รูปถ่าย
ขนาด 1 นิ้ว

ใบสมัครเข้าศึกษาต่อสาหรับนักศึกษาภาคปกติ ระดับปริญญาตรี
ประจาปีการศึกษา 2562 (รอบ Portfolio ครั้งที่ 1)
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
วันที่ 1 ตุลาคม 2561 ถึงวันที่ 15 พฤศจิกายน 2561
ชื่อ นาย/นาง/นางสาว/....................................................................................................................................... วันเกิด.....................................................................
เลขที่บตั รประชาชน

วุฒิการศึกษา..............................................................................

บ้านเลขที่......................................หมู.่ ..................ตาบล...............................................................อาเภอ.........................................................................
จังหวัด………………….......................................... โทรศัพท์บา้ น/มือถือ................................................... ความสามารถพิเศษ........................................................................
ศึกษาอยู่โรงเรียน.......................................................................................................... จังหวัด..................................................................................

การเลือกสาขาวิชา : ให้ใส่หมายเลข 1 และ 2 ลงในสาขาวิชาที่ต้องการสมัคร โดยผู้สมัครสามารถเลือกสมัคร
ได้เพียง 2 สาขาวิชาเท่านั้น และไม่สามารถเลือกสาขาวิชาในคณะครุศาสตร์เป็นลาดับที่ 2
คณะครุศาสตร์
เลือก

รหัส

สาขาวิชา

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
เลือก

สาขาวิชา

คณิตศาสตร์ 5 ปี

3201

เกษตรศาสตร์ 4 ปี

1502

วิทยาศาสตร์ 5 ปี

3202

เคมี 4 ปี

1503

สังคมศึกษา 5 ปี

3206

วิทยาการคอมพิวเตอร์ 4 ปี

1504

การศึกษาปฐมวัย 5 ปี

3208

คณิตศาสตร์ 4 ปี

1505

คอมพิวเตอร์ศกึ ษา 5 ปี

3211

เทคโนโลยีสารสนเทศ 4 ปี

1508

พลศึกษา 5 ปี

3214

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 4 ปี

1510

การสอนภาษาไทย 5 ปี

3219

อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 4 ปี

1511

การสอนภาษาอังกฤษ 5 ปี

3224

วิศวกรรมไฟฟ้า 4 ปี

1512

การประถมศึกษา 5 ปี

3225

จุลชีววิทยา 4 ปี

1513

การศึกษาพิเศษและการสอนภาษาไทย 5 ปี

3226

คหกรรมศาสตร์ 4 ปี

3227

วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม 4 ปี

3228

เทคโนโลยีการผลิตพืช 4 ปี

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
เลือก

รหัส

1501

รหัส

สาขาวิชา

2203

ภาษาอังกฤษ 4 ปี

3230

วิศวกรรมการจัดการ 4 ปี

2206

รัฐประศาสนศาสตร์ 4 ปี

3231

สาธารณสุขศาสตร์ 4 ปี

2209

ภาษาไทย 4 ปี

3313

เทคโนโลยีอตุ สาหกรรม (ต่อเนือ่ ง 2 ปี)

2215

ภาษาญี่ปุ่น 4 ปี

3322

วิศวกรรมไฟฟ้า 4 ปี (เทียบโอน)

2224

การปกครองท้องถิน่ 4 ปี

3327

วิศวกรรมการจัดการ 4 ปี (เทียบโอน)

2227

นิเทศศาสตร์ 4 ปี

2228

นิตศิ าสตร์ 4 ปี

2230

ประวัตศิ าสตร์ 4 ปี

4214

การบัญชี 4 ปี

2233

สหวิทยาการอิสลาม 4 ปี

4230

การจัดการ 4 ปี

2234

ศิลปะการแสดง 4 ปี

4232

การบริหารทรัพยากรมนุษย์ 4 ปี

2235

ดนตรีสากล 4 ปี

4233

การตลาด 4 ปี

2239

ภาษาจีน 4 ปี

4234

คอมพิวเตอร์ธรุ กิจ 4 ปี

2240

การพัฒนาชุมชนและสังคม 4 ปี

4244

การจัดการโลจิสติกส์ 4 ปี

2242

ประยุกต์ศลิ ป์ 4 ปี

4246

การท่องเที่ยว 4 ปี

หมายเหตุ : 1) หากภายหลังตรวจสอบพบว่าผู้สมัครมีคณ
ุ สมบัตไิ ม่ถกู ต้อง

4252

ธุรกิจระหว่างประเทศ 4 ปี

ครบถ้วนตามที่กาหนดหรือไม่สาเร็จการศึกษาก่อนวันเปิดภาคเรียน

4253

การเป็นผู้ประกอบการ 4 ปี

จะถือว่าการสมัครครั้งนีเ้ ป็นโมฆะ

4257

เศรษฐศาสตร์การเงินการธนาคาร 4 ปี

4258

การจัดการธุรกิจโรงแรม 4 ปี

4259

การจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่ 4 ปี

2) การสมัครรอบ Portfolio ครั้งที่ 1 ผู้สมัครจะต้องยืน่
ใบสมัครผ่านทางโรงเรียนหรือยืน่ ที่กองบริการการศึกษาโดยผู้สมัคร
ไม่เสียค่าใช้จ่ายใด ๆ ทั้งสิ้น
3) มหาวิทยาลัยอาจงดเปิดการสอนในสาขาวิชาที่มีผู้สมัคร
มีจานวนน้อยกว่าเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยกาหนด ซึ่งจะให้ผู้สามารถเลือกสาขาวิชาอืน่
ตามความประสงค์และตามเงื่อนไขของหลักสูตร

คณะวิทยาการจัดการ
เลือก

รหัส

สาขาวิชา

ข้าพเจ้าขอรับรองว่าการสมัครครัง้ นีไ้ ด้ศกึ ษาและตรวจสอบข้อมูลอย่างถูกต้อง
ครบถ้วนแล้ว

ลงชือ่ .................................................................... ผู้สมัคร
(..................................................................)
วันที่.....................................................................
โปรดประทับตราสถานศึกษา
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ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
เรื่อง รับสมัครนักศึกษาภาคปกติ ระดับปริญญาตรี ประจาปีการศึกษา 2562 (รอบ Portfolio ครั้งที่ 1)
------------------------------------------มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ประสงค์จะรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็น นักศึกษา
ภาคปกติ ระดับ ปริ ญ ญาตรี ประจ าปี การศึกษา 2562 (รอบ Portfolio ครั้งที่ 1) ในระหว่างวัน ที่ 1 ตุลาคม
2561 ถึ ง วั น ที่ 15 พฤศจิ ก ายน 2561 ด้ ว ยวิ ธี ก ารคั ด เลื อ กนั ก เรี ย นที่ มี ค วามประสงค์ จ ะเข้ า ศึ ก ษาต่ อ
ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ดังรายละเอียดต่อไปนี้
1. คุณสมบัตขิ องผูส้ มัคร
1.1 มีความต้องการจะเป็นนักศึกษาของมหาวิทยาลัยเป็นอย่างยิ่ง
1.2 มีสัญชาติไทย หรือตามที่สาขาวิชากาหนดในหลักสูตร
1.3 ไม่เป็นภิกษุสามเณรในพุทธศาสนา หรือนักบวชในศาสนาอื่นเมื่อเป็นนักศึกษา
1.4 ปั จจุ บั น เป็ น นั กเรีย นที่กาลั งศึกษา มีความประพฤติดี และมีคะแนนเฉลี่ ยสะสม (GPAX)
4 ภาคเรียน โดยให้พิจารณาจากคุณสมบัติเฉพาะ
1.5 สุขภาพแข็งแรงและเป็นผู้ที่ไม่มีโรคตามกฎ ก.ค.ฉบับที่ 3 (พ.ศ. 2546)
1.6 มีแฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) ให้นามาในวันสอบสัมภาษณ์
1.7 ผู้สมัครสามารถเลือกสาขาวิชาได้เพียง 2 สาขาวิชาเท่านั้น โดยผู้สมัครไม่สามารถเลือก
สาขาวิชาในคณะครุศาสตร์เป็นลาดับที่ 2
2. คณะ หลักสูตร สาขาวิชา ระยะเวลาที่ศึกษา จานวน และคุณสมบัติเฉพาะ
คณะ

ครุศาสตร์

หลักสูตร

สาขาวิชา

ระยะเวลา จานวน
ที่ศึกษา (คน)

คอมพิวเตอร์ศึกษา

5 ปี

5

การประถมศึกษา

5 ปี

5

การสอนภาษาไทย

5 ปี

5

การสอนภาษาอังกฤษ

5 ปี

5

ครุศาสตรบัณฑิต

คุณสมบัติเฉพาะ
ม.ปลาย เกรดเฉลี่ยสะสมไม่ตากว่
่ า 2.50
และมีผลการเรียนเฉลี่ยในกลุม่ สาระการเรียนรู้
ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) ไม่ต่ากว่า 2.50
ม.ปลาย หรือเทียบเท่า เกรดเฉลี่ยสะสม
ไม่ ต่ ากว่ า 2.50 และมี ผ ลการเรี ย นเฉลี่ ย ในกลุ่ ม
สาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ(ภาษาอังกฤษ)
ไม่ต่ากว่า 2.50
ม.ปลาย หรือเที ยบเท่ า เกรดเฉลี่ ยสะสมไม่ ต่ ากว่ า
2.50 และมีผลการเรียนเฉลี่ยในกลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) ไม่ต่ากว่า 2.50
ม.ปลาย เกรดเฉลี่ยสะสมไม่ต่ากว่า 2.50 และมีผล
ก า ร เรี ย น เฉ ลี่ ย ใน ก ลุ่ ม ส า ร ะ ก า ร เรี ย น รู้
ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) ไม่ต่ากว่า 2.50

-2คณะ

ครุศาสตร์

หลักสูตร

สาขาวิชา

ระยะเวลา จานวน
ที่ศึกษา
(คน)

คุณสมบัติเฉพาะ
ม.ปลาย หรือเทียบเท่า เกรดเฉลีย่ สะสม
ไม่ต่ากว่า 2.50 และมีผลการเรียนเฉลี่ยในกลุม่
สาระการเรียนรูภ้ าษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ)
ไม่ต่ากว่า 2.50
ม.ปลาย เกรดเฉลี่ยสะสมไม่ตากว่
่ า 2.50 และมี
ผลการเรียนเฉลีย่ ในกลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) ไม่ต่ากว่า 2.50
กรณีประเภททั่วไป
-ม.ปลาย หรือเทียบเท่า เกรดเฉลีย่ สะสม
ไม่ต่ากว่า 2.50 มีผลการเรียนเฉลีย่ ในกลุ่มสาระ
การเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) ไม่
ต่ากว่า 2.50
กรณีประเภทนักกีฬา
-ม.ปลาย หรือเทียบเท่า เกรดเฉลีย่ สะสม
ไม่ต่ากว่า 2.00 เป็นนักกีฬาระดับเยาวชนขึ้นไป
และมีใบประกาศนียบัตรหรือใบรับรองจาก
สถานศึกษาว่าเป็นนักกีฬาระดับจังหวัดขึ้นไป
และให้นามายื่นในวันสมัคร
ม.ปลาย (สายวิทย์-คณิต) เกรดเฉลี่ยสะสม
ไม่ต่ากว่า 2.50 และมีผลการเรียนเฉลี่ยในกลุม่
สาระการเรียนรูภ้ าษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ)
ไม่ต่ากว่า 2.50
ม.ปลาย(สายวิทย์-คณิต หรือ สายศิลป์-คานวณ)
เกรดเฉลี่ยสะสมไม่ต่ากว่า 2.50 และมีผลการ
เรียนเฉลี่ยในกลุม่ สาระการเรียนรู้
ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) ไม่ต่ากว่า 2.50
ม.ปลาย เกรดเฉลี่ยสะสมไม่ตากว่
่ า 2.50
และมีผลการเรียนเฉลี่ยในกลุม่ สาระการเรียนรู้
ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) ไม่ต่ากว่า 2.50

การศึกษาปฐมวัย

5 ปี

5

สังคมศึกษา

5 ปี

5

พลศึกษา

5 ปี

5

วิทยาศาสตร์

5 ปี

5

คณิตศาสตร์

5 ปี

5

การศึกษาพิเศษและการสอน
ภาษาไทย

5 ปี

5

4 ปี

10

ม.ปลาย หรือเทียบเท่า

4 ปี
4 ปี
4 ปี
4 ปี
4 ปี
4 ปี

15
20
35
30
25
15

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

ครุศาสตรบัณฑิต

การพัฒนาชุมชน
และสังคม
ภาษาญี่ปุ่น
มนุษยศาสตร์
ภาษาไทย
และ
ศิลปศาสตรบัณฑิต
ภาษาอังกฤษ
สังคมศาสตร์
ประวัติศาสตร์
สหวิทยาการอิสลาม
ภาษาจีน

-3คณะ

นิเทศศาสตร์
นิติศาสตร์
ประยุกต์ศิลป์

ระยะเวลา
ที่ศึกษา
4 ปี
4 ปี
4 ปี

จานวน
(คน)
20
10
10

ศิลปะการแสดง

4 ปี

25

ดนตรีสากล

4 ปี

15

รัฐประศาสนศาสตร
บัณฑิต

รัฐประศาสนศาสตร์
การปกครองท้องถิ่น
คณิตศาสตร์
เทคโนโลยีสารสนเทศ
คหกรรมศาสตร์
เกษตรศาสตร์
เคมี
วิทยาการคอมพิวเตอร์

4 ปี
4 ปี
4 ปี
4 ปี
4 ปี
4 ปี
4 ปี
4 ปี

30
30
15
10
30
20
20
30

วิทยาศาสตรบัณฑิต

อาชีวอนามัยและความ
ปลอดภัย
วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีการอาหาร

4 ปี

5

4 ปี

20

จุลชีววิทยา
เทคโนโลยีการผลิตพืช
วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
สาธารณสุขศาสตร์

4 ปี
4 ปี
4 ปี
4 ปี

20
20
30
40

วิศวกรรมการจัดการ

4 ปี

30

หลักสูตร
นิเทศศาสตรบัณฑิต
นิติศาสตรบัณฑิต

มนุษยศาสตร์
และ
สังคมศาสตร์

วิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี

สาขาวิชา

ศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต

สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต

วิศวกรรมการจัดการ

4 ปี
(เทียบโอน)

30

วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต

วิศวกรรมไฟฟ้า *
วิศวกรรมไฟฟ้า *
เทคโนโลยีบัณฑิต

เทคโนโลยีอุตสาหกรรม
(ต่อเนื่อง)

4 ปี
4 ปี
(เทียบโอน)

2 ปี
(ต่อเนื่อง)

20
20
30

คุณสมบัติเฉพาะ
ม.ปลาย หรือเทียบเท่า
ม.ปลาย หรือเทียบเท่า
ม.ปลาย หรือเทียบเท่า
ม.ปลาย หรือเทียบเท่า และมีความสามารถ
ทางด้านการแสดง (นาฏศิลป์ไทย,นาฏศิลป์
สากล,การแสดงละคร)
ม.ปลาย หรือเทียบเท่า
1. สามารถเล่นเครื่องดนตรีได้อย่างน้อย
1 ชิ้น หรือสามารถขับร้องเพลงได้
2.สามารถบรรเลงเครื่องดนตรีหรือขับร้อง
บทเพลงพระราชนิพนธ์ได้อย่างน้อย1 เพลง
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 หรือเทียบเท่า
ม.ปลาย หรือเทียบเท่า
ม.ปลาย หรือเทียบเท่า
ม.ปลาย (สายวิทย์-คณิต)
ม.ปลาย (สายวิทย์-คณิต)
ม.ปลายหรือเทียบเท่า, ปวช.
(ช่างอุตสาหกรรมทุกสาขาวิชา)
ปวส. (ช่างอุตสาหกรรมทุกสาขา)
ม.ปลาย (สายวิทย์-คณิต)
หรือ ปวช. (สาขาวิชาไฟฟ้าหรืออืน่ ๆ
ที่เกี่ยวข้อง)
ปวส. (สาขาไฟฟ้าหรืออื่น ๆ
ที่เกี่ยวข้อง)
ปวส. (ช่างอุตสาหกรรมทุกสาขา)
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หลักสูตร
บัญชีบัณฑิต
ศิลปศาสตรบัณฑิต

คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
การจัดการโลจิสติกส์
การจัดการ
การตลาด
ธุรกิจระหว่างประเทศ
การเป็นผูป้ ระกอบการ

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

จานวน
(คน)
60
30
30
40
10
40
30
30
30

การจัดการธุรกิจโรงแรม

4 ปี

30

การจัดการธุรกิจการค้า
สมัยสมัยใหม่

4 ปี

60

เศรษฐศาสตร์การเงิน
การธนาคาร

4 ปี

30

สาขาวิชา
การบัญชี
การท่องเที่ยว
การบริหารทรัพยากรมนุษย์

วิทยาการ
จัดการ

บริหารธุรกิจบัณฑิต

เศรษฐศาสตรบัณฑิต

คุณสมบัติเฉพาะ
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/มีการจัดการเรียน
การสอนเป็นภาษาอังกฤษตลอดหลักสูตร
ม.ปลาย หรือเทียบเท่า
1. เป็นหลักสูตรปริญญาตรี 4 ปี หลักสูตร
ปฏิบัติการ
2. ค่าบารุงการศึกษาภาคเรียนละ
20,000 บาท บริษัทฯให้ทุนการศึกษา
70% นักศึกษาต้องชาระค่าบารุง
การศึกษา 30% (6,000 บาท)
3. ภาคการศึกษาที่ 1 กันยายนกุมภาพันธ์ (6 เดือน) และภาคการศึกษา
ที่ 2 มีนาคม-สิงหาคม (6เดือน)
4. แต่ละภาคการศึกษาแยกเป็น เรียน
ทฤษฎีที่มหาวิทยาลัย 3 เดือน และปฏิบัติ
ทีร่ ้าน 7-ELEVEN บริษัทซีพีออลล์
3 เดือน
5. ระหว่างฝึกปฏิบตั ิการจะได้รับเบี้ยเลี้ยง
และสวัสดิการในการปฏิบัติงานเทียบเท่า
พนักงานร้าน 7-ELEVEN
6. เงื่อนไขของการรับทุนการศึกษา หาก
สาเร็จการศึกษาแล้วนักศึกษาจะต้อง
ปฏิบัติงานเป็นพนักงานในบริษัท
ซีพีออลล์และบริษัทในเครือ เป็นเวลา 2 ปี
7. หากไม่สาเร็จการศึกษาหรือพ้นสภาพ
การเป็นนักศึกษา จะต้องใช้ทุนการศึกษา
เต็มจานวน
ม.ปลาย หรือเทียบเท่า

หมายเหตุ
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1. ผู้สมัครเรียนคณะครุศาสตร์ ทุกสาขาวิชา ในส่วนของใบประกอบวิชาชีพครูให้เป็นไปตามประกาศของคุรุสภา
2. ผู้สมั ครเรียน สาขาวิชาวิศ วกรรมไฟฟ้ า คณะวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี จะต้องศึ กษาประกาศเรื่องใบประกอบวิชาชีพ
วิศวกรรมควบคุมเพื่อเป็นข้อมูลในการตัดสินใจสมัครเข้าศึกษา หรือติดต่อสอบถามได้ที่สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าหรือ ที่หมายเลข
โทรศัพท์ 035-245888
3. สาขาวิชาที่ระบุ (เที ยบโอน) รับนักศึ กษาที่ มีวุฒิ การศึ กษาระดั บ ปวส. ขึ้นไป และเมื่อเข้าศึกษาแล้วจะต้องทาการเที ยบโอนผล
การเรียนตามระเบียบของมหาวิทยาลัยฯ ซึ่งอาจใช้เวลาการศึกษาน้อยกว่า 4 ปี ขึ้นอยู่กับผลการเทียบโอนของแต่ละคน
4. กรณีหลักสูตร (ต่อเนื่อง) สามารถรับสมัครผู้จบในสาขาที่สั มพันธ์ได้ แต่อาจไม่เกี่ยวข้องกับเกณฑ์การให้ปริญญาเกียรตินิยม
(ในกรณีที่ระบุเป็นสาขาเดียวกัน)

3. หลักฐานและเอกสารประกอบการสมัคร
3.1 ใบสมัคร ติดรูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว จานวน 1 รูป
3.2 สาเนาระเบียนแสดงผลการเรียน (4 ภาคเรียน) จานวน 1 ฉบับ (รับรองสาเนาถูกต้อง)
3.3 บัตรประจาตัวประชาชน (ตัวจริง) สาหรับผู้ที่มาสมัครเรียนด้วยตนเองที่มหาวิทยาลัย
3.4 แฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) ที่มีจานวนหน้าไม่เกิน 10 หน้ากระดาษ A4 ใบประกาศนียบัตร
และเอกสารอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ให้ผู้สมัครนามาในวันสอบสัมภาษณ์ ในวันที่ 17-18 พฤศจิกายน 2561
3.5 ให้ผู้สมัครส่งเอกสารการสมัครเรียนผ่านโรงเรียนของท่าน โดยให้ทางโรงเรียนรวบรวม
ใบสมัครและประทับตราสถานศึกษา ส่งมายังมหาวิทยาลัยฯ โดยจ่าหน้าซองถึง ผู้อานวยการกองบริการการศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 96 หมู่ 2 ถนนปรีดีพนมยงค์ ตาบลประตูชัย อาเภอพระนครศรีอยุธยา
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา รหัสไปรษณีย์ 13000 ภายในวันที่ 15 พฤศจิกายน 2561 (นับจากวันที่ไปรษณีย์
ประทับตรา)
3.6 ผู้สมัครสามารถมาสมัครเรียนด้วยตนเองที่กองบริการการศึกษา ชั้น 1 อาคารสานักงาน
อธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
4. การคัดเลือก
4.1 ผู้สมัค รสามารถสมัค รได้ 2 สาขาวิชาเดียวเท่ านั้น และไม่ สามารถเลือกสาขาวิชาใน
คณะครุศาสตร์เป็นลาดับที่ 2
4.2 มหาวิทยาลัยจะคัดเลือกนักศึกษาจากผลการเรียนและความสามารถพิเศษ ตามดุลพินิจของ
คณบดี และประธานคณะกรรมการบริห ารหลั กสู ตร โดยไม่ มีการสอบข้อเขียน และไม่ต้องช าระเงินค่าสมัค ร
คัดเลือก
4.3 วิธีการคัดเลือก พิจารณาจาก
4.3.1 ความสามารถพิเศษ
1) ด้านวิชาการ ประกอบด้วย เกรดเฉลี่ย 4 ภาคเรียน ตามคุณสมบัติเฉพาะ การเป็นตัวแทน
โรงเรียนเข้าแข่งขั นทางวิชาการ การเข้าร่วมกิจกรรมโอลิมปิ กวิชาการ การร่วมกิจกรรมทางวิชาการอื่น ๆ และ
การเข้าร่วมแข่งขันกีฬาระดับโรงเรียน จังหวัด เขต ภูมิภาค และระดับชาติ
2) ด้านกิจกรรมนักเรียน ประกอบด้วย การเป็นคณะกรรมการสภาเด็กและเยาวชน
คณะกรรมการนักเรียน คณะกรรมการชมรมวิชาการ และอื่น ๆ
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3) ด้านกีฬา ประกอบด้วย การเป็นตัวแทนนักกีฬาระดับชาติ ระดับเขต และนักกีฬาโรงเรียน
4) ด้ า นการท านุ บ ารุ ง ศิ ล ปวั ฒ นธรรม ประกอบด้ ว ย ดนตรี นาฏศิ ล ป์ การละคร
การขับ ร้อง การสร้างผลงานทางวรรณกรรม การเข้าประกวดศิล ปะและหั ตถกรรม การเป็น ตัวแทนโครงการ
To Be Number One การเป็ น นั กดนตรี นักร้องในวงดนตรีของโรงเรียน การแสดงนาฏศิลป์ การเป็นตัวแทน
โรงเรียนเข้าประกวดผลงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน และอื่น ๆ
5) คุณสมบัติพิเศษด้านอื่น ๆ หรืองานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
4.3.2 การสอบสัมภาษณ์ หรือการสอบปฏิบัติตามที่มหาวิทยาลัยกาหนด ผู้สมัครจะต้องเตรียม
แฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) พร้อมภาพถ่ายหรือเอกสารรับรองด้านความสามารถพิเศษมาในวันสอบสัมภาษณ์
ในวันที่ 17-18 พฤศจิกายน 2561
5.
6.
7.
8.
9.

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์
สอบสัมภาษณ์
ประกาศผลการคัดเลือกเป็นนักศึกษา
การยืนยันสิทธิ์ในระบบ TCAS
รายงานตัวและยืนยันสิทธิ์เข้าเป็นนักศึกษาของมหาวิทยาลัย

วันที่ 16 พฤศจิกายน 2561
วันที่ 17-18 พฤศจิกายน 2561
วันที่ 23 พฤศจิกายน 2561
วันที่ 30-31 มกราคม 2562
วันที่ 2-3 กุมภาพันธ์ 2562

(หากภายหลั งมหาวิทยาลัย ตรวจสอบพบว่าผู้ส มัครมีคุณ สมบัติไม่ถูกต้องครบถ้วนตามที่กาหนดหรือ
ไม่สาเร็จการศึกษาก่อนวันเปิดภาคเรียน จะถือว่าการสมัครครั้งนี้เป็นโมฆะ)
ประกาศ ณ วันที่ 14 กันยายน พ.ศ. 2561

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อดิศร ภูส่ าระ)
รองอธิการบดี ปฏิบัติราชการแทน
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

