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ประกาศคณะนิเทศศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณ ี
เรื่อง  การรับสมัครคัดเลือกบุคคลเขาศึกษาระดับปริญญาตรี  ภาคปกติ รอบที่ 9 

ปการศึกษา  ๒๕๖4  
----------------------------------------- 

โดยที่ มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี มีความประสงคจะเปดรับสมัครคัดเลือกบุคคล  
เขาศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคปกติ รอบที่ 9 ปการศึกษา 2564  

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 31 แหงพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 
และคําสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี ที่ ๑๐๘๖/๒๕๖๒ เรื่อง การมอบอํานาจหนาที่ใหรองอธิการบดี 
คณบดี ผูอํานวยการสถาบัน สํานัก ปฏิบัติราชการแทนอธิการบดี สั่ง ณ วันที่ ๒๙ พฤษภาคม ๒๕๖๒ 
ประกอบกับขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี วาดวย การจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2562 
มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี จึงออกประกาศไวดังตอไปนี ้

๑. คุณสมบัติทั่วไป 
๑.๑  ผูสมัครเขาเปนนักศึกษาหลักสูตรปริญญาตรี จะตองเปนผูที่กําลังศึกษาอยูใน

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่  6 หรือเทียบเทา หรือสําเร็จการศึกษาในระดับ
มัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเทา  

๑.๒  ผูสมัครจะตองมีคุณสมบัติตามขอกําหนดของหลักสูตรที่สมัครเขาศึกษา 

๒. คุณสมบัติเฉพาะสาขาวิชา 
๒.๑  กําลังศึกษาอยูในระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6 หรือเทียบเทา หรือสําเร็จการศึกษาใน

ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเทา 
๒.๒  ผูสมัครบางสาขาวิชาจะตองมีพื้นความรูและคุณสมบัติเฉพาะ ตามขอกําหนดของ

สาขาวิชานั้น ๆ 

๓. คุณสมบัตดิานคุณลักษณะ 
๓.๑  มีรางกายแข็งแรงไมเปนโรคตอไปนี้ คือ โรคเรื้อน วัณโรคในระยะอันตราย         

โรคเทาชางในระยะปรากฏอาการที่เปนที่รังเกียจแกสังคม ติดยาเสพติดใหโทษ
รายแรง และโรคพิษสุราเรื้อรัง 

๓.๒  มีความประพฤติเรียบรอย 
๓.๓  เปนผูมีความรับผิดชอบตอภาระหนาที่ท่ีไดรับมอบหมายเปนอยางด ี
๓.๔ เปนผู เลื่อมใสในศาสนาและสนับสนุนการปกครองระบอบประชาธิปไตย           

อันมีพระมหากษัตริยเปนประมุขดวยความบริสุทธิ์ใจ 
๓.๕  ไมเคยมีประวัติความประพฤติเสื่อมเสียอยางรายแรง 

๔. คุณลักษณะทางจิตใจ มีคุณลักษณะดังนี้ 
๔.๑  มีจิตใจมุงม่ันพัฒนาทั้งตนเอง ครอบครัว และสังคม 
๔.๒  ไมเคยมีประวัติเปนโรคจิต โรคประสาท 
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๔.๓ ไมเคยมีประวัติเปนผูมีบุคลิกภาพผิดปกติ อันจะเปนอุปสรรคและกอใหเกิด     
ความเสียหายในการประกอบอาชีพ 

 

๕. คุณสมบัติผูสมัคร และลักษณะสาขาวิชา 

คณะนิเทศศาสตร 

หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต (นศ.บ. ๔ ป) 

สาขาวิชาการสื่อสารมวลชน 
- แขนงวิชาการโฆษณา

ประชาสัมพันธและสื่อดิจิทัล 
- แขนงวิชาวิทยุและโทรทัศนมัลติ

แพลตฟอรม 

 
 

20 
20 

 

 
- กําลังศึกษาหรือจบการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาปที่ 6 หรือ

เทียบเทา  

สาขาวิชาธุรกิจบันเทิงการแสดงและ
การทองเที่ยว 

20 
- กําลังศึกษาหรือจบการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาปที่ 6 หรือ

เทียบเทา  
สาขาวิชานิเทศศาสตร (สามภาษา) 

 - แขนงวิชาการสื่อสารการตลาด
ดิจิทัลและสื่อใหม 

 - แขนงวิชาการสื่อสารและธุรกิจ
การทองเที่ยว 

 
 

20 
20 

 

- กําลังศึกษาหรือจบการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาปที่ 6 หรือ
เทียบเทา  

๖. กําหนดการรับสมัครและสอบคัดเลือก 
๖.๑  ผูสมคัรสามารถเลือกสมัครไดเพียง  1  สาขาวิชา 

 ผูสมัครตองตรวจคุณสมบัติทั่วไปของตนเอง และคุณสมบัติเฉพาะของแตละ
คณะ/สาขาวิชา (ที่ระบุไวในประกาศฉบับนี้) หากปรากฏในภายหลังวา ผูสมัครขาดคุณสมบัติขอใดขอหนึ่ง 
หรือหลักฐานที่ใชประกอบการสมัครเปนเท็จ จะถูกตัดสิทธิ์การเขาศึกษา แมวาจะผานการคัดเลือกไดเขาศึกษาแลว 
และมหาวิทยาลัยขอสงวนสิทธิ์  ไมคืนเงินคาสมัครไมว ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น 
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6.2 กําหนดการของผูสมัครดวยตนเอง/สมัครผานระบบออนไลน 

ขั้นตอน รายละเอียด 

กําหนดการรับสมัคร วันที่ ๑7 – 30 พฤษภาคม 256๔ 

หลักฐานการสมัคร ๑) ใบสมัครตามที่มหาวิทยาลัยกําหนด 
๒) รูปถายขนาด  ๑  นิ้ว  จํานวน  ๒  รูป 
๓) บัตรประจําตัวประชาชน  พรอมสําเนาขนาดเอ ๔  จํานวน  ๑  ฉบับ 
๔) ใบแสดงผลการเรียนฉบับจริง พรอมสําเนาขนาดเอ  ๔   

(สําเนาจะตองอานไดอยางชัดเจน) จํานวน  ๑  ฉบับ 
๕) ในกรณีทีเ่ปลี่ยนชื่อ - สกุล ตองแนบใบเปลี่ยนชื่อ- สกุลฉบับจริง 

พรอมสําเนา ขนาดเอ ๔  (สําเนาจะตองอานไดอยางชัดเจน)  
จํานวน  ๑ ฉบับ 

หมายเหตุ : สําหรับผูสมัครออนไลนสามารถสงเอกสารการสมัครมาไดที่
คณะนิเทศศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี 41 หมู 5 ตําบลทา
ชาง อําเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี 22000 (เอกสารสมัครเรียน) 

ขั้นตอน รายละเอียด 

ชองทางการสงใบสมัคร สมัครดวยตนเอง : สงใบสมัครไดท่ีคณะนิเทศศาสตร ชั้น ๒ 
                       เวลา 09.00 - 15.00 น. 
สมัครออนไลน : http://assess.rbru.ac.th/admission/ 

คาธรรมเนียมการสมคัร 200 บาท ผานชองทางการชําระเงิน ดังนี ้
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หมายเหตุ :  การชําระเงินคาสมัครจะตองชําระภายในกําหนด 

การรับสมัครเทานั้น (วันที่ ๑7 – 30 พฤษภาคม 256๔)  
ถาไมชําระเงินตามกําหนด มหาวิทยาลัย  
ขอสงวนสิทธิ์  ในการไมพิจารณาการสมัคร 

   : มหาวิทยาลัยขอสงวนสิทธิ์ไมคืนเงินคาสมัครไมวากรณีใด ๆ  
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ขั้นตอน รายละเอียด 

ประกาศรายชื่อผูมีสิทธิ์สอบและหองสอบ วันที่ 31 พฤษภาคม 256๔ 
ทางเว็บไซต www.rbru.ac.th 

สอบสัมภาษณ วันที่ 2 มิถุนายน 256๔ 

ประกาศรายชื่อผูผานการสอบสัมภาษณ วันที่ 4 มิถุนายน 256๔ 
ทางเว็บไซต www.rbru.ac.th 

รายงานตัวผานระบบออนไลน/ 
ชําระเงินคารายงานตัว 

วันที่ 5 มิถุนายน 256๔ 

ยื่นเอกสารรายงานตัว/ 
ชําระเงินคาเลาเรียน 

 วันที่ 5 มิถุนายน 256๔ 

6.3 กําหนดการรับสมัครและคัดเลือกผานทีมงานของคณะ  

ขั้นตอน รายละเอียด 

การรับสมัคร วันที ่๑7 – 30 พฤษภาคม 256๔ 
ผูที่สนใจสมัครเรียนสามารถติดตอผูประสานงานของคณะไดโดยตรง   
ในเวลาทําการทุกวันจันทร-ศุกร เวลา 8.30 – 16.30 น.  

หลักฐานการสมัคร 1) รูปถายขนาด  ๑  นิ้ว  จํานวน  ๒  รูป 
2) บัตรประจําตัวประชาชน  พรอมสําเนาขนาดเอ ๔  จํานวน  ๑  ฉบับ 
3) สําเนาใบแสดงผลการเรียน ขนาดเอ  ๔   

(สําเนาจะตองอานไดอยางชัดเจน) จํานวน  ๑  ฉบับ 
4) ในกรณีที่เปลี่ยนชื่อ - สกุล ตองแนบสําเนาใบเปลี่ยนชื่อ- สกุล  

ขนาดเอ ๔  (สําเนาจะตองอานไดอยางชัดเจน)  จํานวน  ๑ ฉบับ 
หมายเหตุ : สําหรับผูสมัครสามารถสงเอกสารการสมัครมาไดที่          
คณะนิเทศศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี 41 หมู 5 ตําบลทา
ชาง อําเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี 22000 (เอกสารสมัครเรียน) 
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ขั้นตอน รายละเอียด 

คาธรรมเนียมการสมัคร 200 บาท ผานชองทางการชําระเงิน ดังนี้ 

             

หมายเหต ุ:  การชําระเงินคาสมัครจะตองชําระภายในกําหนด 
การรับสมัครเทานั้น (วันที่ ๑7 – 30 พฤษภาคม 256๔)  
ถาไมชําระเงินตามกําหนด มหาวิทยาลัย  
ขอสงวนสิทธิ์  ในการไมพิจารณาการสมัคร 

   : มหาวิทยาลัยขอสงวนสิทธิ์ไมคืนเงินคาสมัครไมวากรณีใด ๆ                        
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ขั้นตอน รายละเอียด 

การคัดเลือก สอบสัมภาษณผานผูประสานงานของคณะในวันที่ยื่นใบสมัคร 

ประกาศรายชื่อผูผานการสอบสัมภาษณ วันที่ 4 มิถุนายน 256๔ 
ทางเว็บไซต www.rbru.ac.th 

รายงานตัวผานระบบออนไลน/ 
ชําระเงินคารายงานตัว 

วันที่ 5 มิถุนายน 256๔ 

ยื่นเอกสารรายงานตัว/ 
ชําระเงินคาเลาเรียน 

 วันที่ 5 มิถุนายน 256๔ 

หมายเหตุ : มหาวิทยาลัยขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงขอมูลที่ปรากฏในการรับสมัครคัดเลือก 

โดยไมตองแจงใหทราบลวงหนา 

จึงประกาศใหทราบโดยทั่วกัน 
     ประกาศ  ณ  วันที ่๓๐ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๔ 

                                                                   
 
                                                             (ผูชวยศาสตราจารย ดร.จําเริญ คังคะศรี 
                          คณบดีคณะนิเทศศาสตร ปฏิบัติราชการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี 
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เอกสารแนบทายประกาศ 
ลักษณะสาขาวิชา 

คณะนิเทศศาสตร 

  สาขาวิชาการสื่อสารมวลชน ปจจุบันการดําเนินธุรกิจประสบกับการแขงขันที่รุนแรง 

ดังนั้นการดําเนินธุรกิจจึงตองแสวงหาวิธีการหรือกลยุทธใหม เพื่อเสริมประสิทธิภาพใหแกองคกรนั้น         

เพื่อความอยูรอดของธุรกิจการสื่อสารมวลชนเปนเครื่องมือที่ชวยสนับสนุนการวางแผนการจัดกิจกรรมตาง ๆ 

ขององคกร เพื่อใหผลผลิตขององคกรผานไปยังผูบริโภค รวมไปถึงการนําเทคโนโลยีสมัยใหมที่มีใชในปจจุบัน 

ไมวาจะเปน Social media, New media หรือสื่อตาง ๆ มาเสริมสรางพัฒนาในการสนับสนุนกิจกรรมตาง ๆ 

ใหนาสนใจ สาขาวิชาการสื่อสารมวลชนประกอบดวย 1. แขนงวิชาการโฆษณาและการประชาสัมพันธ          

2. แขนงวิชาวิทยุกระจายเสียง และวิทยุโทรทัศน  

แนวทางการประกอบอาชีพ  นักศึกษาที่จบมาสามารถทําอาชีพไดหลากหลายสาขาไมวา   
จะเปนนักสรางสรรคงานโฆษณา เขียนบท ออกแบบโฆษณาทางสื่อสิ่งพิมพ สื่อวิทยุกระจายเสียง และสื่อวิทยุ 
โทรทัศน เปนนักวางแผนเชิงกลยุทธ จัด EVENT การสื่อสารองคกร รวมไปถึงผูผลิตรายการวิทยุกระจายเสียง
และผูผลิตรายการทางโทรทัศน ผูประกาศขาว ผูควบคุมรายการตามองคกรตาง ๆ นอกจากนี้แลวยังสามารถ 
สรางรายไดโดยเปดธุรกิจสวนตัวไดอีกดวย 

  สาขาวิชานิเทศศาสตร (สามภาษา)  หลักสูตรนิเทศศาตรบัณฑิต  สาขาวิชานิเทศ

ศาสตร (สาม ภาษา) ประกอบดวย 2 แขนงวิชา คือ แขนงวิชาการสื่อสารการตลาดดิจิทัลและสื่อใหม (Digital 

Marketing Communication and new Media) และแขนงวิชาการสื่อสารและธุรกิจการทองเที่ยว 

(Communication and Tourism Business) เปนหลักสูตรที่เหมาะสมสําหรับผูที่ตองการเรียนรูวิชาชีพ    

แหงการสื่อสารในโลกยุคใหม เรียนรูทักษะการใชกระบวนการทางวิชาชีพดานการสื่อสารการตลาดดิจิทัลและ     

สื่อใหม และดานการสื่อสารและธุรกิจการทองเที่ยวอยางมีประสิทธิภาพ เปนหลักสูตรที่มีบรรยากาศการเรียน

การสอนเปนนานาชาติ แบงการจัดการเรียนการสอนเปน 3 ภาษา คือ ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ และภาษาที่

สาม (ภาษาจีน) หลักสูตรรองรับไดทั้งนักศึกษาไทยและนักศึกษาตางชาติ ปจจุบันหลักสูตรไดทําความรวมมือ

กับมหาวิทยาลัยชั้นนําในตางประเทศ เชน ประเทศจีน ประเทศกัมพูชา ประเทศเวียดนาม และประเทศ

สหรัฐอเมริกา เพื่อแลกเปลี่ยนความรูทางวิชาการ แลกเปลี่ยนนักศึกษา สงเสริมใหนักศึกษาไปศึกษาตอยัง

ประเทศที่นักศึกสนใจทั้งระยะสั้นและระยะยาว นอกจากนี้หลักสูตรยังมุงเนนใหผูเรียนมีคุณธรรมจริยธรรม    

มีความซื่อสัตย มีวินัย มีความรับผิดชอบ มีความอดทน สูงาน มองโลกอยางเปนกลาง ยึดมั่นจรรยาบรรณใน

วิชาชีพนักนิเทศศาสตร สมดังปรัชญาที่วา “รอบรูการสื่อสาร สรางสรรคองคความรู เชิดชูคุณธรรม นําความรู

พัฒนาทองถิ่น”  

1.1 แขนงวิชาการสื่อสารการตลาดดิจิทัลและสื่อใหม   

                     เนนใหนักศึกษามีความรูความสามารถดานนิเทศศาสตรการสื่อสารสินคาและบริการไปยังผูบริโภค 

พรอมดวยความรูความสามารถดาน ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ และภาษาที่สาม (ภาษาจีน) ผานอุปกรณดิจิทัล 

อาทิ สมารทโฟน แท็บแล็ต คอมพิวเตอรโนตบุค เพื่อสรางสรรคและจัดการการสื่อสารการตลาดดิจิทัลอยาง

เหมาะสม รวมทั้งสามารถสรางแบรนได 



 - ๙ -

แนวทางการประกอบอาชีพ นักการตลาดออนไลนทั้งในและตางประเทศ ผูสรางสรรค

ผลงานบนสื่อออนไลน เชน ยูทูบเบอร เฟซบุก อินสตาแกรม weibo  baidu  ฯลฯ ผูประกอบกิจการธุรกิจ

สวนตัวทางดานการสื่อสารมวลชนหลากหลายภาษาผูสื่อขาว นักประชาสัมพันธสินคาและบริการ นักโฆษณา 

ชางภาพ นักหนังสือพิมพ นักจัด และผลิตรายการวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน นักออกแบบ

คอมพิวเตอรกราฟกการตลาดดิจิทัล นักบริหาร ลูกคาสัมพันธ รับราชการ เชน กรมการประชาสัมพันธ 

กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม นักวิชาการ 

1.2แขนงวิช าการสื่อสารและธุรกิจการทอง เที่ยว  เนนใหนักศึกษามีความรู

ความสามารถดานนิเทศศาสตรการสื่อสารธุรกิจการทองเที่ยว ทั้งการเที่ยวระดับนานานชาติ ระดับชาติ ระดับ

ภูมิภาค และระดับชุมชน อยางมีประสิทธิภาพ ทันสมัย และตรงกลุมเปาหมาย พรอมดวยความรูความสามารถ

ดานภาษาไทย ภาษาอังกฤษ และภาษาที่สาม (ภาษาจีน) เพื่อสรางสรรคและจัดการการสื่อสารการตลาด

ทองเที่ยวอยางเหมาะสม รวมทั้งสามารถสรางแบรนดได 

แนวทางการประกอบอาชีพ  นักการสื่อสารการทองเที่ยวทั้ ง ในและตางประเทศ              

นักบริหารธุรกิจการทองเที่ยวทั้งระดับทองถิ่นระดับภูมิภาค ระดับประเทศ และตางประเทศ ผูประกอบกิจการ

ธุรกิจสวนตัวทางดานการสื่อสารมวลชนหลากหลายภาษา ผูสื่อขาว นักโฆษณา ชางภาพ นักหนังสื่อพิมพ     

นักประชาสัมพันธสถานที่ทองเที่ยวและบิการนักจัดและผลิตรายการวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน     

นักออกแบบคอมพิวเตอรกราฟฟกการทองเที่ยว นักบริหารลูกคาสัมพันธทั้งคนไทยและตางชาติ รับราชกาล 

เชน กรมประชาสัมพันธ กระทรวงการทองเที่ยวและกีฬานักวิชาการ 

  สาขาวิชาธุรกิจบันเทิง การแสดงและทองเที่ยว หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา

ธุรกิจบันเทิง การแสดงและทองเที่ยว หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564 มุงเนนทักษะดานการสื่อสาร และผลิต

สื่อรูปแบบตาง ๆ ใหตอบสนองกับพฤติกรรมการสื่อสารของผูบริโภคในยุคดิจิทัลที่มีการเขาถึงสื่อ          

ความบันเทิง และการทองเที่ยวโดยใช Social media เปนชองทางหลักในการรับขาวสาร หลักสูตรนี้จะชวย

พัฒนาบอคลากรของชาติ ใหมีความรู ความสามารถ ดานการสื่อสารและผลิตสื่อโดยนํามาประยุกตใชกับ

เทคโนโลยีสมัยใหม อยางมีประสิทธิภาพ สงเสริมใหนักศึกษาไปศึกษาฝกปฏิบัติดานธุรกิจบันเทิงการแสดง 

และดานการทองเที่ยว ใหมีความเชี่ยวชาญในวิชาชีพ นอกจากนี้หลักสูตรยังมุงเนนใหผูเรียนมีคุณธรรม

จริยธรรม มีความซื่อสัตย มีวินัย มีความรับผิดชอบ มีความอดทน สูงาน มองโลกอยางเปนกลาง ยึดมั่น

จรรยาบรรณในวิชาชีพนักนิเทศศาสตร สมดังปรัชญาที่วา “ผลิตบัณฑิตผูมีความรู ทักษะการสื่อสารยุคดิจิทัล 

สรางสรรคงานการผลิตสื่อดานการสื่อสารธุรกิจบันเทิง การแสดงและทองเที่ยว เพื่อพัฒนาชุมชนทองถิ่นและ

สังคม” 

แนวทางการประกอบอาชีพ นักแสดง นักรอง นางแบบ นายแบบ  เน็ตไอดอล บิวตี้บล็อก

เกอร ยูทูปเบอร ชางแตงหนาในวงการบันเทิง ผูที่จัดทําเกี่ยวกับเสื้อผา(costume) ทีมงานเบื้องหลังในงาน

สรางสรรคธุรกิจบันเทิง เจาหนาที่ตอนรับโรงแรม/ธุรกิจดานการทองเที่ยว พนักงานสวนภาครัฐและเอกชน

ดานการทองเที่ยว องคกรดานการผลิตและออกแบบสื่อ นักสรางสรรคและจัดกิจกรรม ประกอบอาชีพ       

ในองคกรดานความบันเทิงดานความบันเทิง การแสดงและทองเที่ยวทาง Social Media 


