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โรงเรียนกฎหมำยและกำรเมือง
1 หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต 

(อาคารบัณฑิตวิทยาลัย ถ.สุโขทัย กรุงเทพฯ)
- - 40 1. เป็นผู้ส าเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือ

เทียบเท่าจากสถาบันการศึกษาท่ีกระทรวงศึกษาธิการรับรอง
2. ผลการเรียนเฉล่ียสะสมไม่น้อยกว่า 2.00
3. มีค่าสัดส่วนคะแนน ดังน้ี
    - GPAX ร้อยละ 20
    - O-NET ร้อยละ 30
    - GAT ร้อยละ 50

40 1. เป็นผู้ส าเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือ
เทียบเท่าจากสถาบันการศึกษาท่ีกระทรวงศึกษาธิการรับรอง
2. ผลการเรียนเฉล่ียสะสมไม่น้อยกว่า 2.00
3. มีค่าสัดส่วนคะแนน ดังน้ี
    - GPAX ร้อยละ 20
    - O-NET ร้อยละ 30
    - GAT ร้อยละ 50

2 หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต 
(อาคารบัณฑิตวิทยาลัย ถ.สุโขทัย กรุงเทพฯ)

- - 40 1. เป็นผู้ส าเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือ
เทียบเท่าจากสถาบันการศึกษาท่ีกระทรวงศึกษาธิการรับรอง
2. ผลการเรียนเฉล่ียสะสมไม่น้อยกว่า 2.00
3. มีค่าสัดส่วนคะแนน ดังน้ี
    - GPAX ร้อยละ 20
    - O-NET ร้อยละ 30
    - GAT ร้อยละ 50

40 1. เป็นผู้ส าเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือ
เทียบเท่าจากสถาบันการศึกษาท่ีกระทรวงศึกษาธิการรับรอง
2. ผลการเรียนเฉล่ียสะสมไม่น้อยกว่า 2.00
3. มีค่าสัดส่วนคะแนน ดังน้ี
    - GPAX ร้อยละ 20
    - O-NET ร้อยละ 30
    - GAT ร้อยละ 50

3 หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต 
(อาคารบัณฑิตวิทยาลัย ถ.สุโขทัย กรุงเทพฯ)

- - 40 1. เป็นผู้ส าเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือ
เทียบเท่าจากสถาบันการศึกษาท่ีกระทรวงศึกษาธิการรับรอง
2. ผลการเรียนเฉล่ียสะสมไม่น้อยกว่า 2.00
3. มีค่าสัดส่วนคะแนน ดังน้ี
    - GPAX ร้อยละ 20
    - O-NET ร้อยละ 30
    - GAT ร้อยละ 50

40 1. เป็นผู้ส าเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือ
เทียบเท่าจากสถาบันการศึกษาท่ีกระทรวงศึกษาธิการรับรอง
2. ผลการเรียนเฉล่ียสะสมไม่น้อยกว่า 2.00
3. มีค่าสัดส่วนคะแนน ดังน้ี
    - GPAX ร้อยละ 20
    - O-NET ร้อยละ 30
    - GAT ร้อยละ 50

โรงเรียนกำรเรือน
4 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 

สาขาวิชาเทคโนโลยีการประกอบอาหารและการบริการ 
(อาคารวิทยาศาสตร์ ถ.สิรินธร กรุงเทพฯ )

40 1.  ผู้ท่ีคาดว่าจะส าเร็จการศึกษา
    - ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายสายสามัญ หรือเทียบเท่า 
หรือ
    - ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ในสาขาวิชาท่ี
เก่ียวข้อง
2. ผลการเรียนเฉล่ียสะสม 5 ภาคเรียน ไม่น้อยกว่า 2.00
3. ความสามารถพิเศษ (น าเสนอ Portfolio)
    - รางวัล (ระดับประเทศข้ึนไป) ด้านอาหารหรือท่ีเก่ียวข้อง
 หรือ/และ
    - ใบประกาศนียบัตรหรือเกียรติบัตร ด้านอาหารหรือท่ี
เก่ียวข้อง หรือ/และ
    - ประสบการณ์เด่นด้านอาหาร หรือท่ีเก่ียวข้อง 
4. ไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรง หรือมีความผิดปกติท่ีเป็น
อุปสรรคต่อการศึกษา  (ไวรัสตับอับเสบเอ ชนิด Anti-HAV 
Igm และวัณโรค) โดยยืนยันด้วยใบรับรองแพทย์
5. สอบสัมภาษณ์ (ในสถานการณ์ปกติ) โดยพิจารณาด้าน
บุคลิกภาพ ทัศนคติ และผลงานต่าง ๆ ท่ีเก่ียวข้องกับด้าน
อาหาร

- 60 1. เป็นผู้ส าเร็จการศึกษา
    - ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายสายสามัญ หรือเทียบเท่า 
หรือ
    - ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ในสาขาวิชาท่ี
เก่ียวข้อง
2. ผลการเรียนเฉล่ียสะสม 6 ภาคเรียน ไม่น้อยกว่า 2.00 
3. มีค่าสัดส่วนคะแนน ดังน้ี
    - GPAX ร้อยละ 20
    - O-NET ร้อยละ 30
    - GAT ร้อยละ 20
    - PAT 1 ร้อยละ 15
    - PAT 2 ร้อยละ 15
4. ไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรง หรือมีความผิดปกติท่ีเป็น
อุปสรรคต่อการศึกษา  (ไวรัสตับอับเสบเอ ชนิด Anti-HAV 
Igm และวัณโรค) โดยยืนยันด้วยใบรับรองแพทย์
5. สอบสัมภาษณ์ (ในสถานการณ์ปกติ) โดยพิจารณาด้าน
บุคลิกภาพ ทัศนคติ และผลงานต่าง ๆ ท่ีเก่ียวข้องกับด้าน
อาหาร

60 1. เป็นผู้ส าเร็จการศึกษา
    - ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายสายสามัญ หรือเทียบเท่า 
หรือ
    - ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ในสาขาวิชาท่ี
เก่ียวข้อง
2. ผลการเรียนเฉล่ียสะสม 6 ภาคเรียน ไม่น้อยกว่า 2.00 
3. มีค่าสัดส่วนคะแนน ดังน้ี
    - GPAX ร้อยละ 20
    - O-NET ร้อยละ 30
    - GAT ร้อยละ 10
    - PAT 1 ร้อยละ 10
    - PAT 2 ร้อยละ 30
4. ไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรง หรือมีความผิดปกติท่ีเป็น
อุปสรรคต่อการศึกษา  (ไวรัสตับอับเสบเอ ชนิด Anti-HAV 
Igm และวัณโรค) โดยยืนยันด้วยใบรับรองแพทย์
5. สอบสัมภาษณ์ (ในสถานการณ์ปกติ) โดยพิจารณาด้าน
บุคลิกภาพ ทัศนคติ และผลงานต่าง ๆ ท่ีเก่ียวข้องกับด้าน
อาหาร

เกณฑ์กำรคัดเลือกนักศึกษำภำคปกติ ระดับปริญญำตรี มหำวิทยำลัยสวนดุสิต ประจ ำปีกำรศึกษำ 2564 

ล ำดับ หลักสูตร/สำขำวิชำ รูปแบบ Admission 1 รูปแบบ Admission 2

รอบท่ี 3รอบท่ี 2รอบท่ี 1

รูปแบบ Portfolio รูปแบบ Quota

ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน - 1 - ข้อมูล  ณ วันท่ี 21 กันยายน 2563



จ ำนวน
รับ

คุณสมบัติ
จ ำนวน

รับ
คุณสมบัติ

จ ำนวน
รับ

คุณสมบัติ
จ ำนวน

รับ
คุณสมบัติ

ล ำดับ หลักสูตร/สำขำวิชำ รูปแบบ Admission 1 รูปแบบ Admission 2

รอบท่ี 3รอบท่ี 2รอบท่ี 1

รูปแบบ Portfolio รูปแบบ Quota

5 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาเทคโนโลยีการประกอบอาหารและการบริการ 
(วิทยาเขตสุพรรณบุรี)

30 1.  ผู้ท่ีคาดว่าจะส าเร็จการศึกษา
    - ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายสายสามัญ หรือเทียบเท่า 
หรือ
    - ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ในสาขาวิชาท่ี
เก่ียวข้อง
2. ผลการเรียนเฉล่ียสะสม 5 ภาคเรียน ไม่น้อยกว่า 2.00 
3. ความสามารถพิเศษ (น าเสนอ Portfolio)
    - รางวัล (ระดับจังหวัดข้ึนไป) ด้านอาหารหรือท่ีเก่ียวข้อง 
หรือ/และ
    - ใบประกาศนียบัตรหรือเกียรติบัตร ด้านอาหารหรือท่ี
เก่ียวข้อง หรือ/และ
    - ประสบการณ์เด่นด้านอาหาร หรือท่ีเก่ียวข้อง
4. ไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรง หรือ มีความผิดปกติท่ีเป็น
อุปสรรคต่อการศึกษา  (ไวรัสตับอับเสบเอ ชนิด Anti-HAV 
Igm และวัณโรค) โดยยืนยันด้วยใบรับรองแพทย์
5. สอบสัมภาษณ์ (ในสถานการณ์ปกติ) โดยพิจารณาด้าน
บุคลิกภาพ ทัศนคติ และผลงานต่าง ๆ ท่ีเก่ียวข้องกับด้าน
อาหาร

20 1. ผู้ท่ีคาดว่าจะส าเร็จการศึกษา
    - ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายสายสามัญ หรือเทียบเท่า 
หรือ
    - ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ในสาขาวิชาท่ี
เก่ียวข้อง
2. ผลการเรียนเฉล่ียสะสม 5 ภาคเรียน ไม่น้อยกว่า 2.00
3. มีภูมิล าเนาอยู่ในเขตพ้ืนท่ีภาคกลาง หรือ มีประวัติ
การศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่า ภายใน
พ้ืนท่ีภาคกลาง
4. ไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรง หรือมีความผิดปกติท่ีเป็น
อุปสรรคต่อการศึกษา  (ไวรัสตับอับเสบเอ ชนิด Anti-HAV 
Igm และวัณโรค) โดยยืนยันด้วยใบรับรองแพทย์
5. สอบสัมภาษณ์ (ในสถานการณ์ปกติ) โดยพิจารณาด้าน
บุคลิกภาพ ทัศนคติ และผลงานต่าง ๆ ท่ีเก่ียวข้องกับด้าน
อาหาร

15 1. เป็นผู้ส าเร็จการศึกษา
    - ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายสายสามัญ หรือเทียบเท่า 
หรือ
    - ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ในสาขาวิชาท่ี
เก่ียวข้อง
2. ผลการเรียนเฉล่ียสะสม 6 ภาคเรียน ไม่น้อยกว่า 2.00 
3. มีค่าสัดส่วนคะแนน ดังน้ี
    - GPAX ร้อยละ 20
    - O-NET ร้อยละ 30
    - GAT ร้อยละ 20
    - PAT 1 ร้อยละ 15
    - PAT 2 ร้อยละ 15
4. ไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรง หรือมีความผิดปกติท่ีเป็น
อุปสรรคต่อการศึกษา  (ไวรัสตับอับเสบเอ ชนิด Anti-HAV 
Igm และวัณโรค) โดยยืนยันด้วยใบรับรองแพทย์
5. สอบสัมภาษณ์ (ในสถานการณ์ปกติ) โดยพิจารณาด้าน
บุคลิกภาพ ทัศนคติ และผลงานต่าง ๆ ท่ีเก่ียวข้องกับด้าน
อาหาร

15 1. เป็นผู้ส าเร็จการศึกษา
    - ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายสายสามัญ หรือเทียบเท่า 
หรือ
    - ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ในสาขาวิชาท่ี
เก่ียวข้อง
2. ผลการเรียนเฉล่ียสะสม 6 ภาคเรียน ไม่น้อยกว่า 2.00 
3. มีค่าสัดส่วนคะแนน ดังน้ี
    - GPAX ร้อยละ 20
    - O-NET ร้อยละ 30
    - GAT ร้อยละ 10
    - PAT 1 ร้อยละ 10
    - PAT 2 ร้อยละ 30
4. ไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรง หรือมีความผิดปกติท่ีเป็น
อุปสรรคต่อการศึกษา  (ไวรัสตับอับเสบเอ ชนิด Anti-HAV 
Igm และวัณโรค) โดยยืนยันด้วยใบรับรองแพทย์
5. สอบสัมภาษณ์ (ในสถานการณ์ปกติ) โดยพิจารณาด้าน
บุคลิกภาพ ทัศนคติ และผลงานต่าง ๆ ท่ีเก่ียวข้องกับด้าน
อาหาร

6 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาเทคโนโลยีการประกอบอาหารและการบริการ 
(ศูนย์การศึกษานอกท่ีต้ัง ตรัง)

30 1.  ผู้ท่ีคาดว่าจะส าเร็จการศึกษา
    - ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายสายสามัญ หรือเทียบเท่า 
หรือ
    - ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ในสาขาวิชาท่ี
เก่ียวข้อง
2. ผลการเรียนเฉล่ียสะสม 5 ภาคเรียน ไม่น้อยกว่า 2.00
3. ความสามารถพิเศษ (น าเสนอ Portfolio)
    - รางวัล (ระดับจังหวัดข้ึนไป) ด้านอาหารหรือท่ีเก่ียวข้อง 
หรือ/และ
    - ใบประกาศนียบัตรหรือเกียรติบัตร ด้านอาหารหรือท่ี
เก่ียวข้อง หรือ/และ
    - ประสบการณ์เด่นด้านอาหาร หรือท่ีเก่ียวข้อง
4. ไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรง หรือมีความผิดปกติท่ีเป็น
อุปสรรคต่อการศึกษา  (ไวรัสตับอับเสบเอ ชนิด Anti-HAV 
Igm และวัณโรค) โดยยืนยันด้วยใบรับรองแพทย์
5. สอบสัมภาษณ์ (ในสถานการณ์ปกติ) โดยพิจารณาด้าน
บุคลิกภาพ ทัศนคติ และผลงานต่าง ๆ ท่ีเก่ียวข้องกับด้าน
อาหาร

20 1.   ผู้ท่ีคาดว่าจะส าเร็จการศึกษา
    - ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายสายสามัญ หรือเทียบเท่า 
หรือ
    - ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ในสาขาวิชาท่ี
เก่ียวข้อง
2. ผลการเรียนเฉล่ียสะสม 5 ภาคเรียน ไม่น้อยกว่า 2.00 
3. มีภูมิล าเนาอยู่ในเขตพ้ืนท่ีภาคใต้ หรือ มีประวัติการศึกษา
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่า ภายในพ้ืนท่ี
ภาคใต้ 14 จังหวัด ได้แก่ กระบ่ี ชุมพร ตรัง นครศรีธรรมราช 
นราธิวาส ปัตตานี พังงา พัทลุง ภูเก็ต ระนอง สตูล สงขลา 
สุราษฎร์ธานี และยะลา
4. ไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรง หรือมีความผิดปกติท่ีเป็น
อุปสรรคต่อการศึกษา  (ไวรัสตับอับเสบเอ ชนิด Anti-HAV 
Igm และวัณโรค) โดยยืนยันด้วยใบรับรองแพทย์
5. สอบสัมภาษณ์ (ในสถานการณ์ปกติ) โดยพิจารณาด้าน
บุคลิกภาพ ทัศนคติ และผลงานต่าง ๆ ท่ีเก่ียวข้องกับด้าน
อาหาร

15 1. เป็นผู้ส าเร็จการศึกษา
    - ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายสายสามัญ หรือเทียบเท่า 
หรือ
    - ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ในสาขาวิชาท่ี
เก่ียวข้อง
2. ผลการเรียนเฉล่ียสะสม 6 ภาคเรียน ไม่น้อยกว่า 2.00 
3. มีค่าสัดส่วนคะแนน ดังน้ี
    - GPAX ร้อยละ 20
    - O-NET ร้อยละ 30
    - GAT ร้อยละ 20
    - PAT 1 ร้อยละ 15
    - PAT 2 ร้อยละ 15
4. ไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรง หรือมีความผิดปกติท่ีเป็น
อุปสรรคต่อการศึกษา  (ไวรัสตับอับเสบเอ ชนิด Anti-HAV 
Igm และวัณโรค) โดยยืนยันด้วยใบรับรองแพทย์
5. สอบสัมภาษณ์ (ในสถานการณ์ปกติ) โดยพิจารณาด้าน
บุคลิกภาพ ทัศนคติ และผลงานต่าง ๆ ท่ีเก่ียวข้องกับด้าน
อาหาร

15 1. เป็นผู้ส าเร็จการศึกษา
    - ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายสายสามัญ หรือเทียบเท่า 
หรือ
    - ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ในสาขาวิชาท่ี
เก่ียวข้อง
2. ผลการเรียนเฉล่ียสะสม 6 ภาคเรียน ไม่น้อยกว่า 2.00 
3. มีค่าสัดส่วนคะแนน ดังน้ี
    - GPAX ร้อยละ 20
    - O-NET ร้อยละ 30
    - GAT ร้อยละ 10
    - PAT 1 ร้อยละ 10
    - PAT 2 ร้อยละ 30
4. ไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรง หรือมีความผิดปกติท่ีเป็น
อุปสรรคต่อการศึกษา  (ไวรัสตับอับเสบเอ ชนิด Anti-HAV 
Igm และวัณโรค) โดยยืนยันด้วยใบรับรองแพทย์
5. สอบสัมภาษณ์ (ในสถานการณ์ปกติ) โดยพิจารณาด้าน
บุคลิกภาพ ทัศนคติ และผลงานต่าง ๆ ท่ีเก่ียวข้องกับด้าน
อาหาร

ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน - 2 - ข้อมูล  ณ วันท่ี 21 กันยายน 2563



จ ำนวน
รับ

คุณสมบัติ
จ ำนวน

รับ
คุณสมบัติ

จ ำนวน
รับ

คุณสมบัติ
จ ำนวน

รับ
คุณสมบัติ

ล ำดับ หลักสูตร/สำขำวิชำ รูปแบบ Admission 1 รูปแบบ Admission 2

รอบท่ี 3รอบท่ี 2รอบท่ี 1

รูปแบบ Portfolio รูปแบบ Quota

7 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาเทคโนโลยีการประกอบอาหารและการบริการ 
(ศูนย์การศึกษานอกท่ีต้ัง ล าปาง)

30 1. ผู้ท่ีคาดว่าจะผู้ส าเร็จการศึกษา
    - ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายสายสามัญ หรือเทียบเท่า 
หรือ
    - ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ในสาขาวิชาท่ี
เก่ียวข้อง
2. ผลการเรียนเฉล่ียสะสม 5 ภาคเรียน ไม่น้อยกว่า 2.00
3. ความสามารถพิเศษ (น าเสนอ Portfolio)
    - รางวัล (ระดับจังหวัดข้ึนไป) ด้านอาหารหรือท่ีเก่ียวข้อง 
หรือ/และ
    - ใบประกาศนียบัตรหรือเกียรติบัตร ด้านอาหารหรือท่ี
เก่ียวข้อง หรือ/และ
    - ประสบการณ์เด่นด้านอาหาร หรือท่ีเก่ียวข้อง
4. ไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรง หรือมีความผิดปกติท่ีเป็น
อุปสรรคต่อการศึกษา (ไวรัสตับอับเสบเอ ชนิด Anti-HAV 
Igm และวัณโรค) โดยยืนยันด้วยใบรับรองแพทย์
5. สอบสัมภาษณ์ (ในสถานการณ์ปกติ) โดยพิจารณาด้าน
บุคลิกภาพ ทัศนคติ และผลงานต่าง ๆ ท่ีเก่ียวข้องกับด้าน
อาหาร

20 1.   ผู้ท่ีคาดว่าจะส าเร็จการศึกษา
    - ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายสายสามัญ หรือเทียบเท่า 
หรือ
    - ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ในสาขาวิชาท่ี
เก่ียวข้อง
2. ผลการเรียนเฉล่ียสะสม 5 ภาคเรียน ไม่น้อยกว่า 2.00
3. มีภูมิล าเนาอยู่ในเขตพ้ืนท่ีภาคเหนือ หรือ  มีประวัติ
การศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่า ภายใน
พ้ืนท่ีภาคเหนือ 17 จังหวัด ได้แก่ เชียงใหม่ เชียงราย 
แม่ฮ่องสอน ล าพูน พะเยา น่าน แพร่ ล าปาง ตาก 
ก าแพงเพชร พิจิตร พิษณุโลก สุโขทัย อุตรดิตถ์ นครสวรรค์ 
เพชรบูรณ์ และอุทัยธานี
4. ไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรง หรือมีความผิดปกติท่ีเป็น
อุปสรรคต่อการศึกษา (ไวรัสตับอับเสบเอ ชนิด Anti-HAV 
Igm และวัณโรค) โดยยืนยันด้วยใบรับรองแพทย์
5. สอบสัมภาษณ์ (ในสถานการณ์ปกติ) โดยพิจารณาด้าน
บุคลิกภาพ ทัศนคติ และผลงานต่าง ๆ ท่ีเก่ียวข้องกับด้าน
อาหาร

15 1. เป็นผู้ส าเร็จการศึกษา
    - ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายสายสามัญ หรือเทียบเท่า 
หรือ
    - ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ในสาขาวิชาท่ี
เก่ียวข้อง
2. ผลการเรียนเฉล่ียสะสม 6 ภาคเรียน ไม่น้อยกว่า 2.00 
3. มีค่าสัดส่วนคะแนน  ดังน้ี
    - GPAX ร้อยละ 20
    - O-NET ร้อยละ 30
    - GAT ร้อยละ 20
    - PAT 1 ร้อยละ 15
    - PAT 2 ร้อยละ 15
4. ไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรง หรือมีความผิดปกติท่ีเป็น
อุปสรรคต่อการศึกษา (ไวรัสตับอับเสบเอ ชนิด Anti-HAV 
Igm และวัณโรค) โดยยืนยันด้วยใบรับรองแพทย์
5. สอบสัมภาษณ์ (ในสถานการณ์ปกติ) โดยพิจารณาด้าน
บุคลิกภาพ ทัศนคติ และผลงานต่าง ๆ ท่ีเก่ียวข้องกับด้าน
อาหาร

15 1. เป็นผู้ส าเร็จการศึกษา
    - ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายสายสามัญ หรือเทียบเท่า 
หรือ
    - ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ในสาขาวิชาท่ี
เก่ียวข้อง
2. ผลการเรียนเฉล่ียสะสม 6 ภาคเรียน ไม่น้อยกว่า 2.00 
3. มีค่าสัดส่วนคะแนน  ดังน้ี
    - GPAX ร้อยละ 20
    - O-NET ร้อยละ 30
    - GAT ร้อยละ 10
    - PAT 1 ร้อยละ 10
    - PAT 2 ร้อยละ 30
4. ไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรง หรือมีความผิดปกติท่ีเป็น
อุปสรรคต่อการศึกษา (ไวรัสตับอับเสบเอ ชนิด Anti-HAV 
Igm และวัณโรค) โดยยืนยันด้วยใบรับรองแพทย์
5. สอบสัมภาษณ์ (ในสถานการณ์ปกติ) โดยพิจารณาด้าน
บุคลิกภาพ ทัศนคติ และผลงานต่าง ๆ ท่ีเก่ียวข้องกับด้าน
อาหาร

8 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาอุตสาหกรรมการประกอบอาหาร 
(อาคารวิทยาศาสตร์  ถ.สิรินธร กรุงเทพฯ )

40 1.  ผู้ท่ีคาดว่าจะส าเร็จการศึกษา
    - ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายสายสามัญ หรือเทียบเท่า 
หรือ
    - ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ในสาขาวิชาท่ี
เก่ียวข้อง
2. ผลการเรียนเฉล่ียสะสม 5 ภาคเรียน ไม่น้อยกว่า 2.00
3. ความสามารถพิเศษ (น าเสนอ Portfolio)
    - รางวัล (ระดับจังหวัดข้ึนไป) ด้านอาหารหรือท่ีเก่ียวข้อง 
หรือ/และ
    - ใบประกาศนียบัตรหรือเกียรติบัตร ด้านอาหารหรือท่ี
เก่ียวข้อง หรือ/และ
    - ประสบการณ์เด่นด้านอาหาร หรือท่ีเก่ียวข้อง
4. ไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรง หรือมีความผิดปกติท่ีเป็น
อุปสรรคต่อการศึกษา  (ไวรัสตับอับเสบเอ ชนิด Anti-HAV 
Igm และวัณโรค) โดยยืนยันด้วยใบรับรองแพทย์
5. สอบสัมภาษณ์ (ในสถานการณ์ปกติ) โดยพิจารณาด้าน
บุคลิกภาพ ทัศนคติ และผลงานต่าง ๆ ท่ีเก่ียวข้องกับด้าน
อาหาร

- 40 1. เป็นผู้ส าเร็จการศึกษา
    - ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายสายสามัญ หรือเทียบเท่า 
หรือ
    - ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ในสาขาวิชาท่ี
เก่ียวข้อง
2. ผลการเรียนเฉล่ียสะสม 6 ภาคเรียน ไม่น้อยกว่า 2.00 
3. มีค่าสัดส่วนคะแนน  ดังน้ี
    - GPAX ร้อยละ 20
    - O-NET ร้อยละ 30
    - GAT ร้อยละ 20
    - PAT 1 ร้อยละ 15
    - PAT 2 ร้อยละ 15
4. ไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรง หรือมีความผิดปกติท่ีเป็น
อุปสรรคต่อการศึกษา  (ไวรัสตับอับเสบเอ ชนิด Anti-HAV 
Igm และวัณโรค) โดยยืนยันด้วยใบรับรองแพทย์
5. สอบสัมภาษณ์ (ในสถานการณ์ปกติ) โดยพิจารณาด้าน
บุคลิกภาพ ทัศนคติ และผลงานต่าง ๆ ท่ีเก่ียวข้องกับด้าน
อาหาร

40 1. เป็นผู้ส าเร็จการศึกษา
    - ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายสายสามัญ หรือเทียบเท่า 
หรือ
    - ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ในสาขาวิชาท่ี
เก่ียวข้อง
2. ผลการเรียนเฉล่ียสะสม 6 ภาคเรียน ไม่น้อยกว่า 2.00 
3. มีค่าสัดส่วนคะแนน  ดังน้ี
    - GPAX ร้อยละ 20
    - O-NET ร้อยละ 30
    - GAT ร้อยละ 10
    - PAT 1 ร้อยละ 10
    - PAT 2 ร้อยละ 30
4. ไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรง หรือมีความผิดปกติท่ีเป็น
อุปสรรคต่อการศึกษา  (ไวรัสตับอับเสบเอ ชนิด Anti-HAV 
Igm และวัณโรค) โดยยืนยันด้วยใบรับรองแพทย์
5. สอบสัมภาษณ์ (ในสถานการณ์ปกติ) โดยพิจารณาด้าน
บุคลิกภาพ ทัศนคติ และผลงานต่าง ๆ ท่ีเก่ียวข้องกับด้าน
อาหาร

ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน - 3 - ข้อมูล  ณ วันท่ี 21 กันยายน 2563



จ ำนวน
รับ

คุณสมบัติ
จ ำนวน

รับ
คุณสมบัติ

จ ำนวน
รับ

คุณสมบัติ
จ ำนวน

รับ
คุณสมบัติ

ล ำดับ หลักสูตร/สำขำวิชำ รูปแบบ Admission 1 รูปแบบ Admission 2

รอบท่ี 3รอบท่ี 2รอบท่ี 1

รูปแบบ Portfolio รูปแบบ Quota

9 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาโภชนาการและการประกอบอาหารเพ่ือการสร้างเสริม
สมรรถภาพและการชะลอวัย 
(อาคารวิทยาศาสตร์  ถ.สิรินธร กรุงเทพฯ )

40 1. ผู้ท่ีคาดว่าจะส าเร็จการศึกษา
    - ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายสายสามัญ หรือเทียบเท่า 
หรือ
    - ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ในสาขาวิชาท่ี
เก่ียวข้อง
2. ผลการเรียนเฉล่ียสะสม 5 ภาคเรียน ไม่น้อยกว่า 2.00 
3. ความสามารถพิเศษ (น าเสนอ Portfolio)
    - รางวัล (ระดับจังหวัดข้ึนไป) ด้านอาหารหรือท่ีเก่ียวข้อง 
หรือ/และ
    - ใบประกาศนียบัตรหรือเกียรติบัตร ด้านอาหารหรือท่ี
เก่ียวข้อง หรือ/และ
    - ประสบการณ์เด่นด้านอาหาร หรือท่ีเก่ียวข้อง
4. ไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรง หรือมีความผิดปกติท่ีเป็น
อุปสรรคต่อการศึกษา  (ไวรัสตับอับเสบเอ ชนิด Anti-HAV 
Igm และวัณโรค) โดยยืนยันด้วยใบรับรองแพทย์
5. มีค่าดัชนีมวลกาย (BMI)  อยู่ในช่วง 16 - 29 กิโลกรัมต่อ
ตารางเมตร
6. สอบสัมภาษณ์ (ในสถานการณ์ปกติ) โดยพิจารณาด้าน
บุคลิกภาพ ทัศนคติ และผลงานต่าง ๆ ท่ีเก่ียวข้องกับด้าน
อาหาร

- 40 1. เป็นผู้ส าเร็จการศึกษา
    - ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายสายสามัญ หรือเทียบเท่า 
หรือ
    - ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ในสาขาวิชาท่ี
เก่ียวข้อง
2. ผลการเรียนเฉล่ียสะสม 6 ภาคเรียน ไม่น้อยกว่า 2.00 
3. มีค่าสัดส่วนคะแนน  ดังน้ี
    - GPAX ร้อยละ 20
    - O-NET ร้อยละ 30
    - GAT ร้อยละ 20
    - PAT 1 ร้อยละ 15
    - PAT 2 ร้อยละ 15
4. ไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรง หรือมีความผิดปกติท่ีเป็น
อุปสรรคต่อการศึกษา  (ไวรัสตับอับเสบเอ ชนิด Anti-HAV 
Igm และวัณโรค) โดยยืนยันด้วยใบรับรองแพทย์
5. มีค่าดัชนีมวลกาย (BMI)  อยู่ในช่วง 16 - 29 กิโลกรัมต่อ
ตารางเมตร
6. สอบสัมภาษณ์ (ในสถานการณ์ปกติ) โดยพิจารณาด้าน
บุคลิกภาพ ทัศนคติ และผลงานต่าง ๆ ท่ีเก่ียวข้องกับด้าน
อาหาร

40 1. เป็นผู้ส าเร็จการศึกษา
    - ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายสายสามัญ หรือเทียบเท่า 
หรือ
    - ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ในสาขาวิชาท่ี
เก่ียวข้อง
2. ผลการเรียนเฉล่ียสะสม 6 ภาคเรียน ไม่น้อยกว่า 2.00 
3. มีค่าสัดส่วนคะแนน  ดังน้ี
    - GPAX ร้อยละ 20
    - O-NET ร้อยละ 30
    - GAT ร้อยละ 20
    - PAT 2 ร้อยละ 30
4. ไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรง หรือมีความผิดปกติท่ีเป็น
อุปสรรคต่อการศึกษา  (ไวรัสตับอับเสบเอ ชนิด Anti-HAV 
Igm และวัณโรค) โดยยืนยันด้วยใบรับรองแพทย์
5. มีค่าดัชนีมวลกาย (BMI)  อยู่ในช่วง 16 - 29 กิโลกรัมต่อ
ตารางเมตร
6. สอบสัมภาษณ์ (ในสถานการณ์ปกติ) โดยพิจารณาด้าน
บุคลิกภาพ ทัศนคติ และผลงานต่าง ๆ ท่ีเก่ียวข้องกับด้าน
อาหาร

โรงเรียนกำรท่องเท่ียวและกำรบริกำร
10 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต 

สาขาวิชาการจัดการงานบริการ (หลักสูตรนานาชาติ)
20 1. ผู้ท่ีคาดว่าจะส าเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

หรือเทียบเท่าจากสถาบันการศึกษาท่ีกระทรวงศึกษาธิการ
รับรองวิทยฐานะ
2.. ผลการเรียนเฉล่ียสะสม 5 ภาคเรียน ไม่น้อยกว่า 2.00
3. สอบสัมภาษณ์เป็นภาษาอังกฤษ เอกสารประกอบการ
พิจารณาการสัมภาษณ์ประกอบด้วยแฟ้มสะสมงาน 
(Portfolio) ความสามารถพิเศษ ผลงานในด้านต่างๆ (พร้อม
ส าเนาเกียรติบัตรประกาศนียบัตร) เป็นต้น

- 30 1. เป็นผู้ส าเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือ
เทียบเท่าจากสถาบันการศึกษาท่ีกระทรวงศึกษาธิการรับรอง
วิทยฐานะ
2. มีค่าสัดส่วนคะแนน ดังน้ี
    - GPAX ร้อยละ 20
    - O-NET ร้อยละ 30
    - GAT ร้อยละ 50
3. สอบสัมภาษณ์เป็นภาษาอังกฤษ

30 1. เป็นผู้ส าเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือ
เทียบเท่าจากสถาบันการศึกษาท่ีกระทรวงศึกษาธิการรับรอง
วิทยฐานะ
2. มีค่าสัดส่วนคะแนน ดังน้ี
    - GPAX ร้อยละ 20
    - O-NET ร้อยละ 30
    - GAT ร้อยละ 50
3. สอบสัมภาษณ์เป็นภาษาอังกฤษ

11 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการท่องเท่ียว - - 60 1. เป็นผู้ส าเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือ
เทียบเท่าจากสถาบันการศึกษาท่ีกระทรวงศึกษาธิการรับรอง
วิทยฐานะ
2. มีค่าสัดส่วนคะแนน ดังน้ี
    - GPAX ร้อยละ 20
    - O-NET ร้อยละ 30
    - GAT ร้อยละ 50
3. สอบสัมภาษณ์ พิจารณาร่างกายแข็งแรงและมีบุคลิกภาพท่ี
เหมาะสมกับงานสายอุตสาหกรรมท่องเท่ียว

60 1. เป็นผู้ส าเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือ
เทียบเท่าจากสถาบันการศึกษาท่ีกระทรวงศึกษาธิการรับรอง
วิทยฐานะ
2. มีค่าสัดส่วนคะแนน ดังน้ี
    - GPAX ร้อยละ 20
    - O-NET ร้อยละ 30
    - GAT ร้อยละ 50
3. สอบสัมภาษณ์ พิจารณาร่างกายแข็งแรงและมีบุคลิกภาพท่ี
เหมาะสมกับงานสายอุตสาหกรรมท่องเท่ียว

ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน - 4 - ข้อมูล  ณ วันท่ี 21 กันยายน 2563



จ ำนวน
รับ

คุณสมบัติ
จ ำนวน

รับ
คุณสมบัติ

จ ำนวน
รับ

คุณสมบัติ
จ ำนวน

รับ
คุณสมบัติ

ล ำดับ หลักสูตร/สำขำวิชำ รูปแบบ Admission 1 รูปแบบ Admission 2

รอบท่ี 3รอบท่ี 2รอบท่ี 1

รูปแบบ Portfolio รูปแบบ Quota

12 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจการบิน - - 60 1. เป็นผู้ส าเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือ
เทียบเท่าจากสถาบันการศึกษาท่ีกระทรวงศึกษาธิการรับรอง
วิทยฐานะ
2. มีค่าสัดส่วนคะแนน ดังน้ี
    - GPAX ร้อยละ 20
    - O-NET ร้อยละ 30
    - GAT ร้อยละ 50
3. คุณสมบัติเฉพาะ                    
- ผู้เข้าศึกษาชาย มีส่วนสูงไม่น้อยกว่า 165 เซนติเมตร
- ผู้เข้าศึกษาหญิง มีส่วนสูงไม่น้อยกว่า 158 เซนติเมตร
 - มีสุขภาพร่างกายสมบูรณ์ ไม่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษาและ
การประกอบอาชีพธุรกิจการบิน /มีความพร้อมท่ีจะปฏิบัติ
ตามกฏระเบียบการแต่งกายสากลในธุรกิจการบิน
4. สอบสัมภาษณ์

60 1. เป็นผู้ส าเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือ
เทียบเท่าจากสถาบันการศึกษาท่ีกระทรวงศึกษาธิการรับรอง
วิทยฐานะ
2. มีค่าสัดส่วนคะแนน ดังน้ี
    - GPAX ร้อยละ 20
    - O-NET ร้อยละ 30
    - GAT ร้อยละ 50
3. คุณสมบัติเฉพาะ                    
- ผู้เข้าศึกษาชาย มีส่วนสูงไม่น้อยกว่า 165 เซนติเมตร
- ผู้เข้าศึกษาหญิง มีส่วนสูงไม่น้อยกว่า 158 เซนติเมตร
- มีสุขภาพร่างกายสมบูรณ์ ไม่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษาและ
การประกอบอาชีพธุรกิจการบิน /มีความพร้อมท่ีจะปฏิบัติ
ตามกฏระเบียบการแต่งกายสากลในธุรกิจการบิน
4. สอบสัมภาษณ์

13 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจการบิน 
(ศูนย์การศึกษานอกท่ีต้ัง หัวหิน)

200 1. ผู้ท่ีคาดว่าจะส าเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
หรือเทียบเท่าจากสถาบันการศึกษาท่ีกระทรวงศึกษาธิการ
รับรองวิทยฐานะ 
2. คุณสมบัติเฉพาะ
- ผู้เข้าศึกษาชาย มีส่วนสูงไม่น้อยกว่า 170 เซนติเมตร 
- ผู้เข้าศึกษาหญิง มีส่วนสูงไม่น้อยกว่า 158 เซนติเมตร
- ผู้เข้าศึกษาต้องมีน้ าหนักสัมพันธ์กับส่วนสูง 
- มีสุขภาพร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์ ไม่เป็นอุปสรรคต่อ
การศึกษาและการประกอบอาชีพธุรกิจการบิน 
3. สอบสัมภาษณ์เป็นภาษาอังกฤษ

- - 90 1. เป็นผู้ส าเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือ
เทียบเท่าจากสถาบันการศึกษาท่ีกระทรวงศึกษาธิการรับรอง
วิทยฐานะ
2. มีค่าสัดส่วนคะแนน ดังน้ี
    - GPAX ร้อยละ 20
    - O-NET ร้อยละ 30
    - GAT ร้อยละ 50
3. คุณสมบัติเฉพาะ                    
- ผู้เข้าศึกษาชาย มีส่วนสูงไม่น้อยกว่า 170 เซนติเมตร
- ผู้เข้าศึกษาหญิง มีส่วนสูงไม่น้อยกว่า 158 เซนติเมตร
- มีสุขภาพร่างกายสมบูรณ์ ไม่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษาและ
การประกอบอาชีพธุรกิจการบิน /มีความพร้อมท่ีจะปฏิบัติ
ตามกฏระเบียบการแต่งกายสากลในธุรกิจการบิน
4. สอบสัมภาษณ์

14 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจการบิน 
(ศูนย์การศึกษานอกท่ีต้ัง ล าปาง)

30 1. ผู้ท่ีคาดว่าจะส าเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
หรือเทียบเท่าจากสถาบันการศึกษาท่ีกระทรวงศึกษาธิการ
รับรองวิทยฐานะ
2. ผลการเรียนเฉล่ียสะสม 5 ภาคเรียน ไม่น้อยกว่า 2.00  
3. คุณสมบัติเฉพาะ                    
- ผู้เข้าศึกษาชาย มีส่วนสูงไม่น้อยกว่า 165 เซนติเมตร
- ผู้เข้าศึกษาหญิง มีส่วนสูงไม่น้อยกว่า 158 เซนติเมตร
- มีน้ าหนักต้องสัมพันธ์กับส่วนสูง 
- มีสุขภาพร่างกายสมบูรณ์ ไม่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษาและ
การประกอบอาชีพธุรกิจการบิน /มีความพร้อมท่ีจะปฏิบัติ
ตามกฏระเบียบการแต่งกายสากลในธุรกิจการบิน 
4. สอบสัมภาษณ์ เอกสารประกอบการพิจารณาการสัมภาษณ์
 ประกอบด้วย แฟ้มสะสมงาน (Portfolio) ความสามารถ
พิเศษ ผลงานในด้านต่างๆ (พร้อมส าเนาเกียรติบัตร/
ประกาศนียบัตร) เป็นต้น

- 30 1. เป็นผู้ส าเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือ
เทียบเท่าจากสถาบันการศึกษาท่ีกระทรวงศึกษาธิการรับรอง
วิทยฐานะ
2. มีค่าสัดส่วนคะแนน ดังน้ี
    - GPAX ร้อยละ 20
    - O-NET ร้อยละ 30
    - GAT ร้อยละ 50
3. คุณสมบัติเฉพาะ                    
- ผู้เข้าศึกษาชาย มีส่วนสูงไม่น้อยกว่า 165 เซนติเมตร
- ผู้เข้าศึกษาหญิง มีส่วนสูงไม่น้อยกว่า 158 เซนติเมตร
 - มีสุขภาพร่างกายสมบูรณ์ ไม่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษาและ
การประกอบอาชีพธุรกิจการบิน /มีความพร้อมท่ีจะปฏิบัติ
ตามกฏระเบียบการแต่งกายสากลในธุรกิจการบิน
4. สอบสัมภาษณ์

30 1. เป็นผู้ส าเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือ
เทียบเท่าจากสถาบันการศึกษาท่ีกระทรวงศึกษาธิการรับรอง
วิทยฐานะ
2. มีค่าสัดส่วนคะแนน ดังน้ี
    - GPAX ร้อยละ 20
    - O-NET ร้อยละ 30
    - GAT ร้อยละ 50
3. คุณสมบัติเฉพาะ                    
- ผู้เข้าศึกษาชาย มีส่วนสูงไม่น้อยกว่า 165 เซนติเมตร
- ผู้เข้าศึกษาหญิง มีส่วนสูงไม่น้อยกว่า 158 เซนติเมตร
- มีสุขภาพร่างกายสมบูรณ์ ไม่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษาและ
การประกอบอาชีพธุรกิจการบิน /มีความพร้อมท่ีจะปฏิบัติ
ตามกฏระเบียบการแต่งกายสากลในธุรกิจการบิน
4. สอบสัมภาษณ์

ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน - 5 - ข้อมูล  ณ วันท่ี 21 กันยายน 2563



จ ำนวน
รับ

คุณสมบัติ
จ ำนวน

รับ
คุณสมบัติ

จ ำนวน
รับ

คุณสมบัติ
จ ำนวน

รับ
คุณสมบัติ

ล ำดับ หลักสูตร/สำขำวิชำ รูปแบบ Admission 1 รูปแบบ Admission 2

รอบท่ี 3รอบท่ี 2รอบท่ี 1

รูปแบบ Portfolio รูปแบบ Quota

15 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจการโรงแรม - - 60 1. เป็นผู้ส าเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือ
เทียบเท่าจากสถาบันการศึกษาท่ีกระทรวงศึกษาธิการรับรอง
วิทยฐานะ
2. มีค่าสัดส่วนคะแนน ดังน้ี
    - GPAX ร้อยละ 20
    - O-NET ร้อยละ 30
    - GAT ร้อยละ 50
3. คุณสมบัติเฉพาะ
- ผู้เข้าศึกษาชาย มีส่วนสูงไม่น้อยกว่า 165 เซนติเมตร
- ผู้เข้าศึกษาหญิง มีส่วนสูงไม่น้อยกว่า 158 เซนติเมตร 
- มีสุขภาพร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์ ไม่เป็นอุปสรรคต่อ
การศึกษาและการปฏิบัติงานด้านโรงแรม 
4. สอบสัมภาษณ์

60 1. เป็นผู้ส าเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือ
เทียบเท่าจากสถาบันการศึกษาท่ีกระทรวงศึกษาธิการรับรอง
วิทยฐานะ
2. มีค่าสัดส่วนคะแนน ดังน้ี
    - GPAX ร้อยละ 20
    - O-NET ร้อยละ 30
    - GAT ร้อยละ 50
3. คุณสมบัติเฉพาะ
- ผู้เข้าศึกษาชาย มีส่วนสูงไม่น้อยกว่า 165 เซนติเมตร
- ผู้เข้าศึกษาหญิง มีส่วนสูงไม่น้อยกว่า 158 เซนติเมตร 
- มีสุขภาพร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์ ไม่เป็นอุปสรรคต่อ
การศึกษาและการปฏิบัติงานด้านโรงแรม 
4. สอบสัมภาษณ์

คณะครุศำสตร์
1. ผู้ท่ีคาดว่าจะส าเร็จการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอน
ปลายหรือเทียบเท่าจากสถาบันการศึกษา  
ท่ีกระทรวงศึกษาธิการรับรองวิทยฐานะ 
2. มีผลการเรียนเฉล่ียสะสม 5 ภาคเรียน ไม่น้อยกว่า 2.50
3. ไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรงหรือความผิดปกติท่ีเป็นอุปสรรค
ต่อการศึกษา 
4. น าเสนอแฟ้มสะสมผลงานท่ีแสดงว่า
   4.1 มีความประสงค์ท่ีจะท างานด้านการประถมศึกษา เช่น 
ครูผู้สอนระดับประถมศึกษา ผู้เช่ียวชาญด้านภาษาอังกฤษ 
หรือนักวิชาการทางการศึกษา เป็นต้น
   4.2 เป็นนักเรียนผู้ท ากิจกรรมต่างๆ ในโรงเรียน เช่น 
ประธานนักเรียน คณะกรรมการนักเรียน ประธานสี หรือ
ต าแหน่งอ่ืนๆ เป็นต้น โดยต้องมีหลักฐานชัดเจน ได้แก่ 
ใบรับรองจากโรงเรียน และภาพการท ากิจกรรมต่าง ๆ หรือ
   4.3 เป็นนักเรียนผู้ท ากิจกรรมจิตอาสาต่างๆ ภายนอก
โรงเรียน โดยต้องได้รับการรับรองจากหน่วยงานท่ีไปช่วยงาน
อย่างเป็นทางการ 
5. ย่ืนแบบแสดงความประสงค์ท่ีจะเรียน/ท างานทางด้านการ
ประถมศึกษา รวมท้ังเป้าหมายของชีวิต (เขียนเป็นความเรียง 
ความยาวไม่เกิน 2 หน้ากระดาษ A4 ผู้สมัครจะพิมพ์หรือ
เขียนก็ได้)
6. เป็นนักเรียนผู้มีความสามารถพิเศษด้านต่างๆ ท่ีเป็น
ประโยชน์ต่อการประกอบอาชีพ เช่น การร้องเพลง ศิลปะ 
ดนตรี หรือภาษาต่างประเทศ เป็นต้น (ทดสอบในวันสัมภาษณ์)
7. ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการสอบสัมภาษณ์

1. เป็นผู้ส าเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือ
เทียบเท่าจากสถานศึกษาท่ีกระทรวงศึกษาธิการรับรองวิทย
ฐานะ
2. มีค่าสัดส่วนคะแนน ดังน้ี
    - GPAX ร้อยละ 20
    - O-NET ร้อยละ 30
    - GAT ร้อยละ 20
    - PAT 5 ร้อยละ 30
3. มีคะแนน O-NET ภาษาอังกฤษ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 30 
4.  มีเจตคติท่ีดี คุณลักษณะและบุคลิกภาพท่ีเหมาะสมต่อ
การประกอบวิชาชีครู รักเด็กและมุ่งม่ันต้ังใจท่ีจะพัฒนา
ตนเองอย่างต่อเน่ืองสม่ าเสมอ

1. เป็นผู้ส าเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือ
เทียบเท่าจากสถานศึกษาท่ีกระทรวงศึกษาธิการรับรองวิทย
ฐานะ
2. มีค่าสัดส่วนคะแนน ดังน้ี
    - GPAX ร้อยละ 20
    - O-NET ร้อยละ 30
    - GAT ร้อยละ 20
    - PAT 5 ร้อยละ 30
3. มีคะแนน O-NET ภาษาอังกฤษ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 30 
4.  มีเจตคติท่ีดี คุณลักษณะและบุคลิกภาพท่ีเหมาะสมต่อ
การประกอบวิชาชีครู รักเด็กและมุ่งม่ันต้ังใจท่ีจะพัฒนา
ตนเองอย่างต่อเน่ืองสม่ าเสมอ

2016 หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการประถมศึกษา 20 - 20

ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน - 6 - ข้อมูล  ณ วันท่ี 21 กันยายน 2563



จ ำนวน
รับ

คุณสมบัติ
จ ำนวน

รับ
คุณสมบัติ

จ ำนวน
รับ

คุณสมบัติ
จ ำนวน

รับ
คุณสมบัติ

ล ำดับ หลักสูตร/สำขำวิชำ รูปแบบ Admission 1 รูปแบบ Admission 2

รอบท่ี 3รอบท่ี 2รอบท่ี 1

รูปแบบ Portfolio รูปแบบ Quota

17 หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการประถมศึกษา 
(วิทยาเขตสุพรรณบุรี)

20 1. ผู้ท่ีคาดว่าจะส าเร็จการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอน
ปลายหรือเทียบเท่า
2.. มีผลการเรียนเฉล่ียสะสม 5 ภาคเรียนไม่น้อยกว่า 2.00 
3. ไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรงหรือความผิดปกติท่ีเป็นอุปสรรค
ต่อการศึกษา
4. น าเสนอแฟ้มสะสมผลงานท่ีแสดงความประสงค์ท่ีจะ
ท างานด้านการศึกษา เช่น ครูระดับประถมศึกษา ผู้เช่ียวชาญ
ด้านภาษาอังกฤษ หรือนักวิชาการทางการศึกษา เป็นต้น
5. ย่ืนแบบแสดงความประสงค์ท่ีจะท างานทางด้านการศึกษา 
(เขียนเป็นความเรียง ความยาวไม่เกิน 2 หน้ากระดาษ A4 
ผู้สมัครจะพิมพ์หรือเขียนก็ได้)

- 20 1. เป็นผู้ส าเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือ
เทียบเท่าจากสถานศึกษาท่ีกระทรวงศึกษาธิการรับรองวิทย
ฐานะ
2. มีค่าสัดส่วนคะแนน ดังน้ี
    - GPAX ร้อยละ 20
    - O-NET ร้อยละ 30
    - GAT ร้อยละ 20
    - PAT 5 ร้อยละ 30
3. มีคะแนน O-NET ภาษาอังกฤษ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 30 
4.  มีเจตคติท่ีดี คุณลักษณะและบุคลิกภาพท่ีเหมาะสมต่อ
การประกอบวิชาชีครู รักเด็กและมุ่งม่ันต้ังใจท่ีจะพัฒนา
ตนเองอย่างต่อเน่ืองสม่ าเสมอ

20 1. เป็นผู้ส าเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือ
เทียบเท่าจากสถานศึกษาท่ีกระทรวงศึกษาธิการรับรองวิทย
ฐานะ
2. มีค่าสัดส่วนคะแนน ดังน้ี
    - GPAX ร้อยละ 20
    - O-NET ร้อยละ 30
    - GAT ร้อยละ 20
    - PAT 5 ร้อยละ 30
3. มีคะแนน O-NET ภาษาอังกฤษ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 30 
4.  มีเจตคติท่ีดี คุณลักษณะและบุคลิกภาพท่ีเหมาะสมต่อ
การประกอบวิชาชีครู รักเด็กและมุ่งม่ันต้ังใจท่ีจะพัฒนา
ตนเองอย่างต่อเน่ืองสม่ าเสมอ

1. ผู้ท่ีคาดว่าจะส าเร็จการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอน
ปลายหรือเทียบเท่าจากสถาบันการศึกษาท่ี
กระทรวงศึกษาธิการรับรองวิทยฐานะ
2. มีผลการเรียนเฉล่ียสะสม 5 ภาคเรียน ไม่น้อยกว่า 2.50 
3. ไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรงหรือความผิดปกติท่ีเป็นอุปสรรค
ต่อการศึกษา
4. น าเสนอแฟ้มสะสมผลงานท่ีแสดงว่า
   4.1 มีความประสงค์ท่ีจะท างานด้านการศึกษาปฐมวัย เช่น 
ครูระดับปฐมวัย ผู้เช่ียวชาญด้านภาษาอังกฤษส าหรับเด็กเล็ก 
หรือนักวิชาการทางการศึกษาปฐมวัย เป็นต้น
   4.2 เป็นนักเรียนผู้ท ากิจกรรมต่าง ๆ ในโรงเรียน เช่น 
ประธานนักเรียน คณะกรรมการนักเรียน ประธานสี หรือ
ต าแหน่งอ่ืน ๆ เป็นต้น โดยต้องมีหลักฐานชัดเจน ได้แก่ 
ใบรับรองจากโรงเรียนและภาพการท ากิจกรรมต่าง ๆ หรือ
   4.3 เป็นนักเรียนผู้ท ากิจกรรมจิตอาสาต่าง ๆ ภายนอก
โรงเรียน โดยต้องได้รับการรับรองจากหน่วยงานท่ีไปช่วยงาน
อย่างเป็นทางการ 
5. ย่ืนแบบแสดงความประสงค์ท่ีจะเรียน / ท างานทางด้าน
การศึกษาปฐมวัย รวมท้ังเป้าหมายของชีวิต (เขียนเป็นความ
เรียง ความยาวไม่เกิน 2 หน้ากระดาษ A4 ผู้สมัครจะพิมพ์หรือ
เขียนก็ได้)

6. เป็นนักเรียนผู้มีความสามารถพิเศษด้านต่าง ๆ ท่ีเป็น
ประโยชน์ต่อการประกอบอาชีพ เช่น การร้องเพลง ศิลปะ 
ดนตรี หรือภาษาต่างประเทศ เป็นต้น (ทดสอบในวันสัมภาษณ์)
7. ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการสอบสัมภาษณ์

18 หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย 20 - 20 1. เป็นผู้ส าเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือ
เทียบเท่าจากสถาบันการศึกษาท่ีกระทรวงศึกษาธิการรับรอง
วิทยฐานะ
2. มีค่าสัดส่วนคะแนน ดังน้ี
    - GPAX ร้อยละ 20
    - O-NET ร้อยละ 30
    - GAT ร้อยละ 20
    - PAT 5 ร้อยละ 30
3. มีคะแนน O-NET ภาษาอังกฤษ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 30 
4. มีคุณลักษณะและบุคลิกภาพเหมาะสม และไม่เป็น
อุปสรรคต่อการประกอบวิชาชีพครู

1. เป็นผู้ส าเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือ
เทียบเท่าจากสถาบันการศึกษาท่ีกระทรวงศึกษาธิการรับรอง
วิทยฐานะ
2. มีค่าสัดส่วนคะแนน ดังน้ี
    - GPAX ร้อยละ 20
    - O-NET ร้อยละ 30
    - GAT ร้อยละ 20
    - PAT 5 ร้อยละ 30
3. มีคะแนน O-NET ภาษาอังกฤษ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 30 
4. มีคุณลักษณะและบุคลิกภาพเหมาะสม และไม่เป็น
อุปสรรคต่อการประกอบวิชาชีพครู

20
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จ ำนวน
รับ

คุณสมบัติ
จ ำนวน

รับ
คุณสมบัติ

จ ำนวน
รับ

คุณสมบัติ
จ ำนวน

รับ
คุณสมบัติ

ล ำดับ หลักสูตร/สำขำวิชำ รูปแบบ Admission 1 รูปแบบ Admission 2

รอบท่ี 3รอบท่ี 2รอบท่ี 1

รูปแบบ Portfolio รูปแบบ Quota

19 หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย 
(วิทยาเขตสุพรรณบุรี)

20 1. ผู้ท่ีคาดว่าจะส าเร็จการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอน
ปลายหรือเทียบเท่า
2.. มีผลการเรียนเฉล่ียสะสม 5 ภาคเรียนไม่น้อยกว่า 2.00 
3. ไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรงหรือความผิดปกติท่ีเป็นอุปสรรค
ต่อการศึกษา
4. น าเสนอแฟ้มสะสมผลงานท่ีแสดงความประสงค์ท่ีจะ
ท างานด้านการศึกษา เช่น ครูระดับปฐมวัย ผู้เช่ียวชาญด้าน
ภาษาอังกฤษ หรือนักวิชาการทางการศึกษา เป็นต้น
5. ย่ืนแบบแสดงความประสงค์ท่ีจะท างานทางด้านการศึกษา 
(เขียนเป็นความเรียง ความยาวไม่เกิน 2 หน้ากระดาษ A4 
ผู้สมัครจะพิมพ์หรือเขียนก็ได้)

- 20 1. เป็นผู้ส าเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือ
เทียบเท่าจากสถาบันการศึกษาท่ีกระทรวงศึกษาธิการรับรอง
วิทยฐานะ
2. มีค่าสัดส่วนคะแนน ดังน้ี
    - GPAX ร้อยละ 20
    - O-NET ร้อยละ 30
    - GAT ร้อยละ 20
    - PAT 5 ร้อยละ 30
3. มีคะแนน O-NET ภาษาอังกฤษ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 30 
4. มีคุณลักษณะและบุคลิกภาพเหมาะสม และไม่เป็น
อุปสรรคต่อการประกอบวิชาชีพครู

20 1. เป็นผู้ส าเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือ
เทียบเท่าจากสถาบันการศึกษาท่ีกระทรวงศึกษาธิการรับรอง
วิทยฐานะ
2. มีค่าสัดส่วนคะแนน ดังน้ี
    - GPAX ร้อยละ 20
    - O-NET ร้อยละ 30
    - GAT ร้อยละ 20
    - PAT 5 ร้อยละ 30
3. มีคะแนน O-NET ภาษาอังกฤษ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 30 
4. มีคุณลักษณะและบุคลิกภาพเหมาะสม และไม่เป็น
อุปสรรคต่อการประกอบวิชาชีพครู

20 หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย 
(ศูนย์การศึกษานอกท่ีต้ัง นครนายก)

20 1. ผู้ท่ีคาดว่าจะส าเร็จการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอน
ปลายหรือเทียบเท่า
2.. มีผลการเรียนเฉล่ียสะสม 5 ภาคเรียนไม่น้อยกว่า 2.00 
3. ไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรงหรือความผิดปกติท่ีเป็นอุปสรรค
ต่อการศึกษา
4. น าเสนอแฟ้มสะสมผลงานท่ีแสดงความประสงค์ท่ีจะ
ท างานด้านการศึกษา เช่น ครูระดับปฐมวัย ผู้เช่ียวชาญด้าน
ภาษาอังกฤษ หรือนักวิชาการทางการศึกษา เป็นต้น
5. ย่ืนแบบแสดงความประสงค์ท่ีจะท างานทางด้านการศึกษา 
(เขียนเป็นความเรียง ความยาวไม่เกิน 2 หน้ากระดาษ A4 
ผู้สมัครจะพิมพ์หรือเขียนก็ได้)

- 20 1. เป็นผู้ส าเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือ
เทียบเท่าจากสถาบันการศึกษาท่ีกระทรวงศึกษาธิการรับรอง
วิทยฐานะ
2. มีค่าสัดส่วนคะแนน ดังน้ี
    - GPAX ร้อยละ 20
    - O-NET ร้อยละ 30
    - GAT ร้อยละ 20
    - PAT 5 ร้อยละ 30
3. มีคะแนน O-NET ภาษาอังกฤษ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 30 
4. มีคุณลักษณะและบุคลิกภาพเหมาะสม และไม่เป็น
อุปสรรคต่อการประกอบวิชาชีพครู

20 1. เป็นผู้ส าเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือ
เทียบเท่าจากสถาบันการศึกษาท่ีกระทรวงศึกษาธิการรับรอง
วิทยฐานะ
2. มีค่าสัดส่วนคะแนน ดังน้ี
    - GPAX ร้อยละ 20
    - O-NET ร้อยละ 30
    - GAT ร้อยละ 20
    - PAT 5 ร้อยละ 30
3. มีคะแนน O-NET ภาษาอังกฤษ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 30 
4. มีคุณลักษณะและบุคลิกภาพเหมาะสม และไม่เป็น
อุปสรรคต่อการประกอบวิชาชีพครู

21 หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย 
(ศูนย์การศึกษานอกท่ีต้ัง ล าปาง)

20 1. ผู้ท่ีคาดว่าจะส าเร็จการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอน
ปลายหรือเทียบเท่า
2.. มีผลการเรียนเฉล่ียสะสม 5 ภาคเรียนไม่น้อยกว่า 2.00 
3. ไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรงหรือความผิดปกติท่ีเป็นอุปสรรค
ต่อการศึกษา
4. น าเสนอแฟ้มสะสมผลงานท่ีแสดงความประสงค์ท่ีจะ
ท างานด้านการศึกษา เช่น ครูระดับปฐมวัย ผู้เช่ียวชาญด้าน
ภาษาอังกฤษ หรือนักวิชาการทางการศึกษา เป็นต้น
5. ย่ืนแบบแสดงความประสงค์ท่ีจะท างานทางด้านการศึกษา 
(เขียนเป็นความเรียง ความยาวไม่เกิน 2 หน้ากระดาษ A4 
ผู้สมัครจะพิมพ์หรือเขียนก็ได้)

- 20 1. เป็นผู้ส าเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือ
เทียบเท่าจากสถาบันการศึกษาท่ีกระทรวงศึกษาธิการรับรอง
วิทยฐานะ
2. มีค่าสัดส่วนคะแนน ดังน้ี
    - GPAX ร้อยละ 20
    - O-NET ร้อยละ 30
    - GAT ร้อยละ 20
    - PAT 5 ร้อยละ 30
3. มีคะแนน O-NET ภาษาอังกฤษ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 30 
4. มีคุณลักษณะและบุคลิกภาพเหมาะสม และไม่เป็น
อุปสรรคต่อการประกอบวิชาชีพครู

20 1. เป็นผู้ส าเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือ
เทียบเท่าจากสถาบันการศึกษาท่ีกระทรวงศึกษาธิการรับรอง
วิทยฐานะ
2. มีค่าสัดส่วนคะแนน ดังน้ี
    - GPAX ร้อยละ 20
    - O-NET ร้อยละ 30
    - GAT ร้อยละ 20
    - PAT 5 ร้อยละ 30
3. มีคะแนน O-NET ภาษาอังกฤษ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 30 
4. มีคุณลักษณะและบุคลิกภาพเหมาะสม และไม่เป็น
อุปสรรคต่อการประกอบวิชาชีพครู

ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน - 8 - ข้อมูล  ณ วันท่ี 21 กันยายน 2563



จ ำนวน
รับ

คุณสมบัติ
จ ำนวน

รับ
คุณสมบัติ

จ ำนวน
รับ

คุณสมบัติ
จ ำนวน

รับ
คุณสมบัติ

ล ำดับ หลักสูตร/สำขำวิชำ รูปแบบ Admission 1 รูปแบบ Admission 2

รอบท่ี 3รอบท่ี 2รอบท่ี 1

รูปแบบ Portfolio รูปแบบ Quota

คณะพยำบำลศำสตร์
1. เป็นผู้ส าเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย จาก
สถาบันการศึกษาท่ีกระทรวงศึกษาธิการรับรองวิทยฐานะ 
ต้องมีจ านวนหน่วยกิตกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ไม่
น้อยกว่า 22 หน่วยกิต และกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
ไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต
2. ผลการเรียนเฉล่ียสะสมไม่น้อยกว่า 2.50 (ผลการเรียน
เฉล่ียกลุ่มคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และภาษาอังกฤษ รวมกัน
 ไม่น้อยกว่า 2.75)
3. มีค่าสัดส่วนคะแนน ดังน้ี
    - GPAX ร้อยละ 20
    - O-NET ร้อยละ 30
    - GAT ร้อยละ 20
    - PAT 2 ร้อยละ 30
4. คุณสมบัติเฉพาะ
- ส่วนสูงไม่น้อยกว่า 155 เซนติเมตร
- รูปร่างสมส่วน มีค่าดัชนีมวลกาย (BMI) อยู่ระหว่าง 18.5 - 
29 กิโลกรัมต่อตารางเมตร
- สุขภาพสมบูรณ์แข็งแรง ปราศจากโรคและอาการของโรค 
หรือความพิการ อันเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา ดังต่อไปน้ี
1) ปัญหาทางจิตเวชข้ันรุนแรง
2) โรคติดต่อในระยะติดต่ออันตราย

1. เป็นผู้ส าเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย จาก
สถาบันการศึกษาท่ีกระทรวงศึกษาธิการรับรองวิทยฐานะ 
ต้องมีจ านวนหน่วยกิตกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ไม่
น้อยกว่า 22 หน่วยกิต และกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
ไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต
2. ผลการเรียนเฉล่ียสะสมไม่น้อยกว่า 2.50 (ผลการเรียน
เฉล่ียกลุ่มคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และภาษาอังกฤษ รวมกัน
 ไม่น้อยกว่า 2.75)
3. มีค่าสัดส่วนคะแนน ดังน้ี
    - GPAX ร้อยละ 20
    - O-NET ร้อยละ 30
    - GAT ร้อยละ 20
    - PAT 2 ร้อยละ 30
4. คุณสมบัติเฉพาะ
- ส่วนสูงไม่น้อยกว่า 155 เซนติเมตร
- รูปร่างสมส่วน มีค่าดัชนีมวลกาย (BMI) อยู่ระหว่าง 18.5 - 
29 กิโลกรัมต่อตารางเมตร
- สุขภาพสมบูรณ์แข็งแรง ปราศจากโรคและอาการของโรค 
หรือความพิการ อันเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา ดังต่อไปน้ี
1) ปัญหาทางจิตเวชข้ันรุนแรง
2) โรคติดต่อในระยะติดต่ออันตราย

3) โรคลมชัก โรคหัวใจระดับรุนแรง โรคความดันโลหิตสูง
รุนแรง ภาวะไตวายเร้ือรัง ใช้สารเสพติด
4) ความผิดปกติของระบบประสาทสัมผัสและการรับรู้  ได้แก่
 การรับรสและกล่ิน การได้ยิน การมองเห็น เช่น ไม่สามารถ
มองเห็นภาพเป็นสามมิติ  ตาบอดสีชนิดรุนแรงท้ังสองข้าง  
5) ความผิดปกติในการเคล่ือนไหว 
เป็นต้น
มีใบรับรองแพทย์ ท่ีแสดงผลการตรวจร่างกาย ดังน้ี
1. ผลตรวจร่างกายท่ัวไป ได้แก่ น้ าหนัก ส่วนสูง BMI ความดัน
โลหิต ชีพจร ตา หู จมูก ปาก ช่องคอ ฟัน เหงือก คอ/ไทรอยด์
 ปอด/ทรวงอก/หัวใจ แขน/ขา และผิวหนัง
2. ผลตรวจตา (สายตาส้ัน , ยาว, เอียง) และตาบอดสี
3. ผลการตรวจปัสสาวะ ได้แก่ ตรวจการต้ังครรภ์  และ
ตรวจหาสารเสพติด 
4. ผลการตรวจเลือด  ได้แก่ HIV และ ไวรัสตับอักเสบ บี
5. ผลการวินิจฉัยภาพถ่ายทางรังสีของปอด (Chest X-ray)

3) โรคลมชัก โรคหัวใจระดับรุนแรง โรคความดันโลหิตสูง
รุนแรง ภาวะไตวายเร้ือรัง ใช้สารเสพติด
4) ความผิดปกติของระบบประสาทสัมผัสและการรับรู้  ได้แก่
 การรับรสและกล่ิน การได้ยิน การมองเห็น เช่น ไม่สามารถ
มองเห็นภาพเป็นสามมิติ  ตาบอดสีชนิดรุนแรงท้ังสองข้าง  
5) ความผิดปกติในการเคล่ือนไหว 
เป็นต้น
มีใบรับรองแพทย์ ท่ีแสดงผลการตรวจร่างกาย ดังน้ี
1. ผลตรวจร่างกายท่ัวไป ได้แก่ น้ าหนัก ส่วนสูง BMI ความดัน
โลหิต ชีพจร ตา หู จมูก ปาก ช่องคอ ฟัน เหงือก คอ/ไทรอยด์
 ปอด/ทรวงอก/หัวใจ แขน/ขา และผิวหนัง
2. ผลตรวจตา (สายตาส้ัน , ยาว, เอียง) และตาบอดสี
3. ผลการตรวจปัสสาวะ ได้แก่ ตรวจการต้ังครรภ์  และ
ตรวจหาสารเสพติด 
4. ผลการตรวจเลือด  ได้แก่ HIV และ ไวรัสตับอักเสบ บี
5. ผลการวินิจฉัยภาพถ่ายทางรังสีของปอด (Chest X-ray)

22 หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต 
(อาคารวิทยาศาสตร์ ถ.สิรินธร กรุงเทพฯ)

- - 100 100

ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน - 9 - ข้อมูล  ณ วันท่ี 21 กันยายน 2563



จ ำนวน
รับ

คุณสมบัติ
จ ำนวน

รับ
คุณสมบัติ

จ ำนวน
รับ

คุณสมบัติ
จ ำนวน

รับ
คุณสมบัติ

ล ำดับ หลักสูตร/สำขำวิชำ รูปแบบ Admission 1 รูปแบบ Admission 2

รอบท่ี 3รอบท่ี 2รอบท่ี 1

รูปแบบ Portfolio รูปแบบ Quota

คณะมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์
23 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต 

สาขาวิชาจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ
- - 40 1. เป็นผู้ส าเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือ

เทียบเท่า 
2. ผลการเรียนเฉล่ียสะสมไม่น้อยกว่า 2.50 
3.  มีค่าสัดส่วนคะแนน ดังน้ี
    - GPAX ร้อยละ 20
    - O-NET ร้อยละ 30
    - GAT ร้อยละ 30
    - PAT 1 ร้อยละ 20
4. สอบสัมภาษณ์ โดยพิจารณาจากบุคลิกภาพ และเจตคติต่อ
วิชาชีพจิตวิทยา

40 1. เป็นผู้ส าเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือ
เทียบเท่า
2. ผลการเรียนเฉล่ียสะสมไม่น้อยกว่า 2.50 
3.  มีค่าสัดส่วนคะแนน ดังน้ี
    - GPAX ร้อยละ 20
    - O-NET ร้อยละ 30
    - GAT ร้อยละ 30
    - PAT 1 ร้อยละ 20
4. สอบสัมภาษณ์ โดยพิจารณาจากบุคลิกภาพ และเจตคติต่อ
วิชาชีพจิตวิทยา

24 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาและการส่ือสาร - - 60 1. เป็นผู้ส าเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือ
เทียบเท่าจากสถาบันการศึกษาท่ีกระทรวงศึกษาธิการรับรอง
วิทยฐานะ
2.ผลการเรียนเฉล่ียสะสมไม่น้อยกว่า 2.50 และผลการเรียน
เฉล่ียรายวิชาภาษาไทย และรายวิชาภาษาอังกฤษ รวมกันไม่
น้อยกว่า 2.50
3. มีค่าสัดส่วนคะแนน ดังน้ี
    - GPAX ร้อยละ 20
    - O-NET ร้อยละ 30
    - GAT ร้อยละ 50

60 1. เป็นผู้ส าเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือ
เทียบเท่าจากสถาบันการศึกษาท่ีกระทรวงศึกษาธิการรับรอง
วิทยฐานะ
2.ผลการเรียนเฉล่ียสะสมไม่น้อยกว่า 2.50 และผลการเรียน
เฉล่ียรายวิชาภาษาไทย และรายวิชาภาษาอังกฤษ รวมกันไม่
น้อยกว่า 2.50
3. มีค่าสัดส่วนคะแนน ดังน้ี
    - GPAX ร้อยละ 20
    - O-NET ร้อยละ 30
    - GAT ร้อยละ 50

25 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ - - 60 1. เป็นผู่ส าเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือ
เทียบเท่าจากสถาบันการศึกษาท่ีกระทรวงศึกษาธิการรับรอง
วิทยฐานะ 
2. ผลการเรียนเฉล่ียสะสมไม่น้อยกว่า 2.50 
3. มีค่าสัดส่วนคะแนน ดังน้ี
    - GPAX ร้อยละ 20
    - O-NET ร้อยละ 30
    - GAT ร้อยละ 50
4. สอบสัมภาษณ์เป็นภาษาอังกฤษ

60 1. เป็นผู้ส าเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือ
เทียบเท่าจากสถาบันการศึกษาท่ีกระทรวงศึกษาธิการรับรอง
วิทยฐานะ 
2. ผลการเรียนเฉล่ียสะสมไม่น้อยกว่า 2.50 
3. มีค่าสัดส่วนคะแนน ดังน้ี
    - GPAX ร้อยละ 20
    - O-NET ร้อยละ 30
    - GAT ร้อยละ 50
4. สอบสัมภาษณ์เป็นภาษาอังกฤษ
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จ ำนวน
รับ

คุณสมบัติ
จ ำนวน

รับ
คุณสมบัติ

จ ำนวน
รับ

คุณสมบัติ
จ ำนวน

รับ
คุณสมบัติ

ล ำดับ หลักสูตร/สำขำวิชำ รูปแบบ Admission 1 รูปแบบ Admission 2

รอบท่ี 3รอบท่ี 2รอบท่ี 1

รูปแบบ Portfolio รูปแบบ Quota

คณะวิทยำกำรจัดกำร
26 หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต 

สาขาวิชานิเทศศาสตร์นวัตกรรมและผู้ประกอบการธุรกิจ
20 1. ผู้ท่ีคาดว่าจะผู้ส าเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอน

ปลายหรือเทียบเท่าจากสถาบันการศึกษาท่ี
กระทรวงศึกษาธิการรับรองวิทยฐานะ
2. เป็นผู้ท่ีมีสุขภาพร่างกายและ จิตใจสมบูรณ์ มีบุคลิกภาพท่ี 
เหมาะสม ไม่มีความพิการ หรือ ผิดปกติทางด้านร่างกายหรือ
จิตใจอันเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา    
3. เป็นผู้ท่ีมีแฟ้มสะสมงาน (portfolio) ทางด้านศิลปะ รางวัล
จากการประกวด ใบรับรองการอบรมของตนเอง
4. สอบสัมภาษณ์  โดยอาจารย์ประจ าหลักสูตรฯ ค านึงถึง
ทักษะการส่ือสารท้ังไทยและภาษา
ต่างประเทศ (พิจารณาจากผลการเรียน) ทัศนคติ บุคลิกภาพ 
และความพร้อมในการเข้าศึกษา    
หมายเหตุ : เอกสารประกอบการพิจารณา การสัมภาษณ์ 
ประกอบด้วย ผลการเรียนเฉล่ียสะสม (5 ภาคเรียน) พร้อม
ส าเนา
Portfolio ความสามารถพิเศษ ผลงานในด้านต่าง ๆ เป็นต้น

- 60 1. เป็นผู้ส าเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือ
เทียบเท่าจากสถาบันการศึกษาท่ีกระทรวงศึกษาธิการรับรอง
วิทยฐานะ
2. มีค่าสัดส่วนคะแนน ดังน้ี
    - GPAX ร้อยละ 20
    - O-NET ร้อยละ 30
    - GAT ร้อยละ 50
3. สอบสัมภาษณ์  โดยอาจารย์ประจ าหลักสูตรฯ ค านึงถึง
ทักษะการส่ือสารท้ังไทยและภาษาต่างประเทศ (พิจารณาจาก
ผลการเรียน) ทัศนคติ บุคลิกภาพ และความพร้อมในการเข้า
ศึกษา
4. เอกสารประกอบการพิจารณาการสัมภาษณ์ ประกอบด้วย 
ใบผลการเรียน (transcript)  พร้อมส าเนา  Portfolio 
ความสามารถพิเศษ ผลงานในด้านต่าง ๆ เป็นต้น

40 1. เป็นผู้ส าเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือ
เทียบเท่าจากสถาบันการศึกษาท่ีกระทรวงศึกษาธิการรับรอง
วิทยฐานะ
2. มีค่าสัดส่วนคะแนน ดังน้ี
    - GPAX ร้อยละ 20
    - O-NET ร้อยละ 30
    - GAT ร้อยละ 50
3. สอบสัมภาษณ์  โดยอาจารย์ประจ าหลักสูตรฯ ค านึงถึง
ทักษะการส่ือสารท้ังไทยและภาษาต่างประเทศ (พิจารณาจาก
ผลการเรียน) ทัศนคติ บุคลิกภาพ และความพร้อมในการเข้า
ศึกษา
4. เอกสารประกอบการพิจารณาการสัมภาษณ์ ประกอบด้วย 
ใบผลการเรียน (transcript)  พร้อมส าเนา  Portfolio 
ความสามารถพิเศษ ผลงานในด้านต่าง ๆ เป็นต้น

27 หลักสูตรการจัดการบัณฑิต - - 40 1. เป็นผู้ท่ีส าเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือ
เทียบเท่าจากสถาบันการศึกษาท่ีกระทรวง ศึกษาธิการรับรอง
วิทยฐานะ
2. มีผลการเรียนเฉล่ียสะสมไม่น้อยกว่า 2.00
3. มีค่าสัดส่วนคะแนน ดังน้ี
    - GPAX ร้อยละ 20
    - O-NET ร้อยละ 30
    - GAT ร้อยละ 30
    - PAT 1 ร้อยละ  20

40 1. เป็นผู้ท่ีส าเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือ
เทียบเท่าจากสถาบันการศึกษาท่ีกระทรวง ศึกษาธิการรับรอง
วิทยฐานะ
2. มีผลการเรียนเฉล่ียสะสมไม่น้อยกว่า 2.00
3.  มีค่าสัดส่วนคะแนน ดังน้ี
    - GPAX ร้อยละ 20
    - O-NET ร้อยละ 30
    - GAT ร้อยละ 30
    - PAT 1 ร้อยละ  20

28 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด 15 1. ผู้ท่ีคาดว่าจะผู้ส าเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอน
ปลายหรือเทียบเท่าจากสถาบันการศึกษาท่ี
กระทรวงศึกษาธิการรับรองวิทยฐานะ
2. เป็นผู้ท่ีมีแฟ้มสะสมงาน (portfolio) ประกอบด้วย 
กิจกรรมของสถาบันการศึกษากิจกรรมจิตอาสา สาธารณะ
ประโยชน์
3. เป็นผู้มีความสามารถหรือมีผลงานการรับรางวัลในเวทีการ
ประกวดและการแข่งขันต่างๆ
4. มีประสบการณ์ในธุรกิจออนไลน์

- 40 1. เป็นผู้ส าเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวช/
หรือเทียบเท่าจากสถาบันการศึกษาท่ีกระทรวงศึกษาธิการ
รับรองวิทยฐานะ           
2. มีผลการเรียนเฉล่ียสะสมไม่น้อยกว่า 2.00 
3. มีค่าสัดส่วนคะแนน ดังน้ี
    - GPAX ร้อยละ 20
    - O-NET ร้อยละ 30
    - GAT ร้อยละ 30
    - PAT 1 ร้อยละ  20
4. เป็นผู้ท่ีมีแฟ้มสะสมงาน (portfolio) ประกอบด้วย 
กิจกรรมในโรงเรียนหรือกิจกรรมจิตอาสา สาธารณะประโยชน์
 ท่ีมีผลต่อสังคมในแง่เชิงประจักษ์ เช่น ประกาศนียบัตร 
รางวัลเชิดชู หรือรางวัลอ่ืนๆ ท่ีมีลักษณะใกล้เคียงกัน รางวัล
จากการประกวด ใบรับรองการอบรมของตนเอง 
ความสามารถพิเศษ ผลงานในด้านต่างๆ เป็นต้น
    

25 1. เป็นผู้ส าเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวช/
หรือเทียบเท่าจากสถาบันการศึกษาท่ีกระทรวงศึกษาธิการ
รับรองวิทยฐานะ           
2. มีผลการเรียนเฉล่ียสะสมไม่น้อยกว่า 2.00 
3. มีค่าสัดส่วนคะแนน ดังน้ี
    - GPAX ร้อยละ 20
    - O-NET ร้อยละ 30
    - GAT ร้อยละ 30
    - PAT 1 ร้อยละ  20
4. เป็นผู้ท่ีมีแฟ้มสะสมงาน (portfolio) ประกอบด้วย 
กิจกรรมในโรงเรียนหรือกิจกรรมจิตอาสา สาธารณะประโยชน์
 ท่ีมีผลต่อสังคมในแง่เชิงประจักษ์ เช่น ประกาศนียบัตร 
รางวัลเชิดชู หรือรางวัลอ่ืนๆ ท่ีมีลักษณะใกล้เคียงกัน รางวัล
จากการประกวด ใบรับรองการอบรมของตนเอง 
ความสามารถพิเศษ ผลงานในด้านต่างๆ เป็นต้น
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จ ำนวน
รับ

คุณสมบัติ
จ ำนวน

รับ
คุณสมบัติ

จ ำนวน
รับ

คุณสมบัติ
จ ำนวน

รับ
คุณสมบัติ

ล ำดับ หลักสูตร/สำขำวิชำ รูปแบบ Admission 1 รูปแบบ Admission 2

รอบท่ี 3รอบท่ี 2รอบท่ี 1

รูปแบบ Portfolio รูปแบบ Quota

29 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการบริการลูกค้า 15 1. ผู้ท่ีคาดว่าจะผู้ส าเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอน
ปลายหรือเทียบเท่าจากสถาบันการศึกษาท่ี
กระทรวงศึกษาธิการรับรองวิทยฐานะ
2. น าเสนอแฟ้มสะสมผลงานท่ีแสดงว่า เรียนดี กิจกรรมเด่น 
เน้นคุณธรรม โดยแสดงหลักฐานการเข้าร่วมกิจกรรม หรือ
ได้รับรางวัล ท่ีสอดคล้องกับหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต 
สาขาวิชาการบริการลูกค้า อาทิ กิจกรรมพัฒนาศักยภาพ
ผู้เรียน กิจกรรมส่งเสริมภาวะการเป็นผู้น า ทักษะการส่ือสาร 
ความคิดสร้างสรรค์ การแก้ปัญหาเฉพาะหน้า การท างาน
ร่วมกับผู้อ่ืน จิตอาสา เป็นต้น
3. พิจารณาจาการน าเสนอแฟ้มสะสมผลงาน

- 40 1. เป็นผู้ส าเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือ
เทียบเท่าจากสถาบันการศึกษาท่ีกระทรวง ศึกษาธิการรับรอง
วิทยฐานะ หรือ มีผลการสอบวิชาสามัญ ประกอบด้วย 
     1)  ภาษาไทย ค่าคะแนนไม่น้อยกว่า 10%
     2)  ภาษาอังกฤษ ค่าคะแนนไม่น้อยกว่า  10%  
2. มีค่าสัดส่วนคะแนน ดังน้ี
    - GPAX ร้อยละ 20
    - O-NET ร้อยละ 30
    - GAT ร้อยละ 30
    - PAT 1 ร้อยละ  20
3. สอบสัมภาษณ์  โดยอาจารย์ประจ าหลักสูตรฯ ค านึงถึง
ทัศนคติ บุคลิกภาพ และทักษะท่ีจ าเป็นของสาขาวิชา   
4. เอกสารประกอบการพิจารณา  (ถ้ามี) อาทิ Portfolio 
ความสามารถพิเศษ ผลงานในด้านต่างๆ (พร้อมส าเนาเกียรติ
บัตร/ประกาศนียบัตร) เป็นต้น

45 1. เป็นผู้ส าเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือ
เทียบเท่าจากสถาบันการศึกษาท่ีกระทรวงศึกษาธิการรับรอง
วิทยฐานะ 
2. มีค่าสัดส่วนคะแนน ดังน้ี
    - GPAX ร้อยละ 20
    - O-NET ร้อยละ 30
    - GAT ร้อยละ 30
    - PAT 1 ร้อยละ  20
3. สอบสัมภาษณ์  โดยอาจารย์ประจ าหลักสูตรฯ ค านึงถึง
ทัศนคติ บุคลิกภาพ และทักษะท่ีจ าเป็นของสาขาวิชา        
4. เอกสารประกอบการพิจารณา (ถ้ามี)  อาทิ Portfolio 
ความสามารถพิเศษ ผลงานในด้านต่างๆ (พร้อมส าเนาเกียรติ
บัตร/ประกาศนียบัตร) เป็นต้น  

30 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต 
สาขาวิชาธุรกิจระหว่างประเทศ (ธุรกิจจีน-อาเซียน)

30 1. ผู้ท่ีคาดว่าจะส าเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 
หรือเทียบเท่าจากสถาบันการศึกษาท่ีกระทรวงศึกษาธิการ
รับรองวิทยฐานะ
2. ผู้สมัครย่ืนแฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) ท่ีเก่ียวข้องกับ
ทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ และ/หรือภาษาจีน (อย่างใดอย่าง
หน่ึง หรือท้ังสองอย่าง) 
3. ใบแสดงผลการเรียน
หมายเหตุ : ขอให้ถ่ายส าเนาขนาดเท่าของจริง ไม่สแกนย่อใน
ใบแสดงความผลการเรียน ใบแสดงผลคะแนนท่ีใช้คัดเลือก 
และประกาศนียบัตรต่าง ๆ ลงใน Portfolio เพ่ือแสดงข้อมูล
ท่ีชัดเจนสามารถตรวจสอบได้

- 20 1. เป็นผู้ท่ีส าเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือ
เทียบเท่าจากสถาบันการศึกษาท่ีกระทรวง ศึกษาธิการรับรอง
วิทยฐานะ
2. มีค่าสัดส่วนคะแนน ดังน้ี
    - GPAX ร้อยละ 20
    - O-NET ร้อยละ 40
    - GAT ร้อยละ 30
    - PAT 1 ร้อยละ  10

20 1. เป็นผู้ท่ีส าเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือ
เทียบเท่าจากสถาบันการศึกษาท่ีกระทรวง ศึกษาธิการรับรอง
วิทยฐานะ
2. มีค่าสัดส่วนคะแนน ดังน้ี
    - GPAX ร้อยละ 20
    - O-NET ร้อยละ 30
    - GAT ร้อยละ 30
    - PAT 1 ร้อยละ  20
 

31 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาเลขานุการทางการแพทย์ 15 1. ผู้ท่ีคาดว่าจะส าเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 
หรือเทียบเท่าจากสถาบันการศึกษาท่ีกระทรวงศึกษาธิการ
รับรองวิทยฐานะ
2. แฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) ประกอบด้วย ข้อมูลส่วนตัว
 ข้อมูลผลการเรียน ข้อมูลผลงานหรือกิจกรรมด้านต่าง ๆ 
3. เคยเป็นผู้รับผิดชอบโครงการหรืออาสาสมัครด้านบริการ
สุขภาพหรือ เป็นท่ีมีใจรักในการท างานในโรงพยาบาลหรือใน
ระบบสุขภาพ
4. เป็นผู้ท่ีมีบุคลิภาพดี
5. มีหนังสือแนะน าตัว (Recommendation) จากครูประจ า
ช้ัน หรือ ครูแนะแนว หรือ ครูผู้สอน หรือ ผู้อ านวยการ
โรงเรียน เขียนแนะน าว่า ผู้สมัครมีความเหมาะสมท่ีจะเป็น
เลขานุการทางการแพทย์

- 35 1. เป็นผู้ส าเร็จการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลาย /ปวช. หรือ
เทียบเท่าจากสถาบันการศึกษาท่ีกระทรวงศึกษาธิการรับรอง
วิทยะฐานะ
2. มีค่าสัดส่วนคะแนน ดังน้ี
    - GPAX ร้อยละ 20
    - O-NET ร้อยละ 30
    - GAT ร้อยละ 30
    - PAT 1 ร้อยละ  20
ผู้ท่ีส าเร็จการศึกษา ปวช. สามารถใช้ผลการสอบ ดังน้ี 
    - GPAX ร้อยละ  20 
    - คะแนน V-NET รหัสวิชา 511 ไม่น้อยกว่า 20 คะแนน
    - คะแนน  V-NET รหัสวิชา 513 ไม่น้อยกว่า 20 คะแนน

30 1. เป็นผู้ส าเร็จการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลาย /ปวช. หรือ
เทียบเท่าจากสถาบันการศึกษาท่ีกระทรวงศึกษาธิการรับรอง
วิทยะฐานะ
2. มีค่าสัดส่วนคะแนน ดังน้ี
    - GPAX ร้อยละ 20
    - O-NET ร้อยละ 30
    - GAT ร้อยละ 30
    - PAT 1 ร้อยละ  20
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จ ำนวน
รับ

คุณสมบัติ
จ ำนวน

รับ
คุณสมบัติ

จ ำนวน
รับ

คุณสมบัติ
จ ำนวน

รับ
คุณสมบัติ

ล ำดับ หลักสูตร/สำขำวิชำ รูปแบบ Admission 1 รูปแบบ Admission 2

รอบท่ี 3รอบท่ี 2รอบท่ี 1

รูปแบบ Portfolio รูปแบบ Quota

คณะวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี
32 หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ  20 1. ผู้ท่ีคาดว่าจะส าเร็จการศึกษาระดับช้ันมัธยมศึกษาตอน

ปลาย หรือเทียบเท่า
2. มีผลการเรียนเฉล่ียสะสมอย่างน้อย 4 ภาคเรียนใน
ระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่า ไม่น้อยกว่า 
2.00 
3. แฟ้มสะสมผลงาน (เน้นผลงานหรือกิจกรรมด้าน IT) พร้อม
คลิปวิดีโอแนะน าตัวและน าเสนอผลงาน
4. สอบสัมภาษณ์

- 30 1. เป็นผู้ส าเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือ
เทียบเท่าจากสถาบันการศึกษาท่ีกระทรวงศึกษาธิการรับรอง
วิทยฐานะ
2. มีค่าสัดส่วนคะแนน ดังน้ี
    - GPAX ร้อยละ 20
    - O-NET ร้อยละ 50
    - GAT ร้อยละ 30

30 1. เป็นผู้ส าเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือ
เทียบเท่าจากสถาบันการศึกษาท่ีกระทรวงศึกษาธิการรับรอง
วิทยฐานะ
2. มีค่าสัดส่วนคะแนน ดังน้ี
    - GPAX ร้อยละ 20
    - O-NET ร้อยละ 30
    - GAT ร้อยละ 10
    - PAT 1 ร้อยละ 20
    - PAT 2 ร้อยละ 20

33 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ 20 1. ผู้ท่ีคาดว่าจะส าเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
หรือเทียบเท่าจากสถาบันการศึกษาท่ีกระทรวงศึกษาธิการ
รับรองวิทยฐานะ     
2. มีผลการเรียนเฉล่ียสะสม อย่างน้อย 4 ภาคเรียนไม่น้อยกว่า
 2.50 
3. ย่ืนแฟ้มสะสมผลงานท่ีแสดงความสามารถทางด้าน
วิชาการ/การผ่านเข้ารอบ/การแข่งขัน/การประกวด ในระดับ
กลุ่มโรงเรียน ระดับเขต ระดับจังหวัดระดับชาติ หรือ
นานาชาติ ทางด้านคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
คอมพิวเตอร์ หรือผลงานด้านอ่ืน ๆ ท่ีสร้างช่ือเสียงให้กับ
โรงเรียน           
4. สอบสัมภาษณ์

- 30 1. เป็นผู้ส าเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือ
เทียบเท่าจากสถาบันการศึกษาท่ีกระทรวงศึกษาธิการรับรอง
วิทยฐานะ
2. มีค่าสัดส่วนคะแนน ดังน้ี
    - GPAX ร้อยละ 20
    - O-NET ร้อยละ 30
    - GAT ร้อยละ 10
    - PAT 1 ร้อยละ 20
    - PAT 2 ร้อยละ 20

30 1. เป็นผู้ส าเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือ
เทียบเท่าจากสถาบันการศึกษาท่ีกระทรวงศึกษาธิการรับรอง
วิทยฐานะ
2. มีค่าสัดส่วนคะแนน ดังน้ี
    - GPAX ร้อยละ 20
    - O-NET ร้อยละ 30
    - GAT ร้อยละ 10
    - PAT 1 ร้อยละ 20
    - PAT 2 ร้อยละ 20

34 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์เคร่ืองส าอาง (วิทยาเขตสุพรรณบุรี )

20 1. ผู้ท่ีคาดว่าจะส าเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
จากสถาบันการศึกษาท่ีกระทรวงศึกษาธิการรับรองวิทยฐานะ
 ต้องมีจ านวนหน่วยกิตกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ไม่
น้อยกว่า 22 หน่วยกิต และกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
ไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต 
2. ผลการเรียนเฉล่ียสะสม 4 ภาคเรียนไม่น้อยกว่า 2.50 
3. สอบสัมภาษณ์ (ในสถานการณ์ปกติ)ประกอบด้วย แฟ้ม
สะสมงาน (Portfolio) ความสามารถพิเศษ 
- รางวัล (ระดับจังหวัดข้ึนไป)  ด้านสมุนไพร/เคร่ืองส าอาง
หรือท่ีเก่ียวข้อง หรือ/และ
- ใบประกาศนียบัตรหรือเกียรติบัตร ด้านสมุนไพร/
เคร่ืองส าอางหรือท่ีเก่ียวข้อง หรือ/และ
- ประสบการณ์เด่นด้านสมุนไพร/เคร่ืองส าอาง หรือท่ีเก่ียวข้อง
4. ไม่เป็นผู้มีความพิการทางสายตา การมองเห็น การได้ยิน 
การพูด และการส่ือสาร ไม่เป็นผู้ท่ีมีปัญหาทางจิตเวชข้ัน
รุนแรง ได้แก่ โรคจิต โรคประสาท หรือโรคบุคลิกภาพ
แปรปรวน และไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรง อันเป็นอุปสรรคต่อ
การศึกษา และการประกอบวิชาชีพ  

- 20 1. เป็นผู้ส าเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ต้องมี
จ านวนหน่วยกิตกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ไม่น้อยกว่า
 22 หน่วยกิต และกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ไม่น้อย
กว่า 12 หน่วยกิต 
2. ผลการเรียนเฉล่ียสะสมไม่น้อยกว่า 2.50
 3.  มีค่าสัดส่วนคะแนน ดังน้ี
    - GPAX ร้อยละ 20
    - O-NET ร้อยละ 30
    - GAT ร้อยละ 10
    - PAT 1 ร้อยละ 10
    - PAT 2 ร้อยละ 30
4. สอบสัมภาษณ์ (ในสถานการณ์ปกติ) ประกอบด้วย แฟ้ม
สะสมงาน (Portfolio) ความสามารถพิเศษ กิจกรรมท่ี
แสดงออกถึงงานสร้างสรรค์ งานจิตอาสา หรือผลงานในด้าน
ต่างๆ (พร้อมส าเนาเกียรติบัตร/ประกาศนียบัตร)
5. ไม่เป็นผู้มีความพิการทางสายตา การมองเห็น การได้ยิน 
การพูด และการส่ือสาร ไม่เป็นผู้ท่ีมีปัญหาทางจิตเวชข้ัน
รุนแรง ได้แก่ โรคจิต โรคประสาท หรือโรคบุคลิกภาพ
แปรปรวน และไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรง อันเป็นอุปสรรคต่อ
การศึกษา และการประกอบวิชาชีพ  

20 1. เป็นผู้ส าเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ต้องมี
จ านวนหน่วยกิตกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ไม่น้อยกว่า
 22 หน่วยกิต และกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ไม่น้อย
กว่า 12 หน่วยกิต 
2. ผลการเรียนเฉล่ียสะสมไม่น้อยกว่า 2.50
3. มีค่าสัดส่วนคะแนน ดังน้ี
    - GPAX ร้อยละ 20
    - O-NET ร้อยละ 30
    - GAT ร้อยละ 10
    - PAT 1 ร้อยละ 10
    - PAT 2 ร้อยละ 30
4. สอบสัมภาษณ์ (ในสถานการณ์ปกติ) ประกอบด้วย แฟ้ม
สะสมงาน (Portfolio) ความสามารถพิเศษ กิจกรรมท่ี
แสดงออกถึงงานสร้างสรรค์ งานจิตอาสา หรือผลงานในด้าน
ต่างๆ (พร้อมส าเนาเกียรติบัตร/ประกาศนียบัตร)
5. ไม่เป็นผู้มีความพิการทางสายตา การมองเห็น การได้ยิน 
การพูด และการส่ือสาร ไม่เป็นผู้ท่ีมีปัญหาทางจิตเวชข้ัน
รุนแรง ได้แก่ โรคจิต โรคประสาท หรือโรคบุคลิกภาพ
แปรปรวน และไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรง อันเป็นอุปสรรคต่อ
การศึกษา และการประกอบวิชาชีพ  
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จ ำนวน
รับ

คุณสมบัติ
จ ำนวน

รับ
คุณสมบัติ

จ ำนวน
รับ

คุณสมบัติ
จ ำนวน

รับ
คุณสมบัติ

ล ำดับ หลักสูตร/สำขำวิชำ รูปแบบ Admission 1 รูปแบบ Admission 2

รอบท่ี 3รอบท่ี 2รอบท่ี 1

รูปแบบ Portfolio รูปแบบ Quota

35 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย 
(อาคารวิทยาศาสตร์ ถ.สิรินธร กรุงเทพฯ)

- - 40 1. เป็นผู้ส าเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย จาก
สถาบันการศึกษาท่ีกระทรวงศึกษาธิการรับรองวิทยฐานะ 
ต้องมีจ านวนหน่วยกิตกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ไม่
น้อยกว่า 22 หน่วยกิต และกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
ไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต 
2. ผลการเรียนเฉล่ียสะสมไม่น้อยกว่า 2.50   
3. มีค่าสัดส่วนคะแนน ดังน้ี
    - GPAX ร้อยละ 20
    - O-NET ร้อยละ 30
    - GAT ร้อยละ 20
    - PAT 2 ร้อยละ 30

40 1. เป็นผู้ส าเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย จาก
สถาบันการศึกษาท่ีกระทรวงศึกษาธิการรับรองวิทยฐานะ 
ต้องมีจ านวนหน่วยกิตกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ไม่
น้อยกว่า 22 หน่วยกิต และกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
ไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต 
2.  มีค่าสัดส่วนคะแนน ดังน้ี
    - GPAX ร้อยละ 20
    - O-NET ร้อยละ 30
    - GAT ร้อยละ 20
    - PAT 2 ร้อยละ 30
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