
 

 

 

 
 
 

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต 

เรื่อง การแจ้งความจํานงเข้าศึกษาภาคปกติ ระดับปริญญาตรี  

ประจําปีการศึกษา 2562 

ประเภทคัดเลือกทั่วไป (รอบเพ่ิมเติม) 

(เฉพาะผู้ที่ผลการสอบสัมภาษณ์ “ไม่ผ่าน”)  

--------------------- 

 
ตามที่มหาวิทยาลัยราชภัฏภเูก็ต  กําหนดสอบสัมภาษณ์นักศึกษาภาคปกติ ประเภทคดัเลือกท่ัวไป  

ประจําปีการศึกษา 2562 ในวันที่ 16 พฤษภาคม 2562  และกําหนดประกาศผลการสอบสัมภาษณ์ในวันที่            

19 พฤษภาคม 2562  โดยสามารถตรวจสอบผลการสอบสัมภาษณ์ได้ที่ www.pkru.ac.th แล้วน้ัน   
 
 

ในการนี้ มหาวิทยาลัย ขอแจ้งให้ผู้ที่ผลการสอบสัมภาษณ์ “ไม่ผ่าน” สามารถขอรับและยื่นแบบ  

แจ้งความจํานงเข้าศึกษาได้ตั้งแต่วันที่  19 - 21 พฤษภาคม 2562 ตั้งแต่เวลา 09.00–16.30 น.   

ณ สํานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน (ห้อง 125) ช้ัน 2 อาคาร 1 มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเกต็ (ไม่มีค่าใช้จ่าย

ในการสมัครเรียน) (เฉพาะบางสาขาวิชา รายละเอียดตามบัญชีแนบท้ายประกาศนี้)  
 
 

ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาในวันที่  22  พฤษภาคม  2562 ตรวจสอบ 

รายช่ือไดที้่เวบ็ไซต ์www.pkru.ac.th หรือที่บอร์ดประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต  และกําหนด 

รายงานตัวพร้อมชําระเงินค่าข้ึนทะเบียนเป็นนักศึกษาใหม่ และค่าลงทะเบียนเรียนภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562  

ในวันที่  24 พฤษภาคม 2562 เวลา  08.30–11.00 น.  ณ ศูนย์ประชุม ช้ัน 2 มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต 

จังหวัดภูเก็ต (ฝั่งขุมนํ้า) 
 

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกนั  

 
ประกาศ  ณ  วันที่ 17 พฤษภาคม  พ.ศ. 2562 
 

 

 

             

(ผศ.ดร.สุวิชา วิริยมานุวงษ์) 

      รองอธิการบดี  ปฏิบัติราชการแทน 

            อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต 
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 เอกสารประกอบการสมคัร 
 สําเนาขนาดกระดาษ A4 อยา่งละ 1 ฉบับ พรอ้มลงนามรับรองสําเนาทุกฉบับ โดยต้องส่งเอกสารให้ครบตามที่ระบ ุดังนี้ 

1)  ใบสมัครแจง้ความจํานงเขา้ศกึษา ที่กรอกข้อความเรียบร้อยแล้ว พรอ้มตดิรูปถา่ยหนา้ตรง (ชดุนักเรยีน) ขนาด 1 นิ้ว   
 

2) สําเนาใบระเบียนแสดงผลการเรียน (ปพ.1:4)/ (รบ.) (ฉบับสําเร็จการศึกษา) 

3) เฉพาะผู้ทีส่มัครหลักสูตรครุศาสตรบณัฑติ ใช้สาํเนาใบผลการสอบวชิา PAT 5  

4) สําเนาใบเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล (กรณีที่เปลี่ยนชื่อ - นามสกุล)  

 

 กําหนดการการย่ืนความจาํนงเข้าศึกษาภาคปกติ  
 

กิจกรรม วัน/เดือน/ปี 

  ยื่นความจํานงเข้าศึกษาภาคปกติ  

(เฉพาะผู้ที่ผลการสอบสัมภาษณ์ “ไม่ผ่าน”) 

19 – 21 พฤษภาคม 2562 

  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา 22 พฤษภาคม 2562 
ตรวจสอบรายช่ือที่เว็บไซต์ http://www.pkru.ac.th 

  รายงานตัว 24 พฤษภาคม 2562 

(รายละเอียดค่าใช้จ่ายตามเอกสารแนบท้ายประกาศ) 
 

 

 

 

 สาขาวิชาที่แจ้งความจํานงเข้าศึกษา 
 

 

 

 

 
 

คณะเทคโนโลยีการเกษตร 
หลักสูตร/วุฒ ิ สาขาวิชา คุณสมบัติเฉพาะสาขาวชิา 

วิทยาศาสตรบัณฑิต 

ปริญญาตรี 4 ปี 

เทคโนโลยีอาหาร 1. ม.6 หรือเทียบเท่า ที่เรียนวิทยาศาสตร์มาไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต 

2. การคัดเลือกผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา :  ไม่สอบสัมภาษณ ์

 เทคโนโลยีการประมง 1. ม.6 หรือเทียบเท่า ที่เรียนวิทยาศาสตร์มาไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต 

2. การคัดเลือกผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา :  ไม่สอบสัมภาษณ ์

 การจัดการทรัพยากรเกษตรเพื่อการท่องเที่ยว 1. ม.6 หรือเทียบเท่า 

2. การคัดเลือกผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา :  ไม่สอบสัมภาษณ ์

 

 

สาขาวิชาที่รบันักศึกษาภาคปกติ ประเภทคัดเลือกทั่วไป (รอบเพิ่มเติม) ประจําปีการศึกษา 2562 

(เฉพาะผู้ที่ผลการสอบสมัภาษณ์ “ไม่ผ่าน”)   

ย่ืนความจํานงเข้าศึกษา 19 – 21 พฤษภาคม 2562 
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คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
 
 
 

หลักสูตร/วุฒ ิ สาขาวิชา คุณสมบัติเฉพาะสาขาวชิา 

วิทยาศาสตรบัณฑิต 

ปริญญาตรี 4 ปี 
วิทยาศาสตร ์(วิชาเอกเคม/ี ชีววิทยา) 1. ม.6 (วิทย-์คณิต) 

2. การคัดเลือกผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา :  ไม่สอบสัมภาษณ ์

 คณิตศาสตร์ประยุกต ์ 1. ม.6 (วิทย–์คณิต, ศิลป์-คํานวณ 

2. การคัดเลือกผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา :  ไม่สอบสัมภาษณ ์

 เทคโนโลยีดิจิทัล (เทคโนโลยีสารสนเทศ) 1. ม.6 หรือ ปวช. (เฉพาะคอมพิวเตอร,์ อิเล็กทรอนิกส์, ไฟฟ้า) 

2. การคัดเลือกผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา :  ไม่สอบสัมภาษณ ์

 เทคโนโลยีดิจิทัล (วิทยาการคอมพิวเตอร์) 1. ม.6 (วิทย–์คณิต, ศิลป์-คํานวณ) หรือ  

ปวช. (เฉพาะคอมพิวเตอร,์ อิเล็กทรอนิกส์, ไฟฟ้า) 

2. การคัดเลือกผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา :  ไม่สอบสัมภาษณ ์

 คหกรรมศาสตร ์ 1. ม.6 หรือเทียบเท่า 

2. การคัดเลือกผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา :  ไม่สอบสัมภาษณ ์

 วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม 1. ม.6 (วิทย-์คณิต) 

2. การคัดเลือกผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา :  ไม่สอบสัมภาษณ ์

สาธารณสขุศาสตร

บัณฑิต 

ปริญญาตรี 4 ปี 

สาธารณสขุศาสตรบัณฑิต 1. ม.6 (วิทย-์ คณิต) ที่มีผลการเรียนเฉลี่ยตลอดหลักสูตรวิชา

วิทยาศาสตร์ ไม่ตํ่ากว่า 2.30 และวิชาภาษาต่างประเทศ  

ไม่ตํ่ากว่า 2.30 

2. การคัดเลือกผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา :  ไม่สอบสัมภาษณ ์

เทคโนโลยีบัณฑิต 

ปริญญาตรี 4 ปี 

เทคโนโลยีอุตสาหการ 1. ม.6, ปวช.(อุตสาหกรรม) หรือเทียบเท่า 

2. การคัดเลือกผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา :  ไม่สอบสัมภาษณ ์
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สาขาวิชาที่รบันักศึกษาภาคปกติ ประเภทคัดเลือกทั่วไป (รอบเพิ่มเติม) ประจําปีการศึกษา 2562 

(เฉพาะผู้ที่ผลการสอบสมัภาษณ์ “ไม่ผ่าน”)   

ย่ืนความจํานงเข้าศึกษา 19 – 21 พฤษภาคม 2562 



 4 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
 

หลักสูตร/วุฒ ิ สาขาวิชา คุณสมบัติเฉพาะสาขาวชิา 

ศิลปศาสตรบัณฑติ 

ปริญญาตรี 4 ปี 

สารสนเทศศาสตร์และบรรณารักษศาสตร ์ 1. ม.6 หรือเทียบเท่า 

2. การคัดเลือกผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา :  ไม่สอบสัมภาษณ ์

 ภาษาไทย 1. ม.6 หรือเทียบเท่า 

2. การคัดเลือกผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา :  ไม่สอบสัมภาษณ ์

ศิลปกรรมศาสตร 

บัณฑิต 

ทัศนศิลป ์ 1. ม.6 หรือเทียบเท่า 

2. การคัดเลือกผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา :  ไม่สอบสัมภาษณ ์

ปริญญาตรี 4 ปี นวัตกรรมการออกแบบ 1. ม.6 หรือเทียบเท่า 

2. การคัดเลือกผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา :  ไม่สอบสัมภาษณ ์

 ศิลปะการจัดการแสดง 1. ม.6 หรือเทียบเท่า 

2. การคัดเลือกผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา :  ไม่สอบสัมภาษณ ์

นิติศาสตรบัณฑิต 

ปริญญาตรี 4 ปี 

นิติศาสตรบัณฑิต 1. ม.6 หรือเทียบเท่า 

2. การคัดเลือกผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา :  ไม่สอบสัมภาษณ ์

 

คณะวิทยาการจัดการ 
หลักสูตร/วุฒ ิ สาขาวิชา คุณสมบัติเฉพาะสาขาวชิา 

บริหารธุรกิจบัณฑติ 

ปริญญาตรี 4 ปี 
บริหารธุรกิจ (การจัดการธุรกิจการบิน) 1. ม.6 หรือเทียบเท่า ที่มีบุคลิกภาพที่ด ีเหมาะสมกับงานบริการ 

2. การคัดเลือกผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา :  ไม่สอบสัมภาษณ ์

 บริหารธุรกิจบัณฑติ [การจัดการนวัตกรรม

การบรกิาร (การบรกิารและอีเวนต์)] 

1. ม.6 หรือเทียบเท่า 

2. การคัดเลือกผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา :  ไม่สอบสัมภาษณ ์

 การบริหารทรัพยากรมนุษย ์ 1. ม.6 หรือเทียบเท่า 

2. การคัดเลือกผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา :  ไม่สอบสัมภาษณ ์

 การตลาด 1. ม.6 หรือเทียบเท่า ที่มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม  (GPAX)  

ไม่ตํ่ากว่า 2.00 

2. การคัดเลือกผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา :  ไม่สอบสัมภาษณ ์

บัญชีบัณฑิต 

ปริญญาตรี 4 ปี 

บัญชีบัณฑิต 1. ม.6 (วิทย-์คณิต, ศิลป์-คํานวณ, ศิลป์คณิต)  หรือ  

ปวช. (การบัญช,ี การตลาด, คอมพิวเตอร)์ 

2. การคัดเลือกผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา :  ไม่สอบสัมภาษณ ์

นิเทศศาสตรบัณฑิต 

ปริญญาตรี 4 ปี 

นิเทศศาสตรบัณฑิต 1. ม.6 หรือเทียบเท่า ที่มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX)  

ไม่ตํ่ากว่า 1.80 

2. การคัดเลือกผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา :  ไม่สอบสัมภาษณ ์

สาขาวิชาที่รบันักศึกษาภาคปกติ ประเภทคัดเลือกทั่วไป (รอบเพิ่มเติม) ประจําปีการศึกษา 2562 

(เฉพาะผู้ที่ผลการสอบสมัภาษณ์ “ไม่ผ่าน”)   

ย่ืนความจํานงเข้าศึกษา 19 – 21 พฤษภาคม 2562 
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วิทยาลัยการท่องเที่ยวนานาชาติ 
หลักสูตร/วุฒ ิ สาขาวิชา คุณสมบัติเฉพาะสาขาวชิา 

บริหารธุรกิจบัณฑติ 

ปริญญาตรี 4 ปี 
การจัดการท่องเที่ยวและบริการ (หลักสูตร

ภาษาอังกฤษ) 

1. ม.6 หรือเทียบเท่า ที่มีผลการเรียนเฉลี่ยตลอดหลักสูตรวิชา

ภาษาอังกฤษ ไม่ตํ่ากว่า 2.50 จากสถาบันที่ไดร้ับการรับรองจาก 

ในประเทศ หรือต่างประเทศ  

2. การคัดเลือกผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา :  ไม่สอบสัมภาษณ ์

หมายเหตุ   

- มีผลการทดสอบภาษาอังกฤษแรกเข้า TOEIC  ไม่ต่ํากว่า 400 หรือ

เทียบเท่า สําหรบัผู้สมัครที่ไมม่ีผลทดสอบทักษะภาษาอังกฤษตาม

ข้อกําหนดหลักสตูร  ใหอ้ยูใ่นดุลยพินิจของคณะกรรมการประจํา

หลักสูตร 

- มีสขุภาพร่างกายสมบูรณ์ไม่เป็นอุปสรรคในการศึกษา และการทํา

กิจกรรมเสริมทักษะ 

 

 การจัดการท่องเที่ยวทางทะเล 1. ม.6 หรือเทียบเท่า  ที่มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX)  

ไม่ตํ่ากว่า 2.00 

2. การคัดเลือกผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา :  ไม่สอบสัมภาษณ ์

 
คณะครุศาสตร ์

หลักสูตร/วุฒ ิ สาขาวิชา คุณสมบัติเฉพาะสาขาวชิา 

ครุศาสตรบัณฑิต 

ปริญญาตรี 4 ปี 

คอมพิวเตอร์ศึกษา (จํานวนรับ 15 คน) 1. ม.6 หรือเทียบเท่า ที่ผ่านการสอบวิชา PAT 5  และมีผลการเรียน

เฉลี่ยสะสม  (GPAX)  ไม่ต่ํากว่า  2.30 

2. การคัดเลือกผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา :  ไม่สอบสัมภาษณ ์
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สาขาวิชาที่รบันักศึกษาภาคปกติ ประเภทคัดเลือกทั่วไป (รอบเพิ่มเติม) ประจําปีการศึกษา 2562 

(เฉพาะผู้ที่ผลการสอบสมัภาษณ์ “ไม่ผ่าน”) 

ย่ืนความจํานงเข้าศึกษา 19 – 21 พฤษภาคม 2562 
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ค่าใช้จ่ายการรายงานตัวนักศึกษาใหม่ ภาคปกต ิ ประจําปีการศึกษา 2562 
 

คณะ / หลักสูตร สาขาวิชา 

รวมจาํนวนเงินที่ต้องชําระในวันรายงานตวั (บาท) 
 

(ค่าข้ึนทะเบียนเป็นนักศึกษาใหม่ และค่าลงทะเบียนเรียน 

ภาคเรียนที่ 1  ปีการศึกษา 2562) 

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  
วิทยาศาสตรบัณฑติ เทคโนโลยีดิจิทัล (วิทยาการคอมพิวเตอร์) 16,650 

 เทคโนโลยีดิจิทัล (เทคโนโลยีสารสนเทศ) 16,650 

 วิทยาศาสตร ์(เคมี/ ชีววิทยา) 16,650 

 วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม 16,650 

 คหกรรมศาสตร ์ 16,650 

 คณิตศาสตร์ประยุกต ์ 16,650 

สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต 16,650 

เทคโนโลยีบัณฑิต เทคโนโลยีอุตสาหการ 16,650 

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  
ศิลปศาสตรบัณฑิต สารสนเทศศาสตร์และบรรณารักษศาสตร์ 16,650 

 ภาษาไทย  16,650 

ศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต ทัศนศิลป์ 16,650 

 ศิลปะการจัดการแสดง 16,650 

 นวัตกรรมการออกแบบ 16,650 

นิติศาสตรบัณฑิต นิติศาสตรบัณฑิต 18,650 

คณะเทคโนโลยีการเกษตร  
วิทยาศาสตรบัณฑติ เทคโนโลยีอาหาร 16,650 

 เทคโนโลยีการประมง 16,650 

 การจัดการทรัพยากรเกษตรเพื่อการท่องเที่ยว 16,650 

คณะวิทยาการจัดการ  
บริหารธุรกิจบัณฑติ การบริหารทรัพยากรมนุษย์ 16,650 

 การตลาด 16,650 

 

บรหิารธรุกจิ [การจัดการนวัตกรรมการบริการ 

(การบริการและอีเวนต์)] 

19,650 

 บริหารธุรกิจ (การจัดการธุรกิจการบิน) 28,650 

บัญชีบัณฑิต บัญชีบัณฑิต 16,650 

นิเทศศาสตรบัณฑติ นิเทศศาสตรบัณฑติ 16,650 

วิทยาลัยการท่องเที่ยวนานาชาติ  
บริหารธุรกิจบัณฑติ การจัดการท่องเที่ยวและบริการ (หลักสูตร

ภาษาอังกฤษ) 
40,650 

 การจัดการท่องเที่ยวทางทะเล 19,150 

คณะครุศาสตร์  
ครุศาสตรบัณฑิต คอมพิวเตอร์ศึกษา 16,650 


