


 
-๒- 

คณะและสาขาวิชาที่เปิดรับสมัคร 
 

คณะครุศาสตร ์
 

หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต (ค.บ.) 

ล าดับท่ี สาขาวิชาท่ีเปิดรับสมัคร จ านวน
รับ 

คุณสมบัติ 

๑ การศึกษาปฐมวัย ๖๐ ๑) เป็นผู้ส าเรจ็การศึกษาหรือก าลังศกึษาช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๖  
หรือเทียบเท่า หรือเทียบโอนมาจากสถาบันการศึกษาอ่ืนๆ  

๒) มีเกรดเฉลีย่ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายมากกว่า ๒.๕๐ 
๒ คอมพิวเตอร์ศึกษา ๖๐ ๑) เป็นผู้ส าเรจ็การศึกษาหรือก าลังศกึษาช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๖  

หรือเทียบเท่า หรือเทียบโอนมาจากสถาบันการศึกษาอ่ืนๆ  
๒) มีเกรดเฉลีย่ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายมากกว่า ๒.๕๐  

๓ คณิตศาสตร์ ๖๐ ๑) เป็นผู้ส าเรจ็การศึกษาหรือก าลังศกึษาช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๖  
หรือเทียบเท่า หรือเทียบโอนมาจากสถาบันการศึกษาอ่ืนๆ 

๒) มีเกรดเฉลีย่ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายมากกว่า ๒.๕๐ 
๔ การสอนภาษาไทย ๖๐ ๑) เป็นผู้ส าเรจ็การศึกษาหรือก าลังศกึษาช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๖                

หรือเทียบเท่า หรือเทียบโอนมาจากสถาบันการศึกษาอ่ืนๆ  
๒) มีเกรดเฉลีย่ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายมากกว่า ๒.๕๐  
๓) มีเกรดเฉลีย่วิชาภาษาไทยระดับมธัยมศึกษาตอนปลายมากกว่า 

๓.๐๐ 
๕ การสอนภาษาอังกฤษ ๖๐ ๑) เป็นผู้ส าเรจ็การศึกษาหรือก าลังศกึษาช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๖               

หรือเทียบเท่า หรือเทียบโอนมาจากสถาบันการศึกษาอ่ืนๆ  
๒) มีเกรดเฉลีย่ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายมากกว่า ๓.๐๐ 

๖ การสอนภาษาจีน ๓๐ ๑) เป็นผู้ส าเรจ็การศึกษาหรือก าลังศกึษาช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๖             
หรือเทียบเท่า หรือเทียบโอนมาจากสถาบันการศึกษาอ่ืนๆ  

๒) มีเกรดเฉลีย่ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายมากกว่า ๒.๕๐  
๗ สังคมศึกษา ๖๐ ๑) เป็นผู้ส าเร็จการศึกษาหรือก าลังศึกษาช้ันมัธยมศึกษาปีที่ ๖           

หรือเทียบเท่า หรือเทียบโอนมาจากสถาบันการศึกษาอ่ืนๆ  
๒) มีเกรดเฉลี่ยระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย สายวิทยาศาสตร์

มากกว่า ๒.๕๐ สายศิลป์มากกว่า ๓.๐๐ 
๘ การสอนวิทยาศาสตร์ทั่วไป ๖๐ ๑) เป็นผู้ส าเร็จการศึกษาหรือก าลังศึกษาช้ันมัธยมศึกษาปีที่ ๖              

หรือเทียบเท่า หรือเทียบโอนมาจากสถาบันการศึกษาอ่ืนๆ  
๒) มีเกรดเฉลี่ยระดับมัธยมศึกษาตอนปลายมากกว่า ๒.๕๐  

๙ เทคโนโลยีการศึกษาและการสอนคอมพิวเตอร์ ๖๐ ๑) เป็นผู้ส าเร็จการศึกษาหรือก าลังศึกษาช้ันมัธยมศึกษาปีที่ ๖            
หรือเทียบเท่า หรือเทียบโอนมาจากสถาบันการศึกษาอ่ืนๆ  

๒) มีเกรดเฉลี่ยระดับมัธยมศึกษาตอนปลายมากกว่า ๒.๕๐ 

 
 
 



 
-๓- 

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
 

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ.) 

ล าดับท่ี สาขาวิชาท่ีเปิดรับสมัคร จ านวน
รับ 

คุณสมบัติ 

๑ ภาษาอังกฤษ ๕๐ เป็นผู้ส าเรจ็การศึกษาหรือก าลังศกึษาช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๖              
หรือเทียบเท่า  

๒ สารสนเทศศาสตร์และบรรณารักษศาสตร์ ๓๐ เป็นผู้ส าเรจ็การศึกษาหรือก าลังศกึษาช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๖              
หรือเทียบเท่า  

๓ การพัฒนาสังคม ๒๕ เป็นผู้ส าเรจ็การศึกษาหรือก าลังศกึษาช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๖                    
หรือเทียบเท่า  

 

หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต (รป.บ.)  
๔ รัฐประศาสนศาสตร ์ ๑๒๐ ๑) เป็นผู้ส าเร็จการศึกษาหรือก าลังศึกษาช้ันมัธยมศึกษาปีที่  ๖                

หรือเทียบเท่า  
๒) คะแนนเฉลี่ยสะสมตั้งแต่  ๒.๐๐ ขึ้นไป 

 

หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต (ร.บ.) 
๕ รัฐศาสตร ์ ๕๐ เป็นผู้ส าเรจ็การศึกษาหรือก าลังศกึษาช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๖                    

หรือเทียบเท่า  

 
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

 

หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต (ทล.บ.) 

ล าดับท่ี สาขาวิชาท่ีเปิดรับสมัคร จ านวน
รับ 

คุณสมบัติ 

๑ เทคโนโลยีการเกษตร ๒๕ ๑) เป็นผู้ส าเร็จการศึกษาหรือก าลังศึกษาช้ันมัธยมศึกษาปีที่ ๖ หรือ
เทียบเท่า  

๒) คะแนนเฉลี่ยสะสมตั้งแต่  ๒.๕๐ ขึ้นไป 
 

หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต (ส.บ.) 
๒ สาธารณสุขศาสตร์ ๑๒๐ ๑) เป็นผู้ส าเรจ็การศึกษาหรือก าลังศกึษาช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๖          

ในแผนการเรียนวิทยาศาสตร-์คณติศาสตร ์
๒) คะแนนเฉลีย่สะสมตั้งแต ่ ๒.๕๐ ขึ้นไป 

 

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.) 
๓ การอาหารและธุรกิจบริการ ๒๐ ๑) เป็นผู้ก าลังศึกษาช้ันมัธยมศึกษาปีที่ ๖ หรือประกาศนียบัตร

วิชาชีพช้ันปีที่ ๓ สาขาคหกรรม คะแนนเฉลี่ยสะสม ๕ ภาคเรียน                  
ไม่น้อยกว่า ๒.๕๐       

๒) หรือส าเร็จการศึกษาช้ันมัธยมศึกษาปีที่ ๖ หรือประกาศนียบัตร
วิชาชีพช้ันปีที่ ๓ สาขาคหกรรม คะแนนเฉลี่ยสะสม ๕ ภาคเรียน 
ไม่น้อยกว่า ๒.๕๐              



 
-๔- 

ล าดับท่ี สาขาวิชาท่ีเปิดรับสมัคร จ านวน
รับ 

คุณสมบัติ 

๔ เคมี ๒๕ เป็นผู้ก าลังศึกษาหรือจบการศึกษาช้ันมัธยมศึกษาปีที่ ๖ ในแผนการ
เรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ หรือเทียบเท่า  

๕ ชีววิทยาประยุกต์ ๒๕ ๑) เป็นผู้ ก าลั งศึกษาหรือจบการศึกษาช้ันมัธยมศึกษาปีที่  ๖                   
ในแผนการเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ หรือเทียบเท่า  

๒) เกรดเฉลี่ย ๒.๕๐ ขึ้นไป 
๖ ฟิสิกส์ประยุกต์ ๑๐ ๑) เป็นผู้ส าเร็จการศึกษาหรือก าลังศึกษาช้ันมัธยมศึกษาปีที่  ๖          

ในแผนการเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ หรือเทียบเท่า  
๒) คะแนนเฉลี่ยสะสมตั้งแต่  ๒.๕๐ ขึ้นไป 

๗ วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม ๒๕ ๑) เป็นผู้ส าเร็จการศึกษาหรือก าลังศึกษาช้ันมัธยมศึกษาปีที่  ๖          
ในแผนการเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ หรือเทียบเท่า  

๒) คะแนนเฉลี่ยสะสมตั้งแต่  ๒.๕๐ ขึ้นไป 
๘ เทคโนโลยีสาสรสนเทศ ๓๐ เป็นผู้ส าเรจ็การศึกษาหรือก าลังศกึษาช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๖ หรือ

เทียบเท่า 
๙ วิทยาการคอมพิวเตอร์ ๓๐ เป็นผู้ส าเรจ็การศึกษาหรือก าลังศกึษาช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๖ หรือ

เทียบเท่า 
๑๐ อาชีวอนามัยและความปลอดภัย ๔๐ เป็นผู้ส าเรจ็การศึกษาหรือก าลังศกึษาช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๖ ใน

แผนการเรียนวิทยาศาสตร-์คณิตศาสตร์ หรือเทียบเท่า หรือ ปวช.
(อุตสาหกรรม) 

 
คณะวิทยาการจัดการ 

 
หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต (นศ.บ.) 

ล าดับท่ี สาขาวิชาท่ีเปิดรับสมัคร จ านวน
รับ 

คุณสมบัติ 

๑ นิเทศศาสตร์ ๑๐๐ เป็นผู้ส าเรจ็การศึกษาหรือก าลังศกึษาช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๖                   
หรือเทียบเท่า 

หลักสูตร บริหารธุรกิจบัณฑิต (บธ.บ.) 
๒ การตลาด ๘๐ เป็นผู้ส าเรจ็การศึกษาหรือก าลังศกึษาช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๖                      

หรือเทียบเท่า 
๓ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ ๑๐๐ เป็นผู้ส าเรจ็การศึกษาหรือก าลังศกึษาช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๖                      

หรือเทียบเท่า และ ปวส. 
๔ การจัดการ ๘๐ เป็นผู้ส าเรจ็การศึกษาหรือก าลังศกึษาช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๖                      

หรือเทียบเท่า 
๕ การจัดการทรัพยากรมนุษย์ ๘๐ เป็นผู้ส าเรจ็การศึกษาหรือก าลังศกึษาช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๖                       

หรือเทียบเท่า 

 
 
 



 
-๕- 

 
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

 
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.) 

ล าดับท่ี สาขาวิชาท่ีเปิดรับสมัคร จ านวน
รับ 

คุณสมบัติ 

๑ วิศวกรรมไฟฟ้า ๓๐ เป็นผู้ส าเรจ็การศึกษาหรือก าลังศกึษาช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๖                       
หรือเทียบเท่า 

๒ วิศวกรรมเครื่องกลยานยนต์ ๓๐ เป็นผู้ส าเรจ็การศึกษาหรือก าลังศกึษาช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๖                      
หรือเทียบเท่า 

๓ ออกแบบผลิตภัณฑ์ ๒๕ เป็นผู้ส าเรจ็การศึกษาหรือก าลังศกึษาช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๖                       
หรือเทียบเท่า 

หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต (ทล.บ.) 
๔ เทคโนโลยีอุตสาหกรรม ๓๐ เป็นผู้ส าเรจ็การศึกษาหรือก าลังศกึษาช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๖                       

หรือเทียบเท่า 

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วศ.บ.) 
๕ วิศวกรรมการจัดการอุตสาหกรรม ๓๐ เป็นผู้ส าเรจ็การศึกษาหรือก าลังศกึษาช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๖                      

หรือเทียบเท่า 

 
 

 
 
 
 
 

  



 
-๖- 

รายการแฟ้มสะสมงาน (Portfolio) 
 

ส่วนที ่๑ ประวัติส่วนตัว ประกอบด้วยข้อมูล ดังนี้ 
 ชื่อ-นามสกุล ชื่อเล่น วันเดือนปีเกิด อายุ สัญชาติ เชื้อชาติ ศาสนา จ านวนพี่น้อง 
 โรงเรียนที่ส าเร็จการศึกษา/ก าลังศึกษา   
 ระดับชั้นและสายการเรียน 
 ที่อยู่อยู่ปัจจุบัน (ท่ีติดต่อสะดวก) และที่อยู่ตามทะเบียนบ้าน 
 ชื่อบิดา-มารดาหรือผู้ปกครอง อายุ อาชีพ สถานที่ท างาน และเบอร์โทรศัพทท์ี่สามารถติดต่อได้ 
 ชื่อพ่ีน้อง (ถ้ามี)          
 ประวัติการศึกษา ตั้งแตร่ะดับอนุบาลถึงระดับมัธยมศึกษา สถานศึกษา เกรดเฉลี่ยแต่ละช่วงชั้นเรียน (ที่สามารถ

ระบุได้)         
 ประวัติการศึกษาดูงาน/การเข้าค่าย  เกียรติประวัติทางด้านการศึกษา/ด้านพฤติกรรม  เช่น การชนะการ

ประกวด เกียรติบัตรรางวัลต่าง ๆ เกี่ยวกับวิชาการ กิจกรรมภายในโรงเรียน/ภายนอกโรงเรียน/กิจกรรมเพ่ือส่วนรวม  
 ข้อมูลการกู้ยืมเรียน (ถ้ามี) 

 
ส่วนที่ ๒ ผลงานเด่นและค านิยม 
           ผลงานเด่นเป็นการแสดงผลงานที่โดดเด่นที่มีคุณค่า มีทั้งค าบรรยาย ภาพประกอบ และมีค านิยม  

หมายเหตุ ค านิยม หมายถึง ค าน าหรือข้อความที่ผู้อ่ืน (อาจารย์/ผู้บริหารโรงเรียน/นักวิชาการ)  เขียนไว้เพ่ือ   
ยกย่องชมเชยผลงานนั้น 
 
ส่วนที่ ๓ กิจกรรม 
           เป็นกิจกรรมด้านวิชาการ ความสามารถพิเศษ กิจกรรมกีฬา การเป็นหัวหน้า/ประธานหรือตัวแทนโรงเรียน ฯลฯ 
ควรมีทั้งค าบรรยายและภาพประกอบ 
 
ส่วนที ่๔  เหตุผลในการสมัครเรียน 

 ระบเุหตุผลในการเลือกเรียนที่มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ 
 ส าหรับผู้สมัครคณะครุศาสตร์ให้เพิ่มเติมเรียงความ ในหัวข้อ “ความเป็นครูของสาขาวิชาที่เลือกเรียน”     

เขียนด้วยลายมือตนเอง ความยาวไม่เกิน ๑ หน้ากระดาษ A4 
 
ส่วนที่ ๕ ภาคผนวก 
           เอกสารหลักฐานประกอบทั้งหมด เช่น ใบสมัคร ส าเนาใบแสดงผลการเรียน ส าเนาทะเบียนบ้าน ส าเนาบัตร
ประชาชน ส าเนาเกียรติบัตรต่าง ๆ (เรียงตาม พ.ศ.) ภาพประกอบอื่นท่ีนอกเหนือจากที่ใส่ในส่วนของผลงานและกิจกรรม 
(ถ้ามี) 
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