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จ. วิธีการสมัคร / การคัดเลือก 
    1.  ประเภทเรียนดี  

   1.1  ผู้สมัครสมัครได้คนละ  2  สาขาวชิา สามารถเลือกหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต 
ได้เพียง 1 สาขาวิชาเท่านั้น โดยกรอกใบสมัครออนไลนผ์่านลิงก์   
https://eduservice.yru.ac.th/admissions/quota  
  1.1.2  ผู้สมัครอัพโหลดสำเนาใบแสดงผลการเรียนตั้งแต่ภาคเรียนแรกของชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 4 ถึงภาคเรียนที่ 2 ของชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 สำหรับผู้ที่สมัครที่กำลังศึกษาอยู่ หรือ
ระเบียนแสดงผลการเรียนหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน ช่วงชั้นที่ 4 (ปพ.1) สำหรับผู้สมัครที่สำเร็จ
การศึกษาในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 แล้ว ตั้งแต่วันที่ 11 ตุลาคม - 4  พฤศจิกายน  2565    

      1.1.3 มหาวิทยาลัยจะประกาศผู้มีสิทธิ์สอบในวันที่ 8  พฤศจิกายน  2565 
   1.1.4 มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา  คัดเลือกนักเรียนโดยการทดสอบ วันที่   12  พฤศจิกายน  

2565เวลา 09.00 - 16.30 น.  ณ  มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา  รายวชิาที่ใช้ทดสอบดังนี ้
      (1)  ทดสอบพื้นฐานด้านทักษะคิดคำนวณ  การใช้ภาษา  และการให้เหตุผล 
      (2)  วัดแววความเป็นครู (เฉพาะผู้สมัครที่เลือกสมัครหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต) 
      (3)  สอบปฏิบัติ (เฉพาะผู้สมัครที่เลือกสมัครสาขาวิชาพละศึกษาและสุขศึกษา) 

 1.1.5 มหาวิทยาลัยจะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ในวันที่  14 พฤศจิกายน  2565 
(เฉพาะหลักสูตรครุศาสตรบณัฑติ) 

   1.1.6 สอบสัมภาษณ์เฉพาะผู้ผ่านการทดสอบตามประกาศมหาวิทยาลัย   โดยสอบ
สัมภาษณ์ในวันที่  16 พฤศจิกายน  2565  เวลา 09.00 - 12.00 น . ณ หอประชุมใหญ่  
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา (เฉพาะผู้สมัครที่เลือกหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต) 

 

 2. ประเภทความสามารถพิเศษ  (ยกเว้นหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต) 
   2.1.  ผู้สมัครสมัครได้คนละ  2  สาขาวิชา โดยกรอกใบสมัครออนไลน์ผ่านลิงก์    

https://eduservice.yru.ac.th/admissions/quota และอัพโหลดเอกสาร Portfolio ตั้งแต่วันที่  
11 ตุลาคม - 4  พฤศจิกายน  2565 

      2.2  มหาวิทยาลัยจะประกาศผู้มีสิทธิ์สอบปฏิบัติในวันที่ 8  พฤศจิกายน  2565 
  2.3  มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา  คัดเลือกนักเรียนโดยการสอบปฏิบัติ วนัที่   12  พฤศจิกายน   

2565 เวลา 09.00 - 16.30 น.  ณ  กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลยัราชภัฏยะลา  
 

 3. ประเภทกิจกรรม  (ยกเว้นหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต) 
   3.1  ผู้สมัครสมัครได้คนละ  2  สาขาวิชา โดยกรอกใบสมัครออนไลน์ผ่านลิงก์    

https://eduservice.yru.ac.th/admissions/quota และอัพโหลดเอกสาร Portfolio ตั้งแต่วันที่  
11 ตุลาคม - 4  พฤศจิกายน  2565 

    3.2  มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา  จะคัดเลือกนักเรียนโดยพิจาณาจากประวัติการได้รับการ
ยกย่องในระดับจังหวัดขึ้นไป ในการทำกิจกรรมที่ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อตนเอง ครอบครัว 
สถานศึกษา ชุมชน สังคม  และประเทศชาติ  

 

 ฉ.  ค่าสมัคร   
   ค่าสมัคร  300  บาท  ชำระที่ธนาคารกรุงไทยทุกสาขา  หรือ App  Krungthai  NEXT  
 ระหว่างวันที่ 18 ตลุาคม - 4  พฤศจิกายน  2565  
 
 
 





1 การศึกษาปฐมวัย ก าลังศึกษาหรือส าเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 34

2 การประถมศึกษา ก าลังศึกษาหรือส าเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 18

3 พลศึกษาและสุขศึกษา 1.ก าลังศึกษาหรือส าเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 
2.มีความสามารถและทักษะในการเล่นกีฬาและเคยเป็นตัวแทนเข้าร่วมการแข่งขัน
ระดับจังหวัดในกีฬาประเภทน้ัน

18

4 ภาษาอังกฤษและเทคโนโลยีการศึกษา 1.ก าลังศึกษาหรือส าเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 
2.คะแนนผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนเฉล่ียสะสม (GPAX) 4 ภาคเรียน  ไม่น้อยกว่า  
3.00
3.คะแนนผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนเฉล่ียสะสมในรายวิชาภาษาอังกฤษ (GPAX) 4 
ภาคเรียน  ไม่น้อยกว่า  3.00

18

5 การสอนอิสลามศึกษา ก าลังศึกษาหรือส าเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย  
และจบช้ันอิสลามศึกษาไม่ต่ ากว่าอิสลามศึกษาตอนกลาง

18

1 วิทยาศาสตร์ท่ัวไป  1. ก าลังศึกษา หรือส าเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย  
2. จ านวนหน่วยกิตรวมสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ (4 ภาคการศึกษา) 
ไม่ต่ ากว่า 10 หน่วยกิต
3. จ านวนหน่วยกิตรวมสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ (4 ภาคการศึกษา) 
ไม่ต่ ากว่า 20 หน่วยกิต

18

2 คณิตศาสตร์  1. ก าลังศึกษา หรือส าเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย  
2. จ านวนหน่วยกิตรวมสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ไม่ต่ ากว่า 12 หน่วยกิต
3. จ านวนหน่วยกิตรวมสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ไม่ต่ ากว่า 25 หน่วยกิต

18

3 คอมพิวเตอร์ศึกษา 1. ส าเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย  
2. จ านวนหน่วยกิตรวมสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ไม่ต่ ากว่า 15 หน่วยกิต

18

จ ำนวน
แผนรับ

คุณสมบัติเฉพำะสำขำ ประจ ำปีกำรศึกษำ พ.ศ.2566

ระดับปริญญำตรี/บัณฑิตศึกษำ

ครุศำสตร์

ค.บ.(เอกเด่ียว)

ค.บ.(เอกคู่)

คุณสมบัติเฉพำะสำขำ

ค.บ.

ค.บ.(เอกโท)

คณะวิทยำศำสตร์เทคโนโลยีและกำรเกษตร

เอกสารหมายเลข 1



จ ำนวน
แผนรับระดับปริญญำตรี/บัณฑิตศึกษำ คุณสมบัติเฉพำะสำขำ

4 ฟิสิกส์อุตสาหกรรม 1. ก าลังศึกษา หรือส าเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 
2. จ านวนหน่วยกิตรวมสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ไม่ต่ ากว่า 10 หน่วยกิต 
3. จ านวนหน่วยกิตรวมสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ไม่ต่ ากว่า 15 หน่วยกิต

26

5 เทคโนโลยีพลังงานทดแทน 1.  ก าลังศึกษาหรือส าเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 
2. แผนการเรียนวิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์ หรือ
3. ส าเร็จการศึกษา/ก าลังศึกษาระดับ ปวช.สาขาวิชาเคร่ืองกล  ยานยนต์  
เคร่ืองมือกลและซ่อมบ ารุง  ไฟฟ้า  อิเล็กทรอนิกส์  เมคคาทรอนิกส์  การก่อสร้าง 
อุตสาหกรรม  เทคโนโลยียางและพอลีเมอร์  เช่ือมโลหะ  และช่างกลโรงงาน  หรือ
เทียบเท่า

26

6 เคมีเทคโนโลยีและนวัตกรรม 1. ก าลังศึกษา หรือส าเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 
2. จ านวนหน่วยกิตรวมสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ไม่ต่ ากว่า 6 หน่วยกิต 
3. จ านวนหน่วยกิตรวมสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ไม่ต่ ากว่า 12 หน่วยกิต

26

7 ชีววิทยาเทคโนโลยีและนวัตกรรม 1. ก าลังศึกษา หรือส าเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่า
2. จ านวนหน่วยกิตรวมสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ไม่ต่ ากว่า 15 หน่วยกิต

26

8 จุลชีววิทยาทางการแพทย์และอุตสาหกรรม ก าลังศึกษา หรือส าเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่า
สายวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์

26

9 สาธารณสุขศาสตร์ (แขนงอนามัยส่ิงแวดล้อม ) 26

10 สาธารณสุขศาสตร์ ( แขนงอาชีวอนามัยและความ
ปลอดภัย)

26

11 วิทยาการคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีดิจิทัล

1. ก าลังศึกษา หรือส าเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือก าลังศึกษา 
หรือส าเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สาขาวิชาช่างไฟฟ้าก าลัง
 ช่างอิเล็กทรอนิกส์ โทรคมนาคมแมคคาทรอนิกส์ และเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
2. จ านวนหน่วยกิตรวมสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ หรือวิทยาศาสตร์ หรือ
คอมพิวเตอร์ ไม่ต่ ากว่า 10 หน่วยกิต

26

12 เทคโนโลยีสารสนเทศ
1. ก าลังศึกษาหรือส าเร็จการศึกษาช้ันมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่า 
2. จ านวนหน่วยกิตรวมสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์หรือคอมพิวเตอร์ในระดับ
มัธยมศึกษาตอนปลายไม่ต่ ากว่า 6 หน่วยกิต

22

วท.บ.

1. ก าลังศึกษา หรือส าเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่า
2. จ านวนหน่วยกิตรวมสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ไม่ต่ ากว่า 12 หน่วยกิต 
3. จ านวนหน่วยกิตรวมสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ไม่ต่ ากว่า 22 หน่วยกิต



จ ำนวน
แผนรับระดับปริญญำตรี/บัณฑิตศึกษำ คุณสมบัติเฉพำะสำขำ

13 เทคโนโลยีสารสนเทศ (เทียบโอน) 1. ก าลังศึกษา หรือส าเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง (ปวส.) 
หรืออนุปริญญาหรือเทียบเท่า สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ เทคโนโลยี
คอมพิวเตอร์ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ และเทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล
2. ใช้วิธีการเทียบโอนตามระเบียบของมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ว่าด้วยการเทียบ
โอนผลการเรียน

22

14 เทคโนโลยีและนวัตกรรมการเกษตร 26

15 สัตวศาสตร์และธุรกิจปศุสัตว์ 26

16 การประกอบการอาหารฮาลาล 26
17 วิทยาศาสตร์เคร่ืองส าอางและความงาม 1. ก าลังศึกษา หรือส าเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 

2. จ านวนหน่วยกิตรวมสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ไม่ต่ ากว่า 10 หน่วยกิต 
3. จ านวนหน่วยกิตรวมสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ไม่ต่ ากว่า 12 หน่วยกิต

26

18 สาธารณสุขศาสตร์และธุรกิจสุขภาพ 1. ก าลังศึกษา หรือส าเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่า
2. คะแนนผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนเฉล่ียสะสม (GPAX) 4 ภาคเรียน ไม่น้อยกว่า 
2.50
3. จ านวนหน่วยกิตรวมสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ไม่ต่ ากว่า 12 หน่วยกิต
4. จ านวนหน่วยกิตรวมสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ไม่ต่ ากว่า 25 หน่วยกิต

38

1 ภาษาไทย ก าลังศึกษาหรือส าเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 18

2 ภาษาอังกฤษ 1.ก าลังศึกษาหรือส าเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
2.คะแนนเฉล่ียสะสมเฉพาะวิชาภาษาอังกฤษ 4 ภาคเรียน ไม่น้อยกว่า 3.50

18

3 สังคมศึกษา ก าลังศึกษาหรือส าเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 18

4 การสอนภาษามลายู ก าลังศึกษาหรือส าเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 18

5 ภาษามลายูเพ่ือธุรกิจ ก าลังศึกษาหรือส าเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 26

6 ภาษาอังกฤษ 1.ก าลังศึกษาหรือส าเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
2.คะแนนผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนเฉล่ียสะสม (GPAX) 4 ภาคเรียน  ไม่น้อยกว่า  
2.75

52

7 ภาษาจีน 26

8 ภาษาไทย 26

ส.บ.

คณะมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์

ค.บ. (เอกเด่ียว)

ศศ.บ.

ก าลังศึกษาหรือส าเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า

ค.บ. (เอกโท)

ก าลังศึกษาหรือส าเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย



จ ำนวน
แผนรับระดับปริญญำตรี/บัณฑิตศึกษำ คุณสมบัติเฉพำะสำขำ

9 นวัตกรรมการพัฒนาชุมชน 52

10 ภาษาอาหรับเพ่ือธุรกิจสุขภาพและการท่องเท่ียว 26

11 การออกแบบสร้างสรรค์ ก าลังศึกษาหรือส าเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 26

12 รัฐประศาสนศาสตร์ ก าลังศึกษาหรือส าเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 52

ร.บ.

13 การปกครองและกฏหมายมหาชน ก าลังศึกษาหรือส าเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 52

14 นิติศาสตร์ ก าลังศึกษาหรือส าเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 76

1 นิเทศศาสตร์ธุรกิจและนวัตกรรมการส่ือสาร ก าลังศึกษาหรือส าเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
หรือเทียบเท่า

26

2 การตลาด 26

3 การจัดการ 52

4 การจัดการ (เทียบโอน) 1. ก าลังศึกษาหรือส าเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง (ปวส.)
หรือเทียบเท่าทุกสาขา

26

5 คอมพิวเตอร์ธุรกิจและเทคโนโลยีดิจิทัล ก าลังศึกษาหรือส าเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า 52

6 คอมพิวเตอร์ธุรกิจและเทคโนโลยีดิจิทัล (เทียบโอน) ก าลังศึกษาหรือส าเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง (ปวส.)
หรือเทียบเท่าสาขาวิชาอ่ืนๆทุกสาขา

26

7 การจัดการธุรกิจท่องเท่ียว ก าลังศึกษาหรือส าเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า 26

8 การเงินและการธนาคาร  ก าลังศึกษาหรือส าเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า 26

9 การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ ก าลังศึกษาหรือส าเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า 26

10 การจัดการธุรกิจดิจิทัลและนวัตกรรม ก าลังศึกษาหรือส าเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า 26

11 การบัญชี   ก าลังศึกษาหรือส าเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า 52

12 การบัญชี  (เทียบโอน) ก าลังศึกษาหรือส าเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง (ปวส.)
หรือเทียบเท่าสาขาวิชาบัญชี

26

ก าลังศึกษาหรือส าเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

ศป.บ. 

รป.บ.

ก าลังศึกษาหรือส าเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า

น.บ.

คณะวิทยำกำรจัดกำร  

นศ.บ.

บธ.บ.

บช.บ.
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