คาถาม - คาตอบ
- งานเลขานุการ ข้อ 1. คาถาม การสมัครเรียนในมหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร มีกี่ประเภท
คาตอบ การรับนักศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร แบ่งเป็น
1. ประเภทโควต้า แบ่งออกเป็น
1.1 โควต้าเรียนดี เป็นนักเรียนที่กาลังเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6และ
มีผลการเรียนเฉลี่ย 5 ภาคเรียนไม่ต่ากว่า 2.75
1.2 โควต้าความสามารถพิเศษ เป็นนักเรียนที่กาลังเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 6 และมีผลการเรียนเฉลี่ย 5 ภาคเรียนไม่ต่ากว่า 2.50
1.3 โควตากีฬา เป็นนักเรียนที่กาลังเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 และมี
ผลการเรียนเฉลี่ย 5 ภาคเรียนไม่ต่ากว่า 2.00 โดยนักศึกษาที่จะสมัครเป็นนักศึกษา
ประเภทโควต้า ให้สมัครผ่านโรงเรียนที่นักศึกษา ศึกษาอยู่ โดยมหาวิทยาลัยจะให้โควต้า
กับโรงเรียนมัธยมในเขตจังหวัด กาแพงเพชร ตาก พิจิตร และสุโขทัย (นักศึกษาสามารถ
เข้ าดูป ระกาศการรั บ นัก ศึก ษาประเภทโควตาได้จาก ประกาศของมหาวิ ทยาลั ย จาก
เว็บไซต์ (www.kpru.ac.th)
2. ประเภทคัดเลือกทั่วไป นักศึกษาที่จะสมัครเป็นนักศึกษาประเภท
คัดเลื อ กทั่ ว ไปสามารถสมั ค รได้ที่ ส านั ก ส่ งเสริ มวิ ช าการและงานทะเบียน (นั ก ศึ ก ษา
สามารถเข้ า ดู ป ระกาศการรั บ นั ก ศึ ก ษาประเภทคั ด เลื อ กทั่ ว ไปได้ จ ากประกาศของ
มหาวิทยาลัย จากเว็บไซต์ (www.kpru.ac.th)
ข้อ 2. คาถาม เอกสารประกอบการสมัครเรียนแต่ละประเภทใช้เอกสารใดบ้าง
คาตอบ 1. ประเภทโควต้า นักศึกษาต้องดาเนินการดังนี้
1.1 กรอกใบสมัครเข้ารับการคัดเลือกเป็นนักศึกษาตามประเภทต่าง ๆ
ให้ครบถ้วน (ผ่านระบบการรับสมัครนักศึกษาของมหาวิทยาลัย)
1.2 แนบหนังสือรับรองความประพฤติจากโรงเรียนที่นักเรียนกาลัง
ศึกษาอยู่ (แบบฟอร์มของมหาวิทยาลัย)
1.3 แนบใบรายงานผลการเรียนเฉลี่ย 5 ภาคเรียน
1.4 แนบสาเนาบัตรประชาชน
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1.5 แนบผลการสอบ GAT และ PAT ตามข้ อ ก าหนดของแต่ ล ะ
หลักสูตร/สาขาวิชา
1.6 กรณี ส มั ค รประเภทความสามารถพิ เ ศษ ต้ อ งแนบประวั ติแ ละ
ผลงานที่แสดงถึงความสามารถพิเศษของนักเรียนเพื่อประกอบการพิจารณา
1.7 กรณีสมัครประเภทความสามารถด้านกีฬา ต้องแนบประวัติและ
ผลงานที่แสดงถึงความสามารถด้านกีฬาของนักเรียนเพื่อประกอบการพิจารณาและต้อง
เข้ารับการทดสอบสมรรถนะทางร่างกาย ตามวันเวลา ที่มหาวิทยาลัยกาหนด
2.ประเภทคัดเลือกทั่วไป นักศึกษาต้องดาเนินการดังนี้
2.1 กรอกใบสมัครเข้ารับการคัดเลือกเป็นนักศึกษาตามประเภทต่าง ๆ
ให้ครบถ้วน ผ่านระบบการรับนักศึกษาของมหาวิทยาลัย และพิมพ์ใบสมัคร
2.2 แนบใบรายงานผลการเรียนเฉลี่ย 6 ภาคเรียน
2.3 แนบผลการสอบ GAT และ PAT หรือ คะแนน Onet ตาม
ข้อกาหนดของแต่ละหลักสูตร/สาขาวิชา
2.4 ชาระเงินค่าสมัครเข้ารับการคัดเลือก ได้ที่
- ธนาคารกรุงไทย จากัด ทุกสาขา
- เคาน์เตอร์เซอร์วิส
- ทางไปรษณีย์
2.5 นาเอกสาร ตั้งแต่ขอ้ 1 – 5 ส่งมายัง
สานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
เลขที่ 69 หมู่ 1 ตาบลนครชุม
อาเภอเมือง จังหวัดกาแพงเพชร 62000
2.6 ดูประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกได้ที่
เว็บไซต์ ( www.kpru.ac.th)
2.7 เข้ารับการคัดเลือก ตามวันเวลาที่กาหนด ตามประกาศ
*หมายเหตุ ถ้าผู้สมัครไม่ชาระเงินค่าสมัครแล้วไม่ส่งใบสมัครภายในระยะเวลาที่
มหาวิทยาลัยกาหนด จะถือว่าท่านสละสิทธิ์ในการสมัคร
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ข้อ 3. คาถาม การรายงานตัวเข้าเป็นนักศึกษา ต้องใช้เอกสารใดบ้าง
คาตอบ นักศึกษาต้องเข้ารับการรายงานตัวเป็นนักศึกษาในวัน เวลาที่
มหาวิทยาลัยกาหนด ตามประกาศผลการคัดเลือกเข้าเป็นนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏ
กาแพงเพชร โดยนักศึกษาต้องเตรียมเอกสารดังต่อไปนี้
1. กรอกใบรายงานตัวในระบบการรายงานตัวของมหาวิทยาลัยให้ครบถ้วน
2. พิมพ์ใบรายงานตัวและข้อมูลส่วนตัวของนักศึกษา จานวน 1 ชุดพร้อมลง
ลายมือชื่อ
3. พิมพ์ใบแจ้งการชาระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา จานวน 2 ชุด พร้อมลง
ลายมือชื่อ
4. ติดรูปถ่ายหน้าตรง ขนาด 1 นิ้วที่ใบรายงานตัวนักศึกษา
5. แนบสาเนาบัตรประชาชนและสาเนาทะเบียนบ้าน จานวน 1 ฉบับ
6. แนบสาเนาใบรายงานผลการเรียนที่ระบุวันจบการศึกษาก่อนวันรายงานตัว
จานวน 2 ฉบับ
- สาเนาเอกสารทุกฉบับนักศึกษาต้องลงลายมือชื่อ รับรองสาเนา
ถูกต้อง และต้องนา ต้นฉบับเอกสารฉบับจริงมาให้กรรมการรับรายงานตัวตรวจสอบด้วย
- นักศึกษาต้องอ่านข้อความในใบรายงานตัวเข้าเป็นนักศึกษาให้
ครบถ้วนก่อนลงลายมือชื่อ

สาเนาใบรายงานผลการเรียนของนักศึกษาทุกคนจะถูกส่งไปตรวจสอบ
ความถูกต้องยังสถานศึกษาเดิม อีกครั้ง เพื่อยืนยันว่านักศึกษามีคณ
ุ สมบัติครบถ้วน
ตามประกาศการรับนักศึกษาของมหาวิทยาลัย
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ข้อ 4. คาถาม อยากเปลี่ยนสาขาที่เรียนต้องทาอย่างไร
คาตอบ อยากเปลี่ยนสาขาวิชา ปฏิบัติดังนี้
1. กรณีเป็นนักศึกษาใหม่ ให้ยื่นคาร้องขอเปลี่ยนสาขาวิชาที่สานัก
ส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน และดาเนินการผ่านสาขาวิชาทีเ่ กี่ยวข้องครบถ้วน
ภายใน 2 สัปดาห์แรกนับจากวันเปิดภาคเรียน
2. กรณีพน้ กาหนดตามข้อ 1 แล้ว ให้นักศึกษาลาออกจากสาขาวิชา
เดิม และสมัครเข้าเรียนสาขาวิชาใหม่ที่ต้องการในปีการศึกษาหน้า และนาผลการเรียนเดิม
ไปขอยกเว้นรายวิชาในสาขาวิชาใหม่โดยต้องเป็นไปตามระเบียบของมหาวิทยาลัยราชภัฏ
กาแพงเพชร ว่าด้วยการโอนผลการเรียนและยกเว้นการเรียนวิชาดะดับอนุปริญญาและ
ปริญญาตรี พ.ศ. 2550
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- งานทะเบียนและประมวลผล –
ข้อ 1. คาถาม เรียนให้สาเร็จการศึกษาต้องมีคุณสมบัติอย่างไร
คาตอบ
1. มีความประพฤติดี มีคุณธรรม
2. สอบได้รายวิชาต่างๆ ครบตามหลักสูตรรวมทั้งรายวิชาที่หลักสูตร
หรือสภากาหนดให้เรียนเพิ่ม
3. ได้ค่าคะแนนเฉลี่ยสะสม ไม่ต่ากว่า 2.00
4. สาหรับนักศึกษาภาคปกติ มีเวลาเรียนไม่ต่ากว่า 4 ภาคเรียน และมี
สภาพการเป็นนักศึกษาไม่เกิน 8 ภาคเรียนปกติติดต่อกันในกรณีที่เรียนหลักสูตร 2 ปี ไม่
ต่ากว่า 5 ภาคเรียน และมีสภาพการเป็นนักศึกษาไม่เกิน 12 ภาคเรียนปกติติดต่อกันใน
กรณีที่เรียนหลักสูตร 2 ปี และไม่ต่ากว่า 6 ภาคเรียนปกติ และมีสภาพการเป็นนักศึกษา
ไม่เกิน 16 ภาคเรียนปกติติดต่อกัน ในกรณีที่เรียนหลักสูตร 4 ปี และไม่ต่ากว่า 8 ภาค
เรียน และมีสภาพการเป็น นักศึกษาไม่เกิน 20 ภาคเรียนปกติติดต่อกันในกรณีที่เรี ยน
หลักสูตร 5 ปี
5. สาหรับนักศึกษาภาคพิเศษ มีเวลาเรียนไม่ต่ากว่า 6 ภาคเรียนและมี
สภาพเป็นนักศึกษาไม่เกิน 5 ปี กรณีเรียนหลักสูตร 2 ปี ไม่ต่ากว่า 9 ภาคเรียน และมี
สภาพการเป็นนักศึกษาไม่เกิน 7 ปี ในกรณีที่เรียนหลักสูตร 3 ปี และไม่ต่ากว่า 12 ภาค
เรียน ไม่เกิน 9 ปี กรณีที่เรียนหลักสูตร 4 ปีและไม่ต่ากว่า 15 ภาคเรียนและไม่เกิน 11 ปี
กรณีที่เรียนหลักสูตร 5 ปี
ข้อ 2. คาถาม รายวิชาที่มหาวิทยาลัยกาหนดให้เรียนเพิ่มมีวิชาอะไรบ้าง
คาตอบ 1. วิชาเสริมทักษะภาษาอังกฤษ 1 -4
2. ต้องสอบผ่านมาตรฐานคอมพิวเตอร์ชุดที่ 1 และชุดที่ 2
- ถ้านักศึกษายังสอบไม่ผ่านมาตรฐานคอมพิวเตอร์ชุดที่ 1 และชุดที่ 2 นักศึกษา
ไม่มีสิทธิ์ลงทะเบียนรายวิชา ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ตามสาขาวิชานั้น ๆ ตามข้อบังคับ
มหาวิ ท ยาลั ยราชภั ฏ ก าแพงเพชร ว่ าด้ ว ยเกณฑ์ มาตรฐานความรู้ ค วามสามารถด้ า น
คอมพิวเตอร์นาหรับนักศึกษา พ.ศ. 2543 ข้อ 6.
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- นักศึกษาต้องสอบผ่าน วิชาเสริมทักษะภาษาอังกฤษ 1-4 จึงจะสาเร็จการศึกษา
ตามข้ อ บั ง คั บ มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ ก าแพงเพชร ว่ า ด้ ว ยเกณฑ์ ม าตรฐานความรู้
ความสามารถด้านภาษาอังกฤษสาหรับนักศึกษา พ.ศ. 2553 ข้อ 5. กาหนดว่า นักศึกษา
ต้องทดสอบผ่านการประเมินผลเกณฑ์มาตรฐานได้ครบทั้ง 4 ระดับ ก่อนสาเร็จการศึกษา
ข้อ 3. คาถาม สามารถลงทะเบียนในแต่ละภาคการศึกษาได้กี่หน่วยกิต
คาตอบ
1. นักศึกษาภาคปกติสามารถลงทะเบียนเรียนได้ไม่เกิน 22 หน่วยกิต หรือตาม
แผนการเรียนที่จัดไว้ ในแต่ละภาคเรียน
2. นักศึกษาภาค กศ.บป. สามารถลงทะเบียนเรียนได้ไม่เกิน 12 หน่วยกิต หรือ
ตามแผนการเรียนที่จัดไว้ในแต่ละภาคเรียน
ข้อ 4 . คาถาม การประเมินผลการเรียนรายวิชา แบ่งเป็นกี่ระดับ
คาตอบ การประเมินผลการเรียนรายวิชา เป็นดังนี้
1. รายวิชามาตรฐานตามที่หลักสูตรกาหนด แบ่งเป็น 8 ระดับ ต่อไปนี้
ระดับ
คะแนน
A
B+
B
C+
C
D+
D
E

ความหมายของ
ผลการเรียน
ดีเยี่ยม (Excellent)
ดีมาก (Very Good)
ดี
(Good)
ดีพอใช้ ( Fair Good)
พอใช้ (Fair)
อ่อน (Poor)
อ่อนมาก (Very Poor)
ตก
(Fail)

ค่าระดับ
คะแนน
4.00
3.50
3.00
2.50
2.00
1.50
1.00
0
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2. รายวิชาที่หลักสูตรกาหนดให้เรียนเพิ่มโดยไม่คิดค่าระดับคะแนน
ระดับการประเมิน
Pd(Pass with Distinction)
P (Pass)
F(Fail)

ผลการเรียน
ผ่านดีเยี่ยม
ผ่าน
ตก

ข้อ 5. คาถาม ต้องได้เกรดเฉลี่ยเท่าไร จึงจะไม่พ้นสภาพการเป็นนักศึกษา
คาตอบ นักศึกษาจะพ้นสภาพการเป็นนักศึกษาเมื่อ
สาหรับนักศึกษาภาคปกติ
1. ผลการประเมินได้ค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมต่ากว่า 1.60 เมื่อสิ้น
ภาคเรียนปกติ ภาคเรียนที่ 2 นับตั้งแต่เริ่มเข้าเรียน
2. ผลการประเมินได้ค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมต่ากว่า 1.80 ในภาค
เรียนปกติที่ 4 ที่ 6 ที่ 8 ที่ 10 ที่ 12 ที่ 14 และที่ 16 นับตั้งแต่เริ่มเข้าเรียน
3. ลงทะเบียนเรียนและเรียนครบตามที่หลักสูตรกาหนดแล้ว แต่ยังได้
ค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมต่ากว่า 1.80
สาหรับนักศึกษา กศ.บป.
1. ผลการประเมินได้ค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมต่ากว่า 1.80 เมื่อสิ้น
ภาคเรียนที่ 4 นับตั้งแต่เริ่มเข้าเรียนกรณีหลักสูตร 2 ปี สิ้นภาคเรียนที่ 6 นับตั้งแต่เริ่มเข้า
เรียนกรณีหลักสูตร 3 ปี และเมื่อสิ้นภาคเรียนที่ 7 นับตั้งแต่เริ่มเข้าเรียน กรณีหลักสูตร 4
ปี สิ้นภาคเรียนที่ 8 นับตั้งแต่เริ่มเข้าเรียนกรณีหลักสูตร 5 ปี
2. ลงทะเบียนเรียนครบตามที่หลักสูตรกาหนดแต่ยังได้ค่าระดับคะแนน
เฉลี่ยสะสมต่ากว่า 1.80
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ข้อ 6. คาถาม อยากได้เกียรตินิยมต้องมีคุณสมบัติอย่างไร
คาตอบ อยากได้เกียรตินิยมต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้
1. ปริญญาตรี หลักสูตร 4 ปีและ 5 ปี ให้ได้รับเกียรตินิยมอันดับหนึ่ง
เมื่อเรียนครบหลักสูตรแล้วได้ค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่น้อยกว่า 3.60 และ สาหรับผู้ที่
ได้ค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ถึง 3.60 แต่ไม่นอ้ ยกว่า 3.25 ให้ได้รับเกียรตินิยมอันดับ
สอง
2. สาหรับปริญญาตรีต่อเนื่อง(หลังอนุปริญญา)สอบได้ค่าระดับคะแนน
เฉลี่ยสะสมระดับอนุปริญญาหรือเทียบเท่าจากสถานศึกษาเดิมไม่น้อยกว่า 3.60 และเรียน
ครบตามหลักสูตรได้ค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมจากการศึกษาในมหาวิทยาลัย ไม่น้อยกว่า
3.60 ให้ ไ ด้รั บ เกี ย รติ นิ ย มอั น ดั บ หนึ่ ง ส่ ว นผู้ ที่ ไ ด้ ค่ า ระดั บ คะแนนเฉลี่ ยสะสมทั้ งจาก
สถานศึกษาเดิมและจากมหาวิทยาลัยไม่ถึง 3.60 แต่ไม่น้อยกว่า 3.25 ให้ได้เกียรตินิยม
อันดับสอง
3. สอบได้ในรายวิชาใด ๆ ไม่ต่ากว่า “C” ตามระบบค่าระดับคะแนน
หรือไม่ได้ “F” ตามระบบไม่มีค่าระดับคะแนน สาหรับผู้สาเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี
(หลังอนุปริญญา) จะพิจารณาผลการเรียน ในระดับอนุปริญญาหรือเทียบเท่า เช่นเดียวกัน
4.. นักศึกษา กศ.บป มีเวลาเรียนไม่เกิน 8 ภาคเรียน สาหรับหลักสูตร
2 ปี ไม่เกิน 11 ภาคเรียนปกติ สาหรับหลักสูตร 3 ปี ไม่เกิน 14 ภาคเรียน สาหรับหลักสูตร
4 ปี และไม่เกิน 17 ภาคเรียนปกติ สาหรับหลักสูตร 5 ปี
ข้อ 7. คาถาม เรียนแล้วได้เกรด I ต้องทาอย่างไร
คาตอบ นักศึกษาจะได้รับการประเมินผลการเรียนเป็น เกรด I เนื่องจาก
ทางานไม่เสร็จในภาคเรียนนัน้ หรือ ขาดสอบปลายภาคและได้ยื่นคาร้องขอสอบในรายวิชา
ที่ขาดสอบ ซึ่งมหาวิทยาลัยอนุญาตให้สอบแล้ว การแก้ไขเกรด I เป็นผลการเรียนปกติ
นักศึกษาต้อง
1. เกรด I ต้องแก้ไขให้เสร็จภายในภาคเรียนถัดไป
2. รีบติดต่ออาจารย์ผู้ สอนเพื่อตรวจสอบว่าตนเองค้างส่งงานชิ้นไหน
และรีบทาส่งอาจารย์ ก่อนสิ้นภาคเรียนถัดไป เช่น ติด I ในภาคเรียนที่ 1 ให้ติดต่อเพื่อ
แก้ไขให้เสร็จภายในภาคเรียนที่2 มิฉะนั้นเกรดจะเปลี่ยนเป็น E และต้องลงทะเบียนเรียน
ใหม่
สานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน : 32

3. กรณีขาดสอบกลางภาค ให้ดาเนินการติดต่ออาจารย์ผู้สอนเพื่อสอบ
ให้เรียบร้อยโดยเร็ว
ข้อ 8. คาถาม มีวิชาที่ติด E แล้วอยากแก้ E ต้องทาอย่างไร
คาตอบ
1. ตรวจสอบตารางเรียนว่ามีวิชาที่ต้องการแก้ E เปิดสอนหรือไม่ และ
วัน เวลาที่เปิดสอนนั้นตามตารางเรียนของนักศึกษาสามารถลงทะเบียนได้ ไม่ซ้าซ้อนกับ
รายวิชาที่ลงทะเบียนก่อนแล้ว
2. ติ ด ต่ อ ขอใบเพิ่ ม -ถอน วิ ช าเรี ย น ที่ ง านทะเบี ย นเพื่ อ เขี ย นเพิ่ ม
รายวิชาที่ต้องการลงแก้ E และให้อาจารย์ผู้สอนลงลายมือชื่อเพื่อรับเข้าเรียน
3. การลงทะเบียนเรียนต้องไม่เกิน 22 หน่วยกิต สาหรับนักศึกษาภาค
ปกติ และไม่เกิน 15 หน่วยกิต สาหรับนักศึกษา กศ.บป.
ข้อ 9. คาถาม เกรดไม่ออก เกรดออกช้า เป็นเพราะอะไร
คาตอบ
1. ให้นักศึกษาตรวจสอบ ข้อมูลเกรดที่คณะของวิชานั้น ๆ ถ้าคณะบอก
ว่าส่งข้อมูลมาแล้วให้มาติดต่อที่งานทะเบียนเพื่อตรวจสอบ
2. กรณีชาระเงินช้าเกินกาหนดแล้วเกรดไม่ออกให้นาใบเสร็จชาระเงิน
มาติดต่อที่งานทะเบียน
ข้อ 10. คาถาม อยากจะยกเลิกรายวิชา เพียงบางวิชาเท่านั้น จะต้องทาอย่างไร
คาตอบ
1. รับคาร้องขอยกเลิกรายวิชาจากงานทะเบียน
2. กรอกรายละเอียดในแบบคาร้องให้ครบถ้วน
3. ขอความเห็นอาจารย์ที่ปรึกษา
4. ขอความเห็นของอาจารย์ผู้สอนวิชาที่ขอยกเลิกพร้อมเซ็นชื่อกากับ
5. ยื่นคาร้องขอยกเลิกรายวิชาเรียนที่งานทะเบียน ภายในเวลาที่
มหาวิทยาลัยกาหนด (ดูกาหนดการขอยกเลิกรายวิชาในปฎิทินการศึกษา)
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6. ผลการเรียนรายวิชาที่ยกเลิก จะเป็นอักษร W และไม่นาไป
คานวณเกรดเฉลี่ย
ข้อ 11. คาถาม ไม่สามารถมาสอบกลางภาคหรือปลายภาคได้ ต้องการขอเลื่อน/ขอ
สอบกลางภาคหรือปลายภาค ต้องทาอย่างไร
คาตอบ นักศึกษาสามารถทาเรื่อง ขอเลื่อนสอบ/ขอสอบ โดย
1. ดาวน์โ หลดแบบฟอร์มคาร้องขอเลื่อ นสอบ/ขอสอบจากเว็บ ไซต์
http://tabian.kpru.ac.th
2. กรอกรายละเอียดในแบบคาร้องให้ครบถ้วน พร้อมแนบหลักฐาน
ประกอบที่เกี่ยวข้องให้ครบ
3. ขอความเห็นจากอาจารย์ที่ปรึกษา
4. นาคาร้องส่งที่งานทะเบียนฯ
5. หลังจากยื่นคาร้อง 1 สัปดาห์ ให้มาติดต่องานทะเบียนเพื่อขอทราบ
ผลการพิจารณา
ข้อ 12. คาถาม วันและเวลาที่สอบตรงกัน ต้องทาอย่างไร
คาตอบ ในกรณีที่วนั เวลา สอบ ตรงกัน นักศึกษาต้องดาเนินการดังนี้
1. เขียนคาร้องนักศึกษาสอบซ้อนที่งานทะเบียน
2. กรอกรายละเอียดในแบบคาร้องให้ครบถ้วน
3. นาคาร้องส่งทีง่ านทะเบียนฯ ก่อนกาหนดวันสอบ 1 สัปดาห์
4. หลัง จากยื่น คาร้อง ก่ อนวั นสอบให้มาติดต่องานทะเบียนเพื่ อขอ
ทราบสถานที่สอบ

สานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน : 34

ข้อ 13. คาถาม ไม่พร้อมที่จะเรียนในภาคเรียนนี้ ต้องการขอ รักษาสภาพ / ลาพัก
การเรียน จะต้องทาอย่างไร
คาตอบ ถ้านักศึกษาต้องการพักการเรียน ต้องดาเนินการดังนี้
1. การรักษาสภาพการเป็นนักศึกษาจะทาในกรณีที่ไม่ได้ลงทะเบียน
เรียนหรือลงทะเบียนแล้วแต่ไม่ได้ชาระเงิน ค่าธรรมเนียมการศึกษา
2. การลาพักการเรียน กรณีที่ลงทะเบียนเรียนและชาระเงินเรียบร้อย
แล้วให้นกั ศึกษาดาเนินการขอยกเลิกรายวิชาให้เสร็จสิ้นก่อนวันสอบปลายภาค 2
สัปดาห์
3. กรณียงั ไม่ได้ชาระค่าธรรมเนียมการศึกษา
3.1 ให้นกั ศึกษาดาวน์โหลดแบบฟอร์ม คาร้องขอรักษาสภาพการเป็น
นักศึกษาจากเว็บไซต์ http://tabian.kpru.ac.th
3.2. กรอกรายละเอียดในแบบคาร้องให้ครบถ้วน
3.3. ขอความเห็นจากอาจารย์ที่ปรึกษา
3.4. งานทะเบียนให้ความเห็นในการชาระค่าธรรมเนียม
3.5. ชาระเงินค่าธรรมเนียมรักษาสภาพนักศึกษาที่งานการเงิน
3.6. นาคาร้องส่งที่งานทะเบียนฯ
ข้อ 14. คาถาม ต้องการขอลาออก มีขั้นตอนอย่างไรบ้าง
คาตอบ ขั้นตอนการขอลาออกจากการเป็นนักศึกษา
1. ดาวน์โหลดแบบฟอร์มคาร้องขอลาออกจากเว็บไซต์
http://tabian.kpru.ac.th
2. กรอกรายละเอียดในแบบคาร้องให้ครบถ้วน
3. ขอความเห็นจากผู้ปกครอง
4. ขอความเห็นจากอาจารย์ที่ปรึกษา
5. นาคาร้องส่งทีง่ านทะเบียนฯ
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ข้อ15. คาถาม เปลี่ยนชื่อ ที่อยู่ใหม่ ต้องแจ้งที่ไหน และมีขั้นตอนอย่างไรบ้าง
คาตอบ ถ้านักศึกษาเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล ย้ายที่อยู่ ปฏิบัติดังนี้
1. ดาวน์โหลดแบบฟอร์มคาร้องทั่วไปจากเว็บไซต์
http://tabian.kpru.ac.th
2. กรอกรายละเอียดในคาร้องให้ครบถ้วน พร้อมแนบหลักฐาน
ประกอบทีเ่ กี่ยวข้องให้ครบ
3. ขอความเห็นจากอาจารย์ที่ปรึกษา
4. นาคาร้องส่งทีง่ านทะเบียนฯ
ข้อ16. คาถาม ต้องการขอใบรับรองการศึกษาต่างๆ /ใบรายงานผลการศึกษา มี
ขั้นตอนอย่างไรบ้าง
คาตอบ 1. ดาวน์โหลดแบบฟอร์มคาร้องขอเอกสารจากเว็บไซต์
http://tabian.kpru.ac.th
2. กรอกรายละเอียดในแบบคาร้องให้ครบถ้วน พร้อมแนบรูปถ่ายสวม
ชุดนักศึกษาถูกต้องตามระเบียบ ขนาด 1 นิ้ว พื้นหลังสีฟ้า ไม่ใส่ เครื่องประดับ ไม่สวม
แว่นตาดา และ ไม่มีหนวดเครา
3. ขอความเห็นจากอาจารย์ที่ปรึกษา
4. นาคาร้องส่งทีง่ านทะเบียนฯ
5. งานทะเบียนให้ความเห็นในการชาระค่าธรรมเนียม
6. ชาระเงินค่าธรรมเนียมที่งานการเงิน
7. นาคาร้องส่งทีง่ านทะเบียนฯ
8. ติดต่อรับเอกสารในวันถัดไป
ข้อ 17. คาถาม ต้ อ งการขอใบแทนใบรั บ รองคุ ณ วุ ฒิ / ใบแทนใบปริ ญ ญาบั ต ร
มีขั้นตอนอย่างไรบ้าง
คาตอบ การขอใบแทนใบรับรองคุณวุฒิ/ใบแทนใบปริญญาบัตร ให้ดาเนินการ
ดังนี้
1. แจ้งความเอกสารหายที่สถานีตารวจ
2. ดาวน์โหลดแบบฟอร์มคาร้องขอเอกสารจากเว็บไซต์
http://tabian.kpru.ac.th
สานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน : 36

3. กรอกรายละเอียดในแบบคาร้องให้ครบถ้วน พร้อมแนบรูปถ่ายสวม
ชุดครุย ขนาด 1 นิ้ว พื้นหลังสีฟ้า ไม่ใส่เครื่องประดับ ไม่สวมแว่นตาดา ไม่มีหนวดเครา
และใบแจ้งความ
4. นาคาร้องส่งทีง่ านทะเบียนฯ
5. งานทะเบียนให้ความเห็นในการชาระค่าธรรมเนียม
6. ชาระเงินค่าธรรมเนียมที่งานการเงิน
7. นาคาร้องส่งทีง่ านทะเบียนฯ
8. ติดต่อรับเอกสารในวันถัดไป
ข้อ 18. คาถาม ในกรณีที่ไม่มีรายวิชาเปิดให้ลงทะเบียน ถ้าต้องการเปิด
รายวิชาพิเศษ ทาได้หรือไม่
คาตอบ สามารถทาได้ในกรณีดังนี้
1. เป็นนักศึกษาภาคเรียนสุดท้ายก่อนจบการศึกษา หรือภาคเรียน
สุดท้ายก่อนออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพ และต้องได้รับอนุญาตจากอาจารย์ผู้สอน หัวหน้า
โปรแกรมวิชา จึงจะสามารถลงทะเบียนเรียนได้
2. เป็นนักศึกษาตกค้าง และรายวิชาที่ต้องลงทะเบียนไม่มีการเปิดสอน
แล้ว
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- งานหลักสูตรและแผนการเรียน ข้อที่ 1. คาถาม การโอนผลการเรียนคืออะไร มีเงื่อนไขและคุณสมบัติอย่างไร
คาตอบ การโอนผลการเรียน หมายถึง การนาหน่วยกิตและค่าระดับ
คะแนนของทุกรายวิชาที่เคยศึกษาจากหลักสูตรมหาวิทยาลัยราชภัฏ กาแพงเพชรมาใช้
โดยไม่ต้องศึกษารายวิชานั้นอีก
เงื่อนไขการโอนผลการเรียน
1. นักศึกษาที่ขอโอนผลการเรียน ต้องมีสภาพการเป็นนักศึกษาของ
มหาวิทยาลัยและนักศึกษาที่ขอโอนผลการเรียนต้องไม่เคยถูกสั่งให้ออกจากมหาวิทยาลัย
ตามระเบียบมหาวิทยาลัยว่าด้วยการประเมินผลการศึกษา
2. การโอนผลการเรียนต้องโอนทั้งหมดทุกรายวิชาที่เคยศึกษามาโดย
ไม่จากัดจานวน หน่วยกิตที่ขอโอน
3. ผลการเรียนรายวิชาที่นามาใช้ในการโอนผลการเรียนจะต้องเป็นผล
การเรียนที่นักศึกษาได้รับมาแล้วไม่เกิน 10 ปี นับจากวันที่สาเร็จการศึกษาหรือภาคเรียน
สุดท้ายที่ได้รับผลการเรียนหรือวันสุดท้ายของการศึกษาโดยระบบอื่นที่ได้รับผลการเรียน
นั้นแล้วแต่กรณี จนถึงวันที่เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัย
4. การโอนผลการเรียน ไม่เป็นเหตุให้เสียสิทธิ์ที่จะได้รับปริญญาเกียรติ
นิยม
ข้อที่ 2. คาถาม การโอนผลการเรียนมีขั้นตอนอย่างไร
คาตอบ ขั้นตอนการโอนผลการเรียนมีดังนี้
1. นาเอกสารใบรายงานผลการเรียนติดต่อที่งานหลักสูตรและแผนการ
เรียน เพื่อตรวจสอบการขอโอนผลการเรียน
2. เขียนใบคาร้องการโอนผลการเรียนที่งานหลักสูตรและแผนการเรียน
กรอกข้อมูลให้ถูกต้องพร้อมทั้งแนบใบรายงานผลการเรียน และยื่นคาร้องภายใน 1 เดือน
แรกที่เข้าศึกษา
3. งานหลักสูตรและแผนการเรียนรวบรวมคาร้องเสนอคณะกรรมการ
ที่สถาบันแต่งตั้งพิจารณา และให้ผู้มีอานาจอนุมัติการโอนผลการเรียน โดยนักศึกษาจะ
ทราบผลการพิจารณาภายใน 2 สัปดาห์ นับตั้งแต่วันที่ยื่นคาร้อง
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4. นักศึกษานาใบขอโอนผลการเรียนที่ได้รับการอนุมัติแล้วไปชาระเงิน
ที่งานการเงิน 200 บาท
5. นักศึกษานาเอกสารการโอนผลการเรียนที่ผ่านการชาระเงินแล้ว
ส่งคืนที่งานทะเบียนและประมวลผลพร้อมรับสาเนาเก็บไว้เป็นหลักฐาน
ข้อที่ 3. คาถาม การยกเว้นการเรียนรายวิชาคืออะไร
มีเงื่อนไขและคุณสมบัติอย่างไร
คาตอบ การยกเว้นการเรียนรายวิชา หมายถึง การยกเว้นให้นักศึกษาไม่ต้อง
เรียนรายวิ ชาใดวิ ชาหนึ่ง ที่หลั กสู ตรของมหาวิท ยาลั ยก าหนด โดยนาหน่ว ยกิ ตและผล
การศึกษาในรายวิชาใดๆ ตามหลักสูตรระดับเดียวกันของมหาวิทยาลัยมาใช้แทน ทั้งนี้ให้
รวมถึงการนาผลการศึกษาและหน่วยกิตของรายวิชาตามหลักสูตรในระดับเดียวกันจาก
สถาบันอุดมศึกษาอื่น และผลการศึกษาที่ได้รับจากการศึกษาโดยระบบอื่นที่มีเนื้อหาสาระ
ความยากง่ า ยเที ย บได้ ไ ม่ น้ อ ยกว่ า สามในสี่ ข องเนื้ อ หาในรายวิ ช าตามหลั ก สู ต รของ
มหาวิทยาลัยที่ขอยกเว้นการเรียน
เงื่อนไขการยกเว้นการเรียนรายวิชา
1. การขอยกเว้นการเรียนรายวิชาเป็นการขอยกเว้นการเรียนเฉพาะรายวิชาที่
ต้องการใช้ และต้องเป็นรายวิชาที่เคยเรียนมาในระดับเดียวกัน ถ้าเคยเรียนมาในระดับต่า
กว่าใช้ไม่ได้
2. รายวิชาที่จะนามาขอยกเว้นการเรียนต้องเป็นผลการเรียนที่นักศึกษาได้รับ
มาแล้ว ไม่เกิน 10 ปี นับจากวันที่สาเร็จการศึกษาหรือภาคเรียนสุดท้ายที่ได้รับผลการ
เรียนจนถึงวันที่เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัย
3. หากผลการเรียนที่จะนามาใช้ในการยกเว้นการเรียนรายวิชามีอายุเกินกว่าที่
กาหนด ตามข้อ 2. ผู้ขอยกเว้นการเรียนรายวิชาอาจขอให้อาจารย์ประจาหลักสูตรของ
รายวิชาที่จะยกเว้นการเรียน ทาการสอบประเมินความรู้และนาผลการสอบประเมินความรู้
ที่ผ่านเกณฑ์มาขอยกเว้นการเรียนรายวิชาได้
4. รายวิชาที่นามาขอยกเว้นการเรียน ต้องเป็นรายวิชาที่มีเนื้อหาสาระความยาก
ง่ายเทียบได้ไม่น้อยกว่าสามในสี่ของเนื้อหาในรายวิชาตามหลักสูตรของมหาวิทยาลัย
5. ต้องเป็นรายวิชาที่มีผลการเรียน “ผ่าน” หรือได้เกรดไม่ต่ากว่า C หรือค่า
ระดับคะแนน ไม่ต่ากว่า 2
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6. รายวิช าที่น ามาขอยกเว้น การเรี ยนต้องมี ห น่ว ยกิตไม่ต่ากว่า รายวิ ชาที่ ข อ
ยกเว้นการเรียน
7. จานวนหน่วยกิตที่ได้รับการยกเว้นการเรียนรายวิชา รวมแล้วต้องไม่เกินสอง
ในสามของหน่วยกิตรวมขั้นต่าที่กาหนดไว้ในหลักสูตรของมหาวิทยาลัย
8. ผู้ ที่ ไ ด้รั บ การยกเว้ น การเรี ยนรายวิ ช าในทุ ก กรณี ต้อ งมี เ วลาศึ ก ษาอยู่ ใ น
มหาวิทยาลัย ไม่น้อยกว่า 1 ปีการศึกษาและไม่มีสิทธิ์ได้รับปริญญาเกียรตินิยม
9. การท าเรื่องขอยกเว้นการเรียนรายวิชา นัก ศึกษาต้องทาครั้งเดียวให้ครบ
หลักสูตร โดยศึกษาหลักสูตรว่าจะต้องเรียนรายวิชาอะไรบ้าง มีวิชาอะไรที่เคยเรียนมาแล้ว
จะได้ทาการขอยกเว้น ให้ครบตามต้องการ
10. นักศึกษาต้องชาระค่าธรรมเนียมการขอยกเว้นการเรียนรายวิชาให้เสร็จสิ้น
ภายใน ภาคเรียนแรกของปีที่เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัย
11. ให้เป็นไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร ว่าด้วยการโอนผล
การเรี ย นและการยกเว้ น การเรี ย นรายวิ ช าระดั บ อนุ ป ริ ญ ญาและปริ ญ ญาตรี
พ.ศ. 2550
ข้อที่ 4. คาถาม การยกเว้นการเรียนรายวิชามีขั้นตอนอย่างไร
คาตอบ ขั้นตอนการขอยกเว้นการเรียนรายวิชา มีดังนี้
กรณีสาเร็จการศึกษาไม่เกิน 10 ปี
1. นาใบรายงานผลการศึกษาติดต่องานหลักสูตรและแผนการเรียนเพื่อขอยกเว้น
การเรียนรายวิชา
2. กรอกใบคาร้องการยกเว้นการเรียนรายวิชาที่งานหลักสูตรและแผนการเรียน
3. แนบเอกสารประกอบการขอยกเว้นการเรียนรายวิชา ได้แก่
- สาเนาใบรายงานผลการเรียน จานวน 2 ฉบับ (พร้อมฉบับจริง)
- คาอธิบายรายวิชาที่ขอยกเว้นกรณีที่ไม่ใช่หลักสูตรมหาวิทยาลัยราช
ภัฏกาแพงเพชร
4. งานหลักสูตรและแผนการเรียนรวบรวมคาร้องเสนอคณะกรรมการที่สถาบัน
แต่งตั้งพิจารณาและให้ผู้มีอานาจอนุมัติการยกเว้นรายวิชา โดยนักศึกษาจะทราบผลการ
พิจารณาภายใน 2 สัปดาห์นับตั้งแต่วันที่ยื่นคาร้อง
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5. นักศึกษานาใบอนุมัติผลการยกเว้นการเรียนรายวิชาไปชาระเงินที่งานการเงิน
ในอัตราหน่วยกิ ตละ 50 บาท โดยจะต้องชาระค่ าธรรมเนียมการขอยกเว้นการเรียน
รายวิชาให้เสร็จสิ้นภายในภาคเรียนแรกของปีที่เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยเท่านั้น
6. นักศึกษานาเอกสารการยกเว้นการเรียนรายวิชาที่ผ่านการชาระเงินแล้วคืนที่
งานทะเบียนและประมวลผลพร้อมรับสาเนาผลการพิจารณาไว้เป็นหลักฐาน
กรณีสาเร็จการศึกษาเกิน 10 ปี
1. นาใบรายงานผลการศึกษาติดต่องานหลักสูตรและแผนการเรียนเพื่อขอยกเว้น
การเรียนรายวิชา
2. กรอกใบค าร้ อ งขอสอบเพื่ อ ยกเว้ น การเรี ย นรายวิ ช าที่ ง านหลั ก สู ตรและ
แผนการเรียน
3. แนบเอกสารประกอบการขอยกเว้นการเรียนรายวิชา ได้แก่
- สาเนาใบรายงานผลการเรียน จานวน 2 ฉบับ(พร้อมฉบับจริง)
- คาอธิบายรายวิชาที่ขอยกเว้นกรณีที่ไม่ใช่หลักสูตรมหาวิทยาลัยราช
ภัฏกาแพงเพชร
4. งานหลั ก สู ต รและแผนการเรี ยนรวบรวมค าร้ อ งเสนอคณะกรรมการเพื่ อ
พิจารณาเนื้อหารายวิชาหากมีเนื้อหาเทียบได้ไม่น้อยกว่าสามในสี่จึงจะมีสิทธิ์ยื่นสอบ
5. งานหลักสูตรและแผนการเรียนแจ้งผลการพิจารณาต่อนักศึกษาเรื่องสิทธิ์การ
เข้ารับการทดสอบ
6. นักศึกษาเข้ารับการทดสอบตามวันเวลาที่กาหนด
7. งานหลักสูตรและแผนการเรียนแจ้งผลการสอบต่อนักศึกษา
8. นักศึกษานาเอกสารการยกเว้นการเรียนรายวิชาที่ผ่านการชาระเงินแล้วคืนที่
งานทะเบียนและประมวลผลพร้อมรับสาเนาผลการพิจารณาไว้เป็นหลักฐาน
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ข้อที่ 5. คาถาม จบการศึกษาระดับปริญญาตรีแล้ว
สามารถยกเว้นรายวิชาเรียนได้หรือไม่
คาตอบ ถ้านักศึกษาจบการศึกษาระดับปริญญาตรีมาแล้ว สามารถยกเว้น
รายวิชาได้ดังนี้
1. ยกเว้นรายวิชาศึกษาทั่วไปได้ 30 หน่วยกิต
2. สาหรับรายวิชาเอก เอกเลือก เลือกเสรี เป็นไปตามข้อกาหนดของ
แต่ละหลักสูตรโดยต้องดาเนินการตาม คาถาม ข้อ 4. เรื่องการยกเว้นการเรียนรายวิชา
ข้อที่ 6. คาถาม จบการศึกษาระดับอนุปริญญาแล้ว สามารถยกเว้นรายวิชาเรียนได้
หรือไม่
คาตอบ ถ้ านั ก ศึ ก ษาจบการศึ ก ษาระดับ อนุ ป ริ ญ ญา และเข้ า เรี ย นในระดั บ
ปริญญาตรี 4 ปี สามารถยกเว้นรายวิชาได้ดังนี้
1. ยกเว้นรายวิชาศึกษาทั่วไปได้ 12 หน่วยกิต
2. สาหรับรายวิชาเอก เอกเลือก เลือกเสรี เป็นไปตามข้อกาหนดของ
แต่ละหลักสูตรโดยต้องดาเนินการตาม คาถาม ข้อ 4. เรื่องการยกเว้นการเรียนรายวิชา
3. ถ้านักศึกษาจบการศึกษาระดับอนุปริญญา และเข้าเรียนในระดับ
ปริญญาตรี 2 ปี (ต่อเนื่อง) หลักสูตร เทคโนโลยีบัณฑิต สามารถยกเว้นรายวิชาศึกษา
ทั่วไปได้ 12 หน่วยกิต
ข้อที่ 7. คาถาม เคยเรียนที่มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชรมาแล้ว แต่ไม่จบ
การศึกษา จะนาผลการเรียน เดิมมาขอยกเว้นรายวิชาเรียนได้หรือไม่
คาตอบ สามารถนาผลการเรียนเดิม มายกเว้นได้ โดยปฏิบัติดังนี้
1. ดาเนินการติดต่อขอใบรายงานผลการศึกษาจากงานทะเบียนและ
ประมวลผล
2. นาใบรายงานผลการศึกษาตามข้อ 1 มาเข้าสู่ขั้นตอนการยกเว้น
รายวิชาตามข้อ 4
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