
     รายชื่อหลักสตูรของมหาวิทยาลยัราชภัฏก าแพงเพชร พ.ศ. 2559-2560         

ล าดับ 
ระดับ 

การศึกษา 

ชื่อหลักสูตร/สาขาวิชา/ประเภทหลักสูตร/ปีการศึกษา   รูปแบบ ขั้นตอนการด าเนินการ 

ชื่อหลักสูตร ชื่อสาขาวิชา 
ลักษณะ
หลักสูตร 

ประเภท
หลักสูตร 

ป ีพ.ศ. สถานท่ีจัดการเรียนการสอน 
นอก
ท่ีตั้ง 

มคอ.1 
สภา

มหาวิทยาลยั
อนุมัต ิ

สกอ.รับทราบ 
วัน/เดือน/ปี 

0 ปริญญาตร ี หมวดวิชาศกึษาทั่วไป - ไทย,อังกฤษ ปรับปรุง 2559 ก าแพงเพชรและแม่สอด     25 ม.ค. 59 5 เม.ย. 59 
1 ป.บัณฑิต ประกาศนียบัตรบัณฑิต วิชาชีพคร ู ภาษาไทย ปรับปรุง 2556 คณะครุศาสตร ์     31 ต.ค. 56 3 ก.ย. 57 
2 ปริญญาตร ี ครุศาสตรบัณฑิต ภาษาอังกฤษ ไทย,อังกฤษ ปรับปรุง 2559 คณะครุศาสตร ์    17 มี.ค. 59 25 พ.ย. 59 
3 ปริญญาตร ี ครุศาสตรบัณฑิต คณิตศาสตร ์ ภาษาไทย ปรับปรุง 2559 คณะครุศาสตร ์    17 มี.ค. 59 20 ต.ค. 59 
4 ปริญญาตร ี ครุศาสตรบัณฑิต การศกึษาปฐมวัย ภาษาไทย ปรับปรุง 2559 คณะครุศาสตร ์    17 มี.ค. 59 20 ต.ค. 59 
5 ปริญญาตร ี ครุศาสตรบัณฑิต สังคมศึกษา ภาษาไทย ปรับปรุง 2559 คณะครุศาสตร ์ บางส่วน  17 มี.ค. 59 25 พ.ย. 59 
6 ปริญญาตร ี ครุศาสตรบัณฑิต วิทยาศาสตรท์ั่วไป ภาษาไทย ปรับปรุง 2559 คณะครุศาสตร ์    17 มี.ค. 59 12 ต.ค. 59 
7 ปริญญาตร ี ครุศาสตรบัณฑิต คอมพิวเตอร ์ ภาษาไทย ปรับปรุง 2559 คณะครุศาสตร ์    17 มี.ค. 59 20 ต.ค. 59 
8 ปริญญาตร ี ครุศาสตรบัณฑิต พลศึกษา ภาษาไทย ปรับปรุง 2559 คณะครุศาสตร ์    17 มี.ค. 59 31 ต.ค. 59 
9 ปริญญาตร ี ครุศาสตรบัณฑิต ภาษาไทย ภาษาไทย ปรับปรุง 2559 คณะครุศาสตร ์ บางส่วน  17 มี.ค. 59 12 ต.ค. 59 
10 ปริญญาตร ี ครุศาสตรบัณฑิต ภาษาจีน ไทย,จีน ปรับปรุง 2559 คณะครุศาสตร ์    17 มี.ค. 59 23 ธ.ค. 59 
11 ปริญญาตร ี ครุศาสตรบัณฑิต การประถมศกึษา ภาษาไทย ปรับปรุง 2559 คณะครุศาสตร ์    17 มี.ค. 59 20 ม.ค. 60 
12 ปริญญาโท ครุศาสตรมหาบัณฑิต  การบริหารการศึกษา ภาษาไทย ปรับปรุง 2556 คณะครุศาสตร ์    17 เม.ย. 56 23 มิ.ย. 57 
13 ปริญญาเอก ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต  ยุทธศาสตรก์ารบริหารและการพัฒนา ภาษาไทย ปรับปรุง 2556 คณะครุศาสตร ์     2 ก.ย. 56 7 มี.ค. 57 

14 ปริญญาเอก ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต  การบริหารการศึกษา ภาษาไทย ใหม่ 2557 คณะครุศาสตร ์    19 ธ.ค. 56 10 พ.ย. 57 
15 ปริญญาตร ี ครุศาสตรบัณฑิต ดนตรีศกึษา ภาษาไทย ปรับปรุง 2559 คณะมนุษยศาสตรฯ์    17 มี.ค. 59 31 ต.ค. 59 
16 ปริญญาตร ี ศิลปศาสตรบัณฑิต  ภาษาไทย ภาษาไทย ปรับปรุง 2559 คณะมนุษยศาสตรฯ์    25 ก.พ. 59 13 มิ.ย. 59 
17 ปริญญาตร ี ศิลปศาสตรบัณฑิต การพัฒนาสังคม ภาษาไทย ปรับปรุง 2559 คณะมนุษยศาสตรฯ์     25 ก.พ. 59 13 มิ.ย. 59 
18 ปริญญาตร ี รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต - ภาษาไทย ปรับปรุง 2559 คณะมนุษยศาสตรฯ์ แม่สอด  25 ก.พ. 59 13 มิ.ย. 59 
19 ปริญญาตร ี ศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต วิจิตรศิลป์และประยกุต์ศิลป์ ภาษาไทย ปรับปรุง 2559 คณะมนุษยศาสตรฯ์    25 ก.พ. 59 13 มิ.ย. 59 
20 ปริญญาตร ี นิติศาสตรบัณฑิต - ภาษาไทย ปรับปรุง 2559 คณะมนุษยศาสตรฯ์     25 ก.พ. 59 13 มิ.ย. 59 
21 ปริญญาตร ี ศิลปศาสตรบัณฑิต บรรณรกัษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ ภาษาไทย ปรับปรุง 2559 คณะมนุษยศาสตรฯ์     25 ก.พ. 59 13 มิ.ย. 59 
22 ปริญญาตร ี ศิลปศาสตรบัณฑิต ภาษาจีน ไทย,จีน ปรับปรุง 2559 คณะมนุษยศาสตรฯ์     25 ก.พ. 59 13 มิ.ย. 59 
23 ปริญญาตร ี ศิลปศาสตรบัณฑิต ภาษาอังกฤษ ไทย,อังกฤษ ปรับปรุง 2559 คณะมนุษยศาสตรฯ์     17 มี.ค. 59 20 ต.ค. 59 
24 ปริญญาตร ี วิทยาศาสตรบัณฑิต ภูมิสารสนเทศ ภาษาไทย ปรับปรุง 2559 คณะมนุษยศาสตรฯ์     25 ก.พ. 59 13 มิ.ย. 59 
25 ปริญญาโท รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต การปกครองทอ้งถิน่ ภาษาไทย ปรับปรุง 2556 คณะมนุษยศาสตรฯ์    25 เม.ย. 56 11 ก.ย. 56 
26 ปริญญาตร ี วิทยาศาสตรบัณฑิต เคม ี ภาษาไทย ปรับปรุง 2559 คณะวิทยาศาสตร์ฯ    21 เม.ย. 59 20 ต.ค. 59 
27 ปริญญาตร ี วิทยาศาสตรบัณฑิต ชีววิทยา ภาษาไทย ปรับปรุง 2560 คณะวิทยาศาสตร์ฯ    11 พ.ค. 60 8 มี.ค. 61 
28 ปริญญาตร ี วิทยาศาสตรบัณฑิต ฟิสิกส ์ ภาษาไทย ปรับปรุง 2560 คณะวิทยาศาสตร์ฯ    11 พ.ค. 60 8 มี.ค. 61 
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29 ปริญญาตร ี วิทยาศาสตรบัณฑิต วิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยีการอาหาร ภาษาไทย ปรับปรุง 2560 คณะวิทยาศาสตร์ฯ     2 มี.ค. 60 10 ม.ค. 61 
30 ปริญญาตร ี วิทยาศาสตรบัณฑิต วิทยาศาสตร์สิ่งแวดลอ้ม ภาษาไทย ปรับปรุง 2559 คณะวิทยาศาสตร์ฯ    21 เม.ย. 59 20 ต.ค. 59 
31 ปริญญาตร ี วิทยาศาสตรบัณฑิต วิทยาการคอมพิวเตอร ์ ภาษาไทย ปรับปรุง 2560 คณะวิทยาศาสตร์ฯ    2 มี.ค. 60 10 ม.ค. 61 
32 ปริญญาตร ี วิทยาศาสตรบัณฑิต สาธารณสขุศาสตร ์ ภาษาไทย ปรับปรุง 2559 คณะวิทยาศาสตร์ฯ     21 เม.ย. 59 8 ธ.ค. 59 
33 ปริญญาตร ี วิทยาศาสตรบัณฑิต คณิตศาสตร ์ ภาษาไทย ปรับปรุง 2559 คณะวิทยาศาสตร์ฯ    21 เม.ย. 59 20 ต.ค. 59 
34 ปริญญาตร ี วิทยาศาสตรบัณฑิต  เทคโนโลยีสารสนเทศ ภาษาไทย ปรับปรุง 2560 คณะวิทยาศาสตร์ฯ    2 มี.ค. 60 10 ม.ค. 61 
35 ปริญญาตร ี ครุศาสตรบัณฑิต เคม ี ภาษาไทย ใหม่ 2559 คณะวิทยาศาสตร์ฯ    21 เม.ย. 59 12 ต.ค. 59 
36 ปริญญาตร ี บริหารธุรกิจบัณฑิต คอมพิวเตอร์ธุรกิจ ภาษาไทย ปรับปรุง 2559 คณะวิทยาการจดัการ แม่สอด  21 เม.ย. 59 20 ต.ค. 59 
37 ปริญญาตร ี บริหารธุรกิจบัณฑิต การจดัการทัว่ไป ภาษาไทย ปรับปรุง 2559 คณะวิทยาการจดัการ แม่สอด   21 เม.ย. 59 20 ต.ค. 59 
38 ปริญญาตร ี บริหารธุรกิจบัณฑิต การตลาด ภาษาไทย ปรับปรุง 2559 คณะวิทยาการจดัการ     21 เม.ย. 59 20 ต.ค. 59 
39 ปริญญาตร ี บริหารธุรกิจบัณฑิต การเงินและการธนาคาร ภาษาไทย ปรับปรุง 2559 คณะวิทยาการจดัการ     21 เม.ย. 59 20 ต.ค. 59 
40 ปริญญาตร ี เศรษฐศาสตรบัณฑิต  เศรษฐศาสตร์ธรุกจิ ภาษาไทย ปรับปรุง 2560 คณะวิทยาการจดัการ     2 มี.ค. 60 10 ม.ค. 61 
41 ปริญญาตร ี บัญชีบัณฑิต  - ภาษาไทย ปรับปรุง 2559 คณะวิทยาการจดัการ แม่สอด  17 มี.ค. 59 13 มิ.ย. 59 
42 ปริญญาตร ี ศิลปศาสตรบัณฑิต การท่องเที่ยวและการโรงแรม ภาษาไทย ปรับปรุง 2560 คณะวิทยาการจดัการ    2 มี.ค. 60 28 ธ.ค. 60 
43 ปริญญาตร ี นิเทศศาสตรบัณฑิต นิเทศศาสตร ์ ภาษาไทย ปรับปรุง 2560 คณะวิทยาการจดัการ     15 มิ.ย. 60 8 มี.ค. 61 
44 ปริญญาตร ี เทคโนโลยีบัณฑิต เทคโนโลยีวิศวกรรมไฟฟ้า ภาษาไทย ปรับปรุง 2559 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม     21 เม.ย. 59 31 ต.ค. 59 
45 ปริญญาตร ี เทคโนโลยีบัณฑิต เทคโนโลยีพลังงาน ภาษาไทย ปรับปรุง 2559 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม     21 เม.ย. 59 12 ต.ค. 59 
46 ปริญญาตร ี เทคโนโลยีบัณฑิต เทคโนโลยีการออกแบบผลิตภัณฑ์ ภาษาไทย ปรับปรุง 2559 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม     21 เม.ย. 59 12 ต.ค. 59 
47 ปริญญาตร ี วิทยาศาสตรบัณฑิต  เทคโนโลยีคอมพิวเตอร ์ ภาษาไทย ปรับปรุง 2560 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม แม่สอด   2 มี.ค. 60 10 ม.ค. 61 
48 ปริญญาตร ี บริหารธุรกิจบัณฑิต การจดัการโลจสีติกส ์ ภาษาไทย ปรับปรุง 2559 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม แม่สอด  21 เม.ย. 59 11 ม.ค. 60 
49 ปริญญาตร ี เทคโนโลยีบัณฑิต เทคโนโลยีกอ่สร้าง ภาษาไทย ใหม่ 2558 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม     14 ส.ค. 58 28 ธ.ค. 58 
50 ปริญญาตร ี เทคโนโลยีบัณฑิต อิเลก็ทรอนิกส์คอมพวิเตอร์ ภาษาไทย ใหม่ 2559 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม     21 เม.ย. 59 20 ต.ค. 59 

 


