คู่มือการรับสมัครนักศึกษา ภาคปกติ ปีการศึกษา 2557

ประกาศ ศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี อาเภอเดิมบางนางบวช จังหวัดสุพรรณบุรี
เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และคุณสมบัติ ของนักเรียน
ในการรับเข้าศึกษาใน ศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี อาเภอเดิมบางนางบวช
ระดับปริญญาตรี 4 ปี ภาคปกติ ประจาปีการศึกษา 2557
โดยที่เป็นการสมควรประกาศศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี อาเภอเดิมบางนางบวช จังหวัด
สุพรรณบุรี เรื่องหลักเกณฑ์ วิธีการ และคุณสมบัติของนักเรียนในการรับเข้าศึกษาในศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยราช
ภัฏเทพสตรี อาเภอเดิมบางนางบวช จังหวัดสุพรรณบุรี ระดั บปริญญาตรี ภาคปกติ ประจาปีการศึกษา 2557 ศูนย์
การศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี อาเภอเดิมบางนางบวช จังหวัดสุพรรณบุรี จึงได้วางเกณฑ์ไว้ดังต่อไปนี้
ข้อ 1 ประกาศนี้เรียกว่า “ประกาศศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี อาเภอเดิมบางนางบวช จังหวัด
สุพรรณบุรี เรื่องหลักเกณฑ์ วิธีการและคุณสมบัติของนักเรียนในการรับเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
อาเภอเดิมบางนางบวช จังหวัดสุพรรณบุรี ระดับปริญญาตรี 4 ปี และระดับปริญญาตรี 5 ปี ภาคปกติ ปีการศึกษา
2557
ข้อ 2 ให้ใช้ประกาศนี้สาหรับนักเรียนที่เข้าศึกษาในคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ
ข้อ 3 ศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี อาเภอเดิมบางนางบวช จังหวัดสุพรรณบุรี เป็นผู้ดาเนินการ
ในการรับนักเรียนที่ประสงค์เข้าศึกษาต่อในแต่ละสาขาตามหลักเกณฑ์ในประกาศนี้
วิธีการรับสมัคร
1. โควตา มี 3 ลักษณะ
1.1 โควตา (GPAX)
1.2 โควตาความสามารถพิเศษ (ด้านกีฬา ดนตรี และศิลปะ)
1.3 โควตาเด็กดี มีคุณธรรม
คุณสมบัติของนักเรียนที่จะเข้าศึกษาต่อในศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี อาเภอ
เดิมบางนางบวช จังหวัดสุพรรณบุรี ตามวิธีการให้ โควตา ทั้ง 3 ลักษณะดังนี้
1) โควตา(GPAX) กาลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 (ทุกแผนการศึกษา) พิจารณาผลคะแนน
เฉลี่ยสะสม (GPAX) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 – 5 รวม 4 ภาคการศึกษา ไม่น้อยกว่า 2.00
2) โควตาความสามารถพิเศษ (ด้านกีฬา ดนตรี และศิลปะ) กาลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาชั้นปีที่
6 (ทุกแผนการเรียน) พิจารณาผลคะแนนเฉลี่ยสะสม (GPAX) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 – 5 รวม 4 ภาคการศึกษา ไม่
น้อยกว่า 1.90
3) โควตาเด็กดี มีคุณธรรม กาลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 6 (ทุกแผนการเรียน) พิจารณา
ผลคะแนนเฉลี่ยสะสม (GPAX) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 – 5 รวม 4 ภาคการศึกษา ไม่น้อยกว่า 1.90
4) ไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรง โรคสังคมรังเกียจ หรือโรคสาคัญที่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษา
5) มีความประพฤติเรียบร้อย
6) โควตาความสามารถพิเศษ และโควตาเด็กดี มีคุณธรรม ต้องแสดงหลักฐานประกอบการ
พิจารณา
2. การสอบคัดเลือกโดยใช้คะแนนเฉลี่ยสะสม (GPAX)
คุณสมบัติของนักเรียนและผู้ที่จะเข้าศึกษาต่อในคณะวิชาต่าง ๆ ในศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏ
เทพสตรี อาเภอเดิมบางนางบวช จังหวัดสุพรรณบุรี ด้วยวิธกี ารสอบคัดเลือก มีคุณสมบัติดังนี้
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1) กาลังศึกษาชั้น ประกาศนียบัตรวิชาชีพ หรือหลักสูตรการศึกษานอกโรงเรียนที่เทียบเท่า
มัธยมศึกษาปีที่ 6 ที่ไม่มีผลการสอบทางการศึกษาขั้นพื้นฐาน (O – Net)
2) เป็นผู้ที่จบการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่าก่อนปีการศึกษา 2557 ที่ไม่มีผล
การสอบทางการศึกษาขั้นพื้นฐาน (O – Net)
3) ไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรง โรคสังคมรังเกียจ หรือโรคสาคัญที่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษา
4) มีความประพฤติเรียบร้อย
ข้อ 4 การสมัครเข้าศึกษา
4.1 ระบบโควตา ดาเนินการดังนี้
1) นักเรียนที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามคุณสมบัติที่กาหนดไว้ยื่นความจานงเข้ารับการคัดเลือกที่
สถานศึกษาที่ตนเองกาลังศึกษาและสถานศึกษาดาเนินการคัดเลือกตามหลักเกณฑ์ และวิธีการที่มหาวิทยาลัยกาหนด
2) ให้โรงเรียนแจ้งรายชื่อนักเรียนตามข้อ (1) ไปที่มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี อาเภอเดิมบาง
นางบวช จังหวัดสุพรรณบุรี ภายในระยะเวลาที่มหาวิทยาลัยกาหนด
4.2 ระบบการสอบคัดเลือก ดาเนินการดังนี้
1) นั ก เรี ย นที่มี คุณ สมบัติ ครบถ้ ว นตามข้อ กาหนด ให้ เลื อกวิ ช าการสมัค รเข้า ศึก ษาตามที่
นักศึกษาต้องการ และปฏิบัติให้ตรงตามปฏิทินการรับสมัครนักศึกษาภาคปกติ ปีการศึกษา 2557 ที่มหาวิทยาลัยฯ
กาหนด
รับสมัครตรง สามารถรับใบสมัครได้ที่ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี อาเภอเดิมบางนางบวช
จังหวัดสุ พรรณบุ รี และยื่ น ใบสมัครด้ว ยตนเอง ที่มหาวิทยาลั ยราชภัฏ เทพสตรี อาเภอเดิมบางนางบวช จังหวัด
สุพรรณบุรี และชาระค่าธรรมเนียมในการสมัคร 200 บาท
2) มหาวิทยาลัยฯ จะดาเนินการสอบคัดเลือก โดยการสอบข้อเขียน และการสอบสัมภาษณ์
ตามปฏิทินที่มหาวิทยาลัยกาหนด
ข้อ 5 หลักฐานรับสมัครเข้าศึกษา
5.1 แบบฟอร์มใบสมัครนักเรียนโควตา
5.2 สาเนาผลคะแนนเฉลี่ยสะสม (GPAX) ตั้งแต่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 จนถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5
(รวม 4 ภาคการศึกษา) ในกรณีสมัครเข้าเรียนด้วยวิธีโควตา และ 6 ภาคการศึกษาสาหรับกลุ่มนักเรียนที่สมัครรับการ
สอบคัดเลือกโดยใช้ผลคะแนนเฉลี่ยสะสม (GPAX)
5.3 สาเนาทะเบียนบ้าน 1 ชุด
5.4 รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว ถ่ายมาแล้วไม่เกิน 6 เดือน จานวน 2 รูป
5.5 ค่าธรรมเนียมการสมัคร 200 บาท
ศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี อาเภอเดิมบางนางบวช จังหวัดสุพรรณบุรี จะประกาศรายชื่อ
นักเรียนที่มีสิทธิ์เข้าศึกษาภายในกรอบเวลาที่มหาวิทยาลัย ฯ กาหนด
ข้อ 6 การรายงานตัวเข้าศึกษา
ผู้มีรายชื่อตามประกาศของศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี อาเภอเดิมบางนางบวช จังหวัด
สุพรรณบุรี ให้รายงานตัว ที่มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี อาเภอเดิมบางนางบวช จังหวัดสุพรรณบุรี ตามปฏิทินการ
รับสมัคร
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เอกสาร และหลักฐานการรายงานตัว (เรียงลาดับ ดังนี้)
1) ใบรายงานตัวของมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
2) สาเนาทะเบียนบ้าน หรือ บัตรประจาตัวประชาชน ขนาด A4 จานวน 1 ฉบับ
3) สาเนาหลักฐานการเปลี่ยนชื่อ, สกุล ขนาด A4 จานวน 1 ฉบับ (ถ้ามี)
4) สาเนา รบ.1 ป. , รบ.1 ปวช. , รบ.1 ปวส. หรือใบรายงานผลการเรียน ขนาด A4 จานวน 3
ฉบับ (ฉบับระบุวันที่สาเร็จการศึกษา)
ข้อ 7 เงื่อนไขการรับเข้าศึกษา
นักเรียนที่มีรายชื่อเป็นผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อในศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี อาเภอเดิมบางนาง
บวช จังหวัดสุพรรณบุรี จะต้องเข้ารายงานตัวและชาระค่าลงทะเบียนเข้าเป็นนักศึกษาของมหาวิทยาลัยฯ ตามวันที่
มหาวิทยาลัยฯ กาหนด หากมีเหตุขัดข้องประการใดกรุณาติดต่อศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี อาเภอ
เดิมบางนางบวช ก่อนถึงกาหนดและหากปรากฏว่านักเรียนไม่ปฏิบัติตามกาหนดการ มหาวิทยาลัยฯ จะตัดสิทธิ์การ
รับเข้าเป็นนักศึกษาในศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี อาเภอเดิมบางนางบวช จังหวัดสุพรรณบุรีทันที
1) การรับสมัคร
ปฏิทินการรับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ปีการศึกษา 2557
รายการ
กาหนดการ
สถานที่ดาเนินการ
1.ระบบสอบคัดเลือกโดยใช้ผลคะแนน GPAX
1.1 สมัครที่มหาวิทยาลัยฯ
16 ธันวาคม 2556 ถึง
ศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัย
30 พฤษภาคม 2557
ราชภัฏเทพสตรี อาเภอเดิม
(ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์)
บางนางบวช
1.2 ประกาศสถานที่สอบ
11 มิถุนายน 2557
http://www.trudb.in.th
1.3 สอบ
13 มิถุนายน 2557
ตามรายละเอียดข้อ 1.2
1. สอบสัมภาษณ์ ระบบสอบคัดเลือกโดยใช้
ผลคะแนนเฉลี่ย (GPAX)
1.4 ประกาศสอบ
19 มิถุนายน 2557
http://www.trudb.in.th
1.5 รายงานตัว และชาระค่าลงทะเบียนเรียน
23 มิถุนายน
ศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัย
–
ราชภัฏเทพสตรี อาเภอเดิม
20 กรกฎาคม 2557
บางนางบวช
1.6 ถ่ายรูปนักศึกษา
เปิดภาคเรียน
1.7 ทาบัตรนักศึกษา
เปิดภาคเรียน
เปิดภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2557
18 สิงหาคม 2557
ตามตารางเรียน
 หมายเหตุ กาหนดอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม
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ปฏิทินกิจกรรมนักศึกษาใหม่ระดับปริญญาตรีภาคปกติ ประจาปีการศึกษา 2557
 วันที่ 5 – 7 สิงหาคม 2557
 วันที่ 8 สิงหาคม 2557
 วันที่ 18 สิงหาคม 2557

จัดอบรมบุคลิกภาพและจริยธรรม
ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ และประชุมผู้ปกครองนักศึกษาใหม่
เปิดภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2557

คุณสมบัติผู้สมัคร
1. หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์
เป็นผู้ที่จบการเรียนในระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 6 , ปวช., หรือเทียบเท่า
** หมายเหตุ **
1. ให้สิทธิ์การเปลี่ยนแปลงสาขาวิชาที่สามารถเปิดสอนได้เท่านั้น
2. ให้กรณีที่สาขาเปิดสอนได้และนักศึกษาต้องการเปลี่ยนแปลงสาขาวิชาใหม่ นักศึกษาจะต้องสมัครเข้า
ศึกษาใหม่ โดยชาระค่าธรรมเนียมการศึกษาใหม่ทั้งหมด
3. คาลงทะเบียนเรียนประมาณ 8,000 – 8,500 บาท
4. ค่าชุดนักศึกษา 1 ชุด พร้อม อุปกรณ์ และค่าชุดพละ 1 ชุด จานวน 1,300 บาท
5. มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี อาเภอเดิมบางนางบวช จังหวัดสุพรรณบุรี ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินไม่ว่า
กรณีใด ๆ ทั้งสิ้น
ศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
อาเภอเดิมบางนางบวช จังหวัดสุพรรณบุรี
035 – 515 507
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การสมัครเข้าศึกษา
1.
ระบบโควตา ดาเนินการดังนี้
1) นั กเรี ย นที่ มีคุ ณสมบั ติ ครบถ้ ว นตามคุณ สมบัติ ที่ก าหนดไว้ที่ กาหนดไว้ ยื่น ความจานงเข้า รับ การ
คัดเลือกที่สถานที่ตนเองกาลังศึก ษาและสถานศึกษาดาเนินการคัดเลือกตามหลักเกณฑ์ และวิธีการที่มหาวิทยาลัย ฯ
กาหนด
2) ให้โรงเรียนแจ้งรายชื่อนักเรียนตามข้อ 1) ไปที่ศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเพสตรี อาเภอเดิม
บางนางบวช จังหวัดสุพรรณบุรี ภายในระบบเวลาที่มหาวิทยาลัยกาหนด
2.
ระบบการสอบคัดเลือก
1) นักเรียนที่มีคุณสมบัติตามข้อกาหนด ให้เลือกวิธีการสมัครเข้าศึกษาที่นักเรียนต้องการ และปฏิบัติให้
ตรงตามปฏิทินการรับสมัครนักศึกษาภาคปกติ ปีการศึกษา 2557
วิธีการรับสมัคร
รับสมัครตรง สามารถรับใบสมัครได้ที่ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี อาเภอเดิมบางนางบวช จังหวัด
สุพรรณบุรี หรือ download ใบสมัครได้ที่ www.trudb.in.th โดยยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
เทพสตรี อาเภอเดิมบางนางบวช จังหวัดสุพรรณบุรี
2) มหาวิทยาลัยฯ จะดาเนินการสอบคัดเลือก โดยการสอบข้อเขียน และการสอบสัมภาษณ์ ตามปฏิทิน
ทีม่ หาวิทยาลัยกาหนด

หลักฐานรับสมัครเข้าศึกษา
1. แบบฟอร์มใบสมัครนักเรียนโควตา
2. สาเนาผลคะแนนเฉลี่ยสะสม (GPAX) ตั้งแต่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 (รวม 4 ภาค
การศึกษา) ในกรณีสมัครเข้าศึกษาโดนวิธีโควตา และ 6 ภาคการศึกษาสาหรับกลุ่มนักเรียนที่สมัครรับ
การสอบคัดเลือกโดยใช้ผลคะแนนเฉลี่ยสะสม (GPAX) และผลการสอบทางการศึกษาขั้นพื้นฐาน(O-Net)
3. สาเนาบัตรประชาชนหรือสาเนาทะเบียนบ้าน 1 ชุรูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว ถ่ายมาแล้วไม่เกิน 6 เดือน จานวน
2 รูป
4. ค่าธรรมเนียมการสมัคร 200 บาท
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ศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี อาเภอเดิมบางนางบวช จังหวัดสุพรรณบุรี จะประกาศ
รายชื่อนักศึกษาที่มีสิทธิ์เข้าศึกษาภายในกรอบเวลาที่ มหาวิทยาลัยฯ กาหนด
การรายงานตัวเข้าศึกษา
ผู้มีรายชื่อตามประกาศของศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี อาเภอเดิมบางนางบวช จังหวัด
สุพรรณบุรี ให้รายงานตัวและชาระค่าลงทะเบียนเรียน ณ ศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี อาเภอเดิม
บางนางบวช จังหวัดสุพรรณบุรี ตามปฏิทินการรับสมัครกาหนด
เอกสาร และหลักฐานการรายงานตัว (เรียงลาดับ ดังนี้)
1) ใบรายงานตัวของมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
2) สาเนาทะเบียนบ้าน หรือ บัตรประจาตัวประชาชน ขนาด A4 จานวน 1 ฉบับ
3) สาเนาหลักฐานการเปลี่ยนชื่อ, สกุล ขนาด A4 จานวน 1 ฉบับ (ถ้ามี)
4) สาเนาใบ รบ.1 ป. , รบ. 1 ปวช. , รบ.1 ปวส. หรือใบรายงานผลการเรียน ขนาด A4 จานวน 3
ฉบับ (ฉบับระบุวันที่สาเร็จการศึกษา)
เงื่อนไขการรับเข้าศึกษา
นักเรียนที่มีรายชื่อเป็นผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อในศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี อาเภอเดิม
บางนางบวช จังหวัดสุพรรณบุรี จะต้องเข้ารายงานตัว และชาระค่าลงทะเบียนเข้าเป็นนักศึกษาของมหาวิทยาลัยฯ
ตามวันที่มหาวิทยาลัย ฯ กาหนด หากมีเหตุขัดข้องประการใดกรุณาติดต่อ ศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพ
สตรี อาเภอเดิมบางนางบวช จังหวัดสุพรรณบุรี ก่อนถึงกาหนดและหากปรากฏว่านักเรียนไม่ปฏิบัติตามกาหนดการ
มหาวิทยาลัยฯ จะตัดสิทธิ์การรับเข้าเป็นนักศึกษาในศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี อาเภอเดิมบางนาง
บวชทันที
ทุนการศึกษา
ในแต่ละปีการศึกษา เมื่อนักศึกษาเข้ามาศึกษาในศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี อาเภอเดิมบาง
นางบวช จังหวัดสุพรรณบุรี จะได้จัดสรรเงินทุนเพื่อช่วยเหลือนักศึกษาที่มีคุณสมบัตรที่เหมาะสม ได้รับทุนการศึกษา
ซึ่งทุนการศึกษาได้แก่
ทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา เป็นทุนการศึกษาจากงบประมาณแผ่นดิน จัดสรรให้แก่นักศึกษาทั้งนักศึกษาใหม่
และนักศึกษาเก่า
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การเก็บเงินบารุงการศึกษาเป็นงวด การจัดการศึกษาภาคปกติ
จานวนภาค ค่าธรรมเนียมการศึกษาแบบ อัตราค่าธรรมเนียม
ที่
คณะ/หลักสูตร/สาขาวิชา
การศึกษา
เหมาจ่ายตลอดหลักสูตร
ต่อภาคเรียน
1 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
(ระดับปริญญาตรี 4 ปี)
1. สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์
8
64,000 บาท
8,000 บาท
2 คณะวิทยาการจัดการ
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (บธ.ม.)
(ระดับปริญญาตรี 4 ปี)
1. สาขาวิชาการจัดการ
8
64,000 บาท
8,000 บาท
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แผนการรับเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ปีการศึกษา 2557
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี อาเภอเดิมบางนางบวช จังหวัดสุพรรณบุรี
ระบบการรับ
เป้าหมาย
ที่
คณะ / สาขาวิชา
รวม
โควตา สอบคัดเลือก
(คน)
(คน)
(คน)
1 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต (รป.บ.)
(ระดับปริญญาตรี 4 ปี)
1. สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์
40
30
10
รวมคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
40
30
40
2 คณะวิทยาการจัดการ
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (บธ.ม.)
(ระดับปริญญาตรี 4 ปี)
1. สาขาวิชาการจัดการ
40
30
10
รวมคณะวิทยาการจัดการ
40
30
10

ระบบกลาง
(Admission)
(คน)

0
0

0
0
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