ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร
เรื่อง รับสมัครนักศึกษาโครงการจัดการศึกษาสาหรับบุคลากรประจาการ (กศ.บป.)
(กาแพงเพชรและแม่สอด) ประจาปีการศึกษา 2559
…………………………………………….
มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร กาหนดเปิ ดรับสมัครนักศึกษาโครงการจัดการศึกษาสาหรับบุคลากร
ประจาการ (กศ.บป.) เพื่อเข้าศึกษาในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559 ดังรายละเอียดต่อไปนี้
ระดับปริญญาตรี 4 ปี
 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต
 หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต
 หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต
 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต
 หลักสูตรบัญชีบัณฑิต
 หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต
 ระดับปริญญาตรี 4 ปี (เทียบโอน) สาหรับผู้สาเร็จการศึกษาระดับ ปวส. หรือเทียบเท่า
 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต
 หลักสูตรบัญชีบัณฑิต
 หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต
1. กาหนดการรับสมัคร สอบสัมภาษณ์ และรายงานตัว
วัน/เดือน/ปี
รายการ
วันจันทร์ที่ 1 กุมภาพันธ์ 2559
สมัคร Online ทีเ่ ว็บไซต์ http://admission.kpru.ac.th
ถึงวันเสาร์ที่ 30 เมษายน 2559
พร้อมยื่นใบสมัครหรือสมัครด้วยตนเอง ที่มหาวิทยาลัยฯ
พร้อมค่าสมัคร ดังนี้
 เรียนที่มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร จานวน ๒๐๐ บาท
 เรียนที่มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร แม่สอด
จานวน ๓๐๐บาท
วันอาทิตย์ที่ 1 พฤษภาคม 2559
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบสัมภาษณ์
ทีเ่ ว็บไซต์ http://admission.kpru.ac.th เวลา 17.00 น.
วันอาทิตย์ที่ 8 พฤษภาคม 2559
สอบสัมภาษณ์
เวลา 09.00 – 12.00 น.
วันอาทิตย์ที่ 15 พฤษภาคม 2559
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับรายงานตัวทีเ่ ว็บไซต์
http://admission.kpru.ac.th เวลา ๑๖.00 น.
วันศุกร์ที่ 3 มิถุนายน 2559
รายงานตัว พร้อมชาระค่าธรรมเนียมการศึกษา
เวลา 09.00 – 12.00 น.
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2. หลักสูตร สาขาวิชา และจานวนนักศึกษาที่รับ แยกตามคณะได้ดังนี้
2.1 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
หลักสูตร/สาขาวิชา

กาแพง/
รหัสสาขาวิชา

ศิลปศาสตรบัณฑิต ปริญญาตรี 4 ปี
- ภาษาอังกฤษ
30 / 2101
- การพัฒนาสังคม
30 / 2102
นิติศาสตรบัณฑิต ปริญญาตรี 4 ปี
- นิติศาสตร์
40 / 2103
- นิติศาสตร์ (สาหรับผู้ที่สาเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี)
รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต ปริญญาตรี 4 ปี
- รัฐประศาสนศาสตร์
90 / 2104
รวม
190

แม่สอด/
รหัสสาขาวิชา

แผนการเรียนที่รับ

-

ทุกแผนการเรียน
ทุกแผนการเรียน

-

ทุกแผนการเรียน

30 / 3104
30

ทุกแผนการเรียน

แม่สอด/
รหัสสาขาวิชา

แผนการเรียนที่รับ

-

ทุกแผนการเรียน

30 / 3107
30 / 3108

ทุกแผนการเรียน
ทุกแผนการเรียน
ทุกแผนการเรียน

30 / 3216
30 / 3217
-

ปวส./เทียบเท่า
ปวส./เทียบเท่า
ปวส./เทียบเท่า

30 / 3109

ทุกแผนการเรียน

30 / 3219
180

ปวส./เทียบเท่า

2.๒ คณะวิทยาการจัดการ
หลักสูตร/สาขาวิชา

กาแพง/
รหัสสาขาวิชา

ศิลปศาสตรบัณฑิต ปริญญาตรี 4 ปี
- การท่องเที่ยวและการโรงแรม
40 / 2105
บริหารธุรกิจบัณฑิต ปริญญาตรี 4 ปี
- การเงินการธนาคาร
40 / 2106
- คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
40 / 2107
- การจัดการทั่วไป
30 / 2108
บริหารธุรกิจบัณฑิต ปริญญาตรี 4 ปี (เทียบโอน)
(สาหรับผู้สาเร็จการศึกษาระดับ ปวส. หรือเทียบเท่า)
- คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
40 / 2216
- การจัดการทั่วไป
30 / 2217
- การเงินการธนาคาร
40 / 2218
บัญชีบัณฑิต ปริญญาตรี 4 ปี
- การบัญชี
40 / 2109
บัญชีบัณฑิต ปริญญาตรี 4 ปี (เทียบโอน)
(สาหรับผู้สาเร็จการศึกษาระดับ ปวส. หรือเทียบเท่า)
- การบัญชี
40 / 2219
รวม
340

/2.4 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม.....

๓
2.4 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
หลักสูตร/สาขาวิชา

กาแพง/
แม่สอด/
แผนการเรียนที่รับ
รหัสสาขาวิชา รหัสสาขาวิชา

เทคโนโลยีบัณฑิต ปริญญาตรี 4 ปี
- เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
30 / 2110
- เทคโนโลยีไฟฟ้าอุตสาหกรรม
30 / 2111
- เทคโนโลยีการจัดการโลจิสติกส์
30 / 2112
- เทคโนโลยีพลังงาน
30 / 2113
- ออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม 30 / 2114
- เทคโนโลยีก่อสร้าง
30 / 2115
เทคโนโลยีบัณฑิต ปริญญาตรี 4 ปี (เทียบโอน)
(สาหรับผู้สาเร็จการศึกษาระดับ ปวส. หรือเทียบเท่า)
- เทคโนโลยีไฟฟ้าอุตสาหกรรม
30 / 2220
- เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
30 / 2221
รวม
240

30 / 3110
30 / 3112
-

ทุกแผนการเรียน
ทุกแผนการเรียน
ทุกแผนการเรียน
ทุกแผนการเรียน
ทุกแผนการเรียน
ทุกแผนการเรียน

60

ปวส./เทียบเท่า
ปวส./เทียบเท่า

หมายเหตุ 1. ผู้สมัครสามารถเลือกสาขาวิชาที่ประสงค์จะเข้าศึกษาต่อได้ 2 สาขาวิชา โดยเรียงลาดับ
ตามสาขาวิชาที่ต้องการศึกษาต่อมากที่สุด
2. ผู้สมัครเข้าศึกษา ระดับปริญญาตรี 4 ปี (เทียบโอน) รายวิชาที่จะนามาใช้ในการโอนผล
การเรียนหรือยกเว้นการเรียนรายวิชาจะต้องเป็นไปตามระเบียบว่าด้วยการโอนผลการเรียนและการยกเว้น
รายวิชาระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี พ.ศ. 2550 ข้อ 4 วรรคหนึ่งและวรรคสอง ดังนี้
2.1 ผลการเรียนรายวิชาที่จะนามาใช้ในการโอนผลการเรียน หรือยกเว้นการเรียน รายวิชา
ต้องเป็นผลการเรียนที่นักศึกษาได้รับมาแล้วไม่เกิน 10 ปี นับจากวันสาเร็จการศึกษา หรือภาคเรียนสุดท้าย
ที่ได้รับผลการเรียนหรือวันสุดท้ายของการศึกษาโดยระบบอื่นที่ได้รับผลการเรียนนั้น แล้วแต่กรณี จนถึงวันที่
เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัย
2.2 ผลการเรียนรายวิชาที่นามาโอน หรือยกเว้นการเรียนรายวิชามีอายุเกินกว่ากาหนด
ผู้ขอโอนหรือยกเว้นการเรียนรายวิชาอาจขอให้อาจารย์ประจาหลักสูตรของรายวิชาที่จะนามาขอโอนหรือยกเว้น
การเรียนรายวิชา ทาการสอบประเมินความรู้ และนาผลการสอบประเมินความรู้ และนาผลการสอบประเมิน
ความรู้ที่ผ่านเกณฑ์มาขอโอนหรือยกเว้นผลการเรียนรายวิชาได้
3. ถ้าสาขาวิชาใดมีผู้สมัครหรือรายงานตัวเข้าศึกษาไม่ครบตามจานวนที่รับตามประกาศฉบับนี้
มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร ขอสงวนสิทธิ์ในการไม่เปิดสอนในสาขาวิชานั้น ๆ
3. วัน และเวลาการดาเนินการจัดการเรียนการสอน
ภาคเรียนที่ 1 เดือนมิถุนายน – เดือนกันยายน
ภาคเรียนที่ 2 เดือนตุลาคม – เดือนมกราคม
ภาคเรียนที่ 3 เดือนกุมภาพันธ์ – เดือนพฤษภาคม
/4. คุณสมบัติ.....
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4. คุณสมบัติของผู้สมัคร
4.1 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต บริหารธุรกิจบัณฑิต บัญชีบัณฑิต นิติศาสตรบัณฑิต
และรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต จะต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้
4.1.1 ระดับปริญญาตรี 4 ปี
1. มีความประพฤติเรียบร้อย
2. มีร่างกายแข็งแรง ไม่เป็นโรคเรื้อน วัณโรคในระยะอันตราย ไม่เป็นโรคเท้าช้าง
ในระยะปรากฏอาการ ไม่ติดยาเสพติดให้โทษรุนแรงและไม่เป็นโรคพิษสุราเรื้อรัง
3. สาเร็จการศึกษามัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า
4.1.2 ระดับปริญญาตรี 4 ปี (เทียบโอน) สาหรับผู้สาเร็จการศึกษาระดับ ปวส.
หรือเทียบเท่า
1. มีความประพฤติเรียบร้อย
2. มีร่างกายแข็งแรง ไม่เป็นโรคเรื้อน วัณโรคในระยะอันตราย ไม่เป็นโรคเท้าช้าง
ในระยะปรากฏอาการ ไม่ติดยาเสพติดให้โทษรุนแรงและไม่เป็นโรคพิษสุราเรื้อรัง
3. ระดับปริญญาตรี 4 ปี (เทียบโอน) ต้องเป็นผู้สอบไล่ได้อย่างหนึ่งอย่างใด
ดังต่อไปนี้
 อนุปริญญาหรือเทียบเท่า
 ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือเทียบเท่า
5. ขั้นตอนการสมัครเรียนทีเ่ ว็บไซต์ http://admission.kpru.ac.th
5.1 ตรวจสอบสาขาวิชาที่สนใจสมัครเรียน โดยศึกษาจากประกาศรับสมัครนักศึกษา
5.2 ผู้สมัครสามารถเลือกสมัครได้ 2 สาขาวิชา โดยเลือกสาขาวิชาที่ต้องการศึกษาต่อมากที่สุด
และตรงตามคุณสมบัติของผู้สมัครที่ทางมหาวิทยาลัยกาหนด
5.3 กรอกข้อมูลการสมัครและตรวจสอบข้อมูลให้ถูกต้องก่อนบันทึกข้อมูล (โปรดบันทึก
ข้อมูลการสมัครด้วยตนเอง และตรวจสอบข้อมูลต่าง ๆ อย่างละเอียดเพื่อประโยชน์ของตนเอง)
5.4 พิมพ์ใบแจ้งการชาระเงินค่าสมัครสอบคัดเลือก ประจาปีการศึกษา 2559
พร้อมลงลายมือชื่อในใบแจ้งการชาระเงินค่าสมัครสอบคัดเลือก
5.5 นาใบชาระเงินค่าสมัครสอบคัดเลือก สาหรับผู้ที่เลือกเรียนที่มหาวิทยาลัยราชภัฏ
กาแพงเพชร จานวน 200 บาท และสาหรับผู้ที่เลือกเรียนที่มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร แม่สอด จานวน
300 บาท นาไปชาระ ค่าสมัครสอบคัดเลือก ได้ที่
5.5.1 งานการเงิน มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร ชั้น 2 อาคารเรียนรวม
และอานวยการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร
5.5.2 งานการเงิน มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร แม่สอด
5.5.3 ธนาคารกรุงไทย ทุกสาขา
5.5.4 เคาน์เตอร์เซอร์วิส
โดยสามารถยื่นชาระเงิน ระหว่างวันจันทร์ที่ 1 กุมภาพันธ์ 2559–วันเสาร์ที่ 30
เมษายน 2559 ถ้าเกินกาหนดการชาระเงินถือว่าการสมัครเป็นโมฆะ
/6. หลักฐานการสมัคร.....
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6. หลักฐานการสมัครที่ต้องจัดส่งให้มหาวิทยาลัย
6.1 ใบแจ้งการชาระเงินค่าสมัครสอบคัดเลือก ประจาปีการศึกษา 2559
พร้อมลงลายมือชื่อผู้สมัคร
6.2 เอกสารแสดงผลการเรียนพร้อมสาเนา จานวน 1 ฉบับ
6.3 สาเนาเปลี่ยนชื่อ-สกุล (ถ้ามี) จานวน 1 ฉบับ
6.4 สาเนาใบชาระค่าสมัคร ดังนี้
6.๒.๑ สาหรับผู้ที่ชาระเงินค่าสมัครที่ธนาคาร ให้ผู้สมัครถ่ายสาเนาเอกสารยืนยัน
การชาระเงินที่ทางธนาคารออกให้ จานวน 1 ฉบับ หรือ
6.๒.๒ สาหรับผู้ที่ชาระเงินค่าสมัครที่เคาน์เตอร์เซอร์วิส ให้ผู้สมัครถ่ายสาเนาเอกสาร
ยืนยันการชาระเงินที่เคาน์เตอร์เซอร์วิสออกให้ จานวน 1 ฉบับ
6.5 จัดส่งใบสมัครด้วยตนเองพร้อมหลักฐานได้ที่
6.5.1 สานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ชั้น 2 อาคารเรียนรวมและอานวยการ
(อาคาร 14) ภายในวันเสาร์ที่ 30 เมษายน 255๙
6.5.2 ส่งไปรษณีย์ถึง สานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร 69 หมู่ 1 ต.นครชุม อ.เมือง จ.กาแพงเพชร 62000 ภายในวันเสาร์
ที่ 30 เมษายน 2559 โดยยึดวันที่ประทับตราไปรษณีย์ ณ ที่ทาการต้นทางเป็นสาคัญ
เอกสารการสมัครเรียนในข้อ 6.1 -6.4 จะต้องถ่ายสาเนาที่อ่านได้อย่างชัดเจน
พร้อมรับรองสาเนาถูกต้อง และลงลายมือชื่อในฉบับสาเนาให้ครบทุกฉบับและครบถ้วนถูกต้องตามที่มหาวิทยาลัย
กาหนด หากผู้สมัครที่มีคุณสมบัติไม่ตรงตามกาหนด หรือขาดหลักฐานข้อใดข้อหนึ่ง มหาวิทยาลัย
จะไม่พิจารณาใบสมัครและหลักฐานการสมัคร
หมายเหตุ 1. ผู้สมัครไม่สามารถยกเลิกหรือเปลี่ยนแปลงสาขาวิชาที่เลือกสมัครไว้ได้
ผู้สมัครสามารถแก้ไขข้อมูลพื้นฐานที่สมัครได้เท่านั้น ดังนั้น ผู้สมัครควรตรวจสอบความถูกต้องก่อนการบันทึก
ข้อมูลและมหาวิทยาลัยจะยึดการสมัครครั้งสุดท้ายของผู้สมัครเป็นข้อมูลในการประมวลผล
2. มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร รับสมัครบุคคล (ผู้สมัคร) เข้าศึกษาต่อ
ในมหาวิทยาลัยนั้น มหาวิทยาลัยจะตรวจสอบวุฒิการศึกษาของผู้สมัครทุกคน โดยส่งไปตรวจสอบตามสถาบัน
หรือหน่วยงานที่ให้วุฒิการศึกษาหรือออกเอกสารฉบับนั้น หากตรวจสอบพบว่ามีการปลอมแปลงวุฒิการศึกษา
หรือเอกสารเหล่านั้น มหาวิทยาลัยจะถอนสถานภาพการเป็นนักศึกษา และจะดาเนินคดีตามกฎหมาย
7. กาหนดการสอบสัมภาษณ์
มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร กาหนดให้มีการสอบสัมภาษณ์วันอาทิตย์ที่ 8 พฤษภาคม
2559 ผู้สมัครต้องเข้ารับการสอบสัมภาษณ์ โดยเริ่มการสอบสัมภาษณ์ เวลา 09.00 น. และจะดาเนินการ
เสร็จสิ้นเวลา 12.00 น.
สถานศึกษา
สถานที่สอบสัมภาษณ์
- มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร (ประกาศรายชื่อ
มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร
และห้องสอบสัมภาษณ์ในวันอาทิตย์ที่ 1 พฤษภาคม 2559)
- มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร แม่สอด (ประกาศรายชื่อ
มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร แม่สอด
และห้องสอบสัมภาษณ์ในวันอาทิตย์ที่ 1 พฤษภาคม 2559)
/8. ประกาศรายชื่อ.....

๖
8. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับรายงานตัว
มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับรายงานตัว วันอาทิตย์ที่
15 พฤษภาคม 2559 สามารถตรวจสอบได้ที่เว็บไซต์ http://admission.kpru.ac.th
ประกาศ ณ วันที่ ๑ กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุวิทย์ วงษ์บุญมาก)
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร

