
ชื่อ นาย/นาง/นางสาว/.......................................................................................................................................วนั เดือน ปเีกดิ........................................................         

เลขที่บตัรประชาชน วฒิุการศึกษา.............................................................................................

บา้นเลขที่......................................หมู.่..................ต าบล...............................................................อ าเภอ.........................................................................

จงัหวดั.......................................... โทรศัพทบ์า้น/มือถือ................................................... ความสามารถพเิศษ........................................................................

ศึกษาอยู่โรงเรียน.......................................................................................................... จงัหวดั..................................................................................

ประเภทความพกิาร ..........................................................................................................................................................................................

( .......)  เคยสมัครเรียนรอบ Portfolio คร้ังที่ 1                     ( .......)  ไม่เคยสมัครเรียนรอบ Portfolio คร้ังที่ 1

การเลือกสาขาวิชา :  ให้ใส่หมายเลข 1 และ 2 ลงในสาขาวิชาทีต่้องการสมัคร โดยผู้สมัครสามารถเลือกสมัคร
ได้เพียง 2 สาขาวิชาเท่าน้ัน และไม่สามารถเลือกสาขาวิชาในคณะครุศาสตร์เป็นล าดับที ่2

เลือก รหสั สาขาวิชา เลอืก รหัส สาขาวชิา

1503 สังคมศึกษา 5 ปี 3228 เทคโนโลยกีารผลิตพืช 4 ปี

1510 การสอนภาษาไทย 5 ปี 3313 เทคโนโลยอีตุสาหกรรม (ต่อเนื่อง 2 ปี)

1511 การสอนภาษาอังกฤษ 5 ปี

1512 การประถมศึกษา 5 ปี เลือก รหสั สาขาวิชา

1513 การศึกษาพเิศษและการสอนภาษาไทย 5 ปี 4214 การบัญชี  4  ปี

4232 การบริหารทรัพยากรมนุษย์  4  ปี

เลอืก รหัส สาขาวชิา 4233 การตลาด  4  ปี

2215 ภาษาญี่ปุ่น 4 ปี 4234 คอมพวิเตอร์ธรุกิจ  4  ปี

2209 ภาษาไทย 4 ปี 4244 การจัดการโลจิสติกส์  4  ปี

2230 ประวติัศาสตร์ 4 ปี 4252 ธรุกิจระหวา่งประเทศ 4 ปี

2235 ดนตรีสากล 4 ปี 4257 เศรษฐศาสตร์การเงินการธนาคาร 4 ปี

2242 ประยกุต์ศิลป์ 4 ปี 4258     การจัดการธรุกิจโรงแรม 4 ปี (หลักสูตรภาษาอังกฤษ)

หมายเหตุ :  1) หากภายหลังตรวจสอบพบวา่ผู้สมคัรมคุีณสมบัติไมถ่กูต้อง
ครบถว้นตามที่ก าหนดหรือไมส่ าเร็จการศึกษากอ่นวนัเปิดภาคเรียน ข้าพเจา้ขอรับรองวา่การสมัครครัง้น้ีไดศึ้กษาและตรวจสอบข้อมูลอยา่งถูกตอ้ง

จะถอืวา่การสมคัรคร้ังนี้เป็นโมฆะ ครบถ้วนแลว้

           2) การสมคัรรอบ Portfolio คร้ังที่ 2  ผู้สมคัรจะต้องยื่น       ลงชื่อ .................................................................... ผู้สมคัร

ใบสมคัรตามก าหนดการรับสมคัรในประกาศฯ โดยไมเ่สียค่าใชจ้า่ยใด ๆ ทั้งส้ิน   (..................................................................)

              3) มหาวทิยาลัยอาจงดเปิดการสอนในสาขาวชิาที่มผู้ีสมคัร วนัที่.....................................................................

มจี านวนน้อยกวา่เกณฑ์ที่มหาวทิยาลัยก าหนด ซ่ึงจะให้ผู้สามารถเลือกสาขาวชิาอื่น

ตามความประสงค์และตามเง่ือนไขของหลักสูตร

คณะมนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์

คณะวิทยาการจัดการ

ใบสมัครเข้าศึกษาต่อส าหรับนักศึกษาพิการ ภาคปกติ  ระดับปริญญาตรี 
ประจ าปกีารศึกษา 2562  (รอบ Portfolio ครั้งที ่2) 

มหาวทิยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยธุยา
วันที ่19 พฤศจิกายน 2561 ถึงวันที ่28 ธนัวาคม 2561

คณะครุศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

รูปถ่าย 
ขนาด 1 น้ิว 
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ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
เรื่อง การรับนักศึกษาพิการเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี 

ประจ าปีการศึกษา 2562 (รอบ Portfolio ครั้งที่ 2) 
------------------------------------------- 

 

  มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา มีนโยบายส่งเสริม สนับสนุนให้คนพิการได้มีโอกาส               
ทางการศึกษา และการสร้างความเท่าเทียมส าหรับคนพิการให้เข้าถึงการศึกษาในระดับอุดมศึกษา สอดคล้องกับ  
แนวทางการส่งเสริมการจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษาส าหรับคนพิการที่ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
ก าหนด โดยอาศัยอ านาจตามข้อ 4 แห่งระเบียบคณะกรรมการส่งเสริมการจัดการศึกษาส าหรับคนพิการ ว่าด้วย             
การจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษาส าหรับคนพิการ พ.ศ. 2552 และตาม ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา ว่าด้วย การจัดการศึกษาส าหรับคนพิการ พ.ศ. 2560 ลงวันที่ 27 มิถุนายน พ.ศ. 2560  
มหาวิทยาลัยจึงออกประกาศการรับนักศึกษาพิการเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี ประจ าปีการศึกษา 256 2                 
(รอบ Portfolio ครั้งที่ 2)  ในระหว่างวันที่ 19 พฤศจิกายน 2561 ถึงวันที่ 28 ธันวาคม 2561 ด้วยวิธีการคัดเลือก
นักเรียนที่มีความประสงค์จะเข้าศึกษาต่อ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ดังรายละเอียดต่อไปนี้ 

1.  คุณสมบัติท่ัวไป 
     1.1 ปัจจุบันเป็นนักเรียนที่ก าลังศึกษา มีความประพฤติดี และมีคะแนนเฉลี่ยสะสม (GPAX) 5 ภาคเรียน 
หรือส าเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า  โดยให้พิจารณาจากคุณสมบัติเฉพาะ และต้องไม่เคย
ส าเร็จการศึกษา หรือศึกษาระดับปริญญาตรีโดยได้รับทุนอุดหนุนการศึกษาส าหรับคนพิการจากสถาบันการศึกษาใด ๆ 
มาก่อน 
 1.2 ต้องเป็นบุคคลที่มีสัญชาติไทย 
 1.3 ไม่เป็นภิกษุสามเณรในพุทธศาสนา หรือนักบวชในศาสนาอื่นเม่ือเป็นนักศึกษา 
 1.4 เป็นบุคคลที่มีความบกพร่องในด้านต่าง ๆ ดังต่อไปนี้ 
  - ความบกพร่องทางการมองเห็น  - ความบกพร่องทางการได้ยิน 
  - ความบกพร่องทางสติปัญญา  - ความบกพร่องทางร่างกายหรือสุขภาพ 
  - ความบกพร่องทางการเรียนรู้  - ความบกพร่องทางการพูดและภาษา 
  - มีปัญหาทางพฤติกรรม หรืออารมณ์ - ออทิสติก 
  - บุคคลพิการซ้ าซ้อน 
 1.5 เป็นผู้ที่มีความประพฤติเรียบร้อย ไม่อยู่ในระหว่างการต้องโทษตามค าพิพากษาของศาลหรือ              
อยู่ระหว่างในการถูกจับกุมด าเนินคดีของศาลในทุกกรณี 
 1.6 ต้องเป็นผู้จดทะเบียนเป็นคนพิการ และมีบัตรประจ าตัวคนพิการ 
 1.7 มีความสามารถช่วยเหลือตนเองในการเดินทาง การขับถ่าย และสามารถเรียนร่วมกับนักศึกษาปกติได้ 
   1.8 ไม่มีประวัติการทุจริตในการสอบหรือถูกลงโทษเนื่องจากทุจริตในการสอบของทุกหน่วยงาน 
 1.9 มีแฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) ให้น ามาในวันสอบสัมภาษณ์ 
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 1.10 ผู้สมัครสามารถเลือกสาขาวิชาได้เพียง 2 สาขาวิชาเท่านั้น  โดยผู้สมัครไม่สามารถเลือกสาขาวิชา
ในคณะครุศาสตร์เป็นล าดับที่ 2 
 
2.  คณะ หลักสูตร สาขาวิชา ระยะเวลาที่ศึกษา จ านวน และคุณสมบัติเฉพาะ 
คณะ 

หลักสูตร สาขาวิชา 
ระยะเวลา 
ที่ศึกษา 

จ านวน 
(คน) 

คุณสมบัติเฉพาะ/หลักเกณฑ์ 
เง่ือนไข และวิธีการคัดเลือก 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ครุศาสตร ์ ครุศาสตรบณัฑติ 

การประถมศึกษา 5 ป ี 3 

1. ม.ปลาย หรือเทียบเท่า เกรดเฉลี่ย
สะสมไม่ต่ ากว่า 2.00  
2. มีความสามารถในการมองเห็น 
3. มีความสามารถในการอ่าน เขียน 
ฟัง พูด 
4. เป็นบุคคลที่มีความบกพร่องทาง
ร่างกาย หรือการเคลื่อนไหวท่ีสามารถ
ช่วยเหลือตนเองได้ 

การสอนภาษาอังกฤษ 5 ป ี 3 

1. ม.ปลาย หรือเทียบเท่า เกรดเฉลี่ย
สะสมไม่ต่ ากว่า 2.00  
2. มีความสามารถในการมองเห็น 
3. มีความสามารถในการอ่าน เขียน 
ฟัง พูด 
4. เป็นบุคคลที่มีความบกพร่องทาง
ร่างกาย หรือการเคลื่อนไหวท่ีสามารถ
ช่วยเหลือตนเองได้ 

การสอนภาษาไทย 5 ป ี 3 

1. ม.ปลาย หรือเทียบเท่า เกรดเฉลี่ย
สะสมไม่ต่ ากว่า 2.00  
2. มีความสามารถในการมองเห็น 
3. มีความสามารถในการอ่าน เขียน 
ฟัง พูด 
4. เป็นบุคคลที่มีความบกพร่องทาง
ร่างกาย หรือการเคลื่อนไหวท่ีสามารถ
ช่วยเหลือตนเองได้ 

สงัคมศึกษา 5 ป ี 3 

1. ม.ปลาย เกรดเฉลี่ยสะสม 
ไม่ต่ ากว่า 2.00  
2. มีความสามารถในการมองเห็น 
3. มีความสามารถในการอ่าน เขียน 
ฟัง พูด 
4. เป็นบุคคลที่มีความบกพร่องทาง
ร่างกาย หรือการเคลื่อนไหวท่ีสามารถ
ช่วยเหลือตนเองได้ 
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คณะ 
หลักสูตร สาขาวิชา 

ระยะเวลา 
ที่ศึกษา 

จ านวน 
(คน) 

คุณสมบัติเฉพาะ/หลักเกณฑ์ 
เง่ือนไข และวิธีการคัดเลือก 

 
 
 
 

ครุศาสตร ์ ครุศาสตรบณัฑติ 

การศึกษาพิเศษและ 
การสอนภาษาไทย 
 
 
 
 
 
 

5 ป ี
 
 
 
 
 
 
 

3 
 
 
 
 
 
 
 

1. ม.ปลาย เกรดเฉลี่ยสะสมไม่ต่ ากว่า 
2.00       
2. มีความสามารถในการมองเห็น 
3. มีความสามารถในการอ่าน เขียน 
ฟัง พูด 
4. เป็นบุคคลที่มีความบกพร่องทาง
ร่างกาย หรือการเคลื่อนไหวท่ีสามารถ
ช่วยเหลือตนเองได ้

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

มนุษยศาสตร์
และ

สังคมศาสตร ์

ศิลปศาสตรบณัฑติ 

ภาษาญี่ปุ่น 4 ป ี 3 

1. ม.ปลาย หรือเทียบเท่า  
2. เป็นบุคคลที่มีความบกพร่องทาง
ร่างกาย หรือการเคลื่อนไหวท่ีสามารถ
ช่วยเหลือตนเองได ้
3. ผ่านการทดสอบข้อสอบเฉพาะของ
ทางสาขาวิชา 

ภาษาไทย 4 ป ี 4 

1. ม.ปลาย หรือเทียบเท่า  
2. มีความสามารถในการมองเห็น 
3. สามารถอ่านออกและเขียนได ้
4. ผ่านการทดสอบข้อสอบเฉพาะของ
ทางสาขาวิชา 

ประวัติศาสตร ์ 4 ป ี 3 

1. ม.ปลาย หรือเทียบเท่า  
2. มีความสามารถในการมองเห็น 
3. มีความสามารถในการอ่าน เขยีน 
ฟัง พูด 
4. เป็นบุคคลที่มีความบกพร่องทาง
ร่างกาย หรือการเคลื่อนไหวท่ีสามารถ
ช่วยเหลือตนเองได ้

ศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต ประยุกตศ์ิลป ์ 4 ป ี 3 

1. ม.ปลาย หรือเทียบเท่า  
2. ไม่เป็นผู้พิการทางสายตา 
3. สามารถสื่อสารได ้
4. เป็นบุคคลที่มีความบกพร่องทาง
ร่างกาย หรือการเคลื่อนไหวท่ีสามารถ
ช่วยเหลือตนเองได ้
5. ผ่านการทดสอบข้อสอบเฉพาะของ
ทางสาขาวิชา 
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คณะ 
หลักสูตร สาขาวิชา 

ระยะเวลา 
ที่ศึกษา 

จ านวน 
(คน) 

คุณสมบัติเฉพาะ/หลักเกณฑ์ 
เง่ือนไข และวิธีการคัดเลือก 

มนุษยศาสตร์
และ

สังคมศาสตร ์
ศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต ดนตรสีากล 4 ป ี 3 

1. ม.ปลาย หรือเทียบเท่า  
2. ปฏิบัติเครื่องดนตรสีากลได้อยา่ง
น้อย 1 ช้ิน หรือสามารถขับร้องเพลง
ได ้
3. เป็นบุคคลที่มีความบกพร่องทาง
ร่างกาย หรือการเคลื่อนไหวท่ีสามารถ
ช่วยเหลือตนเองได ้

วิทยาศาสตร์
และ

เทคโนโลย ี วิทยาศาสตรบัณฑิต เทคโนโลยีการผลติพืช 4 ป ี 5 

1. ม.ปลาย หรือเทียบเท่า 
2. ไม่รับนักศึกษาพิการทางสายตา 
3. เป็นบุคคลที่มีความบกพร่องทาง
ร่างกาย หรือการเคลื่อนไหวท่ีสามารถ
ช่วยเหลือตนเองได ้

เทคโนโลยีบัณฑิต 
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
(ต่อเนื่อง) 

2 ป ี
(ต่อเนื่อง) 

5 

1. ปวส. (ช่างอุตสาหกรรมทุกสาขา)  
2. เป็นบุคคลที่มีความบกพร่องทาง
ร่างกาย หรือการเคลื่อนไหวท่ีสามารถ
ช่วยเหลือตนเองได ้

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

วิทยาการ
จัดการ 

 

บัญชีบัณฑิต การบัญชี 4 ป ี 3 

1. ม.ปลาย หรือเทียบเท่า 
2. บุคคลที่มีความบกพร่องทาง
ร่างกายเฉพาะส่วนล่างของร่างกาย 
3. เป็นผู้ที่มีความสามารถในการฟงั 
พูด อ่าน เขียน และพิมพ์คอมพิวเตอร์
ปกติได ้
4. เป็นบุคคลที่มีความบกพร่องทาง
ร่างกาย หรือการเคลื่อนไหวท่ีสามารถ
ช่วยเหลือตนเองได ้
5. ต้องผ่านการคัดเลือกเพื่อประเมิน
ความพร้อมในการเรียนจากคณะ
กรรมการบริหารหลักสตูรฯก่อนท่ีจะ
เข้าศึกษา 

บริหารธรุกิจบัณฑิต การบริหารทรัพยากรมนุษย ์ 4 ป ี 3 

1. ม.ปลาย หรือเทียบเท่า 
2. บุคคลที่มีความบกพร่องทาง
ร่างกายที่มีความสามารถในการฟงั 
พูด อ่าน เขียน และพิมพ์คอมพิวเตอร์
ปกติได ้
3. เป็นบุคคลที่มีความบกพร่องทาง
ร่างกาย หรือการเคลื่อนไหวท่ีสามารถ
ช่วยเหลือตนเองได ้
4. ต้องผ่านการคัดเลือกเพื่อประเมิน
ความพร้อมในการเรียนจากคณะ
กรรมการบริหารหลักสตูรฯก่อนท่ีจะ
เข้าศึกษา 
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คณะ 
หลักสูตร สาขาวิชา 

ระยะเวลา 
ที่ศึกษา 

จ านวน 
(คน) 

คุณสมบัติเฉพาะ/หลักเกณฑ์ 
เง่ือนไข และวิธีการคัดเลือก 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

วิทยาการ
จัดการ 

 
บริหารธรุกิจบัณฑิต 

คอมพิวเตอร์ธุรกจิ 4 ป ี 3 

1. ม.ปลาย หรือเทียบเท่า 
2. บุคคลที่มีความบกพร่องทาง
ร่างกายที่มีความสามารถในการฟงั 
พูด อ่าน เขียน และพิมพ์คอมพิวเตอร์
ปกติได ้
3. เป็นบุคคลที่มีความบกพร่องทาง
ร่างกาย หรือการเคลื่อนไหวท่ีสามารถ
ช่วยเหลือตนเองได ้

การตลาด 4 ป ี 3 

1. ม.ปลาย หรือเทียบเท่า 
2. บุคคลที่มีความบกพร่องทาง
ร่างกายที่มีความสามารถในการฟงั 
พูด อ่าน เขียน และพิมพ์คอมพิวเตอร์
ปกติได ้
3. เป็นบุคคลที่มีความบกพร่องทาง
ร่างกาย หรือการเคลื่อนไหวท่ีสามารถ
ช่วยเหลือตนเองได ้
4. ต้องผ่านการคัดเลือกเพื่อประเมิน
ความพร้อมในการเรียนจากคณะ
กรรมการบริหารหลักสตูรฯก่อนท่ีจะ
เข้าศึกษา 

การจัดการโลจิสติกส ์ 4 ป ี 3 

1. ม.ปลาย หรือเทียบเท่า 
2. บุคคลที่มีความบกพร่องทาง
ร่างกายที่มีความสามารถในการฟงั 
พูด อ่าน เขียน และพิมพ์คอมพิวเตอร์
ปกติได ้
3. เป็นบุคคลที่มีความบกพร่องทาง
ร่างกาย หรือการเคลื่อนไหวท่ีสามารถ
ช่วยเหลือตนเองได ้
4. ต้องผ่านการคัดเลือกเพื่อประเมิน
ความพร้อมในการเรียนจากคณะ
กรรมการบริหารหลักสตูรฯก่อนท่ีจะ
เข้าศึกษา 

การจัดการธุรกิจโรงแรม 4 ป ี 3 

1. ม.ปลาย หรือเทียบเท่า 
2. บุคคลที่มีความบกพร่องทาง
ร่างกายที่มีความสามารถในการฟงั 
พูด อ่าน เขียน ภาษาอังกฤษได ้
3. เป็นบุคคลที่มีความบกพร่องทาง
ร่างกาย หรือการเคลื่อนไหวท่ีสามารถ
ช่วยเหลือตนเองได ้
4. จัดการเรียนการสอน 
เป็นภาษาอังกฤษ 
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คณะ 
หลักสูตร สาขาวิชา 

ระยะเวลา 
ที่ศึกษา 

จ านวน 
(คน) 

คุณสมบัติเฉพาะ/หลักเกณฑ์ 
เง่ือนไข และวิธีการคัดเลือก 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

วิทยาการ
จัดการ 

 

บริหารธรุกิจบัณฑิต ธุรกิจระหว่างประเทศ 4 ป ี 3 

1. ม.ปลาย หรือเทียบเท่า 
2. บุคคลที่มีความบกพร่องทาง
ร่างกายที่มีความสามารถในการฟงั 
พูด อ่าน เขียน และพิมพ์คอมพิวเตอร์
ปกติได ้
3. เป็นบุคคลที่มีความบกพร่องทาง
ร่างกาย หรือการเคลื่อนไหวท่ีสามารถ
ช่วยเหลือตนเองได ้
4. ต้องผ่านการคัดเลือกเพื่อประเมิน
ความพร้อมในการเรียนจากคณะ
กรรมการบริหารหลักสตูรฯก่อนท่ีจะ
เข้าศึกษา 

เศรษฐศาสตรบณัฑติ 
เศรษฐศาสตร์การเงิน 
การธนาคาร 

4 ป ี 5 

1. ม.ปลาย หรือเทียบเท่า 
2. บุคคลที่มีความบกพร่องทาง
ร่างกายที่มีความสามารถในการฟงั 
พูด อ่าน เขียน และพิมพ์คอมพิวเตอร์
ปกติได ้
3. เป็นบุคคลที่มีความบกพร่องทาง
ร่างกาย หรือการเคลื่อนไหวท่ีสามารถ
ช่วยเหลือตนเองได ้

 

หมายเหตุ   
  1. ผู้สมัครเรียนคณะครุศาสตร์ ทุกสาขาวิชา ในส่วนของใบประกอบวิชาชีพครูให้เป็นไปตามประกาศของคุรุสภา 
  2. กรณีหลักสูตร (ต่อเนื่อง) สามารถรับสมัครผู้จบในสาขาที่สัมพันธ์ได้  แต่อาจไม่เกี่ยวข้องกับเกณฑ์การให้ปริญญาเกียรตินิยม             
(ในกรณีที่ระบุเป็นสาขาเดียวกัน)  
 
 3.  หลักฐานและเอกสารประกอบการสมัคร 
        3.1 ใบสมัคร ติดรูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว จ านวน 1 รูป (ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน) 
       3.2 ส าเนาระเบียนแสดงผลการเรียน (5 ภาคเรียน) หรือส าเนาระเบียนแสดงผลการเรียนที่ส าเร็จ
การศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า จ านวน 1 ฉบับ (รับรองส าเนาถูกต้อง)  
       3.3 บัตรประจ าตัวประชาชน (ตัวจริง) ส าหรับผู้ที่มาสมัครเรียนด้วยตนเองท่ีมหาวิทยาลัย 

3.4 แฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) จ านวนไม่เกิน 10 หน้ากระดาษ A4  ไม่นับหน้าปก               
ให้ผู้สมัครน ามาในวันสอบสัมภาษณ์ ในวันที่ 13 มกราคม 2562 
 

 4. ก าหนดการรับสมัคร 
 4.1 สมัครผ่านโรงเรียน ตั้งแต่วันที่ 19 พฤศจิกายน 2561 ถึงวันที่ 25 ธันวาคม 2561 ผู้สมัครส่งเอกสาร
การสมัครเรียนผ่านโรงเรียนของท่าน  โดยให้ทางโรงเรียนรวบรวมใบสมัครแล้วส่งมายังมหาวิทยาลัยฯ โดยจ่าหน้าซอง              
ถึง ผู้อ านวยการกองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 96 หมู่ 2 ถนนปรีดีพนมยงค์             
ต าบลประตูชัย อ าเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา รหัสไปรษณีย์ 13000 ภายในวันที่ 25 ธันวาคม 2561 
(นับจากวันที่ไปรษณีย์ประทับตรา) 
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      4.2  สมัครด้วยตนเอง ตั้งแต่วันที่ 19 พฤศจิกายน 2561 ถึงวันที่ 28 ธันวาคม 2561 เวลา 08.30-
16.30 น. (เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์) ที่กองบริการการศึกษา ชั้น 1 อาคารส านักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา (สามารถ Download ใบสมัครได้ที่ www.aru.ac.th หรือที่ www.webregis@aru.ac.th) 
      4.3 สมัครผ่านระบบออนไลน์ ตั้งแต่วันที่  22 พฤศจิกายน 2561 ถึงวันที่ 25 ธันวาคม 2561   
โดยด าเนินการดังนี้ 
  1) ดาวน์โหลดประกาศรับสมัครนักศึกษาภาคปกติ (รอบ Portfolio ครั้งที่ 2) ประจ าปีการศึกษา 2562  
ที่ www.aru.ac.th  หรือที่ www.webregis@aru.ac.th  ศึกษาคุณสมบัติและอ่ืน ๆ ให้เข้าใจก่อนท าการสมัคร 
 2) ผู้สมัครกรอกข้อมูลผ่านทาง www.aru.ac.th เลือกหัวข้อ “รับสมัครผ่านระบบออนไลน์”               
ตรวจสอบข้อมูลให้ครบถ้วนก่อนยืนยันการสมัคร 
  3) พิมพ์ใบสมัครพร้อมติดรูปถ่าย ขนาด 1 นิ้ว (ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน) และลงลายมือชื่อผู้สมัครให้
ครบถ้วน 
 4) ผู้สมัครส่งหลักฐานการสมัคร ซึ่งประกอบด้วย 1) ใบสมั ครที่ลงลายมือชื่อพร้อมติดรูปถ่ายให้
เรียบร้อยแล้ว 2) ใบแสดงผลการเรียน 5 ภาคเรียน หรือที่ส าเร็จการศึกษาแล้วตามคุณสมบัติเฉพาะ ส่งมาที่ Email: 
regis@aru.ac.th  
 5) การสมัครผ่านระบบออนไลน์ผู้สมัครสามารถสมัครได้ครั้งเดียวเท่านั้น หากจะยกเลิกหรือ            
สมัครใหม่ ให้ติดต่อที่กองบริการการศึกษาโดยตรงที่เบอร์โทรศัพท์ 035-241196 , 035-376555  
 4.4 สมัครทางไปรษณีย์ ตั้งแต่วันที่  19 พฤศจิกายน 2561 ถึงวันที่ 25 ธันวาคม 2561 ผู้สมัครส่งใบสมัคร
มาทางไปรษณีย์  โดยจ่าหน้าซองถึง  ผู้อ านวยการกองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 96 
หมู่ 2 ถนนปรีดีพนมยงค์ ต าบลประตูชัย อ าเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา รหัสไปรษณีย์ 13000  
ภายในวันที่ 25 ธันวาคม 2561 

5.  การคัดเลือก 
  5.1 ผู้สมัครสามารถสมัครได้ 2 สาขาวิชาเท่านั้น โดยผู้สมัครไม่สามารถเลือกสาขาวิชาในคณะ
ครุศาสตร์เป็นล าดับที่ 2 

5.2 มหาวิทยาลัยจะคัดเลือกนักศึกษาจากผลการเรียนและความสามารถพิเศษ ตามดุลพินิจของ 
คณบดีและประธานคณะกรรมการบริหารหลักสูตร  โดยไม่มีการสอบข้อเขียน และไม่ต้องช าระเงินค่าสมัครคัดเลือก  
  5.3 วิธีการคัดเลือก พิจารณา จาก 
        5.3.1 ความสามารถพิเศษ 
   1) ด้านวิชาการ ประกอบด้วย เกรดเฉลี่ย 5 ภาคเรียน หรือตามคุณสมบัติเฉพาะ การเป็นตัวแทน
โรงเรียนเข้าแข่งขันทางวิชาการ การเข้าร่วมกิจกรรมโอลิมปิกวิชาการ การร่วมกิจกรรมทางวิชาการอ่ืน ๆ และ          
การเข้าร่วมแข่งขันกีฬาระดับโรงเรียน จังหวัด เขต ภูมิภาค และระดับชาติ 

2) ด้านกิจกรรมนักเรียน ประกอบด้วย การเป็นคณะกรรมการสภาเด็กและเยาวชน  
คณะกรรมการนักเรียน คณะกรรมการชมรมวิชาการ และอ่ืน ๆ 
   3) ด้านกีฬา ประกอบด้วย การเป็นตัวแทนนักกีฬาระดับชาติ ระดับเขต และนักกีฬาโรงเรียน 
   4) ด้านการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม ประกอบด้วย ดนตรี  นาฏศิลป์ การล ะคร              
การขับร้อง การสร้างผลงานทางวรรณกรรม การเข้าประกวดศิลปะและหัตถกรรม การเป็นตัวแทนโครงการ              
To Be Number One การเป็นนักดนตรี นักร้องในวงดนตรีของโรงเรียน การแสดงนาฏศิลป์ การเป็นตัวแทน
โรงเรียนเข้าประกวดผลงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน และอ่ืน ๆ 
   5) คุณสมบัติพิเศษด้านอื่น ๆ หรืองานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง 
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        5.3.2 การสอบสัมภาษณ์ หรือการสอบปฏิบัติตามที่มหาวิทยาลัยก าหนด ผู้สมัครจะต้องเตรียมแฟ้ม
สะสมผลงาน (Portfolio) พร้อมภาพถ่ายหรือเอกสารรับรองด้านความสามารถพิเศษ จ านวนไม่ เกิน                   
10 หน้ากระดาษ A4 ไม่นับหน้าปก มาในวันสอบสัมภาษณ์ ในวันที่ 13 มกราคม 2562 

 

 6.  ประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์     วันที่ 7 มกราคม  2562 
7.  สอบสัมภาษณ์        วันที่ 13 มกราคม 2562 
8.  ประกาศผลการคัดเลือกเป็นนักศึกษา    วันที่ 15 มกราคม 2562 

 9.  การยืนยันสิทธิ์ในระบบ TCAS     วันที่ 30-31 มกราคม 2562 
 10.  รายงานตัวและยืนยันสิทธิ์เข้าเป็นนักศึกษาของมหาวิทยาลัย  วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2562 

 

 (หากภายหลังมหาวิทยาลัยตรวจสอบพบว่าผู้สมัครมีคุณสมบัติไม่ถูกต้องครบถ้วนตามที่ก าหนดหรือ              
ไม่ส าเร็จการศึกษาก่อนวันเปิดภาคเรียน จะถือว่าการสมัครครั้งนี้เป็นโมฆะ) 
  

    ประกาศ ณ วันที่  19 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2561 
 

     
 (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อดิศร     ภูส่าระ) 

 รองอธิการบดี   ปฏิบัติราชการแทน 
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา  

 
 
 


