
 
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 

เรื่อง  รับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาภาคปกติ ระดับปริญญาตรีและปริญญาตรี (เทียบโอน,ต่อเนื่อง)   
รอบท่ี 4  การรับตรงอิสระ  (Direct Admission)   

ประจ าปีการศึกษา 2564 
…………………………………………….. 

  ด้วยมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามเป็นสถาบันอุดมศึกษาเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น จะด าเนินการ 
รับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ระดับปริญญาตรีและปริญญาตรี (เทียบโอน,ต่อเนื่อง)   
รอบท่ี 4 การรบัตรงอิสระ (Direct Admission) ประจ าปีการศึกษา 2564  รายละเอียด  ดังนี้ 
 

1. ก าหนดการรับสมัคร 

กิจกรรม วัน/เดือน/ปี 

กรอกข้อมูลการสมัคร 
รับสมัครผ่านระบบออนไลน์ ที่เว็บไซต์กองบริการการศึกษา https://reg.psru.ac.th  
สามารถเลือกสาขาวิชาที่ต้องการสมัครแบบเรียงล าดับไม่เกิน 3 อันดับ 
ยกเว้น วุฒิ ปวส. สามารถเลือกได้ 1 อันดับเท่านั้น 
หมายเหตุ : เกณฑก์ารคัดเลือกจะด าเนินการพิจารณาจากอันดับการเลือกของผู้สมัคร
ก่อน โดยพิจารณาจากอันดับ 1  2  และ 3  ตามล าดับ 

 
25 พฤษภาคม – 8 มิถุนายน  2564 

ช าระเงินค่าสมัคร 
ช าระเงินค่าสมัครผ่าน ธนาคารกรุงเทพ, ธนาคารกรุงไทย, เคาน์เตอร์เซอร์วิส 
หรือ Mobile Banking (ธนาคารกรุงเทพ,ธนาคารกรุงไทย) 
(ปิดรับช าระเงิน วันที่ 8 มิถุนายน 2564 เวลา 23.59 น.) 

 
25 พฤษภาคม – 8 มิถุนายน 2564 

ส่งเอกสารสมัคร 
จัดส่งทางไปรษณีย์ ดูวันประทับตราไปรษณีย์เป็นส าคัญ 

 
ภายในวันปิดรับสมัคร 

ประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา  
ทางเว็บไซต์กองบริการการศึกษา https://reg.psru.ac.th 

 
12 มิถุนายน 2564 

รายงานตัวยืนยันสิทธิ์ผ่านระบบออนไลน์มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม  
กรอกประวัติรายงานตัวทางเว็บไซต์  กองบริการการศึกษา  https://reg.psru.ac.th 
พร้อมช าระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา ผ่านช่องทาง Mobile Banking ,Counter 
Service หรือเคาน์เตอร์ธนาคาร ตามท่ีก าหนด  
(หากไม่รายงานตัวช าระเงินจะถือว่าสละสิทธิ์ทันที) 

 
13 – 17  มิถุนายน 2564 
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2. คุณสมบัติของผู้สมัคร 
  1. เป็นผู้ที่ส าเร็จการศึกษา ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6  หรือระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)  หรือ   
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (กศน.) หรือเทียบเท่า และมีคุณสมบัติตามที่คณะ/สาขาวิชาก าหนด 
  2. เป็นผู้ที่ส าเร็จการศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง  หรือระดับอนุปริญญา หรือเทียบเท่า 
และมีคุณสมบัติตามที่คณะ/สาขาวิชาก าหนด 
  3. ไม่เป็นพระภิกษุ สามเณร  ในพุทธศาสนา  หากได้รับคัดเลือกเข้าศึกษา 
  4. มีความประพฤติเรียบร้อย มีความรับผิดชอบ และมีความสนใจ ถนัดในสาขาที่เรียน 
  5. เป็นผู้มีสุขภาพแข็งแรง ไม่เป็นผู้ทุพพลภาพ ไร้ความสามารถ หรือจิตฟ่ันเฟือนไม่สมประกอบ และไม่
เป็นโรคร้ายแรงอันเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา เช่น โรคเรื้อน วัณโรคในระยะอันตราย  โรคเท้าช้างในระยะปรากฏอาการ
น่ารังเกียจ  โรคพิษสุราเรื้อรัง  ติดยาเสพติดให้โทษอย่างร้ายแรง 

6. มีความศรัทธาและสนับสนุนการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์  ทรงเป็นองค์    
พระประมุข 
 

3. การสมัคร/หลักฐาน/อัตราค่าธรรมเนียมการสมัคร 
  1. กรอกข้อมูลรายละเอียดการสมัครผ่านระบบออนไลน์ที่เว็บไซต์ https://reg.psru.ac.th 
ให้ถูกต้องครบถ้วนสมบูรณ ์ระหว่างวันที่  25 พฤษภาคม – 8 มิถุนายน 2564 
  2. พิมพ์ใบสมัครจากระบบ พร้อมติดรูปถ่ายจ านวน 1 รูป ในใบสมัครและลงลายมือชื่อผู้สมัคร 
สามารถน าใบแจ้งการช าระเงินค่าสมัคร ไปช าระท่ีธนาคารกรุงไทย,ธนาคารกรุงเทพ,เคาน์เตอร์เซอร์วิส  
ทุกสาขาทั่วประเทศ หรือ Mobile Banking (ธนาคารกรุงเทพ,กรุงไทย)  
  3. แนบเอกสารหลักฐานประกอบการสมัคร ดังนี้ 
     - ส าเนาวุฒิการศึกษา จ านวน 1 ฉบับ 
    - ส าเนาทะเบียนบ้าน จ านวน 1 ฉบับ  
    - ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน จ านวน 1 ฉบับ   
                       - ส าเนาใบเปลี่ยนชื่อ – ชื่อสกุล (ถ้ามี) จ านวน 1 ฉบับ  
                       - หลักฐานอื่น(ถ้ามี) เช่น เกียรติบัตร,วุฒิบัตรหรือเอกสารที่แสดงคุณสมบัติเฉพาะบางสาขาวิชา 
    - ส าเนาหลักฐานการช าระเงินผ่านทางธนาคาร หรือเคาน์เตอร์เซอร์วิส   
  4. อัตราค่าสมัคร (ค่าธรรมเนียมการสมัคร 50 บาท) 

- เลือก 1 สาขาวิชาจ านวน 250 บาท  
- เลือกมากกว่า 1 สาขาวิชา 350 บาท (เฉพาะผู้สมัครหลักสูตรปริญญา 4 ปี)  
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4. เงื่อนไขการสมัคร 
                     1. ผู้สมัครมีสิทธิ์เข้ารับการศึกษาได้ 1 สาขาวิชาเท่านั้น 
  2. หากด าเนินการสมัครเรียบร้อยแล้วในทุกกรณี ไม่สามารถเปลี่ยนสาขาวิชาที่สมัครได้ 

3. กรณีมหาวิทยาลัยตรวจสอบภายหลังพบว่า ผู้สมัครไม่มีคุณสมบัติ ให้ถือว่าผู้สมัครขาดคุณสมบัติ     
และจะไม่คืนเงินค่าสมัคร ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น 
            4. หลักฐานของผู้สมัครใช้ฉบับส าเนาเท่านั้น มหาวิทยาลัยจะไม่คืนเอกสารการสมัครใดๆ ให้แก่ผู้สมัคร
ท้ังสิ้น 
 

5. คุณสมบัติเฉพาะสาขาวิชา 
  1. รับสมัครวุฒิ ม.6 ปวช./เทยีบเท่า โปรดอ่านรายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายประกาศ หน้า 4 - 7 
  2. รับสมัครวุฒิ ปวส./เทียบเท่า โปรดอ่านรายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายประกาศ หน้า 8 - 10 
 

6. สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม 
  โทรศัพท์ 0-5526-7050    Line : @reg.psru   

Page Facebook: กองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 
  
 
        จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน 
  
 

            ประกาศ   ณ   วันที่   5    พฤษภาคม  พ.ศ. 2564        
  
 

 

                  (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชุมพล  เสมาขันธ์) 
                                      อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

https://reg.psru.ac.th 



4 
เอกสารแนบท้ายประกาศ 

สาขาวิชาที่เปิดรับระดับปริญญาตรี ภาคปกติ  รอบที่ 4 การรับตรงอิสระ   ประจ าปกีารศึกษา 2564 
 

คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร 

ชื่อหลักสูตร/สาขาวิชา ระดับ 
จ านวน
แผนรับ 

รอบท่ี 1-4 
รหัสสาขาวิชา วุฒิเดิม แผนการเรียน 

คะแนนเฉลี่ย
สะสม GPAX 

วิทยาศาสตรบัณฑิต (ปริญญาตรี 4 ปี)       
1. สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
   การอาหาร 

วท.บ.4 ปี 30 วิทย์อาหาร 
(2223) 

ม.6/เทียบเท่า ทุกแผนการเรียน ไม่ก าหนด 
GPAX 

2. สาขาวิชาพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพและ    
   เครื่องส าอาง      

วท.บ.4 ปี 30 เครื่องส าอาง(2239) ม.6/เทียบเท่า ทุกแผนการเรียน ไม่ก าหนด 
GPAX 

3. สาขาวิชาเกษตรศาสตร์   
      - วิชาเอกการจัดการทรัพยากรเกษตรและ    
         สิ่งแวดล้อม    

 
วท.บ.4 ปี 

 
25 

 
เกษตรแวดล้อม 
(2226) 

 
ม.6/เทียบเท่า 

 
ทุกแผนการเรียน 

 
ไม่ก าหนด 
GPAX 

4. สาขาวิชาเกษตรศาสตร์   
      - วิชาเอกพืชศาสตร์ 

 
วท.บ.4 ปี 

 
20 

 
พืชศาสตร์ (2228) 

 
ม.6/เทียบเท่า 

 
ทุกแผนการเรียน 

 
ไม่ก าหนด 
GPAX 

5. สาขาวิชาสัตวศาสตร์และการเพาะเลีย้งสัตว์น้ า       
 

วท.บ.4 ปี 30     สัตวศาสตร์ (2241)   ม.6/เทียบเท่า ทุกแผนการเรียน ไม่ก าหนด 
GPAX 

วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (ปริญญาตรี 4 ปี)       
     - สาขาวิชาวิศวกรรมเกษตรและอาหาร วศ.บ.4 ปี 30 วิศว-อาหาร (2230) ม.6/เทียบเท่า ทุกแผนการเรียน ไม่ก าหนด 

GPAX 
รวมคณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร 165  

 

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

ชื่อหลักสูตร/สาขาวิชา ระดับ 
จ านวน
แผนรับ 

รอบท่ี 1-4 
รหัสสาขาวิชา วุฒิเดิม แผนการเรียน 

คะแนนเฉลี่ย
สะสม GPAX 

ศิลปศาสตรบัณฑิต (ปริญญาตรี 4 ปี)       
1. สาขาวิชาภาษาไทย      ศศ.บ.4 ปี 70 ไทย (3211) ม.6/เทียบเท่า ทุกแผนการเรียน 2.00 ขึ้นไป 
2. สาขาวิชาภาษาอังกฤษ ศศ.บ.4 ปี 60 อังกฤษ (3212) ม.6/เทียบเท่า ทุกแผนการเรียน 2.50 ขึ้นไป 
3. สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ ศศ.บ.4 ปี 50 อังกฤษธุรกจิ(3213) ม.6/เทียบเท่า ทุกแผนการเรียน 2.25 ขึ้นไป 
4. สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น ศศ.บ.4 ปี 30 ญี่ปุ่น (3214) ม.6/เทียบเท่า ทุกแผนการเรียน 2.00 ขึ้นไป 
5. สาขาวิชาภาษาจีน (โทภาษาอังกฤษ) ศศ.บ.4 ปี 40 จีน (3215) ม.6/เทียบเท่า ทุกแผนการเรียน 2.00 ขึ้นไป 
6. สาขาวิชาภาษาจีนธุรกิจ ศศ.บ.4ปี 20 จีนธุรกิจ 3235) ม.6/เทียบเท่า ทุกแผนการเรียน 2.00 ขึ้นไป 
7. สาขาวิชาบรรณารกัษศาสตรแ์ละสารสนเทศศาสตร์         ศศ.บ.4 ปี 20 บรรณ (3217) ม.6/เทียบเท่า ทุกแผนการเรียน ไม่ก าหนด GPAX 
ศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต (ปริญญาตรี 4 ปี)        
    - สาขาวิชาดนตรีสากล ศป.บ.4 ปี 30 ดนตรี (3219) ม.6/เทียบเท่า ทุกแผนการเรียน ไม่ก าหนด GPAX 

รวมคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์     320  
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คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  

ชื่อหลักสูตร/สาขาวิชา ระดับ 
จ านวน
แผนรับ

รอบท่ี 1-4 
รหัสสาขาวิชา วุฒิเดิม แผนการเรียน 

คะแนนเฉลี่ย
สะสม GPAX 

วิทยาศาสตรบัณฑิต (ปริญญาตรี 4 ปี)        
1. สาขาวิชาเคมี วท.บ.4 ปี 20 เคมี (2211) ม.6 วิทย์ – คณิต 2.00 ขึ้นไป 
2. สาขาวิชาชีววิทยา วท.บ.4 ปี 20 ชีวะ (2212) ม.6 วิทย์ – คณิต 2.00 ขึ้นไป 
3. สาขาวิชาจุลชีววิทยา วท.บ.4 ปี 20 จุลชีว (2213) ม.6 วิทย์ – คณิต 2.00 ขึ้นไป 
4. สาขาวิชาฟิสิกส์ วท.บ.4 ปี 20 ฟิสิกส์ (2214) ม.6 วิทย์ – คณิต 2.00 ขึ้นไป 
5. สาขาวิชาคณิตศาสตร์ วท.บ.4 ปี 20 คณิต (2215) ม.6 วิทย์ – คณิต 2.00 ขึ้นไป 
6. สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ วท.บ.4 ปี 30 วิทย์คอม (2217) ม.6/เทียบเท่า ทุกแผนการเรียน 2.00 ขึ้นไป 
7. สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ วท.บ.4 ปี 30 สารสนเทศ (2218) ม.6/เทียบเท่า ทุกแผนการเรียน ไม่ก าหนด GPAX 
8. สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม วท.บ.4 ปี  20 แวดล้อม (2219) ม.6 วิทย์ – คณิต 2.00 ขึ้นไป 
9. สาขาวิชาวิทยาการข้อมูลและการจัดการ  
   สารสนเทศ 

วท.บ.4 ปี 20 ข้อมูลสารสนเทศ 
(2242) 

ม.6/เทียบเท่า ทุกแผนการเรียน 2.00 ขึ้นไป 

ศิลปศาสตรบัณฑิต (ปริญญาตรี 4 ปี)        
1. 1. สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ ศศ.บ.4 ปี 40 คหกรรม(3226) ม.6/เทียบเท่า ทุกแผนการเรียน 2.00 ขึ้นไป 
2. 2. สาขาวิชาบูรณาการสุขภาพ ความงาม และสปา ศศ.บ.4 ปี 20 สปา (3234) ม.6/เทียบเท่า ทุกแผนการเรียน 2.00 ขึ้นไป 

สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต(ปริญญาตรี 4 ปี)        

   - สาขาสาธารณสุขศาสตร์ ส.บ. 4 ปี     80 สาธารณสขุ (2221) ม.6 วิทย์ – คณิต 2.00 ขึ้นไป 
รวมระดับปริญญาตรี 4 ปี    340  

 

 
วิทยาลัยการจัดการและพัฒนาท้องถิ่น 

               ชื่อหลักสูตร/สาขาวิชา ระดับ 
จ านวน
แผนรับ 

รอบท่ี 1-4 
รหัสสาขาวิชา วุฒิเดิม แผนการเรียน 

คะแนนเฉลี่ย
สะสม GPAX 

ศิลปศาสตรบัณฑิต (ปริญญาตรี 4 ปี) 
    - สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน 

 
ศศ.บ.4 ปี 

 
80 

 
พัฒนา (3216) 

 
ม.6/เทียบเท่า 

 
ทุกแผนการเรียน 

 
ไม่ก าหนด GPAX 

นิติศาสตรบัณฑิต (ปริญญาตรี 4 ปี)      วิทย-์คณิต 

    - สาขาวิชานิติศาสตร์ น.บ. 4 ปี 90 นิติ (3220) ม.6/เทียบเท่า ทุกแผนการเรียน 2.00  ข้ึนไป 

ศิลป์-ค านวณ/ 
ศิลป์ทั่วไป 
2.50 ข้ึนไป 

รัฐศาสตรบัณฑิต (ปริญญาตรี 4 ปี)       
    - วิชาเอกการเมืองการปกครอง  ร.บ. 4 ปี 120 ปกครอง 3221) ม.6/เทียบเท่า ทุกแผนการเรียน 2.00  ขึ้นไป 
    - วิชาเอกการเมืองท้องถิ่น ร.บ. 4 ปี 40 การเมือง (3222) ม.6/เทียบเท่า ทุกแผนการเรียน 2.00  ขึ้นไป 
รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิ (ปริญญาตรี 4 ปี)       
    - วิชาเอกการบริหารจัดการภาครัฐ   รป.บ.4 ปี 75 ภาครัฐ (3223) ม.6/เทียบเท่า ทุกแผนการเรียน ไม่ก าหนด GPAX 
    - วิชาเอกการปกครองท้องถิ่น  รป.บ.4 ปี 75 ท้องถิ่น (3224) ม.6/เทียบเท่า ทุกแผนการเรียน ไม่ก าหนด GPAX 
สังคมสงเคราะห์ศาสตรบัณฑิต(ปริญญาตรี 4 ปี)       
    - สาขาวิชาสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ สส.บ.4 ปี 40 สังคมสงเคราะห์(3232) ม.6/เทียบเท่า ทุกแผนการเรียน ไม่ก าหนด GPAX 
               รวมวิทยาลัยการจัดการและพัฒนาท้องถิ่น                         520  

 



6 
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

ชื่อหลักสูตร/สาขาวิชา ระดับ 
จ านวน
แผนรับ

รอบท่ี 1-4 
รหัสสาขาวิชา วุฒิเดิม แผนการเรียน 

คะแนนเฉลี่ย
สะสม GPAX 

เทคโนโลยีบัณฑิต (ปริญญาตรี 4 ปี)       
  - สาขาวิชาเทคโนโลยีและนวัตกรรมเซรามิกส์ ทล.บ.4 ปี 30 เซรามิกส์ (2231) ม.6/เทียบเท่า ทุกแผนการเรียน ไม่ก าหนด GPAX 
สถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต(ปริญญาตรี4 ปี)       
  - สาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม สถ.บ.4 ปี 60 ออกแบบ (2233) ม.6/เทียบเท่า ทุกแผนการเรียน    2.00 ขึ้นไป 
วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (ปริญญาตรี 4 ปี)       
1. สาขาวิชาวิศวกรรมโลจิสติกส์ วศ.บ.4 ปี 40 โลจิสติกส์ (2234) ม.6/เทียบเท่า วิทย์-คณิต/ 

ศิลป์-ค านวณ 
2.00 ขึ้นไป 

2. สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ วศ.บ.4 ปี 30 วิศว-อิเล็ก 
(2243) 

ม.6/เทียบเท่า วิทย์-คณิต/ 
ศิลป์-ค านวณ/ 
ปวช.อิเล็กทรอนิกส์/ 
ไฟฟ้าหรือการวัดคุม
หรือสาขาท่ีเกี่ยวข้อง 

2.00 ขึ้นไป 

3. สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ วศ.บ.4 ปี 30 วิศว-คอม (2235) ม.6/เทียบเท่า วิทย์-คณิต/ 
ศิลป์-ค านวณ/ 
ปวช.อิเล็กทรอนิกส์/ 
เทคนิคคอมพิวเตอร์/ 
แมคคาทรอนิกส์และ
หุ่นยนต์/ไฟฟ้าก าลัง 
หรือสาขาวิชาท่ี
เกี่ยวข้องกับ
คอมพิวเตอร์ 

2.30 ขึ้นไป 

4. สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล  
     

วศ.บ.4 ปี 30 วิศว-เครื่องกล 
(2244) 

ม.6/เทียบเท่า วิทย์-คณิต/ 
ศิลป์-ค านวณ 
ปวช.อุตสาหกรรม/ 
ช่างยนต์/ช่างกล
โรงงาน/ช่างเชื่อม
โลหะ/ช่างซ่อมบ ารุง/
ช่างแมคคาทรอนิกส์ 
หรือสาขาอื่นๆ 
 ท่ีเกี่ยวข้อง 

2.00 ขึ้นไป 

รวมระดับปริญญาตรี 4 ปี 220  

 
 
 
 
 
 
 



7 
คณะวิทยาการจัดการ 

ชื่อหลักสูตร/สาขาวิชา ระดับ 
จ านวน
แผนรับ 

รอบท่ี 1-4 
รหัสสาขาวิชา วุฒิเดิม แผนการเรียน 

คะแนนเฉลี่ย
สะสม GPAX 

ศิลปศาสตรบัณฑิต (ปริญญาตรี 4 ปี)       
     - สาขาวิชาการท่องเท่ียวและบริการ ศศ.บ.4 ปี 70 ท่องเท่ียว(3227) ม.6/เทียบเท่า ทุกแผนการเรียน 2.00 ขึ้นไป 
เศรษฐศาสตรบัณฑิต (ปริญญาตรี 4 ปี)       
     - สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ ศ.บ. 4 ปี 30 เศรษฐ (3228) ม.6/เทียบเท่า ทุกแผนการเรียน ไม่ก าหนด 

GPAX 
นิเทศศาสตรบัณฑิต (ปริญญาตรี 4 ปี)       
     - สาขาวิชานิเทศศาสตร์ นศ.บ.4 ปี 80 นิเทศ (3229) ม.6/เทียบเท่า ทุกแผนการเรียน ไม่ก าหนด 

GPAX 
บริหารธุรกิจบัณฑิต (ปริญญาตรี 4 ปี)       
1. สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์ บธ.บ.4 ปี 80 ทรัพย์ (4211) ม.6/เทียบเท่า ทุกแผนการเรียน ไม่ก าหนด 

GPAX 
2. สาขาวิชาการตลาด บธ.บ.4 ปี 80 ตลาด (4212) ม.6/เทียบเท่า ทุกแผนการเรียน ไม่ก าหนด 

GPAX 
3. สาขาวิชาการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ 
   ทางธุรกิจ  (คอมพิวเตอร์ธุรกิจ) 

บธ.บ.4 ปี 80 คอมธุรกิจ (4213) ม.6/เทียบเท่า ทุกแผนการเรียน ไม่ก าหนด 
GPAX 

4. สาขาวิชาการจัดการ บธ.บ.4 ปี 120 จัดการ (4214) ม.6/เทียบเท่า ทุกแผนการเรียน ไม่ก าหนด 
GPAX 

5. สาขาวิชาธุรกิจการค้าสมัยใหม่ บธ.บ.4 ปี  50 การค้า (4215) ม.6/เทียบเท่า ทุกแผนการเรียน ไม่ก าหนด 
GPAX 

             รวมระดับปริญญาตรี 4 ปี  580  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 



8 

สาขาวิชาที่เปิดรับระดบัปริญญาตรี (เทียบโอน/ต่อเนื่อง) ภาคปกติ 
 

รอบที่ 4 การรับตรงอิสระ ประจ าปีการศึกษา 2564 
 

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  
รับวุฒิ ปวส./เทียบเท่า 

ชื่อหลักสูตร/สาขาวิชา ระดับ 
จ านวน
แผนรับ 

รอบท่ี 1-4 
รหัสสาขาวิชา วุฒิเดิม แผนการเรียน 

คะแนนเฉลี่ย
สะสม GPAX 

วิทยาศาสตรบัณฑิต (เทียบโอน)       
   - สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ  วท.บ.2 ปี 20 สารสนเทศ(4316) ปวส./เทียบเท่า ทุกแผนการเรียน ไม่ก าหนด GPAX 

รวมระดับปริญญาตรี เทียบโอน     20  

 
 

คณะวิทยาการจัดการ 
รับสมัครวุฒิ ปวส./เทียบเท่า ระยะเวลาเรียน 2 ปี 

ชื่อหลักสูตร/สาขาวิชา ระดับ 
จ านวน
แผนรับ 

รอบท่ี 1-4 
รหัสาขาวิชา วุฒิเดิม แผนการเรียน 

คะแนนเฉลี่ย
สะสม GPAX 

บริหารธุรกิจบัณฑิต ปริญญาตรี (เทียบโอน) 
(ระยะเวลาเรียน 2 ปี) รับวุฒิ ปวส./เทียบเท่า 

      

1. สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์ บธ.บ.2 ปี 50 ทรัพย์ (4311) ปวส./เทียบเท่า ทุกแผนการเรียน ไม่ก าหนด GPAX 
2. สาขาวิชาการตลาด บธ.บ.2 ปี 30 ตลาด (4312) ปวส./เทียบเท่า ทุกแผนการเรียน ไม่ก าหนด GPAX 
3. สาขาวิชาการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ   
    ทางธุรกิจ (คอมพิวเตอร์ธุรกิจ) 

บธ.บ.2 ปี 80 คอมธุรกิจ 
(4313) 

ปวส./เทียบเท่า ทุกแผนการเรียน ไม่ก าหนด GPAX 

4. สาขาวิชาการจัดการ บธ.บ.2 ปี 50 จัดการ (4314) ปวส./เทียบเท่า ทุกแผนการเรียน ไม่ก าหนด GPAX 
บัญชีบัณฑิต (เทียบโอน)       
    - สาขาวิชาการบัญชี บช.บ.2 ปี 80 บัญชี (5311) ปวส./เทียบเท่า ทุกแผนการเรียน  2.25 ขึ้นไป 

   รวมระดับปริญญาตรี 2 ปี     290  
 

หมายเหต ุ: สาขาวชิาการบญัชี คงเหลือรับ 12 คน 

 
 

 
 
 
 
 
 
 



9 
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  

(รับวุฒิ ปวส./เทียบเท่า) 

ชื่อหลักสูตร/สาขาวิชา ระดับ 
จ านวน
แผนรับ 

รอบท่ี 1-4 

รหัส
สาขาวิชา 

วุฒิที่รับสมัคร แผนการเรียน 
คะแนนเฉลี่ยสะสม

GPAX 

วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (เทียบโอน) 
1. สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ 
   (ระยะเวลาเรียน 2 ปี 6 เดือน) 

 
วศ.บ.2 ปี 
6 เดือน 

 
40 

 

 
วิศว-อิเล็ก 
(2315) 

 
ปวส./เทียบเท่า 

 
อิเล็กทรอนิกส์/อิเล็กทรอนิกส์
อุตสาหกรรม/ไฟฟ้า/ไฟฟ้า
ก าลัง/ไฟฟ้าอุตสาหกรรม/
ไฟฟ้าสื่อสาร/โทรคมนาม/ 
แมคคาทรอนิกส์/การวัดคุม/
เทคนิคคอมพิวเตอร์/
คอมพิวเตอร์อุตสาหกรรม/
เทคโนโลยีสารสนเทศ/เทคนิค
พลังงาน/คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
หรือสาขาท่ีเกี่ยวข้องกับ
คอมพิวเตอร์ 

 
2.00 ขึ้นไป 

2. สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 
   (ระยะเวลาเรียน 2 ปี 6 เดือน) 

วศ.บ.2 ปี 
6 เดือน 

30 วิศว-คอม 
(2311) 

ปวส./เทียบเท่า ช่างไฟฟ้าก าลัง/ 
ช่างอิเล็กทรอนิกส์/ 
เทคนิคอุตสาหกรรม/
เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์/
คอมพิวเตอร์อารด์แวร์แมคคา
ทรอนิกส์และหุ่นยนต์/
อิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม 
หรือสาขาท่ีเกี่ยวข้องกับ
คอมพิวเตอร์ 

2.30 ขึ้นไป 

     สาขาบริหารธุรกิจคอมพิวเตอร์
ธุรกิจ/เทคโนโลยีสารสนเทศ/
คอมพิวเตอร์กราฟิก 

3.00 ขึ้นไป 

3. สาขาวิชาวิศวกรรมโลจิสติกส์ 
   (ระยะเวลาเรียน 3 ปี) 

วศ.บ.3 ปี 20 วิศว-โลจิ
สติกส์ 
(2318) 

ปวส./เทียบเท่า ทุกสาขาวิชาท่ีมีพ้ืนฐาน
ทางด้านอุตสาหกรรม/ด้าน
การจัดการและโลจิสติกส์ หรือ
สาขาวิชาอื่น ๆ ท่ีเกี่ยวข้อง 

2.00 ขึ้นไป 

4. สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล 
   (ระยะเวลาเรียน 3 ปี) 

วศ.บ.3 ปี 30 วิศว-
เครื่องกล 
(2313) 

ปวส./เทียบเท่า ช่างอุตสาหกรรม/ช่างยนต์/
ช่างเครือ่งกล/ช่างเทคนิค 
การผลิต/ช่างเทคนิคโลหะ/
ช่างเทคนิคอุตสาหกรรม/ช่าง
เทคนิคพลังงาน/ช่างแมคาทรอ
นิกส์และหุ่นยนต์/หรือสาขา
อื่นท่ีเกี่ยวข้องกับเครื่องกล 

2.00 ขึ้นไป 

รวมระดับปริญญาตรี (เทียบโอน) 120  

 



10 
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม   

(รับวุฒิ ปวส./เทียบเท่า  ระยะเวลาเรียน 2 ปี) 

ชื่อหลักสูตร/สาขาวิชา ระดับ 
จ านวน
แผนรับ

รอบท่ี 1-4 

รหัส
สาขาวิชา 

วุฒิเดิม แผนการเรียน 
คะแนนเฉลี่ย
สะสม GPAX 

อุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต  
ระดับปริญญาตรี (ต่อเนื่อง) 
1. สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
     - วิชาเอกเทคโนโลยีวิศวกรรมการจัดการและโลจิสติกส์ 

 
 
อส.บ.2ปี 

 
 

40 

 
 
จัดการอุต 
(2317) 
 

 
 
ปวส./เทียบเท่า 

 
 
ทุกสาขาวิชาท่ีมี
พื้นฐานทางด้าน
อุตสาหกรรม/ 
ด้านการจัดการและ 
โลจิสติกส์ หรือ
สาขาวิชาอื่นๆ  
ท่ีเกี่ยวข้อง 

 
 
2.00 ขึ้นไป 

2. สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
- วิชาเอกเทคโนโลยีวิศวกรรมการผลิต 

 
อส.บ.2ปี 

 
40 

 
การผลติ 
(2312) 

 
ปวส./เทียบเท่า 

 
เทคนิคแม่พิมพ์/
ช่างเทคนิค
อุตสาหกรรม/ 
ช่างเทคนิค 
การผลิต/ 
ช่างเทคนิคโลหะ/ 
ช่างกลโรงงาน/ 
ช่างเชื่อมและโลหะ
แผ่น หรือสาขาวิชา
ท่ีเกี่ยวข้อง 

 
2.00 ขึ้นไป 

3. สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
     - วิชาเอกเทคโนโลยีวิศวกรรมโยธา 

 
อส.บ.2ปี 
 

 
40 

 
โยธา 
(2316) 

 
ปวส./เทียบเท่า 

 
ช่างก่อสร้าง/ช่าง
ส ารวจ/ช่างโยธา/
ช่างสถาปัตยกรรม/ 
หรือสาขาวิชาท่ี
เกี่ยวข้องกับการ
ก่อสร้างและโยธา 

 
2.00 ขึ้นไป 

รวมระดับปริญญาตรี (ต่อเนื่อง 2 ปี)    120  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 




