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- งานเลขานุการ - 
 
ข้อ 1. ค าถาม การสมัครเรียนในมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร มีกี่ประเภท 
           ค าตอบ การรับนักศึกษาของมหาวิทยาลยัราชภัฏก าแพงเพชร แบง่เปน็ 
   1. ประเภทโควต้า  แบง่ออกเปน็  
   1.1 โควต้าเรยีนดี  เป็นนักเรียนที่ก าลังเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีที่ 6และ
มีผลการเรียนเฉลี่ย 5  ภาคเรียนไม่ต่ ากว่า 2.75   
   1.2 โควต้าความสามารถพิเศษ  เป็นนักเรียนที่ก าลังเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 6 และมีผลการเรียนเฉลี่ย 5 ภาคเรียนไม่ต่ ากว่า  2.50   
   1.3 โควตากีฬา  เป็นนักเรียนที่ก าลังเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 และมี
ผลการเรียนเฉลี่ย 5 ภาคเรียนไม่ต่ ากว่า  2.00  โดยนักศึกษาที่จะสมัครเป็นนักศึกษา
ประเภทโควต้า ให้สมัครผ่านโรงเรียนที่นักศึกษา ศึกษาอยู่  โดยมหาวิทยาลัยจะให้โควต้า
กับโรงเรียนมัธยมในเขตจังหวัด ก าแพงเพชร  ตาก พิจิตร และสุโขทัย  (นักศึกษาสามารถ
เข้าดูประกาศการรับนักศึกษาประเภทโควตาได้จาก ประกาศของมหาวิทยาลัย จาก
เว็บไซต์ (www.kpru.ac.th) 
   2. ประเภทคัดเลือกทั่วไป นักศึกษาที่จะสมัครเป็นนักศึกษาประเภท
คัดเลือกทั่วไปสามารถสมัครได้ที่ ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน (นักศึกษา
สามารถเข้าดูประกาศการรับนักศึกษาประเภทคัดเลือกทั่วไปได้จากประกาศของ
มหาวิทยาลัย จากเว็บไซต์ (www.kpru.ac.th) 
         
ข้อ 2.  ค าถาม เอกสารประกอบการสมัครเรียนแต่ละประเภทใช้เอกสารใดบ้าง 
           ค าตอบ 1. ประเภทโควต้า  นักศกึษาต้องด าเนินการดังนี ้
   1.1 กรอกใบสมัครเข้ารับการคัดเลือกเป็นนักศึกษาตามประเภทต่าง ๆ 
ให้ครบถ้วน (ผ่านระบบการรับสมัครนักศึกษาของมหาวิทยาลัย) 
   1.2 แนบหนังสือรับรองความประพฤติจากโรงเรียนที่นักเรียนก าลัง
ศึกษาอยู่ (แบบฟอร์มของมหาวิทยาลัย) 
   1.3 แนบใบรายงานผลการเรียนเฉลี่ย 5 ภาคเรียน 
   1.4 แนบส าเนาบัตรประชาชน 

ค าถาม - ค าตอบ 
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   1.5 แนบผลการสอบ GAT  และ  PAT  ตามข้อก าหนดของแต่ละ
หลักสูตร/สาขาวิชา 
   1.6 กรณีสมัครประเภทความสามารถพิเศษ ต้องแนบประวัติและ
ผลงานที่แสดงถึงความสามารถพิเศษของนักเรียนเพื่อประกอบการพิจารณา 
   1.7 กรณีสมัครประเภทความสามารถด้านกีฬา ต้องแนบประวัติและ
ผลงานที่แสดงถึงความสามารถด้านกีฬาของนักเรียนเพื่อประกอบการพิจารณาและต้อง
เข้ารับการทดสอบสมรรถนะทางร่างกาย ตามวันเวลา ที่มหาวิทยาลัยก าหนด 
 
                  2.ประเภทคัดเลือกทั่วไป  นักศกึษาต้องด าเนินการดังนี ้
   2.1 กรอกใบสมัครเข้ารับการคัดเลือกเปน็นักศึกษาตามประเภทต่าง ๆ 
ให้ครบถว้น ผ่านระบบการรับนกัศึกษาของมหาวิทยาลัย และพิมพ์ใบสมัคร 
   2.2 แนบใบรายงานผลการเรียนเฉลี่ย 6 ภาคเรียน 
   2.3 แนบผลการสอบ GAT  และ  PAT หรือ คะแนน Onet  ตาม
ข้อก าหนดของแต่ละหลักสูตร/สาขาวิชา 
   2.4 ช าระเงินค่าสมัครเข้ารับการคัดเลือก ได้ที่ 

 -  ธนาคารกรงุไทย จ ากัด   ทุกสาขา 
 -  เคาน์เตอรเ์ซอร์วิส 
 -  ทางไปรษณีย์ 

   2.5 น าเอกสาร ตั้งแต่ขอ้ 1 – 5 ส่งมายัง 
    ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน  
    เลขที่ 69 หมู่ 1 ต าบลนครชุม  
    อ าเภอเมือง จังหวัดก าแพงเพชร 62000 
   2.6 ดูประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลอืกได้ที่   
เว็บไซต์ ( www.kpru.ac.th)    
   2.7 เข้ารับการคัดเลือก ตามวันเวลาท่ีก าหนด ตามประกาศ           
     
 *หมายเหต ุถ้าผู้สมัครไม่ช าระเงนิค่าสมัครแลว้ไม่ส่งใบสมัครภายในระยะเวลาท่ี
มหาวิทยาลัยก าหนด จะถือว่าท่านสละสิทธิ์ในการสมัคร 
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ข้อ 3. ค าถาม การรายงานตัวเข้าเป็นนักศึกษา ต้องใช้เอกสารใดบา้ง 
                  

 ค าตอบ นักศึกษาต้องเข้ารับการรายงานตัวเป็นนักศกึษาในวัน  เวลาท่ี
มหาวิทยาลัยก าหนด ตามประกาศผลการคัดเลอืกเข้าเปน็นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏ
ก าแพงเพชร โดยนักศึกษาต้องเตรียมเอกสารดังต่อไปนี้  
  1. กรอกใบรายงานตัวในระบบการรายงานตัวของมหาวิทยาลัยให้ครบถ้วน 
  2. พิมพ์ใบรายงานตัวและข้อมูลส่วนตัวของนกัศึกษา จ านวน 1 ชุดพร้อมลง
ลายมือชื่อ 
  3. พิมพ์ใบแจ้งการช าระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา จ านวน 2 ชุด พร้อมลง
ลายมือชื่อ 
  4. ติดรูปถ่ายหน้าตรง ขนาด 1 นิ้วที่ใบรายงานตัวนกัศึกษา 
  5. แนบส าเนาบัตรประชาชนและส าเนาทะเบียนบ้าน จ านวน 1 ฉบับ 
  6. แนบส าเนาใบรายงานผลการเรียนที่ระบุวันจบการศึกษากอ่นวนัรายงานตัว
จ านวน 2 ฉบบั 
   - ส าเนาเอกสารทุกฉบับนักศึกษาต้องลงลายมือชื่อ รับรองส าเนา
ถูกต้อง และต้องน า ต้นฉบบัเอกสารฉบับจริงมาให้กรรมการรบัรายงานตัวตรวจสอบด้วย 
   - นักศึกษาต้องอ่านข้อความในใบรายงานตัวเข้าเป็นนักศกึษาให้
ครบถว้นกอ่นลงลายมือชื่อ 
    
 
  
 
  
 
 
 

 

  ส าเนาใบรายงานผลการเรียนของนักศึกษาทุกคนจะถูกส่งไปตรวจสอบ
ความถูกต้องยังสถานศึกษาเดิม อีกครั้ง เพื่อยืนยันว่านักศึกษามีคณุสมบัติครบถ้วน
ตามประกาศการรับนักศึกษาของมหาวิทยาลยั  
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ข้อ 4.  ค าถาม  อยากเปลี่ยนสาขาที่เรยีนต้องท าอยา่งไร 

  ค าตอบ  อยากเปลี่ยนสาขาวิชา ปฏิบัติดังนี้ 
   1. กรณเีป็นนักศึกษาใหม่ ให้ยื่นค าร้องขอเปลี่ยนสาขาวิชาที่ส านกั
ส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน และด าเนินการผ่านสาขาวิชาทีเ่กี่ยวข้องครบถ้วน 
ภายใน 2 สัปดาห์แรกนับจากวันเปิดภาคเรียน 
   2. กรณีพน้ก าหนดตามข้อ 1 แลว้ ให้นักศึกษาลาออกจากสาขาวชิา
เดิม และสมัครเข้าเรียนสาขาวิชาใหม่ท่ีต้องการในปีการศึกษาหน้า และน าผลการเรียนเดิม
ไปขอยกเวน้รายวิชาในสาขาวิชาใหม่โดยต้องเป็นไปตามระเบียบของมหาวิทยาลัยราชภัฏ
ก าแพงเพชร ว่าด้วยการโอนผลการเรียนและยกเว้นการเรียนวิชาดะดับอนุปริญญาและ
ปริญญาตรี พ.ศ. 2550 
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ข้อ 1.    ค าถาม  เรียนให้ส าเร็จการศึกษาต้องมีคุณสมบัติอยา่งไร 
        ค าตอบ   
   1. มีความประพฤติดี มีคุณธรรม 
  2. สอบได้รายวิชาต่างๆ ครบตามหลักสูตรรวมทั้งรายวิชาที่หลกัสูตร
หรือสภาก าหนดให้เรียนเพิ่ม 
  3. ได้ค่าคะแนนเฉลี่ยสะสม ไม่ต่ ากว่า 2.00  
               4. ส าหรับนักศึกษาภาคปกติ มีเวลาเรียนไม่ต่ ากว่า 4 ภาคเรียน และมี
สภาพการเป็นนักศึกษาไม่เกิน 8 ภาคเรียนปกติติดต่อกันในกรณีที่เรียนหลักสูตร 2 ปี ไม่
ต่ ากว่า 5 ภาคเรียน และมีสภาพการเป็นนักศึกษาไม่เกิน 12 ภาคเรียนปกติติดต่อกันใน
กรณีที่เรียนหลักสูตร 2 ปี และไม่ต่ ากว่า 6  ภาคเรียนปกติ และมีสภาพการเป็นนักศึกษา
ไม่เกิน 16 ภาคเรียนปกติติดต่อกัน ในกรณีที่เรียนหลักสูตร 4 ปี และไม่ต่ ากว่า 8 ภาค
เรียน และมีสภาพการเป็นนักศึกษาไม่เกิน 20 ภาคเรียนปกติติดต่อกันในกรณีที่เรียน
หลักสูตร 5 ปี 
  5. ส าหรับนักศึกษาภาคพิเศษ มีเวลาเรียนไม่ต่ ากว่า 6 ภาคเรียนและมี
สภาพเป็นนักศึกษาไม่เกิน 5 ปี กรณีเรียนหลักสูตร 2 ปี ไม่ต่ ากว่า 9 ภาคเรียน และมี
สภาพการเป็นนักศึกษาไม่เกิน 7 ปี ในกรณีที่เรียนหลักสูตร 3 ปี และไม่ต่ ากว่า 12 ภาค
เรียน ไม่เกิน 9 ปี กรณีที่เรียนหลักสูตร 4 ปีและไม่ต่ ากว่า 15 ภาคเรียนและไม่เกิน 11 ปี 
กรณีที่เรียนหลักสูตร 5 ปี 
 
 ข้อ 2. ค าถาม รายวิชาที่มหาวิทยาลัยก าหนดให้เรียนเพ่ิมมีวิชาอะไรบ้าง 
           ค าตอบ 1. วิชาเสริมทักษะภาษาอังกฤษ 1 -4   
                        2. ต้องสอบผ่านมาตรฐานคอมพวิเตอร์ชุดที่ 1 และชุดที่ 2 
 
 - ถ้านักศึกษายังสอบไม่ผ่านมาตรฐานคอมพิวเตอร์ชุดที่ 1 และชุดที่ 2 นักศึกษา
ไม่มีสิทธิ์ลงทะเบียนรายวิชา ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ตามสาขาวิชานั้น ๆ ตามข้อบังคับ
มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร ว่าด้วยเกณฑ์มาตรฐานความรู้ ความสามารถด้าน
คอมพิวเตอร์น าหรับนักศึกษา พ.ศ. 2543 ข้อ 6. 

- งานทะเบียนและประมวลผล – 
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- นักศึกษาต้องสอบผ่าน วิชาเสริมทักษะภาษาอังกฤษ 1-4 จึงจะส าเร็จการศึกษา

ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร ว่าด้วยเกณฑ์มาตรฐานความรู้
ความสามารถด้านภาษาอังกฤษส าหรับนักศึกษา พ.ศ. 2553 ข้อ 5. ก าหนดว่า นักศึกษา
ต้องทดสอบผ่านการประเมินผลเกณฑ์มาตรฐานได้ครบทั้ง 4 ระดับ ก่อนส าเร็จการศึกษา
  
 
ข้อ 3.   ค าถาม   สามารถลงทะเบียนในแต่ละภาคการศึกษาได้ก่ีหน่วยกิต 
  ค าตอบ 
  1. นักศึกษาภาคปกติสามารถลงทะเบียนเรียนได้ไม่เกิน 22 หน่วยกิต  หรือตาม
แผนการเรียนที่จัดไว้ ในแต่ละภาคเรียน  
  2. นักศึกษาภาค กศ.บป. สามารถลงทะเบียนเรียนได้ไม่เกิน 12 หน่วยกิต  หรือ
ตามแผนการเรียนที่จัดไว้ในแต่ละภาคเรียน  
 
ข้อ 4 .  ค าถาม การประเมินผลการเรียนรายวิชา แบ่งเป็นกี่ระดับ 
           ค าตอบ การประเมินผลการเรียนรายวิชา เป็นดังนี ้
   1. รายวิชามาตรฐานตามที่หลักสูตรก าหนด แบ่งเป็น 8 ระดับ ต่อไปนี้ 

 
ระดับ

คะแนน 
ความหมายของ 

ผลการเรียน 
ค่าระดับ
คะแนน 

A ดีเยี่ยม  (Excellent) 4.00 
B+ ดีมาก (Very Good) 3.50 
B ดี         (Good) 3.00 

C+ ดีพอใช้  ( Fair Good) 2.50 
C พอใช้  (Fair) 2.00 
D+ อ่อน   (Poor) 1.50 
D อ่อนมาก (Very Poor) 1.00 
E ตก        (Fail) 0 
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  2. รายวิชาที่หลักสูตรก าหนดให้เรียนเพิ่มโดยไม่คิดค่าระดับคะแนน 

 
ระดับการประเมิน ผลการเรียน 

Pd(Pass  with Distinction) ผ่านดีเย่ียม 
 P   (Pass) ผ่าน 
 F(Fail) ตก 

 
 
ข้อ 5. ค าถาม ต้องได้เกรดเฉลี่ยเท่าไร จึงจะไม่พ้นสภาพการเป็นนักศึกษา 
 
           ค าตอบ นักศึกษาจะพ้นสภาพการเป็นนักศึกษาเมื่อ 

ส าหรับนักศึกษาภาคปกติ         
1. ผลการประเมินได้ค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมต่ ากว่า 1.60 เม่ือสิ้น

ภาคเรียนปกติ ภาคเรียนที่ 2 นับตั้งแต่เริ่มเข้าเรียน 
    2. ผลการประเมินได้ค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมต่ ากว่า 1.80 ในภาค
เรียนปกติที่ 4 ที่ 6 ที่ 8 ที่ 10 ที่ 12 ที่ 14 และที่ 16 นับตั้งแต่เริ่มเข้าเรียน 
    3. ลงทะเบียนเรียนและเรียนครบตามที่หลักสูตรก าหนดแล้ว แต่ยังได้
ค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมต่ ากว่า 1.80  

ส าหรับนักศึกษา กศ.บป. 
               1. ผลการประเมินได้ค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมต่ ากว่า 1.80 เม่ือสิ้น
ภาคเรียนที่ 4 นับตั้งแต่เริ่มเข้าเรียนกรณีหลักสูตร 2 ปี สิ้นภาคเรียนที่ 6 นับตั้งแต่เริ่มเข้า
เรียนกรณีหลักสูตร 3 ปี และเม่ือสิ้นภาคเรียนที่ 7 นับตั้งแต่เริ่มเข้าเรียน กรณีหลักสูตร 4 
ปี สิ้นภาคเรียนที่ 8 นับตั้งแต่เริ่มเข้าเรียนกรณีหลักสูตร 5 ปี     
               2. ลงทะเบียนเรียนครบตามที่หลักสูตรก าหนดแต่ยังได้ค่าระดับคะแนน
เฉลี่ยสะสมต่ ากว่า 1.80  
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ข้อ 6. ค าถาม อยากได้เกียรตินิยมต้องมีคุณสมบัติอย่างไร 
   ค าตอบ  อยากได้เกียรตินิยมต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้ 
             1. ปริญญาตรี หลักสูตร 4 ปีและ 5 ปี ให้ได้รับเกียรตินิยมอันดับหนึ่ง 
เม่ือเรียนครบหลักสูตรแล้วได้ค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่น้อยกว่า 3.60 และ ส าหรับผู้ที่
ได้ค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ถึง 3.60 แต่ไม่นอ้ยกว่า 3.25 ใหไ้ด้รับเกียรตินิยมอันดับ
สอง 
             2. ส าหรับปริญญาตรีต่อเนื่อง(หลังอนุปริญญา)สอบได้ค่าระดับคะแนน
เฉลี่ยสะสมระดับอนุปริญญาหรือเทียบเท่าจากสถานศึกษาเดิมไม่น้อยกว่า 3.60 และเรียน
ครบตามหลักสูตรได้ค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมจากการศึกษาในมหาวิทยาลัย ไม่น้อยกว่า 
3.60 ให้ได้รับเกียรตินิยมอันดับหนึ่ง ส่วนผู้ที่ได้ค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมทั้ งจาก
สถานศึกษาเดิมและจากมหาวิทยาลัยไม่ถึง 3.60 แต่ไม่น้อยกว่า 3.25 ให้ได้เกียรตินิยม
อันดับสอง 
      3. สอบได้ในรายวิชาใด ๆ ไม่ต่ ากว่า “C” ตามระบบค่าระดับคะแนน 
หรือไม่ได้ “F” ตามระบบไม่มีค่าระดับคะแนน ส าหรับผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี 
(หลังอนุปริญญา) จะพิจารณาผลการเรียน ในระดับอนุปริญญาหรือเทียบเท่า เช่นเดียวกัน 

      4.. นักศึกษา กศ.บป  มีเวลาเรียนไม่เกิน 8 ภาคเรียน ส าหรับหลักสูตร 
2 ปี ไม่เกิน 11 ภาคเรียนปกติ ส าหรับหลักสูตร 3 ปี ไม่เกิน 14 ภาคเรียน ส าหรับหลักสูตร 
4 ปี และไม่เกิน 17 ภาคเรียนปกติ ส าหรับหลักสูตร 5 ปี 

 
ข้อ 7. ค าถาม เรียนแล้วได้เกรด I ต้องท าอย่างไร 
  ค าตอบ นักศึกษาจะได้รับการประเมินผลการเรียนเป็น เกรด  I    เนื่องจาก
ท างานไม่เสร็จในภาคเรียนนัน้ หรือ ขาดสอบปลายภาคและได้ย่ืนค าร้องขอสอบในรายวิชา
ที่ขาดสอบ ซ่ึงมหาวิทยาลัยอนุญาตให้สอบแล้ว   การแก้ไขเกรด I  เป็นผลการเรียนปกติ 
นักศึกษาต้อง 
   1. เกรด I ต้องแก้ไขให้เสร็จภายในภาคเรียนถัดไป  
   2. รีบติดต่ออาจารย์ผู้สอนเพื่อตรวจสอบว่าตนเองค้างส่งงานชิ้นไหน 
และรีบท าส่งอาจารย์ ก่อนสิ้นภาคเรียนถัดไป เช่น ติด I ในภาคเรียนที่ 1 ให้ติดต่อเพื่อ
แก้ไขให้เสร็จภายในภาคเรียนที่2 มิฉะนั้นเกรดจะเปลี่ยนเป็น  E  และต้องลงทะเบียนเรียน
ใหม ่
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          3. กรณีขาดสอบกลางภาค ให้ด าเนินการติดต่ออาจารย์ผู้สอนเพื่อสอบ
ให้เรียบร้อยโดยเร็ว 
 
ข้อ 8. ค าถาม มีวิชาที่ติด E แล้วอยากแก้  E ต้องท าอยา่งไร 
  ค าตอบ   
                  1. ตรวจสอบตารางเรียนว่ามีวิชาที่ต้องการแก้  E เปิดสอนหรือไม่ และ
วัน เวลาที่เปิดสอนนั้นตามตารางเรียนของนักศึกษาสามารถลงทะเบียนได้ ไม่ซ้ าซ้อนกับ
รายวิชาที่ลงทะเบียนก่อนแล้ว 
      2. ติดต่อขอใบเพิ่ม-ถอน วิชาเรียน ที่งานทะเบียนเพื่อเขียนเพิ่ม
รายวิชาที่ต้องการลงแก้  E  และให้อาจารย์ผู้สอนลงลายมือชื่อเพื่อรับเข้าเรียน   
     3. การลงทะเบียนเรียนต้องไม่เกิน 22 หน่วยกิต ส าหรับนักศึกษาภาค
ปกติ และไม่เกิน 15 หน่วยกิต ส าหรับนักศึกษา กศ.บป. 
 
 
ข้อ  9.  ค าถาม เกรดไม่ออก เกรดออกช้า เป็นเพราะอะไร 
  ค าตอบ 
   1. ให้นักศึกษาตรวจสอบ ข้อมูลเกรดที่คณะของวิชานั้น ๆ ถ้าคณะบอก
ว่าส่งข้อมูลมาแล้วให้มาติดต่อที่งานทะเบียนเพื่อตรวจสอบ 
   2. กรณีช าระเงินช้าเกินก าหนดแล้วเกรดไม่ออกใหน้ าใบเสร็จช าระเงิน
มาติดต่อที่งานทะเบียน 
 
ข้อ 10. ค าถาม อยากจะยกเลิกรายวิชา เพียงบางวิชาเท่านั้น จะต้องท าอย่างไร 
  ค าตอบ 
   1. รับค าร้องขอยกเลิกรายวิชาจากงานทะเบียน 
    2. กรอกรายละเอียดในแบบค ารอ้งให้ครบถว้น   
    3. ขอความเห็นอาจารย์ที่ปรึกษา 
   4. ขอความเห็นของอาจารย์ผู้สอนวิชาที่ขอยกเลิกพร้อมเซ็นชื่อก ากับ 
    5. ย่ืนค าร้องขอยกเลิกรายวิชาเรยีนที่งานทะเบียน ภายในเวลาท่ี
มหาวิทยาลัยก าหนด (ดูก าหนดการขอยกเลิกรายวิชาในปฎิทินการศึกษา) 
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         6. ผลการเรียนรายวิชาที่ยกเลิก จะเป็นอักษร  W  และไม่น าไป
ค านวณเกรดเฉลี่ย 
 
ข้อ 11. ค าถาม ไม่สามารถมาสอบกลางภาคหรือปลายภาคได้ ต้องการขอเลื่อน/ขอ
สอบกลางภาคหรือปลายภาค ตอ้งท าอยา่งไร 
  ค าตอบ นักศึกษาสามารถท าเรื่อง ขอเลื่อนสอบ/ขอสอบ โดย 
                  1. ดาวน์โหลดแบบฟอร์มค าร้องขอเลื่อนสอบ/ขอสอบจากเว็บไซต์ 
http://tabian.kpru.ac.th 
      2. กรอกรายละเอียดในแบบค าร้องให้ครบถ้วน พร้อมแนบหลักฐาน
ประกอบที่เกี่ยวข้องให้ครบ          
   3. ขอความเห็นจากอาจารย์ที่ปรึกษา  
      4. น าค าร้องส่งที่งานทะเบียนฯ  
      5. หลังจากย่ืนค าร้อง 1 สัปดาห์ ให้มาติดต่องานทะเบียนเพื่อขอทราบ
ผลการพิจารณา 
 
ข้อ 12. ค าถาม วันและเวลาที่สอบตรงกัน  ต้องท าอยา่งไร 
  ค าตอบ   ในกรณีที่วนั เวลา สอบ ตรงกัน นกัศึกษาต้องด าเนินการดังนี้ 
                 1. เขียนค าร้องนักศึกษาสอบซ้อนที่งานทะเบียน  
     2. กรอกรายละเอียดในแบบค ารอ้งให้ครบถว้น 
     3. น าค าร้องส่งทีง่านทะเบียนฯ ก่อนก าหนดวันสอบ 1 สัปดาห ์
    4. หลังจากย่ืนค าร้อง ก่อนวันสอบให้มาติดต่องานทะเบียนเพื่อขอ
ทราบสถานที่สอบ 
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ข้อ 13. ค าถาม ไม่พร้อมที่จะเรียนในภาคเรียนน้ี ต้องการขอ รักษาสภาพ / ลาพัก
การเรียน จะต้องท าอยา่งไร 
    ค าตอบ ถ้านักศกึษาต้องการพกัการเรียน ต้องด าเนินการดังนี้ 
                   1. การรักษาสภาพการเป็นนักศึกษาจะท าในกรณีที่ไม่ได้ลงทะเบียน
เรียนหรือลงทะเบียนแล้วแต่ไม่ได้ช าระเงิน ค่าธรรมเนียมการศกึษา  
          2. การลาพักการเรียน  กรณีที่ลงทะเบียนเรียนและช าระเงินเรียบร้อย
แล้วให้นกัศกึษาด าเนินการขอยกเลิกรายวิชาให้เสร็จสิ้นก่อนวันสอบปลายภาค   2  
สัปดาห์ 
      3. กรณียังไม่ได้ช าระค่าธรรมเนียมการศึกษา 
                    3.1 ให้นกัศึกษาดาวน์โหลดแบบฟอร์ม ค าร้องขอรักษาสภาพการเป็น
นักศึกษาจากเว็บไซต์  http://tabian.kpru.ac.th 
        3.2. กรอกรายละเอียดในแบบค าร้องให้ครบถว้น  
        3.3. ขอความเห็นจากอาจารย์ที่ปรึกษา  
       3.4. งานทะเบียนให้ความเห็นในการช าระค่าธรรมเนียม 
        3.5. ช าระเงินค่าธรรมเนียมรักษาสภาพนักศึกษาที่งานการเงนิ 
        3.6.  น าค าร้องสง่ที่งานทะเบียนฯ  
 
ข้อ 14. ค าถาม ต้องการขอลาออก มีขั้นตอนอย่างไรบ้าง 
  ค าตอบ ขั้นตอนการขอลาออกจากการเปน็นักศกึษา 
                1. ดาวน์โหลดแบบฟอร์มค าร้องขอลาออกจากเว็บไซต์ 
http://tabian.kpru.ac.th 
    2. กรอกรายละเอียดในแบบค ารอ้งให้ครบถว้น  
    3. ขอความเห็นจากผู้ปกครอง  
   4. ขอความเห็นจากอาจารย์ที่ปรึกษา  
    5. น าค าร้องส่งทีง่านทะเบียนฯ  
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ข้อ15.  ค าถาม   เปลี่ยนช่ือ ที่อยู่ใหม่ ต้องแจ้งที่ไหน และมีขั้นตอนอย่างไรบ้าง 
      ค าตอบ   ถ้านักศกึษาเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล ย้ายที่อยู่ ปฏิบัติดังนี ้
                1. ดาวน์โหลดแบบฟอร์มค าร้องทั่วไปจากเว็บไซต์ 
http://tabian.kpru.ac.th 
    2. กรอกรายละเอียดในค าร้องใหค้รบถว้น พร้อมแนบหลกัฐาน
ประกอบทีเ่กี่ยวขอ้งใหค้รบ  
         3. ขอความเห็นจากอาจารย์ที่ปรึกษา  
    4. น าค าร้องส่งทีง่านทะเบียนฯ  
 
ข้อ16. ค าถาม   ต้องการขอใบรับรองการศึกษาต่างๆ /ใบรายงานผลการศึกษา มี
ขั้นตอนอย่างไรบ้าง 
      ค าตอบ  1. ดาวน์โหลดแบบฟอร์มค าร้องขอเอกสารจากเวบ็ไซต์ 
http://tabian.kpru.ac.th 
                        2. กรอกรายละเอียดในแบบค าร้องให้ครบถ้วน พร้อมแนบรูปถ่ายสวม
ชุดนักศึกษาถูกต้องตามระเบียบ ขนาด 1 นิ้ว พื้นหลังสีฟ้า ไม่ใส่เครื่องประดับ ไม่สวม
แว่นตาด า และ ไม่มีหนวดเครา                    
   3. ขอความเห็นจากอาจารย์ที่ปรึกษา  
              4. น าค าร้องส่งทีง่านทะเบียนฯ  
                  5. งานทะเบียนให้ความเห็นในการช าระค่าธรรมเนียม 
             6. ช าระเงนิค่าธรรมเนียมที่งานการเงิน 
             7. น าค าร้องส่งทีง่านทะเบียนฯ  
             8. ติดต่อรับเอกสารในวันถัดไป 
 
ข้อ 17.  ค าถาม   ต้องการขอใบแทนใบรับรองคุณวุฒิ/ใบแทนใบปริญญาบัตร 
มีขั้นตอนอย่างไรบ้าง 
      ค าตอบ การขอใบแทนใบรับรองคุณวุฒิ/ใบแทนใบปริญญาบัตร  ให้ด าเนินการ
ดังนี้ 
                  1. แจ้งความเอกสารหายที่สถานตี ารวจ 
      2. ดาวน์โหลดแบบฟอร์มค าร้องขอเอกสารจากเวบ็ไซต์  
http://tabian.kpru.ac.th 



 

37 : คู่มือการขอรับบริการ 

       3. กรอกรายละเอียดในแบบค าร้องให้ครบถ้วน พร้อมแนบรูปถ่ายสวม
ชุดครุย ขนาด 1 นิ้ว พื้นหลังสีฟ้า ไม่ใส่เครื่องประดับ ไม่สวมแว่นตาด า ไม่มีหนวดเครา   
และใบแจ้งความ   
     4. น าค าร้องส่งทีง่านทะเบียนฯ  
         5. งานทะเบียนให้ความเห็นในการช าระค่าธรรมเนียม 
    6. ช าระเงนิค่าธรรมเนียมที่งานการเงิน 
    7. น าค าร้องส่งทีง่านทะเบียนฯ  
    8. ติดต่อรับเอกสารในวันถัดไป 
 

ข้อ 18.  ค าถาม    ในกรณีที่ไม่มีรายวิชาเปิดให้ลงทะเบียน ถา้ต้องการเปิด 
รายวิชาพิเศษ ท าได้หรือไม่ 

           ค าตอบ   สามารถท าได้ในกรณีดังนี ้
1. เปน็นักศึกษาภาคเรียนสุดท้ายก่อนจบการศกึษา หรือภาคเรียน

สุดท้ายก่อนออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพ และต้องได้รับอนุญาตจากอาจารย์ผู้สอน หัวหน้า
โปรแกรมวิชา  จึงจะสามารถลงทะเบียนเรียนได้ 

2. เปน็นักศึกษาตกค้าง และรายวิชาที่ต้องลงทะเบียนไม่มีการเปดิสอน
แล้ว 
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ข้อที่ 1. ค าถาม   การโอนผลการเรียนคืออะไร  มีเง่ือนไขและคุณสมบัติอย่างไร 
            ค าตอบ   การโอนผลการเรียน หมายถึง การน าหน่วยกิตและค่าระดับ
คะแนนของทุกรายวิชาที่เคยศึกษาจากหลักสูตรมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชรมาใช้ 
โดยไม่ต้องศึกษารายวิชานั้นอีก 

เง่ือนไขการโอนผลการเรียน 
1. นักศึกษาที่ขอโอนผลการเรียน ต้องมีสภาพการเป็นนักศึกษาของ

มหาวิทยาลัยและนักศึกษาที่ขอโอนผลการเรียนต้องไม่เคยถูกสั่งให้ออกจากมหาวิทยาลัย
ตามระเบียบมหาวิทยาลัยว่าด้วยการประเมินผลการศึกษา 

2. การโอนผลการเรียนต้องโอนทั้งหมดทุกรายวิชาที่เคยศึกษามาโดย
ไม่จ ากัดจ านวน หน่วยกิตที่ขอโอน 

3. ผลการเรียนรายวิชาที่น ามาใช้ในการโอนผลการเรียนจะต้องเป็นผล
การเรียนที่นักศึกษาได้รับมาแล้วไม่เกิน 10 ปี นับจากวันที่ส าเร็จการศึกษาหรือภาคเรียน
สุดท้ายที่ได้รับผลการเรียนหรือวันสุดท้ายของการศึกษาโดยระบบอื่นที่ได้รับผลการเรียน
นั้นแล้วแต่กรณี จนถึงวันที่เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัย 

4. การโอนผลการเรียน ไม่เป็นเหตุให้เสียสิทธิ์ที่จะได้รับปริญญาเกียรติ
นิยม 
 
ข้อที่ 2. ค าถาม   การโอนผลการเรียนมีขั้นตอนอย่างไร 

ค าตอบ ขั้นตอนการโอนผลการเรียนมีดังน้ี 
                  1.  น าเอกสารใบรายงานผลการเรียนติดต่อที่งานหลักสูตรและแผนการ
เรียน เพื่อตรวจสอบการขอโอนผลการเรียน 
                 2. เขียนใบค าร้องการโอนผลการเรียนที่งานหลักสูตรและแผนการเรียน 
กรอกข้อมูลให้ถูกต้องพร้อมทั้งแนบใบรายงานผลการเรียน และย่ืนค าร้องภายใน 1 เดือน
แรกที่เข้าศึกษา 
                3. งานหลักสูตรและแผนการเรียนรวบรวมค าร้องเสนอคณะกรรมการ
ที่สถาบันแต่งตั้งพิจารณา และให้ผู้มีอ านาจอนุมัติการโอนผลการเรียน โดยนักศึกษาจะ
ทราบผลการพิจารณาภายใน 2 สัปดาห์ นับตั้งแต่วันที่ย่ืนค าร้อง 

- งานหลักสูตรและแผนการเรียน - 
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               4. นักศึกษาน าใบขอโอนผลการเรียนที่ได้รับการอนุมัติแล้วไปช าระเงิน
ที่งานการเงิน 200 บาท 
               5. นักศึกษาน าเอกสารการโอนผลการเรียนที่ผ่านการช าระเงินแล้ว
ส่งคืนที่งานทะเบียนและประมวลผลพร้อมรับส าเนาเก็บไว้เป็นหลักฐาน 
 
ข้อที ่3.  ค าถาม การยกเว้นการเรียนรายวิชาคืออะไร   

มีเง่ือนไขและคุณสมบัติอย่างไร 
          ค าตอบ การยกเว้นการเรียนรายวิชา หมายถึง การยกเว้นให้นักศึกษาไม่ต้อง
เรียนรายวิชาใดวิชาหนึ่งที่หลักสูตรของมหาวิทยาลัยก าหนด โดยน าหน่วยกิตและผล
การศึกษาในรายวิชาใดๆ ตามหลักสูตรระดับเดียวกันของมหาวิทยาลัยมาใช้แทน ทั้งนี้ให้
รวมถึงการน าผลการศึกษาและหน่วยกิตของรายวิชาตามหลักสูตรในระดับเดียวกันจาก
สถาบันอุดมศึกษาอื่น และผลการศึกษาที่ได้รับจากการศึกษาโดยระบบอื่นที่มีเนื้อหาสาระ
ความยากง่ายเทียบได้ไม่น้อยกว่าสามในสี่ของเนื้อหา ในรายวิชาตามหลักสูตรของ
มหาวิทยาลัยที่ขอยกเว้นการเรียน 
 เง่ือนไขการยกเว้นการเรียนรายวิชา 

1. การขอยกเว้นการเรียนรายวิชาเป็นการขอยกเว้นการเรียนเฉพาะรายวิชาที่
ต้องการใช้ และต้องเป็นรายวิชาที่เคยเรียนมาในระดับเดียวกัน ถ้าเคยเรียนมาในระดับต่ า
กว่าใช้ไม่ได้ 

2. รายวิชาที่จะน ามาขอยกเว้นการเรียนต้องเป็นผลการเรียนที่นักศึกษาได้รับ
มาแล้ว ไม่เกิน 10 ปี นับจากวันที่ส าเร็จการศึกษาหรือภาคเรียนสุดท้ายที่ได้รับผลการ
เรียนจนถึงวันที่เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัย 

3. หากผลการเรียนที่จะน ามาใช้ในการยกเว้นการเรียนรายวิชามีอายุเกินกว่าที่
ก าหนด ตามข้อ 2. ผู้ขอยกเว้นการเรียนรายวิชาอาจขอให้อาจารย์ประจ าหลักสูตรของ
รายวิชาที่จะยกเว้นการเรียน ท าการสอบประเมินความรู้และน าผลการสอบประเมินความรู้
ที่ผ่านเกณฑ์มาขอยกเว้นการเรียนรายวิชาได้ 

4. รายวิชาที่น ามาขอยกเว้นการเรียน ต้องเป็นรายวิชาที่มีเนื้อหาสาระความยาก
ง่ายเทียบได้ไม่น้อยกว่าสามในสี่ของเนื้อหาในรายวิชาตามหลักสูตรของมหาวิทยาลัย 

5. ต้องเป็นรายวิชาที่มีผลการเรียน “ผ่าน” หรือได้เกรดไม่ต่ ากว่า  C  หรือค่า
ระดับคะแนน ไม่ต่ ากว่า  2 
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6. รายวิชาที่น ามาขอยกเว้นการเรียนต้องมีหน่วยกิตไม่ต่ ากว่ารายวิชาที่ขอ
ยกเว้นการเรียน 

7. จ านวนหน่วยกิตที่ได้รับการยกเว้นการเรียนรายวิชา รวมแล้วต้องไม่เกินสอง
ในสามของหน่วยกิตรวมขั้นต่ าที่ก าหนดไว้ในหลักสูตรของมหาวิทยาลัย 

8. ผู้ที่ได้รับการยกเว้นการเรียนรายวิชาในทุกกรณี ต้องมีเวลาศึกษาอยู่ใน
มหาวิทยาลัย  ไม่น้อยกว่า 1 ปีการศึกษาและไม่มีสิทธิ์ได้รับปริญญาเกียรตินิยม 

9. การท าเรื่องขอยกเว้นการเรียนรายวิชา นักศึกษาต้องท าครั้งเดียวให้ครบ
หลักสูตร โดยศึกษาหลักสูตรว่าจะต้องเรียนรายวิชาอะไรบ้าง มีวิชาอะไรที่เคยเรียนมาแล้ว
จะได้ท าการขอยกเว้น  ให้ครบตามต้องการ 

10. นักศึกษาต้องช าระค่าธรรมเนียมการขอยกเว้นการเรียนรายวิชาให้เสร็จสิ้น
ภายใน ภาคเรียนแรกของปีที่เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัย 

11. ให้เป็นไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร ว่าด้วยการโอนผล
การเรียนและการยกเว้นการเรียนรายวิชาระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี   
พ.ศ. 2550 
 
ข้อที ่4. ค าถาม    การยกเว้นการเรียนรายวิชามีข้ันตอนอยา่งไร 
           ค าตอบ    ขั้นตอนการขอยกเว้นการเรียนรายวิชา  มีดังนี้ 
กรณีส าเร็จการศึกษาไม่เกิน 10 ปี 
       1. น าใบรายงานผลการศึกษาติดต่องานหลักสูตรและแผนการเรียนเพื่อขอยกเว้น
การเรียนรายวิชา 
       2. กรอกใบค าร้องการยกเว้นการเรียนรายวิชาที่งานหลักสูตรและแผนการเรียน  
       3. แนบเอกสารประกอบการขอยกเว้นการเรียนรายวิชา ได้แก่  

- ส าเนาใบรายงานผลการเรียน จ านวน 2 ฉบับ (พร้อมฉบับจริง) 
- ค าอธิบายรายวิชาที่ขอยกเว้นกรณีที่ไม่ใช่หลักสูตรมหาวิทยาลัยราช

ภัฏก าแพงเพชร 
      4. งานหลักสูตรและแผนการเรียนรวบรวมค าร้องเสนอคณะกรรมการที่สถาบัน
แต่งตั้งพิจารณาและให้ผู้มีอ านาจอนุมัติการยกเว้นรายวิชา โดยนักศึกษาจะทราบผลการ
พิจารณาภายใน 2 สัปดาห์นับตั้งแต่วันที่ยื่นค าร้อง 
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      5. นักศึกษาน าใบอนุมัติผลการยกเว้นการเรียนรายวิชาไปช าระเงินที่งานการเงิน
ในอัตราหน่วยกิตละ 50 บาท  โดยจะต้องช าระค่าธรรมเนียมการขอยกเว้นการเรียน
รายวิชาให้เสร็จสิ้นภายในภาคเรียนแรกของปีที่เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยเท่านั้น 
     6. นักศึกษาน าเอกสารการยกเว้นการเรียนรายวิชาที่ผ่านการช าระเงินแล้วคืนที่
งานทะเบียนและประมวลผลพร้อมรับส าเนาผลการพิจารณาไว้เป็นหลักฐาน 
 
กรณีส าเร็จการศึกษาเกิน 10 ปี 
     1. น าใบรายงานผลการศึกษาติดต่องานหลักสูตรและแผนการเรียนเพื่อขอยกเว้น
การเรียนรายวิชา 
     2. กรอกใบค าร้องขอสอบเพื่อยกเว้นการเรียนรายวิชาที่งานหลักสูตรและ
แผนการเรียน  
     3. แนบเอกสารประกอบการขอยกเว้นการเรียนรายวิชา ได้แก่  

- ส าเนาใบรายงานผลการเรียน จ านวน 2 ฉบับ(พร้อมฉบับจริง) 
- ค าอธิบายรายวิชาที่ขอยกเว้นกรณีที่ไม่ใช่หลักสูตรมหาวิทยาลัยราช

ภัฏก าแพงเพชร  
     4. งานหลักสูตรและแผนการเรียนรวบรวมค าร้องเสนอคณะกรรมการเพื่อ
พิจารณาเนื้อหารายวิชาหากมีเนื้อหาเทียบได้ไม่น้อยกว่าสามในสี่จึงจะมีสิทธิ์ยื่นสอบ 
     5. งานหลักสูตรและแผนการเรียนแจ้งผลการพิจารณาต่อนักศึกษาเรื่องสิทธิ์การ
เข้ารับการทดสอบ 
     6. นักศึกษาเข้ารับการทดสอบตามวันเวลาท่ีก าหนด 
     7. งานหลักสูตรและแผนการเรียนแจ้งผลการสอบต่อนักศึกษา 
     8. นักศึกษาน าเอกสารการยกเว้นการเรียนรายวิชาที่ผ่านการช าระเงินแล้วคืนที่
งานทะเบียนและประมวลผลพร้อมรับส าเนาผลการพิจารณาไว้เป็นหลักฐาน 
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ข้อที่ 5.  ค าถาม จบการศึกษาระดบัปริญญาตรแีล้ว  
สามารถยกเว้นรายวิชาเรียนได้หรือไม่ 

          ค าตอบ   ถ้านักศึกษาจบการศึกษาระดับปริญญาตรีมาแล้ว สามารถยกเวน้
รายวิชาได้ดังนี ้

1. ยกเว้นรายวิชาศกึษาทั่วไปได้ 30 หนว่ยกิต 
2. ส าหรับรายวิชาเอก เอกเลือก เลือกเสรี เป็นไปตามข้อก าหนดของ

แต่ละหลักสูตรโดยต้องด าเนินการตาม ค าถาม ข้อ 4. เรื่องการยกเว้นการเรียนรายวิชา  
  
ข้อที ่6. ค าถาม จบการศึกษาระดับอนุปริญญาแล้ว สามารถยกเว้นรายวิชาเรียนได้
หรือไม่ 
          ค าตอบ ถ้านักศึกษาจบการศึกษาระดับอนุปริญญา และเข้าเรียนในระดับ 
ปริญญาตรี 4 ปี สามารถยกเว้นรายวิชาได้ดังนี้ 
           1. ยกเว้นรายวิชาศกึษาทั่วไปได้ 12 หนว่ยกิต 
            2. ส าหรับรายวิชาเอก เอกเลือก เลือกเสรี เป็นไปตามข้อก าหนดของ
แต่ละหลักสูตรโดยต้องด าเนินการตาม ค าถาม ข้อ 4. เรื่องการยกเว้นการเรียนรายวิชา  
                      3. ถ้านักศึกษาจบการศึกษาระดับอนุปริญญา และเข้าเรียนในระดับ 
ปริญญาตรี 2 ปี (ต่อเน่ือง) หลักสูตร เทคโนโลยีบัณฑิต สามารถยกเว้นรายวิชาศึกษา
ทั่วไปได้ 12 หน่วยกิต 
 
ข้อที่ 7. ค าถาม เคยเรียนที่มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชรมาแล้ว แต่ไม่จบ
การศึกษา จะน าผลการเรียน เดมิมาขอยกเว้นรายวิชาเรยีนได้หรือไม่ 

ค าตอบ  สามารถน าผลการเรียนเดิม มายกเวน้ได้ โดยปฏิบัติดังนี ้
1. ด าเนินการติดต่อขอใบรายงานผลการศึกษาจากงานทะเบียนและ

ประมวลผล 
2. น าใบรายงานผลการศึกษาตามข้อ 1 มาเข้าสู่ขั้นตอนการยกเว้น

รายวิชาตามข้อ 4 
 
 


