
  

มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเกต็มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเกต็  
 

กําหนดการรับนักศึกษาภาคปกติ  

โครงการ โครงการ WWaallkk  iinn  สู่รัว้แคแสดสู่รัว้แคแสด 20 202020  
ประจําปีการศึกษา 2563 

 

 

 

 

กิจกรรม วัน/เดือน/ปี 

  รับสมัคร  1 กันยายน 2562 – 15 พฤศจิกายน 2562 

    -  สมัครผ่านเว็บไซต ์ที่ http://www.pkru.ac.th  หรือ  

- สมัครด้วยตนเอง ณ สํานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 

ชัน้ 1 อาคารเฉลิมพระเกียรต ิมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต 
 

  กําหนดส่งหลักฐานการสมัครถึงมหาวิทยาลัย 15 พฤศจิกายน 2562 

  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์  

27 พฤศจิกายน 2562 
ตรวจสอบรายช่ือที่เว็บไซต์ 

http://www.pkru.ac.th 

  สอบสัมภาษณ์ 10 ธันวาคม 2562 

  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา 

16 ธันวาคม 2562 
ตรวจสอบรายช่ือที่เว็บไซต์ 

http://www.pkru.ac.th 

  รายงานตัวเข้าเป็นนักศึกษา 20 ธันวาคม 2562 
 

 

 
 

ดาวน์โหลดรายละเอียดการสมัคร และใบสมัคร ได้ที่  :  

http://www.pkru.ac.th 
 



 

 

 

 

รายละเอียดและกําหนดการรับสมัครนักศึกษาใหม่ 
โครงการ Walk in สู่รั้วแคแสด 2020 
มหาวิทยาลัยราชภฏัภูเก็ต ประจําปีการศึกษา 2563 

 

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

มหาวทิยาลัยราชภัฏภูเก็ต มคีวามประสงคร์ับสมัครบุคคลเขา้ศึกษาภาคปกต ิระดับปรญิญาตรี ประจําปีการศึกษา 2563

โครงการ Walk in สู่ร้ัวแคแสด 2020 รับสมัครตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2562 - 15 พฤศจิกายน 2562  

สามารถสมัครด้วยตนเอง ได้ที ่ สํานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ช้ัน 1 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต  หรือ  สมัครที่เว็บไซต์  http://www.pkru.ac.th  มีรายละเอียดดังน้ี 
 

 

 กําหนดการ โครงการ Walk in สู่ร้ัวแคแสด 2020 
 

กิจกรรม วัน/เดือน/ปี 

1.  รับสมัคร  1 กันยายน 2562 – 15 พฤศจิกายน 2562 

       สมัครผ่านเว็บไซต ์ที่ http://www.pkru.ac.th  หรือ  

  สมัครด้วยตนเอง ณ สํานักส่งเสริมวิชาการ ชัน้ 1  

อาคารเฉลิมพระเกียรต ิมหาวิทยาลัยราชภฏัภูเก็ต 
 

2. กําหนดสง่หลักฐานการสมัครถึงมหาวิทยาลัย 15 พฤศจิกายน 2562 

3. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิส์อบสัมภาษณ์  
27 พฤศจิกายน 2562 

ตรวจสอบรายช่ือที่เว็บไซต์ http://www.pkru.ac.th 

4. สอบสัมภาษณ ์ 10 ธันวาคม 2562 

5. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา 
16 ธันวาคม 2562 

ตรวจสอบรายช่ือที่เว็บไซต์ http://www.pkru.ac.th 

6. รายงานตัวเข้าเป็นนักศึกษา 20 ธันวาคม 2562 
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 คุณสมบัติผู้สมัคร 
 

 (1) คุณสมบัติทั่วไป 
 

1.1 ผู้ที่สําเร็จการศึกษาแล้ว หรอื คาดวา่จะสาํเร็จการศึกษาในปีการศึกษา 2562 อย่างใดอย่างหนึ่ง 

ต่อไปนี้ 

- มัธยมศกึษาตอนปลาย (ม.6) หรือเทียบเท่า  

- ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบเท่า  

1.2 มีความประพฤติเรียบร้อย 

1.3 เป็นผู้ที่ไม่มีโรคติดต่อร้ายแรง หรือเป็นโรคที่สงัคมรงัเกยีจ หรือโรคอนัเป็นอปุสรรคตอ่การศึกษา 

1.4 กรณีเป็นบุคคลพิการ  สามารถเรยีนร่วมกับนักศึกษาปกติได ้

1.5 ไม่เป็นพระภิกษุ หรือสามเณร 

1.6  ผู้สมัครหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต  มคีณุสมบัติเพิ่มเติมดังนี ้

  - ต้องผ่านการสอบวิชา  PAT 5  

- สุขภาพสมบูรณแ์ข็งแรง  ปราศจากโรคและอาการของโรคทางจติเวช หรอืความพกิารอันเป็นอุปสรรค 

ต่อการศึกษา การปฏิบัติการสอนในสถานศกึษา และการประกอบวิชาชีพครู 

 

(2) คุณสมบัติเฉพาะสาขาวิชา   :  รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายประกาศ 

 

 สาขาวิชาที่เปิดรับ  :  ตามเอกสารแนบท้าย 
 

 

 เอกสารประกอบการสมคัร 
 สําเนาขนาดกระดาษ A4 อยา่งละ 1 ฉบับ พรอ้มลงนามรับรองสําเนาทุกฉบับ โดยต้องส่งเอกสารให้ครบตามที่ระบ ุดังนี้ 

1)  ใบสมัครโครงการ Walk in สู่รั้วแคแสด 2020 ที่กรอกข้อความเรียบร้อยแล้ว พรอ้มตดิรูปถ่ายหน้าตรง     

(ชุดนักเรยีน) ขนาด 1 นิ้ว  (ดาวน์โหลดใบสมัคร ได้ที่เว็บไซต์ http://www.pkru.ac.th) 
 

2) หลักฐานการศึกษา 

  สําหรับผู้ที่กําลังศึกษาชั้น ม.6 หรือเทียบเท่า ณ วันที่ยืน่ใบสมัคร :  
ใช้สําเนาใบระเบียนแสดงผลการเรียน (ปพ.1:4)/ (รบ.)  ฉบบั 4 หรือ 5 ภาคเรียน  (นับต้ังแต่ภาคเรียน 

ที่ 1 ปีการศึกษา 2560)          
 

  สําหรับผู้ทีส่ําเร็จการศึกษาแลว้  :   
ใช้สําเนาใบระเบียนแสดงผลการเรียน (ปพ.1:4)/ (รบ.) (ฉบับสําเร็จการศกึษา) 

3) เฉพาะผู้ทีส่มัครหลักสูตรครุศาสตรบณัฑติ ใช้สาํเนาใบผลการสอบวชิา PAT 5 (สําหรับผู้ที่ยังไม่ได้สอบ 

PAT 5 ให้นํามาส่งในวันเปิดภาคเรียน)  

4)  สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน    5) สําเนาใบเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล (กรณีที่เปลี่ยนชื่อ - นามสกุล)  

6) หลักฐานการโอนเงนิค่าสมัครของธนาคาร (ฉบับจรงิ) (เฉพาะผู้สมัครที่ชําระเงนิค่าสมัครผ่านธนาคาร) 

(เขียนชือ่-นามสกุล ของผูส้มคัรลงบนหลกัฐานการโอนเงิน และให้ผูส้มัครถ่ายสําเนาเก็บไวเ้ป็นหลกัฐานของตนเอง) 
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  การสมัคร 
 

 ผูส้มัครเลือกสมัครได้ 1 สาขาวชิาเท่านัน้ (คุณสมบัตเิฉพาะของแต่ละสาขาวชิาตามเอกสารแนบท้ายประกาศ)  

และหลังจากสมัครเรียบร้อยแล้ว  ไมอ่นุญาตใหเ้ปลี่ยนแปลงสาขาวชิาท่ีสมัคร 

ผู้สมัครสามารถสมัครด้วยตนเอง หรือสมัครทางอินเทอร์เน็ต ให้เลือกสมัครวิธีใดวิธีหน่ึงเท่าน้ัน ดังนี้ 
 
 

5.1 สมัครด้วยตนเอง  โปรดดําเนินตามข้ันตอนดังนี้  
 

 ดาวน์โหลดใบสมัคร และรายละเอียดการสมัคร ได้ที่เว็บไซต ์ http://www.pkru.ac.th  ระหว่างวันที่  
1 กันยายน 2562 – 15 พฤศจิกายน 2562 
 

 ส่งใบสมัคร พร้อมหลักฐานการสมัคร และชําระเงินค่าสมัคร  300 บาท ได้ที่ : สํานักส่งเสริม 

วิชาการและงานทะเบียน ชั้น 1  อาคารเฉลิมพระเกียรต ิ มหาวิทยาลยัราชภัฏภูเก็ต จังหวดัภูเก็ต ได้ต้ังแต่วันที่ 

1 กันยายน 2562 – 15 พฤศจิกายน 2562 (ในเวลาราชการทุกวัน  ยกเวน้วันหยดุนักขัตฤกษ์) 

 การสมัครจะสมบูรณ์ เมื่อดําเนินการตามทุกขั้นตอนและส่งเอกสารครบถ้วน ภายในกําหนดเวลา  

(15 พฤศจิกายน 2562) หากพ้นกําหนดเวลาดังกล่าว จะถือว่าหมดสิทธิ์ในการสมัคร และจะไม่ส่งคืนเอกสารการ

สมัครและค่าสมัคร 

 

5.2 สมัครทางอินเทอร์เน็ต  โปรดดําเนินตามข้ันตอนดังน้ี    
 สมัครที่เวบ็ไซต์ http://www.pkru.ac.th ระหว่างวันที่ 1 กันยายน 2562 – 15 พฤศจิกายน 2562 

 
 

 โปรดศึกษารายละเอียดการรบัสมัคร ก่อนทําการสมัคร 
 

 กรอกข้อมูลการสมัครออนไลน ์พร้อมตรวจสอบความถูกตอ้ง  
 

 กดปุม่ “ยืนยันการสมัคร” และสั่งพมิพ์ใบสมัคร ทั้งนี้ เมื่อสมัครเสร็จสิ้นแล้ว ผู้สมัครไม่สามารถ 

แก้ไขข้อมูลการสมัครได้ 
 

 สั่งพิมพแ์บบฟอร์มการชําระเงินค่าสมัคร โดยโอนเงินค่าสมัครจํานวน 300 บาท เข้าบัญช ี

ออมทรัพย์ ธนาคารกรุงเทพจํากัด สาขามหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต เลขที่บัญชี 985-0-08303-2 ชื่อบญัชี 

มหาวทิยาลัยราชภฏัภูเก็ต (งานรบันักศกึษาใหม่ภาคปกต)ิ ภายใน 1 วันหลงัจากสมัคร ทั้งนี้ ผู้สมัครจะต้อง

รับผดิชอบค่าธรรมเนียมในการโอนเงินค่าสมัคร   
 
 

 การส่งหลักฐานการสมัคร   
กําหนดส่งใบสมัครพร้อมหลักฐานการสมัคร (ตามที่ระบุไว้ในข้อ 3) ให้ถึงมหาวิทยาลัยอย่างช้า 

ภายในวันที่ 15 พฤศจิกายน 2562  : จัดส่งทางไปรษณย์ี แบบลงทะเบยีนด่วนพเิศษ (EMS) หรือ นําส่งด้วยตนเอง 

ณ สํานักส่งเสรมิวชิาการและงานทะเบยีน ชั้น 1 อาคารเฉลมิพระเกียรติ มหาวทิยาลัยราชภัฏภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต  
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      สถานที่สง่เอกสารการสมัคร 

ผู้อํานวยการสํานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน  (งานรับสมัครภาคปกติ)  

สํานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 

มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต  

อ.เมือง จ.ภูเก็ต  83000                               

 

 การสมัครจะสมบูรณ์ เมื่อดําเนินการตามทุกขั้นตอนและส่งเอกสารครบถ้วน ภายในกําหนดเวลา  

(15 พฤศจิกายน 2562) หากพ้นกําหนดเวลาดังกล่าว จะถือว่าหมดสิทธิ์ในการสมัคร และจะไม่ส่งคืนเอกสาร

การสมัครและค่าสมัคร 
   

  ค่าสมัคร 

 ชําระเงินค่าสมัคร 300 บาท  (มหาวิทยาลัยสงวนสิทธิ์การคืนเงินค่าสมัครในทุกกรณ)ี 
 
 

 เกณฑ์การคัดเลือก 
 

1) พจิารณาจากคุณสมบัติและหลักฐานประกอบการสมัคร ทั้งนี้ ใหอ้ยูใ่นดุลยพนิจิของคณะกรรมการอํานวยการรับ 

นักศึกษาภาคปกติ ผลการตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นสิ้นสดุ 

 2) การสอบสมัภาษณ์ 
 

 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ท่ี   
 
 งานรับนักศึกษาภาคปกติ สํานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต จังหวัดภเูก็ต  

โทร.  083-9244935   โทรสาร 076-211778 
 
 

 

 

 
 

 

 

คณะครุศาสตร์ 

 

หลักสูตร/วุฒ ิ สาขาวิชา รหัส จํานวนรับ คุณสมบัติเฉพาะสาขาวชิา 

ครุศาสตรบัณฑิต 

ปริญญาตร ี4 ปี 

ครุศาสตรบัณฑิต 

(วิชาเอก 

การศึกษาปฐมวัย) 

6621 25 1. ม.6 หรือเทียบเท่า ที่ผ่านการสอบวิชา  PAT 5 

2. ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม  (GPAX) 

    กรณีที่สําเร็จการศึกษาแล้ว : 

       ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม  ไมตํ่่ากว่า  2.75 

    กรณีที่กําลังศึกษา ณ วันที่ยื่นใบสมัคร  : 

       ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (4 หรือ 5 ภาคเรียน) ไม่ต่ํากว่า  2.75 

3. การคัดเลือกผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา :  สอบสัมภาษณ ์
 

EMS 

สาขาวิชา และคุณสมบัติเฉพาะสาขาวิชาสาขาวิชา และคุณสมบัติเฉพาะสาขาวิชา  

โครงการ โครงการ WWaallkk  iinn  สู่สู่ร้ัวแคแสด ร้ัวแคแสด 20202020    ประจําปีการศึกษา ประจําปีการศึกษา 25632563 



 5 
 

 

 

 
 

คณะครุศาสตร์ 
 

หลักสูตร/วุฒ ิ สาขาวิชา รหัส จํานวนรับ คุณสมบัติเฉพาะสาขาวชิา 

ครุศาสตรบัณฑิต 

ปริญญาตร ี4 ปี 

ครุศาสตรบัณฑิต 

(วิชาเอก 

การประถมศึกษา) 

6622 15 1. ม.6 หรือเทียบเท่า ที่ผ่านการสอบวิชา  PAT 5 

2. ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม  (GPAX) 

    กรณีที่สําเร็จการศึกษาแล้ว : 

       ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม  ไมตํ่่ากว่า  2.70 

    กรณีที่กําลังศึกษา ณ วันที่ยื่นใบสมัคร  : 

       ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (4 หรือ 5 ภาคเรียน) ไม่ต่ํากว่า  2.70 

3. การคัดเลือกผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา :  สอบสัมภาษณ ์
 

 ครุศาสตรบัณฑิต

(วิชาเอกภาษาไทย) 
6623 5 

 

1. ม.6 หรือเทียบเท่า  ที่ผ่านการสอบวิชา PAT 5 

2. ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม  (GPAX) 

    กรณีที่สําเร็จการศึกษาแล้ว : 

       ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม  ไมตํ่่ากว่า  2.75 

    กรณีที่กําลังศึกษา ณ วันที่ยื่นใบสมัคร  : 

       ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (4 หรือ 5 ภาคเรียน) ไม่ต่ํากว่า  2.75 

3. การคัดเลือกผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา :  สอบสัมภาษณ ์

 ครุศาสตรบัณฑิต

(วิชาเอก

ภาษาอังกฤษ) 

 

6624 10 1. ม.6 หรือเทียบเท่า  ที่ผ่านการสอบวิชา PAT 5 

2. ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม  (GPAX) 

    กรณีที่สําเร็จการศึกษาแล้ว : 

       ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม  ไมตํ่่ากว่า  3.00 

    กรณีที่กําลังศึกษา ณ วันที่ยื่นใบสมัคร  : 

       ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (4 หรือ 5 ภาคเรียน) ไม่ต่ํากว่า  3.00 

3. การคัดเลือกผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา :  สอบสัมภาษณ ์
 

 ครุศาสตรบัณฑิต 

(วิชาเอกดนตรี

ศึกษา) 

6625 12 1. ม.6 หรือเทียบเท่า ที่ผ่านการสอบวิชา PAT 5 

2. การคัดเลือกผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา :  สอบสัมภาษณ ์และสอบปฏิบัต ิ

โปรดจัดเตรียมสิ่งต่อไปนี้มาในวันสอบสัมภาษณ ์

    2.1  เครื่องดนตรีที่ถนัด เพื่อใช้ในการสอบภาคปฏิบัต ิ ได้แก ่ 

1)  เครื่องดนตรีไทย ได้แก ่เครื่องดนตรีไทย ประเภทดีด ส ีต ีเป่า และ   

ขับร้องไทย 2) เครื่องดนตรีสากล ได้แก ่เครื่องเปียโน เครื่องกีตาร์

ไฟฟ้า เครื่องลมไม ้(แซ็กโซโฟน  ฟลูต คลาริเน็ท)  เครื่องทองเหลือง 

(ทรัมเป็ท ทรอมโบน) เครื่องกระทบ (กลองชุด) และขับร้องสากล 

    2.2 บทเพลงที่ผู้เข้าสอบเตรียมมา เพื่อใช้ในการสอบภาคปฏิบัติ 

    2.3 ทดสอบความรู้จากการปฏิบัต ิบันไดเสียงเมเจอร์สเกล (Major 

Scales) และไมเนอร์สเกล (Minor Scales) อย่างน้อย 4 ชาร์ป และ     

4 แฟลต (สําหรับผู้เลือกแขนงดนตรีสากล) 

    2.4 ทดสอบทักษะพื้นฐานทางดนตร ีเช่น ทักษะการอ่านโน้ต และ

ทักษะทางโสตประสาท 

สาขาวิชา และคุณสมบัติเฉพาะสาขาวิชาสาขาวิชา และคุณสมบัติเฉพาะสาขาวิชา  

โครงการ โครงการ WWaallkk  iinn  สู่ร้ัวแคแสด สู่ร้ัวแคแสด 20202020    ประจําปีการศึกษา ประจําปีการศึกษา 25632563 
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คณะครุศาสตร์ 
 

หลักสูตร/วุฒ ิ สาขาวิชา รหัส จํานวนรับ คุณสมบัติเฉพาะสาขาวชิา 

ครุศาสตรบัณฑิต 

ปริญญาตร ี4 ปี 

ครุศาสตรบัณฑิต

(วิชาเอกสังคม

ศึกษา) 

6626 10 1. ม.6 หรือเทียบเท่า ที่มีผลการเรียนเฉลี่ยตลอดหลักสูตรวิชา 

สังคมศึกษา ไม่ต่ํากว่า 2.75 และผ่านการสอบวิชา PAT 5 

2. ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม  (GPAX) 

    กรณีที่สําเร็จการศึกษาแล้ว : 

       ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม  ไมตํ่่ากว่า  3.00 

    กรณีที่กําลังศึกษา ณ วันที่ยื่นใบสมัคร  : 

       ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (4 หรือ 5 ภาคเรียน) ไม่ต่ํากว่า  3.00 

3. การคัดเลือกผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา :  สอบสัมภาษณ ์
 

 ครุศาสตรบัณฑิต 

(วิชาเอกพลศึกษา) 
6627 15 1. ม.6 หรือเทียบเท่า  ที่ผ่านการสอบวิชา PAT 5 

2. ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม  (GPAX) 

    กรณีที่สําเร็จการศึกษาแล้ว : 

       ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม  ไมตํ่่ากว่า  2.25 

    กรณีที่กําลังศึกษา ณ วันที่ยื่นใบสมัคร  : 

       ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (4 หรือ 5 ภาคเรียน) ไม่ต่ํากว่า  2.25 

3. การคัดเลือกผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา :  สอบสัมภาษณ์ และทดสอบ

ทักษะกีฬา สมรรถภาพทางกาย (โปรดนําชุดพลศึกษา มาในวัน

สอบสัมภาษณ์)  

 ครุศาสตรบัณฑิต

(วิชาเอก

คอมพิวเตอร์ศึกษา) 

6628 15 1. ม.6 หรือเทียบเท่า ที่ผ่านการสอบวิชา PAT 5 

2. ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม  (GPAX) 

    กรณีที่สําเร็จการศึกษาแล้ว : 

       ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม  ไมตํ่่ากว่า  2.00 

    กรณีที่กําลังศึกษา ณ วันที่ยื่นใบสมัคร  : 

       ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (4 หรือ 5 ภาคเรียน) ไม่ต่ํากว่า  2.00 

3. การคัดเลือกผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา :  สอบสัมภาษณ์  
 

 ครุศาสตรบัณฑิต 

(วิชาเอกเคมี)  

 

6629 20 1. ม.6 (วิทย-์คณิต) ที่มีผลการเรียนรายวิชาเคมี ไม่ต่ํากว่าเกรด 2 

และผ่านการสอบวิชา PAT 5 

2. ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม  (GPAX) 

    กรณีที่สําเร็จการศึกษาแล้ว : 

       ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม ไม่ต่ํากว่า   2.50 

    กรณีที่กําลังศึกษา ณ วันที่ยื่นใบสมัคร  : 

       ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (4 หรือ 5 ภาคเรียน) ไม่ต่ํากว่า  2.50 

3. การคัดเลือกผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา :  สอบสัมภาษณ ์

 

 

สาขาวิชา และคุณสมบัติเฉพาะสาขาวิชาสาขาวิชา และคุณสมบัติเฉพาะสาขาวิชา  

โครงการ โครงการ WWaallkk  iinn  สู่ร้ัวแคแสด สู่ร้ัวแคแสด 20202020    ประจําปีการศึกษา ประจําปีการศึกษา 25632563 
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คณะครุศาสตร์ 
 

หลักสูตร/วุฒ ิ สาขาวิชา รหัส จํานวนรับ คุณสมบัติเฉพาะสาขาวชิา 

ครุศาสตรบัณฑิต 

ปริญญาตร ี4 ปี 

ครุศาสตรบัณฑิต

(วิชาเอก

คณิตศาสตร์)  

6630 30 1. ม.6 (วิทย–์คณิต, ศิลป์-คํานวณ)  ที่ผ่านการสอบวิชา PAT 5 

2. ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม  (GPAX) 

    กรณีที่สําเร็จการศึกษาแล้ว : 

       ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม  ไมตํ่่ากว่า  3.00 

    กรณีที่กําลังศึกษา ณ วันที่ยื่นใบสมัคร  : 

       ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (4 หรือ 5 ภาคเรียน) ไม่ต่ํากว่า  3.00 

3. การคัดเลือกผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา :  สอบสัมภาษณ ์
 

 ครุศาสตรบัณฑิต

(วิชาเอก

วิทยาศาสตร์ท่ัวไป) 

6631 10 1  ม.6 (วิทย-์คณิต) ที่ผ่านการสอบวิชา PAT 5 

2. ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม  (GPAX) 

    กรณีที่สําเร็จการศึกษาแล้ว : 

       ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม  ไมตํ่่ากว่า  2.50 

    กรณีที่กําลังศึกษา ณ วันที่ยื่นใบสมัคร  : 

       ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (4 หรือ 5 ภาคเรียน) ไม่ต่ํากว่า 2.50 

3. การคัดเลือกผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา :  สอบสัมภาษณ ์
 

 
คณะเทคโนโลยีการเกษตร 
 

หลักสูตร/วุฒ ิ สาขาวิชา รหัส จํานวนรับ คุณสมบัติเฉพาะสาขาวชิา 

วิทยาศาสตรบัณฑติ 

ปริญญาตร ี4 ปี 

เทคโนโลยีอาหาร 6603 40 1. ม.6 หรือเทียบเท่า ที่เรียนวิทยาศาสตร์มาไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต 

2. การคัดเลือกผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา :  สอบสัมภาษณ ์

 เทคโนโลยีการประมง 6608 40 1. ม.6 หรือเทียบเท่า ที่เรียนวิทยาศาสตร์มาไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต 

2. การคัดเลือกผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา :  สอบสัมภาษณ ์

 การจัดการทรัพยากร

เกษตรเพื่อการ

ท่องเที่ยว 

6496 50 1. ม.6 หรือเทียบเท่า 

2. การคัดเลือกผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา :  สอบสัมภาษณ ์

 

 

 

 

 

สาขาวิชา และคุณสมบัติเฉพาะสาขาวิชาสาขาวิชา และคุณสมบัติเฉพาะสาขาวิชา  

โครงการ โครงการ WWaallkk  iinn  สู่ร้ัวแคแสด สู่ร้ัวแคแสด 20202020    ประจําปีการศึกษา ประจําปีการศึกษา 25632563 
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คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
 

 

หลักสูตร/วุฒ ิ สาขาวิชา รหัส จํานวนรับ คุณสมบัติเฉพาะสาขาวชิา 

วิทยาศาสตรบัณฑติ 

ปริญญาตร ี4 ปี 
วิทยาศาสตร์ (วิชาเอกเคมี) 6632 50 1. ม.6 (วิทย-์คณิต) 

2. การคัดเลือกผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา :  สอบสัมภาษณ ์

 วิทยาศาสตร์  

(วิชาเอกชีววิทยา) 
6633 50 1. ม.6 (วิทย-์คณิต) 

2. การคัดเลือกผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา :  สอบสัมภาษณ ์

 คณิตศาสตร์ประยุกต ์ 2229 30 1. ม.6 (วิทย–์คณิต, ศิลป์-คํานวณ) 

2. การคัดเลือกผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา :  สอบสัมภาษณ ์

 เทคโนโลยีดิจิทัล 

(วิชาเอกเทคโนโลยีสารสนเทศ) 
6614 30 1. ม.6 หรือเทียบเท่า 

2. การคัดเลือกผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา :  สอบสัมภาษณ ์

 เทคโนโลยีดิจิทัล 

(วิชาเอกวิทยาการคอมพิวเตอร์) 
6615 30 1. ม.6 หรือเทียบเท่า 

2. การคัดเลือกผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา :  สอบสัมภาษณ ์

 คหกรรมศาสตร ์ 0370 100 1. ม.6 หรือเทียบเท่า  

2. การคัดเลือกผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา :  สอบสัมภาษณ ์

 วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม 0951 50 1. ม.6  

2. การคัดเลือกผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา :  สอบสัมภาษณ ์

 เทคโนโลยีสถาปัตยกรรม 6612 25 1. ม.6 หรือเทียบเท่า 

2. การคัดเลือกผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา :  สอบสัมภาษณ ์

สาธารณสุขศาสตร

บัณฑิต 

ปริญญาตร ี4 ปี 

สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต 6605 50 1. ม.6 (วิทย-์ คณิต)  

2. การคัดเลือกผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา :  สอบสัมภาษณ ์

เทคโนโลยีบัณฑิต 

ปริญญาตร ี4 ปี 

เทคโนโลยีอุตสาหการ 6607 50 1. ม.6 หรือเทียบเท่า 

2. การคัดเลือกผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา :  สอบสัมภาษณ ์
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สาขาวิชา และคุณสมบัติเฉพาะสาขาวิชาสาขาวิชา และคุณสมบัติเฉพาะสาขาวิชา  
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คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
 

หลักสูตร/วุฒ ิ สาขาวิชา รหัส จํานวนรับ คุณสมบัติเฉพาะสาขาวชิา 

ศิลปศาสตรบัณฑิต 

ปริญญาตร ี4 ปี 

ภาษาจีนเพื่อการส่ือสาร 0732 50 1. ม.6 หรือเทียบเท่า และสามารถไปศึกษาภาษาและวัฒนธรรม  

ณ สาธารณรัฐประชาชนจนี เป็นระยะเวลา 1 ป ีโดยนักศกึษา

รับผิดชอบค่าใช้จ่ายท้ังหมดเอง 

2. การคัดเลือกผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา :  สอบสัมภาษณ ์

 สารสนเทศศาสตร์และ

บรรณารักษศาสตร ์
1173 50 1. ม.6 หรือเทียบเท่า 

2. การคัดเลือกผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา :  สอบสัมภาษณ ์

 ภาษาไทย  6606 40 1. ม.6 หรือเทียบเท่า 

2. การคัดเลือกผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา :  สอบสัมภาษณ ์

 การพัฒนาชุมชน 0208 30 1. ม.6 หรือเทียบเท่า 

2. การคัดเลือกผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา :  สอบสัมภาษณ ์

ศิลปกรรมศาสตร

บัณฑิต 

ทัศนศิลป์ 6602 30 1. ม.6 หรือเทียบเท่า 

2. การคัดเลือกผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา :  สอบสัมภาษณ ์

ปริญญาตร ี4 ปี นวัตกรรมการออกแบบ 3855 50 1. ม.6 หรือเทียบเท่า 

2. การคัดเลือกผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา :  สอบสัมภาษณ ์

 
ศิลปะการจัดการแสดง 3774 30 1. ม.6 หรือเทียบเท่า 

2. การคัดเลือกผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา :  สอบสัมภาษณ ์

รัฐประศาสนศาสตร

บัณฑิต 

ปริญญาตร ี4 ปี 

รัฐประศาสนศาสตร ์ 0835 100 1. ม.6 หรือเทียบเท่า 

2. การคัดเลือกผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา :  สอบสัมภาษณ ์

 

 

 

คณะวิทยาการจัดการ 
 

หลักสูตร/วุฒ ิ สาขาวิชา รหัส จํานวนรับ คุณสมบัติเฉพาะสาขาวชิา 

นิเทศศาสตรบัณฑติ 

ปริญญาตร ี4 ปี 

นิเทศศาสตรบัณฑติ 0052 40 1. ม.6 หรือเทียบเท่า 

2. ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม  (GPAX) 

    กรณีที่สําเร็จการศึกษาแล้ว : 

       ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม  ไมตํ่่ากว่า 1.60 

    กรณีที่กําลังศึกษา ณ วันที่ยื่นใบสมัคร  :   

       ผลการเรยีนเฉลี่ยสะสม (4 หรอื 5 ภาคเรยีน) ไม่ตํ่ากวา่ 1.60 

3. การคัดเลือกผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา :  สอบสัมภาษณ ์

 

 

สาขาวิชา และคุณสมบัติเฉพาะสาขาวิชาสาขาวิชา และคุณสมบัติเฉพาะสาขาวิชา  

โครงการ โครงการ WWaallkk  iinn  สู่ร้ัวแคแสด สู่ร้ัวแคแสด 20202020    ประจําปีการศึกษา ประจําปีการศึกษา 25632563 
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คณะวิทยาการจัดการ 
 

หลักสูตร/วุฒ ิ สาขาวิชา รหัส จํานวนรับ คุณสมบัติเฉพาะสาขาวชิา 

ศิลปศาสตรบัณฑิต 

ปริญญาตร ี4 ปี 

การจัดการท่องเที่ยว

และบริการ 
3773 50 1. ม.6 ที่มีผลการเรียนเฉลี่ยตลอดหลักสูตรวิชาภาษาต่างประเทศ 

ไม่ต่ํากว่า 2.40 หรือ ปวช. (เฉพาะประเภทวิชาพณิชยกรรม,  

คหกรรม, บริหารธุรกิจ ธุรกิจโรงแรม และอุตสาหกรรมท่องเที่ยว) 

2. ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม  (GPAX) 

    กรณีที่สําเร็จการศึกษาแล้ว : 

       ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม  ไมตํ่่ากว่า 2.50 

    กรณีที่กําลังศึกษา ณ วันที่ยื่นใบสมัคร  :   

       ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (4 หรือ 5 ภาคเรียน) ไม่ต่ํากว่า 2.50 

3. การคัดเลือกผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา :  สอบสัมภาษณ ์
 

บริหารธุรกิจบัณฑติ 

ปริญญาตร ี4 ปี 
บริหารธุรกิจ (วิชาเอก

การเป็นผู้ประกอบการ) 
6616 40 1. ม.6 หรือเทียบเท่า 

2. การคัดเลือกผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา :  สอบสัมภาษณ ์

 บริหารธุรกิจ [วิชาเอก

การจัดการนวัตกรรม

การบรกิาร (การ

บริการและอีเวนต์)] 

6617 30 1. ม.6 หรือเทียบเท่า 

2. การคัดเลือกผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา :  สอบสัมภาษณ ์

 บริหารธุรกิจ (วิชาเอก

การจัดการธุรกิจ 

การบิน) 

6618 40 1. ม.6 หรือเทียบเท่า ที่มีบุคลิกภาพที่ด ีเหมาะสมกับงานบริการ 

และมีเจตคติที่ดีต่อวิชาชีพ 

2. การคัดเลือกผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา :  สอบสัมภาษณ ์

 การบริหารทรัพยากร

มนุษย์ 
0136 100 1. ม.6 หรือเทียบเท่า 

2. การคัดเลือกผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา :  สอบสัมภาษณ ์

 การตลาด 0101 50 1. ม.6 หรือเทียบเท่า 

2. ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม  (GPAX) 

    กรณีที่สําเร็จการศึกษาแล้ว : 

       ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม  ไมตํ่่ากว่า 2.30 

    กรณีที่กําลังศึกษา ณ วันที่ยื่นใบสมัคร  :   

       ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (4 หรือ 5 ภาคเรียน) ไม่ต่ํากว่า 2.30 

3. การคัดเลือกผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา :  สอบสัมภาษณ ์

 คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 2671 50 1. ม.6 หรือเทียบเท่า 

2. การคัดเลือกผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา :  สอบสัมภาษณ ์

 

 
 

 

 

 

สาขาวิชา แสาขาวิชา และคุณสมบัติเฉพาะสาขาวิชาละคุณสมบัติเฉพาะสาขาวิชา  

โครงการ โครงการ WWaallkk  iinn  สู่ร้ัวแคแสด สู่ร้ัวแคแสด 20202020    ประจําปีการศึกษา ประจําปีการศึกษา 25632563 
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วิทยาลัยการท่องเที่ยวนานาชาติ 

 

หลักสูตร/วุฒ ิ สาขาวิชา รหัส จํานวนรับ คุณสมบัติเฉพาะสาขาวชิา 

บริหารธุรกิจบัณฑติ 

ปริญญาตร ี4 ปี 

การจัดการทอ่งเทีย่ว

และบรกิาร (หลักสูตร

ภาษาอังกฤษ) 

6613 25 1. ม.6 หรือเทยีบเท่า จากสถาบันที่ไดร้ับการรับรองจากในประเทศ หรือ

ต่างประเทศ 

2. ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม  (GPAX) 

    กรณีที่สําเร็จการศึกษาแล้ว : 

       ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม  ไมตํ่่ากว่า 2.00 

    กรณีที่กําลังศึกษา ณ วันที่ยื่นใบสมัคร  :   

       ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (4 หรือ 5 ภาคเรียน) ไม่ต่ํากว่า 2.00 

3. การคัดเลือกผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา :  สอบสัมภาษณ ์

 

หมายเหตุ   

- มีผลการทดสอบภาษาอังกฤษแรกเข้า TOEIC  ไม่ต่ํากว่า 400 หรือ

เทยีบเทา่ สําหรับผูส้มัครที่ไมม่ผีลทดสอบทักษะภาษาอังกฤษตาม

ข้อกําหนดหลักสูตร  ให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการประจํา

หลักสูตร 

- มีสุขภาพร่างกายสมบูรณ์ไม่เป็นอุปสรรคในการศึกษา และการทํา

กิจกรรมเสริมทักษะ 

 การจัดการท่องเที่ยว

ทางทะเล 
6620 30 1. ม.6 หรือเทียบเท่า 

2. ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม  (GPAX) 

    กรณีที่สําเร็จการศึกษาแล้ว : 

       ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม  ไมตํ่่ากว่า 2.00 

    กรณีที่กําลังศึกษา ณ วันที่ยื่นใบสมัคร  :   

       ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (4 หรือ 5 ภาคเรียน) ไม่ต่ํากว่า 2.00 

3. การคัดเลือกผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา :  สอบสัมภาษณ ์

 

 

 

 

 

 

 

สาขาวิชา และคุณสมบัติเฉพาะสาขาวิชาสาขาวิชา และคุณสมบัติเฉพาะสาขาวิชา  

โครงการ โครงการ WWaallkk  iinn  สู่ร้ัวแคแสด สู่ร้ัวแคแสด 20202020    ประจําปีการศึกษา ประจําปีการศึกษา 25632563 
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ค่าใชจ้่ายการรายงานตัวนักศึกษาใหม่ ภาคปกต ิ ประจําปีการศกึษา 2563 
 
 
 

หลักสูตร สาขาวิชา 

รวมจาํนวนเงินที่ต้องชําระในวันรายงานตวั (บาท) 
 

(ค่าข้ึนทะเบียนเป็นนักศึกษาใหม่ และค่าลงทะเบียนเรียน 

ภาคเรียนที่ 1  ปีการศึกษา 2563) 

คณะครุศาสตร์  

ครุศาสตรบัณฑิต ครุศาสตรบัณฑิต (วิชาเอก)  

 - การศึกษาปฐมวัย 16,650 

 - การประถมศึกษา 16,650 

 - ภาษาไทย 16,650 

 - ภาษาอังกฤษ 16,650 

 - ดนตรีศึกษา 16,650 

 - สังคมศึกษา 16,650 

 - พลศึกษา 16,650 

 - คอมพิวเตอร์ศึกษา 16,650 

 - เคมี 16,650 

 - คณิตศาสตร์ 16,650 

 - วิทยาศาสตร์ท่ัวไป 16,650 

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  

วิทยาศาสตรบัณฑิต เทคโนโลยีดิจิทัล (วิชาเอก) 

- วิทยาการคอมพิวเตอร์ 

 

16,650 

 - เทคโนโลยีสารสนเทศ 16,650 

 วิทยาศาสตร ์(วิชาเอก)  

 - เคมี 16,650 

 - ชีววิทยา 16,650 

 วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม 16,650 

 คหกรรมศาสตร์ 16,650 

 คณิตศาสตร์ประยุกต์ 16,650 

 เทคโนโลยีสถาปัตยกรรม 17,650 

สาธารณสุขศาสตรบัณฑติ สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต 16,650 

เทคโนโลยีบัณฑิต เทคโนโลยีอุตสาหการ 16,650 
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ค่าใชจ้่ายการรายงานตัวนักศึกษาใหม่ ภาคปกต ิ ประจําปีการศกึษา 2563 
 
 

หลักสูตร สาขาวิชา 

รวมจาํนวนเงินที่ต้องชําระในวันรายงานตวั (บาท) 
 

(ค่าข้ึนทะเบียนเป็นนักศึกษาใหม่ และค่าลงทะเบียนเรียน 

ภาคเรียนที่ 1  ปีการศึกษา 2563) 

คณะเทคโนโลยีการเกษตร  

วิทยาศาสตรบัณฑิต เทคโนโลยีอาหาร 16,650 

 เทคโนโลยีการประมง 16,650 

 
การจัดการทรัพยากรเกษตรเพื่อการ

ท่องเที่ยว 

16,650 

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  

ศิลปศาสตรบัณฑิต สารสนเทศศาสตร์และบรรณารักษศาสตร์ 16,650 

 ภาษาไทย 16,650 

 ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร 16,650 

 การพัฒนาชุมชน 16,650 

ศลิปกรรมศาสตรบัณฑิต ทัศนศิลป์ 16,650 

 ศิลปะการจัดการแสดง 16,650 

 นวัตกรรมการออกแบบ 16,650 

รัฐประศาสนศาสตรบัณฑติ รัฐประศาสนศาสตร์ 16,650 

วิทยาลัยการท่องเที่ยวนานาชาติ  
บริหารธุรกิจบัณฑิต การจัดการท่องเที่ยวและบริการ 

(หลักสูตรภาษาอังกฤษ) 
40,650 

 การจัดการท่องเที่ยวทางทะเล 19,150 

คณะวิทยาการจัดการ  
บริหารธุรกิจบัณฑิต การบริหารทรัพยากรมนุษย์ 16,650 

 คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 16,650 

 การตลาด 16,650 

 

บริหารธุรกิจ (วิชาเอก) 

- การเป็นผู้ประกอบการ 

 

19,650 

 

- การจัดการนวัตกรรมการบริการ 

(การบริการและอีเวนต)์ 

19,650 

 - การจัดการธุรกิจการบิน 28,650 

ศิลปศาสตรบัณฑิต การจัดการท่องเที่ยวและบริการ 16,650 

นิเทศศาสตรบัณฑิต นิเทศศาสตรบัณฑิต 16,650 
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