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ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
เรื่อง การดาเนินการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ประจาปีการศึกษา 2562
-----------------ตามที่สมาคมที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) ได้กาหนดระบบการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา
ในสถาบันอุดมศึกษา (Thai University Central Admission System : TCAS) ประจาปีการศึกษา 2562 นั้น
อาศัยอานาจตามความในมาตรา 27 และมาตรา 31 แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547
ประกอบกับข้อบังคับ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับอนุปริญญาและ
ปริญญาตรี พ.ศ. 2560 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา จึง ประกาศเปิดรับสมัครบุคคลเข้าศึกษา
ในมหาวิทยาลัยตามระบบการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา (TCAS) ประจาปีการศึกษา 2562
จานวน 5 รอบ รายละเอียดดังนี้
1. ข้อกาหนดในการรับสมัคร
1. ผู้สมัครแต่ละคนมี 1 สิทธิ์ในการเข้าเรียน แต่สามารถสละสิทธิ์ที่ยืนยันไปแล้วเพื่อสมัคร และยืนยัน
สิทธิ์ในรอบต่อไปได้อีก 1 ครั้ง โดยผู้สมัครสามารถยืนยันสิทธิ์เข้าเรียนได้ 2 ครั้ง ซึ่งผู้สมัครจะต้องสละสิทธิ์
สาขาวิชาที่ได้ยืนยันสิทธิ์เข้าเรียนครั้งแรกก่อนสมัครคัดเลือกในรอบถัดไป
2. ผู้สมัครต้องลงทะเบียนใช้งานระบบ TCAS ที่ www.tcas.cupt.net ได้ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2561
ซึ่งมีรายละเอียดและขั้นตอนตามที่ ทปอ. กาหนด
3. การยืนยันสิทธิ์เข้าเรียนสาหรับการสมัคร รอบที่ 1 และรอบที่ 2 ให้ผู้สมัครยืนยันสิทธิ์เข้าเรียนใน
ระบบ TCAS ภายในช่วงวัน เวลาที่กาหนด หากพ้นกาหนดจะถือว่าผู้สมัครไม่ต้องการใช้สิทธิ์ในการเข้าเรียนใน
รอบนั้น
4. การยืนยันสิทธิ์เข้าเรียนสาหรับการสมัครรอบที่ 3 และรอบที่ 4 ให้ผู้สมัครแจ้งการยืนยันสิทธิ์
เข้าเรียนในวันสอบสัมภาษณ์ หากผู้สมัครไม่ได้สอบสัมภาษณ์ในวันเวลาที่กาหนด หรือได้ไปสอบสัมภาษณ์แล้ว
แจ้งต่อคณะกรรมการสอบสัมภาษณ์ว่าไม่มีความประสงค์เข้าเรียนจะถือว่าผู้สมัครไม่ต้องการใช้สิทธิ์ในการเข้าเรียน
ซึ่ ง ผู้ ส มั ค รสามารถใช้ สิ ท ธิ์ ใ นการสมั ค รรอบถั ด ไปได้ แต่ จ ะไม่ ส ามารถขอใช้ สิ ท ธิ์ เ ข้ า เรี ย นในสาขาวิ ช า
ที่ได้รับการคัดเลือกแล้วภายหลังได้
5. การรับสมัครรอบที่ 5 ของมหาวิทยาลัยจะไม่เข้าระบบ TCAS ประจาปีการศึกษา 2562
2. กาหนดการรับสมัคร
รอบที่ 1 การรั บ สมัค รนักศึก ษาด้ว ยแฟ้ม สะสมผลงาน (Portfolio) มหาวิทยาลัยก าหนด
การรับสมัครเป็น 2 ช่วง ดังนี้
รอบที่ 1.1 การรับสมัครนักศึกษาด้วยแฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) สาหรับผู้สมัค รจาก
โรงเรียนเครือข่ายของมหาวิทยาลัย มีรายละเอียดดังนี้

-2-การรับสมัครโดยโรงเรียนส่งใบสมัครมายังมหาวิทยาลัย
-หรือผู้สมัครสามารถมายื่นใบสมัครด้วยตนเองที่กองบริการการศึกษา ชั้น 1 อาคารสานักงาน
อธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
-ผู้สมัครต้องเป็นผู้ที่กาลังศึกษาอยู่ในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเทียบเท่า
-ไม่มีการเก็บเงินค่ารับสมัคร การคัดเลือกโดยการสัมภาษณ์ และพิจารณาจากแฟ้มสะสมผลงาน
-รับสมัคร
1 ตุลาคม 2561-15 พฤศจิกายน 2561
-ประกาศรายชื่อผู้สิทธิ์สอบสัมภาษณ์
16 พฤศจิกายน 2561
-สอบสัมภาษณ์
17-18 พฤศจิกายน 2561
-ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก
23 พฤศจิกายน 2561
-การยืนยันสิทธิ์ในระบบ TCAS
30-31 มกราคม 2562
-รายงานตัวและยืนยันสิทธิ์เข้าเป็นนักศึกษาของมหาวิทยาลัย
2 ธันวาคม 2561
-การสละสิทธิ์เข้าศึกษาในระบบ TCAS
2-3 กุมภาพันธ์ 2562
รอบที่ 1.2 การรั บสมัครนักศึกษาด้วยแฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) สาหรับผู้สมัค รจาก
โรงเรียนทั่วไป มีรายละเอียดดังนี้
-การรับสมัครโดยโรงเรียนส่งใบสมัครมายังมหาวิทยาลัย
-หรือผู้สมัครสามารถมายื่นใบสมัครด้วยตนเองที่กองบริการการศึกษา ชั้น 1 อาคารสานักงาน
อธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
-ไม่มีการเก็บเงินค่ารับสมัคร การคัดเลือกโดยการสัมภาษณ์ และพิจารณาจากแฟ้มสะสมผลงาน
-กรณีผู้สมัครผ่านการคัดเลือกในรอบที่ 1.1 จะต้องแจ้งความจานงขอสละสิทธิ์การเป็นนักศึกษา
ที่มหาวิทยาลัยก่อนวันสมัคร โดยจะไม่นับว่าเป็นการสละสิทธิ์ในระบบ TCAS
-รับสมัคร
19 พฤศจิกายน 2561-30 ธันวาคม 2561
-ประกาศรายชื่อผู้สิทธิ์สอบสัมภาษณ์
7 มกราคม 2562
-สอบสัมภาษณ์
19-20 มกราคม 2562
-ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก
25 มกราคม 2562
-การยืนยันสิทธิ์ในระบบ TCAS
30-31 มกราคม 2562
-รายงานตัวและยืนยันสิทธิ์เข้าเป็นนักศึกษาของมหาวิทยาลัย
2 กุมภาพันธ์ 2562
-การสละสิทธิ์เข้าศึกษาในระบบ TCAS
2-3 กุมภาพันธ์ 2562
รอบที่ 2 โควตา และการรับตรงทั่วไป
-ผู้สมัครเป็นนักเรียนจากโควตาพื้นที่พิเศษ เครือข่ายโครงการพิเศษ
-หรือนักเรียนทั่วไปที่มีความประสงค์เข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัย
-ผู้สมัครสามารถสมัครด้วยตนเองที่กองบริการการศึกษา ชั้น 1 อาคารสานักงานอธิการบดี
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
-กรณีผู้สมัครได้ยืนยันสิทธิ์เข้าเรียนในรอบที่ 1.1 ในระบบ TCAS จะต้องสละสิทธิ์ก่อนมาสมัคร
(สละสิทธิ์ในวันที่ 2-3 กุมภาพันธ์ 2562)
-ผู้สมัครต้องชาระเงินค่าสมัคร จานวน 200 บาท การคัดเลือกโดยการสัมภาษณ์ ยกเว้นผู้สมัคร
ในคณะครุศาสตร์ อาจมีการทดสอบข้อเขียน/ปฏิบัติ/สัมภาษณ์
-รับสมัคร
15 มกราคม 2562-23 มีนาคม 2562
-ประกาศรายชื่อผู้สิทธิ์สอบข้อเขียน/สัมภาษณ์
26 มีนาคม 2562

-3-สอบข้อเขียน/สัมภาษณ์
-ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก
-การยืนยันสิทธิ์ในระบบ TCAS
-รายงานตัวและยืนยันสิทธิ์เข้าเป็นนักศึกษาของมหาวิทยาลัย
-การสละสิทธิ์เข้าศึกษาในระบบ TCAS

6-7 เมษายน 2562
9 เมษายน 2562
24-25 เมษายน 2562
4 พฤษภาคม 2562
26-27 เมษายน 2562

รอบที่ 3 การรับตรงร่วมกัน
-กรณีผู้สมัครได้ยืนยันสิทธิ์เข้าเรียนในรอบที่ 1.1 , รอบ 1.2 และรอบ 2 ต้องการสมัครในรอบ
ที่ 3 จะต้องยื่นสละสิทธิ์ในระบบ TCAS ในวันที่ 26-27 เมษายน 2562
-รับสมัครผ่านระบบ TCAS
17-29 เมษายน 2562
-กระบวนการรับสมัครเป็นไปตามระบบ TCAS
-ผู้สมัครสามารถเลือกสาขาวิชาโดยเรียงลาดับของสาขาวิชาที่ต้องการสมัครได้ 6 ลาดับ
-ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สัมภาษณ์
9 พฤษภาคม 2562
-สอบสัมภาษณ์
13-14 พฤษภาคม 2562
กรณีผู้สมัครไม่เข้าสอบสัมภาษณ์ หรือเข้าสอบสัมภาษณ์แล้วแจ้งคณะกรรมการสอบสัมภาษณ์ว่า
ไม่ต้องการเข้าเรียน จะถือว่าผู้สมัครไม่ต้องการยืนยันสิทธิ์เข้าเรียน
-ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก
15 พฤษภาคม 2562
-รายงานตัวและยืนยันสิทธิ์เข้าเป็นนักศึกษาของมหาวิทยาลัย 16 พฤษภาคม 2562
-การสละสิทธิ์เข้าศึกษาผ่านระบบ TCAS
17-18 พฤษภาคม 2562
รอบที่ 4 Admission
-กรณีผู้สมัครได้ยื นยั นสิทธิ์เข้าเรียนในรอบ 1 รอบ 2 และรอบ 3 ต้องการสมัครในรอบที่ 4
จะต้องยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาในระบบ TCAS ในวันที่ 17-18 พฤษภาคม 2562
-รับสมัครผ่านระบบ TCAS
9-19 พฤษภาคม 2562
-ผู้สมัครสามารถเลือกสาขาวิชาโดยเรียงลาดับของสาขาวิชาที่ต้องการสมัครได้ 4 ลาดับ โดยใช้
กระบวนการรับสมัครในระบบ TCAS
-ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สัมภาษณ์
29 พฤษภาคม 2562
-สอบสัมภาษณ์
1-2 มิถุนายน 2562
กรณีผู้สมัครไม่เข้าสอบสัมภาษณ์ หรือเข้าสอบสัมภาษณ์แล้วแจ้งคณะกรรมการสอบสัมภาษณ์ว่า
ไม่ต้องการเข้าเรียน จะถือว่าผู้สมัครไม่ต้องการยืนยันสิทธิ์เข้าเรียน
-ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก
5 มิถุนายน 2562
-รายงานตัวและยืนยันสิทธิ์เข้าเป็นนักศึกษาของมหาวิทยาลัย 6 มิถุนายน 2562
รอบ 5 การรับตรงอิสระ
-ผู้สมัครสามารถสมัครด้วยตนเองที่กองบริการการศึกษา ชั้น 1 อาคารสานักงานอธิการบดี
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
-ผู้สมัครไม่ต้องเข้าระบบ TCAS
-ผู้สมัครต้องชาระเงินค่าสมัคร จานวน 200 บาท การคัดเลือกโดยการสัมภาษณ์
-ช่วงของการรับสมัคร

-4รอบที่ 5.1 การรับตรงอิสระ ครั้งที่ 1
-รับสมัคร
-ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ
-สอบสัมภาษณ์
-ประกาศผลการคัดเลือก
-รายงานตัวและยืนยันสิทธิ์เป็นนักศึกษา

1 เมษายน 2562 – 12 พฤษภาคม 2562
15 พฤษภาคม 2562
18-19 พฤษภาคม 2562
24 พฤษภาคม 2562
1 มิถุนายน 2562

รอบที่ 5.2 การรับตรงอิสระ ครั้งที่ 2
-รับสมัคร
13 พฤษภาคม 2562-10 กรกฎาคม 2562
-ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ
12 กรกฎาคม 2562
-สอบสัมภาษณ์
13-14 กรกฎาคม 2562
-ประกาศผลการคัดเลือก
17 กรกฎาคม 2562
-รายงานตัวและยืนยันสิทธิ์เข้าเป็นนักศึกษาของมหาวิทยาลัย 20 กรกฎาคม 2562
2. หลักฐานและเอกสารที่จะต้องนามาในวันสอบข้อเขียน และสอบสัมภาษณ์
2.1 ผู้เข้าสอบต้องนาบัตรประจาตัวประชาชน/บัตรประจาตัวสอบหรือบัตรที่กองบริการการศึกษา
ออกให้เข้าห้องสอบ มาในวันสอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์
2.2 ผู้เข้าสอบต้องแต่งกายสุภาพ หรือตามที่มหาวิทยาลัยกาหนด โดยให้มาถึงสถานที่สอบก่อนเวลา
สอบอย่างน้อย 15 นาที
2.3 ผู้เข้าสอบต้องนาแฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) ใบประกาศนียบัตร และเอกสารอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับ
ผู้สมัครมาในวันสอบสัมภาษณ์
2.4 ผู้เข้าสอบจะต้องนาเครื่องดนตรีตามความถนัด 1 อย่าง (กรณีผู้สมัครที่สมัครเรียนสาขาวิชา
ดนตรีไทย และดนตรีสากล) มาในวันสอบสัมภาษณ์
2.5 ผู้เข้าสอบจะต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบรายชื่อและห้องสอบของตัวท่านเอง เพื่อให้เข้าสอบ
ถูกต้องตามวัน เวลา และห้องสอบที่กาหนด สามารถติดตามรายละเอียดได้ที่ www.aru.ac.th หรือติดต่อ
สอบถามได้ที่กองบริการการศึกษา ชั้น 1 อาคารสานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
หมายเลขโทรศัพท์ 035-241196
3. มหาวิทยาลัยจะประกาศสาขาวิชาที่เ ปิดรับสมัคร จานวน และคุณสมบัติเฉพาะ ของนักศึกษาที่เปิดรับ
แต่ละสาขาวิชาในแต่ละรอบของการรับสมัครก่อนวันรับสมัคร และกาหนการรับสมัครอาจมีการเปลี่ยนแปลง
ช่วงเวลาดาเนินการตามความเหมาะสม
ประกาศ ณ วันที่ 14 กันยายน พ.ศ. 2561
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อดิศร ภู่สาระ)
รองอธิการบดี ปฏิบัติราชการแทน
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

