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ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

เรื่อง การดําเนินการคัดเลือกบุคคลเขาศึกษาในมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา  

ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ประจําปการศึกษา 2563 

------------------ 

 

 ตามท่ีสมาคมท่ีประชุมอธิการบดีแหงประเทศไทย (ทปอ.) ไดกําหนดระบบการคัดเลือกบุคคลเขาศึกษา               

ในสถาบันอุดมศึกษา (Thai university Central Admission System : TCAS) ประจําปการศึกษา 2563 นั้น 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 27 และมาตรา 31 แหงพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 

ประกอบกับขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา วาดวยการจัดการศึกษาระดับอนุปริญญาและ

ปริญญาตรี พ.ศ. 2560 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา จึงประกาศรับสมัครบุคคลเขาศึกษา            

ในมหาวิทยาลัยตามระบบการคัดเลือกบุคคลเขาศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา (TCAS) ประจําปการศึกษา 2563 

จํานวน 5 รอบ มีรายละเอียดดังนี้ 

 

1. ขอกําหนดในการรับสมัคร 

 1. ผูสมัครแตละคนมี 1 สิทธิ์ในการเขาเรียน แตสามารถสละสิทธิ์ท่ียืนยันไปแลวเพ่ือสมัคร และยืนยัน

สิทธิ์ในรอบตอไปไดอีก 1 ครั้ง โดยผูสมัครสามารถยืนยันสิทธิ์เขาเรียนได 2 ครั้ง ซ่ึงผูสมัครจะตองสละสิทธิ์

สาขาวิชาท่ีไดยืนยันสิทธิ์เขาเรียนครั้งแรกกอนสมัครคัดเลือกในรอบถัดไป 

 2. ผูสมัครท่ีศึกษาในระดับชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 6 จะตองลงทะเบียนใชงานระบบ TCAS ท่ี www.mytcas.com ตาม

กําหนดการท่ี ทปอ. กําหนดในแตละรอบ ดังนี้ 

  2.1 รอบท่ี 1 แฟมสะสมผลงาน (Portfolio) ไมใชคะแนนสอบขอเขียนหรือขอปฏิบัติ ผูสมัครตอง

ลงทะเบียนใชงานระบบ TCAS ในระหวางวันท่ี 2-16 ธันวาคม 2562 

  2.2 รอบท่ี 2 โควตา (Quota) ใชคะแนนสอบขอเขียนหรือสอบปฏิบัติ ผูสมัครตองลงทะเบียนใชงาน

ระบบ TCAS (สําหรับผูท่ียังไมเคยลงทะเบียนมากอน) ในระหวางวันท่ี 6 กุมภาพันธ 2563 ถึงวันท่ี 23 มีนาคม 2563 

  2.3 รอบท่ี 3 รับตรงรวมกัน (Admission 1) ใชคะแนนสอบขอเขียนหรือสอบปฏิบัติ ผูสมัครตอง

ลงทะเบียนใชงานระบบ TCAS (สําหรับผูท่ียังไมเคยลงทะเบียนมากอน) และเลือกสาขาวิชาท่ีตองการสมัครแบบ

เรียงลําดับไมเกิน 6 อันดับ ในระหวางวันท่ี 17-27 เมษายน 2563 

  2.4 รอบท่ี 4 รับกลางรวมกัน (Admission 2) ใชคะแนนสอบขอเขียนของ สทศ. ผูสมัครตอง

ลงทะเบียนใชงานระบบ TCAS (สําหรับผูท่ียังไมเคยลงทะเบียนมากอน) และเลือกสาขาวิชาท่ีตองการสมัครแบบ

เรียงลําดับไมเกิน 4 อันดับ ในระหวางวันท่ี 7-20 พฤษภาคม 2563 
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  2.5 รอบท่ี 5 รับตรงอิสระ (Direct Admission) ดําเนินการคัดเลือกโดยวิธีการสอบขอเขียนหรือสอบ

สัมภาษณตามท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด 

 3. การยืนยันสิทธิ์เขาเรียนสําหรับการสมัคร รอบท่ี 1 และรอบท่ี 2 ใหผูสมัครยืนยันสิทธิ์เขาเรียนใน

ระบบ TCAS ภายในชวงวัน เวลาท่ีกําหนด หากพนกําหนดจะถือวาผูสมัครไมตองการใชสิทธิ์ในการเขาเรียน         

ในรอบนั้น 

 4. การยืนยันสิทธิ์เขาเรียนสําหรับการสมัครรอบท่ี 3  และรอบท่ี 4 ใหผูสมัครแจงการยืนยันสิทธิ ์          

เขาเรียนในวันสอบสัมภาษณ หากผูสมัครไมไดสอบสัมภาษณในวันเวลาท่ีกําหนด หรือไดไปสอบสัมภาษณแลว

แจงตอคณะกรรมการสอบสัมภาษณวาไมมีความประสงคเขาเรียนจะถือวาผูสมัครไมตองการใชสิทธิ์ในการเขาเรียน 

ซ่ึงผูสมัครสามารถใชสิทธิ์ในการสมัครรอบถัดไปได แตจะไมสามารถขอใชสิทธิ์ เขาเรียนในสาขาวิชา                

ท่ีไดรับการคัดเลือกแลวภายหลังได  

 5. การรับสมัครรอบท่ี 3 รับตรงรวมกัน (Admission 1) และรอบท่ี 4 รับกลางรวมกัน (Admission 2) 

คณะครุศาสตรไมเขารวมการคัดเลือกในระบบ TCAS 

 6. มหาวิทยาลัยอาจงดเปดการสอนในสาขาวิชาท่ีมีผูสมัครมีจํานวนนอยกวาเกณฑท่ีมหาวิทยาลัย

กําหนด ซ่ึงจะใหผูสามารถเลือกสาขาวิชาอ่ืนตามความประสงคและตามเง่ือนไขของหลักสูตร 
 

2. กําหนดการรับสมัคร 

 รอบท่ี 1 แฟมสะสมผลงาน (Portfolio) สําหรับผูสมัครจากโรงเรียนเครือขายของมหาวิทยาลัย 

และผูสมัครจากโรงเรียนท่ัวไป มีรายละเอียดดังนี้ 

  -ผูสมัครสามารถเลือกสาขาวิชาไดเพียง 2 สาขาวิชาเทานั้น โดยผูสมัครไมสามารถเลือก

สาขาวิชาในคณะครุศาสตรเปนลําดับท่ี 2 

  -ผูสมัครสามารถสมัครเรียนผานระบบออนไลน 

  -ผูสมัครสามารถยื่นใบสมัครผานโรงเรียนและสงใบสมัครมายังมหาวิทยาลัย 

  -ผูสมัครสามารถมายื่นใบสมัครดวยตนเองท่ีกองบริการการศึกษา  ชั้น 1 อาคารสํานักงาน

อธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรอียุธยา 

  -ผูสมัครตองเปนผูท่ีกําลังศึกษาอยูในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเทียบเทา 

  -ไมมีการเก็บเงินคารับสมัคร  การคัดเลือกโดยการสัมภาษณ และพิจารณาจากแฟมสะสมผลงาน 

(Portfolio)  

 -รับสมัคร       1 ตุลาคม 2562-16 ธันวาคม 2562 

 -ประกาศรายชื่อผูสิทธิ์สอบสัมภาษณ    18 ธันวาคม 2562 

 -สอบสัมภาษณ      21 ธันวาคม 2562 

 -ประกาศรายชื่อผูผานการคัดเลือก    27 ธันวาคม 2562 

 -การยืนยันสิทธิ์ในระบบ TCAS     30-31 มกราคม 2563  

 -รายงานตัวและยืนยันสิทธิ์เขาเปนนักศึกษาของมหาวิทยาลัย   1 กุมภาพันธ 2563 

 -การสละสิทธิ์เขาศึกษาในระบบ TCAS    1-2 กุมภาพันธ 2563 
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 รอบท่ี 2 โควตา (Quota) 

  -ผูสมัครสามารถเลือกสาขาวิชาไดเพียง 2 สาขาวิชาเทานั้น โดยผูสมัครไมสามารถเลือก

สาขาวิชาในคณะครุศาสตรเปนลําดับท่ี 2 

 -ผูสมัครเปนนักเรียนจากโควตาพ้ืนท่ีพิเศษ เครือขายโครงการพิเศษ  หรือเปนนักเรียนท่ัวไปท่ีมี

ความประสงคเขาศึกษาตอในมหาวิทยาลัย 

  -ผูสมัครสามารถสมัครเรียนผานระบบออนไลน 

  -ผูสมัครสามารถมายื่นใบสมัครดวยตนเองท่ีกองบริการการศึกษา  ชั้น 1 อาคารสํานักงาน

อธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

 -กรณีผูสมัครไดยืนยันสิทธิ์เขาเรียนในรอบท่ี 1 แฟมสะสมผลงาน (Portfolio) ในระบบ TCAS 

จะตองสละสิทธิ์เขาศึกษาในระบบ TCAS กอนมาสมัคร ภายในวันท่ี 1-2 กุมภาพันธ 2563 

 -ผูสมัครตองชําระเงินคาสมัคร จํานวน 200 บาท การคัดเลือกโดยการสัมภาษณ ยกเวนผูสมัคร 

ในคณะครุศาสตร ตองทดสอบขอเขียน/ปฏิบัติ และสอบสัมภาษณ 

 -รับสมัคร       14 มกราคม 2563-23 มีนาคม 2563 

 -ประกาศรายชื่อผูสิทธิ์สอบขอเขียน/สัมภาษณ    26 มีนาคม 2563 

 -สอบขอเขียน/สัมภาษณ     4-5 เมษายน 2563 

 -ประกาศรายชื่อผูผานการคัดเลือก    10 เมษายน 2563 

 -การยืนยันสิทธิ์ในระบบ TCAS     22-23 เมษายน 2563  

 -รายงานตัวและยืนยันสิทธิ์เขาเปนนักศึกษาของมหาวิทยาลัย 25 เมษายน 2563 

  -การสละสิทธิ์เขาศึกษาในระบบ TCAS    24-25 เมษายน 2563 
 

 รอบท่ี 3 รับตรงรวมกัน (Admission 1) 

 -กรณีผูสมัครไดยืนยันสิทธิ์เขาเรียนในรอบท่ี 1 และรอบ 2 ตองการสมัครในรอบท่ี 3 จะตองยื่น

สละสิทธิ์ในระบบ TCAS ในระหวางวันท่ี 24-25 เมษายน 2563  

 -รับสมัครผานระบบ TCAS     17-27 เมษายน 2563 

 -กระบวนการรับสมัครเปนไปตามระบบ TCAS 

 -ผูสมัครสามารถเลือกสาขาวิชาโดยเรียงลําดับของสาขาวิชาท่ีตองการสมัครได 6 ลําดับ 

 -ประกาศรายชื่อผูมีสิทธิ์สัมภาษณ    8 พฤษภาคม 2563 

 -สอบสัมภาษณ      11-15 พฤษภาคม 2563 

กรณีผูสมัครไมเขาสอบสัมภาษณ หรือเขาสอบสัมภาษณแลวแจงคณะกรรมการสอบสัมภาษณ                

วาไมตองการเขาเรียน จะถือวาผูสมัครไมตองการยืนยันสิทธิ์เขาเรียน 

 -ประกาศรายชื่อผูผานการคัดเลือก    17 พฤษภาคม 2563 

  -รายงานตัวและยืนยันสิทธิ์เขาเปนนักศึกษาของมหาวิทยาลัย 23 พฤษภาคม 2563 

 -การสละสิทธิ์เขาศึกษาผานระบบ TCAS   17-18 พฤษภาคม 2563  
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รอบท่ี 4 รับกลางรวมกัน (Admission 2) ใชคะแนนสอบขอเขียนของ สทศ. 

  -กรณีผูสมัครไดยืนยันสิทธิ์เขาเรียนในรอบ 1 รอบ 2 และรอบ 3 ตองการสมัครในรอบท่ี 4 

จะตองสละสิทธิ์เขาศึกษาในระบบ TCAS ในระหวางวันท่ี 17-18 พฤษภาคม 2563 

 -รับสมัครผานระบบ TCAS     7-20 พฤษภาคม 2563 

 -ผูสมัครสามารถเลือกสาขาวิชาโดยเรียงลําดับของสาขาวิชาท่ีตองการสมัครได 4 ลําดับ โดยใช

กระบวนการรับสมัครในระบบ TCAS 

 -ประกาศรายชื่อผูมีสิทธิ์สัมภาษณ    29 พฤษภาคม 2563 

 -สอบสมัภาษณ      1-5 มิถุนายน 2563 

กรณีผูสมัครไมเขาสอบสัมภาษณ หรือเขาสอบสัมภาษณแลวแจงคณะกรรมการสอบสัมภาษณ               

วาไมตองการเขาเรียน จะถือวาผูสมัครไมตองการยืนยันสิทธิ์เขาเรียน 

 -ประกาศรายชื่อผูผานการคัดเลือก    7 มิถุนายน 2563 

 -รายงานตัวและยืนยันสิทธิ์เขาเปนนักศึกษาของมหาวิทยาลัย 13 มิถุนายน 2563 

 -การสละสิทธิ์เขาศึกษาผานระบบ TCAS   7-8 มิถุนายน 2563  

 

รอบ 5 รับตรงอิสระ (Direct Admission) 

  -ผูสมัครสามารถสมัครเรียนผานระบบออนไลน 

  -ผูสมัครสามารถสมัครเรียนดวยตนเองท่ีกองบริการการศึกษา ชั้น 1 อาคารสํานักงานอธิการบดี 

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

 -ผูสมัครไมตองเขาระบบ TCAS 

 -ผูสมัครตองชําระเงินคาสมัคร จํานวน 200 บาท  การคัดเลือกโดยการสัมภาษณ ยกเวนผูสมัคร 

ในคณะครุศาสตร ตองทดสอบขอเขียน/ปฏิบัติ และสอบสัมภาษณ 

 -ชวงการรับสมัคร แบงเปน 2 รอบ ดังนี้ 

 รอบท่ี 5.1 รับตรงอิสระ ครั้งท่ี 1 

  -ผูสมัครสามารถเลือกสาขาวิชาไดเพียง 2 สาขาวิชาเทานั้น โดยผูสมัครไมสามารถเลือก

สาขาวิชาในคณะครุศาสตรเปนลําดับท่ี 2 

  -รับสมัคร       1-19 พฤษภาคม 2563  

 -ประกาศรายชื่อผูมีสิทธิ์สอบ     22 พฤษภาคม 2563 

 -สอบสมัภาษณ      25-26 พฤษภาคม 2563 

 -ประกาศผลการคัดเลือก     29 พฤษภาคม 2563 

  -รายงานตัวและยืนยันสิทธิ์เปนนักศึกษา   1 มิถุนายน 2563 
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 รอบท่ี 5.2 รับตรงอิสระ ครั้งท่ี 2 

  -ผูสมัครสามารถเลือกสาขาวิชาไดเพียง 1 สาขาวิชาเทานั้น  

  -รับสมัคร               5 มิถุนายน 2563 - 5 กรกฎาคม 2563 

 -ประกาศรายชื่อผูมีสิทธิ์สอบ     9 กรกฎาคม 2563  

 -สอบสัมภาษณ      11-12 กรกฎาคม 2563 

 -ประกาศผลการคัดเลือก     15 กรกฎาคม 2563 

  -รายงานตัวและยืนยันสิทธิ์เขาเปนนักศึกษาของมหาวิทยาลัย 17 กรกฎาคม 2563 

 

2.  หลักฐานและเอกสารท่ีจะตองนํามาในวันสอบขอเขียน และสอบสัมภาษณ 

 2.1 ผูเขาสอบตองนําบัตรประจําตัวประชาชน/บัตรประจําตัวสอบ หรือบัตรท่ีกองบริการการศึกษา

ออกใหเขาหองสอบ มาในวันสอบขอเขียนและสอบสัมภาษณ 

 2.2 ผูเขาสอบตองแตงกายสุภาพ หรือตามท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด โดยใหมาถึงสถานท่ีสอบกอนเวลา

สอบอยางนอย 15 นาที 

2.3 ผูเขาสอบตองนําแฟมสะสมผลงาน (Portfolio) ใบประกาศนียบัตร และเอกสารอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวของกับ 

ผูสมัครมาในวันสอบสัมภาษณ 

 2.4 ผูเขาสอบจะตองรับผิดชอบในการตรวจสอบรายชื่อและหองสอบของตัวทานเอง เพ่ือใหเขาสอบ

ถูกตองตามวัน เวลา และหองสอบท่ีกําหนด สามารถติดตามรายละเอียดไดท่ี www.aru.ac.th หรือติดตอ

สอบถามไดท่ีกองบริการการศึกษา ชั้น 1 อาคารสํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

หมายเลขโทรศัพท 035-241196 

 

3. มหาวิทยาลัยจะประกาศสาขาวิชาท่ีเปดรับสมัคร จํานวน และคุณสมบัติเฉพาะ ของนักศึกษาท่ีเปดรับ

แตละสาขาวิชาในแตละรอบของการรับสมัครกอนวันรับสมัคร และกําหนดการรับสมัครในแตละรอบอาจมี

การเปล่ียนแปลงชวงเวลาการดําเนินการตามความเหมาะสม 
 

   ประกาศ  ณ  วันท่ี 19 กันยายน  พ.ศ. 2562 
 

         
 (ผูชวยศาสตราจารย ดร.กรองทิพย   เนียมถนอม) 

 รองอธิการบดี  ปฏิบัติราชการแทน 

 อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

 

http://www.aru.ac.th/

