
 
 

 

 
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 

เรื่อง  การรับสมัครคัดเลือกนักเรียนเขาศึกษาตอระดับปริญญาตรี ภาคปกติ  
ปการศึกษา 2562 รอบท่ี 1 Portfolio ครั้งท่ี 2 

………………………………………….. 
 ดวยมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา มีนโยบายรับสมัครคัดเลือกนักเรียนเขาศึกษาตอระดับปริญญาตรี 
ภาคปกติ ปการศึกษา 2562 รอบท่ี 1 Portfolio ครั้งท่ี 2 ซ่ึงมีรายละเอียด ดังนี้ 

1.  คุณสมบัติของผูสมัครเขาเปนนักศึกษาตามขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลาวาดวยการจัด
การศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2560 หมวด 2 การรับเขาศึกษา 
             1.  ไมเคยเปนผูมีความประพฤติเสียหายรายแรง 
             2.  ไมเคยเปนคนวิกลจริตและไมเปนโรคติดตอรายแรงหรือโรคอ่ืนซ่ึงสังคมรังเกียจ 
             3.  ไมเคยรับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงท่ีสุดใหจําคุก เวนแตในกรณีท่ีโทษนั้นเกิดจากความผิด 
อันไดกระทําโดยประมาท หรือความผิดอันเปนลหุโทษ 
             4.  ไมเคยถูกคัดชื่อออกจากสถานศึกษาเพราะมีความผิดทางวินัย 
             5.  มีคุณสมบัติอ่ืนตามขอกําหนดของมหาวิทยาลัยและหรือหลักสูตรสาขาวิชาท่ีสมัครเขาศึกษา 
 
2.  คุณสมบัติท่ัวไปของผูสมัคร 
 ระดับปริญญาตรี 4 ป   
 -  เปนผูท่ีกําลังศึกษาอยูในชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 6/ปวช.3 และจะตองสําเร็จการศึกษาในปการศึกษา 
2562 หรือสําเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 6/ปวช.3  
 -   มีคุณสมบัติอยางอ่ืนเพ่ิมเติมตามความตองการของแตละหลักสูตรสาขาวิชา (ตามขอ 3) 

ระดับปริญญาตรี 2 ป (ตอเนื่อง) 
 -   เปนผูท่ีกําลังศึกษาอยูในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง /ปวส.2 และจะตองสําเร็จการศึกษาใน
ปการศึกษา 2562 หรือสําเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง /ปวส.2 
 -   มีคุณสมบัติอยางอ่ืนเพ่ิมเติมตามความตองการของแตละหลักสูตรสาขาวิชา (ตามขอ 3) 
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3.  คุณสมบัติเฉพาะสาขาวิชาและเกณฑการพิจารณาคัดเลือก สําหรับผูสมัครรอบท่ี 1 Portfolio ปการศึกษา 2562 มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 

หลักสูตร สาขาวิชา คุณสมบัติเฉพาะสาขาวิชาและเกณฑการพิจารณาคัดเลือก 

เกรดเฉล่ีย 
(GPAX) 
ข้ันต่ํา  
(ถามี) 

แผน
รับ 

คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร      

ศิลปศาสตรบัณฑิต ภาษาไทย 1.  กําลังศึกษาหรือสําเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเทา 
2.  ผลการเรียนรายวิชาภาษาไทย เฉลี่ยถึงภาคเรียนลาสุด ข้ันต่ํา 3.00 
3.  รางวัล/เกียรติบัตรเก่ียวกับทักษะทางภาษาไทยระดับจังหวัด/ภาค/ประเทศ 

2.50 5 

ศิลปศาสตรบัณฑิต ภาษาอังกฤษ 1.  กําลังศึกษาหรือสําเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเทาและมีเกรดเฉลี่ย 
กลุมทักษะทางภาษาอังกฤษไมต่ํากวา 2.50 
2.  สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษไดอยางถูกตอง ตรงประเด็น และคลองแคลว (Accuracy, 
Fluency, Comprehension)  

- 5 

ศิลปศาสตรบัณฑิต ภาษาอังกฤษเพ่ือธุรกิจบริการ 1.  กําลังศึกษาหรือสําเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 6 หรือเทียบเทา  2.50 5 

ศิลปศาสตรบัณฑิต การพัฒนาชุมชน 1.  กําลังศึกษาหรือสําเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเทา 
2.  มีทักษะการฟง เขียน พูด/ถาม อานคิดในระดับการสื่อสารใหผูอ่ืนเกิดความเขาใจได 
3.  มีประสบการณ/มีสวนรวมกิจกรรมทางโรงเรียน/ชุมชน เนนจิตอาสา ความสามารถ/ทักษะ 
    ตาง ๆ  
4.  ความสนใจตองานพัฒนาชุมชน 
5.  แนวคิด/ทฤษฏีท่ีอางถึง 

2.00 30 
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หลักสูตร สาขาวิชา คุณสมบัติเฉพาะสาขาวิชาและเกณฑการพิจารณาคัดเลือก 

เกรดเฉล่ีย 
(GPAX) 
ข้ันต่ํา  
(ถามี) 

แผน
รับ 

ศิลปศาสตรบัณฑิต สวัสดิการสังคม 1.  กําลังศึกษาหรือสําเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเทา 
2.  กิจกรรมจิตอาสา (โรงเรียน, สังคม) 

2.50 25 

วิทยาศาสตรบัณฑิต ภูมิสารสนเทศ 1.  กําลังศึกษาหรือสําเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเทา (สายวิทยาศาสตร-
คณิตศาสตร หรือสายศิลป-คํานวณ) 

2.00 10 

รัฐประศาสนศาสตร-
บัณฑิต  

รัฐประศาสนศาสตร 1.  สําเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเทา 
2.  เกียรติบัตร/รางวัลเก่ียวกับทักษะทางดานสังคมศาสตรในระดับจังหวัด/ภาค/ประเทศ 

 2.00 20 

คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี      

วิทยาศาสตรบัณฑิต ฟสิกส 1.  กําลังศึกษาหรือสําเร็จการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายสายวิทยาศาสตร - คณิตศาสตร       2.00 10 

วิทยาศาสตรบัณฑิต วิทยาการคอมพิวเตอร 1.  กําลังศึกษาหรือสําเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย แผนการเรียนวิทยาศาสตร - 
คณิตศาสตร  

2.00 15 

วิทยาศาสตรบัณฑิต เทคโนโลยีสารสนเทศ 1.  กําลังศึกษาหรือสําเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย แผนการเรียนวิทยาศาสตร-
คณิตศาสตร หรือแผนการเรียนคณิตศาสตร-อังกฤษ (ศิลป-คํานวณ)     

2.00 15 

วิทยาศาสตรบัณฑิต เทคโนโลยียางและพอลิเมอร 1. กําลังศึกษาหรือสําเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย แผนการเรียนวิทยาศาสตร - 
คณิตศาสตร,กําลังศึกษาหรือสําเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)อุตสาหกรรมยาง 

2.00 20 

วิทยาศาสตรบัณฑิต ชีววิทยา 1.  กําลังศึกษาหรือสําเร็จการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายสายวิทยาศาสตร - คณิตศาสตร       2.00 8 

วิทยาศาสตรบัณฑิต คหกรรมศาสตร 1.  กําลังศึกษาหรือสําเร็จการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเทา 2.00 20 

วิทยาศาสตรบัณฑิต จุลชีววิทยาประยุกต 1.  กําลังศึกษาหรือสําเร็จการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายสายวิทยาศาสตร - คณิตศาสตร       2.00 3 
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หลักสูตร สาขาวิชา คุณสมบัติเฉพาะสาขาวิชาและเกณฑการพิจารณาคัดเลือก 

เกรดเฉล่ีย 
(GPAX) 
ข้ันต่ํา  
(ถามี) 

แผน
รับ 

วิทยาศาสตรบัณฑิต คณิตศาสตร 1.  กําลังศึกษาหรือสําเร็จการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายสายวิทยาศาสตร - คณิตศาสตร 
คณิตศาสตรไมนอยกวา 12 หนวยกิต 

2.00 8 

วิทยาศาสตรบัณฑิต เคมี 1.  กําลังศึกษาหรือสําเร็จการศึกษาไมต่ํากวาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายในแผนการเรียน
วิทยาศาสตร-คณิตศาสตร หรอืเทียบเทา  

2.00 5 

วิทยาศาสตรบัณฑิต การจัดการสิ่งแวดลอม 1.  กําลังศึกษาหรือสําเร็จการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายสายวิทยาศาสตร - คณิตศาสตร  -  3 

สาธารณสุขศาสตร สาธารณสุขชุมชน 1.  กําลังศึกษาหรือสําเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย แผนการเรียนวิทยาศาสตร - 
คณิตศาสตร  

2.25 25 

คณะวิทยาการจัดการ      

บริหารธุรกิจบัณฑิต การตลาด 1.  กําลังศึกษาหรือสําเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเทา  - 15 

บริหารธุรกิจบัณฑิต การจัดการ 1.  กําลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 6 หรือสําเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 6 หรือเทียบเทา - 10 

บริหารธุรกิจบัณฑิต การบริหารทรัพยากรมนุษย 1. กําลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 6 หรือสําเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 6 หรือเทียบเทา  - 20 

บริหารธุรกิจบัณฑิต คอมพิวเตอรธุรกิจ 1.  สําเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาปท่ี 6 หรือเทียบเทา หรือกําลังศึกษาอยูชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 6 
หรือเทียบเทา 

2.2 30 
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หลักสูตร สาขาวิชา คุณสมบัติเฉพาะสาขาวิชาและเกณฑการพิจารณาคัดเลือก 

เกรดเฉล่ีย 
(GPAX) 
ข้ันต่ํา  
(ถามี) 

แผน
รับ 

เศรษฐศาสตรบัณฑิต เศรษฐศาสตร 1.  กําลังศึกษาหรือสําเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 6 แผนการเรียน วิทยาศาสตร-คณิตศาสตร, 
คณิตศาสตร-อังกฤษ หรือแผนการเรียนอ่ืน ท่ีเรียนรายวิชาคณิตศาสตรมาแลว 
ไมนอยกวา 15 หนวยกิต 
 
 

- 10 

บริหารธุรกิจบัณฑิต การจัดการทองเท่ียว 1.  กําลังศึกษาหรือสําเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเทา 2.5 10 

2.  มีความประพฤติเรียบรอย  

3.  มีเกียรติบัตรดานกิจกรรม  

4.  ถาสื่อสารภาษาอังกฤษไดจะพิจารณาเปนพิเศษ  

5.  ถาสามารถสื่อสารภาษาท่ี 2 ท่ี 3 ไดจะพิจารณาเปนพิเศษ 
 
 

 

บัญชีบัณฑิต การบัญชี 1.  กําลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 6 หรือสําเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 6 หรือเทียบเทา 
 
 

2 25 

นิเทศศาสตรบัณฑิต นิเทศศาสตร (สื่อสารมวลชน) 1.  กําลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 6 หรือสําเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 6 หรือเทียบเทา 
 
 

- 
 
 
 

10 
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หลักสูตร สาขาวิชา คุณสมบัติเฉพาะสาขาวิชาและเกณฑการพิจารณาคัดเลือก 

เกรดเฉล่ีย 
(GPAX) 
ข้ันต่ํา  
(ถามี) 

แผน
รับ 

คณะเทคโนโลยีการเกษตร      

วิทยาศาสตรบัณฑิต เกษตรศาสตร 1.  กําลังศึกษาหรือสําเร็จการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย แผนการเรียน วิทยาศาสตร-
คณิตศาสตร หรือกําลังศึกษาหรือสําเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพเกษตรกรรม (ปวช.
เกษตรกรรม) หรือสาขาท่ีเก่ียวของ            
2. พิจารณาเกียรติบัตรการเขารวมทุกระดับ ตั้งแตแตระดับโรงเรียน เขตพ้ืนท่ีการศึกษา อําเภอ
จังหวัด และประเทศ      
3. พิจารณาเกียรติบัตรการเขารวมอบรมแขงขันทักษะดานการเกษตร เชน การเพาะปลูกพืช การ
อบรมเรื่องปุยตางๆ ฯลฯ เปนตน 

2.25 8 

วิทยาศาสตรบัณฑิต การเพาะเลี้ยงสัตวน้ํา 1. กําลังศึกษาหรือสําเร็จการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย แผนการเรียน วิทยาศาสตร-
คณิตศาสตร หรือกําลังศึกษาหรือสําเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.ประมง) หรือ
สาขาท่ีเก่ียวของ    
2. พิจารณาเกียรติบัตรการเขารวมกิจกรรม แขงขัน ประกวดทุกระดับ ตั้งแตแตระดับโรงเรียน เขต
พ้ืนท่ีการศึกษา อําเภอ จังหวัด และประเทศ                                    

2.00 8 

วิทยาศาสตรบัณฑิต วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการ
อาหาร 

1. กําลังศึกษาหรือสําเร็จการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย แผนการเรียนวิทยาศาสตร-
คณิตศาสตร 
2. พิจารณาเกียรติบัตรการเขารวมกิจกรรม แขงขัน ประกวดทุกระดับ ตั้งแตแตระดับโรงเรียน เขต
พ้ืนท่ีการศึกษา อําเภอ จังหวัด และประเทศ 

2.00 8 



~ 7 ~ 
 

 

หลักสูตร สาขาวิชา คุณสมบัติเฉพาะสาขาวิชาและเกณฑการพิจารณาคัดเลือก 

เกรดเฉล่ีย 
(GPAX) 
ข้ันต่ํา  
(ถามี) 

แผน
รับ 

เทคโนโลยีบัณฑิต เทคโนโลยีการเกษตร  
(แขนงวิชาการผลิตพืช) 

1.  กําลังศึกษาหรือสําเร็จการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายทุกแผนการเรียน หรือเทียบเทา                
2. พิจารณาเกียรติบัตรการเขารวมกิจกรรม แขงขัน ประกวดทุกระดับ ตั้งแตแตระดับโรงเรียน เขต
พ้ืนท่ีการศึกษา อําเภอ จังหวัด และประเทศ                                   

2.00 8 

เทคโนโลยีบัณฑิต เทคโนโลยีการเกษตร  
(แขนงวิชาการผลิตสัตว) 

1. กําลังศึกษาหรือสําเร็จการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายทุกแผนการเรียน หรือเทียบเทา      
2. พิจารณาเกียรติบัตรการเขารวมกิจกรรม แขงขัน ประกวดทุกระดับ ตั้งแตแตระดับโรงเรียน เขต
พ้ืนท่ีการศึกษา อําเภอ จังหวัด และประเทศ                                   

2.00 8 

เทคโนโลยีบัณฑิต การผลิตและการจัดการผลิตภัณฑ
อาหาร 

1. กําลังศึกษาหรือสําเร็จการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายทุกแผนการเรียน หรือเทียบเทา  
2. พิจารณาเกียรติบัตรการเขารวมกิจกรรม แขงขัน ประกวดทุกระดับ ตั้งแตแตระดับโรงเรียน เขต
พ้ืนท่ีการศึกษา อําเภอ จังหวัด และประเทศ                                      

2.00 10 

คณะศิลปกรรมศาสตร       

ศิลปกรรมศาสตร
บัณฑิต 

ดนตรีไทย 1. กําลังศึกษาหรือสําเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเทา 
2. มีความสามารถในการขับรองหรือปฏิบัติเครื่องดนตรีไทยหรือดนตรีพ้ืนบานภาคใต  

โดยตองสอบผานการสอบคัดเลือกตามเกณฑของสาขาวิชาดนตรีไทย 

- 8 

ศิลปกรรมศาสตร
บัณฑิต 

นาฏศิลปและการแสดง 1.  กําลังศึกษาหรือสําเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเทา 
2.  มีความสามารถในดานนาฏศิลปและการแสดงโดยตองสอบปฏิบัติในวันสอบสัมภาษณ 
ตามเกณฑของสาขาวิชานาฏศิลปและการแสดง 

- 25 

ศิลปกรรมศาสตร
บัณฑิต 

ทัศนศิลป 1.  กําลังศึกษาหรือสําเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเทา 
2.  มีผลงานดานศิลปกรรมหรือดานอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวของ 

- 10 
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หลักสูตร สาขาวิชา คุณสมบัติเฉพาะสาขาวิชาและเกณฑการพิจารณาคัดเลือก 

เกรดเฉล่ีย 
(GPAX) 
ข้ันต่ํา  
(ถามี) 

แผน
รับ 

3.  มีรางวัลหรือประวัติการเขารวมกิจกรรมทางดานศิลปกรรม 

ศิลปกรรมศาสตร
บัณฑิต 

การออกแบบ 1. กําลังศึกษาหรือสําเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเทา - 8 

ดุริยางคศาสตร
บัณฑิต 

ดุริยางคศิลปตะวันตก 1.  กําลังศึกษาหรือสําเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเทา 
2.  มีทักษะทางดานดนตรี  

- 15 

    3.  มีผลงานการเขารวมกิจกรรมดนตรี    

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม      

วิศวกรรมบัณฑิต 
(วศ.บ.) 

วิศวกรรมโลจิสติกส 1.  กําลังศึกษาหรือสําเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย แผนการเรียน วิทย-คณิต คณิต-
อังกฤษ ศิลป-คํานวณ  
2. กําลังศึกษาหรือสําเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชางอุตสาหกรรมทุกสาขา 
3. กําลังศึกษาหรือสําเร็จการศึกษาระดับอนุปริญญา หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)  
ชางอุตสาหกรรมทุกสาขา (เรียนหลักสูตร 4 ป) 

2.00 10 

วิศวกรรมบัณฑิต 
(วศ.บ.) 

วิศวกรรมการจัดการและระบบ
การผลิต 

1.  กําลังศึกษาหรือสําเร็จการศึกษาไมต่ํากวาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ในแผนการเรียน 
ท่ีเนนวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร หรือเทียบเทา หรือระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สาย
ชางอุตสาหกรรมทุกสาขา  
2.  กําลังศึกษาหรือสําเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สายชาง
อุตสาหกรรมทุกสาขา หรืออนุปริญญาสายชางอุตสาหกรรมทุกสาขา ใหเปนไปตามขอบังคับของ
มหาวิทยาลัยราชภัฎสงขลา โดยวิธีการเทียบโอน (เรียนหลักสูตร 4 ป) 

2.00 10 
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หลักสูตร สาขาวิชา คุณสมบัติเฉพาะสาขาวิชาและเกณฑการพิจารณาคัดเลือก 

เกรดเฉล่ีย 
(GPAX) 
ข้ันต่ํา  
(ถามี) 

แผน
รับ 

เทคโนโลยีบัณฑิต 
(ทล.บ.) 

เทคโนโลยีอุตสาหการ 1.  กําลังศึกษาหรือสําเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพ หรือ
เทียบเทา 

2.00 5 

เทคโนโลยีบัณฑิต 
(ทล.บ.) 

เทคโนโลยีไฟฟาอุตสาหกรรม 
(ตอเนื่อง) 

1.  กําลังศึกษาหรือสําเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือเทียบเทาทางดาน
อุตสาหกรรมสาขาวิชาไฟฟา การติดตั้งไฟฟา เครื่องกลไฟฟา เครื่องมือวัดอุตสาหกรรม  
เครื่องทําความเย็นและเครื่องปรับอากาศ หรือสาขาท่ีเก่ียวของ 

2.00 5 
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4.  กําหนดการรับสมัคร 

กําหนดการ 
การรับสมัครคัดเลือกนักเรียนเขาศึกษาตอระดับปริญญาตรี ภาคปกติ  

ปการศึกษา 2562 รอบท่ี 1 Portfolio ครั้งท่ี 2 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 

 

Port ครั้งที่ 2 การดําเนินงาน 

26 พ.ย. 61 – 6 ม.ค. 62 
รับสมัครผาน Internet  

(กรอกรายช่ือผลงานที่ดีที่สุด 5 อันดับ)  
(http://www.skru.ac.th หรือ  http://regis.skru.ac.th) 

7 - 13 ม.ค. 62 ผูสมัครชําระเงินผานเคานเตอรธนาคาร 

21 ม.ค. 62 
ประกาศรายช่ือผูมีสิทธิ์สอบสัมภาษณและพิมพบัตรประจําตัวสอบ 

ประกาศเวลา 15:00 น. 

23 ม.ค. 62 สอบสัมภาษณ (ถือ Portfolio ตัวจริงมาแสดง) 

25 ม.ค. 62 
ประกาศรายช่ือผูไดรับการคัดเลือกเขาศึกษา 

ประกาศเวลา 15:00 น. 

30 - 31 ม.ค. 62 
ผูผานการคัดเลือกยืนยันสิทธิ์ Clearing House  

(สามารถดูรายละเอียดของการยืนยันสิทธิ์ในระบบ Clearing House 
ไดที ่http://a.cupt.net/clearinghouse.php   

11 ก.พ. 62 
ประกาศรายช่ือผูมีสิทธิ์รายงานตัว  

(ผูยืนยันสิทธิ์ Clearing House เรียบรอยแลว) 

11 – 15 ก.พ. 62 
ผูมีสิทธิ์รายงานตัวกรอกขอมูลใบรายงานตัวผานเว็บไซต และชําระ

เงินผานเคานเตอรธนาคาร 
15 ก.พ. 62 รายงานตัวเปนนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา  

 

5.  การสมัครและหลักฐานประกอบการสมัคร 
      5.1  รายละเอียดข้ันตอนการรับสมัคร ดังนี้  
  5.1.1  ผูสนใจสามารถดําเนินการสมัครผานระบบรับสมัครออนไลน  ทางเว็บไซต  ระบบ  
“งานรับเขานักศึกษา”  http://www.skru.ac.th หรือ http://regis.skru.ac.th วันท่ี  26  พฤศจิกายน 
2561 ถึงวันท่ี 6 มกราคม 2562 

ข้ันตอนและขอมูลท่ีตองเตรียมกอนการสมัคร ไดแก   
      1. ลงทะเบียนผูสมัครดวยเลขท่ีบัตรประชาชน 13 หลัก  ชื่อ-นามสกุล และ
หมายเลขโทรศัพท  พรอมกําหนดรหัสผานการเขาระบบรับสมัครเปนภาษาอังกฤษและ/หรือตัวเลขไมเกิน 6 
ตัวอักษร 

http://www.skru.ac.th/
http://regis.skru.ac.th/
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      2.  เขาระบบรับสมัครโดยเลือกประเภทท่ีสมัคร และกรอกขอมูลทางการศึกษาใน
ระบบรับสมัคร ประกอบดวย ชื่อโรงเรียน อําเภอ จังหวัด และขอมูลตอไปนี้ 

       2.1 เลือกแผนการเรียนของตนเองท่ีกําลังศึกษา/สําเร็จการศึกษา ในระดับ
มัธยมศึกษาตอนปลาย ปวช. หรือเทียบเทาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย และระดับ ปวส. (ระบบจะกรองใหวา
จากแผนการเรียนท่ีระบุ สามารถสมัครสาขาวิชาใดไดบาง) 

  2.2 เกรดเฉลี่ยสะสม 5 ภาคเรียน (ระดับปริญญาตรี 4 ป) สําหรับผูท่ีกําลัง
ศึกษาอยูในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเทาชั้นปสุดทาย หรือ เกรดเฉลี่ยสะสม 3 ภาคเรียน (ระดับ
ปริญญาตรี 2 ปตอเนื่อง) สําหรับผูท่ีกําลังศึกษาอยูในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพหรือเทียบเทา ชั้นปสุดทาย 
ของผูสมัคร  โดยกรอกขอมูลใหถูกตอง และครบถวน 

     2.3 เกรดเฉลี่ยสะสม 6 ภาคเรียน (ระดับปริญญาตรี 4 ป) สําหรับผูท่ีสําเร็จ
การศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเทา หรือ เกรดเฉลี่ยสะสม 4 ภาคเรียน (ระดับปริญญาตรี 2 ป
ตอเนื่อง) สําหรับผูท่ีสําเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพหรือเทียบเทา 

     3.  เลือกสาขาวิชาท่ีตองการสมัคร ไดเพียง 1 สาขาวิชา (การเลือกสาขาวิชาท่ี
ตองการสมัครสามารถเปลี่ยนแปลงไดจนกวาจะถึงชวงเวลาการเปดใหชําระเงินคาสมัครผานเคานเตอร
ธนาคาร) 
       4.  เม่ือเลือกสาขาวิชาเรียบรอยแลวจึงกรอกรายชื่อผลงาน (Port) ท่ีดีท่ีสุดไมเกิน 5 
อันดับ (กรอกขอมูลประกาศนียบัตร/เกียรติบัตร/ผลงานอ่ืนๆ ท่ีไดรับ) และหากมีรายชื่อเปนผูมีสิทธิ์สอบ
สัมภาษณใหนําหลักฐานมาแสดงในวันสัมภาษณ  
        5.2  พิมพใบแจงยอดการชําระเงินคาธรรมเนียมการสอบคัดเลือก 100 บาท โดยพิมพใบแจงยอดและ
ยื่นชําระเงินผานเคานเตอรธนาคาร ภายในวันท่ี 7 - 13 มกราคม 2562  

- ธนาคารกรุงไทย ชื่อบัญชี “มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา” เลขท่ีบัญชี 901-6-06067-7  
สาขาสงขลา ประเภทเงินฝากกระแสรายวัน 

  ใหผูสมัครเก็บหลักฐานการชําระเงินไว แลวนํามาในวันสอบสัมภาษณ 

 5.3  ประกาศรายชื่อผูมีสิทธิ์สอบสัมภาษณ และสถานท่ีสอบสัมภาษณ วันท่ี 21 มกราคม 2562  
(ประกาศเวลา 15.00 น.) เวบไซต  http://www.skru.ac.th หรือ http://regis.skru.ac.th และผูมีสิทธิ์สอบ
สัมภาษณ สามารถพิมพบัตรประจําตัวสอบสัมภาษณ ไดตั้งแตวันท่ี 21-23 มกราคม 2562  

5.4  สอบสัมภาษณ วันท่ี 23 มกราคม 2562  
        หลักฐานท่ีนํามาวันสอบสัมภาษณ 
 5.4.1  บัตรประจําตัวสอบสัมภาษณ สามารถพิมพจากระบบรับสมัครหลังประกาศรายชื่อ 

(ผูมีสิทธิ์สัมภาษณเทานั้นท่ีสามารถพิมพ) พรอมบัตรประชาชน 
 5.4.2  ใบแสดงผลการเรียน เพ่ือแสดงในวันสอบสัมภาษณ 

  5.4.3  แฟมสะสมผลงาน Portfolio แสดงหลักฐานผลงาน (Port) ท่ีดีท่ีสุดไมเกิน 5 อันดับ  
ท่ีมีหลักฐานตรงกับขอ 4 (ไมเกิน 10 หนากระดาษ)   

5.5 ประกาศรายชื่อผูผานการคัดเลือกวันท่ี 25 มกราคม 2562 (ประกาศเวลา 15.00 น.)  
ทางเวบไซต http://www.skru.ac.th หรือ http://regis.skru.ac.th)                

http://regis.skru.ac.th/
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