การรับนักศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
วิธีการรับด้วย Portfolio
 ประเภทความสามารถทางวิชาการ
 ประเภทความสามารถพิเศษ
 ประเภทผู้บาเพ็ญประโยชน์ต่อสังคม

ประจาปีการศึกษา 2561
รอบที่ 1 วันที่ 1 ตุลาคม – 30 พฤศจิกายน 2560
รอบที่ 2 วันที่ 22 ธันวาคม 2560 – 28 กุมภาพันธ์ 2561

เอกสารการรับบุคคลเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร ภาคปกติ
วิธีการรับด้วย Portfolio ประเภทความสามารถทางวิชาการ ประเภทความสามารถพิเศษ
และประเภทผู้บาเพ็ญประโยชน์ต่อสังคม ประจาปีการศึกษา 2561
เอกสารหมายเลข 1 ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร เรื่อง การรับบุคคลเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนคร ภาคปกติ วิธีการรับด้วย Portfolio ประเภทความสามารถทางวิชาการ ประเภท
ความสามารถพิเศษ และประเภทผู้บาเพ็ญประโยชน์ต่อสังคม ประจาปีการศึกษา 2561
เอกสารหมายเลข 2 กาหนดการรับบุคคลเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร ภาคปกติ วิธีการรับด้วย
Portfolio ประเภทความสามารถทางวิชาการ ประเภทความสามารถพิเศษ และประเภท
ผู้บาเพ็ญประโยชน์ต่อสังคม ประจาปีการศึกษา 2561
เอกสารหมายเลข 3 สาขาวิชา สังเขปหลักสูตร และคุณสมบัติเฉพาะของผู้สมัครเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัย
ราชภัฏพระนคร ประจาปีการศึกษา 2561
เอกสารหมายเลข 4 ข้อมูล/รายละเอียดเพิ่มเติม สาขาวิชาที่ต้องเตรียมอุปกรณ์สาหรับการทดสอบ
เอกสารหมายเลข 5 ข้อมูลเฉพาะการรับบุคคลเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร ประจาปีการศึกษา
2561 ประเภทความสามารถทางวิชาการ
เอกสารหมายเลข 6 ข้อมูลเฉพาะการรับบุคคลเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร ประจาปีการศึกษา
2561 ประเภทความสามารถพิเศษ
เอกสารหมายเลข 7 ข้อมูลเฉพาะการรับบุคคลเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร ประจาปีการศึกษา
2561 ประเภทผู้บาเพ็ญประโยชน์ต่อสังคม
เอกสารหมายเลข 8 แบบสรุปข้อมูลรายชื่อนักเรียนที่ได้รับการจัดสรร วิธีการรับด้วย Portfolio เข้าศึกษาใน
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร ปีการศึกษา 2561
เอกสารหมายเลข 9 ใบสมัครบุคคลเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครวิธีการรับด้วย Portfolio
ประจาปีการศึกษา 2561
เอกสารหมายเลข 10 หนังสือรับรองผลการเรียน
เอกสารหมายเลข 11 ตัวอย่างหนังสือนาส่ง
เอกสารหมายเลข 12 ค่าธรรมเนียม และค่าลงทะเบียนแบบเหมาจ่ายในแต่ละภาคการศึกษา
สาหรับนักศึกษาภาคปกติ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร ประจาปีการศึกษา 2561

เอกสารหมายเลข 1

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
เรื่อง การรับบุคคลเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร ภาคปกติ
วิธีการรับด้วย Portfolio ประเภทความสามารถทางวิชาการ ประเภทความสามารถพิเศษ
และประเภทผู้บาเพ็ญประโยชน์ต่อสังคม ประจาปีการศึกษา 2561
เพื่อให้การดาเนินงานและการรับบุคคลเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร ระดับปริญญาตรี
หลักสูตร 4 ปี หรือหลักสูตร 5 ปี เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ อาศัยอานาจตามความในข้อ 6 แห่ง
ข้อบั งคับ มหาวิทยาลัย ราชภัฏพระนคร ว่าด้ว ยการจัดการศึกษาระดับอนุปริญญา ปริญญาตรี และปริญญาตรี
(ต่อเนื่อง) พ.ศ. 2548 มหาวิทยาลัย จึงดาเนินการรับบุคคลเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร ภาคปกติ
วิธีการรับด้วย Portfolio ประจาปีการศึกษา 2561 ดังรายละเอียดต่อไปนี้
คุณสมบัติของผู้ทไี่ ด้รับการคัดเลือก กาหนดไว้ ดังนี้
1. คุณสมบัติทั่วไป
1.1 ผู้ ไ ด้ รั บ การคั ด เลื อ กเข้ า ศึ ก ษาในระดั บ ปริ ญ ญาตรี หลั ก สู ต ร 4 ปี หรื อ หลั ก สู ต ร 5 ปี
ต้ อ งเป็ น ผู้ ที่ ก าลั ง ศึ ก ษาอยู่ ใ นภาคการศึ ก ษาสุ ดท้ า ยในระดั บ มั ธ ยมศึ ก ษาตอนปลายหรื อ เที ยบเท่ า หรื อ ระดั บ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบเท่า
1.2 ไม่เคยเป็นผู้มีความประพฤติเสียหาย
1.3 ไม่เป็นคนวิกลจริต และไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรง หรือโรคอื่นซึ่งสังคมรังเกียจ
1.4 ไม่เคยถูกคัดชื่อออกจากสถานศึกษา เพราะมีความผิดทางวินัย
1.5 ไม่เป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติด
2. คุณสมบัติตามประเภท แบ่งเป็น 3 ประเภท ดังนี้
2.1 ความสามารถทางวิชาการ ต้องเป็นผู้ที่มีความสามารถในการเรียน ซึ่งมี คะแนนเฉลี่ยสะสม
(GPAX) ไม่ต่ากว่า 3.00 และมีคุณสมบัติตรงตามข้อกาหนดของสาขาวิชาที่สมัคร
2.2 ความสามารถพิเศษ ต้องเป็นผู้ที่มคี วามสามารถเฉพาะด้าน ได้แก่ ด้านกีฬา ผู้นาเชียร์ ดนตรี
นาฏศิลป์และการละคร และมีคะแนนเฉลี่ยสะสม (GPAX) ไม่ต่ากว่า 2.00 และมีคุณสมบัติตรงตามข้อกาหนดของ
สาขาวิชาที่สมัคร
2.3 ผู้บาเพ็ญประโยชน์ต่อสังคม ต้องเป็นผู้ที่มีคุณลักษณะดีเด่น ด้านการเสียสละช่วยเหลื อ
บาเพ็ญประโยชน์ต่อสังคม เป็นผู้นา และเป็นแบบอย่างที่ดีในการประพฤติตน และมีคะแนนเฉลี่ยสะสม (GPAX)
ไม่ต่ากว่า 2.00 และมีคุณสมบัติตรงตามข้อกาหนดของสาขาวิชาที่สมัคร
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หลักเกณฑ์การรับสมัคร กาหนดไว้ ดังนี้
1. ผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติตรงตามเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยกาหนดในการคัดเลือกแต่ละประเภท
1.1 ประเภทความสามารถทางวิชาการ (รายละเอียดตามเอกสารหมายเลข 5)
1.2 ประเภทความสามารถพิเศษ
(รายละเอียดตามเอกสารหมายเลข 6)
1.3 ประเภทผู้บาเพ็ญประโยชน์ต่อสังคม (รายละเอียดตามเอกสารหมายเลข 7)
2. ผู้สมัครเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี หลักสูตร 4 ปี หรือหลักสูตร 5 ปี จะต้องเป็นผู้ที่กาลังศึกษาอยู่
ในภาคการศึกษาสุดท้ายในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า หรือระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)
หรือเทียบเท่า
3. ผู้ ส มั ค รมี สิ ท ธิ์ ส มั ค รเข้ า รั บ การคั ด เลื อ กประเภทความสามารถทางวิ ช าการ หรื อ ประเภท
ความสามารถพิเศษ หรือประเภทผู้บาเพ็ญประโยชน์ต่อสังคม ได้เพียงประเภทเดียวเท่านั้น (กรณีที่มีการสมัคร
มากกว่า 1 ประเภท หรือมากกว่า 1 สาขาวิชา ถือเป็นโมฆะและขอตัดสิทธิ์ในการเข้าสอบคัดเลือก)
4. ผู้สมัครแต่ละสาขาวิชาต้องมีคุณสมบัติเฉพาะตามเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยกาหนด(เอกสารหมายเลข 3)
5. การรับสมัครด้วย Portfolio มี 2 รอบ ดังนี้
 รอบที่ 1 วันที่ 1 ตุลาคม – 30 พฤศจิกายน 2560 clearing House 15 - 19 ธันวาคม 2560
ประกาศผล 22 ธันวาคม 2560
 รอบที่ 2 วันที่ 22 ธันวาคม 2560 – 28 กุมภาพันธ์ 2561 clearing House 19 – 22 มีนาคม
2561 ประกาศผล 26 มีนาคม 2561
เงื่อนไขการรับเข้าศึกษา กาหนดไว้ ดังนี้
1. ผู้สมัครที่ได้รับการคัดเลือก ต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยกาหนด
2. ผู้สมัครสาขาวิชาต่อไปนี้ ต้องเข้ารับการสอบปฏิบัติ
2.1 สาขาวิชาสถาปัตยกรรม
ระดับปริญญาตรี 5 ปี
2.2 สาขาวิชาดนตรีไทยศึกษา
ระดับปริญญาตรี 5 ปี
2.3 สาขาวิชานาฏศิลป์ไทย
ระดับปริญญาตรี 5 ปี
2.4 สาขาวิชาพลศึกษา
ระดับปริญญาตรี 5 ปี
2.5 สาขาวิชาดนตรีตะวันตก
ระดับปริญญาตรี 4 ปี
2.6 สาขาวิชาดนตรีไทย
ระดับปริญญาตรี 4 ปี
2.7 สาขาวิชาออกแบบนิเทศศิลป์
ระดับปริญญาตรี 4 ปี
2.8 สาขาวิชานาฏศิลป์และการละคร
ระดับปริญญาตรี 4 ปี
2.9 สาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
ระดับปริญญาตรี 4 ปี
2.10 สาขาวิชาคอมพิวเตอร์แอนิเมชันและมัลติมีเดีย
ระดับปริญญาตรี 4 ปี
3. ผู้สมัครที่ได้รับการคัดเลือกต้องเข้ารับการรายงานตัวเป็นนักศึกษา และเข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ ตาม
วัน เวลา สถานที่ ที่มหาวิทยาลัยกาหนด มิฉะนั้นจะถือว่าสละสิทธิ์ในการเข้าศึกษา
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4. ผู้สมัครที่ไม่ได้รับการยืนยันสิทธิ์ในรอบที่ 1 สามารถยื่นใบสมัครในรอบที่ 2 ได้ ตามวันและเวลาที่
กาหนดไว้ในกาหนดการ (เอกสารหมายเลข 2)
ขั้นตอนการดาเนินการ กาหนดไว้ ดังนี้
1. มหาวิทยาลัย ส่งเอกสารการรับสมัครนักศึกษา วิธีการรับด้วย Portfolio ประเภทความสามารถทาง
วิชาการ ประเภทความสามารถพิเศษ และประเภทผู้บาเพ็ญประโยชน์ต่อสังคม ประจาปีการศึกษา 2561
2. สถานศึ ก ษาประชาสั ม พั น ธ์ ร ายละเอี ย ดในการสมั ค รให้ นั ก เรี ย นทราบ รวบรวมข้ อ มู ล และ
ดาเนินการส่งใบสมัคร พร้อมหลักฐานการสมัครให้มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร หรือสามารถส่งทางออนไลน์ได้ที่
เว็บไซต์มหาวิทยาลัย www.pnru.ac.th ภายในระยะเวลาที่กาหนดดังต่อไปนี้
 รอบที่ 1 ส่งเอกสารภายในวันที่ 1 ตุลาคม – 30 พฤศจิกายน 2560
 รอบที่ 2 ส่งเอกสารภายในวันที่ 22 ธันวาคม 2560 – 28 กุมภาพันธ์ 2561
3. มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร ดาเนินการตรวจสอบคุณสมบัติผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือก
4. มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบปฏิบัติ โดยสามารถตรวจสอบ
รายชื่อได้ที่เว็บไซต์มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร www.pnru.ac.th
5. มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครดาเนินการสอบปฏิบัติ
6. มหาวิทยาลัยราชภัฏ พระนครประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา โดยสามารถตรวจสอบรายชื่อได้ ที่
เว็บไซต์มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร www.pnru.ac.th
7. ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาตามประกาศ ดาเนินการยืนยันสิทธิ์ Clearing House ได้ที่เว็บไซต์ สกอ. www.mua.go.th
8. รายงานตัวเป็นนักศึกษา โดยต้องปฏิบัติ ดังนี้
8.1 บันทึกประวัติผู้ผ่านการคัดเลือก ที่ www.pnru.ac.th
8.2 พิมพ์ใบชาระเงินค่าลงทะเบียน และชาระเงินค่าลงทะเบียน (ตามวันที่กาหนด) โดยการชาระ
เงินสามารถดาเนินการได้ดังนี้
- ชาระด้วยเงินสด สามารถดาเนินการได้ที่ธนาคารตามที่มหาวิทยาลัยกาหนด หรือ งาน
การเงิน อาคาร 13 ชั้น 2 (อาคารสานักงานอธิการบดี) มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
- ช าระด้ ว ยบั ต รเครดิ ต สามารถด าเนิ น การได้ ที่ งานการเงิ น อาคาร 13 ชั้ น 2
(อาคารสานักงานอธิการบดี) มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครเท่านั้น
8.3 ผู้ทไี่ ม่ดาเนินการตามกาหนดการรายงานตัวเป็นนักศึกษา ถือว่าสละสิทธิ์ในการเข้าศึกษา
9. หากมหาวิทยาลัย ตรวจสอบภายหลังว่าข้อความหรือเอกสารใดเป็นเท็จ หรือมีการปลอมแปลง
เอกสาร ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกจะถูกตัดชื่อออกจากการเป็นนักศึกษาทันที
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หลักฐานการสมัคร
หลักฐานการสมัครดูจากเอกสารรายละเอียดการรับสมัครแต่ละประเภท ดังนี้
- ประเภทความสามารถทางวิชาการ
เอกสารหมายเลข 5
- ประเภทความสามารถพิเศษ
เอกสารหมายเลข 6
- ประเภทผู้บาเพ็ญประโยชน์ต่อสังคม
เอกสารหมายเลข 7
จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน
ประกาศ ณ วันที่ 1 สิงหาคม พ.ศ.2560

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์เดช บุญประจักษ์)
รักษาการอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
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เอกสารหมายเลข 2
กาหนดการรับบุคคลเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร ภาคปกติ
วิธีการรับด้วย Portfolio ประเภทความสามารถทางวิชาการ ประเภทความสามารถพิเศษ
และประเภทผู้บาเพ็ญประโยชน์ต่อสังคม ประจาปีการศึกษา 2561

กิจกรรม
ส่งเอกสารไปยังสถานศึกษา

Portfolio (รอบ1)

Portfolio (รอบ2)

สิงหาคม 2560

สิงหาคม 2560

สถานศึกษาประชาสัมพันธ์ และ
รวบรวมใบสมัครพร้อมหลักฐานของ
1 ตุลาคม – 30 พฤศจิกายน
ผู้สมัคร วิธีการรับด้วย Portfolio ส่งให้
2560
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
ประกาศรายชื่อ วัน – เวลา สถานที่
สอบปฏิบัติ
4 ธันวาคม 2560
(เฉพาะสาขาวิชาที่มีการสอบปฏิบัติ)
สอบปฏิบัติ
(เฉพาะสาขาวิชาที่มีการสอบปฏิบัติ)
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา
ผู้สมัครยืนยันสิทธิ์
Clearing House ในเว็บไซต์ สกอ.
ประกาศผล
รายงานตัวเป็นนักศึกษา
(ชาระเงินค่าลงทะเบียนเรียน)

ปฐมนิเทศและตรวจสุขภาพ

6 ธันวาคม 2560
8 ธันวาคม 2560
15 – 19 ธันวาคม 2560
22 ธันวาคม 2560

22 ธันวาคม 2560 –
28 กุมภาพันธ์ 2561

3 มีนาคม 2561

สถานที่

สถานศึกษา
1. เว็บไซต์มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนคร www.pnru.ac.th

6 มีนาคม 2561

ตามห้อง และอาคารสถานที่
ที่กาหนด

8 มีนาคม 2561

1. เว็บไซต์มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนคร www.pnru.ac.th

19 – 22 มีนาคม 2561

1. เว็บไซต์ สกอ.www.mua.go.th
2. เว็บไซต์มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
www.pnru.ac.th

26 มีนาคม 2561

1. เว็บไซต์ สกอ.www.mua.go.th
2. เว็บไซต์มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
www.pnru.ac.th

1. ธนาคารตามที่มหาวิทยาลัยกาหนด

23 – 29 ธันวาคม 2560

27 มีนาคม – 2 เมษายน
2. งานการเงิน อาคาร 13 ชั้น 2
2561

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร

กาหนดการจะแจ้งให้ทราบทาง กาหนดการจะแจ้งให้ทราบ
เว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย
ทางเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
(www.pnru.ac.th)
(www.pnru.ac.th)

หมายเหตุ : มหาวิทยาลัยขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงกาหนดการข้างต้น โดยจะแจ้งให้ทราบทาง เว็บไซต์
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร www.pnru.ac.th
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เอกสารหมายเลข 3

สาขาวิชา สังเขปหลักสูตร และคุณสมบัติเฉพาะของผู้สมัครเข้าศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร ประจาปีการศึกษา 2561
วิทยาลัยการฝึกหัดครู
ลาดับ
ที่

1.

2.

3.

4.

5.

6.

สาขาวิชา /
รหัสสาขาวิชา
การศึกษาปฐมวัย
20301

คณิตศาสตร์
20401

ดนตรีไทยศึกษา
21501

นาฏศิลป์ไทย
21901

พลศึกษา
22101

ภาษาไทย
22301

หลักสูตร

ค.บ. 5 ปี

ค.บ. 5 ปี

ค.บ. 5 ปี

ค.บ. 5 ปี

ค.บ. 5 ปี

ค.บ. 5 ปี

สังเขปหลักสูตร

คุณสมบัติเฉพาะของผู้สมัคร

ศึกษาเพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจในธรรมชาติและ
พัฒนาการเด็ก การนาปรัชญาการศึกษาและหลักสูตรสู่
การปฏิบัติ การจัดประสบการณ์ และกิจกรรมเพื่อส่งเสริม
กระบวนการเรียนรู้ที่สนองต่อธรรมชาติและพัฒนาการของ
เด็กแต่ละคนตามศักยภาพ
ศึกษาเกี่ยวกับคณิตศาสตร์การสอนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
เพื่อใช้ในการเรียนการทางานและการเป็นครูที่ดี

ม.6 หรือเทียบเท่าทุกแผน
การเรียน
มี GPAX ตั้งแต่ 3.00 ขึ้นไป

ศึกษาและปฏิบัติในองค์ความรู้ทางดนตรีไทย บนความ
หลากหลายเพื่อบูรณาการการศึกษาให้มีประสิทธิภาพและ
เปี่ยมด้วยคุณธรรม จริยธรรม

ม.6 หรือเทียบเท่าทุกแผน
การเรียน
มี GPAX ตั้งแต่ 2.50 ขึ้นไป

ศึกษาและปฏิบัติในองค์ความรูด้ ้านนาฏศิลป์ไทย เพื่อพัฒนา
องค์ความรู้ และสามารถนาไปใช้ในการจัดการเรียนการสอน
ด้านนาฏศิลป์ไทย

ม.6 หรือเทียบเท่าทุกแผน
การเรียน มี GPAX ตั้งแต่ 2.50
ขึ้นไป มีความรูค้ วามสามารถ
ทางด้านนาฏศิลป์หรือการแสดง
ทุกประเภทและมีทักษะการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ

ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับหลักการ ความรู้ความเข้าใจ ทักษะ
กระบวนการ ทางพลศึกษา เพื่อพัฒนาศักยภาพในการจัดการ
เรียนการสอนกลุม่ สาระการเรียนรู้สุขศึกษา พลศึกษาใน
โรงเรียน มีการสอบสัมภาษณ์โดยกรรมการสาขา และมีการ
ทดสอบภาคปฏิบัตดิ ้วย
ความรู้ ความเข้าใจหลักภาษาไทย การใช้ภาษาไทย และ
วรรณกรรม การใช้เทคโนโลยีแสวงหา และถ่ายทอดข้อมูล
คุณค่าและความสาคัญของภาษาไทย สุนทรียภาพทาง
วรรณกรรมไทย ความคิดสร้างสรรค์และการจัดการเรียนรู้ทาง
ภาษาไทย

ม.6 หรือเทียบเท่าทุกแผน
การเรียน
มี GPAX ตั้งแต่ 2.50 ขึ้นไป

ม. 6 แผนการเรียนวิทย์ – คณิต
หรือ ศิลป์–คานวณ
มี GPAX ตั้งแต่ 3.00 ขึ้นไป

ม.6 หรือเทียบเท่าทุกแผน
การเรียน
มี GPAX ตั้งแต่ 3.00 ขึ้นไป

หมายเหตุ : มหาวิทยาลัยขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงสาขาวิชา และคุณสมบัติเฉพาะของผู้สมัครในตารางข้างต้น
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ลาดับ
ที่

สาขาวิชา /
รหัสสาขาวิชา

หลักสูตร

7.

ภาษาอังกฤษ
22401

ค.บ.5 ปี

8.

วิทยาศาสตร์ทั่วไป
22601

ค.บ. 5 ปี

9.

10.

11.

12.

สังคมศึกษา
22801

ฟิสิกส์
24801

การประถมศึกษา
25001

พระพุทธศาสนา
25101

สังเขปหลักสูตร

คุณสมบัติเฉพาะของผู้สมัคร

ศึกษาเกี่ยวกับหลักภาษาอังกฤษ ภาษาศาสตร์ วิธีการสอน
ภาษาอังกฤษเป็นภาษานานาชาติ และวัฒนธรรมของเจ้าของ
ภาษา
ศึกษาและปฏิบัติการเกี่ยวกับองค์ความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์
ทั่วไป (ฟิสิกส์ เคมี ชีววิทยา วิทยาศาสตร์เกีย่ วกับโลก และ
ดาราศาสตร์ )ฝึกทักษะการคิดและทักษะกระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์การจัดกระบวนการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ที่คานึงถึง
การพัฒนาท้องถิ่น อย่างสอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงด้าน
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ม.6 หรือเทียบเท่าทุกแผน
การเรียน
มี GPAX ตั้งแต่ 3.00 ขึ้นไป
ม.6 แผนการเรียนวิทย์ – คณิต
มี GPAX ตั้งแต่ 3.00 ขึ้นไป
มีความมุ่งมั่นศรัทธาในวิชาชีพครู

ม.6 หรือเทียบเท่าทุกแผน
การเรียน
มี GPAX ตั้งแต่ 3.00 ขึ้นไป

ค.บ. 5 ปี

ศึกษาสาระความรู้เชิงบูรณาการทางด้านสังคมศาสตร์และ
มนุษยศาสตร์กับศาสตร์ทางการศึกษา ทั้งวิชาชีพครูและ
วิชาการสอนวิชาเอกสังคมศึกษา เพื่อผลิตครูสังคมศึกษาที่มี
คุณภาพ โดยการฝึกปฏิบัติวิชาชีพระหว่างเรียนและ
ปฏิบัติการสอนสังคมศึกษาในสถานศึกษาด้วยภาษาไทยและ
ภาษาอังกฤษ

ค.บ. 5 ปี

ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับหลักการความรู้ ความเข้าใจทางด้าน ม.6 หรือเทียบเท่า
ฟิสิกส์ การสอนฟิสิกส์ และปรากฏการณ์ทางธรรมชาติด้วย
แผนการเรียนวิทย์ – คณิต
กระบวนการทางวิทยาศาสตร์
บูรณาการวิชาชีพครู เพื่อ มี GPAX ตั้งแต่ 3.00 ขึ้นไป
นาไปพัฒนาศักยภาพ ในการจัดการเรียนการสอน กลุ่มสาระ
การเรียนรู้วิทยาศาสตร์ที่เน้นในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
และพัฒนาท้องถิ่นให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงทางด้าน
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีได้

ค.บ. 5 ปี

ม.6 หรือเทียบเท่าทุกแผน
ศึกษาและปฏิบัติการเกี่ยวกับองค์ความรู้ทางศาสตร์การ
การเรียน
ประถมศึกษา คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษาไทย
มี GPAX ตั้งแต่ 3.00 ขึ้นไป
ภาษาต่างประเทศ สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
สุขศึกษา และพลศึกษา ศิลปะ การงานอาชีพ และเทคโนโลยี
เพื่อนาไปใช้ในการจัดการเรียนการสอนในระดับประถมศึกษา

ค.บ.5 ปี

ศึ ก ษาสาระทางด้ า นพระพุ ท ธศาสนา สั ง คมศึ ก ษา และ ม.6 หรือเทียบเท่าทุกแผน
ศิลปวัฒนธรรม วิเคราะห์หลักพระพุทธธรรมโดยการเชื่อมโยง การเรียน
กับปรากฏการณ์ต่าง ๆ ทางสังคม เศรษฐกิจ และการเมือง มี GPAX ตั้งแต่ 2.50 ขึ้นไป
บูรณาการหลักพุทธธรรมกับหลักสังคมศึกษา ดารงตนอย่างมี
คุณธรรม จริยธรรม และอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข

หมายเหตุ : มหาวิทยาลัยขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงสาขาวิชา และคุณสมบัติเฉพาะของผู้สมัครในตารางข้างต้น
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ลาดับ
ที่

สาขาวิชา /
รหัสสาขาวิชา

13.

คอมพิวเตอร์ศึกษา
25201

14.

จิตวิทยา
24303

หลักสูตร

สังเขปหลักสูตร

ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ และการผลิตสื่อการ
เรียน – การสอน ลักษณะต่าง ๆ รวมทั้ง บูรณาการความรู้
ค.บ. 5 ปี ความเข้าใจ และเนื้อหาวิชา และวิธีการสอน เพื่อแก้ปัญหา
และพัฒนาตนเอง สังคม และชุมชนให้สอดคล้องกับการ
เปลี่ยนแปลงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
ศึกษาเกี่ยวกับการพัฒนาบุคลิกภาพ สุขภาพจิต เข้าใจตนเอง
ศศ.บ. 4 ปี และผู้อื่น สามารถทางานในองค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพ

คุณสมบัติเฉพาะของผู้สมัคร
ม.6 หรือเทียบเท่าทุกแผน
การเรียน
มี GPAX ตั้งแต่ 3.00 ขึ้นไป

ม.6 หรือเทียบเท่าทุกแผน
การเรียน
มี GPAX ตั้งแต่ 2.50 ขึ้นไป

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ลาดับ
ที่

1.

2.

3.

สาขาวิชา /
รหัสสาขาวิชา

เกษตรศาสตร์
10302

คณิตศาสตร์
10402

คหกรรมศาสตร์
10502

หลักสูตร

วท.บ.
4 ปี

วท.บ.
4 ปี

วท.บ.
4 ปี

สังเขปหลักสูตร

คุณสมบัติเฉพาะของผู้สมัคร

ศึกษาความรู้พื้นฐานทางด้านการเกษตร เพื่อการพัฒนาการ ม.6 หรือเทียบเท่าทุกแผนการเรียน
เกษตรในวิถีการพึ่งพาตนเองและเพิ่มคุณภาพผลผลิตทาง และเกรดเฉลี่ยสะสม 2.50 ขึ้นไป
การเกษตร
แนวทางการประกอบอาชีพ
 นักวิชาการเกษตรและนักส่งเสริมการเกษตร
ในหน่วยงานภาครัฐและเอกชน
 นักวิจัยทางด้านการเกษตร
 ผู้ประกอบการเกษตรกรรม
ศึกษาหลักการคณิตศาสตร์พื้นฐานและคณิตศาสตร์ขั้นสูง
ได้แก่ การวิเคราะห์และพิสูจน์ทฤษฎีทางตรรกศาสตร์
ระบบจานวน จานวนจริง จานวนเชิงซ้อนพีชคณิต
เรขาคณิต แคลคูลสั เพื่อผลิตบุคลากรที่สามารถคิดอย่างมี
เหตุผลเป็นระบบศึกษาค้นคว้า เพือ่ แสวงหาความรูด้ ้วย
ตนเอง และนาไปประยุกต์ใช้

ม.6 แผนการเรียนวิทย์ – คณิต และ
เกรดเฉลี่ยสะสม 2.75 ขึ้นไป

ศึกษาด้านอาหารและโภชนาการ ศิลปะประดิษฐ์ผ้าและ
เครื่องแต่งกาย บ้านและครอบครัว เพื่อผลิตบุคลากรที่มี
ความรู้ ค วามสามารถด้ า นการจั ดการ และการประกอบ
ธุรกิจคหกรรมศาสตร์

ม.6 แผนการเรียนวิทย์ - คณิต ,
ศิลป์ -คานวณ , คหกรรมศาสตร์
หรือ ปวช.ทางด้าน
คหกรรมศาสตร์โดยตรง
และเกรดเฉลี่ยสะสม 2.50 ขึ้นไป

หมายเหตุ : มหาวิทยาลัยขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงสาขาวิชา และคุณสมบัติเฉพาะของผู้สมัครในตารางข้างต้น
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ลาดับ
ที่

4.

5.

6.

7.

8.

สาขาวิชา /
รหัสสาขาวิชา

หลักสูตร

สังเขปหลักสูตร

ผลิตบุคลากรที่มีความรู้และทักษะในการปฏิบัติการด้านเคมี
ในสาขาต่าง ๆ เช่น เคมีวเิ คราะห์ เคมีอินทรีย์ ชีวเคมี
เคมีอนินทรีย์ โพลีเมอร์ ปิโตรเคมี และเคมีสิ่งแวดล้อม
เคมี
วท.บ. 4 ปี
รวมทั้งมีความสามารถในการจัดการความปลอดภัยสารเคมี
10802
และมาตรฐานการบริหารจัดการคุณภาพห้องปฏิบตั ิการ
เพื่อรองรับวิชาชีพวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีควบคุม
ผลิ ต บุ ค ลากรทางด้ า นเทคโนโลยี ส ารสนเทศ สามารถ
วิเคราะห์ ออกแบบและพัฒนาได้หลายด้าน เช่น นักพัฒนา
เทคโนโลยีสารสนเทศ
เว็ บ ไซต์ นั ก วิ เ คราะห์ แ ละออกแบบระบบงาน นั ก เขี ย น
วท.บ. 4 ปี
11302
โปรแกรม ผู้พัฒนาซอฟต์แวร์ ผู้ดูแลระบบเครือข่ายและ
เครื่องแม่ข่าย และสามารถประกอบอาชีพ ด้านบริการ
ซึ่งรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
ศึกษาเนื้อหาทางวิชาฟิสิกส์ การประยุกต์ใช้ การทา
ปฏิบัติการการสร้างเครื่องมือ และทาวิจัยแบบบูรณาการ
ฟิสิกส์ประยุกต์
วท.บ. 4 ปี เพื่อผลิตบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถในการประกอบ
13802
อาชีพ ทั้งภาครัฐและเอกชน

คุณสมบัติเฉพาะของผู้สมัคร
ม.6 แผนการเรียนวิทย์ – คณิต
หรือเทียบเท่าทุกแผนการเรียน
และเกรดเฉลี่ยสะสม 2.50 ขึ้นไป

ม.6 หรือเทียบเท่าทุกแผน
การเรียน
และเกรดเฉลี่ยสะสม 2.50 ขึ้นไป

ม.6 แผนการเรียนวิทย์ – คณิต
หรือเทียบเท่าทุกแผนการเรียน และ
เกรดเฉลี่ยสะสม 2.50 ขึ้นไป

วิทยาการ
คอมพิวเตอร์
11502

ศึกษาด้านการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ การเขียน
โปรแกรมบนอุปกรณ์เคลื่อนที่ ระบบปฏิบัติการ การสื่อสาร
ข้อมูล ฐานข้อมูลและการจัดการฐานข้อมูล การวิเคราะห์
วท.บ. 4 ปี และออกแบบระบบสารสนเทศ และการพัฒนาโปรแกรม
ประยุกต์ ในด้านต่าง ๆ อาชีพที่สามารถประกอบได้หลัง
สาเร็จการศึกษา เช่น โปรแกรมเมอร์ นักวิชาการด้าน
คอมพิวเตอร์ ผูด้ ูแลระบบ นักพัฒนาเว็บไซต์

ม.6 แผนการเรียนวิทย์ – คณิต
หรือ ศิลป์ – คานวณหรือเทียบเท่า
ม.6 แผนการเรียนที่เกี่ยวข้องด้าน
คอมพิวเตอร์ และเกรดเฉลี่ยสะสม
2.50 ขึ้นไป

วิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีการ
อาหาร
11802

ศึกษาวิชาพื้นฐานทางเคมี ชีววิทยา ฟิสิกส์ แคลคูลสั สถิติ
วิชาชีพด้านการแปรรูปอาหาร เคมีของอาหาร จุลชีววิทยา
ของอาหาร วิศวกรรมอาหาร การประกันคุณภาพและการ
สุขาภิบาลอาหาร เพื่อผลิตบุคลากรที่สามารถทางานใน
วท.บ. 4 ปี
โรงงานอุตสาหกรรมอาหาร ผู้ช่วยนักวิจัยหรือเจ้าหน้าที่
ห้องปฏิบัติการด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
เป็นผู้ประกอบการธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีการอาหาร

ม.6 แผนการเรียนวิทย์ - คณิต ,
สุขภาพแข็งแรงไม่มีโรคประจาตัวที่
เป็นอันตราย เนื่องจากต้อง
ปฏิบัติงานกับอาหารและเครื่องจักร
และเกรดเฉลี่ยสะสม 2.50 ขึ้นไป

หมายเหตุ : มหาวิทยาลัยขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงสาขาวิชา และคุณสมบัติเฉพาะของผู้สมัครในตารางข้างต้น

9 | การรับนักศึกษา วิธีการรับด้วย Portfolio 2561

ลาดับ
ที่

9.

สาขาวิชา /
รหัสสาขาวิชา

หลักสูตร

สังเขปหลักสูตร

ศึกษาด้านสิ่งแวดล้อม การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม นิเวศวิทยาสิ่งแวดล้อม มลพิษสิ่งแวดล้อม
พลังงานกับสิ่งแวดล้อม กฎหมายสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัย
วิทยาศาสตร์และ
และความปลอดภัย การวิเคราะห์และการประเมินผล
เทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม วท.บ. 4 ปี กระทบสิ่งแวดล้อมและการติดตามตรวจสอบคุณภาพ
14002
สิ่งแวดล้อม เพื่อผลิตบุคลากรที่มคี วามรู้ความสามารถใน
การจัดการและปฏิบัติงานด้านสิ่งแวดล้อมได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ

คุณสมบัติเฉพาะของผู้สมัคร
ม.6 แผนการเรียนวิทย์ - คณิต และ
เกรดเฉลี่ยสะสม 2.50 ขึ้นไป

ม.6 แผนการเรียนวิทย์ – คณิต
ศึกษาด้านสัตวศาสตร์ เกษตรศาสตร์ พันธุศาสตร์
หรือ ปวช. สาขาเกี่ยวกับสัตวศาสตร์
สุขศาสตร์สัตว์ โภชนศาสตร์ และการปรับปรุงพันธุ์สัตว์และ
วท.บ. 4 ปี เทคโนโลยีการเกษตร เพื่อผลิตบุคลากรที่มีความสามารถ
และทักษะด้านสัตวศาสตร์ ที่ตอบสนองกับความต้องการ
ของสังคม

10.

สัตวศาสตร์
12402

11.

เพื่อผลิตบุคลากรที่มีความสามารถในด้านการจัดการสถาน ม.6 หรือเทียบเท่าทุกแผนการเรียน
เทคโนโลยีการจัดการ
บริ ก ารสุ ข ภาพ ด้ า นการบริ บ าลเลี้ ย งดู เ ด็ ก และการดู แล และเกรดเฉลี่ยสะสม 2.50 ขึ้นไป
สุขภาพ
วท.บ. 4 ปี
ผู้สูงอายุ
12502

12.

13.

เทคโนโลยีการจัดการ
การเกษตร
12602

ชีววิทยา
12902

ศึกษาด้านเทคโนโลยีการจัดการการเกษตร การวางแผน
การจัดการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเกษตร โดยนา
เทคโนโลยีมาผสมผสาน และประยุกต์กับงานทางด้าน
วท.บ. 4 ปี การเกษตร อันจะนาไปสู่การพัฒนาชุมชนและท้องถิ่น โดย
ยึดหลักเข้าใจ เข้าถึงและพัฒนาสังคมอย่างมีคณ
ุ ธรรม

ม.6 หรือเทียบเท่าทุกแผนการเรียน
หรือ
1. เป็นทายาทเกษตรกร
2. นักกีฬา มีหลักฐานการเข้า
แข่งขัน
3. ได้รับรางวัลด้านศิลปวัฒนธรรม

เป็นหลักสูตรทีม่ ุ่งเน้นให้นักศึกษามีความรู้พื้นฐานและ
ม.6 แผนการเรียนวิทย์ – คณิต
ประยุกต์ ทั้งทางด้านชีววิทยาของพืช สัตว์ จุลินทรีย์ และ และเกรดเฉลี่ยสะสม 2.50 ขึ้นไป
ศาสตร์สาขาวิชาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้นักศึกษาสามารถ
ทางานได้หลากหลาย ทั้งในหน่วยงานของภาครัฐและ
วท.บ. 4 ปี ภาคเอกชน ที่เกี่ยวข้องกับงานวิชาการและเทคนิคการ
ปฏิบัติการในงานอุตสาหกรรม ตลอดจนห้องปฏิบัติการทาง
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทางชีววิทยาของหน่วยงานและ
สถานประกอบการที่เกี่ยวข้อง

หมายเหตุ : มหาวิทยาลัยขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงสาขาวิชา และคุณสมบัติเฉพาะของผู้สมัครในตารางข้างต้น
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ลาดับ
ที่

14.

15.

16.

สาขาวิชา /
รหัสสาขาวิชา
วิทยาศาสตร์
เครื่องสาอาง
13402

คอมพิวเตอร์
แอนิเมชันและ
มัลติมีเดีย
13702

วัสดุศาสตร์
13902

หลักสูตร

สังเขปหลักสูตร

เป็นหลักสูตรทีส่ ามารถทาให้ผเู้ รียน สามารถเข้าถึงหลัก
วิทยาศาสตร์เครื่องสาอาง สามารถผลิตเครื่องสาอางได้
โดยจะมุ่งเน้นเกี่ยวกับสมุนไพรกับความงาม เพื่อรองรับให้
วท.บ. 4 ปี
ผู้สาเร็จการศึกษา สามารถประกอบอาชีพด้านความงาม
และสุขภาพ หรือสามารถเป็นที่ปรึกษาในสถานเสริมความ
งามและสปาได้
ผลิตบัณฑิตที่มีคณ
ุ ธรรม จริยธรรม และการทานุบารุง
ศิลปวัฒนธรรมไทย โดยเน้นการพัฒนาวิทยาการด้าน
แอนิเมชันและมัลติมีเดีย มีความสามารถทางานกับผู้อื่นได้
รวมถึงการพัฒนาตนเองให้เป็นผู้นาทางด้านการจัดการ
แอนิเมชันและมัลติมีเดีย รวมถึงการมีจิตสานึกและทัศนคติ
ที่ดี ในการสร้างสรรค์งานแอนิเมชันและมัลติมเี ดีย อาชีพที่
สามารถประกอบได้หลังสาเร็จการศึกษา ได้แก่
วท.บ. 4 ปี นักแอนิเมชันและมัลติมีเดียนักออกแบบและพัฒนาเว็บไซต์
นักออกแบบและพัฒนาเกม นักออกแบบและพัฒนาสื่อการ
เรียนการสอน สื่อการฝึกอบรมแบบมัลติมีเดียปฏิสัมพันธ์
ผู้ผลิตงานด้านคอมพิวเตอร์กราฟิก ผู้ผลิตสื่อดิจิทัล ผูผ้ ลิต
ภาพยนตร์แอนิเมชัน นักเขียนโปรแกรมด้านมัลติมีเดีย
ผู้ประกอบอาชีพอิสระด้านแอนิเมชันและมัลติมีเดีย
อาจารย์ นักวิชาการ นักวิจัย และวิทยากร ด้านแอนนิเมชัน
และมัลติมเี ดีย
มุ่งเน้นผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ทั้งในภาคทฤษฎีและ
ภาคปฏิบตั ิด้านวัสดุศาสตร์และเทคโนยีวัสดุที่ครอบคลุมทั้ง
พอลิเมอร์เซรามิก นาโนเทคโนโลยี โลหะ และวัสดุเชิง
วท.บ. 4 ปี ประกอบ เพื่อรองรับให้นักศึกษามีความรู้ที่ครบวงจรตั้งแต่
กระบวนการคัดเลือกวัตถุดิบ การสังเคราะห์ กระบวนการ
ผลิต การศึกษาคุณสมบัติและโครงสร้างของวัสดุ รวมถึง
การพัฒนาและการประยุกต์ใช้ผลิตภัณฑ์ในด้านต่าง ๆ

คุณสมบัติเฉพาะของผู้สมัคร
ม.6 แผนการเรียนวิทย์ – คณิต และ
สามารถใช้ภาษาไทยได้เป็นอย่างดี

ม.6 หรือเทียบเท่าทุกแผนการเรียน
และเกรดเฉลี่ยสะสม 2.50 ขึ้นไป

สาเร็จการศึกษาไม่ต่ากว่า
มัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า
หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพในสาขา
ที่เกี่ยวข้อง

หมายเหตุ : มหาวิทยาลัยขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงสาขาวิชา และคุณสมบัติเฉพาะของผู้สมัครในตารางข้างต้น
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คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ลาดับ
ที่
1.

2.

3.

สาขาวิชา /
รหัสสาขาวิชา
การพัฒนาชุมชน
30103
ดนตรีไทย
30203

ดนตรีตะวันตก
30403

4.

นาฏศิลป์และการละคร
30803

5.

นิติศาสตร์
30904

6.

ภาษาไทย
31203

7.

ภาษาอังกฤษ
31403

8.

ภาษาอังกฤษธุรกิจ
31503

หลักสูตร

ศศ.บ.4 ปี

ศศ.บ.4 ปี

ศศ.บ.4 ปี

ศศ.บ. 4 ปี

น.บ. 4 ปี

ศศ.บ. 4 ปี

ศศ.บ. 4 ปี

ศศ.บ. 4 ปี

สังเขปหลักสูตร

คุณสมบัติเฉพาะของผู้สมัคร

ศึกษาเกี่ยวกับทฤษฎีและหลักการพัฒนา
กระบวนการพัฒนาชุมชน ศึกษาการวิจัยทาง
สังคมศาสตร์ภูมิปญ
ั ญาและวัฒนธรรม

ม.6 หรือเทียบเท่าทุกแผนการเรียน

ศึกษาและฝึกปฏิบัตดิ นตรีไทยประเภทต่างๆ ได้อย่าง
ถูกต้องเข้าใจในสุนทรียะและปรัชญาดนตรีไทยมีเจตคติ
ที่ดีต่อวิชาชีพ

ม.6 หรือเทียบเท่าทุกแผนการเรียน
และต้องมีทักษะทางดนตรีไทย

ศึกษาและฝึกปฏิบัตดิ นตรีตะวันตกประเภทต่างๆ
ได้อย่างถูกต้อง เข้าใจในสุนทรียะ และปรัชญาดนตรี
ตะวันตก มีเจตคติต่อวิชาชีพ

ม.6 หรือเทียบเท่าทุกแผนการเรียน
และต้องมีทักษะทางดนตรีตะวันตก

ศึกษาเกี่ยวกับประวัติความเป็นมาของนาฏศิลป์ไทย
เรียนรู้และฝึกปฏิบตั ิทางด้านนาฏศิลป์และการละคร
การประดิษฐ์ท่ารา และการแสดงต่าง ๆ

ม.6 หรือเทียบเท่าทุกแผนการเรียน
และต้องมีทักษะทางนาฏศิลป์และ
การแสดง

ศึกษาเรียนรู้เกี่ยวกับกฎหมายแขนงต่างๆ จริยธรรมใน
วิชาชีพ จิตสานึกและความรับผิดชอบต่อบุคคล และ
สังคม

ม.6 หรือเทียบเท่าทุกแผนการเรียน

ศึกษาเรื่องรู้ลักษณะภาษาไทย การใช้ภาษาไทย
วรรณกรรม รวมทั้งภาษาศาสตร์ ภาษาถิ่น
ภาษาต่างประเทศในภาษาไทย เพือ่ นาไปใช้ในวิชาชีพ
ต่างๆ ที่เป็นที่ต้องการของสังคมและประชาคมอาเซียน
เน้นองค์ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับภาษาศาสตร์ภาษาอังกฤษ
วรรณคดีอังกฤษ การแปลภาษาอังกฤษ รวมถึง
ความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร ทา
ให้มีความรูล้ ึกและรูร้ อบเกี่ยวกับภาษาอังกฤษ เพื่อนาไป
ประกอบอาชีพ เป็นครู/อาจารย์หรือศึกษาต่อได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ(มีกิจกรรมเสริมหลักสูตรค่ายภาษาอังกฤษ
ในต่างประเทศ ทั้งนี้ เป็นไปด้วยความสมัครใจของ
นักศึกษา)
ศึ ก ษาเรี ย นรู้ ภ าษาอั ง กฤษในสายงานธุ ร กิ จ และฝึ ก
ปฏิบัติงานในภาคอุตสาหกรรมบริการธุรกิจการบิน และ
สายงานด้านอื่น ๆ ทางธุรกิจ เป็นต้น

ม.6 หรือเทียบเท่าทุกแผนการเรียน

ม.6 หรือเทียบเท่าทุกแผนกการเรียน
- โควตา ม.6 หรือเทียบเท่าทุก
แผนกการเรียน โดยพิจารณาจาก
คะแนนเฉลีย่ ในรายวิชาภาษาอังกฤษ
4-5 เทอม และแฟ้มสะสมผลงาน
(Portfolio)

ม.6 หรือเทียบเท่าทุกแผนการเรียน

หมายเหตุ : มหาวิทยาลัยขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงสาขาวิชา และคุณสมบัติเฉพาะของผู้สมัครในตารางข้างต้น
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ลาดับ
ที่

สาขาวิชา /
รหัสสาขาวิชา

หลักสูตร

9.

รัฐประศาสนศาสตร์
31616

รป.บ .4 ปี

10.

เทคโนโลยีภมู ิศาสตร์
32302

วท.บ. 4 ปี

11.

12.

13.

การบริหารและ
พัฒนาเมือง
32503

ออกแบบนิเทศศิลป์
32610

รัฐศาสตร์
33415

ศศ.บ. 4 ปี

ศล.บ.4 ปี

ร.บ. 4 ปี

สังเขปหลักสูตร

คุณสมบัติเฉพาะของผู้สมัคร

การศึกษาเรียนรู้เกีย่ วกับการบริหารงานภาครัฐและ
ม.6 หรือเทียบเท่าทุกแผนการเรียน
เอกชน นโยบายสาธารณะ องค์การและการจัดการ
การบริหารทรัพยากรมนุษย์และเทคนิคการบริหาร
เพื่อประโยชน์ต่อการบริหารพัฒนาให้สอดคล้องกับ
บริบทของท้องถิ่นและประเทศ
ศึกษาภูมิศาสตร์กายภาพเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม ม.6 หรือเทียบเท่าทุกแผนการเรียน
และการใช้ภูมิสารสนเทศ ในการบริหารจัดการเชิงพื้นที่
ศึกษาเรียนรู้เกี่ยวกับการพัฒนาเมืองที่มีประสิทธิภาพ
การวางผังเมือง การขยายตัวเมือง และการบริหาร
โครงการและงานภาครัฐให้สอดคล้องกับความต้องการ
ของท้องถิ่นและประเทศ ควบคู่ไปกับการรักษามรดก
ท้องถิ่นและการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
ศึกษาเกี่ยวกับการออกแบบโฆษณาสิ่งพิมพ์สื่อโฆษณา
ประชาสัมพันธ์ กราฟิกดีไซน์และการใช้เทคโนโลยีที่
เกี่ยวข้องกับการออกแบบนิเทศศิลป์

ม.6 หรือเทียบเท่าทุกแผนการเรียน

ม.6 หรือเทียบเท่าทุกแผนการเรียน
มีทักษะทางศิลปะและมีความคิด
สร้างสรรค์และต้องผ่านการทดสอบ
การวาดรูปขั้นพื้นฐานตามมาตรฐานที่
มหาวิทยาลัยฯ กาหนด

ศึกษาเรียนรู้เกี่ยวกับการเมืองการปกครองของไทย และ ม.6 หรือเทียบเท่าทุกแผนการเรียนต้อง
ต่างประเทศ รวมถึงการเมืองท้องถิ่น และการเมืองภาค ผ่านการทดสอบความรู้พื้นฐานและ
ความสนใจเกี่ยวกับการเมืองการ
พลเมือง
ปกครองของไทย และต่างประเทศ

14.

ภาษาจีนธุรกิจ
33603

ศศ.บ. 4 ปี

15.

บรรณารักษศาสตร์
และสารสนเทศศาสตร์
33703

ศศ.บ. 4 ปี

ศึกษาเรียนรู้เกี่ยวกับภาษาจีน เพือ่ ใช้ในสายงานธุรกิจได้ ม.6 หรือเทียบเท่าทุกแผนการเรียน
อย่างถูกต้อง แม่นยา เรียนรู้วัฒนธรรมการดาเนินธุรกิจ
ของเจ้าของภาษา เพื่อช่วยในการสื่อสารอย่างมี
ประสิทธิภาพสูงขึ้น
ศึกษาเรียนรู้เกี่ยวกับการจัดการสารสนเทศในรูปแบบ ม.6 หรือเทียบเท่าทุกแผนการเรียน
ต่าง ๆ รวมถึงการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศที่เกี่ยวข้องกับ
การบริการสารสนเทศทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติ

หมายเหตุ : มหาวิทยาลัยขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงสาขาวิชา และคุณสมบัติเฉพาะของผู้สมัครในตารางข้างต้น
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คณะวิทยาการจัดการ
ลาดับ
ที่

1.

2.

3.

4.

5.

6.

สาขาวิชา /
รหัสสาขาวิชา

หลักสูตร

สังเขปหลักสูตร

ศึกษาเกี่ยวกับหลักและทฤษฎีการสื่อสารความรูเ้ บื้องต้นเกี่ยวกับ
สื่อมวลชน วิทยุและโทรทัศน์ การประชาสัมพันธ์และการ
นิเทศศาสตร์
นศ.บ.4 ปี ถ่ายภาพ การสื่อข่าว การเขียนข่าวหลักการโฆษณาสื่อ
41817
ประชาสัมพันธ์ต่าง ๆ การผลิตวัสดุกราฟิก กรณีศึกษาและการ
วิจัย
ศึกษารายวิชาที่เกี่ยวข้องทางการท่องเที่ยวและการโรงแรม
การท่องเที่ยวและการ
ตลอดจนฝึกปฏิบตั ิการเป็นมัคคุเทศก์ตามเส้นทางท่องเที่ยวทั่ว
โรงแรม
ศศ.บ.4 ปี ประเทศและศึกษาดูงานโรงแรมชั้นนา รวมทั้งใช้
43303
ภาษาต่างประเทศ เพื่อเตรียมความพร้อมการเข้าสู่การเป็น
สมาชิกประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
ศึกษาเกี่ยวกับแนวคิดและทฤษฎีทางด้านเศรษฐศาสตร์
เศรษฐศาสตร์
ศ.บ. 4 ปี ทั้งในระดับจุลภาคและมหภาค และสามารถประยุกต์ใช้ในการ
43314
พัฒนาด้านเศรษฐกิจและสังคม
ศึกษาในรายวิชาที่เกี่ยวข้องกับหลักและทฤษฎีที่ใช้ในการจัดทา
บัญชีบัณฑิต
บัญชี และงบการเงิน ภายใต้หลักการบัญชีที่ยอมรับทั่วไป
บช.บ.4 ปี
43613
มาตรฐานการบัญชี มาตรฐานรายงานทางการเงินตลอดจน
ประกาศ/ข้อบังคับของหน่วยงานราชการและองค์กรวิชาชีพ
ศึกษาในรายวิชาด้านการบริหารธุรกิจ เน้นการจัดการทรัพยากร
การจัดการ
มนุษย์เช่น การวางแผนและนโยบายทางด้านทรัพยากรมนุษย์
ทรัพยากรมนุษย์
บธ.บ.4 ปี
การสรรหาคัดเลือกการบริหารค่าตอบแทนการพัฒนาทรัพยากร
43705
มนุษย์
การจัดการทั่วไป
43905

7.

การตลาด
44005

8.

การจัดการธุรกิจ
ค้าปลีก
44105

บธ.บ.4 ปี

ศึกษาในรายวิชาด้านการบริหารธุรกิจ เน้นวิชาการจัดการและ
การนาวิทยาการ และเทคโนโลยีใหม่ ๆ เข้ามาช่วยในการ
ดาเนินงานธุรกิจอย่างมีประสิทธิภาพ

คุณสมบัติเฉพาะของผู้สมัคร
ม.6 หรือเทียบเท่าทุกแผนการเรียน

ม.6 หรือเทียบเท่าทุกแผนการเรียน

ม.6 หรือเทียบเท่าทุกแผนการเรียน
และต้องมีทักษะทางคณิตศาสตร์
ม.6 หรือเทียบเท่าทุกแผนการเรียน
และต้องมีทักษะทางคณิตศาสตร์

ม.6 หรือเทียบเท่าทุกแผนการเรียน

ม.6 หรือเทียบเท่าทุกแผนการเรียน

ศึกษาในรายวิชาด้านการบริหารธุรกิจ เน้นทักษะทางการตลาด ม.6 หรือเทียบเท่าทุกแผนการเรียน
และความรู้เกี่ยวกับระบบการตลาดสมัยใหม่ โดยใช้ระบบ
บธ.บ.4 ปี
เทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามาช่วยในการวิเคราะห์ และตัดสินใจ
ทางการตลาด
ศึกษาในรายวิชาด้านการบริหารธุรกิจ เน้นการจัดการธุรกิจ
ม.6 หรือเทียบเท่าทุกแผนการเรียน
ค้าปลีก หลักการค้าปลีกสมัยใหม่ การจัดการขายในธุรกิจค้าปลีก
การจัดการจัดซื้อในธุรกิจค้าปลีก การจัดการระบบปฏิบัติการ
บธ.บ 4 ปี
หน้าร้านธุรกิจค้าปลีก และการเรียนรู้ภาคปฏิบัตดิ ้านการจัดการ
ธุรกิจค้าปลีก ณ บริษัท ซีพี ออลล์ จากัด(มหาชน) และบริษัท
ในเครือ

หมายเหตุ : มหาวิทยาลัยขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงสาขาวิชา และคุณสมบัติเฉพาะของผู้สมัครในตารางข้างต้น
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คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
ลาดับ
ที่

1.

2.

สาขาวิชา /
รหัสสาขาวิชา
สถาปัตยกรรม
52006

เทคโนโลยีเซรามิกส์
50702

3.

ออกแบบผลิตภัณฑ์
อุตสาหกรรม
51802

4.

เทคโนโลยี
อิเล็กทรอนิกส์และ
คอมพิวเตอร์
52302

5.

เทคโนโลยีไฟฟ้า
52602

6.

การจัดการเทคโนโลยี
สารสนเทศ
52702

หลักสูตร

สถ.บ.5 ปี

วท.บ.4 ปี

วท.บ.4 ปี

วท.บ.4 ปี

สังเขปหลักสูตร

คุณสมบัติเฉพาะของผู้สมัคร

ผลิตบัณฑิตเพื่อเป็นสถาปนิกวิชาชีพที่ได้รับการรับรอง
ปริญญา เพื่อสอบใบประกอบวิชาชีพสถาปนิกควบคุม
(กส.)จากสภาสถาปนิก สู่ชุมชนและท้องถิ่นตามปรัชญา
มหาวิทยาลัย

ม.6 แผนการเรียนวิทย์ - คณิต ,
ศิลป์ - คานวณ ,ปวช.สาขาวิชา
สถาปัตยกรรม

ศึกษาเกี่ยวกับความรู้ความเข้าใจพื้นฐานทาง
วิทยาศาสตร์ เพื่อเป็นฐานในการเรียนรู้เซรามิกส์
กระบวนการผลิตเซรามิกส์ เครื่องมืออุปกรณ์เตาเผาและ
วัสดุในงานเซรามิกส์ การออกแบบการขึ้นรูปผลิตภัณฑ์
ด้วยวิธีต่าง ๆ การเตรียมน้าเคลือบ การทดสอบ
วิเคราะห์และวิจยั ทางเซรามิกส์
ศึกษาเรียนรู้เกี่ยวกับแนวคิดในการออกแบบผลิตภัณฑ์
ความคิดริเริม่ สร้างสรรค์ด้านการออกแบบ
ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ศึกษาค้นคว้าเรียนรู้งานวิจัย
ทางด้านการออกแบบผลิตภัณฑ์ฯ และศึกษา
กระบวนการการสร้างงานทางงานออกแบบผลิตภัณฑ์
ด้วยระบบคอมพิวเตอร์ เพื่อการออกแบบผลิตภัณฑ์
ศึกษาเกี่ยวกับความรู้ทางอิเล็กทรอนิกส์ระบบควบคุม
อัตโนมัตเิ ครือข่ายคอมพิวเตอร์และระบบคอมพิวเตอร์

ม.6 หรือเทียบเท่าทุกแผนการเรียน

ม.6 หรือเทียบเท่าทุกแผนการเรียน
หรือ ปวช. สาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง
มีพื้นฐานความรูด้ ้านศิลปะ ออกแบบ

ม.6 หรือเทียบเท่าทุกแผน
การเรียน
ปวช. ช่างอุตสาหการ ทุกสาขา
ปวช. ด้านคอมพิวเตอร์

ศึกษาเรียนรู้เกี่ยวกับความรู้ดา้ นเทคโนโลยีไฟฟ้า
ม.6 หรือเทียบเท่า
งานระบบควบคุมในโรงงานอุตสาหกรรม งานระบบ
วท.บ.4 ปี
ไฟฟ้าทั้งภายในและภายนอกอาคาร และการประยุกต์ใช้
เครื่องมือที่ทันสมัย
ศึกษาเรียนรู้ด้านการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ
ม.6, ปวช. ที่มีพื้นฐานทางคอมพิวเตอร์
การวิเคราะห์และออกแบบระบบสารสนเทศ
การจัดการระบบเครือข่าย (Network System)
การจัดการเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย (Server)
วท.บ.4 ปี
การออกแบบและพัฒนาเว็บแอพพลิเคชั่น (Web
Application) โมบายแอพพลิเคชัน่ (Mobile
Application) ระบบฐานข้อมูล และการประยุกต์ใช้งาน
เทคโนโลยีสารสนเทศกับธุรกิจ

หมายเหตุ : มหาวิทยาลัยขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงสาขาวิชา และคุณสมบัติเฉพาะของผู้สมัครในตารางข้างต้น
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ลาดับ
ที่
7.

8.

9.

10.

สาขาวิชา /
รหัสสาขาวิชา

หลักสูตร

สังเขปหลักสูตร

คุณสมบัติเฉพาะของผู้สมัคร

เทคโนโลยีการจัดการ
อุตสาหกรรม
53002

ศึกษาเรียนรู้เกี่ยวกับการจัดการด้านการบริหาร
วท.บ.4 ปี ด้านวิศวกรรม ด้านโลจิสติกส์และโซ่อุปทานและอื่น ๆ
ในอุตสาหกรรม

ม.6, ปวช. หรือเทียบเท่าทุกแผน
การเรียน

เทคโนโลยีอุตสาหกรรม
การผลิต
53211

ศึกษาเกี่ยวกับความรู้ด้านการบริหารจัดการ ตลอดจน
กระบวนการผลิต การควบคุมคุณภาพในระบบโรงงาน
ทล.บ.4 ปี อุตสาหกรรม เพื่อผลิตบุคลากรทีม่ ีความรู้ความสามารถ
ในการทางานในระบบโรงงานอุตสาหกรรมได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ

ม.6 หรือเทียบเท่าทุกแผนการเรียน
หรือ ปวช.ช่างอุตสาหกรรมทุกสาขา

เทคโนโลยีอุตสาหการ
53311

ศึกษาเรียนรู้เกี่ยวกับกระบวนการผลิตรูปแบบต่างๆ
การวางแผน และควบคุมระบบการผลิต การจัดการ
ทล.บ.4 ปี
ในงานอุตสาหกรรม การเลือกใช้เทคโนโลยีที่คมุ้ ค่าและ
เหมาะสมกับระบบการผลิตในยุคปัจจุบัน

ม.6 หรือเทียบเท่าทุกแผนการเรียน
หรือ ปวช.ช่างทุกสาขาวิชา

เทคโนโลยีอาคาร
53711

ศึกษาเรียนรู้เกี่ยวกับโครงสร้างอาคาร การออกแบบ
อาคารเบื้องต้น การตรวจสอบอาคาร และแนวคิด
ทล.บ.4 ปี เกี่ยวกับอาคารประหยัดพลังงาน /เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม

ม.6 หรือเทียบเท่าทุกแผนการเรียน
หรือ ปวช.ที่มีพื้นฐานทางช่าง
อุตสาหกรรมทุกสาขา

11.

วิศวกรรมพลังงาน
54519

12.

มัลติมีเดีย
สถาปัตยกรรม
54602

วศ.บ.
4 ปี

ศึกษาเกี่ยวกับวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี ที่
เกี่ยวกับทางด้านพลังงาน ทั้งการอนุรักษ์พลังงานใน
ระบบ และอุปกรณ์ต่างๆในโรงงานอุตสาหกรรม และ
อาคาร รวมถึงศึกษาหลักพื้นฐานของพลังงานหมุนเวียน
รูปแบบต่างๆ และการประยุกต์ใช้ เน้นการเรียน
การสอนจากการปฏิบตั ิและฝึกงานจากสถานการณ์จริง
คุณวุฒิเมื่อสาเร็จการศึกษาในหลักสูตรนี้ วศ.บ.
(วิศวกรรมพลังงาน) เนื้อหารายวิชาในหลักสูตรนี้ได้รับ
การรับรองจากกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์
พลังงานว่ามีเนื้อหาครบถ้วน เทียบเท่ากับหลักสูตร
ผู้รับผิดชอบด้านพลังงานสามัญผูส้ าเร็จการศึกษาใน
หลักสูตรนี้ มีคณ
ุ สมบัติครบถ้วนทีจ่ ะสอบและขึ้น
ทะเบียนเป็นผู้รับผิดชอบด้านพลังงานตามกฎหมายได้

ม.6 แผนการเรียน วิทย์ – คณิต หรือ
ปวช. ช่างอุตสาหกรรมทุกสาขา

วท.บ.
4 ปี

ผลิตบัณฑิตที่รอบรู้ด้านวิชามัลติมีเดียและมัลติมีเดียทาง ม.6 แผนการเรียนวิทย์– คณิต ,
สถาปั ต ยกรรม เพื่ อ น าองค์ ค วามรู้ ไ ปพั ฒ นางานด้ า น ศิลป์ – คานวณ หรือประกาศนียบัตร
สถาปัตยกรรมและการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์เพื่องาน วิชาชีพ สาขาวิชาสถาปัตยกรรม
สถาปัตยกรรม

หมายเหตุ : มหาวิทยาลัยขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงสาขาวิชา และคุณสมบัติเฉพาะของผู้สมัครในตารางข้างต้น
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วิทยาลัยนานาชาติพระนคร
ลาดับ
ที่

1.

2.

3.

4.

สาขาวิชา /
รหัสสาขาวิชา

หลักสูตร

สังเขปหลักสูตร

คุณสมบัติเฉพาะของผู้สมัคร

มีความรูด้ ้านเทคโนโลยีและการจัดการด้านธุรกิจสาย ม.6 หรือเทียบเท่าทุกแผนการเรียน
การบิน มีความสามารถและทักษะด้านการจัดการธุรกิจ
สายการบิน มีคุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณใน
การจัดการธุรกิจสายการบิน
บธ.บ. 4 ปี วิชาชีพ ด้านธุรกิจสายการบิน มีความใฝ่รู้ มีความคิด
70105
เชิงวิเคราะห์ มีจติ สานึกด้านความปลอดภัยและการ
บริการ มีมนุษยสัมพันธ์ดีและมีบคุ ลิกภาพที่เหมาะสม
กับวิชาชีพ

การจัดการโลจิสติกส์
70202

การแพทย์แผนไทยประยุกต์
70320

วิทยาศาสตร์สุขภาพ
การดูแลและการจัดการ
สุขภาพผูส้ ูงอายุ
70402

หลักสูตรนี้เน้นศึกษาเกี่ยวกับการจัดการโลจิสติกส์และ ปวช. ม.6 หรือเทียบเท่าทุกแผน
โซ่อุปทาน การจัดการการจัดหา คลังสินค้า และสินค้า การเรียน
คงคลัง บรรจุภัณฑ์และการลาเลียงวัสดุ การกระจาย
วท.บ. 4 ปี สินค้า การขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบ ความปลอดภัย
การจัดการคุณภาพ การบริการลูกค้า และเทคโนโลยี
สารสนเทศ กลยุทธ์ กฎหมายที่เกีย่ วข้องกับโลจิสติกส์
เป็นต้น

พทป.บ.
4 ปี

หลักสูตรนี้เน้นศึกษาการรักษาโรคด้วยศาสตร์
มัธยมศึกษาตอนปลายแผนการเรียน
การแพทย์แผนไทยประยุกต์ โดยมีการคิดวิเคราะห์และ วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์
รักษาโรคทางการแพทย์แผนไทย ด้านเวชกรรม
เกรดเฉลี่ยไม่น้อยกว่า 2.50
แผนไทย หัตถเวชกรรมแผนไทย เภสัชกรรม แผนไทย
และผดุงครรภ์แผนไทย มีการเทียบเคียงโรคทาง
การแพทย์แผนปัจจุบัน ผู้เรียนสามารถสอบใบประกอบ
โรคศิลปะ สาขาการแพทย์แผนไทยประยุกต์เพื่อนาไป
ประกอบอาชีพได้

ผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ ความสามารถในการบูรณาการ ม.6 แผนการเรียนวิทย์ – คณิต หรือ
ความรู้ และทักษะเพื่อบริหารจัดการและดูแลด้าน
ศิลป์ - คานวณหรือเทียบเท่า ม.6
สุขภาพผูส้ ูงอายุ ที่ต้องมีความสามารถในการบริหาร
จัดการ และปฏิบตั ิงานดูแลผูส้ ูงอายุ เอาใจใส่
ผู้รับบริการอย่างมืออาชีพ มีคณ
ุ ธรรม จริยธรรมในการ
วท.บ. 4 ปี ประกอบอาชีพ รับผิดชอบต่อตนเอง สังคม และทางาน
ร่วมกับผู้อื่นได้ และเป็นกาลังสาคัญในการดูแลสุขภาพ
ของประชาชน และเพื่อสนองความต้องการของ
ตลาดแรงงานในปัจจุบันและในอนาคต

หมายเหตุ : มหาวิทยาลัยขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงสาขาวิชา และคุณสมบัติเฉพาะของผู้สมัครในตารางข้างต้น
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ลาดับ
ที่

สาขาวิชา /
รหัสสาขาวิชา

หลักสูตร

5.

การสื่อสารผ่านสือใหม่
70503

ศศ.บ.4ปี

6.

การจัดการ
การประชุมสัมมนาและ
การจัดงาน
70603

ศศ.บ.4 ปี

สังเขปหลักสูตร

คุณสมบัติเฉพาะของผู้สมัคร

ผลิตบัณฑิตให้มีความรู้ทั้งภาคทฤษฏีและภาคปฏิบตั ิ
ม.6 หรือเทียบเท่าทุกแผนการเรียน
เกี่ยวกับทางด้าน สื่อแบบปฏิสัมพันธ์ (Interactive
Media) การออกแบบเว็บ (Web Design) สื่อแบบผสม
สื่อทางโทรศัพท์เคลื่อนที่ (Mobile Media) รวมทั้ง
เทคโนโลยีบนระบบออนไลน์ (Online Technologies)
การออกแบบบนระบบออนไลน์และเทคโนโลยี (Online
Design and Technology) การออกแบบกราฟิก
(Graphic Design) ประชาสัมพันธ์ (Public Relations)
ทฤษฏีสื่อและการสื่อสาร (Media and
Communication Theory) ดังนั้นหลักสูตรสาขาวิชานี้
จึงสามารถที่จะสร้างและพัฒนาบุคลากรที่รองรับและ
สอดคล้องกับความต้องการของตลาดฝีมือแรงงานและ
วิชาชีพ ด้านการสื่อสารผ่านสื่อใหม่ในทุกรูปแบบ ทั้งใน
ปัจจุบันและอนาคต
ผลิตบัณฑิตที่เป็นส่วนสาคัญส่วนหนึ่งในธุรกิจ MICE
ม.6 หรือเทียบเท่าทุกแผนการเรียน
(Meeting, Incentive, Convention and Exhibition)
ซึ่งเป็นธุรกิจอุตสาหกรรมบริการประเภทหนึ่ง ที่นา
รายได้และเม็ดเงินจานวนมหาศาลเข้าสู่ประเทศที่มีการ
จัดประชุมสัมมนาและการจัดงานต่างๆ ทั้งรายได้จากที่
พักอาศัย การโรงแรม การขนส่ง อาหาร อุตสาหกรรม
การท่องเที่ยว การบันเทิง และซื้อสินค้าที่ระลึก

หมายเหตุ : มหาวิทยาลัยขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงสาขาวิชา และคุณสมบัติเฉพาะของผู้สมัครในตารางข้างต้น
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เอกสารหมายเลข 4

ข้อมูล / รายละเอียดเพิ่มเติม
สาขาวิชาที่ต้องเตรียมอุปกรณ์สาหรับการทดสอบการปฏิบัติ
1. 52006 สาขาวิชาสถาปัตยกรรม (ระดับปริญญาตรี 5 ปี)
1.1 ดินสอ HB, 2B
1.2 ยางลบ
1.3 กระดานรองเขียน
1.4 กระดาษวาดเขียน 100 ปอนด์ ขนาด A2
2. 21501 สาขาวิชาดนตรีไทยศึกษา (ระดับปริญญาตรี 5ปี)
2.1 มหาวิทยาลัยเตรียมอุปกรณ์ไว้ให้
3. 21901 สาขาวิชานาฏศิลป์ไทย (ระดับปริญญาตรี 5 ปี)
3.1 ผ้านุ่ง 1 ผืน
4. 22101 สาขาวิชาพลศึกษา (ระดับปริญญาตรี 5 ปี)
4.1 ชุดกีฬา 1 ชุด
5. 30403 สาขาวิชาดนตรีตะวันตก (ระดับปริญญาตรี 4 ปี)
5.1 เตรียมปฏิบัติบทเพลงที่เลือก 1 บทเพลง
(พร้อมทั้งถ่ายเอกสารบทเพลงที่บรรเลง นามาให้คณะกรรมการจานวน 4 ชุด)
5.2 เตรียมปฏิบัติบันไดเสียงหรือบทเพลงจากคณะกรรมการทดสอบ
หมายเหตุ เครื่องมือที่มหาวิทยาลัยจัดเตรียมไว้ให้ ได้แก่ เปียโน ทูบา และเครื่องกลุ่ม Percussion
นอกเหนือจากนี้ผู้ทดสอบต้องนาเครื่องดนตรีมาเอง
6. 30203 สาขาวิชาดนตรีไทย (ระดับปริญญาตรี 4 ปี)
6.1 มหาวิทยาลัยเตรียมอุปกรณ์ไว้ให้
7. 32610 สาขาวิชาออกแบบนิเทศศิลป์ (ระดับปริญญาตรี 4 ปี)
7.1 ดินสอวาดภาพ
7.2 กระดานรองวาดภาพ
7.3 กระดาษวาดเขียน 80 ปอนด์ ขนาด A3
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8. 30803 สาขาวิชานาฏศิลป์และการละคร (ระดับปริญญาตรี 4 ปี)
8.1 ผ้านุ่ง 1 ผืน
9. 51802 สาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (ระดับปริญญาตรี 4 ปี)
9.1 ดินสอ HB, 2B
9.2 ยางลบ
9.3 กระดานรองเขียน
9.4 กระดาษวาดเขียน 100 ปอนด์ ขนาด A2
10. 13902 สาขาวิชาคอมพิวเตอร์แอนิเมชันและมัลติมีเดีย (ระดับปริญญาตรี 4 ปี)
10.1 ปากกาน้าเงิน
10.2 ดินสอ
10.3 ยางลบ
10.4 ไม้บรรทัด
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เอกสารหมายเลข 5

ข้อมูลเฉพาะการรับบุคคลเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
ประจาปีการศึกษา 2561
ประเภทความสามารถทางวิชาการ
คุณสมบัตขิ องผู้สมัคร กาหนดไว้ ดังนี้
1.คุณสมบัติทั่วไป
1.1 ผู้ได้รับการคัดเลือกเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี หลักสูตร 4 ปี หรือหลักสูตร 5 ปี ต้องเป็นผู้ที่
กาลังศึกษาอยู่ในภาคการศึกษาสุดท้ายในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า หรือระดับประกาศนียบัตร
วิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบเท่า
1.2 ไม่เคยเป็นผู้มีความประพฤติเสียหาย
1.3 ไม่เป็นคนวิกลจริต และไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรง หรือโรคอื่นซึ่งสังคมรังเกียจ
1.4 ไม่เคยถูกคัดชื่อออกจากสถานศึกษา เพราะมีความผิดทางวินัย
1.5 ไม่เป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติด
2.คุณสมบัติเฉพาะ
1.1 ต้ อ งมี ผ ลการเรี ย นตามหลั ก สู ต รระดั บ มั ธ ยมศึ ก ษาตอนปลายหรื อ เที ย บเท่ า หรื อ ระดั บ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบเท่า ต้องมีคะแนนเฉลี่ยสะสม (GPAX) อย่างน้อย 4 ภาคการศึกษา
ไม่ต่ากว่า 3.00
1.2 สาขาที่ได้รับการคัดเลือกต้องมีคุณสมบัติตามเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยกาหนด

หลักฐานการสมัคร ดังต่อไปนี้
1. ใบสมัครคัดเลือกบุคลเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร ประจาปีการศึกษา 2561
(เอกสารหมายเลข 9)
2. หนังสือรับรองผลการเรียนจากสถานศึกษา (เอกสารหมายเลข 10)
3. หนังสือนาส่งเอกสาร (เอกสารหมายเลข 11) และผลการคัดเลือกของสถานศึกษา
หมายเหตุ

1. ผู้ ส มัครสามารถสมัครได้ทุกสาขาวิช า (ต้องมี คะแนนเฉลี่ ยสะสม (GPAX) อย่างน้อย 4 ภาค
การศึกษาไม่ต่ากว่า 3.00)
2. ผู้สมัครจะต้องเข้ารับการสอบปฏิบัติในสาขาวิชาที่มีการสอบปฏิบัติตามที่กาหนดไว้ในเงื่อนไข
การรับเข้าศึกษา
3. ทั้งนี้ จะต้องได้รับการพิจารณาจากคณะกรรมการของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
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เอกสารหมายเลข 6

ข้อมูลเฉพาะการรับบุคคลเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
ประจาปีการศึกษา 2561
ประเภทความสามารถพิเศษ
คุณสมบัตขิ องผู้สมัคร กาหนดไว้ ดังนี้
1. คุณสมบัติทั่วไป
1.1 ผู้ได้รับการคัดเลือกเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี หลักสูตร 4 ปี หรือหลักสูตร 5 ปี ต้องเป็นผู้ที่
กาลังศึกษาอยู่ในภาคการศึกษาสุดท้ายในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า หรือระดับประกาศนียบัตร
วิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบเท่า
1.2 ไม่เคยเป็นผู้มีความประพฤติเสียหาย
1.3 ไม่เป็นคนวิกลจริต และไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรง หรือโรคอื่นซึ่งสังคมรังเกียจ
1.4 ไม่เคยถูกคัดชื่อออกจากสถานศึกษา เพราะมีความผิดทางวินัย
1.5 ไม่เป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติด
2. คุณสมบัติเฉพาะ
ด้านการกีฬา
1. ต้ อ งมี ผ ลการเรี ย นตามหลั ก สู ต รระดั บ มั ธ ยมศึ ก ษาตอนปลายหรื อ เที ย บเท่ า หรื อ ระดั บ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบเท่า ต้องมีคะแนนเฉลี่ยสะสม (GPAX) อย่างน้อย 4 ภาคการศึกษา
ไม่ต่ากว่า 2.00
2. มีความสามารถทางการกีฬา ชนิดใดชนิดหนึ่งดังต่อไปนี้
กรีฑา
ฟุตบอล/ฟุตซอล
บาสเกตบอล วอลเล่ย์บอล
ว่ายน้า
ยูโด
แบดมินตัน
ลอนเทนนิส เทเบิลเทนนิส ยกน้าหนัก
หมากรุก
เซปักตะกร้อ
จักรยาน
แฮนด์บอล
เทควันโด้
เปตอง มวยไทย / มวยสากลสมัครเล่น (เฉพาะชาย) หรือกีฬาอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการกาหนด
3. เป็นนักกีฬาตัวแทนทีมชาติ หรือตัวแทนเยาวชนทีมชาติ
4. เป็ น นั กกีฬาชนะเลิ ศ หรือรองชนะเลิ ศที่ส านักงานพัฒ นาการกีฬา และนันทนาการ หรือ
หน่วยงานอื่นเทียบเท่าระดับกรมจัดแข่งขัน
5. เป็ น นั กกีฬาตัว แทนระดับจัง หวัด หรือเขตในการแข่ง ขัน กีฬ าเยาวชนแห่ งชาติ หรือกี ฬ า
แห่งชาติหรือนักกีฬาตัวแทนสโมสรกีฬา
6. สามารถสละเวลาในการฝึกซ้อมและร่วมแข่งขันในนามมหาวิทยาลัยได้
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ทั้งนี้ จะต้องมีใบรับรองคุณสมบัติดังกล่าวจากต้นสังกัด หรือหลักฐานรางวัลต่างๆ แนบใบสมัคร และจะต้อง
ได้รับการพิจารณาจากคณะกรรมการของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
หมายเหตุ : 1. ผู้สมัครสามารถสมัครได้ทุกสาขาวิชา แต่ต้องมีคุณสมบัติเฉพาะตามทีม่ หาวิทยาลัยกาหนดในแต่ละสาขาวิชา
(เอกสารหมายเลข 3)
2. ผู้สมัครจะต้องเข้ารับการสอบการปฏิบัติในสาขาวิชาที่มีการสอบปฏิบัติ ตามที่กาหนดไว้ในเงื่อนไข
การรับเข้าศึกษา
ด้านดนตรีไทย
1. ต้องมีผลการเรียนตามหลักสูตรระดับ มัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า หรือระดับประกาศนียบัตร
วิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบเท่า ต้องมีคะแนนเฉลี่ยสะสม (GPAX) อย่างน้อย 4 ภาคการศึกษาไม่ต่ากว่า 2.00
2. ต้องปฏิบัติเครื่องดนตรีได้อย่างน้อย 1 ชิ้น
3. สามารถบรรเลงเพลงได้อย่างน้อย 5 เพลง ที่ผู้ทดสอบเห็นว่ามีความยากง่ายเหมาะสม
4. สามารถบรรเลงร่วมวงได้
5. สามารถขับร้องเพลงไทยเดิมได้
6. สามารถสละเวลาในการซ้อมร่วมวงและในการแสดงต่างๆ ที่เป็นงานของมหาวิทยาลัยได้
ทั้งนี้ จะต้องมีใบรับรองคุณสมบัติดังกล่าวจากต้นสังกัด หรือหลักฐานรางวัลต่างๆ แนบใบสมัคร และจะต้อง
ได้รับการพิจารณาจากคณะกรรมการของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
หมายเหตุ 1. ผู้สมัครต้องเข้าศึกษาในสาขาวิชาดนตรี หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต ปริญญาตรี 4 ปี หรือ
สาขาวิชาดนตรีไทยศึกษา หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต ปริญญาตรี 5 ปี เท่านั้น และต้องมีคุณสมบัติ
ตรงตามข้อกาหนดของสาขาวิชา (เอกสารหมายเลข 3)
2. ให้นาหลักฐานรับรองความสามารถมาแสดงในวันทดสอบด้วย
ด้านดนตรีตะวันตก
1. ต้องมีผลการเรียนตามหลักสูตรระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่า หรือระดับประกาศนียบัตร
วิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบเท่า ต้องมีคะแนนเฉลี่ยสะสม (GPAX) อย่างน้อย 4 ภาคการศึกษาไม่ต่ากว่า 2.00
2. อ่านโน้ตสากลได้
3. บรรเลงเพลงตามเครื่องดนตรีที่เลือกได้อย่างถูกต้อง คล่องแคล่ว จากเพลงที่เลือกเอง และเพลงที่
ผู้ทดสอบกาหนด
4. สามารถเล่น Scale ต่างๆ ได้
5. สามารถบรรเลงร่วมวงได้
6. สามารถสละเวลาในการซ้อมร่วมวงและการแสดงต่างๆ ที่เป็นงานของมหาวิทยาลัยได้
7. สามารถปฏิบัติเครื่องดนตรี ชนิดใดชนิดหนึ่งอย่างชานาญ
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ทั้งนี้ จะต้องมีใบรับรองคุณสมบัติดังกล่าวจากต้นสังกัด หรือหลักฐานรางวัลต่างๆ แนบใบสมัคร และจะต้อง
ได้รับการพิจารณาจากคณะกรรมการของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
หมายเหตุ 1. ผู้สมัครต้องสมัครเข้าศึกษาเฉพาะสาขาวิชาดนตรีตะวันตก หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต
ปริญญาตรี 4 ปี เท่านั้น และต้องมีคุณสมบัติตรงตามข้อกาหนดของสาขาวิชา (เอกสารหมายเลข 3)
2. ให้นาหลักฐานรับรองความสามารถมาแสดงในวันทดสอบด้วย
ด้านนาฏศิลป์และการละคร
1. ต้องมีผลการเรียนตามหลักสูตรระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่า หรือระดับประกาศนียบัตร
วิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบเท่า ต้องมีคะแนนเฉลี่ยสะสม (GPAX) อย่างน้อย 4 ภาคการศึกษาไม่ต่ากว่า 2.00
2. มีความรู้และประสบการณ์ทางด้านนาฏศิลป์ไทยหรือสากล มีทักษะในภาคปฏิบัติเป็นอย่างดี
3. มีใบรับรองหรือวุฒิบัตรทางด้านนาฏศิลป์ไทยหรือสากล จากหน่วยงาน สถาบันการศึกษาของรัฐ หรือเอกชน
4. มีความสามารถขับร้องเพลงไทยได้ดีอย่างน้อย 1 เพลง
5. มีความสามารถในการราไทยมาตรฐาน ระบาเบ็ดเตล็ด หรือราพื้นเมือง
6. สามารถเสียสละเวลาในการฝึกซ้อมการแสดงและร่วมแสดงในงานต่างๆ ของมหาวิทยาลัยได้
7. มีความคิดสร้างสรรค์งานด้านนาฏศิลป์
ทั้งนี้ จะต้องมีใบรับรองคุณสมบัติดังกล่าวจากต้นสังกัด หรือหลักฐานรางวัลต่างๆ แนบใบสมัคร และจะต้อง
ได้รับการพิจารณาจากคณะกรรมการของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
หมายเหตุ

1. ผู้สมัครต้องสมัครเข้าศึกษาเฉพาะสาขาวิชานาฏศิลป์และการละคร หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต
ปริญญาตรี 4 ปี หรือสาขาวิชานาฏศิลป์ไทย หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต ปริญญาตรี 5 ปี เท่านั้น
และต้องมีคุณสมบัติตรงตามข้อกาหนดของสาขาวิชา (เอกสารหมายเลข 3)
2. นาหลักฐานรับรองความสามารถมาแสดงในวันทดสอบด้วย
ผู้นาเชียร์ / สต๊าฟเชียร์

1. ต้องมีผลการเรียนตามหลักสูตรระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่า หรือระดับประกาศนียบัตร
วิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบเท่า ต้องมีคะแนนเฉลี่ยสะสม (GPAX) อย่างน้อย 4 ภาคการศึกษาไม่ต่ากว่า 2.00
2. เคยเข้าร่วมการแข่งขันเชียร์ลีดเดอร์ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา
3. มีบุคลิกภาพในการเป็นผู้นาเชียร์ที่ดี
4. สามารถคิดสร้างสรรค์ท่าเต้นและเครื่องแต่งกายในการเป็นเชียร์ลีดเดอร์ได้
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5. มีใบรับรอง รูปถ่าย แฟ้มงาน และหลักฐานอื่นๆ จากสถานศึกษาเดิมหรือหน่วยงานที่เข้าแข่งขันรับรอง
เพื่อประกอบการพิจารณา
6. ถ้ามีพื้นฐานทางด้านกีฬายิมนาสติกจะพิจารณาเป็นพิเศษ
7. ต้องมีใบรับรองความประพฤติจากสถานศึกษา
ทั้งนี้ จะต้องมีใบรับรองคุณสมบัติดังกล่าวจากต้นสังกัด หรือหลักฐานรางวัลต่างๆ แนบใบสมัคร และจะต้อง
ได้รับการพิจารณาจากคณะกรรมการของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
หมายเหตุ : 1. ผู้สมัครสามารถสมัครได้ทุกสาขาวิชา แต่ต้องมีคุณสมบัติเฉพาะตามที่มหาวิทยาลัยกาหนดในแต่ละ
สาขาวิชา (เอกสารหมายเลข 3 )
2. ผู้สมัครจะต้องเข้ารับการสอบการปฏิบัติในสาขาวิชาที่มีการสอบปฏิบัติ ตามที่กาหนดไว้ในเงื่อนไข
การรับเข้าศึกษา
หลักฐานการสมัคร มีดังต่อไปนี้
1. ใบสมัครคัดเลือกบุคลเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร ประจาปีการศึกษา 2561 (เอกสาร
หมายเลข 9)
2. หนังสือรับรองผลการเรียนจากสถานศึกษา (เอกสารหมายเลข 10)
3. หนังสือนาส่งเอกสาร (เอกสารหมายเลข 11) และผลการคัดเลือกของสถานศึกษา
4. สาเนาหลักฐานแสดงความสามารถพิเศษ
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เอกสารหมายเลข 7

ข้อมูลเฉพาะการรับบุคคลเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
ประจาปีการศึกษา 2561
ประเภทผู้บาเพ็ญประโยชน์ต่อสังคม
คุณสมบัตขิ องผู้สมัคร กาหนดไว้ ดังนี้
1. คุณสมบัติทั่วไป
1.1 ผู้ได้รับการคัดเลือกเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี หลักสูตร 4 ปี หรือหลักสูตร 5 ปี ต้องเป็นผู้
ที่กาลังศึกษาอยู่ในภาคการศึกษาสุดท้ายในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า หรือระดับประกาศนียบัตร
วิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบเท่า
1.2 ไม่เคยเป็นผู้มีความประพฤติเสียหาย
1.3 ไม่เป็นคนวิกลจริต และไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรง หรือโรคอื่นซึ่งสังคมรังเกียจ
1.4 ไม่เคยถูกคัดชื่อออกจากสถานศึกษา เพราะมีความผิดทางวินัย
1.5 ไม่เป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติด
2. คุณสมบัติเฉพาะ
2.1 ต้ อ งมี ผ ลการเรี ย นตามหลั ก สู ต รระดั บ มั ธ ยมศึ ก ษาตอนปลาย หรื อ เที ย บเท่ า หรื อ ระดั บ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบเท่า ต้องมีคะแนนเฉลี่ยสะสม (GPAX) อย่างน้อย 4 ภาคการศึกษา
ไม่ต่ากว่า 2.00
2.2 มีคุณสมบัติดีเด่นซึ่งเป็นประโยชน์ต่อสังคมส่วนรวม เช่น ความซื่อสัตย์ ความกตัญญูกตเวที
การช่ว ยเหลือบ าเพ็ญประโยชน์ ต่อสั งคม การเป็นผู้ นา การเป็นแบบอย่างที่ดีในการประพฤติตน เป็นต้น ทั้งนี้
คุณสมบัติดังกล่าวมิได้หมายถึงความสามารถพิเศษทางกีฬา ศิลปะ ดนตรี นาฏศิลป์ ผู้นาเชียร์ หรือการศึกษา
อบรม เข้าค่ายชุมนุม ชมรม หรือการแข่งขันต่างๆ ทางวิชาการ
2.3 สาขาที่ได้รับการคัดเลือกต้องมีคุณสมบัติตามเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยกาหนด

หลักฐานการสมัคร ดังต่อไปนี้
1. ใบสมัครคัดเลือกบุคลเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร ประจาปีการศึกษา 2561 (เอกสาร
หมายเลข 9)
2. หนังสือรับรองผลการเรียนจากสถานศึกษา (เอกสารหมายเลข 10)
3. หนังสือนาส่งเอกสาร (เอกสารหมายเลข 11) และผลการคัดเลือกของสถานศึกษา
4. มีหลักฐานการแสดงคุณลักษณะดีเด่น เช่น โล่ เหรียญ เข็มรางวัล เกียรติบัตร วุฒิบัตร หนังสือ
รับรองหรือชมเชย เป็นต้น โดยมิได้หมายรวมถึงหลักฐานการเข้าร่วมกิจกรรม การอบรมเข้าค่าย การแข่งขันต่าง ๆ
ทั้งนี้ จะต้องมีใบรับรองคุณสมบัติดังกล่าวจากต้นสังกัด หรือหลักฐานรางวัลต่างๆ แนบใบสมัคร และจะต้อง
ได้รับการพิจารณาจากคณะกรรมการของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
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หมายเหตุ : 1. ผู้สมัครสามารถสมัครได้ทุกสาขาวิชา แต่ต้องมีคุณสมบัติเฉพาะตามที่มหาวิทยาลัยกาหนดในแต่ละ
สาขาวิชา (เอกสารหมายเลข 3 )
2. ผู้สมัครจะต้องเข้ารับการสอบการปฏิบัติในสาขาวิชาที่มีการสอบปฏิบัติ ตามที่กาหนดไว้ในเงื่อนไข
การรับเข้าศึกษา
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ลาดับ

ชือ่ - สกุล

เลขประจาตัวบัตรประชาชน
ม. 6

ปวช.

วุฒทิ จี่ ะสาเร็จ
การศึกษา

การศึกษา

สาขาวิชา

สาขาวิชาทีเ่ ลือก

หลักสูตร (ปี)

ความสามารถ
ทางวิขาการ

ลงชื่อ .......................................................................
(............................................................ )
ผู้อานวยการโรงเรียน / สถานศึกษา

4 ภาค
รหัสสาขาวิชา
การศึกษา

คะแนน
แผนการเรียน
เฉลีย่ สะสม
/ สาขาวิชาที่
จะสาเร็จ

ความสามารถ
พิเศษ

ประเภทโควตา

สังคม

บาเพ็ญ
ประโยชน์ต่อ

เอกสารหมายเลข 8

รอบที่ 2 ภายในวันที่ 22 ธันวาคม 2560 - 28 กุมภาพันธ์ 2561

ชื่อโรงเรียน / สถานศึกษา ..........................................................................................................

รอบที่ 1 ภายในวันที่ 1 ตุลาคม - 30 พฤศจิกายน 2560

ปีการศึกษา 2561

แบบสรุปข้อมูลรายชื่อนักเรียนทีไ่ ด้รับการจัดสรร วิธกี ารรับด้วย Portfolio เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร

เอกสารหมายเลข 9
ใบสมัครบุคคลเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
วิธีการรับด้วย Portfolio ประจาปีการศึกษา 2561

รูปถ่าย
ชุดเครื่องแบบ
ของสถานศึกษา
ขนาด 1 1/2นิ้ว

 ประเภทความสามารถทางวิชาการ  ประเภทความสามารถพิเศษ
 ประเภทบาเพ็ญประโยชน์ต่อสังคม
 กีฬา ชนิดกีฬา ........................................................................................... ระดับที่แข่งขันสูงสุด คือ
 ทีมชาติ พ.ศ. ......................................

 เยาวชนทีมชาติ พ.ศ. .................................................

 กีฬาแห่งชาติ พ.ศ. ...............................  กีฬาชนะเลิศแห่งประเทศไทย พ.ศ. .............................
 กีฬาเขต (คัดภายในเขต) ......................  กีฬานักเรียน นักศึกษา แห่งประเทศไทย พ.ศ. ...............
 อื่น ๆ .....................................................................................................................................

 กรีฑา ประเภท ......................................................................................................................... ............
 ดนตรี ประเภท
 ไทย
 สากล
 นาฎศิลป์และการละคร
 ผู้นาเชียร์ และสต๊าฟเชียร์
สมัครเข้าศึกษา รหัสสาขา ........................ สาขาวิชา .....................................................................หลักสูตร ........ ปี
หลักสูตร  ค.บ.  สถ.บ.  บธ.บ.  บช.บ.  รป.บ.  ร.บ.  ศล.บ.
 ศศ.บ.  ศ.บ.  นศ.บ.  น.บ.  วท.บ.  ทล.บ.  วศ.บ.
ระดับ
 ปริญญาตรี 4 ปี
 ปริญญาตรี 5 ปี
ข้าพเจ้า (นาย / นางสาว) ..........................................................................................................
เลขประจาตัวประชาชน  -  -  -  - 
เกิดวันที่ ....... เดือน ................. พ.ศ ............. อยู่บ้านเลขที่ ................... ซอย ..........................................................
ถนน ............................................... แขวง/ตาบล ................................. เขต/อาเภอ ...................................................
จังหวัด .............................................................. รหัสไปรษณีย์ ...................... โทรศัพท์ .............................................
ปัจจุบันกาลังเรียนอยู่ในระดับชั้น / ปี ....... แผนการเรียน ………………………………....................................
โรงเรียน / วิทยาลัย ............................................................................................................................. .........................
ถนน ............................................... แขวง/ตาบล ....................................... เขต/อาเภอ .............................................
จังหวัด ....................................... รหัสไปรษณีย์ .................. โทรศัพท์ ....................... เกรดเฉลี่ยสะสม .....................
ข้าพเจ้าขอรับรองว่า ข้าพเจ้าเป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้ วนตามที่กาหนด หากตรวจสอบพบว่าข้าพเจ้ามีคุณสมบัติ
ไม่ครบถ้วน ข้าพเจ้ายินดีให้ตัดสิทธิ์ในการคัดเลือก พร้อมกันนี้ได้แนบเอกสารหนังสือรับรองผลการเรียนมาด้วยแล้ว
ยื่นใบสมัครวันที่ .......... เดือน ....................... พ.ศ. ...............
ลงชื่อ ........................................................... ผู้สมัคร
(..................................................)
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หนังสือรับรองผลการเรียน
ขอรับรองว่า (นาย / นางสาว) ................................................................................................................
นักศึกษา / นักเรียน / ชั้น / ปี ................. แผนการเรียน ……………………….................................................................
โรงเรียน / สถานศึกษา ......................................................................... จังหวัด ..........................................................
มีผลการเรียน คิดเป็ นคะแนนเฉลี่ยสะสม (GPAX) หลักสูตรระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า หรือระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบเท่า (อย่างน้อย 4 ภาคการศึกษา) เท่ากับ .................

ลงชื่อ ..................................................... อาจารย์ประจาชั้น / ที่ปรึกษา
(.....................................................)

รับรองว่าผลการเรียนถูกต้อง
ลงชื่อ ...............................................

ลงชื่อ ...............................................

(..............................................)

(..............................................)

หัวหน้างานทะเบียนและวัดผล

ผู้อานวยการ / โรงเรียน / สถานศึกษา
(ประทับตราสถานศึกษา)
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ตัวอย่างหนังสือนาส่ง
......................

ตราครุฑ / หน่วยงาน เขียนที่ .....................................................
......................................................

วันที่ .................................
เรื่อง ส่งเอกสารหลักฐานการรับนักศึกษา วิธีการรับด้วย Portfolio ประจาปีการศึกษา ๒๕๖๑
เรียน อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
อ้างถึง หนังสือของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร ที่ ศธ ......................... ลงวันที่ ........................
สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. แบบสรุปข้อมูลรายชื่อนักเรียนที่ได้รับการคัดเลือก Portfolio เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัย
ราชภัฏพระนคร ปีการศึกษา ๒๕๖๑ (เอกสารหมายเลข ๘)
๒. ใบสมัครบุคคลเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร (เอกสารหมายเลข ๙)
๓. หนังสือรับรองผลการเรียน (เอกสารหมายเลข ๑๐)
ตามหนั งสื อที่อ้างถึง มหาวิทยาลั ยราชภัฏ พระนครได้ส่ งรายละเอียดการรับสมัครบุคคลเข้าศึ ก ษา
ในมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร วิธีการรับด้วย Portfolio ประเภทความสามารถทางวิชาการ ความสามารถพิเศษ
และผู้บาเพ็ญประโยชน์ต่อสังคม ประจาปีการศึกษา ๒๕๖๑ เพื่อให้สถานศึกษาประชาสัมพันธ์ และรับสมัครนักเรียน
นักศึกษาที่มีคุณสมบัติเหมาะสม เข้าศึกษาที่มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร ตามรายละเอียดที่แจ้งแล้วนั้น
บั ดนี้ ส ถานศึกษาดาเนิ น การเรี ยบร้อ ยแล้ ว จึงได้ส่งเอกสารหลั กฐานของผู้ ส มั ครมาพร้อ มหนั ง สื อ นี้
จานวนรวมทั้งสิ้น ................ คน ดังรายละเอียดต่อไปนี้
๑. แบบสรุปข้อมูลรายชื่อนักเรียนที่ได้รับการคัดเลือก Portfolio เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนคร ปีการศึกษา ๒๕๖๑ (เอกสารหมายเลข ๘)
๒. ใบสมัครบุคคลเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร (เอกสารหมายเลข ๙)
- ประเภทความสามารถทางวิชาการ
จานวน .............. คน
- ประเภทความสามารถพิเศษ
จานวน .............. คน
- ประเภทผู้บาเพ็ญประโยชน์ต่อสังคม
จานวน ............... คน
๓. หนังสือรับรองผลการเรียน (เอกสารหมายเลข ๑๐)
จานวน ............... คน
จึงเรียนมาเพื่อทราบและพิจารณาดาเนินการต่อไป
ขอแสดงความนับถือ

ผู้อานวยการ / หัวหน้าหน่วยงาน
(ประทับตราหน่วยงาน)
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ค่าธรรมเนียม และค่าลงทะเบียนแบบเหมาจ่ายในแต่ละภาคการศึกษา
สาหรับนักศึกษาภาคปกติ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
ประจาปีการศึกษา 2561

1.
2.
3.
4.
5.

6.
7.
8.
9.

10.
11.

12.
13.
14.

รวม
ค่าธรรมเนียม ค่าลงทะเบียน
ค่าลงทะเบียนเหมาจ่ายเป็นรายภาคการศึกษา
ค่าใช้จ่ายในวัน
แรกเข้า
เหมาจ่าย
รายงานตัว
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต (ค.บ.)
4,500
11,000
15,500
หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต (ทล.บ.)
4,500
12,000
16,500
หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต (น.บ.)
4,500
12,000
16,500
หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต (นศ.บ.)
4,500
11,000
15,500
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (บธ.บ.)
4,500
11,000
15,500
- เฉพาะสาขาวิชาการจัดการธุรกิจค้าปลีก
4,500
18,000
22,500
- เฉพาะสาขาวิชาการจัดการธุรกิจสายการบิน
9,000
30,000
39,000
หลักสูตรบัญชีบัณฑิต (บช.บ.)
4,500
11,000
15,500
หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต (รป.บ.)
4,500
11,000
15,500
หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต (ร.บ.)
4,500
11,000
15,500
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.)
4,500
12,000
16,500
- เฉพาะสาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์
9,000
22,000
31,000
- เฉพาะสาขาวิชาการแพทย์แผนไทยประยุกต์
9,000
30,000
39,000
9,000
20,000
29,000
- เฉพาะสาขาวิชาวิทยาศาสตร์การดูแลและการจัดการสุขภาพผู้สูงอายุ
หลักสูตรศิลปบัณฑิต (ศล.บ.)
4,500
11,000
15,500
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ.)
4,500
11,000
15,500
- เฉพาะสาขาวิชาการสื่อสารผ่านสือใหม่
9,000
25,000
34,000
9,000
25,000
34,000
- เฉพาะสาขาวิชาการจัดการการประชุมสัมมนาและการจัดงาน
หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต (ศ.บ.)
4,500
11,000
15,500
หลักสูตรสถาปัตยกรรมบัณฑิต (สถ.บ.)
4,500
13,000
17,500
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตร์บัณฑิต (วศ.บ.)
4,500
15,000
19,500

หมายเหตุ 1. นักศึกษาต้องชาระค่าใช้จ่ายในวันรายงานตัวเป็นนักศึกษา เพื่อยืนยันสิทธิ์ตามที่มหาวิทยาลัยกาหนด
2. กรณีที่นักศึกษาขอลาออกจากการเป็นนักศึกษา มหาวิทยาลัยจะไม่จ่ายคืนเงินค่าธรรมเนียมและ
ค่าลงทะเบียนใด ๆ ทั้งสิ้น
3. ค่าธรรมเนียมแรกเข้า จะชาระเงินในภาคการศึกษาแรกที่เข้าศึกษาเท่านั้น
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