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การรับสมัครและคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา ระดับปริญญาตรี ประจาปีการศึกษา 2561

กำหนดกำรรับสมัครและคัดเลือกบุคคลเข้ำศึกษำ ระดับปริญญำตรี
ประจำปีกำรศึกษำ 2561 มหำวิทยำลัยรำชภัฏกำแพงเพชร
รอบที่รับสมัคร
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รับตรง 4 จังหวัด
ระบบรับ
Portfolio
Portfolio
กาแพงเพชร , ตาก , พิจิตร และ
สุโขทัย
สาขาวิชาที่เปิดรับสมัคร
ทุกสาขาวิชา
ทุกสาขาวิชา
ทุกสาขาวิชา
คุณสมบัตผิ ู้สมัคร
1. เป็นผูท้ ี่กาลังศึกษาอยู่ หรือ
1. เป็นผูท้ ี่กาลังศึกษาอยู่ หรือ
1. เป็นผูท้ ี่สาเรจจการศึกษาชั้น ม.6
สาเรจจการศึกษาชั้น ม.6 หรือ
สาเรจจการศึกษาชั้น ม.6 หรือ
หรือเทียบเท่าจากโรงเรียน
เทียบเท่า
เทียบเท่า
มัธยมศึกษาจังหวัดกาแพงเพชร, ตาก,
2. เฉพาะหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต
2. เฉพาะหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต
พิจิตร และจังหวัดสุโขทัย หรือผูส้ มัคร
ทุกสาขาวิชา และหลักสูตรควบระดับ ทุกสาขาวิชา และหลักสูตรควบระดับ มีภูมิลาเนาอยู่ในเขต 4 จังหวัด
ปริญญาตรี 2 ปริญญา ต้องมีผลการ ปริญญาตรี 2 ปริญญา ต้องมีผลการ 2. เฉพาะหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต
เรียนเฉลี่ย 3.00 ขึ้นไป ยกเว้น
เรียนเฉลี่ย 3.00 ขึ้นไป ยกเว้น
ทุกสาขาวิชา และหลักสูตรควบระดับ
สาขาวิชาพลศึกษาและสาขาวิชา
สาขาวิชาพลศึกษาและสาขาวิชา
ปริญญาตรี 2 ปริญญา ต้องมีผลการ
ดนตรีศึกษา ต้องมีผล
ดนตรีศึกษา ต้องมีผลการเรียนเฉลี่ย เรียนเฉลี่ย 3.00 ขึ้นไป ยกเว้น
การเรียนเฉลี่ย 2.50 ขึ้นไป
2.50 ขึ้นไป
สาขาวิชาพลศึกษาและสาขาวิชา
3. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
3. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
ดนตรีศึกษา ต้องมีผลการเรียนเฉลี่ย
สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ ต้องมี
สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์
2.50 ขึ้นไป
ผลการเรียนเฉลี่ย 2.50 ขึ้นไป
ต้องมีผลการเรียนเฉลี่ย 2.50 ขึ้นไป 3. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
4. เฉพาะผูส้ มัครหลักสูตรครุศาสตร
4. เฉพาะผูส้ มัครหลักสูตรครุศาสตร
สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ ต้องมีผล
บัณฑิต ทุกสาขาวิชา และหลักสูตร
บัณฑิต ทุกสาขาวิชา และหลักสูตร
การเรียนเฉลี่ย 2.50 ขึ้นไป
ควบระดับปริญญาตรี 2 ปริญญา
ควบระดับปริญญาตรี 2 ปริญญา ต้อง 4. เฉพาะผูส้ มัครหลักสูตรครุศาสตร
ต้องมี GPAX รายวิชาภาษาอังกฤษ มี GPAX รายวิชาภาษาอังกฤษ และ บัณฑิต ทุกสาขาวิชา และหลักสูตร
และผูส้ มัครสาขาวิชาภาษาอังกฤษ
ผู้สมัครสาขาวิชาภาษาอังกฤษต้องมี ควบระดับปริญญาตรี 2 ปริญญา ต้อง
ต้องมี GPAX ไม่ต่ากว่า 3.00
GPAX ไม่ต่ากว่า 3.00
มี GPAX รายวิชาภาษาอังกฤษ และ
5. วันสอบสัมภาษณ์ ผู้สมัครจะต้อง
5. วันสอบสัมภาษณ์ ผู้สมัครจะต้อง
ผู้สมัครสาขาวิชาภาษาอังกฤษต้องมี
มี Portfolio และหลักฐาน/
มี Portfolio และหลักฐาน/
GPAX ไม่ต่ากว่า 3.00
ประกาศนียบัตรที่แสดงถึง
ประกาศนียบัตรที่แสดงถึง
5. มีผลคะแนน O-NET สาหรับ
ความสามารถพิเศษ ประกอบด้วย
ความสามารถพิเศษ ประกอบด้วย
ผู้ที่ศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
1) ใบสมัครของมหาวิทยาลัย
1) ใบสมัครของมหาวิทยาลัย
(ม.6)
ราชภัฏกาแพงเพชร
ราชภัฏกาแพงเพชร
6. มีผลคะแนน V-NET สาหรับ
2) ระเบียนแสดงผลการเรียน
2) ระเบียนแสดงผลการเรียน
ผู้ที่ศึกษาระดับอาชีวศึกษา(ปวช.)
5 ภาคเรียน
5 ภาคเรียน
7. มีผลคะแนน N-NET สาหรับผู้ที่
3) หนังสือรับรองความประพฤติ
3) หนังสือรับรองความประพฤติ
ศึกษาการศึกษานอกระบบ(กศน.)
(เฉพาะผู้ที่กาลังศึกษา)
(เฉพาะผู้ที่กาลังศึกษา)
8. มีผลคะแนน PAT 5 เฉพาะผู้สมัคร
4) หลักฐานแสดงถึงความสามารถ
4) หลักฐานแสดงถึงความสามารถ
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต
พิเศษ ประกอบด้วย
พิเศษ ประกอบด้วย
ทุกสาขาวิชา และหลักสูตรควบ
- ระดับนานาชาติ
- ระดับนานาชาติ
ระดับปริญญาตรี 2 ปริญญา
- ระดับชาติ
- ระดับชาติ
9. มีผลคะแนน PAT วิชาเอกตามที่
- ระดับจังหวัด
- ระดับจังหวัด
แต่ละสาขาวิชากาหนด
- ระดับกลุม่ โรงเรียน
- ระดับกลุม่ โรงเรียน
- ผลงานที่มปี ระโยชน์ต่อโรงเรียน
- ผลงานที่มปี ระโยชน์ต่อโรงเรียน
สังคม ชุมชน และประเทศชาติ
สังคม ชุมชน และประเทศชาติ
รับสมัคร
อา. 1 ตุลาคม 2560 –
ศ. 22 ธันวาคม 2560 –
อ. 27 มีนาคม 2561 –
พฤ. 30 พฤศจิกายน 2560
พฤ. 15 กุมภาพันธ์ 2561
ศ. 20 เมษายน 2561
ประกาศรายชื่อ
ศ. 1 ธันวาคม 2560
ศ. 16 กุมภาพันธ์ 2561
จ. 23 เมษายน 2561
ผู้มสี ิทธิ์สอบสัมภาษณ์
สอบสัมภาษณ์
ส. 2 ธันวาคม 2560
ส. 17 กุมภาพันธ์ 2561
พฤ. 26 เมษายน 2561
Clearing House
ประกาศรายชื่อผู้มี
สิทธิ์เข้ารับรายงานตัว
รายงานตัว พร้อม
ชาระค่าธรรมเนียม
การศึกษา
เปิดภาคเรียน 1/2561
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รับตรงร่วมกัน

Admissions

รับตรงอิสระ

-

ทุกสาขาวิชา
1. เป็นผูท้ ี่สาเรจจการศึกษาชั้น ม.6
หรือเทียบเท่า
2. เฉพาะหลักสูตรครุศาสตร
บัณฑิต ทุกสาขาวิชา และ
หลักสูตรควบระดับปริญญาตรี
2 ปริญญา ต้องมีผลการเรียน
เฉลี่ย 3.00 ขึ้นไป ยกเว้น
สาขาวิชาพลศึกษาและสาขาวิชา
ดนตรีศึกษา ต้องมีผลการเรียน
เฉลี่ย 2.50 ขึ้นไป
3. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ ต้อง
มีผลการเรียนเฉลี่ย 2.50 ขึ้นไป
4. เฉพาะผูส้ มัครหลักสูตร
ครุศาสตรบัณฑิต ทุกสาขาวิชา
และหลักสูตรควบระดับปริญญา
ตรี 2 ปริญญา ต้องมี GPAX
รายวิชาภาษาอังกฤษ และผู้สมัคร
สาขาวิชาภาษาอังกฤษต้องมี
GPAX ไม่ต่ากว่า 3.00
5. มีผลคะแนน O-NET สาหรับผู้ที่
ศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
(ม.6)
6. มีผลคะแนน V-NET สาหรับ
ผู้ที่ศึกษาระดับอาชีวศึกษา (ปวช.)
7. มีผลคะแนน N-NET สาหรับผู้ที่
ศึกษาการศึกษานอกระบบ (กศน.)
8. มีผลคะแนน PAT 5 เฉพาะ
ผู้สมัครหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต
ทุกสาขาวิชา และหลักสูตรควบ
ระดับปริญญาตรี 2 ปริญญา
9. มีผลคะแนน PAT วิชาเอก
ตามที่แต่ละสาขาวิชากาหนด

ทุกสาขาวิชา
1. เป็นผูท้ ี่สาเรจจการศึกษาชั้น ม.6
หรือเทียบเท่า
2. เฉพาะหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต
ทุกสาขาวิชา และหลักสูตรควบ
ระดับปริญญาตรี 2 ปริญญา ต้อง
มีผลการเรียนเฉลี่ย 3.00 ขึ้นไป
ยกเว้น สาขาวิชาพลศึกษาและ
สาขาวิชาดนตรีศึกษา ต้องมีผล
การเรียนเฉลี่ย 2.50 ขึ้นไป
3. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์
ต้องมีผลการเรียนเฉลี่ย 2.50
ขึ้นไป
4. เฉพาะผูส้ มัครหลักสูตร
ครุศาสตรบัณฑิต ทุกสาขาวิชา
และหลักสูตรควบระดับ
ปริญญาตรี 2 ปริญญา ต้องมี
GPAX รายวิชาภาษาอังกฤษ และ
ผู้สมัครสาขาวิชาภาษาอังกฤษต้อง
มี GPAX ไม่ต่ากว่า 3.00
5. มีผลคะแนน O-NET สาหรับ
ผู้ที่ศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอน
ปลาย (ม.6)
6. มีผลคะแนน V-NET สาหรับ
ผู้ที่ศึกษาระดับอาชีวศึกษา(ปวช.)
7. มีผลคะแนน N-NET สาหรับผู้ที่
ศึกษาการศึกษานอกระบบ(กศน.)
8. มีผลคะแนน PAT 5 เฉพาะ
ผู้สมัครหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต
ทุกสาขาวิชา และหลักสูตรควบ
ระดับปริญญาตรี 2 ปริญญา
9. มีผลคะแนน PAT วิชาเอกตามที่
แต่ละสาขาวิชากาหนด

พ. 9 พฤษภาคม 2561 –
อา. 13 พฤษภาคม 2561
ศ. 1 มิถุนายน 2561

-

จ. 4 มิถุนายน 2561

-

-

พ. 6 มิถุนายน 2561 –
ศ. 22 มิถุนายน 2561
-

ศ. 15 ธันวาคม 2560 –
อ. 19 ธันวาคม 2560
ศ. 22 ธันวาคม 2560

จ. 19 มีนาคม 2561 –
พฤ. 22 มีนาคม 2561
จ. 26 มีนาคม 2561

พฤ. 3 พฤษภาคม 2561 –
อา. 6 พฤษภาคม 2561
อ. 8 พฤษภาคม 2561

ส. 26 พฤษภาคม 2561 –
จ. 28 พฤษภาคม 2561
ศ. 8 มิถุนายน 2561

-

สอบสัมภาษณ์ผสู้ มัคร
ในวันที่สมัครเรียน
ไม่ยืนยันสิทธิ์ Clearing House

-

-

ส. 6 มกราคม 2561

ศ. 30 มีนาคม 2561

อา. 12 พฤษภาคม 2561

ส. 16 มิถุนายน 2561

-

รายงานตัวเมื่อผ่านการสอบ
สัมภาษณ์เรียบร้อยแล้ว

จ. 2 กรกฎาคม 2561

จ. 2 กรกฎาคม 2561

จ. 2 กรกฎาคม 2561

จ. 2 กรกฎาคม 2561

-

จ. 2 กรกฎาคม 2561

หมายเหตุ ผู้ที่รายงานตัวเข้าเป็นนักศึกษาของมหาวิทยาลัย เมื่อชาระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษาแล้ว มหาวิทยาลัยฯ จะไม่คืนเงินค่าธรรมเนียมการศึกษาให้แก่นักศึกษา
ตามระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร ว่าด้วยการเกจบเงินค่าธรรมเนียมการศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคปกติ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2559
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มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร | KAMPHAENG PHET RAJABHAT UNIVERSITY
การรับสมัครและคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา ระดับปริญญาตรี ประจาปีการศึกษา 2561

รอบ 1/1 ระบบ Portfolio : ผู้มีควำมสำมำรถพิเศษ

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
1
เคมี
2
เคมี
3
วิทยาการคอมพิวเตอร์*
4
ชีววิทยา
5
ฟิสิกส์
6
วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
7
สาธารณสุขศาสตร์
8
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
9
เทคโนโลยีสารสนเทศ*
10
คณิตศาสตร์
รวม

ค.บ. 5 ปี
วท.บ. 4 ปี
วท.บ. 4 ปี
วท.บ. 4 ปี
วท.บ. 4 ปี
วท.บ. 4 ปี
วท.บ. 4 ปี
วท.บ. 4 ปี
วท.บ. 4 ปี
หลักสูตรควบ 2 ปริญญา

-

          -





-








-


-










 

สอบปฏิบัติ

สอบสัมภาษณ์

Portfolio

GPAX รายวิชาภาษาอังกฤษ (เฉพาะสาขา
วิชาภาษาอังกฤษ ต้องไม่ต่ากว่า 3.00)

GPAX ไม่จากัดผลการเรียนเฉลี่ยสะสม
5 ภาคเรียน

GPAX ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม 5 ภาคเรียน
2.50 ขึ้นไป

GPAX ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม 5 ภาคเรียน
3.00 ขึ้นไป

-

ผลการเรียน

ศิลป์ - คานวณ

10
10
10
10
5
5
10
10
10
10
90

วิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์

ระดับ

แผนการเรียน

ทุกแผนการเรียน

คณะ/สาขาวิชา

มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร แม่สอด

ลาดับ

มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร

จานวนที่รับ












-

-

หมายเหตุ * สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ และสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ รับทุกแผนการเรียน และต้องมีรายวิชาวิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์ รวมกันไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต
คณะครุศาสตร์
11
การศึกษาปฐมวัย
12
วิทยาศาสตร์ทั่วไป
13
คณิตศาสตร์
14
ภาษาอังกฤษ
15
สังคมศึกษา
16
พลศึกษา
17
ภาษาจีน
18
คอมพิวเตอร์
19
ภาษาไทย
20
การประถมศึกษา

ค.บ. 5 ปี
ค.บ. 5 ปี
ค.บ. 5 ปี
ค.บ. 5 ปี
ค.บ. 5 ปี
ค.บ. 5 ปี
ค.บ. 5 ปี
ค.บ. 5 ปี
ค.บ. 5 ปี
ค.บ. 5 ปี

10
10
20

 

       -

รวม
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
21
ดนตรีศึกษา (แขนงดนตรีสากล)
22
ดนตรีศึกษา (แขนงดนตรีไทย)
23
ภาษาไทย
24
ภาษาอังกฤษ
25
การพัฒนาสังคม
26
ภาษาจีน
27
บรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์

10
10
10
10
10
20
10
10
10
10
110

ค.บ. 5 ปี
ค.บ. 5 ปี
ศศ.บ. 4 ปี
ศศ.บ. 4 ปี
ศศ.บ. 4 ปี
ศศ.บ. 4 ปี
ศศ.บ. 4 ปี

10
10
20
10
15
10
10

-









-

-

-



 








-

-



-

-

-



































-

-



-



















-
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การรับสมัครและคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา ระดับปริญญาตรี ประจาปีการศึกษา 2561

สอบสัมภาษณ์






-

-

-

-






-











-

นศ.บ. 4 ปี
ศศ.บ. 4 ปี
บธ.บ. 4 ปี
บธ.บ. 4 ปี
บธ.บ. 4 ปี
บธ.บ. 4 ปี
บช.บ. 4 ปี
ศ.บ. 4 ปี

15
20
15
20
15
15
30
10
140

15
15
15
45










-

-

-

-










-



















-

วท.บ. 4 ปี
ทล.บ. 4 ปี
ทล.บ. 4 ปี
ทล.บ. 4 ปี
ทล.บ. 4 ปี
ทล.บ. 4 ปี
บธ.บ. 4 ปี

15
15
15
15
15
15
30
120

15
30
45









-

-

-

-









-

















-

รอบ 1/2 ระบบ Portfolio : ผู้มีควำมสำมำรถพิเศษ
คณะ/สาขาวิชาที่เปิดรับสมัคร จานวนรับสมัคร และหลักเกณฑ์การรับสมัคร
ใช้ข้อมูลรอบ 1/1 ระบบ Portfolio : ผู้มีความสามารถพิเศษ
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สอบปฏิบัติ

Portfolio

15
15

GPAX รายวิชาภาษาอังกฤษ (เฉพาะสาขา
วิชาภาษาอังกฤษ ต้องไม่ต่ากว่า 3.00)

GPAX ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม 5 ภาคเรียน
2.50 ขึ้นไป

5
20
20
5
135

GPAX ไม่จากัดผลการเรียนเฉลี่ยสะสม
5 ภาคเรียน

GPAX ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม 5 ภาคเรียน
3.00 ขึ้นไป

ศป.บ. 4 ปี
น.บ. 4 ปี
รป.บ. 4 ปี
วท.บ. 4 ปี

ระดับ

ทุกแผนการเรียน

ศิลป์ - คานวณ

วิจิตรศิลป์และประยุกต์ศิลป์
นิติศาสตร์
รัฐประศาสนศาสตร์
ภูมิสารสนเทศ
รวม
คณะวิทยาการจัดการ
32
นิเทศศาสตร์
33
การท่องเที่ยวและการโรงแรม
34
การตลาด
35
การเงินการธนาคาร
36
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
37
การจัดการทั่วไป
38
การบัญชี
39
เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ
รวม
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
40
เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
41
เทคโนโลยีวิศวกรรมไฟฟ้า
42
เทคโนโลยีพลังงาน
43
เทคโนโลยีการออกแบบผลิตภัณฑ์
44
เทคโนโลยีก่อสร้าง
45
อิเลจกทรอนิกส์คอมพิวเตอร์
46
การจัดการโลจิสติกส์
รวม

วิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์

28
29
30
31

ผลการเรียน

มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร แม่สอด

คณะ/สาขาวิชา

ลาดับ

แผนการเรียน

มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร

จานวนที่รับ

