เกณฑ์การรับนักศึกษา
โดย สำนักส่งเสริมวิชำกำรและงำนทะเบียน

เกณฑ์การพิจารณา
1.วุฒิการศึกษา

คุณสมบัติ
1.1 เป็นผู้ที่กำลังศึกษำอยู่ภำคเรียนสุดท้ำยชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 6
1.2 เป็นผู้ที่สำเร็จกำรศึกษำชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 6
1.3 สำเร็จกำรศึกษำเทียบเท่ำหรือคุณวุฒิที่สูงกว่ำ

2.เกรดเฉลี่ย

2.1 ผลกำรเรียนเฉลี่ยสะสม GPAX 4 ภำคเรียน , 5 ภำคเรียน
และ 6 ภำคเรียน

2.2 GPAX รำยวิชำภำษำอังกฤษ
3.Portfolio

3.1 ผลงำนที่ได้รับรำงวัลจำกกำรแข่งขันต่ำง ๆ และผลงำน
ที่ได้รับกำรยกย่องเชิดชูควำมดี/บำเพ็ญประโยชน์

รายละเอียด
1.1 เอกสำรแสดงผลกำรเรียนที่ยังไม่ระบุวันสำเร็จกำรศึกษำ
1.2 เอกสำรแสดงผลกำรเรียนที่ระบุวันสำเร็จกำรศึกษำจะต้องระบุ
วันอนุมัติจบก่อนวันเปิดภำคเรียนแรกของปีกำรศึกษำที่เข้ำศึกษำ
1.3 เอกสำรแสดงผลกำรเรียนที่ระบุวันสำเร็จกำรศึกษำจะต้องระบุ
วันอนุมัติจบก่อนวันเปิดภำคเรียนแรกของปีกำรศึกษำที่เข้ำศึกษำ
2.1 เฉพำะหลักสูตรครุศำสตรบัณฑิต ทุกสำขำวิชำ หลักสูตรควบ
ระดับปริญญำตรี 2 ปริญญำ ต้องมีผลกำรเรียนเฉลี่ยสะสม GPAX
2.50 ขึ้นไป
2.2 หลักสูตรวิทยำศำสตรบัณฑิต สำขำวิชำสำธำรณสุขศำสตร์
ต้องมีผลกำรเรียนเฉลี่ย 2.00 ขึ้นไป
2.3 สำขำวิชำที่นอกเหนือจำก ข้อ 2.1 และ ข้อ 2.2 ไม่จำกัด
ผลกำรเรียนเฉลี่ยสะสม
2.2 GPAX รำยวิชำภำษำอังกฤษ เฉพำะหลักสูตรครุศำสตรบัณฑิต
ทุกสำขำวิชำ และหลักสูตรควบระดับปริญญำตรี 2 ปริญญำ
3.1 ผลงำนที่ได้รับรำงวัลจำกกำรแข่งขันต่ำง ๆ 15 คะแนน
ประกอบด้วย
3.1.1 ระดับนำนำชำติ/ระดับชำติ ระหว่ำง 13-15 คะแนน
3.1.2 ระดับภำค/จังหวัด ระหว่ำง 10-12 คะแนน
3.1.3 ระดับกลุ่มโรงเรียน ระหว่ำง 9-10 คะแนน
3.1.4 ระดับโรงเรียน สังคม และชุมชน ระหว่ำง 7-8 คะแนน
3.1.5 กรณีที่ได้รับรำงวัลไม่เกี่ยวข้องกับสำขำวิชำให้อยู่
ในดุลพินิจของอำจำรย์ประจำสำขำวิชำในกำรให้คะแนน
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4.สัมภาษณ์

รายละเอียด
3.2 ผลงำนที่ได้รับกำรยกย่องเชิดชูควำมดี/บำเพ็ญประโยชน์
หรืออื่น ๆ ที่ทำคุณประโยชน์ต่อสังคมและสำธำรณะ

4.1 สอบสัมภำษณ์

คุณสมบัติ
3.2 ผลงำนที่ได้รับกำรยกย่องเชิดชูควำมดี/บำเพ็ญประโยชน์
หรืออื่น ๆ ที่ทำคุณประโยชน์ต่อสังคมและสำธำรณะ 15 คะแนน
-จำนวน 5 รำยกำรขึ้นไป ระหว่ำง 13-15 คะแนน
-จำนวน 3-4 รำยกำร ระหว่ำง 10-12 คะแนน
-จำนวน 1 รำยกำร ระหว่ำง 7-9 คะแนน
-กรณีไม่มีเอกสำรแสดงให้ประมวลข้อมูลจำกกำรสัมภำษณ์
และให้คะแนนตำมดุลพินิจของอำจำรย์ประจำสำขำวิชำ
3.3 สำขำวิชำที่นอกเหนือจำก ข้อ 3.1 และ ข้อ 3.2
ไม่ต้องยื่น Portfolio
4.1.1 เฉพำะหลักสูตรครุศำสตรบัณฑิต ทุกสำขำวิชำ
และหลักสูตรควบระดับปริญญำตรี 2 ปริญญำ
สัมภำษณ์ 20 คะแนน มีเกณฑ์กำรสัมภำษณ์ ดังนี้
(1) ควำมรู้วิชำหลัก/ควำมรู้เฉพำะสำขำวิชำ 4 คะแนน
(2) ทักษะทำงสำรสนเทศสื่อเทคโนโลยี 4 คะแนน
(3) บุคลิกภำพ/กำรแต่งกำย/ควำมเชื่อมั่นในตนเอง 4 คะแนน
(4) ทัศนคติ/เจตคติวิชำชีพ/สำขำ 4 คะแนน
(5) กำรแก้ไขปัญหำเฉพำะหน้ำ/กำรเข้ำร่วมกิจกรรมทำงวิชำกำร
และสังคม 4 คะแนน
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รายละเอียด

4.2 สอบปฏิบัติ เฉพำะสำขำวิชำดนตรีศึกษำ
และสำขำวิชำพลศึกษำ

คุณสมบัติ
4.1.2 หลักสูตรอื่น ๆ นอกเหนือจำกข้อ 4.1.1
สัมภำษณ์ 100 คะแนน มีเกณฑ์กำรสัมภำษณ์ ดังนี้
(1) ควำมรู้วิชำหลัก/ควำมรู้เฉพำะสำขำวิชำ 20 คะแนน
(2) ทักษะทำงสำรสนเทศสื่อเทคโนโลยี 20 คะแนน
(3) บุคลิกภำพ/กำรแต่งกำย/ควำมเชื่อมั่นในตนเอง 20 คะแนน
(4) ทัศนคติ/เจตคติวิชำชีพ/สำขำ 20 คะแนน
(5) กำรแก้ไขปัญหำเฉพำะหน้ำ/กำรเข้ำร่วมกิจกรรมทำงวิชำกำร
และสังคม 20 คะแนน
4.2 เกณฑ์กำรสอบปฏิบัติ 20 คะแนน

วิธีการ/แนวทางการประชาสัมพันธ์/เกณฑ์การรับประชาสัมพันธ์การรับนักศึกษา ปีการศึกษา 2563
โดย สำนักส่งเสริมวิชำกำรและงำนทะเบียน

1.วิธีการ/แนวทางการประชาสัมพันธ์เกณฑ์การรับสมัครไปยังนักเรียนและกลุ่มเป้าหมาย
1.1 กำหนดเป้ำหมำยจำนวนรับนักศึกษำและจัดทำแผนรับนักศึกษำ โดยสำรวจจำกคณะ/หลักสูตร/สำขำวิชำ/วิชำเอก
1.2 นำแผนรับนักศึกษำเสนอคณะกรรมกำรบริหำรมหำวิทยำลัยเพื่อพิจำรณำ และเสนอสภำมหำวิทยำลัยเพื่อขออนุมัติเปิดรับนักศึกษำ
1.3 กำหนดปฏิทินกำรรับนักศึกษำ คุณสมบัติ เงื่อนไขและเกณฑ์กำรคัดเลือก
1.4 ประชุมเพื่อกำหนดกำรวำงแผนกำรประชำสัมพันธ์นักศึกษำ ร่วมกับคณะ/สำนัก/สำขำวิชำ/งำนประชำสัมพันธ์ เพื่อออกแนะแนวกำรรับนักศึกษำ
1.5 ประชุมวำงแผนและปฏิบัติกำรแนะแนวกำรศึกษำต่อของมหำวิทยำลัยรำชภัฏกำแพงเพชร โดยเชิญผู้บริหำรและครูแนะแนวในโรงเรียนมัธยมศึกษำในเขต
พื้นที่ให้บริกำร จังหวัดกำแพงเพชร จังหวัดตำก จังหวัดพิจิตรและจังหวัดสุโขทัย เพื่อเข้ำร่วมประชุมทรำบนโยบำย เกณฑ์กำรรับ วิธีกำรรับนักศึกษำ
1.6 ติดตั้งไวนิลรับสมัครนักศึกษำ บริเวณด้ำนหน้ำมหำวิทยำลัย ด้ำนหลังมหำวิทยำลัย ในเมืองกำแพงเพชร และเชิงสะพำนฝั่งนครชุม
1.7 จัดส่งประกำศกำรรับนักศึกษำ แผ่นพับ โปสเตอร์ให้กับโรงเรียนในจังหวัดกำแพงเพชร จังหวัดพิจิตร จังหวัดตำกและจังหวัดสุโขทัย
1.8 จัดกิจกรรม KPRU ROAD SHOW แนะแนวกำรศึกษำในเขตพื้นที่ให้บริกำรในจังหวัดกำแพงเพชร จังหวัดพิจิตร จังหวัดตำกและจังหวัดสุโขทัย โดยกำร
แนะแนวกำรศึกษำ >> รับสมัคร (ไม่เสียค่ำสมัคร 250 บำท) >> สัมภำษณ์ >> กำหนดวันพิมพ์ใบชำระเงินและชำระเงินค่ำธรรมเนียมกำรศึกษำ ตำมปฏิทินกำรรับ
นักศึกษำที่มหำวิทยำลัยกำหนด ยกเว้น หลักสูตรครุศำสตรบัณฑิต ที่ต้องมีกำรคัดเลือกตำมเกณฑ์ที่มหำวิทยำลัยจะไม่เข้ำร่วมในกิจกรรม ได้แก่ สำขำวิชำกำรศึกษำปฐมวัย
สำขำวิชำวิทยำศำสตร์ทั่วไป สำขำวิชำคณิตศำสตร์ สำขำวิชำภำษำอังกฤษ สำขำวิชำสังคมศึกษำ สำขำวิชำพลศึกษำ สำขำวิชำภำษำจีน สำขำวิชำภำษำไทยและสำขำวิชำ
กำรประถมศึกษำ
1.9 คณะ/สำขำวิชำ/วิชำเอก ออกบริกำรวิชำกำร ออกแนะแนวกำรศึกษำด้วยตนเอง โดยกำรแนะแนวกำรศึกษำ >> รับสมัคร (ไม่เสียค่ำสมัคร 250 บำท) >>
สัมภำษณ์ >> กำหนดวันพิมพ์ใบชำระเงินและชำระเงินค่ำธรรมเนียมกำรศึกษำตำมปฏิทินกำรรับนักศึกษำที่มหำวิทยำลัยกำหนด
1.10 หำกนักเรียนที่สนใจสมัคร เมื่อสมัครและผ่ำนกำรสอบสัมภำษณ์เรียบร้อยแล้ว และต้องกำรกู้ยืมเงินกองทุนเพื่อกำรศึกษำ มหำวิทยำลัย จะให้นักเรียน
ดำเนินกำรตำมขั้นตอนของกำรกู้ยืมเงินกองทุนเพื่อกำรศึกษำ (กยศ.) เมื่อผ่ำนกำรพิจำรณำกำรกู้ยืมเงินกองทุนเพื่อกำรศึกษำเรียบร้อยแล้ว นัก เรียนไม่ต้องชำระเงิน
ค่ำธรรมเนียมกำรศึกษำเหมำจ่ำย แต่จะต้องชำระเงินค่ำธรรมเนียมที่เรียกเก็บเมื่อแรกเข้ำ จำนวน 800 บำท ดังนี้
1.10.1 ค่ำธรรมเนียมขึ้นทะเบียนนักศึกษำใหม่ จำนวน 200 บำท
1.10.2 ค่ำออกบัตรประจำตัวนักศึกษำ จำนวน 100 บำท
1.10.3 ค่ำประกันของเสียหำย จำนวน 300 บำท
1.10.4 ค่ำคู่มือนักศึกษำ จำนวน 200 บำท

