
 

 
ประกาศคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี 

เรื่อง   การรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ประจ าปีการศึกษา 2565  
                    รอบ Portfolio รอบย่อยพิเศษ “MSC PASSION สานฝันคนอยากเรียนคณะวิทยาการจัดการ” 

......................................... 
             ด้วยคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ได้ก าหนดรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา
ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ประจ าปีการศึกษา 2565 รอบ Portfolio รอบย่อยพิเศษ “MSC PASSION สานฝัน   
คนอยากเรียนคณะวิทยาการจัดการ” เพ่ือเป็นโอกาสและช่องทางใหม่ส าหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 
หรือเทียบเท่า ผู้ที่มีความมุ่งม่ันและตั้งใจเข้าศึกษาต่อคณะวิทยาการจัดการ โดยมีรายละเอียดการรับสมัครดังต่อไปนี้ 

 
1. สาขาวิชาที่เปิดรับสมัคร 

เปิดรับสมัครจ านวน 15 สาขาวิชา ได้แก่ 
 1.1 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารธุรกิจ วิชาเอกการจัดการทั่วไป 
 1.2 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารธุรกิจ วิชาเอกการตลาด 
 1.3 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารธุรกิจ วิชาเอกการบริหารทรัพยากรมนุษย์ 
1.4  หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารธุรกิจ วิชาเอกการเป็นผู้ประกอบการ 

                 1.5  หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ 
                 1.6  หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาระบบสารสนเทศทางธุรกิจ 
                 1.7  หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจเกษตร 

1.8  หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจอาหาร 
                 1.9  หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจสุขภาพและความงาม 
                 1.10  หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจค้าปลีก 
                 1.11 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการเงินและการลงทุน 
                 1.12 หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐกิจดิจิทัล 
                 1.13 หลักสูตรบัญชีบัณฑิต  
                 1.14 หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิเทศศาสตร์ วิชาเอกการสื่อสารมวลชนและสื่อดิจิทัล 
                 1.15 หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิเทศศาสตร์ วิชาเอกนวัตกรรมการสื่อสารองค์กรและ      

  การจัดการอีเว้นท์  
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2. คุณสมบัติผู้สมัคร 
ก าลังศึกษาในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า ซึ่งมีผลการเรียนสะสมเฉลี่ยแยกตามหลักสูตร 

ดังนี้  

2.1 ผลการเรียนเฉลี่ยปัจจุบัน 2.0 ขึ้นไป ได้แก่  
สาขาวิชาระบบสารสนเทศทางธุรกิจ สาขาวิชาธุรกิจเกษตร สาขาวิชาธุรกิจอาหาร สาขาวิชาการ 

จัดการธุรกิจสุขภาพและความงาม สาขาวิชาการจัดการธุรกิจค้าปลีก สาขาวิชาการเงินและการลงทุน สาขาวิชา
เศรษฐกิจดิจิทัล สาขาวิชาการบริหารธุรกิจ (วิชาเอกการตลาด วิชาเอกการบริหารทรัพยากรมนุษย์ และวิชาเอกการ
เป็นผู้ประกอบการ) สาขาวิชานิเทศศาสตร์ (วิชาเอกการสื่อสารมวลชนและสื่อดิจิทัล และวิชาเอกนวัตกรรมการ
สื่อสารองค์กรและการจัดการอีเว้นท์  

2.2  ผลการเรียนเฉลี่ยปัจจุบัน 2.5 ขึ้นไป  
 ได้แก่ สาขาวิชาการบริหารธุรกิจ (วิชาเอกการจัดการทั่วไป) สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ และ 

หลักสูตรบัญชีบัณฑิต  

3. เงื่อนไขและขั้นตอนการรับสมัคร 
3.1 ผู้สมัครสามารถเลือกหลักสูตรที่สนใจและมีความมุ่งมั่นตั้งใจเข้าศึกษาจ านวน 2 สาขาวิชา 
3.2 สมัครออนไลน์ผ่านเว็บไซต์คณะวิทยาการจัดการ http://www.msc.sru.ac.th กรอกข้อมูลการ 

สมัครให้ครบถ้วน โดยแนบเอกสารได้แก่  
1) ไฟล์ภาพถ่ายคู่กับบัตรประชาชน 1 ภาพ 
2) ไฟล์ใบแสดงผลการเรียน 4 หรือ 5 ภาคเรียน 1 ฉบับ 

3.3 กดยืนยันการสมัคร การสมัครถือว่าสมบูรณ์ ซึ่งผู้สมัครไม่ต้องด าเนินการช าระค่าสมัครหรือพิมพ์ 
ใบสมัครออกจากระบบ  

3.4 ผู้สมัครรอฟังประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ ล าดับการสอบ และรูปแบบการเข้าสอบจาก 
เว็บไซต์คณะวิทยาการจัดการ http://www.msc.sru.ac.th 

3.5 การสัมภาษณ์แบ่งออกเป็น 2 ช่วง ได้แก่ ภาคเช้า เวลา 09.00 – 12.00 น. สอบสัมภาษณ์ 
สาขาวิชาล าดับที่ 1 และภาคบ่าย เวลา 13.00 – 16.00 น. สอบสัมภาษณ์สาขาวิชาล าดับที่ 2 

3.6 เมื่อเสร็จสิ้นกระบวนการสอบและการประกาศผลแล้ว ผู้ผ่านการสอบด าเนินการยืนยันรักษาสิทธิ์ 
โดยการช าระค่าสมัครจ านวน 300 บาทภายใน 5 วัน (ช่องทางการช าระจะแจ้งให้ทราบภายหลัง) และด าเนินการ
รายงานตัวเป็นนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี รวมทั้งยืนยันสิทธิ์ในระบบ TCAS ต่อไป 
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4. เงื่อนไขคะแนนการประเมิน 

4.1 ความมุ่งม่ันและความตั้งใจในสาขาวิชาที่เลือก 50%   
              4.2  Portfolio ความสามารถพิเศษ และผลงานดีเด่น 40%   
              4.3  ผลการเรียน 10% 
 

5. ก าหนดการรับสมัคร 

ทั้งนี ้ ผู้สนใจสามารถสมัครออนไลน์ได้ทางเว็บไซต์คณะวิทยาการจัดการ http://www.msc.sru.ac.th 
และสามารถสอบถามข้อมูลเพ่ิมเติมได้ที่ทางเพจ Facebook เรียนต่อคณะวิทยาการจัดการ SRU หรือโทรศัพท์
หมายเลข  0 7791 3369 ได้ทุกวันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 08.30-16.30 น. เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์ 

   ประกาศ ณ วันที่  11   พฤศจิกายน  พ.ศ. 2564 

                                                               

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฐวฒุิ สุวรรณทิพย์) 
        รองอธิการบดี รักษาราชการแทน 

คณบดีคณะวิทยาการจัดการ 
 

วัน เดือน ปี          ก าหนดการ 
       15 – 28 พฤศจิกายน 2564 สมัครออนไลน์ 

ทาง www.msc.sru.ac.th 
       29 พฤศจิกายน 2564 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบทางเว็บไซต์ 

www.msc.sru.ac.th 
        1 ธันวาคม 2564 สอบสัมภาษณ์ 
        3 ธันวาคม 2564 ประกาศผลการสอบสัมภาษณ์ 

ทาง www.msc.sru.ac.th 
        แจ้งให้ทราบภายหลัง ช าระเงินค่าสมัครสอบ 
        แจ้งให้ทราบภายหลัง รายงานตัวเป็นนักศึกษา 


