๒๕๕
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
เรื่อง การดําเนินการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ประจําปีการศึกษา ๒๕๖๑
-----------------ตามที่ ก ระทรวงศึ ก ษาธิ ก ารได้ กํ า หนดระบบการคั ด เลื อ กบุ ค คลเข้ า ศึ ก ษาในสถาบั น อุ ด มศึ ก ษา
(Thai University Central Admission System : TCAS) ประจําปีการศึกษา ๒๕๖๑ อาศัยอํานาจตามความ
ในมาตรา ๒๗ และมาตรา ๓๑ แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ ประกอบกับข้อบังคับ
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๖๐
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา จึงเปิดรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยตามระบบการคัดเลือก
บุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา (TCAS) จํานวน ๔ รอบ คือ รอบที่ ๑-๓ และรอบที่ ๕ ดังมีรายละเอียดดังนี้
๑. กําหนดการรับสมัคร
รอบที่ ๑ การรับสมัครนักศึกษาด้วยแฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) ประกอบช่วงการรับสมัคร
ดังนี้
รอบที่ ๑.๑ การรับสมัครด้วยแฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) ครั้งที่ ๑ มีรายละเอียดดังนี้
-การรับสมัครโดยโรงเรียนส่งใบสมัครมายังมหาวิทยาลัยตามแบบที่กําหนด
-ไม่มีการเก็บเงินค่ารับสมัคร
-รับสมัคร
๑ กันยายน – ๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๐
-สอบสัมภาษณ์
๑๘-๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๐
-ประกาศผลการคัดเลือก
๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๐
-รายงานตัวและยืนยันสิทธิ์เป็นนักศึกษา
๒ ธันวาคม ๒๕๖๐
-มหาวิทยาลัยส่งรายชื่อให้ ทปอ.
๑๒ ธันวาคม ๒๕๖๐
-ผู้สมัครยืนยันสิทธิ์การเป็นนักศึกษา Clearing house ๑๕-๑๙ ธันวาคม ๒๕๖๐
-ทปอ.ส่งรายชื่อผู้ยืนยันสิทธิ์ต่อมหาวิทยาลัย
๒๒ ธันวาคม ๒๕๖๐
-การสละสิทธิ์รอบ ๑.๑ ผู้สมัครจะยื่นความจํานงต่อมหาวิทยาลัยภายใน ๓ วันทําการก่อนทําการ
สมัครรอบต่อไป
รอบที่ ๑.๒ การรับสมัครด้วยแฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) ครั้งที่ ๒ มีรายละเอียดดังนี้
-การรับสมัครโดยมหาวิทยาลัยจัดส่งเจ้าหน้าที่ออกไปรับสมัครที่โรงเรียน หรือผู้ประสงค์เข้าศึกษา
ต่อยื่นใบสมัครตามแบบที่กําหนดที่กองบริการการศึกษา
-ไม่มีการเก็บเงินค่ารับสมัคร
-ผู้สมัครต้องไม่เคยสมัครในรอบ ๑.๑ หรือต้องสละสิทธิ์การเข้าเป็นนักศึกษาต่อสถาบันที่ได้
Clearing house รอบ ๑.๑ ภายใน ๓ วันทําการก่อนการรับสมัคร
-รับสมัคร
๒๓ ธันวาคม ๒๕๖๐ – ๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑
-สอบสัมภาษณ์
๒๔-๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑
-ประกาศผลการคัดเลือก
๕ มีนาคม ๒๕๖๑
-รายงานตัวและยืนยันสิทธิ์เป็นนักศึกษา
๑๐ มีนาคม ๒๕๖๑

-๒-มหาวิทยาลัยส่งรายชื่อให้ ทปอ.
๑๕ มีนาคม ๒๕๖๑
-ผู้สมัครยืนยันสิทธิ์การเป็นนักศึกษา Clearing house ๑๙-๒๒ มีนาคม ๒๕๖๑
-ทปอ.ส่งรายชื่อผู้ยืนยันสิทธิ์ต่อมหาวิทยาลัย
๒๖ มีนาคม ๒๕๖๑
-การสละสิทธิ์รอบ ๑.๒ ผู้สมัครจะยื่นความจํานงต่อมหาวิทยาลัยที่ได้ Clearing house ภายใน
๓ วันทําการก่อนทําการสมัครรอบต่อไป
รอบที่ ๒ การรับนักศึกษาระบบโควตาที่มีการสอบข้อเขียนหรือปฏิบัติ มีรายละเอียดดังนี้
-ผู้สมัครมาสมัครด้วยตนเองที่กองบริการการศึกษา
-ผู้สมัครต้องชําระเงินค่าสมัคร จํานวน ๒๐๐ บาท
-ผู้สมัครต้องไม่เคยเข้ารับสมัครในรอบ ๑.๑ และ ๑.๒ หรือต้องสละสิทธิ์การเข้าเป็นนักศึกษาต่อ
มหาวิทยาลัยที่ได้ Clearing house ภายใน ๓ วันทําการก่อนการรับสมัคร
-รับสมัคร
๖-๓๐ มีนาคม ๒๕๖๑
-การสอบด้วยข้อสอบกลางวิชาสามัญ ๙ วิชา และ GAT/PAT
-มหาวิทยาลัยจัดสอบ/สัมภาษณ์
๖-๘ เมษายน ๒๕๖๑
-ประกาศผลการคัดเลือก
๑๗ เมษายน ๒๕๖๑
-รายงานตัวและยืนยันสิทธิ์เป็นนักศึกษา
๒๒ เมษายน ๒๕๖๑
-มหาวิทยาลัยส่งรายชื่อให้ ทปอ.
๓๐ เมษายน ๒๕๖๑
-ผู้สมัครยืนยันสิทธิ์การเป็นนักศึกษา Clearing house ๓-๖ พฤษภาคม ๒๕๖๑
-ทปอ.ส่งรายชื่อผู้ยืนยันสิทธิ์ต่อมหาวิทยาลัย
๘ พฤษภาคม ๒๕๖๑
-การสละสิทธิ์ รอบ ๒ ผู้สมัครจะยื่นความจํานงต่อมหาวิทยาลัยที่ได้ Clearing house ภายใน
๓ วันทําการก่อนทําการสมัครรอบต่อไป
รอบ ๓ การรับนักศึกษาแบบรับตรงร่วมกัน
-ผู้สมัคร สมัครตรงด้วยระบบกลางของ ทปอ. (Http://a.cupt.net)
-ผู้สมัครสามารถเลือกสมัครได้ ๔ สาขาวิชา ไม่มีการเรียงลําดับ
-การชําระเงินค่าสมัคตรตามที่ ทปอ.กําหนด
-มหาวิทยาลัยส่งรายละเอียดการรับสมัครให้ ทปอ.
๑๒ เมษายน ๒๕๖๑
-ทปอ.รับสมัครทาง Website ของ ทปอ.
๙-๑๓ พฤษภาคม ๒๕๖๑
-ทปอ.ส่งข้อมูลผู้สมัครให้มหาวิทยาลัย
๑๖ พฤษภาคม ๒๕๖๑
-มหาวิทยาลัยประมวลผลการคัดเลือกผู้สมัคร
๒๓ พฤษภาคม ๒๕๖๑
และจัดส่งรายชื่อให้ ทปอ.
-ผู้สมัครยืนยันสิทธิ์การเป็นนักศึกษา Clearing house ๒๖-๒๘ พฤษภาคม ๒๕๖๑
-ทปอ.ส่งรายชื่อผู้ยืนยันสิทธิ์ให้มหาวิทยาลัยเพื่อสัมภาษณ์ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๖๑
-ผู้สมัครสอบสัมภาษณ์ในมหาวิทยาลัย
๔-๕ มิถุนายน ๒๕๖๑
-มหาวิทยาลัยส่งรายชื่อผู้ผ่านสัมภาษณ์ให้ ทปอ.
๖ มิถุนายน ๒๕๖๑
-ทปอ.ประกาศผลการสัมภาษณ์
๘ มิถุนายน ๒๕๖๑
-ผู้สมัครต้องไม่เคยเข้ารับสมัครในรอบ ๑.๑ และ ๑.๒ หรือต้องสละสิทธิ์การเข้าเป็นนักศึกษาต่อ
มหาวิทยาลัยที่ได้ Clearing house ภายใน ๓ วันทําการก่อนการรับสมัคร
-รายงานตัวและยืนยันสิทธิ์เป็นนักศึกษา
๑๐ มิถุนายน ๒๕๖๑

-๓รอบ ๕ การรับตรงอิสระ
-ผูผู้สมัครมาสมัครด้วยตนเองที่กองบริการการศึกษา
-ผูผู้สมัครไม่ต้องเข้าระบบ Clearing house
-ผูผู้สมัครต้องชําระเงินค่าสมัคร จํานวน ๒๐๐ บาท
-การรับสมัครรอบที่ ๕ รับตรงอิสระ ประกอบด้วยช่วงการรับสมัครดังนี้
รอบที่ ๕.๑ การรับตรงอิสระ ครั้งที่ ๑
-รับสมัคร
๑๘-๓๐ เมษายน ๒๕๖๑
-สอบข้อเขียน
๕-๖ พฤษภาคม ๒๕๖๑
-ประกาศผลข้อเขียน
๑๑ พฤษภาคม ๒๕๖๑
-สอบสัมภาษณ์
๑๙-๒๐ พฤษภาคม ๒๕๖๑
-ประกาศผลการคั
ประกาศผลการคัดเลือก
๒๕ พฤษภาคม ๒๕๖๑
-รายงานตั
รายงานตัวและยืนยันสิทธิ์เป็นนักศึกษา
๒ มิถุนายน ๒๕๖๑
รอบที่ ๕.๒ การรับตรงอิสระ ครั้งที่ ๒
-รับสมัคร
๔ มิถุนายน - ๑๔ กรกฎาคม ๒๕๖๑
-สอบข้อเขียนและสัสัมภาษณ์
๒๑-๒๒ กรกฎาคม ๒๕๖๑
-ประกาศผลการคั
ประกาศผลการคัดเลือก
๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๑
-รายงานตั
รายงานตัวและยืนยันสิทธิ์เป็นนักศึกษา
๓๐ กรกฎาคม ๒๕๖๑
๒. หลักฐานและเอกสารที่จะต้องนํามาในวันสอบข้อเขียน และสอบสัมภาษณ์
๒.๑ ผู้เข้าสอบต้องนําบัตรประจําตัวประชาชน/บั
ประชาชน บัตรประจําตัวสอบหรือบัตรที่กองบริการการศึกษา
ออกให้เข้าห้องสอบ มาในวันสอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์
๒.๒ ผู้เข้าสอบต้องแต่
แต่งกายสุภาพ หรือตามที่มหาวิทยาลัยกําหนด โดยให้มาถึ
มาถึงสถานที่สอบก่อนเวลา
สอบอย่างน้อย ๑๕ นาที
๒.๓ ผู้เข้าสอบต้องนําแฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) ใบประกาศนียบัตร และเอกสารอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับ
ผู้สมัครมาในวันสอบสัมภาษณ์
๒.๔ ผู้เข้าสอบจะต้องนําเครื่องดนตรีตามความถนัด ๑ อย่าง (กรณี
กรณีผู้สมัครที่สมัครเรียนสาขาวิชา
ดนตรีไทย และดนตรีสากล) มาในวันสอบสัมภาษณ์
๒.๕ ผู้เข้าสอบจะต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบรายชื่อและห้องสอบของตัวท่านเอง เพื่อให้เข้าสอบ
ถูกต้องตามวัน เวลา และห้องสอบที่กําหนด สามารถติดตามรายละเอียดได้ที่ www.aru.ac.th หรือติดต่อ
สอบถามได้ที่ ผศ.ดร.อดิ
อดิศร ภู่สาระ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ โทรศัพท์มือถือ ๐๘๙-๙๒๐๕๕๔๗
๙๒๐๕๕๔๗
ประกาศ ณ วันที่ ๑๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๐

( ้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อดิศร ภู่สาระ)
(ผู
รองอธิการบดี ปฏิบัติราชการแทน
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

