โครงการทายาทผู้ประกอบการด้านผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์
(รอบ 5 : การรับรอบอิสระ)
1. หลักการและเหตุผล
เนื่องด้วยภาควิชาศิลปะและการออกแบบ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัย
นเรศวร ได้เปิดการเรียนการสอนหลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์
และบรรจุภัณฑ์ สาหรับรองรับผู้ที่สนใจเข้าศึกษาต่อในศาสตร์ด้านการออกแบบผลิตภัณฑ์แ ละ
บรรจุภัณฑ์ โดยได้มีบัณฑิตสาเร็จการศึกษาไปแล้วหลายรุ่น ทั้งนี้เนื่องด้วยกรรมการหลักสูตรฯ
เล็งเห็นว่ามหาวิทยาลัยนเรศวรตั้งอยู่ในพื้นที่ซึ่งมีผู้ประกอบการด้ านผลิตภัณฑ์ บรรจุภัณฑ์หรือ
ธุรกิจอื่นที่สอดคล้องกับหลักสูตรฯ ดังนั้นจึงมีมติว่าในการคัดเลือกผู้ที่สนใจเข้าศึกษาต่อ ควรมี
โครงการพิเศษที่พิจารณาผู้ที่มีความเกี่ยวข้องกับธุรกิจดังกล่าว เพื่อให้นิสิตที่เข้าศึกษาต่ อด้ วย
กระบวนการคัดเลือกดังที่กล่าวมานี้สามารถนาความรู้ความสามารถจากการเรียนไปต่อยอด
สาหรับธุรกิจของครอบครัวได้เมื่อสาเร็จการศึกษา
2. กลุ่มเป้าหมาย
- ผู้ที่สนใจเข้าศึกษาต่อในหลักสูตรฯ ทีมีคุณสมบัติเป็นทายาทผู้ประกอบการทั่วประเทศ
3. คุณสมบัติทั่วไปของผู้สมัคร
3.1 เป็นผู้อยู่ในประเทศไทยอย่างถูกต้องตามกฎหมาย และเป็นผู้ยึดมั่นในการปกครอง
ระบอบประชาธิปไตยที่มีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข
3.2 เป็นผู้สาเร็จการศึกษาในชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่า
3.3 ต้องเป็นมีผลคะแนนการทดสอบความถนัดทั่วไป (GAT) และการทดสอบความถนัดทาง
วิชาการและวิชาชีพ ที่จัดสอบเดือนกุมภาพันธ์ 2561
3.3 เป็ น ผู้ ที่ มี ร่ า งกายแข็ ง แรง ไม่ เ ป็ น ผู้ ทุ พ พลภาพ ไร้ ค วามสามารถ จิ ต ฟั่ น เฟื อ นไม่
สมประกอบ และไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรงอันเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา เช่น โรคเรื้อน วัณโรคในระยะ
อันตราย โรคเท้าช้างในระยะปรากฏอาการน่ารังเกียจ โรคพิษสุราเรื้อรัง หรือติดยาเสพติดให้โทษ
อย่างร้ายแรง
3.4 เป็นผู้ที่มีผู้รับรองว่าสามารถชาระเงินค่าบารุงและค่าธรรมเนียมการศึกษาได้
3.5 ไม่เคยต้องโทษตามคาพิพากษาของศาลถึง ที่ สุ ดให้ จาคุกเว้นแต่ในกรณีความผิ ด อั น
กระทาโดยประมาทหรือความผิดอันเป็นลหุโทษ
3.6 เป็นผู้ที่มีความประพฤติเรียบร้อย และรับรองต่อมหาวิทยาลัยได้ว่า จะตั้งใจศึกษา เล่า
เรียนเต็มความสามารถ และจะปฏิบัติตามกฎระเบียบข้อบังคับของมหาวิทยาลัยที่มีอยู่แล้ว หรือที่จะมี
ต่อไป โดยเคร่งครัดทุกประการ
3.7 รายงานตัวขึ้นทะเบียนเป็นนิสิตจะต้องมีใบแสดงผลคะแนนการทดสอบทางการศึกษา
ระดับชาติ ขั้นพื้นฐาน (O-NET)

3.8 เมื่อเข้าศึกษาเป็นนิสิตชั้นปีที่ 1 จะต้องพักอาศัยหอพักภายในมหาวิทยาลัยเท่านั้น
4. คุณสมบัติเฉพาะ
4.1 ไม่เป็นผู้ที่มีความพิการ คือ เป็นผู้พิการตาบอดทั้ง สองข้างหรือมีภาวะอัน เป็น
อุปสรรคต่อการศึกษา
4.2 ส่งแฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) เน้นด้านศิลปะและการออกแบบหรือกิจกรรม
ที่เคยทาในฐานะทายาทผู้ประกอบการด้านออกแบบผลิตภัณฑ์หรือบรรจุภัณฑ์
ไม่น้อยกว่า 5 ผลงาน โดยให้นามาแสดงในวัน สอบสัมภาษณ์ ภายในแฟ้ม
สะสมผลงานจะประกอบไปด้วย
- ผลงานทางด้านศิลปะและการออกแบบ ที่ผู้สมัครเคยทามาจนถึงปัจจุบันลง
ในกระดาษขนาดไม่เกิน A4 ไม่จากัดจานวนหน้า
- รายละเอี ย ดประวั ติ ส่ ว นตั ว (CURRICULUM VITAE (C.V) หรื อ RESUME)
พิ ม พ์ ด้ ว ยตั ว อั ก ษร Font Thai, ขนาด 16 point , Single Space หรื อ
เขียนด้วยลายมือตัวบรรจง ขนาดไม่เกิน A4
4.3 ผลการพิจารณาของคณะกรรมการสอบสัมภาษณ์ถือเป็นที่สิ้นสุด
4.4 บรรยายลักษณะกิจการของผู้ปกครอง ถึงความเกี่ยวข้องกับการออกแบบผลิตภัณฑ์
หรือบรรจุภัณฑ์อย่างไร (อาจมีการแนบภาพประกอบ) 1 หน้ากระดาษ
4.5 เป็นทายาททางกฎหมายอย่างแท้จริงของเจ้าของกิจการ (โดยมีหนังสือรับรอง)
หมายเหตุ : ลักษณะของแฟ้มสะสมผลงาน
ก. แฟ้มสะสมผลงานเป็นการนาเสนอผลงานด้านศิลปะและการออกแบบที่
หลากหลาย ที่แสดงถึงความเป็นตัวตนของผู้สมัคร มากที่สุด และแสดงถึง
ทักษะความสามารถที่เชื่อมโยงกับการเรียนในศาสตร์สาขาวิชาที่ผู้สมัคร
ประสงค์จะศึกษาต่อ
ข. ควรเป็นผลงานในช่วงตั้งแต่ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 เป็นหลัก
ค. แสดงผลงานบนกระดาษไม่เกินขนาด A4 ไม่จากัดจานวนหน้า(ใช้ได้ทั้งสอง
หน้าของกระดาษหนึ่งแผ่น) และไม่รวมปก โดยให้ระบุชื่อ-สกุล ให้ชัดเจน
บนปกหน้าของแฟ้มผลงาน
รายละเอียดประวัติส่วนตัว (CURRICULUM VITAE (C.V) หรือ RESUME)
ประกอบไปด้วย ชื่อ-นามสกุล วัน เดือน ปีเกิด ประวัติการศึกษาจนถึง
ปัจจุบัน รวมไปถึงประวัติผลงานด้านอื่นๆ ที่แสดงถึงทักษะความสามารถ และ
ความคิดความอ่านของตนที่ผ่านมา เช่น การเข้าอบรม การเข้าค่าย การ
เดินทางท่องเที่ยว การเข้าประกวดแข่งขันและรางวัลที่ได้รับ ทักษะ
ความสามารถพิเศษอื่นๆ ที่มี เช่น ดนตรี กีฬา คอมพิวเตอร์ เป็นต้น

5. จานวนรับ
รับเข้าศึกษาต่อใน หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์และบรรจุ
ภัณฑ์ จานวน 5 คน
(สามารถตรวจสอบรายละเอียดของหลักสูตรได้ในเว็บไซต์ของคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
http://www.arch.nu.ac.th/2016/download/program/th/bachelor/B_PPD_R55.
pdf )
6. องค์ประกอบในการคัดเลือก
ผลคะแนนจากการสอบวัดความถนัดทั่วไป (GAT), ผลคะแนนจากการสอบวัดความถนัดทาง
วิชาการและวิชาชีพ (PAT) ที่สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (สทศ.) จัดสอบเดือนกุมภาพันธ์
2561
คะแนนที่ใช้
1. คะแนนเฉลี่ยสะสม (GPA 6 ภาคเรียน)
2. คะแนนทดสอบวัดความถนัดทั่วไป (GAT)
3. คะแนนทดสอบวัดความถนัดทางวิชาการและวิชาชีพ
(PAT 6 ความถนัดทางศิลปกรรมศาสตร์)

ค่านาหนัก
เงื่อนไข
20%
ให้ส่งเอกสารพร้อมใบ
สมัคร
40%
40%

7. เกณฑ์การพิจารณาตัดสินผลการสอบคัดเลือก
การพิจารณาตัดสินผลการคัดเลือก โดยใช้ผลคะแนนรวมทั้งหมดนามาเรียงจากผู้ที่ได้คะแนน
มากไปหาน้อย เพื่อให้ผู้สอบผ่านการคัดเลือกเข้าตรวจร่างกาย และสอบสัมภาษณ์ตามจานวนที่
มหาวิทยาลัยกาหนด ทั้งนี้ ผู้สมัครที่มีคะแนนไม่ครบตามเกณฑ์ที่กาหนดจะถูกตัดสิทธิ์ใ นการ
คัดเลือก และการตัดสินผลการสอบคัดเลือกฯ ของมหาวิทยาลัยให้ถือเป็นที่สินสุด
เมื่อผู้สมัครผ่านคัดเลือกจะต้องเข้าสอบสัมภาษณ์กับกรรมการในหลักสูตร โดยมีคะแนนจา
การสัมภาษณ์ ดังนี้
1.
2.
3.
4.
5.

คะแนนที่ใช้
บุคลิกภาพ/การแต่งกาย
การตอบคาถาม ไหวพริบ/สติปัญญา
ความรู้ทั่วไปด้านศิลปะและการออกแบบ
แฟ้มสะสมงาน
ความรู้เกี่ยวกับประเภทธุรกิจที่สมัคร

ค่านาหนัก
20 %
20 %
20 %
20 %
20 %

เงื่อนไข
• ผู้ ส มั ค รต้ อ งเข้ า สอบพร้ อ ม
เจ้าของกิจการ
• ผู้ส มัค รต้องนาแฟ้มสะสมงาน
มาในวันสัมภาษณ์ด้วย

8. หลักฐานประกอบการรับสมัคร
1. ใบสมัครที่กรอกรายละเอียดผ่านระบบเครืออินเทอร์เน็ต (ติดรูปถ่ายในใบสมัคร)
2. ใบแสดงผลการเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ปพ.1) จานวน 1 ฉบับ
4. สาเนาบัตรประชาชนหรือสาเนาทะเบียนบ้าน (รับรองสาเนาถูกต้อง) จานวน 1 ฉบับ

5. สาเนาการเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล (ถ้ามี) (รับรองสาเนาถูกต้อง) จานวน 1 ฉบับ
6. หลักฐานแสดงการเป็นทายาททางกฎหมายอย่างแท้ จริง ของเจ้ าของกิจการด้ า น
ผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์
7. หลักฐานการชาระเงินค่าสมัครผ่านธนาคาร (ใบโอนเงินฉบับจริง)
** ผู้สมัครสามารถตรวจสอบสถานะการสมัคร และการชาระเงินได้ที่เว็บไซด์
http://www.admission.nu.ac.th การสมัครจะสมบูรณ์เมื่อผู้สมัครได้ชาระเงินค่าสมัครและส่ง
ใบสมัครพร้อมหลักฐานการสมัครให้กับ หน่วยรับเข้าศึกษา งานทะเบียนนิสิตและประมวลผล กอง
บริการการศึกษา มหาวิทยาลัยเรียบร้อยแล้ว**
ทังนี หากมหาวิทยาลัยตรวจสอบพบว่าผู้สมัครขาดคุณสมบัติจนเป็นเหตุไม่สามารถ
สมัครสอบคัดเลือกได้หรือหมดสิทธิ์ในการสมัคร มหาวิทยาลัยจะไม่คืนเงินค่าสมัครสอบ

