
 

 

 

 
 

 

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา  
เรื่อง   การคัดเลือกนักศึกษารอบที่  1  คัดเลือกโดยการส่งแฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio)  

ประจ าปีการศึกษา 2565   
…………………………………………………. 

 

   ด้วยมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา  จะด าเนินการคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัย    
ราชภัฏยะลา  ประจ าปีการศึกษา  2565  รอบที่ 1 คัดเลือกโดยการส่งแฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio)  โดยมี
รายละเอียดในการคัดเลือก  ดังนี้ 
   1.  คุณสมบัติด้านความรู้   
   ระดับปรญิญาตรี  4  ป ี
     1.  ก าลังศึกษาหรือส าเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6   
     2.  มีคุณสมบัติเฉพาะตามที่หลกัสูตรหรือสาขาวิชาก าหนด  (เอกสารหมายเลข 1)  
   ระดับปรญิญาตรี  4  ป ี (เทียบโอน) 

      1.  ก าลังศึกษาอยู่ในชัน้ปสีุดทา้ยหรือส าเร็จการศึกษาระดับอนปุริญญา  หรือระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง  หรือเทียบเท่า   

     2.  มีคุณสมบัติเฉพาะตามที่หลกัสูตรหรือสาขาวิชาก าหนด  (เอกสารหมายเลข  1) 
  

  2.  คุณสมบัติด้านคุณลักษณะ 
  2.1  มีร่างกายแข็งแรง  ไม่ติดยาเสพติดให้โทษอย่างร้ายแรง  ไม่เป็นโรคต่อไปนี้  คือ โรคเรื้อน 
วัณโรคระยะอันตราย   โรคเท้าช้างในระยะปรากฏอาการเป็นที่รังเกียจแก่สังคม  และโรคพิษสุรา
เร้ือรัง 

 2.2  มีความประพฤติเรียบร้อย 
 

  3.  วิธีการสมัคร / การคัดเลือก 
  3.1  ผู้สมัครสมัครได้คนละ  1  สาขาวิชาเท่านั้น โดยกรอกใบสมัครทางอินเทอร์เน็ตผ่านลิ้งค์   
http://eduservice.yru.ac.th/tcas/portfolio  และอัพโหลดเอกสาร Portfolio ตั้งแต่วันที่   3 
พฤศจิกายน  2564 – 10  มกราคม  2565 
 3.2  ผู้สมัครอัพโหลดหลักฐานประกอบการสมัคร ตั้งแต่วันที่ 3 พฤศจิกายน 2564 – วันที่
10  มกราคม  2565   ประกอบด้วย 

   3.2.1 แฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) 
         3.2.2 ส าเนาใบแสดงผลการเรียน   

               1)  ส าเนาใบแสดงผลการเรียนตั้งแต่ภาคเรียนแรกของชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ถึง
ภาคเรียนแรกของชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ส าหรับผู้ทีส่มัครเข้าศึกษาในหลักสูตรระดบัปริญญาตร ี4 ปี 

       2)  ส าเนาใบแสดงผลการเรียนตั้งแต่ภาคเรียนแรกของหลักสูตรอนุปริญญา หรอื
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงถึงภาคเรียนแรกของปีสุดท้ายของหลักสูตร ส าหรับผู้ทีส่มัครเข้าศึกษา
ในหลักสูตรระดับปริญญาตรี  4  ปี  (เทียบโอน) 

3.3 มหาวิทยาลัยจะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์  ในวันที่  24 มกราคม  2565  
และก าหนดสอบสัมภาษณ์ในวันที่  5 กุมภาพันธ์  2565 

 3.4  มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาจะประกาศผลการคดัเลือก  ในวันที่  7  กุมภาพันธ์  2565   



๒ 
 

  3.5  ผู้ผ่านการคัดเลือกยืนยันสิทธิ์ (Clearing House) ผ่านระบบของ ทปอ. ตั้งแต่วันที่  7 - 8  
กุมภาพันธ์  2565   

 3.6  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์รายงานตัวเป็นนักศึกษา  ในวันที่  11  กุมภาพันธ์  2565    
 

  4.  ค่าสมัคร   
   ค่าสมัคร  300  บาท  ช าระที่ธนาคารกรุงไทยทุกสาขา  หรือ App  Krungthai  NEXT  
 ระหว่างวันที่ 15 พฤศจิกายน  2564  -  วันที่ 11  มกราคม 2565  

    5.  การรายงานตัว     
    ผู้ที่ยืนยันสิทธิ์ (Clearing  House)  ผ่านระบบของ  ทปอ.  รายงานตัวเพื่อขึ้นทะเบียนนักศึกษา

ภายในวันที่  14 – 18   กุมภาพันธ์  2565  พร้อมช าระค่าธรรมเนียมในการรายงานตัวเป็น
นักศึกษา  และช าระค่าธรรมเนียมในการจัดการศึกษา (ค่าเทอม)  ผู้ที่ไม่ด าเนินการรายงานตัวในวัน
ดังกล่าวถือว่าสละสิทธิ์ 

 

     จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน 
 

    ประกาศ  ณ  วันที่  27  ตุลาคม  พ.ศ. 2564 
 
 
 
   (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรพจน์  แซ่หลี) 
   รองอธิการบดี  ปฏิบัติราชการแทน 
  อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



300

300
1 ฟิสิกส์อุตสาหกรรม 20 1. ก าลังศึกษาหรือส าเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 

2. จ านวนหน่วยกิตรวมสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ไม่ต  ากว่า  10  หน่วยกิต
3. จ านวนหน่วยกิตรวมสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ไม่ต  ากว่า  25 หน่วยกิต

2 เทคโนโลยีพลังงานทดแทน 20 1.  ก าลังศึกษาหรือส าเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 
2. จ านวนหน่วยกิตรวมสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ไม่ต  ากว่า  10  หน่วยกิต
3. จ านวนหน่วยกิตรวมสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ไม่ต  ากว่า  25 หน่วยกิต
4. ก าลังศึกษาหรือส าเร็จการศึกษาระดับ ปวช.สาขาวิชาเครื องกล  ยานยนต์  
เครื องมือกลและซ่อมบ ารุง  ไฟฟ้า  อิเล็กทรอนิกส์  เมคคาทรอนิกส์         
การก่อสร้าง อุตสาหกรรม  เทคโนโลยียางและพอลีเมอร์  เชื อมโลหะ  และ
ช่างกลโรงงาน  หรือเทียบเท่า

3 เคมีเทคโนโลยีและนวัตกรรม 20 1. ก าลังศึกษาหรือส าเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 
2. จ านวนหน่วยกิตรวมสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ไม่ต  ากว่า  10  หน่วยกิต
3. จ านวนหน่วยกิตรวมสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ไม่ต  ากว่า  18 หน่วยกิต

4 ชีววิทยาเทคโนโลยีและนวัตกรรม 20 1. ก าลังศึกษาหรือส าเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่า
2. จ านวนหน่วยกิตรวมสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ไม่ต  ากว่า  15 หน่วยกิต

5 จุลชีววิทยาทางการแพทย์และอุตสาหกรรม 20 1. ก าลังศึกษาหรือส าเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่า
2. จ านวนหน่วยกิตรวมสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ไม่ต  ากว่า  12  หน่วยกิต
3. จ านวนหน่วยกิตรวมสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ไม่ต  ากว่า  25 หน่วยกิต

6 วิทยาการธุรกิจสุขภาพ 20 1. ก าลังศึกษาหรือส าเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่า
2. จ านวนหน่วยกิตรวมสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ไม่ต  ากว่า  12  หน่วยกิต
3. จ านวนหน่วยกิตรวมสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ไม่ต  ากว่า  25 หน่วยกิต

7 สาธารณสุขศาสตร์ (แขนงอนามัยสิ งแวดล้อม ) 20

8 สาธารณสุขศาสตร์ ( แขนงอาชีวอนามัยและความ
ปลอดภัย)

20

แผนรับ

1. ก าลังศึกษาหรือส าเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่า
2. จ านวนหน่วยกิตรวมสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ไม่ต  ากว่า  12  หน่วยกิต
3. จ านวนหน่วยกิตรวมสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ไม่ต  ากว่า  25 หน่วยกิต

เอกสารหมายเลข 1

วท.บ.

ระดับปริญญาตรี คุณสมบัติเฉพาะ

คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร



แผนรับระดับปริญญาตรี คุณสมบัติเฉพาะ

9 วิทยาการคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีดิจิทัล 20 1. ก าลังศึกษาหรือส าเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือก าลัง
ศึกษาหรือส าเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สาขาวิชาช่าง
ไฟฟ้าก าลัง  ช่างอิเล็กทรอนิกส์ โทรคมนาคมแมคคาทรอนิกส์ และเทคโนโลยี
คอมพิวเตอร์
2. จ านวนหน่วยกิตรวมสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ไม่ต  ากว่า  10  หน่วยกิต

10 วิทยาศาสตร์เครื องส าอางและความงาม 20 1. ก าลังศึกษาหรือส าเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
2. จ านวนหน่วยกิตรวมสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ไม่ต  ากว่า  10  หน่วยกิต
3. จ านวนหน่วยกิตรวมสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ไม่ต  ากว่า  15 หน่วยกิต

11 เทคโนโลยีและนวัตกรรมการเกษตร 20

12 เทคโนโลยีสารสนเทศ 20

13 สัตวศาสตร์และธุรกิจปศุสัตว์ 20

14 เทคโนโลยีสารสนเทศ (เทียบโอน) 20 1. ก าลังศึกษาหรือส าเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง (ปวส.)
 หรือเทียบเท่า  สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ  เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์  
และสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
2. ใช้วิธีการเทียบโอนตามระเบียบของมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา  ว่าด้วยการ
เทียบโอนผลการเรียน

15 การประกอบการอาหารฮาลาล 20 ก าลังศึกษาหรือส าเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า

320

160
1 ภาษามลายู 20 ก าลังศึกษาหรือส าเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า

2 ภาษาอังกฤษ 40 1. ก าลังศึกษาหรือส าเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า
2. คะแนนเฉลี ยสะสม 5 ภาคเรียน ไม่ต  ากว่า 2.50

3 ภาษาจีน 20

4 ภาษาไทย 20
5 นวัตกรรมการพัฒนาชุมชน 40
6 ภาษาอาหรับเพื อธุรกิจสุขภาพและการท่องเที ยว 20

20
16 การออกแบบสร้างสรรค์ 20 ก าลังศึกษาหรือส าเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า

60
17 รัฐประศาสนศาสตร์ 60 ก าลังศึกษาหรือส าเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า

ก าลังศึกษาหรือส าเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า

ก าลังศึกษาหรือส าเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า

ศป.บ. 

รป.บ.

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

ศศ.บ.



แผนรับระดับปริญญาตรี คุณสมบัติเฉพาะ

ร.บ. 20
14 การปกครองและกฏหมายมหาชน 20 ก าลังศึกษาหรือส าเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า

60
15 นิติศาสตร์ 60 ก าลังศึกษาหรือส าเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า

300
20

1 นิเทศศาสตร์ธุรกิจและนวัตกรรมการสื อสาร 20 ก าลังศึกษาหรือส าเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า

220
2 การตลาด 20

3 การจัดการ 20

4 การจัดการ (เทียบโอน) 40 1. ก าลังศึกษาหรือส าเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง (ปวส.)
หรือเทียบเท่าสาขาวิชาอื นๆทุกสาขา   
2. ใช้วิธีการเทียบโอนตามระเบียบของมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา  ว่าด้วยการ
เทียบโอนผลการเรียน

5 คอมพิวเตอร์ธุรกิจและเทคโนโลยีดิจิทัล 40 ก าลังศึกษาหรือส าเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า

6 คอมพิวเตอร์ธุรกิจและเทคโนโลยีดิจิทัล (เทียบโอน) 20 1. ก าลังศึกษาหรือส าเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง (ปวส.)
หรือเทียบเท่าสาขาวิชาอื นๆทุกสาขา   
2. ใช้วิธีการเทียบโอนตามระเบียบของมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา  ว่าด้วยการ
เทียบโอนผลการเรียน

8 การจัดการธุรกิจท่องเที ยว 20
9 การเงินและการลงทุน 20

10 การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ 20
12 การจัดการธุรกิจดิจิทัลและนวัตกรรม 20

60
13 การบัญชี   40 1. ก าลังศึกษาหรือส าเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า

2. คะแนน GAT

14 การบัญชี   (เทียบโอน) 20 1. ก าลังศึกษาหรือส าเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง (ปวส.)
หรือเทียบเท่าสาขาวิชาบัญชี
2. ใช้วิธีการเทียบโอนตามระเบียบของมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา  ว่าด้วยการ
เทียบโอนผลการเรียน

บช.บ.

น.บ.

คณะวิทยาการจัดการ  
นศ.บ.

บธ.บ.

ก าลังศึกษาหรือส าเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า

ก าลังศึกษาหรือส าเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า


