
สาขาและคุณสมบัติของผู้สมัครเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี (เสาร์ – อาทิตย์) ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2565 

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
สาขาวิชา คุณสมบัติของผู้สมัคร โอกาสในการประกอบอาชีพ จ านวนรับ 

นิติศาสตร์ (น.บ.) 1. ส าเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายหรือ
เทียบเท่า 

2. ไม่เคยเป็นผู้มีความประพฤติเสียหายร้ายแรง 

3. ไมเป็นคนวิกลจริตและไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรง
หรือโรคอ่ืนซึ่งสังคมรังเกียจ 

4. มีคุณสมบัติตามท่ีก าหนดไว้ในหลักสูตรที่จะ 
เข้าศึกษาหรือตามประกาศของมหาวิทยาลัย 

มีคุณสมบัติเพ่ือสอบอาชีพต่างๆ ได้หลังส าเร็จการศึกษา ดังนี้ 
1. ผู้พิพากษา และตุลาการ 

2. พนักงานอัยการ 

3. ทนายความ 

4. ต ารวจ 

5. นิติกร 

6. อาจารย์ และนักวิชาการด้านกฎหมาย 

7. ที่ปรึกษากฎหมายในหน่วยงานภาครัฐและภคเอกชน 

25 

การพัฒนาชุมชน (ศศ.บ.) ส าเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายหรือ
เทียบเท่า 

1. การใช้คุณวุฒิการศึกษาปรับเลื่อนต าแหน่งและข้ันเงินเดือน 

2. การท างานในบทบาททางด้านการพัฒนาชุมชนท้องถิ่น  
(ผู้น าชุมชนและผู้น าท้องถิ่น) 

3. การสอบแข่งขันเพื่อบรรจุเข้ารับราชการ 

4. การประกอบธุรกิจธุรกิจส่วนตัว (ผู้ประกอบการชุมชน) 

25 

รัฐประศาสนศาสตร์ (รป.บ.) ส าเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายหรือ
เทียบเท่า 

1. ข้าราชการพลเรือน 

2. ข้าราชการทหาร/ต ารวจ 

3. พนักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

4. เจ้าหน้าที่รัฐวิสาหกิจ 

5. บุคลากรองค์การมหาชน องค์กรไม่แสวงหาก าไร 

6. เจ้าหน้าที่บริหารงานบุคคล 

7. เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 

8. เจ้าหน้าที่ธุรการ 

9. ผู้ประกอบวิสาหกิจชุมชน 

10. เจ้าของกิจการ 
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สาขาและคุณสมบัติของผู้สมัครเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี (เสาร์ – อาทิตย์) ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2565 

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
สาขาวิชา คุณสมบัติของผู้สมัคร โอกาสในการประกอบอาชีพ จ านวนรับ 

จิตวิทยา (ศศ.บ.) ส าเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายหรือ
เทียบเท่า 

1. นักจิตวิทยาการปรึกษา 

2. นักจิตวิทยาโรงเรียน /ครูแนะแนว 

3. นักแนะแนว 

4. นักจิตวิทยาชุมชน 

5. นักจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ 

6. เจ้าหน้าที่ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ 
7. วิทยาการอิสระ 

8. เจ้าหน้าที่ฝึกอบรม 

9. นักวิชาการสาธารณสุข 

10. ประกอบอาชีพอิสระ 

15 

รัฐศาสตร์ (ร.บ.) ส าเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายหรือ
เทียบเท่า 

1. เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานภาครัฐ (ส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค และ 
ส่วนท้องถิ่น) ในต าแหน่งต่าง ๆ เช่น เจ้าพนักงานปกครอง 
(ปลัดอ าเภอ/ปลัด อบต.) นักพัฒนาชุมชน นักวิเคราะห์นโยบาย
และแผน นักทรัพยากรบุคคล และเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 

2. เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานของรัฐวิสาหกิจ 

3. เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานภาคเอกชนในต าแหน่งต่างๆ เช่น  
นักทรัพยากรบุคคล 

4. ข้าราชการทหาร ต ารวจ 

5. ผู้ประกอบการทางสังคม 

6. เจ้าหน้าที่ในองค์กรพัฒนาเอกชน 

7. นักการเมืองระดับชาติและระดับท้องถิ่น 

20 

ศิลปะการแสดง (ศป.บ.) 1. ส าเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายหรือ
เทียบเท่า 

2. เป็นผู้มีความประพฤติดี 
3. ไม่เป็นโรคที่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษา 

ศิลปิน นักแสดง พิธีกร ผู้ออกแบบการแสดง ครู อาจารย์  Costume 
Organizer Makeup Artist Event 
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สาขาและคุณสมบัติของผู้สมัครเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี (เสาร์ – อาทิตย์) ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2565 

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
สาขาวิชา คุณสมบัติของผู้สมัคร โอกาสในการประกอบอาชีพ จ านวนรับ 

เทคโนโลยีวิศวกรรมโยธา (วศ.บ.) 1. ส าเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย 
2. ส าเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ 

(ปวช.) หรือเทียบเท่า ประเภทวิชาอุตสาหกรรม 
3. ส าเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรชั้นสูง 

(ปวส.) ทุกสาขาวิชาประเภทวิชาอุตสาหกรรม 

1. นายช่างโยธา 
2. นักบริหารงานก่อสร้าง 
3. พนักงานบริษัท / ช่างส ารวจ 
4. ประกอบธุรกิจส่วนตัว / ผู้รับเหมา 
5. ผู้ช่วยวิศวกร และผู้ก ากับดูแลช่างเทคนิค 
6. วิศวกรสนาม วิศวกรส านักงาน วิศวกรประมาณราคา และวิศวกร

ฝ่ายขาย 

20 

เทคโนโลยีวิศวกรรมเครื่องกล (วศ.บ.) 1. ส าเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย 
2. ส าเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ 

(ปวช.) ทุกสาขาวิชา ยกเว้นสาขาโยธา หรือ
เทียบเท่า 

3. ส าเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรชั้นสูง 
(ปวส.) ทุกสาขาวิชา ยกเว้นสาขาโยธา 

1. วิศวกรทั้งในระบบราชการและบริษัทเอกชน 
2. พนักงานรัฐวิสาหกิจ 
3. ครู – อาจารย์ / นักวิจัย 
4. ประกอบอาชีพอิสระ 

25 

วิศวกรรมการจัดการ (วศ.บ.) 1. ส าเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย 
2. ส าเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ 

(ปวช.) ทุกแผนการเรียน หรือเทียบเท่า  
3. ส าเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรชั้นสูง 

(ปวส.) ทุกสาขาวิชา หรือเทียบเท่า 

1. วิศวกรควบคุมโรงงาน 
2. วิศวกรข้อมูล 
3. ประกอบธุรกิจส่วนตัว 
4. ประกอบอาชีพอิสระ 

25 

วิศวกรรมแมคคาทรอนิกส์และหุ่นยนต์ 
(วศ.บ.) 

1. ส าเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย 
2. ส าเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ 

(ปวช.) หรือเทียบเท่า ประเภทวิชาอุตสาหกรรม 
ยกเว้นสาขาโยธา 

3. ส าเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรชั้นสูง 
(ปวส.) ทุกสาขาวิชา ประเภทวิชาอุตสาหกรรม 
ยกเว้นสาขาโยธา 

1. วิศวกรออกแบบเครื่องจักรอัตโนมัติ และหุ่นยนต์ 
2. วิศวกรบ ารุงรักษาในการะบวนการผลิตและควบคุมแบบอัตโนมัติ 
3. วิศวกรขายเครื่องมือวัดอุตสาหกรรม เครื่องจักรกลระบบอัตโนมัติ 

และหุ่นยนต์ 
4. ครู / อาจารย์ / นักวิจัย ทางด้านวิศวกรรมแมคคาทรอนิกส์และ

หุ่นยนต์ 
5. ประกอบธุรกิจส่วนตัว 

20 

 



สาขาและคุณสมบัติของผู้สมัครเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี (เสาร์ – อาทิตย์) ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2565 

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
สาขาวิชา คุณสมบัติของผู้สมัคร โอกาสในการประกอบอาชีพ จ านวนรับ 

เทคโนโลยีไฟฟ้าอุตสาหกรรม (อส.บ.) 
(ต่อเนื่อง) 
 

ส าเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ
ชั้นสูง (ปวส.) หรือเทียบเท่า หรือระดับอนุปริญญา 
หรือเทียบเท่า ประเภทวิชาอุตสาหกรรม ใน
สาขาวิชาไฟฟ้า สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์ และสาขา
อ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้อง 

1. วิศวกรโครงการ 
2. วิศวกรฝ่ายขาย 
3. หัวหน้างานในส่วนต่างๆ ในโรงเรียนอุตสาหกรรม 
4. ผู้ประสานงานวิศวกรและก ากับดูแลช่างเทคนิค 
5. ผู้ประกอบการหรือเจ้าของกิจการประกอบธุรกิจส่วนตัว/  

ผู้รับเหมา 
 

25 

ออกแบบอุตสาหกรรม (อส.บ.) 1. ส าเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย 
2. ส าเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ 

(ปวช.) ทุกสาขาวิชา หรือเทียบเท่า  
3. ส าเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรชั้นสูง 

(ปวส.) ทุกสาขาวิชา 

1. นักออกแบบอุตสาหกรรม 
2. นักวิจัยและพัฒนาอุตสาหกรรม 
3. ผู้ปฏิบัติการฝ่ายศิลป์ 
4. เจ้าของธุรกิจ 
5. ครู / อาจารย์ 
6. ประกอบธุรกิจส่วนตัว 
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สาขาและคุณสมบัติของผู้สมัครเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี (เสาร์ – อาทิตย์) ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2565 

คณะวิทยาการจัดการ 
สาขาวิชา คุณสมบัติของผู้สมัคร โอกาสในการประกอบอาชีพ จ านวนรับ 

การบริหารธุรกิจ (บธ.บ.) 
กลุ่มวิชาการตลาด  

1. ส าเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือ
เทียบเท่า 

2. ส าเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ 
(ปวช.) 

3. ส าเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ
ชั้นสูง (ปวส.) หรือเทียบเท่า 

4. ส าเร็จการศึกษานอกระบบและการศึกษาตาม
อัธยาศัย (กศ.น.) หรือเทียบเท่า 

1. ประกอบธุรกิจส่วนตัว 
2. เจ้าหนาที่บริหารงานทั่วไปทั้งหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน 
3. นักวิชาการ นักวิจัย อาจารย์ ในสาขาวิชาการบริหารธุรกิจ 
4. ข้าราชการ พนักงานราชการ พนักงานรัฐวิสาหกิจในต าแหน่งที่ตรง

และสอดคล้องกับสาขาวิชาการบริหารธุรกิจ 
5. ต าแหน่งงานในแขนงวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย์ ได้แก่ 

เจ้าหน้าที่ฝ่ายบริหารทรัพยากรมนุษย์  เจ้าหน้าที่ฝ่ายพัฒนา
บุคลากร เจ้าหน้าที่ฝ่ายสรรหาและบรรจุ เป็นต้น 

6. ต าแหน่งงานในแขนงวิชาการตลาด ได้แก่ เจ้าหน้าที่การตลาด 
เจ้าหน้าที่วิจัยด้านการตลาด เจ้าหน้าที่วางแผนด้านการตลาด  
เป็นต้น 

 
     
 

25 

การบริหารธุรกิจ (บธ.บ.) 
กลุ่มวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย์ 

1. ส าเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือ
เทียบเท่า 

2. ส าเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ 
(ปวช.) 

3. ส าเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ
ชั้นสูง (ปวส.) หรือเทียบเท่า 

4. ส าเร็จการศึกษานอกระบบและการศึกษาตาม
อัธยาศัย (กศ.น.) หรือเทียบเท่า 

25 

ธุรกิจดิจิทัล (บธ.บ.) 1. ส าเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือ
เทียบเท่า (สายศิลป์ และสายวิทย์) 

2. ส าเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ 
(ปวช.) 

3. ส าเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ
ชั้นสูง (ปวส.) หรือเทียบเท่า 

4. ส าเร็จการศึกษานอกระบบและการศึกษาตาม
อัธยาศัย (กศ.น.) หรือเทียบเท่า 

1. รับราชการทุกหน่วยงาน เช่น โรงเรียน สถานศึกษาต่างๆ 
หน่วยงานราชการทั่วไป 

2. พนักงานรัฐวิสาหกิจ เช่น ด้านพลังงาน ด้านโลจิสติกส์ ด้านความปลอดภัย 
3. งานเอกชนที่เกี่ยวข้องกับการซื้อขายสินค้า น าเข้า และส่งออก 
4. ประกอบธุรกิจส่วนตัวทั้งในประเทศและต่างประเทศ 
5. นักจัดรายการผ่าน YouTube Channel, Facebook fan page 
6. นักรีวิวสินค้า เกมส์ สร้างเกมส์ Media Content, Casting Game Online 
7. งานด้านแอนิเมชัน กราฟิก  ธุรกิจออนไลน์ Admin  
8. นักการตลาดดิจิทัล 
9. นักวิเคราะห์ข้อมูลดิจิทัล 
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สาขาและคุณสมบัติของผู้สมัครเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี (เสาร์ – อาทิตย์) ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2565 

คณะวิทยาการจัดการ 
สาขาวิชา คุณสมบัติของผู้สมัคร โอกาสในการประกอบอาชีพ จ านวนรับ 

การจัดการทั่วไป (บธ.บ.) 1. ส าเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือ
เทียบเท่า 

2. ส าเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ 
(ปวช.) 

3. ส าเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ
ชั้นสูง (ปวส.) หรือเทียบเท่า 

4. ส าเร็จการศึกษานอกระบบและการศึกษาตาม
อัธยาศัย (กศ.น.) หรือเทียบเท่า 

1. นักบริหารจัดการองค์การ 
2. เจ้าหน้าที่ด้านกลยุทธ์ และนโยบาย 
3. งานท าแผนธุรกิจ 
4. นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 
5. นักวิเคราะห์โครงการ 
6. ผู้จัดการทั่วไป 
7. ผู้จัดการส านักงาน 
8. เจ้าหน้าที่ส่วนงานก ากับ ตรวจสอบ ส่วนงานควบคุมและวาง

กฎระเบียบข้อบังคับ 
9. นักวิชาการด้านการจัดการ 

120 

การจัดการธุรกิจค้าปลีกสมัยใหม่ (บธ.บ.) 1. ส าเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือ
เทียบเท่า 

2. สามารถเทียบโอนผลการเรียนรู้จาก
ประสบการณ์ได้ 

 

1. ผู้ประกอบการด้านธุรกิจค้าปลีก 
2. ฝ่ายจัดส่งและคลับสินค้า 
3. ฝ่ายการตลาด 
4. ฝ่ายจัดซื้อ 
5. นักบริหารธุรกิจด้านค้าปลีก 
6. นักออกแบบและจัดการหน้าร้าน 
7. ฝ่ายบุคคล 
8. นักวิชาการด้านการบริหารธุรกิจ 
9. ฝ่ายผลิต 
10. เจ้าหน้าที่บริหารและการจัดการงานในส่วนงานภาครัฐและเอกชน 
11. รับราชการ 
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สาขาและคุณสมบัติของผู้สมัครเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี (เสาร์ – อาทิตย์) ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2565 

คณะวิทยาการจัดการ 
สาขาวิชา คุณสมบัติของผู้สมัคร โอกาสในการประกอบอาชีพ จ านวนรับ 

การจัดการท่องเที่ยว (ศศ.บ.) ส าเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่า 1. มัคคุเทศก์ 
2. ผู้ประกอบธุรกิจการท่องเที่ยว 
3. พนักงานในบริษัทน าเที่ยว 
4. พนักงานบริการที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจการบิน 
5. พนักงานต้อนรับในธุรกิจโรงแรม 
6. พนักงานในธุรกิจบริการ 
7. เจ้าหน้าที่ส่งเสริมการท่องเที่ยว 
8. เจ้าหน้าที่วางแผนและพัฒนาการท่องเที่ยว 
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การสื่อสารดิจิทัลและมัลติมีเดีย (นศ.บ.) 1. ส าเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่า 
2. ส าเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) 
3. ส าเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง 

(ปวส.) หรือเทียบเท่า 

1. นักสื่อสารมวลชน 
2. ผู้ประกาศข่าว  นักจัดรายการวิทยุ 
3. นักตัดต่อ  นักออกแบบกราฟิก 
4. นักประชาสัมพันธ์ 
5. นักเขียน 
6. บรรณาธิการ 
7. ช่างภาพ 
8. นักพากย์ 
9. ประกอบธุรกิจส่วนตัวด้านนิเทศศาสตร์ 

50 

การบัญชี (บช.บ.) 1. ส าเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่า 
2. เป็นผู้มีความประพฤติดี 
3. ไม่เป็นโรคที่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษา 
4. มีผลการเรียนเฉลี่ยไม่ต่ ากว่า  2.00 
5. ส าเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) 

และส าเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง 
(ปวส.) หรือเทียบเท่า 

1. ผู้จัดท าบัญชี 
2. ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 
3. ผู้สอบบัญชีภาษีอากร 
4. ผู้ตรวจสอบภายใน 
5. ผู้วางระบบบัญชีและเทคโนโลยีสารสนเทศทางการบัญชี 
6. ที่ปรึกษาทางการบัญชีและการเงิน 
7. ครูหรืออาจารย์ที่สอนวิชาการบัญชีในสถานศึกษา 
8. อาชีพอ่ืนๆ ที่เก่ียวข้องกับงานด้านบัญชี 
9. รับราชการ 
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สาขาและคุณสมบัติของผู้สมัครเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี (เสาร์ – อาทิตย์) ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2565 

คณะวิทยาการจัดการ 
สาขาวิชา คุณสมบัติของผู้สมัคร โอกาสในการประกอบอาชีพ จ านวนรับ 

การจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน 
(บธ.บ.) 

1. ส าเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือ
เทียบเท่า 

2. ส าเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ 
(ปวช.) 

3. ส าเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง 
(ปวส.) หรือเทียบเท่า 

4. มีผลการเรียนเฉลี่ยไม่ต่ ากว่า  2.00 
 

1. ระดับปฏิบัติการ  อาทิเช่น 
ฝ่ายจัดซื้อ  ฝ่ายผลิต  ฝ่ายจัดส่งและคลังสินค้า ฝ่ายควบคุม
วัตถุดิบ ฝ่ายซัพพลายเชนและโลจิสติกส์ ฝ่ายการขนส่ง ซึ่งใน
ประเทศไทยมีบริษัททางขนส่งสินค้ามากกว่า 500 แห่ง รวมถึง
บริษัทน าเข้าส่ง – ออก มากกว่า 20,000 แห่ง  

2. ระดับบริหาร อาทิเช่น 
นักวิเคราะห์โลจิสติกส์และโซอุปทาน นักวางแผน วัตถุดิบ การ
ผลิต หรือการกระจายสินค้า และนักวิเคราะห์กระบวนการทาง
ธุรกิจ Logistics Analyst, Material Planner, Operations 
Analyst, Procurement Manager, Supply Chain Analyst, 
Business Process Analyst, Operations Manager 

3. ประกอบธุรกิจส่วนตัว 
น าเข้าและส่งออก ผู้ให้บริการทางด้านโลจิสติกส์ ตัวแทนขนส่ง
ทางบก ทางทะเล หรือทางอากาศ 

4. รับราชการในหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
กรมการขนส่งทางน้ าและพาณิชย์นาวี  กรมประมง กรมการ
ขนส่งทางอากาศ กรมศุลกากร กรมการขนส่งทางบกและ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

5. งานสายวิชาการ 
นักวิชาการ นักวิจัยสาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ 

*** หลักสูตรปรับปรุงใหม่ สามารถจบการศึกษาภายใน 3 ปีครึ่ง*** 

60 

การจัดการธุรกิจสมัยใหม่ (บธ.บ.) 
(ต่อเนื่อง)  

เป็นผู้ก าลังศึกษา/ส าเร็จการศึกษาระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือเทียบเท่า  
หรือระดับอนุปริญญา  (3 ปี) หรือเทียบเท่า ใน
สาขาวิชาการบริหารธุรกิจ การบัญชี การตลาด  
การจัดการทั่วไป หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง 

 40 



สาขาและคุณสมบัติของผู้สมัครเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี (เสาร์ – อาทิตย์) ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2565 

คณะสาธารณสุขศาสตร์ 
สาขาวิชา คุณสมบัติของผู้สมัคร โอกาสในการประกอบอาชีพ จ านวนรับ 

สาธารณสุขศาสตร์ (ส.บ.) 1. ส าเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือ
เทียบเท่า พื้นฐานการเรียนทางวิทยาศาสตร์ 

2. ส าเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) 
ทางด้านสาธารณสุข พยาบาลศาสตร์ หรือเทียบเท่า
ตลอดจนสาขาท่ีเกี่ยวข้องต่างๆ และอยู่ในดุลพินิจ
ของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร 

3. เป็นผู้มีความประพฤติดีและไม่เป็นโรคที่มีอุปสรรคต่อ
การศึกษา 

4. หากมีคุณสมบัตินอกเหนือจาก ข้อ 1 – 3 ให้เป็นไป
ตามดุลยพินิจของกรรมการบริหารหลักสูตร 

1. นักวิชาการด้านส่งเสริมสุขภาพ 
2. นักวิชาการสาธารณสุข / นักสาธารณสุข 
3. นักวิชาการสุขาภิบาล 
4. นักสุขศึกษา 
5. ครู / อาจารย์ด้านสาธารณสุข 
6. ศึกษาต่อในสาขาที่เก่ียวข้อง 
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การจัดการสถานพยาบาล (ส.บ.) 1. ส าเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ที่มีพ้ืนฐาน
ทางการเรียนวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์ ไม่น้อยกว่า 
12 หน่วยกิต หากเป็นนักศึกษาต่างชาติต้องมีความรู้
พ้ืนฐานภาษาไทยและให้อยู่ในดุลพินิจของคณะ
กรรมการบริหารหลักสูตร 

2. มีผลการเรียนเฉลี่ยไม่ต่ ากว่า  2.00 

3. เป็นผู้มีความประพฤติดีและไม่เป็นโรคที่มีอุปสรรคต่อ
การศึกษา 

1. นักวิชาการสาธารณสุขในหน่วยงานสาธารณสุข / สถาน
บริการสาธารณสุข 

2. ครู อาจารย์ด้านสาธารณสุขศาสตร์ 
3. นักวิเคราะห์นโยบายและแผนนักวิชาการพัสดุ นักวิชาการ

ส่งเสริมสุขภาพ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปในหน่วยงานด้าน
สุขภาพในภาครัฐ เอกชน และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

4. เจ้าหน้าที่เวชระเบียน เจ้าหน้าที่เวชสถิติในสถานบริการ
สาธารณสุข 
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 สาขาและคุณสมบัติของผู้สมัครเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี (เสาร์ – อาทิตย์) ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2565 

คณะสาธารณสุขศาสตร์ 
สาขาวิชา คุณสมบัติของผู้สมัคร โอกาสในการประกอบอาชีพ จ านวนรับ 

อานามัยสิ่งแวดล้อม (วท.บ.) 1. ส าเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย 
หรือเทียบเท่า สายวิทย์-คณิต 

2. มีผลการเรียนเฉลี่ยไม่ต่ ากว่า 2.00 

3. เป็นผู้มีสุขภาพแข็งแรงไม่เป็นอุปสรรคต่อ
การศึกษาและไม่เป็นโรคตาบอดสี 

1. นักวิชาการสาธารณสุขในหน่วยงานภาครัฐ และองค์กรปกครอง 
    ส่วนท้องถิ่น  
2. นักสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อมในหน่วยงานภาครัฐและองค์กรปกครอง 

ส่วนท้องถิ่น 
3. นักวิชาการสิ่งแวดล้อมหรือเจ้าหน้าที่สิ่งแวดล้อมในหน่วยงานภาครัฐ 

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หน่วยงานเอกชนและสถานประกอบการ
หรือโรงงานอุตสาหกรรม 

4. ผู้ตรวจวิเคราะห์คุณภาพสิ่งแวดล้อมประจ าห้องปฏิบัติการของ
หน่วยงานภาครัฐและเอกชน 

5. ผู้ควบคุมระบบสิ่งแวดล้อม (ระบบบ าบัดน้ าเสีย ระบบบ าบัดมลพิษ
อากาศ ระบบบ าบัดของเสียอันตราย) ในหน่วยงานภาครัฐและ
เอกชน 

6. นักวิชาการอิสระด้วยสิ่งแวดล้อมและศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับ
สิ่งแวดล้อม 

7. เจ้าหน้าที่สิ่งแวดล้อมในบริษัทที่ปรึกษาตามสิ่งแวดล้อม 
8. ผู้ช่วยวิจัยทางด้านสิ่งแวดล้อม 

15 

สุขภาพและความงาม (วท.บ.) 1. ส าเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย 
หรือเทียบเท่า 

2. มีสุขภาพสมบูรณ์ท้ังร่างกายและจิตใจ 
 

 

1. ผู้ประกอบการ / ผู้ปฏิบัติงานด้านธุรกิจสุขภาพและความงาม 
2. ผู้ประกอบการ / ผู้ปฏิบัติงาน ผู้ประกอบการด้านธุรกิจผลิตภัณฑ์ 

เพ่ือสุขภาพและความงาม 
3. นักวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ในสถานประกอบการผลิตภัณฑ์

เครื่องส าอางและกลุ่มผลิตภัณฑ์เพ่ือสุขภาพ 
4. Therapist สถานประกอบการเพ่ือสุขภาพ 
5. อาจารย์ / นักวิชาการ / นักวิจัยด้านสุขภาพและความงามใน

สถาบันการศึกษาที่เปิดสอนหลักสูตรที่เก่ียวข้องกับสุขภาพและ 
ความงาม สถาบันวิจัยด้านสมุนไพร หรือหน่วยงานอ่ืนๆ ทั้งภาครัฐ
และเอกชน 
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สาขาและคุณสมบัติของผู้สมัครเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี (เสาร์ – อาทิตย์) ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2565 

คณะเทคโนโลยีการเกษตร 
สาขาวิชา คุณสมบัติของผู้สมัคร โอกาสในการประกอบอาชีพ จ านวนรับ 

เกษตรศาสตร์  (วท.บ.) 
กลุ่มวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช 

1. ส าเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือ
เทียบเท่า 

2. เป็นผู้มีความประพฤติดี 
3. ไม่เป็นโรคที่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษา 

งานราชการ, รัฐวิสาหกิจ 
1. นักวิชาการเกษตร หน่วยงานภาครัฐและเอกชน 
2. นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร ผู้ดูแลหรือผู้จัดการประจ า 

แปลงเกษตร 
3. นักพัฒนาท้องถิ่น 
4. ผู้ประกอบการด้านการเกษตรและธุรกิจการเกษตร 
5. เจ้าหน้าที่ส่งเสริมการขายผลิตภัณฑ์หรือวัสดุทางการเกษตร 
อาชีพส่วนตัว 

ธุรกิจส่วนตัวด้านการเกษตรฟาร์มเกษตรด้านพืชไร่ พืชสวน  
ไม้ดอกไม้ประดับ ผักสลัด ฟาร์มเห็ด เป็นต้น ตลอดจนแปรรูป
ผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรเพื่อจัดจ าหน่าย 

15 

เกษตรศาสตร์ (วท.บ.) 
กลุ่มวิชาสัตวศาสตร์ 

1. ส าเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือ
เทียบเท่า 

2. เป็นผู้มีความประพฤติดี 
3. ไม่เป็นโรคที่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษา 

 

1. นักวิชาการสัตวบาลหรือสัตวบาลประจ าฟาร์มหรือหน่วยงาน
เพาะเลี้ยงสัตว์ 

2. ผู้ช่วยสัตวแพทย์ประจ าคลินิกหรือโรงพยาบาลสัตว์ นักพัฒนา
ท้องถิ่น 

3. ผู้ประกอบการด้านการเกษตรและธุรกิจการเกษตร 
4. เจ้าหน้าที่ส่งเสริมการขายผลิตภัณฑ์หรือวัสดุทางการเกษตร 

15 

เทคโนโลยีภูมิทัศน์ (วท.บ.) 1. ส าเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายหรือ 
เทียบเท่า 

2. ส าเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ 
(ปวช.) หรือ 

3. ส าเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ
ชั้นสูง (ปวส.) ในสาขาที่เก่ียวข้อง 

 

1. นักภูมิทัศน์ด้านการจัดการงานภูมิทัศน์ ได้แก่ ผู้จัดการโครงการ  
ผู้ควบคุมงาน ที่ปรึกษา นักเขียนแบบ ผู้จัดท าเอกสารโครงการ
และการประมาณราคา 

2. นักภูมิทัศน์งานดูแลรักษาสวน รุขกร 
3. นักออกแบบพรรณไม้ในงานภูมิทัศน์ 
4. ผู้ประกอบการงานภูมิทัศน์ งานออกแบบ จัดสร้างและงานดูแล

รักษางานภูมิทัศน์ 
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สาขาและคุณสมบัติของผู้สมัครเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี (เสาร์ – อาทิตย์) ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2565 

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
สาขาวิชา คุณสมบัติของผู้สมัคร โอกาสในการประกอบอาชีพ จ านวนรับ 

วิทยาการคอมพิวเตอร์ (วท.บ.) 1. ส าเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย 

2. ส าเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) 
หรือเทียบเท่า หรือ 

3. ส าเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง 
(ปวส.) ในสาขาววิชาที่เก่ียวข้อง หรือ 

4. ส าเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรีทุกสาขาวิชา 

1. นักเขียนโปรแกรม (Programmer) 
2. นักพัฒนาเว็บไซต์ 
3. ผู้ดูแลระบบเครือข่าย 
4. ผู้ดูแลระบบฐานข้อมูล 
5. ผู้บริหารโครงการซอฟต์แวร์ 
6. นักวิเคราะห์และออกแบบระบบงานสารสนเทศ 
7. นักวิชาการวิทยาการคอมพิวเตอร์ 
8. นักวิทยาการคอมพิวเตอร์ หรือักวิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์ 
9. นักวิชาชีพในสถานประกอบการที่มีการใช้คอมพิวเตอร์ 
10. ผู้ประกอบอาชีพอิสระ 

15 

อาชีวอนามัยและความปลอดภัย (วท.บ.) 1. ส าเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือส าเร็จ
การศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สาขา
ช่างอุตสาหกรรม หรือระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ
ชั้นสูง (ปวส.) สายช่างอุตสาหกรรม ที่มีการเรียนด้าน
วิทยาศาสตร์ไม่น้อยกว่า 22 หน่วยกิต และคณิตศาสตร์
ไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต  

2. ส าเร็จการศึกษาไม่ต่ ากว่าปริญญาตรีด้านวิทยาศาสตร์  
ด้านสาธารณสุข หรือด้านวิศวกรรมศาสตร์หรือด้านอื่น
ที่เทียบเคียงกัน 

3. กรณีผู้เข้าศึกษาที่เรียนรายวิชาทางด้านวิทยาศาสตร์
และคณิตศาสตร์ไม่เป็นไปตามคุณสมบัติข้อ 1 ต้องเรียน
ปรับพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์ให้ครบ 22 หน่วยกิต และ
คณิตศาสตร์ให้ครบ 12 หน่วยกิต โดยมาศึกษาโครงการ
สัมฤทธิบัตรปริญญาตรีตามประกาศมหาวิทยาลัย 

4. สามารถเทียบโอนประสบการณ์ได้  

ภาครัฐและรัฐวิสาหกิจ 
1. นักวิชาการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย 
2. อาจารย์ นักวิจัย  
3. ข้าราชการครู ในระดับครูผู้ช่วย (รับรองคุณวุฒิโดย ก.ค.ศ.)  
 
ภาคเอกชน 
1. เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยระดับวิชาชีพ (จป.ว.) 
2. นักสุขศาสตร์อุตสาหกรรม 
3. ผู้ประกอบการด้านอาชีวอนามัยฯ 
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สาขาและคุณสมบัติของผู้สมัครเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี (เสาร์ – อาทิตย์) ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2565 

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
สาขาวิชา คุณสมบัติของผู้สมัคร โอกาสในการประกอบอาชีพ จ านวนรับ 

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม 
(วท.บ.) 

1. ส าเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ที่มีการเรียนด้าน
วิทยาศาสตร์ไม่น้อยกว่า 22 หน่วยกิต และคณิตศาสตร์
ไม่น้อยกว่า  12 หน่วยกิต 

2. กรณีผู้เข้าศึกษาที่เรียนรายวิชาทางด้านวิทยาศาสตร์
และคณิตศาสตร์ไม่เป็นไปตามคุณสมบัติข้อ 1 ต้องเรียน
ปรับพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์ให้ครบ 22 หน่วยกิต และ
คณิตศาสตร์ให้ครบ 12 หน่วยกิต โดยมาศึกษาโครงการ
สัมฤทธิบัตรปริญญาตรีตามประกาศมหาวิทยาลัย 

3. มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมไม่น้อยกว่า 2.00 หรืออยู่ใน
ดุลยพินิจของกรรมการบริหารหลักสูตร 

1. ผู้ประกอบวิชาชีพวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่ก าหนดใน
ประกาศกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พ.ศ. 2558 
สาขาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม และสาขาเทคโนโลยี
สิ่งแวดล้อม  

2. ผู้ควบคุมมลพิษตามที่ก าหนดในพระราชบัญญัติส่งเสริม
วิชาชีพวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ด้านวิทยาศาสตร์ สาขา
วิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม และด้านควบคุมมลพิษ 
ได้แก่ ผู้ควบคุมมลพิษทางน้ า ผู้ควบคุมมลพิษอากาศ ผู้
ควบคุมมลพิษเสียงและความสั่นสะเทือน ผู้ควบคุมขยะมูล
ฝอยและของเสียอันตราย  

3. นักวิทยาศาสตร์ นักวิชาการสิ่งแวดล้อม เจ้าหน้าที่
สิ่งแวดล้อม นักวิชาการประจ าห้องปฏิบัติการสิ่งแวดล้อม 
ของหน่วยงานภาครัฐ และภาคเอกชน  

4. นักวิเคราะห์นโยบายและแผนทางสิ่งแวดล้อม เจ้าหน้าที่
ตรวจประเมินคุณภาพสิ่งแวดล้อม  

5. บุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่งครูผู้ช่วย กลุ่มสาขาวิชา
วิทยาศาสตร์  

6. บริษัทที่ปรึกษาการท ารายงานประเมินผลกระทบ
สิ่งแวดล้อม  
7. นักจัดกิจกรรมทางธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม นักจัดการ

ท่องเทีย่วเชิงนิเวศ  
8. ศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้นไป 
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สาขาและคุณสมบัติของผู้สมัครเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี (เสาร์ – อาทิตย์) ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2565 

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
สาขาวิชา คุณสมบัติของผู้สมัคร โอกาสในการประกอบอาชีพ จ านวนรับ 

มาตรวิทยาอุตสาหกรรมและระบบ
คุณภาพ (วท.บ.) (ต่อเนื่อง) 

1. มีคุณสมบัติอย่างน้อยหนึ่งในสามข้อต่อไปนี้ 
1.1 ส าเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง 

(ปวส.) ในสาขาช่างอุตสาหกรรม ช่างกล ช่างไฟฟ้า 
ช่างยนต์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้องกับมาตรวิทยา
อุตสาหกรรมและระบบคุณภาพ  

1.2 ส าเร็จการศึกษาไม่ต่ ากว่าระดับอนุปริญญาหรือ
เทียบเท่าที่มีพ้ืนฐานทางด้านวิทยาศาสตร์  

1.3 มีประสบการณ์ท างานที่เกี่ยวข้องกับเครื่องมือวัด
หรือระบบคุณภาพไม่น้อยกว่า 2 ปี  

1. วิศวกรหรือผู้จัดการฝ่ายควบคุมคุณภาพ (Quality 
Control, QC Engineer or Quality Control Manager) 

2. วิศวกรผู้ดูแลระบบคุณภาพ (Quality System Engineer) 
3. ผู้ประสานงานด้านระบบคุณภาพ (Quality System 

Coordinator) 
4. วิศวกรควบคุมคุณภาพของผลิตภัณฑ์ใหม่ (Production 

Quality Engineer/ Project Quality Engineer) 
5. วิศวกรควบคุมคุณภาพของสินค้าวัตถุดิบ (Supplier 

Quality Engineer) 
6. วิศวกรควบคุมกระบวนการโดยใช้สถิติ (Statistical 

Process Control, SPC Engineer) 
7. วิศวกรด้านงานประกันคุณภาพ (Quality Assurance, QA 

Engineer) 
8. ผู้ดูแลระบบวัดคุมและเครื่องมือขั้นสูง (Instrument 

System Officer) 
9. ผู้ให้ค าปรึกษาด้านเครื่องมือ (Product Instrument 

Specialist) 
10. เจ้าหน้าที่สอบเทียบเครื่องมือวัดหรือนักวิชาการเก่ียวกับ

งานรับรองมาตรฐานห้องปฏิบัติการ ทั้งภาครัฐและเอกชน 
(Calibration Officer or ISO Officer) 

11. ผู้ประกอบการด้านเครื่องมือ (Instrument 
Entrepreneur) 
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สาขาและคุณสมบัติของผู้สมัครเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี (เสาร์ – อาทิตย์) ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2565 

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
สาขาวิชา คุณสมบัติของผู้สมัคร โอกาสในการประกอบอาชีพ จ านวนรับ 

โภชนาการและการก าหนดอาหาร 
(วท.บ.) 

1. ส าเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายทุกสายและ
ให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ 

2. ส าเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพทางด้าน
โภชนาการและการก าหนดอาหาร อาหารและ
โภชนาการ หรือเทียบเท่า และให้อยู่ในดุลยพินิจของ
คณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ 

 

1. นักโภชนาการหรือนักก าหนดอาหารในโรงพยาบาล 
โรงเรียน กระทรวงสาธารณสุข หน่วยงานส่งเสริมสุขภาพ 
สถานประกอบการ บริษัทอุตสาหกรรมอาหาร สถาบันเพื่อ
สุขภาพและความงาม สถาบันลดน้ าหนัก สมาคมการกีฬา
แห่งประเทศไทย และสถานออกก าลังกาย 

2. นักวิชาการ นักวิจัย ที่ปรึกษาด้านโภชนาการและโภชน
บ าบัด วิทยากร ในสถาบันการศึกษา หรือสถาบันวิจัยด้าน
โภชนาการและการก าหนดอาหาร 

3. ผู้ประกอบการธุรกิจด้านโภชนาการหรืออาหารเพ่ือสุขภาพ 
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เทคโนโลยีสารสนเทศ (วท.บ.) 
กลุ่มวิชาเทคโนโลยีดิจิทัล 

ส าเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า 1. นักวิชาการเทคโนโลยีสารสนเทศ 
2. ผู้บริหารโครงการเทคโนโลยีระบบสารสนเทศ 
3. นักพัฒนาโปรแกรมประยุกต์ 
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เทคโนโลยีสารสนเทศ (วท.บ.) 
กลุ่มวิชาแอนิเมชันและดิจิทัลมีเดีย 

ส าเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า 1. นักออกแบบและพัฒนาสื่อกาฟิกแบบ 2 มิติ และ 3 มิติ 
2. นักออกแบบการ์ตูนแอนิเมชั่น 
3. นักออกแบบและผลิตสื่อมัลติมีเดียดิจิทัล 

15 

นวัตกรรมดิจิทัลและวิศวกรรมซอฟต์แวร์ 
(วท.บ.) 

ส าเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า 1. นักออกแบบและพัฒนาคอมพิวเตอร์แอปพลิเคชั่น และโม
บายแอปพลิเคชั่น 

2. นักออกแบบและพัฒนาเวปไซต์ 
3. นักออกแบบและพัฒนาระบบฐานข้อมูล 
4. นักออกแบบและพัฒนาเกมส์ 
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สาขาและคุณสมบัติของผู้สมัครเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี (เสาร์ – อาทิตย์) ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2565 

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
สาขาวิชา คุณสมบัติของผู้สมัคร โอกาสในการประกอบอาชีพ จ านวนรับ 

นวัตกรรมชีวผลิตภัณฑ์ (วท.บ.) ส าเร็จการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเป็น
ผู้ส าเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ หรือ
เทียบเท่าจากสถานศึกษาที่กระทรวงศึกษาธิการรับรอง 
และให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
 

1. ผู้ประกอบการหรือเจ้าของธุรกิจด้านผลิตภัณฑ์ชีวภาพ ได้แก่ 
ด้านอาหาร อาหารสุขภาพ ตลอดจนธุรกิจทางด้าน
อุตสาหกรรมเกษตร การแปรรูปผลิตภัณฑ์ หรือบริษัทธุรกิจ
ทางเทคโนโลยีชีวภาพอาหารทุกประเภท 

2. นักวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ในสถานประกอบการ 
อุตสาหกรรมด้านธุรกิจอาหารหรือที่เก่ียวข้อง ในหน่วยงาน
ราชการและเอกชน 

3. เจ้าหน้าที่ควบคุมคุณภาพในสถานประกอบการ 
อุตสาหกรรมด้านธุรกิจอาหาร ในหน่วยงานราชการและ
เอกชน 

4. ตัวแทนฝ่ายขายผลิตภัณฑ์ด้านวิทยาศาสตร์ อาหาร เกษตร 
และอ่ืน ๆ 

5. ศึกษาต่อในระดับบัณฑิตศึกษา 

10 

การจัดการสาธารณภัย (วท.บ.) 1. ส าเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายหรือ
เทียบเท่า 

2. ส าเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) 
หรือเทียบเท่า 

3. ส าเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง 
(ปวส.) ทุกสาขาวิชา 

1. นักวิชาการด้านการจัดการภัยพิบัติ 
2. นักวิชาการ/เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ใน

องค์กรภาครัฐและองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น 
3. นักวิชาการเทคโนโลยีสารสนเทศด้านภัยพิบัติทางธรรมชาติ

และสิ่งแวดล้อม 
4. นักปฏิบัติการเก่ียวกับการจัดการความปลอดภัยพื้นที่

สาธารณะ พื้นที่ขนส่งสาธารณะและการบรรเทาสาธารณภัย 
5. อาชีพอิสระ/องค์กรอิสระด้านจัดการภัยพิบัติทางธรรมชาติ

และสิ่งแวดล้อมในองค์กรภาครัฐหรือองค์กรภาคเอกชน 
6. เจ้าหน้าที่ป้องกันการสูญเสีย 
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สาขาและคุณสมบัติของผู้สมัครเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี (เสาร์ – อาทิตย์) ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2565 

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ สระแก้ว 
สาขาวิชา คุณสมบัติของผู้สมัคร โอกาสในการประกอบอาชีพ จ านวนรับ 

การจัดการทั่วไป (บธ.บ.) 1. ส าเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือ
เทียบเท่า 

2. ส าเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ 
(ปวช.) หรือ 

3. ส าเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ
ชั้นสูง (ปวส.) 

- ผู้จัดการสถานประกอบการ 

- นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 

- นักจัดการทั่วไป  
- เจ้าหน้าที่บริหารโครงการ 

- เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 

- เจ้าของธุรกิจ 
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รัฐประศาสนศาสตร์ (รป.บ.) 1. ส าเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือ
เทียบเท่า 

2. ส าเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ 
(ปวช.) หรือ 

3. ส าเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ
ชั้นสูง (ปวส.) 

- นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 

- เจ้าหน้าที่บริหารงานบุคคล 

  ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน 

- ข้าราชการ ต ารวจ 

- ปลัดอ าเภอ 

- พนักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
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เกษตรศาสตร์ (วท.บ.) 
   กลุ่มวิชาเทคโนโลยีการผลติพืช 

   กลุ่มวิชาสัตวศาสตร์ 

1. ส าเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือ
เทียบเท่า 

2. ส าเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ 
(ปวช.) หรือ 

3. ส าเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ
ชั้นสูง (ปวส.) 

- นักวิชาการเกษตร 

- นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร 

- นักวิชาการสัตวบาล 

- สัตวบาลประจ าฟาร์ม 

- ผู้ช่วยสัตวแพทย์ประจ าโรงพยาบาลสัตว์ 
- เจ้าหน้าที่ส่งเสริมการขายผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร 

- ประกอบอาชีพส่วนตัวด้านการเกษตร 
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