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พระราชบัญญัต ิ
มหาวิทยาลัยราชภัฏ 

พ.ศ. 2547 
-------------------- 
ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร. 

ใหไว ณ วันที่ 10 มิถุนายน พ.ศ. 2547 
เปนปที่ 59 ในรัชกาลปจจุบัน  

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการโปรดเกลาฯ ใหประกาศวา 
โดยที่เปนการสมควรจัดตั้งมหาวิทยาลัยราชภัฏข้ึนแทนสถาบันราชภัฏ 
จึงทรงพระกรุณาโปรดเกลา ฯ ใหตราพระราชบัญญัติขึ้นไวโดยคําแนะนําและยินยอมของรัฐสภา ดังตอไปน้ี 
มาตรา 1 พระราชบัญญัติน้ีเรียกวา “พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547” 
มาตรา 2 พระราชบัญญัติน้ีใหใชบังคับตั้งแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป 
มาตรา 3 ใหยกเลิกพระราชบัญญัติสถาบันราชภัฏ พ.ศ. 2538 
มาตรา 4 ใหสถาบันราชภัฏที่จัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติสถาบันราชภัฏ พ .ศ. 2538 มีฐานะเปน

มหาวิทยาลัยราชภัฏตามพระราชบัญญัติน้ี 
ใหเรียกชื่อมหาวิทยาลัยราชภัฏตามช่ือของสถาบันราชภัฏเดิมตามบัญชีรายชื่อทายพระราชบัญญัติน้ี 
ใหมหาวิทยาลัยราชภัฏแตละแหงเปนนิติบุคคลและเปนสวนราชการตามกฎหมายวาดวยวิธีการงบประมาณ

ในสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
มาตรา 5 ในพระราชบัญญัติน้ี 
“มหาวิทยาลัย” หมายความวา มหาวิทยาลัยราชภัฏตามพระราชบัญญัติน้ี 
“สภามหาวิทยาลัย” หมายความวา สภามหาวิทยาลัยราชภัฏตามพระราชบัญญัติน้ี 
“สภาวิชาการ” หมายความวา สภาวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏตามพระราชบัญญัติน้ี 
“วิทยาเขต” หมายความวา เขตการศึกษาของมหาวิทยาลัยที่มีคณะ สถาบัน สํานัก วิทยาลัย ศูนย สวน

ราชการหรือหนวยงานที่เรียกช่ืออยางอื่นที่มีฐานะเทียบเทาคณะตั้งแตสองสวนราชการขึ้นไปตั้งอยูในเขตการศึกษาน้ัน
ตามที่สภามหาวิทยาลัยกําหนด 

“สภาคณาจารยและขาราชการ” หมายความวา สภาคณาจารยและขาราชการมหาวิทยาลัยราชภัฏตาม
พระราชบัญญัติน้ี 

“รัฐมนตรี” หมายความวา รัฐมนตรีผูรักษาการตามพระราชบัญญัติน้ี 
มาตรา 6 ใหรัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการรักษาการตามพระราชบัญญัติน้ี และใหมีอํานาจออก

กฎกระทรวง และประกาศเพื่อปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติน้ี 
กฎกระทรวงน้ัน เมื่อไดประกาศในราชกิจจานุเบกษาแลวใหใชบังคับได 

 
หมวด 1  
บททั่วไป 

--------- 
มาตรา 7 ใหมหาวิทยาลัยเปนสถาบันอุดมศึกษาเพื่อการพัฒนาทองถ่ินที่เสริมสรางพลังปญญาของแผนดิน 

ฟนฟูพลัง  การเรียนรู เชิดชูภูมิปญญาของทองถิ่น สรางสรรคศิลปวิทยา เพ่ือความเจริญกาวหนาอยางมั่นคงและ
ยั่งยืนของปวงชนมีสวนรวมในการจัดการ การบํารุงรักษา การใชประโยชนจากทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
อยางสมดุลและยั่งยืน โดยมีวัตถุประสงคใหการศึกษา สงเสริมวิชาการและวิชาชีพชั้นสูง ทําการสอน วิจัย ใหบริการ
ทางวิชาการแกสังคม ปรับปรุง ถายทอด และพัฒนาเทคโนโลยี ทะนุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม ผลิตครูและสงเสริม
วิทยฐานะครู 
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มาตรา 8 ในการดําเนินงานเพื่อใหบรรลุวัตถุประสงคตามมาตรา 7 ใหกําหนดภาระหนาที่ของมหาวิทยาลัย
ดังตอไปน้ี 

(1) แสวงหาความจริงเพื่อสูความเปนเลิศทางวิชาการบนพ้ืนฐานของภูมิปญญาทองถิ่น ภูมิปญญาไทย 
และภูมิปญญาสากล 

(2) ผลิตบัณฑิตที่มีความรูคูคุณธรรม สํานึกในความเปนไทย มีความรักและผูกพันตอทองถิ่น อีกทั้ง
สงเสริมการเรียนรูตลอดชีวิตในชุมชน เพื่อชวยใหคนในทองถิ่นรูเทาทันการเปลี่ยนแปลง การผลิตบัณฑิตดังกลาว 
จะตองใหมีจํานวนและคุณภาพสอดคลองกับแผนการผลิตบัณฑิตของประเทศ 

(3) เสริมสรางความรูความเขาใจในคุณคา ความสํานึก และความภูมิใจในวัฒนธรรมของทองถิ่นและของ
ชาติ  

(4) เรียนรูและเสริมสรางความเขมแข็งของผูนําชุมชน ผูนําศาสนาและนักการเมืองทองถิ่นใหมีจิตสํานึก
ประชาธิปไตย คุณธรรม จริยธรรม และความสามารถในการบริหารงานพัฒนาชุมชนและทองถิ่นเพื่อประโยชนของ
สวนรวม 

(5) เสริมสรางความเขมแข็งของวิชาชีพครู ผลิตและพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาใหมีคุณภาพและ
มาตรฐานที่เหมาะสมกับการเปนวิชาชีพชั้นสูง 

(6) ประสานความรวมมือและชวยเหลือเกื้อกูลกันระหวางมหาวิทยาลัย ชุมชน องคกรปกครองสวนทองถ่ิน
และองคกรอื่นทั้งในและตางประเทศ เพื่อการพัฒนาทองถิ่น 

(7) ศึกษาและแสวงหาแนวทางพัฒนาเทคโนโลยีพื้นบานและเทคโนโลยีสมัยใหมใหเหมาะสมกับการ
ดํารงชีวิตและการประกอบอาชีพของคนในทองถิ่น รวมถึงการแสวงหาแนวทางเพื่อสงเสริมใหเกิดการจัดการ การ
บํารุงรักษาและการใชประโยชนจากทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมอยางสมดุลและยั่งยืน  

(8) ศึกษา วิจัย สงเสริมและสืบสานโครงการอันเน่ืองมาจากแนวพระราชดําริในการปฏิบัติภารกิจของ
มหาวิทยาลัยเพ่ือการพัฒนาทองถิ่น  

มาตรา 9 มหาวิทยาลัยจะปฏิเสธการรับผูสมัครผูใดเขาศึกษาในมหาวิทยาลัยหรือยุติ หรือชะลอการศึกษา
ของนักศึกษาผูใดดวยเหตุเพียงวาผูน้ันขาดแคลนทุนทรัพยอยางแทจริงเพื่อจายคาธรรมเนียมการศึกษาตาง ๆ แก
มหาวิทยาลัยมิได 

มาตรา 10 มหาวิทยาลัยอาจแบงสวนราชการ ดังน้ี 
(1) สํานักงานอธิการบดี 
(2) สํานักงานวิทยาเขต 
(3) บัณฑิตวิทยาลัย 
(4) คณะ 
(5) สถาบัน 
(6) สํานัก 
(7) วิทยาลัย 

มหาวิทยาลัยอาจใหมีศูนย สวนราชการหรือหนวยงานที่เรียกชื่ออยางอื่นที่มีฐานะเทียบเทาคณะเพ่ือ
ดําเนินการตามวัตถุประสงคในมาตรา 7 เปนสวนราชการหรือหนวยงานในมหาวิทยาลยัอีกได 

สํานักงานอธิการบดีและสํานักงานวิทยาเขตอาจแบงสวนราชการเปนกอง สวนราชการหรือเรียกหนวยงาน
ที่เรียกชื่ออยางอื่นที่มีฐานะเทียบเทากอง 

บัณฑิตวิทยาลัย คณะ และวิทยาลัยอาจแบงสวนราชการเปนสํานักงานคณบดี กอง สวนราชการหรือ
หนวยงานที่เรียกชื่ออยางอื่นที่มีฐานะเทียบเทากอง 

สถาบัน สํานัก ศูนย สวนราชการหรือหนวยงานที่เรียกชื่ออยางอื่นที่มีฐานะเทียบเทาคณะอาจแบงสวน
ราชการเปนสํานักงานผูอํานวยการ กอง สวนราชการหรือหนวยงานที่เรียกชื่ออยางอื่นที่มีฐานะเทียบเทากอง  

สํานักงานคณบดี สํานักงานผูอํานวยการ กอง สวนราชการหรือหนวยงานที่เรียกชื่ออยางอื่นที่มีฐานะ
เทียบเทากอง  อาจแบงสวนราชการเปนงาน สวนราชการหรือหนวยงานที่เรียกชื่ออยางอื่นที่มีฐานะเทียบเทางาน  

มาตรา 11 การจัดตั้ง การรวมและการยุบเลิกสํานักงานวิทยาเขต บัณฑิตวิทยาลัย คณะ สถาบัน สํานัก 
วิทยาลัย ศูนย สวนราชการหรือหนวยงานที่เรียกช่ืออยางอื่นที่มีฐานะเทียบเทาคณะ ใหทําเปนกฎกระทรวง 

การแบงสวนราชการเปนสํานักงานคณบดี สํานักงานผูอํานวยการ และกอง สวนราชการหรือหนวยงานที่
เรียกชื่ออยางอื่นที่มีฐานะเทียบเทากอง ใหทําเปนประกาศกระทรวงและประกาศในราชกิจจานุเบกษา 



คูมือนักศึกษา ปการศึกษา 2558 5

การแบงสวนราชการเปนงาน สวนราชการหรือหนวยงานที่เรียกชื่ออยางอื่นที่มีฐานะเทียบเทางาน ใหทํา
เปนประกาศมหาวิทยาลัย  

มาตรา 12 ภายใตวัตถุประสงคตามมาตรา 7 มหาวิทยาลัยจะรับสถาบันการศึกษาช้ันสูงหรือสถาบันอื่นเขา
สมทบในมหาวิทยาลัยก็ไดและมีอํานาจใหปริญญา อนุปริญญา หรือประกาศนียบัตรชั้นหน่ึงชั้นใดแกผูสําเร็จ
การศึกษาจากสถาบันที่เขาสมทบน้ันได 

การรับเขาสมทบหรือการยกเลิกการสมทบซ่ึงสถาบันการศึกษาช้ันสูงหรือสถาบันอื่น ใหเปนไปตาม
ขอบังคับของมหาวิทยาลัย ใหประกาศการรับเขาสมทบหรือยกเลิกการสมทบในราชกิจจานุเบกษา 

การควบคุมสถาบันการศึกษาช้ันสูงหรือสถาบันที่เขาสมทบในมหาวิทยาลัย ใหเปนไปตามขอบังคับของ
มหาวิทยาลัย  

มาตรา 13 นอกจากเงินที่กําหนดไวในงบประมาณแผนดิน มหาวิทยาลัยอาจมีรายได ดังน้ี 
(1) เงินผลประโยชน คาธรรมเนียม คาปรับและคาบริการตางๆ ของมหาวิทยาลัย 
(2) เงินและทรัพยสินที่มีผูอุทิศใหแกมหาวิทยาลัย 
(3) รายไดหรือผลประโยชนที่ไดมาจากการใชที่ราชพัสดุซ่ึงมหาวิทยาลัยปกครอง ดูแลหรือใชประโยชน 
(4) เงินอุดหนุนจากราชการสวนทองถิ่น หรือเงินอุดหนุนอื่นที่มหาวิทยาลัยไดรับเพื่อใชในการดําเนินกิจการ

ของมหาวิทยาลัย 
(5) รายไดหรือผลประโยชนที่ไดจากการลงทุนและจากทรัพยสินของมหาวิทยาลัย 
(6) รายไดหรือผลประโยชนอื่น 
ใหมหาวิทยาลัยมีอํานาจในการปกครอง ดูแล บํารุงรักษา ใชและจัดหาผลประโยชนจากทรัพยสินของ

มหาวิทยาลัยทั้งที่เปนที่ราชพัสดุตามกฎหมายวาดวย ที่ราชพัสดุและที่เปนทรัพยสินอื่น 
บรรดารายไดและผลประโยชนของมหาวิทยาลัย รวมทั้งผลประโยชนที่ เกิดจากที่ราชพัสดุ เบี้ยปรับที่เกิด

จากการผิดสัญญาลาศึกษาและเบี้ยปรับที่เกิดจากการผิดสัญญาการซ้ือทรัพยสินหรือจางทําของที่ดําเนินการโดยใช
เงินงบประมาณ ไมเปนรายไดที่ตองนําสงกระทรวงการคลังตามกฎหมายวาดวยเงินคงคลังและกฎหมายวาดวยวิธีการ
งบประมาณ  

มาตรา 14 บรรดาอสังหาริมทรัพยที่มหาวิทยาลัยไดมาโดยมีผูอุทิศใหหรือไดมาโดยการซ้ือหรือแลกเปลี่ยน
จากรายไดของมหาวิทยาลัยตั้งแตวันที่พระราชบัญญัติน้ีใชบังคับไมถือเปนที่ราชพัสดุและใหเปนกรรมสิทธ ิ์ของ
มหาวิทยาลัย  

มาตรา 15 บรรดารายไดและทรัพยสินของมหาวิทยาลัยจะตองจัดการเพ่ือประโยชนภายใตวัตถุประสงคของ
มหาวิทยาลัยตามมาตรา 7 

เงินและทรัพยสินที่มีผูอุทิศใหแกมหาวิทยาลัยจะตองจัดการตามเงื่อนไขที่ ผูอุทิศใหกําหนดไว และตอง
เปนไปตามวัตถุประสงคของมหาวิทยาลัย แตถามีความจําเปนตองเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขดังกลาว มหาวิทยาลัยตอง
ไดรับความยินยอมจาก      ผู อุทิศใหหรือทายาท หากไมมีทายาทหรือทายาทไมปรากฏ จะตองไดรับอนุมัติจากสภา
มหาวิทยาลัย 

 
หมวด 2 

การดําเนินการ 
-------------------- 

มาตรา 16 ใหมหาวิทยาลัยแตละแหงมีสภามหาวิทยาลัย ประกอบดวย 
(1) นายกสภามหาวิทยาลัย ซ่ึงจะทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ แตงตั้ง 
(2) กรรมการสภามหาวิทยาลัยโดยตําแหนง ไดแก อธิการบดี ประธานสภาคณาจารยและขาราชการ และ

ประธานกรรมการสงเสริมกิจการมหาวิทยาลัย 
(3) กรรมการสภามหาวิทยาลัยจํานวนสี่คน ซ่ึงเลือกจากผูดํารงตําแหนง   รองอธิการบดี คณบดี 

ผูอํานวยการสถาบัน ผูอํานวยการสํานัก ผูอํานวยการศูนย หัวหนาสวนราชการหรือหัวหนาหนวยงานที่เรียกชื่ออยาง
อื่นที่มีฐานะเทียบเทาคณะ 

(4) กรรมการสภามหาวิทยาลัยจํานวนสี่คน ซ่ึงเลือกจากคณาจารยประจําของมหาวิทยาลัย และมิใชผูดํารง
ตําแหนงตาม (3) 

(5) กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิจํานวนสิบเอ็ดคน ซ่ึงทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ แตงตั้งจาก
บุคคลภายนอกมหาวิทยาลัย โดยคําแนะนําของนายกสภามหาวิทยาลัยและกรรมการสภามหาวิทยาลัยตาม (2) (3) 
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และ (4) ทั้งน้ี ผูทรงคุณวุฒิดังกลาวตองมาจากผูมีความรูความเชี่ยวชาญดานการศึกษา มนุษยศาสตรสังคมศาสตร 
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี กฎหมาย การงบประมาณและการเงิน การบริหารงานบุคคล การปกครองสวนทองถิ่น 
การศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม และดานอื่นๆ ตามที่สภามหาวิทยาลัยเห็นสมควร ในจํานวนน้ีใหแตงตั้งจากบุคคลใน
เขตพ้ืนที่บริการการศึกษาของมหาวิทยาลัยแตละแหงไมนอยกวากึ่งหน่ึง 

ใหสภามหาวิทยาลัยแตงตั้งรองอธิการบดีคนหน่ึง  ซ่ึงมิใชกรรมการสภามหาวิทยาลัยตาม (3) เปน
เลขานุการสภามหาวิทยาลัย โดยคําแนะนําของอธิการบดี 

ใหสภามหาวิทยาลัยเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิคนหน่ึงเปนอุปนายกสภามหาวิทยาลัย 
ทําหนาที่แทนนายกสภามหาวิทยาลัยเมื่อนายกสภามหาวิทยาลัยไมอาจปฏิบัติหนาที่ได หรือเมื่อไมมีผูดํารงตําแหนง
นายกสภามหาวิทยาลัย 

คุณสมบัติ หลักเกณฑ และวิธีการไดมาซ่ึงนายกสภามหาวิทยาลัยและกรรมการสภามหาวิทยาลัยตาม (3) 
(4) และ (5) ใหเปนไปตามขอบังคับของมหาวิทยาลัย 

มาตรา 17 นายกสภามหาวิทยาลัยและกรรมการสภามหาวิทยาลัยตามมาตรา 16 (3) (4) และ (5) มีวาระ
การดํารงตําแหนงคราวละสามป 

นอกจากการพนจากตําแหนงตามวาระในวรรคหน่ึงแลว นายกสภามหาวิทยาลัยและกรรมการสภา
มหาวิทยาลัยตามมาตรา 16 (3) (4) และ (5) พนจากตําแหนงเมื่อ 

(1) ตาย 
(2) ลาออก 
(3) ขาดคุณสมบัติของการเปนนายกสภามหาวิทยาลัยหรือกรรมการสภามหาวิทยาลัยในประเภทน้ันๆ 
(4) ถูกจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดใหจําคุก 
(5) สภามหาวิทยาลัยใหออกเพราะมีความประพฤติเสื่อมเสีย บกพรองตอหนาที่ หรือหยอนความสามารถ 
(6) เปนบุคคลลมละลาย 
(7) เปนคนไรความสามารถหรือคนเสมือนไรความสามารถ 
การพนจากตําแหนงตาม (5) ตองเปนไปตามมติสองในสามของจํานวนกรรมการสภามหาวิทยาลัยเทาที่มี

อยู 
ในกรณีที่นายกสภามหาวิทยาลัย หรือกรรมการสภามหาวิทยาลัยตามมาตรา 16 (3) (4) หรือ (5) พนจาก

ตําแหนงกอนครบวาระ และไดมีการดําเนินการใหผูใดดาํรงตําแหนงแทนแลว ใหผูน้ันอยูในตําแหนงเพียงเทากับวาระท่ี
เหลืออยูของผูซ่ึงตนแทน แตถาวาระการดํารงตําแหนงเหลืออยูนอยกวาเกาสิบวันจะไมดําเนินการใหมีผูดํารงตําแหนง
แทนก็ได ใหสภามหาวิทยาลัยประกอบดวยกรรมการสภามหาวิทยาลัยเทาที่มีอยูมีอํานาจและปฏิบัติหนาที่ตามมาตรา 
18 ตอไปได 

ในกรณีที่นายกสภามหาวิทยาลัย หรือกรรมการสภามหาวิทยาลัยตามมาตรา 16 (3) (4) หรือ (5) พนจาก
ตําแหนงตามวาระ แตยังมิไดดําเนินการใหไดมาซ่ึงนายกสภามหาวิทยาลัย หรือกรรมการสภามหาวิทยาลัยใหม ให
นายกสภามหาวิทยาลัยหรือกรรมการสภามหาวิทยาลัยซ่ึงพนจากตําแหนงปฏิบัติหนาที่ตอไป จนกวาจะไดมีนายกสภา
มหาวิทยาลัยหรือกรรมการสภามหาวิทยาลัยใหมแลว 

ใหมีการดําเนินการใหไดมาซ่ึงนายกสภามหาวิทยาลัยหรือกรรมการสภามหาวิทยาลัยตามมาตรา  16 (3) 
(4) และ (5) ภายในเกาสิบวันนับแตวันที่ผูน้ันพนจากตําแหนง 

มาตรา 18 สภามหาวิทยาลัยมีอํานาจและหนาที่ควบคุมดูแลกิจการทั่วไปของมหาวิทยาลัย และโดยเฉพาะ
ใหมีอํานาจและหนาที่ ดังน้ี 

(1) กําหนดนโยบายและอนุมัติแผนพัฒนาของมหาวิทยาลัยเกี่ยวกับการศึกษา การวิจัย การใหบริการทาง
วิชาการแกสังคม การผลิตและสงเสริมวิทยฐานะครู      การทะนุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม การอนุรักษสิ่งแวดลอม
และทรัพยากรธรรมชาติ 

(2) ออกกฎ ระเบียบ ประกาศและขอบังคับของมหาวิทยาลัย และอาจมอบใหสวนราชการใดใน
มหาวิทยาลัยเปนผูออกกฎ ระเบียบ ประกาศและขอบังคับสําหรับสวนราชการหรือหนวยงานน้ันเปนเรื่องๆ ก็ได 

(3) กํากับมาตรฐานการศึกษา การประกันคุณภาพการศึกษา การเปดสอนของมหาวิทยาลัย และติดตาม
ประเมินผลการดําเนินงานของมหาวิทยาลัย 

(4) อนุมัติใหปริญญา ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง ประกาศนียบัตรบัณฑิต อนุปริญญา  และ
ประกาศนียบัตร 
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(5) พิจารณาการจัดตั้ง การรวมและการยุบเลิกสํานักงานวิทยาเขต บัณฑิตวิทยาลัย คณะ วิทยาลัย 
สถาบัน สํานัก ศูนย สวนราชการหรือหนวยงานที่เรียกชื่ออยางอื่นที่มีฐานะเทียบเทาคณะ รวมทั้งการแบงสวน
ราชการหรือหนวยงานของ     สวนราชการดังกลาว 

(6) อนุมัติการรับสถาบันการศึกษาชั้นสูงหรือสถาบันอื่นเขาสมทบในมหาวิทยาลัยหรือยกเลิกการสมทบ 
(7) พิจารณาใหความเห็นชอบหลักสูตรการศึกษาใหสอดคลองกับมาตรฐานที่คณะกรรมการการอุดมศึกษา

กําหนด 
(8) พิจารณาเสนอเรื่องเพื่อทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ แตงตั้งและถอดถอนนายกสภามหาวิทยาลัย 

กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ อธิการบดี ศาสตราจารย และศาสตราจารยพิเศษ 
(9) แตงตั้งและถอดถอนรองอธิการบดี คณบดี ผูอํานวยการสถาบัน ผูอํานวยการสํานัก และผูอํานวยการ

ศูนย หัวหนาสวนราชการหรือหัวหนาหนวยงานที่เรียกช่ืออยางอื่นที่มีฐานะเทียบเทาคณะ ศาสตราจารยเกียรติคุณ 
รองศาสตราจารย รองศาสตราจารยพิเศษ ผูชวยศาสตราจารย ผูชวยศาสตราจารยพิเศษ 

(10) แตงตั้งและถอดถอนประธานกรรมการและกรรมการสงเสริมกิจการมหาวิทยาลัย 
(11) อนุมัติงบประมาณรายจายจากเงินรายไดของมหาวิทยาลัย 
(12) ออกระเบียบและขอบังคับตางๆ เกี่ยวกับการบริหารการเงิน การจัดหารายได 

และผลประโยชนจากทรัพยสินของมหาวิทยาลัย ทั้งน้ี โดยไมขัดหรือแยงกับกฎหมายหรือมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวของ 
(13)  พิจารณาดําเนินการเก่ียวกับการบริหารงานบุคคลของมหาวิทยาลัยตามกฎหมายวาดวยระเบียบ

ขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา และตามที่คณะกรรมการขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษามอบหมาย 
(14) แตงตั้งคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ หรือบุคคลหน่ึงบุคคลใดเพ่ือพิจารณาและเสนอความเห็นใน

เรื่องหน่ึงเรื่องใด หรือมอบหมายใหปฏิบัติการอยางหน่ึงอยางใดอันอยูในอํานาจและหนาที่ของสภามหาวิทยาลัย 
(15) พิจารณาและใหความเห็นชอบในเรื่องที่เก่ียวกับกิจการของมหาวิทยาลัยตามที่อธิการบดีหรือสภา

วิชาการเสนอ และอาจมอบหมายใหอธิการบดีหรือสภาวิชาการปฏิบัติการอยางหน่ึงอยางใดอันอยูในอํานาจและหนาที่
ของสภามหาวิทยาลัยได 

(16) สงเสริม สนับสนุนและแสวงหาวิธีการเพื่อพัฒนาความกาวหนาของมหาวิทยาลัยตลอดจนการปฏิบัติ
ภารกิจรวมกันกับสถาบันอื่น 

(17) ปฏิบัติหนาที่อื่นเก่ียวกับกิจการของมหาวิทยาลัยที่มิไดระบุใหเปนหนาที่ของผูใดโดยเฉพาะ 
มาตรา 19 การประชุมสภามหาวิทยาลัยใหเปนไปตามขอบังคับของมหาวิทยาลัย 
มาตรา 20 ใหมหาวิทยาลัยแตละแหงมีสภาวิชาการ ประกอบดวย 
(1) ประธานสภาวิชาการ ไดแก อธิการบดี 
(2) กรรมการสภาวิชาการที่คณาจารยประจําเลือกจากผูบริหารหรือคณาจารยประจําคณะคณะละหน่ึงคน 
(3) กรรมการสภาวิชาการซ่ึงแตงตั้งจากผูทรงคุณวุฒิจากบุคคลภายนอก มีจํานวนเทากับบุคคลตาม (2) 
คุณสมบัติ หลักเกณฑ และวิธีการเลือกกรรมการสภาวิชาการตาม (2) และ (3) ตลอดจนการประชุมและ

การดําเนินงานของสภาวิชาการ ใหเปนไปตามขอบังคับของมหาวิทยาลัย 
ใหสภาวิชาการแตงตั้งรองอธิการบดีคนหน่ึงเปนกรรมการและเลขานุการสภาวิชาการโดยคําแนะนําของ

อธิการบดี 
มาตรา 21 กรรมการสภาวิชาการมีวาระอยูในตําแหนงคราวละสองปและอาจไดรับแตงตั้งใหมอีกได แตจะ

ดํารงตําแหนงเกินสองวาระติดตอกันมิได 
นอกจากการพนจากตําแหนงตามวาระในวรรคหน่ึงแลว กรรมการสภาวิชาการพนจากตําแหนงเมื่อ 
(1) ตาย 
(2) ลาออก 
(3) ขาดคุณสมบัติของการเปนประธานสภาวิชาการหรือกรรมการสภาวิชาการ 
(4) ถูกจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดใหจําคุก 
(5) เปนบุคคลลมละลาย 
(6) เปนคนไรความสามารถหรือคนเสมือนไรความสามารถ 
ในกรณีที่กรรมการสภาวิชาการพนจากตําแหนงกอนครบวาระและไดมีการดําเนินการใหผูใดดํารงตําแหนง

แทนแลว ใหผูน้ันอยูในตําแหนงเพียงเทากับวาระที่เหลืออยูของผูซ่ึงตนแทน แตถาวาระการดํารงตําแหนงเหลืออยู
นอยกวาเกาสิบวัน จะไมดําเนินการเพื่อใหมีผูดํารงตําแหนงแทนก็ได ใหสภาวิชาการประกอบดวยกรรมการสภา
วิชาการเทาที่มีอยูมีอํานาจและปฏิบัติหนาที่ตามมาตรา 22 ตอไปได 
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ในกรณีที่กรรมการสภาวิชาการพนจากตําแหนงตามวาระ แตยังมิไดดําเนินการใหไดมาซ่ึงกรรมการสภา
วิชาการใหม ใหกรรมการสภาวิชาการซ่ึงพนจากตําแหนงปฏิบัติหนาที่ตอไปจนกวาจะไดมีการแตงตั้งกรรมการสภา
วิชาการขึ้นใหมแลว 

มาตรา 22 สภาวิชาการมีอํานาจและหนาที่ ดังน้ี 
(1) พิจารณาเสนอวิสัยทัศน กําหนดนโยบายวิชาการ และหลักสูตรการเรียนการสอนและการวัดผล

ประเมินผลการศึกษาใหสอดคลองกับวัตถุประสงคและภาระหนาที่ของมหาวิทยาลัย 
(2) พิจารณาเสนอดําเนินการเก่ียวกับการวิจัยการสอน การประเมินผลการสอนและการประกันคุณภาพ

การศึกษา 
(3) พิจารณาเสนอการใหปริญญา ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง ประกาศนียบัตรบัณฑิต อนุปริญญา และ

ประกาศนียบัตร 
(4) พิจารณาเสนอการจัดตั้ง ยุบรวมและการยุบเลิกคณะ สถาบัน สํานัก ศูนย สวนราชการหรือหนวยงาน

ที่เรียกชื่ออยางอื่นที่มีฐานะเทียบเทาคณะ รวมทั้งการเสนอแบงสวนราชการหรือสวนงานในหนวยงานดังกลาว 
(5) พิจารณาเสนอการรับสถาบันวิชาการชั้นสูงหรือสถาบันวิจัยอื่นเขาสมทบในมหาวิทยาลัย 
(6) พิจารณาใหความเห็นเกี่ยวกับการแตงตั้งและถอดถอนศาสตราจารย  รองศาสตราจารยและผูชวย

ศาสตราจารย 
(7) พิจารณาใหความเห็นเก่ียวกับการแตงตั้งและถอดถอนศาสตราจารยพิเศษ ศาสตราจารยเกียรติคุณ 

รองศาสตราจารยพิเศษ ผูชวยศาสตราจารยพิเศษและอาจารยพิเศษ 
(8) แสวงหาวิธีการที่จะทําใหการศึกษา การวิจัย การบริการทางวิชาการแกสังคม การปรับปรุง การ

ถายทอดและพัฒนาเทคโนโลยี การทะนุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม การพัฒนาทองถ่ิน การผลิตและสงเสริมวิทยฐานะ
ครู การอนุรักษสิ่งแวดลอมและทรัพยากรธรรมชาติใหเจริญยิ่งขึ้น 

(9) เสนอแนะแนวทางการประสานงาน การระดมสรรพกําลังเพื่อการพัฒนาทองถิ่น การทําขอตกลง
ระหวางมหาวิทยาลัยในความรวมมือทางวิชาการ ประสานการใชบุคลากร ทรัพยากรและความชํานาญรวมกันในการ
ปฏิบัติหนาที่ของมหาวิทยาลัยเพื่อการพัฒนาทองถิ่น 

(10) พิจารณาใหความเห็นตอสภามหาวิทยาลัยเกี่ยวกับการงานดานวิชาการของมหาวิทยาลัย 
(11) เสนอความเห็นเก่ียวกับการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลงานดานวิชาการของมหาวิทยาลัย 
(12) ใหคําปรึกษาแกอธิการบดีและปฏิบัติหนาที่อื่นตามที่สภามหาวิทยาลัยหรืออธิการบดีมอบหมาย 
(13) แตงตั้งคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ หรือบคุคลหน่ึงบุคคลใดเพ่ือกระทําการใดๆ อันอยูในอํานาจ

และหนาที่ของสภาวิชาการ  
มาตรา 23 ใหมหาวิทยาลัยแตละแหงมีสภาคณาจารยและขาราชการ ประกอบดวยประธานสภาและ

กรรมการสภาซ่ึงเลือกจากคณาจารยประจําและขาราชการของมหาวิทยาลัย 
องคประกอบ จํานวน คุณสมบัติ หลักเกณฑและวิธีการไดมา วาระการดํารงตําแหนงและการพนจาก

ตําแหนงของประธานสภาและกรรมการสภาตามวรรคหน่ึง ตลอดจนการประชุมของสภาคณาจารยและขาราชการและ
การเรียกประชุมคณาจารยและขาราชการ ใหเปนไปตามขอบังคับของมหาวิทยาลัย  

มาตรา 24 สภาคณาจารยและขาราชการมีหนาที่ ดังน้ี 
(1) ใหคําปรึกษาและขอเสนอแนะในกิจการของมหาวิทยาลัยและการพัฒนามหาวิทยาลัยตออธิการบดีหรือ

สภามหาวิทยาลัย 
(2) แสวงหาแนวทางรวมกันเพ่ือสงเสริมพัฒนาศักยภาพของคณาจารยและขาราชการในการปฏิบัติหนาที่

ตามจรรยาบรรณแหงวิชาชีพ 
(3) พิทักษผลประโยชนของมหาวิทยาลัยและปฏิบัติหนาที่อื่นตามที่อธิการบดี หรือสภามหาวิทยาลัย

มอบหมาย 
(4) เรียกประชุมคณาจารยและขาราชการเพื่อพิจารณากิจกรรมของมหาวิทยาลัยและนําเสนอความคิดเห็น

ตอสภามหาวิทยาลัย 
การปฏิบัติหนาที่ของสภาคณาจารยและขาราชการถือเปนการปฏิบัติหนาที่ราชการและการดําเนินการใดๆ 

ในการปฏิบัติหนาที่โดยชอบยอมไดรับความคุมครองและไมเปนเหตุในการดําเนินการทางวินัย  
มาตรา 25 ใหมหาวิทยาลัยแตละแหงมีคณะกรรมการสงเสริมกิจการมหาวิทยาลัย คณะหน่ึงประกอบดวย

ประธานกรรมการ ประธานสภานักศึกษา     นายกองคการนักศึกษา และกรรมการผูทรงคุณวุฒิจํานวนหน่ึงซ่ึงสภา
มหาวิทยาลัยแตงตั้งจากผูมีความรูความเชี่ยวชาญดานการศึกษา มนุษยศาสตร สังคมศาสตร วิทยาศาสตรและ



คูมือนักศึกษา ปการศึกษา 2558 9

เทคโนโลยี กฎหมาย การงบประมาณและการเงิน การบริหารงานบุคคล การปกครองสวนทองถ่ิน การศาสนา ศิลปะ
และวัฒนธรรม และดานอื่นๆ ตามที่สภามหาวิทยาลัยเห็นสมควร ในจํานวนน้ีใหแตงตั้งจากบุคคลในเขตพื้นที่บริการ
การศึกษาของมหาวิทยาลัยแตละแหงไมนอยกวากึ่งหน่ึง 

องคประกอบ จํานวน คุณสมบัติ หลักเกณฑและวิธีการไดมา วาระการดํารงตําแหนงและการพนจาก
ตําแหนงของกรรมการ ตลอดจนการประชุม วิธีการดําเนินงานของคณะกรรมการ ใหเปนไปตามขอบังคับของ
มหาวิทยาลัย  

มาตรา 26 คณะกรรมการสงเสริมกิจการมหาวิทยาลัยมีหนาที่ ดังน้ี 
(1) สงเสริม สนับสนุน ใหคําปรึกษาและขอเสนอแนะแกมหาวิทยาลัยเพ่ือพัฒนาแนวทางการดําเนินงาน

ของมหาวิทยาลัย 
(2) เสนอความเห็นเก่ียวกับนโยบายและแผนพัฒนาการจัดการอุดมศึกษาเพ่ือการพัฒนาทองถ่ิน 
(3) สงเสริมใหมีทุนการศึกษาแกนักศึกษาที่ขาดแคลนทุนทรัพยใหมีโอกาสศึกษาใหมหาวิทยาลัยอันเปนการ

สนับสนุนความเสมอภาคในโอกาสทางการศึกษา 
(4) สงเสริม สนับสนุนการสรางสัมพันธภาพและการเรียนรูระหวางมหาวิทยาลัยกับประชาชน  
มาตรา 27 ใหมีอธิการบดีคนหน่ึงเปนผูบังคับบัญชาสูงสุดและรับผิดชอบการบริหารงานของมหาวิทยาลัย

แตละแหงและจะใหมีรองอธิการบดีหรือผูชวยอธิการบดี หรือจะมีทั้งรองอธิการบดีและผูชวยอธิการบดีตามจํานวนที่
สภามหาวิทยาลัยแตละแหงกําหนด เพื่อทําหนาที่และรับผิดชอบในการปฏิบัติงานตามที่อธิการบดีมอบหมายก็ได 

มาตรา 28 อธิการบดีน้ัน จะทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ แตงตั้ง โดยคําแนะนําของสภามหาวิทยาลัยจากผูมี
คุณสมบัติตามมาตรา 29 

หลักเกณฑ วิธีการไดมา และคุณสมบัติของผูดํารงตําแหนงอธิการบดี        ใหเปนไปตามขอบังคับของ
มหาวิทยาลัย โดยกระบวนการสรรหาซ่ึงตองคํานึงถึงหลักเกณฑดังตอไปน้ี 

(1) เปนผูมีความรู ความชํานาญ และคุณสมบัติเหมาะสมกับวัตถุประสงคและภาระหนาที่ของมหาวิทยาลัย 
และเปนที่ยอมรับนับถือของบุคลากรของมหาวิทยาลัยและบุคคลในทองถิ่นที่มีสวนเกี่ย วของกับกิจการของ
มหาวิทยาลัย 

(2) กระบวนการสรรหาจะตองเนนเรื่องการมีสวนรวมของบุคลากรของมหาวิทยาลัยและบุคคลในทองถ่ินที่
มีสวนเกี่ยวของกับกิจการของมหาวิทยาลัย  

มาตรา 29 อธิการบดีตองสําเร็จการศึกษาไมต่ํากวาปริญญาตรีหรือเทียบเทาจากมหาวิทยาลัยหรือ
สถาบันอุดมศึกษาอื่นที่สภามหาวิทยาลัยรับรอง และไดทําการสอนหรือมีประสบการณดานการบริหารมาแลวไมนอย
กวาหาปในมหาวิทยาลัยหรือสถาบันอุดมศึกษาอื่นที่สภามหาวิทยาลัยรับรอง หรือเคยดํารงตําแหนงกรรมการสภา
มหาวิทยาลัยหรือสภาสถาบันอุดมศึกษาอื่นที่สภามหาวิทยาลัยรับรอง หรือดํารงตําแหนงหรือเคยดํารงตําแหนง
ศาสตราจารย รวมทั้งมีคุณสมบัติอื่นและไมมีลักษณะตองหามตามที่กําหนดในขอบังคับของมหาวิทยาลัย  

มาตรา 30 อธิการบดีมีวาระการดํารงตําแหนงคราวละสี่ป และจะทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ แตงตั้งใหมอีก
ได แตจะดํารงตําแหนงเกินสองวาระติดตอกันมิได 

นอกจากการพนจากตําแหนงตามวรรคหน่ึง อธิการบดีพนจากตําแหนง เมื่อ 
(1) ตาย 
(2) ลาออก 
(3) สภามหาวิทยาลัยใหออกเพราะมีความประพฤติเสื่อมเสีย  หรือบกพรองตอหนาที่หรือหยอน

ความสามารถ 
(4) ถูกลงโทษทางวินัยอยางรายแรง หรือถูกสั่งใหออกจากราชการเพราะเหตุมีมลทิน หรือมัวหมองในกรณี

ที่ถูกสอบสวนทางวินัยอยางรายแรง 
(5) ถูกจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดใหจําคุก 
(6) เปนบุคคลลมละลาย 
(7) เปนคนไรความสามารถหรือคนเสมือนไรความสามารถ 
การใหออกจากตําแหนงตาม (3) ตองมีคะแนนเสียงลงมติไมนอยกวาสองในสามของจํานวนกรรมการสภา

มหาวิทยาลัยทั้งหมดเทาที่มีอยู 
มาตรา 31  อธิการบดีมีอํานาจและหนาที่ ดังน้ี 
(1) บริหารกิจการของมหาวิทยาลัยใหเปนไปตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ ประกาศ และขอบังคับของทาง

ราชการและของมหาวิทยาลัย ทั้งน้ี ใหสอดคลองกับนโยบายและวัตถุประสงคของมหาวิทยาลัย 
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(2) ควบคุมดูแลบุคลากร การเงิน การพัสดุ สถานที่และทรัพยสินอื่นของมหาวิทยาลัยใหเปนไปตาม
กฎหมาย กฎ ระเบียบ ประกาศ และขอบังคับของทางราชการและของมหาวิทยาลัย 

(3) จัดทําแผนพัฒนามหาวิทยาลัย และปฏิบัติตามนโยบายและแผนงาน รวมทั้งติดตามประเมินผลการ
ดําเนินงานดานตางๆ ของมหาวิทยาลัย 

(4) รักษาระเบียบวินัย จรรยาบรรณ และมารยาทแหงวิชาชีพของขาราชการพลเรือนในมหาวิทยาลัย 
(5) เปนผูแทนมหาวิทยาลัยในกิจการทั่วไป 
(6) เสนอรายงานประจําปเกี่ยวกับกิจการดานตางๆ ของมหาวิทยาลัยตอสภามหาวิทยาลัย 
(7) แตงตั้งและถอดถอนผูชวยอธิการบดี รองคณบดี รองผูอํานวยการสถาบัน รองผูอํานวยการสํานัก รอง

ผูอํานวยการศูนย รองหัวหนาสวนราชการหรือรองหัวหนาหนวยงานที่เรียกชื่ออยางอื่นที่มีฐานะเทียบเทาคณะ และ
อาจารยพิเศษ 

(8) สงเสริมและสนับสนุนการดําเนินงานของสภาวิชาการ สภาคณาจารยและขาราชการรวมทั้งสงเสริม
กิจการนักศึกษา 

(9) ปฏิบัติหนาที่อื่นตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ ประกาศและขอบังคับของมหาวิทยาลัย หรือตามที่สภา
มหาวิทยาลัยมอบหมาย  

มาตรา 32 ใหสภามหาวิทยาลัยแตงตั้งรองอธิการบดีโดยคําแนะนําของอธิการบดีจากผูมีคุณสมบัติตาม
มาตรา 29อธิการบดีอาจแตงตั้งผูชวยอธิการบดีจากขาราชการพลเรือนในมหาวิทยาลัยซ่ึงสําเร็จการศึกษาไมต่ํากวา
ปริญญาตรีหรือเทียบเทาจากมหาวิทยาลัยหรือสถาบันอุดมศึกษาอื่นที่สภามหาวิทยาลัยรับรอง และไดทําการสอน
หรือมีประสบการณดานการบริหารมาแลวไมนอยกวาสามปในมหาวิทยาลัยหรือสถาบันอุดมศึกษาอื่นที่สภา
มหาวิทยาลัยรับรอง และใหอธิการบดีมีอํานาจถอดถอนผูชวยอธิการบดีได 

เมื่ออธิการบดีพนจากตําแหนงใหรองอธิการบดีและผูชวยอธิการบดีพนจากตําแหนงดวย 
มาตรา 33 ในกรณีที่ผูดํารงตําแหนงอธิการบดีไมอยูหรือไมอาจปฏิบัติราชการได ใหรองอธิการบดีเปน

ผูรักษาราชการแทน ถามีรองอธิการบดีหลายคน ใหรองอธิการบดีซ่ึงอธิการบดีมอบหมายเปนผูรักษาราชการแทน 
ถาอธิการบดีมิไดมอบหมาย ใหรองอธิการบดีซ่ึงมีอาวุโสสูงสุดเปนผูรักษาราชการแทน 

ในกรณีที่ไมมีผูรักษาราชการแทนอธิการบดีตามความในวรรคหน่ึง หรือมีแตไมอาจปฏิบัติราชการได หรือไม
มีผูดํารงตําแหนงอธิการบดี ใหสภามหาวิทยาลัยแตงตั้งผูมีคุณสมบัติตามมาตรา 29 คนหน่ึงเปนผูรักษาราชการแทน
อธิการบดีแตตองไมเกินหน่ึงรอยแปดสิบวัน 

มาตรา 34 ในวิทยาเขตหน่ึง ใหมีสํานักงานวิทยาเขต โดยมีรองอธิการบดี  คนหน่ึงเปนผูบังคับบัญชา มี
หนาที่รับผิดชอบการบริหารงานของวิทยาเขตน้ันแทนอธิการบดีตามที่ไดรับมอบหมายและจะใหมีผูชวยอธิการบดีตาม
จํานวนที่             สภามหาวิทยาลัยกําหนด เพื่อทําหนาที่และรับผิดชอบตามที่อธิการบดีมอบหมายก็ได 

มาตรา 35 ในบัณฑิตวิทยาลัย ใหมีคณบดีเปนผูบังคับบัญชาและรับผิดชอบงานของบัณฑิตวิทยาลัย และจะ
ใหมีรองคณบดีตามจํานวนที่สภามหาวิทยาลัยกําหนด เพื่อทําหนาที่และรับผิดชอบตามที่คณบดีมอบหมายก็ได  

มาตรา 36 ในคณะหรือวิทยาลัย ใหมีคณบดีเปนผูบังคับบัญชาและรับผิดชอบงานและจะใหมีรองคณบดี
ตามจํานวนที่สภามหาวิทยาลัยกําหนด เพื่อทําหนาที่และรับผิดชอบตามที่คณบดีมอบหมายก็ได  

มาตรา 37 ใหสภามหาวิทยาลัยแตงตั้งคณบดีจากผูสําเร็จการศึกษาไมต่ํากวาปริญญาตรีหรือเทียบเทาจาก
มหาวิทยาลัย หรือสถาบันอุดมศึกษาอื่นที่สภามหาวิทยาลัยรับรอง และไดทําการสอนหรือมีประสบการณดานการ
บริหารมาแลวไมนอยกวาสามปในมหาวิทยาลัย หรือสถาบันอุดมศึกษาอื่นที่มหาวิทยาลัยรับรอง 

ใหอธิการบดีแตงตั้งรองคณบดีโดยคําแนะนําของคณบดีจากผูมีคุณสมบัติเชนเดียวกับคณบดี  และให
อธิการบดีมีอํานาจถอดถอนรองคณบดีโดยคําแนะนําของคณบดี 

มาตรา 38 คณบดีมีวาระการดํารงตําแหนงคราวละสี่ปและอาจไดรับแตงตั้งใหมอีกได แตจะดํารงตําแหนง
เกินสองวาระติดตอกันมิไดและใหนําความในมาตรา 30 วรรคสองและวรรคสาม มาใชบังคับแกการพนจากตําแหนง
กอนครบวาระของคณบดีโดยอนุโลม 

เมื่อคณบดีพนจากตําแหนง ใหรองคณบดีพนจากตําแหนงดวย   
มาตรา 39 การติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานในตําแหนงคณบดี ใหเปนไปตามขอบังคับของ

มหาวิทยาลัย และใหนําบทบัญญัติในหมวด 4 มาใชบังคับโดยอนุโลม 
มาตรา 40 ในกรณีที่ผูดาํรงตําแหนงคณบดีไมอยู หรือไมอาจปฏิบัติราชการได หรือไมมีผูดํารงตําแหนง

คณบดี ใหอธิการบดีแตงตั้งผูมีคุณสมบัติตามมาตรา 37 วรรคหน่ึง เปนผูรักษาราชการแทนคณบดีแตตองไมเกินหน่ึง
รอยแปดสิบวัน 
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มาตรา 41 ในสถาบัน สํานัก และศูนย สวนราชการหรือหนวยงานที่เรียกชื่ออยางอื่นที่มีฐานะเทียบเทาคณะ 
ใหมีผูอํานวยการ หัวหนาสวนราชการหรือหัวหนาหนวยงานคนหน่ึง เปนผูบังคับบัญชารับผิดชอบงานของสวน
ราชการหรือหนวยงานน้ัน และจะใหมีรองผูอํานวยการ รองหัวหนาสวนราชการหรือรองหัวหนาหนวยงานน้ันๆ คน
หน่ึง หรือหลายคน เพื่อชวยปฏิบัติงานตามที่ผูอํานวยการ หัวหนาสวนราชการหรือหัวหนาหนวยงานน้ันมอบหมายก็
ได 

ใหสวนราชการตามมาตรา 34 มาตรา 35 และมาตรา 36 และสวนราชการหรือหนวยงานตามวรรคหน่ึงมี
คณะกรรมการประจําสวนราชการน้ันคณะหน่ึง องคประกอบ จํานวน คุณสมบัติ หลักเกณฑ และวิธีการไดมา อํานาจ
และหนาที่ วาระการดํารงตําแหนงและการพนจากตําแหนงของกรรมการ ตลอดจนการประชุมของคณะกรรมการ
ประจําสวนราชการและการจัดระบบบริหารงานในสวนราชการดังกลาว ใหเปนไปตามขอบังคับของมหาวิทยาลัย ทั้งน้ี 
จะตองมีกรรมการที่เปนผูทรงคุณวุฒิซ่ึงแตงตั้งจากบุคคลภายนอกมหาวิทยาลัยจํานวนไมนอยกวาหน่ึงในสาม 

มาตรา 42 ผูดํารงตําแหนงอธิการบดี คณบดี ผูอํานวยการ หัวหนาสวนราชการ หรือหัวหนาหนวยงานที่
เรียกชื่ออยางอื่นที่มีฐานะเทียบเทาคณะ รวมทั้งผูดํารงตําแหนงรองและผูชวยของตําแหนงดังกลาว ตองสามารถ
ปฏิบัติหนาที่ไดเต็มเวลา และจะดํารงตําแหนงดังกลาวเกินหน่ึงตําแหนงในขณะเดียวกันมิได 

ผูดํารงตําแหนงตามวรรคหน่ึงจะรักษาราชการแทนตําแหนงอื่นอีกหน่ึงตําแหนงก็ไดแตตองไมเกินหน่ึงรอย
แปดสิบวัน 

มาตรา 43 ใหมีการสรรหาบุคคลเพ่ือแตงตั้งเปนคณบดี ผูอํานวยการ หัวหนาสวนราชการหรือหัวหนา
หนวยงานที่เรียกชื่ออยางอื่นที่มีฐานะเทียบเทาคณะ ทั้งน้ี ตามหลักเกณฑและวิธีการที่กําหนดในขอบังคับของ
มหาวิทยาลัย  

มาตรา 44 เพื่อประโยชนในการบริหารราชการในสํานักงาน บัณฑิตวิทยาลัย คณะ สถาบัน สํานัก วิทยาลัย 
ศูนย สวนราชการหรือหนวยงานที่เรียกชื่ออยางอื่นที่มีฐานะเทียบเทาคณะ อํานาจในการสั่งการอนุญาต การอนุมัติ 
การปฏิบัติการ หรือการดําเนินการอื่นใดที่อธิการบดีจะพึงปฏิบัติหรือดําเนินการตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ ประกาศ 
ขอบังคับ คําสั่ง หรือมติคณะรัฐมนตรีในเรื่องใด ถากฎหมาย กฎ ระเบียบ ประกาศ  ขอบังคับ คําสั่ง หรือมติ
คณะรัฐมนตรีในเรื่องน้ันมิไดกําหนดเรื่องการ      มอบอํานาจไวเปนอยางอื่นหรือมิไดหามเร่ืองการมอบอํานาจไว 
อธิการบดีจะ        มอบอํานาจโดยทําเปนหนังสือใหผูดํารงตําแหนงคณบดี ผูอํานวยการ หัวหนาสวนราชการหรือ
หัวหนาหนวยงานที่เรียกชื่ออยางอื่นที่มีฐานะเทียบเทาคณะปฏิบัติราชการแทนอธิการบดีเฉพาะในราชการของสวน
ราชการน้ันก็ได 

ใหผูปฏิบัติราชการแทนตามวรรคหน่ึง มีอํานาจและหนาที่ตามที่อธิการบดีกําหนด 
มาตรา 45 ใหผูรักษาราชการแทนตามที่บัญญัติไวในพระราชบัญญัติน้ีมีอํานาจและหนาที่เชนเดียวกับผูซ่ึง

ตนแทน 
ในกรณีที่กฎหมาย กฎ ระเบียบ ประกาศ ขอบังคับ คําสั่ง หรือมติคณะรัฐมนตรีแตงตั้งใหผูดํารงตําแหนงใด

เปนกรรมการหรือใหมีอํานาจและหนาที่อยางใด ใหผูรักษาราชการแทนทําหนาที่กรรมการหรือมีอํานาจและหนาที่
เชนเดียวกับผูดํารงตําแหนงน้ันในระหวางที่รักษาราชการแทนดวย 

 
หมวด 3 

การประสานงานและระดมสรรพกําลังเพื่อการพัฒนาทองถ่ิน 
-------------------- 

มาตรา 46 เพื่อประโยชนในการประสานงานและระดมสรรพกําลังเพื่อพัฒนาการอุดมศึกษาในทองถิ่นของ
มหาวิทยาลัยใหมีหนวยงานประสานงานและระดมสรรพกําลังทางการศึกษาในแตละมหาวิทยาลัยเพ่ือทําขอตกลง
ระหวางมหาวิทยาลัยในความรวมมือทางวิชาการ ประสานการใชบุคลากร ทรัพยากรและความชํานาญรวมกันในการ
ปฏิบัติตามภารกิจของมหาวิทยาลัย  

มาตรา 47 เพื่อใหการดําเนินการเปนไปตามมาตรา 46 ใหคณะกรรมการการอุดมศึกษาจัดใหมีการทํา
ขอตกลงระหวางมหาวิทยาลัย โดยมีคณะกรรมการรวมกันจากทุกมหาวิทยาลัย 

ใหคณะกรรมการรวมกันจากทุกมหาวิทยาลัยมีหนาที่ ดังน้ี 
(1) จัดใหมีการศึกษาแนวทางในการพัฒนาและสงเสริมการปฏิบัติหนาที่ของมหาวิทยาลัยเพ่ือการพัฒนา

ทองถิ่น 
(2) เสนอนโยบายและแผนพัฒนาการจัดการอุดมศึกษาเพ่ือการพัฒนาทองถิ่นตอสภามหาวิทยาลัยแตละ

แหง 
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(3) สนับสนุนการผนึกกําลังเพื่อสงเสริมการปฏิบัติตามวัตถุประสงค และภาระหนาที่ของมหาวิทยาลัยเพ่ือ
การพัฒนาทองถิ่น 

องคประกอบ จํานวน คุณสมบัติ หลักเกณฑและวิธีการไดมา วาระการดํารงตําแหนงและการพนจาก
ตําแหนงของกรรมการ ตลอดจนการประชุม วิธีการดําเนินงานของคณะกรรมการรวมกันจากทุกมหาวิทยาลัย ให
เปนไปตามประกาศของสํานักงานคณะกรรมการการอดุมศึกษา  

มาตรา 48 เพื่อประโยชนในการสงเสริมและสนับสนุนการวิจัยเพ่ือการพัฒนาทองถิ่นใหคณะกรรมการ
รวมกันจากทุกมหาวิทยาลัยประสานความรวมมือในการวิจัย การแลกเปลี่ยนความรูการสรางสรรคภูมิปญญาในการ
แกไขปญหาและการพัฒนาทองถิ่น 

 
หมวด 4 

การติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผล 
-------------------- 

มาตรา 49 ใหมีคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย ประกอบดวย
ประธานกรรมการและกรรมการผูทรงคุณวุฒิจากบุคคลภายนอกซ่ึงนายกสภามหาวิทยาลัยแตงตั้งโดยความเห็นชอบ
ของสภามหาวิทยาลัย 

องคประกอบ จํานวน คุณสมบัติ หลักเกณฑและวิธีการไดมา วาระการดํารงตําแหนง การพนจากตําแหนง 
ตลอดจนวิธีการดําเนินงานของคณะกรรมการ ใหเปนไปตามขอบังคับของมหาวิทยาลัย 

มาตรา 50 ใหคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยมีอํานาจและหนาที่ 
ในการตรวจสอบ ติดตามและประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการใชจายงบประมาณการจัดการศึกษา การวิจัย 
ดังน้ี 

(1) ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยและของอธิการบดีโดยรับฟงความคิดเห็น
อยางกวางขวางเกี่ยวกับการปฏิบัติหนาที่ของมหาวิทยาลัยและของอธิการบดีประกอบการประเมินผลงาน 

(2) รายงานผลการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยและของอธิการบดีพรอม
ความเห็นตอสภามหาวิทยาลัยทุกป 

 
หมวด 5 

ตําแหนงทางวิชาการ 
-------------------- 

มาตรา 51 คณาจารยประจําในมหาวิทยาลัยมีตําแหนงทางวิชาการ ดังน้ี 
(1) ศาสตราจารย 
(2) รองศาสตราจารย 
(3) ผูชวยศาสตราจารย 
(4) อาจารย 
ศาสตราจารยน้ัน จะทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ แตงตั้งโดยคําแนะนําของสภามหาวิทยาลัย 
คุณสมบัติ หลักเกณฑ และวิธีการแตงตั้งและถอดถอนคณาจารยประจําตามวรรคหน่ึง ใหเปนไปตาม

กฎหมายวาดวยระเบียบขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา 
มาตรา 52 คณาจารยพิเศษมีตําแหนงทางวิชาการ ดังน้ี 
(1) ศาสตราจารยพิเศษ 
(2) รองศาสตราจารยพิเศษ 
(3) ผูชวยศาสตราจารยพิเศษ 
(4) อาจารยพิเศษ 
ศาสตราจารยพิเศษน้ัน จะทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ แตงตั้งโดยคําแนะนําของสภามหาวิทยาลัยจากผูซ่ึง

มิไดเปนคณาจารยประจําของมหาวิทยาลัย 
คุณสมบัติ หลักเกณฑ และวิธีการแตงตั้งและถอดถอนคณาจารยพิเศษตามวรรคหน่ึง ใหเปนไปตาม

ขอบังคับของมหาวิทยาลัย 
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มาตรา 53 ศาสตราจารยซ่ึงมีความรูความสามารถและความชํานาญเปนพิเศษและพนจากตําแหนงไปโดยไม
มีความผิด สภามหาวิทยาลัยอาจแตงตั้งใหเปนศาสตราจารยเกียรติคุณในสาขาที่ศาสตราจารยผูน้ันมีความเช่ียวชาญ
เพื่อเปนเกียรติยศได 

คุณสมบัติ หลักเกณฑ และวิธีการแตงตั้งศาสตราจารยเกียรติคุณ ใหเปนไปตามขอบังคับของมหาวิทยาลัย 
มาตรา 54 ใหผูดํารงตําแหนงศาสตราจารย ศาสตราจารยพิเศษ ศาสตราจารยเกียรติคุณ รอง

ศาสตราจารย รองศาสตราจารยพิเศษ ผูชวยศาสตราจารย และผูชวยศาสตราจารยพิเศษ  มีสิทธิใชตําแหนง
ศาสตราจารย ศาสตราจารยพิเศษ ศาสตราจารยเกียรติคุณ รองศาสตราจารย รองศาสตราจารยพิเศษ ผูชวย
ศาสตราจารย หรือผูชวยศาสตราจารยพิเศษ แลวแตกรณี เปนคํานําหนานามเพ่ือแสดงวิทยฐานะไดตลอดไป 

การใชคํานําหนานามตามความในวรรคหน่ึง ใหใชอักษรยอ ดังน้ี 
ศาสตราจารย   ใชอักษรยอ ศ. 
ศาสตราจารยพิเศษ  ใชอักษรยอ ศ.(พิเศษ) 
ศาสตราจารยเกียรติคุณ  ใชอักษรยอ ศ.(เกียรติคุณ) 
รองศาสตราจารย  ใชอักษรยอ รศ. 
รองศาสตราจารยพิเศษ  ใชอักษรยอ รศ.(พิเศษ) 
ผูชวยศาสตราจารย  ใชอักษรยอ ผศ. 
ผูชวยศาสตราจารยพิเศษ  ใชอักษรยอ ผศ.(พิเศษ) 

 
หมวด 6 

ปริญญาและเครื่องหมายวิทยฐานะ 
 -------------------- 

มาตรา 55 ปริญญามีสามชั้น คือ  
ปริญญาเอก เรียกวา  ดุษฎีบัณฑิต ใชอักษรยอ ด. 
ปริญญาโท เรียกวา  มหาบัณฑิต ใชอักษรยอ ม. 
ปริญญาตรี เรียกวา  บัณฑิต  ใชอักษรยอ บ. 

มาตรา 56 มหาวิทยาลัยมีอํานาจใหปริญญาในสาขาวิชาที่มีการสอนในมหาวิทยาลัย 
การกําหนดใหสาขาวิชาใดมีปริญญาชั้นใดและจะใชอักษรยอสําหรับสาขาวิชาน้ันอยางไร ใหตราเปนพระราช

กฤษฎีกา  
มาตรา 57 สภามหาวิทยาลัยอาจออกขอบังคับกําหนดใหผูสําเร็จการศึกษาช้ันปริญญาตรีไดรับปริญญาตรี

เกียรตินิยมอันดับหน่ึง หรือเกียรตินิยมอันดับสองก็ได 
มาตรา 58 สภามหาวิทยาลัยอาจออกขอบังคับกําหนดใหมีประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง ประกาศนียบัตร

บัณฑิต อนุปริญญา และประกาศนียบัตรสําหรับสาขาวิชาใดได ดังน้ี 
(1) ประกาศนียบัตรบัณฑิตช้ันสูง ประกาศนียบัตรบัณฑิต ออกใหแกผูสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตรใน

สาขาวิชาหน่ึงสาขาวิชาใดภายหลังที่ไดรับปริญญาแลว 
(2) อนุปริญญา ออกใหแกผูสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตรในสาขาวิชาหน่ึงสาขาวิชาใดกอนถึงขั้นไดรับ

ปริญญาตรี 
(3) ประกาศนียบัตร ออกใหแกผูสําเร็จการศึกษาเฉพาะวิชา 
มาตรา 59 มหาวิทยาลัยมีอํานาจใหปริญญากิตติมศักดิ์แกบุคคลซ่ึง สภามหาวิทยาลัยเห็นวาทรงคุณวุฒิ มี

คุณธรรม และมีผลงานที่เปนคุณูปการตอสวนรวม สมควรแกปริญญาน้ันๆ แตจะใหปริญญาดังกลาวแกคณาจารย
ประจํา ผูดํารงตําแหนงตางๆ ในมหาวิทยาลัย นายกสภามหาวิทยาลัย กรรมการสภามหาวิทยาลัยหรือกรรมการ
สงเสริมกิจการมหาวิทยาลัยในขณะที่ดํารงตําแหนงน้ันมิได ทั้งน้ี ตองไมเปนการใหปริญญากิตติมศักดิ์เพ่ือแลกกับ
ผลประโยชนอยางใดอยางหน่ึง 

ชั้น สาขาของปริญญากิตติมศักดิ์ และหลักเกณฑการใหปริญญากิตติมศักดิ์ ใหเปนไปตามขอบังคับของ
มหาวิทยาลัย 

มาตรา 60 มหาวิทยาลัยอาจกําหนดใหมีครุยวิทยฐานะหรือเข็มวิทยฐานะเปนเครื่องหมายแสดงวิทยฐานะ
ของผูไดรับปริญญา ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง ประกาศนียบัตรบัณฑิต อนุปริญญาและประกาศนียบัตร และอาจ
กําหนดใหมีครุยประจําตําแหนงนายกสภามหาวิทยาลัยหรือกรรมการสภามหาวิทยาลัย ครุยประจําตําแหนงผูบริหาร 
และครุยประจําตําแหนงคณาจารยของมหาวิทยาลัยก็ได 
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การกําหนดลักษณะ ชนิด ประเภทและสวนประกอบของครุยวิทยฐานะ เข็มวิทยฐานะ และครุยประจํา
ตําแหนง ใหตราเปนพระราชกฤษฎีกา 

ครุยวิทยฐานะ เข็มวิทยฐานะ และครุยประจําตําแหนงจะใชในโอกาสใด โดยมีเงื่อนไขอยางใด ใหเปนไปตาม
ขอบังคับของมหาวิทยาลัย 

มาตรา 61 สภามหาวิทยาลัยอาจกําหนดใหมีตราสัญลักษณ หรือเครื่องหมายของมหาวิทยาลัยได โดยตรา
เปนพระราชกฤษฎีกา  

มาตรา 62 สภามหาวิทยาลัยอาจออกขอบังคับใหมีเครื่องแบบ เครื่องหมาย และเคร่ืองแตงกายนักศึกษาได 
โดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

 
หมวด 7 

บทกําหนดโทษ 
 -------------------- 

มาตรา 63 ผูใดใชตรา สัญลักษณ ครุยวิทยฐานะ เข็มวิทยฐานะ ครุยประจําตําแหนง เครื่องแบบ 
เครื่องหมาย หรือเครื่องแตงกายนักศึกษาของมหาวิทยาลัย โดยไมมีสิทธิที่จะใช หรือแสดงดวยประการใดๆ วา ตนมี
ตําแหนงใดในมหาวิทยาลัยหรือมีปริญญา ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง ประกาศนียบัตรบัณฑิต อนุปริญญา หรือ
ประกาศนียบัตรของมหาวิทยาลัย โดยที่ตนไมมี ถาไดกระทําเพื่อใหบุคคลอื่นเชื่อวาตนมีสิทธิที่จะใชหรือมีตําแหนงหรือ
มีวิทยฐานะเชนน้ัน ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหกเดือน หรือปรับไมเกินหาหมื่นบาท หรือทั้งจาํทั้งปรับ 

มาตรา 64 ผูใด 
(1) ปลอม หรือทําเลียนแบบซ่ึงตราสัญลักษณ หรือเครื่องหมายของมหาวิทยาลัย หรือสวนราชการหรือ

หนวยงานของมหาวิทยาลัยไมวาจะทําเปนสีใด หรือทําดวยวิธีใดๆ 
(2) ใชตราสัญลักษณ หรือเครื่องหมายของมหาวิทยาลัยหรือสวนราชการ หรือหนวยงานของมหาวิทยาลัย

ปลอม หรือซ่ึงทําเลียนแบบ หรือ 
(3) ใชหรือทําใหปรากฏซ่ึงตราสัญลักษณ หรือเครื่องหมายของมหาวิทยาลัย หรือสวนราชการหรือ

หนวยงานของมหาวิทยาลัยที่วัตถุหรือสินคาใดๆ โดยไมไดรับอนุญาตจากมหาวิทยาลัย 
ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหน่ึงป หรือปรับไมเกินหน่ึงแสนบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ 
ถาผูกระทําความผิดตาม (1) เปนผูกระทําความผิดตาม (2) ดวย ใหลงโทษตาม (2) แตกระทงเดียว 
ความผิดตาม (3) เปนความผิดอันยอมความได 

 
บทเฉพาะกาล 

 -------------------- 
มาตรา 65 ใหโอนบรรดากิจการ ทรัพยสิน สิทธิทั้งปวง หน้ีสิน ขาราชการ ลูกจาง อัตรากําลัง  เงิน

งบประมาณและรายไดของสํานักงานคณะกรรมการ  การอุดมศึกษาเฉพาะสวนของสํานักงานสภาสถาบันราชภัฏไป
เปนของมหาวิทยาลัยราชภัฏแตละแหงตามพระราชบัญญัติน้ี ทั้งน้ี ตามรายการที่รัฐมนตรีกําหนด โดยทําเปนประกาศ
กระทรวง ซ่ึงจะตองดําเนินการใหเสร็จสิ้นภายในหกสิบวันนับแตวันที่พระราชบัญญัติน้ีใชบังคับ 

ใหขาราชการซ่ึงโอนไปตามวรรคหน่ึงเปนขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาตามกฎหมายวาดวย
ระเบียบขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา โดยในระยะเริ่มแรก ใหขาราชการดังกลาวยังคงดํารงตําแหนงและรับ
เงินเดือน ตลอดจนไดรับสิทธิประโยชนเชนเดิมตอไป จนกวาจะไดรับแตงตั้งใหดํารงตําแหนงตามกฎหมายวาดวย
ระเบียบขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา 

มาตรา 66 ใหผูดํารงตําแหนงนายกสภาประจําสถาบันราชภัฏและกรรมการสภาประจําสถาบันราชภัฏตาม
พระราชบัญญัติสถาบันราชภัฏ พ.ศ. 2538 อยูในวันที่พระราชบัญญัติน้ีใชบังคับ ปฏิบัติหนาที่นายกสภามหาวิทยาลัย
และกรรมการสภามหาวิทยาลัยตามพระราชบัญญัติน้ีตอไป จนกวาจะทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ แตงตั้งนายกสภา
มหาวิทยาลัย กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ และมีการเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัยตาม
พระราชบัญญัติน้ีขึ้นใหม ทั้งน้ีตองไมเกินหน่ึงรอยแปดสิบวันนับแตวันที่พระราชบัญญัติน้ีใชบังคับ 

มาตรา 67 ใหสวนราชการของสถาบันราชภัฏตามพระราชบัญญัติสถาบันราชภัฏ พ.ศ. 2538 ยังคงเปน
สวนราชการตอไป จนกวาจะมีการแบงสวนราชการตามพระราชบัญญัติน้ี ทั้งน้ี ตองไมเกินหน่ึงรอยแปดสิบวันนับแต
วันที่พระราชบัญญัติน้ีใชบังคับ  
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มาตรา 68 ใหผูดํารงตําแหนงอธิการบดี คณบดี ผูอํานวยการสํานักงานอธิการบดี ผูอํานวยการสํานักวิจัย 
หัวหนาสวนราชการหรือหัวหนาหนวยงานที่เรียกช่ืออยางอื่นที่มีฐานะเทียบเทาคณะตามพระราชบัญญัติสถาบันราช
ภัฏ พ.ศ. 2538 อยูในวันที่พระราชบัญญัติน้ีใชบังคับ ปฏิบัติหนาที่ในตําแหนงอธิการบดี คณบดี ผูอํานวยการ
สํานักงานอธิการบดี ผูอํานวยการสํานักวิจัย หัวหนาสวนราชการหรือหัวหนาหนวยงานที่เรียกชื่ออยางอื่นที่มีฐานะ
เทียบเทาคณะตามพระราชบัญญัติน้ีตอไป ทั้งน้ี ตองไมเกินหน่ึงรอยแปดสิบวันนับแตวันที่พระราชบัญญัติน้ีใชบังคับ 

ใหผูดํารงตําแหนงรองหรือผูชวยของผูดาํรงตําแหนงตามวรรคหน่ึงปฏิบัติหนาที่ในตําแหนงตอไปจนกวาผ ู
ดํารงตําแหนงตามวรรคหน่ึงจะพนจากตําแหนง 

ใหผูปฏิบัติหนาที่ในตําแหนงตามวรรคหน่ึงดําเนินการใหมีคณะกรรมการประจําสวนราชการตามมาตรา 41 
วรรคสอง แลวแตกรณี ภายในหน่ึงรอยแปดสิบวันนับแตวันที่พระราชบัญญัติน้ีใชบังคับ  

มาตรา 69 ใหผูซ่ึงเปนศาสตราจารย ศาสตราจารยพิเศษ รองศาสตราจารย รองศาสตราจารยพิเศษ ผูชวย
ศาสตราจารย ผูชวยศาสตราจารยพิเศษ และอาจารยประจําของสถาบันราชภัฏแตละแหงอยูในวันที่พระราชบัญญัติน้ี
ใชบังคับมีฐานะเปนศาสตราจารย ศาสตราจารยพิเศษ รองศาสตราจารย รองศาสตราจารยพิเศษ ผูชวยศาสตราจารย 
ผูชวยศาสตราจารยพิเศษ และอาจารยประจําของมหาวิทยาลัยแตละแหงตอไปตามพระราชบัญญัติน้ี 

ใหผูซ่ึงเปนอาจารยพิเศษของสถาบันราชภัฏแตละแหงอยู ในวันที่พระราชบัญญัติน้ีใชบังคับเปนอาจารย
พิเศษของมหาวิทยาลัยแตละแหงตอไปตามพระราชบัญญัติน้ีจนครบกําหนดที่ไดรับแตงตั้ง  

มาตรา 70 ในระหวางที่ยังไมมีกฎหมาย กฎ ระเบียบ ประกาศ  และขอบังคับเพ่ือปฏิบัติการตาม
พระราชบัญญัติน้ีออกใชบังคับ ใหนํากฎหมาย กฎ ระเบียบ ประกาศ  และขอบังคับ ซ่ึงออกตามความใน
พระราชบัญญัติสถาบันราชภัฏ พ.ศ. 2538 ที่ใชอยูในวันที่พระราชบัญญัติน้ีใชบังคับ มาใชบังคับโดยอนุโลมเทาที่ไมขัด
หรือแยงกับพระราชบัญญัติน้ี 

 
ผูรับสนองพระบรมราชโองการ 

 
พันตํารวจโท ทักษิณ ชินวัตร 

นายกรัฐมนตรี 
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ประวัติมหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร 
 

ที่ตั้ง : เลขที่ 69 หมู 1 ตําบลนครชุม อําเภอเมือง จังหวัดกําแพงเพชร 62000 
โทร : 055-706555 โทรสาร 055-706518 http://www.kpru.ac.th 

 
ตนกําเนิดมหาวิทยาลัย 

 

 
 

กอนสถาปนาวิทยาลัย (กอน 29 กันยายน 2516) 
ความคิดในการจัดตั้งวิทยาลัยครูกําแพงเพชร เกิดจากแผนการขยายจํานวนสถาบันฝกหัดครูของกรมการ

ฝกหัดครู ที่จะจัดตั้งวิทยาลัยครูใหครอบคลุมทั่วประเทศครบ 36 วิทยาลัย เพื่อใหแตละวิทยาลัยรับผิดชอบผลิตครูใน  
2 จังหวัด ซ่ึงในบริเวณน้ีจะตองจัดตั้งวิทยาลัยครูเพื่อรับผิดชอบผลิตครูสําหรับจังหวัดตาก กําแพงเพชร 

ปพุทธศักราช 2513 ประชาชนชาวจังหวัดกําแพงเพชร โดยการนําของ    ผูวาราชการจังหวัดสมัยน้ัน (นาย
รําไพ  นิมิตรกุล) และนายประสิทธิ์ ชูพินิจ ผูแทนราษฎรจังหวัดกําแพงเพชร ได เสนอที่ดิน 2 แปลง ให
กระทรวงศึกษาธิการเลือกเปนที่ตั้งวิทยาลัยครู  

ปพุทธศักราช 2515 คณะกรรมการจากกระทรวงศึกษาธิการไดตกลงขอใชที่ดินสาธารณะทุงคอกวัว จํานวน  
1,000 ไร เปนสถานที่จัดตั้งวิทยาลัยครูกําแพงเพชร เริ่มดําเนินการเรื่องสถานที่จัดตั้งวิทยาลัย กรมการฝกหัดครู
พิจารณาวา ที่ดินสาธารณะที่ขอใชจัดตั้งน้ันไมหางจากลํานํ้าปง จึงไดเจรจาขอซ้ือที่ดินจากราษฎรตอจากที่สาธารณะ
จนถึงริมนํ้าปง เปนพ้ืนที่ประมาณ 420 ไรเศษ ในจํานวนน้ีราษฎรยกใหโดยไมคิดมูลคา 95 ไรเศษ สวนที่เหลือ 325  ไร
เศษ ซ้ือดวยงบประมาณของกรมการฝกหัดครู  วิทยาลัยครูกําแพงเพชรไดประกาศจัดตั้งขึ้นในวันที่ 29 กันยายน  
พ.ศ. 2516 

 
ปการศึกษา 2535 พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวภูมิพลอดุลยเดช ทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ พระราชทาน

นามวิทยาลัยครูทั้ง 36 แหงวา “สถาบันราชภัฏ” เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ พ.ศ. 2535   
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ประวัติการจัดการศึกษา 
 

 
 

ปการศึกษา 2519 วิทยาลัยครูกําแพงเพชรไดเปดรับนักศึกษารุนแรก ในระดับ ป.กศ.  
จํานวน 392 คน ซ่ึงนักศึกษาไดรับการคัดเลือกจากสภาตําบลตาง ๆ ในเขตจังหวัดกําแพงเพชรและจังหวัดตาก  

ปการศึกษา 2521 ขยายการเปดรับนักศึกษาในระดับ ป.กศ. ชั้นสูง จํานวน 9 กลุม   
ปการศึกษา 2522 เปดใหการอบรมครูบุคลากรทางการศึกษาประจําการ  

(อคป.) รุนแรก 
ปการศึกษา 2528 เปดสอนตามหลักสูตรของสภาการฝกหัดครู 3 ระดับ คือ  

ระดับอนุปริญญา ระดับปริญญาตรีครุศาสตรบัณฑิต หลักสูตร 4 ป และระดับปริญญาตรีครุศาสตรบัณฑิต หลักสูตร 2 
ป (หลังอนุปริญญา) ในปน้ีงดการรับนักศึกษาระดับ ป.กศ. ชั้นสูง 
 ปการศึกษา 2529 เปดทําการอบรมตามโครงการการจัดการศึกษาสําหรับบุคลากรประจําการ (กศ.บป.) 
เปนรุนแรกโดยเปดทําการอบรมรวม 3 ระดับ คือ ระดับอนุปริญญาวิทยาศาสตร ระดับปริญญาตรีครุศาสตรบัณฑิต 
หลักสูตร 4 ป และระดับปริญญาตรีครุศาสตรบัณฑิต หลักสูตร 2 ป (หลังอนุปริญญา)   
 ปการศึกษา 2541 เปดรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาภาคพิเศษสาขาการศึกษาโปรแกรมวิชาการบริหาร
การศึกษาเปนรุนแรก  
 ปการศึกษา 2543 เปดรับนักศึกษา ภาค กศ.บป. ที่อําเภอแมสอด จังหวัดตาก ใชสถานที่โรงเรียนสรรพ
วิทยาคมเปนศูนยการศึกษาเปนรุนแรก  
 ปการศึกษา 2548 เปดรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาภาคพิเศษ  หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต 

สาขาวิชาการบริหารการศึกษา สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน และหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชา
ยุทธศาสตรการพัฒนา ณ ศูนยอุดมศึกษาแมสอด เปนรุนแรก 

ปการศึกษา 2549 เปดรับนักศึกษาโครงการความรวมมือระหวางกรมสงเสริม 
การปกครองทองถิ่นและมหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร สาขาวิชาการปกครองทองถ่ินรุนแรก 
การจัดการเรียนการสอนแบงออกเปน 3 ศูนยการเรียนไดแก 

- ศูนยการเรียนจังหวัดกําแพงเพชร มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร 
- ศูนยการเรียนจังหวัดตาก มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร แมสอด 
- ศูนยการเรียนจังหวัดสุโขทัย วิทยาลัยเทคนิคสุโขทัย 
ปการศึกษา 2550 เปดรับนักศึกษาภาคพิเศษ ที่หนวยการเรียนพิจิตร  

โรงเรียนเทศบาลบานปากทาง หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิติศาสตรและหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต 

สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร เปนรุนแรก และเปดการเรียนการสอนระดับบัณฑิตศึกษาภาคพิเศษ  หลักสูตรรัฐ
ประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเพ่ือพัฒนาทองถ่ิน 

ปการศึกษา 2551 เปดรับนักศึกษาภาคพิเศษ ตามโครงการความรวมมือกับกรมสงเสริมการปกครอง
ทองถิ่น หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาการจัดการการคลังเปนรุนแรก โดยรับนักศึกษาที่เปนบุคลากร
องคกรปกครองทองถิ่นจากจังหวัดกําแพงเพชร จังหวัดตากและจังหวัดสุโขทัย 
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ปการศึกษา 2552 เปดรับนักศึกษาปริญญาเอก หลักสูตรดุษฏีบัณฑิตสาขายุทธศาสตรการบริหารและ
พัฒนา (รุนแรก) 
 ปการศึกษา 2554 มีการจัดการเรียนการสอนในโครงการ “เพ่ิมศักยภาพการจัดการศึกษาภาคปกติ 
(พศ.ภป.)” ขึ้นเพ่ือตอบสนองนโยบายของมหาวิทยาลัยและเปดโอกาสทาง  การศึกษาใหกับนักเรียนนักศึกษาใน
ชุมชนทองถิ่นอีกจํานวนมากที่ยังมีความประสงคจะเขาศึกษาเปนนักศึกษาภาคปกติของมหาวิทยาลัย  และ
ดําเนินการปรับปรุงหลักสูตรตามเกณฑมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ 
 

 
 

 ปการศึกษา 2555 เปดรับนักศึกษาปริญญาตรี หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการประถมศึกษา, 
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตร สาขาวิชาสารสนเทศภูมิศาสตร, หลักสูตรศิลปศาสตร
บัณฑิต สาขาวิชาบรรณารักศาสตรและสารสนเทศศาสตร   สาขาวิชาภาษาอังกฤษ, หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต 

สาขาวิชาเทคโนโลยีพลังงาน สาขาวิชาออกแบบและผลิตภัณฑอุตสาหกรรม สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร 
สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม(ตอเหน่ือง) และสาขาวิชาการจัดการโลจิสกติกส 
 ปการศึกษา 2556 เปดรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ  

 

 
 

 ปการศึกษา 2557- ปจจุบัน เปดรับนักศึกษาระดับปริญญาเอก หลักสูตรดุษฏีบัณฑิต  สาขาวิชาบริหาร
การศึกษา (รุนแรก) 
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คณาจารย 
คณะครุศาสตร 

 
ดร.ชัยรัตน  บุม ี    คณบด ี
ผูชวยศาสตราจารย ดร.ยุภาด ี ปณะราช  รองคณบดีฝายวิจัย 
ผูชวยศาสตราจารย ดร.อังสุรีย  พันธแกว  รองคณบดีฝายกิจการนักศึกษาฯ 
ดร.พฤฑฒิพล  พฤฑฒิกุล   รองคณบดีฝายบริการวิชาการ 
อาจารยบุญลอม  ดวงวิเศษ   รองคณบดีฝายบริหาร 
อาจารยอนุสิษฐ  พันธกล่ํา   รองคณบดีฝายวิชาการ 
อาจารยธิดารัตน  ทวีทรัพย   รองคณบดีฝายประกันคุณภาพ 
ดร.ชยุต  วิจิตรสุนทร   ผูชวยคณบด ี
อาจารยปาริชาต  เตชะ   ผูชวยคณบด ี
อาจารยชลชลิตา  แตงนารา   ผูชวยคณบด ี
อาจารยสิริวรรณ  สิรวณิชย   ผูชวยคณบด ี
อาจารยวรพรรณ  กระตายทอง   ผูชวยคณบด ี
อาจารยเลเกีย  เขียวด ี   ผูชวยคณบด ี
อาจารยไตรรงค  เปลี่ยนแสง   ผูชวยคณบด ี
 
โปรแกรมวิชาการศึกษาปฐมวัย 
อาจารยอรทัย  บุญเที่ยง   ประธานโปรแกรม 
ผูชวยศาสตราจารย ดร.สุณ ี บุญพิทักษ  อาจารย 
อาจารยอรวรรณ  สุมประดิษฐ   อาจารย 
ผูชวยศาสตราจารยพัทธนันท  วงษวิชยุตม อาจารย 
อาจารยจุฑาทิพย  โอบออม   อาจารย 
 
โปรแกรมวิชาสังคมศึกษา 
อาจารยชูวิทย  ไชยเบา   ประธานโปรแกรม 
รองศาสตราจารย ดร.พิสมัย  รบชนะชัย  พูลสุข อาจารย 
อาจารยวรพรรณ  กระตายทอง   อาจารย 
อาจารยรัตติกาล  โสภัคคศรีกุล   อาจารย 
อาจารยสิริวรรณ  สิรวณิชย    อาจารย 
อาจารยเลเกีย  เขียวดี    อาจารย 
ดร.สุขเกษม  ขุนทอง    อาจารย 
อาจารยเกรียงไกร  กันตีมูล    อาจารย 
อาจารยศรวัส  ศิริ     อาจารย 
 
โปรแกรมวิชาพลศึกษา 
ผูชวยศาสตราจารย ม.ล.ปทมาวด ี สิงหจารุ ประธานโปรแกรม 
ผูชวยศาสตราจารยกอเกียรต ิ วิทยรัตน  อาจารย 
รองศาสตราจารยธวัช  วีระศิริวัฒน   อาจารย 
อาจารยนิติพันธ  บุตรฉุย    อาจารย 
อาจารยธัชนิติ  วีระศิริวัฒน    อาจารย 
อาจารยทวิโรฒ  ศรีแกว    อาจารย 
อาจารยภูมิสิทธิ ์ สัจจหทยาศรม   อาจารย 
อาจารยพงศธร  ศรีทับทิม    อาจารย 
อาจารยวัลลภ  ทิพยสุคนธ    อาจารย 
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โปรแกรมวิชาพลศึกษา(ตอ) 
อาจารยภัทรชัย  เพชรแกมทอง   อาจารย 
 
โปรแกรมวิชาภาษาอังกฤษ 
รองศาสตราจารย ดร.บัณฑิต  ฉัตรวิโรจน  ประธานโปรแกรม 
อาจารยอนุสิษฐ  พันธกล่ํา   อาจารย 
อาจารยชลชลิตา  แตงนารา   อาจารย 
อาจารยถิรวิท  ไพรมหานิยม   อาจารย 
อาจารยพิมพชนก  เนยพลับ   อาจารย 
อาจารยธารณา  สุวรรณเจริญ   อาจารย 
อาจารยฉัตรกุล  ธรรมสอน   อาจารย 
 
รองศาสตราจารย ดร.ยุภาด ี ปณะราช  ประธานโปรแกรม 
อาจารยอุไรวรรณ  ศรีไชยมูล   อาจารย 
อาจารยเบญจวรรณ  ชัยปลัด    อาจารย 
 
โปรแกรมวิชาวิทยาศาสตรทั่วไป 
อาจารยไตรรงค  เปลี่ยนแสง   ประธานโปรแกรม 
ผูชวยศาสตราจารย ดรุณ ี ชัยมงคล  อาจารย 
อาจารยปราณ ี เลิศแกว   อาจารย 
อาจารยศุภวัฒน  วิสิฐศิริกุล   อาจารย 
อาจารยธิดารัตน  พรหมมา   อาจารย 
อาจารยปฐมพงษ  เที่ยงเพชร   อาจารย 
 
โปรแกรมวิชาภาษาจีน 
อาจารยสมหญิง  กัลปเจริญศร ี  ประธานโปรแกรม 
อาจารยชลธิชา  สวางไตรภพ   อาจารย 
อาจารยเทพกาญจนา  เทพแกว   อาจารย 
อาจารยนันทนภัส  ชิตนุรัตน    อาจารย 
 
อาจารยอนุลักษณ  อาสาสู   ประธานโปรแกรม 
ผูชวยศาสตราจารยธงชัย  ชอพฤกษา  อาจารย 
รองศาสตราจารยกวี  ครองแกว*  อาจารย 
ผูชวยศาสตราจารยชัชชัย  พวกดี*  อาจารย 
อาจารยอัครพล  ชูเชิด*    อาจารย 
อาจารยอนุลักษณ  อาสาสู*   อาจารย 
อาจารยเมืองจันทร  พยอม*   อาจารย 
อาจารยบรรเจิด  วรรณะ*   อาจารย 
อาจารยเอกวุฒิ  โลหะการก*   อาจารย 
อาจารยอาทิตยา  ธานีรัตน*   อาจารย 
อาจารยณัฐพงศ  บุญครอบ*   อาจารย 
อาจารยศศิธร  ศิริรัตน*   อาจารย 
อาจารยณัฐธยา  รังสิยานนท*   อาจารย 
 
*หมายเหตุ : อาจารยสังกัดคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 
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โปรแกรมวิชาคอมพิวเตอรศึกษา 
อาจารยศรินญา  หวาจอย   ประธานโปรแกรม 
ดร.ชัยรัตน  บุม ี    อาจารย 
อาจารยธิดารัตน  ทวีทรัพย   อาจารย 
อาจารยเฉลิม  ทองจอน   อาจารย 
อาจารยวิวัฒน  ทวีทรัพย   อาจารย 
อาจารยพลเทพ  มีไผขอ   อาจารย 
อาจารยยลดา  กระตายทอง   อาจารย 
อาจารยภคมน  ตะอูบ   อาจารย 
 
โปรแกรมวิชาภาษาไทย 
อาจารยอมรา  ทองใส   ประธานโปรแกรม 
อาจารยนันทิพัฒน  เพ็งแดง   อาจารย 
อาจารยกษมา  สุรเดชา   อาจารย 
อาจารยศุภรดา  สุขประเสริฐ   อาจารย 
อาจารยมานพ    ศรีเทียม   อาจารย 
 
โปรแกรมวิชาการประถมศึกษา 
อาจารยยุทธนา  พันธมี   ประธานโปรแกรม 
ผูชวยศาสตราจารย ดร.วชิระ  วิชชุวรนันท  อาจารย 
ผูชวยศาสตราจารย ดร.เรขา  อรัญวงศ   อาจารย 
อาจารยบุญลอม  ดวงวิเศษ    อาจารย 
อาจารยปาริชาต  เตชะ    อาจารย 
อาจารยศิริโสภา  แสนบุญเวช    อาจารย 
อาจารยกรกช  ขันธบุญ    อาจารย 
อาจารยเพ็ญภรณ  เหลี่ยวเจริญวัฒน   อาจารย 
 
โปรแกรมวิชาบริหารการศึกษา 
ดร.ภูมิพิพัฒน  รักพรมงคล   ประธานโปรแกรม 
ผูชวยศาสตราจารยธีระ  ภักด ี   อาจารย 
อาจารยสุมาล ี วิทยรัตน    อาจารย 
ดร.พฤฑฒิพล  พฤฑฒิกุล    อาจารย 
ดร.ชยุต  วิจิตรสุนทร    อาจารย 
 
โปรแกรมวิชายุทธศาสตรการบริหารและการพัฒนา 
รองศาสตราจารย ดร.สมชัย  วงษนายะ  ประธานโปรแกรม 
รองศาสตราจารย ดร.ปาจรีย  ผลประเสริฐ อาจารย 
รองศาสตราจารย ดร.ทวนทอง  เชาวกีรติพงศ อาจารย 
ดร.สุภาพร พงศภิญโญโอภาส   อาจารย  
 
โปรแกรมวิชาจิตวิทยา 
ผูชวยศาสตราจารยอรอนงค  แจมผล  อาจารย 
ผูชวยศาสตราจารย ดร.อังสุรีย  พันธแกว  อาจารย 
อาจารยวชิระ  พิมพทอง    อาจารย 
อาจารยมนตรี  หลินภู    อาจารย 
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โปรแกรมวิชาวิจัยและประเมินผล 
รองศาสตราจารย ดร.สมชัย  วงษนายะ  อาจารย 
ดร.สุภาพร พงศภิญโญโอภาส   อาจารย  
ผูชวยศาสตราจารยสุรชัย  โกศิยะกุล  อาจารย 
 

ขอมูล ณ วันที่ 21 มีนาคม 2558 
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คณาจารย 
คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 

 
ผูชวยศาสตราจารยสุชิน  รอดกําเหนิด  คณบดีคณะ 
อาจารยพัจนภา  เพชรรัตน   รองคณบดีฝายบริการวิชาการฯ 
ดร.วิชุรา  วินัยธรรม    รองคณบดีฝายวิจัยและสารสนเทศ 
ดร.ปรียานุช  พรหมภาสิต   รองคณบดีฝายวิชาการและประกันคุณภาพ 
อาจารยตรรกพร  สุขเกษม   หัวหนาสํานักงานคณะ 
 
โปรแกรมวิชาการพัฒนาสังคม 
อาจารยธวชินี  ลาลิน   ประธานโปรแกรม 
ดร.วิทยา  คามุณ ี    อาจารย 
อาจารยโอกามา  จาแกะ*    อาจารย 
อาจารยกรรณิกา  อุสสาสาร*    อาจารย 
อาจารยจิราภา  จารุวัฒน   อาจารย 
อาจารยอิสสราพร  ออนบุญ   อาจารย 
อาจารยวรรณิศา  สุโสม   อาจารย 
อาจารยรัฐศาสตร  สรอยมาต   อาจารย 
 
โปรแกรมวิชานิติศาสตร 
อาจารยอภิชาติ  บวบขม   ประธานโปรแกรม 
ผูชวยศาสตราจารยสุชิน  รอดกําเหนิด  อาจารย 
อาจารยพัจนภา  เพชรรัตน   อาจารย 
อาจารยจันทิมา  กอนจันทรเทศ  อาจารย 
อาจารยปาริชาติ  สายจันด ี   อาจารย 
อาจารยวาสนา  มีศิลป   อาจารย 
อาจารยนิฐิณี  ทองแท   อาจารย 
 
โปรแกรมวิชาบรรณารักษศาสตรและสารสนเทศศาสตร 
ผูชวยศาสตราจารยประพิมพร  โกศิยะกุล  ประธานโปรแกรม 
ผูชวยศาสตราจารยสุวิทย  วงษบุญมาก  อาจารย 
รองศาสตราจารยอรณุลักษณ  รัตนพันธุ  อาจารย 
ผูชวยศาสตราจารยศรีรัตน  เจิงกลิ่นจันทร อาจารย 
อาจารยนารถนรี  พอใจ   อาจารย 
อาจารยธีระพล  วรปรีชาพันธุ   อาจารย 
 
โปรแกรมวิชาดนตรีศึกษา 
รองศาสตราจารยกวี  ครองแกว  ประธานโปรแกรม 
ผูชวยศาสตราจารยชัชชัย  พวกด ี  อาจารย 
อาจารยอัครพล  ชูเชิด*    อาจารย 
อาจารยอนุลักษณ  อาสาสู   อาจารย 
อาจารยเมืองจันทร  พยอม   อาจารย 
อาจารยบรรเจิด  วรรณะ   อาจารย 
อาจารยเอกวุฒิ  โลหะการก   อาจารย 
อาจารยอาทิตยา  ธานีรัตน   อาจารย 
อาจารยณัฐพงศ  บุญครอบ   อาจารย 
อาจารยศศิธร  ศิริรัตน   อาจารย 
อาจารยณัฐธยา  รังสิยานนท   อาจารย 
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โปรแกรมวิชาดนตรีศึกษา(ตอ) 
อาจารยพลากร  ทิพยมาลา   อาจารย 
อาจารยฉัตรชัย  อยูเกิด   อาจารย 
 
โปรแกรมวิชานาฎศิลปและการละคร 
ผูชวยศาสตราจารยเยาวลักษณ  ใจวิสุทธิ์หรรษา อาจารย 
อาจารยอภิญญา  แซยั้ง   อาจารย 
 
โปรแกรมวิชาปรัชญาและศาสนา  
รองศาสตราจารย ดร.ศรัณย  วงศคําจันทร อาจารย 
อาจารยจําเนียนนอย  สิงหะรักษ  อาจารย 
อาจารยกิตติณัฏฐ  ศิริรัตน*    อาจารย 
 
โปรแกรมวิชาภาษาไทย 
อาจารยวิยุดา  ทิพยวิเศษ   ประธานโปรแกรม 
ผูชวยศาสตราจารย ดร.สุนทรี  ดวงทิพย  อาจารย 
อาจารยณัฐพล  บานไร*    อาจารย 
อาจารยทิพยวรรณ  สีสัน   อาจารย 
อาจารยพนัส  เพ็งเลิก   อาจารย 
อาจารยสุธาทิพย  แหงบุญ   อาจารย 
อาจารยพรพรรณ  มีเจริญ   อาจารย 
อาจารยตรีรัตน  เครือกลัด   อาจารย 
 
โปรแกรมวิชาภาษาจีน 

อาจารยชุตินธร  ฉิมสุข   ประธานโปรแกรม 
อาจารยสายพิณ  พิกุลทอง กูรุง  อาจารย 
อาจารยมาลัยรัตน  คณิตชยานันท*   อาจารย 
อาจารยบัญชา  วัฒนาทัศนีย*    อาจารย 
อาจารยนันทิวัน  อินหาดกรวด   อาจารย 
อาจารยทิวาพร  อุดมวงษ   อาจารย 
อาจารยอธิภัทร  ชูศรีทอง   อาจารย 
อาจารยอภิญญา  จอมพิจิตร*   อาจารย 
 
โปรแกรมวิชาภาษาอังกฤษ 
ผูชวยศาสตราจารย ดร.นิศากร  ประคองชาต ิ ประธานโปรแกรม 
ผูชวยศาสตราจารย ดร.ประดิษฐ  นารีรักษ อาจารย 
ดร.วิชุรา  วินัยธรรม    อาจารย 
อาจารยประทับใจ  ทัศนแจมสุข   อาจารย 
อาจารยอิฎฐารมณ  มิตสุวรรณ  สิงหรา  อาจารย 
อาจารยนิศาชล  เถิงจาง   อาจารย 
อาจารยรัชดาภรณ  รักษชน   อาจารย 
อาจารยประสิทธิ์  สิทธิดา   อาจารย 
อาจารยพรชนก  นุมนอย   อาจารย 
อาจารยบุญญวัฒน  ศรีวังราช   อาจารย 
อาจารยอัฐพร  คริสตพระพร   อาจารย 
อาจารยชุติมา  สังวรินทะ   อาจารย 
อาจารยกมลวัฒน  ภูวิชิต*    อาจารย 
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โปรแกรมวิชารัฐประศาสนศาสตร 
ดร.ปรียานุช  พรหมภาสิต   ประธานโปรแกรม 
ดร.พิษณุ  บุญนิยม    อาจารย 
อาจารยบุญญาบารมี  สวางวงศ  อาจารย 
อาจารยศุภฤทธิ์  ธาราทิพยนรา   อาจารย 
อาจารยเสริมศักดิ์  กิตติปาลวรรธก  อาจารย 
อาจารยตรรกพร  สุขเกษม   อาจารย 
อาจารยสมลักษณ  วิริยจาร ี   อาจารย 
อาจารยชาลิสา  ศิริธรรมเกต ุ   อาจารย 
อาจารยอรัญญารัตน  ศรีสุพัฒนะกุล  อาจารย 
อาจารยวาสนา  อาจสาลิกรณ   อาจารย 
อาจารยสุวภัทร  พิรณฤทธิ ์   อาจารย 
ดร.รัษฏากร  วินิจกุล   อาจารย 
 
โปรแกรมวิชาวิจิตรศิลปและประยุกตศิลป 
อาจารยวนัสนันท  นุชนารถ   ประธานโปรแกรม 
รองศาสตราจารยมัย  ตะติยะ   อาจารย 
อาจารยสายพิณ  เขียวมูล   อาจารย 
ผูชวยศาสตราจารยเชวงศักดิ์  เขียวเขิน  อาจารย 
อาจารยวัชรัศน  ศรีวิริยะกิจ   อาจารย 
อาจารยจิรพงศ  ยืนยง   อาจารย 
 
โปรแกรมวิชาสารสนเทศภูมิศาสตร 
อาจารยวัลลภ  ทองออน   ประธานโปรแกรม  
อาจารยฤทธิรงค  เกาฎีระ   อาจารย 
อาจารยปนัดดา  พาณิชยพันธุ   อาจารย 
อาจารยสุรีรัตน  ระบอบ   อาจารย 
 

ขอมูล ณ วันที่ 5 กุมภาพันธ 2558  
หมายเหตุ ** : อาจารยลาศึกษาตอ
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คณาจารย 
คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี

 
ผูชวยศาสตราจารยปรัชญา  ชะอุมผล  คณบด ี
ผูชวยศาสตราจารย ดร.ขวัญดาว  แจมแจง รองคณบดีฝายวางแผนและบริหาร 
ผูชวยศาสตราจารยบุณยกฤต  รัตนพันธุ  รองคณบดีฝายวิจัยและบริการวิชาการ 
อาจารยสุรินทร  เพชรไทย   รองคณบดีฝายกิจการนักศึกษาและทํานุบํารุง 

ศิลปวัฒนธรรม 
อาจารยนพรัตน  ไชยวิโน   รองคณบดีฝายประกันคุณภาพการศึกษาและ 

กิจการพิเศษ 
 
โปรแกรมวิชาเกษตรศาสตร 
ผูชวยศาสตราจารยวชิระ  เลี่ยมแกว  ประธานโปรแกรม 
รองศาสตราจารย ดร.พงศชัย  กลิ่นหอม  อาจารย 
ผูชวยศาสตราจารย ดร.รัชนี  นิธากร  อาจารย 
 
โปรแกรมวิชาเคม ี
ผูชวยศาสตราจารยดร.ปรีชา  ปญญา  ประธานโปรแกรม 
รองศาสตราจารยพรเพ็ญ  โชชัย  อาจารย 
รองศาสตราจารย ดร.ระมัด  โชชัย  อาจารย 
ผูชวยศาสตราจารย ดร.ขวัญดาว  แจมแจง อาจารย 
ดร.ชญาดา  กลิ่นจันทร   อาจารย 
ดร.มณฑา  หมีไพรพฤกษ   อาจารย 
อาจารยภาเกลา  ภูมิใหญ   อาจารย 
อาจารยราตรี  บุม ี    อาจารย 
 
โปรแกรมวิชาคณิตศาสตร 
ผูชวยศาสตราจารยวิไลวรรณ  กระตายทอง ประธานโปรแกรม 
ผูชวยศาสตราจารยวิสิฐ  ธัญญะวัน  อาจารย 
ผูชวยศาสตราจารยไพชยนต  สิริเสถียรวัฒนา อาจารย 
ดร.นิรุตติ์  พิพรรธนจินดา   อาจารย 
อาจารยเสถียร  ทีทา    อาจารย 
อาจารยพัชรา  มวงการ   อาจารย 
อาจารยวันวิสา  รักพวง   อาจารย 
อาจารยจิรพงค  พวงมาลัย   อาจารย 
 
โปรแกรมวิชาชีววิทยา 
อาจารยนิภัชราพร  สภาพพร   ประธานโปรแกรม 
ผูชวยศาสตราจารยปรัชญา  ชะอุมผล  อาจารย 
อาจารยสุวิชญา  รอดกําเหนิด   อาจารย 
อาจารยอธิรดา  บุญเดช   อาจารย 
อาจารยธนากร  วงษศา   อาจารย 
 
โปรแกรมวิชาฟสิกส 
ผูชวยศาสตราจารยไพโรจน  เอกอุฬาร  ประธานโปรแกรม 
ผูชวยศาสตราจารยธีระ  วงศเนตร  อาจารย 
อาจารยวิจิตร  ฤทธิธรรม   อาจารย 
อาจารยนงลักษณ  จันทรพิชัย   อาจารย 
อาจารยสุธาสินี  เอี่ยมชัย   อาจารย 
อาจารยเอกชัย  ญาณะ    อาจารย 
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โปรแกรมวิชาฟสิกส(ตอ) 
อาจารยณัฐพงศ  ดิษฐเจริญ   อาจารย 
 
โปรแกรมวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร 
อาจารยพรหมเมศ  วีระพันธ   ประธานโปรแกรม 
ผูชวยศาสตราจารย ดร.ฆัมภิชา  ตันติสันติสม อาจารย 
อาจารยประพัชร  ถูกม ี   อาจารย 
อาจารยสุรินทร  เพชรไทย   อาจารย 
อาจารยกีรศักดิ์  พะยะ   อาจารย 
อาจารยธีศิษฎ  กระตายทอง   อาจารย 
 
โปรแกรมวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 
อาจารยพรหมเมศ  วีระพันธ   ประธานโปรแกรม 
ดร.นุจรินทร  ปทุมพงษ   อาจารย 
อาจารยยุติธรรม ปรมะ   อาจารย 
อาจารยศิลปณรงค ฉวีพัฒน   อาจารย 
อาจารยจินดาพร ออนเกต ุ   อาจารย 
 
โปรแกรมวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการอาหาร 
ดร.จุฬาลักษณ  เขมาชีวะกุล   ประธานโปรแกรม 
ผูชวยศาสตราจารยบุณยกฤต  รตันพันธุ  อาจารย 
ผูชวยศาสตราจารยวชิระ  สิงหคง  อาจารย 
อาจารยแดนชัย  เครื่องเงิน   อาจารย 
อาจารยเอนก  หาล ี    อาจารย 
 

โปรแกรมวิชาวิทยาศาสตรส่ิงแวดลอม 
ผูชวยศาสตราจารยอนุชา  เกตุเจริญ  ประธานโปรแกรม 
อาจารยนพรัตน  ไชยวิโน   อาจารย 
อาจารยวิไลลักษณ  สวนมะลิ   อาจารย 
อาจารยขวัญฤทัย  ทองบุญฤทธิ์  อาจารย 
อาจารยกรรณิการ  พรมจีน   อาจารย 
อาจารยอภิชญา  เตชิตคุนานนท  อาจารย 
อาจารยพิมประไพ  พิพัฒนนวกุล  อาจารย 
 
โปรแกรมวิชาสาธารณสุขศาสตร 
รองศาสตราจารยอุมาพร  ฉัตรวิโรจน  ประธานโปรแกรม 
ผูชวยศาสตราจารยมัณฑนา  จริยรัตนไพศาล อาจารย 
อาจารยวสุนธรา  รตโนภาส   อาจารย 
อาจารยราตรี  โพธิ์ระวัช   อาจารย 
อาจารยพิมลพรรณ  ดีเมฆ   อาจารย 
 
อาจารยประจําคณะ 
ผูชวยศาสตราจารย ดร.พรทิพย  พิชัย  อาจารย 
ผูชวยศาสตราจารย ดร.เพลินพิศ  จุฬพันธทอง อาจารย 
AJ.Rolando  Cempron   อาจารย 
AJ.Chamsy  Navarra   อาจารย 

 
ขอมูล ณ วันที่ 14 มีนาคม 2558  
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คณาจารย 
คณะวิทยาการจัดการ 

 
รองศาสตราจารย ดร.ปาจรีย  ผลประเสริฐ คณบดีคณะวิทยาการจัดการ 
ผูชวยศาสตราจารยวรภรณ  โพธิ์เงิน  ที่ปรึกษาคณบด ี
ผูชวยศาสตราจารย ดร.เพชรา  บุดสีทา  ที่ปรึกษาคณบด ี
ดร.ฉัตรชนก  จรัสวิญู   รองคณบดีฝายวิชาการและประกันคุณภาพ 
ผูชวยศาสตราจารย ดร.รัชนีวรรณ  บุญอนนท รองคณบดีฝายบริหารและวิจัย 
ผูชวยศาสตราจารย ดร.พธูรําไพ  ประภัสสร รองคณบดีฝายกิจการนักศึกษา 

และศิลปะวัฒนธรรม 
อาจารยสันติ  คูกระสังข   หัวหนาสํานักงานคณบด ี
 
โปรแกรมวิชาการบัญช ี
ผูชวยศาสตราจารยอนุ  ธัชยะพงษ  ประธานโปรแกรม 
ผูชวยศาสตราจารยวรภรณ  โพธิ์เงิน  อาจารย 
ผูชวยศาสตราจารยอมรา  ครองแกว  อาจารย 
อาจารยวรรณวณัช  ดอนคราม   อาจารย 
อาจารยพิมพผกา  มีบัว   อาจารย 
อาจารยวรางค  รามบุตร   อาจารย 
อาจารยพรรษพร   เครือวงษ   อาจารย 
อาจารยทิพยวรรณ  ศิบุญนันท   อาจารย 
อาจารยนงลักษณ  จิ๋วจ ู   อาจารย 
อาจารยเอกวินิต  พรหมรักษา   อาจารย 
อาจารยฐิติกาญจน  พลับพลาส ี  อาจารย 
 
โปรแกรมวิชาการตลาด 
รองศาสตราจารยธารทิพย  ธรรมสอน  ประธานโปรแกรม 
ผูชวยศาสตราจารยอิสรีย  ดอนคราม  อาจารย 
ผูชวยศาสตราจารยถมรัตน  เงินทอง  อาจารย 
ผูชวยศาสตราจารย ดร.เพชรา  บุดสีทา  อาจารย 
อาจารยวรรณพรรณ  รักษชน   อาจารย 
อาจารยจิระ  ประสพธรรม   อาจารย 
อาจารยชูเกียรติ  เน้ือไม   อาจารย 
 
โปรแกรมวิชาการเงินและการธนาคาร 
อาจารยศิริพร  โสมคําภา   ประธานโปรแกรม 
อาจารยอนุธิดา  จันท ี   อาจารย 
อาจารยคุณัญญา  เบญจวรรณ   อาจารย 
อาจารยอนันธิตรา  ดอนบันเทา   อาจารย 
อาจารยธัญยธรณ  จันทรกระจาง  อาจารย 
 
โปรแกรมวิชาเศรษฐศาสตร 
ผูชวยศาสตราจารยชาลี  ตระกูล  ประธานโปรแกรม 
ผูชวยศาสตราจารยราตรี  สิทธิพงษ  อาจารย 
อาจารยธีรศิลป  กันธา   อาจารย 
อาจารยอังคณา  ตาเสนา   อาจารย 
อาจารยชญานนันท  ศิริกิจเสถียร  อาจารย 
อาจารยวิษณุเดช  นันไชยแกว   อาจารย 
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อาจารยวีรวรรณ  แจงโม   อาจารย 
 
โปรแกรมวิชาการทองเที่ยวและการโรงแรม 
อาจารยสุภาภรณ  หมั่นหา    ประธานโปรแกรม 
ผูชวยศาสตราจารย ดร.รัชนีวรรณ  บุญอนนท อาจารย 
อาจารยประพล  จิตคติ    อาจารย 
อาจารยการันต  เจริญสุวรรณ    อาจารย 
อาจารยยุชิตา  กันหามิ่ง    อาจารย 
 
โปรแกรมวิชาการจัดการทั่วไป 
อาจารย ดร.ฉัตรชนก  จรัสวิญู  ประธานโปรแกรม 
รองศาสตราจารย ดร.ปาจรีย  ผลประเสริฐ อาจารย 
ผูชวยศาสตราจารยปาณิสรา  จรัสวิญู  อาจารย 
ผูชวยศาสตราจารย ดร.เพ็ญศรี  จันทรอินทร อาจารย 
อาจารยพัตราภรณ  อารีเอื้อ   อาจารย 
อาจารยพิมกาญดา  จันดาหัวดง  อาจารย 
อาจารยพลอยณัชชา  เดชะเศรษฐศิร ิ  อาจารย 
อาจารยวาสนา  จรูญศรีโชติกําจร  อาจารย 
อาจารยกนิษฐา  ศรีภิรมย   อาจารย 
อาจารยสันติ   คูกระสังข   อาจารย 
 
โปรแกรมวิชานิเทศศาสตร 
ผูชวยศาสตราจารย ดร.ณัฐรดา  วงษนายะ ประธานโปรแกรม 
ผูชวยศาสตราจารย ดร.พธูรําไพ  ประภัสสร อาจารย 
อาจารยประจักษ  กึกกอง   อาจารย 
อาจารยธัญรดี  บุญปน   อาจารย 
อาจารยศุภโชคชัย  นันทศร ี   อาจารย 
อาจารยพิมพนารา  บรรจง   อาจารย 
 
โปรแกรมวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ 
ผูชวยศาสตราจารยวรภรณ  โพธิ์เงิน  ประธานโปรแกรม 
อาจารยเอกรัฐ  ปญญาเทพ   อาจารย 
อาจารยจักรพันธ    หวาจอย   อาจารย 
อาจารยชลธิชา  แสงงาม   อาจารย 
อาจารยพลอยพรรณ  สอนสุวิทย  อาจารย 
อาจารยมนตรี  ใจแนน   อาจารย 
อาจารยศุภมาส  ผกากาศ   อาจารย 
อาจารยชัยรัตน  ขันแกว   อาจารย 
อาจารยวันชัย  เพ็งวัน   อาจารย 
อาจารยทิพยหทัย  ทองธรรมชาต ิ  อาจารย 
อาจารยฉัตรชัย  อินทรประพันธ  อาจารย 
 

ขอมูล ณ วันที่ 16 มีนาคม 2558 



คูมือนักศึกษา ปการศึกษา 2558 35

คณาจารย 
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

 
รองศาสตราจารย ดร.ไพโรจน  เนียมนาค คณบด ี
อาจารยพิชิต   พจนพาท ี   รองคณบดีฝายวางแผนและพัฒนา 
อาจารยโยธิน  ปอมปราการ   รองคณบดีฝายกิจพิเศษ 

และวิเทศสัมพันธ 
ผูชวยศาสตราจารยสฤษณ  พรมสายใจ  รองคณบดีฝายวิชาการและวิจัย 
อาจารยณัฐธิกานต  ปนจุไร   รองคณบดีฝายกิจการนักศึกษา 

และศิลปวัฒนธรรม 
 
โปรแกรมวิชาเทคโนโลยีไฟฟา 
รองศาสตราจารย ดร.ไพโรจน  เนียมนาค   ประธานโปรแกรม 
ผูชวยศาสตราจารย ดร.วิษณุ  บัวเทศ  อาจารย 
อาจารยมนูญ  บูลยประมุข   อาจารย 
อาจารยวสันต  เพชรพิมูล*   อาจารย 
อาจารยสัญญา  พรหมภาสิต   อาจารย 
อาจารยวีระพล  พลีสัตย*   อาจารย 
อาจารยสมโภชน  วงษเขียด   อาจารย 
อาจารยอิทธิพล  เหลาพรหม   อาจารย 
ดร.เทพ  เกื้อทวีกุล    อาจารย 
อาจารยมานิต   กําแกว   อาจารย 
 
โปรแกรมวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร 
ผูชวยศาสตราจารยนรุตม  บุตรพลอย  ประธานโปรแกรม 
ผูชวยศาสตราจารยบุญเลิศ  สงวนวัฒนา  อาจารย 
อาจารยธนิรัตน  ยอดดําเนิน   อาจารย 
อาจารยวิโรจน  ชูสงฆ   อาจารย 
อาจารยจตุรงค  ธงชัย   อาจารย 
อาจารยพรนรินทร  สายกลิ่น   อาจารย 
อาจารยสาธิตา  วีระศิริวัฒน   อาจารย 
อาจารยกนกวรรณ  เขียววัน   อาจารย 
 
โปรแกรมวิชาเทคโนโลยีพลังงาน 
อาจารยโยธิน  ปอมปราการ   ประธานโปรแกรม 
อาจารยภาคิณ  มณีโชต ิ   อาจารย 
อาจารยวรวุฒิ  บุตรด ี   อาจารย 
อาจารยเสาวลักษณ  ยอดวิญูวงศ  อาจารย 
อาจารยนิวดี  คลังสีดา   อาจารย 
อาจารยจารุกิตติ์  พิบูลนฤดม   อาจารย 
รองศาสตราจารย ดร.ไพโรจน  เนียมนาค  อาจารย 
อาจารยอัษฏางค  บุญศร ี   อาจารย 
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โปรแกรมวิชาออกแบบผลิตภัณฑอุตสาหกรรม 
ผูชวยศาสตราจารยสฤษณ  พรมสายใจ  ประธานโปรแกรม 
อาจารยณัฐธิกานต  ปนจุไร    อาจารย 
อาจารยศศิวรรณ  พลายละหาร   อาจารย 
อาจารยอําไพ  แสงจันทรไทย   อาจารย 
อาจารยธนกิจ  โคกทอง    อาจารย 
อาจารยพบพร  เอี่ยมใส    อาจารย 
อาจารยพจนธรรม  ณรงควิทย   อาจารย 
 
โปรแกรมวิชาเทคโนโลยีการจัดการโลจิสติกส 
อาจารยพิชิต  พจนพาที    ประธานโปรแกรม 
อาจารยธงเทพ  ชูสงฆ    อาจารย 
อาจารยบัณฑิต  ศรีสวัสดิ ์    อาจารย 
อาจารยธัชชัย  ชอพฤกษา    อาจารย 
อาจารยสมศักดิ์  พวงใส    อาจารย 
อาจารยสาวิตตรี  สุวรรณ    อาจารย 
 
อาจารยสังกัดคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
รองศาสตราจารยชัชวาลย  ธรรมสอน  อาจารย 
ผูชวยศาสตราจารย ดร.นพคุณ  ชูทัน  อาจารย  
ผูชวยศาสตราจารยบรรเทา  ดีม ี  อาจารย 
อาจารยอนัน  หยวกวัด    อาจารย 
อาจารยปรีชาภรณ  ขันบุรี    อาจารย  
อาจารยอานนท  วงษมณ ี    อาจารย 
อาจารยดํารงค  เฉยปญญา    อาจารย 
อาจารยพิทักษ  อินทับ    อาจารย  
อาจารยพัชรีรัต  หารไชย*    อาจารย  

 
    ขอมูล ณ วันที่ 19 มีนาคม 2558  
    หมายเหตุ  ** : อาจารยลาศึกษาตอ 
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ขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร  
วาดวยการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ.2554 

------------------------------------------------------- 
โดยที่เปนการสมควรใหมีขอบังคับวาดวยการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรีของมหาวิทยาลัย เพ่ือให

สอดคลองกับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติและเกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษาของ
สาํนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา จึงอาศัยอํานาจตามมาตรา 18(2) แหงพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ 
พ.ศ. 2547 ออกขอบังคับไวดังตอไปน้ี 

ขอ 1 ขอบังคับน้ีเรียกวา "ขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร วาดวยการจัดการศึกษาระดับ
ปริญญาตรี พ.ศ. 2554"  

ขอ 2 ใหใชขอบังคับน้ีตั้งแตวันถัดจากวันประกาศเปนตนไป 
ขอ 3 บรรดาขอบังคับ ระเบียบ คําสั่ง และประกาศ อื่นใดในสวนที่ไดกําหนดไวแลวในขอบังคับน้ี หรือซ่ึงขัด

หรือแยงกับขอบังคับน้ีใหใชขอบังคับน้ีแทน  
ขอ 4 ในขอบังคับน้ี 
“มหาวิทยาลัย” หมายความวา มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร 
“สภามหาวิทยาลัย” หมายความวา สภามหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร 
“อธิการบดี” หมายความวา อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร 
ขอ 5 ใหมหาวิทยาลัยจัดการศึกษาในสาขาวิชาตางๆ ตามหลักสูตรที่ไดรับอนุมัติจาก  สภามหาวิทยาลัย 

โดยจัดการเรียนการสอนในระบบทวิภาคที่มีระยะเวลาศึกษาไมนอยกวาสิบหาสัปดาหตอหน่ึงภาคการศึกษาปกติ  
สําหรับการจัดการเรียนการสอนรายวิชาใด ๆ ที่เปนหลักสูตรอิสระระยะสั้น ในภาคการศึกษาปกติ และภาคการศึกษา
ฤดูรอน ใหระยะเวลาศึกษาใหเปนไปตามเงื่อนไขของหลักสูตรน้ัน ๆ  

มหาวิทยาลัยอาจจัดใหมีการเรียนการสอนในภาคการศึกษาฤดูรอนที่มีระยะเวลาศึกษา  ไมนอยกวาแปด
สัปดาหดวยก็ได โดยจัดใหมีการเรียนการสอนครบตามจํานวนชั่วโมงเรียนในภาคการศึกษาปกติสําหรับรายวิชาน้ันๆ 
ภายในระยะเวลาศึกษาสําหรับภาคการศึกษาฤดูรอน 

ขอ 6 ผูที่เขาศึกษาตามหลักสูตรของมหาวิทยาลัย จะตอง สําเร็จการศึกษาช้ันมัธยมศึกษาตอนปลายหรือ
เทียบเทาเวนแตหลักสูตรการศึกษาตอเน่ือง จะตองสําเร็จการศึกษาระดับอนุปริญญา หรือประกาศนียบัตรวิชาช ีพ
ชั้นสูง หรือประกาศนียบัตรอื่น ๆ ที่เทียบเทา และตองมีคุณสมบัติตามที่มหาวิทยาลัยกําหนด 

ขอ 7  การรับนักศึกษาเขาศึกษาในมหาวิทยาลัย ใหดําเนินการโดยการสอบคัดเลือก หรือคัดเลือกตาม
หลักเกณฑและวิธีการที่มหาวิทยาลัยกําหนด 

ขอ 8 นักศึกษาสามารถเลือกสมัครเขาศึกษาในระบบการศึกษาภาคปกติที่จัดการเรียนการสอนในเวลา
ราชการ หรือทั้งในและนอกเวลาราชการ หรือการศึกษาภาคพิเศษซ่ึงจัดเฉพาะ  นอกเวลาราชการก็ได 

ขอ 9 นักศึกษาที่เขาศึกษาในมหาวิทยาลัย สามารถขอยกเวนการเรียนรายวิชา หรือ  เทียบโอนหนวยกิ
ตรายวิชา โดยนําประสบการณ หรือผลการเรียนรายวิชาจากมหาวิทยาลัย หรือสถาบันอุดมศึกษาอื่นที่มหาวิทยาลัย
รับรองมาขอยกเวนหรือเทียบโอนหนวยกิตรายวิชา ตามระเบียบของมหาวิทยาลัยก็ได 

ขอ 10 มหาวิทยาลัยสามารถจัดการศึกษาหลักสูตรควบปริญญาตรีสองปริญญาตามแนวทางการจัด
การศึกษาหลักสูตรควบระดับปริญญาตรีสองปริญญาของกระทรวงศึกษาธิการได   

ขอ 11 โครงสรางหลักสูตรของแตละสาขาวิชา การคิดเทียบจํานวนชั่วโมงเรียนเปนคาหนวยกิต การกําหนด
หนวยกิตรวมและระยะเวลาของหลักสูตรแตละสาขาวิชา ใหเปนไปตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตรอุดมศึกษาที่สํานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษากําหนด 

ขอ 12 มหาวิทยาลัยตองจัดใหมีอาจารยที่ปรึกษาของนักศึกษา เพื่อทําหนาที่ใหคําปรึกษาแนะนําแนวทาง
การศึกษา และการลงทะเบียนเรียนแกนักศึกษา  

ขอ 13 การลงทะเบียนเรยีนในแตละภาคการศึกษาปกติ ใหลงทะเบียนเรียนไดไมนอยกวา 9 หนวยกิตและไม
เกิน 22 หนวยกิต สําหรับภาคการศึกษาฤดูรอน ใหลงทะเบียนเรียนไดไมเกิน 12 หนวยกิต  
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ในกรณีที่มีความจําเปน อธิการบดีอาจพิจารณาอนุญาตยกเวน ใหนักศึกษาลงทะเบียนเรียนตามเกณฑที่
แตกตางไปจาก ที่กําหนดในวรรคหน่ึงก็ได  

ขอ 14 การลงทะเบียนเรียนจะสมบูรณตอเมื่อไดชําระคาธรรมเนียมตาง ๆ พรอมทั้งยื่นหลักฐานการ
ลงทะเบียนเรียนตอมหาวิทยาลัยแลว 

ขอ 15 ในกรณีที่มีเหตุผลอันสมควร อธิการบดีอาจอนุญาตใหคืนสภาพการเปนนักศึกษา แกนักศึกษาที่พน
สภาพการเปนนักศึกษา ดวยเหตุไมลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษาปกติและไมไดรักษาสภาพการเปนนักศึกษาก็ได  

ขอ 16 อาจารยผูสอนแตละคนตองจัดทํารายละเอียดของรายวิชา และรายงานผลการดําเนินการของ
รายวิชาที่ตนสอน 

ขอ 17 ในกรณีที่รายวิชาเดียวกันมีอาจารยผูสอนหลายคน ใหอาจารยผูสอนทุกคนรวมกันจัดทํารายละเอียด
ของรายวิชาและรายงานผลการดําเนินการของรายวิชาน้ัน 

ขอ 18 ใหแตละคณะมีคณะกรรมการทําหนาที่ กํากับ และควบคุมดูแลการฝกประสบการณวิชาชีพหรือสห
กิจศึกษาในสาขาวิชาตาง ๆ ตลอดจนจัดทํารายละเอียดของการฝกประสบการณวิชาชีพหรือสหกิจศึกษา และรายงาน
ผลการดําเนินการของการฝกประสบการณวิชาชีพหรือสหกิจศึกษาดวย 

ขอ 19 ใหมหาวิทยาลัยประเมินผลการสอนของอาจารยผูสอนอยางนอยปละหน่ึงคร้ัง เพื่อใหอาจารยผูสอน
ไดพัฒนาและปรับปรุงคุณภาพการสอน 

ขอ 20 การวัดและประเมินผลการศึกษา ใหเปนไปตามขอบังคับของมหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร วา
ดวยการประเมินผลการศึกษาระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี พ.ศ. 2548 

ขอ 21 ใหอธิการบดีรักษาการตามขอบังคับน้ี และใหมีอํานาจตีความและวินิจฉัยชี้ขาดในกรณีที่มีปญหา
จากการปฏิบัติตามขอบังคับน้ี การวินิจฉัยชี้ขาดของอธิการบดีถือเปนอันสิ้นสุด 

 
ประกาศ ณ วันที่   27  มีนาคม  พ.ศ. 2554 

 
เกษม จันทรแกว 

(ศาสตราจารยเกษม จันทรแกว) 
นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร 
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ขอบังคับสภามหาวทิยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร 
วาดวยการประเมินผลการศึกษาระดับอนุปริญญาและปริญญาตร ี พ.ศ. 2548 

------------------------------------------------------- 
โดยที่เปนการสมควรให มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชรมีขอบังคับวาดวยการประเมินผลการศึกษา ใน

ระดับอนุปริญญาและปริญญาตร ีเพื่อกํากับมาตรฐาน  เชิงคุณภาพในการดําเนินการประเมินผลการศึกษาสําหรับ
นักศึกษาภาคปกติและภาคพิเศษของมหาวิทยาลัย จึงอาศัยอํานาจตามความในมาตรา 18 (2) แหงพระราชบัญญัติ
มหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 ออกขอบังคับวาดวยการประเมินผลการศึกษาระดับอนุปริญญาและปริญญาตรีไว
ดังตอไปน้ี 

 ขอ 1. ขอบังคับเรียกวา “ขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร วาดวยการประเมินผล
การศึกษาระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี พ.ศ.2548” 

 ขอ 2. บรรดาขอบังคับ ประกาศ หรือคําสั่งอื่นใด ในสวนที่ขัดหรือแยงกับขอบังคับน้ีใหใช
ขอบังคับน้ีแทน 

 ขอ 3. ใหใชขอบังคับน้ีสําหรับประเมินผลการศึกษาของนักศึกษาภาคปกติ และนักศึกษาภาค
พิเศษ ระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี ของมหาวิทยาลัยที่เขาศึกษาตั้งแตปการศึกษา 2549 เปนตนไป 

 ขอ 4. ในขอบังคับน้ี 
“มหาวิทยาลัย” หมายความวา มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร 
“สภา” หมายความวา สภามหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร 
“งานทะเบียนและประมวลผล” หมายความวา หนวยงานในสํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียนทําหนาที่

ประมวลผลการเรียนทุกรายวิชาของนักศึกษา 
“อธิการบดี” หมายความวา อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร 
“ภาคเรียนถัดไป” หมายความวา ภาคเรียนที่ถัดจากภาคเรียนที่นักศึกษาลงทะเบียนรายวิชาน้ันไว 
“นักศึกษาภาคพิเศษ” หมายความวา นักศึกษาที่เขาศึกษาตามโครงการจัดการศึกษาสําหรับบุคลากร

ประจําการ โครงการจัดการศึกษาเพื่อปวงชนหรือนักศึกษาที่เขาศึกษาตามโครงการอื่นที่ไมใชนักศึกษาภาคปกติ 
 ขอ 5. ใหมีการประเมินผลทุกรายวิชาที่จัดใหมีการเรียนการสอน การวัดผลตองทําตลอดภาค

เรียนอยางสม่ําเสมอดวยวิธีการตาง ๆ เชน การทดสอบ การตรวจรายงานและผลงาน และการสังเกตพฤติกรรม  เพื่อ
ทราบความกาวหนาในการเรียน โดยมีสัดสวนคะแนนระหวางภาครอยละ 30 ถึง 70 และตองมีการสอบปลายภาค
เรียนดวย เวนแตรายวิชาที่กําหนดใหประเมินลักษณะอื่นตามประกาศของมหาวิทยาลัย 

ผลการประเมินเปนรายวิชาใหผานการตรวจสอบของประธานโปรแกรมวิชา และคณบดี การอนุมัติผลเปน
อํานาจของอธิการบดีหรือผูที่อธิการบดีมอบหมาย 

 ขอ 6. ใหการประเมินผลการเรียนรายวิชาตาง ๆ ตามหลักสูตรมี 2 ระบบดังน้ี 
  6.1  สําหรับรายวิชามาตรฐานที่หลักสูตรกําหนด ใหประเมินผล การเรียนในระบบคา

ระดับคะแนนแบงเปน 8 ระดับ ตามสัญลักษณและความหมายที่กําหนด ดังตอไปน้ี 
ระดับคะแนน ความหมายของผลการเรียน คาระดับคะแนน 

A ดีเยี่ยม (Excellent) 4.0 
B+ ดีมาก (Very Good) 3.5 
B ดี (Good) 3.0 
C+ ดีพอใช (Fair Good) 2.5 
C พอใช (Fair) 2.0 
D+ ออน (Poor) 1.5 
D ออนมาก (Very Poor) 1.0 
E ตก (Fail) 0.0 



42 คูมือนักศึกษา ปการศึกษา 2558

  ระดับคะแนนที่ถือวาสอบไดตามระบบน้ี ตองไมต่ํากวา “D” ถานักศึกษาไดระดับคะแนนเปน “E” 
ในรายวิชาใด ตองลงทะเบียนและเรียนวิชาน้ันใหมจนกวาจะสอบได ยกเวนรายวิชาที่เปนวิชาเลือก ใหลงทะเบียนและ
เรียนรายวิชาอื่นที่อยูในกลุมเดียวกันแทนได 
  สําหรับรายวิชาเตรียมฝกประสบการณวิชาชีพ และรายวิชาฝกประสบการณวิชาชีพ ผลการ
ประเมินที่มีคาระดับคะแนนต่ํากวา “C” ถือวาสอบตก นักศึกษาจะตองลงทะเบียนและเรียนใหม ในกรณีน้ี ถาไดรับการ
ประเมินรายวิชาดังกลาวต่ํากวา “C” เปนครั้งที่สองใหนักศึกษาผูน้ันพนสภาพการเปนนักศึกษา 
   6.2 สําหรับรายวิชาที่หลักสูตร หรือสภากําหนดใหเรียนเพิ่มเติมตามขอกําหนดเฉพาะ โดยไมคิด
คาระดับคะแนน ใหประเมินผลในระบบสัญลักษณ ดังตอไปน้ี 

ระดับการประเมิน    ผลการเรียน 
PD (Pass with Distinction)   ผานดีเยี่ยม 
P (Pass)     ผาน 
F (Fail)     ไมผาน 

  ในระบบน้ี รายวิชาที่ไดผลการเรียน “F” นักศึกษาจะตองลงทะเบียนเรียนใหมจนกวาจะสอบได  
 ขอ 7. ใหสัญลักษณตอไปน้ี ในการบันทึกผลการเรียนในกรณีอื่นๆ ที่ไมมีคาระดับคะแนน 

สัญลักษณ ความหมาย และการใช 
Au (Audit) ใชบันทึกผลการเรียนวิชาที่นักศึกษาลงทะเบียนเรียนเพ่ือรวมฟงโดยไมนับหนวยกิต

และมีผลการเรียนผานเกณฑการประเมินผลที่อาจารยผูสอนกําหนด 
W (Withdraw) ใชบันทึกผลการเรียนของนักศึกษาลงทะเบียน ในกรณีใดกรณีหน่ึงดังตอไปน้ี 

      (1) นักศึกษาขอถอนรายวิชาเรียนเมื่อพนกําหนด 15 วัน นับแตวันเปดภาคเรียน 
      (2) นักศึกษาถูกสั่งใหพักการเรียนหลังจากที่ลงทะเบียนในภาคเรียน น้ันแลว
และไดรับอนุมัติใหถอนรายวิชาน้ัน กอนกําหนดสอบภาคปลายไมนอยกวาสอง
สัปดาห 
      (3) นักศึกษาลงทะเบียนเรียน เพื่อรวมฟง(Audit) โดยไมนับหนวยกิต และผล
การศึกษาวิชาน้ันไมผานเกณฑการประเมินผลที่อาจารยผูสอนกําหนด 

I (Incomplete) ใชบันทึกผลการเรียนของนักศึกษาในกรณีใดกรณีหน่ึง ดังตอไปน้ี 
     (1) เปนรายวิชาที่นักศึกษายังทํางานไมเสร็จเมื่อสิ้นภาคเรียน ซ่ึงนักศึกษาจะตอง
ขอรับการประเมินเปนคาระดับคะแนนใหเสร็จสิ้นภายในภาคเรียนถัดไป 
     (2) เปนรายวิชาที่นักศึกษามีสทิธิ์สอบปลายภาค แตขาดสอบและไดยื่นคํารอง  ขอ
สอบในรายวิชาที่ขาดสอบน้ัน ซ่ึงคณะกรรมการ ที่มหาวิทยาลัยแตงตั้งพิจารณา
อนุญาตใหสอบในรายวิชาที่ขาดสอบน้ันได 

 การให “I” แกนักศึกษาคนใด อาจารยผูสอนจะตองสงบันทึกรายละเอียดคะแนนเก็บทั้งหมดในภาค
การศึกษา พรอมระบุเหตุผลประกอบการสงผลการเรียนดวย 

ขอ 8. กรณีที่นักศึกษาที่ขอปรับคาระดับคะแนนรายวิชาที่ได “I” ทํางานไมเสร็จภายในเวลาที่กําหนด ให
อาจารยผูสอนทําการประเมินผลการเรียนจากคะแนนที่มีอยูแลว โดยใหผลงานที่คางอยูเปน “ศูนย” และในกรณีที่ไมมี
การประเมินผลจากอาจารยผูสอนในภาคเรียนถัดไป ใหงานทะเบียนและประมวลผล ปรับผลการเรียนรายวิชาที่ได “I” 
น้ันเปน “E” หรือ “F” แลวแตกรณี 
 ขอ 9. ทุกรายวิชาที่นักศึกษาไดลงทะเบียนเรียนไวตองไดรับการประเมินผลจากอาจารยผูสอน และ
กําหนดคาระดับคะแนน หรือสัญลักษณ ตามที่กําหนดไวในขอบังคับน้ี รายวิชาใดที่อาจารยผูสอนไมรายงานผลการ
ประเมินเปนคาระดับคะแนน โดยไมระบุสัญลักษณอื่นใด และมิใชรายวิชาที่นักศึกษาถอนการลงทะเบียน ใหงาน
ทะเบียนและประมวลผลบันทึกผลการเรียนรายวิชาน้ันเปน “E” หรือ “F” แลวแตกรณี 
 ขอ 10. ใหใชสัญลักษณ P ตามขอ 6.2 สําหรับบันทึกผลการประเมินสําหรับรายวิชาที่ไดรับการยกเวนการ
เรียน ตามระเบียบเกี่ยวกับการยกเวนการเรียน  
 ขอ 11. กรณีนักศึกษาที่สําเร็จการศึกษาระดับอนุปริญญาตามหลักสูตรของมหาวิทยาลัย สถาบันราชภัฏ 
หรือหลักสูตรที่อนุมัติโดยสภาการฝกหัดครู เขาศึกษาในหลักสูตรปริญญาตรี      (หลังอนุปริญญา) จะลงทะเบียน
รายวิชาซํ้าหรือรายวิชาเทียบเทากับรายวิชาที่เคยศึกษามาแลวในระดับอนุปริญญาไมไดและใหเวนการนับหนวยกิตเพื่อ
พิจารณาวิชาเรียนครบตามหลักสูตรที่กําลังศึกษาอยู ยกเวนเปนรายวิชาที่เคยสอบไดมาแลวนับตั้งแตวันที่ สําเร็จ
การศึกษาระดับอนุปริญญาถึงวันเขาศึกษาระดับปริญญาตรี (หลังอนุปริญญา) เกิน 5 ป 
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 ขอ 12. การหาคาระดับคะแนนเฉลี่ยประจําภาคเรียนและคาระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมใหคิดเปนเลขทศนิยม 2 
ตําแหนง โดยไมปดเศษ 
  12.1 กรณีสอบตกรายวิชาบังคับและตองเรียนซํ้า ใหนับรวมหนวยกิตที่สอบตกเปนตัวหารดวย 
  12.1 กรณีที่นักศึกษาลงทะเบียนเรียนวิชาซํ้ากับรายวิชาที่สอบไดแลว หรือเรียนรายวิชาที่เปน
วิชาเทียบเทาตามที่หลักสูตรกําหนดใหนับหนวยกิตและคาระดับคะแนนเฉพาะวิชาที่ลงทะเบียนครั้งแรกเทาน้ัน 
 ขอ 13. นักศึกษาในระบบเขาชั้นเรียนจะตองสอบปลายภาคเรียนตามที่มหาวิทยาลัยกําหนด 
 นักศึกษาที่มีสิทธิ์สอบปลายภาคเรียนตองมีเวลาเขาชั้นเรียนในรายวิชาน้ันไมนอยกวา   รอยละ 80 ของ
เวลาเรียนทั้งหมด หรือนอยกวารอยละ 80 แตไมนอยกวารอยละ 60 และคณะกรรมการที่มหาวิทยาลัยแตงตั้ง
พจิารณาเห็นสมควรยกเวนใหมีสิทธิ์สอบปลายภาคเรียนได 
 ขอ 14. นักศึกษาที่ไมไดสอบปลายภาคเรียน ดวยเหตุที่ไมมีสิทธิ์สอบเน่ืองจากมีเวลา    เขาชั้นเรียนไมถึง
รอยละ 60 ของเวลาเรียนทั้งหมด และไมไดรับยกเวนใหมีสิทธิ์สอบปลายภาคตามที่กําหนดในขอ 13 วรรคทาย ให
อาจารยผูสอนพิจารณาบันทึกผลการประเมินเปน “E” หรือ “F” แลวแตกรณี 
 ขอ 15. นักศึกษาที่มีสิทธิ์สอบปลายภาคเรียนแตขาดสอบ ใหอาจารยผูสอนบันทึกผลการประเมินรายวิชา
น้ันเปน “E” หรือ “F” แลวแตกรณี เวนแตขาดสอบเน่ืองจากมีเหตุจําเปนอื่นที่เปนเหตุสุดวิสัยอยางย่ิง และไดยื่นคํา
รองตองานทะเบียนและประมวลผล ขอสอบในรายวิชาที่ขาดสอบน้ัน ภายใน 15 วันนับแตวันเปดภาคเรียนของภาค
เรียนถัดไป  

 กรณีน้ีใหคณะกรรมการที่มหาวิทยาลัยแตงตั้งพิจารณาอนุญาตตามความเหมาะสม และใหอาจารยผูสอน 
หรืออาจารยที่เปนประธานโปรแกรมวิชาน้ัน ทําการสอบใหในภาคเรียนที่ถัดไปน้ันได และใหบันทึกผลการประเม ิน
รายวิชาน้ันตามคาระดับคะแนนในการสอบน้ันได 

ขอ 16. ผูสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตร ตองมีคุณสมบัติครบถวนทุกขอ ดังน้ี 
  16.1 มีความประพฤติดี มีคุณธรรม 
  16.2 สอบไดรายวิชาตาง ๆ  ครบตามหลักสูตร รวมทั้งรายวิชาที่หลักสูตรหรือสภากําหนดใหเรียน
เพิ่ม 
  16.3 ไดคาคะแนนเฉลี่ยสะสม ไมต่ํากวา 2.00  
  16.4 สําหรับนักศึกษาภาคปกติ มีเวลาเรียนไมต่ํากวา 4 ภาคเรียน และมีสภาพการเปนนักศึกษา
ไมเกิน 8 ภาคเรียนปกติติดตอกันในกรณีที่เรียนหลักสูตร 2 ป ไมต่ํากวา      5 ภาคเรียน และมีสภาพการเปน
นักศึกษาไมเกิน 12 ภาคเรียนปกติติดตอกันในกรณีที่เรียนหลักสูตร 3 ป และไมต่ํากวา 6  ภาคเรียนปกติ และมีสภาพ
การเปน นักศึกษาไมเกิน 16 ภาคเรียนปกติติดตอกัน ในกรณีที่เรียนหลักสูตร 4 ป และไมต่ํากวา 8 ภาคเรียน และมี
สภาพการเปนนักศึกษา    ไมเกิน 20 ภาคเรียนปกติตดิตอกันในกรณีที่เรียนหลักสูตร 5 ป 
  16.5 สําหรับนักศึกษาภาคพิเศษ มีเวลาเรียนไมต่ํากวา 6 ภาคเรียนและมีสภาพเปนนักศึกษาไม
เกิน 5 ป กรณีเรียนหลักสูตร 2 ป ไมต่ํากวา 9 ภาคเรียน และมีสภาพการเปนนักศึกษาไมเกิน 7 ป ในกรณีที่เรียน
หลักสูตร 3 ป และไมต่ํากวา 12ภาคเรียน ไมเกิน 9 ป กรณีที่เรียนหลักสูตร 4 ป และไมต่ํากวา 15 ภาคเรียนและไม
เกิน 11 ป กรณีที่เรียนหลักสูตร 5 ป 
 ขอ 17. การพนสภาพการเปนนักศึกษา 
  17.1 นักศึกษาภาคปกติ พนสภาพการเปนนักศึกษาตามเกณฑขอใดขอหน่ึงดังตอไปน้ี 
   (1) ผลการประเมินไดคาระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมต่ํากวา 1.60 เมื่อสิ้นภาคเรียนปกติ 
ภาคเรียนที่ 2 นับตั้งแตเริ่มเขาเรียน 
   (2) ผลการประเมินไดคาระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมต่ํากวา 1.80 ในภาคเรียนปกติที่ 4 ที่ 
6 ที่ 8 ที่ 10 ที่ 12 ที่ 14 และที่ 16 นับตั้งแตเริ่มเขาเรียน 
   (3) ลงทะเบียนเรียนและเรียนครบตามที่หลักสูตรกําหนดแลว แตยังไดคาระดับ
คะแนนเฉลี่ยสะสมต่ํากวา 1.80  
   (4) มีสภาพเปนนักศึกษาครบ 8 ภาคเรียนปกติติดตอกันในกรณีเรียนหลักสูตร 2 ป 
ครบ 12 ภาคเรียนปกติติดตอกันในกรณีเรียนหลักสูตร 3 ป และครบ 16    ภาคเรียนปกติติดตอกัน ในกรณีที่เรียน
หลักสูตร 4 ป ครบ 20 ภาคเรียนปกติติดตอกันในกรณีเรียนหลักสูตร 5 ป และขาดคุณสมบัติตามขอ 16.2 และ 16.3 
ในการเปนผูสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตร 
   (5) ไมผานการประเมินรายในวิชาเตรียมฝกประสบการณวิชาชีพ หรือการฝก
ประสบการณวิชาชีพเปนครั้งที่ 2 
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  17.2 นักศึกษาภาคพิเศษจะพนสภาพการเปนนักศึกษาเมื่อผลการประเมินไดคาระดับคะแนนเฉลี่ย
สะสมต่ํากวา 1.80 เมื่อสิ้นภาคเรียนที่ 4 นับตั้งแตเริ่มเขาเรียนกรณีหลักสูตร   2 ป สิ้นภาคเรียนที่ 6 นับตั้งแตเริ่มเขา
เรียนกรณีหลักสูตร 3 ป และเมื่อสิ้นภาคเรียนที่ 7 นับตั้งแตเริ่มเขาเรียน กรณีหลักสูตร 4 ป สิ้นภาคเรียนที่ 8 
นับตั้งแตเร่ิมเขาเรียนกรณีหลักสูตร 5 ป หรือนักศึกษาลงทะเบียนเรียนครบตามที่หลักสูตรกําหนดแตยังไดคาระดับ
คะแนนเฉลี่ยสะสมต่ํากวา 1.80 หรือไมผานการประเมินในรายวิชาเตรียมฝกประสบการณวิชาชีพ หรือการฝก
ประสบการณวิชาชีพเปนครั้งที่ 2 
 ขอ 18. เมื่อนักศึกษาเรียนไดจํานวนกิตครบตามที่กําหนดไวในหลักสูตรแลว ถาไดคาระดับคะแนนเฉลี่ย
สะสมตั้งแต 1.80 แตไมถึง 2.00 ใหเลือกเรียนรายวิชาเพิ่มเติม เพ่ือทําคาระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมไดถึง 2.00 ทั้งน้ี
ตองอยูในระยะเวลาที่กําหนดไวในขอ 16 ดวย 
 ขอ 19. นักศึกษาที่ทุจริต หรอืรวมทุจริตในการสอบรายวิชาใด ใหมหาวิทยาลัยพิจารณาโทษตามควรแก
กรณีดังน้ี 
  19.1 ใหสอบตกในรายวิชาน้ัน และพักการเรียนในภาคเรียนถัดไป หรือ 
  19.2 ใหสอบตกทุกรายวิชาในภาคเรียนน้ัน หรือ 
  19.3 ใหพนสภาพการเปนนักศึกษา 
 ขอ 20. ผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ที่จะไดรับเกียรตินิยม ตองมีคุณสมบัติครบถวนดังตอไปน้ี 
  20.1 ปริญญาตรี หลักสูตร 4 ปและ 5 ป ใหไดรับเกียรตินิยมอันดับหน่ึง เมื่อเรียนครบหลักสูตร
แลวไดคาระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมไมนอยกวา 3.60 และ สําหรับผูที่ไดคาระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมไมถึง 3.60 แตไม
นอยกวา 3.25 ใหไดรับเกียรตินิยมอันดับสอง 
  สําหรับปริญญาตรี (หลังอนุปริญญา) สอบไดคาระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมระดับอนุปริญญาหรือ
เทียบเทาจากสถานศึกษาเดิมไมนอยกวา 3.60 และเรียนครบตามหลักสูตรไดคาระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมจากการศึกษา
ในมหาวิทยาลัย ไมนอยกวา 3.60 ใหไดรับเกียรตินิยมอันดับหน่ึง สวนผูที่ไดคาระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมทั้งจาก
สถานศึกษาเดิมและจากมหาวิทยาลัยไมถึง 3.60 แตไมนอยกวา 3.25 ใหไดเกียรตินิยมอันดับสอง 

20.2 สอบไดในรายวิชาใด ๆ ไมต่ํากวา “C” ตามระบบคาระดับคะแนน หรือ 
ไมได “F” ตามระบบไมมีคาระดับคะแนน สําหรับผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี (หลังอนุปริญญา) จะพิจารณาผล
การเรียน ในระดับอนุปริญญาหรือเทียบเทา เชนเดียวกัน 
  20.3 นักศึกษาภาคปกติ มีเวลาเรียนไมเกิน 4 ภาคเรียนปกติ สําหรับหลักสูตร 2 ป ไมเกิน 6 
ภาคเรียนปกติ สําหรับหลักสูตร 3 ป ไมเกิน 8 ภาคเรียนปกติ สําหรับหลักสูตร 4 ป และไมเกิน 10 ภาคเรียนปกติ 
สําหรับหลักสูตร 5 ป  

  นักศึกษาภาคพิเศษมีเวลาเรียนไมเกิน 8 ภาคเรียน สําหรับหลักสูตร 2 ป      ไมเกิน 11 ภาค
เรียนปกติ สําหรับหลักสตูร 3 ป ไมเกิน 14 ภาคเรียน สําหรับหลักสูตร 4 ป และ  ไมเกิน 17 ภาคเรียนปกติ สําหรับ
หลักสูตร 5 ป 
 ขอ 21. การนับกําหนดวันสิ้นสุดภาคเรียน ใหยึดถือวันที่มหาวิทยาลัยกําหนดเปนวันสุดทายของการสอบ
ปลายภาคเรียน 
 ขอ 22. ใหคณะกรรมการที่สภาแตงตั้งเปนผูอนุมัติการประเมินผลการศึกษา 
 ขอ 23. ใหอธิการบดีเปนผูรักษาการใหเปนไปตามขอบังคับน้ี และเปนผูวินิจฉัยชี้ขาดในกรณีเกิดปญหาจาก
การใชขอบังคับน้ี การวินิจฉัยชี้ขาดถือเปนอันสิ้นสุด 
 

ประกาศ ณ วันที่ 21 ธันวาคม   2548 
 

เกษม  จันทรแกว 
(ศาสตราจารยเกษม จันทรแกว) 

นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร 
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ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพขร 
วาดวยการโอนผลการเรียนและการยกเวนการเรียนรายวิชา 

ระดับอนุปริญญาและปริญญาตร ี พ.ศ. 2550 
------------------------------------------------------- 

 โดยที่เปนการสมควรที่จะใหมีระเบียบวาดวยการโอนผลการเรียนและการยกเวนการเรียนรายวิชาระดับ
อนุปริญญาและปริญญาตรีในหลักสูตรมหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร เพื่ออํานวยประโยชนใหแกนักศึกษาของมหา
วิยาลัยอาศัยอํานาจตามความในมาตรา 18(2) แหงพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547  ออกระเบียบวา
ดวยการโอนผลการเรียนและการยกเวนการเรียนรายวิชาไวดังน้ี 
 ขอ  1  ระเบียบน้ีเรียกวา  “ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร  วาดวยการโอน   ผลการเรียนและ
การยกเวนการเรียนรายวิชาระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี  พ.ศ. 2550” 
 ขอ  2  ใหใชระเบียบน้ี  ตั้งแตวันถัดจากวันประกาศ  เปนตนไป 
 บรรดาระเบียบ  คําสั่ง  หรือขอบังคับอื่นใดที่เกี่ยวกับการโอนผลการเรียนและการยกเวนการเรียนรายวิชา 
ซ่ึงไดกําหนดไวแลวในระเบียบน้ี หรือที่ขัดหรือแยงกับระเบียบน้ี  ใหใชระเบียบน้ีแทน 
 ขอ  3  ในระเบียบน้ี 
  “มหาวิทยาลัย” หมายความวา มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร 
  “อธิการบดี” หมายความวา อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร 
  “นักศึกษา” หมายความวา ผูที่ศึกษาตามหลักสูตรของมหาวิทยาลัย ในระดับที่ไมต่ํากวา
อนุปริญญา และใหหมายความรวมถึงผูที่ศึกษาอบรมตามโครงการอื่นที่ใชหลักสูตรของมหาวิทยาลัย 
  “สถาบันอุดมศึกษา” หมายความวา สถาบันการศึกษาที่มีการจัดการเรียนการสอน ในระดับหลัง
มัธยมศึกษาตอนปลาย หลักสูตรไมต่ํากวาระดับอนุปริญญาหรือเทียบเทา ที่คณะกรรมการการอุดมศึกษารับรอง 

  “การศึกษาโดยระบบอื่น” หมายความวา การศึกษานอกระบบ การศึกษาตามอัธยาศัย การฝก
อาชีพ และใหรวมถึงประสบการณจากการทํางานดวย 
  “การโอนผลการเรียน” หมายความวา การนําหนวยกิตและคาระดับคะแนนของทุกรายวิชาที่เคย
ศึกษาจากหลักสูตรมหาวิทยาลัยมาใช โดยไมตองศึกษารายวิชาน้ันอีก 
  “การยกเวนการเรียนรายวิชา” หมายความวา การยกเวนใหนักศึกษาไมตองเรียนรายวิชาใดวิชา
หน่ึงที่หลักสูตรของมหาวิทยาลัยกําหนด โดยนําหนวยกิตและผลการศึกษาในรายวิชาใดๆ ตามหลักสูตรระดับเดียวกัน
ของมหาวิทยาลัย มาใชแทน ทั้งน้ีใหรวมถึงการนําผลการศึกษาและหนวยกิต ของรายวิชาตามหลักสตูรในระดับเดียวกัน
จากสถาบันอุดมศึกษาอื่น และผลการศึกษาที่ไดรับจากการศึกษาโดยระบบอื่น ที่มีเน้ือหาสาระความยากงายเทียบไดไม
นอยกวาสามในสี่ของเน้ือหาในรายวิชาตามหลักสูตรของมหาวิทยาลัยที่ขอยกเวนการเรียน 
 ขอ  4  ผลการเรียนรายวิชาที่จะนํามาใชในการโอนผลการเรียนหรือยกเวนการเรียน รายวิชาตองเปนผล
การเรียนที่นักศึกษาไดรับมาแลวไมเกิน 10 ป นับจากวันสําเร็จการศึกษาหรือ ภาคเรียนสุดทายที่ไดรับผลการเรียน 
หรือวันสุดทายของการศึกษาโดยระบบอื่นที่ไดรับผลการเรียนน้ัน แลวแตกรณี จนถึงวันที่เขาศึกษาในมหาวิทยาลัย 
  กรณีที่ผลการเรียนรายวิชาที่นํามาขอโอน หรือยกเวนการเรียนรายวิชามีอายุเกินกวาที่กําหนดในวรรคตน 
ผูขอโอนหรือยกเวนการเรียนรายวิชาอาจขอใหอาจารยประจําหลักสูตรของรายวิชาที่จะนํามาขอโอนหรือยกเวนการ
เรียนรายวิชา ทําการสอบประเมินความรูและนําผลการสอบประเมินความรูที่ผานเกณฑมาขอโอนหรือยกเวนการเรียน
รายวิชาได 
 ขอ  5  ผูมีสิทธิ์ไดรับโอนผลการเรียน ตองมีคุณสมบัติขอใดขอหน่ึง  ดังตอไปน้ี  

(1)  เปนนักศึกษาในระดับอนุปริญญาหรือปริญญาตรี แลวแตกรณีที่เคยศึกษาในมหาวิทยาลัย 
และพนสภาพนักศึกษาไปโดยไมสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตรที่ศึกษา 

(2)  เปนนักศึกษาที่ ยายสถานศึกษามาจากมหาวิทยาลัยราชภฏัอื่น 
(3)  เปนนักศึกษาที่เปลี่ยนสภาพ จากนักศึกษาภาคปกติเปนนักศึกษาตาม โครงการอื่นที่ใช

หลักสูตรมหาวิทยาลัย หรือจากนักศึกษาตามโครงการอื่นที่ใชหลักสูตรมหาวิทยาลัยเปนนักศึกษาภาคปกติ 
(4)  เปนนักศึกษาระดับปริญญาตรี ที่สําเร็จการศึกษาระดับอนุปริญญาจากมหาวิทยาลัย 
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ขอ 6  การโอนผลการเรียนตองอยูภายใตเงื่อนไขตอไปน้ี 
  (1)  นักศึกษาที่ขอโอนผลการเรียน ตองมีสภาพการเปนนักศึกษาของมหาวิทยาลัย  
  (2)  นักศึกษาที่ขอโอนผลการเรียน ตองไมเคยถูกสั่งใหออกจากมหาวิทยาลัย ตามระเบียบ
มหาวิทยาลัยวาดวยการประเมินผลการศึกษา  
  (3)  การโอนผลการเรียนตองโอนทั้งหมดทุกรายวิชาที่เคยศึกษามาโดยไมจํากัดจํานวนหนวยกิต
ที่ขอโอน 
   (4)  ผลการเรียนรายวิชาที่จะนํามาใชเทียบโอนจะตองอยูภายในระยะเวลาที่กาํหนดในขอ 4 ของ
ระเบียบน้ี การโอนผลการเรียนไมเปนเหตุใหเสียสิทธิ์ที่จะไดรับปริญญาเกียรตินิยม 
 ขอ  7  ผูมีสิทธิ์ไดรับการยกเวนการเรียนรายวิชา ตองมีคุณสมบัติขอใดขอหน่ึงดังตอไปน้ี 
  (1)  เปนนักศึกษาที่สําเร็จการศึกษาหรือเคยศึกษาจากมหาวิทยาลัย 
   (2)  เปนนักศึกษาที่สําเร็จการศึกษาหรือเคยศึกษาจากสถาบันอุดมศึกษาอื่น 
  (3)  เปนนักศึกษาที่ผานการศึกษาอบรมในรายวิชาใดรายวิชาหน่ึงตามหลักสูตรมหาวิทยาลัย 
  (4)  เปนนักศึกษาที่ ไดศึกษาจากการศึกษาโดยระบบอื่น  
 ผูมีสิทธิ์ยกเวนตาม (3) และ (4) ตองมีความรูพื้นฐานระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเทา 

การศึกษาอบรมตามกรณีใน(3) และการศึกษาโดยระบบอื่นตาม(4) ที่นําผลการเรียนมาขอยกเวนการเรียน
รายวิชา จะตองเปนการอบรมหรือการศึกษาโดยระบบอื่นที่จัดขึ้น สําหรับผูมีความรูพื้นฐานระดับมัธยมศึกษาตอน
ปลาย 

ขอ  8  การยกเวนการเรียนรายวิชา ตองอยูภายใตเงื่อนไขตอไปน้ี  
  (1)  รายวิชาที่นํามาขอยกเวนรายวิชา ตองเปนรายวิชาที่ไดรับคะแนนไมต่ํากวา C 

(2)  การนําผลการเรียนจากการศึกษาโดยระบบอื่นมาขอยกเวนการเรียนรายวิชา  
ใหใชผลการประเมินของมหาวิทยาลัย ซ่ึงประเมินตามหลักเกณฑและวิธีการที่มหาวิทยาลัยกําหนด  โดยความเห็นชอบ
ของสภามหาวิทยาลัย 
  (3)  สําหรับนักศึกษาที่ศึกษาตามหลักสูตร  พ .ศ. 2549  เปนตนไป  ใหยกเวน  การเรียน
รายวิชาในหมวดวิชาการศึกษาทั่วไปจํานวน 16 หนวยกิต สําหรับผูสําเร็จการศึกษาในระดับอนุปริญญาหรือเทียบเทา  
ที่เขาศึกษาในระดับปริญญาตรี (ตอเน่ือง)  โดยไมตองนําเงื่อนไขขอ  4  และ  ขอ  8 (1)  มาใชบังคับ  
  (4) ใหยกเวนการเรียนรายวิชาในหมวดวิชาการศึกษาทั่วไปทั้งหมด สําหรับผูสําเร็จการศึกษาใน
ระดับปริญญาตรีมาแลว  และเขาศึกษาในระดับอนุปริญญาหรือปริญญาตรีในอีกวิชาเอกหน่ึง โดยไมตองนําเงื่อนไข
ขอ  4  และ  ขอ  8 (1)  มาใชบังคับ  
  (5)  จํานวนหนวยกิตที่ไดรับการยกเวนรายวิชา  รวมแลวตองไมเกินสองในสามของหนวย
กิตรวมขั้นต่ําที่กําหนดไวในหลักสูตรของมหาวิทยาลัย   
  (6)  ผูไดรับการยกเวนการเรียนรายวิชาในทุกกรณี ตองมีเวลาศึกษาอยูในมหาวิทยาลัยไมนอย
กวา  1  ปการศึกษา 

  (7)  รายวิชาที่ไดรับการยกเวนการเรียนรายวิชา ใหบันทึกไวในระเบียน การเรียนของนักศึกษา
โดยใชอักษรยอ “P” ในชองระดับคะแนน สําหรับรายวิชาที่ไดรับการยกเวน  การเรียนรายวิชาตามขอ 8(3) และ (4) 
ใหนับหนวยกิตหมวดวิชาศึกษาทั่วไปรวมในเกณฑการสําเร็จการศึกษา โดยไมตองบันทึกผลการเรียนเปนรายวิชา 
 ขอ  9  นักศึกษาที่จะขอโอนผลการเรียนและยกเวนการเรียนรายวิชา ตองดําเนินการใหเสร็จสิ้นภายใน
ระยะเวลาที่มหาวิทยาลัยกําหนด 
 ขอ 10  การนับจํานวนภาคเรียนของนักศึกษาที่ไดรับโอนผลการเรียนหรือยกเวนการเรียนรายวิชา ใหถือ
เกณฑดังน้ี 

  (1)  สําหรับนักศึกษาที่ใชผลการศึกษาจากการศึกษาตามหลักสูตรในระบบปกติของมหาวิทยาลัย 
หรือสถาบันอุดมศึกษาอื่น ใหนับผลการเรียนจํานวน 22 หนวยกิต เปนหน่ึงภาคเรียน 

   (2)  สําหรับนักศึกษาที่ใชผลการศึกษาจากการศึกษาตามโครงการอื่นที่ ใชหลักสูตรของ
มหาวิทยาลัย และผลการเรียนจากการศึกษาโดยระบบอื่น ใหนับผลการเรียนจํานวน  12 หนวยกิต เปนหน่ึงภาคเรียน 

   (3)  การโอนผลการเรียนของนักศึกษาตามกรณีในขอ 5(1) ใหนับเฉพาะ ภาคเรียนที่เคยศึกษา
และไดรับผลการเรียน สําหรับนักศึกษาตามกรณีในขอ 5(2), (3) และ (4) ใหนับจํานวนภาคเรียนตอเน่ืองกัน 

ขอ 11  การโอนผลการเรียน และการยกเวนการเรียนรายวิชา ตองชําระคาธรรมเนียมตามที่มหาวิทยาลัย
กําหนดโดยความเห็นชอบของสภา 
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ขอ 12  ใหคณะกรรมการที่อธิการบดีแตงตั้ง เปนผูมีอํานาจพิจารณาอนุมัติการโอน ผลการเรียน หรือการ
ยกเวนการเรียนรายวิชา 

ขอ 13  นักศึกษาที่ไดรับยกการเวนการเรียนรายวิชา ไมมีสิทธิ์ไดรับปริญญาเกียรตินิยม 
ขอ 12  ใหอธิการบดี  เปนผูรักษาการใหเปนไปตามระเบียบน้ีและใหมีอํานาจตีความและวินิจฉัยชี้ขาดใน

กรณีที่มีปญหาจากการปฏิบัติตามระเบียบน้ี การวินิจฉัยช้ีขาดถือเปนอันสิ้นสุด 
 

ประกาศ  ณ  วันที่   17   กุมภาพันธ  พ.ศ.  2550 
 

เกษม  จันทรแกว 
(ศาสตราจารยเกษม  จันทรแกว) 

นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร 
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ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร 

วาดวยการออกหลักฐานแสดงผลการศึกษา พ.ศ. 2548 
------------------------------------------------------- 

โดยที่เปนการสมควรใหมหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชรมีขอกําหนดเกี่ยวกับหลักเกณฑและแนวปฏิบัติใน
การออกเอกสารหลักฐานแสดงผลการศึกษา ที่เปนมาตรฐานและมีระบบ จึงอาศัยอํานาจตามความในมาตรา 18 (2) 
แหงพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ 2547 ออกระเบียบวาดวยการออกเอกสารหลักฐานแสดงผลการศึกษา 
พ.ศ. 2548 ไวดังตอไปน้ี 
         ขอ 1 ระเบียบน้ีเรียกวา “ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร วาดวยการออกเอกสารหลักฐาน
แสดงผลการศึกษา พ.ศ. 2548”  
         ขอ 2 ใหใชระเบียบน้ีตั้งแตวันถัดจากวันประกาศเปนตนไป  
         ขอ 3 บรรดาระเบียบ ขอบังคับ หรือคําสั่งอื่นใดที่ขัดหรือแยงกับระเบียบน้ี ใหใชระเบียบน้ีแทน  
 ขอ 4 ในระเบียบน้ี 

“มหาวิทยาลัย” หมายความวา มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร 
“สภา” หมายความวา สภามหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร 
“อธิการบดี” หมายความวา อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร 
“สถาบันสมทบ” หมายความวา สถาบันการศึกษาที่เขาสมทบกับมหาวิทยาลัยตามระเบียบ ขอบังคับ 

และขอกําหนดของมหาวิทยาลัยวาดวยสถาบันสมทบ 
“หลักฐานแสดงผลการศึกษา” หมายความวา หลักฐานแสดงผลการศึกษาตามที่กําหนดในขอ 5 และ

ใหรวมถึงใบแทนหลักฐานการศึกษาตามที่กําหนดในขอ 6 ดวย 
“ใบแทน” หมายความวา ใบแทนหลักฐานแสดงผลการศึกษา 

ขอ 5 ใหมหาวิทยาลัยออกเอกสารหลักฐานแสดงผลการศึกษาที่กําหนดใหกับบุคคลใด ๆ ไดตาม
หลักเกณฑดังตอไปน้ี  

  5.1 ประกาศนียบัตร อนุปริญญาบัตร และปริญญาบัตร ออกใหแกผูที่ไดรับอนุมัติจากสภา
มหาวิทยาลัยใหไดรับประกาศนียบัตร อนุปริญญาบัตร หรือปริญญาบัตรน้ันๆ แลว 

  5.2 วุฒิบัตร ออกใหแกผูที่ไดเขารับการฝกอบรม หรือการศึกษาตามหลักสูตรพิเศษของ
มหาวิทยาลัย ทั้งที่มหาวิทยาลัยจัดเอง หรือจัดรวมกับสถาบันการศึกษา หนวยงานหรือองคกรอื่น 

  5.3 ใบรับรองผลการศึกษา ออกใหแกนักศึกษาที่ไดศึกษาตามหลักสูตรของมหาวิทยาลัย 
ครบถวนตามเกณฑที่จะไดรับประกาศนียบัตร หรืออนุปริญญาบัตร หรือปริญญาบัตร และไดรับอนุมัติใหสําเร็จ
การศึกษาตามหลักสูตรระดับน้ันๆ แลว แตยังไมไดรับอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัยใหไดรับประกาศนียบัตร อนุปริญญา
บัตร หรือปริญญาบัตรน้ันๆ แลวแตกรณี 
ใบรับรองผลการศึกษาตามวรรคตน ใหมีผลคราวละเกาสบิวัน  
   5.4 ใบรับรองคุณวุฒิ ออกใหแกนักศึกษาที่ ไดรับอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัย ให ไดรับ
ประกาศนียบัตร หรืออนุปริญญาบัตร หรือปริญญาบัตรแลว แตยังไมไดรับเอกสาร ใบประกาศนียบัตร อนุปริญญา
บัตร หรือปริญญาบัตรน้ันๆ แลวแตกรณี 

5.5 ใบรายงานผลการศึกษา ออกใหแกนักศึกษาที่ศึกษาตามหลักสูตรของมหาวิทยาลัย เพ่ือ
แสดงผลการศึกษาในทุกรายวิชาตามที่หลักสูตรกําหนดในกรณีที่สําเร็จการศึกษาตามหลักสูตรน้ันๆ สําหรับกรณีที ่ยัง
ไมสําเร็จการศึกษา 
จะแสดงผลการศึกษาถึงภาคเรียนที่ไดรับทราบผลการศึกษาแลว 
 ขอ 6. ใหมหาวิทยาลัยออกใบแทนหลักฐานแสดงผลการศึกษาตามขอ 5.1 และ 5.2 ไดในกรณีที่ผูไดรับ
หลักฐานแสดงผลการศึกษาน้ันๆ รองขอ เน่ืองจากหลักฐานแสดงผลการศึกษาดังกลาวสูญหายหรือชํารุดจนใชการ
ไมได โดยไดยื่นคํารองตามแบบคํารองของมหาวิทยาลัยขอใหออกใบแทน 
 ขอ 7. ใหมหาวิทยาลัยออกหลักฐานแสดงผลการศึกษาตามขอ 5.3, 5.4, 5.5 และ ใบแทนตามขอ 6. ได
โดยเรียกเก็บคาธรรมเนียมตามที่กําหนดทายระเบียบน้ี 
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 ขอ 8. หลักฐานแสดงผลการศึกษาของมหาวิทยาลัย จะตองเปนไปตามรูปแบบที่กําหนดตามประกาศของ
มหาวิทยาลัยโดยความเห็นชอบของสภามหาวิทยาลัย ลงนามและประทับตราตามที่กําหนดดังตอไปน้ี 
  8.1. ประกาศนียบัตร อนุปริญญาบัตร และปริญญาบัตร ใหลงนามโดยนายกสภามหาวิทยาลัย 
และอธิการบดี ประทับตราดุนของมหาวิทยาลัย 
  8.2 วุฒิบัตร ใหลงนามโดยอธิการบดี และผูอํานวยการฝกอบรมหรือผูอํานวยการจัดการศึกษา 
ตามหลักสูตรฝกอบรมหรือการศึกษาพิเศษครั้งน้ันๆ แลวแตกรณี ประทับตราดุนของมหาวิทยาลัย 
   8.3 ใบรับรองผลการศึกษา ใหอธิการบดีหรือรองอธิการบดีที่อธิการบดีมอบหมายลงนาม 
ประทับตราดุนของมหาวิทยาลัย โดยที่มีนายทะเบียนลงนามครอมทับรูปถายของ  ผูไดรับใบรับรองน้ัน 
   8.4 ใบรับรองคุณวุฒิ ใหอธิการบดีหรือรองอธิการบดีที่อธิการบดีมอบหมายลงนาม ประทับตรา
ดุนของมหาวิทยาลัย โดยที่มีนายทะเบียนลงนามครอมทับรูปถายของผูไดรับใบรับรองคุณวุฒิน้ัน 
   8.5 ใบรายงานผลการศึกษา ใหอธิการบดีหรือรองอธิการบดีที่อธิการบดีมอบหมาย และนาย
ทะเบียนลงนาม ประทับตราดุนของมหาวิทยาลัย หลักฐานแสดงผลการศึกษาที่ออกโดยสถาบันสมทบ หรือวิทยาเขต
ของมหาวิทยาลัย ใหหัวหนาสถาบันสมทบหรือวิทยาเขต ลงนามประทับตราดุนของ สถาบันสมทบหรือวิทยาเขต
แลวแตกรณีดวย 
 ขอ 9. ใหมหาวิทยาลัย และสถาบันสมทบ หรือวิทยาเขต แลวแตกรณี จัดทําทะเบียนหลักฐานแสดงผล
การศึกษาที่ออกใหแกบุคคลตางๆ ตามระเบียบน้ีไวเปนหลักฐานที่สามารถตรวจสอบได 
 ขอ 10. ใหนายทะเบียนที่มหาวิทยาลัยแตงตั้ง ทําหนาที่รับผิดชอบดําเนินการออกเอกสารหลักฐาน
แสดงผลการศึกษาตามระเบียบน้ี  
 สําหรับสถาบันสมทบ และวิทยาเขต ใหหัวหนาสถาบันสมทบ หรือหัวหนาวิทยาเขต  ทําหนาที่เปนนาย
ทะเบียนรับผิดชอบดําเนินการตามที่กําหนดในวรรคตน 
 ขอ 11. หลักฐานแสดงผลการศึกษา ใหออกเปนภาษาไทย แตในกรณีที่นักศึกษาหรือผูสําเร็จการศึกษารอง
ขอโดยทําเปนคํารองตามแบบคํารองของมหาวิทยาลัยและชําระคาธรรมเนียมการออกเอกสารหลักฐานแสดงผล
การศึกษาเปนภาษาตางประเทศตามที่กําหนดในทายประกาศน้ี มหาวิทยาลัยจะพิจารณาออกหลักฐานแสดงผล
การศึกษาเปนภาษาอังกฤษ หรือภาษาอื่นดวยก็ได 
 ขอ 12. ใหวันที่ไดรับอนุมัติผลการศึกษา เปนวันที่สําเร็จการศึกษา ที่ระบุในหลักฐานแสดงผลการศึกษา 
         ขอ 13. ใหอธิการบดีรักษาการใหเปนไปตามระเบียบน้ี และเปนผูวินิจฉัยชี้ขาดในกรณีที่เกิดปญหาจากการ
ใชระเบียบน้ี การวินิจฉัยชี้ขาดของอธิการบดีถือเปนที่สุด 
 

ประกาศ ณ วันที่  21  ธันวาคม พ.ศ. 2548 
 

เกษม  จันทรแกว 
(ศาสตราจารยเกษม จันทรแกว) 

นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร
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ตารางกําหนดอัตราคาธรรมเนียมออกเอกสาร  
แนบทายระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร 

วาดวยการออกเอกสารหลักฐานแสดงผลการศึกษา พ.ศ. 2548 
ประกาศ ณ วันที่   21    ธันวาคม พ.ศ. 2548 

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

ประเภท
ที่ 

หลักฐาน 
แสดงผลการศึกษา 

คาธรรมเนียม หมายเหต ุ
ป.ตรี/
ต่ํากวา ป.โท ป.เอก  

1 
 
2 
3 
4 
5 
6 
 
7 
8 

ประกาศนียบัตร อนุปริญญา
บัตร และปริญญาบัตร 
วุฒิบัตร 
ใบรับรองผลการศึกษา 
ใบรับรองคุณวุฒิ 
ใบรายงานผลการศึกษา 
ใบแทนหลักฐานแสดงผล
การศึกษา 
หลักฐาน 3-5 เปนภาษาอังกฤษ 
คาธรรมเนียมแปลภาษาอื่น 

0 
 
0 

100 
100 
100 
100 

 
100 
100 

0 
 

0 
300 
300 
300 
300 

 
300 
300 

0 
 

0 
500 
500 
500 
500 

 
500 
500 

รับหลังกําหนดเกิน 90 วัน 
ตองชําระคาบริการ 500 บาท 
รับหลังกําหนดเกนิ 90 วัน 
ตองชําระคาบริการ 500 บาท 
 
นักศึกษาที่จบการศึกษาให
ยกเวนคาธรรมเนียมฉบับแรก 
 
 
จะกําหนดตามความจําเปน 

 
หมายเหต ุใหคิดคาธรรมเนียมเปนรายฉบับตามประเภทของหลักฐานแสดงผลการศึกษาที่ขอ 
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ประกาศสถาบันราชภัฏกําแพงเพชร 

วาดวยการเบิกจายเงินคาใชสอยและคาตอบแทน 
ในการจัดกิจกรรมทางวิชาการสําหรับนักศึกษา พ.ศ. 2542 

------------------------------------------------------- 
 โดยที่เปนการสมควรใหมีแนวปฏิบัติในการเบิกจายเงิน  คาใชสอยและคาตอบแทนในการ จัดกิจกรรมทาง
วิชาการสําหรับนักศึกษา ทั้งน้ีเพื่อใหการดําเนินงานเปนไปดวยความเรียบรอยและบรรลุวัตถุประสงค อาศัยอํานาจ
ตามความในมาตรา 30(2) แหงพระราชบัญญัตสิถาบันราชภัฏ พ.ศ. 2538  ขอบังคับคณะกรรมการสภาสถาบันราช
ภัฏ วาดวยการบริหารงบประมาณและการเงินของสถาบันราชภัฏ พ.ศ.2541 และโดยความเห็นชอบของสถาบันประจํา
สถาบันราชภัฏกําแพงเพชรในการประชุมครั้งที่ 10/2542 เมื่อวันที่ 25 ธันวาคม 2542 สภาประจําสถาบันราชภัฏ
กําแพงเพชร จึงวางระเบียบไวดังน้ี 
  ขอ 1. ระเบียบน้ีเรียกวา “ระเบียบสภาประจําสถาบันราชภัฏกําแพงเพชร วาดวยการรับเบิกจายเงินคาใช
สอยและคาตอบแทนในการจัดกิจกรรมทางวิชาการ สําหรับนักศึกษา พ.ศ. 2542” 
  ขอ 2. ใหใชระเบียบน้ีตั้งแตวันถัดจากวันประกาศเปนตนไป 
  ขอ 3. บรรดาขอบังคับ ระเบียบ คําสั่งหรือประกาศอื่นใดที่ขัดแยงกับระเบียบน้ี ใหใชระเบียบน้ีแทน 
  ขอ 4. ในระเบียบน้ี 
          “สถาบัน” หมายความวา สถาบันราชภัฏกําแพงเพชร 
          “อธิการบดี” หมายความวา อธิการบดีสถาบันราชภัฏกําแพงเพชร 
          “รองอธิการบดี” หมายความวา รองอธิการบดีสถาบันราชภัฏกําแพงเพชร 
          “นักศึกษา” หมายความวา นักศึกษาประเภทตาง ๆ ของสถาบันราชภัฏกําแพงเพชรที่เขารวม
กิจกรรมทางวิชาการ 
          “เงินคาใชสอยและคาตอบแทน” หมายความวา เงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณที่เบิกจาย
เปนคาจัดกิจกรรมทางวิชาการ ทั้งภายในและภายนอกสถาบัน 
  “กิจกรรมทางวิชาการ” หมายความวา กิจกรรมที่สงเสริมและการปจฉิมนิเทศการฝกอบรม การ
ประชุมสัมมนา การบรรยายพิเศษ การวิพากษวิจารณ การปฐมนิเทศและการปจฉิมนิเทศการศึกษาดูงานนอกสถานที่ 
และกิจกรรมอื่นใดที่ไดรับอนุมัติจากสถาบัน 
  ขอ 5. อัตราคาใชจายตาง ๆ ในการจัดกิจกรรมทางวิชาการสําหรับนักศึกษา ใหเบิกจายคาตอบแทนตาม
เกณฑดังน้ี 
   (1) คาอาหารวางและเครื่องดื่ม กรณีใชสถานที่ของทางราชการหรือรัฐวิสาหกิจ ใหเบิกจายไดคน
ละไมเกิน 25 บาท ตอมื้อหรือไมเกินคนละ 75 บาทตอวัน แตในกรณีใชสถานที่ของเอกชนใหเบิกจายไดคนละไมเกิน 50 
บาท ตอมื้อหรือไมเกินคนละ 150 ตอวัน 

(2) คาเครื่องดื่ม กรณีใชสถานที่ของทางราชการหรือรัฐวิสาหกิจ ใหเบิกจายไดคนละ ไมเกิน 10 
บาท ตอมื้อ ไมเกนิคนละ 30 บาทตอวัน   แตในกรณีใชสถานที่ของเอกชน ใหเบิกจายไดคนละ    ไมเกิน 20 บาทตอ
มื้อหรือไมเกินคนละ 60 บาทตอวัน 

(3) คาอาหารที่จัดใหครบทุกมื้อ กรณีที่ใชสถานที่ของทางราชการหรือรัฐวิสาหกิจ ใหเบิกจายได
คนละไมเกิน 300 บาทตอวัน แตในกรณีใชสถานที่ของเอกชนใหเบิกจายไดคนละไมเกิน 500 บาทตอวัน 

(4) คาอาหารที่จัดใหไมครบทุกมื้อ กรณีใชสถานที่ของทางราชการหรือรัฐวิสาหกิจใหเบิกจายได
คนละไมเกิน 300 บาทตอวัน แตในกรณีใชสถานที่ของเอกชน ใหเบิกจายไดคนละไมเกิน 250 บาทตอวัน 

(5) คาเบี้ยเลี้ยง กรณีเดินทางไปเขารวมกิจกรรมทางวิชาการภายในประเทศ ประเภท ก ให
เบิกจายในอัตราวันละ 60 บาทตอคน ประเภท ข ใหเบิกจายในอัตราวันละ 60 บาทตอคน หากมีการเบิกจายคาอาหาร
สาํหรับจัดเลี้ยงแลว ใหงดการเบิกจายคาเบี้ยเลี้ยงในวันน้ัน ๆ 

(6) คาพาหนะในการเดินทางไปรวมกิจกรรมทางวิชาการ ใหเบิกจายตามที่จายจริงกรณีใช
รถยนตของทางราชการ ใหเบิกจายเปนคานํ้ามันเชื้อเพลิงและหรือคาธรรมเนียมผานทาง 

(7) คาเชาที่พัก ใหเบิกจายไดคนละไมเกิน 100 บาทตอวัน 
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(8) คาของที่ระลึก ใหเบิกจายไดไมเกิน 2,000 บาท ตอการจัดกิจกรรมทางวิชาการครั้งน้ัน ๆ 
หรือไมเกิน 1,000 บาท ตอสถานที่ที่ไปศึกษาดูงานแตละแหง 

ขอ 6. การเบิกจายเงินตามขอ 5 (1)(2)(3)(4) ในกรณีที่ไมไดใชสถานที่ของทางราชการหรือรัฐวิสาหกิจ 
หรือสถานที่ของเอกชน ใหเบิกจายตามระเบียบน้ีโดยอนุโลม สวนจะเบิกจายในอตัราใด ใหอยูในดุลพินิจของอธิการบดี 
  ขอ 7. การจัดกิจกรรมทางวิชาการ ตองทําเปนโครงการ โดยไดรับอนุมัติจากอธิการบดีหรือรองอธิการบดีที่
ไดรับมอบหมาย 
  ขอ 8. ใหอธิการบดี รักษาการใหเปนไปตามระเบียบน้ี 
 

ประกาศ ณ วันที่ 27 ธันวาคม 2542 
 

พนัส  หันนาคินทร 
(ศาสตราจารยพนัส  หันนาคินทร) 

นายกสภาประจําสถาบันราชภัฏกําแพงเพชร 
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ระเบียบสภาประจําสถาบันราชภัฏกําแพงเพชร 
วาดวยการพานักศึกษาไปนอกสถาบัน  พ.ศ.  2544 

------------------------------------------------------- 
 เพื่อใหการดําเนินงานในการพานักศึกษาไปนอกสถาบันราชภัฏกําแพงเพชร เปนไปดวยความเรียบรอย 
เหมาะสมกับสภาพการเรียนการสอนในระดับอุดมศึกษา  อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 30(2) แหงพระราชบัญญัติ
สถาบันราชภัฏ  พ.ศ. 2538 และดวยความเห็นชอบของสภาประจําสถาบันราชภัฏกําแพงเพชร ในการประชุมครั้งที่ 5 
/2544  เมื่อวันที่ 28 พฤศจกิายน พ.ศ. 2544 สภาประจําสถาบันราชภัฏกําแพงเพชร จึงกําหนดระเบียบสภาประจํา
สถาบันราชภัฏกําแพงเพชร วาดวยการพานักศึกษาไปนอกสถาบัน ไวดังน้ี 
 ขอ  1. ระเบียบน้ีเรียกวา “ระเบียบสภาประจําสถาบันราชภัฏกําแพงเพชร วาดวยการพานักศึกษาไปนอก
สถาบัน พ.ศ. 2544” 
 ขอ  2. ใหใชระเบียบน้ีตั้งแตวันประกาศเปนตนไป 
 ขอ  3. บรรดาระเบียบ ขอบังคับ ประกาศและคําสั่งอื่นใด ที่ไดกําหนดไวแลวในระเบียบน้ีหรือที่ขัดหรือแยง
กับระเบียบน้ี  ใหใชระเบียบน้ีแทน 
 ขอ  4. ในระเบียบน้ี 
  “นักศึกษา” หมายความวา นักศึกษาสถาบันราชภัฏกําแพงเพชร 
  “สถาบัน” หมายความวา สถาบันราชภัฏกําแพงเพชร 
  “อธิการบด”ี หมายความวา อธิการบดีสถาบันราชภัฏกําแพงเพชร 
  “การพานักศึกษาไปนอกสถาบัน” หมายความวา การที่ครู อาจารยพานักศึกษาเปนหมูคณะไป
ศึกษาหรือทํากิจกรรมนอกสถาบัน จะเปนเวลาทําการสอนหรือไมก็ตาม 
 ขอ  5. การพานักศึกษาไปนอกสถาบัน จําแนกเปน 3 ประเภท คือ 

5.1  การพานักศึกษาไปนอกสถาบันไมคางคืน 
  5.2  การพานักศึกษาไปนอกสถาบันและคางคืน 
  5.3  การพานักศึกษาไปนอกราชอาณาจักร 
 ขอ  6.  การพานักศึกษาไปนอกสถาบัน  ทุกประเภทใหปฏิบัติดังน้ี 
  6.1  ตองไดรับอนุญาตจากสถาบันกอน โดยใชแบบการขออนุญาตที่กําหนดไวทายระเบียบน้ี 
  6.2  นักศึกษาที่จะไปนอกสถาบัน ตามขอ 5.1 ใหอยูในดุลยพินิจของอธิการบดีหรือผูที่อธิการบดี
หรือผูที่อธิการบดีมอบหมายวาควรจะไดรับอนุญาตจากผูปกครองหรือไม การพาไปตามขอ 5.2 และ 5.3 จะตองไดรับ
อนุญาตจากผูปกครองเปนหนังสือตามแบบการ        ขออนุญาตที่กําหนดไวทายระเบียบน้ี 
  กรณีที่นักศึกษาบรรลุนิติภาวะแลว การพาไปตามขอ 5.2 ใหอยูในดุลยพินิจของอธิการบดีหรือผู
ที่อธิการบดีมอบหมาย วาควรจะไดรับอนุญาตจากผูปกครองหรือไม 
  นักศึกษาที่เปนขาราชการหรือเปนพนักงานของรัฐ  การพาไปตามขอ 5.3 จะตองไดรับอนุญาต
จากหนวยงานตนสังกัดกอน 
  6.3  การพานักศึกษาไปนอกสถาบัน ใหมีอาจารยคนหน่ึงเปนผูควบคุมและใหมีอาจารยอื่นเปน
ผูชวยผูชวยควบคุม  ดูแลรับผิดชอบในการเดินทาง  โดยถือเกณฑนักศึกษา  40 คน  ตออาจารย 1 คน  กรณีที่มี
นักศึกษาหญิงไปดวย  ใหมีอาจารยหญิงควบคุมไปดวย ตามความเหมาะสม 
  6.4  สถาบันจะกําหนดใหมีการประกันอุบัติภัยในการพานักศึกษาไปนอกสถาบันใน กรณีใด ๆ ก็
ได 
  6.5  ผูควบคุมและผูชวยควบคุม  ตองชวยกันควบคุมนักศึกษาใหอยูในระเบียบวินัยและตองใช
ความระมัดระวังใหการเดินทางเปนไปดวยความเรียบรอย  เหมาะสมแกกาลเทศะและลักษณะของยานพาหนะที่ใชใน
การเดินทางเพื่อใหเกิดความปลอดภัย  หามผูควบคุมและผูชวยควบคุมเสพหรือชักชวนใหพนักงานควบคุมยานพาหนะ
เสพ สุรา สิ่งเสพติดหรือของมึนเมาขณะเดินทาง 
 ขอ  7.  ผูพิจารณาอนุญาตพานักศึกษาไปนอกสถาบัน มีดังน้ี 
             7.1  อธิการบดีหรือผูที่อธิการบดีมอบหมาย สําหรับการพานักศึกษาไปตาม  ขอ 5.1 และ 5.2 
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             7.2  สําหรับการพานักศึกษาไปตามขอ 5.3 ใหอนุญาตผูมีอํานาจอนุมัติตามที่กฏหมายกําหนด
สําหรับแตละกรณี 
             ในการพิจารณาอนุญาต ใหผูมีอํานาจอนุญาตพิจารณาถึงความเหมาะสมกาลเทศะและฤดูกาล 
เพื่อความปลอดภัยในการเดินทาง ประกอบการพิจารณาอนุญาตดวย 
 ขอ  8.  ในการพานักศึกษาไปนอกสถาบัน  ใหสงคําขออนุญาตถึงผูมีอํานาจอนุญาตตามขอ 7.1 กอนเวลา
ออกเดินทางไมนอยกวา 7 วัน และขอ 7.2 กอนเวลาเดินทางไมนอยกวา 45 วัน โดยใหแนบโครงการท่ีจะไปนอก
สถาบันประกอบการพิจารณาดวย 
 ขอ  9.  ในกรณีเกิดอุบัติเหตุหรือเหตุการณอื่นที่แกไขไดโดยยาก ใหผูควบคุม ผูชวยผูควบคุม หรือบุคคลอื่น
ใดที่ไปดวยตามแตกรณีตามความจําเปน รายงานใหผูบังคับบัญชาชั้นเหนือขึ้นไปทราบโดยทันทีและใหผูควบคุ ม
รายงานเปนลายลักษณอักษรอีกครั้งภายใน 7 วัน นับแตเกิดอุบัติเหตุหรือเหตุการณน้ัน 
 ขอ 10.  การพานักศึกษาไปนอกสถาบัน  ตามขอ 5 ใหสถาบันสามารถวางระเบียบกําหนดหลักเกณฑและ
วิธีการปฏิบัตินอกเหนือจากที่กําหนดไวน้ีไดตามความจําเปน 
 ขอ 11.  การพานักศึกษาไปนอกสถาบัน  ตามขอ 5.2 และ 5.3 เมื่อกลับมาแลวให       ผูควบคุมรายงาน
ผลการพานักศกึษาไปนอกสถานบันตอผูสั่งอนุญาตตามแบบแนบทายระเบียบน้ี 
 ขอ 12.  อาจารยผูควบคุมและผูชวยผูควบคุมที่นํานักศึกษาไปนอกสถาบัน ใหถือวาไปปฏิบัติราชการ  
 ขอ 13.  ใหอธิการบดีสถาบันราชภัฏกําแพงเพชร เปนผูรักษาการตามระเบียบน้ี และเปนผูวินิจฉัยชี้ขาดใน
กรณีที่เกิดปญหาจากการใชระเบียบน้ี  การวินิจฉัยช้ีขาดถือเปนอันสิ้นสุด 
 

ประกาศ ณ วันที่  28  พฤศจิกายน  พ.ศ.  2544 
 

เกษม  จันทรแกว 
(ศาสตราจารยเกษม  จันทรแกว) 

นายกสภาประจําสถาบันราชภัฏกําแพงเพชร 
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กฎกระทรวง 
กําหนดความประพฤติของนักเรียนและนักศึกษา พ.ศ.  2548 
------------------------------------------------------- 

 อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  6  และมาตรา  64  แหงพระราชบัญญัติคุมครองเด็ก  พ.ศ.  2546  อัน
เปนกฎหมายที่มีบทบัญญัติบางประการเก่ียวกับการจํากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคลซ่ึงมาตรา  29  ประกอบกับ
มาตรา  31  มาตรา  34  มาตรา  35  มาตรา  36  มาตรา  39  มาตรา  48  และมาตรา  50  ของรัฐธรรมนูญแหง
ราชอาณาจักรไทย  บัญญัติใหกระทําได โดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแหงกฎหมาย  รัฐมนตรีวาการ
กระทรวงศึกษาธิการออกกฎกระทรวงไวดังตอไปน้ี 
 ขอ 1 นักเรียนและนักศึกษาตองไมประพฤติตนดังตอไปน้ี 

(1)  หนีเรียนออกนอกสถานศึกษาโดยไมไดรับอนุญาตในชวงเวลาเรียน 
(2)  เลนการพนัน  จัดใหมีการเลนการพนัน  หรือมั่วสุมในวงการพนัน 
(3)  พกพาอาวุธ  หรือวัตถุระเบิด 
(4)  ซ้ือ  จําหนาย  แลกเปลี่ยน  เสพสุรา  หรอืเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล สิ่งมึนเมา บุหรี่  หรือยา

เสพติด 
(5)  ลักทรัพย  กรรโชกทรัพย  ขมขู  หรือบังคับขืนใจ  เพื่อเอาทรัพยบุคคลอื่น 
(6)  กอเหตุทะเลาะวิวาท ทํารายรางกายผูอื่น เตรียมการหรือกระทําการใด ๆ อันนาจะกอใหเกิดความ

ไมสงบเรียบรอยหรือขัดตอศีลธรรมอันดีของประชาชน 
(7)  แสดงพฤติกรรมทางชูสาว  ซ่ึงไมเหมาะสมในที่สาธารณะ 
(8)  เกี่ยวของกับการคาประเวณ ี
(9)  ออกนอกสถานที่พักเวลากลางคืนเพ่ือเที่ยวเตร  หรือรวมกลุม  อันเปนการสรางความเดือดรอน

ใหแกตนเองหรือผูอื่น 
ขอ 2 ใหโรงเรียนหรือสถานศึกษา  กําหนดระเบียบวาดวยความประพฤติของนักเรียนและนักศึกษาไดเทาที่

ไมขัดหรือแยงกับกฎกระทรวงน้ี 
 

ใหไว  ณ  วันที่  27  เดือนธันวาคม  พ.ศ.  2548 
 

จาตุรนต  ฉายแสง 
(นายจาตุรนต  ฉายแสง) 

รัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการ 
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ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร 
เรื่อง การแตงกายสุภาพของนักศึกษา 

------------------------------------------------------- 
  เพื่อใหนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร ทั้งภาคปกติและภาคพิเศษที่ไมไดแตงเครื่องแบบ
นักศึกษามีแนวปฏิบัติในการแตงกายสุภาพ เพื่อเขารวมกิจกรรมหรือขอรับบริการหรือติดตอราชการกับหนวยงาน
ตางๆ ของมหาวิทยาลัย  โดยถือความเรียบรอย เหมาะสมกับกาลเทศะเปนสําคัญ อาศัยอํานาจตามมาตรา 31 แหง 
พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชรจึงประกาศ เรื่องการแตงกายสุภาพ
ของนักศึกษาไว  ดังน้ี 
 นักศึกษาชาย 

๑. สวมเสื้อมีแขน มีคอปก แบบและสีสภุาพ ชายเสื้อสอดไวในกางเกง 
๒. สวมกางเกงขายาว แบบและสีสุภาพ  ไมมีลวดลาย 
๓. สวมรองเทาหุมสน หรือมีสายรัด  แบบและสีสุภาพ 

 นักศึกษาหญิง 
๑. สวมเสื้อมีแขน มีคอปก แบบและสีสุภาพ 
๒. สวมกระโปรงแบบและสีสุภาพ 
๓. สวมกางเกงขายาว แบบและสีสุภาพ ไมมีลวดลาย 
๔. สวมรองเทาหุมสน หรือมีสายรัด  แบบและสีสุภาพ 

 อน่ึง การแตงกายโดยถือความสุภาพเรียบรอย เหมาะสมกับกาลเทศะรวมถึง 
๑. ไมสวมเสื้อปลอยชายรุงริ่ง 
๒. ไมสวมเสื้อไมติดรังดุม 
๓. ไมสวมเสื้อสายเดี่ยว  เกาะอก โดยไมสวมเสื้อทับดานนอก 
๔. ไมสวมกางเกงเอวต่ํา  หรือกระโปรงเอวต่ํา 
๕. ไมสวมกางเกงขาสั้น  ยกเวนชุดกีฬาหรือชุดออกกําลังกาย 
๖. ไมสวมรองเทาแตะ 

  
หากนักศึกษาแตงกายไมเปนไปตามประกาศน้ี  หนวยงานของมหาวิทยาลัย ขอสงวนสิทธิ์ในการงดบริการ

นักศึกษาหรือไมไหเขารวมกิจกรรมของมหาวิทยาลัย 
 จึงประกาศใหทราบโดยท่ัวกันและถือปฏิบัติ  ทั้งน้ีตั้งแตบัดน้ี เปนตนไป 
 

ประกาศ ณ  วันที่ 1 มิถุนายน  2550 
 

รัตนา   รักการ 
(ผูชวยศาสตราจารยรัตนา  รักการ) 

อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร 
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ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ 

วาดวยการลงโทษนักเรียนและนักศึกษา พ.ศ.  2548 
------------------------------------------------------- 

 อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  6  และมาตรา  65  แหงพระราชบัญญัติคุมครองเด็ก  พ.ศ.  2546  
รัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการ  จึงวางระเบียบวาดวยการลงโทษนักเรียนและนักศึกษาไวดังตอไปน้ี 
 ขอ  1.  ระเบียบน้ีเรียกวา “ ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ วาดวยการลงโทษนักเรียนและนักศึกษา  พ.ศ. 
2548 ” 
 ขอ  2.  ระเบียบน้ีใหใชบังคับตั้งแตวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา 
 ขอ  3.  ใหยกเลิกระเบียบกระทรวงศึกษาธิการวาดวยการลงโทษนักเรียนนักศึกษา พ.ศ. 2543 
 ขอ  4.  ในระเบียบน้ี 

   “ผูบริหารสถานศึกษา” หมายความวา ผูบริหารสถานศึกษาของโรงเรียนหรือ สถานศึกษาของ
โรงเรียนหรือสถานศึกษาน้ัน 

“กระทําความผิด”หมายความวา การที่นักเรียนหรือนักศึกษาประพฤติฝาฝนระเบียบ ขอบังคับของ
สถานศึกษาหรือของกระทรวงศึกษาธิการ  หรือกฎกระทรวงศึกษาวาดวยการสงเสริมความประพฤติของนักเรียนและ
นักศึกษา 

“การลงโทษ” หมายความวา การลงโทษนักเรียนหรือนักศึกษาที่กระทําความผิดโดยมีความมุง
หมายเพื่อการอบรมสั่งสอน  

ขอ  5.  โทษสําหรับนักเรียนหรือนักศึกษา  ที่กระทําความผิดมี  4  สถาน  ดังน้ี 
(1) วากลาวตักเตือน 
(2) ทําทัณฑบน 
(3) ตัดคะแนนความประพฤติ  และบันทึกขอมูล 
(4) ทํากิจกรรมเพ่ือใหปรับเปลี่ยนพฤติกรรม 

  ขอ  6.  หามลงโทษนักเรียนและนักศึกษาดวยวิธีรุนแรง  หรือแบบกลั่นแกลง  หรือลงโทษดวยความโกรธ  
หรือดวยความพยาบาทโดยใหคํานึงถึงอายุของนักเรียนหรือนักศึกษาและความรายแรงของพฤติการณประกอบการ
ลงโทษดวย 
  การลงโทษนักเรียนหรือนักศึกษาใหเปนไปเพ่ือเจตนาที่จะแกนิสัยและความประพฤติไมดีของนักเรียนหรือ
นักศึกษาใหรูสํานึกในความผิด และกลับประพฤติตนในทางที่ดีตอไป 
          ใหผูบริหารโรงเรียนหรือสถานศึกษา หรือผูที่บริหารโรงเรียนหรือสถานศึกษามอบหมายเปนผูมีอํานาจใน
การลงโทษนักเรียน นักศึกษา 
  ขอ  7.  การวากลาวตักเตือน  ใชในกรณีนักเรียนหรือนักศึกษากระทําความผิดไมรายแรง 
  ขอ  8.  การทําทัณฑบน ใชในกรณีนักเรียนหรือนักศึกษาประพฤติตนไมเหมาะสมกับสภาพนักเรียน
นักศึกษา ตามกฎกระทรวงวาดวยความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา หรือกรณีทําใหเสื่อมเสียชื่อเสียงและเกียรติ
ศักดิ์ของสถานศึกษาหรือไดรับโทษวากลาวตักเตือนแลวแตยังไมเข็ดหลาบ 
  การทําทัณฑบนใหทําเปนหนังสือและเชิญบิดามารดาหรือผูปกครองมาบันทึกรับทราบความผิดและรับรอง
การทําทัณฑบนไวดวย 
   ขอ  9.  การตัดคะแนนความประพฤติ  ใหเปนไปตามระเบียบปฏิบัติวาดวยการลงคะแนนความประพฤติ
นักเรียนนักศึกษาแตละสถานศึกษากําหนด  และใหทําบันทึกขอมูลไวเปนหลักฐาน 
  ขอ  10.  ทํากิจกรรมเพ่ือใหปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ใหใชในกรณีนักเรียนและนักศึกษากระทําความผิดที่
สมควรตองปรับเปลี่ยนพฤติกรรม 
  การจัดกิจกรรมใหเปนไปตามแนวทางท่ีกระทรวงศึกษาธิการกําหนด 
  ขอ  11.  ใหปลัดกระทรวงศึกษาธิการ  รักษาการใหเปนไปตามระเบียบน้ีและใหมีอาํนาจตีความวินิจฉัย
ปญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติตามระเบียบน้ี 
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ประกาศ  ณ  วันที่ 18  มกราคม  พ.ศ. 2548 
 

อดิศัย  โพธารามิก 
(นายอดิศัย  โพธารามิก) 

รัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการ 
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ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร 
เรื่อง  แนวปฏิบัติในการสอบของนักศึกษา 

--------------------------------------- 
 เพื่อใหการดําเนินการสอบของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร เปนไปดวยความ
เรียบรอยและบรรลุวัตถุประสงคอยางมีประสิทธิภาพ อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 31 แหงพระราชบัญญัติ
มหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร เห็นสมควรกําหนดแนวปฏิบัติในการสอบ ของ
นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชรไว ดังตอไปน้ี 

1. นักศึกษาตองเขาสอบตามวัน เวลา และสถานที่ตามที่มหาวิทยาลัยประกาศกําหนด หากมีเหตุ
อันควรทําใหไมสามารถเขาสอบตามวันและเวลาที่กําหนดไดหรือขาดสอบ ใหยื่นเรื่องขอเลื่อนสอบ หรือขาดสอบตาม
ขั้นตอนของมหาวิทยาลัย 

2. นักศึกษาที่ไมมีรายชื่อในประกาศรายช่ือผูมีสิทธิ์สอบ จะไมมีสิทธิ์เขาหองสอบ 
3. ในวันสอบนักศึกษาตองแตงกายใหถูกตองตามระเบียบของมหาวิทยาลัย และใหนําบัตร

นักศึกษามาแสดงเพื่อขออนุญาตเขาสอบดวย 
   ในกรณีที่ยังไมไดรับบัตรนักศึกษา ใหแสดงบัตรซ่ึงออกโดยสวนราชการที่มีรูปถายของนักศึกษา 

ที่ขออนุญาตเขาสอบแทนได 
4. ในการสอบหามนักศึกษาออกจากหองสอบกอนเวลา 20 นาที นับแตเวลาท่ีเริ่มตนเวลาการสอบ 

และหากเขาหองสอบชากวา 15 นาที ถือวาขาดสอบ ตองยื่นเรื่องขอเลื่อนสอบหรือขาดสอบตามขั้นตอนของ
มหาวิทยาลัย 

5. ในระหวางดําเนินการสอบหามนักศึกษาออกจากหองสอบโดยไมไดรับอนุญาต หากมีเหตุจําเปน
เรงดวนใหแจงกรรมการกํากับการสอบเพื่อพิจารณาอนุญาต 

6. ในการสอบหามนําหนังสือ ตํารา โนตยอ หรือเอกสารใด ๆ รวมทั้งวัสดุอุปกรณอื่น เชน กระเปา
สะพาย กระเปาถือสุภาพสตรี ถงุผาหรือกระเปาใสเอกสาร เครื่องคํานวณ อุปกรณที่ใชคํานวณได เคร่ืองบันทึกภาพ 
เครื่องบันทึกเสียง หรือเครื่องมือสื่อสารอิเล็กทรอนิกสทุกชนิด เชน โทรศัพทเคลื่อนที่ (มือถือ) วิทยุติดตามตัว วิทยุ
สื่อสาร เปนตน เขาหองสอบโดยเด็ดขาด หากฝาฝนจะถือวาเจตนากระทําการทุจริต (เพ่ือปองกันการสูญหาย 
คณะกรรมการกํากับการสอบอาจผอนผันใหนํากระเปาสะพาย กระเปาถือสุภาพสตรี เครื่องบันทึกภาพ เครื่อง
บันทึกเสียง หรือโทรศัพทเคลื่อนที่ (มือถือ) ที่ปดเครื่องแลววางรวมกันไวที่จุดใดจุดหน่ึง  ในหองสอบก็ได 

ในระหวางดําเนินการสอบ หากพบวานักศึกษาผูใดฝาฝนโดยมสีิ่งของที่หามพกติดตัวเขาหองสอบ
ตามวรรคแรก หรือกระทําการใด ๆ อันเปนการทุจริตการสอบ ผูน้ันจะตองถูกสั่งใหยุติการทําขอสอบและจะตองออก
จากหองสอบทันที หรือคณะกรรมการกํากับการสอบจะยังคงใหทําการสอบตอไป และบันทึกแจงอาจารยผูสอนเพ่ือไม
ตรวจใหคะแนนนักศึกษาผู น้ันก็ได นอกจากน้ี นักศึกษาที่กระทําการทุจริตยังจะตองถูกลงโทษ ตามระเบียบของ
มหาวิทยาลัยตามความรายแรงแหงกรณีอีกดวย 

 
 จึงประกาศใหทราบเพื่อถือปฏิบัติโดยทั่วกัน ทั้งน้ี ตั้งแตบัดน้ีเปนตนไป 

 

ประกาศ ณ วันที่ 27 เมษายน พ.ศ. 2558 
 
 

 
(ผูชวยศาสตราจารยสุวิทย วงษบุญมาก) 
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร



60 คูมือนักศึกษา ปการศึกษา 2558

   
     

 
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร 

เรื่อง  กําหนดตัวชี้วัดและเกณฑการประเมินผลความรูความสามารถ 
ดานทักษะภาษาอังกฤษสําหรับนักศึกษา 
--------------------------------- 

 
 เพื่ออนุวัตรตามความในขอ 6 แหงขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร วาดวยเกณฑมาตรฐาน
ความรูความสามารถดานทักษะภาษาอังกฤษสําหรับนักศึกษา พ.ศ. 2553 จึงกําหนดตัวชี้วัดและเกณฑการประเมินผล
ความรูความสามารถดานทักษะภาษาอังกฤษ ดังรายละเอียดตอไปน้ี 
 

ความรูความสามารถ
ดานทักษะภาษาอังกฤษ 

ตัวชี้วัด เกณฑ 
การประเมิน 

Special English I 
 
This course focuses 
on the Basic English 
level of an integrated 
lesson sequence with 
special emphasis on 
speaking, listening, 
reading and writing 
skills. 

1. ผลการสอบวัดความรูความสามารถดานทักษะ
ภาษาอังกฤษระดับ 1 
เกณฑมาตรฐาน 
1.1 Speaking 
- เลือกและเติมประโยคสนทนาหรือคําศัพทใหถูกตอง 
- เรียงลําดับการพูดที่ใชในการสนทนาภาษาอังกฤษไดอยาง
ถูกตอง 
1.2 Listening 
- Photographs (ดูรูป ฟงตัวเลือก และตอบคําถามได
ถูกตอง) 
- question – response (ฟงและจับใจความของเน้ือหา
และประโยคที่ไดยินในสถานการณตาง ๆ ไดอยางถูกตอง) 
1.3 Reading 
- incomplete sentences (เติมคําในชองวางใหประโยค
สมบูรณ) 
- error recognition (หาสวนที่ผิด) 
1.4 Writing 
- สามารถเติมคําศัพท หรือวิเคราะหประโยคไดถูกตองตาม
หลักไวยากรณอังกฤษ 

 
 
การประเมินจากการทํา
แบบทดสอบตามเกณฑ
ตัวชี้วัด ผูสอบผาน
จะตองทําคะแนนไดรอย
ละ 50 ขึ้นไป 

Special English II 
 
This is a continuation 
of Special English I. 
This course is 
intended to reinforce 
the basic speaking, 
listening, reading and 
writing skills taught in 
Special English and 
eventually progress 
on proficiency level. 

2. ผลการสอบวัดความรูความสามารถดานทักษะ
ภาษาอังกฤษระดับ 2 
เกณฑมาตรฐาน 
2.1 Speaking 
- เลือกและเติมประโยคสนทนาหรือคําศัพทใหถูกตอง 
- เรียงลําดับการพูดที่ใชในการสนทนาภาษาอังกฤษไดอยาง
ถูกตอง 
2.2 Listening 
- photographs (ดูรูป ฟงตัวเลือก และตอบคําถามได
ถูกตอง) 
- question – response (ฟงและจับใจความของเน้ือหา
และประโยคที่ไดยินในสถานการณตาง ๆ ไดอยางถูกตอง) 
2.3 Reading 

 
 
การประเมินจากการทํา
แบบทดสอบตามเกณฑ
ตัวชี้วัด ผูสอบผาน
จะตองทําคะแนนไดรอย
ละ 50 ขึ้นไป 
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ความรูความสามารถ
ดานทักษะภาษาอังกฤษ 

ตัวชี้วัด เกณฑ 
การประเมิน 

- incomplete sentences (เติมคําในชองวางใหประโยค
สมบูรณ) 
- error recognition (หาสวนที่ผิด) 
- reading comprehensives ตองมีความสามารถดังน้ี 
   1) สามารถอานบริบท และตอบคําถามไดถูกตอง 
   2) สามารถเดาคําศัพทจากบริบทที่กําหนดใหและตอบ
คําถามไดถูกตอง 
   3) สามารถอาน ตีความและแปลความหมายจากกลุมคํา
ไดถูกตอง 
2.4 Writing 
- สามารถเติมคําศัพท หรือวิเคราะหประโยคไดถูกตองตาม
หลักไวยากรณอังกฤษ 

Special English III 
 
This course continues 
with the same 
integrated lesson 
sequence as in 
Special English I – II 
but at a pre-
intermediate level. 
Students are to 
effectively 
demonstrate 
appropriated 
speaking, listening, 
reading and writing 
skills using the target 
language in a way 
that closely 
approximates 
elementary 
conversations in the 
real situations. 

3. ผลการสอบวัดความรูความสามารถดานทักษะ
ภาษาอังกฤษระดับ 3 
เกณฑมาตรฐาน 
3.1 Speaking 
- เลือกและเติมประโยคสนทนาหรือคําศัพทใหถูกตอง 
- เรียงลําดับการพูดที่ใชในการสนทนาภาษาอังกฤษไดอยาง
ถูกตอง 
3.2 Listening 
- photographs (ดูรูป ฟงตัวเลือก และตอบคําถามได
ถูกตอง) 
- question – response (ฟงและจับใจความของเน้ือหา
และประโยคที่ไดยินในสถานการณตาง ๆ ไดอยางถูกตอง) 
- short conversation /short talks (ฟงเน้ือหา หรือบท
สนทนาสั้นๆ แลวสามารถเลือกตอบคําถามไดอยางถูกตอง) 
3.3 Reading 
- incomplete sentences (เติมคําในชองวางใหประโยค
สมบูรณ) 
- error recognition (หาสวนที่ผิด) 
- reading comprehensives ตองมีความสามารถดังน้ี 
   1) สามารถอานบริบท และตอบคําถามไดถูกตอง 
   2) สามารถเดาคําศัพทจากบริบทที่กําหนดใหและตอบ
คําถามไดถูกตอง 
   3) สามารถอาน ตีความและแปลความหมายจากกลุมคํา
ไดถูกตอง 
   4) สามารถวิเคราะหวัตถุประสงค หรือความรูสึกของผู
แตงบทความได 
   5) มีความเขาใจอยางลึกซ้ึงเกี่ยวกับเน้ือหาบทความ หรือ
วัตถุประสงคของผูแตงไดอยางถูกตอง 
3.4 Writing 
- สามารถเติมคําศัพท หรือวิเคราะหประโยคไดถูกตองตาม
หลักไวยากรณอังกฤษ 
- สามารถ เติมขอมูลลงในแบบฟอรมตาง ๆ ไดถูกตอง 

 
 
การประเมินจากการทํา
แบบทดสอบตามเกณฑ
ตัวชี้วัด ผูสอบผาน
จะตองทําคะแนนไดรอย
ละ 50 ขึ้นไป 
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ตัวชี้วัด เกณฑ 
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Special English IV 
 
(การวัดความรู
ความสามารถตาม
มาตรฐานข้ันต่ําดาน
ภาษาอังกฤษสําหรับ
บัณฑิตมหาวิทยาลัยราช
ภัฏกําแพงเพชร) 
       เปนขอกําหนด
เฉพาะดานมาตรฐาน
ภาษาอังกฤษ ที่นักศึกษา
ตองสอบผานเพื่อสําเร็จ
การศึกษา โดยนักศึกษาที่
มีสิทธิ์ลงทะเบียนสอบวัด
มาตรฐานภาษาอังกฤษ
ตองสอบผานรายวิชา
บังคับในกลุมวิชาภาษาใน
หมวดศึกษาทั่วไปและ
เสริมทักษะภาษาอังกฤษ 
1 – 3 หรือตามที่
มหาวิทยาลัยกําหนด โดย
ใชขอสอบมาตรฐานที่
จัดทําโดยคณะกรรมการ 
โดยมีศูนยภาษาเปน
ผูดําเนินการจัดทํา
ขอสอบและจัดการสอบ 
   เน้ือหาขอสอบ – เปน
เน้ือหาทีค่รอบคลุม
รายวิชาภาษาอังกฤษใน
หมวดศึกษาทั่วไป และ
เสริมทักษะภาษาอังกฤษ 

ผลการสอบวัดความรูความสามารถดานทักษะ
ภาษาอังกฤษระดับ  4 
เกณฑมาตรฐาน 
4.1 ทักษะการพูด (Speaking) 
1) เลือกและเติมประโยคสนทนาหรือคําศัพทใหถูกตอง 
2) เรียงลําดับการพูดที่ใชในการสนทนาภาษาอังกฤษได
อยางถูกตอง 
4.2 ทักษะการฟง (Listening) 
1) ฟงและจับใจความของเน้ือหาและประโยคท่ีไดยินใน
สถานการณตางๆ ไดอยางถูกตอง 
2) ฟงเน้ือหา หรือบทสนทนาสั้นๆ แลวสามารถเลือกตอบ
คําถามไดอยางถูกตอง 
4.3 ทักษะการอาน (Reading) 
1) สามารถอานบริบท และตอบคําถามไดถูกตอง 
2) สามารถเดาคําศัพทจากบริบทที่กําหนดใหและตอบ
คําถามไดถูกตอง 
3) สามารถอาน ตีความและแปลความหมายจากกลุมคําได
ถูกตอง 
4) สามารถวิเคราะหวัตถุประสงค หรือความรูสึกของผูแตง
บทความได 
5) มีความเขาใจอยางลึกซ้ึงเกี่ยวกับเน้ือหาบทความหรือ
วัตถุประสงคของผูแตงไดอยางถูกตอง 
4.4 ทักษะการเขียน (Writing) 
1) สามารถเติมคําศัพท หรือวิเคราะหประโยคไดถูกตองตาม
หลักไวยากรณอังกฤษ 
2) สามารถเติมขอมูลลงในแบบฟอรมตางๆ ไดถูกตอง 

 
 
1) จะตองทําคะแนนได
รอยละ 50 ขึ้นไป จึงจะ
ถือวาสอบผาน 
2) เมื่อนักศึกษาสอบ
ผานตามมาตรฐาน
ความรูและทักษะ
ภาษาอังกฤษตามตัวชี้วัด 
จะไดรับวุฒิบัตรรับรอง
มาตรฐานดาน
ภาษาอังกฤษสําหรับ
บัณฑิตมหาวิทยาลัยราช
ภัฏกําแพงเพชร 

 
ประกาศ ณ วันที่ 6 มกราคม พ.ศ. 2557 

 
 
 

(ผูชวยศาสตราจารยสุวิทย วงษบุญมาก) 
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร 
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ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร 
วาดวยการเก็บเงินคาธรรมเนียมการศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคปกติ พ.ศ. 2553 

------------------------------------------------------- 
 โดยที่เปนการสมควรใหมีระเบียบวาดวยการเก็บเงินคาธรรมเนียมการศึกษา สําหรับการจัดการศึกษาภาค
ปกติ ในระดับปริญญาตรีของมหาวิทยาลัย  จึงอาศัยอํานาจตามความในมาตรา  18(2)  แหงพระราชบัญญัติ
มหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ.  2547  วางระเบียบไวดังน้ี 
 ขอ  1. ระเบียบน้ีเรียกวา  “ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร วาดวยการเก็บเงิน  คาธรรมเนียม
การศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคปกติ  พ.ศ.  2553” 
 ขอ  2. ใหใชระเบียบน้ีกับนักศึกษาภาคปกติ  ที่เขาศึกษาตั้งแตปการศึกษา 2553  เปนตนไป   
 ขอ  3. บรรดาขอบังคับ ระเบียบ คําสั่ง และประกาศอื่นใด ในสวนที่ไดกําหนดไวแลวในระเบียบน้ี หรือที่ขัด
หรือแยงกับระเบียบน้ี ใหใชระเบียบน้ีแทน  
 ขอ  4. ในระเบียบน้ี 

“มหาวิทยาลัย” หมายความวา มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร 
“สภามหาวิทยาลัย“ หมายความวา สภามหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร 
“อธิการบด“ี หมายความวา อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร 
“นักศึกษา“ หมายความวา นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร 
“ภาคปกต“ิ หมายความวา การจัดการเรียนการสอนในเวลาราชการตามปกต ิ
“คาธรรมเนียมการศึกษาแบบเหมาจาย” หมายความวา คาธรรมเนียมที่รวมเงินคาบํารุง

มหาวิทยาลัย  คาหนวยกิต  คาธรรมเนียมพิเศษ  คาบํารุงหองสมุด  คาบํารุงหองพยาบาล  คากิจกรรม  คาบํารุง
กีฬา คาบํารุงเทคโนโลยีสารสนเทศ  คาธรรมเนียมพัฒนาทักษะดานภาษาตางประเทศ  และคาประกันอุบัติเหตุ  แตไม
รวมถึงคาธรรมเนียมที่มหาวิทยาลัยเรียกเก็บเปนรายครั้งในกรณีอื่นๆ   
 ขอ 5. ใหมหาวิทยาลัยเรียกเก็บเงินคาธรรมเนียมการศึกษาแบบเหมาจายเปนรายภาคเรียน  ตามประกาศ
ของมหาวิทยาลัยที่สภามหาวิทยาลัยใหความเห็นชอบ  และใหปรับเปลี่ยนอยางเหมาะสมตามสถานการณ  และภาวะ
เศรษฐกิจ 

ขอ  6. ใหมหาวิทยาลัยเรียกเก็บคาธรรมเนียมการศึกษาจากนักศึกษาที่ไมถือสัญชาติไทยเพิ่มอีกภาคเรียน
ละ  1,500  บาท   
 ขอ  7. ใหมหาวิทยาลัยเรียกเก็บคาธรรมเนียมการศึกษาเปนรายคร้ัง  ดังน้ี 
 (1)  คารักษาสภาพการเปนนักศึกษา  ภาคเรียนละ  500  บาท 
 (2)  คาขอกลับคืนสภาพการเปนนักศึกษา  เน่ืองจากหมดสภาพการเปนนักศึกษา เพราะเหตุไมชําระ
คาธรรมเนียมการศึกษา  ครั้งละ  200  บาท  ทั้งน้ีตองชําระคาธรรมเนียมการรักษาสภาพการเปนนักศึกษาอีกภาค
เรียนละ  500  บาท  ใหครบทุกภาคเรียนที่หยุดการศึกษา 
 (3)  คาปรับการชําระเงินคาธรรมเนียมการศึกษาหลังกําหนด  วันละ  20  บาท  ทั้งน้ีไมเกิน  500  บาท 
 (4)  คาโอนผลการเรียนคนละ  200  บาท 
 (5)  คายกเวนการเรียนรายวิชาจากการศึกษาในระบบ  หนวยกิตละ  50  บาท 
 (6)  คายกเวนและ/หรือเทียบโอนประสบการณการเรียนรายวิชาจากการศึกษานอกระบบ หรือการศึกษา
ตามอัธยาศัย  รายวิชาละ  250  บาท 
 (7)  คาออกหนังสือรับรองตางๆ  ฉบับละ  100  บาท 
 (8)  คาลงทะเบียนบัณฑิต  500  บาท 
 (9)  คาสมัครสอบคัดเลือกเขาเรียนใหออกเปนประกาศของมหาวิทยาลัย 
 (10)  คาธรรมเนียมที่เรียกเก็บเมื่อแรกเขา 

คาขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม  200  บาท 
คาบัตรประจําตัวนักศึกษา  100  บาท 
คาประกันของเสียหาย  300  บาท 

 (11)  คาบํารุงศูนยการศึกษานอกที่ตั้งมหาวิทยาลัย  1,500  บาท  เฉพาะกรณีนักศึกษาที่เรียนศูนย
การศึกษานอกมหาวิทยาลัย 
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 (12)  คาบํารุงหอพัก  ใหมหาวิทยาลัยจัดทําเปนประกาศมหาวิทยาลัยโดยความเห็นชอบจากสภา
มหาวิทยาลัย 
 เงินคาประกันของเสียหายใหแยกบัญชีไวตางหาก เปนเงินฝากถอนคืนใหแกนักศึกษาที่มิไดทํา
ทรัพยสินของมหาวิทยาลัยเสียหาย  จะคืนใหเมื่อสําเร็จการศึกษาหรือพนสภาพการเปนนักศึกษาและมายื่นคํารองขอ
คืนภายในหกเดือนนับตั้งแตวันสําเร็จการศึกษา หรือวันสิ้นสภาพ การเปนนักศึกษา หากไมถอนคืนภายในกําหนด
ดังกลาว ใหมหาวิทยาลัยโอนเงินคาประกันของเสียหายสงเขาเปนรายไดของมหาวิทยาลัย  
  ขอ  8. ใหมหาวิทยาลัยเรียกเก็บเงินคาธรรมเนียมการศึกษาในวันที่มหาวิทยาลัยกําหนด  ทั้งน้ีตองไมเกิน
สามสิบวันนับแตวันเปดภาคเรียน 
 ขอ  9. นักศึกษาที่ไมไดชําระเงินคาธรรมเนียมการศึกษาตามวันที่มหาวิทยาลัยกําหนด  อธิการบดีอาจใช
ดุลพินิจผอนผันการชําระเงินคาธรรมเนียมการศึกษาชากวาที่มหาวิทยาลัยกําหนดไดตามเหตุอันควร โดยนักศึกษาตอง
ชําระคาธรรมเนียมตามขอ 7(3)  
 ขอ  10. นักศึกษาที่งดเวนการลงทะเบียนเรียน  และไมชําระคาธรรมเนียมการศึกษาของภาคเรียนใด ๆ 
ตองรองขอรักษาสภาพการเปนนักศึกษาและชําระคาธรรมเนียมตามที่กําหนดในขอ 7(1) กอนวันเริ่มสอบปลายภาค  
  ขอ  11. นักศึกษาผูใดที่ไมชําระเงินเพื่อรักษาสภาพการเปนนักศึกษากอนวันเริ่มสอบปลายภาค โดย
ปราศจากหลักฐานการขาดแคลนทุนทรัพยอยางแทจริง ใหนักศึกษาผู น้ันพนสภาพ การเปนนักศึกษาของ
มหาวิทยาลัย 

ทั้งน้ี  มหาวิทยาลัยอาจแตงตั้งคณะอนุกรรมการขึ้นมาเพ่ือพิจารณาเหตุแหงการขาดแคลนทนุทรัพยอยาง
แทจริงของนักศึกษาตามวรรคแรกก็ได 
  ขอ  12. เงินคาธรรมเนียมการศึกษาที่เรียกเก็บจะไมคืนใหแกนักศึกษา เวนแตกรณีที่มีการเก็บหรือชําระ
คาธรรมเนียมการศึกษาผิดพลาด  ขาดหรือเกิน   
  ขอ  13. ใหอธิการบดีเปนผูรักษาการใหเปนไปตามระเบียบน้ี  และเปนผูวินิจฉัยชี้ขาดในกรณีที่เกิดปญหา
จากการใชระเบียบน้ี 
 

ประกาศ  ณ  วันที่  25  พฤษภาคม  พ.ศ.  2553 
 

เกษม  จันทรแกว 
(ศาสตราจารยเกษม จันทรแกว) 

นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร 
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ขอบังคับสภาประจําสถาบนัราชภัฏกําแพงเพชร 
วาดวย เกณฑมาตรฐานความรูความสามารถดานคอมพิวเตอร 

สําหรับนักศึกษา  พ.ศ. 2543 
------------------------------------------------------- 

 เพ่ือดําเนินการตามนโยบายและแนวทางการประกันคุณภาพการศึกษาของคณะกรรมการสภาสถาบันราช
ภัฏกําแพงเพชร อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 30 (2) แหงพระราชบัญญัติสภาสถาบันราชภัฏกําแพงเพชร พ.ศ. 
2538 สภาประจําสถาบันราชภัฏกําแพงเพชรจึงกําหนดขอบังคับไวดังน้ี 
 ขอ 1. ขอบังคับน้ีเรียกวา “ขอบังคับสภาประจําสถาบันราชภัฏกําแพงเพชร  วาดวยเกณฑมาตรฐานความรู
ความสามารถดานคอมพิวเตอร สําหรับนักศึกษา พ.ศ. 2543” 
 ขอ 2. ขอบังคับน้ีใหใชกับนักศึกษาภาคปกติที่เขาศึกษาตั้งแตปการศึกษา 2543 เปนตนไป 
 ขอ 3. ในขอบังคับน้ี 

  “นักศึกษา” หมายความวา นักศึกษาภาคปกติ สถาบันราชภัฏกําแพงเพชร 
  “สถาบัน” หมายความวา สถาบันราชภัฏกําแพงเพชร 
  “อธิการบดี” หมายความวา อธิการบดีสถาบันราชภัฏกําแพงเพชร 
  “สํานักเทคโนโลยีสารสนเทศ” หมายความวา สํานักเทคโนโลยีสารสนเทศสถาบันราชภัฏ

กําแพงเพชร 
  “การสอบ” หมายความวา การสอบวัดความรู ความสามารถดานคอมพิวเตอร 
  “ศูนยคอมพิวเตอร” หมายความวา ศูนยใหบริการและพัฒนาความรู ความสามารถดานคอมพิวเตอร

แกนักศึกษาในสังกัดคณะน้ัน ๆ  
 ขอ 4. เกณฑมาตรฐานความรูความสามารถดานคอมพิวเตอรแบงเปน 2 ชุด คือ 

 4.1 ชุดที่หน่ึง ความรูพื้นฐานดานคอมพิวเตอรและการใชงานเบื้องตน 
 4.2 ชุดที่สอง การใชโปรแกรมสําเร็จรูปและการประยุกตใชงาน 

 ขอ 5. ใหใชเกณฑมาตรฐานความรูดานคอมพิวเตอรแบงเปน 2 ชุด คือ 
 5.1 ระดับปริญญาตรี ตองสอบผานเกณฑมาตรฐานความรูความสามารถดานคอมพิวเตอร ตาม 4.1 

และ 4.2 
  5.2 ระดับอนุปริญญาตองสอบผานเกณฑมาตรฐานความรูความสามารถดานคอมพิวเตอร ตาม 
4.1  
  5.3 ระดับปริญญาตรี 2 ปหลงัอนุปริญญา ตองสอบผานเกณฑมาตรฐานความรูความสามารถ
ดานคอมพิวเตอร ตามขอ 4.2 
 ขอ 6. นักศึกษาที่สอบผานเกณฑมาตรฐานความรูความสามารถดานคอมพิวเตอร ตามขอ 5. ไดแลวจึง
ลงทะเบียนรายวิชาการฝกประสบการณวิชาชีพในโปรแกรมวิชาน้ัน ๆ ได 
 ขอ 7. ใหสถาบันกําหนดตัวชี้วัดและเกณฑการประเมินความรูความสามารถดานคอมพิวเตอร ตาม 4.1 และ 
4.2 โดยทําเปนประกาศของสถาบัน 
 ขอ 8. ใหสาํนักเทคโนโลยีสารสนเทศรวมกับศูนยคอมพิวเตอรคณะดําเนินการรับสมัครจัดการสอบและ
ประเมินผลการสอบ อยางนอยภาคเรียนละ 2 ครั้ง โดยทําเปนประกาศของสถาบันและแจงผลการสอบตอฝาย
ทะเบียนและประมวลผล 

ขอ 9. ใหสถาบันเรียกเก็บคาธรรมเนียมการสอบวัดความรูความสามารถดานคอมพิวเตอรตามอัตราตอไปน้ี 
  9.1 การสอบวัดความรูความสามารถดานคอมพิวเตอรตามขอ 5 ของแตละระดับ ในครั้งแรกไม
ตองเสียคาธรรมเนียมการสอบ 
  9.2 การสอบครั้งที่สองเปนตนไปของแตละระดับ ตองเสียคาธรรมเนียมชุดละ 50 บาทตอครั้ง
และคาธรรมเนียมการสอบวัดความรูความสามารถดานคอมพิวเตอรใหนําเขาเปนเงินบํารุงการศึกษาของสถาบัน 
 ขอ 10. ใหอธิการบดี เปนผูรักษาใหเปนไปตามขอบังคับน้ี และเปนผูวินิจฉัยชี้ขาดในกรณีที่เกิดปญหา จาก
การใชขอบังคับน้ี 
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ประกาศ  ณ  วันที่ 26 สิงหาคม 2543 
 

พนัส  หันนาคินทร 
(ศาสตราจารยพนัส    หันนาคินทร) 

นายกสภาประจําสถาบันราชภัฏกําแพงเพชร 
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ขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร 
วาดวย เกณฑมาตรฐานความรูความสามารถดานทักษะภาษาอังกฤษ 

สําหรับนักศึกษา พ.ศ. 2553 
------------------------------------------------------- 

 เพ่ือดําเนินการพัฒนาคุณลักษณะบัณฑิตตามแนวทางการประกันคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัยราช
ภัฏกําแพงเพชร อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 18(2) แหงพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร พ.ศ.
2547   สภามหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชรจึงกําหนดขอบังคับไวดังน้ี 
 ขอ 1. ขอบังคับน้ีเรียกวา “ขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร วาดวยเกณฑมาตรฐานความรู
ความสามารถดานทักษะภาษาอังกฤษ สําหรับนักศึกษา พ.ศ.2553” 
 ขอ 2. ขอบังคับน้ีใหใชกับนักศึกษาภาคปกติที่เขาศึกษาตั้งแตปการศึกษา 2553 เปนตนไป 
 ขอ 3. ในขอบังคับน้ี 

 “มหาวิทยาลัย” หมายความวา มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร 
 “อธิการบด”ี   หมายความวา อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร 
 “นักศึกษา”   หมายความวา นักศึกษาภาคปกติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร 
 “ศูนยภาษา”   หมายความวา ศูนยใหบริการและพัฒนาความรูความสามารถดานภาษาตางประเทศ

แกนักศึกษา 
  ขอ 4. เกณฑมาตรฐานความรูความสามารถดานทักษะภาษาอังกฤษแบงเปน 4 ระดับ ดังน้ี 

 4.1  ทักษะภาษาอังกฤษระดับ  1 
 4.2  ทักษะภาษาอังกฤษระดับ  2 
 4.3  ทักษะภาษาอังกฤษระดับ  3 
 4.4  ทักษะภาษาอังกฤษระดับ  4 

 ขอ 5. นักศึกษาตองทดสอบผานการประเมินผลเกณฑมาตรฐานไดครบทั้ง 4 ระดับตามขอ 4. กอนสําเร็จ
การศึกษา หากนักศึกษาทดสอบไมผานระดับใดใหมหาวิทยาลัยแตงตั้งคณะกรรมการพิจารณาความกาวหนาทักษะ
ภาษาอังกฤษของนักศึกษา 
 ขอ 6. ใหมหาวิทยาลัยกําหนดตัวช้ีวัดและเกณฑการประเมินผลความรูความสามารถดานทักษะ
ภาษาอังกฤษ ใหครบทั้ง 4 ระดับ ตามขอ 4.  โดยจัดทําเปนประกาศของมหาวิทยาลัย 
 ขอ 7. ใหศูนยภาษาดําเนินการจัดการเรียนการสอนหรือการอบรมเสริมทักษะภาษาอังกฤษ และดําเนินการ
ประเมินผลความรูความสามารถตามเกณฑมาตรฐานที่กําหนด ตามขอ 4. 

ขอ 8. ใหอธิการบดี เปนผูรักษาการใหเปนไปตามขอบังคับน้ี และเปนผูวินิจฉัยชี้ขาดในกรณีที่เกิดปญหา
จากการใชขอบังคับน้ี 

 
ประกาศ  ณ  วันที่  29  กันยายน  พ.ศ.2553 

 
เกษม จันทรแกว 

(ศาสตราจารยเกษม จันทรแกว) 
นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร             
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ขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร 
วาดวยการดําเนินงานโครงการเพิ่มศักยภาพการจัดการศึกษาภาคปกต ิพ.ศ. 2554 

------------------------------------------------------- 
  เพ่ือใหมหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชรสามารถจัดการศึกษาระดับปริญญาตรีเพ่ิมขึ้นอยางมีคุณภาพ ใน
สาขาวิชาที่มหาวิทยาลัยเปดรับนักศึกษาไวเต็มตามเปาหมายที่มหาวิทยาลัยกําหนดไวแลว เพ่ือสนองความตองการ
ของนักศึกษาในทองถิ่นอีกจํานวนมาก ที่ยังมีความประสงคจะเขาศึกษาเปนนักศึกษาภาคปกติของมหาวิทายาลัย จึง
อาศัยอํานาจตามมาตรา 18 (2) แหงพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ.2547 ออกขอบังคับ วาดวยการดําเนิน
โครงการเพิ่มศักยภาพการจัดการศึกษาภาคปกติ ไวดังตอไปน้ี 
 ขอ 1. ขอบังคับน้ีเรียกวา “ขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชรวาดวยการดําเนินงานโครงการเพิ่ม
ศักยภาพการจัดการศึกษาภาคปกติ พ.ศ. 2554” 

ขอ 2. ขอบังคับน้ีใหใชบังคับตั้งแตวันประกาศเปนตนไป 
 ขอ 3. บรรดาขอบังคับ ระเบียบ หรือคําสั่งอื่นใด ในสวนที่ไดกําหนดไวแลวในขอบังคับน้ีหรือซ่ึงขัดหรือแยง
กับขอบังคับน้ี ใหใชขอบังคับน้ีแทน 
 ขอ 4. ในขอบังคับน้ี 

 “มหาวิทยาลัย” หมายความวา มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร 
 “สภามหาวิทยาลัย” หมายความวา สภามหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร 
 “อธิการบดี” หมายความวา อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร 
 “นักศึกษา” หมายความวา นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร 

ขอ 5. ใหมหาวิทยาลัยดําเนินโครงการเพ่ิมศักยภาพการจัดการศึกษาภาคปกติของมหาวิทยาลัย โดยการ
จัดการเรียนการสอนระดับปริญญาตรี ใหนักศึกษาไดเรียนโดยใชเวลาผสมผสานท้ังในเวลาราชการและนอกเวลา
ราชการ ตามหลักเกณฑที่กําหนดในขอบังคับน้ี 
 ขอ 6. ใหมีคณะกรรมการอํานวยการโครงการที่มหาวิทยาลัยแตงตั้ง ประกอบดวย อธิการบดีเปนประธาน 
รองอธิการบดี และผูชวยอธิการบดีเปนกรรมการ โดยมีผูอํานวยการสํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียนเปน
กรรมการและเลขานุการ ทําหนาที่ควบคุมคุณภาพการเรียน  การสอน ดูแลและกํากับการจัดทําแผนงบประมาณ
คาใชจายของโครงการภายในกรอบวงเงินรอยละแปดสิบของรายรับและสงเสริมสนับสนุนการดําเนินงานโครงการให
บรรลุวัตถุประสงคโดยมีประสิทธิภาพ 
 ขอ 7. ใหมหาวิทยาลัย สั่งแตงตั้งคณะกรรมการข้ึนคณะหน่ึง ทําหนาที่รับผิดชอบดําเนินงาน และดูแลการ
บริหารจัดการโครงการใหเปนไปตามแผนดวยความเรียบรอย บรรลุตามวัตถุประสงค  และหรือดําเนินงานตามที่
คณะกรรมการมอบหมาย 
 ขอ 8. ใหอาจารยผูสอนตามโครงการน้ี ที่มีภาระงานสอนตามปกติครบตามเกณฑภาระงานที่มหาวิทยาลัย
กําหนดแลว สามารถเบิกจายคาสอนรายคาบจากคาใชจายที่จัดสรรสําหรับโครงการน้ีไดตามอัตราท่ีมหาวิทยาลัย
กําหนดและแจงใหสภามหาวิทยาลัยทราบ แตทั้งน้ีตองไมเกินเกาคาบตอสัปดาห โดยที่ในหน่ึงคาบตองมีเวลาสอนไม
นอยกวาหาสิบนาที 
 ในกรณีที่มีความจําเปน มหาวิทยาลัยอาจพิจารณาอนุญาตใหอาจารยผูสอนรายใด ที่สอนตามโครงการน้ี
สอนเกินกวาเกาคาบตอสัปดาหก็ได แตตองไมเกินสิบสองคาบตอสัปดาห 
 ขอ 9. มหาวิทยาลัยตองจัดอาจารยที่ปรึกษา ทําหนาที่รับผิดชอบใหคําปรึกษาแกนักศึกษาเปนกลุม หรือ
เปนรายบุคคล ตามวันเวลาที่มหาวิทยาลัยกําหนด หรือเวลาอื่นตามที่อาจารยที่ปรึกษาเห็นเหมาะสมดวยความ
เห็นชอบของมหาวิทยาลัย 
 ขอ 10. ใหนักศึกษาตามโครงการน้ี เปนนักศึกษาภาคปกติ การสมัครและการรับนักศึกษาเขาศึกษาตาม
โครงการน้ี ใหเปนไปตามประกาศของมหาวิทยาลัย  
 ขอ 11. ใหมหาวิทยาลัยกําหนดอัตราคาธรรมเนียมการศึกษาสําหรับโครงการน้ี เพิ่มขึ้นจากคาธรรมเนียมที่
เรียกเก็บจากนักศึกษาระดับปริญญาตรีภาคปกติทั่วไปไดตามความเหมาะสมและจําเปน โดยทําเปนประกาศของ
มหาวิทยาลัยดวยความเห็นชอบของสภามหาวิทยาลัย  
 มหาวิทยาลัยอาจกําหนดใหเรียกเก็บคาธรรมเนียมการศึกษาตามโครงการน้ีในระบบ  เหมาจายก็ได 
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 ขอ 12. ใหอธิการบดีเปนผูรักษาการใหเปนไปตามขอบังคับน้ี และใหมีอํานาจวินิจฉัยชี้ขาดในกรณีที่เกิด
ปญหาในการใชขอบังคับน้ี การวินิจฉัยชี้ขาดของอธิการบดี ถือเปนอันสิ้นสุด 
 

ประกาศ ณ วันที่   27  มีนาคม  พ.ศ. 2554 
 

เกษม จันทรแกว 
(ศาสตราจารยเกษม  จันทรแกว) 

นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร 
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ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร 
เรื่อง กําหนดใหนักศึกษาเขารวมกิจกรรมนักศึกษา พ.ศ. 2549 
------------------------------------------------------- 

 ดวยมหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร ไดเห็นเปนการสมควรใหนักศึกษาของมหาวิทยาลัยฯ ไดมีโอกาสเขา
รวมกิจกรรมนักศึกษา เพื่อพัฒนาศักยภาพสูบัณฑิตที่พึงประสงค  เปนทั้งคนดี คนเกง สามารถเขาสูอาชีพไดและ
ดาํเนินชีวิตอยูในสังคมไดอยางมีความสุข  มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร จึงออกประกาศ เรื่องกําหนดใหนักศึกษา
เขารวมกิจกรรมนักศึกษา พ.ศ. 2549 ขึ้น โดยมีรายละเอียดดังน้ี 

๑. ใหนักศึกษาภาคปกติทุกคนเขาร วมกิจกรรมนักศึกษาตามแผนกิจกรรมนักศึกษาทั้งระดับ 
มหาวิทยาลัย  ระดับคณะ  และระดับโปรแกรมวิชา  จํานวน  100 หนวยกิจกรรม 

๒. นักศึกษาสามารถขอเทียบคาประสบการณกิจกรรมนักศึกษาไดตามเกณฑการเทียบ    คา
ประสบการณกิจกรรมนักศึกษา ในกรณีที่นักศึกษาเขารวมกิจกรรมอื่นๆ ที่นอกเหนือจากแผนกิจกรรม 

๓. ใหกองพัฒนานักศึกษา คณะ โปรแกรม จัดกิจกรรมดูแลการเขารวมกิจกรรมนักศึกษาของนักศึกษา 
จัดเก็บหลักฐานการเขารวมกิจกรรม ประเมินผลและรายงานการเขารวมกิจกรรมของนักศึกษาตอกองพัฒนานักศึกษา 
เพื่อประมวลผลการเขารวมกิจกรรมนักศึกษาเปนรายภาคเรียน 

๔. นักศึกษาจะไดรับการประเมินผลการเขารวมกิจกรรมเปนผานและไมผาน สําหรับนักศึกษาที่ไมผาน
กิจกรรมใดกิจกรรมหน่ึงสามารถเขารวมกิจกรรมอื่นที่มีหนวยกิจเทากันหรือมากกวาทดแทนได 

๕. ผูสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตร จะไดรับใบรายงานผลการเขารวมกิจกรรมนักศึกษา (Activity 
Transcript) โดยระบุผลการประเมินดังน้ี 
 ผานยอดเย่ียม หมายถึง  ผานการเขารวมกิจกรรม  จํานวน  96 – 100  หนวยกิจกรรม 
 ผานดีเยี่ยม  หมายถึง  ผานการเขารวมกิจกรรม  จํานวน  91 – 95   หนวยกิจกรรม 
 ผานดี  หมายถึง ผานการเขารวมกิจกรรม  จํานวน  86 – 90 หนวยกิจกรรม 
 ผาน  หมายถึง  ผานการเขารวมกิจกรรม  จํานวน  75 –85 หนวยกิจกรรม  
 นักศึกษาจะไมไดรับใบรายงานผลการเขารวมกิจกรรมนักศึกษา (Activity Transcript) ถาผานการเขา
รวมกิจกรรมนอยกวา  75  หนวยกิจกรรม 
 
 จึงประกาศใหทราบโดยท่ัวกัน 
 

ประกาศ  ณ  วันที่  20  มกราคม  พ.ศ. 2549 
 
 
 

 ( ผูชวยศาสตราจารยรัตนา  รักการ ) 
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร 
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ประกาศสถาบันราชภัฏกําแพงเพชร 
เรื่อง  กําหนดตัวชี้วัดและเกณฑมาตรฐานความรูความสามารถ 

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

 เพ่ืออนุวัตรตามความในขอ 6  แหงขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร วาดวยเกณฑมาตรฐาน
ความรูความสามารถดานคอมพิวเตอร  จึงกําหนดตัวชี้วัดและเกณฑมาตรฐานความรูความสามารถดานคอมพิวเตอร 
ดังรายละเอียดตอไปน้ี 

ความรูความสามารถ 
ดานคอมพิวเตอร ตัวชี้วัด เกณฑการประเมิน 

ชุดที่หน่ึง 
ความรูพื้นฐานดาน
คอมพิวเตอรและการใชงาน
เบื้องตน 

-ใชงานระบบปฏิบัติการที่จําเปนได 
- การใช Browser เบื้องตนได 
- การใชงาน Web Site ได 
- การรับ – สง E-Mail ได   
- การคนหาขอมูลและนําขอมูลที่คนไดมาใช   
  ประกอบการปฏิบัติงานได 
- จัดพิมพและจัดรูปแบบตามลักษณะการใช
งานได 
- การแกไขเอกสารได 
- การจัดเก็บเอกสารได 
- การสรางเน้ือหาที่สําคัญของเอกสารได 
- มีจรรยาบรรณในการสื่อสารและสืบคน 

ประเมินจากตัวชี้วัดดวยการ
ทดสอบปฏิบัติตาม
ขอกําหนดผูสอบผานจะตอง
ทําไดรอยละ 80 ขึ้นไป 

ชุดที่สอง 
การใชโปรแกรมสําเร็จรูปและ
การประยุกตใชงาน 

- ใชงานโปรแกรมแผนอิเล็กทรอนิกสได 
- การประมวลผลขอมูลในแผนงาน 
- การสรางกราฟจากขอมูลในแผนงาน 
- การคนหา, แกไข, จัดเก็บขอมูลในแผนงานได 
- ใชงานโปรแกรมนําเสนอผลงานได 
- การเตรียมและการสรางรูปแบบนําเสนอ 
- การแกไขแบบนําเสนอ 
- การนําเสนอผลงานในรูปแบบที่กําหนดได 
- การจัดเก็บแบบนําเสนอ 

ประเมินจากการปฏิบัติ  
การนําเสนอขอมูลตามที่
กําหนดผูสอบผานจะ ตอง
ทําไดรอยละ 80 ขึ้นไป 

 

ประกาศ  ณ  วันที่  1 สิงหาคม 2554 
 
 

(ผูชวยศาสตราจารยรัตนา   รักการ) 
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร 
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ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร 
เรื่อง  การเรียกเก็บเงินคาธรรมเนียมการศึกษาระดับปริญญาตร ี

ภาคปกติ พ.ศ. 2557 
--------------------------------- 

 เพ่ือใหการดําเนินการเรียกเก็บเงินคาธรรมเนียมการศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคปกติ เปนไปตามระเบียบ
มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพขร  วาดวยการเก็บเงินคาธรรมเนียมการศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคปกติ พ.ศ. 2553 
ขอ 5 มหาวิทยาลัยโดยความเห็นชอบของสภามหาวิทยาลัย  ในการประชุมครั้งที่ 2/2557 เมื่อวันที่ 25 มีนาคม พ.ศ. 
2557 จึงกําหนดอัตราคาธรรมเนียมการศึกษาเหมาจายเปนรายภาคเรียน  ดังตอไปน้ี 
 

หลักสูตร/สาขาวิชา 

คาธรรมเนียมการศึกษาเหมาจาย (บาท/ภาค
เรียน) 

จํานวนหนวยกิต 

1-6 7-15 16-22 มากกวา 22 

1. ครุศาสตรบัณฑิต         

   1.1 สาขาวิชาคอมพิวเตอรศึกษา 4,700 6,200 7,000 7,500 

   1.2 สาขาวิชาวิทยาศาสตรทั่วไป 4,700 6,200 7,000 7,500 

   1.3 สาขาวิชาอื่น นอกเหนือจาก 1.1 และ 
1.2 

4,500 5,800 6,500 7,000 

2. วิทยาศาสตรบัณฑิต 4,700 6,200 7,000 7,500 

3. ศิลปศาสตรบัณฑิต 4,500 5,800 6,500 7,000 

4. บริหารธุรกิจบัณฑิต         

   4.1 สาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ 4,700 6,200 7,000 7,500 

   4.2 สาขาวิชาอื่น นอกเหนือจาก 4.1 4,500 5,800 6,500 7,000 

5. บัญชีบัณฑิต 4,500 5,800 6,500 7,000 

6. นิติศาสตรบัณฑิต 4,700 6,200 7,000 7,500 

7. รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต 4,500 5,800 6,500 7,000 

8. เทคโนโลยีบัณฑิต 4,700 6,200 7,000 7,500 

9. เศรษฐศาสตรบัณฑิต 4,500 5,800 6,500 7,000 

10. ศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต 4,500 5,800 6,500 7,000 

11. สารสนเทศศาสตรบัณฑิต 4,500 5,800 6,500 7,000 
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หลักสูตร/สาขาวิชา 

คาธรรมเนียมการศึกษาเหมาจาย (บาท/ภาค
เรียน) 

จํานวนหนวยกิต 

1-6 7-15 16-22 มากกวา 22 

12. นิเทศศาสตรบัณฑิต 4,700 6,200 7,000 7,500 

13. สถาปตยกรรมศาสตรบัณฑิต 6,700 8,200 9,000 9,500 

 
ทั้งน้ีใหใชประกาศน้ีกับนักศึกษาที่เขาศึกษาตั้งแตปการศึกษา 2557 

 
ประกาศ ณ วันที่  25 มีนาคม พ.ศ. 2557 

 
 
 

(ผูชวยศาสตราจารยสุวิทย วงษบุญมาก) 
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร 
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ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร 
เรื่อง  การเรียกเก็บเงินคาธรรมเนียมการศึกษาภาคฤดูรอน ระดับปริญญาตรี  

ภาคปกติ  พ.ศ.  2557 
----------------------------- 

 เพ่ือใหการดําเนินการเรียกเก็บเงินคาธรรมเนียมการศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคปกติ เปนไปตามระเบียบ
มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพขร  วาดวยการเก็บเงินคาธรรมเนียมการศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคปกติ พ.ศ. 2553 
ขอ 5 มหาวิทยาลัยโดยความเห็นชอบของสภามหาวิทยาลัย  ในการประชุมครั้งที่ 2/2557 เมื่อวันที่ 25 มีนาคม พ.ศ. 
2557 จึงกําหนดอัตราคาธรรมเนียมการศึกษาเหมาจายเปนรายภาคเรียน  ดังตอไปน้ี 
 

หลักสูตร/สาขาวิชา 

คาธรรมเนียมการศึกษาเหมาจาย (บาท/ภาค
เรียน) 

จํานวนหนวยกิต 

1-6 7-12 13-15 มากกวา 15 

1. ครุศาสตรบัณฑิต 
    

   1.1 สาขาวิชาคอมพิวเตอรศึกษา 6,200 7,800 8,500 9,000 

   1.2 สาขาวิชาวิทยาศาสตรทั่วไป 6,200 7,800 8,500 9,000 

   1.3 สาขาวิชาอื่น นอกเหนือจาก 1.1 และ 
1.2 

6,000 7,300 8,000 8,500 

2. วิทยาศาสตรบัณฑิต 6,200 7,800 8,500 9,000 

3. ศิลปศาสตรบัณฑิต 6,000 7,300 8,000 8,500 

4. บริหารธุรกิจบัณฑิต         

   4.1 สาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ 6,200 7,800 8,500 9,000 

   4.2 สาขาวิชาอื่น นอกเหนือจาก 4.1 6,000 7,300 8,000 8,500 

5. บัญชีบัณฑิต 6,000 7,300 8,000 8,500 

6. นิติศาสตรบัณฑิต 6,200 7,800 8,500 9,000 

7. รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต 6,000 7,300 8,000 8,500 

8. เทคโนโลยีบัณฑิต 6,200 7,800 8,500 9,000 

9. เศรษฐศาสตรบัณฑิต 6,000 7,300 8,000 8,500 

10. ศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต 6,000 7,300 8,000 8,500 

11. สารสนเทศศาสตรบัณฑิต 6,000 7,300 8,000 8,500 
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หลักสูตร/สาขาวิชา 

คาธรรมเนียมการศึกษาเหมาจาย (บาท/ภาค
เรียน) 

จํานวนหนวยกิต 

1-6 7-12 13-15 มากกวา 15 

12. นิเทศศาสตรบัณฑิต 6,200 7,800 8,500 9,000 

13. สถาปตยกรรมศาสตรบัณฑิต 8,200 9,800 10,500 11,000 

 
 

ทั้งน้ีใหใชประกาศน้ีกับนักศึกษาที่เขาศึกษาตั้งแตปการศึกษา 2557 
 

ประกาศ ณ วันที่  25 มีนาคม พ.ศ. 2557 
 
 
 

(ผูชวยศาสตราจารยสุวิทย วงษบุญมาก) 
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร 
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ระเบียบสภาประจําสถาบันราชภัฏกําแพงเพชร 
วาดวยเงินคากิจกรรมนักศึกษาในโครงการจัดการศึกษาสําหรับบุคลากร 

ประจําการในสถาบันราชภัฏกําแพงเพชร  พ.ศ. 2542 

------------------------------------------------------- 
เพ่ือใหการผลิตบัณฑิตในสถาบันราชภัฏกําแพงเพชร ไดผลสมความมุงหมายสภาประจําสถาบันราชภัฏ

กําแพงเพชร  อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 30(2) แหงพระราชบัญญัติสถาบันราชภัฏกําแพงเพชร พ.ศ. 2538 
และโดยความเห็นชอบของสภาประจําสถาบันราชภัฏกําแพงเพชรในการประชุมครั้งที่ 4/2542   เมื่อวันที่  28  
พฤษภาคม  พ.ศ. 2542 สภาประจําสถาบันราชภัฏกําแพงเพชร จึงวางระเบียบในการเก็บเงินคากิจกรรมจากนักศึกษา
ในโครงการการจัดการศึกษาสําหรับบุคลากรประจําการในสถาบันราชภัฏกําแพงเพชรตลอดจนวิธีการใชจายเงินคา
กิจกรรมไวดังตอไปน้ี 

ขอ 1. ระเบียบน้ีเรียกวา “ระเบียบสภาประจําสถาบันราชภัฏกําแพงเพชร วาดวยเงินคากิจกรรมนักศึกษาใน
โครงการจัดการศึกษาสําหรับบุคลากรประจาํการในสถาบันราชภัฏกําแพงเพชร พ.ศ. 2542” 
 ขอ 2. ใหใชระเบียบน้ีตั้งแตปการศึกษา 2542 เปนตนไป 

ขอ 3. ใหยกเลิกระเบียบ คําสั่งหรือขอบังคับอื่นใดที่เกี่ยวของกับเงินคากิจกรรมของนักศึกษาที่ขัดแยงกับ
ระเบียบน้ีและใหใชระเบียบน้ีแทน 
 ขอ 4. ในระเบียบน้ี 
  “สถาบัน” หมายถึง สถาบันราชภัฏกําแพงเพชร 
  “อธิการบดี” หมายถงึ อธิการบดีสถาบันราชภัฏกําแพงเพชร 
  “รองอธิการบดี” หมายถึง รองอธิการบดีสถาบันราชภัฏกําแพงเพชร 
  “ผูอํานวยการสํานักกิจการนักศึกษา” หมายถึง ผูอํานวยการสํานักกิจการนักศึกษาสถาบันราช
ภัฏกําแพงเพชร 

 “อาจารย” หมายถึง อาจารยสังกัดสถาบันราชภัฏกําแพงเพชร 
  “ขาราชการ” หมายถึง ขาราชการพลเรือนสังกัดสถาบันราชภัฏกําแพงเพชร 
  “นักศึกษา” หมายถึง นักศึกษาในโครงการจัดการศึกษาสําหรับบุคลากรประจําการ ของสถาบัน
ราชภักําแพงเพชร 
  “องคการนักศึกษา” หมายถึง องคการนักศึกษาในโครงการจัดการศึกษาสําหรับบุคลากร
ประจําการของสถาบันราชภัฏกําแพงเพชร 

ขอ 5. เงินคากิจกรรมตามระเบียบน้ี คือเงินที่เขาในลักษณะหน่ึงดังตอไปน้ี 
  5.1 เงินที่เรียกเก็บจากนักศึกษาตามระเบียบน้ี 
  5.2 เงินที่มีผูบริจาคใหแกองคการนักศึกษาหรือชุมนุมตางๆ 
  5.3 เงินที่ไดจากการจัดกิจกรรมของนักศึกาหรือชุมนุมตางๆ 
  5.4 เงินผลประโยชนที่เกิดจากเงินคากิจกรรม 

ขอ 6. เงินคากิจกรรมจะใชจายในลักษณะตางๆ ดังน้ี 
  6.1 พิธีกรรมทางศาสนา 
  6.2 งานประจําของทางราชการ  
  6.3 การกีฬา 
  6.4 การจัดกิจกรรมตางๆ ของนักศึกษา 
  6.5 การสวัสดิการและการกุศล 
 ขอ 7. ใหสถาบันเก็บเงินคากิจกรรมจากนักศึกษาในอัตราปการศึกษาละ 150 บาท 

ขอ 8. เงินคากิจกรรมใหเรียกเก็บในวันลงทะเบียนเรียน หรือวันอื่นใดที่สถาบันกําหนดแตตองไมเกิน 30 วัน 
นับตั้งแตวันเปดภาคเรียน 

ขอ 9. ผูที่ชําระชากวาเวลาที่กําหนด ใหอยูในดุลยพินิจของอธิการบดีที่จะผอนผันไดแตตองไมเกิน 30 วัน 
นับตั้งแตวันครบกําหนดตามขอ 8 
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 ขอ 10. เงินคากิจกรรมจะถอนคืนไดในกรณีที่นักศึกษาขอลาออกจากสถาบันภายใน 20 วัน นับตั้งแตวัน
เปดภาคเรียน 

ขอ 11. ใหอธิการบดีแตงตั้งคณะกรรมการเงินคากิจกรรมข้ึนในสถาบันประกอบดวย 
  11.1 รองอธิการบดีฝายกิจการนักศึกษา เปนประธานกรรมการ 
  11.2 ตัวแทนนักศึกษาตามจํานวนที่เห็นสมควรเปนกรรมการ 
  11.3 อาจารยซ่ึงมีหนาที่ดูแลกิจกรรมนักศึกษาและอาจารยอื่นที่เห็นสมควรจํานวนเทากับขอ 
11.2 
  11.4 ผูอํานวยการสํานักกิจการนักศึกษา เปนกรรมการและเลขานุการ 

ขอ 12. ใหคณะกรรมการเงินคากิจกรรมนักศึกษา มีอํานาจหนาที่และความรับผิดชอบในการอนุมัติและ
ควบคุมการใชเงินคากิจกรรมใหเปนไปตามขอ 6. แหงระเบียบน้ีและโดยประหยัด ทั้งน้ีดวยวิธีการดังตอไปน้ี 

 12.1 องคการนักศึกษาซ่ึงจะเปนผูขอใชจายเงินคากิจกรรมจะตองเสนอโครงการตลอดจน
งบประมาณรายจายที่จําเปนตองใชในแตละโครงการตอสภานักศึกษา ซ่ึงประกอบดวยสมาชิกที่ไดรับคัดเลือกตั ้งเปน
ตัวแทนกลุมนักศึกษา เมื่อสภาดังกลาวใหความเห็นชอบแลว จึงเสนอรายละเอียดงบประมาณรายจายโครงการน้ัน ให
คณะกรรมการเงินคากิจกรรมพิจารณาอนุมัติอีกครั้งหน่ึง จึงดําเนินการขอเบิกจายได 

 12.2 ผูที่ทําหนาที่เบิกจายจะตองเปนผูที่คณะกรรมการเงินคากิจกรรมใหความเห็นชอบสําหรับ
วิธีการเบิกจายใหอนุโลมตามระเบียบแบบแผนของทางราชการ และมีหลักฐานประกอบการจายครบถวน 
  12.3 ในกรณีที่มีความจําเปนรีบดวน ที่องคการนักศึกษาไมอาจขออนุมัติตามวิธีการในขอ 12.1 
ไดทันทวงที เมื่อนายกองคการนักศึกษาเสนอขอ ใหประธานกรรมการเงินคากิจกรรมใชดุลยพินิจตามที่เห็นสมควร
อนุมัติใหเบิกจายไดภายในวงเงินไมเกินครั้งละ 5,000 บาท แลวรีบแจงใหคณะกรรมการเงินคากิจกรรมทราบในโอกาส
แรกที่จะทําได 
 ขอ 13. วิธีการเก็บรักษาเงิน ใหประธานกรรมเงินคากิจกรรมเบิกจายเงินคากิจกรรมทั้งหมดจากสถาบัน 
แลวนําฝากธนาคารท่ีมีรัฐบาลเปนประกันในนามคณะกรรมการเงินคากิจกรรมโดยใชชื่อบัญชีวา “เงินคากิจกรรม
นักศึกษาในโครงการจัดการศกึษาสําหรับบุคลากร” 

ในกรณีถอนเงินจากธนาคารเพ่ือใชจายตามรายการที่คณะกรรมการเงินคากิจกรรมอนุมัติไวใหมีกรรมการ
อยางนอย 2 คน ลงนามรวมกัน โดยตองเปนอาจารยคนหน่ึงและนักศึกษาคนหน่ึง 

ใหคณะกรรมการเงินคากิจกรรมแตงตั้งเจาหนาที่การเงินการบัญชี  จากอาจารยหรือขาราชการหรือ
นักศึกษาที่คณะกรรมการเงินคากิจกรรมเห็นสมควร เพื่อทําบัญชีรับจายพรอมทั้งเก็บรักษาเอกสารหลักฐานตางๆ ให
สามารถตรวจได และเจาหนาที่ดังกลาวจะตองรายงานการใชจายเงินคากิจกรรมพรอมทั้งยอดเงินคงเหลือตอ
คณะกรรมการเปนประจําใหอธิการบดีแตงตั้งผูตรวจสอบบัญชีเงินคากิจกรรมอยางนอยปละคร้ัง 

ขอ 14. ใหอธิการบดีเปนผูรักษาการใหเปนไปตามระเบียบน้ี 
 

ประกาศ ณ วันที่ 28 พฤษภาคม พ.ศ. 2542 
 

พนัส  หันนาคินทร 
(ศาสตราจารยพนัส หันนาคินทร) 

นายกสภาประจําสถาบันราชภัฏกําแพงเพชร 
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ระเบียบสภาประจําสถาบันราชภัฏแพงเพชร 

วาดวย  การรับจายเงินเพื่อการประกันคุณภาพการศึกษา 
ดานการใหบริการเทคโนโลยีและสารสนเทศสําหรับนักศึกษาในโครงการจัดการศึกษา 

สําหรับบุคลากรประจําการ  สถาบันราชภัฏกําแพงเพชร  พ.ศ. 2543 
------------------------------------------------------- 

 เพ่ือใหการดําเนินงานเก่ียวกับการประกันคุณภาพการศึกษา   ดานการใหบริการเทคโนโลยีและสารสนเทศ 
สําหรับนักศึกษาในโครงการจัดการศึกษาสําหรับบุคลากรประจําการ ซ่ึงเปนสวนหน่ึงของการจัดการศึกษาเพ่ือปวงชน 
ตามขอบังคับคณะกรรมการสภาสถาบันราชภัฏ วาดวยการจัดการศึกษาเพ่ือปวงชน พ.ศ. 2539 เปนไปอยางมี
ประสิทธิภาพ อาศัยอํานาจตามาตรา 30(2) แหงพระราชบัญญัติสถาบันราชภัฏ  พ.ศ. 2538    และโดยความ
เห็นชอบของสภาประจําสถาบันราชภัฏแพงเพชร  ในการประชุมคร้ังที่ 1/2543  เมื่อวันที่ 19 มีนาคม  2543 สภา
ประจําสถาบันราชภัฏกําแพงเพชร จึงวางระเบียบเก่ียวกับการรับจายเงนิเพื่อการประกันคุณภาพการศึกษา ดานการ
ใหบริการเทคโนโลยีและสารสนเทศสําหรับบุคลากรประจําการไวดังน้ี 
 ขอ 1. ระเบียบน้ีเรียกวา “ระเบียบสภาประจําสถาบันราชภัฏกําแพงเพชร วาดวยการรับจายเงินเพื่อการ
ประกันคุณภาพการศึกษา ดานเทคโนโลยีและสารสนเทศสําหรับนักศึกษาในโครงการจัดการศึกษาสําหรับบุคลกร
ประจําการ สถาบันราชภัฏกําแพงเพชร พ.ศ. 2543” 
 ขอ 2. ระเบียบน้ีใหใชบังคับตั้งแตวันประกาศเปนตนไป 
 ขอ 3. บรรดาระเบียบ ขอบังคับ ประกาศหรือคําสั่งอื่นใด ซ่ึงขัดแยงกับระเบียบน้ีใหใชระเบียบน้ีแทน 
 ขอ 4. ในระเบียบน้ี 
  “สถาบัน” หมายความวา สถาบันราชภัฏกําแพงเพชร 
  “อธิการบด”ี หมายความวา อธิการบดีสถาบันราชภัฏกําแพงเพชร 
  “รองอธิการบด”ี หมายความวา รองอธิการบดีสถาบันราชภัฏกําแพงเพชร 
  “นักศึกษา” หมายความวา นักศึกษาตามโครงการจัดการศึกษาสําหรับบุคลากรประจําการ 
สถาบันราชภัฏกําแพงเพชร 
  “การบริการเทคโนโลยีและสารสนเทศ”หมายความวาการใหบริการวิชาการทางดานคอมพิวเตอร
และดานอินเทอรเนต ซ่ึงสถาบันไดจัดองคการบริหารไวในรูปแบบของ คณะ ศูนย และสํานักตาง ๆ  
 ขอ 5. ใหสถาบันเรียกเก็บเงินคาธรรมเนียมตาง ๆ จากนักศึกษา เพื่อการประกันคุณภาพการศึกษา ดาน
การใหบริการเทคโนโลยีและสารสนเทศในอัตราและวันเวลาที่สถาบันกําหนดดังน้ี 
  คาบํารุงการใชบริการเทคโนโลยีและสารสนเทศสําหรับนักศึกษาที่เขาเปนนักศึกษาสถาบัน ตั้งแตภาคเรียนที ่
1  ปการศึกษา 2543  เปนตนไป  ในอัตราภาคเรียนละไมเกิน  700 บาท  สวนจะเรียกเก็บในอัตราใด ใหทําเปน
ประกาศของสถาบัน และใหนําเสนอสภาประจําสถาบันราชภัฏกําแพงเพชรกําหนดคาบาํรุงการใชบริการเทคโนโลยีและ
สารสนเทศสําหรับนักศึกษาที่เขาเปนนักศึกษากอนปการศึกษา 2543 ในอัตราภาคเรียนละ ไมเกิน  700 บาท  เฉพาะ
นักศึกษาที่สมัครใจใชบริการในบางภาคเรียน สวนจะเรียกเก็บในอัตราใด ใหทําเปนประกาศของสถาบันและใหนําเสนอ
สภาประจําสถาบันราชภัฏกําแพงเพชรทราบดวย 

คาทําบัตรประจําตัวผูใชบริการ 50 บาท เฉพาะในกรณีที่ผูใชบริการทําบัตรประจําตัวผูใชบริการที่สถาบัน
ออกใหสูญหาย 
 ขอ 6. เงินคาธรรมเนียมตาง ๆ ที่เรียกเก็บจากนักศึกษาตามระเบียบน้ีใหดําเนินการดังน้ี 
  6.1 นําฝากธนาคารในจังหวัดกําแพงเพชรในนามของสถาบัน และใหนําดอกผลที่เกิดจากเงินฝาก
สมทบเขาเปนเงินประเภทเดียวกัน 
  6.2 เมื่อเลิกโครงการ หากมีเงินเหลือใหโอนเขาสมทบเปนเงินบํารุงการศึกษาของสถาบัน 
  6.3 ใหอธิการบดีหรือผูที่ไดรับมอบหมายและเจาหนาที่การเงิน ลงนามในเช็คสั่งจายและใบถอน
เงินธนาคาร รวมกันอยางนอย 2 คน 
  6.4 การรับเงินรายไดตามขอ 5 เพื่อลงบัญชีรายรับ ใหใชใบเสร็จรับเงินของสํานักงานสภา
สถาบันราชภัฏ 
 ขอ 7. ใหอธิการบดีแตงตั้ง คณะกรรมการดําเนินงานเพ่ือปฏิบัติงานตามจํานวนที่เหมาะสม 
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 ขอ 8. ใหอธิการบดีหรือรองอธิการบดีที่อธิการบดีมอบหมาย เปนผูอนุมัติและกอหน้ีผูกพันเงินรายไดตาม
ระเบียบน้ี ภายในวงเงินไมเกินรอยละ 80 ของเงินที่เรียกเก็บได 
 ขอ 9. การซ้ือ การจางตลอดจนการดําเนินการอื่นใดเกี่ยวของกับการเบิกจายเงินน้ี ใหเปนไปตามระเบียบ
ของทางราชการที่วาดวยการน้ันและใชบังคับอยูปจจุบัน 
 ขอ 10. ใหคณะกรรมการตามขอ 7 กําหนดรายละเอียดเกี่ยวกับการใหบริการเทคโนโลยีและสารสนเทศโดย
ทําเปนประกาศของสถาบัน 
 ขอ 11. ใหอธิการบดี เปนผูรักษาการใหเปนไปตามระเบียบ และเปนผูวินิจฉัยชี้ขาดในกรณีที่เกิดปญหาจาก
การใชระเบียบน้ี 
 

ประกาศ  ณ  วันที่ 19 มีนาคม 2543 
 

พนัส  หันนาคินทร 
(ศาสตราจารยพนัส    หันนาคินทร) 

นายกสภาประจําสถาบันราชภัฏแพงเพชร 
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ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร 
วาดวยการเก็บเงินคาธรรมเนียมการศึกษาระดับปริญญาตรี  
โครงการจัดการศึกษาสําหรับบุคลากรประจําการ พ.ศ.  2553 
------------------------------------------------------- 

 โดยที่เปนการสมควรใหมีระเบียบวาดวยการเก็บเงินคาธรรมเนียมการศึกษา สําหรับการ จัดการศึกษา
สําหรับบุคลากรประจําการ ในระดับปริญญาตรีของมหาวิทยาลัย  จึงอาศัยอํานาจตามความในมาตรา  18(2)  แหง
พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ.  2547  วางระเบียบไวดังน้ี 
 ขอ  1. ระเบียบน้ีเรียกวา  “ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร  วาดวยการเก็บเงินคาธรรมเนียม
การศึกษาระดับปริญญาตรี สําหรับบุคลากรประจําการ  พ.ศ.  2553” 
 ขอ  2. ใหใชระเบียบน้ีกับนักศึกษาโครงการจัดการศึกษาสําหรับบุคลากรประจําการ  ที่เขาศึกษาตั้งแตป
การศึกษา 2553  เปนตนไป   
 ขอ  3. บรรดาขอบังคับ ระเบียบ คําสั่ง และประกาศอื่นใด ในสวนที่ไดกําหนดไวแลวในระเบียบน้ี หรือที่ขัด
หรือแยงกับระเบียบน้ี  ใหใชระเบียบน้ีแทน  
 ขอ  4. ในระเบียบน้ี 

“มหาวิทยาลัย”  หมายความวา  มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร 
“สภามหาวิทยาลัย“  หมายความวา  สภามหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร 
“อธิการบด“ี  หมายความวา  อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร 
“นักศึกษา“  หมายความวา  นักศึกษาในโครงการจัดการศึกษาสําหรับบุคลากรประจําการ

มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร 
“คาธรรมเนียมการศึกษาแบบเหมาจาย”  หมายความวา  คาธรรมเนียมที่รวมเงินคาบํารุง

มหาวิทยาลัย คาหนวยกิต  คาธรรมเนียมพิเศษ  คาบํารุงหองสมุด  คาบํารุงหองพยาบาล  คากิจกรรม  คาบํารุง
กีฬา คาบํารุงเทคโนโลยีสารสนเทศ  คาธรรมเนียมพัฒนาทักษะดานภาษาตางประเทศ  แตไมรวมถึงคาธรรมเนียมที่
มหาวิทยาลัยเรียกเก็บเปนรายครั้งในกรณีอื่น ๆ 
 ขอ 5. ใหมหาวิทยาลัยเรียกเก็บเงินคาธรรมเนียมการศึกษาแบบเหมาจายเปนรายภาคเรียน  ตามประกาศ
ของมหาวิทยาลัยที่สภามหาวิทยาลัยใหความเห็นชอบ  และใหปรับเปลี่ยนอยางเหมาะสมตามสถานการณ  และภาวะ
เศรษฐกิจ 

ขอ  6. ใหมหาวิทยาลัยเรียกเก็บคาธรรมเนียมการศึกษาจากนักศึกษาที่ไมถือสัญชาติไทยเพิ่มอีก  ภาค
เรียนละ  2,000  บาท   
 ขอ  7. ใหมหาวิทยาลัยเรียกเก็บคาธรรมเนียมการศึกษาเปนรายคร้ัง  ดังน้ี 
 (1)  คารักษาสภาพการเปนนักศึกษา  ภาคเรียนละ  700  บาท 
 (2)  คาขอกลับคืนสภาพการเปนนักศึกษา  เน่ืองจากหมดสภาพการเปนนักศึกษาเพราะเหตุไม
ชําระคาธรรมเนียมการศึกษา  ครั้งละ  300  บาท  ทั้งน้ีตองชําระคาธรรมเนียมการรักษาสภาพการเปนนักศึกษาอีก
ภาคเรียนละ  700  บาท  ใหครบทุกภาคเรียนที่หยุดการศึกษา 
 (3)  คาปรับการชําระเงินคาธรรมเนียมการศึกษาหลังกําหนด  วันละ 50 บาท ทั้งน้ีไมเกิน  
1,500 บาท 
 (4)  คาโอนเขาเปนนักศึกษาจากสถาบันอื่น  500  บาท 
 (5)  คาโอนผลการเรียนคนละ  200  บาท 
 (6)  คายกเวนการเรียนรายวิชาจากการศึกษาในระบบ  หนวยกิตละ  50  บาท 

(7)  คายกเวนและ/หรือเทียบโอนประสบการณการเรียนรายวิชาจากการศึกษานอกระบบ  หรือ
การศึกษาตามอัธยาศัย  รายวิชาละ  250  บาท 
 (8)  คาออกหนังสือรับรองตางๆ   ฉบับละ  100  บาท 
 (9)  คาลงทะเบียนบัณฑิต  500  บาท 
 (10) คาสมัครสอบคัดเลือกเขาเรียนใหออกเปนประกาศของมหาวิทยาลัย 
 (11) คาธรรมเนียมที่เรียกเก็บเมื่อแรกเขา คาขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม  300  บาท 
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  คาบัตรประจําตัวนักศึกษา  100  บาท 
 คาประกันของเสียหาย  300  บาท 
 (12) คาบํารุงศูนยการศึกษานอกที่ตั้งมหาวิทยาลัย  1,500  บาท  เฉพาะกรณีนักศึกษาที่เรียน
ศูนยการศึกษานอกมหาวิทยาลัย 
  เงินคาประกันของเสียหายใหแยกบัญชีไวตางหาก  เปนเงินฝากถอนคืนใหแกนักศึกษาที่มิไดทํา
ทรัพยสินของมหาวิทยาลัยเสียหาย  จะคืนใหเมื่อสําเร็จการศึกษาหรือพนสภาพการเปนนักศึกษาและมายื่นคํารองขอ
คืนภายในหกเดือนนับตั้งแตวันสําเร็จการศึกษา  หรือวันสิ้นสภาพการเปนนักศึกษา  หากไมถอนคืนภายในกําหนด
ดังกลาว  ใหมหาวิทยาลัยโอนเงินคาประกันของเสียหายสงเขารายไดของมหาวิทยาลัย  
  ขอ  8. ใหมหาวิทยาลัยเรียกเก็บเงินคาธรรมเนียมการศึกษาในวันที่มหาวิทยาลัยกําหนด  ทั้งน้ีตองไมเกิน
สามสิบวันนับแตวันเปดภาคเรียน 
 ขอ  9. นักศึกษาที่ไมไดชําระเงินคาธรรมเนียมการศึกษาตามวันที่มหาวิทยาลัยกําหนด  อธิการบดีอาจใช
ดุลพินิจผอนผันการชําระเงินคาธรรมเนียมการศึกษาชากวาที่มหาวิทยาลัยกําหนดไดตามเหตุอันควร  โดยนักศึกษา
ตองชําระคาธรรมเนียมตามขอ 7(3)  
 ขอ  10. นักศึกษาที่งดเวนการลงทะเบียนเรียน  และไมชําระคาธรรมเนียมการศึกษาของภาคเรียนใด ๆ  
ตองรองขอรักษาสภาพการเปนนักศึกษาและชําระคาธรรมเนียมตามที่กําหนดในขอ 7(1)   กอนวันเริ่มสอบปลายภาค  
  ขอ  11. นักศึกษาผูใดที่ไมชําระเงินเพ่ือรักษาสภาพการเปนนักศึกษากอนวันเริ่มสอบปลายภาค  โดย
ปราศจากหลักฐานการขาดแคลนทุนทรัพยอยางแทจริง  ใหนักศึกษาผูน้ันพนสภาพการเปนนักศึกษาของ
มหาวิทยาลัย 

ทั้งน้ี  มหาวิทยาลัย  อาจแตงตั้งคณะอนุกรรมการขึ้นมาเพ่ือพิจารณาเหตุแหงการ 
ขาดแคลนทุนทรัพยอยางแทจริงของนักศึกษาตามวรรคแรกก็ได 
  ขอ  12. เงินคาธรรมเนียมการศึกษาที่เรียกเก็บจะไมคืนใหแกนักศึกษา  เวนแตกรณีที่มีการเก็บ  หรือชําระ
คาธรรมเนียมการศึกษาผิดพลาด  ขาดหรือเกิน   
  ขอ  13. ใหอธิการบดีเปนผูรักษาการใหเปนไปตามระเบียบน้ี  และเปนผูวินิจฉัยชี้ขาดในกรณีที่เกิดปญหา
จากการใชระเบียบน้ี 
 

ประกาศ  ณ  วันที่ 25 พฤษภาคม  พ.ศ.  2553 
 

เกษม  จันทรแกว 
(ศาสตราจารยเกษม  จันทรแกว) 

นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร 
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ขอบังคับสภาการฝกหัดคร ู

วาดวยการจัดการศึกษาสําหรับบุคลากรประจําการ  พ.ศ. 2536 
------------------------------------------------------- 

 ตามที่วิทยาลัยครูไดดําเนินการโครงการจัดการศึกษาสําหรับบุคลากรประจําการ  เพ่ือตอบสนองความ
ตองการของทองถิ่นไดผลดีตลอดมาน้ัน แตเน่ืองจากสภาพการณตางๆ ไดเปลี่ยนแปลงไป และเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ
และคุณภาพของการจัดการศึกษาสําหรับบุคลากรประจําการใหสูงยิ่งขึ้น จึงอาศัยอํานาจตามความในมาตรา 13 (1) 
และ (8) แหงพระราชบัญญัติวิทยาลัยครู  พ.ศ. 2518 แกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติวิทยาลัยครู (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 
2527 และโดยความเห็นชอบของสภาการฝกหัดครู  ในการประชุมครั้งที่ 1/2536 เมื่อวันที่ 14 มกราคม 2536 สภาการ
ฝกหัดครู จึงวางขอบังคับไวดังน้ี 
 ขอ 1 ขอบังคับน้ีเรียกวา “ขอบังคับสภาการฝกหัดครู วาดวยการจัดการศึกษาสําหรับบุคลากรประจําการ 
พ.ศ. 2536” 
 ขอ  2  ใหยกเลิก 

(๑) ระเบียบสภาการฝกหัดครู  วาดวยการจัดการศึกษาสําหรับบุคลากรประจําการ  พ.ศ.  2528 
(๒) ระเบียบสภาการฝกหัดครู  วาดวยการจัดการศึกษาสําหรับบุคลากรประจําการ (ฉบับที่ 2) 

พ.ศ. 2530 
  บรรดาระเบียบคําสั่งประกาศ หรือขอบังคับอื่นใดในสวนที่ขัด หรือแยงกับขอบังคับน้ีใหใชขอบังคับน้ีแทน 
 ขอ  3  ใหใชขอบังคับน้ีสําหรับนักศึกษาที่เขาศึกษาตั้งแตปการศึกษา  2536  เปนตนไป 
 ขอ  4  ในขอบังคับน้ี 
  “การใหการศึกษา” หมายถึง กระบวนการพัฒนาใหผูเขารับการศึกษาไดเพิ่มประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงานและเพ่ิมพูนวิทยฐานะ 
  “บุคลากรประจําการ” หมายถึง บุคคลที่กําลังปฏิบัติงานทั้งสังกัดภาครัฐบาล หรือเอกชนโดยไม
จํากัดอาชีพ 
  “อาจารยที่ปรึกษา” หมายความวา บุคคลที่วิทยาลัยแตงตั้งใหทําหนาที่เปนที่ปรึกษาดูแล
สนับสนุนทางดานวิชาการ วิธีการเรียน ควบคุมโปรแกรมการเรียน และใหมีสวนในการประเมินผลความกาวหนาใน
การเรียน 
  “คณะอาจารยที่ปรึกษา” หมายความวา กลุมบุคคลที่วิทยาลัยแตงตั้งใหทําหนาที่เปนที่ปรึกษา 
ดูแลสนับสนุนทางดานวิชาการ วิธีการเรียนควบคุมโปรแกรมการเรียน และใหมีสวนในการประเมินผลความกาวหนาใน
การเรียน 
  “ศูนยใหการศึกษา” หมายความวา สถานที่ภายนอกวิทยาลัยครูที่จัดขึ้นสําหรับใหการศึกษาแก
บุคลากรประจําการที่มีภูมิลําเนาอยูหางไกลจากวิทยาลัยครู 
  “ระบบการเรียนโดยสื่อประสม” หมายความวา วิธีการจัดการศึกษาสําหรับบางรายวิชาใน
หลักสูตร โดยผูเรียนไมตองเขาเรียนในชั้นเรียนแตอาศัยวิธีการเรียนโดยสื่อประเภทตางๆ แทน   

ขอ  5  ในการจัดการศึกษาสําหรับบุคลากรประจําการ วิทยาลัยครูสามารถจัดตั้งศูนยใหการศึกษาในเขต 
ทองที่รับผิดชอบของวิทยาลัยครูตามความเหมาะสม 
 ใหวิทยาลัยครูจัดการศึกษาสําหรับบุคลากรประจําการได  เฉพาะโปรแกรมวิชาที่สภาการฝกหัดครูอนุมัติ
หลักสูตรและคณะกรรมการขาราชการพลเรือนรับรองคุณวุฒิแลว 
 วิทยาลัยครูอาจจัดการศึกษาระบบการเรียนโดยใชสื่อประสมไดในรายวิชาที่ไมบังคับใหเขาชั้นเรียนตาม
ประกาศของกรมการฝกหัดครู โดยจะตองจัดใหมีการลงทะเบียนเรียนและการสอบเชนกับรายวิชาอื่น 
 ขอ 6 ในการขอเปดสอนโปรแกรมวิชาใด หรือสาขาวิชาใด ในระดับใด ใหเปนไปตามเกณฑมาตรฐานทาง
วิชาการของหลักสูตรและจะตองไดรับอนุมัติจากคณะกรรมการบริหารโครงการจัดการศึกษาสําหรับบุคลากร
ประจําการ ซ่ึงทําหนาที่แทน   สภาการฝกหัดครูและรายงานใหสภาการฝกหัดครูทราบ 
 เพ่ือใหการจัดการศึกษามีประสิทธิภาพ ใหวิทยาลัยครูมีจํานวนนักศึกษาตามโครงการจัดการศึกษาสําหรับ
บุคลากรประจําการใหเหมาะสมกับศักยภาพของวิทยาลัย โดยจะตองจัดทําเอกสารแสดงความจําเปนศักยภาพ  และ
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วิธีการจัดการตามแบบที่กรมการฝกหัดครูกําหนดขออนุมัติตอคณะกรรมการบริหารโครงการจัดการศึกษาสําหรับ
บุคลากรประจําการ ซ่ึงทําหนาที่แทนสภาการฝกหัดครู 
 ขอ  7  ใหวิทยาลัยครู จัดใหมีคณะกรรมการ ดังตอไปน้ี 
  7.1  คณะกรรมการอํานวยการโครงการจัดการศึกษาสําหรับบุคลากรประจําการประจําวิทยาลัย
ครู ซ่ึงประกอบดวย อธิการเปนประธาน รองอธิการ หัวหนาคณะวิชา และหัวหนาสํานักงานอธิการเปนกรรมการโดย
มีหัวหนาสํานักงานอธิการเปนเลขานุการ 
  คณะกรรมการอํานวยการโครงการจัดการศึกษาสําหรับบุคลากรประจําการประจําวิทยาลัยครูทํา
หนาที่อํานวยการบริหารโครงการจัดการศึกษาสําหรับบุคลากรประจําการของวิทยาลัยครูใหมีประสิทธิภาพและเกิด
ความเรียบรอย 
   7.2 คณะกรรมการดําเนินงานโครงการจัดการศึกษาสําหรับบุคลากรประจําการหรือคณะกรรม 
การอื่นๆ ตามความเหมาะสม 

  คณะกรรมการดําเนินงานโครงการจัดการศึกษาสําหรับบุคลากรประจําการทําหนาที่ดําเนินการ
ทั่วไปเกี่ยวกับการจัดการศึกษาสําหรับบุคลากรประจําการ 
 ขอ 8 ในการรับเขาศึกษา ใหวิทยาลัยครูรับเขาศึกษาจากบุคลากรประจําการ 2 ประเภท คือ ประเภทเขา
ศึกษาตามความตองการของตนสังกัดและประเภทบุคคลทั่วไป โดยตองมีคุณสมบัติตามที่กรมการฝกหัดครูกําหนด 
 การรับเขาศึกษา วิทยาลัยครูตองจัดใหมีการสอบวัดความรูพื้นฐาน  เพ่ือใชผลการสอบเปนเกณฑหน่ึงใน
การรับเขาศึกษาและอาจใชเปนแนวทางในการจัดรายวิชาเรียนเพิ่มเติมเฉพาะรายตามที่วิทยาลัยครูเห็นสมควร 
 ขอ 9 วิทยาลัยครูตองจัดอาจารยที่ปรึกษา และหรือคณะอาจารยที่ปรึกษา รับผิดชอบ และใหคําปรึกษาแก
นักศึกษาตามเวลาที่วิทยาลัยครูกําหนด หรือเวลาอื่นตามความเหมาะสม 
 เพื่อใหอาจารยที่ปรึกษาและหรือคณะอาจารยที่ปรึกษาสามารถปฏิบัติหนาที่ไดอยางมีประสิทธิภาพ 
วิทยาลัยครูตองจัดใหมีคูมือสําหรับอาจารยที่ปรึกษา ติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติหนาที่ของอาจารยท ี่ปรึกษา
อยางนอยปละ  1  ครั้ง 
 ขอ 10 การจัดการเรียนการสอนวิทยาลัยครูสามารถดําเนินการไดทั้งในและหรือนอกเวลาราชการ 
 ในการจัดการเรียนการสอนนอกเวลาราชการเพ่ือใหนักศึกษามีเวลาศึกษาและคนควาความรูเพิ่มเติม
กําหนดใหนักศึกษาลงทะเบียนเรียนได ไมเกินภาคเรียนละ 12 หนวยกิต ในกรณีที่นักศึกษารายใดมีความจําเปน 
วิทยาลัยครูอาจพิจารณาใหลงทะเบียนเรียนเกินกวาภาคเรียนละ 12 หนวยกิตไดแตตองไมเกิน 15 หนวยกิต หรือ
ตามที่กรมการฝกหัดครูกําหนด 
 ขอ 11 เพ่ือใหการเรียนการสอนมีประสิทธิภาพกําหนดใหอาจารยผูสอนไดไมเกินสัปดาหละ 12 คาบ โดยใน
คาบหน่ึงใหมีเวลาสอนไมนอยกวา 50 นาที 
 ใหวิทยาลัยครูแตงตั้งคณะกรรมการทําหนาที่พิจารณา กลั่นกรอง และใหความเห็นชอบในการจัดอาจารย
ผูสอนตามที่ภาควิชาและคณะวิชาเสนอในแตละภาคเรียน 
 ขอ 12 ใหอาจารยผูสอนจัดทําเอกสารแนวการสอนทุกรายวิชาที่เปดสอนใหแกนักศึกษาในแตละภาคเรียน 
 ขอ 13 วิทยาลัยครูตองจัดใหนักศึกษามี และใชตําราหลักในรายวิชาที่เปดสอน ตําราหลักอาจเรียบเรียง โดย
อาจารยวิทยาลัยครูหรือผูเช่ียวชาญภายนอกก็ได โดยจะตองมีขอบเขตและระดับของเน้ือหาเหมาะสมกับระดับ
การศึกษา 
 ขอ 14  ใหมีการจัดหาหรือผลิตสื่อ เพื่อใชประกอบการเรียนการสอนรายวิชาตางๆ 
 วิทยาลัยครูตองพัฒนาโสตทัศนูปกรณพื้นฐาน  สื่อการเรียนการสอนใหมีมาตรฐานและเพียงพอกับจํานวน
นักศึกษาที่มีอยู 
 ขอ 15 ใหวิทยาลัยครูจัดบริการหองสมุด และอํานวยความสะดวกแกนักศึกษาในรูปแบบตางๆ เพื่อสงเสริม
ใหนักศึกษามีโอกาสคนควาหาความรูเพิ่มเติมจากหองสมุดมากขึ้น 
 ขอ 16 ใหวิทยาลัยครูกําหนดแนวปฏิบัติในการประเมินผลการเรียน และแตงตั้งคณะกรรมการทําหนาที่
กลั่นกรองตรวจสอบและใหความเห็นชอบการประเมินผลการเรียนรายวิชาตางๆ ใหเปนไปตามขอบังคับสภาการฝกหัด
ครูวาดวยการประเมินผลการศึกษาในการจัดการศึกษาสําหรับบุคลากรประจําการ 
 ขอ 17 ในการขอจบการศกึษา ผลการเรียนรายวิชาใดที่มีอายุเกิน 5 ป สําหรับหลักสูตร 2 ป และเกิน 10 ป 
สําหรับหลักสูตร 4 ป  ใหถือวาผลการเรียนวิชาน้ันหมดสภาพ ไมมีสิทธินําผลการเรียนน้ันไปใชในการขอจบการศึกษา 
โดยจะตองลงทะเบียนเรียนในรายวิชาน้ันหรือรายวิชาที่เทียบเทา 
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 ขอ 18 ใหมีการรับโอนสภาพนักศึกษาภายในวิทยาลัยครูจากระบบหน่ึงไปสูระบบหน่ึงไดสําหรับการโอนเขา
ภาคปกติ ผูขอโอนจะตองสอบเขาเรียนใหไดกอน นักศึกษาที่ถูกลงโทษดวยการทําความผิดทางดานความประพฤติไมมี
สิทธิขอโอน 
 ขอ 19 ใหมีการโอนผลการเรียน และการยกเวนการเรียนรายวิชาที่ไดศึกษาแลวในระดับเดียวกัน แนวปฏิบัติ
ในการโอนผลการเรียน และการยกเวนการเรียนใหเปนไปตามระเบียบสภาการฝกหัดครู วาดวยการโอนผลการเรียน 
และการยกเวนการเรียนรายวิชา 
 ขอ 20 การจายเงินคาตอบแทนการสอน คาตอนแทนการดําเนินการ คาตอบแทนการสงเสริมคุณภาพ
การศึกษาและคาใชจายน้ันๆ เพื่อพัฒนาการเรียนการสอน ใหจายไดในวงเงินไมเกินรอยละ 80 ของเงินคาธรรมเนียมที่
เรียกเก็บไดในภาคเรียนน้ัน 
 อัตราการเก็บ และการจายเงินในการจัดการศึกษาสําหรับบุคลากรประจําการใหเปนไปตามระเบียบสภาการ
ฝกหัดครู วาดวยการรับจายเงินเพ่ือจัดการศึกษาสําหรับบุคลากรประจําการ 
 ขอ 21 ใหจายคาตอบแทนในการออกขอสอบคาตรวจกระดาษคําตอบในการสอบวัดความรูพื้นฐาน และใน
รายวิชาที่จัดตามระบบการเรียนโดยใชสื่อประสม ตามอัตราที่สภาการฝกหัดครูกําหนด   
 ขอ 22 ใหวิทยาลัยครูประเมินการสอนของอาจารยผูสอนอยางนอยปละ 1 ครั้ง เพ่ือใหอาจารยผูสอนได
ขอมูลยอนกลับไปปรับปรุงคุณภาพการสอน 
 ขอ 23 ใหมีการวิจัยประเมินผลการจัดการศึกษาสําหรับบุคลากรประจําการทุกระยะ 2 ป เพ่ือการพัฒนา
โครงการ 
 ขอ 24 ใหอธิบดีกรมการฝกหัดครูเปนผูรักษาการใหเปนตามขอบังคับน้ี และเปนผูวินิจฉัยชี้ขาดในกรณีที่
เกิดปญหาจากการใชขอบังคับน้ี 

 
ประกาศ  ณ  วันที่  15  พฤษภาคม  พ.ศ.  2536 

 
โกวิท   วรพิพัฒน 

(นายโกวิท  วรพิพัฒน) 
ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 
นายกสภาการฝกหัดครู 
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ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร 
เรื่อง  การเรียกเก็บเงินคาธรรมเนียมการศึกษาระดับปริญญาตรี  
โครงการจัดการศึกษาสําหรับบุคลากรประจําการ พ.ศ. 2557 

----------------------------- 
 เพ่ือใหการดําเนินการเรียกเก็บเงินคาธรรมเนียมการศึกษาระดับปริญญาตรี โครงการจัดการศึกษาสําหรับ
บุคลากรประจําการ เปนไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร  วาดวยการเก็บเงินคาธรรมเนียมการศึกษา
ระดับปริญญาตรี  สําหรับนักศึกษาในโครงการจัดการศึกษาสําหรับบุคลากรประจําการ  พ .ศ. 2553 ขอ 5  
มหาวิทยาลัยโดยความเห็นชอบของสภามหาวิทยาลัย ในการประชุมครั้งที่ 2/2557 เมื่อวันที่ 25 มีนาคม พ.ศ. 2557 
จึงกําหนดอัตราคาธรรมเนียมการศึกษาเหมาจายเปนรายภาคเรียน ดังตอไปน้ี 
 

หลักสูตร/สาขาวิชา 

คาธรรมเนียมการศึกษาเหมาจาย (บาท/ภาค
เรียน) 

จํานวนหนวยกิต 

1-6 7-12 13-15 มากกวา 15 

1. วิทยาศาสตรบัณฑิต 6,200 7,800 8,500 9,000 

2. ศิลปศาสตรบัณฑิต 6,000 7,300 8,000 8,500 

3. บริหารธุรกิจบัณฑิต         

   3.1 สาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ 6,200 7,800 8,500 9,000 

   3.2 สาขาวิชาอื่น นอกเหนือจาก 3.1 6,000 7,300 8,000 8,500 

4. บัญชีบัณฑิต 6,000 7,300 8,000 8,500 

5. นิติศาสตรบัณฑิต 6,200 7,800 8,500 9,000 

6. รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต 6,000 7,300 8,000 8,500 

7. เทคโนโลยีบัณฑิต 6,200 7,800 8,500 9,000 

8. เศรษฐศาสตรบัณฑิต 6,000 7,300 8,000 8,500 

9. ศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต 6,000 7,300 8,000 8,500 

10. สารสนเทศศาสตรบัณฑิต 6,000 7,300 8,000 8,500 

11. นิเทศศาสตรบัณฑิต 6,200 7,800 8,500 9,000 

12. สถาปตยกรรมศาสตรบัณฑิต 8,200 9,800 10,500 11,000 
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ทั้งน้ีใหใชประกาศน้ีกับนักศึกษาที่เขาศึกษาตั้งแตปการศึกษา 2557 
 

ประกาศ ณ วันที่  25 มีนาคม พ.ศ. 2557 
 
 
 

(ผูชวยศาสตราจารยสุวิทย วงษบุญมาก) 
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร 
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ขอบังคับสภาประจําสถาบันราชภัฏกําแพงเพชร 

วาดวยการจัดการศึกษาตามโครงการจัดตั้งศูนยใหการศึกษาภายนอกสถาบัน 
สําหรับบุคลากรประจําการ พ.ศ. 2543 

------------------------------------------------------- 
 ตามที่สภาประจําสถาบันราชภัฏกําแพงเพชร ไดอนุมัติโครงการจัดตั้งศูนยใหการศึกษาภายนอกสถาบัน
สําหรับบุคลากรประจําการ ทั้งน้ีเพื่อตอบสนองความตองการของทองถิ่น ในการพัฒนาบุคลากรประจําการ ใหมี
ความรูความสามารถและประสบการณมากย่ิงขึ้นเพื่อใหการดําเนินในสวนน้ี  เปนไปอยางมีประสิทธิภาพและบรรลุ
วัตถุประสงค อาศัยอํานาจตามมาตรา 30(2) แหงพระราชบัญญัติสถาบันราชภัฏ พ.ศ. 2538 และขอบังคับ
คณะกรรมการสภาสถาบันราชภัฏ วาดวยการจัดการศึกษาเพื่อปวงชน พ .ศ.2539 สภาประจําสถาบันราชภัฏ
กําแพงเพชรจึงออกขอบังคับไวดังน้ี 
 ขอ 1. ขอบังคับน้ีเรียกวา  “ขอบังคับสภาประจําสถาบันราชภัฏกําแพงเพชร วาดวยการจัดการศึกษาตาม
โครงการจัดตั้งศูนยใหการศึกษาภายนอกสถาบันสําหรับบุคลากรประจําการ พ.ศ. 2543” 
 ขอ 2. ใหใชขอบังคับ ตั้งแตวันถัดจากวันประกาศเปนตนไป 
 ขอ 3. บรรดาขอบังคับ ระเบียบ คําสั่งหรือประกาศอื่นใดที่ขัดหรือแยงขอบังคับน้ี ใหใชขอบังคับน้ีแทน 
 ขอ 4. ในขอบังคับน้ี 
  “สภาประจําสถาบัน” หมายความวา สภาประจําสถาบันราชภัฏกําแพงเพชร 
  “สถาบัน” หมายความวา สถาบันราชภัฏกําแพงเพชร 
  “ศูนยใหการศึกษา” หมายความวา ศูนยจัดบริการศึกษาสถาบันราชภัฏกําแพงเพชรท่ีตั้งอยู
ภายนอกสถาบัน 
  “การจัดการศึกษา” หมายความวา การจัดการเรียนการสอนภายนอกสถาบัน ตามหลักสูตรของ
สภาประจําสถาบันหรือหลักสูตรอื่นใดที่สภาประจําสถาบันรับรอง ซ่ึงมีวัตถุประสงคเพ่ือขยายโอกาสทางการศึกษา 
โดยเนนการพัฒนาคุณภาพ  การเพิ่มพูนวิทยฐานะและประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของบุคลากรในทองถิ่นซ่ึงจัดให 
ศึกษานอกเวลาราชการ“เกณฑมาตรฐานทางวิชาการ” หมายความวา เกณฑมาตรฐานโปรแกรมวิชาตามที่สถาบัน
กําหนดในการประกันคุณภาพการศึกษาหรือตามที่คณะกรรมการสภาสถาบันราชภัฏกําหนด 
  “อธิการบดี” หมายความวา อธิการบดีสถาบันราชภัฏกําแพงเพชร 
  “รองอธิการบดี” หมายความวา รองอธิการบดีสถาบันราชภัฏกําแพงเพชร 
  “ผูอํานวยการศูนยใหการศึกษา” หมายความวา ผูดํารงตําแหนงรองอธิการบดี หรือผูชวย
อธิการบดี หรือ คณาจารยประจําสังกัดสถาบันราชภัฏกําแพงเพชรหรือบุคคลอื่นที่อธิการบดีแตงตั้ง 
  “ผูชวยผูอํานวยการศูนยใหการศึกษา” หมายความวา หัวหนาหนวยงานซ่ึงเปนเจาของสถาน
ที่ตั้งศูนยใหการศึกษาน้ัน ๆ  
  “ผูชวยอธิการบดี คณบดี ผูอํานวยการสํานัก และผูอํานวยการศูนย” หมายความวา ผูชวย
อธิการบดี คณบดี ผูอํานวยการสํานัก และผูอํานวยการศูนย สังกัดสถาบันราชภัฏกําแพงเพชร 
  “นักศึกษา” หมายความวา นักศึกษาที่เขารับการศึกษาตามโครงการจัดตั้งศูนยใหการศึกษา
ภายนอกสถาบันที่เปนบุคลากรประจําการ ทั้งภาครัฐและเอกชน สถาบันราชภัฏกําแพงเพชร 
 ขอ 5. ใหสถาบันจัดการศึกษาไดเฉพาะหลักสูตรที่คณะกรรมการสภาสถาบันราชภัฏอนุมัติและ
คณะกรรมการขาราชการพลเรือนรับรองคุณวุฒิแลว 
 ขอ 6. ในการเปดสอนโปรแกรมวิชาหรือสาขาวิชาใด ในระดับใด ใหเปนไปตามเกณฑมาตรฐานทางวิชาการ
ของหลักสูตร และตองไดรับอนุมัติจากสภาประจําสถาบัน 
 ขอ 7. ใหสถาบันแตงตั้งคณะกรรมการอํานวยการจัดการศึกษา ประกอบดวย 
  7.1 ประธานกรรมการ ไดแก อธิการบดี 
  7.2 รองประธานกรรมการ ไดแก รองอธิการบดีฝายวิชาการ 
  7.3 กรรมการ ไดแก ผูดํารงตําแหนงรองอธิการบดีและผูชวยอธิการบดี 
  7.4 กรรมการและเลขานุการ ไดแก ผูอํานวยการศูนยใหการศึกษา 
  7.5 กรรมการและผูชวยเลขานุการ ไดแก ผูชวยผูอํานวยการศูนยใหการศึกษา 



96 คูมือนักศึกษา ปการศึกษา 2558

 ขอ 8. คณะกรรมการอํานวยการจัดการศึกษามีอํานาจหนาที่ ดังน้ี 
  8.1 กําหนดแนวนโยบายของสถาบันเกี่ยวกับการจัดการศึกษาตามโครงการจัดตั้งศูนยให
การศึกษาภายนอกสถาบัน 

8.2. เสนอความเห็นใหคําปรึกษาและขอเสนอแนะตอสภาประจําสถาบันในเรื่องเกี่ยวกับการจัด
การศึกษาตามโครงการจัดตั้งศูนยใหการศึกษา 
  8.3 สงเสริมและกํากับการจัดการศึกษาของแตละสาขาวิชาใหเปนไปตามเกณฑมาตรฐานทาง
วิชาการ 
  8.4 เสนอความคิดเห็นเก่ียวกับการจัดตั้ง การยุบหรือยกเลิกศูนยใหการศึกษา 
  8.5 เสนอความคิดเห็นเกี่ยวกับการเปด การยกเลิกสาขาวิชาในระดับตาง ๆ ตอสภาประจํา
สถาบัน 
 ขอ 9. ใหสถาบันแตงตั้งกรรมการดําเนินงานจัดการศึกษาประกอบดวย 
  9.1 ประธานกรรมการ ไดแก รองอธิการบดีฝายวิชาการ 
  9.2 รองประธานกรรมการ ไดแก ผูอํานวยการศูนยใหการศึกษา 
  9.3 กรรมการจากผูดํารงตําแหนงคณบดี 
  9.4 กรรมการจากผูดํารงตําแหนงผูอํานวยการสํานัก ผูอํานวยการศูนย และหัวหนาฝายที่
เกี่ยวของกับการจัดการศึกษาในศูนยใหการศึกษานอกสถาบัน 
  9.5 กรรมการและเลขานุการ ไดแก ผูชวยผูอํานวยการศูนยใหการศึกษา 
  9.6 กรรมการและผูชวยเลขานุการ ไดแก รองหัวหนาหนวยงาน หรือผูชวยหัวหนาหนวยงาน ผู
ซ่ึงปฏิบัติหนาที่ในหนวยงานที่เปนสถานที่ตั้งศูนยใหการศึกษาจํานวนหน่ึงคน 
 ขอ 10. คณะกรรมการดําเนินงานจัดการศึกษามีอํานาจหนาที่ดังน้ี 
  10.1 จัดทําและเสนอโครงการหรือแผนปฏิบัติงานในหนาที่เกี่ยวของกับศูนยใหการศึกษา 
  10.2 ดําเนินการและประสานงานจัดการศึกษา 
  10.3 ดําเนินงานอื่น ๆ ตามที่สถาบันหรือคณะกรรมการอํานวยการจัดการศึกษามอบหมาย 
 ขอ 11. ในการดําเนินงานใหมีเจาหนาที่ปฏิบัติงานประจําศูนยใหการศึกษาจากสถาบันและจากหนวยงานที่
เปนสถานที่ตั้งศูนยใหการศึกษา ตามจํานวนที่เหมาะสมกับภารกิจ 
 ขอ 12. การรับบุคคลเขาเปนนักศึกษา อาจจัดใหมีการทดสอบวัดความรูพื้นฐาน เพ่ือใชเปนเกณฑในการ
รับเขาศึกษาและเปนแนวทางในการจัดแผนการเรียนรายวิชาเพิ่มเติมตามที่สถาบันเห็นสมควร 
 ขอ 13. ใหสถาบันแตงตั้งอาจารยที่ปรึกษาหรือคณาจารยที่ปรึกษารับผิดชอบใหคําปรึกษาแกนักศึกษา
เกี่ยวกับการลงทะเบียนวิชาเรียน การตรวจสอบผลการเรียนของนักศึกษาและอื่น ๆ ตามที่สถาบันกําหนด 
 ขอ 14. เพ่ือใหการเรียนการสอนมีคุณภาพ ตามเกณฑมาตรฐานทางวิชาการ จึงกําหนดให 
  14.1 อาจารยผูสอน สอนไดไมเกินสัปดาหละ 12 คาบ การสอน โดยคาบหน่ึงมีเวลาสอนไมนอย
กวา 50 นาที 
  14.2 อาจารยผูสอน ที่จะทําการสอนที่ศูนยใหการศึกษาไดตองไมมีชั่วโมงสอนภาค กศ .บป.
ภายในสถาบัน หรือมีชั่วโมงสอนแตตองไมเกิน 6 คาบเรียน เพียงวันเสารหรือวันอาทิตยวันเดียวเทาน้ัน 
  14.3 อาจารยผูสอน ที่ไดทําการสอนรวมกันกับอาจารยสอนผูอื่นในบางรายวิชาใหคิดเฉลี่ยใน
อัตรารวมตามจํานวนหนวยกิต/ชั่วโมง ในรายวิชาน้ัน ๆ เปนเกณฑ แตเมื่อนับรวมกันแลวตองไมเกิน 12 คาบเรียน ตอ
สัปดาห 
  14.4 นักศึกษาลงทะเบียนเรียนรายวิชาตาง ๆ ไดภาคเรียนละไมเกิน 12  หนวยกิต ยกเวนถามี
ความจําเปนใหอยูในดุลพินิจของอธิการบดี 
 ขอ 15. ใหสถาบันแตงตั้งคณะกรรมการชุดหน่ึง มีจํานวนตามที่เห็นสมควรเพื่อทําหนาที่พิจารณา
กลั่นกรองและใหความเห็นชอบในการจัดอาจารยผูสอนตามที่โปรแกรมวิชาและคณะเสนอใน  แตละภาคเรียน 
 ขอ 16. การนิเทศกระบวนการฝกงาน หรือการฝกประสบการณวิชาชีพของนักศึกษา ใหโปรแกรมวิชา
รวมกับคณะกรรมการฝกประสบการณวิชาชีพกํากับและควบคุมคุณภาพของการฝกและประสิทธิภาพของการ
บริหารงานนิเทศ 
 ขอ 17. ในการจัดการเรียนการสอน ตองจัดหาหรือผลิตและพัฒนาสื่อการเรียนการสอนใหมีมาตรฐานและ
เพียงพอกับจํานวนนักศึกษา 
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 ขอ 18. จัดใหมีบริการวิชาการดานวิทยบริการ คอมพิวเตอร ภาษาและอํานวยความสะดวกแกนักศึกษาใน
รูปแบบตาง ๆ เพ่ือสงเสริมใหนักศึกษามีโอกาสคนควาหาความรูและประสบการณเพิ่มเติมอยางตอเน่ือง 
 ขอ 19. การประเมินผลการเรียน การขอจบการศึกษา การโอนสภาพนักศึกษา การโอนผลการเรียนและการ
ยกเวนการเรียนในบางรายวิชา ใหเปนไปตามระเบียบของสภาประจําสถาบัน 
 ขอ 20. อัตราคาธรรมเนียมตาง ๆ ที่เรียกเก็บจากนักศึกษาและอัตราการจายเงินในการจัดการศึกษาตาม
โครงการจัดตั้งศูนยใหการศึกษา ใหเปนไปตามระเบียบของสภาประจําสถาบัน 
 ขอ 21. ใหมีการประเมินผลการจัดการศึกษาตามโครงการจัดตั้งศูนยใหการศึกษาทุกระยะ  2 ป เพื่อพัฒนา
โครงการ 
 ขอ 22. ใหอธิการบดี เปนผูรักษาการใหเปนไปตามขอบังคับน้ี 
 

ประกาศ  ณ  วันที่  1  มิถุนายน  พ.ศ. 2543 
 

พนัส  หันนาคินทร 
(ศาสตราจารยพนัส หันนาคินทร) 

นายกสภาประจําสถาบันราชภัฏกําแพงเพชร 
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ขอบังคับสภาประจําสถาบันราชภัฏกําแพงเพชร 

วาดวยการขยายโอกาสการอุดมศึกษาสูทองถิ่น  พ.ศ. 2544 
------------------------------------------------------- 

  เพ่ือใหสถาบันราชภัฏกําแพงเพชรสามารถปฏิบัติภารกิจตามที่กําหนดในมาตรา 7 แหงพระราชบัญญัติ
สถาบันราชภัฏ พ.ศ. 2538  ไดอยางสมบูรณและมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นและเพื่อใหเปนไปตามขอบังคับคณะกรรมการ
สภาสถาบันราชภัฏวาดวยการจัดการศึกษาเพื่อปวงชน พ.ศ. 2539 
 จึงอาศัยอํานาจตามมาตรา 30(2), (5), (6) และ (15) แหงพระราชบัญญัติสถาบันราชภัฏ พ.ศ. 2538 
ออกขอบังคับวาดวยการขยายโอกาสการอุดมศึกษาสูทองถิ่นของสถาบันราชภัฏกําแพงเพชรไวดังน้ี 
 ขอ 1. ขอบังคับน้ีเรียกวา “ขอบังคับสภาประจําสถาบันราชภัฏกําแพงเพชรวาดวยการขยายโอกาสการ
อุดมศึกษาสูทองถิ่น พ.ศ. 2544” 

ขอ 2. ใหใชขอบงัคับน้ีตั้งแตวันประกาศเปนตนไป 
 ขอ 3. บรรดาขอบังคับ ระเบียบ หรือคําสั่งใด ที่ไดกําหนดไวแลวในขอบังคับน้ีหรือที่ขัดหรือแยงกับ
ขอบังคับ ใหใชขอบังคับน้ีแทน 
 ขอ 4. ในขอบังคับน้ี 
         “สถาบัน” หมายความวา สถาบันราชภัฏกาํแพงเพชร 
         “สภาประจําสถาบัน” หมายความวา สภาประจําสถาบันราชภัฏกําแพงเพชร 
         “อธิการบดี” หมายความวา อธิการบดีสถาบันราชภัฏกําแพงเพชร 
         “การขยายโอกาสการอุดมศึกษาสูทองถิ่น” หมายความวา “การศึกษาเพ่ือปวงชนตามขอบังคับ
คณะกรรมการสภาสถาบันราชภัฏวาดวยการจัดการศึกษาเพื่อปวงชน พ.ศ. 2539” 
         “ระบบการเรียนโดยสื่อประสม” หมายความวา ระบบการจัดการเรียนการสอนที่อาศัยสื่อ และ
กระบวนการเรียนการสอนที่ผูเรียนสามารถเรียนไดโดยไมตองเขาชั้นเรียน ตามตารางเวลาเรียนที่กําหนดเปนมาตรฐาน 
สําหรับการเรียนในระบบปกติ 

ขอ 5. การจัดการเรียนการสอนภายใตโครงการขยายโอกาสการอุดมศึกษาสูทองถิ่นใหสถาบันจัดตาม
หลักสูตร คณะกรรมการสภาสถาบันราชภัฏ และหรือหลักสูตรของสถาบันอุดมศึกษาอื่นที่ไดรับความเห็นชอบจากสภา
ประจําสถาบัน สถาบันอาจกําหนดเกณฑมาตรฐานทางวิชาการเพิ่มเติมสําหรับผูสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตรที่
สถาบันจัดสอนเปนการเฉพาะก็ได 
  ขอ 6. สถาบันอาจดําเนินโครงการขยายโอกาสการอุดมศึกษาสูทองถิ่น ณ ที่ตั้งปกติของสถาบัน หรือ ณ 
ศูนยขยายโอกาสการอุดมศึกษาแหงใดๆ ของสถาบันโดยการนํากระบวนการเรียนการสอนอยางอื่นที่มีคุณภาพ เชน 
ระบบการเรียนโดยใชสื่อประสมที่อาศัยนวัตกรรมและเทคโนโลยียุคใหม การใชชุดการเรียนสําเร็จรูป และระบบการ
สัมมนากลุม เปนตน มาใชแทนการเรียนระบบเขาชั้นเรียน สําหรับรายวิชาตางๆ ตามที่สถาบันกําหนดก็ได 

การจัดตั้งศูนยขยายโอกาสการอุดมศึกษา ณ ทองที่ใด ใหจัดทําเปนประกาศของสถาบัน โดยความเห็นชอบ
ของสภาประจําสถาบัน 
 การเรียนการสอน การบริหารจัดการ การเบิกจายคาตอบแทนการสอนและการดําเนินงานสําหรับโครงการ
ขยายโอกาสการอุดมศึกษาสูทองถิ่นตามขอบังคับน้ี ไมอยูภายใตขอจํากัดที่จะตองดําเนินการเฉพาะนอกเวลาราชการ 
ใหสถาบันจัดการเรียนการสอนไดทั้งในวันเวลาราชการและนอกเวลาราชการ 
 ขอ 7. ใหสถาบนัคัดเลือกและแตงตั้งบุคคลที่มีคุณสมบัติและความสามารถเหมาะสมเปนผูอํานวยการศูนย
ขยายโอกาสการอุดมศึกษาทําหนาที่บริหารกิจการทั้งปวง ตลอดจนควบคุมดูแลการปฏิบัติงานของอาจารย 
ขาราชการและเจาหนาที่ของศูนยขยายโอกาสการอุดมศึกษา 

ขอ 8. ใหคณะกรรมการอํานวยการศึกษาเพื่อปวงชนของสถาบันที่จัดตั้งขึ้นตามขอบังคับสภาสถาบันราช
ภัฏวาดวยการจัดการศึกษาเพื่อปวงชน พ .ศ. 2539 มีหนาที่รับผิดชอบอํานวยการบริหารโครงการตลอดจน
ควบคุมดูแลใหการดําเนินงานเปนไปดวยความเรียบรอยมีประสิทธิภาพ และเปนไปตามวัตถุประสงคของโครงการ 

ในกรณีที่ยังไมมีคณะกรรมการอํานวยการจัดการศึกษาเพ่ือปวงชนเพื่อทําหนาที่รับผิดชอบวรรคตน ให
สถาบันแตงตั้งคณะกรรมการอํานวยการโครงการขยายโอกาสการอุดมศึกษาสูทองถ่ินขึ้น ทําหนาที่อํานวยการบริหาร
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โครงการ และควบคุมดูแลการดําเนินงาน พิจารณาอนุมัติโปรแกรมวิชาที่เปดสอน ณ ศูนยขยายโอกาสการอุดมศึกษา
ของสถาบันและรายงานใหสภาประจําสถาบันทราบ 

ใหคณะกรรมการอํานวยการโครงการขยายโอกาสการอุดมศึกษาสูทองถิ่นประกอบดวยอธิการบดีเปน
ประธาน และบุคคลที่เกี่ยวของอื่นๆ ตามจํานวนที่เห็นเหมาะสม เปนกรรมการ โดยมีกรรมการคนหน่ึงทําหนาที่เปน
เลขานุการ 

ขอ 9. ใหสถาบันแตงตั้งคณะกรรมการดําเนินงานขึ้นคณะหน่ึง โดยมีผูอํานวยการศูนยขยายโอกาสการ
อุดมศึกษา เปนประธาน  ทําหนาที่บริหารกิจการทั่วไปของศูนยขยายโอกาสการอุดมศึกษาแหงหน่ึงและรับผิดชอบ
ดําเนินงานตอไปน้ี 
  (1) จัดการเรียนการสอน ณ ศูนยขยายโอกาสการอุดมศึกษาตามวัตถุประสงคของโครงการ 
  (2) จัดบริการสนับสนุนการเรียนการสอนของศูนยขยายโอกาสการอุดมศึกษา 
  (3) ดําเนินมาตรการเพื่อพัฒนาคุณภาพทางวิชาการ ของศูนยขยายโอกาสการอุดมศึกษา 
   (4) ประเมินการสอนของอาจารยผูสอน อยางนอยภาคเรียนละหน่ึงคร้ัง 
  (5) หนาที่อื่นๆ ตามที่สถาบันมอบหมาย 
 ขอ 10. ในการพิจารณารับนักศึกษาเขาศึกษาตามโครงการขยายโอกาสการอุดมศึกษาสูทองถิ่น ณ ศูนย
ขยายโอกาสการอุดมศึกษาแหงใดๆ สถาบันอาจจัดใหมีการสอบคัดเลือก การสอบวัดความรูพื้นฐานเพื่อรับเขาศึกษา  
จัดหมูเรียน หรือจัดรายวิชาเรียนเพิ่มเติม เพื่อปรับพื้นฐานประสบการณทางวิชาการตามที่สถาบันเหน็สมควรก็ได 
 ขอ 11. สถาบันอาจพิจารณารับโอน หรือใหโอน สภาพนักศึกษาระหวางโครงการตางๆของสถาบันได โดยผู
ขอโอนจะตองผานระบบการสอบคัดเลือกเขาเปนนักศึกษาของโครงการที่ตองการโอนไปศึกษา และไดรับคัดเลือกเข า
เปนนักศึกษาตามโครงการน้ันแลว 
 ขอ12. นักศึกษาในโครงการขยายโอกาสการอุดมศึกษาสูทองถิ่น สามารถขอโอนผลการเรียน และยกเวน
การเรียนรายวิชาได 
 หลักเกณฑและแนวปฏิบัติในการขอโอนผลการเรียนและการยกเวนการเรียนรายวิชาใหเปนไปตามระเบียบ
สภาประจําสถาบันราชภัฏกําแพงเพชร วาดวยการโอนผลการเรียนและยกเวนการเรียนรายวิชา 

ขอ 13. ใหสถาบันจัดใหนักศึกษาทุกคนมีอาจารยที่ปรึกษาประจําทําหนาที่รับผิดชอบใหคําปรึกษา ตามวัน
เวลาท่ีสถาบันกําหนด และตามความจําเปน และโอกาสที่เหมาะสม 

ขอ 14. ใหคณะกรรมการดําเนินงาน จัดดําเนินการควบคุมดูแล และสนับสนุนสงเสริม และควบคุมคุณภาพ
การเรียน การสอน ดังตอไปน้ี 

 (1) ใหอาจารยผูสอนจัดทําเอกสารแนวการสอน คําสอน บัญชีรายการตําราประกอบการเรียน
การสอนสําหรับทุกรายวิชาที่เปดสอน ใหกับนักศึกษา ในแตละภาคเรียน 
  (2) ใหอาจารยผูสอนที่ทําการสอนรวมในรายวิชาเดียวกัน จัดทําแนวการสอนเกณฑการวัดและ
ประเมินผลรวมกัน และใชขอสอบเดียวกันในการสอบวัดผลการเรียน 
  (3) ดําเนินการใหมีตําราหลักที่มีเน้ือหาเหมาะสมกับระดับและครอบคลุมตามวัตถุประสงคของ
หลักสูตร ในรายวิชาที่เปดสอน เพื่อใหนักศึกษาใชในการเรียนรายวิชาน้ันๆ ซ่ึงอาจสนับสนุนใหอาจารยของสถาบันหรือ
ผูเชี่ยวชาญรายวิชาน้ันๆ จากภายนอกสถาบันเปนผูจัดทําก็ได 
  (4) จัดหาผลิตหรือสนับสนุนใหมีการผลิตและพัฒนาสื่อการเรียนการสอนโสตทัศนูปกรณ
พื้นฐาน และเทคโนโลยีสารสนเทศ ที่เหมาะสมสอดคลองกับระบบการเรียนการสอนที่ใชในการสอนรายวิชาตางๆ 
  (5) ใหมีบริการอํานวยความสะดวกในรูปแบบตางๆ เพ่ือสนับสนุนใหนักศึกษาคนควาหาความรู 
และประสบการณเพ่ิมเติม เชน ศูนยขอมูลขาวสารสนเทศ หองสมุด มุมคนควา ศูนยคอมพิวเตอรและอินเตอรเ น็ต 
หองปฏิบัติการทางภาษา เปนตน 
 ขอ 15. ใหมีคณะกรรมการที่สถาบันแตงตั้ง เพื่อทําหนาที่ดังตอไปน้ี 
   (1) กลั่นกรองและใหความเห็นชอบ การจัดอาจารยผูสอนในแตละภาคเรียนที่เสนอโดยคณะ
กรรมการฯโปรแกรมวิชา หรือคณะ แลวแตกรณี 
  (2) ดําเนินการกํากับและควบคุมคุณภาพการนิเทศการฝกงาน หรือการฝกประสบการณวิชาชีพ 
ของนักศึกษา ใหมีประสิทธิภาพ และมีคุณภาพ 
   (3) กําหนดแนวปฏิบัติในการประเมินผลการเรียน รับผิดชอบควบคุมดูแลและตรวจสอบ
กลั่นกรอง การประเมินผลการเรียนรายวิชาตางๆ ใหเปนไปตามระเบียบขอบังคับวาดวยการประเมินผลการศึกษาของ



100 คูมือนักศึกษา ปการศึกษา 2558

สถาบันที่ใชบังคับสําหรับกรณีน้ันๆ ตลอดจนใหความเห็นชอบการประเมินผลการเรียนรายวิชาตางๆ ตามระเบียบ
ขอบังคับดังกลาวดวย 

สถาบันอาจพิจารณาแตงตั้งกรรมการเพื่อดําเนินภารกิจตามวรรคตน เปนคณะเดียวหรือแยก
เปนหลายคณะตามภารกิจแตละอยางก็ได 

ขอ 16. ใหนําขอบังคับสภาประจําสถาบันราชภัฏกําแพงเพชรวาดวยการประเมินผลการศึกษาระดับ
อนุปริญญาและปริญญาตรี พ.ศ. 2541 มาใชในการการประเมินผลการศึกษาสําหรับการศึกษาตามหลักสูตรที่จัดสอน
ตามโครงการขยายโอกาสการอุดมศึกษาสูทองถิ่นน้ี โดยอนุโลม 
   ขอ 17. ผลการเรียนรายวิชาของนักศึกษา โครงการขยายโอกาสการอุดมศึกษาสูทองถ่ินในกรณีตอไปน้ี สิ้น
สภาพ ไมสามารถนํามาใชประกอบพิจารณาเพ่ือสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตรได 
  (1) ผลการเรียนที่มีอายุเกิน 5 ป สําหรับนักศึกษาที่เรียนตามหลักสูตรที่มีกําหนดเวลาเรียน 2 ป 

(2) ผลการเรียนที่มีอายุเกิน 10 ป สําหรับนักศึกษาที่เรียนตามหลักสูตรที่มีกําหนดเวลาเรียน 4 ป 
ในกรณีที่ผลการเรียนรายวิชาใดของนักศึกษาสิ้นสภาพลงตามวรรคตน นักศึกษาอาจลงทะเบียน

เรียนรายวิชาน้ันใหมอีก หรือเลือกเรียนรายวิชาอื่นที่เทียบเทาก็ได 
  ขอ 18. การจายคาตอบแทนตางๆ  และคาใชจายเพ่ือการอยางอื่นๆ ในการดําเนินงานตามโครงการน้ี ให
เปนไปตามระเบียบที่สภาประจําสถาบันกําหนด  ในวงเงินไมเกิน รอยละ 80 ของเงินคาธรรมเนียมที่เรียกเก็บได
สําหรับภาคเรียนน้ัน 
  อัตราคาธรรมเนียมตางๆ ที่เรียกเก็บใหเปนไปตามที่สถาบันกําหนด โดยความเห็นชอบของสภาประจํา
สถาบัน 
  ขอ 19. คาตอบแทนการออกขอสอบ กํากับการสอบ ตรวจกระดาษคําตอบ และคาใชจายอื่นๆ ที่เกี่ยวของ
กับการสอบวัดความรูพื้นฐานใหเปนไปตามที่สถาบันกําหนด 
  คาตอบแทนการออกขอสอบ การกํากับการสอบการตรวจกระดาษคําตอบการตรวจผลงานนักศึกษา 
คาตอบแทนการพัฒนาตําราและสื่อการสอน ตลอดจนคาใชจายอื่นๆ สําหรับระบบการเรียนโดยสื่อประสม   ใหเปนไป
ตามที่สถาบันกําหนดโดยความเห็นชอบของสภาประจําสถาบัน 
  ขอ 20. ใหสถาบันจัดใหมีการวิจัยประเมินผลเพ่ือพัฒนาการดําเนินงานขยายโอกาสการอุดมศึกษาสูทองถ่ิน  
ทุกระยะสองป 
  ขอ 21. ใหอธิการบดีเปนผูรักษาการใหเปนไปตามขอบังคับน้ี และใหมีอํานาจวินิจฉัยชี้ขาดในกรณีที่เกิด
ปญหาในการใชขอบังคับน้ี การวินิจฉัยช้ีขาดของอธิการบดี ถือเปนอันสิ้นสุด 
 

ประกาศ ณ วันที่ 18 กุมภาพันธพ.ศ. 2544 
 

พนัส  หันนาคินทร 
(ศาสตราจารยพนัส หันนาคินทร) 

นายกสภาประจําสถาบันราชภัฏกําแพงเพชร 
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ประกาศสถาบันราชภัฏกําแพงเพชร 

เรื่อง  กําหนดอัตราคาธรรมเนียมตาง ๆ ตามโครงการจัดตั้งศูนย 
ใหการศึกษาภายนอกสถาบันสําหรับบุคลากรประจําการ 

------------------------------------------------------- 
 ตามที่สถาบันไดอนุมัติจากสภาประจําสถาบันราชภัฏกําแพงเพชรใหจัดตั้งศูนยใหการศึกษาภายนอกสถาบัน
สําหรับบุคลากรประจําการข้ึน ณ อําเภอแมสอด จังหวัดตาก ในคราวประชุมครั้งที่ 2 /2543  เมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 
2543 และไดวางระเบียบวาดวยการรับจายเงินเพื่อจัดการศึกษาตามโครงการจัดตั้งศูนยใหการศึกษาภายนอกสถาบัน
สําหรับบุคลากรประจําการ พ.ศ.2543 ไวแลว ตั้งแตวันที่ 1 มิถุนายน 2543 เพ่ือใหการดําเนินงานตามโครงการ
ดังกลาวเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ  อาศัยอํานาจตามความในขอ 3.9 ขอ 3.10 ขอ 11.6 แหงระเบียบสภาประจํา
สถาบันราชภัฏกําแพงเพชร   วาดวยการรับจายเงินเพ่ือการจัดการศึกษาตามโครงการจัดตั้งศูนยใหการศึกษาภายนอก
สถาบันสําหรับบุคลากรประจําการ พ.ศ. 2543 จึงกําหนดอัตราคาธรรมเนียมตาง ๆ ไวดังน้ี 

1. คาบํารุงศูนยใหการศึกษาภายนอกสถาบัน ภาคเรียนละ 1,500 บาท 
2. คาธรรมเนียมพิเศษสําหรับการฝกทักษะการฝกประสบการณวิชาชีพใหเรียกเก็บตามลักษณะของสาขา

ตาง ๆ ดังน้ี 
2.1 สาขาวิชาการศึกษาทุกโปรแกรมวิชาภาคเรียนละ 300 บาท ยกเวน 

โปรแกรมวิชาดนตรีศึกษาภาคเรียนละ 500 บาท และโปรแกรมวิชาคอมพิวเตอรศึกษาภาคเรียนละ 800 บาท 
2.2 สาขาวิชาวิทยาศาสตร โปรแกรมวิชาพืชศาสตร โปรแกรมวิชาสัตวบาล โปรแกรมวิชา

เทคโนโลยีการเกษตร และโปรแกรมวิชาสุขศึกษา ภาคเรียนละ 300 บาท โปรแกรมวิทยาศาสตรสุขภาพ โปรแกรมวิชา
เทคโนโลยีการอาหาร โปรแกรมวิชาเคมี โปรแกรมวิชาชีววิทยาประยุกต โปรแกรมวิชาฟสิกส และโปรแกรมวิชา
วิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม ภาคเรียนละ 500 บาท โปรแกรมวิชาเซรามิกส   โปรแกรมวิชาเทคโนโลยีเซรามิกส  
โปรแกรมวิชากอสราง โปรแกรมวิชาไฟฟา โปรแกรมวิชาอิเล็กทรอนิกส โปรแกรมวิชาโลหะ โปรแกรมวิชาออกแบบ
ผลิตภัณฑอุตสาหกรรม  โปรแกรมวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ภาคเรียนละ 600 บาท โปรแกรมวิชาคอมพิวเตอรและ
โปรแกรมวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร ภาคเรียนละ 800 บาท  

2.3 สาขาศิลปศาสตรทุกโปรแกรมวิชา ภาคเรียนละ 300 บาท ยกเวน 
โปรแกรมวิชาสารประชาสัมพันธและโปรแกรมวิชาอุตสาหกรรมทองเที่ยว ภาคเรียนละ 500 บาท  โปรแกรมวิชา
เศรษฐธุรกิจ โปรแกรมวิชาบริหารธุรกิจ โปรแกรมวิชาบริหารธุรกิจ โปรแกรมวิชาวิทยาการจัดการทั่วไปและโปรแกรม
วิชานิเทศศาสตร ภาคเรียนละ 600 บาท 

3. คาตอบแทนการสอน ใหจายในอัตรา ดังน้ี 
    3.1 อาจารยสอนประจํา คาบละ 220 บาท 
    3.2 ผูทรงคุณวุฒิที่เชิญจากภายนอกมาสอนเปนครั้งคราวคาบละ 220 บาท 
4. คาตอบแทนคณะกรรมการดําเนินการ ใหจายในอัตรา ดังน้ี 
    4.1 ประธานกรรมการอํานวยการ ภาคเรียนละ 15,000 บาท 
    4.2 ผูอํานวยการศูนยใหการศึกษาภายนอกสถาบัน ภาคเรียนละ 14,000 บาท 
    4.3 กรรมการอํานวยการ ภาคเรียนละ 12,000 บาท 
    4.4 กรรมการดําเนินงาน ภาคเรียนละ 8,000 บาท 
5. คาตอบแทนเจาหนาที่และนักศึกษา ใหจายในอัตรา ดังน้ี 
    5.1 ขาราชการที่ไดรับเงินเดือนต่ําสุดของระดับ 2 ขึ้นไป วันละ 300 บาทตอคน 
    5.2 ขาราชการไดรับเงินเดือนต่ํากวาขั้นต่ํากวาขั้นต่ําสุดของระดับ 2 หรือลูกจางประจําหรือลูกจาง
ชั่วคราววันละ 200 บาทตอคน 
    5.3 นักศึกษา วันละ 150 บาทตอคน 
6. คาตอบแทนอาจารยที่ปรึกษา ใหจายภาคเรียนละ 1,000 บาทตอหน่ึงหมูเรียน 
7. คาตอบแทนกรรมการกํากับการสอบ ใหจายในอัตรา ดังน้ี 
    7.1 อาจารยสอนซ่ึงเปนกรรมการกํากับการสอบ วันละ 200 บาท  
    7.2 อาจารยภายนอกที่ไมไดทําการสอน วันละ 180 บาท  
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ทั้งน้ีตั้งแตบัดน้ีเปนตนไป 
 

ประกาศ ณ  วันที่ 5 มิถุนายน 2543 
 

รัตนา  รักการ 
(ผูชวยศาสตราจารยรัตนา  รักการ) 
อธิการบดีสถาบันราชภัฏกําแพงเพชร 
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ประกาศสถาบันราชภัฏกําแพงเพชร 

เรื่อง กําหนดคาบํารุงศูนยใหการศึกษาภายนอกสถาบัน 
------------------------------------------------------- 

 ตามที่คณะกรรมการสถาบันประจําสถาบันราชภัฏกําแพงเพชรมีมติอนุมัติใหสถาบันจัดตั้งศูนยใหการศึกษา
ภายนอกสถาบันและอนุมัติระเบียบ  วาดวยการรับจายเงินเพ่ือการจัดการศึกษาตามโครงการจัดตั้งศูนยใหการศึกษา
ภายนอกสถาบันสําหรับบุคลากรประจําการ พ.ศ.2543  ในคราวประชุมครั้งที่ 2/2543 เมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2543 
น้ัน 
 เพ่ือใหการบริหารงานศูนยใหการศึกษาภายนอกสถาบันดําเนินไปอยางมีประสิทธิภาพ อาศัยอํานาจตามขอ 
3.9 แหงระเบียบสภาประจําสถาบันราชภัฏกําแพงเพชร วาดวยการรับจายเงินเพื่อการจัดการศึกษาโครงการจัดตั้ง
ศูนยใหการศึกษาภายนอกสถาบันสําหรับบุคลากรประจําการ พ.ศ. 2543  และอาศัยอํานาจตามมาตรา 38 แหง
พระราชบัญญัติสภาบันราชภัฏ พ.ศ.2538 จึงกําหนดคาบํารุงศูนยใหการศึกษาภายนอกสถาบันไวดังน้ี 
 1. คาบํารุงศูนยใหการศึกษาภายนอกสถาบันอัตราภาคเรียนละ 1,500 บาท 
 2. การชําระคาบํารุงศูนยใหการศึกษาภายนอกสถาบันขอ 1 ใหชําระในวันที่สถาบันกําหนด แตทั้งน้ีตองไม
เกิน 30 วัน นับแตวันเปดภาคเรียน 
 
 จึงประกาศใหทราบและถือปฏิบัติโดยทั่วกัน 
 

ประกาศ  ณ  วันที่ 6 มิถุนายน 2543 
 

รัตนา  รักการ 
(ผูชวยศาสตราจารยรัตนา  รักการ) 
อธิการบดีสถาบันราชภัฏกําแพงเพชร 

กรรมการอํานวยการโครงการจัดตั้งศูนยใหการศึกษา 
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ประกาศสถาบันราชภัฏกําแพงเพชร 

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

 เพ่ืออนุวัตตามความในขอ 4.9 แหงระเบียบสภาประจําสถาบันราชภัฏกําแพงเพชร วาดวยการรับจายเงิน
โครงการขยายโอกาสการอุดมศึกษาสูทองถิ่น พ.ศ. 2544 จึงกําหนดอัตราคาบํารุงศูนยขยายโอกาสการอุดมศึกษา 
อําเภอแมสอด จังหวัดตาก ดังน้ี 
 คาบํารุงศูนยขยายโอกาสการอุดมศึกษา ภาคเรียนละ 1,500 บาท 
 
 ทั้งน้ี ตั้งแตบัดน้ีเปนตนไป 
 

ประกาศ ณ วันที่ 5 มีนาคม 2545 
 

รัตนา  รักการ 
(ผูชวยศาสตราจารยรัตนา  รักการ) 
อธิการบดีสถาบันราชภัฏกําแพงเพชร 
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ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร 
เรื่อง  การเรียกเก็บเงินคาธรรมเนียมการศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคปกติ  พ.ศ.  2557 

(สําหรับนักศึกษาที่ศึกษา ณ ศูนยการศึกษานอกที่ตั้งมหาวิทยาลัย) 
----------------------------- 

 เพ่ือใหการดําเนินการเรียกเก็บเงินคาธรรมเนียมการศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคปกติ เปนไปตามระเบียบ
มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพขร  วาดวยการเก็บเงินคาธรรมเนียมการศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคปกติ  พ.ศ. 2553  
ขอ 5 มหาวิทยาลัยโดยความเห็นชอบของสภามหาวิทยาลัย  ในการประชุมครั้งที่ 2/2557 เมื่อวันที่ 25 มีนาคม พ.ศ. 
2557 จึงกําหนดอัตราคาธรรมเนียมการศึกษาเหมาจายเปนรายภาคเรียน  ดังตอไปน้ี 
 

หลักสูตร/สาขาวิชา 

คาธรรมเนียมการศึกษาเหมาจาย (บาท/ภาค
เรียน) 

จํานวนหนวยกิต 

1-6 7-15 16-22 มากกวา 22 

1. ครุศาสตรบัณฑิต         

   1.1 สาขาวิชาคอมพิวเตอรศึกษา 4,700 6,200 7,000 7,500 

   1.2 สาขาวิชาวิทยาศาสตรทั่วไป 4,700 6,200 7,000 7,500 

   1.3 สาขาวิชาอื่น นอกเหนือจาก 1.1 และ 
1.2 

4,500 5,800 6,500 7,000 

2. วิทยาศาสตรบัณฑิต 4,700 6,200 7,000 7,500 

3. ศิลปศาสตรบัณฑิต 4,500 5,800 6,500 7,000 

4. บริหารธุรกิจบัณฑิต         

   4.1 สาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ 4,700 6,200 7,000 7,500 

   4.2 สาขาวิชาอื่น นอกเหนือจาก 4.1 4,500 5,800 6,500 7,000 

5. บัญชีบัณฑิต 4,500 5,800 6,500 7,000 

6. นิติศาสตรบัณฑิต 4,700 6,200 7,000 7,500 

7. รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต 4,500 5,800 6,500 7,000 

8. เทคโนโลยีบัณฑิต 4,700 6,200 7,000 7,500 

9. เศรษฐศาสตรบัณฑิต 4,500 5,800 6,500 7,000 

10. ศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต 4,500 5,800 6,500 7,000 

11. สารสนเทศศาสตรบัณฑิต 4,500 5,800 6,500 7,000 
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หลักสูตร/สาขาวิชา 

คาธรรมเนียมการศึกษาเหมาจาย (บาท/ภาค
เรียน) 

จํานวนหนวยกิต 

1-6 7-15 16-22 มากกวา 22 

12. นิเทศศาสตรบัณฑิต 4,700 6,200 7,000 7,500 

13. สถาปตยกรรมศาสตรบัณฑิต 6,700 8,200 9,000 9,500 

 
ทั้งน้ีใหใชประกาศน้ีกับนักศึกษาที่เขาศึกษาตั้งแตปการศึกษา 2557 

 
ประกาศ ณ วันที่  25 มีนาคม พ.ศ. 2557 

 
 
 

(ผูชวยศาสตราจารยสุวิทย วงษบุญมาก) 
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร 
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ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร 
เรื่อง  การเรียกเก็บเงินคาธรรมเนียมการศึกษาระดับปริญญาตรี  
โครงการจัดการศึกษาสําหรับบุคลากรประจําการ  พ.ศ. 2557 

(สําหรับนักศึกษาที่ศึกษา ณ ศูนยการศึกษานอกที่ตั้งมหาวิทยาลัย) 
----------------------------- 

 เพ่ือใหการดําเนินการเรียกเก็บเงินคาธรรมเนียมการศึกษาระดับปริญญาตรี โครงการจัดการศึกษาสําหรับ
บุคลากรประจําการ เปนไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร  วาดวยการเกบ็เงินคาธรรมเนียมการศึกษา
ระดับปริญญาตรี  สําหรับนักศึกษาในโครงการจัดการศึกษาสําหรับบุคลากรประจําการ  พ .ศ. 2553 ขอ 5  
มหาวิทยาลัยโดยความเห็นชอบของสภามหาวิทยาลัย ในการประชุมครั้งที่ 2/2557 เมื่อวันที่ 25 มีนาคม พ.ศ. 2557 
จึงกําหนดอัตราคาธรรมเนียมการศึกษาเหมาจายเปนรายภาคเรียน ดังตอไปน้ี 

 

หลักสูตร/สาขาวิชา 

คาธรรมเนียมการศึกษาเหมาจาย (บาท/ภาค
เรียน) 

จํานวนหนวยกิต 

1-6 7-12 13-15 มากกวา 15 

1. วิทยาศาสตรบัณฑิต 6,200 7,800 8,500 9,000 

2. ศิลปศาสตรบัณฑิต 6,000 7,300 8,000 8,500 

3. บริหารธุรกิจบัณฑิต         

   3.1 สาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ 6,200 7,800 8,500 9,000 

   3.2 สาขาวิชาอื่น นอกเหนือจาก 3.1 6,000 7,300 8,000 8,500 

4. บัญชีบัณฑิต 6,000 7,300 8,000 8,500 

5. นิติศาสตรบัณฑิต 6,200 7,800 8,500 9,000 

6. รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต 6,000 7,300 8,000 8,500 

7. เทคโนโลยีบัณฑิต 6,200 7,800 8,500 9,000 

8. เศรษฐศาสตรบัณฑิต 6,000 7,300 8,000 8,500 

9. ศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต 6,000 7,300 8,000 8,500 

10. สารสนเทศศาสตรบัณฑิต 6,000 7,300 8,000 8,500 

11. นิเทศศาสตรบัณฑิต 6,200 7,800 8,500 9,000 

12. สถาปตยกรรมศาสตรบัณฑิต 8,200 9,800 10,500 11,000 
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ทั้งน้ีใหใชประกาศน้ีกับนักศึกษาที่เขาศึกษาตั้งแตปการศึกษา 2557 
 

ประกาศ ณ วันที่  25 มีนาคม พ.ศ. 2557 
 
 
 

(ผูชวยศาสตราจารยสุวิทย วงษบุญมาก) 
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร 
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ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร 
เรื่อง  การเรียกเก็บเงินคาธรรมเนียมการศึกษาภาคฤดูรอน ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ  พ.ศ.  2557 

(สําหรับนักศึกษาที่ศึกษา ณ ศูนยการศึกษานอกที่ตั้งมหาวิทยาลัย) 
----------------------------- 

 เพ่ือใหการดําเนินการเรียกเก็บเงินคาธรรมเนียมการศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคปกติ เปนไปตามระเบียบ
มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพขร  วาดวยการเก็บเงินคาธรรมเนียมการศึกษาระดับปริญญาตรี  ภาคปกติ  พ.ศ. 
2553  ขอ 5 มหาวิทยาลัยโดยความเห็นชอบของสภามหาวิทยาลัย  ในการประชุมครั้งที่ 2/2557 เมื่อวันที่ 25 มีนาคม 
พ.ศ. 2557 จึงกําหนดอัตราคาธรรมเนียมการศึกษาเหมาจายเปนรายภาคเรียน  ดังตอไปน้ี 

หลักสูตร/สาขาวิชา 

คาธรรมเนียมการศึกษาเหมาจาย (บาท/
ภาคเรียน) 

จํานวนหนวยกิต 

1-6 7-12 13-15 มากกวา 15 
1. ครุศาสตรบัณฑิต     

   1.1 สาขาวิชาคอมพิวเตอรศึกษา 6,200 7,800 8,500 9,000 

   1.2 สาขาวิชาวิทยาศาสตรทั่วไป 6,200 7,800 8,500 9,000 

   1.3 สาขาวิชาอื่น นอกเหนือจาก 1.1 และ 
1.2 

6,000 7,300 8,000 8,500 

2. วิทยาศาสตรบัณฑิต 6,200 7,800 8,500 9,000 

3. ศิลปศาสตรบัณฑิต 6,000 7,300 8,000 8,500 

4. บริหารธุรกิจบัณฑิต     

   4.1 สาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ 6,200 7,800 8,500 9,000 

   4.2 สาขาวิชาอื่น นอกเหนือจาก 4.1 6,000 7,300 8,000 8,500 

5. บัญชีบัณฑิต 6,000 7,300 8,000 8,500 

6. นิติศาสตรบัณฑิต 6,200 7,800 8,500 9,000 

7. รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต 6,000 7,300 8,000 8,500 

8. เทคโนโลยีบัณฑิต 6,200 7,800 8,500 9,000 

9. เศรษฐศาสตรบัณฑิต 6,000 7,300 8,000 8,500 

10. ศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต 6,000 7,300 8,000 8,500 

11. สารสนเทศศาสตรบัณฑิต 6,000 7,300 8,000 8,500 

12. นิเทศศาสตรบัณฑิต 6,200 7,800 8,500 9,000 
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หลักสูตร/สาขาวิชา 

คาธรรมเนียมการศึกษาเหมาจาย (บาท/
ภาคเรียน) 

จํานวนหนวยกิต 

1-6 7-12 13-15 มากกวา 15 
13. สถาปตยกรรมศาสตรบัณฑิต 8,200 9,800 10,500 11,000 

 
ทั้งน้ีใหใชประกาศน้ีกับนักศึกษาที่เขาศึกษาตั้งแตปการศึกษา 2557 

 
ประกาศ ณ วันที่  25 มีนาคม พ.ศ. 2557 

 
 
 

(ผูชวยศาสตราจารยสุวิทย วงษบุญมาก) 
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร 
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ขอปฏิบัติเกี่ยวกับ 
สํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน 

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

การปฏิบัติตนในการเขารับบริการ 
 

นักศึกษาควรยึดแนวปฏิบัติในการรับบริการจากหนวยงานตางๆ ของมหาวิทยาลัยดังตอไปน้ี 
 1. แตงกายสุภาพ เมื่อไปติดตอหนวยงาน 
 2. ติดตอสอบถามเจาหนาที่ หรืออาจารยประจําหนวยงานดวยกิริยาวาจาสุภาพ 
 3. เตรียมเอกสารหลักฐานที่ตองใชประกอบตางๆ ใหพรอม 
 4. ศึกษาข้ันตอนการขอรับบริการโดยละเอียดและปฏิบัติตาม ดังน้ี 

4.1 การติดตอกับสํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน ซ่ึงเปนเรื่องเกี่ยวกับ 
เอกสาร และหลักฐานทางการศึกษาหรือทะเบียนประวัติ นักศึกษาตองย่ืนคํารองเปนหลักฐาน ควรปฏิบัติดังน้ี 

4.1.1 เลือกคํารองใหตรงตามความประสงค 
4.1.2 กรอกรายละเอียดใหชัดเจน 
4.1.3 ผานขั้นตอนตางๆ ที่ระบุไวในคํารองใหครบ 
4.1.4 ติดตามผลหลังจากย่ืนคํารอง 

ดังน้ัน นักศึกษาควรวางแผนกอนลวงหนาสําหรับการติดตอขอหลักฐานตางๆ เพราะสํานักสงเสริมวิชาการ
และงานทะเบียนจะไมสามารถใหบริการแกนักศึกษาแบบเรงดวนได เน่ืองจากการออกเอกสารใด ๆ ของสํานักสงเสริม
วิชาการและงานทะเบียนมีขั้นตอน และใหความสําคัญกับ    ความถูกตอง จึงตองใชเวลาในการตรวจสอบหลักฐาน
ตางๆ เพ่ือปองกันความผิดพลาดอันจะเกิดผลเสียหายแกทั้งนักศึกษาและมหาวิทยาลัย 
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ขั้นตอนในการขอรับบริการที่เกี่ยวของกับนักศึกษา 
 

1. การลงทะเบียนเรียน 
 การลงทะเบียนเรียนของนักศึกษาแตละภาคเรียน นักศึกษาจําเปนตองทราบขอมูลเกี่ยวกับแผนการเรียนหรือ
รายวิชาที่ตนเองจะลงทะเบียนเรียนในแตละภาคเรียนอยางถูกตองและลงทะเบียนเรียนดวยตนเองตามประกาศของ
มหาวิทยาลัยอยางเครงครัด โดยมีขั้นตอนปฎิบัติเกี่ยวกับการลงทะเบียนเรียน ดังตอไปน้ี 

ขั้นตอนที่ 1 นักศึกษารับเอกสารการลงทะเบียนที่งานทะเบียนและประมวลผลเพื่อใชเปนหลักฐานในการ
ลงทะเบียนเรียน 

ขั้นตอนที่ 2 นักศึกษาพบอาจารยที่ปรึกษาตามหองเรยีนที่กําหนดเพื่อ รับคําแนะนําในการลงทะเบียน 
ขั้นตอนที่ 3 เมื่อนักศึกษาลงรายมือชื่อในบัตรลงทะเบียนแลวอาจารยที่ปรึกษาตรวจสอบความถูกตองและ  

ลงนามในชองอาจารยที่ปรึกษา 
ขั้นตอนที่ 4 นักศึกษานําบัตรลงทะเบียนไปย่ืนใหงานทะเบียนและประมวลผลตามวันและเวลาที่

มหาวิทยาลัยกําหนด 
ขั้นตอนที่ 5 นักศึกษารับบัตรลงทะเบียนที่งานทะเบียนและประมวลผลไปชําระเงินที่ธนาคารตามวันเวลาที่

กําหนด  
 
 

 
 

 
 
 
 
2. การเพ่ิม-ถอนรายวิชาลงทะเบียน 

คําวา “ถอน” หมายถึง การที่นักศึกษาขอถอนรายวิชาที่ไดลงทะเบียนเรียนไปแลวหรือสามารถโอน/ยกเวน
การเรียนรายวิชาน้ันๆได 

คําวา “เพิ่ม” หมายถึง การที่นักศึกษาไดลงทะเบียนวิชาเรียนไปแลวบางสวน แตอาจมีความจําเปนจะตอง
เพิ่มรายวิชาหรือเปลี่ยนแปลงรายวิชาดวยเหตุผลใดๆ แตจํานวนหนวยกิตรวมในภาคการศึกษาน้ันตองไมเกินตาม
ขอกําหนด 
ขั้นตอนการเพิ่ม-ถอนรายวิชาลงทะเบียน 
     1. สํารวจรายวิชาที่ประสงคจะทําการเพ่ิม-ถอน ที่งานทะเบียนและประมวลผล เพ่ือตรวจสอบวามีรายวิชาที่
ประสงคจะลงทะเบียนเรียนหรือไม 
     2. รับแบบฟอรมของการเพิ่ม-ถอนรายวิชาลงทะเบียนที่งานทะเบียนและประมวลผลเพื่อกรอกรายวิชาที่ประสงคจะ
ทําการเพ่ิม-ถอน 
     3. นําแบบฟอรมการเพ่ิม-ถอนรายวิชาลงทะเบียนเรียน พรอมหลักฐานการลงทะเบยีนที่ไดลงไปแลวพบอาจารยที่
ปรึกษาเพ่ือขอคําแนะนํา และอนุญาตใหเพิ่ม-ถอนรายวิชาได 
     4. นําแบบฟอรมการเพ่ิม-ถอนรายวิชาลงทะเบียนเรียนที่ผานการลงนามจากอาจารยที่ปรึกษาแลวพบอาจารย
ผูสอนเพ่ือลงนามขออนุญาตใหลงทะเบียนเรียนในรายวิชาที่อาจารยทานน้ันสอน 
     5. นําแบบฟอรมการขอเพิ่ม-ถอนรายวิชาลงทะเบียนเรียนที่ผานการลงนามตามขอ 3 และ 4 แลวพบเจาหนาที่งาน
หลักสูตรและแผนการเรียนเพื่อลงนามอนุญาตใหเพิ่ม-ถอนรายวิชาได 
     6. ยื่นแบบฟอรมการเพ่ิม-ถอนรายวิชาลงทะเบียนเรียนใหงานทะเบียนและประมวลผลเพื่อคิดเงินคาลงทะเบียนใน
รายวิชาที่เพ่ิม-ถอน 
     7. นักศึกษาแกไขจํานวนคาลงทะเบียนในใบชําระคาลงทะเบียนผานธนาคารกอนชําระเงิน 
3. การขอเปดรายวิชาเรียน 

นักศึกษาที่จะขอมีสิทธิ์ขอเปดรายวิชาเรียนเปนกรณีพิเศษเปนรายบุคคลน้ัน จะตองอยูในเงื่อนไขตอไปน้ี  
1. เปนนักศึกษาภาคการศึกษาสุดทายที่จะจบการศึกษาและไมมีรายวิชาเปดสอน  

หากนักศึกษาไมมาชําระเงินตามวันเวลาที่กําหนด 
จะถูกปรับวันละ ๒๐ บาท (ภาคปกต)ิ วันละ ๕๐ บาท (ภาค กศ.บป.) 
และถาพนกําหนดผอนผันจะหมดสิทธ์ิในการลงทะเบียนในภาคเรียนน้ันๆ 
และตองทําเรื่องขอรักษาสภาพนักศึกษาที่งานทะเบียนและประมวลผล 

ตามประกาศของมหาวิทยาลัย 
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2. เปนนักศึกษาตกคาง 
3. จะตองเปนวิชาบังคับหรือบังคับเลือกในหลักสูตรที่ทําการศึกษา 
4. จะตองดําเนินการใหแลวเสร็จภายในวันและเวลาที่มหาวิทยาลัยกําหนด 

 
 
 
 
 
 
 

ขั้นตอนการขอเปดรายวิชาเรียน 
 

     1. นักศึกษารับใบคํารองขอเปดรายวิชาเรียนที่งานทะเบียนและประมวลผล 
     2. พบอาจารยที่ปรึกษาเพื่อขอคําแนะนําเก่ียวกับรายวิชาที่ตองเปดวิชาเรียน 
     3. ติดตออาจารยผูสอนในรายวิชาที่จะเปดสอน 
     4. นําใบคํารองไปตรวจสอบความถูกตอง (เวลาเรียนและหองเรียน) ที่งานหลักสูตรและแผนการเรียน 
     5. สงคํารองที่งานทะเบียนและประมวลผลเพื่อขอนุญาตลงทะเบียนเรียน 
     6. ดําเนินการตามข้ันตอนการเพิ่ม-ถอนรายวิชาลงทะเบียน 
4. การโอนผลการเรียน 

การโอนผลการเรียน หมายถึง การนําหนวยกิตและคาระดับคะแนนของทุกรายวิชาที่เคยศึกษาจากหลักสูตร
มหาวิทยาลัยราชภัฏมาใช โดยไมตองศึกษารายวิชาน้ันอีก 

เงื่อนไขการโอนผลการเรียน 
1. นักศึกษาที่ขอโอนผลการเรียน ตองมีสภาพการเปนนักศึกษาของมหาวิทยาลัยและนักศึกษาที่ขอโอนผล

การเรียนตองไมเคยถูกสั่งใหออกจากมหาวิทยาลัยตามระเบียบมหาวิทยาลัยวาดวยการประเมินผลการศึกษา 
2. การโอนผลการเรียนตองโอนทั้งหมดทุกรายวิชาที่เคยศึกษามาโดยไมจํากัดจํานวน หนวยกิตที่ขอโอน 
3. ผลการเรียนรายวิชาที่นํามาใชโอนจะตองเปนผลการเรียนที่นักศึกษาไดรับมาแลวไมเกิน 10 ป นับจาก

วันที่สําเร็จการศึกษาหรือภาคเรียนสุดทายที่ไดรับผลการเรียนหรือวันสุดทายของการศึกษาโดยระบบอื่นที่ไดรับผลการ
เรียนน้ันแลวแตกรณี จนถึงวันที่เขาศึกษาในมหาวิทยาลัย 

4. การโอนผลการเรียน ไมเปนเหตุใหเสียสิทธิ์ที่จะไดรับปริญญาเกียรตินิยม 
 

การอนุญาตหรือไมอนุญาต เปนสิทธ์ิของอาจารยผูสอน 
ซึ่งรับผิดชอบรายวิชาน้ัน ๆ หากรายวิชาใดไมผานการพิจารณา 

จากอาจารยผูสอนและผูมีอํานาจอนุญาตใหเปดวิชาเรียน 
ถือวาไมมีสิทธ์ิลงทะเบียนเรียนรายวิชาดังกลาว 
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ขั้นตอนการโอนผลการเรียน 
 

      1. ขอใบคํารองการโอนผลการเรียนที่งานทะเบียนและประมวลผล กรอกขอมูลใหถูกตองพรอมทั้งแนบใบ
รายงานผลการเรียน และยื่นคํารองภายใน 1 เดือนแรกที่เขาศึกษา 
      2. งานทะเบียนและประมวลผลรวบรวมคํารองเสนอคณะกรรมการที่สถาบันแตงตั้งพิจารณา และใหผูมีอํานาจ
อนุมัติการโอนผลการเรียน โดยนักศึกษาจะทราบผลการพิจารณาภายใน 2 สัปดาห นับตั้งแตวันที่ยื่นคํารอง 
      3. นักศึกษานําใบอนุมัติการโอนผลการเรียนไปชําระเงินที่การเงิน 200 บาท 
      4. นักศึกษานําเอกสารการโอนผลการเรียนที่ผานการชําระเงินแลวสงคืนที่งานทะเบียนและประมวลผลพรอมรับ
สําเนาพิจารณาเก็บไวเปนหลักฐาน 
 
5. การยกเวนการเรียนรายวิชา 
 การยกเวนการเรียนรายวิชา หมายถึง การยกเวนใหนักศึกษาไมตองเรียนรายวิชาใด   วิชาหน่ึงที่หลักสูตร
ของมหาวิทยาลัยกําหนด โดยนําหนวยกิตและผลการศึกษาในรายวิชาใดๆ ตามหลักสูตรระดับเดียวกันของมหาวิทยาลัย
มาใชแทน ทั้งน้ีใหรวมถึงการนําผลการศึกษาและหนวยกิตของรายวิชาตามหลักสูตรในระดับเดียวกันจาก
สถาบันอุดมศึกษาอื่น และผลการศึกษาที่ไดรับจากการศึกษาโดยระบบอื่นที่มีเน้ือหาสาระความยากงายเทียบไดไมนอย
กวาสามในสี่ของเน้ือหาในรายวิชาตามหลักสูตรของมหาวิทยาลัยที่ขอยกเวนการเรียน 
 เงื่อนไขการยกเวนการเรียนรายวิชา 

1. การขอยกเวนการเรียนรายวิชาเปนการขอยกเวนการเรียนเฉพาะรายวิชาที่ตองการใช และตองเปน
รายวิชาที่เคยเรียนมาในระดับเดียวกัน ถาเคยเรียนมาในระดับต่ํากวาใชไมได 

๒. รายวิชาที่จะนํามาขอยกเวนการเรียนตองเปนผลการเรียนที่นักศึกษาไดรับ 
มาแลวไมเกิน 10 ป นับจากวันที่สําเร็จการศึกษาหรือภาคเรียนสุดทายที่ไดรับผล   การเรียนจนถึงวันที่เขาศึกษาใน
มหาวิทยาลัย 

๓. หากผลการเรียนที่จะนํามาใชในการยกเวนการเรียนรายวิชามีอายุเกินกวา 
ที่กําหนด ตามขอ 2 ผูขอยกเวนการเรียนรายวิชาอาจขอใหอาจารยประจําหลักสูตรของรายวิชาที่จะยกเวน   การเรียน 
ทําการสอบประเมินความรูและนําผลการสอบประเมินความรูที่ผานเกณฑมาขอยกเวน  การเรียนรายวิชาได 

4. รายวิชาที่นํามาขอยกเวนการเรียน ตองเปนรายวิชาที่มีเน้ือหาสาระความยากงายเทียบไดไมนอยกวาสาม
ในสี่ของเน้ือหาในรายวิชาตามหลักสูตรของมหาวิทยาลัย 

5. ตองเปนรายวิชาที่มีผลการเรียน “ผาน” หรือไดเกรดไมต่ํากวา  C  หรือคาระดับคะแนนไมต่ํากวา  2 
6. รายวิชาที่นํามาขอยกเวนการเรียนตองมีหนวยกิตไมต่ํากวารายวิชาที่ขอยกเวนการเรียน 
7. จํานวนหนวยกิตที่ไดรับการยกเวนการเรียนรายวิชา รวมแลวตองไมเกินสองในสามของหนวยกิตรวมขั้น

ต่ําที่กําหนดไวในหลักสูตรของมหาวิทยาลัย 
8. ผูที่ไดรับการยกเวนการเรียนรายวิชาในทุกกรณี ตองมีเวลาศึกษาอยูในมหาวิทยาลัย  ไมนอยกวา 1 ป

การศึกษาและไมมีสิทธิ์ไดรับปริญญาเกียรตินิยม 
9. การทําเรื่องขอยกเวนการเรียนรายวิชา นักศึกษาตองทําครั้งเดียวใหครบหลักสูตร โดยศึกษาหลักสูตรวา

จะตองเรียนรายวิชาอะไรบาง มีวิชาอะไรที่เคยเรียนมาแลวจะไดทําการขอยกเวน  ใหครบตามตองการ 
10. นักศึกษาตองชําระคาธรรมเนียมการขอยกเวนการเรียนรายวิชาใหเสร็จสิ้นภายใน ภาคเรียนแรกของปที่

เขาศึกษาในมหาวิทยาลัย 
11. ใหเปนไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร วาดวยการโอนผลการเรียนและการยกเวนการ

เรียนรายวิชาระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี พ.ศ. 2550 
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ขั้นตอนการขอยกเวนการเรียนรายวิชา 
 

     กรณีสําเร็จการศึกษาไมเกิน 10 ป 
      1. ขอใบคํารองการยกเวนการเรียนรายวิชาที่งานหลักสูตรและแผนการเรียน  
      2. เอกสารประกอบการขอยกเวนการเรียนรายวิชา ไดแก  

- ใบรายงานผลการเรียน จํานวน 2 ฉบับ 
- คําอธิบายรายวิชาที่ขอยกเวนกรณีที่ไมใชหลักสูตรมหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร 

      3. งานหลักสูตรและแผนการเรียนรวบรวมคํารองเสนอคณะกรรมการที่สถาบันแตงตั้งพิจารณาและใหผูมีอํานาจ
อนุมัติการยกเวนรายวิชา โดยนักศึกษาจะทราบผลการพิจารณาภายใน 2 สัปดาหนับตั้งแตวันที่ยื่นคํารอง 
      4. นักศึกษานําใบอนุมัติผลการยกเวนการเรียนรายวิชาไปชําระเงินที่การเงิน โดยจะตองชําระคาธรรมเนียมการ
ขอยกเวนการเรียนรายวิชาใหเสร็จสิ้นภายในภาคเรียนแรกของปที่เขาศึกษาในมหาวิทยาลัยเทาน้ัน 
      5. นักศึกษานําเอกสารการยกเวนการเรียนรายวิชาที่ผานการชําระเงินแลวคืนที่งานทะเบียนและประมวลผล
พรอมรับสําเนาผลการพิจารณาไวเปนหลักฐาน 
     กรณีสําเร็จการศึกษาเกิน 10 ป 
      1. ขอใบคํารองการยกเวนการเรียนรายวิชาที่งานหลักสูตรและแผนการเรียน  
      2. เอกสารประกอบการขอยกเวนการเรียนรายวิชา ไดแก  

- ใบรายงานผลการเรียน จํานวน 2 ฉบับ 
- คําอธิบายรายวิชาที่ขอยกเวนกรณีที่ไมใชหลักสูตรมหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร  

      3. งานหลักสูตรและแผนการเรียนรวบรวมคํารองเสนอคณะกรรมการเพื่อพิจารณาเน้ือหาหากมีเน้ือหาเทียบได
ไมนอยกวาสามในสี่จึงจะมีสิทธิ์ยื่นสอบ 
      4. งานหลักสูตรและแผนการเรียนแจงผลการพิจารณาตอนักศึกษาเรื่องสิทธิ์การเขาทดสอบ 
      5. นําผลการสอบที่ผานแลวมายื่นขอยกเวนการเรียนรายวิชาตามขั้นตอนปกติ 
 

 
 
 
 
6. การขอเลื่อนสอบหรือขาดสอบปลายภาคเรียน 

นักศึกษาที่มีสิทธิ์สอบปลายภาคแตไมไดมาสอบตามที่มหาวิทยาลัยกําหนดดวยเหตุจําเปนหรือเหตุสุดวิสัย 
จะตองยื่นคํารองขอสอบเน่ืองจากขาดสอบปลายภาคโดยคณะกรรมการวิชาการจะเปนผูพิจารณา 
 

นักศึกษาตองยื่นคํารองขอยกเวนการเรียนรายวิชาและชําระคาธรรมเนียม 
การขอยกเวนการเรียนรายวิชาใหเสร็จส้ินภายในภาคเรียนแรก 

ของปที่เขาศึกษาในมหาวิทยาลัยเทาน้ัน 
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แนวปฏิบัติการขอสอบเน่ืองจากการเลื่อนสอบหรือขาดสอบปลายภาค 
ขอใหนักศึกษาดําเนินการตามขั้นตอนดังตอไปน้ี 

 
กรณีขอเลื่อนสอบ 
     1. ยื่นคํารองเพื่อขอเลื่อนสอบพรอมหลักฐานประกอบการพิจารณาที่งานทะเบียนและประมวลผลกอนถึง
กําหนดการสอบอยางนอย 2 สัปดาห 
     2. หลังจากย่ืนคํารองไปแลว 1 สัปดาห สามารถขอทราบผลการพิจารณาไดที่งานทะเบียนและประมวลผล 
     3. นักศึกษาตองติดตออาจารยผูสอน เมื่อทราบผลการพิจารณาแลว 
กรณีขาดสอบ 
     1. ยื่นคํารองขอสอบพรอมหลักฐานประกอบการพิจารณาภายใน 15 วัน นับจากวันที่เปดภาคเรียนถัดไป 
     2. หลังจากย่ืนคํารองไปแลว สามารถขอทราบผลการพิจารณาไดที่งานทะเบียนและประมวลผล หลังจากเปดภาค
เรียนถัดไป 25 วัน และหากนักศึกษาไมมาติดตอภายในเวลาที่กําหนด นักศึกษาจะไดรับระดับคะแนน “E“ ในรายวิชา
น้ัน  
     3. นักศึกษาตองติดตออาจารยผูสอน เมื่อทราบผลการพิจารณาแลว 
 

 
 
 
 
7. การขอลาปวยหรอืลากิจ 

หากนักศึกษามีความประสงคจะขอลาปวยหรือลากิจ สามารถขอรับแบบฟอรมการลาปวยหรือลากิจไดที่
งานทะเบียนและประมวลผล หรือสามารถดาวโหลดแบบฟอรมใบลาไดที่ http://tabian.kpru.ac.th/ แลวทําตาม
ขั้นตอนดังตอไปน้ี 

1. กรอกขอมูลใหครบถวน 
2. ขอความเห็นจากอาจารยที่ปรึกษา 
3. แจงอาจารยผูสอนทุกรายวิชาที่ขอลาปวยหรือลากิจ 
4. นําคํารองมาย่ืนที่งานทะเบียนและประมวลผล 

8. การขอเปล่ียนชื่อ-สกุล ยศ คํานําหนา 
หากนักศึกษามีความประสงคจะขอเปลี่ยนชื่อ-สกุล ยศ คํานําหนา ใหยื่นคํารองมาที่งานทะเบียนและ

ประมวลผลพรอมแนบหลักฐานการเปลี่ยนช่ือ-สกุล ยศ คํานําหนา กอนสอบ         ปลายภาคเรียนสุดทาย 1 เดือน 
9. การขอพักการเรียน 
ขั้นตอนการยื่นคํารองขอพักการเรียน 
     1. ยื่นคํารองขอพักการเรียนที่งานทะเบียนและประมวลผลกอนสอบปลายภาคของภาคเรียนน้ัน 
     2. ชําระคาบํารุงการศึกษาของภาคเรียนน้ันเพ่ือเปนคาคงสภาพนักศึกษา สําหรับนักศึกษา    ภาคปกติ ภาคเรียน
ละ 500 บาท สําหรับนักศึกษาภาค กศ.บป. ภาคเรียนละ 700 บาท 
     3. ในกรณีที่นักศึกษาไดชําระเงินคาบํารุงการศึกษาและลงทะเบียนในภาคเรียนน้ันแลว ใหยื่น   คํารองขอพักการ
เรยีนและขอยกเลิกรายวิชา เพื่อแจงใหอาจารยผูสอนทราบและไมตองชําระคา     คงสภาพนักศึกษาอีก 
 

ผลของการพิจารณาอยูในดุลพินิจของคณะกรรมการ จะมี ๒ กรณี คือ 
1. ถาคณะกรรมการ “อนุญาต” นักศึกษาจะไดรับระดับคะแนน “I” ในรายวิชาน้ัน 
2. ถาคณะกรรมการ “ ไมอนุญาต” นักศึกษาจะไดรับระดับคะแนน “E” ในรายวิชาน้ัน 
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10. การขอคืนสภาพการเปนนักศึกษา 
การขอคืนสภาพการเปนนักศึกษา มี 2 กรณี ไดแก 

        1. กรณีทําเรื่องขอพักการเรียนไวแลว นักศึกษาสามารถลงทะเบียนเรียนในภาคเรียนตอไปไดที่งานทะเบียน
และประมวลผล 
        2. กรณีไมไดทําเรื่องขอพักการเรียน  

สําหรับนักศึกษาภาคปกติ สามารถดําเนินเรื่องยอนหลังที่งานทะเบียนและประมวลผลเพื่อลงทะเบียนเรียนใน
ภาคเรียนตอไป พรอมชําระคาบํารุงการศึกษา    500 บาท โดยชําระคาขอกลับคืนสภาพการเปนนักศึกษา 200 บาท  

สําหรับนักศึกษาภาค กศ.บป. สามารถดําเนินเรื่องยอนหลังที่งานทะเบียนและประมวลผลเพื่อลงทะเบียน
เรียนในภาคเรียนตอไป พรอมชําระบํารุงคาการศึกษา   700 บาท โดยชําระคาขอกลับคืนสภาพการเปนนักศึกษาใหม 
300 บาท  
 
11. การลาออก 

ถานักศึกษาลาออกภายใน 20 วัน นับตั้งแตวันเปดภาคเรียนจะไดรับเงิน       ดังรายการตอไปน้ี คือ 
รายการ นักศึกษาภาคปกติ นักศึกษาภาค กศ.บป. 

1. คาขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม 200 บาท 300 บาท 
2. คาบัตรประจําตัวนักศึกษา 100 บาท 100 บาท 
3. คาประกันของเสียหาย 300 บาท 300 บาท 
4. คาบํารุงหอพัก  
    (เฉพาะนักศึกษาภาคปกติ) 

ตามจํานวน 
ที่เหมาจาย 

- 

ขั้นตอนการรับเงินคืน นักศึกษาจะตองปฏิบัติดังตอไปน้ี 
1. รับคํารองที่งานทะเบียนและประมวลผล 
2. สงคํารองพรอมแนบใบเสร็จรับเงินที่งานทะเบียนและประมวลผล 
3. รับคํารองตามขอ 2. ที่งานทะเบียนและประมวลผลไปขอรับเงินคืนที่การเงิน 

 
12. การพนสภาพการเปนนักศึกษา 

การพนสภาพการเปนนักศึกษามีหลายกรณี ดังน้ี 
สําหรับนักศึกษาภาคปกติ 
1. เมื่อสิ้นสุดภาคเรียนที่ 2 (นับตั้งแตเริ่มเขาเรียน) นักศึกษามีคาระดับคะแนน 

เฉลี่ยสะสมต่ํากวา 1.60 และในภาคเรียนที่ 4,6,8,10,12 และ 14 ไดระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมต่ํากวา 1.80 
2. เมื่อนักศึกษาเรียนครบจํานวนหนวยกิตตามหลักสูตรที่กําหนดไว แลวยังไดคา 

ระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมต่ํากวา 1.80 
3. เมื่อมีสภาพเปนนักศึกษาครบ 8 ภาคเรียนปกติติดตอกันในกรณีที่เรียน 

หลักสูตร 2 ปและครบ 16 ภาคเรียนปกติติดตอกันในกรณีที่เรียนหลักสูตร 4 ป และครบ 20 ภาคเรียนปกติติดตอกัน
ในกรณีที่เรียนหลักสูตร 5 ปแลวยังขาดคุณสมบัติในขอใดขอหน่ึง ดังน้ี 
  (1). สอบไดรายวิชาตางๆครบตามหลักสูตร รวมทั้งรายวิชาที่หลักสูตรหรือสภากําหนดใหเรียน
เพิ่มเตมิ 
  (2). ระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม 2.00 ขึ้นไป 

4. นักศึกษาไมผานการประเมินในรายวิชาเตรียมฝกประสบการณวิชาชีพหรือ  ฝกประสบการณวิชาชีพเปนครั้ง
ที่ 2 

5. ไมชําระเงินคาบํารุงการศึกษาและคาธรรมเนียมตางๆในแตละภาคเรียน (ตามระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏ
กําแพงเพชร วาดวยการเก็บเงินคาธรรมเนียมการศึกษาระดับอนุปริญญาตรีและปริญญาตรี ภาคปกติ พ.ศ. 2551 ขอ 
6.6) 

สําหรับนักศึกษาภาค กศ.บป. 
๑. นักศึกษาจะพนสภาพการเปนนักศึกษาเมื่อผลการประเมินไดคาระดับ 
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คะแนนเฉลี่ยสะสมต่ํากวา 1.80 เมื่อสิ้นภาคเรียนที่ 4 นับตั้งแตเริ่มเขาเรียนกรณีหลักสูตร 2 ป สิ้นภาคเรียนที่ 6 
นับตั้งแตเร่ิมเขาเรียนกรณีหลักสูตร 3 ป และเมื่อ   สิ้นภาคเรียนที่ 7 นับตั้งแตเริ่มเขาเรียน กรณีหลักสูตร 4 ป สิ้น
ภาคเรียนที่ 8 นับตั้งแตเริ่มเขาเรียนกรณีหลักสูตร 5 ป 

๒. นักศึกษาลงทะเบียนเรียนครบตามที่หลักสูตรกําหนดแตยังไดคาระดับ 
คะแนนเฉลี่ยสะสมต่ํากวา 1.80 

๓. นักศึกษาไมผานการประเมินในรายวิชาเตรียมฝกประสบการณวิชาชีพ 
หรือฝกประสบการณวิชาชีพเปนครั้งที่ 2 

๔. เมื่อมีสภาพเปนนักศึกษาครบ 5 ป กรณีเรียนหลักสูตร 2 ป และมีสภาพ 
เปนนักศึกษาครบ 7 ป ในกรณีที่เรียนหลักสูตร 3 ป มีสภาพการเปนนักศึกษาครบ    9 ป ในกรณีที่เรียนหลักสูตร 4 
ป และมีสภาพการเปนนักศึกษาครบ 11 ป ในกรณีที่เรียนหลักสูตร 5 ป 

๕. ไมชําระเงินคาบํารุงการศึกษาและคาธรรมเนียมตางๆในแตละภาคเรียน  
(ตามระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร วาดวยการเก็บเงินคาธรรมเนียมการศึกษาระดับอนุปริญญาตรีและ
ปริญญาตรี ภาคปกติ พ.ศ. 2551 ขอ 6.6) 
 
13. การขอสําเร็จการศึกษา 
ขั้นตอนการขอสําเร็จการศึกษา 
     1. อาจารยที่ปรึกษาและนักศึกษาตองตรวจสอบผลการเรียนใหครบตามหลักสูตร 
     2. นักศึกษายื่นคํารองขอสําเร็จการศึกษา โดยผานความเห็นชอบจากอาจารยที่ปรึกษา  ที่งานทะเบียนและ
ประมวลผลใหเสร็จสิ้นภายในเดือนแรกของภาคเรียนสุดทายที่ศึกษา พรอมทั้งแนบรูปถายชุดครุยปริญญาสําหรับ
นักศึกษาที่จะสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี (ดูตัวอยางรูปถาย     ที่ถูกตองที่งานทะเบียนและประมวลผล) ขนาด 
1 น้ิว จํานวน 6 รูป และตัดรูปใหไดขนาดกวาง 2.80 ซม. ยาว 3.30 ซม. 
     3. ชําระเงินคาลงทะเบียนบัณฑิตที่การเงิน 
 
คุณสมบัติของผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีเกียรตินิยม 

1. เกียรตินิยมอันดับหน่ึง 
- ไดคาระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมตั้งแต 3.60 ขึ้นไป ในกรณีที่แยกเรียนแตละ 

ระดับใหคิดคะแนนเฉลี่ยในแตละระดับตั้งแต 3.60 ขึ้นไป 
- ไมเคยมีวิชาใดไดระดับคะแนนต่ํากวา “C” หรือได “E” หรือ “F” 
- มีเวลาเรียนไมเกิน 4 ภาคเรียนปกติ ในกรณีที่เปนหลักสูตร 2 ป และ  

8 ภาคเรียนปกติ  ในกรณีที่เปนหลักสูตร 4 ป 
- นักศึกษาภาคพิเศษมีเวลาเรียนไมเกิน 8 ภาคเรียน สําหรับหลักสูตร 2 ป  

ไมเกิน 11 ภาคเรียนปกติ สําหรับหลักสูตร 3 ป ไมเกิน 14 ภาคเรียน สําหรับหลักสูตร 4 ป และไมเกิน 17 ภาคเรียน
ปกติ สําหรับหลักสูตร 5 ป 

2. เกียรตินิยมอันดับสอง 
- ไดคาระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมตั้งแต 3.25 ขึ้นไป แตไมถึง 3.60 ในกรณีที่ 

แยกเรียนแตละระดับใหคิดคะแนนเฉลี่ยในแตละระดับตั้งแต 3.25 แตไมถึง 3.60 
- ไมเคยมีวิชาใดไดระดับคะแนนต่ํากวา “C” หรือได “E” หรือ “F” 
- นักศึกษาภาคปกติ มีเวลาเรียนไมเกิน 4 ภาคเรียนปกติ สําหรับหลักสูตร 2 ป ไมเกิน 6 ภาคเรียนปกติ

สําหรับหลักสูตร 3 ป ไมเกิน 8 ภาคเรียนปกติสําหรับหลักสูตร 4 ป และไมเกิน 10 ภาคเรียนปกติสําหรับหลักสูตร 5 
ป 
 
14. การขอยายเขามาศึกษาในมหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร 
 นักศึกษาที่ประสงคจะขอยายเขามาศึกษาในมหาวิทยาลัยราชภักกําแพงเพชรใหดําเนินการสมัครเขาเปน
นักศึกษาใหม และนําผลการเรียนที่ไดเคยศึกษามาแลวดําเนินการตามขั้นตอนการขอยกเวนการเรียนรายวิชาที่งาน
หลักสูตรและแผนการเรียน 
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15. การขอยายเขาไปศึกษาในสถานศึกษาอื่น (เฉพาะนักศึกษาภาค กศ.บป.) 
หากนักศึกษาที่กําลังศึกษาอยูในมหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร มีความประสงคจะขอยาย   ไปศึกษาใน

สถานศึกษาอื่นน้ัน นักศึกษาควรศึกษารายละเอียดและปฏิบัติตตามข้ันตอน ดังตอไปน้ี 
1. ยื่นคํารองพรอมสําเนาใบรายงานผลการศึกษาที่งานทะเบียนและประมวลผล 
2. งานทะเบียนและประมวลผล นําคํารองเสนอตอรองอธิการบดีฝายวิชาการเพื่ออนุญาต 
3. เมื่อรองอธิการบดีฝายวิชาการอนุญาต ใหงานทะเบียนและประมวลผลแจงผลการอนุญาตตอนักศึกษาเพ่ือ

ทราบ 
4. งานทะเบียนและประมวลผล ทําหนังสือสอบถามไปยังมหาวิทยาลัยราชภัฏที่นักศึกษาประสงคจะยายไป

ศึกษา เพ่ือจะไดทราบวามหาวิทยาลัยราชภัฏดังกลาวยินดีรับยายหรือไม 
5. มหาวิทยาลัยราชภัฏที่นักศึกษาประสงคจะยายไปศึกษาแจงผลการพิจารณาใหมหาวิทยาลัยราชภัฏ

กําแพงเพชรทราบ 
6. งานทะเบียนและประมวลผล แจงผลการยายใหนักศึกษาทราบ 
7. นักศึกษานําสําเนาผลการอนุญาตใหยายสถานศึกษา และรับคํารองขอถอนเงินคาประกันของเสียหายคืนจาก

งานทะเบียนไปกรอกขอความ เพื่อขอรับคาประกันของเสียหายและติดตอหอสมุดกลางเพ่ือตรวจสอบ และลงนามวา
ไมมีการตกคางหนังสือ และนําหลักฐานดังกลาวไปขอรับเงินที่การเงิน 

8. งานทะเบียนและประมวลผล ทําหนังสือสงตัวนักศึกษาพรอมหลักฐานการศึกษาไปยังสถานศึกษาที่นักศึกษา
ประสงคจะยายไปศึกษา 
 
16. คําอธิบายเก่ียวกับรหัสนักศึกษา 

รายละเอียดของรหัสและความหมาย 
รายละเอียดของรหัสประจําตัวของนักศึกษาที่กําหนดใหมี  9 ตัว ดังน้ี 
 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

 
           
      
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ปที่เขาศึกษา 

ประเภทของ
นักศึกษา 

หลักสูตร หองเรียน/ 
โปรแกรมวิชา 

ลําดับที่ในหมูเรียน 

ระดับปริญญาของ
หลักสูตร 
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ความหมายของรหัสประจําตัวของนักศึกษา  
1,2) ปที่เร่ิมเขาศึกษา ใชตัวเลข 2 ตัวทายของปการศึกษาที่เริ่มเขาศึกษา 
3) รหัสประเภทของนักศึกษา กําหนดดังน้ี 
 1 นักศึกษาภาคปกติ กําแพงเพชร 
 2 นักศึกษาภาค กศ.บป. กําแพงเพชร 
 3 นักศึกษาภาค กศ.บป. แมสอด 
 4 นักศึกษาหลักสูตรปริญญาโทและปริญญาเอก 
 5 นักศึกษาภาคปกติ แมสอด 
4) หลักสูตรที่เรียน 
 1 หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต 
 2 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต/นิเทศศาสตรบัณฑิต 
 3 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 
 4 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต 
 5 หลักสูตรบัญชีบัณฑิต 
 6 หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต 
 7 หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต/สถาปตยกรรมศาสตรบัณฑิต 
 8 หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต 
 9 หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต 
5) ระดับปริญญาของหลักสูตรที่เรียน 
 2 หลักสูตร 4 ป หรือ 5 ป 
 3 หลักสูตร 4 ปเทียบโอน 
6,7) รหัสหองเรียน/โปรแกรมวิชา 
8,9) ลําดับที่ในหมูเรียน (หอง) 
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17. การตรวจสอบผลการเรียน 
การตรวจสอบผลการเรียน นักศึกษาสามารถตรวจสอบผานทางอินเตอรเน็ต โดยมีขั้นตอน ดังน้ี 
1. นักศึกษาเขาที่ http://reg.kpru.ac.th/ หนาแรกของเวปไซตสํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน ใน

หัวขอสําหรับนักศึกษาและเลือก “ทะเบียนออนไลน” ดังตัวอยางในรูป หรือเวปไซตงานทะเบียนและประมวลผล 
http://tabian.kpru.ac.th/ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
2. กรอกรหัสนักศึกษา และวันเดือนปเกิดของนักศึกษา ดังตัวอยางในรูป 
 

 
 
 

 
 
 
 

3. เลือกหัวขอ “ผลการเรียน” หนาตางแสดงผลการเรียนจะปรากฏหลังจากพิมพรหัสประจําตัวและวัน
เดือนปเกิดถูกตอง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รหัสนักศึกษา 

วัน/เดือน/ปเกิด 
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ขอปฏิบัติเกี่ยวกับ 
สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

 
เวลาทําการ   
       ชวงเปดภาคเรียน          
             วันจันทร - วันเสาร  เวลา  08.30 น. - 18.30 น.  วันอาทิตย เวลา 08.30 น. - 16.30 น. 
       ชวงเปดภาคเรียน   
             วันจันทร - วันเสาร เวลา  08.30 น. - 16.30 น. 
             วันอาทิตย เวลา 08.30 น. - 16.30 น. 
             เวนวันหยุดราชการและวันหยุดนักขัตฤกษหรือตามที่มหาวิทยาลัยกําหนด 
             โทร 055-706520 หรือ 055-706555 ตอ 1502 
 
การปฏิบัติตนในการเขารับบริการ 
     1.  แตงกายสุภาพ คือ ไมสวมเสื้อสายเดี่ยว เอวลอย กางเกงขาสั้น ยกเวนเครื่องแบบนักเรียน 
     2.  สิ่งของที่มีคา ควรนําติดตัวเขาไปดวย เพราะหากเกิดการสูญหาย สํานักวิทยบริการฯ จะไมรับผิดชอบใดๆ 
ทั้งสิ้น 
     3.  หามนําอาหารและเครื่องดื่มเขามาภายในสํานักวิทยบริการฯ 
     4.  เคารพตอสถานที่ รักษามารยาท ไมสงเสียงดัง หรือกระทําการใดๆ  อันเปนที่รําคาญแกผูอื่น 
     5.  การใชทรัพยากรสารสนเทศและโสตทัศนวัสดุ ของสํานักวิทยบริการฯ ใหใช ณ สถานที่ที่จัดไวให 
     6.  ไมขีดเขียน ฉีก ตัด พับ ทุบ ทิ้ง แกะ ดึง หรือทําใหเกิดความเสียหายดวยประการใดๆ แกทรัพยากรสารสนเทศ 
     7.  รักษาทรัพยากร และวัสดุอุปกรณของสํานักวิทยบริการฯ ใหอยูในสภาพดีอยูเสมอ 
     8.  ไมนําทรัพยากรสารสนเทศออกจากสํานักวิทยบริการฯ โดยไมไดรับอนุญาตหรือไมไดยืมตามระเบียบ 
     9.  เมื่อเกิดปญหาใดๆ ในการเขาใชบริการสํานักวิทยบริการฯ ใหสอบถามบุคลากรของสํานักวิทยบริการฯ หรือ
ผูอํานวยการสํานักวิทยบริการฯ   
 
1.  การใชบริการหองสมุด 
   1.1. บริการยืม – คืนหนังสือ – สื่อโสตทัศนวัสดุ 
         บริการใหยืมหนังสือและสิ่งพิมพประเภทตางๆ รวมทั้งสื่อการศึกษาของหองสมุด  ยกเวนหนังสืออางอิง  
วารสารเย็บเลม หนังสือพิมพ  วารสารใหม 
   1.2. บริการตอบคําถามและชวยการคนควา 
         เปนการใหคําอธิบายตางๆ  ในเรื่องของหองสมุด  เชน  การสืบคนขอมูลสารสนเทศ  การสืบคนทาง
อินเตอรเน็ต  แนะนําการใชหนังสืออางอิง 
   1.3. บริการหนังสือจอง (สํารอง) 
         หองสมุดจะจัดหนังสือที่มีจํานวนนอยไมพอกับจํานวนนักศึกษาเปนหนังสือจอง (สํารอง) ที่ใหยืม 1 วัน หรือ
ใหใชภายในหองสมุด 
   1.4. บริการแนะนําการปฐมนิเทศการใชหองสมุด  (ภายในหองสมุด) และการสืบคนสารสนเทศ 
         เมื่อเปดภาคเรียนหรือปการศึกษาใหม   หองสมุดจะใหบริการแนะนําการใชหองสมุดและการสืบคนสารสน
สนเทศแกนักศึกษาใหมทุกคน 
   1.5. บริการแนะนําหนังสือใหม 
         หองสมุดใหบริการ ประชาสัมพันธหนังสือใหมโดย  จัดพิมพรายชื่อหนังสือใหมและจัดแสดงหนังสือใหมที่ตู
แสดงหนังสือเปนประจํา 
   1.6. บริการจุลสาร  กฤตภาค  กฤตภาคออนไลน และแฟมขอมูลเฉพาะเร่ือง 
         เปนสิ่งที่มีขนาดเล็ก  หรือการตัด  หรือการถายสําเนาเรื่องราวเรื่องใดเรื่องหน่ึงจากหนังสือพิมพ  หรื อ
สิ่งพิมพตางๆนํามาเก็บในแฟมเปนเรื่องๆ  จะใหความรูเรื่องตางๆ ที่ทันสมันนาสนใจ 
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  1.7. บริการขาวสารทันสมัย 
        หองสมุดจะไดจัดทําขาวสารทันสมัยในหลายรูปแบบทุกๆ วัน  โดยสําเนาขาวสารใหมที่นาสนใจเปนประจําทุกวัน 
  1.8.  จัดนิทรรศการ 
        จัดนิทรรศการซ่ึงเกี่ยวกับวันสําคัญตางๆ  ตามปฏิทินทุกป 
     
2.  การทําบัตรสมาชิกหองสมุด 
     อาจารย และบุคลากรของสถาบัน  ตองมีหลักฐานดังน้ี 
          1. นํารูป 1 น้ิวจํานวน 2 รูป มาติดตอทําบัตรกับเจาหนาที่ตามวันเวลาที่กําหนด 
          2. บัตรสมาชิกหองสมุดมีอายุตลอดภาคการศึกษา 
          3. บัตรสมาชิกหองสมุด เจาของจะตองยืมหนังสือดวยตัวเอง  หามใหผูอื่นมายืมแทน 
          4. เมื่อบัตรสมาชิกหายใหรีบแจงตอเจาหนาที่ทันทีนักศึกษา  ตองมีหลักฐานดังน้ี 
          1. นําบัตรประจําตัวนักศึกษามาติดตอทําบัตรกับเจาหนาที่ตามวันเวลาที่กําหนด 
          2. บัตรสมาชิกหองสมุดมีอายุตลอดภาคการศึกษา 
          3. บัตรสมาชิกหองสมุด เจาของบัตรจะตองนํามายืมหนังสือดวยตัวเอง  หามใหผูอื่นมายืมแทน 
          4. เมื่อทําหนังสือหายใหรีบแจงตอเจาหนาที่ทันทีบุคคลภายนอก  ตองมีหลักฐานดังน้ี 
          4.1. นํารูป 1 น้ิวจํานวน 2 รูป มาติดตอทําบัตรกับเจาหนาที่ตามวันเวลาที่กําหนด 
          4.2. บัตรสมาชิกหองสมุดมีอายุตลอดภาคการศึกษา 
          4.3. เสียคาธรรมเนียมเพื่อทําบัตรใหมสมาชิกบุคคลภายนอก  500 ตอป 
          4.4. บัตรสมาชิกหองสมุด เจาของบัตรจะตองนํามายืมหนังสือดวยตัวเอง  หามใหผูอื่นมายืมแทน 
ควรใชบัตรสมาชิกหองสมุดเมื่อใชบริการ  ดังตอไปน้ี 
          1.  ยืม – คืนหนังสือ, วารสาร 
          2.  ใชบริการซีดี-รอม, วีซีดี, ดีวีดี 
          3.  ใชบริการอินเตอรเน็ต 
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3.  การยืม – คืนหนังสือ และชําระคาปรับ หนังสือหาย 
     การยืม – คืนหนังสือ และชําระคาปรับ  หนังสือหายปฏิบัติดังตอไปน้ี 
    1.  การยืม  ใชบัตรสมาชิกหองสมุดแถบรหัสบารโคดในการยืมหนังสือออก  อาทิ 
           1.1.  หนังสือทั่วไปปฏิบัติ  อาทิ 
                 นักศึกษาภาคปกติ, ภาคกศ.บป. ยืมได 6 เลม นาน 7 วัน 
                 บุคคลภายนอก  ยืมได 2 เลม นาน 7 วัน 
                 นักศึกษาปริญญาโท, ปริญญาเอก ยืมได 10 เลม นาน 14 วัน 
                 อาจารยยืมได 40 เลม นาน 1 ภาคการศึกษา 
                 ผูยืมหนังสือจะตองคืนหนังสือเมื่อครบกําหนด 
                 มิฉะน้ันจะตองเสียคาปรับ  เลมละ 5 บาท/วัน 
           1.2.  หนังสืออางอิง  ใชสําหรับในหองสมุดเทาน้ัน 
           1.3.  หนังสือจอง(สํารอง)  เปนหนังสือที่อาจารยผูสอนแตละวิชาแนะนําใหนักศึกษาอานประกอบการศึกษา
ในช้ันหรืออานประกอบการทํารายงาน  หองสมุดจัดหนังสือประเภทน้ีแยกไวตางหาก  เมื่อนักศึกษาตองการใชให
ติดตอขอยืมไดพรอมทั้งเซ็นชื่อทุกครั้งที่ตองการใชหนังสือ และอนุญาตใหอานเฉพาะในหองสมุดเทาน้ัน 
           1.4.  การจองหนังสือ  เปนบริการที่หองสมุดจัดทําขึ้นเพื่อบริการสมาชิกที่ตองการยืมหนังสือเลมน้ัน  แตมี
ผูมายืมไปกอน  กอนอื่นสมาชิกตองทราบวาใครเปนผูแตง ชื่อเรื่อง เลขเรียกหนังสือซ่ึงสามารถสืบคนไดจาก
คอมพิวเตอร  และเจาหนาที่จะเช็คใหถาพบวามีผูมายืมกอนใหทําการจองท่ีเจาหนาที่  หากภายใน 3 วัน  ไมมารับ
หนังสือจะถูกนําขึ้นชั้นหรือใหผูอื่นจองตอไป 
           1.5.  วารสาร  นิตยสาร  และหนังสือพิมพ  หากฉบับใหม  ไมอนุญาตใหยืมออกนอกหองสมุด  สวนฉบับ
ลวงเวลา (ฉบับเกา)  ยืมได 1 คืน หรือเฉพาะถายเอกสาร 
    2.  หนังสือหาย  ใหสมาชิกแจงหายเมื่อทราบทันทีวาหนังสือหาย  หองสมุดจะรับแจงตั้งแตวันกําหนดสงและ
ติดตอเจาหนาที่ทันที  หากหาหนังสือไมพบจะใหสมาชิกชดใชเปนเงิน 3 เทาของราคาหนังสือน้ันๆ และเสียคา
กระบวนการทางเทคนิค 30 บาท แตถาผูใชแจงหลังกําหนดการสงจะเสียคาปรับตั้งแตวันที่กําหนดสงถึงวันแจงหาย
และบวกคาหนังสือเขาไปดวย  ในกรณีที่แจงหายแลว  และสามารถหาหนังสือกลับคืนมาได  ผูยืมจะตองเสียคาปรับ
หนังสือยอนหลัง 
    3.   ซีดี-รอม, วีซีดี, ดีวีดี แสดงบัตรสมาชิกยืมได 2 ชื่อเรื่อง หรือใหบริการเฉพาะในหองสมุด  พรอมลงช่ือกอน
เขาใชบริการนาน 7 วัน สวนนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษานาน 1 คืน 
    4.   อินเตอรเน็ต  ใหบริการอินเตอรเน็ตแสดงบัตรสมาชิกเพื่อลงชื่อกอนเขาใชบริการโดยใชบริการไดครั้งละ 2 
ชั่วโมง 
    5.  ฉายโทรทัศน, ฉายภาพยนตร ใหใชบริการโดยแสดงบัตรสมาชิกเพื่อลงช่ือกอนเขาใชบริการ 
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ตารางการยืมทรัพยากรสารสนเทศ 

ผูมีสิทธ์ิยืม     ประเภท     จํานวน     ระยะเวลา 
อาจารย หนังสือ      40 เลม    1 ภาคเรียน 
พนักงานมหาวิทยาลัยสายการสอน งานวิจัย     2 เลม       7 วัน 
 หนังสือจอง     1 เลม        1 คืน 
 วารสารลวงเวลา     2 ฉบับ       1 คืน 
 โสตทัศนวัสด ุ     3 เรื่อง       7 วัน 
พนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุน หนังสือ     6 เลม       7 วัน 
พนักงานราชการ งานวิจัย     2 เลม       7 วัน 
ลูกจาง หนังสือจอง     1 เลม       1 คืน 
นักศึกษาภาค ปกต ิ วารสารลวงเวลา     2 ฉบับ       1 คืน 
นักศึกษาภาค กศ.บป.  โสตทัศนวัสด ุ     3 เรื่อง       7 วัน 
นักศึกษาออกฝกประสบการณวิชาชีพ    
นักศึกษาระดับปริญญาโท หนังสือ    10  เลม      14  วัน 
นักศึกษาระดับปริญญาเอก งานวิจัย    10  เลม      14  วัน 
 หนังสือจอง     1  เลม       1  คืน 
 วารสารลวงเวลา    2  ฉบับ       1  คืน 
 โสตทัศนวัสด ุ   3  ชื่อเรื่อง       7  วัน 
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ขอปฏิบัติเกี่ยวกับ 
กองพัฒนานักศึกษา 

 
มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร ตระหนักและเล็งเห็นวาการศึกษาไมเพียงแตศึกษาอยูในหองเรียนเทาน้ัน 

ควรเรียนรูที่จะพัฒนาตนเองในดานตาง ๆ ทั้งดานสติปญญา สังคม อารมณ จิตใจ รางกาย และควบคู ไปกับการมี
คุณธรรมจริยธรรม เพื่อที่จะดําเนินชีวิตอยูในสังคมไดอยางมีความสุข และเปนทรัพยากรที่สําคัญในการพัฒนา
ประเทศชาติตอไป 

กองพัฒนานักศึกษา เปนหนวยงานกลางทําหนาที่สนับสนุนการจัดการเรียนการสอน มีหนาที่ดูแลเอาใจใส
นักศึกษาใหใชชีวิตระหวางศึกษาเลาเรียนในมหาวิทยาลัยไดอยางมีความสุข มีทักษะในการใชชีวิตอยางมีคุณธรรม รูผิด
ชอบชั่วดี มีความรับผิดชอบ เมื่อสําเร็จการศึกษาออกไปสามารถใชชีวิตรวมกับผูอื่นในสังคมได เปนที่ชื่นชอบของผูคน
รอบขาง อันจะสงผลกลับมายังมหาวิทยาลัยวาเปนมหาวิทยาลัยที่สามารถผลิตบัณฑิตที่มีความรูคูคุณธรรมและมี
ศักยภาพในการปฏิบัติงานไดอยางดีเลิศ ดังน้ันภารกิจหลักของกองพัฒนานักศึกษา จึงมุงหวังที่จะพัฒนานักศึกษาใน
ดานตาง ๆ ที่นอกเหนือไปจากกระบวนการพัฒนาความรูทางวิชาการ บริการตาง ๆ ของกองพัฒนานักศึกษา 
ประกอบดวย 

1. งานบริการหอพัก 
2. งานแนะแนว ใหคําปรึกษา 
3. งานบริการจัดหางาน 
4. งานกองทุนใหกูยืม 
5. งานบริการดานกีฬา 
6. งานบริการดานอนามัย 
7. งานการทหาร 
8. งานบริการจัดทําบัตรนักศึกษา 

 
งานบริการดานหอพัก 

มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร จัดตั้งหอพักขึ้นเพื่อบริการแกนักศึกษา เพื่อสนับสนุน การเรียนการสอน
ของนักศึกษาใหมีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน และเปนการใหนักศึกษารูจักการใชชีวิตรวมกัน และทํากิจกรรมรวมกัน เพ่ือ
พัฒนาตนเองใหเปนบัณฑิตที่สมบูรณยิ่งขึ้น ทั้งความรู สติปญญารางกาย อารมณ และสังคม มหาวิทยาลัยราชภัฏ
กําแพงเพชร มีหอพักที่จะรับนักศึกษาชาย – หญิง เขาอาศัย สามารถรับนักศึกษาไดในจํานวนจํากัด   

 
ลําดับที ่ ชื่อหอพัก ประเภท 

1 
2 
3 
4 
5 
6 

หออินทนิล 
หอขจีรัตน 
หอไตรตรึงษ 
หออัมพวัน 
หอปาริชาต ิ
หอพุทธรักษา 

หอพักชาย 
หอพักหญิง 
หอพักหญิง 
หอพักหญิง 
หอพักหญิง 
หอพักหญิง 

นักศึกษาที่มีความประสงคจะเขาหอพัก สามารถสมัครไดที่งานหอพัก ซ่ึงจะรับสมัครในวันที่นักศึกษามา
รายงานตัว คาธรรมเนียมหอพัก จะเริ่มตนที่ภาคเรียนละ 2,000 บาท ขึ้นไป     
 
สวัสดิการภายในหอพัก 

อุปกรณเครื่องนอน เชน เตียง ที่นอน (ผาปูที่นอนและปลอกหมอน นักศึกษาตองจัดหามาเอง) ตูใสเสื้อผา 
อุปกรณทําความสะอาดภายในหอง พัดลม โทรทัศนสี และตูทํานํ้าเย็น มีอาจารยประจําหอพัก คอยดูแลใหคําปรึกษา
แกนักศึกษา 
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งานบริการจัดหางาน แนะแนว ใหคําปรึกษา 
กองพัฒนานักศึกษาไดจัดใหมีบริการจัดหางานขึ้นเพ่ือใหบริการแกนักศึกษาที่มีความประสงคจะฝก

ประสบการณ และมีรายไดระหวางที่กําลังศึกษาอยู และนักศึกษาที่กําลังจะสําเร็จการศึกษา กองพัฒนานักศึกษาได
ใหบริการดานการจัดหางานใหแกนักศึกษาในดานตาง ๆ ดังน้ี 

   บริการจัดหางานใหแกนักศึกษา 
   บริการการแจงขาวการรับสมัครงานใหแกนักศึกษาและบัณฑิต 
   บริการบอรดติดประกาศขาวการรับสมัครงาน 
    (ทั้งขาวราชการและขาวจากกรมแรงงาน) 
  บริการเอกสารเพื่อการเตรียมตัวในการสมัครงาน 
   บริการตัวอยางใบสมัครงาน 
เมื่อนักศึกษาไดเขามาศึกษาในมหาวิทยาลัยฯ ในบางครั้งนักศึกษาอาจประสบปญหา    บางประการ อาทิ 

เชน ปญหาทางดานการเรียน การปรับตัว ปญหาทางดานจิตใจ อารมณ สังคม ปญหาทางการดําเนินชีวิตของตนเอง 
การคบเพื่อน ในบางครั้งอาจประสบปญหาทางดานครอบครัว หรือประสบปญหาหลาย ๆ อยางพรอมกัน จน
นักศึกษารูสึกวาการชวยเหลือตนเองหรือแกปญหาแตเพียงลําพังเปนไปไดยาก  และตองปรึกษาหารือเพื่อจะหา
แนวทางในการแกปญหาใหลุลวงไปดวยดี หรือในบางครั้งนักศึกษามีความสนใจที่จะพัฒนาตนเองในดานตาง ๆ กอง
พัฒนานักศึกษาไดจัดบริการใหคําปรึกษาขึ้น เพื่อใหบริการแกนักศึกษาที่ประสบปญหาดังกลาว โดยไดจัดอาจารยที่มี
ความรูและประสบการณประจําหอพักแตละหอพัก ใหคําปรึกษาแนะแนวเปนรายบุคคล หรือเปนกลุมเพื่อชวยใหบุคคล
ไดรูจักจักตนเอง เขาใจตนเอง เขาใจผูอื่น และสามารถชวยเหลือตนเอง ปรับตนเอง แกไขปญหา วางแผนการศึกษา 
การประกอบอาชีพและพัฒนาตนเองไดอยางเหมาะสม ดวยวิธีการตางๆ ที่จะชวยใหบุคคลปรับตัวอยูในสังคมไดอยาง
ปรกติสุข 
 
งานกองทุนใหกูยืมเพื่อการศึกษา 

มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร บริการทุนการศึกษา เพ่ือใหเงินกูยืมแกนักศึกษาที่ขาดแคลนทุนทรัพย
เพื่อเปนคาเลาเรียน คาใชจายที่เกี่ยวเน่ืองกับการศึกษา และคาใชจายที่จําเปนในการครองชีพ ระหวางศึกษา ไดรับ
โอกาสทางการศึกษาอยางทั่วถึง ชวยแบงเบาภาระดานการเงินของผูปกครองและเปนการพัฒนาทรัพยากรมนุษยของ
ชาติโดยรวม โดยมุงหวังวาผูกูยืมจะสามารถเลาเรียนไดจนสําเร็จตามหลักสูตร มีความรับผิดชอบตอตนเองและสังคม 
รวมถึงมีจิตสํานึกในการชําระหน้ีคืนเพื่อสรางโอกาสทางการศึกษาใหกับรุนนองตอไป มหาวิทยาลัยราชภัฏ
กําแพงเพชร ไดแบงประเภทของทุนการศึกษาออกเปน 3 ประเภท คือ 

ทุนการศึกษาประเภทจายขาด ไดแก ทุนการศึกษาที่ผูมีศรัทธา เชน สมาคม มูลนิธิ ธนาคาร บริษัท หาง
ราน บุคคลทั่วไป ไดมอบเปนทุนการศึกษา โดยขอใหมหาวิทยาลัยเปนผูดําเนินการคัดเลือกนักศึกษาผูเขารับทุน 

ทุนการศึกษาประเภทจายขาดน้ี ยังแบงออกเปน 2 ประเภท คือ ทุนการศึกษาประเภทจายขาด
แบบตอเน่ืองจนสําเร็จการศึกษา และทุนการศึกษาที่ใหสิ้นสุดในแตละปการศึกษา จํานวนทุนและจํานวนนักศึกษาที่
ไดรับทุนประเภทน้ีมีไมแนนอนในแตละป การคัดเลือกพิจารณาตามหลักเกณฑและเงื่อนไขตามที่เจาของทุนระบุไว 
ตัวอยางทุนการศึกษาประเภทน้ี ไดแก  

- ทนูการศึกษามูลนิธินายหางโรงปูน  - ทุนการศึกษาสลากกินแบงรัฐบาล 
- ทุนมูลนิธิคุวานันท    - ทุนการศึกษาบริษัทกรุงไทยการไฟฟา 
- ทุนการศึกษา “โตชิบา”    - ทุนการศึกษามูลนิธิซีเมนตไทย 
- ทุน SET 
กองทุนเงินใหกูยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.)  รัฐบาลจัดตั้งกองทุนใหกูยืมเพื่อการศึกษา สนับสนุนการศึกษา

ของเยาวชนตั้งแต ปวส. ถึงอุดมศึกษาโดยรัฐจะใหโอกาสในการศึกษากอนและผอนชําระเมื่อมีรายได 
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หลักเกณฑการใหกูยืมเงินของกองทุนใหกูยืมเพื่อการศึกษา มีดังน้ี 
- นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (สายสามัญและสายอาชีพ) นักศึกษาระดับอุดมศึกษา (อนุปริญญา 

ปริญญาตรี) ทั้งภาคปกติ รวมทั้งการศึกษาประเภทอาชีวศึกษา (ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง อนุปริญญา ปริญญา
ตรี 

- เปนผูมีสัญชาติไทย 
- เปนผูขาดแคลนทุนทรัพย ที่มีรายไดครอบครัวไมเกิน 200,000 บาทตอป  
- เปนผูมีผลการเรียนดีหรือผานเกณฑการวัดและประเมินผลของสถาบันการศึกษา 
- เปนผูที่มีความประพฤติดี ไมฝาฝนระเบียบขอบังคับของสถาบันการศึกษาขั้นรายแรง หรือไมเปน ผูมี

ความประพฤติเสื่อมเสีย 
- เปนผูที่มีคุณสมบัติครบถวนตามระเบียบหรือประกาศการสอบคัดเลือกบุคคลเขาศึกษาในโรงเรียน 

สถานศึกษาหรือสถาบันการศึกษาที่อยูในสังกัด ควบคุม หรือกํากับดูแลของกระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงหรือสวน
ราชการอื่นๆ  

- ไมเคยเปนผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีในสาขาใดๆ มากอน  
- ไมเปนผูที่ทํางานประจําในระหวางการศึกษา  
- ไมเปนบุคคลลมละลาย  
- ไมเปนหรือเคยไดรับโทษจําคุก โดยคําพิพากษาถึงที่สุดใหจําคุก เวนแตเปนโทษสําหรับความผิดที่ไดกระทํา

โดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ  
- ตองมีอายุในขณะที่ขอกู โดยเมื่อนับรวมกับระยะเวลาปลอดหน้ี 2 ป และระยะเวลาผอนชําระอีก 15 ป

รวมกันแลวตองไมเกิน 60 ป 
**การพิจารณาคุณสมบัติผูขอกู สถานศึกษาจะพิจารณาเปนรายป ผูขอกูที่มีคุณสมบัติจะไดกูหรือไมขึ้นอยู

กับวงเงินกูยืมที่สถานศึกษาไดรับจัดสรรเพื่อการศึกษา 
 
หลักเกณฑและเงื่อนไขการจายเงินกูยืมเพือ่การศึกษา มีดังน้ี 

- เงินกูยืมที่จายเขาบัญชีของสถานศึกษา ไดแก คาเลาเรียนและคาใชจายที่เกี่ยวเน่ืองกับการศึกษา 
- เงินกูยืมที่จายเขาบัญชีของนักเรียน นักศึกษาผูกูยืมไดแก คาครองชีพ -คาที่พักและคาใชจายสวนตัว) 

 
ผูค้ําประกันในสัญญากูยืมเงิน ไดแก 

- บิดา มารดา หรือผูปกครอง 
กรณีบิดามารดาเสียชีวิต ใหผูปกครองที่รับอุปการะเลี้ยงดูลงนามแทน 
- บุคคลที่ประกอบอาชีพมีรายไดนาเชื่อถือ 
กรณีคูสมรสของผูค้ําประกันไมใหความยินยอมใหผูค้ําประกันลงนามฝายเดียวได 
- กรณีไมมีบุคคลค้ําประกัน ใหใชหลักทรัพยแทน 

 
บุคคลผูรับรองรายไดในสัญญากูยืมเงิน 

- ขาราชการระดับ 5 ขึ้นไป หรือเทียบเทา 
- หัวหนาสถานศึกษา ที่ผูขอกูยืมศึกษาอยู 
- ผูปกครองทองถิ่นระดับผูใหญบานขึ้นไป -สวนพนักงานรัฐวิสาหกิจ นายกเทศมนตรีหรือตําแหนงอื่นที่

นอกเหนือจากน้ีไมสามารถรับรองได) 
 

 
 

 
 

 
 

ติดตอสอบถามโดยตรงเก่ียวกับเรื่องกองทุนเงินใหกูยืมเพื่อการศึกษา 
ชั้น 16 อาคาร 2 เลขที่ 63 ซอยทวีมิตร ถนนพระราม 9 เขตหวยขวาง กทม. 10310 

โทรศัพท 0-2610-4888 โทรสาร 0-2643-1470 
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สอบถามเรื่องทุนการศึกษาไดที่ งานสวัสดิการและบริการนักศึกษา  
     กองพัฒนานักศึกษา ไดแก 

- ทุนกูยืมเพื่อการศึกษา -กยศ.) 
- ทุนกูยืมจากมูลนิธิตาง ๆ 
- ทุนการศึกษาประเภทปฏิบัติงานตอบแทน-ทุนทํางานระหวางเรียน) 
ไดแก ทุนการศึกษาที่จายเปนคาตอบแทนใหแกนักศึกษาที่ปฏิบัติงานในหนวยงานตาง ๆ ภายใน
มหาวิทยาลัยฯ 
- ทุนอื่น ๆ โดยตรวจสอบไดที่กองพัฒนานักศึกษา 0-5570-6517 

 
คุณสมบัติของนักศึกษาที่จะสมัครขอรับทุนการศึกษา 

- เปนนักศึกษาภาคปกต ิในระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี ที่ขาดแคลนทุนทรัพยเพื่อการศึกษา 
- มีความประพฤติด ีโดยมีอาจารยที่ปรึกษาเปนผูรับรอง 
- เปนผูมีความเอาใจใสในการเรียนและมีผลการเรียนที่สามารถสําเร็จการศึกษาได 
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งานบริการดานกีฬา 
มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชรไดมองเห็นวา กีฬามีคุณคาอยางย่ิงที่ชวยพัฒนาสุขภาพและพลานามัย

ของนักศึกษาใหมีความสมบูรณทั้งทางดานรางกายและจิตใจ มีนํ้าใจเปนนักกีฬา มีความสามัคคี จึงไดจัดสถานที่ และ
อุปกรณเพ่ืออํานวยความสะดวกในการเลนกีฬาไดเปนประจําตามความถนัดและความสนใจ บริการที่มีใหแกนักศึกษา 
ไดแก 

- บริการใหยืมอุปกรณ ไดแก ลูกฟุตบอล ลูกวอลเลยบอล ลูกบาสเกตบอล ลูกตะกรอ ฯลฯ นักศึกษาติดตอ
ขอยืมไดที่งานกีฬา -โปรแกรมวิชาพลศึกษา) โรงยิมส   

- สนามกีฬาที่นักศึกษาจะสามารถใชบริการได มีดังตอไปน้ี 
สนามฟุตบอล   สนามบาสเกตบอล 
สนามวอลเลยบอล  สนามเทนนิส 
สนามตะกรอ   สนามแบดมินตัน 

- ศูนยสุขภาพ 
 

งานบริการดานอนามัย 
มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชรไดจัดตั้งหองพยาบาลขึ้น เพื่อใหการบริการแกนักศึกษาในดานการ

รักษาพยาบาลในเวลาที่นักศึกษาเจ็บปวย โดยมีเจาหนาที่ประจําหองพยาบาลทุกวัน ในชวง 08.30 - 16.00 น. 
บริการของหองพยาบาล เปนบริการที่นักศึกษาไมตองเสียคาใชจายแตอยางใด ในกรณีทีเกิดอาการเจ็บปวย

ของนักศึกษาหนักมาก ทางงานสงเสริมและบริการสุขภาพจะจัดรถพยาบาลนํานักศึกษาสงโรงพยาบาลตอไป  
 
งานบริการดานการผอนผันการเขารับราชการทหาร 

นักศึกษาที่ตองเรียน ร.ด. ประเภทสมัครใหมหรือประเภทรายงานตัว ซ่ึงไดแกนักศึกษาวิชาทหารที่ตองการ
ศึกษาตอชั้นปที่ 2, 3, 4 และ ป 5) มีคุณสมบัติดังน้ี 

- ผูที่ไมไดศึกษาวิชาทหาร  
- ผูที่ผอนผันทหารกับสถานศึกษาเดิม   
- นักศึกษาภาคปกต ิ

*รับหมายเรียกจากสัสดีอําเภอที่ภูมิลําเนาทหารอยู 
ภายในเดือนธันวาคมของทุกป พนกําหนดน้ีตองเสียคาปรับ** 

 
เอกสารการขอผอนผันการเขารับราชการทหาร  
1.  สําเนาใบสําคัญทหารกองเกิน (ส.ด. 9)              จํานวน  2  ฉบับ 
2.  สําเนาใบหมายเรียกเขารับราชการทหาร  (ส.ด. 35)     จํานวน  2  ฉบับ 
3.  สําเนาทะเบียนบาน     จํานวน  2  ฉบับ 
4.  สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน    จํานวน  2  ฉบับ 
5.  สําเนาบัตรประจําตัวนักศึกษา    จํานวน  1  ฉบับ 
6.  แบบฟอรมการขอผอนผัน - ขอที่กองพัฒนานักศึกษา) จะตองนําเอกสารมาดวย 
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กําหนดยื่น พฤศจิกายน – มกราคม  เทาน้ัน 
หลังจากเลยกําหนดระยะเวลาน้ีจะไมดําเนินการผอนผันใหเด็ดขาด 

นักศึกษาที่ทําเรื่องขอผอนผันทหารในปที่แลวหรือเคยผอนผันกับมหาวิทยาลัยราชภัฎกําแพงเพชร ไมตองขอผอนผัน
อีกจนกวาจะจบการศึกษาแตจะตองไปรับหมายเรียก และแสดงตัวตอคณะกรรมการตรวจเลือกทุก ๆ ป และจะตองไป
แสดงตัวตอคณะกรรมการตรวจเลือกในวัน เวลา สถานที่ ที่ระบุไวในหมายเรียก การขอผอนผันไดนานอายุ 26 ป
บริบูรณ   
โดยนําเอกสารตอไปน้ีไปดวยคือ 

- บัตรประจําตัวนักศึกษา  
- ใบสําคัญทหารกองเกิน (ส.ด. 9)   
- หมายเรียก 
- บัตรประจําตัวประชาชน 

 
งานบริการจัดทําบัตรประจําตัวนักศึกษา 

โดยนักศึกษาใหมทุกคนจะตองทําบัตรประจําตัวนักศึกษา เพื่อขอรับบริการในมหาวิทยาลัย และเพื่อใชการ
เขาสอบซ่ึงสําคัญมาก ถานักศึกษาผูใดไมมีบัตรประจําตัวนักศึกษา จะไมไดเขาสอบ โดยตองมารับแบบฟอรมเพ่ือจัดทํา
บัตรไดที่อาคารกองพัฒนานักศึกษา พรอมนําหลักฐานมาดังตอไปน้ี 

1. สําเนาทะเบียนบาน 
2. สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน 
3. รูปถาย 1 น้ิว 1 ใบ 

*หากมีขอสงสัยติดตอสอบถามไดที่กองพัฒนานักศึกษา 
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โครงสรางหลักสูตร 
ของสาขาวิชาท่ีเปดสอนในปการศึกษา 2558 

 
คณะครุศาสตร 

 
    หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต   ระดับปริญญาตรี 5 ป 
  สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย 
  สาขาวิชาวิทยาศาสตรทั่วไป 
  สาขาวิชาคณิตศาสตร 
  สาขาวิชาภาษาอังกฤษ 
  สาขาวิชาดนตรีศึกษา 
  สาขาวิชาสังคมศึกษา 
  สาขาวิชาพลศึกษา 
  สาขาวิชาภาษาจีน 
  สาขาวิชาคอมพิวเตอรศึกษา 
  สาขาวิชาภาษาไทย 
  สาขาวิชาการประถมศึกษา 
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หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต ปริญญาตรี 5 ป 
สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย  Bachelor of Education (Early Childhood Education) 

ค.บ. (การศึกษาปฐมวัย)  B.Ed. (Early Childhood Education) 
 
  โครงสรางหลักสูตร 

จํานวนหนวยกิตรวมตลอดหลักสูตร ไมนอยกวา   167  หนวยกิต 
โดยมีสัดสวนหนวยกิตแตละหมวดวิชา ดังน้ี 
ก.หมวดวิชาศึกษาทั่วไป  ไมนอยกวา  30 หนวยกิต 

    1. กลุมวิชาภาษาและการสื่อสาร    12 หนวยกิต 
  2. กลุมวิชามนุษยศาสตร     6 หนวยกิต 
    3. กลุมวิชาสังคมศาสตร     6 หนวยกิต 
    4. กลุมวิชาคณิตศาสตร วิทยาศาสตร และเทคโนโลยี   6 หนวยกิต 

ข.หมวดวิชาเฉพาะ      131 หนวยกิต 
   1. หมวดวิชาเฉพาะ (วิชาชีพคร)ู     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.หมวดวิชาเลือกเสร ี     6        หนวยกิต 
 

 รายวิชาตามโครงสรางของหลักสูตร 
ก.หมวดวิชาศึกษาทั่วไป  ไมนอยกวา  30 หนวยกิต 
   (ดังรายละเอียดในภาคผนวก)    
ข.หมวดวิชาเฉพาะ        จํานวนไมนอยกวา  131 หนวยกิต 
แบงเปน 3 กลุม ดังน้ี    
   1. หมวดวิชาเฉพาะวิชาชีพคร ู ไมนอยกวา  53 หนวยกิต 
     1.1 วิชาชีพครูบังคับ  จํานวนไมนอยกวา  35 หนวยกิต 
     มีรายวิชาดังตอไปน้ี    
1001001 ภาษาไทยสําหรับคร ู      2(1-2-3) 
1005001 ประมวลสาระความรูวิชาชีพคร ู     2(2-0-4) 
1005002 ประมวลสาระความรูวิชาเฉพาะ     2(2-0-4) 
1005101 ภาษาอังกฤษสําหรับคร ู       3(2-2-5) 
1012101 การศึกษาและความเปนครู        3(2-2-5) 
1022001 การออกแบบและพัฒนาหลักสูตร    3(2-2-5) 
1022002 การจัดการเรียนรู        3(2-2-5)   
1032201 นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา     3(2-2-5) 
1043001 การวัดและประเมินผลการศึกษา      3(2-2-5)   
1043002 การวิจัยทางการศึกษา       3(2-2-5)   
1052001 จิตวิทยาสําหรับครู       3(3-0-6)   
1063002 การบริหารจัดการในสถานศึกษา    3(3-0-6) 
1083001 การศึกษาแบบเรียนรวม     2(2-0-4)    
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     1.2 วิชาชีพครูเลือก  จํานวนไมนอยกวา  4 หนวยกิต 
     เลือกจากรายวิชาดังตอไปน้ี    
1012002 การจัดการคายวิชาการ      2(1-2-3)   
1013001 การบริหารจัดการในชั้นเรียนและสิ่งแวดลอมเพ่ือการเรียนรู   2(1-2-3) 
1031101 เทคโนโลยีสําหรับครู  1       1(0-2-1) 
1033102 เทคโนโลยีสําหรับครู  2       1(0-2-1) 
1033202 การสรางสื่อและแบบเรียน       2(1-2-3)   
1033203 นวัตกรรมการศึกษา       2(1-2-3)   
1044001 การวิจัยในชั้นเรียน        2(1-2-3)   
1044002 การวิจัยและพัฒนานวัตกรรมการศึกษา    2(1-2-3) 
1052002 ทฤษฎีและปฏิบัติการกลุม       2(1-2-3)   
1053002 จิตวิทยาการแนะแนวเด็กวัยรุน      2(2-0-4)   
1083002  การใหบริการชวยเหลือระยะแรกเริ่ม    2(2-0-4)   
     1.3 วิชาประสบการณวิชาชีพ จํานวน   14 หนวยกิต 
1003001 การฝกปฏิบัติวิชาชีพครูระหวางเรียน  1       1(90)    
1004002 การฝกปฏิบัติวิชาชีพครูระหวางเรียน  2     1(90)   
1004003 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1      6(540)    
1005004 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2     6(540)    
   2. หมวดวิชาเฉพาะ  จํานวนไมนอยกวา  78 หนวยกิต 
เปนวิชาเอกบังคับ  60 หนวยกิต และเลือกเรียนไมนอยกวา    18   หนวยกิต   
โดยมีรายละเอียดของรายวิชาดังน้ี   
     2.1 เฉพาะบังคับ จํานวน     60 หนวยกิต 
1071101 จิตวิทยาพัฒนาการเด็กปฐมวัย      3(2-2-5) 
1071102 การศึกษาพฤติกรรมเด็กปฐมวัย     3(2-2-5) 
1071203 การศึกษาปฐมวัย       3(3-0-6) 
1071204 สื่อสรางสรรคเพื่อพัฒนาเด็กปฐมวัย    3(2-2-5) 
1072105 ศิลปะสําหรับเด็กปฐมวัย      3(2-2-5) 
1072106 กิจกรรมการเคลื่อนไหวและจังหวะสําหรับเด็กปฐมวัย   3(2-2-5) 
1071207 การจัดโปรแกรมเพ่ือพัฒนาเด็กบริบาล    3(2-2-5) 
1072208 การประเมินเพ่ือพัฒนาเด็กปฐมวัย    3(2-2-5) 
1072109 กิจกรรมเกมพลศึกษาและนันทนาการสําหรับเด็กปฐมวัย   3(2-2-5) 
1073110 เด็กปฐมวัยกับทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร    3(2-2-5) 
1073111 ภาษาอังกฤษสําหรับครูปฐมวัย     3(3-0-6) 
1073212 การจัดและบริหารสถานศึกษาเด็กปฐมวัย     3(3-0-6) 
1073213 เด็กปฐมวัยกับทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร    3(2-2-5) 
1073214 หลักสูตรและการพัฒนาหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย    3(2-2-5) 
1073215 ศิลปะสําหรับครูปฐมวัย      3(1-3-5) 
1074116   ทักษะการคิดสรางสรรคสําหรับเด็กปฐมวัย             3(2-2-5) 
1074117 การวิจัยในชั้นเรียนของการจัดการศึกษาปฐมวัย    3(2-2-5) 
1074118 กระบวนการจัดประสบการณและการเรียนรูสําหรับเด็กปฐมวัย   3(2-2-5) 
1075219 การสัมมนาการศึกษาปฐมวัย      3(2-2-5) 
1075220 การใหการศึกษาแกผูปกครองเด็กปฐมวัย     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 นวัตกรรมทางการศึกษาปฐมวัย     3(2-2-5) 
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1074125 นิทานและหุนสําหรับเด็กปฐมวัย     3(2-2-5) 
1074126 คอมพิวเตอรสําหรับเด็กปฐมวัย     2(1-2-3) 
1075227 โภชนาการสําหรับเด็กปฐมวัย      2(1-2-3) 
1071228 นาฏศิลปสําหรับเด็กปฐมวัย      2(1-2-3) 
1071229 การเลนเครื่องดนตรีของเด็กปฐมวัย     2(1-2-3) 
1071230 จิตวิทยาเด็กพิเศษ       2(2-0-4) 
1071231 สิ่งแวดลอมสําหรับเด็กปฐมวัย     2(1-2-3) 
 
ค.หมวดวิชาเลือกเสร ี     6 หนวยกิต 
ใหนักศึกษาเลือกเรยีนรายวิชาใด ๆ  ในหลักสูตรมหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร  โดยไมซํ้ากับรายวิชาที่

เคยเรียนมาแลวและตองไมเปนรายวิชาที่กําหนดใหเรียนโดยนับหนวยกิตรวมในเกณฑการสําเร็จหลักสูตร 
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หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต ปริญญาตรี 5 ป 
สาขาวิชาวิทยาศาสตรทั่วไป  Bachelor of Education (General science) 

ค.บ. (วิทยาศาสตรทั่วไป)  B.Ed.(General science) 
 
 โครงสรางหลักสูตร 
จํานวนหนวยกิตรวมตลอดหลักสูตร  ไมนอยกวา   171  หนวยกิต 
โดยมีสัดสวนหนวยกิตแตละหมวดวิชา ดังน้ี 
ก.หมวดวิชาศึกษาทั่วไป  ไมนอยกวา  30 หนวยกิต 
   1. กลุมวิชาภาษาและการสื่อสาร    12    หนวยกิต 
   2. กลุมวิชามนุษยศาสตร     6 หนวยกิต 
   3. กลุมวิชาสังคมศาสตร     6 หนวยกิต 
   4. กลุมวิชาคณิตศาสตร วิทยาศาสตร และเทคโนโลยี  6 หนวยกิต 
ข.หมวดวิชาเฉพาะ      135 หนวยกิต 
   1. วิชาชีพคร ู      53 หนวยกิต 
     1.1 วิชาบังคับ      35 หนวยกิต 
     1.2 วิชาเลือก      4    หนวยกิต 
     1.3 วิชาประสบการณวิชาชีพคร ู    14 หนวยกิต 
   2. กลุมวิชาเอก      82     หนวยกิต 
     2.1 วิชาบังคับ      69    หนวยกิต 
     2.2 วิชาเลือก   ไมนอยกวา  13    หนวยกิต 
ค.หมวดวิชาเลือกเสร ี     6      หนวยกิต 
 
 รายวิชาตามโครงสรางของหลักสูตร 
ก.หมวดวิชาศึกษาทั่วไป  ไมนอยกวา  30 หนวยกิต 
   (ดังรายละเอียดในภาคผนวก)    
ข.หมวดวิชาเฉพาะ                   จํานวนไมนอยกวา  135 หนวยกิต 
แบงเปน 3 กลุม ดังน้ี    
   1. หมวดวิชาเฉพาะวิชาชีพคร ู ไมนอยกวา  53 หนวยกิต 
     1.1 วิชาชีพครูบังคับ            จํานวนไมนอยกวา  35 หนวยกิต 
     มีรายวิชาดังตอไปน้ี    
1001001 ภาษาไทยสําหรับคร ู      2(1-2-3) 
1005001 ประมวลสาระความรูวิชาชีพคร ู     2(2-0-4) 
1005002 ประมวลสาระความรูวิชาเฉพาะ     2(2-0-4) 
1005101 ภาษาอังกฤษสําหรับคร ู       3(2-2-5) 
1012101 การศึกษาและความเปนครู        3(2-2-5) 
1022001 การออกแบบและพัฒนาหลักสูตร    3(2-2-5) 
1022002 การจัดการเรียนรู        3(2-2-5)   
1032201 นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา     3(2-2-5) 
1043001 การวัดและประเมินผลการศึกษา      3(2-2-5)   
1043002 การวิจัยทางการศึกษา       3(2-2-5)   
1052001 จิตวิทยาสําหรับครู       3(3-0-6)   
1063002 การบริหารจัดการในสถานศึกษา    3(3-0-6) 
1083001 การศึกษาแบบเรียนรวม     2(2-0-4)    
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     1.2 วิชาชีพครูเลือก             จํานวนไมนอยกวา  4 หนวยกิต 
     เลือกจากรายวิชาดังตอไปน้ี    
1012002 การจัดการคายวิชาการ      2(1-2-3)   
1013001 การบริหารจัดการในชั้นเรียนและสิ่งแวดลอมเพ่ือการเรียนรู   2(1-2-3) 
1031101 เทคโนโลยีสําหรับครู  1       1(0-2-1) 
1033102 เทคโนโลยีสําหรับครู  2       1(0-2-1) 
1033202 การสรางสื่อและแบบเรียน       2(1-2-3)   
1033203 นวัตกรรมการศึกษา       2(1-2-3)   
1044001 การวิจัยในชั้นเรียน        2(1-2-3)   
1044002 การวิจัยและพัฒนานวัตกรรมการศึกษา    2(1-2-3) 
1052002 ทฤษฎีและปฏิบัติการกลุม       2(1-2-3)   
1053002 จิตวิทยาการแนะแนวเด็กวัยรุน      2(2-0-4)   
1083002 การใหบริการชวยเหลือระยะแรกเริ่ม     2(2-0-4)   
     1.3 วิชาประสบการณวิชาชีพ จํานวน   14 หนวยกิต 
1003001 การฝกปฏิบัติวิชาชีพครูระหวางเรียน  1       1(90)    
1004002 การฝกปฏิบัติวิชาชีพครูระหวางเรียน  2     1(90)   
1004003 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1      6(540)    
1005004 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2     6(540)    
   2. กลุมวิชาเฉพาะ  จํานวน   82 หนวยกิต 
     2.1 วิชาบังคับ   จํานวน   69 หนวยกิต 
     เรียนจากรายวิชาตอไปน้ี    
1023001 พฤติกรรมการสอนวิชาวิทยาศาสตรระดับประถมศึกษา  3(2-2-5) 
1023002 พฤติกรรมการสอนวิชาวิทยาศาสตรระดับมัธยมศึกษา  3(2-2-5) 
4003201 การผลิตอุปกรณวิทยาศาสตรและโครงงานวิทยาศาสตรเพื่อการศึกษา   4(3-3-6) 
4003302 การจัดการเรียนรูวิทยาศาสตร     3(2-2-5) 
4003601 ทักษะสําหรับครูวิทยาศาสตร     3(2-2-5) 
4003704 ภาษาอังกฤษสําหรับครูวิทยาศาสตร    3(3-0-6) 
4003901 วิธีวิจัยวิทยาศาสตรสําหรับคร ู     3(2-2-5) 
4012101 ดาราศาสตรและอวกาศ     3(2-2-5) 
4011301 หลักฟสิกส      4(3-3-6) 
4012201 กลศาสตร 1      4(3-3-6) 
4013501 อิเล็คทรอนิก 1      3(2-2-5) 
4021101 หลักเคม ี       4(3-3-6) 
4022201 เคมีอนินทรีย 1      4(3-3-6) 
4022301 เคมีอินทรีย 1      4(3-3-7) 
4031101 หลักชีววิทยา      4(3-3-6) 
4032401 พันธุศาสตร      4(3-3-7) 
4032601 จุลชีววิทยา      4(3-3-6) 
4052101 วิทยาศาสตรของโลก      3(2-2-5) 
4061101 พื้นฐานทางวิทยาศาสตรสิ่งแวดลอมและปฏิบัติการวิทยาศาสตร 

สิ่งแวดลอม       3(3-3-6) 
4091401 แคลคูลัสและเรขาคณิตวิเคราะห 1    3(3-0-6) 
     2.2 วิชาเอกเลือก เลือกจากรายวิชาตอไปน้ี   13 หนวยกติ 
1044301 การสื่อสารและการศึกษาวิทยาศาสตรในทองถ่ิน   3(2-2-5) 
4003903 สัมมนาวิทยาศาสตร      2(2-0-4) 
4004209 วิทยาศาสตรทองถิ่น      2(1-3-2) 
4023701 เคมีประยุกต      3(2-3-4) 
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4032101 สรีวิทยาท่ัวไป      4(3-3-6) 
4033103 อนุกรมวิธาน      3(2-3-4) 
4034211 การเพาะเลี้ยงเน้ือเยื่อ     3(2-3-4) 
4062422 สวนพฤกษศาสตรเพื่อการศึกษาในสถานศึกษา   3(2-2-5) 
 
ค.หมวดวิชาเลือกเสรี                เลือกเรียนไมนอยกวา  6 หนวยกิต 
ใหเลือกเรียนรายวิชาใดๆในหลักสูตรที่มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชรเปดสอน โดยไมซํ้ากับรายวิชาที่เคย

เรียนมาแลว  และตองไมเปนรายวิชาที่กําหนดใหเรียนโดยไมนับหนวยกิตรวมในเกณฑการสําเร็จหลักสูตรของ
สาขาวิชาน้ี 
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หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต ปริญญาตรี 5 ป 
สาขาวิชาคณิตศาสตร  Bachelor of Education (Mathematics) 

ค.บ. (คณิตศาสตร)  B.Ed. (Mathematics) 
 
 โครงสรางหลักสูตร 
จํานวนหนวยกิตรวมตลอดหลักสูตร     167  หนวยกิต 
โดยมีสัดสวนหนวยกิตแตละหมวดวิชา ดังน้ี 
ก.หมวดวิชาศึกษาทั่วไป  ไมนอยกวา  30 หนวยกิต 
   1. กลุมวิชาภาษาและการสื่อสาร    12     หนวยกิต 
   2. กลุมวิชามนุษยศาสตร     6 หนวยกิต 
   3. กลุมวิชาสังคมศาสตร     6 หนวยกิต 
   4. กลุมวิชาคณิตศาสตร วิทยาศาสตร 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.หมวดวิชาเลือกเสร ี  ไมนอยกวา  6        หนวยกิต 
 
 รายวิชาตามโครงสรางของหลักสูตร 
ก.หมวดวิชาศึกษาทั่วไป  ไมนอยกวา  30 หนวยกิต 
   (ดังรายละเอียดในภาคผนวก)    
ข.หมวดวิชาเฉพาะ                   จํานวนไมนอยกวา  131 หนวยกิต 
แบงเปน 3 กลุม ดังน้ี    
   1. หมวดวิชาเฉพาะวิชาชีพคร ู ไมนอยกวา  53 หนวยกิต 
     1.1 วิชาชีพครูบังคับ  ไมนอยกวา  35 หนวยกิต 
     มีรายวิชาดังตอไปน้ี    
1001001 ภาษาไทยสําหรับคร ู      2(1-2-3) 
1005001 ประมวลสาระความรูวิชาชีพคร ู     2(2-0-4) 
1005002 ประมวลสาระความรูวิชาเฉพาะ     2(2-0-4) 
1005101 ภาษาอังกฤษสําหรับคร ู       3(2-2-5) 
1012101 การศึกษาและความเปนครู        3(2-2-5) 
1022001 การออกแบบและพัฒนาหลักสูตร    3(2-2-5) 
1022002 การจัดการเรียนรู        3(2-2-5)   
1032201 นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา     3(2-2-5) 
1043001 การวัดและประเมินผลการศึกษา      3(2-2-5)   
1043002 การวิจัยทางการศึกษา       3(2-2-5)   
1052001 จิตวิทยาสําหรับครู       3(3-0-6)   
1063002 การบริหารจัดการในสถานศึกษา    3(3-0-6) 
1083001 การศึกษาแบบเรียนรวม     2(2-0-4)    
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     1.2 วิชาชีพครูเลือก             จํานวนไมนอยกวา  4 หนวยกิต 
     เลือกจากรายวิชาดังตอไปน้ี    
1012002 การจัดการคายวิชาการ      2(1-2-3)   
1013001 การบริหารจัดการในช้ันเรียนและสิ่งแวดลอมเพ่ือการเรียนรู   2(1-2-3) 
1031101 เทคโนโลยีสําหรับครู  1       1(0-2-1) 
1033102 เทคโนโลยีสําหรับครู  2       1(0-2-1) 
1033202 การสรางสื่อและแบบเรียน       2(1-2-3)   
1033203 นวัตกรรมการศึกษา       2(1-2-3)   
1044001 การวิจัยในชั้นเรียน        2(1-2-3)   
1044002 การวิจัยและพัฒนานวัตกรรมการศึกษา    2(1-2-3) 
1052002 ทฤษฎีและปฏิบัติการกลุม       2(1-2-3)   
1053002 จิตวิทยาการแนะแนวเด็กวัยรุน      2(2-0-4)   
1083002  การใหบริการชวยเหลือระยะแรกเริ่ม    2(2-0-4)   
     1.3 วิชาประสบการณวิชาชีพ จํานวน   14 หนวยกิต 
1003001 การฝกปฏิบัติวิชาชีพครูระหวางเรียน  1       1(90)    
1004002 การฝกปฏิบัติวิชาชีพครูระหวางเรียน  2     1(90)   
1004003 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1      6(540)    
1005004 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2     6(540)    
   2. กลุมวิชาเฉพาะ  ไมนอยกวา  78 หนวยกิต 
     2.1 วิชาเฉพาะบังคับ  จํานวน   36 หนวยกิต 
     มีรายวิชาดังตอไปน้ี    
4091201 หลักการคณิตศาสตร      3(3-0-6) 
4091401 แคลคูลัสและเรขาคณิตวิเคราะห 1    3(3-0-6) 
4091901 ภาษาอังกฤษสําหรับครูคณิตศาสตร    3(3-0-6) 
4092201 ระบบจํานวน      3(3-0-6) 
4092401 แคลคูลัส และเรขาคณิตวิเคราะห 2    3(3-0-6) 
4092501 เรขาคณิตเบื้องตน      3(3-0-6) 
4092601 พีชคณิตเชิงเสน  1       3(3-0-6) 
4093301 พีชคณิตนามธรรม  1     3(3-0-6) 
4094404 การวิเคราะหเชิงคณิตศาสตร     3(3-0-6) 
4093807 พฤติกรรมการสอนคณิตศาสตรระดับประถมศึกษา   3(2-2-5) 
4093808 พฤติกรรมการสอนคณิตศาสตรระดับมัธยมศึกษา   3(2-2-5) 
4112201 ความนาจะเปนและสถิติเบื้องตน    3(3-0-6) 
     2.2 วิชาเฉพาะเลือก   จํานวนไมนอยกวา  42 หนวยกิต 
เลือกเรียนรายวิชา 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 การสรางตัวแบบเชิงคณิตศาสตรเบื้องตน    3(3-0-6) 
4092602 พีชคณิตเชิงเสน  2      3(3-0-6) 
4093101 ประวัติคณิตศาสตร      3(3-0-6) 
4093201 ทฤษฎีเซต       3(3-0-6) 
4093302 การสรางตนแบบและการจําลองสถานการณ   3(3-0-6) 
4093303 คณิตศาสตรเต็มหนวย     3(3-0-6) 
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4093401 แคลคูลัสและเรขาคณิตวิเคราะห  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 ทฤษฎีเกม       3(3-0-6) 
4093607 คณิตศาสตรทางวิทยาศาสตรกายภาพ    3(3-0-6) 
4093608 ทฤษฎีดอกเบี้ย      3(3-0-6) 
4093702 คอมพิวเตอรชวยสอนคณิตศาสตร    3(2-2-5) 
4093708 โปรแกรมสําเร็จรูปดานคณิตศาสตร    3(2-2-5) 
4093801 การวิเคราะหเน้ือหาคณิตศาสตรมัธยมศึกษา   3(2-2-5) 
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 ทฤษฎีจํานวน      3(3-0-6) 
4094202 ตรรกศาสตรเชิงคณิตศาสตร     3(3-0-6) 
4094301 พีชคณิตนามธรรม  2     3(3-0-6) 
4094302 แลตทิซเบื้องตน      3(3-0-6) 
4094303 ทฤษฎีสมการ      3(3-0-6) 
4094401 สมการเชิงอนุพันธยอย     3(3-0-6) 
4094402 แคลคูลสัชั้นสูง      3(3-0-6) 
4094403 การวิเคราะหเวคเตอร     3(3-0-6) 
4094405 การวิเคราะหจํานวนจริงเบื้องตน    3(3-0-6) 
4094406 การวิเคราะหจํานวนเชิงซอนเบื้องตน    3(3-0-6) 
4094407 การวิเคราะหเชิงตัวเลข     3(3-0-6) 
4094408 การวิเคราะหจํานวนจริง 1     3(3-0-6) 
4094409 การวิเคราะหจํานวนจริง 2     3(3-0-6) 
4094410 การวิเคราะหเชิงซอน 1     3(3-0-6) 
4094411 การวิเคราะหเชิงซอน 2     3(3-0-6) 
4094501 เรขาคณิตนอกแบบยุคลิค     3(3-0-6) 
4094502 เรขาคณิตเชิงภาพฉาย     3(3-0-6) 
4094503 เรขาคณิตเชิงอนุพันธ     3(3-0-6) 
4094504 ทฤษฎีกราฟเบื้องตน      3(3-0-6) 
4094505 ทอพอโลยีเบื้องตน      3(3-0-6) 
4094603 ทฤษฎีรหัส      3(3-0-6) 
4094604 ทฤษฎีออพทิไมเซชันและการประยุกต    3(3-0-6) 
4094605 ทฤษฎีการควบคุม      3(3-0-6) 
4094606 ทฤษฎีสินคาคงคลัง      3(3-0-6) 
4094901 สัมมนาคณิตศาสตร      3(2-2-5) 
4111101 หลักสถิต ิ       3(3-0-6) 
4112101 สถิติวิเคราะห 1      3(3-0-6) 
4112102 สถิติวิเคราะห 2      3(3-0-6) 
4112202 สถิติเชิงคณิตศาสตร  1     3(3-0-6) 
4112203 สถิติเชิงคณิตศาสตร  2     3(3-0-6) 
4113105 สถิติเพื่อการวิจัย      3(3-0-6) 
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4113301 การวิเคราะหการถดถอย     3(3-0-6) 
4113302 สถิตินอนพาราเมตริก     3(3-0-6) 
4113303 การวิเคราะหอนุกรมเวลา     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 วิธีการทําสํามะโนครัวและการสํารวจเบื้องตน   3(3-0-6) 
4113501 การวิจัยดําเนินงาน  1     3(3-0-6) 
4113502 การวิจัยดําเนินงาน  2     3(3-0-6) 
4113504 การวิจัยการดําเนินงานเบื้องตน     3(3-0-6) 
4114201 ทฤษฎีความนาจะเปน  1     3(3-0-6) 
4114202 ทฤษฎีความนาจะเปน  2     3(3-0-6) 
4114203 ทฤษฎีการตัดสินใจ      3(3-0-6) 
4114301 การควบคุมคุณภาพเชิงสถิต ิ     3(3-0-6) 
4114308 วิธีวิจัยเบื้องตน      3(3-0-6) 
4121104 หลักการเขียนโปรแกรมและขั้นตอนวิธี    3(2-2-5) 
4121202 การเขียนโปรแกรมภาษาคอมพิวเตอร 1     3(2-2-5) 
4121401 ระบบปฏิบัติการ  1      3(2-2-5) 
4122201 ฐานขอมูลเบื้องตน       3(2-2-5) 
4122202 โครงสรางขอมูล      3(2-2-5) 
4122502 การวิเคราะหและออกแบบระบบ  1    3(2-2-5) 
4123201 ระบบการจัดการฐานขอมูล     3(2-2-5) 
4123601 โปรแกรมประยุกตดานสถิติและวิจัย    3(2-2-5) 
 
ค.หมวดวิชาเลือกเสร ี     6 หนวยกิต 
ใหนักศึกษาเลือกเรียนรายวิชาใด ๆ  ในหลักสูตรมหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร โดยไมซํ้ากับรายวิชาที่เคย

เรียนมาแลวและตองไมเปนรายวิชาที่กําหนดใหเรียนโดยนับหนวยกิตรวมในเกณฑการสําเร็จหลักสูตร 
 



คูมือนักศึกษา ปการศึกษา 2558 149

หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต ปริญญาตรี 5 ป 
สาขาวิชาภาษาอังกฤษ Bachelor of Education (English) 

ค.บ. (ภาษาอังกฤษ) B.Ed. (English) 
 
 โครงสรางหลักสูตร 
จํานวนหนวยกิตรวมตลอดหลักสูตร     169  หนวยกิต 
โดยมีสัดสวนหนวยกิตแตละหมวดวิชา ดังน้ี 
ก.หมวดวิชาศึกษาทั่วไป  ไมนอยกวา  30 หนวยกิต 
   1. กลุมวิชาภาษาและการสื่อสาร    12     หนวยกิต 
   2. กลุมวิชามนุษยศาสตร     6 หนวยกิต 
   3. กลุมวิชาสังคมศาสตร     6 หนวยกิต 
   4. กลุมวิชาคณิตศาสตร วิทยาศาสตร และเทคโนโลยี  6 หนวยกิต 
ข.หมวดวิชาเฉพาะ      133 หนวยกิต 
   1. กลุมวิชาชีพคร ู      53 หนวยกิต 
     1.1 วิชาบังคับ      35 หนวยกิต 
     1.2 วิชาเลือก      4       หนวยกิต 
     1.3 วิชาการประสบการณวิชาชีพคร ู    14 หนวยกิต 
   2. กลุมวิชาเฉพาะ      80      หนวยกิต 
     2.1 วิชาบังคับ      30    หนวยกิต 
     2.2 วิชาเลือก      50     หนวยกิต 
ค.หมวดวิชาเลือกเสร ี  ไมนอยกวา  6      หนวยกิต 
  

รายวิชาตามโครงสรางของหลักสูตร 
ก.หมวดวิชาศึกษาทั่วไป  ไมนอยกวา  30 หนวยกิต 
   (ดังรายละเอียดในภาคผนวก)    
ข.หมวดวิชาเฉพาะ                   จํานวนไมนอยกวา  133 หนวยกิต 
แบงเปน 3 กลุม ดังน้ี    
   1. หมวดวิชาเฉพาะวิชาชีพคร ูไมนอยกวา   53 หนวยกิต 
     1.1 วิชาชีพครูบังคับ             จํานวนไมนอยกวา  35 หนวยกิต 
     มีรายวิชาดังตอไปน้ี    
1001001 ภาษาไทยสําหรับคร ู      2(1-2-3) 
1005001 ประมวลสาระความรูวิชาชีพคร ู     2(2-0-4) 
1005002 ประมวลสาระความรูวิชาเฉพาะ     2(2-0-4) 
1005101 ภาษาอังกฤษสําหรับคร ู       3(2-2-5) 
1012101 การศึกษาและความเปนครู        3(2-2-5) 
1022001 การออกแบบและพัฒนาหลักสูตร    3(2-2-5) 
1022002 การจัดการเรียนรู        3(2-2-5)   
1032201 นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา     3(2-2-5) 
1043001 การวัดและประเมินผลการศึกษา      3(2-2-5)   
1043002 การวิจัยทางการศึกษา       3(2-2-5)   
1052001 จิตวิทยาสําหรับครู       3(3-0-6)   
1063002 การบริหารจัดการในสถานศึกษา    3(3-0-6) 
1083001 การศึกษาแบบเรียนรวม     2(2-0-4)    
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     1.2 วิชาชีพครูเลือก             จํานวนไมนอยกวา  4 หนวยกิต 
     เลือกจากรายวิชาดังตอไปน้ี    
1012002 การจัดการคายวิชาการ      2(1-2-3)   
1013001 การบริหารจัดการในชั้นเรียนและสิ่งแวดลอมเพ่ือการเรียนรู   2(1-2-3) 
1031101 เทคโนโลยีสําหรับครู  1       1(0-2-1) 
1033102 เทคโนโลยีสําหรับครู  2       1(0-2-1) 
1033202 การสรางสื่อและแบบเรียน       2(1-2-3)   
1033203 นวัตกรรมการศึกษา       2(1-2-3)   
1044001 การวิจัยในชั้นเรียน        2(1-2-3)   
1044002 การวิจัยและพัฒนานวัตกรรมการศึกษา    2(1-2-3) 
1052002 ทฤษฎีและปฏิบัตกิารกลุม       2(1-2-3)   
1053002 จิตวิทยาการแนะแนวเด็กวัยรุน      2(2-0-4)   
1083002  การใหบริการชวยเหลือระยะแรกเริ่ม    2(2-0-4)   
     1.3 วิชาประสบการณวิชาชีพ จํานวน   14 หนวยกิต 
1003001 การฝกปฏิบัติวิชาชีพครูระหวางเรียน  1       1(90)    
1004002 การฝกปฏิบัติวิชาชีพครูระหวางเรียน  2     1(90)   
1004003 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1      6(540)    
1005004 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2     6(540)    
   2. หมวดวิชาเฉพาะ  จํานวน   80 หนวยกิต 
     2.1 วิชาเอกบังคับ  จํานวน   30 หนวยกิต 
     เรียนรายวิชาตอไปน้ี    
1211101 ไวยากรณภาษาอังกฤษ     3(3-0-6) 
1211102 ภาษาศาสตรเบื้องตน      3(3-0-6) 
1212101 การพูดสื่อสารภาษาอังกฤษ     3(3-0-6) 
1212102 หลักการเขียนภาษาอังกฤษ     3(3-0-6) 
1212103 การเรียนรูภาษาอังกฤษที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ   3(2-2-5) 
1213101 การสอนภาษาอังกฤษระดับประถมศึกษา    3(2-2-5) 
1213102 การสอนภาษาอังกฤษระดับมัธยมศึกษา    3(2-2-5) 
1214101 การทดสอบและวัดผลสําหรับครูภาษา    3(2-2-5) 
1214102 การสอนภาษาอังกฤษเปนภาษาตางประเทศ   3(2-2-5) 
1214103 ภูมิหลังทางสังคมและวัฒนธรรมของประเทศเจาของภาษาอังกฤษ   3(3-0-6) 
     2.2 วิชาเอกเลือก เลือกเรยีน ไมนอยกวา  50 หนวยกิต 
     โดยเลือกเรียนจากกลุมรายวิชา 3 กลุมตอไปน้ี   
        2.2.1 กลุมทักษะภาษาอังกฤษ   
        2.2.2 กลุมการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ   
        2.2.3 กลุมภาษาศาสตรและวรรณกรรมภาษาอังกฤษ   
     2.2.1 กลุมทักษะภาษาอังกฤษ   
1212201 กลวิธีการอานอนุเฉท      3(3-0-6) 
1212202 การเขียนอนุเฉท      3(3-0-6) 
1212203 การแปล 1      3(3-0-6) 
1213201 การเขียนตามรูปแบบ     3(3-0-6) 
1213202 การอานเพื่อการตีความ     3(3-0-6) 
1213203 ภาษาอังกฤษในสื่อมวลชน     3(3-0-6) 
1213204 การแปล 2       3(3-0-6) 
1214201 การอานเพื่อความคิดเห็นและเจตคต ิ    3(3-0-6) 
1214202 การเขยีนเรียงความ      3(3-0-6) 
1215201 การนําเสนอภาษาอังกฤษ     3(3-0-6) 
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1215202 การพูดภาษาอังกฤษในที่ชุมชน     3(2-2-5) 
1215203 การศึกษาภาษาอังกฤษในตางประเทศ    3(120) 
     2.2.2 กลุมการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ   
1212301 ภาษาอังกฤษในหองเรียน     3(3-0-6) 
1213302 การผลิตและการปรับสื่อใชสอนภาษาอังกฤษ   3(2-2-5) 
1213301 การพัฒนาหนวยการเรียนรูสําหรับบทเรียนภาษาอังกฤษ  3(2-2-5) 
1213303 ไทยศึกษา       3(3-0-6) 
1214301 การสรางและพัฒนาเครื่องมือและแบบทดสอบทางภาษา  3(2-2-5) 
1214302 การเรียนภาษาอังกฤษโดยใชโครงงาน    3(2-2-5) 
1215301 การสัมมนาการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ    3(2-2-5) 
1215302 คายภาษาเพ่ือพัฒนาทักษะ     3(135) 
     2.2.3 กลุมภาษาศาสตรและวรรณกรรมภาษาอังกฤษ  
1212401 วรรณคดีเบื้องตน      3(3-0-6) 
1212402 การวิเคราะหสัมพนัธสารเบื้องตน    3(3-0-6) 
1213401 เรื่องสั้นภาษาอังกฤษ     3(3-0-6) 
1213402 วรรณคดีสําหรับเด็ก      3(3-0-6) 
1213403 การเรียนภาษาดวยการแสดง     3(3-0-6) 
1214401 วัจนปฏิบัติศาสตรเบื้องตน     3(3-0-6) 
1214402 วจีวิภาคและวากยสัมพันธ      3(3-0-6) 
 
ค.หมวดวิชาเลือกเสร ี     6 หนวยกิต 
ใหเลือกเรียนรายวิชาใดๆ  ในหลักสูตรมหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร  โดยไมซํ้ากับรายวิชาที่เคยเรียน

มาแลว และตองไมเปนรายวิชาที่กําหนดใหเรียนโดยไมนับหนวยกิตรวมในเกณฑการสําเร็จหลักสูตรของแตละวิชาเอก
ที่กําหนดเปนเงื่อนไขใหตองลงทะเบียนเรียน 
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หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต ปริญญาตรี 5 ป 
สาขาวิชาดนตรีศึกษา  Bachelor of Education (Music Education) 

ค.บ. (ดนตรีศึกษา)  B.Ed. (Music Education) 
 
 โครงสรางหลักสูตร 
จํานวนหนวยกิตรวมตลอดหลักสูตร  ไมนอยกวา   170  หนวยกิต 
โดยมีสัดสวนหนวยกิตแตละหมวดวิชา ดังน้ี 
ก.หมวดวิชาศึกษาทั่วไป  ไมนอยกวา  30 หนวยกิต 
   1. กลุมวิชาภาษาและการสื่อสาร    12    หนวยกิต 
   2. กลุมวิชามนุษยศาสตร     6 หนวยกิต 
   3. กลุมวิชาสังคมศาสตร     6 หนวยกิต 
   4. กลุมวิชาคณิตศาสตร วิทยาศาสตร และเทคโนโลยี  6 หนวยกิต 
ข.หมวดวิชาเฉพาะดาน  ไมนอยกวา  134 หนวยกิต 
   1. กลุมวิชาชีพคร ู     53 หนวยกิต 
     1.1 วิชาบังคับ      35 หนวยกิต 
     1.2 วิชาเลือก      4      หนวยกิต 
     1.3 วิชาการฝกประสบการณวิชาชีพคร ู   14 หนวยกิต 
   2. กลุมวิชาเอก      81     หนวยกิต 
     2.1 วิชาบังคับ      55      หนวยกิต 
     2.2 วิชาเลือก      26      หนวยกิต 
ค.หมวดวิชาเลือกเสร ี  ไมนอยกวา  6     หนวยกิต 
 
 รายวิชาตามโครงสรางของหลักสูตร 
ก.หมวดวิชาศึกษาทั่วไป  ไมนอยกวา  30 หนวยกิต 
   (ดังรายละเอียดในภาคผนวก)    
ข.กลุมวิชาเฉพาะ                   จํานวนไมนอยกวา  134 หนวยกิต 
แบงเปน 3 กลุม ดังน้ี    
   1. กลุมวิชาชีพคร ู  ไมนอยกวา  53 หนวยกิต 
     1.1 วิชาชีพครูบังคับ            จํานวนไมนอยกวา  35 หนวยกิต 
     มีรายวิชาดังตอไปน้ี    
1001001 ภาษาไทยสําหรับคร ู      2(1-2-3) 
1005001 ประมวลสาระความรูวิชาชีพคร ู     2(2-0-4) 
1005002 ประมวลสาระความรูวิชาเฉพาะ     2(2-0-4) 
1005101 ภาษาอังกฤษสําหรับคร ู       3(2-2-5) 
1012101 การศึกษาและความเปนครู        3(2-2-5) 
1022001 การออกแบบและพัฒนาหลักสูตร    3(2-2-5) 
1022002 การจัดการเรียนรู        3(2-2-5)   
1032201 นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา     3(2-2-5) 
1043001 การวัดและประเมินผลการศึกษา      3(2-2-5)   
1043002 การวิจัยทางการศึกษา       3(2-2-5)   
1052001 จิตวิทยาสําหรับครู       3(3-0-6)   
1063002 การบริหารจัดการในสถานศึกษา    3(3-0-6) 
1083001 การศึกษาแบบเรียนรวม     2(2-0-4)    
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     1.2 วิชาชีพครูเลือก            จํานวนไมนอยกวา  4 หนวยกิต 
     เลือกจากรายวิชาดังตอไปน้ี    
1012002 การจัดการคายวิชาการ      2(1-2-3)   
1013001 การบริหารจัดการในชั้นเรียนและสิ่งแวดลอมเพ่ือการเรียนรู   2(1-2-3) 
1031101 เทคโนโลยีสําหรับครู  1       1(0-2-1) 
1033102 เทคโนโลยีสําหรับครู  2       1(0-2-1) 
1033202 การสรางสื่อและแบบเรียน       2(1-2-3)   
1033203 นวัตกรรมการศึกษา       2(1-2-3)   
1044001 การวิจัยในชั้นเรียน        2(1-2-3)   
1044002 การวิจัยและพัฒนานวัตกรรมการศึกษา    2(1-2-3) 
1052002 ทฤษฎีและปฏิบัติการกลุม       2(1-2-3)   
1053002 จิตวิทยาการแนะแนวเด็กวัยรุน      2(2-0-4)   
1083002 การใหบริการชวยเหลือระยะแรกเริ่ม     2(2-0-4)   
     1.3 วิชาประสบการณวิชาชีพ จํานวน   14 หนวยกิต 
1003001 การฝกปฏิบัติวิชาชีพครูระหวางเรียน  1       1(90)    
1004002 การฝกปฏิบัติวิชาชีพครูระหวางเรียน  2     1(90)   
1004003 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1      6(540)    
1005004 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2     6(540)    
   2. กลุมวิชาเอก   ไมนอยกวา  81 หนวยกิต 
     2.1 วิชาเอกบังคับ (ดนตรีศึกษา)    55 หนวยกิต 
     เรียนจากรายวิชาตอไปน้ี    
        2.1.1 ทฤษฎ ี      36 หนวยกิต 
1241101 ทฤษฎีดนตรีไทย1      3(3-0-6) 
1241102 ทฤษฎีดนตรีไทย2      3(3-0-6) 
1241103 ทฤษฏีดนตรีสากลขั้นพื้นฐาน     3(3-0-6) 
1241104 ทฤษฎีดนตรีสากล 1      3(3-0-6) 
1242101 ประวัติดนตรีไทย      3(3-0-6) 
1242102 ทฤษฎีดนตรีสากล 2      3(3-0-6) 
1242103 ประวัติดนตรีตะวันตก     3(3-0-6) 
1243101 การวิเคราะหเพลงไทย 1     3(3-0-6) 
1243102 รูปแบบและการวิเคราะหดนตรีตะวันตก 1    3(3-0-6) 
1243103 คอมพิวเตอรดนตรีขั้นพื้นฐาน     3(3-0-6) 
1243104 ภาษาอังกฤษสําหรับครูดนตร ี     3(2-2-5) 
1243501 หลักการและวิธีการสอนดนตรี     3(2-2-5) 
1244101 พฤติกรรมการสอนดนตรี     3(2-2-5) 
*** หมายเหตุ  ใหผูที่ไมมีความรูทฤษฎีดนตรีสากลขั้นพื้นฐานเรียนวิชา 1241103 ทฤษฎีดนตรีสากลขั้น

พื้นฐานโดยไมนับ  หนวยกิตรวมในเกณฑการสําเร็จการศึกษา 
        2.1.2 ปฎิบัต ิ          19 หนวยกิต 
ก. ใหเรียนรายวิชาในแขนงวิชาดนตรีไทยและแขนงวิชาดนตรีสากลจํานวน 12   หนวยกิต 
ประกอบดวย 
        1. แขนงปฏิบัติเครื่องดนตรีไทย แบงเปน 5 กลุม ใหเลือกเรียน ไมนอยกวา   6  หนวยกิต 
        2. แขนงปฏิบัติเครื่องดนตรีสากล แบงเปน 7 กลุม ใหเลือกเรียน ไมนอยกวา 6  หนวยกิต 
1. แขนงปฎิบัติเครื่องดนตรีไทย ใหเลือกเรียนรายวิชาตอไปน้ี ไมนอยกวา 6 หนวยกิต 
        กลุมที่ 1 กลุมปฏิบัติเครื่องดีด 
1241301 ปฏบิัติเครื่องดีดไทย 1     2(0-4-2) 
1241302 ปฏิบัติเครื่องดีดไทย 2     2(0-4-2) 
1242301 ปฏิบัติเครื่องดีดไทย 3     2(0-4-2) 
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        กลุมที่ 2 กลุมปฏิบัติเครื่องส ี
1241303 ปฏิบัติเครื่องสีไทย 1      2(0-4-2) 
1241304 ปฏิบัติเครื่องสีไทย 2      2(0-4-2) 
1242302 ปฏิบัติเครื่องสีไทย 3      2(0-4-2) 
        กลุมที่ 3 กลุมปฏิบัติเครื่องต ี
1241305 ปฏิบัติเครื่องตีไทย 1      2(0-4-2) 
1241306 ปฏิบัติเครื่องตีไทย 2      2(0-4-2) 
1242303 ปฏิบัติเครื่องตีไทย 3      2(0-4-2) 
        กลุมที่ 4 กลุมปฏิบัติเครื่องเปา 
1241307 ปฏิบัติเครื่องเปาไทย 1     2(0-4-2) 
1241308 ปฏิบัติเครื่องเปาไทย 2     2(0-4-2) 
1242304 ปฏิบัติเครื่องเปาไทย 3     2(0-4-2) 
        กลุมที่ 5 กลุมปฏิบัติขับรองเพลงไทย 
1241309 ปฏิบัติขับรองเพลงไทย 1     2(0-4-2) 
1241310 ปฏิบัติขับรองเพลงไทย 2     2(0-4-2) 
1242305 ปฏิบัติขับรองเพลงไทย 3     2(0-4-2) 
        2. แขนงปฎิบัติเครื่องดนตรีสากล ใหเลือกเรียนรายวิชาตอไปน้ี    
     ไมนอยกวา 6 หนวยกิต 
        กลุมที่ 1 กลุมปฏิบัติเครื่องลมไม 
1241311 ปฏิบัติเครื่องลมไม 1      2(0-4-2) 
1241312 ปฏิบัติเครื่องลมไม 2      2(0-4-2) 
1242311 ปฏิบัติเครื่องลมไม 3      2(0-4-2) 
        กลุมที่ 2 กลุมปฏิบัติเครือ่งทองเหลือง 
1241313 ปฏิบัติเครื่องทองเหลือง 1     2(0-4-2) 
1241314 ปฏิบัติเครื่องทองเหลือง 2     2(0-4-2) 
1242312 ปฏิบัติเครื่องทองเหลือง 3     2(0-4-2) 
        กลุมที่ 3 กลุมปฏิบัติเครื่องสายสากล 
1241315 ปฏิบัติเครื่องสายสากล 1     2(0-4-2) 
1241316 ปฏิบัติเครื่องสายสากล 2     2(0-4-2) 
1242313 ปฏิบัติเครื่องสายสากล 3     2(0-4-2) 
        กลุมที่ 4 กลุมปฏิบัติกีตาร 
1241317 ปฏิบัติกีตาร 1      2(0-4-2) 
1241318 ปฏิบัติกีตาร 2      2(0-4-2) 
1242314 ปฏิบัติกีตาร 3      2(0-4-2) 
        กลุมที่ 5 กลุมปฏิบัติเครื่องคียบอรด 
1241319 ปฏิบัติคียบอรด 1      2(0-4-2) 
1241320 ปฏิบัติคียบอรด 2      2(0-4-2) 
1242315 ปฏิบัติคียบอรด 3      2(0-4-2) 
        กลุมที่ 6 กลุมปฏิบัติขับรองสากล 
1241321 ปฏิบัติขับรองสากล 1     2(0-4-2) 
1241322 ปฏิบัติขับรองสากล 2     2(0-4-2) 
1242316 ปฏิบัติขับรองสากล 3     2(0-4-2) 
        กลุมที่ 7 กลุมปฏิบัติเครื่องกระทบ 
1241323 ปฏิบัติเครื่องกระทบ 1     2(0-4-2) 
1241324 ปฏิบัติเครื่องกระทบ 2     2(0-4-2) 
1242317 ปฏิบัติเครื่องกระทบ 3     2(0-4-2) 
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        ข. ใหเรียนรายวิชาปฎิบัติรวมวง                  4  หนวยกิต 
1244311 ปฏิบัติรวมวงโยธวาทิต     2(0-4-2) 
1244312 ปฏิบัติรวมวงมโหร ี      2(0-4-2) 
        ค. เรียนการเสนอผลงานทางดนตรี    3  หนวยกิต 
1244301 การเสนอผลงานทางดนตรี     3(2-2-5) 
     2.2 วิชาเอกเลือก เลือกเรียนจากรายวิชาตอไปน้ี   26 หนวยกิต 
        2.2.1 ทฤษฎ ี      15 หนวยกิต 
        ก. เลือกเรียนรายวิชาในกลุมตอไปน้ี ไมนอยกวา  12   หนวยกิต 
        กลุมที่ 1 กลุมวิชาดนตรีไทย                6 หนวยกิต 
1242201 ทํานองเพลงไทย      3(3-0-6) 
1242202 หลักการขับรองเพลงไทย     3(3-0-6) 
1243202 การบันทึกโนตเพลงไทย     3(3-0-6) 
1244205 การปรับวงดนตรีไทย      3(3-0-6) 
        กลุมที่ 2 กลุมวิชาดนตรีสากล     6 หนวยกิต 
1242105 หลักการบันทึกและอานโนตสากล    3(2-2-5) 
1243205 ทฤษฎีดนตรีสากล 3      3(3-0-6) 
1243206 สวนศาสตรทางดนตรี     3(3-0-6) 
1245101 การเรียบเรียงเสียงประสานดนตรีแจสและปอปปูลาร   3(3-0-6) 
        ข. เลือกเรียนรายวิชาในกลุมตอไปน้ี  ไมนอยกวา  3       หนวยกติ 
1242203 ลักษณะและประเภทเพลงไทย     3(3-0-6) 
1242204 สุนทรียศาสตรทางดนตรี     3(3-0-6) 
1243201 การวิเคราะหเพลงไทย 2     3(3-0-6) 
1243203 ดนตรีสนาม      3(2-2-5) 
1243204 หลักการโยธวาทิต      3(3-0-6) 
1243401 การใชคอมพิวเตอรชวยงานดนตร ี    3(2-2-5) 
1243402 การผลิตผลงานทางดนตรีดวยคอมพิวเตอร   3(2-2-5) 
1243403 การใชคอมพิวเตอรสําหรับดนตรสีนาม    3(2-2-5) 
1244201 ดนตรีประกอบการแสดง     3(3-0-6) 
1244202 ดนตรีพื้นบานไทย      3(3-0-6) 
1244203 การประพันธเพลงไทย     3(3-0-6) 
1244204 ดนตรีพิธีกรรม                      3(3-0-6) 
1244206 ความสัมพันธระหวางดนตรีไทยกับดนตรีสากล   3(3-0-6) 
1244207 หลักการเขียนรายงานดนตรีนิพนธ    3(3-0-6) 
1244208 เพลงไทยสากลเชิงประวัต ิ     3(3-0-6) 
1244209 ดนตรีรวมสมัย      3(3-0-6) 
1244210 การซอมเครื่องดนตรีเบื้องตน     3(2-2-5) 
1244211 การประพันธเพลงสากล     3(3-0-6) 
1244212 ทฤษฎีสอดทํานอง      3(3-0-6) 
1244213 ดนตรีสมัยศตวรรษที่ 21     3(3-0-6) 
1244214 การเรียบเรียงดนตรีสําหรับเด็ก     3(3-0-6) 
1244215 การเรียบเรียงเสียงประสานสําหรับวงโยธวาทิต   3(3-0-6) 
1244216 ทฤษฎีดนตรีแจส 1      3(3-0-6) 
1244217 ประวัติดนตรีแจส      3(3-0-6) 
1244218 ดนตรีปฏิภาณ      3(2-2-5) 
1244219 การประพันธดนตรีแบบแจสและปอปปูลาร   3(3-0-6) 
1244401 ปฏิบัติการบันทึกเสียงดนตรี     3(2-2-5) 
1245201 การอาํนวยเพลงเบื้องตน     3(2-2-5) 



156 คูมือนักศึกษา ปการศึกษา 2558

1245202 จิตวิทยาดนตรี      3(3-0-6) 
        2.2.2 ปฎิบัต ิ      11 หนวยกิต 
        ก. เลือกเรียนรายวิชาปฏิบตัิแขนงดนตรีไทย  1 รายวิชา และแขนงดนตรีสากล 

1 รายวิชา โดยไมซํ้ากับรายวิชากลุมปฏบัติบังคับ  จํานวน  4  หนวยกิต                
        กลุมวิชาดนตรีไทย   
1241301 ปฏิบัติเครื่องดีดไทย 1     2(0-4-2) 
1241303 ปฏิบัติเครื่องสีไทย 1      2(0-4-2) 
1241305 ปฏิบัติเครื่องตีไทย 1      2(0-4-2) 
1241307 ปฏิบัติเครื่องเปาไทย 1     2(0-4-2) 
1241309 ปฏิบัติขับรองเพลงไทย 1     2(0-4-2) 
        กลุมวิชาดนตรีสากล   
1241311 ปฏิบัติเครื่องลมไม 1      2(0-4-2) 
1241313 ปฏิบัติเครื่องทองเหลือง 1     2(0-4-2) 
1241315 ปฏิบัติเคร่ืองสายสากล 1     2(0-4-2) 
1241317 ปฏิบัติกีตาร 1      2(0-4-2) 
1241319 ปฏิบัติคียบอรด 1      2(0-4-2) 
1241322 ปฏิบัติขับรองสากล 1     2(0-4-2) 
1241323 ปฏิบัติเครื่องกระทบ 1     2(0-4-2) 
        ข. เลือกเรียนปฏิบัติดนตรีไทยในกลุมปฏิบัติดนตรีไทยหรือปฏบิัติดนตรีสากล 

ในกลุมปฏิบัติดนตรีสากล  ไมนอยกวา   7  หนวยกิต 
        กลุมปฏิบัติดนตรีไทย   
1241330 ปฏิบัติรวมวงดนตรีไทย 1     1(0-2-1) 
1242306 ปฏิบัติอังกะลุง      2(0-4-2) 
1242307 ปฏิบัติหนาทับดนตรีไทย     2(0-4-2) 
1242309 ปฏิบัติรวมวงดนตรีพื้นบานไทย 1    1(0-2-1) 
1242310 ปฏิบัติดนตรีไทยอิสระ     2(0-4-2) 
1243301 ปฏิบตัิเพลงมอญ      2(0-4-2) 
1243302 ปฏิบัติเพลงเร่ือง      2(0-4-2) 
1243303 ปฏิบัติเพลงเดี่ยว 1      2(0-4-2) 
1243304 ปฏิบัติรวมวงดนตรีไทย 2     1(0-2-1) 
1244302 ปฏิบัติเพลงประเภทลูกลอลกูขัด    2(0-4-2) 
1244303 ปฏิบัติเพลงพิธีกรรม      2(0-4-2) 
1244304 ปฏิบัติเพลงเดี่ยว 2      2(0-4-2) 
1244305 ปฏิบัติดนตรีพื้นบานไทย     2(0-4-2) 
1244306 ปฏิบัติขับรองเพลงไทยตามสมัยนิยม    2(0-4-2) 
1244307 ปฏิบัติขับรองเพลงไทยสําหรับเด็กปฐมวัย    2(0-4-2) 
1244308 ปฏิบัติขับรองเพลงไทยในหลักสูตรการศกึษาข้ันพื้นฐาน  2(0-4-2) 
1244309 ปฏิบัติขับรองเพลงพื้นบาน     2(0-4-2) 
        กลุมปฏิบัติดนตรีสากล   
1241331 ปฏิบัติรวมวงสากล1      1(0-2-1) 
1242319 รวมวงแจสหรือปอปปูลาร 1     2(0-4-2) 
1243305 ปฏิบัติรวมวงสากล2      1(0-2-1) 
1243306 ปฏิบัติเครื่องลมไมแจส     2(0-4-2) 
1243307 ปฏิบัติเครื่องทองเหลืองแจส     2(0-4-2) 
1243308 ปฏิบัติเครื่องสายสากลแจส     2(0-4-2) 
1243309 ปฏิบัติกีตารแจส      2(0-4-2) 
1243310 ปฏิบัติคียบอรดแจส      2(0-4-2) 
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1243311 ปฏิบัติขับรองสากลแจส     2(0-4-2) 
1243312 ปฏิบัติเครื่องกระทบแจส     2(0-4-2) 
1243313 รวมวงแจสหรือปอปปูลาร 2     2(0-4-2) 
1243314 ปฏิบัติขับรองประสานเสียง 1     2(0-4-2) 
1244310 ปฏิบัติขับรองประสานเสียง 2     2(0-4-2) 
 
ค.หมวดวิชาเลือกเสรี                       เรียนไมนอยกวา  6 หนวยกิต 
ใหเลือกเรียนรายวิชาใดๆ ในหลักสูตรมหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร โดยไมซํ้ากับรายวิชาที่เคยเรียน

มาแลว และตองไมเปนรายวิชาที่กําหนดใหเรียน โดยนับหนวยกิตรวมในเกณฑการสําเร็จหลักสูตร 
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หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต ปริญญาตรี 5 ป 
สาขาวิชาสังคมศึกษา  Bachelor of Education (Social Studies) 

ค.บ. (สังคมศึกษา)  B.Ed. (Social Studies) 
 
 โครงสรางหลักสูตร 
จํานวนหนวยกิตรวมตลอดหลักสูตร     170  หนวยกิต 
โดยมีสัดสวนหนวยกิตแตละหมวดวิชา ดังน้ี 
ก.หมวดวิชาศึกษาทั่วไป  ไมนอยกวา  30 หนวยกิต 
   1. กลุมวิชาภาษาและการสื่อสาร    12     หนวยกิต 
   2. กลุมวิชามนุษยศาสตร     6 หนวยกิต 
   3. กลุมวิชาสังคมศาสตร     6 หนวยกิต 
   4. กลุมวิชาคณิตศาสตร วิทยาศาสตร และเทคโนโลยี  6 หนวยกิต 
ข.หมวดวิชาเฉพาะ      134 หนวยกิต 
   1. กลุมวิชาชีพคร ู      53 หนวยกิต 
     1.1 วิชาบังคับ      35 หนวยกิต 
     1.2 วิชาเลือก      4       หนวยกิต 
     1.3 วิชาการฝกประสบการณวิชาชีพคร ู   14 หนวยกิต 
   2. กลุมวิชาเอ)      81     หนวยกิต 
     2.1 วิชาบังคับ      63      หนวยกิต 
     2.2 วิชาเลือก      18      หนวยกิต 
ค.หมวดวิชาเลือกเสร ี  ไมนอยกวา  6     หนวยกิต 
 
 รายวิชาตามโครงสรางของหลักสูตร 
ก.หมวดวิชาศึกษาทั่วไป  ไมนอยกวา  30 หนวยกิต 
   (ดังรายละเอียดในภาคผนวก)    
ข.หมวดวิชาเฉพาะ                   จํานวนไมนอยกวา  134 หนวยกิต 
แบงเปน 3 กลุม ดังน้ี    
   1. หมวดวิชาเฉพาะวิชาชีพคร ูไมนอยกวา   53 หนวยกิต 
     1.1 วิชาชีพครูบังคับ             จํานวนไมนอยกวา  35 หนวยกิต 
     มีรายวิชาดังตอไปน้ี    
1001001 ภาษาไทยสําหรับคร ู      2(1-2-3) 
1005001 ประมวลสาระความรูวิชาชีพคร ู     2(2-0-4) 
1005002 ประมวลสาระความรูวิชาเฉพาะ     2(2-0-4) 
1005101 ภาษาอังกฤษสําหรับคร ู       3(2-2-5) 
1012101 การศึกษาและความเปนครู        3(2-2-5) 
1022001 การออกแบบและพัฒนาหลักสูตร    3(2-2-5) 
1022002 การจัดการเรียนรู        3(2-2-5)   
1032201 นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา     3(2-2-5) 
1043001 การวัดและประเมินผลการศึกษา      3(2-2-5)   
1043002 การวิจัยทางการศึกษา       3(2-2-5)   
1052001 จิตวิทยาสําหรับครู       3(3-0-6)   
1063002 การบริหารจัดการในสถานศึกษา    3(3-0-6) 
1083001 การศึกษาแบบเรียนรวม     2(2-0-4)    
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     1.2 วิชาชีพครูเลือก             จํานวนไมนอยกวา  4 หนวยกิต 
     เลือกจากรายวิชาดังตอไปน้ี    
1012002 การจัดการคายวิชาการ      2(1-2-3)   
1013001 การบริหารจัดการในชั้นเรียนและสิ่งแวดลอมเพ่ือการเรียนรู   2(1-2-3) 
1031101 เทคโนโลยีสําหรับครู  1       1(0-2-1) 
1033102 เทคโนโลยีสําหรับครู  2       1(0-2-1) 
1033202 การสรางสื่อและแบบเรียน       2(1-2-3)   
1033203 นวัตกรรมการศึกษา       2(1-2-3)   
1044001 การวิจัยในชั้นเรียน        2(1-2-3)   
1044002 การวิจัยและพัฒนานวัตกรรมการศึกษา    2(1-2-3) 
1052002 ทฤษฎีและปฏิบัตกิารกลุม       2(1-2-3)   
1053002 จิตวิทยาการแนะแนวเด็กวัยรุน      2(2-0-4)   
1083002 การใหบริการชวยเหลือระยะแรกเริ่ม     2(2-0-4)   
     1.3 วิชาประสบการณวิชาชีพ จํานวน   14 หนวยกิต 
1003001 การฝกปฏิบัติวิชาชีพครูระหวางเรียน  1       1(90)    
1004002 การฝกปฏิบัติวิชาชีพครูระหวางเรียน  2     1(90)   
1004003 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1      6(540)    
1005004 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2     6(540)    
   2. วิชาเฉพาะ   จํานวน   81 หนวยกิต 
     2.1 วิชาเอกบังคับ  จํานวน   63 หนวยกิต 
เรียนรายวิชาตอไปน้ี  
     กลุมสังคมศาสตรและการเรียนการสอน   
1231104 หลักสังคมวิทยาสําหรับคร ู     3(3-0-6) 
1233102 นวัตกรรมการเรียนการสอนทางสังคมศึกษา   3(2-2-5) 
1234101 ระเบียบวิธีวิจัยทางสังคมเบื้องตนสําหรับครู   3(2-2-5) 
1234105 พฤติกรรมการสอนวิชาสังคมศึกษาระดับประถมศึกษา  3(2-2-5) 
1234106 พฤติกรรมการสอนวิชาสังคมศึกษาระดับมัธยมศึกษา   3(2-2-5) 
1234107 ภาษาอังกฤษสําหรับครูสังคมศึกษา    3(3-0-6) 
1235103 สัมมนาสังคมศึกษา      3(2-2-5) 
     กลุมศาสนา ศีลธรรม จริยธรรม   
1231203 ศาสนศึกษาสําหรับคร ู     3(3-0-6) 
1232204 จริยธรรมกับชีวิต      3(3-0-6) 
1234201 พุทธวิธีการสอน      3(2-2-5) 
     กลุมหนาที่พลเมือง วัฒนธรรม และการดําเนินชีวิตในสังคม 
1232301 การเมืองการปกครองของไทยสําหรับคร ู    3(3-0-6) 
1232302 กฎหมายเบื้องตนสําหรับคร ู     3(3-0-6) 
     กลุมเศรษฐศาสตร   
1231401 เศรษฐศาสตรเบื้องตนสําหรับคร ู    3(3-0-6) 
1233402 เศรษฐกิจประเทศไทยสําหรับคร ู    3(3-0-6) 
     กลุมประวัติศาสตร   
1231501 ประวัติศาสตรไทยสําหรับคร ู     3(3-0-6) 
1232503 อารยธรรมโลก      3(3-0-6) 
1233502 ประวัติศาสตรเอเชียตะวันออกเฉียงใตสําหรับครู   3(3-0-6) 
1234504 ประวัติศาสตรนิพนธ      3(2-2-5) 
     กลุมภูมิศาสตร   
1231601 ภูมิศาสตรกายภาพสําหรับคร ู     3(2-2-5) 
1232603 ภูมิสารสนเทศสําหรับคร ู     3(2-2-5) 
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1233602 แผนที่และการแปลความหมายจากแผนที่สําหรับคร ู   3(2-2-5) 
     2.2 วิชาเอกเลือก เลือกเรียนจากรายวิชาตอไปน้ี จํานวน  18 หนวยกิต 
1232307 กฎหมายครอบครัว       3(3-0-6) 
1231206 พุทธธรรมสําหรับคร ู     3(3-0-6) 
1232305 โลกศึกษา          3(3-0-6) 
1232306 สิทธิมนุษยชนสําหรับครู        3(3-0-6) 
1232308 ภูมิปญญาทองถิ่น      3(2-2-5) 
1233303 แนวโนมและการจัดการปญหาสังคมสําหรับครู   3(3-0-6) 
1233304 ทองถิ่นศึกษา      3(2-2-5) 
1233505 ประวัติศาสตรยุโรป        3(3-0-6) 
1233604 การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมอยางย่ังยืนสําหรับครู 3(2-2-5) 
1234205 ศาสนพิธีสําหรับครู        3(2-2-5) 
   
ค.หมวดวิชาเลือกเสรี                       เรียนไมนอยกวา  6 หนวยกิต 
ใหเลือกเรียนรายวิชาใดๆ ในหลักสูตรมหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร โดยไมซํ้ากับรายวิชาที่เคยเรียน

มาแลว และตองไมเปนรายวิชาที่กําหนดใหเรียน โดยนับหนวยกิตรวมในเกณฑการสําเร็จหลักสตูร 
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หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต ปริญญาตรี 5 ป 
สาขาวิชาพลศึกษา  Bachelor of Education (Physical Education) 

ค.บ. (พลศึกษา)  B.Ed. (Physical Education) 
 
 โครงสรางหลักสูตร 
จํานวนหนวยกิตรวมตลอดหลักสูตร ไมนอยกวา   167  หนวยกิต 
โดยมีสัดสวนหนวยกิตแตละหมวดวิชา ดังน้ี 
ก.หมวดวิชาศึกษาทั่วไป  ไมนอยกวา  30 หนวยกิต 
   1. กลุมวิชาภาษาและการสื่อสาร    12      หนวยกิต 
   2. กลุมวิชามนุษยศาสตร     6 หนวยกิต 
   3. กลุมวิชาสังคมศาสตร     6 หนวยกิต 
   4. กลุมวิชาคณิตศาสตร วิทยาศาสตร และเทคโนโลยี  6 หนวยกิต 
ข.หมวดวิชาเฉพาะ      131 หนวยกิต 
   1. กลุมวิชาชีพคร ู      53 หนวยกิต 
     1.1 วิชาบังคับ      35 หนวยกิต 
     1.2 วิชาเลือก      4         หนวยกิต 
     1.3 วิชาการฝกประสบการณวิชาชีพคร ู   14 หนวยกิต 
   2. กลุมวิชาเอก      78       หนวยกิต 
     2.1 วิชาบังคับ      58     หนวยกิต 
     2.2 วิชาเลือก      20     หนวยกิต 
ค.หมวดวิชาเลือกเสร ี  ไมนอยกวา  6       หนวยกิต 
  

รายวิชาตามโครงสรางของหลักสูตร 
ก.หมวดวิชาศึกษาทั่วไป  ไมนอยกวา  30 หนวยกิต 
   (ดังรายละเอียดในภาคผนวก)    
ข.หมวดวิชาเฉพาะ                จํานวนไมนอยกวา  131 หนวยกิต 
แบงเปน 3 กลุม ดังน้ี    
   1. กลุมวิชาชีพคร ู   ไมนอยกวา  53 หนวยกิต 
     1.1 วิชาชีพครูบังคับ           จํานวนไมนอยกวา  35 หนวยกิต 
     มีรายวิชาดังตอไปน้ี    
1001001 ภาษาไทยสําหรับคร ู      2(1-2-3) 
1005001 ประมวลสาระความรูวิชาชีพคร ู     2(2-0-4) 
1005002 ประมวลสาระความรูวิชาเฉพาะ     2(2-0-4) 
1005101 ภาษาอังกฤษสําหรับคร ู       3(2-2-5) 
1012101 การศึกษาและความเปนครู        3(2-2-5) 
1022001 การออกแบบและพัฒนาหลักสูตร    3(2-2-5) 
1022002 การจัดการเรียนรู        3(2-2-5)   
1032201 นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา     3(2-2-5) 
1043001 การวัดและประเมินผลการศึกษา      3(2-2-5)   
1043002 การวิจัยทางการศึกษา       3(2-2-5)   
1052001 จิตวิทยาสําหรับครู       3(3-0-6)   
1063002 การบริหารจัดการในสถานศึกษา    3(3-0-6) 
1083001 การศึกษาแบบเรียนรวม     2(2-0-4)    
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     1.2 วิชาชีพครูเลือก           จํานวนไมนอยกวา  4 หนวยกิต 
     เลือกจากรายวิชาดังตอไปน้ี    
1012002 การจัดการคายวิชาการ      2(1-2-3)   
1013001 การบริหารจัดการในชั้นเรียนและสิ่งแวดลอมเพ่ือการเรียนรู   2(1-2-3) 
1031101 เทคโนโลยีสําหรับครู  1       1(0-2-1) 
1033102 เทคโนโลยีสําหรับครู  2       1(0-2-1) 
1033202 การสรางสื่อและแบบเรียน       2(1-2-3)   
1033203 นวัตกรรมการศึกษา       2(1-2-3)   
1044001 การวิจัยในชั้นเรียน        2(1-2-3)   
1044002 การวิจัยและพัฒนานวัตกรรมการศึกษา    2(1-2-3) 
1052002 ทฤษฎีและปฏิบัตกิารกลุม       2(1-2-3)   
1053002 จิตวิทยาการแนะแนวเด็กวัยรุน      2(2-0-4)   
1083002 การใหบริการชวยเหลือระยะแรกเริ่ม     2(2-0-4)   
     1.3 วิชาการฝกประสบการณวิชาชีพ จํานวน   14 หนวยกิต 
1003001 การฝกปฏิบัติวิชาชีพครูระหวางเรียน  1       1(90)    
1004002 การฝกปฏิบัติวิชาชีพครูระหวางเรียน  2     1(90)   
1004003 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1      6(540)    
1005004 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2     6(540)    
   2. กลุมวิชาเอก    
     2.1 วิชาเอกบังคับ  จํานวน   58 หนวยกิต 
     เรียนรายวิชาตอไปน้ี   
1161101 ประวัติและหลักการพลศึกษา     2(2-0-4) 
1161201 กายวิภาคศาสตรและสรีรวิทยา     3(2-2-5) 
1161301 จิตวิทยาการกีฬา      2(2-0-4) 
1161501 กรีฑา       2(1-2-3) 
1161504 เทเบิลเทนนิส      2(1-2-3) 
1161505 วายนํ้า       2(1-2-3) 
1161517 กระบี่กระบอง       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 การจัดและการบริหารพลศึกษา     2(2-0-4) 
1162103 การสงเสริมสุขภาพ      2(2-0-4) 
1162201 สรีรวิทยาการออกกําลังกาย     3(2-2-5) 
1162202 การทดสอบสมรรถภาพทางกาย    2(1-2-3) 
1163103 การทดสอบและการประเมินผลพลศึกษา    3(3-0-6) 
1163104 หลักสูตรพลศึกษา      2(2-0-4) 
1163105 การสัมมนาทางพลศึกษา     2(2-0-4) 
1163106 พฤติกรรมการสอนวิชาพลศึกษาระดับประถมศึกษา   3(2-2-5) 
1163107 ภาษาอังกฤษสําหรับครูพลศึกษา    3(2-2-5) 
1162301 กีฬาเวชศาสตร      3(2-2-5) 
1163206 ชีวกลศาสตรการกีฬา      3(2-2-5) 
1164101 หลักการฝกกีฬา      2(1-2-3) 
1164106 พฤติกรรมการสอนวิชาพลศึกษาระดับมัธยมศึกษา   3(2-2-5) 
1164405 ผูนํานันทนาการและการอยูคายพักแรม    3(2-2-5) 
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     2.2 วิชาเอกเลือก  จํานวน   20 หนวยกิต 
     เลือกเรียนจากรายวิชาในกลุม ดังตอไปน้ี โดยไมซํ้ากับรายวิชาที่เรียนมาแลว 
     รายวิชาในกลุม ก. เลือกเรียนรายวิชาตอไปน้ี  ไมนอยกวา  10 หนวยกิต 
1164102 หลักการเคลื่อนไหวเบื้องตน     2(1-2-3) 
1162102 การเรียนรูทางกลไก      2(2-0-4) 
1162203 การฝกดวยนํ้าหนัก      2(1-2-3) 
1161204 การบริหารกาย      2(1-2-3) 
1163204 โภชนาศาสตรการกีฬา     2(2-0-4) 
1163301 บรรดิการทางพลศึกษา     2(2-0-4) 
1163302 กายภาพบําบัด      2(1-2-3) 
1163303 การชวยชีวิตและความปลอดภัยทางนํ้า    2(1-2-3) 
1163304 สวัสดิศึกษา      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 การจัดและการบริหารนันทนาการ    2(2-0-4) 
1161407 เกมเบ็ดเตล็ด      2(1-2-3) 
1163408 แอโรบิคดานซ      2(1-2-3) 
1161502 ยิมนาสติก       2(1-2-3) 
1161503 แบดมินตัน      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 มวยปล้ํา         2(1-2-3) 
1161512 ยกนํ้าหนัก         2(1-2-3) 
1161513 จักรยาน       2(1-2-3) 
1161514 กอลฟ       2(1-2-3) 
1161515 ยิงธนู       2(1-2-3) 
1161516 ดาบสากล         2(1-2-3) 
1162517 ศิลปะการปองกันตัว      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 โบวลิ่ง       2(1-2-3) 
1162521 ดํานํ้า       2(1-2-3) 
1162522 สนุกเกอร       2(1-2-3) 
1161604 รักบี้ฟุตบอล        2(1-2-3) 
1161605 แฮนดบอล      2(1-2-3) 
1161606 โปโลนํ้า        2(1-2-3) 
1161607 ฮอกกี ้       2(1-2-3) 
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1161608 เซปกตะกรอ      2(1-2-3) 
1162609 ซอฟทบอล      2(1-2-3) 
1161610 ฟุตซอล       2(1-2-3) 
     รายวิชาในกลุม ข. เลือกเรียนรายวิชาตอไปน้ี     ไมนอยกวา  2  หนวยกิต 
1161401 ผูกํากับลูกเสือ-เนตรนารีสํารองข้ันความรูเบื้องตน         1(0-2-1) 
1161402 ผูกํากับลูกเสือ-เนตรนารีสามัญขั้นความรูเบื้องตน   1(0-2-1) 
1161403 ผูกํากับลูกเสือ-เนตรนารีสามัญรุนใหญขั้นความรูเบื้องตน  1(0-2-1) 
1161404 ผูกํากับลูกเสือ-เนตรนารีวิสามัญขั้นความรูเบื้องตน    1(0-2-1) 
     รายวิชากลุม ค. เลือกเรียนรายวิชาตอไปน้ี        ไมนอยกวา  8  หนวยกิต 
1164517 การเปนผูฝกและการเปนเจาหนาที่กรีฑา    2(1-2-3) 
1164518 การเปนผูฝกและการเปนเจาหนาที่กีฬายิมนาสติก   2(1-2-3) 
1164519 การเปนผูฝกและการเปนเจาหนาที่กีฬาแบดมินตัน   2(1-2-3) 
1164520 การเปนผูฝกและการเปนเจาหนาที่ กีฬาเทเบิลเทนนิส  2(1-2-3) 
1164521 การเปนผูฝกและการเปนเจาหนาที่ กีฬาวายนํ้า   2(1-2-3) 
1164522 การเปนผูฝกและการเปนเจาหนาที่กีฬาเทนนิส   2(1-2-3) 
1164523 การเปนผูฝกและการเปนเจาหนาที่กีฬามวยสากล   2(1-2-3) 
1164524 การเปนผูฝกและการเปนเจาหนาที่กีฬามวยไทย   2(1-2-3) 
1164525 การเปนผูฝกและการเปนเจาหนาที่กีฬาเทควันโด   2(1-2-3) 
1164609 การเปนผูฝกและการเปนเจาหนาที่กีฬาฟุตบอล   2(1-2-3) 
1164610 การเปนผูฝกและการเปนเจาหนาที่กีฬารักบี้ฟุตบอล   2(1-2-3) 
1164611 การเปนผูฝกและการเปนเจาหนาที่กีฬาบาสเกตบอล   2(1-2-3) 
1164612 การเปนผูฝกและการเปนเจาหนาที่กีฬาวอลเลยบอล   2(1-2-3) 
1164613 การเปนผูฝกและการเปนเจาหนาที่กีฬาตะกรอ   2(1-2-3) 
1164614 การเปนผูฝกและการเปนเจาหนาที่กีฬาฟุตซอล   2(1-2-3) 
 
ค.หมวดวิชาเลือกเสรี                       เรียนไมนอยกวา  6 หนวยกิต 
ใหเลือกเรียนรายวิชาใดๆในหลักสูตรมหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร โดยไมซํ้ากับรายวิชาที่เคยเรียน

มาแลวและตองไมเปนรายวิชาที่กําหนดใหเรียน โดยนับหนวยกิตรวมในเกณฑการสําเร็จหลักสูตร 
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หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต ปริญญาตรี 5 ป 
สาขาวิชาภาษาจีน  Bachelor of Education (Chinese) 

ค.บ. (ภาษาจีน)  B.Ed. (Chinese) 
 
 โครงสรางหลักสูตร 
จํานวนหนวยกิตรวมตลอดหลักสูตร ไมนอยกวา 167 หนวยกิต 
โดยมีสัดสวนหนวยกิตแตละหมวดวิชา ดังน้ี 
ก.หมวดวิชาศึกษาทัว่ไป  ไมนอยกวา  30 หนวยกิต 
   1. กลุมวิชาภาษาและการสื่อสาร    9       หนวยกิต 
   2. กลุมวิชามนุษยศาสตร     6 หนวยกิต 
   3. กลุมวิชาสังคมศาสตร     6 หนวยกิต 
   4. กลุมวิชาคณิตศาสตร วิทยาศาสตร และเทคโนโลยี  6 หนวยกิต 
   และเลือกเรียนรายวิชาจากกลุมวิชา 1-4    3 หนวยกิต 
ข.หมวดวิชาเฉพาะ   ไมนอยกวา  131 หนวยกิต 
   1. กลุมวิชาชีพคร ู      53 หนวยกิต 
     1.1 วิชาชีพบังคับ     35 หนวยกิต 
     1.2 วิชาชีพเลือก      4       หนวยกิต 
     1.3 วิชาฝกประสบการณวิชาชีพคร ู    14 หนวยกิต 
   2. กลุมวิชาเอก      78      หนวยกิต 
     2.1 วิชาบังคับ      57      หนวยกิต 
     2.2 วิชาเลือก      21      หนวยกิต 
ค.หมวดวิชาเลือกเสร ี  ไมนอยกวา  6      หนวยกิต 
 
 รายวิชาตามโครงสรางของหลักสูตร 
ก.หมวดวิชาศึกษาทั่วไป  ไมนอยกวา  30 หนวยกิต 
   (ดังรายละเอียดในภาคผนวก)    
ข.หมวดวิชาเฉพาะ   ไมนอยกวา  131 หนวยกิต 
แบงเปน 3 กลุม ดังน้ี    
   1. หมวดวิชาเฉพาะวิชาชีพคร ู ไมนอยกวา  53 หนวยกิต 
     1.1 วิชาชีพครูบังคับ  ไมนอยกวา  35 หนวยกิต 
     มีรายวิชาดังตอไปน้ี    
1001001 ภาษาไทยสําหรับคร ู      2(1-2-3) 
1005001 ประมวลสาระความรูวิชาชีพคร ู     2(2-0-4) 
1005002 ประมวลสาระความรูวิชาเฉพาะ     2(2-0-4) 
1005101 ภาษาอังกฤษสําหรับคร ู       3(2-2-5) 
1012101 การศึกษาและความเปนครู        3(2-2-5) 
1022001 การออกแบบและพัฒนาหลักสูตร    3(2-2-5) 
1022002 การจดัการเรียนรู        3(2-2-5)   
1032201 นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา     3(2-2-5) 
1043001 การวัดและประเมินผลการศึกษา      3(2-2-5)   
1043002 การวิจัยทางการศึกษา       3(2-2-5)   
1052001 จิตวิทยาสําหรับครู       3(3-0-6)   
1063002 การบริหารจัดการในสถานศึกษา    3(3-0-6) 
1083001 การศึกษาแบบเรียนรวม     2(2-0-4)    
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     1.2 วิชาชีพครูเลือก  ไมนอยกวา  4 หนวยกิต 
     เลือกจากรายวิชาดังตอไปน้ี    
1012002 การจัดการคายวิชาการ      2(1-2-3)   
1013001 การบริหารจัดการในชั้นเรียนและสิ่งแวดลอมเพ่ือการเรยีนรู   2(1-2-3) 
1031101 เทคโนโลยีสําหรับครู  1       1(0-2-1) 
1033102 เทคโนโลยีสําหรับครู  2       1(0-2-1) 
1033202 การสรางสื่อและแบบเรียน       2(1-2-3)   
1033203 นวัตกรรมการศึกษา       2(1-2-3)   
1044001 การวิจัยในชั้นเรียน        2(1-2-3)   
1044002 การวิจัยและพัฒนานวัตกรรมการศึกษา    2(1-2-3) 
1052002 ทฤษฎีและปฏิบัติการกลุม       2(1-2-3)   
1053002 จิตวิทยาการแนะแนวเด็กวัยรุน      2(2-0-4)   
1083002  การใหบริการชวยเหลือระยะแรกเริ่ม    2(2-0-4)   
     1.3 วิชาประสบการณวิชาชีพ    14 หนวยกิต 
1003001 การฝกปฏิบัติวิชาชีพครูระหวางเรียน  1       1(90)    
1004002 การฝกปฏิบัติวิชาชีพครูระหวางเรียน  2     1(90)   
1004003 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1      6(540)    
1005004 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2     6(540)    
   2. กลุมวิชาเอก      78 หนวยกิต 
     2.1 วิชาบังคับ      57 หนวยกิต 
        2.1.1 หมวดรายวิชาภาษาจีนพื้นฐาน   
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) 
1224012 พฤติกรรมการสอนภาษาจีน     3(2-2-5) 
     2.1.2 หมวดรายวิชาการอาน การเขียนและการแปล   
1222201 การอานภาษาจีน 1      3(3-0-6) 
1223203 การเขียนภาษาจีน  1      3(2-2-5) 
1223205 การแปลภาษาจีน 1       3(2-2-5) 
1224207 การอานหนังสือพิมพจีน 1      3(3-0-6) 
     2.1.3 หมวดรายวิชาภาษาจีนเพ่ือการสื่อสาร   
1221301 การฟงและการพูดภาษาจีน 1     3(2-2-5) 
1221302 การฟงและการพูดภาษาจีน 2     3(2-2-5) 
1223308 ภาษาอังกฤษสําหรับครูภาษาจีน    3(2-2-5) 
     2.1.4 หมวดรายวิชาประวัติศาสตรและวัฒนธรรม   
1221401 ประวัติศาสตรจีนและวัฒนธรรมจีน           3(3-0-6) 
1223402 นิทานสุภาษิตจีน      3(3-0-6) 
     2.2 วิชาเอกเลือก เลือกเรียนรายวิชาตอไปน้ี  ไมนอยกวา  21 หนวยกิต 
     2.2.1 หมวดรายวิชาภาษาจีนพื้นฐาน   
ใหเลือกเรียน ไมนอยกวา 3 หนวยกิต  
1222109 ไวยากรณภาษาจีน 2       3(3-0-6) 
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1223110 คอมพิวเตอรและเทคโนโลยีเพื่อการสอนภาษาจีน     3(2-2-5) 
1224113 การเปรียบเทียบภาษาจีนและภาษาไทย                                     3(3-0-6) 
     2.2.2 หมวดรายวิชาการอาน การเขียนและการแปล ใหเลือกเรียน ไมนอยกวา 6  หนวยกิต  
1222202 การอานภาษาจีน 2      3(3-0-6) 
1223204 การเขียนภาษาจีน 2        3(2-2-5) 
1223206 การแปลภาษาจีน 2       3(2-2-5) 
1224208 การอานหนังสือพิมพจีน 2      3(3-0-6) 
1224209 การเขียนรายงานภาษาจีน      3(2-2-5) 
1224210 การอานภาษาจีนโบราณ     3(3-0-6) 
     2.2.3 หมวดรายวิชาภาษาจีนเพ่ือการสื่อสาร   
ใหเลือกเรียน ไมนอยกวา 6 หนวยกิต  
1222303 ภาษาจีนเพ่ือการทองเที่ยว      3(2-2-5) 
1223304 ภาษาจีนเพ่ือการเลขานุการ     3(2-2-5) 
1223305 ภาษาจีนเพ่ือการโรงแรม      3(2-2-5) 
1222306 ภาษาจีนธุรกิจ        3(2-2-5) 
1223307 ภาษาจีนเพ่ือการคาระหวางประเทศ     3(2-2-5) 
     2.2.4 หมวดรายวิชาประวัติศาสตรและวัฒนธรรม   
ใหเลือกเรียน ไมนอยกวา 6 หนวยกิต  
1224403 วรรณกรรมจีนสมัยใหมและรวมสมัย    3(3-0-6) 
1224404 เรื่องสั้นจีน       3(3-0-6) 
1224405 วรรณคดีจีน       3(3-0-6) 
 
ค.หมวดวิชาเลือกเสร ี     6 หนวยกิต 
ใหเลือกเรียนรายวิชาใด ๆ ในหลักสูตรมหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร  โดยไมซํ้ากับรายวิชาที่เคยเรียน

มาแลว และตองไมเปนรายวิชาที่กําหนดใหเรียนโดยไมนับหนวยกิตรวมในเกณฑการสําเร็จหลักสูตรของ   แตละ
วิชาเอกที่กําหนดเปนเงื่อนไขใหตองลงทะเบียนเรียน 

 
 
  



168 คูมือนักศึกษา ปการศึกษา 2558

หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต ปริญญาตรี 5 ป 
สาขาวิชาคอมพิวเตอรศึกษา  Bachelor of Education (Computer Education) 

ค.บ. (คอมพิวเตอรศึกษา)  B.Ed. (Computer Education) 
 
 โครงสรางหลักสูตร 
จํานวนหนวยกิตรวมตลอดหลักสูตร  ไมนอยกวา   170  หนวยกิต 
โดยมีสัดสวนหนวยกิตแตละหมวดวิชา ดังน้ี 
ก.หมวดวิชาศึกษาทั่วไป  ไมนอยกวา  30 หนวยกิต 
   1. กลุมวิชาภาษาและการสื่อสาร    12     หนวยกิต 
   2. กลุมวิชามนุษยศาสตร     6 หนวยกิต 
   3. กลุมวิชาสังคมศาสตร     6 หนวยกิต 
   4. กลุมวิชาคณิตศาสตร วิทยาศาสตร และเทคโนโลยี  6 หนวยกิต 
ข.หมวดวิชาเฉพาะ   ไมนอยกวา  134 หนวยกิต 
   1. กลุมวิชาชีพคร ู      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.หมวดวิชาเลือกเสร ี  ไมนอยกวา  6     หนวยกิต 
 
 รายวิชาตามโครงสรางของหลักสูตร 
ก.หมวดวิชาศึกษาทั่วไป  ไมนอยกวา  30 หนวยกิต 
   (ดังรายละเอียดในภาคผนวก)    
ข.หมวดวิชาเฉพาะ                จํานวนไมนอยกวา  134 หนวยกิต 
แบงเปน 3 กลุม ดังน้ี    
   1. หมวดวิชาเฉพาะวิชาชีพคร ู ไมนอยกวา  53 หนวยกิต 
     1.1 วิชาชีพครูบังคับ           จํานวนไมนอยกวา  35 หนวยกิต 
     มีรายวิชาดังตอไปน้ี    
1001001 ภาษาไทยสําหรับคร ู      2(1-2-3) 
1005001 ประมวลสาระความรูวิชาชีพคร ู     2(2-0-4) 
1005002 ประมวลสาระความรูวิชาเฉพาะ     2(2-0-4) 
1005101 ภาษาอังกฤษสําหรับคร ู       3(2-2-5) 
1012101 การศึกษาและความเปนครู        3(2-2-5) 
1022001 การออกแบบและพัฒนาหลักสูตร    3(2-2-5) 
1022002 การจัดการเรียนรู        3(2-2-5)   
1032201 นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา     3(2-2-5) 
1043001 การวัดและประเมินผลการศึกษา      3(2-2-5)   
1043002 การวิจัยทางการศึกษา       3(2-2-5)   
1052001 จิตวิทยาสําหรับครู       3(3-0-6)   
1063002 การบริหารจัดการในสถานศึกษา    3(3-0-6) 
1083001 การศึกษาแบบเรียนรวม     2(2-0-4)    
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     1.2 วิชาชีพครูเลือก           จํานวนไมนอยกวา  4 หนวยกิต 
     เลือกจากรายวิชาดังตอไปน้ี    
1012002 การจัดการคายวิชาการ      2(1-2-3)   
1013001 การบริหารจัดการในชั้นเรียนและสิ่งแวดลอมเพ่ือการเรียนรู   2(1-2-3) 
1031101 เทคโนโลยีสําหรับครู  1       1(0-2-1) 
1033102 เทคโนโลยีสําหรับครู  2       1(0-2-1) 
1033202 การสรางสื่อและแบบเรียน       2(1-2-3)   
1033203 นวัตกรรมการศึกษา       2(1-2-3)   
1044001 การวิจัยในชั้นเรียน        2(1-2-3)   
1044002 การวิจัยและพัฒนานวัตกรรมการศึกษา    2(1-2-3) 
1052002 ทฤษฎีและปฏิบตัิการกลุม       2(1-2-3)   
1053002 จิตวิทยาการแนะแนวเด็กวัยรุน      2(2-0-4)   
1083002 การใหบริการชวยเหลือระยะแรกเริ่ม     2(2-0-4)   
     1.3 วิชาประสบการณวิชาชีพ จํานวน   14 หนวยกิต 
1003001 การฝกปฏิบัติวิชาชีพครูระหวางเรียน  1       1(90)    
1004002 การฝกปฏิบัติวิชาชีพครูระหวางเรียน  2     1(90)   
1004003 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1      6(540)    
1005004 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2     6(540)    
   2. กลุมวิชาเอก                  จํานวนไมนอยกวา  81 หนวยกิต 
     2.1 วิชาบังคับ                   จํานวน   63 หนวยกิต 
1181101 คณิตศาสตรสําหรับครูคอมพิวเตอร    3(3-0-6)    
1181102 ระบบปฏิบัติการคอมพิวเตอร        3(2-2-5) 
1181103 เทคโนโลยีคอมพิวเตอรและสถาปตยกรรม    3(2-2-5)     
1181201 การสอนเขียนโปรแกรมภาษาคอมพิวเตอรเบื้องตน   3(2-2-5) 
1182204 โครงสรางขอมูลและขั้นตอนวิธ ี    3(3-0-6) 
1182301 ระบบฐานขอมูลทางการศึกษาและการจัดการ   3(2-2-5)   
1182304 ระบบการสื่อสารขอมูล และเครือขายคอมพิวเตอรเพื่อการศึกษา  3(2-2-5) 
1182401 คอมพิวเตอรกราฟกและภาพเคลื่อนไหวเพ่ือการศึกษา  3(2-2-5)   
1182601 การออกแบบและพฒันาบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน   3(2-2-5) 
1182615 ภาษาอังกฤษสําหรับครูคอมพิวเตอร    3(3-0-6)                 
1183105 การซอมประกอบไมโครคอมพิวเตอรสําหรับครูคอมพิวเตอร  3(2-2-5) 
1183202 โปรแกรมภาษาคอมพิวเตอรเพื่อการศึกษา    3(2-2-5) 
1183302 การวิเคราะหและออกแบบระบบสารสนเทศเพ่ือการศึกษา  3(2-2-5) 
1183406 เทคโนโลยีมัลติมีเดียเพื่อการศึกษา    3(2-2-5) 
1183607 การออกแบบเว็บไซตเพื่อการเรียนการสอน     3(2-2-5) 
1184206 การสอนเขียนโปรแกรมภาษาคอมพิวเตอรระดับสูง   3(2-2-5) 
1184307 ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา    3(2-2-5) 
1184604 ระบบบริหารจัดการรายวิชาดวยสื่ออิเล็กทรอนิกส   3(2-2-5) 
1184617 พฤติกรรมการสอนคอมพิวเตอรระดับประถมศึกษา   3(2-2-5) 
1184618 พฤติกรรมการสอนคอมพิวเตอรระดับมัธยมศึกษา     3(2-2-5) 
1184621 โครงงานดานการสอนคอมพิวเตอร        3(2-2-5)         
     2.2 วิชาเอกเลือก  ไมนอยกวา  18 หนวยกิต 
     เลือกจากรายวิชาดังตอไปน้ี    
1181501 โปรแกรมสําเร็จรูปเพื่อการศึกษา      3(2-2-5) 
1182201 การโปรแกรมภาษาวิชวลเบสิกเพื่อการศึกษา             3(2-2-5)   
1182202 การโปรแกรมภาษาจาวาเพื่อการศึกษา                      3(2-2-5)   
1182203 หลักการโปรแกรมภาษาปาสคาล     3(2-2-5) 
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1182206 หลักการโปรแกรมภาษาซี       3(2-2-5) 
1182208 โปรแกรมควบคุมระบบ          3(2-2-5) 
1182305 เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารการศึกษา                    3(2-2-5) 
1183306 การบริหารและการจัดการระบบเครือขาย          3(2-2-5) 
1183502 โปรแกรมประยุกตดานสถิติและวิจัยทางการศึกษา   3(2-2-5) 
1183507 โปรแกรมประยุกตดานการบริหารในสถานศึกษา         3(2-2-5) 
1183603 การพัฒนาเว็บเพื่อการเรียนการสอน    3(2-2-5)            
1183610 การเขียนโปรแกรมบนเว็บเพื่อการศึกษา           3(2-2-5) 
1184205 การสอนเขียนโปรแกรมภาษาเชิงวัตถุ        3(2-2-5) 
1184609 การเรียนการสอนผานเครือขาย        3(2-2-5) 
1184611 ระบบคอมพิวเตอรและการประยุกตใชงานเทคโนโลยีการศึกษา   3(2-2-5) 
1184619 การสัมมนาคอมพิวเตอรศกึษา      3(2-2-5) 
1184620 หัวขอพิเศษเก่ียวกับคอมพิวเตอร      3(2-2-5) 
 
ค.หมวดวิชาเลือกเสร ี     6 หนวยกิต 
ใหเลือกเรียนรายวิชาใดๆ ในหลักสูตรมหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร โดยไมซํ้ากับรายวิชาที่เคยเรียน

มาแลว และตองไมเปนรายวิชาที่กําหนดใหเรียนโดยไมนับหนวยกิตรวมในเกณฑการสําเร็จหลักสูตรของแตละวิชาเอก
ที่กําหนดเปนเงื่อนไขใหตองลงทะเบียนเรียน 
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หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต ปริญญาตรี 5 ป 
สาขาวิชาภาษาไทย  Bachelor of Education (Thai Language) 

ค.บ. (ภาษาไทย)  B.Ed. (Thai Language) 
 
 โครงสรางหลักสูตร 
จํานวนหนวยกิตรวมตลอดหลักสูตร ไมนอยกวา 167 หนวยกิต 
โดยมีสัดสวนหนวยกิตแตละหมวดวิชา ดังน้ี 
ก.หมวดวิชาศึกษาทั่วไป  ไมนอยกวา  30 หนวยกิต 
   1. กลุมวิชาภาษาและการสื่อสาร    12    หนวยกิต 
   2. กลุมวิชามนุษยศาสตร     6 หนวยกิต 
   3. กลุมวิชาสังคมศาสตร     6 หนวยกิต 
   4. กลุมวิชาคณิตศาสตร วิทยาศาสตร และเทคโนโลยี  6 หนวยกิต 
ข.หมวดวิชาเฉพาะ   ไมนอยกวา  131 หนวยกิต 
   1. กลุมวิชาชีพคร ู      53 หนวยกิต 
     1.1 วิชาบังคับ      35 หนวยกิต 
     1.2 วิชาเลือก      4      หนวยกิต 
     1.3 วิชาการฝกประสบการณวิชาชีพคร ู   14 หนวยกิต 
   2. กลุมวิชาเฉพาะดาน     78    หนวยกิต 
     2.1 วิชาบังคับ      54    หนวยกิต 
     2.2 วิชาเลือก      24    หนวยกิต 
ค.หมวดวิชาเลือกเสร ี  ไมนอยกวา  6      หนวยกิต 
 
 รายวิชาตามโครงสรางของหลักสูตร 
ก.หมวดวิชาศึกษาทั่วไป  ไมนอยกวา  30 หนวยกิต 
   (ดังรายละเอียดในภาคผนวก)    
ข.หมวดวิชาเฉพาะ                   จํานวนไมนอยกวา  131 หนวยกิต 
แบงเปน 3 กลุม ดังน้ี    
   1. หมวดวิชาเฉพาะวิชาชีพคร ู ไมนอยกวา  53 หนวยกิต 
     1.1 วิชาชีพครูบังคับ             จํานวนไมนอยกวา  35 หนวยกิต 
     มีรายวิชาดังตอไปน้ี    
1001001 ภาษาไทยสําหรับคร ู      2(1-2-3) 
1005001 ประมวลสาระความรูวิชาชีพคร ู     2(2-0-4) 
1005002 ประมวลสาระความรูวิชาเฉพาะ     2(2-0-4) 
1005101 ภาษาอังกฤษสําหรับคร ู       3(2-2-5) 
1012101 การศึกษาและความเปนครู        3(2-2-5) 
1022001 การออกแบบและพัฒนาหลักสูตร    3(2-2-5) 
1022002 การจัดการเรียนรู        3(2-2-5)   
1032201 นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา     3(2-2-5) 
1043001 การวัดและประเมินผลการศึกษา      3(2-2-5)   
1043002 การวิจัยทางการศึกษา       3(2-2-5)   
1052001 จิตวิทยาสําหรับครู       3(3-0-6)   
1063002 การบริหารจัดการในสถานศึกษา    3(3-0-6) 
1083001 การศึกษาแบบเรียนรวม     2(2-0-4)    
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     1.2 วิชาชีพครูเลือก             จํานวนไมนอยกวา  4 หนวยกิต 
     เลือกจากรายวิชาดังตอไปน้ี    
1012002 การจัดการคายวิชาการ      2(1-2-3)   
1013001 การบริหารจัดการในชั้นเรียนและสิ่งแวดลอมเพ่ือการเรียนรู   2(1-2-3) 
1031101 เทคโนโลยีสําหรับครู  1       1(0-2-1) 
1033102 เทคโนโลยีสําหรับครู  2       1(0-2-1) 
1033202 การสรางสื่อและแบบเรียน       2(1-2-3)   
1033203 นวัตกรรมการศึกษา       2(1-2-3)   
1044001 การวิจัยในชั้นเรียน        2(1-2-3)   
1044002 การวิจัยและพัฒนานวัตกรรมการศึกษา    2(1-2-3) 
1052002 ทฤษฎีและปฏิบัตกิารกลุม       2(1-2-3)   
1053002 จิตวิทยาการแนะแนวเด็กวัยรุน      2(2-0-4)   
1083002  การใหบริการชวยเหลือระยะแรกเริ่ม    2(2-0-4)   
     1.3 วิชาประสบการณวิชาชีพ    14 หนวยกิต 
1003001 การฝกปฏิบัติวิชาชีพครูระหวางเรียน  1       1(90)    
1004002 การฝกปฏิบัติวิชาชีพครูระหวางเรียน  2     1(90)   
1004003 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1      6(540)    
1005004 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 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  การสอนวรรณกรรมวิจารณ     3(2-2-5) 
1251301  การฟง การพูดเพื่อผลสัมฤทธิ ์     3(2-2-5) 
1251302 การเขียนภาคนิพนธสําหรับครูภาษาไทย      3(2-2-5) 
1251502  การจัดทําหนังสือสําหรับเด็ก     3(2-2-5) 
1252102  ภาษาอังกฤษสําหรับครูภาษาไทย    3(2-2-5) 
1252202  วรรณกรรมทองถิ่นสําหรับคร ู     3(2-2-5) 
1252304  การแตงคําประพันธ      3(2-2-5) 
1252307  การอานเชิงวิเคราะห      3(3-0-6) 
1252501  การสรางบทเรียนภาษาไทย     3(2-2-5) 
1253103  หลักภาษาไทยสําหรับครู         3(3-0-6) 
1253204  วรรณกรรมปจจุบัน      3(2-2-5) 
1253303  ศิลปะการอานคําประพันธไทย     3(2-2-5) 
1253603 เรียนรูภาษาผานการละเลนไทย     3(2-2-5) 
1253604 พฤติกรรมการสอนภาษาไทยระดับประถมศึกษา   3(2-2-5) 
1253605 พฤติกรรมการสอนภาษาไทยระดับมัธยมศึกษา   3(2-2-5) 
1255402  สัมมนาการสอนทางภาษาไทย       3(2-2-5) 
     2.2 วิชาเลือก   ไมนอยกวา  24 หนวยกิต 
     โดยเลือกจากรายวิชาตอไปน้ี    
     1.กลุมวิชาหลักภาษาและภาษาศาสตร (เลือกเรียน 3 หนวยกิต) 
1253104 ความสัมพันธของภาษากับวัฒนธรรม     3(2-2-5) 
1254105 ถอยคําสํานวนไทย       3(2-2-5) 
1255106 ภาษาถ่ิน                            3(2-2-5) 
     2.กลุมวิชาวรณคดี วรรณกรรมวิจารณ (เลือกเรียน 3 หนวยกิต) 
1252205 วรรณกรรมเอกของไทย     3(2-2-5) 
1252206 วรรณคดีขนบประเพณีและศาสนา    3(2-2-5) 
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1253207 แงคิดจากวรรณคดีและวรรณกรรม    3(2-2-5) 
1254208 วรรณกรรมนิทาน      3(2-2-5) 
     3.กลุมวิชาการใชภาษาไทย (เลือกเรียน 6 หนวยกิต)  
1252305 เขียนรายงานจากการคนควา      3(2-2-5) 
1253306 การเขียนเพื่อโฆษณาและประชาสัมพันธ    3(2-2-5) 
1253308 อานและเขียนเอกสารทางราชการ            3(2-2-5) 
1255309 การเขียนเพื่อการพัฒนาตน     3(2-2-5) 
     4.กลุมวิชาการวิจัย (เลือกเรียน 3 หนวยกิต)  
1252401       ผลงานคนควาทางภาษาและวรรณกรรมไทย  3(2-2-5) 
1255403        การวิจัยทางการสอนภาษาไทย    3(2-2-5) 
     5.กลุมวิชาการสารสนเทศ (เลือกเรียน 3 หนวยกิต)  
1253503 การพูดทางสื่อวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน   3(2-2-5) 
1252504 การจัดการเอกสารภาษาไทยดวยคอมพิวเตอร   3(2-2-5) 
     6.กลุมวิชาการสอน  (เลือกเรียน 6 หนวยกิต)  
1254601 นันทนาการทางภาษาไทย     3(2-2-5) 
1255602 การจัดกิจกรรมสงเสริมการใชภาษาไทยในโรงเรียน   3(2-2-5) 
1254606 นวัตกรรมการจัดการเรียนรูภาษาไทย    3(2-2-5) 
 
ค.หมวดวิชาเลือกเสร ี ไมนอยกวา   6 หนวยกิต 
ใหเลือกเรียนรายวิชาใดๆในหลักสูตรมหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร โดยไมซํ้ากับรายวิชาที่เคยเรียน

มาแลวและตองไมเปนรายวิชาที่กําหนดใหเรียนโดยนับหนวยกิตรวมในเกณฑการสําเร็จหลักสูตร 
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หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต ปริญญาตรี 5 ป 
สาขาวิชาการประถมศึกษา  Bachelor of Education (Elementary Education) 

ค.บ. (การประถมศึกษา)  B.Ed. (Elementary Education) 
 
 โครงสรางหลักสูตร 
จํานวนหนวยกิตรวมตลอดหลักสูตร  ไมนอยกวา   170  หนวยกิต 
โดยมีสัดสวนหนวยกิตแตละหมวดวิชา ดังน้ี 
ก.หมวดวิชาศึกษาทั่วไป  ไมนอยกวา  30 หนวยกิต 
   1. กลุมวิชาภาษาและการสื่อสาร    12    หนวยกิต 
   2. กลุมวิชามนุษยศาสตร     6 หนวยกิต 
   3. กลุมวิชาสังคมศาสตร     6 หนวยกิต 
   4. กลุมวิชาคณิตศาสตร วิทยาศาสตร และเทคโนโลยี  6 หนวยกิต 
ข.หมวดวิชาเฉพาะ   ไมนอยกวา  134 หนวยกิต 
   1. กลุมวิชาชีพคร ู      53 หนวยกิต 
     1.1 วิชาบังคับ      35 หนวยกิต 
     1.2 วิชาเลือก      4        หนวยกิต 
     1.3 วิชาการฝกประสบการณวิชาชีพคร ู   14 หนวยกิต 
   2. กลุมวิชาเฉพาะดาน     81      หนวยกิต 
     2.1 วิชาบังคับ      61        หนวยกิต 
     2.2 วิชาเลือก      20        หนวยกิต 
ค.หมวดวิชาเลือกเสร ี  ไมนอยกวา  6        หนวยกิต 
 
 รายวิชาตามโครงสรางของหลักสูตร 
ก.หมวดวิชาศึกษาทัว่ไป  ไมนอยกวา  30 หนวยกิต 
   (ดังรายละเอียดในภาคผนวก)    
ข.หมวดวิชาเฉพาะ                   จํานวนไมนอยกวา  131 หนวยกิต 
แบงเปน 3 กลุม ดังน้ี    
   1. หมวดวิชาเฉพาะวิชาชีพคร ู ไมนอยกวา  53 หนวยกิต 
     1.1 วิชาชีพครูบังคับ             จํานวนไมนอยกวา  35 หนวยกิต 
     มีรายวิชาดังตอไปน้ี    
1001001 ภาษาไทยสําหรับคร ู      2(1-2-3) 
1005001 ประมวลสาระความรูวิชาชีพคร ู     2(2-0-4) 
1005002 ประมวลสาระความรูวิชาเฉพาะ     2(2-0-4) 
1005101 ภาษาอังกฤษสําหรับคร ู       3(2-2-5) 
1012101 การศึกษาและความเปนครู        3(2-2-5) 
1022001 การออกแบบและพัฒนาหลักสูตร    3(2-2-5) 
1022002 การจัดการเรียนรู        3(2-2-5)   
1032201 นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา     3(2-2-5) 
1043001 การวัดและประเมินผลการศึกษา      3(2-2-5)   
1043002 การวิจัยทางการศึกษา       3(2-2-5)   
1051005 จิตวิทยาสําหรับครู       3(3-0-6)   
1063002 การบริหารจัดการในสถานศึกษา    3(3-0-6) 
1083001 การศึกษาแบบเรียนรวม     2(2-0-4)    
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     1.2 วิชาชีพครูเลือก             จํานวนไมนอยกวา  4 หนวยกิต 
     เลือกจากรายวิชาดังตอไปน้ี    
1012002 การจัดการคายวิชาการ      2(1-2-3)   
1013001 การบริหารจัดการในช้ันเรียนและสิ่งแวดลอมเพ่ือการเรียนรู   2(1-2-3) 
1031101 เทคโนโลยีสําหรับครู  1       1(0-2-1) 
1031102 เทคโนโลยีสําหรับครู  2       1(0-2-1) 
1033202 การสรางสื่อและแบบเรียน       2(1-2-3)   
1033203 นวัตกรรมการศึกษา       2(1-2-3)   
1044001 การวิจัยในชั้นเรียน        2(1-2-3)   
1044002 การวิจัยและพัฒนานวัตกรรมการศึกษา    2(1-2-3) 
1052002 ทฤษฎีและปฏิบัตกิารกลุม       2(1-2-3)   
1053002 จิตวิทยาการแนะแนวเด็กวัยรุน      2(2-0-4)   
1083002  การใหบริการชวยเหลือระยะแรกเริ่ม    2(2-0-4)   
     1.3 วิชาครู การฝกประสบการณวิชาชีพครู   จํานวน  14 หนวยกิต 
1003001 การฝกปฏิบัติวิชาชีพครูระหวางเรียน  1       1(90)    
1004002 การฝกปฏิบัติวิชาชีพครูระหวางเรียน  2     1(90)   
1004003 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1      6(540)    
1005004 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2     6(540)  
   
   2. หมวดวิชาเฉพาะดาน        จํานวนไมนอยกวา  81 หนวยกิต 
    เปนวิชาเอกบังคับ 61 หนวยกิต และวิชาเลือก ใหเลือกเรียน  ไมนอยกวา 20 หนวยกิต มีรายละเอียด

ดังน้ี 
     2.1 เฉพาะดานบังคับ  จํานวน   61 หนวยกิต 
     เรียนรายวิชาตอไปน้ี    
1261101 ภาษาไทยสําหรับครูประถมศึกษา     3(3-0-6) 
1261102 กระบวนการจัดประสบการณการเรียนรูวิชาภาษาไทยสําหรับ 

ครูประถมศึกษา       3(2-2-5) 
1261201 ภาษาอังกฤษสําหรับครูประถมศึกษา      3(3-0-6) 
1261202 กระบวนการจัดประสบการณการเรียนรูวิชาภาษาอังกฤษสําหรับ 

ครูประถมศึกษา       3(2-2-5) 
1262301 คณิตศาสตรสําหรับครูประถมศึกษา     3(3-0-6) 
1262302 กระบวนการจัดประสบการณการเรียนรูวิชาคณิตศาสตร สําหรับ 

ครูประถมศึกษา       3(2-2-5) 
1262401 วิทยาศาสตรสําหรับครูประถมศึกษา     3(3-0-6) 
1262402 กระบวนการจัดประสบการณการเรียนรูวิชาวิทยาศาสตร  สําหรับ 

ครูประถมศึกษา       3(2-2-5) 
1262501 สุขศึกษาสําหรับครูประถมศึกษา     2(2-0-4) 
1262502 พลศึกษาสําหรับครูประถมศึกษา     2(1-2-3) 
1262503 กระบวนการจัดประสบการณการเรียนรูวิชาสุขศึกษาและพลศึกษา 

สําหรับครูประถมศึกษา      3(2-2-5) 
1262601 ดนตรีและการขับรองสําหรับครูประถมศึกษา    3(2-2-5) 
1262602 นาฏศิลปไทยและการละครสําหรับครูประถมศึกษา    3(2-2-5) 
1262603 กระบวนการจัดประสบการณการเรียนรูวิชาดนตรีและนาฏศิลปสําหรับ 

ครูประถมศึกษา       3(2-2-5) 
1262604 ศิลปศึกษาสําหรับครูประถมศึกษา     2(1-2-3) 
1262605 กระบวนการจัดประสบการณการเรียนรูวิชาศิลปศึกษา สําหรับ 

ครูประถมศึกษา       3(2-2-5) 
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1263701 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมสําหรับครูประถมศึกษา   3(2-0-6) 
1263702 กระบวนการจัดประสบการณการเรียนรูวิชาสังคมศึกษา ศาสนา 

และวัฒนธรรมสําหรับครูประถมศึกษา     3(2-2-5) 
1263801 การงานอาชีพและเทคโนโลยีสําหรับครูประถมศึกษา   3(2-2-5) 
1263802 กระบวนการจัดประสบการณการเรียนรูวิชาการงานอาชีพและ 

เทคโนโลยีสําหรับครูประถมศึกษา    3(2-2-5) 
1263901 การประถมศึกษา       2(1-2-3) 
1263902 พัฒนาการและการเรียนรูของเด็กประถมศึกษา    2(1-2-3) 
     2.2 วิชาเลือก                     จํานวนไมนอยกวา  20 หนวยกิต 
     เลือกเรียนรายวิชาตอไปน้ี    
1263101 การวิจัยทางการประถมศึกษา     2(1-2-3) 
1263102 การจัดการเรียนรูเพื่อพฒันาการคิดสําหรับเด็กประถมศึกษา  2(1-2-3) 
1263103 การออกแบบและประดิษฐสื่อการศึกษาสําหรับเด็กประถมศึกษา  2(1-2-3) 
1263201 การสอนเขียนโปรแกรมภาษาคอมพิวเตอรระดับประถมศึกษา  2(1-2-3) 
1263202 ระบบปฏิบัติการคอมพิวเตอรสําหรับครูประถมศึกษา   2(1-2-3) 
1263203 การซอมประกอบไมโครคอมพิวเตอรสําหรับครูประถมศึกษา   2(1-2-3) 
1263301 การพูดสื่อสารภาษาอังกฤษสําหรับครูประถมศึกษา   2(1-2-3) 
1263302 ภาษาศาสตรเบื้องตนสําหรับครูประถมศึกษา   2(2-0-4) 
1263303 การเขียนเรียงความภาษาอังกฤษสําหรับครูประถมศึกษา  2(1-2-3) 
1264104 สัมมนาการประถมศึกษา     2(1-2-3) 
1264105 เกมและนันทนาการสําหรับเด็กประถมศึกษา   2(2-0-4) 
1264106 การจัดทําหนังสือสําหรับเด็กประถมศึกษา    2(1-2-3) 
1264107 การใชแหลงเรียนรูและภูมิปญญาสําหรับครูประถมศึกษา  2(2-0-4) 
1264108 การสรางแบบเรียนและแบบฝกทักษะสําหรับเด็กประถมศึกษา  2(1-2-3) 
1264109 โรงเรียนประถมศึกษากับการพัฒนาชุมชน    2(1-2-3) 
1264110 อาเซียนศึกษา       2(2-0-4) 
1264204 เครือขายคอมพิวเตอรเพื่อการศึกษาสําหรับครูประถมศึกษา  2(1-2-3) 
1264205 การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนสําหรับครูประถมศึกษา  2(1-2-3) 
1264206 การจัดการรายวิชาดวยสื่ออิเล็กทรอนิกสระดับประถมศึกษา  2(1-2-3) 
1264207 การออกแบบระบบสารสนเทศเพ่ือการศึกษาสําหรับครูประถมศึกษา 2(1-2-3) 
1264208 เทคโนโลยีมัลติมีเดียเพื่อการศึกษาระดับประถมศึกษา   2(1-2-3) 
1264209 คอมพิวเตอรกราฟกและภาพเคลื่อนไหวระดับประถมศึกษา  2(1-2-3) 
1264210 การออกแบบเว็บไซตเพื่อการเรียนการสอนระดับประถมศึกษา  2(1-2-3) 
1264304 การพูดภาษาอังกฤษในที่ชุมชนสําหรับครูประถมศึกษา  2(1-2-3) 
1264305 หลักการเขียนภาษาอังกฤษสําหรับครูประถมศึกษา    2(2-0-4) 
1264306 ไวยากรณภาษาอังกฤษสําหรับครูประถมศึกษา    2(2-0-4) 
1264307 การเรียนภาษาอังกฤษดวยการแสดงสําหรับครูประถมศึกษา  2(2-0-4) 
1264308 การจัดคายภาษาอังกฤษสําหรับครูประถมศึกษา   2(1-2-3) 
1264309 การเรียนภาษาอังกฤษโดยใชโครงงานสําหรับครูประถมศึกษา  2(1-2-3) 
1264310 การแปลสําหรับครูประถมศึกษา     2(1-2-3) 
   
ค.หมวดวิชาเลือกเสรี      เรียนไมนอยกวา  6 หนวยกิต 
ใหเลือกเรียนวิชาใด ๆ ในหลักสูตรที่มหาวิทยาลัย   ราชภัฏกําแพงเพชรเปดสอน  โดยไมซํ้ากับรายวิชาที่เคย

เรียนมาแลว ไมเปนรายวิชาศึกษาทั่วไป และตองไมเปนรายวิชาที่กําหนดใหเรียน  โดยไมนับหนวยกิตรวมในเกณฑการ
สําเร็จหลักสูตรของสาขาวิชาน้ี 
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โครงสรางหลักสูตร 
ของสาขาวิชาท่ีเปดสอนในปการศึกษา 2558 

 
คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 
 
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต    ระดับปริญญาตรี 4 ป 

       สาขาวิชาภาษาไทย 
       สาขาวิชาภาษาอังกฤษ 
       สาขาวิชาการพัฒนาสังคม 
      สาขาวิชาภาษาจีน 
       สาขาวิชาบรรณารักษศาสตรและสารสนเทศศาสตร 

หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต    ระดับปริญญาตรี 4 ป 
       สาขาวิชาวิจิตรศิลปและประยุกตศิลป 

หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต     ระดับปริญญาตรี 4 ป 
หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต   ระดับปริญญาตรี 4 ป 
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต    ระดับปริญญาตรี 4 ป 

       สาขาวิชาสารสนเทศภูมิศาสตร 
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หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต ปริญญาตรี 4 ป 
สาขาวิชาภาษาไทย  Bachelor of Art Program (Thai Language) 

ศศ.บ. (ภาษาไทย)  B.A. (Thai Language) 
 
โครงสรางหลักสูตร 
จํานวนหนวยกิตรวมตลอดหลักสูตร ไมนอยกวา 133 หนวยกิต 
โดยมีสัดสวนหนวยกิตแตละหมวดวิชา ดังน้ี 
ก.หมวดวิชาศึกษาทั่วไป  ไมนอยกวา  30 หนวยกิต 
   1. กลุมวิชาภาษาและการสื่อสาร    12       หนวยกิต 
   2. กลุมวิชามนุษยศาสตร     6 หนวยกิต 
   3. กลุมวิชาสังคมศาสตร     6 หนวยกิต 
   4. กลุมวิชาคณิตศาสตร วิทยาศาสตร และเทคโนโลยี  6 หนวยกิต 
ข.หมวดวิชาเฉพาะดาน  ไมนอยกวา  97 หนวยกิต 
   1. กลุมวิชาเอกบังคับ     39 หนวยกิต 
   2. กลุมวิชาเอกเลือก  ไมนอยกวา  51      หนวยกิต 
   3. กลุมวิชาปฎิบัติการและฝกประสบการณวิชาชีพหรือสหกิจศึกษา 7       หนวยกิต 
ค.หมวดวิชาเลือกเสร ี     6      หนวยกิต 
 
รายวิชาตามโครงสรางของหลักสูตร 
ก.หมวดวิชาศึกษาทั่วไป  ไมนอยกวา  30 หนวยกิต 
   (ดังรายละเอียดในภาคผนวก)    
ข.หมวดวิชาเฉพาะดาน  ไมนอยกวา  97 หนวยกิต 
   1. กลุมวิชาเอกบังคับ     39 หนวยกิต 
1531101 ภาษาศาสตรเบื้องตน      3(3-0-6) 
1541102 วิวัฒนาการกวีนิพนธไทย     3(3-0-6) 
1541202 ศิลปะการใชภาษาเพื่อการสื่อสาร    3(3-0-6) 
1541204 หลักการเขียน       3(3-0-6) 
1541205 หลักการฟงและการพูด     3(3-0-6) 
1541401 วรรณกรรมศึกษา      3(3-0-6) 
1542101 ลักษณะภาษาไทย      3(3-0-6) 
1543203 ประดิษฐการทางภาษา     3(3-0-6) 
1543408 คติชนวิทยา      3(2-2-5) 
1544901 การวิจัยทางภาษาไทย     3(3-0-6) 
1544902 สัมมนาภาษาไทย      3(3-0-6) 
1552115 ภาษาอังกฤษเพ่ือพัฒนาการอานทางวิชาการ   3(3-0-6) 
1552116 ภาษาอังกฤษเพ่ือพัฒนาการเขียนทางวิชาการ   3(3-0-6) 
   2. วิชาเอกเลือก    ไมนอยกวา  51 หนวยกิต 
   เลือกเรียนจากรายวิชาตอไปน้ี    
   กลุมวิชาทักษะทางภาษา    
1541201 ภาษาไทยเพ่ือการสื่อสารและสืบคน    3(3-0-6) 
1541203 ภาษาไทยธุรกิจ      3(3-0-6) 
1541208 การพูดเพื่อสังคม      3(3-0-6) 
1541209 การเขียนเพื่อการสื่อสาร             3(3-0-6) 
1542201 การอานเพื่อจุดประสงคเฉพาะ            3(3-0-6) 
1542203 การเขียนเพื่อจุดประสงคเฉพาะ           3(3-0-6) 
1542204 ศิลปะการอานออกเสียง     3(3-0-6) 
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1542206 การเขียนกวีนิพนธไทย     3(3-0-6) 
1542207 การเขียนสารคด ี      3(3-0-6) 
1542208 การอานตีความ                              3(3-0-6) 
1543204 การเขียนบทความ      3(3-0-6) 
1543211 การเขียนบท                                     3(3-0-6) 
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 การเขียนบันเทิงคด ี      3(3-0-6) 
1543601 การถายทอดสาระภาษาไทย     3(2-2-5) 
1544203 การแปรรูปวรรณกรรม     3(3-0-6) 
1544204 การเขียนวรรณกรรมสําหรับเด็กและเยาวชน   3(3-0-6) 
1544205 การพูดทางวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน      3(3-0-6) 
1544601 การนําเสนอสารภาษาไทยดวยคอมพิวเตอร   3(2-2-5) 
1544904 การศึกษาเอกเทศ                                    3(3-0-6) 
1544905 สัมมนารอยแกว  รอยกรอง                     3(3-0-6) 
   กลุมวิชาทางภาษา    
1541101 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 หลักการอานและการเขียนคําไทย        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) 
1543306 จารึกและเอกสารโบราณ                       3(3-0-6) 
1544103 ภาษาไทยสําหรับชาวตางประเทศ        3(3-0-6) 
1544201 ภาษาตางประเทศในภาษาไทย             3(3-0-6) 
   กลุมวิชาทางวรรณกรรม    
1541403 แงคิดจากวรรณคดีและวรรณกรรม     3(3-0-6) 
1542401 วรรณกรรมวิจารณ                              3(3-0-6) 
1542402 วรรณคดีนิราศ                                   3(3-0-6) 
1542403 วรรณกรรมประวัติศาสตร                  3(3-0-6) 
1542404 คีตวรรณกรรมศึกษา                             3(3-0-6) 
1543402 วรรณคดีการละคร                               3(3-0-6) 
1543404 วรรณกรรม สังคมและการเมือง        3(3-0-6) 
1543406 วรรณคดีมรดก      3(3-0-6) 
1543407 วรรณกรรมทองถิ่น                              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) 
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1544401 วรรณคดีขนบประเพณีและศาสนา      3(3-0-6) 
1544402 อิทธิพลของวรรณกรรมตางประเทศตอวรรณกรรมไทย   3(3-0-6) 
1544903 สัมมนานักเขียนไทย                                3(3-0-6) 
   3. กลุมวิชาปฏิบัติการและฝกประสบการณวิชาชีพหรือสหกิจศึกษา  7  หนวยกิต  
   ใหเลือกแผนใดแผนหน่ึง  ดังน้ี 
      3.1 แผนฝกประสบการณวิชาชีพทางภาษาไทย   
1554801 การเตรียมฝกประสบการณวิชาชีพภาษาไทย    2(90) 
1554802 การฝกประสบการณวิชาชีพภาษาไทย      5(450) 
      3.2 แผนสหกิจศึกษา    
1554803 การเตรียมสหกิจศึกษา                              1(45)   
1554804 การฝกสหกิจศึกษา                                 6(540)  
    
ค.หมวดวิชาเลือกเสร ี  ไมนอยกวา  6 หนวยกิต 
ใหเลือกเรียนรายวิชาใดๆ ในหลักสูตรมหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร โดย   ไมซํ้ากับรายวิชาที่เคยเรียน

มาแลวและตองไมเปนรายวิชาที่กําหนดใหเรียน โดยนับหนวยกิตรวมในเกณฑการสําเร็จหลักสูตร 
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หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต ปริญญาตรี 4 ป 
สาขาวิชาภาษาอังกฤษ  Bachelor of Art Program (English) 

ศศ.บ. (ภาษาอังกฤษ)  B.A. (English) 
 
โครงสรางหลักสูตร 
จํานวนหนวยกิตรวมตลอดหลักสูตร     139  หนวยกิต 
โดยมีสัดสวนหนวยกิตแตละหมวดวิชา ดังน้ี 
ก.หมวดวิชาศึกษาทั่วไป  ไมนอยกวา  30 หนวยกิต 
   1. กลุมวิชาภาษาและการสื่อสาร    9       หนวยกิต 
   2. กลุมวิชามนุษยศาสตร     6 หนวยกิต 
   3. กลุมวิชาสังคมศาสตร     6 หนวยกิต 
   4. กลุมวิชาคณิตศาสตร วิทยาศาสตร และเทคโนโลยี  6 หนวยกิต 
   และเลือกเรียนรายวิชาจากกลุมวิชา 1-4    3 หนวยกิต 
ข.หมวดวิชาเฉพาะ   จํานวน   103 หนวยกิต 
   1. กลุมวิชาเอกบังคับ     57 หนวยกิต 
   2. กลุมวิชาเอกเลือก     39      หนวยกิต 
   3. กลุมวิชาปฎิบัติการและฝกประสบการณวิชาชีพ ไมนอยกวา 7        หนวยกิต 
ค.หมวดวิชาเลือกเสร ี     6        หนวยกิต 
 
รายวิชาตามโครงสรางของหลักสูตร 
ก.หมวดวิชาศึกษาทั่วไป  ไมนอยกวา  30 หนวยกิต 
   (ดังรายละเอียดในภาคผนวก)    
ข.หมวดวิชาเฉพาะ      103 หนวยกิต 
   1. กลุมวิชาเอกบังคับ  จํานวน   57 หนวยกิต 
1531101 สัทศาสตรภาษาอังกฤษ          3(2-2-5) 
1532102 ภาษาศาสตรเบื้องตน      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 การเขียนตามอิสระ       3(2-2-5) 
1552111 การเขียนอนุเฉท       3(2-2-5) 
1552112 การเขียนเรียงความ       3(2-2-5) 
1552201 หลักการแปล       3(2-2-5) 
1552301 วรรณคดีอังกฤษเบื้องตน      3(3-0-6) 
1553302 รอยแกวภาษาอังกฤษ      3(3-0-6) 
1553303 รอยกรองภาษาอังกฤษ      3(3-0-6) 
1554901 การศึกษาเอกเทศ       3(3-0-6) 
1552601 ภาษาอังกฤษธุรกิจ 1      3(3-0-6) 
   2. กลุมวิชาเอกเลือก   ไมนอยกวา  39 หนวยกิต 
   จากรายวิชาดังตอไปน้ี    
1552602 ภาษาอังกฤษธุรกิจ 2      3(3-0-6) 
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1553603 การอานภาษาอังกฤษทางธุรกิจ     3(3-0-6) 
1553604 การสื่อสารทางธุรกิจ      3(3-0-6) 
1554605 ภาษาอังกฤษเพ่ือการตลาด      3(3-0-6) 
1552606 ภาษาอังกฤษเพ่ือการทองเที่ยว     3(3-0-6) 
1552607 ภาษาอังกฤษเพ่ือธุรกิจการโรงแรม     3(3-0-6) 
1552109 ภาษาอังกฤษในสื่อมวลชน      3(3-0-6) 
1554106 การพูดในที่ชุมชน       3(2-2-5) 
1553304 เรื่องสั้นภาษาอังกฤษ      3(3-0-6) 
1553305 นวนิยายอังกฤษ       3(3-0-6) 
1553306 วรรณกรรมสําหรับเด็ก      3(3-0-6) 
1554307 วรรณกรรมเชกสเปยร      3(3-0-6) 
1554308 บทละครอังกฤษและอเมริกัน      3(3-0-6) 
1553202 การแปลขาว       3(2-2-5) 
1553203 การแปลเชิงวิชาการ       3(2-2-5) 
1554204 การแปลปากเปลา       3(2-2-5) 
1553113 การเขียนเชิงสรางสรรค      3(2-2-5) 
1554401 ภาษาอังกฤษเชิงศาสนาและจริยธรรม     3(3-0-6) 
1554402 วรรณกรรมทางพระพุทธศาสนาภาคภาษาอังกฤษ   3(3-0-6) 
 
   3. กลุมวิชาปฏิบัติการและฝกประสบการณวิชาชีพหรือสหกิจศึกษา  7  หนวยกิต  
   ใหเลือกแผนใดแผนหน่ึง  ดังน้ี 
      3.1 แผนฝกประสบการณวิชาชีพ    
1554801 การเตรียมฝกประสบการณวิชาชีพภาษาอังกฤษ    2(90) 
1554802 การฝกประสบการณวิชาชีพภาษาอังกฤษ     5(450) 
      3.2 แผนสหกิจศึกษา    
1554803 การเตรียมสหกิจศึกษา                              1(45)   
1554804 การฝกสหกิจศึกษา                                 6(540)     
 
ค.หมวดวิชาเลือกเสร ี  ไมนอยกวา  6 หนวยกิต 
ใหเลือกเรียนรายวิชาใดๆ ในหลักสูตรมหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร โดย   ไมซํ้ากับรายวิชาที่เคยเรียน

มาแลว  และตองไมเปนรายวิชาที่กําหนดใหเรียนโดยไมนับหนวยกิตรวมในเกณฑการสําเร็จหลักสูตรของแตละวิชาเอก
ที่กําหนดเปนเงื่อนไขใหตองลงทะเบียนเรียน  
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หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต ปริญญาตรี 4 ป 
สาขาวิชาการพัฒนาสังคม  Bachelor of Art Program (Social Development) 

ศศ.บ. (การพัฒนาสังคม)  B.A. (Social Development) 
 
โครงสรางหลักสูตร 
จํานวนหนวยกิตรวมตลอดหลักสูตร     121  หนวยกิต 
โดยมีสัดสวนหนวยกิตแตละหมวดวิชา ดังน้ี 
ก.หมวดวิชาศึกษาทั่วไป  ไมนอยกวา  30 หนวยกิต 
   1. กลุมวิชาภาษาและการสื่อสาร    12       หนวยกิต 
   2. กลุมวิชามนุษยศาสตร     6 หนวยกิต 
   3. กลุมวิชาสังคมศาสตร     6 หนวยกิต 
   4. กลุมวิชาคณิตศาสตร วิทยาศาสตร และเทคโนโลยี  6 หนวยกิต 
ข.หมวดวิชาเฉพาะ   จํานวน   85 หนวยกิต 
   1. กลุมวิชาแกน      24 หนวยกิต 
   2. กลุมวิชาเอกบังคับ     27 หนวยกิต 
   3. กลุมวิชาเลือก      27     หนวยกิต 
   4. กลุมวิชาปฎิบัติการและฝกประสบการณวิชาชีพ ไมนอยกวา 7      หนวยกิต 
ค.หมวดวิชาเลือกเสร ี  จํานวน   6       หนวยกิต 
 
รายวิชาตามโครงสรางของหลักสูตร 
ก.หมวดวิชาศึกษาทัว่ไป  ไมนอยกวา  30 หนวยกิต 
   (ดังรายละเอียดในภาคผนวก)    
ข.หมวดวิชาเฉพาะ   ไมนอยกวา  85 หนวยกิต 
   1. กลุมวิชาแกน   จํานวน   24 หนวยกิต 
นักศึกษาโปรแกรมวิชาการพัฒนาสังคมทุกคนจะตองเรียนกลุมวิชาเอกบังคับ ดังน้ี 
1553107 การอานภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ    3(3-0-6) 
1554103 การเขียนภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ     3(3-0-6) 
2504901 สถิติและคอมพิวเตอรประยุกตเพื่องานวิจัยทางสังคมศาสตร  3(3-0-6) 
2531105 ทฤษฎีทางสังคมวิทยาและมนุษยวิทยา     3(3-0-6) 
2533903 ระเบียบวิธีวิจัยทางสังคมศาสตรเบื้องตน     3(3-0-6) 
2551102 รัฐศาสตรเบื้องตน                                                 3(3-0-6) 
2564108 กฎหมายเบื้องตน      3(3-0-6) 
3594107 เศรษฐศาสตรเบื้องตน     3(3-0-6) 
   2. กลุมวิชาบังคับ      27 หนวยกิต 
นักศึกษาโปรแกรมวิชาการพัฒนาสังคมทุกคนจะตองเรียนกลุมวิชาเอกบังคับ ดังน้ี 
2531302 ภาวะผูนําและพลวัตกลุม     3(3-0-6) 
2531303 แนวคิดทฤษฎีดานการพัฒนาสังคม     3(3-0-6) 
2532107 ทุนทางสังคม       3(3-0-6) 
2532203 ภูมิปญญาทองถิ่นและการจัดการความรู     3(3-0-6) 
2533305 การสรางความเขมแข็งขององคกรชุมชนทองถ่ิน   3(3-0-6) 
2533307 นโยบายและแผนยุทธศาสตร     3(3-0-6) 
2533902 กระบวนการและเทคนิคการทํางานพัฒนาสังคม   3(3-0-6) 
2534407 เครือขายทางสังคมและกระบวนการพัฒนา                                 3(3-0-6) 
2534903 สัมมนาปญหาการพัฒนาสังคม                   3(2-2-5) 
   3. กลุมวิชาเลือก       27 หนวยกิต 
   นักศึกษาโปรแกรมวิชาการพัฒนาสังคมเลือกเรียนดังตอไปน้ี 
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2531201 สิทธิ เสรีภาพ กับการพัฒนา      3(3-0-6) 
2531202 การประยุกตหลักธรรมเพ่ือการพัฒนา     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 งานพัฒนากับการเมืองการปกครองทองถิ่นไทย    3(3-0-6) 
2532201 ประชากรศึกษาประยุกตในงานพัฒนาชนบท    3(3-0-6) 
2532202 ความเหลือ่มล้ําทางสังคมและความยากจน    3(3-0-6) 
2532207 บทบาทหญิง – ชายกับการพฒันา                                    3(3-0-6) 
2532204 สวัสดิการสังคมและการสังคมสงเคราะห     2(2-0-4) 
2532205 สถาบันทางสังคมกับการพัฒนา                                      3(3-0-6) 
2532206 การพัฒนามนุษย                      3(3-0-6) 
2532304 การพัฒนาความสามารถของบุคคลและกลุม    3(3-0-6) 
2532306 การพัฒนาองคกรชุมชน      3(3-0-6) 
2532901 เทคนิคและวิธีการเก็บรวบรวมขอมูล     3(2-2-5) 
2533101 ปญหาสังคมและประเด็นสําคัญดานการพัฒนา    3(3-0-6) 
2533102 การเปลี่ยนแปลงทางสังคมและวัฒนธรรม    3(3-0-6) 
2533103 องคกรพัฒนาทองถิ่น      3(2-2-5) 
2533201 มานุษยวิทยาประยุกตในการพัฒนาชุมชน     3(3-0-6) 
2533202 สังคมวิทยาการพัฒนา      3(3-0-6) 
2533203 การพัฒนาสังคม       3(3-0-6) 
2533204 สถานการณดานสังคมเศรษฐกิจในชุมชน     2(2-0-6) 
2533304 การพัฒนากลุมเปาหมายเฉพาะ     3(3-0-6) 
2533309 การพัฒนาแบบยั่งยืน      3(3-0-6) 
2533901 หลักและเทคนิคการวิเคราะหขอมูลเชิงคุณภาพ    3(2-2-5) 
2534206 สังคมวิทยาการเมืองการปกครอง     3(3-0-6) 
2534303 การพัฒนาชุมชนเปรียบเทียบ      3(2-2-5) 
2534304 เทคโนโลยีที่เหมาะสมกับการดํารงชีวิตในทองถิ่น    3(2-2-5) 
2534306 เทคนิคการใหการศึกษาแกชุมชน     3(3-0-6) 
2534308 การจัดการฝกอบรมและสัมมนา     3(2-2-5) 
2534402 การพัฒนาประชาสังคม      3(3-0-6) 
2534902 การวิจัยภาคสนาม       3(2-2-5) 
2543407 ระบบสารสนเทศภูมิศาสตรเพื่อการพัฒนาทองถ่ิน    3(2-2-5) 
2544207 การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม    3(2-2-5) 
2544208 เทคโนโลยีกับปญหาสิ่งแวดลอมในชุมชน     3(2-2-5) 
2544310 นิเวศวิทยาวัฒนธรรมเพ่ือการพัฒนาอยางยั่งยืน    3(2-2-5) 
2572201 เศรษฐกิจประเทศไทย      3(3-0-6) 
3592217 เศรษฐศาสตรทองถิ่น     3(3-0-6) 
   4. กลุมวิชาปฏิบัติการและฝกประสบการณวิชาชีพหรือสหกิจศึกษา  7  หนวยกิต  
       4.1 แผนฝกประสบการณวิชาชีพ    
2533803 การเตรียมฝกประสบการณวิชาชีพการพัฒนาสังคม     2(90) 
2534803 การฝกประสบการณวิชาชีพในองคกรทางสังคม     5(450) 
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       4.2 แผนสหกิจศึกษา    
2533804 การเตรียมสหกิจศึกษา      1(45) 
2534804 สหกิจศึกษา      6(540) 
 
ค.หมวดวิชาเลือกเสร ี   ไมนอยกวา 6 หนวยกิต 
ใหเลือกเรียนรายวิชาจากหมวดวิชาเฉพาะ ในกลุมวิชาเลือกของหลักสูตรน้ี หรือเลือกเรียนรายวิชาใดๆ ใน

หลักสูตรที่มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชรเปดสอน แตตองไมซํ้ากับรายวิชาที่เคยเรียนมาแลว จํานวน ไมนอยกวา 6 
หนวยกิต และตองไมเปนรายวิชาที่กําหนดใหเรียน โดยไมนับ หนวยกิต รวมในเกณฑการสําเร็จหลักสูตรของสาขาวิชา
น้ี 
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หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต ปริญญาตรี 4 ป 
สาขาวิชาภาษาจีน Bachelor of Art Program (Chinese) 

ศศ.บ. (ภาษาจีน) B.A. (Chinese) 
 
โครงสรางหลักสูตร 
จํานวนหนวยกิตรวมตลอดหลักสูตร  ไมนอยกวา   139  หนวยกิต 
โดยมีสัดสวนหนวยกิตแตละหมวดวิชา ดังน้ี 
ก.หมวดวิชาศึกษาทั่วไป  ไมนอยกวา  30 หนวยกิต 
   1. กลุมวิชาภาษาและการสื่อสาร    9        หนวยกิต 
   2. กลุมวิชามนุษยศาสตร     6 หนวยกิต 
   3. กลุมวิชาสังคมศาสตร     6 หนวยกิต 
   4. กลุมวิชาคณิตศาสตร วิทยาศาสตร และเทคโนโลยี  6 หนวยกิต 
   และเลือกรายวิชาจากกลุมวิชา 1-4    3 หนวยกิต 
ข.หมวดวิชาเฉพาะ   ไมนอยกวา  103 หนวยกิต 
   1. กลุมวิชาเอกบังคับ     78 หนวยกิต 
   2. กลุมวิชาเลือก   ไมนอยกวา  18       หนวยกิต 
   3. วิชาปฎิบัติการและฝกประสบการณวิชาชีพ หรือสหกิจศึกษา   7      หนวยกิต 
ค.หมวดวิชาเลือกเสร ี     6      หนวยกิต 
 
รายวิชาตามโครงสรางของหลักสูตร 
ก.หมวดวิชาศึกษาทั่วไป  ไมนอยกวา  30 หนวยกิต 
   (ดังรายละเอียดในภาคผนวก)    
ข.หมวดวิชาเฉพาะ   ไมนอยกวา  103 หนวยกิต 
   1. กลุมวิชาบังคับ      78 หนวยกิต 
    ใหเรียนรายวิชาจากหมวดรายวิชาตอไปน้ี 
    1.1 หมวดรายวิชาภาษาจีนพื้นฐาน บังคับเรียน  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 
1572201 การอานภาษาจีน  1      3(3-0-6) 
1572202 การอานภาษาจีน  2       3(3-0-6) 
1573203 การเขียนภาษาจีน 1       3(2-2-5) 
1573204 การเขียนภาษาจีน 2      3(2-2-5) 
1573205 การแปลภาษาจีน 1       3(2-2-5) 
1573207 การอานหนังสือพิมพจีน 1     3(3-0-6) 
1574210 การอานภาษาจีนโบราณ      3(3-0-6) 
    1.3 หมวดรายวิชาภาษาจีนเฉพาะดาน บังคับเรียน  21 หนวยกิต 
1571301 การฟงและการพูดภาษาจีน 1      3(2-2-5) 
1571302 การฟงและการพูดภาษาจีน 2      3(2-2-5) 
1572304 ภาษาจีนเพ่ือการทองเที่ยว 1     3(2-2-5) 
1572308 ภาษาจีนธุรกิจ  1      3(2-2-5) 
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1573311 การกลาวสุนทรพจนภาษาจีน     3(2-2-5) 
1573315 การฟงและการพูดภาษาอังกฤษ 1    3(2-2-5) 
1573316 การฟงและการพูดภาษาอังกฤษ 2    3(2-2-5) 
    1.4 หมวดรายวิชาประวัติศาสตรและวัฒนธรรม บังคับเรียน     15 หนวยกิต 
1571401 ประวัติศาสตรจีน      3(3-0-6) 
1571402 วัฒนธรรมจีน      3(3-0-6) 
1573407 นิทานสุภาษิตจีน       3(3-0-6) 
1574404 วรรณคดีจีน 1      3(3-0-6) 
1574410 วรรณกรรมจีนสมัยปจจุบันและรวมสมัย    3(3-0-6) 
   2. กลุมวิชาเลือก   ไมนอยกวา  18 หนวยกิต 
   ใหเลือกเรียนรายวิชาจากหมวดรายวิชาตอไปน้ี 
     2.1 หมวดรายวิชาภาษาจีนพื้นฐาน 
     ใหเลือกเรียนรายวิชาตอไปน้ี  ไมนอยกวา   6  หนวยกิต 
1571109 ภาษาศาสตรจีนเบื้องตน     3(3-0-6) 
1571110 วิวัฒนาการตัวอักษรจีน     3(3-0-6) 
1572108 ไวยากรณภาษาจีน 2        3(3-0-6) 
1572111 ระบบคํา       3(3-0-6) 
1573112 การเปรียบเทียบภาษาจีนและภาษาไทย    3(3-0-6) 
1574113 เทคนิคการสอนภาษาจีนเปนภาษาตางประเทศ   3(3-0-6) 
     2.2 หมวดรายวิชาทักษะการอาน การเขียน และการแปล   
     ใหเลือกเรียนรายวิชาตอไปน้ี   ไมนอยกวา   3   หนวยกิต      
1573206 การแปลภาษาจีน 2       3(2-2-5) 
1573209 การเขียนรายงานภาษาจีน     3(2-2-5) 
1574208 การอานหนังสือพิมพจีน 2     3(3-0-6) 
1574211 การเขียนภาษาจีนเชิงธุรกิจ     3(2-2-5) 
     2.3 หมวดรายวิชาภาษาจีนเฉพาะดาน  
     ใหเลือกเรียนรายวิชาตอไปน้ี   ไมนอยกวา   6   หนวยกิต 
1572303 การฟงและการพูดภาษาจีน 3      3(2-2-5) 
1572305 ภาษาจีนเพ่ือการทองเที่ยว 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 ภาษาจีนเพ่ือการโรงแรม     3(2-2-5) 
1573312 ภาษาจีนเพ่ือการเลขานุการ     3(2-2-5) 
1573313 ภาษาจีนเพ่ือการจัดการ     3(2-2-5) 
1573314 ภาษาจีนเพ่ือการคาระหวางประเทศ    3(2-2-5) 
1574315  ภาษาจีนเพ่ือการสื่อสารมวลชน     3(2-2-5) 
     2.4 หมวดรายวิชาประวัติศาสตรและวัฒนธรรม  
     ใหเลือกเรียนรายวิชาตอไปน้ี   ไมนอยกวา   3   หนวยกิต 
1572403 ความสัมพันธไทย-จีน     3(3-0-6) 
1573406 การเขียนพูกันจีน      3(2-2-5) 
1574405 วรรณคดีจีน 2      3(3-0-6) 
1574408 เรื่องสั้นจีน      3(3-0-6) 
1574409 นวนิยายจีน      3(3-0-6) 
1574411 บทอานคัดเลือกทางสังคมศาสตร      3(3-0-6) 
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   3. กลุมวิชาปฏิบัติการและฝกประสบการณวิชาชีพหรือสหกิจศึกษา  7  หนวยกิต  
   ใหเลือกแผนใดแผนหน่ึง ดังน้ี  
   
       3.1 แผนฝกประสบการณวิชาชีพ    
1574501 การเตรียมฝกประสบการณวิชาชีพภาษาจีน      2(90)   
1574502 การฝกประสบการณวิชาชีพภาษาจีน            5(450)   
       3.2 แผนสหกิจศึกษา    
1574503 การเตรียมสหกิจศึกษา                              1(45)   
1574504 การฝกสหกิจศึกษา                                 6(540)     
 
ค.หมวดวิชาเลือกเสร ี     6 หนวยกิต 
ใหเลือกเรียนรายวิชาใดๆ ในหลักสูตรมหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร โดย   ไมซํ้ากับรายวิชาที่เคยเรียน

มาแลว และตองไมเปนรายวิชาที่กําหนดใหเรียน  โดยไมนับหนวยกิตรวมในเกณฑทางการสําเร็จหลักสูตรของ
สาขาวิชาน้ี 
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หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต ปริญญาตรี 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 
โดยมีสัดสวนหนวยกิตแตละหมวดวิชา ดังน้ี 
ก.หมวดวิชาศึกษาทั่วไป  ไมนอยกวา  30 หนวยกิต 
   1. กลุมวิชาภาษาและการสื่อสาร    9         หนวยกิต 
   2. กลุมวิชามนุษยศาสตร     6 หนวยกิต 
   3. กลุมวิชาสังคมศาสตร     6 หนวยกิต 
   4. กลุมวิชาคณิตศาสตร วิทยาศาสตร และเทคโนโลยี  6 หนวยกิต 
   และเลือกเรียนรายวิชาจากกลุมวิชา 1-4    3 หนวยกิต 
ข.หมวดวิชาเฉพาะ   ไมนอยกวา  91 หนวยกิต 
   1. กลุมวิชาเอกบังคับ     66 หนวยกิต 
   2. กลุมวิชาเลือก      18     หนวยกิต 
   3. กลุมวิชาปฎิบัติการและฝกประสบการณวิชาชีพ ไมนอยกวา 7       หนวยกิต 
ค.หมวดวิชาเลือกเสร ี     6     หนวยกิต 
 
รายวิชาตามโครงสรางของหลักสูตร 
ก.หมวดวิชาศึกษาทั่วไป  ไมนอยกวา  30 หนวยกิต 
   (ดังรายละเอียดในภาคผนวก)    
ข.หมวดวิชาเฉพาะ   ไมนอยกวา  91 หนวยกิต 
   1. กลุมวิชาเอกบังคับ     66 หนวยกิต 
1631101 บรรณารักษศาสตรและสารสนเทศศาสตรเบื้องตน   3(3-0-6) 
1631103 การพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ    3(2-2-5) 
1631201 บริการสารสนเทศ      3(2-2-5) 
1631301 การสืบคนสารสนเทศออนไลน     3(2-2-5) 
1632104 การวิเคราะหทรัพยากรสารสนเทศ    3(2-2-5) 
1632105 การทํารายการทรัพยากรสารสนเทศ    3(2-2-5) 
1632106 ภาษาอังกฤษสําหรับบรรณารักษและนักสารสนเทศ 1   3(2-2-5) 
1632202 การอานและการสงเสริมการอาน    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 การจัดการสถาบันบริการสารสนเทศ    3(3-0-6) 
1633208 การจัดการสิ่งพิมพตอเน่ือง     3(2-2-5) 
1633303 การจัดการฐานขอมูลสําหรับงานสารสนเทศ   3(2-2-5) 
1633305 การใชซอฟตแวรเปดเผยรหัสในงานสารสนเทศ   3(2-2-5) 
1633306 งานออกแบบและพัฒนาสื่อผสม    3(2-2-5) 
1633307 เทคโนโลยีการจัดการเว็บเพจ     3(2-2-5) 
1634108 กฎหมายและจริยธรรมในวิชาชีพบรรณารักษและนักสารสนเทศ  3(3-0-6) 
1634204 การจัดการความรู      3(2-2-5) 
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1634304 การพัฒนาสื่ออิเล็กทรอนิกสออนไลน    3(2-2-5) 
1634503 สัมมนาทางบรรณารักษศาสตรและสารสนเทศศาสตร   3(2-2-5) 
   2. กลุมวิชาเอกเลือก  ไมนอยกวา  18 หนวยกิต 
   ใหเลือกเรียนจากรายวิชาตอไปน้ี  
1631102 การอานเพื่อการจัดการสารสนเทศ    3(2-2-5) 
1631110 สารสนเทศกับสังคม      3(3-0-6) 
1631209 จิตวิทยาในงานบริการสารสนเทศ    3(3-0-6) 
1631210 การสื่อสารและการประชาสัมพันธในสถาบันบริการสารสนเทศ  3(2-2-5) 
1632108 ธุรกิจสารสนเทศ      3(3-0-6) 
1632109 ธุรกิจสิ่งพิมพ      3(3-0-6) 
1632207 หองสมุดโรงเรียน      3(3-0-6) 
1632211 สารสนเทศเพื่อการเรียนรูตลอดชีวิต    3(3-0-6) 
1632212 สารสนเทศสําหรับเด็กและเยาวชน    3(3-0-6) 
1632213 สารสนเทศสําหรับผูสูงอาย ุ     3(3-0-6) 
1632214 สารสนเทศภาครัฐ      3(3-0-6) 
1633215 สารสนเทศทองถิ่น      3(3-0-6) 
1634309 การออกแบบและพัฒนาฐานขอมูล    3(2-2-5) 
1633501 การศึกษาเอกเทศดานบรรณารักษศาสตรและสารสนเทศศาสตร  3(2-2-5) 
1633502 การวิจัยเบื้องตนทางบรรณารักษศาสตรและสารสนเทศศาสตร  3(2-2-5) 
   3. กลุมวิชาปฏิบัติการและฝกประสบการณวิชาชีพหรือสหกิจศึกษา  7  หนวยกิต  
   ใหเลือกแผนใดแผนหน่ึง ดังน้ี    
       3.1 แผนฝกประสบการณวิชาชีพ    
1633401 การเตรียมฝกประสบการณวิชาชีพบรรณารักษศาสตรและ 

สารสนเทศศาสตร      2(90) 
1634401 การฝกประสบการณวิชาชีพบรรณารักษศาสตรและสารสนเทศศาสตร 5(450) 
       3.2 แผนสหกิจศึกษา    
1633402 การเตรียมความพรอมสหกิจศึกษา                             1(45)   
1634402 สหกิจศึกษา                                  6(540)     
 
ค.หมวดวิชาเลือกเสร ี     6 หนวยกิต 
ใหเลือกเรียนรายวิชาใดๆ ในหลักสูตรที่มหาวิทยาลัยกําแพงเพชรเพชรเปดสอน โดยไมซํ้ากับรายวิชาที่เคย

เรียนมาแลว และตองไมเปนรายวิชาที่กําหนดใหเรียนโดยไมนับหนวยกิตรวมในเกณฑการสาํเร็จหลักสูตรของสาขาวิชา
บรรณารักษศาสตรและสารสนเทศศาสตร 
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หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต ปริญญาตรี 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 
โดยมีสัดสวนหนวยกิตแตละหมวดวิชา ดังน้ี 
ก.หมวดวิชาศึกษาทั่วไป  ไมนอยกวา  30 หนวยกิต 
   1. กลุมวิชาภาษาและการสื่อสาร    12     หนวยกิต 
   2. กลุมวิชามนุษยศาสตร     6 หนวยกิต 
   3. กลุมวิชาสังคมศาสตร     6 หนวยกิต 
   4. กลุมวิชาคณิตศาสตร วิทยาศาสตร และเทคโนโลยี  6 หนวยกิต 
ข.หมวดวิชาเฉพาะ      101 หนวยกิต 
   1. กลุมวิชาแกน      39 หนวยกิต 
   2. กลุมวิชาบังคับ      43 หนวยกิต 
   3. กลุมวิชาเลือก      12      หนวยกิต 
   4. กลุมวิชาปฎิบัติการและฝกประสบการณวิชาชีพ จํานวน  7        หนวยกิต 
ค.หมวดวิชาเลือกเสร ี     6     หนวยกิต 
 
รายวิชาตามโครงสรางของหลักสูตร 
ก.หมวดวิชาศึกษาทั่วไป  ไมนอยกวา  30 หนวยกิต 
   (ดังรายละเอียดในภาคผนวก)    
ข.หมวดวิชาเฉพาะ      101 หนวยกิต 
   1. กลุมวิชาแกน      39 หนวยกิต 
2001104 ศิลปะไทย       3(1-4-4) 
2001105 การออกแบบเขียนแบบตัวอักษร    3(1-4-4) 
2004911 พื้นฐานการวิจัยทางศิลปะ     3(3-0-6) 
2004912 พื้นฐานงานสรางสรรคทางศิลปะ    3(3-0-6) 
2011103 ทฤษฎีส ี       3(2-2-5) 
2012203 ประวัติศาสตรศิลปตะวันตก     3(3-0-6) 
2012204 ประวัติศาสตรทัศนศิลปประเทศไทย    3(3-0-6) 
2021113 จิตรกรรมพ้ืนฐาน      3(1-4-4) 
2021201  ภาพพิมพพื้นฐาน      3(1-4-4) 
2021301 ประติมากรรมพ้ืนฐาน     3(1-4-4) 
2031409 หลักการออกแบบ      3(2-2-5) 
2031410 องคประกอบศลิป      3(1-4-4) 
2032402 คอมพิวเตอรกราฟก      3(1-4-4) 
   2. กลุมวิชาบังคับ      43 หนวยกิต 
2001114 ภาษาอังกฤษสําหรับวิชาชีพศิลปะข้ันตน    3(3-0-6) 
2001115 ภาษาอังกฤษสําหรับวิชาชีพศิลปะข้ันสูง    3(3-0-6) 
2004913 โครงการศิลปนิพนธ      4(2-6-4) 
2013902 การวิเคราะหรูปแบบทัศนศิลปไทยประเพณ ี   3(2-2-5) 
2013907 การวิเคราะหรูปแบบทัศนศลิปไทยรวมสมัย   3(2-2-5) 
2021114 ภาพหุนน่ิง      3(1-4-4) 
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2021115 ภาพคนเหมือน      3(1-4-4) 
2023112 ภาพทิวทัศน       3(1-4-4) 
2031413 การตกแตงภาพและเสียงดวยคอมพิวเตอร    3(1-4-4) 
2031415 ตัดตอภาพเคลื่อนไหวและเสียงดวยคอมพิวเตอร   3(1-4-4) 
2032404 เทคนิคการถายภาพ       3(1-4-4) 
2032411 การถายภาพเพ่ืองานออกแบบกราฟก    3(1-4-4) 
2033107 สรางภาพการตูนลอเลียน – การตูนแอนิเมชั่น 1   3(1-4-4) 
2033414 คอมพิวเตอรกราฟกงานผสมหลายสื่อ    3(1-4-4) 
   3. กลุมวิชาเลือก      12 หนวยกิต 
2002904 การนําเสนอผลงานวิจิตรศิลปและประยุกตศิลป   3(2-2-5) 
2021116 จิตรกรรมสรางสรรค      3(1-4-4) 
2021203 การพมิพซิลคสกรีน      3(1-4-4) 
2021305 การปนและการหลอ      3(1-4-4) 
2022305 ประติมากรรมสรางสรรค     3(1-4-4) 
2023212 การพิมพสรางสรรค      3(1-4-4) 
2033108 สรางภาพการตูนลอเลียน – การตูนแอนิเมชั่น 2   3(1-4-4) 
2033202 บาติก       3(1-4-4) 
 
   4. กลุมวิชาปฏิบัติการและฝกประสบการณวิชาชีพหรือสหกิจศึกษา  7  หนวยกิต  
   ใหเลือกแผนใดแผนหน่ึง ดังน้ี    
       4.1 แผนฝกประสบการณวิชาชีพ    
2013803 การเตรียมฝกประสบการณวิชาชีพศิลปะ     2(90) 
2013804 การฝกประสบการณวิชาชีพศิลปะ      5(450) 
       4.2 แผนสหกิจศึกษา    
2013805 การเตรียมสหกิจศึกษา      1(45) 
2013806 สหกิจศึกษา      6(540) 
 
ค.หมวดวิชาเลือกเสร ี     6 หนวยกิต 
ใหเลือกเรียนรายวิชาใดๆในหลักสูตรมหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร โดยไมซํ้ากับรายวิชาที่เคยเรียน

มาแลวและตองไมเปนรายวิชาที่กําหนดใหเรียนโดยไมนับหนวยกิตรวมในเกณฑการสําเร็จหลักสูตรของสาขาวิจติรศิลป
และประยุกตศิลปน้ี 
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หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต ปริญญาตรี 4 ป  Bachelor of Laws 
น.บ.  LL.B. 

 
โครงสรางหลักสูตร 
จํานวนหนวยกิตรวมตลอดหลักสูตร     138  หนวยกิต 
โดยมีสัดสวนหนวยกิตแตละหมวดวิชา ดังน้ี 
ก.หมวดวิชาศึกษาทั่วไป  ไมนอยกวา  30 หนวยกิต 
   1. กลุมวิชาภาษาและการสื่อสาร (บังคับ)   12      หนวยกิต 
   2. กลุมวิชามนุษยศาสตร     6 หนวยกิต 
   3. กลุมวิชาสังคมศาสตร     6 หนวยกิต 
   4. กลุมวิชาคณิตศาสตร วิทยาศาสตร และเทคโนโลยี  6 หนวยกิต 
ข.หมวดวิชาเฉพาะ      102 หนวยกิต 
   1. กลุมวิชาบังคับ      85 หนวยกิต 
   2. กลุมวิชาเลือก      10    หนวยกิต 
   3. กลุมวิชาปฎิบัติการและฝกประสบการณวิชาชีพหรือสหกิจศึกษา 7     หนวยกิต 
ค.หมวดวิชาเลือกเสร ี     6 หนวยกิต 
 
รายวิชาตามโครงสรางของหลักสูตร 
ก.หมวดวิชาศึกษาทั่วไป  ไมนอยกวา  30 หนวยกิต 
   (ดังรายละเอียดในภาคผนวก)    
ข.หมวดวิชาเฉพาะ   ไมนอยกวา  102 หนวยกิต 
   1. กลุมวิชาเอกบังคับ  จํานวน   85 หนวยกิต 
2561101 ประวัติศาสตรกฎหมายไทย         2(2-0-4) 
2561203 กฎหมายแพง : หลักทั่วไป                                          3(3-0-6) 
2561204 หลักกฎหมายมหาชน                        2(2-0-4) 
2561205 กฎหมายลักษณะนิติกรรมและสัญญา    3(3-0-6) 
2561206 กฎหมายลักษณะหน้ี : หลักทั่วไป                                     3(3-0-6) 
2562201 กฎหมายลักษณะทรัพยสินและที่ดิน    3(3-0-6) 
2562202 กฎหมายลักษณะละเมิด  จัดการงานนอกสั่ง  ลาภมิควรได  3(3-0-6) 
2562305 กฎหมายอาญา 1 : ภาคทั่วไป     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 กฎหมายลักษณะตั๋วเงินและบัญชีเดินสะพัด                     2(2-0-4) 
2562504 กฎหมายรัฐธรรมนูญ     3(3-0-6) 
2562505 กฎหมายปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง   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) 
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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 กฎหมายแรงงานและวิธีพิจารณาคดีในศาลแรงงาน   3(3-0-6) 
2564601 หลักวิชาชีพนักกฎหมาย     2(2-0-4) 
   2. กลุมวิชาเลือก    ไมนอยกวา  10 หนวยกิต 
2562307 กฎหมายเก่ียวกับคดีเยาวชนและครอบครัว                       2(2-0-4) 
2562413 หลักการบัญชีสําหรับนักกฎหมาย                                               2(2-0-4) 
2562414 เศรษฐศาสตรสําหรับนักกฎหมาย     2(2-0-4) 
2562503 กฎหมายเก่ียวกับการบริหารราชการไทย                       2(2-0-4) 
2562507 กฎหมายรัฐธรรมนูญเปรียบเทียบ                                          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) 
2563203 สัมมนากฎหมายแพง                                           2(2-0-4) 
2563302 อาชญาวิทยาและทัณฑวิทยา                   2(2-0-4) 
2563304 สัมมนากฎหมายอาญา               2(2-0-4) 
2563305 สิทธิมนุษยชน                                                      2(2-0-4) 
2563306 กฎหมายทหาร                                                   2(2-0-4) 
2563401 กฎหมายเก่ียวกับทรัพยสินทางปญญาและวิธีพิจารณาคดีในศาล 

ทรัพยสินทางปญญา                                                       3(3-0-6) 
2563403 กฎหมายเก่ียวกับธุรกิจอสังหาริมทรพัย                                   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 และคดีเมือง  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 กฎหมายเก่ียวกับสิ่งแวดลอม                                         2(2-0-4) 
2564705 กฎหมายเก่ียวกับสื่อสารมวลชน                                      2(2-0-4) 
2564706 กฎหมายการปกครองทองถิ่น     2(2-0-4) 
2564707 กฎหมายคุมครองผูบริโภค                                              3(3-0-6) 
   3. กลุมวิชาปฏิบัติการและฝกประสบการณวิชาชีพหรือสหกิจศึกษา  7  หนวยกิต  
   ใหเลือกแผนใดแผนหน่ึง  ดังน้ี 
      3.1 แผนฝกประสบการณวิชาชีพ    
2564801 การเตรียมฝกประสบการณวิชาชีพกฎหมาย    2(90) 
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2564802 การฝกประสบการณวิชาชีพกฎหมาย      5(450) 
      3.2 แผนสหกิจศึกษา    
2564803 การเตรียมสหกิจศึกษา      1(45) 
2564804 สหกิจศึกษา      6(540) 
 
ค.หมวดวิชาเลือกเสร ี  ไมนอยกวา  6 หนวยกิต 
ใหเลือกเรียนรายวิชาจากหมวดวิชาเฉพาะ ในกลุมวิชาเลือกของหลักสูตรน้ี หรือเลือกเรียนรายวิชาใด ๆ ใน

หลักสูตรที่มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชรเปดสอน แตตองไมซํ้ากับรายวิชาที่เคยเรียนมาแลว จํานวนไมนอยกวา 6 
หนวยกิต และตองไมเปนรายวิชาที่กําหนด ใหเรียนโดยไมนับหนวยกิตรวมในเกณฑการสําเร็จหลักสูตรของสาขาวิชาน้ี 
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หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต ปริญญาตรี 4 ป 
Bachelor of Public Administration 

รป.บ.  B.P.A 
 
โครงสรางหลักสูตร 
จํานวนหนวยกิตรวมตลอดหลักสูตร      136  หนวยกิต 
โดยมีสัดสวนหนวยกติแตละหมวดวิชา ดังน้ี 
ก.หมวดวิชาศึกษาทั่วไป  ไมนอยกวา  30 หนวยกิต 
   1. กลุมวิชาภาษาและการสื่อสาร (บังคับ)   12       หนวยกิต 
   2. กลุมวิชามนุษยศาสตร     6 หนวยกิต 
   3. กลุมวิชาสังคมศาสตร     6 หนวยกิต 
   4. กลุมวิชาคณิตศาสตร วิทยาศาสตร และเทคโนโลยี  6 หนวยกิต 
ข.หมวดวิชาเฉพาะ      100 หนวยกิต 
   1. กลุมวิชาบังคับ   จํานวน   69 หนวยกิต 
   2. กลุมวิชาเลือก   ไมนอยกวา  24      หนวยกิต 
   3. วิชาปฎิบัติการและฝกประสบการณวิชาชีพหรือสหกิจศึกษา 7          หนวยกิต 
ค.หมวดวิชาเลือกเสร ี  ไมนอยกวา  6      หนวยกิต 
 
รายวิชาตามโครงสรางของหลักสูตร 
ก.หมวดวิชาศึกษาทั่วไป  ไมนอยกวา  30 หนวยกิต 
   (ดังรายละเอียดในภาคผนวก)    
ข.หมวดวิชาเฉพาะ      100 หนวยกิต 
   1. กลุมวิชาบังคับ      69 หนวยกิต 
ใหศึกษาจากรายวิชาตอไปน้ี  
2551501 ความรูเบือ้งตนเก่ียวกับสังคมศาสตร    3(3-0-6) 
2551502 ความรูเบื้องตนเก่ียวกับรัฐศาสตร    3(3-0-6) 
2551503 ความรูเบื้องตนเก่ียวกับรัฐประศาสนศาสตร   3(3-0-6) 
2551504 กฎหมายรัฐธรรมนูญและสถาบันทางการเมือง   3(3-0-6) 
2552105 นโยบายสาธารณะและการวางแผนเชิงกลยุทธ   3(3-0-6) 
2552206 การบริหารทรัพยากรมนุษยภาครัฐ    3(3-0-6) 
2552307 การบริหารงานคลังและงบประมาณ    3(3-0-6) 
2552508 ระบบบริหารราชการไทย     3(3-0-6) 
2552509 ทฤษฎีองคการและการบริหาร     3(3-0-6) 
2553110 การเมืองและการปกครองสวนทองถิ่นไทย    3(3-0-6) 
2553111 การวิเคราะหโครงการและการบริหารโครงการ   3(3-0-6) 
2553112 ระบบสารสนเทศสําหรับนักบริหาร    3(3-0-6) 
2553413 รัฐประศาสนศาสตร แนวมานุษยวิทยา สังคมวิทยา และจิตวิทยา 3(3-0-6) 
2553514 การบริหารการพัฒนา     3(3-0-6) 
2554415 คุณธรรมและจริยธรรมสําหรับนักรัฐประศาสนศาสตร  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 สถิติสําหรบัการวิจัยทางรัฐประศาสนศาสตร   3(3-0-6) 
2554721 ระเบียบวิธีวิจัยทางรัฐประศาสนศาสตร    3(3-0-6) 
2554722 สัมมนาทางรัฐประศาสนศาสตร     3(3-0-6) 
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2562505 กฎหมายปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง   3(3-0-6) 
   2. กลุมวิชาเลือก       24 หนวยกิต 
   ใหเลือกศึกษาจากรายวิชาตอไปน้ี 
     2.1 กลุมวิชานโยบายสาธารณะ 
2552123 การแปลงนโยบายไปปฏิบัติและการบริหารโครงการ   3(3-0-6) 
2553124 การวิเคราะหนโยบายสาธารณะ     3(3-0-6) 
     2.2 กลุมวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย 
2553225 การวางแผนและการพัฒนาทรัพยากรมนุษยภาครัฐ   3(3-0-6) 
2553226 การบริหารคาตอบแทน     3(3-0-6) 
2553327 แรงงานสัมพันธ      3(3-0-6) 
2554228 การประเมินผลการปฏิบัติงานในภาครัฐ    3(3-0-6) 
2553329 การบริหารภาษีอากร      3(3-0-6) 
     2.3 กลุมวิชาการบริหารงานคลัง 
2553330 นโยบายการคลังและการเงิน     3(3-0-6) 
2553331 การบริหารการเงินการคลังทองถิ่น    3(3-0-6) 
     2.4 กลุมวิชาองคการและการบริหาร 
2551432 พฤติกรรมองคการ      3(3-0-6) 
2552433 การพัฒนาองคการภาครัฐ     3(3-0-6) 
2552434 เทคนิคการบริหารและจัดการสมัยใหม    3(3-0-6) 
2552535 การบริหารงานภาครัฐวิสาหกิจไทย    3(3-0-6) 
2552536 การบริหารสํานักงานภาครัฐ     3(3-0-6) 
2553437 การบริหารงานตํารวจไทย     3(3-0-6) 
2554438 การวิเคราะหองคการและการวิเคราะหระบบงาน   3(3-0-6) 
2554439 การบริหารและการปกครองทองถิ่นเปรียบเทียบ   3(3-0-6) 
2554440 การจัดองคกรทองถิ่น     3(3-0-6) 
2554441 การศึกษาเอกเทศ      3(3-0-6) 
3562303 มนุษยสัมพันธในองคการ     3(3-0-6) 
3563502 ภาวะผูนําและการทํางานเปนทีม    3(3-0-6) 
     2.5 กลุมวิชาสังคมและการเมือง 
2551142 การเมืองการปกครองของไทย     3(3-0-6) 
2552543 รัฐประศาสนศาสตรตามแนวพุทธศาสน    3(3-0-6) 
2552544 ประชาสังคมและการมีสวนรวม     3(3-0-6) 
2554545 ทฤษฎีการเมือง      3(3-0-6) 
2554546 สังคมวิทยาการเมือง      3(3-0-6) 
2554547 เศรษฐศาสตรการเมือง     3(3-0-6) 
     2.6 กลุมวิชากฏหมาย 
2561204 หลักกฎหมายมหาชน     3(3-0-6) 
2562304 กฎหมายแพงและพาณิชย     3(3-0-6) 
2562305 กฎหมายอาญา 1 : ภาคทั่วไป     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  
   ใหเลือกแผนใดแผนหน่ึง  ดังน้ี 
      3.1 แผนฝกประสบการณวิชาชีพ    
2554748 การเตรียมฝกประสบการณวิชาชีพรัฐประศาสนศาสตร  2(90) 
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2554749 การฝกประสบการณวิชาชีพรัฐประศาสนศาสตร    5(450) 
      3.2 แผนสหกิจศึกษา    
2554750 การเตรียมสหกิจศึกษา      1(45) 
2554751 สหกิจศึกษา      6(540) 
 
ค.หมวดวิชาเลือกเสร ี  ไมนอยกวา  6 หนวยกิต 
นักศึกษาเลือกวิชาใดก็ไดอีกไมนอยกวา 6 หนวยกิต วิชาเหลาน้ีอาจเปนวิชาที่เปดสอนในคณะหรือเปดสอน

ในคณะอื่นๆ ในระดับปริญญาตรี โดยไดรับความเห็นชอบจากอาจารยที่ปรึกษาและ/หรือหัวหนาสาขา 
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หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต ปริญญาตรี 4 ป 
สาขาวิชาสารสนเทศภูมิศาสตร  Bachelor of Science 

(Geographic Information Science) 
วท.บ. (สารสนเทศภูมิศาสตร)  B.Sc. (Geographic Information Science) 

 
โครงสรางหลักสูตร 
จํานวนหนวยกิตรวมตลอดหลักสูตร      136  หนวยกิต 
โดยมีสัดสวนหนวยกิตแตละหมวดวิชา ดังน้ี 
ก.หมวดวิชาศึกษาทั่วไป  ไมนอยกวา  30 หนวยกิต 
   1. กลุมวิชาภาษาและการสื่อสาร (บังคับ)   9         หนวยกิต 
   2. กลุมวิชามนุษยศาสตร     6 หนวยกิต 
   3. กลุมวิชาสังคมศาสตร     6 หนวยกิต 
   4. กลุมวิชาคณิตศาสตร วิทยาศาสตร และเทคโนโลยี  6 หนวยกิต 
   และเลือกเรียนรายวิชาจากกลุมวิชา 1-4    3 หนวยกิต 
ข.หมวดวิชาเฉพาะ   ไมนอยกวา  100 หนวยกิต 
   1. กลุมวิชาแกน      27 หนวยกิต 
   2. กลุมวิชาบังคับ      36 หนวยกิต 
   3. กลุมวิชาเลือก      30       หนวยกิต 
   4. สหกิจศึกษา       7       หนวยกิต 
ค.หมวดวิชาเลือกเสร ี  ไมนอยกวา  6       หนวยกิต 
 
รายวิชาตามโครงสรางของหลักสูตร 
ก.หมวดวิชาศึกษาทั่วไป  ไมนอยกวา  30 หนวยกิต 
   (ดังรายละเอียดในภาคผนวก)    
ข.หมวดวิชาเฉพาะ   ไมนอยกวา  100 หนวยกิต 
   1. กลุมวิชาแกน ใหเรียนรายวิชาตอไปน้ี 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 สถิติหรือเทคนิคเชิงปริมาณทางภูมิศาสตร    3(2-2-5) 
2543409 การจัดการฐานขอมูลและมาตรฐานดานภูมิสารสนเทศ  3(2-2-5) 
2544404 บูรณาการเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศเพื่อการจัดการทองถ่ิน  3(2-2-5) 
2543408 การประยุกตใชรีโมทเซนซิง     3(2-2-5) 
2543410 การประยุกตใชระบบสารสนเทศภูมิศาสตร    3(2-2-5) 
   2. กลุมวิชาบังคับ ใหเรียนรายวิชาตอไปน้ี จํานวน   36 หนวยกิต 
2541101 ภูมิศาสตรกายภาพ      3(2-2-5) 
2541102 ภูมิศาสตรมนุษย      3(3-0-6) 
2541401 แผนที่และการแปลความหมายจากแผนที่    3(2-2-5) 
2541403 การแปลความหมายจากภาพถายทางอากาศ   3(2-2-5) 
2541201 ภูมิศาสตรเศรษฐกิจ      3(3-0-6) 
2541302 ภูมิศาสตรประเทศไทย     3(3-0-6) 
2541404 เทคนิคภาคสนามและการสํารวจภูมิประเทศ   3(2-2-5) 
2542206 ภาษาอังกฤษสําหรับสารสนเทศภูมิศาสตร 1   3(3-0-6) 
2542207 ภาษาอังกฤษสําหรับสารสนเทศภูมิศาสตร 2   3(3-0-6) 
2542401 การเขียนแผนที่และการทําแผนที่ดิจิตอล    3(2-2-5) 
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2543407 ระเบียบวิธีวิจัยทางระบบสารสนเทศภูมิศาสตร   3(2-2-5) 
2544499 วิจัยและสัมมนาทางสารสนเทศภูมิศาสตร    3(0-4-5) 
2544207 การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมเชิงบูรณาการ  3(3-0-6) 
   3. กลุมวิชาเลือก       30 หนวยกิต 
   ใหเลือกศึกษาจากรายวิชาตอไปน้ี 
2544210 การวางแผนการใชประโยชนที่ดินและสิ่งปกคลุมดิน   3(2-2-5) 
2541103 ธรณีสัณฐานวิทยา      3(2-2-5) 
2542101 ภูมิอากาศวิทยา      3(3-0-6) 
2542102 อุทกวิทยา       3(3-0-6) 
2542103 ชีวภูมิศาสตร      3(3-0-6) 
2542104 ภูมิศาสตรดิน      3(2-2-5) 
2542202 ภูมิศาสตรประชากร      3(3-0-6) 
2542205 ภูมิศาสตรการตั้งถิ่นฐาน     3(3-0-6) 
2542301 ภูมิศาสตรประเทศไทยเชิงวิเคราะห    3(2-2-5) 
2542305 ภูมิศาสตรลุมนํ้าปง      3(3-0-6) 
2543201 ภูมิศาสตรการทองเที่ยวไทย     3(2-2-5) 
2543411 ภูมิศาสตรเชิงปฏิบัติการ     3(2-2-5) 
2543412 โครงงานภูมิศาสตร      3(2-2-5) 
2544202 ภูมิศาสตรการตลาดและอุตสาหกรรม    3(3-0-6) 
2544208 การบริหารจัดการลุมนํ้า     3(3-0-6) 
2544209 การจัดการภัยพิบัติทางธรรมชาต ิ    3(3-0-6) 
2544401 แบบจําลองทางภูมิศาสตร     3(2-2-5) 
2544402 การเขียนโปรแกรมเพื่อพัฒนาระบบสารสนเทศภูมิศาสตร   3(2-2-5) 
2544403 การสรางและเผยแพรระบบสารสนเทศภูมิศาสตรบนเครือขายอินเทอรเน็ต 3(2-2-5) 
4121005 การออกแบบและพัฒนาเว็บไซต     3(2-2-5) 
   4. กลุมวิชาปฏิบัติการและฝกประสบการณวิชาชีพ   บังคับเรียน   7   หนวยกิต  
2544497 เตรียมประสบการณวิชาชีพทางสารสนเทศภูมิศาสตร   2(90) 
2544498 การฝกงานทางสารสนเทศภูมิศาสตร    5(450) 
   
ค.หมวดวิชาเลือกเสร ี ไมนอยกวา 6 หนวยกิต 
ใหเลือกเรียนรายวิชาใด ๆ ในหลักสูตรที่มหาวิทยาลัยราชภฏักําแพงเพชรเปดสอนโดยไมซํ้ากับรายวิชาวิชาที่

เคยเรียนมาแลว และตองไมเปนรายวิชาที่กําหนดใหเรียนโดยไมนับหนวยกิตรวมในเกณฑการสําเร็จหลักสูตรของ
สาขาวิชาน้ี 
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โครงสรางหลักสูตร 
ของสาขาวิชาท่ีเปดสอนในปการศึกษา 2558 

 
คณะวิทยาการจัดการ 
 
หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต    ระดับปริญญาตรี 4 ป 

      สาขาวิชานิเทศศาสตร 
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต    ระดับปริญญาตรี 4 ป 

      สาขาวิชาการทองเที่ยวและการโรงแรม 
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต    ระดับปริญญาตรี 4 ป 

      สาขาวิชาการตลาด 
      สาขาวิชาการเงินการธนาคาร 
      สาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ 
      สาขาวิชาการจัดการทั่วไป 

หลักสูตรบัญชีบัณฑิต     ระดับปริญญาตรี 4 ป 
หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต    ระดับปริญญาตรี 4 ป 

      สาขาวิชาเศรษฐศาสตรการเงินการคลัง 
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หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต ปริญญาตรี 4 ป 
สาขาวิชานิเทศศาสตร  Bachelor of Communication Arts (Communication Arts) 

นศ.บ. (นิเทศศาสตร)  B.Com.Arts. (Communication Arts) 
 
โครงสรางหลักสูตร 
จํานวนหนวยกิตรวมตลอดหลักสูตร  ไมนอยกวา   133  หนวยกิต 
โดยมีสัดสวนหนวยกิตแตละหมวดวิชา ดังน้ี 
ก.หมวดวิชาศึกษาทั่วไป  ไมนอยกวา  30 หนวยกิต 
   1. กลุมวิชาภาษาและการสื่อสาร    9        หนวยกิต 
   2. กลุมวิชามนุษยศาสตร     6 หนวยกิต 
   3. กลุมวิชาสังคมศาสตร     6 หนวยกิต 
   4. กลุมวิชาคณิตศาสตร วิทยาศาสตร และเทคโนโลยี  6 หนวยกิต 
   และเลือกเรียนรายวิชาจากกลุมวิชา 1-4    3 หนวยกิต 
ข.หมวดวิชาเฉพาะ   ไมนอยกวา  97 หนวยกิต 
   1. กลุมวิชาแกน      39 หนวยกิต 
   2. กลุมวิชาบังคับ      36 หนวยกิต 
   3. กลุมวิชาเลือก      15         หนวยกิต 
   4. กลุมวิชาปฎิบัติการและฝกประสบการณวิชาชีพ  จํานวน  7       หนวยกิต 
ค.หมวดวิชาเลือกเสร ี  ไมนอยกวา  6        หนวยกิต 
 
รายวิชาตามโครงสรางของหลักสูตร 
ก.หมวดวิชาศึกษาทั่วไป  ไมนอยกวา  30 หนวยกิต 
   (ดังรายละเอียดในภาคผนวก)    
ข.หมวดวิชาเฉพาะ   ไมนอยกวา  97 หนวยกิต 
   1. กลุมวิชาแกน ใหเรียนรายวิชาตอไปน้ี จํานวน   39 หนวยกิต 
1553418 ภาษาอังกฤษในสื่อมวลชน     3(3-0-6) 
1553602 การเขียนภาษาอังกฤษเฉพาะกิจ     3(3-0-6) 
3001101 หลักการโฆษณาและการประชาสัมพันธ    3(3-0-6) 
3001103 การพัฒนาบุคลิกภาพเพื่องานนิเทศศาสตร    3(2-2-5) 
3002101 จิตวิทยาการสื่อสาร      3(3-0-6) 
3003101 การวิจัยนิเทศศาสตร      3(2-2-5) 
3011101 หลักนิเทศศาสตร       3(3-0-6) 
3011102 หลักการสื่อสารมวลชน      3(3-0-6) 
3012101 กฎหมายและจริยธรรมสื่อสารมวลชน    3(3-0-6) 
3013105 สังคมวิทยาการสื่อสาร     3(3-0-6) 
3023201 การสื่อขาวเบื้องตน      3(2-2-5) 
3041101 หลักการวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน   3(3-0-6) 
3061101 การถายภาพเบื้องตน      3(2-2-5) 
   2. กลุมวิชาเอกบังคับ ใหเรียนรายวิชาตอไปน้ี จํานวน  36 หนวยกิต 
3001201 การพูดเพื่องานนิเทศศาสตร     3(2-2-5) 
3002201 การเขียนเพื่องานนิเทศศาสตร     3(2-2-5) 
3003102 การจัดการสื่อใหม      3(2-2-5) 
3003201 สื่อพื้นบานเพื่อการพัฒนา     3(2-2-5) 
3013202 การสื่อสารเพื่อการพัฒนาทองถิ่น    3(2-2-5) 
3014202 การสื่อสารชุมชน      3(2-2-5) 
3024301 การออกแบบสื่อสิ่งพิมพดวยคอมพิวเตอร    3(2-2-5) 
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3024808 หนังสือพิมพฝกปฏิบัต ิ     3(2-2-5) 
3043404 การผลิตรายการวิทยุกระจายเสียงเบื้องตน    3(2-2-5) 
3043405 การผลิตรายการโทรทัศนเบื้องตน    3(2-2-5) 
3052102 หลักการสื่อสารการตลาด     3(3-0-6) 
3054401 การสรางสรรคและการผลิตงานโฆษณา    3(2-2-5) 
   3. กลุมวิชาเลือก     
   ใหเลือกเรียนกลุมใดกลุมหน่ึงตอไปน้ี ไมนอยกวา  15 หนวยกิต 
   กลุมวิชาการประชาสัมพันธ 
3033202 การเขียนเพื่อการประชาสัมพันธ     3(2-2-5) 
3033501 การประชาสัมพันธหนวยงาน     3(3-0-6) 
3033602 ประชามต ิ      3(2-2-5) 
3034101 สื่อประชาสัมพันธ      3(2-2-5) 
3034102 สื่อมวลชนสัมพันธ      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 การสื่อขาวข้ันสูง      3(2-2-5) 
3023203 การเขียนสรางสรรคเชิงวารสารศาสตร    3(2-2-5) 
3023302 การประยุกตคอมพิวเตอรสําหรับงานวารสารศาสตร   3(2-2-5) 
3023401 การผลิตสื่อสิ่งพิมพ      3(2-2-5) 
3023402 การบรรณาธิกรหนังสือพิมพและนิตยสาร    3(2-2-5) 
3024902 โครงการพิเศษดานวารสารศาสตร    3(2-2-5) 
3024903 สัมมนาวารสารศาสตร     3(2-2-5) 
   กลุมวิชาวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน 
3042201 การเขียนบทวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน   3(2-2-5) 
3043401 การแตงหนาและการแตงกาย     3(2-2-5) 
3043402 ฉากและวัสดุประกอบฉากวิทยุโทรทัศน    3(2-2-5) 
3043501 การจัดรายการวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน   3(2-2-5) 
3044401 การแสดงและการกํากับการแสดง    3(2-2-5) 
3044501 การบริหารงานวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน   3(2-2-5) 
3044903 การสัมมนาวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน   3(2-2-5) 
3044905 คอมพิวเตอรสําหรับวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน  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 การเตรียมสหกิจศึกษา      1(45) 
3503802 สหกิจศึกษา      6(540) 
 
ค.หมวดวิชาเลือกเสร ี  ไมนอยกวา  6 หนวยกิต 
ใหเลือกเรียนรายวิชาใดๆ ในหลักสูตรที่มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชรเปดสอน โดยไมซํ้ากับรายวิชาที่เคย

เรียนมาแลว  และตองไมเปนรายวิชาที่กําหนดใหเรียนโดยไมนับหนวยกิต รวมในเกณฑการสําเร็จหลักสูตรของ
สาขาวิชาน้ี 
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หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต ปริญญาตรี 4 ป 
สาขาวิชาการทองเที่ยวและการโรงแรม  Bachelor of Arts Program inTourism and Hotel 

ศศ.บ. (การทองเที่ยวและการโรงแรม)  B.A. (Tourism and Hotel) 
 
โครงสรางหลักสูตร 
จํานวนหนวยกิตรวมตลอดหลักสูตร  ไมนอยกวา   157  หนวยกิต 
โดยมีสัดสวนหนวยกิตแตละหมวดวิชา ดังน้ี 
ก.หมวดวิชาศึกษาทั่วไป  ไมนอยกวา  30 หนวยกิต 
   1. กลุมวิชาภาษาและการสื่อสาร    9      หนวยกิต 
   2. กลุมวิชามนุษยศาสตร     6 หนวยกิต 
   3. กลุมวิชาสังคมศาสตร     6 หนวยกิต 
   4. กลุมวิชาคณิตศาสตร วิทยาศาสตร และเทคโนโลยี  6 หนวยกิต 
   และเลือกเรียนรายวิชาจากกลุมวิชา 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.หมวดวิชาเลือกเสร ี  ไมนอยกวา  6        หนวยกิต 
 
รายวิชาตามโครงสรางของหลักสูตร 
ก.หมวดวิชาศึกษาทั่วไป  ไมนอยกวา  30 หนวยกิต 
   (ดังรายละเอียดในภาคผนวก)    
ข.หมวดวิชาเฉพาะ   จํานวน   121 หนวยกิต 
   1. กลุมวิชาพื้นฐานวิชาชีพ   จํานวน   24 หนวยกิต 
3571301 หลักการโรงแรม      3(2-2-5) 
3571302 การพัฒนาบุคลิกภาพในอุตสาหกรรมบริการ   3(2-2-5) 
3571701 ภาษาอังกฤษเพื่อการทองเที่ยวและการโรงแรม 1   3(3-0-6) 
3572702 ภาษาอังกฤษเพ่ือการทองเที่ยวและการโรงแรม 2   3(3-0-6) 
3573201 อุตสาหกรรมการทองเที่ยว     3(3-0-6) 
3574601 เทคโนโลยีสารสนเทศสําหรับการทองเที่ยวและการโรงแรม  3(2-2-5) 
3574603 จรรยาบรรณวิชาชีพและกฎหมายสําหรับการทองเที่ยวและการโรงแรม 3(3-0-6) 
3574607 การสื่อสารขามวัฒนธรรม     3(3-0-6) 
   2. กลุมวิชาเฉพาะบังคับทองเที่ยว    30 หนวยกิต 
3571201 หลักการมัคคุเทศก      3(2-2-5) 
3571203 ทรัพยากรการทองเที่ยวของโลกและของประเทศไทย   3(3-0-6) 
3572201 การวางแผนและการจัดรายการนําเที่ยว    3(2-2-5) 
3572205 ธุรกิจการบินและการออกบัตรโดยสาร    3(2-2-5) 
3572207 จิตวิทยาการบริการ      3(2-2-5) 
3573203 พฤติกรรมของนักทองเที่ยว     3(3-0-6) 
3573209 โลจิสติกสสําหรับอุตสาหกรรมการทองเที่ยว   3(3-0-6) 
3573402 การดําเนินงานและการจดัการบริษัทนําเที่ยว    3(2-2-5) 
3574606 การตลาดการทองเที่ยวและการโรงแรม    3(3-0-6) 
3574608 การทองเที่ยวอยางยั่งยืน     3(2-2-5) 
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   3. กลุมวิชาเฉพาะบังคับโรงแรม     30 หนวยกิต 
3571106 การดําเนินงานและบริการอาหารและเครื่องดื่ม   3(2-2-5) 
3571402 การจัดการการทองเที่ยวเชิงสุขภาพและสปา   3(2-2-5) 
3572303 การดําเนินงานและบริการจัดเลี้ยง    3(2-2-5) 
3572403 การดําเนินงานและการจัดการอาหารไทย    3(2-2-5) 
3573304 การดําเนินงานและการจัดการงานแมบาน     3(2-2-5) 
3573305 การดําเนินงานและการจัดการงานบริการสวนหนา   3(2-2-5) 
3574105 การดําเนินงานและการจัดการธุรกิจโรงแรม   3(3-0-6) 
3574208 การดําเนินงานและการจัดการอาหารนานาชาติ   3(2-2-5) 
3574602 การจัดการทรัพยากรมนุษยสําหรับการทองเที่ยวและการโรงแรม 3(3-0-6) 
3574605 การวิจัยทางการทองเที่ยวและการโรงแรม    3(2-2-5) 
   4. กลุมวิชาเฉพาะเลือก          30 หนวยกิต 
  - กลุมวิชาการทองเที่ยวและการโรงแรม  จํานวน  21 หนวยกิต 
โดยเลือกเรียนจากรายวิชาตอไปน้ี  
3571403 การดําเนินงานและการจัดการครัว    3(2-2-5) 
3572105 การดําเนินงานและการจัดการอุตสาหกรรมบริการ   3(3-0-6) 
3572402 การดําเนินงานและการจัดการการทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรม  3(3-0-6) 
3572404 การทองเที่ยวชุมชน      3(2-2-5) 
3574206 การพัฒนาทรัพยากรการทองเที่ยว    3(2-2-5) 
3574402 การดําเนินงานและการจัดการการประชุม นิทรรศการ และการทองเที่ยว 

เพื่อเปนรางวัล      3(2-2-5) 
3574604 สัมมนาการทองเที่ยวและการโรงแรม    3(3-0-6) 
  - กลุมวิชาภาษาตางประเทศเพื่องานอาชีพ            จํานวน  9 หนวยกิต 
เลือกศึกษาภาษาตางประเทศเพ่ืองานอาชีพ 1 ภาษา   จํานวน  9        หนวยกิต 
ภาษาอังกฤษ   
3573703 ภาษาอังกฤษเพ่ือการทองเที่ยวและการโรงแรม 3   3(2-2-5) 
3574704 ภาษาอังกฤษเพ่ือการทองเที่ยวและการโรงแรม 4   3(2-2-5) 
3575705 ภาษาอังกฤษเพ่ือการทองเที่ยวและการโรงแรม 5   3(2-2-5) 
ภาษาพมา   
3571706 ภาษาพมาเพื่อการทองเที่ยวและการโรงแรม 1   3(3-0-6) 
3572707 ภาษาพมาเพื่อการทองเที่ยวและการโรงแรม 2   3(3-0-6) 
3573708 ภาษาพมาเพื่อการทองเที่ยวและการโรงแรม 3   3(2-2-5) 
ภาษาจีน   
3571711 ภาษาจีนเพ่ือการทองเที่ยวและการโรงแรม 1   3(3-0-6) 
3572712 ภาษาจีนเพ่ือการทองเที่ยวและการโรงแรม 2   3(3-0-6) 
3573713 ภาษาจีนเพ่ือการทองเที่ยวและการโรงแรม 3   3(2-2-5) 
ภาษาเกาหล ี   
3571721 ภาษาเกาหลีเพื่อการทองเที่ยวและการโรงแรม 1    3(3-0-6) 
3572722 ภาษาเกาหลีเพื่อการทองเที่ยวและการโรงแรม 2   3(3-0-6) 
3573723 ภาษาเกาหลีเพื่อการทองเที่ยวและการโรงแรม 3   3(2-2-5) 
   5. กลุมวิชาฝกประสบการณวิชาชีพ  จํานวน  7 หนวยกิต  
   เลือกเรยีนจากกลุมวิชาใดวิชาหน่ึง ดังน้ี 
      1. กลุมวิชาสหกิจศึกษา   จํานวน     7 หนวยกิต 
3503801 การเตรียมสหกิจศึกษา      1(45) 
3503802 สหกิจศึกษา      6(540) 
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      2. ฝกประสบการณวิชาชีพ   จํานวน      7 หนวยกิต 
3574801 การเตรียมฝกประสบการณวิชาชีพการทองเที่ยวและการโรงแรม  2(90) 
3574802 การฝกประสบการณวิชาชีพการทองเที่ยวและการโรงแรม  5(450) 
 
ค.หมวดวิชาเลือกเสร ี   จํานวน  6 หนวยกิต 
ใหเลือกเรียนรายวิชาใดๆ ในหลักสูตรที่มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร เปดสอน โดยไมซํ้ากับรายวิชาที่

เคยเรียนมาแลว และตองไมเปนรายวิชาที่กําหนดใหเรียนโดยไมนับหนวยกิตรวมในเกณฑการสําเร็จหลักสูตรของ
สาขาวิชาน้ี 
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หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต ปริญญาตรี 4 ป 
สาขาวิชาการตลาด  Bachelor of Business Administration Program in Marketing 

บธ.บ. (การตลาด)  B.B.A (Marketing) 
 
โครงสรางหลักสูตร 
จํานวนหนวยกิตรวมตลอดหลักสูตร  ไมนอยกวา   133  หนวยกิต 
โดยมีสัดสวนหนวยกิตแตละหมวดวิชา ดังน้ี 
ก.หมวดวิชาศึกษาทั่วไป  ไมนอยกวา  30 หนวยกิต 
   1. กลุมวิชาภาษาและการสื่อสาร    9        หนวยกิต 
   2. กลุมวิชามนุษยศาสตร     6 หนวยกิต 
   3. กลุมวิชาสงัคมศาสตร     6 หนวยกิต 
   4. กลุมวิชาคณิตศาสตร วิทยาศาสตร และเทคโนโลยี  6 หนวยกิต 
   และเลือกเรียนรายวิชาจากกลุมวิชา 1-4    3 หนวยกิต 
ข.หมวดวิชาเฉพาะ      97 หนวยกิต 
   1. กลุมวิชาแกน      42 หนวยกิต 
   2. กลุมวิชาเอกบังคับ     33 หนวยกิต 
   3. กลุมวิชาเอกเลือก     15     หนวยกิต 
   4. กลุมวิชาปฎิบัติการและฝกประสบการณวิชาชีพ    7          หนวยกิต 
ค.หมวดวิชาเลือกเสร ี     6        หนวยกิต 

 
รายวิชาตามโครงสรางของหลักสูตร 
ก.หมวดวิชาศึกษาทั่วไป  ไมนอยกวา  30 หนวยกิต 
   (ดังรายละเอียดในภาคผนวก)    
ข.หมวดวิชาเฉพาะ      97 หนวยกิต 
   1. วิชาแกน       42 หนวยกิต 
   ประกอบดวยรายวิชาตอไปน้ี   
1551402 ภาษาอังกฤษธุรกิจ  1     3(3-0-6) 
1551403 ภาษาอังกฤษธุรกิจ  2     3(3-0-6) 
3563117 จริยธรรมทางธุรกิจและความรับผิดชอบ    3(3-0-6) 
3521101 การบัญชี  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 การจัดการเชิงกลยุทธ     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 
   ประกอบดวยรายวิชาตอไปน้ี   
3542105 พฤติกรรมผูบริโภค      3(3-0-6) 
3542109 ระบบสารสนเทศทางการตลาด     3(2-2-5) 
3542305 การจัดการการขาย      3(3-0-6) 
3542402 การสื่อสารทางการตลาดแบบบูรณาการ    3(3-0-6) 
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3542403 การตลาดอิเล็กทรอนิกส     3(3-0-6) 
3543107 การตลาดเพ่ือชุมชนและทองถ่ิน     3(2-2-5) 
3543108 การวิเคราะหและการจัดทําแผนการตลาด    3(2-2-5) 
3543307 การจัดการชองทางการตลาดและหวงโซอุปทานทางการตลาด  3(3-0-6) 
3544103 การตลาดระหวางประเทศ     3(3-0-6) 
3544901 การสัมมนาการตลาด     3(2-2-5) 
3544902 การวิจัยการตลาด      3(2-2-5) 
   3. กลุมวิชาเอกเลือก   จํานวน   15 หนวยกิต 
   โดยใหเลือกเรียนวิชาตอไปน้ี    
3524301 การบัญชีเพื่อการจัดการ     3(3-0-6) 
3541302 การคาสมัยใหม      3(3-0-6) 
3542106 การตลาดเพ่ืออุตสาหกรรมทองเที่ยว    3(3-0-6) 
3542111 การจัดการผลิตภัณฑและตราสินคา    3(3-0-6) 
3542304 ศิลปะการขาย      3(3-0-6) 
3542306 การตลาดทางตรง       3(3-0-6) 
3542401 การโฆษณาและการสงเสริมการขาย    3(3-0-6) 
3543104 การตลาดบริการ      3(3-0-6) 
3543109 การตลาดเพ่ือสังคมและสิ่งแวดลอม    3(2-2-5) 
3543401 การจัดการลูกคาสัมพันธ     3(3-0-6) 
3543501 โปรแกรมสําเร็จรปูและการประยุกตใชงานทางการตลาด   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 
   ใหเลือกเรียนจากแผนฝกประสบการณวิชาชีพ หรือแผนสหกิจศึกษา 
      4.1 แผนฝกประสบการณวิชาชีพ จํานวน   7 หนวยกิต 
 ประกอบดวย  
3544801 เตรียมฝกประสบการณวิชาชีพ       1(45) 
3544802 การฝกประสบการณวิชาชีพ       6(450) 
      4.2 กลุมวิชาสหกิจศึกษา  จํานวน   7 หนวยกิต 
 ประกอบดวย  
3503801 การเตรียมสหกิจศึกษา        1(45) 
3503802 สหกิจศึกษา        6(540) 
 
ค.หมวดวิชาเลือกเสร ี  ไมนอยกวา  6 หนวยกิต 
ใหเลือกเรียนรายวิชาใด ๆ ในหลักสูตรมหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร เปดสอนโดยไมซํ้ากับรายวิชาที่เคย

เรียนมาแลว และตองไมเปนรายวิชาที่กําหนดใหเรียนโดยไมนับหนวยกิตรวมในเกณฑการสําเร็จหลักสูตรของสาขาวิชา
น้ี 
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หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต ปริญญาตรี 4 ป 
สาขาวิชาการเงินและการธนาคาร   

Bachelor of Business Administration (Finance and Banking) 
บธ.บ. (การเงินการธนาคาร)  B.B.A (Finance and Banking) 

 
โครงสรางหลักสูตร 
จํานวนหนวยกิตรวมตลอดหลักสูตร  ไมนอยกวา   131  หนวยกิต 
โดยมีสัดสวนหนวยกิตแตละหมวดวิชา ดังน้ี 
ก.หมวดวิชาศึกษาทั่วไป  ไมนอยกวา  30 หนวยกิต 
   1. กลุมวิชาภาษาและการสื่อสาร    9         หนวยกิต 
   2. กลุมวิชามนุษยศาสตร     6 หนวยกิต 
   3. กลุมวิชาสังคมศาสตร     6 หนวยกิต 
   4. กลุมวิชาคณิตศาสตร วิทยาศาสตร และเทคโนโลยี  6 หนวยกิต 
   และเลือกเรียนรายวิชาจากกลุมวิชา 1-4    3 หนวยกิต 
ข.หมวดวิชาเฉพาะ      95 หนวยกิต 
   1. กลุมวิชาแกน      42 หนวยกิต 
   2. กลุมวิชาเอกบังคับ     31 หนวยกิต 
   3. กลุมวิชาเอกเลือก     15      หนวยกิต 
   4. กลุมวิชาปฎิบัติการและฝกประสบการณวิชาชีพ    7         หนวยกิต 
ค.หมวดวิชาเลือกเสร ี     6       หนวยกิต 
 
รายวิชาตามโครงสรางของหลักสูตร 
ก.หมวดวิชาศึกษาทั่วไป  ไมนอยกวา  30 หนวยกิต 
   (ดังรายละเอียดในภาคผนวก)    
ข.หมวดวิชาเฉพาะ   ไมนอยกวา  95 หนวยกิต 
   1. วิชาแกน    บังคับเรียน  42 หนวยกิต 
1551402 ภาษาอังกฤษธุรกิจ  1     3(3-0-6) 
1551403 ภาษาอังกฤษธุรกิจ  2     3(3-0-6) 
3503117 จริยธรรมทางธุรกิจและความรับผิดชอบ    3(3-0-6) 
3521101 การบัญชี  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 การจัดการเชิงกลยุทธ     3(3-0-6) 
3592101 เศรษฐศาสตรจุลภาค       3(3-0-6) 
3592120 เศรษฐศาสตรมหภาค     3(3-0-6) 
3601101 เทคโนโลยีสารสนเทศทางธุรกิจ     3(2–2-5) 
   2. วิชาบังคับ          บังคับเรียน  33 หนวยกิต 
3532101 ตลาดการเงินและสถาบันการเงิน    3(3-0-6) 
3531102 การเงินและการธนาคาร     3(3-0-6) 
3533304 หลักการลงทุนและการวิเคราะหหลักทรัพย   3(3-0-6) 
3533404 การวางแผนกําไร      3(3-0-6) 
3533406 การจัดการสินเชื่อ      3(3-0-6) 
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3534106 โปรแกรมคอมพิวเตอรประยุกตทางการเงิน   3(2-2-5) 
3534107 ทฤษฎีและนโยบายทางการเงิน     3(3-0-6) 
3534401 การวิเคราะหทางการเงิน     3(3-0-6) 
3534902 การวิจัยทางการเงินและการธนาคาร    3(2-2-5) 
3534904 สัมมนาการเงินและการธนาคาร     1(0-3-0) 
3562135 สถิติเพื่อการจัดการ      3(3-0-6) 
   3. วิชาเอกเลือก ใหเลือกเรียน ไมนอยกวา  15 หนวยกิต 
3522102 บัญชีตนทุน      3(3-0-6) 
3524301 การบัญชีเพื่อการจัดการ     3(3-0-6) 
3532102 การประกันภัยและสถาบันประกันภัย    3(3-0-6) 
3532202 การภาษีอากรธุรกิจ      3(3-0-6) 
3532205 การคลังสาธารณะ      3(3-0-6)  
3532206 การภาษีอากรเพื่อการพัฒนาทองถิ่น    3(3-0-6) 
3532401 การบริหารการเงิน      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 การบริหารการเงินธุรกิจ     3(3-0-6) 
3533409 การจัดการโครงการทางการเงิน     3(3-0-6) 
3533410 การจัดการความรูทางการเงิน     3(3-0-6) 
3533411 กรณีศึกษาจากสถานการณปจจุบันทางการเงิน   3(3-0-6) 
3534103 การเงินและการธนาคารระหวางประเทศ    3(3-0-6) 
3534109 การเงินอิเล็กทรอนิกส     3(2-2-5) 
3534403 การวิเคราะหหลักทรัพย     3(3-0-6) 
3534405 การจัดการความเสี่ยงทางการเงิน    3(3-0-6) 
3534409 การศึกษาความเปนไปไดทางการเงิน    3(2-2-5) 
3534410 การวิเคราะหการลงทุนและทาํแผนธุรกิจ    3(2-2-5) 
3534411 การวางแผนการเงินสวนบุคคล     3(3-0-6) 
3534412 การเงินสําหรับผูประกอบการ     3(3-0-6) 
3534413 การเงินเพ่ือชุมชน      3(3-0-6) 
3534414 การจัดการการเงินสวนบุคคล     3(3-0-6) 
   4. วิชาฝกประสบการณวิชาชีพ    7 หนวยกิต 
   ใหเลือกเรียนจากแผนฝกประสบการณวิชาชีพ หรือแผนสหกิจศึกษา 
      4.1 แผนกิจศึกษา  บังคับเรียน  7 หนวยกิต 
3503801 การเตรียมสหกิจศึกษา       1(45) 
3503802 สหกิจศึกษา       6(540) 
      4.2 แผนฝกประสบการณวิชาชีพ บังคับเรียน  7 หนวยกิต 
3534415 เตรียมฝกประสบการณวิชาชีพดานการเงินการธนาคาร  2(90) 
3534416 การฝกประสบการณวิชาชีพดานการเงินการธนาคาร   5(450) 
 
ค.หมวดวิชาเลือกเสร ี ไมนอยกวา 6 หนวยกิต 
ใหเลือกเรียนรายวิชาใดๆ ในหลักสูตรมหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร โดยไมซํ้ากับรายวิชาที่เคยเรียน

มาแลวและตองไมเปนรายวิชาที่กําหนดใหเรียนโดยไมนับหนวยกิตรวมในเกณฑการสําเร็จหลักสูตรของสาขาวิชาน้ี 
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หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต ปริญญาตรี 4 ป 
สาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ  Bachelor of Business Administration (Business Computer) 

บธ.บ. (คอมพิวเตอรธุรกิจ)  B.B.A (Business Computer) 
 
โครงสรางหลักสูตร 
จํานวนหนวยกิตรวมตลอดหลักสูตร     139  หนวยกิต 
โดยมีสัดสวนหนวยกิตแตละหมวดวิชา ดังน้ี 
ก.หมวดวิชาศึกษาทั่วไป  ไมนอยกวา  30 หนวยกิต 
   1. กลุมวิชาภาษาและการสื่อสาร    9     หนวยกิต 
   2. กลุมวิชามนุษยศาสตร     6 หนวยกิต 
   3. กลุมวิชาสังคมศาสตร     6 หนวยกิต 
   4. กลุมวิชาคณิตศาสตร วิทยาศาสตร และเทคโนโลยี  6 หนวยกิต 
   และเลือกเรียนรายวิชาจากกลุมวิชา 1-4    3 หนวยกิต 
ข.หมวดวิชาเฉพาะ      103 หนวยกิต 
   1. กลุมวิชาแกน      42 หนวยกิต 
   2. กลุมวิชาบังคบั      42 หนวยกิต 
   3. กลุมวิชาเลือก      12   หนวยกิต 
   4. กลุมวิชาประสบการณภาคสนาม      7       หนวยกิต 
ค.หมวดวิชาเลือกเสร ี     6       หนวยกิต 
 
รายวิชาตามโครงสรางของหลักสูตร 
ก.หมวดวิชาศึกษาทั่วไป  ไมนอยกวา  30 หนวยกิต 
   (ดังรายละเอียดในภาคผนวก)    
ข.หมวดวิชาเฉพาะ   ไมนอยกวา  103 หนวยกิต 
   1. วิชาแกน                    บังคับเรียน  42 หนวยกิต 
1551402 ภาษาอังกฤษธุรกิจ  1     3(3-0-6) 
1551403 ภาษาอังกฤษธุรกิจ  2     3(3-0-6) 
3503117 จริยธรรมทางธุรกิจและความรับผิดชอบตอสังคม   3(3-0-6) 
3521101 การบัญชี  1      3(2-2-5) 
3521102 การบัญชี  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 การจัดการเชิงกลยุทธ     3(3-0-6) 
3592101 เศรษฐศาสตรจุลภาค       3(3-0-6) 
3592120 เศรษฐศาสตรมหภาค     3(3-0-6) 
3601101 เทคโนโลยีสารสนเทศทางธุรกิจ     3(2–2-5) 
   2. วิชาเอกบังคับ   บังคับเรียน  42 หนวยกิต 
3601301 หลักการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอรและอัลกอริทึม   3(2-2-5) 
3602101 ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการทางธุรกิจ    3(2-2-5) 
3602204 การติดตั้งและการจัดการระบบปฏิบัติการคอมพิวเตอร  3(2-2-5) 
3602205 ฐานขอมูลและการประยุกตใชในงานธุรกิจ    3(2-2-5) 
3602301 โครงสรางขอมูลและการประยุกตใชในงานธุรกิจ   3(2-2-5) 
3603101 สังคมเครือขายออนไลนและจรรยาบรรณทางวิชาชีพ   3(2-2-5) 
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3603106 การวิเคราะหและออกแบบระบบในงานธุรกิจ   3(2-2-5) 
3603107 ความมั่นคงของระบบสารสนเทศ    3(2-2-5) 
3603301 การเขียนโปรแกรมบนเว็บ     3(2-2-5) 
3603401 เว็บเทคโนโลย ี      3(2-2-5) 
3603402 ระบบเครือขายและการสื่อสารขอมูลสําหรับธุรกิจ   3(2-2-5) 
3604101 โครงงานคอมพิวเตอรธุรกิจ     3(2-2-5) 
3604201 พาณิชยอิเล็กทรอนิก      3(2-2-5) 
3604202 การใชซอฟตแวรโอเพนซอรสในงานธุรกิจ    3(2-2-5) 
   3. วิชาเอกเลือก ใหเลือกเรียน ไมนอยกวา  12 หนวยกิต 
3602206 คอมพิวเตอรสําหรับการออกแบบกราฟก    3(2-2-5) 
3603102 การจัดการงานดานเทคโนโลยีสารสนเทศ    3(3-0-6) 
3603104 การวิเคราะหขอมูลทางธุรกิจ     3(2-2-5) 
3603105 ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการโซอุปทาน    3(2-2-5) 
3603203 คอมพิวเตอรสําหรับการออกแบบกราฟกขั้นสูง   3(2-2-5) 
3603204 เทคโนโลยีมัลติมีเดีย      3(2-2-5) 
3603205 การใชคอมพิวเตอรทางดานธุรกิจ    3(2-2-5) 
3603901 สัมมนาทางคอมพิวเตอรธุรกิจ     3(2-2-5) 
3604203 หัวขอพิเศษทางคอมพิวเตอรธุรกิจ    3(2-2-5) 
3604301 การเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุในงานธุรกิจ    3(2-2-5) 
   4. กลุมวิชาประสบการณภาคสนาม บังคับเรียน  7 หนวยกิต 
   เลือกเรียนจาก 2 กลุมรายวิชา ดังน้ี 
      4.1 สหกิจศึกษา     7 หนวยกิต 
3503801 การเตรียมสหกิจศึกษา        1(45) 
3503802 สหกิจศึกษา        6(540) 
      4.2 ฝกประสบการณวิชาชีพ                   7 หนวยกิต 
3604801 เตรียมฝกประสบการณวิชาชีพทางคอมพิวเตอรธุรกิจ     2(90) 
3604802 การฝกประสบการณวิชาชีพทางคอมพิวเตอรธุรกิจ     5(450) 
 
ค.หมวดวิชาเลือกเสร ี  ไมนอยกวา  6 หนวยกิต 
ใหเลือกเรียนรายวิชาใดๆ ในหลักสูตรมหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร โดย   ไมซํ้ากับรายวิชาที่เคยเรียน

มาแลว และตองไมเปนรายวิชาที่กําหนดใหเรียนโดยไมนับหนวยกิตรวมในเกณฑการสําเร็จหลักสูตรของสาขาน้ี 
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หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต ปริญญาตรี 4 ป 
สาขาวิชาการจัดการทั่วไป   Bachelor of Business Administration (General Management) 

บธ.บ. (การจัดการทั่วไป)    B.B.A (General Management) 
 
โครงสรางหลักสูตร 
จํานวนหนวยกิตรวมตลอดหลักสูตร ไมนอยกวา   136  หนวยกิต 
โดยมีสัดสวนหนวยกิตแตละหมวดวิชา ดังน้ี 
ก.หมวดวิชาศึกษาทั่วไป  ไมนอยกวา  30 หนวยกิต 
   1. กลุมวิชาภาษาและการสื่อสาร    9       หนวยกิต 
   2. กลุมวิชามนุษยศาสตร     6 หนวยกิต 
   3. กลุมวิชาสังคมศาสตร     6 หนวยกิต 
   4. กลุมวิชาคณิตศาสตร วิทยาศาสตร และเทคโนโลยี  6 หนวยกิต 
   และเลือกเรียนรายวิชาจากกลุมวิชา 1-4    3 หนวยกิต 
ข.หมวดวิชาเฉพาะ      100 หนวยกิต 
   1. กลุมวิชาแกน      42 หนวยกิต 
   2. กลุมวิชาเอกบังคับ     36 หนวยกิต 
   3. กลุมวิชาเลือก      15      หนวยกิต 
   4. กลุมวิชาประสบการณภาคสนาม      7       หนวยกิต 
ค.หมวดวิชาเลือกเสร ี     6        หนวยกิต 
 
รายวิชาตามโครงสรางของหลักสูตร 
ก.หมวดวิชาศึกษาทั่วไป  ไมนอยกวา  30 หนวยกิต 
   (ดังรายละเอียดในภาคผนวก)    
ข.หมวดวิชาเฉพาะ   ไมนอยกวา  100 หนวยกิต 
   1. กลุมวิชาแกน        บังคับเรียน  42 หนวยกิต 
1551402 ภาษาอังกฤษธุรกิจ  1     3(3-0-6) 
1551403 ภาษาอังกฤษธุรกิจ  2     3(3-0-6) 
3503117 จริยธรรมทางธุรกิจและความรับผิดชอบ    3(3-0-6) 
3521101 การบัญชี  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 การจัดการเชิงกลยุทธ     3(3-0-6) 
3592101 เศรษฐศาสตรจุลภาค       3(3-0-6) 
3592120 เศรษฐศาสตรมหภาค     3(3-0-6) 
3601101 เทคโนโลยีสารสนเทศทางธุรกิจ     3(2–2-5) 
   2. กลุมวิชาเอกบังคับ  บังคับเรียน  36 หนวยกิต 
3562501 การจัดการสํานักงานและเอกสาร    3(2-2-5) 
3562502 คณิตศาสตรเพื่อการจัดการ     3(3-0-6) 
3562503 การจัดการพฤติกรรมองคกร     3(3-0-6) 
3562504 สถิติเพื่อการตัดสินใจและการจัดการ    3(2-2-5) 
3562505 โปรแกรมประยุกตเพือ่การวิเคราะหและตัดสินใจ   3(2-2-5) 
3562601 การจัดการทรัพยากรมนุษยเชิงกลยุทธ    3(3-0-6) 
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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 การวิจัยดานการจัดการ     3(2-2-5) 
   3. กลุมวิชาเอกเลือก เลือกเรียน ไมนอยกวา  15 หนวยกิต 
3563508 ระบบสารสนเทศสําหรับงานธุรการ     3(2-2-5) 
3563509 ระบบสารสนเทศเพื่องานสารบรรณ     3(2-2-5) 
3563510 การจัดการสํานักงานสมัยใหม      3(2-2-5) 
3563511 การจัดการโครงการ       3(2-2-5) 
3563512 การริเริ่มและจัดการธุรกิจขนาดยอม     3(3-0-6) 
3563513 การพัฒนาองคกรเชิงบูรณาการ     3(3-0-6) 
3563602 การพัฒนาทีมงานและภาวะผูนําในองคกร     3(2-2-5) 
3563603 การวางแผนทรัพยากรมนุษย      3(3-0-6) 
3563604 บุคลิกภาพและบทบาทในสังคม     3(3-0-6) 
3563605 การจัดการคาจางและเงินเดือนเชิงกลยุทธ    3(3-0-6) 
3563606 การจัดการกําลังคน       3(3-0-6) 
3563607 การจัดการภาระงาน       3(3-0-6) 
3563608 บุคลากรสัมพันธ       3(3-0-6) 
3563609 เทคนิคการฝกอบรมและการสัมมนา     3(2-2-5) 
3563610 การพัฒนาประสิทธิภาพของบุคลากร     3(3-0-6) 
3563611 กฎหมายสําหรับการจัดการทรัพยากรมนุษย    3(3-0-6) 
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 อุตสาหกรรมศึกษา       3(3-0-6) 
3563808 การจัดการโรงฝกงาน      3(3-0-6) 
3563809 การจัดการงานอุตสาหกรรม      3(3-0-6) 
3563810 จิตวิทยาอุตสาหกรรม      3(3-0-6) 
3564612 การจัดการคาตอบแทนและผลประโยชน     3(3-0-6) 
3564613 การประเมินทรัพยากรมนุษย      3(3-0-6) 
3564811 การจัดการลอจิสติกสและโซอุปทาน     3(3-0-6) 
3564812 การจัดการความปลอดภัยและสิ่งแวดลอม    3(3-0-6) 
   4. กลุมวิชาฝกประสบการณวิชาชีพหรือสหกิจศึกษา   บังคับเรียน 7      หนวยกิต 
   เลือกเรียนจาก 2 กลุมรายวิชา ดังน้ี 
      4.1 สหกิจศึกษา     7 หนวยกิต 
3503801 การเตรียมสหกิจศึกษา      1(45) 
3503802 สหกิจศึกษา      6(540) 
      4.2 ฝกประสบการณวิชาชีพ                   7 หนวยกิต 
3564906 เตรียมฝกประสบการณวิชาชีพทางการจัดการ   2(90) 
3564907 การฝกประสบการณวิชาชีพทางคอมพิวเตอรธุรกิจ   5(450) 
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ค.หมวดวิชาเลือกเสร ี  ไมนอยกวา  6 หนวยกิต 
ใหนักศึกษาเลือกรายวิชาใดๆ ในหลักสูตรที่มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชรเปดสอน แตตองไมซํ้ากับ

รายวิชาที่เคยศึกษามาแลว และตองไมเปนรายวิชาที่กําหนดใหศึกษา โดยไมนับหนวยกิต 
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หลักสูตรบัญชีบัณฑิต ปริญญาตรี 4 ป  Bachelor of Accountancy 
บช.บ.  B.Acc. 

 
โครงสรางหลักสูตร 
จํานวนหนวยกิตรวมตลอดหลักสูตร  ไมนอยกวา   136  หนวยกิต 
โดยมสีัดสวนหนวยกิตแตละหมวดวิชา ดังน้ี 
ก.หมวดวิชาศึกษาทั่วไป  ไมนอยกวา  30 หนวยกิต 
   1. กลุมวิชาภาษาและการสื่อสาร    9       หนวยกิต 
   2. กลุมวิชามนุษยศาสตร     6 หนวยกิต 
   3. กลุมวิชาสังคมศาสตร     6 หนวยกิต 
   4. กลุมวิชาคณิตศาสตร วิทยาศาสตร และเทคโนโลยี  6 หนวยกิต 
   และเลือกเรียนรายวิชาจากกลุมวิชา 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.หมวดวิชาเลือกเสร ี     6        หนวยกิต 
 
รายวิชาตามโครงสรางของหลักสูตร 
ก.หมวดวิชาศึกษาทั่วไป  ไมนอยกวา  30 หนวยกิต 
   (ดังรายละเอียดในภาคผนวก)    
ข.หมวดวิชาเฉพาะ   ไมนอยกวา  100 หนวยกิต 
กําหนดใหนักศึกษาทุกคนตองเรียนไมนอยกวา 100 หนวยกิต ตามกลุมวิชาดังตอไปน้ี 
   1. วิชาพื้นฐานวิชาชีพ            จํานวน   45 หนวยกิต 
1551402 ภาษาอังกฤษธุรกิจ 1      3(3-0-6) 
1551403 ภาษาอังกฤษธุรกิจ 2      3(3-0-6) 
2562308 กฎหมายธุรกิจและการพาณิชย     3(3-0-6) 
3503117 จริยธรรมทางธุรกิจ      3(3-0-6) 
3521101 การบัญชี 1      3(2-2-5) 
3521102 การบัญชี 2      3(2-2-5) 
3522401 หลักเบื้องตนเก่ียวกับระบบสารสนเทศ    3(2-2-5) 
3522501 การภาษีอากร 1      3(3-0-6) 
3531101 การเงินธุรกิจ      3(3-0-6) 
3541101 หลักการตลาด      3(3-0-6) 
3561101 องคการและการจัดการ     3(3-0-6) 
3564201 การจัดการเชิงกลยุทธ     3(3-0-6) 
3592105 การคาระหวางประเทศ     3(3-0-6) 
3593205 เศรษฐศาสตรธุรกิจ      3(3-0-6) 
3593301 การวิเคราะหเชิงปริมาณ     3(3-0-6) 
   2. วิชาชีพบังคับ                จํานวน   33 หนวยกิต 
3522102 การบัญชีตนทุน 1      3(2-2-5) 
3522103 การบัญชีชั้นกลาง  1      3(2-2-5) 
3522104 การบัญชีชั้นกลาง  2      3(2-2-5) 
3522105 การบัญชีตนทุน 2      3(2-2-5) 
3523306 การรายงานการเงินและการวิเคราะห    3(2-2-5) 
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3523502 การภาษีอากร 2      3(2-2-5) 
3524101 การบัญชีชั้นสูง   1      3(2-2-5) 
3524102 การบัญชีชั้นสูง   2      3(2-2-5) 
3524302 การสอบบัญช ี      3(2-2-5) 
3524303 การตรวจสอบภายในและการควบคุมภายใน   3(3-0-6) 
3524307 ระบบสารสนเทศทางการบัญช ี     3(2-2-5) 
   
   3. วิชาชีพเลือก      15 หนวยกิต 
    ใหเลอืกเรียนวิชาตางๆ   ไมนอยกวา   15  หนวยกิต  
โดยใหมีรายวิชาสัมมนาการบัญชี อยางนอย  1 รายวิชา 
3523202 การบัญชีเฉพาะกิจการ     3(3-0-6)       
3524202 การบัญชีระหวางประเทศ     3(3-0-6) 
3524308 การบัญชีเพื่อการจัดการสิ่งแวดลอม    3(3-0-6) 
3524310 การจดัทําบัญชีดวยโปรแกรมสําเร็จรูป    3(2-2-5) 
3524401 การตรวจสอบและควบคุมระบบสารสนเทศ   3(2-2-5) 
3524404 วิจัยทางการบัญช ี      3(2-2-5) 
3524901 สัมมนาการบัญช ี      3(2-2-5) 
3533404 การวางแผนกําไรและการควบคุม    3(3-0-6) 
   4. รายวิชาประสบการณภาคสนาม 
   ใหเลือกเรียนจากแผนฝกประสบการณวิชาชีพหรือแผนสหกิจศึกษา 
      4.1 แผนฝกประสบการณวิชาชีพ                   7 หนวยกิต 
3524801 การเตรียมฝกประสบการณวิชาชีพการบัญช ี   1(45) 
3524802 การฝกประสบการณวิชาชีพการบัญช ี    6(540) 
      4.2 แผนสหกิจศึกษา     7 หนวยกิต 
3503801 การเตรียมสหกิจศึกษา      1(45) 
3503802 สหกิจศึกษา      6(540) 
 
ค.หมวดวิชาเลือกเสร ี  ไมนอยกวา  6 หนวยกิต 
ใหเลือกเรียนรายวิชาใดๆ  ในหลักสูตรมหาวิทยาลัยราชภัฏ โดยไมซํ้ากับรายวิชาที่เคยเรียนมาแลว 
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หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต ปริญญาตรี 4 ป 
สาขาวิชาเศรษฐศาสตรการเงินการคลัง   

Bachelor of Economics (Finance and Fiscal Economics) 
ศ.บ. (เศรษฐศาสตรการเงินการคลัง)   

B.Econ. (Finance and Fiscal Economics) 
  
โครงสรางหลักสูตร 
จํานวนหนวยกิตรวมตลอดหลักสูตร  ไมนอยกวา   130  หนวยกิต 
โดยมีสัดสวนหนวยกิตแตละหมวดวิชา ดังน้ี 
ก.หมวดวิชาศึกษาทั่วไป  ไมนอยกวา  30 หนวยกิต 
   1. กลุมวิชาภาษาและการสื่อสาร    9        หนวยกิต 
   2. กลุมวิชามนุษยศาสตร     6 หนวยกิต 
   3. กลุมวิชาสังคมศาสตร     6 หนวยกิต 
   4. กลุมวิชาคณิตศาสตร วิทยาศาสตร และเทคโนโลยี  6 หนวยกิต 
   และเลือกเรียนรายวิชาจากกลุมวิชา 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.หมวดวิชาเลือกเสร ี     6        หนวยกิต 
 
รายวิชาตามโครงสรางของหลักสูตร 
ก.หมวดวิชาศึกษาทั่วไป  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 หลักการบัญช ี      3(3-0-6) 
3541101 หลักการตลาด       3(3-0-6) 
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 การบัญชีรัฐบาล      3(3-0-6) 
3531101 การเงินธุรกิจ      3(3-0-6) 
3592201 เศรษฐศาสตรการเงินและการธนาคาร    3(3-0-6) 
3592213 เศรษฐศาสตรการภาษีอากร     3(3-0-6) 
3592303 เศรษฐศาสตรวิเคราะห 1     3(3-0-6) 
3592304 เศรษฐศาสตรวิเคราะห 2      3(3-0-6) 
3593202 เศรษฐศาสตรระหวางประเทศ     3(3-0-6) 
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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 การวิเคราะหโครงการและแผนงาน    3(3-0-6) 
3594906 วิธีวิจัยทางเศรษฐศาสตร     3(2-2-5) 
3594907 สัมมนาเศรษฐศาสตร     3(2-2-5) 
   3. วิชาเอกเลือก      12 หนวยกิต 
    กําหนดใหเรียน 12 หนวยกิต โดยใหเลือกกลุมวิชาในกลุมใดกลุมหน่ึงตอไปน้ี 
   กลุมที ่1 กลุมวิชาเศรษฐศาสตรธุรกิจ  
3532101 ตลาดการเงินและสถาบันการเงิน    3(3-0-6) 
3534403 การวิเคราะหการลงทุน     3(3-0-6) 
3592202 เศรษฐศาสตรการเกษตร     3(3-0-6) 
3593205 เศรษฐศาสตรธุรกิจ      3(3-0-6) 
3593225 เศรษฐศาสตรการคลังทองถิ่น     3(3-0-6) 
3593311 การวิเคราะหตนทุนและผลตอบแทน    3(3-0-6) 
3593313 การจัดการสินเชื่อธุรกิจ     3(3-0-6) 
3593314 สารสนเทศทางเศรษฐศาสตร     3(3-0-6) 
   กลุมที่ 2 กลุมวิชาเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดําร ิ
3502201 การพัฒนาชุมชนตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง   3(3-0-6) 
3503101 การพัฒนาอยางย่ังยืนตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง  3(2-2-5) 
3591110 โครงการพัฒนาอันเน่ืองมาจากพระราชดําร ิ   3(2-2-5) 
3592110 เศรษฐกิจชุมชน       3(3-0-6) 
3592219 เศรษฐศาสตรสิ่งแวดลอม     3(3-0-6) 
3592223 เศรษฐศาสตรสหกรณ     3(3-0-6) 
3592224 การบริหารจัดการความรูชุมชน     3(3-0-6) 
3594201 เศรษฐกิจพอเพียงประยุกต     3(3-0-6) 
   4. วิชาฝกประสบการณวิชาชีพหรือสหกิจศึกษา   7 หนวยกิต 
   ใหเลือกเรียนจากแผนฝกประสบการณวิชาชีพ หรือแผนสหกิจศึกษา ตามแขนงวิชา ดังน้ี 
   4.1 แผนประสบการณวิชาชีพ  จํานวน    7  หนวยกิต   
ประกอบดวย 
3594801 เตรียมฝกประสบการณวิชาชีพทางเศรษฐศาสตร   1(45) 
3594802 การฝกประสบการณวิชาชีพทางเศรษฐศาสตร   6(540) 
   4.2 แผนสหกิจศึกษา    จํานวน    7  หนวยกิต 
ประกอบดวย 
3503801 การเตรียมสหกิจศึกษา       1(45) 
3503802 สหกิจศึกษา        6(540) 
 
ค.หมวดวิชาเลือกเสร ี  ไมนอยกวา  6 หนวยกิต 
ใหเลือกเรียนรายวิชาใดๆ ในหลักสูตรที่มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร เปดสอน แตตองไมซํ้ากับรายวิชาที่

เคยเรียนมาแลว และตองไมเปนรายวิชาที่กําหนดใหเรียนโดยไมนับหนวยกิตรวมในเกณฑการสําเร็จหลักสูตรของ
สาขาวิชาน้ี 
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โครงสรางหลักสูตร 
ของสาขาวิชาท่ีเปดสอนในปการศึกษา 2558 

 
คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 
 
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต    ระดับปริญญาตรี 4 ป 

      สาขาวิชาเคม ี
      สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร 
      สาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตร 
      สาขาวิชาชีววิทยา 
      สาขาวิชาฟสิกส 
      สาขาวิชาวิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม 
      สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร 

     สาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการอาหาร 
     สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 

 
หลักสูตรควบปริญญาตรี 2 ปริญญา 
(วิทยาศาสตรบัณฑิต  ระดับปริญญาตรี 4 ป และครุศาสตรบัณฑิต  ระดับปริญญาตรี 5 ป) 
     สาขาวิชาคณิตศาสตร 





คูมือนักศึกษา ปการศึกษา 2558 225

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต ปริญญาตรี 4 ป 
สาขาวิชาเคมี  Bachelor of Science Program (Chemistry) 

วท.บ. (เคมี)  B.Sc. (Chemistry) 
 
 โครงสรางหลักสูตร 
จํานวนหนวยกิตรวมตลอดหลักสูตร  ไมนอยกวา   136  หนวยกิต 
โดยมีสัดสวนหนวยกิตแตละหมวดวิชา ดังน้ี 
ก.หมวดวิชาศึกษาทั่วไป  ไมนอยกวา  30 หนวยกิต 
   1. กลุมวิชาภาษาและการสื่อสาร    9       หนวยกิต 
   2. กลุมวิชามนุษยศาสตร     6 หนวยกิต 
   3. กลุมวิชาสังคมศาสตร     6 หนวยกิต 
   4. กลุมวิชาคณิตศาสตร วิทยาศาสตร และเทคโนโลยี  6 หนวยกิต 
   และเลือกเรียนรายวิชาจากกลุมวิชา 1-4    3 หนวยกิต 
ข.หมวดวิชาเฉพาะ ไมนอยกวา    100 หนวยกิต 
   1. กลุมวิชาแกน ไมนอยกวา    26 หนวยกิต 
   2. กลุมวิชาเฉพาะดานบังคับ     44     หนวยกิต 
   3. กลุมวิชาเฉพาะเลือก  ไมนอยกวา  21      หนวยกิต 
   4. กลุมวิชาทักษะภาษาและการสื่อสารวิทยาศาสตร  4      หนวยกิต 
   5. กลุมวิชาฝกประสบการณ     3/6 หนวยกิต 
ค.หมวดวิชาเลือกเสร ี  ไมนอยกวา  6  หนวยกิต 
 
 รายวิชาตามโครงสรางของหลักสูตร 
ก.หมวดวิชาศึกษาทั่วไป  ไมนอยกวา  30 หนวยกิต 
   (ดังรายละเอียดในภาคผนวก)    
ข.หมวดวิชาเฉพาะ   ไมนอยกวา  100 หนวยกิต 
   1. กลุมวิชาแกนบังคับเรียน     26 หนวยกิต 
4011101 ฟสิกสและปฏิบัติการ 1     4(3-3-7) 
4011102 ฟสิกสและปฏิบัติการ 2     4(3-3-7) 
4021101 เคมีและปฏิบัติการ 1      4(3-3-7) 
4021102 เคมีและปฏิบัติการ 2      4(3-3-7) 
4031103 ชีววิทยาท่ัวไปและปฏิบัติการ     4(3-3-7) 
4091401 แคลคูลัสและเรขาคณิตวิเคราะห 1     3(3-0-6) 
4092401 แคลคูลัสและเรขาคณิตวิเคราะห 2    3(3-0-6) 
   2. กลุมวิชาเฉพาะดาน   ไมนอยกวา  65 หนวยกิต 
     2.1 วิชาเฉพาะดานบังคับเรียน    44 หนวยกิต 
4022201 เคมีอนินทรียและปฏิบัติการ 1      4(3-3-7) 
4022301 เคมีอินทรียและปฏิบัติการ 1      4(3-3-7) 
4022401 เคมีเชิงฟสิกสและปฏิบัติการ 1      4(3-3-7) 
4022501 ชีวเคมีและปฏิบัติการ 1       4(3-3-7) 
4023202 เคมีอนินทรียและปฏิบัตกิาร 2      4(3-3-7) 
4023302 เคมีอินทรียและปฏิบัติการ 2      4(3-3-7) 
4023402 เคมีเชิงฟสิกสและปฏิบัติการ 2      4(3-3-7) 
4023601 เคมีวิเคราะหและปฏิบัติการ 1      4(3-3-7) 
4023602 เคมีวิเคราะหและปฏิบัติการ 2      4(3-3-7) 
4023721 เคมีอุตสาหกรรม       4(3-3-7) 
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4023901 ระเบียบวิธีวิจัยทางเคมี        1(1-0-2) 
4024801 การฝกประสบการณวิชาชีพเคมี     3(270) 
4024902 โครงการวิจัยทางเคมี      2(0-4-2) 
4024911 สัมมนาเคมี        1(0-2-1) 
     2.2 วิชาเฉพาะดานเลือก    
     ใหเลือกเรียนรายวิชาตอไปน้ี  ไมนอยกวา   21  หนวยกิต  
4021121 ระเบียบวิธีคณิตศาสตรสําหรับนักเคมี     3(3-0-6) 
4022131 การประยุกตใชคอมพิวเตอรในทางเคมี     2(1-3-3) 
4022304 สเปกโทรสโกปสําหรับเคมีอินทรีย     2(1-3-3) 
4022611 การวิเคราะหทางเคมีดวยเครื่องมือ 1     1(0-3-1) 
4023502 ชีวเคมีและปฏิบัติการ 2      4(3-3-7) 
4023604 สเปกโทรสโกปเชิงเคมี      3(2-3-5) 
4023612 การวิเคราะหทางเคมีดวยเครื่องมือ 2     1(0-3-2) 
4023621 การวิเคราะหอาหาร       3(2-3-5) 
4023711 เคมีสภาวะแวดลอม       4(3-3-7) 
4023723 ยูนิตโอเพอเรชัน        2(1-3-3) 
4023725 เคมีอุตสาหกรรมการเกษตร     4(3-3-7) 
4023731 เทคโนโลยีปโตรเลียมและปโตรเคมี     4(3-3-7) 
4023751 เคมีอาหารและปฏิบัติการ      4(3-3-7) 
4023761 เคมีเกี่ยวกับเคร่ืองสําอางและปฏิบัติการ     4(3-3-7) 
4023772 เคมีเกี่ยวกับสีและปฏิบัติการ      4(3-3-7) 
4023781 เคมเีซรามิกส       4(3-3-7) 
4023791 เคมีเภสัชและปฏิบัติการ      4(3-3-7) 
4023796 เคมีการแพทยและปฏิบัติการ      4(3-3-7) 
4023801 เคมีพอลิเมอรและปฏิบัติการ      4(3-3-7) 
4023821 เคมีเกี่ยวกับพลาสติก      4(3-3-7) 
4023841 เคมีสิ่งทอและปฏิบัติการ      4(3-3-7) 
4023871 เคมียาง        4(3-3-7) 
4024203 เคมีออรแกโนเมทัลลิก      4(3-3-7) 
4024304 เคมีของสารเฮตเทอโรไซคลิก      4(3-3-7) 
4024305 การสังเคราะหสารอินทรีย      4(3-3-7) 
4024306 ผลิตภัณฑธรรมชาติและปฏิบัติการ     4(3-3-7) 
4024307 พฤกษเคมแีละปฏิบัติการ      4(3-3-7) 
4024404 อุณหพลศาสตรเชิงสถิติเบื้องตน     3(3-0-6) 
4024411 เคมีของคอลลอยดและปฏิบัติการ     4(3-3-7) 
4024506 ชีวเคมีวิเคราะห       4(3-3-7) 
4024612 การวิเคราะหทางเคมีดวยเครื่องมือชั้นสูง     1(0-3-1) 
4024729 การควบคุมการตรวจสอบและการประเมินคุณภาพผลิตภัณฑเคมี  1(0-3-1)      
4024922 วิทยาการนาโนทางเคมี      3(3-0-6) 
4024931 เคมีศึกษา       3(3-0-6) 
   3. กลุมวิชาทักษะภาษาและการสื่อสารวิทยาศาสตร   6 หนวยกิต 
4002251 ภาษาอังกฤษสําหรับวิทยาศาสตร    3(3-0-6) 
4023141 ภาษาอังกฤษสําหรับนักเคม ี     3(2-2-5) 
   4. กลุมวิชาฝกปฏิบัติการและฝกประสบการณวิชาชีพหรือสหกิจศึกษา 
   ใหเรียนรายวิชาฝกประสบการณวิชาชีพ หรือรายวิชาสหกิจศึกษาได โดยใชหลักเกณฑการปรับเพิ่มหรือ

ลดรายวิชาเฉพาะดานเลือกใหเปนไปตามมาตรฐานหลักสูตรกําหนด จํานวน 3 หนวยกิตหรือ 6 หนวยกิต ดังน้ี 
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4024801 การฝกประสบการณวิชาชีพเคมี            3(270) 
4024802 สหกิจศึกษา      6(540) 

 
ค.หมวดวิชาเลือกเสรี     ใหเลือกเรียน ไมนอยกวา  6 หนวยกิต 
ใหเลือกเรียนรายวิชาใด ๆ ในหลักสูตรมหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชรหรือสถาบันอุดมศึกษาอื่นๆ โดยไม

ซํ้ากับรายวิชาที่เคยเรียนมาแลว 
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หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต ปริญญาตรี 4 ป 
สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร  Bachelor of Science Program (Computer Science) 

วท.บ. (วิทยาการคอมพิวเตอร)  B.Sc. (Computer Science) 
 
 โครงสรางหลักสูตร 
จํานวนหนวยกิตรวมตลอดหลักสูตร  ไมนอยกวา   132  หนวยกิต 
โดยมีสัดสวนหนวยกิตแตละหมวดวิชา ดังน้ี 
ก.หมวดวิชาศึกษาทั่วไป  ไมนอยกวา  30 หนวยกิต 
   1. กลุมวิชาภาษาและการสื่อสาร    9        หนวยกิต 
   2. กลุมวิชามนุษยศาสตร     6 หนวยกิต 
   3. กลุมวิชาสังคมศาสตร     6 หนวยกิต 
   4. กลุมวิชาคณิตศาสตร วิทยาศาสตร และเทคโนโลยี  6 หนวยกิต 
   และเลือกเรียนรายวิชาจากกลุมวิชา 1-4    3 หนวยกิต 
ข.หมวดวิชาเฉพาะ                   จํานวนไมนอยกวา  96 หนวยกิต 
   1. วิชาแกน      12 หนวยกิต 
   2. วิชาเฉพาะดาน      48       หนวยกิต 
   3. วิชาเลือก     24 หรือ  27    หนวยกิต 
   4. วิชาทักษะภาษาและการสื่อสารวิทยาศาสตร   6    หนวยกิต 
   5. วิชาฝกประสบการณวิชาชีพหรือสหกิจศึกษา               3 หรือ  6 หนวยกิต 
ค.หมวดวิชาเลือกเสร ี     6      หนวยกิต 
 
 รายวิชาตามโครงสรางของหลักสูตร 
ก.หมวดวิชาศึกษาทั่วไป  ไมนอยกวา  30 หนวยกิต 
   (ดังรายละเอียดในภาคผนวก)    
ข.หมวดวิชาเฉพาะ   ไมนอยกวา  96 หนวยกิต 
   1. วิชาแกน       12 หนวยกิต 
4091401 แคลคูลัสและเรขาคณิตวิเคราะห 1    3(3–0–6) 
4093303 คณิตศาสตรดิสครีต      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 จริยธรรมและกฎหมายท่ีเกี่ยวของกับวิชาชีพคอมพิวเตอร  3(2-2-5) 
4124301 ความปลอดภัยของสารสนเทศ     3(2-2-5) 
       2. กลุมเทคโนโลยีเพื่องานประยุกต    9 หนวยกิต 
4124903 การศึกษาเอกเทศดานคอมพิวเตอรและเทคโนโลยีสารสนเทศ  3(2-2-5) 
4122301 ปฏิสัมพันธระหวางมนุษยกับคอมพิวเตอร    3(2-2-5) 
4122201 ฐานขอมูลเบื้องตน      3(2-2-5) 
       3. กลุมเทคโนโลยีและวิธีการซอฟตแวร   12 หนวยกิต 
4123302 วิศวกรรมซอฟทแวร      3(2-2-5) 
4121101 หลักการเขียนโปรแกรมและขั้นตอนวิธี     3(2-2-5) 
4123101 การเขียนโปรแกรมเชิงวัตถ ุ     3(2-2-5) 
4123301 การวิเคราะหและออกแบบระบบ    3(2-2-5) 
       4. กลุมโครงสรางพื้นฐานของระบบ    12 หนวยกิต 
4122601 ระบบปฏิบัติการ      3(2-2-5) 
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4122602 โครงสรางขอมูล      3(2-2-5) 
4123602 เครือขายคอมพิวเตอรและการสื่อสารขอมูล   3(2-2-5) 
4121102 การเขียนโปรแกรมภาษาคอมพิวเตอร      3(2-2-5) 
       5. กลุมฮารดแวรและสถาปตยกรรม    9 หนวยกิต 
4122501 ระบบคอมพิวเตอรและสถาปตยกรรม    3(2-2-5) 
4121501 ดิจิตอลเบื้องตน       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 การพัฒนาโปรแกรมบนเครือขายแบบไคลเอนทเซิรฟเวอร  3(2-2-5) 
4123303 อีเวนต-ดริฟเวน โปรแกรมมิ่ง     3(2-2-5) 
4124601 ปญญาประดิษฐ      3(2-2-5) 
4123601 หลักการภาษาโปรแกรม     3(2-2-5) 
4124902 หัวขอพิเศษเก่ียวกับคอมพิวเตอรและเทคโนโลยีสารสนเทศ  3(2-2-5) 
4124901 การสัมมนาคอมพิวเตอรและเทคโนโลยีสารสนเทศ   3(2-2-5) 
4123603 กราฟกและการประมวลผลภาพ     3(2-2-5) 
4123401 ทฤษฎีการคํานวณ       3(3-0-6) 
4124602 การบริหารจัดการระบบเครือขายคอมพิวเตอร   3(2-2-5) 
4124701 คลังขอมูลและการทําเหมืองขอมูล    3(2-2-5) 
4124702 การพาณิชยอิเล็กทรอนิกส     3(2-2-5) 
4124904 ระเบียบวิธีวิจัยทางดานคอมพิวเตอรและเทคโนโลยีสารสนเทศ  3(2-2-5) 
4123703 หลักการและการออกแบบโปรแกรมคอมพิวเตอรชวยสอน  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) 
4124703 ระบบสนับสนุนการตัดสินใจและระบบผูเชี่ยวชาญ   3(2-2-5) 
   4. กลุมวิชาทักษะภาษาและการสื่อสารวิทยาศาสตร   6 หนวยกิต 
4002251 ภาษาอังกฤษสําหรับวิทยาศาสตร    3(3-0-6) 
4122801 ภาษาอังกฤษสําหรับคอมพิวเตอรและเทคโนโลยีสารสนเทศ  3(2-2-5) 
   5. กลุมฝกประสบการณวิชาชพีหรือสหกิจศึกษา   3  หรือ   6     หนวยกิต 
4124801 การฝกประสบการณวิชาชีพวิทยาการคอมพิวเตอร   3(270) 
4124802 สหกิจศึกษา      6(540) 
* หมายเหต ุ
     กรณีเลือกเรียนรายวิชา 4124801 ใหเลือกเรียนวิชาเลือก หมวดวิชาเฉพาะ ไมนอยกวา 27 หนวยกิต 
     กรณีเลือกเรียนรายวิชา 4124802 ใหเลือกเรียนวิชาเลือก หมวดวิชาเฉพาะ ไมนอยกวา 24 หนวยกิต 
 
ค.หมวดวิชาเลือกเสร ี     6 หนวยกิต 
ใหเลือกเรียนรายวิชาใดๆ ในหลักสูตรที่มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชรเปดสอน โดยไมซํ้ากับรายวิชาที่เคย

เรียนมาแลว  และตองไมเปนรายวิชาที่กําหนดใหเรียนโดยไมนับหนวยกิตรวมในเกณฑการสําเร็จหลักสูตรของ
สาขาวิชาน้ี 
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หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต ปริญญาตรี 4 ป 
สาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตร  Bachelor of Science Program (Agricultural Technology) 

วท.บ. (เทคโนโลยีการเกษตร)  B.Sc. (Agricultural Technology) 
 
 โครงสรางหลักสูตร 
จํานวนหนวยกิตรวมตลอดหลักสูตร  ไมนอยกวา   133  หนวยกิต 
โดยมีสัดสวนหนวยกิตแตละหมวดวิชา ดังน้ี 
ก.หมวดวิชาศึกษาทั่วไป  ไมนอยกวา  30 หนวยกิต 
   1. กลุมวิชาภาษาและการสื่อสาร    9         หนวยกิต 
   2. กลุมวิชามนุษยศาสตร     6 หนวยกิต 
   3. กลุมวิชาสังคมศาสตร     6 หนวยกิต 
   4. กลุมวิชาคณิตศาสตร วิทยาศาสตร และเทคโนโลยี  6 หนวยกิต 
   และเลือกเรียนรายวิชาจากกลุมวิชา 1-4    3 หนวยกิต 
ข.หมวดวิชาเฉพาะดาน  ไมนอยกวา  97 หนวยกิต 
   1. กลุมวิชาแกน      31 หนวยกิต 
   2. กลุมวิชาบังคับ      42        หนวยกิต 
   3. กลุมวิชาเลือก      12        หนวยกิต 
   4. กลุมวิชาทักษะภาษาและการสื่อสารวิทยาศาสตร  4        หนวยกิต 
   5. กลุมวิชาฝกประสบการณภาคสนาม/สหกิจศึกษา  6 หนวยกิต 
ค.หมวดวิชาเลือกเสร ี  ไมนอยกวา  6      หนวยกิต 
 
 รายวิชาตามโครงสรางของหลักสูตร 
ก.หมวดวิชาศึกษาทั่วไป  ไมนอยกวา  30 หนวยกิต 
   (ดังรายละเอียดในภาคผนวก)    
ข.หมวดวิชาเฉพาะดาน  ไมนอยกวา  97 หนวยกิต 
   1. กลุมวิชาแกน ใหเรียนรายวิชาตอไปน้ี  จํานวน  31 หนวยกิต 
4011103 ฟสิกสทั่วไปและปฏิบัติการ      4(3-3-7) 
4021103 เคมีทั่วไปและปฏิบัติการ      4(3-3-7) 
4022301 เคมีอินทรียและปฏิบัติการ 1     4(3-3-7) 
4022501 ชีวเคมีและปฏิบัติการ 1     4(3-3-7) 
4031103 ชีววิทยาท่ัวไปและปฏิบัติการ     4(3-3-7) 
4032401 พันธุศาสตร       4(3-3-7) 
4032601 จุลชีวิทยา       4(3-3-7) 
4091401 แคลคูลัสและเรขาคณิตวิเคราะห 1    3(3-0-6) 
   2. กลุมวิชาบังคับ ใหเรียนรายวิชาตอไปน้ี จํานวน  42 หนวยกิต 
5001102 หลักพืชศาสตร      3(2-2-5) 
5003901 คอมพิวเตอรเพื่อการเกษตร     2(1-3-3) 
5004903 ปญหาพิเศษ      3(2-2-5) 
5004905 สัมมนาทางการเกษตร     1(1-0-2) 
5004906 หลักสถิติเพื่อการเกษตร     3(3-0-6) 
5004907 การวางแผนการทดลองและสถิติที่เกี่ยวของกับการเกษตร  3(2-3-4) 
5011101 ปฐพีวิทยา       3(2-2-5) 
5042401 โภชนศาสตรสัตว      3(3-0-6) 
5072001 วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการอาหารเบื้องตน   3(2-3-5) 
5151102 เทคโนโลยีการผลิตสัตว     3(2-2-5) 
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5152101 เทคโนโลยีการผลิตพืช     3(2-2-5) 
5153101 เครื่องจักรกลการเกษตร     3(2-2-5) 
5153201 การเกษตรตามแนวพระราชดําร ิ    3(2-2-5) 
5153501 โรคพืชและการจัดการศัตรูพืช     3(2-3-4) 
5153504 สรีรวิทยาของสัตว      3(2-2-5) 
     3. กลุมวิชาเลือก  ใหเลือกเรียนรายวิชาตอไปน้ี ไมนอยกวา   12 หนวยกิต 
5002108 การเก็บรักษาตัวอยางพืชและสัตว    2(1-2-3) 
5003504 สารเคมีการเกษตร      3(2-2-5) 
5004118 การปรับปรุงพันธุพืช      3(2-2-5) 
5023601 พืชอาหารสัตว              3(2-2-5) 
5033601 การจัดการสถานเพาะชํา     3(2-2-5) 
5034106 การเพาะเลี้ยงเน้ือเยื่อของพืชเพื่อการเกษตร   3(2-2-5) 
5034307 การจัดสวนและตกแตงสถานท่ี     3(2-2-5) 
5043501 การจัดการของเสียจากสัตว     3(3-0-6) 
5043601 โรคและการสุขาภิบาลสัตวทั่วไป     2(1-2-3) 
5043701 การผสมเทียม      3(2-2-5) 
5044002 พฤติกรรมของสัตว      3(3-0-6) 
5044402 การตรวจและการวิเคราะหอาหารสัตว    3(2-2-5) 
5044403 สารพิษในอาหารสัตว      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 หลักการสงเสริมการเกษตร     3(3-0-6) 
5153502 เทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว     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 เทคโนโลยีการเกษตรทองถิ่น     3(3-0-6) 
   4. กลุมวิชาทักษะภาษาและการสื่อสารวิทยาศาสตร   6 หนวยกิต 
4002251 ภาษาอังกฤษสําหรับวิทยาศาสตร        3(3-0-6) 
5003601 ภาษาอังกฤษสําหรับเกษตร       3(2-3-6) 
   5. กลุมวิชาประสบการณภาคสนาม/สหกิจศึกษา  จํานวน   6       หนวยกิต 
       (1) ฝกประสบการณวิชาชีพ 
5003801 การเตรียมฝกประสบการณวิชาชีพเทคโนโลยีการเกษตร    1(90) 
5004802 การฝกประสบการณวิชาชีพเทคโนโลยีการเกษตร     5(450) 
       (2) สหกิจศึกษา 
5004803 สหกิจศึกษาทางเทคโนโลยีการเกษตร      6(540) 
 
ค.หมวดวิชาเลือกเสร ี  ไมนอยกวา  6 หนวยกิต 
ใหเลือกเรียนรายวิชาใดๆ ในหลักสูตรที่มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชรเปดสอน โดยไมซํ้ากับรายวิชาที่เคย

เรียนมาแลวและตองไมเปนรายวิชาที่กําหนดใหเรียนโดยไมนับหนวยกิต รวมในเกณฑการสําเร็จหลกัสูตรของสาขาวิชา
น้ี  
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หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต ปริญญาตรี 4 ป 
สาขาวิชาชีววิทยา  Bachelor of Science Program (Biology) 

วท.บ. (ชีววิทยา)  B.Sc. (Biology) 
  
 โครงสรางหลักสูตร 
จํานวนหนวยกิตรวมตลอดหลักสูตร      133  หนวยกิต 
โดยมีสัดสวนหนวยกิตแตละหมวดวิชา ดังน้ี 
ก.หมวดวิชาศึกษาทั่วไป  ไมนอยกวา  30 หนวยกิต 
   1. กลุมวิชาภาษาและการสื่อสาร        9      หนวยกิต 
   2. กลุมวิชามนุษยศาสตร         6 หนวยกิต 
   3. กลุมวิชาสังคมศาสตร          6 หนวยกิต 
   4. กลุมวิชาคณิตศาสตร วิทยาศาสตร และเทคโนโลยี  6 หนวยกิต 
   และเลือกเรียนรายวิชาจากกลุมวิชา 1-4        3 หนวยกิต 
ข.หมวดวิชาเฉพาะ   ไมนอยกวา  97 หนวยกิต 
   1. กลุมวิชาแกน      26 หนวยกิต 
   2. กลุมวิชาเฉพาะดานบังคับ     47      หนวยกิต 
   3. กลุมวิชาเฉพาะดานเลือก     15      หนวยกิต 
   4. กลุมวิชาทักษะภาษาและการสื่อสารวิทยาศาสตร      6       หนวยกิต 
   5. กลุมวิชาฝกประสบการณวิชาชีพหรือสหกิจศึกษา         3 หรือ  6 หนวยกิต 
ค.หมวดวิชาเลือกเสร ี         6      หนวยกิต 
 
 รายวิชาตามโครงสรางของหลักสูตร 
ก.หมวดวิชาศึกษาทั่วไป  ไมนอยกวา  30 หนวยกิต 
   (ดังรายละเอียดในภาคผนวก)    
ข.หมวดวิชาเฉพาะ   ไมนอยกวา  97 หนวยกิต 
แบงออกเปน   
   1. กลุมวิชาแกน       26 หนวยกิต 
4011103 ฟสิกสทั่วไปและปฏิบัติการ      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 ชีววิทยาและปฏิบัติการ 2     4(3-3-7) 
4091401 แคลคูลัสและเรขาคณิตวิเคราะห 1     3(3-0-6) 
4092401 แคลคูลัสและเรขาคณิตวิเคราะห 2    3(3-0-6) 
   2. กลุมวิชาเฉพาะดาน                จํานวนไมนอยกวา   71 หนวยกิต 
       ประกอบดวยกลุมวิชาตอไปน้ี   
       2.1 กลุมวิชาเฉพาะดานบังคับ     จํานวน   47 หนวยกิต 
ประกอบดวยรายวิชาตอไปน้ี  
4022301 เคมีอินทรียและปฏิบัติการ 1     4(3-3-7) 
4022501 ชีวเคมีและปฏิบัติการ 1     4(3-3-7) 
4032101 สรีรวิทยาท่ัวไป      4(3-3-7)  
4032104 ชีววิทยาของเซลล      4(3-3-7) 
4032105 อณูชีววิทยา      4(3-3-7) 
4032401 พันธุศาสตร      4(3-3-7) 
4033101 นิเวศวิทยา      4(3-3-7) 
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4033102 วิวัฒนาการ      3(2-3-5) 
4033103 ความหลากหลายทางชีวภาพและการอนุรักษ   4(3-3-7)  
4033501 จุลชีววิทยา      4(3-3-7) 
4033106 ชีวสถิต ิ       3(2-3-5) 
4034901 โครงการวิจัยทางชีววิทยา     4(1-6-6) 
4034902 สัมมนาทางชีววิทยา      1(0-3-2) 
     2.2 กลุมวิชาเฉพาะดานเลือก เลือกเรียนไมนอยกวา       15       หนวยกิต 
     โดยสามารถเลือกไดจากรายวิชาตอไปน้ี  
     กลุมที่ 1 กลุมวิชาชีววิทยา  
4032102 อนุกรมวิธาน      4(3-3-7) 
4033105 ชีววิทยาของการเจริญ     3(2-3-5) 
4034101 ไมโครเทคนิค      3(2-3-5) 
4034102 เทคนิคทางชีววิทยา      3(2-3-5) 
4034103 หลักการทางเทคโนโลยีชีวภาพ     3(2-3-5) 
     กลุมที่ 2 กลุมวิชาสัตววิทยา  
4033201 สัตววิทยา       3(2-3-5) 
4033202 กีฏวิทยา       3(2-3-5) 
4033203 ปรสิตวิทยา      3(2-3-5) 
4033204 ชีววิทยาสัตวไมมีกระดูกสันหลัง     3(2-3-5) 
4033205 ชีววิทยาสัตวมีกระดูกสันหลัง     3(2-3-5) 
4033206 สรีรวิทยาสัตว      3(2-3-5) 
4033207 กายวิภาคศาสตรเปรียบเทียบของสัตวมีกระดูกสันหลัง  3(2-3-5) 
4033208 มิญชวิทยาของสัตว      3(2-3-5) 
4033209 พฤติกรรมสัตว      3(2-3-5) 
4034201 ปกษีวิทยา       3(2-3-5) 
4034202 แมลงสําคญัทางเศรษฐกิจ     3(2-3-5) 
     กลุมที่ 3 กลุมวิชาพฤกษศาสตร  
4032301 พฤกษศาสตร      3(2-3-5) 
4033301 สัณฐานวิทยาและกายวิภาคของพืช    3(2-3-5) 
4033302 สรีรวิทยาของพืช      3(2-3-5) 
4033303 การเจริญและพัฒนาการของพืช    3(2-3-5) 
4033304 อนุกรมวิธานของพืช      3(2-3-5) 
4034301 พืชสมุนไพร      3(2-3-5)  
4034302 การเพาะเลี้ยงเน้ือเยื่อพืช     3(2-3-5) 
     กลุมที่ 4 กลุมวิชาพันธุศาสตร  
4033402 พันธุศาสตรประชากร     3(2-3-5) 
4033403 พันธุศาสตรของมนุษย     3(2-3-5) 
4034401 พันธุศาสตรจุลินทรีย      3(2-3-5) 
4034402 พันธุวิศวกรรม      3(2-3-5) 
     กลุมที่ 5 กลุมวิชาจุลชีววิทยา  
4033502 โพรโตซัววิทยา      3(2-3-5) 
4033503 สาหรายวิทยา      3(2-3-5) 
4033504 ราวิทยา       3(2-3-5) 
4034501 จุลชีววิทยาสิ่งแวดลอม     3(2-3-5) 
4034502 จุลชีววิทยาทางอาหาร     3(2-3-5) 
4034503 จุลชีววิทยาทางอุตสาหกรรม     3(2-3-5) 
   3. กลุมวิชาทักษะภาษาและการสื่อสารวิทยาศาสตร  จํานวน  6 หนวยกิต 
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4002251 ภาษาอังกฤษสําหรับวิทยาศาสตร      3(3-0-6) 
4092905 ภาษาอังกฤษสําหรับชีววิทยา     3(3-0-6) 
   4. กลุมฝกประสบการณวิชาชีพหรือสหกิจศึกษา       3  หรือ   6          หนวยกิต 
4034801 การฝกประสบการณวิชาชีพทางชีววิทยา      3(270) 
4034802 สหกิจศึกษา        6(540) 
 
ค.หมวดวิชาเลือกเสร ี  ไมนอยกวา  6 หนวยกิต 
ใหเลือกเรียนรายวิชาใดๆ ในหลักสูตรที่มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร เปดสอน โดยไมซํ้ากับรายวิชาที่

เคยเรียนมาแลว  และตองไมเปนรายวิชาที่กําหนดใหเรียนโดยไมนับหนวยกิตรวมในเกณฑการสําเร็จหลักสูตรของ
สาขาวิชาน้ี 
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หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต ปริญญาตรี 4 ป 
สาขาวิชาฟสิกส  Bachelor of Science Program (Physics) 

วท.บ. (ฟสิกส)  B.Sc. (Physics) 
 
 โครงสรางหลักสูตร 
จํานวนหนวยกิตรวมตลอดหลักสูตร  ไมนอยกวา    133  หนวยกิต 
โดยมีสัดสวนหนวยกิตแตละหมวดวิชา ดังน้ี 
ก.หมวดวิชาศึกษาทั่วไป  ไมนอยกวา  30 หนวยกิต 
   1. กลุมวิชาภาษาและการสื่อสาร    9        หนวยกิต 
   2. กลุมวิชามนุษยศาสตร     6 หนวยกิต 
   3. กลุมวิชาสังคมศาสตร     6 หนวยกิต 
   4. กลุมวิชาคณิตศาสตร วิทยาศาสตร และเทคโนโลยี  6 หนวยกิต 
   และเลือกเรียนรายวิชาจากกลุมวิชา 1-4    3 หนวยกิต 
ข.หมวดวิชาเฉพาะ      97 หนวยกิต 
   1. กลุมวิชาแกน      30 หนวยกิต 
   2. กลุมวิชาเฉพาะดาน     67        หนวยกิต 
       2.1 วิชาเฉพาะดานบังคับ     39 หนวยกิต 
       2.2 กลุมวิชาเฉพาะดานเลือก    19       หนวยกิต 
       2.3 กลุมวิชาทักษะภาษาและการสื่อสารวิทยาศาสตร  6        หนวยกิต 
       2.4 กลุมวิชาฝกประสบการณวิชาชีพหรือสหกิจศึกษา    3  หรือ  6 หนวยกิต 
ค.หมวดวิชาเลือกเสร ี     6       หนวยกิต 
  

รายวิชาตามโครงสรางของหลักสูตร 
ก.หมวดวิชาศึกษาทั่วไป  ไมนอยกวา  30 หนวยกิต 
   (ดังรายละเอียดในภาคผนวก)    
ข.หมวดวิชาเฉพาะ      97 หนวยกิต 
   1. กลุมวิชาแกน       30 หนวยกิต 
   ใหเรียนวิชาแกนจากรายวิชาดังน้ี   
4011101 ฟสิกสและปฏิบัติการ 1     4(3-3-7) 
4011102 ฟสิกสและปฏิบัติการ 2     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 ชีววิทยาและปฏิบัติการ 2     4(3-3-7) 
4091401 แคลคูลัสและเรขาคณิตวิเคราะห 1     3(3-0-6) 
4092401 แคลคูลัสและเรขาคณิตวิเคราะห 2    3(3-0-6) 
   2. กลุมวิชาเฉพาะดาน หรือกลุมวิชาชีพ หรือกลุมวิชาเอก                
        ใหเรียนวิชาเฉพาะดานบังคับ วิชาเฉพาะดานเลือก วิชาทักษะภาษา 
และการสื่อสารวิทยาศาสตรและวิชาฝกประสบการณวิชาชีพ จํานวน  67  หนวยกิต แบงเปน 
       2.1 วิชาเฉพาะดานบังคับ    จํานวน   47 หนวยกิต 
     ใหเรียนวิชาเฉพาะดานบังคับจากรายวิชาตอไปน้ี จํานวน 39 หนวยกิต ดังน้ี 
4012201 กลศาสตร 1      4(3-3-7) 
4012202 แมเหล็กไฟฟา 1      4(3-3-7) 
4012203 ฟสิกสของคลื่น      4(3-3-7) 
4013201 อุณหพลศาสตร      3(3-0-6) 
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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 การวิจัยทางฟสิกส      3(2-3-5)   
     2.2 กลุมวิชาเฉพาะดานเลือก           
 ใหเรียนวิชาเฉพาะดานเลือกจากรายวิชาตอไปน้ี  จํานวน   19  หนวยกิต ดังน้ี 
4012502 การประยุกตไมโครคอมพิวเตอรทางฟสิกส    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 ชีวกลศาสตรพื้นฐาน      3(3-0-6) 
4013401 ฟสิกสกับสิ่งแวดลอม     3(3-0-6) 
4013402 ฟสิกสพลาสมา      3(3-0-6) 
4013403 วัสดุศาสตรเบื้องตน      3(3-0-6) 
4013502 อิเล็กทรอนิกส 2      3(2-2-5) 
4013503 เครื่องมือวัดทางอิเล็กทรอนิกส     3(2-2-5)  
4013504 การออกแบบวงจรอิเล็กทรอนิกส    3(2-2-5) 
4013505 ระบบวัดและควบคุมดวยคอมพิวเตอร    3(2-2-5) 
4013506 เครื่องกลไฟฟา      3(2-2-5) 
4013507 นิวเคลียรอิเล็กทรอนิกส     3(2-2-5) 
4013508 นาโนศาสตรและนาโนเทคโนโลยีเบื้องตน    3(3-0-6) 
4013509 นิวเคลียรเทคโนโลย ี      3(3-0-6) 
4013510 พลังงานแสงอาทิตยและการประยุกต    3(2-2-5) 
4013511 การผลิตอุปกรณทางฟสิกส     3(2-2-5)  
4013512 การทดสอบคุณสมบตัิทางฟสิกสของยาง    3(2-2-5) 
4013513 ความแข็งแรงของวัสด ุ     3(2-2-5) 
4013514 ฟสิกสของโพลิเมอร      3(3-0-6) 
4013515 มาตรวิทยาเบื้องตน      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 ฟสิกสเชิงสถิต ิ      3(3-0-6) 
4014401 สเปกโทรสโกปเชิงฟสิกส     3(3-0-6) 
4014402 รังสีวิทยา       3(3-0-6) 
4014403 สเปกตรัมของอะตอม     3(3-0-6) 
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4014404 ผลึกวิทยารังสีเอกซ      3(3-0-6) 
4014501 ดิจิตอลอิเล็กทรอนิกส     3(2-2-5) 
4014502 ดิจิตอลอิเล็กทรอนิกสและการประสาน    3(2-2-5) 
4014503 ออปโตอิเล็กทรอนิกส     3(2-2-5)  
4014504 ระบบไมโครโปรเซสเซอร     3(2-2-5) 
4014505 ไมโครคอนโทรลเลอร      3(2-2-5) 
4014701 ธรณีฟสิกส 2      3(3-0-6) 
4014904 วิทยาการใหมในสาขาฟสิกส     2(2-0-4) 
     2.3 กลุมวิชาทักษะภาษาและการสื่อสารวิทยาศาสตร ใหเรียนวิชาวิชาทักษะ 
ภาษาและการสื่อสารวิทยาศาสตรที่เนนภาษาอังกฤษ  จํานวน    6    หนวยกิต 
4002251 ภาษาอังกฤษสําหรับวิทยาศาสตร      3(3-0-6) 
4014903 ภาษาอังกฤษสําหรับฟสิกส     3(3-0-6) 
   2.4 วิชาฝกประสบการณวิชาชีพ 
   ใหเลือกเรียนรายวิชาการฝกประสบการณวิชาชีพ หรือ สหกิจศึกษา ไดดังน้ี 
         2.4.1 การฝกประสบการณวิชาชีพ 
4014801 การฝกประสบการณวิชาชีพฟสิกส    3(270) 
         2.4.2 สหกิจศึกษา 
4014802 สหกิจศึกษา      6(540) 
กรณีเลือกเรียนสหกิจศึกษา สามารถปรับลดรายวิชาเฉพาะดานเลือกไดจํานวน 3 หนวยกิต 
 
ค.หมวดวิชาเลือกเสร ี  ไมนอยกวา  6 หนวยกิต 
โดยใหเลือกเรียนรายวิชาใด ๆ ในหลักสูตรมหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชรเปดสอน โดยไมซํ้ากับรายวิชาที่

เคยลงเรียนมากอน และตองไมเปนรายวิชาที่กําหนดใหเรียนโดยไมนับหนวยกิตรวมในเกณฑการสําเร็จหลักสูตรของ
สาขาวิชาน้ี 
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หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต ปริญญาตรี 4 ป 
สาขาวิชาวิทยาศาสตรส่ิงแวดลอม   

Bachelor of Science Program (Environmental Sciences) 
วท.บ. (วิทยาศาสตรส่ิงแวดลอม)  B.Sc. (Environmental Sciences) 

 
 โครงสรางหลักสูตร 
จํานวนหนวยกิตรวมตลอดหลักสูตร  ไมนอยกวา   140  หนวยกิต 
โดยมีสัดสวนหนวยกิตแตละหมวดวิชา ดังน้ี 
ก.หมวดวิชาศึกษาทั่วไป  ไมนอยกวา  30 หนวยกิต 
   1. กลุมวิชาภาษาและการสื่อสาร    12       หนวยกิต 
   2. กลุมวิชามนุษยศาสตร     6 หนวยกิต 
   3. กลุมวิชาสังคมศาสตร     6 หนวยกิต 
   4. กลุมวิชาคณิตศาสตร วิทยาศาสตร 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                   จํานวนไมนอยกวา  18      หนวยกิต 
   3. กลุมวิชาทักษะภาษาและการสื่อสารวิทยาศาสตร จํานวน  6      หนวยกิต 
   4. กลุมวิชาฝกประสบการณวิชาชีพหรือสหกิจศึกษา จํานวน              6 หนวยกิต 
ค.หมวดวิชาเลือกเสรี           ไมนอยกวาจํานวน  6       หนวยกิต 
 
 รายวชิาตามโครงสรางของหลักสูตร 
ก.หมวดวิชาศึกษาทั่วไป  ไมนอยกวา  30 หนวยกิต 
   (ดังรายละเอียดในภาคผนวก)    
ข.หมวดวิชาเฉพาะ   จํานวน   104 หนวยกิต 
   ประกอบดวยกลุมวิชาดังตอไปน้ี   
   1. กลุมวิชาแกน                               18 หนวยกิต 
4011103 ฟสิกสทั่วไปและปฏิบัติการ     4(3-3-7) 
4021103 เคมีทั่วไปและปฏิบัติการ     4(3-3-7) 
4031103 ชีววิทยาท่ัวไป และปฏิบัติการ     4(3-3-7) 
4063108 สถิติสําหรับการวิจัยทางวิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม   3(2-2-5) 
4091401 แคลคูลัสและเรขาคณิตวิเคราะห 1             3(3-0-6) 
   2. กลุมวิชาเฉพาะ                         74 หนวยกิต 
2.1 กลุมวิชาบังคับเรียน  ไมนอยกวา  56 หนวยกิต 
4061101 พื้นฐานทางวิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม    3(2-2-5) 
4061102 โลกศาสตรสภาวะแวดลอม      3(2-2-5) 
4061103 นิเวศวิทยาสิ่งแวดลอม      3(2-3-6) 
4062101 จุลชีววิทยาท่ัวไปและปฏิบัติการ     3(2-2-5) 
4062102 เคมีสิ่งแวดลอม      3(2-2-5) 
4062103 การวางแผนการใชประโยชนที่ดิน    3(2-2-5) 
4062104 การแปลความหมายแผนท่ีและภาพถายทางอากาศ   3(2-2-5) 
4062105 เศรษฐศาสตรสิ่งแวดลอม     3(3-0-6) 
4062106 จุลชีววิทยาสิ่งแวดลอม     3(2-2-5) 
4062107 หลักการจัดการลุมนํ้า     3(2-2-5) 
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4063101 ดินและมลพิษทางดิน      3(2-2-5) 
4063102 มลพิษทางนํ้า      3(2-2-5) 
4063103 การจัดการขยะ      3(2-2-5) 
4063104 การอนุรักษดินและนํ้า     3(3-0-6) 
4063105 มลพิษทางอากาศ      3(2-2-5) 
4063106 สัมมนาสิ่งแวดลอม      2(1-2-3) 
4063107 ระเบียบวิธีวิจัยทางวิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม   3(1-2-6) 
4064101 การประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอมเบื้องตน    3(2-2-5) 
4064102 การวิจัยสิ่งแวดลอม      3(1-2-6) 
     2.2 กลุมวิชาเลือก    เรียนไมนอยกวา  18 หนวยกิต 
     โดยเลือกเรียนในกลุมวิชา ดังตอไปน้ี 
      1) กลุมวิชา วิทยาศาสตรสิ่งแวดลอมประยุกต  เรียนไมนอยกวา   9    หนวยกิต 
4062201 พิษวิทยาสิ่งแวดลอมและปฏิบัติการ    3(2-2-5) 
4063202 มลพิษสิ่งแวดลอม       3(2-2-5) 
4064203 การควบคุมมลพิษ      3(2-2-5) 
4062204 หลักและวิธีการทางอนามัยสิ่งแวดลอม      3(3-0-6) 
4063205 สุขาภิบาลสิ่งแวดลอม      3(2-2-5) 
4063206 อาชีวอนามัย และความปลอดภัยดานสิ่งแวดลอม   3(2-2-5) 
4064207 การวางแผนและการนิเทศงานอนามัยสิ่งแวดลอม   3(2-2-5) 
4062208 พื้นฐานทางดานวิศวกรรมสิ่งแวดลอม     3(2-2-5) 
4063209 วิศวกรรมบําบัดนํ้าเสีย     3(2-2-5) 
4063210 วิศวกรรมการกําจัดขยะ     3(2-2-5) 
4064211 วิศวกรรมการควบคุมมลภาวะอากาศ    3(2-2-5) 
4062212 เทคโนโลยีในการควบคุมมลพิษสิ่งแวดลอม   3(2-2-5) 
4063213 การสํารวจและติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดลอม   3(2-2-5) 
4063214 เทคโนโลยีการจัดการนํ้าเสีย      3(2-2-5) 
4064215 แบบจําลองทางสิ่งแวดลอม     3(2-2-5) 
4062216 การสํารวจสิ่งแวดลอมระยะไกล     3(2-2-5) 
4063217 เทคโนโลยีสารสนเทศทางภูมิศาสตรดานสิ่งแวดลอม   3(2-2-5) 
4063218 การประยุกตใชระบบสารสนเทศภูมิศาสตรเพื่อการจัดการทรัพยากร 3(2-2-5) 
4064219 การจัดการระบบฐานขอมูลดานสิ่งแวดลอม    3(2-2-5) 
4063220 นโยบายและแผนสิ่งแวดลอม      3(3-0-6) 
4063221 การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม   3(3-0-6) 
4064222 การบริหารงานสิ่งแวดลอม     3(3-0-6) 
      2) กลุมวิชาทรัพยากรและการจัดการ  เรียนไมนอยกวา 9   หนวยกิต 
4062301 ทรัพยากรปาไมและการจัดการ     3(2-2-5) 
4062302 สมุทรศาสตรสิ่งแวดลอม     3(2-2-5) 
4062303 สารพิษและผลกระทบตอสิ่งแวดลอม    3(2-2-5) 
4062304 นิเวศวิทยาเขตรอน      3(2-2-5) 
4062305 พลังงานกับสิ่งแวดลอม     3(2-2-5) 
4062306 การจัดการคายวิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม    3(2-2-5) 
4063301 การอนุรักษความหลากหลายทางชีวภาพ    3(2-2-5) 
4063302 การทองเที่ยวเชิงนิเวศ     3(2-2-5) 
4063303 การสงเสริมและการเผยแพรทางดานสิ่งแวดลอม   3(2-2-5) 
4063304 ลุมนํ้าปงศึกษา      3(2-2-5) 
4063305 ทรัพยากรนํ้าและการจัดการ     3(3-0-3) 
4064301 ทรัพยากรนันทนาการและการจัดการ    3(3-0-3) 
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4064302 หลักการสิ่งแวดลอมศึกษา      3(2-2-5) 
4064303 สิ่งแวดลอมกับการพัฒนา     3(3-0-6) 
4064304 การอนุรักษธรรมชาติและมรดกทางวัฒนธรรม   3(2-2-5) 
4064305 เคมีวิเคราะหสารมลพิษ     3(2-2-5) 
4064306 ผังเมืองและการจัดการ      3(2-2-5) 
     2.3 กลุมทักษะทางภาษาและการสื่อสารวิทยาศาสตร               6 หนวยกิต 
4002251 ภาษาอังกฤษสําหรับวิทยาศาสตร    3(3-0-6) 
4063109 ภาษาอังกฤษสําหรับวิทยาศาสตรสิง่แวดลอม     3(3-0-6) 
   2.4 กลุมวิชาการฝกประสบการณวิชาชีพ หรือ สหกิจศึกษา         6       หนวยกิต           
   โดยใหเลือกแผนใดแผนหน่ึง ดังน้ี 
     2.4.1 การฝกประสบการณวิชาชีพ                               6          หนวยกิต 
4064401 เตรียมฝกประสบการณวิชาชีพวิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม  1(90) 
4064402 การฝกประสบการณวิชาชีพวิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม   5(450) 
     2.4.2 สหกิจศึกษา                                                  6          หนวยกิต 
4064403 สหกิจศึกษา      6(540) 
 
ค.หมวดวิชาเลือกเสร ี  ไมนอยกวา  6 หนวยกิต 
ใหเลือกเรียนรายวิชาจากหมวดวิชาเฉพาะของหลักสูตรน้ี หรือเลือกเรียนรายวิชาใด ๆ ในหลักสูตรที่

มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชรเปดสอน แตตองไมซํ้ากับรายวิชาที่เคยเรียนมาแลว จํานวน ไมนอยกวา 6 หนวยกิต 
และตองไมเปนรายวิชาที่กําหนดใหเรียน โดยไมนับหนวยกิต รวมในเกณฑการสําเร็จหลักสูตรของสาขาวิชาน้ี 
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หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต ปริญญาตรี 4 ป 
สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร  Bachelor of Science Program (Public Health) 

วท.บ. (สาธารณสุขศาสตร)  B.Sc. (Public Health) 
 
โครงสรางหลักสูตร 
จํานวนหนวยกิตรวมตลอดหลักสูตร ไมนอยกวา    133  หนวยกิต 
โดยมีสัดสวนหนวยกิตแตละหมวดวิชา ดังน้ี 
ก.หมวดวิชาศึกษาทั่วไป  ไมนอยกวา  30 หนวยกิต 
   1. กลุมวิชาภาษาและการสื่อสาร    9      หนวยกิต 
   2. กลุมวิชามนุษยศาสตร     6 หนวยกิต 
   3. กลุมวิชาสังคมศาสตร     6 หนวยกิต 
   4. กลุมวิชาคณิตศาสตร วิทยาศาสตร และเทคโนโลยี  6 หนวยกิต 
   และเลือกเรียนรายวิชาจากกลุมวิชา 1-4    3 หนวยกิต 
ข.หมวดวิชาเฉพาะ                   จํานวนไมนอยกวา  97 หนวยกิต 
   1. กลุมวิชาแกน      14 หนวยกิต 
   2. กลุมวิชาเฉพาะดานบังคับ     59        หนวยกิต 
   3. กลุมวิชาเลือก      12 หนวยกิต 
   4. กลุมวิชาทักษะภาษาและการสื่อสารวิทยาศาสตร  6      หนวยกิต 
  5. กลุมวิชาฝกประสบการณวิชาชีพหรือสหกิจศึกษา       6 หนวยกิต 
ค.หมวดวิชาเลือกเสร ี     6       หนวยกิต 
 
 รายวชิาตามโครงสรางของหลักสูตร 
ก.หมวดวิชาศึกษาทั่วไป  ไมนอยกวา  30 หนวยกิต 
   (ดังรายละเอียดในภาคผนวก)    
ข.หมวดวิชาเฉพาะ                   จํานวนไมนอยกวา  97 หนวยกิต 
   1. กลุมวิชาแกน       14 หนวยกิต 
4021103  เคมีทั่วไปและปฏิบัติการ      4(3-3-7) 
4031103 ชีววิทยาท่ัวไปและปฏิบัติการ     4(3-3-7) 
4113105 สถิติเพื่อการวิจัย      3(3-0-6) 
4072109 จุลชีววิทยาและปรสิตวิทยาทางสาธารณสุข   3(2-2-5) 
   2. กลุมวิชาเฉพาะดานบังคับ     59 หนวยกิต 
4071101 กายวิภาคและสรีรวิทยา 1     2(1-2-3) 
4071102 การสาธารณสุขเบื้องตน      3(3-0-6) 
4071103 กายวิภาคและสรีรวิทยา 2     2(1-2-3) 
4072106 อาชีวอนามัยและความปลอดภัย     3(2-2-5) 
4073110 เภสัชสาธารณสุข                 3(2-2-5) 
4073401 วิทยาการระบาดและการควบคุมโรค    3(2-2-5) 
4072201  อนามัยสิ่งแวดลอม      3(2-2-5) 
4072105 สุขศึกษาและการประชาสัมพันธ     3(2-2-5) 
4073704 อนามัยแมและเด็ก      3(2-3-5) 
4072501 การรักษาพยาบาลเบื้องตน     3(2-3-5) 
4072502 การปฐมพยาบาลและการดูแลผูปวยที่บาน    3(2-3-5) 
4073901 ระเบียบวิธีวิจัยทางสาธารณสุข     3(2-2-5) 
4072703 การพัฒนาอนามัยชุมชน      3(2-2-5) 
4071702 การสรางเสริมสุขภาพ     3(2-2-5) 
4074902 สัมมนาสาธารณสุข      2(1-2-3) 
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4071701 การแพทยทางเลือก      3(1-2-3) 
4073601 การบริหารงานสาธารณสุข     3(3-0-6) 
4072104 พฤติกรรมศาสตรสาธารณสุข     3(2-2-5) 
4073108 เศรษฐศาสตรสาธารณสุขเบื้องตน    3(2-2-5) 
4073602 การวางแผนดําเนินงานและประเมินผลสาธารณสุข     2(2-2-5) 
4073111 กฎหมายสาธารณสุข นิติเวชวิทยา และจริยธรรมวิชาชีพ         3(3-0-6) 
    3. กลุมวิชาเลือก                                                         12 หนวยกิต 
4072107 สารเสพติด และสุขภาพจิตชมุชน    3(2-2-5) 
4073301 โภชนาการสาธารณสุข     3(2-2-5) 
4073112 สารสนเทศทางสุขภาพ     3(2-2-5) 
4073113 สังคมวิทยาสาธารณสุข     3(2-2-5) 
4073114 การดูแลเด็กและผูสูงอาย ุ     3(2-2-5) 
4073603 การวัดและประเมินผลภาวะสุขภาพ    3(2-2-5) 
4073706 การเลี้ยงดูเด็กที่มีความบกพรองทางกาย    3(2-2-5) 
4073115 เพศศึกษา       2(2-0-4) 
4073202 การจัดหานํ้าสะอาดและการกําจัดของเสีย    2(1-2-3) 
4073116 ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ     2(1-2-3) 
    4. กลุมวิชาทักษะภาษาและการสื่อสารวิทยาศาสตร                  6      หนวยกิต 
4002251 ภาษาอังกฤษสําหรับวิทยาศาสตร    3(3-0-6) 
4072108 ภาษาอังกฤษสําหรับสาธารณสุขศาสตร    3(2-2-5) 
    5. กลุมวิชาฝกประสบการณวิชาชีพ                                     6     หนวยกิต 
   * นักศึกษาเลือกเรียนเพียง 1 แผนการเรียนรายละเอียดดังน้ี 
    แผนการเรียนที่ 1 เลือกเรียนวิชา 
4074801 การเตรียมฝกประสบการณวิชาชีพสาธารณสุข     2(90) 
4074802 การฝกประสบการณวิชาชีพสาธารณสุข      4(360) 
     แผนการเรียนที่ 2 เลือกเรียนวิชา 
4074803 สหกิจศึกษา      6(540) 
 
ค.หมวดวิชาเลือกเสร ี     6 หนวยกิต 
ใหเลือกเรียนรายวิชาใดๆ ในหลักสูตรที่มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร เปดสอน โดยไมซํ้ากับรายวิชาที่

เคยเรียนมาแลว  และตองไมเปนรายวิชาที่กําหนดใหเรียนโดยไมนับหนวยกิตรวมในเกณฑการสาํเร็จหลักสูตรของ
สาขาวิชาน้ี 
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หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต ปริญญาตรี 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 
โดยมีสัดสวนหนวยกิตแตละหมวดวิชา ดังน้ี 
ก.หมวดวิชาศึกษาทั่วไป  ไมนอยกวา  30 หนวยกิต 
   1. กลุมวิชาภาษาและการสื่อสาร    12    หนวยกิต 
   2. กลุมวิชามนุษยศาสตร     6 หนวยกิต 
   3. กลุมวิชาสังคมศาสตร     6 หนวยกิต 
   4. กลุมวิชาคณิตศาสตร วิทยาศาสตร และเทคโนโลยี  6 หนวยกิต 
ข.หมวดวิชาเฉพาะ                   ไมนอยกวา  107 หนวยกิต 
   1. กลุมวิชาพื้นฐานวิชาชีพ     39 หนวยกิต 
   2. กลุมวิชาทักษะภาษาและการสื่อสารวิทยาศาสตร  6        หนวยกิต 
   3. กลุมวิชาเฉพาะดานบังคับ     44      หนวยกิต 
   4. กลุมวิชาเฉพาะดานเลือก  ไมนอยกวา  12 หนวยกิต 
   5. กลุมวิชาประสบการณวิภาคสนาม/สหกิจศึกษา          6 หนวยกิต 
ค.หมวดวิชาเลือกเสร ี  ไมนอยกวา  6        หนวยกิต 
 
 รายวิชาตามโครงสรางของหลักสูตร 
ก.หมวดวิชาศึกษาทั่วไป  ไมนอยกวา  30 หนวยกิต 
   (ดังรายละเอียดในภาคผนวก)    
ข.หมวดวิชาเฉพาะ   ไมนอยกวา  107 หนวยกิต 
   1. กลุมวิชาพื้นฐานวิชาชีพ      39 หนวยกิต 
4011103 ฟสิกสทั่วไปและปฏิบัติการ     4(3-3-7) 
4021103 เคมีทั่วไปและปฏิบัติการ     4(3-3-7) 
4031103 ชีววิทยาท่ัวไปและปฏิบัติการ     4(3-3-7) 
4091401 แคลคูลัสและเรขาคณิตวิเคราะห 1    3(3-0-6) 
4022301 เคมีอินทรียและปฏิบัติการ 1     4(3-3-7) 
4022401 เคมีเชิงฟสิกสและปฏิบัติการ 1     4(3-3-7) 
4022501 ชีวเคมีและปฏิบัติการ 1     4(3-3-7) 
5004906 หลักสถิติเพื่อการเกษตร     3(3-0-6) 
5072101 เคมีวิเคราะหสําหรับอุตสาหกรรมเกษตร    3(2-3-5) 
5072201 จุลชีววิทยาในอุตสาหกรรมเกษตรเบื้องตน    3(2-3-5) 
5072401 อาหารและโภชนาการ     3(3-0-6) 
    2. กลุมวิชาทักษะภาษาและการสื่อสารวิทยาศาสตร       6  หนวยกิต 
4002251 ภาษาอังกฤษสําหรับวิทยาศาสตร    3(3-0-6) 
5073001 ภาษาอังกฤษสําหรับวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการอาหาร  3(2-2-5) 
   3. กลุมวิชาเฉพาะดานบังคับ     44 หนวยกิต 
5072001 วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการอาหารเบื้องตน   3(2-3-5) 
5073201 จุลชีววิทยาทางอาหาร     4(3-3-7) 
5072301 การแปรรูปอาหาร 1      3(2-3-5) 
5073101 เคมีอาหาร      4(3-3-7) 
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5073102 หลักการวิเคราะหอาหาร     3(2-3-5) 
5073103 เครื่องมือสําหรับการวิเคราะหอาหาร    3(2-3-5) 
5073302 การแปรรูปอาหาร 2      3(2-3-5) 
5073501 การสุขาภิบาลโรงงานอุตสาหกรรมและกฎหมายอาหาร  3(2-3-5) 
5073502 การประกันคุณภาพอาหาร     4(3-3-7) 
5073601 การวางแผนการทดลองและสถิติที่เกี่ยวของกับวิทยาศาสตรและ 

เทคโนโลยีการอาหาร      3(2-3-5) 
5073602 การพัฒนาผลิตภัณฑอาหาร     3(2-3-5) 
5074301 หลักวิศวกรรมอาหาร     4(3-3-7) 
5074601 สัมมนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการอาหาร   1(1-0-2) 
5074602 โครงการวิจัยทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการอาหาร  3(1-4-4) 
   4. กลุมวิชาเฉพาะดานเลือก    ไมนอยกวา  12 หนวยกิต 
5072302 หลักการถนอมและแปรรูปผลิตผลเกษตร    3(2-3-5) 
5073301 การบรรจุผลิตภัณฑอาหาร     3(2-3-5) 
5073303 การวางแผนและการควบคุมการผลิตโรงงานอุตสาหกรรมอาหาร 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 พิษวิทยาทางอาหาร      3(2-3-5) 
5074102 สารเจือปนในอาหาร      3(3-0-6) 
5074302 การประยุกตใชคอมพิวเตอรในงานอุตสาหกรรมอาหาร  3(2-3-5) 
5074701 เทคโนโลยีผักและผลไม     3(2-3-5) 
5074702 เทคโนโลยีนํ้ามันและไขมัน     3(2-3-5) 
5074703 เทคโนโลยนํ้ีาตาล      3(2-3-5) 
5074704 เทคโนโลยีผลิตภัณฑประมง     3(2-3-5) 
5074705 เทคโนโลยีสัตวปกและผลิตภัณฑ     3(2-3-5) 
5074706 เทคโนโลยีเครื่องดื่ม      3(2-3-5) 
5074707 เทคโนโลยีชีวภาพทางอาหาร     3(2-3-5) 
    5. กลุมวิชาฝกประสบการณภาคสนาม/สหกิจศึกษา      6       หนวยกิต 
    ใหนักศึกษาเลือกแผนใดแผนหน่ึงจากแผนตอไปน้ี 
       5.1 แผนฝกประสบการณวิชาชีพ 
5073801 การเตรียมฝกประสบการณวิชาชีพวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการอาหาร 3(135) 
5074802 การฝกประสบการณวิชาชีพดานอุตสาหกรรมอาหาร   3(270) 
       5.2 แผนสหกิจศึกษา 
5074803 สหกิจศึกษา      6(540) 
 
ค.หมวดวิชาเลือกเสร ี  ไมนอยกวา  6 หนวยกิต 
ใหเลือกเรียนรายวิชาใดๆ ในหลักสูตรมหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร โดยไมซํ้ากับรายวิชาที่เคยเรียน

มาแลว และตองไมเปนรายวิชาที่กําหนดใหเรียนโดยไมนับหนวยกิตรวมในเกณฑการสําเร็จหลักสูตรของสาขาวิชาน้ี 
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หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต ปริญญาตรี 4 ป 
สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ Bachelor of Science (Information Technology) 

วท.บ. (เทคโนโลยีสารสนเทศ) B.Sc. (Information Technology) 
 
 โครงสรางหลักสูตร 
จํานวนหนวยกิตรวมตลอดหลักสูตร  ไมนอยกวา    129  หนวยกิต 
โดยมีสัดสวนหนวยกิตแตละหมวดวิชา ดังน้ี 
ก.หมวดวิชาศึกษาทั่วไป  จํานวน   30 หนวยกิต 
   1. กลุมวิชาภาษาและการสื่อสาร    9         หนวยกิต 
   2. กลุมวิชามนุษยศาสตร     6 หนวยกิต 
   3. กลุมวิชาสังคมศาสตร     6 หนวยกิต 
   4. กลุมวิชาคณิตศาสตร วิทยาศาสตร และเทคโนโลยี        6 หนวยกิต 
   และเลือกเรียนรายวิชาจากกลุมวิชา 1-4 จํานวน   3 หนวยกิต 
ข.หมวดวิชาเฉพาะ                   จํานวน   93 หนวยกิต 
   1. วิชาแกน      9 หนวยกิต 
   2. วิชาเฉพาะดาน      45      หนวยกิต 
   3. วิชาเลือก      27 หนวยกิต 
   4. วิชาทักษะภาษาและการสื่อสารวิทยาศาสตร     6        หนวยกิต 
   5. วิชาฝกประสบการณภาคสนาม จํานวน           6 หนวยกิต 
ค.หมวดวิชาเลือกเสร ี     จํานวน   6      หนวยกิต 
 
 รายวิชาตามโครงสรางของหลักสูตร 
ก.หมวดวิชาศึกษาทั่วไป  ไมนอยกวา  30 หนวยกิต 
   (ดังรายละเอียดในภาคผนวก)    
ข.หมวดวิชาเฉพาะ   ไมนอยกวา  93 หนวยกิต 
   1. วิชาแกน      9 หนวยกิต 
4112101 สถิติวิเคราะห 1      3(3-0-6) 
4121403 คณิตศาสตรสําหรับคอมพิวเตอร    3(2-2-6) 
4121801 หลักพื้นฐานของเทคโนโลยีสารสนเทศ    3(3-2-5) 
2. วิชาเฉพาะดาน      45 หนวยกิต 
1) กลุมวิชาองคการและระบบสารสนเทศ    9 หนวยกิต 
4122201 ฐานขอมูลเบื้องตน      3(2-2-5) 
4123103 ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการ    3(2-2-5) 
4123801 จริยธรรมและกฎหมายท่ีเกี่ยวของกับวิชาชีพคอมพิวเตอร  3(2-2-5) 
2) กลุมวิชาเทคโนโลยีเพื่องานประยุกต    18 หนวยกิต 
4123301 การวิเคราะหและออกแบบระบบ    3(2-2-5) 
4122608 ความปลอดภัยของระบบคอมพิวเตอร     3(2-2-5) 
4124602 การบริหารจัดการระบบเครือขายคอมพิวเตอร   3(2-2-5) 
4124705 หลักการพาณิชยอิเล็กทรอนิกส     3(2-2-5) 
4124901 การสัมมนาคอมพิวเตอรและเทคโนโลยีสารสนเทศ   3(2-2-5) 
4124903 การศึกษาเอกเทศดานคอมพิวเตอรและเทคโนโลยีสารสนเทศ  3(2-2-5) 
3) กลุมวิชาเทคโนโลยีและวิธีการทางซอฟตแวร   12 หนวยกิต 
4122307 การออกแบบสวนติดตอกับผูใช      3(2-2-5) 
4123202 ระบบการจัดการและการบริหารฐานขอมูล    3(2-2-5) 
4123303 อีเวนท-ดริฟเวน โปรแกรมมิ่ง      3(2-2-5) 



246 คูมือนักศึกษา ปการศึกษา 2558

4123708 พื้นฐานการออกแบบและพัฒนาเว็บไซต    3(2-2-5) 
4) กลุมวิชาโครงสรางพื้นฐานของระบบ    6 หนวยกิต 
4121101 หลักการเขียนโปรแกรมและขั้นตอนวิธี    3(2-2-5) 
4122609 โครงสรางระบบคอมพิวเตอรและระบบปฏิบัติการ   3(2-2-5) 
3. วิชาเลือก      27 หนวยกิต 
4121102 การเขียนโปรแกรมภาษาคอมพิวเตอร    3(2-2-5) 
4122602 โครงสรางขอมูล      3(2-2-5) 
4123101 การเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุ      3(2-2-5) 
4123302 วิศวกรรมซอฟตแวร       3(2-2-5) 
4123306 การพัฒนาระบบสารสนเทศบนเว็บ    3(2-2-5) 
4123307 เทคโนโลยีเว็บเซอรวิส      3(2-2-5) 
4123602 เครือขายคอมพิวเตอรและการสื่อสารขอมูล   3(2-2-5) 
4123706 การจัดการโครงการดานเทคโนโลยีสารสนเทศ    3(2-2-5) 
4123707 เทคโนโลยีมัลติมีเดีย      3(2-2-5) 
4124202 ระบบจัดการความรู       3(2-2-5) 
4124701 คลังขอมูลและการทําเหมืองขอมูล     3(2-2-5) 
4124904 ระเบียบวิธีวิจัยทางดานคอมพิวเตอรและเทคโนโลยีสารสนเทศ  3(2-2-5) 
4. วิชาทักษะภาษาและการสื่อสารวิทยาศาสตร   6 หนวยกิต 
4002251 ภาษาอังกฤษสําหรับวิทยาศาสตร    3(3-0-6) 
4122801 ภาษาอังกฤษสําหรับคอมพิวเตอรและเทคโนโลยีสารสนเทศ  3(2-2-5) 
5. วิชาฝกประสบการณวิชาชีพหรือสหกิจศึกษา   6  หนวยกิต 
4124802 สหกิจศึกษา      6(720) 
 หรือ   
4124803 การเตรียมฝกประสบการณวิชาชีพเทคโนโลยีสารสนเทศ  2(180) 
4124804 การฝกประสบการณวิชาชีพเทคโนโลยีสารสนเทศ   4(540) 
 
ค.หมวดวิชาเลือกเสรี      ไมนอยกวา  6 หนวยกิต 
ใหเลือกเรียนรายวิชาใด ๆ ในหลักสูตรมหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร โดยไมซํ้ากับรายวิชาที่เคยเรียน

มาแลว และตองไมเปนรายวิชาที่กําหนดใหเรียนโดยไมนับหนวยกิตรวม ในเกณฑการสําเร็จหลักสูตรของรายวิชาน้ี 
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หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต ปริญญาตรี 4 ป 
สาขาวิชาคณิตศาสตร  Bachelor of Science Program (Mathematics) 

วท.บ. (คณิตศาสตร)  B.Sc. (Mathematics) 
 
 โครงสรางหลักสูตร 
จํานวนหนวยกิตรวมตลอดหลักสูตร  ไมนอยกวา    129  หนวยกิต 
โดยมีสัดสวนหนวยกิตแตละหมวดวิชา ดังน้ี 
ก.หมวดวิชาศึกษาทั่วไป  จํานวน   30 หนวยกิต 
   1. กลุมวิชาภาษาและการสื่อสาร    9       หนวยกิต 
   2. กลุมวิชามนุษยศาสตร     6 หนวยกิต 
   3. กลุมวิชาสังคมศาสตร     6 หนวยกิต 
   4. กลุมวิชาคณิตศาสตร วิทยาศาสตร และเทคโนโลยี        6 หนวยกิต 
   และเลือกเรียนรายวิชาจากกลุมวิชา 1-4 จํานวน   3 หนวยกิต 
ข.หมวดวิชาเฉพาะ                   จํานวน   93 หนวยกิต 
   1. กลุมวิชาแกน      25 หนวยกิต 
   2. กลุมวิชาเฉพาะดานบังคับ     32      หนวยกิต 
   3. กลุมวิชาเฉพาะดานเลือก     24 หนวยกิต 
   4. กลุมวิชาทักษะภาษาและการสื่อสารวิทยาศาสตร    6    หนวยกิต 
   5. กลุมวิชาฝกประสบการณวิชาชีพหรือสหกิจศึกษา จํานวน      6 หนวยกิต 
ค.หมวดวิชาเลือกเสร ี  จํานวน   6    หนวยกิต 
 
 รายวิชาตามโครงสรางของหลักสูตร 
ก.หมวดวิชาศึกษาทั่วไป  ไมนอยกวา  30 หนวยกิต 
   (ดังรายละเอียดในภาคผนวก)    
ข.หมวดวิชาเฉพาะ   ไมนอยกวา  93 หนวยกิต 
   1. กลุมวิชาแกน ใหเรียนรายวิชาตอไปน้ี ไมนอยกวา  25 หนวยกิต 
4011101 ฟสิกสและปฏิบัติการ 1     4(3-3-7) 
4021101 เคมีและปฏิบตัิการ 1      4(3-3-7) 
4031101 ชีววิทยาและปฏิบัติการ 1     4(3-3-7) 
4091401 แคลคูลัสและเรขาคณิตวิเคราะห 1    3(3-0-6) 
4092401 แคลคูลัสและเรขาคณิตวิเคราะห 2    3(3-0-6) 
4093708 โปรแกรมสําเร็จรูปดานคณิตศาสตร    3(2-2-5) 
     และเลือกเรียนรายวิชาตอไปน้ี ไมนอยกวา   4 หนวยกิต 
4011102 ฟสิกสและปฏิบัติการ 2     4(3-3-7) 
4021102 เคมีและปฏิบัติการ 2      4(3-3-7) 
4031102 ชีววิทยาและปฏิบัติการ 2     4(3-3-7) 
   2. กลุมวิชาเฉพาะดานบังคับใหเรียนรายวิชาตอไปน้ี ไมนอยกวา   32  หนวยกิต 
4091201 หลักการคณิตศาสตร      3(3-0-6) 
4092601 พีชคณิตเชิงเสน 1      3(3-0-6) 
4093301 พีชคณิตนามธรรม 1      3(3-0-6) 
4093401 แคลคูลัสและเรขาคณิตวิเคราะห 3    3(3-0-6) 
4093402 สมการเชิงอนุพันธสามัญ     3(3-0-6) 
4094404 การวิเคราะหเชิงคณิตศาสตร     3(3-0-6) 
4094406 การวิเคราะหจํานวนเชิงซอนเบื้องตน    3(3-0-6) 
4094407 การวิเคราะหเชิงตัวเลข     3(3-0-6) 
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4094901 สัมมนาคณิตศาสตร      3(2-2-5) 
4094902 โครงงานทางคณิตศาสตร     2(0-4-2) 
4112201 ความนาจะเปนและสถิติเบื้องตน    3(3-0-6) 
    3. กลุมวิชาเฉพาะดานเลือกใหเลือกเรียนรายวิชาตอไปน้ี ไมนอยกวา 24     หนวยกิต                           
4092201 ระบบจํานวน      3(3-0-6) 
4092202 การสรางตัวแบบเชิงคณิตศาสตรเบื้องตน    3(3-0-6) 
4092501 เรขาคณิตเบื้องตน      3(3-0-6) 
4092602 พีชคณิตเชิงเสน 2      3(3-0-6) 
4093101 ประวัติคณิตศาสตร      3(3-0-6) 
4093201 ทฤษฎีเซต       3(3-0-6) 
4093302 การสรางตนแบบและการจําลองสถานการณ   3(2-2-5) 
4093303 คณิตศาสตรดิสครีต      3(3-0-6) 
4093501 รากฐานเรขาคณิต      3(3-0-6) 
4093604 กําหนดการเชิงเสน      3(3-0-6) 
4093605 คณิตศาสตรประกันภัย     3(3-0-6) 
4093606 ทฤษฎีเกม       3(3-0-6) 
4093701 เทคนิคการเขียนโปรแกรมทางคณิตศาสตร    3(3-0-6) 
4093702 คอมพิวเตอรชวยสอนคณิตศาสตร    3(2-2-5) 
4094201 ทฤษฎีจํานวน      3(3-0-6) 
4094202 ตรรกศาสตรเชิงคณิตศาสตร     3(3-0-6) 
4094301 พีชคณิตนามธรรม 2      3(3-0-6) 
4094302 แลตทิซเบื้องตน      3(3-0-6) 
4094303 ทฤษฎีสมการ      3(3-0-6) 
4094304 ทฤษฎีเซมิกรุปเบื้องตน     3(3-0-6) 
4094305 ทฤษฎีกรุปเบื้องตน      3(3-0-6) 
4094402 แคลคูลัสชั้นสูง      3(3-0-6) 
4094403 การวิเคราะหเวกเตอรและเทนเซอร    3(3-0-6) 
4094405 การวิเคราะหจํานวนจริงเบื้องตน    3(3-0-6) 
4094408 การวิเคราะหจํานวนจริง 1     3(3-0-6) 
4094409 การวิเคราะหจํานวนจริง 2     3(3-0-6) 
4094410 การวิเคราะหจํานวนเชิงซอน 1     3(3-0-6) 
4094411 การวิเคราะหจํานวนเชิงซอน 2     3(3-0-6) 
4094412 การวิเคราะหเชงิฟงกชัน     3(3-0-6) 
4094502 เรขาคณิตเชิงภาพฉาย     3(3-0-6) 
4094503 เรขาคณิตเชิงอนุพันธ     3(3-0-6) 
4094504 ทฤษฎีกราฟเบื้องตน      3(3-0-6) 
4094505 ทอพอโลยีเบื้องตน      3(3-0-6) 
4094603 ทฤษฎีรหัส      3(3-0-6) 
4094604 ทฤษฎีออพทิไมเซชันและการประยุกต    3(3-0-6) 
4094605 ทฤษฎีควบคุม      3(3-0-6) 
4094606 ทฤษฎีสินคาคงคลัง      3(3-0-6) 
4112101 สถิติวิเคราะห 1      3(3-0-6) 
4112102 สถิติวิเคราะห 2      3(3-0-6) 
4112202 สถิติเชิงคณิตศาสตร 1     3(3-0-6) 
4112203 สถิติเชิงคณิตศาสตร 2     3(3-0-6) 
4113105 สถิติเพื่อการวิจัย       3(3-0-6) 
4113301 การวิเคราะหการถดถอย      3(3-0-6) 
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4113302 สถิตินอนพาราเมตริก     3(3-0-6) 
4113303 การวิเคราะหอนุกรมเวลา     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 การวิจัยดําเนินงาน 1      3(3-0-6) 
4113502 การวิจัยดําเนินงาน 2      3(3-0-6) 
4113504 การวิจัยดําเนินงานเบื้องตน     3(3-0-6) 
4114203 ทฤษฎีการตัดสินใจ      3(3-0-6) 
4114301 การควบคุมคุณภาพเชิงสถิต ิ     3(3-0-6) 
4114308 การวิจัยเบื้องตน      3(3-0-6) 
4121104 หลักการเขียนโปรแกรมและขั้นตอนวิธี    3(2-2-5) 
4121202 การเขียนโปรแกรมภาษาคอมพิวเตอร 1    3(2-2-5) 
4121401 ระบบปฏิบัติการ 1      3(2-2-5) 
4122201 ฐานขอมูลเบื้องตน      3(2-2-5) 
4122202 โครงสรางขอมูล      3(2-2-5) 
4122303 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอรสมัยใหม    3(2-2-5) 
4122502 การวิเคราะหและการออกแบบระบบ     3(2-2-5) 
4123302 การเขียนโปรแกรมภาษาคอมพิวเตอร 2    3(2-2-5) 
4123305 การโปรแกรมภาษาจาวา     3(2-2-5) 
4123617 การประยุกตใชงานมัลติมเิดีย     3(2-2-5) 
4123601 โปรแกรมสําเร็จรูปดานสถิติและวิจัย    3(2-2-5) 
4123702 ระบบการสื่อสารขอมูล     3(2-2-5) 
    4. กลุมวิชาทักษะภาษาและการสื่อสารวิทยาศาสตร จํานวน        6        หนวยกิต 
4002251 ภาษาอังกฤษสําหรับวิทยาศาสตร    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 สหกิจศึกษา      6(540) 
 
ค.หมวดวิชาเลือกเสร ี  ไมนอยกวา  6 หนวยกิต 
ใหเลือกเรียนรายวิชาใดๆ ในหลักสูตรที่มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร เปดสอน โดยไมซํ้ากับรายวิชาที่

เคยเรียนมาแลว  และตองไมเปนรายวิชาที่กําหนดใหเรียนโดยไมนับหนวยกิตรวม ในเกณฑการสําเร็จหลักสูตรของ
สาขาวิชาน้ี 
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โครงสรางหลักสูตร 
ของสาขาวิชาท่ีเปดสอนในปการศึกษา 2558 

 
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
 

หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต    ระดับปริญญาตรี  4  ป 
 สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร 

 สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟาอุตสาหกรรม 
 สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการโลจีสติกส 
 สาขาวิชาเทคโนโลยีพลังงาน 
 สาขาวิชาออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑอุตสาหกรรม 
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หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต ปริญญาตรี 4 ป 
สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร  Bachelor of Technology (Computer Technology) 

ทล.บ. (เทคโนโลยีคอมพิวเตอร)  B.Tech. (Computer Technology) 
 
 โครงสรางหลักสูตร 
จํานวนหนวยกิตรวมตลอดหลักสูตร ไมนอยกวา 132 หนวยกิต 
โดยมีสัดสวนหนวยกิตแตละหมวดวิชา ดังน้ี 
ก.หมวดวิชาศึกษาทั่วไป  ไมนอยกวา  30 หนวยกิต 
   1. กลุมวิชาภาษาและการสื่อสาร    9  หนวยกิต 
   2. กลุมวิชามนุษยศาสตร     6 หนวยกิต 
   3. กลุมวิชาสังคมศาสตร     6 หนวยกิต 
   4. กลุมวิชาคณิตศาสตร วิทยาศาสตร และเทคโนโลยี  6 หนวยกิต 
   และเลือกเรียนรายวิชาจากกลุมวิชา 1-4    3 หนวยกิต 
ข.หมวดวิชาเฉพาะดาน      เรียนไมนอยกวา  96 หนวยกิต 
   1. กลุมวิชาแกนดานเทคโนโลยีอุตสาหกรรม   18 หนวยกิต 
   2. กลุมวิชาเอก      72   หนวยกิต 
     2.1 กลุมวิชาเอกบังคับ     36    หนวยกิต 
     2.2 กลุมวิชาเอกเลือก     36   หนวยกิต 
   3. กลุมวิชาฝกประสบการณวิชาชีพหรือสหกิจศึกษา        6      หนวยกิต 
ค.หมวดวิชาเลือกเสรี            เรียนไมนอยกวา  6        หนวยกิต 
 
 รายวิชาตามโครงสรางของหลักสูตร 
ก.หมวดวิชาศึกษาทั่วไป  ไมนอยกวา  30 หนวยกิต 
   (ดังรายละเอียดในภาคผนวก)    
ข.หมวดวิชาเฉพาะ              เรียนไมนอยกวา  96 หนวยกิต 
1. กลุมวิชาแกนดานเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  บังคับเรียน  18 หนวยกิต 
5701101 ภาษาอังกฤษสําหรับเทคโนโลยีอุตสาหกรรม   3(3-0-6) 
5701201 งานชางสําหรับเทคโนโลยีอุตสาหกรรม                    3(2-2-5) 
5701301 การเขียนแบบสําหรับเทคโนโลยีอุตสาหกรรม            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 คณิตศาสตรสําหรับเทคโนโลยีคอมพิวเตอร   3(3-0-6) 
5721102 ฟสิกสสําหรับเทคโนโลยีคอมพิวเตอร    3(2-2-5) 
5722201 การเขียนโปรแกรมภาษาคอมพิวเตอร    3(2-2-5) 
5721601 ดิจิตอลเบื้องตน      3(2-2-5) 
5722101 ภาษาอังกฤษเพ่ือการสืบคนและการนําเสนอ   3(3-0-6) 
5722701 ระบบสื่อสารและโทรคมนาคม     3(2-2-5) 
5722301 ระบบเครือขายในงานเทคโนโลยีคอมพิวเตอร   3(2-2-5) 
5722401 ไมโครคอนโทรลเลอร      3(2-2-5) 
5722402 โครงสรางคอมพิวเตอรสถาปตยกรรมคอมพิวเตอร   3(2-2-5) 
5723901 สัมมนาปญหาพิเศษดานเทคโนโลยี    3(0-6-3) 
5723902 วิจัยและพัฒนาดานเทคโนโลยี 1     3(2-2-5) 
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5723903 วิจัยและพัฒนาดานเทคโนโลยี 2     3(2-2-5) 
     2.2 กลุมวิชาเอกเลือก ใหเลือกเรียนรายวิชาจากกลุมวิชาตอไปน้ี  
ไมนอยกวา  36 หนวยกิต 
กลุมวิชาพ้ืนฐาน 
5722103 วิเคราะหวงจรไฟฟาสําหรับเทคโนโลยีคอมพิวเตอร   3(2-2-5) 
5723101 กฎหมายและจริยธรรมสําหรับเทคโนโลยีคอมพิวเตอร  3(3-0-6) 
5723102 เทคโนโลยีเครื่องใชและโปรแกรมสําเร็จรูปในสํานักงาน  3(2-2-5)  
     กลุมวิชาพัฒนาซอฟตแวร    
5722202 การขียนโปรแกรมรวมสมัย     3(2-2-5) 
5723201 การพัฒนาระบบฐานขอมูล     3(2-2-5) 
5723202 การวิเคราะหและออกแบบระบบซอฟตแวร    3(2-2-5) 
5723203 เทคโนโลยีพานิชอิเล็กทรอนิกส     3(2-2-5) 
     กลุมวิชาระบบเครือขาย    
5722302 การสื่อสารขอมูลและเครือขายคอมพิวเตอร   3(2-2-5) 
5723301 ระบบเครือขายคอมพิวเตอรขั้นสูง    3(2-2-5) 
5723302 การประยุกตระบบเครือขายคอมพิวเตอร    3(2-2-5) 
5724301 ความปลอดภัยในระบบคอมพิวเตอร    3(3-0-6)  
     กลุมวิชาไมโครคอนโทรลเลอรและพีแอลซี   
5723401 คอมพิวเตอรในงานอุตสาหกรรม    3(2-2-5) 
5723402 ระบบควบคุมอัตโนมัต ิ     3(2-2-5) 
5723403 ระบบสมองกลฝงตัว      3(2-2-5) 
5724401 การพัฒนาหุนยนต      3(2-2-5) 
     กลุมวิชาทักษะและงานฝมือ   
5723501 การเขียนแบบและออกแบบดวยคอมพิวเตอร   3(2-2-5) 
5723502 ระบบปฏิบัติการและการติดตั้งระบบ    3(2-2-5) 
5724501 การศึกษาวงจรและซอมบํารุงไมโครคอมพิวเตอร   3(2-2-5) 
     กลุมวิชาอิเล็กทรอนิกส   
5721602 อิเล็กทรอนิกสเบื้องตน     3(2-2-5) 
5722601 เครื่องมือวัดในงานอิเล็กทรอนิกส    3(2-2-5) 
5723601 อิเล็กทรอนิกสกําลัง      3(2-2-5) 
5724601 เซนเซอรและทรานดิวเซอร     3(2-2-5) 
5724602 การออกแบบวงจรอิเล็กทรอนิกสขั้นสูง    3(2-2-5)  
     กลุมวิชาการสื่อสารและโทรคม   
5723701 ระบบภาพและเสียงในงานบริการ    3(2-2-5) 
5723702 การสื่อสารดาวเทียม      3(2-2-5)  
5724701 ระบบเคเบิลทองถิ่น      3(2-2-5) 
3. กลุมวิชาฝกประสบการณวิชาชีพ    6 หนวยกิต 
5704701 เตรียมฝกประสบการณวิชาชีพ     1(90) 
5704702 ฝกประสบการณวิชาชีพ     5(450)  
หรือ   
5704703 สหกิจศึกษา      6(540) 
 
ค.หมวดวิชาเลือกเสร ี     6 หนวยกิต 
ใหเลือกเรียนรายวิชาใดๆ ในหลักสูตรมหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร โดยไมซํ้ากับรายวิชาที่เคยเรียน

มาแลว และตองไมเปนรายวิชาที่กําหนดใหเรียนโดยไมนับหนวยกิตรวมในเกณฑการสําเร็จหลักสูตรของแตละวิชาเอก
ที่กําหนดเปนเงื่อนไขใหตองลงทะเบียนเรียน 
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หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต ปริญญาตรี 4 ป 
สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟาอุตสาหกรรม   

Bachelor of Technology (Industrial Electrical Technology) 
ทล.บ. (เทคโนโลยีไฟฟาอุตสาหกรรม)   

B.Tech. (Industrial Electrical Technology) 
 
 โครงสรางหลักสูตร 
จํานวนหนวยกิตรวมตลอดหลักสูตร   ไมนอยกวา  140  หนวยกิต 
โดยมีสัดสวนหนวยกิตแตละหมวดวิชา ดังน้ี 
ก.หมวดวิชาศึกษาทั่วไป   ไมนอยกวา 30 หนวยกิต 
   1. กลุมวิชาภาษาและการสื่อสาร  ไมนอยกวา 12       หนวยกิต 
   2. กลุมวิชามนุษยศาสตร   ไมนอยกวา 6 หนวยกิต 
   3. กลุมวิชาสังคมศาสตร   ไมนอยกวา 6 หนวยกิต 
   4. กลุมวิชาคณิตศาสตร วิทยาศาสตร และเทคโนโลยี   ไมนอยกวา 6 หนวยกิต 
ข.หมวดวิชาเฉพาะดาน                            ไมนอยกวา 104 หนวยกิต 
   1. กลุมวิชาเอกบังคับ     80     หนวยกิต 
   2. กลุมวิชาเอกเลือก   ไมนอยกวา 18       หนวยกิต 
   3. กลุมวิชาฝกประสบการณวิชาชีพหรือสหกิจศึกษา        6      หนวยกิต 
ค.หมวดวิชาเลือกเสรี                                     6       หนวยกิต 
 
 รายวิชาตามโครงสรางของหลักสูตร 
ก.หมวดวิชาศึกษาทั่วไป   ไมนอยกวา 30 หนวยกิต 
   (ดังรายละเอียดในภาคผนวก)    
ข.หมวดวิชาเฉพาะ                                    104 หนวยกิต 
หมวดวิชาเฉพาะดานประกอบดวย 3 กลุมวิชา ดังตอไปน้ี      
 1. กลุมวิชาเอกบังคับ     80 หนวยกิต 
5711101 คณิตศาสตรวิศวกรรม 1     3(3-0-6) 
5711102 คณิตศาสตรวิศวกรรม 2     3(3-0-6) 
5711103 ฟสิกสสําหรับวิศวกรรม     4(3-3-6) 
5711104 เคมีสําหรับวิศวกรรม      4(3-3-6) 
5711105 การวิเคราะหวงจรไฟฟากระแสตรง    3(2-2-5) 
5711106 ทักษะการใชเครื่องมือประจําวัน     3(0-6-3) 
5711107 การเขียนแบบวิศวกรรม     3(2-2-5) 
5711108 วงจรดิจิทัล      3(2-2-5) 
5711109 วัสดุวิศวกรรม      3(3-0-6) 
5711110 การโปรแกรมคอมพิวเตอร     3(2-2-5) 
5712101 การวิเคราะหวงจรไฟฟากระแสสลับ    3(2-2-5) 
5712102 คณิตศาสตรวิศวกรรมไฟฟา     3(3-0-6) 
5712103 สนามแมเหล็กไฟฟา      3(3-0-6) 
5712104 เครื่องมือวัดและการวัดทางไฟฟา    3(2-2-5) 
5712105 อิเล็กทรอนิกสวิศวกรรม     3(2-2-5) 
5712106 เครื่องจักรกลไฟฟา      3(2-2-5) 
5712107 วัสดวิุศวกรรมไฟฟา      3(3-0-6) 
5712108 การผลิต สงจายและจําหนายทางไฟฟากําลัง   3(3-0-6) 
5712109 วิศวกรรมไฟฟาแรงสูง     3(2-2-5) 
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5713101 การวิเคราะหระบบไฟฟากําลัง     3(3-0-6) 
5713102 สถิติวิศวกรรม      3(3-0-6) 
5713103 อิเล็กทรอนิกสกําลัง      3(2-2-5) 
5713104 ภาษาอังกฤษสําหรับวิศวกร     3(3-0-6) 
5713105 การปองกันระบบไฟฟากําลังและรีเลย    3(3-0-6) 
5713106 ภาษาอังกฤษสําหรับงานอุตสาหกรรม    3(3-0-6) 
5714101 โครงงานเทคโนโลยีไฟฟาอุตสาหกรรม    3(0-6-3) 
     2.2 กลุมวิชาเอกเลือก                                               18       หนวยกิต 
5713201 การควบคุมมอเตอรไฟฟาดวยโปรแกรมเมเบิลคอลโทรลเลอร  3(2-2-5) 
5713202 การออกแบบระบบไฟฟา     3(2-2-5) 
5713203 ไมโครโพรเซสเซอรและไมโครคอนโทรลเลอร   3(2-2-5) 
5713204 เทคโนโลยีไฟฟาอุตสาหกรรม     3(2-2-5) 
5714201 วิศวกรรมการสองสวาง     3(2-2-5) 
5714202 ระบบเครื่องทําความเย็นและเครื่องปรับอากาศ   3(2-2-5) 
5714203 โรงจักรไฟฟาและสถานีไฟฟายอย    3(3-0-6) 
5714204 วิศวกรรมความปลอดภัย     3(3-0-6) 
3. กลุมวิชาฝกประสบการณวิชาชีพอุตสาหกรรมหรือสหกิจศึกษา        6    หนวยกิต 
5714401 เตรียมฝกประสบการณวิชาชีพ     1 (90) 
5714402 ฝกประสบการณวิชาชีพ     5 (450) 
5714403 สหกิจศึกษา      6 (540) 
หมายเหต ุ
      -ถาเลือกเรียนวิชาฝกประสบการณวิชาชีพ จะตองลงทะเบียนเรียนวิชาเตรียมฝกปรสบการณวิชาชีพ

เพิ่มเติม 1 หนวยกิต แต 
      -ถาเลือกเรียนวิชาสหกิจศึกษา ไมตองลงทะเบียนเรียนวิชาเตรียมฝกประสบการณวิชาชีพ 
 
ค.หมวดวิชาเลือกเสร ี     6 หนวยกิต 
ใหเลือกเรียนรายวิชาใดๆในหลักสูตรมหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร โดยไมซํ้ากับรายวิชาที่เคยเรียน

มาแลว และตองไมเปนรายวิชาที่กําหนดใหเรียนโดยไมนับหนวยกิตรวมในเกณฑการสําเร็จหลักสูตรของสาขาน้ี 



คูมือนักศึกษา ปการศึกษา 2558 257

หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต ปริญญาตรี 4 ป 
สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการโลจีสติกส   

Bachelor of Technology (Logistics Management Technology) 
ทล.บ. (เทคโนโลยีการจัดการโลจีสติกส)   

B.Tech. (Logistics Management Technology) 
 
 โครงสรางหลักสูตร 
จํานวนหนวยกิตรวมตลอดหลักสูตร      135  หนวยกิต 
โดยมีสัดสวนหนวยกติแตละหมวดวิชา ดังน้ี 
ก.หมวดวิชาศึกษาทั่วไป     30 หนวยกิต 
   1. กลุมวิชาภาษาและการสื่อสาร    9       หนวยกิต 
   2. กลุมวิชามนุษยศาสตร     6 หนวยกิต 
   3. กลุมวิชาสังคมศาสตร     6 หนวยกิต 
   4. กลุมวิชาคณิตศาสตร วิทยาศาสตร และเทคโนโลยี      6 หนวยกิต 
   และเลือกเรียนรายวิชาจากกลุมวิชา 1-4                       3 หนวยกิต 
ข.หมวดวิชาเฉพาะ                     ไมนอยกวา   99 หนวยกิต 
   1. กลุมวิชาแกน      18 หนวยกิต 
   2. กลุมวิชาบังคับ      48    หนวยกิต 
   3. กลุมวิชาเลือก      27    หนวยกิต 
   4. กลุมวิชาฝกประสบการณวิชาชีพหรือสหกิจศึกษา            6       หนวยกิต 
ค.หมวดวิชาเลือกเสรี                     ไมนอยกวา  6      หนวยกิต 
 
 รายวิชาตามโครงสรางของหลักสูตร 
ก.หมวดวิชาศึกษาทั่วไป  ไมนอยกวา  30 หนวยกิต 
   (ดังรายละเอียดในภาคผนวก)    
ข.หมวดวิชาเฉพาะ                      ไมนอยกวา  99 หนวยกิต 
 1. กลุมวิชาแกน ใหเรียนรายวิชาตอไปน้ี  จํานวน   18 หนวยกิต 
5771101 ความรูพื้นฐานโลจิสติกสและหวงโซอุปทาน   3(2-2-5) 
5771102 มาตรฐานโลจิสติกส      3(3-0-6) 
5771201 การขนสงตอเน่ืองหลายรูปแบบ     3(3-0-6) 
5771202 การประกันภัยในอุตสาหกรรมขนสง    3(3-0-6) 
5772101 การวิเคราะหเชงิปริมาณสําหรับการจัดการโลจิสติกส   3(2-2-5) 
5772102 การจัดการโซอุปทานเชิงกลยุทธ    3(3-0-6) 
 2. กลุมวิชาบังคับ ใหเรียนรายวิชาตอไปน้ี จํานวน   48 หนวยกิต 
5771103 การจัดการโลจิสติกสและโซอุปทาน    3(2-2-5) 
5771104 การบริหารจัดการโซอุปทาน     3(2-2-5) 
5771203 การจัดซ้ือและการจัดการผูขาย     3(2-2-5) 
5772103 เทคโนโลยีสารสนเทศสําหรับโลจิสติกส    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 การออกแบบระบบคลังสินคาและศูนยกระจายสินคาสําหรับโลจิสติกส 3(2-2-5) 
5773101 เทคโนโลยีการเก็บรักษาสินคาและสินคาคงคลัง   3(2-2-5) 
5773102 การวางแผนอุปสงคและสินคาคงคลัง    3(2-2-5) 
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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 กฎหมายเก่ียวกับโลจิสติกสและการคาระหวางประเทศ  3(3-0-6) 
 3. กลุมวิชาเอกเลือก ใหเรียนรายวิชาตอไปน้ี ไมนอยกวา     27   หนวยกิต 
5771204 การบัญชีการเงินสําหรับโลจิสติกส    3(2-2-5) 
5772105 การจัดการตลาดและการจัดการลูกคาสัมพันธในงานโลจิสติกส  3(2-2-5) 
5772205 เทคโนโลยกีารติดตามการขนสง     3(2-2-5) 
5773104 การจัดการคุณภาพทั่วองคกร     3(3-0-6) 
5773105 การจัดการทรัพยากรมนุษยในงานโลจิสติกส   3(3-0-6) 
5773106 ทฤษฎีเกมสและกลยุทธทางธุรกิจ    3(3-0-6) 
5773107 เศรษฐศาสตรอุตสาหกรรม     3(3-0-6) 
5773205 การวิจัยการดําเนินงานเบื้องตน     3(3-0-6) 
5774101 การวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีโลจิสติกส    3(3-0-6) 
4. กลุมวิชาฝกประสบการณวิชาชีพหรือสหกิจศึกษา  จํานวน      6     หนวยกิต 
5774103 การเตรียมฝกประสบการณวิชาชีพ    1(90) 
5774201 การฝกประสบการณวิชาชีพเทคโนโลยีการจัดการโลจิสติกส        5(450) 
หรือ   
5774202   สหกิจศึกษา      6(540) 
 
ค.หมวดวิชาเลือกเสร ี  ไมนอยกวา  6 หนวยกิต 
ใหเลือกเรียนรายวิชาใด ๆ ในหลักสูตรที่มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชรเปดสอน โดยไมซํ้ากับรายวิชาที่

เคยเรียนมาแลว และตองไมเปนรายวิชาที่กําหนดใหเรียนโดยไมนับหนวยกิตรวมในเกณฑการสําเร็จหลักสูตรของ
สาขาวิชาน้ี 
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หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต ปริญญาตรี 4 ป 
สาขาวิชาเทคโนโลยีพลังงาน  Bachelor of Technology (Energy Technology) 

ทล.บ. (เทคโนโลยีพลังงาน)  B.Tech. (Energy Technology) 
 
 โครงสรางหลักสูตร 
จํานวนหนวยกิตรวมตลอดหลักสูตร  ไมนอยกวา   129  หนวยกิต 
โดยมีสัดสวนหนวยกิตแตละหมวดวิชา ดังน้ี 
ก.หมวดวิชาศึกษาทั่วไป  ไมนอยกวา  30 หนวยกิต 
   1. กลุมวิชาภาษาและการสื่อสาร    9        หนวยกิต 
   2. กลุมวิชามนุษยศาสตร     6 หนวยกิต 
   3. กลุมวิชาสังคมศาสตร     6 หนวยกิต 
   4. กลุมวิชาคณิตศาสตร วิทยาศาสตร และเทคโนโลยี  6 หนวยกิต 
   และเลือกเรียนรายวิชาจากกลุมวิชา 1-4    3 หนวยกิต 
ข.หมวดวิชาเฉพาะดาน       เรียนไมนอยกวา  93 หนวยกิต 
   1. กลุมวิชาพื้นฐานดานเทคโนโลยีอุตสาหกรรม   18 หนวยกิต 
   2. กลุมวิชาเอก      69     หนวยกิต 
     2.1 กลุมวิชาเอกบังคับ     33       หนวยกิต 
     2.2 กลุมวิชาเอกเลือก     36      หนวยกิต 
   3. กลุมวิชาฝกประสบการณวิชาชีพ     6      หนวยกิต 
ค.หมวดวิชาเลือกเสรี           เรียนไมนอยกวา  6     หนวยกิต 
 
 รายวิชาตามโครงสรางของหลักสูตร 
ก.หมวดวิชาศึกษาทั่วไป  ไมนอยกวา  30 หนวยกิต 
   (ดังรายละเอียดในภาคผนวก)    
ข.หมวดวิชาเฉพาะดาน            เรียนไมนอยกวา  93 หนวยกิต 
1. กลุมวิชาพื้นฐานดานเทคโนโลยีพลังงาน         18 หนวยกิต 
5701101 ภาษาอังกฤษสําหรับเทคโนโลยีอุตสาหกรรม    3(3-0-6) 
5701201 งานชางสําหรับเทคโนโลยีอุตสาหกรรม    3(2-2-5) 
5701301 การเขียนแบบสําหรับเทคโนโลยีอุตสาหกรรม   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 พลังงานและผลกระทบตอสิ่งแวดลอม    3(2-2-5) 
5751401 เทคโนโลยีสารสนเทศ      3(2-2-5) 
5752201 การเปลี่ยนรูปพลังงาน     3(3-0-6) 
5752202 ระบบสะสมพลังงาน      3(3-0-6) 
5753104 ภาษาอังกฤษสําหรับพลงังาน     3(3-0-6) 
5753302 เศรษฐศาสตรพลังงาน     3(3-0-6) 
5753303 การพัฒนาพลังงานชุมชน     3(2-2-5) 
5753304 การจัดการพลังงานในภาคอุตสาหกรรม    3(3-0-6) 
5754305 การวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีพลังงาน    3(2-2-5) 
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     2.2 กลุมวิชาเอกเลือก ใหเลือกเรียนรายวิชาจากกลุมวิชาตอไปน้ี  
ไมนอยกวา  36 หนวยกิต 
     1) กลุมวิชาพื้นฐานพลังงาน    
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 การวิจัยพื้นฐาน      3(3-0-6) 
5754109 สัมมนาพลังงาน      3(2-2-5) 
     2) กลุมวิชาเทคโนโลยีพลังงาน    
5752203 เทคโนโลยีพลังงานชีวมวล     3(2-2-5) 
5752204 เทคโนโลยพีลังงานแสงอาทิตย     3(2-2-5) 
5752205 เทคโนโลยีพลังงานลม     3(2-2-5) 
5752206 เทคโนโลยีพลังงานนํ้า     3(2-2-5) 
5752207 เทคโนโลยีพลังงานเช้ือเพลิงชีวภาพ    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 การใชคอมพิวเตอรออกแบบระบบพลังงาน   3(2-2-5) 
3. กลุมวิชาฝกประสบการณวิชาชีพ    6 หนวยกิต 
5704701 เตรียมฝกประสบการณวิชาชีพ     1(90) 
5704702 การฝกประสบการณวิชาชีพ     5(450) 
หรือ   
5704703 สหกิจศึกษา      6(540) 
 
ค.หมวดวิชาเลือกเสร ี ไมนอยกวา    6 หนวยกิต 
ใหเลือกเรียนรายวิชาใดๆ ในหลักสูตรมหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร โดยไมซํ้ากับรายวิชาที่เคยเรียน

มาแลว และตองไมเปนรายวิชาที่กําหนดใหเรียนโดยไมนับหนวยกิตรวมในเกณฑการสําเร็จหลักสูตรของแตละวิชาเอก
ที่กําหนดเปนเงื่อนไขใหตองลงทะเบียนเรียน 
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หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต ปริญญาตรี 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 
โดยมีสัดสวนหนวยกิตแตละหมวดวิชา ดังน้ี 
ก.หมวดวิชาศึกษาทั่วไป  ไมนอยกวา  30 หนวยกิต 
   1. กลุมวิชาภาษาและการสื่อสาร    9       หนวยกิต 
   2. กลุมวิชามนุษยศาสตร     6 หนวยกิต 
   3. กลุมวิชาสังคมศาสตร     6 หนวยกิต 
   4. กลุมวิชาคณิตศาสตร วิทยาศาสตร และเทคโนโลยี  6 หนวยกิต 
   และเลือกเรียนรายวิชาจากกลุมวิชา 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. กลุมวิชาฝกประสบการณวิชาชีพหรือสหกิจศึกษา  จํานวน   6      หนวยกิต 
ค.หมวดวิชาเลือกเสรี             ไมนอยกวา จํานวน  6         หนวยกิต 
 
 รายวิชาตามโครงสรางของหลักสูตร 
ก.หมวดวิชาศึกษาทั่วไป  ไมนอยกวา  30 หนวยกิต 
   (ดังรายละเอียดในภาคผนวก)    
ข.หมวดวิชาเฉพาะ                    ไมนอยกวา  96 หนวยกิต 
 1. กลุมวิชาแกน ใหเรียนรายวิชาตอไปน้ี  จํานวน   18 หนวยกิต 
5701101 ภาษาอังกฤษสําหรับเทคโนโลยีอุตสาหกรรม                3(3-0-6)    
5701201 งานชางสําหรบัเทคโนโลยีอุตสาหกรรม      3(2-2-5) 
5701301 การเขียนแบบสําหรับเทคโนโลยีอุตสาหกรรม            3(2-2-5) 
5701401 การออกแบบงานอุตสาหกรรม      3(2-2-5) 
5701501 โปรแกรมสําเร็จรูปสําหรับเทคโนโลยีอุตสาหกรรม     3(2-2-5) 
5701202 ความปลอดภัยในงานอุตสาหกรรม    3(2-2-5) 
 2. กลุมวิชาเอกบังคับ ใหเรียนรายวิชาตอไปน้ี จํานวน  39 หนวยกิต 
5741101 ประวัติและวิวัฒนาการการออกแบบ    2(2-0-4) 
5741102 หลักการออกแบบ      3(2-2-5) 
5741103 วาดเสนพื้นฐาน      2(1-2-3) 
5741104 การยศาสตร      3(2-2-5) 
5741105 วาดเสนเพ่ือการออกแบบ     3(2-2-5) 
5742106 เขียนแบบผลิตภัณฑอุตสาหกรรม    3(2-2-5) 
5742102 เทคนิคการนําเสนอผลงาน     3(2-2-5) 
5742201 ออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑอุตสาหกรรมพ้ืนฐาน   3(2-2-5) 
5742301 คอมพิวเตอรเพื่องานออกแบบ  1    3(2-2-5) 
5744202 พฤติกรรมผูบริโภคในงานออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑอุตสาหกรรม 3(2-2-5) 
5744205 สัมมนาการออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑอุตสาหกรรม  3(2-2-5) 



262 คูมือนักศึกษา ปการศึกษา 2558

5744302 งานวิจัยออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑอุตสาหกรรม   5(0-10-5) 
5744001 ภาษาอังกฤษเพ่ืองานออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑอุตสาหกรรม 3(3-0-6) 
 3. กลุมวิชาเลือก ใหเลือกเรียนรายวิชาจากกลุมวิชาตอไปน้ี  
     ไมนอยกวา   33  หนวยกิต 
กลุมวิชาคอมพิวเตอรกราฟฟก 
5742104 การถายภาพเพ่ือการออกแบบ     3(2-2-5) 
5742105 วัสดุศาสตร      3(2-2-5) 
5742302 คอมพิวเตอรเพื่องานออกแบบ  2    3(2-2-5) 
5743701 ออกแบบกราฟกพื้นฐาน     3(2-2-5) 
5743702 ออกแบบและพัฒนากราฟกสื่อสิ่งพิมพ    3(2-2-5) 
5743703 ออกแบบและพัฒนากราฟกเพื่อการโฆษณา   3(2-2-5) 
5743704 คอมพิวเตอรเพื่อการตกแตงภาพ    3(2-2-5) 
5743705 คอมพิวเตอรเพื่อการเขียนแบบ  2  มิต ิ    3(2-2-5) 
5743706 คอมพิวเตอรเพื่อการเขียนแบบ  3  มิต ิ    3(2-2-5) 
5743707 คอมพิวเตอรภาพเคลื่อนไหว  2  มิต ิ    3(2-2-5) 
5743708 คอมพิวเตอรภาพเคลื่อนไหว  3  มิต ิ    3(2-2-5) 
5743709 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอรพื้นฐาน    3(2-2-5) 
5743710 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอรประยุกตขั้นสูง   3(2-2-5) 
5743711 การออกแบบและพัฒนาเว็บ     3(2-2-5) 
5743712 การออกแบบและพัฒนามัลติมีเดีย    3(2-2-5) 
5743801 ออกแบบและพัฒนาบรรจุภัณฑพื้นฐาน    3(2-2-5) 
5743802 ออกแบบและพฒันาบรรจุภัณฑประเภทกระดาษ   3(2-2-5) 
5743803 ออกแบบและพัฒนาบรรจุภัณฑประเภทพลาสติก   3(2-2-5) 
5743804 ออกแบบและพัฒนาบรรจุภัณฑเพื่อการขนสง   3(2-2-5) 
5743805 ออกแบบและพัฒนาบรรจุภัณฑนํ้าผลไมและอาหารแหง  3(2-2-5) 
5743806 ออกแบบและพัฒนาบรรจุภัณฑทางการเกษตร   3(2-2-5) 
5743807 โครงงานออกแบบและพัฒนาบรรจุภัณฑ    3(2-2-5) 
5743901 ออกแบบแฟชั่นและเคร่ืองประดับพื้นฐาน    3(2-2-5) 
5743902 ออกแบบแฟชั่นและเคร่ืองประดับขั้นสูง    3(2-2-5) 
5743903 ออกแบบและพัฒนาแฟชั่นและเคร่ืองประดับดวยโปรแกรมสําเร็จรูป 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 การบริหารงานออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑอุตสาหกรรม  3(2-2-5) 
5744207 เทคโนโลยีการออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑอุตสาหกรรม  3(2-2-5) 
5744301 ระเบียบวิจัยออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑอุตสาหกรรม  3(3-0-6) 
กลุมวิชาเฟอรนิเจอร 
5742101 เขียนแบบในงานอุตสาหกรรม     3(2-2-5) 
5742103 เทคนิคการทําหุนจําลอง     3(2-2-5)  
5742104 การถายภาพเพ่ือการออกแบบ     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 คอมพิวเตอรเพื่องานออกแบบ  2 มิต ิ    3(2-2-5) 
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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 ออกแบบและพัฒนาเฟอรนิเจอรและการประเมินราคา  3(2-2-5) 
5743201 ออกแบบตกแตงภายในพื้นฐาน     3(2-2-5) 
5743202 ออกแบบตกแตงภายในขั้นสูง     3(2-2-5) 
5743501 ออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑโลหะพื้ฐาน    3(2-2-5) 
5743502 ออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑโลหะแผน    3(2-2-5) 
5743503 ออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑโลหะเสน    3(2-2-5) 
5743601 ออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑของที่ระลึก    3(2-2-5) 
5743602 ออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑของที่ระลึกเพื่อการสงออก  3(2-2-5) 
5743705 คอมพิวเตอรเพื่อการเขียนแบบ  2  มิต ิ    3(2-2-5) 
5743706 คอมพิวเตอรเพื่อการเขียนแบบ  3  มิต ิ    3(2-2-5) 
5744201 การควบคุมคุณภาพและพัฒนาผลิตภัณฑ    3(3-0-6) 
5744203 การโฆษณาผลิตภัณฑอุตสาหกรรม    3(3-0-6) 
5744204 ออกแบบจัดแสดงนิทรรศการ     3(2-2-5) 
5744206 การบริหารงานออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑอุตสาหกรรม  3(2-2-5) 
5744207 เทคโนโลยีการออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑอุตสาหกรรม  3(2-2-5) 
5744301 ระเบียบวิจัยออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑอุตสาหกรรม  3(3-0-6) 
กลุมวิชาออกแบบเซรามิกส 
5742101 เขียนแบบในงานอุตสาหกรรม     3(2-2-5) 
5742103 เทคนิคการทําหุนจําลอง     3(2-2-5)  
5742104 การถายภาพเพ่ือการออกแบบ     3(2-2-5) 
5742105 วัสดุศาสตร      3(2-2-5) 
5742302 คอมพิวเตอรเพื่องานออกแบบ  2    3(2-2-5) 
5743301 ออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑเซรามิกสเบื้องตน   3(2-2-5) 
5743302 เทคนิคออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑเซรามิกส   3(2-2-5) 
5743303 การทําพิมพดวยนํ้าดิน     3(2-2-5) 
5743304 การทําพิมพดวยแปนหมุน     3(2-2-5) 
5743305 การทําพิมพดวยใบมีด     3(2-2-5) 
5743306 ออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑเซรามิกส 1    3(2-2-5) 
5743307 ออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑเซรามิกส  2   3(2-2-5) 
5743308 โครงงานออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑเซรามิกส   3(2-2-5) 
5743401 ออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑปูนปลาสเตอร   3(2-2-5) 
5743402 ออกแบบและพัฒนาแมพิมพปูนซีเมนต    3(2-2-5) 
5743705 คอมพิวเตอรเพื่อการเขียนแบบ  2  มิต ิ    3(2-2-5) 
5743706 คอมพิวเตอรเพื่อการเขียนแบบ  3  มิต ิ    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 การบริหารงานออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑอุตสาหกรรม  3(2-2-5) 
5744207 เทคโนโลยีการออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑอุตสาหกรรม  3(2-2-5) 
5744301 ระเบียบวิจัยออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑอุตสาหกรรม  3(3-0-6) 
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4. กลุมวิชาฝกปฎิบัติการและฝกประสบการณวิชาชีพหรือสหกิจศึกษา  จํานวน  6   หนวยกิต 
5704701 การเตรียมฝกประสบการณวิชาชีพออกแบบและการพัฒนาผลิตภัณฑ 

อุตสาหกรรม      1(90) 
 
5704702 การฝกประสบการณวิชาชีพออกแบบและการพัฒนาผลิตภัณฑ 

อุตสาหกรรม       5(450) 
5704703 สหกิจศึกษา      6(540) 
 
ค.หมวดวิชาเลือกเสร ี  ไมนอยกวา  6 หนวยกิต 
ใหเลือกเรียนรายวิชาใดๆ ในหลักสูตรที่มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชรเปดสอน โดยไมซํ้ากับรายวิชาที่เคย

เรียนมาแลว  และตองไมเปนรายวิชาที่กําหนดใหเรียนโดยไมนับหนวยกิตรวมในเกณฑการสําเร็จหลักสูตรของ
สาขาวิชาน้ี 
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หลักสูตรหมวดวิชาศึกษาท่ัวไป 
(พ.ศ. 2554) 

 
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป  หมายถึง  วิชาที่มุงพัฒนาผูเรียนใหมีความรอบรูอยางกวางขวางมีโลกทัศนที่

กวางไกล  มีความเขาใจธรรมชาติตนเอง ผูอื่นและสังคม เปนผูใฝรู สามารถคิดอยางมีเหตุผล สามารถใชภาษาในการ
ติดตอสื่อสารความหมายไดดี มีคุณธรรม  ตระหนักในคุณคา ของศิลปะและวัฒนธรรมทั้งของไทยและของประชาคม
นานาชาติ สามารถนําความรูไปใชในการดําเนินชีวิตและดํารงตนอยูในสังคมไดเปนอยางดี 
จุดประสงคทั่วไป 
 
จุดประสงคทั่วไปของหมวดวิชาศึกษาทั่วไป มีดังตอไปน้ี 

1. เพื่อใหมีความรูความเขาใจเก่ียวกับระบบเศรษฐกิจ สังคมวัฒนธรรม   ขนบธรรมเนียมประเพณี 
การเมืองการปกครองของไทยและความรูความเขาใจเพื่อนรวมโลก เพื่อการอยูรวมกันอยางสันติ   
2. เพ่ือใหมีความรูความเขาใจเกี่ยวกับหลักการคิด การวิเคราะห การแกปญหา และการตัดสินใจบนพื้นฐาน

ของขอมูลและขอเท็จจริงที่เปนวิทยาศาสตรและตามหลักธรรม  
3. เพ่ือใหมีความรูความเขาใจและมีจิตสํานึกเก่ียวกับการอนุรักษ ดูแลและพัฒนาสิ่งแวดลอม และตระหนัก

ถึงความเจริญกาวหนาทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีที่มีผลกระทบตอสิ่งแวดลอม 
4. เพ่ือใหมีทักษะการศึกษาคนควาและเรียนรูดวยตนเอง การเรียนรูตลอดชีวิตการคิดอยางมีเหตุผล รูจัก

วิเคราะหและปญหาตาง ๆ ได ตลอดจนมีทักษะดานภาษาและการใชสารสนเทศใน การติดตอสื่อความหมายกับผูอื่น
และดํารงชีวิตในสังคมไดอยางมีประสิทธิภาพ 

5. เพ่ือใหมีเจตคติที่ดีและซาบซ้ึงในคุณคาของสัจธรรม ความดี ความงามและการดํารงตนใหมีคุณคาตอ
สังคม มีคานิยมที่พึงประสงค มีคุณธรรม จริยธรรมและความรับผิดชอบ    มีความซาบซ้ึงในศิลปะและสุนทรียภาพ 
ตระหนักในการปฏิบัติตนตามวิถีชีวิตแบบประชาธิปไตย 

6. เพ่ือใหมีความรูความเขาใจและทักษะเกี่ยวกับการพัฒนาคุณภาพชีวิต ดานสุขภาพกายและสุขภาพจิตให
ดํารงชีวิตไดอยางมีความสุข 
  
โครงสรางหมวดวิชาศึกษาทั่วไป 

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ประกอบดวยรายวิชาในกลุมวิชาภาษาและการสื่อสาร กลุมวิชามนุษยศาสตร กลุม
วิชาสังคมศาสตร และกลุมวิชาคณิตศาสตร วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี โดยใหมีจํานวนหนวยกิตรวมไมนอยกวา ๓๐ 
หนวยกิต โดยมีรายละเอียดดังน้ี  

1) กลุมวิชาภาษาและการสื่อสาร มุงพัฒนาผูเรียนใหมีทักษะในการใชภาษาไทยและภาษาตางประเทศ ใน
ดานทักษะการฟง การพูด การอาน และการเขียน สามารถนําไปใชในการศึกษาในระดับอุดมศึกษา การสื่อสารทาง
สังคมในชีวิตประจําวันและใชในการแสวงหาความรูตอไป  

2) กลุมวิชามนุษยศาสตร มุงพัฒนาผูเรียนในดานกระบวนการคิดวิเคราะหและแสวงหาความรู ดาน
มนุษยศาสตร เพ่ือใหรูจักและเขาใจตนเอง มคีวามรับผิดชอบ มีความคิดริเริ่มสรางสรรค มีคุณธรรมจริยธรรม และ
ซาบซ้ึงในวัฒนธรรมและอารยธรรมของมนุษย มีความเขาใจในพฤติกรรมของมนุษย 

3) กลุมวิชาสังคมศาสตร มุงพัฒนาผูเรียนในดานกระบวนการคิดวิเคราะหและแสวงหาความรูดาน
สังคมศาสตร เพ่ือใหรูจักและเขาใจตนเอง มีความรับผิดชอบ มีความคิดริเริ่มสรางสรรค มีคุณธรรมจริยธรรม และมี
ความเขาใจเกี่ยวกับสังคม เศรษฐกิจ การเมือง กฎหมายและภูมิปญญาทองถ่ิน มีจิตสํานึกในการอยูรวมกันในสังคม
อยางสันติ รวมทั้งตระหนักในหนาที่รับผิดชอบ และ บทบาทที่พึงมีในฐานะสมาชิกของสังคม 

4) กลุมวิชาคณิตศาสตร วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มุงพัฒนาผูเรียนในดานกระบวนการคิด และการ
แสวงหาความรูจากธรรมชาติทั้ง  ดานชีวภาพและกายภาพ เขาใจในความหมายและความสําคัญของกระบวนการทาง
วิทยาศาสตรและความกาวหนาทางเทคโนโลยีที่มีผลตอวิถีชีวิตและความคิดของมนุษยรวมทั้งสภาพแวดลอมปจจุบ ัน
และอนาคต รูจักใชเทคโนโลยีสารสนเทศในการศึกษาคนควาและการประยุกตใชงานอันจะมีผลตอการดํารง
ชีวิตประจําวัน 
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โครงสรางหลักสูตร 
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป   จํานวน        30   หนวยกิต 
1. กลุมวิชาภาษาและการสื่อสาร   จํานวน       9   หนวยกิต 
2. กลุมวิชามนุษยศาสตร    จํานวน       6    หนวยกิต 
3. กลุมวิชาสังคมศาสตร    จํานวน      6   หนวยกิต  
4. กลุมวิชาคณิตศาสตร วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี จํานวน         6   หนวยกิต 
   และเลือกรายวิชาจากกลุมวิชา 1-4   จํานวน    3   หนวยกิต 
 
1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป       30   หนวยกิต 
    1. กลุมวิชาภาษาและการส่ือสาร    9  หนวยกิต 
(บังคับเรียน 6 หนวยกิต และ เลือกเรียนอีกไมเกิน 6 หนวยกิต) 
บังคับเรียน       6  หนวยกิต 
รหัสวิชา ชื่อรายวิชา      น(ท-ป-อ) 
1551001 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 

Fundamental English     3(3-0-6) 
1551002 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 

English for Communication     3(3-0-6) 
เลือกเรียนไมเกิน      6  หนวยกิต  
รหัสวิชา ชื่อรายวิชา      น(ท-ป-อ) 
1541001 ทักษะการใชภาษาไทย 

Thai Language Skills     3(3-0-6) 
1541002 ภาษาและการสื่อสารเพื่อจุดประสงคเฉพาะ 

Language and Communication for Specifics Purposes  3(3-0-6) 
1541003 ภาษาและการสื่อสารในทองถิ่น 

Language and Communication in Local Community  3(3-0-6) 
1561001 การฟงและการพูดภาษาญ่ีปุนเพ่ือการสื่อสาร 

Oral - Aural Communication in Japanese Language  3(3-0-6) 
1571001 การฟงและการพูดภาษาจีนเพ่ือการสื่อสาร 

Oral - Aural Communication in Chinese Language  3(3-0-6) 
1571002 การอานและการเขียนภาษาจีนเพ่ือการสื่อสาร   

(Reading and Writing Chinese for communication)   3(3-0-6) 
1661001 การฟงและการพูดภาษาเกาหลีเพื่อการสื่อสาร   

(Listening and Speaking Korean for communication)   3(3-0-6) 
1661002 การอานและการเขียนภาษาเกาหลีเพื่อการสื่อสาร   

(Reading and Writing Korean for communication)   3(3-0-6) 
1691001 การฟงและการพูดภาษาพมาเพื่อการสื่อสาร 

Oral - Aural Communication in Myanmar Language  3(3-0-6) 
1691002 การอานและการเขียนภาษาพมาเพื่อการสื่อสาร   

(Reading and Writing Myanmar for communication)   3(3-0-6) 
                                       
           2. กลุมวิชามนุษยศาสตร ใหเลือกเรียนไมนอยกวา 6 หนวยกิต และไมเกิน  9 หนวยกิต 
รหัสวิชา รายวิชา       น(ท-ป-อ) 
1001003 พฤติกรรมมนุษยกับการพัฒนาตน 

Human Behavior and Self Development   3(3-0-6) 
1001004 ทักษะกระบวนการคิดอยางมีวิจารณญาณ 

Critical Thinking Skills     3(3-0-6) 
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รหัสวิชา รายวิชา       น(ท-ป-อ) 
1511001 จริยธรรมกับมนุษย 

Ethics and Human Being     3(3-0-6) 
1511002 ความจริงของชีวิต 

Facts of Life      3(3-0-6) 
1521001 พุทธศาสน 

Buddhism      3(3-0-6) 
1631001 สารสนเทศเพื่อการศึกษาและการคนควา 

Information for Research and Study    3(3-0-6) 
2011001 สุนทรียภาพทางทัศนศิลป 

Aesthetics of Visual Art     3(3-0-6) 
2051001 สุนทรียภาพทางศิลปะการแสดง 

Aesthetics of Drama     3(3-0-6) 
2061001 สังคีตนิยม 

Music Appreciation     3(3-0-6) 
3561001 ภาวะผูนําและการจัดการสมัยใหม 

Leadership and Contemporary Management   3(3-0-6) 
 
 3. กลุมวิชาสังคมศาสตร ใหเลือกเรียนไมนอยกวา 6 หนวยกิต และไมเกิน 9 หนวยกิต 
รหัสวิชา ชื่อรายวิชา      น(ท-ป-อ) 
2501001 เศรษฐกิจสังคมไทย 

Thai Social Economy     3(3-0-6) 
2501002 ความเปนธรรมทางสังคมและสันติภาพ 

Social Equity and Peace     3(3-0-6) 
2501003 พลเมืองกับความรับผิดชอบตอสังคม 

Civics and Social Responsibility    3(2-2-5) 
2521001 โลกาภิวัตนและทองถิ่นภิวัตน 

Globalization and Localization    3(3-0-6) 
2531001 สังคมไทยกับสังคมโลก 

Thai and Global Society     3(3-0-6) 
2531002 อาเซียนศึกษา       

(ASEAN Studies)       3(3-0-6) 
2541001 มนุษย ชุมชน  และสิ่งแวดลอม 

Human Being Community and Environment   3(3-0-6) 
2541002 การจัดการทรัพยากรทองถิ่น 

Local Resource Management    3(3-0-6) 
2551002 ความรูพื้นฐานเก่ียวกับการเมืองการปกครองไทย 

Thai Politics and Government    3(3-0-6) 
2561001 ความรูเบื้องตนเก่ียวกับกฎหมายทั่วไป 

Introduction to Law     3(3-0-6) 
3541001 การเปนผูประกอบการ 

Entrepreneurship      3(3-0-6) 
3591001 เศรษฐกิจในชีวิตประจําวัน 

Economics in Daily Life     3(3-0-6) 
3591002 เศรษฐกิจพอเพียง   

Sufficiency Economy     3(3-0-6) 
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 4.  กลุมวิชาคณิตศาสตร วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ใหเลือกเรียนรายวิชาตอไปน้ี   
ไมนอยกวา 6 หนวยกิต และไมเกิน 9 หนวยกิต 
รหัสวิชา ชื่อรายวิชา      น(ท-ป-อ) 
1161001 กีฬาและนันทนาการเพื่อคุณภาพชีวิต 

Sports and Recreation for Quality of Life   3(2-2-5) 
1161002 การออกกําลังกายเพ่ือสุขภาพ 

Exercise for Health     3(2-2-5) 
4001001 วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนา 

Science and Technology for Development   3(3-0-6) 
4001002 วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีเพื่อชีวิตประจําวัน 

Science and Technology for Daily Life   3(3-0-6) 
4001003 การอนุรักษสิ่งแวดลอมและทรัพยากรธรรมชาติ           

Conservation Environments and Natural Resources        3(3-0-6) 
4091001 คณิตศาสตรพื้นฐาน 

Fundamental Mathematics     3(3-0-6) 
4091003 คณิตศาสตรกับการตัดสินใจ 

Mathematics and Decision Making    3(3-0-6) 
4121001 การใชคอมพิวเตอรและเทคโนโลยีสําหรับนักศึกษา 

Computer Skills and Information Technology for Students 3(2-2-5) 
4121002 การประมวลผลคําและการนําเสนอผลงานดวยคอมพิวเตอร 

Word Processing and Presentation    3(2-2-5) 
4121004 ทักษะการใชโปรแกรมกระดานคํานวณและจัดการขอมูล 

Skills of Spreadsheet and Data Management Applications          3(2-2-5) 
4121005 การออกแบบและพัฒนาเว็บไซต 

Website Design and Development    3(2-2-5) 
5001001 เกษตรในชีวิตประจําวัน  

Agriculture in Daily Life     3(2-2-5) 
5501001 เทคโนโลยีในชีวิตในประจําวัน 

Technology in Daily Life     3(3-0-6) 
5501002 เทคโนโลยีทองถิ่น 

Local Technology      3(3-0-6) 
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คําอธิบายรายวิชา 
 
1.  หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 
รหัสวิชา ชื่อและคําอธิบายรายวิชา                       น(ท–ป–อ) 
1001003 พฤติกรรมมนุษยกับการพัฒนาตน                              3(3-0-6)  

(Human Behavior and Self Development) 
ศึกษาเขาใจเก่ียวกับพฤติกรรมมนุษย วิธีการศึกษาพฤติกรรม ปจจัยพ้ืนฐานของพฤติกรรม ไดแก ปจจัย

ทางชีววิทยา ปจจัยทางสังคมวิทยา ปจจัยทางจิตวิทยา  องคประกอบของพฤติกรรม เชน เชาวปญญา การจําการคิด 
ความเชื่อ เจตคติ  อารมณ ความเฉลียวฉลาดทางอารมณ การเขาใจตนเองและการพัฒนาตนเอง  มนุษยสัมพันธ 
การทํางานเปนทีมเพ่ือการทํางานรวมกันและการอยูรวมกันอยางเปนสุข    
                          
1001004 ทักษะกระบวนการคิดอยางมีวิจารณญาณ                    3(3-0-6) 

(Critical Thinking Skills) 
ศึกษากระบวนการคิดของมนุษย ฝกกระบวนการคิดแบบตาง ๆ อาทิ การคิดวิเคราะหและการใชเหตุผล การ

ตัดสินใจ ความคิดสรางสรรค การคิดแบบนิรนัย การคิดแบบอุปนัย การคิดอยางมีวิจารณญาณ การแกปญหา การ
สื่อความคิด การใชความคิดในชีวิตประจําวัน 
 
1161001 กีฬาและนันทนาการเพื่อคุณภาพชีวิต                     3(2-2-5 

(Sports and Recreation for Quality of Life) 
ศึกษาความสําคัญและความจําเปนของการเลนกีฬาและการเขารวมกิจกรรมนันทนาการตอการพัฒนา

คุณภาพชีวิต ขอบขายของกิจกรรมกีฬาและนันทนาการ คุณคาของกิจกรรมกีฬาและนันทนาการตอรางกาย จิตใจ 
อารมณและสังคม การประเมินสุขภาพของตนเอง การเลือกรูปแบบของกิจกรรม กีฬาและนันทนาการ ฝกทักษะ
เบื้องตนในการเลนกีฬา การจัดกิจกรรมทางนันทนาการ 
 
1161002 การออกกําลังกายเพ่ือสุขภาพ      3(2-2-5 

(Exercise for Health) 
ศึกษาความหมาย ขอบขาย จุดมุงหมาย และคุณประโยชนของการออกกําลังกายหลักการและขั้นตอนของ

การออกกําลังกายเพ่ือสุขภาพ การออกกําลังกายเพ่ือพัฒนาสมรรถภาพ ทางกายดานตาง ๆ การเลือกกิจกรรมการ
ออกกําลังกายใหสอดคลองกับเพศและวัย การประเมินผลการออกกําลังกาย ฝกการออกกําลังกาย 
 
รหัสวิชา ชื่อและคําอธิบายรายวิชา      น(ท–ป–อ) 
  
1511001 จริยธรรมกับมนุษย                    3(3-0-6) 
(Ethics and Human Being) 
                        ศึกษาวิเคราะหความหมายของจริยธรรมและมนุษย ความสําคัญของจริยธรรมตอมนุษย ทฤษฎี
ทางจริยธรรม หลักจริยธรรมที่สําคัญทางปรัชญาและศาสนาสําหรับมนุษย การประยุกตใชหลักจริยธรรมเพ่ือพัฒนา
คุณภาพชีวิต  สวนบุคคลและสังคม 
 
1511002 ความจริงของชีวิต            3(3-0-6) 

(Facts  of  Life) 
ศึกษาความหมายชีวิต ชีวิตมนุษย การดํารงชีวิตในสังคมโลกปจจุบัน การนําเอาความจริงและหลักศาสน

ธรรมไปประยุกตใชในการแกปญหาและพัฒนาชีวิตและสังคม  คุณธรรมจริยธรรมตามหลักศาสนธรรมชีวิตที่มีสันติสุข
และสังคมที่มีสันติภาพ 
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รหัสวิชา ชื่อและคําอธิบายรายวิชา                       น(ท–ป–อ) 
1521001 พุทธศาสน                             3(3-0-6)  

(Buddhism) 
ศึกษาประวัติ องคประกอบตางๆ และลักษณะสําคัญของพระพุทธศาสนา หลักธรรมสําคัญตางๆ ของ

พระพุทธศาสนา เชน หลักเบญจขันธ ไตรลักษณ ปฏิจจสมุปบาท กรรม อริยสัจ ไตรสิกขา เปนตน พระพุทธศาสนา
กับสังคมไทย หลักจริยธรรมในพระพุทธศาสนา เนนการปฏิบัติ  ในชีวิตประจําวัน การพัฒนาตนและการพัฒนาสังคม 
 
1541001 ทักษะการใชภาษาไทย      3(3-0-6)  
  (Thai  Language  Skills) 

ศึกษาหลักการ รูปแบบและวิธีการใชภาษาในบริบทตางๆจากทรัพยากรสารสนเทศ ฝกปฏิบัติการคิด
วิเคราะห การสังเคราะห การจับประเด็นและการสรุปสาระสําคัญ โดยนําเสนอผลการศึกษาดวยวาจาและลายลักษณ 
 
1541002 ภาษาและการสื่อสารเพื่อจุดประสงคเฉพาะ         3(3-0-6) 

(Language and Communication for Specifics Purposes) 
ศึกษาหลักการและวิธีการใชภาษาและการสื่อสาร เพ่ือใหบรรลุตามจุดประสงคฝกปฏิบัติการพูดและการ

เขียนและประเมินการพูดและการเขียน 
 
1541003 ภาษาและการสื่อสารในทองถิ่น                     3(3-0-6)  

(Language and Communication in  Local Community) 
ศึกษาหลักการและบทบาทของการใชภาษาเพื่อการสื่อสารจากบริบทตาง ๆ ในทองถิ่น  ฝกการเก็บขอมูล 

วิเคราะหและสังเคราะหขอมูล 
 
1551001 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน            3(3-0-6)  

(Fundamental  English) 
ศึกษาการเขียนประโยคเบื้องตนตามหลักไวยากรณภาษาอังกฤษที่ถูกตอง ฝกทักษะการอานและฟง

บทความภาษาอังกฤษสั้นๆ และฝกทักษะการพูดภาษาอังกฤษใหสอดคลองกับสถานการณตางๆ 
 
1551002 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร           3(3-0-6)  
  (English for Communication) 

ศึกษาโครงสรางประโยคในสถานการณตางๆ ตามหลัก ไวยากรณ ภาษาอังกฤษ  
ฝกทักษะการสื่อสารเพื่อใหสามารถสื่อสารไดอยางถูกตองและมีความมั่นใจในการใชภาษาอังกฤษในชีวิตประจําวัน 
 
1561001 การฟงและการพูดภาษาญ่ีปุนเพ่ือการสื่อสาร                         3(3-0-6) 

(Oral - Aural Communication in Japanese Language) 
ศึกษาความหมายของคําศัพท และสํานวนภาษาญ่ีปุนในบทสนทนาเร่ืองทั่วไปในชีวิตประจําวัน ฝกการฟง 

การเลาเรื่องและอธิบายดวยคําศัพท และสํานวนภาษาญ่ีปุนในบทสนทนาเร่ืองทั่วไปในชีวิตประจําวัน การอธิบายอยาง
งายในชีวิตประจําวัน เพื่อสามารถใชภาษาญ่ีปุนไดคลองแคลวในสถานการณจริง    
 
1571001 การฟงและการพูดภาษาจีนเพ่ือการสื่อสาร     3(3-0-6)  

(Oral - Aural  Communication  in  Chinese Language) 
ศึกษาความหมายของคําศัพท และสํานวนภาษาจีนในบทสนทนาเร่ืองทั่วไปในชีวิตประจําวัน ฝกการฟง การ

เลาเรื่องและอธิบายดวยคําศัพทและสํานวนภาษาจีนในบทสนทนาเรื่องทั่วไปในชีวิตประจําวัน การอธิบายอยางง ายใน
ชีวิตประจําวัน  เพ่ือสามารถใชภาษาจีนไดคลองแคลวในสถานการณจริง  
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รหัสวิชา ชื่อและคําอธิบายรายวิชา                       น(ท–ป–อ) 
1571002 การอานและการเขียนภาษาจีนเพ่ือการสื่อสาร    3(3-0-6) 
 (Reading and Writing Chinese for communication) 

ศึกษาระบบสัทศาสตรภาษาจีนกลาง และศึกษาหลักการเขียนตัวอักษรจีน ศึกษาลักษณะโครงสรางของรูป
ประโยคพื้นฐานตามหลักไวยากรณภาษาจีนเบื้องตน ศึกษาคําศัพทที่ใชในชีวิตประจําวัน ฝกเขียน ฝกอานคําศัพท วลี 
ประโยคและขอความอยางงายที่ใชในชีวิตประจําวันทั่วไป เพื่อสามารถนําไปประยุกตใชไดอยางถูกตองตามสถานการณ
จริง 
 
1661001 การฟงและการพูดภาษาเกาหลีเพื่อการสื่อสาร    3(3-0-6) 
 (Listening and Speaking Korean for communication) 
ศึกษาความหมายของคําศัพท  และสํานวนภาษาเกาหลีในบทสนทนาเรื่องทั่วไปในชีวิตประจําวัน ฝกการฟง การเลา
เรื่องและอธิบายดวยคําศัพท และสํานวนภาษาเกาหลีในบทสนทนาเรื่องทั่วไปในชีวิตประจําวัน การอธิบายอยางง ายใน
ชีวิตประจําวัน เพ่ือสามารถใชภาษาเกาหลีไดคลองแคลวในสถานการณจริง 
 
1661002 การอานและการเขียนภาษาเกาหลีเพื่อการสื่อสาร    3(3-0-6) 

(Reading and Writing Korean for communication) 
ศึกษาหลักการเขียนตัวอักษรเกาหลี ศึกษาลักษณะโครงสรางของรูปประโยคพื้นฐานตามหลักไวยากรณ

ภาษาเกาหลีเบื้องตน ศึกษาคําศัพทที่ใชในชีวิตประจําวัน ฝกเขียน ฝกอานคําศัพท วลี ประโยคและขอความอยางงายที่
ใชในชีวิตประจําวันทั่วไป เพื่อสามารถนําไปประยุกตใชไดอยางถูกตองตามสถานการณจริง 
 
1631001 สารสนเทศเพื่อการศึกษาและการคนควา            3(3-0-6)  
  (Information for Research  and  Study) 

ศึกษาความหมาย ความสําคัญ บทบาทของสารสนเทศ มาตรฐานการรูสารสนเทศ และแหลงสารสนเทศ
ประเภทตางๆ ทรัพยากรสารสนเทศ การจัดระบบทรัพยากรสารสนเทศ แหลงสารสนเทศอางอิง เคร่ืองมือสืบคน
ทรัพยากรสารสนเทศ การเขาถึงสารสนเทศ การอางอิงและการนําเสนอผลการศึกษาคนควา 
  
1691001 การฟงและการพูดภาษาพมาเพื่อการสื่อสาร                     3(3-0-6) 

(Oral - Aural  Communication  in  Myanmar Language) 
ศึกษาความหมายของคําศัพท และสํานวนภาษาพมาในบทสนทนาเร่ืองทั่วไปในชีวิตประจําวัน  ฝกการฟง 

การเลาเรื่องและอธิบายดวยคําศัพท และสํานวนภาษาพมาในบทสนทนาเร่ืองทั่วไปในชีวิตประจําวัน การอธิบายอยาง
งายในชีวิตประจําวัน  เพื่อสามารถใชภาษาพมาไดคลองแคลวในสถานการณจริง   
  
1691002 การอานและการเขียนภาษาพมาเพื่อการสื่อสาร    3(3-0-6) 

(Reading and Writing Myanmar for communication) 
ฝกการสนทนาดวยภาษาพมา โดยเนน การเรียนรูพยัญชนะ สระ และการออกเสียง คําศัพทและสํานวนที่ใช

ในชีวิตประจําวันโดยเนนฝกทักษะพื้นฐานดานการพูด การฟง เชน คําทักทาย ตัวเลข วันเดือนป สีเครือญาติ การสั่ง
อาหารและการรับประทานอาหาร การสอบถามเสนทาง การซ้ือขายสินคา และการแลกเปลี่ยนขอมูลขาวสารทั่วไป 
 
2011001 สุนทรียภาพทางทัศนศิลป                                                      3(3-0-6) 

(Aesthetics of Visual Art) 
ศึกษาเรื่องสุนทรียภาพที่เกี่ยวกับความประทับใจและสะเทือนใจในธรรมชาติ 

สิ่งแวดลอม  ที่เปนแรงบันดาลใจในการสรางผลงานทัศนศิลปแขนงจิตรกรรม  ประติมากรรม สถาปตยกรรม  พรอม
ทั้งรับรูองคประกอบความงาม  หลักการจัดภาพ  ทฤษฎีการถายทอดของงานทัศนศิลปไทย จนเกิดคุณคาของงาน
ทัศนศิลปดานความงามและเร่ืองราว โดยผานขั้นตอนการเรียนรูในหลักการดูงานทัศนศิลปเบื้ องตนและนําไปสูการ
วิจารณผลงานทัศนศิลปตามหลักวิชาการ 
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รหัสวิชา ชื่อและคําอธิบายรายวิชา                       น(ท–ป–อ) 
2051001 สุนทรียภาพทางศิลปะการแสดง                                    3(3-0-6) 
  (Aesthetics of Drama) 

ศึกษาและจําแนกขอแตกตางในศาสตรของความงาม ความหมายของสุนทรียภาพทางศิลปะการแสดง 
องคประกอบของศิลปะการแสดงทางนาฏศิลปไทย นาฏศิลปสากลความสําคัญของ การรับรู ศาสตรตาง ๆ ของ
ศิลปะการแสดง 
 
2061001 สังคีตนิยม                                                            3(3-0-6) 

(Music Appreciation) 
ศึกษาองคประกอบพ้ืนฐานของดนตรี การผสมดนตรีไทยและดนตรีตะวันตก คีตลกัษณ ที่พบเห็นทั่วไป คีต

กวีที่สําคัญและคีตวรรณกรรมท่ีไดรับการยกยองบางบท  ประวัติดนตรีที่ควรทราบ  
 
2501001 เศรษฐกิจสังคมไทย                                                     3(3-0-6) 

(Thai  Social  Economy) 
ศึกษาผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงและการพัฒนาตอเศรษฐกิจสังคมไทยในอดีต แนวคิดเบื้องตนของ

เศรษฐศาสตรทางเลือก  แนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงและเหตุผลของการนําแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงมาใชในสังคมไทย
โดยเฉพาะการนําไปประยุกตใชในกรณีศึกษาของกลุมผลิตภัณฑทองถิ่น 
  
2501002 ความเปนธรรมทางสังคมและสันติภาพ                                     3(3-0-6) 

(Social Equity and Peace) 
ศึกษา กระบวนทัศน ทฤษฎีหลักทางสังคม และการวิเคราะหเชิงวิพากษ  โครงสรางและชนชั้นทางสังคม 

ความเทาเทียมทางโอกาสและความสําเร็จ ความเหลื่อมล้ําและความขัดแยงทางสังคม ความยากจนและสวัสดิการ
สังคมการกระจายอํานาจ การมีสวนรวมและการเพ่ิมพลังใหประชาชน เอ็นจีโอ กลุมประชาสังคม และขบวนการทาง
สังคม อการสรางสรรคความเปนธรรมทางสังคมและสันติภาพ 
 
2501003 พลเมืองกับความรับผิดชอบตอสังคม     3(2-2-5 

(Civics and Social Responsibility) 
ศึกษาโดยการจัดกิจกรรมที่เก่ียวกับความสําคัญของความเปนพลเมืองดีในระบอบประชาธิปไตย การมี

คุณธรรม จริยธรรม การมีจิตอาสาและจิตสาธารณะ  การดําเนินชีวิตที่ทําประโยชนและมีความรับผิดชอบตอสังคม
โดยสวนรวม การมีจิตสํานึกรักประเทศชาติ 
 
2521001 โลกาภิวัตนและทองถิ่นภิวัตน                        3(3-0-6) 

(Globalization and Localization)  
ศึกษาแนวคิด ทฤษฏีกระแสหลัก กระแสรอง หรือกระแสทางเลือก ความสําคัญและความสัมพันธของ

การศึกษาทองถิ่นกับโลกาภิวัตน  ศึกษาทองถิ่นในมิติทางสภาพภูมิศาสตร ประวัติศาสตร ความเปนชุมชน การเมือง
การปกครอง เศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรมในลักษณะ สหวิทยาการ ศึกษากระบวนการโลกาภิวัตน ความสัมพันธ
ทางเศรษฐกิจ การเมือง เทคโนโลยีและวัฒนธรรมที่เชื่อมโยงระหวางปจเจกบุคคล ชุมชนทองถ่ิน 
 
2531001 สังคมไทยกับสังคมโลก                     3(3-0-6) 

(Thai and Global Society) 
ศึกษาประเทศไทยดานกายภาพและศักยภาพ โอกาสและอุปสรรคในการพัฒนาประเทศ ลักษณะทั่วไปของ

วิถีไทย การเปลี่ยนแปลงของสังคมไทย โครงสรางทางสังคม วัฒนธรรม ประเพณี เศรษฐกิจ การเมืองการปกครอง
ของประเทศ ตลอดทั้งสภาพปญหาสังคมและภูมิปญญาไทย ศึกษาสังคมโลก ความเปนโลกาภิวัตน การจัดระเบียบ
โลกในดานสังคม เศรษฐกิจ การเมืองและการปกครอง  โดยเนนความสัมพันธระหวางไทยและสังคมโลก 
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รหัสวิชา ชื่อและคําอธิบายรายวิชา                       น(ท–ป–อ) 
2531002 อาเซียนศึกษา       3(3-0-6) 
  (ASEAN Studies) 

ประวัติความเปนมา พัฒนาการประชาคมอาเซียน กลไกอาเซียน กฎบัตรอาเซียน สภาพสังคมเศรษฐกิจ 
การเมือง และวัฒนธรรมกลุมประชาคมอาเซียน การวิเคราะหเหตุปจจัย ผลประโยชนและผลกระทบ การสังเคราะห
แนวทางแกไขปญหาและปองกัน และแนวทางการพัฒนา 
 
2541001 มนุษย ชุมชนและสิ่งแวดลอม                                          3(3-0-6) 

(Human Being  Community and Environment) 
ศึกษาระบบนิเวศ มนุษย ชุมชน สิ่งแวดลอม ความสัมพันธระหวางมนุษย ชุมชน และสิ่งแวดลอม 

ประชากรของมนุษยและความสัมพันธทางพ้ืนที่ ความหลากหลายทางชีวภาพ ผลกระทบที่เกิดจากกิจกรรมของมนุษย
ตอสิ่งแวดลอม ดานการใชพลังงาน ดานการเกษตร พรอมแนวทางการแกปญหาจริยศาสตรสิ่งแวดลอมและการ
พัฒนาอยางย่ังยืน  
 
2541002 การจัดการทรัพยากรทองถิ่น                                 3(3-0-6) 

(Local Resource Management) 
ศึกษาเกี่ยวกับทรัพยากรทองถ่ิน การจัดการแบบบูรณาการเชิงระบบ โดยมุงใช มาตรการทางสังคม 

เศรษฐศาสตร นิติศาสตร  ธรรมาภิบาล ภูมิปญญาทองถิ่น การมีสวนรวม หลักความพอเพียง และเทคโนโลยีภูมิ
สารสนเทศ เพ่ือเนนความเปนชุมชนและความย่ังยืน 
 
2551002 ความรูพื้นฐานเก่ียวกับการเมืองการปกครองไทย                    3(3-0-6)  

(Thai Politics and Government) 
ศึกษาความรูพื้นฐานและวิวัฒนาการการเมืองการปกครองของไทย ระเบียบการบริหารราชการแผนดิน 

สถาบันทางการเมืองรัฐธรรมนูญและองคกรตามรัฐธรรมนูญแนวคิดเกี่ยวกับการปกครองในระบอบประชาธิปไตย 
อันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุขการเมืองการปกครองของไทยภายหลังสมัยใหม ตลอดจนปญหาและแนวโนม
ของการเมืองการปกครองของไทยในอนาคต  
 
2561001 ความรูเบื้องตนเก่ียวกับกฎหมายทั่วไป                 3(3-0-6)     

(Introduction to Law) 
ศึกษาความรูพื้นฐานทั่วไปเกี่ยวกับกฎหมาย ที่มา ลักษณะ และชนิดตางๆ ของกฎหมาย การใชและการ

ยกเลิกกฎหมาย หลักทั่วไปของกฎหมายแพงและอาญา 
 
3541001 การเปนผูประกอบการ                                         3(3-0-6) 
  (Entrepreneurship) 

ศึกษาหลักการและแนวคิดในการเปนผูประกอบการ ไดแก การจัดการ การบัญชี การเงิน การบริหาร
บุคลากร การบริหารสํานักงาน การตลาด สวนประสมทางการตลาด การวิเคราะหและเลือกตลาดเปาหมาย 
สิ่งแวดลอมที่มีอิทธิพลทางการตลาด ตลอดจนการหาวิธีการควบคุมทางการตลาดในฐานะที่เปนผูประกอบการที่ยึด
หลักธรรมาภิบาลและจริยธรรม  การประเมินตนเองสําหรับการเปนผูประกอบการ 
 
3561001 ภาวะผูนําและการจัดการสมัยใหม                                 3(3-0-6)  

(Leadership   and  Contemporary  Management) 
ศึกษาเกี่ยวกับผูนําและภาวะผูนํา คุณลักษณะและบทบาทหนาที่ ที่จะมีสวนชวยในการเสริมสรางคุณภาพ

งาน บทบาทและเทคนิคของผูนําในการทํางานเปนทีม แนวทางและเทคนิค การประยุกตใชวิธีการจัดการสมัยใหม เชน 
การจัดการความรู การจัดการคุณภาพ การจัดการที่รับผิดชอบตอสังคมและการจัดการเปลี่ยนแปลง เปนตน รวมทั้ง
เทคโนโลยีสารสนเทศ เพี่อใชในการจัดการองคการ เชน การวางแผน การตัดสินใจ และการควบคุม เปนตน ให
สอดคลองกับสภาวการณในปจจุบัน 
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รหัสวิชา ชื่อและคําอธิบายรายวิชา                       น(ท–ป–อ) 
3591001 เศรษฐกิจในชีวิตประจําวัน                        3(3-0-6)  

(Economics in Daily Life) 
แนวคิดและหลักการเบื้องตน ของระบบเศรษฐกิจ การดําเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจของสังคม  เชน  กลไก

ราคา การวางแผนการใชทรัพยากร บทบาทของภาครัฐและเอกชนในทางเศรษฐกิจ ศึกษาระบบเศรษฐกิจแบบ
พอเพียงและการนําไปประยุกตใชในชีวิตประจําวัน การจัดทําบัญชีครัวเรือนเพื่อเปนการสรางภูมิคุมกันและเพ่ือเปน
พื้นฐานในการวิเคราะหปรากฏการณทางเศรษฐกิจในชีวิตประจําวันภายใตกระแสการเปลี่ยนแปลงทางสังคม  
 
3591002 เศรษฐกิจพอเพียง                                                        3(3-0-6)   

(Sufficiency Economy) 
ศึกษาหลักแนวคิดทฤษฏีของระบบเศรษฐกิจที่เกิดขึ้นในประเทศไทยโดยแสดงใหเห็นถึงอิทธิพลของ

วัฒนธรรมและสถาบันที่มีตอระบบสังคมและเศรษฐกิจ  ปญหาของสังคม และเศรษฐกิจตามแนวคิดระบบทุนนิยมที่
ผานมา ศึกษาปรัชญา แนวคิด ทฤษฏีเศรษฐกิจพอเพียง ทฤษฏีใหมและวิธีการนําไปประยุกตใชใหเหมาะสมระดับ
บุคคล ชุมชน ประเทศชาติเพื่อนําไปสูการพัฒนาที่ยั่งยืนและมีภูมิคุมกัน  การวิเคราะหความสําเร็จของกรณีศึกษาที่มี
การนอมนําแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงไปใชกับเหตุการณจริง 
 
4001001 วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนา                                          3(3-0-6)               
  (Science  and  Technology  for  Development) 

ศึกษาองคประกอบ กระบวนการแสวงหาความรูทางวิทยาศาสตร ความหมายและวิธีการของวิทยาศาสตร 
ความหมายของเทคโนโลยีภูมิปญญาทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีของทองถ่ินและของไทยความกาวหนาวิทยาการ  
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีของไทยและนานาประเทศ  ความสําคัญและบทบาททางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ใน
การพัฒนาทองถิ่น สังคมและประเทศบนพ้ืนฐานของระบบเศรษฐกิจพอเพียง  
  
4001002 วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีเพื่อชีวิตประจําวัน               3(3-0-6)                         

(Science and Technology for Daily Life) 
ศึกษาองคประกอบ กระบวนการแสวงหาความรูทางวิทยาศาสตร สารเคมีใน 

ชีวิตประจําวัน สมุนไพร ความรูพื้นฐานทางพันธุศาสตร พลังงานที่ใชในชีวิตประจําวัน เทคโนโลยีในชีวิตประจําวัน 
เทคโนโลยีการสื่อสารและทกัษะการพัฒนาคุณภาพและสุขภาพจิต 
 
4001003 การอนุรักษสิ่งแวดลอมและทรัพยากรธรรมชาติ                                         3(3-0-6)   

(Conservation Environments and Natural Resources) 
ศึกษาเกี่ยวกับสิ่งแวดลอมและทรัพยากรธรรมชาติ  ความสําคัญของสิ่งแวดลอมและทรัพยากรธรรมชาติ

ตอมนุษยและระบบสิ่งแวดลอม การอนุรักษรวมถึงสถานการณสิ่งแวดลอมและทรัพยากรธรรมชาติ ปญหาและ
ผลกระทบตลอดจนแนวทางแกไขที่เกิดขึ้นกับสิ่งแวดลอมในประเทศไทยและโลก 
 
4091001 คณิตศาสตรพื้นฐาน                                                      3(3-0-6)                  

(Fundamental  Mathematics) 
ศึกษาธรรมชาติและโครงสรางของคณิตศาสตร การใหเหตุผล เซต  ความสัมพันธและฟงกชัน  ระบบเลข

ฐาน  จํานวนจริง    
             
4091003 คณิตศาสตรกับการตัดสินใจ                            3(3-0-6)  

(Mathematics  and  Decision  Making)  
ศึกษาเกี่ยวกับตรรกศาสตรและการใหเหตุผล ระเบียบวิธีทางสถิติ การวัดแนวโนมเขาสูสวนกลาง การวัด

การกระจาย ความนาจะเปนและทฤษฎีการตัดสินใจเบื้องตน กําหนดการเชิงเสนฝกปฏิบัติการใชโปรแกรมสําเร็จร ูป
ทางดานสถิติและการตัดสินใจ     
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รหัสวิชา ชื่อและคําอธิบายรายวิชา                       น(ท–ป–อ) 
4121001 การใชคอมพิวเตอรและเทคโนโลยีสําหรับนักศึกษา                   3(2-2-5 

(Computer Skills and Information Technology for Students) 
ศึกษาการใชงานระบบปฏิบัติการเบื้องตนสําหรับจัดการแฟมขอมูล   การใชงานโปรแกรมอรรถประโยชน

เบื้องตน การใชงานอินเทอรเน็ตเบื้องตน  
  
4121002 การประมวลผลคําและการนําเสนอผลงานดวยคอมพิวเตอร       3(2-2-5  

(Word  Processing and  Presentation) 
                        ศึกษาการใชงานโปรแกรมดานการประมวลผลคํา เพ่ือจัดเก็บแฟมขอมูลเอกสารและเรียก
แฟมขอมูลมาแกไข การกําหนดรูปแบบเอกสาร การสรางตาราง การคนหาและการเปลี่ยนแปลงขอความ คําสั่งพิเศษ
ในการสั่งพิมพ การสรางจดหมายเวียน การประยุกตในงานพิมพเอกสารตางๆ การนําเสนองานดวยโปรแกรมดานการ
นําเสนอผลงาน จัดทําในรูปแบบขอความและสื่อประสม เชน  การแทรกและตกแตงขอความ การแทรกและตกแตง
รูปภาพ/รูปวาด การแทรกแผนผังองคกรและแผนภูมิ การแทรกเสียงและภาพเคลื่อนไหว                 การเชื่อมโยง 
การใสลักษณะพิเศษใหกับวัตถุและแผนงานนําเสนอ 
 
4121004 ทักษะการใชโปรแกรมกระดานคํานวณและจัดการขอมูล                3(2-2-5 

(Skills of Spreadsheet  and  Data  Management  Applications) 
ศึกษาการทํางานดวยโปรแกรมกระดานคํานวณ การใชสมุดงาน ตกแตงแผนงานและสมุดงาน เทคนิคการ

จัดรูปแบบแผนงาน แทรกรูปภาพ แผนผังและวัตถุอื่นๆ วาดภาพและปรับแตงรายละเอียดของวัตถุ เทคนิคแผนภูมิ 
การคํานวณโดยใชสูตร การใชงานฟงกชันตางๆ เชน ฟงกชัน ดานการตรวจสอบเงื่อนไข ฟงกชันทางสถิติ ฟงกชัน
จัดการขอมูลและฟงกชันอื่ ๆ เพื่อสามารถนําไปประยุกตใชในงานตาง ๆ 
 
4121005 การออกแบบและพัฒนาเว็บไซต            3(2-2-5 

(Website  Design  and  Development) 
ศึกษาเครื่องมือและวิธีการในการออกแบบและพัฒนาเว็บไซต  โดยใชโปรแกรมสําเร็จรูป  เรียนรูการนําไป

ประยุกตใชกับระบบงานขององคกร การสรางและออกแบบเว็บเพจ โดยใชโปรแกรมสําเร็จรูป 
 
5001001 เกษตรในชีวิตประจําวัน      3(2-2-5 

(Agriculture  in  Daily  Life) 
                        ศึกษาวิวัฒนาการ และความสําคัญของการเกษตร ระบบการเกษตรที่เหมาะสม การผลิตพืช  
การผลิตสัตว  เกษตรอินทรีย  การเกษตรตามแนวพระราชดําริ  ผลผลิตของการเกษตรและผลิตภัณฑปลอดภัยปจจัย
สภาพแวดลอมตอการผลิตทางการเกษตร การใชวัสดุเหลือใชทางการเกษตร ผลกระทบจากการประกอบการเกษตร 
 
5501001 เทคโนโลยีในชีวิตประจําวัน                                       3(3-0-6) 

(Technology  in  Daily Life) 
ศึกษาการปฏิบัติงานชางเบื้องตน รวมทั้งการติดตั้ง การใช การบํารุงรักษาและซอมแซมเบื้องตน เชน การ

ออกแบบ การติดตั้งหรือเปลี่ยนอุปกรณไฟฟาภายในบาน หรือการซอมแซมเครื่องใชในสํานักงานทั่วไป 
 
5501002 เทคโนโลยีทองถิ่น                                     3(3-0-6) 

(Local  Technology) 
ศึกษาเกี่ยวกบัเทคโนโลยี ภายในชุมชนทองถิ่น โดยการรวมมือของทองถ่ิน  เพ่ือพัฒนาและแกปญหาของ

ชุมชนดวยองคความรู  ยอมรับและคงไวซ่ึงเอกลักษณของทองถิ่น รวมถึงการถายทอดภูมิปญญาดานเทคโนโลยี 
ภายใตบริบทและสภาพแวดลอมที่เหมาะสม 



 
 


