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บทนำ
1. ความเป็นมาและความสาคัญ
สำนักส่งเสริมวิชำกำรและงำนทะเบียน มหำวิทยำลัยรำชภัฏกำแพงเพชร เป็นหน่วยงำนหลักในกำร
สนั บ สนุ น กำรด ำเนิ น งำนตำมพั น ธกิ จ ของมหำวิ ท ยำลั ย กำรรั บ สมั ค รนั ก ศึ ก ษำ เป็ น กระบวนกำรที่ ส ำคั ญ ที่
ดำเนินกำรรับบุคคลเข้ำมำเป็นนักศึกษำ เป็นกำรดำเนินงำนร่วมกันระหว่ำงสำนักส่งเสริมวิชำกำรและงำนทะเบียน
กับหน่วยงำนต่ำง ๆ ที่เกี่ยวข้องภำยในมหำวิทยำลัย เพื่อให้นักศึกษำได้มีคุณภำพตรงตำมควำมต้องกำรของแต่ละ
หลักสูตร และในสถำนกำรณ์ปัจจุบันมีกำรเปลี่ยนแปลงทำงด้ำนสังคม เศรษฐกิจ กำรเมือง กำรแข่งขันและด้ ำน
เทคโนโลยี ตลอดจน มหำวิทยำลัยที่ดำเนินกำรประชำสัมพันธ์หลักสูตรทั้งรัฐบำลและเอกชนหลำยแห่ง ทำให้เกิด
กำรแข่งขันสูง ในกำรคัดเลือกนักศึกษำเข้ำใหม่ รวมถึงกำรแพร่ระบำดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโร่ นำ 2019 หรือ
COVID 19 ได้มีกำรแพร่กระจำยไปทั่วประเทศและยังมีแนวโน้มผู้ติดเชื้อเพิ่มสูงขึ้น ทำให้มีกำรใช้เทคโนโลยีเพื่อเข้ำ
มำปฏิบัติงำน เพื่อลดควำมเสี่ยงในกำรสัมผัสและกำรแพร่ระบำดของเชื้อโรค ดังนั้น ผู้ปฏิบัติงำนต้องมีควำมรู้
ควำมสำมำรถ ทักษะและประสบกำรณ์ในกำรปฏิบัติงำน
สำนักส่งเสริมวิชำกำรและงำนทะเบียนจึงแต่งตั้งคณะกรรมกำรจัดกำรควำมรู้ประจำสำนักส่งเสริมวิชำกำร
และงำนทะเบียน เพื่อพิจำรณำกำรจัดกำรควำมรู้ในแต่ล ะปีกำรศึกษำโดยมีวัตถุประสงค์ในกำรให้บริกำรทำง
กำรศึ ก ษำและมี ก ำรบริ ห ำรจั ด กำรอย่ ำ งมี ป ระสิ ท ธิ ภ ำพ จึ ง ด ำเนิ น กำรจั ด ท ำแผนกำรจั ด กำรควำมและ
คณะกรรมกำรจัดกำรควำมรู้จึงมีมติเห็นชอบให้มี กำรจัดกำรควำมรู้เกี่ยวกับกำรให้บริกำรเกี่ยวกับกำรรับสมัคร
นักศึกษำ ปีกำรศึกษำ 2564 โดยสอดคล้องกับสถำนกำรณ์ของมหำวิทยำลัยส่วนใหญ่ในปัจจุบันประสบกับปัญหำ
นั กศึกษำลดจ ำนวนลง และสถำนกำรณ์กำรแพร่ร ะบำดของเชื้ อ ไวรัส โคโรน่ ำ 2019 (COVID-19) โดยกำรน ำ
เทคโนโลยีดิจิทัลมำพัฒนำกำรให้บริกำรเพื่อควำมสะดวกและรวดเร็วมำกยิ่งขึ้น ดังนั้นกำรบริกำรเกี่ยวกับกำรให้
ข้อมูลกำรศึกษำต่อ กำรดำเนินกำรหรือขั้นตอนสมัครเรียนต่อในระดับมหำวิทยำลัย จึงเป็นส่วนสำคัญส่วนแรกที่จะ
ทำให้ผู้เรียนเลือกตัดสินใจที่จะศึกษำต่อในมหำวิทยำลัยนั้น ๆ หรือไม่ เพื่อ เป็นส่วนหนึ่งในกำรเพิ่มแรงจูงใจในกำร
สมัครเข้ำศึกษำต่อในมหำวิทยำลัยรำชภัฏกำแพงเพชร
2. วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้กำรปฏิบัติงำนบรรลุเป้ำหมำยอย่ำงมีประสิทธิภำพและประสิทธิผล
2. เพื่อให้เกิดควำมสะดวกรวดเร็วในกำรให้บริกำรรับสมัครนักศึกษำ
3. เพื่อประยุกต์ใช้เทคโนโลยีให้เกิดควำมเหมำะสม
4. เพื่อพัฒนำองค์กรให้มีระบบกำรให้บริกำรที่มีประสิทธิภำพและประสิทธิผล
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3. ผู้เข้าร่วมโครงการ
1. บุคลำกรสำนักส่งเสริมวิชำกำรและงำนทะเบียน
2. บุคลำกรงำนกำรเงิน
3. บุคลำกรกองพัฒนำนักศึกษำ
4. สถานที่ดาเนินการ
สำนักส่งเสริมวิชำกำรและงำนทะเบียน มหำวิทยำลัยรำชภัฏกำแพงเพชร
5. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
1. เพื่อควำมสะดวกและรวดเร็วในกำรให้บริกำรกำรรับสมัครนักศึกษำ
2. เพื่อเพิ่มโอกำสในกำรเข้ำศึกษำต่อให้ก้บผู้สมัคร
3. เพื่อให้กำรบริกำรสอดคล้องกับสถำนกำรณ์ในปัจจุบัน
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ผลกำรดำเนินกำรจัดกำรควำมรู้
เรื่อง กำรรับสมัครนักศึกษำ ประจำปีกำรศึกษำ 2564
สำนักส่งเสริมวิชำกำรและงำนทะเบียนมีพันธกิจในกำรส่งเสริมและสนับสนุนกำรผลิตบัณฑิต มุ่งให้บริกำร
ทำงกำรศึกษำและมีกำรบริหำรจัดกำรอย่ำงมีประสิทธิภำพ เพื่อให้กำรเกิดกำรให้บริกำรทำงกำรศึกษำและมีกำร
บริหำรจัดกำรอย่ำงมีประสิทธิภำพ สำนักส่งเสริมวิชำกำรและงำนทะเบียนจึง แต่งตั้งคณะกรรมกำรจัดกำรควำมรู้
ประจ ำส ำนั ก ส่ ง เสริ ม วิ ช ำกำรและงำนทะเบี ย น เพื่ อ พิ จ ำรณำกำรจั ด กำรควำมรู้ ใ นแต่ ล ะปี ก ำรศึ ก ษำโดยมี
วัตถุประสงค์ในกำรให้บริกำรทำงกำรศึกษำและมีกำรบริหำรจัดกำรอย่ำงมีประสิ ทธิภำพ จึงดำเนินกำรจัดทำ
แผนกำรจั ดกำรควำมและ คณะกรรมกำรจัดกำรควำมรู้ จึง มีม ติเห็ นชอบให้ มี กำรจัดกำรควำมรู้ เกี่ยวกั บ กำร
ให้บริกำรเกี่ยวกับกำรรับสมัครนักศึกษำ ปีกำรศึกษำ 2564 ขึ้น โดยมีกำรกำหนดแผนกำรจัดกำรควำมรู้ ดังนี้
1. กำรกำหนดควำมรู้หลักที่จำเป็นหรือสำคัญต่องำนหรือกิจกรรมของกลุ่มหรือองค์กร
2. กำรเสำะหำควำมรู้ที่ต้องกำร
3. กำรปรับปรุง ดัดแปลง หรือสร้ำงควำมรู้บำงส่วนให้เหมำะต่อกำรใช้งำนของตน
4. กำรประยุกต์ใช้ควำมรู้ในกิจกำรงำนของตน
5. กำรนำประสบกำรณ์จ ำกกำรทำงำน และกำรประยุกต์ ใช้ควำมรู้มำแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และสกัด “ขุม
ควำมรู้” ออกมำบันทึกไว้
6. กำรจดบันทึก “ขุมควำมรู้” และ “แก่นควำมรู้” สำหรับไว้ใช้งำน และปรับปรุงเป็นชุดควำมรู้ที่ครบถ้วน
ลุ่มลึกและเชื่อมโยงมำกขึ้น เหมำะต่อกำรใช้งำนมำกยิ่งขึ้น
จำกกำรจัดทำแผนกำรดำเนินกำรจัดกำรควำมรู้ดังกล่ำว ได้มีกำรนำแผนกำรจัดกำรควำมรู้ไปปฏิบัติและมีผลกำร
ดำเนินงำน ดังนี้
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กำรกำหนดควำมรู้หลักที่จำเป็นหรือสำคัญต่องำนหรือกิจกรรมของกลุ่ม
หรือองค์กร
สำนักส่งเสริมวิชำกำรและงำนทะเบียน ได้ดำเนินกำรแต่งตั้งคณะกรรมกำรจัดกำรควำมรู้ประจำ
สำนักส่งเสริมวิชำกำรและงำนทะเบียน และประชุมคณะกรรมกำรจัดกำรควำมรู้ เพื่อกำหนดประเด็นกำร
จัดกำรควำมรู้จำกกำรประชุมคณะกรรมกำรจัดกำรควำมรู้ประจำสำนักส่งเสริมวิชำกำรและงำนทะเบียน
ครั้งที่ 1/2563 ในวันอังคำร ที่ 5 ตุลำคม 2563 โดยที่ประชุมมีมติให้จัดกำรควำมรู้เรื่อง กำรรับสมัคร
นักศึกษำประจำปีกำรศึก ษำ 2564 โดยสอดคล้องกับสถำนกำรณ์ของมหำวิทยำลัยส่วนใหญ่ในปัจจุบัน
ประสบกับปัญหำนักศึกษำลดจ ำนวนลง และสถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของเชื้อไวรัสโคโรน่ำ 2019
(COVID-19) โดยกำรนำเทคโนโลยีดิจิทัลมำพัฒนำกำรให้บริกำรเพื่อควำมสะดวกและรวดเร็วมำกยิ่งขึ้น
ดังนั้นกำรบริกำรเกี่ยวกับกำรให้ข้อมูลกำรศึกษำต่อ กำรดำเนินกำรหรือขั้นตอนสมัครเรียนต่อในระดับ
มหำวิทยำลัย จึงเป็นส่วนสำคัญส่วนแรกที่จะทำให้ผู้เรียนเลือกตัดสินใจที่จะศึกษำต่อในมหำวิทยำลัยนั้น ๆ
หรือไม่ เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในกำรเพิ่มแรงจูงใจในกำรสมัครเข้ำศึกษำต่อในมหำวิทยำลัยรำชภัฏกำแพงเพชร
และจัดทำแผนกำรจัดกำรควำมรู้ในเรื่องดังกล่ำว
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กำรเสำะหำควำมรู้ทตี่ อ้ งกำร
คณะกรรมกำรจัดกำรควำมรู้ ดำเนินกำรประชุมคณะกรรมกำรจัดกำรควำมรู้ ครั้งที่ 2 /2563 ใน
วันพุธ ที่ 28 ตุลำคม 2563 เพื่อวำงแผนหำองค์ควำมรู้และสรุปองค์ควำมรู้เกี่ยวกับกำรรับสมัครนักศึกษำ
ประจำปีกำรศึกษำ 2564 โดยมีกำรเสำะหำควำมรู้ที่ต้องกำร ดังนี้
2.1 จำกประสบกำรณ์ในกำรให้บริกำรของเจ้ำหน้ำที่ในกลุ่มงำนเลขำนุกำร งำนกำรเงิน งำนเทคโนโลยี
สำรสนเทศ และกองพัฒนำนักศึกษำ ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับกำรรับสมัครนักศึกษำ ประกอบกับกำรนำ
ควำมก้ำวหน้ำทำงเทคโนโลยีมำใช้เพื่อให้เกิดควำมสะดวก รวดเร็วทั้งผู้ปฏิบัติงำนและผู้รับบริกำร
(Tacit Knowledge)
2.2 ประกำศรับสมัครนักศึกษำ ประจำปีกำรศึกษำ 2564 (Explicit Knowledge)
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กำรปรับปรุง ดัดแปลง หรือสร้ำงควำมรู้บำงส่วนให้เหมำะต่อกำรใช้งำนของตน
สำนักส่งเสริมวิชำกำรและงำนทะเบียน นำองค์ควำมรู้ที่ได้จำกกำรเสำะหำควำมรู้จำกข้อ 1 และ
ข้อ 2 มำดำเนินกำรจัดทำระบบกำรรับสมัครนักศึกษำ ประจำปีกำรศึกษำ 2564 ดังนี้
3.1 ในกำรชำระค่ำสมัครเข้ำศึกษำต่อของผู้สมัครจำกเดิมที่ผู้สมัครสำมำรถชำระค่ำสมัครผ่ำน งำนกำรเงิน
เคำน์เตอร์ธนำคำรกรุงไทย เคำน์เตอร์เซอร์วิส เคำน์เตอร์แคชเชียร์ Big C สำนักส่งเสริมวิชำกำรและงำน
ทะเบียนร่วมกับงำนกำรเงินเพิ่มช่องทำงกำรชำระเงินค่ำสมัครผ่ำน Internet Banking Mobile Banking
บัตรเครดิต บัตรเดบิต เป็นต้น เพื่อให้มีช่องทำงกำรชำระเงินที่ทันสมัย สะดวกและรวดเร็วมำกยิ่งขึ้น
1.
2.
3.
4.

งำนกำรเงิน
เคำน์เตอร์ธนำคำรกรุงไทย
เคำน์เตอร์เซอร์วิส
เคำน์เตอร์แคชเชียร์ Big
C

เพิม่

1.
2.
3.
4.

Internet Banking
Mobile Banking
บัตรเครดิต
บัตรเดบิต

3.2 หำกผู้สมัครต้องกำรสอบถำมข้อมูลเพิ่มเติม หรือเกิดปัญหำขณะดำเนินกำรสมัครในระบบรับสมัคร
นักศึกษำ เดิมสำมำรถติดต่อสอบถำมจำกทำงโทรศัพท์ เว็ปไซต์ของสำนักส่งเสริมวิชำกำรและงำนทะเบียน
และเพจ KPRU Register ส ำนั กส่ งเสริมวิช ำกำรและงำนทะเบีย นดำเนิน กำรเพิ่ มช่ องทำงกำรติ ด ต่ อ
สอบถำมผ่ำน กล่องข้อควำม Facebook : KPRU Register กล่องข้อควำมในเว็ปไซต์รับสมัครนักศึกษำ
มหำวิทยำลัยรำชภัฏกำแพงเพชร กล่องข้อควำมเพจรับสมัครนักศึกษำมหำวิทยำลัยรำชภัฏกำแพงเพชร
โดยจะมีเจ้ำหน้ำที่ให้บริกำรข้อมูลทุกวันในเวลำรำชกำร
1. กล่องข้อควำม Facebook :
KPRU Register
1. ทำงโทรศัพท์
2. กล่องข้อควำมในเว็ปไซต์รับ
2. เว็ปไซต์ของสำนักส่งเสริม
สมัครนักศึกษำมหำวิทยำลัย
เพิม่
วิชำกำรและงำนทะเบียน
รำชภัฏกำแพงเพชร
3. เพจ KPRU Register
3. กล่องข้อควำมเพจรับสมัคร
นักศึกษำมหำวิทยำลัยรำช
ภัฏกำแพงเพชร
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3.3 สำนักส่งเสริมวิชำกำรและงำนทะเบียนร่วมกับกองพัฒนำนักศึกษำได้พัฒนำระบบลงทะเบียนยื่นกู้
กยศ. ในระบบรับสมัครนักศึกษำ เพื่อประโยชน์ในกำรชำระค่ำธรรมเนียมกำรศึกษำในภำคเรียนที่ 1 ของ
ผู้สมัคร โดยหำกผู้สมัครได้รับคัดเลือกให้เป็นนักศึกษำของมหำวิทยำลัยรำชภัฏกำแพงเพชรและผ่ำนกำร
พิจ ำรณำให้ ไ ด้รั บ ทุน กยศ. นั กศึกษำไม่ต้ อ งน ำเงิน มำช ำระค่ำธรรมเนีย มกำรศึ ก ษำ โดยช ำระเพี ย ง
ค่ ำ ธรรมเนี ย มกำรศึ ก ษำแรกเข้ ำ เพี ย ง 800 บำท จึ ง ท ำให้ ล ดค่ ำ ใช้ จ่ ำ ยในกำรเข้ ำ ศึ ก ษำต่ อ ของ
มหำวิทยำลัยรำชภัฏกำแพงเพชร และเป็นแรงจูงใจให้ผู้สมัครสำมำรถตัดสินใจเข้ำศึกษำต่อมหำวิทยำลัย
รำชภัฏกำแพงเพชรได้ง่ำยขึ้น

เดิม

ใหม่

สมัครเรียน

รายงานตัว
(ชาระค่าธรรมเนียม)

ยื่นกู้ กยศ.

สมัครเรียน

รายงานตัว

+ ลงทะเบียนยื่นกู้ กยศ.

(ชาระค่าธรรมเนียมแรกเข้า 800 บาท)
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กำรประยุกต์ใช้ควำมรูใ้ นกิจกำรงำนของตน
นำองค์ควำมรู้ที่ได้จำกกำรดัดแปลง ปรับปรุง ในข้อ 3 มำประยุกต์ใช้กับกำรปฏิบัติงำนในกำรรับ
สมัครนักศึกษำ ประจำปีกำรศึกษำ 2564 ทำให้ระบบกำรรับสมัครนักศึกษำของมหำวิทยำลัยรำชภัฏ
กำแพงเพชร มีควำมสะดวก รวดเร็ว โดยกำรใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยพัฒนำระบบกำรรับสมัครนักศึกษำให้
สอดคล้ อ งกั บ สถำนกำรณ์ ใ นยุ ค ปั จ จุ บั น นอกจำกนี้ ยั ง เปิ ด โอกำสให้ กั บ ผู้ ส มั ค รที่ ไ ม่ พ ร้ อ มช ำระ
ค่ำธรรมเนียมกำรศึกษำ สำมำรถเข้ำศึกษำได้โดยไม่ต้องชำระค่ำธรรมเนียมในขั้นตอนกำรรำยงำนตัวเป็น
นักศึกษำหำกผู้สมัครผ่ำนกำรพิจำรณำกู้ กยศ.
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กำรนำประสบกำรณ์จำกกำรทำงำน และกำรประยุกต์ ใช้ควำมรู้มำ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ และสกัด“ขุมควำมรู้” ออกมำบันทึกไว้
จำกกำรเปิ ดรั บ สมัครนักศึกษำตั้งแต่รอบที่ 2 จนถึงปัจจุบัน ผลจำกกำรดำเนินกำรรับสมัคร
นักศึกษำ ทำให้ได้ระบบกำรให้บริกำรรับสมัครนักศึกษำที่สะดวก รวดเร็ว และมีประสิทธิภำพ ทำให้กำร
ดำเนินกำรรับสมัครนักศึกษำในรอบที่ 3 และ 4 มีระบบกำรรับสมัครที่สมบูรณ์มำกยิ่งขึ้น โดยมีผลจำก
กำรดำเนินงำนดังนี้
5.1 ดำเนินกำรแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อให้เกิดประสิทธิภำพในกำรให้บริกำร หรือหำกเกิดกรณีที่ผู้ปฏิบัติ
หน้ำที่หลักติดภำรกิจ ผู้ปฏิบัติงำนในงำนอื่นของสำนักส่งเสริมวิชำกำรและงำนทะเบียนสำมำรถปฏิบัติ
หน้ำที่แทนได้อย่ำงรวดเร็วและมีประสิทธิภำพ
5.2 ดำเนินกำรจัดทำคู่มือปฏิบัติงำนและคู่มือกำรรับบริกำรของสำนักส่งเสริมวิชำกำรและงำนทะเบียนไว้
ใช้ในกำรปฏิบัติงำน
5.3 ดำเนินกำรจัดทำสื่อประชำสัมพันธ์เกี่ยวกับขั้นตอนกำรขอรับบริกำรที่เหมำะสมกับกำรปฏิบัติงำนที่มี
คุณภำพและเนื่ อ งจำกมี ก ำรแพร่ ร ะบำดของเชื้ อ ไวรัส covid 19 ทำให้ กำรแลกเปลี่ ย นเรี ยนรู้ ใ นกำร
ปฏิ บั ติ ง ำน เพื่ อ ให้ ห น่ ว ยงำนสำมำรถให้ บริ ก ำรเกี่ ย วกั บ กำรรั บ สมั ค รอย่ ำงมี ป ระสิ ท ธิ ภ ำพ จึ ง มี ก ำร
แลกเปลี่ ย นเรี ย นรู้ ผ่ ำ นช่ อ งทำงออนไลน์ โดยกำรสนทนำผ่ ำ นทำง Facebook และ Line ระหว่ ำ ง
ผู้ปฏิบัติงำนในแต่ละส่วนงำนเป็นหลัก โดยผู้ให้บริกำรสำมำรถปฏิบัติงำนได้อย่ำงมีคุณภำพ สอดคล้องกับ
ควำมต้องกำรของผู้ที่มำติดต่อเพื่อสมัครเข้ำเป็นนักศึกษำในปีกำรศึกษำ 2564
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กำรจดบันทึก “ขุมควำมรู้” และ “แก่นควำมรู”้ สำหรับไว้ใช้งำน และปรับปรุง
เป็นชุดควำมรู้ที่ครบถ้วน ลุ่มลึกและเชื่อมโยงมำกขึ้น เหมำะต่อกำรใช้งำน
มำกยิ่งขึ้น
สำนักส่งเสริมวิชำกำรและงำนทะเบียน ดำเนินกำรเผยแพร่ประชำสัมพันธ์เกี่ยวกับขั้นตอนกำร
ให้ บ ริ ก ำรกำรรั บ สมั ค รนั ก ศึ ก ษำประจ ำปี ก ำรศึ ก ษำ 2564 อย่ ำ งมี ป ระสิ ท ธิ ภ ำพ ผ่ ำ นช่ อ งทำงกำร
ประชำสัมพันธ์ในสื่อสังคมออนไลน์รูปแบบต่ำง ๆ ดังนี้
1. เว็ปไซต์รับสมัครนักศึกษำใหม่ ประจำปีกำรศึกษำ 2564
2. เพจ Facebook : รับสมัครนักศึกษำมหำวิทยำลัยรำชภัฏกำแพงเพชร
3. เพจ Facebook : KPRU Register
4. เพจ Facebook : มหำวิทยำลัยรำชภัฏกำแพงเพชร และหน่วยงำนอื่นๆ ของมหำวิทยำลัย
5. เว็ปไซต์สำนักส่งเสริมวิชำกำรและงำนทะเบียนและหน่วยงำนอื่นๆ ของมหำวิทยำลัย
6. ป้ำยประชำสัมพันธ์ในจังหวัดกำแพงเพชร
7. สถำนีวิทยุกระจำยเสียงมหำวิทยำลัยรำชภัฏกำแพงเพชร
จำกกำรดำเนิ น กำรรั บ สมั ครนั ก ศึ กษำในปี กำรศึ กษำ 2564 ทำให้ ระบบกำรรับ สมั ครนั ก ศึ กษำของ
มหำวิทยำลัยรำชภัฏกำแพงเพชร มีควำมสะดวก รวดเร็ว โดยกำรใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยพัฒนำระบบกำรรับสมัคร
นั ก ศึ ก ษำให้ ส อดคล้ อ งกั บ สถำนกำรณ์ ใ นยุ ค ปั จ จุ บั น นอกจำกนี้ ยั ง เปิ ด โอกำสให้ กั บ ผู้ ส มั ค รที่ ไ ม่ พ ร้ อ มช ำระ
ค่ำธรรมเนียมกำรศึกษำ สำมำรถเข้ำศึกษำได้โดยไม่ต้องชำระค่ำธรรมเนียมในขั้ นตอนกำรรำยงำนตัวเป็นนักศึกษำ
หำกผู้สมัครผ่ำนกำรพิจำรณำกู้ กยศ. และจำกกำรสำรวจควำมพึงพอใจของผู้ใช้งำนระบบกำรให้บริกำรรับสมัคร
นักศึกษำ ประจำปี 2564 พบว่ำ มีควำมพึงพอใจเฉลี่ย 4.45 อยู่ในระดับมำกที่สุด
กำรจัดกำรควำมรู้ เรื่อง กำรรับสมัครนักศึกษำ ประจำปีกำรศึกษำ 2564 ดังกล่ำวนี้ ทำให้ระบบกำรรับ
สมั ค รนั ก ศึ ก ษำมี ค วำมทั น สมั ย ผู้ รั บ บริ ก ำรเกิ ด ควำมสะดวก รวดเร็ ว ประหยั ด ค่ ำ ใช้ จ่ ำ ยในกำรด ำเนิ น กำร
และสอดคล้องกับสถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของเชื้อไวรัส COVID – 19 ในปัจจุบัน ถือเป็นนวัตกรรมที่ก่อให้เกิด
ควำมคุ้มค่ำ ทันสมัย เหมำะสำหรับสถำนกำรณ์ในยุกปัจจุบัน

11

ภำคผนวก

เริ่มต้นใช้งานระบบ (ผู้ดูแลระบบ)
การใช้งานระบบสมัครเรียน มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร ประจาปีการศึกษา 2564 มีขั้นตอนการเข้าใช้งาน
ระบบสมัครเรียน ดังนี้
1. ผู้ดูแลระบบรับสมัครเรียนที่
1.1 เว็บไซต์ https://admission.kpru.ac.th/
1.2 เลือก “สรุปจานวนผู้สมัคร”

1.1

1.2

ภาพ 1 เว็บไซต์มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร
2. เข้าสู่ระบบ เพื่อลงชื่อเข้าใช้งาน
2.1 คลิกกรอก “ชื่อผู้ใช้งาน”
2.2 คลิกกรอก “รหัสผ่าน”
2.3 คลิกเข้าสูร่ ะบบ
2.1
2.2

2.3

ภาพ 2 หน้าสาหรับเข้าสู่ระบบ

3. เข้าสู่ระบบการจัดการข้อมูลทุกอย่างเกี่ยวกับผู้สมัครเรียน จะพบเมนู 5 เมนูดังนี้
- ข้อมูลผู้สมัคร
- ข้อมูลพื้นฐาน
- ข้อมูลรายงานตัว
- ข้อมูล Api ทปอ.
- รายงานการสมัครเรียน
3.1 ให้คลิกเลือกเมนู “ข้อมูลการสมัคร” จะมีเมนู เพื่อดาเนินการลงทะเบียนข้อมูลการสมัครเรียนแต่ละรอบ
ที่เปิดรับสมัครเรียน

3.1

ภาพ 3 หน้าข้อมูลการสมัคร
3.2 ให้คลิกเลือกเมนู “ข้อมูลพื้นฐาน” จะมีเมนู เพื่อดาเนินการจัดการข้อมูลการสมัครเรียน

3.2

ภาพ 4 หน้าข้อมูลพื้นฐาน

3.2.1 คลิกเลือกเมนู “จัดการปีการศึกษาที่เปิดรับ” เพื่อดาเนินการเลือกปีการศึกษาที่เปิดรับ

3.2.1

ภาพ 5 หน้าจัดการปีการศึกษาที่เปิดรับ
3.2.2 คลิกเลือกเมนู “ปรับปรุง” เพื่อดาเนินการเลือกปีการศึกษาที่เปิดรับ

ภาพ 6 หน้าปรับปรุงจัดการปีการศึกษาที่เปิดรับ

3.2.2

3.2.3 คลิกเลือกเมนู “จัดการข้อมูลระดับการศึกษา” เพื่อจัดการระดับการศึกษาที่จะสมัครเรียนได้

3.2.3

ภาพ 7 หน้าจัดการข้อมูลระดับการศึกษา

3.2.4 คลิกเลือกเมนู “ปรับปรุง” เพื่อจัดการระดับการศึกษาที่จะสมัครเรียนได้

3.2.4

ภาพ 8 หน้าปรับปรุงจัดการข้อมูลระดับการศึกษา
3.2.5 คลิกเลือกเมนู “จัดการข้อมูลประเภทการรับสมัคร” เพื่อจัดการวันที่เปิด – ปิด ระบบรับสมัคร
และจัดการวันทีเ่ ปิด – ปิด ระบบการชาระเงินค่าธรรมเนียมทางการศึกษา

3.2.5

ภาพ 9 จัดการข้อมูลประเภทการรับสมัคร

3.2.6 หน้าข้อมูลประเภทการรับสมัคร คลิกเลือก “ปรับปรุง” รอบการสมัครเรียน ที่ต้องการแก้ไข เพื่อ
จัดการวันทีเ่ ปิด – ปิด ระบบรับสมัคร และจัดการวันทีเ่ ปิด – ปิด ระบบการชาระเงินค่าธรรมเนียมทางการศึกษา แต่ละ
ประเภทการสมัคร

3.2.6

ภาพ 10 จัดการข้อมูลประเภทการรับสมัคร
3.2.7 หน้าปรับปรุงข้อมูลประเภทการรับสมัคร เพื่อปรับปรุงวันทีเ่ ปิด – ปิด ระบบรับสมัคร และ
จัดการวันทีเ่ ปิด – ปิด ระบบการชาระเงินค่าธรรมเนียมทางการศึกษา แต่ละประเภทการสมัคร
3.2.8 คลิก “ปรับปรุงวันทีเ่ ปิด – ปิด ระบบรับสมัคร”
3.2.9 คลิก “ปรับปรุงวันที่เปิด – ปิด ระบบการชาระเงินค่าธรรมเนียมทางการศึกษา”

3.2.8
3.2.9

ภาพ 11 หน้าปรับปรุงข้อมูลประเภทการรับสมัคร

3.2.10 คลิกเลือกเมนู “จัดการข้อมูลหลักสูตรที่เปิดสมัคร” เพื่อจัดการหลักสูตรที่เปิดรับ

3.2.10

ภาพ 12 จัดการข้อมูลหลักสูตรที่เปิดสมัคร
3.2.11 คลิกเลือกเมนู “ปรับปรุง” เพื่อจัดการหลักสูตรที่เปิดรับ

3.2.11

ภาพ 13 หน้าปรับปรุงจัดการข้อมูลหลักสูตรที่เปิดรับ

3.2.12 คลิกเลือกเมนู “จัดการข้อมูลแผนการเรียนที่จบ” เพื่อเปิดรับสมัครเรียนให้ตรงกับแผนการรับนักศึกษา
ที่คณะกาหนด

3.2.12

ภาพ 14 หน้าจัดการข้อมูลแผนการเรียนทีจ่ บ
3.2.13 คลิกเลือกเมนู “ปรับปรุง” เพื่อเปิด – ปิด แผนการเรียนให้ตรงกับแผนการรับนักศึกษาที่คณะกาหนด

3.2.13

ภาพ 15 หน้าปรับปรุงจัดการข้อมูลแผนการเรียน

3.2.14 คลิกเลือกเมนู “จัดการข้อมูลรอบการสมัคร” เพื่อดาเนินการเปิด – ปิด ระบบการรับสมัครเรียนแต่ละ
รอบการสมัครเรียน

3.2.14

ภาพ 16 หน้าจัดการข้อมูลรอบการสมัคร
3.2.15 คลิกเลือกเมนู “สถานะการแสดง” เพื่อเลือกเปิด – ปิดรับบการสมัครเรียน
3.2.16 คลิกเลือกเมนู “จัดการประเภทเปิดรับ” เพื่อดาเนินการปรับปรุง วัน เวลา ที่เปิดรับสมัครเรียน

3.2.15

3.2.16

ภาพ 17 หน้าปรับปรุงจัดการข้อมูลรอบการสมัคร

3.2.17 คลิกเลือกเมนู “ประเภทนักศึกษา” “วันเปิดรับสมัคร” “วันปิดรับสมัคร” “ค่าสมัคร” เพื่อดาเนินการ
กาหนดวัน เวลา วันที่เปิดรับสมัคร และวันที่ชาระเงินค่าสมัครเรียน

3.2.17

ภาพ 18 หน้าจัดการประเภทการรับสมัครนักศึกษา
3.2.18 คลิกเลือกเมนู “จัดการสาขาวิชา” เพื่อจัดการสาขาวิชาที่เปิด – ปิด การรับสมัครเรียน

3.2.18

ภาพ 19 จัดการสาขาวิชา

3.2.19 หน้าจัดการสาขาที่เปิดรับสมัครเรียน
3.2.20 คลิกเลือก “คณะที่เปิดรับสมัคร”
3.2.21 คลิกเลือก “ประเภทที่เปิดรับสมัคร”
3.2.22 คลิกเลือก “สาขาที่ตอ้ งการเปิด – ปิด รับสมัคร และคลิกเลือกรายละเอียด/ แก้ไข”
3.2.20

3.2.21

3.2.22

ภาพ 20 หน้าจัดการสาขาวิชาที่เปิดรับสมัคร
3.2.23 คลิกเลือก เปิด – ปิด สาขาที่เปิดสมัคร

3.2.23

ภาพ 21 เปิด – ปิด สาขาที่เปิดสมัคร

3.2.24 คลิกเลือกเมนู “จัดการสถานะการสมัคร” เพื่อจัดการ สถานะการสมัครเรียนของผู้สมัครเรียนแต่ละ
รอบการสมัคร

3.2.24

ภาพ 22 จัดการสถานการณ์สมัคร
3.2.25 หน้าจัดการสถานะการสมัครเรียน
3.2.26 คลิกเลือก “ปีการศึกษา”
3.2.27 คลิกเลือก “รอบการสมัครเรียน” ทีต่ ้องการแก้ไข
3.2.28 คลิกเลือก “ประเภทนักศึกษา” ที่ตอ้ งการแก้ไข
3.2.29 คลิกเลือก “คณะ” ทีต่ ้องการแก้ไข
3.2.30 คลิกเลือก “สาขาวิชา/ โปรแกรมวิชา” ที่ต้องการแก้ไข
3.2.31 คลิกเลือก “สถานะการสมัคร” ที่ตอ้ งการแก้ไข
3.2.32 คลิกเลือก จัดทารายชื่อผู้สมัครเรียน รายชื่อผู้เข้ารับการสอบสัมภาษณ์ รายชื่อผู้ผ่านการสอบ
สัมภาษณ์
3.2.33 คลิกเลือก “เอกสารการสมัครเรียน” เพื่อตรวจสอบใบแสดงผลการเรียนที่แนบมาในระบบสมัคร
3.2.34 คลิกเลือก “จัดการข้อมูล” เพื่อแก้ไขข้อมูลการสมัครเรียน
3.2.26
3.2.27
3.2.28
3.2.29
3.2.30
3.2.31
3.2.32
3.2.34

ภาพ 23 หน้าจัดการข้อมูลการสมัครเรียน

3.2.33

3.2.35 คลิกเลือก “จัดการข้อมูลใบสมัคร” เพื่อแก้ไขเกรดเฉลีย่ และผลคะแนนสอบสัมภาษณ์

3.2.35

ภาพ 24 หน้าแก้ไขข้อมูลใบสมัครเรียน
3.2.36 คลิกเลือก “จัดการสถานะข้อมูลการสมัคร” เพื่อแก้ไขสถานะการสมัคร
3.2.36

ภาพ 25 หน้าจัดการสถานะข้อมูลการสมัคร

3.2.37 คลิกเลือก “จัดการเอกสารประกอบการสมัคร” เพื่อแก้ไขเอกสารที่ผู้สมัครอัพเอกสารมาไม่ถูกต้อง

3.2.37

ภาพ 26 หน้าจัดการเอกสารประกอบการสมัคร
3.2.38 คลิกเลือก “จัดการวุฒิการศึกษา” เพื่อตรวจสอบเอกสารที่อัพมา

3.2.38

ภาพ 27 หน้าจัดการวุฒิการศึกษา

3.2.39 หน้าจัดการผู้สมัครเรียน เพื่อค้นหาประวัติ สถานะ สาขา ที่สมัครเรียนแต่ละรอบการสมัคร

3.2.39

ภาพ 28 หน้าจัดการข้อมูลการสมัครเรียน
3.2.40 หน้าค้นหาประวัติ สาขา สถานะ ทีส่ มัครเรียนแต่ละรอบการสมัคร
3.2.41 กรอกรหัสบัตรประชาชน/ รหัสผู้สมัคร/ ชื่อ/ นามสกุล เพื่อค้นหาผู้สมัคร
3.2.42 คลิกเลือก “พิมพ์ใบชาระเงิน” เพื่อส่งใบชาระเงินให้ผู้สมัคร
3.2.43 คลิกเลือก “พิมพ์ใบสมัคร” เพื่อส่งใบสมัครเรียนให้ผู้สมัคร
3.2.44 คลิกเลือก “เปลี่ยนสาขา” เพื่อเปลี่ยนแปลงสาขาให้กับผู้สมัคร

3.2.41

3.2.43

3.2.42

ภาพ 29 หน้าประวัติ สาขา สถานะ ที่สมัครเรียน

3.2.44

3.2.44 หน้าจัดการข้อมูลผู้ชาระเงิน

3.2.44

ภาพ 30 หน้าจัดการข้อมูลผู้ชาระเงิน
3.2.45 หน้าตรวจสอบสถานะวันเวลา สถานที่ การชาระเงินค่าสมัคร คลิกเลือก “ปรับปรุง”
เพื่อแก้ไขการชาระเงิน

ภาพ 31 หน้าตรวจสอบสถานะวันเวลา สถานที่ การชาระเงินค่าสมัคร

3.2.46 หน้าปรับปรุงวันเวลา สถานที่ การชาระเงินค่าสมัคร

ภาพ 32 หน้าปรับปรุงวันเวลา สถานที่ การชาระเงินค่าสมัคร
3.2.47 คลิกเลือก “จัดการข้อมูลกรรมการสอบสัมภาษณ์”

ภาพ 33 หน้าจัดการข้อมูลกรรมการสอบสัมภาษณ์

3.2.48 หน้าเพิ่มข้อมูลกรรมการสอบสัมภาษณ์คลิกปุ่ม “เพิ่มกรรมการสอบสัมภาษณ์”

ภาพ 34 หน้าเพิ่มกรรมการสอบสัมภาษณ์

ส่วนของผู้สมัครเรียน


การสมัครเรียนผ่านระบบเครือข่าย

ขั้นตอนการสมัครเรียนผ่านระบบเครือข่าย
1. ผู้สมัครกรอกข้อมูลการสมัครเรียนที่
1.1 เว็บไซต์ https://admission.kpru.ac.th/#/main
1.2 เลือกหัวข้อ “สมัครออนไลน์ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ (จันทร์-ศุกร์)”
1.3 ใส่รหัสประจาตัวประชาชน
1.4 คลิก “ฉันไม่ใช่โปรแกรมอัตโนมัติ”
1.5 คลิก “เริ่มกรอกข้อมูลการสมัคร”
1.1

1.3
1.4

1.2
1.5

ภาพ 35 หน้าเข้าระบบกรอกข้อมูลการสมัครเรียน
2. ผู้สมัครดาเนินการกรอกข้อมูลตามช่องที่ระบุให้ครบถ้วน
3. ผู้สมัครแนบสาเนาเอกสารแสดงผลการเรียน ต้องเป็นไฟล์นามสกุล *.PDF เท่านั้น และกดส่งใบสมัคร

2

2

3

ภาพ 36 หน้ากรอกข้อมูลการสมัครเรียน
4. ผู้สมัครพิมพ์ใบชาระเงินค่าสมัครสอบคัดเลือก
3.1 เลือกหัวข้อ “พิมพ์ใบชาระเงิน”
3.2 ใส่รหัสประจาตัวประชาชน
3.3 คลิก “ฉันไม่ใช่โปรแกรมอัตโนมัติ”
3.4 คลิก “ตรวจสอบข้อมูล”

3.2
3.3
3.4
3.1

ภาพ 37 หน้าระบบเข้าพิมพ์ใบชาระเงินค่าสมัครสอบคัดเลือก

3.5 คลิกที่พิมพ์ใบแจ้งการชาระเงินค่าสมัคร

3.5

ภาพ 38 หน้าพิมพ์ใบชาระเงินค่าสมัครสอบคัดเลือก
3.6 คลิกที่เครือ่ งพิมพ์ หรือ กด Ctrl + P พิมพ์ใบแจ้งการชาระเงิน

3.6

ใบแจ้งการชาระเงินค่าสมัคร

ภาพ 39 หน้าใบชาระเงินค่าสมัครสอบคัดเลือก

4. ผู้สมัครตรวจสอบสถานะการชาระเงิน/ พิมพ์ใบสมัคร
4.1 เลือกตรวจสอบสถานะการชาระเงิน/ พิมพ์ใบสมัคร
4.2 ใส่รหัสประจาตัวประชาชน
4.3 คลิก “ฉันไม่ใช่โปรแกรมอัตโนมัต”ิ
4.4 คลิก “ตรวจสอบข้อมูล”

4.2
4.3
2
4.4
4.1

ภาพ 40 หน้าระบบเข้าพิมพ์ใบสมัคร
4.5 คลิกที่ดาวน์โหลดแบบฟอร์มใบสมัคร

4.5

ภาพ 41 หน้าพิมพ์ใบสมัคร

4.6 คลิกที่เครื่องพิมพ์ หรือ กด Ctrl + P พิมพ์ใบสมัคร

4.6

ใบสมัคร

บัตรประจาตัวเข้าห้องสอบสัมภาษณ์

ภาพ 42 หน้าใบสมัคร
5. ตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบสัมภาษณ์
5.1 เลือกตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบสัมภาษณ์
5.2 ใส่รหัสประจาตัวประชาชน
5.3 คลิก “ฉันไม่ใช่โปรแกรมอัตโนมัต”ิ
5.4 คลิก “ตรวจสอบข้อมูล”

5.1
5.2
5.4
5.3

ภาพ 43 หน้าระบบเข้าตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบสัมภาษณ์

5.5 คลิก “ตรวจสอบรายละเอียดเข้ารับการสอบสัมภาษณ์”

หน้ารายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับ
การสอบสัมภาษณ์

5.5

ภาพ 44 หน้าตรวจสอบรายละเอียดเข้ารับการสอบสัมภาษณ์
5.6 หน้าตรวจสอบรายละเอียดเข้ารับการสอบสัมภาษณ์

หน้ารายละเอียดการเข้ารับ
การสอบสัมภาษณ์

ภาพ 45 หน้าตรวจสอบรายละเอียดเข้ารับการสอบสัมภาษณ์

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร
เรื่อง การรับสมัครและคัดเลือกนักศึกษาเข้าศึกษาต่อภาคปกติ ระดับปริญญาตรี
และระดับปริญญาตรี 4 ปี (เทียบโอน)
รอบ 1 ประจาปีการศึกษา 2564
--------------------------------------มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ ก าแพงเพชร จะด าเนิ น การรั บ สมั ค รและคั ด เลื อ กนั ก ศึ ก ษาเข้ า ศึ ก ษาต่ อ
ระดับปริญญาตรี และระดับปริญญาตรี 4 ปี (เทียบโอน) สาหรับผู้สาเร็จการศึกษาระดับปวส. หรือเทียบเท่า
รอบ 1 ประจาปีการศึกษา 2564 รายละเอียดดังนี้
1. กำหนดกำรรับสมัคร
กำหนดกำร
 รับสมัคร
 ประกำศรำยชื่อผู้มีสทิ ธิส์ อบสัมภำษณ์และสอบปฏิบตั ิเฉพำะสำขำวิชำพลศึกษำ สำขำวิชำดนตรีศกึ ษำ
 สอบสัมภำษณ์ลำดับที่ 1 ทุกสำขำวิชำ และสอบปฏิบตั ิเฉพำะสำขำวิชำพลศึกษำ สำขำวิชำดนตรีศกึ ษำ
 สอบสัมภำษณ์ลำดับที่ 2 (เฉพำะผูท้ ี่เลือกหลักสูตรครุศำสตรบัณฑิต , หลักสูตรควบระดับปริญญำตรี 2 ปริญญำ
และหลักสูตรศิลปศำสตรบัณฑิต สำขำวิชำภำษำอังกฤษที่เลือกเป็นลำดับที่ 2 และลำดับที่ 3)
และสอบปฏิบตั เิ ฉพำะสำขำวิชำพลศึกษำ สำขำวิชำดนตรีศกึ ษำ
 ประกำศรำยชื่อผูผ้ ำ่ นกำรคัดเลือกตัวจริง และผูท้ ี่ได้ลำดับสำรอง
 พิมพ์ใบชำระเงิน และชำระเงินค่ำธรรมเนียมกำรศึกษำ ครั้งที่ 1 (ตัวจริง) ที่ธนำคำรกรุงไทย/เคำน์เตอร์ เซอร์วิส 7-11/
เคำน์เตอร์แคชเชียร์ Big C หรือชำระเงินผ่ำนทำง Internet Banking, Mobile Banking

วัน เดือน ปี
อา. 1 พ.ย. 63 – ศ. 20 ธ.ค. 63
พ. 23 ธ.ค. 63
ส. 26 ธ.ค. 63 เวลา 09.00 - 12.00 น.
ส. 26 ธ.ค. 63 เวลา 13.00 - 15.00 น.

พ. 30 ธ.ค. 63
พ. 30 ธ.ค. 63 – พ. 6 ม.ค. 64

หมำยเหตุ เฉพำะหลักสูตรครุศำสตรบัณฑิต ทุกสำขำวิชำ และหลักสูตรควบระดับปริญญำตรี 2 ปริญญำ จะต้องชำระเงินค่ำธรรมเนียมกำรศึกษำเต็มจำนวน

 ประกำศผลกำรคัดเลือกเข้ำศึกษำต่อเพิ่มเติมสำหรับผูท้ ี่ได้ลำดับสำรอง เฉพำะหลักสูตรครุศำสตรบัณฑิต ทุกสำขำวิชำ
หลักสูตรควบระดับปริญญำตรี 2 ปริญญำ
 พิมพ์ใบชำระเงิน และชำระค่ำธรรมเนียมกำรศึกษำ ครั้งที่ 1 (ตัวสำรอง) เฉพำะหลักสูตรครุศำสตรบัณฑิต ทุกสำขำวิชำ
และหลักสูตรควบระดับปริญญำตรี 2 ปริญญำ
หมำยเหตุ ชำระเงินค่ำธรรมเนียมกำรศึกษำเต็มจำนวน
 พิมพ์ใบชำระเงิน และชำระเงินค่ำธรรมเนียมกำรศึกษำ ครั้งที่ 2 ที่ธนำคำรกรุงไทย/เคำน์เตอร์เซอร์วิส 7-11/
เคำน์เตอร์แคชเชียร์ Big C หรือชำระเงินผ่ำนทำง Internet Banking, Mobile Banking
หมำยเหตุ เฉพำะหลักสูตรอื่น ๆ ที่ไม่ใช้หลักสูตรครุศำสตรบัณฑิต ทุกสำขำวิชำ และหลักสูตรควบระดับปริญญำตรี 2 ปริญญำ
 กรอกข้อมูลกำรรำยงำนตัว ทุกคณะ ทุกสำขำวิชำ
 มหำวิทยำลัยตรวจสอบกำรอัพโหลดไฟล์เอกสำรกำรรำยงำนตัว
 เปิด-ปิดสำขำวิชำ
หมำยเหตุ ปิดหลักสูตรที่มผี ู้มีสทิ ธิ์มำรำยงำนตัวไม่ถึง 10 คน พร้อมแจ้งให้ดำเนินกำรเปลี่ยนสำขำวิชำในวันที่ 5 มิ.ย. 64
 ส่งเอกสำรกำรรำยงำนตัวด้วยตนเองที่มหำวิทยำลัย รำชภัฏกำแพงเพชร ณ ห้องประชุมรำชพฤกษ์ ชั้น 3 อำคำรทีปังกรรัศมีโชติ
 ส่งเอกสำรกำรรำยงำนตัวด้วยตนเองที่มหำวิทยำลัยรำชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด ณ ห้องประชุมรตนมณี ชั้น 2 อำคำรเฉลิมพระเกียรติ
 ปฐมนิเทศ
 เปิดภำคเรียน 1/2564

ศ. 8 ม.ค. 64
ศ. 8 ม.ค. 64 – จ. 11 ม.ค. 64

จ. 1 ก.พ. 64 – ศ. 5 ก.พ. 64

พฤ. 1 เม.ย. 64 – ศ. 23 เม.ย. 64
ส. 24 เม.ย. 64 – ศ. 30 เม.ย. 64
จ. 24 พ.ค. 64
ส. 5 มิ.ย. 64
ส. 5 มิ.ย. 64
จ. 7 มิ.ย. 64 – ศ. 11 มิ.ย. 64
จ. 21 มิ.ย. 64

หมำยเหตุ 1. กาหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม
2. เฉพาะหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต ทุกสาขาวิชา และหลักสูตรควบระดับปริญญาตรี 2 ปริญญา
ต้องเตรียมแฟ้มสะสมผลงาน(Portfolio) มาในวันสอบสัมภาษณ์
3. ผู้สมัครหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต ทุกสาขาวิชา และหลักสูตรควบระดับปริญญาตรี 2 ปริญญา
จะต้องมีผลคะแนนสอบ PAT5 (เมื่อประกาศผลสอบ PAT5 ในวันที่ 23 เมษายน 2564 ผู้ผ่านการคัดเลือก
จะต้องอัพโหลดไฟล์คะแนนผลสอบในระบบกรอกข้อมูลรายงานตัว)
/4. ถ้าสาขาวิชาใด.....
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4. ถ้าสาขาวิชาใดมีผู้รายงานตัวเข้าศึกษาไม่ครบตามจานวนที่รับตามประกาศฉบับนี้
มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร ขอสงวนสิทธิ์ในการไม่เปิดสอนในสาขาวิชานั้น ๆ
5. มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชรรับสมัครบุคคล (ผู้สมัคร) เข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยนั้น
มหาวิทยาลัยจะตรวจสอบวุฒิการศึกษาของผู้สมัครทุกคน โดยส่งไปตรวจสอบตามสถาบัน หรือหน่วยงาน
ที่ให้วุฒิการศึกษาหรือออกเอกสารฉบับนั้น หากตรวจสอบพบว่ามีการปลอมแปลงวุฒิการศึกษา
หรือเอกสารเหล่านั้น มหาวิทยาลัยจะถอนสถานภาพการเป็นนักศึกษานับตั้งแต่วันแรกของการลงทะเบียน
และจะดาเนินคดีตามกฎหมาย
6. กรณีที่ผู้สมัครได้ผ่านการคัดเลือกเข้าเป็นนักศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชรแล้ว
เอกสารแสดงผลการเรียน GPAX จะต้องระบุวันที่สาเร็จการศึกษาก่อนวันเปิดภาคเรียนแรกของปีการศึกษา
ที่เข้าศึกษาภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 วันที่ 21 มิถุนายน 2564
2. เกณฑ์กำรรับสมัคร
2.1 เป็นผู้ที่กาลังศึกษาอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือสาเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษา
ปีที่ 6 หรือเทียบเท่า
2.2 หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต ทุกสาขาวิชา และหลักสูตรควบระดับปริญญาตรี
2 ปริญญา ต้องมีผลการเรียนเฉลี่ย 2.75 ขึ้นไป ยกเว้น หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์
สาขาวิชาภาษาอังกฤษ สาขาวิชาการประถมศึกษา และหลักสูตรควบระดับปริญญาตรี 2 ปริญญา
สาขาวิชาคณิตศาสตร์ ต้องมีผลการเรียนเฉลี่ย 3.00 ขึ้นไป
2.3 เฉพาะหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต ทุกสาขาวิชา และหลักสูตรควบระดับปริญญาตรี
2 ปริญญา ต้องมีผลคะแนนเพิ่มเติม ดังนี้
2.3.1 ต้องมี GPAX รายวิชาภาษาอังกฤษเฉลี่ยสะสมรวม 2.00 ขึ้นไป ยกเว้น
สาขาวิชาภาษาอังกฤษ จะต้องมีรายวิชาภาษาอังกฤษเฉลี่ยสะสมรวม 3.50 ขึ้นไป
2.3.2 หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต ทุกสาขาวิชาและหลักสูตรควบระดับปริญญาตรี
2 ปริญญา จะต้องมีผลคะแนนสอบ PAT5 (เมื่อประกาศผลสอบ PAT5 ในวันที่ 23 เมษายน 2564
ผู้ผ่านการคัดเลือกจะต้องอัพโหลดไฟล์คะแนนผลสอบในระบบกรอกข้อมูลรายงานตัว)
2.4 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ ต้องมีผลการเรียนเฉลี่ย
2.00 ขึ้นไป
2.5 หลักสูตรอื่น ๆ ที่เปิดรับในปีการศึกษา 2564 นอกเหนือจากข้อ 2.2 และ 2.4
ไม่จากัดผลการเรียนเฉลี่ยสะสม
2.6 เฉพาะหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต ทุกสาขาวิชา และหลักสูตรควบระดับปริญญาตรี
2 ปริญญา ต้องมี Portfolio และผลงานที่ได้รับรางวัลจากการแข่งขันต่าง ๆ และผลงานที่ได้รับการยกย่องเชิด
ชูความดี/บาเพ็ญประโยชน์ ประกอบด้วย
2.6.1 ผลงานที่ได้รับรางวัลจากการแข่งขันต่าง ๆ ประกอบด้วย
(1) ระดับนานาชาติ/ระดับชาติ
(2) ระดับภาค/จังหวัด
(3) ระดับกลุ่มโรงเรียน
(4) ระดับโรงเรียน สังคมและชุมชน
(5) กรณีได้รับรางวัลที่ไม่เกี่ยวข้องกับสาขาวิชาให้อยู่ในดุลพินิจ
ของอาจารย์ประจาสาขาวิชาในการให้คะแนน
/2.3.2 ผลงาน.....
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2.3.2 ผลงานที่ได้รับการยกย่องเชิดชูความดี/บาเพ็ญประโยชน์หรืออื่น ๆ
ที่ทาคุณประโยชน์ต่อสังคมและสาธารณะ
(1) กรณีไม่มีเอกสารแสดงให้ประมวลข้อมูลจากการสัมภาษณ์
และให้คะแนนตามดุลพินิจของอาจารย์ประจาสาขาวิชา
หมำยเหตุ ศึกษารายละเอียดการจัดทาแฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) ในข้อที่ 7.
3. หลักสูตร วิชำเอกที่เปิดรับ / จำนวนที่รับ / รหัสสำขำวิชำ / แผนกำรเรียนที่รับ

วิทยำศำสตร์ - คณิตศำสตร์

ศิลป์ - คำนวณ

GPAX ผลกำรเรียนเฉลี่ยสะสม 4 ภำคเรียน 3.00 ขึ้นไป

GPAX ผลกำรเรียนเฉลี่ยสะสม 4 ภำคเรียน 2.75 ขึ้นไป

GPAX ไม่จำกัดผลกำรเรียนเฉลี่ยสะสม 4 ภำคเรียน

GPAX รำยวิชำภำษำอังกฤษเฉลี่ยรวม 2.00 ขึ้นไป

GPAX รำยวิชำภำษำอังกฤษเฉลี่ยรวม 3.50 ขึ้นไป

Portfolio

สอบสัมภำษณ์

สอบปฏิบัติ

-

ทุกแผนกำรเรียน

1101
1102
1103
1104
1105
1106

ผลกำรเรียน

มหำวิทยำลัยรำชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด

ระดับ

แผนกำรเรียน

มหำวิทยำลัยรำชภัฏกำแพงเพชร

คณะ/หลักสูตร/สำขำวิชำ/วิชำเอก

มหำวิทยำลัยรำชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด

ลำดับ

จำนวนที่รับ

มหำวิทยำลัยรำชภัฏกำแพงเพชร

รหัสสำขำวิชำ

30
30
30
20
30
30
170

-



-





-

--


-




-



-





-

-





-







-

-

คณะวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี

1
2
3
4
5
6

เคมี
ฟิสิกส์
ชีววิทยา
วิทยาการคอมพิวเตอร์*
เทคโนโลยีสารสนเทศ*
คณิตศาสตร์
รวม

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

1
3
1
2

ค.บ. 4 ปี
ค.บ. 4 ปี
ค.บ. 4 ปี
วท.บ. 4 ปี
วท.บ. 4 ปี
วท.บ. 4 ปี

หมำยเหตุ * สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ และสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ รับทุกแผนการเรียน และต้องมีรายวิชาวิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์ รวมกันไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต
คณะครุศำสตร์


1207
30
การศึกษาปฐมวัย
ค.บ. 4 ปี





1208
30
วิทยาศาสตร์ทั่วไป
ค.บ. 4 ปี





1209
30




คณิตศาสตร์
ค.บ. 4 ปี


1210
60
ภาษาอังกฤษ
ค.บ. 4 ปี





1211
60
สังคมศึกษา
ค.บ. 4 ปี





1212
30



พลศึกษา
ค.บ. 4 ปี


1213
30
ภาษาจีน
ค.บ. 4 ปี





1214
30
คอมพิวเตอร์
ค.บ. 4 ปี





1215
30



ภาษาไทย
ค.บ. 4 ปี


1216
60
การประถมศึกษา
ค.บ. 4 ปี




390
รวม
คณะมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์

1317
30
ดนตรีศึกษา
ค.บ. 4 ปี





บรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศึกษา
1318
20




ค.บ. 4 ปี
50
รวม
คณะวิทยำกำรจัดกำร

1419
30


นิเทศศาสตร์
นศ.บ. 4 ปี

1420
30


การท่องเที่ยวและการโรงแรม
ศศ.บ. 4 ปี
60
รวม

/3. หลักสูตรที่เปิดรับ.....
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3. หลักสูตรที่เปิดรับ/จำนวนที่รับ/รหัสสำขำวิชำ/วิชำเอก/แผนกำรเรียนที่รับ (ต่อ)



-



-

-

-

สอบปฏิบัติ

-

สอบสัมภำษณ์

-

Portfolio

30

-

GPAX รำยวิชำภำษำอังกฤษเฉลี่ยรวม 3.50 ขึ้นไป

-









GPAX รำยวิชำภำษำอังกฤษเฉลี่ยรวม 2.00 ขึ้นไป

6528

30
-

GPAX ไม่จำกัดผลกำรเรียนเฉลี่ยสะสม 4 ภำคเรียน

30

GPAX ผลกำรเรียนเฉลี่ยสะสม 4 ภำคเรียน 2.75 ขึ้นไป

-

GPAX ผลกำรเรียนเฉลี่ยสะสม 4 ภำคเรียน 3.00 ขึ้นไป

6527

ศิลป์ - คำนวณ

30
30
30
30
30
30

วิทยำศำสตร์ - คณิตศำสตร์

5521
-

ผลกำรเรียน

ทุกแผนกำรเรียน

1521
1522
1523
1524
1525
1526

แผนกำรเรียน

มหำวิทยำลัยรำชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด

ระดับ

มหำวิทยำลัยรำชภัฏกำแพงเพชร

คณะ/หลักสูตร/สำขำวิชำ/วิชำเอก

มหำวิทยำลัยรำชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด

ลำดับ

จำนวนที่รับ

มหำวิทยำลัยรำชภัฏกำแพงเพชร

รหัสสำขำวิชำ









-

-


-









-



-

-

-



-

คณะเทคโนโลยีอุตสำหกรรม

1
2
3
4
5
6

เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
เทคโนโลยีวิศวกรรมไฟฟ้า
เทคโนโลยีพลังงาน
เทคโนโลยีวิศวกรรมโยธา
ออกแบบผลิตภัณฑ์และกราฟิก
อุตสาหกรรมศิลป์

7

เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์

8

เทคโนโลยีวิศวกรรมโยธา
รวม

วท.บ. 4 ปี
ทล.บ. 4 ปี
ทล.บ. 4 ปี
ทล.บ. 4 ปี
ศป.บ. 4 ปี
ค.บ. 5 ปี
วท.บ. 4 ปี
(เทียบโอน)
ทล.บ. 4 ปี
(เทียบโอน)

240

30

4. คุณสมบัติและพื้นฐำนควำมรู้ของผู้สมัครเรียน
4.1 หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต ทุกสาขาวิชา และหลักสูตรควบระดับปริญญาตรี
2 ปริญญา สาขาวิชาคณิตศาสตร์
4.1.1 คุณสมบัติด้านความรู้
เป็นผู้ที่กาลังศึกษาอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือสาเร็จการศึกษา
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า
4.1.2 คุณสมบัติด้านคุณลักษณะทั่วไป
(1) ไม่เป็นภิกษุ ภิกษุณี สามเณรในพุทธศาสนา หากได้รับการคัดเลือก
เข้าศึกษา
(2) มีร่างกายแข็งแรง ไม่เป็นโรคต่อไปนี้ คือ โรคเรื้อน วัณโรคระยะอันตราย
โรคเท้าช้าง ในระยะปรากฏอาการเป็นที่รังเกียจแก่สังคม ติดยาเสพติดให้โทษอย่างร้ายแรง และโรคพิษสุรา
เรื้อรัง
(3) มีความประพฤติเรียบร้อยและมีคุณสมบัติ ดังนี้
ก. เป็นผู้มีความรับผิดชอบต่อภาระหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายเป็นอย่างดี
ข. เป็นผู้เลื่อมใสในศาสนา และสนับสนุนการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข ด้วยความบริสุทธิ์ใจ
ค. ไม่เคยเป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดี ไม่เคยมีประวัติความประพฤติ
เสื่อมเสียอย่างร้ายแรง
/(4) คุณลักษณะ.....
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(4) คุณลักษณะทางด้านจิตใจ มีคุณสมบัติดังนี้
ก. มีความรักและศรัทธาในวิชาชีพครู
ข. มีจิตใจมุ่งพัฒนาทั้งตนเอง ครอบครัว และสังคม
ค. ไม่เคยมีประวัติเป็นโรคจิต โรคประสาทขั้นรุนแรง
ง. ไม่เคยมีประวัติเป็นผู้มีบุคลิกภาพผิดปกติอื่น อันจะเป็นอุปสรรค
และก่อให้เกิดความเสียหายในการประกอบอาชีพครู
4.2 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต
หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต และหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต
4.2.1 คุณสมบัติด้านความรู้
เป็นผู้ที่กาลังศึกษาอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือสาเร็จการศึกษา
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า
4.2.2 คุณสมบัติด้านคุณลักษณะทั่วไป
(1) ไม่เป็นภิกษุ ภิกษุณี สามเณรในพุทธศาสนา หากได้รับการคัดเลือก
เข้าศึกษา
(2) มีร่างกายแข็งแรง ไม่เป็นโรคต่อไปนี้ คือ โรคเรื้อน วัณโรคระยะอันตราย
โรคเท้าช้าง ในระยะปรากฏอาการเป็นที่รังเกียจแก่สังคม ติดยาเสพติดให้โทษอย่างร้ายแรง และโรคพิษสุรา
เรื้อรัง
(3) มีความประพฤติเรียบร้อยและมีคุณสมบัติ ดังนี้
ก. เป็นผู้มีความรับผิดชอบต่อภาระหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายเป็นอย่างดี
ข. เป็นผู้เลื่อมใสในศาสนา และสนับสนุนการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข ด้วยความบริสุทธิ์ใจ
ค. ไม่เคยเป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดี ไม่เคยมีประวัติความประพฤติ
เสื่อมเสียอย่างร้ายแรง
(4) คุณลักษณะทางด้านจิตใจ มีคุณสมบัติ ดังนี้
ก. มีความรักและศรัทธาในวิชาชีพ
ข. มีจิตใจมุ่งพัฒนาทั้งตนเอง ครอบครัว และสังคม
ค. ไม่เคยมีประวัติเป็นโรคจิต โรคประสาทขั้นรุนแรง
ง. ไม่เคยมีประวัติเป็นผู้มีบุคลิกภาพผิดปกติอื่น อันจะเป็นอุปสรรค
และก่อให้เกิดความเสียหายในการประกอบอาชีพ
4.3 คุณสมบัติและพื้นฐานความรู้ของผู้สมัคร ระดับปริญญาตรี 4 ปี (เทียบโอน)
สาหรับผู้สาเร็จการศึกษาระดับปวส. หรือเทียบเท่า
4.1 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต และหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต
4.1.1 คุณสมบัติด้านความรู้
1) ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง
2) อนุปริญญาหรือเทียบเท่า
4.1.2 คุณสมบัติด้านคุณลักษณะ
1) ไม่เป็นภิกษุ สามเณรในพุทธศาสนา หากได้รับคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ
/2) มีร่างกายแข็งแรง.....
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2) มีร่างกายแข็งแรง ไม่เป็นโรคต่อไปนี้ คือ โรคเรื้อน โรควัณโรค
ในระยะอันตราย โรคเท้าช้างในระยะปรากฏอาการเป็นที่รังเกียจแก่สังคม ติดยาเสพติดให้โทษอย่างร้ายแรง
และโรคพิษสุราเรื้อรัง
3) มีความประพฤติเรียบร้อย
4) มีวินัยและมีความรับผิดชอบในระดับดี
5) มีความศรัทธาและสนับสนุนการปกครองในระบอบประชาธิปไตย
อันมีพระมหากษัตริย์เป็นองค์ประมุข
5. เงื่อนไขกำรสมัคร
5.1 ผู้สมัครหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต ทุกสาขาวิชา และหลักสูตรควบ
ระดับปริญญาตรี 2 ปริญญา มีสิทธิ์เลือกสมัครได้ 3 สาขาวิชา โดยเลือกสาขาวิชาที่ต้องการศึกษาต่อมากที่สุด
และตรงตามคุณสมบัติที่มหาวิทยาลัยฯ กาหนด ดังนี้
5.1.1 ผู้สมัครที่เลือกเรียนหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต ทุกสาขาวิชา
สามารถเลือกลาดับที่ 1 และลาดับที่ 2 เป็นหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต ทุกสาขาวิชา และหลักสูตรควบ
ระดับปริญญาตรี 2 ปริญญาได้ แต่ลาดับที่ 3 จะต้องเลือกหลักสูตรอื่น
5.1.2 ผู้สมัครที่เลือกเรียนหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต ทุกสาขาวิชา ลาดับที่ 1
และลาดับที่ 2 จะต้องมีคุณสมบัติตรงตามประกาศรับสมัครทั้ง 2 ลาดับ
5.2 ผู้สมัครที่เลือกเรียนหลักสูตรอื่น ๆ นอกเหนือจากข้อ 5.1 และหลักสูตร
ระดับปริญญาตรี 4 ปี (เทียบโอน) สาหรับผู้สาเร็จการศึกษาระดับปวส. หรือเทียบเท่า
สามารถเลือกสมัครเรียนได้เพียงลาดับเดียว
5.3 ผู้สมัครจะต้องตรวจสอบและรับรองว่ามีคุณสมบัติตรงตามประกาศรับสมัคร
หากภายหลังพบว่าผู้สมัครขาดคุณสมบัติข้อใดข้อหนึ่ง หรือข้อความที่ได้แจ้งไว้เป็นเท็จ หรือหลักฐานประกอบ
การสมัครเป็นเอกสารปลอม ผู้สมัครจะถูกถอนสิทธิ์ทุกกรณี แม้ว่าผู้สมัครจะได้สมัครหรือผ่านการคัดเลือกแล้ว
ก็ตาม
6. ขั้นตอนกำรสมัครเรียน กำรชำระเงินค่ำสมัคร และกำรพิมพ์ใบสมัคร
6.1 ขั้นตอนการสมัครเรียน
เข้าสู่เว็บไซต์ https://admission.kpru.ac.th >> สมัครเรียนภาคปกติ(จันทร์-ศุกร์)
>> ใส่รหัสบัตรประจาตัวประชาชน และคลิกเครื่องหมาย  หน้าข้อความฉันไม่ใช่โปรแกรมอัตโนมัติ >>
กรอกข้อมูลการสมัคร >> ส่งใบสมัคร
หมำยเหตุ 1. โปรดบันทึกข้อมูลการสมัครด้วยตนเองและตรวจสอบข้อมูลต่าง ๆ
อย่างละเอียดเพื่อประโยชน์ของตนเอง
2. ผู้สมัครกรอกข้อมูลการสมัครและดาเนินการตามขั้นตอนการสมัคร
จนครบทุกขั้นตอน และตรวจสอบข้อมูลให้ถูกต้องก่อนบันทึกข้อมูล
3. กรณีทผี่ ู้สมัครต้องการแก้ไขข้อมูล ให้เข้าสู่เว็บไซต์
https://admission.kpru.ac.th >> เลือกคอลัมน์ แก้ไขข้อมูลผู้สมัคร >> ใส่รหัสบัตรประจาตัวประชาชน
คลิกเครื่องหมาย  หน้าข้อความฉันไม่ใช่โปรแกรมอัตโนมัติ >> แก้ไขข้อมูลการสมัคร >> คลิกปุ่ม แก้ไข
/ข้อควรระวัง.....
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ข้อควรระวัง 1. ผู้สมัครสามารถสมัครได้เพียงครั้งเดียว
2. ชื่อและนามสกุลที่ท่านกรอกลงในใบสมัครออนไลน์ จะต้องเป็นชื่อ
และนามสกุลที่ตรงกับบัตรประจาตัวประชาชน
3. กรุณาตรวจสอบเลขประจาตัวประชาชนของท่านให้ถูกต้อง
เนื่องจากเลขบัตรประจาตัวประชาชนของท่านจะใช้เป็นเลขที่อ้างอิงตลอดการสอบและรายงานตัว
4. การกรอกข้อมูลในใบสมัคร จะต้องเป็นข้อมูลที่ถูกต้องและเป็นจริง
ทุกประการ ดังนั้นกรุณาตรวจทานข้อมูลให้ละเอียดก่อนคลิกปุ่ม (ส่งใบสมัคร) เพราะเมื่อท่านส่งใบสมัคร
ไปแล้ว จะไม่สามารถแก้ไขข้อมูลได้อีก และหากข้อมูลผิดพลาดอันเกิดจากการกรอกข้อมูลของผู้สมัครเอง
จะถือว่าใบสมัครนั้นเป็นโมฆะ และหากตรวจพบว่าผู้สมัครมีคุณสมบัติไม่ตรงตามที่กรอกไว้ หรือขาดคุณสมบัติ
ข้อใดข้อหนึ่งตามประกาศจะถือว่าขาดคุณสมบัติ และผู้สมัครจะไม่สามารถเรียกร้องใด ๆ ได้ทั้งสิ้น
5. ค่าสมัครสอบคัดเลือกเข้าเรียนจานวน 250 บาท เมื่อชาระค่าสมัคร
สอบแล้วทางมหาวิทยาลัยฯ จะไม่คืนค่าสมัครสอบแก่ผู้สมัครไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น
6.2 ขั้นตอนการชาระเงินค่าสมัคร
เข้าสู่เว็บไซต์ https://admission.kpru.ac.th >> เลือก พิมพ์ใบชาระเงินค่าสมัคร
สอบคัดเลือก >> ใส่รหัสบัตรประจาตัวประชาชน คลิกเครื่องหมาย  หน้าข้อความฉันไม่ใช่โปรแกรม
อัตโนมัติ >> ตรวจสอบข้อมูล>> พิมพ์ใบชาระเงิน
หมำยเหตุ นาใบชาระเงินค่าสมัครสอบคัดเลือก จานวน 250 บาท ไปชาระค่าสมัคร
สอบคัดเลือกได้ที่ ธนาคารกรุงไทย ทุกสาขา , เคาน์เตอร์เซอร์วิส 7-11 , เคาน์เตอร์แคชเชียร์ Big C ,
Internet Banking , Mobile Banking
6.3 ขั้นตอนการพิมพ์ใบสมัคร
เข้าสู่เว็บไซต์ https://admission.kpru.ac.th >> เลือก พิมพ์ใบสมัคร >>
ใส่รหัสบัตรประจาตัวประชาชน คลิกเครื่องหมาย  ฉันไม่ใช่โปรแกรมอัตโนมัติ >> ตรวจสอบข้อมูล>>
พิมพ์ใบสมัคร
7. กำรสอบสัมภำษณ์ และองค์ประกอบหลักของแฟ้มสะสมผลงำน(Portfolio)
ที่ผู้สมัครจะต้องนำมำในวันสอบสัมภำษณ์ (เอกสำรหลักฐำนกำรสมัครและแฟ้มสะสมผลงำน
ให้นำมำในวันสอบสัมภำษณ์) ดังนี้
มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร กาหนดการสอบสัมภาษณ์ รอบ 1 ในวันที่ 26 ธันวาคม
2563 ดังนี้
7.1 สอบสัมภาษณ์ลาดับที่ 1 ทุกสาขาวิชา และสอบปฏิบัติเฉพาะสาขาวิชาพลศึกษา
สาขาวิชาดนตรีศึกษา เวลา 09.00 – 12.00 น.
7.2 สอบสัมภาษณ์ลาดับที่ 2 เฉพาะผู้ที่เลือกหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต , หลักสูตรควบ
ระดับปริญญาตรี 2 ปริญญา และหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษที่เลือกเป็นลาดับที่ 2
และลาดับที่ 3 และสอบปฏิบัติเฉพาะสาขาวิชาพลศึกษา สาขาวิชาดนตรีศึกษา เวลา 13.00 - 15.00 น.
7.3 เฉพำะผู้สมัครหลักสูตรครุศำสตรบัณฑิต ทุกสำขำวิชำ และหลักสูตรควบ
ระดับปริญญำตรี 2 ปริญญำ ประกอบด้วย
7.1.1 ใบสมัครของมหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร ที่ลงลายมือชื่อผู้สมัคร
จานวน 1 ชุด
/7.1.2 สาเนา.....
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7.1.2 สาเนาแสดงผลการเรียน GPAX 4 ภาคเรียน หรือเอกสารแสดงผลการเรียน
GPAX ที่สาเร็จการศึกษา จานวน 1 ฉบับ (นำเอกสำรแสดงผลกำรเรียนแนบท้ำยเย็บเข้ำชุดกับใบสมัคร)
7.1.3 ผลงานที่ได้รับรางวัลจากการแข่งขันต่าง ๆ (เฉพำะผู้สมัครหลักสูตร
ครุศำสตรบัณฑิต ทุกสำขำวิชำ หลักสูตรควบระดับปริญญำตรี 2 ปริญญำ ประกอบด้วย
7.1.3.1 ระดับนานาชาติ/ระดับชาติ
7.1.3.2 ระดับภาค/จังหวัด
7.1.3.3 ระดับกลุ่มโรงเรียน
7.1.3.4 ระดับโรงเรียน สังคมและชุมชน
7.1.3.5 กรณีได้รับรางวัลที่ไม่เกี่ยวข้องกับสาขาวิชาให้อยู่ในดุลพินิจ
ของอาจารย์ประจาสาขาวิชาในการให้คะแนน
7.1.4 ผลงานที่ได้รับการยกย่องเชิดชูความดี/บาเพ็ญประโยชน์หรืออื่น ๆ
ที่ทาคุณประโยชน์ต่อสังคมและสาธารณะ
กรณีไม่มีเอกสารแสดงให้ประมวลข้อมูลจากการสัมภาษณ์และให้คะแนน
ตามดุลพนิจของคณะกรรมการประจาสาขาวิชา
ประกาศ ณ วันที่ 30 ตุลาคม พ.ศ. 2563

(รองศาสตราจารย์ ดร.สุวิทย์ วงษ์บุญมาก)
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร
เรื่อง การรับสมัครและคัดเลือกนักศึกษาเข้าศึกษาต่อภาคปกติ ระดับปริญญาตรี
และระดับปริญญาตรี 4 ปี (เทียบโอน) สาหรับผู้สาเร็จการศึกษาระดับปวส. หรือเทียบเท่า
รอบ 1 ประจาปีการศึกษา 2564 (เพิ่มเติม)
--------------------------------------มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ ก าแพงเพชร จะด าเนิ น การรั บ สมั ค รและคั ด เลื อ กนั ก ศึ ก ษาเข้ า ศึ ก ษาต่ อ
ระดับปริญญาตรี สาหรับผู้สาเร็จการศึกษาระดับปวส. หรือเทียบเท่า รอบ 1 ประจาปีการศึกษา 2564
(เพิ่มเติม) รายละเอียดดังนี้
1. กำหนดกำรรับสมัคร
กำหนดกำร
 รับสมัคร
 ประกำศรำยชื่อผู้มีสทิ ธิส์ อบสัมภำษณ์
 สอบสัมภำษณ์ลำดับที่ 1 ทุกสำขำวิชำ
 สอบสัมภำษณ์ลำดับที่ 2 (เฉพำะผูท้ ี่เลือกหลักสูตรศิลปศำสตรบัณฑิต สำขำวิชำภำษำอังกฤษที่เลือกเป็นลำดับที่ 2 และลำดับที่ 3)
 ประกำศรำยชื่อผูผ้ ำ่ นกำรคัดเลือก
 พิมพ์ใบชำระเงิน และชำระเงินค่ำธรรมเนียมกำรศึกษำ ครั้งที่ 1 (ตัวจริง) ที่ธนำคำรกรุงไทย/เคำน์เตอร์ เซอร์วิส 7-11/
เคำน์เตอร์แคชเชียร์ Big C หรือชำระเงินผ่ำนทำง Internet Banking, Mobile Banking
 พิมพ์ใบชำระเงิน และชำระเงินค่ำธรรมเนียมกำรศึกษำ ครั้งที่ 2 ที่ธนำคำรกรุงไทย/เคำน์เตอร์เซอร์วิส 7-11/
เคำน์เตอร์แคชเชียร์ Big C หรือชำระเงินผ่ำนทำง Internet Banking, Mobile Banking
 กรอกข้อมูลกำรรำยงำนตัว ทุกคณะ ทุกสำขำวิชำ
 มหำวิทยำลัยตรวจสอบกำรอัพโหลดไฟล์เอกสำรกำรรำยงำนตัว
 เปิด-ปิดสำขำวิชำ
หมำยเหตุ ปิดหลักสูตรที่มผี ู้มีสทิ ธิ์มำรำยงำนตัวไม่ถึง 10 คน พร้อมแจ้งให้ดำเนินกำรเปลี่ยนสำขำวิชำในวันที่ 5 มิ.ย. 64
 ส่งเอกสำรกำรรำยงำนตัวด้วยตนเองที่มหำวิทยำลัย รำชภัฏกำแพงเพชร ณ ห้องประชุมรำชพฤกษ์ ชั้น 3 อำคำรทีปังกรรัศมีโชติ
 ส่งเอกสำรกำรรำยงำนตัวด้วยตนเองที่มหำวิทยำลัยรำชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด ณ ห้องประชุมรตนมณี ชั้น 2 อำคำรเฉลิมพระเกียรติ
 ปฐมนิเทศ
 เปิดภำคเรียน 1/2564

วัน เดือน ปี
ศ. 27 พ.ย. 63 – ศ. 20 ธ.ค. 63
พ. 23 ธ.ค. 63
ส. 26 ธ.ค. 63 เวลา 09.00 - 12.00 น.
ส. 26 ธ.ค. 63 เวลา 13.00 - 15.00 น.
พ. 30 ธ.ค. 63
พ. 30 ธ.ค. 63 – พ. 6 ม.ค. 64
จ. 1 ก.พ. 64 – ศ. 5 ก.พ. 64
พฤ. 1 เม.ย. 64 – ศ. 23 เม.ย. 64
ส. 24 เม.ย. 64 – ศ. 30 เม.ย. 64
จ. 24 พ.ค. 64
ส. 5 มิ.ย. 64
ส. 5 มิ.ย. 64
จ. 7 มิ.ย. 64 – ศ. 11 มิ.ย. 64
จ. 21 มิ.ย. 64

หมำยเหตุ 1. กาหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม
2. ถ้าสาขาวิชาใดมีผู้รายงานตัวเข้าศึกษาไม่ครบตามจานวนที่รับตามประกาศฉบับนี้
มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร ขอสงวนสิทธิ์ในการไม่เปิดสอนในสาขาวิชานั้น ๆ
3. มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชรรับสมัครบุคคล (ผู้สมัคร) เข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยนั้น
มหาวิทยาลัยจะตรวจสอบวุฒิการศึกษาของผู้สมัครทุกคน โดยส่งไปตรวจสอบตามสถาบัน หรือหน่วยงาน
ที่ให้วุฒิการศึกษาหรือออกเอกสารฉบับนั้น หากตรวจสอบพบว่ามีการปลอมแปลงวุฒิการศึกษา
หรือเอกสารเหล่านั้น มหาวิทยาลัยจะถอนสถานภาพการเป็นนักศึกษานับตั้งแต่วันแรกของการลงทะเบียน
และจะดาเนินคดีตามกฎหมาย
4. กรณีที่ผู้สมัครได้ผ่านการคัดเลือกเข้าเป็นนักศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชรแล้ว
เอกสารแสดงผลการเรียน GPAX จะต้องระบุวันที่สำเร็จกำรศึกษำก่อนวันเปิดภำคเรียนแรกของปีกำรศึกษำ
ที่เข้ำศึกษำภำคเรียนที่ 1 ปีกำรศึกษำ 2564 วันที่ 21 มิถุนำยน 2564
/2.เกณฑ์การคัดเลือก.....

๒

2. เกณฑ์กำรรับสมัคร
2.1 เป็นผู้ที่กาลังศึกษาอยู่ภาคเรียนสุดท้ายชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือสาเร็จการศึกษา
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า
2.2 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ ต้องมีผลการเรียนเฉลี่ย
2.00 ขึ้นไป
2.3 หลักสูตรอื่น ๆ ที่เปิดรับในปีการศึกษา 2564 นอกเหนือจากข้อ 2.2
ไม่จากัดผลการเรียนเฉลี่ยสะสม
3. หลักสูตร วิชำเอกที่เปิดรับ / จำนวนที่รับ / รหัสสำขำวิชำ / แผนกำรเรียนที่รับ

ทุกแผนกำรเรียน

วิทยำศำสตร์ - คณิตศำสตร์

GPAX ผลกำรเรียนเฉลี่ยสะสม 4 ภำคเรียน 2.00 ขึ้นไป

GPAX ไม่จำกัดผลกำรเรียนเฉลี่ยสะสม 4 ภำคเรียน

วท.บ. 4 ปี
วท.บ. 4 ปี
วท.บ. 4 ปี
วท.บ. 4 ปี
วท.บ. 4 ปี

1130
1131
1152
1132
1133

-

20
30
20
30
20
120

-


-





-


--






-







ศศ.บ. 4 ปี
ศศ.บ. 4 ปี
ศศ.บ. 4 ปี
ศศ.บ. 4 ปี
น.บ. 4 ปี
รป.บ. 4 ปี

1334
1335
1336
1337
1338
1339

5339

40
40
40
30
50
90
290

30
30








-

-















บธ.บ. 4 ปี
บธ.บ. 4 ปี
บธ.บ. 4 ปี
บธ.บ. 4 ปี
บธ.บ. 4 ปี
บช.บ. 4 ปี
บธ.บ. 4 ปี (เทียบโอน)
บช.บ. 4 ปี เทียบโอน)
บธ.บ. 4 ปี

1441
1442
1443
1444
1445
1446
6447
6448
-

5443
5445
5446
7447
7448
5451

30
30
30
30
30
60
30
20
260

30
20
30
20
20
30
130











-

-





















บธ.บ. 4 ปี

1549

5549

60
60

60
60



-

-





สอบสัมภำษณ์

ระดับ

มหำวิทยำลัยรำชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด

ผลกำรเรียน

มหำวิทยำลัยรำชภัฏกำแพงเพชร

คณะ/หลักสูตร/สำขำวิชำ/วิชำเอก

แผนกำรเรียน

มหำวิทยำลัยรำชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด

ลำดับ

จำนวนที่รับ

มหำวิทยำลัยรำชภัฏกำแพงเพชร

รหัสสำขำวิชำ/
หลักสูตร/วิชำเอก

คณะวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี

1
2
3
4
5

เคมี
วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
เคมีอุตสาหกรรม
สาธารณสุขศาสตร์
นวัตกรรมและธุรกิจอาหาร
รวม

1
2
3
4
5
6
1
2
3
4
5
6
7
8
9
1

คณะมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์
ภาษาไทย
ภาษาอังกฤษ
การพัฒนาสังคม
ภาษาจีน
นิติศาสตรบัณฑิต
รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต

รวม
คณะวิทยำกำรจัดกำร
การตลาด
การเงิน
เทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล
การจัดการธุรกิจ
การเป็นผู้ประกอบการ
บัญชีบัณฑิต
เทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล
บัญชีบัณฑิต
การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ
รวม
คณะเทคโนโลยีอุตสำหกรรม
การจัดการโลจิสติกส์
รวม

/4. คุณสมบัติ.....
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4. คุณสมบัติและพื้นฐำนควำมรู้ของผู้สมัครเรียน
4.1 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต หลักสูตรนิติศาสตร
บัณฑิต หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต และหลักสูตรบัญชีบัณฑิต
4.1.1 คุณสมบัติด้านความรู้
เป็นผู้ที่กาลังศึกษาอยู่ภาคเรียนสุดท้ายชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือสาเร็จ
การศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า
4.1.2 คุณสมบัติด้านคุณลักษณะทั่วไป
(1) ไม่เป็นภิกษุ ภิกษุณี สามเณรในพุทธศาสนา หากได้รับการคัดเลือก
เข้าศึกษา
(2) มีร่างกายแข็งแรง ไม่เป็นโรคต่อไปนี้ คือ โรคเรื้อน วัณโรคระยะอันตราย
โรคเท้าช้าง ในระยะปรากฏอาการเป็นที่รังเกียจแก่สังคม ติดยาเสพติดให้โทษอย่างร้ายแรง และโรคพิษสุรา
เรื้อรัง
(3) มีความประพฤติเรียบร้อยและมีคุณสมบัติ ดังนี้
ก. เป็นผู้มีความรับผิดชอบต่อภาระหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายเป็นอย่างดี
ข. เป็นผู้เลื่อมใสในศาสนา และสนับสนุนการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข ด้วยความบริสุทธิ์ใจ
ค. ไม่เคยเป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดี ไม่เคยมีประวัติความประพฤติ
เสื่อมเสียอย่างร้ายแรง
(4) คุณลักษณะทางด้านจิตใจ มีคุณสมบัติ ดังนี้
ก. มีความรักและศรัทธาในวิชาชีพ
ข. มีจิตใจมุ่งพัฒนาทั้งตนเอง ครอบครัว และสังคม
ค. ไม่เคยมีประวัติเป็นโรคจิต โรคประสาทขั้นรุนแรง
ง. ไม่เคยมีประวัติเป็นผู้มีบุคลิกภาพผิดปกติอื่น อันจะเป็นอุปสรรค
และก่อให้เกิดความเสียหายในการประกอบอาชีพ
4.2 คุณสมบัติและพื้นฐานความรู้ของผู้สมัคร ระดับปริญญาตรี 4 ปี (เทียบโอน)
สาหรับผู้สาเร็จการศึกษาระดับปวส. หรือเทียบเท่า
4.2.1 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต และหลักสูตรบัญชีบัณฑิต
4.2.1.1 คุณสมบัติด้านความรู้
(1) ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง
(2) อนุปริญญาหรือเทียบเท่า
4.2.1.2 คุณสมบัติด้านคุณลักษณะ
(1) ไม่เป็นภิกษุ สามเณรในพุทธศาสนาหากได้รับคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ
(2) มีร่างกายแข็งแรง ไม่เป็นโรคต่อไปนี้ คือ โรคเรื้อน โรควัณโรค
ในระยะอันตราย โรคเท้าช้างในระยะปรากฏอาการเป็นที่รังเกียจแก่สังคม ติดยาเสพติดให้โทษอย่างร้ายแรง
และโรคพิษสุราเรื้อรัง
(3) มีความประพฤติเรียบร้อย
(4) มีวินัยและมีความรับผิดชอบในระดับดี
(5) มีความศรัทธาและสนับสนุนการปกครองในระบอบประชาธิปไตย
อันมีพระมหากษัตริย์เป็นองค์ประมุข
/5.เงื่อนไขการสมัคร.....
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5. เงื่อนไขกำรสมัคร
5.1 ผู้สมัครสามารถเลือกสมัครเรียนได้เพียงลาดับเดียว
5.2 ผู้สมัครจะต้องตรวจสอบและรับรองว่ามีคุณสมบัติตรงตามประกาศรับสมัคร
หากภายหลังพบว่าผู้สมัครขาดคุณสมบัติข้อใดข้อหนึ่ง หรือข้อความที่ได้แจ้งไว้เป็นเท็จ หรือหลักฐำนประกอบ
กำรสมัครเป็นเอกสำรปลอม ผู้สมัครจะถูกถอนสิทธิ์ทุกกรณี แม้ว่ำผู้สมัครจะได้สมัครหรือผ่ำนกำรคัดเลือก
แล้วก็ตำม
6. ขั้นตอนกำรสมัครเรียน กำรชำระเงินค่ำสมัคร และกำรพิมพ์ใบสมัคร
6.1 ขั้นตอนการสมัครเรียน
เข้าสู่เว็บไซต์ https://admission.kpru.ac.th >> สมัครเรียนภาคปกติ(จันทร์-ศุกร์)
>> ใส่รหัสบัตรประจาตัวประชาชน และคลิกเครื่องหมาย  หน้าข้อความฉันไม่ใช่โปรแกรมอัตโนมัติ >>
กรอกข้อมูลการสมัคร >> ส่งใบสมัคร
หมำยเหตุ 1. โปรดบันทึกข้อมูลการสมัครด้วยตนเองและตรวจสอบข้อมูลต่าง ๆ
อย่างละเอียดเพื่อประโยชน์ของตนเอง
2. ผู้สมัครกรอกข้อมูลการสมัครและดาเนินการตามขั้นตอนการสมัคร
จนครบทุกขั้นตอน และตรวจสอบข้อมูลให้ถูกต้องก่อนบันทึกข้อมูล
3. กรณีทผี่ ู้สมัครต้องการแก้ไขข้อมูล ให้เข้าสู่เว็บไซต์
https://admission.kpru.ac.th >> เลือกคอลัมน์ แก้ไขข้อมูลผู้สมัคร >> ใส่รหัสบัตรประจาตัวประชาชน
คลิกเครื่องหมาย  หน้าข้อความฉันไม่ใช่โปรแกรมอัตโนมัติ >> แก้ไขข้อมูลการสมัคร >> คลิกปุ่ม แก้ไข
ข้อควรระวัง 1. ผู้สมัครสามารถสมัครได้เพียงครั้งเดียว
2. ชื่อและนามสกุลที่ท่านกรอกลงในใบสมัครออนไลน์ จะต้องเป็นชื่อ
และนามสกุลที่ตรงกับบัตรประจาตัวประชาชน
3. กรุณาตรวจสอบเลขประจาตัวประชาชนของท่านให้ถูกต้อง
เนื่องจากเลขบัตรประจาตัวประชาชนของท่านจะใช้เป็นเลขที่อ้างอิงตลอดการสอบและรายงานตัว
4. การกรอกข้อมูลในใบสมัคร จะต้องเป็นข้อมูลที่ถูกต้องและเป็นจริง
ทุกประการ ดังนั้นกรุณาตรวจทานข้อมูลให้ละเอียดก่อนคลิกปุ่ม (ส่งใบสมัคร) เพราะเมื่อท่านส่งใบสมัคร
ไปแล้ว จะไม่สามารถแก้ไขข้อมูลได้อีก และหากข้อมูลผิดพลาดอันเกิดจากการกรอกข้อมูลของผู้สมัครเอง
จะถือว่าใบสมัครนั้นเป็นโมฆะ และหากตรวจพบว่าผู้สมัครมีคุณสมบัติไม่ตรงตามที่กรอกไว้ หรือขาดคุณสมบัติ
ข้อใดข้อหนึ่งตามประกาศจะถือว่าขาดคุณสมบัติ และผู้สมัครจะไม่สามารถเรียกร้องใด ๆ ได้ทั้งสิ้น
5. ค่าสมัครสอบคัดเลือกเข้าเรียนจานวน 250 บาท เมื่อชาระค่าสมัคร
สอบแล้วทางมหาวิทยาลัยฯ จะไม่คืนค่าสมัครสอบแก่ผู้สมัครไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น
6.2 ขั้นตอนการชาระเงินค่าสมัคร
เข้าสู่เว็บไซต์ https://admission.kpru.ac.th >> เลือก พิมพ์ใบชาระเงินค่าสมัคร
สอบคัดเลือก >> ใส่รหัสบัตรประจาตัวประชาชน คลิกเครื่องหมาย  หน้าข้อความฉันไม่ใช่โปรแกรม
อัตโนมัติ >> ตรวจสอบข้อมูล>> พิมพ์ใบชาระเงิน
หมำยเหตุ นาใบชาระเงินค่าสมัครสอบคัดเลือก จานวน 250 บาท ไปชาระค่าสมัคร
สอบคัดเลือกได้ที่ ธนาคารกรุงไทย ทุกสาขา , เคาน์เตอร์เซอร์วิส 7-11 , เคาน์เตอร์แคชเชียร์ Big C ,
Internet Banking , Mobile Banking
/6.3 ขั้นตอน.....
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6.3 ขั้นตอนการพิมพ์ใบสมัคร
เข้าสู่เว็บไซต์ https://admission.kpru.ac.th >> เลือก พิมพ์ใบสมัคร >>
ใส่รหัสบัตรประจาตัวประชาชน คลิกเครื่องหมาย  ฉันไม่ใช่โปรแกรมอัตโนมัติ >> ตรวจสอบข้อมูล>>
พิมพ์ใบสมัคร
7. กำรสอบสัมภำษณ์และเอกสำรประกอบกำรสอบสัมภำษณ์ที่ผู้สมัครจะต้องนำมำ
ในวันสอบสัมภำษณ์ ดังนี้
มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร กาหนดการสอบสัมภาษณ์ รอบ 1 ในวันที่ 26 ธันวาคม
2563 ดังนี้
7.1 สอบสัมภาษณ์ลาดับที่ 1 ทุกสาขาวิชา เวลา 10.00 – 12.00 น.
7.2 สอบสัมภาษณ์ลาดับที่ 2 และลาดับที่ 3 เวลา 13.00 – 15.00 น.
เฉพาะผู้ที่เลือกหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
7.3. เอกสำรที่ต้องเตรียมมำในวันสอบสัมภำษณ์ ประกอบด้วย
7.3.1 ใบสมัครของมหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร ที่ลงลายมือชื่อผู้สมัคร
จานวน 1 ชุด
7.3.2 สาเนาแสดงผลการเรียน GPAX 4 ภาคเรียน หรือเอกสารแสดงผลการเรียน
GPAX ที่สาเร็จการศึกษาจานวน 1 ฉบับ (นำเอกสำรแสดงผลกำรเรียนแนบท้ำยเย็บเข้ำชุดกับใบสมัคร)
หมำยเหตุ เอกสารข้อ 7.3.2 ผู้สมัครต้องรับรองสาเนาถูกต้องพร้อมลงลายมือชื่อในเอกสารทุกฉบับ
ประกาศ ณ วันที่ 27 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563

(รองศาสตราจารย์ ดร.สุวิทย์ วงษ์บุญมาก)
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร
เรื่อง การรับสมัครและคัดเลือกนักศึกษาเข้าศึกษาต่อภาคปกติ ระดับปริญญาตรี
และระดับปริญญาตรี 4 ปี (เทียบโอน) สาหรับผู้สาเร็จการศึกษาระดับปวส. หรือเทียบเท่า
รอบ 2 ประจาปีการศึกษา 2564
--------------------------------------มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ ก าแพงเพชร จะด าเนิ น การรั บ สมั ค รและคั ด เลื อ กนั ก ศึ ก ษาเข้ า ศึ ก ษาต่ อ
ระดับปริญญาตรี และระดับปริญญาตรี 4 ปี (เทียบโอน) สาหรับผู้สาเร็จการศึกษาระดับปวส. หรือเทียบเท่า
รอบ 2 ประจาปีการศึกษา 2564 รายละเอียดดังนี้
1. กำหนดกำรรับสมัคร
กำหนดกำร
 รับสมัคร
 ประกำศรำยชื่อผู้มีสทิ ธิส์ อบสัมภำษณ์และสอบปฏิบตั ิเฉพำะสำขำวิชำพลศึกษำ สำขำวิชำดนตรีศกึ ษำ
 สอบสัมภำษณ์ ทุกสำขำวิชำ
และสอบปฏิบตั ิเฉพำะสำขำวิชำพลศึกษำ สำขำวิชำดนตรีศกึ ษำ
 สอบสัมภำษณ์ลำดับที่ 2 (เฉพำะผูท้ ี่เลือกหลักสูตรครุศำสตรบัณฑิต , หลักสูตรควบระดับปริญญำตรี 2 ปริญญำ
และหลักสูตรศิลปศำสตรบัณฑิต สำขำวิชำภำษำอังกฤษที่เลือกเป็นลำดับที่ 2 และลำดับที่ 3) และสอบปฏิบตั เิ ฉพำะสำขำวิชำ
พลศึกษำ สำขำวิชำดนตรีศกึ ษำ
 ประกำศรำยชื่อผูผ้ ำ่ นกำรคัดเลือก(ตัวจริง) และทะเบียนสำรอง(ตัวสำรอง)

วัน เดือน ปี
ศ. 15 ม.ค. 64 – อา. 14 ก.พ. 64
พ. 17 ก.พ. 64
อา. 21 ก.พ. 64 เวลา 09.00 - 12.00 น.
อา. 21 ก.พ. 64 เวลา 13.00 - 14.00 น.

พฤ. 25 ก.พ. 64

หมำยเหตุ เฉพำะผู้ทกี่ ู้ยืมเงินกองทุนให้กู้ยืมเงินเพือ่ กำรศึกษำ(กยศ.) ผูก้ ู้ยืมฯ จะต้องอัพโหลดเอกสำรกำรกู้ยืมเงินเพื่อกำรศึกษำ และติดตำมผลกำรพิจำรณำ
กำรกูย้ ืมเงินฯ ระหว่ำงวันที่ 25 ก.พ. – 5 มี.ค. 64

 พิมพ์ใบชำระเงิน และชำระเงินค่ำธรรมเนียมกำรศึกษำ ครั้งที่ 1 (ตัวจริง) ที่ธนำคำรกรุงไทย/เคำน์เตอร์ เซอร์วิส 7-11/
เคำน์เตอร์แคชเชียร์ Big C หรือชำระเงินผ่ำนทำง Internet Banking, Mobile Banking

พฤ. 25 ก.พ. 64 – ศ. 5 มี.ค. 64

หมำยเหตุ เฉพำะหลักสูตรครุศำสตรบัณฑิต ทุกสำขำวิชำ และหลักสูตรควบระดับปริญญำตรี 2 ปริญญำ จะต้องชำระเงินค่ำธรรมเนียมกำรศึกษำเต็มจำนวน

 ประกำศผลกำรคัดเลือกเข้ำศึกษำต่อเพิ่มเติมสำหรับทะเบียนสำรอง(ตัวสำรอง) เฉพำะหลักสูตรครุศำสตรบัณฑิต ทุกสำขำวิชำ
และหลักสูตรควบระดับปริญญำตรี 2 ปริญญำ
 พิมพ์ใบชำระเงิน และชำระค่ำธรรมเนียมกำรศึกษำ สำหรับทะเบียนสำรอง (ตัวสำรอง) เฉพำะหลักสูตรครุศำสตรบัณฑิต
ทุกสำขำวิชำ และหลักสูตรควบระดับปริญญำตรี 2 ปริญญำ และชำระเงินค่ำธรรมเนียมกำรศึกษำ ครั้งที่ 1 ของหลักสูตรอืน่ ๆ
หมำยเหตุ ชำระเงินค่ำธรรมเนียมกำรศึกษำเต็มจำนวน
 พิมพ์ใบชำระเงิน และชำระเงินค่ำธรรมเนียมกำรศึกษำ ครั้งที่ 2 ที่ธนำคำรกรุงไทย/เคำน์เตอร์เซอร์วิส 7-11/
เคำน์เตอร์แคชเชียร์ Big C หรือชำระเงินผ่ำนทำง Internet Banking, Mobile Banking
หมำยเหตุ เฉพำะหลักสูตรอื่น ๆ ที่ไม่ใช้หลักสูตรครุศำสตรบัณฑิต ทุกสำขำวิชำ และหลักสูตรควบระดับปริญญำตรี 2 ปริญญำ
 กรอกข้อมูลกำรรำยงำนตัว ทุกคณะ ทุกสำขำวิชำ
 มหำวิทยำลัยตรวจสอบกำรอัพโหลดไฟล์เอกสำรกำรรำยงำนตัว
 เปิด-ปิดสำขำวิชำ
หมำยเหตุ ปิดหลักสูตรที่มผี ู้มีสทิ ธิ์มำรำยงำนตัวไม่ถึง 10 คน พร้อมแจ้งให้ดำเนินกำรเปลี่ยนสำขำวิชำในวันที่ 5 มิ.ย. 64
 ส่งเอกสำรกำรรำยงำนตัวด้วยตนเองที่มหำวิทยำลัย รำชภัฏกำแพงเพชร ณ ห้องประชุมรำชพฤกษ์ ชั้น 3 อำคำรทีปังกรรัศมีโชติ
 ส่งเอกสำรกำรรำยงำนตัวด้วยตนเองที่มหำวิทยำลัยรำชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด ณ ห้องประชุมรตนมณี ชั้น 2 อำคำรเฉลิมพระเกียรติ
 ปฐมนิเทศ
 เปิดภำคเรียน 1/2564

อา. 7 มี.ค. 64
อา. 7 มี.ค. 64 – พ. 10 มี.ค. 64

จ. 5 เม.ย. 64 – ศ. 9 เม.ย. 64

พฤ. 1 เม.ย. 64 – ศ. 23 เม.ย. 64
ส. 24 เม.ย. 64 – ศ. 30 เม.ย. 64
จ. 24 พ.ค. 64
ส. 5 มิ.ย. 64
ส. 5 มิ.ย. 64
จ. 7 มิ.ย. 64 – ศ. 11 มิ.ย. 64
จ. 21 มิ.ย. 64

หมำยเหตุ

1. กาหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม
2. ถ้าสาขาวิชาใดมีผู้รายงานตัวเข้าศึกษาไม่ครบตามจานวนที่รับตามประกาศฉบับนี้ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
กาแพงเพชร ขอสงวนสิทธิ์ในการไม่เปิดสอนในสาขาวิชานั้น ๆ
3. กรณีที่ผู้สมัครได้ผ่านการคัดเลือกเข้าเป็นนักศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชรแล้ว
เอกสารแสดงผลการเรียน GPAX จะต้องระบุวันที่สำเร็จกำรศึกษำก่อนวันเปิดภำคเรียนแรกของปีกำรศึกษำที่เข้ำศึกษำ
ภำคเรียนที่ 1 ปีกำรศึกษำ 2564 วันที่ 21 มิถุนำยน 2564

/4. มหาวิทยาลัย....
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4. มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชรรับสมัครบุคคล (ผู้สมัคร) เข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยนั้น
มหาวิทยาลัยจะตรวจสอบวุฒิการศึกษาของผู้สมัครทุกคน โดยส่งไปตรวจสอบตามสถาบัน หรือหน่วยงาน
ที่ให้วุฒิการศึกษาหรือออกเอกสารฉบับนั้น หากตรวจสอบพบว่ามีการปลอมแปลงวุฒิการศึกษา
หรือเอกสารเหล่านั้น มหาวิทยาลัยจะถอนสถานภาพการเป็นนักศึกษานับตั้งแต่วันแรกของการลงทะเบียน
และจะดาเนินคดีตามกฎหมาย
2. เกณฑ์กำรรับสมัคร
2.1 เป็นผู้ที่กาลังศึกษาอยู่ภาคเรียนสุดท้ายชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือสาเร็จการศึกษา
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า
2.2 หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต ทุกสาขาวิชา และหลักสูตรควบระดับปริญญาตรี
2 ปริญญา ต้องมีผลการเรียนเฉลี่ย 2.50 ขึ้นไป ยกเว้น หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์
สาขาวิชาภาษาอังกฤษ สาขาวิชาการประถมศึกษา และหลักสูตรควบระดับปริญญาตรี 2 ปริญญา
สาขาวิชาคณิตศาสตร์ ต้องมีผลการเรียนเฉลี่ย 2.75 ขึ้นไป
2.3 เฉพาะหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต ทุกสาขาวิชา และหลักสูตรควบระดับปริญญาตรี
2 ปริญญา ต้องมีผลคะแนนเพิ่มเติม ดังนี้
2.3.1 ต้องมี GPAX รายวิชาภาษาอังกฤษเฉลี่ยสะสมรวม 2.00 ขึ้นไป ยกเว้น
สาขาวิชาภาษาอังกฤษ จะต้องมีรายวิชาภาษาอังกฤษเฉลี่ยสะสมรวม 2.75 ขึ้นไป
2.3.2 หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต ทุกสาขาวิชาและหลักสูตรควบระดับปริญญาตรี
2 ปริญญา จะต้องมีผลคะแนนสอบ PAT5 (เมื่อประกาศผลสอบ PAT5 ในวันที่ 23 เมษายน 2564
ผู้ผ่านการคัดเลือกจะต้องอัพโหลดไฟล์คะแนนผลสอบในระบบกรอกข้อมูลรายงานตัว)
2.4 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ ต้องมีผลการเรียนเฉลี่ย
2.00 ขึ้นไป
2.5 หลักสูตรอื่น ๆ ที่เปิดรับในปีการศึกษา 2564 นอกเหนือจากข้อ 2.2 , 2.3 ,
2.4 ไม่จากัดผลการเรียนเฉลี่ยสะสม
3. หลักสูตร/สำขำวิชำ/วิชำเอกที่เปิดรับ/จำนวนที่รับ/รหัสสำขำวิชำ/แผนกำรเรียนที่รับ

มหำวิทยำลัยรำชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด

ทุกแผนกำรเรียน

วิทยำศำสตร์ - คณิตศำสตร์

ศิลป์ - คำนวณ

GPAX ผลกำรเรียนเฉลี่ยสะสม 5 ภำคเรียน 2.75 ขึ้นไป

GPAX ผลกำรเรียนเฉลี่ยสะสม 5 ภำคเรียน 2.50 ขึ้นไป

GPAX ผลกำรเรียนเฉลี่ยสะสม 5 ภำคเรียน 2.00 ขึ้นไป

GPAX ไม่จำกัดผลกำรเรียนเฉลี่ยสะสม 5 ภำคเรียน

GPAX รำยวิชำภำษำอังกฤษเฉลี่ยรวม 2.00 ขึ้นไป

GPAX รำยวิชำภำษำอังกฤษเฉลี่ยรวม 2.75 ขึ้นไป

Portfolio

สอบสัมภำษณ์

สอบปฏิบัติ

ระดับ

ผลกำรเรียน

มหำวิทยำลัยรำชภัฏกำแพงเพชร

คณะ/หลักสูตร/สำขำวิชำ/วิชำเอก

แผนกำรเรียน

มหำวิทยำลัยรำชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด

ลำดับ

จำนวนที่รับ

มหำวิทยำลัยรำชภัฏกำแพงเพชร

รหัสสำขำวิชำ

1101
1102
1103
1104
1105
1106
1130

-

27
30
29
15
22
26
19

-



-







-


-




-

-









-

-





-









-

คณะวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี

1
2
3
4
5
6
7

เคมี
ฟิสิกส์
ชีววิทยา
วิทยาการคอมพิวเตอร์*
เทคโนโลยีสารสนเทศ*
คณิตศาสตร์
เคมี

ค.บ. 4 ปี
ค.บ. 4 ปี
ค.บ. 4 ปี
วท.บ. 4 ปี
วท.บ. 4 ปี
วท.บ. 4 ปี
วท.บ. 4 ปี

/3. หลักสูตร.....

๓

รวม

1
2
3
4
5
6
7
8

1
2
3
4
5
6
7
8
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

GPAX ไม่จำกัดผลกำรเรียนเฉลี่ยสะสม 5 ภำคเรียน

GPAX รำยวิชำภำษำอังกฤษเฉลี่ยรวม 2.00 ขึ้นไป

GPAX รำยวิชำภำษำอังกฤษเฉลี่ยรวม 2.75 ขึ้นไป

Portfolio

สอบสัมภำษณ์

สอบปฏิบัติ





GPAX ผลกำรเรียนเฉลี่ยสะสม 5 ภำคเรียน 2.00 ขึ้นไป



GPAX ผลกำรเรียนเฉลี่ยสะสม 5 ภำคเรียน 2.50 ขึ้นไป

-

GPAX ผลกำรเรียนเฉลี่ยสะสม 5 ภำคเรียน 2.75 ขึ้นไป

30
20
10
20
248

วิทยำศำสตร์ - คณิตศำสตร์

-

มหำวิทยำลัยรำชภัฏกำแพงเพชร

1131
1152
1132
1133

ผลกำรเรียน

ศิลป์ - คำนวณ

วท.บ. 4 ปี
วท.บ. 4 ปี
วท.บ. 4 ปี
วท.บ. 4 ปี

ทุกแผนกำรเรียน

วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
เคมีอุตสาหกรรม
สาธารณสุขศาสตร์
นวัตกรรมและธุรกิจอาหาร

ระดับ

แผนกำรเรียน

มหำวิทยำลัยรำชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด

8
9
10
11

คณะ/หลักสูตร/สำขำวิชำ/วิชำเอก

มหำวิทยำลัยรำชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด

ลำดับ

จำนวนที่รับ

มหำวิทยำลัยรำชภัฏกำแพงเพชร

รหัสสำขำวิชำ

-

-

-


-





-

-

-






-

หมำยเหตุ * สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ และสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ รับทุกแผนการเรียน และต้องมีรายวิชาวิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์ รวมกันไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต
คณะครุศำสตร์
1208
13
วิทยาศาสตร์ทั่วไป
ค.บ. 4 ปี



1210
45
ภาษาอังกฤษ
ค.บ. 4 ปี



1211
21



สังคมศึกษา
ค.บ. 4 ปี
1212
6
พลศึกษา
ค.บ. 4 ปี



1213
15
ภาษาจีน
ค.บ. 4 ปี



1214
17



คอมพิวเตอร์
ค.บ. 4 ปี
1215
1
ภาษาไทย
ค.บ. 4 ปี



1216
4
การประถมศึกษา
ค.บ. 4 ปี




123
รวม
คณะมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์

1317
24


ดนตรีศึกษา
ค.บ. 4 ปี

บรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศึกษา
1318
20


ค.บ. 4 ปี


1334
31
ภาษาไทย
ศศ.บ. 4 ปี


ภาษาอังกฤษ
1335
32
ศศ.บ. 4 ปี


การพัฒนาสังคม
1336
27
ศศ.บ. 4 ปี


ภาษาจีน
1337
19
ศศ.บ. 4 ปี


นิติศาสตรบัณฑิต
1338
43
น.บ. 4 ปี


รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต
1339 5339
60
26
รป.บ. 4 ปี
256
26
รวม
คณะวิทยำกำรจัดกำร

1419
21

นิเทศศาสตร์
นศ.บ. 4 ปี

1420
34
การท่องเที่ยวและการโรงแรม
ศศ.บ. 4 ปี



1441
19
การตลาด
บธ.บ. 4 ปี


1442
29
การเงิน
บธ.บ. 4 ปี


1443 5443
28
26
เทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล
บธ.บ. 4 ปี


1444
29
การจัดการธุรกิจ
บธ.บ. 4 ปี


1445 5445
27
20
การเป็นผู้ประกอบการ
บธ.บ. 4 ปี


1446 5446
49
26
บัญชีบัณฑิต
บช.บ. 4 ปี


บธ.บ. 4 ปี
6447 7447
29
20
เทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล
(เทียบโอน)


บช.บ. 4 ปี
6448 7448
20
20
บัญชีบัณฑิต
(เทียบโอน)


5451
29
การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ
บธ.บ. 4 ปี
285 141
รวม




















-



-











-

-











-

-



-
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5549

40
232

สอบปฏิบัติ

1549

สอบสัมภำษณ์

20

Portfolio

-

GPAX รำยวิชำภำษำอังกฤษเฉลี่ยรวม 2.75 ขึ้นไป

6528

GPAX รำยวิชำภำษำอังกฤษเฉลี่ยรวม 2.00 ขึ้นไป

20

GPAX ไม่จำกัดผลกำรเรียนเฉลี่ยสะสม 5 ภำคเรียน

การจัดการโลจิสติกส์
รวม

-

GPAX ผลกำรเรียนเฉลี่ยสะสม 5 ภำคเรียน 2.00 ขึ้นไป

9

6527

GPAX ผลกำรเรียนเฉลี่ยสะสม 5 ภำคเรียน 2.50 ขึ้นไป

เทคโนโลยีวิศวกรรมโยธา

19
25
26
24
29
29

GPAX ผลกำรเรียนเฉลี่ยสะสม 5 ภำคเรียน 2.75 ขึ้นไป

8

5521
-

ศิลป์ - คำนวณ

เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์

1521
1522
1523
1524
1525
1526

วิทยำศำสตร์ - คณิตศำสตร์

7

วท.บ. 4 ปี
ทล.บ. 4 ปี
ทล.บ. 4 ปี
ทล.บ. 4 ปี
ศป.บ. 4 ปี
ค.บ. 5 ปี
วท.บ. 4 ปี
(เทียบโอน)
ทล.บ. 4 ปี
(เทียบโอน)
บธ.บ. 4 ปี

ผลกำรเรียน

ทุกแผนกำรเรียน

คณะเทคโนโลยีอุตสำหกรรม
เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
เทคโนโลยีวิศวกรรมไฟฟ้า
เทคโนโลยีพลังงาน
เทคโนโลยีวิศวกรรมโยธา
ออกแบบผลิตภัณฑ์และกราฟิก
อุตสาหกรรมศิลป์

แผนกำรเรียน

มหำวิทยำลัยรำชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด

1
2
3
4
5
6

ระดับ

มหำวิทยำลัยรำชภัฏกำแพงเพชร

คณะ/หลักสูตร/สำขำวิชำ/วิชำเอก

มหำวิทยำลัยรำชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด

ลำดับ

จำนวนที่รับ

มหำวิทยำลัยรำชภัฏกำแพงเพชร

รหัสสำขำวิชำ

29
-









-

-

-

-

-









-

-

-









-

-



-

-

-

-

-



-

-

-



-

58
87



-

-

-

-

-



-

-

-



-

4. คุณสมบัติและพื้นฐำนควำมรู้ของผู้สมัครเรียน
4.1 หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต ทุกสาขาวิชา และหลักสูตรควบระดับปริญญาตรี
2 ปริญญา สาขาวิชาคณิตศาสตร์
4.1.1 คุณสมบัติด้านความรู้
เป็นผู้ที่กาลังศึกษาอยู่ภาคเรียนสุดท้ายชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
หรือสาเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า
4.1.2 คุณสมบัติด้านคุณลักษณะทั่วไป
(1) ไม่เป็นภิกษุ ภิกษุณี สามเณรในพุทธศาสนา หากได้รับการคัดเลือก
เข้าศึกษา
(2) มีร่างกายแข็งแรง ไม่เป็นโรคต่อไปนี้ คือ โรคเรื้อน วัณโรคระยะอันตราย
โรคเท้าช้าง ในระยะปรากฏอาการเป็นที่รังเกียจแก่สังคม ติดยาเสพติดให้โทษอย่างร้ายแรง และโรคพิษสุรา
เรื้อรัง
(3) มีความประพฤติเรียบร้อยและมีคุณสมบัติ ดังนี้
ก. เป็นผู้มีความรับผิดชอบต่อภาระหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายเป็นอย่างดี
ข. เป็นผู้เลื่อมใสในศาสนา และสนับสนุนการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข ด้วยความบริสุทธิ์ใจ
ค. ไม่เคยเป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดี ไม่เคยมีประวัติความประพฤติ
เสื่อมเสียอย่างร้ายแรง
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(4) คุณลักษณะทางด้านจิตใจ มีคุณสมบัติดังนี้
ก. มีความรักและศรัทธาในวิชาชีพครู
ข. มีจิตใจมุ่งพัฒนาทั้งตนเอง ครอบครัว และสังคม
ค. ไม่เคยมีประวัติเป็นโรคจิต โรคประสาทขั้นรุนแรง
ง. ไม่เคยมีประวัติเป็นผู้มีบุคลิกภาพผิดปกติอื่น อันจะเป็นอุปสรรค
และก่อให้เกิดความเสียหายในการประกอบอาชีพครู
4.2 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต หลักสูตร
นิติศาสตรบัณฑิต หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต หลักสูตรบัญชีบัณฑิต
หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต และเทคโนโลยีบัณฑิต
4.2.1 คุณสมบัติด้านความรู้
เป็นผู้ที่กาลังศึกษาอยู่ภาคเรียนสุดท้ายชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือสาเร็จ
การศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า
4.2.2 คุณสมบัติด้านคุณลักษณะทั่วไป
(1) ไม่เป็นภิกษุ ภิกษุณี สามเณรในพุทธศาสนา หากได้รับการคัดเลือก
เข้าศึกษา
(2) มีร่างกายแข็งแรง ไม่เป็นโรคต่อไปนี้ คือ โรคเรื้อน วัณโรคระยะอันตราย
โรคเท้าช้าง ในระยะปรากฏอาการเป็นที่รังเกียจแก่สังคม ติดยาเสพติดให้โทษอย่างร้ายแรง และโรคพิษสุรา
เรื้อรัง
(3) มีความประพฤติเรียบร้อยและมีคุณสมบัติ ดังนี้
ก. เป็นผู้มีความรับผิดชอบต่อภาระหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายเป็นอย่างดี
ข. เป็นผู้เลื่อมใสในศาสนา และสนับสนุนการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข ด้วยความบริสุทธิ์ใจ
ค. ไม่เคยเป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดี ไม่เคยมีประวัติความประพฤติ
เสื่อมเสียอย่างร้ายแรง
(4) คุณลักษณะทางด้านจิตใจ มีคุณสมบัติ ดังนี้
ก. มีความรักและศรัทธาในวิชาชีพ
ข. มีจิตใจมุ่งพัฒนาทั้งตนเอง ครอบครัว และสังคม
ค. ไม่เคยมีประวัติเป็นโรคจิต โรคประสาทขั้นรุนแรง
ง. ไม่เคยมีประวัติเป็นผู้มีบุคลิกภาพผิดปกติอื่น อันจะเป็นอุปสรรค
และก่อให้เกิดความเสียหายในการประกอบอาชีพ
4.3 คุณสมบัติและพื้นฐานความรู้ของผู้สมัคร ระดับปริญญาตรี 4 ปี (เทียบโอน)
สาหรับผู้สาเร็จการศึกษาระดับ ปวส. หรือเทียบเท่า หรือระดับคุณวุฒิที่สูงกว่า
4.3.1 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต หลักสูตรบัญชีบัณฑิต วิทยาศาสตรบัณฑิต
และเทคโนโลยีบัณฑิต
4.3.1.1 คุณสมบัติด้านความรู้
(1) ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง
(2) อนุปริญญาหรือเทียบเท่า
(3) ระดับคุณวุฒิอื่น ๆ ที่สูงกว่า (1) และ (2)
/4.3.1.2 คุณสมบัติ.....
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4.3.1.2 คุณสมบัติด้านคุณลักษณะ
(1) ไม่เป็นภิกษุ สามเณรในพุทธศาสนาหากได้รับคัดเลือก
เข้าศึกษาต่อ
(2) มีร่างกายแข็งแรง ไม่เป็นโรคต่อไปนี้ คือ โรคเรื้อน โรควัณโรค
ในระยะอันตราย โรคเท้าช้างในระยะปรากฏอาการเป็นที่รังเกียจแก่สังคม ติดยาเสพติดให้โทษอย่างร้ายแรง
และโรคพิษสุราเรื้อรัง
(3) มีความประพฤติเรียบร้อย
(4) มีวินัยและมีความรับผิดชอบในระดับดี
(5) มีความศรัทธาและสนับสนุนการปกครองในระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นองค์ประมุข
5. เงื่อนไขกำรสมัคร
5.1 ผู้สมัครหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต ทุกสาขาวิชา และหลักสูตรควบระดับปริญญาตรี
2 ปริญญา มีสิทธิ์เลือกสมัครได้ 3 สาขาวิชา โดยเลือกสาขาวิชาที่ต้องการศึกษาต่อมากที่สุด
และตรงตามคุณสมบัติที่มหาวิทยาลัยฯ กาหนด ดังนี้
5.1.1 ผู้สมัครที่เลือกเรียนหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต ทุกสาขาวิชา
สามารถเลือกลาดับที่ 1 และลาดับที่ 2 เป็นหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต ทุกสาขาวิชา และหลักสูตรควบ
ระดับปริญญาตรี 2 ปริญญาได้ แต่ลาดับที่ 3 จะต้องเลือกหลักสูตรอื่น
5.1.2 ผู้สมัครที่เลือกเรียนหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต ทุกสาขาวิชา ลาดับที่ 1
และลาดับที่ 2 จะต้องมีคุณสมบัติตรงตามประกาศรับสมัครทั้ง 2 ลาดับ
5.2 ผู้สมัครที่เลือกเรียนหลักสูตรอื่น ๆ นอกเหนือจากข้อ 5.1 และหลักสูตร
ระดับปริญญาตรี 4 ปี (เทียบโอน) สาหรับผู้สาเร็จการศึกษาระดับปวส. หรือเทียบเท่า สามารถเลือก
สมัครเรียนได้เพียงลาดับเดียว
5.3 ผู้สมัครจะต้องตรวจสอบและรับรองว่ามีคุณสมบัติตรงตามประกาศรับสมัคร
หากภายหลังพบว่าผู้สมัครขาดคุณสมบัติข้อใดข้อหนึ่ง หรือข้อความที่ได้แจ้งไว้เป็นเท็จ หรือหลักฐานประกอบ
การสมัครเป็นเอกสารปลอม ผู้สมัครจะถูกถอนสิทธิ์ทุกกรณี แม้ว่าผู้สมัครจะได้สมัครหรือผ่านการคัดเลือกแล้ว
ก็ตาม
6. ขั้นตอนกำรสมัครเรียน กำรชำระเงินค่ำสมัคร และกำรพิมพ์ใบสมัคร
6.1 ขั้นตอนการสมัครเรียน
เข้าสู่เว็บไซต์ https://admission.kpru.ac.th >> สมัครเรียนภาคปกติ(จันทร์-ศุกร์)
>> ใส่รหัสบัตรประจาตัวประชาชน และคลิกเครื่องหมาย  หน้าข้อความฉันไม่ใช่โปรแกรมอัตโนมัติ >>
กรอกข้อมูลการสมัคร >> ส่งใบสมัคร
หมำยเหตุ 1. โปรดบันทึกข้อมูลการสมัครด้วยตนเองและตรวจสอบข้อมูลต่าง ๆ
อย่างละเอียดเพื่อประโยชน์ของตนเอง
2. ผู้สมัครกรอกข้อมูลการสมัครและดาเนินการตามขั้นตอนการสมัคร
จนครบทุกขั้นตอน และตรวจสอบข้อมูลให้ถูกต้องก่อนบันทึกข้อมูล
3. กรณีทผี่ ู้สมัครต้องการแก้ไขข้อมูล ให้เข้าสู่เว็บไซต์
https://admission.kpru.ac.th >> เลือกคอลัมน์ แก้ไขข้อมูลผู้สมัคร >> ใส่รหัสบัตรประจาตัวประชาชน
คลิกเครื่องหมาย  หน้าข้อความฉันไม่ใช่โปรแกรมอัตโนมัติ >> แก้ไขข้อมูลการสมัคร >> คลิกปุ่ม แก้ไข
/ข้อควรระวัง.....
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ข้อควรระวัง 1. ผู้สมัครสามารถสมัครได้เพียงครั้งเดียว
2. ชื่อและนามสกุลที่ท่านกรอกลงในใบสมัครออนไลน์ จะต้องเป็นชื่อ
และนามสกุลที่ตรงกับบัตรประจาตัวประชาชน
3. กรุณาตรวจสอบเลขประจาตัวประชาชนของท่านให้ถูกต้อง
เนื่องจากเลขบัตรประจาตัวประชาชนของท่านจะใช้เป็นเลขที่อ้างอิงตลอดการสอบและรายงานตัว
4. การกรอกข้อมูลในใบสมัคร จะต้องเป็นข้อมูลที่ถูกต้องและเป็นจริง
ทุกประการ ดังนั้นกรุณาตรวจทานข้อมูลให้ละเอียดก่อนคลิกปุ่ม (ส่งใบสมัคร) เพราะเมื่อท่านส่งใบสมัคร
ไปแล้ว จะไม่สามารถแก้ไขข้อมูลได้อีก และหากข้อมูลผิดพลาดอันเกิดจากการกรอกข้อมูลของผู้สมัครเอง
จะถือว่าใบสมัครนั้นเป็นโมฆะ และหากตรวจพบว่าผู้สมัครมีคุณสมบัติไม่ตรงตามที่กรอกไว้ หรือขาดคุณสมบัติ
ข้อใดข้อหนึ่งตามประกาศจะถือว่าขาดคุณสมบัติ และผู้สมัครจะไม่สามารถเรียกร้องใด ๆ ได้ทั้งสิ้น
5. ค่าสมัครสอบคัดเลือกเข้าเรียนจานวน 250 บาท เมื่อชาระค่าสมัคร
สอบแล้วทางมหาวิทยาลัยฯ จะไม่คืนค่าสมัครสอบแก่ผู้สมัครไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น
6.2 ขั้นตอนการชาระเงินค่าสมัคร
เข้าสู่เว็บไซต์ https://admission.kpru.ac.th >> เลือก พิมพ์ใบชาระเงินค่าสมัคร
สอบคัดเลือก >> ใส่รหัสบัตรประจาตัวประชาชน คลิกเครื่องหมาย  หน้าข้อความฉันไม่ใช่โปรแกรม
อัตโนมัติ >> ตรวจสอบข้อมูล>> พิมพ์ใบชาระเงิน
หมำยเหตุ นาใบชาระเงินค่าสมัครสอบคัดเลือก จานวน 250 บาท ไปชาระค่าสมัคร
สอบคัดเลือกได้ที่ ธนาคารกรุงไทย ทุกสาขา , เคาน์เตอร์เซอร์วิส 7-11 , เคาน์เตอร์แคชเชียร์ Big C ,
Internet Banking , Mobile Banking
6.3 ขั้นตอนการพิมพ์ใบสมัคร
เข้าสู่เว็บไซต์ https://admission.kpru.ac.th >> เลือก พิมพ์ใบสมัคร >>
ใส่รหัสบัตรประจาตัวประชาชน คลิกเครื่องหมาย  ฉันไม่ใช่โปรแกรมอัตโนมัติ >> ตรวจสอบข้อมูล>>
พิมพ์ใบสมัคร
7. กำรสอบสัมภำษณ์ และองค์ประกอบหลักของแฟ้มสะสมผลงำน(Portfolio)
ที่ผู้สมัครจะต้องนำมำในวันสอบสัมภำษณ์ (เอกสำรหลักฐำนกำรสมัครและแฟ้มสะสมผลงำน
ให้นำมำในวันสอบสัมภำษณ์) ดังนี้
มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร กาหนดการสอบสัมภาษณ์ รอบ 2
ในวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2564 ดังนี้
7.1 สอบสัมภาษณ์ลาดับที่ 1 ทุกสาขาวิชา และสอบปฏิบัติเฉพาะสาขาวิชาพลศึกษา
สาขาวิชาดนตรีศึกษา เวลา 09.00 – 12.00 น.
7.2 สอบสัมภาษณ์ลาดับที่ 2 เฉพาะผู้ที่เลือกหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต , หลักสูตรควบ
ระดับปริญญาตรี 2 ปริญญา และหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษที่เลือกเป็นลาดับที่ 2
และลาดับที่ 3 และสอบปฏิบัติเฉพาะสาขาวิชาพลศึกษา สาขาวิชาดนตรีศึกษา เวลา 13.00 - 15.00 น.
7.3 เฉพำะผู้สมัครหลักสูตรครุศำสตรบัณฑิต ทุกสำขำวิชำ และหลักสูตรควบ
ระดับปริญญำตรี 2 ปริญญำ ประกอบด้วย
7.3.1 ใบสมัครของมหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร ที่ลงลายมือชื่อผู้สมัคร
จานวน 1 ชุด
/7.2 สาเนา.....
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7.3.2 สาเนาแสดงผลการเรียน GPAX ที่สาเร็จการศึกษา จานวน 1 ฉบับ
(นำเอกสำรแสดงผลกำรเรียนแนบท้ำยเย็บเข้ำชุดกับใบสมัคร)
7.3.3 ผลงานที่ได้รับรางวัลจากการแข่งขันต่าง ๆ (เฉพำะผู้สมัครหลักสูตร
ครุศำสตรบัณฑิต ทุกสำขำวิชำ หลักสูตรควบระดับปริญญำตรี 2 ปริญญำ ประกอบด้วย
(1) ระดับนานาชาติ/ระดับชาติ
(2) ระดับภาค/จังหวัด
(3) ระดับกลุ่มโรงเรียน
(4) ระดับโรงเรียน สังคมและชุมชน
(5) กรณีได้รับรางวัลที่ไม่เกี่ยวข้องกับสาขาวิชาให้อยู่ในดุลพินิจ
ของกรรมการสอบสัมภาษณ์ในการให้คะแนน
(4) ผลงานที่ได้รับการยกย่องเชิดชูความดี/บาเพ็ญประโยชน์หรืออื่น ๆ
ที่ทาคุณประโยชน์ต่อสังคมและสาธารณะ
กรณีไม่มีเอกสารแสดงให้ประมวลข้อมูลจากการสัมภาษณ์และให้คะแนน
ตามดุลพนิจของกรรมการสอบสัมภาษณ์
7.4 หลักสูตรอื่น ๆ ที่นอกเหนือจำกข้อ 7.3 ประกอบด้วย
7.4.1 ใบสมัครของมหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร ที่ลงลายมือชื่อผู้สมัคร
จานวน 1 ชุด
7.4.2 สาเนาแสดงผลการเรียน GPAX ที่สาเร็จการศึกษา จานวน 1 ฉบับ
(นำเอกสำรแสดงผลกำรเรียนแนบท้ำยเย็บเข้ำชุดกับใบสมัคร)
หมำยเหตุ เอกสารข้อ 7.4.2 ผู้สมัครต้องรับรองสาเนาถูกต้องพร้อมลงลายมือชื่อในเอกสารทุกฉบับ
ประกาศ ณ วันที่ 14 มกราคม พ.ศ. 2564

(รองศาสตราจารย์ ดร.สุวิทย์ วงษ์บุญมาก)
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร
เรื่อง การรับสมัครและคัดเลือกนักศึกษาเข้าศึกษาต่อภาคปกติ ระดับปริญญาตรี
รอบ 2 ประจาปีการศึกษา 2564 (เพิ่มเติม)
--------------------------------------มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ ก าแพงเพชร จะด าเนิ น การรั บ สมั ค รและคั ด เลื อ กนั ก ศึ ก ษาเข้ า ศึ ก ษาต่ อ
ระดับปริญญาตรี รอบ 2 ประจาปีการศึกษา 2564 (เพิ่มเติม) รายละเอียดดังนี้
1. กำหนดกำรรับสมัคร
กำหนดกำร
 รับสมัคร
 ประกำศรำยชื่อผู้มีสทิ ธิส์ อบสัมภำษณ์
 สอบสัมภำษณ์ ทุกสำขำวิชำ
 ประกำศรำยชื่อผูผ้ ำ่ นกำรคัดเลือก

วัน เดือน ปี
ส. 4 ก.พ. 64 – อา. 14 ก.พ. 64
พ. 17 ก.พ. 64
อา. 21 ก.พ. 64 เวลา 09.00 - 12.00 น.
พฤ. 25 ก.พ. 64

หมำยเหตุ เฉพำะผู้ทกี่ ู้ยืมเงินกองทุนให้กู้ยืมเงินเพือ่ กำรศึกษำ(กยศ.) ผูก้ ู้ยืมฯ จะต้องอัพโหลดเอกสำรกำรกู้ยืมเงินเพื่อกำรศึกษำ และติดตำมผลกำรพิจำรณำ
กำรกูย้ ืมเงินฯ ระหว่ำงวันที่ 25 ก.พ. – 5 มี.ค. 64

 พิมพ์ใบชำระเงิน และชำระเงินค่ำธรรมเนียมกำรศึกษำ ครั้งที่ 1 ที่ธนำคำรกรุงไทย/เคำน์เตอร์ เซอร์วิส 7-11/
เคำน์เตอร์แคชเชียร์ Big C หรือชำระเงินผ่ำนทำง Internet Banking, Mobile Banking , บัตรเครดิตทุกธนำคำร

พฤ. 25 ก.พ. 64 – ศ. 5 มี.ค. 64

หมำยเหตุ เฉพำะหลักสูตรครุศำสตรบัณฑิต ทุกสำขำวิชำ และหลักสูตรควบระดับปริญญำตรี 2 ปริญญำ จะต้องชำระเงินค่ำธรรมเนียมกำรศึกษำเต็ม จำนวน

 พิมพ์ใบชำระเงิน และชำระเงินค่ำธรรมเนียมกำรศึกษำ ครั้งที่ 2 ที่ธนำคำรกรุงไทย/เคำน์เตอร์เซอร์วิส 7-11/
เคำน์เตอร์แคชเชียร์ Big C หรือชำระเงินผ่ำนทำง Internet Banking, Mobile Banking, บัตรเครดิตทุกธนำคำร
 กรอกข้อมูลกำรรำยงำนตัว ทุกคณะ ทุกสำขำวิชำ
 มหำวิทยำลัยตรวจสอบกำรอัพโหลดไฟล์เอกสำรกำรรำยงำนตัว
 เปิด-ปิดสำขำวิชำ
หมำยเหตุ ปิดหลักสูตรที่มผี ู้มีสทิ ธิ์มำรำยงำนตัวไม่ถึง 10 คน พร้อมแจ้งให้ดำเนินกำรเปลี่ยนสำขำวิชำในวันที่ 5 มิ.ย. 64
 ส่งเอกสำรกำรรำยงำนตัวด้วยตนเองที่มหำวิทยำลัย รำชภัฏกำแพงเพชร ณ ห้องประชุมรำชพฤกษ์ ชั้น 3 อำคำรทีปังกรรัศมีโชติ
 ส่งเอกสำรกำรรำยงำนตัวด้วยตนเองที่มหำวิทยำลัยรำชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด ณ ห้องประชุมรตนมณี ชั้น 2 อำคำรเฉลิมพระเกียรติ
 ปฐมนิเทศ
 เปิดภำคเรียน 1/2564

จ. 5 เม.ย. 64 – ศ. 9 เม.ย. 64
พฤ. 1 เม.ย. 64 – ศ. 23 เม.ย. 64
ส. 24 เม.ย. 64 – ศ. 30 เม.ย. 64
จ. 24 พ.ค. 64
ส. 5 มิ.ย. 64
ส. 5 มิ.ย. 64
จ. 7 มิ.ย. 64 – ศ. 11 มิ.ย. 64
จ. 21 มิ.ย. 64

หมำยเหตุ

1. กาหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม
2. ถ้าสาขาวิชาใดมีผู้รายงานตัวเข้าศึกษาไม่ครบตามจานวนที่รับตามประกาศฉบับนี้ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
กาแพงเพชร ขอสงวนสิทธิ์ในการไม่เปิดสอนในสาขาวิชานั้น ๆ
3. กรณีที่ผู้สมัครได้ผ่านการคัดเลือกเข้าเป็นนักศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชรแล้ว
เอกสารแสดงผลการเรียน GPAX จะต้องระบุวันที่สำเร็จกำรศึกษำก่อนวันเปิดภำคเรียนแรกของปีกำรศึกษำที่เข้ำศึกษำ
ภำคเรียนที่ 1 ปีกำรศึกษำ 2564 วันที่ 21 มิถุนำยน 2564

4. มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชรรับสมัครบุคคล (ผู้สมัคร) เข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยนั้น
มหาวิทยาลัยจะตรวจสอบวุฒิการศึกษาของผู้สมัครทุกคน โดยส่งไปตรวจสอบตามสถาบัน หรือหน่วยงาน
ที่ให้วุฒิการศึกษาหรือออกเอกสารฉบับนั้น หากตรวจสอบพบว่ามีการปลอมแปลงวุฒิการศึกษา
หรือเอกสารเหล่านั้น มหาวิทยาลัยจะถอนสถานภาพการเป็นนักศึกษานับตั้งแต่วันแรกของการลงทะเบียน
และจะดาเนินคดีตามกฎหมาย

/2. หลักสูตร.....
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2. หลักสูตร/สำขำวิชำ/วิชำเอกที่เปิดรับ/จำนวนที่รับ/รหัสสำขำวิชำ/แผนกำรเรียนที่รับ
2.1 คณะเทคโนโลยีอุตสำหกรรม
หลักสูตร/สำขำวิชำ

กำแพงเพชร
รหัสสำขำวิชำ

เทคโนโลยีบัณฑิต ปริญญำตรี 4 ปี(เทียบโอน)
- เทคโนโลยีวิศวกรรมไฟฟ้า
6553
รวม
-

แม่สอด

จำนวนที่รับ

รหัสสำขำวิชำ

จำนวนที่รับ

20
20

-

-

ผลกำรเรียน
ไม่จากัดผลการเรียนเฉลี่ยสะสม

3. คุณสมบัติและพื้นฐำนควำมรู้ของผู้สมัครเรียน
3.1 คุณสมบัติและพื้นฐานความรู้ของผู้สมัคร ระดับปริญญาตรี 4 ปี (เทียบโอน)
สาหรับผู้สาเร็จการศึกษาระดับ ปวส. หรือเทียบเท่า หรือระดับคุณวุฒิที่สูงกว่า
3.1.1 หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต
3.1.1.1 คุณสมบัติด้านความรู้
(1) ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง
(2) อนุปริญญาหรือเทียบเท่า
(3) ระดับคุณวุฒิอื่น ๆ ที่สูงกว่า (1) และ (2)
3.1.1.2 คุณสมบัติด้านคุณลักษณะ
(1) ไม่เป็นภิกษุ สามเณรในพุทธศาสนาหากได้รับคัดเลือก
เข้าศึกษาต่อ
(2) มีร่างกายแข็งแรง ไม่เป็นโรคต่อไปนี้ คือ โรคเรื้อน โรควัณโรค
ในระยะอันตราย โรคเท้าช้างในระยะปรากฏอาการเป็นที่รังเกียจแก่สังคม ติดยาเสพติดให้โทษอย่างร้ายแรง
และโรคพิษสุราเรื้อรัง
(3) มีความประพฤติเรียบร้อย
(4) มีวินัยและมีความรับผิดชอบในระดับดี
(5) มีความศรัทธาและสนับสนุนการปกครองในระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นองค์ประมุข
4. เงื่อนไขกำรสมัคร
4.1 ผู้สมัครสามารถเลือกสมัครเรียนได้เพียงลาดับเดียว
4.2 ผู้สมัครจะต้องตรวจสอบและรับรองว่ามีคุณสมบัติตรงตามประกาศรับสมัคร
หากภายหลังพบว่าผู้สมัครขาดคุณสมบัติข้อใดข้อหนึ่ง หรือข้อความที่ได้แจ้งไว้เป็นเท็จ หรือหลักฐานประกอบ
การสมัครเป็นเอกสารปลอม ผู้สมัครจะถูกถอนสิทธิ์ทุกกรณี แม้ว่าผู้สมัครจะได้สมัครหรือผ่านการคัดเลือกแล้ว
ก็ตาม
5. ขั้นตอนกำรสมัครเรียน กำรชำระเงินค่ำสมัคร และกำรพิมพ์ใบสมัคร
5.1 ขั้นตอนการสมัครเรียน
เข้าสู่เว็บไซต์ https://admission.kpru.ac.th >> สมัครเรียนภาคปกติ(จันทร์-ศุกร์)
>> ใส่รหัสบัตรประจาตัวประชาชน และคลิกเครื่องหมาย  หน้าข้อความฉันไม่ใช่โปรแกรมอัตโนมัติ >>
กรอกข้อมูลการสมัคร >> ส่งใบสมัคร
/หมายเหตุ.....
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หมำยเหตุ 1. โปรดบันทึกข้อมูลการสมัครด้วยตนเองและตรวจสอบข้อมูลต่าง ๆ
อย่างละเอียดเพื่อประโยชน์ของตนเอง
2. ผู้สมัครกรอกข้อมูลการสมัครและดาเนินการตามขั้นตอนการสมัคร
จนครบทุกขั้นตอน และตรวจสอบข้อมูลให้ถูกต้องก่อนบันทึกข้อมูล
3. กรณีทผี่ ู้สมัครต้องการแก้ไขข้อมูล ให้เข้าสู่เว็บไซต์
https://admission.kpru.ac.th >> เลือกคอลัมน์ แก้ไขข้อมูลผู้สมัคร >> ใส่รหัสบัตรประจาตัวประชาชน
คลิกเครื่องหมาย  หน้าข้อความฉันไม่ใช่โปรแกรมอัตโนมัติ >> แก้ไขข้อมูลการสมัคร >> คลิกปุ่ม แก้ไข
ข้อควรระวัง 1. ผู้สมัครสามารถสมัครได้เพียงครั้งเดียว
2. ชื่อและนามสกุลที่ท่านกรอกลงในใบสมัครออนไลน์ จะต้องเป็นชื่อ
และนามสกุลที่ตรงกับบัตรประจาตัวประชาชน
3. กรุณาตรวจสอบเลขประจาตัวประชาชนของท่านให้ถูกต้อง
เนื่องจากเลขบัตรประจาตัวประชาชนของท่านจะใช้เป็นเลขที่อ้างอิงตลอดการสอบและรายงานตัว
4. การกรอกข้อมูลในใบสมัคร จะต้องเป็นข้อมูลที่ถูกต้องและเป็นจริง
ทุกประการ ดังนั้นกรุณาตรวจทานข้อมูลให้ละเอียดก่อนคลิกปุ่ม (ส่งใบสมัคร) เพราะเมื่อท่านส่งใบสมัคร
ไปแล้ว จะไม่สามารถแก้ไขข้อมูลได้อีก และหากข้อมูลผิดพลาดอันเกิดจากการกรอกข้อมูลของผู้สมัครเอง
จะถือว่าใบสมัครนั้นเป็นโมฆะ และหากตรวจพบว่าผู้สมัครมีคุณสมบัติไม่ตรงตามที่กรอกไว้ หรือขาดคุณสมบัติ
ข้อใดข้อหนึ่งตามประกาศจะถือว่าขาดคุณสมบัติ และผู้สมัครจะไม่สามารถเรียกร้องใด ๆ ได้ทั้งสิ้น
5. ค่าสมัครสอบคัดเลือกเข้าเรียนจานวน 250 บาท เมื่อชาระค่าสมัคร
สอบแล้วทางมหาวิทยาลัยฯ จะไม่คืนค่าสมัครสอบแก่ผู้สมัครไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น
5.2 ขั้นตอนการชาระเงินค่าสมัคร
เข้าสู่เว็บไซต์ https://admission.kpru.ac.th >> เลือก พิมพ์ใบชาระเงินค่าสมัคร
สอบคัดเลือก >> ใส่รหัสบัตรประจาตัวประชาชน คลิกเครื่องหมาย  หน้าข้อความฉันไม่ใช่โปรแกรม
อัตโนมัติ >> ตรวจสอบข้อมูล>> พิมพ์ใบชาระเงิน
หมำยเหตุ นาใบชาระเงินค่าสมัครสอบคัดเลือก จานวน 250 บาท ไปชาระค่าสมัคร
สอบคัดเลือกได้ที่ ธนาคารกรุงไทย ทุกสาขา , เคาน์เตอร์เซอร์วิส 7-11 , เคาน์เตอร์แคชเชียร์ Big C ,
Internet Banking , Mobile Banking
5.3 ขั้นตอนการพิมพ์ใบสมัคร
เข้าสู่เว็บไซต์ https://admission.kpru.ac.th >> เลือก พิมพ์ใบสมัคร >>
ใส่รหัสบัตรประจาตัวประชาชน คลิกเครื่องหมาย  ฉันไม่ใช่โปรแกรมอัตโนมัติ >> ตรวจสอบข้อมูล>>
พิมพ์ใบสมัคร
6. กำรสอบสัมภำษณ์
มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร กาหนดการสอบสัมภาษณ์ รอบ 2 ในวันที่ 21
กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 09.00 – 12.00 น.

/7. เอกสาร.....
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7. เอกสำรที่ต้องยื่นในวันสอบสัมภำษณ์
7.1 ใบสมัครของมหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร ที่ลงลายมือชื่อผู้สมัคร จานวน 1 ชุด
7.2 สาเนาแสดงผลการเรียน GPAX ที่สาเร็จการศึกษา จานวน 1 ฉบับ
(นำเอกสำรแสดงผลกำรเรียนแนบท้ำยเย็บเข้ำชุดกับใบสมัคร)
หมำยเหตุ เอกสารข้อ 7.2 ผู้สมัครต้องรับรองสาเนาถูกต้องพร้อมลงลายมือชื่อในเอกสาร
ประกาศ ณ วันที่ 4 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564

(รองศาสตราจารย์ ดร.สุวิทย์ วงษ์บุญมาก)
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร
เรื่อง การรับสมัครและคัดเลือกนักศึกษาเข้าศึกษาต่อภาคปกติ ระดับปริญญาตรี
รอบ 2 ประจาปีการศึกษา 2564 (เพิ่มเติม)
--------------------------------------มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ ก าแพงเพชร จะด าเนิ น การรั บ สมั ค รและคั ด เลื อ กนั ก ศึ ก ษาเข้ า ศึ ก ษาต่ อ
ระดับปริญญาตรี รอบ 2 ประจาปีการศึกษา 2564 (เพิ่มเติม) รายละเอียดดังนี้
1. กำหนดกำรรับสมัคร
กำหนดกำร
 รับสมัคร
 ประกำศรำยชื่อผู้มีสทิ ธิส์ อบสัมภำษณ์
 สอบสัมภำษณ์ ทุกสำขำวิชำ
 ประกำศรำยชื่อผูผ้ ำ่ นกำรคัดเลือก

วัน เดือน ปี
ส. 23 ม.ค. 64 – อา. 14 ก.พ. 64
พ. 17 ก.พ. 64
อา. 21 ก.พ. 64 เวลา 09.00 - 12.00 น.
พฤ. 25 ก.พ. 64

หมำยเหตุ เฉพำะผู้ทกี่ ู้ยืมเงินกองทุนให้กู้ยืมเงินเพือ่ กำรศึกษำ(กยศ.) ผูก้ ู้ยืมฯ จะต้องอัพโหลดเอกสำรกำรกู้ยืมเงินเพื่อกำรศึกษำ และติดตำมผลกำรพิจำรณำ
กำรกูย้ ืมเงินฯ ระหว่ำงวันที่ 25 ก.พ. – 5 มี.ค. 64

 พิมพ์ใบชำระเงิน และชำระเงินค่ำธรรมเนียมกำรศึกษำ ครั้งที่ 1 ที่ธนำคำรกรุงไทย/เคำน์เตอร์ เซอร์วิส 7-11/
เคำน์เตอร์แคชเชียร์ Big C หรือชำระเงินผ่ำนทำง Internet Banking, Mobile Banking , บัตรเครดิตทุกธนำคำร

พฤ. 25 ก.พ. 64 – ศ. 5 มี.ค. 64

หมำยเหตุ เฉพำะหลักสูตรครุศำสตรบัณฑิต ทุกสำขำวิชำ และหลักสูตรควบระดับปริญญำตรี 2 ปริญญำ จะต้องชำระเงินค่ำธรรมเนียมกำรศึกษำเต็ม จำนวน

 พิมพ์ใบชำระเงิน และชำระเงินค่ำธรรมเนียมกำรศึกษำ ครั้งที่ 2 ที่ธนำคำรกรุงไทย/เคำน์เตอร์เซอร์วิส 7-11/
เคำน์เตอร์แคชเชียร์ Big C หรือชำระเงินผ่ำนทำง Internet Banking, Mobile Banking, บัตรเครดิตทุกธนำคำร
 กรอกข้อมูลกำรรำยงำนตัว ทุกคณะ ทุกสำขำวิชำ
 มหำวิทยำลัยตรวจสอบกำรอัพโหลดไฟล์เอกสำรกำรรำยงำนตัว
 เปิด-ปิดสำขำวิชำ
หมำยเหตุ ปิดหลักสูตรที่มผี ู้มีสทิ ธิ์มำรำยงำนตัวไม่ถึง 10 คน พร้อมแจ้งให้ดำเนินกำรเปลี่ยนสำขำวิชำในวันที่ 5 มิ.ย. 64
 ส่งเอกสำรกำรรำยงำนตัวด้วยตนเองที่มหำวิทยำลัย รำชภัฏกำแพงเพชร ณ ห้องประชุมรำชพฤกษ์ ชั้น 3 อำคำรทีปังกรรัศมีโชติ
 ส่งเอกสำรกำรรำยงำนตัวด้วยตนเองที่มหำวิทยำลัยรำชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด ณ ห้องประชุมรตนมณี ชั้น 2 อำคำรเฉลิมพระเกียรติ
 ปฐมนิเทศ
 เปิดภำคเรียน 1/2564

จ. 5 เม.ย. 64 – ศ. 9 เม.ย. 64
พฤ. 1 เม.ย. 64 – ศ. 23 เม.ย. 64
ส. 24 เม.ย. 64 – ศ. 30 เม.ย. 64
จ. 24 พ.ค. 64
ส. 5 มิ.ย. 64
ส. 5 มิ.ย. 64
จ. 7 มิ.ย. 64 – ศ. 11 มิ.ย. 64
จ. 21 มิ.ย. 64

หมำยเหตุ

1. กาหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม
2. ถ้าสาขาวิชาใดมีผู้รายงานตัวเข้าศึกษาไม่ครบตามจานวนที่รับตามประกาศฉบับนี้ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
กาแพงเพชร ขอสงวนสิทธิ์ในการไม่เปิดสอนในสาขาวิชานั้น ๆ
3. กรณีที่ผู้สมัครได้ผ่านการคัดเลือกเข้าเป็นนักศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชรแล้ว
เอกสารแสดงผลการเรียน GPAX จะต้องระบุวันที่สำเร็จกำรศึกษำก่อนวันเปิดภำคเรียนแรกของปีกำรศึกษำที่เข้ำศึกษำ
ภำคเรียนที่ 1 ปีกำรศึกษำ 2564 วันที่ 21 มิถุนำยน 2564

4. มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชรรับสมัครบุคคล (ผู้สมัคร) เข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยนั้น
มหาวิทยาลัยจะตรวจสอบวุฒิการศึกษาของผู้สมัครทุกคน โดยส่งไปตรวจสอบตามสถาบัน หรือหน่วยงาน
ที่ให้วุฒิการศึกษาหรือออกเอกสารฉบับนั้น หากตรวจสอบพบว่ามีการปลอมแปลงวุฒิการศึกษา
หรือเอกสารเหล่านั้น มหาวิทยาลัยจะถอนสถานภาพการเป็นนักศึกษานับตั้งแต่วันแรกของการลงทะเบียน
และจะดาเนินคดีตามกฎหมาย

/2. เกณฑ์การรับสมัคร.....
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2. เกณฑ์กำรรับสมัคร
2.1 เป็นผู้ที่กาลังศึกษาอยู่ภาคเรียนสุดท้ายชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือสาเร็จการศึกษา
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า
2.2 ไม่จากัดผลการเรียนเฉลี่ยสะสม
3. หลักสูตร/สำขำวิชำ/วิชำเอกที่เปิดรับ/จำนวนที่รับ/รหัสสำขำวิชำ/แผนกำรเรียนที่รับ
GPAX ผลกำรเรียนเฉลี่ยสะสม 5 ภำคเรียน 2.00 ขึ้นไป

GPAX ไม่จำกัดผลกำรเรียนเฉลี่ยสะสม 5 ภำคเรียน

GPAX รำยวิชำภำษำอังกฤษเฉลี่ยรวม 2.00 ขึ้นไป

GPAX รำยวิชำภำษำอังกฤษเฉลี่ยรวม 2.75 ขึ้นไป

Portfolio

สอบสัมภำษณ์

สอบปฏิบัติ

5352

GPAX ผลกำรเรียนเฉลี่ยสะสม 5 ภำคเรียน 2.50 ขึ้นไป

-

25
25

GPAX ผลกำรเรียนเฉลี่ยสะสม 5 ภำคเรียน 2.75 ขึ้นไป

วท.บ. 4 ปี

25
25
-

ศิลป์ - คำนวณ

-

ผลกำรเรียน

วิทยำศำสตร์ - คณิตศำสตร์

1351

แผนกำรเรียน

ทุกแผนกำรเรียน

วท.บ. 4 ปี

มหำวิทยำลัยรำชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด

1.

คณะมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์
ภูมิสารสนเทศ
รวม
เทคโนโลยีโลจิสติกส์
รวม

ระดับ

จำนวนที่รับ

มหำวิทยำลัยรำชภัฏกำแพงเพชร

1.

คณะ/หลักสูตร/สำขำวิชำ/วิชำเอก

มหำวิทยำลัยรำชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด

ลำดับ

มหำวิทยำลัยรำชภัฏกำแพงเพชร

รหัสสำขำวิชำ



-

-

-

-

-



-

-

-



-



-

-

-

-

-



-

-

-



-

4. คุณสมบัติและพื้นฐำนควำมรู้ของผู้สมัครเรียน
4.1 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
4.2.1 คุณสมบัติด้านความรู้
เป็นผู้ที่กาลังศึกษาอยู่ภาคเรียนสุดท้ายชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือสาเร็จ
การศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า
4.2.2 คุณสมบัติด้านคุณลักษณะทั่วไป
(1) ไม่เป็นภิกษุ ภิกษุณี สามเณรในพุทธศาสนา หากได้รับการคัดเลือก
เข้าศึกษา
(2) มีร่างกายแข็งแรง ไม่เป็นโรคต่อไปนี้ คือ โรคเรื้อน วัณโรคระยะอันตราย
โรคเท้าช้าง ในระยะปรากฏอาการเป็นที่รังเกียจแก่สังคม ติดยาเสพติดให้โทษอย่างร้ายแรง และโรคพิษสุรา
เรื้อรัง
(3) มีความประพฤติเรียบร้อยและมีคุณสมบัติ ดังนี้
ก. เป็นผู้มีความรับผิดชอบต่อภาระหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายเป็นอย่างดี
ข. เป็นผู้เลื่อมใสในศาสนา และสนับสนุนการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข ด้วยความบริสุทธิ์ใจ
ค. ไม่เคยเป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดี ไม่เคยมีประวัติความประพฤติ
เสื่อมเสียอย่างร้ายแรง

/(4) คุณลักษณะ.....
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(4) คุณลักษณะทางด้านจิตใจ มีคุณสมบัติ ดังนี้
ก. มีความรักและศรัทธาในวิชาชีพ
ข. มีจิตใจมุ่งพัฒนาทั้งตนเอง ครอบครัว และสังคม
ค. ไม่เคยมีประวัติเป็นโรคจิต โรคประสาทขั้นรุนแรง
ง. ไม่เคยมีประวัติเป็นผู้มีบุคลิกภาพผิดปกติอื่น อันจะเป็นอุปสรรค
และก่อให้เกิดความเสียหายในการประกอบอาชีพ
5. เงื่อนไขกำรสมัคร
5.1 ผู้สมัครสามารถเลือกสมัครเรียนได้เพียงลาดับเดียว
5.2 ผู้สมัครจะต้องตรวจสอบและรับรองว่ามีคุณสมบัติตรงตามประกาศรับสมัคร
หากภายหลังพบว่าผู้สมัครขาดคุณสมบัติข้อใดข้อหนึ่ง หรือข้อความที่ได้แจ้งไว้เป็นเท็จ หรือหลักฐานประกอบ
การสมัครเป็นเอกสารปลอม ผู้สมัครจะถูกถอนสิทธิ์ทุกกรณี แม้ว่าผู้สมัครจะได้สมัครหรือผ่านการคัดเลือกแล้ว
ก็ตาม
6. ขั้นตอนกำรสมัครเรียน กำรชำระเงินค่ำสมัคร และกำรพิมพ์ใบสมัคร
6.1 ขั้นตอนการสมัครเรียน
เข้าสู่เว็บไซต์ https://admission.kpru.ac.th >> สมัครเรียนภาคปกติ(จันทร์-ศุกร์)
>> ใส่รหัสบัตรประจาตัวประชาชน และคลิกเครื่องหมาย  หน้าข้อความฉันไม่ใช่โปรแกรมอัตโนมัติ >>
กรอกข้อมูลการสมัคร >> ส่งใบสมัคร
หมำยเหตุ 1. โปรดบันทึกข้อมูลการสมัครด้วยตนเองและตรวจสอบข้อมูลต่าง ๆ
อย่างละเอียดเพื่อประโยชน์ของตนเอง
2. ผู้สมัครกรอกข้อมูลการสมัครและดาเนินการตามขั้นตอนการสมัคร
จนครบทุกขั้นตอน และตรวจสอบข้อมูลให้ถูกต้องก่อนบันทึกข้อมูล
3. กรณีทผี่ ู้สมัครต้องการแก้ไขข้อมูล ให้เข้าสู่เว็บไซต์
https://admission.kpru.ac.th >> เลือกคอลัมน์ แก้ไขข้อมูลผู้สมัคร >> ใส่รหัสบัตรประจาตัวประชาชน
คลิกเครื่องหมาย  หน้าข้อความฉันไม่ใช่โปรแกรมอัตโนมัติ >> แก้ไขข้อมูลการสมัคร >> คลิกปุ่ม แก้ไข
ข้อควรระวัง 1. ผู้สมัครสามารถสมัครได้เพียงครั้งเดียว
2. ชื่อและนามสกุลที่ท่านกรอกลงในใบสมัครออนไลน์ จะต้องเป็นชื่อ
และนามสกุลที่ตรงกับบัตรประจาตัวประชาชน
3. กรุณาตรวจสอบเลขประจาตัวประชาชนของท่านให้ถูกต้อง
เนื่องจากเลขบัตรประจาตัวประชาชนของท่านจะใช้เป็นเลขที่อ้างอิงตลอดการสอบและรายงานตัว
4. การกรอกข้อมูลในใบสมัคร จะต้องเป็นข้อมูลที่ถูกต้องและเป็นจริง
ทุกประการ ดังนั้นกรุณาตรวจทานข้อมูลให้ละเอียดก่อนคลิกปุ่ม (ส่งใบสมัคร) เพราะเมื่อท่านส่งใบสมัคร
ไปแล้ว จะไม่สามารถแก้ไขข้อมูลได้อีก และหากข้อมูลผิดพลาดอันเกิดจากการกรอกข้อมูลของผู้สมัครเอง
จะถือว่าใบสมัครนั้นเป็นโมฆะ และหากตรวจพบว่าผู้สมัครมีคุณสมบัติไม่ตรงตามที่กรอกไว้ หรือขาดคุณสมบัติ
ข้อใดข้อหนึ่งตามประกาศจะถือว่าขาดคุณสมบัติ และผู้สมัครจะไม่สามารถเรียกร้องใด ๆ ได้ทั้งสิ้น
5. ค่าสมัครสอบคัดเลือกเข้าเรียนจานวน 250 บาท เมื่อชาระค่าสมัคร
สอบแล้วทางมหาวิทยาลัยฯ จะไม่คืนค่าสมัครสอบแก่ผู้สมัครไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น
/6.2 ขั้นตอนการชาระเงิน.....

๔

6.2 ขั้นตอนการชาระเงินค่าสมัคร
เข้าสู่เว็บไซต์ https://admission.kpru.ac.th >> เลือก พิมพ์ใบชาระเงินค่าสมัคร
สอบคัดเลือก >> ใส่รหัสบัตรประจาตัวประชาชน คลิกเครื่องหมาย  หน้าข้อความฉันไม่ใช่โปรแกรม
อัตโนมัติ >> ตรวจสอบข้อมูล>> พิมพ์ใบชาระเงิน
หมำยเหตุ นาใบชาระเงินค่าสมัครสอบคัดเลือก จานวน 250 บาท ไปชาระค่าสมัคร
สอบคัดเลือกได้ที่ ธนาคารกรุงไทย ทุกสาขา , เคาน์เตอร์เซอร์วิส 7-11 , เคาน์เตอร์แคชเชียร์ Big C ,
Internet Banking , Mobile Banking
6.3 ขั้นตอนการพิมพ์ใบสมัคร
เข้าสู่เว็บไซต์ https://admission.kpru.ac.th >> เลือก พิมพ์ใบสมัคร >>
ใส่รหัสบัตรประจาตัวประชาชน คลิกเครื่องหมาย  ฉันไม่ใช่โปรแกรมอัตโนมัติ >> ตรวจสอบข้อมูล>>
พิมพ์ใบสมัคร
7. กำรสอบสัมภำษณ์
มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร กาหนดการสอบสัมภาษณ์ รอบ 2 ในวันที่ 21
กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 09.00 – 12.00 น.
8. เอกสำรที่ต้องยื่นในวันสอบสัมภำษณ์
8.1 ใบสมัครของมหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร ที่ลงลายมือชื่อผู้สมัคร จานวน 1 ชุด
8.2 สาเนาแสดงผลการเรียน GPAX ที่สาเร็จการศึกษา จานวน 1 ฉบับ
(นำเอกสำรแสดงผลกำรเรียนแนบท้ำยเย็บเข้ำชุดกับใบสมัคร)
หมำยเหตุ เอกสารข้อ 8.2 ผู้สมัครต้องรับรองสาเนาถูกต้องพร้อมลงลายมือชื่อในเอกสาร
ประกาศ ณ วันที่ 23 มกราคม พ.ศ. 2564

(รองศาสตราจารย์ ดร.สุวิทย์ วงษ์บุญมาก)
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร
เรื่อง การรับนักศึกษาภาคปกติ ระดับปริญญาตรี
ประเภทคัดเลือกเฉพาะผู้ที่มีความสามารถพิเศษทางด้านกีฬา
ประจาปีการศึกษา 2564
--------------------------------------มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ ก าแพงเพชร จะด าเนิ น การรั บ สมั ค รและคั ด เลื อ กนั ก ศึ ก ษาเข้ า ศึ ก ษาต่ อ
ระดับปริญญาตรี และระดับปริญญาตรี 4 ปี (เทียบโอน) สาหรับผู้สาเร็จการศึกษาระดับปวส. หรือเทียบเท่า
ประจาปีการศึกษา 2564 ประเภทคัดเลือกเฉพาะผู้มีความสามารถพิเศษทางด้านกีฬา รายละเอียดดังนี้
1. กำหนดกำรรับสมัคร
กำหนดกำร
 รับสมัคร
 ประกำศรำยชื่อผู้มีสทิ ธิส์ อบสัมภำษณ์และสอบปฏิบตั ิเฉพำะสำขำวิชำพลศึกษำ สำขำวิชำดนตรีศกึ ษำ
 สอบสัมภำษณ์ ทุกสำขำวิชำ
และสอบปฏิบตั ิเฉพำะสำขำวิชำพลศึกษำ สำขำวิชำดนตรีศกึ ษำ
 สอบสัมภำษณ์ลำดับที่ 2 (เฉพำะผูท้ ี่เลือกหลักสูตรครุศำสตรบัณฑิต , หลักสูตรควบระดับปริญญำตรี 2 ปริญญำ
และหลักสูตรศิลปศำสตรบัณฑิต สำขำวิชำภำษำอังกฤษที่เลือกเป็นลำดับที่ 2 และลำดับที่ 3) และสอบปฏิบตั เิ ฉพำะสำขำวิชำ
พลศึกษำ สำขำวิชำดนตรีศกึ ษำ
 ประกำศรำยชื่อผูผ้ ำ่ นกำรคัดเลือก(ตัวจริง) และทะเบียนสำรอง(ตัวสำรอง)

วัน เดือน ปี
ศ. 15 ม.ค. 64 – อา. 14 ก.พ. 64
พ. 17 ก.พ. 64
อา. 21 ก.พ. 64 เวลา 09.00 - 12.00 น.
อา. 21 ก.พ. 64 เวลา 13.00 - 14.00 น.

พฤ. 25 ก.พ. 64

หมำยเหตุ เฉพำะผู้ทกี่ ู้ยืมเงินกองทุนให้กู้ยืมเงินเพือ่ กำรศึกษำ(กยศ.) ผูก้ ู้ยืมฯ จะต้องอัพโหลดเอกสำรกำรกู้ยืมเงินเพื่อกำรศึกษำ และติดตำมผลกำรพิจำรณำ
กำรกูย้ ืมเงินฯ ระหว่ำงวันที่ 25 ก.พ. – 5 มี.ค. 64

 พิมพ์ใบชำระเงิน และชำระเงินค่ำธรรมเนียมกำรศึกษำ ครั้งที่ 1 (ตัวจริง) ที่ธนำคำรกรุงไทย/เคำน์เตอร์ เซอร์วิส 7-11/
เคำน์เตอร์แคชเชียร์ Big C หรือชำระเงินผ่ำนทำง Internet Banking, Mobile Banking, บัตรเครดิตทุกธนำคำร

พฤ. 25 ก.พ. 64 – ศ. 5 มี.ค. 64

หมำยเหตุ เฉพำะหลักสูตรครุศำสตรบัณฑิต ทุกสำขำวิชำ และหลักสูตรควบระดับปริญญำตรี 2 ปริญญำ จะต้องชำระเงินค่ำธรรมเนียมกำรศึกษำเต็ม จำนวน

 ประกำศผลกำรคัดเลือกเข้ำศึกษำต่อเพิ่มเติมสำหรับทะเบียนสำรอง(ตัวสำรอง) เฉพำะหลักสูตรครุศำสตรบัณฑิต ทุกสำขำวิชำ
และหลักสูตรควบระดับปริญญำตรี 2 ปริญญำ
 พิมพ์ใบชำระเงิน และชำระค่ำธรรมเนียมกำรศึกษำ สำหรับทะเบียนสำรอง (ตัวสำรอง) เฉพำะหลักสูตรครุศำสตรบัณฑิต
ทุกสำขำวิชำ และหลักสูตรควบระดับปริญญำตรี 2 ปริญญำ และชำระเงินค่ำธรรมเนียมกำรศึกษำ ครั้งที่ 1 ของหลักสูตรอืน่ ๆ
หมำยเหตุ ชำระเงินค่ำธรรมเนียมกำรศึกษำเต็มจำนวน
 พิมพ์ใบชำระเงิน และชำระเงินค่ำธรรมเนียมกำรศึกษำ ครั้งที่ 2 ที่ธนำคำรกรุงไทย/เคำน์เตอร์เซอร์วิส 7-11/
เคำน์เตอร์แคชเชียร์ Big C หรือชำระเงินผ่ำนทำง Internet Banking, Mobile Banking ,บัตรเครดิตทุกธนำคำร
หมำยเหตุ เฉพำะหลักสูตรอื่น ๆ ที่ไม่ใช้หลักสูตรครุศำสตรบัณฑิต ทุกสำขำวิชำ และหลักสูตรควบระดับปริญญำตรี 2 ปริญญำ
 กรอกข้อมูลกำรรำยงำนตัว ทุกคณะ ทุกสำขำวิชำ
 มหำวิทยำลัยตรวจสอบกำรอัพโหลดไฟล์เอกสำรกำรรำยงำนตัว
 เปิด-ปิดสำขำวิชำ
หมำยเหตุ ปิดหลักสูตรที่มผี ู้มีสทิ ธิ์มำรำยงำนตัวไม่ถึง 10 คน พร้อมแจ้งให้ดำเนินกำรเปลี่ยนสำขำวิชำในวันที่ 5 มิ.ย. 64
 ส่งเอกสำรกำรรำยงำนตัวด้วยตนเองที่มหำวิทยำลัย รำชภัฏกำแพงเพชร ณ ห้องประชุมรำชพฤกษ์ ชั้น 3 อำคำรทีปังกรรัศมีโชติ
 ส่งเอกสำรกำรรำยงำนตัวด้วยตนเองที่มหำวิทยำลัยรำชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด ณ ห้องประชุมรตนมณี ชั้น 2 อำคำรเฉลิมพระเกียรติ
 ปฐมนิเทศ
 เปิดภำคเรียน 1/2564

ศ. 5 มี.ค. 64
อา. 7 มี.ค. 64 – พ. 10 มี.ค. 64

จ. 5 เม.ย. 64 – ศ. 9 เม.ย. 64

พฤ. 1 เม.ย. 64 – ศ. 23 เม.ย. 64
ส. 24 เม.ย. 64 – ศ. 30 เม.ย. 64
จ. 24 พ.ค. 64
ส. 5 มิ.ย. 64
ส. 5 มิ.ย. 64
จ. 7 มิ.ย. 64 – ศ. 11 มิ.ย. 64
จ. 21 มิ.ย. 64

หมำยเหตุ

1. กาหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม
2. ถ้าสาขาวิชาใดมีผู้รายงานตัวเข้าศึกษาไม่ครบตามจานวนที่รับตามประกาศฉบับนี้ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
กาแพงเพชร ขอสงวนสิทธิ์ในการไม่เปิดสอนในสาขาวิชานั้น ๆ
3. กรณีที่ผู้สมัครได้ผ่านการคัดเลือกเข้าเป็นนักศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชรแล้ว
เอกสารแสดงผลการเรียน GPAX จะต้องระบุวันที่สำเร็จกำรศึกษำก่อนวันเปิดภำคเรียนแรกของปีกำรศึกษำที่เข้ำศึกษำ
ภำคเรียนที่ 1 ปีกำรศึกษำ 2564 วันที่ 21 มิถุนำยน 2564

/4. มหาวิทยาลัย....

๒

4. มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชรรับสมัครบุคคล (ผู้สมัคร) เข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยนั้น
มหาวิทยาลัยจะตรวจสอบวุฒิการศึกษาของผู้สมัครทุกคน โดยส่งไปตรวจสอบตามสถาบัน หรือหน่วยงาน
ที่ให้วุฒิการศึกษาหรือออกเอกสารฉบับนั้น หากตรวจสอบพบว่ามีการปลอมแปลงวุฒิการศึกษา
หรือเอกสารเหล่านั้น มหาวิทยาลัยจะถอนสถานภาพการเป็นนักศึกษานับตั้งแต่วันแรกของการลงทะเบียน
และจะดาเนินคดีตามกฎหมาย

GPAX ผลกำรเรียนเฉลี่ยสะสม 5 ภำคเรียน 2.00 ขึ้นไป

Portfolio

สอบสัมภำษณ์

สอบปฏิบัติ

2 คน

GPAX ผลกำรเรียนเฉลี่ยสะสม 5 ภำคเรียน 2.50 ขึ้นไป

1101
1102
1103
1104
1105
1106
1130
1131
1152
1132
1133

ศิลป์ - คำนวณ

ค.บ. 4 ปี
ค.บ. 4 ปี
ค.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
วท.บ. 4 ปี

ผลกำรเรียน

วิทยำศำสตร์ - คณิตศำสตร์

คณะวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี
เคมี
ฟิสิกส์
ชีววิทยา
วิทยาการคอมพิวเตอร์*
เทคโนโลยีสารสนเทศ*
คณิตศาสตร์
เคมี
วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
เคมีอุตสาหกรรม
สาธารณสุขศาสตร์
นวัตกรรมและธุรกิจอาหาร
รวม

ระดับ

แผนกำรเรียน

ทุกแผนกำรเรียน

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

คณะ/หลักสูตร/สำขำวิชำ/วิชำเอก

จำนวนที่รับ

มหำวิทยำลัยรำชภัฏกำแพงเพชร

ลำดับ

รหัสสำขำวิชำ

มหำวิทยำลัยรำชภัฏกำแพงเพชร

3. หลักสูตร/สำขำวิชำ/วิชำเอกที่เปิดรับ/จำนวนที่รับ/รหัสสำขำวิชำ/แผนกำรเรียนที่รับ
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-













-
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หมำยเหตุ * สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ และสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ รับทุกแผนการเรียน และต้องมีรายวิชาวิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์ รวมกันไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต

1
1
2
3
4
5
6
7
8

คณะครุศำสตร์
พลศึกษา
รวม
คณะมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์
ดนตรีศึกษา
บรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศึกษา

ภาษาไทย
ภาษาอังกฤษ
การพัฒนาสังคม
ภาษาจีน
นิติศาสตรบัณฑิต
รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต
รวม

ค.บ. 4 ปี

1212

ค.บ. 4 ปี
ค.บ. 4 ปี
ศศ.บ. 4 ปี
ศศ.บ. 4 ปี
ศศ.บ. 4 ปี
ศศ.บ. 4 ปี
น.บ. 4 ปี
รป.บ. 4 ปี

1317
1318
1334
1335
1336
1337
1338
1339

1
1

2 คน



-

-



-
















-

-



-










-











-
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1
2
3
4
5
6

การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ
รวม
คณะเทคโนโลยีอุตสำหกรรม
เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
เทคโนโลยีวิศวกรรมไฟฟ้า
เทคโนโลยีพลังงาน
เทคโนโลยีวิศวกรรมโยธา
ออกแบบผลิตภัณฑ์และกราฟิก
อุตสาหกรรมศิลป์

7

เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์

8

เทคโนโลยีวิศวกรรมโยธา

9

การจัดการโลจิสติกส์
รวม

1
2
3
4

มหำวิทยำลัยรำชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด
รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต

เทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล
การเป็นผู้ประกอบการ
บัญชีบัณฑิต

5

เทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล

6

บัญชีบัณฑิต

7
8
9

การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ
เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
การจัดการโลจิสติกส์
รวม

6448
-











-

-

-











-













-

-

-



-





-

-

-



-



-









-

-

-









-









-



-

-

-



-





-

-

-



-



-

-

สอบปฏิบัติ

สอบสัมภำษณ์

บัญชีบัณฑิต

6447

Portfolio

10

2 คน

GPAX ผลกำรเรียนเฉลี่ยสะสม 5 ภำคเรียน 2.00 ขึ้นไป

เทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล

1419
1420
1441
1442
1443
1444
1445
1446

GPAX ผลกำรเรียนเฉลี่ยสะสม 5 ภำคเรียน 2.50 ขึ้นไป

9

นศ.บ. 4 ปี
ศศ.บ. 4 ปี
บธ.บ. 4 ปี
บธ.บ. 4 ปี
บธ.บ. 4 ปี
บธ.บ. 4 ปี
บธ.บ. 4 ปี
บช.บ. 4 ปี
บธ.บ. 4 ปี
(เทียบโอน)
บช.บ. 4 ปี
(เทียบโอน)
บธ.บ. 4 ปี

ศิลป์ - คำนวณ

คณะวิทยำกำรจัดกำร
นิเทศศาสตร์
การท่องเที่ยวและการโรงแรม
การตลาด
การเงิน
เทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล
การจัดการธุรกิจ
การเป็นผู้ประกอบการ
บัญชีบัณฑิต

ผลกำรเรียน

วิทยำศำสตร์ - คณิตศำสตร์

1
2
3
4
5
6
7
8

ระดับ

แผนกำรเรียน

ทุกแผนกำรเรียน

คณะ/หลักสูตร/สำขำวิชำ/วิชำเอก

จำนวนที่รับ

มหำวิทยำลัยรำชภัฏกำแพงเพชร

ลำดับ

รหัสสำขำวิชำ

มหำวิทยำลัยรำชภัฏกำแพงเพชร

๓

-

2

วท.บ. 4 ปี
ทล.บ. 4 ปี
ทล.บ. 4 ปี
ทล.บ. 4 ปี
ศป.บ. 4 ปี
ค.บ. 5 ปี
วท.บ. 4 ปี
(เทียบโอน)
ทล.บ. 4 ปี
(เทียบโอน)
บธ.บ. 4 ปี

1521
1522
1523
1524
1525
1526

2 คน

6527
6528
1549
2

-

-

รป.บ. 4 ปี
บธ.บ. 4 ปี
บธ.บ. 4 ปี
บช.บ. 4 ปี
บธ.บ. 4 ปี
(เทียบโอน)
บช.บ. 4 ปี
(เทียบโอน)
บธ.บ. 4 ปี
วท.บ. 4 ปี
บธ.บ. 4 ปี

5339
5443
5445
5446
7447

2 คน

7448
5451
5521
5549







-

-

-







-









-

-

-



-







-

-

-





-





-
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3. เกณฑ์กำรรับสมัคร
3.1 เป็นผู้ที่กาลังศึกษาอยู่ภาคเรียนสุดท้ายชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือสาเร็จการศึกษา
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า
3.2 หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต ทุกสาขาวิชา และหลักสูตรควบระดับปริญญาตรี
2 ปริญญา ต้องมีผลการเรียนเฉลี่ย 2.50 ขึ้นไป
3.3 หลักสูตรอื่น ๆ ที่นอกเหนือจากข้อ 3.2 ต้องมีเกรดเฉลี่ย 2.00 ขึ้นไป
3.4 เฉพาะหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต ทุกสาขาวิชา และหลักสูตรควบระดับปริญญาตรี
2 ปริญญา ต้องมีผลคะแนนเพิ่มเติม ดังนี้
3.4.1 หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต ทุกสาขาวิชาและหลักสูตรควบระดับปริญญาตรี
2 ปริญญา จะต้องมีผลคะแนนสอบ PAT5 (เมื่อประกาศผลสอบ PAT5 ในวันที่ 23 เมษายน 2564
ผู้ผ่านการคัดเลือกจะต้องอัพโหลดไฟล์คะแนนผลสอบในระบบกรอกข้อมูลรายงานตัว)
4. คุณสมบัติและพื้นฐำนควำมรู้ของผู้สมัครเรียน
4.1 หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต ทุกสาขาวิชา และหลักสูตรควบระดับปริญญาตรี
2 ปริญญา
4.1.1 คุณสมบัติด้านความรู้
(1) ต้องเป็นนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษทางด้านกีฬา กาลังศึกษาอยู่
ในระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือสาเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า
(2) ต้องได้รับรางวัลชนะเลิศระดับชาติ หรือนักกีฬาเยาวชนแห่งชาติ
หรือนักกีฬาทีมชาติ
4.1.2 คุณสมบัติด้านคุณลักษณะทั่วไป
(1) ไม่เป็นภิกษุ ภิกษุณี สามเณรในพุทธศาสนา หากได้รับการคัดเลือก
เข้าศึกษา
(2) มีร่างกายแข็งแรง ไม่เป็นโรคต่อไปนี้ คือ โรคเรื้อน วัณโรคระยะอันตราย
โรคเท้าช้าง ในระยะปรากฏอาการเป็นที่รังเกียจแก่สังคม ติดยาเสพติดให้โทษอย่างร้ายแรง และโรคพิษสุรา
เรื้อรัง
(3) มีความประพฤติเรียบร้อยและมีคุณสมบัติ ดังนี้
ก. เป็นผู้มีความรับผิดชอบต่อภาระหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายเป็นอย่างดี
ข. เป็นผู้เลื่อมใสในศาสนา และสนับสนุนการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข ด้วยความบริสุทธิ์ใจ
ค. ไม่เคยเป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดี ไม่เคยมีประวัติความประพฤติ
เสื่อมเสียอย่างร้ายแรง
(4) คุณลักษณะทางด้านจิตใจ มีคุณสมบัติดังนี้
ก. มีความรักและศรัทธาในวิชาชีพครู
ข. มีจิตใจมุ่งพัฒนาทั้งตนเอง ครอบครัว และสังคม
ค. ไม่เคยมีประวัติเป็นโรคจิต โรคประสาทขั้นรุนแรง
ง. ไม่เคยมีประวัติเป็นผู้มีบุคลิกภาพผิดปกติอื่น อันจะเป็นอุปสรรค
และก่อให้เกิดความเสียหายในการประกอบอาชีพครู
/4.2 หลักสูตร.....
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4.2 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต
หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต บริหารธุรกิจบัณฑิต หลักสูตรบัญชีบัณฑิต
หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต และเทคโนโลยีบัณฑิต
4.2.1 คุณสมบัติด้านความรู้
(1) เป็นผู้ที่กาลังศึกษาอยู่ภาคเรียนสุดท้ายชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
หรือสาเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า
(2) ต้องได้รับรางวัลชนะเลิศระดับชาติ หรือนักกีฬาเยาวชนแห่งชาติ
หรือนักกีฬาทีมชาติ
4.2.2 คุณสมบัติด้านคุณลักษณะทั่วไป
(1) ไม่เป็นภิกษุ ภิกษุณี สามเณรในพุทธศาสนา หากได้รับการคัดเลือก
เข้าศึกษา
(2) มีร่างกายแข็งแรง ไม่เป็นโรคต่อไปนี้ คือ โรคเรื้อน วัณโรคระยะอันตราย
โรคเท้าช้าง ในระยะปรากฏอาการเป็นที่รังเกียจแก่สังคม ติดยาเสพติดให้โทษอย่างร้ายแรง และโรคพิษสุรา
เรื้อรัง
(3) มีความประพฤติเรียบร้อยและมีคุณสมบัติ ดังนี้
ก. เป็นผู้มีความรับผิดชอบต่อภาระหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายเป็นอย่างดี
ข. เป็นผู้เลื่อมใสในศาสนา และสนับสนุนการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข ด้วยความบริสุทธิ์ใจ
ค. ไม่เคยเป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดี ไม่เคยมีประวัติความประพฤติ
เสื่อมเสียอย่างร้ายแรง
(4) คุณลักษณะทางด้านจิตใจ มีคุณสมบัติ ดังนี้
ก. มีความรักและศรัทธาในวิชาชีพ
ข. มีจิตใจมุ่งพัฒนาทั้งตนเอง ครอบครัว และสังคม
ค. ไม่เคยมีประวัติเป็นโรคจิต โรคประสาทขั้นรุนแรง
ง. ไม่เคยมีประวัติเป็นผู้มีบุคลิกภาพผิดปกติอื่น อันจะเป็นอุปสรรค
และก่อให้เกิดความเสียหายในการประกอบอาชีพ
4.3 คุณสมบัติและพื้นฐานความรู้ของผู้สมัคร ระดับปริญญาตรี 4 ปี (เทียบโอน)
สาหรับผู้สาเร็จการศึกษาระดับ ปวส. หรือเทียบเท่า หรือระดับคุณวุฒิที่สูงกว่า
4.3.1 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต หลักสูตรบัญชีบัณฑิต วิทยาศาสตรบัณฑิต
และเทคโนโลยีบัณฑิต
4.3.1.1 คุณสมบัติด้านความรู้
(1) ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง
(2) อนุปริญญาหรือเทียบเท่า
(3) ระดับคุณวุฒิอื่น ๆ ที่สูงกว่า (1) และ (2)
(4) ต้องได้รับรางวัลชนะเลิศระดับชาติ หรือนักกีฬาเยาวชนแห่งชาติ
หรือนักกีฬาทีมชาติ

/4.3.1.2 คุณสมบัติ.....
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4.3.1.2 คุณสมบัติด้านคุณลักษณะ
(1) ไม่เป็นภิกษุ สามเณรในพุทธศาสนาหากได้รับคัดเลือก
เข้าศึกษาต่อ
(2) มีร่างกายแข็งแรง ไม่เป็นโรคต่อไปนี้ คือ โรคเรื้อน โรควัณโรค
ในระยะอันตราย โรคเท้าช้างในระยะปรากฏอาการเป็นที่รังเกียจแก่สังคม ติดยาเสพติดให้โทษอย่างร้ายแรง
และโรคพิษสุราเรื้อรัง
(3) มีความประพฤติเรียบร้อย
(4) มีวินัยและมีความรับผิดชอบในระดับดี
(5) มีความศรัทธาและสนับสนุนการปกครองในระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นองค์ประมุข
5. เงื่อนไขกำรสมัคร
5.1 ผู้สมัครหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต ทุกสาขาวิชา และหลักสูตรควบระดับปริญญาตรี
2 ปริญญา มีสิทธิ์เลือกสมัครได้ 3 สาขาวิชา โดยเลือกสาขาวิชาที่ต้องการศึกษาต่อมากที่สุด
และตรงตามคุณสมบัติที่มหาวิทยาลัยฯ กาหนด ดังนี้
5.1.1 ผู้สมัครที่เลือกเรียนหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต ทุกสาขาวิชา
สามารถเลือกลาดับที่ 1 และลาดับที่ 2 เป็นหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต ทุกสาขาวิชา และหลักสูตรควบ
ระดับปริญญาตรี 2 ปริญญาได้ แต่ลาดับที่ 3 จะต้องเลือกหลักสูตรอื่น
5.2 ผู้สมัครจะต้องตรวจสอบและรับรองว่ามีคุณสมบัติตรงตามประกาศรับสมัคร
หากภายหลังพบว่าผู้สมัครขาดคุณสมบัติข้อใดข้อหนึ่ง หรือข้อความที่ได้แจ้งไว้เป็นเท็จ หรือหลักฐานประกอบ
การสมัครเป็นเอกสารปลอม ผู้สมัครจะถูกถอนสิทธิ์ทุกกรณี แม้ว่าผู้สมัครจะได้สมัครหรือผ่านการคัดเลือกแล้ว
ก็ตาม
6. ขั้นตอนกำรสมัครเรียน กำรชำระเงินค่ำสมัคร และกำรพิมพ์ใบสมัคร
6.1 ขั้นตอนการสมัครเรียน
เข้าสู่เว็บไซต์ https://admission.kpru.ac.th >> สมัครเรียนภาคปกติ(จันทร์-ศุกร์)
>> ใส่รหัสบัตรประจาตัวประชาชน และคลิกเครื่องหมาย  หน้าข้อความฉันไม่ใช่โปรแกรมอัตโนมัติ >>
กรอกข้อมูลการสมัคร >> ส่งใบสมัคร
หมำยเหตุ 1. โปรดบันทึกข้อมูลการสมัครด้วยตนเองและตรวจสอบข้อมูลต่าง ๆ
อย่างละเอียดเพื่อประโยชน์ของตนเอง
2. ผู้สมัครกรอกข้อมูลการสมัครและดาเนินการตามขั้นตอนการสมัคร
จนครบทุกขั้นตอน และตรวจสอบข้อมูลให้ถูกต้องก่อนบันทึกข้อมูล
3. กรณีทผี่ ู้สมัครต้องการแก้ไขข้อมูล ให้เข้าสู่เว็บไซต์
https://admission.kpru.ac.th >> เลือกคอลัมน์ แก้ไขข้อมูลผู้สมัคร >> ใส่รหัสบัตรประจาตัวประชาชน
คลิกเครื่องหมาย  หน้าข้อความฉันไม่ใช่โปรแกรมอัตโนมัติ >> แก้ไขข้อมูลการสมัคร >> คลิกปุ่ม แก้ไข
ข้อควรระวัง 1. ผู้สมัครสามารถสมัครได้เพียงครั้งเดียว
2. ชื่อและนามสกุลที่ท่านกรอกลงในใบสมัครออนไลน์ จะต้องเป็นชื่อ
และนามสกุลที่ตรงกับบัตรประจาตัวประชาชน
3. กรุณาตรวจสอบเลขประจาตัวประชาชนของท่านให้ถูกต้อง
เนื่องจากเลขบัตรประจาตัวประชาชนของท่านจะใช้เป็นเลขที่อ้างอิงตลอดการสอบและรายงานตัว
/4. การกรอกข้อมูล.....
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4. การกรอกข้อมูลในใบสมัคร จะต้องเป็นข้อมูลที่ถูกต้องและเป็นจริง
ทุกประการ ดังนั้นกรุณาตรวจทานข้อมูลให้ละเอียดก่อนคลิกปุ่ม (ส่งใบสมัคร) เพราะเมื่อท่านส่งใบสมัคร
ไปแล้ว จะไม่สามารถแก้ไขข้อมูลได้อีก และหากข้อมูลผิดพลาดอันเกิดจากการกรอกข้อมูลของผู้สมัครเอง
จะถือว่าใบสมัครนั้นเป็นโมฆะ และหากตรวจพบว่าผู้สมัครมีคุณสมบัติไม่ตรงตามที่กรอกไว้ หรือขาดคุณสมบัติ
ข้อใดข้อหนึ่งตามประกาศจะถือว่าขาดคุณสมบัติ และผู้สมัครจะไม่สามารถเรียกร้องใด ๆ ได้ทั้งสิ้น
5. ค่าสมัครสอบคัดเลือกเข้าเรียนจานวน 250 บาท เมื่อชาระค่าสมัคร
สอบแล้วทางมหาวิทยาลัยฯ จะไม่คืนค่าสมัครสอบแก่ผู้สมัครไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น
5.2 ขั้นตอนการชาระเงินค่าสมัคร
เข้าสู่เว็บไซต์ https://admission.kpru.ac.th >> เลือก พิมพ์ใบชาระเงินค่าสมัคร
สอบคัดเลือก >> ใส่รหัสบัตรประจาตัวประชาชน คลิกเครื่องหมาย  หน้าข้อความฉันไม่ใช่โปรแกรม
อัตโนมัติ >> ตรวจสอบข้อมูล>> พิมพ์ใบชาระเงิน
หมำยเหตุ นาใบชาระเงินค่าสมัครสอบคัดเลือก จานวน 250 บาท ไปชาระค่าสมัคร
สอบคัดเลือกได้ที่ ธนาคารกรุงไทย ทุกสาขา , เคาน์เตอร์เซอร์วิส 7-11 , เคาน์เตอร์แคชเชียร์ Big C ,
Internet Banking , Mobile Banking , บัตรเครดิตทุกธนาคาร
6.3 ขั้นตอนการพิมพ์ใบสมัคร
เข้าสู่เว็บไซต์ https://admission.kpru.ac.th >> เลือก พิมพ์ใบสมัคร >>
ใส่รหัสบัตรประจาตัวประชาชน คลิกเครื่องหมาย  ฉันไม่ใช่โปรแกรมอัตโนมัติ >> ตรวจสอบข้อมูล>>
พิมพ์ใบสมัคร
7. กำรสอบสัมภำษณ์ และองค์ประกอบหลักของแฟ้มสะสมผลงำน(Portfolio)
ที่ผู้สมัครจะต้องนำมำในวันสอบสัมภำษณ์ (เอกสำรหลักฐำนกำรสมัครและแฟ้มสะสมผลงำน
ให้นำมำในวันสอบสัมภำษณ์) ดังนี้
มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร กาหนดการสอบสัมภาษณ์ รอบ 2
ในวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2564 ดังนี้
7.1 สอบสัมภาษณ์ลาดับที่ 1 ทุกสาขาวิชา และสอบปฏิบัติเฉพาะสาขาวิชาพลศึกษา
สาขาวิชาดนตรีศึกษา เวลา 09.00 – 12.00 น.
7.2 สอบสัมภาษณ์ลาดับที่ 2 เฉพาะผู้ที่เลือกหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต , หลักสูตรควบ
ระดับปริญญาตรี 2 ปริญญา และหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษที่เลือกเป็นลาดับที่ 2
และลาดับที่ 3 และสอบปฏิบัติเฉพาะสาขาวิชาพลศึกษา สาขาวิชาดนตรีศึกษา เวลา 13.00 - 15.00 น.
7.3 เฉพำะผู้สมัครหลักสูตรครุศำสตรบัณฑิต ทุกสำขำวิชำ และหลักสูตรควบ
ระดับปริญญำตรี 2 ปริญญำ ประกอบด้วย
7.3.1 ใบสมัครของมหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร ที่ลงลายมือชื่อผู้สมัคร
จานวน 1 ชุด
7.3.2 สาเนาแสดงผลการเรียน GPAX ที่สาเร็จการศึกษา จานวน 1 ฉบับ
(นำเอกสำรแสดงผลกำรเรียนแนบท้ำยเย็บเข้ำชุดกับใบสมัคร)
7.3.3 ผลงานที่ได้รับรางวัลจากการแข่งขันต่าง ๆ (เฉพำะผู้สมัครหลักสูตร
ครุศำสตรบัณฑิต ทุกสำขำวิชำ หลักสูตรควบระดับปริญญำตรี 2 ปริญญำ ประกอบด้วย
(1) ระดับนานาชาติ/ระดับชาติ
(2) ระดับภาค/จังหวัด
(3) ระดับกลุ่มโรงเรียน
/(4) ระดับโรงเรียน.....
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(4) ระดับโรงเรียน สังคมและชุมชน
(5) กรณีได้รับรางวัลที่ไม่เกี่ยวข้องกับสาขาวิชาให้อยู่ในดุลพินิจ
ของกรรมการสอบสัมภาษณ์ในการให้คะแนน
(4) ผลงานที่ได้รับการยกย่องเชิดชูความดี/บาเพ็ญประโยชน์หรืออื่น ๆ
ที่ทาคุณประโยชน์ต่อสังคมและสาธารณะ
กรณีไม่มีเอกสารแสดงให้ประมวลข้อมูลจากการสัมภาษณ์และให้คะแนน
ตามดุลพนิจของกรรมการสอบสัมภาษณ์
ประกาศ ณ วันที่ 15 มกราคม พ.ศ. 2564

(รองศาสตราจารย์ ดร.สุวิทย์ วงษ์บุญมาก)
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร
เรื่อง การเรียกเก็บเงินค่าธรรมเนียมการศึกษาระดับปริญญาตรี
ภาคปกติ พ.ศ. 2557
--------------------------------เพื่อให้การดาเนินการเรียกเก็บเงินค่าธรรมเนียมการศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคปกติ เป็นไปตามระเบียบ
มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพขร ว่าด้วยการเก็บเงินค่าธรรมเนียมการศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคปกติ พ.ศ. 2553
ข้อ 5 มหาวิทยาลัยโดยความเห็นชอบของสภามหาวิทยาลัย ในการประชุมครั้งที่ 2/2557 เมื่อวันที่ 25 มีนาคม พ.ศ.
2557 จึงกาหนดอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาเหมาจ่ายเป็นรายภาคเรียน ดังต่อไปนี้

หลักสูตร/สาขาวิชา

1. ครุศาสตรบัณฑิต
1.1 สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา
1.2 สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป
1.3 สาขาวิชาอื่น นอกเหนือจาก 1.1 และ 1.2
2. วิทยาศาสตรบัณฑิต
3. ศิลปศาสตรบัณฑิต
4. บริหารธุรกิจบัณฑิต
4.1 สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
4.2 สาขาวิชาอื่น นอกเหนือจาก 4.1
5. บัญชีบัณฑิต
6. นิติศาสตรบัณฑิต
7. รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต
8. เทคโนโลยีบัณฑิต
9. เศรษฐศาสตรบัณฑิต
10. ศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต

ค่าธรรมเนียมการศึกษาเหมาจ่าย (บาท/
ภาคเรียน)
จานวนหน่วยกิต
มากกว่า
1-6
7-15 16-22
22
4,700
4,700
4,500
4,700
4,500

6,200
6,200
5,800
6,200
5,800

7,000
7,000
6,500
7,000
6,500

7,500
7,500
7,000
7,500
7,000

4,700
4,500
4,500
4,700
4,500
4,700
4,500
4,500

6,200
5,800
5,800
6,200
5,800
6,200
5,800
5,800

7,000
6,500
6,500
7,000
6,500
7,000
6,500
6,500

7,500
7,000
7,000
7,500
7,000
7,500
7,000
7,000

หลักสูตร/สาขาวิชา

11. สารสนเทศศาสตรบัณฑิต
12. นิเทศศาสตรบัณฑิต
13. สถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต

ค่าธรรมเนียมการศึกษาเหมาจ่าย (บาท/
ภาคเรียน)
จานวนหน่วยกิต
มากกว่า
1-6
7-15 16-22
22
4,500 5,800 6,500 7,000
4,700 6,200 7,000 7,500
6,700 8,200 9,000 9,500

ทั้งนี้ให้ใช้ประกาศนี้กับนักศึกษาที่เข้าศึกษาตั้งแต่ปีการศึกษา 2557
ประกาศ ณ วันที่ 25 มีนาคม พ.ศ. 2557

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุวิทย์ วงษ์บุญมาก)
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร
เรื่อง การเรียกเก็บเงินค่าธรรมเนียมการศึกษาภาคฤดูร้อน ระดับปริญญาตรี
ภาคปกติ พ.ศ. 2557
----------------------------เพื่อให้การดาเนินการเรียกเก็บเงินค่าธรรมเนียมการศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคปกติ เป็นไปตามระเบียบ
มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพขร ว่าด้วยการเก็บเงินค่าธรรมเนียมการศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคปกติ พ.ศ. 2553
ข้อ 5 มหาวิทยาลัยโดยความเห็นชอบของสภามหาวิทยาลัย ในการประชุมครั้งที่ 2/2557 เมื่อวันที่ 25 มีนาคม พ.ศ.
2557 จึงกาหนดอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาเหมาจ่ายเป็นรายภาคเรียน ดังต่อไปนี้

หลักสูตร/สาขาวิชา

1. ครุศาสตรบัณฑิต
1.1 สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา
1.2 สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป
1.3 สาขาวิชาอื่น นอกเหนือจาก 1.1 และ 1.2
2. วิทยาศาสตรบัณฑิต
3. ศิลปศาสตรบัณฑิต
4. บริหารธุรกิจบัณฑิต
4.1 สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
4.2 สาขาวิชาอื่น นอกเหนือจาก 4.1
5. บัญชีบัณฑิต
6. นิติศาสตรบัณฑิต
7. รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต
8. เทคโนโลยีบัณฑิต
9. เศรษฐศาสตรบัณฑิต
10. ศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต

ค่าธรรมเนียมการศึกษาเหมาจ่าย
(บาท/ภาคเรียน)
จานวนหน่วยกิต
มากกว่า
1-6 7-12 13-15
15
6,200
6,200
6,000
6,200
6,000

7,800
7,800
7,300
7,800
7,300

8,500
8,500
8,000
8,500
8,000

9,000
9,000
8,500
9,000
8,500

6,200
6,000
6,000
6,200
6,000
6,200
6,000
6,000

7,800
7,300
7,300
7,800
7,300
7,800
7,300
7,300

8,500
8,000
8,000
8,500
8,000
8,500
8,000
8,000

9,000
8,500
8,500
9,000
8,500
9,000
8,500
8,500

หลักสูตร/สาขาวิชา

11. สารสนเทศศาสตรบัณฑิต
12. นิเทศศาสตรบัณฑิต
13. สถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต

ค่าธรรมเนียมการศึกษาเหมาจ่าย
(บาท/ภาคเรียน)
จานวนหน่วยกิต
มากกว่า
1-6 7-12 13-15
15
6,000 7,300 8,000 8,500
6,200 7,800 8,500 9,000
8,200 9,800 10,500 11,000

ทั้งนี้ให้ใช้ประกาศนี้กับนักศึกษาที่เข้าศึกษาตั้งแต่ปีการศึกษา 2557
ประกาศ ณ วันที่ 25 มีนาคม พ.ศ. 2557

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุวิทย์ วงษ์บุญมาก)
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร
เรื่อง การเรียกเก็บเงินค่าธรรมเนียมการศึกษาระดับปริญญาตรี
โครงการจัดการศึกษาสาหรับบุคลากรประจาการ พ.ศ. 2557
----------------------------เพื่อให้ การดาเนินการเรียกเก็บเงินค่าธรรมเนียมการศึกษาระดับปริญญาตรี โครงการจัดการศึกษาสาหรับ
บุคลากรประจาการ เป็นไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร ว่าด้วยการเก็บเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา
ระดั บ ปริ ญ ญาตรี ส าหรั บ นั ก ศึ ก ษาในโครงการจั ด การศึ ก ษาส าหรั บ บุ ค ลากรประจ าการ พ.ศ. 2553 ข้ อ 5
มหาวิทยาลัยโดยความเห็นชอบของสภามหาวิทยาลัย ในการประชุมครั้งที่ 2/2557 เมื่อวันที่ 25 มีนาคม พ.ศ. 2557
จึงกาหนดอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาเหมาจ่ายเป็นรายภาคเรียน ดังต่อไปนี้

หลักสูตร/สาขาวิชา

1. วิทยาศาสตรบัณฑิต
2. ศิลปศาสตรบัณฑิต
3. บริหารธุรกิจบัณฑิต
3.1 สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
3.2 สาขาวิชาอื่น นอกเหนือจาก 3.1
4. บัญชีบัณฑิต
5. นิติศาสตรบัณฑิต
6. รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต
7. เทคโนโลยีบัณฑิต
8. เศรษฐศาสตรบัณฑิต
9. ศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต
10. สารสนเทศศาสตรบัณฑิต
11. นิเทศศาสตรบัณฑิต

ค่าธรรมเนียมการศึกษาเหมาจ่าย (บาท/
ภาคเรียน)
จานวนหน่วยกิต
มากกว่า
1-6 7-12 13-15
15
6,200 7,800 8,500 9,000
6,000 7,300 8,000 8,500
6,200
6,000
6,000
6,200
6,000
6,200
6,000
6,000
6,000
6,200

7,800
7,300
7,300
7,800
7,300
7,800
7,300
7,300
7,300
7,800

8,500
8,000
8,000
8,500
8,000
8,500
8,000
8,000
8,000
8,500

9,000
8,500
8,500
9,000
8,500
9,000
8,500
8,500
8,500
9,000

หลักสูตร/สาขาวิชา

12. สถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต

ค่าธรรมเนียมการศึกษาเหมาจ่าย (บาท/
ภาคเรียน)
จานวนหน่วยกิต
มากกว่า
1-6 7-12 13-15
15
8,200 9,800 10,500 11,000

ทั้งนี้ให้ใช้ประกาศนี้กับนักศึกษาที่เข้าศึกษาตั้งแต่ปีการศึกษา 2557
ประกาศ ณ วันที่ 25 มีนาคม พ.ศ. 2557

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุวิทย์ วงษ์บุญมาก)
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร
เรื่อง การเรียกเก็บเงินค่าธรรมเนียมการศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคปกติ พ.ศ. 2559
--------------------------------เพื่อให้การดาเนินการเรียกเก็บเงินค่าธรรมเนียมการศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคปกติ เป็นไปตาม
ระเบี ยบมหาวิท ยาลัยราชภั ฏก าแพงเพชร ว่าด้วยการเก็ บ เงินค่าธรรมเนี ยมการศึก ษาระดับ ปริญ ญาตรี
ภาคปกติ พ.ศ. 2553 ข้อ 5 มหาวิทยาลัยโดยความเห็นชอบของสภามหาวิทยาลัย ในการประชุมครั้งที่ 3
เมื่ อวันที่ 17 มี นาคม พ.ศ. 2559 จึง ก าหนดอัตราค่าธรรมเนียมการศึก ษาเหมาจ่ายเป็ นรายภาคเรีย น
ดังต่อไปนี้

หลักสูตร/สาขาวิชา
1. ครุศาสตรบัณฑิต
1.1 สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา
1.2 สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป
1.3 สาขาวิชาอื่น นอกเหนือจาก 1.1 และ 1.2
2. วิทยาศาสตรบัณฑิต
3. ศิลปศาสตรบัณฑิต
4. บริหารธุรกิจบัณฑิต
4.1 สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
4.2 สาขาวิชาอื่น นอกเหนือจาก 4.1
5. บัญชีบัณฑิต
6. นิติศาสตรบัณฑิต
7. รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต
8. เทคโนโลยีบัณฑิต
9. เศรษฐศาสตรบัณฑิต
10. ศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต
11. สารสนเทศศาสตรบัณฑิต
12. นิเทศศาสตรบัณฑิต
13. สถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต

ค่าธรรมเนียมการศึกษาเหมาจ่าย
(บาท/ภาคเรียน)
จานวนหน่วยกิต
1-6 7-15 16-22 มากกว่า 22
6,200
6,200
6,000
6,200
6,000

7,700
7,700
7,300
7,700
7,300

8,500
8,500
8,000
8,500
8,000

9,000
9,000
8,500
9,000
8,500

6,200
6,000
6,000
6,200
6,000
6,200
6,000
6,000
6,000
6,200
8,200

7,700
7,300
7,300
7,700
7,300
7,700
7,300
7,300
7,300
7,700
9,700

8,500
8,000
8,000
8,500
8,000
8,500
8,000
8,000
8,000
8,500
10,500

9,000
8,500
8,500
9,000
8,500
9,000
8,500
8,500
8,500
9,000
11,000
/ทั้งนี้.....

2
ทั้งนี้ ให้ใช้ประกาศนี้กับนักศึกษาที่เข้าศึกษาตั้งแต่ปกี ารศึกษา 2559
ประกาศ ณ วันที่ 17 มีนาคม พ.ศ. 2559

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุวิทย์ วงษ์บุญมาก)
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร
เรื่อง การเรียกเก็บเงินค่าธรรมเนียมการศึกษาระดับปริญญาตรี
โครงการจัดการศึกษาสาหรับบุคลากรประจาการ พ.ศ. 2559
-------------------------------------------เพื่อให้การดาเนินการเรียกเก็บเงินค่าธรรมเนียมการศึกษาระดับปริญญาตรี โครงการจัดการศึกษา
ส าหรั บ บุ คลากรประจ าการ เป็ น ไปตามระเบี ยบมหาวิ ท ยาลัย ราชภั ฏ ก าแพงเพชร ว่ าด้ วยการเก็ บ เงิ น
ค่าธรรมเนียมการศึกษาระดับปริญญาตรี สาหรับนักศึกษาในโครงการจัดการศึกษาสาหรับบุคลากรประจาการ
พ.ศ. 2553 ข้อ 5 มหาวิทยาลัยโดยความเห็นชอบของสภามหาวิทยาลัย ในการประชุมครั้งที่ 3 เมื่อวันที่
17 มีนาคม พ.ศ. 2559 จึงกาหนดอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาเหมาจ่ายเป็นรายภาคเรียน ดังต่อไปนี้

หลักสูตร/สาขาวิชา
1. วิทยาศาสตรบัณฑิต
2. ศิลปศาสตรบัณฑิต
3. บริหารธุรกิจบัณฑิต
3.1 สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
3.2 สาขาวิชาอื่น นอกเหนือจาก 3.1
4. บัญชีบัณฑิต
5. นิติศาสตรบัณฑิต
6. รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต
7. เทคโนโลยีบัณฑิต
8. เศรษฐศาสตรบัณฑิต
9. ศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต
10. สารสนเทศศาสตรบัณฑิต
11. นิเทศศาสตรบัณฑิต
12. สถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต

ค่าธรรมเนียมการศึกษาเหมาจ่าย
(บาท/ภาคเรียน)
จานวนหน่วยกิต
1-6
7-12
13-15 มากกว่า 15
7,700 9,300 10,000 10,500
7,500 8,800 9,500
10,000
7,700
7,500
7,500
7,700
7,500
7,700
7,500
7,500
7,500
7,700
9,700

9,300
8,800
8,800
9,300
8,800
9,300
8,800
8,800
8,800
9,300
11,300

10,000
9,500
9,500
10,000
9,500
10,000
9,500
9,500
9,500
10,000
12,000

10,500
10,000
10,000
10,500
10,000
10,500
10,000
10,000
10,000
10,500
12,500

/ทั้งนี้.....

2
ทั้งนี้ ให้ใช้ประกาศนี้กับนักศึกษาที่เข้าศึกษาตั้งแต่ปีการศึกษา 2559
ประกาศ ณ วันที่ 17 มีนาคม พ.ศ. 2559

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุวิทย์ วงษ์บุญมาก)
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร
เรื่อง การเรียกเก็บเงินค่าธรรมเนียมการศึกษาภาคฤดูร้อน ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ พ.ศ. 2559
----------------------------เพื่อให้การดาเนินการเรียกเก็บเงินค่าธรรมเนียมการศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคปกติ เป็นไปตาม
ระเบี ยบมหาวิท ยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร ว่าด้วยการเก็ บ เงินค่าธรรมเนี ยมการศึก ษาระดับ ปริญ ญาตรี
ภาคปกติ พ.ศ. 2553 ข้อ 5 มหาวิทยาลัยโดยความเห็นชอบของสภามหาวิทยาลัย ในการประชุมครั้งที่ 3
เมื่อวันที่ 17 มี นาคม พ.ศ. 2559 จึงก าหนดอัตราค่าธรรมเนียมการศึก ษาเหมาจ่ายเป็นรายภาคเรียน
ดังต่อไปนี้

หลักสูตร/สาขาวิชา
1. ครุศาสตรบัณฑิต
1.1 สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา
1.2 สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป
1.3 สาขาวิชาอื่น นอกเหนือจาก 1.1 และ 1.2
2. วิทยาศาสตรบัณฑิต
3. ศิลปศาสตรบัณฑิต
4. บริหารธุรกิจบัณฑิต
4.1 สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
4.2 สาขาวิชาอื่น นอกเหนือจาก 4.1
5. บัญชีบัณฑิต
6. นิติศาสตรบัณฑิต
7. รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต
8. เทคโนโลยีบัณฑิต
9. เศรษฐศาสตรบัณฑิต
10. ศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต
11. สารสนเทศศาสตรบัณฑิต
12. นิเทศศาสตรบัณฑิต
13. สถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต

ค่าธรรมเนียมการศึกษาเหมาจ่าย
(บาท/ภาคเรียน)
จานวนหน่วยกิต
1-6
7-12
13-15 มากกว่า 15
7,700
7,700
7,700
7,700
7,500

9,300
9,300
8,800
9,300
8,800

10,000
10,000
9,500
10,000
9,500

10,500
10,500
10,000
10,500
10,000

7,700 9,300
7,500 8,800
7,500 8,800
7,700 9,300
7,500 8,800
7,700 9,300
7,500 8,800
7,500 8,800
7,500 8,800
7,700 9,300
9,700 11,300

10,000
9,500
9,500
10,000
9,500
10,000
9,500
9,500
9,500
10,000
12,000

10,500
10,000
10,000
10,500
10,000
10,500
10,000
10,000
10,000
10,500
12,500
/ทั้งนี้.....

2
ทั้งนี้ ให้ใช้ประกาศนี้กับนักศึกษาที่เข้าศึกษาตั้งแต่ปกี ารศึกษา 2559
ประกาศ ณ วันที่ 17 มีนาคม พ.ศ. 2559

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุวิทย์ วงษ์บุญมาก)
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร

สำนักส่งเสริมวิชำกำรและงำนทะเบียน
www.reg.kpru.ac.th
เลขที่ 69 หมู่ 1 ต.นครชุม อ.เมือง จ.กำแพงเพชร 62000
โทรศัพท์ : 055 706 555 ต่อ 1022, 1023 โทรสำร : 055 706 518

