
                                                               
 

 
 
 
 
 

 
 
 

 
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต 

เรื่อง  การรับสมัครนักศึกษาโครงการ กศ.บป. (เสาร์ – อาทิตย์) 
ระดับปริญญาตรี ประจ าปีการศึกษา 2564 (รอบท่ี 3) 
------------------------------------------------------  

 ด้วยมหาวิทยาลัยราชภัฏภู เก็ต มีความประสงค์จะเปิดรับสมัครบุคคลทั่ วไปเข้าศึกษา                
โครงการ กศ.บป. (เสาร์–อาทิตย์) ระดับปริญญาตรี ประจ าปีการศึกษา 2564 (รอบที่ 3) รวม 5 หลักสูตร 
คือ หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต บริหารธุรกิจบัณฑิต บัญชีบัณฑิต และ
นิเทศศาสตรบัณฑิต โดยมีหลักเกณฑ์การรับสมัครดังนี้ 

1. ระบบการจัดการศึกษา 
 

 การจัดการศึกษาโครงการ กศ.บป. (เสาร์–อาทิตย์) เป็นการจัดการศึกษาส าหรับบุคคลทั่วไป             
ในระดับปริญญาตรี  เพ่ือให้บุคคลทั่วไปได้มีโอกาสพัฒนาศักยภาพในการปฏิบัติงาน และการประกอบอาชีพ
อย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งสามารถเพ่ิมพูนวิทยฐานะของตนเองให้สูงขึ้นนอกเวลาปฏิบัติงานตามปกติ 
 การจัดการศึกษาโครงการ กศ.บป. (เสาร์–อาทิตย์) จัดให้มีการเรียนการสอนในระบบทวิภาค ดังนี้ 
ภาคเรียนที่ 1 และภาคเรียนที่ 2 มีเวลาประมาณ 16 สัปดาห์ แบ่งเป็น Plan A และ Plan B สลับกันไป 
Plan ละ 8 สัปดาห์ ส่วนภาคเรียนที่ 3 เป็นภาคฤดูร้อน ซึ่งจะมีเวลาเรียน 8 สัปดาห์ จะมีเพียง Plan เดียว 
ส าหรับการเรียนการสอนของนักศึกษาโครงการ กศ.บป. (เสาร์ – อาทิตย์) จะจัดให้มีเฉพาะวันเสาร์และ    
วันอาทิตย์เท่านั้น 

2. จ านวนนักศึกษาและสถานที่รับสมัคร แยกตามหลักสูตร และสาขาวิชา  ดังต่อไปนี้  
2.1 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต 

สาขาวิชา 
จ านวนรับ 

รหัสสาขา 
ภูเก็ต ตรัง 

การพัฒนาชุมชน 50 50 0208 

การจัดการท่องเที่ยวและบริการ 62 -  3773 
รวม 112 50  

2.2 หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต 

สาขาวิชา 
จ านวนรับ 

รหัสสาขา 
ภูเก็ต ตรัง 

รัฐประศาสนศาสตร์ 70 50 0835 
รวม 70 50  
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2.3 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต 

สาขาวิชา 
จ านวนรับ 

รหัสสาขา 
ภูเก็ต ตรัง 

การบริหารทรัพยากรมนุษย์ 100 - 0136 

คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 50 - 3805 

การตลาด 90 - 0101 

การจัดการท่องเที่ยวทางทะเล 30 - 2226 

บริหารธุรกิจ (วิชาเอกการเป็นผู้ประกอบการ) 50 - 6465 
รวม 320 -  

 

         2.4 หลักสูตรบัญชบีัณฑิต 

สาขาวิชา 
จ านวนรับ 

รหัสสาขา 
ภูเก็ต ตรัง 

บัญชีบัณฑิต 50 - 3744 
รวม 50 -  

 

         2.5 หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต 

สาขาวิชา 
จ านวนรับ 

รหัสสาขา 
ภูเก็ต ตรัง 

นิเทศศาสตรบัณฑิต 50 - 0052 
รวม 50 -  

3.  คุณสมบัติของผู้สมัคร 
 

         (1)  มีสัญชาติไทย   
(2) มีความประพฤติเรียบร้อย  
(3) มีร่างกายแข็งแรง ไม่เป็นโรคต่อไปนี้ คือ โรคเรื้อน วัณโรคระยะอันตราย โรคเท้าช้าง  ในระยะ

ปรากฏอาการ อันเป็นที่รังเกียจแก่สังคม ติดยาเสพติดให้โทษอย่างร้ายแรง และโรคพิษสุราเรื้อรัง 
(4) ไม่เป็นพระภิกษุ สามเณร หรือนักบวชในศาสนาใด ๆ    
(5)  ผู้สมัครเข้าเป็นนักศึกษาในระดับปริญญาตรี  ต้องสอบไล่ได้อย่างหนึ่งอย่างใดดังต่อไปนี้  

  - มัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือเทียบเท่า 
  - ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)  
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4. เงื่อนไขการสมัคร 
 

 ผู้สมัครจะต้องเป็นบุคคลที่มีวุฒิการศึกษา "ส าเร็จการศึกษา" ก่อนวันเปิดภาคการศึกษาภาคเรียนที่ 1 
ของปีการศึกษา 2564 และผู้สมัครต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรองตนเองว่า เป็นผู้มีคุณสมบัติ
ตรงตามประกาศรับสมัคร และต้องกรอกรายละเอียดต่าง ๆ ให้ถูกต้องครบถ้วนตรงตามความเป็นจริง     
ในกรณีที่มคีวามผิดพลาดอันเกิดจากผู้สมัคร หรือตรวจสอบว่าเอกสารหลักฐานคุณวุฒิ  ซึ่งผู้สมัครน ามายื่น
ไม่ตรง หรือไม่เป็นไปตามประกาศรับสมัคร ในภายหลังจะด้วยประการใดก็ตาม มหาวิทยาลัยจะถือว่า
ผู้สมัครเป็นผู้ขาดคุณสมบัติในการสมัครครั้งนี้มาตั้งแต่ต้น และจะตัดสิทธิ์ในการเข้าศึกษา และผู้สมัคร
จะต้องยินยอมให้การสมัครเข้าศึกษาในครั้งนี้ถือเป็นโมฆะ โดยไม่มีการโต้แย้งใด ๆ และมหาวิทยาลัย    
สงวนสิทธิ์การคืนเงินในทุกกรณี 
 
5. การรับสมัครเข้าเป็นนักศึกษา 

                                      

  ผู้สมัครเลือกสมัครได้  1 สาขาวิชาเท่ านั้ น  (คุณสมบั ติ เฉพาะของแต่ละสาขาวิชาตาม
เอกสารแนบท้ายประกาศ) และหลังจากสมัครเรียบร้อยแล้ว ไม่อนุญาตให้เปลี่ยนแปลงสาขาวิชาที่สมัคร 
  
 5.1 สมัครออนไลน์  ด าเนินการตามขั้นตอนดังนี้ 
  ขั้นตอนที่ 1 การสมัคร 
  1.  สมัครที่เว็บไซต์ ed-extension.pkru.ac.th ระหว่างวันที่ 15 – 30 พฤษภาคม 2564 

2.  คลิก “สมัครออนไลน์” 
3.  กรอกข้อมูล “รายละเอียดส่วนตัว” “รายละเอียดการศึกษา” และ “รายละเอียดการสมัคร”  
4.  ตรวจสอบข้อมูลให้ถูกต้อง แล้วคลิก “ถัดไป” 
5.  แนบหลักฐานการสมัคร คลิก “เลือกไฟล์” (ไฟล์นามสกุล .jpg , .pdf  เท่านั้น) 

หลักฐานการสมัครออนไลน์ 
(1) ไฟล์หลักฐานการศึกษา (จ าเป็นต้องแนบหลักฐาน) โดยเขียน ส าเนาถูกต้อง พร้อมลงชื่อ

ก ากับ    
(2) ไฟล์หลักฐานการเปลี่ยนชื่อ - สกุล ค าน าหน้านาม หรือค าสั่งแต่งตั้งยศ (กรณีที่เปลี่ยนชื่อ 

หรือนามสกุล) โดยเขียน ส าเนาถูกต้อง พร้อมลงชื่อก ากับ   
6.  ตรวจสอบข้อมูลให้ถูกต้อง   

(1) กรณีข้อมูลผิดพลาดต้องการแก้ไข คลิก “ย้อนกลับไปแก้ไข”  
(2) กรณีข้อมูลถูกต้องเรียบร้อยแล้ว คลิก “ยืนยันการส่งใบสมัคร”  
ทัง้นี้ เมื่อยืนยันการส่งใบสมัครแล้ว ผู้สมัครไม่สามารถแก้ไขข้อมูลการสมัครได้ 

  7.  สั่งพิมพ์แบบฟอร์มการช าระเงิน คลิก “พิมพ์ใบช าระเงิน” (โดยโอนเงินค่าสมัครจ านวน           
300 บาท ภายใน 1 วัน หลังจากสมัครผ่านระบบออนไลน์ เข้าบัญชีออมทรัพย์ ธนาคารกรุงเทพจ ากัด     
สาขามหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต เลขที่บัญชี 985-0-09819-6 ชื่อบัญชี โครงการ กศ.บป. มหาวิทยาลัย        
ราชภัฏภูเก็ต ทั้งนี้ ผู้สมัครจะต้องรับผิดชอบค่าธรรมเนียมในการโอนเงินค่าสมัคร) 
      หมายเหตุ ผู้สมัครสามารถช าระเงินผ่าน Online Banking / Electronic Banking / 
Internet Banking / ATM / เคาน์เตอร์ธนาคาร 
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  ขั้นตอนที่ 2 การส่งหลักฐานการช าระเงิน  
  1.  ส่งหลักฐานการช าระเงินที่ เว็บไซต์  ed-extension.pkru.ac.th ระหว่างวันที่  15 – 30 
พฤษภาคม 2564 หากพ้นก าหนดเวลาดังกล่าว จะถือว่าหมดสิทธิ์ในการสมัคร และจะไม่ส่งคืนเอกสาร
การสมัครและค่าธรรมเนียมในการสมัครทุกกรณี 
  2.  คลิก “ค้นหาใบสมัคร” 
  3.  กรอกข้อมูล “บัตรประชาชน 13 หลัก” 
  4.  คลิก “ค้นหาใบสมัคร” 
  5.  ส่งหลักฐานการช าระเงิน คลิก “อัพโหลดใบเสร็จ”  (ไฟล์นามสกุล .jpg , .pdf  เท่านั้น) 
  6.  คลิก “Upload”  
  7.  การสมัครจะสมบูรณ์ เมื่อด าเนินการทุกขั้นตอนภายในระยะเวลาที่ก าหนด  

 

6. ประกาศรายชื่อผู้สมัครทางเว็บไซต ์www.pkru.ac.th 

 

1. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์รายงานตัว ในวันที่ 4 มิถุนายน 2564  

2. สาขาวิชาการจัดการท่องเที่ยวและบริการ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบสัมภาษณ์      
ในวันที่ 31 พฤษภาคม 2564  สอบสัมภาษณ์ในวันที่ 2 มิถุนายน 2564  และประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบ
สัมภาษณ์และผู้มีสิทธิ์รายงานตัว ในวันที่ 4 มิถุนายน 2564  
 

7. การรายงานตัวเข้าเป็นนักศึกษา  
 

  1.  สาขาวิชาใดที่ผู้มารายงานตัวมีจ านวนต่ ากว่าเกณฑ์ที่คณะกรรมการอ านวยการโครงการ กศ.บป. 
ก าหนด  มหาวิทยาลัยฯ สงวนสิทธิ์ที่จะไม่เปิดสอนสาขาวิชานั้น และไม่คืนเงินค่าธรรมเนียมในการสมัคร  
  2.  หลักฐานประกอบการรายงานตัวต้องครบถ้วน ดังต่อไปนี้ 

(1) ใบรายงานผลการเรียน (Transcript) หากไม่มีใบรายงานผลการเรียน ให้ใช้ใบส าคัญแสดงวุฒิ  
เช่น ประกาศนียบัตร ใบรับรองวุฒิ ใบสุทธิ ฉบับจริง  พร้อมฉบับถ่ายส าเนา  ขนาด A4  
จ านวน 3 ฉบับ 

(2) รูปถ่ายสีหรือขาวด า  ขนาด 1 นิ้ว  จ านวน 1 รูป  ส าหรับติดใบรายงานตัวเข้าเป็น
นักศึกษา 

(3) ส าเนาทะเบียนบ้าน ขนาด A4  จ านวน 1 ฉบับ (หากในทะเบียนบ้านมีหมายเลขบัตร
ประชาชนของบิดา มารดาแล้ว สามารถใช้แทนเอกสารในหมายเลข (5) (6) ได้ 

(4) ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน ขนาด A4 จ านวน 1 ฉบับ 
(5)  ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนของบิดา ขนาด A4 จ านวน 1 ฉบับ (สามารถใช้สูติบัตรแทนได้ 
(6)  ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนของมารดา ขนาด A4 จ านวน 1 ฉบับ (สามารถใช้สูติบัตรแทนได้) 
(7)  ส าเนาหลักฐานเอกสารส าคัญกรณีมีการเปลี่ยนชื่อ-สกุล หรือค าน าหน้านาม ขนาด A4  

จ านวน 3 ฉบับ 
(8) ส า เน าค าสั ่ ง แต่งตั ้ ง ยศ  กรณีมีการ เปลี่ย นแปลง  ขนาด  A4 จ านวน  3 ฉบับ 

ส าเนาหลักฐานในข้อ (1) (3) (4) (5) (6) (7) และ (8) ให้เขียน ส าเนาถูกต้อง พร้อมลงชื่อ
ก ากับ   

(9) ช าระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษาในวันรายงานตัว ตามประกาศมหาวิทยาลัยฯ 
 
 
 

 

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

หนวยกิตรวมตลอดหลักสูตร

คาใชจาย / ภาคเรียน



คุณสมบัติเฉพาะของผูเขาศึกษา

หนวยกิตรวมตลอดหลักสูตร

คาใชจาย / ภาคเรียน

คุณสมบัติผูสมัคร
และหลักสูตร



 
 
 
    
    
        - ระบบราชการไทย
        - นโยบายสาธารณะและการวางแผน
    
    
    
    
    
    
        - การประเมินผลโครงการ
    
    
        
            
        
    
      
        

คุณสมบัติเฉพาะของผูเขาศึกษา

หนวยกิตรวมตลอดหลักสูตร

คาใชจาย / ภาคเรียน

คุณสมบัติผูสมัคร
และหลักสูตร



คุณสมบัติเฉพาะของผูเขาศึกษา

หนวยกิตรวมตลอดหลักสูตร

คาใชจาย / ภาคเรียน

คุณสมบัติผูสมัคร
และหลักสูตร



คุณสมบัติเฉพาะของผูเขาศึกษา

หนวยกิตรวมตลอดหลักสูตร

คาใชจาย / ภาคเรียน

คุณสมบัติผูสมัคร
และหลักสูตร



คุณสมบัติเฉพาะของผูเขาศึกษา

หนวยกิตรวมตลอดหลักสูตร

คาใชจาย / ภาคเรียน

คุณสมบัติผูสมัคร
และหลักสูตร



คุณสมบัติเฉพาะของผูเขาศึกษา

หนวยกิตรวมตลอดหลักสูตร

คาใชจาย / ภาคเรียน

คุณสมบัติผูสมัคร
และหลักสูตร



4
 
 ฉพาะ 94

       2.2.1 วิชาเอกบังคับ 30 หนวยกิต
    เปนผูประกอบการ
    จัดการเชิงกลยุทธสําหรับธุรกิจ      
    สรางธุรกิจใหมดวยนวัตกรรม
    จัดหาทุนและการรวมทุน
    จัดการธุรกิจดิจิทัล

วิจัยทางธุรกิจ
การสัมมนาทางธุรกิจ
โครงงานการเปนผูประกอบการ

เขียนแผนธุรกิจ
      2.2 24
 3

บริหารธุรกิจ (วิชาเอกการเปนผูประกอบการ)

คุณสมบัติเฉพาะของผูเขาศึกษา
-  

  
 

หนวยกิตรวมตลอดหลักสูตร 
0

คาใชจาย / ภาคเรียน 
 

12

 

คุณสมบัติผูสมัคร
และหลักสูตร

หมายเหตุ 
ไมรวมคาศึกษาดูงาน



 33
 54
 48
    หลักการบัญชีขั้นตน
    การบัญชีขั้นกลาง 1
    การบัญชีขั้นกลาง 2
    ระบบสารสนเทศทางการบัญชี
    ารบัญชีตนทุน
    การบริหารตนทุน
      บัญชีภาษีอากร
    บัญชีขั้นสูง 1
    การตรวจสอบภายในและการควบคุมภายใน
    ารบัญชีขั้นสูง 2 
        -  การสอบบัญชี
        -  การบัญชีเฉพาะกิจการ
        -  โปรแกรมสําเร็จรูปทางการบัญชี
        -  รายงานการเงินและการวิเคราะหงบการเงิน
        -  สัมมนาการบัญชีการเงิน
        -  การวิจัยเบื้องตนทางการบัญชี
 6
 

บัญชี

คุณสมบัติเฉพาะของผูเขาศึกษา

หนวยกิตรวมตลอดหลักสูตร

คาใชจาย / ภาคเรียน

คุณสมบัติผูสมัคร
และหลักสูตร



คุณสมบัติเฉพาะของผูเขาศึกษา

หนวยกิตรวมตลอดหลักสูตร

คาใชจาย / ภาคเรียน

คุณสมบัติผูสมัคร
และหลักสูตร
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