ประกาศคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวชิ ยั
เรื่อง การรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี ประจําปีการศึกษา ๒๕๕๘
ด้วยคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย มีนโยบาย
จัดสรรโควตาระดับปริญญาตรี ประจําปีการศึกษา ๒๕๕๘ ให้กับนักเรียน/นักศึกษา ที่มีคุณวุฒิและคุณสมบัติ
ต่างๆ ตามที่คณะฯ กํา หนด (เอกสารแนบท้ายประกาศ) เข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี นักเรียน/นักศึกษา
และผู้ ส นใจ ส่ งใบสมั ครได้ ตั้ งแต่ วันที่ ๓ พฤศจิก ายน ๒๕๕๗ -๒๖ ธั นวาคม ๒๕๕๗ เพื่อคณะครุ ศาสตร์
อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี จะดําเนินการแจ้งผลให้ทราบต่อไป
จํานวนทีร่ บั สมัครนักศึกษา ประจําปีการศึกษา ๒๕๕๘
หลักสูตรคณะครุศาสตร์อตุ สาหกรรมและเทคโนโลยี หลักสูตร ๕ ปี (เรียน ๔ ปี + ฝึกสอน ๑ ปี)
ลําดับที่
สาขาวิชา
จํานวนรับ
๑.
วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม
๓๐
๒.
วิศวกรรมแมคคาทรอนิกส์
๑๕
๓.
วิศวกรรมอุตสาหการ
๑๕
หลักสูตรเทคโนโลยีบณ
ั ฑิต หลักสูตร ๔ ปี
ลําดับที่
สาขาวิชา
เทคโนโลยีสื่อสารมวลชน (ภาคปกติ)
๑.
เทคโนโลยีสื่อสารมวลชน (ภาคสมทบ)

จํานวนรับ
๓๐
๑๕

ทางคณะฯ จะประกาศรายชื่ อ ผู้ ที่ มี คุ ณ สมบั ติ ส อบสั ม ภาษณ์ ใ นวั น ที่ ๕ มกราคม ๒๕๕๘
ณ คณะครุ ศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี ถนนราชดําเนินนอก อํา เภอเมือง จังหวั ดสงขลา หรือทาง
http://inded.rmutsv.ac.th
ประกาศ ณ วันที่ ๒๘ เดือน ตุลาคม ๒๕๕๗

นายขจรศักดิ์ พงศ์ธนา
คณบดีคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี

คุณสมบัตินักศึกษาโควตาระดับปริญญาตรี ประจําปีการศึกษา ๒๕๕๘
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวชิ ยั
เลขที่ ๑ ถนน.ราชดําเนินนอก ตําบลบ่อยาง อําเภอเมือง จังหวัดสงขลา ๙๐๐๐๐
โทร. ๐-๗๔๓๑-๗๑๘๐ โทรสาร ๐-๗๔๓๑-๗๑๘๑ (๐-๗๔๓๑-๗๑๐๐ ต่อ ๑๙๔๒ โทรสาร ๑๙๔๓)
http://inded.rmutsv.ac.th
ระดับปริญญาตรี หลักสูตร ๕ ปี (เรียน ๔ ปี + ฝึกสอน ๑ ปี)
หลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต
ที่
สาขาวิชา
วุฒทิ รี่ บั
๑. วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และ
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ประเภทหรือสายวิชาช่างอุตสาหกรรม
โทรคมนาคม
สาขาวิชาไฟฟ้า สาขาวิชาช่ างอิเล็กทรอนิกส์ สาขาวิชาช่า งอิเล็ก ทรอนิกส์ สื่ อ สาร สาขาวิ ช าช่ า งเทคโนโลยี โ ทรคมนาคม สาขาวิ ช าอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ คอมพิ ว เตอร์ และสาขาวิ ช าที่ เ กี่ ย วข้ อ ง หรื อ มั ธ ยมศึ ก ษาตอนปลาย
(ม.๖ /โปรแกรมวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์)
๒. วิศวกรรมแมคคาทรอนิกส์
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ประเภทหรือสายวิชาช่างอุตสาหกรรม
ทุ ก สาขา หรื อ มั ธ ยมศึ ก ษาตอนปลาย (ม.๖ /โปรแกรมวิ ท ยาศาสตร์ ๓. วิศวกรรมอุตสาหการ
คณิตศาสตร์ หรือ โปรแกรมภาษาอังกฤษ - คณิตศาสตร์)
ระดับปริญญาตรี หลักสูตร ๔ ปี
หลักสูตรเทคโนโลยีบณ
ั ฑิต
ที่
สาขาวิชา
๑. เทคโนโลยีสื่อสารมวลชน
(ภาคปกติ - สมทบ)

วุฒทิ รี่ บั
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบเท่า ทุกสาขา หรือมัธยมศึกษา
ตอนปลาย (ม.๖) หรือเทียบเท่า

คุณสมบัตโิ ควตา ประจําปีการศึกษา ๒๕๕๘
๒๕๕๘
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวชิ ยั
๑. คุณสมบัตนัินกั เรียน/
น/นักศึกษาโควตาเรี
ษาโควตาเรียนดี
๑.๑ จะต้องมีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPA) ๔-๕ ภาคการศึกษา สําหรับนักเรียน/นักศึกษา
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ ไม่ต่ํากว่า ๒.๕๐ และ ปวช.
๗๕
ปวช. ไม่ต่ํากว่า ๒.๗๕
๑.๒ เป็นผู้ที่มีความประพฤติดี เรียบร้อย และขยันหมั่นเพียร
๒. คุณสมบัตนัินกั เรียน/
น/นักศึกษาโควตากิ
ษาโควตากิจกรรมดี
๒.๑ จะต้องมีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPA) ๔-๕ ภาคการศึกษา สําหรับนักเรียน/นักศึกษา
ชัน้ มัธยมศึกษาปีที่ ๖ ไม่ตา่ํ กว่า ๒.๓๐ และ ปวช.
๕๐
ปวช. ไม่ตา่ํ กว่า ๒.๕๐
๒.๒ มีความสามารถด้านกิจกรรมในระดับดี จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
๒.๓ เป็นผู้ที่มีความประพฤติดี เรียบร้อย และขยันหมั่นเพียร
๓. คุณสมบัตนัินกั เรียน/
น/นักศึกษาโควตาภาคสมทบเสาร์
ษาโควตาภาคสมทบเสาร์-อาทิตย์
๓.๑ การพิจารณาจะขึ้นอยู่กับกรรมการสอบ
๓.๒ เป็นผู้ที่มีความประพฤติดี เรียบร้อย และขยันหมั่นเพียร
หลักฐานทีใ่ ช้สมัคร
๑. ใบสมัครนักศึกษาโควตาที่กรอกรายละเอียดสมบูรณ์
๒. ใบแสดงผลการศึกษา ๔-๕ ภาคการศึกษา สําหรับนักเรียน/นักศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ และ
ปวช.
หมายเหตุ
- ในวันสอบสัมภาษณ์ให้นักเรียน/นักศึกษา นําใบระเบียนแสดงผลการเรียน ๕ ภาคการศึกษามา
แสดงต่อคณะกรรมการสอบสัมภาษณ์ ณ สาขาวิชาที่สมัคร

