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คุณสมบัตินักศึกษาโควตา ประเภท เรียนด ีระดับปริญญาตรี ประจําปการศึกษา 2558 

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 15 คน 
 การจัดการ ภาคปกติ (จ-ศ)   
2 - กลุมวิชาการจัดการทั่วไป - ปวส.บริหารธุรกิจทุกแผนกวิชา       คะแนนเฉล่ียสะสมไมต่ํากวา  3.00 10 คน 

3 - กลุมวิชาการจัดการ
สํานักงานอิเล็กทรอนิกส 

- ปวส.บริหารธุรกิจทุกแผนกวิชา       คะแนนเฉล่ียสะสมไมต่ํากวา  3.00 15 คน 

4 - กลุมวิชาการจัดการ
อุตสาหกรรม 

- ปวส.สายชางอุตสาหกรรมทุกแผนก  คะแนนเฉล่ียสะสมไมต่ํากวา  3.00 5 คน 

5 - กลุมวิชาการจัดการ
ทรัพยากรมนุษย 

- ปวส.บริหารธุรกิจทุกแผนกวิชา       คะแนนเฉล่ียสะสมไมต่ํากวา  3.00 10 คน 

6 การตลาด  ภาคปกติ (จ-ศ) - ปวส.บริหารธุรกิจทุกแผนกวิชา       คะแนนเฉล่ียสะสมไมต่ํากวา  2.25 50 คน 
7 การตลาด  ภาคสมทบ (ส-อา) - ปวส.บริหารธุรกิจทุกแผนกวิชา       คะแนนเฉล่ียสะสมไมต่ํากวา  2.25 15 คน 
8 ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ  

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

 
20 คน 

 
 

ระดับปริญญาตรี หลักสูตร 4 ป 
ที่ สาขาวิชา วุฒิที่รับ / คะแนนเฉล่ียสะสม จํานวนที่

เปดรับ 

1 การบัญชี 
 

ม.6   ทุกแผนการเรียน   คะแนนเฉล่ียสะสมไมต่ํากวา  2.75 
ปวช. ทุกแผนกวิชา        คะแนนเฉล่ียสะสมไมต่ํากวา  3.75 

30 คน 

2 การตลาด ม.6   ทุกแผนการเรียน   คะแนนเฉล่ียสะสมไมต่ํากวา  2.25 
ปวช. ทุกแผนกวิชา        คะแนนเฉล่ียสะสมไมต่ํากวา  2.50 

45 คน 

3 ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ ม.6   สายวิทย-คณิต     คะแนนเฉล่ียสะสมไมต่ํากวา  2.75 
ปวช. ทุกแผนกวิชา       คะแนนเฉล่ียสะสมไมต่ํากวา  3.25 

30 คน 

4 การจัดการ (กลุมวิชาการจัดการทั่วไป) ม.6   ทุกแผนการเรียน  คะแนนเฉล่ียสะสมไมต่ํากวา  2.75            
ปวช. ทุกแผนกวิชา       คะแนนเฉล่ียสะสมไมต่ํากวา  3.25 

15 คน 
 

5 การจัดการ (กลุมวิชาการจัดการสํานักงาน
อิเล็กทรอนิกส) 

ม.6   ทุกแผนการเรียน  คะแนนเฉล่ียสะสมไมต่ํากวา  2.75 
ปวช. ทุกแผนกวิชา       คะแนนเฉล่ียสะสมไมต่ํากวา  3.25 

20 คน 

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

20 คน 

 

 

 



 

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. หลักฐานแสดงผลงานทางวิชาการ/ความสามารถพิเศษ (ถาม)ี พรอมรับรองสําเนาถูกตอง 

4. ผูสมัครชําระเงินคาสมัครสอบ  200  บาท ในวันที่ 1-2 ธ.ค. 57 

หมายเหตุ   

       ผูสมัครสอบใน สาขาการบัญชี มีการสอบขอเขียน ในรายละเอียดดังตอไปน้ี  
ระดับปริญญาตรี หลักสูตร เทียบโอน 

1. การบัญชีช้ันกลาง 1  
2. การบัญชีช้ันกลาง 2  
3. แมบทการบัญชี  
4. การบัญชีช้ันตน  
5. การบัญชีตนทุน  
6. การบัญชีเฉพาะกิจ  
7. การสอบบัญชี 

 

ระดับปริญญาตรี หลักสูตร  4 ป 

1. ภาษาอังกฤษธุรกิจ   

2. ภาษาไทยธุรกิจ   

3. คณิตศาสตรธุรกิจ   

4. ความรูทั่วไปทางธุรกิจ   

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

  
 

 

คุณสมบัตินักศึกษาโควตา ประเภท กิจกรรมดี ระดับปริญญาตรี ประจําปการศึกษา 2558 

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  2.25 5 คน 
 การจัดการ ภาคปกติ (จ-ศ)   
2 - กลุมวิชาการจัดการทั่วไป - ปวส.บริหารธุรกิจทุกแผนกวิชา       คะแนนเฉล่ียสะสมไมต่ํากวา  2.25 5 คน 

3 - กลุมวิชาการจัดการ
สํานักงานอิเล็กทรอนิกส 

- ปวส.บริหารธุรกิจทุกแผนกวิชา       คะแนนเฉล่ียสะสมไมต่ํากวา  2.25    5 คน 

4 - กลุมวิชาการจัดการ
อุตสาหกรรม 

- ปวส.สายชางอุตสาหกรรมทุกแผนก  คะแนนเฉล่ียสะสมไมต่ํากวา  2.25 5 คน 

5 - กลุมวิชาการจัดการ
ทรัพยากรมนุษย 

- ปวส.บริหารธุรกิจทุกแผนกวิชา       คะแนนเฉล่ียสะสมไมต่ํากวา  2.25 5 คน 

6 การตลาด  ภาคปกติ (จ-ศ) - ปวส.บริหารธุรกิจทุกแผนกวิชา       คะแนนเฉล่ียสะสมไมต่ํากวา  2.25 5 คน 
7 การตลาด  ภาคสมทบ (ส-อา) - ปวส.บริหารธุรกิจทุกแผนกวิชา       คะแนนเฉล่ียสะสมไมต่ํากวา  2.25 5 คน 

 
8 ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ  

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

5 คน 

 

ระดับปริญญาตรี หลักสูตร 4 ป 

ที่ สาขาวิชา วุฒิที่รับ / คะแนนเฉล่ียสะสม จํานวนที่เปดรับ 

1 การบัญชี                            

     ม.6  ทุกแผนการเรียน  คะแนนเฉล่ียสะสมไมต่ํากวา  2.25 

     ปวช.ทุกแผนกวิชา      คะแนนเฉล่ียสะสมไมต่ํากวา  2.25 

 

     

    ม.6  สายวิทย-คณิต    คะแนนเฉล่ียสะสมไมต่ํากวา  2.25 

    ปวช.ทุกแผนกวิชา     คะแนนเฉล่ียสะสมไมต่ํากวา  2.25 

5 คน 

2 การจัดการ (กลุมวิชาการจัดการทั่วไป) 5 คน 

3 การจัดการ (กลุมวิชาการจัดการสํานักงาน

อิเล็กทรอนิกส) 

5 คน 

4 การตลาด 5 คน 

5 ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ  

5 คน 

6 การเงิน     ม.6  สายวิทย-คณิตหรือคณิต-อังกฤษ 
                               คะแนนเฉล่ียสะสมไมต่ํากวา  2.25 

5 คน 

 

 



 

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 

ประเภทนักกีฬา  เคยเขารวมการแขงขันกีฬาเยาวชนแหงชาติ กีฬาแหงชาติ กีฬาเขตการศึกษา และกีฬาจังหวัด 

ไดรับรางวัล 1,3 หรือ 3 

ประเภทกิจกรรม ไดแก ความสามารถดานดนตรีไทย ดนตรีสากล นักรอง นักแสดงมโนราห หนังตะลุง กิจกรรม

ทางดานศิลปวัฒนธรรม หรือผลงานดีเดนทางดานกิจกรรม 

4. ผูสมัครชําระเงินคาสมัครสอบ  200  บาท ในวันที่ 1-2 ธ.ค. 57 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

ขั้นตอนการรับสมัครนักศึกษาโควตา ประเภทเรียนดี ระดับปริญญาตรี ประจําปการศึกษา 2558 

คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 

1. ผูสมัครกรอกใบสมัคร ที่ดาวนโหลดทางเว็บไซต http://bba.rmutsv.ac.th 

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 สําเนาหลักฐานแสดงความสามารถพิเศษ   

หมายเหตุ : เอกสารประกอบการสมัครใหผูสมัครเซ็นช่ือรับรอง (สําเนาถูกตอง) ทุกฉบับ 

4. วิธีการสมัคร  

5.1 สมัครดวยตนเอง ไดที่ ฝายวิชาการ อาคารสํานักงานคณบดีคณะบริหารธุรกิจ (อาคาร 63) 

5.2 สมัครทางไปรษณีย วงเล็บมุมซองดานลางซาย (สมัครโควตาปการศึกษา 2558 ประเภท เรียนดี หรือ กิจกรรมดี)                      

ตั้งแตวันที่ 2  ตุลาคม – 14 พฤศจิกายน 2557 (นับวันประทับตราของไปรษณีย) ตามที่อยู ดังน้ี 

    เรียน คณะบริหารธุรกิจ 

     มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 

     เลขที่ 1  ถ.ราชดําเนินนอก  ต.บอยาง 

     อ.เมือง จ.สงขลา 90000 

5. ประกาศรายชื่อผูมีคุณสมบัติสอบสัมภาษณ โควตาประเภทเรียนดีและกิจกรรมดี  วันที ่ 28 พฤศจิกายน 2557 

6. สอบสัมภาษณ โควตาประเภทเรียนดีและกิจกรรมดี     วันที ่   3 ธันวาคม 2557 

7. ประกาศผลสอบสัมภาษณ โควตาประเภทเรียนดีและกิจกรรมดี   วันที ่ 12  ธันวาคม 2557 

8. รายงานตัวขึ้นทะเบียนเปนนักศึกษา และลงทะเบียนเรียน    วันที ่ 19 ธันวาคม 2557 

หมายเหตุ :   หากนักศึกษารายใดมีปญหาเก่ียวกับการสมัครโควตา สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ 

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



เลขที่ผูสมัคร    
                        

                    

 
 

ใบสมัครนักศึกษาโควตา ประเภทเรียนดี  ประจําปการศึกษา  2558 
คณะบริหารธุรกิจ  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย สงขลา 

โปรดอานใหละเอียด  และเขียนตัวบรรจงใหครบทุกรายการ 
 

         หลักสูตร 4  
  สาขาวิชาการบัญชี   
  สาขาวิชาการตลาด  
  สาขาวิชาการเงิน  
  สาขาวิชาระบบสารสนเทศทางธุรกิจ  
  สาขาวิชาการจัดการ   
  กลุมวิชาการจัดการทั่วไป 
                 กลุมวิชาการจัดการสํานักงานอิเล็กทรอนิกส  
 
 

 หลักสูตร เทียบโอน  
      สาขาวิชาการบัญชี  (ภาคปกติ จ-ศ) 
      สาขาวิชาการตลาด  (ภาคปกติ จ-ศ) 
      สาขาวิชาการตลาด  (ภาคสมทบ ส-อา) 
      สาขาวิชาระบบสารสนเทศทางธุรกิจ  (ภาคปกติ จ-ศ) 
      สาขาวิชาการจัดการ  (ภาคปกติ จ-ศ) 
           กลุมวิชาการจัดการทั่วไป 
           กลุมวิชาการจัดการสํานักงานอิเล็กทรอนิกส 
           กลุมวิชาการจัดการอุตสาหกรรม 
           กลุมวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย 

 
ประวัติสวนตัว  
นาย/นางสาว........................................................นามสกุล.................................................................. 
วัน/เดือน/ปเกิด........../............../..............อายุ.................ป      สัญชาต.ิ................................ 
สถานที่เกิด (จังหวัด)..........................................................................ประเทศ  ................................................................................. 

เลขที่บัตรประชาชน  ---- 
......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 

วุฒิการศึกษา 
       ม.6        ปวช.        ปวส.                ประเภท สถานศึกษา      รัฐบาล       เอกชน    
วิชาเอก ...............................................................สถานศึกษา.....................................................................เกรดเฉล่ีย .....................                                                             
.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 
สถานที่ติดตอที่สะดวก 
บานเลขที่.......................หมู...............ซอย/ตรอก..........................................................ถนน.............................................................. 
แขวง/ตําบล.........................................เขต/อําเภอ....................................................จังหวัด.............................................................. 
รหัสไปรษณีย......................................โทรศัพท.........................................................มือถือ................................................................ 
e-mail .............................................................................................................................................................................................. 
 ขาพเจาขอรับรองวา ขาพเจามีคุณสมบัติครบตามประกาศรับสมัครของคณะบริหารธุรกิจทุกประการ หากตรวจสอบ            
ในภายหลังพบวาขาดคณุสมบัติ  ขาพเจายินดีใหคณะฯ ตัดสิทธิในการศึกษา  โดยไมมีขออุทธรณใดๆ  ทั้งส้ิน 
  

                ลงชื่อ........................................................ผูสมัคร 
            ................/..................../................. 

 
สําหรับเจาหนาที่  ตรวจสอบเอกสาร 
       เอกสารครบถวน                    เอกสารไมครบถวน  ........................................................... 

                                          เจาหนาที่ผูตรวจสอบ....................................................   วันที่............../.................../............... 
เอกสารทีต้องนําส่ง 

1. ใบสมัคร พร้อมติดรูปถ่ายขนาด 1 นิว 1 รูป 
2. สําเนาใบแสดงผลการศึกษา  จํานวน 1 ฉบับ 

 
 

ติดรูปถาย 
ขนาด ๑ นิ้ว 



เลขที่ผูสมัคร    
                        

                    

 
 

ใบสมัครนักศึกษาโควตา ประเภทกิจกรรมดี  ประจําปการศึกษา  2558 
คณะบริหารธุรกิจ  มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย สงขลา 

โปรดอานใหละเอียด  และเขียนตัวบรรจงใหครบทุกรายการ 
 

         หลักสตูร 4  
  สาขาวิชาการบัญชี   
  สาขาวิชาการตลาด  
  สาขาวิชาการเงิน  
  สาขาวิชาระบบสารสนเทศทางธุรกิจ  
  สาขาวิชาการจัดการ   
  กลุมวิชาการจัดการทั่วไป 
                 กลุมวิชาการจัดการสํานักงานอิเล็กทรอนิกส  
 
 

 หลักสูตร เทียบโอน  
      สาขาวิชาการบญัชี  (ภาคปกติ จ-ศ) 
      สาขาวิชาการตลาด  (ภาคปกติ จ-ศ) 
      สาขาวิชาการตลาด  (ภาคสมทบ ส-อา) 
      สาขาวิชาระบบสารสนเทศทางธุรกิจ  (ภาคปกติ จ-ศ) 
      สาขาวิชาการจัดการ  (ภาคปกติ จ-ศ) 
           กลุมวิชาการจัดการทั่วไป 
           กลุมวิชาการจัดการสํานักงานอิเล็กทรอนิกส 
           กลุมวิชาการจัดการอุตสาหกรรม 
           กลุมวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย 

 
1. ประวัติสวนตัว  

 
นาย/นางสาว ...............................................................นามสกุล............................................................................................... 
วัน/เดือน/ปเกิด.................../............../..............อายุ......................ป      สัญชาต.ิ.................................................................... 
สถานที่เกิด (จังหวัด)..........................................................................ประเทศ ........................................................................... 

เลขที่บัตรประชาชน  ---- 

 

2. วุฒกิารศึกษา 
 ม.6         ปวช.         ปวส.      ประเภทสถานศึกษา          รัฐบาล             เอกชน 

วิชาเอก ...............................................................สถานศึกษา.....................................................................เกรดเฉล่ีย .....................                                                             
.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 
 

3. สถานที่ติดตอที่สะดวก 
บานเลขที่.......................หมู...............ซอย/ตรอก..........................................................ถนน.............................................................. 
แขวง/ตําบล.........................................เขต/อําเภอ....................................................จังหวัด.............................................................. 
รหัสไปรษณีย......................................โทรศัพท.........................................................มือถือ................................................................ 
e-mail .............................................................................................................................................................................................. 
  

4. ประวัติการทํากิจกรรม  /ความสามารถพิเศษ (ระบุใหชัดเจน) 
 

                    ความสามารถทางดานกีฬา     ความสามารถทางดานดนตรี/นาฏศิลป 
        ความสามารถทางดานการขับรองเพลงไทย/สากล 
        ความสามรถทางดานการแสดงศิลปวัฒนธรรมไทย (เชน  มโนราห/หนังตะลุง ) 

                    ความสามารถพิเศษทางดานอ่ืนๆ (โปรดระบุรายละเอียดใหชัดเจน) …………………………………………………………. 
 
 
 

 
 

ติดรูปถาย 
ขนาด ๑ นิ้ว 



ลําดับ ลักษณะกิจกรรม / ความสามารถพิเศษ/รางวัลที่ไดรับ หมายเหตุ 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

 
 
 ขาพเจาขอรับรองวา ขาพเจามีคุณสมบัติครบตามประกาศรับสมัครของคณะบริหารธุรกิจทุกประการ หากตรวจสอบ            
ในภายหลังพบวาขาดคณุสมบัติ  ขาพเจายินดีใหคณะฯ ตัดสิทธิในการศึกษา  โดยไมมีขออุทธรณใดๆ  ทั้งส้ิน 
  

                ลงชื่อ........................................................ผูสมัคร 
            ................/..................../................. 

 
สําหรับเจาหนาที่  ตรวจสอบเอกสาร 
       เอกสารครบถวน                    เอกสารไมครบถวน  ........................................................... 

                                          เจาหนาที่ผูตรวจสอบ....................................................   วันที่............../.................../............... 
 

เอกสารที่ตองนําสง 
1. ใบสมัคร พรอมติดรูปถายขนาด 1 นิ้ว 1 รูป 

2. สําเนาใบแสดงผลการศึกษา  จํานวน 1 ฉบับ 

3. สําเนาเกียรติบัตรหรือหลักฐานอื่นๆที่เกี่ยวของกับความสามารถของผูสมัครสอบ 
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