
 







 
 
 
 
 

พพระราโชวาท 
สมเดจ็พระบรมโอรสาธริาช ฯ สยามมกฎุราชกมุาร 

ในพธิพีระราชทานปรญิญาบตัรแกผูสาํเรจ็การศกึษาจากมหาวิทยาลัยราชภฏั 
ประจาํปการศกึษา ๒๕๕๓ - ๒๕๕๔ 

------------------------- 
พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวทรงพระกรุณาโปรดเกลาโปรดกระหมอม ใหขาพเจามา

ปฏิบัติพระราชกรณียกิจแทนพระองค ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรของมหาวิทยาลัยราชภัฏ
ประจําปนี้. ขอแสดงความยินดีกับบัณฑิตทุกคน ท่ีไดรับเกียรติและความสําเร็จอันนาภูมิใจ. 

บัณฑิตท้ังหลายกลาวไดวาเปนผูคุนอยูกับตํารา เพราะกวาจะเรียนสําเร็จมาไดคงจะได
อานไดใชหนังสือตํารามามาก. เร่ืองการใชประโยชนจากตําราน้ี พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวเคย
ทรงพระราชวิจารณไววา การเรียนรูตําราอยางเดียวโดยไมฝกปฏิบัติดวย ไมเปนการเพียงพอเพราะ
การปฏิบัตินั้นเปนปจจัยสําคัญท่ีชวยใหบุคคลสามารถทํางานไดจริง ๆ ท้ังยังเปนเคร่ืองพิสูจนความ
ถูกตองของตําราดวย ดังปรากฏอยูเสมอ ๆ วาความรูความเขาใจท่ีไดจากตํารามักไมตรงกับท่ีได
จากการปฏิบัติ. ตอเม่ือไดเรียนตําราและลงมือปฏิบัติ ครบท้ังสองอยางแลว ความรูอันแจงชัดท่ีจะ
ถือเปนครูหรือเปนแบบอยางได จึงจะเกิดขึ้น. ดังนั้น บัณฑิตผูจะออกไปทํางานในหนาท่ีการงานตาง ๆ 
ตอไป จึงควรทราบตระหนักในสาระของพระราชวิจารณดังกลาว แลวนอมนําไปเปนหลักในการ
ปฏิบัติงาน โดยถือวาตํารากับการปฏิบัตินั้นเปนส่ิงสําคัญทัดเทียมกัน กลาวคือควรอาศัยตํารา      
เปนหลักปฏิบัติ และอาศัยการปฏิบัติเปนเครื่องสนับสนุนตํารา การงานท่ีทําจักไดสําเร็จผลและได
ประโยชนสมบูรณตามเปาหมาย. 

ในพระปรมาภิไธยพระบามสมเด็จพระเจาอยูหัว ขาพเจาขอมอบปริญญาบัตรแกผูสําเร็จ
การศึกษาจากมหาวิทยาลัยแหงนี้ ต้ังแตบัดนี้เปนตนไป. ขออวยพรใหบัณฑิตใหมทุกคน และทุกทานท่ี
มารวมในพิธีนี้ มีความสุขความเจริญจงทุกเม่ือท่ัวกัน. 
 



สารจากอธิการบดี 
มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร 

 
 

ขอตอนรับนักศกึษาใหมประจําปการศึกษา  2556  สูรั้วแสด-ขาว ดวยความยินดีย่ิง  การไดมี

โอกาสศกึษาเลาเรยีนในระดับอุดมศกึษาถือวาเปนโอกาสสําคัญย่ิงขอใหนักศึกษาทุกคน  ขอใหนักศึกษาใช

ชีวิตในรัว้มหาวทิยาลัยราชภัฏกําแพงเพชรอยางคุมคาและเก็บเก่ียวประสบการณใหไดมากท่ีสุด 
 

การเรยีนในระดับอุดมศกึษานักศึกษาจะตองรูจักรับผิดชอบและแบงเวลาใหถูกตอง  ท้ังในเรื่อง

การเรยีนและการทํากิจกรรม  ซ่ึงเปนการพัฒนาศักยภาพของตนเอง  เพื่อท่ีจะไดนําความรูความสามารถท่ี

ไดรับจากการศกึษาเลาเรยีน  ไปใชใหเกิดประโยชนตอสวนรวมไดอยางเต็มท่ี  ทามกลางความเปล่ียนแปลง

ของสภาวการณโลก และผลกระทบของโลกาภิวัตนในปจจุบัน  นักศึกษาควรใหความสําคัญกับการพัฒนา

คุณภาพ ศักยภาพ และขดีความสามารถในการปรับตัวตอการเปล่ียนแปลง  สรางภูมิคุมกันตอการเขาสูการ

เปนสังคมฐานความรู (Knowledge-based Society) มีความพรอมทางความรู ความคิดท่ีจะรับมือกับการ

เปล่ียนแปลง (Changes) ไดตลอดเวลา 
 

โอกาสน้ี ขออวยพรใหนักศกึษาใหมทุกคน  จงมีกําลังกาย  กําลังใจ  มุงมั่น  ขยัน  อดทนในการ

เรยีนและการทํากิจกรรมตาง ๆ ใหสําเร็จลุลวงไปดวยดี  และขอใหทุกคนมคีวามสุข สนุกกับการใชชีวิตในรั้ว

มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชรแหงน้ีตลอดไป 

 

 

 

  ผูชวยศาสตราจารยสุวิทย  วงษบุญมาก 

อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร 



คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร 
 
 
 
 

ผูชวยศาสตราจารยสุวิทย  วงษบุญมาก 
อธิการบด ีมหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

รองอธิการบดี 
 

 

 

 

ผูชวยศาสตราจารยรัตนา รักการ 

ฝายบรหิารและจัดการศกึษาภายนอกมหาวทิยาลัย 

 

 

 

ผูชวยศาสตราจารยวสิิฐ ธัญญะวัน 

ฝายวิชาการ 
 

 

 

 

รองศาสตราจารยมัย ตะติยะ 

ฝายกิจการนักศกึษาและโครงการพเิศษ 

 

 

 

 

รองศาสตราจารยทวนทอง เชาวกีรติพงศ 

ฝายวิจัยและการจัดบัณฑิตศกึษา 

 

 

 

 

ผูชวยศาสตราจารย ดร.วชิระ วิชชุวรนันท 

ฝายวางแผนและประกันคุณภาพการศกึษา 

 

 

 

 

ผูชวยศาสตราจารยชัชชัย พวกดี 

ฝายศลิปวัฒนธรรม บริการวิชาการ  

และกิจการพเิศษ 



   ที่ปรึกษาอธิการบดี         ผูชวยอธิการบดี 
 

 

 

 

 

รองศาสตราจารย ดร.พิสมัย รบชนะชัย พลูสุข 

 

 

 

 

 

 

รองศาสตราจารยพรเพ็ญ โชชัย 

 

 

คณบดี 
 

 

 

 

 

ดร.ชัยรัตน บุมี 

คณะครุศาสตร 

 

 

 

 

 

อาจารยสุชิน รอดกําเนิด 

คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 

 

 

 

 

ผูชวยศาสตราจารยปรัชญา ชอุมผล 

คณะวทิยาศาสตรและเทคโนโลยี 

 

 

 

 

ผูชวยศาสตราจารยอนุ ธัชยะพงษ 

คณะวทิยาการจัดการ 

 

 

 

 

ผูชวยศาสตราจารย ดร.ไพโรจน เนียมนาค 

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 



 ผูอํานวยการ/สํานัก/สถาบัน 
 

 

 

 

 

 

นางจํานรรจ เสนาะเมอืง  

มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร แมสอด 

 

 

 

 

 

 

ผูชวยศาสตราจารยอมรา ครองแกว  

สํานักสงเสรมิวชิาการและงานทะเบียน 

 

 

 

 

 

รองศาสตราจารยอรุณลักษณ รัตนพันธ  

สํานักวทิยบรกิารและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

 

 

 

 

 

 

อาจารยเยาวลักษณ ใจวิสุทธ์ิหรรษา  

สํานักศิลปะและวัฒนธรรม 

 

 

 

 

 

 

ผูชวยศาสตราจารยอรอนงค แจมผล  

สํานักประกันคุณภาพการศกึษา 

 

 

 

 

 

 

ดร.สุภาพร พงษภญิโญโอภาส 

สถาบันวจิัยและพัฒนา 

 

 



ผูอํานวยการ/สํานัก/สถาบัน 
 

 

 

 

 

นายภานุพงศ สืบสิร ิ 

กองนโยบายและแผน สํานักงานอธิการบดี 

 

 

 

 

 

 

นางมะลิวัลย รอดกําเหนิด  

กองกลาง สํานักงานอธิการบดี 

 

 
รักษาการผูอํานวยการ  ประธานสภาคณาจารยและขาราชการ 

 

 

 

 

 

นางเพ็ญนภา ศรทัีบทิม 

กองพัฒนานักศกึษา 

 

 

 

 

 
 

ผูชวยศาสตราจารย ดร.นพคุณ ชูทัน 

 
หัวหนางานการเงนิ 

 
 
 
 
 

นางสาวรัตนา เดชดนู 

 



ตราสัญลักษณ 
ประจํามหาวทิยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร 
  

ตราสัญลักษณประจํามหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร คือ        

พระราชลัญจกรประจําพระองค รัชกาลท่ี ๙ เปนรูปพระท่ีน่ังอัฐทิศ

ประกอบดวย วงจักร กลางวงจักรมอีักขระเปนอุ หรือเลข ๙ รอบ  วงจักร 

มรัีศมเีปลงออกโดยรอบ เหนือจักรเปนรูปเสวตฉัตร ๗ ช้ัน ต้ังอยูบนพระ

ท่ีน่ังอัฐทิศ หมายความวา ทรงมีพระบรมเดชานุภาพในแผนดิน  

โดยท่ีวันพระบรมราชาภิเษกตามโบราณราชประเพณี ไดเสด็จประทับเหนือพระท่ีน่ังอัฐทิศ 

สมาชิกรัฐสภาถวายนํ้าอภิเษกจากทิศท้ังแปด รอบนอกตราดานบนมีตัวอักษรภาษาไทยวา 

“มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร” ดานลางมีตัวอักษรภาษาอังกฤษวา “KAMPHAENG PHET 

RAJABHAT UNIVERSITY” 

จะเห็นไดวา ความหมายของรูปตาง ๆ ท่ีปรากฏอยูในตราสัญลักษณประจํา

มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร เปนส่ิงท่ีมีคุณคาอันวิเศษ สมควรอยางยิ่งท่ีชาวราชภัฏ

กําแพงเพชรจะนอมนําความหมายดังกลาวมาเปนอุดมการณของมหาวิทยาลัย ซึ่ ง

พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร พ.ศ. ๒๕๔๗ ไดกําหนดไวอยางชัดเจนให

เปน “สถาบันอุดมศึกษาเพื่อการพัฒนาทองถิ่น” หากชาวราชภัฏไดรวมแรง    รวมใจกัน

ปฏบัิติหนาที่ใหบรรลุสูอุดมการณนี้แลว ยอมจะไดช่ือวาชาวราชภัฏคือ  “คนของพระราชาของ

แผนดิน” อยางภาคภูมใิจยิ่ง 

ตราสัญลักษณประจํามหาวิทยาลัยมี ๕ ส ีคอื   
สีน้ําเงิน แทนคา  สถาบันพระมหากษัตรยิผูใหกําเนิดและพระราชทานนาม “มหาวิทยาลัยราชภัฏ” 

สีเขยีว แทนคา  แหลงท่ีต้ังของสถาบันราชภัฏท้ัง ๔๑ แหงในแหลงธรรมชาติและส่ิงแวดลอมท่ีสวยงาม 

สีทอง แทนคา  ความเจริญรุงเรืองทางภูมปิญญา 

สีสม แทนคา  ความเจรญิรุงเรอืงของศลิปวัฒนธรรมทองถ่ินท่ีกาวไกลใน ๔๑ มหาวิทยาลัย 

สีขาวสีขาวสีขาว แทนคา  ความคิดอันบริสุทธิ์ของนักปราชญแหงพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวฯ 



สิ่งศักดิ์สทิธิ์ประจํามหาวทิยาลัย 
พระพุทธวิธานปญญาบด ีหมายถึง ศูนยรวมแหงความรูและวิทยาการ 
 
ตนไมประจํามหาวิทยาลัย คอื ตนสัก 
สีประจํามหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร คอื แสด-ขาว 
 

 

ปฺญาวุฑฺฒิกํ  นคิมาภวิฑฺฒนํ 
       สรางสรรคภูมิปญญา พัฒนาทองถิ่น 
 

 

“มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร เปนมหาวิทยาลัยที่เปนที่พึ่งของทองถิ่น 
และมีคุณภาพสูประชาคมอาเซียน” 

 

 

 

1. ผลิตบัณฑติที่มีคุณภาพ มาตรฐาน 
2. สรางองคความรู งานวิจัยและนวัตกรรมเพื่อพัฒนาทองถิ่น 
3. เสริมสรางความเขมแข็งใหกับชุมชน 
4. ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 
5. ผลิต และพัฒนาครูและบุคลากรทางการศกึษา 
6. บรหิารจัดการอยางมีประสิทธิภาพ 

คตพิจน 

วิสัยทัศน 

พันธกจิ 



 
 
คํานํา 
  

 

คูมือนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชรเลมนี้ จัดทําขึ้นเพื่อใชเปน
เอกสารอางอิงสําหรับนักศึกษาทุกคน วาจะใชชีวิตศึกษาเลาเรียนอยูในมหาวิทยาลัย
ราชภัฏกําแพงเพชรแหงนี้ใหเกิดประโยชนสูงสุดไดอยางไร 

นักศึกษาควรศึกษาดูวามีเรื่องเกี่ยวกับอะไรบางที่อยูในคูมือเลมนี้ เม่ือเวลา
จะตองปฏิบัติหรอืมีหนาที่ที่เกี่ยวของกับเรื่องใด จะไดเขามาศึกษารายละเอียดกอนที่จะ
ไปปฏิบัติจริง ควรเก็บคูมือนี้ไวตลอดชวงเวลาที่ศึกษาอยู ณ มหาวิทยาลัยแหงนี้
เพื่อที่จะไดเขาใจกฎ ระเบียบ ขอบังคับ และประกาศที่เกี่ยวของและปฏิบัติตัวให
สอดคลองกับสิ่งเหลานี้ในฐานะนักศกึษา 

หวังวาคูมือฉบับนี้นอกจากจะเปนประโยชนตอนักศึกษา แลวคงจะเปน
ประโยชนตอผูที่จะเขาศึกษา และประชาชนท่ัวไปที่สนใจในกิจการของมหาวิทยาลัย 
ราชภัฏกําแพงเพชร หากพบวาขอมูลไมชัดเจนหรือไมละเอียดพอ ใหสอบถามผูที่
เกี่ยวของในรายละเอียดตอไป 
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พระราชบัญญัติ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏ 

พ.ศ. ๒๕๔๗ 

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

ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร. 
ใหไว ณ วันที่ ๑๐ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๔๗ 

เปนปที่ ๕๙ ในรัชกาลปจจุบัน  
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการ

โปรดเกลา ฯ ใหประกาศวา 

โดยที่เปนการสมควรจัดตั้งมหาวิทยาลัยราชภัฏขึ้นแทนสถาบันราชภัฏ 

จึงทรงพระกรุณาโปรดเกลา ฯ ใหตราพระราชบัญญัตขิึ้นไวโดยคําแนะนําและ

ยินยอมของรัฐสภา ดงัตอไปนี้ 

มาตรา ๑ พระราชบัญญัตินี้เรียกวา “พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ 

พ.ศ. ๒๕๔๗” 

มาตรา ๒ พระราชบัญญัตินี้ใหใชบังคับตั้งแตวันถัดจากวันประกาศในราช

กจิจานุเบกษาเปนตนไป 

มาตรา ๓ ใหยกเลกิพระราชบัญญัติสถาบันราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๓๘ 

มาตรา ๔ ใหสถาบันราชภัฏที่จัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติสถาบันราชภัฏ 

พ.ศ. ๒๕๓๘ มีฐานะเปนมหาวิทยาลัยราชภัฏตามพระราชบัญญัตินี้ 

ใหเรยีกชื่อมหาวทิยาลัยราชภัฏตามชื่อของสถาบันราชภัฏเดิมตามบัญชีรายชื่อ

ทายพระราชบัญญัตินี้ 
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ใหมหาวิทยาลัยราชภัฏแตละแหงเปนนิติบุคคลและเปนสวนราชการตาม

กฎหมายวาดวยวธิกีารงบประมาณในสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 

มาตรา ๕ ในพระราชบัญญัตินี้ 

“มหาวทิยาลัย” หมายความวา มหาวทิยาลัยราชภัฏตามพระราชบัญญัตินี้ 

“สภามหาวิทยาลัย” หมายความวา  สภามหาวิทยาลัยราชภัฏตาม

พระราชบัญญัตินี้ 

“สภาวิชาการ” หมายความวา สภาวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏตาม

พระราชบัญญัตินี้ 

“วิทยาเขต” หมายความวา เขตการศึกษาของมหาวิทยาลัยที่มีคณะ สถาบัน 

สํานัก วิทยาลัย ศูนย สวนราชการหรือหนวยงานที่เรียกชื่ออยางอ่ืนที่มีฐานะเทียบเทา

คณะตั้งแตสองสวนราชการขึ้นไปต้ังอยูในเขตการศึกษานั้นตามที่สภามหาวิทยาลัยกําหนด 

“สภาคณาจารยและขาราชการ” หมายความวา สภาคณาจารยและ

ขาราชการมหาวทิยาลัยราชภัฏตามพระราชบัญญัตินี้ 

“รัฐมนตรี” หมายความวา รัฐมนตรีผูรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ 

มาตรา  ๖  ใหรัฐมนตรีว าการกระทรวงศึกษาธิการรักษาการตาม

พระราชบัญญัตินี้ และใหมีอํานาจออกกฎกระทรวง และประกาศเพื่อปฏิบัติการตาม

พระราชบัญญัตินี้ 

กฎกระทรวงนัน้ เม่ือไดประกาศในราชกิจจานุเบกษาแลวใหใชบังคับได 

หมวด ๑  

บททั่วไป 
--------- 

มาตรา ๗ ใหมหาวิทยาลัยเปนสถาบันอุดมศึกษาเพื่อการพัฒนาทองถิ่นที่

เสรมิสรางพลังปญญาของแผนดิน ฟนฟูพลัง  การเรียนรู เชิดชูภูมิปญญาของทองถิ่น 

สรางสรรคศิลปวิทยา เพื่อความเจริญกาวหนาอยางม่ันคงและยั่งยืนของปวงชนมีสวนรวม

ในการจัดการ การบํารุงรักษา การใชประโยชนจากทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดลอม

อยางสมดุลและย่ังยืน โดยมีวัตถุประสงคใหการศึกษา สงเสริมวิชาการและวิชาชีพ
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ชั้นสูง ทําการสอน วิจัย ใหบรกิารทางวชิาการแกสังคม ปรับปรุง ถายทอด และพัฒนา

เทคโนโลยี ทะนุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม ผลติครูและสงเสรมิวทิยฐานะครู 

มาตรา ๘ ในการดําเนินงานเพื่อใหบรรลุวัตถุประสงคตามมาตรา ๗ ให

กําหนดภาระหนาท่ีของมหาวิทยาลัยดังตอไปนี้ 

(๑) แสวงหาความจริงเพื่อสูความเปนเลิศทางวิชาการบนพื้นฐานของภูมิปญญา

ทองถิ่น ภูมิปญญาไทย และภูมิปญญาสากล 

(๒) ผลติบัณฑิตที่มีความรูคูคุณธรรม สํานึกในความเปนไทย มีความรักและ

ผูกพันตอทองถิ่น อีกทั้งสงเสริมการเรยีนรูตลอดชีวิตในชุมชน เพื่อชวยใหคนในทองถิ่น

รูเทาทันการเปลี่ยนแปลง การผลิตบัณฑิตดังกลาว จะตองใหมีจํานวนและคุณภาพ

สอดคลองกับแผนการผลิตบัณฑิตของประเทศ 

(๓) เสริมสรางความรูความเขาใจในคุณคา ความสํานึก และความภูมิใจใน

วัฒนธรรมของทองถิ่นและของชาติ  

(๔) เรียนรูและเสริมสรางความเขมแข็งของผูนําชุมชน ผูนําศาสนาและ

นักการเมืองทองถิ่นใหมีจิตสํานึกประชาธิปไตย คุณธรรม จรยิธรรม และความสามารถ

ในการบรหิารงานพัฒนาชุมชนและทองถิ่นเพื่อประโยชนของสวนรวม 

(๕) เสริมสรางความเขมแข็งของวิชาชีพครู ผลิตและพัฒนาครูและบุคลากร

ทางการศึกษาใหมีคุณภาพและมาตรฐานท่ีเหมาะสมกับการเปนวิชาชีพชั้นสูง 

(๖) ประสานความรวมมือและชวยเหลอืเกื้อกูลกันระหวางมหาวิทยาลัย ชุมชน 

องคกรปกครองสวนทองถิ่นและองคกรอื่นทั้งในและตางประเทศ เพื่อการพัฒนาทองถิ่น 

(๗) ศึกษาและแสวงหาแนวทางพัฒนาเทคโนโลยีพื้นบานและเทคโนโลยี

สมัยใหมใหเหมาะสมกับการดํารงชวีติและการประกอบอาชีพของคนในทองถิ่น รวมถึง

การแสวงหาแนวทางเพื่อสงเสรมิใหเกิดการจัดการ การบํารุงรักษาและการใชประโยชน

จากทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดลอมอยางสมดุลและย่ังยืน  

(๘) ศึกษา วิจัย สงเสริมและสืบสานโครงการอันเนื่องมาจากแนวพระราชดําริ

ในการปฏิบัติภารกิจของมหาวิทยาลัยเพื่อการพัฒนาทองถิ่น  
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มาตรา ๙ มหาวทิยาลัยจะปฏิเสธการรับผูสมัครผูใดเขาศึกษาในมหาวิทยาลัย

หรอืยุติ หรอืชะลอการศึกษาของนักศึกษาผูใดดวยเหตุเพียงวาผูนั้นขาดแคลนทุนทรัพย

อยางแทจรงิเพื่อจายคาธรรมเนยีมการศกึษาตางๆ แกมหาวทิยาลัยมิได 

มาตรา ๑๐ มหาวทิยาลัยอาจแบงสวนราชการ ดังนี้ 

(๑) สํานักงานอธกิารบดี 

(๒) สํานักงานวทิยาเขต 

(๓) บัณฑิตวิทยาลัย 

(๔) คณะ 

(๕) สถาบัน 

(๖) สํานัก 

(๗) วิทยาลัย 

มหาวทิยาลัยอาจใหมีศูนย สวนราชการหรือหนวยงานที่เรียกชื่ออยางอ่ืนที่มี

ฐานะเทียบเทาคณะเพื่อดําเนินการตามวัตถุประสงคในมาตรา ๗ เปนสวนราชการหรือ

หนวยงานในมหาวทิยาลัยอีกได 

สํานักงานอธิการบดีและสํานักงานวิทยาเขตอาจแบงสวนราชการเปนกอง 

สวนราชการหรือเรียกหนวยงานที่เรยีกชื่ออยางอ่ืนที่มีฐานะเทียบเทากอง 

บัณฑิตวิทยาลัย คณะ และวทิยาลัยอาจแบงสวนราชการเปนสํานักงานคณบดี 

กอง สวนราชการหรือหนวยงานที่เรยีกชื่ออยางอ่ืนที่มีฐานะเทียบเทากอง 

สถาบัน สํานัก ศูนย สวนราชการหรือหนวยงานที่เรียกชื่ออยางอ่ืนที่มีฐานะ

เทียบเทาคณะอาจแบงสวนราชการเปนสํานักงานผูอํานวยการ กอง สวนราชการหรือ

หนวยงานที่เรยีกชื่ออยางอ่ืนที่มีฐานะเทียบเทากอง  

สํานักงานคณบดี สํานักงานผูอํานวยการ กอง สวนราชการหรือหนวยงานที่

เรยีกชื่ออยางอ่ืนที่มีฐานะเทียบเทากอง  อาจแบงสวนราชการเปนงาน สวนราชการหรือ

หนวยงานที่เรยีกชื่ออยางอ่ืนที่มีฐานะเทียบเทางาน  
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มาตรา ๑๑ การจัดตั้ง การรวมและการยุบเลิกสํานักงานวิทยาเขต บัณฑิต

วิทยาลัย คณะ สถาบัน สํานัก วิทยาลัย ศูนย สวนราชการหรือหนวยงานที่เรียกชื่อ

อยางอ่ืนที่มีฐานะเทียบเทาคณะ ใหทําเปนกฎกระทรวง 

การแบงสวนราชการเปนสํานักงานคณบดี สํานักงานผูอํานวยการ และกอง 

สวนราชการหรือหนวยงานที่เรยีกชื่ออยางอ่ืนที่มีฐานะเทียบเทากอง ใหทําเปนประกาศ

กระทรวงและประกาศในราชกจิจานุเบกษา 

การแบงสวนราชการเปนงาน สวนราชการหรือหนวยงานที่เรียกชื่ออยางอ่ืนที่

มีฐานะเทียบเทางาน ใหทําเปนประกาศมหาวิทยาลัย  

มาตรา ๑๒ ภายใตวัตถุประสงคตามมาตรา ๗ มหาวิทยาลัยจะรับ

สถาบันการศึกษาชั้นสูงหรือสถาบันอ่ืนเขาสมทบในมหาวิทยาลัยก็ไดและมีอํานาจให

ปริญญา อนุปริญญา หรือประกาศนียบัตรชั้นหนึ่งชั้นใดแกผูสําเร็จการศึกษาจาก

สถาบันที่เขาสมทบนั้นได 

การรับเขาสมทบหรือการยกเลิกการสมทบซึ่งสถาบันการศึกษาชั้นสูงหรือ

สถาบันอ่ืน ใหเปนไปตามขอบังคับของมหาวิทยาลัย ใหประกาศการรับเขาสมทบหรือ

ยกเลกิการสมทบในราชกจิจานุเบกษา 

การควบคุมสถาบันการศึกษาชั้นสูงหรือสถาบันที่เขาสมทบในมหาวิทยาลัย 

ใหเปนไปตามขอบังคับของมหาวทิยาลัย  

มาตรา ๑๓ นอกจากเงินที่กําหนดไวในงบประมาณแผนดิน มหาวิทยาลัยอาจ

มีรายได ดังนี้ 

(๑) เงินผลประโยชน คาธรรมเนียม คาปรับและคาบริการตางๆ ของ

มหาวทิยาลัย 

(๒) เงินและทรัพยสินที่มีผูอุทิศใหแกมหาวิทยาลัย 

(๓) รายไดหรือผลประโยชนที่ไดมาจากการใชที่ราชพัสดุซึ่งมหาวิทยาลัย

ปกครอง ดูแลหรอืใชประโยชน 

(๔) เงินอุดหนุนจากราชการสวนทองถิ่น หรือเงินอุดหนุนอ่ืนที่มหาวิทยาลัย

ไดรับเพื่อใชในการดาํเนินกิจการของมหาวิทยาลัย 



คูมือนักศึกษา ปการศึกษา 25568

(๕) รายไดหรือผลประโยชนที่ไดจากการลงทุนและจากทรัพยสินของมหาวิทยาลัย 

(๖) รายไดหรอืผลประโยชนอ่ืน 

ใหมหาวิทยาลัยมีอํานาจในการปกครอง ดูแล บํารุงรักษา ใชและจัดหา

ผลประโยชนจากทรัพยสินของมหาวิทยาลัยทั้งที่เปนที่ราชพัสดุตามกฎหมายวาดวย    

ที่ราชพัสดุและท่ีเปนทรัพยสินอื่น 

บรรดารายไดและผลประโยชนของมหาวิทยาลัย รวมทั้งผลประโยชนที่      

เกิดจากที่ราชพัสดุ เบี้ยปรับที่เกิดจากการผิดสัญญาลาศึกษาและเบี้ยปรับที่เกิดจาก

การผิดสัญญาการซื้อทรัพยสินหรือจางทําของที่ดําเนินการโดยใชเงินงบประมาณ     

ไมเปนรายไดที่ตองนําสงกระทรวงการคลังตามกฎหมายวาดวยเงินคงคลังและกฎหมาย

วาดวยวธิกีารงบประมาณ  

มาตรา ๑๔ บรรดาอสังหาริมทรัพยที่มหาวิทยาลัยไดมาโดยมีผูอุทิศใหหรือ

ไดมาโดยการซื้อหรอืแลกเปลี่ยนจากรายไดของมหาวทิยาลัยตั้งแตวันที่พระราชบัญญัติ

นี้ใชบังคับไมถือเปนที่ราชพัสดุและใหเปนกรรมสทิธิ์ของมหาวิทยาลัย  

มาตรา ๑๕ บรรดารายไดและทรัพยสินของมหาวิทยาลัยจะตองจัดการเพื่อ

ประโยชนภายใตวัตถุประสงคของมหาวิทยาลัยตามมาตรา ๗ 

เงินและทรัพยสินที่มีผูอุทิศใหแกมหาวิทยาลัยจะตองจัดการตามเงื่อนไขที่     

ผูอุทิศใหกําหนดไว และตองเปนไปตามวัตถุประสงคของมหาวิทยาลัย แตถามีความ

จําเปนตองเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขดังกลาว มหาวิทยาลัยตองไดรับความยินยอมจาก      

ผู อุทิศใหหรือทายาท หากไมมีทายาทหรือทายาทไมปรากฏ จะตองไดรับอนุมัติจาก

สภามหาวิทยาลัย 

หมวด ๒ 

การดําเนินการ 
-------------------- 

มาตรา ๑๖ ใหมหาวทิยาลัยแตละแหงมีสภามหาวิทยาลัย ประกอบดวย 

(๑) นายกสภามหาวิทยาลัย ซึ่งจะทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ แตงตัง้ 
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(๒) กรรมการสภามหาวิทยาลัยโดยตําแหนง ไดแก อธิการบดี ประธานสภา

คณาจารยและขาราชการ และประธานกรรมการสงเสรมิกจิการมหาวทิยาลัย 

(๓) กรรมการสภามหาวิทยาลัยจํานวนสี่คน ซึ่งเลือกจากผูดํารงตําแหนง   

รองอธิการบดี คณบดี ผูอํานวยการสถาบัน ผูอํานวยการสํานัก ผูอํานวยการศูนย 

หัวหนาสวนราชการหรอืหัวหนาหนวยงานที่เรยีกชื่ออยางอ่ืนที่มีฐานะเทียบเทาคณะ 

(๔) กรรมการสภามหาวิทยาลัยจํานวนสี่คน ซึ่งเลือกจากคณาจารยประจํา

ของมหาวิทยาลัย และมิใชผูดํารงตําแหนงตาม (๓) 

(๕) กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒจํิานวนสิบเอ็ดคน ซึ่งทรงพระกรุณา

โปรดเกลาฯ แตงตั้งจากบุคคลภายนอกมหาวิทยาลัย โดยคําแนะนําของนายกสภา

มหาวทิยาลัยและกรรมการสภามหาวทิยาลัยตาม (๒) (๓) และ (๔) ทั้งนี้ ผูทรงคุณวุฒิ

ดังกลาวตองมาจากผูมีความรูความเช่ียวชาญดานการศึกษา มนุษยศาสตรสังคมศาสตร 

วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี กฎหมาย การงบประมาณและการเงิน การบริหารงาน

บุคคล การปกครองสวนทองถิ่น การศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม และดานอ่ืนๆ ตามที่

สภามหาวิทยาลัยเห็นสมควร ในจํานวนนี้ใหแตงตั้งจากบุคคลในเขตพื้นที่บริการ

การศึกษาของมหาวิทยาลัยแตละแหงไมนอยกวากึ่งหนึ่ง 

ใหสภามหาวิทยาลัยแตงตั้งรองอธิการบดีคนหนึ่ง ซึ่งมิใชกรรมการสภา

มหาวทิยาลัยตาม (๓) เปนเลขานุการสภามหาวทิยาลัย โดยคําแนะนําของอธกิารบดี 

ใหสภามหาวิทยาลัยเลอืกกรรมการสภามหาวทิยาลัยผูทรงคุณวุฒิคนหนึ่งเปน

อุปนายกสภามหาวิทยาลัย ทําหนาที่แทนนายกสภามหาวิทยาลัยเม่ือนายกสภา

มหาวิทยาลัยไมอาจปฏิบัติหนาที่ได  หรือเม่ือไม มีผูดํารงตําแหนงนายกสภา

มหาวทิยาลัย 

คุณสมบัติ หลักเกณฑ และวิธีการไดมาซึ่งนายกสภามหาวิทยาลัยและ

กรรมการสภามหาวิทยาลัยตาม (๓) (๔) และ (๕) ใหเปนไปตามขอบังคับของ

มหาวทิยาลัย 

มาตรา ๑๗ นายกสภามหาวิทยาลัยและกรรมการสภามหาวิทยาลัยตาม

มาตรา ๑๖ (๓) (๔) และ (๕) มีวาระการดํารงตําแหนงคราวละสามป 
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นอกจากการพนจากตําแหนงตามวาระในวรรคหนึ่งแลว นายกสภามหาวิทยาลัย

และกรรมการสภามหาวิทยาลัยตามมาตรา ๑๖ (๓) (๔) และ (๕) พนจากตําแหนงเม่ือ 

(๑) ตาย 

(๒) ลาออก 

(๓) ขาดคุณสมบัติของการเปนนายกสภามหาวิทยาลัยหรือกรรมการสภา

มหาวทิยาลัยในประเภทนั้นๆ 

(๔) ถูกจําคุกโดยคําพพิากษาถงึที่สุดใหจําคุก 

(๕) สภามหาวิทยาลัยใหออกเพราะมีความประพฤติเสื่อมเสีย บกพรองตอ

หนาที่ หรอืหยอนความสามารถ 

(๖) เปนบุคคลลมละลาย 

(๗) เปนคนไรความสามารถหรอืคนเสมือนไรความสามารถ 

การพนจากตําแหนงตาม (๕) ตองเปนไปตามมติสองในสามของจํานวน

กรรมการสภามหาวทิยาลัยเทาที่มีอยู 

ในกรณีที่นายกสภามหาวิทยาลัย หรอืกรรมการสภามหาวิทยาลัยตามมาตรา 

๑๖ (๓) (๔) หรือ (๕) พนจากตําแหนงกอนครบวาระ และไดมีการดําเนินการใหผูใด

ดํารงตําแหนงแทนแลว ใหผูนั้นอยูในตําแหนงเพียงเทากับวาระที่เหลืออยูของผูซึ่งตนแทน 

แตถาวาระการดํารงตําแหนงเหลืออยูนอยกวาเกาสิบวันจะไมดําเนินการใหมีผูดํารง

ตําแหนงแทนก็ได ใหสภามหาวิทยาลัยประกอบดวยกรรมการสภามหาวิทยาลัยเทาที่มีอยู

มีอํานาจและปฏิบัติหนาที่ตามมาตรา ๑๘ ตอไปได 

ในกรณีที่นายกสภามหาวิทยาลัย หรอืกรรมการสภามหาวิทยาลัยตามมาตรา 

๑๖ (๓) (๔) หรอื (๕) พนจากตําแหนงตามวาระ แตยังมิไดดําเนินการใหไดมาซึ่งนายก

สภามหาวิทยาลัย หรอืกรรมการสภามหาวิทยาลัยใหม ใหนายกสภามหาวิทยาลัยหรือ

กรรมการสภามหาวทิยาลัยซึ่งพนจากตําแหนงปฏิบัติหนาที่ตอไป จนกวาจะไดมีนายก

สภามหาวิทยาลัยหรอืกรรมการสภามหาวทิยาลัยใหมแลว 

ใหมีการดําเนินการใหไดมาซึ่งนายกสภามหาวิทยาลัยหรือกรรมการสภา

มหาวิทยาลัยตามมาตรา ๑๖ (๓) (๔) และ (๕) ภายในเกาสิบวันนับแตวันท่ีผูน้ันพนจากตําแหนง 
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มาตรา ๑๘ สภามหาวิทยาลัยมีอํานาจและหนาที่ควบคุมดูแลกิจการท่ัวไป

ของมหาวิทยาลัย และโดยเฉพาะใหมีอํานาจและหนาที่ ดังนี้ 

(๑) กําหนดนโยบายและอนุมัติแผนพัฒนาของมหาวทิยาลัยเกี่ยวกับการศึกษา 

การวิจัย การใหบริการทางวิชาการแกสังคม การผลิตและสงเสริมวิทยฐานะครู      

การทะนุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม การอนุรักษสิ่งแวดลอมและทรัพยากรธรรมชาติ 

(๒) ออกกฎ ระเบียบ ประกาศและขอบังคับของมหาวิทยาลัย และอาจมอบให

สวนราชการใดในมหาวิทยาลัยเปนผูออกกฎ ระเบียบ ประกาศและขอบังคับสําหรับ

สวนราชการหรือหนวยงานนั้นเปนเรื่องๆ ก็ได 

(๓) กํากับมาตรฐานการศึกษา การประกันคุณภาพการศึกษา การเปดสอน

ของมหาวิทยาลัย และติดตามประเมินผลการดําเนินงานของมหาวทิยาลัย 

(๔) อนุมัตใิหปรญิญา ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง ประกาศนียบัตรบัณฑิต 

อนุปรญิญา และประกาศนียบัตร 

(๕) พจิารณาการจัดตั้ง การรวมและการยุบเลิกสํานักงานวิทยาเขต บัณฑิต

วิทยาลัย คณะ วิทยาลัย สถาบัน สํานัก ศูนย สวนราชการหรือหนวยงานที่เรียกชื่อ

อยางอ่ืนที่มีฐานะเทียบเทาคณะ รวมทั้งการแบงสวนราชการหรือหนวยงานของ     

สวนราชการดังกลาว 

(๖)  อนุ มัติการรับสถาบันการศึกษาชั้นสูงหรือสถาบัน อ่ืนเขาสมทบใน

มหาวทิยาลัยหรอืยกเลกิการสมทบ 

(๗) พจิารณาใหความเห็นชอบหลักสูตรการศึกษาใหสอดคลองกับมาตรฐานที่

คณะกรรมการการอุดมศึกษากําหนด 

(๘) พิจารณาเสนอเรื่องเพื่อทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ แตงตั้งและถอดถอน

นายกสภามหาวิทยาลัย กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ  อธิการบดี 

ศาสตราจารย และศาสตราจารยพเิศษ 

(๙) แตงตั้งและถอดถอนรองอธิการบดี คณบดี  ผู อํานวยการสถาบัน 

ผูอํานวยการสํานัก และผูอํานวยการศูนย หัวหนาสวนราชการหรือหัวหนาหนวยงานที่
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เรียกชื่ออยางอ่ืนที่มีฐานะเทียบเทาคณะ ศาสตราจารยเกียรติคุณ รองศาสตราจารย 

รองศาสตราจารยพเิศษ ผูชวยศาสตราจารย ผูชวยศาสตราจารยพิเศษ 

(๑๐) แตงตั้งและถอดถอนประธานกรรมการและกรรมการสงเสริมกิจการ

มหาวทิยาลัย 

(๑๑) อนุมัติงบประมาณรายจายจากเงนิรายไดของมหาวทิยาลัย 

(๑๒) ออกระเบยีบและขอบังคับตางๆ เกี่ยวกับการบริหารการเงิน การจัดหารายได 

และผลประโยชนจากทรัพยสินของมหาวิทยาลัย ทั้งนี้ โดยไมขัดหรือแยงกับกฎหมาย

หรอืมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวของ 

(๑๓)  พิจารณาดําเนินการเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของมหาวิทยาลัย

ตามกฎหมายวาดวยระเบียบขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา และตามที่

คณะกรรมการขาราชการพลเรอืนในสถาบันอุดมศึกษามอบหมาย 

(๑๔) แตงตัง้คณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ หรือบุคคลหนึ่งบุคคลใดเพื่อ

พจิารณาและเสนอความเห็นในเรื่องหนึ่งเรื่องใด หรอืมอบหมายใหปฏิบัติการอยางหนึ่ง

อยางใดอันอยูในอํานาจและหนาที่ของสภามหาวิทยาลัย 

(๑๕) พจิารณาและใหความเห็นชอบในเรื่องที่เกี่ยวกับกิจการของมหาวิทยาลัย

ตามที่อธกิารบดหีรอืสภาวิชาการเสนอ และอาจมอบหมายใหอธิการบดีหรือสภาวิชาการ

ปฏิบัติการอยางหนึ่งอยางใดอันอยูในอํานาจและหนาที่ของสภามหาวิทยาลัยได 

(๑๖) สงเสริม สนับสนุนและแสวงหาวิธีการเพื่อพัฒนาความกาวหนาของ

มหาวทิยาลัยตลอดจนการปฏิบัตภิารกจิรวมกันกับสถาบันอ่ืน 

(๑๗) ปฏิบัติหนาที่อ่ืนเกี่ยวกับกจิการของมหาวิทยาลัยที่มิไดระบุใหเปนหนาที่

ของผูใดโดยเฉพาะ 

มาตรา ๑๙ การประชุมสภามหาวิทยาลัยใหเปนไปตามขอบังคับของมหาวิทยาลัย 

มาตรา ๒๐ ใหมหาวทิยาลัยแตละแหงมีสภาวชิาการ ประกอบดวย 

(๑) ประธานสภาวชิาการ ไดแก อธิการบดี 

(๒) กรรมการสภาวิชาการที่คณาจารยประจําเลือกจากผูบริหารหรือ

คณาจารยประจําคณะคณะละหน่ึงคน 
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(๓) กรรมการสภาวิชาการซึ่งแตงตั้งจากผูทรงคุณวุฒิจากบุคคลภายนอก    

มีจํานวนเทากับบุคคลตาม (๒) 

คุณสมบัต ิหลักเกณฑ และวิธีการเลือกกรรมการสภาวิชาการตาม (๒) และ 

(๓) ตลอดจนการประชุมและการดําเนินงานของสภาวิชาการ ใหเปนไปตามขอบังคับ

ของมหาวิทยาลัย 

ใหสภาวิชาการแตงตัง้รองอธกิารบดคีนหนึ่งเปนกรรมการและเลขานุการสภา

วิชาการโดยคําแนะนําของอธกิารบดี 

มาตรา ๒๑ กรรมการสภาวิชาการมีวาระอยูในตําแหนงคราวละสองปและ

อาจไดรับแตงตัง้ใหมอีกได แตจะดํารงตําแหนงเกินสองวาระติดตอกันมิได 

นอกจากการพนจากตําแหนงตามวาระในวรรคหนึ่งแลว กรรมการสภาวชิาการ

พนจากตําแหนงเมื่อ 

(๑) ตาย 

(๒) ลาออก 

(๓) ขาดคุณสมบัติของการเปนประธานสภาวชิาการหรอืกรรมการสภาวิชาการ 

(๔) ถูกจําคุกโดยคําพพิากษาถงึที่สุดใหจําคุก 

(๕) เปนบุคคลลมละลาย 

(๖) เปนคนไรความสามารถหรอืคนเสมือนไรความสามารถ 

ในกรณีที่กรรมการสภาวิชาการพนจากตําแหนงกอนครบวาระและไดมีการ

ดําเนินการใหผูใดดํารงตําแหนงแทนแลว ใหผูนั้นอยูในตําแหนงเพียงเทากับวาระที่

เหลืออยูของผูซึ่งตนแทน แตถาวาระการดํารงตําแหนงเหลืออยูนอยกวาเกาสิบวัน     

จะไมดําเนินการเพื่อใหมีผูดํารงตําแหนงแทนก็ได  ใหสภาวิชาการประกอบดวย

กรรมการสภาวชิาการเทาที่มีอยูมีอํานาจและปฏิบัติหนาที่ตามมาตรา ๒๒ ตอไปได 

ในกรณีที่กรรมการสภาวิชาการพนจากตําแหนงตามวาระ  แตยังมิได

ดําเนินการใหไดมาซึ่งกรรมการสภาวิชาการใหม ใหกรรมการสภาวิชาการซึ่งพนจาก

ตําแหนงปฏิบัติหนาที่ตอไปจนกวาจะไดมีการแตงตัง้กรรมการสภาวชิาการขึ้นใหมแลว 

มาตรา ๒๒ สภาวชิาการมีอํานาจและหนาที่ ดังนี้ 
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(๑) พิจารณาเสนอวิสัยทัศน กําหนดนโยบายวิชาการ และหลักสูตรการเรียน

การสอนและการวัดผลประเมินผลการศึกษาใหสอดคลองกับวัตถุประสงคและ

ภาระหนาที่ของมหาวิทยาลัย 

(๒) พิจารณาเสนอดําเนินการเกี่ยวกับการวิจัยการสอน การประเมินผลการสอน

และการประกันคุณภาพการศกึษา 

(๓) พิจารณาเสนอการใหปริญญา ประกาศนียบัตรบัณฑิตช้ันสูง ประกาศนียบัตรบัณฑิต 

อนุปรญิญา และประกาศนียบัตร 

(๔) พิจารณาเสนอการจัดตัง้ ยุบรวมและการยุบเลิกคณะ สถาบัน สํานัก ศูนย 

สวนราชการหรือหนวยงานที่เรยีกชื่ออยางอ่ืนที่มีฐานะเทียบเทาคณะ รวมทั้งการเสนอ

แบงสวนราชการหรือสวนงานในหนวยงานดังกลาว 

(๕) พิจารณาเสนอการรับสถาบันวชิาการชั้นสูงหรือสถาบันวิจัยอ่ืนเขาสมทบ

ในมหาวทิยาลัย 

(๖) พิจารณาใหความเห็นเกี่ยวกับการแตงตั้งและถอดถอนศาสตราจารย  

รองศาสตราจารยและผูชวยศาสตราจารย 

(๗) พจิารณาใหความเห็นเกี่ยวกับการแตงตั้งและถอดถอนศาสตราจารยพิเศษ 

ศาสตราจารยเกียรติคุณ รองศาสตราจารยพิเศษ ผูชวยศาสตราจารยพิเศษและอาจารยพิเศษ 

(๘) แสวงหาวิธีการที่จะทําใหการศึกษา การวิจัย การบริการทางวิชาการแก

สังคม การปรับปรุง การถายทอดและพัฒนาเทคโนโลยี การทะนุบํารุงศิลปะและ

วัฒนธรรม การพัฒนาทองถิ่น การผลิตและสงเสริมวิทยฐานะครู การอนุรักษ

สิ่งแวดลอมและทรัพยากรธรรมชาติใหเจรญิย่ิงขึ้น 

(๙) เสนอแนะแนวทางการประสานงาน การระดมสรรพกําลังเพื่อการพัฒนา

ทองถิ่น การทําขอตกลงระหวางมหาวทิยาลัยในความรวมมือทางวิชาการ ประสานการ

ใชบุคลากร ทรัพยากรและความชํานาญรวมกันในการปฏิบัติหนาที่ของมหาวิทยาลัย

เพื่อการพัฒนาทองถิน่ 

(๑๐) พจิารณาใหความเห็นตอสภามหาวทิยาลัยเกี่ยวกับการงานดานวิชาการ

ของมหาวิทยาลัย 
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(๑๑) เสนอความเห็นเกี่ยวกับการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลงานดาน

วชิาการของมหาวทิยาลัย 

(๑๒) ใหคําปรึกษาแกอธิการบดีและปฏิบัติหนาที่อ่ืนตามที่สภามหาวิทยาลัย

หรอือธกิารบดมีอบหมาย 

(๑๓) แตงตัง้คณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ หรือบุคคลหนึ่งบุคคลใดเพื่อ

กระทําการใดๆ อันอยูในอํานาจและหนาที่ของสภาวชิาการ  

มาตรา ๒๓ ใหมหาวิทยาลัยแตละแหงมีสภาคณาจารยและขาราชการ 

ประกอบดวยประธานสภาและกรรมการสภาซึ่งเลือกจากคณาจารยประจําและ

ขาราชการของมหาวทิยาลัย 

องคประกอบ จํานวน คุณสมบัติ หลักเกณฑและวิธีการไดมา วาระการดํารง

ตําแหนงและการพนจากตําแหนงของประธานสภาและกรรมการสภาตามวรรคหนึ่ง 

ตลอดจนการประชุมของสภาคณาจารยและขาราชการและการเรียกประชุมคณาจารย

และขาราชการ ใหเปนไปตามขอบังคับของมหาวทิยาลัย  

มาตรา ๒๔ สภาคณาจารยและขาราชการมีหนาท่ี ดังนี้ 

(๑) ใหคําปรกึษาและขอเสนอแนะในกิจการของมหาวิทยาลัยและการพัฒนา

มหาวทิยาลัยตออธกิารบดหีรอืสภามหาวทิยาลัย 

(๒) แสวงหาแนวทางรวมกันเพื่อสงเสริมพัฒนาศักยภาพของคณาจารยและ

ขาราชการในการปฏิบัติหนาที่ตามจรรยาบรรณแหงวชิาชพี 

(๓) พิทักษผลประโยชนของมหาวทิยาลัยและปฏิบัติหนาที่อ่ืนตามที่อธิการบดี 

หรอืสภามหาวิทยาลัยมอบหมาย 

(๔)  เรียกประชุมคณาจารยและขาราชการเพื่อพิจารณากิจกรรมของ

มหาวทิยาลัยและนําเสนอความคิดเห็นตอสภามหาวทิยาลัย 

การปฏิบัติหนาที่ของสภาคณาจารยและขาราชการถือเปนการปฏิบัติหนาที่

ราชการและการดําเนินการใดๆ ในการปฏิบัติหนาที่โดยชอบยอมไดรับความคุมครอง

และไมเปนเหตุในการดําเนินการทางวินัย  
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มาตรา ๒๕ ใหมหาวิทยาลัยแตละแหงมีคณะกรรมการสงเสริมกิจการ

มหาวิทยาลัย คณะหนึ่งประกอบดวยประธานกรรมการ ประธานสภานักศึกษา     

นายกองคการนักศึกษา และกรรมการผูทรงคุณวุฒิจํานวนหนึ่งซึ่งสภามหาวิทยาลัย

แตงตั้งจากผูมีความรูความเชี่ยวชาญดานการศึกษา มนุษยศาสตร สังคมศาสตร 

วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี กฎหมาย การงบประมาณและการเงิน การบริหารงานบุคคล 

การปกครองสวนทองถิ่น การศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม และดานอ่ืนๆ ตามที่สภา

มหาวทิยาลัยเห็นสมควร ในจํานวนนี้ใหแตงตั้งจากบุคคลในเขตพื้นที่บริการการศึกษา

ของมหาวิทยาลัยแตละแหงไมนอยกวากึ่งหนึ่ง 

องคประกอบ จํานวน คุณสมบัติ หลักเกณฑและวิธีการไดมา วาระการดํารง

ตําแหนงและการพนจากตําแหนงของกรรมการ ตลอดจนการประชุม วิธกีารดําเนินงาน

ของคณะกรรมการ ใหเปนไปตามขอบังคับของมหาวทิยาลัย  

มาตรา ๒๖ คณะกรรมการสงเสรมิกจิการมหาวทิยาลัยมีหนาที่ ดังนี้ 

(๑) สงเสริม สนับสนุน ใหคําปรึกษาและขอเสนอแนะแกมหาวิทยาลัยเพื่อ

พัฒนาแนวทางการดาํเนินงานของมหาวทิยาลัย 

(๒) เสนอความเห็นเกี่ยวกับนโยบายและแผนพัฒนาการจัดการอุดมศึกษาเพื่อ

การพัฒนาทองถิ่น 

(๓) สงเสริมใหมีทุนการศึกษาแกนักศึกษาที่ขาดแคลนทุนทรัพยใหมีโอกาส

ศึกษาใหมหาวทิยาลัยอันเปนการสนับสนุนความเสมอภาคในโอกาสทางการศึกษา 

(๔) สงเสริม สนับสนุนการสรางสัมพันธภาพและการเรียนรูระหวาง

มหาวทิยาลัยกับประชาชน  

มาตรา ๒๗ ใหมีอธกิารบดีคนหนึ่งเปนผูบังคับบัญชาสูงสุดและรับผิดชอบการ

บรหิารงานของมหาวิทยาลัยแตละแหงและจะใหมีรองอธิการบดีหรือผูชวยอธิการบดี 

หรอืจะมีทัง้รองอธกิารบดแีละผูชวยอธกิารบดีตามจํานวนที่สภามหาวิทยาลัยแตละแหง

กําหนด เพื่อทําหนาท่ีและรับผิดชอบในการปฏิบัติงานตามที่อธกิารบดีมอบหมายก็ได 

มาตรา ๒๘ อธิการบดีนัน้ จะทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ แตงตั้ง โดยคําแนะนํา

ของสภามหาวทิยาลัยจากผูมีคุณสมบัติตามมาตรา ๒๙ 
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หลักเกณฑ วิธีการไดมา และคุณสมบัติของผูดํารงตําแหนงอธิการบด ี       

ใหเปนไปตามขอบังคับของมหาวิทยาลัย โดยกระบวนการสรรหาซึ่งตองคํานึงถึง

หลักเกณฑดังตอไปนี้ 

(๑) เปนผูมีความรู ความชํานาญ และคุณสมบัติเหมาะสมกับวัตถุประสงคและ

ภาระหนาที่ของมหาวิทยาลัย และเปนที่ยอมรับนับถือของบุคลากรของมหาวิทยาลัย

และบุคคลในทองถิ่นที่มีสวนเกี่ยวของกับกจิการของมหาวิทยาลัย 

(๒) กระบวนการสรรหาจะตองเนนเรื่องการมีสวนรวมของบุคลากรของ

มหาวทิยาลัยและบุคคลในทองถิ่นที่มีสวนเกี่ยวของกับกจิการของมหาวิทยาลัย  

มาตรา ๒๙ อธกิารบดีตองสําเร็จการศึกษาไมต่ํากวาปรญิญาตรหีรอืเทียบเทา

จากมหาวิทยาลัยหรอืสถาบันอุดมศึกษาอื่นที่สภามหาวิทยาลัยรับรอง และไดทําการสอน

หรือมีประสบการณดานการบริหารมาแลวไมนอยกวาหาปในมหาวิทยาลัยหรือ

สถาบันอุดมศึกษาอ่ืนที่สภามหาวิทยาลัยรับรอง หรือเคยดํารงตําแหนงกรรมการสภา

มหาวิทยาลัยหรือสภาสถาบันอุดมศึกษาอ่ืนที่สภามหาวิทยาลัยรับรอง หรือดํารง

ตําแหนงหรือเคยดํารงตําแหนงศาสตราจารย รวมทั้งมีคุณสมบัติอ่ืนและไมมีลักษณะ

ตองหามตามที่กําหนดในขอบังคับของมหาวทิยาลัย  

มาตรา ๓๐ อธิการบดีมีวาระการดํารงตําแหนงคราวละส่ีป และจะทรงพระกรุณา

โปรดเกลาฯ แตงตั้งใหมอีกได แตจะดํารงตําแหนงเกินสองวาระติดตอกันมิได 

นอกจากการพนจากตําแหนงตามวรรคหนึ่ง อธกิารบดีพนจากตําแหนง เม่ือ 

(๑) ตาย 

(๒) ลาออก 

(๓) สภามหาวิทยาลัยใหออกเพราะมีความประพฤติเสื่อมเสีย หรือบกพรอง

ตอหนาที่หรอืหยอนความสามารถ 

(๔) ถูกลงโทษทางวินัยอยางรายแรง หรอืถูกสั่งใหออกจากราชการเพราะเหตุ

มีมลทนิ หรือมัวหมองในกรณีที่ถูกสอบสวนทางวินัยอยางรายแรง 

(๕) ถูกจําคุกโดยคําพพิากษาถงึที่สุดใหจําคุก 

(๖) เปนบุคคลลมละลาย 
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(๗) เปนคนไรความสามารถหรอืคนเสมือนไรความสามารถ 

การใหออกจากตําแหนงตาม (๓) ตองมีคะแนนเสียงลงมติไมนอยกวาสองในสาม

ของจํานวนกรรมการสภามหาวทิยาลัยทั้งหมดเทาที่มีอยู 

มาตรา ๓๑  อธกิารบดีมีอํานาจและหนาที่ ดังนี้ 

(๑) บริหารกิจการของมหาวิทยาลัยใหเปนไปตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ 

ประกาศ และขอบังคับของทางราชการและของมหาวิทยาลัย ทั้งนี้ ใหสอดคลองกับ

นโยบายและวัตถุประสงคของมหาวิทยาลัย 

(๒) ควบคุมดูแลบุคลากร การเงิน การพัสดุ สถานที่และทรัพยสินอ่ืนของ

มหาวิทยาลัยใหเปนไปตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ ประกาศ และขอบังคับของทาง

ราชการและของมหาวทิยาลัย 

(๓) จัดทําแผนพัฒนามหาวิทยาลัย และปฏิบัติตามนโยบายและแผนงาน 

รวมทัง้ติดตามประเมินผลการดําเนินงานดานตางๆ ของมหาวิทยาลัย 

(๔) รักษาระเบียบวนิัย จรรยาบรรณ และมารยาทแหงวิชาชีพของขาราชการ

พลเรอืนในมหาวทิยาลัย 

(๕) เปนผูแทนมหาวิทยาลัยในกจิการทั่วไป 

(๖) เสนอรายงานประจําปเกี่ยวกับกจิการดานตางๆ ของมหาวิทยาลัยตอสภา

มหาวทิยาลัย 

(๗) แตงตัง้และถอดถอนผูชวยอธิการบดี รองคณบดี รองผูอํานวยการสถาบัน 

รองผูอํานวยการสํานัก รองผูอํานวยการศูนย รองหัวหนาสวนราชการหรือรองหัวหนา

หนวยงานที่เรยีกชื่ออยางอ่ืนที่มีฐานะเทียบเทาคณะ และอาจารยพเิศษ 

(๘) สงเสริมและสนับสนุนการดําเนินงานของสภาวชิาการ สภาคณาจารยและ

ขาราชการรวมทั้งสงเสริมกิจการนักศกึษา 

(๙) ปฏิบัติหนาที่อ่ืนตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ ประกาศและขอบังคับของ

มหาวทิยาลัย หรอืตามที่สภามหาวิทยาลัยมอบหมาย  

มาตรา ๓๒ ใหสภามหาวิทยาลัยแตงตั้งรองอธิการบดีโดยคําแนะนําของ

อธกิารบดีจากผูมีคุณสมบัติตามมาตรา ๒๙ 
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อธกิารบดีอาจแตงตั้งผูชวยอธิการบดีจากขาราชการพลเรือนในมหาวิทยาลัย

ซึ่งสําเร็จการศึกษาไม ตํ่ากวาปริญญาตรีหรือเทียบเทาจากมหาวิทยาลัยหรือ

สถาบันอุดมศึกษาอ่ืนที่สภามหาวิทยาลัยรับรอง และไดทําการสอนหรือมีประสบการณ

ดานการบริหารมาแลวไมนอยกวาสามปในมหาวิทยาลัยหรือสถาบันอุดมศึกษาอ่ืนที่

สภามหาวิทยาลัยรับรอง และใหอธกิารบดีมีอํานาจถอดถอนผูชวยอธิการบดีได 

เม่ืออธิการบดีพนจากตําแหนงใหรองอธิการบดีและผูชวยอธิการบดี         

พนจากตําแหนงดวย 

มาตรา ๓๓ ในกรณีที่ผูดํารงตําแหนงอธิการบดีไมอยูหรือไมอาจปฏิบัติ

ราชการได ใหรองอธิการบดีเปนผูรักษาราชการแทน ถามีรองอธิการบดีหลายคน     

ใหรองอธิการบดีซึ่งอธิการบดีมอบหมายเปนผูรักษาราชการแทน ถาอธิการบดีมิได

มอบหมาย ใหรองอธกิารบดีซึ่งมีอาวุโสสูงสุดเปนผูรักษาราชการแทน 

ในกรณีที่ไมมีผูรักษาราชการแทนอธิการบดีตามความในวรรคหนึ่ง หรือมีแต

ไมอาจปฏิบัติราชการได หรือไมมผีูดํารงตําแหนงอธกิารบดี ใหสภามหาวิทยาลัยแตงตั้ง

ผูมีคุณสมบัติตามมาตรา ๒๙ คนหนึ่งเปนผูรักษาราชการแทนอธิการบดีแตตองไมเกิน

หนึ่งรอยแปดสิบวัน 

มาตรา ๓๔ ในวิทยาเขตหนึ่ง ใหมีสํานักงานวิทยาเขต โดยมีรองอธิการบดี  

คนหนึ่งเปนผูบังคับบัญชา มีหนาที่รับผิดชอบการบริหารงานของวิทยาเขตนั้นแทน

อธิการบดีตามที่ ไดรับมอบหมายและจะให มีผูช วยอธิการบดีตามจํานวนที่             

สภามหาวิทยาลัยกําหนด เพื่อทําหนาท่ีและรับผิดชอบตามที่อธกิารบดีมอบหมายก็ได 

มาตรา ๓๕ ในบัณฑิตวิทยาลัย ใหมีคณบดีเปนผูบังคับบัญชาและรับผิดชอบ

งานของบัณฑิตวิทยาลัย และจะใหมีรองคณบดีตามจํานวนที่สภามหาวิทยาลัยกําหนด 

เพื่อทําหนาท่ีและรับผิดชอบตามที่คณบดมีอบหมายก็ได  

มาตรา ๓๖ ในคณะหรอืวทิยาลัย ใหมีคณบดีเปนผูบังคับบัญชาและรับผิดชอบ

งานและจะใหมีรองคณบดีตามจํานวนที่สภามหาวิทยาลัยกําหนด เพื่อทําหนาที่และ

รับผิดชอบตามที่คณบดมีอบหมายก็ได  
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มาตรา ๓๗ ใหสภามหาวิทยาลัยแตงตั้งคณบดีจากผูสําเร็จการศึกษาไมต่ํากวา

ปริญญาตรีหรือเทียบเทาจากมหาวิทยาลัย หรือสถาบันอุดมศึกษาอื่นที่สภามหาวิทยาลัย

รับรอง และไดทําการสอนหรอืมีประสบการณดานการบริหารมาแลวไมนอยกวาสามปใน

มหาวิทยาลัย หรือสถาบันอุดมศึกษาอื่นที่มหาวิทยาลัยรับรอง 

ใหอธิการบดีแตง ตั้งรองคณบดีโดยคําแนะนําของคณบดีจากผูมีคุณสมบัติ

เชนเดียวกับคณบดี และใหอธิการบดีมีอํานาจถอดถอนรองคณบดีโดยคําแนะนําของคณบดี 

มาตรา ๓๘ คณบดีมีวาระการดํารงตําแหนงคราวละสี่ปและอาจไดรับแตงตัง้ใหม

อกีได แตจะดํารงตําแหนงเกินสองวาระติดตอกันมิไดและใหนําความในมาตรา ๓๐ วรรค

สองและวรรคสาม มาใชบังคับแกการพนจากตําแหนงกอนครบวาระของคณบดโีดยอนุโลม 

เม่ือคณบดีพนจากตําแหนง ใหรองคณบดีพนจากตําแหนงดวย   

มาตรา ๓๙ การติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานในตําแหนงคณบดี ใหเปนไป

ตามขอบังคับของมหาวิทยาลัย และใหนําบทบัญญัติในหมวด ๔ มาใชบังคับโดยอนุโลม 

มาตรา ๔๐ ในกรณีที่ผูดํารงตําแหนงคณบดีไมอยู หรือไมอาจปฏิบัติราชการได 

หรือไมมีผูดํารงตําแหนงคณบดี ใหอธิการบดีแตงตั้งผูมีคุณสมบัติตามมาตรา ๓๗ 

วรรคหนึ่ง เปนผูรักษาราชการแทนคณบดีแตตองไมเกินหนึ่งรอยแปดสิบวัน 

มาตรา ๔๑ ในสถาบัน สํานัก และศูนย สวนราชการหรือหนวยงานที่เรียกช่ือ

อยางอื่นที่มีฐานะเทียบเทาคณะ ใหมีผูอํานวยการ หัวหนาสวนราชการหรือหัวหนา

หนวยงานคนหนึ่ง เปนผูบังคับบัญชารับผิดชอบงานของสวนราชการหรือหนวยงานนั้น และ

จะใหมีรองผูอํานวยการ รองหัวหนาสวนราชการหรือรองหัวหนาหนวยงานนั้นๆ คนหนึ่ง 

หรือหลายคน เพื่อชวยปฏิบัติงานตามที่ผูอํานวยการ หัวหนาสวนราชการหรือหัวหนา

หนวยงานนัน้มอบหมายก็ได 

ใหสวนราชการตามมาตรา ๓๔ มาตรา ๓๕ และมาตรา ๓๖ และสวนราชการ

หรือหนวยงานตามวรรคหนึ่งมีคณะกรรมการประจําสวนราชการนั้นคณะหนึ่ ง 

องคประกอบ จํานวน คุณสมบัต ิหลักเกณฑ และวิธีการไดมา อํานาจและหนาที่ วาระ

การดํารงตําแหนงและการพนจากตําแหนงของกรรมการ ตลอดจนการประชุมของ

คณะกรรมการประจําสวนราชการและการจัดระบบบริหารงานในสวนราชการดังกลาว 
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ใหเปนไปตามขอบังคับของมหาวทิยาลัย ทั้งนี้ จะตองมีกรรมการที่เปนผูทรงคุณวุฒิซึ่ง

แตงตั้งจากบุคคลภายนอกมหาวทิยาลัยจํานวนไมนอยกวาหนึ่งในสาม 

มาตรา ๔๒ ผูดํารงตําแหนงอธิการบด ีคณบด ีผูอํานวยการ หัวหนาสวนราชการ 

หรอืหัวหนาหนวยงานที่เรยีกชื่ออยางอ่ืนที่มีฐานะเทยีบเทาคณะ รวมทั้งผูดํารงตําแหนง

รองและผูชวยของตําแหนงดังกลาว ตองสามารถปฏิบัติหนาที่ไดเต็มเวลา และจะดํารง

ตําแหนงดังกลาวเกินหนึ่งตําแหนงในขณะเดียวกันมิได 

ผูดํารงตําแหนงตามวรรคหนึ่งจะรักษาราชการแทนตําแหนงอ่ืนอีกหนึ่ง

ตําแหนงก็ไดแตตองไมเกินหนึ่งรอยแปดสิบวัน 

มาตรา ๔๓ ใหมีการสรรหาบุคคลเพื่อแตงตั้งเปนคณบด ีผูอํานวยการ หัวหนา

สวนราชการหรือหัวหนาหนวยงานที่เรยีกชื่ออยางอ่ืนที่มีฐานะเทียบเทาคณะ ทั้งนี้ ตาม

หลักเกณฑและวธิกีารที่กําหนดในขอบังคับของมหาวทิยาลัย  

มาตรา ๔๔ เพื่อประโยชนในการบริหารราชการในสํานักงาน บัณฑิตวิทยาลัย 

คณะ สถาบัน สํานัก วิทยาลัย ศูนย สวนราชการหรือหนวยงานที่เรียกชื่ออยางอ่ืนที่มี

ฐานะเทียบเทาคณะ อํานาจในการสั่งการอนุญาต การอนุมัติ การปฏิบัติการ หรือการ

ดําเนินการอ่ืนใดที่อธิการบดีจะพึงปฏิบัติหรือดําเนินการตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ 

ประกาศ ขอบังคับ คําสั่ง หรือมติคณะรัฐมนตรีในเรื่องใด ถากฎหมาย กฎ ระเบียบ 

ประกาศ ขอบังคับ คําสั่ง หรือมติคณะรัฐมนตรีในเรื่องนั้นมิไดกําหนดเรื่องการ      

มอบอํานาจไวเปนอยางอ่ืนหรือมิไดหามเรื่องการมอบอํานาจไว  อธิการบดีจะ        

มอบอํานาจโดยทําเปนหนังสือใหผูดํารงตําแหนงคณบดี ผูอํานวยการ หัวหนาสวน

ราชการหรือหัวหนาหนวยงานที่เรยีกชื่ออยางอ่ืนที่มีฐานะเทียบเทาคณะปฏิบัติราชการ

แทนอธกิารบดเีฉพาะในราชการของสวนราชการนั้นก็ได 

ใหผูปฏบัิติราชการแทนตามวรรคหนึ่ง มอีํานาจและหนาที่ตามท่ีอธิการบดีกําหนด 

มาตรา ๔๕ ใหผูรักษาราชการแทนตามที่บัญญัติไวในพระราชบัญญัตินี้มี

อํานาจและหนาที่เชนเดียวกับผูซึ่งตนแทน 

ในกรณีที่กฎหมาย กฎ ระเบียบ ประกาศ ขอบังคับ คําสั่ง  หรือมติ

คณะรัฐมนตรีแตงตั้งใหผูดํารงตําแหนงใดเปนกรรมการหรอืใหมีอํานาจและหนาที่อยางใด 
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ใหผูรักษาราชการแทนทําหนาที่กรรมการหรือมีอํานาจและหนาที่เชนเดียวกับผูดํารง

ตําแหนงนั้นในระหวางที่รักษาราชการแทนดวย 

หมวด ๓ 

การประสานงานและระดมสรรพกําลังเพื่อการพัฒนาทองถิ่น 

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

มาตรา ๔๖ เพื่อประโยชนในการประสานงานและระดมสรรพกําลังเพื่อ

พัฒนาการอุดมศึกษาในทองถิ่นของมหาวิทยาลัยใหมีหนวยงานประสานงานและระดม

สรรพกําลังทางการศกึษาในแตละมหาวทิยาลัยเพื่อทําขอตกลงระหวางมหาวิทยาลัยใน

ความรวมมือทางวชิาการ ประสานการใชบุคลากร ทรัพยากรและความชํานาญรวมกัน

ในการปฏิบัติตามภารกิจของมหาวิทยาลัย  

มาตรา ๔๗ เพื่อใหการดําเนินการเปนไปตามมาตรา ๔๖ ใหคณะกรรมการ

การอุดมศึกษาจัดใหมีการทําขอตกลงระหวางมหาวิทยาลัย โดยมีคณะกรรมการ

รวมกันจากทุกมหาวทิยาลัย 

ใหคณะกรรมการรวมกันจากทุกมหาวทิยาลัยมีหนาที่ ดังนี้ 

(๑) จัดใหมีการศึกษาแนวทางในการพัฒนาและสงเสริมการปฏิบัติหนาที่ของ

มหาวทิยาลัยเพื่อการพัฒนาทองถิ่น 

(๒) เสนอนโยบายและแผนพัฒนาการจัดการอุดมศึกษาเพื่อการพัฒนาทองถิ่น

ตอสภามหาวทิยาลัยแตละแหง 

(๓) สนับสนุนการผนึกกําลังเพื่อสงเสริมการปฏิบัติตามวัตถุประสงค และ

ภาระหนาที่ของมหาวิทยาลัยเพื่อการพัฒนาทองถิ่น 

องคประกอบ จํานวน คุณสมบัติ หลักเกณฑและวิธีการไดมา วาระการดํารง

ตําแหนงและการพนจากตําแหนงของกรรมการ ตลอดจนการประชุม วิธกีารดําเนินงาน

ของคณะกรรมการรวมกันจากทุกมหาวิทยาลัย ใหเปนไปตามประกาศของสํานักงาน

คณะกรรมการการอุดมศึกษา  
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มาตรา ๔๘ เพื่อประโยชนในการสงเสริมและสนับสนุนการวิจัยเพื่อการพัฒนา

ทองถิ่นใหคณะกรรมการรวมกันจากทุกมหาวิทยาลัยประสานความรวมมือในการวิจัย 

การแลกเปลี่ยนความรูการสรางสรรคภูมิปญญาในการแกไขปญหาและการพัฒนาทองถิ่น 

หมวด ๔ 

การตดิตาม ตรวจสอบ และประเมินผล 

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

มาตรา ๔๙ ใหมีคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของ

มหาวิทยาลัย ประกอบดวยประธานกรรมการและกรรมการผูทรงคุณวุฒิจาก

บุคคลภายนอกซึ่งนายกสภามหาวทิยาลัยแตงตัง้โดยความเห็นชอบของสภามหาวิทยาลัย 

องคประกอบ จํานวน คุณสมบัติ หลักเกณฑและวิธีการไดมา วาระการดํารง

ตําแหนง การพนจากตําแหนง ตลอดจนวธิกีารดําเนนิงานของคณะกรรมการ ใหเปนไป

ตามขอบังคับของมหาวทิยาลัย 

มาตรา ๕๐ ใหคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของ

มหาวิทยาลัยมีอํานาจและหนาที่ ในการตรวจสอบ ติดตามและประเมินประสิทธิภาพ

และประสทิธผิลการใชจายงบประมาณการจัดการศึกษา การวจัิย ดังนี้ 

(๑) ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยและของ

อธิการบดีโดยรับฟงความคิดเห็นอยางกวางขวางเกี่ยวกับการปฏิบัติหนาที่ของ

มหาวทิยาลัยและของอธกิารบดีประกอบการประเมินผลงาน 

(๒) รายงานผลการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย

และของอธกิารบดพีรอมความเห็นตอสภามหาวทิยาลัยทุกป 

หมวด ๕ 

ตําแหนงทางวิชาการ 

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

มาตรา ๕๑ คณาจารยประจําในมหาวทิยาลัยมีตําแหนงทางวิชาการ ดังนี้ 

(๑) ศาสตราจารย 

(๒) รองศาสตราจารย 
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(๓) ผูชวยศาสตราจารย 

(๔) อาจารย 

ศาสตราจารยนัน้ จะทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ แตงตัง้โดยคําแนะนําของสภา

มหาวทิยาลัย 

คุณสมบัติ หลักเกณฑ และวิธีการแตงตั้งและถอดถอนคณาจารยประจําตาม

วรรคหนึ่ง ใหเปนไปตามกฎหมายวาดวยระเบยีบขาราชการพลเรอืนในสถาบันอุดมศึกษา 

มาตรา ๕๒ คณาจารยพเิศษมีตําแหนงทางวิชาการ ดังนี้ 

(๑) ศาสตราจารยพิเศษ 

(๒) รองศาสตราจารยพเิศษ 

(๓) ผูชวยศาสตราจารยพิเศษ 

(๔) อาจารยพิเศษ 

ศาสตราจารยพิเศษนั้น จะทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ แตงตั้งโดยคําแนะนํา

ของสภามหาวิทยาลัยจากผูซึ่งมิไดเปนคณาจารยประจําของมหาวทิยาลัย 

คุณสมบัติ หลักเกณฑ และวิธีการแตงตั้งและถอดถอนคณาจารยพิเศษตาม

วรรคหนึ่ง ใหเปนไปตามขอบังคับของมหาวทิยาลัย 

มาตรา ๕๓ ศาสตราจารยซึ่งมีความรูความสามารถและความชํานาญเปนพิเศษ

และพนจากตําแหนงไปโดยไมมีความผดิ สภามหาวิทยาลัยอาจแตงตั้งใหเปนศาสตราจารย

เกียรติคุณในสาขาที่ศาสตราจารยผูนัน้มีความเช่ียวชาญเพื่อเปนเกียรติยศได 

คุณสมบัต ิหลักเกณฑ และวิธีการแตงตั้งศาสตราจารยเกียรติคุณ ใหเปนไป

ตามขอบังคับของมหาวทิยาลัย 

มาตรา  ๕๔  ใหผูดํารงตําแหนงศาสตราจารย  ศาสตราจารยพิ เศษ 

ศาสตราจารย เกียรติคุณ รองศาสตราจารย รองศาสตราจารยพิเศษ  ผูชวย

ศาสตราจารย และผูชวยศาสตราจารยพิเศษ มีสิทธิใชตําแหนงศาสตราจารย 

ศาสตราจารยพิเศษ ศาสตราจารยเกียรติคุณ รองศาสตราจารย รองศาสตราจารย

พิเศษ ผูชวยศาสตราจารย หรือผูชวยศาสตราจารยพิเศษ แลวแตกรณี เปนคํานําหนา

นามเพื่อแสดงวิทยฐานะไดตลอดไป 
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การใชคํานําหนานามตามความในวรรคหนึ่ง ใหใชอักษรยอ ดังนี้ 

ศาสตราจารย   ใชอักษรยอ ศ. 

ศาสตราจารยพิเศษ  ใชอักษรยอ ศ.(พิเศษ) 

ศาสตราจารยเกยีรตคุิณ  ใชอักษรยอ ศ.(เกยีรตคุิณ) 

รองศาสตราจารย  ใชอักษรยอ รศ. 

รองศาสตราจารยพเิศษ  ใชอักษรยอ รศ.(พิเศษ) 

ผูชวยศาสตราจารย  ใชอักษรยอ ผศ. 

ผูชวยศาสตราจารยพิเศษ ใชอักษรยอ ผศ.(พิเศษ) 

หมวด ๖ 

ปรญิญาและเครื่องหมายวทิยฐานะ 

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

มาตรา ๕๕ ปรญิญามีสามชัน้ คือ  

ปรญิญาเอก เรยีกวา  ดุษฎีบัณฑิต  ใชอักษรยอ ด. 

ปรญิญาโท เรยีกวา  มหาบัณฑิต ใชอักษรยอ ม. 

ปรญิญาตรี เรยีกวา  บัณฑิต  ใชอักษรยอ บ. 

มาตรา ๕๖ มหาวิทยาลัยมีอํานาจใหปริญญาในสาขาวิชาที่ มีการสอนใน

มหาวทิยาลัย 

การกําหนดใหสาขาวชิาใดมีปรญิญาชัน้ใดและจะใชอักษรยอสําหรับสาขาวิชา

นัน้อยางไร ใหตราเปนพระราชกฤษฎีกา  

มาตรา ๕๗ สภามหาวิทยาลัยอาจออกขอบังคับกําหนดใหผูสําเร็จการศึกษา

ชั้นปริญญาตรีไดรับปรญิญาตรเีกยีรตนิิยมอันดับหนึ่ง หรือเกยีรตนิิยมอันดับสองก็ได 

มาตรา ๕๘ สภามหาวิทยาลัยอาจออกขอบังคับกําหนดใหมีประกาศนียบัตร

บัณฑิตชั้นสูง ประกาศนียบัตรบัณฑิต อนุปริญญา และประกาศนียบัตรสําหรับ

สาขาวิชาใดได ดังนี้ 

(๑) ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง ประกาศนียบัตรบัณฑิต ออกใหแกผูสําเร็จ

การศึกษาตามหลักสูตรในสาขาวิชาหนึ่งสาขาวิชาใดภายหลังที่ไดรับปริญญาแลว 
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(๒) อนุปริญญา ออกใหแกผูสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตรในสาขาวิชาหนึ่ง

สาขาวิชาใดกอนถึงขั้นไดรับปริญญาตรี 

(๓) ประกาศนียบัตร ออกใหแกผูสําเร็จการศึกษาเฉพาะวชิา 

มาตรา ๕๙ มหาวิทยาลัยมีอํานาจใหปริญญากิตติมศักดิ์แกบุคคลซึ่ง       

สภามหาวิทยาลัยเห็นวาทรงคุณวุฒิ มีคุณธรรม และมีผลงานที่เปนคุณูปการตอ

สวนรวม สมควรแกปริญญานั้นๆ แตจะใหปริญญาดังกลาวแกคณาจารยประจํา        

ผูดํารงตําแหนงตางๆ ในมหาวิทยาลัย นายกสภามหาวิทยาลัย กรรมการสภา

มหาวทิยาลัยหรอืกรรมการสงเสรมิกจิการมหาวทิยาลัยในขณะที่ดํารงตําแหนงนั้นมิได 

ทั้งนี้ ตองไมเปนการใหปรญิญากติตมิศักดิ์เพื่อแลกกับผลประโยชนอยางใดอยางหนึ่ง 

ชัน้ สาขาของปริญญากิตติมศักดิ์ และหลักเกณฑการใหปริญญากิตติมศักดิ์ 

ใหเปนไปตามขอบังคับของมหาวทิยาลัย 

มาตรา ๖๐ มหาวทิยาลัยอาจกําหนดใหมีครุยวทิยฐานะหรือเข็มวิทยฐานะเปน

เครื่องหมายแสดงวิทยฐานะของผูไดรับปริญญา ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง 

ประกาศนียบัตรบัณฑิต อนุปริญญาและประกาศนียบัตร และอาจกําหนดใหมีครุย

ประจําตําแหนงนายกสภามหาวิทยาลัยหรือกรรมการสภามหาวิทยาลัย ครุยประจํา

ตําแหนงผูบรหิาร และครุยประจําตําแหนงคณาจารยของมหาวทิยาลัยก็ได 

การกําหนดลักษณะ ชนดิ ประเภทและสวนประกอบของครุยวิทยฐานะ เข็มวิทยฐานะ 

และครุยประจําตําแหนง ใหตราเปนพระราชกฤษฎีกา 

ครุยวทิยฐานะ เข็มวทิยฐานะ และครุยประจําตําแหนงจะใชในโอกาสใด โดยมี

เงื่อนไขอยางใด ใหเปนไปตามขอบังคับของมหาวทิยาลัย 

มาตรา  ๖๑ สภามหาวิทยาลัยอาจกําหนดใหมีตราสัญลักษณ  หรือ

เครื่องหมายของมหาวิทยาลัยได โดยตราเปนพระราชกฤษฎีกา  

มาตรา ๖๒ สภามหาวิทยาลัยอาจออกขอบังคับใหมีเครื่องแบบ เครื่องหมาย 

และเครื่องแตงกายนักศึกษาได โดยประกาศในราชกจิจานุเบกษา 
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หมวด ๗ 

บทกําหนดโทษ 

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

มาตรา ๖๓ ผูใดใชตรา สัญลักษณ ครุยวิทยฐานะ เข็มวิทยฐานะ ครุยประจํา

ตําแหนง เครื่องแบบ เครื่องหมาย หรือเครื่องแตงกายนักศึกษาของมหาวิทยาลัย โดย

ไมมีสิทธทิี่จะใช หรอืแสดงดวยประการใดๆ วา ตนมีตําแหนงใดในมหาวิทยาลัยหรือมี

ปริญญา ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง ประกาศนียบัตรบัณฑิต อนุปริญญา หรือ

ประกาศนียบัตรของมหาวิทยาลัย โดยที่ตนไมมี ถาไดกระทําเพื่อใหบุคคลอ่ืนเชื่อวาตน

มีสิทธิที่จะใชหรอืมีตําแหนงหรอืมีวิทยฐานะเชนนัน้ ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหกเดือน 

หรอืปรับไมเกินหาหมื่นบาท หรอืทั้งจําทั้งปรับ 

มาตรา ๖๔ ผูใด 

(๑) ปลอม หรือทําเลียนแบบซึ่งตราสัญลักษณ หรือเครื่องหมายของ

มหาวทิยาลัย หรอืสวนราชการหรอืหนวยงานของมหาวิทยาลัยไมวาจะทําเปนสีใด หรือ

ทําดวยวิธีใดๆ 

(๒) ใชตราสัญลักษณ หรือเครื่องหมายของมหาวิทยาลัยหรือสวนราชการ 

หรอืหนวยงานของมหาวิทยาลัยปลอม หรอืซึ่งทําเลยีนแบบ หรอื 

(๓) ใชหรือทําใหปรากฏซึ่งตราสัญลักษณ หรือเครื่องหมายของมหาวิทยาลัย 

หรือสวนราชการหรือหนวยงานของมหาวิทยาลัยที่วัตถุหรือสินคาใดๆ โดยไมไดรับอนุญาต

จากมหาวิทยาลัย 

ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหนึ่งป หรือปรับไมเกินหน่ึงแสนบาท หรือท้ังจําท้ังปรับ 

ถาผูกระทําความผิดตาม (๑) เปนผูกระทําความผิดตาม (๒) ดวย ใหลงโทษ

ตาม (๒) แตกระทงเดียว 

ความผดิตาม (๓) เปนความผิดอันยอมความได 

 

 

 



คูมือนักศึกษา ปการศึกษา 255628

บทเฉพาะกาล 

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

มาตรา ๖๕ ใหโอนบรรดากิจการ ทรัพยสิน สิทธิทั้งปวง หนี้สิน ขาราชการ 

ลูกจาง อัตรากําลัง เงินงบประมาณและรายไดของสํานักงานคณะกรรมการ          

การอุดมศกึษาเฉพาะสวนของสํานักงานสภาสถาบันราชภัฏไปเปนของมหาวิทยาลัยราชภัฏ

แตละแหงตามพระราชบัญญัตินี้ ทั้งนี้ ตามรายการที่รัฐมนตรีกําหนด โดยทําเปน

ประกาศกระทรวง ซึ่งจะตองดําเนินการใหเสร็จสิ้นภายในหกสิบวันนับแตวันที่

พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ 

ให ข า ราชการซึ่ ง โอนไปตามวร รคหนึ่ ง เปน ข า ราชการพล เรื อน ใน

สถาบันอุดมศึกษาตามกฎหมายวาดวยระเบียบขาราชการพลเรอืนในสถาบันอุดมศึกษา 

โดยในระยะเริ่มแรก ใหขาราชการดังกลาวยังคงดํารงตําแหนงและรับเงินเดือน 

ตลอดจนไดรับสิทธปิระโยชนเชนเดิมตอไป จนกวาจะไดรับแตงตั้งใหดํารงตําแหนงตาม

กฎหมายวาดวยระเบียบขาราชการพลเรอืนในสถาบันอุดมศึกษา 

มาตรา ๖๖ ใหผูดํารงตําแหนงนายกสภาประจําสถาบันราชภัฏและกรรมการ

สภาประจําสถาบันราชภัฏตามพระราชบัญญัติสถาบันราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๓๘ อยูในวันที่

พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ ปฏิบัติหนาที่นายกสภามหาวิทยาลัยและกรรมการสภา

มหาวทิยาลัยตามพระราชบัญญัตินี้ตอไป จนกวาจะทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ แตงตั้ง

นายกสภามหาวิทยาลัย กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ และมีการเลือก

กรรมการสภามหาวิทยาลัยตามพระราชบัญญัติน้ีข้ึนใหม ท้ังน้ีตองไมเกินหน่ึงรอยแปดสิบวัน

นับแตวันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ 

มาตรา ๖๗ ใหสวนราชการของสถาบันราชภัฏตามพระราชบัญญัติสถาบันราชภัฏ 

พ .ศ . ๒๕๓๘  ยังคง เปนสวนราชการตอไป  จนกวาจะมีการแบงสวนราชการตาม

พระราชบัญญัติน้ี ท้ังน้ี ตองไมเกินหน่ึงรอยแปดสิบวันนับแตวันท่ีพระราชบัญญัติน้ีใชบังคับ  

มาตรา ๖๘ ใหผูดํารงตําแหนงอธิการบดี คณบดี ผูอํานวยการสํานักงาน

อธิการบดี ผูอํานวยการสํานักวจัิย หัวหนาสวนราชการหรอืหัวหนาหนวยงานที่เรียกชื่อ

อยางอ่ืนที่มีฐานะเทียบเทาคณะตามพระราชบัญญัติสถาบันราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๓๘ อยูใน
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วันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ ปฏิบัติหนาที่ในตําแหนงอธกิารบดี คณบดี ผูอํานวยการ

สํานักงานอธกิารบดี ผูอํานวยการสํานักวจัิย หัวหนาสวนราชการหรอืหัวหนาหนวยงาน

ที่เรยีกชื่ออยางอ่ืนที่มีฐานะเทยีบเทาคณะตามพระราชบัญญัตินี้ตอไป ทั้งนี้ ตองไมเกิน

หนึ่งรอยแปดสิบวันนับแตวันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ 

ใหผูดํารงตําแหนงรองหรอืผูชวยของผูดํารงตําแหนงตามวรรคหนึ่งปฏิบัติหนาที่

ในตําแหนงตอไปจนกวาผูดํารงตําแหนงตามวรรคหนึ่งจะพนจากตําแหนง 

ใหผูปฏิบัติหนาที่ในตําแหนงตามวรรคหนึ่งดําเนินการใหมีคณะกรรมการ

ประจําสวนราชการตามมาตรา ๔๑ วรรคสอง แลวแตกรณี ภายในหนึ่งรอยแปดสิบวัน

นับแตวันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ  

มาตรา ๖๙ ใหผูซึ่งเปนศาสตราจารย ศาสตราจารยพิเศษ รองศาสตราจารย 

รองศาสตราจารยพิเศษ ผูชวยศาสตราจารย ผูชวยศาสตราจารยพิเศษ และอาจารย

ประจําของสถาบันราชภัฏแตละแหงอยูในวันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ มีฐานะเปน

ศาสตราจารย ศาสตราจารยพิเศษ รองศาสตราจารย รองศาสตราจารยพิเศษ ผูชวย

ศาสตราจารย ผูชวยศาสตราจารยพิเศษ และอาจารยประจําของมหาวิทยาลัยแตละ

แหงตอไปตามพระราชบัญญัตินี้ 

ใหผู ซึ่ ง เป นอาจารยพิ เ ศษของสถาบัน ราช ภัฏแตละแห ง อยู ใ นวันที่

พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับเปนอาจารยพิเศษของมหาวิทยาลัยแตละแหงตอไปตาม

พระราชบัญญัตินี้จนครบกําหนดที่ไดรับแตงตัง้  

มาตรา ๗๐ ในระหวางที่ยังไมมีกฎหมาย กฎ ระเบียบ ประกาศ และขอบังคับ

เพื่อปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติน้ีออกใชบังคับ ใหนํากฎหมาย กฎ ระเบียบ ประกาศ 

และขอบังคับ ซึ่งออกตามความในพระราชบัญญัติสถาบันราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๓๘ ที่ใชอยู

ในวันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ มาใชบังคับโดยอนุโลมเทาที่ไมขัดหรือแยงกับ

พระราชบัญญัตินี้ 

ผูรับสนองพระบรมราชโองการ 

พันตํารวจโท ทักษณิ ชินวัตร 

นายกรัฐมนตรี 
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            ป ร ะ วั ติ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร 
  

 

ที่ตั้ง : เลขที่ 69 หมู 1 ตําบลนครชุม อําเภอเมือง จังหวัดกําแพงเพชร 62000 

โทร : 055-706555 โทรสาร 055-706518 http://www.kpru.ac.th/  
 

ตนกําเนดิมหาวิทยาลัย  
กอนสถาปนาวิทยาลัย (กอน ๒๙ กันยายน ๒๕๑๖) 

ความคิดในการจัดตั้งวิทยาลัยครูกําแพงเพชร เกิดจากแผนการขยายจํานวน

สถาบันฝกหัดครูของกรมการฝกหัดครู ที่จะจัดตั้งวิทยาลัยครูใหครอบคลุมท่ัวประเทศ

ครบ ๓๖ วิทยาลัย เพื่อใหแตละวิทยาลัยรับผิดชอบผลิตครูใน  ๒ จังหวัด ซึ่งในบริเวณนี้

จะตองจัดตั้งวิทยาลัยครูเพื่อรับผิดชอบผลิตครูสําหรับจังหวัดตาก กําแพงเพชร 

ปพุทธศักราช ๒๕๑๓ ประชาชนชาวจังหวัดกําแพงเพชร โดยการนําของ    

ผูวาราชการจังหวัดสมัยนั้น (นายรําไพ   นิ มิตรกุล ) และนายประสิทธิ์  ชูพินิจ 

ผูแทนราษฎรจังหวัดกําแพงเพชร ไดเสนอที่ดิน ๒ แปลง ใหกระทรวงศึกษาธิการเลือก

เปนที่ตั้งวิทยาลัยครู  

ปพุทธศักราช ๒๕๑๕ คณะกรรมการจากกระทรวงศึกษาธิการไดตกลงขอใช

ที่ดินสาธารณะทุงคอกวัว จํานวน  ๑,๐๐๐ ไร เปนสถานที่จัดตั้งวิทยาลัยครูกําแพงเพชร 

เริ่มดําเนินการเรื่องสถานที่จัดตัง้วิทยาลัย กรมการฝกหัดครูพิจารณาวา ที่ดินสาธารณะที่

ขอใชจัดตัง้นัน้ไมหางจากลําน้ําปง จึงไดเจรจาขอซื้อที่ดินจากราษฎรตอจากที่สาธารณะ

จนถึงริมน้ําปง เปนพื้นที่ประมาณ ๔๒๐ ไรเศษ ในจํานวนนี้ราษฎรยกใหโดยไมคิดมูลคา 

๙๕ ไรเศษ สวนท่ีเหลือ ๓๒๕  ไรเศษ ซ้ือดวยงบประมาณของกรมการฝกหัดครู  วิทยาลัยครู

กําแพงเพชรไดประกาศจัดตั้งขึ้นในวันที่ ๒๙ กันยายน  พ.ศ. ๒๕๑๖  
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ปการศึกษา ๒๕๓๕ พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวภูมิพลอดุลยเดช ทรงพระ

กรุณาโปรดเกลาฯ พระราชทานนามวิทยาลัยครูทั้ง ๓๖ แหงวา “สถาบันราชภัฏ” เม่ือ

วันที่ ๑๔ กุมภาพันธ พ.ศ. ๒๕๓๕   

 ปการศึกษา ๒๕๓๘ ยกเลิกพระราชบัญญัติวิทยาลัยครู พ.ศ. ๒๕๒๘ เพื่อ

ปรับโครงสรางการบรหิารงานของกรมการฝกหัดครู ตามพระราชบัญญัติสถาบันราช

ภัฏ พ.ศ. ๒๕๓๘ ทําใหเปลี่ยนชื่อจากกรมการฝกหัดครูมาเปน “สํานักงานสภาสถาบัน

ราชภัฏ” และเริ่มใชพระราชบัญญัติสถาบันราชภัฏตั้งแตวันที่ ๒๕ มกราคม ๒๕๓๘ 

หลังจากประกาศในราชกิจจานุเบกษา ทําใหวิทยาลัยเปลี่ยนระบบบริหารเขาสูระบบ

สถาบันราชภัฏ ตามพระราชบัญญัติสถาบันราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๓๘ 

ปการศึกษา ๒๕๔๔ จัดตั้ งศูนยอุดมศึกษาแมสอดเพื่อขยายโอกาสทาง

การศึกษาสูทองถิ่นบนพื้นที่ ๖๐๐ ไร ของสถาบันที่ ตําบลแมปะ อําเภอแมสอด จังหวัด

ตาก และเปดรับนักศกึษาภาคปกตริุนแรก   

ปการศึกษา ๒๕๔๕ เปดรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาภาคพิเศษ หลักสูตร

ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชายุทธศาสตรการพัฒนา และหลักสูตรครุศาสตรมหา

บัณฑิต สาขาวชิาหลักสูตรและการสอน เปนรุนแรก 

ปการศึกษา ๒๕๔๖ พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวภูมิพลอดุลยเดช ทรงลงพระ

ปรมาภิไธยประกาศในพระราชกิจจานุเบกษา ใชพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการ

กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. ๒๕๔๖ มีผลใหสถาบันราชภัฏอยูในสังกัดสํานักงาน

คณะกรรมการการอุดมศึกษา กระทรวงศกึษาธกิาร 

ปการศึกษา ๒๕๔๗ พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวภูมิพลอดุลยเดช ทรงลงพระ

ปรมาภิไธยในพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ ซึ่งมีผลใหสถาบันราช

ภัฏกําแพงเพชร มีฐานะเปนมหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชรตั้งแตวันที่ ๑๕ มิถุนายน 

๒๕๔๗ เปนตนมา 

 
 



35คูมือนักศึกษา ปการศึกษา 2556

ประวัติการจัดการศกึษา 

ปการศึกษา ๒๕๑๙ วิทยาลัยครูกําแพงเพชรไดเปดรับนักศึกษารุนแรก ในระดับ ป.กศ.  

จํานวน ๓๙๒ คน ซึ่งนักศึกษาไดรับการคัดเลือกจากสภาตําบลตาง ๆ ในเขตจังหวัด

กําแพงเพชรและจังหวัดตาก  

ปการศึกษา ๒๕๒๑ ขยายการเปดรับนักศึกษาในระดับ ป.กศ. ช้ันสูง จํานวน ๙ กลุม   

ปการศึกษา ๒๕๒๒ เปดใหการอบรมครูบุคลากรทางการศกึษาประจําการ  

(อคป.) รุนแรก 

ปการศึกษา ๒๕๒๘ เปดสอนตามหลักสูตรของสภาการฝกหัดครู ๓ ระดับ คือ  

ระดับอนุปรญิญา ระดับปริญญาตรีครุศาสตรบัณฑิต หลักสูตร ๔ ป และระดับปริญญาตรี

ครุศาสตรบัณฑิต หลักสูตร ๒ ป (หลังอนุปริญญา) ในปนี้งดการรับนักศึกษาระดับ ป.กศ. ช้ันสูง 

 ปการศึกษา ๒๕๒๙ เปดทําการอบรมตามโครงการการจัดการศึกษาสําหรับ

บุคลากรประจําการ (กศ.บป.) เปนรุนแรกโดยเปดทําการอบรมรวม ๓ ระดับ คือ ระดับ

อนุปริญญาวิทยาศาสตร ระดับปริญญาตรีครุศาสตรบัณฑิต หลักสูตร ๔ ป และระดับ

ปรญิญาตรคีรุศาสตรบัณฑิต หลักสูตร ๒ ป (หลังอนุปรญิญา)   

 ปการศึกษา ๒๕๔๑ เปดรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาภาคพิเศษสาขา

การศกึษาโปรแกรมวิชาการบรหิารการศกึษาเปนรุนแรก  

 ปการศกึษา ๒๕๔๓ เปดรับนักศึกษา ภาค กศ.บป. ที่อําเภอแมสอด จังหวัดตาก 

ใชสถานที่โรงเรยีนสรรพวทิยาคมเปนศูนยการศึกษาเปนรุนแรก  

 ปการศึกษา  ๒๕๔๘  เปดรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาภาคพิ เศษ 

หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา สาขาวิชาหลักสูตร

และการสอน และหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชายุทธศาสตรการพัฒนา 

ณ ศูนยอุดมศึกษาแมสอด เปนรุนแรก 

ปการศึกษา ๒๕๔๙ เปดรับนักศึกษาโครงการความรวมมอืระหวางกรมสงเสริม 

การปกครองทองถิ่นและมหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร สาขาวิชาการปกครองทองถิ่นรุนแรก 

การจัดการเรียนการสอนแบงออกเปน ๓  ศูนยการเรียนไดแก 
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- ศูนยการเรยีนจังหวัดกําแพงเพชร มหาวทิยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร 

- ศูนยการเรยีนจังหวัดตาก มหาวทิยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร แมสอด 

- ศูนยการเรยีนจังหวัดสุโขทัย วิทยาลัยเทคนคิสุโขทัย 

ปการศึกษา ๒๕๕๐ เปดรับนักศกึษาภาคพิเศษ ที่หนวยการเรียนพิจิตร  

โรงเรียนเทศบาลบานปากทาง หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิติศาสตรและ

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร เปนรุนแรก และเปดการเรียน

การสอนระดับบัณฑิตศึกษาภาคพิเศษ หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต 

สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเพื่อพัฒนาทองถิ่น 

ปการศึกษา ๒๕๕๑ เปดรับนักศึกษาภาคพิเศษ ตามโครงการความรวมมือกับ

กรมสงเสรมิการปกครองทองถิ่น หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาการจัดการ

การคลังเปนรุนแรก โดยรับนักศึกษาที่เปนบุคลากรองคกรปกครองทองถิ่นจากจังหวัด

กําแพงเพชร จังหวัดตากและจังหวัดสุโขทัย 

ปการศึกษา ๒๕๕๒ เปดรับนักศึกษาปริญญาเอก หลักสูตรดุษฏีบัณฑิต

สาขายุทธศาสตรการบรหิารและพัฒนา (รุนแรก) 

 ปการศึกษา ๒๕๕๔ มีการจัดการเรียนการสอนในโครงการ “เพิ่มศักยภาพ

การจัดการศึกษาภาคปกติ (พศ.ภป.)” ขึ้นเพื่อตอบสนองนโยบายของมหาวิทยาลัย

และเปดโอกาสทาง  การศึกษาใหกับนักเรียนนักศึกษาในชุมชนทองถิ่นอีกจํานวนมาก

ที่ยังมีความประสงคจะเขาศึกษาเปนนักศกึษาภาคปกตขิองมหาวิทยาลัย 
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ทําเนียบคณาจารย 
คณะครุศาสตร  
  
 

ดร.ชัยรัตน บุมี        คณบดี 
ผูชวยศาสตราจารย ดร.ยุภาด ีปณะราช รองคณบดีฝายวิชาการและวิจัย 
ผูชวยศาสตราจารยอังสุรีย พันธแกว รองคณบดีฝายกจิการนักศึกษาและ 

ศิลปวัฒนธรรม 
อาจารยบุญลอม ดวงวิเศษ  รองคณบดีฝายบรหิารวางแผนและพัฒนา 

และหัวหนาสํานักงาน 
อาจารยธิดารัตน ทวีทรัพย  รองคณบดีฝายประกันคุณภาพการศกึษา 
อาจารยอนุสิษฐ พันธกล่ํา     รองคณบดีฝายบรกิารวิชาการ 

และกิจการพเิศษ 
รายนามคณาจารยตามสังกัดโปรแกรมวิชา 
โปรแกรมวิชาการศกึษาปฐมวัย  
ผูชวยศาสตราจารย ดร.สุณี บุญพทิักษ ประธานโปรแกรมวชิา 

อาจารยวันทนา สุขเทศ อาจารยประจําโปรแกรมวิชา 

อาจารยอรวรรณ สุมประดิษฐ อาจารยประจําโปรแกรมวิชา 

ผูชวยศาสตราจารยพัทธนันท วงษวิชยุตม อาจารยประจําโปรแกรมวิชา 

อาจารยอรทัย บุญเที่ยง อาจารยประจําโปรแกรมวิชา 

อาจารยชนาวรรณ จงจารุกวนิ อาจารยประจําโปรแกรมวิชา 
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โปรแกรมวิชาวิทยาศาสตรทั่วไป  
ผูชวยศาสตราจารยดรุณี ชัยมงคล ประธานโปรแกรมวชิา 

อาจารยไตรรงค เปลี่ยนแสง อาจารยประจําโปรแกรมวิชา 

อาจารยปราณี เลิศแกว อาจารยประจําโปรแกรมวิชา 

อาจารยศุภวัฒน วิสิฐศิริกุล อาจารยประจําโปรแกรมวิชา 

โปรแกรมวิชาคณิตศาสตร  
ผูชวยศาสตราจารย ดร.ยุภาด ีปณะราช ประธานโปรแกรมวชิา 

อาจารยอุไรวรรณ ศรีไชยมูล อาจารยประจําโปรแกรมวิชา 

อาจารยเบญจวรรณ ชัยปลัด อาจารยประจําโปรแกรมวิชา 

อาจารยกาญจนา เวชบรรพต อาจารยประจําโปรแกรมวิชา 

โปรแกรมวิชาภาษาอังกฤษ  
ผูชวยศาสตราจารย ดร.บัณฑิต ฉัตรวิโรจน ประธานโปรแกรมวชิา 

อาจารยอนุสิษฐ พันธกล่ํา อาจารยประจําโปรแกรมวิชา 

อาจารยชลชลิตา แตงนารา อาจารยประจําโปรแกรมวิชา 

อาจารยถริวิท ไพรมหานิยม อาจารยประจําโปรแกรมวิชา 

อาจารยธารณา สุวรรณเจรญิ อาจารยประจําโปรแกรมวิชา 

อาจารยพราววล ีอิศราภรณ อาจารยประจําโปรแกรมวิชา 

โปรแกรมวิชาสังคมศึกษา  
รองศาสตราจารย ดร.พิสมัย รบชนะชัย พูลสุข ประธานโปรแกรมวชิา 

อาจารยชูวิทย ไชยเบา อาจารยประจําโปรแกรมวชิา 

อาจารยวรพรรณ กระตายทอง อาจารยประจําโปรแกรมวิชา 

อาจารยรัตติกาล โสภัคคศรกีุล อาจารยประจําโปรแกรมวิชา 

อาจารยสิริวรรณ สิรวณิชย อาจารยประจําโปรแกรมวิชา 

อาจารยเลเกีย เขียวดี อาจารยประจําโปรแกรมวิชา 

ดร.สุขเกษม ขุนทอง อาจารยประจําโปรแกรมวิชา 
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โปรแกรมวิชาภาษาจีน  
อาจารยสมหญงิ กัลปเจรญิศรี ประธานโปรแกรมวชิา 

อาจารยอมรรัตน เนตรธัญญกรวงศ อาจารยประจําโปรแกรมวิชา 

อาจารยอดิเรก นวลศรี อาจารยประจําโปรแกรมวิชา 

โปรแกรมวิชาพลศกึษา  
ผูชวยศาสตราจารยกอเกียรติ วิทยรัตน ประธานโปรแกรมวชิา 

รองศาสตราจารยธวัช วรีะศริวิัฒน อาจารยประจําโปรแกรมวิชา 

ผูชวยศาสตราจารย มล.ปทมาวดี สิงหจารุ อาจารยประจําโปรแกรมวิชา 

อาจารยภูมิสิทธิ์ สัจจหทยาศรม อาจารยประจําโปรแกรมวิชา 

อาจารยธัชนิต ิวรีะศริวิัฒน อาจารยประจําโปรแกรมวิชา 

อาจารยพงศธร ศรีทับทิม อาจารยประจําโปรแกรมวิชา 

อาจารยทวโิรฒ ศรีแกว อาจารยประจําโปรแกรมวิชา 

อาจารยนิติพันธ บุตรฉุย อาจารยประจําโปรแกรมวิชา 

อาจารยผกาวด ีสะเภาคํา อาจารยประจําโปรแกรมวิชา 

อาจารยวัลลภ ทิพยสุคนธ อาจารยประจําโปรแกรมวิชา 

อาจารยภัทรชัย เพชรแกมทอง อาจารยประจําโปรแกรมวชิา 

โปรแกรมวิชาคอมพวิเตอรศึกษา  
ดร.ชัยรัตน บุมี ประธานโปรแกรมวชิา 

อาจารยธดิารัตน ทวีทรัพย อาจารยประจําโปรแกรมวิชา 

อาจารยศรนิญา หวาจอย อาจารยประจําโปรแกรมวิชา 

อาจารยเฉลิม ทองจอน อาจารยประจําโปรแกรมวิชา 

อาจารยวิวัฒน ทวีทรัพย อาจารยประจําโปรแกรมวิชา 

อาจารยพลเทพ มีไผขอ อาจารยประจําโปรแกรมวิชา 

อาจารยยลลดา กระตายทอง อาจารยประจําโปรแกรมวิชา 

อาจารยสรนิญา ตะอูบ อาจารยประจําโปรแกรมวิชา 
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โปรแกรมวิชาภาษาไทย  
ผูชวยศาสตราจารย ดร.วชิระ วิชชุวรนันท ประธานโปรแกรมวชิา 

อาจารยอมรา ทองใส อาจารยประจําโปรแกรมวิชา 

อาจารยศุภรดา สุขประเสรฐิ อาจารยประจําโปรแกรมวิชา 

อาจารยกษมา สุรเดชา อาจารยประจําโปรแกรมวิชา 

อาจารยมานพ ศรีเทียม อาจารยประจําโปรแกรมวิชา 

โปรแกรมวิชาการประถมศึกษา  
อาจารยบุญลอม ดวงวิเศษ ประธานโปรแกรมวชิา 

อาจารยยุทธนา พันธมี อาจารยประจําโปรแกรมวิชา 

อาจารยปารชิาติ เตชะ อาจารยประจําโปรแกรมวิชา 

อาจารยศิรโิสภา แสนบุญเวช อาจารยประจําโปรแกรมวิชา 

อาจารยกรกช ขันธบุญ อาจารยประจําโปรแกรมวิชา 

อาจารยพรเพ็ญ เหลี่ยวเจรญิวัฒน อาจารยประจําโปรแกรมวิชา 

สาขาวิชาจิตวิทยา  
ผูชวยศาสตราจารยอรอนงค แจมผล  

รองศาสตราจารย ดร.ทวนทอง เชาวกีรติพงศ  

ผูชวยศาสตราจารยอังสุรยี พันธแกว  

อาจารยณัชชารยี กุศลธรรมรัตน  

อาจารยวชริะ พิมพทอง  

สาขาวิชาวิจัยและประเมิลผล  
ดร.สุภาพร พงศภิญโญโอภาส  

รองศาสตราจารย ดร.สมชัย วงษนายะ  

ผูชวยศาสตราจารยสุรชัย โกศิยะกุล  
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สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน  
ผูชวยศาสตราจารย ดร.เรขา อรัญวงศ  

ผูชวยศาสตราจารยธงชัย ชอพฤกษา  

สาขาวิชาบรหิารการศกึษา  
ผูชวยศาสตราจารยธรีะ ภักดี  

อาจารยสุมาล ีวิทยรัตน  

ดร.ภูมิพพิัฒน รักพรมงคล  

ดร.พฤฑฒิพล พฤฑฒิกุล  

ดร.โสภา อํานวยรัตน  
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ทําเนียบคณาจารย 
คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร  
  
 

อาจารยสุชิน รอดกําเหนดิ  คณบดี 
อาจารยสายพิณ พกิุลทอง กูรุง  รองคณบดีฝายวิชาการและวิจัย 
อาจารยปรียานุช พรหมภาสิต  รองคณบดีฝายวางแผนและ 

ประกันคุณภาพการศกึษา 
อาจารยพัจนภา เพชรรัตน  รองคณบดีฝายกจิการนักศึกษา 

บริการวิชาการและศิลปวัฒนธรรม 
รายนามคณาจารยตามสังกัดโปรแกรมวิชา 
โปรแกรมวิชาภาษาจีน  
อาจารยสายพณิ พิกุลทอง กูรุง ประธานโปรแกรมวชิา 
อาจารยชุตินธร ฉมิสุข อาจารยประจําโปรแกรมวิชา 
อาจารยบัญชา วัฒนาทัศนีย อาจารยประจําโปรแกรมวิชา 
อาจารยอภิญญา จอมพิจิตร อาจารยประจําโปรแกรมวิชา 
อาจารยมาลัยรัตน คณิตชยานันท อาจารยประจําโปรแกรมวิชา (ลาศึกษาตอ) 
โปรแกรมวิชาการพัฒนาสังคม  
ดร.วิทยา คามุณี ประธานโปรแกรมวชิา 

อาจารยจิราภา จารุวัฒน อาจารยประจําโปรแกรมวิชา 

อาจารยโอกามา จาแกะ อาจารยประจําโปรแกรมวิชา 
อาจารยธวชินี แสงขรรคชัย อาจารยประจําโปรแกรมวิชา 
อาจารยเบญจภรณ ศรีวงษา อาจารยประจําโปรแกรมวิชา 
อาจารยพรชนัน สุขประเสรฐิ อาจารยประจําโปรแกรมวิชา 



43คูมือนักศึกษา ปการศึกษา 2556

โปรแกรมวิชาภาษาไทย  
อาจารยวิยุดา ทิพยวิเศษ ประธานโปรแกรมวชิา 

ผูชวยศาสตราจารยสุธาทิพย สวางผล อาจารยประจําโปรแกรมวิชา 

ผูชวยศาสตราจารย ดร.สุนทร ีดวงทิพย อาจารยประจําโปรแกรมวิชา 

อาจารยนันทิพัฒน เพ็งแดง อาจารยประจําโปรแกรมวิชา 

โปรแกรมวิชาภาษาอังกฤษ  
ดร.ประดิษฐ นารรีักษ ประธานโปรแกรมวิชา 

ดร.นิศากร ประคองชาติ อาจารยประจําโปรแกรมวิชา 

ผูชวยศาสตราจารยวันเพ็ญ บุญมา อาจารยประจําโปรแกรมวิชา 

อาจารยวิชุรา วินัยธรรม อาจารยประจําโปรแกรมวิชา 

อาจารยศิรวิรรณ หลมิมงคล อาจารยประจําโปรแกรมวิชา 

อาจารยอิฏฐารมณ มิตสุวรรณ สิงหรา อาจารยประจําโปรแกรมวชิา 

อาจารยนิศาชล เถงิจาง อาจารยประจําโปรแกรมวิชา 

อาจารยรัชดาภรณ รักษชน อาจารยประจําโปรแกรมวิชา 

อาจารยบุญญาวัฒน ศรีวังราช อาจารยประจําโปรแกรมวิชา 

อาจารยพรชนก พุมนอย อาจารยประจําโปรแกรมวิชา 

อาจารยประสทิธิ์ สิทธิดา อาจารยประจําโปรแกรมวิชา 

อาจารยประทับใจ ทัศนแจมสุข อาจารยประจําโปรแกรมวิชา 

อาจารยอัฐพร ยังอยู อาจารยประจําโปรแกรมวิชา 

อาจารยกมลวัฒน ภูวิชิต อาจารยประจําโปรแกรมวิชา (ลาศึกษาตอ) 
โปรแกรมวิชาสารสนเทศภูมิศาสตร  
อาจารยวัลลภ ทองออน ประธานโปรแกรมวชิา 

อาจารยฤทธริงค เกาฎีระ อาจารยประจําโปรแกรมวิชา 

อาจารยสุภาสพงษ รูทํานอง อาจารยประจําโปรแกรมวิชา (ลาศึกษาตอ) 
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โปรแกรมวิชาบรรณารักษศาสตรและสารสนเทศศาสตร 
ผูชวยศาสตราจารยศรรีัตน เจิงกลิ่นจันทร ประธานโปรแกรมวชิา 
ผูชวยศาสตราจารยประพมิพร โกศยิะกุล อาจารยประจําโปรแกรมวิชา 
ผูชวยศาสตราจารยสุวิทย วงษบุญมาก อาจารยประจําโปรแกรมวิชา 
รองศาสตราจารยอรุณลักษณ รัตนพันธ อาจารยประจําโปรแกรมวิชา 
อาจารยสุวภัทร ทําสวน อาจารยประจําโปรแกรมวิชา 
อาจารยเพ็ญภรณ เหลี่ยวเจรญิวัฒน อาจารยประจําโปรแกรมวิชา 
โปรแกรมวิชาวิจิตรศลิปและประยุกตศิลป 
ผูชวยศาสตราจารยศุภพงศ ยืนยง ประธานโปรแกรมวชิา 
รองศาสตราจารยมัย ตะติยะ อาจารยประจําโปรแกรมวิชา 
ผูชวยศาสตราจารยเชวงศักดิ์ เขียวเขิน อาจารยประจําโปรแกรมวิชา 
อาจารยสายพณิ เขียวมูล อาจารยประจําโปรแกรมวิชา 
อาจารยวนัสนันท นุชนารถ อาจารยประจําโปรแกรมวิชา 
อาจารยวัชรัศน ศรวิีรยิะกจิ อาจารยประจําโปรแกรมวิชา 
อาจารยจิรพงศ ยืนยง อาจารยประจําโปรแกรมวิชา 
โปรแกรมวิชานิติศาสตร  
อาจารยสุชิน รอดกําเหนดิ ประธานโปรแกรมวชิา 
อาจารยอภิชาต บวบขม อาจารยประจําโปรแกรมวิชา 
อาจารยพัจนภา เพชรรัตน อาจารยประจําโปรแกรมวิชา 
อาจารยปารชิาติ สายจันดี อาจารยประจําโปรแกรมวิชา 
อาจารยวาสนา มีศิลป อาจารยประจําโปรแกรมวิชา 
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โปรแกรมวิชารัฐประศาสนศาสตร  
อาจารยบุญญาบารมี สวางวงศ ประธานโปรแกรมวชิา 

ดร.พิษณุ บุญนยิม อาจารยประจําโปรแกรมวิชา 

อาจารยเสรมิศักดิ์ รูปต่ํา อาจารยประจําโปรแกรมวิชา 

อาจารยศุภฤทธิ์ ธาราทพิยนรา อาจารยประจําโปรแกรมวิชา 

อาจารยตรรกพร สุขเกษม อาจารยประจําโปรแกรมวิชา 

อาจารยอรัญญารัตน ศรีสุพัฒนะกุล อาจารยประจําโปรแกรมวิชา 

อาจารยวุฒิวัฒน อนันตพุฒิเมธ อาจารยประจําโปรแกรมวิชา (ลาศึกษาตอ) 

อาจารยปรยีานุช พรหมภาสิต อาจารยประจําโปรแกรมวิชา (ลาศึกษาตอ) 
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ทําเนียบคณาจารย 
คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  
  
 

ผูชวยศาสตราจารยปรัชญา ชะอุมผล   คณบดี 
ผูชวยศาสตราจารย ดร.ขวัญดาว แจมแจง   รองคณบดีฝายวางแผนและบริหาร 
ผูชวยศาสตราจารยบุณยกฤต รัตนพันธ      รองคณบดฝีายวจิัยและบรกิารวชิาการ 
อาจารยนพรัตน ไชยวิโน         รองคณบดีฝายประกันคุณภารการศึกษา 

  และกจิการพิเศษ 
อาจารยสุรินทร เพชรไทย         รองคณบดฝีายกิจการนักศึกษาและ 

  ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 
รายนามคณาจารยตามสังกัดโปรแกรมวิชา 
สาขาวิชาเคมี  
รองศาสตราจารย ดร.ระมัด โชชัย ประธานโปรแกรมวชิา 

รองศาสตราจารยพรเพ็ญ โชชัย อาจารยประจําโปรแกรมวิชา 

ผูชวยศาสตราจรย ดร.ขวัญดาว แจมแจง อาจารยประจําโปรแกรมวิชา 

ผูชวยศาสตราจารย ดร.ปรีชา ปญญา อาจารยประจําโปรแกรมวิชา 

อาจารยภาเกลา ภูมิใหญ อาจารยประจําโปรแกรมวชิา 

อาจารยปรณิดา มโนรัตน อาจารยประจําโปรแกรมวิชา 

อาจารยชญาดา กลิ่นจันทร อาจารยประจําโปรแกรมวิชา (ลาศึกษาตอ) 

อาจารยมณฑา หมีไพรพฤกษ อาจารยประจําโปรแกรมวิชา (ลาศึกษาตอ) 

สาขาวิชาวิทยาการคอมพวิเตอร  
อาจารยสุรนิทร เพชรไทย ประธานโปรแกรมวิชา 

อาจารยยุตธิรรม ปรมะ อาจารยประจําโปรแกรมวิชา 

อาจารยพรหมเมศ วีระพันธ อาจารยประจําโปรแกรมวิชา 
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ดร.ฆัมภิชา ตันติสันติสม อาจารยประจําโปรแกรมวิชา 

อาจารยศิลปณรงค ฉวพีัฒน อาจารยประจําโปรแกรมวิชา 

อาจารยประพัชร ถูกมี อาจารยประจําโปรแกรมวิชา 

อาจารยกรีศักดิ์ พะยะ อาจารยประจําโปรแกรมวิชา 

อาจารยหลักเมือง เอ่ียมสอาด อาจารยประจําโปรแกรมวิชา 

อาจารยจินดาพร ออนเกตุ อาจารยประจําโปรแกรมวิชา 

อาจารยนุจรินทร ปทุมพงษ อาจารยประจําโปรแกรมวิชา (ลาศึกษาตอ) 

สาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตร  
ผูชวยศาสตราจารยรัชนี นิธากร ประธานโปรแกรมวชิา 

ผูชวยศาสตราจารย ดร. พงศชัย กลิ่นหอม อาจารยประจําโปรแกรมวิชา 

ผูชวยศาสตราจารยวชริะ เลี่ยมแกว อาจารยประจําโปรแกรมวิชา 
สาขาวิชาชีววิทยา  
ผูชวยศาสตราจารยปรัชญา ชะอุมผล ประธานโปรแกรมวชิา 
ผูชวยศาสตราจารยรัตนาภรณ จองไพจิตรสกุล อาจารยประจําโปรแกรมวิชา 
อาจารยสุวิชญา รอดกําเหนดิ อาจารยประจําโปรแกรมวิชา 
อาจารยอธริดา บุญเดช อาจารยประจําโปรแกรมวิชา 
อาจารยนิภัชราพร สภาพพร อาจารยประจําโปรแกรมวิชา 

อาจารยธนากร วงษศา อาจารยประจําโปรแกรมวิชา (ลาศึกษาตอ) 
สาขาวิชาฟสกิส 
ผูชวยศาสตราจารยไพโรจน เอกอุฬาร ประธานโปรแกรมวชิา 
ผูชวยศาสตราจารยธรีะ วงศเนตร อาจารยประจําโปรแกรมวิชา 
อาจารยวิจิตร ฤทธธิรรม อาจารยประจําโปรแกรมวิชา 
อาจารยณัฐพงศ ดิษฐเจรญิ อาจารยประจําโปรแกรมวิชา 
อาจารยนงลักษณ จันทรพิชัย อาจารยประจําโปรแกรมวชิา 
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สาขาวิชาวิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม 
ผูชวยศาสตราจารยอนุชา เกตุเจริญ ประธานโปรแกรมวิชา 
อาจารยวิไลลักษณ สวนมะลิ อาจารยประจําโปรแกรมวิชา 
อาจารยนพรัตน ไชยวิโน อาจารยประจําโปรแกรมวิชา 
อาจารยอภชิญา พัดพิน อาจารยประจําโปรแกรมวิชา 
อาจารยพิมประไพ ขาวขํา อาจารยประจําโปรแกรมวิชา 
อาจารยขวัญฤทัย ทองบุญฤทธิ์ อาจารยประจําโปรแกรมวิชา 
สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร  
ผูชวยศาสตราจารยมัณฑนา จริยรัตนไพศาล ประธานโปรแกรมวิชา 
ผูชวยศาสตราจารยอุมาพร ฉัตรวิโรจน อาจารยประจําโปรแกรมวิชา 
อาจารยวสุนธรา รตโนภาส อาจารยประจําโปรแกรมวิชา 
อาจารยวโรชา คลายแจง อาจารยประจําโปรแกรมวิชา 
สาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการอาหาร 
ผูชวยศาสตราจารยบุณยกฤต รัตนพันธุ ประธานโปรแกรมวิชา 

อาจารยวชิระ สิงหคง อาจารยประจําโปรแกรมวิชา 

อาจารยแดนชัย เคร่ืองเงนิ อาจารยประจําโปรแกรมวิชา 

อาจารยอเนก หาลี อาจารยประจําโปรแกรมวิชา 

สาขาวิชาคณิตศาสตร  
ผูชวยศาสตราจารยวิสิฐ ธัญญะวัน อาจารยประจําโปรแกรมวิชา 

ผูชวยศาสตราจารยวิไลวรรณ กระตายทอง อาจารยประจําโปรแกรมวิชา 

อาจารยวิรัช เน้ือไม อาจารยประจําโปรแกรมวิชา  

อาจารยเสถียร ทีทา อาจารยประจําโปรแกรมวิชา 

ผูชวยศาสตราจารยไพชยนต สิริเสถียรวัฒนา อาจารยประจําโปรแกรมวิชา 

ดร.นิรุตต์ิ พิพรรณธรจนิดา อาจารยประจําโปรแกรมวิชา 

อาจารยพัชรา มวงการ อาจารยประจําโปรแกรมวิชา 

อาจารยศรัณยา ฟองจันทร อาจารยประจําโปรแกรมวิชา 

อาจารยรัตนา ฤทธิแสง อาจารยประจําโปรแกรมวิชา 
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ทําเนียบคณาจารย 
คณะวิทยาการจัดการ  
  
 

ผูชวยศาสตราจารยอนุ ธัชยะพงษ  คณบดี 
รองศาสตราจารยธารทพิย ธรรมสอน ที่ปรกึษาคณบดี 
ผูชวยศาสตราจารยราตรี สิทธิพงษ รองคณบดีฝายวิชาการและประกันคุณภาพ 
ผูชวยศาสตราจารย ดร.เพชรา บุดสทีา รองคณบดีฝายวิจัย 
ผูชวยศาสตราจารยอิสรีย ดอนคราม รองคณบดีฝายกจิการนักศึกษา 
อาจารยพัตราภรณ อารเีอ้ือ  หัวหนาสํานักงานคณบด ี
รายนามคณาจารยตามสังกัดโปรแกรมวิชา 
โปรแกรมวิชานิเทศศาสตร  
ผูชวยศาสตราจารยณัฐรดา วงษนายะ ประธานโปรแกรมวชิา 

ผูชวยศาสตราจารยพธูรําไพ ประภัสสร อาจารยประจําโปรแกรมวิชา 

อาจารยประจักษ กกึกอง อาจารยประจําโปรแกรมวิชา 

อาจารยธัญรดี บุญปน อาจารยประจําโปรแกรมวิชา 

อาจารยพิมพนารา บรรจง อาจารยประจําโปรแกรมวิชา 

อาจารยศุภโชคชัย นันทศรี อาจารยประจําโปรแกรมวิชา 

โปรแกรมวิชาอุตสาหกรรมทองเที่ยว 
ผูชวยศาสตราจารย ดร.รัชนีวรรณ บุญอนนท ประธานโปรแกรมวชิา 

อาจารยสุภาภรณ หม่ันหา อาจารยประจําโปรแกรมวิชา 

อาจารยประพล จิตคติ อาจารยประจําโปรแกรมวิชา 

อาจารยการันต เจรญิสุวรรณ อาจารยประจําโปรแกรมวิชา 

อาจารยยุชิตา กันหาม่ิง อาจารยประจําโปรแกรมวิชา 
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โปรแกรมวิชาตลาด  
ผูชวยศาสตราจารยอิสรยี ดอนคราม ประธานโปรแกรมวชิา 

รองศาสตราจารยธารทพิย ธรรมสอน อาจารยประจําโปรแกรมวิชา 

ผูชวยศาสตราจารยถมรัตน ชื่นเชย อาจารยประจําโปรแกรมวิชา 
ผูชวยศาสตราจารย ดร.เพชรา บุดสีทา อาจารยประจําโปรแกรมวิชา 
อาจารยวรรณพรรณ รักษชน อาจารยประจําโปรแกรมวิชา 
อาจารยจิระ ประสพธรรม อาจารยประจําโปรแกรมวิชา 

อาจารยสุประภา สมนักพงษ อาจารยประจําโปรแกรมวิชา 
อาจารยชูเกียรติ เน้ือไม อาจารยประจําโปรแกรมวิชา 

โปรแกรมวิชาการเงนิการธนาคาร  
ผูชวยศาสตราจารยรุงพร งามผองใส ประธานโปรแกรมวชิา 
อาจารยศิรพิร โสมคําภา อาจารยประจําโปรแกรมวิชา 
อาจารยอนุธดิา จันที อาจารยประจําโปรแกรมวิชา 
อาจารยอนันธิตรา ดอนบรรเทา อาจารยประจําโปรแกรมวิชา 
โปรแกรมวิชาคอมพวิเตอรธุรกิจ 
ผูชวยศาสตราจารยวรภรณ โพธิ์เงิน ประธานโปรแกรมวชิา 
อาจารยเอกรัฐ ปญญาเทพ อาจารยประจําโปรแกรมวิชา 

อาจารยจักรพันธ หวาจอย อาจารยประจําโปรแกรมวิชา 
อาจารยชลธิชา แสงงาม อาจารยประจําโปรแกรมวิชา 
อาจารยพลอยพรรณ สอนสุวิทย อาจารยประจําโปรแกรมวิชา 
อาจารยมนตรี ใจแนน อาจารยประจําโปรแกรมวิชา 
อาจารยชัยรัตน ขันแกว อาจารยประจําโปรแกรมวิชา 
อาจารยวันชัย เพ็งวัน อาจารยประจําโปรแกรมวิชา 
อาจารยศุภมาศ ผกากาศ อาจารยประจําโปรแกรมวิชา 

อาจารยคุนัญญา เบญจวรรณ อาจารยประจําโปรแกรมวิชา 
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โปรแกรมวิชาการจัดการทั่วไป 
อาจารยฉัตรชนก จรัสวิญู ประธานโปรแกรมวชิา 
ผูชวยศาสตราจารยปาณิสรา จรัสวิญู อาจารยประจําโปรแกรมวิชา 
รองศาสตราจารย ดร.ปาจรยี ผลประเสรฐิ อาจารยประจําโปรแกรมวิชา 
ผูชวยศาสตราจารย ดร.เพ็ญศร ีจันทรอินทร อาจารยประจําโปรแกรมวิชา 

อาจารยพัตราภรณ อารเีอ้ือ อาจารยประจําโปรแกรมวิชา 

อาจารยวาสนา จรูญศรโีชตกิําจร อาจารยประจําโปรแกรมวิชา 

อาจารยกนิษฐา ศรีภิรมณ อาจารยประจําโปรแกรมวิชา 
อาจารยกรธวัฒน สกลคฤหเดช อาจารยประจําโปรแกรมวิชา 

อาจารยอนันต ปราบมาก อาจารยประจําโปรแกรมวิชา 
อาจารยฐิติพัฒน สุดจิตต อาจารยประจําโปรแกรมวิชา 
อาจารยเบญจมาศ จันดาหัวดง อาจารยประจําโปรแกรมวิชา 
โปรแกรมวิชาการบัญชี  
ผูชวยศาสตราจารยอนุ ธัชยะพงษ ประธานโปรแกรมวชิา 
ผูชวยศาสตราจารยอมรา ครองแกว อาจารยประจําโปรแกรมวิชา 
ผูชวยศาสตราจารยวรภรณ โพธิ์เงิน อาจารยประจําโปรแกรมวิชา 

อาจารยลักขณา ดอนคราม อาจารยประจําโปรแกรมวิชา 
อาจารยวรางค รามบุตร อาจารยประจําโปรแกรมวิชา 
อาจารยพิมพผกา วงศกองแกว อาจารยประจําโปรแกรมวิชา 

อาจารยทพิยวรรณ ศิบุญนันท อาจารยประจําโปรแกรมวิชา 

อาจารยนงลักษณ จ๋ิวจู อาจารยประจําโปรแกรมวิชา 

อาจารยพรรษพร เครอืวงษ อาจารยประจําโปรแกรมวิชา 

อาจารยเอกวนิติ พรหมรักษา อาจารยประจําโปรแกรมวิชา 
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โปรแกรมวิชาเศรษฐศาสตร  
ผูชวยศาสตราจารยชาล ีตระกูล ประธานโปรแกรมวชิา 

ผูชวยศาสตราจารยราตร ีสิทธิพงษ อาจารยประจําโปรแกรมวิชา 

อาจารยธีรศิลป กันธา อาจารยประจําโปรแกรมวิชา 

อาจารยพิมพชนก สังขแกว อาจารยประจําโปรแกรมวิชา  

อาจารยอังคณา ตาเสนา อาจารยประจําโปรแกรมวิชา 

อาจารยกัญชลกิา คงยอง อาจารยประจําโปรแกรมวิชา 

 



53คูมือนักศึกษา ปการศึกษา 2556

ทําเนียบคณาจารย 
คณะเทคโนโลยอุีตสาหกรรม  
  
 

ผูชวยศาสตราจารย ดร.ไพโรจน เนยีมนาค คณบดี 
ผูชวยศาสตราจารยสฤษณ พรมสายใจ รองคณบดีฝายบรหิารและ 

วางแผนการพัฒนา 
อาจารยวิษณุ บัวเทศ      รองคณบดีฝายวิชาการอาจารย
อาจารยณัฐกานต ปนจุไร      รองคณบดีฝายกจิการนักศึกษา 
อาจารยวสันต เพชรพมูิล   รองคณบดฝีายวจิัยและบรกิารวชิาการ 
อาจารยโยธนิ ปอมปราการ   รองคณบดีฝายกจิการพเิศษและ 

วิเทศสัมพันธ 
รายนามคณาจารยตามสังกัดโปรแกรมวิชา 
โปรแกรมวิชาเทคโนโลยีคอมพวิเตอร 
อาจารยธนริัตน ยอดดําเนนิ ประธานโปรแกรมวชิา 

ผูชวยศาสตราจารยบุญเลศิ สงวนวัฒนา อาจารยประจําโปรแกรมวิชา 

ผูชวยศาสตราจารยนุรตม บุตรพลอย อาจารยประจําโปรแกรมวิชา 

อาจารยพรนรนิทร สายกลิ่น อาจารยประจําโปรแกรมวิชา 

อาจารยวิโรจน ชูสงฆ อาจารยประจําโปรแกรมวิชา 

อาจารยสุธติา วรีะศริวิัฒน อาจารยประจําโปรแกรมวิชา 

โปรแกรมวิชาเทคโนโลยีไฟฟาอุตสาหกรรม 
อาจารยวิษณุ บัวเทศ ประธานโปรแกรมวชิา 

อาจารยมนูญ บูลยประมุข อาจารยประจําโปรแกรมวิชา 

อาจารยวสันต เพชรพิมูล อาจารยประจําโปรแกรมวิชา 
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อาจารยวีระพล พลีสัตย อาจารยประจําโปรแกรมวิชา 

อาจารยสัญญา พรหมภาสิต อาจารยประจําโปรแกรมวิชา 

อาจารยอัษฎางค บุญศร ี อาจารยประจําโปรแกรมวิชา 

อาจารยอิทธพิล เหลาพรหม อาจารยประจําโปรแกรมวิชา 

อาจารยสมโภชน วงษเขียด อาจารยประจําโปรแกรมวิชา 

สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการโลจีสติกส 
อาจารยบัณฑิต ศรีสวัสดิ์ ประธานโปรแกรมวชิา 

อาจารยธงเทพ ชูสงฆ อาจารยประจําโปรแกรมวิชา 

อาจารยธัชชัย ชอพฤกษา อาจารยประจําโปรแกรมวิชา 

อาจารยสมศักดิ์ พวงใส อาจารยประจําโปรแกรมวิชา 
สาขาวิชาเทคโนโลยีพลังงาน  
อาจารยเสาวลักษณ ยอดวิญูวงศ ประธานโปรแกรมวชิา 

อาจารยจารุกิตติ์ พิบูลนฤดม อาจารยประจําโปรแกรมวิชา 
อาจารยนิวด ีคลังสีดา อาจารยประจําโปรแกรมวิชา 
อาจารยภาคิณ มณีโชติ อาจารยประจําโปรแกรมวิชา 
อาจารยวรวุฒ ิบุตรดี อาจารยประจําโปรแกรมวิชา 
สาขาวิชาออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑอุตสาหกรรม 
อาจารยพชิิต พจนพาที ประธานโปรแกรมวชิา 
ผูชวยศาสตราจารยบรรเทา ดีมี อาจารยประจําโปรแกรมวิชา 
อาจารยณัฐธิกานต ปนจุไร อาจารยประจําโปรแกรมวิชา 
อาจารยศศวิรรณ พลายละหาร อาจารยประจําโปรแกรมวิชา 
อาจารยสุภเดช อินอ่ิม อาจารยประจําโปรแกรมวิชา 
อาจารยอําไพ แสงจันทรไทย อาจารยประจําโปรแกรมวิชา 
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สาขาวิชาเทคโนโลยีโยธา 
รองศาสตราจารยชัชวาลย ธรรมสอน ประธานโปรแกรมวชิา 

อาจารยดํารงค เฉยปญญา อาจารยประจําโปรแกรมวิชา 
อาจารยพัชรีรัต หารไทย อาจารยประจําโปรแกรมวิชา 
อาจารยพิทักษ อินทับ อาจารยประจําโปรแกรมวิชา 
สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  
ผูชวยศาสตราจารยสฤษณ พรมสายใจ  
อาจารยกิตติศักดิ์ คงสีไพร  
อาจารยปรีชาภรณ ขันบุรี  
อาจารยโยธนิ ปอมปราการ  
อาจารยวิชัย แสงเมือง  
อาจารยอนันต หยวกวัด  

อาจารยอานนท วงษมณี  

สาขาวิชาการสอนเทคโนโลยีศึกษา  
รองศาสตราจารยอายุวัฒน สวางผล  

ผูชวยศาสตราจารย ดร.นพคุณ ชูทัน  

ผูชวยศาสตราจารย ดร.ไพโรจน เนียมนาค  
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ขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร  
วาดวยการจัดการศึกษาระดับปรญิญาตรี พ.ศ.๒๕๕๔ 

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

โดยท่ีเปนการสมควรใหมีขอบังคับวาดวยการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรีของ

มหาวิทยาลัย เพื่อใหสอดคลองกับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติและเกณฑ

มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศกึษาของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา จึงอาศัยอํานาจตาม

มาตรา ๑๘(๒) แหงพระราชบัญญัติมหาวทิยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ ออกขอบังคับไวดังตอไปน้ี 

ขอ ๑ ขอบังคับน้ีเรียกวา "ขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร วาดวยการจัด

การศกึษาระดับปรญิญาตร ีพ.ศ. ๒๕๕๔"  

ขอ ๒ ใหใชขอบังคับน้ีต้ังแตวันถัดจากวันประกาศเปนตนไป 

ขอ ๓ บรรดาขอบังคับ ระเบียบ คําส่ัง และประกาศ อื่นใดในสวนท่ีไดกําหนดไวแลวใน

ขอบังคับน้ี หรอืซ่ึงขัดหรอืแยงกับขอบังคับน้ีใหใชขอบังคับน้ีแทน  

ขอ ๔ ในขอบังคับน้ี 

“มหาวิทยาลัย” หมายความวา มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร 

“สภามหาวทิยาลัย” หมายความวา สภามหาวทิยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร 

“อธิการบดี” หมายความวา อธิการบดีมหาวทิยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร 

ขอ ๕ ใหมหาวิทยาลัยจัดการศึกษาในสาขาวิชาตางๆ ตามหลักสูตรท่ีไดรับอนุมัติจาก  

สภามหาวิทยาลัย โดยจัดการเรียนการสอนในระบบทวิภาคท่ีมีระยะเวลาศึกษาไมนอยกวาสิบหา

สัปดาหตอหน่ึงภาคการศึกษาปกติ สําหรับการจัดการเรียนการสอนรายวิชาใด ๆ ท่ีเปนหลักสูตร

อิสระระยะส้ัน ในภาคการศึกษาปกติ และภาคการศึกษาฤดูรอน ใหระยะเวลาศึกษาใหเปนไปตาม

เง่ือนไขของหลักสูตรน้ัน ๆ  

มหาวิทยาลัยอาจจัดใหมีการเรียนการสอนในภาคการศึกษาฤดูรอนท่ีมีระยะเวลาศึกษา  

ไมนอยกวาแปดสัปดาหดวยก็ได โดยจัดใหมีการเรียนการสอนครบตามจํานวนชั่วโมงเรียนใน       

ภาคการศกึษาปกติสําหรับรายวิชาน้ันๆ ภายในระยะเวลาศกึษาสําหรับภาคการศกึษาฤดูรอน 
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ขอ ๖ ผูท่ีเขาศกึษาตามหลักสูตรของมหาวิทยาลัย จะตอง สําเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษา

ตอนปลายหรอืเทียบเทาเวนแตหลักสูตรการศกึษาตอเน่ือง จะตองสําเร็จการศึกษาระดับอนุปริญญา 

หรอืประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง หรือประกาศนียบัตรอื่น ๆ ท่ีเทียบเทา และตองมีคุณสมบัติตามท่ี

มหาวิทยาลัยกําหนด 

ขอ ๗  การรับนักศกึษาเขาศกึษาในมหาวทิยาลัย ใหดําเนินการโดยการสอบคัดเลือก หรือ

คัดเลือกตามหลักเกณฑและวธีิการที่มหาวิทยาลัยกําหนด 

ขอ ๘ นักศึกษาสามารถเลือกสมัครเขาศึกษาในระบบการศึกษาภาคปกติท่ีจัดการเรียน

การสอนในเวลาราชการ หรือท้ังในและนอกเวลาราชการ หรือการศึกษาภาคพิเศษซ่ึงจัดเฉพาะ    

นอกเวลาราชการก็ได 

ขอ ๙ นักศึกษาท่ีเขาศึกษาในมหาวิทยาลัย สามารถขอยกเวนการเรียนรายวิชา หรือ   

เทียบโอนหนวยกิตรายวิชา โดยนําประสบการณ หรือผลการเรียนรายวิชาจากมหาวิทยาลัย หรือ

สถาบันอุดมศกึษาอื่นท่ีมหาวิทยาลัยรับรองมาขอยกเวนหรือเทียบโอนหนวยกิตรายวิชา ตามระเบียบ

ของมหาวิทยาลัยก็ได 

ขอ ๑๐ มหาวิทยาลัยสามารถจัดการศกึษาหลักสูตรควบปรญิญาตรีสองปริญญาตามแนว

ทางการจัดการศกึษา   หลักสูตรควบระดับปรญิญาตรสีองปรญิญาของกระทรวงศกึษาธิการได   

ขอ ๑๑ โครงสรางหลักสูตรของแตละสาขาวิชา การคิดเทียบจํานวนชั่วโมงเรียนเปน      

คาหนวยกิต การกําหนดหนวยกิตรวมและระยะเวลาของหลักสูตรแตละสาขาวิชา ใหเปนไปตามเกณฑ

มาตรฐานหลักสูตรอุดมศกึษาท่ีสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศกึษากําหนด 

ขอ ๑๒ มหาวิทยาลัยตองจัดใหมีอาจารยท่ีปรกึษาของนักศกึษา เพื่อทําหนาท่ีใหคําปรึกษา

แนะนําแนวทางการศกึษา และการลงทะเบียนเรยีนแกนักศกึษา  

ขอ ๑๓ การลงทะเบียนเรยีนในแตละภาคการศกึษาปกติ ใหลงทะเบียนเรียนไดไมนอยกวา 

๙ หนวยกิตและไมเกิน ๒๒ หนวยกิต สําหรับภาคการศึกษาฤดูรอน ใหลงทะเบียนเรียนไดไมเกิน ๑๒ 

หนวยกิต  

ในกรณีท่ีมีความจําเปน อธิการบดีอาจพิจารณาอนุญาตยกเวน ใหนักศึกษาลงทะเบียน

เรยีนตามเกณฑท่ีแตกตางไปจาก ท่ีกําหนดในวรรคหน่ึงก็ได  

ขอ ๑๔ การลงทะเบียนเรียนจะสมบูรณตอเมื่อไดชําระคาธรรมเนียมตาง ๆ พรอมท้ังย่ืน

หลักฐานการลงทะเบียนเรยีนตอมหาวทิยาลัยแลว 
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ขอ ๑๕ ในกรณีท่ีมีเหตุผลอันสมควร อธิการบดีอาจอนุญาตใหคืนสภาพการเปนนักศึกษา 

แกนักศกึษาท่ีพนสภาพการเปนนักศึกษา ดวยเหตุไมลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษาปกติและไมได

รักษาสภาพการเปนนักศกึษาก็ได  

ขอ ๑๖ อาจารยผูสอนแตละคนตองจัดทํารายละเอียดของรายวิชา และรายงานผลการ

ดําเนินการของรายวชิาท่ีตนสอน  

ขอ ๑๗ ในกรณีท่ีรายวิชาเดียวกันมีอาจารยผูสอนหลายคน ใหอาจารยผูสอนทุกคน

รวมกันจัดทํารายละเอยีดของรายวชิาและรายงานผลการดําเนินการของรายวชิาน้ัน 

ขอ ๑๘  ใหแตละคณะมีคณะกรรมการทําหนาท่ี กํากับ และควบคุมดูแลการฝก

ประสบการณวิชาชีพหรือสหกิจศึกษาในสาขาวิชาตาง  ๆ ตลอดจนจัดทํารายละเอียดของการฝก

ประสบการณวิชาชีพหรือสหกิจศกึษา และรายงานผลการดําเนินการของการฝกประสบการณวิชาชีพ

หรอืสหกิจศกึษาดวย 

ขอ ๑๙ ใหมหาวิทยาลัยประเมินผลการสอนของอาจารยผูสอนอยางนอยปละหน่ึงครั้ง 

เพื่อใหอาจารยผูสอนไดพัฒนาและปรับปรุงคุณภาพการสอน 

ขอ ๒๐ การวัดและประเมนิผลการศกึษา ใหเปนไปตามขอบังคับของมหาวิทยาลัยราชภัฏ

กําแพงเพชร วาดวยการประเมนิผลการศกึษาระดับอนุปรญิญาและปรญิญาตร ีพ.ศ. ๒๕๔๘ 

ขอ ๒๑ ใหอธิการบดีรักษาการตามขอบังคับน้ี และใหมีอํานาจตีความและวินิจฉัยชี้ขาดใน

กรณีท่ีมีปญหาจากการปฏบัิติตามขอบังคับน้ี การวนิิจฉัยชี้ขาดของอธิการบดีถือเปนอันส้ินสุด 

 

ประกาศ ณ วันท่ี   ๒๗  มนีาคม  พ.ศ. ๒๕๕๔ 

 

เกษม จันทรแกว 

(ศาสตราจารยเกษม จันทรแกว) 

นายกสภามหาวทิยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร 
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ขอบังคับสภามหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร 
วาดวยการประเมินผลการศึกษาระดับอนุปรญิญาและปรญิญาตรี  พ.ศ. ๒๕๔๘ 

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

โดยท่ีเปนการสมควรให มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชรมีขอบังคับวาดวยการประเมินผล

การศกึษา ในระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี เพื่อกํากับมาตรฐาน  เชิงคุณภาพในการดําเนินการ

ประเมนิผลการศกึษาสําหรับนักศกึษาภาคปกติและภาคพิเศษของมหาวิทยาลัย จึงอาศัยอํานาจตาม

ความในมาตรา ๑๘ (๒) แหงพระราชบัญญัติมหาวทิยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ ออกขอบังคับวาดวย

การประเมนิผลการศกึษาระดับอนุปรญิญาและปรญิญาตรไีวดังตอไปน้ี 

 ขอ ๑. ขอบังคับเรียกวา “ขอบังคับมหาวทิยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร วาดวยการ

ประเมนิผลการศกึษาระดับอนุปรญิญาและปรญิญาตร ีพ.ศ.๒๕๔๘” 

 ขอ ๒. บรรดาขอบังคับ ประกาศ หรือคําส่ังอื่นใด ในสวนท่ีขัดหรือแยงกับ

ขอบังคับน้ีใหใชขอบังคับน้ีแทน 

 ขอ ๓. ใหใชขอบังคับน้ีสําหรับประเมนิผลการศึกษาของนักศึกษาภาคปกติ และ

นักศกึษาภาคพเิศษ ระดับอนุปรญิญาและปรญิญาตร ีของมหาวิทยาลัยท่ีเขาศึกษาต้ังแตปการศึกษา 

๒๕๔๙ เปนตนไป 

 ขอ ๔. ในขอบังคับน้ี 

  “มหาวิทยาลัย” หมายความวา มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร 

  “สภา” หมายความวา สภามหาวทิยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร 

  “งานทะเบียนและประมวลผล” หมายความวา หนวยงานในสํานัก

สงเสรมิวชิาการและงานทะเบียนทําหนาท่ีประมวลผลการเรยีนทุกรายวิชาของนักศกึษา 

  “อธิการบดี” หมายความวา อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏ

กําแพงเพชร 

  “ภาคเรียนถัดไป” หมายความวา ภาคเรียนท่ีถัดจากภาคเรียนท่ี

นักศกึษาลงทะเบียนรายวชิาน้ันไว 

  “นักศึกษาภาคพิเศษ” หมายความวา นักศึกษาท่ีเขาศึกษาตาม

โครงการจัดการศกึษาสําหรับบุคลากรประจําการ โครงการจัดการศึกษาเพื่อปวงชนหรือนักศึกษาท่ี

เขาศกึษาตามโครงการอื่นท่ีไมใชนักศกึษาภาคปกติ 
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 ขอ ๕. ใหมีการประเมนิผลทุกรายวิชาท่ีจัดใหมกีารเรยีนการสอน การวัดผลตอง

ทําตลอดภาคเรยีนอยางสม่ําเสมอดวยวิธีการตาง ๆ เชน การทดสอบ การตรวจรายงานและผลงาน 

และการสังเกตพฤติกรรม  เพื่อทราบความกาวหนาในการเรยีน โดยมสัีดสวนคะแนนระหวางภาครอย

ละ ๓๐ ถึง ๗๐ และตองมีการสอบปลายภาคเรียนดวย เวนแตรายวิชาท่ีกําหนดใหประเมินลักษณะ

อื่นตามประกาศของมหาวทิยาลัย 

ผลการประเมินเปนรายวิชาใหผานการตรวจสอบของประธานโปรแกรมวิชา และคณบดี 

การอนุมัติผลเปนอํานาจของอธิการบดีหรอืผูท่ีอธิการบดีมอบหมาย 

 ขอ ๖. ใหการประเมินผลการเรยีนรายวชิาตาง ๆ ตามหลักสูตรม ี๒ ระบบดังน้ี 

  ๖.๑  สําหรับรายวิชามาตรฐานท่ีหลักสูตรกําหนด ใหประเมินผล 

การเรียนในระบบคาระดับคะแนนแบงเปน ๘ ระดับ ตามสัญลักษณและความหมายท่ีกําหนด 

ดังตอไปน้ี 

ระดับคะแนน ความหมายของผลการเรยีน คาระดับคะแนน 
A ดีเย่ียม (Excellent) ๔.๐ 

B+ ดีมาก (Very Good) ๓.๕ 

B ดี (Good) ๓.๐ 

C+ ดีพอใช (Fair Good) ๒.๕ 

C พอใช (Fair) ๒.๐ 

D+ ออน (Poor) ๑.๕ 

D ออนมาก (Very Poor) ๑.๐ 

E ตก (Fail) ๐.๐ 

  ระดับคะแนนท่ีถือวาสอบไดตามระบบน้ี ตองไมตํ่ากวา “D” ถานักศึกษาไดระดับ

คะแนนเปน “E” ในรายวชิาใด ตองลงทะเบียนและเรยีนวิชาน้ันใหมจนกวาจะสอบได ยกเวนรายวิชาท่ี

เปนวชิาเลือก ใหลงทะเบียนและเรยีนรายวชิาอื่นท่ีอยูในกลุมเดียวกันแทนได 

  สําหรับรายวิชาเตรียมฝกประสบการณวิชาชีพ และรายวิชาฝกประสบการณ

วิชาชีพ ผลการประเมนิท่ีมคีาระดับคะแนนตํ่ากวา “C” ถือวาสอบตก นักศึกษาจะตองลงทะเบียนและ

เรยีนใหม ในกรณีน้ี ถาไดรับการประเมินรายวิชาดังกลาวตํ่ากวา “C” เปนครั้งท่ีสองใหนักศึกษาผูน้ัน

พนสภาพการเปนนักศกึษา 

   ๖.๒ สําหรับรายวิชาท่ีหลักสูตร หรอืสภากําหนดใหเรียนเพิ่มเติมตามขอกําหนด

เฉพาะ โดยไมคดิคาระดับคะแนน ใหประเมนิผลในระบบสัญลักษณ ดังตอไปน้ี 
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                          ระดับการประเมนิ    ผลการเรียน 

  PD (Pass with Distinction)   ผานดีเย่ียม 

  P (Pass)     ผาน 

  F (Fail)     ไมผาน 

   ในระบบน้ี รายวชิาท่ีไดผลการเรยีน “F” นักศกึษาจะตองลงทะเบียนเรยีนใหม

จนกวาจะสอบได  

 ขอ ๗. ใหสัญลักษณตอไปน้ี ในการบันทึกผลการเรยีนในกรณีอ่ืนๆ ท่ีไมมีคาระดับคะแนน 

             สัญลักษณ ความหมาย และการใช 
 Au (Audit)  ใชบันทึกผลการเรียนวิชาที่นักศกึษาลงทะเบยีนเรยีน เพื่อรวมฟงโดยไมนับ  

หนวยกิตและมีผลการเรียนผานเกณฑการประเมินผลที่อาจารยผูสอนกําหนด 

 W (Withdraw)  ใชบันทึกผลการเรียนของนักศกึษาลงทะเบยีน ในกรณีใดกรณีหนึง่ดงัตอไปนี้ 

(๑) นักศกึษาขอถอนรายวชิาเรยีนเมื่อพนกําหนด ๑๕ วัน นับแตวัน

เปดภาคเรยีน 

(๒) นักศกึษาถูกส่ังใหพักการเรียนหลังจากท่ีลงทะเบียนในภาคเรยีน 

น้ันแลวและไดรับอนุมัติใหถอนรายวิชาน้ัน กอนกําหนดสอบภาค

ปลายไมนอยกวาสองสัปดาห 

(๓) นักศกึษาลงทะเบียนเรยีน เพื่อรวมฟง(Audit) โดยไมนับหนวยกิต  

และผลการศกึษาวชิาน้ันไมผานเกณฑการประเมินผลท่ีอาจารย

ผูสอนกําหนด 

 I (Incomplete)  ใชบันทึกผลการเรยีนของนักศกึษาในกรณีใดกรณีหน่ึง ดังตอไปน้ี 

(๑) เปนรายวิชาท่ีนักศกึษายังทํางานไมเสร็จเมื่อส้ินภาคเรยีน ซ่ึง

นักศกึษาจะตองขอรับการประเมนิเปนคาระดับคะแนนใหเสร็จ

ส้ินภายในภาคเรยีนถัดไป 

(๒) เปนรายวิชาท่ีนักศกึษามสิีทธ์ิสอบปลายภาค แตขาดสอบและ 

ไดย่ืนคํารอง  ขอสอบในรายวชิาท่ีขาดสอบน้ัน ซ่ึงคณะกรรมการ 

ท่ีมหาวิทยาลัยแตงต้ังพิจารณาอนุญาตใหสอบในรายวชิาท่ีขาด

สอบน้ันได 



65คูมือนักศึกษา ปการศึกษา 2556

  การให “I” แกนักศึกษาคนใด อาจารยผูสอนจะตองสงบันทึกรายละเอียด

คะแนนเก็บท้ังหมดในภาคการศกึษา พรอมระบุเหตุผลประกอบการสงผลการเรยีนดวย 

ขอ ๘. กรณีท่ีนักศึกษาท่ีขอปรับคาระดับคะแนนรายวิชาท่ีได “I” ทํางานไมเสร็จภายใน

เวลาท่ีกําหนด ใหอาจารยผูสอนทําการประเมินผลการเรียนจากคะแนนท่ีมีอยูแลว โดยใหผลงานท่ี

คางอยูเปน “ศูนย” และในกรณีท่ีไมมีการประเมินผลจากอาจารยผูสอนในภาคเรียนถัดไป ใหงาน

ทะเบียนและประมวลผล ปรับผลการเรยีนรายวชิาท่ีได “I” น้ันเปน “E” หรอื “F” แลวแตกรณี 

 ขอ ๙. ทุกรายวิชาท่ีนักศึกษาไดลงทะเบียนเรียนไวตองไดรับการประเมินผลจากอาจารย

ผูสอน และกําหนดคาระดับคะแนน หรือสัญลักษณ ตามท่ีกําหนดไวในขอบังคับน้ี รายวิชาใดท่ี

อาจารยผูสอนไมรายงานผลการประเมินเปนคาระดับคะแนน โดยไมระบุสัญลักษณอื่นใด และมิใช

รายวชิาท่ีนักศกึษาถอนการลงทะเบียน ใหงานทะเบียนและประมวลผลบันทึกผลการเรียนรายวิชาน้ัน

เปน “E” หรอื “F” แลวแตกรณี 

 ขอ ๑๐. ใหใชสัญลักษณ P ตามขอ ๖.๒ สําหรับบันทึกผลการประเมินสําหรับรายวิชาท่ี

ไดรับการยกเวนการเรยีน ตามระเบียบเก่ียวกับการยกเวนการเรยีน  

 ขอ ๑๑. กรณีนักศกึษาท่ีสําเร็จการศกึษาระดับอนุปริญญาตามหลักสูตรของมหาวิทยาลัย 

สถาบันราชภัฏ หรือหลักสูตรท่ีอนุมัติโดยสภาการฝกหัดครู เขาศึกษาในหลักสูตรปริญญาตรี      

(หลังอนุปริญญา) จะลงทะเบียนรายวิชาซํ้าหรือรายวิชาเทียบเทากับรายวิชาท่ีเคยศึกษามาแลวใน

ระดับอนุปริญญาไมไดและใหเวนการนับหนวยกิตเพื่อพิจารณาวิชาเรียนครบตามหลักสูตรท่ีกําลัง

ศกึษาอยู ยกเวนเปนรายวชิาท่ีเคยสอบไดมาแลวนับต้ังแตวันท่ีสําเร็จการศึกษาระดับอนุปริญญาถึงวัน

เขาศกึษาระดับปรญิญาตรี (หลังอนุปรญิญา) เกิน ๕ ป 

 ขอ ๑๒. การหาคาระดับคะแนนเฉล่ียประจําภาคเรียนและคาระดับคะแนนเฉล่ียสะสมให

คดิเปนเลขทศนิยม ๒ ตําแหนง โดยไมปดเศษ 

  ๑๒.๑ กรณีสอบตกรายวิชาบังคับและตองเรยีนซํ้า ใหนับรวมหนวยกิตท่ีสอบตก

เปนตัวหารดวย 

  ๑๒.๑ กรณีท่ีนักศึกษาลงทะเบียนเรียนวิชาซํ้ากับรายวิชาท่ีสอบไดแลว หรือ

เรยีนรายวชิาท่ีเปนวชิาเทียบเทาตามท่ีหลักสูตรกําหนดใหนับหนวยกิตและคาระดับคะแนนเฉพาะวิชา

ท่ีลงทะเบียนครัง้แรกเทาน้ัน 

 ขอ ๑๓. นักศกึษาในระบบเขาช้ันเรียนจะตองสอบปลายภาคเรียนตามที่มหาวิทยาลัยกําหนด 
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 นักศึกษาท่ีมีสิทธ์ิสอบปลายภาคเรียนตองมีเวลาเขาชั้นเรียนในรายวิชาน้ันไมนอยกวา   

รอยละ ๘๐ ของเวลาเรียนท้ังหมด หรือนอยกวารอยละ ๘๐ แตไมนอยกวารอยละ ๖๐ และ

คณะกรรมการท่ีมหาวิทยาลัยแตงต้ังพิจารณาเห็นสมควรยกเวนใหมีสิทธ์ิสอบปลายภาคเรยีนได 

 ขอ ๑๔. นักศึกษาท่ีไมไดสอบปลายภาคเรียน ดวยเหตุท่ีไมมีสิทธ์ิสอบเน่ืองจากมีเวลา    

เขาชัน้เรยีนไมถึงรอยละ ๖๐ ของเวลาเรยีนท้ังหมด และไมไดรับยกเวนใหมีสิทธ์ิสอบปลายภาคตามท่ี

กําหนดในขอ ๑๓ วรรคทาย ใหอาจารยผูสอนพิจารณาบันทึกผลการประเมินเปน “E” หรือ “F” 

แลวแตกรณี 

 ขอ ๑๕. นักศกึษาท่ีมสิีทธ์ิสอบปลายภาคเรยีนแตขาดสอบ ใหอาจารยผูสอนบันทึกผลการ

ประเมนิรายวชิาน้ันเปน “E” หรอื “F” แลวแตกรณี เวนแตขาดสอบเน่ืองจากมีเหตุจําเปนอื่นท่ีเปนเหตุ

สุดวิสัยอยางย่ิง และไดย่ืนคํารองตองานทะเบียนและประมวลผล ขอสอบในรายวิชาท่ีขาดสอบน้ัน 

ภายใน ๑๕ วันนับแตวันเปดภาคเรยีนของภาคเรยีนถัดไป  

 กรณีน้ีใหคณะกรรมการท่ีมหาวิทยาลัยแตงต้ังพิจารณาอนุญาตตามความเหมาะสม และ

ใหอาจารยผูสอน หรืออาจารยท่ีเปนประธานโปรแกรมวชิาน้ัน ทําการสอบใหในภาคเรียนท่ีถัดไปน้ันได 

และใหบันทึกผลการประเมนิรายวชิาน้ันตามคาระดับคะแนนในการสอบน้ันได  

ขอ ๑๖. ผูสําเร็จการศกึษาตามหลักสูตร ตองมคีุณสมบัติครบถวนทุกขอ ดังน้ี 

  ๑๖.๑ มคีวามประพฤติดี มีคุณธรรม 

  ๑๖.๒ สอบไดรายวชิาตาง ๆ ครบตามหลักสูตร รวมท้ังรายวิชาท่ีหลักสูตรหรือ

สภากําหนดใหเรยีนเพิ่ม 

  ๑๖.๓ ไดคาคะแนนเฉล่ียสะสม ไมตํ่ากวา ๒.๐๐  

  ๑๖.๔ สําหรับนักศึกษาภาคปกติ มีเวลาเรียนไมตํ่ากวา ๔ ภาคเรียน และมี

สภาพการเปนนักศึกษาไมเกิน ๘ ภาคเรียนปกติติดตอกันในกรณีท่ีเรียนหลักสูตร ๒ ป ไมตํ่ากวา      

๕ ภาคเรียน และมสีภาพการเปนนักศกึษาไมเกิน ๑๒ ภาคเรยีนปกติติดตอกันในกรณีท่ีเรียนหลักสูตร 

๓ ป และไมตํ่ากวา ๖  ภาคเรียนปกติ และมีสภาพการเปน นักศึกษาไมเกิน ๑๖ ภาคเรียนปกติ

ติดตอกัน ในกรณีท่ีเรียนหลักสูตร ๔ ป และไมตํ่ากวา ๘ ภาคเรียน และมีสภาพการเปนนักศึกษา    

ไมเกิน ๒๐ ภาคเรยีนปกติติดตอกันในกรณีท่ีเรยีนหลักสูตร ๕ ป 

  ๑๖.๕ สําหรับนักศึกษาภาคพิเศษ มีเวลาเรียนไมตํ่ากวา ๖ ภาคเรียนและมี

สภาพเปนนักศกึษาไมเกิน ๕ ป กรณีเรยีนหลักสูตร ๒ ป ไมตํ่ากวา ๙ ภาคเรียน และมีสภาพการเปน

นักศกึษาไมเกิน ๗ ป ในกรณีท่ีเรียนหลักสูตร ๓ ป และไมตํ่ากวา ๑๒ภาคเรียน ไมเกิน ๙ ป กรณีท่ี

เรยีนหลักสูตร ๔ ป และไมตํ่ากวา ๑๕ ภาคเรยีนและไมเกิน ๑๑ ป กรณีท่ีเรยีนหลักสูตร ๕ ป 
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 ขอ ๑๗. การพนสภาพการเปนนักศกึษา 

  ๑๗.๑ นักศึกษาภาคปกติ พนสภาพการเปนนักศึกษาตามเกณฑขอใดขอหน่ึง

ดังตอไปน้ี 

   (๑) ผลการประเมนิไดคาระดับคะแนนเฉล่ียสะสมตํ่ากวา ๑.๖๐ เมื่อ

ส้ินภาคเรยีนปกติ ภาคเรียนท่ี ๒ นับต้ังแตเริ่มเขาเรยีน 

   (๒) ผลการประเมินไดคาระดับคะแนนเฉล่ียสะสมตํ่ากวา ๑.๘๐ ใน

ภาคเรยีนปกติท่ี ๔ ท่ี ๖ ท่ี ๘ ท่ี ๑๐ ท่ี ๑๒ ท่ี ๑๔ และท่ี ๑๖ นับต้ังแตเริ่มเขาเรยีน 

   (๓) ลงทะเบียนเรยีนและเรยีนครบตามท่ีหลักสูตรกําหนดแลว แตยัง

ไดคาระดับคะแนนเฉล่ียสะสมตํ่ากวา ๑.๘๐  

   (๔) มีสภาพเปนนักศึกษาครบ ๘ ภาคเรียนปกติติดตอกันในกรณี

เรียนหลักสูตร ๒ ป ครบ ๑๒ ภาคเรียนปกติติดตอกันในกรณีเรียนหลักสูตร ๓ ป และครบ ๑๖    

ภาคเรยีนปกติติดตอกัน ในกรณีท่ีเรยีนหลักสูตร ๔ ป ครบ ๒๐ ภาคเรียนปกติติดตอกันในกรณีเรียน

หลักสูตร ๕ ป และขาดคุณสมบัตติามขอ ๑๖.๒ และ ๑๖.๓ ในการเปนผูสําเร็จการศกึษาตามหลักสูตร 

   (๕) ไมผานการประเมินรายในวิชาเตรียมฝกประสบการณวิชาชีพ 

หรือการฝกประสบการณวิชาชีพเปนครัง้ท่ี ๒ 

  ๑๗.๒ นักศกึษาภาคพเิศษจะพนสภาพการเปนนักศึกษาเมื่อผลการประเมินได

คาระดับคะแนนเฉล่ียสะสมตํ่ากวา ๑.๘๐ เมื่อส้ินภาคเรียนท่ี ๔ นับต้ังแตเริ่มเขาเรียนกรณีหลักสูตร   

๒ ป ส้ินภาคเรยีนท่ี ๖ นับต้ังแตเริ่มเขาเรียนกรณีหลักสูตร ๓ ป และเมื่อส้ินภาคเรียนท่ี ๗ นับต้ังแต

เริ่มเขาเรียน กรณีหลักสูตร ๔ ป ส้ินภาคเรียนท่ี ๘ นับต้ังแตเริ่มเขาเรียนกรณีหลักสูตร ๕ ป หรือ

นักศึกษาลงทะเบียนเรียนครบตามท่ีหลักสูตรกําหนดแตยังไดคาระดับคะแนนเฉล่ียสะสมตํ่ากวา 

๑.๘๐ หรอืไมผานการประเมินในรายวิชาเตรียมฝกประสบการณวิชาชีพ หรือการฝกประสบการณ

วิชาชีพเปนครั้งท่ี ๒ 

 ขอ ๑๘. เมื่อนักศึกษาเรียนไดจํานวนกิตครบตามท่ีกําหนดไวในหลักสูตรแลว ถาไดคา

ระดับคะแนนเฉล่ียสะสมต้ังแต ๑.๘๐ แตไมถึง ๒.๐๐ ใหเลือกเรียนรายวิชาเพิ่มเติม เพื่อทําคาระดับ

คะแนนเฉล่ียสะสมไดถึง ๒.๐๐ ท้ังน้ีตองอยูในระยะเวลาท่ีกําหนดไวในขอ ๑๖ ดวย 

 ขอ ๑๙. นักศกึษาท่ีทุจริต หรือรวมทุจริตในการสอบรายวิชาใด ใหมหาวิทยาลัยพิจารณา

โทษตามควรแกกรณีดังน้ี 

  ๑๙.๑ ใหสอบตกในรายวชิาน้ัน และพักการเรยีนในภาคเรยีนถัดไป หรอื 

  ๑๙.๒ ใหสอบตกทุกรายวิชาในภาคเรียนน้ัน หรอื 
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  ๑๙.๓ ใหพนสภาพการเปนนักศกึษา 

 ขอ ๒๐. ผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ท่ีจะไดรับเกียรตินิยม ตองมีคุณสมบัติ

ครบถวนดังตอไปน้ี 

  ๒๐.๑ ปรญิญาตร ีหลักสูตร ๔ ปและ ๕ ป ใหไดรับเกียรตินิยมอันดับหน่ึง เมื่อ

เรยีนครบหลักสูตรแลวไดคาระดับคะแนนเฉล่ียสะสมไมนอยกวา ๓.๖๐ และ สําหรับผูท่ีไดคาระดับ

คะแนนเฉล่ียสะสมไมถึง ๓.๖๐ แตไมนอยกวา ๓.๒๕ ใหไดรับเกียรตินิยมอันดับสอง 

  สําหรับปรญิญาตรี (หลังอนุปรญิญา) สอบไดคาระดับคะแนนเฉล่ียสะสมระดับ

อนุปริญญาหรือเทียบเทาจากสถานศึกษาเดิมไมนอยกวา ๓.๖๐ และเรียนครบตามหลักสูตรไดคา

ระดับคะแนนเฉล่ียสะสมจากการศกึษาในมหาวิทยาลัย ไมนอยกวา ๓.๖๐ ใหไดรับเกียรตินิยมอันดับ

หน่ึง สวนผูท่ีไดคาระดับคะแนนเฉล่ียสะสมท้ังจากสถานศึกษาเดิมและจากมหาวิทยาลัยไมถึง ๓.๖๐ 

แตไมนอยกวา ๓.๒๕ ใหไดเกียรตินิยมอันดับสอง 

๒๐.๒ สอบไดในรายวชิาใด ๆ ไมตํ่ากวา “C” ตามระบบคาระดับคะแนน หรอื 

ไมได “F” ตามระบบไมมคีาระดับคะแนน สําหรับผูสําเร็จการศกึษาระดับปริญญาตรี (หลังอนุปริญญา) 

จะพิจารณาผลการเรียน ในระดับอนุปรญิญาหรอืเทียบเทา เชนเดียวกัน 

  ๒๐.๓ นักศกึษาภาคปกติ มเีวลาเรยีนไมเกิน ๔ ภาคเรียนปกติ สําหรับหลักสูตร 

๒ ป ไมเกิน ๖ ภาคเรียนปกติ สําหรับหลักสูตร ๓ ป ไมเกิน ๘ ภาคเรียนปกติ สําหรับหลักสูตร ๔ ป 

และไมเกิน ๑๐ ภาคเรียนปกติ สําหรับหลักสูตร ๕ ป  

  นักศึกษาภาคพิเศษมีเวลาเรียนไมเกิน ๘ ภาคเรียน สําหรับหลักสูตร ๒ ป      

ไมเกิน ๑๑ ภาคเรียนปกติ สําหรับหลักสูตร ๓ ป ไมเกิน ๑๔ ภาคเรียน สําหรับหลักสูตร ๔ ป และ  

ไมเกิน ๑๗ ภาคเรียนปกติ สําหรับหลักสูตร ๕ ป 

 ขอ ๒๑. การนับกําหนดวันส้ินสุดภาคเรียน ใหยึดถือวันท่ีมหาวิทยาลัยกําหนดเปนวัน

สุดทายของการสอบปลายภาคเรยีน 

 ขอ ๒๒. ใหคณะกรรมการท่ีสภาแตงต้ังเปนผูอนุมัติการประเมนิผลการศกึษา 

 ขอ ๒๓. ใหอธิการบดีเปนผูรักษาการใหเปนไปตามขอบังคับน้ี และเปนผูวินิจฉัยชี้ขาดใน

กรณีเกิดปญหาจากการใชขอบังคับน้ี การวนิิจฉัยชี้ขาดถือเปนอันส้ินสุด 

ประกาศ ณ วันท่ี ๒๑ ธันวาคม   ๒๕๔๘ 

เกษม  จันทรแกว 

(ศาสตราจารยเกษม จันทรแกว) 

นายกสภามหาวทิยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร 
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ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพขร 
วาดวยการโอนผลการเรียนและการยกเวนการเรียนรายวิชา 

ระดับอนุปรญิญาและปรญิญาตรี  พ.ศ. ๒๕๕๐ 
------------------------------------------------------- 

 โดยท่ีเปนการสมควรท่ีจะใหมีระเบียบวาดวยการโอนผลการเรียนและการยกเวนการเรียน

รายวิชาระดับอนุปริญญาและปริญญาตรีในหลักสูตรมหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร เพื่ออํานวย

ประโยชนใหแกนักศกึษาของมหาวิยาลัยอาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๑๘(๒) แหงพระราชบัญญัติ

มหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗  ออกระเบียบวาดวยการโอนผลการเรียนและการยกเวนการเรียน

รายวิชาไวดังน้ี 

 ขอ  ๑  ระเบียบน้ีเรยีกวา  “ระเบียบมหาวทิยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร  วาดวยการโอน   ผล

การเรยีนและการยกเวนการเรยีนรายวชิาระดับอนุปรญิญาและปรญิญาตร ี พ.ศ. ๒๕๕๐” 

 ขอ  ๒  ใหใชระเบียบน้ี  ต้ังแตวันถัดจากวันประกาศ  เปนตนไป 

 บรรดาระเบียบ  คําส่ัง  หรือขอบังคับอื่นใดท่ีเก่ียวกับการโอนผลการเรียนและการยกเวน

การเรยีนรายวชิา ซ่ึงไดกําหนดไวแลวในระเบียบน้ี หรอืท่ีขัดหรอืแยงกับระเบียบน้ี  ใหใชระเบียบน้ีแทน 

 ขอ  ๓  ในระเบียบน้ี 

  “มหาวิทยาลัย” หมายความวา มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร 

  “อธิการบดี” หมายความวา อธิการบดีมหาวทิยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร 

  “นักศกึษา” หมายความวา ผูท่ีศึกษาตามหลักสูตรของมหาวิทยาลัย ในระดับท่ี

ไมตํ่ากวาอนุปริญญา และใหหมายความรวมถึงผูท่ีศึกษาอบรมตามโครงการอื่นท่ีใชหลักสูตรของ

มหาวิทยาลัย 

  “สถาบันอุดมศกึษา” หมายความวา สถาบันการศึกษาท่ีมีการจัดการเรียนการสอน 

ในระดับหลังมัธยมศกึษาตอนปลาย หลักสูตรไมตํ่ากวาระดับอนุปริญญาหรือเทียบเทา ท่ีคณะกรรมการ

การอุดมศกึษารับรอง 

  “การศกึษาโดยระบบอื่น” หมายความวา การศึกษานอกระบบ การศึกษาตาม

อัธยาศัย การฝกอาชีพ และใหรวมถึงประสบการณจากการทํางานดวย 

  “การโอนผลการเรยีน” หมายความวา การนําหนวยกิตและคาระดับคะแนนของ

ทุกรายวิชาท่ีเคยศกึษาจากหลักสูตรมหาวทิยาลัยมาใช โดยไมตองศกึษารายวชิาน้ันอีก 
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  “การยกเวนการเรียนรายวิชา” หมายความวา การยกเวนใหนักศึกษาไมตอง

เรียนรายวิชาใดวิชาหน่ึงท่ีหลักสูตรของมหาวิทยาลัยกําหนด โดยนําหนวยกิตและผลการศึกษาใน

รายวชิาใดๆ ตามหลักสูตรระดับเดียวกันของมหาวิทยาลัย มาใชแทน ท้ังน้ีใหรวมถึงการนําผลการศึกษา

และหนวยกิต ของรายวชิาตามหลักสูตรในระดับเดียวกันจากสถาบันอุดมศึกษาอื่น และผลการศึกษาท่ี

ไดรับจากการศกึษาโดยระบบอื่น ท่ีมเีน้ือหาสาระความยากงายเทียบไดไมนอยกวาสามในส่ีของเน้ือหา

ในรายวชิาตามหลักสูตรของมหาวิทยาลัยท่ีขอยกเวนการเรยีน 

 ขอ  ๔  ผลการเรียนรายวิชาท่ีจะนํามาใชในการโอนผลการเรียนหรือยกเวนการเรียน 

รายวิชาตองเปนผลการเรียนท่ีนักศึกษาไดรับมาแลวไมเกิน ๑๐ ป นับจากวันสําเร็จการศึกษาหรือ 

ภาคเรียนสุดทายท่ีไดรับผลการเรยีน หรอืวันสุดทายของการศกึษาโดยระบบอื่นท่ีไดรับผลการเรียนน้ัน 

แลวแตกรณี จนถึงวันท่ีเขาศกึษาในมหาวทิยาลัย 

  กรณีท่ีผลการเรียนรายวิชาท่ีนํามาขอโอน หรือยกเวนการเรียนรายวิชามีอายุเกินกวาท่ี

กําหนดในวรรคตน ผูขอโอนหรือยกเวนการเรียนรายวิชาอาจขอใหอาจารยประจําหลักสูตรของ

รายวชิาท่ีจะนํามาขอโอนหรอืยกเวนการเรยีนรายวชิา ทําการสอบประเมินความรูและนําผลการสอบ

ประเมนิความรูท่ีผานเกณฑมาขอโอนหรอืยกเวนการเรยีนรายวชิาได 

 ขอ  ๕  ผูมีสิทธ์ิไดรับโอนผลการเรยีน ตองมคีุณสมบัติขอใดขอหน่ึง  ดังตอไปน้ี  

(๑)  เปนนักศกึษาในระดับอนุปรญิญาหรอืปริญญาตรี แลวแตกรณีท่ีเคยศึกษาใน

มหาวิทยาลัย และพนสภาพนักศกึษาไปโดยไมสําเร็จการศกึษาตามหลักสูตรท่ีศกึษา 

(๒)  เปนนักศกึษาท่ี ยายสถานศกึษามาจากมหาวทิยาลัยราชภัฏอื่น 

(๓ )  เปนนักศึกษาท่ีเปล่ียนสภาพ จากนักศึกษาภาคปกติเปนนักศึกษาตาม 

โครงการอื่นท่ีใชหลักสูตรมหาวทิยาลัย หรอืจากนักศกึษาตามโครงการอื่นท่ีใชหลักสูตรมหาวิทยาลัย

เปนนักศกึษาภาคปกติ 

(๔)  เปนนักศึกษาระดับปริญญาตรี ท่ีสําเร็จการศึกษาระดับอนุปริญญาจาก

มหาวิทยาลัย 

ขอ ๖  การโอนผลการเรยีนตองอยูภายใตเงื่อนไขตอไปน้ี 

  (๑)  นักศกึษาท่ีขอโอนผลการเรยีน ตองมสีภาพการเปนนักศกึษาของมหาวิทยาลัย  

  (๒)  นักศึกษาท่ีขอโอนผลการเรียน ตองไมเคยถูกส่ังใหออกจากมหาวิทยาลัย 

ตามระเบียบมหาวทิยาลัยวาดวยการประเมนิผลการศกึษา  

  (๓)  การโอนผลการเรยีนตองโอนท้ังหมดทุกรายวิชาท่ีเคยศึกษามาโดยไมจํากัด

จํานวนหนวยกิตท่ีขอโอน 
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   (๔)  ผลการเรียนรายวิชาท่ีจะนํามาใชเทียบโอนจะตองอยูภายในระยะเวลาท่ี

กําหนดในขอ ๔ ของระเบยีบนี้ การโอนผลการเรียนไมเปนเหตุใหเสยีสทิธิ์ที่จะไดรับปริญญาเกียรตินิยม 

 ขอ  ๗  ผูมีสิทธ์ิไดรับการยกเวนการเรยีนรายวชิา ตองมีคุณสมบัติขอใดขอหน่ึงดังตอไปน้ี 

  (๑)  เปนนักศกึษาท่ีสําเร็จการศกึษาหรอืเคยศกึษาจากมหาวทิยาลัย 

   (๒)  เปนนักศกึษาท่ีสําเร็จการศกึษาหรอืเคยศกึษามาจากสถาบันอุดมศกึษาอื่น   

  (๓)  เปนนักศกึษาท่ีผานการศกึษาอบรมในรายวชิาใดรายวิชาหน่ึงตามหลักสูตร

มหาวิทยาลัย 

  (๔)  เปนนักศกึษาท่ี ไดศกึษาจากการศกึษาโดยระบบอื่น  

 ผูมีสิทธิ์ยกเวนตาม (๓) และ (๔) ตองมีความรูพื้นฐานระดับมัธยมศกึษาตอนปลายหรือเทยีบเทา 

การศกึษาอบรมตามกรณีใน(๓) และการศกึษาโดยระบบอื่นตาม(๔) ท่ีนําผลการเรียนมาขอ

ยกเวนการเรยีนรายวชิา จะตองเปนการอบรมหรือการศึกษาโดยระบบอื่นท่ีจัดขึ้น สําหรับผูมีความรู

พื้นฐานระดับมัธยมศกึษาตอนปลาย 

ขอ  ๘  การยกเวนการเรยีนรายวชิา ตองอยูภายใตเงื่อนไขตอไปน้ี  

  (๑)  รายวิชาที่นํามาขอยกเวนรายวิชา ตองเปนรายวิชาที่ไดรบัคะแนนไมต่ํากวา C 

(๒)  การนําผลการเรยีนจากการศกึษาโดยระบบอื่นมาขอยกเวนการเรยีนรายวชิา  

ใหใชผลการประเมินของมหาวิทยาลัย ซ่ึงประเมินตามหลักเกณฑและวิธีการท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด  

โดยความเห็นชอบของสภามหาวทิยาลัย 

  (๓)  สําหรับนักศกึษาท่ีศกึษาตามหลักสูตร  พ.ศ. ๒๕๔๙  เปนตนไป  ใหยกเวน  

การเรยีนรายวชิาในหมวดวชิาการศกึษาท่ัวไปจํานวน ๑๖ หนวยกิต สําหรับผูสําเร็จการศึกษาในระดับ

อนุปริญญาหรือเทียบเทา  ท่ีเขาศึกษาในระดับปริญญาตรี (ตอเน่ือง)  โดยไมตองนําเง่ือนไขขอ  ๔  

และ  ขอ  ๘ (๑)  มาใชบังคับ  

  (๔) ใหยกเวนการเรียนรายวิชาในหมวดวิชาการศึกษาท่ัวไปท้ังหมด สําหรับ

ผูสําเร็จการศกึษาในระดับปริญญาตรีมาแลว  และเขาศึกษาในระดับอนุปริญญาหรือปริญญาตรีใน

อกีวชิาเอกหน่ึง โดยไมตองนําเง่ือนไขขอ  ๔  และ  ขอ  ๘ (๑)  มาใชบังคับ  

  (๕)  จํานวนหนวยกิตท่ีไดรับการยกเวนรายวชิา  รวมแลวตองไมเกินสองในสาม

ของหนวยกิตรวมขัน้ตํ่าท่ีกําหนดไวในหลักสูตรของมหาวิทยาลัย   

  (๖)  ผูไดรับการยกเวนการเรียนรายวิชาในทุกกรณี ตองมีเวลาศึกษาอยูใน

มหาวิทยาลัยไมนอยกวา  ๑  ปการศกึษา 

  (๗)  รายวิชาท่ีไดรับการยกเวนการเรียนรายวิชา ใหบันทึกไวในระเบียน       

การเรียนของนักศึกษาโดยใชอักษรยอ “P” ในชองระดับคะแนน สําหรับรายวิชาท่ีไดรับการยกเวน  
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การเรยีนรายวชิาตามขอ ๘(๓) และ (๔) ใหนับหนวยกิตหมวดวชิาศึกษาท่ัวไปรวมในเกณฑการสําเร็จ

การศกึษา โดยไมตองบันทึกผลการเรยีนเปนรายวชิา 

 ขอ  ๙  นักศึกษาท่ีจะขอโอนผลการเรียนและยกเวนการเรียนรายวิชา ตองดําเนินการให

เสร็จส้ินภายในระยะเวลาท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด 

 ขอ ๑๐  การนับจํานวนภาคเรยีนของนักศกึษาท่ีไดรับโอนผลการเรียนหรือยกเวนการเรียน

รายวชิา ใหถือเกณฑดังน้ี 

  (๑)  สําหรับนักศกึษาท่ีใชผลการศกึษาจากการศกึษาตามหลักสูตรในระบบปกติ

ของมหาวิทยาลัย หรอืสถาบันอุดมศกึษาอ่ืน ใหนับผลการเรียนจํานวน ๒๒ หนวยกิต เปนหนึ่งภาคเรียน 

   (๒)  สําหรับนักศึกษาท่ีใชผลการศึกษาจากการศึกษาตามโครงการอื่นท่ีใช

หลักสูตรของมหาวิทยาลัย และผลการเรียนจากการศึกษาโดยระบบอื่น ใหนับผลการ เรียนจํานวน  

๑๒ หนวยกิต เปนหน่ึงภาคเรยีน 

   (๓)  การโอนผลการเรียนของนักศึกษาตามกรณีในขอ ๕(๑) ใหนับเฉพาะ    

ภาคเรียนท่ีเคยศกึษาและไดรับผลการเรยีน สําหรับนักศกึษาตามกรณีในขอ ๕(๒), (๓) และ (๔)     ให

นับจํานวนภาคเรยีนตอเน่ืองกัน 

ขอ ๑๑  การโอนผลการเรียน และการยกเวนการเรียนรายวิชา ตองชําระคาธรรมเนียม

ตามท่ีมหาวิทยาลัยกําหนดโดยความเห็นชอบของสภา 

ขอ ๑๒  ใหคณะกรรมการท่ีอธิการบดีแตงต้ัง เปนผูมีอํานาจพิจารณาอนุมัติการโอน     

ผลการเรยีน หรอืการยกเวนการเรยีนรายวชิา 

ขอ ๑๓  นักศกึษาท่ีไดรับยกการเวนการเรยีนรายวชิา ไมมีสิทธ์ิไดรับปรญิญาเกียรตินิยม 

ขอ ๑๒  ใหอธิการบดี  เปนผูรักษาการใหเปนไปตามระเบียบน้ีและใหมีอํานาจตีความและ

วินิจฉัยช้ีขาดในกรณีท่ีมีปญหาจากการปฏบัิติตามระเบียบน้ี การวนิิจฉัยชี้ขาดถือเปนอันส้ินสุด 

 

ประกาศ  ณ  วันท่ี   ๑๗   กุมภาพันธ  พ.ศ.  ๒๕๕๐ 

 

เกษม  จันทรแกว 

(ศาสตราจารยเกษม  จันทรแกว) 

นายกสภามหาวทิยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร 
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ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร 

วาดวยการออกหลักฐานแสดงผลการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๘ 

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

โดยท่ีเปนการสมควรใหมหาวทิยาลัยราชภัฏกําแพงเพชรมีขอกําหนดเก่ียวกับหลักเกณฑ

และแนวปฏบัิติในการออกเอกสารหลักฐานแสดงผลการศึกษา ท่ีเปนมาตรฐานและมีระบบ จึงอาศัย

อํานาจตามความในมาตรา ๑๘ (๒) แหงพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ ๒๕๔๗ ออก

ระเบียบวาดวยการออกเอกสารหลักฐานแสดงผลการศกึษา พ.ศ. ๒๕๔๘ ไวดังตอไปน้ี 

         ขอ ๑ ระเบียบน้ีเรยีกวา “ระเบียบมหาวทิยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร วาดวยการออกเอกสาร

หลักฐานแสดงผลการศกึษา พ.ศ. ๒๕๔๘”  

         ขอ ๒ ใหใชระเบียบน้ีต้ังแตวันถัดจากวันประกาศเปนตนไป  

         ขอ ๓ บรรดาระเบยีบ ขอบังคับ หรอืคําสั่งอ่ืนใดที่ขัดหรอืแยงกับระเบยีบนี้ ใหใชระเบยีบนี้แทน  

 ขอ ๔ ในระเบียบน้ี 

“มหาวิทยาลัย” หมายความวา มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร 

“สภา” หมายความวา สภามหาวทิยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร 

“อธิการบดี” หมายความวา อธิการบดีมหาวทิยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร 

“สถาบันสมทบ” หมายความวา สถาบันการศกึษาท่ีเขาสมทบกับมหาวทิยาลัยตาม 

ระเบียบ ขอบังคับ และขอกําหนดของมหาวทิยาลัยวาดวยสถาบันสมทบ 

“หลักฐานแสดงผลการศกึษา” หมายความวา หลักฐานแสดงผลการศกึษาตามท่ี 

กําหนดในขอ ๕ และใหรวมถึงใบแทนหลักฐานการศกึษาตามท่ีกําหนดในขอ ๖ ดวย 

“ใบแทน” หมายความวา ใบแทนหลักฐานแสดงผลการศกึษา 

ขอ ๕ ใหมหาวทิยาลัยออกเอกสารหลักฐานแสดงผลการศกึษาท่ีกําหนดใหกับบุคคลใด ๆ 

ไดตามหลักเกณฑดังตอไปน้ี  

  ๕.๑ ประกาศนียบัตร อนุปริญญาบัตร และปริญญาบัตร ออกใหแกผูท่ีไดรับ

อนุมัติจากสภามหาวทิยาลัยใหไดรับประกาศนียบัตร อนุปรญิญาบัตร หรอืปรญิญาบัตรน้ันๆ แลว 

  ๕.๒ วุฒิบัตร ออกใหแกผูท่ีไดเขารับการฝกอบรม หรือการศึกษาตามหลักสูตร

พิเศษของมหาวิทยาลัย ท้ังท่ีมหาวิทยาลัยจัดเอง หรือจัดรวมกับสถาบันการศึกษา หนวยงานหรือ

องคกรอื่น 
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  ๕.๓ ใบรับรองผลการศึกษา ออกใหแกนักศึกษาท่ีไดศึกษาตามหลักสูตรของ

มหาวิทยาลัย ครบถวนตามเกณฑท่ีจะไดรับประกาศนียบัตร หรืออนุปริญญาบัตร หรือปริญญาบัตร 

และไดรับอนุมัติใหสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตรระดับน้ันๆ แลว แตยังไมไดรับอนุมัติจากสภา

มหาวิทยาลัยใหไดรับประกาศนียบัตร อนุปรญิญาบัตร หรอืปริญญาบัตรน้ันๆ แลวแตกรณี 

ใบรับรองผลการศกึษาตามวรรคตน ใหมีผลคราวละเกาสิบวัน  

   ๕.๔ ใบรับรองคุณวุฒิ ออกใหแกนักศึกษาท่ีไดรับอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัย 

ใหไดรับประกาศนียบัตร หรืออนุปรญิญาบัตร หรอืปรญิญาบัตรแลว แตยังไมไดรับเอกสาร           ใบ

ประกาศนียบัตร อนุปรญิญาบัตร หรอืปรญิญาบัตรน้ันๆ แลวแตกรณี 

  ๕.๕ ใบรายงานผลการศึกษา ออกใหแกนักศึกษาท่ีศึกษาตามหลักสูตรของ

มหาวิทยาลัย เพื่อแสดงผลการศึกษาในทุกรายวิชาตามท่ีหลักสูตรกําหนดในกรณีท่ีสําเร็จการศึกษา

ตามหลักสูตรน้ันๆ สําหรับกรณีท่ียังไมสําเร็จการศกึษาจะแสดงผลการศกึษาถึงภาคเรียนท่ีไดรับทราบ

ผลการศกึษาแลว 

 ขอ ๖. ใหมหาวทิยาลัยออกใบแทนหลักฐานแสดงผลการศกึษาตามขอ ๕.๑ และ ๕.๒ ไดใน

กรณีท่ีผูไดรับหลักฐานแสดงผลการศกึษาน้ันๆ รองขอ เน่ืองจากหลักฐานแสดงผลการศึกษาดังกลาว

สูญหายหรอืชํารุดจนใชการไมได โดยไดย่ืนคํารองตามแบบคํารองของมหาวทิยาลัยขอใหออกใบแทน 

 ขอ ๗. ใหมหาวิทยาลัยออกหลักฐานแสดงผลการศึกษาตามขอ ๕.๓, ๕.๔, ๕.๕ และ     

ใบแทนตามขอ ๖. ไดโดยเรยีกเก็บคาธรรมเนียมตามท่ีกําหนดทายระเบียบน้ี 

 ขอ ๘. หลักฐานแสดงผลการศึกษาของมหาวิทยาลัย จะตองเปนไปตามรูปแบบท่ีกําหนด

ตามประกาศของมหาวทิยาลัยโดยความเห็นชอบของสภามหาวิทยาลัย ลงนามและประทับตราตามท่ี

กําหนดดังตอไปน้ี 

  ๘.๑. ประกาศนียบัตร อนุปริญญาบัตร และปริญญาบัตร ใหลงนามโดยนายก

สภามหาวทิยาลัย และอธิการบดี ประทับตราดุนของมหาวทิยาลัย 

  ๘ .๒ วุฒิบัตร ใหลงนามโดยอธิการบดี และผู อํานวยการฝกอบรมหรือ

ผูอํานวยการจัดการศึกษา ตามหลักสูตรฝกอบรมหรือการศึกษาพิเศษครั้งน้ันๆ แลวแตกรณี 

ประทับตราดุนของมหาวทิยาลัย 

   ๘.๓ ใบรับรองผลการศึกษา ใหอธิการบดีหรือรองอธิการบดีท่ีอธิการบดี

มอบหมายลงนาม ประทับตราดุนของมหาวิทยาลัย โดยท่ีมีนายทะเบียนลงนามครอมทับรูปถายของ  

ผูไดรับใบรับรองน้ัน 
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   ๘.๔ ใบรับรองคุณวุฒิ ใหอธิการบดีหรือรองอธิการบดีท่ีอธิการบดีมอบหมาย

ลงนาม ประทับตราดุนของมหาวิทยาลัย โดยท่ีมีนายทะเบียนลงนามครอมทับรูปถายของผูไดรับ

ใบรับรองคุณวุฒิน้ัน 

   ๘.๕ ใบรายงานผลการศึกษา ใหอธิการบดีหรือรองอธิการบดีท่ีอธิการบดี

มอบหมาย และนายทะเบียนลงนาม ประทับตราดุนของมหาวทิยาลัย  

 หลักฐานแสดงผลการศึกษาท่ีออกโดยสถาบันสมทบ หรือวิทยาเขตของมหาวิทยาลัย ให

หัวหนาสถาบันสมทบหรือวิทยาเขต ลงนามประทับตราดุนของ สถาบันสมทบหรือวิทยาเขตแลวแต

กรณีดวย 

 ขอ ๙. ใหมหาวิทยาลัย และสถาบันสมทบ หรือวิทยาเขต แลวแตกรณี จัดทําทะเบียน

หลักฐานแสดงผลการศึกษาท่ีออกใหแกบุคคลตางๆ ตามระเบียบน้ีไว เปนหลักฐานท่ีสามารถ

ตรวจสอบได 

 ขอ ๑๐. ใหนายทะเบียนท่ีมหาวิทยาลัยแตงต้ัง ทําหนาท่ีรับผิดชอบดําเนินการออกเอกสาร

หลักฐานแสดงผลการศกึษาตามระเบียบน้ี  

 สําหรับสถาบันสมทบ และวทิยาเขต ใหหัวหนาสถาบันสมทบ หรือหัวหนาวิทยาเขต       ทํา

หนาท่ีเปนนายทะเบียนรับผิดชอบดําเนินการตามท่ีกําหนดในวรรคตน 

 ขอ ๑๑. หลักฐานแสดงผลการศึกษา ใหออกเปนภาษาไทย แตในกรณีท่ีนักศึกษาหรือ

ผูสําเร็จการศกึษารองขอโดยทําเปนคํารองตามแบบคํารองของมหาวิทยาลัยและชําระคาธรรมเนียม

การออกเอกสารหลักฐานแสดงผลการศึกษาเปนภาษาตางประเทศตามท่ีกําหนดในทายประกาศน้ี 

มหาวิทยาลัยจะพจิารณาออกหลักฐานแสดงผลการศกึษาเปนภาษาอังกฤษ หรอืภาษาอ่ืนดวยก็ได 

 ขอ ๑๒. ใหวันท่ีไดรับอนุมัติผลการศึกษา เปนวันท่ีสําเร็จการศึกษา ท่ีระบุในหลักฐาน

แสดงผลการศกึษา 

         ขอ ๑๓. ใหอธิการบดีรักษาการใหเปนไปตามระเบียบน้ี และเปนผูวินิจฉัยชี้ขาดในกรณีท่ี

เกิดปญหาจากการใชระเบียบน้ี การวนิิจฉัยชี้ขาดของอธิการบดีถือเปนท่ีสุด 

ประกาศ ณ วันท่ี  ๒๑  ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๔๘ 
 

เกษม  จันทรแกว 

(ศาสตราจารยเกษม จันทรแกว) 

นายกสภามหาวทิยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร 
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แนบทายระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร 
วาดวยการออกเอกสารหลักฐานแสดงผลการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๘ 

ประกาศ ณ วันที่   ๒๑    ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๔๘ 
------------------------------------------------------- 

 

ประเภทท่ี หลักฐาน 
แสดงผลการศึกษา 

คาธรรมเนียม หมายเหตุ 

ป.ตรี/
ตํ่ากวา 

ป.โท/ 
ประกาศนยี
บัตรบัณฑิต 

ป.เอก  

๑ 

 

๒ 

 

๓ 

๔ 

๕ 

 

๖ 

 

๗ 

 

๘ 

ประกาศนยีบตัร อนปุรญิญา

บัตร และปริญญาบัตร 

วุฒิบัตร 

 

ใบรับรองผลการศกึษา 

ใบรับรองคุณวุฒ ิ

ใบรายงานผลการศกึษา 

 

ใบแทนหลักฐานแสดงผล

การศึกษา 

หลักฐาน ๓-๕ เปน

ภาษาองักฤษ 

คาธรรมเนยีมแปลภาษาอื่น 

๐ 

 

๐ 

 

๑๐๐ 

๑๐๐ 

๑๐๐ 

 

๑๐๐ 

 

๑๐๐ 

 

๑๐๐ 

๐ 

 

๐ 

 

๓๐๐ 

๓๐๐ 

๓๐๐ 

 

๓๐๐ 

 

๓๐๐ 

 

๓๐๐ 

๐ 

 

๐ 

 

๕๐๐ 

๕๐๐ 

๕๐๐ 

 

๕๐๐ 

 

๕๐๐ 

 

๕๐๐ 

รับหลงักําหนดเกิน ๙๐ วัน 

ตองชาํระคาบรกิาร ๕๐๐ บาท 

รับหลงักําหนดเกิน ๙๐ วัน 

ตองชาํระคาบรกิาร ๕๐๐ บาท 

 

 

นักศึกษาที่จบการศกึษาให

ยกเวนคาธรรมเนียมฉบบัแรก 

 

 

 

 

จะกาํหนดตามความจาํเปน 

 

หมายเหตุ ใหคิดคาธรรมเนียมเปนรายฉบับตามประเภทของหลักฐานแสดงผลการศึกษาที่ขอ 

 

 

 

 

 

 



77คูมือนักศึกษา ปการศึกษา 2556

 
ประกาศสถาบันราชภัฏกําแพงเพชร 

วาดวยการเบิกจายเงนิคาใชสอยและคาตอบแทน 
ในการจัดกิจกรรมทางวิชาการสําหรับนักศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๒ 

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

 โดยที่เปนการสมควรใหมีแนวปฏิบัติในการเบิกจายเงิน  คาใชสอยและคาตอบแทนในการ          

จัดกิจกรรมทางวิชาการสําหรับนักศึกษา ทั้งนี้เพื่อใหการดําเนินงานเปนไปดวยความเรียบรอยและบรรลุ

วัตถุประสงค อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๓๐(๒) แหงพระราชบัญญัติสถาบันราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๓๘  

ขอบังคับคณะกรรมการสภาสถาบันราชภัฏ วาดวยการบริหารงบประมาณและการเงนิของสถาบันราชภัฏ พ.ศ.

๒๕๔๑ และโดยความเห็นชอบของสถาบันประจําสถาบันราชภัฏกําแพงเพชรในการประชุมคร้ังที่ ๑๐/๒๕๔๒ 

เมื่อวันที ่๒๕ ธันวาคม ๒๕๔๒ สภาประจําสถาบันราชภัฏกําแพงเพชร จึงวางระเบยีบไวดังนี้ 

  ขอ ๑. ระเบียบนี้เรียกวา “ระเบียบสภาประจําสถาบันราชภัฏกําแพงเพชร วาดวยการรับเบิก

จายเงนิคาใชสอยและคาตอบแทนในการจัดกิจกรรมทางวิชาการ สําหรับนักศกึษา พ.ศ. ๒๕๔๒” 

  ขอ ๒. ใหใชระเบยีบนี้ตั้งแตวันถัดจากวันประกาศเปนตนไป 

  ขอ ๓. บรรดาขอบังคับ ระเบยีบ คําสั่งหรือประกาศอ่ืนใดที่ขัดแยงกับระเบยีบนี้ ใหใชระเบยีบนี้แทน 

  ขอ ๔. ในระเบยีบนี้ 

   “สถาบัน” หมายความวา สถาบันราชภัฏกาํแพงเพชร 

   “อธิการบดี” หมายความวา อธกิารบดสีถาบันราชภัฏกําแพงเพชร 

   “รองอธกิารบดี” หมายความวา รองอธกิารบดสีถาบันราชภัฏกําแพงเพชร 

   “นักศกึษา” หมายความวา นักศกึษาประเภทตาง ๆ ของสถาบันราชภัฏกําแพงเพชร 

ที่เขารวมกจิกรรมทางวชิาการ 

   “เงินคาใชสอยและคาตอบแทน” หมายความวา เงินงบประมาณและเงินนอก

งบประมาณที่เบกิจายเปนคาจัดกิจกรรมทางวิชาการ ทัง้ภายในและภายนอกสถาบัน 

   “กิจกรรมทางวิชาการ” หมายความวา กิจกรรมที่สงเสริมและการปจฉิมนิเทศการ

ฝกอบรม การประชุมสัมมนา การบรรยายพิเศษ การวิพากษวิจารณ การปฐมนิเทศและการปจฉิมนิเทศ

การศกึษาดูงานนอกสถานที่ และกจิกรรมอ่ืนใดที่ไดรับอนุมัตจิากสถาบัน 

  ขอ ๕. อัตราคาใชจายตาง ๆ ในการจัดกิจกรรมทางวิชาการสําหรับนักศึกษา ใหเบิกจาย

คาตอบแทนตามเกณฑดังนี้ 

   (๑) คาอาหารวางและเคร่ืองดื่ม กรณีใชสถานที่ของทางราชการหรือรัฐวิสาหกิจ ให

เบกิจายไดคนละไมเกนิ ๒๕ บาท ตอมือ้หรือไมเกนิคนละ ๗๕ บาทตอวัน แตในกรณีใชสถานที่ของเอกชนให

เบกิจายไดคนละไมเกนิ ๕๐ บาท ตอมือ้หรือไมเกนิคนละ ๑๕๐ ตอวัน 
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(๒) คาเคร่ืองดื่ม กรณใีชสถานที่ของทางราชการหรือรัฐวิสาหกิจ ใหเบิกจายไดคนละ 

ไมเกนิ ๑๐ บาท ตอมื้อ ไมเกนิคนละ ๓๐ บาทตอวัน   แตในกรณีใชสถานที่ของเอกชน ใหเบิกจายไดคนละ    

ไมเกนิ ๒๐ บาทตอมื้อหรือไมเกนิคนละ ๖๐ บาทตอวัน 

(๓) คาอาหารที่จัดใหครบทุกมื้อ กรณทีี่ใชสถานที่ของทางราชการหรือรัฐวิสาหกิจ ให

เบิกจายไดคนละไมเกิน ๓๐๐ บาทตอวัน แตในกรณีใชสถานที่ของเอกชนใหเบกิจายไดคนละไมเกนิ ๕๐๐ บาทตอวัน 

(๔) คาอาหารที่จัดใหไมครบทุกมื้อ กรณใีชสถานที่ของทางราชการหรือรัฐวิสาหกิจให

เบกิจายไดคนละไมเกนิ ๓๐๐ บาทตอวัน แตในกรณใีชสถานที่ของเอกชน ใหเบกิจายไดคนละไมเกนิ ๒๕๐ บาท

ตอวัน 

(๕) คาเบี้ยเลี้ยง กรณเีดนิทางไปเขารวมกจิกรรมทางวชิาการภายในประเทศ ประเภท 

ก ใหเบกิจายในอัตราวันละ ๖๐ บาทตอคน ประเภท ข ใหเบิกจายในอัตราวันละ ๖๐ บาทตอคน หากมีการ

เบกิจายคาอาหารสําหรับจัดเลี้ยงแลว ใหงดการเบกิจายคาเบี้ยเลี้ยงในวันนัน้ ๆ 

(๖) คาพาหนะในการเดินทางไปรวมกิจกรรมทางวิชาการ ใหเบิกจายตามที่จายจริง

กรณใีชรถยนตของทางราชการ ใหเบกิจายเปนคาน้ํามันเช้ือเพลงิและหรือคาธรรมเนียมผานทาง 

(๗) คาเชาที่พัก ใหเบกิจายไดคนละไมเกนิ ๑๐๐ บาทตอวัน 

(๘) คาของที่ระลกึ ใหเบกิจายไดไมเกนิ ๒,๐๐๐ บาท ตอการจัดกิจกรรมทางวิชาการ

คร้ังนัน้ ๆ หรือไมเกนิ ๑,๐๐๐ บาท ตอสถานที่ที่ไปศกึษาดูงานแตละแหง 

ขอ ๖. การเบิกจายเงินตามขอ ๕ (๑)(๒)(๓)(๔) ในกรณีที่ไมไดใชสถานที่ของทางราชการหรือ

รัฐวสิาหกจิ หรือสถานที่ของเอกชน ใหเบกิจายตามระเบยีบนี้โดยอนุโลม สวนจะเบิกจายในอัตราใด ใหอยูใน

ดุลพนิจิของอธิการบดี 

  ขอ ๗. การจัดกิจกรรมทางวิชาการ ตองทําเปนโครงการ โดยไดรับอนุมัติจากอธิการบดีหรือรอง

อธกิารบดทีีไ่ดรับมอบหมาย 

  ขอ ๘. ใหอธกิารบด ีรักษาการใหเปนไปตามระเบยีบนี้ 

 

ประกาศ ณ วันที่ ๒๗ ธนัวาคม ๒๕๔๒ 

 

พนัส  หันนาคนิทร 

(ศาสตราจารยพนัส  หันนาคนิทร) 

นายกสภาประจําสถาบันราชภัฏกําแพงเพชร 
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ระเบียบสภาประจําสถาบันราชภัฏกําแพงเพชร 

วาดวยการพานักศึกษาไปนอกสถาบัน  พ.ศ.  ๒๕๔๔ 
------------------------------------------------------- 

 เพื่อใหการดําเนินงานในการพานักศึกษาไปนอกสถาบันราชภัฏกําแพงเพชร เปนไปดวย

ความเรยีบรอย เหมาะสมกับสภาพการเรียนการสอนในระดับอุดมศึกษา  อาศัยอํานาจตามความใน

มาตรา ๓๐(๒) แหงพระราชบัญญัติสถาบันราชภัฏ  พ.ศ. ๒๕๓๘ และดวยความเห็นชอบของสภา

ประจําสถาบันราชภัฏกําแพงเพชร ในการประชุมครั้งท่ี ๕ /๒๕๔๔  เมื่อวันท่ี ๒๘ พฤศจิกายน พ.ศ.  

๒๕๔๔ สภาประจําสถาบันราชภัฏกําแพงเพชร จึงกําหนดระเบียบสภาประจําสถาบันราชภัฏ

กําแพงเพชร วาดวยการพานักศกึษาไปนอกสถาบัน ไวดังน้ี 

 ขอ  ๑. ระเบียบน้ีเรยีกวา “ระเบียบสภาประจําสถาบันราชภัฏกําแพงเพชร วาดวยการพา

นักศกึษาไปนอกสถาบัน พ.ศ. ๒๕๔๔” 

 ขอ  ๒. ใหใชระเบียบน้ีต้ังแตวันประกาศเปนตนไป 

 ขอ  ๓. บรรดาระเบียบ ขอบังคับ ประกาศและคําส่ังอื่นใด ท่ีไดกําหนดไวแลวในระเบียบน้ี

หรอืท่ีขัดหรอืแยงกับระเบียบน้ี  ใหใชระเบียบน้ีแทน 

 ขอ  ๔. ในระเบียบน้ี 

  “นักศกึษา” หมายความวา นักศกึษาสถาบันราชภัฏกําแพงเพชร 

  “สถาบัน” หมายความวา สถาบันราชภัฏกําแพงเพชร 

  “อธิการบดี” หมายความวา อธิการบดีสถาบันราชภัฏกําแพงเพชร 

  “การพานักศกึษาไปนอกสถาบัน” หมายความวา การท่ีครู อาจารยพานักศึกษา

เปนหมูคณะไปศกึษาหรอืทํากิจกรรมนอกสถาบัน จะเปนเวลาทําการสอนหรอืไมก็ตาม 

 ขอ  ๕. การพานักศกึษาไปนอกสถาบัน จําแนกเปน ๓ ประเภท คอื 

๕.๑  การพานักศกึษาไปนอกสถาบันไมคางคนื 

  ๕.๒  การพานักศกึษาไปนอกสถาบันและคางคืน 

  ๕.๓  การพานักศกึษาไปนอกราชอาณาจักร 

 ขอ  ๖.  การพานักศกึษาไปนอกสถาบัน  ทุกประเภทใหปฏิบัติดังน้ี 

  ๖.๑  ตองไดรับอนุญาตจากสถาบันกอน โดยใชแบบการขออนุญาตท่ีกําหนดไว

ทายระเบียบน้ี 
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  ๖ .๒  นักศึกษาท่ีจะไปนอกสถาบัน ตามขอ ๕ .๑ ใหอยู ในดุลยพินิจของ

อธิการบดีหรอืผูท่ีอธิการบดีหรอืผูท่ีอธิการบดีมอบหมายวาควรจะไดรับอนุญาตจากผูปกครองหรือไม 

การพาไปตามขอ ๕.๒ และ ๕.๓ จะตองไดรับอนุญาตจากผูปกครองเปนหนังสือตามแบบการ        

ขออนุญาตท่ีกําหนดไวทายระเบียบน้ี 

  กรณีท่ีนักศกึษาบรรลุนิติภาวะแลว การพาไปตามขอ ๕.๒ ใหอยูในดุลยพินิจของ

อธิการบดีหรอืผูท่ีอธิการบดีมอบหมาย วาควรจะไดรับอนุญาตจากผูปกครองหรอืไม 

  นักศึกษาท่ีเปนขาราชการหรือเปนพนักงานของรัฐ  การพาไปตามขอ ๕.๓ 

จะตองไดรับอนุญาตจากหนวยงานตนสังกัดกอน 

  ๖.๓  การพานักศกึษาไปนอกสถาบัน ใหมีอาจารยคนหน่ึงเปนผูควบคุมและใหมี

อาจารยอื่นเปนผูชวยผูชวยควบคุม  ดูแลรับผิดชอบในการเดินทาง  โดยถือเกณฑนักศึกษา  ๔๐ คน  

ตออาจารย ๑ คน  กรณีท่ีมีนักศึกษาหญิงไปดวย  ใหมีอาจารยหญิงควบคุมไปดวย ตามความ

เหมาะสม 

  ๖.๔  สถาบันจะกําหนดใหมีการประกันอุบัติภัยในการพานักศึกษาไปนอก

สถาบันใน กรณีใด ๆ ก็ได 

  ๖.๕  ผูควบคุมและผูชวยควบคุม  ตองชวยกันควบคุมนักศึกษาใหอยูในระเบียบ

วินัยและตองใชความระมัดระวังใหการเดินทางเปนไปดวยความเรียบรอย  เหมาะสมแกกาลเทศะและ

ลักษณะของยานพาหนะท่ีใชในการเดินทางเพื่อใหเกิดความปลอดภัย  หามผูควบคุมและผูชวยควบคุม

เสพหรอืชักชวนใหพนักงานควบคุมยานพาหนะเสพ สุรา ส่ิงเสพติดหรอืของมนึเมาขณะเดินทาง 

 ขอ  ๗.  ผูพิจารณาอนุญาตพานักศกึษาไปนอกสถาบัน มีดังน้ี 

             ๗.๑  อธิการบดีหรอืผูท่ีอธิการบดีมอบหมาย สําหรับการพานักศึกษาไปตาม  ขอ 

๕.๑ และ ๕.๒ 

             ๗.๒  สําหรับการพานักศึกษาไปตามขอ ๕.๓ ใหอนุญาตผูมีอํานาจอนุมัติตามท่ี

กฏหมายกําหนดสําหรับแตละกรณี 

             ในการพิจารณาอนุญาต ใหผูมี อํานาจอนุญาตพิจารณาถึงความเหมาะสม

กาลเทศะและฤดูกาล เพื่อความปลอดภัยในการเดินทาง ประกอบการพจิารณาอนุญาตดวย 

 ขอ  ๘.  ในการพานักศกึษาไปนอกสถาบัน  ใหสงคําขออนุญาตถึงผูมีอํานาจอนุญาตตาม

ขอ ๗.๑ กอนเวลาออกเดินทางไมนอยกวา ๗ วัน และขอ ๗.๒ กอนเวลาเดินทางไมนอยกวา ๔๕ วัน 

โดยใหแนบโครงการท่ีจะไปนอกสถาบันประกอบการพจิารณาดวย 
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 ขอ  ๙.  ในกรณีเกิดอุบัติเหตุหรือเหตุการณอื่นท่ีแกไขไดโดยยาก ใหผูควบคุม ผูชวย          

ผูควบคุม หรอืบุคคลอื่นใดท่ีไปดวยตามแตกรณีตามความจําเปน รายงานใหผูบังคับบัญชาชั้นเหนือขึ้น

ไปทราบโดยทันทีและใหผูควบคุมรายงานเปนลายลักษณอักษรอีกครั้งภายใน ๗ วัน นับแตเกิด

อุบัติเหตุหรอืเหตุการณน้ัน 

 ขอ ๑๐.  การพานักศึกษาไปนอกสถาบัน  ตามขอ ๕ ใหสถาบันสามารถวางระเบียบ

กําหนดหลักเกณฑและวธีิการปฏบัิตินอกเหนือจากท่ีกําหนดไวน้ีไดตามความจําเปน 

 ขอ ๑๑.  การพานักศกึษาไปนอกสถาบัน  ตามขอ ๕.๒ และ ๕.๓ เมื่อกลับมาแลวให       ผู

ควบคุมรายงานผลการพานักศกึษาไปนอกสถานบันตอผูส่ังอนุญาตตามแบบแนบทายระเบียบน้ี 

 ขอ ๑๒.  อาจารยผูควบคุมและผูชวยผูควบคุมท่ีนํานักศึกษาไปนอกสถาบัน ใหถือวาไป

ปฏบัิติราชการ  

 ขอ ๑๓.  ใหอธิการบดีสถาบันราชภัฏกําแพงเพชร เปนผูรักษาการตามระเบียบน้ี และเปนผู

วินิจฉัยช้ีขาดในกรณีท่ีเกิดปญหาจากการใชระเบียบน้ี  การวนิิจฉัยชี้ขาดถือเปนอันส้ินสุด 

 

ประกาศ ณ วันท่ี  ๒๘  พฤศจิกายน  พ.ศ.  ๒๕๔๔ 

 

เกษม  จันทรแกว 

(ศาสตราจารยเกษม  จันทรแกว) 

นายกสภาประจําสถาบันราชภัฏกําแพงเพชร 
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กฎกระทรวง 

กําหนดความประพฤติของนักเรยีนและนักศึกษา พ.ศ.  ๒๕๔๘ 
------------------------------------------------------- 

 อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๖  และมาตรา  ๖๔  แหงพระราชบัญญัตคิุมครองเด็ก  พ.ศ.  

๒๕๔๖  อันเปนกฎหมายที่มีบทบัญญัติบางประการเก่ียวกับการจํากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคลซ่ึง

มาตรา  ๒๙  ประกอบกับมาตรา  ๓๑  มาตรา  ๓๔  มาตรา  ๓๕  มาตรา  ๓๖  มาตรา  ๓๙  มาตรา  

๔๘  และมาตรา  ๕๐  ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย  บัญญัตใิหกระทําไดโดยอาศัยอํานาจตาม

บทบัญญัตแิหงกฎหมาย  รัฐมนตรวีาการกระทรวงศกึษาธกิารออกกฎกระทรวงไวดังตอไปนี้ 

 ขอ ๑ นักเรียนและนักศกึษาตองไมประพฤตตินดังตอไปนี้ 

(๑)  หนเีรียนออกนอกสถานศกึษาโดยไมไดรับอนุญาตในชวงเวลาเรยีน 

(๒)  เลนการพนนั  จัดใหมีการเลนการพนัน  หรอืมั่วสุมในวงการพนัน 

(๓)  พกพาอาวุธ  หรอืวัตถุระเบดิ 

(๔)  ซ้ือ  จําหนาย  แลกเปลี่ยน  เสพสุรา  หรือเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล สิ่งมนึเมา  

บุหรี่  หรอืยาเสพตดิ 

(๕)  ลักทรัพย  กรรโชกทรัพย  ขมขู  หรอืบงัคับขนืใจ  เพื่อเอาทรัพยบุคคลอ่ืน 

(๖)  กอเหตทุะเลาะวิวาท  ทํารายรางกายผูอ่ืน  เตรียมการหรือกระทําการใด ๆ อัน 

นาจะกอใหเกิดความไมสงบเรียบรอยหรือขัดตอศลีธรรมอันดขีองประชาชน 

(๗)  แสดงพฤตกิรรมทางชูสาว  ซ่ึงไมเหมาะสมในที่สาธารณะ 

(๘)  เก่ียวของกับการคาประเวณ ี

(๙)  ออกนอกสถานที่พักเวลากลางคืนเพื่อเที่ยวเตร  หรือรวมกลุม  อันเปนการสราง 

ความเดอืดรอนใหแกตนเองหรอืผูอ่ืน 

ขอ ๒ ใหโรงเรียนหรือสถานศกึษา  กําหนดระเบยีบวาดวยความประพฤตขิองนักเรียนและ 

นักศกึษาไดเทาที่ไมขัดหรอืแยงกับกฎกระทรวงนี้ 
 

ใหไว  ณ  วันที่  ๒๗  เดอืนธนัวาคม  พ.ศ.  ๒๕๔๘ 
 

จาตุรนต  ฉายแสง 

(นายจาตุรนต  ฉายแสง) 

รัฐมนตรวีาการกระทรวงศกึษาธกิาร 
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ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร 
เรื่อง การแตงกายสุภาพของนักศึกษา 

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

  เพื่อใหนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร ท้ังภาคปกติและภาคพิเศษท่ีไมไดแตง

เครื่องแบบนักศึกษามีแนวปฏิบัติในการแตงกายสุภาพ เพื่อเขารวมกิจกรรมหรือขอรับบริการหรือ

ติดตอราชการกับหนวยงานตางๆ ของมหาวิทยาลัย  โดยถือความเรียบรอย เหมาะสมกับกาลเทศะ

เปนสําคัญ อาศัยอํานาจตามมาตรา ๓๑ แหง พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชรจึงประกาศ เรื่องการแตงกายสุภาพของนักศกึษาไว  ดังน้ี 

 นักศึกษาชาย 
๑. สวมเส้ือมแีขน มีคอปก แบบและสีสุภาพ ชายเส้ือสอดไวในกางเกง 

๒. สวมกางเกงขายาว แบบและสีสุภาพ  ไมมีลวดลาย 

๓. สวมรองเทาหุมสน หรอืมสีายรัด  แบบและสีสุภาพ 

 นักศึกษาหญิง 
๑. สวมเส้ือมแีขน มีคอปก แบบและสีสุภาพ 

๒. สวมกระโปรงแบบและสีสุภาพ 

๓. สวมกางเกงขายาว แบบและสีสุภาพ ไมมีลวดลาย 

๔. สวมรองเทาหุมสน หรอืมสีายรัด  แบบและสีสุภาพ 

 อน่ึง การแตงกายโดยถือความสุภาพเรยีบรอย เหมาะสมกับกาลเทศะรวมถึง 

๑. ไมสวมเส้ือปลอยชายรุงริ่ง 

๒. ไมสวมเส้ือไมติดรังดุม 

๓. ไมสวมเส้ือสายเด่ียว  เกาะอก โดยไมสวมเส้ือทับดานนอก 

๔. ไมสวมกางเกงเอวตํ่า  หรอืกระโปรงเอวตํ่า 

๕. ไมสวมกางเกงขาส้ัน  ยกเวนชุดกีฬาหรอืชุดออกกําลังกาย 

๖. ไมสวมรองเทาแตะ 
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หากนักศกึษาแตงกายไมเปนไปตามประกาศน้ี  หนวยงานของมหาวทิยาลัย ขอสงวนสิทธ์ิ

ในการงดบรกิารนักศกึษาหรือไมไหเขารวมกิจกรรมของมหาวิทยาลัย 

 จึงประกาศใหทราบโดยท่ัวกันและถือปฏบัิติ  ท้ังน้ีต้ังแตบัดน้ี เปนตนไป 

 

ประกาศ ณ  วันท่ี ๑ มิถุนายน  ๒๕๕๐ 

 

รัตนา   รักการ 

( ผูชวยศาสตราจารยรัตนา  รักการ ) 

อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร 
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ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ 
วาดวยการลงโทษนักเรยีนและนักศึกษา พ.ศ.  ๒๕๔๘ 

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

 อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๖  และมาตรา  ๖๕  แหงพระราชบัญญัติคุมครองเด็ก  

พ.ศ.  ๒๕๔๖  รัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการ  จึงวางระเบียบวาดวยการลงโทษนักเรียนและ

นักศกึษาไวดังตอไปน้ี 

 ขอ  ๑.  ระเบียบน้ีเรยีกวา “ ระเบียบกระทรวงศกึษาธิการ วาดวยการลงโทษนักเรยีนและ

นักศกึษา  พ.ศ. ๒๕๔๘ ” 

 ขอ  ๒.  ระเบียบน้ีใหใชบังคับต้ังแตวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

 ขอ  ๓.  ใหยกเลิกระเบียบกระทรวงศกึษาธิการวาดวยการลงโทษนักเรยีนนักศกึษา พ.ศ. ๒๕๔๓ 

 ขอ  ๔.  ในระเบียบน้ี 

   “ผูบริหารสถานศึกษา” หมายความวา ผูบริหารสถานศึกษาของโรงเรียนหรือ 

สถานศกึษาของโรงเรยีนหรอืสถานศกึษาน้ัน 

“กระทําความผิด”หมายความวา การท่ีนักเรยีนหรอืนักศกึษาประพฤติฝาฝน 

ระเบียบ ขอบังคับของสถานศกึษาหรอืของกระทรวงศึกษาธิการ  หรือกฎกระทรวงศึกษาวาดวยการ

สงเสรมิความประพฤติของนักเรยีนและนักศกึษา 

“การลงโทษ” หมายความวา การลงโทษนักเรยีนหรอืนักศกึษาท่ีกระทําความผิด 

โดยมคีวามมุงหมายเพื่อการอบรมส่ังสอน  

ขอ  ๕.  โทษสําหรับนักเรยีนหรอืนักศกึษา  ท่ีกระทําความผิดมี  ๔  สถาน  ดังน้ี 

(๑) วากลาวตักเตือน 

(๒) ทําทัณฑบน 

(๓) ตัดคะแนนความประพฤติ  และบันทึกขอมูล 

(๔) ทํากิจกรรมเพื่อใหปรับเปล่ียนพฤติกรรม 

  ขอ  ๖.  หามลงโทษนักเรยีนและนักศกึษาดวยวธีิรุนแรง  หรือแบบกล่ันแกลง  หรือลงโทษ

ดวยความโกรธ  หรือดวยความพยาบาทโดยใหคํานึงถึงอายุของนักเรียนหรือนักศึกษาและความ

รายแรงของพฤติการณประกอบการลงโทษดวย 
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  การลงโทษนักเรียนหรือนักศึกษาใหเปนไปเพื่อเจตนาท่ีจะแกนิสัยและความประพฤติไมดี

ของนักเรยีนหรอืนักศกึษาใหรูสํานึกในความผิด และกลับประพฤติตนในทางท่ีดีตอไป 

          ใหผูบรหิารโรงเรียนหรือสถานศึกษา หรือผูท่ีบริหารโรงเรียนหรือสถานศึกษามอบหมาย

เปนผูมีอํานาจในการลงโทษนักเรยีน นักศกึษา 

  ขอ  ๗.  การวากลาวตักเตือน  ใชในกรณีนักเรยีนหรอืนักศกึษากระทําความผิดไมรายแรง 

  ขอ  ๘.  การทําทัณฑบน ใชในกรณีนักเรียนหรือนักศึกษาประพฤติตนไมเหมาะสมกับ

สภาพนักเรยีนนักศกึษา ตามกฎกระทรวงวาดวยความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา หรือกรณีทําให

เสื่อมเสยีชื่อเสยีงและเกียรตศิักดิ์ของสถานศกึษาหรอืไดรับโทษวากลาวตักเตอืนแลวแตยังไมเข็ดหลาบ 

  การทําทัณฑบนใหทําเปนหนังสือและเชิญบิดามารดาหรือผูปกครองมาบันทึกรับทราบ

ความผิดและรับรองการทําทัณฑบนไวดวย 

   ขอ  ๙.  การตัดคะแนนความประพฤติ  ใหเปนไปตามระเบียบปฏิบัติวาดวยการลงคะแนน

ความประพฤตินักเรยีนนักศกึษาแตละสถานศกึษากําหนด  และใหทําบันทึกขอมูลไวเปนหลักฐาน 

  ขอ  ๑๐.  ทํากิจกรรมเพื่อใหปรับเปล่ียนพฤติกรรม ใหใชในกรณีนักเรียนและนักศึกษา

กระทําความผิดท่ีสมควรตองปรับเปล่ียนพฤติกรรม 

  การจัดกิจกรรมใหเปนไปตามแนวทางท่ีกระทรวงศกึษาธิการกําหนด 

  ขอ  ๑๑.  ใหปลัดกระทรวงศกึษาธิการ  รักษาการใหเปนไปตามระเบียบน้ีและใหมอํีานาจ

ตีความวนิิจฉัยปญหาเก่ียวกับการปฏบัิติตามระเบียบน้ี 

 

ประกาศ  ณ  วันท่ี ๑๘  มกราคม  พ.ศ. ๒๕๔๘ 

 

อดิศัย  โพธารามกิ 

(นายอดิศัย  โพธารามกิ) 

รัฐมนตรวีาการกระทรวงศกึษาธิการ 
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ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร 
วาดวยการเก็บเงนิคาธรรมเนยีมการศึกษาระดับปรญิญาตรี ภาคปกติ พ.ศ. ๒๕๕๓ 

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

 โดยท่ีเปนการสมควรใหมีระเบียบวาดวยการเก็บเงินคาธรรมเนียมการศึกษา สําหรับการ

จัดการศึกษาภาคปกติ ในระดับปริญญาตรีของมหาวิทยาลัย  จึงอาศัยอํานาจตามความในมาตรา  

๑๘(๒)  แหงพระราชบัญญัติมหาวทิยาลัยราชภัฏ พ.ศ.  ๒๕๔๗  วางระเบียบไวดังน้ี 

 ขอ  ๑. ระเบียบน้ีเรียกวา  “ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร วาดวยการเก็บเงิน  

คาธรรมเนียมการศกึษาระดับปรญิญาตรี ภาคปกติ  พ.ศ.  ๒๕๕๓” 

 ขอ  ๒. ใหใชระเบียบน้ีกับนักศกึษาภาคปกติ  ท่ีเขาศกึษาต้ังแตปการศกึษา ๒๕๕๓  เปนตนไป   

 ขอ  ๓. บรรดาขอบังคับ ระเบียบ คําส่ัง และประกาศอื่นใด ในสวนท่ีไดกําหนดไวแลวใน

ระเบียบน้ี หรอืท่ีขัดหรอืแยงกับระเบียบน้ี ใหใชระเบียบน้ีแทน  

 ขอ  ๔. ในระเบียบน้ี 

“มหาวิทยาลัย” หมายความวา มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร 

“สภามหาวทิยาลัย“ หมายความวา สภามหาวทิยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร 

“อธิการบดี“ หมายความวา อธิการบดีมหาวทิยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร 

“นักศกึษา“ หมายความวา นักศกึษามหาวทิยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร 

“ภาคปกติ“ หมายความวา การจัดการเรยีนการสอนในเวลาราชการตามปกติ 

“คาธรรมเนียมการศกึษาแบบเหมาจาย” หมายความวา คาธรรมเนียมท่ีรวมเงิน 

คาบํารุงมหาวิทยาลัย  คาหนวยกิต  คาธรรมเนียมพิเศษ  คาบํารุงหองสมุด  คาบํารุงหองพยาบาล  

คากิจกรรม  คาบํารุงกีฬา คาบํารุ งเทคโนโลยีสารสนเทศ   คาธรรมเนียมพัฒนาทักษะดาน

ภาษาตางประเทศ  และคาประกันอุบัติเหตุ  แตไมรวมถึงคาธรรมเนียมท่ีมหาวิทยาลัยเรียกเก็บเปน

รายครัง้ในกรณีอ่ืนๆ   

 ขอ ๕. ใหมหาวทิยาลัยเรยีกเก็บเงินคาธรรมเนียมการศกึษาแบบเหมาจายเปนรายภาค

เรยีน  ตามประกาศของมหาวทิยาลัยท่ีสภามหาวิทยาลัยใหความเห็นชอบ  และใหปรับเปล่ียนอยาง

เหมาะสมตามสถานการณ  และภาวะเศรษฐกิจ 
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ขอ  ๖. ใหมหาวทิยาลัยเรยีกเก็บคาธรรมเนียมการศกึษาจากนักศกึษาท่ีไมถือสัญชาติไทย

เพิ่มอีกภาคเรียนละ  ๑,๕๐๐  บาท   

 ขอ  ๗. ใหมหาวทิยาลัยเรยีกเก็บคาธรรมเนียมการศกึษาเปนรายครัง้  ดังน้ี 

 (๑)  คารักษาสภาพการเปนนักศกึษา  ภาคเรยีนละ  ๕๐๐  บาท 

 (๒)  คาขอกลับคนืสภาพการเปนนักศกึษา  เน่ืองจากหมดสภาพการเปนนักศกึษา 

เพราะเหตุไมชําระคาธรรมเนียมการศกึษา  ครัง้ละ  ๒๐๐  บาท  ท้ังน้ีตองชําระคาธรรมเนียมการ 

รักษาสภาพการเปนนักศกึษาอกีภาคเรยีนละ  ๕๐๐  บาท  ใหครบทุกภาคเรยีนท่ีหยุดการศกึษา 

 (๓)  คาปรับการชําระเงินคาธรรมเนียมการศกึษาหลังกําหนด  วันละ  ๒๐  บาท  

ท้ังน้ีไมเกิน  ๕๐๐  บาท 

 (๔)  คาโอนผลการเรยีนคนละ  ๒๐๐  บาท 

 (๕)  คายกเวนการเรยีนรายวชิาจากการศกึษาในระบบ  หนวยกิตละ  ๕๐  บาท 

 (๖)  คายกเวนและ/หรอืเทียบโอนประสบการณการเรยีนรายวชิาจากการศกึษา

นอกระบบ หรอืการศกึษาตามอัธยาศัย  รายวชิาละ  ๒๕๐  บาท 

 (๗)  คาออกหนังสือรับรองตางๆ  ฉบับละ  ๑๐๐  บาท 

 (๘)  คาลงทะเบียนบัณฑิต  ๕๐๐  บาท 

 (๙)  คาสมัครสอบคัดเลือกเขาเรียนใหออกเปนประกาศของมหาวทิยาลัย 

 (๑๐)  คาธรรมเนียมท่ีเรยีกเก็บเมื่อแรกเขา 

       คาขึ้นทะเบียนนักศกึษาใหม  ๒๐๐  บาท 

       คาบัตรประจําตัวนักศกึษา  ๑๐๐  บาท 

       คาประกันของเสียหาย  ๓๐๐  บาท 

 (๑๑)  คาบํารุงศูนยการศกึษานอกท่ีต้ังมหาวิทยาลัย  ๑,๕๐๐  บาท  เฉพาะ

กรณีนักศกึษาท่ีเรยีนศูนยการศกึษานอกมหาวิทยาลัย 

 (๑๒)  คาบํารุงหอพัก  ใหมหาวิทยาลัยจัดทําเปนประกาศมหาวทิยาลัยโดย

ความเห็นชอบจากสภามหาวทิยาลัย 

 เงินคาประกันของเสียหายใหแยกบัญชีไวตางหาก เปนเงินฝากถอนคืนใหแก

นักศกึษาท่ีมิไดทําทรัพยสินของมหาวิทยาลัยเสียหาย  จะคนืใหเมื่อสําเร็จการศึกษาหรือพนสภาพการ

เปนนักศึกษาและมาย่ืนคํารองขอคืนภายในหกเดือนนับต้ังแตวันสําเร็จการศึกษา หรือวันส้ินสภาพ 

การเปนนักศึกษา หากไมถอนคืนภายในกําหนดดังกลาว ใหมหาวิทยาลัยโอนเงินคาประกัน          

ของเสียหายสงเขาเปนรายไดของมหาวทิยาลัย  
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  ขอ  ๘. ใหมหาวทิยาลัยเรยีกเก็บเงินคาธรรมเนียมการศึกษาในวันท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด  

ท้ังน้ีตองไมเกินสามสิบวันนับแตวันเปดภาคเรยีน 

 ขอ  ๙. นักศึกษาท่ีไมไดชําระเงินคาธรรมเนียมการศึกษาตามวันท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด  

อธิการบดีอาจใชดุลพินิจผอนผันการชําระเงินคาธรรมเนียมการศกึษาชากวาท่ีมหาวิทยาลัยกําหนดได

ตามเหตุอันควร โดยนักศกึษาตองชําระคาธรรมเนียมตามขอ ๗(๓)  

 ขอ  ๑๐. นักศกึษาท่ีงดเวนการลงทะเบียนเรียน  และไมชําระคาธรรมเนียมการศึกษาของ

ภาคเรียนใด ๆ ตองรองขอรักษาสภาพการเปนนักศึกษาและชําระคาธรรมเนียมตามท่ีกําหนดในขอ   

๗(๑)  กอนวันเริ่มสอบปลายภาค  

  ขอ  ๑๑. นักศึกษาผูใดท่ีไมชําระเงินเพื่อรักษาสภาพการเปนนักศึกษากอนวันเริ่มสอบ

ปลายภาค โดยปราศจากหลักฐานการขาดแคลนทุนทรัพยอยางแทจริง ใหนักศึกษาผูน้ันพนสภาพ 

การเปนนักศกึษาของมหาวิทยาลัย 

ท้ังน้ี  มหาวิทยาลัยอาจแตงต้ังคณะอนุกรรมการขึ้นมาเพื่อพจิารณาเหตุแหงการขาดแคลน

ทุนทรัพยอยางแทจรงิของนักศกึษาตามวรรคแรกก็ได 

  ขอ  ๑๒. เงินคาธรรมเนียมการศึกษาท่ีเรียกเก็บจะไมคืนใหแกนักศึกษา เวนแตกรณีท่ีมี

การเก็บหรอืชําระคาธรรมเนียมการศกึษาผิดพลาด  ขาดหรอืเกิน   

  ขอ  ๑๓. ใหอธิการบดีเปนผูรักษาการใหเปนไปตามระเบียบน้ี  และเปนผูวินิจฉัยชี้ขาดใน

กรณีท่ีเกิดปญหาจากการใชระเบียบน้ี 

   

ประกาศ  ณ  วันท่ี  ๒๕  พฤษภาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๓ 

 

เกษม  จันทรแกว 

(ศาสตราจารยเกษม จันทรแกว) 

นายกสภามหาวทิยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร 
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ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร 
เรื่อง การเก็บเงนิคาธรรมเนยีมการศึกษาระดับปรญิญาตรี  ภาคปกต ิ พ.ศ.  ๒๕๕๓ 

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

 เพื่อใหการดําเนินการเก็บเงินคาธรรมเนียมการศึกษา นักศึกษา  ภาคปกติ  เปนไปตาม

ระเบียบมหาวทิยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร  วาดวยการเก็บเงินคาธรรมเนียมการศึกษานักศึกษา  ภาค

ปกติ  พ.ศ. ๒๕๕๓  จึงกําหนดอัตราคาธรรมเนียมการศึกษาท่ีนักศึกษาระดับปริญญาตรี  ภาคปกติ  

จะตองชําระในแตละภาคเรยีน  ไวดังน้ี 

หลักสูตร/โปรแกรม 

คาธรรมเนยีมเหมาจาย (บาท/ภาคเรียน) 

จํานวนหนวยกิต 

๑-๕ ๖-๑๕ ๑๖-๒๒ มากกวา ๒๒ 

  หนวยกิต หนวยกิต หนวยกิต หนวยกิต 

๑. ครุศาสตรบัณฑิต         

     ๑.๑ โปรแกรมวิชาคอมพิวเตอรศึกษา ๓,๒๐๐ ๔,๗๐๐ ๕,๕๐๐ ๕,๘๐๐ 

     ๑.๒ โปรแกรมวิชาอื่นนอกเหนือจาก ๑.๑ ๓,๐๐๐ ๔,๓๐๐ ๕,๐๐๐ ๕,๒๐๐ 

๒. วิทยาศาสตรบัณฑิต ๓,๒๐๐ ๔,๗๐๐ ๕,๔๐๐ ๕,๗๐๐ 

๓. ศิลปศาสตรบัณฑิต         

     ๓.๑ โปรแกรมวิชาอุตสาหกรรมทองเที่ยว ๓,๐๐๐ ๔,๓๐๐ ๔,๙๐๐ ๕,๑๐๐ 

     ๓.๒ โปรแกรมวิชานเิทศศาสตร ๓,๐๐๐ ๔,๓๐๐ ๔,๙๐๐ ๕,๑๐๐ 

     ๓.๓ โปรแกรมวิชาอื่นนอกเหนือจาก ๓.๑ และ ๓.๒ ๒,๘๐๐ ๓,๗๐๐ ๔,๒๐๐ ๔,๔๐๐ 
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หลักสูตร/โปรแกรม 

คาธรรมเนยีมเหมาจาย (บาท/ภาคเรียน) 

จํานวนหนวยกิต 

๑-๕ ๖-๑๕ ๑๖-๒๒ มากกวา ๒๒ 

 หนวยกิต หนวยกิต หนวยกิต หนวยกิต 

๔. บรหิารธุรกจิบัณฑิต ๓,๐๐๐ ๔,๓๐๐ ๕,๐๐๐ ๕,๒๐๐ 

๕. บัญชีบัณฑิต ๓,๑๐๐ ๔,๔๐๐ ๕,๐๐๐ ๕,๓๐๐ 

๖. นิติศาสตรบัณฑิต ๓,๑๐๐ ๔,๕๐๐ ๕,๒๐๐ ๕,๕๐๐ 

๗. รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต ๒,๙๐๐ ๔,๐๐๐ ๔,๖๐๐ ๔,๘๐๐ 

๘. เทคโนโลยีบัณฑิต ๓,๐๐๐ ๔,๓๐๐ ๔,๙๐๐ ๕,๑๐๐ 

๙. เศรษฐศาสตรบัณฑิต ๓,๐๐๐ ๔,๒๐๐ ๔,๘๐๐ ๕,๑๐๐ 

๑๐.ศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต ๓,๐๐๐ ๔,๓๐๐ ๔,๙๐๐ ๕,๑๐๐ 

๑๑.สารสนเทศศาสตรบัณฑิต ๒,๘๐๐ ๓,๗๐๐ ๔,๒๐๐ ๔,๔๐๐ 

 

ประกาศ ณ วันท่ี ๒๕ พฤษภาคม   พ.ศ.๒๕๕๓ 

 

รัตนา รักการ 

(ผูชวยศาสตราจารยรัตนา     รักการ) 

อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร 
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ขอบังคับสภาประจําสถาบันราชภัฏกําแพงเพชร 
วาดวย เกณฑมาตรฐานความรูความสามารถดานคอมพิวเตอรสําหรบันักศึกษา  พ.ศ. ๒๕๔๓ 

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

 เพื่อดําเนินการตามนโยบายและแนวทางการประกันคุณภาพการศึกษาของคณะกรรมการ

สภาสถาบันราชภัฏกําแพงเพชร อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๓๐ (๒) แหงพระราชบัญญัติสภา

สถาบันราชภัฏกําแพงเพชร พ.ศ. ๒๕๓๘ สภาประจําสถาบันราชภัฏกําแพงเพชรจึงกําหนดขอบังคับไว

ดังน้ี 

 ขอ ๑. ขอบังคับน้ีเรยีกวา “ขอบังคับสภาประจําสถาบันราชภัฏกําแพงเพชร  วาดวยเกณฑ

มาตรฐานความรูความสามารถดานคอมพวิเตอร สําหรับนักศกึษา พ.ศ. ๒๕๔๓” 

 ขอ ๒. ขอบังคับนี้ใหใชกับนักศกึษาภาคปกตทิี่เขาศกึษาตั้งแตปการศกึษา ๒๕๔๓ เปนตนไป 

 ขอ ๓. ในขอบังคับน้ี 

  “นักศกึษา” หมายความวา นักศกึษาภาคปกติ สถาบันราชภัฏกําแพงเพชร 

  “สถาบัน” หมายความวา สถาบันราชภัฏกําแพงเพชร 

  “อธิการบดี” หมายความวา อธิการบดีสถาบันราชภัฏกําแพงเพชร 

  “สํานักเทคโนโลยีสารสนเทศ” หมายความวา สํานักเทคโนโลยีสารสนเทศสถาบัน 

ราชภัฏกําแพงเพชร 

  “การสอบ” หมายความวา การสอบวัดความรู ความสามารถดานคอมพวิเตอร 

  “ศูนยคอมพวิเตอร” หมายความวา ศูนยใหบรกิารและพัฒนาความรู ความสามารถ  

ดานคอมพวิเตอรแกนักศกึษาในสังกัดคณะน้ัน ๆ  

 ขอ ๔. เกณฑมาตรฐานความรูความสามารถดานคอมพวิเตอรแบงเปน ๒ ชุด คอื 

 ๔.๑ ชุดท่ีหน่ึง ความรูพื้นฐานดานคอมพวิเตอรและการใชงานเบ้ืองตน 

 ๔.๒ ชุดท่ีสอง การใชโปรแกรมสําเร็จรูปและการประยุกตใชงาน 

 ขอ ๕. ใหใชเกณฑมาตรฐานความรูดานคอมพวิเตอรแบงเปน ๒ ชุด คอื 

 ๕.๑ ระดับปรญิญาตรี ตองสอบผานเกณฑมาตรฐานความรูความสามารถดาน 

คอมพวิเตอร ตาม ๔.๑ และ ๔.๒ 
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  ๕.๒ ระดับอนุปรญิญาตองสอบผานเกณฑมาตรฐานความรูความสามารถดาน

คอมพวิเตอร ตาม ๔.๑  

  ๕.๓ ระดับปริญญาตรี ๒ ปหลังอนุปริญญา ตองสอบผานเกณฑมาตรฐาน

ความรูความสามารถดานคอมพวิเตอร ตามขอ ๔.๒ 

 ขอ ๖. นักศกึษาท่ีสอบผานเกณฑมาตรฐานความรูความสามารถดานคอมพิวเตอร ตามขอ 

๕. ไดแลวจึงลงทะเบียนรายวิชาการฝกประสบการณวิชาชีพในโปรแกรมวิชาน้ัน ๆ ได 

 ขอ ๗. ใหสถาบันกําหนดตัวชี้วัดและเกณฑการประเมินความรูความสามารถดาน

คอมพวิเตอร ตาม ๔.๑ และ ๔.๒ โดยทําเปนประกาศของสถาบัน 

 ขอ ๘. ใหสํานักเทคโนโลยีสารสนเทศรวมกับศูนยคอมพิวเตอรคณะดําเนินการรับสมัคร

จัดการสอบและประเมนิผลการสอบ อยางนอยภาคเรียนละ ๒ ครั้ง โดยทําเปนประกาศของสถาบัน

และแจงผลการสอบตอฝายทะเบียนและประมวลผล 

ขอ ๙. ใหสถาบันเรยีกเก็บคาธรรมเนียมการสอบวัดความรูความสามารถดานคอมพิวเตอร

ตามอัตราตอไปน้ี 

  ๙.๑ การสอบวัดความรูความสามารถดานคอมพิวเตอรตามขอ ๕ ของแตละ

ระดับ ในครัง้แรกไมตองเสียคาธรรมเนียมการสอบ 

  ๙.๒ การสอบครัง้ท่ีสองเปนตนไปของแตละระดับ ตองเสียคาธรรมเนียมชุดละ 

๕๐ บาทตอครัง้และคาธรรมเนียมการสอบวัดความรูความสามารถดานคอมพิวเตอรใหนําเขาเปนเงิน

บํารุงการศกึษาของสถาบัน 

 ขอ ๑๐. ใหอธิการบดี เปนผูรักษาใหเปนไปตามขอบังคับน้ี และเปนผูวินิจฉัยชี้ขาดในกรณีท่ี

เกิดปญหา จากการใชขอบังคับน้ี 

 

ประกาศ  ณ  วันท่ี ๒๖ สิงหาคม ๒๕๔๓ 

 

พนัส  หันนาคินทร 

(ศาสตราจารยพนัส    หันนาคนิทร) 

นายกสภาประจําสถาบันราชภัฏกําแพงเพชร 
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ประกาศสถาบันราชภัฏกําแพงเพชร 
เรื่อง  กําหนดตัวชี้วัดและเกณฑมาตรฐานความรูความสามารถ 

ดานคอมพิวเตอรสําหรับนักศึกษา 
------------------------------------------------------- 

 เพื่ออนุวัตรตามความในขอ ๖  แหงขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร 

วาดวยเกณฑมาตรฐานความรูความสามารถดานคอมพิวเตอร  จึงกําหนดตัวชี้วัดและ

เกณฑมาตรฐานความรูความสามารถดานคอมพิวเตอร ดังรายละเอียดตอไปนี้ 

ความรูความสามารถ 
ดานคอมพวิเตอร 

ตัวช้ีวัด เกณฑการประเมิน 

ชุดที่หนึ่ง 
ความรูพื้นฐานดาน

คอมพิวเตอรและการใช

งานเบ้ืองตน 

-ใชงานระบบปฏิบัติการท่ีจําเปนได 

- การใช Browser เบ้ืองตนได 

- การใชงาน Web Site ได 

- การรับ – สง E-Mail ได   

- การคนหาขอมูลและนําขอมูลท่ีคน

ไดมาใช   

  ประกอบการปฏบัิติงานได 

- จัดพมิพและจัดรูปแบบตาม

ลักษณะการใชงานได 

- การแกไขเอกสารได 

- การจัดเก็บเอกสารได 

- การสรางเน้ือหาท่ีสําคัญของ

เอกสารได 

- มจีรรยาบรรณในการส่ือสารและ

สืบคน 

ประเมนิจากตัวชี้วัดดวย

การทดสอบปฏิบัติตาม

ขอกําหนดผูสอบผาน

จะตองทําไดรอยละ ๘๐ 

ขึ้นไป 
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ความรูความสามารถ 
ดานคอมพิวเตอร 

ตัวช้ีวัด เกณฑการประเมิน 

ชุดที่สอง 
การใชโปรแกรมสําเร็จรูป

และการประยุกตใชงาน 

- ใชงานโปรแกรมแผนอเิลก็ทรอนกิสได 

- การประมวลผลขอมูลในแผนงาน 

- การสรางกราฟจากขอมูลในแผนงาน 

- การคนหา, แกไข, จัดเก็บขอมูลใน

แผนงานได 

- ใชงานโปรแกรมนําเสนอผลงานได 

- การเตรยีมและการสรางรูปแบบ

นําเสนอ 

- การแกไขแบบนําเสนอ 

- การนําเสนอผลงานในรูปแบบท่ี

กําหนดได 

- การจัดเก็บแบบนําเสนอ 

ประเมินจากการปฏิบัต ิ 

การนําเสนอขอมูล

ตามที่กําหนดผูสอบ

ผานจะ ตองทําไดรอย

ละ ๘๐ ขึ้นไป 

  

ประกาศ  ณ  วันที่  ๑ สิงหาคม ๒๕๕๔ 

 

(ผูชวยศาสตราจารยรัตนา   รักการ) 

อธกิารบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร 
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ขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร 
วาดวย เกณฑมาตรฐานความรูความสามารถดานทักษะภาษาอังกฤษ 

สําหรับนักศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๓ 
------------------------------------------------------- 

 เพื่อดําเนินการพัฒนาคุณลักษณะบัณฑิตตามแนวทางการประกันคุณภาพการศึกษาของ

มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๑๘(๒) แหงพระราชบัญญัติ

มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร พ.ศ.๒๕๔๗   สภามหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชรจึงกําหนด

ขอบังคับไวดังน้ี 

 ขอ ๑. ขอบังคับน้ีเรียกวา “ขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร วาดวยเกณฑ

มาตรฐานความรูความสามารถดานทักษะภาษาอังกฤษ สําหรับนักศกึษา พ.ศ.๒๕๕๓” 

 ขอ ๒. ขอบังคับนี้ใหใชกับนักศกึษาภาคปกตทิี่เขาศกึษาตั้งแตปการศกึษา ๒๕๕๓ เปนตนไป 

 ขอ ๓. ในขอบังคับน้ี 

 “มหาวิทยาลัย” หมายความวา มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร 

 “อธิการบดี”   หมายความวา อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร 

 “นักศกึษา”   หมายความวา นักศกึษาภาคปกติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร 

 “ศูนยภาษา”   หมายความวา ศูนยใหบรกิารและพัฒนาความรูความสามารถดาน 

ภาษาตางประเทศแกนักศึกษา 

  ขอ ๔. เกณฑมาตรฐานความรูความสามารถดานทักษะภาษาอังกฤษแบงเปน ๔ ระดับ ดังนี้ 

 ๔.๑  ทักษะภาษาอังกฤษระดับ  ๑ 

 ๔.๒  ทักษะภาษาอังกฤษระดับ  ๒ 

 ๔.๓  ทักษะภาษาอังกฤษระดับ  ๓ 

 ๔.๔  ทักษะภาษาอังกฤษระดับ  ๔ 

 ขอ ๕. นักศกึษาตองทดสอบผานการประเมินผลเกณฑมาตรฐานไดครบท้ัง ๔ ระดับตาม

ขอ ๔ . กอนสําเร็จการศึกษา  หากนักศึกษาทดสอบไมผานระดับใดใหมหาวิทยาลัยแตงต้ัง

คณะกรรมการพจิารณาความกาวหนาทักษะภาษาอังกฤษของนักศกึษา 
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 ขอ ๖. ใหมหาวทิยาลัยกําหนดตัวชี้วัดและเกณฑการประเมินผลความรูความสามารถดาน

ทักษะภาษาอังกฤษ ใหครบท้ัง ๔ ระดับ ตามขอ ๔.  โดยจัดทําเปนประกาศของมหาวทิยาลัย 

 ขอ ๗ . ใหศูนยภาษาดําเนินการจัดการเรียนการสอนหรือการอบรมเสริมทักษะ

ภาษาอังกฤษ และดําเนนิการประเมนิผลความรูความสามารถตามเกณฑมาตรฐานที่กําหนด ตามขอ ๔. 

ขอ ๘. ใหอธิการบดี เปนผูรักษาการใหเปนไปตามขอบังคับน้ี และเปนผูวินิจฉัยชี้ขาดใน

กรณีท่ีเกิดปญหาจากการใชขอบังคับน้ี 

 

ประกาศ  ณ  วันท่ี  ๒๙  กันยายน  พ.ศ.๒๕๕๓ 

 

เกษม จันทรแกว 

(ศาสตราจารยเกษม จันทรแกว) 

นายกสภามหาวทิยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร             
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ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร 
เรื่อง กําหนดใหนักศึกษาเขารวมกิจกรรมนักศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๙ 

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

 ดวยมหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร ไดเห็นเปนการสมควรใหนักศึกษาของมหาวิทยาลัยฯ ไดมี

โอกาสเขารวมกจิกรรมนักศกึษา เพื่อพัฒนาศักยภาพสูบัณฑิตที่พึงประสงค  เปนทั้งคนด ีคนเกง สามารถเขาสู

อาชีพไดและดําเนนิชีวติอยูในสังคมไดอยางมีความสุข  มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร จึงออกประกาศ เร่ือง

กําหนดใหนักศกึษาเขารวมกจิกรรมนักศกึษา พ.ศ. ๒๕๔๙ ข้ึน โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

๑. ใหนักศกึษาภาคปกติทุกคนเขารวมกิจกรรมนักศึกษาตามแผนกิจกรรมนักศึกษาทั้งระดับ 

มหาวิทยาลัย  ระดับคณะ  และระดับโปรแกรมวชิา  จํานวน  ๑๐๐ หนวยกจิกรรม 

๒. นักศกึษาสามารถขอเทยีบคาประสบการณกจิกรรมนักศึกษาไดตามเกณฑการเทียบ    คา

ประสบการณกจิกรรมนักศกึษา ในกรณทีี่นักศกึษาเขารวมกจิกรรมอ่ืนๆ ที่นอกเหนอืจากแผนกจิกรรม 

๓. ใหกองพัฒนานักศกึษา คณะ โปรแกรม จัดกจิกรรมดูแลการเขารวมกิจกรรมนักศึกษาของ

นักศกึษา จัดเก็บหลักฐานการเขารวมกจิกรรม ประเมินผลและรายงานการเขารวมกิจกรรมของนักศึกษาตอ

กองพัฒนานักศกึษา เพื่อประมวลผลการเขารวมกจิกรรมนักศกึษาเปนรายภาคเรียน 

๔. นักศกึษาจะไดรับการประเมินผลการเขารวมกจิกรรมเปนผานและไมผาน สําหรับนักศึกษาที่

ไมผานกจิกรรมใดกจิกรรมหนึ่งสามารถเขารวมกจิกรรมอ่ืนที่มีหนวยกจิเทากันหรือมากกวาทดแทนได 

๕. ผูสําเร็จการศกึษาตามหลักสูตร จะไดรับใบรายงานผลการเขารวมกจิกรรมนักศกึษา (Activity 

Transcript) โดยระบุผลการประเมินดังนี้ 

 ผานยอดเยีย่ม หมายถงึ  ผานการเขารวมกจิกรรม  จํานวน  ๙๖ – ๑๐๐  หนวยกจิกรรม 

 ผานดเียี่ยม     หมายถงึ  ผานการเขารวมกจิกรรม  จํานวน  ๙๑ – ๙๕   หนวยกจิกรรม 

 ผานด ี หมายถงึ  ผานการเขารวมกจิกรรม  จํานวน  ๘๖ – ๙๐   หนวยกจิกรรม 

 ผาน             หมายถงึ  ผานการเขารวมกจิกรรม  จํานวน  ๗๕ –๘๕   หนวยกจิกรรม  

 นักศกึษาจะไมไดรับใบรายงานผลการเขารวมกจิกรรมนักศกึษา (Activity  Transcript) ถาผาน

การเขารวมกจิกรรมนอยกวา  ๗๕  หนวยกจิกรรม 

 จงึประกาศใหทราบโดยทั่วกนั 

ประกาศ  ณ  วนัที่  ๒๐  มกราคม  พ.ศ. ๒๕๔๙ 

รัตนา  รักการ 

( ผูชวยศาสตราจารยรตันา  รักการ ) 

อธิการบดีมหาวทิยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร 



101คูมือนักศึกษา ปการศึกษา 2556

 

 

 

ขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร 
วาดวยการดําเนินงานโครงการเพ่ิมศักยภาพการจัดการศึกษาภาคปกติ พ.ศ. ๒๕๕๔ 

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

  เพื่อใหมหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชรสามารถจัดการศึกษาระดับปริญญาตรีเพิ่มขึ้น

อยางมีคุณภาพ ในสาขาวิชาท่ีมหาวิทยาลัยเปดรับนักศึกษาไวเต็มตามเปาหมายท่ีมหาวิทยาลัย

กําหนดไวแลว เพื่อสนองความตองการของนักศกึษาในทองถ่ินอีกจํานวนมาก ท่ียังมีความประสงคจะ

เขาศึกษาเปนนักศึกษาภาคปกติของมหาวิทายาลัย จึงอาศัยอํานาจตามมาตรา ๑๘  (๒) แหง

พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ.๒๕๔๗ ออกขอบังคับ วาดวยการดําเนินโครงการเพิ่ม

ศักยภาพการจัดการศกึษาภาคปกติ ไวดังตอไปน้ี 

 ขอ ๑. ขอบังคับน้ีเรยีกวา “ขอบังคับมหาวทิยาลัยราชภัฏกําแพงเพชรวาดวยการดําเนินงาน

โครงการเพิ่มศักยภาพการจัดการศกึษาภาคปกติ พ.ศ. ๒๕๕๔” 
ขอ ๒. ขอบังคับน้ีใหใชบังคับต้ังแตวันประกาศเปนตนไป 

 ขอ ๓. บรรดาขอบังคับ ระเบียบ หรือคําส่ังอื่นใด ในสวนท่ีไดกําหนดไวแลวในขอบังคับน้ี

หรอืซ่ึงขัดหรอืแยงกับขอบังคับน้ี ใหใชขอบังคับน้ีแทน 

 ขอ ๔. ในขอบังคับน้ี 

 “มหาวิทยาลัย” หมายความวา มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร 

 “สภามหาวทิยาลัย” หมายความวา สภามหาวทิยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร 

 “อธิการบดี” หมายความวา อธิการบดีมหาวทิยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร 

 “นักศกึษา” หมายความวา นักศกึษามหาวทิยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร 

ขอ ๕. ใหมหาวิทยาลัยดําเนินโครงการเพิ่มศักยภาพการจัดการศึกษาภาคปกติของ

มหาวิทยาลัย โดยการจัดการเรียนการสอนระดับปริญญาตรี ใหนักศึกษาไดเรียนโดยใชเวลา

ผสมผสานท้ังในเวลาราชการและนอกเวลาราชการ ตามหลักเกณฑท่ีกําหนดในขอบังคับน้ี 

 ขอ ๖. ใหมีคณะกรรมการอํานวยการโครงการท่ีมหาวิทยาลัยแตงต้ัง ประกอบดวย 

อธิการบดีเปนประธาน รองอธิการบดี และผูชวยอธิการบดีเปนกรรมการ โดยมีผูอํานวยการสํานัก

สงเสริมวิชาการและงานทะเบียนเปนกรรมการและเลขานุการ ทําหนาท่ีควบคุมคุณภาพการเรียน  

การสอน ดูแลและกํากับการจัดทําแผนงบประมาณคาใชจายของโครงการภายในกรอบวงเงินรอยละ
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แปดสิบของรายรับและสงเสริมสนับสนุนการดําเนินงานโครงการใหบรรลุวัตถุประสงคโดยมี

ประสิทธิภาพ 

 ขอ ๗. ใหมหาวิทยาลัย ส่ังแตงต้ังคณะกรรมการขึ้นคณะหน่ึง ทําหนาท่ีรับผิดชอบ

ดําเนินงาน และดูแลการบริหารจัดการโครงการใหเปนไปตามแผนดวยความเรียบรอย บรรลุตาม

วัตถุประสงค และหรอืดําเนินงานตามท่ีคณะกรรมการมอบหมาย 

 ขอ ๘. ใหอาจารยผูสอนตามโครงการน้ี ท่ีมีภาระงานสอนตามปกติครบตามเกณฑภาระ

งานท่ีมหาวิทยาลัยกําหนดแลว สามารถเบิกจายคาสอนรายคาบจากคาใชจายท่ีจัดสรรสําหรับ

โครงการน้ีไดตามอัตราท่ีมหาวิทยาลัยกําหนดและแจงใหสภามหาวิทยาลัยทราบ แตท้ังน้ีตองไมเกิน

เกาคาบตอสัปดาห โดยท่ีในหน่ึงคาบตองมเีวลาสอนไมนอยกวาหาสิบนาที 

 ในกรณีท่ีมีความจําเปน มหาวิทยาลัยอาจพิจารณาอนุญาตใหอาจารยผูสอนรายใด ท่ีสอน

ตามโครงการน้ีสอนเกินกวาเกาคาบตอสัปดาหก็ได แตตองไมเกินสิบสองคาบตอสัปดาห 

 ขอ ๙. มหาวิทยาลัยตองจัดอาจารยท่ีปรกึษา ทําหนาท่ีรับผิดชอบใหคําปรึกษาแกนักศึกษา

เปนกลุม หรอืเปนรายบุคคล ตามวันเวลาท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด หรือเวลาอื่นตามท่ีอาจารยท่ีปรึกษา

เห็นเหมาะสมดวยความเห็นชอบของมหาวิทยาลัย 

 ขอ ๑๐. ใหนักศกึษาตามโครงการน้ี เปนนักศกึษาภาคปกติ การสมัครและการรับนักศึกษา

เขาศกึษาตามโครงการน้ี ใหเปนไปตามประกาศของมหาวทิยาลัย  

 ขอ ๑๑. ใหมหาวิทยาลัยกําหนดอัตราคาธรรมเนียมการศึกษาสําหรับโครงการน้ี เพิ่มขึ้น

จากคาธรรมเนียมท่ีเรยีกเก็บจากนักศกึษาระดับปรญิญาตรภีาคปกติท่ัวไปไดตามความเหมาะสมและ

จําเปน โดยทําเปนประกาศของมหาวทิยาลัยดวยความเห็นชอบของสภามหาวทิยาลัย  

 มหาวิทยาลัยอาจกําหนดใหเรียกเก็บคาธรรมเนียมการศึกษาตามโครงการน้ีในระบบ  

เหมาจายก็ได 

 ขอ ๑๒. ใหอธิการบดีเปนผูรักษาการใหเปนไปตามขอบังคับน้ี และใหมีอํานาจวินิจฉัยชี้ขาด

ในกรณีท่ีเกิดปญหาในการใชขอบังคับน้ี การวนิิจฉัยชี้ขาดของอธิการบดี ถือเปนอันส้ินสุด 

 

ประกาศ ณ วันท่ี   ๒๗  มนีาคม  พ.ศ. ๒๕๕๔ 

 

เกษม จันทรแกว 

(ศาสตราจารยเกษม  จันทรแกว) 

นายกสภามหาวทิยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร 
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ขอบังคับสภาการฝกหัดครู 
วาดวยการจัดการศึกษาสําหรับบุคลากรประจําการ  พ.ศ. ๒๕๓๖ 

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

 ตามท่ีวิทยาลัยครูไดดําเนินการโครงการจัดการศึกษาสําหรับบุคลากรประจําการ  เพื่อ

ตอบสนองความตองการของทองถ่ินไดผลดีตลอดมาน้ัน แตเน่ืองจากสภาพการณตางๆ  ได

เปล่ียนแปลงไป และเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและคุณภาพของการจัดการศึกษาสําหรับบุคลากร

ประจําการใหสูงย่ิงขึ้น จึงอาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๑๓ (๑) และ (๘) แหงพระราชบัญญัติ

วิทยาลัยครู  พ.ศ. ๒๕๑๘ แกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติวิทยาลัยครู (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๒๗ 

และโดยความเห็นชอบของสภาการฝกหัดครู  ในการประชุมครั้งท่ี ๑/๒๕๓๖ เมื่อวันท่ี ๑๔ มกราคม 

๒๕๓๖ สภาการฝกหัดครู จึงวางขอบังคับไวดังน้ี 

 ขอ ๑ ขอบังคับน้ีเรียกวา “ขอบังคับสภาการฝกหัดครู วาดวยการจัดการศึกษาสําหรับ

บุคลากรประจําการ พ.ศ. ๒๕๓๖” 

 ขอ  ๒  ใหยกเลิก 

(๑) ระเบียบสภาการฝกหัดครู  วาดวยการจัดการศกึษาสําหรับบุคลากร 

ประจําการ  พ.ศ.  ๒๕๒๘ 

(๒) ระเบียบสภาการฝกหัดครู  วาดวยการจัดการศกึษาสําหรับบุคลากร 

ประจําการ (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๓๐ 

  บรรดาระเบียบคําส่ังประกาศ หรือขอบังคับอื่นใดในสวนท่ีขัด หรือแยงกับขอบังคับน้ีใหใช

ขอบังคับน้ีแทน 

 ขอ  ๓  ใหใชขอบังคับน้ีสําหรับนักศกึษาท่ีเขาศกึษาต้ังแตปการศกึษา  ๒๕๓๖  เปนตนไป 

 ขอ  ๔  ในขอบังคับน้ี 

  “การใหการศึกษา” หมายถึง กระบวนการพัฒนาใหผูเขารับการศึกษาไดเพิ่ม

ประสิทธิภาพในการปฏบัิติงานและเพิ่มพูนวทิยฐานะ 

  “บุคลากรประจําการ” หมายถึง บุคคลท่ีกําลังปฏิบัติงานท้ังสังกัดภาครัฐบาล 

หรอืเอกชนโดยไมจํากัดอาชพี 
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  “อาจารยท่ีปรึกษา” หมายความวา บุคคลท่ีวิทยาลัยแตงต้ังใหทําหนาท่ีเปนท่ี

ปรกึษาดูแลสนับสนุนทางดานวิชาการ วิธีการเรียน ควบคุมโปรแกรมการเรียน และใหมีสวนในการ

ประเมนิผลความกาวหนาในการเรยีน 

  “คณะอาจารยท่ีปรึกษา” หมายความวา กลุมบุคคลท่ีวิทยาลัยแตงต้ังใหทํา

หนาท่ีเปนท่ีปรกึษา ดูแลสนับสนุนทางดานวิชาการ วิธีการเรียนควบคุมโปรแกรมการเรียน และใหมี

สวนในการประเมนิผลความกาวหนาในการเรยีน 

  “ศูนยใหการศกึษา” หมายความวา สถานท่ีภายนอกวิทยาลัยครูท่ีจัดขึ้นสําหรับ

ใหการศกึษาแกบุคลากรประจําการท่ีมีภูมิลําเนาอยูหางไกลจากวิทยาลัยครู 

  “ระบบการเรยีนโดยส่ือประสม” หมายความวา วิธีการจัดการศึกษาสําหรับบาง

รายวชิาในหลักสูตร โดยผูเรียนไมตองเขาเรียนในชั้นเรียนแตอาศัยวิธีการเรียนโดยส่ือประเภทตางๆ 

แทน   

ขอ  ๕  ในการจัดการศกึษาสําหรับบุคลากรประจําการ วิทยาลัยครูสามารถจัดต้ังศูนยให

การศกึษาในเขต ทองท่ีรับผิดชอบของวทิยาลัยครูตามความเหมาะสม 

 ใหวิทยาลัยครูจัดการศกึษาสําหรับบุคลากรประจําการได  เฉพาะโปรแกรมวิชาท่ีสภาการ

ฝกหัดครูอนุมัติหลักสูตรและคณะกรรมการขาราชการพลเรอืนรับรองคุณวุฒิแลว 

 วิทยาลัยครูอาจจัดการศกึษาระบบการเรยีนโดยใชส่ือประสมไดในรายวิชาท่ีไมบังคับใหเขา

ชัน้เรยีนตามประกาศของกรมการฝกหัดครู โดยจะตองจัดใหมีการลงทะเบียนเรียนและการสอบเชน

กับรายวิชาอื่น 

 ขอ ๖ ในการขอเปดสอนโปรแกรมวชิาใด หรือสาขาวิชาใด ในระดับใด ใหเปนไปตามเกณฑ

มาตรฐานทางวิชาการของหลักสูตรและจะตองไดรับอนุมัติจากคณะกรรมการบริหารโครงการจัด

การศกึษาสําหรับบุคลากรประจําการ ซ่ึงทําหนาท่ีแทน   สภาการฝกหัดครูและรายงานใหสภาการ

ฝกหัดครูทราบ 

 เพื่อใหการจัดการศกึษามปีระสิทธิภาพ ใหวิทยาลัยครูมีจํานวนนักศึกษาตามโครงการจัด

การศกึษาสําหรับบุคลากรประจําการใหเหมาะสมกับศักยภาพของวิทยาลัย โดยจะตองจัดทําเอกสาร

แสดงความจําเปนศักยภาพ และวธีิการจัดการตามแบบท่ีกรมการฝกหัดครูกําหนดขออนุมัติตอคณะ

กรรมการบริหารโครงการจัดการศกึษาสําหรับบุคลากรประจําการ ซ่ึงทําหนาท่ีแทนสภาการฝกหัดครู 
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 ขอ  ๗  ใหวิทยาลัยครู จัดใหมคีณะกรรมการ ดังตอไปน้ี 

  ๗.๑  คณะกรรมการอํานวยการโครงการจัดการศึกษาสําหรับบุคลากร

ประจําการประจําวทิยาลัยครู ซ่ึงประกอบดวย อธิการเปนประธาน รองอธิการ หัวหนาคณะวิชา และ

หัวหนาสํานักงานอธิการเปนกรรมการโดยมหัีวหนาสํานักงานอธิการเปนเลขานุการ 

  คณะกรรมการอํานวยการโครงการจัดการศึกษาสําหรับบุคลากรประจําการ

ประจําวทิยาลัยครูทําหนาท่ีอํานวยการบรหิารโครงการจัดการศึกษาสําหรับบุคลากรประจําการของ

วิทยาลัยครูใหมีประสิทธิภาพและเกิดความเรียบรอย 

   ๗.๒ คณะกรรมการดําเนินงานโครงการจัดการศกึษาสําหรับบุคลากร

ประจําการหรอืคณะกรรม การอื่นๆ ตามความเหมาะสม 

  คณะกรรมการดําเนินงานโครงการจัดการศึกษาสําหรับบุคลากรประจําการทํา

หนาท่ีดําเนินการท่ัวไปเก่ียวกับการจัดการศกึษาสําหรับบุคลากรประจําการ 

 ขอ ๘ ในการรับเขาศกึษา ใหวิทยาลัยครูรับเขาศึกษาจากบุคลากรประจําการ ๒ ประเภท 

คอื ประเภทเขาศึกษาตามความตองการของตนสังกัดและประเภทบุคคลท่ัวไป โดยตองมีคุณสมบัติ

ตามท่ีกรมการฝกหัดครูกําหนด 

 การรับเขาศกึษา วิทยาลัยครูตองจัดใหมกีารสอบวัดความรูพื้นฐาน  เพื่อใชผลการสอบเปน

เกณฑหน่ึงในการรับเขาศกึษาและอาจใชเปนแนวทางในการจัดรายวิชาเรียนเพิ่มเติมเฉพาะรายตามท่ี

วิทยาลัยครูเห็นสมควร 

 ขอ ๙ วิทยาลัยครูตองจัดอาจารยท่ีปรึกษา และหรือคณะอาจารยท่ีปรึกษา รับผิดชอบ 

และใหคําปรกึษาแกนักศึกษาตามเวลาท่ีวิทยาลัยครูกําหนด หรอืเวลาอ่ืนตามความเหมาะสม 

 เพื่อใหอาจารยท่ีปรึกษาและหรือคณะอาจารยท่ีปรึกษาสามารถปฏิบัติหนาท่ีไดอยางมี

ประสิทธิภาพ วิทยาลัยครูตองจัดใหมีคูมือสําหรับอาจารยท่ีปรึกษา ติดตาม และประเมินผลการ

ปฏบัิติหนาท่ีของอาจารยท่ีปรกึษาอยางนอยปละ  ๑  ครัง้ 

 ขอ ๑๐ การจัดการเรยีนการสอนวทิยาลัยครสูามารถดําเนินการไดท้ังในและหรือนอกเวลา

ราชการ 

 ในการจัดการเรียนการสอนนอกเวลาราชการเพื่อใหนักศึกษามีเวลาศึกษาและคนควา

ความรูเพิ่มเติมกําหนดใหนักศึกษาลงทะเบียนเรียนได ไมเกินภาคเรียนละ ๑๒ หนวยกิต ในกรณีท่ี

นักศกึษารายใดมีความจําเปน วิทยาลัยครูอาจพิจารณาใหลงทะเบียนเรียนเกินกวาภาคเรียนละ ๑๒ 

หนวยกิตไดแตตองไมเกิน ๑๕ หนวยกิต หรอืตามท่ีกรมการฝกหัดครูกําหนด 
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 ขอ ๑๑ เพื่อใหการเรยีนการสอนมปีระสิทธิภาพกําหนดใหอาจารยผูสอนไดไมเกินสัปดาห

ละ ๑๒ คาบ โดยในคาบหน่ึงใหมเีวลาสอนไมนอยกวา ๕๐ นาที 

 ใหวิทยาลัยครูแตงต้ังคณะกรรมการทําหนาท่ีพิจารณา กล่ันกรอง และใหความเห็นชอบใน

การจัดอาจารยผูสอนตามท่ีภาควชิาและคณะวชิาเสนอในแตละภาคเรยีน 

 ขอ ๑๒ ใหอาจารยผูสอนจัดทําเอกสารแนวการสอนทุกรายวิชาท่ีเปดสอนใหแกนักศึกษาใน

แตละภาคเรยีน 

 ขอ ๑๓ วิทยาลัยครูตองจัดใหนักศกึษามี และใชตําราหลักในรายวิชาท่ีเปดสอน ตําราหลัก

อาจเรียบเรียง โดยอาจารยวทิยาลัยครูหรือผูเชี่ยวชาญภายนอกก็ได โดยจะตองมีขอบเขตและระดับ

ของเน้ือหาเหมาะสมกับระดับการศกึษา 

 ขอ ๑๔  ใหมีการจัดหาหรอืผลิตส่ือ เพื่อใชประกอบการเรยีนการสอนรายวชิาตางๆ 

 วิทยาลัยครูตองพัฒนาโสตทัศนูปกรณพื้นฐาน  ส่ือการเรียนการสอนใหมีมาตรฐานและ

เพยีงพอกับจํานวนนักศกึษาท่ีมีอยู 

 ขอ ๑๕ ใหวิทยาลัยครูจัดบรกิารหองสมุด และอํานวยความสะดวกแกนักศึกษาในรูปแบบ

ตางๆ เพื่อสงเสรมิใหนักศกึษามีโอกาสคนควาหาความรูเพิ่มเติมจากหองสมุดมากขึ้น 

 ขอ ๑๖ ใหวิทยาลัยครูกําหนดแนวปฏิบัติในการประเมินผลการเรียน และแตงต้ัง

คณะกรรมการทําหนาท่ีกล่ันกรองตรวจสอบและใหความเห็นชอบการประเมินผลการเรียนรายวิชา

ตางๆ ใหเปนไปตามขอบังคับสภาการฝกหัดครูวาดวยการประเมินผลการศึกษาในการจัดการศึกษา

สําหรับบุคลากรประจําการ 

 ขอ ๑๗ ในการขอจบการศกึษา ผลการเรยีนรายวิชาใดท่ีมีอายุเกิน ๕ ป สําหรับหลักสูตร ๒ 

ป และเกิน ๑๐ ป สําหรับหลักสูตร ๔ ป  ใหถือวาผลการเรียนวิชาน้ันหมดสภาพ ไมมีสิทธินําผลการ

เรยีนน้ันไปใชในการขอจบการศกึษา โดยจะตองลงทะเบียนเรยีนในรายวชิาน้ันหรือรายวิชาท่ีเทียบเทา 

 ขอ ๑๘ ใหมีการรับโอนสภาพนักศึกษาภายในวิทยาลัยครูจากระบบหน่ึงไปสูระบบหน่ึงได

สําหรับการโอนเขาภาคปกติ ผูขอโอนจะตองสอบเขาเรียนใหไดกอน นักศึกษาท่ีถูกลงโทษดวยการทํา

ความผิดทางดานความประพฤติไมมสิีทธิขอโอน 

 ขอ ๑๙ ใหมกีารโอนผลการเรียน และการยกเวนการเรียนรายวิชาท่ีไดศึกษาแลวในระดับ

เดียวกัน แนวปฏิบัติในการโอนผลการเรียน และการยกเวนการเรียนใหเปนไปตามระเบียบสภาการ

ฝกหัดครู วาดวยการโอนผลการเรยีน และการยกเวนการเรยีนรายวชิา 
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 ขอ ๒๐ การจายเงินคาตอบแทนการสอน คาตอนแทนการดําเนินการ คาตอบแทนการ

สงเสรมิคุณภาพการศกึษาและคาใชจายน้ันๆ เพื่อพัฒนาการเรียนการสอน ใหจายไดในวงเงินไมเกิน

รอยละ ๘๐ ของเงินคาธรรมเนียมท่ีเรยีกเก็บไดในภาคเรยีนน้ัน 

 อัตราการเก็บ และการจายเงินในการจัดการศึกษาสําหรับบุคลากรประจําการใหเปนไป

ตามระเบียบสภาการฝกหัดครู วาดวยการรับจายเงินเพื่อจัดการศกึษาสําหรับบุคลากรประจําการ 

 ขอ ๒๑ ใหจายคาตอบแทนในการออกขอสอบคาตรวจกระดาษคําตอบในการสอบวัด

ความรูพื้นฐาน และในรายวชิาท่ีจัดตามระบบการเรยีนโดยใชส่ือประสม ตามอัตราท่ีสภาการฝกหัดครู

กําหนด   

 ขอ ๒๒ ใหวิทยาลัยครูประเมินการสอนของอาจารยผูสอนอยางนอยปละ ๑ ครั้ง เพื่อให

อาจารยผูสอนไดขอมูลยอนกลับไปปรับปรุงคุณภาพการสอน 

 ขอ ๒๓ ใหมีการวิจัยประเมนิผลการจัดการศึกษาสําหรับบุคลากรประจําการทุกระยะ ๒ ป 

เพื่อการพัฒนาโครงการ 

 ขอ ๒๔ ใหอธิบดีกรมการฝกหัดครูเปนผูรักษาการใหเปนตามขอบังคับน้ี และเปนผูวินิจฉัยชี้

ขาดในกรณีท่ีเกิดปญหาจากการใชขอบังคับน้ี 

 

ประกาศ  ณ  วันท่ี  ๑๕  พฤษภาคม  พ.ศ.  ๒๕๓๖ 

 

โกวิท   วรพิพัฒน 

(นายโกวทิ  วรพิพัฒน) 

ปลัดกระทรวงศกึษาธิการ 

นายกสภาการฝกหัดครู 
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ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร 
วาดวยการเก็บเงนิคาธรรมเนยีมการศึกษาระดับปรญิญาตรี  

โครงการจัดการศึกษาสําหรับบุคลากรประจําการ พ.ศ.  ๒๕๕๓ 
------------------------------------------------------- 

 โดยท่ีเปนการสมควรใหมรีะเบียบวาดวยการเก็บเงินคาธรรมเนียมการศกึษา สําหรับการ 

จัดการศกึษาสําหรับบุคลากรประจําการ ในระดับปริญญาตรีของมหาวิทยาลัย  จึงอาศัยอํานาจตาม

ความในมาตรา  ๑๘(๒)  แหงพระราชบัญญัติมหาวทิยาลัยราชภัฏ พ.ศ.  ๒๕๔๗  วางระเบียบไวดังน้ี 

 ขอ  ๑. ระเบียบน้ีเรยีกวา  “ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร  วาดวยการเก็บเงิน

คาธรรมเนียมการศกึษาระดับปรญิญาตรี สําหรับบุคลากรประจําการ  พ.ศ.  ๒๕๕๓” 

 ขอ  ๒. ใหใชระเบียบน้ีกับนักศึกษาโครงการจัดการศึกษาสําหรับบุคลากรประจําการ  ท่ีเขา

ศกึษาต้ังแตปการศกึษา ๒๕๕๓  เปนตนไป   

 ขอ  ๓. บรรดาขอบังคับ ระเบียบ คําส่ัง และประกาศอื่นใด ในสวนท่ีไดกําหนดไวแลวใน

ระเบียบน้ี หรอืท่ีขัดหรอืแยงกับระเบียบน้ี  ใหใชระเบียบน้ีแทน  

 ขอ  ๔. ในระเบียบน้ี 

“มหาวิทยาลัย”  หมายความวา  มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร 

“สภามหาวทิยาลัย“  หมายความวา  สภามหาวทิยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร 

“อธิการบดี“  หมายความวา  อธิการบดีมหาวทิยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร 

“นักศกึษา“  หมายความวา  นักศกึษาในโครงการจัดการศกึษาสําหรับบุคลากร 

ประจําการมหาวทิยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร 

“คาธรรมเนียมการศกึษาแบบเหมาจาย”  หมายความวา  คาธรรมเนียมท่ีรวม 

เงินคาบํารุงมหาวิทยาลัย คาหนวยกิต  คาธรรมเนียมพเิศษ  คาบํารุงหองสมุด  คาบํารุงหองพยาบาล  

คากิจกรรม  คาบํารุงกีฬา คาบํารุงเทคโนโลยีสารสนเทศ   คาธรรมเนียมพัฒนาทักษะดาน

ภาษาตางประเทศ  แตไมรวมถึงคาธรรมเนียมท่ีมหาวิทยาลัยเรยีกเก็บเปนรายครัง้ในกรณีอ่ืน ๆ 
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 ขอ ๕. ใหมหาวทิยาลัยเรยีกเก็บเงินคาธรรมเนียมการศกึษาแบบเหมาจายเปนรายภาค

เรยีน  ตามประกาศของมหาวิทยาลัยท่ีสภามหาวิทยาลัยใหความเห็นชอบ  และใหปรับเปล่ียนอยาง

เหมาะสมตามสถานการณ  และภาวะเศรษฐกิจ 

ขอ  ๖. ใหมหาวทิยาลัยเรยีกเก็บคาธรรมเนียมการศกึษาจากนักศกึษาท่ีไมถือสัญชาติไทย

เพิ่มอีก  ภาคเรียนละ  ๒,๐๐๐  บาท   

 ขอ  ๗. ใหมหาวทิยาลัยเรยีกเก็บคาธรรมเนียมการศกึษาเปนรายครัง้  ดังน้ี 

 (๑)  คารักษาสภาพการเปนนักศกึษา  ภาคเรยีนละ  ๗๐๐  บาท 

 (๒)  คาขอกลับคนืสภาพการเปนนักศกึษา  เน่ืองจากหมดสภาพการเปน

นักศกึษาเพราะเหตุไมชําระคาธรรมเนียมการศกึษา  ครัง้ละ  ๓๐๐  บาท  ท้ังน้ีตองชําระ

คาธรรมเนียมการรักษาสภาพการเปนนักศกึษาอกีภาคเรยีนละ  ๗๐๐  บาท  ใหครบทุกภาคเรยีนท่ี

หยุดการศกึษา 

 (๓)  คาปรับการชําระเงินคาธรรมเนียมการศกึษาหลังกําหนด  วันละ ๕๐ บาท 

ท้ังน้ีไมเกิน  ๑,๕๐๐ บาท 

 (๔)  คาโอนเขาเปนนักศกึษาจากสถาบันอื่น  ๕๐๐  บาท 

 (๕)  คาโอนผลการเรยีนคนละ  ๒๐๐  บาท 

 (๖)  คายกเวนการเรยีนรายวชิาจากการศกึษาในระบบ  หนวยกิตละ  ๕๐  บาท 

(๗)  คายกเวนและ/หรอืเทียบโอนประสบการณการเรยีนรายวชิาจากการศึกษา 

นอกระบบ  หรอืการศกึษาตามอัธยาศัย  รายวชิาละ  ๒๕๐  บาท 

 (๘)  คาออกหนังสือรับรองตางๆ   ฉบับละ  ๑๐๐  บาท 

 (๙)  คาลงทะเบียนบัณฑิต  ๕๐๐  บาท 

 (๑๐) คาสมัครสอบคัดเลือกเขาเรยีนใหออกเปนประกาศของมหาวิทยาลัย 

 (๑๑) คาธรรมเนียมท่ีเรยีกเก็บเมื่อแรกเขา 

         คาขึ้นทะเบียนนักศกึษาใหม  ๓๐๐  บาท  

        คาบัตรประจําตัวนักศกึษา  ๑๐๐  บาท 

        คาประกันของเสียหาย  ๓๐๐  บาท 

 (๑๒) คาบํารุงศูนยการศกึษานอกท่ีต้ังมหาวิทยาลัย  ๑,๕๐๐  บาท  เฉพาะกรณี

นักศกึษาท่ีเรยีนศูนยการศกึษานอกมหาวทิยาลัย 

  เงินคาประกันของเสียหายใหแยกบัญชไีวตางหาก  เปนเงินฝากถอนคนืใหแก

นักศกึษาท่ีมิไดทําทรัพยสินของมหาวิทยาลัยเสียหาย  จะคนืใหเมื่อสําเร็จการศกึษาหรอืพนสภาพการ
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เปนนักศกึษาและมาย่ืนคํารองขอคนืภายในหกเดือนนับต้ังแตวันสําเร็จการศกึษา  หรอืวันส้ินสภาพ

การเปนนักศกึษา  หากไมถอนคืนภายในกําหนดดังกลาว  ใหมหาวิทยาลัยโอนเงินคาประกันของ

เสียหายสงเขารายไดของมหาวิทยาลัย  

  ขอ  ๘. ใหมหาวทิยาลัยเรยีกเก็บเงินคาธรรมเนียมการศกึษาในวันท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด  

ท้ังน้ีตองไมเกินสามสิบวันนับแตวันเปดภาคเรยีน 

 ขอ  ๙. นักศึกษาท่ีไมไดชําระเงินคาธรรมเนียมการศึกษาตามวันท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด  

อธิการบดีอาจใชดุลพินิจผอนผันการชําระเงินคาธรรมเนียมการศกึษาชากวาท่ีมหาวิทยาลัยกําหนดได

ตามเหตุอันควร  โดยนักศกึษาตองชําระคาธรรมเนียมตามขอ ๗(๓)  

 ขอ  ๑๐. นักศกึษาท่ีงดเวนการลงทะเบียนเรียน  และไมชําระคาธรรมเนียมการศึกษาของ

ภาคเรียนใด ๆ  ตองรองขอรักษาสภาพการเปนนักศกึษาและชําระคาธรรมเนียมตามท่ีกําหนดในขอ ๗

(๑)   กอนวันเริ่มสอบปลายภาค  

  ขอ  ๑๑. นักศกึษาผูใดท่ีไมชําระเงินเพื่อรักษาสภาพการเปนนักศกึษากอนวันเริ่มสอบ

ปลายภาค  โดยปราศจากหลักฐานการขาดแคลนทุนทรัพยอยางแทจรงิ  ใหนักศกึษาผูน้ันพนสภาพ

การเปนนักศกึษาของมหาวทิยาลัย 

ท้ังน้ี  มหาวิทยาลัย  อาจแตงต้ังคณะอนุกรรมการขึ้นมาเพื่อพิจารณาเหตุแหงการ 

ขาดแคลนทุนทรัพยอยางแทจรงิของนักศกึษาตามวรรคแรกก็ได 

  ขอ  ๑๒. เงินคาธรรมเนียมการศกึษาท่ีเรยีกเก็บจะไมคนืใหแกนักศกึษา  เวนแตกรณีท่ีมี

การเก็บ  หรอืชําระคาธรรมเนียมการศกึษาผิดพลาด  ขาดหรอืเกิน   

  ขอ  ๑๓. ใหอธิการบดีเปนผูรักษาการใหเปนไปตามระเบียบน้ี  และเปนผูวินิจฉัยชี้ขาดใน

กรณีท่ีเกิดปญหาจากการใชระเบียบน้ี 

  

ประกาศ  ณ  วันท่ี ๒๕ พฤษภาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๓ 

 

เกษม  จันทรแกว 

(ศาสตราจารยเกษม  จันทรแกว) 

นายกสภามหาวทิยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร 
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ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร 
เรื่อง  การเก็บเงนิคาธรรมเนยีมการศึกษาระดับปรญิญาตรี  

โครงการจัดการศึกษาสําหรับบุคลากรประจําการ  พ.ศ.  ๒๕๕๓ 
----------------------------- 

 เพื่อใหการดําเนินการเปนไปตามระเบียบมหาวทิยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร  วาดวยการเก็บ

เงินคาธรรมเนียมการศกึษานักศกึษาโครงการจัดการศกึษาสําหรับบุคลากรประจําการ  พ.ศ. ๒๕๕๓ 

จึงกําหนดอัตราคาธรรมเนียมการศกึษาท่ีนักศกึษาระดับปรญิญาตรโีครงการจัดการศกึษาสําหรับ

บุคลากรประจําการ  จะตองชําระในแตละภาคเรยีน  ไวดังน้ี 

หลักสูตร/โปรแกรม 

คาธรรมเนียมเหมาจาย (บาท/ภาคเรยีน) 

จํานวนหนวยกิต 

๑-๖ ๗-๑๒ ๑๓-๑๕ มากกวา ๑๕ 

  หนวยกิต หนวยกิต หนวยกิต หนวยกิต 

๑. วิทยาศาสตรบัณฑิต ๔,๒๐๐ ๕,๘๐๐ ๖,๗๐๐ ๗,๕๐๐ 

๒. ศิลปศาสตรบัณฑิต ๓,๙๐๐ ๕,๒๐๐ ๕,๙๐๐ ๖,๖๐๐ 

๓. บรหิารธุรกิจบัณฑิต ๔,๐๐๐ ๕,๖๐๐ ๖,๔๐๐ ๗,๒๐๐ 

๔. บัญชีบัณฑิต ๔,๑๐๐ ๕,๗๐๐ ๖,๕๐๐ ๗,๓๐๐ 

๕. นิติศาสตรบัณฑิต ๔,๒๐๐ ๕,๙๐๐ ๖,๘๐๐ ๗,๗๐๐ 

๖. รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต ๓,๙๐๐ ๕,๒๐๐ ๕,๙๐๐ ๖,๖๐๐ 

๗. เทคโนโลยีบัณฑิต ๔,๒๐๐ ๕,๙๐๐ ๖,๗๐๐ ๗,๖๐๐ 

 

ประกาศ ณ วันท่ี ๒๕ พฤษภาคม  พ.ศ. ๒๕๕๓ 

 

รัตนา รักการ 

(ผูชวยศาสตราจารยรัตนา     รักการ) 

อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร 
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ระเบียบสภาประจําสถาบันราชภัฏกําแพงเพชร 
วาดวยเงินคากิจกรรมนักศึกษาในโครงการจัดการศึกษาสําหรับบุคลากร 

ประจําการในสถาบันราชภัฏกําแพงเพชร  พ.ศ. ๒๕๔๒ 

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

เพื่อใหการผลิตบัณฑิตในสถาบันราชภัฏกําแพงเพชร ไดผลสมความมุงหมายสภาประจํา

สถาบันราชภัฏกําแพงเพชร  อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๓๐(๒) แหงพระราชบัญญัติสถาบันราช

ภัฏกําแพงเพชร พ.ศ. ๒๕๓๘ และโดยความเห็นชอบของสภาประจําสถาบันราชภัฏกําแพงเพชรในการ

ประชุมครั้งท่ี ๔/๒๕๔๒   เมื่อวันท่ี  ๒๘  พฤษภาคม  พ.ศ. ๒๕๔๒ สภาประจําสถาบันราชภัฏ

กําแพงเพชร จึงวางระเบียบในการเก็บเงินคากิจกรรมจากนักศึกษาในโครงการการจัดการศึกษา

สําหรับบุคลากรประจําการในสถาบันราชภัฏกําแพงเพชรตลอดจนวิธีการใชจายเงินคากิจกรรมไว

ดังตอไปน้ี 

ขอ ๑. ระเบียบน้ีเรียกวา “ระเบียบสภาประจําสถาบันราชภัฏกําแพงเพชร วาดวยเงินคา

กิจกรรมนักศกึษาในโครงการจัดการศกึษาสําหรับบุคลากรประจําการในสถาบันราชภัฏกําแพงเพชร 

พ.ศ. ๒๕๔๒” 

 ขอ ๒. ใหใชระเบียบน้ีต้ังแตปการศกึษา ๒๕๔๒ เปนตนไป 

ขอ ๓. ใหยกเลกิระเบยีบ คําสั่งหรือขอบังคับอ่ืนใดที่เกี่ยวของกับเงินคากิจกรรมของนักศึกษาที่

ขัดแยงกับระเบยีบนี้และใหใชระเบยีบนี้แทน 

 ขอ ๔. ในระเบียบน้ี 

  “สถาบัน” หมายถึง  สถาบันราชภัฏกําแพงเพชร 

  “อธิการบดี” หมายถึง อธิการบดีสถาบันราชภัฏกําแพงเพชร 

  “รองอธิการบดี” หมายถึง รองอธิการบดีสถาบันราชภัฏกําแพงเพชร 

  “ผูอํานวยการสํานักกิจการนักศึกษา” หมายถึง ผูอํานวยการสํานักกิจการ

นักศกึษาสถาบันราชภัฏกําแพงเพชร 

 “อาจารย” หมายถึง อาจารยสังกัดสถาบันราชภัฏกําแพงเพชร 

  “ขาราชการ” หมายถึง ขาราชการพลเรอืนสังกัดสถาบันราชภัฏกําแพงเพชร 
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  “นักศกึษา” หมายถึง นักศกึษาในโครงการจัดการศกึษาสําหรับบุคลากร

ประจําการ ของสถาบันราชภักําแพงเพชร 

  “องคการนักศึกษา” หมายถึง องคการนักศึกษาในโครงการจัดการศึกษา

สําหรับบุคลากรประจําการของสถาบันราชภัฏกําแพงเพชร 

ขอ ๕. เงินคากิจกรรมตามระเบียบน้ี คอืเงินท่ีเขาในลักษณะหน่ึงดังตอไปน้ี 

  ๕.๑ เงินท่ีเรยีกเก็บจากนักศกึษาตามระเบียบน้ี 

  ๕.๒ เงินท่ีมีผูบรจิาคใหแกองคการนักศกึษาหรอืชุมนุมตางๆ 

  ๕.๓ เงินท่ีไดจากการจัดกิจกรรมของนักศกึาหรอืชุมนุมตางๆ 

  ๕.๔ เงินผลประโยชนท่ีเกิดจากเงินคากิจกรรม 

ขอ ๖. เงินคากิจกรรมจะใชจายในลักษณะตางๆ ดังน้ี 

  ๖.๑ พธีิกรรมทางศาสนา 

  ๖.๒ งานประจําของทางราชการ  

  ๖.๓ การกีฬา 

  ๖.๔ การจัดกิจกรรมตางๆ ของนักศกึษา 

  ๖.๕ การสวัสดิการและการกุศล 

 ขอ ๗. ใหสถาบันเก็บเงินคากิจกรรมจากนักศกึษาในอัตราปการศกึษาละ ๑๕๐ บาท 

ขอ ๘. เงินคากิจกรรมใหเรียกเก็บในวันลงทะเบยีนเรยีน หรอืวันอ่ืนใดที่สถาบันกําหนดแตตอง

ไมเกิน ๓๐ วัน นับตัง้แตวันเปดภาคเรียน 

ขอ ๙. ผูที่ชําระชากวาเวลาที่กําหนด ใหอยูในดุลยพนิจิของอธกิารบดทีี่จะผอนผันไดแตตองไมเกิน 

๓๐ วัน นับตั้งแตวันครบกําหนดตามขอ ๘ 

 ขอ ๑๐. เงินคากิจกรรมจะถอนคืนไดในกรณีท่ีนักศึกษาขอลาออกจากสถาบันภายใน ๒๐ 

วัน นับต้ังแตวันเปดภาคเรยีน 

ขอ ๑๑. ใหอธิการบดีแตงต้ังคณะกรรมการเงินคากิจกรรมขึ้นในสถาบันประกอบดวย 

  ๑๑.๑ รองอธิการบดีฝายกิจการนักศกึษา เปนประธานกรรมการ 

  ๑๑.๒ ตัวแทนนักศกึษาตามจํานวนท่ีเห็นสมควรเปนกรรมการ 

  ๑๑.๓ อาจารยซ่ึงมีหนาท่ีดูแลกิจกรรมนักศึกษาและอาจารยอื่นท่ีเห็นสมควร

จํานวนเทากับขอ ๑๑.๒ 

  ๑๑.๔ ผูอํานวยการสํานักกิจการนักศกึษา เปนกรรมการและเลขานุการ 
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ขอ ๑๒. ใหคณะกรรมการเงินคากิจกรรมนักศกึษา มีอํานาจหนาท่ีและความรับผิดชอบใน

การอนุมัติและควบคุมการใชเงินคากิจกรรมใหเปนไปตามขอ ๖. แหงระเบียบน้ีและโดยประหยัด ท้ังน้ี

ดวยวิธีการดังตอไปน้ี 

 ๑๒.๑ องคการนักศึกษาซ่ึงจะเปนผูขอใชจายเงินคากิจกรรมจะตองเสนอ

โครงการตลอดจนงบประมาณรายจายท่ีจําเปนตองใชในแตละโครงการตอสภานักศึกษา ซ่ึง

ประกอบดวยสมาชกิท่ีไดรับคัดเลือกต้ังเปนตัวแทนกลุมนักศึกษา เมื่อสภาดังกลาวใหความเห็นชอบ

แลว จงึเสนอรายละเอยีดงบประมาณรายจายโครงการน้ัน ใหคณะกรรมการเงินคากิจกรรมพิจารณา

อนุมัติอกีครัง้หน่ึง จึงดําเนินการขอเบิกจายได 

 ๑๒.๒ ผูท่ีทําหนาท่ีเบิกจายจะตองเปนผูท่ีคณะกรรมการเงินคากิจกรรมใหความ

เห็นชอบสําหรับวิธีการเบิกจายใหอนุโลมตามระเบียบแบบแผนของทางราชการ และมีหลักฐาน

ประกอบการจายครบถวน 

  ๑๒.๓ ในกรณีท่ีมีความจําเปนรบีดวน ท่ีองคการนักศึกษาไมอาจขออนุมัติตาม

วิธีการในขอ ๑๒.๑ ไดทันทวงที เมื่อนายกองคการนักศึกษาเสนอขอ ใหประธานกรรมการเงินคา

กิจกรรมใชดุลยพินิจตามท่ีเห็นสมควรอนุมัติใหเบิกจายไดภายในวงเงินไมเกินครั้งละ ๕,๐๐๐ บาท 

แลวรบีแจงใหคณะกรรมการเงินคากิจกรรมทราบในโอกาสแรกท่ีจะทําได 

 ขอ ๑๓. วิธีการเก็บรักษาเงิน ใหประธานกรรมเงินคากิจกรรมเบิกจายเงินคากิจกรรม

ท้ังหมดจากสถาบัน แลวนําฝากธนาคารท่ีมีรัฐบาลเปนประกันในนามคณะกรรมการเงินคากิจกรรม

โดยใชชื่อบัญชีวา “เงินคากิจกรรมนักศกึษาในโครงการจัดการศกึษาสําหรับบุคลากร” 

ในกรณีถอนเงินจากธนาคารเพื่อใชจายตามรายการท่ีคณะกรรมการเงินคากิจกรรมอนุมัติ

ไวใหมกีรรมการอยางนอย ๒ คน ลงนามรวมกัน โดยตองเปนอาจารยคนหน่ึงและนักศกึษาคนหน่ึง 

ใหคณะกรรมการเงินคากิจกรรมแตงต้ังเจาหนาท่ีการเงินการบัญชี  จากอาจารยหรือ

ขาราชการหรอืนักศกึษาท่ีคณะกรรมการเงินคากิจกรรมเห็นสมควร เพื่อทําบัญชีรับจายพรอมท้ังเก็บ

รักษาเอกสารหลักฐานตางๆ ใหสามารถตรวจได และเจาหนาท่ีดังกลาวจะตองรายงานการใชจายเงิน

คากิจกรรมพรอมท้ังยอดเงินคงเหลือตอคณะกรรมการเปนประจําใหอธิการบดีแตงต้ังผูตรวจสอบ

บัญชเีงินคากิจกรรมอยางนอยปละครัง้ 

ขอ ๑๔. ใหอธิการบดีเปนผูรักษาการใหเปนไปตามระเบียบน้ี 

ประกาศ ณ วันที่ ๒๘ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๔๒ 

พนัส  หันนาคนิทร 

(ศาสตราจารยพนัส หันนาคนิทร) 

นายกสภาประจําสถาบันราชภัฏกําแพงเพชร 
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ระเบียบสภาประจําสถาบันราชภัฏแพงเพชร 

วาดวย  การรับจายเงินเพ่ือการประกันคุณภาพการศึกษา 
ดานการใหบรกิารเทคโนโลยแีละสารสนเทศสําหรับนักศึกษาในโครงการจัดการศึกษา 

สําหรับบุคลากรประจําการ  สถาบันราชภัฏกําแพงเพชร  พ.ศ. ๒๕๔๓ 
------------------------------------------------------- 

 เพื่อใหการดําเนินงานเก่ียวกับการประกันคุณภาพการศึกษา   ดานการใหบริการ

เทคโนโลยีและสารสนเทศ สําหรับนักศึกษาในโครงการจัดการศึกษาสําหรับบุคลากรประจําการ  ซ่ึง

เปนสวนหน่ึงของการจัดการศกึษาเพื่อปวงชน ตามขอบังคับคณะกรรมการสภาสถาบันราชภัฏ วาดวย

การจัดการศกึษาเพื่อปวงชน พ.ศ. ๒๕๓๙ เปนไปอยางมปีระสิทธิภาพ อาศัยอํานาจตามาตรา ๓๐(๒) 

แหงพระราชบัญญัติสถาบันราชภัฏ  พ.ศ. ๒๕๓๘    และโดยความเห็นชอบของสภาประจําสถาบัน

ราชภัฏแพงเพชร  ในการประชุมครัง้ท่ี ๑/๒๕๔๓  เมื่อวันท่ี ๑๙ มีนาคม  ๒๕๔๓ สภาประจําสถาบัน

ราชภัฏกําแพงเพชร จงึวางระเบียบเก่ียวกับการรับจายเงินเพื่อการประกันคุณภาพการศึกษา ดานการ

ใหบรกิารเทคโนโลยีและสารสนเทศสําหรับบุคลากรประจําการไวดังน้ี 

 ขอ ๑. ระเบียบน้ีเรียกวา “ระเบียบสภาประจําสถาบันราชภัฏกําแพงเพชร วาดวยการรับ

จายเงินเพื่อการประกันคุณภาพการศกึษา ดานเทคโนโลยีและสารสนเทศสําหรับนักศึกษาในโครงการ

จัดการศกึษาสําหรับบุคลกรประจําการ สถาบันราชภัฏกําแพงเพชร พ.ศ. ๒๕๔๓” 

 ขอ ๒. ระเบียบน้ีใหใชบังคับต้ังแตวันประกาศเปนตนไป 

 ขอ ๓. บรรดาระเบียบ ขอบังคับ ประกาศหรอืคําส่ังอื่นใด ซ่ึงขัดแยงกับระเบียบน้ีใหใช

ระเบียบน้ีแทน 

 ขอ ๔. ในระเบียบน้ี 

  “สถาบัน” หมายความวา สถาบันราชภัฏกําแพงเพชร 

  “อธิการบดี” หมายความวา อธิการบดีสถาบันราชภัฏกําแพงเพชร 

  “รองอธิการบดี” หมายความวา รองอธิการบดีสถาบันราชภัฏกําแพงเพชร 

  “นักศกึษา” หมายความวา นักศกึษาตามโครงการจัดการศกึษาสําหรับบุคลากร

ประจําการ สถาบันราชภัฏกําแพงเพชร 



คูมือนักศึกษา ปการศึกษา 2556118

  “การบริการเทคโนโลยีและสารสนเทศ”หมายความวาการใหบริการวิชาการ

ทางดานคอมพิวเตอรและดานอินเทอรเนต ซ่ึงสถาบันไดจัดองคการบริหารไวในรูปแบบของ คณะ 

ศูนย และสํานักตาง ๆ  

 ขอ ๕. ใหสถาบันเรยีกเก็บเงินคาธรรมเนียมตาง ๆ จากนักศกึษา เพื่อการประกันคุณภาพ

การศกึษา ดานการใหบรกิารเทคโนโลยีและสารสนเทศในอัตราและวันเวลาท่ีสถาบันกําหนดดังน้ี 

  คาบํารุงการใชบรกิารเทคโนโลยีและสารสนเทศสําหรับนักศึกษาท่ีเขาเปนนักศึกษาสถาบัน 

ต้ังแตภาคเรยีนท่ี ๑  ปการศกึษา ๒๕๔๓  เปนตนไป  ในอัตราภาคเรียนละไมเกิน  ๗๐๐ บาท  สวน

จะเรียกเก็บในอัตราใด ใหทําเปนประกาศของสถาบัน และใหนําเสนอสภาประจําสถาบันราชภัฏ

กําแพงเพชรกําหนดคาบํารุงการใชบริการเทคโนโลยีและสารสนเทศสําหรับนักศึกษาท่ีเขาเปน

นักศกึษากอนปการศกึษา ๒๕๔๓ ในอัตราภาคเรียนละ ไมเกิน  ๗๐๐ บาท  เฉพาะนักศึกษาท่ีสมัคร

ใจใชบรกิารในบางภาคเรยีน สวนจะเรียกเก็บในอัตราใด ใหทําเปนประกาศของสถาบันและใหนําเสนอ

สภาประจําสถาบันราชภัฏกําแพงเพชรทราบดวย 

คาทําบัตรประจําตัวผูใชบริการ ๕๐ บาท เฉพาะในกรณีท่ีผูใชบริการทําบัตรประจําตัว

ผูใชบรกิารท่ีสถาบันออกใหสูญหาย 

 ขอ ๖. เงินคาธรรมเนียมตาง ๆ ท่ีเรยีกเก็บจากนักศกึษาตามระเบียบน้ีใหดําเนินการดังน้ี 

  ๖.๑ นําฝากธนาคารในจังหวัดกําแพงเพชรในนามของสถาบัน และใหนําดอกผล

ท่ีเกิดจากเงินฝากสมทบเขาเปนเงินประเภทเดียวกัน 

  ๖.๒ เมื่อเลิกโครงการ หากมีเงินเหลือใหโอนเขาสมทบเปนเงินบํารุงการศึกษา

ของสถาบัน 

  ๖.๓ ใหอธิการบดีหรือผูท่ีไดรับมอบหมายและเจาหนาท่ีการเงิน ลงนามในเช็ค

ส่ังจายและใบถอนเงินธนาคาร รวมกันอยางนอย ๒ คน 

  ๖.๔ การรับเงินรายไดตามขอ ๕ เพื่อลงบัญชีรายรับ ใหใชใบเสร็จรับเงินของ

สํานักงานสภาสถาบันราชภัฏ 

 ขอ ๗. ใหอธิการบดีแตงต้ัง คณะกรรมการดําเนินงานเพื่อปฏิบัติงานตามจํานวนท่ี

เหมาะสม 

 ขอ ๘. ใหอธิการบดีหรือรองอธิการบดีท่ีอธิการบดีมอบหมาย เปนผูอนุมัติและกอหน้ี

ผูกพันเงินรายไดตามระเบียบน้ี ภายในวงเงินไมเกินรอยละ ๘๐ ของเงินท่ีเรยีกเก็บได 

 ขอ ๙. การซ้ือ การจางตลอดจนการดําเนินการอื่นใดเก่ียวของกับการเบิกจายเงินน้ี ให

เปนไปตามระเบียบของทางราชการท่ีวาดวยการน้ันและใชบังคับอยูปจจุบัน 
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 ขอ ๑๐. ใหคณะกรรมการตามขอ ๗ กําหนดรายละเอียดเก่ียวกับการใหบริการเทคโนโลยีและ

สารสนเทศโดยทําเปนประกาศของสถาบัน 

 ขอ ๑๑. ใหอธิการบดี เปนผูรักษาการใหเปนไปตามระเบียบ และเปนผูวินิจฉัยชี้ขาดในกรณี

ท่ีเกิดปญหาจากการใชระเบียบน้ี 

 

ประกาศ  ณ  วันท่ี ๑๙ มนีาคม ๒๕๔๓ 

 

พนัส  หันนาคินทร 

(ศาสตราจารยพนัส    หันนาคนิทร) 

นายกสภาประจําสถาบันราชภัฏแพงเพชร 
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ขอบังคับสภาประจําสถาบันราชภัฏกําแพงเพชร 
วาดวยการขยายโอกาสการอุดมศึกษาสูทองถิ่น  พ.ศ. ๒๕๔๔ 

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

  เพื่อใหสถาบันราชภัฏกําแพงเพชรสามารถปฏิบัติภารกิจตามท่ีกําหนดในมาตรา ๗ แหง

พระราชบัญญัติสถาบันราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๓๘  ไดอยางสมบูรณและมีประสิทธิภาพย่ิงขึ้นและเพื่อให

เปนไปตามขอบังคับคณะกรรมการสภาสถาบันราชภัฏวาดวยการจัดการศกึษาเพื่อปวงชน พ.ศ. ๒๕๓๙ 

 จึงอาศัยอํานาจตามมาตรา ๓๐(๒), (๕), (๖) และ (๑๕) แหงพระราชบัญญัติสถาบันราชภัฏ 

พ.ศ. ๒๕๓๘ ออกขอบังคับวาดวยการขยายโอกาสการอุดมศึกษาสูทองถ่ินของสถาบันราชภัฏ

กําแพงเพชรไวดังน้ี 

 ขอ ๑. ขอบังคับนี้เรียกวา “ขอบังคับสภาประจําสถาบันราชภัฏกําแพงเพชรวาดวยการขยาย

โอกาสการอุดมศกึษาสูทองถ่ิน พ.ศ. ๒๕๔๔” 

ขอ ๒. ใหใชขอบังคับน้ีต้ังแตวันประกาศเปนตนไป 

 ขอ ๓. บรรดาขอบังคับ ระเบียบ หรือคําส่ังใด ท่ีไดกําหนดไวแลวในขอบังคับน้ีหรือท่ีขัด

หรอืแยงกับขอบังคับ ใหใชขอบังคับน้ีแทน 

 ขอ ๔. ในขอบังคับน้ี 

  “สถาบัน” หมายความวา สถาบันราชภัฏกําแพงเพชร 

  “สภาประจําสถาบัน” หมายความวา สภาประจําสถาบันราชภัฏกําแพงเพชร 

  “อธิการบดี” หมายความวา อธิการบดีสถาบันราชภัฏกําแพงเพชร 

  “การขยายโอกาสการอุดมศกึษาสูทองถ่ิน” หมายความวา “การศึกษาเพื่อปวง

ชนตามขอบังคับคณะกรรมการสภาสถาบันราชภัฏวาดวยการจัดการศกึษาเพื่อปวงชน พ.ศ. ๒๕๓๙” 

  “ระบบการเรยีนโดยส่ือประสม” หมายความวา ระบบการจัดการเรียนการสอน

ท่ีอาศัยส่ือ และกระบวนการเรียนการสอนท่ีผูเรียนสามารถเรียนไดโดยไมตองเขาชั้นเรียน  ตาม

ตารางเวลาเรยีนท่ีกําหนดเปนมาตรฐาน สําหรับการเรยีนในระบบปกติ 

ขอ ๕. การจัดการเรียนการสอนภายใตโครงการขยายโอกาสการอุดมศึกษาสูทองถ่ินให

สถาบันจัดตามหลักสูตร คณะกรรมการสภาสถาบันราชภัฏ และหรือหลักสูตรของสถาบันอุดมศึกษา
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อื่นท่ีไดรับความเห็นชอบจากสภาประจําสถาบัน สถาบันอาจกําหนดเกณฑมาตรฐานทางวิชาการ

เพิ่มเติมสําหรับผูสําเร็จการศกึษาตามหลักสูตรท่ีสถาบันจัดสอนเปนการเฉพาะก็ได 

  ขอ ๖. สถาบันอาจดําเนินโครงการขยายโอกาสการอุดมศกึษาสูทองถ่ิน ณ ท่ีต้ังปกติของ

สถาบัน หรอื ณ ศูนยขยายโอกาสการอุดมศกึษาแหงใดๆ ของสถาบันโดยการนํากระบวนการเรยีน

การสอนอยางอ่ืนท่ีมีคุณภาพ เชน ระบบการเรยีนโดยใชส่ือประสมท่ีอาศัยนวัตกรรมและเทคโนโลยียุค

ใหม การใชชุดการเรยีนสําเร็จรูป และระบบการสัมมนากลุม เปนตน มาใชแทนการเรยีนระบบเขาชัน้

เรยีน สําหรับรายวชิาตางๆ ตามท่ีสถาบันกําหนดก็ได 

การจัดต้ังศูนยขยายโอกาสการอุดมศึกษา ณ ทองท่ีใด ใหจัดทําเปนประกาศของสถาบัน 

โดยความเห็นชอบของสภาประจําสถาบัน 

 การเรยีนการสอน การบรหิารจัดการ การเบิกจายคาตอบแทนการสอนและการดําเนินงาน

สําหรับโครงการขยายโอกาสการอุดมศึกษาสูทองถ่ินตามขอบังคับน้ี ไมอยูภายใตขอจํากัดท่ีจะตอง

ดําเนินการเฉพาะนอกเวลาราชการ ใหสถาบันจัดการเรียนการสอนไดท้ังในวันเวลาราชการและนอก

เวลาราชการ 

 ขอ ๗. ใหสถาบันคัดเลือกและแตงต้ังบุคคลท่ีมีคุณสมบัติและความสามารถเหมาะสมเปน

ผูอํานวยการศูนยขยายโอกาสการอุดมศกึษาทําหนาท่ีบรหิารกิจการท้ังปวง ตลอดจนควบคุมดูแลการ

ปฏบัิติงานของอาจารย ขาราชการและเจาหนาท่ีของศูนยขยายโอกาสการอุดมศกึษา 

ขอ ๘. ใหคณะกรรมการอํานวยการศึกษาเพื่อปวงชนของสถาบันท่ีจัดต้ังขึ้นตามขอบังคับ

สภาสถาบันราชภัฏวาดวยการจัดการศึกษาเพื่อปวงชน พ.ศ. ๒๕๓๙ มีหนาท่ีรับผิดชอบอํานวยการ

บรหิารโครงการตลอดจนควบคุมดูแลใหการดําเนินงานเปนไปดวยความเรยีบรอยมีประสิทธิภาพ และ

เปนไปตามวัตถุประสงคของโครงการ 

ในกรณีท่ียังไมมคีณะกรรมการอํานวยการจัดการศกึษาเพื่อปวงชนเพื่อทําหนาท่ีรับผิดชอบ

วรรคตน ใหสถาบันแตงต้ังคณะกรรมการอํานวยการโครงการขยายโอกาสการอุดมศึกษาสูทองถ่ินขึ้น 

ทําหนาท่ีอํานวยการบรหิารโครงการ และควบคุมดูแลการดําเนินงาน พิจารณาอนุมัติโปรแกรมวิชาท่ี

เปดสอน ณ ศูนยขยายโอกาสการอุดมศกึษาของสถาบันและรายงานใหสภาประจําสถาบันทราบ 

ใหคณะกรรมการอํานวยการโครงการขยายโอกาสการอุดมศึกษาสูทองถ่ินประกอบดวย

อธิการบดีเปนประธาน และบุคคลท่ีเก่ียวของอื่นๆ ตามจํานวนท่ีเห็นเหมาะสม เปนกรรมการ โดยมี

กรรมการคนหน่ึงทําหนาท่ีเปนเลขานุการ 
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ขอ ๙. ใหสถาบันแตงต้ังคณะกรรมการดําเนินงานขึ้นคณะหน่ึง โดยมีผูอํานวยการศูนย

ขยายโอกาสการอุดมศึกษา เปนประธาน  ทําหนาท่ีบริหารกิจการท่ัวไปของศูนยขยายโอกาสการ

อุดมศกึษาแหงหน่ึงและรับผิดชอบดําเนินงานตอไปน้ี 

  (๑) จัดการเรยีนการสอน ณ ศูนยขยายโอกาสการอุดมศึกษาตามวัตถุประสงค

ของโครงการ 

  (๒) จัดบรกิารสนับสนุนการเรยีนการสอนของศูนยขยายโอกาสการอุดมศกึษา 

  (๓) ดําเนินมาตรการเพื่อพัฒนาคุณภาพทางวิชาการ ของศูนยขยายโอกาสการ

อุดมศกึษา 

   (๔) ประเมนิการสอนของอาจารยผูสอน อยางนอยภาคเรยีนละหน่ึงครัง้ 

  (๕) หนาท่ีอืน่ๆ ตามท่ีสถาบันมอบหมาย 

 ขอ ๑๐. ในการพจิารณารับนักศกึษาเขาศึกษาตามโครงการขยายโอกาสการอุดมศึกษาสู

ทองถ่ิน ณ ศูนยขยายโอกาสการอุดมศกึษาแหงใดๆ สถาบันอาจจัดใหมกีารสอบคัดเลือก การสอบวัด

ความรูพื้นฐานเพื่อรับเขาศึกษา  จัดหมู เรียน หรือจัดรายวิชาเรียนเพิ่มเติม เพื่อปรับพื้นฐาน

ประสบการณทางวชิาการตามท่ีสถาบันเห็นสมควรก็ได 

 ขอ ๑๑. สถาบันอาจพิจารณารับโอน หรือใหโอน สภาพนักศึกษาระหวางโครงการตางๆ

ของสถาบันได โดยผูขอโอนจะตองผานระบบการสอบคัดเลือกเขาเปนนักศึกษาของโครงการท่ี

ตองการโอนไปศกึษา และไดรับคัดเลือกเขาเปนนักศกึษาตามโครงการน้ันแลว 

 ขอ๑๒. นักศกึษาในโครงการขยายโอกาสการอุดมศึกษาสูทองถ่ิน สามารถขอโอนผลการ

เรยีน และยกเวนการเรยีนรายวชิาได 

 หลักเกณฑและแนวปฏิบัติในการขอโอนผลการเรียนและการยกเวนการเรียนรายวิชาให

เปนไปตามระเบียบสภาประจําสถาบันราชภัฏกําแพงเพชร วาดวยการโอนผลการเรียนและยกเวนการ

เรยีนรายวชิา 

ขอ ๑๓. ใหสถาบันจัดใหนักศึกษาทุกคนมีอาจารยท่ีปรึกษาประจําทําหนาท่ีรับผิดชอบให

คําปรกึษา ตามวันเวลาท่ีสถาบันกําหนด และตามความจําเปน และโอกาสท่ีเหมาะสม 

ขอ ๑๔. ใหคณะกรรมการดําเนินงาน จัดดําเนินการควบคุมดูแล และสนับสนุนสงเสริม 

และควบคุมคณุภาพการเรยีน การสอน ดังตอไปน้ี 

 (๑) ใหอาจารยผูสอนจัดทําเอกสารแนวการสอน คําสอน บัญชีรายการตํารา

ประกอบการเรยีนการสอนสําหรับทุกรายวิชาท่ีเปดสอน ใหกับนักศกึษา ในแตละภาคเรยีน 
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  (๒) ใหอาจารยผูสอนท่ีทําการสอนรวมในรายวิชาเดียวกัน จัดทําแนวการสอน

เกณฑการวัดและประเมนิผลรวมกัน และใชขอสอบเดียวกันในการสอบวัดผลการเรยีน 

  (๓) ดําเนินการใหมีตําราหลักท่ีมีเน้ือหาเหมาะสมกับระดับและครอบคลุมตาม

วัตถุประสงคของหลักสูตร ในรายวิชาท่ีเปดสอน เพื่อใหนักศึกษาใชในการเรียนรายวิชาน้ันๆ ซ่ึงอาจ

สนับสนุนใหอาจารยของสถาบันหรอืผูเชี่ยวชาญรายวิชาน้ันๆ จากภายนอกสถาบันเปนผูจัดทําก็ได 

  (๔) จัดหา  ผลิต  หรือสนับสนุนใหมีการผลิตและพัฒนาส่ือการเรียนการสอน

โสตทัศนูปกรณพื้นฐาน และเทคโนโลยีสารสนเทศ ท่ีเหมาะสมสอดคลองกับระบบการเรียนการสอนท่ี

ใชในการสอนรายวชิาตางๆ 

  (๕) ใหมีบริการอํานวยความสะดวกในรูปแบบตางๆ เพื่อสนับสนุนใหนักศึกษา

คนควาหาความรู และประสบการณเพิ่มเติม เชน ศูนยขอมูลขาวสารสนเทศ หองสมุด มุมคนควา 

ศูนยคอมพวิเตอรและอนิเตอรเน็ต หองปฏบัิติการทางภาษา เปนตน 

 ขอ ๑๕. ใหมคีณะกรรมการท่ีสถาบันแตงต้ัง เพื่อทําหนาท่ีดังตอไปน้ี 

   (๑) กล่ันกรองและใหความเห็นชอบ การจัดอาจารยผูสอนในแตละภาคเรียนท่ี

เสนอโดยคณะกรรมการฯโปรแกรมวชิา หรอืคณะ แลวแตกรณี 

  (๒) ดําเนินการกํากับและควบคุมคุณภาพการนิเทศการฝกงาน หรือการฝก

ประสบการณวิชาชีพ ของนักศกึษา ใหมปีระสิทธิภาพ และมคีุณภาพ 

   (๓) กําหนดแนวปฏิบัติในการประเมินผลการเรียน รับผิดชอบควบคุมดูแลและ

ตรวจสอบกล่ันกรอง การประเมินผลการเรียนรายวิชาตางๆ ใหเปนไปตามระเบียบขอบังคับวาดวย

การประเมินผลการศึกษาของสถาบันท่ีใชบังคับสําหรับกรณีน้ันๆ ตลอดจนใหความเห็นชอบการ

ประเมนิผลการเรยีนรายวชิาตางๆ ตามระเบียบขอบังคับดังกลาวดวย 

สถาบันอาจพจิารณาแตงต้ังกรรมการเพื่อดําเนินภารกิจตามวรรคตน เปนคณะ

เดียวหรอืแยกเปนหลายคณะ 

ตามภารกิจแตละอยางก็ได 

ขอ ๑๖. ใหนําขอบังคับสภาประจําสถาบันราชภัฏกําแพงเพชรวาดวยการประเมินผลการศึกษาระดับ

อนุปรญิญาและปรญิญาตร ีพ.ศ. ๒๕๔๑ มาใชในการการประเมนิผลการศกึษาสําหรับการศึกษาตาม

หลักสูตรท่ีจัดสอนตามโครงการขยายโอกาสการอุดมศกึษาสูทองถ่ินน้ี โดยอนุโลม 

   ขอ ๑๗. ผลการเรยีนรายวชิาของนักศกึษา โครงการขยายโอกาสการอุดมศึกษาสูทองถ่ิน

ในกรณีตอไปน้ี ส้ินสภาพ ไมสามารถนํามาใชประกอบพจิารณาเพื่อสําเร็จการศกึษาตามหลักสูตรได 



127คูมือนักศึกษา ปการศึกษา 2556

   (๑) ผลการเรียนท่ีมีอายุเกิน ๕ ป สําหรับนักศึกษาท่ีเรียนตามหลักสูตรท่ีมี

กําหนดเวลาเรยีน ๒ ป 

 (๒) ผลการเรียนท่ีมีอายุเกิน ๑๐ ป สําหรับนักศึกษาท่ีเรียนตามหลักสูตรท่ีมี

กําหนดเวลาเรยีน ๔ ป 

ในกรณีท่ีผลการเรียนรายวิชาใดของนักศึกษาส้ินสภาพลงตามวรรคตน 

นักศกึษาอาจลงทะเบียนเรยีนรายวชิาน้ันใหมอีก หรอืเลือกเรยีนรายวชิาอื่นท่ีเทียบเทาก็ได 

  ขอ ๑๘. การจายคาตอบแทนตางๆ  และคาใชจายเพื่อการอยางอื่นๆ ในการดําเนินงาน

ตามโครงการน้ี ใหเปนไปตามระเบียบท่ีสภาประจําสถาบันกําหนด  ในวงเงินไมเกิน รอยละ ๘๐ ของ

เงินคาธรรมเนียมท่ีเรยีกเก็บไดสําหรับภาคเรยีนน้ัน 

  อัตราคาธรรมเนียมตางๆ ท่ีเรยีกเก็บใหเปนไปตามท่ีสถาบันกําหนด โดยความเห็นชอบของ

สภาประจําสถาบัน 

  ขอ ๑๙. คาตอบแทนการออกขอสอบ กํากับการสอบ ตรวจกระดาษคําตอบ และคาใชจาย

อื่นๆ ท่ีเก่ียวของกับการสอบวัดความรูพื้นฐานใหเปนไปตามท่ีสถาบันกําหนด 

  คาตอบแทนการออกขอสอบ การกํากับการสอบการตรวจกระดาษคําตอบการตรวจ

ผลงานนักศกึษา คาตอบแทนการพัฒนาตําราและส่ือการสอน ตลอดจนคาใชจายอื่นๆ สําหรับระบบ

การเรยีนโดยส่ือประสม   ใหเปนไปตามท่ีสถาบันกําหนดโดยความเห็นชอบของสภาประจําสถาบัน 

  ขอ ๒๐. ใหสถาบันจัดใหมีการวิจัยประเมินผลเพื่อพัฒนาการดําเนินงานขยายโอกาสการ

อุดมศกึษาสูทองถ่ิน  ทุกระยะสองป 

  ขอ ๒๑. ใหอธิการบดีเปนผูรักษาการใหเปนไปตามขอบังคับน้ี และใหมีอํานาจวินิจฉัยชี้ขาด

ในกรณีท่ีเกิดปญหาในการใชขอบังคับน้ี การวนิิจฉัยชี้ขาดของอธิการบดี ถือเปนอันส้ินสุด 

 

ประกาศ ณ วันท่ี ๑๘ กุมภาพันธพ.ศ. ๒๕๔๔ 

 

พนัส  หันนาคินทร 

(ศาสตราจารยพนัส หันนาคนิทร) 

นายกสภาประจําสถาบันราชภัฏกําแพงเพชร 
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ประกาศสถาบันราชภัฏกําแพงเพชร 
เรื่อง กําหนดคาบํารุงศูนยใหการศึกษาภายนอกสถาบัน 

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

 ตามท่ีคณะกรรมการสถาบันประจําสถาบันราชภัฏกําแพงเพชรมีมติอนุมัติใหสถาบันจัดต้ัง

ศูนยใหการศกึษาภายนอกสถาบันและอนุมัติระเบียบ  วาดวยการรับจายเงินเพื่อการจัดการศึกษาตาม

โครงการจัดต้ังศูนยใหการศึกษาภายนอกสถาบันสําหรับบุคลากรประจําการ พ.ศ.๒๕๔๓  ในคราว

ประชุมครัง้ท่ี ๒/๒๕๔๓ เมื่อวันท่ี ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๔๓ น้ัน 

 เพื่อใหการบริหารงานศูนยใหการศึกษาภายนอกสถาบันดําเนินไปอยางมีประสิทธิภาพ 

อาศัยอํานาจตามขอ ๓.๙ แหงระเบียบสภาประจําสถาบันราชภัฏกําแพงเพชร วาดวยการรับจายเงิน

เพื่อการจัดการศึกษาโครงการจัดต้ังศูนยใหการศึกษาภายนอกสถาบันสําหรับบุคลากรประจําการ 

พ.ศ. ๒๕๔๓  และอาศัยอํานาจตามมาตรา ๓๘ แหงพระราชบัญญัติสภาบันราชภัฏ พ.ศ.๒๕๓๘ จึง

กําหนดคาบํารุงศูนยใหการศกึษาภายนอกสถาบันไวดังน้ี 

 ๑. คาบํารุงศูนยใหการศกึษาภายนอกสถาบันอัตราภาคเรยีนละ ๑,๕๐๐ บาท 

 ๒. การชําระคาบํารุงศูนยใหการศึกษาภายนอกสถาบันขอ ๑ ใหชําระในวันท่ีสถาบัน

กําหนด แตท้ังน้ีตองไมเกิน ๓๐ วัน นับแตวันเปดภาคเรยีน 

 

 จึงประกาศใหทราบและถือปฏบัิติโดยท่ัวกัน 

 

ประกาศ  ณ  วันท่ี ๖ มิถุนายน ๒๕๔๓ 

 

รัตนา  รักการ 

(ผูชวยศาสตราจารยรัตนา  รักการ) 

อธิการบดีสถาบันราชภัฏกําแพงเพชร 

กรรมการอํานวยการโครงการจัดต้ังศูนยใหการศกึษา 
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ประกาศสถาบันราชภัฏกําแพงเพชร 

เรื่อง กําหนดอัตราคาบํารุงศูนยขยายโอกาสการอุดมศึกษา 
------------------------------------------------------- 

 เพื่ออนุวัตตามความในขอ ๔.๙ แหงระเบียบสภาประจําสถาบันราชภัฏกําแพงเพชร วาดวย

การรับจายเงินโครงการขยายโอกาสการอุดมศึกษาสูทองถ่ิน พ.ศ. ๒๕๔๔ จึงกําหนดอัตราคาบํารุง

ศูนยขยายโอกาสการอุดมศกึษา อําเภอแมสอด จังหวัดตาก ดังน้ี 

 คาบํารุงศูนยขยายโอกาสการอุดมศกึษา ภาคเรียนละ ๑,๕๐๐ บาท 

 

 ท้ังน้ี ต้ังแตบัดน้ีเปนตนไป 

 

ประกาศ ณ วันท่ี ๕ มนีาคม ๒๕๔๕ 

 

รัตนา  รักการ 

(ผูชวยศาสตราจารยรัตนา  รักการ) 

อธิการบดีสถาบันราชภัฏกําแพงเพชร 
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ขอบังคับสภาประจําสถาบันราชภัฏกําแพงเพชร 
วาดวยการจัดการศึกษาตามโครงการจัดต้ังศูนยใหการศึกษาภายนอกสถาบัน 

สําหรับบุคลากรประจําการ พ.ศ. ๒๕๔๓ 
------------------------------------------------------- 

 ตามท่ีสภาประจําสถาบันราชภัฏกําแพงเพชร ไดอนุมัติโครงการจัดต้ังศูนยใหการศึกษา

ภายนอกสถาบันสําหรับบุคลากรประจําการ ท้ังน้ีเพื่อตอบสนองความตองการของทองถ่ิน ในการ

พัฒนาบุคลากรประจําการ ใหมีความรูความสามารถและประสบการณมากย่ิงขึ้นเพื่อใหการดําเนินใน

สวนน้ี  เปนไปอยางมีประสิทธิภาพและบรรลุวัตถุประสงค อาศัยอํานาจตามมาตรา  ๓๐(๒) แหง

พระราชบัญญัติสถาบันราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๓๘ และขอบังคับคณะกรรมการสภาสถาบันราชภัฏ วาดวย

การจัดการศึกษาเพื่อปวงชน พ.ศ.๒๕๓๙ สภาประจําสถาบันราชภัฏกําแพงเพชรจึงออกขอบังคับไวดังนี้ 

 ขอ ๑. ขอบังคับน้ีเรยีกวา  “ขอบังคับสภาประจําสถาบันราชภัฏกําแพงเพชร วาดวยการจัด

การศึกษาตามโครงการจัดตัง้ศูนยใหการศกึษาภายนอกสถาบันสําหรับบุคลากรประจําการ พ.ศ. ๒๕๔๓” 

 ขอ ๒. ใหใชขอบังคับ ต้ังแตวันถัดจากวันประกาศเปนตนไป 

 ขอ ๓. บรรดาขอบังคับ ระเบียบ คําส่ังหรือประกาศอื่นใดท่ีขัดหรือแยงขอบังคับน้ี ใหใช

ขอบังคับน้ีแทน 

 ขอ ๔. ในขอบังคับน้ี 

  “สภาประจําสถาบัน” หมายความวา สภาประจําสถาบันราชภัฏกําแพงเพชร 

  “สถาบัน” หมายความวา สถาบันราชภัฏกําแพงเพชร 

  “ศูนยใหการศึกษา” หมายความวา ศูนยจัดบริการศึกษาสถาบันราชภัฏ

กําแพงเพชรท่ีต้ังอยูภายนอกสถาบัน 

  “การจัดการศึกษา” หมายความวา การจัดการเรียนการสอนภายนอกสถาบัน 

ตามหลักสูตรของสภาประจําสถาบันหรอืหลักสูตรอื่นใดท่ีสภาประจําสถาบันรับรอง ซ่ึงมีวัตถุประสงค

เพื่อขยายโอกาสทางการศกึษา โดยเนนการพัฒนาคุณภาพ  การเพิ่มพูนวิทยฐานะและประสิทธิภาพ

ในการปฏิบัติงานของบุคลากรในทองถ่ินซ่ึงจัดใหศึกษานอกเวลาราชการ“เกณฑมาตรฐานทาง

วิชาการ” หมายความวา เกณฑมาตรฐานโปรแกรมวิชาตามท่ีสถาบันกําหนดในการประกันคุณภาพ

การศกึษาหรอืตามท่ีคณะกรรมการสภาสถาบันราชภัฏกําหนด 
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  “อธิการบดี” หมายความวา อธิการบดีสถาบันราชภัฏกําแพงเพชร 

  “รองอธิการบดี” หมายความวา รองอธิการบดีสถาบันราชภัฏกําแพงเพชร 

  “ผูอํานวยการศูนยใหการศกึษา” หมายความวา ผูดํารงตําแหนงรองอธิการบดี 

หรือผูชวยอธิการบดี หรือ คณาจารยประจําสังกัดสถาบันราชภัฏกําแพงเพชรหรือบุคคลอื่นท่ี

อธิการบดีแตงต้ัง 

  “ผูชวยผูอํานวยการศูนยใหการศึกษา” หมายความวา หัวหนาหนวยงานซ่ึงเปน

เจาของสถานท่ีต้ังศูนยใหการศกึษาน้ัน ๆ  

  “ผูช วยอธิการบดี  คณบดี  ผู อํ านวยการสํานัก  และผู อํานวยการศูนย” 

หมายความวา ผูชวยอธิการบดี คณบดี ผูอํานวยการสํานัก และผูอํานวยการศูนย สังกัดสถาบันราช

ภัฏกําแพงเพชร 

  “นักศกึษา” หมายความวา นักศกึษาท่ีเขารับการศึกษาตามโครงการจัดต้ังศูนย

ใหการศึกษาภายนอกสถาบันท่ีเปนบุคลากรประจําการ ท้ังภาครัฐและเอกชน สถาบันราชภัฏ

กําแพงเพชร 

 ขอ ๕. ใหสถาบันจัดการศกึษาไดเฉพาะหลักสูตรท่ีคณะกรรมการสภาสถาบันราชภัฏอนุมัติ

และคณะกรรมการขาราชการพลเรอืนรบัรองคุณวุฒิแลว 

 ขอ ๖. ในการเปดสอนโปรแกรมวิชาหรือสาขาวิชาใด ในระดับใด ใหเปนไปตามเกณฑ

มาตรฐานทางวชิาการของหลักสูตร และตองไดรับอนุมัติจากสภาประจําสถาบัน 

 ขอ ๗. ใหสถาบันแตงต้ังคณะกรรมการอํานวยการจัดการศกึษา ประกอบดวย 

  ๗.๑ ประธานกรรมการ ไดแก อธิการบดี 

  ๗.๒ รองประธานกรรมการ ไดแก รองอธิการบดีฝายวชิาการ 

  ๗.๓ กรรมการ ไดแก ผูดํารงตําแหนงรองอธิการบดีและผูชวยอธิการบดี 

  ๗.๔ กรรมการและเลขานุการ ไดแก ผูอํานวยการศูนยใหการศกึษา 

  ๗.๕ กรรมการและผูชวยเลขานุการ ไดแก ผูชวยผูอํานวยการศูนยใหการศกึษา 

 ขอ ๘. คณะกรรมการอํานวยการจัดการศกึษามอีํานาจหนาท่ี ดังน้ี 

  ๘.๑ กําหนดแนวนโยบายของสถาบันเก่ียวกับการจัดการศึกษาตามโครงการ

จัดต้ังศูนยใหการศกึษาภายนอกสถาบัน 

๘.๒. เสนอความเห็นใหคําปรกึษาและขอเสนอแนะตอสภาประจําสถาบันใน 

เรื่องเก่ียวกับการจัดการศกึษาตามโครงการจัดต้ังศูนยใหการศกึษา 
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  ๘.๓ สงเสริมและกํากับการจัดการศึกษาของแตละสาขาวิชาใหเปนไปตาม

เกณฑมาตรฐานทางวชิาการ 

  ๘.๔ เสนอความคดิเห็นเก่ียวกับการจัดต้ัง การยุบหรอืยกเลิกศูนยใหการศกึษา 

  ๘.๕ เสนอความคดิเห็นเก่ียวกับการเปด การยกเลิกสาขาวชิาในระดับตาง ๆ ตอ

สภาประจําสถาบัน 

 ขอ ๙. ใหสถาบันแตงต้ังกรรมการดําเนินงานจัดการศกึษาประกอบดวย 

  ๙.๑ ประธานกรรมการ ไดแก รองอธิการบดีฝายวชิาการ 

  ๙.๒ รองประธานกรรมการ ไดแก ผูอํานวยการศูนยใหการศกึษา 

  ๙.๓ กรรมการจากผูดํารงตําแหนงคณบดี 

  ๙.๔ กรรมการจากผูดํารงตําแหนงผูอํานวยการสํานัก ผูอํานวยการศูนย และ

หัวหนาฝายท่ีเก่ียวของกับการจัดการศกึษาในศูนยใหการศกึษานอกสถาบัน 

  ๙.๕ กรรมการและเลขานุการ ไดแก ผูชวยผูอํานวยการศูนยใหการศกึษา 

  ๙.๖ กรรมการและผูชวยเลขานุการ ไดแก รองหัวหนาหนวยงาน หรือผูชวย

หัวหนาหนวยงาน ผูซ่ึงปฏบัิติหนาท่ีในหนวยงานท่ีเปนสถานท่ีต้ังศูนยใหการศกึษาจํานวนหน่ึงคน 

 ขอ ๑๐. คณะกรรมการดําเนินงานจัดการศกึษามอีํานาจหนาท่ีดังน้ี 

  ๑๐.๑ จัดทําและเสนอโครงการหรอืแผนปฏบัิติงานในหนาท่ีเก่ียวของกับศูนยให

การศกึษา 

  ๑๐.๒ ดําเนินการและประสานงานจัดการศกึษา 

  ๑๐.๓ ดําเนินงานอื่น ๆ ตามท่ีสถาบันหรือคณะกรรมการอํานวยการจัด

การศกึษามอบหมาย 

 ขอ ๑๑. ในการดําเนินงานใหมเีจาหนาท่ีปฏบัิติงานประจําศูนยใหการศึกษาจากสถาบันและ

จากหนวยงานท่ีเปนสถานท่ีต้ังศูนยใหการศกึษา ตามจํานวนท่ีเหมาะสมกับภารกิจ 

 ขอ ๑๒. การรับบุคคลเขาเปนนักศึกษา อาจจัดใหมีการทดสอบวัดความรูพื้นฐาน เพื่อใช

เปนเกณฑในการรับเขาศึกษาและเปนแนวทางในการจัดแผนการเรียนรายวิชาเพิ่มเติมตามท่ีสถาบัน

เห็นสมควร 

 ขอ ๑๓. ใหสถาบันแตงต้ังอาจารยท่ีปรกึษาหรอืคณาจารยท่ีปรกึษารับผิดชอบใหคําปรึกษา

แกนักศึกษาเก่ียวกับการลงทะเบียนวิชาเรียน การตรวจสอบผลการเรียนของนักศึกษาและอื่น ๆ 

ตามท่ีสถาบันกําหนด 

 ขอ ๑๔. เพื่อใหการเรียนการสอนมีคุณภาพ ตามเกณฑมาตรฐานทางวชิาการ จึงกําหนดให 
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  ๑๔.๑ อาจารยผูสอน สอนไดไมเกนิสัปดาหละ ๑๒ คาบ การสอน โดยคาบหนึ่งมีเวลา

สอนไมนอยกวา ๕๐ นาที 

  ๑๔.๒ อาจารยผูสอน ที่จะทําการสอนที่ศูนยใหการศึกษาไดตองไมมีช่ัวโมงสอนภาค 

กศ.บป.ภายในสถาบัน หรือมีช่ัวโมงสอนแตตองไมเกนิ ๖ คาบเรียน เพยีงวันเสารหรือวันอาทติยวันเดยีวเทานัน้ 

  ๑๔.๓ อาจารยผูสอน ที่ไดทําการสอนรวมกันกับอาจารยสอนผูอ่ืนในบางรายวชิาใหคดิ

เฉลี่ยในอัตรารวมตามจํานวนหนวยกติ/ช่ัวโมง ในรายวชิานัน้ ๆ  เปนเกณฑ แตเมื่อนับรวมกันแลวตองไมเกนิ ๑๒ 

คาบเรียน ตอสัปดาห 

  ๑๔.๔ นักศกึษาลงทะเบยีนเรียนรายวชิาตาง ๆ ไดภาคเรียนละไมเกิน ๑๒  หนวยกิต 

ยกเวนถามีความจําเปนใหอยูในดุลพนิจิของอธิการบดี 

 ขอ ๑๕. ใหสถาบันแตงตัง้คณะกรรมการชุดหนึ่ง มีจํานวนตามที่เห็นสมควรเพื่อทําหนาที่พิจารณา

กลั่นกรองและใหความเห็นชอบในการจัดอาจารยผูสอนตามที่โปรแกรมวชิาและคณะเสนอใน  แตละภาคเรียน 

 ขอ ๑๖. การนเิทศกระบวนการฝกงาน หรือการฝกประสบการณวชิาชีพของนักศกึษา ใหโปรแกรม

วชิารวมกับคณะกรรมการฝกประสบการณวชิาชีพกํากับและควบคุมคุณภาพของการฝกและประสิทธิภาพของ

การบริหารงานนเิทศ 

 ขอ ๑๗. ในการจัดการเรียนการสอน ตองจัดหาหรือผลิตและพัฒนาสื่อการเรียนการสอนใหมี

มาตรฐานและเพียงพอกับจํานวนนักศกึษา 

 ขอ ๑๘. จัดใหมีบริการวชิาการดานวิทยบริการ คอมพิวเตอร ภาษาและอํานวยความสะดวกแก

นักศกึษาในรูปแบบตาง ๆ เพื่อสงเสริมใหนักศกึษามีโอกาสคนควาหาความรูและประสบการณเพิ่มเติมอยาง

ตอเนื่อง 

 ขอ ๑๙. การประเมินผลการเรียน การขอจบการศึกษา การโอนสภาพนักศึกษา การโอนผลการ

เรียนและการยกเวนการเรียนในบางรายวชิา ใหเปนไปตามระเบยีบของสภาประจําสถาบัน 

 ขอ ๒๐. อัตราคาธรรมเนียมตาง ๆ ที่เ รียกเก็บจากนักศึกษาและอัตราการจายเงินในการจัด

การศกึษาตามโครงการจัดตั้งศูนยใหการศกึษา ใหเปนไปตามระเบยีบของสภาประจําสถาบัน 

 ขอ ๒๑. ใหมีการประเมินผลการจัดการศึกษาตามโครงการจัดตั้งศูนยใหการศึกษาทุกระยะ   ๒ ป 

เพื่อพัฒนาโครงการ 

 ขอ ๒๒. ใหอธกิารบด ีเปนผูรักษาการใหเปนไปตามขอบังคับนี้ 

 

ประกาศ  ณ  วันที่  ๑  มิถุนายน  พ.ศ. ๒๕๔๓ 

 

พนัส  หันนาคนิทร 

(ศาสตราจารยพนัส หันนาคนิทร) 

นายกสภาประจําสถาบันราชภัฏกําแพงเพชร 
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ประกาศสถาบันราชภัฏกําแพงเพชร 
เรื่อง  กําหนดอัตราคาธรรมเนยีมตาง ๆ ตามโครงการจัดต้ังศูนย 

ใหการศึกษาภายนอกสถาบันสําหรับบุคลากรประจําการ 
------------------------------------------------------- 

 ตามท่ีสถาบันไดอนุมั ติจากสภาประจําสถาบันราชภัฏกําแพงเพชรใหจัดต้ังศูนยให

การศึกษาภายนอกสถาบันสําหรับบุคลากรประจําการขึ้น ณ อําเภอแมสอด จังหวัดตาก ในคราว

ประชุมครัง้ท่ี ๒ /๒๕๔๓  เมื่อวันท่ี ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๔๓ และไดวางระเบียบวาดวยการรับจายเงิน

เพื่อจัดการศึกษาตามโครงการจัดต้ังศูนยใหการศึกษาภายนอกสถาบันสําหรับบุคลากรประจําการ 

พ.ศ.๒๕๔๓ ไวแลว ต้ังแตวันท่ี ๑ มิถุนายน ๒๕๔๓ เพื่อใหการดําเนินงานตามโครงการดังกลาวเปนไป

อยางมปีระสิทธิภาพ  อาศัยอํานาจตามความในขอ ๓.๙ ขอ ๓.๑๐ ขอ ๑๑.๖ แหงระเบียบสภาประจํา

สถาบันราชภัฏกําแพงเพชร   วาดวยการรับจายเงินเพื่อการจัดการศึกษาตามโครงการจัดต้ังศูนยให

การศกึษาภายนอกสถาบันสําหรับบุคลากรประจําการ พ.ศ. ๒๕๔๓ จึงกําหนดอัตราคาธรรมเนียม

ตาง ๆ ไวดังน้ี 

๑. คาบํารุงศูนยใหการศกึษาภายนอกสถาบัน ภาคเรียนละ ๑,๕๐๐ บาท 

๒. คาธรรมเนียมพเิศษสําหรับการฝกทักษะการฝกประสบการณวิชาชีพใหเรียกเก็บตาม

ลักษณะของสาขาตาง ๆ ดังน้ี 

๒.๑ สาขาวิชาการศึกษาทุกโปรแกรมวิชาภาคเรียนละ ๓๐๐ บาท ยกเวน 

โปรแกรมวิชาดนตรศีกึษาภาคเรยีนละ ๕๐๐ บาท และโปรแกรมวิชาคอมพิวเตอรศึกษาภาคเรียนละ 

๘๐๐ บาท 

๒.๒ สาขาวิชาวิทยาศาสตร โปรแกรมวชิาพชืศาสตร โปรแกรมวชิาสัตวบาล  

โปรแกรมวชิาเทคโนโลยีการเกษตร และโปรแกรมวิชาสุขศึกษา ภาคเรียนละ ๓๐๐ บาท โปรแกรม

วทิยาศาสตรสุขภาพ โปรแกรมวชิาเทคโนโลยีการอาหาร โปรแกรมวิชาเคม ีโปรแกรมวิชาชีววิทยา

ประยุกต โปรแกรมวิชาฟสิกส และโปรแกรมวชิาวทิยาศาสตรส่ิงแวดลอม ภาคเรียนละ ๕๐๐ บาท 

โปรแกรมวชิาเซรามกิส   โปรแกรมวชิาเทคโนโลยีเซรามกิส  โปรแกรมวิชากอสราง โปรแกรมวิชาไฟฟา 

โปรแกรมวิชาอเิล็กทรอนิกส โปรแกรมวชิาโลหะ โปรแกรมวชิาออกแบบผลิตภัณฑอุตสาหกรรม  
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โปรแกรมวชิาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ภาคเรียนละ ๖๐๐ บาท โปรแกรมวิชาคอมพวิเตอรและโปรแกรม

วิชาวิทยาการคอมพิวเตอร ภาคเรียนละ ๘๐๐ บาท  

๒.๓ สาขาศลิปศาสตรทุกโปรแกรมวิชา ภาคเรียนละ ๓๐๐ บาท ยกเวน 

โปรแกรมวชิาสารประชาสัมพันธและโปรแกรมวิชาอุตสาหกรรมทองเท่ียว   ภาคเรียนละ ๕๐๐ บาท  

โปรแกรมวิชาเศรษฐธุรกิจ โปรแกรมวิชาบริหารธุรกิจ โปรแกรมวิชาบริหารธุรกิจ โปรแกรมวิชา

วทิยาการจัดการท่ัวไปและโปรแกรมวชิานิเทศศาสตร ภาคเรียนละ ๖๐๐ บาท 

๓. คาตอบแทนการสอน ใหจายในอัตรา ดังน้ี 

๓.๑ อาจารยสอนประจํา คาบละ ๒๒๐ บาท 

๓.๒ ผูทรงคุณวุฒิท่ีเชญิจากภายนอกมาสอนเปนครัง้คราวคาบละ ๒๒๐ บาท 

๔. คาตอบแทนคณะกรรมการดําเนินการ ใหจายในอัตรา ดังน้ี 

๔.๑ ประธานกรรมการอํานวยการ ภาคเรียนละ ๑๕,๐๐๐ บาท 

๔.๒ ผูอํานวยการศูนยใหการศกึษาภายนอกสถาบนั ภาคเรียนละ ๑๔,๐๐๐ บาท 

๔.๓ กรรมการอํานวยการ ภาคเรียนละ ๑๒,๐๐๐ บาท 

๔.๔ กรรมการดําเนินงาน ภาคเรยีนละ ๘,๐๐๐ บาท 

๕. คาตอบแทนเจาหนาท่ีและนักศกึษา ใหจายในอัตรา ดังน้ี 

๕.๑ ขาราชการที่ไดรับเงนิเดอืนต่าํสดุของระดับ ๒ ข้ึนไป วันละ ๓๐๐ บาทตอคน 

๕.๒ ขาราชการไดรับเงินเดือนตํ่ากวาขัน้ตํ่ากวาขัน้ตํ่าสุดของระดับ ๒ หรอื 

ลูกจางประจําหรอืลูกจางช่ัวคราววันละ ๒๐๐ บาทตอคน 

๕.๓ นักศกึษา วันละ ๑๕๐ บาทตอคน 

๖. คาตอบแทนอาจารยท่ีปรกึษา ใหจายภาคเรยีนละ ๑,๐๐๐ บาทตอหน่ึงหมูเรยีน 

๗. คาตอบแทนกรรมการกํากับการสอบ ใหจายในอัตรา ดังน้ี 

๗.๑ อาจารยสอนซ่ึงเปนกรรมการกํากับการสอบ วันละ ๒๐๐ บาท  

๗.๒ อาจารยภายนอกท่ีไมไดทําการสอน วันละ ๑๘๐ บาท  
 

ท้ังน้ีต้ังแตบัดน้ีเปนตนไป 

ประกาศ ณ  วันท่ี ๕ มิถุนายน ๒๕๔๓ 
 

รัตนา  รักการ 

(ผูชวยศาสตราจารยรัตนา  รักการ) 

อธิการบดีสถาบันราชภัฏกําแพงเพชร 
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ข อปฎิ บั ติ เ กี่ ย วกั บ  
สํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน 
  

 
การปฏิบัติตนในการเขารับบรกิาร  

นักศึกษาควรยึดแนวปฏิบัติในการรับบริการจากหนวยงานตางๆ ของมหาวิทยาลัย

ดังตอไปน้ี 

 ๑. แตงกายสุภาพ เมื่อไปติดตอหนวยงาน 

 ๒. ติดตอสอบถามเจาหนาที่ หรืออาจารยประจําหนวยงานดวยกิริยาวาจาสุภาพ 

 ๓. เตรียมเอกสารหลักฐานที่ตองใชประกอบตางๆ ใหพรอม 

 ๔. ศึกษาข้ันตอนการขอรับบริการโดยละเอียดและปฏิบัติตาม ดังน้ี 

๔.๑ การติดตอกับสํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน ซึ่งเปนเรื่องเกี่ยวกับ 

เอกสาร และหลักฐานทางการศึกษาหรือทะเบียนประวัติ นักศึกษาตองยื่นคํารองเปนหลักฐาน 

ควรปฏบัิติดังน้ี 

๔.๑.๑ เลือกคํารองใหตรงตามความประสงค 

๔.๑.๒ กรอกรายละเอยีดใหชัดเจน 

๔.๑.๓ ผานข้ันตอนตางๆ ท่ีระบุไวในคํารองใหครบ 

๔.๑.๔ ติดตามผลหลังจากยื่นคํารอง 

ดังน้ัน นักศึกษาควรวางแผนกอนลวงหนาสําหรับการติดตอขอหลักฐานตางๆ เพราะ

สํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียนจะไมสามารถใหบริการแกนักศึกษาแบบเรงดวนได 

เน่ืองจากการออกเอกสารใด ๆ ของสํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียนมีข้ันตอน และให

ความสําคัญกับ    ความถูกตอง จึงตองใชเวลาในการตรวจสอบหลักฐานตางๆ เพื่อปองกัน

ความผิดพลาดอันจะเกิดผลเสียหายแกทัง้นักศึกษาและมหาวิทยาลัย 
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ขั้นตอนในการขอรับบริการที่เกี่ยวของกับนกัศึกษา 
  

 
๑. การลงทะเบียนเรียน 
 การลงทะเบียนเรียนของนักศึกษาแตละภาคเรียน นักศึกษาจําเปนตองทราบขอมูล

เก่ียวกับแผนการเรียนหรือรายวิชาท่ีตนเองจะลงทะเบียนเรียนในแตละภาคเรียนอยางถูกตอง

และลงทะเบียนเรียนดวยตนเองตามประกาศของมหาวิทยาลัยอยางเครงครัด โดยมีข้ันตอน

ปฎบัิติเก่ียวกับการลงทะเบียนเรียน ดังตอไปน้ี 

ขั้นตอนที่ ๑ นักศึกษารับเอกสารการลงทะเบียนท่ีงานทะเบียนและประมวลผลเพื่อใช

เปนหลักฐานในการลงทะเบียนเรียน 

ขั้นตอนที่ ๒ นักศึกษาพบอาจารย ท่ีปรึกษาตามหองเรียนท่ีกําหนดเพื่อ  รับ

คําแนะนําในการลงทะเบียน 

ขั้นตอนที่ ๓ เมื่อนักศึกษาลงรายมือช่ือในบัตรลงทะเบียนแลวอาจารยท่ีปรึกษา

ตรวจสอบความถูกตองและ  ลงนามในชองอาจารยที่ปรึกษา 

ขั้นตอนที่ ๔ นักศึกษานําบัตรลงทะเบยีนไปยื่นใหงานทะเบียนและประมวลผลตาม

วันและเวลาที่มหาวิทยาลัยกําหนด 

ขั้นตอนที่ ๕ นักศึกษารับบัตรลงทะเบียนท่ีงานทะเบียนและประมวลผลไปชําระเงิน

ท่ีธนาคารตามวันเวลาที่กําหนด  

 

 
 

 
 
 

หากนักศึกษาไมมาชําระเงนิตามวันเวลาที่กําหนด 
จะถูกปรับวันละ ๒๐ บาท (ภาคปกติ) วันละ ๕๐ บาท (ภาค กศ.บป.) 

และถาพนกําหนดผอนผันจะหมดสิทธ์ิในการลงทะเบียนในภาคเรียนนั้นๆ 
และตองทําเรื่องขอรักษาสภาพนักศึกษาที่งานทะเบียนและประมวลผล 

ตามประกาศของมหาวิทยาลัย 
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๒. การเพิ่ม-ถอนรายวิชาลงทะเบียน 
คําวา “ถอน” หมายถึง การที่นักศึกษาขอถอนรายวิชาที่ไดลงทะเบียนเรียนไป

แลวหรอืสามารถโอน/ยกเวนการเรยีนรายวชิานั้นๆได 

คําวา “เพิ่ม” หมายถึง การที่นักศึกษาไดลงทะเบียนวิชาเรียนไปแลวบางสวน 

แตอาจมีความจําเปนจะตองเพิ่มรายวิชาหรือเปลี่ยนแปลงรายวิชาดวยเหตุผลใดๆ แต

จํานวนหนวยกติรวมในภาคการศึกษานั้นตองไมเกินตามขอกําหนด 

 ข้ันตอนการเพิ่ม-ถอนรายวิชาลงทะเบียน 
      สํารวจรายวิชาที่ประสงคจะทําการเพิ่ม-ถอน ที่งานทะเบียนและประมวลผล 

เพื่อตรวจสอบวามีรายวชิาที่ประสงคจะลงทะเบียนเรยีนหรอืไม 

      รับแบบฟอรมของการเพิ่ม-ถอนรายวิชาลงทะเบียนที่งานทะเบียนและ

ประมวลผลเพื่อกรอกรายวิชาที่ประสงคจะทําการเพิ่ม-ถอน 

      นําแบบฟอรมการเพิ่ม-ถอนรายวิชาลงทะเบียนเรียน พรอมหลักฐานการ

ลงทะเบียนที่ไดลงไปแลวพบอาจารยที่ปรึกษาเพื่อขอคําแนะนํา และอนุญาตใหเพิ่ม-ถอน

รายวชิาได 

      นําแบบฟอรมการเพิ่ม-ถอนรายวิชาลงทะเบียนเรียนที่ผานการลงนามจาก

อาจารยที่ปรึกษาแลวพบอาจารยผูสอนเพื่อลงนามขออนุญาตใหลงทะเบียนเรียนใน

รายวชิาที่อาจารยทานน้ันสอน 

      นําแบบฟอรมการขอเพิ่ม-ถอนรายวิชาลงทะเบียนเรียนที่ผานการลงนามตามขอ 

๓ และ ๔ แลวพบเจาหนาที่งานหลักสูตรและแผนการเรียนเพื่อลงนามอนุญาตใหเพิ่ม-

ถอนรายวิชาได 

      ย่ืนแบบฟอรมการเพิ่ม-ถอนรายวิชาลงทะเบียนเรียนใหงานทะเบียนและ

ประมวลผลเพื่อคิดเงินคาลงทะเบยีนในรายวชิาที่เพิ่ม-ถอน 

      นักศึกษาแกไขจํานวนคาลงทะเบียนในใบชําระคาลงทะเบียนผานธนาคารกอน

ชําระเงนิ 
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๓. การขอเปดรายวิชาเรยีน 
นักศึกษาที่จะขอมีสิทธิ์ขอเปดรายวิชาเรียนเปนกรณีพิเศษเปนรายบุคคลนั้น 

จะตองอยูในเงื่อนไขตอไปนี้  

๑. เปนนักศกึษาภาคการศกึษาสุดทายที่จะจบการศึกษาและไมมีรายวิชาเปดสอน  

๒. เปนนักศกึษาตกคาง 

๓. จะตองเปนวิชาบังคับหรอืบังคับเลือกในหลักสูตรที่ทําการศึกษา 

๔. จะตองดําเนินการใหแลวเสร็จภายในวันและเวลาที่มหาวทิยาลัยกําหนด 

 
 
 
 
 
 
 
 ข้ันตอนการขอเปดรายวิชาเรยีน 
      นักศึกษารับใบคํารองขอเปดรายวิชาเรียนที่งานทะเบียนและประมวลผล 
      พบอาจารยที่ปรึกษาเพื่อขอคําแนะนําเกี่ยวกับรายวิชาที่ตองเปดวิชาเรียน 
      ตดิตออาจารยผูสอนในรายวชิาที่จะเปดสอน 
      นําใบคํารองไปตรวจสอบความถูกตอง (เวลาเรียนและหองเรียน) ที่งาน

หลักสูตรและแผนการเรยีน 

      สงคํารองที่งานทะเบียนและประมวลผลเพื่อขอนุญาตลงทะเบียนเรียน 
      ดําเนินการตามขั้นตอนการเพิ่ม-ถอนรายวิชาลงทะเบียน 
 
 

การอนุญาตหรือไมอนุญาต เปนสทิธ์ิของอาจารยผูสอน 
ซึ่งรับผิดชอบรายวิชานั้น ๆ หากรายวิชาใดไมผานการพจิารณา 

จากอาจารยผูสอนและผูมีอํานาจอนุญาตใหเปดวิชาเรียน 
ถอืวาไมมีสิทธิ์ลงทะเบียนเรียนรายวิชาดังกลาว 
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๔. การโอนผลการเรียน 
การโอนผลการเรียน หมายถึง การนําหนวยกิตและคาระดับคะแนนของทุก

รายวิชาที่เคยศกึษาจากหลักสูตรมหาวิทยาลัยราชภัฏมาใช โดยไมตองศกึษารายวิชานั้นอกี 

เงื่อนไขการโอนผลการเรียน 
๑. นักศึกษาที่ขอโอนผลการเรียน ตองมีสภาพการเปนนักศึกษาของ

มหาวิทยาลัยและนักศึกษาที่ขอโอนผลการเรียนตองไม เคยถูกสั่ งใหออกจาก

มหาวทิยาลัยตามระเบียบมหาวิทยาลัยวาดวยการประเมินผลการศึกษา 

๒. การโอนผลการเรยีนตองโอนทั้งหมดทุกรายวิชาที่เคยศึกษามาโดยไมจํากัด

จํานวน หนวยกิตที่ขอโอน 

๓. ผลการเรยีนรายวชิาที่นํามาใชโอนจะตองเปนผลการเรียนที่นักศึกษาไดรับ

มาแลวไมเกนิ ๑๐ ป นับจากวันที่สําเร็จการศึกษาหรือภาคเรียนสุดทายที่ไดรับผลการ

เรียนหรือวันสุดทายของการศึกษาโดยระบบอ่ืนที่ไดรับผลการเรียนนั้นแลวแตกรณี 

จนถงึวันที่เขาศึกษาในมหาวิทยาลัย 

๔. การโอนผลการเรยีน ไมเปนเหตุใหเสียสิทธิ์ที่จะไดรับปรญิญาเกยีรตนิิยม 

 ข้ันตอนการโอนผลการเรียน 
       ขอใบคํารองการโอนผลการเรยีนท่ีงานทะเบียนและประมวลผล กรอกขอมูลให

ถูกตองพรอมทั้งแนบใบรายงานผลการเรียน และย่ืนคํารองภายใน ๑ เดือนแรกที่เขา

ศึกษา 

       งานทะเบียนและประมวลผลรวบรวมคํารองเสนอคณะกรรมการที่สถาบัน

แตงตั้งพิจารณา และใหผูมีอํานาจอนุมัตกิารโอนผลการเรยีน โดยนักศึกษาจะทราบผล

การพจิารณาภายใน ๒ สัปดาห นับตั้งแตวันที่ย่ืนคํารอง 

       นักศึกษานําใบอนุมัตกิารโอนผลการเรยีนไปชําระเงนิท่ีการเงนิ ๒๐๐ บาท 

       นักศึกษานําเอกสารการโอนผลการเรียนที่ผานการชําระเงินแลวสงคืนที่งาน

ทะเบียนและประมวลผลพรอมรับสําเนาพจิารณาเก็บไวเปนหลักฐาน 
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๕. การยกเวนการเรยีนรายวิชา 
 การยกเวนการเรียนรายวิชา หมายถึง การยกเวนใหนักศึกษาไมตองเรียน

รายวิชาใด   วิชาหนึ่งที่หลักสูตรของมหาวิทยาลัยกําหนด โดยนําหนวยกิตและผล

การศกึษาในรายวชิาใดๆ ตามหลักสูตรระดับเดียวกันของมหาวิทยาลัยมาใชแทน ทั้งนี้ให

รวมถงึการนําผลการศกึษาและหนวยกติของรายวิชาตามหลักสูตรในระดับเดียวกันจาก

สถาบันอุดมศึกษาอ่ืน และผลการศึกษาที่ไดรับจากการศึกษาโดยระบบอ่ืนที่มีเนื้อหา

สาระความยากงายเทยีบไดไมนอยกวาสามในสี่ของเนื้อหาในรายวิชาตามหลักสูตรของ

มหาวทิยาลัยที่ขอยกเวนการเรยีน 

 เงื่อนไขการยกเวนการเรยีนรายวิชา 
๑. การขอยกเวนการเรยีนรายวิชาเปนการขอยกเวนการเรียนเฉพาะรายวิชาที่

ตองการใช และตองเปนรายวิชาที่ เคยเรียนมาในระดับเดียวกัน ถาเคยเรียนมาใน
ระดับต่ํากวาใชไมได 

๒. รายวชิาที่จะนํามาขอยกเวนการเรยีนตองเปนผลการเรียนที่นักศกึษาไดรับ 

มาแลวไมเกิน ๑๐ ป นับจากวันที่สําเร็จการศึกษาหรือภาคเรียนสุดทายที่ไดรับผล   

การเรยีนจนถงึวันที่เขาศึกษาในมหาวิทยาลัย 

๓. หากผลการเรียนที่จะนํามาใชในการยกเวนการเรยีนรายวชิามีอายุเกินกวา 
ที่กําหนด ตามขอ ๒ ผูขอยกเวนการเรียนรายวิชาอาจขอใหอาจารยประจําหลักสูตร

ของรายวิชาที่จะยกเวน   การเรียน ทําการสอบประเมินความรูและนําผลการสอบ

ประเมินความรูที่ผานเกณฑมาขอยกเวน  การเรยีนรายวชิาได 

๔. รายวชิาที่นํามาขอยกเวนการเรียน ตองเปนรายวิชาที่มีเนื้อหาสาระความ

ยากงายเทียบไดไมนอยกวาสามในสี่ของเนื้อหาในรายวิชาตามหลักสูตรของ

มหาวทิยาลัย 

๕. ตองเปนรายวิชาที่มีผลการเรยีน “ผาน” หรือไดเกรดไมตํ่ากวา  C  หรือคา

ระดับคะแนนไมตํ่ากวา  ๒ 
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๖. รายวิชาที่นํามาขอยกเวนการเรียนตองมีหนวยกิตไมต่ํากวารายวิชาที่ขอ

ยกเวนการเรียน 

๗. จํานวนหนวยกิตที่ไดรับการยกเวนการเรียนรายวิชา รวมแลวตองไมเกินสอง

ในสามของหนวยกิตรวมขั้นต่ําที่กําหนดไวในหลักสูตรของมหาวิทยาลัย 

๘. ผูที่ไดรับการยกเวนการเรียนรายวิชาในทุกกรณี ตองมีเวลาศึกษาอยูใน

มหาวิทยาลัย  ไมนอยกวา ๑ ปการศึกษาและไมมีสิทธิ์ไดรับปริญญาเกียรตินิยม 

๙. การทําเรื่องขอยกเวนการเรียนรายวิชา นักศึกษาตองทําครั้งเดียวใหครบ

หลักสูตร โดยศึกษาหลักสูตรวาจะตองเรียนรายวิชาอะไรบาง มีวิชาอะไรที่เคยเรยีนมาแลว

จะไดทําการขอยกเวน  ใหครบตามตองการ 

๑๐. นักศึกษาตองชําระคาธรรมเนยีมการขอยกเวนการเรียนรายวิชาใหเสร็จสิ้น

ภายใน ภาคเรียนแรกของปที่เขาศึกษาในมหาวิทยาลัย 

๑๑. ใหเปนไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร วาดวยการโอนผล

การเรียนและการยกเวนการเรียนรายวิชาระดับอนุปรญิญาและปรญิญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๐ 

 ข้ันตอนการขอยกเวนการเรยีนรายวิชา 
     กรณสีําเร็จการศกึษาไมเกิน ๑๐ ป 
       ขอใบคํารองการยกเวนการเรยีนรายวชิาที่งานหลักสูตรและแผนการเรยีน  

       เอกสารประกอบการขอยกเวนการเรยีนรายวชิา ไดแก  

- ใบรายงานผลการเรยีน จํานวน ๒ ฉบับ 

- คําอธิบายรายวิชาที่ขอยกเวนกรณีที่ไมใชหลักสูตรมหาวิทยาลัยราชภัฏ

กําแพงเพชร 

       งานหลักสูตรและแผนการเรียนรวบรวมคํารองเสนอคณะกรรมการที่สถาบัน

แตงตั้งพิจารณาและใหผูมีอํานาจอนุมัติการยกเวนรายวิชา โดยนักศึกษาจะทราบผล

การพจิารณาภายใน ๒ สัปดาหนับตั้งแตวันที่ย่ืนคํารอง 
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       นักศึกษานําใบอนุมัติผลการยกเวนการเรียนรายวิชาไปชําระเงินที่การเงิน โดย

จะตองชําระคาธรรมเนียมการขอยกเวนการเรียนรายวิชาใหเสร็จสิ้นภายในภาคเรียน

แรกของปที่เขาศึกษาในมหาวิทยาลัยเทานัน้ 

       นักศึกษานําเอกสารการยกเวนการเรียนรายวิชาที่ผานการชําระเงินแลวคืนที่

งานทะเบียนและประมวลผลพรอมรับสําเนาผลการพจิารณาไวเปนหลักฐาน 

     กรณสีําเร็จการศกึษาเกนิ ๑๐ ป 
       ขอใบคํารองการยกเวนการเรยีนรายวชิาที่งานหลักสูตรและแผนการเรยีน  

       เอกสารประกอบการขอยกเวนการเรยีนรายวชิา ไดแก  

- ใบรายงานผลการเรยีน จํานวน ๒ ฉบับ 

- คําอธิบายรายวิชาที่ขอยกเวนกรณีที่ไมใชหลักสูตรมหาวิทยาลัยราชภัฏ

กําแพงเพชร  

       งานหลักสูตรและแผนการเรียนรวบรวมคํารองเสนอคณะกรรมการเพื่อ

พจิารณาเน้ือหาหากมีเน้ือหาเทียบไดไมนอยกวาสามในสี่จึงจะมีสิทธิ์ย่ืนสอบ 

       งานหลักสูตรและแผนการเรยีนแจงผลการพจิารณาตอนักศึกษาเรื่องสิทธิ์การ

เขาทดสอบ 

       นําผลการสอบท่ีผานแลวมาย่ืนขอยกเวนการเรยีนรายวชิาตามขั้นตอนปกติ 

 

 
 
 
๖. การขอเลื่อนสอบหรอืขาดสอบปลายภาคเรยีน 

นักศึกษาที่มีสิทธิ์สอบปลายภาคแตไมไดมาสอบตามที่มหาวิทยาลัยกําหนด

ดวยเหตุจําเปนหรือเหตุสุดวิสัย จะตองย่ืนคํารองขอสอบเนื่องจากขาดสอบปลายภาค

โดยคณะกรรมการวชิาการจะเปนผูพิจารณา 

นักศึกษาตองยื่นคํารองขอยกเวนการเรียนรายวชิาและชําระคาธรรมเนยีม 
การขอยกเวนการเรียนรายวชิาใหเสร็จส้ินภายในภาคเรียนแรก 

ของปที่เขาศึกษาในมหาวิทยาลัยเทานั้น 
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แนวปฏิบัติการขอสอบเนื่องจากการเลื่อนสอบหรือขาดสอบปลายภาค  
ขอใหนักศึกษาดําเนนิการตามข้ันตอนดังตอไปนี้ 
กรณขีอเลื่อนสอบ 
      ย่ืนคํารองเพื่อขอเลื่อนสอบพรอมหลักฐานประกอบการพิจารณาที่งานทะเบียน

และประมวลผลกอนถึงกําหนดการสอบอยางนอย ๒ สัปดาห 

      หลังจากย่ืนคํารองไปแลว ๑ สัปดาห สามารถขอทราบผลการพิจารณาไดที่

งานทะเบียนและประมวลผล 

      นักศกึษาตองติดตออาจารยผูสอน เม่ือทราบผลการพิจารณาแลว 

กรณขีาดสอบ 
      ย่ืนคํารองขอสอบพรอมหลักฐานประกอบการพจิารณาภายใน ๑๕ วัน นับจาก

วันที่เปดภาคเรยีนถัดไป 

      หลังจากย่ืนคํารองไปแลว สามารถขอทราบผลการพิจารณาไดที่งานทะเบียน

และประมวลผล หลังจากเปดภาคเรียนถัดไป ๒๕ วัน และหากนักศึกษาไมมาติดตอ

ภายในเวลาที่กําหนด นักศกึษาจะไดรับระดับคะแนน “E“ ในรายวชิานัน้  

      นักศกึษาตองติดตออาจารยผูสอน เม่ือทราบผลการพิจารณาแลว 

 

 

 

 
 
 
 

ผลของการพจิารณาอยูในดุลพินิจของคณะกรรมการ จะมี ๒ กรณ ีคอื 
๑. ถาคณะกรรมการ “อนุญาต” นักศึกษาจะไดรับระดับคะแนน “I”  

ในรายวิชานั้น 
๒. ถาคณะกรรมการ “ ไมอนุญาต” นักศึกษาจะไดรับระดับคะแนน  

“E” ในรายวิชานั้น 
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๗. การขอลาปวยหรือลากิจ 
หากนักศึกษามีความประสงคจะขอลาปวยหรือลากิจ สามารถขอรับ

แบบฟอรมการลาปวยหรือลากิจไดที่งานทะเบียนและประมวลผล หรือสามารถดาว

โหลดแบบฟอรมใบลาไดที่ http://tabian.kpru.ac.th/ แลวทําตามขั้นตอนดังตอไปนี้ 

 กรอกขอมูลใหครบถวน 

 ขอความเห็นจากอาจารยที่ปรึกษา 

 แจงอาจารยผูสอนทุกรายวิชาที่ขอลาปวยหรือลากิจ 

 นําคํารองมาย่ืนที่งานทะเบียนและประมวลผล 

๘. การขอเปลี่ยนช่ือ-สกุล ยศ คํานําหนา 
หากนักศึกษามีความประสงคจะขอเปลี่ยนชื่อ-สกุล ยศ คํานําหนา ใหย่ืนคํา

รองมาที่งานทะเบียนและประมวลผลพรอมแนบหลักฐานการเปลี่ยนชื่อ-สกุล ยศ คํา

นําหนา กอนสอบ         ปลายภาคเรยีนสุดทาย ๑ เดือน 

๙. การขอพักการเรียน 
 ข้ันตอนการย่ืนคํารองขอพักการเรียน 
      ย่ืนคํารองขอพักการเรียนที่งานทะเบียนและประมวลผลกอนสอบปลายภาค

ของภาคเรยีนนัน้ 

      ชําระคาบํารุงการศึกษาของภาคเรียนนั้นเพื่อเปนคาคงสภาพนักศึกษา สําหรับ

นักศกึษา    ภาคปกติ ภาคเรยีนละ ๕๐๐ บาท สําหรับนักศึกษาภาค กศ.บป. ภาคเรียน

ละ ๗๐๐ บาท 

      ในกรณีที่นักศกึษาไดชําระเงนิคาบํารุงการศึกษาและลงทะเบียนในภาคเรียนนั้น

แลว ใหย่ืน   คํารองขอพักการเรียนและขอยกเลิกรายวิชา เพื่อแจงใหอาจารยผูสอน

ทราบและไมตองชําระคา     คงสภาพนักศึกษาอีก 
 
 
 
 
 
 
 
 



149คูมือนักศึกษา ปการศึกษา 2556

๑๐. การขอคนืสภาพการเปนนักศึกษา 
การขอคืนสภาพการเปนนักศกึษา มี ๒ กรณี ไดแก 

         กรณทีําเรื่องขอพักการเรียนไวแลว นักศึกษาสามารถลงทะเบียนเรียนใน

ภาคเรยีนตอไปไดที่งานทะเบียนและประมวลผล 

         กรณีไมไดทําเรื่องขอพักการเรียน  
สําหรับนักศึกษาภาคปกติ สามารถดําเนินเรื่องยอนหลังที่งานทะเบียนและ

ประมวลผลเพื่อลงทะเบียนเรียนในภาคเรียนตอไป พรอมชําระคาบํารุงการศึกษา    

๕๐๐ บาท โดยชําระคาขอกลับคืนสภาพการเปนนักศกึษา ๒๐๐ บาท  

สําหรับนักศึกษาภาค กศ.บป. สามารถดําเนินเรื่องยอนหลังที่งานทะเบียนและ

ประมวลผลเพื่อลงทะเบียนเรียนในภาคเรียนตอไป พรอมชําระบํารุงคาการศึกษา   

๗๐๐ บาท โดยชําระคาขอกลับคืนสภาพการเปนนักศกึษาใหม ๓๐๐ บาท  
 

๑๑. การลาออก 
ถานักศึกษาลาออกภายใน ๒๐ วัน นับตั้งแตวันเปดภาคเรียนจะไดรับเงิน       

ดังรายการตอไปนี ้คือ 

รายการ นักศึกษาภาคปกต ิ นักศึกษาภาค กศ.บป. 
๑. คาขึ้นทะเบียนนักศกึษาใหม ๒๐๐ บาท ๓๐๐ บาท 

๒. คาบัตรประจําตัวนักศกึษา ๑๐๐ บาท ๑๐๐ บาท 

๓. คาประกันของเสียหาย ๓๐๐ บาท ๓๐๐ บาท 

๔. คาบํารุงหอพัก  

    (เฉพาะนักศกึษาภาคปกติ) 

ตามจํานวน 

ที่เหมาจาย 
- 

ข้ันตอนการรับเงนิคนื นักศึกษาจะตองปฏิบัติดังตอไปนี้ 

 รับคํารองที่งานทะเบียนและประมวลผล 

 สงคํารองพรอมแนบใบเสร็จรับเงินที่งานทะเบียนและประมวลผล 

 รับคํารองตามขอ  ที่งานทะเบียนและประมวลผลไปขอรับเงินคืนที่การเงนิ 
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๑๒. การพนสภาพการเปนนักศึกษา 
การพนสภาพการเปนนักศกึษามีหลายกรณี ดังนี้ 

สําหรับนักศกึษาภาคปกติ 
๑. เม่ือสิ้นสุดภาคเรยีนท่ี ๒ (นับตั้งแตเริ่มเขาเรยีน) นักศกึษามีคาระดับคะแนน 

เฉลี่ยสะสมต่ํากวา ๑.๖๐ และในภาคเรยีนท่ี ๔,๖,๘,๑๐,๑๒ และ ๑๔ ไดระดับคะแนน

เฉลี่ยสะสมต่ํากวา ๑.๘๐ 

๒. เม่ือนักศกึษาเรยีนครบจํานวนหนวยกิตตามหลักสูตรที่กําหนดไว แลวยังไดคา 
ระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมต่ํากวา ๑.๘๐ 

๓. เม่ือมีสภาพเปนนักศกึษาครบ ๘ ภาคเรยีนปกติติดตอกันในกรณีที่เรยีน 

หลักสูตร ๒ ปและครบ ๑๖ ภาคเรยีนปกติติดตอกันในกรณีที่เรียนหลักสูตร ๔ ป และ

ครบ ๒๐ ภาคเรยีนปกติติดตอกันในกรณีที่เรยีนหลักสูตร ๕ ปแลวยังขาดคุณสมบัติใน

ขอใดขอหนึ่ง ดังนี้ 

  (๑) . สอบไดรายวิชาตางๆครบตามหลักสูตร รวมทั้งรายวิชาที่

หลักสูตรหรือสภากําหนดใหเรียนเพิ่มเตมิ 

  (๒). ระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม ๒.๐๐ ขึ้นไป 

๔. นักศึกษาไมผานการประเมินในรายวิชาเตรียมฝกประสบการณวิชาชีพหรือ  

ฝกประสบการณวิชาชีพเปนครั้งที่ ๒ 

๕. ไมชําระเงนิคาบํารุงการศกึษาและคาธรรมเนยีมตางๆในแตละภาคเรียน (ตาม

ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร วาดวยการเก็บเงินคาธรรมเนียมการศึกษา

ระดับอนุปรญิญาตรแีละปรญิญาตรี ภาคปกติ พ.ศ. ๒๕๕๑ ขอ ๖.๖) 

สําหรับนักศึกษาภาค กศ.บป. 
๑. นักศึกษาจะพนสภาพการเปนนักศกึษาเมื่อผลการประเมินไดคาระดับ 

คะแนนเฉลี่ยสะสมต่ํากวา ๑.๘๐ เม่ือสิ้นภาคเรียนที่ ๔ นับตั้งแตเริ่มเขาเรียนกรณี

หลักสูตร ๒ ป สิ้นภาคเรียนที่ ๖ นับตั้งแตเริ่มเขาเรียนกรณีหลักสูตร ๓ ป และเม่ือ   
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ส้ินภาคเรยีนท่ี ๗ นับตั้งแตเริ่มเขาเรยีน กรณีหลักสูตร ๔ ป ส้ินภาคเรยีนท่ี ๘ นับตั้งแต

เริ่มเขาเรียนกรณีหลักสูตร ๕ ป 

๒. นักศึกษาลงทะเบียนเรียนครบตามที่หลักสูตรกําหนดแตยังไดคาระดับ 

คะแนนเฉลี่ยสะสมต่ํากวา ๑.๘๐ 

๓. นักศึกษาไมผานการประเมินในรายวิชาเตรยีมฝกประสบการณวิชาชีพ 
หรือฝกประสบการณวิชาชีพเปนครั้งที่ ๒ 

๔. เม่ือมีสภาพเปนนักศกึษาครบ ๕ ป กรณีเรียนหลักสูตร ๒ ป และมีสภาพ 
เปนนักศึกษาครบ ๗ ป ในกรณีที่เรียนหลักสูตร ๓ ป มีสภาพการเปนนักศึกษาครบ    

๙ ป ในกรณีที่เรียนหลักสูตร ๔ ป และมีสภาพการเปนนักศึกษาครบ ๑๑ ป ในกรณีที่

เรียนหลักสูตร ๕ ป 
๕. ไมชําระเงนิคาบํารุงการศกึษาและคาธรรมเนยีมตางๆในแตละภาคเรยีน  

(ตามระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร วาดวยการเก็บเงินคาธรรมเนียม

การศกึษาระดับอนุปรญิญาตรแีละปรญิญาตรี ภาคปกติ พ.ศ. ๒๕๕๑ ขอ ๖.๖) 
 

๑๓. การขอสําเร็จการศกึษา 
 ข้ันตอนการขอสําเร็จการศกึษา 
      อาจารยที่ปรกึษาและนักศึกษาตองตรวจสอบผลการเรียนใหครบตามหลักสูตร 

      นักศึกษาย่ืนคํารองขอสําเร็จการศึกษา โดยผานความเห็นชอบจากอาจารยที่

ปรึกษา ที่งานทะเบียนและประมวลผลใหเสร็จสิน้ภายในเดือนแรกของภาคเรียนสุดทาย

ที่ศึกษา พรอมทั้งแนบรูปถายชุดครุยปริญญาสําหรับนักศึกษาที่จะสําเร็จการศึกษา

ระดับปริญญาตรี (ดูตัวอยางรูปถาย     ที่ถูกตองที่งานทะเบยีนและประมวลผล) ขนาด 

๑ นิ้ว จํานวน ๖ รูป และตัดรูปใหไดขนาดกวาง ๒.๘๐ ซม. ยาว ๓.๓๐ ซม. 

      ชําระเงนิคาลงทะเบียนบัณฑิตที่การเงนิ 
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คุณสมบัติของผูสําเร็จการศกึษาระดับปริญญาตรีเกียรตินิยม 
๑. เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง 

- ไดคาระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมตัง้แต ๓.๖๐ ขึ้นไป ในกรณีที่แยกเรยีนแตละ 

ระดับใหคิดคะแนนเฉลี่ยในแตละระดับตั้งแต ๓.๖๐ ขึ้นไป 

- ไมเคยมีวิชาใดไดระดับคะแนนต่ํากวา “C” หรอืได “F” 

- มีเวลาเรยีนไมเกนิ ๔ ภาคเรยีนปกติ ในกรณีที่เปนหลักสูตร ๒ ป และ  

๘ ภาคเรยีนปกติ  ในกรณีที่เปนหลักสูตร ๔ ป 

- นักศกึษาภาคพิเศษมีเวลาเรยีนไมเกนิ ๘ ภาคเรยีน สําหรับหลักสูตร ๒ ป  

ไมเกนิ ๑๑ ภาคเรียนปกติ สําหรับหลักสูตร ๓ ป ไมเกนิ ๑๔ ภาคเรยีน สําหรับ

หลักสูตร ๔ ป และไมเกนิ ๑๗ ภาคเรยีนปกติ สําหรับหลักสูตร ๕ ป 

๒. เกียรตินิยมอันดับสอง 
- ไดคาระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมตัง้แต๓.๒๕ ขึ้นไป แตไมถงึ ๓.๖๐ ในกรณีที่ 

แยกเรยีนแตละระดับใหคิดคะแนนเฉลี่ยในแตละระดับตั้งแต๓.๒๕ แตไมถงึ ๓.๖๐ 

- ไมเคยมีวิชาใดไดระดับคะแนนต่ํากวา “C” หรอืได “F” 

- นักศกึษาภาคปกติ มีเวลาเรยีนไมเกนิ ๔ ภาคเรยีนปกติ สําหรับหลักสูตร ๒ ป 

ไมเกิน ๖ ภาคเรียนปกติสําหรับหลักสูตร ๓ ป ไมเกิน ๘ ภาคเรียนปกติสําหรับ

หลักสูตร ๔ ป และไมเกนิ ๑๐ ภาคเรยีนปกติสําหรับหลักสูตร ๕ ป 
 

๑๔. การขอยายเขามาศกึษาในมหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร 
 นักศึกษาที่ประสงคจะขอยายเขามาศึกษาในมหาวิทยาลัยราชภักกําแพงเพชร

ใหดําเนินการสมัครเขาเปนนักศึกษาใหม และนําผลการเรียนที่ไดเคยศึกษามาแลว

ดําเนินการตามขัน้ตอนการขอยกเวนการเรยีนรายวชิาที่งานหลักสูตรและแผนการเรยีน 
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๑๕. การขอยายเขาไปศกึษาในสถานศกึษาอ่ืน (เฉพาะนักศึกษาภาค กศ.บป.) 
หากนักศึกษาที่กําลังศึกษาอยูในมหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร มีความ

ประสงคจะขอยาย  ไปศึกษาในสถานศึกษาอ่ืนนั้น นักศึกษาควรศึกษารายละเอียดและ

ปฏิบัติตตามขั้นตอน ดังตอไปนี้ 

 ย่ืนคํารองพรอมสําเนาใบรายงานผลการศกึษาท่ีงานทะเบียนและประมวลผล 

 งานทะเบียนและประมวลผล นําคํารองเสนอตอรองอธิการบดีฝายวิชาการ

เพื่ออนุญาต 

 เม่ือรองอธิการบดีฝายวิชาการอนุญาต ใหงานทะเบียนและประมวลผลแจง

ผลการอนุญาตตอนักศึกษาเพื่อทราบ 

 งานทะเบียนและประมวลผล ทําหนังสือสอบถามไปยังมหาวิทยาลัยราชภัฏที่

นักศกึษาประสงคจะยายไปศึกษา เพื่อจะไดทราบวามหาวิทยาลัยราชภัฏดังกลาวยินดี

รับยายหรอืไม 

 มหาวทิยาลัยราชภัฏที่นักศึกษาประสงคจะยายไปศึกษาแจงผลการพิจารณา

ใหมหาวทิยาลัยราชภัฏกําแพงเพชรทราบ 

 งานทะเบียนและประมวลผล แจงผลการยายใหนักศึกษาทราบ 

 นักศึกษานําสําเนาผลการอนุญาตใหยายสถานศึกษา และรับคํารองขอถอน

เงินคาประกันของเสียหายคืนจากงานทะเบียนไปกรอกขอความ เพื่อขอรับคาประกัน

ของเสียหายและติดตอหอสมุดกลางเพื่อตรวจสอบ และลงนามวาไมมีการตกคาง

หนังสือ และนําหลักฐานดังกลาวไปขอรับเงินที่การเงนิ 

 งานทะเบียนและประมวลผล ทําหนังสือสงตัวนักศึกษาพรอมหลักฐาน

การศึกษาไปยังสถานศึกษาที่นักศึกษาประสงคจะยายไปศึกษา 
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๑๖. คําอธิบายเก่ียวกับรหัสนักศึกษา 
รายละเอียดของรหัสและความหมาย 
รายละเอียดของรหัสประจําตัวของนักศึกษาที่กําหนดใหมี  9 ตัว ดังนี้ 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

 
           
      
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

ปที่เขาศกึษา 

รหัสของภาค 
หลักสูตรที่เรียน 

หลักสูตร หองเรยีน/ 
โปรแกรมวิชา 

ลําดับท่ีในหมูเรียน 

ระดับปรญิญา
ของหลักสูตร 
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ความหมายของรหัสประจําตัวของนักศึกษา  
 ปที่เริ่มเขาศกึษา ใชตัวเลข ๒ ตัวทายของปการศึกษาที่เริ่มเขาศกึษา 

 รหัสของภาคหลักสูตรที่เรยีน กําหนดดังนี้ 

 1 นักศกึษาภาคปกติ กําแพงเพชร 

 2 นักศึกษาภาค กศ.บป. กําแพงเพชร 

 3 นักศึกษาภาค กศ.บป. แมสอด 

 4 นักศกึษาหลักสูตรปรญิญาโทและปริญญาเอก 

 5 นักศกึษาภาคปกติ แมสอด 

 หลักสูตรที่เรยีน 

 1 หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต 

 2 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต 

 3 หลักสูตรวทิยาศาสตรบัณฑิต 

 4 หลักสูตรบริหารธรุกจิบัณฑิต 

 5 หลักสูตรบัญชบีัณฑิต 

 6 หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต 

 7 หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต 

 8 หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต 

 9 หลักสูตรศลิปกรรมศาสตรบัณฑิต 

 ระดับปริญญาของหลักสูตรที่เรยีน 

 2 หลักสูตร 4 ป หรอื 5 ป 

 3 หลักสูตร 4 ปเทียบโอน 

 รหัสหองเรยีน/โปรแกรมวชิา 

 ลําดับที่ในหมู (หอง) 
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๑๗. การตรวจสอบผลการเรียน 
การตรวจสอบผลการเรียน นักศกึษาสามารถตรวจสอบผานทางอินเตอรเน็ต โดยมข้ัีนตอน ดังนี้ 
 นักศึกษาเขาท่ี http://tabian.kpru.ac.th/ หนาแรกของเวปไซตงานทะเบียนและ

ประมวลผล ใหพิมพรหัสประจําตัวนักศกึษาและวันเดือนปเกิด ดังตัวอยางในรูป 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 หนาตางแสดงผลการเรียนจะปรากฏหลังจากพิมพหัสประจําตัวและวันเดอืนปเกดิถูกตอง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ใสรหัสประจําตัวนักศกึษา 

ใสวัน/เดือน/ปเกิด 
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๑๘. การตรวจสอบโครงสรางหลักสูตรและแผนการเรียน 
โครงสรางหลักสูตร 
การตรวจสอบโครงสรางหลักสูตร นักศึกษาสามารถเขาดูรายละอียดของหลักสูตรทาง

อนิเตอรเน็ต โดยมขีัน้ตอน ดังน้ี 
 นักศึกษาเขาไปท่ี http://reg.kpru.ac.th/ ในหัวขอ “เก่ียวกับสํานักงาน ฯ” เลือก  

“งานหลักสูตรและแผนการเรียน” ดังตัวอยางในรูป 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 หนาตางของ “งานหลักสูตรและแผนการเรียน” จะปรากฏขึ้น ใหเลือกโครงสราง

หลักสูตรท่ีตองการทราบรายละอยีด ดังตัวอยางในรูป 
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 เลือกหลักสูตรท่ีตองการทราบรายละอยีด ดังตัวอยางในรูป 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 หนาตางรายละเอยีดของหลักสูตรท่ีเลือกจะปรากฎขึ้น ดังตัวอยางในรูป 
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แผนการเรียน 
การตรวจสอบแผนการเรียน นักศึกษาสามารถเขาดูรายละอียดของแผนการเรียนทาง

อนิเตอรเน็ต โดยมขีัน้ตอน ดังน้ี 
 นักศึกษาเขาไปท่ี http://reg.kpru.ac.th/ ในหัวขอ “เก่ียวกับสํานักงาน ฯ” เลือก  

“งานหลักสูตรและแผนการเรียน” ดังตัวอยางในรูป 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 หนาตางของ “งานหลักสูตรและแผนการเรียน” จะปรากฏขึ้น ใหเลือกหัวขอ 
“แผนการเรียน” ดังตัวอยางในรูป 
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 หากเปนนักศกึษาภาคปกติ เลือก “แผนการเรียน ปกติ” หากเปนนักศึกษา กศ.บป. 
เลือก “แผนการเรียน  กศ.บป.” จากน้ัน ใสรหัสหมูเรยีน ๗ หลัก เลือก “ตกลง” ดังตัวอยางในรูป 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 หนาตางแสดงแผนการเรยีนจะปรากฏ ดังตัวอยางในรูป 
 

ใสรหัสหมูเรยีน ๗ หลัก 
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ข อปฎิ บั ติ เ กี่ ย วกั บ  
สํานักวิทยบรกิารและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
  
 

เวลาทําการ 
โทร ๐๕๕-๗๐๖๕๒๐ หรือ ๐๕๕-๗๐๖๕๕๕ ตอ ๑๕๐๒ 
 

การปฏิบัติตนในการเขารับบรกิาร  
๑. แตงกายสุภาพ คอื ไมสวมเส้ือสายเด่ียว เอวลอย กางเกงขาส้ัน 

ยกเวนเครื่องแบบนักเรยีน 

๒. ควรเก็บกระเปา เอกสาร หนังสือ ไวในท่ีๆ จัดไวให  

๓. ส่ิงของท่ีมีคา ควรนําติดตัวเขาไปดวย หากเกิดการสูญหายสํานักวทิยบรกิารฯ  

จะไมรับผิดชอบใดๆ ท้ังส้ิน 

๔. หามนําอาหารและเครื่องด่ืมเขามาภายในสํานักวทิยบรกิารฯ 

๕. เคารพตอสถานที่ รักษามารยาท ไมสงเสียงดัง หรือกระทําการใดๆ อันเปนที่รําคาญแกผูอ่ืน 

๖. การใชทรัพยากรสารสนเทศและโสตทัศนวัสดุ ของสํานักวทิยบรกิารฯ ใหใช  

ณ สถานท่ีท่ีจัดไวให 

๗. ไมขีดเขียน ฉีก ตัด พับ ทุบ ท้ิง แกะ ดึง หรอืทําใหเกิดความเสียหายดวยประการใด ๆ 

แกทรัพยากรสารสนเทศ 

๘. รักษาทรัพยากร และวัสดุอุปกรณของสํานักวทิยบรกิารฯ ใหอยูในสภาพดีอยูเสมอ  

๙. ไมนําทรัพยากรสารสนเทศออกจากสํานักวทิยบรกิารฯ โดยไมไดรับอนุญาตหรอื 

ไมไดยืมตามระเบียบ 

๑๐. เมื่อเกิดปญหาใดๆ ในการเขาใชบริการสํานักวิทยบริการฯ ใหสอบถามบุคลากรของ

สํานักวทิยบรกิารฯ หรอืผูอํานวยการสํานักวทิยบรกิารฯ 
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๑. การใชบรกิารหองสมุด 
      บรกิารยืม - คนืหนังสือ - สื่อโสตทัศนวัสด ุ 

บริการใหยืมหนังสือและสิ่งพิมพประเภทตาง ๆ รวมทั้งสื่อการศึกษาของ

หองสมุดยกเวนหนังสอือางอิง วารสารเย็บเลม หนังสือพิมพ วารสารใหม 

      บรกิารตอบคําถามและชวยการคนควา  

 เปนการใหคําอธิบายตาง ๆ ในเรื่องของหองสมุด เชน การสืบคนขอมูล

สารนิเทศ การสืบคนทางอินเตอรเน็ต แนะนําการใชหนังสอือางอิง  

      บริการหนังสือจอง (สํารอง)  
 หองสมุดจะจัดหนังสือที่มีจํานวนนอยไมพอกับจํานวนนักศกึษาเปนหนังสอืจอง  

(สํารอง) ที่ใหยืม ๑ วัน หรือใหใชเฉพาะภายในหองสมุด 

      บรกิารแนะนําการปฐมนเิทศการใชหองสมุด (ภายในหองสมุด)  
 เม่ือเปดภาคเรียนหรือปการศึกษาใหมหองสมุดจะใหบริการแนะนําการใช

หองสมุดแกนักศึกษาใหมทุกคน 

      บรกิารแนะนําหนังสือใหม  
 หองสมุดใหบริการ ประชาสัมพันธหนังสือใหมโดย จัดพิมพรายชื่อหนังสือใหม 

และจัดแสดงหนังสือใหมที่ตูแสดงหนังสือใหมเปนประจํา 

      บรกิารจุลสาร กฤตภาค กฤตภาคออนไลน และแฟมขอมูลเฉพาะเรื่อง  
 เปนสิ่งพิมพที่มีขนาดเล็ก หรอืการตัด หรอืถายสําเนาเรื่องราวเรื่องใดเรื่องหนึ่ง 

จากหนังสือพิมพ หรือสิ่งพิมพตาง ๆ นํามาเก็บในแฟมเปนเรื่อง ๆ จะใหความรูเรื่อง 

ตาง ๆ ที่ทันสมัยนาสนใจ 

      บรกิารขาวสารทันสมัย  

 หองสมุดไดจัดทําขาวสารทันสมัยในหลายรูปแบบทุก ๆ วัน โดยสําเนาขาวสาร 

ใหมที่นาสนใจเปนประจําทุกวัน 

      จัดนิทรรศการ  

 จัดนทิรรศการซึ่งเกี่ยวกับวันสําคัญตาง ๆ ตามปฏิทนิทุกป 
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๒. การทําบัตรสมาชิกหองสมุด 
อาจารย และบุคลากรของสถาบัน ตองมีหลักฐานดังนี้ 

๑. นํารูป ๑ นิ้วจํานวน ๒ รูป มาติดตอทําบัตรกับเจาหนาที่ตามวันเวลาทีก่ําหนด  

๒. บัตรสมาชิกหองสมุดมีอายุตลอดภาคการศกึษา 

๓. บัตรสมาชิกหองสมุด เจาของบัตรจะตองนํามายืมหนังสือดวยตนเอง หามให

ผูอ่ืนมายืมแทน   

๔. เม่ือบัตรสมาชิกหายใหรบีแจงตอเจาหนาที่ทันท ี 

นักศึกษา ตองมีหลักฐานดังนี้ 

๑. นําบัตรประจําตัวนักศึกษามาติดตอทําบัตรกับเจาหนาที่ตามวันเวลาที่กําหนด  

๒. บัตรสมาชิกหองสมุดมีอายุตลอดภาคการศกึษา 

๓. บัตรสมาชิกหองสมุด เจาของบัตรจะตองนํามายืมหนังสือดวยตนเอง หาม

ใหผูอ่ืนมายืมแทน   

๔. เม่ือทําหนังสือหายใหรีบแจงตอเจาหนาที่ทันท ี   

บุคคลภายนอก ตองมีหลักฐานดังนี้ 

๑. นํารูป ๑ นิ้วจํานวน ๒ รูป มาติดตอทําบัตรกับเจาหนาที่ตามวันเวลาที่กําหนด  

๒. บัตรสมาชิกหองสมุดมีอายุตลอดภาคการศกึษา  

๓. เสยีคาธรรมเนยีมเพื่อทําบัตรใหมสมาชิกบุคคลภายนอก ๕๐๐ ตอป 

๔. บัตรสมาชิกหองสมุด เจาของบัตรจะตองนํามายืมหนังสือดวยตนเอง หาม

ใหผูอ่ืนมายืมแทน   

๕. เม่ือบัตรสมาชิกหายใหรบีแจงตอเจาหนาที่ทันท ี 

ควรใชบัตรสมาชิกหองสมุดเม่ือใชบรกิาร ดังตอไปนี้ 
๑. ยืม - คืนหนังสือ, วารสาร  

๒. ใชบรกิารหองสมุดวีดิโอ  

๓. ใชบรกิารซดีี-รอม  

๔. ใชบรกิารอินเตอรเน็ต  
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๓. การยืม คนืหนังสือ และชําระคาปรับ หนังสือหาย 
การยืม คืนหนังสือ และชําระคาปรับ หนังสือหายปฏิบัติไดดังตอไปนี้ 

        การยืม ใชบัตรสมาชิกหองสมุดแถบรหัสบารโคดในการยืมหนังสือ อาทิ 

๑.๑ หนังสือทั่วไปปฏิบัติ อาทิ 
นักศกึษาภาคปกติ, ภาคกศ.บป. ยืมได ๖ เลม นาน ๗ วัน  

บุคคลภายนอก ยืมได ๒ เลม นาน ๗ วัน 

นักศกึษาปรญิญาโท, ปรญิญาเอก ยืมได ๑๐ เลม นาน ๑๔ วัน  

อาจารยยืมได ๔๐ เลม นาน ๑ ภาคการศึกษา  

ผูยืมหนังสือจะตองคนืหนังสือเม่ือครบกําหนด  
มิฉะนั้นจะตองเสยีคาปรับ เลมละ ๕ บาท/วัน 

๑.๒ หนังสืออางอิง ใชสําหรับในหองสมุดเทานัน้ 

๑.๓ หนังสือจอง (สํารอง) เปนหนังสือที่อาจารยผูสอนแตละวิชาแนะนําให
นักเรียนอานประกอบการศึกษาในชั้นหรืออานประกอบการทํารายงาน หองสมุดจัด

หนังสือประเภทนี้แยกไวตางหาก เม่ือนักเรียนตองการใชใหติดตอขอยืมไดพรอมทั้ง

เซ็นตชื่อทุกครั้งที่ตองการใชหนังสือ และอนุญาตใหอานเฉพาะในหองสมุดเทานั้น ถา

ตองการยืมออกนอกหองสมุดจะยืมได  

๑.๔ การจองหนังสือ เปนบริการที่หองสมุดจัดทําขึ้นเพื่อบริการสมาชิกที่

ตองการยืมหนังสือเลมนั้น แตมีผูมายืมไปกอน กอนอ่ืนสมาชิกตองทราบวาใครเปนผู

แตง ชื่อหนังสือ เลขเรียกหนังสือซึ่งสามารถสืบคนไดจากคอมพิวเตอร และเจาหนาที่จะ

เช็คใหถาพบวามีผูมายืมกอนใหทําการจองที่เจาหนาที่ หากภายใน ๓ วัน ไมมารับ

หนังสือจะถูกนํามาขึ้นชั้นหรือใหผูอ่ืนจองตอไป 

๑.๕ วารสาร นิตยสาร และหนังสือพิมพ หากฉบับใหม ไมอนุญาตใหยืม

ออกนอกหองสมุด สวนฉบับลวงเวลา (ฉบับเกา) ยืมได ๑ คืน หรือเฉพาะถายเอกสาร  
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        หนังสือหาย ใหสมาชิกแจงหายเม่ือทราบทันทีวาหนังสือหาย หองสมุดจะรับ

แจงตั้งแตวันกําหนดสงและติดตอเจาหนาที่ทันที หากหาหนังสือไมพบจะใหสมาชิก

ชดใชเปนเงิน ๓ เทาของราคาหนังสือนั้น ๆ และเสียคากระบวนการทางเทคนิค        

๓๐ บาท แตถาผูใชแจงหลังกําหนดสงจะเสียคาปรับตั้งแตวันที่กําหนดสงถึงวันแจงหาย 

และบวกคาหนังสือเขาไปดวย ในกรณีที่แจงหายแลว และสามารถหาหนังสือกลับคืนมา

ได ผูยืมจะตองเสียคาปรับหนังสอืยอนหลัง   

        ซีดี-รอม, วีซีดี, ดีวีดี แสดงบัตรสมาชิกยืมได ๒ ชื่อเรื่อง หรือใหบริการ

เฉพาะในหองสมุด พรอมลงชื่อกอนเขาใชบริการ โดยใชบริการนาน ๗ วัน สวน

นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษานาน ๑ คืน  

        อินเตอรเน็ต ใหบริการอินเตอรเน็ตแสดงบัตรสมาชิกเพื่อลงชื่อกอนเขาใช

บริการโดยใชบริการไดครั้งละ ๒ ชั่วโมง 

        ฉายโทรทัศน, ฉายภาพยนตร ใหใชบริการโดยแสดงบัตรสมาชิกเพื่อลงชื่อ
กอนเขาใชบรกิาร 
 

ตารางการยมืทรัพยากรสารสนเทศ 
ผูมสิีทธิ์ยมื ประเภท จํานวน ระยะเวลา 

อาจารย 

พนักงานมหาวิทยาลัยสายการสอน 

 

หนังสือ 

งานวจิัย 

หนังสือจอง 

วารสารลวงเวลา 

โสตทัศนวัสดุ 

๔๐ เลม 

๒ เลม 

๑ เลม 

๒ ฉบับ 

๓ เรื่อง 

๑ ภาคเรียน 

๗ วัน 

๑ คนื 

๑ คนื 

๗ วัน 

พนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุน 

พนักงานราชการ 

ลูกจาง 

นักศกึษาภาคปกติ 

นักศกึษาภาค กศ.บป. 

นักศกึษาออกฝกประสบการณวชิาชพี 

หนังสือ 

งานวจิัย 

หนังสือจอง 

วารสารลวงเวลา 

โสตทัศนวัสดุ 

๖ เลม 

๒ เลม 

๑ เลม 

๒ ฉบับ 

๓ เรื่อง 

๗ วัน 

๗ วัน 

๑ คนื 

๑ คนื 

๗ วัน 
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ผูมสิีทธิ์ยมื ประเภท จํานวน ระยะเวลา 
นักศกึษาระดับปรญิญาโท 

นักศกึษาระดับปรญิญาเอก 

หนังสือ 

งานวจิัย 

หนังสือจอง 

วารสารลวงเวลา 

โสตทัศนวัสดุ 

๑๐ เลม 

๑๐ เลม 

๑ เลม 

๒ ฉบับ 

๓ เรื่อง 

๑๔ วัน 

๑๔ วัน 

๑ คนื 

๑ คนื 

๗ วัน 

 

บทลงโทษ 
๑. ผูท่ีจงใจขโมยหรือเจตนาทําลายหนังสือหรือวัสดุหองสมุด จะถูกตัดสิทธ์ิในการใช

หองสมุด และไดรับโทษตามระเบียบของทางมหาวทิยาลัยฯ 

๒. ผูท่ีทําหนังสือหายตองรีบหามาใชแทน พรอมเงินคากระบวนการทางเทคนิค ๓๐ บาท 

หรือชดใชเปนเงิน ๓ เทาของราคาหนังสือ 
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ข อปฎิ บั ติ เ กี่ ย วกั บ  
กอ ง พัฒนานั ก ศึ กษ า  
  

 มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร ตระหนักและเล็งเห็นวาการศึกษาไมเพียงแตศึกษา

อยูในหองเรียนเทานั้น ควรเรียนรูท่ีจะพัฒนาตนเองในดานตาง ๆ ท้ังดานสติปญญา สังคม 

อารมณ จติใจ รางกาย และควบคูไปกับการมีคุณธรรมจริยธรรม เพื่อท่ีจะดําเนินชีวิตอยูใน

สังคมไดอยางมคีวามสุข และเปนทรัพยากรที่สําคัญในการพัฒนาประเทศชาติตอไป 

กองพัฒนานักศึกษา เปนหนวยงานกลางทําหนาท่ีสนับสนุนการจัดการเรียนการ

สอน มหีนาท่ีดูแลเอาใจใสนักศึกษาใหใชชีวิตระหวางศึกษาเลาเรียนในมหาวิทยาลัยไดอยางมี

ความสุข มทัีกษะในการใชชีวิตอยางมีคุณธรรม รูผิดชอบช่ัวดี มีความรับผิดชอบ เมื่อสําเร็จ

การศึกษาออกไปสามารถใชชีวิตรวมกับผูอื่นในสังคมได เปนท่ีช่ืนชอบของผูคนรอบขาง อันจะ

สงผลกลับมายังมหาวิทยาลัยวาเปนมหาวิทยาลัยท่ีสามารถผลิตบัณฑิตท่ีมีความรูคูคุณธรรม

และมีศักยภาพในการปฏิบัติงานไดอยางดีเลิศ ดังน้ันภารกิจหลักของกองพัฒนานักศึกษา จึง

มุงหวังท่ีจะพัฒนานักศึกษาในดานตาง ๆ ท่ีนอกเหนือไปจากกระบวนการพัฒนาความรูทาง

วิชาการ บริการตาง ๆ ของกองพัฒนานักศึกษา ประกอบดวย 

๑. งานบรกิารหอพัก 

๒. งานแนะแนว ใหคําปรกึษา 

๓. งานบรกิารจัดหางาน 

๔. งานกองทุนใหกูยืม 

๕. งานบรกิารดานกฬีา 

๖. งานบรกิารดานอนามัย 

๗. งานการทหาร 

๘. งานบรกิารจัดทําบัตรนักศกึษา 
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งานบริการดานหอพัก 
 

มหาวทิยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร จัดตั้งหอพักขึ้นเพื่อบริการแกนักศึกษา เพื่อ

สนับสนุน การเรียนการสอนของนักศึกษาใหมีประสิทธิภาพย่ิงขึ้น และเปนการให

นักศึกษารูจักการใชชีวิตรวมกัน และทํากิจกรรมรวมกัน เพื่อพัฒนาตนเองใหเปน

บัณฑิตที่สมบูรณย่ิงขึ้น ทัง้ความรู สติปญญารางกาย อารมณ และสังคม มหาวิทยาลัย

ราชภัฏกําแพงเพชร มีหอพักที่จะรับนักศึกษาชาย – หญิง เขาอาศัย สามารถรับ

นักศึกษาไดในจํานวนจํากัด   
 

ลําดับท่ี ช่ือหอพัก ประเภท 
๑ 

๒ 

๓ 

๔ 

๕ 

๖ 

หออินทนิล 

หอขจีรัตน 

หอไตรตรงึษ 

หออัมพวัน 

หอปารชิาติ 

หอพุทธรักษา 

หอพักชาย 

หอพักหญงิ 

หอพักหญงิ 

หอพักหญงิ 

หอพักหญงิ 

หอพักหญงิ 
 

นักศึกษาที่มีความประสงคจะเขาหอพัก สามารถสมัครไดที่งานหอพัก ซึ่งจะ

รับสมัครในวันที่นักศึกษามารายงานตัว คาธรรมเนียมหอพัก จะเริ่มตนที่ภาคเรียนละ 

๒,๐๐๐ บาท ขึ้นไป     
 

สวัสดกิารภายในหอพัก 
อุปกรณเครื่องนอน เชน เตียง ที่นอน (ผาปูท่ีนอนและปลอกหมอน นักศกึษาตองจัดหามาเอง) 

ตูใสเสื้อผา 

อุปกรณทําความสะอาดภายในหอง 

พัดลม โทรทัศนส ีและตูทําน้ําเย็น 

มีอาจารยประจําหอพัก คอยดูแลใหคําปรกึษาแกนักศึกษา 
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งานบริการจัดหางาน แนะแนว ใหคําปรกึษา 
 

กองพัฒนานักศกึษาไดจัดใหมีบริการจัดหางานขึ้นเพื่อใหบรกิารแกนักศึกษาที่

มีความประสงคจะฝกประสบการณ และมีรายไดระหวางท่ีกําลังศึกษาอยู และนักศึกษา

ที่กําลังจะสําเร็จการศึกษา กองพัฒนานักศึกษาไดใหบริการดานการจัดหางานใหแก

นักศึกษาในดานตาง ๆ ดังนี้ 
 

   บริการจัดหางานใหแกนักศกึษา 

   บริการการแจงขาวการรับสมัครงานใหแกนักศกึษาและบัณฑิต 

   บรกิารบอรดตดิประกาศขาวการรับสมัครงาน (ท้ังขาวราชการและขาวจากกรมแรงงาน) 

  บรกิารเอกสารเพื่อการเตรยีมตัวในการสมัครงาน 

   บริการตัวอยางใบสมัครงาน 
 

เม่ือนักศกึษาไดเขามาศึกษาในมหาวิทยาลัยฯ ในบางครั้งนักศึกษาอาจประสบ

ปญหา    บางประการ อาท ิเชน ปญหาทางดานการเรียน การปรับตัว ปญหาทางดาน

จิตใจ อารมณ สังคม ปญหาทางการดําเนินชีวิตของตนเอง การคบเพื่อน ในบางครั้ง

อาจประสบปญหาทางดานครอบครัว หรือประสบปญหาหลาย ๆ อยางพรอมกัน จน

นักศึกษารูสึกวาการชวยเหลือตนเองหรือแกปญหาแตเพียงลําพังเปนไปไดยาก และ

ตองปรึกษาหารือเพื่อจะหาแนวทางในการแกปญหาใหลุลวงไปดวยดี หรือในบางครั้ง

นักศกึษามีความสนใจท่ีจะพัฒนาตนเองในดานตาง ๆ กองพัฒนานักศึกษาไดจัดบริการ

ใหคําปรกึษาขึ้น เพื่อใหบรกิารแกนักศึกษาที่ประสบปญหาดังกลาว โดยไดจัดอาจารยที่

มีความรูและประสบการณประจําหอพักแตละหอพัก  ใหคําปรึกษาแนะแนวเปน

รายบุคคล หรือเปนกลุมเพื่อชวยใหบุคคลไดรูจักจักตนเอง เขาใจตนเอง เขาใจผูอ่ืน 

และสามารถชวยเหลอืตนเอง ปรับตนเอง แกไขปญหา วางแผนการศึกษา การประกอบ

อาชีพและพัฒนาตนเองไดอยางเหมาะสม ดวยวิธีการตางๆ ที่จะชวยใหบุคคลปรับตัว

อยูในสังคมไดอยางปรกติสุข 
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งานกองทุนใหกูยืมเพื่อการศกึษา 
 

มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร บริการทุนการศึกษา เพื่อใหเงินกูยืมแก

นักศึกษาที่     ขาดแคลนทุนทรัพยเพื่อเปนคาเลาเรียน คาใชจายที่เกี่ยวเนื่องกับ

การศึกษา และคาใชจายที่จําเปนในการครองชีพ ระหวางศึกษา ไดรับโอกาสทาง

การศกึษาอยางท่ัวถึง ชวยแบงเบาภาระดานการเงินของผูปกครองและเปนการพัฒนา

ทรัพยากรมนุษยของชาติโดยรวม โดยมุงหวังวาผูกูยืมจะสามารถ     เลาเรียนไดจน

สําเร็จตามหลักสูตร มีความรับผิดชอบตอตนเองและสังคม รวมถึงมีจิตสํานึกในการ

ชําระหนี้คืนเพื่อสรางโอกาสทางการศึกษาใหกับรุนนองตอไป มหาวิทยาลัยราชภัฏ

กําแพงเพชร ไดแบงประเภทของทุนการศึกษาออกเปน ๓ ประเภท คือ 

ทุนการศึกษาประเภทจายขาด ไดแก ทุนการศึกษาที่ผูมีศรัทธา เชน 

สมาคม มูลนิธิ ธนาคาร บริษัท หางราน บุคคลทั่วไป ไดมอบเปนทุนการศึกษา โดย

ขอใหมหาวิทยาลัยเปนผูดําเนินการคัดเลือกนักศึกษาผูเขารับทุน 

ทุนการศึกษาประเภทจายขาดน้ี ยังแบงออกเปน ๒ ประเภท คือ ทุนการศึกษา

ประเภทจายขาดแบบตอเนื่องจนสําเร็จการศึกษา และทุนการศึกษาที่ใหสิ้นสุดในแตละ

ปการศึกษา จํานวนทุนและจํานวนนักศึกษาที่ไดรับทุนประเภทนี้มีไมแนนอนในแตละป 

การคัดเลือกพิจารณาตามหลักเกณฑและเงื่อนไขตามที่เจาของทุนระบุไว ทุนการศึกษา

ประเภทนี้ ไดแก  

- ทูนการศึกษามูลนิธินายหางโรงปูน 

- ทุนมูลนิธิคุวานันท 

- ทุนการศึกษา “โตชิบา” 

- ทุนการศกึษาสลากกนิแบงรัฐบาล 

- ทุนการศึกษาบรษิัทกรุงไทยการไฟฟา 

- ทุนการศึกษามูลนิธิซีเมนตไทย 

- ทุน SET   ฯลฯ 
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กองทุนเงนิใหกูยืมเพื่อการศกึษา (กยศ.)  รัฐบาลจัดตั้งกองทุนใหกูยืมเพื่อ
การศกึษา สนับสนุนการศึกษาของเยาวชนตั้งแต ปวส. ถงึอุดมศึกษาโดยรัฐจะใหโอกาส

ในการศกึษากอนและผอนชําระเม่ือมีรายได 
 

หลักเกณฑการใหกูยืมเงนิของกองทุนใหกูยืมเพื่อการศกึษา มีดังนี้ 
นักเรยีนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (สายสามัญและสายอาชีพ) นักศึกษา

ระดับอุดมศึกษา (อนุปริญญา ปริญญาตรี) ทั้งภาคปกติ รวมทั้งการศึกษาประเภท

อาชีวศึกษา (ประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง อนุปรญิญา ปรญิญาตรี 

เปนผูมีสัญชาตไิทย 

เปนผูขาดแคลนทุนทรัพย ที่มีรายไดครอบครัวไมเกิน ๒๐๐,๐๐๐ บาทตอป  

เปนผู มีผลการเรียนดีหรือผ าน เกณฑการวัดและประเ มินผลของ

สถาบันการศึกษา 

เปนผูที่มีความประพฤตดิี ไมฝาฝนระเบียบขอบังคับของสถาบันการศึกษา

ขัน้รายแรง หรือไมเปน ผูมีความประพฤติเสื่อมเสีย 

เปนผูที่มีคุณสมบัติครบถวนตามระเบียบหรือประกาศการสอบคัดเลือก

บุคคลเขาศึกษาในโรงเรียน สถานศึกษาหรือสถาบันการศึกษาที่อยูในสังกัด ควบคุม 

หรอืกํากับดูแลของกระทรวงศึกษาธกิาร กระทรวงหรอืสวนราชการอ่ืนๆ  

ไมเคยเปนผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีในสาขาใดๆ มากอน  

ไมเปนผูที่ทํางานประจําในระหวางการศกึษา  

ไมเปนบุคคลลมละลาย  

ไมเปนหรอืเคยไดรับโทษจําคุก โดยคําพพิากษาถงึที่สุดใหจําคุก เวนแตเปน

โทษสําหรับความผิดที่ไดกระทําโดยประมาทหรอืความผดิลหุโทษ  

ตองมีอายุในขณะที่ขอกู โดยเม่ือนับรวมกับระยะเวลาปลอดหนี้ ๒ ป และ

ระยะเวลาผอนชําระอีก ๑๕ ปรวมกันแลวตองไมเกิน ๖๐ ป 
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**การพจิารณาคุณสมบัติผูขอกู สถานศกึษาจะพิจารณาเปนรายป ผูขอกูที่มี

คุณสมบัติจะไดกูหรอืไมข้ึนอยูกับวงเงินกูยืมท่ีสถานศึกษาไดรับจัดสรรเพื่อการศึกษา 
 

หลกัเกณฑและเงื่อนไขการจายเงนิกูยืมเพื่อการศกึษา มีดังนี้ 
เงินกูยืมท่ีจายเขาบัญชีของสถานศึกษา ไดแก คาเลาเรียนและคาใชจายท่ี

เกี่ยวเนื่องกับการศึกษา 

เงินกูยืมท่ีจายเขาบัญชขีองนักเรยีน นักศึกษาผูกูยืมไดแก คาครองชพี 

(คาท่ีพักและคาใชจายสวนตัว) 
 

ผูค้ําประกันในสัญญากูยืมเงนิ ไดแก 
บิดา มารดา หรอืผูปกครอง 
กรณีบิดามารดาเสียชีวิต ใหผูปกครองที่รับอุปการะเลี้ยงดูลงนามแทน 
บุคคลท่ีประกอบอาชีพมีรายไดนาเชื่อถอื 
กรณีคูสมรสของผูคํ้าประกันไมใหความยนิยอมใหผูคํ้าประกันลงนามฝายเดียวได 
กรณีไมมีบุคคลคํ้าประกัน ใหใชหลักทรัพยแทน 

 

บุคคลผูรับรองรายไดในสัญญากูยืมเงนิ 
ขาราชการระดับ ๕ ขึ้นไป หรือเทียบเทา 
หัวหนาสถานศึกษา ที่ผูขอกูยืมศึกษาอยู 
ผูปกครองทองถิ่นระดับผูใหญบานขึ้นไป (สวนพนักงานรัฐวิสาหกจิ 

นายกเทศมนตรีหรอืตําแหนงอ่ืนที่นอกเหนอืจากนี้ไมสามารถรับรองได) 

 
 

 

 

 

 

ติดตอสอบถามโดยตรงเก่ียวกับเรื่องกองทุนเงินใหกูยมืเพ่ือการศกึษา 
ชัน้ ๑๖ อาคาร ๒ เลขท่ี ๖๓ ซอยทวีมติร ถนนพระราม ๙ เขตหวยขวาง กทม. ๑๐๓๑๐ 

โทรศัพท ๐-๒๖๑๐-๔๘๘๘ โทรสาร ๐-๒๖๔๓-๑๔๗๐ 
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สอบถามเรื่องทุนการศกึษาไดที่ งานสวัสดิการและบริการนักศึกษา  
     กองพัฒนานักศึกษา 

ทุนการศึกษาภายใน ภายนอกสถาบัน อาคารกองพัฒนานักศึกษา 

โทรศัพท ๐-๕๕๗๐-๖๕๕๕ ตอ ๑๓๐๑ 

กองทุนเงินใหกูยืมเพ่ือการศึกษา อาคารกองพัฒนานักศกึษา  

โทรศัพท ๐-๕๕๗๐-๖๕๕๕ ตอ ๑๓๐๑ 
 

คุณสมบัติของนักเรียนที่จะสมัครขอรับทุนการศกึษา 
เปนนักศกึษาภาคปกติ ในระดับอนุปรญิญาและปรญิญาตร ีที่ขาดแคลน

ทุนทรัพยเพื่อการศึกษา มีฐานะทางการเงินสมควรที่จะไดรับการชวยเหลือ 

มีความประพฤตดิี โดยมีอาจารยที่ปรึกษาเปนผูรับรอง 

เปนผูมีความเอาใจใสในการเรยีนและมีผลการเรยีนท่ีสามารถสําเร็จ

การศึกษาได 
 

ทุนการศกึษาประเภทปฏิบัติงานตอบแทน (ทุนทํางานระหวางเรยีน)  
ไดแก ทุนการศึกษาที่จายเปนคาตอบแทนใหแกนักศึกษาที่ปฏิบัติงานในหนวยงานตาง ๆ 

ของมหาวิทยาลัย 
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งานบริการดานกฬีา 
 

มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชรไดมองเห็นวา กีฬามีคุณคาอยางย่ิงที่ชวย

พัฒนาสุขภาพและพลานามัยของนักศึกษาใหมีความสมบูรณทั้งทางดานรางกายและ

จิตใจ มีน้ําใจเปนนักกีฬา มีความสามัคคี จึงไดจัดสถานที่ และอุปกรณเพื่ออํานวย

ความสะดวกในการเลนกีฬาไดเปนประจําตามความถนัดและความสนใจ บริการที่มี

ใหแกนักศกึษา ไดแก 

บรกิารใหยืมอุปกรณ ไดแก ลูกฟุตบอล ลูกวอลเลยบอล ลูกบาสเกตบอล 

ลูกตะกรอ ฯลฯ นักศกึษาติดตอขอยืมไดที่งานกีฬา (โปรแกรมวิชาพลศึกษา) โรงยิมส   

สนามกีฬาที่นักศกึษาจะสามารถใชบรกิารได มีดังตอไปนี้ 

สนามฟุตบอล 

สนามวอลเลยบอล 

สนามเทนนิส 

สนามบาสเกตบอล 

สนามตะกรอ 

สนามแบดมินตัน 

ศูนยสุขภาพ 

 

งานบริการดานอนามัย 
 

มหาวทิยาลัยราชภัฏกําแพงเพชรไดจัดตั้งหองพยาบาลขึ้น เพื่อใหการบริการ

แกนักศึกษาในดานการรักษาพยาบาลในเวลาที่นักศึกษาเจ็บปวย โดยมีเจาหนาที่

ประจําหองพยาบาลทุกวัน ในชวง ๐๘.๓๐ - ๑๖.๐๐ น. 

บรกิารของหองพยาบาล เปนบริการที่นักศึกษาไมตองเสียคาใชจายแตอยาง

ใด ในกรณีทีเกิดอาการเจ็บปวยของนักศึกษาหนักมาก ทางงานสงเสริมและบริการ

สุขภาพจะจัดรถพยาบาลนํานักศึกษาสงโรงพยาบาลตอไป  
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งานบริการดานการผอนผันการเขารับราชการทหาร 
 

นักศึกษาที่ตองเรยีน ร.ด. ประเภทสมัครใหมหรอืประเภทรายงานตัว (ซึ่งไดแก

นักศึกษาวิชาทหารที่ตองการศึกษาตอชั้นปที่ ๒, ๓, ๔ และ ป ๕) มีคุณสมบัติดังนี้ 

ผูที่ไมไดศึกษาวิชาทหาร  

ผูที่ผอนผันทหารกับสถานศึกษาเดิม   

นักศึกษาภาคปกติ 

**รับหมายเรียกจากสัสดีอําเภอที่ภูมิลําเนาทหารอยู 
ภายในเดอืนธันวาคมของทุกป พนกําหนดนี้ตองเสยีคาปรับ** 

เอกสารการขอผอนผันการเขารับราชการทหาร  
1.  สําเนาใบสําคัญทหารกองเกนิ  (ส.ด. 9)             จํานวน  2  ฉบับ 

2.  สําเนาใบหมายเรยีกเขารับราชการทหาร (ส.ด.35)     จํานวน  2  ฉบับ 

3.  สําเนาทะเบียนบาน     จํานวน  2  ฉบับ 

4.  สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน    จํานวน  2  ฉบับ 

5.  สําเนาบัตรประจําตัวนักศกึษา    จํานวน  1  ฉบับ 

6.  แบบฟอรมการขอผอนผัน (ขอที่กองพัฒนานักศกึษา) จะตองนําเอกสารมาดวย 

กําหนดย่ืน พฤศจิกายน – มกราคม  เทานั้น 
หลังจากเลยกําหนดระยะเวลานี้จะไมดําเนนิการผอนผันใหเด็ดขาด 

นักศึกษาท่ีทําเรื่องขอผอนผันทหารในปท่ีแลวหรือเคยผอนผันกับมหาวิทยาลัยราชภัฎกําแพงเพชร    

ไมตองขอผอนผันอีกจนกวาจะจบการศึกษาแตจะตองไปรับหมายเรียก และแสดงตัวตอ

คณะกรรมการตรวจเลือกทุก ๆ ป และจะตองไปแสดงตัวตอคณะกรรมการตรวจเลือกในวัน 
เวลา สถานท่ี ท่ีระบุไวในหมายเรยีก การขอผอนผันไดนานอายุ 26 ปบรบูิรณ   
โดยนําเอกสารตอไปนี้ไปดวยคือ 

บัตรประจําตัวนักศกึษา  

ใบสําคัญ  ส.ด. 9   

หมายเรยีก 

บัตรประจําตัวประชาชน 
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งานบริการจัดทําบัตรประจําตัวนักศึกษา 
 

โดยนักศึกษาใหมทุกคนจะตองทําบัตรประจําตัวนักศกึษา เพื่อขอรับบริการใน

มหาวทิยาลัย และเพื่อใชการเขาสอบซึ่งสําคัญมาก ถานักศึกษาผูใดไมมีบัตรประจําตัว

นักศึกษา จะไมไดเขาสอบ โดยตองมารับแบบฟอรมเพื่อจัดทําบัตรไดที่อาคารกอง

พัฒนานักศกึษา พรอมนําหลักฐานมาดังตอไปนี้ 

๑. สําเนาทะเบียนบาน 

๒. สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน 

๓. รูปถาย ๑ นิ้ว ๑ ใบ 

*****หากมีขอสงสัยตดิตอสอบถามไดที่กองพัฒนานักศึกษา***** 
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โครงสรางหลักสูตร 
ของสาขาวิชาที่เปดสอนในปการศกึษา 2556 
  

คณะครุศาสตร 
  หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต   ระดับปรญิญาตรี 5 ป 
 สาขาวชิาการศกึษาปฐมวัย 

 สาขาวิชาวิทยาศาสตรท่ัวไป 

 สาขาวิชาคณิตศาสตร 

 สาขาวิชาภาษาอังกฤษ 

 สาขาวชิาดนตรศีกึษา 

 สาขาวิชาสังคมศกึษา 

 สาขาวิชาพลศกึษา 

 สาขาวิชาภาษาจีน 

 สาขาวิชาคอมพิวเตอรศกึษา 

 สาขาวิชาภาษาไทย 

 สาขาวชิาการประถมศกึษา 
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หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต ปรญิญาตรี 5 ป 
สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย      Bachelor of Education (Early Childhood Education) 
ค.บ. (การศึกษาปฐมวัย)                     B.Ed. (Early Childhood Education) 
  

 โครงสรางหลักสูตร 

จํานวนหนวยกิตรวมตลอดหลักสูตร ไมนอยกวา 167 หนวยกิต 
โดยมสัีดสวนหนวยกิตแตละหมวดวิชา ดังนี้ 
ก.หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป ไมนอยกวา 30 หนวยกิต 
   1. กลุมวิชาภาษาและการส่ือสาร  12   หนวยกิต 

   2. กลุมวิชามนุษยศาสตร  6 หนวยกิต 

   3. กลุมวิชาสังคมศาสตร  6 หนวยกิต 

   4. กลุมวิชาคณิตศาสตร วทิยาศาสตร และเทคโนโลยี 6 หนวยกิต 

ข.หมวดวิชาเฉพาะ  131 หนวยกิต 
   1. หมวดวิชาเฉพาะ (วิชาชีพครู)  53 หนวยกิต 
     1.1 วิชาชีพครูบังคับ  35 หนวยกิต 

     1.2 วิชาชีพครูเลือก  4   หนวยกิต 

     1.3 วิชาประสบการณวิชาชีพ  14 หนวยกิต 

   2. หมวดวิชาเฉพาะ (วิชาเอก)  78   หนวยกิต 
     2.1 เฉพาะบังคับ  60   หนวยกิต 

     2.2 เฉพาะเลือก  18   หนวยกิต 

ค.หมวดวิชาเลือกเสรี  6   หนวยกิต 
 
รายวิชาตามโครงสรางของหลักสูตร 

ก.หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป ไมนอยกวา 30 หนวยกิต 
   (ดังรายละเอียดในภาคผนวก)    

ข.หมวดวิชาเฉพาะ                  จํานวน ไมนอยกวา 131 หนวยกิต 
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แบงเปน 3 กลุม ดังน้ี    

   1. หมวดวิชาเฉพาะวิชาชพีครู ไมนอยกวา 53 หนวยกิต 
     1.1 วิชาชีพครูบังคับ            จํานวน ไมนอยกวา 35 หนวยกิต 
     มีรายวิชาดังตอไปน้ี    

1001001 ภาษาไทยสําหรับครู 2(1-2-3) 

1005001 ประมวลสาระความรูวิชาชีพครู 2(2-0-4) 

1005002 ประมวลสาระความรูวิชาเฉพาะ 2(2-0-4) 

1005101 ภาษาอังกฤษสําหรับครู      3(2-2-5) 

1012101 การศึกษาและความเปนครู     3(2-2-5) 

1022001 การออกแบบและพัฒนาหลักสูตร  3(2-2-5) 

1022002 การจัดการเรยีนรู      3(2-2-5)  

1032201 นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศกึษา   3(2-2-5) 

1043001 การวัดและประเมนิผลการศกึษา    3(2-2-5)  

1043002 การวจัิยทางการศกึษา      3(2-2-5)  

1052001 จิตวทิยาสําหรับครู      3(3-0-6)  

1063002 การบรหิารจัดการในสถานศกึษา 3(3-0-6) 

1083001 การศกึษาแบบเรยีนรวม    2(2-0-4)   

     1.2 วิชาชีพครูเลือก            จํานวน ไมนอยกวา 4 หนวยกิต 
     เลือกจากรายวชิาดังตอไปน้ี    

1012002 การจัดการคายวิชาการ     2(1-2-3)  

1013001 การบรหิารจัดการในชัน้เรยีนและส่ิงแวดลอมเพื่อการเรยีนรู   

2(1-2-3) 

1031101 เทคโนโลยีสําหรับครู  1     1(0-2-1) 

1033102 เทคโนโลยีสําหรับครู  2     1(0-2-1) 

1033202 การสรางส่ือและแบบเรยีน     2(1-2-3)  
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1033203 นวัตกรรมการศกึษา       2(1-2-3)  

1044001 การวจัิยในชัน้เรยีน       2(1-2-3)  

1044002 การวจัิยและพัฒนานวัตกรรมการศกึษา 2(1-2-3) 

1052001 ทฤษฎแีละปฏิบัติการกลุม     2(1-2-3)  

1053002 จติวทิยาการแนะแนวเด็กวัยรุน    2(2-0-4)  

1083002 การใหบรกิารชวยเหลือระยะแรกเริ่ม  2(2-0-4)  

     1.3 วิชาประสบการณวิชาชีพ   จํานวน 14 หนวยกิต 
1003001 การฝกปฏิบัติวิชาชีพครูระหวางเรยีน  1    1(90)   

1004002 การฝกปฏิบัติวิชาชีพครูระหวางเรยีน  2  1(90)  

1004003 การปฏบัิติการสอนในสถานศกึษา 1   6(540)   

1005004 การปฏบัิติการสอนในสถานศกึษา 2  6(540)   

   2. หมวดวิชาเฉพาะ              จํานวน ไมนอยกวา 78 หนวยกิต 
เปนวิชาเอกบังคับ  60 หนวยกิต และเลือกเรียนไมนอยกวา  18  หนวยกิต  โดยมี

รายละเอยีดของรายวชิาดังน้ี   

     2.1 เฉพาะบังคับ จํานวน 60 หนวยกิต 
1071101 จิตวทิยาพัฒนาการเด็กปฐมวัย  3(2-2-5) 

1071102 การศกึษาพฤติกรรมเด็กปฐมวัย  3(2-2-5) 

1071203 การศกึษาปฐมวัย  3(3-0-6) 

1071204 ส่ือสรางสรรคเพื่อพัฒนาเด็กปฐมวัย 3(2-2-5) 

1072105 ศลิปะสําหรับเด็กปฐมวัย  3(2-2-5) 

1072106 กิจกรรมการเคล่ือนไหวและจังหวะสําหรับเด็กปฐมวัย  3(2-2-5) 

1071207 การจัดโปรแกรมเพื่อพัฒนาเด็กบริบาล 3(2-2-5) 

1072208 การประเมินเพื่อพัฒนาเด็กปฐมวัย 3(2-2-5) 

1072109 กิจกรรมเกมพลศกึษาและนันทนาการสําหรับเด็กปฐมวัย  3(2-2-5) 

1073110 เด็กปฐมวัยกับทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร  3(2-2-5) 

1073111 ภาษาอังกฤษสําหรับครูปฐมวัย 3(3-0-6) 
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1073212 การจัดและบรหิารสถานศกึษาเด็กปฐมวัย  3(3-0-6) 

1073213 เด็กปฐมวัยกับทักษะกระบวนการทางวทิยาศาสตร  3(2-2-5) 

1073214 หลักสูตรและการพัฒนาหลักสูตรการศกึษาปฐมวัย  3(2-2-5) 

1073215 ศลิปะสําหรับครูปฐมวัย  3(1-3-5) 

1074116   ทักษะการคดิสรางสรรคสําหรับเด็กปฐมวัย           3(2-2-5) 

1074117 การวจัิยในชัน้เรยีนของการจัดการศกึษาปฐมวัย  3(2-2-5) 

1074118 กระบวนการจัดประสบการณและการเรยีนรูสําหรับเด็ก

ปฐมวัย  

 

3(2-2-5) 

1075219 การสัมมนาการศกึษาปฐมวัย  3(2-2-5) 

1075220 การใหการศกึษาแกผูปกครองเด็กปฐมวัย  3(2-2-5) 

     2.2 วิชาเอกการศึกษาปฐมวัย(เลือก) ไมนอยกวา 18 หนวยกิต 
1073121 สุขภาพอนามัยสําหรับมารดาและเด็ก  3(2-2-5) 

1072222 เด็กปฐมวัยกับทักษะทางภาษา  3(2-2-5) 

1073123 หนังสือสําหรับเด็กปฐมวัย  3(2-2-5) 

1073124 นวัตกรรมทางการศกึษาปฐมวัย  3(2-2-5) 

1074125 นิทานและหุนสําหรับเด็กปฐมวัย  3(2-2-5) 

1074126 คอมพวิเตอรสําหรับเด็กปฐมวัย  2(1-2-3) 

1075227 โภชนาการสําหรับเด็กปฐมวัย  2(1-2-3) 

1071228 นาฏศลิปสําหรับเด็กปฐมวัย  2(1-2-3) 

1071229 การเลนเครื่องดนตรีของเด็กปฐมวัย  2(1-2-3) 

1071230 จติวทิยาเด็กพเิศษ  2(2-0-4) 

1071231 ส่ิงแวดลอมสําหรับเด็กปฐมวัย 2(1-2-3) 

ค.หมวดวิชาเลือกเสรี  6 หนวยกิต 
ใหนักศกึษาเลือกเรยีนรายวชิาใด ๆ  ในหลักสูตรมหาวทิยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร  โดยไมซํ้ากับ

รายวชิาท่ีเคยเรยีนมาแลวและตองไมเปนรายวิชาท่ีกําหนดใหเรียนโดยนับหนวยกิตรวมในเกณฑการ

สําเร็จหลักสูตร 
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หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต ปรญิญาตรี 5 ป 
สาขาวิชาวิทยาศาสตรท่ัวไป     Bachelor of Education (General science) 
ค.บ. (วิทยาศาสตรท่ัวไป)    B.Ed.(General science) 
  

โครงสรางหลักสูตร 
จํานวนหนวยกิตรวมตลอดหลักสูตร ไมนอยกวา 171 หนวยกิต 
โดยมสัีดสวนหนวยกิตแตละหมวดวิชา ดังนี้ 
ก.หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป ไมนอยกวา 30 หนวยกิต 
   1. กลุมวิชาภาษาและการส่ือสาร  12   หนวยกิต 

   2. กลุมวิชามนุษยศาสตร  6 หนวยกิต 

   3. กลุมวิชาสังคมศาสตร  6 หนวยกิต 

   4. กลุมวิชาคณิตศาสตร วทิยาศาสตร และเทคโนโลยี 6 หนวยกิต 

ข.หมวดวิชาเฉพาะ  135 หนวยกิต 
   1. วิชาชีพครู  53 หนวยกิต 
     1.1 วิชาบังคับ  35 หนวยกิต 

     1.2 วิชาเลือก  4   หนวยกิต 

     1.3 วิชาประสบการณวิชาชีพครู  14 หนวยกิต 

   2. กลุมวิชาเอก  82   หนวยกิต 
     2.1 วิชาบังคับ  69   หนวยกิต 

     2.2 วิชาเลือก ไมนอยกวา 13   หนวยกิต 

ค.หมวดวิชาเลือกเสรี  6   หนวยกิต 
รายวิชาตามโครงสรางของหลักสูตร 

ก.หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป ไมนอยกวา 30 หนวยกิต 
   (ดังรายละเอียดในภาคผนวก)    

ข.หมวดวิชาเฉพาะ                  จํานวน ไมนอยกวา 135 หนวยกิต 
แบงเปน 3 กลุม ดังน้ี    
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   1. หมวดวิชาเฉพาะวิชาชพีครู ไมนอยกวา 53 หนวยกิต 
     1.1 วิชาชีพครูบังคับ            จํานวน ไมนอยกวา 35 หนวยกิต 
     มีรายวิชาดังตอไปน้ี    

1001001 ภาษาไทยสําหรับครู 2(1-2-3) 

1005001 ประมวลสาระความรูวิชาชีพครู 2(2-0-4) 

1005002 ประมวลสาระความรูวิชาเฉพาะ 2(2-0-4) 

1005101 ภาษาอังกฤษสําหรับครู      3(2-2-5) 

1012101 การศึกษาและความเปนครู     3(2-2-5) 

1022001 การออกแบบและพัฒนาหลักสูตร  3(2-2-5) 

1022002 การจัดการเรยีนรู      3(2-2-5)  

1032201 นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศกึษา   3(2-2-5) 

1043001 การวัดและประเมนิผลการศกึษา    3(2-2-5)  

1043002 การวจัิยทางการศกึษา      3(2-2-5)  

1052001 จิตวทิยาสําหรับครู      3(3-0-6)  

1063002 การบรหิารจัดการในสถานศกึษา 3(3-0-6) 

1083001 การศกึษาแบบเรยีนรวม    2(2-0-4)   

     1.2 วิชาชีพครูเลือก            จํานวน ไมนอยกวา 4 หนวยกิต 
     เลือกจากรายวชิาดังตอไปน้ี    

1012002 การจัดการคายวิชาการ     2(1-2-3)  

1013001 การบรหิารจัดการในชัน้เรยีนและส่ิงแวดลอมเพื่อการเรยีนรู  2(1-2-3) 

1031101 เทคโนโลยีสําหรับครู  1     1(0-2-1) 

1033102 เทคโนโลยีสําหรับครู  2     1(0-2-1) 

1033202 การสรางส่ือและแบบเรียน     2(1-2-3)  

1033203 นวัตกรรมการศกึษา       2(1-2-3)  

1044001 การวจัิยในชัน้เรยีน       2(1-2-3)  
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1044002 การวจัิยและพัฒนานวัตกรรมการศกึษา 2(1-2-3) 

1052001 ทฤษฎแีละปฏิบัติการกลุม     2(1-2-3)  

1053002 จติวทิยาการแนะแนวเด็กวัยรุน    2(2-0-4)  

1083002 การใหบรกิารชวยเหลือระยะแรกเริ่ม  2(2-0-4)  

     1.3 วิชาประสบการณวิชาชีพ จํานวน 14 หนวยกิต 
1003001 การฝกปฏิบัติวิชาชีพครูระหวางเรยีน  1    1(90)   

1004002 การฝกปฏิบัติวิชาชีพครูระหวางเรยีน  2  1(90)  

1004003 การปฏบัิติการสอนในสถานศกึษา 1   6(540)   

1005004 การปฏบัิติการสอนในสถานศกึษา 2  6(540)   

   2. กลุมวิชาเฉพาะ จํานวน 82 หนวยกิต 
     2.1 วิชาบังคับ จํานวน 69 หนวยกิต 
     เรยีนจากรายวิชาตอไปน้ี    

1023001 พฤติกรรมการสอนวชิาวทิยาศาสตรระดับประถมศกึษา 3(2-2-5) 

1023002 พฤติกรรมการสอนวชิาวทิยาศาสตรระดับมัธยมศกึษา 3(2-2-5) 

4003201 การผลิตอุปกรณวิทยาศาสตรและโครงงานวิทยาศาสตรเพื่อ

การศกึษา   

4(3-3-6) 

4003302 การจัดการเรยีนรูวิทยาศาสตร 3(2-2-5) 

4003601 ทักษะสําหรับครูวทิยาศาสตร 3(2-2-5) 

4003704 ภาษาอังกฤษสําหรับครูวิทยาศาสตร 3(3-0-6) 

4003901 วิธีวิจัยวิทยาศาสตร 3(2-2-5) 

4012101 ดาราศาสตรและอวกาศ 3(2-2-5) 

4011301 หลักฟสิกส 4(3-3-6) 

4012201 กลศาสตร 4(3-3-6) 

4013501 อิเล็คทรอนิก 1 3(2-2-5) 

4021101 หลักเคมี  4(3-3-6) 
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4022201 เคมีอนินทรีย 1 4(3-3-6) 

4022301 เคมอีนิทรยี 1 4(3-3-7) 

4031101 หลักชีววิทยา  4(3-3-6) 

4032401 พันธุศาสตร 4(3-3-7) 

4032601 จุลชวีวทิยา 4(3-3-6) 

4052101 วทิยาศาสตรของโลก 3(2-2-5) 

4061101 พื้นฐานทางวทิยาศาสตรส่ิงแวดลอมและปฏบัิติการ

วทิยาศาสตรส่ิงแวดลอม   

 

3(3-3-6) 

4091401 แคลคูลัสและเรขาคณิตวเิคราะห 1 3(3-0-6) 

     2.2 วิชาเอกเลือก เลือกจากรายวิชาตอไปนี ้  13 หนวยกิต 
1044301 การส่ือสารและการศกึษาวทิยาศาสตรในทองถ่ิน 3(2-2-5) 

4003903 สัมมนาวทิยาศาสตร 2(2-0-4) 

4004209 วทิยาศาสตรทองถ่ิน 2(1-3-2) 

4023701 เคมปีระยุกต 3(2-3-4) 

4032101 สรวิีทยาท่ัวไป 4(3-3-6) 

4033103 อนุกรมวธิาน  3(2-3-4) 

4034211 การเพาะเล้ียงเน้ือเย่ือ 3(2-3-4) 

4062422 สวนพฤกษศาสตรเพื่อการศกึษาในสถานศกึษา 3(2-2-5) 

ค.หมวดวิชาเลือกเสรี                เลือกเรยีนไมนอยกวา 6 หนวยกิต 
ใหเลือกเรียนรายวชิาใดๆในหลักสูตรท่ีมหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชรเปดสอน โดยไมซํ้ากับ

รายวชิาท่ีเคยเรยีนมาแลว  และตองไมเปนรายวิชาท่ีกําหนดใหเรียนโดยไมนับหนวยกิตรวมในเกณฑ

การสําเร็จหลักสูตรของสาขาวชิาน้ี 
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หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต ปรญิญาตรี 5 ป 
สาขาวิชาคณิตศาสตร          Bachelor of Education (Mathematics) 
ค.บ. (คณิตศาสตร)  B.Ed. (Mathematics) 
  

โครงสรางหลักสูตร 
จํานวนหนวยกิตรวมตลอดหลักสูตร 167 หนวยกิต 
โดยมสัีดสวนหนวยกิตแตละหมวดวิชา ดังนี้ 
ก.หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป ไมนอยกวา 30 หนวยกิต 
   1. กลุมวิชาภาษาและการส่ือสาร  12   หนวยกิต 

   2. กลุมวิชามนุษยศาสตร  6 หนวยกิต 

   3. กลุมวิชาสังคมศาสตร  6 หนวยกิต 

   4. กลุมวิชาคณิตศาสตร วทิยาศาสตร และเทคโนโลยี 6 หนวยกิต 

ข.หมวดวิชาเฉพาะ ไมนอยกวา 131 หนวยกิต 
   1. หมวดวิชาเฉพาะ (วิชาชีพครู)  53 หนวยกิต 
     1.1 วิชาชีพครูบังคับ  35 หนวยกิต 

     1.2 วิชาชีพครูเลือก  4   หนวยกิต 

     1.3 วิชาประสบการณวิชาชีพ  14 หนวยกิต 

   2. กลุมวิชาเอก  78   หนวยกิต 
     2.1 วิชาบังคับ  36   หนวยกิต 

     2.2 วิชาเลือก  42   หนวยกิต 

ค.หมวดวิชาเลือกเสรี ไมนอยกวา 6   หนวยกิต 
 
รายวิชาตามโครงสรางของหลักสูตร 

ก.หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป ไมนอยกวา 30 หนวยกิต 
   (ดังรายละเอียดในภาคผนวก)    

ข.หมวดวิชาเฉพาะ                  จํานวน ไมนอยกวา 131 หนวยกิต 
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แบงเปน 3 กลุม ดังน้ี    

   1. หมวดวิชาเฉพาะวิชาชพีครู ไมนอยกวา 53 หนวยกิต 
     1.1 วิชาชีพครูบังคับ ไมนอยกวา 35 หนวยกิต 
     มีรายวิชาดังตอไปน้ี    

1001001 ภาษาไทยสําหรับครู 2(1-2-3) 

1005001 ประมวลสาระความรูวิชาชีพครู 2(2-0-4) 

1005002 ประมวลสาระความรูวิชาเฉพาะ 2(2-0-4) 

1005101 ภาษาอังกฤษสําหรับครู      3(2-2-5) 

1012101 การศึกษาและความเปนครู     3(2-2-5) 

1022001 การออกแบบและพัฒนาหลักสูตร  3(2-2-5) 

1022002 การจัดการเรยีนรู      3(2-2-5)  

1032201 นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศกึษา   3(2-2-5) 

1043001 การวัดและประเมนิผลการศกึษา    3(2-2-5)  

1043002 การวจัิยทางการศกึษา      3(2-2-5)  

1052001 จิตวทิยาสําหรับครู      3(3-0-6)  

1063002 การบรหิารจัดการในสถานศกึษา 3(3-0-6) 

1083001 การศกึษาแบบเรยีนรวม    2(2-0-4)   

     1.2 วิชาชีพครูเลือก            จํานวน ไมนอยกวา 4 หนวยกิต 
     เลือกจากรายวชิาดังตอไปน้ี    

1012002 การจัดการคายวิชาการ     2(1-2-3)  

1013001 การบรหิารจัดการในชัน้เรยีนและส่ิงแวดลอมเพื่อการเรยีนรู  2(1-2-3) 

1031101 เทคโนโลยีสําหรับครู  1     1(0-2-1) 

1033102 เทคโนโลยีสําหรับครู  2     1(0-2-1) 

1033202 การสรางส่ือและแบบเรยีน     2(1-2-3)  

1033203 นวัตกรรมการศกึษา       2(1-2-3)  
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1044001 การวจัิยในชัน้เรยีน       2(1-2-3)  

1044002 การวจัิยและพัฒนานวัตกรรมการศกึษา 2(1-2-3) 

1052001 ทฤษฎแีละปฏิบัติการกลุม     2(1-2-3)  

1053002 จติวทิยาการแนะแนวเด็กวัยรุน    2(2-0-4)  

1083002 การใหบรกิารชวยเหลือระยะแรกเริ่ม  2(2-0-4)  

     1.3 วิชาประสบการณวิชาชีพ จํานวน 14 หนวยกิต 
1003001 การฝกปฏิบัติวิชาชีพครูระหวางเรยีน  1    1(90)   

1004002 การฝกปฏิบัติวิชาชีพครูระหวางเรยีน  2  1(90)  

1004003 การปฏบัิติการสอนในสถานศกึษา 1   6(540)   

1005004 การปฏบัิติการสอนในสถานศกึษา 2  6(540)   

   2. กลุมวิชาเฉพาะ ไมนอยกวา 78 หนวยกิต 
     2.1 วิชาเฉพาะบังคับ จํานวน 36 หนวยกิต 
     มีรายวชิาดังตอไปน้ี    

4091201 หลักการคณิตศาสตร 3(3-0-6) 

4091401 แคลคูลัสและเรขาคณิตวเิคราะห 1 3(3-0-6) 

4091901 ภาษาอังกฤษสําหรับครูคณิตศาสตร 3(3-0-6) 

4092201 ระบบจํานวน 3(3-0-6) 

4092401 แคลคูลัส และเรขาคณิตวเิคราะห 2 3(3-0-6) 

4092501 เรขาคณิตเบ้ืองตน 3(3-0-6) 

4092601 พีชคณิตเชิงเสน  1  3(3-0-6) 

4093301 พชีคณิตนามธรรม  1 3(3-0-6) 

4094404 การวเิคราะหเชงิคณิตศาสตร 3(3-0-6) 

4093807 พฤติกรรมการสอนคณิตศาสตรระดับประถมศึกษา 3(2-2-5) 

4093808 พฤติกรรมการสอนคณิตศาสตรระดับมัธยมศกึษา 3(2-2-5) 

4112201 ความนาจะเปนและสถิติเบ้ืองตน 3(3-0-6) 
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     2.2 วิชาเฉพาะเลือก             จํานวน ไมนอยกวา 42 หนวยกิต 
เลือกเรยีนรายวชิา ดังตอไปน้ี 

4091101 คณิตศาสตร  1 2(2-0-4) 

4091102 คณิตศาสตร  2 2(2-0-4) 

4091103 คณิตศาสตร  3 2(2-0-4) 

4091104 คณิตศาสตร  4 2(2-0-4) 

4091202 พีชคณิตระดับวิทยาลัย 3(3-0-6) 

4091606 คณิตศาสตรสําหรับคอมพิวเตอร 3(3-0-6) 

4092202 การสรางตัวแบบเชงิคณิตศาสตรเบ้ืองตน 3(3-0-6) 

4092602 พีชคณิตเชิงเสน  2 3(3-0-6) 

4093101 ประวัติคณิตศาสตร 3(3-0-6) 

4093201 ทฤษฎเีซต 3(3-0-6) 

4093302 การสรางตนแบบและการจําลองสถานการณ 3(3-0-6) 

4093303 คณิตศาสตรเต็มหนวย 3(3-0-6) 

4093401 แคลคูลัสและเรขาคณิตวเิคราะห  3 3(3-0-6) 

4093402 สมการเชิงอนุพันธสามัญ 3(3-0-6) 

4093501 รากฐานเรขาคณิต 3(3-0-6) 

4093604 กําหนดการเชิงเสน 3(3-0-6) 

4093605 คณิตศาสตรประกันภัย 3(3-0-6) 

4093606 ทฤษฎเีกม 3(3-0-6) 

4093607 คณิตศาสตรทางวิทยาศาสตรกายภาพ 3(3-0-6) 

4093608 ทฤษฎดีอกเบ้ีย 3(3-0-6) 

4093702 คอมพวิเตอรชวยสอนคณิตศาสตร 3(2-2-5) 

4093708 โปรแกรมสําเร็จรูปดานคณิตศาสตร 3(2-2-5) 

4093801 การวเิคราะหเน้ือหาคณิตศาสตรมัธยมศกึษา 3(2-2-5) 
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4093802 คณิตศาสตรเพื่อความชํานาญเฉพาะดาน 3(2-2-5) 

4093803 คณิตศาสตรกับการแกปญหา 3(2-2-5) 

4093804 คณิตศาสตรเพื่อความเปนเลิศ 3(2-2-5) 

4093805 การสืบคนทางคณิตศาสตร 3(2-2-5) 

4093806 คณิตศาสตรเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต 3(2-2-5) 

4094201 ทฤษฎจีํานวน 3(3-0-6) 

4094202 ตรรกศาสตรเชงิคณิตศาสตร 3(3-0-6) 

4094301 พชีคณิตนามธรรม  2 3(3-0-6) 

4094302 แลตทิซเบ้ืองตน 3(3-0-6) 

4094303 ทฤษฎสีมการ 3(3-0-6) 

4094401 สมการเชิงอนุพันธยอย 3(3-0-6) 

4094402 แคลคูลัสชัน้สูง 3(3-0-6) 

4094403 การวเิคราะหเวคเตอร 3(3-0-6) 

4094405 การวเิคราะหจํานวนจรงิเบ้ืองตน 3(3-0-6) 

4094406 การวเิคราะหจํานวนเชงิซอนเบ้ืองตน 3(3-0-6) 

4094407 การวเิคราะหเชงิตัวเลข 3(3-0-6) 

4094408 การวเิคราะหจํานวนจรงิ 1 3(3-0-6) 

4094409 การวเิคราะหจํานวนจรงิ 2 3(3-0-6) 

4094410 การวเิคราะหเชงิซอน 1 3(3-0-6) 

4094411 การวเิคราะหเชงิซอน 2 3(3-0-6) 

4094501 เรขาคณิตนอกแบบยุคลิค 3(3-0-6) 

4094502 เรขาคณิตเชงิภาพฉาย 3(3-0-6) 

4094503 เรขาคณิตเชงิอนุพันธ 3(3-0-6) 

4094504 ทฤษฎกีราฟเบ้ืองตน 3(3-0-6) 

4094505 ทอพอโลยีเบ้ืองตน 3(3-0-6) 

4094603 ทฤษฎรีหัส 3(3-0-6) 



193คูมือนักศึกษา ปการศึกษา 2556

4094604 ทฤษฎอีอพทิไมเซชันและการประยุกต 3(3-0-6) 

4094605 ทฤษฎกีารควบคุม 3(3-0-6) 

4094606 ทฤษฎสิีนคาคงคลัง 3(3-0-6) 

4094901 สัมมนาคณิตศาสตร 3(2-2-5) 

4111101 หลักสถิติ 3(3-0-6) 

4112101 สถิติวิเคราะห 1 3(3-0-6) 

4112102 สถิติวิเคราะห 2 3(3-0-6) 

4112202 สถิติเชงิคณิตศาสตร  1 3(3-0-6) 

4112203 สถิติเชงิคณิตศาสตร  2 3(3-0-6) 

4113105 สถิติเพื่อการวิจัย 3(3-0-6) 

4113301 การวเิคราะหการถดถอย 3(3-0-6) 

4113302 สถิตินอนพาราเมตรกิ 3(3-0-6) 

4113303 การวเิคราะหอนุกรมเวลา 3(3-0-6) 

4113304 เทคนิคการสุมตัวอยาง 3(3-0-6) 

4113305 แผนแบบการทดลอง 1 3(3-0-6) 

4113306 แผนแบบการทดลอง 2 3(3-0-6) 

4113408 วิธีการทําสํามะโนครัวและการสํารวจเบ้ืองตน 3(3-0-6) 

4113501 การวจัิยดําเนินงาน  1 3(3-0-6) 

4113502 การวจัิยดําเนินงาน  2 3(3-0-6) 

4113504 การวจัิยการดําเนินงานเบ้ืองตน 3(3-0-6) 

4114201 ทฤษฎคีวามนาจะเปน  1 3(3-0-6) 

4114202 ทฤษฎคีวามนาจะเปน  2 3(3-0-6) 

4114203 ทฤษฎกีารตัดสินใจ 3(3-0-6) 

4114301 การควบคุมคุณภาพเชงิสถิติ 3(3-0-6) 

4114308 วิธีวิจัยเบ้ืองตน 3(3-0-6) 

4121104 หลักการเขยีนโปรแกรมและขัน้ตอนวิธี 3(2-2-5) 
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4121202 การเขยีนโปรแกรมภาษาคอมพวิเตอร 1  3(2-2-5) 

4121401 ระบบปฏิบัติการ  1 3(2-2-5) 

4122201 ฐานขอมูลเบ้ืองตน  3(2-2-5) 

4122202 โครงสรางขอมูล 3(2-2-5) 

4122502 การวเิคราะหและออกแบบระบบ  1 3(2-2-5) 

4123201 ระบบการจัดการฐานขอมูล 3(2-2-5) 

4123601 โปรแกรมประยุกตดานสถิติและวจัิย 3(2-2-5) 

ค.หมวดวิชาเลือกเสรี  6 หนวยกิต 
ใหนักศกึษาเลือกเรยีนรายวชิาใด ๆ  ในหลักสูตรมหาวทิยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร โดยไมซํ้ากับ

รายวชิาท่ีเคยเรยีนมาแลวและตองไมเปนรายวิชาท่ีกําหนดใหเรียนโดยนับหนวยกิตรวมในเกณฑการ

สําเร็จหลักสูตร 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต ปรญิญาตรี 5 ป 
สาขาวิชาภาษาอังกฤษ                      Bachelor of Education (English) 
ค.บ. (ภาษาอังกฤษ)    B.Ed. (English) 
  

โครงสรางหลักสูตร 
จํานวนหนวยกิตรวมตลอดหลักสูตร 169 หนวยกิต 
โดยมสัีดสวนหนวยกิตแตละหมวดวิชา ดังนี้ 
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ก.หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป ไมนอยกวา 30 หนวยกิต 
   1. กลุมวิชาภาษาและการส่ือสาร  12   หนวยกิต 

   2. กลุมวิชามนุษยศาสตร  6 หนวยกิต 

   3. กลุมวิชาสังคมศาสตร  6 หนวยกิต 

   4. กลุมวิชาคณิตศาสตร วทิยาศาสตร และเทคโนโลยี 6 หนวยกิต 

ข.หมวดวิชาเฉพาะ  133 หนวยกิต 
   1. กลุมวิชาชีพครู  53 หนวยกิต 
     1.1 วิชาบังคับ  35 หนวยกิต 

     1.2 วิชาเลือก  4   หนวยกิต 

     1.3 วิชาการประสบการณวิชาชีพครู  14 หนวยกิต 

   2. กลุมวิชาเฉพาะ  80   หนวยกิต 
     2.1 วิชาบังคับ  30   หนวยกิต 

     2.2 วิชาเลือก  50   หนวยกิต 

ค.หมวดวิชาเลือกเสรี ไมนอยกวา 6   หนวยกิต 
รายวิชาตามโครงสรางของหลักสูตร 

ก.หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป ไมนอยกวา 30 หนวยกิต 
   (ดังรายละเอียดในภาคผนวก)    

ข.หมวดวิชาเฉพาะ                  จํานวน ไมนอยกวา 133 หนวยกิต 
แบงเปน 3 กลุม ดังน้ี    

   1. หมวดวิชาเฉพาะวิชาชพีครู ไมนอยกวา 53 หนวยกิต 
     1.1 วิชาชีพครูบังคับ            จํานวน ไมนอยกวา 35 หนวยกิต 
     มีรายวิชาดังตอไปน้ี    

1001001 ภาษาไทยสําหรับครู 2(1-2-3) 

1005001 ประมวลสาระความรูวิชาชีพครู 2(2-0-4) 

1005002 ประมวลสาระความรูวิชาเฉพาะ 2(2-0-4) 
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1005101 ภาษาอังกฤษสําหรับครู      3(2-2-5) 

1012101 การศึกษาและความเปนครู     3(2-2-5) 

1022001 การออกแบบและพัฒนาหลักสูตร  3(2-2-5) 

1022002 การจัดการเรยีนรู      3(2-2-5)  

1032201 นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศกึษา   3(2-2-5) 

1043001 การวัดและประเมนิผลการศกึษา    3(2-2-5)  

1043002 การวจัิยทางการศกึษา      3(2-2-5)  

1052001 จิตวทิยาสําหรับครู      3(3-0-6)  

1063002 การบรหิารจัดการในสถานศกึษา 3(3-0-6) 

1083001 การศึกษาแบบเรยีนรวม    2(2-0-4)   

     1.2 วิชาชีพครูเลือก            จํานวน ไมนอยกวา 4 หนวยกิต 
     เลือกจากรายวชิาดังตอไปน้ี    

1012002 การจัดการคายวิชาการ     2(1-2-3)  

1013001 การบรหิารจัดการในชัน้เรยีนและส่ิงแวดลอมเพื่อการเรยีนรู  2(1-2-3) 

1031101 เทคโนโลยีสําหรับครู  1     1(0-2-1) 

1033102 เทคโนโลยีสําหรับครู  2     1(0-2-1) 

1033202 การสรางส่ือและแบบเรยีน     2(1-2-3)  

1033203 นวัตกรรมการศกึษา       2(1-2-3)  

1044001 การวจัิยในชัน้เรยีน       2(1-2-3)  

1044002 การวจัิยและพัฒนานวัตกรรมการศกึษา 2(1-2-3) 

1052001 ทฤษฎแีละปฏิบัติการกลุม     2(1-2-3)  

1053002 จติวทิยาการแนะแนวเด็กวัยรุน    2(2-0-4)  

1083002 การใหบรกิารชวยเหลือระยะแรกเริ่ม  2(2-0-4)  

     1.3 วิชาประสบการณวิชาชีพ จํานวน 14 หนวยกิต 
1003001 การฝกปฏิบัติวิชาชีพครูระหวางเรยีน  1    1(90)   
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1004002 การฝกปฏิบัติวิชาชีพครูระหวางเรยีน  2  1(90)  

1004003 การปฏบัิติการสอนในสถานศกึษา 1   6(540)   

1005004 การปฏบัิติการสอนในสถานศกึษา 2  6(540)   

   2. หมวดวิชาเฉพาะ จํานวน 80 หนวยกิต 
     2.1 วิชาเอกบังคับ จํานวน 30 หนวยกิต 
     เรยีนรายวิชาตอไปน้ี    

1211101 ไวยากรณภาษาอังกฤษ 3(3-0-6) 

1211102 ภาษาศาสตรเบ้ืองตน 3(3-0-6) 

1212101 การพูดส่ือสารภาษาอังกฤษ 3(3-0-6) 

1212102 หลักการเขยีนภาษาอังกฤษ 3(3-0-6) 

1212103 การเรยีนรูภาษาอังกฤษท่ีเนนผูเรยีนเปนสําคัญ 3(2-2-5) 

1213101 การสอนภาษาอังกฤษระดับประถมศกึษา 3(2-2-5) 

1213102 การสอนภาษาอังกฤษระดับมัธยมศกึษา 3(2-2-5) 

1214101 การทดสอบและวัดผลสําหรับครูภาษา 3(2-2-5) 

1214102 การสอนภาษาอังกฤษเปนภาษาตางประเทศ 3(2-2-5) 

1214103 ภูมิหลังทางสังคมและวัฒนธรรมของประเทศเจาของ

ภาษาอังกฤษ   

 

3(3-0-6) 

     2.2 วิชาเอกเลือก เลือกเรยีน ไมนอยกวา 50 หนวยกิต 
     โดยเลือกเรยีนจากกลุมรายวิชา 3 กลุมตอไปน้ี   
        2.2.1 กลุมทักษะภาษาอังกฤษ   
        2.2.2 กลุมการเรยีนการสอนภาษาอังกฤษ   
        2.2.3 กลุมภาษาศาสตรและวรรณกรรมภาษาอังกฤษ   
     2.2.1 กลุมทักษะภาษาอังกฤษ   

1212201 กลวิธีการอานอนุเฉท   3(3-0-6) 

1212202 การเขยีนอนุเฉท 3(3-0-6) 
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1212203 การแปล 1 3(3-0-6) 

1213201 การเขยีนตามรูปแบบ     3(3-0-6) 

1213202 การอานเพื่อการตีความ 3(3-0-6) 

1213203 ภาษาอังกฤษในส่ือมวลชน 3(3-0-6) 

1213204 การแปล 2  3(3-0-6) 

1214201 การอานเพื่อความคิดเห็นและเจตคติ 3(3-0-6) 

1214202 การเขียนเรียงความ   3(3-0-6) 

1215201 การนําเสนอภาษาอังกฤษ 3(3-0-6) 

1215202 การพูดภาษาอังกฤษในท่ีชุมชน 3(2-2-5) 

1215203 การศกึษาภาษาอังกฤษในตางประเทศ 3(120) 

     2.2.2 กลุมการเรยีนการสอนภาษาอังกฤษ   
1212301 ภาษาอังกฤษในหองเรยีน 3(3-0-6) 

1213101 การผลิตและการปรับส่ือใชสอนภาษาอังกฤษ 3(2-2-5) 

1213301 การพัฒนาหนวยการเรยีนรูสําหรับบทเรยีนภาษาอังกฤษ 3(2-2-5) 

1214103 ไทยศกึษา  3(3-0-6) 

1214301 การสรางและพัฒนาเครื่องมอืและแบบทดสอบทางภาษา  

3(2-2-5) 

1214302 การเรยีนภาษาอังกฤษโดยใชโครงงาน 3(2-2-5) 

1215301 การสัมมนาการเรยีนการสอนภาษาอังกฤษ 3(2-2-5) 

1215302 คายภาษาเพื่อพัฒนาทักษะ 3(135) 

     2.2.3 กลุมภาษาศาสตรและวรรณกรรมภาษาอังกฤษ  
1212401 วรรณคดีเบ้ืองตน 3(3-0-6) 

1212402 การวเิคราะหสัมพันธสารเบ้ืองตน 3(3-0-6) 

1213401 เรื่องส้ันภาษาอังกฤษ 3(3-0-6) 

1213402 วรรณคดีสําหรับเด็ก  3(3-0-6) 
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1213403 การเรยีนภาษาดวยการแสดง 3(3-0-6) 

1214401 วัจนปฏิบัติศาสตรเบ้ืองตน   3(3-0-6) 

1214402 วจีวิภาคและวากยสัมพันธ  3(3-0-6) 

ค.หมวดวิชาเลือกเสรี  6 หนวยกิต 
ใหเลือกเรยีนรายวชิาใดๆ  ในหลักสูตรมหาวทิยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร  โดยไมซํ้ากับรายวิชาท่ี

เคยเรยีนมาแลว และตองไมเปนรายวิชาท่ีกําหนดใหเรียนโดยไมนับหนวยกิตรวมในเกณฑการสําเร็จ

หลักสูตรของแตละวชิาเอกท่ีกําหนดเปนเง่ือนไขใหตองลงทะเบียนเรยีน 

 

 

 

 

 

 

หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต ปรญิญาตรี 5 ป 
สาขาวิชาดนตรีศึกษา             Bachelor of Education (Music Education) 
ค.บ. (ดนตรีศึกษา)    B.Ed. (Music Education) 
  

โครงสรางหลักสูตร 
จํานวนหนวยกิตรวมตลอดหลักสูตร ไมนอยกวา 170 หนวยกิต 
โดยมสัีดสวนหนวยกิตแตละหมวดวิชา ดังนี้ 
ก.หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป ไมนอยกวา 30 หนวยกิต 
   1. กลุมวิชาภาษาและการส่ือสาร  12   หนวยกิต 

   2. กลุมวิชามนุษยศาสตร  6 หนวยกิต 

   3. กลุมวิชาสังคมศาสตร  6 หนวยกิต 

   4. กลุมวิชาคณิตศาสตร วทิยาศาสตร และเทคโนโลยี 6 หนวยกิต 

ข.หมวดวิชาเฉพาะดาน ไมนอยกวา 134 หนวยกิต 
   1. กลุมวิชาชีพครู  53 หนวยกิต 
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     1.1 วิชาบังคับ  35 หนวยกิต 

     1.2 วิชาเลือก  4   หนวยกิต 

     1.3 วิชาการฝกประสบการณวิชาชีพครู  14 หนวยกิต 

   2. กลุมวิชาเอก  81   หนวยกิต 
     2.1 วิชาบังคับ  55   หนวยกิต 

     2.2 วิชาเลือก  26   หนวยกิต 

ค.หมวดวิชาเลือกเสรี ไมนอยกวา 6   หนวยกิต 
 
รายวิชาตามโครงสรางของหลักสูตร 

ก.หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป ไมนอยกวา 30 หนวยกิต 
   (ดังรายละเอียดในภาคผนวก)    

ข.กลุมวิชาเฉพาะ                  จํานวน ไมนอยกวา 134 หนวยกิต 
แบงเปน 3 กลุม ดังน้ี    

   1. กลุมวิชาชีพครู ไมนอยกวา 53 หนวยกิต 
     1.1 วิชาชีพครูบังคับ           จํานวน ไมนอยกวา 35 หนวยกิต 
     มีรายวิชาดังตอไปน้ี    

1001001 ภาษาไทยสําหรับครู 2(1-2-3) 

1005001 ประมวลสาระความรูวิชาชีพครู 2(2-0-4) 

1005002 ประมวลสาระความรูวิชาเฉพาะ 2(2-0-4) 

1005101 ภาษาอังกฤษสําหรับครู      3(2-2-5) 

1012101 การศึกษาและความเปนครู     3(2-2-5) 

1022001 การออกแบบและพัฒนาหลักสูตร  3(2-2-5) 

1022002 การจัดการเรยีนรู      3(2-2-5)  

1032201 นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศกึษา   3(2-2-5) 

1043001 การวัดและประเมนิผลการศกึษา    3(2-2-5)  
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1043002 การวจัิยทางการศกึษา      3(2-2-5)  

1052001 จิตวทิยาสําหรับครู      3(3-0-6)  

1063002 การบรหิารจัดการในสถานศกึษา 3(3-0-6) 

1083001 การศกึษาแบบเรยีนรวม    2(2-0-4)   

     1.2 วิชาชีพครูเลือก           จํานวน ไมนอยกวา 4 หนวยกิต 
     เลือกจากรายวชิาดังตอไปน้ี    

1012002 การจัดการคายวิชาการ     2(1-2-3)  

1013001 การบรหิารจัดการในชัน้เรยีนและส่ิงแวดลอมเพื่อการเรยีนรู   

2(1-2-3) 

1031101 เทคโนโลยีสําหรับครู  1     1(0-2-1) 

1033102 เทคโนโลยีสําหรับครู  2     1(0-2-1) 

1033202 การสรางส่ือและแบบเรยีน     2(1-2-3)  

1033203 นวัตกรรมการศกึษา       2(1-2-3)  

1044001 การวจัิยในชัน้เรยีน       2(1-2-3)  

1044002 การวจัิยและพัฒนานวัตกรรมการศกึษา 2(1-2-3) 

1052001 ทฤษฎแีละปฏิบัติการกลุม     2(1-2-3)  

1053002 จติวทิยาการแนะแนวเด็กวัยรุน    2(2-0-4)  

1083002 การใหบรกิารชวยเหลือระยะแรกเริ่ม  2(2-0-4)  

     1.3 วิชาประสบการณวิชาชีพ จํานวน 14 หนวยกิต 
1003001 การฝกปฏิบัติวิชาชีพครูระหวางเรยีน  1    1(90)   

1004002 การฝกปฏิบัติวิชาชีพครูระหวางเรยีน  2  1(90)  

1004003 การปฏบัิติการสอนในสถานศกึษา 1   6(540)   

1005004 การปฏบัิติการสอนในสถานศกึษา 2  6(540)   

   2. กลุมวิชาเอก ไมนอยกวา 81 หนวยกิต 
     2.1 วิชาเอกบังคับ (ดนตรีศึกษา)  55 หนวยกิต 
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     เรยีนจากรายวิชาตอไปน้ี    
        2.1.1 ทฤษฎี  36 หนวยกิต 

1241101 ทฤษฎดีนตรไีทย1  3(3-0-6) 

1241102 ทฤษฎดีนตรไีทย2 3(3-0-6) 

1241104 ทฤษฎดีนตรสีากล 1 3(3-0-6) 

1242101 ประวัติดนตรไีทย 3(3-0-6) 

1242102 ทฤษฎดีนตรสีากล 2 3(3-0-6) 

1242103 ประวัติดนตรตีะวันตก 3(3-0-6) 

1243101 การวเิคราะหเพลงไทย 1 3(3-0-6) 

1243102 รูปแบบและการวเิคราะหดนตรตีะวันตก 1 3(3-0-6) 

1243103 คอมพวิเตอรดนตรขีั้นพื้นฐาน 3(3-0-6) 

1243104 ภาษาอังกฤษสําหรับครูดนตรี 3(2-2-5) 

1243105 หลักการและวิธีการสอนดนตรี 3(2-2-5) 

1244101 พฤติกรรมการสอนดนตรี 3(2-2-5) 

*** หมายเหตุ  ใหผูท่ีไมมีความรูทฤษฎีดนตรีสากลขั้นพื้นฐานเรียนวิชา 1241103 ทฤษฎี

ดนตรสีากลขั้นพื้นฐานโดยไมนับ  หนวยกิตรวมในเกณฑการสําเร็จการศกึษา 

        2.1.2 ปฎิบัติ      19 หนวยกิต 
ก. ใหเรียนรายวิชาในแขนงวิชาดนตรีไทยและแขนงวิชาดนตรีสากลจาํนวน 12  หนวยกิต   

ประกอบดวย 

        1. แขนงปฏิบัติเครื่องดนตรไีทย แบงเปน 5 กลุม ใหเลือกเรยีน ไมนอยกวา   6  หนวยกิต 

        2. แขนงปฏบัิติเครื่องดนตรสีากล แบงเปน 7 กลุม ใหเลือกเรยีน ไมนอยกวา 6  หนวยกิต 

1. แขนงปฎิบัติเครื่องดนตรีไทย ใหเลือกเรยีนรายวิชาตอไปนี้      ไมนอยกวา 6 หนวยกิต 
        กลุมท่ี 1 กลุมปฏิบัติเครื่องดดี 

1241301 ปฏบัิติเครื่องดีดไทย 1 2(0-4-2) 

1241302 ปฏบัิติเครื่องดีดไทย 2 2(0-4-2) 
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1242301 ปฏบัิติเครื่องดีดไทย 3 2(0-4-2) 

        กลุมท่ี 2 กลุมปฏิบัติเครื่องสี 
1241303 ปฏบัิติเครื่องสีไทย 1 2(0-4-2) 

1241304 ปฏบัิติเครื่องสีไทย 2 2(0-4-2) 

1242302 ปฏบัิติเครื่องสีไทย 3 2(0-4-2) 

        กลุมท่ี 3 กลุมปฏิบัติเครื่องตี 
1241305 ปฏบัิติเครื่องตีไทย 1 2(0-4-2) 

1241306 ปฏบัิติเครื่องตีไทย 2 2(0-4-2) 

1242303 ปฏบัิติเครื่องตีไทย 3 2(0-4-2) 

        กลุมท่ี 4 กลุมปฏิบัติเครื่องเปา 
1241307 ปฏบัิติเครื่องเปาไทย 1 2(0-4-2) 

1241308 ปฏบัิติเครื่องเปาไทย 2 2(0-4-2) 

1242304 ปฏบัิติเครื่องเปาไทย 3 2(0-4-2) 

        กลุมท่ี 5 กลุมปฏิบัติขับรองเพลงไทย 
1241309 ปฏบัิติขับรองเพลงไทย 1 2(0-4-2) 

1241310 ปฏบัิติขับรองเพลงไทย 2 2(0-4-2) 

1242305 ปฏบัิติขับรองเพลงไทย 3 2(0-4-2) 

        2. แขนงปฎิบัติเครื่องดนตรสีากล ใหเลือกเรียนรายวิชาตอไปนี้    
     ไมนอยกวา 6 หนวยกิต 
        กลุมท่ี 1 กลุมปฏิบัติเครื่องลมไม 

1241311 ปฏบัิติเครื่องลมไม 1 2(0-4-2) 

1241312 ปฏบัิติเครื่องลมไม 2 2(0-4-2) 

1242311 ปฏบัิติเครื่องลมไม 3 2(0-4-2) 

        กลุมท่ี 2 กลุมปฏิบัติเครื่องทองเหลือง 
1241313 ปฏบัิติเครื่องทองเหลือง 1 2(0-4-2) 
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1241314 ปฏบัิติเครื่องทองเหลือง 2 2(0-4-2) 

1242312 ปฏบัิติเครื่องทองเหลือง 3 2(0-4-2) 

        กลุมท่ี 3 กลุมปฏิบัติเครื่องสายสากล 
1241315 ปฏบัิติเครื่องสายสากล 1 2(0-4-2) 

1241316 ปฏบัิติเครื่องสายสากล 2 2(0-4-2) 

1242313 ปฏบัิติเครื่องสายสากล 3 2(0-4-2) 

        กลุมท่ี 4 กลุมปฏิบัติกีตาร 
1241317 ปฏบัิติกีตาร 1 2(0-4-2) 

1241318 ปฏบัิติกีตาร 2 2(0-4-2) 

1242314 ปฏบัิติกีตาร 3 2(0-4-2) 

        กลุมท่ี 5 กลุมปฏิบัติเครื่องคียบอรด 
1241319 ปฏบัิติคยีบอรด 1 2(0-4-2) 

1241320 ปฏบัิติคยีบอรด 2 2(0-4-2) 

1242315 ปฏบัิติคยีบอรด 3 2(0-4-2) 

 

        กลุมท่ี 6 กลุมปฏิบัติขับรองสากล 
1241321 ปฏบัิติขับรองสากล 1 2(0-4-2) 

1241322 ปฏบัิติขับรองสากล 2 2(0-4-2) 

1242316 ปฏบัิติขับรองสากล 3 2(0-4-2) 

        กลุมท่ี 7 กลุมปฏิบัติเครื่องกระทบ 
1241323 ปฏบัิติเครื่องกระทบ 1 2(0-4-2) 

1241324 ปฏบัิติเครื่องกระทบ 2 2(0-4-2) 

1242317 ปฏบัิติเครื่องกระทบ 3 2(0-4-2) 

        ข. ใหเรียนรายวิชาปฎิบัติรวมวง                                            4         หนวยกิต 
1244311 ปฏบัิติรวมวงโยธวาทิต 2(0-4-2) 
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1244312 ปฏบัิติรวมวงมโหรี 2(0-4-2) 

        ค. เรียนการเสนอผลงานทางดนตรี                               3 หนวยกิต 
1244301 การเสนอผลงานทางดนตรี 3(2-2-5) 

     2.2 วิชาเอกเลือก เลือกเรยีนจากรายวิชาตอไปนี ้ 26 หนวยกิต 
        2.2.1 ทฤษฎี  15 หนวยกิต 
        ก. เลือกเรียนรายวิชาในกลุมตอไปนี้  ไมนอยกวา          12  หนวยกิต 

        กลุมท่ี 1 กลุมวิชาดนตรีไทย              6 หนวยกิต 
1242201 ทํานองเพลงไทย 3(3-0-6) 

1242202 หลักการขับรองเพลงไทย 3(3-0-6) 

1243202 การบันทึกโนตเพลงไทย 3(3-0-6) 

1244205 การปรับวงดนตรไีทย 3(3-0-6) 

        กลุมท่ี 2 กลุมวิชาดนตรีสากล  6 หนวยกิต 
1242105 หลักการบันทึกและอานโนตสากล 3(2-2-5) 

1243205 ทฤษฎดีนตรสีากล 3 3(3-0-6) 

1243206 สวนศาสตรทางดนตรี 3(3-0-6) 

1245101 การเรยีบเรยีงเสียงประสานดนตรแีจสและปอปปูลาร 3(3-0-6) 

        ข. เลือกเรียนรายวิชาในกลุมตอไปนี้   ไมนอยกวา                      3       หนวยกิต 

1242203 ลักษณะและประเภทเพลงไทย 3(3-0-6) 

1242204 สุนทรยีศาสตรทางดนตรี 3(3-0-6) 

1243201 การวเิคราะหเพลงไทย 2 3(3-0-6) 

1243203 ดนตรสีนาม 3(2-2-5) 

1243204 หลักการโยธวาทิต 3(3-0-6) 

1243401 การใชคอมพิวเตอรชวยงานดนตรี 3(2-2-5) 

1243402 การผลิตผลงานทางดนตรดีวยคอมพวิเตอร 3(2-2-5) 

1243403 การใชคอมพวิเตอรสําหรับดนตรสีนาม 3(2-2-5) 
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1244201 ดนตรปีระกอบการแสดง  3(3-0-6) 

1244202 ดนตรพีื้นบานไทย 3(3-0-6) 

1244203 การประพันธเพลงไทย 3(3-0-6) 

1244204 ดนตรีพิธีกรรม                  3(3-0-6) 

1244206 ความสัมพันธระหวางดนตรไีทยกับดนตรสีากล 3(3-0-6) 

1244207 หลักการเขยีนรายงานดนตรนิีพนธ 3(3-0-6) 

1244208 เพลงไทยสากลเชิงประวัติ 3(3-0-6) 

1244209 ดนตรีรวมสมัย 3(3-0-6) 

1244210 การซอมเครื่องดนตรเีบ้ืองตน 3(2-2-5) 

1244211 การประพันธเพลงสากล  3(3-0-6) 

1244212 ทฤษฎสีอดทํานอง 3(3-0-6) 

1244213 ดนตรสีมัยศตวรรษท่ี 21  3(3-0-6) 

1244214 การเรยีบเรยีงดนตรสํีาหรับเด็ก 3(3-0-6) 

1244215 การเรยีบเรยีงเสียงประสานสําหรับวงโยธวาทิต 3(3-0-6) 

1244216 ทฤษฎดีนตรแีจส  1 3(3-0-6) 

1244217 ประวัติดนตรแีจส 3(3-0-6) 

1244218 ดนตรปีฏภิาณ 3(2-2-5) 

1244219 การประพันธดนตรแีบบแจสและปอปปูลาร  3(3-0-6) 

1244401 ปฏบัิติการบันทึกเสียงดนตรี 3(2-2-5) 

1245201 การอํานวยเพลงเบ้ืองตน 3(2-2-5) 

1245202 จติวทิยาดนตรี  3(3-0-6) 

        2.2.2 ปฎิบัติ  11 หนวยกิต 
        ก. เลือกเรียนรายวิชาปฏิบัติแขนงดนตรีไทย  1 รายวิชา และแขนงดนตรีสากล    1 
รายวิชา โดยไมซ้ํากับรายวิชากลุมปฏบัติบังคับ จํานวน 4 หนวยกิต                
        กลุมวิชาดนตรไีทย   
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1241301 ปฏบัิติเครื่องดีดไทย 1 2(0-4-2) 

1241303 ปฏบัิติเครื่องสีไทย 1 2(0-4-2) 

1241305 ปฏบัิติเครื่องตีไทย 1  2(0-4-2) 

1241307 ปฏบัิติเครื่องเปาไทย 1 2(0-4-2) 

1241309 ปฏบัิติขับรองเพลงไทย 1 2(0-4-2) 

        กลุมวิชาดนตรสีากล   
1241311 ปฏบัิติเครื่องลมไม 1 2(0-4-2) 

1241313 ปฏบัิติเครื่องทองเหลือง 1 2(0-4-2) 

1241315 ปฏบัิติเครื่องสายสากล 1  2(0-4-2) 

1241317 ปฏบัิติกีตาร 1  2(0-4-2) 

1241319 ปฏบัิติคยีบอรด 1 2(0-4-2) 

1241322 ปฏบัิติขับรองสากล 1 2(0-4-2) 

1241323 ปฏบัิติเครื่องกระทบ 1 2(0-4-2) 

        ข. เลือกเรียนปฏิบัติดนตรีไทยในกลุมปฏิบัติดนตรีไทยหรือปฏิบัติดนตรีสากลใน
กลุมปฏิบัติดนตรีสากล ไมนอยกวา 7 หนวยกิต 

        กลุมปฏิบัติดนตรีไทย   
1241330 ปฏบัิติรวมวงดนตรไีทย 1 1(0-2-1) 

1242306 ปฏบัิติอังกะลุง  2(0-4-2) 

1242307 ปฏบัิติหนาทับดนตรไีทย  2(0-4-2) 

1242309 ปฏบัิติรวมวงดนตรพีื้นบานไทย 1 1(0-2-1) 

1242310 ปฏบัิติดนตรไีทยอิสระ 2(0-4-2) 

1243301 ปฏบัิติเพลงมอญ 2(0-4-2) 

1243302 ปฏบัิติเพลงเรื่อง 2(0-4-2) 

1243303 ปฏบัิติเพลงเด่ียว 1 2(0-4-2) 

1243304 ปฏบัิติรวมวงดนตรไีทย 2 1(0-2-1) 
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1244302 ปฏบัิติเพลงประเภทลูกลอลูกขัด 2(0-4-2) 

1244303 ปฏบัิติเพลงพิธีกรรม 2(0-4-2) 

1244304 ปฏบัิติเพลงเด่ียว 2 2(0-4-2) 

1244305 ปฏบัิติดนตรพีื้นบานไทย 2(0-4-2) 

1244306 ปฏบัิติขับรองเพลงไทยตามสมัยนิยม 2(0-4-2) 

1244307 ปฏบัิติขับรองเพลงไทยสําหรับเด็กปฐมวัย 2(0-4-2) 

1244308 ปฏบัิติขับรองเพลงไทยในหลักสูตรการศกึษาขั้นพื้นฐาน 2(0-4-2) 

1244309 ปฏบัิติขับรองเพลงพื้นบาน 2(0-4-2) 

        กลุมปฏิบัติดนตรีสากล   
1241331 ปฏบัิติรวมวงสากล1 1(0-2-1) 

1242319 รวมวงแจสหรอืปอปปูลาร 1 2(0-4-2) 

1243305 ปฏิบัติรวมวงสากล2 1(0-2-1) 

1243306 ปฏบัิติเครื่องลมไมแจส 2(0-4-2) 

1243307 ปฏบัิติเครื่องทองเหลืองแจส 2(0-4-2) 

1243308 ปฏบัิติเครื่องสายสากลแจส 2(0-4-2) 

1243309 ปฏบัิติกีตารแจส 2(0-4-2) 

1243310 ปฏบัิติคยีบอรดแจส 2(0-4-2) 

1243311 ปฏบัิติขับรองสากลแจส 2(0-4-2) 

1243312 ปฏบัิติเครื่องกระทบแจส 2(0-4-2) 

1243313 รวมวงแจสหรอืปอปปูลาร 2 2(0-4-2) 

1243314 ปฏบัิติขับรองประสานเสียง 1 2(0-4-2) 

1244310 ปฏบัิติขับรองประสานเสียง 2 2(0-4-2) 

ค.หมวดวิชาเลือกเสรี                       เรยีนไมนอยกวา 6 หนวยกิต 
ใหเลือกเรยีนรายวชิาใดๆ ในหลักสูตรมหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร โดยไมซํ้ากับรายวิชาท่ี

เคยเรียนมาแลว และตองไมเปนรายวิชาท่ีกําหนดใหเรียน โดยนับหนวยกิตรวมในเกณฑการสําเร็จ

หลักสูตร 



209คูมือนักศึกษา ปการศึกษา 2556

หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต ปรญิญาตรี 5 ป 
สาขาวิชาสังคมศึกษา                Bachelor of Education (Social Studies) 
ค.บ. (สังคมศึกษา)                     B.Ed. (Social Studies) 
  

โครงสรางหลักสูตร 
จํานวนหนวยกิตรวมตลอดหลักสูตร 170 หนวยกิต 
โดยมสัีดสวนหนวยกิตแตละหมวดวิชา ดังนี้ 
ก.หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป ไมนอยกวา 30 หนวยกิต 
   1. กลุมวิชาภาษาและการส่ือสาร  12   หนวยกิต 

   2. กลุมวิชามนุษยศาสตร  6 หนวยกิต 

   3. กลุมวิชาสังคมศาสตร  6 หนวยกิต 

   4. กลุมวิชาคณิตศาสตร วทิยาศาสตร และเทคโนโลยี 6 หนวยกิต 

ข.หมวดวิชาเฉพาะ  134 หนวยกิต 
   1. กลุมวิชาชีพครู  53 หนวยกิต 
     1.1 วิชาบังคับ  35 หนวยกิต 

     1.2 วิชาเลือก  4   หนวยกิต 

     1.3 วิชาการฝกประสบการณวิชาชีพครู  14 หนวยกิต 

   2. กลุมวิชาเอ)  81   หนวยกิต 
     2.1 วิชาบังคับ  63   หนวยกิต 

     2.2 วิชาเลือก  18   หนวยกิต 

ค.หมวดวิชาเลือกเสรี ไมนอยกวา 6   หนวยกิต 
 
รายวิชาตามโครงสรางของหลักสูตร 

ก.หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป ไมนอยกวา 30 หนวยกิต 
   (ดังรายละเอียดในภาคผนวก)    

ข.หมวดวิชาเฉพาะ                  จํานวน ไมนอยกวา 134 หนวยกิต 
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แบงเปน 3 กลุม ดังน้ี    

   1. หมวดวิชาเฉพาะวิชาชพีครู ไมนอยกวา 53 หนวยกิต 
     1.1 วิชาชีพครูบังคับ            จํานวน ไมนอยกวา 35 หนวยกิต 
     มีรายวิชาดังตอไปน้ี    

1001001 ภาษาไทยสําหรับครู 2(1-2-3) 

1005001 ประมวลสาระความรูวิชาชีพครู 2(2-0-4) 

1005002 ประมวลสาระความรูวิชาเฉพาะ 2(2-0-4) 

1005101 ภาษาอังกฤษสําหรับครู      3(2-2-5) 

1012101 การศึกษาและความเปนครู     3(2-2-5) 

1022001 การออกแบบและพัฒนาหลักสูตร  3(2-2-5) 

1022002 การจัดการเรยีนรู      3(2-2-5)  

1032201 นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศกึษา   3(2-2-5) 

1043001 การวัดและประเมนิผลการศกึษา    3(2-2-5)  

1043002 การวจัิยทางการศกึษา      3(2-2-5)  

1052001 จิตวทิยาสําหรับครู      3(3-0-6)  

1063002 การบรหิารจัดการในสถานศกึษา 3(3-0-6) 

1083001 การศกึษาแบบเรยีนรวม    2(2-0-4)   

     1.2 วิชาชีพครูเลือก            จํานวน ไมนอยกวา 4 หนวยกิต 
     เลือกจากรายวชิาดังตอไปน้ี    

1012002 การจัดการคายวิชาการ     2(1-2-3)  

1013001 การบรหิารจัดการในชั้นเรยีนและส่ิงแวดลอมเพื่อการเรยีนรู   

2(1-2-3) 

1031101 เทคโนโลยีสําหรับครู  1     1(0-2-1) 

1033102 เทคโนโลยีสําหรับครู  2     1(0-2-1) 

1033202 การสรางส่ือและแบบเรยีน     2(1-2-3)  
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1033203 นวัตกรรมการศกึษา       2(1-2-3)  

1044001 การวจัิยในชัน้เรยีน       2(1-2-3)  

1044002 การวจัิยและพัฒนานวัตกรรมการศกึษา 2(1-2-3) 

1052001 ทฤษฎแีละปฏิบัติการกลุม     2(1-2-3)  

1053002 จติวทิยาการแนะแนวเด็กวัยรุน    2(2-0-4)  

1083002 การใหบรกิารชวยเหลือระยะแรกเริ่ม  2(2-0-4)  

     1.3 วิชาประสบการณวิชาชีพ จํานวน 14 หนวยกิต 
1003001 การฝกปฏิบัติวิชาชีพครูระหวางเรยีน  1    1(90)   

1004002 การฝกปฏิบัติวิชาชีพครูระหวางเรยีน  2  1(90)  

1004003 การปฏบัิติการสอนในสถานศกึษา 1   6(540)   

1005004 การปฏบัิติการสอนในสถานศกึษา 2  6(540)   

   2. วิชาเฉพาะ จํานวน 81 หนวยกิต 
     2.1 วิชาเอกบังคับ จํานวน 63 หนวยกิต 

เรยีนรายวชิาตอไปน้ี  

     กลุมสังคมศาสตรและการเรยีนการสอน   
1231104 หลักสังคมวทิยาสําหรับครู 3(3-0-6) 

1233102 นวัตกรรมการเรยีนการสอนทางสังคมศกึษา 3(2-2-5) 

1234101 ระเบียบวิธีวิจัยทางสังคมเบ้ืองตนสําหรับครู 3(2-2-5) 

1234105 พฤติกรรมการสอนวิชาสังคมศกึษาระดับประถมศกึษา 3(2-2-5) 

1234106 พฤติกรรมการสอนวิชาสังคมศกึษาระดับมัธยมศกึษา 3(2-2-5) 

1234107 ภาษาอังกฤษสําหรับครูสังคมศกึษา 3(3-0-6) 

1235103 สัมมนาสังคมศกึษา 3(2-2-5) 

     กลุมศาสนา ศีลธรรม จริยธรรม   
1231203 ศาสนศกึษาสําหรับครู 3(3-0-6) 

1232204 จรยิธรรมกับชีวิต 3(3-0-6) 
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1234201 พุทธวธีิการสอน 3(2-2-5) 

     กลุมหนาท่ีพลเมอืง วัฒนธรรม และการดําเนินชีวิตในสังคม 
1232301 การเมอืงการปกครองของไทยสําหรับครู 3(3-0-6) 

1232302 กฎหมายเบ้ืองตนสําหรับครู 3(3-0-6) 

     กลุมเศรษฐศาสตร   
1231401 เศรษฐศาสตรเบ้ืองตนสําหรับครู 3(3-0-6) 

1233402 เศรษฐกิจประเทศไทยสําหรับครู 3(3-0-6) 

     กลุมประวัติศาสตร   
1231501 ประวัติศาสตรไทยสําหรับครู 3(3-0-6) 

1232503 อารยธรรมโลก 3(3-0-6) 

1233502 ประวัติศาสตรเอเชียตะวันออกเฉียงใตสําหรับครู 3(3-0-6) 

1234504 ประวัติศาสตรนิพนธ 3(2-2-5) 

     กลุมภูมิศาสตร   
1231601 ภูมิศาสตรกายภาพสําหรับครู 3(2-2-5) 

1232603 ภูมสิารสนเทศสําหรับครู 3(2-2-5) 

1233602 แผนท่ีและการแปลความหมายจากแผนท่ีสําหรับครู 3(2-2-5) 

     2.2 วิชาเอกเลือก เลือกเรยีนจากรายวิชาตอไปนี้ จํานวน 18 หนวยกิต 
123237 กฎหมายครอบครัว  3(3-0-6) 

1231206 พุทธธรรมสําหรับครู 3(3-0-6) 

1232305 โลกศกึษา     3(3-0-6) 

1232306 สิทธิมนุษยชนสําหรับครู    3(3-0-6) 

1232308 ภูมิปญญาทองถ่ิน 3(2-2-5) 

1233303 แนวโนมและการจัดการปญหาสังคมสําหรับครู 3(3-0-6) 

1233304 ทองถ่ินศกึษา 3(2-2-5) 

1233505 ประวัติศาสตรยุโรป   3(3-0-6) 
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1233604 การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอมอยางย่ังยืน

สําหรับครู 

 

3(2-2-5) 

1234205 ศาสนพธีิสําหรับครู    3(2-2-5) 

ค.หมวดวิชาเลือกเสรี                       เรยีนไมนอยกวา 6 หนวยกิต 
ใหเลือกเรยีนรายวชิาใดๆ ในหลักสูตรมหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร โดยไมซํ้ากับรายวิชาท่ี

เคยเรียนมาแลว และตองไมเปนรายวิชาท่ีกําหนดใหเรียน โดยนับหนวยกิตรวมในเกณฑการสําเร็จ

หลักสูตร 

 

หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต ปรญิญาตรี 5 ป 
สาขาวิชาพลศึกษา            Bachelor of Education (Physical Education) 

ค.บ. (พลศึกษา)               B.Ed. (Physical Education) 
  

โครงสรางหลักสูตร 
จํานวนหนวยกิตรวมตลอดหลักสูตร ไมนอยกวา 167 หนวยกิต 
โดยมสัีดสวนหนวยกิตแตละหมวดวิชา ดังนี้ 
ก.หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป ไมนอยกวา 30 หนวยกิต 
   1. กลุมวิชาภาษาและการส่ือสาร  12   หนวยกิต 

   2. กลุมวิชามนุษยศาสตร  6 หนวยกิต 

   3. กลุมวิชาสังคมศาสตร  6 หนวยกิต 

   4. กลุมวิชาคณิตศาสตร วทิยาศาสตร และเทคโนโลยี 6 หนวยกิต 

ข.หมวดวิชาเฉพาะ  131 หนวยกิต 
   1. กลุมวิชาชีพครู  53 หนวยกิต 
     1.1 วิชาบังคับ  35 หนวยกิต 

     1.2 วิชาเลือก  4   หนวยกิต 

     1.3 วิชาการฝกประสบการณวิชาชีพครู  14 หนวยกิต 

   2. กลุมวิชาเอก  78   หนวยกิต 
     2.1 วิชาบังคับ  58   หนวยกิต 
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     2.2 วิชาเลือก  20   หนวยกิต 

ค.หมวดวิชาเลือกเสรี ไมนอยกวา 6   หนวยกิต 
รายวิชาตามโครงสรางของหลักสูตร 

ก.หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป ไมนอยกวา 30 หนวยกิต 
   (ดังรายละเอียดในภาคผนวก)    

ข.หมวดวิชาเฉพาะ               จํานวน ไมนอยกวา 131 หนวยกิต 
แบงเปน 3 กลุม ดังน้ี    

   1. กลุมวิชาชีพครู ไมนอยกวา 53 หนวยกิต 
     1.1 วิชาชีพครูบังคับ          จํานวน ไมนอยกวา 35 หนวยกิต 
     มีรายวิชาดังตอไปน้ี    

1001001 ภาษาไทยสําหรับครู 2(1-2-3) 

1005001 ประมวลสาระความรูวิชาชีพครู 2(2-0-4) 

1005002 ประมวลสาระความรูวิชาเฉพาะ 2(2-0-4) 

1005101 ภาษาอังกฤษสําหรับครู      3(2-2-5) 

1012101 การศึกษาและความเปนครู     3(2-2-5) 

1022001 การออกแบบและพัฒนาหลักสูตร  3(2-2-5) 

1022002 การจัดการเรยีนรู      3(2-2-5)  

1032201 นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศกึษา   3(2-2-5) 

1043001 การวัดและประเมนิผลการศกึษา    3(2-2-5)  

1043002 การวจัิยทางการศกึษา      3(2-2-5)  

1052001 จิตวทิยาสําหรับครู      3(3-0-6)  

1063002 การบรหิารจัดการในสถานศกึษา 3(3-0-6) 

1083001 การศกึษาแบบเรยีนรวม    2(2-0-4)   

     1.2 วิชาชีพครูเลือก          จํานวน ไมนอยกวา 4 หนวยกิต 
     เลือกจากรายวชิาดังตอไปน้ี    
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1012002 การจัดการคายวิชาการ     2(1-2-3)  

1013001 การบรหิารจัดการในชัน้เรยีนและส่ิงแวดลอมเพื่อการเรยีนรู   

2(1-2-3) 

1031101 เทคโนโลยีสําหรับครู  1     1(0-2-1) 

1033102 เทคโนโลยีสําหรับครู  2     1(0-2-1) 

1033202 การสรางส่ือและแบบเรยีน     2(1-2-3)  

1033203 นวัตกรรมการศกึษา       2(1-2-3)  

1044001 การวจัิยในชัน้เรยีน       2(1-2-3)  

1044002 การวจัิยและพัฒนานวัตกรรมการศกึษา 2(1-2-3) 

1052001 ทฤษฎแีละปฏิบัติการกลุม     2(1-2-3)  

1053002 จติวทิยาการแนะแนวเด็กวัยรุน    2(2-0-4)  

1083002 การใหบริการชวยเหลือระยะแรกเริ่ม  2(2-0-4)  

     1.3 วิชาการฝกประสบการณวิชาชีพ จํานวน 14 หนวยกิต 
1003001 การฝกปฏิบัติวิชาชีพครูระหวางเรยีน  1    1(90)   

1004002 การฝกปฏิบัติวิชาชีพครูระหวางเรยีน  2  1(90)  

1004003 การปฏบัิติการสอนในสถานศกึษา 1   6(540)   

1005004 การปฏบัิติการสอนในสถานศกึษา 2  6(540)   

   2. กลุมวิชาเอก    
     2.1 วิชาเอกบังคับ จํานวน 58 หนวยกิต 
     เรยีนรายวชิาตอไปน้ี   

1161101 ประวัติและหลักการพลศกึษา 2(2-0-4) 

1161201 กายวภิาคศาสตรและสรรีวทิยา 3(2-2-5) 

1161301 จิตวทิยาการกีฬา 2(2-0-4) 

1161501 กรฑีา 2(1-2-3) 

1161504 เทเบิลเทนนิส 2(1-2-3) 
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1161505 วายนํ้า 2(1-2-3) 

1161517 กระบ่ีกระบอง  2(1-2-3) 

1161601 ฟุตบอล 2(1-2-3) 

1161602 บาสเกตบอล 2(1-2-3) 

1161603 วอลเลยบอล 2(1-2-3) 

1161609 ตะกรอ 2(1-2-3) 

1162101 การจัดและการบรหิารพลศึกษา 2(2-0-4) 

1162103 การสงเสรมิสุขภาพ 2(2-0-4) 

1162201 สรรีวทิยาการออกกําลังกาย 3(2-2-5) 

1162202 การทดสอบสมรรถภาพทางกาย 2(1-2-3) 

1163103 การทดสอบและการประเมนิผลพลศกึษา 2(2-0-4) 

1163104 หลักสูตรพลศกึษา 2(2-0-4) 

1163105 การสัมมนาทางพลศกึษา 2(2-0-4) 

1163106 พฤติกรรมการสอนวิชาพลศกึษาระดับประถมศกึษา 3(2-2-5) 

1163107 ภาษาอังกฤษสําหรับครูพลศกึษา 3(2-2-5) 

1162301 กีฬาเวชศาสตร 3(2-2-5) 

1163206 ชวีกลศาสตรการกีฬา                                                    3(2-2-5) 

1164101 หลักการฝกกีฬา 2(1-2-3) 

1164106 พฤติกรรมการสอนวิชาพลศกึษาระดับมัธยมศกึษา 3(2-2-5) 

1164405 ผูนํานันทนาการและการอยูคายพักแรม 3(2-2-5) 

     2.2 วิชาเอกเลือก จํานวน 20 หนวยกิต 
     เลือกเรียนจากรายวิชาในกลุม ดังตอไปน้ี โดยไมซํ้ากับรายวชิาท่ีเรยีนมาแลว 
     รายวิชาในกลุม ก. เลือกเรียนรายวิชาตอไปนี้  ไมนอยกวา  10 หนวยกิต 

1164102 หลักการเคล่ือนไหวเบ้ืองตน 2(1-2-3) 

1162102 การเรยีนรูทางกลไก 2(2-0-4) 
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1162203 การฝกดวยนํ้าหนัก 2(1-2-3) 

1161204 การบรหิารกาย 2(1-2-3) 

1163204 โภชนาศาสตรการกีฬา 2(2-0-4) 

1163301 บรรดิการทางพลศกึษา 2(2-0-4) 

1163302 กายภาพบําบัด 2(1-2-3) 

1163303 การชวยชีวิตและความปลอดภัยทางนํ้า 2(1-2-3) 

1163304 สวัสดิศกึษา 2(2-0-4) 

1163403 ลีลาศ 2(1-2-3) 

1162405 เทคนิคและทักษะนันทนาการ  2(1-2-3) 

1161405 ยุวกาชาด 2(1-2-3) 

1163405 โมเดอรนดานซ 1(0-2-1) 

1161406 กิจกรรมเขาจังหวะ 2(1-2-3) 

1163406 การจัดและการบรหิารนันทนาการ 2(2-0-4) 

1161407 เกมเบ็ดเตล็ด 2(1-2-3) 

1163408 แอโรบิคดานซ 2(1-2-3) 

1161502 ยิมนาสติก 2(1-2-3) 

1161503 แบดมนิตัน 2(1-2-3) 

1161506 ยูโด 2(1-2-3) 

1161507 เทนนิส  2(1-2-3) 

1161508 มวยสากล    2(1-2-3) 

1161509 ยิงปน 2(1-2-3) 

1161510 มวยไทย    2(1-2-3) 

1161511 มวยปลํ้า    2(1-2-3) 

1161512 ยกนํ้าหนัก    2(1-2-3) 

1161513 จักรยาน 2(1-2-3) 

1161514 กอลฟ 2(1-2-3) 
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1161515 ยิงธนู 2(1-2-3) 

1161516 ดาบสากล    2(1-2-3) 

1162517 ศลิปะการปองกันตัว 2(1-2-3) 

1162518 กระโดดนํ้า 2(1-2-3) 

1161519 เปตอง   2(1-2-3) 

1162519 ไอกิโด 2(1-2-3) 

1161520 หมากรุกไทย 2(1-2-3) 

1162520 หมากรุกฝรั่ง 2(1-2-3) 

1162523 เทควันโด 2(1-2-3) 

1161521 โบวล่ิง 2(1-2-3) 

1162521 ดํานํ้า 2(1-2-3) 

1162522 สนุกเกอร 2(1-2-3) 

1161604 รักบ้ีฟุตบอล   2(1-2-3) 

1161605 แฮนดบอล 2(1-2-3) 

1161606 โปโลนํ้า  2(1-2-3) 

1161607 ฮอกก้ี 2(1-2-3) 

1161608 เซปกตะกรอ 2(1-2-3) 

1162609 ซอฟทบอล 2(1-2-3) 

1161610 ฟุตซอล 2(1-2-3) 

     รายวิชาในกลุม ข. เลือกเรยีนรายวิชาตอไปนี้     ไมนอยกวา 2 หนวยกิต 
1161401 ผูกํากับลูกเสือ-เนตรนารีสํารองขัน้ความรูเบ้ืองตน        1(0-2-1) 

1161402 ผูกํากับลูกเสือ-เนตรนารีสามัญขัน้ความรูเบ้ืองตน 1(0-2-1) 

1161403 ผูกํากับลูกเสือ-เนตรนารีสามัญรุนใหญขัน้ความรูเบ้ืองตน 1(0-2-1) 

1161404 ผูกํากับลูกเสือ-เนตรนารวีิสามัญขัน้ความรูเบ้ืองตน  1(0-2-1) 

     รายวิชากลุม ค. เลือกเรียนรายวิชาตอไปนี้        ไมนอยกวา 8 หนวยกิต 
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1164517 การเปนผูฝกและการเปนเจาหนาท่ีกรฑีา 2(1-2-3) 

1164518 การเปนผูฝกและการเปนเจาหนาท่ีกีฬายิมนาสติก 2(1-2-3) 

1164519 การเปนผูฝกและการเปนเจาหนาท่ีกีฬาแบดมินตัน 2(1-2-3) 

1164520 การเปนผูฝกและการเปนเจาหนาท่ี กีฬาเทเบิลเทนนิส 2(1-2-3) 

1164521 การเปนผูฝกและการเปนเจาหนาท่ี กีฬาวายนํ้า 2(1-2-3) 

1164522 การเปนผูฝกและการเปนเจาหนาท่ีกีฬาเทนนิส 2(1-2-3) 

1164523 การเปนผูฝกและการเปนเจาหนาท่ีกีฬามวยสากล 2(1-2-3) 

1164524 การเปนผูฝกและการเปนเจาหนาท่ีกีฬามวยไทย 2(1-2-3) 

1164525 การเปนผูฝกและการเปนเจาหนาท่ีกีฬาเทควันโด 2(1-2-3) 

1164609 การเปนผูฝกและการเปนเจาหนาท่ีกีฬาฟุตบอล 2(1-2-3) 

1164610 การเปนผูฝกและการเปนเจาหนาท่ีกีฬารักบ้ีฟุตบอล 2(1-2-3) 

1164611 การเปนผูฝกและการเปนเจาหนาท่ีกีฬาบาสเกตบอล 2(1-2-3) 

1164612 การเปนผูฝกและการเปนเจาหนาท่ีกีฬาวอลเลยบอล 2(1-2-3) 

1164613 การเปนผูฝกและการเปนเจาหนาท่ีกีฬาตะกรอ 2(1-2-3) 

1164614 การเปนผูฝกและการเปนเจาหนาท่ีกีฬาฟุตซอล 2(1-2-3) 

ค.หมวดวิชาเลือกเสรี                       เรยีนไมนอยกวา 6 หนวยกิต 
ใหเลือกเรยีนรายวชิาใดๆในหลักสูตรมหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร โดยไมซํ้ากับรายวิชาท่ี

เคยเรียนมาแลวและตองไมเปนรายวิชาท่ีกําหนดใหเรียน โดยนับหนวยกิตรวมในเกณฑการสําเร็จ

หลักสูตร 
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หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต ปรญิญาตรี 5 ป 
สาขาวิชาภาษาจีน                Bachelor of Education (Chinese) 
ค.บ. (ภาษาจีน)                                  B.Ed. (Chinese) 
  

โครงสรางหลักสูตร 
จํานวนหนวยกิตรวมตลอดหลักสูตร ไมนอยกวา 167 หนวยกิต 
โดยมสัีดสวนหนวยกิตแตละหมวดวิชา ดังนี้ 
ก.หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป ไมนอยกวา 30 หนวยกิต 
   1. กลุมวิชาภาษาและการส่ือสาร  12   หนวยกิต 

   2. กลุมวิชามนุษยศาสตร  6 หนวยกิต 

   3. กลุมวิชาสังคมศาสตร  6 หนวยกิต 

   4. กลุมวิชาคณิตศาสตร วทิยาศาสตร และเทคโนโลยี 6 หนวยกิต 

ข.หมวดวิชาเฉพาะ ไมนอยกวา 131 หนวยกิต 
   1. กลุมวิชาชพีครู  53 หนวยกิต 
     1.1 วิชาชีพบังคับ  35 หนวยกิต 

     1.2 วิชาชีพเลือก  4   หนวยกิต 

     1.3 วิชาฝกประสบการณวิชาชีพครู  14 หนวยกิต 

   2. กลุมวิชาเอก  78   หนวยกิต 
     2.1 วิชาบังคับ  57   หนวยกิต 

     2.2 วิชาเลือก  21   หนวยกิต 

ค.หมวดวิชาเลือกเสรี ไมนอยกวา 6   หนวยกิต 
 
รายวิชาตามโครงสรางของหลักสูตร 

ก.หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป ไมนอยกวา 30 หนวยกิต 
   (ดังรายละเอียดในภาคผนวก)    

ข.หมวดวิชาเฉพาะ ไมนอยกวา 131 หนวยกิต 
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แบงเปน 3 กลุม ดังน้ี    

   1. หมวดวิชาเฉพาะวิชาชพีครู ไมนอยกวา 53 หนวยกิต 
     1.1 วิชาชีพครูบังคับ ไมนอยกวา 35 หนวยกิต 
     มีรายวิชาดังตอไปน้ี    

1001001 ภาษาไทยสําหรับครู 2(1-2-3) 

1005001 ประมวลสาระความรูวิชาชีพครู 2(2-0-4) 

1005002 ประมวลสาระความรูวิชาเฉพาะ 2(2-0-4) 

1005101 ภาษาอังกฤษสําหรับครู      3(2-2-5) 

1012101 การศึกษาและความเปนครู     3(2-2-5) 

1022001 การออกแบบและพัฒนาหลักสูตร  3(2-2-5) 

1022002 การจัดการเรยีนรู      3(2-2-5)  

1032201 นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศกึษา   3(2-2-5) 

1043001 การวัดและประเมนิผลการศกึษา    3(2-2-5)  

1043002 การวจัิยทางการศกึษา      3(2-2-5)  

1052001 จิตวทิยาสําหรับครู      3(3-0-6)  

1063002 การบรหิารจัดการในสถานศกึษา 3(3-0-6) 

1083001 การศกึษาแบบเรยีนรวม    2(2-0-4)   

     1.2 วิชาชีพครูเลือก ไมนอยกวา 4 หนวยกิต 
     เลือกจากรายวชิาดังตอไปน้ี    

1012002 การจัดการคายวิชาการ     2(1-2-3)  

1013001 การบรหิารจัดการในชัน้เรยีนและส่ิงแวดลอมเพื่อการเรยีนรู  2(1-2-3) 

1031101 เทคโนโลยีสําหรับครู  1     1(0-2-1) 

1033102 เทคโนโลยีสําหรับครู  2     1(0-2-1) 

1033202 การสรางส่ือและแบบเรยีน     2(1-2-3)  

1033203 นวัตกรรมการศกึษา       2(1-2-3)  
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1044001 การวจัิยในชัน้เรยีน       2(1-2-3)  

1044002 การวจัิยและพัฒนานวัตกรรมการศกึษา 2(1-2-3) 

1052001 ทฤษฎแีละปฏิบัติการกลุม     2(1-2-3)  

1053002 จติวทิยาการแนะแนวเด็กวัยรุน    2(2-0-4)  

1083002 การใหบรกิารชวยเหลือระยะแรกเริ่ม  2(2-0-4)  

     1.3 วิชาประสบการณวิชาชีพ  14 หนวยกิต 
1003001 การฝกปฏิบัติวิชาชีพครูระหวางเรยีน  1    1(90)   

1004002 การฝกปฏิบัติวิชาชีพครูระหวางเรยีน  2  1(90)  

1004003 การปฏบัิติการสอนในสถานศกึษา 1   6(540)   

1005004 การปฏบัิติการสอนในสถานศกึษา 2  6(540)   

   2. กลุมวิชาเอก  78 หนวยกิต 
     2.1 วิชาบังคับ  57 หนวยกิต 
        2.1.1 หมวดรายวิชาภาษาจนีพ้ืนฐาน   

1221101 ภาษาจีนระดับตน 1  3(2-2-5) 

1221102 ภาษาจีนระดับตน 2  3(2-2-5) 

1222103 ภาษาจีนระดับกลาง 1  3(2-2-5) 

1222104 ภาษาจีนระดับกลาง 2  3(2-2-5) 

1223105 ภาษาจีนระดับสูง  1  3(2-2-5) 

1223106 ภาษาจีนระดับสูง  2  3(2-2-5) 

1221107 สัทศาสตรภาษาจีนกลาง  3(2-2-5) 

1222108 ไวยากรณภาษาจีน 1   3(3-0-6) 

1223111 เทคนิคการสอนภาษาจีนเปนภาษาตางประเทศ            3(3-0-6) 

     2.1.2 หมวดรายวิชาการอาน การเขยีนและการแปล   
1222201 การอานภาษาจนี 1  3(3-0-6) 

1223203 การเขียนภาษาจีน  1 3(2-2-5) 
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1223205 การแปลภาษาจนี 1   3(2-2-5) 

1224207 การอานหนังสือพิมพจีน 1   3(3-0-6) 

     2.1.3 หมวดรายวิชาภาษาจนีเพ่ือการส่ือสาร   
1221301 การฟงและการพูดภาษาจนี 1 3(2-2-5) 

1221302 การฟงและการพูดภาษาจนี 2 3(2-2-5) 

1223308 ภาษาอังกฤษสําหรับครูภาษาจีน 3(2-2-5) 

     2.1.4 หมวดรายวิชาประวัติศาสตรและวัฒนธรรม   
1221401 ประวัติศาสตรจนีและวัฒนธรรมจนี        3(3-0-6) 

1223402 นิทานสุภาษิตจีน  3(3-0-6) 

     2.2 วิชาเอกเลือก เลือกเรียนรายวิชาตอไปนี้  ไมนอยกวา 21 หนวยกิต 
     2.2.1 หมวดรายวิชาภาษาจีนพื้นฐาน   

ใหเลือกเรยีน ไมนอยกวา 3 หนวยกิต  

1222109 ไวยากรณภาษาจีน 2   3(3-0-6) 

1223110 คอมพวิเตอรและเทคโนโลยีเพื่อการสอนภาษาจีน   3(2-2-5) 

1224113 การเปรยีบเทียบภาษาจีนและภาษาไทย                              3(3-0-6) 

     2.2.2 หมวดรายวิชาการอาน การเขียน และการแปล  
ใหเลือกเรยีน ไมนอยกวา 6 หนวยกิต  

1222202 การอานภาษาจนี 2  3(3-0-6) 

1223204 การเขียนภาษาจีน 2    3(2-2-5) 

1223206 การแปลภาษาจนี 2   3(2-2-5) 

1224208 การอานหนังสือพิมพจีน 2   3(3-0-6) 

1224209 การเขยีนรายงานภาษาจนี   3(2-2-5) 

1224210 การอานภาษาจนีโบราณ 3(3-0-6) 

     2.2.3 หมวดรายวิชาภาษาจีนเพื่อการส่ือสาร   
ใหเลือกเรยีน ไมนอยกวา 6 หนวยกิต  
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1222303 ภาษาจีนเพื่อการทองเท่ียว   3(2-2-5) 

1223304 ภาษาจีนเพื่อการเลขานุการ  3(2-2-5) 

1223305 ภาษาจีนเพื่อการโรงแรม   3(2-2-5) 

1222306 ภาษาจีนธุรกิจ   3(2-2-5) 

1223307 ภาษาจีนเพื่อการคาระหวางประเทศ  3(2-2-5) 

   
     2.2.4 หมวดรายวิชาประวัติศาสตรและวัฒนธรรม   

ใหเลือกเรยีน ไมนอยกวา 6 หนวยกิต  

1224403 วรรณกรรมจนีสมัยใหมและรวมสมัย 3(3-0-6) 

1224404 เรื่องส้ันจีน   3(3-0-6) 

1224405 วรรณคดีจีน  3(3-0-6) 

ค.หมวดวิชาเลือกเสรี  6 หนวยกิต 
ใหเลือกเรยีนรายวชิาใด ๆ ในหลักสูตรมหาวทิยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร  โดยไมซํ้ากับรายวิชาท่ี

เคยเรยีนมาแลว และตองไมเปนรายวิชาท่ีกําหนดใหเรียนโดยไมนับหนวยกิตรวมในเกณฑการสําเร็จ

หลักสูตรของ   แตละวชิาเอกท่ีกําหนดเปนเง่ือนไขใหตองลงทะเบียนเรยีน 
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หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต ปรญิญาตรี 5 ป 
สาขาวิชาคอมพิวเตอรศึกษา   Bachelor of Education (Computer Education) 
ค.บ. (คอมพิวเตอรศึกษา)      B.Ed. (Computer Education) 
  

โครงสรางหลักสูตร 
จํานวนหนวยกิตรวมตลอดหลักสูตร ไมนอยกวา 170 หนวยกิต 
โดยมสัีดสวนหนวยกิตแตละหมวดวิชา ดังนี้ 
ก.หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป ไมนอยกวา 30 หนวยกิต 
   1. กลุมวิชาภาษาและการส่ือสาร  12   หนวยกิต 

   2. กลุมวิชามนุษยศาสตร  6 หนวยกิต 

   3. กลุมวิชาสังคมศาสตร  6 หนวยกิต 

   4. กลุมวิชาคณิตศาสตร วทิยาศาสตร และเทคโนโลยี 6 หนวยกิต 

ข.หมวดวิชาเฉพาะ ไมนอยกวา 134 หนวยกิต 
   1. กลุมวิชาชพีครู  53 หนวยกิต 
     1.1 วิชาบังคับ  35 หนวยกิต 

     1.2 วิชาเลือก  4   หนวยกิต 

     1.3 วิชาฝกประสบการณวิชาชีพ  14 หนวยกิต 

   2. กลุมวิชาเอก  81   หนวยกิต 
     2.1 วิชาบังคับ  63   หนวยกิต 

     2.2 วิชาเลือก  18   หนวยกิต 

ค.หมวดวิชาเลือกเสรี ไมนอยกวา 6   หนวยกิต 
 
รายวิชาตามโครงสรางของหลักสูตร 

ก.หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป ไมนอยกวา 30 หนวยกิต 
   (ดังรายละเอียดในภาคผนวก)    

ข.หมวดวิชาเฉพาะ               จํานวน ไมนอยกวา 134 หนวยกิต 
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แบงเปน 3 กลุม ดังน้ี    

   1. หมวดวิชาเฉพาะวิชาชพีครู ไมนอยกวา 53 หนวยกิต 
     1.1 วิชาชีพครูบังคับ          จํานวน ไมนอยกวา 35 หนวยกิต 
     มีรายวิชาดังตอไปน้ี    

1001001 ภาษาไทยสําหรับครู 2(1-2-3) 

1005001 ประมวลสาระความรูวิชาชีพครู 2(2-0-4) 

1005002 ประมวลสาระความรูวิชาเฉพาะ 2(2-0-4) 

1005101 ภาษาอังกฤษสําหรับครู      3(2-2-5) 

1012101 การศึกษาและความเปนครู     3(2-2-5) 

1022001 การออกแบบและพัฒนาหลักสูตร  3(2-2-5) 

1022002 การจัดการเรยีนรู      3(2-2-5)  

1032201 นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศกึษา   3(2-2-5) 

1043001 การวัดและประเมนิผลการศกึษา    3(2-2-5)  

1043002 การวจัิยทางการศกึษา      3(2-2-5)  

1052001 จิตวทิยาสําหรับครู      3(3-0-6)  

1063002 การบรหิารจัดการในสถานศกึษา 3(3-0-6) 

1083001 การศกึษาแบบเรยีนรวม    2(2-0-4)   

     1.2 วิชาชีพครูเลือก          จํานวน ไมนอยกวา 4 หนวยกิต 
     เลือกจากรายวชิาดังตอไปน้ี    

1012002 การจัดการคายวิชาการ     2(1-2-3)  

1013001 การบรหิารจัดการในชัน้เรยีนและส่ิงแวดลอมเพื่อการเรยีนรู  2(1-2-3) 

1031101 เทคโนโลยีสําหรับครู  1     1(0-2-1) 

1033102 เทคโนโลยีสําหรับครู  2     1(0-2-1) 

1033202 การสรางส่ือและแบบเรยีน     2(1-2-3)  

1033203 นวัตกรรมการศกึษา       2(1-2-3)  
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1044001 การวจัิยในชัน้เรยีน       2(1-2-3)  

1044002 การวจัิยและพัฒนานวัตกรรมการศกึษา 2(1-2-3) 

1052001 ทฤษฎแีละปฏิบัติการกลุม     2(1-2-3)  

1053002 จติวทิยาการแนะแนวเด็กวัยรุน    2(2-0-4)  

1083002 การใหบรกิารชวยเหลือระยะแรกเริ่ม  2(2-0-4)  

     1.3 วิชาประสบการณวิชาชีพ จํานวน 14 หนวยกิต 
1003001 การฝกปฏิบัติวิชาชีพครูระหวางเรยีน  1    1(90)   

1004002 การฝกปฏิบัติวิชาชีพครูระหวางเรยีน  2  1(90)  

1004003 การปฏบัิติการสอนในสถานศกึษา 1   6(540)   

1005004 การปฏบัิติการสอนในสถานศกึษา 2  6(540)   

   2. กลุมวิชาเอก                 จํานวน ไมนอยกวา 81 หนวยกิต 
     2.1 วิชาบังคับ                  จํานวน  63 หนวยกิต 

1181101 คณิตศาสตรสําหรับครูคอมพวิเตอร 3(3-0-6)   

1181102 ระบบปฏิบัติการคอมพวิเตอร     3(2-2-5) 

1181103 เทคโนโลยีคอมพวิเตอรและสถาปตยกรรม 3(2-2-5)   

1181201 การสอนเขยีนโปรแกรมภาษาคอมพิวเตอรเบ้ืองตน 3(2-2-5) 

1182204 โครงสรางขอมูลและขั้นตอนวิธี 3(3-0-6) 

1182301 ระบบฐานขอมูลทางการศกึษาและการจัดการ 3(2-2-5)  

1182304 ระบบการส่ือสารขอมูล และเครอืขายคอมพวิเตอรเพื่อ

การศกึษา 

 

3(2-2-5) 

1182401 คอมพวิเตอรกราฟกและภาพเคล่ือนไหวเพื่อการศกึษา 3(2-2-5)  

1182601 การออกแบบและพัฒนาบทเรยีนคอมพิวเตอรชวยสอน  3(2-2-5) 

1182615 ภาษาอังกฤษสําหรับครูคอมพวิเตอร 3(3-0-6)   

1183105 การซอมประกอบไมโครคอมพิวเตอรสําหรับครูคอมพวิเตอร 3(2-2-5) 

1183202 โปรแกรมภาษาคอมพวิเตอรเพื่อการศกึษา 3(2-2-5) 
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1183302 การวเิคราะหและออกแบบระบบสารสนเทศเพื่อการศกึษา 3(2-2-5) 

1183406 เทคโนโลยีมัลติมีเดียเพื่อการศกึษา 3(2-2-5) 

1183607 การออกแบบเว็บไซตเพื่อการเรยีนการสอน   3(2-2-5) 

1184206 การสอนเขียนโปรแกรมภาษาคอมพิวเตอรระดับสูง 3(2-2-5) 

1184307 ระบบสารสนเทศเพื่อการบรหิารการศกึษา 3(2-2-5) 

1184604 ระบบบรหิารจัดการรายวิชาดวยส่ืออิเล็กทรอนิกส 3(2-2-5) 

1184617 พฤติกรรมการสอนคอมพวิเตอรระดับประถมศกึษา 3(2-2-5) 

1184618 พฤติกรรมการสอนคอมพวิเตอรระดับมัธยมศกึษา   3(2-2-5) 

1184621 โครงงานดานการสอนคอมพวิเตอร     3(2-2-5)   

     2.2 วิชาเอกเลือก ไมนอยกวา 18 หนวยกิต 
     เลือกจากรายวชิาดังตอไปน้ี    

1181501 โปรแกรมสําเร็จรูปเพื่อการศกึษา   3(2-2-5) 

1182201 การโปรแกรมภาษาวชิวลเบสิกเพื่อการศกึษา           3(2-2-5)  

1182202 การโปรแกรมภาษาจาวาเพื่อการศกึษา                     3(2-2-5)  

1182203 หลักการโปรแกรมภาษาปาสคาล  3(2-2-5) 

1182206 หลักการโปรแกรมภาษาซี    3(2-2-5) 

1182208 โปรแกรมควบคุมระบบ      3(2-2-5) 

1182305 เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารการศกึษา                   3(2-2-5) 

1183306 การบรหิารและการจัดการระบบเครอืขาย        3(2-2-5) 

1183502 โปรแกรมประยุกตดานสถิติและวจัิยทางการศกึษา 3(2-2-5) 

1183507 โปรแกรมประยุกตดานการบรหิารในสถานศกึษา        3(2-2-5) 

1183603 การพัฒนาเว็บเพื่อการเรยีนการสอน 3(2-2-5)   

1183610 การเขยีนโปรแกรมบนเว็บเพื่อการศกึษา         3(2-2-5) 

1184205 การสอนเขยีนโปรแกรมภาษาเชงิวัตถุ     3(2-2-5) 

1184609 การเรยีนการสอนผานเครอืขาย     3(2-2-5) 
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1184611 ระบบคอมพวิเตอรและการประยุกตใชงานเทคโนโลยี

การศกึษา  

 

3(2-2-5) 

1184619 การสัมมนาคอมพวิเตอรศกึษา   3(2-2-5) 

1184620 หัวขอพิเศษเก่ียวกับคอมพิวเตอร   3(2-2-5) 

ค.หมวดวิชาเลือกเสรี  6 หนวยกิต 
ใหเลือกเรยีนรายวชิาใดๆ ในหลักสูตรมหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร โดยไมซํ้ากับรายวิชาท่ี

เคยเรยีนมาแลว และตองไมเปนรายวิชาท่ีกําหนดใหเรียนโดยไมนับหนวยกิตรวมในเกณฑการสําเร็จ

หลักสูตรของแตละวชิาเอกท่ีกําหนดเปนเง่ือนไขใหตองลงทะเบียนเรยีน 

 
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต ปรญิญาตรี 5 ป 
สาขาวิชาภาษาไทย                  Bachelor of Education (Thai Language) 
ค.บ. (ภาษาไทย)                      B.Ed. (Thai Language) 
  

โครงสรางหลักสูตร 
จํานวนหนวยกิตรวมตลอดหลักสูตร ไมนอยกวา 167 หนวยกิต 
โดยมสัีดสวนหนวยกิตแตละหมวดวิชา ดังนี้ 
ก.หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป ไมนอยกวา 30 หนวยกิต 
   1. กลุมวิชาภาษาและการส่ือสาร  12   หนวยกิต 

   2. กลุมวิชามนุษยศาสตร  6 หนวยกิต 

   3. กลุมวิชาสังคมศาสตร  6 หนวยกิต 

   4. กลุมวิชาคณิตศาสตร วทิยาศาสตร และเทคโนโลยี 6 หนวยกิต 

ข.หมวดวิชาเฉพาะ ไมนอยกวา 131 หนวยกิต 
   1. กลุมวิชาชพีครู  53 หนวยกิต 
     1.1 วิชาบังคับ  35 หนวยกิต 

     1.2 วิชาเลือก  4   หนวยกิต 

     1.3 วิชาการฝกประสบการณวิชาชีพครู  14 หนวยกิต 

   2. กลุมวิชาเฉพาะดาน  78   หนวยกิต 
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     2.1 วิชาบังคับ  54   หนวยกิต 

     2.2 วิชาเลือก  24   หนวยกิต 

ค.หมวดวิชาเลือกเสรี ไมนอยกวา 6   หนวยกิต 
 
รายวิชาตามโครงสรางของหลักสูตร 

ก.หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป ไมนอยกวา 30 หนวยกิต 
   (ดังรายละเอียดในภาคผนวก)    

ข.หมวดวิชาเฉพาะ                  จํานวน ไมนอยกวา 131 หนวยกิต 
แบงเปน 3 กลุม ดังน้ี    

   1. หมวดวิชาเฉพาะวิชาชพีครู ไมนอยกวา 53 หนวยกิต 
     1.1 วิชาชีพครูบังคับ            จํานวน ไมนอยกวา 35 หนวยกิต 
     มีรายวิชาดังตอไปน้ี    

1001001 ภาษาไทยสําหรับครู 2(1-2-3) 

1005001 ประมวลสาระความรูวิชาชีพครู 2(2-0-4) 

1005002 ประมวลสาระความรูวิชาเฉพาะ 2(2-0-4) 

1005101 ภาษาอังกฤษสําหรับครู      3(2-2-5) 

1012101 การศึกษาและความเปนครู     3(2-2-5) 

1022001 การออกแบบและพัฒนาหลักสูตร  3(2-2-5) 

1022002 การจัดการเรยีนรู      3(2-2-5)  

1032201 นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศกึษา   3(2-2-5) 

1043001 การวัดและประเมนิผลการศกึษา    3(2-2-5)  

1043002 การวจัิยทางการศกึษา      3(2-2-5)  

1052001 จิตวทิยาสําหรับครู      3(3-0-6)  

1063002 การบรหิารจัดการในสถานศกึษา 3(3-0-6) 

1083001 การศกึษาแบบเรยีนรวม    2(2-0-4)   
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     1.2 วิชาชีพครูเลือก            จํานวน ไมนอยกวา 4 หนวยกิต 
     เลือกจากรายวชิาดังตอไปน้ี    

1012002 การจัดการคายวิชาการ     2(1-2-3)  

1013001 การบรหิารจัดการในชัน้เรยีนและส่ิงแวดลอมเพื่อการเรยีนรู   

2(1-2-3) 

1031101 เทคโนโลยีสําหรับครู  1     1(0-2-1) 

1033102 เทคโนโลยีสําหรับครู  2     1(0-2-1) 

1033202 การสรางส่ือและแบบเรยีน     2(1-2-3)  

1033203 นวัตกรรมการศกึษา       2(1-2-3)  

1044001 การวจัิยในชัน้เรยีน       2(1-2-3)  

1044002 การวจัิยและพัฒนานวัตกรรมการศกึษา 2(1-2-3) 

1052001 ทฤษฎแีละปฏิบัติการกลุม     2(1-2-3)  

1053002 จติวทิยาการแนะแนวเด็กวัยรุน    2(2-0-4)  

1083002 การใหบรกิารชวยเหลือระยะแรกเริ่ม  2(2-0-4)  

     1.3 วิชาประสบการณวิชาชีพ  14 หนวยกิต 
1003001 การฝกปฏิบัติวิชาชีพครูระหวางเรยีน  1    1(90)   

1004002 การฝกปฏิบัติวิชาชีพครูระหวางเรยีน  2  1(90)  

1004003 การปฏบัิติการสอนในสถานศกึษา 1   6(540)   

1005004 การปฏบัิติการสอนในสถานศกึษา 2  6(540)   

   2. กลุมวิชาเฉพาะ          ไมนอยกวา 78 หนวยกิต 
     2.1 วิชาบังคับ  54 หนวยกิต 

1251101 ภาษาศาสตรสําหรับครูภาษาไทย         3(2-2-5) 

1251201  พัฒนาการของวรรณคดีไทย 3(3-0-6) 

1251203  การสอนวรรณกรรมวจิารณ 3(2-2-5) 

1251301  การฟง การพูดเพื่อผลสัมฤทธ์ิ 3(2-2-5) 
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1251302 การเขียนภาคนิพนธสําหรับครูภาษาไทย   3(2-2-5) 

1251502  การจัดทําหนังสือสําหรับเด็ก 3(2-2-5) 

1252102  ภาษาอังกฤษสําหรับครูภาษาไทย 3(2-2-5) 

1252202  วรรณกรรมทองถ่ินสําหรับครู 3(2-2-5) 

1252304  การแตงคําประพันธ 3(2-2-5) 

1252307  การอานเชิงวิเคราะห  3(3-0-6) 

1252501  การสรางบทเรยีนภาษาไทย 3(2-2-5) 

1253103  หลักภาษาไทยสําหรับครู     3(3-0-6) 

1253204  วรรณกรรมปจจุบัน 3(2-2-5) 

1253303  ศลิปะการอานคําประพันธไทย 3(2-2-5) 

1253603 เรยีนรูภาษาผานการละเลนไทย 3(2-2-5) 

1253604 พฤติกรรมการสอนภาษาไทยระดับประถมศกึษา 3(2-2-5) 

1253605 พฤติกรรมการสอนภาษาไทยระดับมัธยมศกึษา 3(2-2-5) 

1255402  สัมมนาการสอนทางภาษาไทย    3(2-2-5) 

     2.2 วิชาเลือก ไมนอยกวา 24 หนวยกิต 
     โดยเลือกจากรายวชิาตอไปน้ี    
     1.กลุมวิชาหลักภาษาและภาษาศาสตร (เลือกเรยีน 3 หนวยกิต) 

1253104 ความสัมพันธของภาษากับวัฒนธรรม  3(2-2-5) 

1254105 ถอยคําสํานวนไทย  3(2-2-5) 

1255106 ภาษาถ่ิน                                                                    3(2-2-5) 

     2.กลุมวิชาวรณคดี วรรณกรรมวิจารณ (เลือกเรยีน 3 หนวยกิต) 
1252205 วรรณกรรมเอกของไทย 3(2-2-5) 

1252206 วรรณคดีขนบประเพณีและศาสนา 3(2-2-5) 

1253207 แงคดิจากวรรณคดีและวรรณกรรม 3(2-2-5) 

1254208 วรรณกรรมนิทาน 3(2-2-5) 
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     3.กลุมวิชาการใชภาษาไทย (เลือกเรยีน 6 หนวยกิต)  
1252305 เขยีนรายงานจากการคนควา  3(2-2-5) 

1253306 การเขยีนเพื่อโฆษณาและประชาสัมพันธ 3(2-2-5) 

1253308 อานและเขยีนเอกสารทางราชการ         3(2-2-5) 

1255309 การเขยีนเพื่อการพัฒนาตน 3(2-2-5) 

     4.กลุมวิชาการวิจัย (เลือกเรยีน 3 หนวยกิต)  
1252401      ผลงานคนควาทางภาษาและวรรณกรรมไทย 3(2-2-5) 

1255403     การวจัิยทางการสอนภาษาไทย 3(2-2-5) 

     5.กลุมวิชาการสารสนเทศ (เลือกเรยีน 3 หนวยกิต)  
1253503 การพูดทางส่ือวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน 3(2-2-5) 

1252504 การจัดการเอกสารภาษาไทยดวยคอมพวิเตอร 3(2-2-5) 

     6.กลุมวิชาการสอน  (เลือกเรยีน 6 หนวยกิต)  
1254601 นันทนาการทางภาษาไทย 3(2-2-5) 

1255602 การจัดกิจกรรมสงเสรมิการใชภาษาไทยในโรงเรยีน 3(2-2-5) 

1254606 นวัตกรรมการจัดการเรยีนรูภาษาไทย 3(2-2-5) 

ค.หมวดวิชาเลือกเสรี ไมนอยกวา 6 หนวยกิต 
ใหเลือกเรยีนรายวชิาใดๆในหลักสูตรมหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร โดยไมซํ้ากับรายวิชาท่ี

เคยเรียนมาแลวและตองไมเปนรายวิชาท่ีกําหนดใหเรียนโดยนับหนวยกิตรวมในเกณฑการสําเร็จ

หลักสูตร 

 
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต ปรญิญาตรี 5 ป 
สาขาวิชาการประถมศึกษา         Bachelor of Education (Elementary Education) 
ค.บ. (การประถมศึกษา)            B.Ed. (Elementary Education) 
  

โครงสรางหลักสูตร 
จํานวนหนวยกิตรวมตลอดหลักสูตร ไมนอยกวา 170 หนวยกิต 
โดยมสัีดสวนหนวยกิตแตละหมวดวิชา ดังนี้ 
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ก.หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป ไมนอยกวา 30 หนวยกิต 
   1. กลุมวิชาภาษาและการส่ือสาร  12   หนวยกิต 

   2. กลุมวิชามนุษยศาสตร  6 หนวยกิต 

   3. กลุมวิชาสังคมศาสตร  6 หนวยกิต 

   4. กลุมวิชาคณิตศาสตร วทิยาศาสตร และเทคโนโลยี 6 หนวยกิต 

ข.หมวดวิชาเฉพาะ ไมนอยกวา 134 หนวยกิต 
   1. กลุมวิชาชพีครู  53 หนวยกิต 
     1.1 วิชาบังคับ  35 หนวยกิต 

     1.2 วชิาเลือก  4   หนวยกิต 

     1.3 วิชาการฝกประสบการณวิชาชีพครู  14 หนวยกิต 

   2. กลุมวิชาเฉพาะดาน  81   หนวยกิต 
     2.1 วิชาบังคับ  61   หนวยกิต 

     2.2 วิชาเลือก  20   หนวยกิต 

ค.หมวดวิชาเลือกเสรี ไมนอยกวา 6   หนวยกิต 
 
รายวิชาตามโครงสรางของหลักสูตร 

ก.หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป ไมนอยกวา 30 หนวยกิต 
   (ดังรายละเอียดในภาคผนวก)    

ข.หมวดวิชาเฉพาะ                  จํานวน ไมนอยกวา 131 หนวยกิต 
แบงเปน 3 กลุม ดังน้ี    

   1. หมวดวิชาเฉพาะวิชาชพีครู ไมนอยกวา 53 หนวยกิต 
     1.1 วิชาชีพครูบังคับ            จํานวน ไมนอยกวา 35 หนวยกิต 
     มีรายวิชาดังตอไปน้ี    

1001001 ภาษาไทยสําหรับครู 2(1-2-3) 

1005001 ประมวลสาระความรูวิชาชีพครู 2(2-0-4) 
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1005002 ประมวลสาระความรูวิชาเฉพาะ 2(2-0-4) 

1005101 ภาษาอังกฤษสําหรับครู      3(2-2-5) 

1012101 การศึกษาและความเปนครู     3(2-2-5) 

1022001 การออกแบบและพัฒนาหลักสูตร  3(2-2-5) 

1022002 การจัดการเรยีนรู      3(2-2-5)  

1032201 นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศกึษา   3(2-2-5) 

1043001 การวัดและประเมินผลการศกึษา    3(2-2-5)  

1043002 การวจัิยทางการศกึษา      3(2-2-5)  

1052001 จิตวทิยาสําหรับครู      3(3-0-6)  

1063002 การบรหิารจัดการในสถานศกึษา 3(3-0-6) 

1083001 การศกึษาแบบเรยีนรวม    2(2-0-4)   

     1.2 วิชาชีพครูเลือก            จํานวน ไมนอยกวา 4 หนวยกิต 
     เลือกจากรายวชิาดังตอไปน้ี    

1012002 การจัดการคายวิชาการ     2(1-2-3)  

1013001 การบรหิารจัดการในชัน้เรยีนและส่ิงแวดลอมเพื่อการเรยีนรู   

2(1-2-3) 

1031101 เทคโนโลยีสําหรับครู  1     1(0-2-1) 

1033102 เทคโนโลยีสําหรับครู  2     1(0-2-1) 

1033202 การสรางส่ือและแบบเรยีน     2(1-2-3)  

1033203 นวัตกรรมการศกึษา       2(1-2-3)  

1044001 การวจัิยในชัน้เรยีน       2(1-2-3)  

1044002 การวจัิยและพัฒนานวัตกรรมการศกึษา 2(1-2-3) 

1052001 ทฤษฎแีละปฏิบัติการกลุม     2(1-2-3)  

1053002 จิตวิทยาการแนะแนวเด็กวัยรุน    2(2-0-4)  

1083002 การใหบรกิารชวยเหลือระยะแรกเริ่ม  2(2-0-4)  
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     1.3 วิชาครู การฝกประสบการณวิชาชีพครู  จํานวน 14 หนวยกิต 
1003001 การฝกปฏิบัติวิชาชีพครูระหวางเรยีน  1    1(90)   

1004002 การฝกปฏิบัติวิชาชีพครูระหวางเรยีน  2  1(90)  

1004003 การปฏบัิติการสอนในสถานศกึษา 1   6(540)   

1005004 การปฏบัิติการสอนในสถานศกึษา 2  6(540)   

   2. หมวดวิชาเฉพาะดาน        จํานวน ไมนอยกวา 81 หนวยกิต 
    เปนวิชาเอกบังคับ 61 หนวยกิต และวิชาเลือก ใหเลือกเรียน  ไมนอยกวา 20 หนวยกิต มี

รายละเอยีดดังน้ี 

     2.1 เฉพาะดานบังคับ จํานวน 61 หนวยกิต 
     เรียนรายวิชาตอไปนี ้    

1261101 ภาษาไทยสําหรับครูประถมศกึษา  3(3-0-6) 
1261102 กระบวนการจัดประสบการณการเรยีนรูวิชาภาษาไทยสําหรับครู

ประถมศกึษา  

 

3(2-2-5) 

1261201 ภาษาอังกฤษสําหรับครูประถมศกึษา   3(3-0-6) 

1261202 กระบวนการจัดประสบการณการเรยีนรูวิชาภาษาอังกฤษสําหรับครู

ประถมศกึษา  

 

3(2-2-5) 

1262301 คณิตศาสตรสําหรับครูประถมศกึษา  3(3-0-6) 

1262302 กระบวนการจัดประสบการณการเรยีนรูวชิาคณิตศาสตร สําหรับครู

ประถมศกึษา  

 

3(2-2-5) 

1262401 วทิยาศาสตรสําหรับครูประถมศกึษา  3(3-0-6) 

1262402 กระบวนการจัดประสบการณการเรยีนรูวิชาวิทยาศาสตร  สําหรับครู

ประถมศกึษา  

 

3(2-2-5) 

1262501 สุขศกึษาสําหรับครูประถมศกึษา  2(2-0-4) 

1262502 พลศกึษาสําหรับครูประถมศกึษา  2(1-2-3) 

1262503 กระบวนการจัดประสบการณการเรยีนรูวิชาสุขศกึษาและ 

พลศกึษาสําหรับครูประถมศกึษา  

 

3(2-2-5) 

1262601 ดนตรแีละการขับรองสําหรับครูประถมศกึษา  3(2-2-5) 

1262602 นาฏศลิปไทยและการละครสําหรับครูประถมศกึษา  3(2-2-5) 
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1262603 กระบวนการจัดประสบการณการเรยีนรูวชิาดนตรแีละนาฏศลิปสําหรับ

ครูประถมศกึษา  

 

3(2-2-5) 

1262604 ศลิปศกึษาสําหรับครูประถมศกึษา  2(1-2-3) 

1262605 กระบวนการจัดประสบการณการเรยีนรูวิชาศิลปศึกษา   สําหรับครู

ประถมศกึษา  

 

3(2-2-5) 

1263701 สังคมศกึษา ศาสนาและวัฒนธรรมสําหรับครูประถมศกึษา  3(2-0-6) 

1263702 กระบวนการจัดประสบการณการเรยีนรูวิชาสังคมศกึษา ศาสนาและ

วัฒนธรรมสําหรับครูประถมศกึษา  

 

3(2-2-5) 

1263801 การงานอาชพีและเทคโนโลยีสําหรับครูประถมศกึษา 3(2-2-5) 

1263802 กระบวนการจัดประสบการณการเรยีนรูวชิาการงานอาชพีและเทคโนโลยี

สําหรับครูประถมศกึษา 

 

3(2-2-5) 

1263901 การประถมศกึษา  2(1-2-3) 

1263902 พัฒนาการและการเรยีนรูของเด็กประถมศกึษา  2(1-2-3) 

     2.2 วิชาเลือก                    จํานวน ไมนอยกวา 20 หนวยกิต 
     เลือกเรยีนรายวิชาตอไปน้ี    

1263101 การวจิัยทางการประถมศกึษา 2(1-2-3) 

1263102 การจัดการเรยีนรูเพื่อพัฒนาการคดิสําหรับเด็กประถมศกึษา 2(1-2-3) 

1263103 การออกแบบและประดิษฐส่ือการศกึษาสําหรับเด็กประถมศกึษา 2(1-2-3) 

1263201 การสอนเขยีนโปรแกรมภาษาคอมพวิเตอรระดับประถมศกึษา 2(1-2-3) 

1263202 ระบบปฏบัิติการคอมพวิเตอรสําหรับครูประถมศกึษา 2(1-2-3) 

1263203 การซอมประกอบไมโครคอมพวิเตอรสําหรับครูประถมศกึษา  2(1-2-3) 

1263301 การพูดส่ือสารภาษาอังกฤษสําหรับครูประถมศกึษา 2(1-2-3) 

1263302 ภาษาศาสตรเบ้ืองตนสําหรับครูประถมศกึษา 2(2-0-4) 

1263303 การเขยีนเรยีงความภาษาอังกฤษสําหรับครูประถมศกึษา 2(1-2-3) 

1264104 สัมมนาการประถมศกึษา 2(1-2-3) 

1264105 เกมและนันทนาการสําหรับเด็กประถมศกึษา 2(2-0-4) 

1264106 การจัดทําหนังสือสําหรับเด็กประถมศกึษา 2(1-2-3) 

1264107 การใชแหลงเรียนรูและภูมิปญญาสําหรับครูประถมศกึษา 2(2-0-4) 

1264108 การสรางแบบเรยีนและแบบฝกทักษะสําหรับเด็กประถมศกึษา 2(1-2-3) 
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1264109 โรงเรยีนประถมศกึษากับการพัฒนาชุมชน 2(1-2-3) 

1264110 อาเซียนศกึษา  2(2-0-4) 

1264204 เครอืขายคอมพวิเตอรเพื่อการศกึษาสําหรับครูประถมศกึษา 2(1-2-3) 

1264205 การพัฒนาบทเรยีนคอมพิวเตอรชวยสอนสําหรับครูประถมศกึษา  2(1-2-3) 

1264206 การจัดการรายวชิาดวยส่ืออิเล็กทรอนิกสระดับประถมศกึษา 2(1-2-3) 

1264207 การออกแบบระบบสารสนเทศเพื่อการศกึษาสําหรับครูประถมศกึษา 2(1-2-3) 

1264208 เทคโนโลยีมัลติมีเดียเพื่อการศกึษาระดับประถมศกึษา  2(1-2-3) 

1264209 คอมพวิเตอรกราฟกและภาพเคล่ือนไหวระดับประถมศกึษา 2(1-2-3) 

1264210 การออกแบบเว็บไซตเพื่อการเรยีนการสอนระดับประถมศกึษา 2(1-2-3) 

1264304 การพูดภาษาอังกฤษในท่ีชุมชนสําหรับครูประถมศกึษา 2(1-2-3) 

1264305 หลักการเขยีนภาษาอังกฤษสําหรับครูประถมศกึษา  2(2-0-4) 

1264306 ไวยากรณภาษาอังกฤษสําหรับครูประถมศกึษา  2(2-0-4) 

1264307 การเรยีนภาษาอังกฤษดวยการแสดงสําหรับครูประถมศกึษา 2(2-0-4) 

1264308 การจัดคายภาษาอังกฤษสําหรับครูประถมศกึษา 2(1-2-3) 

1264309 การเรยีนภาษาอังกฤษโดยใชโครงงานสําหรับครูประถมศกึษา 2(1-2-3) 

1264310 การแปลสําหรับครูประถมศกึษา 2(1-2-3) 

ค.หมวดวิชาเลือกเสรี                       เรยีนไมนอยกวา 6 หนวยกิต 
ใหเลือกเรยีนวชิาใด ๆ  ในหลักสูตรท่ีมหาวทิยาลัย   ราชภัฏกําแพงเพชรเปดสอน  โดยไมซํ้ากับรายวิชาท่ี

เคยเรยีนมาแลว ไมเปนรายวชิาศกึษาท่ัวไป และตองไมเปนรายวชิาท่ีกําหนดใหเรยีน  โดยไมนับหนวยกิตรวมใน

เกณฑการสําเร็จหลักสูตรของสาขาวชิาน้ี 
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โครงสรางหลักสูตร 
ของสาขาวิชาที่เปดสอนในปการศกึษา 2556 
  

คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 
 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต   ระดับปรญิญาตรี 4 ป 

สาขาวิชาภาษาไทย 

สาขาวิชาภาษาอังกฤษ 

สาขาวิชาการพัฒนาสังคม 

สาขาวิชาภาษาจีน 

สาขาวิชาบรรณารักษศาสตรและสารสนเทศศาสตร 

 หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต  ระดับปรญิญาตรี 4 ป 
สาขาวิชาวิจิตรศลิปและประยุกตศลิป 

 หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต   ระดับปรญิญาตรี 4 ป 
 หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต  ระดับปรญิญาตรี 4 ป 
 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต   ระดับปรญิญาตรี 4 ป 
 สาขาวิชาสารสนเทศภูมิศาสตร 
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หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต ปรญิญาตรี 4 ป 
สาขาวิชาภาษาไทย           Bachelor of Art Program (Thai Language) 
ศศ.บ. (ภาษาไทย)                 B.A. (Thai Language) 
  

 โครงสรางหลักสูตร 

จํานวนหนวยกิตรวมตลอดหลักสูตร ไมนอยกวา 133 หนวยกิต 
โดยมสัีดสวนหนวยกิตแตละหมวดวิชา ดังนี้ 
ก.หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป ไมนอยกวา 30 หนวยกิต 
   1. กลุมวิชาภาษาและการส่ือสาร  12   หนวยกิต 

   2. กลุมวิชามนุษยศาสตร  6 หนวยกิต 

   3. กลุมวิชาสังคมศาสตร  6 หนวยกิต 

   4. กลุมวิชาคณิตศาสตร วทิยาศาสตร และเทคโนโลยี 6 หนวยกิต 

ข.หมวดวิชาเฉพาะดาน ไมนอยกวา 97 หนวยกิต 
   1. กลุมวิชาเอกบังคับ  39 หนวยกิต 

   2. กลุมวิชาเอกเลือก ไมนอยกวา 51   หนวยกิต 

   3. กลุมวิชาปฎิบัติการและฝกประสบการณวิชาชพีหรอืสหกิจศกึษา 7   หนวยกิต 

ค.หมวดวิชาเลือกเสรี  6   หนวยกิต 
 
รายวิชาตามโครงสรางของหลักสูตร 

ก.หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป ไมนอยกวา 30 หนวยกิต 
   (ดังรายละเอียดในภาคผนวก)    

ข.หมวดวิชาเฉพาะดาน ไมนอยกวา 97 หนวยกิต 
   1. กลุมวิชาเอกบังคับ  39 หนวยกิต 

1531101 ภาษาศาสตรเบ้ืองตน    3(3-0-6) 

1541102 วิวัฒนาการกวีนิพนธไทย      3(3-0-6) 

1541202 ศลิปะการใชภาษาเพื่อการส่ือสาร  3(3-0-6) 
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1541204 หลักการเขยีน       3(3-0-6) 

1541205 หลักการฟงและการพูด      3(3-0-6) 

1541401 วรรณกรรมศกึษา      3(3-0-6) 

1542101 ลักษณะภาษาไทย      3(3-0-6) 

1543203 ประดิษฐการทางภาษา     3(3-0-6) 

1543408 คติชนวิทยา        3(2-2-5) 

1544901 การวจัิยทางภาษาไทย     3(3-0-6) 

1544902 สัมมนาภาษาไทย       3(3-0-6) 

1552115 ภาษาอังกฤษเพื่อพัฒนาการอานทางวชิาการ  3(3-0-6) 

1552116 ภาษาอังกฤษเพื่อพัฒนาการเขยีนทางวชิาการ  3(3-0-6) 

   2. วิชาเอกเลือก  ไมนอยกวา 51 หนวยกิต 
   เลือกเรยีนจากรายวิชาตอไปน้ี    

   กลุมวิชาทักษะทางภาษา    
1541201 ภาษาไทยเพื่อการส่ือสารและสืบคน  3(3-0-6) 

1541203 ภาษาไทยธุรกิจ       3(3-0-6) 

1541208 การพูดเพื่อสังคม      3(3-0-6) 

1541209 การเขยีนเพื่อการส่ือสาร            3(3-0-6) 

1542201 การอานเพื่อจุดประสงคเฉพาะ           3(3-0-6) 

1542203 การเขยีนเพื่อจุดประสงคเฉพาะ          3(3-0-6) 

1542204 ศลิปะการอานออกเสียง      3(3-0-6) 

1542206 การเขียนกวีนิพนธไทย      3(3-0-6) 

1542207 การเขยีนสารคดี       3(3-0-6) 

1542208 การอานตีความ                             3(3-0-6) 

1543204 การเขยีนบทความ      3(3-0-6) 

1543211 การเขยีนบท                                   3(3-0-6) 
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1543213 การแปล                                               3(3-0-6) 

1543214 การจัดทําหนังสือ      3(2-2-5) 

1543215 การยอความ                                        3(3-0-6) 

1543217 การอานเพื่อพัฒนาชีวิตและสังคม      3(3-0-6) 

1543220 การเขยีนบันเทิงคดี      3(3-0-6) 

1543601 การถายทอดสาระภาษาไทย     3(2-2-5) 

1544203 การแปรรูปวรรณกรรม      3(3-0-6) 

1544204 การเขยีนวรรณกรรมสําหรับเด็กและเยาวชน 3(3-0-6) 

1544205 การพูดทางวทิยุกระจายเสียงและวทิยุโทรทัศน    3(3-0-6) 

1544601 การนําเสนอสารภาษาไทยดวยคอมพิวเตอร  3(2-2-5) 

1544904 การศกึษาเอกเทศ                                   3(3-0-6) 

1544905 สัมมนารอยแกว  รอยกรอง                    3(3-0-6) 

   กลุมวิชาทางภาษา    
15441101 คําและสํานวนไทย               3(3-0-6) 

1541104 ภาษาบาลี                           3(3-0-6) 

1541105 ภาษาสันสกฤต                      3(3-0-6) 

1541106 ภาษาเขมร         3(3-0-6) 

1542105   นโยบายภาษาไทยมาตรฐาน                               3(3-0-6) 

1542301 อักษรไทย                                            3(3-0-6) 

1542106 วิวัฒนาการภาษาไทย            3(3-0-6) 

1543101 หลักการอานและการเขยีนคําไทย       3(3-0-6) 

1543202 ภาษากับวัฒนธรรม       3(3-0-6) 

1543103 ภาษาถ่ิน                              3(3-0-6) 

1543105 ภาษาศาสตรสังคม     3(3-0-6) 

1543201 ภาษาบาลีและสันสกฤตในภาษาไทย    3(3-0-6) 
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1543306 จารกึและเอกสารโบราณ                      3(3-0-6) 

1544103 ภาษาไทยสําหรับชาวตางประเทศ       3(3-0-6) 

1544201 ภาษาตางประเทศในภาษาไทย            3(3-0-6) 

   กลุมวิชาทางวรรณกรรม    
1541403 แงคดิจากวรรณคดีและวรรณกรรม    3(3-0-6) 

1542401 วรรณกรรมวจิารณ                             3(3-0-6) 

1542402 วรรณคดีนิราศ                                   3(3-0-6) 

1542403 วรรณกรรมประวัติศาสตร                 3(3-0-6) 

1542404 คตีวรรณกรรมศกึษา                            3(3-0-6) 

1543402 วรรณคดีการละคร                              3(3-0-6) 

1543404 วรรณกรรม สังคมและการเมือง       3(3-0-6) 

1543406 วรรณคดีมรดก       3(3-0-6) 

1543407 วรรณกรรมทองถ่ิน                             3(3-0-6) 

1543409 วรรณกรรมซีไรต       3(3-0-6) 

1543424 วรรณกรรมแปล                                3(3-0-6) 

1543501 การจัดทําหนังสือสําหรับเด็กและเยาวชน  3(2-2-5) 

1543503 ผลงานการคนควาทางภาษาและวรรณคดีไทย   3(3-0-6) 

1544401 วรรณคดีขนบประเพณีและศาสนา     3(3-0-6) 

1544402 อทิธิพลของวรรณกรรมตางประเทศตอวรรณกรรมไทย  3(3-0-6) 

1544903 สัมมนานักเขยีนไทย                              3(3-0-6) 

   3. กลุมวิชาปฏิบัติการและฝกประสบการณวิชาชีพหรือสหกิจศึกษา 7 หนวยกิต  

   ใหเลือกแผนใดแผนหนึ่ง  ดังนี้ 
      3.1 แผนฝกประสบการณวิชาชีพทางภาษาไทย   

1554801 การเตรียมฝกประสบการณวิชาชีพภาษาไทย  2(90) 

1554802 การฝกประสบการณวิชาชีพภาษาไทย   5(450) 
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      3.2 แผนสหกิจศึกษา    
1554803 การเตรยีมสหกิจศกึษา                            1(45)   

1554804 การฝกสหกิจศกึษา                               6(540)   

ค.หมวดวิชาเลือกเสรี ไมนอยกวา 6 หนวยกิต 
ใหเลือกเรียนรายวิชาใดๆ ในหลักสูตรมหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร โดย    ไมซํ้ากับ

รายวชิาท่ีเคยเรยีนมาแลวและตองไมเปนรายวิชาท่ีกําหนดใหเรียน โดยนับหนวยกิตรวมในเกณฑการ

สําเร็จหลักสูตร 

 
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต ปรญิญาตรี 4 ป 
สาขาวิชาภาษาอังกฤษ           Bachelor of Art Program (English) 
ศศ.บ. (ภาษาอังกฤษ)             B.A. (English) 
  

 โครงสรางหลักสูตร 

จํานวนหนวยกิตรวมตลอดหลักสูตร 139 หนวยกิต 
โดยมสัีดสวนหนวยกิตแตละหมวดวิชา ดังนี้ 
ก.หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป ไมนอยกวา 30 หนวยกิต 
   1. กลุมวิชาภาษาและการส่ือสาร  9   หนวยกิต 

   2. กลุมวิชามนุษยศาสตร  6 หนวยกิต 

   3. กลุมวิชาสังคมศาสตร  6 หนวยกิต 

   4. กลุมวิชาคณิตศาสตร วทิยาศาสตร และเทคโนโลยี 6 หนวยกิต 

   และเลือกเรยีนรายวชิาจากกลุมวิชา 1-4 3 หนวยกิต 

ข.หมวดวิชาเฉพาะ  103 หนวยกิต 
   1. กลุมวิชาเอกบังคับ  57 หนวยกิต 

   2. กลุมวิชาเอกเลือก  39   หนวยกิต 

   3. กลุมวิชาปฎิบัติการและฝกประสบการณวิชาชพี ไมนอยกวา 7   หนวยกิต 

ค.หมวดวิชาเลือกเสรี  6   หนวยกิต 
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รายวิชาตามโครงสรางของหลักสูตร 
ก.หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป ไมนอยกวา 30 หนวยกิต 
   (ดังรายละเอียดในภาคผนวก)    

ข.หมวดวิชาเฉพาะ รวม 103 หนวยกิต 
   1. กลุมวิชาเอกบังคับ จํานวน 57 หนวยกิต 

1531101 สัทศาสตรภาษาอังกฤษ       3(2-2-5) 

1532102 ภาษาศาสตรเบ้ืองตน 3(3-0-6) 

1533103 วจีวิภาคและวากยสัมพันธอังกฤษ  3(3-0-6) 

1551101 รูปแบบและการใชภาษาอังกฤษ 1  3(3-0-6) 

1551102 รูปแบบและการใชภาษาอังกฤษ 2  3(3-0-6) 

1551103 การฟงและการพูด 1 3(2-2-5) 

1551104 การฟงและการพูด 2  3(2-2-5) 

1552105 การฟงและการพูด 3  3(2-2-5) 

1551107 หลักการอาน  3(3-0-6) 

1553108 การอานเชิงวิชาการ  3(3-0-6) 

1551110 การเขยีนตามอิสระ  3(2-2-5) 

1552111 การเขยีนอนุเฉท  3(2-2-5) 

1552112 การเขียนเรียงความ  3(2-2-5) 

1552201 หลักการแปล  3(2-2-5) 

1552301 วรรณคดีอังกฤษเบ้ืองตน  3(3-0-6) 

1553302 รอยแกวภาษาอังกฤษ  3(3-0-6) 

1553303 รอยกรองภาษาอังกฤษ  3(3-0-6) 

1554901 การศกึษาเอกเทศ  3(3-0-6) 

1552601 ภาษาอังกฤษธุรกิจ 1 3(3-0-6) 
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   2. กลุมวิชาเอกเลือก  ไมนอยกวา 39 หนวยกิต 
   จากรายวิชาดังตอไปน้ี    

1552602 ภาษาอังกฤษธุรกิจ 2  3(3-0-6) 

1553603 การอานภาษาอังกฤษทางธุรกิจ 3(3-0-6) 

1553604 การส่ือสารทางธุรกิจ  3(3-0-6) 

1554605 ภาษาอังกฤษเพื่อการตลาด  3(3-0-6) 

1552606 ภาษาอังกฤษเพื่อการทองเท่ียว  3(3-0-6) 

1552607 ภาษาอังกฤษเพื่อธุรกิจการโรงแรม  3(3-0-6) 

1552109 ภาษาอังกฤษในส่ือมวลชน  3(3-0-6) 

1554106 การพูดในท่ีชุมชน  3(2-2-5) 

1553304 เรื่องส้ันภาษาอังกฤษ  3(3-0-6) 

1553305 นวนิยายอังกฤษ  3(3-0-6) 

1553306 วรรณกรรมสําหรับเด็ก  3(3-0-6) 

1554307 วรรณกรรมเชกสเปยร  3(3-0-6) 

1554308 บทละครอังกฤษและอเมรกัิน  3(3-0-6) 

1553202 การแปลขาว  3(2-2-5) 

1553203 การแปลเชงิวชิาการ  3(2-2-5) 

1554204 การแปลปากเปลา  3(2-2-5) 

1553113 การเขยีนเชงิสรางสรรค  3(2-2-5) 

1554401 ภาษาอังกฤษเชงิศาสนาและจรยิธรรม  3(3-0-6) 

1554402 วรรณกรรมทางพระพุทธศาสนาภาคภาษาอังกฤษ 3(3-0-6) 

 

   3. กลุมวิชาปฏิบัติการและฝกประสบการณวิชาชีพหรือสหกิจศึกษา 7 หนวยกิต  

   ใหเลือกแผนใดแผนหนึ่ง  ดังนี้ 
      3.1 แผนฝกประสบการณวิชาชีพ    
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1554801 การเตรียมฝกประสบการณวิชาชีพภาษาอังกฤษ  2(90) 

1554802 การฝกประสบการณวิชาชีพภาษาอังกฤษ   5(450) 

      3.2 แผนสหกิจศึกษา    
1554803 การเตรยีมสหกิจศกึษา                            1(45)   

1554804 การฝกสหกิจศึกษา                               6(540)     

ค.หมวดวิชาเลือกเสรี ไมนอยกวา 6 หนวยกิต 
ใหเลือกเรียนรายวิชาใดๆ ในหลักสูตรมหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร โดย    ไมซํ้ากับ

รายวชิาท่ีเคยเรยีนมาแลว  และตองไมเปนรายวิชาท่ีกําหนดใหเรียนโดยไมนับหนวยกิตรวมในเกณฑ

การสําเร็จหลักสูตรของแตละวชิาเอกท่ีกําหนดเปนเง่ือนไขใหตองลงทะเบียนเรยีน 

 

 

 

 

 

 

 

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต ปรญิญาตรี 4 ป 
สาขาวิชาการพัฒนาสังคม     Bachelor of Art Program (Social Development) 

ศศ.บ. (การพัฒนาสังคม)         B.A. (Social Development) 
  

 โครงสรางหลักสูตร 

จํานวนหนวยกิตรวมตลอดหลักสูตร 121 หนวยกิต 
โดยมสัีดสวนหนวยกิตแตละหมวดวิชา ดังนี้ 
ก.หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป ไมนอยกวา 30 หนวยกิต 
   1. กลุมวิชาภาษาและการส่ือสาร  12   หนวยกิต 

   2. กลุมวิชามนุษยศาสตร  6 หนวยกิต 

   3. กลุมวิชาสังคมศาสตร  6 หนวยกิต 

   4. กลุมวิชาคณิตศาสตร วทิยาศาสตร และเทคโนโลยี 6 หนวยกิต 
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ข.หมวดวิชาเฉพาะ จํานวน 85 หนวยกิต 
   1. กลุมวิชาแกน  24 หนวยกิต 

   2. กลุมวิชาเอกบังคับ  27 หนวยกิต 

   3. กลุมวิชาเลือก  27   หนวยกิต 

   4. กลุมวิชาปฎิบัติการและฝกประสบการณวชิาชพี ไมนอยกวา 7   หนวยกิต 

ค.หมวดวิชาเลือกเสรี จํานวน 6   หนวยกิต 
 
รายวิชาตามโครงสรางของหลักสูตร 

ก.หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป ไมนอยกวา 30 หนวยกิต 
   (ดังรายละเอียดในภาคผนวก)    

ข.หมวดวิชาเฉพาะ ไมนอยกวา 85 หนวยกิต 
   1. กลุมวิชาแกน จํานวน 24 หนวยกิต 

นักศกึษาโปรแกรมวชิาการพัฒนาสังคมทุกคนจะตองเรยีนกลุมวิชาเอกบังคับ ดังน้ี 
1553107 การอานภาษาอังกฤษเชงิวชิาการ 3(3-0-6) 

1554103 การเขยีนภาษาอังกฤษเชงิวชิาการ  3(3-0-6) 

2504901 สถิติและคอมพิวเตอรประยุกตเพื่องานวิจัยทางสังคมศาสตร  

3(3-0-6) 

2531105 ทฤษฎทีางสังคมวทิยาและมนุษยวิทยา  3(3-0-6) 

2533903 ระเบียบวิธีวิจัยทางสังคมศาสตรเบ้ืองตน  3(3-0-6) 

2551102 รัฐศาสตรเบ้ืองตน                                                        3(3-0-3) 

2564108 กฎหมายเบ้ืองตน 3(3-0-6) 

3594107 เศรษฐศาสตรเบ้ืองตน 3(3-0-6) 

   2. กลุมวิชาบังคับ  27 หนวยกิต 
นักศกึษาโปรแกรมวชิาการพัฒนาสังคมทุกคนจะตองเรยีนกลุมวิชาเอกบังคับ ดังน้ี 

2531302 ภาวะผูนําและพลวัตกลุม 3(3-0-6) 
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2531303 แนวคดิทฤษฎดีานการพัฒนาสังคม  3(3-0-6) 

2532107 ทุนทางสังคม  3(3-0-6) 

2532203 ภูมิปญญาทองถ่ินและการจัดการความรู  3(3-0-6) 

2533305 การสรางความเขมแข็งขององคกรชุมชนทองถ่ิน 3(3-0-6) 

2533307 นโยบายและแผนยุทธศาสตร 3(3-0-6) 

2533902 กระบวนการและเทคนิคการทํางานพัฒนาสังคม 3(3-0-6) 

2534407 เครอืขายทางสังคมและกระบวนการพัฒนา                         3(3-0-6) 

2534903 สัมมนาปญหาการพัฒนาสังคม                                        3(2-2-5) 

   3. กลุมวิชาเลือก   27 หนวยกิต 
   นักศกึษาโปรแกรมวชิาการพัฒนาสังคมเลือกเรยีนดังตอไปน้ี 

2531201 สิทธิ เสรภีาพ กับการพัฒนา  3(3-0-6) 

2531202 การประยุกตหลักธรรมเพื่อการพัฒนา  3(3-0-6) 

2531203 สมาธิเพื่อความสุขในงานพัฒนา  3(2-2-5) 

2531204 ธรรมนูญชีวิต  2(2-0-4) 

2531205 พุทธเศรษฐศาสตร                                          3(3-0-6) 

2531206 วัฒนธรรมกับการพัฒนาชุมชน  3(2-2-5) 

2531207 สังคมเศรษฐกิจพอเพียง 3(3-0-6) 

2531208 ครอบครัวและชุมชนไทย  3(3-0-6) 

2532101 งานพัฒนากับการเมอืงการปกครองทองถ่ินไทย  3(3-0-6) 

2532201 ประชากรศกึษาประยุกตในงานพัฒนาชนบท  3(3-0-6) 

2532202 ความเหล่ือมลํ้าทางสังคมและความยากจน  3(3-0-6) 

2532207 บทบาทหญงิ – ชายกับการพัฒนา                                     3(3-0-6) 

2532204 สวัสดิการสังคมและการสังคมสงเคราะห  2(2-0-4) 

2532205 สถาบันทางสังคมกับการพัฒนา                                       3(3-0-6) 

2532206 การพัฒนามนุษย                                                         3(3-0-6) 
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2532304 การพัฒนาความสามารถของบุคคลและกลุม  3(3-0-6) 

2532306 การพัฒนาองคกรชุมชน  3(3-0-6) 

2532901 เทคนิคและวธีิการเก็บรวบรวมขอมูล  3(2-2-5) 

2533101 ปญหาสังคมและประเด็นสําคัญดานการพัฒนา  3(3-0-6) 

2533102 การเปล่ียนแปลงทางสังคมและวัฒนธรรม  3(3-0-6) 

2533103 องคกรพัฒนาทองถ่ิน  3(2-2-5) 

2533201 มานุษยวิทยาประยุกตในการพัฒนาชุมชน  3(3-0-6) 

2533202 สังคมวทิยาการพัฒนา  3(3-0-6) 

2533203 การพัฒนาสังคม  3(3-0-6) 

2533204 สถานการณดานสังคมเศรษฐกิจในชุมชน  2(2-0-6) 

2533304 การพัฒนากลุมเปาหมายเฉพาะ  3(3-0-6) 

2533309 การพัฒนาแบบย่ังยืน  3(3-0-6) 

2533901 หลักและเทคนิคการวเิคราะหขอมูลเชงิคุณภาพ  3(2-2-5) 

2534206 สังคมวทิยาการเมอืงการปกครอง  3(3-0-6) 

2534303 การพัฒนาชุมชนเปรียบเทียบ  3(2-2-5) 

2534304 เทคโนโลยีท่ีเหมาะสมกับการดํารงชีวิตในทองถ่ิน  3(2-2-5) 

2534306 เทคนิคการใหการศกึษาแกชุมชน  3(3-0-6) 

2534308 การจัดการฝกอบรมและสัมมนา  3(2-2-5) 

2534402 การพัฒนาประชาสังคม  3(3-0-6) 

2534902 การวจัิยภาคสนาม  3(2-2-5) 

2543407 ระบบสารสนเทศภูมิศาสตรเพื่อการพัฒนาทองถ่ิน  3(2-2-5) 

2544207 การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม  3(2-2-5) 

2544208 เทคโนโลยีกับปญหาส่ิงแวดลอมในชุมชน  3(2-2-5) 

2544310 นิเวศวทิยาวัฒนธรรมเพื่อการพัฒนาอยางย่ังยืน  3(2-2-5) 

2572201 เศรษฐกิจประเทศไทย  3(3-0-6) 

3592217 เศรษฐศาสตรทองถ่ิน     3(3-0-6) 
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   4. กลุมวิชาปฏิบัติการและฝกประสบการณวิชาชีพหรือสหกิจศึกษา 7 หนวยกิต  

       4.1 แผนฝกประสบการณวิชาชีพ    
2533803 การเตรียมฝกประสบการณวิชาชีพการพัฒนาสังคม   2(90) 

2534803 การฝกประสบการณวิชาชีพในองคกรทางสังคม   5(450) 

       4.2 แผนสหกิจศึกษา    
2533804 การเตรยีมสหกิจศกึษา  1(45) 

2534804 สหกิจศกึษา 6(540) 

ค.หมวดวิชาเลือกเสรี ไมนอยกวา 6 หนวยกิต 
ใหเลือกเรยีนรายวิชาจากหมวดวิชาเฉพาะ ในกลุมวิชาเลือกของหลักสูตรน้ี หรือเลือกเรียน

รายวิชาใดๆ ในหลักสูตรท่ีมหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชรเปดสอน แตตองไมซํ้ากับรายวิชาท่ีเคย

เรียนมาแลว จํานวน ไมนอยกวา 6 หนวยกิต และตองไมเปนรายวิชาท่ีกําหนดใหเรียน โดยไมนับ 

หนวยกิต รวมในเกณฑการสําเร็จหลักสูตรของสาขาวชิาน้ี 

 

 

 

 

 

 

 

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต ปรญิญาตรี 4 ป 
สาขาวิชาภาษาจีน     Bachelor of Art Program (Chinese) 
ศศ.บ. (ภาษาจีน)        B.A. (Chinese) 
  

 โครงสรางหลักสูตร 

จํานวนหนวยกิตรวมตลอดหลักสูตร ไมนอยกวา 139 หนวยกิต 
โดยมสัีดสวนหนวยกิตแตละหมวดวิชา ดังนี้ 
ก.หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป ไมนอยกวา 30 หนวยกิต 
   1. กลุมวิชาภาษาและการส่ือสาร  9   หนวยกิต 
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   2. กลุมวิชามนุษยศาสตร  6 หนวยกิต 

   3. กลุมวิชาสังคมศาสตร  6 หนวยกิต 

   4. กลุมวิชาคณิตศาสตร วทิยาศาสตร และเทคโนโลยี 6 หนวยกิต 

   และเลือกรายวชิาจากกลุมวิชา 1-4 3 หนวยกิต 

ข.หมวดวิชาเฉพาะ ไมนอยกวา 103 หนวยกิต 
   1. กลุมวิชาเอกบังคับ  78 หนวยกิต 

   2. กลุมวิชาเลือก ไมนอยกวา 18   หนวยกิต 

   3. วิชาปฎิบัติการและฝกประสบการณวิชาชีพ หรอืสหกิจศกึษา                 7   หนวยกิต 

ค.หมวดวิชาเลือกเสรี  6   หนวยกิต 
 
รายวิชาตามโครงสรางของหลักสูตร 

ก.หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป ไมนอยกวา 30 หนวยกิต 
   (ดังรายละเอียดในภาคผนวก)    

ข.หมวดวิชาเฉพาะ ไมนอยกวา 103 หนวยกิต 
   1. กลุมวิชาบังคับ  78 หนวยกิต 
    ใหเรยีนรายวชิาจากหมวดรายวิชาตอไปน้ี 
    1.1 หมวดรายวิชาภาษาจนีพ้ืนฐาน         บังคับเรยีน 21 หนวยกิต 

1571101 ภาษาจีนระดับตน 1 3(2-2-5) 

1571102 ภาษาจีนระดับตน 2 3(2-2-5) 

1572103 ภาษาจีนระดับกลาง 1 3(2-2-5) 

1572104 ภาษาจีนระดับกลาง 2 3(2-2-5) 

1572107 ไวยากรณภาษาจีน 1 3(3-0-6) 

1573105 ภาษาจีนระดับสูง 1 3(2-2-5) 

1573106 ภาษาจันระดับสูง 2 3(2-2-5) 

    1.2 หมวดรายวิชาทักษะการอาน การเขียนและการแปล บังคับเรียน    21   หนวยกิต 
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1572201 การอานภาษาจนี  1 3(3-0-6) 

1572202 การอานภาษาจนี  2  3(3-0-6) 

1573203 การเขียนภาษาจีน 1  3(2-2-5) 

1573204 การเขียนภาษาจีน 2 3(2-2-5) 

1573205 การแปลภาษาจนี 1  3(2-2-5) 

1573207 การอานหนังสือพิมพจีน 1 3(3-0-6) 

1574210 การอานภาษาจนีโบราณ  3(3-0-6) 

    1.3 หมวดรายวิชาภาษาจนีเฉพาะดาน    บังคับเรยีน 21 หนวยกิต 
1571301 การฟงและการพูดภาษาจนี 1  3(2-2-5) 

1571302 การฟงและการพูดภาษาจนี 2  3(2-2-5) 

1572304 ภาษาจีนเพื่อการทองเท่ียว 1 3(2-2-5) 

1572308 ภาษาจีนธุรกิจ  1 3(2-2-5) 

1573311 การกลาวสุนทรพจนภาษาจีน 3(2-2-5) 

1573315 การฟงและการพูดภาษาอังกฤษ 1 3(2-2-5) 

1573316 การฟงและการพูดภาษาอังกฤษ 2 3(2-2-5) 

    1.4 หมวดรายวิชาประวัติศาสตรและวัฒนธรรม    บังคับเรยีน    15   หนวยกิต 
1571401 ประวัติศาสตรจีน 3(3-0-6) 

1571402 วัฒนธรรมจนี 3(3-0-6) 

1573407 นิทานสุภาษิตจีน  3(3-0-6) 

1574404 วรรณคดีจีน 1 3(3-0-6) 

1574410 วรรณกรรมจนีสมัยปจจุบันและรวมสมัย 3(3-0-6) 

   2. กลุมวิชาเลือก ไมนอยกวา 18 หนวยกิต 
   ใหเลือกเรยีนรายวชิาจากหมวดรายวชิาตอไปน้ี 

     2.1 หมวดรายวิชาภาษาจนีพ้ืนฐาน 
     ใหเลือกเรยีนรายวชิาตอไปน้ี ไมนอยกวา 6 หนวยกิต 
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1571109 ภาษาศาสตรจนีเบ้ืองตน 3(3-0-6) 

1571110 วิวัฒนาการตัวอักษรจนี 3(3-0-6) 

1572108 ไวยากรณภาษาจีน 2    3(3-0-6) 

1572111 ระบบคํา 3(3-0-6) 

1573112 การเปรยีบเทียบภาษาจีนและภาษาไทย 3(3-0-6) 

1574113 เทคนิคการสอนภาษาจีนเปนภาษาตางประเทศ 3(3-0-6) 

     2.2 หมวดรายวิชาทักษะการอาน การเขียน และการแปล   
     ใหเลือกเรยีนรายวชิาตอไปน้ี  ไมนอยกวา 3  หนวยกิต      

1573206 การแปลภาษาจนี 2  3(2-2-5) 

1573209 การเขยีนรายงานภาษาจนี 3(2-2-5) 

1574208 การอานหนังสือพิมพจีน 2 3(3-0-6) 

1574211 การเขยีนภาษาจนีเชิงธุรกิจ 3(2-2-5) 

     2.3 หมวดรายวิชาภาษาจนีเฉพาะดาน  
     ใหเลือกเรยีนรายวชิาตอไปน้ี  ไมนอยกวา 6  หนวยกิต 

1572303 การฟงและการพูดภาษาจนี 3  3(2-2-5) 

1572305 ภาษาจีนเพื่อการทองเท่ียว 2 3(2-2-5) 

1572306 การใชเทคโนโลยีและคอมพิวเตอรภาษาจีน 3(2-2-5) 

1573307 การฟงละครและภาพยนตรจีน 3(2-2-5) 

1573309 ภาษาจีนธุรกิจ  2 3(2-2-5) 

1573310 ภาษาจีนเพื่อการโรงแรม 3(2-2-5) 

1573312 ภาษาจีนเพื่อการเลขานุการ 3(2-2-5) 

1573313 ภาษาจีนเพื่อการจัดการ 3(2-2-5) 

1573314 ภาษาจีนเพื่อการคาระหวางประเทศ 3(2-2-5) 

1574315      ภาษาจีนเพื่อการส่ือสารมวลชน 3(2-2-5) 

     2.4 หมวดรายวิชาประวัติศาสตรและวัฒนธรรม  
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     ใหเลือกเรยีนรายวชิาตอไปน้ี  ไมนอยกวา 3  หนวยกิต 

1572403 ความสัมพันธไทย-จีน 3(3-0-6) 

1573406 การเขยีนพูกันจีน 3(2-2-5) 

1574405 วรรณคดีจีน 2 3(3-0-6) 

1574408 เรื่องส้ันจีน 3(3-0-6) 

1574409 นวนิยายจนี 3(3-0-6) 

1574411 บทอานคัดเลือกทางสังคมศาสตร   3(3-0-6) 

   3. กลุมวิชาปฏิบัติการและฝกประสบการณวิชาชีพหรือสหกิจศึกษา 7 หนวยกิต  

   ใหเลือกแผนใดแผนหนึ่ง ดังนี้    
       3.1 แผนฝกประสบการณวิชาชีพ    

1574501 การเตรียมฝกประสบการณวิชาชีพภาษาจีน    2(90)   

1574502 การฝกประสบการณวิชาชีพภาษาจีน          5(450)   

       3.2 แผนสหกิจศึกษา    
1574503 การเตรยีมสหกิจศกึษา                            1(45)   

1574504 การฝกสหกิจศกึษา                               6(540)     

ค.หมวดวิชาเลือกเสรี  6 หนวยกิต 
ใหเลือกเรียนรายวิชาใดๆ ในหลักสูตรมหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร โดย   ไมซํ้ากับ

รายวชิาท่ีเคยเรยีนมาแลว และตองไมเปนรายวชิาท่ีกําหนดใหเรียน  โดยไมนับหนวยกิตรวมในเกณฑ

ทางการสําเร็จหลักสูตรของสาขาวชิาน้ี 
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หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต ปรญิญาตรี 4 ป 
สาขาวิชาบรรณารักษศาสตรและสารสนเทศศาสตร      
Bachelor of Art Program (Library and Information Science) 
ศศ.บ. (บรรณารักษศาสตรและสารสนเทศศาสตร) B.A. (Library and Information Science) 
  

 โครงสรางหลักสูตร 

จํานวนหนวยกิตรวมตลอดหลักสูตร ไมนอยกวา 127 หนวยกิต 
โดยมสัีดสวนหนวยกิตแตละหมวดวิชา ดังนี้ 
ก.หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป ไมนอยกวา 30 หนวยกิต 
   1. กลุมวิชาภาษาและการส่ือสาร  9   หนวยกิต 

   2. กลุมวิชามนุษยศาสตร  6 หนวยกิต 

   3. กลุมวิชาสังคมศาสตร  6 หนวยกิต 

   4. กลุมวิชาคณิตศาสตร วทิยาศาสตร และเทคโนโลยี 6 หนวยกิต 

   และเลือกเรยีนรายวชิาจากกลุมวิชา 1-4 3 หนวยกิต 

ข.หมวดวิชาเฉพาะ ไมนอยกวา 91 หนวยกิต 
   1. กลุมวิชาเอกบังคับ  66 หนวยกิต 

   2. กลุมวิชาเลือก  18   หนวยกิต 

   3. กลุมวิชาปฎิบัติการและฝกประสบการณวิชาชพี ไมนอยกวา 7   หนวยกิต 

ค.หมวดวิชาเลือกเสรี  6   หนวยกิต 
 
รายวิชาตามโครงสรางของหลักสูตร 

ก.หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป ไมนอยกวา 30 หนวยกิต 
   (ดังรายละเอียดในภาคผนวก)    

ข.หมวดวิชาเฉพาะ ไมนอยกวา 91 หนวยกิต 
   1. กลุมวิชาเอกบังคับ  66 หนวยกิต 

1631101 บรรณารักษศาสตรและสารสนเทศศาสตรเบ้ืองตน 3(3-0-6) 
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1631103 การพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ 3(2-2-5) 

1631201 บรกิารสารสนเทศ 3(2-2-5) 

1631301 การสืบคนสารสนเทศออนไลน 3(2-2-5) 

1632104 การวเิคราะหทรัพยากรสารสนเทศ 3(2-2-5) 

1632105 การทํารายการทรัพยากรสารสนเทศ 3(2-2-5) 

1632106 ภาษาอังกฤษสําหรับบรรณารักษและนักสารสนเทศ 1 3(2-2-5) 

1632202 การอานและการสงเสรมิการอาน 3(2-2-5) 

1632205 หองสมุดอิเล็กทรอนิกส 3(2-2-5) 

1632206 บรรณานุกรม ดรรชนี สาระสังเขป และศัพทสัมพันธ 3(2-2-5) 

1632302 โปรแกรมสําเร็จรูปสําหรับการจัดการสารสนเทศ 3(2-2-5) 

1633107 ภาษาอังกฤษสําหรับบรรณารักษและนักสารสนเทศ 2 3(2-2-5) 

1633203 การจัดการสถาบันบรกิารสารสนเทศ 3(3-0-6) 

1633208 การจัดการส่ิงพมิพตอเน่ือง 3(2-2-5) 

1633303 การจัดการฐานขอมูลสําหรับงานสารสนเทศ 3(2-2-5) 

1633305 การใชซอฟตแวรเปดเผยรหัสในงานสารสนเทศ 3(2-2-5) 

1633306 งานออกแบบและพัฒนาส่ือผสม 3(2-2-5) 

1633307 เทคโนโลยีการจัดการเว็บเพจ 3(2-2-5) 

1634108 กฎหมายและจริยธรรมในวิชาชีพบรรณารักษและ 

นักสารสนเทศ 

 

3(3-0-6) 

1634204 การจัดการความรู 3(2-2-5) 

1634304 การพัฒนาส่ืออิเล็กทรอนิกสออนไลน 3(2-2-5) 

1634503 สัมมนาทางบรรณารักษศาสตรและสารสนเทศศาสตร 3(2-2-5) 

   2. กลุมวิชาเอกเลือก ไมนอยกวา 18 หนวยกิต 
   ใหเลือกเรยีนจากรายวชิาตอไปน้ี  

1631102 การอานเพื่อการจัดการสารสนเทศ 3(2-2-5) 

1631110 สารสนเทศกับสังคม 3(3-0-6) 
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1631209 จติวทิยาในงานบรกิารสารสนเทศ 3(3-0-6) 

1631210 การส่ือสารและการประชาสัมพันธในสถาบันบรกิาร

สารสนเทศ 

 

3(2-2-5) 

1632108 ธุรกิจสารสนเทศ 3(3-0-6) 

1632109 ธุรกิจส่ิงพิมพ 3(3-0-6) 

1632207 หองสมุดโรงเรยีน 3(3-0-6) 

1632211 สารสนเทศเพื่อการเรยีนรูตลอดชวีิต 3(3-0-6) 

1632212 สารสนเทศสําหรับเด็กและเยาวชน 3(3-0-6) 

1632213 สารสนเทศสําหรับผูสูงอายุ 3(3-0-6) 

1632214 สารสนเทศภาครัฐ 3(3-0-6) 

1633215 สารสนเทศทองถ่ิน 3(3-0-6) 

1634309 การออกแบบและพัฒนาฐานขอมูล 3(2-2-5) 

1633501 การศกึษาเอกเทศดานบรรณารักษศาสตร 

และสารสนเทศศาสตร 

 

3(2-2-5) 

1633502 การวจัิยเบ้ืองตนทางบรรณารักษศาสตร 

และสารสนเทศศาสตร 

 

3(2-2-5) 

   3. กลุมวิชาปฏิบัติการและฝกประสบการณวิชาชีพหรือสหกิจศึกษา 7 หนวยกิต  

   ใหเลือกแผนใดแผนหนึ่ง ดังนี้    
       3.1 แผนฝกประสบการณวิชาชีพ    

1633401 การเตรียมฝกประสบการณวิชาชีพบรรณารักษศาสตรและ

สารสนเทศศาสตร 

 

2(90) 

1634401 การฝกประสบการณวิชาชีพบรรณารักษศาสตรและ

สารสนเทศศาสตร 

 

5(450) 

       3.2 แผนสหกิจศึกษา    
1633402 การเตรียมความพรอมสหกิจศึกษา                            1(45)   
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1634402 สหกิจศกึษา                               6(540)   

ค.หมวดวิชาเลือกเสรี  6 หนวยกิต 
ใหเลือกเรยีนรายวชิาใดๆ ในหลักสูตรท่ีมหาวิทยาลัยกําแพงเพชรเพชรเปดสอน โดยไมซํ้ากับ

รายวชิาท่ีเคยเรียนมาแลว และตองไมเปนรายวิชาท่ีกําหนดใหเรียนโดยไมนับหนวยกิตรวมในเกณฑ

การสําเร็จหลักสูตรของสาขาวชิาบรรณารักษศาสตรและสารสนเทศศาสตร 

 

หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต ปรญิญาตรี 4 ป 
สาขาวิชาวิจิตรศิลปและประยุกตศิลป      
Bachelor of Fine and Applied Arts Program in Fine and Applied Arts 
ศป.บ. (วิจิตรศิลปและประยุกตศิลป)         B.F.A. (Fine and Applied Arts) 
  

 โครงสรางหลักสูตร 

จํานวนหนวยกิตรวมตลอดหลักสูตร ไมนอยกวา 137 หนวยกิต 
โดยมสัีดสวนหนวยกิตแตละหมวดวิชา ดังนี้ 
ก.หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป ไมนอยกวา 30 หนวยกิต 
   1. กลุมวิชาภาษาและการส่ือสาร  12   หนวยกิต 

   2. กลุมวิชามนุษยศาสตร  6 หนวยกิต 

   3. กลุมวิชาสังคมศาสตร  6 หนวยกิต 

   4. กลุมวิชาคณิตศาสตร วทิยาศาสตร และเทคโนโลยี 6 หนวยกิต 

ข.หมวดวิชาเฉพาะ  101 หนวยกิต 
   1. กลุมวิชาแกน  39 หนวยกิต 

   2. กลุมวิชาบังคับ  43 หนวยกิต 

   3. กลุมวิชาเลือก  12   หนวยกิต 

   4. กลุมวิชาปฎิบัติการและฝกประสบการณวชิาชพี จํานวน 7   หนวยกิต 

ค.หมวดวิชาเลือกเสรี  6   หนวยกิต 
 
รายวิชาตามโครงสรางของหลักสูตร 
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ก.หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป ไมนอยกวา 30 หนวยกิต 
   (ดังรายละเอียดในภาคผนวก)    

ข.หมวดวิชาเฉพาะ  101 หนวยกิต 
   1. กลุมวิชาแกน  39 หนวยกิต 

2001104 ศลิปะไทย 3(1-4-4) 

2001105 การออกแบบเขยีนแบบตัวอักษร 3(1-4-4) 

2004911 พื้นฐานการวิจัยทางศลิปะ 3(3-0-6) 

2004912 พื้นฐานงานสรางสรรคทางศลิปะ 3(3-0-6) 

2011103 ทฤษฎสีี 3(2-2-5) 

2012203 ประวัติศาสตรศลิปตะวันตก 3(3-0-6) 

2012204 ประวัติศาสตรทัศนศลิปประเทศไทย 3(3-0-6) 

2021113 จิตรกรรมพื้นฐาน 3(1-4-4) 

2021201      ภาพพิมพพื้นฐาน 3(1-4-4) 

2021301 ประติมากรรมพื้นฐาน 3(1-4-4) 

2031409 หลักการออกแบบ 3(2-2-5) 

2031410 องคประกอบศลิป 3(1-4-4) 

2032402 คอมพวิเตอรกราฟก 3(1-4-4) 

   2. กลุมวิชาบังคับ  43 หนวยกิต 
2001114 ภาษาอังกฤษสําหรับวิชาชีพศลิปะขัน้ตน 3(3-0-6) 

2001115 ภาษาอังกฤษสําหรับวิชาชีพศลิปะขัน้สูง 3(3-0-6) 

2004913 โครงการศลิปนิพนธ 4(2-6-4) 

2013902 การวเิคราะหรูปแบบทัศนศลิปไทยประเพณี 3(2-2-5) 

2013907 การวเิคราะหรูปแบบทัศนศลิปไทยรวมสมัย 3(2-2-5) 

2021114 ภาพหุนน่ิง 3(1-4-4) 

2021115 ภาพคนเหมอืน 3(1-4-4) 
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2023112 ภาพทิวทัศน  3(1-4-4) 

2031413 การตกแตงภาพและเสียงดวยคอมพวิเตอร 3(1-4-4) 

2031415 ตัดตอภาพเคล่ือนไหวและเสียงดวยคอมพิวเตอร 3(1-4-4) 

2032404 เทคนิคการถายภาพ  3(1-4-4) 

2032411 การถายภาพเพื่องานออกแบบกราฟก 3(1-4-4) 

2033107 สรางภาพการตูนลอเลียน – การตูนแอนิเมชั่น 1 3(1-4-4) 

2033414 คอมพวิเตอรกราฟกงานผสมหลายส่ือ 3(1-4-4) 

   3. กลุมวิชาเลือก  12 หนวยกิต 
2002904 การนําเสนอผลงานวจิิตรศลิปและประยุกตศลิป 3(2-2-5) 

2021116 จติรกรรมสรางสรรค 3(1-4-4) 

2021203 การพมิพซิลคสกรีน 3(1-4-4) 

2021305 การปนและการหลอ 3(1-4-4) 

2022305 ประติมากรรมสรางสรรค 3(1-4-4) 

2023212 การพมิพสรางสรรค 3(1-4-4) 

2033108 สรางภาพการตูนลอเลียน – การตูนแอนิเมชั่น 2 3(1-4-4) 

2033202 บาติก 3(1-4-4) 

 
 
   4. กลุมวิชาปฏิบัติการและฝกประสบการณวิชาชีพหรือสหกิจศึกษา 7 หนวยกิต  

   ใหเลือกแผนใดแผนหนึ่ง ดังนี้    
       4.1 แผนฝกประสบการณวิชาชีพ    

2013803 การเตรียมฝกประสบการณวิชาชีพศิลปะ  2(90) 

2013804 การฝกประสบการณวิชาชีพศิลปะ   5(450) 

       4.2 แผนสหกิจศึกษา    
2013805 การเตรยีมสหกิจศกึษา  1(45) 
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2013806 สหกิจศกึษา 6(540) 

ค.หมวดวิชาเลือกเสรี  6 หนวยกิต 
ใหเลือกเรยีนรายวชิาใดๆในหลักสูตรมหาวทิยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร โดยไมซํ้ากับรายวชิาท่ี

เคยเรยีนมาแลวและตองไมเปนรายวชิาท่ีกําหนดใหเรยีนโดยไมนับหนวยกิตรวมในเกณฑการสําเร็จ

หลักสูตรของสาขาวจิติรศลิปและประยุกตศลิปน้ี 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต ปรญิญาตรี 4 ป       Bachelor of Laws 
น.บ.          LL.B. 
  
 โครงสรางหลักสูตร 

จํานวนหนวยกิตรวมตลอดหลักสูตร 138 หนวยกิต 
โดยมสัีดสวนหนวยกิตแตละหมวดวิชา ดังนี้ 
ก.หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป ไมนอยกวา 30 หนวยกิต 
   1. กลุมวิชาภาษาและการส่ือสาร (บังคับ)  12   หนวยกิต 

   2. กลุมวิชามนุษยศาสตร  6 หนวยกิต 

   3. กลุมวิชาสังคมศาสตร  6 หนวยกิต 

   4. กลุมวิชาคณิตศาสตร วทิยาศาสตร และเทคโนโลยี 6 หนวยกิต 

ข.หมวดวิชาเฉพาะ  102 หนวยกิต 
   1. กลุมวิชาบังคับ  85 หนวยกิต 

   2. กลุมวิชาเลือก  10   หนวยกิต 



263คูมือนักศึกษา ปการศึกษา 2556

   3. กลุมวิชาปฎิบัติการและฝกประสบการณวิชาชพีหรอืสหกิจศกึษา            7   หนวยกิต 

ค.หมวดวิชาเลือกเสรี  6   หนวยกิต 
 
รายวิชาตามโครงสรางของหลักสูตร 

ก.หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป ไมนอยกวา 30 หนวยกิต 
   (ดังรายละเอียดในภาคผนวก)    

    
ข.หมวดวิชาเฉพาะ ไมนอยกวา 102 หนวยกิต 
   1. กลุมวิชาเอกบังคับ จํานวน 85 หนวยกิต 

2561101 ประวัติศาสตรกฎหมายไทย     2(2-0-4) 

2561203 กฎหมายแพง : หลักท่ัวไป                                         3(3-0-6) 

2561204 หลักกฎหมายมหาชน                     2(2-0-4) 

2561205 กฎหมายลักษณะนิติกรรมและสัญญา 3(3-0-6) 

2561206 กฎหมายลักษณะหน้ี : หลักท่ัวไป                                      3(3-0-6) 

2562201 กฎหมายลักษณะทรัพยสินและท่ีดิน 3(3-0-6) 

2562202 กฎหมายลักษณะละเมดิ  จัดการงานนอกส่ัง  ลาภมิควรได 3(3-0-6) 

2562305 กฎหมายอาญา 1 : ภาคท่ัวไป  3(3-0-6) 

2562306 กฎหมายอาญา 2 : ภาคความผิด  3(3-0-6) 

2562406 เอกเทศสัญญา 1                                                          3(3-0-6) 

2562407 เอกเทศสัญญา 2      3(3-0-6) 

2562408 กฎหมายลักษณะหุนสวนและบริษัท                                   3(3-0-6) 

2562409 กฎหมายลักษณะประกันดวยบุคคลและทรัพย  2(2-0-4) 

2562410 กฎหมายลักษณะประกันภัย   2(2-0-4) 

2562411 กฎหมายลักษณะต๋ัวเงินและบัญชเีดินสะพัด                         2(2-0-4) 

2562504 กฎหมายรัฐธรรมนูญ     3(3-0-6) 
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2562505 กฎหมายปกครองและวิธีพจิารณาคดีปกครอง  3(3-0-6) 

2562506 พระธรรมนูญศาลยุติธรรม                                              2(2-0-4) 

2562606 ภาษาอังกฤษสําหรับนักกฎหมาย 1                                    3(3-0-6) 

2562607 ภาษาอังกฤษสําหรับนักกฎหมาย 2                                   3(3-0-6) 

2563201 กฎหมายครอบครัว          3(3-0-6) 

2563202 กฎหมายมรดก      3(3-0-6) 

2563503 กฎหมายลักษณะพยาน    3(3-0-6) 

2563504 กฎหมายวิธีพิจารณาความแพง 1 3(3-0-6) 

2563505 กฎหมายวิธีพิจารณาความแพง 2  3(3-0-6) 

2563506 กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 1 3(3-0-6) 

2563507 กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 2 2(2-0-4) 

2563508 กฎหมายภาษีอากร    3(3-0-6) 

2563510 กฎหมายลมละลาย                                                       3(3-0-6) 

2563701 กฎหมายแรงงานและวิธีพจิารณาคดีในศาลแรงงาน 3(3-0-6) 

2564601 หลักวิชาชพีนักกฎหมาย   2(2-0-4) 

   2. กลุมวิชาเลือก  ไมนอยกวา 10 หนวยกิต 
2562307 กฎหมายเก่ียวกับคดีเยาวชนและครอบครัว                          2(2-0-4) 

2562413 หลักการบัญชสํีาหรับนักกฎหมาย                                     2(2-0-4) 

2562414 เศรษฐศาสตรสําหรับนักกฎหมาย  2(2-0-4) 

2562503 กฎหมายเก่ียวกับการบรหิารราชการไทย                      2(2-0-4) 

2562507 กฎหมายรัฐธรรมนูญเปรยีบเทียบ                                     2(2-0-4) 

2562601 นิติปรัชญา                                                                 2(2-0-4) 

2562602 ภาษากฎหมายไทย                                                       2(2-0-4) 

2562604 การรางกฎหมายและกระบวนการนิติบัญญัติ                       2(2-0-4) 

2562605 การใชและการตีความกฎหมาย                                        2(2-0-4) 
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2563203 สัมมนากฎหมายแพง                                                     2(2-0-4) 

2563302 อาชญาวทิยาและทัณฑวิทยา                                           2(2-0-4) 

2563304 สัมมนากฎหมายอาญา                                                  2(2-0-4) 

2563305 สิทธิมนุษยชน                                                              2(2-0-4) 

2563306 กฎหมายทหาร                                                            2(2-0-4) 

2563401 กฎหมายเก่ียวกับทรัพยสินทางปญญา 

และวธีิพิจารณาคดีในศาลทรัพยสินทางปญญา                    

 

3(3-0-6) 

2563403 กฎหมายเก่ียวกับธุรกิจอสังหารมิทรัพย                              2(2-0-4) 

2563404 กฎหมายเก่ียวกับการขนสง                                             2(2-0-4) 

2563513 กฎหมายอนุญาโตตุลาการ                                              2(2-0-4) 

2563514 กฎหมายศุลกากร                                                         2(2-0-4) 

2564301 นิติเวชศาสตร                                                              2(2-0-4) 

2564302 การสืบสวนและสอบสวน                                                2(2-0-4) 

2564401 กฎหมายเก่ียวกับการคาระหวางประเทศ                             2(2-0-4) 

2564402 กฎหมายเก่ียวกับการลงทุน                                             2(2-0-4) 

2564403 กฎหมายเก่ียวกับการอุตสาหกรรม                                    2(2-0-4) 

2564404 กฎหมายระหวางประเทศแผนกคดีบุคคล และคดีเมอืง 3(3-0-6) 

2564501 กฎหมายจราจร                                                           2(2-0-4) 

2564502 กฎหมายเกษตรกรรม  2(2-0-4) 

2564602 การวาความและศาลจําลอง                                            2(2-0-4) 

2564701 กฎหมายเก่ียวกับทรัพยากรธรรมชาติ                                2(2-0-4) 

2564703 กฎหมายประกันสังคม                                                   2(2-0-4) 

2564704 กฎหมายเก่ียวกับส่ิงแวดลอม                                           2(2-0-4) 

2564705 กฎหมายเก่ียวกับส่ือสารมวลชน                                       2(2-0-4) 

2564706 กฎหมายการปกครองทองถ่ิน 2(2-0-4) 

2564707 กฎหมายคุมครองผูบรโิภค                                              3(3-0-6) 
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   3. กลุมวิชาปฏิบัติการและฝกประสบการณวิชาชีพหรือสหกิจศึกษา 7 หนวยกิต  

   ใหเลือกแผนใดแผนหนึ่ง  ดังนี้ 
      3.1 แผนฝกประสบการณวิชาชีพ    

2564801 การเตรียมฝกประสบการณวิชาชีพกฎหมาย  2(90) 

2564802 การฝกประสบการณวิชาชีพกฎหมาย   5(450) 

      3.2 แผนสหกิจศึกษา    
2564803 การเตรยีมสหกิจศกึษา  1(45) 

2564804 สหกิจศกึษา 6(540) 

ค.หมวดวิชาเลือกเสรี ไมนอยกวา 6 หนวยกิต 
ใหเลือกเรยีนรายวิชาจากหมวดวิชาเฉพาะ ในกลุมวิชาเลือกของหลักสูตรน้ี หรือเลือกเรียน

รายวชิาใด ๆ ในหลักสูตรท่ีมหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชรเปดสอน แตตองไมซํ้ากับรายวิชาท่ีเคย

เรยีนมาแลว จํานวนไมนอยกวา 6 หนวยกิต และตองไมเปนรายวิชาท่ีกําหนด ใหเรียนโดยไมนับหนวย

กิตรวมในเกณฑการสําเร็จหลักสูตรของสาขาวชิาน้ี 

 

 

 

 

 

 

หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต ปรญิญาตรี 4 ป       
สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร      Bachelor of Public Administration  
รป.บ.        B.P.A 
  

 โครงสรางหลักสูตร 

จํานวนหนวยกิตรวมตลอดหลักสูตร  136 หนวยกิต 
โดยมสัีดสวนหนวยกิตแตละหมวดวิชา ดังนี้ 
ก.หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป ไมนอยกวา 30 หนวยกิต 
   1. กลุมวิชาภาษาและการส่ือสาร (บังคับ)  12   หนวยกิต 
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   2. กลุมวิชามนุษยศาสตร  6 หนวยกิต 

   3. กลุมวิชาสังคมศาสตร  6 หนวยกิต 

   4. กลุมวิชาคณิตศาสตร วทิยาศาสตร และเทคโนโลยี 6 หนวยกิต 

ข.หมวดวิชาเฉพาะ  100 หนวยกิต 
   1. กลุมวิชาบังคับ จํานวน 69 หนวยกิต 

   2. กลุมวิชาเลือก ไมนอยกวา 24   หนวยกิต 

   3. วิชาปฎิบัติการและฝกประสบการณวิชาชีพหรอืสหกิจศกึษา 7   หนวยกิต 

ค.หมวดวิชาเลือกเสรี ไมนอยกวา 6   หนวยกิต 
 
รายวิชาตามโครงสรางของหลักสูตร 

ก.หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป ไมนอยกวา 30 หนวยกิต 
   (ดังรายละเอียดในภาคผนวก)    

ข.หมวดวิชาเฉพาะ  100 หนวยกิต 
   1. กลุมวิชาบังคับ  69 หนวยกิต 

ใหศกึษาจากรายวิชาตอไปน้ี  

2551501 ความรูเบ้ืองตนเก่ียวกับสังคมศาสตร 3(3-0-6) 

2551502 ความรูเบ้ืองตนเก่ียวกับรัฐศาสตร 3(3-0-6) 

2551503 ความรูเบ้ืองตนเก่ียวกับรัฐประศาสนศาสตร 3(3-0-6) 

2551504 กฎหมายรัฐธรรมนูญและสถาบันทางการเมอืง 3(3-0-6) 

2552105 นโยบายสาธารณะและการวางแผนเชงิกลยุทธ 3(3-0-6) 

2552206 การบรหิารทรัพยากรมนุษยภาครัฐ 3(3-0-6) 

2552307 การบรหิารงานคลังและงบประมาณ 3(3-0-6) 

2552508 ระบบบรหิารราชการไทย 3(3-0-6) 

2552509 ทฤษฎอีงคการและการบรหิาร 3(3-0-6) 

2553110 การเมอืงและการปกครองสวนทองถ่ินไทย 3(3-0-6) 
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2553111 การวเิคราะหโครงการและการบรหิารโครงการ 3(3-0-6) 

2553112 ระบบสารสนเทศสําหรับนักบรหิาร 3(3-0-6) 

2553413 รัฐประศาสนศาสตร แนวมานุษยวิทยา สังคมวทิยา และ

จิตวทิยา 

 

3(3-0-6) 

2553514 การบรหิารการพัฒนา 3(3-0-6) 

2554415 คุณธรรมและจรยิธรรมสําหรับนักรัฐประศาสนศาสตร 3(3-0-6) 

2554516 รัฐประศาสนศาสตรแนวภายหลังสมัยใหมนิยม 3(3-0-6) 

2554117 การประเมินผลโครงการภาครัฐ 3(3-0-6) 

2554618 ภาษาอังกฤษสําหรับนักรัฐประศาสนศาสตร 1 3(3-0-6) 

2554619 ภาษาอังกฤษสําหรับนักรัฐประศาสนศาสตร 2 3(3-0-6) 

2554720 สถิติสําหรับการวิจัยทางรัฐประศาสนศาสตร 3(3-0-6) 

2554721 ระเบียบวิธีวิจัยทางรัฐประศาสนศาสตร 3(3-0-6) 

2554722 สัมมนาทางรัฐประศาสนศาสตร 3(3-0-6) 

2562505 กฎหมายปกครองและวิธีพจิารณาคดีปกครอง 3(3-0-6) 

   2. กลุมวิชาเลือก   24 หนวยกิต 
   ใหเลือกศกึษาจากรายวชิาตอไปน้ี 

     2.1 กลุมวิชานโยบายสาธารณะ 
2552123 การแปลงนโยบายไปปฏิบัติและการบรหิารโครงการ 3(3-0-6) 

2553124 การวเิคราะหนโยบายสาธารณะ 3(3-0-6) 

     2.2 กลุมวิชาการบรหิารทรัพยากรมนุษย 
2553225 การวางแผนและการพัฒนาทรัพยากรมนุษยภาครัฐ 3(3-0-6) 

2553226 การบรหิารคาตอบแทน 3(3-0-6) 

2553327 แรงงานสัมพันธ 3(3-0-6) 

2554228 การประเมินผลการปฏบัิติงานในภาครัฐ 3(3-0-6) 

2553329 การบรหิารภาษีอากร 3(3-0-6) 
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     2.3 กลุมวิชาการบรหิารงานคลัง 
2553330 นโยบายการคลังและการเงิน 3(3-0-6) 

2553331 การบรหิารการเงินการคลังทองถ่ิน 3(3-0-6) 

     2.4 กลุมวิชาองคการและการบริหาร 
2551432 พฤติกรรมองคการ 3(3-0-6) 

2552433 การพัฒนาองคการภาครัฐ 3(3-0-6) 

2552434 เทคนิคการบรหิารและจัดการสมัยใหม 3(3-0-6) 

2552535 การบรหิารงานภาครัฐวิสาหกิจไทย 3(3-0-6) 

2552536 การบรหิารสํานักงานภาครัฐ 3(3-0-6) 

2553437 การบรหิารงานตํารวจไทย 3(3-0-6) 

2554438 การวเิคราะหองคการและการวเิคราะหระบบงาน 3(3-0-6) 

2554439 การบรหิารและการปกครองทองถ่ินเปรยีบเทียบ 3(3-0-6) 

2554440 การจัดองคกรทองถ่ิน 3(3-0-6) 

2554441 การศกึษาเอกเทศ 3(3-0-6) 

3562303 มนุษยสัมพันธในองคการ 3(3-0-6) 

3563502 ภาวะผูนําและการทํางานเปนทีม 3(3-0-6) 

     2.5 กลุมวิชาสังคมและการเมือง 
2551142 การเมอืงการปกครองของไทย 3(3-0-6) 

2552543 รัฐประศาสนศาสตรตามแนวพุทธศาสน 3(3-0-6) 

2552544 ประชาสังคมและการมสีวนรวม 3(3-0-6) 

2554545 ทฤษฎกีารเมอืง 3(3-0-6) 

2554546 สังคมวิทยาการเมือง 3(3-0-6) 

2554547 เศรษฐศาสตรการเมอืง 3(3-0-6) 

     2.6 กลุมวิชากฏหมาย 
2561204 หลักกฎหมายมหาชน 3(3-0-6) 
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2562304 กฎหมายแพงและพาณิชย 3(3-0-6) 

2562305 กฎหมายอาญา 1 : ภาคท่ัวไป 3(3-0-6) 

2562306 กฎหมายอาญา 2 : ภาคความผิด 3(3-0-6) 

2563503 กฎหมายลักษณะพยาน 3(3-0-6) 

2563506 กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 1 3(3-0-6) 

2563507 กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 2 2(2-0-4) 

   3. กลุมวิชาฝกประสบการณวิชาชีพหรือสหกิจศึกษา 7 หนวยกิต  

   ใหเลือกแผนใดแผนหนึ่ง  ดังนี้ 
      3.1 แผนฝกประสบการณวิชาชีพ    

2554748 การเตรียมฝกประสบการณวิชาชีพรัฐประศาสนศาสตร 2(90) 

2554749 การฝกประสบการณวิชาชีพรัฐประศาสนศาสตร  5(450) 

      3.2 แผนสหกิจศึกษา    
2554750 การเตรยีมสหกิจศกึษา  1(45) 

2554751 สหกิจศกึษา 6(540) 

ค.หมวดวิชาเลือกเสรี ไมนอยกวา 6 หนวยกิต 
นักศึกษาเลือกวิชาใดก็ไดอีกไมนอยกวา 6 หนวยกิต วิชาเหลาน้ีอาจเปนวิชาท่ีเปดสอนใน

คณะหรือเปดสอนในคณะอื่นๆ ในระดับปริญญาตรี โดยไดรับความเห็นชอบจากอาจารยท่ีปรึกษา

และ/หรอืหัวหนาสาขา 
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หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต ปรญิญาตรี 4 ป       
สาขาวิชาสารสนเทศภูมศิาสตร   
Bachelor of Science (Geographic Information Science)  
วท.บ. (สารสนเทศภูมศิาสตร)      
B.Sc. (Geographic Information Science) 
  

 โครงสรางหลักสูตร 

จํานวนหนวยกิตรวมตลอดหลักสูตร  136 หนวยกิต 
โดยมสัีดสวนหนวยกิตแตละหมวดวิชา ดังนี้ 
ก.หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป ไมนอยกวา 30 หนวยกิต 
   1. กลุมวิชาภาษาและการส่ือสาร (บังคับ)  9   หนวยกิต 

   2. กลุมวิชามนุษยศาสตร  6 หนวยกิต 

   3. กลุมวิชาสังคมศาสตร  6 หนวยกิต 

   4. กลุมวิชาคณิตศาสตร วทิยาศาสตร และเทคโนโลยี 6 หนวยกิต 

   และเลือกเรยีนรายวชิาจากกลุมวิชา 1-4 3 หนวยกิต 

ข.หมวดวิชาเฉพาะ ไมนอยกวา 100 หนวยกิต 
   1. กลุมวิชาแกน  27 หนวยกิต 

   2. กลุมวิชาบังคับ  36 หนวยกิต 

   3. กลุมวิชาเลือก  30   หนวยกิต 

   4. สหกิจศกึษา  7   หนวยกิต 

ค.หมวดวิชาเลือกเสรี ไมนอยกวา 6   หนวยกิต 
 
รายวิชาตามโครงสรางของหลักสูตร 

ก.หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป ไมนอยกวา 30 หนวยกิต 
   (ดังรายละเอียดในภาคผนวก)    

ข.หมวดวิชาเฉพาะ ไมนอยกวา 100 หนวยกิต 
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   1. กลุมวิชาแกน ใหเรียนรายวิชาตอไปนี้        จํานวน 27 หนวยกิต 
2542402 การสํารวจระยะไกล 3(2-2-5) 

2542403 ระบบกําหนดตําแหนงบนพื้นโลก  3(2-2-5) 

2542405 ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร 3(2-2-5) 

2542105 แนวความคิดทางภูมิศาสตร 3(3-0-6) 

2543405 สถิติหรอืเทคนิคเชิงปรมิาณทางภูมิศาสตร 3(2-2-5) 

2543409 การจัดการฐานขอมูลและมาตรฐานดานภูมิสารสนเทศ 3(2-2-5) 

2544404 บูรณาการเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศเพื่อการจัดการทองถ่ิน 3(2-2-5) 

2543408 การประยุกตใชรโีมทเซนซิง 3(2-2-5) 

2543410 การประยุกตใชระบบสารสนเทศภูมิศาสตร 3(2-2-5) 

   2. กลุมวิชาบังคับ ใหเรียนรายวิชาตอไปนี้      จํานวน 36 หนวยกิต 
2541101 ภูมิศาสตรกายภาพ 3(2-2-5) 

2541102 ภูมิศาสตรมนุษย 3(3-0-6) 

2541401 แผนท่ีและการแปลความหมายจากแผนท่ี 3(2-2-5) 

2541403 การแปลความหมายจากภาพถายทางอากาศ 3(2-2-5) 

2541201 

2541302 

ภูมศิาสตรเศรษฐกิจ 

ภูมศิาสตรประเทศไทย 

3(3-0-6) 

3(3-0-6) 

2541404 เทคนิคภาคสนามและการสํารวจภูมปิระเทศ 3(2-2-5) 

2542206 ภาษาอังกฤษสําหรับสารสนเทศภูมิศาสตร 1 3(3-0-6) 

2542207 ภาษาอังกฤษสําหรับสารสนเทศภูมิศาสตร 2 3(3-0-6) 

2542401 การเขยีนแผนท่ีและการทําแผนท่ีดิจิตอล 3(2-2-5) 

2543407 ระเบียบวิธีวิจัยทางระบบสารสนเทศภูมิศาสตร 3(2-2-5) 

2544499 วิจัยและสัมมนาทางสารสนเทศภูมิศาสตร 3(0-4-5) 

2544207 การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอมเชิง 

บูรณาการ 

 

3(3-0-6) 
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   3. กลุมวิชาเลือก   30 หนวยกิต 
   ใหเลือกศกึษาจากรายวชิาตอไปน้ี 

2544210 การวางแผนการใชประโยชนท่ีดินและส่ิงปกคลุมดิน 3(2-2-5) 

2541103 ธรณีสัณฐานวิทยา 3(2-2-5) 

2542101 ภูมิอากาศวิทยา  3(3-0-6) 

2542102 อุทกวทิยา 3(3-0-6) 

2542103 ชีวภูมิศาสตร 3(3-0-6) 

2542104 ภูมศิาสตรดิน 3(2-2-5) 

2542202 ภูมศิาสตรประชากร 3(3-0-6) 

2542205 ภูมศิาสตรการต้ังถ่ินฐาน 3(3-0-6) 

2542301 ภูมศิาสตรประเทศไทยเชงิวเิคราะห 3(2-2-5) 

2542305 ภูมิศาสตรลุมนํ้าปง 3(3-0-6) 

2543201 ภูมศิาสตรการทองเท่ียวไทย 3(2-2-5) 

2543411 ภูมศิาสตรเชงิปฏิบัติการ 3(2-2-5) 

2543412 โครงงานภูมิศาสตร 3(2-2-5) 

2544202 ภูมศิาสตรการตลาดและอุตสาหกรรม 3(3-0-6) 

2544208 การบรหิารจัดการลุมนํ้า 3(3-0-6) 

2544209 การจัดการภัยพิบัติทางธรรมชาติ 3(3-0-6) 

2544401 แบบจําลองทางภูมิศาสตร 3(2-2-5) 

2544402 การเขยีนโปรแกรมเพื่อพัฒนาระบบสารสนเทศภูมิศาสตร  3(2-2-5) 

2544403 การสรางและเผยแพรระบบสารสนเทศภูมิศาสตรบน

เครอืขายอินเทอรเน็ต 

3(2-2-5) 

4121005 การออกแบบและพัฒนาเว็บไซต 3(2-2-5) 

   4. กลุมวิชาปฏิบัติการและฝกประสบการณวิชาชีพ   บังคับเรยีน  7  หนวยกิต  

2544497 เตรียมประสบการณวิชาชีพทางสารสนเทศภูมิศาสตร 2(90) 
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2544498 การฝกงานทางสารสนเทศภูมิศาสตร 5(450) 

ค.หมวดวิชาเลือกเสรี ไมนอยกวา 6 หนวยกิต 
ใหเลือกเรยีนรายวชิาใด ๆ ในหลักสูตรท่ีมหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชรเปดสอนโดยไมซํ้า

กับรายวิชาวิชาท่ีเคยเรยีนมาแลว และตองไมเปนรายวิชาท่ีกําหนดใหเรียนโดยไมนับหนวยกิตรวมใน

เกณฑการสําเร็จหลักสูตรของสาขาวชิาน้ี 
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โครงสรางหลักสูตร 
ของสาขาวิชาที่เปดสอนในปการศกึษา 2556 
  

คณะวิทยาการจัดการ 
หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต   ระดับปรญิญาตรี 4 ป 
 สาขาวชิานิเทศศาสตร 

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต   ระดับปรญิญาตรี 4 ป 
 สาขาวิชาการทองเท่ียวและการโรงแรม 

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต   ระดับปรญิญาตรี 4 ป 
 สาขาวิชาการตลาด 

 สาขาวชิาการเงินการธนาคาร 

 สาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ 

 สาขาวิชาการจัดการท่ัวไป 

หลักสูตรบัญชบัีณฑิต    ระดับปรญิญาตรี 4 ป 
หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต  ระดับปรญิญาตรี 4 ป 
 สาขาวชิาเศรษฐศาสตรการเงินการคลัง 
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หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต ปรญิญาตรี 4 ป 
สาขาวิชานิเทศศาสตร       Bachelor of Communication Arts (Communication Arts) 

นศ.บ. (นิเทศศาสตร)        B.Com.Arts. (Communication Arts) 
  

 โครงสรางหลักสูตร 

จํานวนหนวยกิตรวมตลอดหลักสูตร ไมนอยกวา 133 หนวยกิต 
โดยมสัีดสวนหนวยกิตแตละหมวดวิชา ดังนี้ 
ก.หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป ไมนอยกวา 30 หนวยกิต 
   1. กลุมวิชาภาษาและการส่ือสาร  9   หนวยกิต 

   2. กลุมวิชามนุษยศาสตร  6 หนวยกิต 

   3. กลุมวิชาสังคมศาสตร  6 หนวยกิต 

   4. กลุมวิชาคณิตศาสตร วทิยาศาสตร และเทคโนโลยี 6 หนวยกิต 

   และเลือกเรยีนรายวชิาจากกลุมวิชา 1-4 3 หนวยกิต 

ข.หมวดวิชาเฉพาะ ไมนอยกวา 97 หนวยกิต 
   1. กลุมวิชาแกน  39 หนวยกิต 

   2. กลุมวิชาบังคับ  36 หนวยกิต 

   3. กลุมวิชาเลือก  15   หนวยกิต 

   4. กลุมวิชาปฎิบัติการและฝกประสบการณวชิาชพี  จํานวน 7   หนวยกิต 

ค.หมวดวิชาเลือกเสรี ไมนอยกวา 6   หนวยกิต 
 
รายวิชาตามโครงสรางของหลักสูตร 

ก.หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป ไมนอยกวา 30 หนวยกิต 
   (ดังรายละเอียดในภาคผนวก)    

ข.หมวดวิชาเฉพาะ ไมนอยกวา 97 หนวยกิต 
   1. กลุมวิชาแกน ใหเรียนรายวิชาตอไปนี้        จํานวน 39 หนวยกิต 

1553418 ภาษาอังกฤษในส่ือมวลชน 3(3-0-6) 



277คูมือนักศึกษา ปการศึกษา 2556

1553602 การเขียนภาษาอังกฤษเฉพาะกิจ 3(3-0-6) 

3001101 หลักการโฆษณาและการประชาสัมพันธ 3(3-0-6) 

3001103 การพัฒนาบุคลิกภาพเพื่องานนิเทศศาสตร 3(2-2-5) 

3002101 จิตวิทยาการส่ือสาร 3(3-0-6) 

3003101 การวจัิยนิเทศศาสตร 3(2-2-5) 

3011101 หลักนิเทศศาสตร    3(3-0-6) 

3011102 หลักการส่ือสารมวลชน    3(3-0-6) 

3012101 กฎหมายและจรยิธรรมส่ือสารมวลชน 3(3-0-6) 

3013105 สังคมวทิยาการส่ือสาร 3(3-0-6) 

3023201 การส่ือขาวเบ้ืองตน 3(2-2-5) 

3041101 หลักการวทิยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน 3(3-0-6) 

3061101 การถายภาพเบ้ืองตน 3(2-2-5) 

   2. กลุมวิชาเอกบังคับ ใหเรียนรายวิชาตอไปนี้จํานวน 36 หนวยกิต 
3001201 การพูดเพื่องานนิเทศศาสตร 3(2-2-5) 

3002201 การเขยีนเพื่องานนิเทศศาสตร 3(2-2-5) 

3003102 การจัดการส่ือใหม 3(2-2-5) 

3003201 ส่ือพื้นบานเพื่อการพัฒนา 3(2-2-5) 

3013202 การส่ือสารเพื่อการพัฒนาทองถ่ิน 3(2-2-5) 

3014202 การส่ือสารชุมชน 3(2-2-5) 

3024301 การออกแบบส่ือส่ิงพิมพดวยคอมพิวเตอร 3(2-2-5) 

3024808 หนังสือพิมพฝกปฏบัิติ 3(2-2-5) 

3043404 การผลิตรายการวทิยุกระจายเสียงเบ้ืองตน 3(2-2-5) 

3043405 การผลิตรายการโทรทัศนเบ้ืองตน 3(2-2-5) 

3052102 หลักการส่ือสารการตลาด 3(3-0-6) 

3054401 การสรางสรรคและการผลิตงานโฆษณา 3(2-2-5) 
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   3. กลุมวิชาเลือก     
   ใหเลือกเรยีนกลุมใดกลุมหน่ึงตอไปน้ี ไมนอยกวา 15 หนวยกิต 

   กลุมวิชาการประชาสัมพันธ 
3033202 การเขยีนเพื่อการประชาสัมพันธ 3(2-2-5) 

3033501 การประชาสัมพันธหนวยงาน 3(3-0-6) 

3033602 ประชามติ 3(2-2-5) 

3034101 ส่ือประชาสัมพันธ 3(2-2-5) 

3034102 ส่ือมวลชนสัมพันธ 3(2-2-5) 

3034501 การจัดนิทรรศการ 3(2-2-5) 

3034502 การวางแผนการประชาสัมพันธ 3(2-2-5) 

3034903 การสัมมนาการประชาสัมพันธ 3(2-2-5) 

   กลุมวิชาวารสารศาสตร 
3021102 หลักวารสารศาสตร 3(3-0-6) 

3023202 การส่ือขาวขัน้สูง 3(2-2-5) 

3023203 การเขยีนสรางสรรคเชงิวารสารศาสตร 3(2-2-5) 

3023302 การประยุกตคอมพิวเตอรสําหรับงานวารสารศาสตร 3(2-2-5) 

3023401 การผลิตส่ือส่ิงพิมพ 3(2-2-5) 

3023402 การบรรณาธิกรหนังสือพมิพและนิตยสาร 3(2-2-5) 

3024902 โครงการพเิศษดานวารสารศาสตร 3(2-2-5) 

3024903 สัมมนาวารสารศาสตร 3(2-2-5) 

   กลุมวิชาวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน 
3042201 การเขยีนบทวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน 3(2-2-5) 

3043401 การแตงหนาและการแตงกาย 3(2-2-5) 

3043402 ฉากและวัสดุประกอบฉากวิทยุโทรทัศน 3(2-2-5) 

3043501 การจัดรายการวทิยุกระจายเสียงและวทิยุโทรทัศน 3(2-2-5) 
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3044401 การแสดงและการกํากับการแสดง 3(2-2-5) 

3044501 การบรหิารงานวทิยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน 3(2-2-5) 

3044903 การสัมมนาวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน 3(2-2-5) 

3044905 คอมพวิเตอรสําหรับวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน 3(2-2-5) 

   4. กลุมวิชาปฏิบัติการและฝกประสบการณวิชาชีพหรือสหกิจศึกษา 7 หนวยกิต  

      4.1 กลุมวิชาฝกปฏิบัติการและฝกประสบการณวิชาชีพ จํานวน 7 หนวยกิต 
3003801 การเตรียมฝกประสบการณวิชาชีพนิเทศศาสตร  2(90) 

3004801 การฝกประสบการณวิชาชีพนิเทศศาสตร 5(450) 

      4.2 กลุมวิชาสหกิจศึกษา จํานวน 7 หนวยกิต 
3503801 การเตรยีมสหกิจศกึษา  1(45) 

3503802 สหกิจศกึษา 6(540) 

ค.หมวดวิชาเลือกเสรี ไมนอยกวา 6 หนวยกิต 
ใหเลือกเรยีนรายวชิาใดๆ ในหลักสูตรท่ีมหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชรเปดสอน โดยไมซํ้า

กับรายวิชาท่ีเคยเรียนมาแลว  และตองไมเปนรายวิชาท่ีกําหนดใหเรียนโดยไมนับหนวยกิต รวมใน

เกณฑการสําเร็จหลักสูตรของสาขาวิชาน้ี 

 

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต ปรญิญาตรี 4 ป 
สาขาวิชาการทองเท่ียวและการโรงแรม  Bachelor of Arts Program in Tourism and Hotel 
ศศ.บ. (การทองเท่ียวและการโรงแรม) B.A. (Tourism and Hotel) 
  

 โครงสรางหลักสูตร 

จํานวนหนวยกิตรวมตลอดหลักสูตร ไมนอยกวา 157 หนวยกิต 
โดยมสัีดสวนหนวยกิตแตละหมวดวิชา ดังนี้ 
ก.หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป ไมนอยกวา 30 หนวยกิต 
   1. กลุมวิชาภาษาและการส่ือสาร  9   หนวยกิต 

   2. กลุมวิชามนุษยศาสตร  6 หนวยกิต 

   3. กลุมวิชาสังคมศาสตร  6 หนวยกิต 
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   4. กลุมวิชาคณิตศาสตร วทิยาศาสตร และเทคโนโลยี 6 หนวยกิต 

   และเลือกเรยีนรายวชิาจากกลุมวิชา 1-4 3 หนวยกิต 

ข.หมวดวิชาเฉพาะ  121 หนวยกิต 
   1. กลุมวิชาพื้นฐานวิชาชีพ  24 หนวยกิต 

   2. กลุมวิชาเฉพาะ  90 หนวยกิต 

       - กลุมวิชาเฉพาะบังคับ  60   หนวยกิต 

       - กลุมวิชาเฉพาะเลือก  30   หนวยกิต 

   3. กลุมวิชาฝกประสบการณวิชาชีพ   7   หนวยกิต 

ค.หมวดวิชาเลือกเสรี ไมนอยกวา 6   หนวยกิต 
รายวิชาตามโครงสรางของหลักสูตร 

ก.หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป ไมนอยกวา 30 หนวยกิต 
   (ดังรายละเอียดในภาคผนวก)    

ข.หมวดวิชาเฉพาะ จํานวน 121 หนวยกิต 
   1. กลุมวิชาพ้ืนฐานวิชาชีพ                          จํานวน 24 หนวยกิต 

3571301 หลักการโรงแรม 3 (2-2-5) 

3571302 การพัฒนาบุคลิกภาพในอุตสาหกรรมบรกิาร 3 (2-2-5) 

3571701 ภาษาอังกฤษเพื่อการทองเท่ียวและการโรงแรม 1 3 (3-0-6) 

3572702 ภาษาอังกฤษเพื่อการทองเท่ียวและการโรงแรม 2 3 (3-0-6) 

3573201 อุตสาหกรรมการทองเท่ียว 3 (3-0-6) 

3574601 เทคโนโลยีสารสนเทศสําหรับการทองเท่ียวและการโรงแรม 3 (2-2-5) 

3574603 จรรยาบรรณวิชาชีพและกฎหมายสําหรับการทองเท่ียวและ

การโรงแรม 

3 (3-0-6) 

3574607 การส่ือสารขามวัฒนธรรม 3 (3-0-6) 

3012101 กฎหมายและจรยิธรรมส่ือสารมวลชน 3(3-0-6) 

3013105 สังคมวทิยาการส่ือสาร 3(3-0-6) 

3023201 การส่ือขาวเบ้ืองตน 3(2-2-5) 
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3041101 หลักการวทิยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน 3(3-0-6) 

3061101 การถายภาพเบ้ืองตน 3(2-2-5) 

   2. กลุมวิชาเฉพาะบังคับทองเท่ียว 30 หนวยกิต 
3571201 หลักการมัคคุเทศก 3 (2-2-5) 

3571203 ทรัพยากรการทองเท่ียวของโลกและของประเทศไทย 3 (3-0-6) 

3572201 การวางแผนและการจัดรายการนําเท่ียว 3 (2-2-5) 

3572205 ธุรกิจการบินและการออกบัตรโดยสาร 3 (2-2-5) 

3572207 จติวทิยาการบรกิาร 3 (2-2-5) 

3573203 พฤติกรรมของนักทองเท่ียว 3 (3-0-6) 

3573209 โลจสิติกสสําหรับอุตสาหกรรมการทองเท่ียว 3 (3-0-6) 

3573402 การดําเนินงานและการจัดการบรษัิทนําเท่ียว  3 (2-2-5) 

3574606 การตลาดการทองเท่ียวและการโรงแรม 3 (3-0-6) 

3574608 การทองเท่ียวอยางย่ังยืน 3 (2-2-5) 

   3. กลุมวิชาเฉพาะบังคับโรงแรม   30 หนวยกิต 
3571106 การดําเนินงานและบรกิารอาหารและเครื่องด่ืม 3 (2-2-5) 

3571402 การจัดการการทองเท่ียวเชิงสุขภาพและสปา 3 (2-2-5) 

3572303 การดําเนินงานและบรกิารจัดเล้ียง 3 (2-2-5) 

3572403 การดําเนินงานและการจัดการอาหารไทย 3 (2-2-5) 

3573304 การดําเนินงานและการจัดการงานแมบาน  3 (2-2-5) 

3573305 การดําเนินงานและการจัดการงานบรกิารสวนหนา 3 (2-2-5) 

3574105 การดําเนินงานและการจัดการธุรกิจโรงแรม 3 (3-0-6) 

3574208 การดําเนินงานและการจัดการอาหารนานาชาติ 3 (2-2-5) 

3574602 การจัดการทรัพยากรมนุษยสําหรับการทองเท่ียวและ

การโรงแรม 

 

3 (3-0-6) 

3574605 การวจัิยทางการทองเท่ียวและการโรงแรม 3 (2-2-5) 

   4. กลุมวิชาเฉพาะเลือก       30 หนวยกิต 
  - กลุมวิชาการทองเท่ียวและการโรงแรม               จํานวน               21 หนวยกิต 

โดยเลือกเรยีนจากรายวชิาตอไปน้ี  
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3571403 การดําเนินงานและการจัดการครัว 3 (2-2-5) 

3572105 การดําเนินงานและการจัดการอุตสาหกรรมบรกิาร 3 (3-0-6) 

3572402 การดําเนินงานและการจัดการการทองเท่ียวเชิง

วัฒนธรรม 

 

3 (3-0-6) 

3572404 การทองเท่ียวชุมชน 3 (2-2-5) 

3574206 การพัฒนาทรัพยากรการทองเท่ียว 3 (2-2-5) 

3574402 การดําเนินงานและการจัดการการประชุม นิทรรศการ 

และการทองเท่ียวเพ่ือเปนรางวัล 

 

3 (2-2-5) 

3574604 สัมมนาการทองเท่ียวและการโรงแรม 3 (3-0-6) 

  - กลุมวชิาภาษาตางประเทศเพื่องานอาชพี            จํานวน                 9 หนวยกิต 

เลือกศกึษาภาษาตางประเทศเพื่องานอาชีพ 1 ภาษา   จํานวน                 9       หนวยกิต  

ภาษาอังกฤษ   
3573703 ภาษาอังกฤษเพื่อการทองเท่ียวและการโรงแรม 3 3 (2-2-5) 

3574704 ภาษาอังกฤษเพื่อการทองเท่ียวและการโรงแรม 4 3 (2-2-5) 

3575705 ภาษาอังกฤษเพื่อการทองเท่ียวและการโรงแรม 5 3 (2-2-5) 

ภาษาพมา   
3571706 ภาษาพมาเพื่อการทองเท่ียวและการโรงแรม 1 3 (3-0-6) 

3572707 ภาษาพมาเพื่อการทองเท่ียวและการโรงแรม 2 3 (3-0-6) 

3573708 ภาษาพมาเพื่อการทองเท่ียวและการโรงแรม 3 3 (2-2-5) 

ภาษาจีน   
3571711 ภาษาจีนเพื่อการทองเท่ียวและการโรงแรม 1 3 (3-0-6) 

3572712 ภาษาจีนเพื่อการทองเท่ียวและการโรงแรม 2 3 (3-0-6) 

3573713 ภาษาจีนเพื่อการทองเท่ียวและการโรงแรม 3 3 (2-2-5) 

ภาษาเกาหลี   
3571721 ภาษาเกาหลีเพื่อการทองเท่ียวและการโรงแรม 1  3 (3-0-6) 

3572722 ภาษาเกาหลีเพื่อการทองเท่ียวและการโรงแรม  3 (3-0-6) 

3573723 ภาษาเกาหลีเพื่อการทองเท่ียวและการโรงแรม  3 (2-2-5) 

   5. กลุมวิชาฝกประสบการณวิชาชีพ                    จํานวน                7       หนวยกิต  
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   เลือกเรยีนจากกลุมวิชาใดวิชาหนึ่ง ดังนี้ 
      1. กลุมวิชาสหกิจศึกษา จํานวน 7 หนวยกิต 

3503801 การเตรยีมสหกิจศกึษา  1(45) 

3503802 สหกิจศกึษา 6(540) 

      2. ฝกประสบการณวิชาชีพ                                  จํานวน           7       หนวยกิต 
3574801 การเตรียมฝกประสบการณวิชาชีพการทองเท่ียวและการ

โรงแรม 

 

    2(90) 

3574802 การฝกประสบการณวิชาชีพการทองเท่ียวและการโรงแรม    5(450) 

ค.หมวดวิชาเลือกเสรี จํานวน 6 หนวยกิต 
ใหเลือกเรยีนรายวชิาใดๆ ในหลักสูตรท่ีมหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร    เปดสอน โดย

ไมซํ้ากับรายวิชาท่ีเคยเรยีนมาแลว และตองไมเปนรายวชิาท่ีกําหนดใหเรียนโดยไมนับหนวยกิตรวมใน

เกณฑการสําเร็จหลักสูตรของสาขาวชิาน้ี 

 

 

 

 

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต ปรญิญาตรี 4 ป 
สาขาวิชาการตลาด    Bachelor of Business Administration Program in Marketing 
บธ.บ. (การตลาด)     B.B.A (Marketing) 
  

 โครงสรางหลักสูตร 

จํานวนหนวยกิตรวมตลอดหลักสูตร ไมนอยกวา 133 หนวยกิต 
โดยมสัีดสวนหนวยกิตแตละหมวดวิชา ดังนี้ 
ก.หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป ไมนอยกวา 30 หนวยกิต 
   1. กลุมวิชาภาษาและการส่ือสาร  9   หนวยกิต 

   2. กลุมวิชามนุษยศาสตร  6 หนวยกิต 

   3. กลุมวิชาสังคมศาสตร  6 หนวยกิต 
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   4. กลุมวิชาคณิตศาสตร วทิยาศาสตร และเทคโนโลยี 6 หนวยกิต 

   และเลือกเรยีนรายวชิาจากกลุมวิชา 1-4 3 หนวยกิต 

ข.หมวดวิชาเฉพาะ  97 หนวยกิต 
   1. กลุมวิชาแกน  42 หนวยกิต 

   2. กลุมวิชาเอกบังคับ  33 หนวยกิต 

   3. กลุมวิชาเอกเลือก  15   หนวยกิต 

   4. กลุมวิชาปฎิบัติการและฝกประสบการณวชิาชพี   7   หนวยกิต 

ค.หมวดวิชาเลือกเสรี  6   หนวยกิต 
 
 
รายวิชาตามโครงสรางของหลักสูตร 

ก.หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป ไมนอยกวา 30 หนวยกิต 
   (ดังรายละเอียดในภาคผนวก)    

ข.หมวดวิชาเฉพาะ  97 หนวยกิต 
   1. วิชาแกน  42 หนวยกิต 
   ประกอบดวยรายวชิาตอไปน้ี   

1551402 ภาษาอังกฤษธุรกิจ  1 3(3-0-6) 

1551403 ภาษาอังกฤษธุรกิจ  2 3(3-0-6) 

3503117 จรยิธรรมทางธุรกิจและความรับผิดชอบ 3(3-0-6) 

3521101 การบัญช ี 1  3(2-2-5) 

3521102 การบัญช ี 2 3(2-2-5) 

3531101 การเงินธุรกิจ  3(3-0-6) 

3532204 การภาษีอากรและกฎหมายธุรกิจ 3(3-0-6) 

3541101 หลักการตลาด 3(3-0-6) 

3543101 การจัดการการตลาด 3(3-0-6) 
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3561101 องคการและการจัดการ 3(3-0-6) 

3564201 การจัดการเชงิกลยุทธ 3(3-0-6) 

3592101 เศรษฐศาสตรจุลภาค   3(3-0-6) 

3592120 เศรษฐศาสตรมหภาค 3(3-0-6) 

3601101   เทคโนโลยีสารสนเทศทางธุรกิจ 3(2–2-5)   

   2. วิชาบังคับ  33 หนวยกิต 
   ประกอบดวยรายวชิาตอไปน้ี   

3542105 พฤติกรรมผูบรโิภค 3(3-0-6) 

3542109 ระบบสารสนเทศทางการตลาด 3(2-2-5) 

3542305 การจัดการการขาย 3(3-0-6) 

3542402 การส่ือสารทางการตลาดแบบบูรณาการ  3(3-0-6) 

3542403 การตลาดอิเล็กทรอนิกส 3(3-0-6) 

3543107 การตลาดเพื่อชุมชนและทองถ่ิน 3(2-2-5) 

3543108 การวเิคราะหและการจัดทําแผนการตลาด 3(2-2-5)     

3543307 การจัดการชองทางการตลาดและหวงโซอุปทานทาง

การตลาด 

 

3(3-0-6) 

3544103 การตลาดระหวางประเทศ  3(3-0-6) 

3544901 การสัมมนาการตลาด 3(2-2-5) 

3544902 การวจัิยการตลาด  3(2-2-5) 

   3. กลุมวิชาเอกเลือก  จํานวน 15 หนวยกิต 
   โดยใหเลือกเรียนวิชาตอไปน้ี    

3524301 การบัญชเีพื่อการจัดการ 3(3-0-6) 

3541302 การคาสมัยใหม  3(3-0-6) 

3542106 การตลาดเพื่ออุตสาหกรรมทองเท่ียว 3(3-0-6) 

3542111 การจัดการผลิตภัณฑและตราสินคา 3(3-0-6) 
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3542304 ศลิปะการขาย 3(3-0-6) 

3542306 การตลาดทางตรง   3(3-0-6) 

3542401 การโฆษณาและการสงเสรมิการขาย 3(3-0-6) 

3543104 การตลาดบรกิาร 3(3-0-6) 

3543109 การตลาดเพื่อสังคมและส่ิงแวดลอม 3(2-2-5) 

3543401 การจัดการลูกคาสัมพันธ  3(3-0-6) 

3543501 โปรแกรมสําเร็จรูปและการประยุกตใชงานทางการตลาด  3(2-2-5) 

3543502 เทคนิคการนําเสนอ         3(3-0-6) 

3544104 สถานการณปจจุบันทางการตลาด              3(2-2-5) 

3562135 สถิติเพื่อการจัดการ 3(3-0-6) 

3562307 การจัดการการผลิต 3(3-0-6) 

   4. วิชาฝกประสบการณวิชาชีพ 7 หนวยกิต 
   ใหเลือกเรยีนจากแผนฝกประสบการณวชิาชพี หรอืแผนสหกิจศกึษา 

      4.1 แผนฝกประสบการณวิชาชีพ                จํานวน 7 หนวยกิต 
 ประกอบดวย  

3544801 เตรยีมฝกประสบการณวิชาชีพ    1(45) 

3544802 การฝกประสบการณวิชาชีพ   6(450) 

      4.2 กลุมวิชาสหกิจศึกษา จํานวน 7 หนวยกิต 
 ประกอบดวย  

3503801 การเตรยีมสหกิจศกึษา    1(45) 

3503802 สหกิจศกึษา   6(540) 

ค.หมวดวิชาเลือกเสรี ไมนอยกวา 6 หนวยกิต 
ใหเลือกเรยีนรายวชิาใด ๆ ในหลักสูตรมหาวทิยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร เปดสอนโดยไมซํ้ากับ

รายวชิาท่ีเคยเรียนมาแลว และตองไมเปนรายวชิาท่ีกําหนดใหเรยีนโดยไมนับหนวยกิตรวมในเกณฑการ

สําเร็จหลักสูตรของสาขาวชิาน้ี 
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หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต ปรญิญาตรี 4 ป 
สาขาวิชาการเงินการธนาคาร Bachelor of Business Administration (Finance and Banking) 
บธ.บ. (การเงินการธนาคาร) B.B.A (Finance and Banking) 
  

 โครงสรางหลักสูตร 

จํานวนหนวยกิตรวมตลอดหลักสูตร ไมนอยกวา 131 หนวยกิต 
โดยมสัีดสวนหนวยกิตแตละหมวดวิชา ดังนี้ 
ก.หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป ไมนอยกวา 30 หนวยกิต 
   1. กลุมวิชาภาษาและการส่ือสาร  9   หนวยกิต 

   2. กลุมวิชามนุษยศาสตร  6 หนวยกิต 

   3. กลุมวิชาสังคมศาสตร  6 หนวยกิต 

   4. กลุมวิชาคณิตศาสตร วิทยาศาสตร และเทคโนโลยี 6 หนวยกิต 

   และเลือกเรยีนรายวชิาจากกลุมวิชา 1-4 3 หนวยกิต 

ข.หมวดวิชาเฉพาะ  95 หนวยกิต 
   1. กลุมวิชาแกน  42 หนวยกิต 

   2. กลุมวิชาเอกบังคับ  31 หนวยกิต 

   3. กลุมวิชาเอกเลือก  15   หนวยกิต 

   4. กลุมวิชาปฎิบัติการและฝกประสบการณวชิาชพี   7   หนวยกิต 

ค.หมวดวิชาเลือกเสรี  6   หนวยกิต 
รายวิชาตามโครงสรางของหลักสูตร 

ก.หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป ไมนอยกวา 30 หนวยกิต 
   (ดังรายละเอียดในภาคผนวก)    

ข.หมวดวิชาเฉพาะ ไมนอยกวา 95 หนวยกิต 
   1. วิชาแกน                                        บังคับเรยีน 42 หนวยกิต 

1551402 ภาษาอังกฤษธุรกิจ  1 3(3-0-6) 

1551403 ภาษาอังกฤษธุรกิจ  2 3(3-0-6) 
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3503117 จรยิธรรมทางธุรกิจและความรับผิดชอบ 3(3-0-6) 

3521101 การบัญช ี 1  3(2-2-5) 

3521102 การบัญชี  2 3(2-2-5) 

3531101 การเงินธุรกิจ  3(3-0-6) 

3532204 การภาษีอากรและกฎหมายธุรกิจ 3(3-0-6) 

3541101 หลักการตลาด 3(3-0-6) 

3543101 การจัดการการตลาด 3(3-0-6) 

3561101 องคการและการจัดการ 3(3-0-6) 

3564201 การจัดการเชงิกลยุทธ 3(3-0-6) 

3592101 เศรษฐศาสตรจุลภาค   3(3-0-6) 

3592120 เศรษฐศาสตรมหภาค 3(3-0-6) 

3601101   เทคโนโลยีสารสนเทศทางธุรกิจ 3(2–2-5)   

   2. วิชาบังคับ                                      บังคับเรยีน 33 หนวยกิต 
3532101 ตลาดการเงินและสถาบันการเงิน 3(3-0-6) 

3531102 การเงินและการธนาคาร 3(3-0-6) 

3533304 หลักการลงทุนและการวเิคราะหหลักทรัพย 3(3-0-6) 

3533404 การวางแผนกําไร 3(3-0-6)   

3533406 การจัดการสินเชื่อ 3(3-0-6) 

3534106 โปรแกรมคอมพวิเตอรประยุกตทางการเงิน 3(2-2-5) 

3534107 ทฤษฎแีละนโยบายทางการเงิน 3(3-0-6) 

3534401 การวเิคราะหทางการเงิน 3(3-0-6) 

3534902 การวจัิยทางการเงินและการธนาคาร 3(2-2-5) 

3534904 สัมมนาการเงินและการธนาคาร 1(0-3-0) 

3562135 สถิติเพื่อการจัดการ 3(3-0-6) 

   3. วิชาเอกเลือก ใหเลือกเรยีน ไมนอยกวา 15 หนวยกิต 
3522102 บัญชตีนทุน 3(3-0-6) 

3524301 การบัญชเีพื่อการจัดการ 3(3-0-6) 
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3532102 การประกันภัยและสถาบันประกันภัย 3(3-0-6) 

3532202 การภาษีอากรธุรกิจ 3(3-0-6) 

3532205 การคลังสาธารณะ 3(3-0-6)  

3532206 การภาษีอากรเพื่อการพัฒนาทองถ่ิน 3(3-0-6) 

3532401 การบรหิารการเงิน 3(3-0-6) 

3532402 การเงินสวนบุคคล 3(3-0-6) 

3533301 หลักการลงทุน 3(3-0-6) 

3533402 การวางแผนดานการเงินและงบประมาณ 3(3-0-6) 

3533403 การวางแผนและการควบคุมทางการเงิน 3(3-0-6) 

3533408 การบรหิารการเงินธุรกิจ 3(3-0-6) 

3533409 การจัดการโครงการทางการเงิน 3(3-0-6) 

3533410 การจัดการความรูทางการเงิน 3(3-0-6) 

3533411 กรณีศกึษาจากสถานการณปจจุบันทางการเงิน 3(3-0-6) 

3534103 การเงินและการธนาคารระหวางประเทศ 3(3-0-6) 

3534109 การเงินอิเล็กทรอนิกส 3(2-2-5) 

3534403 การวเิคราะหหลักทรัพย 3(3-0-6) 

3534405 การจัดการความเส่ียงทางการเงิน 3(3-0-6) 

3534409 การศกึษาความเปนไปไดทางการเงิน 3(2-2-5) 

3534410 การวเิคราะหการลงทุนและทําแผนธุรกิจ 3(2-2-5) 

3534411 การวางแผนการเงินสวนบุคคล 3(3-0-6) 

3534412 การเงินสําหรับผูประกอบการ 3(3-0-6) 

3534413 การเงินเพื่อชุมชน 3(3-0-6) 

3534414 การจัดการการเงินสวนบุคคล 3(3-0-6) 

   4. วิชาฝกประสบการณวิชาชีพ 7 หนวยกิต 
   ใหเลือกเรยีนจากแผนฝกประสบการณวชิาชพี หรอืแผนสหกิจศกึษา 

      4.1 แผนกิจศึกษา บังคับเรยีน 7 หนวยกิต 
3503801 การเตรยีมสหกิจศกึษา   1(45) 

3503802 สหกิจศกึษา  6(540) 
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      4.2 แผนฝกประสบการณวิชาชีพ               บังคับเรยีน 7 หนวยกิต 
3534415 เตรยีมฝกประสบการณวชิาชพีดานการเงินการธนาคาร 2(90) 

3534416 การฝกประสบการณวิชาชีพดานการเงินการธนาคาร 5(450) 

ค.หมวดวิชาเลือกเสรี ไมนอยกวา 6 หนวยกิต 
ใหเลือกเรยีนรายวชิาใดๆ ในหลักสูตรมหาวทิยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร โดยไมซํ้ากับรายวชิา

ท่ีเคยเรยีนมาแลวและตองไมเปนรายวชิาท่ีกําหนดใหเรยีนโดยไมนับหนวยกิตรวมในเกณฑการสําเร็จ

หลักสูตรของสาขาวชิาน้ี 

 

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต ปรญิญาตรี 4 ป 
สาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ Bachelor of Business Administration (Business Computer) 
บธ.บ. (คอมพิวเตอรธุรกิจ)   B.B.A (Business Computer) 
  
 โครงสรางหลักสูตร 

จํานวนหนวยกิตรวมตลอดหลักสูตร 139 หนวยกิต 
โดยมสัีดสวนหนวยกิตแตละหมวดวิชา ดังนี้ 
ก.หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป ไมนอยกวา 30 หนวยกิต 
   1. กลุมวิชาภาษาและการส่ือสาร  9   หนวยกิต 

   2. กลุมวิชามนุษยศาสตร  6 หนวยกิต 

   3. กลุมวิชาสังคมศาสตร  6 หนวยกิต 

   4. กลุมวิชาคณิตศาสตร วทิยาศาสตร และเทคโนโลยี 6 หนวยกิต 

   และเลือกเรยีนรายวชิาจากกลุมวิชา 1-4 3 หนวยกิต 

ข.หมวดวิชาเฉพาะ  103 หนวยกิต 
   1. กลุมวิชาแกน  42 หนวยกิต 

   2. กลุมวิชาบังคับ  42 หนวยกิต 

   3. กลุมวิชาเลือก  12   หนวยกิต 

   4. กลุมวิชาประสบการณภาคสนาม   7   หนวยกิต 

ค.หมวดวิชาเลือกเสรี  6   หนวยกิต 
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รายวิชาตามโครงสรางของหลักสูตร 
ก.หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป ไมนอยกวา 30 หนวยกิต 
   (ดังรายละเอียดในภาคผนวก)    

ข.หมวดวิชาเฉพาะ ไมนอยกวา 103 หนวยกิต 
   1. วิชาแกน                                        บังคับเรยีน 42 หนวยกิต 

1551402 ภาษาอังกฤษธุรกิจ  1 3(3-0-6) 

1551403 ภาษาอังกฤษธุรกิจ  2 3(3-0-6) 

3503117 จรยิธรรมทางธุรกิจและความรับผิดชอบตอสังคม 3(3-0-6) 

3521101 การบัญช ี 1  3(2-2-5) 

3521102 การบัญช ี 2 3(2-2-5) 

3532204 การภาษีอากรและกฎหมายธุรกิจ 3(3-0-6) 

3531101 การเงินธุรกิจ  3(3-0-6) 

3541101 หลักการตลาด 3(3-0-6) 

3543101 การจัดการการตลาด 3(3-0-6) 

3561101 องคการและการจัดการ 3(3-0-6) 

3564201 การจัดการเชงิกลยุทธ 3(3-0-6) 

3592101 เศรษฐศาสตรจุลภาค   3(3-0-6) 

3592120 เศรษฐศาสตรมหภาค 3(3-0-6) 

3601101   เทคโนโลยีสารสนเทศทางธุรกิจ 3(2–2-5) 

   2. วิชาเอกบังคับ                                 บังคับเรยีน 42 หนวยกิต 
3601301 หลักการเขยีนโปรแกรมคอมพวิเตอรและอัลกอริทึม 3(2-2-5) 

3602101 ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการทางธุรกิจ 3(2-2-5) 

3602204 การติดต้ังและการจัดการระบบปฏบัิติการคอมพวิเตอร 3(2-2-5) 

3602205 ฐานขอมูลและการประยุกตใชในงานธุรกิจ 3(2-2-5) 

3602301 โครงสรางขอมูลและการประยุกตใชในงานธุรกิจ 3(2-2-5) 

3603101 สังคมเครอืขายออนไลนและจรรยาบรรณทางวชิาชพี 3(2-2-5) 
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3603106 การวเิคราะหและออกแบบระบบในงานธุรกิจ 3(2-2-5) 

3603107 ความมั่นคงของระบบสารสนเทศ 3(2-2-5) 

3603301 การเขยีนโปรแกรมบนเว็บ 3(2-2-5) 

3603401 เว็บเทคโนโลยี 3(2-2-5) 

3603402 ระบบเครอืขายและการส่ือสารขอมูลสําหรับธุรกิจ 3(2-2-5) 

3604101 โครงงานคอมพวิเตอรธุรกิจ 3(2-2-5) 

3604201 พาณิชยอิเล็กทรอนิก 3(2-2-5) 

3604202 การใชซอฟตแวรโอเพนซอรสในงานธุรกิจ 3(2-2-5) 

   3. วิชาเอกเลือก ใหเลือกเรยีน ไมนอยกวา 12 หนวยกิต 
3602206 คอมพวิเตอรสําหรับการออกแบบกราฟก 3(2-2-5) 

3603102 การจัดการงานดานเทคโนโลยีสารสนเทศ 3(3-0-6) 

3603104 การวเิคราะหขอมูลทางธุรกิจ 3(2-2-5) 

3603105 ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการโซอุปทาน 3(2-2-5) 

3603203 คอมพวิเตอรสําหรับการออกแบบกราฟกขัน้สูง 3(2-2-5) 

3603204 เทคโนโลยีมัลติมีเดีย 3(2-2-5) 

3603205 การใชคอมพวิเตอรทางดานธุรกิจ 3(2-2-5) 

3603901 สัมมนาทางคอมพวิเตอรธุรกิจ 3(2-2-5) 

3604203 หัวขอพิเศษทางคอมพิวเตอรธุรกิจ 3(2-2-5) 

3604301 การเขยีนโปรแกรมเชงิวัตถุในงานธุรกิจ 3(2-2-5) 

   
   
   4. กลุมวิชาประสบการณภาคสนาม              บังคับเรยีน 7 หนวยกิต 
   เลือกเรียนจาก 2 กลุมรายวิชา ดังน้ี 

      4.1 สหกิจศึกษา  7 หนวยกิต 
3503801 การเตรยีมสหกิจศกึษา    1(45) 

3503802 สหกิจศกึษา   6(540) 

      4.2 ฝกประสบการณวิชาชีพ                  7 หนวยกิต 
3604801 เตรยีมฝกประสบการณวชิาชพีทางคอมพิวเตอรธุรกิจ   2(90) 
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3604802 การฝกประสบการณวิชาชีพทางคอมพิวเตอรธุรกิจ   5(450) 

ค.หมวดวิชาเลือกเสรี ไมนอยกวา 6 หนวยกิต 
ใหเลือกเรียนรายวิชาใดๆ ในหลักสูตรมหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร โดย   ไมซํ้ากับ

รายวชิาท่ีเคยเรียนมาแลว และตองไมเปนรายวิชาท่ีกําหนดใหเรียนโดยไมนับหนวยกิตรวมในเกณฑ

การสําเร็จหลักสูตรของสาขาน้ี 

 

 

 

 

 

 

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต ปรญิญาตรี 4 ป 
สาขาวิชาการจัดการท่ัวไป   Bachelor of Business Administration (General Management) 
บธ.บ. (การจัดการท่ัวไป)    B.B.A (General Management) 
  

 โครงสรางหลักสูตร 

จํานวนหนวยกิตรวมตลอดหลักสูตร ไมนอยกวา 136 หนวยกิต 
โดยมสัีดสวนหนวยกิตแตละหมวดวิชา ดังนี้ 
ก.หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป ไมนอยกวา 30 หนวยกิต 
   1. กลุมวิชาภาษาและการส่ือสาร  9   หนวยกิต 

   2. กลุมวิชามนุษยศาสตร  6 หนวยกิต 

   3. กลุมวิชาสังคมศาสตร  6 หนวยกิต 

   4. กลุมวิชาคณิตศาสตร วทิยาศาสตร และเทคโนโลยี 6 หนวยกิต 

   และเลือกเรยีนรายวชิาจากกลุมวิชา 1-4 3 หนวยกิต 

ข.หมวดวิชาเฉพาะ  100 หนวยกิต 
   1. กลุมวิชาแกน  42 หนวยกิต 

   2. กลุมวิชาเอกบังคับ  36 หนวยกิต 
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   3. กลุมวิชาเลือก  15   หนวยกิต 

   4. กลุมวชิาประสบการณภาคสนาม   7   หนวยกิต 

ค.หมวดวิชาเลือกเสรี  6   หนวยกิต 
รายวิชาตามโครงสรางของหลักสูตร 

ก.หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป ไมนอยกวา 30 หนวยกิต 
   (ดังรายละเอียดในภาคผนวก)    

ข.หมวดวิชาเฉพาะ ไมนอยกวา 100 หนวยกิต 
   1. กลุมวิชาแกน                                  บังคับเรยีน 42 หนวยกิต 

1551402 ภาษาอังกฤษธุรกิจ  1 3(3-0-6) 

1551403 ภาษาอังกฤษธุรกิจ  2 3(3-0-6) 

3503117 จริยธรรมทางธุรกิจและความรับผิดชอบ 3(3-0-6) 

3521101 การบัญช ี 1  3(2-2-5) 

3521102 การบัญช ี 2 3(2-2-5) 

3531101 การเงินธุรกิจ  3(3-0-6) 

3532204 การภาษีอากรและกฎหมายธุรกิจ 3(3-0-6) 

3541101 หลักการตลาด 3(3-0-6) 

3543101 การจัดการการตลาด 3(3-0-6) 

3561101 องคการและการจัดการ 3(3-0-6) 

3564201 การจัดการเชงิกลยุทธ 3(3-0-6) 

3592101 เศรษฐศาสตรจุลภาค   3(3-0-6) 

3592120 เศรษฐศาสตรมหภาค 3(3-0-6) 

3601101   เทคโนโลยีสารสนเทศทางธุรกิจ 3(2–2-5) 

   2. กลุมวิชาเอกบังคับ                           บังคับเรยีน 36 หนวยกิต 
3562501 การจัดการสํานักงานและเอกสาร 3(2-2-5) 

3562502 คณิตศาสตรเพื่อการจัดการ 3(3-0-6) 
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3562503 การจัดการพฤติกรรมองคกร 3(3-0-6) 

3562504 สถิติเพื่อการตัดสินใจและการจัดการ 3(2-2-5) 

3562505 โปรแกรมประยุกตเพื่อการวเิคราะหและตัดสินใจ 3(2-2-5) 

3562601 การจัดการทรัพยากรมนุษยเชิงกลยุทธ 3(3-0-6) 

3563506 การจัดการการดําเนินงาน 3(2-2-5) 

3563507 การจัดการธุรกิจดวยเทคโนโลยีสารสนเทศ 3(2-2-5) 

3563801 การจัดการคุณภาพ 3(3-0-6) 

3563901 หลักการวิจัยทางธุรกิจ 3(2-2-5) 

3564904 โครงงานดานการจัดการ 3(2-2-5) 

3564905 การวจัิยดานการจัดการ 3(2-2-5) 

   3. กลุมวิชาเอกเลือก เลือกเรยีน ไมนอยกวา 15 หนวยกิต 
3563802 การวางแผนและควบคุมการผลิต 3(2-2-5) 

3563803 การจัดการสินคาคงคลัง 3(2-2-5) 

3563804 การจัดการบํารุงรักษา 3(2-2-5) 

3563805 กฎหมายสําหรับภาคอุตสาหกรรม 3(3-0-6) 

3563806 การจัดการโรงงาน 3(3-0-6) 

3563807 อุตสาหกรรมศกึษา 3(3-0-6) 

3563808 การจัดการโรงฝกงาน 3(3-0-6) 

3563809 การจัดการงานอุตสาหกรรม 3(3-0-6) 

3563810 จิตวทิยาอุตสาหกรรม 3(3-0-6) 

3564612 การจัดการคาตอบแทนและผลประโยชน 3(3-0-6) 

3564613 การประเมินทรัพยากรมนุษย 3(3-0-6) 

3564811 การจัดการลอจสิติกสและโซอุปทาน 3(3-0-6) 

3564812 การจัดการความปลอดภัยและส่ิงแวดลอม 3(3-0-6) 

   4. กลุมวิชาฝกประสบการณวิชาชีพหรือสหกิจศึกษา   บังคับเรยีน      7     หนวยกิต 
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   เลือกเรียนจาก 2 กลุมรายวิชา ดังน้ี 

      4.1 สหกิจศึกษา  7 หนวยกิต 
3503801 การเตรยีมสหกิจศกึษา  1(45) 

3503802 สหกิจศกึษา 6(540) 

      4.2 ฝกประสบการณวิชาชีพ                  7 หนวยกิต 
3564906 เตรยีมฝกประสบการณวชิาชพีทางการจัดการ 2(90) 

3564907 การฝกประสบการณวิชาชีพทางคอมพิวเตอรธุรกิจ 5(450) 

ค.หมวดวิชาเลือกเสรี ไมนอยกวา 6 หนวยกิต 
ใหนักศกึษาเลือกรายวชิาใดๆ ในหลักสูตรท่ีมหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชรเปดสอน แตตอง

ไมซํ้ากับรายวิชาท่ีเคยศกึษามาแลว และตองไมเปนรายวชิาท่ีกําหนดใหศกึษา โดยไมนับหนวยกิต 

 

 

 

 

 

 

 

 

หลักสูตรบัญชบัีณฑิต ปรญิญาตรี 4 ป    Bachelor of Accountancy 
บช.บ.       B.Acc. 
  

 โครงสรางหลักสูตร 

จํานวนหนวยกิตรวมตลอดหลักสูตร ไมนอยกวา 136 หนวยกิต 
โดยมสัีดสวนหนวยกิตแตละหมวดวิชา ดังนี้ 
ก.หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป ไมนอยกวา 30 หนวยกิต 
   1. กลุมวิชาภาษาและการส่ือสาร  9   หนวยกิต 

   2. กลุมวิชามนุษยศาสตร  6 หนวยกิต 

   3. กลุมวิชาสังคมศาสตร  6 หนวยกิต 
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   4. กลุมวิชาคณิตศาสตร วทิยาศาสตร และเทคโนโลยี 6 หนวยกิต 

   และเลือกเรยีนรายวชิาจากกลุมวิชา 1-4 3 หนวยกิต 

ข.หมวดวิชาเฉพาะ  100 หนวยกิต 
   1. วิชาพื้นฐานวิชาชีพ  45 หนวยกิต 

   2. วิชาชีพ (บังคับ)  33 หนวยกิต 

   3. วิชาชีพ (เลือก)  15   หนวยกิต 

   4. ประสบการณภาคสนาม   7   หนวยกิต 

ค.หมวดวิชาเลือกเสรี  6   หนวยกิต 
 
รายวิชาตามโครงสรางของหลักสูตร 

ก.หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป ไมนอยกวา 30 หนวยกิต 
   (ดังรายละเอียดในภาคผนวก)    

ข.หมวดวิชาเฉพาะ ไมนอยกวา 100 หนวยกิต 
กําหนดใหนักศกึษาทุกคนตองเรยีนไมนอยกวา 100 หนวยกิต ตามกลุมวิชาดังตอไปน้ี 
   1. วิชาพ้ืนฐานวิชาชีพ                                จํานวน 45 หนวยกิต 

1551402 ภาษาอังกฤษธุรกิจ 1 3(3-0-6) 

1551403 ภาษาอังกฤษธุรกิจ 2 3(3-0-6) 

2562308 กฎหมายธุรกิจและการพาณิชย 3(3-0-6) 

3503117 จรยิธรรมทางธุรกิจ 3(3-0-6) 

3521101 การบัญช ี1 3(2-2-5) 

3521102 การบัญช ี2 3(2-2-5) 

3522401 หลักเบ้ืองตนเก่ียวกับระบบสารสนเทศ 3(2-2-5) 

3522501 การภาษีอากร 1 3(3-0-6) 

3531101 การเงินธุรกิจ 3(3-0-6) 

3541101 หลักการตลาด 3(3-0-6) 
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3561101 องคการและการจัดการ 3(3-0-6) 

3564201 การจัดการเชงิกลยุทธ 3(3-0-6) 

3592105 การคาระหวางประเทศ 3(3-0-6) 

3593205 เศรษฐศาสตรธุรกิจ 3(3-0-6) 

3593301 การวเิคราะหเชงิปรมิาณ 3(3-0-6) 

   2. วิชาชีพบังคับ                                       จํานวน 33 หนวยกิต 
3522102 การบัญชตีนทุน 1 3(2-2-5) 

3522103 การบัญชชัีน้กลาง  1 3(2-2-5) 

3522104 การบัญชชัีน้กลาง  2 3(2-2-5) 

3522105 การบัญชตีนทุน 2 3(2-2-5) 

3523306 การรายงานการเงินและการวเิคราะห 3 (2-2-5) 

3523502 การภาษีอากร 2 3(2-2-5) 

3524101 การบัญชชัีน้สูง   1 3(2-2-5) 

3524102 การบัญชชัีน้สูง   2 3(2-2-5) 

3524302 การสอบบัญชี 3(2-2-5) 

3524303 การตรวจสอบภายในและการควบคุมภายใน 3(3-0-6) 

3524307 ระบบสารสนเทศทางการบัญชี 3(2-2-5) 

   3. วิชาชีพเลือก  15 หนวยกิต 
    ใหเลือกเรยีนวชิาตางๆ ไมนอยกวา 15 หนวยกิต โดยใหมรีายวิชาสัมมนาการบัญช ีอยางนอย  

1 รายวชิา 

3523202 การบัญชเีฉพาะกิจการ 3(3-0-6)     

3524202 การบัญชรีะหวางประเทศ 3(3-0-6) 

3524308 การบัญชเีพื่อการจัดการส่ิงแวดลอม 3(3-0-6) 

3524310 การจัดทําบัญชดีวยโปรแกรมสําเร็จรูป 3(2-2-5) 

3524401 การตรวจสอบและควบคุมระบบสารสนเทศ 3(2-2-5) 
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3524404 วิจัยทางการบัญชี 3(2-2-5) 

3524901 สัมมนาการบัญชี 3(2-2-5) 

3533404 การวางแผนกําไรและการควบคุม 3(3-0-6) 

 
   4. รายวิชาประสบการณภาคสนาม 
   ใหเลือกเรยีนจากแผนฝกประสบการณวชิาชพีหรอืแผนสหกิจศกึษา 

      4.1 แผนฝกประสบการณวิชาชีพ                 7 หนวยกิต 
3524801 การเตรียมฝกประสบการณวิชาชีพการบัญชี 1(45) 

3524802 การฝกประสบการณวิชาชีพการบัญชี 6(540) 

      4.2 แผนสหกิจศึกษา  7 หนวยกิต 
3503801 การเตรยีมสหกิจศกึษา  1(45) 

3503802 สหกิจศกึษา 6(540) 

ค.หมวดวิชาเลือกเสรี                         ใหเรยีนไมนอยกวา 6 หนวยกิต 
ใหเลือกเรยีนรายวชิาใดๆ  ในหลักสูตรมหาวทิยาลัยราชภัฏ โดยไมซํ้ากับรายวิชาท่ีเคยเรยีน

มาแลว 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต ปรญิญาตรี 4 ป       
สาขาวิชาเศรษฐศาสตรการเงินการคลัง Bachelor of Economics (Finance and Fiscal Economics) 
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ศ.บ. (เศรษฐศาสตรการเงินการคลัง)     B.Econ. (Finance and Fiscal Economics) 
  
 โครงสรางหลักสูตร 

จํานวนหนวยกิตรวมตลอดหลักสูตร ไมนอยกวา 130 หนวยกิต 
โดยมสัีดสวนหนวยกิตแตละหมวดวิชา ดังนี้ 
ก.หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป ไมนอยกวา 30 หนวยกิต 
   1. กลุมวิชาภาษาและการส่ือสาร  9   หนวยกิต 

   2. กลุมวิชามนุษยศาสตร  6 หนวยกิต 

   3. กลุมวิชาสังคมศาสตร  6 หนวยกิต 

   4. กลุมวิชาคณิตศาสตร วทิยาศาสตร และเทคโนโลยี 6 หนวยกิต 

   และเลือกเรยีนรายวชิาจากกลุมวิชา 1-4 3 หนวยกิต 

ข.หมวดวิชาเฉพาะ  100 หนวยกิต 
   1. กลุมวิชาแกน  33 หนวยกิต 

   2. กลุมวิชาบังคับ  42 หนวยกิต 

   3. กลุมวิชาเลือก  12   หนวยกิต 

   4. ประสบการณภาคสนาม   7   หนวยกิต 

ค.หมวดวิชาเลือกเสรี  6   หนวยกิต 
รายวิชาตามโครงสรางของหลักสูตร 

ก.หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป ไมนอยกวา 30 หนวยกิต 
   (ดังรายละเอียดในภาคผนวก)    

ข.หมวดวิชาเฉพาะ  94 หนวยกิต 
   1. วิชาแกน                                33 หนวยกิต 

1551402 ภาษาอังกฤษธุรกิจ 1  3(3-0-6) 

1551403 ภาษาอังกฤษธุรกิจ 2  3(3-0-6) 

3503103 กฎหมายธุรกิจ 3(3-0-6) 

3522103 หลักการบัญชี 3(3-0-6) 

3541101 หลักการตลาด  3(3-0-6) 
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3561101 องคการและการจัดการ  3(3-0-6) 

3591111 คณิตศาสตรเศรษฐศาสตร 3(3-0-6) 

3591112 สถิติสําหรับนักเศรษฐศาสตร                                  3(3-0-6) 

3591113 ประวัติลัทธิเศรษฐกิจ 3(3-0-6) 

3592101 เศรษฐศาสตรจุลภาค  3(3-0-6) 

3592102 เศรษฐศาสตรมหภาค  3(3-0-6) 

   2. วิชาเอกบังคับ                                        42 หนวยกิต 
3523311 การบัญชรีัฐบาล 3(3-0-6) 

3531101 การเงินธุรกิจ 3(3-0-6) 

3592201 เศรษฐศาสตรการเงินและการธนาคาร 3(3-0-6) 

3592213    เศรษฐศาสตรการภาษีอากร  3(3-0-6) 

3592303 เศรษฐศาสตรวเิคราะห 1 3(3-0-6) 

3592304 เศรษฐศาสตรวเิคราะห 2  3(3-0-6) 

3593202 เศรษฐศาสตรระหวางประเทศ 3(3-0-6) 

3593221 เศรษฐศาสตรการประกันภัย 3(3-0-6) 

3593222 การคลังรัฐบาล 3(3-0-6) 

3593223 นโยบายการเงินและการคลัง  3(3-0-6) 

3593224 เศรษฐกิจไทยและเศรษฐกิจโลก 3(3-0-6) 

3593303 การวเิคราะหโครงการและแผนงาน 3(3-0-6) 

3594906 วิธีวิจัยทางเศรษฐศาสตร 3(2-2-5) 

3594907 สัมมนาเศรษฐศาสตร 3(2-2-5) 

   3. วิชาเอกเลือก  12 หนวยกิต 
    กําหนดใหเรยีน 12 หนวยกิต โดยใหเลือกกลุมวิชาในกลุมใดกลุมหน่ึงตอไปน้ี 

   กลุมท่ี 1 กลุมวิชาเศรษฐศาสตรธุรกิจ  
3532101 ตลาดการเงินและสถาบันการเงิน 3(3-0-6) 

3534403 

3592202 

3593205 

การวเิคราะหการลงทุน 

เศรษฐศาสตรการเกษตร 

เศรษฐศาสตรธุรกิจ  

3(3-0-6) 

3(3-0-6) 

3(3-0-6) 

3593225 เศรษฐศาสตรการคลังทองถ่ิน 3(3-0-6) 
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3593311 การวเิคราะหตนทุนและผลตอบแทน 3(3-0-6) 

3593313 การจัดการสินเชื่อธุรกิจ 3(3-0-6) 

   กลุมท่ี 2 กลุมวิชาเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดําร ิ
3502201 การพัฒนาชุมชนตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพยีง 3(3-0-6) 

3503101 

3591110 

3592110 

3592219 

การพัฒนาอยางย่ังยืนตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพยีง 

โครงการพัฒนาอันเน่ืองมาจากพระราชดําริ 

เศรษฐกิจชุมชน  

เศรษฐศาสตรส่ิงแวดลอม 

3(2-2-5) 

3(2-2-5) 

3(3-0-6) 

3(3-0-6) 

3592223 

3592224 

3594201 

เศรษฐศาสตรสหกรณ 

การบรหิารจัดการความรูชุมชน 

เศรษฐกิจพอเพยีงประยุกต 

3(3-0-6) 

3(3-0-6) 

3(3-0-6) 

   4. วิชาฝกประสบการณวิชาชีพหรือสหกิจศึกษา 7 หนวยกิต 
   ใหเลือกเรยีนจากแผนฝกประสบการณวชิาชพี หรอืแผนสหกิจศึกษา ตามแขนงวิชา ดังน้ี 

   4.1 แผนประสบการณวิชาชีพ จํานวน 7 หนวยกิต  ประกอบดวย 

3594801 เตรยีมฝกประสบการณวชิาชพีทางเศรษฐศาสตร   1(45) 

3594802 การฝกประสบการณวชิาชพีทางเศรษฐศาสตร   6(540) 

   4.2 แผนสหกิจศึกษา  จํานวน 7 หนวยกิต  ประกอบดวย 
3503801 การเตรยีมสหกิจศกึษา   1(45) 

3503802 สหกิจศกึษา   6(540) 

ค.หมวดวิชาเลือกเสรี ไมนอยกวา 6 หนวยกิต 
ใหเลือกเรียนรายวิชาใดๆ ในหลักสูตรท่ีมหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร      เปดสอน แต

ตองไมซํ้ากับรายวิชาท่ีเคยเรียนมาแลว และตองไมเปนรายวิชาท่ีกําหนดใหเ รียนโดยไมนับหนวย

กิตรวมในเกณฑการสําเร็จหลักสูตรของสาขาวชิาน้ี 
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โครงสรางหลักสูตร 
ของสาขาวิชาท่ีเปดสอนในปการศึกษา 2556 
  

คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  ระดับปรญิญาตรี 4 ป 
 สาขาวิชาเคมี 

 สาขาวชิาวทิยาการคอมพวิเตอร 

 สาขาวชิาเทคโนโลยีการเกษตร 

 สาขาวิชาชีววิทยา 

 สาขาวิชาฟสิกส 

 สาขาวิชาวิทยาศาสตรส่ิงแวดลอม 

 สาขาวชิาสาธารณสุขศาสตร 

สาขาวชิาวทิยาศาสตรและเทคโนโลยีการอาหาร 

หลักสูตรควบปริญญาตรี 2 ปรญิญา 
ครุศาสตรบัณฑิต  ระดับปรญิญาตรี 5 ป 
วิทยาศาสตรบัณฑิต ระดับปรญิญาตรี 4 ป 
สาขาวิชาคณิตศาสตร 
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หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต ปรญิญาตรี 4 ป 
สาขาวิชาเคมี   Bachelor of Science Program (Chemistry) 

วท.บ. (เคมี)          B.Sc. (Chemistry) 
  

 โครงสรางหลักสูตร 

จํานวนหนวยกิตรวมตลอดหลักสูตร ไมนอยกวา 136 หนวยกิต 
โดยมสัีดสวนหนวยกิตแตละหมวดวิชา ดังนี้ 
ก.หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป ไมนอยกวา 30 หนวยกิต 
   1. กลุมวิชาภาษาและการส่ือสาร  9   หนวยกิต 

   2. กลุมวิชามนุษยศาสตร  6 หนวยกิต 

   3. กลุมวิชาสังคมศาสตร  6 หนวยกิต 

   4. กลุมวชิาคณิตศาสตร วทิยาศาสตร และเทคโนโลยี 6 หนวยกิต 

   และเลือกเรยีนรายวชิาจากกลุมวิชา 1-4 3 หนวยกิต 

ข.หมวดวิชาเฉพาะ ไมนอยกวา 100 หนวยกิต 
   1. กลุมวิชาแกน ไมนอยกวา 26 หนวยกิต 
   2. กลุมวิชาเฉพาะดานบังคับ  44   หนวยกิต 
   3. กลุมวิชาเฉพาะเลือก ไมนอยกวา 21   หนวยกิต 
   4. กลุมวิชาทักษะภาษาและการส่ือสารวิทยาศาสตร 4   หนวยกิต 
   5. กลุมวิชาฝกประสบการณ 3/6 หนวยกิต 
ค.หมวดวิชาเลือกเสรี ไมนอยกวา 6   หนวยกิต 

 
รายวิชาตามโครงสรางของหลักสูตร 

ก.หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป ไมนอยกวา 30 หนวยกิต 
   (ดังรายละเอียดในภาคผนวก)    

ข.หมวดวิชาเฉพาะ ไมนอยกวา 100 หนวยกิต 
   1. กลุมวิชาแกน บังคับเรยีน  26 หนวยกิต 
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4011101 ฟสิกสและปฏบัิติการ 1 4(3-3-7) 

4011102 ฟสิกสและปฏบัิติการ 2 4(3-3-7) 

4021101 เคมีและปฏิบัติการ 1 4(3-3-7) 

4021102 เคมีและปฏิบัติการ 2 4(3-3-7) 

4031103 ชีววิทยาท่ัวไปและปฏบัิติการ 4(3-3-7) 

4091401 แคลคูลัสและเรขาคณิตวเิคราะห 1  3(3-0-6) 

4092401 แคลคูลัสและเรขาคณิตวเิคราะห 2 3(3-0-6) 

   2. กลุมวิชาเฉพาะดาน  ไมนอยกวา 65 หนวยกิต 
     2.1 วิชาเฉพาะดานบังคับ เรยีน 44 หนวยกิต 

4022201 เคมอีนินทรยีและปฏบัิติการ 1  4(3-3-7) 

4022301 เคมอีนิทรยีและปฏิบัติการ 1  4(3-3-7) 

4022401 เคมีเชิงฟสิกสและปฏิบัติการ 1  4(3-3-7) 

4022501 ชีวเคมีและปฏิบัติการ 1   4(3-3-7) 

4023202 เคมอีนินทรยีและปฏบัิติการ 2  4(3-3-7) 

4023302 เคมอีนิทรยีและปฏิบัติการ 2  4(3-3-7) 

4023402 เคมีเชิงฟสิกสและปฏิบัติการ 2  4(3-3-7) 

4023601 เคมวีเิคราะหและปฏบัิติการ 1  4(3-3-7) 

4023602 เคมวีเิคราะหและปฏบัิติการ 2  4(3-3-7) 

4023721 เคมอุีตสาหกรรม  4(3-3-7) 

4023901 ระเบียบวิธีวิจัยทางเคม ี   1(1-0-2) 

4024801 การฝกประสบการณวิชาชีพเคมี  3(270) 

4024902 โครงการวจัิยทางเคมี  2(0-4-2) 

4024911 สัมมนาเคม ี  1(0-2-1) 

     2.2 วิชาเฉพาะดานเลือก    
     ใหเลือกเรียนรายวิชาตอไปนี้ ไมนอยกวา 21 หนวยกิต  
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4021121 ระเบียบวธีิคณิตศาสตรสําหรับนักเคม ี 3(3-0-6) 

4022131 การประยุกตใชคอมพิวเตอรในทางเคมี  2(1-3-3) 

4022304 สเปกโทรสโกปสําหรับเคมอิีนทรยี  2(1-3-3) 

4022611 การวเิคราะหทางเคมดีวยเครื่องมือ 1  1(0-3-1) 

4023502 ชีวเคมีและปฏิบัติการ 2  4(3-3-7) 

4023604 สเปกโทรสโกปเชิงเคม ี 3(2-3-5) 

4023612 การวเิคราะหทางเคมดีวยเครื่องมือ 2  1(0-3-2) 

4023621 การวเิคราะหอาหาร  3(2-3-5) 

4023711 เคมสีภาวะแวดลอม   4(3-3-7) 

4023723 ยูนิตโอเพอเรชัน   2(1-3-3) 

4023725 เคมอุีตสาหกรรมการเกษตร 4(3-3-7) 

4023731 เทคโนโลยีปโตรเลียมและปโตรเคมี  4(3-3-7) 

4023751 เคมอีาหารและปฏิบัติการ  4(3-3-7) 

4023761 เคมเีก่ียวกับเครื่องสําอางและปฏบัิติการ  4(3-3-7) 

4023772 เคมเีก่ียวกับสีและปฏบัิติการ  4(3-3-7) 

4023781 เคมเีซรามกิส  4(3-3-7) 

4023791 เคมเีภสัชและปฏบัิติการ  4(3-3-7) 

4023796 เคมีการแพทยและปฏิบัติการ  4(3-3-7) 

4023801 เคมพีอลิเมอรและปฏบัิติการ  4(3-3-7) 

4023821 เคมเีก่ียวกับพลาสติก  4(3-3-7) 

4023841 เคมส่ิีงทอและปฏบัิติการ  4(3-3-7) 

4023871 เคมยีาง  4(3-3-7) 

4024203 เคมอีอรแกโนเมทัลลิก  4(3-3-7) 

4024304 เคมขีองสารเฮตเทอโรไซคลิก  4(3-3-7) 

4024305 การสังเคราะหสารอนิทรยี  4(3-3-7) 

4024306 ผลิตภัณฑธรรมชาติและปฏิบัติการ  4(3-3-7) 
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4024307 พฤกษเคมีและปฏิบัติการ  4(3-3-7) 

4024404 อุณหพลศาสตรเชงิสถิติเบ้ืองตน  3(3-0-6) 

4024411 เคมขีองคอลลอยดและปฏบัิติการ  4(3-3-7) 

4024506 ชีวเคมีวิเคราะห  4(3-3-7) 

4024612 การวเิคราะหทางเคมดีวยเครื่องมือชัน้สูง  1(0-3-1) 

4024729 การควบคุมการตรวจสอบและการประเมนิคุณภาพ

ผลิตภัณฑเคม ี 

 

1(0-3-1)   

4024922 วทิยาการนาโนทางเคมี  3(3-0-6) 

4024931 เคมศีึกษา  3(3-0-6) 

   3. กลุมวิชาทักษะภาษาและการส่ือสารวิทยาศาสตร  6 หนวยกิต 
4002251 ภาษาอังกฤษสําหรับวทิยาศาสตร 3(3-0-6) 

4023141 ภาษาอังกฤษสําหรับนักเคมี 3(2-2-5) 

   4. กลุมวิชาฝกปฏิบัติการและฝกประสบการณวิชาชีพหรือสหกิจศึกษา 
   ใหเรยีนรายวิชาฝกประสบการณวิชาชีพ หรือรายวิชาสหกิจศึกษาได โดยใชหลักเกณฑการ

ปรับเพิ่มหรือลดรายวิชาเฉพาะดานเลือกใหเปนไปตามมาตรฐานหลักสูตรกําหนด จํานวน 3 

หนวยกิตหรอื 6 หนวยกิต ดังน้ี 

4024801 การฝกประสบการณวิชาชีพเคมี         3(270) 

4024802 สหกิจศกึษา 6(540) 

ค.หมวดวิชาเลือกเสรี     ใหเลือกเรยีน ไมนอยกวา 6 หนวยกิต 
ใหเลือกเรยีนรายวชิาใด ๆ ในหลักสูตรมหาวทิยาลัยราชภัฏกําแพงเพชรหรือสถาบันอุดมศึกษา

อื่นๆ โดยไมซํ้ากับรายวิชาท่ีเคยเรยีนมาแลว 
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หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต ปรญิญาตรี 4 ป 
สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร Bachelor of Science Program (Computer Science) 

วท.บ. (วิทยาการคอมพิวเตอร) B.Sc. (Computer Science) 
  

 โครงสรางหลักสูตร 

จํานวนหนวยกิตรวมตลอดหลักสูตร ไมนอยกวา 132 หนวยกิต 
โดยมสัีดสวนหนวยกิตแตละหมวดวิชา ดังนี้ 
ก.หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป ไมนอยกวา 30 หนวยกิต 
   1. กลุมวิชาภาษาและการส่ือสาร  9   หนวยกิต 

   2. กลุมวิชามนุษยศาสตร  6 หนวยกิต 

   3. กลุมวิชาสังคมศาสตร  6 หนวยกิต 

   4. กลุมวิชาคณิตศาสตร วทิยาศาสตร และเทคโนโลยี 6 หนวยกิต 

   และเลือกเรยีนรายวชิาจากกลุมวิชา 1-4 3 หนวยกิต 

ข.หมวดวิชาเฉพาะ                  จํานวน ไมนอยกวา 96 หนวยกิต 
   1. วิชาแกน  12 หนวยกิต 
   2. วิชาเฉพาะดาน  48   หนวยกิต 
   3. วิชาเลือก 24 หรือ 27   หนวยกิต 
   4. วิชาทักษะภาษาและการส่ือสารวิทยาศาสตร 6   หนวยกิต 
   5. วิชาฝกประสบการณวิชาชีพหรือสหกิจศึกษา       3 หรือ 6 หนวยกิต 
ค.หมวดวิชาเลือกเสรี  6   หนวยกิต 

 
รายวิชาตามโครงสรางของหลักสูตร 

ก.หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป ไมนอยกวา 30 หนวยกิต 
   (ดังรายละเอียดในภาคผนวก)    

ข.หมวดวิชาเฉพาะ ไมนอยกวา 96 หนวยกิต 
   1. วิชาแกน   12 หนวยกิต 
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4091401 แคลคูลัสและเรขาคณิตวเิคราะห 1 3(3–0–6) 

4093303 คณิตศาสตรดิสครตี 3(3–0–6) 

4112101 สถิติวิเคราะห 1  3(3–0–6) 

4112102 สถิติวิเคราะห 2  3(3–0–6) 

   2. วิชาเฉพาะดาน   48 หนวยกิต 
       1. กลุมประเด็นดานองคการและระบบสารสนเทศ 6 หนวยกิต 

4123801 จริยธรรมและกฎหมายท่ีเก่ียวของกับวิชาชีพคอมพิวเตอร 3(2-2-5) 

4124301 ความปลอดภัยของสารสนเทศ 3(2-2-5) 

       2. กลุมเทคโนโลยีเพ่ืองานประยุกต 9 หนวยกิต 
4124903 การศกึษาเอกเทศดานคอมพวิเตอรและเทคโนโลยีสารสนเทศ  

3(2-2-5) 

4122301 ปฏสัิมพันธระหวางมนุษยกับคอมพิวเตอร 3(2-2-5) 

4122201 ฐานขอมูลเบ้ืองตน 3(2-2-5) 

       3. กลุมเทคโนโลยีและวิธีการซอฟตแวร 12 หนวยกิต 
4123302 วิศวกรรมซอฟทแวร 3(2-2-5) 

4121101 หลักการเขยีนโปรแกรมและขัน้ตอนวิธี  3(2-2-5) 

4123101 การเขยีนโปรแกรมเชงิวัตถุ 3(2-2-5) 

4123301 การวเิคราะหและออกแบบระบบ 3(2-2-5) 

       4. กลุมโครงสรางพ้ืนฐานของระบบ 12 หนวยกิต 
4122601 ระบบปฏิบัติการ 3(2-2-5) 

4122602 โครงสรางขอมูล 3(2-2-5) 

4123602 เครอืขายคอมพวิเตอรและการส่ือสารขอมูล 3(2-2-5) 

4121102 การเขยีนโปรแกรมภาษาคอมพวิเตอร   3(2-2-5) 

       5. กลุมฮารดแวรและสถาปตยกรรม 9 หนวยกิต 
4122501 ระบบคอมพิวเตอรและสถาปตยกรรม 3(2-2-5) 
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4121501 ดิจติอลเบ้ืองตน  3(2-2-5) 

4123501 ไมโครโปรเซสเซอร 3(2-2-5) 

    3. วิชาเลือก    จํานวนไมนอยกวา 24 หรือ 27 หนวยกิต 
4123701 การพัฒนาโปรแกรมบนเว็บ 3(2-2-5) 

4122202 ระบบการจัดการฐานขอมูล 3(2-2-5) 

4123702 การพัฒนาโปรแกรมบนเครอืขายแบบไคลเอนทเซิรฟเวอร 3(2-2-5) 

4123303 อีเวนต-ดรฟิเวน โปรแกรมมิ่ง 3(2-2-5) 

4124601 ปญญาประดิษฐ 3(2-2-5) 

4123601 หลักการภาษาโปรแกรม 3(2-2-5) 

4124902 หัวขอพิเศษเก่ียวกับคอมพวิเตอรและเทคโนโลยีสารสนเทศ  

3(2-2-5) 

4124901 การสัมมนาคอมพวิเตอรและเทคโนโลยีสารสนเทศ 3(2-2-5) 

4123603 กราฟกและการประมวลผลภาพ 3(2-2-5) 

4123401 ทฤษฎกีารคํานวณ  3(3-0-6) 

4124602 การบรหิารจัดการระบบเครอืขายคอมพวิเตอร 3(2-2-5) 

4124701 คลังขอมูลและการทําเหมอืงขอมูล 3(2-2-5) 

4124702 การพาณิชยอิเล็กทรอนิกส 3(2-2-5) 

4124904 ระเบียบวิธีวิจัยทางดานคอมพวิเตอรและเทคโนโลยี

สารสนเทศ 

3(2-2-5) 

4123703 หลักการและการออกแบบโปรแกรมคอมพวิเตอรชวยสอน 3(2-2-5) 

4123704 คอมพิวเตอรชวยออกแบบ 3(2-2-5) 

4123705 การประยุกตใชมัลติมีเดีย 3(2-2-5) 

4122702 โปรแกรมสําเร็จรูปและการประยุกตใชงาน 3(2-2-5) 

4124603 การจําลองและโมเดล  3(2-2-5) 

4124604 การสรางคอมไพเลอร 3(2-2-5) 
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4124703 ระบบสนับสนุนการตัดสินใจและระบบผูเชี่ยวชาญ 3(2-2-5) 

   4. กลุมวิชาทักษะภาษาและการส่ือสารวิทยาศาสตร  6 หนวยกิต 
4002251 ภาษาอังกฤษสําหรับวทิยาศาสตร 3(3-0-6) 

4122801 ภาษาอังกฤษสําหรับคอมพวิเตอรและเทคโนโลยีสารสนเทศ 3(2-2-5) 

   5. กลุมฝกประสบการณวิชาชีพหรือสหกิจศึกษา                    3  หรือ  6    หนวยกิต 
4124801 การฝกประสบการณวิชาชีพวิทยาการคอมพิวเตอร 3(270) 

4124802 สหกิจศกึษา 6(540) 

* หมายเหตุ 
     กรณีเลือกเรยีนรายวิชา 4124801 ใหเลือกเรยีนวิชาเลือก หมวดวิชาเฉพาะ ไมนอยกวา 27 

หนวยกิต 

     กรณีเลือกเรยีนรายวิชา 4124802 ใหเลือกเรยีนวชิาเลือก หมวดวิชาเฉพาะ ไมนอยกวา 24 

หนวยกิต 

ค.หมวดวิชาเลือกเสรี  6 หนวยกิต 
ใหเลือกเรยีนรายวชิาใดๆ ในหลักสูตรท่ีมหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชรเปดสอน        โดยไม

ซํ้ากับรายวิชาท่ีเคยเรยีนมาแลว  และตองไมเปนรายวิชาท่ีกําหนดใหเรียนโดยไมนับหนวยกิตรวมใน

เกณฑการสําเร็จหลักสูตรของสาขาวชิาน้ี 

 
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต ปรญิญาตรี 4 ป 
สาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตร  Bachelor of Science Program (Agricultural Technology) 

วท.บ. (เทคโนโลยกีารเกษตร)              B.Sc. (Agricultural Technology) 
  

 โครงสรางหลักสูตร 

จํานวนหนวยกิตรวมตลอดหลักสูตร ไมนอยกวา 133 หนวยกิต 
โดยมสัีดสวนหนวยกิตแตละหมวดวิชา ดังนี้ 
ก.หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป ไมนอยกวา 30 หนวยกิต 
   1. กลุมวิชาภาษาและการส่ือสาร  9   หนวยกิต 

   2. กลุมวิชามนุษยศาสตร  6 หนวยกิต 
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   3. กลุมวิชาสังคมศาสตร  6 หนวยกิต 

   4. กลุมวิชาคณิตศาสตร วทิยาศาสตร และเทคโนโลยี 6 หนวยกิต 

   และเลือกเรยีนรายวชิาจากกลุมวิชา 1-4 3 หนวยกิต 

ข.หมวดวิชาเฉพาะดาน ไมนอยกวา 97 หนวยกิต 
   1. กลุมวิชาแกน  31 หนวยกิต 
   2. กลุมวิชาบังคับ  42   หนวยกิต 
   3. กลุมวิชาเลือก  12   หนวยกิต 
   4. กลุมวิชาทักษะภาษาและการส่ือสารวิทยาศาสตร 4   หนวยกิต 
   5. กลุมวิชาฝกประสบการณภาคสนาม/สหกิจศึกษา 6 หนวยกิต 
ค.หมวดวิชาเลือกเสรี ไมนอยกวา 6   หนวยกิต 

 
รายวิชาตามโครงสรางของหลักสูตร 

ก.หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป ไมนอยกวา 30 หนวยกิต 
   (ดังรายละเอียดในภาคผนวก)    

ข.หมวดวิชาเฉพาะดาน ไมนอยกวา 97 หนวยกิต 
   1. กลุมวิชาแกน ใหเรียนรายวิชาตอไปนี ้       จํานวน 31 หนวยกิต 

4011103 ฟสิกสท่ัวไปและปฏบัิติการ  4(3-3-7) 

4021103 เคมท่ัีวไปและปฏบัิติการ  4(3-3-7) 

4022301 เคมีอินทรยีและปฏิบัติการ 1 4(3-3-7) 

4022501 ชีวเคมแีละปฏิบัติการ 1 4(3-3-7) 

4031103 ชีววิทยาท่ัวไปและปฏบัิติการ 4(3-3-7) 

4032401 พันธุศาสตร  4(3-3-7) 

4032601 จุลชวิีทยา 4(3-3-7) 

4091401 แคลคูลัสและเรขาคณิตวเิคราะห 1 3(3-0-6) 

   2. กลุมวิชาบังคับ ใหเรียนรายวิชาตอไปนี้      จํานวน 42 หนวยกิต 
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5001102 หลักพชืศาสตร 3(2-2-5) 

5003901 คอมพวิเตอรเพื่อการเกษตร 2(1-3-3) 

5004903 ปญหาพเิศษ 3(2-2-5) 

5004905 สัมมนาทางการเกษตร 1(1-0-2) 

5004906 หลักสถิติเพื่อการเกษตร 3(3-0-6) 

5004907 การวางแผนการทดลองและสถิติท่ีเก่ียวของกับการเกษตร 3(2-3-4) 

5011101 ปฐพีวิทยา 3(2-2-5) 

5042401 โภชนศาสตรสัตว 3(3-0-6) 

5072001 วทิยาศาสตรและเทคโนโลยีการอาหารเบ้ืองตน 3(2-3-5) 

5151102 เทคโนโลยีการผลิตสัตว 3(2-2-5) 

5152101 เทคโนโลยีการผลิตพชื 3(2-2-5) 

5153101 เครื่องจักรกลการเกษตร 3(2-2-5) 

5153201 การเกษตรตามแนวพระราชดําริ 3(2-2-5) 

5153501 โรคพชืและการจัดการศัตรูพืช  3(2-3-4) 

5153504 สรรีวทิยาของสัตว 3(2-2-5) 

     3. กลุมวิชาเลือก  ใหเลือกเรียนรายวิชาตอไปนี้ไมนอยกวา  12 หนวยกิต 
5002108 การเก็บรักษาตัวอยางพืชและสัตว 2(1-2-3) 

5003504 สารเคมกีารเกษตร 3(2-2-5) 

5004118 การปรับปรุงพันธุพืช 3(2-2-5) 

5023601 พืชอาหารสัตว          3(2-2-5) 

5033601 การจัดการสถานเพาะชํา 3(2-2-5) 

5034106 การเพาะเล้ียงเน้ือเย่ือของพืชเพื่อการเกษตร 3(2-2-5) 

5034307 การจัดสวนและตกแตงสถานท่ี 3(2-2-5) 

5043501 การจัดการของเสียจากสัตว 3(3-0-6) 

5043601 โรคและการสุขาภิบาลสัตวท่ัวไป 2(1-2-3) 
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5043701 การผสมเทียม 3(2-2-5) 

5044002 พฤติกรรมของสัตว 3(3-0-6) 

5044402 การตรวจและการวิเคราะหอาหารสัตว 3(2-2-5) 

5044403 สารพษิในอาหารสัตว 3(2-2-5) 

5044502 การปรับปรุงพันธุสัตว  3(3-0-6) 

5063401 หลักการควบคุมวัชพืช 3(2-2-5) 

5073703 เทคโนโลยีนมและผลิตภัณฑ 3(2-3-5) 

5073704 เทคโนโลยีเน้ือและผลิตภัณฑ 3(2-3-5) 

5092102 เทคโนโลยีการใหนํ้าแกพืช 2(1-2-3) 

5133101 หลักการสงเสรมิการเกษตร 3(3-0-6) 

5153502 เทคโนโลยีหลังการเก็บเก่ียว 3(2-2-5) 

5153503 เทคโนโลยีการผลิตไมดอกไมประดับ 3(2-2-5) 

5153505 เทคโนโลยีการผลิตสัตวปก  3(2-2-5) 

5154501 เทคโนโลยีการผลิตสุกร 3(2-2-5) 

5154502 เทคโนโลยีการผลิตโค 3(2-2-5) 

5154503 เทคโนโลยีการเกษตรทองถ่ิน 3(3-0-6) 

   4. กลุมวิชาทักษะภาษาและการส่ือสารวิทยาศาสตร  6 หนวยกิต 
4002251 ภาษาอังกฤษสําหรับวทิยาศาสตร     3(3-0-6) 

5003601 ภาษาอังกฤษสําหรับเกษตร   3(2-3-6) 

   5. กลุมวิชาประสบการณภาคสนาม/สหกิจศึกษา  จํานวน                  6      หนวยกิต 
       (1) ฝกประสบการณวิชาชีพ 

5003801 การเตรยีมฝกประสบการณวชิาชีพเทคโนโลยีการเกษตร   1(90) 

5004802 การฝกประสบการณวิชาชีพเทคโนโลยีการเกษตร   5(450) 

       (2) สหกิจศึกษา 
5004803 สหกิจศกึษาทางเทคโนโลยีการเกษตร   6(540) 
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ค.หมวดวิชาเลือกเสรี ไมนอยกวา 6 หนวยกิต 
ใหเลือกเรยีนรายวชิาใดๆ ในหลักสูตรท่ีมหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชรเปดสอน โดยไมซํ้ากับ

รายวชิาท่ีเคยเรยีนมาแลวและตองไมเปนรายวชิาท่ีกําหนดใหเรยีนโดยไมนับหนวยกิต รวมในเกณฑการ

สําเร็จหลักสูตรของสาขาวชิาน้ี 

 
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต ปรญิญาตรี 4 ป 
สาขาวิชาชีววิทยา      Bachelor of Science Program (Biology) 

วท.บ. (ชีววิทยา)     B.Sc. (Biology) 
  

 โครงสรางหลักสูตร 

จํานวนหนวยกิตรวมตลอดหลักสูตร  133 หนวยกิต 
โดยมสัีดสวนหนวยกิตแตละหมวดวิชา ดังนี้ 
ก.หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป ไมนอยกวา 30 หนวยกิต 
   1. กลุมวิชาภาษาและการส่ือสาร  9   หนวยกิต 

   2. กลุมวิชามนุษยศาสตร  6 หนวยกิต 

   3. กลุมวิชาสังคมศาสตร  6 หนวยกิต 

   4. กลุมวิชาคณิตศาสตร วทิยาศาสตร และเทคโนโลยี 6 หนวยกิต 

   และเลือกเรยีนรายวชิาจากกลุมวิชา 1-4 3 หนวยกิต 

ข.หมวดวิชาเฉพาะ ไมนอยกวา 97 หนวยกิต 
   1. กลุมวิชาแกน  26 หนวยกิต 
   2. กลุมวิชาเฉพาะดานบังคับ  47   หนวยกิต 
   3. กลุมวิชาเฉพาะดานเลือก  15   หนวยกิต 
   4. กลุมวิชาทักษะภาษาและการส่ือสารวิทยาศาสตร 6   หนวยกิต 
   5. กลุมวิชาฝกประสบการณวิชาชีพหรือสหกิจศึกษา               3 หรือ 6 หนวยกิต 
ค.หมวดวิชาเลือกเสรี  6   หนวยกิต 

 
รายวิชาตามโครงสรางของหลักสูตร 
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ก.หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป ไมนอยกวา 30 หนวยกิต 
   (ดังรายละเอียดในภาคผนวก)    

ข.หมวดวิชาเฉพาะ ไมนอยกวา 97 หนวยกิต 
แบงออกเปน   

   1. กลุมวิชาแกน  26 หนวยกิต 
4011103 ฟสิกสท่ัวไปและปฏบัิติการ  4(3-3-7) 

4021101 เคมีและปฏิบัติการ 1 4(3-3-7) 

4021102 เคมีและปฏิบัติการ 2 4(3-3-7) 

4031101 ชีววิทยาและปฏิบัติการ 1 4(3-3-7) 

4031102 ชวีวทิยาและปฏิบัติการ 2 4(3-3-7) 

4091401 แคลคูลัสและเรขาคณิตวเิคราะห 1  3(3-0-6) 

4092401 แคลคูลัสและเรขาคณิตวเิคราะห 2 3(3-0-6) 

   2. กลุมวิชาเฉพาะดาน               จํานวนไมนอยกวา  71 หนวยกิต 
       ประกอบดวยกลุมวิชาตอไปนี้   
       2.1 กลุมวิชาเฉพาะดานบังคับ                 จํานวน 47 หนวยกิต 

ประกอบดวยรายวชิาตอไปน้ี  

4022301 เคมอีนิทรยีและปฏิบัติการ 1 4(3-3-7) 

4022501 ชีวเคมีและปฏิบัติการ 1 4(3-3-7) 

4032101 สรรีวทิยาท่ัวไป 4(3-3-7) 

4032104 ชีววิทยาของเซลล 4(3-3-7) 

4032105 อณูชีววิทยา 4(3-3-7) 

4032401 พันธุศาสตร 4(3-3-7) 

4033101 นิเวศวทิยา 4(3-3-7) 

4033102 วิวัฒนาการ 3(2-3-5) 

4033103 ความหลากหลายทางชวีภาพและการอนุรักษ 4(3-3-7)  
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4033501 จุลชวีวทิยา 4(3-3-7) 

4033106 ชีวสถิติ 3(2-3-5) 

4034901 โครงการวจัิยทางชีววิทยา 4(1-6-6) 

4034902 สัมมนาทางชวีวิทยา 1(0-3-2) 

     2.2 กลุมวิชาเฉพาะดานเลือก         เลือกเรยีนไมนอยกวา            15 หนวยกิต 
     โดยสามารถเลือกไดจากรายวชิาตอไปน้ี  
     กลุมท่ี 1 กลุมวิชาชวีวิทยา  

4032102 อนุกรมวธิาน 4(3-3-7) 

4033105 ชีววิทยาของการเจริญ 3(2-3-5) 

4034101 ไมโครเทคนิค 3(2-3-5) 

4034102 เทคนิคทางชีววิทยา 3(2-3-5) 

4034103 หลักการทางเทคโนโลยีชวีภาพ 3(2-3-5) 

     กลุมท่ี 2 กลุมวิชาสัตววิทยา  
4033201 สัตววิทยา 3(2-3-5) 

4033202 กีฏวทิยา 3(2-3-5) 

4033203 ปรสิตวทิยา 3(2-3-5) 

4033204 ชีววิทยาสัตวไมมีกระดูกสันหลัง 3(2-3-5) 

4033205 ชีววิทยาสัตวมีกระดูกสันหลัง 3(2-3-5) 

4033206 สรรีวทิยาสัตว 3(2-3-5) 

4033207 กายวภิาคศาสตรเปรยีบเทียบของสัตวมีกระดูกสันหลัง 3(2-3-5) 

4033208 มิญชวิทยาของสัตว 3(2-3-5) 

4033209 พฤติกรรมสัตว 3(2-3-5) 

4034201 ปกษีวิทยา 3(2-3-5) 

4034202 แมลงสําคัญทางเศรษฐกิจ 3(2-3-5) 

     กลุมท่ี 3 กลุมวิชาพฤกษศาสตร  
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4032301 พฤกษศาสตร 3(2-3-5) 

4033301 สัณฐานวิทยาและกายวิภาคของพืช 3(2-3-5) 

4033302 สรีรวิทยาของพืช 3(2-3-5) 

4033303 การเจรญิและพัฒนาการของพชื 3(2-3-5) 

4033304 อนุกรมวธิานของพชื 3(2-3-5) 

4034301 พืชสมุนไพร 3(2-3-5)  

4034302 การเพาะเล้ียงเน้ือเย่ือพืช 3(2-3-5) 

     กลุมท่ี 4 กลุมวิชาพันธุศาสตร  
4033402 พันธุศาสตรประชากร 3(2-3-5) 

4033403 พันธุศาสตรของมนุษย 3(2-3-5) 

4034401 พันธุศาสตรจุลินทรยี 3(2-3-5) 

4034402 พันธุวิศวกรรม 3(2-3-5) 

     กลุมท่ี 5 กลุมวิชาจุลชวีวิทยา  
4033502 โพรโตซัววิทยา 3(2-3-5) 

4033503 สาหรายวิทยา 3(2-3-5) 

4033504 ราวิทยา 3(2-3-5) 

4034501 จุลชวีวทิยาส่ิงแวดลอม 3(2-3-5) 

4034502 จุลชวีวทิยาทางอาหาร 3(2-3-5) 

4034503 จุลชวีวทิยาทางอุตสาหกรรม 3(2-3-5) 

   3. กลุมวิชาทักษะภาษาและการส่ือสารวิทยาศาสตร   จํานวน    6 หนวยกิต 
4002251 ภาษาอังกฤษสําหรับวทิยาศาสตร   3(3-0-6) 

4092905 ภาษาอังกฤษสําหรับชีววิทยา 3(3-0-6) 

   4. กลุมฝกประสบการณวิชาชีพหรือสหกิจศึกษา        3  หรือ  6                หนวยกิต 
4034801 การฝกประสบการณวิชาชีพทางชีววิทยา   3(270) 

4034802 สหกิจศกึษา   6(540) 
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ค.หมวดวิชาเลือกเสรี ไมนอยกวา 6 หนวยกิต 
ใหเลือกเรยีนรายวชิาใดๆ ในหลักสูตรท่ีมหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร      เปดสอน โดยไม

ซํ้ากับรายวิชาท่ีเคยเรยีนมาแลว  และตองไมเปนรายวิชาท่ีกําหนดใหเรียนโดยไมนับหนวยกิตรวมใน

เกณฑการสําเร็จหลักสูตรของสาขาวชิาน้ี 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต ปรญิญาตรี 4 ป 
สาขาวิชาฟสิกส              Bachelor of Science Program (Physics) 

วท.บ. (ฟสิกส)         B.Sc. (Physics) 
  

 โครงสรางหลักสูตร 

จํานวนหนวยกิตรวมตลอดหลักสูตร ไมนอยกวา  133 หนวยกิต 
โดยมสัีดสวนหนวยกิตแตละหมวดวิชา ดังนี้ 
ก.หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป ไมนอยกวา 30 หนวยกิต 
   1. กลุมวิชาภาษาและการส่ือสาร  9   หนวยกิต 

   2. กลุมวิชามนุษยศาสตร  6 หนวยกิต 

   3. กลุมวิชาสังคมศาสตร  6 หนวยกิต 

   4. กลุมวิชาคณิตศาสตร วทิยาศาสตร และเทคโนโลยี 6 หนวยกิต 

   และเลือกเรยีนรายวชิาจากกลุมวิชา 1-4 3 หนวยกิต 

ข.หมวดวิชาเฉพาะ  97 หนวยกิต 



คูมือนักศึกษา ปการศึกษา 2556320

   1. กลุมวิชาแกน  30 หนวยกิต 
   2. กลุมวิชาเฉพาะดาน  67   หนวยกิต 
       2.1 วิชาเฉพาะดานบังคับ  39 หนวยกิต 
       2.2 กลุมวิชาเฉพาะดานเลือก  19   หนวยกิต 
       2.3 กลุมวิชาทักษะภาษาและการส่ือสารวิทยาศาสตร 6   หนวยกิต 
       2.4 กลุมวิชาฝกประสบการณวิชาชีพหรือสหกิจศึกษา         3 หรือ 6 หนวยกิต 
ค.หมวดวิชาเลือกเสรี  6   หนวยกิต 

รายวิชาตามโครงสรางของหลักสูตร 
ก.หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป ไมนอยกวา 30 หนวยกิต 
   (ดังรายละเอียดในภาคผนวก)    

ข.หมวดวิชาเฉพาะ  97 หนวยกิต 
   1. กลุมวิชาแกน  30 หนวยกิต 
   ใหเรยีนวชิาแกนจากรายวชิาดังน้ี   

4011101 ฟสิกสและปฏบัิติการ 1 4(3-3-7) 

4011102 ฟสิกสและปฏบัิติการ 2 4(3-3-7) 

4021101 เคมีและปฏิบัติการ 1 4(3-3-7) 

4021102 เคมีและปฏิบัติการ 2 4(3-3-7) 

4031101 ชวีวทิยาและปฏิบัติการ 1 4(3-3-7) 

4031102 ชวีวทิยาและปฏิบัติการ 2 4(3-3-7) 

4091401 แคลคูลัสและเรขาคณิตวเิคราะห 1  3(3-0-6) 

4092402 แคลคูลัสและเรขาคณิตวเิคราะห 2 3(3-0-6) 

   2. กลุมวิชาเฉพาะดาน หรือกลุมวิชาชพี หรือกลุมวิชาเอก                
        ใหเรียนวิชาเฉพาะดานบังคับ วิชาเฉพาะดานเลือก วิชาทักษะภาษาและการส่ือสาร

วิทยาศาสตรและวิชาฝกประสบการณวิชาชีพ จํานวน 67 หนวยกิต แบงเปน 

       2.1 วิชาเฉพาะดานบังคับ                 จํานวน 47 หนวยกิต 
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     ใหเรยีนวชิาเฉพาะดานบังคับจากรายวชิาตอไปน้ี จํานวน 39 หนวยกิต ดังน้ี 
4012201 กลศาสตร 1 4(3-3-7) 

4012202 แมเหล็กไฟฟา 1 4(3-3-7) 

4012203 ฟสิกสของคล่ืน 4(3-3-7) 

4013201 อุณหพลศาสตร 3(3-0-6) 

4013202 กลศาสตรควอนตัม 1 3(3-0-6) 

4013203 ฟสิกสนิวเคลียร 1 4(3-3-7) 

4012301 คณิตศาสตรสําหรับฟสิกส 1 3(3-0-6) 

4012401 ฟสิกสแผนใหม 4(3-3-7) 

4012501 ภาษาคอมพิวเตอรสําหรับฟสิกส 2(1-2-3) 

4013501 อิเล็กทรอนิกส 1 3(2-2-5) 

4014901 สัมมนาฟสิกส 2(1-2-3) 

4014902 การวจัิยทางฟสิกส 3(2-3-5)   

     2.2 กลุมวิชาเฉพาะดานเลือก           
 ใหเรยีนวชิาเฉพาะดานเลือกจากรายวชิาตอไปน้ี จํานวน 19 หนวยกิต ดังน้ี 

4012502 การประยุกตไมโครคอมพวิเตอรทางฟสิกส 3(2-2-5) 

4013204 กลศาสตร 2 3(3-0-6) 

4013205 แมเหล็กไฟฟา 2 3(3-0-6) 

4013206 กลศาสตรควอนตัม 2 3(3-0-6) 

4013207 ฟสิกสนิวเคลียร 2 3(3-0-6) 

4013208 เสียง 3(3-0-6) 

4013209 ทัศนศาสตร 3(3-0-6) 

4012302 คณิตศาสตรสําหรับฟสิกส 2 3(3-0-6) 

4012503 ฟสิกสกับชีวิต 3(2-2-5) 

4012504 ฟสิกสและเทคโนโลยี 3(2-2-5) 

4012505 ชวีกลศาสตรพื้นฐาน 3(3-0-6) 

4013401 ฟสิกสกับส่ิงแวดลอม 3(3-0-6) 
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4013402 ฟสิกสพลาสมา 3(3-0-6) 

4013403 วัสดุศาสตรเบ้ืองตน 3(3-0-6) 

4013502 อิเล็กทรอนิกส 2 3(2-2-5) 

4013503 เครื่องมือวัดทางอเิล็กทรอนิกส 3(2-2-5)  

4013504 การออกแบบวงจรอเิล็กทรอนิกส 3(2-2-5) 

4013505 ระบบวัดและควบคุมดวยคอมพิวเตอร 3(2-2-5) 

4013506 เครื่องกลไฟฟา 3(2-2-5) 

4013507 นิวเคลียรอเิล็กทรอนิกส 3(2-2-5) 

4013508 นาโนศาสตรและนาโนเทคโนโลยีเบ้ืองตน 3(3-0-6) 

4013509 นิวเคลียรเทคโนโลยี 3(3-0-6) 

4013510 พลังงานแสงอาทิตยและการประยุกต 3(2-2-5) 

4013511 การผลิตอุปกรณทางฟสิกส 3(2-2-5)  

4013512 การทดสอบคุณสมบัติทางฟสิกสของยาง 3(2-2-5) 

4013513 ความแข็งแรงของวัสดุ 3(2-2-5) 

4013514 ฟสิกสของโพลิเมอร 3(3-0-6) 

4013515 มาตรวทิยาเบ้ืองตน 3(2-2-5) 

4013701 ฟสิกสของโลกและอวกาศ 3(2-2-5) 

4013702 ดาราศาสตรฟสิกส 4(3-3-7) 

4013703 ธรณีฟสิกส 1 3(2-2-5) 

4013704 ฟสิกสบรรยากาศ 3(3-0-6) 

4014201 ฟสิกสสถานะของแข็ง 3(3-0-6) 

4014301 ฟสิกสเชิงสถิติ 3(3-0-6) 

4014401 สเปกโทรสโกปเชิงฟสิกส 3(3-0-6) 

4014402 รังสีวิทยา 3(3-0-6) 

4014403 สเปกตรัมของอะตอม 3(3-0-6) 

4014404 ผลึกวิทยารังสีเอกซ 3(3-0-6) 

4014501 ดิจิตอลอิเล็กทรอนิกส 3(2-2-5) 

4014502 ดิจติอลอิเล็กทรอนิกสและการประสาน 3(2-2-5) 

4014503 ออปโตอิเล็กทรอนิกส 3(2-2-5)  
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4014504 ระบบไมโครโปรเซสเซอร 3(2-2-5) 

4014505 ไมโครคอนโทรลเลอร 3(2-2-5) 

4014701 ธรณีฟสิกส 2 3(3-0-6) 

4014904 วทิยาการใหมในสาขาฟสิกส 2(2-0-4) 

     2.3 กลุมวิชาทักษะภาษาและการส่ือสารวิทยาศาสตร  
  ใหเรียนวิชาวิชาทักษะภาษาและการส่ือสารวทิยาศาสตรท่ีเนนภาษาอังกฤษ     6     หนวยกิต 

4002251 ภาษาอังกฤษสําหรับวทิยาศาสตร   3(3-0-6) 

4014903 ภาษาอังกฤษสําหรับฟสิกส 3(3-0-6) 

   2.4 วิชาฝกประสบการณวิชาชีพ 
   ใหเลือกเรยีนรายวชิาการฝกประสบการณวชิาชพี หรอื สหกิจศกึษา ไดดังน้ี 

         2.4.1 การฝกประสบการณวิชาชีพ 

4014801 การฝกประสบการณวิชาชีพฟสิกส 3(270) 

         2.4.2 สหกิจศกึษา 

4014802 สหกิจศกึษา 6(540) 

กรณีเลือกเรยีนสหกิจศกึษา สามารถปรับลดรายวชิาเฉพาะดานเลือกไดจํานวน 3 หนวยกิต 

ค.หมวดวิชาเลือกเสรี ไมนอยกวา 6 หนวยกิต 
โดยใหเลือกเรยีนรายวิชาใด ๆ ในหลักสูตรมหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชรเปดสอน โดยไม

ซํ้ากับรายวิชาท่ีเคยลงเรยีนมากอน และตองไมเปนรายวชิาท่ีกําหนดใหเรียนโดยไมนับหนวยกิตรวมใน

เกณฑการสําเร็จหลักสูตรของสาขาวชิาน้ี 

 

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต ปรญิญาตรี 4 ป 
สาขาวิชาวิทยาศาสตรส่ิงแวดลอม  Bachelor of Science Program (Environmental Sciences) 

วท.บ. (วิทยาศาสตรส่ิงแวดลอม)      B.Sc. (Environmental Sciences) 
  

 โครงสรางหลักสูตร 

จํานวนหนวยกิตรวมตลอดหลักสูตร ไมนอยกวา  140 หนวยกิต 
โดยมสัีดสวนหนวยกิตแตละหมวดวิชา ดังนี้ 
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ก.หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป ไมนอยกวา 30 หนวยกิต 
   1. กลุมวิชาภาษาและการส่ือสาร  12   หนวยกิต 

   2. กลุมวิชามนุษยศาสตร  6 หนวยกิต 

   3. กลุมวิชาสังคมศาสตร  6 หนวยกิต 

   4. กลุมวิชาคณิตศาสตร วทิยาศาสตร และเทคโนโลยี 6 หนวยกิต 

ข.หมวดวิชาเฉพาะ ไมนอยกวา 104 หนวยกิต 
   1. กลุมวิชาแกน  18 หนวยกิต 
   2. กลุมวิชาเฉพาะ  74   หนวยกิต 
       2.1 วิชาบังคับ จํานวน 56 หนวยกิต 
       2.2 วิชาเลือก                  จํานวน ไมนอยกวา 18   หนวยกิต 
   3. กลุมวิชาทักษะภาษาและการส่ือสารวิทยาศาสตร จํานวน 6   หนวยกิต 
   4. กลุมวิชาฝกประสบการณวิชาชีพหรือสหกิจศึกษา จํานวน              6 หนวยกิต 
ค.หมวดวิชาเลือกเสรี         ไมนอยกวา จํานวน 6   หนวยกิต 

 
รายวิชาตามโครงสรางของหลักสูตร 

ก.หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป ไมนอยกวา 30 หนวยกิต 
   (ดังรายละเอียดในภาคผนวก)    

ข.หมวดวิชาเฉพาะ จํานวน 104 หนวยกิต 
   ประกอบดวยกลุมวิชาดังตอไปน้ี   
   1. กลุมวิชาแกน                            18 หนวยกิต 

4011103 ฟสิกสท่ัวไปและปฏบัิติการ 4(3-3-7) 

4021103 เคมท่ัีวไปและปฏบัิติการ 4(3-3-7) 

4031103 ชีววิทยาท่ัวไป และปฏบัิติการ 4(3-3-7) 

4063108 สถิติสําหรับการวิจัยทางวทิยาศาสตรส่ิงแวดลอม 3(2-2-5) 

4091401 แคลคูลัสและเรขาคณิตวเิคราะห 1                                    3(3-0-6) 
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   2. กลุมวิชาเฉพาะ                      74 หนวยกิต 
2.1 กลุมวิชาบังคับ                       เรยีนไมนอยกวา 56 หนวยกิต 
4061101 พื้นฐานทางวทิยาศาสตรส่ิงแวดลอม 3(2-2-5) 

4061102 โลกศาสตรสภาวะแวดลอม  3(2-2-5) 

4061103 นิเวศวทิยาส่ิงแวดลอม  3(2-3-6) 

4062101 จุลชวีวทิยาท่ัวไปและปฏิบัติการ 3(2-2-5) 

4062102 เคมส่ิีงแวดลอม  3(2-2-5) 

4062103 การวางแผนการใชประโยชนท่ีดิน  3(2-2-5) 

4062104 การแปลความหมายแผนท่ีและภาพถายทางอากาศ 3(2-2-5) 

4062105 เศรษฐศาสตรส่ิงแวดลอม 3(3-0-6) 

4062106 จุลชวีวทิยาส่ิงแวดลอม 3(2-2-5) 

4062107 หลักการจัดการลุมนํ้า 3(2-2-5) 

4063101 ดินและมลพิษทางดิน 3(2-2-5) 

4063102 มลพษิทางนํ้า 3(2-2-5) 

4063103 การจัดการขยะ 3(2-2-5) 

4063104 การอนุรักษดินและนํ้า 3(3-0-6) 

4063105 มลพษิทางอากาศ 3(2-2-5) 

4063106 สัมมนาส่ิงแวดลอม 2(1-2-3) 

4063107 ระเบียบวิธีวิจัยทางวิทยาศาสตรส่ิงแวดลอม 3(1-2-6) 

4064101 การประเมินผลกระทบส่ิงแวดลอมเบ้ืองตน  3(2-2-5) 

4064102 การวจัิยส่ิงแวดลอม 3(1-2-6) 

     2.2 กลุมวิชาเลือก                      เรยีนไมนอยกวา 18 หนวยกิต 
     โดยเลือกเรยีนในกลุมวิชา ดังตอไปน้ี 

      1) กลุมวิชา วิทยาศาสตรส่ิงแวดลอมประยุกต  เรยีนไมนอยกวา          9    หนวยกิต 

4062201 พษิวทิยาส่ิงแวดลอมและปฏิบัติการ 3(2-2-5) 
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4063202 มลพษิส่ิงแวดลอม  3(2-2-5) 

4064203 การควบคุมมลพิษ 3(2-2-5) 

4062204 หลักและวธีิการทางอนามัยส่ิงแวดลอม   3(3-0-6) 

4063205 สุขาภบิาลส่ิงแวดลอม  3(2-2-5) 

4063206 อาชีวอนามัย และความปลอดภัยดานส่ิงแวดลอม 3(2-2-5) 

4064207 การวางแผนและการนิเทศงานอนามัยส่ิงแวดลอม 3(2-2-5) 

4062208 พื้นฐานทางดานวศิวกรรมส่ิงแวดลอม  3(2-2-5) 

4063209 วศิวกรรมบําบัดนํ้าเสีย 3(2-2-5) 

4063210 วศิวกรรมการกําจัดขยะ 3(2-2-5) 

4064211 วศิวกรรมการควบคุมมลภาวะอากาศ 3(2-2-5) 

4062212 เทคโนโลยีในการควบคุมมลพิษส่ิงแวดลอม 3(2-2-5) 

4063213 การสํารวจและติดตามตรวจสอบคุณภาพส่ิงแวดลอม  3(2-2-5) 

4063214 เทคโนโลยีการจัดการนํ้าเสีย  3(2-2-5) 

4064215 แบบจําลองทางส่ิงแวดลอม 3(2-2-5) 

4062216 การสํารวจส่ิงแวดลอมระยะไกล  3(2-2-5) 

4063217 เทคโนโลยีสารสนเทศทางภูมศิาสตรดานส่ิงแวดลอม 3(2-2-5) 

4063218 การประยุกตใชระบบสารสนเทศภูมิศาสตรเพื่อการจัดการ

ทรัพยากร 

 

3(2-2-5) 

4064219 การจัดการระบบฐานขอมูลดานส่ิงแวดลอม  3(2-2-5) 

4063220 นโยบายและแผนส่ิงแวดลอม  3(3-0-6) 

4063221 การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม 3(3-0-6) 

4064222 การบรหิารงานส่ิงแวดลอม 3(3-0-6) 

      2) กลุมวิชาทรัพยากรและการจัดการ    เรยีนไมนอยกวา     9   หนวยกิต 

4062301 ทรัพยากรปาไมและการจัดการ 3(2-2-5) 

4062302 สมุทรศาสตรส่ิงแวดลอม  3(2-2-5) 
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4062303 สารพษิและผลกระทบตอส่ิงแวดลอม 3(2-2-5) 

4062304 นิเวศวทิยาเขตรอน 3(2-2-5) 

4062305 พลังงานกับส่ิงแวดลอม   3(2-2-5) 

4062306 การจัดการคายวทิยาศาสตรส่ิงแวดลอม 3(2-2-5) 

4063301 การอนุรักษความหลากหลายทางชวีภาพ  3(2-2-5) 

4063302 การทองเท่ียวเชงินิเวศ  3(2-2-5) 

4063303 การสงเสรมิและการเผยแพรทางดานส่ิงแวดลอม 3(2-2-5) 

4063304 ลุมนํ้าปงศกึษา 3(2-2-5) 

4063305 ทรัพยากรนํ้าและการจัดการ   3(3-0-3) 

4064301 ทรัพยากรนันทนาการและการจัดการ 3(3-0-3) 

4064302 หลักการส่ิงแวดลอมศกึษา  3(2-2-5) 

4064303 ส่ิงแวดลอมกับการพัฒนา  3(3-0-6) 

4064304 การอนุรักษธรรมชาติและมรดกทางวัฒนธรรม 3(2-2-5) 

4064305 เคมวีเิคราะหสารมลพษิ 3(2-2-5) 

4064306 ผังเมอืงและการจัดการ  3(2-2-5) 

     2.3 กลุมทักษะทางภาษาและการส่ือสารวิทยาศาสตร              6 หนวยกิต 
4002251 ภาษาอังกฤษสําหรับวทิยาศาสตร 3(3-0-6) 

4063109 ภาษาอังกฤษสําหรับวทิยาศาสตรส่ิงแวดลอม   3(3-0-6) 

   2.4 กลุมวิชาการฝกประสบการณวิชาชีพ หรือ สหกิจศึกษา        6           หนวยกิต      
   โดยใหเลือกแผนใดแผนหน่ึง ดังน้ี 

     2.4.1 การฝกประสบการณวิชาชีพ                                       6           หนวยกิต 
4064401 เตรยีมฝกประสบการณวชิาชพีวิทยาศาสตรส่ิงแวดลอม 1(90) 

4064402 การฝกประสบการณวิชาชีพวิทยาศาสตรส่ิงแวดลอม 5(450) 

     2.4.2 สหกิจศึกษา                                                           6           หนวยกิต 
4064403 สหกิจศกึษา 6(540) 
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ค.หมวดวิชาเลือกเสรี ไมนอยกวา 6 หนวยกิต 
ใหเลือกเรียนรายวิชาจากหมวดวิชาเฉพาะของหลักสูตรน้ี หรือเลือกเรียนรายวิชาใด  ๆ ใน

หลักสูตรท่ีมหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชรเปดสอน แตตองไมซํ้ากับรายวิชาท่ีเคยเรียนมาแลว 

จํานวน ไมนอยกวา 6 หนวยกิต และตองไมเปนรายวิชาท่ีกําหนดใหเรียน โดยไมนับหนวยกิต รวมใน

เกณฑการสําเร็จหลักสูตรของสาขาวชิาน้ี 

 

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต ปรญิญาตรี 4 ป 
สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร       Bachelor of Science Program (Public Health) 

วท.บ. (สาธารณสุขศาสตร)                        B.Sc. (Public Health) 
  

 โครงสรางหลักสูตร 

จํานวนหนวยกิตรวมตลอดหลักสูตร ไมนอยกวา  133 หนวยกิต 
โดยมสัีดสวนหนวยกิตแตละหมวดวิชา ดังนี้ 
ก.หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป ไมนอยกวา 30 หนวยกิต 
   1. กลุมวิชาภาษาและการส่ือสาร  9   หนวยกิต 

   2. กลุมวิชามนุษยศาสตร  6 หนวยกิต 

   3. กลุมวิชาสังคมศาสตร  6 หนวยกิต 

   4. กลุมวิชาคณิตศาสตร วทิยาศาสตร และเทคโนโลยี 6 หนวยกิต 

   และเลือกเรยีนรายวชิาจากกลุมวิชา 1-4 3 หนวยกิต 

ข.หมวดวิชาเฉพาะ                  จํานวน    ไมนอยกวา 97 หนวยกิต 
   1. กลุมวิชาแกน  14 หนวยกิต 
   2. กลุมวิชาเฉพาะดานบังคับ  59   หนวยกิต 
   3. กลุมวิชาเลือก  12 หนวยกิต 
   4. กลุมวิชาทักษะภาษาและการส่ือสารวิทยาศาสตร 6   หนวยกิต 
  5. กลุมวิชาฝกประสบการณวิชาชีพหรือสหกิจศึกษา                         6 หนวยกิต 
ค.หมวดวิชาเลือกเสรี  6   หนวยกิต 
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รายวิชาตามโครงสรางของหลักสูตร 
ก.หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป ไมนอยกวา 30 หนวยกิต 
   (ดังรายละเอียดในภาคผนวก)    

ข.หมวดวิชาเฉพาะ                  จํานวน ไมนอยกวา 97 หนวยกิต 
   1. กลุมวิชาแกน  14 หนวยกิต 

4021103  เคมท่ัีวไปและปฏบัิติการ  4(3-3-7) 

4031103 ชีววิทยาท่ัวไปและปฏบัิติการ 4(3-3-7) 

4113105 สถิติเพื่อการวิจัย 3(3-0-6) 

4072109 จุลชวีวทิยาและปรสิตวิทยาทางสาธารณสุข 3(2-2-5) 

   2. กลุมวิชาเฉพาะดานบังคับ 59 หนวยกิต 
4071101 กายวภิาคและสรรีวทิยา ๑ 2(1-2-3) 

4071102 การสาธารณสุขเบ้ืองตน  3(3-0-6) 

4071103 กายวภิาคและสรรีวทิยา ๒ 2(1-2-3) 

4072106 อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 3(2-2-5) 

4073110 เภสัชสาธารณสุข             3(2-2-5) 

4073401 วทิยาการระบาดและการควบคุมโรค 3(2-2-5) 

4072201  อนามัยส่ิงแวดลอม 3(2-2-5) 

4072105 สุขศกึษาและการประชาสัมพันธ 3(2-2-5) 

4073704 อนามัยแมและเด็ก 3(2-2-5) 

4072501 การรักษาพยาบาลเบ้ืองตน 3(2-2-5) 

4072502 การปฐมพยาบาลและการดูแลผูปวยท่ีบาน 3(2-2-5) 

4073901 ระเบียบวิธีวิจัยทางสาธารณสุข 3(2-2-5) 

4072703 การพัฒนาอนามัยชุมชน  3(2-2-5) 

4071702 การสรางเสรมิสุขภาพ 3(2-2-5) 

4074902 สัมมนาสาธารณสุข 2(1 -2-3) 
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4071701 การแพทยทางเลือก 3(1-2 -3) 

4073601 การบรหิารงานสาธารณสุข 3(3-0-6) 

4072104 พฤติกรรมศาสตรสาธารณสุข 3(2-2-5) 

4073108 เศรษฐศาสตรสาธารณสุขเบ้ืองตน 3(2-2-5) 

4073602 การวางแผนดําเนินงานและประเมินผลสาธารณสุข   2(2-2-5) 

4073111 กฎหมายสาธารณสุข นิติเวชวิทยา และจริยธรรมวิชาชีพ        3(3-0-6) 

    3. กลุมวิชาเลือก                                                              12 หนวยกิต 
4072107 สารเสพติด และสุขภาพจิตชุมชน 3(2-2-5) 

4073301 โภชนาการสาธารณสุข 3(3-0-6) 

4073112 สารสนเทศทางสุขภาพ  3(2-2-5) 

4073113 สังคมวทิยาสาธารณสุข 3(2-0-4) 

4073114 การดูแลเด็กและผูสูงอายุ 3(2-2-5) 

4073603 การวัดและประเมนิผลภาวะสุขภาพ 3(2-2-5) 

4073706 การเล้ียงดูเด็กท่ีมคีวามบกพรองทางกาย 3(2-2-5) 

4073115 เพศศกึษา 2(2-0-4) 

4073202 การจัดหานํ้าสะอาดและการกําจัดของเสีย 2(1 -2-3) 

4073116 ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ 2(1 -2-3) 

    4. กลุมวิชาทักษะภาษาและการส่ือสารวิทยาศาสตร                 6          หนวยกิต 
4002251 ภาษาอังกฤษสําหรับวทิยาศาสตร 3(3-0-6) 

4072108 ภาษาอังกฤษสําหรับสาธารณสุขศาสตร 3(2-2-5) 

    5. กลุมวิชาฝกประสบการณวิชาชีพ                                       6          หนวยกิต 
   * นักศึกษาเลือกเรียนเพียง 1 แผนการเรยีนรายละเอยีดดังนี ้
    แผนการเรียนที่ 1 เลือกเรยีนวิชา 

4074801 การเตรยีมฝกประสบการณวชิาชพีสาธารณสุข   2(90) 

4074802 การฝกประสบการณวิชาชีพสาธารณสุข   4(360) 
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     แผนการเรียนที่ 2 เลือกเรียนวิชา 
4074803 สหกิจศกึษา 6(540) 

ค.หมวดวิชาเลือกเสรี  6 หนวยกิต 
ใหเลือกเรยีนรายวชิาใดๆ ในหลักสูตรท่ีมหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร      เปดสอน โดยไม

ซํ้ากับรายวิชาท่ีเคยเรยีนมาแลว  และตองไมเปนรายวิชาท่ีกําหนดใหเรียนโดยไมนับหนวยกิตรวมใน

เกณฑการสําเร็จหลักสูตรของสาขาวชิาน้ี 

 

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต ปรญิญาตรี 4 ป 
สาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการอาหาร 
Bachelor of Science Program (Food Science and Technology) 
วท.บ. (วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการอาหาร) B.Sc. (Food Science and Technology) 
  

 โครงสรางหลักสูตร 

จํานวนหนวยกิตรวมตลอดหลักสูตร ไมนอยกวา  143 หนวยกิต 
โดยมสัีดสวนหนวยกิตแตละหมวดวิชา ดังนี้ 
ก.หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป ไมนอยกวา 30 หนวยกิต 
   1. กลุมวิชาภาษาและการส่ือสาร  12   หนวยกิต 

   2. กลุมวิชามนุษยศาสตร  6 หนวยกิต 

   3. กลุมวิชาสังคมศาสตร  6 หนวยกิต 

   4. กลุมวิชาคณิตศาสตร วทิยาศาสตร และเทคโนโลยี 6 หนวยกิต 

ข.หมวดวิชาเฉพาะ                   ไมนอยกวา 107 หนวยกิต 
   1. กลุมวิชาพ้ืนฐานวิชาชีพ  39 หนวยกิต 
   2. กลุมวิชาทักษะภาษาและการส่ือสารวิทยาศาสตร 6   หนวยกิต 
   3. กลุมวิชาเฉพาะดานบังคับ  44   หนวยกิต 
   4. กลุมวิชาเฉพาะดานเลือก ไมนอยกวา 12 หนวยกิต 
   5. กลุมวิชาประสบการณวิภาคสนาม/สหกิจศึกษา                            6 หนวยกิต 
ค.หมวดวิชาเลือกเสรี ไมนอยกวา 6   หนวยกิต 
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รายวิชาตามโครงสรางของหลักสูตร 

ก.หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป ไมนอยกวา 30 หนวยกิต 
   (ดังรายละเอียดในภาคผนวก)    

ข.หมวดวิชาเฉพาะ ไมนอยกวา 107 หนวยกิต 
   1. กลุมวิชาพ้ืนฐานวิชาชีพ  39 หนวยกิต 

4011103 ฟสิกสท่ัวไปและปฏบัิติการ 4(3-3-7) 

4021103 เคมท่ัีวไปและปฏบัิติการ 4(3-3-7) 

4031103 ชีววิทยาท่ัวไปและปฏบัิติการ 4(3-3-7) 

4091401 แคลคูลัสและเรขาคณิตวเิคราะห 1 3(3-0-6) 

4022301 เคมอีนิทรยีและปฏิบัติการ 1 4(3-3-7) 

4022401 เคมเีชงิฟสิกสและปฏบัิติการ 1 4(3-3-7) 

4022501 ชีวเคมีและปฏิบัติการ 1 4(3-3-7) 

5004906 หลักสถิติเพื่อการเกษตร 3(3-0-6) 

5072101 เคมวีเิคราะหสําหรับอุตสาหกรรมเกษตร 3(2-3-5) 

5072201 จุลชวีวทิยาในอุตสาหกรรมเกษตรเบ้ืองตน 3(2-3-5) 

5072401 อาหารและโภชนาการ 3(3-0-6) 

    2. กลุมวิชาทักษะภาษาและการส่ือสารวิทยาศาสตร                        6   หนวยกิต 
4002251 ภาษาอังกฤษสําหรับวทิยาศาสตร 3(3-0-6) 

5073001 ภาษาอังกฤษสําหรับวทิยาศาสตรและเทคโนโลยีการอาหาร 3(2-2-5) 

   3. กลุมวิชาเฉพาะดานบังคับ 44 หนวยกิต 
5072001 วทิยาศาสตรและเทคโนโลยีการอาหารเบ้ืองตน 3(2-3-5) 

5073201 จุลชวีวทิยาทางอาหาร 4(3-3-7) 

5072301 การแปรรูปอาหาร 1 3(2-3-5) 

5073101 เคมอีาหาร 4(3-3-7) 

5073102 หลักการวเิคราะหอาหาร 3(2-3-5) 

5073103 เครื่องมือสําหรับการวเิคราะหอาหาร 3(2-3-5) 

5073302 การแปรรูปอาหาร 2 3(2-3-5) 
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5073501 การสุขาภบิาลโรงงานอุตสาหกรรมและกฎหมายอาหาร 3(2-3-5) 

5073502 การประกันคุณภาพอาหาร 4(3-3-7) 

5073601 การวางแผนการทดลองและสถิติท่ีเก่ียวของกับ 

วทิยาศาสตรและเทคโนโลยีการอาหาร 

 

3(2-3-5) 

5073602 การพัฒนาผลิตภัณฑอาหาร 3(2-3-5) 

5074301 หลักวศิวกรรมอาหาร 4(3-3-7) 

5074601 สัมมนาวทิยาศาสตรและเทคโนโลยีการอาหาร 1(1-0-2) 

5074602 โครงการวจัิยทางวทิยาศาสตรและเทคโนโลยีการอาหาร 3(1-4-4) 

   4. กลุมวิชาเฉพาะดานเลือก                  ไมนอยกวา 12 หนวยกิต 
5072302 หลักการถนอมและแปรรูปผลิตผลเกษตร 3(2-3-5) 

5073301 การบรรจุผลิตภัณฑอาหาร 3(2-3-5) 

5073303 

 

การวางแผนและการควบคุมการผลิตโรงงานอุตสาหกรรม

อาหาร 

 

3(2-3-5) 

5073503 ความปลอดภัยของอาหาร 3(2-3-5) 

5073603 การพัฒนาผลิตภัณฑอาหารพื้นบาน 3(2-3-5) 

5073701 เทคโนโลยีธัญชาติและผลิตภัณฑ 3(2-3-5) 

5073702 เทคโนโลยีขนมอบ 3(2-3-5) 

5073703 เทคโนโลยีนมและผลิตภัณฑ 3(2-3-5) 

5073704 เทคโนโลยีเน้ือและผลิตภัณฑ 3(2-3-5) 

5073705 อุตสาหกรรมการหมัก 3(2-3-5) 

5074101 พษิวทิยาทางอาหาร 3(2-3-5) 

5074102 สารเจอืปนในอาหาร 3(3-0-6) 

5074302 การประยุกตใชคอมพวิเตอรในงานอุตสาหกรรมอาหาร 3(2-3-5) 

5074701 เทคโนโลยีผักและผลไม 3(2-3-5) 

5074702 เทคโนโลยีนํ้ามันและไขมัน 3(2-3-5) 

5074703 เทคโนโลยีนํ้าตาล 3(2-3-5) 

5074704 เทคโนโลยีผลิตภัณฑประมง 3(2-3-5) 

5074705 เทคโนโลยีสัตวปกและผลิตภัณฑ 3(2-3-5) 

5074706 เทคโนโลยีเครื่องด่ืม 3(2-3-5) 
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5074707 เทคโนโลยีชวีภาพทางอาหาร 3(2-3-5) 

    5. กลุมวิชาฝกประสบการณภาคสนาม/สหกิจศึกษา                        6   หนวยกิต 
    ใหนักศกึษาเลือกแผนใดแผนหน่ึงจากแผนตอไปน้ี 

       5.1 แผนฝกประสบการณวิชาชพี 

5073801 การเตรียมฝกประสบการณวิชาชีพวทิยาศาสตรและ

เทคโนโลยีการอาหาร 

3(135) 

5074802 การฝกประสบการณวิชาชีพดานอุตสาหกรรมอาหาร 3(270) 

       5.2 แผนสหกิจศกึษา 

5074803 สหกิจศกึษา 6(540) 

ค.หมวดวิชาเลือกเสรี ไมนอยกวา 6 หนวยกิต 
ใหเลือกเรยีนรายวชิาใดๆ ในหลักสูตรมหาวทิยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร โดยไมซํ้ากับรายวิชา

ท่ีเคยเรียนมาแลว และตองไมเปนรายวิชาท่ีกําหนดใหเรียนโดยไมนับหนวยกิตรวมในเกณฑการ

สําเร็จหลักสูตรของสาขาวชิาน้ี 

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต ปรญิญาตรี 4 ป 
สาขาวิชาคณิตศาสตร    Bachelor of Science Program (Mathematics) 

วท.บ. (คณิตศาสตร)      B.Sc. (Mathematics) 
  

 โครงสรางหลักสูตร 

จํานวนหนวยกิตรวมตลอดหลักสูตร ไมนอยกวา  129 หนวยกิต 
โดยมสัีดสวนหนวยกิตแตละหมวดวิชา ดังนี้ 
ก.หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป จํานวน 30 หนวยกิต 
   1. กลุมวิชาภาษาและการส่ือสาร จํานวน 9   หนวยกิต 

   2. กลุมวิชามนุษยศาสตร จํานวน 6 หนวยกิต 

   3. กลุมวิชาสังคมศาสตร จํานวน 6 หนวยกิต 

   4. กลุมวิชาคณิตศาสตร วทิยาศาสตร และเทคโนโลยี      จํานวน 6 หนวยกิต 

   และเลือกเรยีนรายวชิาจากกลุมวิชา 1-4            จํานวน 3 หนวยกิต 
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ข.หมวดวิชาเฉพาะ                   จํานวน 93 หนวยกิต 
   1. กลุมวิชาแกน จํานวน 25 หนวยกิต 
   2. กลุมวิชาเฉพาะดานบังคับ จํานวน 32   หนวยกิต 
   3. กลุมวิชาเฉพาะดานเลือก จํานวน 24 หนวยกิต 
   4. กลุมวิชาทักษะภาษาและการส่ือสารวิทยาศาสตร   จํานวน 6   หนวยกิต 
   5. กลุมวิชาฝกประสบการณวิชาชีพหรือสหกิจศึกษา   จํานวน            6 หนวยกิต 
ค.หมวดวิชาเลือกเสรี จํานวน 6   หนวยกิต 

 
รายวิชาตามโครงสรางของหลักสูตร 

ก.หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป ไมนอยกวา 30 หนวยกิต 
   (ดังรายละเอียดในภาคผนวก)    

ข.หมวดวิชาเฉพาะ ไมนอยกวา 93 หนวยกิต 
   1. กลุมวิชาแกน ใหเรียนรายวิชาตอไปนี้ ไมนอยกวา 25 หนวยกิต 

4011101    ฟสิกสและปฏบัิติการ 1 4(3-3-7) 

4021101 เคมีและปฏิบัติการ 1 4(3-3-7) 

4031101 ชวีวทิยาและปฏิบัติการ 1 4(3-3-7) 

4091401 แคลคูลัสและเรขาคณิตวเิคราะห 1 3(3-0-6) 

4092401 แคลคูลัสและเรขาคณิตวเิคราะห 2 3(3-0-6) 

4093708 โปรแกรมสําเร็จรูปดานคณิตศาสตร 3(2-2-5) 

     และเลือกเรยีนรายวิชาตอไปนี้ ไมนอยกวา 4 หนวยกิต 
4011102    ฟสิกสและปฏบัิติการ 2 4(3-3-7) 

4021102 เคมีและปฏิบัติการ 2 4(3-3-7) 

4031102 ชวีวทิยาและปฏิบัติการ 2 4(3-3-7) 

   2. กลุมวิชาเฉพาะดานบังคับใหเรียนรายวิชาตอไปนี้จาํนวนไมนอยกวา  32  หนวยกิต 
4091201 หลักการคณิตศาสตร 3(3-0-6) 
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4092601 พีชคณิตเชิงเสน 1 3(3-0-6) 

4093301 พชีคณิตนามธรรม 1 3(3-0-6) 

4093401 แคลคูลัสและเรขาคณิตวเิคราะห 3 3(3-0-6) 

4093402 สมการเชิงอนุพันธสามัญ 3(3-0-6) 

4094404 การวเิคราะหเชงิคณิตศาสตร 3(3-0-6) 

4094406 การวเิคราะหจํานวนเชิงซอนเบ้ืองตน 3(3-0-6) 

4094407 การวเิคราะหเชงิตัวเลข 3(3-0-6) 

4094901 สัมมนาคณิตศาสตร 3(2-2-5) 

4094902 โครงงานทางคณิตศาสตร 2(0-4-2) 

4112201 ความนาจะเปนและสถิติเบ้ืองตน 3(3-0-6) 

    3. กลุมวิชาเฉพาะดานเลือกใหเลือกเรียนรายวิชาตอไปนี้ไมนอยกวา   24    หนวยกิต   
4092201 ระบบจํานวน 3(3-0-6) 

4092202 การสรางตัวแบบเชงิคณิตศาสตรเบ้ืองตน 3(3-0-6) 

4092501 เรขาคณิตเบ้ืองตน 3(3-0-6) 

4092602 พีชคณิตเชิงเสน 2 3(3-0-6) 

4093101 ประวัติคณิตศาสตร 3(3-0-6) 

4093201 ทฤษฎเีซต 3(3–0–6) 

4093302 การสรางตนแบบและการจําลองสถานการณ 3(2-2-5) 

4093303 คณิตศาสตรดิสครตี 3(3-0-6) 

4093501 รากฐานเรขาคณิต 3(3-0-6) 

4093604 กําหนดการเชิงเสน 3(3-0-6) 

4093605 คณิตศาสตรประกันภัย 3(3-0-6) 

4093606 ทฤษฎเีกม 3(3-0-6) 

4093701 เทคนิคการเขยีนโปรแกรมทางคณิตศาสตร 3(3-0-6) 

4093702 คอมพวิเตอรชวยสอนคณิตศาสตร 3(2-2-5) 
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4094201 ทฤษฎจีํานวน 3(3-0-6) 

4094202 ตรรกศาสตรเชงิคณิตศาสตร 3(3-0-6) 

4094301 พชีคณิตนามธรรม 2 3(3-0-6) 

4094302 แลตทิซเบ้ืองตน 3(3-0-6) 

4094303 ทฤษฎสีมการ 3(3-0-6) 

4094304 ทฤษฎเีซมกิรุปเบ้ืองตน 3(3-0-6) 

4094305 ทฤษฎกีรุปเบ้ืองตน 3(3-0-6) 

4094402 แคลคูลัสชัน้สูง 3(3-0-6) 

4094403 การวเิคราะหเวกเตอรและเทนเซอร 3(3-0-6) 

4094405 การวเิคราะหจํานวนจรงิเบ้ืองตน 3(3-0-6) 

4094408 การวิเคราะหจํานวนจรงิ 1 3(3-0-6) 

4094409 การวเิคราะหจํานวนจรงิ 2 3(3-0-6) 

4094410 การวเิคราะหจํานวนเชงิซอน 1 3(3-0-6) 

4094411 การวเิคราะหจํานวนเชงิซอน 2 3(3-0-6) 

4094412 การวเิคราะหเชงิฟงกชัน 3(3-0-6) 

4094502 เรขาคณิตเชงิภาพฉาย 3(3-0-6) 

4094503 เรขาคณิตเชงิอนุพันธ 3(3-0-6) 

4094504 ทฤษฎกีราฟเบ้ืองตน 3(3-0-6) 

4094505 ทอพอโลยีเบ้ืองตน 3(3-0-6) 

4094603 ทฤษฎรีหัส 3(3-0-6) 

4094604 ทฤษฎอีอพทิไมเซชันและการประยุกต 3(3-0-6) 

4094605 ทฤษฎคีวบคุม 3(3-0-6) 

4094606 ทฤษฎสิีนคาคงคลัง 3(3-0-6) 

4112101 สถิติวิเคราะห 1 3(3-0-6) 

4112102 สถิติวิเคราะห 2 3(3-0-6) 

4112202 สถิติเชงิคณิตศาสตร 1 3(3-0-6) 
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4112203 สถิติเชงิคณิตศาสตร 2 3(3-0-6) 

4113105 สถิติเพื่อการวิจัย  3(3-0-6) 

4113301 การวเิคราะหการถดถอย  3(3-0-6) 

4113302 สถิตินอนพาราเมตรกิ 3(3-0-6) 

4113303 การวเิคราะหอนุกรมเวลา 3(3-0-6) 

4113304 เทคนิคการสุมตัวอยาง 3(3-0-6) 

4113305 แผนแบบการทดลอง 1 3(3-0-6) 

4113306 แผนแบบการทดลอง 2 3(3-0-6) 

4113501 การวจัิยดําเนินงาน 1 3(3-0-6) 

4113502 การวจัิยดําเนินงาน 2 3(3-0-6) 

4113504 การวจัิยดําเนินงานเบ้ืองตน 3(3-0-6) 

4114203 ทฤษฎกีารตัดสินใจ 3(3-0-6) 

4114301 การควบคุมคุณภาพเชงิสถิติ 3(3-0-6) 

4114308 การวจัิยเบ้ืองตน 3(3-0-6) 

4121104 หลักการเขยีนโปรแกรมและขัน้ตอนวิธี 3(2-2-5) 

4121202 การเขยีนโปรแกรมภาษาคอมพวิเตอร 1 3(2-2-5) 

4121401 ระบบปฏิบัติการ 1 3(2-2-5) 

4122201 ฐานขอมูลเบ้ืองตน 3(2-2-5) 

4122202 โครงสรางขอมูล 3(2-2-5) 

4122303 การเขยีนโปรแกรมคอมพวิเตอรสมัยใหม 3(2-2-5) 

4122502 การวเิคราะหและการออกแบบระบบ  3(2-2-5) 

4123302 การเขยีนโปรแกรมภาษาคอมพวิเตอร 2 3(2-2-5) 

4123305 การโปรแกรมภาษาจาวา 3(2-2-5) 

4123617 การประยุกตใชงานมัลติมิเดีย 3(2-2-5) 

4123302 โปรแกรมสําเร็จรูปดานสถิติและวจิัย 3(2-2-5) 

4123702 ระบบการส่ือสารขอมูล 3(2-2-5) 
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    4. กลุมวิชาทักษะภาษาและการส่ือสารวิทยาศาสตร จํานวน              6   หนวยกิต 
4002251 ภาษาอังกฤษสําหรับวทิยาศาสตร 3(3-0-6) 

4091902 ภาษาอังกฤษสําหรับคณิตศาสตร 3(3-0-6) 

    5. กลุมวิชาฝกประสบการณวิชาชีพหรือสหกิจศึกษา จํานวน             6   หนวยกิต 
   ใหเลือกแผนใดแผนหน่ึงดังน้ี 

       5.1 การฝกประสบการณวิชาชีพ              จํานวน 6 หนวยกิต 
4094801 การเตรียมฝกประสบการณวิชาชีพ 1 (90) 

4094802 การฝกประสบการณวิชาชีพ 5 (450) 

       5.2 สหกิจศึกษา                                   จํานวน 6 หนวยกิต 
4094803 สหกิจศกึษา 6(540) 

ค.หมวดวิชาเลือกเสรี ไมนอยกวา 6 หนวยกิต 
ใหเลือกเรยีนรายวชิาใดๆ ในหลักสูตรท่ีมหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร      เปดสอน โดยไม

ซํ้ากับรายวิชาท่ีเคยเรยีนมาแลว  และตองไมเปนรายวิชาท่ีกําหนดใหเรียนโดยไมนับหนวยกิตรวม ใน

เกณฑการสําเร็จหลักสูตรของสาขาวชิาน้ี 
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โครงสรางหลักสูตร 
ของสาขาวิชาที่เปดสอนในปการศกึษา 2556 
  

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต  ระดับปรญิญาตรี 4 ป 

 สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร 

 สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟาอุตสาหกรรม 

 สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการโลจสีติกส 

 สาขาวิชาเทคโนโลยีพลังงาน 

 สาขาวชิาออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑอุตสาหกรรม (กลุมวิชาออกแบบเซรามิกส) 

 สาขาวชิาออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑอุตสาหกรรม (กลุมวิชาคอมพิวเตอรกราฟฟก) 

 สาขาวชิาออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑอุตสาหกรรม (กลุมวิชาเฟอรนิเจอร) 

หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต ระดับปรญิญาตรตีอเนื่อง (2 ปหลังอนุปรญิญา) 
สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม (กลุมวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร) 

สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม (กลุมวิชาเทคโนโลยีไฟฟาอุตสาหกรรม) 

สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม (กลุมวิชาเทคโนโลยีโยธา) 

สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม (กลุมวิชาออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑอุตสาหกรรม) 

สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม (กลุมวิชาเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส) 
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หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต ปรญิญาตรี 4 ป 
สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร   
Bachelor of Technology (Computer Technology) 

ทล.บ. (เทคโนโลยคีอมพิวเตอร)                       
B.Tech. (Computer Technology) 
  

 โครงสรางหลักสูตร 

จํานวนหนวยกิตรวมตลอดหลักสูตร ไมนอยกวา 132 หนวยกิต 
โดยมสัีดสวนหนวยกิตแตละหมวดวิชา ดังนี้ 
ก.หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป ไมนอยกวา 30 หนวยกิต 
   1. กลุมวิชาภาษาและการส่ือสาร  9   หนวยกิต 

   2. กลุมวิชามนุษยศาสตร  6 หนวยกิต 

   3. กลุมวิชาสังคมศาสตร  6 หนวยกิต 

   4. กลุมวิชาคณิตศาสตร วทิยาศาสตร และเทคโนโลยี 6 หนวยกิต 

   และเลือกเรยีนรายวชิาจากกลุมวิชา 1-4 3 หนวยกิต 

ข.หมวดวิชาเฉพาะดาน                    เรยีนไมนอยกวา 96 หนวยกิต 
   1. กลุมวิชาแกนดานเทคโนโลยอีุตสาหกรรม 18 หนวยกิต 
   2. กลุมวิชาเอก  72   หนวยกิต 
     2.1 กลุมวิชาเอกบังคับ  36    หนวยกิต 

     2.2 กลุมวิชาเอกเลือก  36    หนวยกิต 

   3. กลุมวิชาฝกประสบการณวิชาชพีหรือสหกิจศกึษา       6     หนวยกิต 

ค.หมวดวิชาเลือกเสร ี                      เรยีนไมนอยกวา 6   หนวยกิต 
รายวิชาตามโครงสรางของหลักสูตร 

ก.หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป ไมนอยกวา 30 หนวยกิต 
   (ดังรายละเอียดในภาคผนวก)    

ข.หมวดวิชาเฉพาะ                          เรยีนไมนอยกวา 96 หนวยกิต 
1. กลุมวิชาแกนดานเทคโนโลยอีุตสาหกรรม      บังคับเรยีน 18 หนวยกิต 

5701101 ภาษาอังกฤษสําหรับเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 3(3-0-6)     

5701201 งานชางสําหรับเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 3(2-2-5) 
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5701301 การเขยีนแบบสําหรับเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 3(2-2-5) 

5701401 การออกแบบในงานอุตสาหกรรม 3(2-2-5) 

5701501 โปรแกรมสําเร็จรูปสําหรับเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 3(2-2-5) 

5701202 ความปลอดภัยในงานอุตสาหกรรม 3(2-2-5) 

2. กลุมวิชาเอก       72 หนวยกิต 
    2.1 กลุมวิชาเอกบังคับ 36 หนวยกิต 

5721101 คณิตศาสตรสําหรับเทคโนโลยีคอมพวิเตอร 3(3-0-6) 
5721102 ฟสิกสสําหรับเทคโนโลยีคอมพวิเตอร 3(2-2-5) 

5722201 การเขยีนโปรแกรมภาษาคอมพวิเตอร 3(2-2-5) 

5721601 ดิจติอลเบ้ืองตน 3(2-2-5) 

5722101 ภาษาอังกฤษเพื่อการสืบคนและการนําเสนอ 3(3-0-6) 

5722701 ระบบส่ือสารและโทรคมนาคม 3(2-2-5) 

5722301 ระบบเครอืขายในงานเทคโนโลยีคอมพวิเตอร 3(2-2-5) 

5722401 ไมโครคอนโทรลเลอร 3(2-2-5) 

5722402 โครงสรางคอมพวิเตอรสถาปตยกรรมคอมพวิเตอร 3(2-2-5) 

5723901 สัมมนาปญหาพเิศษดานเทคโนโลยี 3(0-6-3) 

5723902 วิจัยและพัฒนาดานเทคโนโลยี 1 3(2-2-5) 

5723903 วิจัยและพัฒนาดานเทคโนโลยี 2 3(2-2-5) 

     2.2 กลุมวิชาเอกเลือก ใหเลือกเรียนรายวิชาจากกลุมวิชาตอไปนี้  
ไมนอยกวา  36 หนวยกิต 

     กลุมวิชาพ้ืนฐาน    
5722102 วเิคราะหวงจรไฟฟาสําหรับเทคโนโลยีคอมพวิเตอร 3(2-2-5) 
5723101 กฎหมายและจรยิธรรมสําหรับเทคโนโลยีคอมพวิเตอร 3(3-0-6) 

5723102 เทคโนโลยีเครื่องใชและโปรแกรมสําเร็จรูปในสํานักงาน 3(2-2-5)  

     กลุมวิชาพัฒนาซอฟตแวร    
5722202 การขยีนโปรแกรมรวมสมัย 3(2-2-5) 

5723201 การพัฒนาระบบฐานขอมูล 3(2-2-5) 

5723202 การวเิคราะหและออกแบบระบบซอฟตแวร 3(2-2-5) 

5723203 เทคโนโลยีพานิชอเิล็กทรอนิกส 3(2-2-5) 
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     กลุมวิชาระบบเครอืขาย    
5722302 การส่ือสารขอมูลและเครอืขายคอมพิวเตอร 3(2-2-5) 

5723301 ระบบเครอืขายคอมพวิเตอรขัน้สูง 3(2-2-5) 

5723302 การประยุกตระบบเครอืขายคอมพวิเตอร 3(2-2-5) 

5724301 ความปลอดภัยในระบบคอมพวิเตอร 3(3-0-6)  
     กลุมวิชาไมโครคอนโทรลเลอรและพีแอลซี   

5723401 คอมพวิเตอรในงานอุตสาหกรรม 3(2-2-5) 

5723402 ระบบควบคุมอัตโนมัติ 3(2-2-5) 

5723403 ระบบสมองกลฝงตัว 3(2-2-5) 

5724401 การพัฒนาหุนยนต 3(2-2-5) 

     กลุมวิชาทักษะและงานฝมือ   
5723501 การเขยีนแบบและออกแบบดวยคอมพวิเตอร 3(2-2-5) 

5723502 ระบบปฏิบัติการและการติดต้ังระบบ 3(2-2-5) 

5724501 การศึกษาวงจรและซอมบํารุงไมโครคอมพวิเตอร 3(2-2-5) 

     กลุมวิชาอเิล็กทรอนิกส   
5721602 อิเล็กทรอนิกสเบ้ืองตน 3(2-2-5) 

5722601 เครื่องมือวัดในงานอเิล็กทรอนิกส 3(2-2-5) 

5723601 อิเล็กทรอนิกสกําลัง 3(2-2-5) 

5724601 เซนเซอรและทรานดิวเซอร 3(2-2-5) 

5724602 การออกแบบวงจรอเิล็กทรอนิกสขั้นสูง 3(2-2-5)  

     กลุมวิชาการส่ือสารและโทรคม   
5723701 ระบบภาพและเสียงในงานบรกิาร 3(2-2-5) 
5723702 การส่ือสารดาวเทียม 3(2-2-5)  

5724701 ระบบเคเบิลทองถ่ิน 3(2-2-5) 

3. กลุมวิชาฝกประสบการณวิชาชีพ  6 หนวยกิต 
5704701 เตรยีมฝกประสบการณวชิาชพี 1(90) 
5704702 ฝกประสบการณวิชาชพี 5(450)  
หรือ   

5704703 สหกิจศกึษา 6(540) 
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*หมายเหตุ ใหนักศึกษาเลือกฝกประสบการณวิชาชีพวิชาใดวิชาหน่ึง ระหวางวิชา 5704702 

(การฝกประสบการณวิชาชีพฯ) หรอื 5704703 (สหกิจศึกษาฯ) หากตองการเลือก 

5704703 (สหกิจศกึษาฯ) ไมตองลงทะเบียนวิชา 5704702 

ค.หมวดวิชาเลือกเสรี  6 หนวยกิต 
ใหเลือกเรยีนรายวชิาใดๆ ในหลักสูตรมหาวทิยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร โดยไมซํ้ากับรายวิชา

ท่ีเคยเรยีนมาแลว และตองไมเปนรายวชิาท่ีกําหนดใหเรยีนโดยไมนับหนวยกิตรวมในเกณฑการสําเร็จ

หลักสูตรของแตละวชิาเอกท่ีกําหนดเปนเง่ือนไขใหตองลงทะเบียนเรยีน 

 
หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต ปรญิญาตรี 4 ป 
สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟาอุตสาหกรรม   
Bachelor of Technology (Industrial Electrical Technology) 

ทล.บ. (เทคโนโลยไีฟฟาอุตสาหกรรม  )  
B.Tech. (Industrial Electrical Technology) 
  

 โครงสรางหลักสูตร 

จํานวนหนวยกิตรวมตลอดหลักสูตร ไมนอยกวา 140 หนวยกิต 
โดยมสัีดสวนหนวยกิตแตละหมวดวิชา ดังนี้ 
ก.หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป ไมนอยกวา 30 หนวยกิต 
   1. กลุมวิชาภาษาและการส่ือสาร ไมนอยกวา 12   หนวยกิต 

   2. กลุมวิชามนุษยศาสตร ไมนอยกวา 6 หนวยกิต 

   3. กลุมวิชาสังคมศาสตร ไมนอยกวา 6 หนวยกิต 

   4. กลุมวิชาคณิตศาสตร วทิยาศาสตร และเทคโนโลยี   ไมนอยกวา 6 หนวยกิต 

ข.หมวดวิชาเฉพาะดาน                           ไมนอยกวา 104 หนวยกิต 
   1. กลุมวิชาเอกบังคับ  80   หนวยกิต 

   2. กลุมวิชาเอกเลือก ไมนอยกวา 18   หนวยกิต 

   3. กลุมวิชาฝกประสบการณวิชาชพีหรือสหกิจศกึษา       6   หนวยกิต 

ค.หมวดวิชาเลือกเสร ี                                   6   หนวยกิต 
 
รายวิชาตามโครงสรางของหลักสูตร 
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ก.หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป ไมนอยกวา 30 หนวยกิต 
   (ดังรายละเอียดในภาคผนวก)    

ข.หมวดวิชาเฉพาะ                                  104 หนวยกิต 
หมวดวิชาเฉพาะดานประกอบดวย 3 กลุมวิชา ดังตอไปนี้      
 1. กลุมวิชาเอกบังคับ 80 หนวยกิต 

5711101 คณิตศาสตรวศิวกรรม 1 3(3-0-6) 

5711102 คณิตศาสตรวศิวกรรม 2 3(3-0-6) 

5711103 ฟสิกสสําหรับวศิวกรรม 4(3-3-6) 

5711104 เคมสํีาหรับวศิวกรรม 4(3-3-6) 

5711105 การวเิคราะหวงจรไฟฟากระแสตรง 3(2-2-5) 

5711106 ทักษะการใชเครื่องมือประจําวัน 3(0-6-3) 

5711107 การเขยีนแบบวศิวกรรม 3(2-2-5) 

5711108 วงจรดิจิทัล 3(2-2-5) 

5711109 วัสดุวศิวกรรม 3(3-0-6) 

5711110 การโปรแกรมคอมพวิเตอร 3(2-2-5) 

5712101 การวเิคราะหวงจรไฟฟากระแสสลับ 3(2-2-5) 

5712102 คณิตศาสตรวิศวกรรมไฟฟา 3(3-0-6) 

5712103 สนามแมเหล็กไฟฟา 3(3-0-6) 

5712104 เครื่องมือวัดและการวัดทางไฟฟา 3(2-2-5) 

5712105 อิเล็กทรอนิกสวศิวกรรม 3(2-2-5) 

5712106 เครื่องจักรกลไฟฟา 3(2-2-5) 

5712107 วัสดุวิศวกรรมไฟฟา 3(3-0-6) 

5712108 การผลิต สงจายและจําหนายทางไฟฟากําลัง 3(3-0-6) 

5712109 วิศวกรรมไฟฟาแรงสูง 3(2-2-5) 

5713101 การวเิคราะหระบบไฟฟากําลัง 3(3-0-6) 

5713102 สถิติวิศวกรรม 3(3-0-6) 

5713103 อิเล็กทรอนิกสกําลัง 3(2-2-5) 

5713104 ภาษาอังกฤษสําหรับวิศวกร 3(3-0-6) 

5713105 การปองกันระบบไฟฟากําลังและรเีลย 3(3-0-6) 
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5713106 ภาษาอังกฤษสําหรับงานอุตสาหกรรม 3(3-0-6) 

5714101 โครงงานเทคโนโลยีไฟฟาอุตสาหกรรม 3(0-6-3) 

     2.2 กลุมวิชาเอกเลือก                                              18    หนวยกิต 

5713201 การควบคุมมอเตอรไฟฟาดวยโปรแกรมเมเบิลคอลโทรล

เลอร 

 

3(2-2-5) 

5713202 การออกแบบระบบไฟฟา 3(2-2-5) 

5713203 ไมโครโพรเซสเซอรและไมโครคอนโทรลเลอร 3(2-2-5) 

5713204 เทคโนโลยีไฟฟาอุตสาหกรรม 3(2-2-5) 

5714201 วศิวกรรมการสองสวาง 3(2-2-5) 

5714202 ระบบเครื่องทําความเย็นและเครื่องปรับอากาศ 3(2-2-5) 

5714203 โรงจักรไฟฟาและสถานีไฟฟายอย 3(3-0-6) 

5714204 วศิวกรรมความปลอดภัย 3(3-0-6) 

 
3. กลุมวิชาฝกประสบการณวิชาชีพอุตสาหกรรมหรือสหกิจศึกษา  6 หนวยกิต 

5714401 เตรยีมฝกประสบการณวชิาชีพ 1 (90) 

5714402 ฝกประสบการณวิชาชพี 5 (450) 

5714403 สหกิจศกึษา 6 (540) 

หมายเหตุ 

      -ถาเลือกเรยีนวชิาฝกประสบการณวชิาชพี จะตองลงทะเบียนเรยีนวชิาเตรยีมฝกปรสบ

การณวิชาชพีเพิ่มเติม 1 หนวยกิต แต 

      -ถาเลือกเรยีนวชิาสหกิจศกึษา ไมตองลงทะเบียนเรยีนวชิาเตรยีมฝกประสบการณ

วิชาชีพ 

ค.หมวดวิชาเลือกเสรี  6 หนวยกิต 
ใหเลือกเรยีนรายวชิาใดๆในหลักสูตรมหาวทิยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร โดยไมซํ้ากับรายวิชาท่ี

เคยเรยีนมาแลว และตองไมเปนรายวิชาท่ีกําหนดใหเรียนโดยไมนับหนวยกิตรวมในเกณฑการสําเร็จ

หลักสูตรของสาขาน้ี 
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หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต ปรญิญาตรี 4 ป 
สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการโลจีสติกส 
Bachelor of Technology (Logistics Management Technology) 

ทล.บ. (เทคโนโลยีการจัดการโลจีสติกส)           
B.Tech. (Logistics Management Technology) 
  
 โครงสรางหลักสูตร 

จํานวนหนวยกิตรวมตลอดหลักสูตร  135 หนวยกิต 
โดยมสัีดสวนหนวยกิตแตละหมวดวิชา ดังนี้ 
ก.หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป จํานวน 30 หนวยกิต 
   1. กลุมวิชาภาษาและการส่ือสาร จํานวน 9   หนวยกิต 

   2. กลุมวิชามนุษยศาสตร จํานวน 6 หนวยกิต 

   3. กลุมวิชาสังคมศาสตร จํานวน 6 หนวยกิต 

   4. กลุมวิชาคณิตศาสตร วทิยาศาสตร และเทคโนโลยี        จํานวน 6 หนวยกิต 

   และเลือกเรยีนรายวชิาจากกลุมวิชา 1-4                         จํานวน 3 หนวยกิต 

ข.หมวดวิชาเฉพาะ                     ไมนอยกวา  จํานวน 99 หนวยกิต 
   1. กลุมวิชาแกน จํานวน 18 หนวยกิต 

   2. กลุมวิชาบังคับ จํานวน 48   หนวยกิต 

   3. กลุมวิชาเลือก จํานวน 27   หนวยกิต 

   4. กลุมวิชาฝกประสบการณวิชาชพีหรือสหกิจศกึษา          จํานวน   6   หนวยกิต 

ค.หมวดวิชาเลือกเสร ี                   ไมนอยกวาจํานวน 6   หนวยกิต 
 
รายวิชาตามโครงสรางของหลักสูตร 

ก.หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป ไมนอยกวา 30 หนวยกิต 
   (ดังรายละเอียดในภาคผนวก)    

ข.หมวดวิชาเฉพาะ                                      ไมนอยกวา 99 หนวยกิต 
 1. กลุมวิชาแกน ใหเรยีนรายวิชาตอไปน้ี จํานวน 18 หนวยกิต 

5771101 ความรูพื้นฐานโลจิสติกสและหวงโซอุปทาน 3(2-2-5) 

5771102 มาตรฐานโลจิสติกส 3(3-0-6) 
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5771201 การขนสงตอเน่ืองหลายรูปแบบ 3(3-0-6) 

5771202 การประกันภัยในอุตสาหกรรมขนสง 3(3-0-6) 

5772101 การวเิคราะหเชงิปรมิาณสําหรับการจัดการโลจิสติกส 3(2-2-5) 

5772102 การจัดการโซอุปทานเชิงกลยุทธ 3(3-0-6) 

 2. กลุมวิชาบังคับ ใหเรยีนรายวิชาตอไปน้ี จํานวน 48 หนวยกิต 
5771103 การจัดการโลจสิติกสและโซอุปทาน 3(2-2-5) 

5771104 การบริหารจัดการโซอุปทาน 3(2-2-5) 

5771203 การจัดซ้ือและการจัดการผูขาย 3(2-2-5) 

5772103 เทคโนโลยีสารสนเทศสําหรับโลจสิติกส 3(2-2-5) 

5772104 เทคโนโลยีการขนสง 3(2-2-5) 

5772201 เทคโนโลยีพลังงานทดแทนเพื่องานโลจิสติกส 3(2-2-5) 

5772202 ระบบบรรจุภัณฑสําหรับโลจิสติกส 3(2-2-5) 

5772203 การวางแผนและควบคุมการผลิต 3(2-2-5) 

5772204 การออกแบบระบบคลังสินคาและศูนยกระจายสินคา

สําหรับโลจิสติกส 

 

3(2-2-5) 

5773101 เทคโนโลยีการเก็บรักษาสินคาและสินคาคงคลัง 3(2-2-5) 

5773102 การวางแผนอุปสงคและสินคาคงคลัง 3(2-2-5) 

5773103 ระบบการผลิตแบบลีน 3(3-1-5) 

5773201 เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการกระจายสินคา 3(2-2-5) 

5773202 การจัดการหวงโซอุปทานสําหรับธุรกิจคาปลีก 3(3-0-6) 

5773203 การจัดการการคาระหวางประเทศ 3(3-0-6) 

5773204 กฎหมายเก่ียวกับโลจสิติกสและการคาระหวางประเทศ 3(3-0-6) 

 3. กลุมวิชาเอกเลือก ใหเรยีนรายวชิาตอไปน้ี ไมนอยกวา                27    หนวยกิต 

5771204 การบัญชกีารเงินสําหรับโลจิสติกส 3(2-2-5) 

5772105 การจัดการตลาดและการจัดการลูกคาสัมพันธในงานโลจิ

สติกส 

3(2-2-5) 

5772205 เทคโนโลยีการติดตามการขนสง 3(2-2-5) 

5773104 การจัดการคุณภาพท่ัวองคกร 3(3-0-6) 

5773105 การจัดการทรัพยากรมนุษยในงานโลจิสติกส 3(3-0-6) 
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5773106 ทฤษฎเีกมสและกลยุทธทางธุรกิจ 3(3-0-6) 

5773107 เศรษฐศาสตรอุตสาหกรรม 3(3-0-6) 

5773205 การวจัิยการดําเนินงานเบ้ืองตน 3(3-0-6) 

5774101 การวจัิยและพัฒนาเทคโนโลยีโลจิสติกส 3(3-0-6) 

4. กลุมวิชาฝกประสบการณวิชาชีพหรือสหกิจศึกษา     จํานวน 6 หนวยกิต 
5774103 การเตรียมฝกประสบการณวิชาชีพ 1(90) 

5774201 การฝกประสบการณวิชาชีพเทคโนโลยีการจัดการโลจสิติกส    5(450) 

หรือ   

5774202   สหกิจศกึษา 6(540) 

ค.หมวดวิชาเลือกเสรี ไมนอยกวา 6 หนวยกิต 
ใหเลือกเรยีนรายวชิาใด ๆ ในหลักสูตรท่ีมหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชรเปดสอน โดยไมซํ้า

กับรายวิชาท่ีเคยเรยีนมาแลว และตองไมเปนรายวชิาท่ีกําหนดใหเรยีนโดยไมนับหนวยกิตรวมในเกณฑ

การสําเร็จหลักสูตรของสาขาวิชาน้ี 

 
หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต ปรญิญาตรี 4 ป 
สาขาวิชาเทคโนโลยีพลังงาน      Bachelor of Technology (Energy Technology) 

ทล.บ. (เทคโนโลยีพลังงาน)                    B.Tech. (Energy Technology) 
  

 โครงสรางหลักสูตร 

จํานวนหนวยกิตรวมตลอดหลักสูตร ไมนอยกวา 129 หนวยกิต 
โดยมสัีดสวนหนวยกิตแตละหมวดวิชา ดังนี้ 
ก.หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป ไมนอยกวา 30 หนวยกิต 
   1. กลุมวิชาภาษาและการส่ือสาร  9   หนวยกิต 

   2. กลุมวิชามนุษยศาสตร  6 หนวยกิต 

   3. กลุมวิชาสังคมศาสตร  6 หนวยกิต 

   4. กลุมวิชาคณิตศาสตร วทิยาศาสตร และเทคโนโลยี 6 หนวยกิต 

   และเลือกเรยีนรายวชิาจากกลุมวิชา 1-4 3 หนวยกิต 

ข.หมวดวิชาเฉพาะดาน                    เรยีนไมนอยกวา 93 หนวยกิต 
   1. กลุมวิชาพ้ืนฐานดานเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 18 หนวยกิต 
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   2. กลุมวิชาเอก  69   หนวยกิต 
     2.1 กลุมวิชาเอกบังคับ  33   หนวยกิต 

     2.2 กลุมวิชาเอกเลือก  36   หนวยกิต 

   3. กลุมวิชาฝกประสบการณวิชาชีพ  6   หนวยกิต 

ค.หมวดวิชาเลือกเสร ี                      เรยีนไมนอยกวา 6   หนวยกิต 
 
รายวิชาตามโครงสรางของหลักสูตร 

ก.หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป ไมนอยกวา 30 หนวยกิต 
   (ดังรายละเอียดในภาคผนวก)    

ข.หมวดวิชาเฉพาะดาน                    เรยีนไมนอยกวา 93 หนวยกิต 
1. กลุมวิชาพ้ืนฐานดานเทคโนโลยพีลังงาน       18 หนวยกิต 

5701101 ภาษาอังกฤษสําหรับเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 3(3-0-6) 

5701201 งานชางสําหรับเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 3(2-2-5) 

5701301 การเขยีนแบบสําหรับเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 3(2-2-5) 

5701401 การออกแบบในงานอุตสาหกรรม 3(2-2-5) 

5701501 โปรแกรมสําเร็จรูปสําหรับเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 3(2-2-5) 

5701202 ความปลอดภัยในงานอุตสาหกรรม 3(2-2-5) 

2. กลุมวิชาเอก       69 หนวยกิต 
    2.1 กลุมวิชาเอกบังคับ 33 หนวยกิต 

5751101 พลังงานทดแทน 3(3-0-6) 
5751102 เครื่องมือวัดและการวัดทางดานพลังงาน 3(2-2-5) 

5751301 พลังงานและผลกระทบตอส่ิงแวดลอม 3(2-2-5) 

5751401 เทคโนโลยีสารสนเทศ 3(2-2-5) 

5752201 การเปล่ียนรูปพลังงาน 3(3-0-6) 

5752202 ระบบสะสมพลังงาน 3(3-0-6) 

5753104 ภาษาอังกฤษสําหรับพลังงาน 3(3-0-6) 

5753302 เศรษฐศาสตรพลังงาน 3(3-0-6) 

5753303 การพัฒนาพลังงานชุมชน 3(2-2-5) 

5753304 การจัดการพลังงานในภาคอุตสาหกรรม 3(3-0-6) 
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5754305 การวจัิยและพัฒนาเทคโนโลยีพลังงาน 3(2-2-5) 

     2.2 กลุมวิชาเอกเลือก ใหเลือกเรียนรายวิชาจากกลุมวิชาตอไปนี้  
ไมนอยกวา  36 หนวยกิต 

     1) กลุมวิชาพ้ืนฐานพลังงาน    
5752107 วัสดุศาสตรพลังงาน 3(3-0-6) 
5752108 ไฟฟาอิเล็กทรอนิกสเพื่อจัดการพลังงาน 3(2-2-5) 

5753103 การถายเทความรอน 3(3-0-6) 

5753105 การอนุรักษพลังงาน 3(2-2-5) 

5753106 การวจัิยพื้นฐาน 3(3-0-6) 

5754109 สัมมนาพลังงาน 3(2-2-5) 

     2) กลุมวิชาเทคโนโลยีพลังงาน    
5752203 เทคโนโลยีพลังงานชีวมวล 3(2-2-5) 
5752204 เทคโนโลยีพลังงานแสงอาทิตย 3(2-2-5) 

5752205 เทคโนโลยีพลังงานลม 3(2-2-5) 

5752206 เทคโนโลยีพลังงานนํ้า 3(2-2-5) 

5752207 เทคโนโลยีพลังงานเชื้อเพลิงชีวภาพ 3(2-2-5) 

5752210 เทคโนโลยีพลังงานทางเลือก 3(3-0-6) 

     3) กลุมวิชาการจัดการพลังงาน    
5753306 การจัดการพลังงานในภาคเกษตรกรรม 3(2-2-5) 
5754307 การจัดการพลังงานเชื้อเพลิง 3(3-0-6) 

     4) กลุมวิชาสารสนเทศ   
5753402 การใชคอมพวิเตอรออกแบบระบบพลังงาน 3(2-2-5) 

    
    
3. กลุมวิชาฝกประสบการณวิชาชีพ  6 หนวยกิต 

5704701 เตรียมฝกประสบการณวิชาชีพ 1(90) 

5704702 การฝกประสบการณวิชาชีพ 5(450) 

หรือ   

5704703 สหกิจศกึษา 6(540) 
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ค.หมวดวิชาเลือกเสรี ไมนอยกวา 6 หนวยกิต 
ใหเลือกเรยีนรายวชิาใดๆ ในหลักสูตรมหาวทิยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร โดยไมซํ้ากับรายวิชา

ท่ีเคยเรยีนมาแลว และตองไมเปนรายวชิาท่ีกําหนดใหเรยีนโดยไมนับหนวยกิตรวมในเกณฑการสําเร็จ

หลักสูตรของแตละวชิาเอกท่ีกําหนดเปนเง่ือนไขใหตองลงทะเบียนเรยีน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต ปรญิญาตรี 4 ป 
สาขาวิชาออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑอุตสาหกรรม 
Bachelor of Technology (Industrial Product Design and Development) 

ทล.บ. (ออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑอุตสาหกรรม)      
B.Tech. (Industrial Product Design and Development) 
  
โครงสรางหลักสูตร 

จํานวนหนวยกิตรวมตลอดหลักสูตร 132 หนวยกิต 
โดยมสัีดสวนหนวยกิตแตละหมวดวิชา ดังนี้ 
ก.หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป ไมนอยกวา 30 หนวยกิต 
   1. กลุมวิชาภาษาและการส่ือสาร  9   หนวยกิต 

   2. กลุมวิชามนุษยศาสตร  6 หนวยกิต 

   3. กลุมวิชาสังคมศาสตร  6 หนวยกิต 

   4. กลุมวิชาคณิตศาสตร วทิยาศาสตร และเทคโนโลยี 6 หนวยกิต 
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   และเลือกเรยีนรายวชิาจากกลุมวิชา 1-4 3 หนวยกิต 

ข.หมวดวิชาเฉพาะ                      ไมนอยกวา จํานวน 95 หนวยกิต 
   1. กลุมวิชาแกน จํานวน 18 หนวยกิต 

   2. กลุมวิชาบังคับ จํานวน 39   หนวยกิต 

   3. กลุมวิชาเลือก จํานวน 33   หนวยกิต 

   4. กลุมวิชาฝกประสบการณวิชาชพีหรือสหกิจศกึษา  จํานวน   6   หนวยกิต 

ค.หมวดวิชาเลือกเสรี                   ไมนอยกวา จํานวน 6   หนวยกิต 
 
รายวิชาตามโครงสรางของหลักสูตร 

ก.หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป ไมนอยกวา 30 หนวยกิต 
   (ดังรายละเอียดในภาคผนวก)    

ข.หมวดวิชาเฉพาะ                                      ไมนอยกวา 96 หนวยกิต 
 1. กลุมวิชาแกน ใหเรยีนรายวิชาตอไปน้ี จํานวน 18 หนวยกิต 

5701101 ภาษาอังกฤษสําหรับเทคโนโลยีอุตสาหกรรม               3(3-0-6)    

5701201 งานชางสําหรับเทคโนโลยีอุตสาหกรรม   3(2-2-5) 

5701301 การเขยีนแบบสําหรับเทคโนโลยีอุตสาหกรรม          3(2-2-5) 

5701401 การออกแบบงานอุตสาหกรรม  3(2-2-5) 

5701501 โปรแกรมสําเร็จรูปสําหรับเทคโนโลยีอุตสาหกรรม   3(2-2-5) 

5701202 ความปลอดภัยในงานอุตสาหกรรม 3(2-2-5) 

 2. กลุมวิชาเอกบังคับ ใหเรยีนรายวิชาตอไปน้ี จํานวน 39 หนวยกิต 
5741101 ประวัติและววิัฒนาการการออกแบบ 2(2-0-4) 

5741102 หลักการออกแบบ 3(2-2-5) 

5741103 วาดเสนพื้นฐาน 2(1-2-3) 

5741104 การยศาสตร 3(2-2-5) 

5741105 วาดเสนเพื่อการออกแบบ 3(2-2-5) 

5742106 เขยีนแบบผลิตภัณฑอุตสาหกรรม 3(2-2-5) 

5742102 เทคนิคการนําเสนอผลงาน 3(2-2-5) 

5742201 ออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑอุตสาหกรรมพื้นฐาน 3(2-2-5) 

5742301 คอมพวิเตอรเพื่องานออกแบบ  1 3(2-2-5) 
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5744202 พฤติกรรมผูบรโิภคในงานออกแบบและพัฒนา

ผลิตภัณฑอุตสาหกรรม 

 

3(2-2-5) 

5744205 สัมมนาการออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑอุตสาหกรรม 3(2-2-5) 

5744302 งานวจิัยออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑอุตสาหกรรม 5(0-10-5) 

5744001 ภาษาอังกฤษเพื่องานออกแบบและพัฒนา

ผลิตภัณฑอุตสาหกรรม 

 

3(3-0-6) 

 3. กลุมวิชาเลือก ใหเลือกเรยีนรายวชิาจากกลุมวิชาตอไปน้ี ไมนอยกวา   33  หนวยกิต 

กลุมวิชาคอมพิวเตอรกราฟฟก 
5742104 การถายภาพเพื่อการออกแบบ 3(2-2-5) 

5742105 วัสดุศาสตร 3(2-2-5) 

5742302 คอมพวิเตอรเพื่องานออกแบบ  2 3(2-2-5) 

5743701 ออกแบบกราฟกพื้นฐาน 3(2-2-5) 

5743702 ออกแบบและพัฒนากราฟกส่ือส่ิงพิมพ 3(2-2-5) 

5743703 ออกแบบและพัฒนากราฟกเพื่อการโฆษณา 3(2-2-5) 

5743704 คอมพวิเตอรเพื่อการตกแตงภาพ 3(2-2-5) 

5743705 คอมพวิเตอรเพื่อการเขยีนแบบ  2  มิติ 3(2-2-5) 

5743706 คอมพวิเตอรเพื่อการเขยีนแบบ  3  มิติ 3(2-2-5) 

5743707 คอมพวิเตอรภาพเคล่ือนไหว  2  มิติ 3(2-2-5) 

5743708 คอมพวิเตอรภาพเคล่ือนไหว  3  มิติ 3(2-2-5) 

5743709 การเขยีนโปรแกรมคอมพวิเตอรพื้นฐาน 3(2-2-5) 

5743710 การเขยีนโปรแกรมคอมพวิเตอรประยุกตขั้นสูง 3(2-2-5) 

5743711 การออกแบบและพัฒนาเว็บ 3(2-2-5) 

5743712 การออกแบบและพัฒนามัลติมีเดีย 3(2-2-5) 

5743801 ออกแบบและพัฒนาบรรจุภัณฑพ้ืนฐาน 3(2-2-5) 

5743802 ออกแบบและพัฒนาบรรจุภัณฑประเภทกระดาษ 3(2-2-5) 

5743803 ออกแบบและพัฒนาบรรจุภัณฑประเภทพลาสติก 3(2-2-5) 

5743804 ออกแบบและพัฒนาบรรจุภัณฑเพ่ือการขนสง 3(2-2-5) 

5743805 ออกแบบและพัฒนาบรรจุภัณฑนํ้าผลไมและอาหารแหง 3(2-2-5) 

5743806 ออกแบบและพัฒนาบรรจุภัณฑทางการเกษตร 3(2-2-5) 
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5743807 โครงงานออกแบบและพัฒนาบรรจุภัณฑ 3(2-2-5) 

5743901 ออกแบบแฟช่ันและเครื่องประดับพื้นฐาน 3(2-2-5) 

5743902 ออกแบบแฟช่ันและเครื่องประดับขัน้สูง 3(2-2-5) 

5743903 ออกแบบและพัฒนาแฟชั่นและเครื่องประดับดวยโปรแกรม

สําเร็จรูป 

 

3(2-2-5) 

5744101 ออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑเครื่องตกแตงพ้ืนฐาน 3(2-2-5) 

5744102 ออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑเครื่องตกแตงเพื่อการสงออก 3(2-2-5) 

5744201 การควบคุมคุณภาพและพัฒนาผลิตภัณฑ 3(3-0-6) 

5744203 การโฆษณาผลิตภัณฑอุตสาหกรรม 3(3-0-6) 

5744204 ออกแบบจัดแสดงนิทรรศการ 3(2-2-5) 

5744206 การบรหิารงานออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑอุตสาหกรรม 3(2-2-5) 

5744207 เทคโนโลยีการออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑอุตสาหกรรม 3(2-2-5) 

5744301 ระเบียบวจัิยออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑอุตสาหกรรม 3(3-0-6) 

กลุมวิชาเฟอรนิเจอร 
5742101 เขยีนแบบในงานอุตสาหกรรม 3(2-2-5) 

5742103 เทคนิคการทําหุนจําลอง 3(2-2-5)  

5742104 การถายภาพเพื่อการออกแบบ 3(2-2-5) 

5742105 วัสดุศาสตร 3(2-2-5) 

5742202 ออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑอุตสาหกรรมภายในบาน 3(2-2-5) 

5742203 ออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑระบบอุตสาหกรรม 3(2-2-5) 

5742204 โครงงานออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑอุตสาหกรรม 3(2-2-5) 

5742302 คอมพวิเตอรเพื่องานออกแบบ  2 มิติ 3(2-2-5) 

5743101 ออกแบบและพัฒนาเฟอรนิเจอรพื้นฐาน 3(2-2-5) 

5743102 ออกแบบและพัฒนาเฟอรนิเจอรภายในบาน 3(2-2-5) 

5743103 ออกแบบและพัฒนาเฟอรนิเจอรสํานักงาน 3(2-2-5) 

5743104 ออกแบบและพัฒนาเฟอรนิเจอรสําหรับเด็ก 3(2-2-5) 

5743105 ออกแบบและพัฒนาเฟอรนิเจอรและการประเมนิราคา 3(2-2-5) 

5743201 ออกแบบตกแตงภายในพื้นฐาน 3(2-2-5) 

5743202 ออกแบบตกแตงภายในขัน้สูง 3(2-2-5) 
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5743501 ออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑโลหะพื้ฐาน 3(2-2-5) 

5743502 ออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑโลหะแผน 3(2-2-5) 

5743503 ออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑโลหะเสน 3(2-2-5) 

5743601 ออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑของท่ีระลึก 3(2-2-5) 

5743602 ออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑของท่ีระลึกเพื่อการสงออก 3(2-2-5) 

5743705 คอมพวิเตอรเพื่อการเขยีนแบบ  2  มิติ 3(2-2-5) 

5743706 คอมพวิเตอรเพื่อการเขยีนแบบ  3  มิติ 3(2-2-5) 

5744201 การควบคุมคุณภาพและพัฒนาผลิตภัณฑ 3(3-0-6) 

5744203 การโฆษณาผลิตภัณฑอุตสาหกรรม 3(3-0-6) 

5744204 ออกแบบจัดแสดงนิทรรศการ 3(2-2-5) 

5744206 การบรหิารงานออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑอุตสาหกรรม 3(2-2-5) 

5744207 เทคโนโลยีการออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑอุตสาหกรรม 3(2-2-5) 

5744301 ระเบียบวิจัยออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑอุตสาหกรรม 3(3-0-6) 

กลุมวิชาออกแบบเซรามกิส 
5742101 เขยีนแบบในงานอุตสาหกรรม 3(2-2-5) 

5742103 เทคนิคการทําหุนจําลอง 3(2-2-5)  

5742104 การถายภาพเพื่อการออกแบบ 3(2-2-5) 

5742105 วัสดุศาสตร 3(2-2-5) 

5742302 คอมพวิเตอรเพื่องานออกแบบ  2 3(2-2-5) 

5743301 ออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑเซรามกิสเบ้ืองตน 3(2-2-5) 

5743302 เทคนิคออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑเซรามกิส 3(2-2-5) 

5743303 การทําพิมพดวยนํ้าดิน 3(2-2-5) 

5743304 การทําพมิพดวยแปนหมุน 3(2-2-5) 

5743305 การทําพิมพดวยใบมีด 3(2-2-5) 

5743306 ออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑเซรามกิส 1 3(2-2-5) 

5743307 ออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑเซรามกิส  2 3(2-2-5) 

5743308 โครงงานออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑเซรามกิส 3(2-2-5) 

5743401 ออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑปูนปลาสเตอร 3(2-2-5) 

5743402 ออกแบบและพัฒนาแมพิมพปูนซีเมนต 3(2-2-5) 



357คูมือนักศึกษา ปการศึกษา 2556

5743705 คอมพวิเตอรเพื่อการเขยีนแบบ  2  มิติ 3(2-2-5) 

5743706 คอมพวิเตอรเพื่อการเขยีนแบบ  3  มิติ 3(2-2-5) 

5744101 ออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑเครื่องตกแตงพื้นฐาน 3(2-2-5) 

5744102 ออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑเครื่องตกแตง 

เพื่อการสงออก 

3(2-2-5) 

5744201 การควบคุมคุณภาพและพัฒนาผลิตภัณฑ 3(3-0-6) 

5744203 การโฆษณาผลิตภัณฑอุตสาหกรรม 3(3-0-6) 

5744204 ออกแบบจัดแสดงนิทรรศการ 3(2-2-5) 

5744206 การบรหิารงานออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑอุตสาหกรรม 3(2-2-5) 

5744207 เทคโนโลยีการออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑอุตสาหกรรม 3(2-2-5) 

5744301 ระเบียบวจัิยออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑอุตสาหกรรม 3(3-0-6) 

 
4. กลุมวิชาฝกปฎิบัติการและฝกประสบการณวิชาชีพหรือสหกิจศึกษา  จํานวน  6  
หนวยกิต 

5704701 การเตรียมฝกประสบการณวิชาชีพออกแบบและการพัฒนา

ผลิตภัณฑอุตสาหกรรม 

1(90) 

 

5704702 การฝกประสบการณวิชาชีพออกแบบและการพัฒนา

ผลิตภัณฑอุตสาหกรรม  

5(450) 

5704703 สหกิจศกึษา 6(540) 

ค.หมวดวิชาเลือกเสรี ไมนอยกวา 6 หนวยกิต 
ใหเลือกเรยีนรายวชิาใดๆ ในหลักสูตรท่ีมหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชรเปดสอน โดยไมซํ้า

กับรายวิชาท่ีเคยเรียนมาแลว  และตองไมเปนรายวิชาท่ีกําหนดใหเรียนโดยไมนับหนวยกิตรวมใน

เกณฑการสําเร็จหลักสูตรของสาขาวชิาน้ี 
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หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมปริญญาตรีตอเนื่อง (2 ปหลัง
อนุปรญิญา) 
Bachelor of Technology (Industrial Technology) 

ทล.บ. (เทคโนโลยีอุตสาหกรรม) 
B.Tech. (Industrial Technology) 
  

 โครงสรางหลักสูตร 

จํานวนหนวยกิตรวมตลอดหลักสูตร ไมนอยกวา 79 หนวยกิต 
โดยมสัีดสวนหนวยกิตแตละหมวดวิชา ดังนี้ 
ก.หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป  30 หนวยกิต 
   1. กลุมวิชาภาษาและการส่ือสาร  9   หนวยกิต 

   2. กลุมวิชามนุษยศาสตร  6 หนวยกิต 

   3. กลุมวิชาสังคมศาสตร  6 หนวยกิต 

   4. กลุมวิชาคณิตศาสตร วทิยาศาสตร และเทคโนโลยี 6 หนวยกิต 

   และเลือกเรยีนรายวชิาจากกลุมวิชา 1-4 3 หนวยกิต 

ข.หมวดวิชาเฉพาะดาน                     43 หนวยกิต 
   1. กลุมวิชาแกน 9 หนวยกิต 
   2. กลุมวิชาเนื้อหา  30   หนวยกิต 
     2.1 กลุมวิชาเอกบังคับ  21   หนวยกิต 

     2.2 กลุมวิชาเอกเลือก  9   หนวยกิต 

   3. กลุมฝกประสบการณวิชาชพีเทคโนโลยีอุตสาหกรรม       4   หนวยกิต 

ค.หมวดวิชาเลือกเสร ี                      เรยีนไมนอยกวา 6   หนวยกิต 
  หมายเหตุ รายวิชาท่ีไดศึกษามาแลวในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส. ) 

ประกาศนียบัตรเทคนิค (ปวท.) ระดับอนุปริญญาหรือเทียบเทา ท่ีมีเน้ือหาเทียบเทาหรือสูงกวา

รายวิชาท่ีกําหนดไวในหมวดศึกษาท่ัวไป ใหยกเวนไมตองเรียน  ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ 

เรื่อง เกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2548 ไดกําหนดไดอยางชัดเจนเก่ียวกับการ

ยกเวนรายวิชาท่ีไดศึกษามาแลวในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือระดับอนุปริญญา

โดยท่ีจํานวนหนวยกิต ของรายวิชาท่ีไดรับการยกเวนดังกลาว เมื่อรับรวมกับรายวิชาท่ีจะศึกษา

เพิ่มเติมในหลักสูตรปรญิญาตรี(ตอเน่ือง) ตองไมนอยกวา 30 หนวยกิต 
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รายวิชาตามโครงสรางของหลักสูตร 
ก.หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป ไมนอยกวา 30 หนวยกิต 
   (ดังรายละเอียดในภาคผนวก)    

ข.หมวดวิชาเฉพาะ ดาน                          48 หนวยกิต 
1. กลุมวิชาแกน  9 หนวยกิต 

5703101 วศิวกรรมความปลอดภัยในงานอุตสาหกรรม 3(2-2-5) 
5703601 ระเบียบวิธีวิจัยและพัฒนาดานเทคโนโลยี 3(2-2-5) 
5703602 ภาษาอังกฤษสําหรับเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 3(3-0-6) 

2. กลุมวิชาเนื้อหา      30 หนวยกิต 
ใหเลือกเรยีนกลุมวิชาใดวิชาหน่ึง ดังตอไปน้ี   

2.1 กลุมวิชาเทคโนโลยีไฟฟาอุตสาหกรรม   
    2.1.1 กลุมวิชาเอกบังคับ 21 หนวยกิต 

5712102 คณิตศาสตรวิศวกรรมไฟฟา 3(3-0-6) 

5712104 เครื่องมือวัดและการวัดทางไฟฟา 3(2-2-5) 

5712106 เครื่องจักรกลไฟฟา 3(2-2-5) 

5713102 สถิติวิศวกรรม 3(3-0-6) 

5713104 ภาษาอังกฤษสําหรับวิศวกร 3(3-0-6) 
5713105 การปองกันระบบไฟฟากําลังและรีเลย 3(3-0-6) 

5714101 โครงงานเทคโนโลยีไฟฟาอุตสาหกรรม 3(0-6-3) 

    2.1.2 กลุมวิชาเอกเลือก 9 หนวยกิต 
5713201 การควบคุมมอเตอรไฟฟาดวยโปรแกรมเมเบิล 

คอลโทรลเลอร 
 

3(2-2-5) 

5713202 การออกแบบระบบไฟฟา 3(2-2-5) 

5713203 ไมโครโพรเซสเซอรและไมโครคอนโทรลเลอร 3(2-2-5) 

5713204 เทคโนโลยีไฟฟาอุตสาหกรรม 3(2-2-5) 

5714202 ระบบเครื่องทําความเย็นและเครื่องปรับอากาศ 3(2-2-5) 

2.2 กลุมวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร   
    2.2.1 กลุมวิชาเอกบังคับ 21 หนวยกิต 
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5721101 คณิตศาสตรสําหรับเทคโนโลยีคอมพวิเตอร 3(3-0-6) 
5722101 ภาษาอังกฤษเพื่อการสืบคนและการนําเสนอ 3(3-0-6) 
5723301 การเขยีนโปรแกรมภาษาคอมพวิเตอร 3(2-2-5) 
5723201     การพัฒนาระบบฐานขอมูล 3(2-2-5) 

5723302 การประยุกตระบบเครอืขายคอมพวิเตอร 3(2-2-5) 

5723401 คอมพวิเตอรในงานอุตสาหกรรม 3(2-2-5) 

5783901 วิจัยและพัฒนาดานเทคโนโลยีคอมพวิเตอร 3(2-2-5) 
    2.2.2 กลุมวิชาเอกเลือก 9 หนวยกิต 

5722301 ระบบเครอืขายในงานเทคโนโลยีคอมพวิเตอร               3(2-2-5) 
5722401 ไมโครคอนโทรลเลอร 3(2-2-5) 
5723203 เทคโนโลยีพานิชอเิล็กทรอนิกส 3(2-2-5) 

5723103 เทคโนโลยีเครื่องใชและโปรแกรมสําเร็จรูป 
ในสํานักงาน 

 

3(2-2-5) 

5723402 ระบบควบคุมอัตโนมัติ 3(2-2-5) 

5723403 ระบบสมองกลฝงตัว 3(2-2-5) 

5723501 การเขยีนแบบและออกแบบดวยคอมพวิเตอร 3(2-2-5) 
5723502 ระบบปฏิบัติการและการติดต้ังระบบ 3(2-2-5) 
5723702 การส่ือสารดาวเทียม 3(2-2-5)  
5724601 เซนเซอรและทรานดิวเซอร 3(2-2-5) 

5724602 การออกแบบวงจรอเิล็กทรอนิกสขั้นสูง 3(2-2-5) 

5701501     โปรแกรมสําเร็จรูปสําหรับเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 3(2-2-5) 
2.3 กลุมวิชาเทคโนโลยีโยธา   
    2.3.1 กลุมวิชาเอกบังคับ 21 หนวยกิต 

5731201 การวเิคราะหโครงสราง 3(3-0-6) 

5731202 การออกแบบโครงสราง 3(2-2-5) 

5732203 เทคโนโลยีฐานรากและงานดิน 3(2-2-5) 

5732302 การวางแผนและการควบคุมงานกอสราง 3(3-0-6) 

5732403 งานคนควาพเิศษทางเทคโนโลยีโยธา 3(1-2-3) 

5562603 วศิวกรรมการสํารวจ 1 3(1-2-3) 
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5731501 ภาษาอังกฤษสําหรับงานเทคโนโลยีโยธา 3(3–0–6)  

    2.3.2 กลุมวิชาเอกเลือก 9 หนวยกิต 
5731102 ออกแบบสถาปตยกรรม 3(2-2-5) 

5731402 เทคโนโลยีการกอสรางอาคาร 3(2-2-5) 

5732101 การออกแบบผังเมอืง 3(3-0-6) 

5732103 ภูมิสถาปตยกรรม 3(2-2-5) 

5732402 อุปกรณอาคาร 3(3-0-6) 

5732101 รายการกอสราง สัญญา และการประมาณราคางานกอสราง  
3(2-2-5) 

5731401 วัสดุกอสรางและการทดสอบ 3(2-2-5) 
5732303 การบรหิารงานกอสราง 3(3-0-6) 
5701301     การเขยีนแบบสําหรับเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 3(2-2-5) 

2.4 กลุมวิชาออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑอุตสาหกรรม 
    2.4.1 กลุมวิชาเอกบังคับ 21 หนวยกิต 

5743101 ออกแบบและพัฒนาเฟอรนิเจอรพื้นฐาน 3(2-2-5) 
5743501 ออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑโลหะพื้นฐาน 3(2-2-5) 

5743601 ออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑของท่ีระลึก 3(2-2-5) 
5743706 คอมพวิเตอรเพื่อการเขยีนแบบ 3 มิติ 3(2-2-5) 

5744001 ภาษาอังกฤษเพื่องานออกแบบและพัฒนา

ผลิตภัณฑอุตสาหกรรม 
 
3(3-0-6) 

5744206 การบรหิารงานออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑอุตสาหกรรม 3(2-2-5) 
5744207 เทคโนโลยีการออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑอุตสาหกรรม 3(2-2-5) 

    2.4.2 กลุมวิชาเอกเลือก 9 หนวยกิต 
5742104 การถายภาพเพื่อการออกแบบ 3(2-2-5) 
5742105 วัสดุศาสตร 3(2-2-5) 
5743102 ออกแบบและพัฒนาเฟอรนิเจอรภายในบาน 3(2-2-5) 
5743103 ออกแบบและพัฒนาเฟอรนิเจอรสํานักงาน 3(2-2-5) 
5743502 ออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑโลหะแผน 3(2-2-5) 
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5743503     ออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑโลหะเสน  3(2-2-5) 
5744204 ออกแบบจัดนิทรรศการ 3(2-2-5) 

2.5 กลุมวิชาเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส 
    2.5.1 กลุมวิชาเอกบังคับ 21 หนวยกิต 

5583408 ระบบควบคุมอัตโนมัติ 3(2-2-5) 

5583410 เซนเซอรและทรานสดิวเซอร 3(2-2-5) 

5583412 การออกแบบหุนยนตขนาดเล็ก 3(2-2-5) 

5583512 ระบบโทรทัศนและวดิีทัศน 3(2-2-5) 

5584512 การส่ือสารดาวเทียม 3(3-0-6) 

5584705 เครอืขายไมโครคอมพวิเตอร 3(3-0-6) 

5771601 ภาษาอังกฤษในงานอิเล็กทรอนิกส 3(3-0-6) 
    2.5.2 กลุมวิชาเอกเลือก 9 หนวยกิต 

5582106 งานตรวจซอมอุปกรณไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส 3(2-2-5) 
5583102  คณิตศาสตรวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส  3(3-0-6) 
5584704 การประยุกตใชไมโครโปรเซสเซอรในระบบควบคุม 3(2-2-5) 
5584909  การวจัิยและพัฒนาเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส 3(0-4-2) 

3. กลุมวิชาฝกประสบการณวิชาชีพ  4 หนวยกิต 
5703704 เตรยีมฝกประสบการณวชิาชพี 1(90) 
5704705 ฝกประสบการณวิชาชพี 3(270)  

ค.หมวดวิชาเลือกเสรี  6 หนวยกิต 
ใหนักศึกษาเลือกเรียนจากรายวิชาใดๆ ก็ไดในหลักสูตรมหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชรเปด

สอนโดยไมซํ้ากับรายวิชาท่ีเคยเรยีนมาแลว และตองไมเปนรายวิชาท่ีกําหนดใหเรียนโดยไมนับหนวย

กิต ในเกณฑการสําเร็จหลักสูตรของสาขาน้ี 
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หลักสูตร 
หมวดวิชาศกึษาท่ัวไป มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร พ.ศ. 2554 
  

หมวดวิชาศกึษาท่ัวไป  หมายถึง  วิชาท่ีมุงพัฒนาผูเรยีนใหมีความรอบรูอยาง 

กวางขวางมโีลกทัศนท่ีกวางไกล  มคีวามเขาใจธรรมชาติตนเอง ผูอื่นและสังคม เปนผูใฝรู สามารถคิด

อยางมีเหตุผล สามารถใชภาษาในการติดตอส่ือสารความหมายไดดี มีคุณธรรม  ตระหนักในคุณคา 

ของศิลปะและวัฒนธรรมท้ังของไทยและของประชาคมนานาชาติ สามารถนําความรูไปใชในการ

ดําเนินชวีติและดํารงตนอยูในสังคมไดเปนอยางดี 

จุดประสงคท่ัวไป 
 จุดประสงคท่ัวไปของหมวดวิชาศกึษาท่ัวไป มีดังตอไปน้ี 

เพื่อใหมีความรูความเขาใจเก่ียวกับระบบเศรษฐกิจ สังคมวัฒนธรรม   ขนบธรรมเนียม

ประเพณี การเมอืงการปกครองของไทยและความรูความเขาใจเพื่อนรวมโลก เพื่อการอยูรวมกันอยาง

สันติ   

เพื่อใหมีความรูความเขาใจเกี่ยวกับหลักการคิด การวิเคราะห การแกปญหา และการ

ตัดสินใจบนพื้นฐานของขอมูลและขอเท็จจริงท่ีเปนวทิยาศาสตรและตามหลักธรรม  

เพื่อใหมีความรูความเขาใจและมีจิตสํานึกเก่ียวกับการอนุรักษ ดูแลและพัฒนา

ส่ิงแวดลอม และตระหนักถึงความเจริญกาวหนาทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีท่ีมีผลกระทบตอ

ส่ิงแวดลอม 

เพื่อใหมีทักษะการศึกษาคนควาและเรียนรูดวยตนเอง การเรียนรูตลอดชีวิตการคิด

อยางมีเหตุผล รูจักวิเคราะหและปญหาตาง ๆ ได ตลอดจนมีทักษะดานภาษาและการใชสารสนเทศใน 

การติดตอส่ือความหมายกับผูอื่นและดํารงชีวิตในสังคมไดอยางมปีระสิทธิภาพ 

เพื่อใหมเีจตคติท่ีดีและซาบซ้ึงในคณุคาของสัจธรรม ความดี ความงามและการดํารงตน

ใหมีคุณคาตอสังคม มีคานิยมท่ีพึงประสงค มีคุณธรรม จริยธรรมและความรับผิดชอบ    มีความ

ซาบซ้ึงในศลิปะและสุนทรยีภาพ ตระหนักในการปฏบัิติตนตามวถีิชวีติแบบประชาธิปไตย 

เพื่อใหมีความรูความเขาใจและทักษะเก่ียวกับการพัฒนาคุณภาพชีวิต ดานสุขภาพกาย

และสุขภาพจิตใหดํารงชีวิตไดอยางมีความสุข 
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โครงสรางหมวดวิชาศึกษาท่ัวไป 
หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป ประกอบดวยรายวิชาในกลุมวิชาภาษาและการส่ือสาร กลุมวิชา

มนุษยศาสตร กลุมวิชาสังคมศาสตร และกลุมวิชาคณิตศาสตร วทิยาศาสตรและเทคโนโลยี     โดยให

มีจํานวนหนวยกิตรวมไมนอยกวา ๓๐ หนวยกิต โดยมรีายละเอยีดดังน้ี  

๑) กลุมวิชาภาษาและการส่ือสาร มุงพัฒนาผูเรียนใหมีทักษะในการใชภาษาไทยและ

ภาษาตางประเทศ ในดานทักษะการฟง การพูด การอาน และการเขียน สามารถนําไปใชในการศึกษา

ในระดับอุดมศกึษา การส่ือสารทางสังคมในชีวิตประจําวันและใชในการแสวงหาความรูตอไป  

๒) กลุมวิชามนุษยศาสตร มุงพัฒนาผูเรยีนในดานกระบวนการคิดวิเคราะหและแสวงหา

ความรู ดานมนุษยศาสตร เพื่อใหรูจกัและเขาใจตนเอง มีความรับผิดชอบ มีความคิดริเริ่มสรางสรรค 

มีคุณธรรมจรยิธรรม และซาบซ้ึงในวัฒนธรรมและอารยธรรมของมนุษย มีความเขาใจในพฤติกรรม

ของมนุษย 
๓) กลุมวิชาสังคมศาสตร มุงพัฒนาผูเรียนในดานกระบวนการคิดวิเคราะหและแสวงหา

ความรูดานสังคมศาสตร เพื่อใหรูจักและเขาใจตนเอง มีความรับผิดชอบ มคีวามคดิรเิริ่มสรางสรรค มี

คุณธรรมจริยธรรม และมีความเขาใจเก่ียวกับสังคม เศรษฐกิจ การเมือง กฎหมายและภูมิปญญา

ทองถ่ิน มีจิตสํานึกในการอยูรวมกันในสังคมอยางสันติ รวมท้ังตระหนักในหนาท่ีรับผิดชอบ และ 

บทบาทท่ีพงึมใีนฐานะสมาชกิของสังคม 

๔) กลุมวิชาคณิตศาสตร วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มุงพัฒนาผูเรียนในดาน

กระบวนการคิด และการแสวงหาความรูจากธรรมชาติท้ัง  ดานชีวภาพและกายภาพ เขาใจใน

ความหมายและความสําคัญของกระบวนการทางวิทยาศาสตรและความกาวหนาทางเทคโนโลยีท่ีมี

ผลตอวิถีชีวิตและความคิดของมนุษยรวมท้ังสภาพแวดลอมปจจุบันและอนาคต รูจักใชเทคโนโลยี

สารสนเทศในการศกึษาคนควาและการประยุกตใชงานอันจะมผีลตอการดํารงชีวิตประจําวัน  
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โครงสรางรายวิชาศึกษาท่ัวไป 
ระดับปรญิญาตรี ทุกสาขาวชิาใหเรยีนไมนอยกวา  30  หนวยกิต  โดยมีขอกําหนดดังน้ี 

1.  กลุมวิชาภาษาและการส่ือสาร 
บังคับเรยีน    6  หนวยกิต 

1551001   ภาษาอังกฤษพื้นฐาน     3(3-0-6) 

1551002   ภาษาอังกฤษเพ่ือการส่ือสาร    3(3-0-6) 

เลือกเรยีน  จากวิชาตอไปนี้  ไมเกิน  6  หนวยกิต 
1541001   ทักษะการใชภาษาไทย    3(3-0-6) 

 1541002   ภาษาและการส่ือสารเพื่อจุดประสงคเฉพาะ  3(3-0-6) 

 1541003   ภาษาและการส่ือสารในทองถ่ิน    3(3-0-6) 

 1561001   การฟงและการพูดภาษาญี่ปุนเพื่อการส่ือสาร  3(3-0-6) 

1571001   การฟงและการพูดภาษาจนีเพื่อการส่ือสาร   3(3-0-6) 

1571002  การอานและการเขยีนภาษาจนีเพื่อการส่ือสาร   3(3-0-6) 

1661001  การฟงและการพูดภาษาเกาหลีเพื่อการส่ือสาร   3(3-0-6) 

1661002  การอานและการเขยีนภาษาเกาหลีเพื่อการส่ือสาร  3(3-0-6) 

1691001   การฟงและการพูดภาษาพมาเพื่อการส่ือสาร  3(3-0-6) 

1691002  การอานและการเขยีนภาษาพมาเพื่อการส่ือสาร   3(3-0-6) 

2.  กลุมวิชามนุษยศาสตร   
ใหเลือกเรียนวิชาตอไปนี้  ไมนอยกวา  6 หนวยกิต และไมเกิน 9 หนวยกิต 
1001003  พฤติกรรมนุษยกับการพัฒนาตน    3(3-0-6) 

1001004  ทักษะกระบวนการคดิอยางมวีจิารณญาณ   3(3-0-6) 

1511001  จรยิธรรมกับมนุษย     3(3-0-6) 

1511002  ความจริงของชีวิต     3(3-0-6) 

1521001  พุทธศาสน                                                3(3-0-6) 

1631001  สารสนเทศเพื่อการศกึษาและการคนควา   3(3-0-6) 

2011001  สุนทรยีภาพทางทัศนศลิป    3(3-0-6) 

2051001  สุนทรยีภาพทางศลิปะการแสดง    3(3-0-6) 

2061001  สังคตีนิยม      3(3-0-6) 

3561001  ภาวะผูนําและการจัดการสมัยใหม   3(3-0-6) 
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3.  กลุมวิชาสังคมศาสตร   
ใหเลือกเรียนวิชาตอไปนี้    ไมนอยกวา  6 หนวยกิต และไมเกิน  9 หนวยกิต 
2501001   เศรษฐกิจสังคมไทย     3(3-0-6) 

2501002   ความเปนธรรมทางสังคมและสันติภาพ   3(3-0-6) 

2501003   พลเมืองกับความรับผิดชอบตอสังคม   3(2-2-5) 

2521001   โลกาภวิัตนและทองถ่ินภวิัตน    3(3-0-6) 

2531001   สังคมไทยกับสังคมโลก    3(3-0-6) 

 2541001   มนุษย ชุมชน  และส่ิงแวดลอม    3(3-0-6) 

2541002   การจัดการทรัพยากรทองถ่ิน    3(3-0-6) 

2551002   ความรูพื้นฐานเก่ียวกับการเมอืงการปกครองไทย  3(3-0-6) 

 2561001   ความรูเบ้ืองตนเก่ียวกับกฎหมายท่ัวไป   3(3-0-6) 

 3541001   การเปนผูประกอบการ    3(3-0-6) 

 3591001   เศรษฐกิจในชีวิตประจําวัน    3(3-0-6) 

 3591002   เศรษฐกิจพอเพยีง                                3(3-0-6) 

2531002  อาเซียนศกึษา      3(3-0-6) 

4.  กลุมวิชาคณิตศาสตร วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  
ใหเลือกเรียนรายวิชาตอไปนี้ ไมนอยกวา  6  หนวยกิต และไมเกิน  9 หนวยกิต 
1161001  กีฬาและนันทนาการเพื่อคุณภาพชีวิต   3(2-2-5) 

1161002  การออกกําลังกายเพ่ือสุขภาพ    3(2-2-5) 

4001001  วทิยาศาสตรและเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนา   3(3-0-6) 

4001002  วทิยาศาสตรและเทคโนโลยีเพื่อชีวิตประจําวัน  3(3-0-6) 

4001003  การอนุรักษส่ิงแวดลอมและทรัพยากรธรรมชาติ    3(3-0-6)  

4091001  คณิตศาสตรพื้นฐาน     3(3-0-6) 

4091003  คณิตศาสตรกับการตัดสินใจ    3(3-0-6) 

4121001  การใชคอมพวิเตอรและเทคโนโลยีสําหรับนักศกึษา  3(2-2-5) 

4121002  การประมวลผลคําและการนําเสนอผลงานดวยคอมพวิเตอร 3(2-2-5) 

4121004  ทักษะการใชโปรแกรมกระดานคํานวณและจัดการขอมูล    3(2-2-5) 

 4121005  การออกแบบและพัฒนาเว็บไซต    3(2-2-5) 

5001001  เกษตรในชวีติประจําวัน    3(2-2-5) 
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5501001  เทคโนโลยีในชวีิตในประจําวัน    3(3-0-6) 

5501002  เทคโนโลยีทองถ่ิน     3(3-0-6) 

 
คําอธบิายรายวิชาศึกษาท่ัวไป 
รหัสวิชา ชื่อและคําอธบิายรายวิชา     น(ท-ป-อ) 
1001003 พฤติกรรมมนุษยกับการพัฒนาตน    3(3-0-6) 

(Human Behavior and Self Development) 

ศกึษาเก่ียวกับพฤติกรรมมนุษย วธีิการศกึษาพฤติกรรม ปจจัยพื้นฐานของพฤติกรรม  

ไดแก ปจจัยทางชีววิทยา ปจจัยทางสังคมวิทยา ปจจัยทางจิตวิทยา องคประกอบของพฤติกรรม เชน  

เชาวนปญญา การจํา การคิด ความเชื่อ เจตคติ อารมณ ความเฉลียวฉลาดทางอารมณ  การเขาใจ

ตนเองและการพัฒนาตนเอง มนุษยสัมพันธ การทํางานเปนทีมเพื่อการทํางานรวมกันและการอยู

รวมกันอยางเปนสุข                             

1001004  ทักษะกระบวนการคิดอยางมวิีจารณญาณ               3(3-0-6) 

(Critical Thinking Skills) 

 ศกึษากระบวนการคดิของมนุษย ฝกกระบวนการคดิแบบตาง ๆ อาทิ การคิดวิเคราะหและ

การใชเหตุผล การตัดสินใจ ความคิดสรางสรรค การคิดแบบนิรนัย การคิดแบบอุปนัย การคิดอยาง  

มีวิจารณญาณ การแกปญหา การส่ือความคิด การใชความคดิในชวีติประจําวัน 

1161001  กีฬาและนันทนาการเพ่ือคุณภาพชวิีต       3(2-2-5) 

(Sports and Recreation  for Quality  of  Life) 

ศกึษาความสําคัญและความจําเปนของการเลนกีฬาและการเขารวมกิจกรรมนันทนาการ

ตอการพัฒนาคุณภาพชีวิต ขอบขายของกิจกรรมกีฬาและนันทนาการ คุณคาของกิจกรรมกีฬาและ

นันทนาการตอรางกาย จิตใจ อารมณและสังคม การประเมนิสุขภาพของตนเอง การเลือกรูปแบบของ

กิจกรรม กีฬาและนันทนาการ ฝกทักษะเบ้ืองตนในการเลนกีฬา การจัดกิจกรรมทางนันทนาการ  

1161002  การออกกําลังกายเพ่ือสุขภาพ    3(2-2-5) 

(Exercise for Health) 

     ศกึษาความหมาย ขอบขาย จุดมุงหมาย และคุณประโยชนของการออกกําลังกายหลักการ

และขัน้ตอนของการออกกําลังกายเพื่อสุขภาพ การออกกําลังกายเพื่อพัฒนาสมรรถภาพทางกายดาน

ตาง ๆ การเลือกกิจกรรมการออกกําลังกายใหสอดคลองกับเพศและวัย การประเมินผลการ       



คูมือนักศึกษา ปการศึกษา 2556370

 

ออกกําลังกาย ฝกการออกกําลังกายอยางถูกวิธี การใชอุปกรณและเครื่องมือการออกกําลังกาย   

การฝกการออกกําลังกายในสถานบรกิารการออกกําลังกาย การทดสอบสมรรถภาพทางกาย 

1511001  จริยธรรมกับมนุษย                   3(3-0-6) 

(Ethics and Human Being) 

 ศกึษาวเิคราะหความหมายของจริยธรรมและมนุษย ความสําคัญของจริยธรรมตอมนุษย 

ทฤษฎีทางจริยธรรม หลักจริยธรรมท่ีสําคัญทางปรัชญาและศาสนาสําหรับมนุษย การประยุกตใช

หลักจรยิธรรมเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตสวนบุคคลและสังคม 

1511002  ความจริงของชีวิต      3(3-0-6) 

             (Facts of Life) 

ศกึษาความหมายชีวิต ชีวิตมนุษย การดํารงชวีิตในสังคมโลกปจจุบัน การนําเอาความจริง

และหลักศาสนธรรมไปประยุกตใชในการแกปญหาและพัฒนาชีวิตและสังคม คุณธรรมจริยธรรมตาม

หลักศาสนธรรมชวีติท่ีมีสันติสุขและสังคมท่ีมีสันติภาพ 

1521001  พุทธศาสน                            3(3-0-6) 

(Buddhism) 

ศกึษาประวัติ องคประกอบตาง ๆ และลักษณะสําคัญของพระพุทธศาสนา หลักธรรม 

สําคัญตาง ๆ ของพระพุทธศาสนา เชน หลักเบญจขันธ ไตรลักษณ ปฏิจจสมุปบาท กรรม อริยสัจ 

ไตรสิกขา เปนตน พระพุทธศาสนากับสังคมไทย หลักจรยิธรรมในพระพุทธศาสนา เนนการปฏิบัติ ใน

ชีวิตประจําวัน การพัฒนาตนและการพัฒนาสังคม 

1551001  ภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน     3(3-0-6) 

(Fundamental English) 

ศกึษาการเขยีนประโยคเบ้ืองตนตามหลักไวยากรณภาษาอังกฤษท่ีถูกตอง ฝกทักษะ 

การอานและฟงบทความภาษาอังกฤษส้ัน ๆ และฝกทักษะการพูดภาษาอังกฤษใหสอดคลองกับ

สถานการณตาง ๆ 

1551002 ภาษาอังกฤษเพ่ือการส่ือสาร     3(3-0-6)  

(English for Communication) 

ศกึษาโครงสรางประโยคในสถานการณตาง ๆ ตามหลักไวยากรณภาษาอังกฤษฝก 

ทักษะการส่ือสารเพื่อใหสามารถส่ือสารไดอยางถูกตอง และมีความมั่นใจในการใชภาษาอังกฤษใน

ชีวิตประจําวัน 
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1541001 ทักษะการใชภาษาไทย     3(3-0-6) 

  (Thai  Language  Skills) 

ศกึษาหลักการ รูปแบบ และวธีิการใชภาษาในบรบิทตาง ๆ จากทรัพยากรสารสนเทศ  

ฝกปฏบัิติการคดิวเิคราะห การสังเคราะห การจับประเด็นและการสรุปสาระสําคัญ โดยนําเสนอผล

การศึกษาดวยวาจาและลายลักษณ 

1541002  ภาษาและการส่ือสารเพ่ือจุดประสงคเฉพาะ   3(3-0-6) 

(Language and Communication for Specifics Purposes) 

 ศึกษาหลักการและวิธีการใชภาษาและการส่ือสาร เพื่อใหบรรลุตามจุดประสงค            

ฝกปฏบัิติการพูดและการเขยีน และประเมนิการพูดและการเขยีน 

1541003 ภาษาและการส่ือสารในทองถิ่น    3(3-0-6) 

(Language and Communication in Local Community) 

 ศึกษาหลักการและบทบาทของการใชภาษาเพื่อการส่ือสารจากบริบทตาง ๆ ในทองถ่ิน  

ฝกการเก็บขอมูล วเิคราะห และสังเคราะหขอมูล 

1561001 การฟงและการพูดภาษาญ่ีปุนเพ่ือการส่ือสาร                      3(3-0-6) 

(Oral - Aural Communication in Japanese Language) 

ศึกษาความหมายของคําศัพท  และสํานวนภาษาญี่ปุนในบทสนทนาเรื่องท่ัวไปใน

ชีวิตประจําวัน ฝกการฟง การเลาเรื่องและอธิบายดวยคําคําศัพทและสํานวนภาษาญี่ปุน ในบท

สนทนาเรื่องท่ัวไปในชีวิตประจําวัน การอธิบายอยางงายในชีวิตประจําวัน เพื่อสามารถใชภาษาญี่ปุน

ไดคลองแคลวในสถานการณจรงิ         

1571001  การฟงและการพูดภาษาจนีเพ่ือการส่ือสาร    3(3-0-6) 

(Oral - Aural Communication in Chinese Language) 

ศึกษาความหมายของคําศัพท  และสํานวนภาษาจีนในบทสนทนาเรื่ อง ท่ัวไปใน

ชีวิตประจําวัน ฝกการฟง การเลาเรื่องและอธิบายดวยคําคําศัพท  และสํานวนภาษาจีนใน บทสนทนา

เรื่องท่ัวไปในชีวิตประจําวัน การอธิบายอยางงายในชีวิตประจําวัน เพื่อสามารถใชภาษาจีนได

คลองแคลวในสถานการณจรงิ  

1571002 การอานและการเขยีนภาษาจนีเพ่ือการส่ือสาร   3(3-0-6) 
(Reading and Writing Chinese for communication) 

ศกึษาระบบสัทศาสตรภาษาจนีกลาง และศึกษาหลักการเขียนตัวอักษรจีน ศึกษาลักษณะ

โครงสรางของรูปประโยคพื้นฐานตามหลักไวยากรณภาษาจีนเบ้ืองตน ศึกษาคําศัพทท่ีใชใน
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ชีวิตประจําวัน ฝกเขยีน ฝกอานคําศัพท วลี ประโยคและขอความอยางงายท่ีใชในชีวิตประจําวันท่ัวไป 

เพื่อสามารถนําไปประยุกตใชไดอยางถูกตองตามสถานการณจรงิ 

1631001  สารสนเทศเพ่ือการศึกษาและการคนควา   3(3-0-6) 

(Information for Research and Study) 

ศกึษาความหมาย ความสําคัญ บทบาทของสารสนเทศ มาตรฐานการรูสารสนเทศ  

และแหลงสารสนเทศประเภทตางๆ ทรัพยากรสารสนเทศ การจัดระบบทรัพยากรสารสนเทศ แหลง

สารสนเทศอางอิง เครื่องมือสืบคนทรัพยากรสารสนเทศ การเขาถึงสารสนเทศ การอางอิง และการ

นําเสนอผลการศกึษาคนควา 

1661001 การฟงและการพูดภาษาเกาหลีเพ่ือการส่ือสาร   3(3-0-6) 
(Listening and Speaking Korean for communication) 

ศึกษาความหมายของคําศัพท  และสํานวนภาษาเกาหลีในบทสนทนาเรื่องท่ัวไปใน

ชีวิตประจําวัน ฝกการฟง การเลาเรื่องและอธิบายดวยคําศัพท และสํานวนภาษาเกาหลีใน               

บทสนทนาเรื่องท่ัวไปในชีวิตประจําวัน การอธิบายอยางงายในชีวิตประจําวัน เพื่อสามารถใชภาษา

เกาหลีไดคลองแคลวในสถานการณจรงิ 

1661002 การอานและการเขยีนภาษาเกาหลีเพ่ือการส่ือสาร   3(3-0-6) 
(Reading and Writing Korean for communication) 

ศกึษาหลักการเขยีนตัวอักษรเกาหลี ศึกษาลักษณะโครงสรางของรูปประโยคพื้นฐานตาม

หลักไวยากรณภาษาเกาหลีเบ้ืองตน ศกึษาคําศัพทท่ีใชในชีวิตประจําวัน ฝกเขียน ฝกอานคําศัพท วลี 

ประโยคและขอความอยางงายท่ีใชในชีวิตประจําวันท่ัวไป เพื่อสามารถนําไปประยุกตใชไดอยาง

ถูกตองตามสถานการณจรงิ 

1691001  การฟงและการพูดภาษาพมาเพ่ือการส่ือสาร              3(3-0-6) 

(Oral - Aural Communication in Myanmar Language) 

ศึกษาความหมายของคําศัพท และสํานวนภาษาพมาในบทสนทนาเรื่องท่ัวไปใน

ชีวิตประจําวัน ฝกการฟง การเลาเรื่องและอธิบายดวยคําคําศัพท และสํานวนภาษาพมาในบทสนทนา

เรื่องท่ัวไปในชีวิตประจําวัน การอธิบายอยางงายในชีวิตประจําวัน เพื่อสามารถใชภาษาพมาได

คลองแคลวในสถานการณจรงิ 

1691002 การอานและการเขยีนภาษาพมาเพ่ือการส่ือสาร   3(3-0-6) 
(Reading and Writing Myanmar for communication) 
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ฝกการสนทนาดวยภาษาพมา โดยเนน การเรียนรูพยัญชนะ สระ และการออกเสียง 

คําศัพทและสํานวนท่ีใชในชีวิตประจําวันโดยเนนฝกทักษะพื้นฐานดานการพูด การฟง เชน คําทักทาย 

ตัวเลข วันเดือนป สีเครอืญาติ การส่ังอาหารและการรับประทานอาหาร การสอบถามเสนทาง การซ้ือ

ขายสินคา และการแลกเปล่ียนขอมูลขาวสารท่ัวไป 

2011001  สุนทรียภาพทางทัศนศิลป                                 3(3-0-6) 

(Aesthetics of Visual Art) 

ศกึษาเรื่องสุนทรยีภาพท่ีเก่ียวกับความประทับใจและสะเทือนใจในธรรมชาติส่ิงแวดลอม  

ท่ีเปนแรงบันดาลใจในการสรางผลงานทัศนศิลปแขนงจิตรกรรม ประติมากรรม สถาปตยกรรม 

พรอมท้ังรับรูองคประกอบความงาม  หลักการจัดภาพ  ทฤษฎกีารถายทอดของงานทัศนศิลปไทย จน

เกิดคุณคาของงานทัศนศลิปดานความงามและเรื่องราว โดยผานขั้นตอนการเรียนรูในหลักการดูงาน

ทัศนศลิปเบ้ืองตน  และนําไปสูการวจิารณผลงานทัศนศลิปตามหลักวชิาการ 

2051001 สุนทรียภาพทางศิลปะการแสดง    3(3-0-6) 

 (Aesthetics of Drama) 

 ศึกษาและจําแนกขอแตกตางในศาสตรของความงาม ความหมายของสุนทรียภาพทาง

ศลิปะการแสดง องคประกอบของศลิปะการแสดงทางนาฏศิลปไทย นาฏศิลปสากล ความสําคัญของ 

การรับรู ศาสตรตาง ๆ ของศลิปะการแสดง 

2061001 สังคีตนิยม       3(3-0-6) 

             (Music Appreciation) 

 ศึกษาองคประกอบพื้นฐานของดนตรี  การผสมดนตรีไทยและดนตรีตะวันตก       คีต

ลักษณท่ีพบเห็นท่ัวไป คตีกวท่ีีสําคัญและคตีวรรณกรรมท่ีไดรับการยกยองบางบท ประวัติดนตรีท่ีควร

ทราบ 

2501001 เศรษฐกิจสังคมไทย                                  3(3-0-6) 

(Thai Social Economy) 

ศึกษาผลกระทบของการเปล่ียนแปลงและการพัฒนาตอเศรษฐกิจสังคมไทยในอดีต 

แนวคดิเบ้ืองตนของเศรษฐศาสตรทางเลือก แนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงและเหตุผลของการนําแนวคิด

เศรษฐกิจพอเพยีงมาใชในสังคมไทยโดยเฉพาะการนําไปประยุกตใชในกรณีศึกษาของกลุมผลิตภัณฑ

ทองถ่ิน 
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2501002 ความเปนธรรมทางสังคมและสันติภาพ         3(3-0-6) 

(Social Equity and Peace) 

ศกึษากระบวนทัศน ทฤษฎีหลักทางสังคมและการวิเคราะหเชิงวิพากษ โครงสรางและชน

ชัน้ทางสังคม ความเทาเทียมทางโอกาสและความสําเร็จ ความเหล่ือมลํ้าและความขัดแยงทางสังคม 

กระบวนการทําใหเปนคนชายขอบ ความยากจนและสวัสดิการสังคม การกระจายอํานาจ การมีสวน

รวมและการเพิ่มพลังใหประชาชน เอ็นจีโอ กลุมประชาสังคม และขบวนการทางสังคม  เพื่อการ

สรางสรรคความเปนธรรมทางสังคมและสันติภาพ 

2501003 พลเมอืงกับความรับผิดชอบตอสังคม    3(2-2-5) 

(Civics and Social Responsibility) 

ศึกษาโดยการ จัด กิจกรรม ท่ีเ ก่ียวกับความ สําคัญของความ เป นพลเมือ งดี ใ น                

ระบอบประชาธิปไตย การมคีุณธรรม จรยิธรรม การมจิีตอาสาและจติสาธารณะ การดําเนินชีวิตท่ีทํา

ประโยชนและมคีวามรับผิดชอบตอสังคมโดยสวนรวม การมจิีตสํานึกรักประเทศชาติ 

2521001  โลกาภิวัตนและทองถิ่นภิวัตน     3(3-0-6) 

(Globalization and Localization)  

ศกึษาแนวคดิ ทฤษฏกีระแสหลัก กระแสรอง หรอืกระแสทางเลือก ความสําคัญ 

และความสัมพันธของการศึกษาทองถ่ินกับโลกาภิวัตน  ศึกษาทองถ่ินในมิติทางสภาพภูมิศาสตร 

ประวัติศาสตร ความเปนชุมชน การเมอืงการปกครอง เศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรมในลักษณะสห

วิทยาการ ศึกษากระบวนการโลกาภิวัตน ความสัมพันธทางเศรษฐกิจ การเมือง เทคโนโลยีและ

วัฒนธรรมท่ีเชื่อมโยงระหวางปจเจกบุคคล ชุมชนทองถ่ิน  

2531001 สังคมไทยกับสังคมโลก     3(3-0-6) 

(Thai and Global Society) 

ศกึษาประเทศไทยดานกายภาพและศักยภาพ โอกาสและอุปสรรคในการพัฒนา 

ประเทศลักษณะท่ัวไปของวิถีไทย การเปล่ียนแปลงของสังคมไทย โครงสรางทางสังคม วัฒนธรรม 

ประเพณี เศรษฐกิจ การเมืองการปกครองของประเทศ ตลอดท้ังสภาพปญหาสังคมและภูมิปญญา

ไทย ศกึษาสังคมโลก ความเปนโลกาภวิัตน การจัดระเบียบโลกในดานสังคม เศรษฐกิจ การเมืองและ

การปกครอง โดยเนนความสัมพันธระหวางไทยและสังคมโลก 
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2531002 อาเซียนศึกษา      3(3-0-6) 
 (ASEAN Studies) 

ประวัติความเปนมา พัฒนาการประชาคมอาเซียน กลไกอาเซียน กฎบัตรอาเซียน สภาพ

สังคมเศรษฐกิจ การเมือง และวัฒนธรรมกลุมประชาคมอาเซียน การวิเคราะหเหตุปจจัย 

ผลประโยชนและผลกระทบ การสังเคราะหแนวทางแกไขปญหาและปองกัน และแนวทางการพัฒนา 

2541001  มนุษย ชุมชนและส่ิงแวดลอม                              3(3-0-6) 

(Human Being Community and Environment) 

ศึกษาระบบนิเวศ มนุษย ชุมชน ส่ิงแวดลอม ความสัมพันธระหวางมนุษย  ชุมชนและ

ส่ิงแวดลอม ประชากรของมนุษยและความสัมพันธทางพื้นท่ี ความหลากหลายทางชีวภาพ ผลกระทบ

ท่ีเกิดจากกิจกรรมของมนุษยตอส่ิงแวดลอม ดานการใชพลังงาน ดานการเกษตร พรอมแนวทางการ

แกปญหาจรยิศาสตรส่ิงแวดลอมและการพัฒนาอยางย่ังยืน  

2541002 การจัดการทรัพยากรทองถิ่น     3(3-0-6) 

(Local Resource Management) 

ศกึษาเก่ียวกับทรัพยากรทองถ่ิน การจัดการแบบบูรณาการเชิงระบบ โดยมุงใชมาตรการ

ทางสังคม เศรษฐศาสตร นิติศาสตร ธรรมาภิบาล ภูมิปญญาทองถ่ิน การมีสวนรวม หลักความ

พอเพียง และเทคโนโลยีภูมสิารสนเทศ เพื่อเนนความเปนชุมชนและความย่ังยืน 

2551002 ความรูพ้ืนฐานเก่ียวกับการเมอืงการปกครองไทย   3(3-0-6) 

(Thai Politics and Government) 

ศกึษาความรูพื้นฐานและวิวัฒนาการการเมืองการปกครองของไทย ระเบียบการบริหาร

ราชการแผนดิน สถาบันทางการเมืองรัฐธรรมนูญและองคกรตามรัฐธรรมนูญแนวคิดเก่ียวกับการ

ปกครองในระบอบประชาธิปไตย อันมพีระมหากษัตริยทรงเปนประมุขการเมืองการปกครองของไทย

ภายหลังสมัยใหม ตลอดจนปญหาและแนวโนมของการเมอืงการปกครองของไทยในอนาคต  

2561001 ความรูเบ้ืองตนเก่ียวกับกฎหมายท่ัวไป          3(3-0-6) 

(Introduction to Law) 

ศึกษาความรูพื้นฐานท่ัวไปเก่ียวกับกฎหมาย ท่ีมา ลักษณะและชนิดตาง ๆ ของกฎหมาย 

การใชและการยกเลิกกฎหมาย หลักท่ัวไปของกฎหมายแพงและอาญา 
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3541001  การเปนผูประกอบการ                            3(3-0-6) 

  (Entrepreneurship) 

  ศกึษาหลักการและแนวคดิในการเปนผูประกอบการ ไดแก การจัดการ การบัญชีการเงิน  

การบรหิารบุคลากร การบริหารสํานักงาน การตลาด สวนประสมทางการตลาด การวิเคราะหและ

เลือกตลาดเปาหมาย ส่ิงแวดลอมท่ีมีอิทธิพลทางการตลาด ตลอดจนการหาวิธีการควบคุมทางการ

ตลาด ในฐานะท่ีเปนผูประกอบการท่ียึดหลักธรรมาภิบาล และจริยธรรมการประเมินตนเองสําหรับ

การเปนผูประกอบการ 

3561001  ภาวะผูนําและการจัดการสมัยใหม                 3(3-0-6) 

(Leadership and Contemporary Management) 

ศึกษาเก่ียวกับผูนําและภาวะผูนํา คุณลักษณะและบทบาทหนาท่ี  ท่ีจะมีสวนชวยในการ

เสริมสรางคุณภาพงาน บทบาทและเทคนิคของผูนําในการทํางานเปนทีม แนวทางและเทคนิคการ

ประยุกตใชวิธีการจัดการสมัยใหม เชน การจัดการความรู การจัดการคุณภาพ  การจัดการท่ี

รับผิดชอบตอสังคม และการจัดการเปล่ียนแปลง เปนตน รวมท้ังเทคโนโลยีสารสนเทศ เพี่อใชในการ

จัดการองคการ เชน การวางแผน การตัดสินใจ และการควบคุม เปนตน ใหสอดคลองกับสภาวการณ

ในปจจุบัน 

3591001 เศรษฐกิจในชีวิตประจําวัน        3(3-0-6) 

(Economics in Daily Life) 

ศกึษาแนวคดิและหลักการเบ้ืองตน ของระบบเศรษฐกิจ การดําเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจ

ของสังคม  เชน กลไกราคา การวางแผนการใชทรัพยากร บทบาทของภาครัฐและเอกชนในทาง

เศรษฐกิจ ศกึษาระบบเศรษฐกิจแบบพอเพียงและการนําไปประยุกตใชในชีวิตประจําวัน  การจัดทํา

บัญชีครัวเรือนเพื่อเปนการสรางภูมิคุมกันและเพื่อเปนพื้นฐานในการวิเคราะหปรากฏการณทาง

เศรษฐกิจในชีวิตประจําวันภายใตกระแสการเปล่ียนแปลงทางสังคม  

3591002 เศรษฐกิจพอเพียง                  3(3-0-6)  

(Sufficiency Economy) 

             ศึกษาหลักแนวคิดทฤษฏีของระบบเศรษฐกิจท่ีเกิดขึ้นในประเทศไทยโดยแสดงใหเห็นถึง

อทิธิพลของวัฒนธรรมและสถาบันท่ีมีตอระบบสังคมและเศรษฐกิจ ปญหาของสังคม และเศรษฐกิจ

ตามแนวคดิระบบทุนนิยมท่ีผานมา ศึกษาปรัชญา แนวคิด ทฤษฏีเศรษฐกิจพอเพียง ทฤษฏีใหมและ

วิธีการนําไปประยุกตใชใหเหมาะสมระดับบุคคล ชุมชน ประเทศชาติเพื่อนําไปสูการพัฒนาท่ีย่ังยืนและ
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มีภูมิคุมกัน การวเิคราะหความสําเร็จของกรณีศกึษาท่ีมีการนอมนําแนวคดิเศรษฐกิจพอเพียงไปใชกับ

เหตุการณจรงิ 

4001001 วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีเพ่ือการพัฒนา             3(3-0-6) 

(Science  and  Technology  for  Development) 

ศกึษาองคประกอบ กระบวนการแสวงหาความรูทางวิทยาศาสตร ความหมายและวิธีการ

ของวิทยาศาสตร  ความหมายของเทคโนโลยี ภูมิปญญาทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีของทองถ่ิน

และของไทยความกาวหนาวิทยาการ  วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีของไทยและนานาประเทศ  

ความสําคัญและบทบาททางวทิยาศาสตรและเทคโนโลยี ในการพัฒนาทองถ่ิน  สังคมและประเทศบน

พื้นฐานของระบบเศรษฐกิจพอเพียง  

4001002 วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีเพ่ือชวิีตประจําวัน               3(3-0-6) 

(Science and Technology for Daily Life) 

ศกึษาองคประกอบ กระบวนการแสวงหาความรูทางวทิยาศาสตรสารเคมี ในชีวิตประจําวัน 

สมุนไพร ความรูพื้นฐานทางพันธุศาสตร พลังงานท่ีใชในชีวิตประจําวัน เทคโนโลยีในชีวิตประจําวัน 

เทคโนโลยีการส่ือสารและทักษะการพัฒนาคุณภาพและสุขภาพจิต 

4001003 การอนุรักษส่ิงแวดลอมและทรัพยากรธรรมชาติ                 3(3-0-6) 
(Conservation Environments and Natural Resources) 

 ศึกษาเก่ียวกับส่ิงแวดลอมและทรัพยากรธรรมชาติ ความสําคัญของส่ิงแวดลอมและ

ทรัพยากรธรรมชาติตอมนุษยและระบบส่ิงแวดลอม การอนุรักษรวมถึงสถานการณส่ิงแวดลอมและ

ทรัพยากรธรรมชาติ ปญหาและผลกระทบตลอดจนแนวทางแกไขท่ีเกิดขึ้นกับส่ิงแวดลอมในประเทศ

ไทยและโลก 

4091001  คณิตศาสตรพ้ืนฐาน                                 3(3-0-6) 

(Fundamental    Mathematics) 

ศึกษาธรรมชาติและโครงสรางของคณิตศาสตร  การใหเหตุผล เซต ความสัมพันธและ

ฟงกชัน ระบบเลขฐาน จํานวนจรงิ                

4091003 คณิตศาสตรกับการตัดสินใจ     3(3-0-6) 

(Mathematics and Decision Making)  

ศกึษาเก่ียวกับตรรกศาสตรและการใหเหตุผล ระเบียบวิธีทางสถิติ การวัดแนวโนม เขาสู

สวนกลาง การวัดการกระจาย ความนาจะเปนและทฤษฎกีารตัดสินใจเบ้ืองตน กําหนดการเชิงเสน ฝก

ปฏบัิติการใชโปรแกรมสําเร็จรูปทางดานสถิติและการตัดสินใจ     
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4121004  ทักษะการใชโปรแกรมกระดานคํานวณและจัดการขอมูล        3(2-2-5) 

(Skills of Spreadsheet  and  Data  Management  Applications) 

ศกึษาการทํางานดวยโปรแกรมกระดานคํานวณ การใชสมุดงาน ตกแตงแผนงานและสมุด

งาน  เทคนิคการจัดรูปแบบแผนงาน แทรกรูปภาพ แผนผังและวัตถุอื่น ๆ วาดภาพและปรับแตง

รายละเอียดของวัตถุ เทคนิคแผนภูมิ การคํานวณโดยใชสูตร การใชงานฟงกชันตาง ๆ เชน ฟงกชัน  

ดานการตรวจสอบเง่ือนไข ฟงกชันทางสถิติ ฟงกชันจัดการขอมูลและฟงกชันอื่น ๆ เพื่อสามารถนําไป

ประยุกตใชในงานตาง ๆ    

4121005 การออกแบบและพัฒนาเว็บไซต    3(2-2-5) 

(Website Design and Development) 

ศกึษาเครื่องมอืและวธีิการในการออกแบบและพัฒนาเว็บไซต  โดยใชโปรแกรมสําเร็จรูป  

เรยีนรูการนําไปประยุกตใชกับระบบงานขององคกร การสรางและออกแบบเว็บเพจ  โดยใชโปรแกรม

สําเร็จรูป 

5001001 เกษตรในชีวิตประจําวัน     3(2-2-5) 

(Agriculture in Daily Life) 

ศกึษาววัิฒนาการ และความสําคัญของการเกษตร ระบบการเกษตรท่ีเหมาะสม การผลิต

พืช การผลิตสัตว เกษตรอินทรีย การเกษตรตามแนวพระราชดําริ ผลผลิตของการเกษตรและ

ผลิตภัณฑปลอดภัยปจจัยสภาพแวดลอมตอการผลิตทางการเกษตร การใชวัสดุเหลือใชทาง

การเกษตร ผลกระทบจากการประกอบการเกษตร 

5501001 เทคโนโลยีในชีวิตประจําวัน     3(3-0-6) 

(Technology in Daily Life) 

ศกึษาการปฏบัิติงานชางเบ้ืองตน รวมท้ังการติดต้ัง การใช  การบํารุงรักษา 

และซอมแซมเบ้ืองตน  เชน  การออกแบบ การติดต้ังหรือเปล่ียนอุปกรณไฟฟาภายในบาน หรือการ

ซอมแซมเครื่องใชในสํานักงานท่ัวไป 

5501002 เทคโนโลยทีองถิ่น      3(3-0-6)                      

(Local Technology) 

ศกึษาเก่ียวกับเทคโนโลยี ภายในชุมชนทองถ่ิน โดยการรวมมือของทองถ่ินเพื่อพัฒนาและ

แกปญหาของชุมชนดวยองคความรู ยอมรับและคงไวซ่ึงเอกลักษณของทองถ่ิน รวมถึงการถายทอด

ภูมิปญญาดานเทคโนโลยี ภายใตบรบิทและสภาพแวดลอมท่ีเหมาะสม 
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