
 
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 

เรื่อง   รับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕  
                            มหาวทิยาลัยราชภัฏเทพสตรี (รอบที่ ๓ รับตรงเพ่ิมเติม/Portfolio) 

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

 ตามที่มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ได้รับสมัครบุคคลเข้าศึกษาเป็นนักศึกษาระดับปริญญาตรี
ภาคปกติ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕ นั้น เนื่องจากผู้สมัครเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี    
บางสาขาวิชายังมีจำนวนไม่เต็มตามแผนการรับเข้าศึกษา  ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕ มหาวิทยาลัย  
จึงขอเปิดรับสมัครนักศึกษาเพ่ิมเติม ดังนี้ 
๑.  ปฏิทินการรับเข้าศึกษา 

รายการ กำหนดการ สถานที่ดำเนินการ 
รอบท่ี ๓ รับตรงเพิ่มเติม/Portfolio  
(รับสมัครเฉพาะหลักสูตร/สาขาวิชา ที่ยังไม่เต็มตามแผนการรับเข้าศึกษา)      
๑.  สมัครเข้าศึกษาต่อที่ 
     มหาวิทยาลัยราชภฏัเทพสตรี 
      

๒๙ เมษายน – ๒๐ 
พฤษภาคม ๒๕๖๕ 

เว้น วันเสาร์ – วันอาทิตย์ 
วันหยุดนักขัตฤกษ์ และ

วันหยุดตามปฏิทินการศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 

กองบริการการศึกษา 
อาคารสำนักงานอธิการบดี 

ชั้น ๑ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 
เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๕.๐๐ น. 

๒. ชำระเงินค่าสมัครเข้าศึกษาต่อ พร้อมชำระในวันที่ยื่นใบสมัคร 
เข้าศึกษาต่อ 

 

กองคลัง 
อาคารสำนักงานอธิการบดี 

ชั้น ๒ 
๓. สอบคัดเลือก / สอบสัมภาษณ์  
 

พร้อมสอบในวันที่ยื่นใบสมัคร 
เข้าศึกษาต่อ 

กองบริการการศึกษา 
อาคารสำนักงานอธิการบดี 

ชั้น ๑ 
และ สำนักงานคณะฯ 

ที่สาขาวิชาสังกัด 
เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๕.๐๐ น. 

๔. รายงานตัว  พร้อมรายงานตัวในวันที่ยื่น 
ใบสมัครเข้าศึกษาต่อ และ

ผ่านการคัดเลือกแล้ว 

http://reg.tru.ac.th 

 

http://reg.tru.ac.th/


  - ๒ - 
 

รายการ กำหนดการ สถานที่ดำเนินการ 
๕. ชำระเงินลงทะเบียนเรียน พร้อมชำระในวันที่ยื่น 

ใบสมัครเข้าศึกษาต่อ  
และผ่านการคัดเลือกแล้ว 

กองคลัง 
อาคารสำนักงานอธิการบดี 

ชั้น ๒ 

๖. เปิดภาคการศึกษาท่ี ๑/๒๕๖๕  ๖ มิถุนายน ๒๕๖๕ ตามตารางเรียน 
 

๒.  หลักสูตร สาขาวิชา และคุณสมบัติของผู้สมัครเข้าศึกษา 
 รายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้ 
๓.  นักเรียนที่มีรายชื่อเป็นผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีจะต้องเข้ารายงานตัวทาง 
Internet และชำระค่าลงทะเบียนเข้าเป็นนักศึกษาของมหาวิทยาลัยตามวันที่มหาวิทยาลัยกำหนด หากมี
เหตุขัดข้องประการใดกรุณาติดต่อกองบริการการศึกษาก่อนถึงกำหนด และหากปรากฏว่านักเรียนไม่ปฏิบัติ
ตามกำหนดการ มหาวิทยาลัยจะตัดสิทธิ์การรับเข้าเป็นนักศึกษาในมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีทันท ี
๔.  กรณีจำนวนนักศึกษาไม่เป็นไปตามเกณฑ์ขั้นต่ำของแผนการรับเข้าศึกษา มหาวิทยาลัยขอสงวนสิทธิ์ย้าย
สาขาวิชาของนักศึกษา 
๕.  มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น 
 
        ประกาศ  ณ  วันที่  ๒๒  เมษายน  พ.ศ. ๒๕๖๕ 

 
 
                          

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กันยา  บาร์นท์) 
 รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 
 

 
 
 

หมายเหตุ 
เอกสารที่ต้องนำมาในวันสมัคร 

1. รูปถ่าย 1 นิ้ว หรือ 1.5 นิ้ว 1 รูป  
2. สำเนาทะเบียนบ้าน และ/หรือ บัตรประชาชน 1 ฉบับ (ขนาด A4) 
3. สำเนาหลักฐานการเปลี่ยนชื่อ - สกุล (ขนาด A4) (ถ้าม)ี 
4. สำเนาใบแสดงผลการศึกษา 1 ฉบับ (ขนาด A4) 

 

๐๕๒๒/๒๕๖๕ 



รับเพ่ิม

รอบ 3
1

1 การศึกษาปฐมวัย 13
2 พลศึกษา 12
3 จิตวิทยาและการแนะแนว 13
4 การประถมศึกษา 0

38
2

1 ภาษาจีน 1

2 ภาษาญ่ีปุ่น 24

3 ภาษาอังกฤษ 23

4 ศิลปกรรม 17

5 รัฐประศาสนศาสตร์ 9

6 นิติศาสตร์ 42

7 ดนตรีศึกษา 5

8 ภาษาอังกฤษ 35

9 ภาษาไทย 7

10 สังคมศึกษา 28
191

3

1 วิทยาศาสตร์ แขนงวิชาฟิสิกส์ 13
2 วิทยาศาสตร์ แขนงวิชาเคมี 14
3 วิทยาศาสตร์ แขนงวิชาชีววิทยา 13
4 เกษตรศาสตร์และนวัตกรรม 22
5 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 24

หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต (น.บ.) ระดับปริญญาตรี 4 ปี

หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต (ค.บ.) ระดับปริญญาตรี 4 ปี

รวมคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.) ระดับปริญญาตรี 4 ปี

หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต (ค.บ.) ระดับปริญญาตรี 4 ปี

รวมคณะครุศาสตร์
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ.) ระดับปริญญาตรี 4 ปี

หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต (ศป.บ.) ระดับปริญญาตรี 4 ปี

หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต (รป.บ.) ระดับปริญญาตรี 4 ปี

รอบท่ี 3 รับตรงเพ่ิมเติม/Portfolio ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ประจ าปีการศึกษา 2565 

มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี

ท่ี คณะ / หลักสูตร / สาขาวิชา

คณะครุศาสตร์



รับเพ่ิม
รอบ 3

6 คณิตศาสตร์ 4

7 วิทยาศาสตร์ท่ัวไป 31

8 เคมี 23
144

4

1 นิเทศศาสตร์ดิจิทัล 17

2 การท่องเท่ียวและธุรกิจบริการ 17

3 การจัดการโลจิสติกส์ 0

4 บริหารธุรกิจ วิชาเอกการจัดการ 12

5 บริหารธุรกิจ วิชาเอกการบริหารทรัพยากรมนุษย์และองค์การ 33

6 บริหารธุรกิจ วิชาเอกการตลาด                          18

7 บริหารธุรกิจ วิชาเอกการจัดการธุรกิจดิจิทัล 17

8 การจัดการโลจิสติกส์ 20

9 บริหารธุรกิจ วิชาเอกการจัดการ 25

10 บริหารธุรกิจ วิชาเอกการตลาด 6

11 บริหารธุรกิจ วิชาเอกการจัดการธุรกิจดิจิทัล 14

12 การบัญชี 20

13 การบัญชี 30
229

5

1 เทคโนโลยีมัลติมีเดีย 30

2 เทคโนโลยีดิจิทัล วิชาเอกวิทยาการคอมพิวเตอร์ 5

3 เทคโนโลยีดิจิทัล วิชาเอกเทคโนโลยีสารสนเทศ 9

4 เทคโนโลยีดิจิทัล วิชาเอกวิทยาการคอมพิวเตอร์ 19

5 เทคโนโลยีดิจิทัล วิชาเอกเทคโนโลยีสารสนเทศ 3

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.) ระดับปริญญาตรี 4 ปี

ระบบเทียบโอนผลการเรียน ผู้จบ ปวส. อนุปริญญา หรือเทียบเท่า

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (บธ.บ.) ระดับปริญญาตรี 4 ปี

ระบบเทียบโอนผลการเรียน ผู้จบ ปวส. อนุปริญญา หรือเทียบเท่า

หลักสูตรบัญชีบัณฑิต (บช.บ.) ระดับปริญญาตรี 4 ปี

ระบบเทียบโอนผลการเรียน ผู้จบ ปวส. อนุปริญญา หรือเทียบเท่า

รวมคณะวิทยาการจัดการ
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ

หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต (ค.บ.) ระดับปริญญาตรี 4 ปี

รวมคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
คณะวิทยาการจัดการ
หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต (นศ.บ.) ระดับปริญญาตรี 4 ปี

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ.) ระดับปริญญาตรี 4 ปี

ท่ี คณะ / หลักสูตร / สาขาวิชา



รับเพ่ิม
รอบ 3

6 คอมพิวเตอร์ศึกษา                                         28

94

6

1 อุตสาหกรรมศิลป์ 27

2 เทคโนโลยีอุตสาหกรรม แขนงวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้าอุตสาหกรรม 20

3 เทคโนโลยีอุตสาหกรรม แขนงวิชาเทคโนโลยีเคร่ืองกล 25

4 เทคโนโลยีอุตสาหกรรม แขนงวิชาการจัดการอุตสาหกรรม 23

5 เทคโนโลยีอุตสาหกรรม แขนงวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม 20

6 เทคโนโลยีอุตสาหกรรม แขนงวิชาการจัดการอุตสาหกรรม 30

7 เทคโนโลยีอุตสาหกรรม แขนงวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้าอุตสาหกรรม 27

8 เทคโนโลยีอุตสาหกรรม แขนงวิชาเทคโนโลยีเคร่ืองกล 24

9 เทคโนโลยีอุตสาหกรรม แขนงวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม 20

10 วิศวกรรมการส่ือสารและสารสนเทศ 12

11 วิศวกรรมการส่ือสารและสารสนเทศ 18

246

942

ระบบเทียบโอนผลการเรียน ผู้จบ ปวส. อนุปริญญา หรือเทียบเท่า

รวมคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

รวมท้ังส้ิน

กองบริการการศึกษา ส านักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี                                วันท่ี 27 เมษายน 2565

รวมคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

หลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต (ค.อ.บ.) ระดับปริญญาตรี 4 ปี

หลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต (อส.บ.) ระดับปริญญาตรี 4 ปี

ระบบเทียบโอนผลการเรียน ผู้จบ ปวส. อนุปริญญา หรือเทียบเท่า

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วศ.บ.) ระดับปริญญาตรี 4 ปี

ท่ี คณะ / หลักสูตร / สาขาวิชา

หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต (ค.บ.) ระดับปริญญาตรี 4 ปี



คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2565 
 

รหัสสาขาวิชา ชื่อ คณะ/สาขาวิชา รายละเอียด 

 คณะครุศาสตร์  
1116  การศึกษาปฐมวัย  (ค.บ. 4 ปี) 1. สำเร็จการศึกษาระดบัมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือ เทียบเท่า 

2. มีผลการเรียนตลอดหลักสูตรไม่ต่ำกวา่ 3.00  
3. ผ่านการทดสอบความรู้พื้นฐานและวดัแววความเป็นครู 
4. ผ่านการทดสอบการสอบสัมภาษณ์ / พิจารณา Portfolio 

1150 พลศึกษา (ค.บ. 4 ปี) 1. สำเร็จการศึกษาระดบัมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือ เทียบเท่า 
2.  มีผลการเรียนตลอดหลักสูตรไม่ต่ำกว่า 2.00  
3. ผ่านการทดสอบความรู้พื้นฐานและวดัแววความเป็นครู 
4. ผ่านการทดสอบการสอบสัมภาษณ์ / พิจารณา Portfolio 
5. ผ่านการทดสอบการสอบปฏิบัติเฉพาะทาง 

1157 จิตวิทยาและการแนะแนว (ค.บ. 4 ปี) 1. สำเร็จการศึกษาระดบัมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือ เทียบเท่า 
2. มีผลการเรียนตลอดหลักสูตรไม่ต่ำกวา่ 2.00  
3. ผ่านการทดสอบความรู้พื้นฐานและวดัแววความเป็นครู 
4. ผ่านการทดสอบการสอบสัมภาษณ์ / พิจารณา Portfolio 

1210 
 

การประถมศึกษา  (ค.บ. 4 ปี) 1. สำเร็จการศึกษาระดบัมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือ เทียบเท่า 
2. มีผลการเรียนตลอดหลักสูตรไม่ต่ำกวา่ 2.50  
3. ผ่านการทดสอบความรู้พื้นฐานและวดัแววความเป็นครู 
4. ผ่านการทดสอบการสอบสัมภาษณ์ / พิจารณา Portfolio 

 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี   
1452 วิทยาศาสตร์  

แขนงวิชาฟิสกิส์ (วท.บ. 4 ปี) 
1. สำเร็จการศึกษาระดบัมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือ เทียบเท่า 
2. ผ่านการทดสอบการสอบสัมภาษณ์ / พิจารณา Portfolio 

1419 วิทยาศาสตร์  
แขนงวิชาเคมี (วท.บ. 4 ปี) 

1. สำเร็จการศึกษาระดบัมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือ เทียบเท่า 
2. ผ่านการทดสอบการสอบสัมภาษณ์ / พิจารณา Portfolio 

1438 วิทยาศาสตร์  
แขนงวิชาชีววิทยา (วท.บ. 4 ปี) 

1. สำเร็จการศึกษาระดบัมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือ เทียบเท่า 
2. ผ่านการทดสอบการสอบสัมภาษณ์ / พิจารณา Portfolio 

1401 เกษตรศาสตร์และนวัตกรรม (วท.บ. 4 ปี) 1. สำเร็จการศึกษาระดบัมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือ เทียบเท่า 
2. ผ่านการทดสอบการสอบสัมภาษณ์ / พิจารณา Portfolio 

1431 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร (วท.บ. 4 ปี) 1. สำเร็จการศึกษาระดบัมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือ เทียบเท่า 
2. ผ่านการทดสอบการสอบสัมภาษณ์ / พิจารณา Portfolio 

1120 คณิตศาสตร์ (ค.บ. 4 ปี) 1. สำเร็จการศึกษาระดบัมัธยมศึกษาตอนปลาย สายวิทยาศาสตร์ – 
คณิตศาสตร์ หรือ ศิลป์ – คณิตศาสตร์ 
2. มีผลการเรียนตลอดหลักสูตรไม่ต่ำกวา่ 2.50  
3. ผ่านการทดสอบความรู้พื้นฐานและวดัแววความเป็นครู 
4. ผ่านการทดสอบการสอบสัมภาษณ์ / พิจารณา Portfolio 

1161 วิทยาศาสตร์ทัว่ไป (ค.บ. 4 ปี) 1. สำเร็จการศึกษาระดบัมัธยมศึกษาตอนปลาย สายวิทยาศาสตร์ – 
คณิตศาสตร์ 
2. มีผลการเรียนตลอดหลักสูตรไม่ต่ำกวา่ 2.50  
3. ผ่านการทดสอบความรู้พื้นฐานและวดัแววความเป็นครู 
4. ผ่านการทดสอบการสอบสัมภาษณ์ / พิจารณา Portfolio 

1119 เคมี (ค.บ. 4 ปี) 1. สำเร็จการศึกษาระดบัมัธยมศึกษาตอนปลายในแผนการเรียน
วิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์ 
2. มีผลการเรียนตลอดหลักสูตรไม่ต่ำกวา่ 2.50 
3. ผ่านการทดสอบความรู้พื้นฐานและวดัแววความเป็นครู 
4. ผ่านการทดสอบการสอบสัมภาษณ์ / พิจารณา Portfolio 
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รหัสสาขาวิชา ชื่อ คณะ/สาขาวิชา รายละเอียด 

 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  
1706 ภาษาจีน (ศศ.บ. 4 ปี) 1. สำเร็จการศึกษาไมต่่ำกวา่ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือ 

เทียบเท่า 
2. ผ่านการทดสอบการสอบสัมภาษณ์ / พิจารณา Portfolio 

1709 ภาษาญี่ปุ่น (ศศ.บ. 4 ปี) 1. สำเร็จการศึกษาระดบัมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือ เทียบเท่า 
2. ผ่านการทดสอบการสอบสัมภาษณ์ / พิจารณา Portfolio 

1753 ภาษาอังกฤษ (ศศ.บ. 4 ปี) 1. สำเร็จการศึกษาระดบัมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือ เทียบเท่า 
2. ผ่านการทดสอบการสอบสัมภาษณ์ / พิจารณา Portfolio 

1767 ศิลปกรรม (ศป.บ. 4 ปี) 1. สำเร็จการศึกษาระดบัมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือ เทียบเท่า 
2. ผ่านการทดสอบการสอบสัมภาษณ์ / พิจารณา Portfolio 

1770 รัฐประศาสนศาสตร์ (รป.บ. 4 ปี) 1. สำเร็จการศึกษาระดบัมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือ เทียบเท่า 
2. ผ่านการทดสอบการสอบสัมภาษณ์ / พิจารณา Portfolio 

1775 นิติศาสตร์ (น.บ. 4 ปี) 1. สำเร็จการศึกษาระดบัมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือ เทียบเท่า 
2. ผ่านการทดสอบการสอบสัมภาษณ์ / พิจารณา Portfolio 

1132 ดนตรีศึกษา (ค.บ. 4 ปี) 1. สำเร็จการศึกษาระดบัมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่า 
2. มีผลการเรยีนตลอดหลักสูตรไม่ต่ำกวา่ 2.00  
3. ผ่านการทดสอบความรู้พื้นฐานและวดัแววความเป็นครู 
4. ผ่านการทดสอบการสอบสัมภาษณ์ / พิจารณา Portfolio 
5. ผ่านการทดสอบการสอบปฏิบัติทักษะเครื่องมือเอก (รายละเอยีด
การสอบปฏิบัติ ติดตามได้ที่ Facebook สาขาวิชาดนตรีศึกษา คณะ
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

1153 ภาษาอังกฤษ (ค.บ. 4 ปี) 1. สำเร็จการศึกษาระดบัมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่า 
2. มีผลการเรียนตลอดหลักสูตรไม่ต่ำกวา่ 2.00  
3. ผ่านการทดสอบความรู้พื้นฐานและวดัแววความเป็นครู 
4. ผ่านการทดสอบการสอบสัมภาษณ์ / พิจารณา Portfolio 

1155 ภาษาไทย (ค.บ .4 ปี) 1. สำเร็จการศึกษาระดบัมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่า 
2. มีผลการเรียนตลอดหลักสูตรไม่ต่ำกวา่ 2.50  
3. ผ่านการทดสอบความรู้พื้นฐานและวดัแววความเป็นครู 
4. ผ่านการทดสอบการสอบสัมภาษณ์ / พิจารณา Portfolio 

1171 สังคมศึกษา (ค.บ. 4 ปี) 1. สำเร็จการศึกษาระดบัมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่า 
2. มีผลการเรียนตลอดหลักสูตรไม่ต่ำกวา่ 2.00  
3. ผ่านการทดสอบความรู้พื้นฐานและวดัแววความเป็นครู 
4. ผ่านการทดสอบการสอบสัมภาษณ์ / พิจารณา Portfolio 

 คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ    
1444 เทคโนโลยีมัลติมีเดีย (วท.บ. 4 ปี) 1. สำเร็จการศึกษาระดบัมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่า 

2. ผ่านการทดสอบการสอบสัมภาษณ์ / พิจารณา Portfolio 
1463 เทคโนโลยีดิจิทัล  

วิชาเอกวิทยาการคอมพิวเตอร์ (วท.บ. 4 ปี) 
1. สำเร็จการศึกษาระดบัมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่า 
2. ผ่านการทดสอบการสอบสัมภาษณ์ / พิจารณา Portfolio 

1464 เทคโนโลยีดิจิทัล  
วิชาเอกเทคโนโลยีสารสนเทศ (วท.บ. 4 ปี) 

1. สำเร็จการศึกษาระดบัมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่า 
2. ผ่านการทดสอบการสอบสัมภาษณ์ / พิจารณา Portfolio 

1126 คอมพิวเตอร์ศึกษา (ค.บ. 4 ปี) 1. สำเร็จการศึกษาระดบัมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่า 
2. มีผลการเรียนตลอดหลักสูตรไม่ต่ำกวา่ 2.00  
3. ผ่านการทดสอบความรู้พื้นฐานและวดัแววความเป็นครู 
4. ผ่านการทดสอบการสอบสัมภาษณ์ / พิจารณา Portfolio 
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รหัสสาขาวิชา ชื่อ คณะ/สาขาวิชา รายละเอียด 
1263 เทคโนโลยีดิจิทัล  

วิชาเอกวิทยาการคอมพิวเตอร ์
(วท.บ. ระบบเทยีบโอนผลการเรียน) 

1. สำเร็จการศึกษาระดบัประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง หรือเทียบเท่า 
2. ผ่านการทดสอบการสอบสัมภาษณ์ / พิจารณา Portfolio 

1264 เทคโนโลยีดิจิทัล  
วิชาเอกเทคโนโลยีสารสนเทศ 
(วท.บ. ระบบเทยีบโอนผลการเรียน) 

1. สำเร็จการศึกษาระดบัประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง หรือเทียบเท่า 
2. ผ่านการทดสอบการสอบสัมภาษณ์ / พิจารณา Portfolio 

 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  
1147  อุตสาหกรรมศิลป์ (คอ.บ. 4 ปี) 1. สำเร็จการศึกษาระดบัมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่า 

2. มีผลการเรยีนตลอดหลักสูตรไม่ต่ำกวา่ 2.00  
3. ผ่านการทดสอบความรู้พื้นฐานและวดัแววความเป็นครู 
4. ผ่านการทดสอบการสอบสัมภาษณ์ / พิจารณา Portfolio 

1430 เทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
แขนงวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้าอุตสาหกรรม (อส.บ. 4 ปี) 

1. สำเร็จการศึกษาระดบัมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่า 
2. ผ่านการทดสอบการสอบสัมภาษณ์ / พิจารณา Portfolio  

1450 เทคโนโลยีอุตสาหกรรม  
แขนงวิชาเทคโนโลยีเครื่องกล  (อส.บ. 4 ปี) 

1. สำเร็จการศึกษาระดบัมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่า 
2. ผ่านการทดสอบการสอบสัมภาษณ์ / พิจารณา Portfolio  

1437 เทคโนโลยีอุตสาหกรรม  
แขนงวิชาการจัดการอุตสาหกรรม  (อส.บ. 4 ปี) 

1. สำเร็จการศึกษาระดบัมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่า 
2. ผ่านการทดสอบการสอบสัมภาษณ์ / พิจารณา Portfolio  

1487 เทคโนโลยีอุตสาหกรรม  
แขนงวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม  (อส.บ. 4 ปี) 

1. สำเร็จการศึกษาระดบัมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่า 
2. ผ่านการทดสอบการสอบสัมภาษณ์ / พิจารณา Portfolio  

1062 วิศวกรรมสารสนเทศและการสื่อสาร (วศ.บ. 4 ปี) 1. สำเร็จการศึกษาระดบัมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่า 
2. ผ่านการทดสอบการสอบสัมภาษณ์ / พิจารณา Portfolio 

1243 เทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
แขนงวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้าอุตสาหกรรม  
(อส.บ. ระบบเทียบโอนผลการเรียน) 

1. สำเร็จการศึกษาระดบัประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง หรือเทียบเท่า 
ในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง 
2. ผ่านการทดสอบการสอบสัมภาษณ์ / พิจารณา Portfolio 

1258 เทคโนโลยีอุตสาหกรรม  
แขนงวิชาเทคโนโลยีเครื่องกล   
(อส.บ. ระบบเทียบโอนผลการเรียน) 

1. สำเร็จการศึกษาระดบัประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง หรือเทียบเท่า 
ในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง 
2. ผ่านการทดสอบการสอบสัมภาษณ์ / พิจารณา Portfolio 

1237 เทคโนโลยีอุตสาหกรรม  
แขนงวิชาการจัดการอุตสาหกรรม   
(อส.บ. ระบบเทียบโอนผลการเรียน) 

1. สำเร็จการศึกษาระดบัประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง หรือเทียบเท่า 
2. ผ่านการทดสอบการสอบสัมภาษณ์ / พิจารณา Portfolio 

1287 เทคโนโลยีอุตสาหกรรม  
แขนงวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม   
(อส.บ. ระบบเทียบโอนผลการเรียน) 

1. สำเร็จการศึกษาระดบัประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง หรือเทียบเท่า 
ในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง 
2. ผ่านการทดสอบการสอบสัมภาษณ์ / พิจารณา Portfolio 

1562 วิศวกรรมสารสนเทศและการสื่อสาร  
(วศ.บ. ระบบเทียบโอนผลการเรียน) 

1. สำเร็จการศึกษาระดบัประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง หรือเทียบเท่า 
2. ผ่านการทดสอบการสอบสัมภาษณ์ / พิจารณา Portfolio 

 คณะวิทยาการจัดการ  
1741 นิเทศศาสตร์ดิจิทัล (นศ.บ. 4 ปี) 1. สำเร็จการศึกษาระดบัมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่า 

2. ผ่านการทดสอบการสอบสัมภาษณ์ / พิจารณา Portfolio 
1781 การท่องเท่ียวและธุรกจิบริการ  (ศศ.บ. 4 ปี) 1. สำเร็จการศึกษาระดบัมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่า 

2. ผ่านการทดสอบการสอบสัมภาษณ์ / พิจารณา Portfolio 
1773 การจัดการโลจิสติกส์ (บธ.บ. 4 ปี) 1. สำเร็จการศึกษาระดบัมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่า 

2. ผ่านการทดสอบการสอบสัมภาษณ์ / พิจารณา Portfolio 
1779  บริหารธุรกิจ  

วิชาเอกการจัดการ (บธ.บ. 4 ปี) 
1. สำเร็จการศึกษาระดบัมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่า 
2. ผ่านการทดสอบการสอบสัมภาษณ์ / พิจารณา Portfolio 
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รหัสสาขาวิชา ชื่อ คณะ/สาขาวิชา รายละเอียด 
1791 บริหารธุรกิจ  

วิชาเอกการบริหารทรัพยากรมนุษยแ์ละองค์การ (บธ.บ. 4 ปี) 
1. สำเร็จการศึกษาระดบัมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่า 
2. ผ่านการทดสอบการสอบสัมภาษณ์ / พิจารณา Portfolio 

1792 บริหารธุรกิจ  
วิชาเอกการตลาด (บธ.บ. 4 ปี) 

1. สำเร็จการศึกษาระดบัมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่า 
2. ผ่านการทดสอบการสอบสัมภาษณ์ / พิจารณา Portfolio 

1798 บริหารธุรกิจ  
วิชาเอกการจัดการธุรกจิดิจิทัล (บธ.บ. 4 ปี) 

1. สำเร็จการศึกษาระดบัมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่า 
2. ผ่านการทดสอบการสอบสัมภาษณ์ / พิจารณา Portfolio 

1780 การบัญชี (บช.บ. 4 ปี) 1. สำเร็จการศึกษาระดบัมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่า 
2. ผ่านการทดสอบการสอบสัมภาษณ์ / พิจารณา Portfolio 

1873 การจัดการโลจิสติกส์  
(บธ.บ. ระบบเทยีบโอนผลการเรียน) 

1. สำเร็จการศึกษาระดบัประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง หรือเทียบเท่า 
2. ผ่านการทดสอบการสอบสัมภาษณ์ / พิจารณา Portfolio 

1879 บริหารธุรกิจ  
วิชาเอกการจัดการ  
(บธ.บ. ระบบเทยีบโอนผลการเรียน) 

1. สำเร็จการศึกษาระดบัประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง หรือเทียบเท่า 
2. ผ่านการทดสอบการสอบสัมภาษณ์ / พิจารณา Portfolio 

1892 บริหารธุรกิจ  
วิชาเอกการตลาด  
(บธ.บ. ระบบเทยีบโอนผลการเรียน) 

1. สำเร็จการศึกษาระดบัประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง หรือเทียบเท่า 
2. ผ่านการทดสอบการสอบสัมภาษณ์ / พิจารณา Portfolio 

1898 บริหารธุรกิจ  
วิชาเอกการจัดการธุรกจิดิจิทัล 
(บธ.บ. ระบบเทยีบโอนผลการเรียน) 

1. สำเร็จการศึกษาระดบัประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง หรือเทียบเท่า 
2. ผ่านการทดสอบการสอบสัมภาษณ์ / พิจารณา Portfolio 

1890 การบัญชี  
(บช.บ. ระบบเทียบโอนผลการเรียน) 

1. สำเร็จการศึกษาระดบัประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง หรือเทียบเท่า
ในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง สาขาวิชาการบญัชี หรือ สาขาวิชาการ
บริหารธุรกิจ 
2. ผ่านการทดสอบการสอบสัมภาษณ์ / พิจารณา Portfolio 
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