
 

 
ประกาศคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 
เรื่อง  การจัดสรรโควตานักศึกษาระดับปริญญาตรี  ประจ าปีการศึกษา 2559 (เพ่ิมเติม) 

…………………………………… 
 

 ด้วยคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย มีนโยบายจัดสรร
โควตาระดับปริญญาตรี ประจ าปีการศึ กษา 2559 ให้กับนักเรียน/นักศึกษา ที่มีคุณวุฒิ และ                
คุณสมบัติต่าง ๆ ตามที่คณะฯ ก าหนด (ตามเอกสารแนบท้ายประกาศ) เข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี                    
นักเรียน/นักศึกษาและผู้สนใจ สามารถส่งใบสมัครได้ ตั้งแต่วันที่ 7 เมษายน – 30 เมษายน 2559   
(ยกเว้นวันหยุดตามนักขัตฤกษ์) เพ่ือคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์จะได้ด าเนินการแจ้งผลการพิจารณา
โควตาให้ทราบต่อไป 
 

จ านวนนักศึกษาโควตา ที่รับสมัคร ประจ าปีการศึกษา 2559 (เพิ่มเติม) 
 

หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต 
 

หลักสูตรเทียบโอน 3 ปี (ภาคสมทบ เสาร์-อาทิตย์) 

ที ่ หลักสูตรสาขาวิชา 
จ านวนที่รับ 

ประเภทเรียนดี ประเภทกิจกรรมดี 
1 หลักสูตรสาขาวิชาการผังเมือง 25 - 

 
หลักสูตรศิลปบัณฑิต 
 

หลักสูตร 4 ปี (ภาคปกติ) 

ที ่ หลักสูตรสาขาวิชา 
จ านวนที่รับ 

ประเภทเรียนดี ประเภทกิจกรรมดี 
1 หลักสูตรสาขาวิชาจิตรกรรม 20 - 
2 หลักสูตรสาขาวิชาการออกแบบแฟชั่นและสิ่งทอ 20 - 

หมายเหตุ : ทางคณะฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนจ านวนนักศึกษาโควตาทุกหลักสูตรสาขาวิชาตาม
ความเหมาะสม 
 

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จะประกาศรายชื่อผู้ที่มีคุณสมบัติเข้าสอบสัมภาษณ์ ในวันที่ 10
พฤษภาคม 2559 ณ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ถ.ราชด าเนิน
นอก อ.เมือง จ.สงขลา และทาง http://arch.rmutsv.ac.th 
 

  ประกาศ ณ วันที่  5  เดือน เมษายน พ.ศ. 2559 
 
                      

        
                                   
 

 

 (นางสาวปิยาภรณ์ ธุระกิจจ านง) 
 คณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 
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คุณสมบัตินักศึกษาโควตาระดับปริญญาตรี (เพิ่มเติม) ประจ าปีการศึกษา 2559 
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย  

 
หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต 
 

หลักสูตรเทียบโอน 3 ปี (ภาคสมทบ เสาร์-อาทิตย์) 
ที ่ หลักสูตรสาขาวิชา วุฒิท่ีรับ 
1 หลักสูตรสาขาวิชาการผังเมือง ปวส.ช่างเทคนิคสถาปัตยกรรม, ช่างโยธา, 

ช่างก่อสร้าง, ช่างส ารวจ หรือสาขาที่
เกี่ยวข้องกับการผังเมือง 

 
คุณสมบัติผู้สมัครโควตาเรียนดี 

รับผู้ส าเร็จการศึกษาจากระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวส.)     
1.1 ส าเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ในสาขาวิชาที่ก าหนด มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม 
(GPA) ไม่ต่ ากว่า 2.20 
1.2 เป็นผู้ที่มีความประพฤติดี  สุภาพ เรียบร้อย และมีความขยันหมั่นเพียร 
1.3 หากเป็นพนักงานท างานอยู่ในหน่วยงานปกครองส่วนท้องถิ่น อบจ. ,อบต. ,เทศบาล หรือหน่วยงานใน
ภาครัฐ และคณะกรรมการพิจารณาเห็นสมควร จะได้รับการพิจารณาในล าดับต้น ๆ 
1.4 หนังสือรับรองการท างานจากหน่วยงานต้นสังกัด (ถ้ามี) 
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หลักสูตรศิลปบัณฑิต 
 

หลักสูตร 4 ปี (ภาคปกติ) 
ที ่ หลักสูตรสาขาวิชา วุฒิท่ีรับ 
1 หลักสูตรสาขาวิชาจิตรกรรม ม.6 ทุกแผนการเรียน, ปวช.ทุกสาขา  หรือ

เทียบเท่า 
 
คุณสมบัติผู้สมัครโควตาเรียนดี 
รับผู้ส าเร็จการศึกษาจากระดับช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 6 (ม.6), ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือ

เทียบเท่า     
1.1 ต้องมีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPA) 5 ภาคเรียน ส าหรับผู้จบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ไม่ต่ ากว่า 2.50  
และผู้จบระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ 3 ไม่ต่ ากว่า 2.50 
1.2 เป็นผู้ที่มีความประพฤติดี  สุภาพ เรียบร้อย และมีความขยันหมั่นเพียร 
 
 
หลักสูตรศิลปบัณฑิต 
 

หลักสูตร 4 ปี (ภาคปกติ) 
ที ่ หลักสูตรสาขาวิชา วุฒิท่ีรับ 
1 หลักสูตรสาขาวิชาการออกแบบแฟชั่นและสิ่งทอ ม.6 ทุกแผนการเรียน, ปวช.ทุกสาขา หรือ

เทียบเท่า   
 

    คุณสมบัติผู้สมัครโควตาเรียนดี 
รับผู้ส าเร็จการศึกษาจากระดับช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 6 (ม.6), ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือ

เทียบเท่า     
1.1 ต้องมีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPA) 5 ภาคเรียน ส าหรับผู้จบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ไม่ต่ ากว่า 2.50  
และผู้จบระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ 3 ไม่ต่ ากว่า 2.70 
1.2 เป็นผู้ที่มีความประพฤติดี  สุภาพ เรียบร้อย และมีความขยันหมั่นเพียร 
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ก าหนดการและข้ันตอนการรับสมัครนักศึกษาโควตา ระดับปริญญาตรี ประจ าปีการศึกษา 2559 
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย (เพิ่มเติม) 

 

 ก าหนดการ 
 

1. รับสมัคร     วันที่   7  เมษายน – 30 เมษายน 2559 
2. ประกาศรายชื่อผู้มีคุณสมบัติเข้าสอบสัมภาษณ์    วันที่  10  พฤษภาคม 2559 
3. สอบสัมภาษณ์     วันที่  14  พฤษภาคม 2559 
4. ประกาศผลสอบ    วันที่  18  พฤษภาคม 2559 
5. รายงานตัวขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา  วันที่  26 - 29  พฤษภาคม 2559 

หมายเหตุ : รับสมัคร จันทร์-ศุกร์ เวลา 08.30 – 16.30 น. , เสาร์-อาทิตย์ เวลา 08.30 – 15.00 น. (ยกเว้น
วันหยุดตามนักขัตฤกษ)์ 

 

 หลักฐานที่ใช้ในการสมัคร 
 

 1. ใบสมัครนักศึกษาโควตาที่กรอกข้อมูลรายละเอียดเรียบร้อย สมบูรณ์ 
 2. ส าเนาใบแสดงผลการศึกษา 5 ภาคการศึกษา ส าหรับผู้สมัครที่ยังไม่จบการศึกษา 
 3. ส าเนาใบแสดงผลการศึกษาฉบับสมบูรณ์ ส าหรับผู้สมัครหลักสูตรต่อเนื่อง และอนุโลมให้ใช้ใบแสดงผล
การศึกษา 3 ภาคการศึกษา ส าหรับผู้ที่ยังไม่จบการศึกษา 
 4. ส าเนาบัตรประชาชน 
หมายเหตุ : เอกสารอย่างละ 1 ชุด และส าเนาเอกสารทุกฉบับให้ใช้ขนาด A4 ลงลายมือชื่อรับรองส าเนาให้ครบ 
 

 ขั้นตอนการสมัคร  
 

1. นักเรียน นักศึกษาและผู้สนใจ สามารถดูรายละเอียดการรับสมัครนักศึกษาโควตา และ Download     

ใบสมัครได้ที่ เว็ปไซต์ของมหาวิทยาลัยฯ http://www.rmutsv.ac.th และ เว็ปไซต์ของคณะฯ

http://arch.rmutsv.ac.th  โทรศัพท์ 0-7431-7173 
2. ผู้สมัครกรอกข้อมูลให้ครบถ้วน พร้อมติดรูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว  (ถ่ายไว้ไม่เกิน6เดือน) ในใบสมัครพร้อม

แนบหลักฐานการสมัครตามท่ีก าหนด 
3. ผู้สมัครยื่นใบสมัครได้ที่ ส านักงานคณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ (อาคาร 30) ในวัน/เวลาราชการ 

หรือ ส่งทางไปรษณีย์ได้ จนถึงวันที่ 30 เมษายน 2559 (นับวันประทับตราเป็นส าคัญ) ตามท่ีอยู่ดังนี้ 
 
 
 

 

 

  เรียน คณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์  
   มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย  
   1 ถ.ราชด าเนินนอก  ต.บ่อยาง 
   อ.เมือง  จ.สงขลา  90000    
   (สมัครนักศึกษาโควตา ประจ าปีการศึกษา 2559) เพิ่มเติม 

   ) 
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ใบสมัครนักศึกษาโควตา ระดับปริญญาตรี ประจ าปีการศึกษา 2559 

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย (เพิ่มเติม) 
+++++++++++++++++++++ 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. ประวัติ 
 1.1 ชื่อ (นาย,นาง,นางสาว) ..................................................................... ................................... 
 1.2 เกิดวันที่ .............. เดือน ................................ พ.ศ. ......... ............. อายุ .......... ป ี

 1.3 เลขประจ าตัวประชาชน         
 1.4 ชื่อบิดา ............................................................... อาชีพ ................. ..................................... 
 1.5 ชื่อมารดา ............................................................ อาชพี ..................................................... 
 1.6 ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้ 
       ............................................................................................................................................ 
       ............................................................................................................................................ 
       หมายเลขโทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้............................................................. ............... 

       e-mail address .............................................................................. ......................... 
 
 
 

สมัครเป็นนักศึกษาโควตาประเภท        เรียนดี   

ติดรูปถ่าย 1” 

ผู้รับเอกสาร....................... 
วันที่.................................. 

สมัครเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี (เลือกเพียง 1 หลักสูตร)* 

  หลักสูตรสาขาวิชาการผังเมือง (เทียบโอน 3 ปี ภาคสมทบ เรียนเสาร์-อาทิตย์) 

  หลักสูตรสาขาวิชาจิตรกรรม (4 ปี) 

  หลักสูตรสาขาวิชาการออกแบบแฟชั่นและสิ่งทอ (4 ปี) 
 
 *หมายเหตุ : - หากเลือกมากกว่า 1 หลักสูตร ใบสมัครนี้ถือเป็นโมฆะ 
  
 
 



 ๖ 
 

2. คุณวุฒิท่ีใช้สมัคร    ม.6       ปวช.       ปวส.  
 

โปรแกรม/แผนกวิชา/สาขาวิชา................................................................................ .................................. 
    ชื่อสถานศึกษา ..................................................................................... ......จังหวัด.................................... 

คะแนนเฉลี่ยสะสม : .......................           
         

3. ประวัติการศึกษา (ตั้งแต่ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น) 
 

ระดับการศึกษา ชื่อสถานศึกษา 
ปีที่ส าเร็จ
การศึกษา 

คะแนนเฉลี่ยสะสม 

    
    
    
 
4. ความสามารถพิเศษ 
 

     ...................................................................................................... ............................................ 
     ................................................................................................... ............................................... 
     ...................................................................................................... ............................................ 
     ...................................................................................................... ............................................ 
     ................................................................................................... ............................................... 
     ...................................................................................................... ............................................ 
     .................................................................................................................................................. 
     ...................................................................................................... ............................................ 
     ...................................................................................................... ............................................ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อความดังกล่าวข้างต้นเป็นความจริงทุกประการ 
 

ลงชื่อ ............................................................ ผู้สมัคร 
( ............................................................... ) 

วันที่ ............... เดือน .............................. พ.ศ. ................. 

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย   
ขอสงวนสิทธิในการพิจารณานักศึกษา ส าหรับผูท้ี่มีคุณสมบัติถูกต้อง ครบถว้น  

ตามที่ได้ประกาศแจ้งให้ทราบแล้วเท่านั้น   
** หากผู้สมัครมีคุณสมบัติที่ไมถู่กต้อง ตามที่ไดป้ระกาศไว้ จะถือเป็นโมฆะ ** 


