ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร

เรื่อง การรับสมัครคัดเลือกเขาศึกษาตอมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร
ภาคปกติ ประจําปการศึกษา ๒๕๕๗
--------------------------------มหาวิ ทยาลั ย ราชภั ฏ ราชนคริน ทร รับ สมัครบุคคลทั่ว ไปเพื่อคัดเลือกเขาศึกษาตอใน
มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทรภาคปกติประจําปการศึกษา ๒๕๕๗ ระดับปริญญาตรี ๔ ป และ
ปริญญาตรี ๕ ป รายละเอี ย ดดั ง นี้
คุณสมบัติทั่วไปของผูสมัคร
๑. สํ า เร็ จ การศึกษาระดับ มัธ ยมศึกษาตอนปลายหรือเทีย บเทา ซึ่งกระทรวงศึกษาธิ การ
รับรองเปนอยางต่ํา
๒. เปนผูที่มีรางกายแข็งแรง และไมเปนโรคติดตอรายแรงที่สังคมรังเกียจ อันเปนอุปสรรค
ตอการศึกษา
๓. ไมเคยตองโทษตามคําพิพากษาของศาล เวนแตความผิดลหุโทษ
๔. ไมเปนคนวิกลจริต
๕. มีความประพฤติดี ไมเคยถูกไลออกจากสถาบันการศึกษาใด เนื่องจากประพฤติผิดวินัย
นักศึกษา
๖. มีคุณสมบัติตามขอกําหนดเฉพาะของแตละสาขาวิชา
หลักสูตรและสาขาวิชาที่เปดรับสมัคร
๑. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.) ระดับปริญญาตรี ๔ ป
๑.๑ สาขาวิชาการอาหารและธุรกิจบริการ
๑.๒ สาขาวิชาเคมี
๑.๓ สาขาวิชาชีววิทยา
๑.๔ สาขาวิชาฟสิกสประยุกต
๑.๕ สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร
๑.๖ สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
๑.๗ สาขาวิชาวิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม
๑.๘ สาขาวิชาความปลอดภัยและอาชีวอนามัย
๑.๙ สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟา
๑.๑๐ สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกลยานยนต
๑.๑๑ สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม (วิชาเอกเทคโนโลยีคอมพิวเตอรอุตสาหกรรม)
๑.๑๒ สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม (วิชาเอกเทคโนโลยีกอสราง)
๑.๑๓ สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม (วิชาเอกเทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม)
๑.๑๔ สาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑอุตสาหกรรม

-๒คุณสมบัติเฉพาะของผูสมัคร
๑. ผูสมัครขอ ๑.๒ , ๑.๓ , ๑.๔ และ ๑.๘ ตองสําเร็จการศึกษาไมต่ํากวามัธยมศึกษาตอน
ปลายในแผนการเรียนของวิทยาศาสตร-คณิตศาสตร หรือเทียบเทา
๒. ผูสมัครขอ ๑.๑ , ๑.๕ , ๑.๖ , ๑.๑๑ , ๑.๑๒ , ๑.๑๓ และ ๑.๑๔ ตองสําเร็จการศึกษาไม
ต่ํากวามัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเทา
๓. ผูสมัครขอ ๑.๗ ตองสําเร็จการศึกษาไมต่ํากวามัธยมศึกษาตอนปลายในแผนการเรียน
วิทยาศาสตร-คณิตศาสตร
๔. ผูสมัครสาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟาสําเร็จการศึกษาระดับ ม.๖ หรือเทียบเทา ปวช., ปวส.,
อวท., ปม.วส. หรือเทียบเทาดานชางไฟฟาอุตสาหกรรม
๕. ผูสมัครสาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกลยานยนต สําเร็จการศึกษาระดับ ม.๖ หรือเทียบเทา
หรือ ปวช., ปวส., อวท., ปม.วส. หรือเทียบเทาสายชางเครื่องยนต, ชางกลโรงงาน, เทคนิคอุตสาหกรรม, ชางกล
ยานยนต
๒. หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต (ส.บ.) ระดับปริญญาตรี ๔ ป
๒.๑ สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร
คุณสมบัติเฉพาะของผูสมัคร
สํ า เร็ จ การศึ ก ษาไม ต่ํ า กว า มั ธ ยมศึ ก ษาตอนปลายแผนการเรี ย น วิ ท ยาศาสตร คณิตศาสตรหรือเทียบเทา
๓. หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต (ทล.บ.) ระดับปริญญาตรี ๔ ป
๓.๑ สาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตร
คุณสมบัติเฉพาะของผูสมัคร
สําเร็จการศึกษาไมต่ํากวามัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเทา
๔. หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วศ.บ.) ระดับปริญญาตรี ๔ ป
๔.๑ สาขาวิชาวิศวกรรมการจัดการอุตสาหกรรม
คุณสมบัติเฉพาะของผูสมัคร
๑ สําเร็จการศึกษาระดับ มัธยมศึกษาตอนปลาย สายวิทยาศาสตร – คณิตศาสตร หรือ
เทียบเทา หรือ ปวช. ดานอุตสาหกรรม หรือสาขาที่เกี่ยวของ
๒ สําเร็จการศึกษาระดับ ปวส. สายชาง
๕. หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ.) ระดับปริญญาตรี ๔ ป
๕.๑ สาขาวิชาการทองเที่ยวและการโรงแรม
๕.๒ สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
๕.๓ สาขาวิชาศิลปกรรม
๕.๔ สาขาวิชาดนตรีสากล
๕.๕ สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน
๕.๖ สาขาวิชานาฏดุริยางคศิลปไทย
๕.๗ สาขาวิชาภาษาญี่ปุน

-๓๖. หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต (รป.บ.) ระดับปริญญาตรี ๔ ป
๖.๑ สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร
๗. หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต (น.บ) ระดับปริญญาตรี ๔ ป
๗.๑ สาขาวิชานิติศาสตร
๘. หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต (ค.บ.) ระดับปริญญาตรี ๕ ป
๘.๑ สาขาวิชาคณิตศาสตร
๘.๒ สาขาวิชาคอมพิวเตอรศึกษา
๘.๓ สาขาวิชาการสอนวิทยาศาสตรทั่วไป
๘.๔ สาขาวิชาการสอนสังคมศึกษา
๘.๕ สาขาวิชาการสอนภาษาไทย
๘.๖ สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ
๘.๗ สาขาวิชาการสอนภาษาจีน
๘.๘ สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย
คุณสมบัติเฉพาะของผูสมัครมีดังนี้
๑. เปนผูมีความรับผิดชอบตอภาระหนาที่ ที่ไดรับมอบหมายเปนอยางดี
๒. เปนผูเลื่อมใสในศาสนา และสนับสนุนการปกครองระบอบประชาธิปไตย
อันมี พระมหากษัตริยเปนประมุขดวยความบริสุทธิ์ใจ
๓. ไมเคยเปนผูบกพรองในศีลธรรมอันดี ไมเคยมีประวัติความประพฤติเสื่อม
เสียอยางรายแรง
๔. ผูสมัครขอ ๘.๑ - ๘.๓ ตองจบ มัธยมศึกษาตอนปลาย สาย วิทยาศาสตร –
คณิตศาสตร
๕. มีความรัก และศรัทธาในวิชาชีพครู
๖. มีจิตใจมุงมั่นพัฒนาทั้งตนเอง ครอบครัวและสังคม
๗. ไมเคยมีประวัติเปนโรคจิต โรคประสาทขั้นรุนแรง
๘. ไมเคยมีประวัติเปนผูมีบุคลิกภาพผิดปกติอื่นๆ อันเปนอุปสรรคและ
กอใหเกิดความเสียหายในการประกอบอาชีพครู
๙. มีผลการเรียนเฉลี่ยไมต่ํากวา ๒.๐๐ ไดแก สาขาวิชา
- สาขาวิชาการสอนวิทยาศาสตรทั่วไป
- สาขาวิชาการสอนสังคมศึกษา
- สาขาวิชาการสอนภาษาจีน
- สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย
๑๐. มีผลการเรียนเฉลี่ยไมต่ํากวา ๒.๕๐ ไดแก สาขาวิชา
- สาขาวิชาคณิตศาสตร
- สาขาวิชาคอมพิวเตอรศึกษา
- สาขาวิชาการสอนภาษาไทย

-๔- สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ
๙. หลักสูตรการบริหารธุรกิจบัณฑิต (บธ.บ.) ระดับปริญญาตรี ๔ ป
๙.๑ สาขาวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย
๙.๒ สาขาวิชาการตลาด
๙.๓ สาขาวิชาการจัดการ
๙.๔ สาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ
คุณสมบัติเฉพาะของผูสมัคร
สําเร็จการศึกษาไมต่ํากวามัธยมศึกษาตอนปลายหรือประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)
๑๐. หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต (นศ.บ) ระดับปริญญาตรี ๔ ป
๑๐.๑ สาขาวิชานิเทศศาสตร
คุณสมบัติเฉพาะของผูสมัคร
สําเร็จการศึกษาไมต่ํากวามัธยมศึกษาตอนปลายหรือประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)
๑๑. หลักสูตรบัญชีบัณฑิต (บช.บ) ระดับปริญญาตรี ๔ ป
๑๑.๑ สาขาวิชาการบัญชี
คุณสมบัติเฉพาะของผูสมัคร
สําเร็จการศึกษาไมต่ํากวามัธยมศึกษาตอนปลายหรือประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)
ขอรับระเบียบการ
ขอรับระเบียบการตั้งแตวันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ – ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๕๗ เวลา ๐๙.๐๐ น. – ๑๕.๐๐ น.
ณ สํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน / ฝายประชาสัมพันธ / สํานักงานคณะทุกคณะ (เวนวันหยุดนักขัตฤกษ)
โทร. ๐ – ๓๘๕๐ – ๐๐๐๐ , ๐ – ๓๘๘๑ – ๐๒๗๔ , ๐ – ๓๘๘๑ – ๐๓๐๑, ๐ – ๓๘๕๓ – ๕๔๒๖ – ๘ ตอ ๖๔๐๐,
๖๔๑๕ หรือดูรายละเอียดไดที่ Website : http : // www . rru . ac . th , http://academic.rru.ac.th/
การรับสมัคร
รับสมัครตั้งแตวันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ – ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๕๗ เวลา ๐๙.๐๐ น. – ๑๕.๐๐ น.
ณ สํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร (เวนวันหยุดนักขัตฤกษ)
หรือสมัครทาง Website : http://edu2008.rru.ac.th ชําระเงินคาสมัครผานธนาคารพรอมแนบหลักฐาน
การสมัครและหลักฐานการชําระเงินสงไปรษณียถึงสํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน

-๕-

ปฏิทินการรับสมัครนักศึกษาใหมปการศึกษา ๒๕๕๗
ประเภท

ชวงรับสมัคร

รับสมัครทั่วไป
รอบที่ ๑
รับสมัครทั่วไป
รอบที่ ๒

๑ พ.ย.๕๖ –
๒๘ ก.พ.๕๗
๑ มี.ค. ๕๗ –
๑๔ พ.ค. ๕๗

ประกาศผล

ชําระเงิน
คาธรรมเนียม

รายงายตัว

๒๑ มี.ค. ๕๗

๒๖ มี.ค. ๕๗

๓๑ มี.ค. ๕๗

๓๐ พ.ค. ๕๗

๒๒ พ.ค. ๕๗

๒๗ พ.ค. ๕๗

ประกาศรายชือ่ ผูมี
สิทธิ์สอบ

สอบขอเขียน

สอบสัมภาษณ

๑๔ มี.ค. ๕๗

๑๙ มี.ค. ๕๗

๑๖ พ.ค. ๕๗

๒๐ พ.ค. ๕๗

๓๐ พ.ค. ๕๗

หมายเหตุ นักศึกษาที่ผานการคัดเลือกในรอบที่ ๑ ใหมารับใบชําระเงินผานธนาคาร วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๗
เวลา ๐๙.๐๐ น.- ๑๒.๐๐ น. ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร (ในเมือง)
เอกสารและหลักฐานประกอบการสมัคร
๑. ใบสมัครตามแบบที่มหาวิทยาลัยกําหนด
๒. สําเนาระเบียนแสดงผลการเรียน หรือกรณีที่ยังไมสําเร็จการศึกษา ใบรับรองคุณวุฒิที่ระบุ
คาคะแนนเฉลี่ย (GPA) ๕ ภาคเรียน หรือตลอดหลักสูตร จํานวน ๑ ชุด
๓. รูปถายไมสวมหมวก ไมสวมแวนตาดํา ถายไวไมเกิน ๖ เดือน ขนาด ๑ นิ้ว จํานวน ๒ รูป
๔. สําเนาทะเบียนบาน จํานวน ๑ ชุด
๕. สําเนาบัตรประชาชน จํานวน ๑ ชุด
๖. คาดําเนินการสอบคัดเลือกเขาศึกษาตอจํานวน ๓๐๐ บาท
วิธีการและหลักเกณฑในการคัดเลือก
๑. การสอบสัมภาษณพิจารณาจาก
๑.๑ คาคะแนนเฉลี่ย (GPA) ของระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ๕ ภาคเรียน หรือตลอด
หลักสูตร
๑.๒ การพิจารณาจากทักษะพื้นฐานในสาขาวิชาศิลปกรรม นาฏดุริยางคศิลปไทย ดนตรี และ
ภาษาอังกฤษ
๑.๓. พิจารณานักเรียนที่มีความสามารถพิเศษ ดานกีฬา ดนตรี หรืออื่นๆ
๒. การสอบขอเขียน ตามปฏิทินที่กําหนด
ประกาศรายชื่อผูมีสิทธิ์สอบ
ประกาศรายชื่อผูมีสิทธิ์เขาสอบคัดเลือก ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร (บริเวณดานหนา
สํ า นั ก ส ง เสริ ม วิ ช าการและงานทะเบี ย น อาคารเรี ย นรวมและอํ า นวยการ) หรื อ ที่ Website
http://academic.rru.ac.th รายละเอียดตามปฏิทินการรับสมัครนักศึกษาใหมปการศึกษา ๒๕๕๗
การสอบขอเขียนและการสัมภาษณ
ผูสมัครทุกคนตองมาสอบขอเขียนและสอบสัมภาษณดวยตัวเองตามวันและเวลารายละเอียด
ตามปฏิทินการ รับสมัครนักศึกษาใหมปการศึกษา ๒๕๕๗

-๖การประกาศผลสอบ
มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทรจะประกาศผลการสอบคัดเลือก ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
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ประกาศผลการสอบคัดเลือกนักศึกษา ปการศึกษา ๒๕๕๗
คาธรรมเนียมการศึกษา ตอภาคการศึกษา
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