ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต

เรื่อง การแจ้งความจํานงเข้าศึกษาภาคปกติ ระดับปริญญาตรี
ประจําปีการศึกษา 2562
(เฉพาะผู้ที่ผลการสอบสัมภาษณ์ “ไม่ผ่าน”) โครงการ Walk in สู่รั้วแคแสด 2019
--------------------ตามที่มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต กําหนดสอบสัมภาษณ์นักศึกษาภาคปกติ ประจําปีการศึกษา 2562
โครงการ Walk in สู่ร้วั แคแสด 2019 ในวันที่ 10 ธันวาคม 2561 และกําหนดประกาศผลการสอบสัมภาษณ์ในวันที่
10 ธันวาคม 2561 เวลา 14.30 น. โดยสามารถตรวจสอบผลการสอบสัมภาษณ์ได้ที่ www.pkru.ac.th แล้วนั้น
ในการนี้ มหาวิทยาลัย ขอแจ้งให้ผู้ที่ผลการสอบสัมภาษณ์ “ไม่ผ่าน” สามารถขอรับและยื่นแบบ
แจ้งความจํานงเข้าศึกษา ได้ในวันจันทร์ที่ 10 ธันวาคม 2561 ตั้งแต่เวลา 14.30 – 17.00 น.
ณ สํานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน (ห้อง 125) ชั้น 2 อาคาร 1 มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต (ไม่มีค่าใช้จ่าย
ในการสมัครเรียน) (เฉพาะบางสาขาวิชา รายละเอียดตามบัญชีแนบท้ายประกาศนี้)
ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยกําหนดให้ผู้ที่แจ้งความจํานงเข้าศึกษา รายงานตัวพร้อมชําระเงินค่าขึ้นทะเบียน
เป็นนักศึกษาใหม่ และค่าลงทะเบียนเรียนภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 ในวันพฤหัสบดีที่ 20 ธันวาคม 2561
เวลา 08.30 – 11.00 น. ณ อาคารหอประชุมใหญ่ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต
จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน
ประกาศ ณ วันที่ 21 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561

(ผศ.ดร.หิรัญ ประสารการ)
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
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เอกสารแนบท้ายประกาศ
สาขาวิชาที่รบั นักศึกษาภาคปกติ (เฉพาะผู้ทผี่ ลการสอบสัมภาษณ์ “ไม่ผ่าน”)
ประจําปีการศึกษา 2562

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
หลักสูตร/วุฒิ
วิทยาศาสตรบัณฑิต
ปริญญาตรี 4 ปี

สาธารณสุขศาสตร
บัณฑิต
ปริญญาตรี 4 ปี
เทคโนโลยีบัณฑิต
ปริญญาตรี 4 ปี

สาขาวิชา
วิทยาศาสตร์ (วิชาเอกเคมี/ ชีววิทยา)
คณิตศาสตร์ประยุกต์
เทคโนโลยีดิจิทัล (เทคโนโลยีสารสนเทศ)
เทคโนโลยีดิจิทัล (วิทยาการคอมพิวเตอร์)
คหกรรมศาสตร์
วิทยาศาสตร์สงิ่ แวดล้อม
เทคโนโลยีสถาปัตยกรรม
สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต

เทคโนโลยีอุตสาหการ

คุณสมบัติเฉพาะสาขาวิชา
ม.6 (วิทย์-คณิต)
ม.6
ม.6 หรือ ปวช. (เฉพาะคอมพิวเตอร์, อิเล็กทรอนิกส์, ไฟฟ้า)
ม.6 (วิทย์–คณิต, ศิลป์-คํานวณ) หรือ ปวช. (เฉพาะคอมพิวเตอร์,
อิเล็กทรอนิกส์, ไฟฟ้า)
ม.6 หรือเทียบเท่า
ม.6 (วิทย์-คณิต)
ม.6 หรือเทียบเท่า
ม.6 (วิทย์- คณิต) ที่มีผลการเรียนเฉลี่ยตลอดหลักสูตรวิชา
วิทยาศาสตร์ ไม่ต่ํากว่า 2.30 และวิชาภาษาต่างประเทศ
ไม่ต่ํากว่า 2.30
ม.6, ปวช.(อุตสาหกรรม) หรือเทียบเท่า

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
หลักสูตร/วุฒิ
ศิลปศาสตรบัณฑิต
ปริญญาตรี 4 ปี
ศิลปกรรมศาสตร
บัณฑิต
ปริญญาตรี 4 ปี
นิติศาสตรบัณฑิต
ปริญญาตรี 4 ปี

สาขาวิชา
สารสนเทศศาสตร์และบรรณารักษศาสตร์
ภาษาไทย
การพัฒนาชุมชน
ทัศนศิลป์
นวัตกรรมการออกแบบ
ศิลปะการจัดการแสดง
นิติศาสตรบัณฑิต

คุณสมบัติเฉพาะสาขาวิชา
ม.6 หรือเทียบเท่า
ม.6 หรือเทียบเท่า
ม.6 หรือเทียบเท่า
ม.6 หรือเทียบเท่า
ม.6 หรือเทียบเท่า
ม.6 หรือเทียบเท่า
ม.6 หรือเทียบเท่า

คณะเทคโนโลยีการเกษตร
หลักสูตร/วุฒิ
วิทยาศาสตรบัณฑิต
ปริญญาตรี 4 ปี

สาขาวิชา
เทคโนโลยีอาหาร
เทคโนโลยีการประมง
การจัดการทรัพยากรเกษตรเพื่อการท่องเที่ยว

คุณสมบัติเฉพาะสาขาวิชา
ม.6 หรือเทียบเท่า ที่เรียนวิทยาศาสตร์มาไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต
ม.6 หรือเทียบเท่า ที่เรียนวิทยาศาสตร์มาไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต
ม.6 หรือเทียบเท่า
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เอกสารแนบท้ายประกาศ
สาขาวิชาที่รบั นักศึกษาภาคปกติ (เฉพาะผู้ทผี่ ลการสอบสัมภาษณ์ “ไม่ผ่าน”)
ประจําปีการศึกษา 2562

คณะวิทยาการจัดการ
หลักสูตร/วุฒิ
บริหารธุรกิจบัณฑิต
ปริญญาตรี 4 ปี

บัญชีบัณฑิต
ปริญญาตรี 4 ปี
นิเทศศาสตรบัณฑิต
ปริญญาตรี 4 ปี

สาขาวิชา
บริหารธุรกิจบัณฑิต
(วิชาเอกการเป็นผู้ประกอบการ)
บริหารธุรกิจบัณฑิต [วิชาเอกการจัดการ
นวัตกรรมการบริการ (การบริการและ
อีเวนต์)]
การบริหารทรัพยากรมนุษย์
การตลาด
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
บัญชีบัณฑิต
นิเทศศาสตรบัณฑิต

คุณสมบัติเฉพาะสาขาวิชา
ม.6 หรือเทียบเท่า
ม.6 หรือเทียบเท่า

ม.6 หรือเทียบเท่า
1. ม.6 หรือเทียบเท่า
2. ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) ไม่ต่ํากว่า 2.50
ม.6 หรือเทียบเท่า
ม.6 (วิทย์-คณิต, ศิลป์-คํานวณ, ศิลป์คณิต) หรือ
ปวช. (การบัญชี, การตลาด, คอมพิวเตอร์)
1. ม.6 หรือเทียบเท่า
2. ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) ไม่ต่ํากว่า 1.80

วิทยาลัยการท่องเที่ยวนานาชาติ
หลักสูตร/วุฒิ
บริหารธุรกิจบัณฑิต
ปริญญาตรี 4 ปี

สาขาวิชา
การจัดการท่องเที่ยวและบริการ (หลักสูตร
ภาษาอังกฤษ)

คุณสมบัติเฉพาะสาขาวิชา
ม.6 หรือเทียบเท่า ที่มีผลการเรียนเฉลี่ยตลอดหลักสูตร
(5 ภาคเรียน) วิชาภาษาอังกฤษ ไม่ต่ํากว่า 3.00 จากสถาบันที่
ได้รับการรับรองจากในประเทศ หรือต่างประเทศ
หมายเหตุ
- มีผลการทดสอบภาษาอังกฤษแรกเข้า TOEIC ไม่ต่ํากว่า 400
หรือเทียบเท่า สําหรับผูส้ มัครที่ไม่มีผลทดสอบทักษะ
ภาษาอังกฤษตามข้อกําหนดหลักสูตร ให้อยูใ่ นดุลยพินจิ ของ
คณะกรรมการประจําหลักสูตร
- มีสขุ ภาพร่างกายสมบูรณ์ไม่เป็นอุปสรรคในการศึกษา และการ
ทํากิจกรรมเสริมทักษะ
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ทั้งนี้ ให้ผู้แจ้งความจํานงเข้าศึกษา รายงานตัวพร้อมชําระเงินค่าขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาใหม่
และค่าลงทะเบียนเรียนภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 ในวันพฤหัสบดีที่ 20 ธันวาคม 2561 ตั้งแต่เวลา
08.30 – 11.00 น. ณ อาคารหอประชุมใหญ่ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต โดยมีรายละเอียด
ดังนี้

n ในวันรายงานตัว โปรดแต่งกายชุดนักเรียน

หรือชุดนักศึกษา

o หลักฐานการรายงานตัวต้องครบถ้วน และรับรองสําเนาถูกต้องพร้อมลงชื่อกํากับในเอกสาร
ทุกฉบับ โดยให้นํามายื่นในวันรายงานตัว ดังนี้
1) รูปถ่ายหน้าตรง (ชุดนักเรียน/ชุดนักศึกษา) ขนาด 1 นิ้ว จํานวน 1 รูป (ติดใบรายงานตัว)
2) สําเนาทะเบียนบ้าน จํานวน 1 ฉบับ
3) สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของตนเอง, บิดา และมารดา จํานวนอย่างละ 1 ฉบับ
4) สําเนาใบเปลี่ยนชื่อ หรือนามสกุล จํานวน 3 ฉบับ (กรณีที่เปลี่ยนชื่อ หรือนามสกุล)
หมายเหตุ ในวันเปิดภาคเรียนที่ 1 ประจําปีการศึกษา 2562 ให้นักศึกษาใหม่ทุกคน
ส่งสําเนาใบระเบียนแสดงผลการเรียน (ปพ.1:4) หรือ (รบ.) ฉบับสําเร็จการศึกษา จํานวน 3 ฉบับ
ณ งานทะเบียนและรับเข้า สํานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ชั้น 2 อาคาร 1

p ในวันรายงานตัว (วันพฤหัสบดีที่ 20 ธันวาคม 2561) จะต้องชําระเงินค่าขึ้นทะเบียนเป็น
นักศึกษาใหม่ และค่าลงทะเบียนเรียนภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 ดังนี้
รวมจํานวนเงินที่ต้องชําระในวันรายงานตัว (บาท)
หลักสูตร

สาขาวิชา

(ค่าขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาใหม่ และค่าลงทะเบียนเรียน
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562)

เทคโนโลยีดิจิทัล
(วิชาเอกวิทยาการคอมพิวเตอร์)
เทคโนโลยีดิจิทัล
(วิชาเอกเทคโนโลยีสารสนเทศ)
วิทยาศาสตร์ (วิชาเอกเคมี/ ชีววิทยา)

16,650

16,650

วิทยาศาสตร์ส่งิ แวดล้อม

16,650

คหกรรมศาสตร์

16,650

คณิตศาสตร์ประยุกต์

16,650

เทคโนโลยีสถาปัตยกรรม

17,650

สาธารณสุขศาสตร
บัณฑิต

สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต

16,650

เทคโนโลยีบัณฑิต

เทคโนโลยีอุตสาหการ

16,650

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
วิทยาศาสตรบัณฑิต

16,650
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ค่าใช้จ่ายการรายงานตัวนักศึกษาใหม่ ภาคปกติ ประจําปีการศึกษา 2562
รวมจํานวนเงินที่ต้องชําระในวันรายงานตัว (บาท)
หลักสูตร

สาขาวิชา

(ค่าขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาใหม่ และค่าลงทะเบียนเรียน
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562)

คณะเทคโนโลยีการเกษตร
วิทยาศาสตรบัณฑิต

เทคโนโลยีอาหาร

16,650

เทคโนโลยีการประมง
การจัดการทรัพยากรเกษตรเพื่อการ
ท่องเที่ยว

16,650
16,650

วิทยาลัยการท่องเที่ยวนานาชาติ
บริหารธุรกิจบัณฑิต

การจัดการท่องเที่ยวและบริการ
(หลักสูตรภาษาอังกฤษ)

40,650

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ศิลปศาสตรบัณฑิต

สารสนเทศศาสตร์และบรรณารักษศาสตร์

16,650

ภาษาไทย (4 ปี)

16,650

การพัฒนาชุมชน

16,650

ศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต ทัศนศิลป์

นิติศาสตรบัณฑิต

16,650

ศิลปะการจัดการแสดง

16,650

นวัตกรรมการออกแบบ

16,650

นิติศาสตรบัณฑิต

18,650

คณะวิทยาการจัดการ
บริหารธุรกิจบัณฑิต

บัญชีบัณฑิต
นิเทศศาสตรบัณฑิต

การบริหารทรัพยากรมนุษย์

16,650

คอมพิวเตอร์ธุรกิจ

16,650

การตลาด

16,650
19,650

บริหารธุรกิจ (วิชาเอกการเป็น
ผู้ประกอบการ)
บริหารธุรกิจ (วิชาเอกการจัดการ
นวัตกรรมการบริการ)
บัญชีบัณฑิต
นิเทศศาสตรบัณฑิต

19,650
16,650
16,650
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ขั้นตอนการรายงานตัวนักศึกษาใหม่ ภาคปกติ
รายงานตัววันพฤหัสบดีที่ 20 ธันวาคม 2561 เวลา 08.30 – 11.00 น.
สถานที่รายงานตัว : อาคารหอประชุมใหญ่ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต

X

รับใบรายงานตัว และปฏิทินการศึกษา :

ณ จุดที่ 1 (ชั้นล่าง อาคารกิจการนักศึกษา) โดยปฏิบัติดังนี้
c เขียนใบรายงานตัวเข้าเป็นนักศึกษาใหม่ กรอกรหัสประจําตัวผู้สมัคร พร้อมติดรูปถ่ายหน้าตรง
(ชุดนักเรียน / นักศึกษา) ขนาด 1 นิ้ว จํานวน 1 รูป
d จัดเรียงลําดับเอกสารให้ครบถ้วน เอกสารทุกฉบับ “รับรองสําเนาถูกต้องและลงชื่อกํากับ”
1)
2)
3)
4)

รูปถ่ายหน้าตรง (ชุดนักเรียน/ชุดนักศึกษา) ขนาด 1 นิ้ว จํานวน 1 รูป (ติดใบรายงานตัว)
สําเนาทะเบียนบ้าน จํานวน 1 ฉบับ
สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของตนเอง, บิดา และมารดา จํานวนอย่างละ 1 ฉบับ
สําเนาใบเปลี่ยนชื่อ หรือนามสกุล จํานวน 3 ฉบับ (กรณีที่เปลี่ยนชื่อ หรือนามสกุล)

Y

ยื่นใบรายงานตัวพร้อมหลักฐานการรายงานตัว ให้กรรมการรับรายงานตัว
ตรวจสอบ และ “ลงชื่อรายงานตัว (ตามสาขาวิชา)” ณ จุดที่ 2 (อาคารหอประชุมใหญ่)

Z

ชําระเงินค่าขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาใหม่ และค่าลงทะเบียนเรียน ภาคเรียนที่ 1
ปีการศึกษา 2562 (จํานวนเงิน : ตามสาขาวิชาที่เข้ารายงานตัว) ณ จุดที่ 3
(อาคารหอประชุมใหญ่)

ณ จุดที่ 4

[

จองชุดกีฬา

\

จองหอพักนักศึกษา

]

รับแบบฟอร์มคําร้องกู้ยืมเพือ่ การศึกษา ณ จุดที่ 6 (อาคารหอประชุมใหญ่)

(อาคารหอประชุมใหญ่)

ณ จุดที่ 5 (อาคารหอประชุมใหญ่)

