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ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
เรื่อง การรับนักศึกษาพิการเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี
ประจาปีการศึกษา 2561
------------------------------------------มหาวิ ทยาลั ย ราชภัฏ พระนครศรีอ ยุ ธ ยา มี นโยบายส่ ง เสริ ม สนั บ สนุน ให้ คนพิ ก ารได้ มีโ อกาส
ทางการศึกษา และการสร้างความเท่าเทียมสาหรับคนพิการให้เข้าถึงการศึกษาในระดับอุดมศึกษา สอดคล้องกับ
แนวทางการส่งเสริมการจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษาสาหรับคนพิการที่สานักงานคณะกรรมการการอุด มศึกษา
กาหนด โดยอาศัยอานาจตามข้อ 4 แห่งระเบียบคณะกรรมการส่งเสริมการจัดการศึกษาสาหรับคนพิการ ว่าด้วย
การจั ด การศึ ก ษาระดั บ อุ ด มศึ ก ษาส าหรั บ คนพิ ก าร พ.ศ. 2552 และตาม ระเบี ย บมหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ
พระนครศรีอยุธยา ว่าด้วย การจัดการศึกษาสาหรับคนพิการ พ.ศ. 2560 ลงวันที่ 27 มิถุนายน พ.ศ. 2560
มหาวิทยาลัยจึงออกประกาศการรับนักศึกษาพิการเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี ประจาปีการศึกษา 2561 และ
คัดกรองความเหมาะสมตามคุณสมบัติและเงื่อนไข ดังต่อไปนี้
1. คุณสมบัติทั่วไป
1.1 เป็นผู้สาเร็จการศึกษาหรือกาลังศึกษาระดับ มัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า และต้องไม่เคยสาเร็จ
การศึกษา หรือศึกษาระดับปริญญาตรีโดยได้รับทุนอุดหนุนการศึกษาสาหรับคนพิการจากสถาบันการศึกษาใด ๆ
มาก่อน
1.2 ต้องเป็นบุคคลที่มีสัญชาติไทย
1.3 ไม่เป็นภิกษุสามเณรในพุทธศาสนา หรือนักบวชในศาสนาอื่นเมื่อเป็นนักศึกษา
1.3 เป็นบุคคลที่มีความบกพร่องในด้านต่าง ๆ ดังต่อไปนี้
- ความบกพร่องทางการมองเห็น
- ความบกพร่องทางการได้ยิน
- ความบกพร่องทางสติปัญญา
- ความบกพร่องทางร่างกายหรือสุขภาพ
- ความบกพร่องทางการเรียนรู้
- ความบกพร่องทางการพูดและภาษา
- มีปัญหาทางพฤติกรรม หรืออารมณ์
- ออทิสติก
- บุคคลพิการซ้าซ้อน
1.4 เป็ น ผู้ ที่มี ความประพฤติ เรี ย บร้อย ไม่ อยู่ในระหว่า งการต้องโทษตามคาพิพากษาของศาลหรื อ
อยู่ระหว่างในการถูกจับกุมดาเนินคดีของศาลในทุกกรณี
1.5 ต้องเป็นผู้จดทะเบียนเป็นคนพิการ และมีบัตรประจาตัวคนพิการ
1.6 มีความสามารถช่วยเหลือตนเองในการเดินทาง การขับถ่าย และสามารถเรียนร่วมกับนักศึกษาปกติได้
1.7 ไม่มีประวัติการทุจริตในการสอบหรือถูกลงโทษเนื่องจากทุจริตในการสอบของทุกหน่วยงาน
2. การสมัครและการคัดเลือก
2.1 การสมัครเข้าศึกษากับมหาวิทยาลั ยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เป็นไปตามระบบการรับบุคคล
เข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา (Thai University Center Admission System : TCAS) ประจาปีการศึกษา 2561
ประกอบด้วย

-2รอบที่ 1 Portfolio
รอบที่ 2 โควตาที่มีการสอบข้อเขียน
รอบ 3 รับตรงร่วมกัน
รอบ 4 Admission
รอบ 5 รับตรงโดยมหาวิทยาลัย
ผู้ส มัครยื่ นใบสมัครแสดงความจานงเข้าศึกษากับมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธ ยา ตาม
กาหนดการรั บ สมัครนั กศึกษาพิการของมหาวิทยาลั ย ยึดหลั กเกณฑ์และวิธีการรับนักศึกษาพิการตามระเบียบ
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ว่าด้วย การจัดการศึกษาสาหรับคนพิการ พ.ศ. 2560 ลงวันที่ 27 มิถุนายน
พ.ศ. 2560 โดยรายละเอียดให้เป็นไปตามกาหนดการที่ระบุไว้ในท้ายประกาศนี้
2.2 การคัดเลือก ให้เป็นตามประกาศการรับสมัครของมหาวิทยาลัย โดยผู้สมัครต้องเข้ารับการสอบ
สัมภาษณ์จากอาจารย์สอบสัมภาษณ์ เพื่อประเมินความสามารถในการเรียนในสาขาวิชาที่สมัคร ในกรณีที่อาจารย์
สอบสัมภาษณ์พิจารณาแล้วเห็นว่า ไม่สามารถศึกษาในสาขาวิชาที่สมัครได้ มหาวิทยาลัยอาจพิจารณาเลือกสาขาวิชา
ใหม่ ให้ตามความเหมาะสม ทั้งนี้เป็นตามความสมัครใจของผู้สมัคร
3. เอกสารหลักฐานประกอบการสมัครยื่นพร้อมใบสมัคร มีดังนี้
3.1 ใบสมัคร
3.2 รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว (ถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน) จานวน 2 รูป
3.3 สาเนาระเบียนแสดงผลการเรียน (5 ภาคเรียน) จานวน 1 ฉบับ (รับรองสาเนาถูกต้องทุกฉบับ)
3.4 บัตรประชาชนตัวจริง
3.5 สาเนาบัตรประชาชน จานวน 1 ฉบับ (รับรองสาเนาถูกต้องทุกฉบับ)
3.6 สาเนาทะเบียนบ้าน จานวน 1 ฉบับ (รับรองสาเนาถูกต้องทุกฉบับ)
3.7 สาเนาเอกสารการเปลี่ยนชื่อตัวหรือชื่อสกุล (ถ้ามี) จานวน 1 ฉบับ (รับรองสาเนาถูกต้องทุกฉบับ)
3.8 ค่าธรรมเนียมการสมัคร จานวน 200 บาท
3.9 ผู้สมัครสามารถสมัครเรียนได้ด้วยตนเอง ณ กองบริการการศึกษา ชั้น 1 อาคารสานักงานอธิการบดี
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
4. การประกาศผลการคัดเลือกและรายงานตัว
4.1 ผลการคัดเลือกจะแจ้งให้ทราบตามวัน และเวลาที่มหาวิทยาลัยกาหนด โดยให้ผู้สมัครตรวจสอบ
กาหนดการในประกาศการรับสมัครแต่ละรอบตามข้อ 3 (3.1)
4.2 นักศึกษาพิการจะต้องมารายงานตัว เข้าศึกษา และเข้ารับการปฐมนิเทศตามวันที่มหาวิทยาลั ย
กาหนด ผู้ไม่มารายงานตัวจะถือว่าสละสิทธิ์การเข้าศึกษาตามประกาศมหาวิทยาลัย
4.3 ผู้ที่รายงานตัวเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา มีสิทธิ์ขอรับทุนอุดหนุนค่าใช้จ่าย
ทางการศึกษาตามที่มหาวิทยาลัยเรียกเก็บตามหลักสูตร จากสานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาเป็นรายบุคคล
ประกาศ ณ วันที่ 25 สิงหาคม พ.ศ. 2560

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อดิศร ภู่สาระ)
รองอธิการบดี ปฏิบัติราชการแทน
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

-3กาหนดการรับนักศึกษาพิการเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี
ประจาปีการศึกษา 2561
รอบที่ 1 การรับสมัครนักศึกษาด้วยแฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) ประกอบช่วงการรับสมัครดังนี้
รอบที่ 1.1 การรับสมัครด้วยแฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) ครั้งที่ 1 มีรายละเอียดดังนี้
-การรับสมัครโดยโรงเรียนส่งใบสมัครมายังมหาวิทยาลัยตามแบบทีก่ าหนด
-ไม่มีการเก็บเงินค่ารับสมัคร
-รับสมัคร
1 กันยายน – 3 พฤศจิกายน 2560
-สอบสัมภาษณ์
18-19 พฤศจิกายน 2560
-ประกาศผลการคัดเลือก
24 พฤศจิกายน 2560
-รายงานตัวและยืนยันสิทธิ์เป็นนักศึกษา
2 ธันวาคม 2560
-มหาวิทยาลัยส่งรายชื่อให้ ทปอ.
12 ธันวาคม 2560
-ผู้สมัครยืนยันสิทธิ์การเป็นนักศึกษา Clearing house
15-19 ธันวาคม 2560
-ทปอ.ส่งรายชื่อผู้ยืนยันสิทธิ์ต่อมหาวิทยาลัย
22 ธันวาคม 2560
-การสละสิทธิ์รอบ 1.1 ผู้สมัครจะยื่นความจานงต่อมหาวิทยาลัยภายใน 3 วันทาการก่อนทาการสมัครรอบต่อไป
รอบที่ 1.2 การรับสมัครด้วยแฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) ครั้งที่ 2 มีรายละเอียดดังนี้
-การรับสมัครโดยมหาวิทยาลัยจัดส่งเจ้าหน้าที่ออกไปรับสมัครที่โรงเรียน หรือผูป้ ระสงค์เข้าศึกษาต่อยืน่ ใบสมัคร
ตามแบบที่กาหนดที่กองบริการการศึกษา
-ไม่มีการเก็บเงินค่ารับสมัคร
-ผู้สมัครต้องไม่เคยสมัครในรอบ 1.1 หรือต้องสละสิทธิ์การเข้าเป็นนักศึกษาต่อสถาบันที่ได้ Clearing house รอบ ๑.๑
ภายใน 3 วันทาการก่อนการรับสมัคร
-รับสมัคร
23 ธันวาคม 2560 – 16 กุมภาพันธ์ 2561
-สอบสัมภาษณ์
24-25 กุมภาพันธ์ 2561
-ประกาศผลการคัดเลือก
5 มีนาคม 2561
-รายงานตัวและยืนยันสิทธิ์เป็นนักศึกษา
10 มีนาคม 2561
-มหาวิทยาลัยส่งรายชื่อให้ ทปอ.
15 มีนาคม 2561
-ผู้สมัครยืนยันสิทธิ์การเป็นนักศึกษา Clearing house
19-22 มีนาคม 2561
-ทปอ.ส่งรายชื่อผู้ยืนยันสิทธิ์ต่อมหาวิทยาลัย
26 มีนาคม 2561
-การสละสิทธิ์รอบ 1.2 ผู้สมัครจะยื่นความจานงต่อมหาวิทยาลัยที่ได้ Clearing house ภายใน 3 วันทาการก่อนทา
การสมัครรอบต่อไป
รอบที่ 2 การรับนักศึกษาระบบโควตาที่มีการสอบข้อเขียนหรือปฏิบัติ มีรายละเอียดดังนี้
-ผู้สมัครมาสมัครด้วยตนเองที่กองบริการการศึกษา
-ผู้สมัครต้องชาระเงินค่าสมัคร จานวน 200 บาท
-ผู้สมัครต้องไม่เคยเข้ารับสมัครในรอบ 1.1 และ ๑.๒ หรือต้องสละสิทธิ์การเข้าเป็นนักศึกษาต่อมหาวิทยาลัยที่ได้
Clearing house ภายใน 3 วันทาการก่อนการรับสมัคร
-รับสมัคร
6-30 มีนาคม 2561
-การสอบด้วยข้อสอบกลางวิชาสามัญ 9 วิชา และ GAT/PAT
-มหาวิทยาลัยจัดสอบ/สัมภาษณ์
6-8 เมษายน 2561
-ประกาศผลการคัดเลือก
17 เมษายน 2561
-รายงานตัวและยืนยันสิทธิ์เป็นนักศึกษา
22 เมษายน 2561
-มหาวิทยาลัยส่งรายชื่อให้ ทปอ.
30 เมษายน 2561
-ผู้สมัครยืนยันสิทธิ์การเป็นนักศึกษา Clearing house
3-6 พฤษภาคม 2561
-ทปอ.ส่งรายชื่อผู้ยืนยันสิทธิ์ต่อมหาวิทยาลัย
8 พฤษภาคม 2561

-4-การสละสิทธิ์ รอบ ๒
การสมัครรอบต่อไป

ผู้สมัครจะยื่นความจานงต่อมหาวิทยาลัยที่ได้ Clearing house ภายใน 3 วันทาการก่อนทา

รอบ 3 การรับนักศึกษาแบบรับตรงร่วมกัน
-ผู้สมัคร สมัครตรงด้วยระบบกลางของ ทปอ. (Http://a.cupt.net)
-ผู้สมัครสามารถเลือกสมัครได้ 4 สาขาวิชา ไม่มีการเรียงลาดับ
-การชาระเงินค่าสมัคตรตามที่ ทปอ.กาหนด
-มหาวิทยาลัยส่งรายละเอียดการรับสมัครให้ ทปอ.
12 เมษายน 2561
-ทปอ.รับสมัครทาง Website ของ ทปอ.
9-13 พฤษภาคม 2561
-ทปอ.ส่งข้อมูลผูส้ มัครให้มหาวิทยาลัย
16 พฤษภาคม 2561
-มหาวิทยาลัยประมวลผลการคัดเลือกผู้สมัคร
23 พฤษภาคม 2561
และจัดส่งรายชื่อให้ ทปอ.
-ผู้สมัครยืนยันสิทธิ์การเป็นนักศึกษา Clearing house
26-28 พฤษภาคม 2561
-ทปอ.ส่งรายชื่อผู้ยืนยันสิทธิ์ให้มหาวิทยาลัยเพื่อสัมภาษณ์
30 พฤษภาคม 2561
-ผู้สมัครสอบสัมภาษณ์ในมหาวิทยาลัย
4-5 มิถุนายน 2561
-มหาวิทยาลัยส่งรายชื่อผูผ้ ่านสัมภาษณ์ให้ ทปอ.
6 มิถุนายน 2561
-ทปอ.ประกาศผลการสัมภาษณ์
8 มิถุนายน 2561
-ผู้สมัครต้องไม่เคยเข้ารับสมัครในรอบ 1.1 และ ๑.๒ หรือต้องสละสิทธิ์การเข้าเป็นนักศึกษาต่อมหาวิทยาลัยที่ได้
Clearing house ภายใน 3 วันทาการก่อนการรับสมัคร
-รายงานตัวและยืนยันสิทธิ์เป็นนักศึกษา
10 มิถุนายน 2560

รอบ 4 Admission
-มหาวิทยาลัยไม่เข้าร่วมโครงการรอบ 5 การรับตรงอิสระ
-ผู้สมัครมาสมัครด้วยตนเองที่กองบริการการศึกษา
-ผู้สมัครไม่ต้องเข้าระบบ Clearing house
-ผู้สมัครต้องชาระเงินค่าสมัคร จานวน 200 บาท
-การรับสมัครรอบที่ 5 รับตรงอิสระ ประกอบด้วยช่วงการรับสมัครดังนี้
รอบที่ 5.1 การรับตรงอิสระ ครั้งที่ 1
-รับสมัคร
18-30 เมษายน 2561
-สอบข้อเขียน
5-6 พฤษภาคม 2561
-ประกาศผลข้อเขียน
11 พฤษภาคม 2561
-สอบสัมภาษณ์
19-20 พฤษภาคม 2561
-ประกาศผลการคัดเลือก
25 พฤษภาคม 2561
-รายงานตัวและยืนยันสิทธิ์เป็นนักศึกษา
2 มิถุนายน 2561
รอบที่ 5.2 การรับตรงอิสระ ครั้งที่ 2
-รับสมัคร
4 มิถุนายน - 14 กรกฎาคม 2561
-สอบข้อเขียนและสัมภาษณ์
21-22 กรกฎาคม 2561
-ประกาศผลการคัดเลือก
25 กรกฎาคม 2561
-รายงานตัวและยืนยันสิทธิ์เป็นนักศึกษา
30 กรกฎาคม 2561

