ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
เรื่อง การรับนักศึกษาเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมาประเภทสอบคัดเลือกทั่วไป
โครงการขยายโอกาสทางการศึกษา ภาคปกติ และโครงการการศึกษาเพื่อปวงชน
ปีการศึกษา ๒๕๕๘
ด้วยมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมาจะดาเนินการรับนักศึ กษาปีการศึกษา ๒๕๕๘ ระดับ
ปริญญาตรี ด้วยวิธีการสอบคัดเลือก อาศัยอานาจตามความในมาตรา ๘ (๒) แห่งพระราชบัญญัติ
มหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ และข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ว่าด้วยการศึกษาระดับ
ปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๔๙ ข้อ ๖ และข้อ ๗ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีม าจะดาเนินการรับนักศึกษา
ตามเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี้
๑. คุณสมบัติและพื้นฐานความรู้ของผู้สมัครสอบคัดเลือก
๑.๑ คุณสมบัติด้านพื้นฐานความรู้

๑.๑.๑ ระดับปริญญาตรี หลักสูตร ๔ ปี และหลักสูตร ๕ ปี ต้องเป็นผู้สาเร็จการศึกษา
ไม่ต่ากว่าระดับใดระดับหนึ่ง ดังต่อไปนี้
๑) หลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่า
๒) หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบเท่า
๑.๑.๒ ระดับปริญญาตรี หลักสูตรต่อเนื่อง และหลักสูตรเทียบโอน ต้องเป็นผู้สาเร็จการศึกษา
ไม่ต่ากว่าระดับใดระดับหนึ่ง ดังต่อไปนี้
๑) ประกาศนียบัตรวิชาชีพชัน้ สูง (ปวส.) หรือเทียบเท่า
๒) อนุปริญญา (หลักสูตร ๓ ปี) หรือเทียบเท่า
๑.๑.๓ คุณสมบัติเฉพาะสาขาวิชาให้เป็นไปตามเอกสารแนบท้ายประกาศ
๑.๒ คุณสมบัติด้านคุณลักษณะ
๑.๒.๑ ไม่เป็นภิกษุ หรือสามเณรในพุทธศาสนา หรือนักบวชในศาสนาอื่น
๑.๒.๒ ไม่เป็นผู้ไร้ความสามารถ จิตฟั่นเฟือน และไม่เป็นโรคต่อไปนี้ คือ โรคเรื้อน วัณ โรค
ในระยะอั น ตราย โรคเท้ า ช้ า งในระยะปรากฏอาการที่ เ ป็ น ที่ รั ง เกี ย จแก่ สั ง คม ติ ด ยาเสพติ ด ให้ โ ทษ
อย่างร้ายแรง และโรคพิษสุราเรื้อรัง
๑.๒.๓ มีความประพฤติเรียบร้อยและมีคุณลักษณะดังต่อไปนี้
๑) เป็นผู้มีประวัติความประพฤติดี สุขภาพทางกายและจิตดี มีเจตคติที่ดีต่อวิชาชีพ
๒) เป็นผูม้ ีความรับผิดชอบต่อภาระหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายเป็นอย่างดี
๓) เป็นผู้เลื่อมใสในศาสนาและสนับสนุนการปกครองระบอบประชาธิปไตย อันมี
พระมหากษัตริย์เป็นประมุขด้วยความบริสุทธิ์ใจ
๔) ไม่เคยเป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดี ไม่เคยมีประวัติความประพฤติเสื่อมเสีย
อย่างร้ายแรง
/ ๑.๒.๔ ในกรณี …

๑.๒.๔ ในกรณีผู้สมัครเป็นข้าราชการ พนักงานองค์การของรัฐ พนักงานรัฐวิสาหกิจ หรือเป็น
ครู/อาจารย์ของสถาบันการศึกษาเอกชน ที่ประสงค์สมัครสอบคัดเลือกในทุกหลักสูตรของมหาวิทยาลัย
จะต้องมีหนังสือยินยอมให้สมัครสอบคัดเลือกจากต้นสังกัด หรือผู้ที่ต้นสังกัดมอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่ แทน
ไปแสดงด้วย
๒. การรับสมัครสอบคัดเลือก

ผู้ที่มีคุณสมบัติตามข้อ ๑ และประสงค์จะสมัครเข้าสอบคัดเลือก รับรายละเอียดการสอบ และสมัคร
สอบทางระบบอินเทอร์เน็ต ที่ http://entrance.nrru.ac.th ในระหว่างวันที่ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๕๘ ถึงวันที่
๒๖ มิถุนายน ๒๕๕๘ ผู้สมัครจะต้องตรวจสอบข้อมูลทั่วไปของผู้สมัคร ข้อมูลคุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์สมัคร
สอบให้ครบถ้วน และถูกต้องตามความเป็นจริง
๓. การเลือกสาขาวิชา
๓.๑ ภาคปกติ (เรียนวันจันทร์ – ศุกร์)
๓.๑.๑ ผู้สมัครสามารถสมัครโดยเลือกสาขาวิชาต่าง ๆ ได้ ๑ ลาดับ
๓.๑.๒ การจัดการเรียนการสอน มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมาจัดการเรียนการสอน

สาหรับนักศึกษา โครงการ ขยายโอกาสทางการศึกษา ภาคปกติ เรียนในวันจันทร์ ถึงวันศุกร์
๓.๒ โครงการการศึกษาเพื่อปวงชน (เรียนวันเสาร์ – อาทิตย์)
๓.๒.๑ ผู้สมัครสามารถสมัครโดยเลือกสาขาวิชาต่าง ๆ ได้ ๑ ลาดับ
๓.๒.๒ การจัดการเรียนการสอน มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมาจั ดการเรียนการสอน
สาหรับนักศึกษา โครงการ ขยายโอกาสทางการศึกษา โครงการการศึกษาเพื่อปวงชน เรียนในวันเสาร์ และ
วันอาทิตย์
๓.๓ ก่อนสมัครให้ศึกษาคู่มือการสมัครสอบอย่างละเอียด เพื่อไม่ให้เกิดความผิดพลาด เพราะบาง
สาขาวิชากาหนดคุณวุฒิ เงื่อนไข และคุณสมบัติของผู้สมัครไว้เป็นกรณีเฉพาะสาขาวิชา การเลือกสมัคร
สาขาวิชาใด ควรพิจารณาความเหมาะสม พื้นฐานความรู้ ความสนใจ ความถนัดของตน และควรคานึงถึง
ประโยชน์ที่จะนาไปใช้ในอนาคต
๓.๔ มหาวิทยาลัยสงวนสิทธิ์ที่อาจจะไม่เปิดสอนสาขาวิชาที่มีผู้สมัครไม่ถึง ๑๕ คน
๔. ขั้นตอนการสมัครสอบ
๔.๑ ศึกษาข้อมูลรายละเอี ยดคุณสมบัติผู้สมัคร และคุณสมบัติเฉพาะสาขาวิชาที่ต้องการสมัคร

เพื่อไม่ให้เกิดความผิดพลาด เพราะบางสาขาวิชากาหนดคุณวุฒิ เงื่อนไข และคุณสมบัติของผู้สมัครไว้เป็น
กรณีเฉพาะสาขาวิชา
๔.๒ เตรียมเอกสารข้อมูลเพื่อใช้ประกอบการสมัครสอบ (เอกสารการสมัครสอบจะตรวจสอบใน
การรายงานตัวเข้าเป็นนักศึกษา เมื่อนักศึกษาผ่านการสอบคัดเลือกเข้าเป็นนักศึกษาแล้ว) ประกอบด้วย
๔.๒.๑ ใบแสดงผลการเรียน หรือใบแสดงคุณวุฒิ ที่แสดงว่าสาเร็จการศึกษา ตามที่ได้ระบุไว้ใน
คุณสมบัติและพื้นความรู้ของผู้สมัครในข้อ ๑ ในกรณียังไม่สาเร็จการศึกษาในวันสมัคร ให้ใช้ใบแสดงผลการ
เรียนที่มีผลการเรียนถึงภาคการศึกษาสุดท้ายที่กาลังศึกษาอยู่ โดยเมื่อถึงวันรายงานตัวเข้าเป็นนักศึกษาของ
มหาวิทยาลัย จะต้องเป็นผู้สาเร็จการศึกษาตามหลักสูตรที่กาลังศึกษา (ตามที่ได้ระบุไว้ในคุณสมบัติและพื้น
ความรู้ของผู้สมัครในข้อ ๑)
๔.๒.๒ ทะเบียนบ้าน (ฉบับเจ้าบ้าน)

/ ๔.๒.๓ หลักฐาน …

๔.๒.๓ หลักฐานการเปลี่ยนชื่อ หรือ นามสกุล (ถ้ามี) ฉบับจริง (ผู้ที่เปลี่ยนนามสกุลเพราะการ

สมรสให้ใช้ทะเบียนสมรส)
๔.๒.๔ รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตาดา ขนาด ๓ × ๔ เซนติเมตร ถ่ายมาแล้ว
ไม่เกิน ๖ เดือน จานวน ๑ รูป (ใช้ติดบัตรแสดงข้อมูลการสมัครสอบ โดยใช้บัตรนี้ร่วมกับบัตรประจาตัว
ประชาชน หรือบัตรประจาตัวนักเรียน ในวันสอบคัดเลือก)
๔.๒.๕ เงินค่าธรรมเนียมการสอบคัดเลือก ๒๕๐ บาท เงินค่าธรรมเนียมนี้ จะไม่คืนให้ไม่ว่า
กรณีใด ๆ
๔.๒.๖ หนังสือรับรองการอนุญาตให้ศึกษาต่อจากต้นสังกัด ในกรณีผู้สมัครเป็นข้าราชการ
หรือพนักงานองค์การของรัฐ หรือรัฐวิสาหกิจ หรือเป็นครู อาจารย์ของสถาบันการศึกษาเอกชน
๔.๓ สมัครสอบคัดเลือก ผ่านระบบอินเทอร์เน็ต http://entrance.nrru.ac.th
๔.๔ ชาระเงินค่าสมัครสอบคัดเลือกผ่านธนาคารกรุงศรีอยุธยา จากัด (มหาชน) ค่าธรรมเนียมการ
สมัครสอบคัดเลือก ๑ สาขาวิชา ค่าสมัคร ๒๕๐ บาท เงินค่าธรรมเนียมนี้ จะไม่คืนให้ไม่ว่ากรณีใด ๆ
๔.๕ ตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ และสถานที่สอบ ทางเว็บไซต์ http://entrance.nrru.ac.th
พิมพ์บัตรข้อมูลการสมัครสอบ (ใช้ร่วมกับบัตรประจาตัวประชาชน หรือบัตรประจาตัวนักเรียน) เพื่อใช้ใน
การเข้าห้องสอบ
มหาวิทยาลัยจะตรวจสอบคุณสมบัติของผู้สมัคร และหลักฐานต่าง ๆ เมื่อนักศึกษาผ่านการสอบ
คัดเลือกเข้าเป็นนักศึกษาแล้ว ในวันรายงานตัวเข้าเป็นนักศึกษา หากพบว่าผู้สมัครบุคคลใดขาดคุณสมบัติ
ข้อใดข้อหนึ่ง หรือหลักฐานไม่ถูกต้อง ปลอมแปลง หรือไม่เทียบเท่าที่จะสมัครได้ มหาวิทยาลัยจะตัดสิทธิ์
ในการเข้าเป็นนักศึกษาของมหาวิทยาลัย หรือสั่งให้พ้นสภาพการเป็นนักศึกษาทันที ไม่ว่าจะได้เรียนมาแล้ว
กี่ภาคการศึกษา และอาจดาเนินคดีตามกฎหมาย
๕. การสอบคัดเลือก
๕.๑ การสอบคัดเลือก โครงการขยายโอกาสทางการศึกษา ภาคปกติ และโครงการการศึกษาเพื่อ

ปวงชน (กศ.ปช.) ใช้การสอบสัมภาษณ์ และพิจารณาจากข้อมูลผลการเรียน ในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
หรือระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือคุณวุฒิที่ใช้ในการสมัครสอบ ในวันที่ ๕ กรกฎาคม
๒๕๕๘ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๕.๐๐ น. (ลาดับการเข้าสอบเรียงตามลาดับในบัญชีแนบท้ายประกาศรายชื่อ
ผูม้ ีสิทธิ์สอบ)
๕.๒ หลั ก สู ต รสถาปั ต ยกรรมศาสตรบั ณ ฑิ ต สอบวั ด ความถนั ด ทางวิ ช าชี พ สถาปั ต ย์ วั น ที่ ๕
กรกฎาคม ๒๕๕๘ เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๑.๓๐ น. และสอบสัมภาษณ์ ในวันที่ ๕ กรกฎาคม ๒๕๕๘ เวลา
๑๓.๓๐ - ๑๕.๓๐ น.
๕.๓ การสอบวั ดทั ก ษะความสามารถ วั น ที่ ๕ กรกฎาคม ๒๕๕๘ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๕.๐๐ น.
(ลาดับการเข้าสอบเรียงตามลาดับในบัญชีแนบท้ายประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ)
สาขาวิชาที่กาหนดให้มีการสอบวัดทักษะความสามารถภาคปฏิบัติ ได้แก่
๑) หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาทัศนศิลป์ ให้ผู้สมัครที่ผ่านการสอบข้อเขียน
และจะเข้าทดสอบภาคปฏิบัติ เตรียมอุปกรณ์มาในวันสอบภาคปฏิบัติ ได้แก่
- กระดาษวาดเขียน ๑๐๐ ปอนด์ ขนาดเอ ๒ (A2)
- แผ่นกระดานรองเขียนภาพ พร้อมตัวจับยึด
- ดินสอแรเงาเบอร์ ๒ ถึง ดับเบิลอี (2B – EE)

/ ๒) หลักฐาน …

๒) หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาศิลปศึกษา ให้ผู้สมัครที่ผ่านการสอบข้อเขียนและ
จะเข้าทดสอบภาคปฏิบัติ เตรียมอุปกรณ์ ดังนี้
- กระดาษวาดเขียน ๑๐๐ ปอนด์ ขนาดเอ ๒ (A2)
- แผ่นกระดานรองเขียนภาพ พร้อมตัวจับยึด
- ดินสอแรเงาเบอร์ ๒ (2B) และเบอร์ ๖ (6B) ยางลบ
๖. การประกาศผลการสอบคัดเลือก

มหาวิ ท ยาลั ย จะประกาศผลการสอบคั ด เลื อ กเพื่ อ รั บ นั ก ศึ ก ษาเข้ า ศึ ก ษาในมหาวิ ท ยาลั ย
ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ภายในวันที่ ๑๗ กรกฎาคม ๒๕๕๘ และทางเว็บไซท์ของมหาวิทยาลัย
(http://entrance.nrru.ac.th)
๗. การรายงานตัวเข้าศึกษา
๗.๑ การรายงานตัวเข้าเป็นนักศึกษา

ผู้สอบผ่านการสอบคัดเลือกเข้าเป็นนักศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา จะต้องไป
รายงานตัวเข้าเป็นนักศึกษา ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ตามประกาศผลการสอบคัดเลือกของ
มหาวิทยาลัย
๗.๒ สิ่งที่ต้องใช้ในวันรายงานตัว
ผูม้ ีรายชื่อเป็นผู้ผ่านการสอบคัดเลือก จะต้องนาเอกสารหลักฐาน และเงินค่าธรรมเนียม ไปใน
วันรายงานตัว ดังต่อไปนี้
(๑) รูปถ่ายหน้าตรง สวมชุดนักศึกษาตามระเบียบการแต่งกายของทางมหาวิทยาลัย ไม่สวมหมวก
ไม่สวมแว่นตาดา ขนาด ๓  ๔ เซนติเมตร จานวน ๓ รูป
(๒) สาเนาทะเบียนบ้าน ๓ ฉบับ (ให้นาฉบับจริงมาด้วย)
(๓) สาเนาบัตรประชาชน ๒ ฉบับ (ให้นาฉบับจริงมาด้วย)
(๔) สาเนาใบ รบ. ๑ - ป หรือใบรายงานผลการศึกษา ๓ ฉบับ (ให้นาฉบับจริงมาด้วย)
(๕) ค่าธรรมเนียมที่ต้องใช้ในวันรายงานตัว
๘. ให้อธิการบดีเป็นผู้รักษาการตามประกาศนี้ กรณีเกิดปัญหาในการปฏิบัติตามประกาศนี้ ให้อธิการบดี

หรือผู้ที่อธิการบดีมอบหมายเป็นผู้วินิจฉัย และให้คาวินิจฉัยของอธิการบดีหรือผู้ที่อธิการบดีมอบหมาย
เป็นที่สุด
จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน
ประกาศ ณ วันที่ ๑๐ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๘

(รองศาสตราจารย์ ดร.วิเชียร ฝอยพิกุล)
อธิการบดี
ที่ ๔๐๕/๒๕๕๘

