รูปถ่าย
ขนาด 1 นิ้ว

ใบสมัครเข้าศึกษาต่อสําหรับนักศึกษาภาคปกติ ระดับปริญญาตรี
ประจําปีการศึกษา 2560 (รอบ 3) มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
วันที่ 19-30 มิถุนายน 2560

ชื่อ นาย/นาง/นางสาว/..................................................................................................................................วันเกิด.............................................................................. เกรดเฉลี่ย............................
เลขที่บัตรประจําตัวประชาชน
วุฒิการศึกษา..................................................................................................
บ้านเลขที่....................................................................หมู่.................................ตําบล.....................................................................อําเภอ......................................................................................
จังหวัด...................................................................... โทรศัพท์บ้าน/มือถือ............................................................ (.....) เคยสมัครรอบโควตา/โครงการเด็กดีฯ/รอบ 1/รอบ 2 มาแล้ว

การเลือกสาขาวิชา :

1. ให้ใส่เครื่องหมาย X ตรงกับสาขาที่ต้องการสมัครเรียน
2. ผู้สมัครสามารถเลือกสมัครเรียนได้เพียง 1 สาขาวิชาเท่านั้น
คณะครุศาสตร์
เลือก

รหัส
1501
1502
1504
1505
1510
1511

สาขาวิชา

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
เลือก

คณิตศาสตร์ 5 ปี
วิทยาศาสตร์ 5 ปี
การศึกษาปฐมวัย 5 ปี
คอมพิวเตอร์ศึกษา 5 ปี
การสอนภาษาไทย 5 ปี
การสอนภาษาอังกฤษ 5 ปี

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
เลือก

รหัส
2203
2206
2207
2224
2227
2228
2230
2233
2234
2235
2239
2240
2241

สาขาวิชา
ภาษาอังกฤษ 4 ปี
รัฐประศาสนศาสตร์ 4 ปี
ศิลปกรรม 4 ปี
การปกครองท้องถิ่น 4 ปี
นิเทศศาสตร์ 4 ปี
นิติศาสตร์ 4 ปี
ประวัติศาสตร์ 4 ปี
สหวิทยาการอิสลาม 4 ปี
ศิลปะการแสดง 4 ปี
ดนตรีสากล 4 ปี
ภาษาจีน 4 ปี
การพัฒนาชุมชนและสังคม 4 ปี
ดนตรีไทย 4 ปี

* ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อความทั้งหมดนี้เป็นความจริงทุกประการ
หากผู้สมัครมีคุณสมบัติไม่ครบถ้วนหรือไม่ถูกต้องจะถูกตัดสิทธิ์
ได้รับการพิจารณาคัดเลือก กรณีที่ชําระเงินค่าสมัครแล้ว
มหาวิทยาลัยจะไม่คืนเงินค่าสมัครให้ไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น

รหัส
3201
3202
3206
3208
3211
3214
3219
3224
3225
3226
3227
3228
3230
3313
3322
3327

(ขอให้ผู้สมัครชําระเงินค่าสมัคร 200 บาท พร้อมรูปถ่าย 1 รูป
ที่งานการเงินและบัญชี หากผู้สมัครไม่ชําระเงิน
ตามที่กําหนดถือว่าไม่ประสงค์จะสมัครเรียน)

เกษตรศาสตร์ 4 ปี
เคมี 4 ปี
วิทยาการคอมพิวเตอร์ 4 ปี
คณิตศาสตร์ 4 ปี
เทคโนโลยีสารสนเทศ 4 ปี
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 4 ปี
อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 4 ปี
วิศวกรรมไฟฟ้า 4 ปี
จุลชีววิทยา 4 ปี
คหกรรมศาสตร์ 4 ปี
วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม 4 ปี
เทคโนโลยีการผลิตพืช 4 ปี
วิศวกรรมการจัดการ 4 ปี
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม (ต่อเนื่อง) 2 ปี
วิศวกรรมไฟฟ้า 4 ปี (เทียบโอน)
วิศวกรรมการจัดการ 4 ปี (เทียบโอน)

คณะวิทยาการจัดการ
เลือก

รหัส
4214
4216
4230
4232
4233
4234
4244
4246
4252
4253

ลงชื่อ .................................................................... ผู้สมัคร
วันที่................/................................./.....................

สาขาวิชา

สาขาวิชา
การบัญชี 4 ปี
เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ 4 ปี
การจัดการ 4 ปี
การบริหารทรัพยากรมนุษย์ 4 ปี
การตลาด 4 ปี
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 4 ปี
การจัดการโลจิสติกส์ 4 ปี
การท่องเที่ยว 4 ปี
ธุรกิจระหว่างประเทศ 4 ปี
การเป็นผู้ประกอบการ 4 ปี

ขั้นตอนการดําเนินการ (สําหรับเจ้าหน้าที่กองบริการการศึกษา)
ใบสมัคร (ติดรูปถ่าย 1 รูป)
บัตรประชาชนตัวจริง/สําเนาบัตรประชาชน 1 ฉบับ
สําเนาบัตรประชาชนบิดา-มารดา อย่างละ 1 ฉบับ
สําเนาผลการเรียนสําเร็จการศึกษาแล้ว 1 ฉบับ สําเนาการเปลี่ยนชื่อสกุล (ถ้ามี) 1 ฉบับ
 ตรวจสอบหลักฐานเรียบร้อยแล้ว รหัสรับสมัคร................................................................
ลงชื่อ.............................................................. ผู้ตรวจหลักฐาน วันที่..........................................
ลงชื่อ.............................................................. ผู้รับสมัคร
วันที่..........................................

133
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
เรื่อง รับสมัครคัดเลือกเป็นนักศึกษาภาคปกติ ระดับปริญญาตรี ประจําปีการศึกษา 2560 (รอบ 3)
------------------------------------------มหาวิ ทยาลั ย ราชภั ฏ พระนครศรีอยุ ธ ยา ประสงค์ จ ะรั บ สมั ครคัด เลื อกบุ คคลเพื่ อเป็ น นั กศึ กษา
ภาคปกติ ระดับปริญญาตรี ประจําปีการศึกษา 2560 (รอบ 3) ด้วยวิธีรับตรง ในระหว่างวันที่ 19-30 มิถุนายน 2560
รายละเอียดและวิธีการรับสมัครและการคัดเลือก มีดังต่อไปนี้
1. คุณสมบัติทั่วไป และเงื่อนไขสําหรับผู้สมัคร ดังนี้
1.1 มีความประพฤติดี และสําเร็จการศึกษาตามที่กําหนด
1.2 มีสัญชาติไทย หรือตามที่สาขาวิชากําหนดในหลักสูตร
1.3 ไม่เป็นภิกษุสามเณรในพุทธศาสนา หรือนักบวชในศาสนาอื่นเมื่อเป็นนักศึกษา
1.4 สุขภาพแข็งแรงเป็นผู้ที่ไม่มีโรคตามกฎ ก.ค. ฉบับที่ 3 (พ.ศ. 2546)
1.5 ผู้สมัครเรียนสามารถเลือกสมัครได้เพียง 1 สาขาวิชาเท่านั้น
2. สาขาวิชาที่เปิดรับ/คุณสมบัติเฉพาะ/การสอบวิชาเอก
คณะ

ครุศาสตร์

หลักสูตร

ครุศาสตรบัณฑิต

ระยะเวลา
ที่ศึกษา

จํานวน

คอมพิวเตอร์ศึกษา

5 ปี

11

การสอนภาษาไทย

5 ปี

1

การสอนภาษาอังกฤษ

5 ปี

2

การศึกษาปฐมวัย

5 ปี

1

วิทยาศาสตร์

5 ปี

2

สาขาวิชา

คณิตศาสตร์

5 ปี

1

การพัฒนาชุมชนและสังคม
ภาษาอังกฤษ
ประวัติศาสตร์
สหวิทยาการอิสลาม
ภาษาจีน
นิเทศศาสตร์
นิติศาสตร์

4 ปี
4 ปี
4 ปี
4 ปี
4 ปี
4 ปี
4 ปี

40
15
25
35
20
40
20

คุณสมบัติเฉพาะ
ม.ปลาย
เกรดเฉลี่ยสะสมไม่ต่ํากว่า 2.50

ม.ปลาย หรือเทียบเท่า
เกรดเฉลี่ยสะสมไม่ต่ํากว่า 2.00

ม.ปลาย
เกรดเฉลี่ยสะสมไม่ต่ํากว่า 2.00

ม.ปลาย หรือเทียบเท่า
เกรดเฉลี่ยสะสมไม่ต่ํากว่า 2.00

ม.ปลาย (สายวิทย์-คณิต)
เกรดเฉลี่ยสะสมไม่ต่ํากว่า 2.00

ม.ปลาย (สายวิทย์-คณิต หรือ
สายคณิต-ภาษา)
เกรดเฉลี่ยสะสมไม่ต่ํากว่า 2.00

มนุษยศาสตร์
และ
สังคมศาสตร์

ศิลปศาสตรบัณฑิต
นิเทศศาสตรบัณฑิต
นิติศาสตรบัณฑิต

ม.ปลาย หรือเทียบเท่า
ม.ปลาย หรือเทียบเท่า
ม.ปลาย หรือเทียบเท่า
ม.ปลาย หรือเทียบเท่า
ม.ปลาย หรือเทียบเท่า
ม.ปลาย หรือเทียบเท่า
ม.ปลาย หรือเทียบเท่า

-2คณะ
มนุษยศาสตร์
และ
สังคมศาสตร์

หลักสูตร
ศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต
รัฐประศาสนศาสตร
บัณฑิต

วิทยาศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชา
ศิลปกรรม
ศิลปะการแสดง
ดนตรีไทย
ดนตรีสากล
รัฐประศาสนศาสตร์
การปกครองท้องถิ่น
คณิตศาสตร์
เทคโนโลยีสารสนเทศ
คหกรรมศาสตร์
เกษตรศาสตร์
เคมี
วิทยาการคอมพิวเตอร์
อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร

วิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี

จุลชีววิทยา
เทคโนโลยีการผลิตพืช
วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม

วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต

เทคโนโลยีบัณฑิต
บัญชีบัณฑิต
ศิลปศาสตรบัณฑิต

วิทยาการ
จัดการ
บริหารธุรกิจบัณฑิต

จํานวน

ม.ปลาย หรือเทียบเท่า
ม.ปลาย หรือเทียบเท่า
ม.ปลาย หรือเทียบเท่า
ม.ปลาย หรือเทียบเท่า
ม.ปลาย หรือเทียบเท่า
ม.ปลาย หรือเทียบเท่า
ม.ปลายหรือเทียบเท่า
ม.ปลายหรือเทียบเท่า
ม.ปลาย หรือเทียบเท่า
ม.ปลาย หรือเทียบเท่า
ม.ปลาย สายวิทย์-คณิต
ม.ปลาย หรือเทียบเท่า
ม.ปลาย สายวิทย์-คณิต
ม.ปลาย สายวิทย์-คณิต
ม.ปลาย หรือเทียบเท่า
ม.ปลาย หรือเทียบเท่า
ม.ปลาย (สายวิทย์-คณิต)
ม.ปลายหรือเทียบเท่า, ปวช.
(ช่างอุตสาหกรรมทุกสาขาวิชา)
ปวส. (ช่างอุตสาหกรรมทุกสาขา)
ม.ปลาย (สายวิทย์-คณิต)

4 ปี

15

วิศวกรรมการจัดการ

4 ปี (เทียบโอน)

30

วิศวกรรมไฟฟ้า *

4 ปี

40

4 ปี (เทียบโอน)

40
20

วิศวกรรมไฟฟ้า *
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม(ต่อเนือ่ ง)
การบัญชี
การท่องเที่ยว
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
การจัดการโลจิสติกส์
เศรษฐศาสตร์ธรุ กิจ
การจัดการ
การตลาด
ธุรกิจระหว่างประเทศ
การเป็นผูป้ ระกอบการ

2 ปี
4 ปี
4 ปี
4 ปี
4 ปี
4 ปี
4 ปี
4 ปี
4 ปี
4 ปี
4 ปี

คุณสมบัติเฉพาะ

10
30
30
20
5
30
25
30
15
20
30
30
10
15
20
25
20

วิศวกรรมการจัดการ

การบริหารทรัพยากรมนุษย์

บริหารธุรกิจบัณฑิต

ระยะเวลา
ที่ศึกษา
4 ปี
4 ปี
4 ปี
4 ปี
4 ปี
4 ปี
4 ปี
4 ปี
4 ปี
4 ปี
4 ปี
4 ปี
4 ปี
4 ปี
4 ปี
4 ปี
4 ปี

30
20
30
30
20
30
30
30
20
30

หรือ ปวช. (สาขาวิชาไฟฟ้าหรืออื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง)

ปวส. (สาขาไฟฟ้าหรืออื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง)

ปวส. (ช่างอุตสาหกรรมทุกสาขา)
ม.ปลาย หรือเทียบเท่า
ม.ปลาย หรือเทียบเท่า
ม.ปลาย หรือเทียบเท่า
ม.ปลาย หรือเทียบเท่า
ม.ปลาย หรือเทียบเท่า
ม.ปลาย หรือเทียบเท่า
ม.ปลาย หรือเทียบเท่า
ม.ปลาย หรือเทียบเท่า
ม.ปลาย หรือเทียบเท่า
ม.ปลาย หรือเทียบเท่า

หมายเหตุ
 ผู้สมัครสาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิทยาศาสตร์ฯ จะต้องศึกษาประกาศเรื่องใบประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม
เพื่อเป็นข้อมูลในการตัดสินใจสมัครเข้าศึกษา หรือติดต่อสอบถามได้ที่สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าหรือ โทร. 035-245888
สาขาวิชาที่ระบุ (เทียบโอน) รับนักศึกษาที่มีวุฒิการศึกษาระดับ ปวส.ขึ้นไป และเมื่อเข้าศึกษาแล้วจะต้องทําการเทียบโอน
ผลการเรียนตามระเบียบของมหาวิทยาลัยฯ ซึ่งอาจใช้เวลาการศึกษาน้อยกว่า 4 ปี ขึ้นอยู่กับผลการเทียบโอนของแต่ละคน

-33. กํ า หนดการรั บ สมั ค ร ผู้ ส มั ค รเรี ย นสามารถสมั ครเรี ยนได้ ตั้ งแต่ วั นที่ 19-30 มิ ถุ นายน 2560
เวลา 08.30-15.00 น. (เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์) ที่กองบริการการศึกษา ชั้น 1 อาคารสํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัย
ราชภั ฏ พระนครศรี อ ยุ ธ ยา พร้ อ มทั้ ง ชํ า ระเงิ น ค่ า ธรรมเนี ย มการสมั ค ร 200 บาท ที่ ง านการเงิ น และบั ญ ชี
(Download ประกาศรับสมัครและใบสมัครได้ที่ www.aru.ac.th หรือโทรสอบถามข้อมูลได้ที่กองบริการการศึกษา
โทรศัพท์ 035-241196)
4. หลักฐานและเอกสารประกอบการสมัคร
4.1 ใบสมัคร
4.2 รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว (ถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน) จํานวน 2 รูป
4.3 สําเนาระเบียนแสดงผลการเรียนที่สําเร็จการศึกษา จํานวน 1 ฉบับ (รับรองสําเนาถูกต้องทุกฉบับ)
4.4 บัตรประจําตัวประชาชนตัวจริง (ใช้เฉพาะผู้สมัครที่มาสมัครเรียนด้วยตนเองเท่านั้น)
4.5 สําเนาบัตรประชาชน จํานวน 1 ฉบับ (รับรองสําเนาถูกต้องทุกฉบับ)
4.6 สําเนาบัตรประชาชน บิดา-มารดา อย่างละ 1 ฉบับ (รับรองสําเนาถูกต้องทุกฉบับ)
4.7 สําเนาทะเบียนบ้าน จํานวน 1 ฉบับ (รับรองสําเนาถูกต้องทุกฉบับ)
4.8 สําเนาเอกสารการเปลี่ยนชื่อตัวหรือชื่อสกุล (ถ้ามี) จํานวน 1 ฉบับ (รับรองสําเนาถูกต้องทุกฉบับ)
หมายเหตุ :

เงื่อนไขการสมัครผู้สมัครจะต้องตรวจสอบคุณสมบัติทั่วไป คุณสมบัติเฉพาะ วิชาที่ต้องสอบ และเกณฑ์การคัดเลือก
ตามที่คณะ และสาขาวิชากําหนดให้เรียบร้อยก่อนการสมัคร หากผู้สมัครมีคุณสมบัติไม่ครบถ้วนหรือไม่ถูกต้อง
จะถูกตัดสิทธิ์ได้รับการพิจารณาคัดเลือก กรณีที่ชําระเงินค่าสมัครแล้ว มหาวิทยาลัยจะไม่คืนเงินค่าสมัครให้
ไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น

5. กําหนดการสอบคัดเลือก และการตัดสินผลสอบ

5.1 คณะครุศาสตร์
1) ประกาศรายชื่อ/ห้องสอบข้อเขียน
วันที่ 5 กรกฎาคม 2560
2) สอบข้อเขียนและปฏิบัติ
วันที่ 12 กรกฎาคม 2560
เวลา
วิชาที่สอบ
รายละเอียดเนื้อหาวิชาที่สอบ
09.00-10.30 น.
วิชาความรู้ทั่วไป
วิชาคณิตศาสตร์พื้นฐาน สังคม ภาษาไทย และภาษาอังกฤษ
10.40-12.10 น.
วิชาวัดแววความเป็นครู สอบเกี่ยวกับเจตคติต่อวิชาชีพ ความรู้ความสามารถ
ด้านเหตุและผลความรู้ที่เกี่ยวข้องกับสถานการณ์ทางการศึกษา
13.30-15.30 น.
วิชาเอก
ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับสาขาวิชานั้น ๆ ทั้งภาคทฤษฎีและหรือ
ภาคปฏิบัติ
3) ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์
วันที่ 19 กรกฎาคม 2560
4) สอบสัมภาษณ์
วันที่ 21 กรกฎาคม 2560
5) ประกาศผลการคัดเลือกเป็นนักศึกษา
วันที่ 25 กรกฎาคม 2560
6) รายงานตัว ชําระเงิน และยืนยันสิทธิ์เป็นนักศึกษา วันที่ 27 กรกฎาคม 2560
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5.2 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และคณะวิทยาการจัดการ
1) ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์
วันที่ 19 กรกฎาคม 2560
2) สอบสัมภาษณ์
วันที่ 21 กรกฎาคม 2560
3) ประกาศผลการคัดเลือกเป็นนักศึกษา
วันที่ 25 กรกฎาคม 2560
4) รายงานตัว ชําระเงิน และยืนยันสิทธิ์เป็นนักศึกษา วันที่ 27 กรกฎาคม 2560
5.3 เกณฑ์การตัดสินผลสอบ ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ และข้อกําหนดของคณะกรรมการที่มหาวิทยาลัยแต่งตั้ง
เป็นผู้พิจารณาตัดสิน
ประกาศ ณ วันที่ 13 มิถุนายน พ.ศ. 2560

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อดิศร ภู่สาระ)
รองอธิการบดี ปฏิบัติราชการแทน
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

