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คุณสมบัตินักศึกษาโควตา ประเภท เรียนด ีระดับปริญญาตรี ประจําปการศึกษา 2559 

คณะบริหารธุรกิจ  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 

โทรศัพท 074-317176 ตอ 102    โทรสาร  074-317177 

 

ระดับปริญญาตรี หลักสูตร เทียบโอน 
ที่ สาขาวิชา วุฒิที่รับ / คะแนนเฉล่ียสะสม จํานวนที่

เปดรับ 

1 การบัญชี   ภาคปกติ (จ-ศ) - ปวส.บัญชี                                คะแนนเฉล่ียสะสมไมต่ํากวา  3.50 30 คน 
 การจัดการ ภาคปกติ (จ-ศ)   
2 - กลุมวิชาการจัดการทั่วไป - ปวส.บริหารธุรกิจทุกแผนกวิชา       คะแนนเฉล่ียสะสมไมต่ํากวา  3.00 20 คน 

3 - กลุมวิชาการจัดการ
สํานักงานอิเล็กทรอนิกส 

- ปวส.บริหารธุรกิจทุกแผนกวิชา       คะแนนเฉล่ียสะสมไมต่ํากวา  3.00 20 คน 

4 - กลุมวิชาการจัดการ
อุตสาหกรรม 

- ปวส.สายชางอุตสาหกรรมทุกแผนก  คะแนนเฉล่ียสะสมไมต่ํากวา  3.00 10 คน 

5 - กลุมวิชาการจัดการ
ทรัพยากรมนุษย 

- ปวส.บริหารธุรกิจทุกแผนกวิชา       คะแนนเฉล่ียสะสมไมต่ํากวา  3.00 20 คน 

 การจัดการ ภาคสมทบ (ส-อา)   
6 - กลุมวิชาการจัดการทั่วไป - ปวส.บริหารธุรกิจทุกแผนกวิชา       คะแนนเฉล่ียสะสมไมต่ํากวา  3.00 20 คน 

7 - กลุมวิชาการจัดการ
สํานักงานอิเล็กทรอนิกส 

- ปวส.บริหารธุรกิจทุกแผนกวิชา       คะแนนเฉล่ียสะสมไมต่ํากวา  3.00 20 คน 

8 - กลุมวิชาการจัดการ
อุตสาหกรรม 

- ปวส.สายชางอุตสาหกรรมทุกแผนก  คะแนนเฉล่ียสะสมไมต่ํากวา  3.00 10 คน 

9 - กลุมวิชาการจัดการ
ทรัพยากรมนุษย 

- ปวส.บริหารธุรกิจทุกแผนกวิชา       คะแนนเฉล่ียสะสมไมต่ํากวา  3.00 20 คน 

10 การตลาด  ภาคปกติ (จ-ศ) - ปวส.บริหารธุรกิจทุกแผนกวิชา       คะแนนเฉล่ียสะสมไมต่ํากวา  2.75 40 คน 
11 การตลาด  ภาคสมทบ (ส-อา) - ปวส.บริหารธุรกิจทุกแผนกวิชา       คะแนนเฉล่ียสะสมไมต่ํากวา  2.50 20 คน 
12 ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ  

ภาคปกติ (จ-ศ) 
- ปวส.ทางคอมพิวเตอรธุรกิจ หรือ สาขาอ่ืนที่เก่ียวของ  
                                            คะแนนเฉล่ียสะสมไมต่ํากวา  3.25 

40 คน 

13 ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ  
ภาคสมทบ (ส-อา) 

- ปวส.ทางคอมพิวเตอรธุรกิจ หรือ สาขาอ่ืนที่เก่ียวของ  
                                            คะแนนเฉล่ียสะสมไมต่ํากวา  3.00 

20 คน 
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ระดับปริญญาตรี หลักสูตร 4 ป 
ที่ สาขาวิชา วุฒิที่รับ / คะแนนเฉล่ียสะสม จํานวนที่

เปดรับ 

1 การบัญชี 
 

ม.6   วิทย-คณิต หรือ ศิลป-คํานวณ   
                              คะแนนเฉล่ียสะสมไมต่ํากวา  2.75 
ปวช. ทุกแผนกวิชา       คะแนนเฉล่ียสะสมไมต่ํากวา  3.75 

20 คน 

2 การตลาด ม.6   ทุกแผนการเรียน   คะแนนเฉล่ียสะสมไมต่ํากวา  2.50 
ปวช. ทุกแผนกวิชา       คะแนนเฉล่ียสะสมไมต่ํากวา  2.75 

30 คน 

3 ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ ม.6   วิทย-คณิต หรือ ศิลป-คํานวณ   
                             คะแนนเฉล่ียสะสมไมต่ํากวา  2.50 
ปวช. ทุกแผนกวิชา      คะแนนเฉล่ียสะสมไมต่ํากวา  3.25 

20 คน 

4 การจัดการ (กลุมวิชาการจัดการทั่วไป) ม.6   ทุกแผนการเรียน  คะแนนเฉล่ียสะสมไมต่ํากวา  2.75
ปวช. ทุกแผนกวิชา      คะแนนเฉล่ียสะสมไมต่ํากวา  3.00 

15 คน 

5 การจัดการ (กลุมวิชาการจัดการสํานักงาน
อิเล็กทรอนิกส) 

ม.6   ทุกแผนการเรียน  คะแนนเฉล่ียสะสมไมต่ํากวา  2.75 
ปวช. ทุกแผนกวิชา      คะแนนเฉล่ียสะสมไมต่ํากวา  3.00 

20 คน 

6 การเงิน ม.6   สายวิทย-คณิตหรือคณิต-อังกฤษ 
                             คะแนนเฉล่ียสะสมไมต่ํากวา  2.75 

15 คน 

 

 

หลักฐานท่ีใช 

1. ใบสมัครเขาศึกษาตอกรอกรายละเอียดสมบูรณ พิมพจากเว็บไซต  

พรอมติดรูปถายขนาด 1 น้ิว จํานวน 1 รูป (ถายไวไมเกิน 6 เดือน)  พรอมลงลายมือช่ือ           

2. ใบแสดงผลการศึกษา 2 ภาคการศึกษา สําหรับนักศึกษาในระดับ ปวส. หรือ 

ใบแสดงผลการศึกษา 4 ภาคการศึกษา สําหรับนักศึกษาในระดับ ปวช. และ ม.6 

3. ผูสมัครชําระเงินคาสมัครสอบ  200  บาท ในวันท่ี 23-24 พ.ย. 58 

หมายเหตุ   

1. ผูสมัครสอบใน สาขาการบัญชี มีการสอบขอเขียนและสอบสัมภาษณ รายละเอียดการสอบดังน้ี  

หลักสูตร 4 ป จํานวน 55 ขอ เวลา 60 นาที  หลักสูตร เทียบโอน 40 ขอ เวลา 60 นาที 

1. ภาษาอังกฤษ  1. บัญชีสินทรัพย  

2. คณิตศาสตร  2. หน้ีสิน  

3. ภาษาไทย  3. สวนของเจาของ 

4. ความรูทั่วไปทางธุรกิจ  4. บัญชีตนทุน 
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คุณสมบัตินักศึกษาโควตา ประเภท กิจกรรมดี ระดับปริญญาตรี ประจําปการศึกษา 2559 

คณะบริหารธุรกิจ  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 

โทรศัพท 074-317176 ตอ 102    โทรสาร  074-317177 
 

 

ระดับปริญญาตรี หลักสูตร เทียบโอน 
ที่ สาขาวิชา วุฒิที่รับ / คะแนนเฉล่ียสะสม 
1 การบัญชี   ภาคปกติ (จ-ศ) - ปวส.บัญชี                                คะแนนเฉล่ียสะสมไมต่ํากวา  2.25 
 การจัดการ ภาคปกติ (จ-ศ)  
2 - กลุมวิชาการจัดการทั่วไป - ปวส.บริหารธุรกิจทุกแผนกวิชา       คะแนนเฉล่ียสะสมไมต่ํากวา  2.25 

3 - กลุมวิชาการจัดการ
สํานักงานอิเล็กทรอนิกส 

- ปวส.บริหารธุรกิจทุกแผนกวิชา       คะแนนเฉล่ียสะสมไมต่ํากวา  2.25 

4 - กลุมวิชาการจัดการ
อุตสาหกรรม 

- ปวส.สายชางอุตสาหกรรมทุกแผนก  คะแนนเฉล่ียสะสมไมต่ํากวา  2.25 

5 - กลุมวิชาการจัดการ
ทรัพยากรมนุษย 

- ปวส.บริหารธุรกิจทุกแผนกวิชา       คะแนนเฉล่ียสะสมไมต่ํากวา  2.25 

6 การตลาด  ภาคปกติ (จ-ศ) - ปวส.บริหารธุรกิจทุกแผนกวิชา       คะแนนเฉล่ียสะสมไมต่ํากวา  2.25 
7 ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ  

ภาคปกติ (จ-ศ) 
- ปวส.ทางคอมพิวเตอรธุรกิจ หรือ สาขาอ่ืนที่เก่ียวของ  
                                            คะแนนเฉล่ียสะสมไมต่ํากวา  2.25 

 

ระดับปริญญาตรี หลักสูตร 4 ป 
ที่ สาขาวิชา วุฒิที่รับ / คะแนนเฉล่ียสะสม 
1 การบัญชี 

 
ม.6   วิทย-คณิต หรือ ศิลป-คํานวณ   
                              คะแนนเฉล่ียสะสมไมต่ํากวา  2.25 
ปวช. ทุกแผนกวิชา       คะแนนเฉล่ียสะสมไมต่ํากวา  2.25 

2 การตลาด ม.6   ทุกแผนการเรียน   คะแนนเฉล่ียสะสมไมต่ํากวา  2.25 
ปวช. ทุกแผนกวิชา       คะแนนเฉล่ียสะสมไมต่ํากวา  2.25 

3 ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ ม.6   วิทย-คณิต หรือ ศิลป-คํานวณ   
                             คะแนนเฉล่ียสะสมไมต่ํากวา  2.25 
ปวช. ทุกแผนกวิชา      คะแนนเฉล่ียสะสมไมต่ํากวา  2.25 

4 การจัดการ (กลุมวิชาการจัดการทั่วไป) ม.6   ทุกแผนการเรียน  คะแนนเฉล่ียสะสมไมต่ํากวา  2.25
ปวช. ทุกแผนกวิชา      คะแนนเฉล่ียสะสมไมต่ํากวา  2.25 

5 การจัดการ (กลุมวิชาการจัดการสํานักงาน
อิเล็กทรอนิกส) 

ม.6   ทุกแผนการเรียน  คะแนนเฉล่ียสะสมไมต่ํากวา  2.25 
ปวช. ทุกแผนกวิชา      คะแนนเฉล่ียสะสมไมต่ํากวา  2.25 
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หลักฐานท่ีใช 

1. ใบสมัครเขาศึกษาตอกรอกรายละเอียดสมบูรณ  

พรอมติดรูปถายขนาด 1 น้ิว จํานวน 1 รูป (ถายไวไมเกิน 6 เดือน)  พรอมลงลายมือช่ือ           

2. ใบแสดงผลการศึกษา 2 ภาคการศึกษา สําหรับนักศึกษาในระดับ ปวส. หรือ 

ใบแสดงผลการศึกษา 4 ภาคการศึกษา สําหรับนักศึกษาในระดับ ปวช. และ ม.6 

3. มีประวัติ ผลงาน ความสามารถ 

ประเภทกิจกรรม ไดแก ความสามารถดานดนตรีไทย ดนตรีสากล นักรอง นักแสดงมโนราห หนัง

ตะลุง กิจกรรมทางดานศิลปวัฒนธรรม หรือผลงานดีเดนทางดานกิจกรรม 

4. ผูสมัครชําระเงินคาสมัครสอบ  200  บาท ในวันท่ี 23-24 พ.ย. 58 
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ขั้นตอนการรับสมัครนักศึกษาโควตา ประเภทเรียนดี และกิจกรรมดี  

ระดับปริญญาตรี ประจําปการศึกษา 2559 
คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 

1. ผูสมัครกรอกใบสมัครทางเว็บไซต http://student.bba.rmutsv.ac.th/register 

2. ติดรูปถายขนาด 1 น้ิว (ถายไวไมเกิน 6 เดือน)  ในใบสมัคร พรอมลงลายมือชื่อ  

3.  แนบเอกสารประกอบการสมัคร ดังน้ี 

4.1 ใบสมัครที่กรอกขอมูลสมบูรณ ติดรูปถายขนาด 1 น้ิว (ถายไวไมเกิน 6 เดือน)  ในใบสมัคร        

พรอมลงลายมือชื่อ 

4.2 สําเนาใบแสดงผลการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) , ม.6       4 ภาคการศึกษา 1 ชุด 

หรือสําเนาใบแสดงผลการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)  2 ภาคการศึกษา 1 ชุด 

4.3 หลักฐานแสดงความสามารถพิเศษ  นํามาในวันสอบสัมภาษณ 

(เอกสารประกอบ ตองมีขนาดเทากับ A4 เทาน่ัน) 

หมายเหตุ : เอกสารประกอบการสมัครใหผูสมัครเซ็นช่ือรับรอง (สําเนาถูกตอง) ทุกฉบับ  

4. วิธีการสมัครและการสงใบสมัคร  

5.1 สมัครผานเว็บไซตและสามารถสงใบสมัครไดดวยตนเองที่ ฝายวิชาการและวิจัย อาคารสํานักงาน

คณบดีคณะบริหารธุรกิจ (อาคาร 63) 

5.2 สงใบสมัครทางไปรษณีย วงเล็บมุมซองดานลางซาย 

 

 

 

 

 

ตั้งแตวันที่ 14 กันยายน – 6 พฤศจิกายน 2558 (นับวันประทับตราของไปรษณีย) ตามที่อยู ดังน้ี 

    เรียน คณะบริหารธุรกิจ 

     มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 

     เลขที่ 1  ถ.ราชดําเนินนอก  ต.บอยาง 

     อ.เมือง จ.สงขลา 90000 

5. ประกาศรายชื่อผูมีคุณสมบัติสอบสัมภาษณ โควตาประเภทเรียนดีและกิจกรรมดี วันที ่ 20 พฤศจิกายน 2558 

6. สอบสัมภาษณ โควตาประเภทเรียนดีและกิจกรรมดี    วันที ่ 25 พฤศจิกายน 2558 

7. ประกาศผลสอบสัมภาษณ โควตาประเภทเรียนดีและกิจกรรมดี  วันที ่ 30  พฤศจิกายน 2558 

8. รายงานตัวขึ้นทะเบียนเปนนักศึกษา และลงทะเบียนเรียน   วันที ่ 11 ธันวาคม 2558 

หมายเหตุ :  - หากนักศึกษารายใดมีปญหาเก่ียวกับการสมัครโควตา สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ 

สํานักงานคณบดีคณะบริหารธุรกิจ   หรือ  โทรศัพท 074-317176 ตอ 102  โทรสาร  074-317177 

(สมัครโควตาปการศึกษา 2559 ประเภทเรียนดี 

หรือ 
(สมัครโควตาปการศึกษา 2559 ประเภทกิจกรรมดี) 
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