ประกาศกลุ่มภาคีมหาวิทยาลัยราชภัฏเขตภูมิศาสตร์ภาคใต้
เรื่อง การรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคปกติ
ประจําปีการศึกษา 2564
--------------------------------------

ด้วยกลุม่ ภาคีมหาวิทยาลัยราชภัฏเขตภูมิศาสตร์ภาคใต้ ประกอบด้วย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา และ
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ดําเนินการรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ประเภท
กลุ่มภาคีมหาวิทยาลัยราชภัฏเขตภูมิศาสตร์ภาคใต้ ประจําปีการศึกษา 2564 ด้วยวิธีการสมัครผ่านระบบ
ออนไลน์ ดังรายละเอียดต่อไปนี้
1. กําหนดกิจกรรมการรับสมัครคัดเลือกนักศึกษา
กิจกรรม
1. สมัครออนไลน์

วัน / เดือน / ปี
22 มีนาคม - 2 เมษายน 2564

 มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

http://www.sru.ac.th
 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช http://www.nstru.ac.th
 มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
http://www.pkru.ac.th
 มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
http://www.skru.ac.th
 มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
http://www.yru.ac.th

2. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์
3. สอบสัมภาษณ์
4. ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ
5. ผู้ผ่านการคัดเลือกยืนยันสิทธิ์ Clearing House
6. รายงานตัว

5 พฤษภาคม 2564
7 พฤษภาคม 2564
8 พฤษภาคม 2564
10-11 พฤษภาคม 2564
ดูตามประกาศของแต่ละมหาวิทยาลัย

2. หลักสูตรที่เปิดรับ
โปรดศึกษารายละเอียดหลักสูตรที่เปิดรับ คุณสมบัติผสู้ มัครเฉพาะสาขาวิชา เงื่อนไขการรับสมัคร
แต่ละสาขาวิชาจากเอกสารแนบท้ายประกาศ
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3. คุณสมบัติของผู้สมัคร
คุณสมบัติทั่วไป
1. มีความประพฤติเรียบร้อย
2. มีร่างกายแข็งแรง ไม่เป็นโรคต่อไปนี้ คือ โรคเรื้อน วัณโรคในระยะอันตราย โรคเท้าช้าง
ในระยะปรากฏอาการ เป็นที่รังเกียจแก่สังคม ติดยาเสพติดให้โทษอย่างร้ายแรงและโรคพิษสุราเรื้อรัง
คุณสมบัติเฉพาะ
1. ผู้สมัครเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี หลักสูตร 4 ปี
1.1 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต รัฐศาสตรบัณฑิต นิติศาสตรบัณฑิต
ศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต การจัดการบัณฑิต ศิลปบัณฑิต วิทยาศาสตรบัณฑิต สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต
บริหารธุรกิจบัณฑิต เทคโนโลยีบัณฑิต บัญชีบัณฑิต เศรษฐศาสตรบัณฑิต นิเทศศาสตรบัณฑิต
อุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต ดุริยางคศาสตรบัณฑิตและพยาบาลศาสตรบัณฑิต
ก. ต้องเป็นผู้สําเร็จการศึกษา หรือกําลังศึกษาในภาคเรียนสุดท้าย อย่างใดอย่างหนึ่ง
ต่อไปนี้
(1) มัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า
(2) ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบเท่า
ข. คุณสมบัติเฉพาะของผู้สมัครแต่ละสาขาวิชาที่กําหนดไว้ตามเอกสารแนบท้าย
ประกาศฉบับนี้
1.2 หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต ระดับปริญญาตรี 4 ปี
ก. ต้องเป็นผู้สําเร็จการศึกษา หรือกําลังศึกษาในภาคเรียนสุดท้าย อย่างใดอย่างหนึ่ง
ต่อไปนี้
(1) มัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่า
(2) ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบเท่า
ข. มีความประพฤติเรียบร้อยและมีคุณลักษณะดังต่อไปนี้
(1) เป็นผู้มีความรับผิดชอบต่อภาระหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายเป็นอย่างดี
(2) เป็นผู้เลื่อมใสในศาสนาและสนับสนุนการปกครองระบอบประชาธิปไตย
อันมีพระมหากษัตรีย์เป็นประมุขด้วยความบริสุทธิ์ใจ
(3) ไม่เคยเป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดี ไม่เคยมีประวัติความประพฤติเสื่อมเสีย
อย่างร้ายแรง
ค. คุณลักษณะทางใจ เป็นผู้มีคุณลักษณะทางจิตใจ ดังนี้
(1) มีความรัก และศรัทธาในอาชีพครู
(2) มีจิตใจมุ่งมั่นพัฒนาทั้งตนเอง ครอบครัวและสังคม
(3) ไม่เคยมีประวัติเป็นโรคจิต โรคประสาทขั้นรุนแรง
(4) ไม่เป็นผู้มีบุคลิกภาพผิดปกติอื่นๆ อันจะเป็นอุปสรรค และก่อให้เกิดความ
เสียหายในการประกอบอาชีพครู
ง. คุณสมบัติเฉพาะของผู้สมัครแต่ละสาขาวิชาที่กําหนดไว้ตามเอกสารแนบท้าย
ประกาศฉบับนี้
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2. สําหรับผู้สมัครระดับปริญญาตรี (ต่อเนื่อง) หลักสูตร 2 ปี
ก. ต้องเป็นผู้สําเร็จการศึกษา หรือกําลังศึกษาในภาคเรียนสุดท้าย อย่างใดอย่างหนึ่ง
ต่อไปนี้
(1) ประกาศนียบัตรการศึกษาชั้นสูง (ป.กศ.ชั้นสูง) หรือเทียบเท่า
(2) ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
(3) ประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค (ปวท.) หลักสูตร 2 ปี
(4) อนุปริญญาหรือเทียบเท่า
ข. คุณสมบัติเฉพาะของผู้สมัครแต่ละสาขาวิชาที่กําหนดไว้ตามเอกสารแนบท้าย
ประกาศฉบับนี้
หมายเหตุ
1. ในกรณีผสู้ มัครเป็นข้าราชการหรือพนักงานองค์การ รัฐวิสาหกิจ หรือเป็นครู อาจารย์ของ
สถาบันศึกษาเอกชน จะต้องมีหนังสือยินยอมให้สมัครคัดเลือกจากหน่วยงานต้นสังกัด หรือผู้ที่หน่วยงาน
เจ้าสังกัดมอบหมายไปแสดงด้วย
2. ในกรณีทใี่ ช้ใบรับรองภาคเรียนสุดท้าย ผู้สมัครจะต้องมีหลักฐานการศึกษาที่สําเร็จการศึกษา
ฉบับจริงในวันรายงานตัว มิฉะนั้นจะเสียสิทธิ์ในการเข้าศึกษา
4. การรับสมัคร
4.1 การเลือกสาขาวิชา (วิชาเอก) และสถานที่สมัครเข้าศึกษาต่อ
ผู้สมัครปริญญาตรี 4 ปี ปริญญาตรี (หลักสูตรเทียบโอน) และปริญญาตรีหลักสูตร 2 ปีต่อเนื่อง
 ผู้สมัครสามารถเลือกสมัครได้ไม่เกิน 4 รหัสสาขาวิชา
 ผูส้ มัครหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิตเลือกสมัครได้ไม่เกิน 2 รหัสวิชา ในมหาวิทยาลัยเดียวกัน
หรือต่างมหาวิทยาลัยก็ได้
 ใช้คะแนนกลางจากสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ(องค์การมหาชน) (สทศ.)
กรณีผู้สมัครที่สําเร็จการศึกษาระดับ ปวช. หรือ ปวส. ให้ใช้คะแนน V-NET
4.2 เอกสารประกอบการสมัคร
4.2.1 ใบสมัครเข้าคัดเลือก และหลักฐานการชําระเงินค่าสมัคร (เงินค่าสมัครนี้เมื่อชําระแล้ว
ไม่คืนให้ไม่ว่ากรณีใดๆ)
 ค่าสมัคร (เฉพาะผู้สมัครผ่านระบบออนไลน์) รหัสสาขาวิชาแรก 400 บาท
สาขาวิชาที่สอง 200 บาท สาขาวิชาที่ 3 และสาขาวิชาที่สี่สาขาละ 100 บาท
4.2.2 หลักฐานการสําเร็จการศึกษา ใบแสดงผลการเรียน หรือใบรับรองผลการเรียนในการ
เรียนสุดท้ายของหลักสูตรที่แสดงแผนการเรียน (เช่น วิทย์-คณิต, ศิลป์-คํานวณ, ศิลป์-ภาษา, ศิลป์ทั่วไป) และ
แสดงเกรดเฉลี่ยสะสม (GPAX) แล้วแต่กรณีตามคุณสมบัติในข้อ 1 ซึ่งผู้สมัครได้รับรองสําเนาเอกสารดังกล่าว
ว่าถูกต้อง
4.2.3 หลักฐานการสอบจาก "สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน)"
(สทศ.) (มีคะแนนตามที่สาขาวิชากําหนด)
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4.3 วัน เวลา และเว็บไซต์การสมัคร
รับสมัครตั้งแต่วันที่ 22 มีนาคม – 2 เมษายน 2564 สมัครที่เว็บไซต์
 มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
http://www.sru.ac.th
 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
http://www.nstru.ac.th
 มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
http://www.pkru.ac.th
 มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
http://www.skru.ac.th
 มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
http://www.yru.ac.th
หมายเหตุ 1. ผู้สมัครคัดเลือกต้องเตรียมเอกสารประกอบการสมัครให้ครบถ้วนในการสมัคร
2. หากปรากฏในภายหลังว่าผู้สมัครขาดคุณสมบัติตามข้อ 1 อยู่ก่อนการสมัครคัดเลือกครั้งนี้
และแม้จะได้รับการส่งชื่อเข้ารับการศึกษาในมหาวิทยาลัยราชภัฏใดของกลุ่มภาคีมหาวิทยาลัยราชภัฏเขต
ภูมิศาสตร์ภาคใต้แล้วก็ตามจะถูกถอนสภาพจากการเป็นนักศึกษา
5.

การประมวลผลเพื่อประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์
ใช้คะแนนส่วนกลางจากสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน)" (สทศ.) กรณี
ผู้สมัครที่สําเร็จการศึกษาระดับ ปวช. หรือ ปวส. ให้ใช้คะแนน V-NET
6. การประกาศผลรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์
กลุ่มภาคีมหาวิทยาลัยราชภัฏเขตภูมิศาสตร์ภาคใต้ จะประกาศผลรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์
ภายในวันที่ 5 พฤษภาคม 2564 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏแต่ละแห่งผ่านระบบอินเทอร์เน็ต
“ทั้งนี้ การประมวลผลการคัดเลือก ให้เป็นไปตามมติที่ประชุมการรับนักศึกษากลุ่มภาคีมหาวิทยาลัย
ราชภัฏเขตภูมิศาสตร์ภาคใต้”
7. การสอบสัมภาษณ์ สอบปฏิบัติ
ให้ผู้สอบผ่านการคัดเลือกเข้ารับการสอบสัมภาษณ์ ในวันที่ 7 พฤษภาคม 2564 ณ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏที่สอบได้
ผู้มีรายชื่อมีสทิ ธิ์สอบสัมภาษณ์ให้ปฏิบัติ ดังนี้
7.1 ผู้สมัครต้องแสดงบัตรประจําตัวผู้สมัครในการสอบสัมภาษณ์พร้อมบัตรประจําตัวประชาชน
หรือบัตรที่ออกให้โดยหน่วยงานราชการ
7.2 ในวันสอบสัมภาษณ์ สอบปฏิบัติ ผู้สมัครต้องแต่งกายด้วยเครื่องแบบนักเรียนหรือด้วยชุดสุภาพ
7.3 เป็นความรับผิดชอบของผู้สมัครที่จะต้องทราบ วัน เวลา และสถานที่สอบสัมภาษณ์ในการสอบ
สัมภาษณ์ ผูส้ มัครต้องไปถึงสถานที่ก่อนเวลา หากไปถึงหลังเวลาสอบอาจถูกตัดสิทธิ์การสอบสัมภาษณ์
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8. การประกาศผลการสอบสัมภาษณ์
กลุ่มมหาวิ ทยาลัยราชภัฏภาคใต้ จะประกาศผลการสอบสัมภาษณ์ วัน ที่ 8 พฤษภาคม 2564
ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏแต่ละแห่งที่ผู้สมัครเข้าสอบสัมภาษณ์






มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

http://www.sru.ac.th
http://www.nstru.ac.th
http://www.pkru.ac.th
http://www.skru.ac.th
http://www.yru.ac.th

9. การยืนยันสิทธิ์ Clearing House ผ่านระบบของ ทปอ. (TCAS64)
วันที่ 10 - 11 พฤษภาคม 2564
10. การรายงานตัว
ให้ ผู้ ส มั ค รที่ ผ่ า นการคั ด เลื อ กของมหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ ใดไปรายงานตั ว เป็ น นั ก ศึ ก ษาใหม่ ข อง
มหาวิทยาลัยราชภัฏนั้น ๆ วันรายงานตัวดูตามประกาศของแต่ละมหาวิทยาลัย
11. เงินบํารุงการศึกษาและค่าใช้จ่ายอื่นๆ
ผู้ผ่านการคัดเลือก และรายงานตัวเข้าเป็นนักศึกษาของมหาวิทยาลัย จะต้องชําระเงินค่าบํารุง
การศึกษา ค่าธรรมเนียมอื่นๆ และค่าบํารุงหอพัก ตามระเบียบสภามหาวิทยาลัย และระเบียบราชการอื่น ๆ
ที่เกี่ยวข้อง
* กรณีที่สาขาวิชาใดมีผู้สมัคร ณ มหาวิทยาลัยที่ได้รับการคัดเลือกจํานวนน้อยไม่ครบตามเกณฑ์
มาตรฐานวิชาการในการจัดการเรียนการสอน มหาวิทยาลัยสงวนสิทธิ์ที่จะไม่เปิดสอนสาขาวิชานั้น
12. สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
 มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
 มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
 มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
 มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

0-7791-3333 หรือ 0-7791-3357
097-3499469, 084-1925908
083-9244935
088-3989991
0-7329-9612

จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน
ประกาศ ณ วันที่ 2 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.หิรัญ ประสารการ)
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
ประธานอธิการบดีกลุ่มภาคีมหาวิทยาลัยราชภัฏเขตภูมิศาสตร์ภาคใต้

มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฏร์ธานี
หลักสูตร

สาขาวิชา

รหัส
สาขาวิชา

คุณสมบัติเฉพาะสาขาวิชาและเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือก

คณะครุศาสตร์
ครุศาสตรบัณฑิต การศึกษาปฐมวัย
(ค.บ.)

1011 1. ผู้สําเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
2. คะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) 6 ภาคเรียน ไม่น้อยกว่า 2.75
3. เกณฑ์การคัดเลือกคะแนน ONET คะแนน GAT และ PAT5(ความถนัดทางวิชาชีพครู)

คณิตศาสตร์

1021 1. สําเร็จกําลังศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย สายวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์
2. คะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) 6 ภาคเรียน ไม่น้อยกว่า 3.00
3. คะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเฉลี่ยในรายวิชาคณิตศาสตร์ ไม่น้อยกว่า 3.00
4. คะแนน ONET คะแนน GAT, PAT1 (ความถนัดทางคณิตศาสตร์) PAT5 (ความถนัด
ทางวิชาชีพครู)

ภาษาอังกฤษ

1031 1. สําเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
2. คะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) 6 ภาคเรียน ไม่น้อยกว่า 3.00
3. คะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเฉลี่ยในรายวิชาภาษาอังกฤษพื้นฐาน ไม่น้อยกว่า 3.00
(ไม่รวมภาษาต่างประเทศ)
4. คะแนน ONET คะแนน GAT และ PAT5 (ความถนัดทางวิชาชีพครู)

วิทยาศาสตร์ทั่วไป

1041 1. สําเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย สายวิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์
2. คะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) 6 ภาคเรียน ไม่น้อยกว่า 3.00
3. คะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเฉลี่ยในรายวิชาวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ ไม่น้อยกว่า
2.75
4. คะแนน ONET คะแนน GAT, PAT2 (ความถนัดทางวิทยาศาสตร์)PAT5 (ความถนัด
ทางวิชาชีพครู) PAT5 (ความถนัดทางวิชาชีพครู)

ภาษาไทย

1051 1. สําเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า
2. คะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) 6 ภาคเรียน ไม่น้อยกว่า 3.00
3. คะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเฉลี่ยในรายวิชาภาษาไทย ไม่น้อยกว่า 3.00
4. คะแนน ONET คะแนน GAT และ PAT5 (ความถนัดทางวิชาชีพครู)

ศิลปศึกษา

1061 1. สําเร็จระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า ปวช./อาชีวะ ทางด้านศิลปะ และ
สาขาที่เกี่ยวข้องทางด้านศิลปะ และสาขาที่เกี่ยวข้อง
2. คะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) 6 ภาคเรียน ไม่น้อยกว่า 2.50
3. คะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเฉลี่ยในรายวิชาศิลปะ ไม่น้อยกว่า 3.00
4. คะแนน ONET คะแนน GAT, PAT6 (ความถนัดทางศิลปกรรมศาสตร์) และ PAT5
(ความถนัดทางวิชาชีพครู)

มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฏร์ธานี
หลักสูตร

สาขาวิชา

รหัส
สาขาวิชา

คุณสมบัติเฉพาะสาขาวิชาและเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือก

คณะครุศาสตร์
ครุศาสตรบัณฑิต สังคมศึกษา

1071 1. สําเร็จการศึกษาศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
2. คะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) ไม่น้อยกว่า 2.75

(ค.บ.)

3. คะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเฉลี่ยในรายวิชาสังคมศึกษา ไม่น้อยกว่า 3.00
4. คะแนน ONET คะแนน GAT และ PAT5 (ความถนัดทางวิชาชีพครู)
คอมพิวเตอร์

1081 1. สําเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า สายวิทย์-คณิต,

ศิลป์-

คํานวณ และระดับ ปวช.สาขาที่เกี่ยวข้องทางด้านคอมพิวเตอร์
2. คะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเฉลี่ยสะสมในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (GPAX) ไม่
น้อยกว่า 2.50
3. คะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเฉลี่ยในรายวิชาคอมพิวเตอร์ ไม่น้อยกว่า 2.50
4. คะแนน ONET คะแนน GAT และ PAT5 (ความถนัดทางวิชาชีพครู)
เคมี

1091 1. สําเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย สายวิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์
2. คะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) 6 ภาคเรียน ไม่น้อยกว่า 2.50
3. คะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเฉลี่ยในรายวิชาวิทยาศาสตร์ ไม่น้อยกว่า 2.50
4. คะแนน ONET คะแนน GAT, PAT2 (ความถนัดทางวิทยาศาสตร์)PAT5 (ความถนัด
ทางวิชาชีพครู)

ฟิสิกส์

1101 1. สําเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย สายวิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์
2. คะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) 6 ภาคเรียน ไม่น้อยกว่า 2.50
3. คะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเฉลี่ยในรายวิชาวิทยาศาสตร์ ไม่น้อยกว่า 2.50
4. คะแนน ONET คะแนน GAT, PAT2 (ความถนัดทางวิทยาศาสตร์)PAT5 (ความถนัด
ทางวิชาชีพครู)

ประถมศึกษา-จิตวิทยาและ
การแนะแนว

1111 1. สําเร็จการศึกษาระกับมัธยมศึกษาตอนปลาย
2. มีคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPA) 5 ภาคเรียนไม่ต่ํากว่า 2.75 และ
ผลการเรียนในสาระการเรียนรู้หลัก (วิชาภาษาไทยภาษาอังกฤษ สังคมศึกษา วิทยาศาสตร์
คณิตศาสตร์)
ไม่ต่ํากว่า 2 50
3. คะแนน GAT, PAT5 (ความถนัดทางวิชาชีพครู)
4. มีผลคะแนน O-Net เฉลี่ยใน 5 รายวิชาหลัก (วิชาภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
สังคมศึกษา วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์) ไม่ต่ํากว่าร้อยละ 40

มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฏร์ธานี
หลักสูตร

สาขาวิชา

รหัส
สาขาวิชา

คุณสมบัติเฉพาะสาขาวิชาและเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือก

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ศิลปกรรมศาสตร จิตรกรรม
บัณฑิต (ศป.บ.)
ดนตรีสากล

รัฐประศาสนศาสตร รัฐประศาสนศาสตร์
บัณฑิต (รป.บ.)

2021
2031

รัฐศาสตร์

2041

รัฐศาสตร์ (หลักสูตรตรี-โท)
5 ปี

2131

ศิลปศาสตรบัณฑิต พัฒนาชุมชน
(ศศ.บ.)

ไม่ระบุหลักสูตร

2011 1. สําเร็จการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่า

2051

พัฒนาชุมชน
(หลักสูตรตรี-โท) 5 ปี
ภาษาอังกฤษ

2061

การจัดการวัฒนธรรม

2071

สารสนเทศศาสตร์และ
บรรณารักษศาสตร์
ภาษาจีน

2081

ภาษาไทย

2101

ภาษาอังกฤษเพื่ออาชีพ

2111

นวัตกรรมเพื่อการพัฒนาที่
ยั่งยืน
คณะมนุษยศาสตร์ไม่เจาะจง
หลักสูตรชั้นปีที่ 1

2121

2141

2091

2151

2. ใช้ผลคะแนน ONET (ม.ปลาย) หรือ ผลคะแนน VNET (ปวช.)
1. สําเร็จการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่า
2. ใช้ผลคะแนน ONET (ม.ปลาย) หรือ ผลคะแนน VNET (ปวช.)
1. สําเร็จการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่า
2. คะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) 6 ภาคเรียน ไม่น้อยกว่า 2.50
3. ใช้ผลคะแนน ONET (ม.ปลาย) หรือ ผลคะแนน VNET (ปวช.)
1. สําเร็จการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่า
2. คะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) 6 ภาคเรียน ไม่น้อยกว่า 2.50
3. ใช้ผลคะแนน ONET (ม.ปลาย) หรือผลคะแนน VNET (ปวช.)
1. สําเร็จการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่า
2. คะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) 6 ภาคเรียน ไม่น้อยกว่า 2.50
3. ใช้ผลคะแนน ONET (ม.ปลาย) หรือผลคะแนน VNET (ปวช.)
1. สําเร็จการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่า
2. ใช้ผลคะแนน ONET (ม.ปลาย) หรือ ผลคะแนน VNET (ปวช.)
1. สําเร็จการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่า
2. ใช้ผลคะแนน ONET (ม.ปลาย) หรือ ผลคะแนน VNET (ปวช.)
1. สําเร็จการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่า
2. คะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) 6 ภาคเรียน 2.50
3. ใช้ผลคะแนน ONET (ม.ปลาย) หรือ ผลคะแนน VNET (ปวช.)
1. สําเร็จการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่า
2. ใช้ผลคะแนน ONET (ม.ปลาย) หรือ ผลคะแนน VNET (ปวช.)
1. สําเร็จการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่า
2. ใช้ผลคะแนน ONET (ม.ปลาย) หรือ ผลคะแนน VNET (ปวช.)
1. สําเร็จการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่า
2. ใช้ผลคะแนน ONET (ม.ปลาย) หรือ ผลคะแนน VNET (ปวช.)
1. สําเร็จการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่า
2. คะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) 6 ภาคเรียน ไม่น้อยกว่า 2.50
3. ใช้ผลคะแนน ONET (ม.ปลาย) หรือ ผลคะแนน VNET (ปวช.)
1. สําเร็จการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่า
2. คะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) 6 ภาคเรียน ไม่น้อยกว่า 2.50
3. ใช้ผลคะแนน ONET (ม.ปลาย) หรือ ผลคะแนน VNET (ปวช.)
1. สําเร็จการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่า
2. ใช้ผลคะแนน ONET (ม.ปลาย) หรือ ผลคะแนน VNET (ปวช.)
1. สําเร็จการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่า
2. ใช้ผลคะแนน ONET (ม.ปลาย) หรือ ผลคะแนน VNET (ปวช.)

มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฏร์ธานี
หลักสูตร

สาขาวิชา

รหัส
สาขาวิชา

คุณสมบัติเฉพาะสาขาวิชาและเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือก

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
วิทยาศาสตรบัณฑิต วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
สิง่ แวดล้อม
(วท.บ.)

3011 1. สําเร็จการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายสายวิทย์-คณิต
2. ใช้คะแนน ONET
1. สําเร็จการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายสายสามัญหรือเทียบเท่าสายวิทย์-คณิต
2. ใช้คะแนน ONET
1. สําเร็จการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายสายสามัญหรือเทียบเท่า
2. ใช้คะแนน ONET
1. สําเร็จการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายสายสามัญหรือเทียบเท่าสายวิทย์-คณิต
2. ใช้คะแนน ONET
1. สําเร็จการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายสายสามัญหรือเทียบเท่า สายวิทย์-คณิต
2. ใช้คะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) 6 ภาคเรียนไม่น้อยกว่า 2.00
1. สําเร็จการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า สายวิทย์-คณิต หรือ
2. ใช้ผลคะแนน ONET (ม.ปลาย) หรือ ผลคะแนน VNET (ปวช.)
1. สําเร็จการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า
2. ใช้ผลคะแนน ONET (ม.ปลาย) หรือ ผลคะแนน VNET (ปวช.)
1. สําเร็จการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายสายวิทยาศาสตร์ - คณิต
2. ใช้คะแนน ONET
1. สําเร็จการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า สายวิทย์-คณิต หรือ
สายศิลป์คํานวณ

คณิตศาสตร์

3021

นวัตรกรรมอาหารและ
โภชนาการ
ชีววิทยา

3031

เคมี

3051

สัตวศาสตร์

3061

เทคโนโลยีการประมง

3071

อนามัยสิ่งแวดล้อม

3081

พืชศาสตร์

3091

วิทยาการคอมพิวเตอร์

2. ใช้คะแนน ONET
3111 1. สําเร็จการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายสายวิทย์-คณิต หรือศิลป์-คํานวณ หรือ
ผู้สําเร็จการศึกษาระดับ ปวช.ทางด้านคอมพิวเตอร์

การจัดการภัยพิบัติ

วิทยาศาสตรบัณฑิต วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
การอาหาร
(วท.บ.)

3041

2. ใช้คะแนน ONET หรือ ผลคะแนน VNET (ปวช.)
3121 1. สําเร็จการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า
2. ใช้คะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) 6 ภาคเรียนไม่น้อยกว่า 2.00
และใช้ผลคะแนน ONET (ม.ปลาย) หรือผลคะแนนVNET (ปวช.)

3131 1. สําเร็จการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่า

สาธารณสุขศาสตร์
(วิชาเอกชีวอนามัยและความ
ปลอดภัย)

2. ใช้คะแนน ONET หรือ ผลคะแนน VNET (ปวช.)
3141 1. สําเร็จการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่า สายวิทย์-คณิต
2. ใช้คะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) 6 ภาคเรียนไม่น้อยกว่า 2.00
3. ใช้คะแนน ONET
3151 1. สําเร็จการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่า สายวิทย์-คณิต
2. ใช้คะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) 6 ภาคเรียนไม่น้อยกว่า 2.00
หรือ ใช้คะแนน ONET

เทคโนโลยีไฟฟ้าอุตสาหกรรม

3161 1. สําเร็จการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ

สาธารณสุขศาสตร์
(วิชาเอกสาธารณสุขชุมชน)

2. ใช้ผลคะแนน ONET (ม.ปลาย) หรือ ผลคะแนน VNET (ปวช.)

มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฏร์ธานี
หลักสูตร

สาขาวิชา

รหัส
สาขาวิชา

คุณสมบัติเฉพาะสาขาวิชาและเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือก

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
อุตสาหกรรมศา เทคโนโลยีดิจิทัล
สตรบัณฑิต (วท.บ.) (วิชาเอกมัลติมีเดีย)

3191 1. สําเร็จการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่าระดับประกาศนียบัตร
วิชาชีพ (ปวช.) ทุกสาขาวิชา
2. ใช้ผลคะแนน ONET (ม.ปลาย) หรือ ผลคะแนน VNET (ปวช.)

เทคโนโลยีดิจิทัล (วิชาเอก
เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อ
การสื่อ)

อุตสาหกรรมศา เทคโนโลยีอุตสาหกรรม
สตรบัณฑิต (อส.บ.) (วิชาเอกเทคโนโลยีการ
จัดการอุตสาหกรรม)

3201 1. สําเร็จการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่าระดับประกาศนียบัตร
วิชาชีพ (ปวช.) ทุกสาขาวิชา
2. ใช้ผลคะแนน ONET (ม.ปลาย) หรือ ผลคะแนน VNET (ปวช.)

3181 1. สําเร็จการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า ระดับ ประกาศนียบัตร
วิชาชีพ (ปวช.) ทุกสาขาวิชา
2. ใช้ผลคะแนน ONET (ม.ปลาย) หรือ ผลคะแนน VNET (ปวช.)

คณะวิทยาการจัดการ
บริหารธุรกิจ การบริหารธุรกิจ
บัณฑิต (บธ.บ.) (วิชาเอกการจัดการทั่วไป)

4011 1. สําเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่า
2. ใช้ผลคะแนน ONET (ม.ปลาย) หรือ ผลคะแนน VNET (ปวช.)

การบริหารธุรกิจ
(วิชาเอกการตลาด)

4021 1. สําเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่า

การบริหารธุรกิจ (วิชาเอก
การบริหารทรัพยากรมนุษย์)

4031 1. สําเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่า

การบริหารธุรกิจ (วิชาเอก
การเป็นผู้ประกอบการ)

4041 1. สําเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่า

การเงินและการลงทุน

4051 1. สําเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่า

2. ใช้ผลคะแนน ONET (ม.ปลาย) หรือ ผลคะแนน VNET (ปวช.)
2. ใช้ผลคะแนน ONET (ม.ปลาย) หรือ ผลคะแนน VNET (ปวช.)
2. ใช้ผลคะแนน ONET (ม.ปลาย) หรือผลคะแนน VNET (ปวช.)
2. ใช้ผลคะแนน ONET (ม.ปลาย) หรือผลคะแนน VNET (ปวช.)

การจัดการโลจิสติกส์

4061 1. สําเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่า
2. ใช้ผลคะแนน ONET (ม.ปลาย) หรือผลคะแนน VNET (ปวช.)

ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ

4071 1. สําเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่า
2. ใช้ผลคะแนน ONET (ม.ปลาย) หรือผลคะแนน VNET (ปวช.)

ธุรกิจเกษตร

4091 1. สําเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่า
2. ใช้ผลคะแนน ONET (ม.ปลาย) หรือผลคะแนน VNET (ปวช.)

ธุรกิจอาหาร

4101 1. สําเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่า
2. ใช้ผลคะแนน ONET (ม.ปลาย) หรือผลคะแนน VNET (ปวช.)

มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฏร์ธานี
หลักสูตร

สาขาวิชา

รหัส
สาขาวิชา

คุณสมบัติเฉพาะสาขาวิชาและเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือก

คณะวิทยาการจัดการ
บริหารธุรกิจบัณฑิต การจัดการการธุรกิจค้าปลีก
(บธ.บ.)

4111 1. สําเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่า
2. ใช้คะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) 6 ภาคเรียน และใช้ผลคะแนน
ONET (ม.ปลาย) หรือผลคะแนน VNET (ปวช.)
3. ดําเนินการเรียนการสอนแบบ Block Course ภาคเรียนละ 6 เดือน โดยเรียน
ภาคทฤษฎีที่มหาวิทยาลัย 3 เดือน และฝึกภาคปฏิบัติที่ร้านเซเว่นอิเลฟเว่น 3 เดือน
4. รับทุนสนับสนุนจากบริษัทซีพี ออลล์ จํากัด (มหาชน) 70% ตลอดการศึกษา (เฉพาะ
ภาคเรียนที่มีเกรดเฉลี่ยไม่น้อยกว่า 2.00)

สาขาวิชาการจัดการธุรกิจ
สุขภาพและความงาม

เศรษฐศาสตร
บัณฑิต (ศ.บ.)

เศรษฐศาสตร์

5. นักศึกษามีรายได้ระหว่างฝึกงาน และฟรีค่าที่พักระหว่างฝึกงานตลอดหลักสูตร
6. การันตีมีงานทํา 100%
4161 1. สําเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่า
2. ใช้ผลคะแนน ONET (ม.ปลาย) หรือผลคะแนน VNET (ปวช.)

4121 1. สําเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่า
2. ใช้ผลคะแนน ONET (ม.ปลาย) หรือผลคะแนน VNET (ปวช.)

นิเทศศาสตรบัณฑิต นิเทศศาสตร์ (วิชาเอก
สื่อสารมวลชนและสื่อดิจิทัล)
(นศ.บ.)

4131 1. สําเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่า

นิเทศศาสตร์ (วิชาเอกนวัตร
กรรมการสื่อสารองค์กรและ
การจัดการอีเว้นท์)

4141 1. สําเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่า

บัญชี

4151 1. สําเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่า

บัญชีบัณฑิต
(บช.บ.)

2. ใช้ผลคะแนน ONET (ม.ปลาย) หรือผลคะแนน VNET (ปวช.)
2. ใช้ผลคะแนน ONET (ม.ปลาย) หรือผลคะแนน VNET (ปวช.)

2. ใช้ผลคะแนน ONET (ม.ปลาย) หรือผลคะแนน VNET (ปวช.)

วิทยาลัยนานาชาติการท่องเที่ยว
ศิลปศาสตรบัณฑิต การจัดการอุตสาหกรรม
บริการ
(วิชาเอก
(ศศ.บ.)
การท่องเที่ยว)

5011 1. เป็นผู้สําเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า
2. มีสุขภาพดี ร่างกายแข็งแรง และไม่มีโรคอันเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา
3. มีคุณธรรม จริยธรรม และมีจิตบริการ พร้อมที่จะทํางานด้านบริการ
4. มีความสามารถในการสื่อสารภาษาอังกฤษ หรือมีผลวัดระดับภาษาอังกฤษจะพิจารณา
เป็นพิเศษ
5. สามารถทดสอบวัดระดับภาษาอังกฤษ (TOEIC) ตามที่สาขาวิชากําหนด
6. สามารถออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพในสถานประกอบการธุรกิจท่องเที่ยว ในรูปแบบ
การบูรณาการการเรียนกับการทํางาน (WIL) ที่ผ่านการพิจารณาจากสาขาวิชา
7. จัดการเรียนการสอนที่มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
8. ใช้ผลคะแนน ONET (ม.ปลาย) หรือผลคะแนน VNET (ปวช.)

มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฏร์ธานี
หลักสูตร

สาขาวิชา

รหัส
สาขาวิชา

คุณสมบัติเฉพาะสาขาวิชาและเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือก

วิทยาลัยนานาชาติการท่องเที่ยว
ศิลปศาสตรบัณฑิต การจัดการอุตสาหกรรม
(ศศ.บ.)

5021 1. เป็นผู้สําเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า

บริการ

2. มีสุขภาพดี ร่างกายแข็งแรง และไม่มีโรคอันเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา

(วิชาเอกธุรกิจการบิน)

3. มีจิตบริการ มีคุณธรรม จริยธรรม พร้อมที่จะทํางานด้านบริการ
4. มีความสามารถในการสื่อสารภาษาอังกฤษ หรือมีผลวัดระดับภาษาอังกฤษ (TOEIC)
จะพิจารณาเป็นพิเศษ
5. สามารถทดสอบระดับความสามารถทางภาษาอังกฤษ (TOEIC) ได้ตามที่สาขากําหนด
6. สามารถออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพได้ตามที่สาขาวิชากําหนด
7. จัดการเรียนการสอนที่มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
8. ใช้ผลคะแนน ONET (ม.ปลาย) หรือผลคะแนน VNET (ปวช.)

การจัดการอุตสาหกรรม
บริการ (วิชาเอกการโรงแรม)

บริหารธุรกิจบัณฑิต การจัดการโรงแรม
(หลักสูตรนานาชาติ)
(บธ.บ.)

5031 1. เป็นผู้สําเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า
2. มีสุขภาพดีร่างกายแข็งแรงและไม่มีโรคอันเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา
3. มีใจรักการบริการ และเจตคติที่ดีต่ออุตสาหกรรมบริการและงานโรงแรม
4. สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษเบื้องต้นได้
5. สามารถทดสอบระดับความสามารถทางภาษาอังกฤษ (TOEIC) ได้ตามที่สาขากําหนด
6. สามารถเรียนแบบการเรียนการสอนแบบบูรณาการ( WIL) และออกฝึกประสบการณ์
วิชาชีพได้ตามที่สาขาวิชากําหนด
7. มีความสนใจด้านภาษาจีน
8. สามารถเรียน ณ วิทยาลัยนานาชาติการท่องเที่ยว อ.เกาะสมุย
9. ใช้ผลคะแนน ONET (ม.ปลาย) หรือ ผลคะแนน VNET (ปวช.)
5041 1. เป็นผู้สําเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษา หรือเทียบเท่า
2. มีสุขภาพดี ร่างกายแข็งแรง และไม่มีโรคอันเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา
3. มีคุณธรรม จริยธรรมและมีจิตบริการ พร้อมที่จะทํางานด้านบริการ
4. มีเจตคติที่ดีต่องานในอุตสาหกรรมบริการและการโรงแรม
5. เปิดรับทั้งนักศึกษาไทยและนักศึกษาต่างชาติ
6. มีความสามารถในการสื่อสารภาษาอังกฤษ หรือมีผลวัดระดับภาษาอังกฤษ (TOEIC)
7. สามารถทดสอบระดับความสามารถทางภาษาอังกฤษ (TOEIC) ได้ตามที่สาขากําหนด
8. สามารถออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพร่วมกับสถานประกอบการที่ผ่านการพิจารณาจาก
9. จัดการเรียนเป็นภาษาอังกฤษ ณ วิทยาลัยนานาชาติการท่องเที่ยวอ.เกาะสมุย
10. ใช้ผลคะแนน ONET (ม.ปลาย) หรือ ผลคะแนน VNET (ปวช.)

คณะนิติศาสตร์
นิติศาสตรบัณฑิต นิติศาสตร์
(น.บ.)

8011 1. สําเร็จการศึกษาในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่า
2. ใช้ผลคะแนน ONET (ม.ปลาย) หรือ ผลคะแนน VNET (ปวช.)

มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฏร์ธานี
หลักสูตร

สาขาวิชา

รหัส
สาขาวิชา

คุณสมบัติเฉพาะสาขาวิชาและเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือก

คณะพยาบาลศาสตร์
พยาบาลศาสตร
บัณฑิต (พย.บ.)

พยาบาลศาสตร์

9011 1. เป็นผู้สําเร็จการศึกษาไม่น้อยกว่าระดับมัธยมศึกษาตอนปลายสายสามัญ ที่
กระทรวงศึกษาธิการให้การรับรอง แผนการเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ ไม่รับ
เทียบเท่าและมีผลการศึกษาดังนี้
1.1 มีผลคะแนนเฉลี่ยรวมไม่น้อยกว่า 2.50
1.2 มีผลการเรียนกลุ่มสาระวิชาคณิตศาสตร์ ไม่น้อยกว่า 2.00
1.3 มีผลการเรียนกลุ่มสาระวิชาวิทยาศาสตร์ ไม่น้อยกว่า 2.00
2. อายุไม่น้อยกว่า 16 ปี และไม่เกิน 35 ปี บริบูรณ์ นับถึงวันปิดภาคการศึกษา
3. ส่วนสูงไม่น้อยกว่า 150 เซนติเมตร
4. มีสุขภาพสมบูรณ์ทั้งร่างกายและจิตใจ ไม่มีความพิการหรือผิดปกติ ทางด้านร่างกาย
และจิตใจ อันเป็นอุปสรรคต่อการศึกษาและการประกอบวิชาชีพตามเกณฑ์สภาการ
พยาบาลกําหนด เช่น ตาบอดสีชนิดความผิดปกติ ในการมองเห็น หูหนวกหรือหูตึง
โรคหัวใจระดับรุนแรง โรคลมชักที่ยังไม่สามารถควบคุมได้ รวมถึงมีปัญหาทางจิตเวช เช่น
โรคจิต โรคประสาท รวมถึงปัญหาทางจิตเวชอื่น ๆ หรือความพิการอื่น ๆ ซึ่งมิได้ระบุไว้ที่
ผู้ตรวจร่างกายหรือคณะกรรมการรับนักศึกษาเห็นว่าเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา
5. มีบุคลิกภาพที่เหมาะสม มีความประพฤติดี ไม่เคยมีชื่อเสียงเสียหาย ไม่เคยต้องโทษใน
คดีอาญา
6. กรณีที่ผู้สมัครเป็นชาวต่างชาติต้องผ่านการทดสอบภาษาไทย
7. มีผลคะแนนสอบ O-NET , GAT , PAT2
8. ต้องผ่านการสอบสัมภาษณ์

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
หลักสูตร

สาขาวิชา

รหัส
สาขาวิชา

คุณสมบัติเฉพาะสาขาวิชาและเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือก

คณะครุศาสตร์
ครุศาสตรบัณฑิต การศึกษาปฐมวัย
(ค.บ.)

คณิตศาสตร์

1012 1. สําเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือ เทียบเท่า
2. มีผลการเรียนเฉลี่ย ไม่ต่ํากว่า 2.50
3. ใช้คะแนน
3.1 สําเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษา O-NET และ PAT5
3.2 สําเร็จการศึกษาระดับ ปวช. V-NET และ PAT5
3.3 สําเร็จการศึกษา กศน. N-NET และ PAT5

1022 1. สําเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่า
2. มีผลการเรียนเฉลี่ย ไม่ต่ํากว่า 2.00
3. เรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต
4. ใช้คะแนน
4.1 สําเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษา O-NET และ PAT5
4.2 สําเร็จการศึกษาระดับ ปวช. V-NET และ PAT5
4.3 สําเร็จการศึกษา กศน. N-NET และ PAT5

คอมพิวเตอร์

1032 1. สําเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่า
2. มีผลการเรียนเฉลี่ย ไม่ต่ํากว่า 2.00
3. ใช้คะแนน
3.1 สําเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษา O-NET และ PAT5
3.2 สําเร็จการศึกษาระดับ ปวช. V-NET และ PAT5
3.3 สําเร็จการศึกษา กศน. N-NET และ PAT5

ดนตรีศึกษา

1042 1. สําเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่า
2. มีผลการเรียนเฉลี่ย ไม่ต่ํากว่า 2.00
3. ใช้คะแนน
3.1 สําเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษา O-NET และ PAT5
3.2 สําเร็จการศึกษาระดับ ปวช. V-NET และ PAT5
3.3 สําเร็จการศึกษา กศน. N-NET และ PAT5

เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อ
การศึกษา

1052 1. สําเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่า
2. มีผลการเรียนเฉลี่ย ไม่ต่ํากว่า 2.00
3. ใช้คะแนน
3.1 สําเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษา O-NET และ PAT5
3.2 สําเร็จการศึกษาระดับ ปวช. V-NET และ PAT5
3.3 สําเร็จการศึกษา กศน. N-NET และ PAT5

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
หลักสูตร

สาขาวิชา

รหัส
สาขาวิชา

คุณสมบัติเฉพาะสาขาวิชาและเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือก

คณะครุศาสตร์
ครุศาสตรบัณฑิต นาฏศิลป์
(ค.บ.)

1062 1. สําเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่า

พลศึกษา

1072 1. สําเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่า

ฟิสิกส์

ภาษาไทย

2. มีผลการเรียนเฉลี่ย ไม่ต่ํากว่า 2.00
3. ใช้คะแนน
3.1 สําเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษา O-NET และ PAT5
3.2 สําเร็จการศึกษาระดับ ปวช. V-NET และ PAT5
3.3 สําเร็จการศึกษา กศน. N-NET และ PAT5

2. มีผลการเรียนเฉลี่ย ไม่ต่ํากว่า 2.50
3. มีผลการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษาอยู่ในเกณฑ์ดี และมี
ความสามารถทางด้านกีฬา ผลการเรียนเฉลี่ย
ไม่ต่ํากว่า 2.00
4. ใช้คะแนน
4.1 สําเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษา O-NET และ PAT5
4.2 สําเร็จการศึกษาระดับ ปวช. V-NET และ PAT5
1082 1. สําเร็จการศึ็ กษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่า
2. มีผลการเรียนเฉลี่ย ไม่ต่ํากว่า 2.00
3. เรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ไม่น้อยกว่า 18 หน่วยกิต
4. ใช้คะแนน
4.1 สําเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษา O-NET และ PAT5
4.2 สําเร็จการศึกษาระดับ ปวช. V-NET และ PAT5
4.3 สําเร็จการศึกษา กศน. N-NET และ PAT5

1092 1. สําเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่า
2. มีผลการเรียนเฉลี่ย ไม่ต่ํากว่า 2.50
3. ใช้คะแนน
3.1 สําเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษา O-NET และ PAT5
3.2 สําเร็จการศึกษาระดับ ปวช. V-NET และ PAT5
3.3 สําเร็จการศึกษา กศน. N-NET และ PAT5

ภาษาอังกฤษ

1102 1. สําเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่า
2. มีผลการเรียนเฉลี่ย ไม่ต่ํากว่า 2.50
3. ใช้คะแนน
3.1 สําเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษา O-NET และ PAT5
3.2 สําเร็จการศึกษาระดับ ปวช. V-NET และ PAT5
3.3 สําเร็จการศึกษา กศน. N-NET และ PAT5

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
หลักสูตร

สาขาวิชา

รหัส
สาขาวิชา

คุณสมบัติเฉพาะสาขาวิชาและเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือก

คณะครุศาสตร์
ครุศาสตรบัณฑิต วิทยาศาสตร์ทั่วไป
(ค.บ.)

ศิลปศึกษา

1112 1. สําเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่า
2. มีผลการเรียนเฉลี่ย ไม่ต่ํากว่า 2.50
3. เรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ไม่น้อยกว่า 18 หน่วยกิต
4. ใช้คะแนน
4.1 สําเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษา O-NET และ PAT5
4.2 สําเร็จการศึกษาระดับ ปวช. V-NET และ PAT5
4.3 สําเร็จการศึกษา กศน. N-NET และ PAT5

1122 1. สําเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่า
2. มีผลการเรียนเฉลี่ย ไม่ต่ํากว่า 2.50
3. ใช้คะแนน
3.1 สําเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษา O-NET และ PAT5
3.2 สําเร็จการศึกษาระดับ ปวช. V-NET และ PAT5
3.3 สําเร็จการศึกษา กศน. N-NET และ PAT5

สังคมศึกษา

1132 1. สําเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือ เทียบเท่า
2. มีผลการเรียนเฉลี่ย ไม่ต่ํากว่า 2.50
3. ใช้คะแนน
3.1 สําเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษา O-NET และ PAT5
3.2 สําเร็จการศึกษาระดับ ปวช. V-NET และ PAT5
3.3 สําเร็จการศึกษา กศน. N-NET และ PAT5

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ศิลปศาสตรบัณฑิต การพัฒนาชุมชน
(ศศ.บ.)

การท่องเที่ยว

2012 1. สําเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่า
2. ใช้คะแนน
2.1 สําเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษา O-NET
2.2 สําเร็จการศึกษาระดับ ปวช. V-NET
2.3 สําเร็จการศึกษา กศน. N-NET

2022 1. สําเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่า
2. ใช้คะแนน
2.1 สําเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษา O-NET
2.2 สําเร็จการศึกษาระดับ ปวช. V-NET
2.3 สําเร็จการศึกษา กศน.N-NET

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
หลักสูตร

สาขาวิชา

รหัส
สาขาวิชา

คุณสมบัติเฉพาะสาขาวิชาและเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือก

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ศิลปศาสตรบัณฑิต ภาษาอังกฤษธุรกิจ
(ศศ.บ.)

การจัดการสารสนเทศ

2032 1. สําเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่า
2. มีผลการเรียนในกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
ไม่น้อยกว่า 2.50
3. ใช้คะแนน
3.1 สําเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษา O-NET
3.2 สําเร็จการศึกษาระดับ ปวช. V-NET
3.3 สําเร็จการศึกษา กศน. N-NET

2042 1. สําเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่า
2. ใช้คะแนน
2.1 สําเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษา O-NET
2.2 สําเร็จการศึกษาระดับ ปวช. V-NET
2.3 สําเร็จการศึกษา กศน. N-NET

ภาษาไทย

2052 1. สําเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่า
2. ใช้คะแนน
2.1 สําเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษา O-NET
2.2 สําเร็จการศึกษาระดับ ปวช. V-NET
2.3 สําเร็จการศึกษา กศน. N-NET

การจัดการวัฒนธรรมเชิง
เศรษฐกิจสร้างสรรค์

ศิลปบัณฑิต (ศล.บ.) ออกแบบนิเทศศิลป์

2062 1. สําเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่า
2. ใช้คะแนน
2.1 สําเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษา O-NET
2.2 สําเร็จการศึกษาระดับ ปวช. V-NET
2.3 สําเร็จการศึกษา กศน. N-NET

2072 1. สําเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่า
2. ใช้คะแนน
2.1 สําเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษา O-NET
2.2 สําเร็จการศึกษาระดับ ปวช. V-NET
2.3 สําเร็จการศึกษา กศน. N-NET

รัฐศาสตรบัณฑิต การปกครองท้องถิ่น
(ร.บ.)

2082 1. สําเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่า
2. มีผลการเรียนเฉลี่ยไม่น้อยกว่า 2.00
3. ใช้คะแนน
3.1 สําเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษา O-NET
3.2 สําเร็จการศึกษาระดับ ปวช. V-NET
3.3 สําเร็จการศึกษา กศน. N-NET

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
หลักสูตร

สาขาวิชา

รหัส
สาขาวิชา

คุณสมบัติเฉพาะสาขาวิชาและเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือก

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
รัฐประศาสนศาสตร์
รัฐ
ประศาสนศาสตร
บัณฑิต (รป.บ.)

2092 1. สําเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่า

นิติศาสตรบัณฑิต นิติศาสตร์
(น.บ.)

2102 1. สําเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่า

2. ใช้คะแนน
2.1 สําเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษา O-NET
2.2 สําเร็จการศึกษาระดับ ปวช. V-NET
2.3 สําเร็จการศึกษา กศน. N-NET
2. ใช้คะแนน
2.1 สําเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษา O-NET
2.2 สําเร็จการศึกษาระดับ ปวช. V-NET
2.3 สําเร็จการศึกษา กศน. N-NET

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
วิทยาศาสตรบัณฑิต วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
(วท.บ.)

ฟิสิกส์

3012 1. สําเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่า
2. เรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ไม่น้อยกว่า 18 หน่วยกิต
3. ใช้คะแนน
3.1 สําเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษา O-NET
3.2 สําเร็จการศึกษาระดับ ปวช. V-NET
3.3 สําเร็จการศึกษา กศน. N-NET

3022 1. สําเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
2. เรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ไม่น้อยกว่า 18 หน่วยกิต
3. ใช้คะแนน O-NET

เคมี

3032 1. สําเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
2. เรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ไม่น้อยกว่า 18 หน่วยกิต
3. ใช้คะแนน O-NET

ชีววิทยา

3042 1. สําเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
2. เรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ไม่น้อยกว่า 18 หน่วยกิต
3. เกรดเฉลี่ย ไม่ต่ํากว่า 2.00
4. ใช้คะแนน O-NET

สาธารณสุขศาสตร์

3052 1. สําเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
2. เรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ไม่น้อยกว่า 15 หน่วยกิต
3. ใช้คะแนน O-NET

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
หลักสูตร

สาขาวิชา

รหัส
สาขาวิชา

คุณสมบัติเฉพาะสาขาวิชาและเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือก

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
วิทยาศาสตรบัณฑิต เทคโนโลยีสารสนเทศ
(วท.บ.)

3062 1. สําเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่า
2. ใช้คะแนน
2.1 สําเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษา O-NET
2.2 สําเร็จการศึกษาระดับ ปวช. V-NET
2.3 สําเร็จการศึกษา กศน. N-NET

วิทยาศาสตร์การอาหารและ
โภชนาการ

3072 1. สําเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

คณิตศาสตร์ (คณิตศาสตร์ สถิติ)

3082 1. สําเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่า

เกษตรศาสตร์ (พัฒนาการ
เกษตรยั่งยืน)

3092 1. สําเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

เกษตรศาสตร์ (ประมง)

3102 1. สําเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

2. เรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ไม่น้อยกว่า 18 หน่วยกิต
3. ใช้คะแนน O-NET
2. กลุ่มเรียนสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ไม่น้อยกว่า 18 หน่วยกิต
3. ใช้คะแนน
3.1 สําเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษา O-NET
3.2 สําเร็จการศึกษาระดับ ปวช. V-NET
3.3 สําเร็จการศึกษา กศน. N-NET

2. เรียนกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต และเรียนกลุ่มสาระคณิตศาสตร์
ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต
3. ใช้คะแนน O-NET
2. เรียนกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต และเรียนกลุ่มสาระคณิตศาสตร์
ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต
3. ใช้คะแนน O-NET

วิทยาการคอมพิวเตอร์

3112 1. สําเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
2. เรียนกลุ่มสาระคณิตศาสตร์ ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต
3. ใช้คะแนน O-NET

นวัตกรรมชีวภาพ

3122 1. สําเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่า
2. ใช้คะแนน
2.1 สําเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษา O-NET
2.2 สําเร็จการศึกษาระดับ ปวช. V-NET
2.3 สําเร็จการศึกษา กศน. N-NET

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
หลักสูตร

สาขาวิชา

รหัส
สาขาวิชา

คุณสมบัติเฉพาะสาขาวิชาและเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือก

คณะวิทยาการจัดการ
บัญชีบัณฑิต
(บช.บ.)

บัญชีบัณฑิต

เศรษฐศาสตร
บัณฑิต (ศ.บ.)

เศรษฐศาสตรบัณฑิต

4012 1. สําเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่า
2. มีเกรดเฉลี่ยไม่ต่ํากว่า 2.00
3. ใช้คะแนน
3.1 สําเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษา O-NET
3.2 สําเร็จการศึกษาระดับ ปวช. V-NET
3.3 สําเร็จการศึกษา กศน. N-NET

4022 1. สําเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่า
2. มีเกรดเฉลี่ยไม่ต่ํากว่า 2.00
3. ใช้คะแนน
3.1 สําเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษา O-NET
3.2 สําเร็จการศึกษาระดับ ปวช. V-NET
3.3 สําเร็จการศึกษา กศน. N-NET

นิเทศศาสตรบัณฑิต นิเทศศาสตร์
(การสื่อสารมวลชนดิจิทัล)
(ศ.บ.)

นิเทศศาสตร์
(การโฆษณาและ
ประชาสัมพันธ์สมัยใหม่)

บริหารธุรกิจบัณฑิต การจัดการ
(บธ.บ.)

4032 1. สําเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่า
2. มีเกรดเฉลี่ยไม่ต่ํากว่า 2.00
3. ใช้คะแนน
3.1 สําเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษา O-NET
3.2 สําเร็จการศึกษาระดับ ปวช. V-NET
3.3 สําเร็จการศึกษา กศน. N-NET

4042 1. สําเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่า
2. มีเกรดเฉลี่ยไม่ต่ํากว่า 2.00
3. ใช้คะแนน
3.1 สําเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษา O-NET
3.2 สําเร็จการศึกษาระดับ ปวช. V-NET
3.3 สําเร็จการศึกษา กศน. N-NET

4052 1. สําเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่า
2. มีเกรดเฉลี่ย ไม่ต่ํากว่า 2.00
3. ใช้คะแนน
3.1 สําเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษา O-NET
3.2 สําเร็จการศึกษาระดับ ปวช. V-NET
3.3 สําเร็จการศึกษา กศน. N-NET

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
หลักสูตร

สาขาวิชา

รหัส
สาขาวิชา

คุณสมบัติเฉพาะสาขาวิชาและเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือก

คณะวิทยาการจัดการ
บริหารธุรกิจบัณฑิต คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
(บธ.บ.)

4062 1. สําเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่า
2. ใช้คะแนน
2.1 สําเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษา O-NET
2.2 สําเร็จการศึกษาระดับ ปวช. V-NET
2.3 สําเร็จการศึกษา กศน. N-NET

การจัดการอุตสาหกรรม
บริการ

4072 1. สําเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่า

การตลาด

4082 1. สําเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่า

2. ใช้คะแนน
2.1 สําเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษา O-NET
2.2 สําเร็จการศึกษาระดับ ปวช. V-NET
2.3 สําเร็จการศึกษา กศน. N-NET
2. ใช้คะแนน
2.1 สําเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษา O-NET
2.2 สําเร็จการศึกษาระดับ ปวช. V-NET
2.3 สําเร็จการศึกษา กศน. N-NET

บริหารทรัพยากรมนุษย์

4092 1. สําเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่า
2. ใช้คะแนน
2.1 สําเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษา O-NET
2.2 สําเร็จการศึกษาระดับ ปวช. V-NET
2.3 สําเร็จการศึกษา กศน. N-NET

ธุรกิจค้าปลีก

4102 1. สําเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษา มีเกรดเฉลี่ยไม่ต่ํากว่า 2.00 หรือ ปวช.มีเกรดเฉลี่ย
ไม่ต่ํากว่า 2.50
2. ใช้คะแนน
2.1 สําเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษา O-NET
2.2 สําเร็จการศึกษาระดับ ปวช. V-NET
2.3 สําเร็จการศึกษา กศน. N-NET

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
หลักสูตร

สาขาวิชา

รหัส
สาขาวิชา

คุณสมบัติเฉพาะสาขาวิชาและเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือก

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
อุตสาหกรรม
ศาสตรบัณฑิต
(อส.บ.)

เทคโนโลยีโยธา

7012 1. สําเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือ ปวช.
2. ใช้คะแนน
2.1 สําเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษา O-NET
2.2 สําเร็จการศึกษาระดับ ปวช. V-NET
2.3 สําเร็จการศึกษา กศน. N-NET

วิศวกรรมไฟฟ้า
- วิศวกรรมไฟฟ้ากําลัง

7022 1. สําเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือ ปวช. ประเภทวิชาอุตสาหกรรม หรือ

วิศวกรรมไฟฟ้า
- วิศวกรรมไฟฟ้ากําลัง
(เทียบโอน)

7032 1. สําเร็จการศึกษาระดับ ปวส. ประเภทวิชาอุตสาหกรรม สาขาไฟฟ้ากําลัง (เทียบโอน

วิศวกรรมไฟฟ้า
- วิศวกรรมเล็กทรอนิกส์และ
โทรคมนาคม

7042 1. สําเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือ ปวช. สาขาอิเล็กทรอนิกส์ หรือ

วิศวกรรมไฟฟ้า
- วิศวกรรมเล็กทรอนิกส์และ
โทรคมนาคม (เทียบโอน)

7052 1. สําเร็จการศึกษาระดับ ปวส. สาขาอิเล็กทรอนิกส์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง (เทียบโอน

วิศวกรรมเครื่องกล

7062 1. สําเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือ ปวช.

เทียบเท่า
2. ใช้คะแนน
2.1 สําเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษา O-NET
2.2 สําเร็จการศึกษาระดับ ปวช. V-NET
2.3 สําเร็จการศึกษา กศน. N-NET

หน่วยกิต)
2. ใช้คะแนน V-NET (เทีบบโอนภายหลังจากเข้ารับการศึกษาแล้ว)
สาขาที่เกี่ยวข้อง
2. ใช้คะแนน
2.1 สําเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษา O-NET
2.2 สําเร็จการศึกษาระดับ ปวช. V-NET
2.3 สําเร็จการศึกษา กศน. N-NET

หน่วยกิต)
2. ใช้คะแนน V-NET (เทีบบโอนภายหลังจากเข้ารับการศึกษาแล้ว)

2. ใช้คะแนน
2.1 สําเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษา O-NET
2.2 สําเร็จการศึกษาระดับ ปวช. V-NET
2.3 สําเร็จการศึกษา กศน. N-NET
วิศวกรรมเครื่องกล
(เทียบโอน)

7072 1. สําเร็จการศึกษาระดับ ปวส. ประเภทวิชาอุตสาหกรรม สาขาเทคนิคเครื่องกล
(พ.ศ. 2557) หรือ ปวส.ประเภทช่างอุตสาหกรรม (พ.ศ. 2546) (เทียบโอนหน่วยกิต)
2. ใช้คะแนน V-NET (เทีบบโอนภายหลังจากเข้ารับการศึกษาแล้ว)

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
หลักสูตร

สาขาวิชา

รหัส
สาขาวิชา

คุณสมบัติเฉพาะสาขาวิชาและเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือก

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
วิทยาศาสตรบัณฑิต เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และ
อุตสาหกรรมดิจิทัล
(วท.บ.)

7082 1. สําเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือ ปวช. ทุกสาขาวิชา

เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
และอุตสาหกรรมดิจิทัล
(เทียบโอน)
เทคโนโลยีบัณฑิต เทคโนโลยีอุตสาหกรรม
วิชาเอกเทคโนโลยีออกแบบ
(ทล.บ.)
ผลิตภัณฑ์

7092 1. สําเร็จการศึกษาระดับ ปวส. สาขาที่เกี่ยวข้องด้านคอมพิวเตอร์ (เทียบโอนหน่วยกิต)

2. ใช้คะแนน
2.1 สําเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษา O-NET
2.2 สําเร็จการศึกษาระดับ ปวช. V-NET
2.3 สําเร็จการศึกษา กศน. N-NET

2. ใช้คะแนน V-NET (เทีบบโอนภายหลังจากเข้ารับการศึกษาแล้ว)

7102 1. สําเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือ ปวช. หรือ เทียบเท่า
2. ใช้คะแนน
2.1 สําเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษา O-NET
2.2 สําเร็จการศึกษาระดับ ปวช. V-NET
2.3 สําเร็จการศึกษา กศน. N-NET

เทคโนโลยีอุตสาหกรรม
วิชาเอกเทคโนโลยี
อุตสาหการและการผลิต

7112 1. สําเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือ ปวช. หรือ เทียบเท่า

เทคโนโลยีการจัดการ
อุตสาหกรรมและโลจิสติกส์

7122 1. สําเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือ ปวช. หรือ เทียบเท่า

เทคโนโลยีการจัดการ
อุตสาหกรรมและโลจิสติกส์
(เทียบโอน)

7132 1. สําเร็จการศึกษาระดับ ปวส. ทุกสาขา (เทียบโอนหน่วยกิต)

อุตสาหกรรมศิลป์
ครุศาสตร์
อุตสาหกรรมบัณฑิต
(ค.อ.บ.)

2. ใช้คะแนน
2.1 สําเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษา O-NET
2.2 สําเร็จการศึกษาระดับ ปวช. V-NET
2.3 สําเร็จการศึกษา กศน. N-NET
2. ใช้คะแนน
2.1 สําเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษา O-NET
2.2 สําเร็จการศึกษาระดับ ปวช. V-NET
2.3 สําเร็จการศึกษา กศน. N-NET
2. ใช้คะแนน V-NET (เทีบบโอนภายหลังจากเข้ารับการศึกษาแล้ว)

7142 1. สําเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือ ปวช. หรือ เทียบเท่า
2. ใช้คะแนน
2.1 สําเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษา O-NET และ PAT5
2.2 สําเร็จการศึกษาระดับ ปวช. V-NET และ PAT5
2.3 สําเร็จการศึกษา กศน. N-NET และ PAT5

มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
หลักสูตร

สาขาวิชา

รหัส
สาขาวิชา

คุณสมบัติเฉพาะสาขาวิชาและเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือก

คณะครุศาสตร์
ครุศาสตบัณฑิต
(ค.บ.)

การศึกษา
(คอมพิวเตอร์ศึกษา)

1013 1. ม.6 หรือเทียบเท่า

การศึกษา
(วิทยาศาสตร์ทั่วไป)

1023 1. ม.6 (วิทย์-คณิต)

การศึกษา (สังคมศึกษา)

1033 1. ม.6 หรือเทียบเท่า ที่มีผลการเรียนเฉลี่ยตลอดหลักสูตรวิชาสังคมศึกษา ไม่ต่ํากว่า 3.00

2. ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) ไม่ต่ํากว่า 2.20
3. สุขภาพสมบูรณ์แข็งแรง และปราศจากโรคและอาการของโรคทางจิตเวชหรือความ
พิการอันเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา และการประกอบ
วิชาชีพครู
4. ใช้ผลคะแนนสอบ ดังนี้
4.1 O-NET หรือ V-NET หรือ N-NET
4.2 GAT และ PAT 5

2. ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) ไม่ต่ํากว่า 2.75
3. สุขภาพสมบูรณ์แข็งแรง และปราศจากโรคและอาการของโรคทางจิตเวชหรือความ
พิการอันเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาและการประกอบ
วิชาชีพครู
4. ใช้ผลคะแนนสอบ ดังนี้
4.1 O-NET หรือ V-NET หรือ N-NET
4.2 GAT และ PAT 5

2. ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) ไม่ต่ํากว่า 2.75
3. สุขภาพสมบูรณ์แข็งแรง และปราศจากโรคและอาการของโรคทางจิตเวชหรือความ
พิการอันเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา และการประกอบ
วิชาชีพครู
4. ใช้ผลคะแนนสอบ ดังนี้
4.1 O-NET หรือ V-NET หรือ N-NET
4.2 GAT และ PAT 5

การศึกษา (คณิตศาสตร์)

1043 1. ม.6 (วิทย์–คณิต, ศิลป์-คํานวณ)
2. ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) ไม่ต่ํากว่า 3.00
3. สุขภาพสมบูรณ์แข็งแรง และปราศจากโรคและอาการของโรคทางจิตเวชหรือความ
พิการอันเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาและการประกอบ
วิชาชีพครู
4. ใช้ผลคะแนนสอบ ดังนี้
4.1 O-NET หรือ V-NET หรือ N-NET

มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
หลักสูตร

สาขาวิชา

รหัส
สาขาวิชา

คุณสมบัติเฉพาะสาขาวิชาและเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือก

คณะครุศาสตร์
ครุศาสตบัณฑิต
(ค.บ.)

การศึกษา (เคมี)

1053 1. ม.6 (วิทย์-คณิต) ที่มีผลการเรียนรายวิชาเคมี ไม่ต่ํากว่าเกรด 2
2. ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) ไม่ต่ํากว่า 2.20
3. สุขภาพสมบูรณ์แข็งแรง และปราศจากโรคและอาการของโรคทางจิตเวชหรือความ
พิการอันเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาและการประกอบ
วิชาชีพครู
4. ใช้ผลคะแนนสอบ ดังนี้
4.1 O-NET หรือ V-NET หรือ N-NET
4.2 GAT และ PAT 5

การศึกษา (ภาษาอังกฤษ)

1063 1. ม.6 หรือเทียบเท่า
2. ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) ไม่ต่ํากว่า 2.75
3. สุขภาพสมบูรณ์แข็งแรง และปราศจากโรคและอาการของโรคทางจิตเวช หรือความ
พิการอันเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา และการประกอบ
วิชาชีพครู
4. ใช้ผลคะแนนสอบ ดังนี้
4.1 O-NET หรือ V-NET หรือ N-NET
4.2 GAT และ PAT 5

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ศิลปศาสตรบัณฑิต สารสนเทศศาสตร์และ
บรรณารักษศาสตร์
(ศศ.บ.)
ภาษาไทย

2013 1. ม.6 หรือเทียบเท่า
2. ใช้ผลคะแนนสอบ O-NET หรือ V-NET หรือ N-NET

2023 1. ม.6 หรือเทียบเท่า
2. ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) ไม่ต่ํากว่า 2.25
3. ใช้ผลคะแนนสอบ O-NET หรือ V-NET หรือ N-NET

การพัฒนาชุมชน

2033 1. ม.6 หรือเทียบเท่า
2. ใช้ผลคะแนนสอบ O-NET หรือ V-NET หรือ N-NET

ภาษาอังกฤษเพื่ออุสาหกรรม
บริการ

2043 1. ม.6 หรือเทียบเท่า ที่มีความรู้พื้นฐานด้านทักษะภาษาอังกฤษ (ฟัง-พูด-อ่าน-เขียน)

ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร

2053 1. ม.6 หรือเทียบเท่า และสามารถไปศึกษาภาษาและวัฒนธรรม ณ สาธารณรัฐประชาชน

2. ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) ไม่ต่ํากว่า 2.50
3. ใช้ผลคะแนนสอบ O-NET หรือ V-NET หรือ N-NET
จีน เป็นระยะเวลา 1 ปี โดยนักศึกษารับผิดชอบค่าใช้จ่ายทั้งหมดเอง
2. ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) ไม่ต่ํากว่า 2.50
3. ใช้ผลคะแนนสอบ O-NET หรือ V-NET หรือ N-NET

มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
หลักสูตร

สาขาวิชา

รหัส
สาขาวิชา

คุณสมบัติเฉพาะสาขาวิชาและเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือก

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ศิลปกรรมศาสตร ศิลปะการจัดการแสดง
บัณฑิต (ศป.บ.)

2063 1. ม.6 หรือเทียบเท่า

นวัตกรรมการออกแบบ

2073 1. ม.6 หรือเทียบเท่า

2. ใช้ผลคะแนนสอบ O-NET หรือ V-NET หรือ N-NET
2. ใช้ผลคะแนนสอบ O-NET หรือ V-NET หรือ N-NET

ทัศนศิลป์

2083 1. ม.6 หรือเทียบเท่า
2. ใช้ผลคะแนนสอบ O-NET หรือ V-NET หรือ N-NET

รัฐประศาสนศาสตร รัฐประศาสนศาสตร์
บัณฑิต (รป.บ.)

2093 1. ม.6 หรือเทียบเท่า

นิติศาสตรบัณฑิต นิติศาสตร์
(น.บ.)

2103 1. ม.6 หรือเทียบเท่า

2. ใช้ผลคะแนนสอบ O-NET หรือ V-NET หรือ N-NET
2. ใช้ผลคะแนนสอบ O-NET หรือ V-NET หรือ N-NET

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
วิทยาศาสตรบัณฑิต วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
(เคมี)
(วท.บ.)

3013 1. ม.6 (วิทย์-คณิต)

วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
(ชีววิทยา)

3023 1. ม.6 (วิทย์-คณิต)

วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
(คณิตศาสตร์)

3033 1. ม.6 (วิทย์-คณิต, ศิลป์-คํานวณ)

เทคโนโลยีดิจิทัล
(วิทยาการคอมพิวเตอร์)

3043 1. ม.6 หรือเทียบเท่า

เทคโนโลยีดิจิทัล (เทคโนโลยี
สารสนเทศ)

3053 1. ม.6 หรือเทียบเท่า

คหกรรมศาสตร์

3063 1. ม.6 หรือเทียบเท่า

2. ใช้ผลคะแนนสอบ O-NET หรือ V-NET หรือ N-NET
2. ใช้ผลคะแนนสอบ O-NET หรือ V-NET หรือ N-NET
2. ใช้ผลคะแนนสอบ O-NET หรือ V-NET หรือ N-NET
2. ใช้ผลคะแนนสอบ O-NET หรือ V-NET หรือ N-NET
2. ใช้ผลคะแนนสอบ O-NET หรือ V-NET หรือ N-NET
2. ใช้ผลคะแนนสอบ O-NET หรือ V-NET หรือ N-NET

วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม

3073 1. ม.6
2. ใช้ผลคะแนนสอบ O-NET หรือ V-NET หรือ N-NET

เทคโนโลยีสถาปัตยกรรม

3083 1. ม.6 หรือเทียบเท่า
2. ใช้ผลคะแนนสอบ O-NET หรือ V-NET หรือ N-NET

สาธารณสุขศาสตร สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต
บัณฑิต (ส.บ.)

3093 1. ม.6 (วิทย์- คณิต)
2. ใช้ผลคะแนนสอบ O-NET หรือ V-NET หรือ N-NET

มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
หลักสูตร

สาขาวิชา

รหัส
สาขาวิชา

คุณสมบัติเฉพาะสาขาวิชาและเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือก

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
เทคโนโลยีบัณฑิต เทคโนโลยีอุตสาหการ
(ทล.บ.)

3103 1. ม.6 หรือเทียบเท่า

นวัตกรรมผลิตภัณฑ์
สร้างสรรค์ (ผลิตภัณฑ์
สร้างสรรค์)

3113 1. ม.6 หรือเทียบเท่า

นวัตกรรมผลิตภัณฑ์
สร้างสรรค์ (นวัตกรรมแฟชั่น
สิ่งทอ)

3123 1. ม.6 หรือเทียบเท่า

2. ใช้ผลคะแนนสอบ O-NET หรือ V-NET หรือ N-NET
2. ใช้ผลคะแนนสอบ O-NET หรือ V-NET หรือ N-NET

2. ใช้ผลคะแนนสอบ O-NET หรือ V-NET หรือ N-NET

คณะวิทยาการจัดการ
ศิลปศาสตรบัณฑิต การจัดการท่องเที่ยวและ
บริการ
(ศศ.บ.)

4013 1. ม.6 ที่มีผลการเรียนเฉลี่ยตลอดหลักสูตรวิชาภาษาต่างประเทศ

บริหารธุรกิจบัณฑิต การบริหารทรัพยากรมนุษย์
(บธ.บ.)

4023 1. ม.6 หรือเทียบเท่า

การตลาด

ไม่ต่ํากว่า 2.40 หรือ ปวช. (เฉพาะประเภทวิชาพณิชยกรรม,
คหกรรม,บริหารธุรกิจ ธุรกิจโรงแรม และอุตสาหกรรมท่องเที่ยว)
2. ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) ไม่ต่ํากว่า 2.50
3. ใช้ผลคะแนนสอบ O-NET หรือ V-NET หรือ N-NET

2. ใช้ผลคะแนนสอบ O-NET หรือ V-NET หรือ N-NET

4033 1. ม.6 หรือเทียบเท่า
2. ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) ไม่ต่ํากว่า 2.00
3. ใช้ผลคะแนนสอบ O-NET หรือ V-NET หรือ N-NET

คอมพิวเตอร์ธุรกิจ

4043 1. ม.6 หรือเทียบเท่า
2. ใช้ผลคะแนนสอบ O-NET หรือ V-NET หรือ N-NET

บริหารธุรกิจ
(การเป็นผู้ประกอบการ)

4053 1. ม.6 หรือเทียบเท่า

บริหารธุรกิจ (การจัดการ
นวัตกรรมการบริการ)

4063 1. ม.6 หรือเทียบเท่า

บริหารธุรกิจ
(การจัดการธุรกิจการบิน)

4073 1. ม.6 หรือเทียบเท่า ที่มีบุคลิกภาพที่ดี เหมาะสมกับงานบริการ และมีเจตคติที่ดีต่อ

การจัดการธุรกิจโรงแรม

4083 1. ม.6 หรือเทียบเท่า และเป็นผู้มีบุคลิกภาพดี มีจิตบริการ

2. ใช้ผลคะแนนสอบ O-NET หรือ V-NET หรือ N-NET
2. ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) ไม่ต่ํากว่า 2.00
3. ใช้ผลคะแนนสอบ O-NET หรือ V-NET หรือ N-NET

วิชาชีพ
2. ใช้ผลคะแนนสอบ O-NET หรือ V-NET หรือ N-NET

2. ใช้คะแนน O-NET หรือ V-NET หรือ N-NET

มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
หลักสูตร

สาขาวิชา

รหัส
สาขาวิชา

คุณสมบัติเฉพาะสาขาวิชาและเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือก

คณะวิทยาการจัดการ
บริหารธุรกิจบัณฑิต การจัดการท่องเที่ยว
ทางทะเล
(บธ.บ.)

บัญชีบัณฑิต
(บช.บ.)

4093 1. ม.6 หรือเทียบเท่า
2. ใช้คะแนน O-NET หรือ V-NET หรือ N-NET

การจัดการท่องเที่ยวและ
บริการ (หลักสูตร
ภาษาอังกฤษ)

4103 1. ม.6 หรือเทียบเท่า จากสถาบันที่ได้รับการรับรองจากในประเทศ หรือต่างประเทศ

บัญชีบัณฑิต

4113 1. ม.6 หรือเทียบเท่า

2. ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) ไม่ต่ํากว่า 2.00
3. ใช้ผลคะแนนสอบ O-NET หรือ V-NET หรือ N-NET
4. มีผลการทดสอบภาษาอังกฤษแรกเข้า TOEIC ไม่ต่ํากว่า 4.00 หรือเทียบเท่า สําหรับ
ผู้สมัครที่ไม่มีผลทดสอบทักษะภาษาอังกฤษตามข้อกําหนดหลักสูตร ให้อยู่ในดุลยพินิจ
ของคณะกรรมการประจําหลักสูตร
5. มีสุขภาพร่างกายสมบูรณ์ไม่เป็นอุปสรรคในการศึกษา และการทํากิจกรรมเสริมทักษะ

2. ใช้คะแนน O-NET หรือ V-NET หรือ N-NET

นิเทศศาสตรบัณฑิต นิเทศศาสตรบัณฑิต
(นศ.บ.)

4123 1. ม.6 หรือเทียบเท่า
2. ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) ไม่ต่ํากว่า 1.80
3. ใช้ผลคะแนนสอบ O-NET หรือ V-NET หรือ N-NET

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
วิทยาศาสตรบัณฑิต เทคโนโลยีอาหาร
(วท.บ.)
เทคโนโลยีการประมง

5013 1. ม.6 หรือเทียบเท่า
2. ใช้ผลคะแนนสอบ O-NET หรือ V-NET หรือ N-NET

5023 1. ม.6 หรือเทียบเท่าที่เรียนวิทยาศาสตร์มาไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต
2. ใช้ผลคะแนนสอบ O-NET หรือ V-NET หรือ N-NET

เทคโนโลยีบัณฑิต นวัตกรรมเกษตรเพื่อความ
ยั่งยืน (การจัดการทรัพยากร
(ทล.บ.)

5033 1. ม.6 หรือเทียบเท่า
2. ใช้คะแนน O-NET หรือ V-NET หรือ N-NET

เกษตรเพื่อการท่องเที่ยว)

นวัตกรรมเกษตรเพื่อความ
ยั่งยืน (เทคโนโลยีภูมิทัศน์
และพืชสวน)

5043 1. ม.6 หรือเทียบเท่า

นวัตกรรมเกษตรเพื่อความ
ยั่งยืน (เทคโนโลยีการ
ประกอบการธุรกิจอาหาร)

5053 1. ม.6 หรือเทียบเท่า

2. ใช้ผลคะแนนสอบ O-NET หรือ V-NET หรือ N-NET

2. ใช้ผลคะแนนสอบ O-NET หรือ V-NET หรือ N-NET

มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
หลักสูตร

สาขาวิชา

รหัส
สาขาวิชา

คุณสมบัติเฉพาะสาขาวิชาและเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือก

คณะครุศาสตร์
ครุศาสตรบัณฑิต ภาษาไทย
(ค.บ.)
ภาษาอังกฤษ

1014 1. ม.6 หรือเทียบเท่า
2. คะแนนผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX)
3. ใช้ผลคะแนนสอบ GPAX, O-NET หรือ V-NET, GAT, PAT5

1024 1. ม.6 หรือเทียบเท่า
2. คะแนนผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX)
3. ใช้ผลคะแนนสอบ O-NET หรือ V-NET, GAT, PAT5

สังคมศึกษา

1034 1. ม.6 หรือเทียบเท่า
2. คะแนนผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX)
3. ใช้ผลคะแนนสอบ O-NET หรือ V-NET, GAT, PAT6

สังคมศึกษา (เรียน จ.สตูล)

1044 1. ม.6 หรือเทียบเท่า
2. คะแนนผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX)
3. ใช้ผลคะแนนสอบ O-NET หรือ V-NET, GAT, PAT7

คณิตศาสตร์

1054 1. ม.6 หรือเทียบเท่า (วิทย์-คณิต) , (คณิต-อังกฤษ) แผนการเรียนเน้นวิทยาศาสตร์ หรือ
เรียนวิชาคณิตศาสตร์ มากกว่า 12 หน่วยกิต
2. คะแนนผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX)
3. ใช้ผลคะแนนสอบ O-NET, GAT, PAT5, PAT1

วิทยาศาสตร์ทั่วไป

1064 1. ม.6 (วิทย์-คณิต) หรือ เรียนกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์
ไม่น้อยกว่า 18 หน่วยกิต
2. คะแนนผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX)
3. ใช้ผลคะแนนสอบ O-NET, GAT, PAT5, PAT2

การศึกษาปฐมวัย

1074 1. ม.6 หรือเทียบเท่า
2. คะแนนผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX)
3. ใช้ผลคะแนนสอบ O-NET หรือ V-NET, GAT, PAT8

พลศึกษา

1084 1. ม.6 หรือเทียบเท่า
2. คะแนนผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX)
3. ใช้ผลคะแนนสอบ O-NET หรือ V-NET, GAT, PAT9

การศึกษาพิเศษ-ภาษาไทย

1094 1. ม.6 หรือเทียบเท่า
2. คะแนนผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX)
3. ใช้ผลคะแนนสอบ O-NET หรือ V-NET, GAT, PAT10

มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
หลักสูตร

สาขาวิชา

รหัส
สาขาวิชา

คุณสมบัติเฉพาะสาขาวิชาและเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือก

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ศิลปศาสตรบัณฑิต ภาษาไทย
(ศศ.บ.)
ภาษาอังกฤษ

2014 1. ม.6 หรือเทียบเท่า
2. คะแนนผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) ไม่ต่ํากว่า 2.50
3. ใช้ผลคะแนนสอบ O-NET หรือ V-NET

2024 1. ม.6 หรือเทียบเท่า, เกรดเฉลี่ยกลุ่มทักษะทางภาษาอังกฤษ ไม่ต่ํากว่า 2.50
2. คะแนนผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX)
3. ใช้ผลคะแนนสอบ O-NET หรือ V-NET
4. สอบสัมภาษณ์เป็นภาษาอังกฤษ

ภาษาอังกฤษเพื่อธุรกิจบริการ

2034 1. ม.6 หรือเทียบเท่า, เกรดเฉลี่ยกลุ่มทักษะทางภาษาอังกฤษ ไม่ต่ํากว่า 3.00
2. คะแนนผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX)
3. ใช้ผลคะแนนสอบ O-NET หรือ V-NET
4. สอบสัมภาษณ์เป็นภาษาอังกฤษ

สวัสดิการสังคม

2054 1. ม.6 หรือเทียบเท่า
2. คะแนนผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX)
3. ใช้ผลคะแนนสอบ O-NET หรือ V-NET

การพัฒนาชุมชน

2104 1. ม.6 หรือเทียบเท่า
2. คะแนนผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX)
3. ใช้ผลคะแนนสอบ O-NET หรือ V-NET

ครุศาสตรบัณฑิต ภาษาจีน
(ค.บ.)

1104 1. ม.6 หรือเทียบเท่า, เกรดเฉลี่ยกลุ่มภาษาต่างประเทศ ไม่ต่ํากว่า 2.50

วิทยาศาสตรบัณฑิต ภูมิสารสนเทศ
(วท.บ.)

2064 1. ม.6 หรือเทียบเท่า

รัฐประศาสนศาสตร รัฐประศาสนศาสตร์
บัณฑิต (รป.บ.) (นโยบายสาธารณะและ

2074 1. ม.6 หรือเทียบเท่า หรือ ปวส/อนุปริญญา ทางการบริหารจัดการ/การเมืองการปกครอง

นวัตกรรมทางการบริหาร)

2. คะแนนผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX)
3. ใช้ผลคะแนนสอบ GPAX, O-NET หรือ V-NET, GAT, PAT5, PAT7.4
2. คะแนนผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX)
3. ใช้ผลคะแนนสอบ O-NET หรือ V-NET
2. คะแนนผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) ไม่ต่ํากว่า 2.00
3. ใช้ผลคะแนนสอบ O-NET หรือ V-NET

รัฐประศาสนศาสตร์
(การจัดการปกครองท้องถิ่น)

2084 1. ม.6 หรือเทียบเท่า หรือ ปวส/อนุปริญญา ทางการบริหารจัดการ/การเมืองการปกครอง

รัฐประศาสนศาสตร์ (การ
บริหารงานยุติธรรมและ
กฎหมาย)

2094 1. ม.6 หรือเทียบเท่า หรือ ปวส/อนุปริญญา ทางการบริหารจัดการ/การเมืองการปกครอง

2. คะแนนผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) ไม่ต่ํากว่า 2.00
3. ใช้ผลคะแนนสอบ O-NET หรือ V-NET

2. คะแนนผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) ไม่ต่ํากว่า 2.00
3. ใช้ผลคะแนนสอบ O-NET หรือ V-NET

มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
หลักสูตร

สาขาวิชา

รหัส
สาขาวิชา

คุณสมบัติเฉพาะสาขาวิชาและเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือก

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
วิทยาศาสตรบัณฑิต วิทยาศาสตร์ประยุกต์เชิง
อุตสาหกรรม
(วท.บ.)
(ฟิสิกส์ประยุกต์)

3014 1. ม.6 หรือ เทียบเท่า โดยผ่านการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และกลุ่มการ
เรียนรู้คณิตศาสตร์ รวมกันไม่น้อยกว่า 20 หน่วยกิต
2. คะแนนผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX)
3. ใช้ผลคะแนนสอบ O-NET หรือ V-NET

วิทยาศาสตร์ประยุกต์เชิง
อุตสาหกรรม (เทคโนโลยียาง
และพอลิเมอร์)

3024 1. ม.6 หรือ เทียบเท่า โดยผ่านการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และกลุ่มการ

วิทยาการคอมพิวเตอร์

3034 1. ม.6 หรือเทียบเท่า หรือ ปวช. สาขาคอมพิวเตอร์ หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับ

เรียนรู้คณิตศาสตร์ รวมกันไม่น้อยกว่า 20 หน่วยกิต
2. คะแนนผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX)
3. ใช้ผลคะแนนสอบ O-NET หรือ V-NET
คอมพิวเตอร์
2. คะแนนผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX)
3. ใช้ผลคะแนนสอบ O-NET หรือ V-NET

เทคโนโลยีสารสนเทศและ
นวัตกรรมดิจิทัล

3044 1. ม.6 หรือเทียบเท่า

ชีววิทยา

3054 1. ม.6 (วิทย์-คณิต) หรือ เรียนกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ ไม่น้อยกว่า 18 หน่วยกิต

2. คะแนนผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) ไม่ต่ํากว่า 2.00
3. ใช้ผลคะแนนสอบ O-NET หรือ V-NET
2. คะแนนผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX)
3. ใช้ผลคะแนนสอบ O-NET

คหกรรมศาสตร์ (อาหารและ
โภชนาการ)

3064 1. ม.6 หรือเทียบเท่า หรือปวช. (อาหารและโภชนาการ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง)

เทคโนโลยีชีวภาพ

3074 1. ม.6 (วิทย์-คณิต) หรือ เรียนกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ ไม่น้อยกว่า 18 หน่วยกิต

2. คะแนนผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) ไม่ต่ํากว่า 2.00
3. ใช้ผลคะแนนสอบ O-NET หรือ V-NET
2. คะแนนผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX)
3. ใช้ผลคะแนนสอบ O-NET

คณิตศาสตร์

3084 1. ม.6 (วิทย์-คณิต) หรือ เรียนกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ ไม่น้อยกว่า 22หน่วยกิต และ
รายวิชาคณิตศาสตร์ไม่น้อยกว่า 9 หน่วยกิต
2. คะแนนผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) ไม่ต่ํากว่า 2.00
3. ใช้ผลคะแนนสอบ O-NET

เคมี

3094 1. ม.6 (วิทย์-คณิต) หรือ เรียนกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ ไม่น้อยกว่า 18 หน่วยกิต
2. คะแนนผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX)
3. ใช้ผลคะแนนสอบ O-NET

มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
หลักสูตร

สาขาวิชา

รหัส
สาขาวิชา

คุณสมบัติเฉพาะสาขาวิชาและเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือก

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
วิทยาศาสตรบัณฑิต วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
(วท.บ.)
วิทยาศาสตร์สุขภาพและสปา

3104 1. ม.6 (วิทย์-คณิต) หรือ เรียนกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ ไม่น้อยกว่า 18 หน่วยกิต
2. คะแนนผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX)
3. ใช้ผลคะแนนสอบ O-NET

3124 1. ม.6 (วิทย์-คณิต), (คณิต-อังกฤษ) หรือ เรียนกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ไม่น้อยกว่า
12 หน่วยกิต
2. คะแนนผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX)
3. ใช้ผลคะแนนสอบ O-NET

สาธารณสุขศาสตร สาธารณสุขชุมชน
บัณฑิต (ส.บ.)

3114 1. ม.6 หรือเทียบเท่า

ครุศาสตรบัณฑิต คอมพิวเตอร์ศึกษา
(ค.บ.)

1114 1. ม.6 (วิทย์-คณิต)

เคมี

2. คะแนนผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX)
3. ใช้ผลคะแนนสอบ O-NET
2. คะแนนผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX)
3. ใช้ผลคะแนนสอบ O-NET หรือ V-NET, GAT, PAT5

1124 1. ม.6 (วิทย์-คณิต)
2. คะแนนผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX)
3. ใช้ผลคะแนนสอบ O-NET หรือ V-NET, GAT, PAT2, PAT5

ฟิสิกส์

1134 1. ม.6 (วิทย์-คณิต)
2. คะแนนผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX)
3. ใช้ผลคะแนนสอบ O-NET หรือ V-NET, GAT, PAT5

เทคโนโลยีบัณฑิต นวัตกรรมการเกษตรเพื่อ
ความยัง่ ยืน
(ทล.บ.)

3164 1. ม.6 หรือเทียบเท่า
2. คะแนนผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX)
3. ใช้ผลคะแนนสอบ O-NET

มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
หลักสูตร

สาขาวิชา

รหัส
สาขาวิชา

คุณสมบัติเฉพาะสาขาวิชาและเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือก

คณะวิทยาการจัดการ
บริหารธุรกิจบัณฑิต คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
(บธ.บ.)
การบริหารทรัพยากรมนุษย์

4014 1. ม.6 หรือเทียบเท่า
2. คะแนนผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX)
3. ใช้ผลคะแนนสอบ O-NET หรือ V-NET

4024 1. ม.6 หรือเทียบเท่า
2. คะแนนผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX)
3. ใช้ผลคะแนนสอบ O-NET หรือ V-NET

การตลาด

4034 1. ม.6 หรือเทียบเท่า
2. คะแนนผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX)
3. ใช้ผลคะแนนสอบ O-NET หรือ V-NET

การจัดการ

4044 1. ม.6 หรือเทียบเท่า
2. คะแนนผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX)
3. ใช้ผลคะแนนสอบ O-NET หรือ V-NET

การจัดการบัณฑิต การจัดการอุตสาหกรรม
ท่องเทีย่ ว
(กจ.บ.)
เศรษฐศาสตร
บัณฑิต (ศ.บ.)

พัฒนาธุรกิจ

บัญชีบัณฑิต
(บช.บ.)

การบัญชี

4054 1. ม.6 หรือเทียบเท่า
2. คะแนนผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX)
3. ใช้ผลคะแนนสอบ O-NET หรือ V-NET

4074 1. ม.6 หรือเทียบเท่า
2. คะแนนผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX)
3. ใช้ผลคะแนนสอบ O-NET

4084 1. ม.6 หรือเทียบเท่า
2. คะแนนผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX)
3. ใช้ผลคะแนนสอบ O-NET หรือ V-NET

นิเทศศาสตรบัณฑิต นิเทศศาสตร์
(นศ.บ.)

4064 1. สําเร็จการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่า
2. ใช้ผลคะแนน GPAX, O-NET หรือ V-NET

คณะเทคโนโลยีการเกษตร
วิทยาศาสตรบัณฑิต เทคโนโลยีการเกษตรและ
อาหาร
(วท.บ.)

5014 1. ม.6 (วิทย์-คณิต) หรือ เรียนกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ ไม่น้อยกว่า 18 หน่วยกิต

เทคโนโลยีบัณฑิต เทคโนโลยีการเกษตร
(เทคโนโลยีการผลิตพืช)
(ทล.บ.)

5024 1. ม.6 หรือเทียบเท่า

เทคโนโลยีการเกษตร
(เทคโนโลยีการผลิตสัตว์)

5034 1. ม.6 หรือเทียบเท่า

2. คะแนนผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX)
3. ใช้ผลคะแนนสอบ O-NET หรือ V-NET
2. คะแนนผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX)
3. ใช้ผลคะแนนสอบ O-NET หรือ V-NET
2. คะแนนผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX)
3. ใช้ผลคะแนนสอบ O-NET หรือ V-NET

มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
หลักสูตร

สาขาวิชา

รหัส
สาขาวิชา

คุณสมบัติเฉพาะสาขาวิชาและเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือก

คณะเทคโนโลยีการเกษตร
เทคโนโลยีบัณฑิต เทคโนโลยีการเกษตร
(เทคโนโลยีการผลิตสัตว์น้ํา)
(ทล.บ.)
การผลิตและการจัดการ
ผลิตภัณฑ์อาหาร

5044 1. ม.6 หรือเทียบเท่า
2. คะแนนผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX)
3. ใช้ผลคะแนนสอบ O-NET หรือ V-NET

5054 1. ม.6 หรือเทียบเท่า
2. คะแนนผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX)
3. ใช้ผลคะแนนสอบ O-NET หรือ V-NET

คณะศิลปกรรมศาสตร์
ศิลปกรรมศาสตร ดนตรีไทย
บัณฑิต (ศป.บ.)
นาฏศิลป์และการแสดง

6014 1. ม.6 หรือเทียบเท่า
2. คะแนนผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX)
3. ใช้ผลคะแนนสอบ O-NET หรือ V-NET

6024 1. ม.6 หรือเทียบเท่า
2. คะแนนผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX)
3. ใช้ผลคะแนนสอบ O-NET หรือ V-NET

ทัศนศิลป์

6034 1. ม.6 หรือเทียบเท่า
2. คะแนนผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX)
3. ใช้ผลคะแนนสอบ O-NET หรือ V-NET

การออกแบบ

6044 1. ม.6 หรือเทียบเท่า
2. คะแนนผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX)
3. ใช้ผลคะแนนสอบ O-NET หรือ V-NET

ดุริยางคศาสตร ดุริยางคศิลป์ตะวันตก
บัณฑิต (ดศ.บ.)

6054 1. ม.6 หรือเทียบเท่า
2. คะแนนผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX)
3. ใช้ผลคะแนนสอบ O-NET หรือ V-NET

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
วิศวกรรมศาสตร วิศวกรรมโลจิสติกส์
บัณฑิต (วศ.บ.)
อุตสาหกรรมศาสตร เทคโนโลยีการผลิต
บัณฑิต (อส.บ.)
เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์
และดิจิทัล (เทคโนโลยี
อิเล็กทรอนิกส์)

7014 1. ม.6 (วิทย์-คณิต) หรือ เรียนกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์
ไม่น้อยกว่า 18 หน่วยกิต หรือปวช. (ช่างอุตสาหกรรมทุกสาขา)
2. คะแนนผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) ไม่ต่ํากว่า 2.20
3. ใช้ผลคะแนนสอบ O-NET หรือ V-NET

7024 1. ม.6 หรือเทียบเท่า หรือ ปวช
2. คะแนนผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) ไม่ต่ํากว่า 2.00
3. ใช้ผลคะแนนสอบ O-NET หรือ V-NET

7044 1. ม.6 (วิทย์-คณิต) หรือ เรียนกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์
ไม่น้อยกว่า 18 หน่วยกิต หรือปวช. (ช่างอิเล็กทรอนิกส์,ไฟฟ้า,คอมพิวเตอร์,โทรคมนาคม,
เทคโนโลยีสารสนเทศ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง)
2. คะแนนผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) ไม่ต่ํากว่า 2.20
3. ใช้ผลคะแนนสอบ O-NET หรือ V-NET

มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
หลักสูตร

สาขาวิชา

รหัส
สาขาวิชา

คุณสมบัติเฉพาะสาขาวิชาและเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือก

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
อุตสาหกรรมศาสตร เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์
บัณฑิต (อส.บ.) และดิจิทัล (เทคโนโลยีดิจิทัล)

7054 1. ม.6 (วิทย์-คณิต) หรือ เรียนกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์

เทคโนโลยีบัณฑิต เทคโนโลยีอุตสาหการ
(ทล.บ.)

7034 1. ม.6 หรือเทียบเท่า หรือ ปวช

ไม่น้อยกว่า 18 หน่วยกิต หรือปวช. (ช่างอิเล็กทรอนิกส์,ไฟฟ้า,คอมพิวเตอร์,โทรคมนาคม,
เทคโนโลยีสารสนเทศ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง)
2. คะแนนผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) ไม่ต่ํากว่า 2.20
3. ใช้ผลคะแนนสอบ O-NET หรือ V-NET

2. คะแนนผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) ไม่ต่ํากว่า 2.00
3. ใช้ผลคะแนนสอบ O-NET หรือ V-NET

เทคโนโลยีไฟฟ้าอุตสาหกรรม
(ต่อเนื่อง)

7064 1. ปวส. หรือเทียบเท่า ด้านอุตสาหกรรมไฟฟ้า การติดตั้งไฟฟ้า เครื่องกลไฟฟ้า เครื่องมือ

เทคโนโลยีการจัดการ
อุตสาหกรรม (ต่อเนื่อง)

7074 1. ปวส. หรือเทียบเท่า

วัดอุตสาหกรรม เครื่องทําความเย็น หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
2. คะแนนผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) ไม่ต่ํากว่า 2.50

2. คะแนนผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) ไม่ต่ํากว่า 2.00

วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ
บริหารธุรกิจบัณฑิต นวัตกรรมการจัดการ
(เรียน จ.สตูล)
(บธ.บ.)

8014 1. ม.6 หรือเทียบเท่า

ศิลปศาสตรบัณฑิต การท่องเที่ยว (เรียน จ.สตูล)
(ศศ.บ.)

8024 1. ม.6 หรือเทียบเท่า

การท่องเที่ยว (เทียบโอน)
(เรียน จ.สตูล)

2. คะแนนผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX)
3. ใช้ผลคะแนนสอบ O-NET หรือ V-NET

2. คะแนนผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX)
3. ใช้ผลคะแนนสอบ O-NET หรือ V-NET

8034 1. ปวส. หรือเทียบเท่า
2. คะแนนผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX)

มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
หลักสูตร

สาขาวิชา

รหัส
สาขาวิชา

คุณสมบัติเฉพาะสาขาวิชาและเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือก

คณะครุศาสตร์
ครุศาสตรบัณฑิต การศึกษาปฐมวัย
(ค.บ.)
การสอนอิสลามศึกษา

1015 1. สําเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
2. คะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) 5 ภาคเรียน ไม่น้อยกว่า 2.50
3. คะแนน O-NET คะแนน GAT และ PAT5 (ความถนัดทางวิชาชีพครู)

1025 1. สําเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย และจบชั้นอิสลามศึกษาไม่ต่ํากว่าอิสลาม
ศึกษาตอนกลาง
2. คะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) 5 ภาคเรียน ไม่น้อยกว่า 2.00
3. คะแนน ONET คะแนน GAT และ PAT5 (ความถนัดทางวิชาชีพครู)

การประถมศึกษา

1035 1. สําเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
2. คะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) 5 ภาคเรียน ไม่น้อยกว่า 2.50
3. คะแนน O-NET คะแนน GAT และ PAT (ความถนัดทางวิชาชีพครู)

พลศึกษาและสุขศึกษา

1045 1. สําเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
2. คะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) 5 ภาคเรียน ไม่น้อยกว่า 2.00
3. คะแนน O-NET คะแนน GAT และ PAT5 (ความถนัดทางวิชาชีพครู)

ภาษาอังกฤษและเทคโนโลยี
การศึกษา

1055 1. สําเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
2. คะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) 5 ภาคเรียน ไม่น้อยกว่า 2.00
3. คะแนนเฉลี่ยภาษาอังกฤษ 5 ภาคเรียน ไม่ต่ํากว่า 2.00
4. คะแนน O-NET คะแนน GAT และ PAT5 (ความถนัดทางวิชาชีพครู)

หมายเหตุ
1. นักศึกษาทุกคนต้องอยู่ในโครงการ“พัฒนาศักยภาพนักศึกษาสายครุศาสตรบัณฑิตนอกเวลาเรียน (Extra time) โดยใช้หอพักเป็นฐาน”
2. นักศึกษาต้องพักอยู่ในหอพักของมหาวิทยาลัย ตลอดหลักสูตรการเรียนการสอนชั้นปีที่ 1-3

มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
หลักสูตร

สาขาวิชา

รหัส
สาขาวิชา

คุณสมบัติเฉพาะสาขาวิชาและเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือก

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ครุศาสตรบัณฑิต ภาษาไทย
(ค.บ.)

ภาษาอังกฤษ

1065 1. สําเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
2. คะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) 5 ภาคเรียน
ไม่น้อยกว่า 2.00
3. คะแนน O-NET คะแนน GAT และ PAT5 (ความถนัดทางวิชาชีพครู)

1075 1. สําเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
2. คะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) 5 ภาคเรียน
ไม่น้อยกว่า 2.00
3. คะแนน O-NET คะแนน GAT และ PAT5 (ความถนัดทางวิชาชีพครู)

สังคมศึกษา

1085 1. สําเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
2. คะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) 5 ภาคเรียน
ไม่น้อยกว่า 2.00
3. คะแนน O-NET คะแนน GAT และ PAT5 (ความถนัดทางวิชาชีพครู)

การสอนภาษามลายู

1095 1. สําเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
2. คะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) 5 ภาคเรียน
ไม่น้อยกว่า 2.00
3. คะแนน O-NET คะแนน GAT และ PAT5 (ความถนัดทางวิชาชีพครู)

หมายเหตุ
1. นักศึกษาทุกคนต้องอยู่ในโครงการ“พัฒนาศักยภาพนักศึกษาสายครุศาสตรบัณฑิตนอกเวลาเรียน (Extra time) โดยใช้หอพักเป็นฐาน”
2. นักศึกษาต้องพักอยู่ในหอพักของมหาวิทยาลัย ตลอดหลักสูตรการเรียนการสอนชั้นปีที่ 1-3

มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
หลักสูตร

สาขาวิชา

รหัส
สาขาวิชา

คุณสมบัติเฉพาะสาขาวิชาและเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือก

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ศิลปศาสตรบัณฑิต ภาษามลายู
(ศศ.บ.)
ภาษาอังกฤษ

2015 1. สําเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า
2. ใช้คะแนน O-NET
3. สําหรับผู้สําเร็จการศึกษาระดับ ปวช. ใช้คะแนน V-NET

2025 1. สําเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า
2. ใช้คะแนน O-NET
3. สําหรับผู้สําเร็จการศึกษาระดับ ปวช. ใช้คะแนน V-NET

ภาษาจีน

2035 1. สําเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า
2. ใช้คะแนน O-NET
3. สําหรับผู้สําเร็จการศึกษาระดับ ปวช. ใช้คะแนน V-NET

ภาษาไทย

2045 1. สําเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า
2. ใช้คะแนน O-NET
3. สําหรับผู้สําเร็จการศึกษาระดับ ปวช. ใช้คะแนน V-NET

การพัฒนาชุมชน

2055 1. สําเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า
2. ใช้คะแนน O-NET
3. สําหรับผู้สําเร็จการศึกษาระดับ ปวช. ใช้คะแนน V-NET

การจัดการสารสนเทศ
และนวัตกรรม

2065 1. สําเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า

ภาษาอาหรับเพื่อธุรกิจ
การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ

2075 1. สําเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า

2. ใช้คะแนน O-NET
3. สําหรับผู้สําเร็จการศึกษาระดับ ปวช. ใช้คะแนน V-NET
2. ใช้คะแนน O-NET
3. สําหรับผู้สําเร็จการศึกษาระดับ ปวช. ใช้คะแนน V-NET

ศิลปกรรมศาสตร ทัศนศิลป์และการออกแบบ
2085 1. สําเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า
2. ใช้คะแนน O-NET
บัณฑิต (ศล.บ.) (แขนงการออกแบบทัศนศิลป์)
3. สําหรับผู้สําเร็จการศึกษาระดับ ปวช. ใช้คะแนน V-NET

ทัศนศิลป์และการออกแบบ
(แขนงการออกแบบกราฟฟิก)

2095 1. สําเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า
2. ใช้คะแนน O-NET
3. สําหรับผู้สําเร็จการศึกษาระดับ ปวช. ใช้คะแนน V-NET

รัฐประศาสนศาสตร รัฐประศาสนศาสตร์
บัณฑิต (รป.บ.)

2105 1. สําเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า

รัฐศาสตรบัณฑิต การปกครองและ
กฏหมายมหาชน
(ร.บ.)

2115 1. สําเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า

2. ใช้คะแนน O-NET
3. สําหรับผู้สําเร็จการศึกษาระดับ ปวช. ใช้คะแนน V-NET

2. ใช้คะแนน O-NET
3. สําหรับผู้สําเร็จการศึกษาระดับ ปวช. ใช้คะแนน V-NET

มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
หลักสูตร

สาขาวิชา

รหัส
สาขาวิชา

คุณสมบัติเฉพาะสาขาวิชาและเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือก

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
นิติศาสตรบัณฑิต นิติศาสตร์
(นศ.บ.)

2125 1. สําเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า
2. ใช้คะแนน O-NET
3. สําหรับผู้สําเร็จการศึกษาระดับ ปวช. ใช้คะแนน V-NET

คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร
ครุศาสตรบัณฑิต วิทยาศาสตร์ทั่วไป
(ค.บ.)

คณิตศาสตร์

1105 1. สําเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
2. จํานวนหน่วยกิตรวมสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ไม่ต่ํากว่า 10 หน่วยกิต
3. จํานวนหน่วยกิตรวมสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ไม่ต่ํากว่า 25 หน่วยกิต
4. คะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) 5 ภาคเรียน ไม่น้อยกว่า 2.50
5. คะแนน O-NET คะแนน GAT คะแนน PAT1 , PAT2 และ PAT5 (ความถนัดทาง
วิชาชีพครู)

1115 1. สําเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
2. จํานวนหน่วยกิตรวมสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ไม่ต่ํากว่า 10 หน่วยกิต
3. จํานวนหน่วยกิตรวมสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ไม่ต่ํากว่า 25 หน่วยกิต
4. คะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) 5 ภาคเรียน ไม่น้อยกว่า 2.00
5. คะแนน O-NET คะแนน GATคะแนน PAT1 และ PAT5 (ความถนัดทางวิชาชีพครู)

คอมพิวเตอร์ศึกษา

1125 1. สําเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
2. คะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) 5 ภาคเรียน ไม่น้อยกว่า 2.00
3. คะแนน O-NET คะแนน GAT และPAT5 (ความถนัดทางวิชาชีพครู)

หมายเหตุ
1. นักศึกษาทุกคนต้องอยู่ในโครงการ“พัฒนาศักยภาพนักศึกษาสายครุศาสตรบัณฑิตนอกเวลาเรียน (Extra time) โดยใช้หอพักเป็นฐาน”
2. นักศึกษาต้องพักอยู่ในหอพักของมหาวิทยาลัย ตลอดหลักสูตรการเรียนการสอนชั้นปีที่1-3

มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
หลักสูตร

รหัส
สาขาวิชา

สาขาวิชา

คุณสมบัติเฉพาะสาขาวิชาและเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือก

คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร
วิทยาศาสตรบัณฑิต เทคโนโลยีพลังงานทดแทน
(วท.บ.)

ฟิสิกส์อุตสาหกรรม

3025 1. สําเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
2. จํานวนหน่วยกิตรวมสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ไม่ต่ํากว่า 10 หน่วยกิต
3. จํานวนหน่วยกิตรวมสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ไม่ต่ํากว่า 25 หน่วยกิต
4. สําเร็จการศึกษาระดับ ปวช.สาขาวิชาเครื่องกล ยานยนต์ เครื่องมือกลและซ่อมบํารุง
ไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ เมคคาทรอนิกส์ การก่อสร้าง อุตสาหกรรม เทคโนโลยียางและพอลี
เมอร์ เชื่อมโลหะ และช่างกลโรงงาน หรือเทียบเท่า
5. คะแนน O-NET สําหรับระดับ ปวช. ใช้คะแนน V-NET

3035 1. สําเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
2. จํานวนหน่วยกิตรวมสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ไม่ต่ํากว่า 10 หน่วยกิต
3. จํานวนหน่วยกิตรวมสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ไม่ต่ํากว่า 25 หน่วยกิต
4. คะแนน O-NET

เคมีเทคโนโลยีและนวัตกรรม

3045 1. สําเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
2. จํานวนหน่วยกิตรวมสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ไม่ต่ํากว่า 10 หน่วยกิต
3. จํานวนหน่วยกิตรวมสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ไม่ต่ํากว่า 18 หน่วยกิต
4. คะแนน O-NET

ชีววิทยาเทคโนโลยี
และนวัตกรรม

3055 1. สําเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

จุลชีววิทยาทางการแพทย์
และอุตสาหกรรม

3065 1. สําเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

เกษตรศาสตร์

3075 1. สําเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

2. จํานวนหน่วยกิตรวมสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ไม่ต่ํากว่า 15 หน่วยกิต
3. คะแนน O-NET
2. จํานวนหน่วยกิตรวมสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ไม่ต่ํากว่า 10 หน่วยกิต
3. จํานวนหน่วยกิตรวมสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ไม่ต่ํากว่า 18 หน่วยกิต
4. คะแนน O-NET
2. จํานวนหน่วยกิตรวมสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ไม่ต่ํากว่า 10 หน่วยกิต
3. จํานวนหน่วยกิตรวมสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ไม่ต่ํากว่า 25 หน่วยกิต
4. คะแนน O-NET

มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
หลักสูตร

สาขาวิชา

รหัส
สาขาวิชา

คุณสมบัติเฉพาะสาขาวิชาและเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือก

คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร
วิทยาศาสตรบัณฑิต สัตวศาสตร์และ
ธุรกิจปศุสัตว์
(วท.บ.)
วิทยาการคอมพิวเตอร์

3085 1. สําเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า
2. ใช้คะแนน O-NET
3. สําหรับผู้สําเร็จการศึกษาระดับ ปวช. ใช้คะแนน V-NET

3115 1. สําเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
2. จํานวนหน่วยกิตรวมสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ไม่ต่ํากว่า 10 หน่วยกิต
3. สําเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สาขาวิชาช่างไฟฟ้ากําลัง
ช่างอิเล็กทรอนิกส์ โทรคมนาคม และสาขาแมคคาทรอนิกส์
4. คะแนน O-NET
5. สําหรับผู้สําเร็จการศึกษาระดับ ปวช. ใช้คะแนน V-NET

วิทยาการคอมพิวเตอร์
(เทียบโอน)

3125 1. สําเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือเทียบเท่า สาขาวิชา

เทคโนโลยีสารสนเทศ

3135 1. สําเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า

เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ และสาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ
2. ใช้คะแนน V-NET
3. ใช้วิธีการเทียบโอนตามระเบียบของมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ว่าด้วยการเทียบโอนผล
การเรียน
2. ใช้คะแนน O-NET
3. สําหรับผู้สําเร็จการศึกษาระดับ ปวช. ใช้คะแนน V-NET

เทคโนโลยีสารสนเทศ
(เทียบโอน)

3145 1. สําเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือเทียบเท่า สาขาวิชา

วิทยาการธุรกิจสุขภาพ

3155 1. สําเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

เทคโนโลยีสารสนเทศ เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ และสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
2. ใช้คะแนน V-NET
3. ใช้วิธีการเทียบโอนตามระเบียบของมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ว่าด้วยการเทียบโอนผล
การเรียน

2. จํานวนหน่วยกิตรวมสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ไม่ต่ํากว่า 10 หน่วยกิต
3. จํานวนหน่วยกิตรวมสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ไม่ต่ํากว่า 18 หน่วยกิต
4. ใช้คะแนน O-NET
อนามัยสิ่งแวดล้อม

3165 1. สําเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
2. จํานวนหน่วยกิตรวมสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ไม่ต่ํากว่า 10 หน่วยกิต
3. จํานวนหน่วยกิตรวมสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ไม่ต่ํากว่า 25 หน่วยกิต
4. คะแนน O-NET

มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
หลักสูตร

สาขาวิชา

รหัส
สาขาวิชา

คุณสมบัติเฉพาะสาขาวิชาและเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือก

คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร
วิทยาศาสตรบัณฑิต ศาสตร์และการประกอบการ
อาหารฮาลาล
(วท.บ.)
วิทยาศาสตร์เครื่องสําอาง
และความงาม

3175 1. สําเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า
2. ใช้คะแนน O-NET
3. สําหรับผู้สําเร็จการศึกษาระดับ ปวช. ใช้คะแนน V-NET

3185 1. สําเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
2. จํานวนหน่วยกิตรวมสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ไม่ต่ํากว่า 10 หน่วยกิต
3. จํานวนหน่วยกิตรวมสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ไม่ต่ํากว่า 25 หน่วยกิต
4. คะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) 5 ภาคเรียน ไม่น้อยกว่า 2.00
5. ใช้คะแนน O-NET

คณะวิทยาการจัดการ
นิเทศศาสตรบัณฑิต นิเทศศาสตร์
(นศ.บ.)

4015 1. สําเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า

บริหารธุรกิจบัณฑิต การตลาด
(บธ.บ.)

4035 1. สําเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า

การตลาด (เทียบโอน)

2. ใช้คะแนน O-NET
3. สําหรับผู้สําเร็จการศึกษาระดับ ปวช. ใช้คะแนน V-NET
2. ใช้คะแนน O-NET
3. สําหรับผู้สําเร็จการศึกษาระดับ ปวช. ใช้คะแนน V-NET

4045 1. สําเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือเทียบเท่าสาขาวิชา
อื่นๆ ทุกสาขา
2. ใช้คะแนน V-NET
3. ใช้วิธีการเทียบโอนตามระเบียบของมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ว่าด้วยการเทียบโอนผล
การเรียน

การจัดการ

4055 1. สําเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า
2. ใช้คะแนน O-NET
3. สําหรับผู้สําเร็จการศึกษาระดับ ปวช. ใช้คะแนน V-NET

การจัดการ (เทียบโอน)

4065 1. สําเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือเทียบเท่าสาขาวิชา
อื่นๆ ทุกสาขา
2. ใช้คะแนน V-NET
3. ใช้วิธีการเทียบโอนตามระเบียบของมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ว่าด้วยการเทียบโอนผล
การเรียน

คอมพิวเตอร์ธุรกิจ

4075 1. สําเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า
2. ใช้คะแนน O-NET
3. สําหรับผู้สําเร็จการศึกษาระดับ ปวช. ใช้คะแนน V-NET

มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
หลักสูตร

สาขาวิชา

รหัส
สาขาวิชา

คุณสมบัติเฉพาะสาขาวิชาและเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือก

คณะวิทยาการจัดการ
บริหารธุรกิจบัณฑิต คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
(เทียบโอน)
(บธ.บ.)

การจัดการธุรกิจท่องเที่ยว

4085 1. สําเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือเทียบเท่าสาขาวิชา
อื่นๆ ทุกสาขา
2. ใช้คะแนน V-NET
3. ใช้วิธีการเทียบโอนตามระเบียบของมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ว่าด้วยการเทียบโอนผล
การเรียน

4105 1. สําเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า
2. ใช้คะแนน O-NET
3. สําหรับผู้สําเร็จการศึกษาระดับ ปวช. ใช้คะแนน V-NET

การเงินการธนาคาร

4115 1. สําเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า
2. ใช้คะแนน O-NET
3. สําหรับผู้สําเร็จการศึกษาระดับ ปวช. ใช้คะแนน V-NET

บัญชีบัญฑิต
(บช.บ.)

การจัดการธรุกิจระหว่าง
ประเทศ

4125 1. สําเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า

การจัดการธุรกิจดิจิทัลและ
นวัตกรรม

4135 1. สําเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า

การจัดการธุรกิจการค้า
สมัยใหม่

4145 1. สําเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า

บัญชี

4165 1. สําเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า

2. ใช้คะแนน O-NET
3. สําหรับผู้สําเร็จการศึกษาระดับ ปวช. ใช้คะแนน V-NET
2. ใช้คะแนน O-NET
3. สําหรับผู้สําเร็จการศึกษาระดับ ปวช. ใช้คะแนน V-NET
2. ใช้คะแนน O-NET
3. สําหรับผู้สําเร็จการศึกษาระดับ ปวช. ใช้คะแนน V-NET
2. ใช้คะแนน O-NET
3. สําหรับผู้สําเร็จการศึกษาระดับ ปวช. ใช้คะแนน V-NET

บัญชี (เทียบโอน)

4175 1. สําเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือเทียบเท่าสาขาวิชา
บัญชี
2. ใช้คะแนน V-NET
3. ใช้วิธีการเทียบโอนตามระเบียบของมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ว่าด้วยการเทียบโอนผล
การเรียน

