 

แนวทางการประกอบอาชีพ สามารถรับราชการทหาร ตํารวจ ปลัด อบต. รับราชการ
ทางด้านการปกครอง ทํางานเอกชน (ฝ่ายบุคคล) หรือพนักงานราชทัณฑ์ 

  สาขาวิชารัฐศาสตร์ ศึกษาเก่ียวกับองค์ความรู้ทางการเมืองในระดับท้องถิ่น ระดับชาติ 
และระหว่างประเทศ โดยมีมุมมองในเชิงสหวิทยาการ ทั้งทางด้านการเมืองการปกครอง เศรษฐกิจ สังคม 
วัฒนธรรม และประวัติศาสตร์ 



 - ๑๒ -
แนวทางการประกอบอาชีพ  รับราชการในภาครัฐตําแหน่งต่างๆ เช่น ปลัดอําเภอ        

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน พัฒนากร ข้าราชการต่างประเทศ ตํารวจ 
และทหาร เป็นต้น บุคลากรที่ทํางานเกี่ยวกับกิจการสาธารณะ ในภาคธุรกิจเอกชน เช่น เจ้าหน้าที่บริหารงาน
ด้านสังคม เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป คนทํางานธุรกิจเพ่ือสังคม เป็นต้น รวมถึงงานในภาคประชาสังคม     
เช่น ผู้นําชุมชนนักพัฒนาองค์กรเอกชน เป็นต้น 

  สาขาวิชาทัศนศิลป์ ศึกษาเกี่ยวกับ การวาดเส้น การออกแบบ การเขียนแบบศิลปะไทย 
สุนทรียภาพ การจัดสถานที่ การจัดนิทรรศการ 

แนวทางการประกอบอาชีพ ทุกสาขาที่เก่ียวข้องกับทางด้านศิลปะ 
   สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ ศึกษาเกี่ยวกับการพัฒนาทักษะภาษาเพ่ือการสื่อสาร

ด้านธุรกิจ เน้นภาษาที่จําเป็นที่ต้องใช้ในการสื่อสาร และเน้นทักษะการสื่อสารเป็นสําคัญเพ่ือเป็นการเตรียม
ความพร้อมของผู้เรียนไปสู่โลกของการทํางานด้านธุรกิจที่ประสบความสําเร็จ รวมทั้งเน้นการฝึกเขียนจดหมาย
ด้านธุรกิจต่าง ๆ และการพัฒนาทักษะการใช้โทรศัพท์ในวงการธุรกิจ 

แนวทางการประกอบอาชีพ ทํางานตามหน่วยงานต่าง ๆ ที่ใช้ภาษาอังกฤษ มัคคุเทศก์      
นักประชาสัมพันธ์ ล่าม ผู้แปลเอกสาร พนักงานต้อนรับ พนักงานโรงแรม ฯลฯ 

คณะวิทยาการจัดการ 
  สาขาวิชาการจัดการ พัฒนาบุคคลให้เป็นผู้มีความรู้ ทักษะทางด้านการจัดการ      

ตามมาตรฐาน โดยให้มีการเรียนการพัฒนาตนเองอย่างต่อเน่ือง รวมถึงการพัฒนาองค์ความรู้ ประสบการณ์ 
และสามารถประกอบอาชีพที่ เก่ียวข้องกับการบริหารจัดการในด้านต่าง ๆ หรือทําการประกอบธุรกิจ         
ของตนเองได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

แนวทางการประกอบอาชีพ ประกอบอาชีพอิสระ เช่น การเป็นผู้ประกอบการ เจ้าของธุรกิจ 
ประกอบอาชีพตามสถานประกอบการต่าง ๆ เช่น ผู้จัดการ เจ้าหน้าที่ด้านการบริหารจัดการ การคลังสินค้า   
การขนส่ง การกระจายสินค้า การส่งออก การวางแผนการผลิต เป็นต้น เข้ารับราชการและรัฐวิสาหกิจ       
เช่น นักวิชาการวางแผน นักวิเคราะห์ระบบ เป็นต้น 

   สาขาวิชาการตลาด มุ่งผลิตบัณฑิตให้มีความรู้ ความสามารถด้านการบริหารการตลาด 
โดยเน้นผู้เรียนเป็นสําคัญ ทั้งภาคทฤษฎี และภาคปฏิบัติ เรียนรู้การเขียนแผนธุรกิจ วิเคราะห์สถานการณ์   
ทางการตลาด  กลยุท ธ์การตลาด  รวมถึงการวิเคราะห์  กรณี ศึกษาทางการตลาด  และแก้ปัญหา                  
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไป 

แนวทางการประกอบอาชีพ  ประกอบอาชีพในองค์กรธุรกิจทั้ งทางด้านการตลาด 
บริหารธุรกิจ เป็นนักการตลาดในหน่วยงานธุรกิจ อาทิเช่น เจ้าหน้าที่ฝ่ายการตลาด ผู้จัดการฝ่ายการตลาด 
เจ้าหน้าที่ฝ่ายวิจัยการตลาด เจ้าหน้าที่ฝึกอบรมด้านการตลาด ฝ่ายโฆษณาประชาสัมพันธ์ เจ้าหน้าที่ฝึกอบรม
การตลาด ฝ่ายโฆษณา ประชาสัมพันธ์ ฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์ ฝ่ายส่งเสริมการขาย นักวิเคราะห์และวางแผน      
ในระดับหน่วยงาน องค์กรธุรกิจต่าง ๆ ประกอบอาชีพในองค์การรัฐวิสาหกิจ เป็นพนักงานฝ่ายการตลาด     
ฝ่ายบุคคล เป็นนักวิชาการในสายงานบริหารธุรกิจ ประกอบอาชีพในหน่วยงานภาครัฐบาล อาจารย์ผู้สอน  
สาขาการตลาดในสถาบันการศึกษา ประกอบอาชีพอิสระในด้านบริหารธุรกิจ ประกอบธุรกิจส่วนตัว         
และบริหารงานด้านการตลาด 

 
 
   สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ เป็นศาสตร์ที่เก่ียวข้องกับการตัดสินใจใช้ทรัพยากร        

ที่มีอย่างจํากัด นํามาซึ่งสวัสดิการสูงสุดของสังคม เป็นสาขาที่มีลักษณะเป็นวิชาการคิดวิเคราะห์ เป็นเหตุเป็นผล 



 - ๑๓ -
เช่ือมโยงกับศาสตร์อ่ืน ได้แก่ สังคมและวัฒนธรรม กฎหมาย การเมือง วิทยาศาสตร์และสิ่งแวดล้อม         
เพ่ือบูรณาการในการวางแผนและแก้ไขปัญหาได้อย่างมีประสิทธิภาพ เป็นธรรม และเหมาะสมกับสภาวการณ์
และบริบททางสถาบันที่เปลี่ยนแปลง ทั้งระดับปัจเจกบุคคล องค์กรภาครัฐ องค์กรท้องถิ่น และเอกชน       
การเปลี่ยนแปลงในระดับประเทศ และระดับโลก 

แนวทางการประกอบอาชีพ ภาคเอกชน การเข้าสู่อาชีพในภาคเอกชน ได้แก่ พนักงาน     
ของสถาบันการเงินต่าง ๆ เช่น พนักงานสินเช่ือในธนาคารพาณิชย์ต่าง ๆ พนักงานในบริษัทเงินทุน และบริษัท
หลักทรัพย์ เจ้าหน้าที่การเงิน พัสดุ เจ้าหน้าที่ส่งเสริมการขาย และอ่ืน ๆ ของบริษัทธุรกิจเอกชน การประกอบ
อาชีพอิสระ หรือธุรกิจส่วนตัว ซึ่งผู้ที่เรียนจบในสาขาเศรษฐศาสตร์ สามารถนําเอาความรู้ที่ได้จากการเรียน    
ไปเป็นแนวทางในประกอบกิจการส่วนตัว ภาครัฐบาล การเข้าสู่อาชีพในภาครัฐบาลแบ่งได้อีก 2 ประการ คือ    
1. การบรรจุเข้ารับราชการ ในส่วนราชการต่าง ๆ อาจเป็นกรมที่มีบทบาทในการศึกษาวิเคราะห์เสนอแนะ
นโยบายเศรษฐกิจ หรือกองที่ศึกษาทางด้านเศรษฐกิจของกรมใดกรมหน่ึง หรือระดับงานที่ศึกษาทางด้าน
เศรษฐกิจของกองใดกองหน่ึง โดยจะมีช่ือของตําแหน่งที่แตกต่างกันออกไปตามส่วนราชการที่สังกัด เช่น 
เศรษฐกร เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน นักวิชาการงบประมาณ เจ้าหน้าที่วิเคราะห์งบประมาณ 
นักวิชาการส่งเสริมการลงทุน นักวิชาการภาษี นักวิชาการสรรพากร นักวิชาการคลัง นักวิชาการพาณิชย์ 
นักวิชาการสหกรณ์ เจ้าหน้าที่วิเคราะห์ผังเมือง นักวิชาการพาณิชย์นาวี นักวิชาการขนส่ง นักวิชาการสื่อสาร 
พัฒนากร นักวิชาการพัฒนาชุมชน นักวิชาการแรงงาน รวมไปถึง อาจารย์ในสถาบันอุดมศึกษา เป็นต้น       
2. การบรรจุเข้าเป็นพนักงานรัฐวิสาหกิจ เช่น ตําแหน่งเศรษฐกรผู้ ช่วย ในธนาคารแห่งประเทศไทย     
พนักงานของธนาคารออมสิน ธนาคารอาคารสงเคราะห์ ธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร     
การปิโตรเลียมแห่งประเทศไทย การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย การไฟฟ้านครหลวง เป็นต้น 

   สาขาวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย์ มุ่งผลิตบุคลากรให้มีความรู้ความสามารถ        
ด้านการบริหารทรัพยากรมนุษ ย์  เพ่ื อสนองความต้องการของตลาดแรงงาน  ตลอดจนสามารถ                
สร้างธุรกิจส่วนตัวให้ประสบผลสําเร็จ โดยการจัดการเรียนการสอนที่มุ่งเน้นทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ    
การจัดกิจกรรมต่าง ๆ การศึกษาจากกรณีศึกษา เพ่ือมุ่งพัฒนาผู้เรียนให้มีความพร้อมด้านความรู้ความสามารถ
ในวิชาชีพและด้านคุณธรรม จริยธรรม  

แนวทางการประกอบอาชีพ ทํางานในองค์การธุรกิจ และหน่วยงานราชการ โดยลักษณะ  
งานที่เก่ียวกับการวางแผนกําลังคน การสรรหาและคัดเลือกบุคลากร การฝึกอบรม พัฒนาและการประเมินผลงาน 
การบริหารค่าตอบแทนและสวัสดิการ การพนักงานสัมพันธ์ การศึกษาวิจัยเก่ียวกับปัญหาบุคลากร           
และการให้คําปรึกษาด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์ ประกอบอาชีพอิสระ และธุรกิจส่วนตัว 

   สาขาวิชาการเงินการธนาคาร เป็นหลักสูตรที่ มุ่ งผลิตบุคลากรให้มีความรู้
ความสามารถด้านการบริหารธุรกิจ เพ่ือสนองความต้องการของตลาดแรงงาน ตลอดจนสามารถสร้างธุรกิจ
ส่วนตัวได้ประสบผลสําเร็จ โดยการจัดการเรียนการสอนที่มุ่งเน้นทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ การจัดกิจกรรม
ต่าง ๆ การศึกษาจากกรณีศึกษา เพ่ือเสริมสร้างทักษะและประสบการณ์ให้แก่ผู้เรียน ยึดหลักการเรียนรู้ร่วมกัน
ระหว่างมหาวิทยาลัยและชุมชน มุ่งพัฒนาผู้เรียนให้มีความพร้อม ทั้งด้านความรู้ความสามารถในวิชาชีพ    
และด้านคุณธรรมจริยธรรม 
 
 

แนวทางการประกอบอาชีพ  สามารถประกอบอาชีพได้ทั้ งภาครัฐและภาคเอกชน          
หรือสามารถดําเนินกิจการส่วนตัวได้ เช่น บริษัทห้างร้านต่างๆ โดยเฉพาะฝ่ายสินเช่ือ ฝ่ายการเงิน        



 - ๑๔ -
สถาบันการเงิน กองการเงิน กองคลัง กองบัญชี กรมต่าง ๆ เช่น กรมการเงิน กรมสรรพากร กรมศุลกากร 
บริหารการเงินด้านงบประมาณ ด้านการวางแผนและควบคุม เป็นต้น 

   หลักสูตรบัญชีบัณฑิต พัฒนาบุคคลให้เป็นผู้มีความรู้ ทักษะทางวิชาชีพบัญชี         
ตามมาตรฐาน โดยให้มีการเรียนและพัฒนาตนเองอย่างต่อเน่ือง ตามข้อกําหนดของสภาวิชาชีพบัญชี     
รวมถึงการพัฒนาองค์ความรู้และประสบการณ์ทางด้านที่เก่ียวข้องกับวิชาชีพ และสามารถประกอบอาชีพ
ทางด้านการทําบัญชี การสอบบัญชี บัญชีบริหาร การภาษีอากร และเทคโนโลยีสารสนเทศทางการบัญชีได้
อย่างมีประสิทธิภาพ 

แนวทางการประกอบอาชีพ  ผู้ สํ า เร็จการศึกษาสามารถประกอบ วิชาชีพ บัญ ชี                 
ได้ตามพระราชบัญญัติการบัญชี พ.ศ. 2543 และพระราชบัญญัติวิชาชีพบัญชี พ.ศ. 2547 และวิชาชีพอ่ืน    ที่
เก่ียวข้อง ทั้งในลักษณะของการประกอบวิชาชีพอิสระ และการเข้าทํางานในองค์กรหรือหน่วยงานท้ังภาครัฐ
และเอกชน  ดังต่อไปน้ี ด้านการทําบัญชี ด้านการสอบบัญชี ด้านบัญชีบริหาร ด้านการภาษีอากร              
ด้านการวางระบบบัญ ชี  ด้านการศึกษาและเทคโนโลยีทางการบัญ ชี  ด้านการตรวจสอบภายใน                
ด้านการให้คําปรึกษาทางการเงินและบัญชี ด้านอ่ืนที่เก่ียวข้อง 

   สาขาวิชาการท่องเที่ยว เป็นสาขาวิชาทางด้านสังคมศาสตร์ที่มีลักษณะสําคัญ        
คือ การบูรณาการศาสตร์ต่าง ๆ ที่เก่ียวข้องมาพัฒนาเป็นหลักสูตรวิชาชีพที่ทันสมัย เน้นทั้งภาคทฤษฎี        
และภาคปฏิบัติ สาขาวิชาน้ีจึงมีศาสตร์ที่ครอบคลุมการวางแผนและการพัฒนา การบริหาร การสื่อสาร 
เทคโนโลยีสารสนเทศ การตลาด การวิจัย ภาษาต่างประเทศ กฎหมาย และการอนุรักษ์ความเป็นเอกลักษณ์      
ของชาติ การศึกษาสาขาวิชาน้ี ผู้ เรียนสามารถขยายองค์ความรู้ให้สูงขึ้น จนถึงระดับปริญญาเอกได้        
บัณฑิตในสาขาวิชาน้ีสามารถประกอบอาชีพในการให้บริการ การปฏิบัติงานและการบริหารในหน่วยงาน      
ทั้งภาครัฐ และภาคเอกชนของอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว ธุรกิจโรงแรม และธุรกิจอ่ืน ๆ 

แนวทางการประกอบอาชีพ พนักงานในบริษัทนําเที่ยว หรือตัวแทนท่องเที่ยว มัคคุเทศก์ 
พนักงานสายการบิน พนักงานในโรงแรม รีสอร์ท และสถานประกอบการด้านที่พักต่าง ๆ ผู้ประกอบการบริษัท
นําเที่ยว หรือตัวแทนท่องเที่ยว เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานภาครัฐหรือวิสาหกิจซึ่งเก่ียวกับการท่องเที่ยว พนักงาน
ในธุรกิจอ่ืน ๆ ที่เก่ียวข้องกับการท่องเที่ยว นักวิชาการด้านการท่องเที่ยว 

  สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ เป็นหลักสูตรที่มุ่ งสร้างความรู้ ความเข้าใจและ      
ทักษะในด้านคอมพิวเตอร์ และหลักการด้านธุรกิจให้แก่นักศึกษา เน้นการสอนในภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ         
บนหลักการพ้ืนฐานทางคอมพิวเตอร์ ด้วยเทคนิควิธีการจัดกระบวนการเรียนการสอนที่เน้นความเข้าใจ       
และการปฏิบัติงานได้จริง โดยมุ่งสร้างความรู้และทักษะในด้านการวิเคราะห์ปัญหา การออกแบบและการเขียน
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ การพัฒนาระบบงานคอมพิวเตอร์ระบบเครือข่ายและการสื่อสารข้อมูล การรักษา   
ความปลอดภัยบนเครือข่ายและระบบสารสนเทศ การประยุกต์ใช้ในโปรแกรมต่าง ๆ เพ่ือการสร้างงาน       
และความรู้เก่ียวกับเทคโนโลยีทางด้านโลจิสติกส์ รวมถึงเสริมสร้างความรู้ทางด้านกฎหมาย ทั้งทางด้านธุรกิจ
และจริยธรรมทางเทคโนโลยีสารสนเทศ ควบคู่กับการสอนหลักการทางธุรกิจ การบริหารจัดการองค์กรธุรกิจ 
การเงิน การบัญชี การตลาด เศรษฐศาสตร์ และสถิติโดยเสริมสร้างให้นักศึกษามีความรู้ความสามารถ       
และทักษะในการวิเคราะห์ระบบงานทางด้านธุรกิจ การเลือกและจัดทําระบบงานคอมพิวเตอร์ที่เหมาะสม         
กับธุรกิจน้ัน ๆ ตลอดจนบริหารจัดการให้มีการใช้ระบบงานคอมพิวเตอร์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ด้วยการจัดทํา
โครงงานด้านคอมพิวเตอร์ธุรกิจ อีกทั้งยังได้มุ่งเน้นทักษะการทํางานเป็นทีม ความอดทน และความรับผิดชอบ    
ในการทํางาน 

แนวทางการประกอบอาชีพ  นักวิชาการคอมพิวเตอร์ นักวิเคราะห์และออกแบบ         
ระบบคอมพิวเตอร์ นักเขียนโปรแกรมประยุกต์ ผู้จัดการโครงการคอมพิวเตอร์ นักพัฒนาเว็บไซด์        
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นักพัฒนาซอฟต์แวร์ เจ้าหน้าที่จัดการฐานข้อมูล ผู้ดูแลระบบเครือข่าย ผู้ตรวจสอบงานคอมพิวเตอร์ 
ผู้ประกอบการอิสระ เช่น พัฒนาซอฟแวร์ ติดต้ังบํารุงรักษาอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ เป็นต้น เจ้าหน้าที่
คอมพิวเตอร์ ครู/อาจารย์ในสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 

คณะนิเทศศาสตร ์
   สาขาวิชาการสื่อสารมวลชน ปัจจุบันการดําเนินธุรกิจประสบกับการแข่งขันที่รุนแรง 

ดังน้ันการดําเนินธุรกิจจึงต้องแสวงหาวิธีการหรือกลยุทธ์ใหม่ เพ่ือเสริมประสิทธิภาพให้แก่องค์กรน้ัน         
เพ่ือความอยู่รอดของธุรกิจการสื่อสารมวลชนเป็นเคร่ืองมือที่ช่วยสนับสนุนการวางแผนการจัดกิจกรรมต่าง ๆ 
ขององค์กร เพ่ือให้ผลผลิตขององค์กรผ่านไปยังผู้บริโภค รวมไปถึงการนําเทคโนโลยีสมัยใหม่ที่มีใช้ในปัจจุบัน 
ไม่ว่าจะเป็น Social media, New media หรือสื่อต่าง ๆ มาเสริมสร้างพัฒนาในการสนับสนุนกิจกรรมต่าง ๆ 
ให้น่าสนใจ สาขาวิชาการส่ือสารมวลชนประกอบด้วย 1. แขนงวิชาการโฆษณาและการประชาสัมพันธ์         
2. แขนงวิชาวิทยุกระจายเสียง และวิทยุโทรทัศน์ 

แนวทางการประกอบอาชีพ  นักศึกษาที่จบมาสามารถทําอาชีพได้หลากหลายสาขา  
ไม่ว่าจะเป็นนักสร้างสรรค์งานโฆษณา เขียนบท ออกแบบโฆษณาทางสื่อสิ่งพิมพ์ สื่อวิทยุกระจายเสียง       
และสื่อวิทยุโทรทัศน์ เป็นนักวางแผนเชิงกลยุทธ์ จัด EVENT การสื่อสารองค์กร รวมไปถึงผู้ผลิตรายการ
วิทยุกระจายเสียงและผู้ผลิตรายการทางโทรทัศน์ ผู้ประกาศข่าว ผู้ควบคุมรายการตามองค์กรต่าง ๆ 
นอกจากน้ีแล้วยังสามารถสร้างรายได้โดยเปิดธุรกิจส่วนตัวได้อีกด้วย 

  สาขาวิชาการสื่อสารบูรณาการ ปัจจุบันการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน (ASEAN) ทําให้
เกิดการแข่งขันกันทางธุรกิจสูงขึ้น เพ่ือโยกย้ายถ่ายโอนการลงทุนข้ามเส้นเขตแดนระหว่างประเทศในกลุ่ม
เพ่ือนบ้านโดยเฉพาะกลุ่มธุรกิจการท่องเที่ยวและธุรกิจการบันเทิง ทั้งความเจริญก้าวหน้าของเทคโนโลยี       
ที่ล้ําสมัยที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างก้าวกระโดด ดังน้ันการดําเนินธุรกิจจึงต้องแสวงหาวิธีการหรือกลยุทธ์ใหม่ ๆ 
อีกทั้งต้องอาศัยการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพโดยมีการบูรณาการศาสตร์ด้านการสื่อสาร การใช้สื่อใหม่      
(New Media) และการหลอมรวมสื่อ (Convergent Media) เพ่ือใช้เป็นเครื่องมือในการทํากิจกรรมให้เกิด
ประสิทธิภาพสูงสุดแก่องค์กร และเป็นการเช่ือมโยงทุกอณูภาคส่วนให้มีการเช่ือมประสานเป็นหน่ึงเดียว      
ในกลุ่มอาเซียน (ASEAN) ดังน้ันการสื่อสารบูรณาการในสื่อสารมวลชนจึงมีความสําคัญต่อการพัฒนา       
สายอาชีพทางด้านนิเทศศาสตร์และเกิดประโยชน์สูงสุดต่อการพัฒนาบัณฑิต ซึ่งประกอบด้วย 2 แขนงวิชา   
คือ 1. แขนงวิชาการสื่อสารการท่องเที่ยว 2. แขนงวิชาธุรกิจบันเทิงและการแสดง 

แนวทางการประกอบอาชีพ  1. ประกอบอาชีพตามสถานประกอบการด้านกิจการ
สื่อสารมวลชน การสื่อสารเพื่อส่งเสริมหรือโฆษณา และประชาสัมพันธ์ในหน่วยงานหรือองค์กรด้านการผลิต
สินค้าและบริการ 2. ผู้สื่อข่าว นักสื่อสารมวลชน นักประชาสัมพันธ์ นักโฆษณา บุคลากรด้านองค์กร
สถานีโทรทัศน์ และวิทยุกระขายเสียง นักจัดและผลิตรายการวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ พิธีกร งาน
ด้านตัดต่อรายการสถานีโทรทัศน์ นักสร้างสรรค์กิจกรรมและผลิตสื่อ คอมพิวเตอร์กราฟิก การผลิตและ
ออกแบบส่ือด้านงานสื่อสารมวลชน การสื่อสารการท่องเที่ยวและบันเทิง 3. เป็นผู้กระกอบการด้านธุรกิจ
ท่องเที่ยวและบันเทิง และผู้ประกอบการด้านธุรกิจสื่อสารมวลชน 4. บุคลากรของสถานศึกษาทําหน้าที่สอน
ศาสตร์ด้านสื่อสารมวลชน 

  สาขาวิชานิเทศศาสตร์ (สองภาษา) เป็นสาขาท่ีเน้นการพัฒนาบุคลากรด้านนิเทศ
ศาสตร์ ให้มีทักษะทางด้านภาษาที่โดดเด่น อันเป็นกําลังสําคัญในการขับเคลื่อนประเทศ สามารถแข่งขันกับ
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คู่แข่งในประเทศและในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยครอบคลุมรายวิชาด้าน
นิเทศศาสตร์ อาทิ การสื่อสารระหว่างประเทศ สื่อใหม่ การรู้เท่าทันสื่อ การสร้างสรรค์สื่อ สามารถคิด 
วิเคราะห์ และประยุกต์ทฤษฎีและหลักการทางวิชาชีพการสื่อสารการท่องเที่ยว และการสื่อสารการตลาด 
รวมถึงมีทัศนคติที่ดีในการประกอบวิชาชีพทางการสื่อสาร  

แนวทางในการประกอบอาชีพ  ผู้ เรียนสามารถประกอบอาชีพอิสระทางด้าน
สื่อสารมวลชน ไม่ ว่าจะเป็นนักสร้างสรรค์สื่อ นักสื่อสารองค์กร นักประชาสัมพันธ์ นักผลิตรายการ
วิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ เป็นต้น 

คณะวิทยาการคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ 
   สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ศึกษาเก่ียวกับหลักการเขียนโปรแกรมและซอฟแวร์ 

หลักการหรือทฤษฎีที่เก่ียวกับโครงสร้างของคอมพิวเตอร์และการควบคุมคอมพิวเตอร์ หลักการหรือทฤษฎี     
ที่เก่ียวกับคอมพิวเตอร์ด้านกราฟิก  มัลติมีเดีย  หลักการหรือทฤษฎีที่เก่ียวกับการสื่อสารระหว่างคอมพิวเตอร์
หรือ อุปกรณ์ สื่อสาร หลักการหรือทฤษฎีที่ เก่ียวกับการนําคอมพิวเตอร์ไปใช้ทํ างานท่ีชาญฉลาด              
(ระบบปัญญาประดิษฐ์) หลักการหรือทฤษฎีที่ เก่ียวกับการทํางานของการคํานวณและการประยุกต์             
ใช้งานระดับสูง 

แน วท างก ารป ระกอบ อ า ชีพ  ผู้ อ อ กแบบ และ วิ เค ราะห์ ระบบ คอม พิ ว เต อ ร์                   
ผู้ ดูแลระบบคอมพิวเตอร์ และบํารุงรักษาระบบ ผู้ เขียนโปรแกรมประยุกต์หรือโปรแกรมระบบงาน            
หรือที่ เรียกว่าโปรแกรมเมอร์ ผู้ออกแบบสร้างและบํารุงรักษาระบบฐานข้อมูล ผู้ เช่ียวชาญด้านระบบ          
เครือข่ายคอมพิวเตอร์ ผู้ออกแบบและโปรแกรมระบบกราฟิก ผู้จัดการโครงการซอฟแวร์ ผู้จัดการแผนก     
หรือฝ่ายคอมพิวเตอร์หรือฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศในองค์การ ผู้ให้คําปรึกษาด้านระบบคอมพิวเตอร์        
หรือเทคโนโลยีสารสนเทศแก่องค์กรต่าง ๆ ผู้ประกอบธุรกิจส่วนตัวด้านระบบคอมพิวเตอร์ 

   สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ศึกษาเกี่ยวกับการเขียนโปรแกรมบนอินเตอร์เน็ต   
การพาณิ ชย์ อิ เล็กทรอนิกส์  การบริหารโครงการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  การเรียนการสอน                 
แบบอิเล็กทรอนิกส์ การวิเคราะห์และออกแบบระบบ ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ การเขียนโปรแกรม   
เชิงวัตถุ เทคโนโลยีสื่อประสม 

แนวทางการประกอบอาชีพ  นัก วิ เคราะห์และออกแบบระบบงานสารสน เทศ             
พัฒนาโปรแกรมบนเว็บ ธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์ พัฒนาระบบสารสนเทศ ผู้ดูแลระบบเครือข่ายและเครื่องแม่ข่าย 
ผู้จัดการโครงการสารสนเทศ ผลิตสื่อมัลติมีเดีย 

   สาขาวิชาเทคโนโลยีเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ศึกษาเก่ียวกับการสวิทช์และเร้าต้ิง       
บนเครือข่าย การออกแบบเครือข่ายในองค์กร เครือข่ายไร้สายและเคลื่อนที่ การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 
ระบบปฏิบัติการโอเพนซอร์ส การจัดการศูนย์สารสนเทศ การจัดการความมุ่ งคงของคอมพิวเตอร์            
การวิเคราะห์ประสิทธิภาพของเครือข่าย ระบบการจัดการฐานข้อมูล การสื่อสารแบบบรอดแบนด์        
โครงงานเทคโนโลยีเครือข่ายคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีการเช่ือมต่อเครือข่าย เครือข่ายโทรคมนาคม 

แนวทางการประกอบอาชีพ หัวหน้าศูนย์สารสนเทศ ผู้เช่ียวชาญทางด้านความปลอดภัย 
ผู้เช่ียวชาญทางด้านเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ผู้ออกแบบระบบเครือข่ายภายในองค์กร ผู้ขายอุปกรณ์เครือข่าย
คอมพิวเตอร์ 

   สาขาวิชาภูมิสารสนเทศ ศึกษาเก่ียวกับระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ การสํารวจระยะไกล 
ระบบดาวเทียมนําทางบนพ้ืนโลก การประมวลผลภาพดิจิทัลจากดาวเทียม เทคนิคการสร้างแผนที่สมัยใหม่ 



 - ๑๗ -
รวมถึงเทคนิคทางวิทยาการคอมพิวเตอร์ โดยเฉพาะการเขียนโปรแกรมประยุกต์ทางด้านระบบภูมิสารสนเทศ 
เพ่ือมาเป็นเคร่ืองมือที่ใช้ในการศึกษาและจัดการกับปัญหาเชิงพ้ืนที่ 

แนวทางการประกอบอาชีพ นักวิชาการแผนที่และภาพถ่ายทางอากาศ นักวิชาการ         
ภูมิสารสนเทศ นักวิเคราะห์ผังเมือง ที่ปรึกษาด้านภูมิสารสนเทศ เจ้าหน้าที่ระบบภูมิสารสนเทศ เจ้าหน้าที่
ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ ในหน่วยงานของรัฐบาลและเอกชน หน่วยงานที่รองรับ ได้แก่ หน่วยงานราชการ 
เช่น กรมพัฒนาที่ดิน กรมทรัพยากรธรณี กรมโยธาธิการและผังเมือง หน่วยงานเอกชน เช่น บริษัทที่ปรึกษา
ด้านภูมิสารสนเทศ บริษัทด้านงานสํารวจ 

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
   สาขาวิชาวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์  เป็นการศึกษาเก่ียวกับศาสตร์ต่าง ๆ              

ในหลายด้าน คือ ทางด้านเครื่องจักรกล คอมพิวเตอร์และการสื่อสาร ระบบไฟฟ้า และอิเล็กทรอนิกส์      
รวมทั้งทางด้านหุ่นยนต์ เครื่องจักรกลอัตโนมัติ โดยเน้นการทํางานการควบคุมระบบเคร่ืองกล ระบบการ      
สั่งการและการประมวลผล การสื่อสารระหว่างเครื่องจักรกลและคอมพิวเตอร์ ระบบไฟฟ้าสื่อสารและ
อิเล็กทรอนิกส์ในการควบคุมการสื่อสารเช่ือมโยงระบบโครงข่าย การออกแบบระบบงานโรงงาน ระบบไฟฟ้า
ควบคุมการผลิต ระบบอิเล็กทรอนิกส์ สื่อสารเทคโนโลยีเก่ียวกับหุ่นยนต์ 

แนวทางการประกอบอาชีพ หน่วยงานของรัฐหรือบริษัทเอกชนทั่วไป วิศวกรเมคคาทรอนิกส์ 
วิศวกรควบคุมเครื่องจักร วิศวกรการผลิต วิศวกรควบคุมคุณภาพ วิศวกรออกแบบทางด้านเครื่องจักรกล    
และงานระบบ วิศวกรโรงงานอุตสาหกรรม วิศวกรควบคุมงานระบบทางด้านวิศวกรรม รับราชการครู อาจารย์ 
และประกอบอาชีพส่วนตัว 

  สาขาวิชาวิศวกรรมโทรคมนาคมและสารสนเทศ ศึกษาเก่ียวกับการจัดการ            
และการพัฒนาระบบสารสนเทศ ได้แก่ การพัฒนาด้านโปรแกรมคอมพิวเตอร์ การจัดการระบบเครือข่าย          
และนอกจากน้ียังศึกษาเก่ียวกับด้านระบบสื่อสารประเภทต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นการสื่อสารแบบไร้สายแบบต่าง ๆ 
ทั้งใกล้และไกล การสื่อสารระบบดิจิตอล 

แนวทางการประกอบอาชีพ หน่วยงานของรัฐหรือบริษัทเอกชนทั่วไป โดยทําหน้าที่        
เป็นผู้ดูแลระบบคอมพิวเตอร์หรือระบบอินเตอร์เน็ต บริษัทด้านโทรคมนาคม เช่น TOT, CAT และบริษัทดูแล
ระบบโทรศัพท์มือถือ 

  สาขาวิชาวิศวกรรมโลจิสติกส ์ศึกษาเกี่ยวกับ 1. งานทางด้านการขนส่งสินค้า       เช่น 
ทางอากาศ ทางท่อ ทางนํ้า ทางบก ทางรถไฟ  2. งานด้านการค้าทั้งในและต่างประเทศ             กิจกรรม
ทางด้านที่ เ ก่ี ยวข้องกับการค้ าขาย  เช่น  การจัดหาสินค้ า  ส่ งออก  นํ าเข้ า  รวมถึ งด้ านกฎหมาย                    
ภาษี นโยบายการค้า 3. งานด้านการจัดการสารสนเทศและเทคโนโลยี ศึกษาด้านเทคโนโลยีสมัยใหม ่          
ที่สามารถเข้ามาช่วยในงานด้านโลจิสติกส์และซัพพลายเชน 

 แนวทางการประกอบอาชีพ เจ้าหน้าที่วางแผนจัดส่งสินค้า ผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ หัวหน้า
แผนกคลังสินค้า เจ้าหน้าที่แผนก Import/Export หัวหน้าแผนก Import/Export หัวหน้างานคลังสินค้า  พนักงานตรวจสอบ
การส่งมอบสินค้า หัวหน้างานส่งมอบสินค้า หัวหน้าแผนกกระจายสินค้า เจ้าหน้าที่จัดซื้อ หัวหน้าแผนกจัดซื้อ 
หัวหน้าแผนกวางแผนจัดส่งสินค้า ผู้จัดการฝ่าย Supply Chain   

 สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา ศึกษาเก่ียวกับการสํารวจ ชลศาสตร์ ทฤษฎีโครงสร้าง        
การวิเคราะห์โครงสร้าง ออกแบบคอนกรีตเสริมเหล็ก การออกแบบไม้และเหล็ก การเช่ือมต่อ การฝึกออกแบบ 
ปฐพีกลศาสตร์ การบริหารงานก่อสร้าง  

แนวทางการประกอบอาชีพ ภาครัฐบาล เช่น กรมทางหลวง กรมโยธาธิการและผังเมือง 
องค์ การปกครองส่ วนท้ องถิ่ น  การไฟ ฟ้ าฝ่ ายผลิตแ ห่ งประเทศไทย  องค์ การรถไฟ ฟ้ ามหานคร                   



 - ๑๘ -
การประปานครหลวง การประปาส่วนภูมิภาค  การทางพิ เศษแห่งประเทศไทย  กรมชลประทาน               
กรมทางหลวงชนบท สถาบันอุดมศึกษาต่าง ๆ เป็นต้น ภาคเอกชน เช่น บริษัทเอกชนที่รับเหมาก่อสร้าง   
บริษัทผลิตวัสดุก่อสร้าง บริษัทที่ปรึกษาในการก่อสร้าง บริษัทออกแบบในการก่อสร้าง หรืออาจตั้งบริษัทเป็น 
ของตนเอง 

คณะอัญมณศีาสตรแ์ละประยุกต์ศลิป ์
   สาขาวิชาอัญมณี ศาสต ร์ ศึกษาเก่ียวกับการตรวจสอบอัญมณี ชนิดต่าง ๆ              

แยกอัญมณีแท้และอัญมณี เทียมได้ ประเมินคุณภาพและราคาอัญมณี   โดยการฝึกปฏิบัติห้อง Lab             
จนเกิดความชํานาญ  เรียนรู้การออกแบบเคร่ืองประดับ ทั้ งจากการวาดด้วยมือ และการออกแบบ             
ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ เมื่อได้แบบที่ต้องการแล้วเราจึงมาเรียนรู้และฝึกปฏิบัติเก่ียวกับการผลิตตัวเรือน   
ทั้งแบบผลิตด้วยมือทีละช้ิน และแบบผลิตในโรงงานอุตสาหกรรมจนสําเร็จออกมาเป็นเคร่ืองประดับที่สวยงาม 
อีกทั้งยังได้เรียนเก่ียวกับการเผาพลอย เพ่ือให้พลอยมีคุณภาพดีขึ้น ราคาสูงขึ้น และการเจียระไนพลอยอีกด้วย      
จากที่กล่าวมาผู้ เรียนสาขาวิชาอัญมณีศาสตร์ จะได้เรียนรู้และฝึกปฏิบัติกระบวนการผลิตอัญมณี              
และเครื่องประดับ  ต้ังแต่ต้นจนจบกระบวนการ เมื่อเรียนจบแล้วก็จะเป็นผู้ เช่ียวชาญด้านอัญมณี              
และเคร่ืองประดับต่อไป 

แนวทางการป ระกอบอาชีพ  ผู้ ป ระกอบการ ธุร กิ จ อัญ มณี และ เค ร่ือ งป ระ ดับ                   
นักออกแบบเคร่ืองประดับ ผู้ตรวจสอบคุณภาพอัญมณีและเครื่องประดับ ผู้ควบคุมการผลิตตัวเรือน           
ในโรงงานเครื่องประดับ นักการตลาดด้านอัญมณีและเครื่องประดับ ผู้ปฏิบัติงานในสถานประกอบการ
ทางด้านอัญมณีและเคร่ืองประดับ 

   สาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์ ศึกษาและฝึกปฏิบัติในกระบวนการออกแบบผลิตภัณฑ์
ต้ังแต่ต้นจนจบ โดยเริ่มจากการฝึกพ้ืนฐานศิลปะ วาดเส้น องค์ประกอบศิลป์ ทฤษฎีสี การเขียนแบบ           
ฝึกการใช้จินตนาการ ความคิดสร้างสรรค์ เรียนรู้หลักการออกแบบ แนวคิด การกลั่นกรองไอเดีย                 
การพัฒนาไอเดีย วิธีคิดอย่างเป็นระบบ ฝึกการออกแบบด้วยการวาดมือ การออกแบบด้วยคอมพิวเตอร์      
ฝึกปฏิบั ติการสร้างหุ่นจําลอง เช่น  ไฟเบอร์ , เรซิ่น  , โฟม  , ไม้  และศึกษาวัสดุกระบวนการผลิต                 
ในระบบอุตสาหกรรม ตลอดจนการนําเสนอผลงานของตนเองด้วยเทคนิคต่างๆ ที่ทันสมัย พร้อมทั้งมีกลุ่มวิชา
เพ่ือความถนัดเฉพาะทาง เช่น การออกแบบอุตสาหกรรม การออกแบบเฟอร์นิเจอร์ การออกแบบบรรจุภัณฑ์ 
การออกแบบของที่ระลึก การออกแบบเคร่ืองประดับ ฯลฯ มุ่งเน้นให้นักศึกษาเป็นนักออกแบบผลิตภัณฑ์       
ที่มีแนวคิดสร้างสรรค์แปลกใหม่ และมีความเช่ียวชาญในทักษะการออกแบบ เพ่ือที่สําเร็จการศึกษาเป็นบัณฑิต
ที่มีคุณภาพ และประกอบอาชีพในสายงานการออกแบบที่ตนเองช่ืนชอบและเหมาะสมต่อไป 

แนวทางการป ระกอบอาชี พ  เป็ น นั กออกแบบตามสถานประกอบการ  เช่ น                
โรงงานอุตสาหกรรมการออกแบบ  เฟอร์นิ เจอร์ เซรามิกส์ เค ร่ืองใช้ไฟฟ้า กีฬา เสื้อผ้า ยานยนต์             
บริษัทจัดทํ าสื่ อสิ่ งพิมพ์  บรรจุ ภัณ ฑ์  จัดงาน  นิทรรศการ ฯลฯ  เป็นนักวิชาการทางด้านการวิจัย                
และพัฒนาผลิตภัณฑ์ในโรงงานอุตสาหกรรม หน่วยงานราชการ องค์กร/สมาคม ฯลฯ ประกอบอาชีพอิสระ
ทางด้านการออกแบบผลิตภัณฑ์ ออกแบบบรรจุภัณฑ์ ออกแบบกราฟิก ออกแบบตกแต่ง ฯลฯ 

  สาขาวิชาการออกแบบ  
แขนงวิชาออกแบบกราฟิก ศึกษาเก่ียวกับการออกแบบงานกราฟิกเพ่ือนําไปใช้ประโยชน์ใน

ด้านการสื่อสารและการโฆษณาประชาสัมพันธ์ ทั้งในรูปแบบสื่อสิ่งพิมพ์และสื่อดิจิทัล ได้แก่ การออกแบบ
หนังสือ การออกแบบสื่อสิ่งพิมพ์ กราฟิกเก่ียวกับการสื่อสารพ้ืนฐาน การโฆษณา บรรจุภัณฑ์ ออกแบบคาแรก



 - ๑๙ -
เตอร์ การถ่ายภาพ การใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ทั้ง 2 มิติ และ 3 มิติ ในการออกแบบกราฟิก เพ่ือเป็นนัก
ออกแบบกราฟิกมืออาชีพ 

แนวทางการประกอบอาชีพ เป็นนักออกแบบตามสถานประกอบการ เช่น  กราฟิกดีไซเนอร์ 
นักคิดสร้างสรรค์ ผู้กํากับศิลป์ นักออกแบบโฆษณาทางส่ิงพิมพ์และบิลบอร์ด  นักออกแบบหนังสือ โปสเตอร์ 
ใบปลิว แผ่นพับในอุตสาหกรรมการพิมพ์ นักออกแบบบรรจุภัณฑ์ นักออกแบบสื่อมัลติมีเดีย ฯลฯ  

แขนงวิชาออกแบบเคร่ืองประดับและเครื่องแต่งกาย ศึกษาเก่ียวกับการออกแบบ
เครื่องประดับและเครื่องแต่งกาย ฝึกใช้ทักษะฝีมือในการออกแบบด้วยการวาดมือและใช้โปรแกรม
คอมพิวเตอร์ ศึกษาและปฏิบัติการผลิตเครื่องประดับและเครื่องแต่งกายขั้นพ้ืนฐานจนถึงการใช้เทคโนโลยี    
ขั้นสู ง การตัดเย็บ  ชนิดของผ้า แพทเทริน  อีกทั้ งยังศึกษาด้านการตลาดและพฤติกรรมผู้บริโภค                 
เทรนด์การออกแบบ การถ่ายภาพเครื่องประดับ การถ่ายภาพแฟช่ัน การขายสินค้าบนอินเตอร์เนตและ      
การจัดแสดงแฟช่ันโชว์ 

แนวทางการประกอบอาชีพ นักออกแบบเคร่ืองประดับ นักออกแบบเคร่ืองประดับ
คอมพิวเตอร์ นักออกแบบเคร่ืองแต่งกาย แฟช่ันสไตล์ลิส นักออกแบบอิสระ นักวิชาการ/งานวิจัย ด้านอัญมณี
และเคร่ืองประดับ นักออกแบบอิสระ ผู้ประกอบการธุรกิจเคร่ืองประดับและเครื่องแต่งกาย 

คณะนิติศาสตร์ 
  หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต ศึกษาเก่ียวกับกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ กฎหมายอาญา 

กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาและความแพ่ง กฎหมายปกครอง กฎหมายรัฐธรรมนูญ กฎหมายแรงงาน    
กฎหมายภาษีอากร ฯลฯ 

แนวทางการประกอบอาชีพ เป็นทนายความ อัยการ ผู้พิพากษา นิติกร พนักงาน ฝ่ายปกครอง  
ตํารวจ ฯลฯ 

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

  สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ ศึกษาทางด้านโภชนาการ ทฤษฎีอาหารและหลักการ
ประกอบอาหาร ความรู้เรื่องผ้า หลักการตัดเย็บเสื้อผ้า ศิลปะประดิษฐ์ ฯลฯ 

แนวทางการประกอบอาชีพ ตามสถานประกอบการด้านคหกรรมศาสตร์ เช่น โรงแรม 
โรงพยาบาล ร้านอาหาร ภัตตาคาร โรงงานอุตสาหกรรมและอาชีพอิสระ ธุรกิจส่วนตัว  

  สาขาวิชาเคมี  ศึกษาเกี่ยวกับสสาร ความสามารถของสสาร การแปรรูปของสสาร                
และการปฏิสมัพันธ์กับพลังงานและสสารด้วยกันเอง  
 แนวทางการประกอบอาชีพ เป็นนักวิทยาศาสตร์ นักวิจัย นักเคมี เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ       
เจ้าหน้าที่วิเคราะห์ทางเคมีในโรงงานอุตสาหกรรม  เจ้าหน้าที่แนะนําเคร่ืองมือและสารเคมี 

  สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม ศึกษาเก่ียวกับนิเวศวิทยา สารพิษ และผลกระทบ                 
แก่สิ่งแวดล้อม กฎหมายเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม การควบคุมมลพิษ  
 
 

แนวทางการประกอบอาชีพ สามารถประกอบอาชีพที่เก่ียวข้องกับสิ่งแวดล้อม  เช่น     
การทํางานด้านการจัดการสิ่งแวดล้อม การควบคุมความปลอดภัยในโรงงานอุตสาหกรรม การทํางาน        
ด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมชุมชน  การจัดการด้านสุขาภิบาลขององค์การบริหารส่วนท้องถิ่น  การบําบัดนํ้าเสีย                     
การจัดการขยะมูลฝอย 



 - ๒๐ -
  สาขาวิชาสถิติประยุกต์ ศึกษาเก่ียวกับคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ สถิติด้านต่าง ๆ            

การสํารวจ การวิเคราะห์ข้อมูล การวิจัย การควบคุมคุณภาพ และคอมพิวเตอร์  
 แนวทางการประกอบอาชพี เป็นบุคลากรด้านการสํารวจ การวิเคราะห์ข้อมูลและการวิจัย 

  สาขาวิชาจุลชีววิทยา 
 แนวทางการประกอบอาชีพ เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการจุลชีววิทยาทางการเกษตร อาหาร 

อุตสาหกรรม การแพทย์ สิ่งแวดล้อม และเทคโนโลยีชีวภาพ เจ้าหน้าที่ควบคุมคุณภาพผลิตภัณฑ์ เจ้าหน้าที่
วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ นักวิจัยหรือนักวิชาการในสถานประกอบการ ตัวแทนจําหน่ายวัสดุ สารเคมี และ
อุปกรณ์ทางวิทยาศาสตร์ และผู้ประกอบการอิสระทางด้านจุลชีววิทยา   

คณะเทคโนโลยีการเกษตร 
   สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ ศึกษาเกี่ยวกับการขยายพันธ์ุ การปลูกและดูแลรักษาพืช   

การเลี้ยงสัตว์ ภูมิปัญญาทางด้านการเกษตร การแปรรูปการเกษตร การจัดจําหน่ายและสถานการณ์การเกษตร
ในปัจจุบัน 

แนวทางการประกอบอาชีพ งานราชการ ได้แก่ การเป็นนักวิชาการ นักส่งเสริมและนักวิจัย
ในส่วนราชการ  เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการหรือเป็นผู้สอนหรือผู้ฝึกอบรมในสถาบันที่มีการสอนทางด้านเกษตร 
องค์การบริหารส่วนตําบล อําเภอ ฯลฯ งานเอกชน ได้แก่ การเป็นนักวิชาการ เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการ         
ผู้ควบคุมการผลิตหรือพนักงานขายในบริษัท รวมถึงงานทุกประเภทท่ีต้องการพนักงานหรือองค์กรอิสระ ฯลฯ 
ประกอบอาชีพส่วนตัว เจ้าของฟาร์มพืชเศรษฐกิจ เช่น ไม้ผล กล้วยไม้ ไม้ตัดดอก พืชไร่ ฟาร์มสัตว์เศรษฐกิจ 
เช่น  ฟาร์มเลี้ยงไก่ ฟาร์มเลี้ยงสุกร กุ้ ง สัตว์นํ้าจืด ปลาสวยงามและประกอบอาชีพที่ เก่ียวข้องกับ              
ธุรกิจการเกษตร และผลิตภัณฑ์ทั้งภายในและต่างประเทศ การศึกษาต่อ สามารถเข้าศึกษาต่อในระดับที่สูง
กว่าปริญญาตรีได้ ในสาขาวิชาหรือศาสตร์ที่เก่ียวข้อง ทั้งในประเทศและต่างประเทศ 

   สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร ศึกษาเก่ียวกับเคมี ชีววิทยา    
ทางการอาหาร การแปรรูปอาหาร หลักการวิเคราะห์และการประเมินคุณภาพอาหาร การสุขาภิบาลอาหาร
และกฎหมายอาหาร วิศวกรรมอาหาร  

แนวทางการประกอบอาชีพ สามารถประกอบอาชีพที่เก่ียวข้องกับอาหาร เช่น การทํางาน   
ในโรงงานอุตสาหกรรมอาหารในด้านการวางแผนการผลิต การควบคุมการผลิต การควบคุมและ          
ประกันคุณภาพในโรงงานอุตสาหกรรมอาหารในด้านการวางแผนการผลิต การควบคุมการผลิต การควบคุม
และประกันคุณภาพการสุขาภิบาลและความปลอดภัยของอาหาร การทํางานที่เก่ียวข้องอ่ืน ๆ เช่น การขาย 
การวิจัย  การวิเคราะห์อาหาร การกําหนดมาตรฐานอาหารและการประกอบธุรกิจที่มีความเกี่ยวข้องกับอาหาร 
เป็นต้น 

   สาขาวิชาเทคโนโลยีการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ํา ศึกษาเกี่ยวกับสภาพแวดล้อมในแหล่งนํ้า
ทางด้านเคมี กายภาพ และชีวภาพ เพาะเลี้ยงสัตว์นํ้า สิ่งมีชีวิตในน้ํา การวิเคราะห์คุณภาพนํ้า การเพาะพันธ์ุสัตว์นํ้า 
มีนวิทยา โรคพยาธิ ศัตรูสัตว์นํ้าและเทคนิควิชาการเพาะเลี้ยงสิ่งมีชีวิตในนํ้า การเพาะเลี้ยงสัตว์ชายฝั่งทะเล 
นิเวศวิทยาทางทะเล มลพิษในแหล่งนํ้า ฯลฯ 

แนวทางการประกอบอาชีพ การเลี้ยงกุ้ง เลี้ยงปลา นักวิเคราะห์คุณภาพนํ้า นักวิชาการ   
กรมประมง (ศูนย์วิจัยและพัฒนาการประมงนํ้าจืดและชายฝั่ง ประจําจังหวัดต่าง ๆ) เพาะพันธ์ุไม้ นํ้า      
จําหน่ายอุปกรณ์สําหรับการเพาะเลี้ยงสัตว์นํ้า 

   สาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตร ศึกษาเก่ียวกับชีวเคมี พันธุศาสตร์ สารเคมี           
ในการเกษตร เทคนิคและการใช้ดิน ปุ๋ย นํ้า วิทยาการเก็บเก่ียว การขยายพันธ์ุ การปรับปรุงพันธ์ุ การแปรรูป
การเกษตร อุตสาหกรรมการเกษตร 



 - ๒๑ -
แนวทางการประกอบอาชีพ เป็นผู้ประกอบการเกษตร ธุรกิจท่องเที่ยวการเกษตร  กิจการ

ด้านการส่งเสริมการเกษตร อุตสาหกรรม กิจการที่เก่ียวข้องกับการปรับปรุงพัฒนาทางด้านเกษตรกรรม 
ทํางานที่กรมป่าไม้ กรมพัฒนาที่ดิน กรมประมง ฟาร์มปศุสัตว์ บริษัทเคมีภัณฑ์ โรงงานอุตสาหกรรมอาหาร 
ฟาร์มเพาะเลี้ยงสัตว์นํ้า 

๖. การรับสมัคร 
6.1  ผู้สมัครสามารถเลือกสมัครได้เพียง  1  สาขาวิชา 

 ผู้สมัครต้องตรวจคุณสมบัติทั่วไปของตนเอง และคุณสมบัติเฉพาะของแต่ละ
คณะ/สาขาวิชา (ที่ระบุไว้ในประกาศฉบับน้ี) หากปรากฏในภายหลังว่า ผู้สมัคร
ขาดคุณสมบัติข้อใดข้อหน่ึง หรือหลักฐานท่ีใช้ประกอบการสมัครเป็นเท็จ      
จะถูกตัดสิทธ์ิการเข้าศึกษา แม้ว่าจะผ่านการคัดเลือกได้เข้าศึกษาแล้ว และ
มหาวิทยาลัยขอสงวนสิทธิ์  ไม่คืนเงินค่าสมัครไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น 

6.2  กําหนดการของผู้สมัคร 

การสมัคร วัน/เดือน/ป ี

การรับสมัคร วันที่ 13 – 31 พฤษภาคม 2562 

หลักฐานการสมัคร 1) ใบสมคัรตามท่ีมหาวิทยาลยักําหนด 
2) รูปถ่ายขนาด  1  น้ิว  จํานวน  2  รูป 
3) บัตรประจําตัวประชาชน  พร้อมสําเนาขนาดเอ 4  จํานวน  1  ฉบับ 
4) ใบแสดงผลการเรียนฉบับจริง พร้อมสําเนาขนาดเอ  4   

(สําเนาจะต้องอ่านได้อย่างชัดเจน) จํานวน  1  ฉบับ 
5) ในกรณีที่เปลี่ยนช่ือ - สกุล ต้องแนบใบเปลี่ยนช่ือ- สกุลฉบับจริง พร้อม

สําเนา ขนาดเอ 4  (สําเนาจะต้องอ่านได้อย่างชัดเจน)  
จํานวน  1 ฉบับ 

หมายเหตุ : สําหรับผูส้มัครออนไลน์ให้นาํหลักฐานการสมัครมาแสดง 
 ในวันที่สอบสมัภาษณ์ด้วย 

การส่งใบสมัคร สมัครด้วยตนเอง : สามารถติดต่อได้ที่กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป  
                       กองบริการการศึกษา อาคาร 36 ช้ัน 1 
                       เวลา 09.00 - 15.00 น. 
สมัครออนไลน์ : http://assess.rbru.ac.th/admission/ 

 
 
 
 
 
 



 - ๒๒ -

การสมัคร วัน/เดือน/ป ี
ค่าธรรมเนียมการสมัคร 200 บาท 

หมายเหตุ : การชําระเงินค่าสมัครจะต้องชําระภายในกําหนดการรับ  
ส มั ค ร เท่ า น้ั น  (1 3  – 3 1  พ ฤ ษ ภ า ค ม  2 5 6 2 )  
ถ้าไม่ชําระเงินตามกําหนด มหาวิทยาลัยขอสงวนสิทธ์ิ  
ในการไม่พิจารณาการสมัคร 

              : มหาวิทยาลัยขอสงวนสิทธ์ิไม่คืนเงินค่าสมัครไม่ว่ากรณีใดๆ

ประกาศรายช่ือผู้มีสิทธ์ิสอบและห้องสอบ วันที่ 7 มิถุนายน 2562 
ทางเว็บไซต์ www.rbru.ac.th 

ผู้สมัครทักท้วงสถานะการสมัคร วันที่ 7-8 มิถุนายน 2562 

สอบคัดเลือก วันที่ 11 มิถุนายน 2562 
สอบคัดเลือก    เวลา 09.00 น.  
ผู้มีสิทธ์ิเข้าสอบต้องไปแสดงตน ณ สถานทีส่อบตามที่มหาวิทยาลัย 
กําหนดในประกาศรายช่ือผู้มีสิทธ์ิสอบและห้องสอบ โดยผู้เข้าสอบ 
จะต้องนําบัตรประจําตัวผู้สมัครหรือบัตรประจําตัวประชาชน มาแสดง
ในการเข้าห้องสอบด้วย  หากนักเรียนไม่ไปสอบในวันเวลา 
ที่กําหนด มหาวิทยาลัยจะถือว่าสละสทิธิ ์

ประกาศรายช่ือผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์ วันที่ 17 มิถุนายน 2562 
ทางเว็บไซต์ www.rbru.ac.th 

รายงานตัวกับมหาวิทยาลัย วันที่ 20 มิถุนายน 2562 
ค่าใช้จ่ายที่ต้องชําระ 
- ค่าขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา ค่าประกันของเสียหาย ค่าคู่มือนักศึกษา 
ค่าเข้าค่ายชมพูเขียว ค่าเล่าเรียน และค่าเคร่ืองหมายนักศึกษา  

6.3 กําหนดการของผู้ที่สมัครผ่านทีมงานของคณะ (ยกเว้นหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต) 

การสมัคร วัน/เดือน/ป ี
การรับสมัคร วันที่ 13 – 31 พฤษภาคม 2562 

หลักฐานการสมัคร 1) ใบสมคัรตามท่ีมหาวิทยาลยักําหนด 
2) รูปถ่ายขนาด  1  น้ิว  จํานวน  2  รูป 
3) บัตรประจําตัวประชาชน  พร้อมสําเนาขนาดเอ 4  จํานวน  1  ฉบับ 
4) ใบแสดงผลการเรียนฉบับจริง (5 ภาคการศึกษา) 

พร้อมสําเนาขนาดเอ  4  (สําเนาจะต้องอ่านได้อย่างชัดเจน)  
จํานวน  1  ฉบับ 

5) ในกรณีที่เปลี่ยนช่ือ - สกุล ต้องแนบใบเปลี่ยนช่ือ- สกุลฉบับจริง พร้อม
สําเนา ขนาดเอ 4  (สําเนาจะต้องอ่านได้อย่างชัดเจน)  
จํานวน  1 ฉบับ 



 - ๒๓ -

การสมัคร วัน/เดือน/ป ี
 หมายเหตุ : สําหรับผู้สมัครออนไลน์ให้นําหลักฐานการสมัครมาแสดง 

 ในวันที่สอบสมัภาษณ์ด้วย 
การส่งใบสมัคร สมัครด้วยตนเอง : สามารถติดต่อได้ที่กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป  

                       กองบริการการศึกษา อาคาร 36 ช้ัน 1 
                       เวลา 09.00 - 15.00 น. 
สมัครออนไลน์ : http://assess.rbru.ac.th/admission/ 

ค่าธรรมเนียมการสมัคร 200 บาท 
หมายเหตุ : การชําระเงินค่าสมัครจะต้องชําระภายในกําหนดการรับ  

สมัครเท่ า น้ัน  (วันที่  13 – 31 พฤษภาคม  2562)  
ถ้าไม่ชําระเงินตามกําหนด มหาวิทยาลัยขอสงวนสิทธ์ิ  
ในการไม่พิจารณาการสมัคร 

              : มหาวิทยาลัยขอสงวนสิทธ์ิไม่คืนเงินค่าสมัครไม่ว่ากรณีใดๆ
สอบคัดเลือก สอบสัมภาษณผ์่านทีมงานของคณะ ณ วันทีย่ื่นใบสมัคร 
ประกาศรายช่ือผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์ วันที่ 17 มิถุนายน 2562 

ทางเว็บไซต์ www.rbru.ac.th 
รายงานตัวกับมหาวิทยาลัย วันที่ 20 มิถุนายน 2562 

ค่าใช้จ่ายที่ต้องชําระ 
- ค่าขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา ค่าประกันของเสียหาย ค่าคู่มือนักศึกษา 
ค่าเข้าค่ายชมพูเขียว ค่าเล่าเรียน และค่าเคร่ืองหมายนักศึกษา  

หมายเหตุ : 1. มหาวิทยาลัยขอสงวนสิทธ์ิที่จะเปลี่ยนแปลงข้อมูลที่ปรากฏ 
 ในการรับสมัครคัดเลือกโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า 

 
 
  
  
 


