
             
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 

เรื่อง การรับนักศึกษาภาคปกติ (ก าแพงเพชรและแม่สอด) 
ภาคเรียนที่ 2 ประจ าปีการศึกษา 2559 (เพ่ิมเติม) 

------------------------------------------------------ 

 มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร เปิดรับสมัครนักศึกษาเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี 4 ปี 
และระดับปริญญาตรี 4 ปี (ส าหรับผู้ส าเร็จการศึกษาระดับ ปวส. หรือเทียบเท่า) ภาคเรียนที่ 2                       
ประจ าปีการศึกษา 2559 (เพ่ิมเติม) โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

1. หลักสูตรที่เปิดรับ/รหัสสาขาวิชา/แผนการเรียนที่รับ  
     มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 
  1.1 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
 
 
 
 
 
 1.2 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 1.3 คณะวิทยาการจัดการ 

หลักสูตร สาขาวิชา/รหัสสาขาวิชา จ านวนที่รับ 
นิเทศศาสตรบัณฑิต นิเทศศาสตร์ (1430) 22 

ปริญญาตรี 4 ปี    
ศิลปศาสตรบัณฑิต การท่องเที่ยวและการโรงแรม (1431) 13 
ปริญญาตรี 4 ปี    

บริหารธุรกิจบัณฑิต คอมพิวเตอร์ธุรกิจ (1434) 24 
ปริญญาตรี 4 ปี    

/ 1.3 คณะวิทยาการจัดการ (ต่อ)..... 

 

หลักสูตร สาขาวิชา/รหัสสาขาวิชา จ านวนที่รับ 
ศิลปศาสตรบัณฑิต ภาษาอังกฤษ (1213) 11 
ปริญญาตรี 4 ปี บรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ (1216) 21 

  รวม  32 

หลักสูตร สาขาวิชา/รหัสสาขาวิชา จ านวนที่รับ 
วิทยาศาสตรบัณฑิต เคมี (1321) 23 

ปริญญาตรี 4 ปี วิทยาการคอมพิวเตอร์ (1322) 20 
  ชีววิทยา (1323) 4 
  ฟิสิกส์ (1324) 13 
  วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม (1325) 19 

  สาธารณสุขศาสตร์ (1326) 5 
  วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร (1327) 24 
  เทคโนโลยีสารสนเทศ (1328) 21 
   รวม 129 

http://mua.kpru.ac.th/registrar/listname.php?major=1212&mode_chill=1
http://mua.kpru.ac.th/registrar/listname.php?major=1321&mode_chill=1
http://mua.kpru.ac.th/registrar/listname.php?major=1322&mode_chill=1
http://mua.kpru.ac.th/registrar/listname.php?major=1324&mode_chill=1
http://mua.kpru.ac.th/registrar/listname.php?major=1325&mode_chill=1
http://mua.kpru.ac.th/registrar/listname.php?major=1326&mode_chill=1
http://mua.kpru.ac.th/registrar/listname.php?major=1327&mode_chill=1
http://mua.kpru.ac.th/registrar/listname.php?major=1328&mode_chill=1
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1.3 คณะวิทยาการจัดการ (ต่อ) 
หลักสูตร สาขาวิชา/รหัสสาขาวิชา จ านวนที่รับ 

บริหารธุรกิจ 
ปริญญาตรี 4 ปี (เทียบโอน) 
(ส าหรับผู้ส าเร็จการศึกษา
ระดับ ปวส. หรือเทียบเท่า) 

คอมพิวเตอร์ธุรกิจ (6448) 11 

  

 

เศรษฐศาสตรบัณฑิต เศรษฐศาสตร์การเงินการคลัง (1437) 23 
ปริญญาตรี 4 ปี    

  รวม 93 

1.4 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
หลักสูตร สาขาวิชา/รหัสสาขาวิชา จ านวนที่รับ 

เทคโนโลยีบัณฑิต เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ (1538) 6 
ปริญญาตรี 4 ปี เทคโนโลยีพลังงาน (1541) 21 

  เทคโนโลยีออกแบบพัฒนาผลิตภัณฑ์ (1542) 21 
  เทคโนโลยีก่อสร้าง (1543) 15 
  อิเล็กทรอนิกส์คอมพิวเตอร์ (1554) 12 

  รวม  75 

  มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร แม่สอด 
  1.1 คณะวิทยาการจัดการ 

 
 

 
 
 

2. ก าหนดการรับสมัคร สอบสัมภาษณ์ และรายงานตัว 
วัน/เดือน/ปี รายการ 

วันจันทร์ที่ 17 ตุลาคม 2559 
ถึงวันพฤหัสบดีที่ 27 ตุลาคม 
2559 

ยื่นใบสมัครและเอกสารการสมคัรเรียนด้วยตนเอง พร้อมค่าสมัคร 
200 บาท และเข้ารับการสอบสัมภาษณ์ในวนัสมัครเรียน ดังนี ้
     - ผู้ที่สมัครเรียนที่มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร               
ยื่นใบสมัครไดท้ี่ส านักส่งเสริมวชิาการและงานทะเบียน ชั้น 2 
อาคารเรียนรวมและอ านวยการ (อาคาร 14)  
อ.เมือง จ.ก าแพงเพชร 
     - ผู้ที่สมัครเรียนที่มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร  
แม่สอด ยื่นใบสมัครได้ทีส่ านักสง่เสริมวิชาการและงานทะเบียน 
อาคารเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร แม่สอด 
อ.แม่สอด จ.ตาก 

 
 

/ก าหนดการรับสมัคร (ต่อ)..... 
 

หลักสูตร สาขาวิชา/รหัสสาขาวิชา จ านวนที่รับ 
บริหารธุรกิจบัณฑิต คอมพิวเตอร์ธุรกิจ (5434) 22 

ปริญญาตรี 4 ปี การจัดการทั่วไป (5435) 12 
  รวม  34 
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วัน/เดือน/ปี รายการ 
วันพฤหัสบดีที่ 27 ตุลาคม 
2559 เวลา 15.00 น. 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับรายงานตัวที่เว็บไซด ์              
www.kpru.ac.th                                 

วันศุกร์ที่ 28 ตุลาคม 2559 
เวลา 09.00 – 12.00 น. 

รายงานตัว พร้อมช าระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา ดังนี้ 
     - ผู้ที่สมัครเรียนที่มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร               
รายงานตัว ณ ห้องส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน  
ชั้น 2 อาคารเรียนรวมและอ านวยการ (อาคาร 14)  
อ.เมือง จ.ก าแพงเพชร 
     - ผู้ที่สมัครเรียนที่มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร  
แม่สอด รายงานตัว ณ ห้องส านักส่งเสริมวิชาการ 
และงานทะเบียน อาคารเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ก าแพงเพชร แม่สอด เวลา 09.00 – 12.00 น. 

 หมายเหตุ 1. ก าหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม 
 2. มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร เปิดรับสมัครนักศึกษาในวันจันทร์ที่ 18  

- วันพฤหัสบดีที่ 27 ตุลาคม 2559 เวลา 08.30-16.30 น. ยกเว้น วันหยุดนักขัตฤกษ์  

3. คุณสมบัติและพื้นฐานความรู้ของผู้สมัคร 
3.1 ระดับปริญญาตรี 4 ปี  หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  

หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต  
และหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต               

       คุณสมบัติด้านความรู้ 
             - เป็นผู้ส าเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า 
 3.2 ระดับปริญญาตรี 4 ปี (เทียบโอน) ส าหรับผู้ส าเร็จการศึกษาระดับ ปวส. หรือเทียบเท่า 
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต 
  คุณสมบัติด้านความรู้ 
 - ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง 
 - อนุปริญญาหรือเทียบเท่า 

 3.3 คุณสมบัติด้านคุณลักษณะ 
                    (1) มีสัญชาติไทย 
                    (2) ไม่เป็นภิกษุ ภิกษุณี สามเณรในพุทธศาสนา หากได้รับคัดเลือกเข้าศึกษา 

            (3) มีร่างกายแข็งแรง ไม่เป็นโรคต่อไปนี้ คือ โรคเรื้อน วัณโรคระยะอันตราย                
โรคเท้าช้าง ในระยะปรากฏอาการเป็นที่รังเกียจแก่สังคม ติดยาเสพติดให้โทษอย่างร้ายแรง                        
และโรคพิษสุราเรื้อรัง 

            (4) มีความประพฤติเรียบร้อย และมีคุณสมบัติ ดังนี้ 
                           ก. เป็นผู้มีความรับผิดชอบต่อภาระหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายเป็นอย่างดี 

                  ข. เป็นผู้เลื่อมใสในศาสนา และสนับสนุนการปกครองระบอบประชาธิปไตย 
อันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุขด้วยความบริสุทธิ์ใจ 

    ค. ไม่เคยเป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดี ไม่เคยมีประวัติความประพฤติเสื่อมเสีย                        
อย่างร้ายแรง                  

 
 

/(5) คุณลักษณะทางด้านจิตใจ..... 
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           (5) คุณลักษณะทางด้านจิตใจ มีคุณสมบัติ ดังนี้ 
                           ก. มีความรักและศรัทธาในวิชาชีพ 

                  ข. มีจิตใจมุ่งพัฒนาทั้งตนเอง ครอบครัว และสังคม 
       ค. ไม่เคยมีประวัติเป็นโรคจิต โรคประสาทขั้นรุนแรง  

    ง. ไม่เคยมีประวัติเป็นผู้มีบุคลิกภาพผิดปกติอ่ืน อันจะเป็นอุปสรรคและก่อให้เกิด
ความเสียหายในการประกอบอาชีพ 

 4. เงื่อนไขการสมัคร 
  4.1 ผู้สมัครมีสิทธิ์เลือกสมัครได้ 1 สาขาวิชา โดยเลือกสาขาวิชาที่ต้องการศึกษาต่อมากที่สุด  
และตรงตามคุณสมบัติที่มหาวิทยาลัยก าหนด หากผู้สมัครที่มีคุณสมบัติไม่ตรงตามก าหนด มหาวิทยาลัย 
จะไม่พิจารณาใบสมัครและหลักฐานการสมัคร  
  4.2 ผู้สมัครจะต้องตรวจสอบและรับรองว่ามีคุณสมบัติตรงตามประกาศรับสมัคร หากภายหลัง
พบว่าผู้สมัครขาดคุณสมบัติข้อใดข้อหนึ่ง หรือข้อความท่ีได้แจ้งไว้เป็นเท็จ หรือหลักฐานประกอบการสมัคร 
เป็นเอกสารปลอม ผู้สมัครจะถูกถอนสิทธิ์ในการสมัครแม้ว่าผู้สมัครจะได้สมัครหรือผ่านการคัดเลือกแล้วก็ตาม 
  ๔.๓ ผู้ที่สมัครเข้าศึกษาต่อในภาคเรียนที่ 2/2559 จะเข้าเรียนในหมู่เรียนเดียวกันกับนักศึกษา   
ที่เปิดเรียนภาคเรียนที่ 1/2559 และผู้สมัครจะส าเร็จการศึกษาไม่พร้อมกับนักศึกษาที่เข้าเรียนภาคเรียนที่ 
1/2559 และอาจจะต้องลงทะเบียนเรียนในภาคฤดูร้อนด้วย 

 5. ขั้นตอนการสมัคร และหลักฐานการสมัครเรียน 
 5.1 ขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครพร้อมหลักฐานการสมัคร ดังนี้ 
  5.1.1 ผู้ที่สมัครเรียนที่มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร ติดต่อขอรับใบสมัครและใบสมัคร
ได้ทีส่ านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน อาคารเรียนรวมและอ านวยการ (อาคาร 14) ชั้น 2  
มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร อ.เมือง จ.ก าแพงเพชร                                        
  5.1.2 ผู้ที่สมัครเรียนที่มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร แม่สอด ติดต่อขอรับใบสมัคร 
และสมัครได้ที่ ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร แม่สอด  
อาคารเฉลิมพระเกียรติ อ.แม่สอด จ.ตาก 
 5.2 ผู้สมัครสามารถเลือกสมัครได้ 1 สาขาวิชา โดยเลือกสาขาวิชาที่ต้องการศึกษาต่อมากท่ีสุด 
และตรงตามคุณสมบัติของผู้สมัครที่ทางมหาวิทยาลัยก าหนด  
 5.3 เอกสารการสมัครเรียน ดังต่อไปนี้  
        ระดับปริญญาตรี 4 ปี   

  - ส าเนาเอกสารแสดงผลการเรียนเฉลี่ย (GPA) พร้อมส าเนาจ านวน 1 ฉบับ  
  - ส าเนาคะแนนผลสอบ O–NET จ านวน 1 ฉบับ ส าหรับผูท้ี่ศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษา 

ปีที่ 6 
 - ส าเนาคะแนนผลสอบ V-NET จ านวน 1 ฉบับ ส าหรับผู้ที่ศึกษาระดับอาชีวศึกษา (ปวช.) 
 - ส าเนาคะแนนผลสอบ N-NET ส าหรับผู้ที่ศึกษาการศึกษานอกระบบ (กศน.) 
  ระดับปริญญาตรี 4 ปี (เทียบโอน) ส าหรับผู้ส าเร็จการศึกษาระดับ ปวส.หรือเทียบเท่า 

  - ส าเนาเอกสารแสดงผลการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชั้นสูง จ านวน 1 ฉบับ หรอื 
  - ส าเนาเอกสารแสดงผลการเรียนระดับอนุปริญญาหรือเทียบเท่า จ านวน ๑ ฉบับ
 เอกสารการสมัครเรียนที่ถ่ายส าเนาในข้อ 5.3 จะต้องอ่านได้อย่างชัดเจน พร้อมรับรองส าเนา 
ถูกต้อง และลงลายมือชื่อในฉบบัส าเนาให้ครบทุกฉบับและครบถ้วนถูกต้องตามที่มหาวิทยาลัยก าหนด 
หากผู้สมัครที่มีคุณสมบัติไม่ตรงตามก าหนด หรือขาดหลักฐานข้อใดข้อหนึ่ง มหาวิทยาลัยจะไม่พิจารณา              
ใบสมัครและหลักฐานการสมัคร 

/5.4 น าใบสมัคร..... 



 

๕ 

                5.4 น าใบสมัครไปช าระเงินค่าสมัครสอบคัดเลือก จ านวน 200 บาท คัดเลือก ได้ที่  
  5.4.1 งานการเงนิ อาคารเรียนรวมและอ านวยการ (อาคาร 14) ชั้น 2  
มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร อ.เมือง จ.ก าแพงเพชร                                        
  5.4.2 งานการเงิน มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร แม่สอด อาคารเฉลิมพระเกียรติ  
อ.แม่สอด จ.ตาก 
 5.5 เมื่อช าระเงินเรียบร้อยแล้ว ผู้สมัครต้องน าใบสมัคร เอกสารการสมัครและใบเสร็จช าระเงิน 
ค่าสอบคัดเลือก ยื่นต่อเจ้าหน้าที่ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน  
  หมายเหตุ  การรับสมัครเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร เมื่อนักศึกษา
ผ่านการคัดเลือกและรายงานตัวเข้าเป็นนักศึกษา มหาวิทยาลัยจะด าเนินการตรวจสอบวุฒิการศึกษา 
ของนักศึกษาทุกคน โดยส่งไปตรวจสอบยังสถาบันหรือหน่วยงานที่ให้วุฒิการศึกษาหรือออกเอกสารฉบับนั้น 
หากตรวจสอบพบว่ามีการปลอมแปลงวุฒิการศึกษา หรือเอกสารเหล่านั้น มหาวิทยาลัยจะถอนสถานภาพ 
การเป็นนักศึกษา และจะด าเนินคดีตามกฎหมาย           

6. วันและเวลาที่สอบสัมภาษณ์ 
    มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร จะด าเนินการสอบสัมภาษณ์ผู้สมัครในวันที่ผู้สมัคร 

มาสมัครเรียนในระหว่างวันจันทร์ที่ 17 – วันพฤหัสบดีที่ 27 ตุลาคม 2559   

7. ประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิ์เข้ารับรายงานตัว 
 มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการรายงานตัว             
ในวันพฤหัสบดีที่ 27 ตุลาคม 2559 เวลา 15.00 น. ที่เวบ็ไซต์ www.kpru.ac.th                                 

  8. ก าหนดการเปิดภาคเรียน 
 มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร ก าหนดเปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559            
ในวันจันทร์ที่ 7 พฤศจิกายน 2559 

ประกาศ ณ วันที่ 17 ตุลาคม พ.ศ. 2559 

 

 
(รองศาสตราจารย์สุวิทย์ วงษ์บุญมาก) 

อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 


