
 
พระราชด ารัส 

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ รัชกาลที่ 10 
เน่ืองในโอกาสขึ้นปีใหม่ 2560 

 
“ในปีท่ีแล้วบ้านเมืองของเรามีเหตุการณ์ส าคัญเกิดขึ้น พระบาทสมเด็จ

พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชฯ บรมนาถบพิตร ได้เสด็จสวรรคตเมื่อเดือน
ตุลาคม กล่าวได้ว่าน าความโศกเศร้าอาดูร และนับเป็นความสูญเสียครั้ง
ยิ่งใหญ่ของชาวไทยท้ังประเทศ ข้าพเจ้ารู้สึกตื้นตันและประทับใจท่ีได้เห็น
ประชาชนทุกเพศทุกวัยถ้วนหน้า มีจิตจงรักภักดี และซาบซึ้งในพระมหา
กรุณาธิคุณ พรั่งพร้อมกันมาถวายสักการะพระบรมศพอย่างต่อเนื่อง 

ขอขอบใจทุกท่านท่ีร่วมมือร่วมใจช่วยงานพระบรมศพอย่างพร้อม
เพรียง ท าให้ทุกส่ิงทุกอย่างเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ข้อนี้น่าจะเป็นเครื่อง
ยืนยันได้ว่า คนไทยนั้นมีจิตใจดี มีความกตัญญูกตเวที มีความเอื้ออารีต่อกัน มี
ความรักชาติ รักแผ่นดิน เป็นคุณสมบัติประจ าชาติ และมีความรู้ความสามารถ
ไม่แพ้ชนชาติอื่นใด ดังนั้น ไม่ว่าจะมีอุปสรรค ปัญหา หรือเหตุไม่ปรกติใดๆ 
เกิดขึ้นในบ้านเมืองของเรา ก็เชื่อได้ว่า ถ้าเราจะร่วมกันคิดอ่าน และช่วยกัน
ปฏิบัติแก้ไข ทุกส่ิงทุกอย่าง จะสามารถคลี่คลายลุล่วงไปได้ด้วยดีอย่างแน่นอน” 

 
พระราชด ารัส 

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร 
รัชกาลที่ 10 

 
  



 
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ  

บดินทรเทพยวรางกูร 
 

 
 

ขอพระองค์ ทรงพระเจรญิ 
  



 
 
 
 
 
 

พระราโชวาท 
สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช ฯ สยามมกุฎราชกุมาร 

ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้ส าเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลยัราชภัฏ 
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ 

ประจ าปีการศึกษา 2559 
------------------------ 

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้ข้าพเจ้า
มาปฏิบัติพระราชกรณียกิจแทนพระองค์ ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรของมหาวิทยาลัย
ราชภัฏ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ประจ าปีน้ี. ขอแสดงความชื่นชมกับ 
ทุก ๆ คน ที่ได้รับเกียรติและความส าเร็จ. 

บัณฑิตเมื่อศึกษาส าเร็จ ย่อมมุ่งหมายที่จะออกไปปฏิบัติกิจการงานให้ประสบ
ความส าเร็จและความเจริญ. ความส าเร็จและความเจริญน้ัน แม้เป็นที่พึงปรารถนาของทุกคน
ก็จริงแต่จะเกิดมีข้ึนได้ต้องอาศัยเหตุปัจจัยหลายอย่างประกอบกัน. อย่างแรก ได้แก่ ความรู้ที่
แน่นหนาจัดเจนในวิชาการ ซึ่งเป็นปัจจัยหลักที่จะต้องน ามาใช้ปฏิบัติงาน. อย่างที่สอง ได้แก่ 
จิตใจที่เข้มแข็งหนักแน่นในเหตุผลความถูกต้อง ในความรับผิดชอบ และในความสุ จริต
ยุติธรรม ซึ่งเป็นปัจจัยส่วนพื้นฐานที่จะรองรับวิชาความรู้และความคิดอ่านทั้งปวง ไม่ให้
หวั่นไหวและผันแปรไปในทางเสื่อมเสีย. อย่างที่สาม ได้แก่ ความรอบรู้และความคิดเห็นที่
กว้างไกลมีหลักเกณฑ์ กับทั้งความเฉลียวฉลาดในการติดต่อประสานงานกับทุกคนทุกฝ่าย 
ซึ่งเป็นปัจจัยส่วนที่จะส่งเสริมให้การปฏิบัติงานด าเนินไปอย่างราบรื่น และมีประสิทธิภาพ. 
บัณฑิตจึงควรพิจารณาให้เห็นประโยชน์ และพยายามปฏิบัติกิจการงานให้ประกอบพร้อม
ด้วยปัจจัย ทั้งสามประการน้ี. งานทุกอย่างที่ท าจะได้ประสบผลส าเร็จที่ดีที่เจริญ ดังที่ทุกคน
ต้ังใจปรารถนา. 

ในพระปรมาภิไธยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ข้าพเจ้าขอมอบปริญญาบัตรแก่
ผู้ส าเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยทั้งสามแห่งน้ี ต้ังแต่บัดน้ีเป็นต้นไป. ขออวยพรให้บัณฑิต
ใหม่ทุกคน และทุกท่านที่มาร่วมในพิธีน้ี มีความสุขความเจริญจงทั่วกัน. 

 
  



สารจากอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ขอต้อนรับนักศึกษาใหม่ประจ าปีการศึกษา  2560  สู่รั้วแสด – ขาว  ด้วยความ

ยินดียิ่ง  การที่นักศึกษาได้มีโอกาสศึกษาเล่าเรียนในระดับอุดมศึกษาถือว่าเป็นโอกาส
ส าคัญยิ่งของนักศึกษาทุกคน  ขอให้นักศึกษาใช้โอกาสส าคัญน้ีในรั้วมหาวิทยาลัยราชภัฏ
ก าแพงเพชรอย่างคุ้มค่า และเก็บเกี่ยวประสบการณ์ให้ได้มากที่สุด 

การเรียนในระดับอุดมศึกษานักศึกษาจะต้องรู ้จักรับผิดชอบและแบ่งเวลาให้
ถูกต้อง  ทั้งในเรื่องการเรียนและการท ากิจกรรม  ซึ่งเป็นการพัฒนาศักยภาพของตนเอง  
เพื่อที่จะได้น าความรู้ความสามารถที่ได้รับจากการศึกษาเล่าเรียน ไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อ
ส่วนรวมได้อย่างเต็มที่  ท่ามกลางความเปลี่ยนแปลงของสภาวการณ์โลก  และผลกระทบ
ของโลกาภิวัฒน์ในปัจจุบัน  นักศึกษาต้องปรับตัวส าหรับการเรียนรู้ ต้องให้ความส าคัญกับ
การพัฒนาคุณภาพ  ศักยภาพ และขีดความสามารถในการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลง  
สร้างภูมิคุ ้มกันต่อการเข้าสู ่สังคมฐานความรู ้ (Knowledge – Based Society) มีความ
พร้อมทางความรู้  ความคิดที่จะรับมือกับการเปลี่ยนแปลง (Changes) ได้ตลอดเวลา 

สุดท้ายนี้  ขออวยพรให้นักศึกษาใหม่ที ่รักทุกคน  จงมีก าลังกาย  ก าลังใจ  
มุ่งมั่น  ขยัน  อดทนในการเรียนและการท ากิจกรรมต่าง ๆ  ให้ส าเร็จลุล่วง  ตามที่นักศึกษา
ปรารถนาทุกประการ  และขอให้มีความสุข สนุกกับการใช้ชีวิตในรั้วมหาวิทยาลัยราชภัฏ
ก าแพงเพชรตลอดไป 

 
 
 

รองศาสตราจารย์สุวิทย์  วงษ์บุญมาก 
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 



คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 

 
นายกสภามหาวิทยาลัย 

 
รองศาสตราจารย์ ดร.โสรีช์ โพธิแก้ว 

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

กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 
 

 
รองศาสตราจารย์  
ดร.สมบัติ นพรัก 

 
รองศาสตราจารย์  

ดร.สุกัญญา โฆวไิลกูล 

 
รองศาสตราจารย ์
สุรชัย ขวัญเมอืง 

 
ผูช้่วยศาสตราจารย์  

ดร.เจริญวิชญ์ 
สมพงษธ์รรม 

    

 
ศาสตราจารย์  
ดร.ชุติมา  
สัจจานันท์ 

 
รองศาสตราจารย ์

บุญสวาท  
พฤกษิกานนท์ 

 
ดร.สมพร จองค า 

 
นายสมจิตร  
ลิ้มลือชา 

    
    
    



    
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ (ต่อ) 

 

 
นายสุชาติ จงึกิจรุง่โรจน์ 

 
นายสุชาติ ตรีรัตน์วัฒนา 

 
นายอนุสสรณ์ แสงพุฒ 

 

 
ประธานส่งเสริมกิจกรรมมหาวิทยาลยั 

 

 
นายอ านาจ นันทหาร 

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

อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภฏัก าแพงเพชร 
 

 
รองศาสตราจารยส์ุวทิย์ วงษ์บญุมาก 

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

กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู้บริหาร 
 

 
ผู้ช่วยศาสตราจารย ์

รัตนา รักการ 

 
ผู้ช่วยศาสตราจารย ์

ชัชชยั พวกดี 

 
ผู้ช่วยศาสตราจารย ์
อรอนงค์ แจ่มผล 

 
ผู้ช่วยศาสตราจารย ์
สุชิน รอดก าเหนิด 



 
 

กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจ า 
 

 
รองศาสตราจารย์  
ดร.ระมัด โชชัย 

 
รองศาสตราจารย์  
ดร.สมชัย วงษ์นายะ 

 
อาจารยช์ูวิทย์  

ไชยเบ้า  
 
ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ 

 
เลขานุการสภามหาวิทยาลยั 

 

 
อาจารยพ์รหมเมศ วีระพันธ ์

 
รองศาสตราจารย ์
วิสิฐ ธญัญะวัน 

 

 



คณะกรรมการบริหาร มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 

อธิการบดี 

 
รองศาสตราจารยส์ุวทิย์ วงษ์บญุมาก 

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

รองอธิการบดี 
 

 
ผู้ช่วยศาสตราจารย ์

รัตนา รักการ  
รองอธกิารบดี ฝ่ายบริหาร 

 
รองศาสตราจารย ์
วิสิฐ ธญัญะวัน  

รองอธกิารบดี ฝ่ายวิชาการ 

 
ผู้ช่วยศาสตราจารย ์

ชัชชยั พวกดี 
รองอธกิารบดีฝ่าย

ศิลปวัฒนธรรมและกิจการ
นักศึกษา 

   

 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์อรอนงค์ แจ่มผล 

รองอธกิารบดีฝ่ายวิจยัและประกันคุณภาพ
การศึกษา 

  
ดร.ปรียานุช พรหมภาสิต 

รองอธกิารบดีฝ่ายวางแผนพัฒนาและ
บริการวิชาการ 

 
 
 



 
คณบดี 

 

 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์  
ดร.ณัฐรดา วงษ์นายะ  
คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย 

 
ผู้ช่วยศาสตราจารย ์
ปรัชญา ชะอุ่มผล  

คณบดีคณะวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลย ี

 
ผู้ช่วยศาสตราจารย ์
สุชิน รอดก าเหนิด  

คณบดีคณะมนุษยศาสตร์
และสังคมศาสตร์ 

 

 
ผู้ช่วยศาสตราจารย ์
นรุตม์ บุตรพลอย 

คณบดีคณะเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม 

 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์  
ดร.วชิระ วิชชุวรนันท์ 
คณบดีคณะครุศาสตร์ 

 
รองศาสตราจารย์  

ดร.ปาจรีย์ ผลประเสริฐ  
คณบดีคณะวิทยาการ

จัดการ 
 

ผู้อ านวยการ 
 

 
นางจ านรรจ์ เสนาะเมอืง  
ผู้อ านวยการ ส านักงาน  
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ก าแพงเพชร แม่สอด 

 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ไพชยนต์ สิริเสถียรวัฒณา 
ผู้อ านวยการส านักส่งเสริม
วิชาการและงานทะเบียน 

 
รองศาสตราจารย ์

อรุณลักษณ์ รัตนพันธุ์ 
ผู้อ านวยการส านักวิทยบริการ 
และเทคโนโลยีสารสนเทศ 

 
 
 
 
 



ผู้อ านวยการ (ต่อ) 
 

 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์  
ดร.พธูร าไพ ประภัสสร 
ผู้อ านวยการส านักศลิปะ

และวัฒนธรรม 

 
ผู้ช่วยศาสตราจารย  
ดร.ขวัญดาว แจ่มแจ้ง 

ผู้อ านวยการส านักประกัน
คุณภาพการศึกษา 

 
ดร.สุภาพร พงษ์ภญิโญ

โอภาส  
ผู้อ านวยการสถาบันวิจัย

และพัฒนา 
 

 
ผู้ช่วยศาสตราจารย ์

ชาลี ตระกูล  
ผู้อ านวยการส านักบริการ
วิชาการและจัดหารายได้ 

 
นายภานุพงศ์ สืบสิริ  

ผู้อ านวยการกองนโยบาย
และแผน ส านักงาน

อธิการบดี 

 
นางมะลิวัลย์ รอดก าเหนิด  
ผู้อ านวยการกองกลาง 
ส านักงานอธิการบดี 

   
รักษาการ ผู้อ านวยการ 

 
นางเพญ็นภา ศรีทับทิม 
กองพัฒนานักศึกษา 

หัวหน้างานการเงิน 

 
นางสาวนฤมล ส่งต่าย 

งานการเงิน 
 

   
ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ 

 
อาจารยพ์รหมเมศ วีระพันธ ์

 



ตราสัญลักษณ์ 
ประจ ามหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 

 
 
 
 
 
 
 
 

ตราสัญลักษณ์ประจ ามหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร คือ พระราชลัญจกรประจ า
พระองค์ รัชกาลที่ 9 เป็นรูปพระที่น่ังอัฐทิศประกอบด้วย วงจักร กลางวงจักรมีอักขระเป็นอุ 
หรือเลข 9 รอบวงจักร มีรัศมีเปล่งออกโดยรอบ เหนือจักรเป็นรูปเสวตฉัตร 7 ชั้น ต้ังอยู่บน
พระที่ น่ังอัฐทิศ หมายความว่า ทรงมีพระบรมเดชานุภาพในแผ่นดินโดยที่วันพระบรม
ราชาภิเษกตามโบราณราชประเพณี ได้เสด็จประทับเหนือพระที่น่ังอัฐทิศ สมาชิกรัฐสภา
ถวายน้ าอภิเษกจากทิศทั้งแปด รอบนอกตราด้านบนมีตัวอักษรภาษาไทยว่า “มหาวิทยาลัย
ราชภัฏก าแพงเพชร” ด้านล่างมีตัวอักษรภาษาอังกฤษว่า “KAMPHAENG PHET RAJABHAT 
UNIVERSITY” 

จะเห็นได้ว่า ความหมายของรูปต่าง ๆ ที่ปรากฏอยู่ในตราสัญลักษณ์ประจ า
มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร เป็นสิ่งที่มีคุณค่าอันวิเศษ สมควรอย่างยิ่งที่ชาวราชภัฏ
ก าแพงเพชรจะน้อมน าความหมายดังกล่าวมาเป็นอุดมการณ์ของมหาวิทยาลัย ซึ่ง
พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร พ.ศ. ๒๕๔๗ ได้ก าหนดไว้อย่างชัดเจนให้
เป็น “สถาบันอุดมศึกษาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น” หากชาวราชภัฏได้ร่วมแรงร่วมใจกันปฏิบัติ
หน้าที่ให้บรรลุสู่อุดมการณ์น้ีแล้ว ย่อมจะได้ชื่อว่า “คนของพระราชาข้าของแผ่นดิน” 

 

ตราสัญลักษณ์ประจ ามหาวิทยาลัยมี 5 สี คือ 
 

 
 

สีน้ าเงิน แทนค่า สถาบันพระมหากษัตรยิ์ผู้ให้ก าเนดิและพระราชทานนาม “มหาวิทยาลยัราชภัฏ” 
 

 

สีเขียว แทนค่า แหล่งที่ตัง้ของสถาบันราชภัฏในแหล่งธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมทีส่วยงาม 
 

 

สีทอง แทนค่า ความเจริญรุ่งเรืองทางภมูิปัญญา 
 

 

สีส้ม แทนค่า ความเจรญิรุ่งเรืองของศิลปวัฒนธรรมท้องถ่ินที่ก้าวไกลในมหาวทิยาลัยราชภัฏ 
 

 

สีขาว แทนค่า ความคิดอนับริสุทธิ์ของนกัปราชญ์แห่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ัวฯ 
   

 
 



  

 
 

  
 

พระพุทธวิธานปัญญาบดี 
สิ่งศักดิ์สิทธิ ์

ประจ ามหาวิทยาลัย 
หมายถึง ศูนย์รวมแห่ง
ความรู้และวิทยาการ 

ต้นสักทอง 
และดอกสักทอง 
ต้นไม้และดอกไม้ 

ประจ ามหาวิทยาลัย 
 

สีแสด และ สีขาว 
คือ สี 

ประจ ามหาวิทยาลัย 
 

 
ปรัชญา 

มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร มุ่งเน้นให้โอกาสทางการศึกษาแก่ประชาชน 
สร้างศักยภาพให้ เป็นขุมพลังแห่งปัญญา พัฒนาท้องถิ่น ผลิตก าลังคนที่มีความรู้
ความสามารถและมีคุณธรรม โดยเน้นที่จิตส านึกในการรับใช้ท้องถิ่นและประเทศชาติ 
 

วิสัยทัศน์ 
มหาวิทยาลัยเป็นทีพ่ึ่งทางวิชาการของท้องถิ่น และมีคุณภาพสูอ่าเซยีน 

 
พันธกิจ 

1. ผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ มาตรฐาน  
2. สร้างองค์ความรู้ งานวิจัยและนวตักรรมเพื่อพัฒนาทอ้งถิ่น 
3. เสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชน 
4. ท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 
5. ผลิต และพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 
6. บริหารจัดการอย่างมีประสทิธิภาพ 

 
ค่านิยมหลัก  : มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร (KPRU) 

K – Knowledge – สร้างสรรค์ความรู้ใหม่ 
P – Public Service and Productivity – ให้บริการชุมชน สังคมและมี

ผลิตภาพที่ดี 
R – Responsibility – ยึดถือความรับผิดชอบต่อหน้าที ่
U – Unity – มีความรัก สามัคคีในองค์กรณธรรม 



 
ค ำน ำ 

 
คู่มือนักศึกษำมหำวิทยำลัยรำชภัฏก ำแพงเพชร ปีกำรศึกษำ 2560 ฉบับน้ี จัดท ำ

ข้ึนเพื่อใช้เป็นแนวทำงส ำหรับนักศึกษำในกำรขอรับบริกำร กำรศึกษำเล่ำเรียน กำรเรียนรู้กฏ
ระเบียบต่ำง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับนักศึกษำ ตลอดระยะเวลำที่ศึกษำเล่ำเรียน ให้เกิดประโยชน์
สูงสุด 

 
หวังว่ำคู่มือนักศึกษำฉบับน้ี จะเป็นประโยชน์ต่อนักศึกษำและประชำชนทั่วไป ที่

สนใจในกิจกำรของมหำวิทยำลัยต่อไป หำกพบว่ำข้อมูลในคู่มือฉบับน้ีไม่ชัดเจนหรือศึกษำ
แล้วไม่เข้ำใจ สำมำรถสอบถำมเพิ่มเติมจำกผู้ที่เกี่ยวข้องต่อไป 
 

ส ำนักสง่เสริมวิชำกำรและงำนทะเบยีน 
  



 



 
 

สารบัญ 
 

           หน้า 
ตอนที่ 1 ประวัติมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร      1 
ตอนที่ 2 ข้อบังคับ/ระเบียบ/ประกาศ มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร   29 

- ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร ว่าด้วยการจัดการ 
   ศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2554     9 
- ข้อบังคับสภามหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชรว่าด้วยการประเมิน 
   ผลการศึกษาระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี พ.ศ. 2548  12 
- ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพขร ว่าด้วยการโอนผล 
   การเรียนและการยกเว้นการเรียนรายวิชา ระดับอนุปริญญา 
   และปริญญาตรี  พ.ศ. 2550     18 
- ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร ว่าด้วยการออกหลักฐาน 
   แสดงผลการศึกษา พ.ศ. 2548    22 
- ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร ว่าด้วยการเก็บเงิน 
   ค่าธรรมเนียมการศึกษาระดับปริญญาตรี โครงการจัดการศึกษา 
   ส าหรับบุคลากรประจ าการ พ.ศ. 2553    26 
- ประกาศมหาวิทยาลยัราชภฏัก าแพงเพชร เรื่อง การเรียกเก็บเงินค่า 
   ธรรมเนียมการศึกษาระดับปริญญาตรี โครงการจัดการศึกษาส าหรับ 
   บุคลากรประจ าการ พ.ศ. 2559    29 

ตอนที่ 3 รายวิชาในหลักสูตร ส าหรับภาค กศ.บป. (เสาร์–อาทิตย์)  31 
 - หมวดวิชาศึกษาทัว่ไป     33 

>คณะมนุษยศาสตร์และสะงคมศาสตร์ 
   - นิติศาสตรบัณฑิต      35 
   - รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต     39 

>คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
  - เทคโนโลยีบัณฑิต  สาขาวิชาเทคโนโลยีก่อสร้าง   42 
>คณะวิทยาการจัดการ 
  - บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ   45 
  - บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการทั่วไป   48 
  - บัญชีบัณฑิต      51 

ภาคผนวก        
 ค าอธิบายรายวิชา หมวดวชิาศึกษาทัว่ไป    57 
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ประวัติมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 
 

ที่ต้ัง : เลขที่ 69 หมู่ 1 ต าบลนครชุม อ าเภอเมือง จังหวัดก าแพงเพชร 62000 
โทร : 055-706555 โทรสาร 055-706518 http://www.kpru.ac.th 

 

 
 

ก่อนสถาปนาวทิยาลัย (ก่อน 29 กันยายน 2516) 
ความคิดในการจัดต้ังวิทยาลัยครูก าแพงเพชร เกิดจากแผนการขยายจ านวน

สถาบันฝึกหัดครูของกรมการฝึกหัดครู ที่จะจัดต้ังวิทยาลัยครูให้ครอบคลุมทั่วประเทศครบ 
36 วิทยาลัย เพื่อให้แต่ละวิทยาลัยรับผิดชอบผลิตครูใน  2 จังหวัด ซึ่งในบริเวณน้ีจะต้อง
จัดต้ังวิทยาลัยครูเพื่อรับผิดชอบผลิตครูส าหรับจังหวัดตาก ก าแพงเพชร 

ปีพุทธศักราช 2513 ประชาชนชาวจังหวัดก าแพงเพชร โดยการน าของ ผู้ว่า
ราชการจังหวัดสมัยนั้น (นายร าไพ นิมิตรกุล) และนายประสิทธิ์ ชูพินิจ ผู้แทนราษฎรจังหวัด
ก าแพงเพชร ได้เสนอที่ดิน 2 แปลง ให้กระทรวงศึกษาธิการเลือกเป็นที่ต้ังวิทยาลัยครู  

 
ปีพุทธศักราช 2515 คณะกรรมการจากกระทรวงศึกษาธิการได้ตกลงขอใช้ที่ดิน

สาธารณะทุ่งคอกวัว จ านวน  1,000 ไร่ เป็นสถานที่จัดต้ังวิทยาลัยครูก าแพงเพชร เริ่ม
ด าเนินการเรื่องสถานที่จัดต้ังวิทยาลัย กรมการฝึกหัดครูพิจารณาว่า ที่ดินสาธารณะที่ขอใช้
จัดต้ังน้ันไม่ห่างจากล าน้ าปิง จึงได้เจรจาขอซื้อที่ดินจากราษฎรต่อจากที่สาธารณะจนถึงริม
แมน้่ าปิง เป็นพื้นที่ประมาณ 420 ไร่เศษ ในจ านวนน้ีราษฎรยกให้โดยไม่คิดมูลค่า 95 ไร่เศษ 
ส่วนที่เหลือ 325  ไร่เศษ ซื้อด้วยงบประมาณของกรมการฝึกหัดครู  วิทยาลัยครูก าแพงเพชร
ได้ประกาศจัดต้ังข้ึนในวันที่ 29 กันยายน  พ.ศ. 2516 
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ปีการศึกษา 2535 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช ทรงพระกรุณา
โปรดเกล้าฯ พระราชทานนามวิทยาลัยครูทั้ง 36 แห่งว่า “สถาบันราชภัฏ” เมื่อวันที่ 14 
กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2535   

 

 
 
ปีการศึกษา 2538 ยกเลิกพระราชบัญญัติวิทยาลัยครู พ.ศ. 2528 เพื่อปรับ

โครงสร้างการบริหารงานของกรมการฝึกหัดครู ตามพระราชบัญญัติสถาบันราชภัฏ  
พ.ศ. 2538 ท าให้เปลี่ยนชื่อจากกรมการฝึกหัดครูมาเป็น “ส านักงานสภาสถาบันราชภัฏ” 
และเริ่มใช้พระราชบัญญัติสถาบันราชภัฏต้ังแต่วันที่ 25 มกราคม 2538 หลังจากประกาศใน
ราชกิจจานุเบกษา ท าให้วิทยาลัยเปลี่ยนระบบบริหารเข้าสู่ระบบสถาบันราชภัฏ ตาม
พระราชบัญญัติสถาบันราชภัฏ พ.ศ. 2538 

ปีการศึกษา 2544 จัดต้ังศูนย์อุดมศึกษาแม่สอดเพื่อขยายโอกาสทางการศึกษาสู่
ท้องถิ่นบนพื้นที่ 600 ไร่ ของสถาบันที่ ต าบลแม่ปะ อ าเภอแม่สอด จังหวัดตาก และเปิดรับ
นักศึกษาภาคปกติรุ่นแรก   

ปีการศึกษา 2545 เปิดรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาภาคพิเศษ หลักสูตรศิลปศาสต
รมหาบัณฑิต สาขาวิชายุทธศาสตร์การพัฒนา และหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา
หลักสูตรและการสอน เป็นรุ่นแรก 

ปีการศึกษา 2546 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช ทรงลงพระ
ปรมาภิไธยประกาศในพระราชกิจจานุเบกษา ใช้พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการ
กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546 มีผลให้สถาบันราชภัฏอยู่ในสังกัดส านักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ 

ปีการศึกษา 2547 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช ทรงลงพระ
ปรมาภิไธยในพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ  พ.ศ. 2547 ซึ่งมีผลให้สถาบันราชภัฏ
ก าแพงเพชร มีฐานะเป็นมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชรตั้งแต่วันที่  15 มิถุนายน 2547  
เป็นต้นมา 
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ประวัตกิารจัดการศกึษา 
 

ปีการศึกษา 2519 วิทยาลัยครูก าแพงเพชรได้เปิดรับนักศึกษารุ่นแรก ในระดับ  
ป.กศ. จ านวน 392 คน ซึ่งนักศึกษาได้รับการคัดเลือกจากสภาต าบลต่าง ๆ ในเขตจังหวัด
ก าแพงเพชรและจังหวัดตาก  

ปีการศึกษา 2521 ขยายการเปิดรับนักศึกษาในระดับ ป.กศ. ชั้นสูง จ านวน 9 กลุ่ม   
ปีการศึกษา 2522 เปิดให้การอบรมครูบุคลากรทางการศึกษาประจ าการ (อคป.) 
ปีการศึกษา 2528 เปิดสอนตามหลักสูตรของสภาการฝึกหัดครู 3 ระดับ คือ ระดับ

อนุปริญญา ระดับปริญญาตรีครุศาสตรบัณฑิต หลักสูตร 4 ปี และระดับปริญญาตรีครุศาสตร
บัณฑิต หลักสูตร 2 ปี (หลังอนุปริญญา) ในปีน้ีงดการรับนักศึกษาระดับ ป.กศ. ชั้นสูง 
 ปีการศึกษา 2529 เปิดท าการอบรมตามโครงการการจัดการศึกษาส าหรับ
บุคลากรประจ าการ (กศ.บป.) เป็นรุ่นแรกโดยเปิดท าการอบรมรวม 3 ระดับ คือ ระดับ
อนุปริญญาวิทยาศาสตร์ ระดับปริญญาตรีครุศาสตรบัณฑิต หลักสูตร 4 ปี และระดับ
ปริญญาตรีครุศาสตรบัณฑิต หลักสูตร 2 ปี (หลังอนุปริญญา)   
 ปีการศึกษา 2541 เปิดรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาภาคพิเศษสาขาการศึกษา
โปรแกรมวิชาการบริหารการศึกษา  
 ปีการศึกษา 2543 เปิดรับนักศึกษา ภาค กศ.บป. ที่อ าเภอแม่สอด จังหวัดตาก ใช้
สถานที่โรงเรียนสรรพวิทยาคมเป็นศูนย์การศึกษาเป็นรุ่นแรก  
 ปีการศึกษา  2548 เปิดรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาภาคพิเศษ  หลักสูตร 
ครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน และ
หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชายุทธศาสตร์การพัฒนา  ณ ศูนย์อุดมศึกษา 
แม่สอด 

ปีการศึกษา 2549 เปิดรับนักศึกษาโครงการความร่วมมือระหว่างกรมส่งเสริม
การปกครองท้องถิ่นและมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่นรุ่น
แรกการจัดการเรียนการสอนแบ่งออกเป็น 3 ศูนย์การเรียนได้แก่ 

- ศูนย์การเรียนจังหวัดก าแพงเพชร มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 
- ศูนย์การเรียนจังหวัดตาก มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร แม่สอด 
- ศูนย์การเรียนจังหวัดสุโขทัย วิทยาลัยเทคนิคสุโขทัย 

ปีการศึกษา 2550 เปิดรับนักศึกษาภาคพิเศษ ที่หน่วยการเรียนพิจิตร โรงเรียน
เทศบาลบ้านปากทาง  หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชานิติศาสตร์และหลักสูตร 
ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ เป็นรุ่นแรก และเปิดการเรียนการสอน
ระดับบัณฑิตศึกษาภาคพิเศษ  หลักส ูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑ ิต  สาขาวิชา
เทคโนโลยีอุตสาหกรรมเพื่อพัฒนาท้องถิ่น 

ปีการศึกษา 2551 เปิดรับนักศึกษาภาคพิเศษ ตามโครงการความร่วมมือกับกรม
ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาการจัดการการคลัง
เป็นรุ่นแรก โดยรับนักศึกษาที่เป็นบุคลากรองค์กรปกครองท้องถิ่นจากจังหวัดก าแพงเพชร 
จังหวัดตากและจังหวัดสุโขทัย 
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ปีการศึกษา 2552 เปิดรับนักศึกษาปริญญาเอก  หลักสูตรดุษฏีบัณฑิตสาขา
ยุทธศาสตร์การบริหารและพัฒนา 
 ปีการศึกษา 2554 มีการจัดการเรียนการสอนในโครงการ “เพิ่มศักยภาพการจัด
การศึกษาภาคปกติ (พศ.ภป.)” ข้ึนเพื่อตอบสนองนโยบายของมหาวิทยาลัยและเปิดโอกาส
ทาง  การศึกษาให้กับนักเรียนนักศึกษาในชุมชนท้องถิ่นอีกจ านวนมากที่ยังมีความประสงค์
จะเข้าศึกษาเป็นนักศึกษาภาคปกติของมหาวิทยาลัย และด าเนินการปรับปรุงหลักสูตรตาม
เกณฑ์มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 
 ปีการศึกษา  2555 เปิดรับนักศึกษาปริญญาตรี หลักส ูตรครุศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาการประถมศึกษา, หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตร 
สาขาวิชาสารสนเทศภูมิศาสตร์, หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาบรรณารักศาสตร
และสารสนเทศศาสตร์ สาขาวิชาภาษาอังกฤษ, หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชา
เทคโนโลยีพลังงาน สาขาวิชาออกแบบและผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม  สาขาวิชาเทคโนโลยี
คอมพิวเตอร์ สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม(ต่อเนื่อง) และสาขาวิชาการจัดการโลจิสก์
ติกส์ 
 ปีการศึกษา  2556 เปิดรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี วิทยาศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ  
 ปีการศึกษา 2557 เปิดรับนักศึกษาระดับปริญญาเอก หลักสูตรดุษฏีบัณฑิต  
สาขาวิชาบริหารการศึกษา 

ปีการศึกษา 2558 เปิดรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต 
สาขาวิชาเทคโนโลยีก่อสร้าง 
 ปีการศึกษา  2559  - ปัจจ ุบ ัน  เป ิดรับนักศ ึกษาระดับปริญญาตรี หลักส ูตร 
ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี และหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์
คอมพิวเตอร์ 
 

 



 
 
 
 
 
 
 

 
ข้อบังคับ/ระเบียบ/ประกาศ 

 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

KAMPHAENG PHET RAJABHAT UNIVERSITY 

 2 ตอนที่ 
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ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร  

ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2554 
------------------------------------------------------- 

โดยที่เป็นการสมควรให้มีข้อบังคับว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรีของ
มหาวิทยาลัย เพื่อให้สอดคล้องกับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติและเกณฑ์
มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษาของส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา จึงอาศัย
อ านาจตามมาตรา 18(2) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 ออกข้อบังคับ
ไว้ดังต่อไปน้ี 

ข้อ 1 ข้อบังคับน้ีเรียกว่า "ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร ว่าด้วยการ
จัดการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2554"  

ข้อ 2 ให้ใช้ข้อบังคับน้ีต้ังแต่วันถัดจากวันประกาศเป็นต้นไป 
ข้อ 3 บรรดาข้อบังคับ ระเบียบ ค าสั่ง และประกาศ อื่นใดในส่วนที่ได้ก าหนดไว้

แล้วในข้อบังคับน้ี หรือซึ่งขัดหรือแย้งกับข้อบังคับน้ีให้ใช้ข้อบังคับน้ีแทน  
ข้อ 4 ในข้อบังคับน้ี 
“มหาวิทยาลัย” หมายความว่า มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 
“สภามหาวิทยาลัย” หมายความว่า สภามหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 
“อธิการบดี” หมายความว่า อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 
ข้อ 5 ให้มหาวิทยาลัยจัดการศึกษาในสาขาวิชาต่างๆ ตามหลักสูตรที่ได้รับอนุมัติ

จาก  สภามหาวิทยาลัย โดยจัดการเรียนการสอนในระบบทวิภาคที่มีระยะเวลาศึกษาไม่น้อย
กว่าสิบห้าสัปดาห์ต่อหน่ึงภาคการศึกษาปกติ ส าหรับการจัดการเรียนการสอนรายวิชาใด ๆ 
ที่เป็นหลักสูตรอิสระระยะสั้น ในภาคการศึกษาปกติ และภาคการศึกษาฤดูร้อน ให้ระยะเวลา
ศึกษาให้เป็นไปตามเงื่อนไขของหลักสูตรน้ัน ๆ  

มหาวิทยาลัยอาจจัดให้มีการเรียนการสอนในภาคการศึกษาฤดูร้อนที่มีระยะเวลา
ศึกษา  ไม่น้อยกว่าแปดสัปดาห์ด้วยก็ได้ โดยจัดให้มีการเรียนการสอนครบตามจ านวน
ชั่วโมงเรียนในภาคการศึกษาปกติส าหรับรายวิชาน้ันๆ ภายในระยะเวลาศึกษาส าหรับภาค
การศึกษาฤดูร้อน 

ข้อ 6 ผู้ที่เข้าศึกษาตามหลักสูตรของมหาวิทยาลัย จะต้อง ส าเร็จการศึกษาชั้น
มัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่าเว้นแต่หลักสูตรการศึกษาต่อเน่ือง จะต้องส าเร็จ
การศึกษาระดับอนุปริญญา หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง หรือประกาศนียบัตรอื่น ๆ ที่
เทียบเท่า และต้องมีคุณสมบัติตามที่มหาวิทยาลัยก าหนด 

ข้อ 7  การรับนักศึกษาเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัย ให้ด าเนินการโดยการสอบ
คัดเลือก หรือคัดเลือกตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่มหาวิทยาลัยก าหนด 
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ข้อ 8 นักศึกษาสามารถเลือกสมัครเข้าศึกษาในระบบการศึกษาภาคปกติที่จัดการ
เรียนการสอนในเวลาราชการ หรือทั้งในและนอกเวลาราชการ หรือการศึกษาภาคพิเศษซึ่ง
จัดเฉพาะ  นอกเวลาราชการก็ได้ 

ข้อ 9 นักศึกษาที่เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัย สามารถขอยกเว้นการเรียนรายวิชา 
หรือ เทียบโอนหน่วยกิตรายวิชา โดยน าประสบการณ์ หรือผลการเรียนรายวิชาจาก
มหาวิทยาลัย หรือสถาบันอุดมศึกษาอื่นที่มหาวิทยาลัยรับรองมาขอยกเว้นหรือเทียบโอน
หน่วยกิตรายวิชา ตามระเบียบของมหาวิทยาลัยก็ได้ 

ข้อ 10 มหาวิทยาลัยสามารถจัดการศึกษาหลักสูตรควบปริญญาตรีสองปริญญา
ตามแนวทางการจั ดการศึกษาหลักสู ตรควบระดับปริญญาตรีสองปริญญาของ
กระทรวงศึกษาธิการได้   

ข้อ 11 โครงสร้างหลักสูตรของแต่ละสาขาวิชา การคิดเทียบจ านวนชั่วโมงเรียนเป็น
ค่าหน่วยกิต การก าหนดหน่วยกิตรวมและระยะเวลาของหลักสูตรแต่ละสาขาวิชา ให้เป็นไป
ตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรอุดมศึกษาที่ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาก าหนด 

ข้อ 12 มหาวิทยาลัยต้องจัดให้มีอาจารย์ที่ปรึกษาของนักศึกษา เพื่อท าหน้าที่ให้
ค าปรึกษาแนะน าแนวทางการศึกษา และการลงทะเบียนเรียนแก่นักศึกษา  

ข้อ 13 การลงทะเบียนเรียนในแต่ละภาคการศึกษาปกติ ให้ลงทะเบียนเรียนได้ไม่
น้อยกว่า 9 หน่วยกิตและไม่เกิน 22 หน่วยกิต ส าหรับภาคการศึกษาฤดูร้อน ให้ลงทะเบียน
เรียนได้ไม่เกิน 12 หน่วยกิต  

ในกรณีที่มีความจ าเป็น อธิการบดีอาจพิจารณาอนุญาตยกเว้น ให้นักศึกษา
ลงทะเบียนเรียนตามเกณฑ์ที่แตกต่างไปจาก ที่ก าหนดในวรรคหนึ่งก็ได้  

ข้อ 14 การลงทะเบียนเรียนจะสมบูรณ์ต่อเมื่อได้ช าระค่าธรรมเนียมต่าง ๆ พร้อม
ทั้งยื่นหลักฐานการลงทะเบียนเรียนต่อมหาวิทยาลัยแล้ว 

ข้อ 15 ในกรณีที่มีเหตุผลอันสมควร อธิการบดีอาจอนุญาตให้คืนสภาพการเป็น
นักศึกษา แก่นักศึกษาที่พ้นสภาพการเป็นนักศึกษา ด้วยเหตุไม่ลงทะเบียนเรียนในภาค
การศึกษาปกติและไม่ได้รักษาสภาพการเป็นนักศึกษาก็ได้  

ข้อ 16 อาจารย์ผู้สอนแต่ละคนต้องจัดท ารายละเอียดของรายวิชา และรายงานผล
การด าเนินการของรายวิชาที่ตนสอน 

ข้อ 17 ในกรณีที่รายวิชาเดียวกันมีอาจารย์ผู้สอนหลายคน ให้อาจารย์ผู้สอนทุก
คนร่วมกันจัดท ารายละเอียดของรายวิชาและรายงานผลการด าเนินการของรายวิชานั้น 

ข้อ 18 ให้แต่ละคณะมีคณะกรรมการท าหน้าที่ ก ากับ และควบคุมดูแลการฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพหรือสหกิจศึกษาในสาขาวิชาต่าง ๆ ตลอดจนจัดท ารายละเอียดของการ
ฝึกประสบการณ์วิชาชีพหรือสหกิจศึกษา และรายงานผลการด าเนินการของการฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพหรือสหกิจศึกษาด้วย 

ข้อ 19 ให้มหาวิทยาลัยประเมินผลการสอนของอาจารย์ผู้สอนอย่างน้อยปีละหน่ึง
ครั้ง เพื่อให้อาจารย์ผู้สอนได้พัฒนาและปรับปรุงคุณภาพการสอน 
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ข้อ 20 การวัดและประเมินผลการศึกษา ให้เป็นไปตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัย
ราชภัฏก าแพงเพชร ว่าด้วยการประเมินผลการศึกษาระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี  
พ.ศ. 2548 

ข้อ 21 ให้อธิการบดีรักษาการตามข้อบังคับน้ี และให้มีอ านาจตีความและวินิจฉัยชี้
ขาดในกรณีที่มีปัญหาจากการปฏิบัติตามข้อบังคับน้ี การวินิจฉัยชี้ขาดของอธิการบดีถือเป็น
อันสิ้นสุด 

 
ประกาศ ณ วันที่   27  มีนาคม  พ.ศ. 2554 

 
เกษม จันทร์แก้ว 

(ศาสตราจารยเ์กษม จันทร์แก้ว) 
นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 
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ข้อบังคับสภามหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 

ว่าด้วยการประเมินผลการศึกษาระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี พ.ศ. 2548 
------------------------------------------------------- 

โดยที่เป็นการสมควรให้ มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชรมีข้อบังคับว่าด้วยการ
ประเมินผลการศึกษา ในระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี เพื่อก ากับมาตรฐาน  เชิงคุณภาพ
ในการด าเนินการประเมินผลการศึกษาส าหรับนักศึกษาภาคปกติและภาคพิเศษของ
มหาวิทยาลัย จึงอาศัยอ านาจตามความในมาตรา 18 (2) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัย
ราชภัฏ พ.ศ. 2547 ออกข้อบังคับว่าด้วยการประเมินผลการศึกษาระดับอนุปริญญาและ
ปริญญาตรีไว้ดังต่อไปน้ี 

 ข้อ 1. ข้อบังคับเรียกว่า “ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร ว่า
ด้วยการประเมินผลการศึกษาระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี พ.ศ. 2548” 

 ข้อ 2. บรรดาข้อบังคับ ประกาศ หรือค าสั่งอื่นใด ในส่วนที่ขัดหรือแย้ง
กับข้อบังคับน้ีให้ใช้ข้อบังคับน้ีแทน 

 ข้อ 3. ให้ใช้ข้อบังคับน้ีส าหรับประเมินผลการศึกษาของนักศึกษาภาค
ปกติ และนักศึกษาภาคพิเศษ ระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี ของมหาวิทยาลัยที่เข้าศึกษา
ต้ังแต่ปีการศึกษา 2549 เป็นต้นไป 

 ข้อ 4. ในข้อบังคับน้ี 
“มหาวิทยาลัย” หมายความว่า มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 
“สภา” หมายความว่า สภามหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 
“งานทะเบียนและประมวลผล” หมายความว่า หน่วยงานในส านักส่งเสริมวิชาการ

และงานทะเบียนท าหน้าที่ประมวลผลการเรียนทุกรายวิชาของนักศึกษา 
“อธิการบดี” หมายความว่า อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 
“ภาคเรียนถัดไป” หมายความว่า ภาคเรียนที่ถัดจากภาคเรียนที่นักศึกษา

ลงทะเบียนรายวิชานั้นไว้ 
“นักศึกษาภาคพิเศษ” หมายความว่า นักศึกษาที่ เข้าศึกษาตามโครงการจัด

การศึกษาส าหรับบุคลากรประจ าการ โครงการจัดการศึกษาเพื่อปวงชนหรือนักศึกษาที่เข้า
ศึกษาตามโครงการอื่นที่ไม่ใช่นักศึกษาภาคปกติ 

 ข้อ 5. ให้มีการประเมินผลทุกรายวิชาที่จัดให้มีการเรียนการสอน การ
วัดผลต้องท าตลอดภาคเรียนอย่างสม่ าเสมอด้วยวิธีการต่าง ๆ เช่น การทดสอบ การตรวจ
รายงานและผลงาน และการสังเกตพฤติกรรม  เพื่อทราบความก้าวหน้าในการเรียน โดยมี
สัดส่วนคะแนนระหว่างภาคร้อยละ 30 ถึง 70 และต้องมีการสอบปลายภาคเรียนด้วย เว้นแต่
รายวิชาที่ก าหนดให้ประเมินลักษณะอื่นตามประกาศของมหาวิทยาลัย 
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ผลการประเมินเป็นรายวิชาให้ผ่านการตรวจสอบของประธานโปรแกรมวิชา และ
คณบดี การอนุมัติผลเป็นอ านาจของอธิการบดีหรือผู้ที่อธิการบดีมอบหมาย 

 ข้อ 6. ให้การประเมินผลการเรียนรายวิชาต่าง ๆ ตามหลักสูตรมี 2 
ระบบดังน้ี 

  6.1  ส าหรับรายวิชามาตรฐานที่หลักสูตรก าหนด ให้
ประเมินผล การเรียนในระบบค่าระดับคะแนนแบ่งเป็น 8 ระดับ ตามสัญลักษณ์และ
ความหมายที่ก าหนด ดังต่อไปน้ี 

ระดับคะแนน ความหมายของผลการเรียน ค่าระดับคะแนน 
A ดีเยี่ยม (Excellent) 4.0 

 B+ ดีมาก (Very Good) 3.5 
B ดี (Good) 3.0 

 C+ ดีพอใช้ (Fair Good) 2.5 
C พอใช้ (Fair) 2.0 

 D+ อ่อน (Poor) 1.5 
D อ่อนมาก (Very Poor) 1.0 
E ตก (Fail) 0.0 

  ระดับคะแนนที่ถือว่าสอบได้ตามระบบน้ี ต้องไม่ต่ ากว่า “D” ถ้า
นักศึกษาได้ระดับคะแนนเป็น “E” ในรายวิชาใด ต้องลงทะเบียนและเรียนวิชาน้ันใหม่จนกว่า
จะสอบได้ ยกเว้นรายวิชาที่เป็นวิชาเลือก ให้ลงทะเบียนและเรียนรายวิชาอื่นที่อยู่ในกลุ่ม
เดียวกันแทนได ้
  ส าหรับรายวิชาเตรียมฝึกประสบการณ์ วิชาชีพ และรายวิชาฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพ ผลการประเมินที่มีค่าระดับคะแนนต่ ากว่า “C” ถือว่าสอบตก นักศึกษา
จะต้องลงทะเบียนและเรียนใหม่ ในกรณีน้ี ถ้าได้รับการประเมินรายวิชาดังกล่าวต่ ากว่า “C” 
เป็นครั้งที่สองให้นักศึกษาผู้น้ันพ้นสภาพการเป็นนักศึกษา 
   6.2 ส าหรับรายวิชาที่หลักสูตร หรือสภาก าหนดให้เรียนเพิ่มเติมตาม
ข้อก าหนดเฉพาะ โดยไม่คิดค่าระดับคะแนน ให้ประเมินผลในระบบสัญลักษณ์ ดังต่อไปน้ี 

ระดับการประเมิน    ผลการเรียน 
PD (Pass with Distinction)   ผ่านดีเยี่ยม 
P (Pass)     ผ่าน 
F (Fail)     ไม่ผ่าน 

  ในระบบน้ี รายวิชาที่ได้ผลการเรียน “F” นักศึกษาจะต้องลงทะเบียนเรียนใหม่
จนกว่าจะสอบได้  
 ข้อ 7. ให้สัญลักษณ์ต่อไปน้ี ในการบันทึกผลการเรียนในกรณีอื่นๆ ทีไ่ม่มีค่าระดับ
คะแนน 
สัญลักษณ์ ความหมาย และการใช้ 
Au (Audit) ใช้บันทึกผลการเรียนวิชาที่นักศึกษาลงทะเบียนเรียนเพื่อร่วมฟังโดยไม่นับ

หน่วยกิตและมีผลการเรียนผ่านเกณฑ์การประเมินผลที่อาจารย์ผู้สอน



14 | คู่มือนักศึกษา ปีการศึกษา 2560 

สัญลักษณ์ ความหมาย และการใช้ 
ก าหนด 

W (Withdraw) ใช้บันทึกผลการเรียนของนักศึกษาลงทะเบียน ในกรณีใดกรณีหน่ึง
ดังต่อไปน้ี 
      (1) นักศึกษาขอถอนรายวิชาเรียนเมื่อพ้นก าหนด 15 วัน นับแต่วันเปิด
ภาคเรียน 
      (2) นักศึกษาถูกสั่งให้พักการเรียนหลังจากที่ลงทะเบียนในภาคเรียน 
น้ันแล้วและได้รับอนุมัติให้ถอนรายวิชาน้ัน ก่อนก าหนดสอบภาคปลายไม่
น้อยกว่าสองสัปดาห์ 
      (3) นักศึกษาลงทะเบียนเรียน เพื่อร่วมฟัง(Audit) โดยไม่นับหน่วยกิต 
และผลการศึกษาวิชาน้ันไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลที่อาจารย์ผู้สอน
ก าหนด 

I (Incomplete) ใช้บันทึกผลการเรียนของนักศึกษาในกรณีใดกรณีหน่ึง ดังต่อไปน้ี 
     (1) เป็นรายวิชาที่นักศึกษายังท างานไม่เสร็จเมื่อสิ้นภาคเรียน ซึ่ง
นักศึกษาจะต้องขอรับการประเมินเป็นค่าระดับคะแนนให้เสร็จสิ้นภายใน
ภาคเรียนถัดไป 
     (2) เป็นรายวิชาที่นักศึกษามีสิทธิ์สอบปลายภาค แต่ขาดสอบและได้
ยื่นค าร้อง  ขอสอบในรายวิชาที่ขาดสอบน้ัน ซึ่งคณะกรรมการ ที่
มหาวิทยาลัยแต่งต้ังพิจารณาอนุญาตให้สอบในรายวิชาที่ขาดสอบน้ันได้ 

 การให้ “I” แก่นักศึกษาคนใด อาจารย์ผู้สอนจะต้องส่งบันทึกรายละเอียดคะแนน
เก็บทั้งหมดในภาคการศึกษา พร้อมระบุเหตุผลประกอบการส่งผลการเรียนด้วย 

ข้อ 8. กรณีที่นักศึกษาที่ขอปรับค่าระดับคะแนนรายวิชาที่ได้ “I” ท างานไม่เสร็จ
ภายในเวลาที่ก าหนด ให้อาจารย์ผู้สอนท าการประเมินผลการเรียนจากคะแนนที่มีอยู่แล้ว 
โดยให้ผลงานที่ค้างอยู่เป็น “ศูนย์” และในกรณีที่ไม่มีการประเมินผลจากอาจารย์ผู้สอนใน
ภาคเรียนถัดไป ให้งานทะเบียนและประมวลผล ปรับผลการเรียนรายวิชาที่ได้ “I” น้ันเป็น 
“E” หรือ “F” แล้วแต่กรณี 
 ข้อ 9. ทุกรายวิชาที่นักศึกษาได้ลงทะเบียนเรียนไว้ต้องได้รับการประเมินผลจาก
อาจารย์ผู้สอน และก าหนดค่าระดับคะแนน หรือสัญลักษณ์ ตามที่ก าหนดไว้ในข้อบังคับน้ี 
รายวิชาใดที่อาจารย์ผู้สอนไม่รายงานผลการประเมินเป็นค่าระดับคะแนน โดยไม่ระบุ
สัญลักษณ์อื่นใด และมิใช่รายวิชาที่ นักศึกษาถอนการลงทะเบียน ให้งานทะเบียนและ
ประมวลผลบันทึกผลการเรียนรายวิชานั้นเป็น “E” หรือ “F” แล้วแต่กรณี 
 ข้อ 10. ให้ใช้สัญลักษณ์ P ตามข้อ 6.2 ส าหรับบันทึกผลการประเมินส าหรับ
รายวิชาที่ได้รับการยกเว้นการเรียน ตามระเบียบเกี่ยวกับการยกเว้นการเรียน  
 ข้อ 11. กรณี นักศึกษาที่ส าเร็จการศึกษาระดับอนุปริญญาตามหลักสูตรของ
มหาวิทยาลัย สถาบันราชภัฏ หรือหลักสูตรที่อนุมัติโดยสภาการฝึกหัดครู เข้าศึกษาใน
หลักสูตรปริญญาตรี (หลังอนุปริญญา) จะลงทะเบียนรายวิชาซ้ าหรือรายวิชาเทียบเท่ากับ
รายวิชาที่เคยศึกษามาแล้วในระดับอนุปริญญาไม่ได้และให้เว้นการนับหน่วยกิตเพื่อพิจารณา
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วิชาเรียนครบตามหลักสูตรที่ก าลังศึกษาอยู่ ยกเว้นเป็นรายวิชาที่เคยสอบได้มาแล้วนับต้ังแต่
วันที่ส าเร็จการศึกษาระดับอนุปริญญาถึงวันเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี (หลังอนุปริญญา) 
เกิน 5 ปี 
 ข้อ 12. การหาค่าระดับคะแนนเฉลี่ยประจ าภาคเรียนและค่าระดับคะแนนเฉลี่ย
สะสมให้คิดเป็นเลขทศนิยม 2 ต าแหน่ง โดยไม่ปัดเศษ 
  12.1 กรณีสอบตกรายวิชาบังคับและต้องเรียนซ้ า ให้นับรวมหน่วยกิตที่
สอบตกเป็นตัวหารด้วย 
  12.1 กรณีที่นักศึกษาลงทะเบียนเรียนวิชาซ้ ากับรายวิชาที่สอบได้แล้ว 
หรือเรียนรายวิชาที่เป็นวิชาเทียบเท่าตามที่หลักสูตรก าหนดให้นับหน่วยกิตและค่าระดับ
คะแนนเฉพาะวิชาที่ลงทะเบียนครั้งแรกเท่านั้น 
 ข้อ  13 . นักศึกษาในระบบเข้าชั้น เรียนจะต้องสอบปลายภาคเรียนตามที่
มหาวิทยาลัยก าหนด 
 นักศึกษาที่มีสิทธิ์สอบปลายภาคเรียนต้องมีเวลาเข้าชั้นเรียนในรายวิชานั้นไม่น้อย
กว่า   ร้อยละ 80 ของเวลาเรียนทั้งหมด หรือน้อยกว่าร้อยละ 80 แต่ไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 
และคณะกรรมการที่มหาวิทยาลัยแต่งต้ังพิจารณาเห็นสมควรยกเว้นให้มีสิทธิ์สอบปลายภาค
เรียนได ้
 ข้อ 14. นักศึกษาที่ไม่ได้สอบปลายภาคเรียน ด้วยเหตุที่ไม่มีสิทธิ์สอบเน่ืองจากมี
เวลา    เข้าชั้นเรียนไม่ถึงร้อยละ 60 ของเวลาเรียนทั้งหมด และไม่ได้รับยกเว้นให้มีสิทธิ์สอบ
ปลายภาคตามที่ก าหนดในข้อ 13 วรรคท้าย ให้อาจารย์ผู้สอนพิจารณาบันทึกผลการประเมิน
เป็น “E” หรือ “F” แล้วแต่กรณี 
 ข้อ 15. นักศึกษาที่มีสิทธิ์สอบปลายภาคเรียนแต่ขาดสอบ ให้อาจารย์ผู้สอนบันทึก
ผลการประเมินรายวิชาน้ันเป็น “E” หรือ “F” แล้วแต่กรณี เว้นแต่ขาดสอบเน่ืองจากมีเหตุ
จ าเป็นอื่นที่เป็นเหตุสุดวิสัยอย่างยิ่ง และได้ยื่นค าร้องต่องานทะเบียนและประมวลผล ขอสอบ
ในรายวิชาที่ขาดสอบน้ัน ภายใน 15 วันนับแต่วันเปิดภาคเรียนของภาคเรียนถัดไป  

 กรณี น้ีให้คณะกรรมการที่มหาวิทยาลัยแต่งต้ังพิจารณาอนุญาตตามความ
เหมาะสม และให้อาจารย์ผู้สอน หรืออาจารย์ที่เป็นประธานโปรแกรมวิชาน้ัน ท าการสอบให้
ในภาคเรียนที่ถัดไปน้ันได้ และให้บันทึกผลการประเมินรายวิชาน้ันตามค่าระดับคะแนนใน
การสอบน้ันได ้

ข้อ 16. ผู้ส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตร ต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนทุกข้อ ดังน้ี 
  16.1 มีความประพฤติดี มีคุณธรรม 
  16.2 สอบได้รายวิชาต่าง ๆ ครบตามหลักสูตร รวมทั้งรายวิชาที่
หลักสูตรหรือสภาก าหนดให้เรียนเพิ่ม 
  16.3 ได้ค่าคะแนนเฉลี่ยสะสม ไม่ต่ ากว่า 2.00  
  16.4 ส าหรับนักศึกษาภาคปกติ มีเวลาเรียนไม่ต่ ากว่า 4 ภาคเรียน และ
มีสภาพการเป็นนักศึกษาไม่เกิน 8 ภาคเรียนปกติติดต่อกันในกรณีที่เรียนหลักสูตร 2 ปี ไม่ต่ า
กว่า      5 ภาคเรียน และมีสภาพการเป็นนักศึกษาไม่เกิน 12 ภาคเรียนปกติติดต่อกันใน
กรณีที่เรียนหลักสูตร 3 ปี และไม่ต่ ากว่า 6  ภาคเรียนปกติ และมีสภาพการเป็น นักศึกษาไม่
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เกิน 16 ภาคเรียนปกติติดต่อกัน ในกรณีที่เรียนหลักสูตร 4 ปี และไม่ต่ ากว่า 8 ภาคเรียน และ
มีสภาพการเป็นนักศึกษา ไม่เกิน 20 ภาคเรียนปกติติดต่อกันในกรณีที่เรียนหลักสูตร 5 ปี 
  16.5 ส าหรับนักศึกษาภาคพิเศษ มีเวลาเรียนไม่ต่ ากว่า 6 ภาคเรียนและ
มีสภาพเป็นนักศึกษาไม่เกิน 5 ปี กรณีเรียนหลักสูตร 2 ปี ไม่ต่ ากว่า 9 ภาคเรียน และมีสภาพ
การเป็นนักศึกษาไม่เกิน 7 ปี ในกรณีที่เรียนหลักสูตร 3 ปี และไม่ต่ ากว่า 12ภาคเรียน ไม่เกิน 
9 ปี กรณีที่เรียนหลักสูตร 4 ปี และไม่ต่ ากว่า 15 ภาคเรียนและไม่เกิน 11 ปี กรณีที่เรียน
หลักสูตร 5 ปี 
 ข้อ 17. การพ้นสภาพการเป็นนักศึกษา 
  17.1 นักศึกษาภาคปกติ พ้นสภาพการเป็นนักศึกษาตามเกณฑ์ข้อใดข้อ
หนึ่งดังต่อไปน้ี 
   (1) ผลการประเมินได้ค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมต่ ากว่า 1.60 
เมื่อสิ้นภาคเรียนปกติ ภาคเรียนที่ 2 นับต้ังแต่เริ่มเข้าเรียน 
   (2) ผลการประเมินได้ค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมต่ ากว่า 
1.80 ในภาคเรียนปกติที่ 4 ที่ 6 ที่ 8 ที่ 10 ที่ 12 ที่ 14 และที่ 16 นับต้ังแต่เริ่มเข้าเรียน 
   (3) ลงทะเบียนเรียนและเรียนครบตามที่หลักสูตรก าหนดแลว้ 
แต่ยังได้ค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมต่ ากว่า 1.80  
   (4) มีสภาพเป็นนักศึกษาครบ 8 ภาคเรียนปกติติดต่อกันใน
กรณีเรียนหลักสูตร 2 ปี ครบ 12 ภาคเรียนปกติติดต่อกันในกรณีเรียนหลักสูตร 3 ปี และครบ 
16    ภาคเรียนปกติติดต่อกัน ในกรณีที่เรียนหลักสูตร 4 ปี ครบ 20 ภาคเรียนปกติติดต่อกัน
ในกรณีเรียนหลักสูตร 5 ปี และขาดคุณสมบัติตามข้อ 16.2 และ 16.3 ในการเป็นผู้ส าเร็จ
การศึกษาตามหลักสูตร 
   (5) ไม่ผ่านการประเมินรายในวิชาเตรียมฝึกประสบการณ์
วิชาชีพ หรือการฝึกประสบการณ์วิชาชีพเป็นครั้งที่ 2 
  17.2 นักศึกษาภาคพิเศษจะพ้นสภาพการเป็นนักศึกษาเมื่อผลการ
ประเมินได้ค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมต่ ากว่า 1.80 เมื่อสิ้นภาคเรียนที่ 4 นับต้ังแต่เริ่มเข้าเรียน
กรณีหลักสูตร   2 ปี สิ้นภาคเรียนที่ 6 นับต้ังแต่เริ่มเข้าเรียนกรณีหลักสูตร 3 ปี และเมื่อสิ้น
ภาคเรียนที่ 7 นับต้ังแต่เริ่มเข้าเรียน กรณีหลักสูตร 4 ปี สิ้นภาคเรียนที่ 8 นับต้ังแต่เริ่มเข้า
เรียนกรณีหลักสูตร 5 ปี หรือนักศึกษาลงทะเบียนเรียนครบตามที่หลักสูตรก าหนดแต่ยังได้ค่า
ระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมต่ ากว่า 1.80 หรือไม่ผ่านการประเมินในรายวิชาเตรียมฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพ หรือการฝึกประสบการณ์วิชาชีพเป็นครั้งที่ 2 
 ข้อ 18. เมื่อนักศึกษาเรียนได้จ านวนกิตครบตามที่ก าหนดไว้ในหลักสูตรแล้ว ถ้าได้
ค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมต้ังแต่ 1.80 แต่ไม่ถึง 2.00 ให้เลือกเรียนรายวิชาเพิ่มเติม เพื่อท า
ค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมได้ถึง 2.00 ทั้งน้ีต้องอยู่ในระยะเวลาที่ก าหนดไว้ในข้อ 16 ด้วย 
 ข้อ 19. นักศึกษาที่ทุจริต หรือร่วมทุจริตในการสอบรายวิชาใด ให้มหาวิทยาลัย
พิจารณาโทษตามควรแก่กรณีดังน้ี 
  19.1 ให้สอบตกในรายวิชานั้น และพักการเรียนในภาคเรียนถัดไป หรือ 
  19.2 ให้สอบตกทุกรายวิชาในภาคเรียนน้ัน หรือ 
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  19.3 ให้พ้นสภาพการเป็นนักศึกษา 
 ข้อ 20. ผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ที่จะได้รับเกียรตินิยม ต้องมีคุณสมบัติ
ครบถ้วนดังต่อไปน้ี 
  20.1 ปริญญาตรี หลักสูตร 4 ปีและ 5 ปี ให้ได้รับเกียรตินิยมอันดับหนึ่ง 
เมื่อเรียนครบหลักสูตรแล้วได้ค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่น้อยกว่า 3.60 และ ส าหรับผู้ที่ได้
ค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ถึง 3.60 แต่ไม่น้อยกว่า 3.25 ให้ได้รับเกียรตินิยมอันดับสอง 
  ส าหรับปริญญาตรี (หลังอนุปริญญา) สอบได้ค่าระดับคะแนนเฉลี่ย
สะสมระดับอนุปริญญาหรือเทียบเท่าจากสถานศึกษาเดิมไม่น้อยกว่า 3.60 และเรียนครบตาม
หลักสูตรได้ค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมจากการศึกษาในมหาวิทยาลัย ไม่น้อยกว่า 3.60 ให้
ได้รับเกียรตินิยมอันดับหนึ่ง ส่วนผู้ที่ได้ค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมทั้งจากสถานศึกษาเดิมและ
จากมหาวิทยาลัยไม่ถึง 3.60 แต่ไม่น้อยกว่า 3.25 ให้ได้เกียรตินิยมอันดับสอง 

20.2 สอบได้ในรายวิชาใด ๆ ไม่ต่ ากว่า “C” ตามระบบค่าระดับคะแนน 
หรือ 

ไม่ได้ “F” ตามระบบไม่มีค่าระดับคะแนน ส าหรับผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี (หลัง
อนุปริญญา) จะพิจารณาผลการเรียน ในระดับอนุปริญญาหรือเทียบเท่า เช่นเดียวกัน 
  20.3 นักศึกษาภาคปกติ มีเวลาเรียนไม่เกิน 4 ภาคเรียนปกติ ส าหรับ
หลักสูตร 2 ปี ไม่เกิน 6 ภาคเรียนปกติ ส าหรับหลักสูตร 3 ปี ไม่เกิน 8 ภาคเรียนปกติ 
ส าหรับหลักสูตร 4 ปี และไม่เกิน 10 ภาคเรียนปกติ ส าหรับหลักสูตร 5 ปี  

  นักศึกษาภาคพิเศษมีเวลาเรียนไม่เกิน 8 ภาคเรียน ส าหรับหลักสูตร 2 
ปี      ไม่เกิน 11 ภาคเรียนปกติ ส าหรับหลักสูตร 3 ปี ไม่เกิน 14 ภาคเรียน ส าหรับหลักสูตร 
4 ปี และ  ไม่เกิน 17 ภาคเรียนปกติ ส าหรับหลักสูตร 5 ปี 
 ข้อ 21. การนับก าหนดวันสิ้นสุดภาคเรียน ให้ยึดถือวันที่มหาวิทยาลัยก าหนดเป็น
วันสุดท้ายของการสอบปลายภาคเรียน 
 ข้อ 22. ให้คณะกรรมการที่สภาแต่งต้ังเป็นผู้อนุมัติการประเมินผลการศึกษา 
 ข้อ 23. ให้อธิการบดีเป็นผู้รักษาการให้เป็นไปตามข้อบังคับน้ี และเป็นผู้วินิจฉัยชี้
ขาดในกรณีเกิดปัญหาจากการใช้ข้อบังคับน้ี การวินิจฉัยชี้ขาดถือเป็นอันสิ้นสุด 
 

ประกาศ ณ วันที่ 21 ธันวาคม   2548 
 

เกษม  จันทร์แก้ว 
(ศาสตราจารยเ์กษม จันทร์แก้ว) 

นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 
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ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพขร 

ว่าด้วยการโอนผลการเรียนและการยกเว้นการเรียนรายวิชา ระดับอนุปริญญาและปริญญา
ตรี  พ.ศ. 2550 

------------------------------------------------------- 
 โดยที่เป็นการสมควรที่จะให้มีระเบียบว่าด้วยการโอนผลการเรียนและการยกเว้น
การเรียนรายวิชาระดับอนุปริญญาและปริญญาตรีในหลักสูตรมหาวิทยาลัยราชภัฏ
ก าแพงเพชร เพื่ออ านวยประโยชน์ให้แก่นักศึกษาของมหาวิยาลัยอาศัยอ านาจตามความใน
มาตรา 18(2) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547  ออกระเบียบว่าด้วยการ
โอนผลการเรียนและการยกเว้นการเรียนรายวิชาไว้ดังน้ี 
 ข้อ  1  ระเบียบน้ีเรียกว่า  “ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร  ว่าด้วยการ
โอน   ผลการเรียนและการยกเว้นการเรียนรายวิชาระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี  พ.ศ. 
2550” 
 ข้อ  2  ให้ใช้ระเบียบนี้  ต้ังแต่วันถัดจากวันประกาศ  เป็นต้นไป 
 บรรดาระเบียบ  ค าสั่ง  หรือข้อบังคับอื่นใดที่เกี่ยวกับการโอนผลการเรียนและการ
ยกเว้นการเรียนรายวิชา ซึ่งได้ก าหนดไว้แล้วในระเบียบนี้ หรือที่ขัดหรือแย้งกับระเบียบน้ี  ให้
ใช้ระเบียบนี้แทน 
 ข้อ  3  ในระเบียบนี้ 
  “มหาวิทยาลัย” หมายความว่า มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 
  “อธิการบดี ” หมายความว่า อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภั ฏ
ก าแพงเพชร 
  “นักศึกษา” หมายความว่า ผู้ที่ศึกษาตามหลักสูตรของมหาวิทยาลัย 
ในระดับที่ไม่ต่ ากว่าอนุปริญญา และให้หมายความรวมถึงผู้ที่ศึกษาอบรมตามโครงการอื่นที่
ใช้หลักสูตรของมหาวิทยาลัย 
  “สถาบันอุดมศึกษา” หมายความว่า สถาบันการศึกษาที่มีการจัดการ
เรียนการสอน ในระดับหลังมัธยมศึกษาตอนปลาย หลักสูตรไม่ต่ ากว่าระดับอนุปริญญาหรือ
เทียบเท่า ที่คณะกรรมการการอุดมศึกษารับรอง 

  “การศึกษาโดยระบบอื่น” หมายความว่า การศึกษานอกระบบ 
การศึกษาตามอัธยาศัย การฝึกอาชีพ และให้รวมถึงประสบการณ์จากการท างานด้วย 
  “การโอนผลการเรียน” หมายความว่า การน าหน่วยกิตและค่าระดับ
คะแนนของทุกรายวิชาที่เคยศึกษาจากหลักสูตรมหาวิทยาลัยมาใช้ โดยไม่ต้องศึกษารายวิชา
น้ันอีก 
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  “การยกเว้นการเรียนรายวิชา” หมายความว่า การยกเว้นให้นักศึกษา
ไม่ต้องเรียนรายวิชาใดวิชาหน่ึงที่หลักสูตรของมหาวิทยาลัยก าหนด โดยน าหน่วยกิตและผล
การศึกษาในรายวิชาใดๆ ตามหลักสูตรระดับเดียวกันของมหาวิทยาลัย มาใช้แทน ทั้งน้ีให้
รวมถึงการน าผลการศึกษาและหน่วยกิต ของรายวิชาตามหลักสูตรในระดับเดียวกันจาก
สถาบันอุดมศึกษาอื่น และผลการศึกษาที่ได้รับจากการศึกษาโดยระบบอื่น ที่มีเน้ือหาสาระ
ความยากง่ายเทียบได้ไม่น้อยกว่าสามในสี่ของเน้ือหาในรายวิชาตามหลักสูตรของ
มหาวิทยาลัยที่ขอยกเว้นการเรียน 
 ข้อ  4  ผลการเรียนรายวิชาที่จะน ามาใช้ในการโอนผลการเรียนหรือยกเว้นการ
เรียน รายวิชาต้องเป็นผลการเรียนที่นักศึกษาได้รับมาแล้วไม่เกิน 10 ปี นับจากวันส าเร็จ
การศึกษาหรือ ภาคเรียนสุดท้ายที่ได้รับผลการเรียน หรือวันสุดท้ายของการศึกษาโดยระบบ
อื่นที่ได้รับผลการเรียนน้ัน แล้วแต่กรณี จนถึงวันที่เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัย 
  กรณีที่ผลการเรียนรายวิชาที่น ามาขอโอน หรือยกเว้นการเรียนรายวิชามีอายุเกิน
กว่าที่ก าหนดในวรรคต้น ผู้ขอโอนหรือยกเว้นการเรียนรายวิชาอาจขอให้อาจารย์ประจ า
หลักสูตรของรายวิชาที่จะน ามาขอโอนหรือยกเว้นการเรียนรายวิชา ท าการสอบประเมิน
ความรู้และน าผลการสอบประเมินความรู้ที่ผ่านเกณฑ์มาขอโอนหรือยกเว้นการเรียนรายวิชา
ได ้
 ข้อ  5  ผู้มีสิทธิ์ได้รับโอนผลการเรียน ต้องมีคุณสมบัติข้อใดข้อหนึ่ง  ดังต่อไปน้ี  

(1)  เป็นนักศึกษาในระดับอนุปริญญาหรือปริญญาตรี แล้วแต่กรณีที่เคย
ศึกษาในมหาวิทยาลัย และพ้นสภาพนักศึกษาไปโดยไม่ส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตรที่ศึกษา 

(2)  เป็นนักศึกษาที่ ย้ายสถานศึกษามาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏอื่น 
(3)  เป็นนักศึกษาที่เปลี่ยนสภาพ จากนักศึกษาภาคปกติเป็นนักศึกษาตาม 

โครงการอื่นที่ใช้หลักสูตรมหาวิทยาลัย หรือจากนักศึกษาตามโครงการอื่นที่ใช้หลักสูตร
มหาวิทยาลัยเป็นนักศึกษาภาคปกติ 

(4)  เป็นนักศึกษาระดับปริญญาตรี ที่ส าเร็จการศึกษาระดับอนุปริญญา
จากมหาวิทยาลัย 

ข้อ 6  การโอนผลการเรียนต้องอยู่ภายใต้เงื่อนไขต่อไปน้ี 
  (1)  นักศึกษาที่ขอโอนผลการเรียน ต้องมีสภาพการเป็นนักศึกษาของ
มหาวิทยาลัย  
  (2)  นักศึกษาที่ขอโอนผลการเรียน ต้องไม่เคยถูกสั่งให้ออกจาก
มหาวิทยาลัย ตามระเบียบมหาวิทยาลัยว่าด้วยการประเมินผลการศึกษา  
  (3)  การโอนผลการเรียนต้องโอนทั้งหมดทุกรายวิชาที่เคยศึกษามาโดย
ไม่จ ากัดจ านวนหน่วยกิตที่ขอโอน 
   (4)  ผลการเรียนรายวิชาที่จะน ามาใช้เทียบโอนจะต้องอยู่ภายใน
ระยะเวลาที่ก าหนดในข้อ 4 ของระเบียบน้ี การโอนผลการเรียนไม่เป็นเหตุให้เสียสิทธิ์ที่จะ
ได้รับปริญญาเกียรตินิยม 
 ข้อ  7  ผู้มีสิทธิ์ได้รับการยกเว้นการเรียนรายวิชา ต้องมีคุณสมบัติข้อใดข้อหน่ึง
ดังต่อไปน้ี 
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  (1)  เป็นนักศึกษาที่ส าเร็จการศึกษาหรือเคยศึกษาจากมหาวิทยาลัย 
   (2 )  เป็ น นั ก ศึ ก ษ าที่ ส า เร็ จ ก า ร ศึ ก ษ าห รื อ เค ย ศึ ก ษ า จ า ก
สถาบันอุดมศึกษาอื่น 
  (3)  เป็นนักศึกษาที่ผ่านการศึกษาอบรมในรายวิชาใดรายวิชาหนึ่งตาม
หลักสูตรมหาวิทยาลัย 
  (4)  เป็นนักศึกษาที่ ได้ศึกษาจากการศึกษาโดยระบบอื่น  
 ผู้มีสิทธิ์ยกเว้นตาม (3) และ (4) ต้องมีความรู้พื้นฐานระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
หรือเทียบเท่า 

การศึกษาอบรมตามกรณีใน(3) และการศึกษาโดยระบบอื่นตาม(4) ที่น าผลการ
เรียนมาขอยกเว้นการเรียนรายวิชา จะต้องเป็นการอบรมหรือการศึกษาโดยระบบอื่นที่จัดข้ึน 
ส าหรับผู้มีความรู้พื้นฐานระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 

ข้อ  8  การยกเว้นการเรียนรายวิชา ต้องอยู่ภายใต้เงื่อนไขต่อไปน้ี  
  (1)  รายวิชาที่น ามาขอยกเว้นรายวิชา ต้องเป็นรายวิชาที่ได้รับคะแนน
ไม่ต่ ากว่า C 

(2)  การน าผลการเรียนจากการศึกษาโดยระบบอื่นมาขอยกเว้นการเรียน
รายวิชา  

ให้ใช้ผลการประเมินของมหาวิทยาลัย ซึ่งประเมินตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่มหาวิทยาลัย
ก าหนด  โดยความเห็นชอบของสภามหาวิทยาลัย 
  (3)  ส าหรับนักศึกษาที่ศึกษาตามหลักสูตร  พ.ศ. 2549  เป็นต้นไป  ให้
ยกเว้น  การเรียนรายวิชาในหมวดวิชาการศึกษาทั่วไปจ านวน 16 หน่วยกิต ส าหรับผู้ส าเร็จ
การศึกษาในระดับอนุปริญญาหรือเทียบเท่า  ที่เข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี (ต่อเน่ือง)  โดย
ไม่ต้องน าเงื่อนไขข้อ  4  และ  ข้อ  8 (1)  มาใช้บังคับ  
  (4) ให้ยกเว้นการเรียนรายวิชาในหมวดวิชาการศึกษาทั่วไปทั้งหมด 
ส าหรับผู้ส าเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรีมาแล้ว  และเข้าศึกษาในระดับอนุปริญญาหรือ
ปริญญาตรีในอีกวิชาเอกหน่ึง โดยไม่ต้องน าเงื่อนไขข้อ  4  และ  ข้อ  8 (1)  มาใช้บังคับ  
  (5)  จ านวนหน่วยกิตที่ได้รับการยกเว้นรายวิชา  รวมแล้วต้องไม่เกิน
สองในสามของหน่วยกิตรวมข้ันต่ าที่ก าหนดไว้ในหลักสูตรของมหาวิทยาลัย   
  (6)  ผู้ได้รับการยกเว้นการเรียนรายวิชาในทุกกรณี ต้องมีเวลาศึกษาอยู่
ในมหาวิทยาลัยไม่น้อยกว่า  1  ปีการศึกษา 

  (7)  รายวิชาที่ได้รับการยกเว้นการเรียนรายวิชา ให้บันทึกไว้ใน
ระเบียน การเรียนของนักศึกษาโดยใช้อักษรย่อ “P” ในช่องระดับคะแนน ส าหรับรายวิชาที่
ได้รับการยกเว้น  การเรียนรายวิชาตามข้อ 8(3) และ (4) ให้นับหน่วยกิตหมวดวิชาศึกษา
ทั่วไปรวมในเกณฑ์การส าเร็จการศึกษา โดยไม่ต้องบันทึกผลการเรียนเป็นรายวิชา 
 ข้อ  9  นักศึกษาที่จะขอโอนผลการเรียนและยกเว้นการเรียนรายวิชา  ต้อง
ด าเนินการให้เสร็จสิ้นภายในระยะเวลาที่มหาวิทยาลัยก าหนด 
 ข้อ 10  การนับจ านวนภาคเรียนของนักศึกษาที่ได้รับโอนผลการเรียนหรือยกเว้น
การเรียนรายวิชา ให้ถือเกณฑ์ดังน้ี 
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  (1)  ส าหรับนักศึกษาที่ใช้ผลการศึกษาจากการศึกษาตามหลักสูตรใน
ระบบปกติของมหาวิทยาลัย หรือสถาบันอุดมศึกษาอื่น ให้นับผลการเรียนจ านวน 22 หน่วย
กิต เป็นหนึ่งภาคเรียน 

   (2)  ส าหรับนักศึกษาที่ใช้ผลการศึกษาจากการศึกษาตามโครงการอื่นที่
ใช้หลักสูตรของมหาวิทยาลัย และผลการเรียนจากการศึกษาโดยระบบอื่น ให้นับผลการเรียน
จ านวน  12 หน่วยกิต เป็นหนึ่งภาคเรียน 

   (3)  การโอนผลการเรียนของนักศึกษาตามกรณีในข้อ 5(1) ให้นับเฉพาะ 
ภาคเรียนที่เคยศึกษาและได้รับผลการเรียน ส าหรับนักศึกษาตามกรณีในข้อ 5(2), (3) และ (4) 
ให้นับจ านวนภาคเรียนต่อเน่ืองกัน 

ข้อ 11  การโอนผลการเรียน และการยกเว้นการเรียนรายวิชา ต้องช าระ
ค่าธรรมเนียมตามที่มหาวิทยาลัยก าหนดโดยความเห็นชอบของสภา 

ข้อ 12  ให้คณะกรรมการที่อธิการบดีแต่งต้ัง เป็นผู้มีอ านาจพิจารณาอนุมัติการ
โอน ผลการเรียน หรือการยกเว้นการเรียนรายวิชา 

ข้อ 13  นักศึกษาที่ได้รับยกการเว้นการเรียนรายวิชา ไม่มีสิทธิ์ได้รับปริญญาเกียรติ
นิยม 

ข้อ 12  ให้อธิการบดี  เป็นผู้รักษาการให้เป็นไปตามระเบียบน้ีและให้มีอ านาจ
ตีความและวินิจฉัยชี้ขาดในกรณีที่มีปัญหาจากการปฏิบัติตามระเบียบนี้ การวินิจฉัยชี้ขาดถือ
เป็นอันสิ้นสุด 

 
ประกาศ  ณ  วันที่   17   กุมภาพันธ์  พ.ศ.  2550 

 
เกษม  จันทร์แก้ว 

(ศาสตราจารยเ์กษม  จันทร์แก้ว) 
นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 
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ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 

ว่าด้วยการออกหลกัฐานแสดงผลการศึกษา พ.ศ. 2548 
------------------------------------------------------- 

โดยที่เป็นการสมควรให้มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชรมีข้อก าหนดเกี่ยวกับ
หลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติในการออกเอกสารหลักฐานแสดงผลการศึกษา ที่เป็นมาตรฐาน
และมีระบบ จึงอาศัยอ านาจตามความในมาตรา 18 (2) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราช
ภัฏ พ.ศ 2547 ออกระเบียบว่าด้วยการออกเอกสารหลักฐานแสดงผลการศึกษา พ.ศ . 2548 
ไว้ดังต่อไปน้ี 
         ข้อ 1 ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร ว่าด้วยการออก
เอกสารหลักฐานแสดงผลการศึกษา พ.ศ. 2548”  
         ข้อ 2 ให้ใช้ระเบียบนี้ต้ังแต่วันถัดจากวันประกาศเป็นต้นไป  
         ข้อ 3 บรรดาระเบียบ ข้อบังคับ หรือค าสั่งอื่นใดที่ ขัดหรือแย้งกับระเบียบน้ี ให้ใช้
ระเบียบนี้แทน  
 ข้อ 4 ในระเบียบนี้ 

“มหาวิทยาลัย” หมายความว่า มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 
“สภา” หมายความว่า สภามหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 
“อธิการบดี” หมายความว่า อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 
“สถาบันสมทบ ” หมายความว่า สถาบันการศึกษาที่ เข้าสมทบกับ

มหาวิทยาลัยตามระเบียบ ข้อบังคับ และข้อก าหนดของมหาวิทยาลัยว่าด้วยสถาบันสมทบ 
“หลักฐานแสดงผลการศึกษา” หมายความว่า หลักฐานแสดงผลการศึกษา

ตามที่ก าหนดในข้อ 5 และให้รวมถึงใบแทนหลักฐานการศึกษาตามที่ก าหนดในข้อ 6 ด้วย 
“ใบแทน” หมายความว่า ใบแทนหลักฐานแสดงผลการศึกษา 

ข้อ 5 ให้มหาวิทยาลัยออกเอกสารหลักฐานแสดงผลการศึกษาที่ก าหนดให้กับ
บุคคลใด ๆ ได้ตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปน้ี  

  5.1 ประกาศนียบัตร อนุปริญญาบัตร และปริญญาบัตร ออกให้แก่ผู้ที่
ได้รับอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัยให้ได้รับประกาศนียบัตร อนุปริญญาบัตร หรือปริญญา
บัตรน้ันๆ แล้ว 

  5.2 วุฒิบัตร ออกให้แก่ผู้ที่ได้เข้ารับการฝึกอบรม หรือการศึกษาตาม
หลักสูตรพิเศษของมหาวิทยาลัย ทั้งที่มหาวิทยาลัยจัดเอง หรือจัดร่วมกับสถาบันการศึกษา 
หน่วยงานหรือองค์กรอื่น 

  5.3 ใบรับรองผลการศึกษา ออกให้แก่นักศึกษาที่ได้ศึกษาตามหลักสูตร
ของมหาวิทยาลัย ครบถ้วนตามเกณฑ์ที่จะได้รับประกาศนียบัตร หรืออนุปริญญาบัตร หรือ
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ปริญญาบัตร และได้รับอนุมัติให้ส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตรระดับน้ันๆ แล้ว แต่ยังไม่ได้รับ
อนุมัติจากสภามหาวิทยาลัยให้ได้รับประกาศนียบัตร อนุปริญญาบัตร หรือปริญญาบัตรน้ันๆ 
แล้วแต่กรณ ี
ใบรับรองผลการศึกษาตามวรรคต้น ให้มีผลคราวละเก้าสิบวัน  
   5.4 ใบรับรองคุณวุฒิ  ออกให้แก่นักศึกษาที่ได้รับอนุมัติจากสภา
มหาวิทยาลัย ให้ได้รับประกาศนียบัตร หรืออนุปริญญาบัตร หรือปริญญาบัตรแล้ว แต่ยัง
ไม่ได้รับเอกสาร ใบประกาศนียบัตร อนุปริญญาบัตร หรือปริญญาบัตรน้ันๆ แล้วแต่กรณี 

5.5 ใบรายงานผลการศึกษา ออกให้แก่นักศึกษาที่ศึกษาตามหลักสูตร
ของมหาวิทยาลัย เพื่อแสดงผลการศึกษาในทุกรายวิชาตามที่หลักสูตรก าหนดในกรณีที่
ส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตรน้ันๆ ส าหรับกรณีที่ยังไม่ส าเร็จการศึกษา 
จะแสดงผลการศึกษาถึงภาคเรียนที่ได้รับทราบผลการศึกษาแล้ว 
 ข้อ 6. ให้มหาวิทยาลัยออกใบแทนหลักฐานแสดงผลการศึกษาตามข้อ 5.1 และ 
5.2 ได้ในกรณีที่ผู้ได้รับหลักฐานแสดงผลการศึกษาน้ันๆ ร้องขอ เน่ืองจากหลักฐานแสดงผล
การศึกษาดังกล่าวสูญหายหรือช ารุดจนใช้การไม่ได้ โดยได้ยื่นค าร้องตามแบบค าร้องของ
มหาวิทยาลัยขอให้ออกใบแทน 
 ข้อ 7. ให้มหาวิทยาลัยออกหลักฐานแสดงผลการศึกษาตามข้อ 5.3, 5.4, 5.5 และ 
ใบแทนตามข้อ 6. ได้โดยเรียกเก็บค่าธรรมเนียมตามที่ก าหนดท้ายระเบียบนี้ 
 ข้อ 8. หลักฐานแสดงผลการศึกษาของมหาวิทยาลัย จะต้องเป็นไปตามรูปแบบที่
ก าหนดตามประกาศของมหาวิทยาลัยโดยความเห็นชอบของสภามหาวิทยาลัย ลงนามและ
ประทับตราตามที่ก าหนดดังต่อไปน้ี 
  8.1. ประกาศนียบัตร อนุปริญญาบัตร และปริญญาบัตร ให้ลงนามโดย
นายกสภามหาวิทยาลัย และอธิการบดี ประทับตราดุนของมหาวิทยาลัย 
  8.2 วุฒิบัตร ให้ลงนามโดยอธิการบดี และผู้อ านวยการฝึกอบรมหรือ
ผู้อ านวยการจัดการศึกษา ตามหลักสูตรฝึกอบรมหรือการศึกษาพิเศษครั้งน้ันๆ แล้วแต่กรณี 
ประทับตราดุนของมหาวิทยาลัย 
   8.3 ใบรับรองผลการศึกษา ให้อธิการบดีหรือรองอธิการบดีที่อธิการบดี
มอบหมายลงนาม ประทับตราดุนของมหาวิทยาลัย โดยที่มีนายทะเบียนลงนามคร่อมทับรูป
ถ่ายของ  ผู้ได้รับใบรับรองน้ัน 
   8.4 ใบรับรองคุณวุฒิ ให้อธิการบดีหรือรองอธิการบดีที่อธิการบดี
มอบหมายลงนาม ประทับตราดุนของมหาวิทยาลัย โดยที่มีนายทะเบียนลงนามคร่อมทับรูป
ถ่ายของผู้ได้รับใบรับรองคุณวุฒิน้ัน 
   8.5 ใบรายงานผลการศึกษา ให้อธิการบดีหรือรองอธิการบดีที่
อธิการบดีมอบหมาย และนายทะเบียนลงนาม ประทับตราดุนของมหาวิทยาลัย หลักฐาน
แสดงผลการศึกษาที่ออกโดยสถาบันสมทบ หรือวิทยาเขตของมหาวิทยาลัย ให้หัวหน้า
สถาบันสมทบหรือวิทยาเขต ลงนามประทับตราดุนของ สถาบันสมทบหรือวิทยาเขตแล้วแต่
กรณีด้วย 
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 ข้อ 9. ให้มหาวิทยาลัย และสถาบันสมทบ หรือวิทยาเขต แล้วแต่กรณี จัดท า
ทะเบียนหลักฐานแสดงผลการศึกษาที่ออกให้แก่บุคคลต่างๆ ตามระเบียบน้ีไว้เป็นหลักฐานที่
สามารถตรวจสอบได้ 
 ข้อ 10. ให้นายทะเบียนที่มหาวิทยาลัยแต่งต้ัง ท าหน้าที่รับผิดชอบด าเนินการออก
เอกสารหลักฐานแสดงผลการศึกษาตามระเบียบนี้  
 ส าหรับสถาบันสมทบ และวิทยาเขต ให้หัวหน้าสถาบันสมทบ หรือหัวหน้าวิทยา
เขต ท าหน้าที่เป็นนายทะเบียนรับผิดชอบด าเนินการตามที่ก าหนดในวรรคต้น 
 ข้อ 11. หลักฐานแสดงผลการศึกษา ให้ออกเป็นภาษาไทย แต่ในกรณีที่นักศึกษา
หรือผู้ส าเร็จการศึกษาร้องขอโดยท าเป็นค าร้องตามแบบค าร้องของมหาวิทยาลัยและช าระ
ค่าธรรมเนียมการออกเอกสารหลักฐานแสดงผลการศึกษาเป็นภาษาต่างประเทศตามที่
ก าหนดในท้ายประกาศน้ี มหาวิทยาลัยจะพิจารณาออกหลักฐานแสดงผลการศึกษาเป็น
ภาษาอังกฤษ หรือภาษาอื่นด้วยก็ได้ 
 ข้อ 12. ให้วันที่ได้รับอนุมัติผลการศึกษา เป็นวันที่ส าเร็จการศึกษา ที่ระบุใน
หลักฐานแสดงผลการศึกษา 
         ข้อ 13. ให้อธิการบดีรักษาการให้เป็นไปตามระเบียบน้ี และเป็นผู้วินิจฉัยชี้ขาดใน
กรณีที่เกิดปัญหาจากการใช้ระเบียบนี้ การวินิจฉัยชี้ขาดของอธิการบดีถือเป็นที่สุด 
 

ประกาศ ณ วันที่  21  ธันวาคม พ.ศ. 2548 
 

เกษม  จันทร์แก้ว 
(ศาสตราจารยเ์กษม จันทร์แก้ว) 

นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร
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ตารางก าหนดอัตราค่าธรรมเนียมออกเอกสาร  
แนบท้ายระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 

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

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

ที่ 
หลักฐาน 

แสดงผลการศึกษา 

ค่าธรรมเนียม หมายเหตุ 
ป.ตรี/
ต่ ากว่า 

ป.โท ป.เอก  

1 ประกาศนียบัตร 
อนุปริญญาบัตร และ 
ปริญญาบัตร 

0 0 
 

0 
 

รับหลังก าหนดเกิน 90 วัน 
ต้องช าระค่าบริการ  
500 บาท 

2 วุฒิบัตร 0 0 0 รับหลังก าหนดเกิน 90 วัน 

3 ใบรับรองผลการศึกษา 100 300 500 ต้องช าระค่าบริการ  
500 บาท 

4 ใบรับรองคุณวุฒ ิ 100 300 500  

5 ใบรายงานผลการศึกษา 100 300 500 นักศึกษาที่จบการศึกษา 
ให้ยกเว้นค่าธรรมเนียม 
ฉบับแรก 

6 ใบแทนหลักฐานแสดงผล
การศึกษา 
 

100 300 500  

7 หลักฐาน 3-5 เป็น
ภาษาอังกฤษ 

100 300 500  

8 ค่าธรรมเนียมแปลภาษา
อื่น 

100 300 500 จะก าหนดตามความ
จ าเป็น 

 
หมายเหตุ ให้คิดค่าธรรมเนียมเป็นรายฉบับตามประเภทของหลักฐานแสดงผลการศึกษาที่ขอ 
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ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 

ว่าด้วยการเก็บเงินค่าธรรมเนียมการศึกษาระดับปริญญาตรี  
โครงการจัดการศึกษาส าหรับบุคลากรประจ าการ พ.ศ. 2553 

------------------------------------------------------- 
 โดยที่เป็นการสมควรให้มีระเบียบว่าด้วยการเก็บเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา 
ส าหรับการ จัดการศึกษาส าหรับบุคลากรประจ าการ ในระดับปริญญาตรีของมหาวิทยาลัย  
จึงอาศัยอ านาจตามความในมาตรา  18(2)  แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ  
พ.ศ.  2547  วางระเบียบไว้ดังน้ี 
 ข้อ  1. ระเบียบน้ีเรียกว่า  “ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร  ว่าด้วยการ
เก็บเงินค่าธรรมเนียมการศึกษาระดับปริญญาตรี ส าหรับบุคลากรประจ าการ  พ.ศ.  2553” 
 ข้อ  2. ให้ใช้ระเบียบน้ีกับนักศึกษาโครงการจัดการศึกษาส าหรับบุคลากร
ประจ าการ  ที่เข้าศึกษาต้ังแต่ปีการศึกษา 2553  เป็นต้นไป   
 ข้อ  3. บรรดาข้อบังคับ ระเบียบ ค าสั่ง และประกาศอื่นใด ในส่วนที่ได้ก าหนดไว้
แล้วในระเบียบนี้ หรือที่ขัดหรือแย้งกับระเบียบนี้  ให้ใช้ระเบียบนี้แทน  
 ข้อ  4. ในระเบียบนี้ 

“มหาวิทยาลยั” หมายความว่า มหาวิทยาลยัราชภฏัก าแพงเพชร 
“สภามหาวิทยาลยั” หมายความวา่ สภามหาวทิยาลัยราชภัฏ

ก าแพงเพชร 
“อธิการบดี” หมายความว่า อธิการบดีมหาวิทยาลยัราชภฏั

ก าแพงเพชร 
“นักศึกษา” หมายความว่า นักศึกษาในโครงการจัดการศึกษาส าหรับ

บุคลากรประจ าการมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 
“ค่าธรรมเนียมการศึกษาแบบเหมาจ่าย” หมายความว่า ค่าธรรมเนียม

ที่รวมเงินค่าบ ารุงมหาวิทยาลัย ค่าหน่วยกิต ค่าธรรมเนียมพิเศษ ค่าบ ารุงห้องสมุด ค่าบ ารุง
ห้องพยาบาล ค่ากิจกรรม ค่าบ ารุงกีฬา ค่าบ ารุงเทคโนโลยีสารสนเทศ ค่าธรรมเนียมพัฒนา
ทักษะด้านภาษาต่างประเทศ แต่ไม่รวมถึงค่าธรรมเนียมที่มหาวิทยาลัยเรียกเก็บเป็นรายครั้ง
ในกรณีอื่น ๆ 
 ข้อ 5. ให้มหาวิทยาลัยเรียกเก็บเงินค่าธรรมเนียมการศึกษาแบบเหมาจ่ายเป็นราย
ภาคเรียน  ตามประกาศของมหาวิทยาลัยที่สภามหาวิทยาลัยให้ความเห็นชอบ  และให้
ปรับเปลี่ยนอย่างเหมาะสมตามสถานการณ์  และภาวะเศรษฐกิจ 

ข้อ  6. ให้มหาวิทยาลัยเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการศึกษาจากนักศึกษาที่ไม่ถือ
สัญชาติไทยเพิ่มอีก  ภาคเรียนละ  2,000  บาท   
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 ข้อ  7. ให้มหาวิทยาลัยเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการศึกษาเป็นรายคร้ัง  ดังน้ี 
 (1)  ค่ารักษาสภาพการเป็นนักศึกษา  ภาคเรียนละ  700  บาท 
 (2)  ค่าขอกลับคืนสภาพการเป็นนักศึกษา  เน่ืองจากหมดสภาพการ
เป็นนักศึกษาเพราะเหตุไม่ช าระค่าธรรมเนียมการศึกษา  ครั้งละ  300  บาท  ทั้งน้ีต้องช าระ
ค่าธรรมเนียมการรักษาสภาพการเป็นนักศึกษาอีกภาคเรียนละ  700  บาท  ให้ครบทุกภาค
เรียนที่หยุดการศึกษา 
 (3)  ค่าปรับการช าระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษาหลงัก าหนด  วันละ 50 
บาท ทั้งน้ีไม่เกิน  1,500 บาท 
 (4)  ค่าโอนเข้าเป็นนักศึกษาจากสถาบันอื่น  500  บาท 
 (5)  ค่าโอนผลการเรียนคนละ  200  บาท 
 (6)  ค่ายกเว้นการเรียนรายวิชาจากการศึกษาในระบบ  หน่วยกิตละ  
50  บาท 

(7)  ค่ายกเว้นและ/หรือเทียบโอนประสบการณ์การเรียนรายวิชาจาก
การศึกษานอกระบบ  หรือการศึกษาตามอัธยาศัย  รายวิชาละ  250  บาท 
 (8)  ค่าออกหนังสือรับรองต่างๆ   ฉบบัละ  100  บาท 
 (9)  ค่าลงทะเบียนบัณฑิต  500  บาท 
 (10) ค่าสมัครสอบคัดเลือกเข้าเรียนใหอ้อกเป็นประกาศของ
มหาวิทยาลัย 
 (11) ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บเมื่อแรกเข้า ค่าข้ึนทะเบียนนักศึกษาใหม่  
300  บาท 
  ค่าบัตรประจ าตัวนักศึกษา  100  บาท 
 ค่าประกันของเสียหาย  300  บาท 
 (12) ค่าบ ารุงศูนย์การศึกษานอกที่ ต้ังมหาวิทยาลัย  1,500  บาท  
เฉพาะกรณีนักศึกษาที่เรียนศูนย์การศึกษานอกมหาวิทยาลัย 
  เงินค่าประกันของเสียหายให้แยกบัญชไีว้ต่างหาก  เป็นเงินฝากถอนคืน
ให้แก่นักศึกษาที่มิได้ท าทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยเสียหาย  จะคืนให้เมื่อส าเร็จการศึกษา
หรือพ้นสภาพการเป็นนักศึกษาและมายื่นค าร้องขอคืนภายในหกเดือนนับต้ังแต่วันส าเร็จ
การศึกษา  หรือวันสิ้นสภาพการเป็นนักศึกษา  หากไม่ถอนคืนภายในก าหนดดังกล่าว  ให้
มหาวิทยาลัยโอนเงินค่าประกันของเสียหายส่งเข้ารายได้ของมหาวิทยาลัย  
  ข้อ  8. ให้มหาวิทยาลัยเรียกเก็บเงินค่าธรรมเนียมการศึกษาในวันที่มหาวทิยาลัย
ก าหนด  ทั้งน้ีต้องไม่เกินสามสิบวันนับแต่วันเปิดภาคเรียน 
 ข้อ  9. นักศึกษาที่ไม่ได้ช าระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษาตามวันที่มหาวิทยาลัย
ก าหนด  อธิการบดีอาจใช้ดุลพินิจผ่อนผันการช าระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษาช้ากว่าที่
มหาวิทยาลัยก าหนดได้ตามเหตุอันควร  โดยนักศึกษาต้องช าระค่าธรรมเนียมตามข้อ 7(3)  
 ข้อ  10. นักศึกษาที่งดเว้นการลงทะเบียนเรียน  และไม่ช าระค่าธรรมเนียม
การศึกษาของภาคเรียนใด ๆ  ต้องร้องขอรักษาสภาพการเป็นนักศึกษาและช าระ
ค่าธรรมเนียมตามที่ก าหนดในข้อ 7(1)   ก่อนวันเริ่มสอบปลายภาค  



28 | คู่มือนักศึกษา ปีการศึกษา 2560 

  ข้อ  11. นักศึกษาผู้ใดที่ไม่ช าระเงินเพื่อรักษาสภาพการเป็นนักศึกษากอ่นวันเริ่ม
สอบปลายภาค  โดยปราศจากหลกัฐานการขาดแคลนทุนทรัพย์อย่างแท้จริง  ให้นักศึกษาผู้
น้ันพ้นสภาพการเป็นนักศึกษาของมหาวิทยาลัย 

ทั้งน้ี  มหาวิทยาลัย  อาจแต่งต้ังคณะอนุกรรมการข้ึนมาเพื่อพจิารณาเหตุแห่งการ 
ขาดแคลนทุนทรัพย์อย่างแท้จริงของนักศึกษาตามวรรคแรกก็ได้ 
  ข้อ  12. เงินค่าธรรมเนียมการศึกษาที่เรียกเก็บจะไม่คืนให้แก่นักศึกษา  เว้นแต่
กรณีที่มีการเก็บ  หรือช าระค่าธรรมเนียมการศึกษาผิดพลาด  ขาดหรือเกิน   
  ข้อ  13. ให้อธิการบดีเป็นผู้รักษาการให้เป็นไปตามระเบียบนี้  และเป็นผู้วินิจฉัยชี้
ขาดในกรณีที่เกิดปัญหาจากการใช้ระเบียบนี้ 
 

ประกาศ  ณ  วันที่ 25 พฤษภาคม  พ.ศ.  2553 
 

เกษม  จันทร์แก้ว 
(ศาสตราจารย์เกษม จันทร์แก้ว) 

นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 
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ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 

เรื่อง  การเรียกเก็บเงินค่าธรรมเนียมการศึกษาระดับปริญญาตรี  
โครงการจัดการศึกษาส าหรับบุคลากรประจ าการ พ.ศ. 2559 

-------------------------------------------- 
 เพื่อให้การด าเนินการเรียกเก็บเงินค่าธรรมเนียมการศึกษาระดับปริญญาตรี 
โครงการจัดการศึกษาส าหรับบุคลากรประจ าการ เป็นไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏ
ก าแพงเพชร ว่าด้วยการเก็บเงินค่าธรรมเนียมการศึกษาระดับปริญญาตรี  ส าหรับนักศึกษา
ในโครงการจัดการศึกษาส าหรับบุคลากรประจ าการ  พ.ศ. 2553 ข้อ 5  มหาวิทยาลัยโดย
ความเห็นชอบของสภามหาวิทยาลัย ในการประชุมครั้งที่ 3 เมื่อวันที่ 17 มีนาคม พ.ศ. 2559  
จึงก าหนดอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาเหมาจ่ายเป็นรายภาคเรียน ดังต่อไปน้ี 
 

หลักสูตร/สาขาวิชา 

ค่าธรรมเนียมการศึกษาเหมาจ่าย 

(บาท/ภาคเรียน) 

จ านวนหน่วยกิต 

1-6 7-12 13-15 มากกว่า 15 

1. วิทยาศาสตรบัณฑิต 7,700 9,300 10,000 10,500 

2. ศิลปศาสตรบัณฑิต 7,500 8,800 9,500 10,000 

3. บริหารธุรกิจบัณฑิต         

   3.1 สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 7,700 9,300 10,000 10,500 

   3.2 สาขาวิชาอื่น นอกเหนือจาก 3.1 7,500 8,800 9,500 10,000 

4. บัญชีบัณฑิต 7,500 8,800 9,500 10,000 

5. นิติศาสตรบัณฑิต 7,700 9,300 10,000 10,500 

6. รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต 7,500 8,800 9,500 10,000 

7. เทคโนโลยีบัณฑิต 7,700 9,300 10,000 10,500 
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หลักสูตร/สาขาวิชา 

ค่าธรรมเนียมการศึกษาเหมาจ่าย 

(บาท/ภาคเรียน) 

จ านวนหน่วยกิต 

1-6 7-12 13-15 มากกว่า 15 

8. เศรษฐศาสตรบัณฑิต 7,500 8,800 9,500 10,000 

9. ศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต 7,500 8,800 9,500 10,000 

10. สารสนเทศศาสตรบัณฑิต 7,500 8,800 9,500 10,000 

11. นิเทศศาสตรบัณฑิต 7,700 9,300 10,000 10,500 

12. สถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต 9,700 11,300 12,000 12,500 

 
ทั้งน้ี ให้ใช้ประกาศน้ีกับนักศึกษาที่เข้าศึกษาต้ังแต่ปีการศึกษา 2559 
 

ประกาศ ณ วันที่ 17 มีนาคม พ.ศ. 2559 
 

สุวิทย์ วงษ์บุญมาก 

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์สวุิทย์ วงษ์บุญมาก) 
อธิการบดีมหาวทิยาลยัราชภฏัก าแพงเพชร 

 
 



 
 
 
 
 
 

 
 

รายวิชาในหลักสูตร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
KAMPHAENG PHET RAJABHAT UNIVERSITY 

 3 ตอนที่ 
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หมวดวชิาศึกษาทั่วไป 

รหัสวิชา ชื่อรายวิชา น(ท-ป-อ) 
รายวิชาที่
ต้องเรียน

ก่อน 

ภาค
เรียน/ปี

การศึกษา
ท่ีลงเรียน 

1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ให้เรียนรายวิชาตามกลุ่มวิชาต่อไปนี้ ไม่น้อยกว่า 30  หน่วยกิต 
1.1 กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร เรยีนไม่น้อยกว่า 9 หน่วยกิต 
1.1.1 บังคับเรียน 6 หน่วยกิต 
1551001 ภาษาอังกฤษพืน้ฐาน  3(3-0-6) -   
1551002 ภาษาอังกฤษเพื่อการสือ่สาร 3(3-0-6) -   
1.1.2 เลือกเรียนไม่น้อยกว่า 3 หน่วยกิต 
1541001 ทักษะการใช้ภาษาไทย 3(3-0-6) -   
1541002 ภาษาและการสื่อสารเพือ่จดุประสงคเ์ฉพาะ 3(3-0-6) -   
1561001 ภาษาญี่ปุ่นเพือ่การสื่อสาร 3(3-0-6) -   
1571001 ภาษาจีนเพือ่การสื่อสาร 3(3-0-6) -   
1571002 ภาษาจีนพื้นฐานเพื่อการทอ่งเที่ยว 3(3-0-6) -   
1661001 ภาษาเกาหลีเพือ่การสือ่สาร 3(3-0-6) -   
1691001 ภาษาพม่าพื้นฐาน 3(3-0-6) -   
1691002 ภาษาพม่าเพื่อการสือ่สาร 3(3-0-6) -   
1.2 กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ ให้เลือกเรียนไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต  
1001003 พฤติกรรมมนุษย์กับการพัฒนาตน 3(3-0-6) -   
1001005 ทักษะการคดิและการตัดสินใจ 3(3-0-6) -   
1511001 จริยธรรมกับมนุษย์ 3(3-0-6) -   
1511002 ความจรงิของชีวิต 3(3-0-6) -   
1521001 พุทธศาสน ์ 3(3-0-6) -   
1631001 สารสนเทศเพื่อการศกึษาและการค้นคว้า 3(3-0-6) -   
2011001 สุนทรียภาพทางทัศนศิลป์ 3(3-0-6) -   
2051001 สุนทรียภาพทางศิลปะการแสดง 3(3-0-6) -   
2061001 สังคีตนิยม 3(3-0-6) -   
3501001 การพัฒนาภาวะผู้น า 3(3-0-6) -   
3501003 การพัฒนาบุคลิกภาพและศิลปะการเข้าสังคม 3(3-0-6) -   
1.3 กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ ให้เลือกเรียนไม่น้อยกว่า  6  หน่วยกิต  
2501001 ประวัติศาสตร์สังคมและวัฒนธรรมไทย 3(3-0-6) -   
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รหัสวิชา ชื่อรายวิชา น(ท-ป-อ) 
รายวิชาที่
ต้องเรียน

ก่อน 

ภาค
เรียน/ปี

การศึกษา
ท่ีลงเรียน 

2501003 จิตสาธารณะและพันธะทางสังคมของพลเมอืง 3(3-0-6) -   
2501004 สหวิทยาการสังคมศาสตร์เพือ่การพัฒนา 3(3-0-6) -   
2501005 ก าแพงเพชรศกึษา 3(2-2-5) -  
2521001 โลกาภิวฒัน์และทอ้งถิน่ภิวัตน ์ 3(3-0-6) -   
2521002 อาเซียนศึกษา 3(3-0-6) -   
2541001 มนุษย์ ชุมชน และสิ่งแวดล้อม 3(3-0-6) -   
2541002 การจดัการทรัพยากรทอ้งถิน่ 3(3-0-6) -   
2551002 ความรู้พืน้ฐานเกี่ยวกับการเมืองการปกครอง

ไทย 
3(3-0-6) -   

2561001 ความรู้เบ้ืองต้นเกี่ยวกับกฎหมาย 3(3-0-6) -   
3501004 การริเริม่การประกอบธุรกิจ 3(3-0-6) -   
3531001 การเงินในชีวิตประจ าวนั 3(3-0-6) -   
3541001 การเป็นผู้ประกอบการ 3(3-0-6) -   
3591002 เศรษฐกิจพอเพียง 3(3-0-6) -   
1.4 กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์  วิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ีให้เลือกเรียนไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต  
     และเลือกเรียนในกลุ่มวิชา 1.1 - 1.4 จ านวน  ไม่น้อยกว่า   3   หน่วยกิต 
1161001 กีฬาและนนัทนาการเพือ่คุณภาพชวีิต 3(2-2-5) -   
1161002 การออกก าลังกายเพือ่สุขภาพ 3(2-2-5) -   
4001002 วิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยีเพือ่ชีวิตประจ าวัน 3(3-0-6) -   
4001003 การอนรุักษ์สิ่งแวดลอ้มและทรัพยากรธรรมชาติ 3(3-0-6) -   
4071001 สุขภาพและสขุอนามัย 3(3-0-6) -   
4091001 คณิตศาสตร์ในชีวิตประจ าวนั 3(3-0-6) -   
4091003 คณิตศาสตรก์ับการตัดสินใจ 3(3-0-6) -   
4121001 คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ 3(2-2-5) -   
4121005 การออกแบบและพัฒนาเวปไซด์ 3(2-2-5) -   
4121006 โปรแกรมส าเรจ็รูปเพือ่การประยุกต์ใช้งาน   3(2-2-5) -   
5001001 เกษตรในชีวิตประจ าวัน 3(3-0-6) -   
5071001 อาหารเพือ่สุขภาพ 3(3-0-6) -   
5501001 เทคโนโลยีในชีวติประจ าวัน 3(3-0-6) -   
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คณะมนุษยศาสตรแ์ละสังคมศาสตร ์
 

หลักสูตรนิติศาสตรบณัฑิต | Bachelor of Laws Program  
น.บ. | LL.B. 

จ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสตูร ไม่น้อยกว่า 139 หน่วยกติ 
 

รหัสวิชา ชื่อรายวิชา น(ท-ป-อ) 
รายวิชาที่
ต้องเรียน

ก่อน 

ภาค
เรียน/ปี

การศึกษา 
ท่ีลงเรียน 

1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ไม่น้อยกว่า 30  หน่วยกิต *ดูรายวิชาในหน้า 33-34 
2. หมวดวิชาเฉพาะ เรียนไม่น้อยกว่า 103 หน่วยกิต 
2.1 กลุ่มวิชาบังคับ ให้เรียนรายวิชาต่อไปนี้ 85 หน่วยกิต 
2561101 ประวัติศาสตร์กฎหมายไทย      2(2-0-4) -   
2561203 กฎหมายแพ่ง : หลักทั่วไป 3(3-0-6) -   
2561204 หลักกฎหมายมหาชน 2(2-0-4) -   
2561205 กฎหมายลักษณะนิตกิรรมและสัญญา 3(3-0-6) -   
2561206 กฎหมายลักษณะหนี ้: หลักทั่วไป 3(3-0-6) -   
2562201 กฎหมายลักษณะทรัพย์สิน 3(3-0-6) -   
2562202 กฎหมายลักษณะละเมิด จัดการงานนอกสั่ง ลาภ

มิควรได ้
3(3-0-6) -   

2562305 กฎหมายอาญา 1 : ภาคทั่วไป 3(3-0-6) -   
2562306 กฎหมายอาญา 2 : ภาคความผิด  3(3-0-6) 2562305   
2562406 เอกเทศสัญญา 1 3(3-0-6) -   
2562407 เอกเทศสัญญา 2  3(3-0-6) -   
2562408 กฎหมายลักษณะหุ้นส่วนและบริษัท 3(3-0-6) -   
2562409 กฎหมายลักษณะประกันดว้ยบุคคลและทรพัย์ 2(2-0-4) -   
2562410 กฎหมายลักษณะประกันภัย 2(2-0-4) -   
2562411 กฎหมายลักษณะตั๋วเงนิและบัญชีเดินสะพดั 2(2-0-4) -   
2562504 กฎหมายรฐัธรรมนูญ 3(3-0-6) -   
2562505 กฎหมายปกครองและวิธีพจิารณาคดีปกครอง 3(3-0-6) -   
2562506 พระธรรมนูญศาลยุติธรรม 2(2-0-4) -   
2562606 ภาษาอังกฤษส าหรับนกักฎหมาย 1 3(3-0-6) -   
2562607 ภาษาอังกฤษส าหรับนกักฎหมาย 2 3(3-0-6) 2562606   
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รหัสวิชา ชื่อรายวิชา น(ท-ป-อ) 
รายวิชาที่
ต้องเรียน

ก่อน 

ภาค
เรียน/ปี

การศึกษา 
ท่ีลงเรียน 

2563201 กฎหมายครอบครัว 3(3-0-6) -   
2563202 กฎหมายมรดก 3(3-0-6) -   
2563503 กฎหมายลักษณะพยาน 3(3-0-6) -   
2563504 กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง 1 3(3-0-6) -   
2563505 กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง 2 3(3-0-6) 2563504   
2563506 กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 1 3(3-0-6) -   
2563507 กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 2 2(2-0-4) 2563506   
2563508 กฎหมายภาษีอากร 3(3-0-6) -   
2563510 กฎหมายล้มละลาย 3(3-0-6) -   
2563701 กฎหมายแรงงานและวิธีพจิารณาคดีในศาล

แรงงาน 
3(3-0-6) -   

2564601 หลักวิชาชีพนักกฎหมาย  2(2-0-4) -   
2.2 กลุ่มวิชาเอกเลือก ให้เลือกเรียนไม่น้อยกว่า 11 หน่วยกิต 
2562307 กฎหมายเกี่ยวกับคดีเยาวชนและครอบครัว 2(2-0-4) -   
2562413 หลักการบัญชีส าหรับนักกฎหมาย 2(2-0-4) -   
2562414 เศรษฐศาสตร์ส าหรับนักกฎหมาย 2(2-0-4) -   
2562503 กฎหมายเกี่ยวกับการบริหารราชการไทย  2(2-0-4) -   
2562507 กฎหมายรฐัธรรมนูญเปรียบเทียบ 2(2-0-4) -   
2562601 นิติปรัชญา 2(2-0-4) -   
2562602 ภาษากฎหมายไทย 2(2-0-4) -   
2562604 การร่างกฎหมายและกระบวนการนิติบัญญตัิ 2(2-0-4) -   
2562605 การใชแ้ละการตีความกฎหมาย 2(2-0-4) -   
2563203 สัมมนากฎหมายแพ่ง 2(2-0-4) สอบได้วิชา

บังคับในกลุ่ม
กฎหมายแพ่ง
และพาณิชย์/
ได้รับอนุมตัิ
จากอาจารย์
ผู้สอน 

0 

2563302 อาชญาวทิยาและทัณฑวทิยา 2(2-0-4) -   
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รหัสวิชา ชื่อรายวิชา น(ท-ป-อ) 
รายวิชาที่
ต้องเรียน

ก่อน 

ภาค
เรียน/ปี

การศึกษา 
ท่ีลงเรียน 

2563303 กฎหมายระหว่างประเทศแผนกคดีบุคคล 2(2-0-4) -   
2563304 สัมมนากฎหมายอาญา 2(2-0-4) 2562306   
2563305 สิทธิมนุษยชน 2(2-0-4) 2562504 

/2563303 
/2563506 
/2562505 

  
  
  
  

2563306 กฎหมายทหาร 2(2-0-4) -   
2563401 กฎหมายเกี่ยวกับทรัพย์สินทางปัญญาและวธิี

พิจารณาคดีในศาลทรัพย์สินทางปัญญา 
3(3-0-6) -   

2563403 กฎหมายเกี่ยวกับธรุกจิอสังหาริมทรัพย์ 2(2-0-4) -   
2563404 กฎหมายเกี่ยวกับการขนส่ง 2(2-0-4) -   
2563405 กฎหมายเกี่ยวกับสถาบันการเงนิ 2(2-0-4) -   
2563509 กฎหมายระหว่างประเทศแผนกคดีเมอืง 2(2-0-4) -   
2563511 กฎหมายเกี่ยวกับการเงนิการคลังของรฐั  2(2-0-4) -   
2563512 กฎหมายปกครองเปรียบเทียบ  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 กฎหมายเกี่ยวกับการค้าระหว่างประเทศ  3(3-0-6) -   
2564402 กฎหมายเกี่ยวกับการลงทุน   2(2-0-4) -   
2564403 กฎหมายเกี่ยวกับการอตุสาหกรรม 2(2-0-4) -   
2564501 กฎหมายจราจร 2(2-0-4) -   
2564502 กฎหมายเกษตรกรรม  2(2-0-4) -   
2564602 การว่าความและศาลจ าลอง 2(2-0-4) -   
2564701 กฎหมายเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาต ิ 2(2-0-4) -   
2564703 กฎหมายประกันสังคม 2(2-0-4) -   
2564704 กฎหมายเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม 2(2-0-4) -   
2564705 กฎหมายเกี่ยวกับสื่อสารมวลชน 2(2-0-4) -   
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รหัสวิชา ชื่อรายวิชา น(ท-ป-อ) 
รายวิชาที่
ต้องเรียน

ก่อน 

ภาค
เรียน/ปี

การศึกษา 
ท่ีลงเรียน 

2564706 กฎหมายการปกครองท้องถิ่น 2(2-0-4) -   
2564707 กฎหมายคุ้มครองผู้บริโภค 3(3-0-6) -   
2.3 กลุ่มวิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ หรือสหกิจศึกษา จ านวน 7 หน่วยกิต 
2564801 การเตรียมฝกึประสบการณ์วิชาชีพกฎหมาย 2(90) -   
2564802 การฝกึประสบการณ์วิชาชีพกฎหมาย  5(450) 2564801   

หรือ   
2564803 การเตรียมสหกิจศกึษา  1(45) -   
2564804 สหกิจศึกษา 6(540) 2564803   
3. หมวดวิชาเลือกเสรี ให้เลือกเรยีนไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต 
      -   
      -   
   -  
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หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต | Bachelor of Public Administration 
รป.บ. | B.P.A. 

จ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสตูร ไม่น้อยกว่า 136 หน่วยกติ 
 

รหัสวิชา ชื่อรายวิชา น(ท-ป-อ) 
รายวิชาที่
ต้องเรียน

ก่อน 

ภาค
เรียน/ปี

การศึกษา 
ท่ีลงเรียน 

1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ไม่น้อยกว่า 30  หน่วยกิต *ดูรายวิชาในหน้า 33-34 
2. หมวดวิชาเฉพาะ เรียนไม่น้อยกว่า 100 หน่วยกิต 
2.1 กลุ่มวิชาบังคับ ให้เรียนรายวิชาต่อไปนี้ 69 หน่วยกิต 
2551101 ทฤษฎีองคก์ารและการจัดการภาครัฐ 3(3-0-6) -   
2551102 แนวคิดการปกครองทอ้งถิน่ 3(3-0-6) -   
2551401 สังคมศาสตรเ์บ้ืองตน้ 3(3-0-6) -   
2551402 รัฐศาสตร์เบ้ืองต้น 3(3-0-6) -   
2551403 ระบบบริหารราชการไทย 3(3-0-6) -   
2551404 หลักรฐัประศาสนศาสตร ์ 3(3-0-6) -   
2551405 กฎหมายรฐัธรรมนูญและสถาบนัทางการเมอืง 3(3-0-6) -   
2552103 คอมพิวเตอร์และสารเทศส าหรับนักบริหาร 3(2-2-5) -   
2552201 นโยบายสาธารณะและการวางแผน 3(3-0-6) -   
2552301 การบริหารทรัพยากรมนุษย์ภาครฐั 3(3-0-6) -   
2552501 ภาษาอังกฤษเพื่อการสือ่สารส าหรับนกัรฐั

ประศาสนศาสตร ์ 
3(3-0-6) -   

2552502 จิตวิทยา มานุษยวิทยา และสังคมวิทยาส าหรับ
รัฐประศาสนศาสตร ์

3(3-0-6) -   

2552503 การวางแผนและพฒันาทรัพยากรมนุษย์ใน
ภาครัฐ 

3(3-0-6) -   

2552504 การบริหารการคลังสาธารณะ 3(3-0-6) -   
2553109 กฎหมายปกครองส าหรับนักรัฐประศาสนศาสตร ์ 3(3-0-6) -   
2553207 การวางแผนและการบริหารโครงการ 3(3-0-6) -   
2553416 ภาษาอังกฤษเพื่อการวิเคราะห์งานวิชาการทาง

รัฐประศาสนศาสตร ์ 
3(3-0-6) -   

2553417 รัฐประศาสนศาสตร์แนวภายหลังสมัยใหม ่ 3(3-0-6) -   
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รหัสวิชา ชื่อรายวิชา น(ท-ป-อ) 
รายวิชาที่
ต้องเรียน

ก่อน 

ภาค
เรียน/ปี

การศึกษา 
ท่ีลงเรียน 

2553418 การประเมนิผลโครงการภาครฐั 3(3-0-6) 2553207   
2553419 ระเบียบวิธีวจิัยทางรฐัประศาสนศาสตร ์ 3(2-2-5) -   
2554420 สัมมนาทางรฐัประศาสนศาสตร ์ 3(2-2-5) -   
2554421 ธรรมาภิบาลในการจัดการภาครฐั 3(3-0-6) -   
2554422 สถิติส าหรับการวจิัยทางรฐัประศาสนศาสตร์ 3(2-2-5) -   
2.2 กลุ่มวิชาเอกเลือก ให้เลือกเรียนไม่น้อยกว่า 24 หน่วยกิต 
    (1) กลุ่มวิชาด้านองค์การและการจัดการ 
2553104 การพัฒนาองคก์ารและการจัดการการ

เปลี่ยนแปลง 
3(3-0-6) -   

2553105 นวัตกรรมการบริหารและการจัดการสมัยใหม่ 3(3-0-6) -   
2553106 การบริหารส านกังานในภาครฐั 3(3-0-6) -   
2553107 ภาวะผู้น าและผู้ตามเชิงสร้างสรรค ์ 3(3-0-6) -   
2553108 การบริหารรฐัวิสาหกิจและองคก์ารมหาชน 3(3-0-6) -   
    (2) กลุ่มวิชาด้านนโยบายสาธารณะ  
2553202 การน านโยบายไปปฏิบัติและการประเมินผล 3(3-0-6) -   
2553203 การพัฒนานโยบายสาธารณะของไทย 3(3-0-6) -   
2553204 เครือข่ายนโยบายสาธารณะในทอ้งถิน่ 3(3-0-6) - 0 
2553205 สัมมนานโยบายสาธารณะ 3(3-0-6) -   
2553206 การเป็นผู้ประกอบการบริการสาธารณะ 3(3-0-6) -   
    (3) กลุ่มวิชาด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์ภาครัฐ 
2553302 มนุษยสัมพันธ์และการจัดการความขัดแย้ง 3(3-0-6) -   
2553303 หลักการจัดการค่าตอบแทน 3(3-0-6) -   
2553304 การประเมนิผลการปฏิบัติงานในภาครฐั 3(3-0-6) -   
2553305 แรงงานสัมพันธ ์ 3(3-0-6) -   
2553306 การบริหารทนุมนุษย์เพื่อพัฒนาทอ้งถิน่ 3(3-0-6) -   
    (4) กลุ่มวิชาด้านทฤษฎีทางรัฐประศาสนศาสตร์ 
2553406 รัฐประศาสนศาสตร์แนวพทุธศาสน ์ 3(3-0-6) -   
2553407 การบริหารราชการเปรียบเทียบ 3(3-0-6) -   
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รหัสวิชา ชื่อรายวิชา น(ท-ป-อ) 
รายวิชาที่
ต้องเรียน

ก่อน 

ภาค
เรียน/ปี

การศึกษา 
ท่ีลงเรียน 

2553408 แนวคิดทางสังคมและการเมอืง 3(3-0-6) -   
2553409 เศรษฐศาสตร์ส าหรับรัฐประศาสนศาสตร ์ 3(3-0-6) -   
2553410 สังคมวิทยาทางการเมอืงและการปกครอง 3(3-0-6) -   
2553411 ประชาสังคมในกระบวนการพัฒนา 3(3-0-6) -   
    (5) กลุ่มวิชาด้านการบริหารการคลังและงบประมาณภาครัฐ 
2553510 การบริหารภาษีอากร 3(3-0-6) -   
2553511 นโยบายการเงนิและการคลัง 3(3-0-6) -   
2554517 การบริหารการคลังท้องถิน่ 3(3-0-6) -   
    (6) กลุ่มวิชาการกฎหมาย 
2561204 กฎหมายมหาชน 3(3-0-6) -   
2562305 กฎหมายอาญา 1: ภาคทั่วไป 3(3-0-6) -   
2562306 กฎหมายอาญา 2: ภาคความผิด 3(3-0-6) 2652305   
2563503 กฎหมายลักษณะพยาน 3(3-0-6) -   
2563506 กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 1 3(3-0-6) -   
2563507 กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 2 2(2-0-4) 2563506   
2.3 กลุ่มวิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ หรือสหกิจศึกษา จ านวน 7 หน่วยกิต 
2553412 การเตรียมฝกึประสบการณ์วิชาชีพทางรฐั

ประศาสนศาสตร ์
2(90) -   

2553413 การฝกึประสบการณ์วิชาชีพทางรฐัประศาสน
ศาสตร ์

5(450) 2553412 0 

หรือ   
2553414 การเตรียมสหกิจศกึษา  1(45) -   
2553415 สหกิจศึกษา 6(540) 2553414   
3. หมวดวิชาเลือกเสรี ให้เลือกเรยีนไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต 
      -   
      -   
   -  

 



42 | คู่มือนักศึกษา ปีการศึกษา 2560 

 
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  

 
หลักสูตรเทคโนโลยีบณัฑิต  สาขาวชิาเทคโนโลยีก่อสร้าง Bachelor of Technology 

Program in Construction Technology 
ทล.บ. (เทคโนโลยีก่อสร้าง) | B.Tech. (Construction Technology) 

จ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสตูร ไม่น้อยกว่า 135 หน่วยกติ 
 

รหัสวิชา ชื่อรายวิชา น(ท-ป-อ) 
รายวิชาที่
ต้องเรียน

ก่อน 

ภาค
เรียน/ปี

การศึกษา 
ท่ีลงเรียน 

1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ไม่น้อยกว่า 30  หน่วยกิต *ดูรายวิชาในหน้า 33-34 
2. หมวดวิชาเฉพาะ เรียนไม่น้อยกว่า 99 หน่วยกิต 
2.1 กลุ่มวิชาแกน จ านวน 18 หน่วยกิต 
5701101 ภาษาอังกฤษส าหรับเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 3(3-0-6) -  
5701201 งานช่างส าหรับเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 3(2-2-5) -  
5701202 ความปลอดภัยในงานอุตสาหกรรม 3(2-2-5) -  
5701301 การเขียนแบบส าหรับเทคโนโลยีอตุสาหกรรม 3(2-2-5) -  
5701401 การออกแบบในงานอุตสาหกรรม 3(2-2-5) -  
5701501 โปรแกรมส าเรจ็รูปส าหรับเทคโนโลยี

อุตสาหกรรม 
3(2-2-5) -  

2.2 กลุ่มวิชาเอกบังคับ จ านวน  69  หนว่ยกิต 
5791401 กลศาสตรว์ิศวกรรม 3(3-0-6) -  
5791201 ความแข็งแรงของวัสด ุ 3(3-0-6) -  
5731601 ทฤษฎีโครงสร้าง 3(3-0-6) -  
5791601 ปฐพีกลศาสตร ์ 3(2-2-5) -  
5792401 การออกแบบโครงสร้างไมแ้ละเหลก็ 3(3-0-6) 5731601  
5793402 การออกแบบคอนกรีตเสริมเหล็ก 3(3-0-6) 5731601  
5793601 วิศวกรรมส ารวจส าหรับงานกอ่สร้าง 1 3(2-2-5) -  
5731702 เทคโนโลยีคอนกรีตปฏิบัติการ 3(2-2-5) -  
5793703 เทคโนโลยีการทดสอบวัสดกุอ่สร้าง 3(2-2-5) -  
5731701 เทคโนโลยีกอ่สร้าง 3(2-2-5) -  



มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร | 43 

รหัสวิชา ชื่อรายวิชา น(ท-ป-อ) 
รายวิชาที่
ต้องเรียน

ก่อน 

ภาค
เรียน/ปี

การศึกษา 
ท่ีลงเรียน 

5791501 มูลฐานการออกแบบสถาปัตยกรรม 3(2-2-5) -  
5792502 เขียนแบบเทคโนโลยีกอ่สร้าง 1 3(2-2-5) 5791501  
5792503 เขียนแบบเทคโนโลยีกอ่สร้าง 2 3(2-2-5) 5791502  
5792504 เขียนแบบเทคโนโลยีกอ่สร้าง 3 3(2-2-5) 5791503  
5792505 เขียนแบบเทคโนโลยีกอ่สร้าง 4 3(2-2-5) 5791504  
5793301 เขียนแบบกอ่สร้างด้วยคอมพิวเตอร ์1 3(2-2-5) -  
5791801 ภาษาอังกฤษส าหรับการบริหารงานกอ่สร้าง 3(3-0-6) -  
5793806 รายการก่อสร้าง สญัญา และการประมาณราคา 3(2-2-5) -  
5732302 การวางแผนและการควบคุมงานก่อสร้าง 3(3-0-6) 5731701  
5793807 การจดัและบริหารโครงการก่อสร้าง 3(3-0-6) 5732302  
5793901 ระเบียบวิธีวจิัยส าหรับเทคโนโลยีก่อสร้าง 3(3-0-6) -  
5794902 งานค้นคว้าพเิศษด้านเทคโนโลยีก่อสร้าง 3(2-2-5) -  
5794903 สัมมนาด้านเทคโนโลยีกอ่สร้าง 3(2-2-5) -  
2.3 กลุ่มวิชาเอกเลือก  ไม่น้อยกว่า  6  หน่วยกิต 
5732402 อุปกรณ์อาคาร 3(3-0-6) -  
5734101 การตรวจงานก่อสร้าง 3(3-0-6) -  
5791702 วิศวกรรมความปลอดภัยในงานก่อสร้าง 3(3-0-6) -  
5791802 วัสดุวิศวกรรมในงานกอ่สร้าง 3(3-0-6) -  
5791803 การส ารวจปริมาณส าหรับงานก่อสร้าง 3(3-0-6) -  
5792202 เทคโนโลยีการกอ่สร้างกลุม่เมอืงมรดกโลกไทย 3(2-2-5) -  
5792805 กฎหมายส าหรับการบริหารงานก่อสร้าง 3(3-0-6) -  
5793203 ประวัติศาสตร์สถาปัตยกรรมในกลุ่มอาเซียน 3(3-0-6) -  
5793204 การออกแบบผังเมือง 3(2-2-5) -  
5793302 เขียนแบบกอ่สร้างด้วยคอมพิวเตอร ์2 3(1-4-4) 5793301  
5793602 วิศวกรรมส ารวจส าหรับงานกอ่สร้าง 2 3(2-2-5) 5793601  
5793704 เทคโนโลยีอาคารและสิ่งแวดล้อม 3(3-0-6) -  
5793808 ภูมิสถาปัตยกรรม 3(2-2-5) -  
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รหัสวิชา ชื่อรายวิชา น(ท-ป-อ) 
รายวิชาที่
ต้องเรียน

ก่อน 

ภาค
เรียน/ปี

การศึกษา 
ท่ีลงเรียน 

5793809 การตรวจสอบอาคารและการซ่อมบ ารุง 3(2-2-5) 5731701  
และ

5792401  
และ

5793402 

 

5791301 สถาปัตยกรรมพื้นถิ่น 3(2-2-5) -  
2.4 กลุ่มวิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ไม่น้อยกว่า 6 หนว่ยกิต 
5794811 การเตรียมฝกึประสบการณ์วิชาชีพทางเทคโนโลยี

ก่อสร้าง 
1(90) -  

5794812 การฝกึประสบการณ์วิชาชีพทางเทคโนโลยี
ก่อสร้าง 

5(450) 5794811  

หรือ   
5794813 สหกิจศึกษา 6(540) -  
3. หมวดวิชาเลือกเสรี ให้เลือกเรยีนไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต 
      -   
      -   
   -  
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คณะวิทยาการจัดการ 
 

หลักสูตรบรหิารธุรกิจบัณฑติ  สาขาวชิาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ  
Bachelor of Business Administration Program in Business Computer 

บธ.บ. (คอมพิวเตอร์ธุรกิจ) | B.B.A. (Business Computer) 
จ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า 136 หน่วยกติ 

 

รหัสวิชา ชื่อรายวิชา น(ท-ป-อ) 
รายวิชาที่
ต้องเรียน

ก่อน 

ภาค
เรียน/ปี

การศึกษา 
ท่ีลงเรียน 

1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ไม่น้อยกว่า 30  หน่วยกิต *ดูรายวิชาในหน้า 33-34 
2. หมวดวิชาเฉพาะ เรียนไม่น้อยกว่า 100 หน่วยกิต 
2.1 กลุ่มวิชาแกน ให้เรียนรายวิชาต่อไปนี ้30 หน่วยกิต 
1551402 ภาษาอังกฤษธุรกิจ 1 3(3-0-6) -   
1551403 ภาษาอังกฤษธุรกิจ 2 3(3-0-6) 1551402   
3521103 หลักการบัญช ี 3(2-2-5) -   
3531101 การเงินธรุกจิ 3(3-0-6) -   
3532204 การภาษีอากรและกฎหมายธรุกจิ 3(3-0-6) 3521103   
3541101 หลักการตลาด 3(3-0-6) -   
3561101 องค์การและการจัดการ 3(3-0-6) -   
3564201 การจดัการเชิงกลยุทธ ์ 3(3-0-6) -   
3584901 ระเบียบวิธีวจิัยและสถติิเพื่อการวิจัย 3(3-0-6) -   
3591101 หลักเศรษฐศาสตร ์ 3(3-0-6) -   
2.2 กลุ่มวิชาเอกบังคับ ให้เรียนรายวิชาต่อไปนี้ 45 หน่วยกิต 
    1. กลุ่มวิชาประเด็นด้านองค์การและระบบสารสนเทศ 15 หน่วยกิต 
3602102 ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการทางธรุกจิ 3(2-2-5) -   
3603108 การวเิคราะห์และออกแบบระบบในงานธรุกจิ 3(2-2-5) -   
3603109 ความมั่นคงของระบบสารสนเทศทางธุรกิจ 3(2-2-5) 3603402 0 
3604102 โครงงานคอมพิวเตอร์ธรุกจิ 1 3(2-2-5) -   
3604103 โครงงานคอมพิวเตอร์ธรุกจิ 2 3(2-2-5) 3604102   
   2. กลุ่มวิชาเทคโนโลยีเพ่ืองานประยุกต ์12 หน่วยกิต 
3601204 เทคโนโลยีสารสนเทศทางธุรกิจ 3(2-2-5) -   
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รหัสวิชา ชื่อรายวิชา น(ท-ป-อ) 
รายวิชาที่
ต้องเรียน

ก่อน 

ภาค
เรียน/ปี

การศึกษา 
ท่ีลงเรียน 

3602207 ระบบฐานข้อมูลและการประยุกต์ใช้ในงานธุรกจิ 3(2-2-5) -   
3602208 คณิตศาสตร์ส าหรับคอมพิวเตอร์ธรุกจิ 3(2-2-5) -   
3603206 พาณิชย์อิเลก็ทรอนิกส ์ 3(2-2-5) -   
    3. กลุ่มวิชาเทคโนโลยีและวิธีการทางซอฟต์แวร์ 9 หน่วยกิต 
3601302 การเขียนโปรแกรมคอมพวิเตอร์ 3(2-2-5) -   
3602302 โครงสร้างข้อมูลและขั้นตอนวิธีส าหรับการ

ประยุกต์ใช้ในงานธรุกจิ 
3(2-2-5) -   

3603302 การเขียนโปรแกรมบนเว็บ  3(2-2-5) 3601302   
    4. กลุ่มวิชาโครงสร้างพ้ืนฐานของระบบ 6 หน่วยกิต 
3602401 เว็บเทคโนโลยี 3(2-2-5) -   
3603403 ระบบเครอืข่ายและการสื่อสารขอ้มูลส าหรบั

ธุรกจิ 
3(2-2-5) -   

    5. กลุ่มวิชาฮาร์ดแวร์และสถาปัตยกรรมคอมพิวเตอร์ 3 หน่วยกิต 
3602501 การติดตั้งและการจัดการระบบปฏิบัติการ

คอมพิวเตอร ์
3(2-2-5) -   

2.3 กลุ่มวิชาเอกเลือก ให้เลือกเรียนไม่น้อยกว่า 18 หน่วยกิต 
3543101 การจดัการการตลาด 3(3-0-6) -   
3602209 คอมพวิเตอร์ส าหรับการออกแบบกราฟิก 3(2-2-5) -   
3603101 สังคมเครอืข่ายออนไลน์และจรรยาบรรณวชิาชีพ 3(2-2-5) -   
3603102 การจดัการงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 3(3-0-6) -   
3603104 การวเิคราะห์ข้อมูลทางธุรกิจ 3(2-2-5) -   
3603105 ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการโซอุ่ปทาน 3(2-2-5) -   
3603110 การบริหารโครงการซอท์ฟแวร์ทางธุรกิจ 3(2-2-5) -   
3603207 เทคโนโลยีมัลตมิีเดีย 3(2-2-5) 3602209   
3603208 การใช้ซอฟต์แวร์โอเพนซอร์สในงานธุรกิจ 3(2-2-5) -   
3603209 คอมพิวเตอร์ส าหรับการออกแบบกราฟิกขัน้สูง 3(2-2-5) 3602209   
3603210 หัวข้อพิเศษทางคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 3(2-2-5) -   
3603211 คลังข้อมูลทางธรุกจิ 3(2-2-5) 3602207 0 
3603212 ระบบอัจฉริยะทางธุรกิจเบ้ืองตน้ 3(2-2-5) -   
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รหัสวิชา ชื่อรายวิชา น(ท-ป-อ) 
รายวิชาที่
ต้องเรียน

ก่อน 

ภาค
เรียน/ปี

การศึกษา 
ท่ีลงเรียน 

3603213 การคน้คืนสารสนเทศ 3(2-2-5) -   
3603303 การใช้คอมพิวเตอร์ทางด้านธรุกิจ 3(2-2-5) -   
3603304 การเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุในงานธุรกิจ 3(2-2-5) 3601302   
3603305 การเขียนโปรแกรมแบบวิชวลส าหรับงานธรุกิจ 3(2-2-5) 3601302   
3603306 การพัฒนาแอพพลิเคชันบนอุปกรณ์เคลือ่นที่ 3(2-2-5) 3601302   
3603307 โปรแกรมภาษาจาวา  3(2-2-5) 3601302   
3603308 ภาษาโปรแกรม 3(2-2-5) -   
3603309 การเขียนโปรแกรมคอมพวิเตอร์ขัน้สูง 3(2-2-5) 3601302   
3603310 ภาษาเอ็กซ์เอม็แอลและเว็บเซอร์วิส  3(2-2-5) -   
3603902 สัมมนาทางคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 3(2-2-5) -   
2.4 กลุ่มวิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ หรือสหกิจศึกษา จ านวน 7 หน่วยกิต 
3604801 การเตรียมฝกึประสบการณ์วิชาชีพทาง

คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
2(90) -   

3604802 การฝกึประสบการณ์วิชาชีพทางคอมพิวเตอร์
ธุรกจิ 

5(450) 3604801 0 

หรือ   
3503801 การเตรียมสหกิจศกึษา  1(45) -   
3503802 สหกิจศึกษา 6(540) 3503801   
3. หมวดวิชาเลือกเสรี ให้เลือกเรยีนไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต 
      -   
      -   
   -  
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หลักสูตรบรหิารธุรกิจบัณฑติ สาขาวชิาการจัดการทั่วไป 
Bachelor of Business Administration Program in General Management 

บธ.บ. (การจดัการทั่วไป) | B.B.A. (General Management) 
จ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสตูร ไม่น้อยกว่า 127 หน่วยกติ 

 

รหัสวิชา ชื่อรายวิชา น(ท-ป-อ) 
รายวิชาที่
ต้องเรียน

ก่อน 

ภาค
เรียน/ปี

การศึกษา 
ท่ีลงเรียน 

1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ไม่น้อยกว่า 30  หน่วยกิต *ดูรายวิชาในหน้า 33-34 
2. หมวดวิชาเฉพาะ เรียนไม่น้อยกว่า 91 หน่วยกิต 
2.1 กลุ่มวิชาแกน ให้เรียนรายวิชาต่อไปนี ้24 หน่วยกิต 
1551402 ภาษาอังกฤษธุรกิจ 1 3(3-0-6) -   
1551403 ภาษาอังกฤษธุรกิจ 2 3(3-0-6) 1551402   
3531101 การเงินธรุกจิ  3(3-0-6) 3521101 

/3521103 
  

3532102 การภาษีอากรและกฎหมายธรุกจิ 3(3-0-6) -   
3541101 หลักการตลาด 3(3-0-6) -   
3561101 องค์การและการจัดการ 3(3-0-6) -   
3564201 การจดัการเชิงกลยุทธ ์ 3(3-0-6) -   
3591101 หลักเศรษฐศาสตร ์ 3(3-0-6) -   
2.2 กลุ่มวิชาเอกบังคับ ให้เรียนรายวิชาตอ่ไปนี้ 48 หน่วยกิต 
3561501 การจดัการส านกังานและเอกสาร 3(2-2-5) -   
3562503 การจดัการพฤตกิรรมองค์การ 3(3-0-6) -   
3562507 การจดัการธรุกจิด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ 3(2-2-5) -   
3562601 การจดัการทรัพยากรมนุษย์ 3(3-0-6) -   
3563204 นวัตกรรมและการจัดการการเปลี่ยนแปลง 3(3-0-6) -   
3563206 การวางแผนและการจัดการโครงการ 3(3-0-6) -   
3563101 จิตวิทยาธรุกจิ 3(3-0-6) -   
3563515 สถิติเพือ่การจัดการ 3(2-2-5) -   
3521103 หลักการบัญช ี 3(2-2-5) -   
3562102 จริยธรรมทางธุรกิจและความรับผิดชอบต่อสังคม 3(3-0-6) -   
3563811 การจดัการโลจสิติกสแ์ละโซ่อุปทาน 3(3-0-6) -   
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รหัสวิชา ชื่อรายวิชา น(ท-ป-อ) 
รายวิชาที่
ต้องเรียน

ก่อน 

ภาค
เรียน/ปี

การศึกษา 
ท่ีลงเรียน 

3563901 หลักการวิจัยทางธุรกิจ 3(2-2-5) 3563515 0 
3564905 การวจิัยด้านการจัดการ 3(2-2-5) 3563901   
3564516 การจดัการการด าเนินงาน 3(2-2-5) -   
3563514 ธุรกจิระหว่างประเทศ 3(3-0-6) -   
3564902 สัมมนาทางการจดัการ 3(2-2-5) -   
2.3 กลุ่มวิชาเอกเลือก ให้เลือกเรียนไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต 
3563202 แผนธรุกจิ 3(3-0-6) -   
3563508 ระบบสารสนเทศส าหรับงานธรุการ 3(2-2-5) -   
3563513 การพัฒนาองคก์รเชิงบูรณาการ 3(3-0-6) -   
3563517 การเจรจาต่อรองทางธรุกิจ 3(3-0-6) -   
3563518 การพยากรณ์ธรุกิจ 3(3-0-6) -   
3563604 บุคลิกภาพและบทบาทในสังคม  3(3-0-6) -   
3563608 บุคลากรสัมพนัธ ์ 3(3-0-6) -   
3563610 การพัฒนาประสิทธิภาพของบุคลากร  3(3-0-6) -   
3563612 การจดัการค่าตอบแทนและประเมินผล 3(3-0-6) -   
3563801 การจดัการคุณภาพ 3(3-0-6) -   
3564301 การบัญชเีพื่อการจัดการ 3(2-2-5) 3521103 

และ 
3531101 

  

3564501 การจดัการธรุกจิชุมชน    3(3-0-6) -   
3563609 เทคนิคการฝึกอบรมและการสมัมนา 3(2-2-5) -   
3563614 การพัฒนาทมีงานและภาวะผู้น าในองคก์าร 3(3-0-6) -   
2.4 กลุ่มวิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ หรือสหกิจศึกษา จ านวน 7 หน่วยกิต 
3564906 เตรียมฝกึประสบการณว์ิชาชีพด้านการจัดการ  2(90) -   
3564907 การฝกึประสบการณ์วิชาชีพด้านการจดัการ  5(450) 3564906 0 

หรือ   
3503801 การเตรียมสหกิจศกึษา 1(45) -   
3503802 สหกิจศึกษา 6(540) 3503801   
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รหัสวิชา ชื่อรายวิชา น(ท-ป-อ) 
รายวิชาที่
ต้องเรียน

ก่อน 

ภาค
เรียน/ปี

การศึกษา 
ท่ีลงเรียน 

3. หมวดวิชาเลือกเสรี ให้เลือกเรยีนไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต 
      -   
      -   
   -  
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หลักสูตรบญัชบีัณฑติ | Bachelor of Accountancy Program 
บช.บ. | B.Acc. 

จ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสตูร ไม่น้อยกว่า 133 หน่วยกติ 
 

รหัสวิชา ชื่อรายวิชา น(ท-ป-อ) 
รายวิชาที่
ต้องเรียน

ก่อน 

ภาค
เรียน/ปี

การศึกษา 
ท่ีลงเรียน 

1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ไม่น้อยกว่า 30  หน่วยกิต *ดูรายวิชาในหน้า 33-34 
2. หมวดวิชาเฉพาะ เรียนไม่น้อยกว่า 97 หน่วยกิต 
2.1 กลุ่มวิชาพ้ืนฐานวิชาชีพ ให้เรียนรายวิชาต่อไปนี้ 42 หน่วยกิต 
1551402 ภาษาอังกฤษธุรกิจ 1 3(3-0-6) -   
1551403 ภาษาอังกฤษธุรกิจ 2 3(3-0-6) 1551402   
3521101 การบัญช ี1 3(2-2-5) -   
3521102 การบัญช ี2 3(2-2-5) 3521101   
3521401 หลักเบ้ืองตน้เกี่ยวกับระบบสารสนเทศ 3(2-2-5) -   
3522305 จรรยาบรรณวิชาชีพบัญช ี 3(3-0-6) -   
3522501 การภาษีอากร 1  3(3-0-6) -   
3522601 กฎหมายธุรกิจพาณิชย์และการบัญช ี 3(3-0-6) -   
3522701 การจดัการทางการเงินส าหรับนกับัญช ี 3(2-2-5) 3521102   
3541101 หลักการตลาด 3(3-0-6) -   
3561101 องค์การและการจัดการ 3(3-0-6) -   
3564201 การจดัการเชิงกลยุทธ ์ 3(3-0-6) -   
3591101 หลักเศรษฐศาสตร ์ 3(3-0-6) -   
3593301 การวเิคราะห์เชิงปรมิาณ 3(3-0-6) -   
2.2 กลุ่มวิชาชีพบังคับ ให้เรียนรายวิชาตอ่ไปนี้ 36 หน่วยกิต 
3522102 การบัญชตี้นทุน 1 3(2-2-5) 3521102   
3522103 การบัญชชีั้นกลาง 1 3(2-2-5) 3521102   
3522104 การบัญชชีั้นกลาง 2 3(2-2-5) 3521102   
3522105 การบัญชตี้นทุน 2 3(2-2-5) 3522102   
3523401 ระบบสารสนเทศทางการบัญช ี 3(2-2-5) 3521401 

และ
3521102 
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รหัสวิชา ชื่อรายวิชา น(ท-ป-อ) 
รายวิชาที่
ต้องเรียน

ก่อน 

ภาค
เรียน/ปี

การศึกษา 
ท่ีลงเรียน 

3523502 การภาษีอากร 2 3(2-2-5) 3522501 
/3522103 
/3522104 

  

3523702 การรายงานการเงนิและการวเิคราะห์งบการเงิน 3(2-2-5) 3522103 
และ 

3522104 

  

3524101 การบัญชชีั้นสูง 1 3(2-2-5) 3522103 
และ 

3522104 

  

3524102 การบัญชชีั้นสูง 2 3(2-2-5) 3522103 
และ 

3522104 

  

3524302 การสอบบัญช ี 3(2-2-5) 3522103 
และ 

3522104 

  

3524303 การตรวจสอบภายในและการควบคุมภายใน 3(3-0-6) 3522103 
และ 

3522104 

  

3524901 สัมมนาการบัญช ี 3(2-2-5) 3522103 
และ 

3522104 

  

2.3 กลุ่มวิชาชีพเลือก ให้เลือกเรียนไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต 
3523202 การบัญชเีฉพาะกจิการ 3(3-0-6) 3521102   
3523203 การบัญชีหน่วยงานภาครัฐ    3(3-0-6) 3521102   
3523301 วางระบบบัญช ี 3(3-0-6) 3521102   
3523402 โปรแกรมประยุกต์ส าหรับงานบัญช ี 3(2-2-5) 3521102  

และ 
3521401 

  

3524202 การบัญชรีะหว่างประเทศ 3(3-0-6) 3521102   
3524308 การบัญชเีพื่อการจัดการสิ่งแวดลอ้ม 3(3-0-6) 3522105   
3524310 การจดัท าบัญชีด้วยโปรแกรมส าเร็จรูป 3(2-2-5) 3521102   
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รหัสวิชา ชื่อรายวิชา น(ท-ป-อ) 
รายวิชาที่
ต้องเรียน

ก่อน 

ภาค
เรียน/ปี

การศึกษา 
ท่ีลงเรียน 

3524503 การวางแผนภาษี 3(3-0-6) 3523502   
3524902 วิจัยทางการบัญช ี 3(2-2-5) 3522103 

และ 
3522104 

  

3524903 ปัญหาพิเศษทางบัญช ี 3(2-2-5) 3522103 
และ 

3522104 

  

3533404 การวางแผนก าไรและการควบคมุ 3(3-0-6) 3522103 
และ 

3522104 

  

2.4 กลุ่มวิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ หรือสหกิจศึกษา จ านวน 7 หน่วยกิต 
3524801 การเตรียมฝกึประสบการณ์วิชาชีพการบัญชี  2(90) -   
3524802 การฝกึประสบการณ์วิชาชีพการบัญชี 5(450) 3524801   

หรือ   
3503801 การเตรียมสหกิจศกึษา 1(45) -   
3503802 สหกิจศึกษา 6(540) 3503801   
3. หมวดวิชาเลือกเสรี ให้เลือกเรยีนไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต 
      -   
      -   
   -  
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ค าอธิบายรายวิชา 
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 

 
1. กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร 
รหัสวิชา ชื่อและค าอธิบายรายวิชา    น(ท–ป–อ) 
1541001 ทักษะการใช้ภาษาไทย      3(3-0-6)  
 Thai Language Usage Skills 
 หลักการ  รูปแบบ  และวิธีการใช้ภาษาในบริบทต่างๆ จากทรัพยากรสารสนเทศ  
ฝึกปฏิบัติการคิดวิเคราะห์  การสังเคราะห์  การจับประเด็น และการสรุปสาระส าคัญ  โดย
น าเสนอผลการศึกษาด้วยวาจาและลายลักษณ์ 
 Thai Language principles, style and language usage in diverse 
contexts from various information resources and to practice critical thinking, 
synthesis and summarizing, including to present the study by verbal and written 
communication. 
 
1541002 ภาษาและการสื่อสารเพื่อจุดประสงค์เฉพาะ    3(3-0-6) 
 Language and Communication for Specifics Purposes 
 หลักการ วิธีการใช้ภาษาและการสื่อสาร เพื่อให้บรรลุตามจุดประสงค์ของการ
สื่อสาร  ฝึกปฏิบัติการพูดและการเขียน และประเมินการพูดและการเขียน 
 Principles, language usage and communication to achieve 
communication purposes, including to practice speaking and writing as well as 
an assessment of speaking and writing. 
 
1551001 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน      3(3-0-6)  
 Fundamental English 
 การเขียนประโยคเบื้องต้นตามหลักไวยากรณ์ภาษาอังกฤษ ฝึกการอ่านบทความ
ภาษาอังกฤษสั้น ๆ ฝึกการฟัง และการพูดภาษาอังกฤษจากบทสนทนาต่างๆ  
 Writing basic sentences based on English grammar, reading short 
passages, listening to and speaking from various dialogues. 
 
1551002 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร      3(3-0-6)  
 English for Communication 
 โครงสร้างและรูปแบบประโยคภาษาอังกฤษ จากสถานการณ์ต่างๆ มุ่งเน้นการฝึก
ทักษะการฟัง การพูด การอ่าน และการเขียน เพื่อให้สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้อย่าง
ถูกต้องตามหลักไวยากรณ์  
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รหัสวิชา ชื่อและค าอธิบายรายวิชา    น(ท–ป–อ) 
 This course emphasizes on English structure and forms based on 
diverse situations and practicing grammatical skills of English listening, 
speaking, reading and writing for communication. 
 
1561001 ภาษาญี่ปุ่นเพื่อการสื่อสาร      3(3-0-6) 
 Japanese for Communication 
 ความหมายของค าศัพท์และส านวนภาษาญี่ปุ่นในบทสนทนาเรื่องทั่วไปใน
ชีวิตประจ าวัน ฝึกการฟัง การเขียน การอ่าน การเล่าเรื่องและอธิบายด้วยค าศัพท์ และ
ส านวนภาษาญี่ปุ่นในบทสนทนาเรื่องทั่วไปในชีวิตประจ าวัน การอธิบายอย่างง่ายใน
ชีวิตประจ าวัน เพื่อสามารถใช้ภาษาญี่ปุ่นได้ในสถานการณ์จริง 
  Meaning of Japanese vocabularies and idioms in daily life 
situations, practicing various skills such as listening, writing, reading, and 
narrative skills by using Japanese vocabularies and idioms, the simple 
explanations in Japanese about everyday life for applying in real situations. 
 
1571001   ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร      3(3-0-6) 
 Chinese for Communication 
 หลักการออกเสียง การฟัง พูด บทสนทนาทั่วไปในชีวิตประจ าวันเบื้องต้น ตาม
หลักไวยากรณ์เพื่อให้สื่อสารได้อย่างถูกต้อง และฝึกทักษะการพูดภาษาจีนให้สอดคล้องกับ
สถานการณ์ต่างๆ และสามารถน าไปประยุกต์ใช้ได้ตามสถานการณ์จริง 
 Basic Chinese pronunciation, listening and speaking skills, grammatical 
usage for communication in daily life, Chinese vocabularies for applying in real 
life. 
 
1571002   ภาษาจีนพื้นฐานเพื่อการท่องเที่ยว     3(3-0-6) 
 Fundamental Chinese for Tourism 
 ค าศัพท์  ส านวน และบทสนทนาภาษาจีน ที่ ใช้ส าหรับการท่องเที่ ยวใน
สถานการณ์ต่างๆ ได้อย่างเหมาะสม เพื่อการเดินทางโดยสารรถยนต์ รถไฟ เครื่องบิน การ
เข้าพักโรงแรม ภัตตาคาร ร้านอาหาร การซื้อสินค้า และธุรกิจบริการอื่นๆ ที่เป็นปัจจัย
สนับสนุนการท่องเที่ยว การปฏิบัติตนในการเป็นเจ้าของประเทศที่ดี  
 Chinese vocabularies, idioms and conversations in various situations 
such as travelling by cars, trains or airplanes, in a hotel, and a restaurant, 
shopping and other situations that related to businesses, to behave as a nice 
country host. 
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รหัสวิชา ชื่อและค าอธิบายรายวิชา    น(ท–ป–อ) 
1661001 ภาษาเกาหลีเพื่อการสื่อสาร      3(3-0-6) 
 Korean for Communication 
 ความหมายของค าศัพท์และส านวนภาษาเกาหลีในบทสนทนาเรื่องทั่วไปใน
ชีวิตประจ าวัน ฝึกการฟัง การพูด การอ่าน และการเขียน การเล่าเรื่องและอธิบายด้วย
ค าศัพท์ และส านวนภาษาเกาหลีในบทสนทนาเรื่องทั่วไปในชีวิตประจ าวัน การอธิบายอย่าง
ง่ายในชีวิตประจ าวัน เพื่อสามารถใช้ภาษาเกาหลีได้ในสถานการณ์จริง 
 Meaning of vocabularies and idioms in Korean, listening, speaking, 
reading, and writing with short sentences and passages including storytelling 
and explaining with Korean vocabularies and expressions, expressions for 
basic communication. 
   
1691001 ภาษาพม่าพื้นฐาน       3(3-0-6) 
 Fundamental Burmese 
 การเรียนรู้พยัญชนะ สระและการออกเสียง หลักไวยากรณ์พื้นฐาน ค าศัพท์และ
ส านวน ฝึกการฟัง การพูด การอ่านและการเขียนจากบทสนทนาเบื้องต้น  
 Learning consonant, vowel and pronunciation, basic grammar, 
vocabularies and idioms, listening, speaking, reading and writing with basic 
conversations. 
 
1691002 ภาษาพม่าเพื่อการสื่อสาร      3(3-0-6) 
 Burmese for Communication 
 ความหมายของค าศัพท์และส านวนภาษาพม่าในบทสนทนาเรื่องทั่วไปใน
ชีวิตประจ าวัน ฝึกทักษะด้านการฟัง การพูด การอ่านและการเขียน การเล่าเรื่องและอธิบาย
ด้วยค าศัพท์ และส านวนภาษาพม่าในบทสนทนาเรื่องทั่วไป การอธิบายอย่างง่ายใน
ชีวิตประจ าวัน เพื่อสามารถใช้ภาษาพม่าได้ในสถานการณ์จริง 

Meaning of vocabularies and idioms in Burmese, listening, speaking, 
reading and writing for short sentences and passages including storytelling and 
explaining with Burmese vocabularies and expressions for basic communication. 
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2. กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ 
รหัสวิชา ชื่อและค าอธิบายรายวิชา    น(ท–ป–อ) 
1001003 พฤติกรรมมนุษย์กับการพัฒนาตน     3(3-0-6)  
 Human Behavior and Self-Development 
 พฤติกรรมมนุษย์ วิธีการศึกษาพฤติกรรม ปัจจัยพื้นฐานของพฤติกรรม ปัจจัยทาง
ชีววิทยา ปัจจัยทางสังคมวิทยา ปัจจัยทางจิตวิทยา  องค์ประกอบของพฤติกรรม ความ
ฉลาดทางอารมณ์ การเข้าใจตนเองและการพัฒนาตนเอง  มนุษย์สัมพันธ์ การท างานเป็นทีม
และการอยู่ร่วมกันอย่างเป็นสุข 
 Human behavior and human behavioral studies, behavioral factors, 
biological factors, social factors, psychological factors, elements of the 
behavior, emotional intelligence, self-understanding, self-development, human 
relations, teamwork, and social living with happiness. 
 
1001005   ทักษะการคิดและการตัดสินใจ     3(3-0-6) 
 Thinking and Decision Making Skill 
 กระบวนการคิดของมนุษย์  ตรรกศาสตร์และการใช้ เหตุผล การวิเคราะห์ 
กระบวนการตัดสินใจ ความคิดสร้างสรรค์ การคิดแบบนิรนัย การคิดอย่างมีวิจารณญาณ 
การคิดแก้ปัญหา การประยุกต์ใช้ความคิดในชีวิตประจ าวัน 
 The process of human thought, logical thinking and reasoning, 
analytical thinking, decision process, creative thinking, deductive thinking, and 
critical thinking, problem solution and idea application in daily life. 
 
1511001 จริยธรรมกับมนุษย์       3(3-0-6) 
 Ethics and Human Beings 
 ความหมายของจริยธรรมและมนุษย์ ความส าคัญของจริยธรรมต่อมนุษย์ ทฤษฎี
ทางจริยธรรม หลักจริยธรรมที่ส าคัญทางปรัชญาและศาสนาส าหรับมนุษย์ การประยุกต์ใช้
หลักจริยธรรมเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตส่วนบุคคลและสังคม 
 Meaning of ethics and human beings, the importance of ethics to 
human beings, the theory of ethics, the ethical principle of philosophy and 
religion for human beings, application for ethical principle to develop the quality 
of life for individual and society. 
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รหัสวิชา ชื่อและค าอธิบายรายวิชา    น(ท–ป–อ) 
1511002 ความจริงของชีวิต       3(3-0-6) 
 Facts of Life 
 ความหมายของชีวิต ชีวิตมนุษย์ การด ารงชีวิตในสังคมโลกปัจจุบัน การน าเอา
ความจริงและหลักศาสนธรรมไปประยุกต์ใช้ในการแก้ปัญหา พัฒนาชีวิตและสังคม คุณธรรม
จริยธรรมตามหลักศาสนธรรม ชีวิตที่มีสันติสุข และสังคมที่มีสันติภาพ 
 Meaning of life, human life, living in today’s world, bringing out truth 
and religious doctrine to apply for solving problems and developing life, society, 
and ethical principles for happy life and peaceful society. 
   
1521001 พุทธศาสน์       3(3-0-6)  
 Buddhism 
 ประวัติ องค์ประกอบต่างๆ และลักษณะส าคัญของพระพุทธศาสนา หลักธรรม
ส าคัญต่างๆ ของพระพุทธศาสนา พระพุทธศาสนากับสังคมไทย หลักจริยธรรมใน
พระพุทธศาสนา เน้นการปฏิบัติในชีวิตประจ าวัน การพัฒนาตน และการพัฒนาสังคม 
 History, factors, and main characteristics of Buddhism, main doctrine 
of Buddhism, Buddhism and Thai society, ethical principles of Buddhism for 
practicing in daily life and developing oneself and society. 
 
1631001 สารสนเทศเพื่อการศึกษาและการค้นคว้า     3(3-0-6)  
 Information for Study and Research 
 ความหมาย ความส าคัญ บทบาทของสารสนเทศ มาตรฐานการรู้สารสนเทศ 
ทรัพยากรสารสนเทศ การจัดระบบทรัพยากรสารสนเทศ แหล่งสารสนเทศ เครื่องมือสืบค้น
ทรัพยากรสารสนเทศ การเข้าถึงสารสนเทศ การอ้างอิง และการน าเสนอผลการศึกษา
ค้นคว้า 
 Definition, significance, role of information technology, information 
literacy standards, information resources, information resource management 
system, information sources, search engines for information resources, 
information access, reference, and research presentation. 
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รหัสวิชา ชื่อและค าอธิบายรายวิชา    น(ท–ป–อ) 
2011001 สุนทรียภาพทางทัศนศิลป์      3(3-0-6) 
 Aesthetics of Visual Arts 
 สุนทรียภาพที่เกี่ยวกับความประทับใจและสะเทือนใจในธรรมชาติสิ่งแวดล้อม ที่
เป็นแรงบั นดาลใจในการสร้างผลงานทั ศนศิลป์ แขนงจิตรกรรม ประติมากรรม  
สถาปัตยกรรม  พร้อมทั้งรับรู้องค์ประกอบความงาม หลักการจัดภาพ  ทฤษฎีการถ่ายทอด
ของงานทัศนศิลป์ไทย จนเกิดคุณค่าของงานทัศนศิลป์ด้านความงามและเรื่องราว  โดยผ่าน
ข้ันตอนการเรียนรู้ในหลักการดูงานทัศนศิลป์เบื้องต้น  และน าไปสู่การวิจารณ์ผลงาน
ทัศนศิลป์ตามหลักวิชาการ 
 Aesthetics related to impression and affection of nature and 
environment inspiring visual art work in painting, sculpture, and architecture, 
perceiving aesthetics element, composition principle, and theories of Thai visual 
arts presentations leading to the values in beauty and story through learning 
process of basic principles of visual arts appreciation and academic criticism. 
   
2051001 สุนทรียภาพทางศิลปะการแสดง     3(3-0-6) 
 Aesthetics of Performing Arts 
 การจ าแนกข้อต่างในศาสตร์ของความงาม ความหมายของสุนทรียภาพทาง
ศิลปะการแสดงองค์ประกอบของศิลปะการแสดงทางนาฏศิลป์ไทย นาฏศิลป์สากล 
ความส าคัญ ของการรับรู้  ศาสตร์ ต่างๆ ของการเห็น  การได้ยิน  การเคลื่ อนไหว 
ศิลปะการแสดง 
 Distinguishing aesthetics, definitions of aesthetics of performing arts, 
components of Thai and international performing arts, significance of 
perceptions, theories of seeing, hearing, moving and performing. 
   
2061001 สังคีตนิยม       3(3-0-6) 
 Music Appreciation 
 องค์ประกอบพื้นฐานของดนตรี เครื่องดนตรีไทย เครื่องดนตรีตะวันตก การ
ประสมวงดนตรีไทย วงดนตรีตะวันตก คีตลักษณ์ที่พบเห็นทั่วไป คีตกวีที่ส าคัญและคีต
วรรณกรรมที่ได้รับการยกย่องบางบท ประวัติดนตรีที่ควรทราบ และประสบการณ์การฟัง
ดนตรีเพื่อก่อให้เกิดความซาบซึ้ง 
 Fundamental components of music, Thai musical instruments, western 
musical instruments, the combination of Thai and western musical bands, 
common forms, dominant composers, and masterpiece of literary work.  
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รหัสวิชา ชื่อและค าอธิบายรายวิชา    น(ท–ป–อ) 
3501001  การพัฒนาภาวะผู้น า     3(3-0-6)  
 Leadership Development 
 ความหมาย ความส าคัญ พัฒนาการของแนวคิดและทฤษฎีภาวะผู้น า การพัฒนา
ภาวะผู้น า การตัดสินใจ การจูงใจและสร้างขวัญก าลังใจ การติดต่อสื่อสารและพัฒนา
ทีมงาน การจัดการความขัดแย้ง การจัดการการเปลี่ยนแปลง 
 Definition, an emphasis, conceptual development and leadership 
theories, leadership development, decision, motivation and encouragement, 
communication and teamwork development, confliction management and charging 
management. 
   
3501003   การพัฒนาบุคลิกภาพและศิลปะการเข้าสังคม   3(3-0-6)  
 Personality Development and the Arts of Socializing 
 ความหมาย ความส าคัญ และองค์ประกอบของบุคลิกภาพ การพัฒนาบุคลิกภาพ
ในด้าน การพูด การแต่งกาย การมีปฏิสัมพันธ์ระหว่างบุคคล ศิลปะการเข้าสังคม  
 Definition, importance and components of personality, personality 
development in speaking, dressing, personal interaction and arts of socializing. 
 
3. กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ 
รหัสวิชา ชื่อและค าอธิบายรายวิชา    น(ท–ป–อ) 
2501001  ประวัติศาสตร์สังคมและวัฒนธรรมไทย    3(3-0-6) 
 History of Thai Society and Culture 
 พัฒนาการทางประวัติศาสตร์ในด้านการเมือง เศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรมใน
สังคมไทย เงื่อนไขหรือปัจจัยที่ก าหนดลักษณะความเปลี่ยนแปลงของโครงสร้างในด้าน
การเมือง เศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรมไทย มรดกทางวัฒนธรรมที่ตกทอดจากอดีตมาสู่
ปัจจุบัน ความเข้าใจเกี่ยวกับปรากฏการณ์และปัญหาทางสังคมที่เกิดข้ึนในสังคมไทยร่วม
สมัย 
 Political development history, economy, Thai social and culture, 
conditions or factors of determining and changing political structure economy, 
Thai society and culture, the cultural heritage transfers from the early time to 
present, understanding social phenomenon and problems in Thai contemporary 
society. 
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รหัสวิชา ชื่อและค าอธิบายรายวิชา    น(ท–ป–อ) 
2501003 จิตสาธารณะและพันธะทางสังคมของพลเมือง   3(3-0-6) 
 Public Mind and Civic Social Engagement 
 บทบาทหน้าที่ จิตส านึกและความรับผิดชอบของการเป็นสมาชิกที่ดีของสังคม 
พันธะทางสังคมของพลเมือง กระบวนการพัฒนาจิตสาธารณะ ความเป็นพลเมืองที่ดีใน
ระบอบประชาธิปไตย การมีคุณธรรม จริยธรรม แนวคิด หลักการการป้องกันและปราบปราม
การทุจริตในสังคมไทย สาเหตุ ผลกระทบที่เกิดจากการทุจริตประพฤติมิชอบในมิติต่างๆ แนว
ทางแก้ไขโดยการประยุกต์แนวคิดความเป็นพลเมือง 
 Social role, conscience, and responsibility of being good members of 
society, civic social engagement, development process for public mind, being 
good citizens in a democracy, morality and ethics including concepts for 
prevention and suppression on corruption in Thai society, causes and impacts 
of corruption and solutions of corruption by applying citizenship concepts. 
   
2501004  สหวิทยาการสังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนา    3(3-0-6) 
 Interdisciplinary Social Science for Development 
 ปรากฏการณ์ที่ส าคัญของโลก อาเซียนและไทย ในมิติสหวิทยาการทางสังคม
เพื่อให้เกิดมุมมองต่อความหลากหลายและเข้าปฏิสัมพันธ์ในโลกสมัยใหม่ จิตส านึกสากล 
โลกทัศน์ใหม่ในมิติทางการเมือง เศรษฐกิจ สังคมวัฒนธรรม รัฐชาติและความเป็นชาติ การ
รวมกลุ่มในโลกปัจจุบัน สันติศึกษา ศาสนาส าหรับโลกสมัยใหม่ ความเป็นพลเมืองโลก เพศ
สภาวะและเพศสภาพ สังคมสมัยใหม่ 
 Significant interdisciplinary social science phenomena around the 
world, ASEAN and Thailand in order to create a perspective on diversity, modern 
global interaction, global mindset, a modern worldview of politic, economy, 
society and culture, national state and nationalism, civic community, peach 
studies, religions for new world, global citizenship, gender and sexuality and 
modern society. 
 
2501005  ก าแพงเพชรศึกษา     3(2-2-5) 

Kamphaeng Phet Studies 
สภาพภูมิศาสตร์  ประวัติศาสตร์  สังคม เศรษฐกิจ  ประชากร ศิลปวัฒนธรรม ภูมิ

ปัญญาท้องถิ่นเชิงวิเคราะห์ ศักยภาพและโอกาสของการพัฒนาในอนาคต  ศึกษา
ก าแพงเพชรในมิติเมืองอยู่อาศัย  เมืองน่าอยู่ เมืองท่องเที่ยว เมืองประวัติศาสตร์และมรดก
โลก รวมถึงการอนุรักษ์และการส่งเสริมศิลปะและวัฒนธรรมของก าแพงเพชรในฐานะเมือง
มรดกโลก 

Kamphaeng Phet Geographic environments, history, society, economic, 
culture and analyzing local wisdom including future development in competency  
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and opportunity, as well as dimensions of Kamphaeng Phet; the Residential City, 
the Healthy City, the Tourist City, the Historical and Heritage City involving with 
the conservative city of Art and Culture as the World Heritage 
   
2521001 โลกาภิวัตน์และท้องถิ่นภิวัตน์     3(3-0-6) 
 Globalization and Localization 
 แนวคิด รูปแบบการเปลี่ยนแปลงของสังคมชนบทไทยที่เชื่อมโยงสัมพันธ์กับโลก
และประเทศในกลุ่มอาเซียน การเปลี่ยนแปลงจากสังคมเกษตรกรรมสู่สังคมอุตสาหกรรม 
สังคมสมัยใหม่ และสังคมหลังสมัยใหม่ผ่านวาทกรรมว่าด้วยการพัฒนาทั้งการเปลี่ยนแปลง
ในเชิงโครงสร้างทางเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรมและวิถีชีวิตอันเป็นผลมาจากโลกาภิวัตน์ 
และขบวนการเคลื่อนไหวท้องถิ่นภิวัตน์ 
 Concepts and characteristics of Thai rural changes related to the 
world and Asian countries including to explore the transformation of agriculture 
to industrial society and modernity to post modernity with discourses in 
accordance, development and transformation of socioeconomic, culture, as well 
as way of life as a result of globalization and social movement of localization. 
   
2521002 อาเซียนศึกษา       3(3-0-6) 
 ASEAN Studies 
 ความหมาย ความส าคัญ ความเป็นมาของอาเซียน กฎบัตร การเมือง เศรษฐกิจ 
สังคมวัฒนธรรม วิถีอาเซียน ความสามารถในการแข่งขัน เขตการค้าเสรี เขตเศรษฐกิจพิเศษ 
การเคลื่อนย้ายอย่างเสรีของสินค้า บริการ การลงทุน เงินทุน แรงงานทักษะ และตลาด
อาเซียน การท่องเที่ยว การเกษตร การศึกษา การกีฬา สุขภาพ และช่องว่างของการพัฒนา
อาเซียน 
 Definition, importance, background, charters, politics, economy, 
society, culture, ASEAN way, competitiveness, free trade area, special economic 
zone, free circulation, service, investment, capital, skilled labors and ASEAN 
market, tourism, agriculture, education, sports, health, and development gap. 
   
2541001 มนุษย์ ชุมชนและสิ่งแวดล้อม      3(3-0-6) 
 Human Beings, Community and Environment 
 ระบบนิเวศ มนุษย์ ชุมชน และสิ่งแวดล้อม ความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์ ชุมชนและ
สิ่งแวดล้อม และความสัมพันธ์ทางพื้นที่ ความหลากหลายทางชีวภาพ ผลกระทบที่เกิดจาก
กิจกรรมของมนุษย์ต่อสิ่งแวดล้อม ด้านการใช้พลังงาน ด้านการเกษตร แนวทางการ
แก้ปัญหาจริยศาสตร์สิ่งแวดล้อม หลักการอนุรักษ์ การมีส่วนร่วมการจัดการเชิงบูรณาการ 
และการพัฒนาอย่างยั่งยืน 
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รหัสวิชา ชื่อและค าอธิบายรายวิชา    น(ท–ป–อ) 
 Ecology, human beings, community, environment, relations among 
human beings, community and environmental, spatial relation, biodiversity, the 
impact of human activities on environment such as energy consumption and 
agriculture, solutions to the problem of environment ethics, conservation 
principles, participation in integrative management, and sustainable development.  
 
2541002 การจัดการทรัพยากรท้องถิ่น      3(3-0-6) 
 Local Resource Management 
 ทรัพยากรท้องถิ่น การจัดการแบบบูรณาการเชิงระบบ โดยมุ่งใช้มาตรการทาง
สังคม เศรษฐศาสตร์ นิติศาสตร์   ธรรมาภิบาล ภูมิปัญญาท้องถิ่น การมีส่วนร่วม หลักความ
พอเพียง การจัดการสิ่งแวดล้อม การพัฒนาอย่างยั่งยืน และเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ เพื่อ
เน้นความเป็นชุมชน ท้องถิ่นและความยั่งยืน 
 Local resources management with systematic integrative  management 
focusing on social measures, economics, law, good governance, local wisdom, 
participation, sufficiency, environment management, sustainable development, 
and geographic information technology in order to emphasize community, 
locality, and sustainability. 
   
2551002 ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการเมืองการปกครองไทย    3(3-0-6) 
 Fundamental Knowledge on Thai Politics and Government 
 แนวคิด และวิวัฒนาการของการเมืองการปกครองไทย รัฐธรรมนูญ พัฒนาการ
ทางประชาธิปไตยของไทยรวมทั้งกระบวนการทางเมืองและบทบาทและหน้าที่ของสถาบัน
ทางการเมืองไทย การจัดระเบียบการปกครอง ตลอดจนวิเคราะห์ปัญหาและแนวโน้มการ
เมืองไทยในอนาคต  
 Concepts and evolution of Thai politics and government, constitution, 
Thai democratic development including political process, role and duties of 
political institutions, governing management, analyzing problems and future 
tendency of Thai politics. 
 
2561001 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมาย    3(3-0-6)     
 Introduction to Laws 
 ความรู้พื้นฐานทั่วไปเกี่ยวกับกฎหมาย ที่มา ลักษณะและชนิดต่างๆ ของกฎหมาย 
การใช้และการยกเลิกกฎหมาย หลักทั่วไปของกฎหมายแพ่งและอาญา 
 Basic knowledge, source, characteristics and types of laws including 
usage and abrogation of laws, the general principles of civil and criminal laws. 
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รหัสวิชา ชื่อและค าอธิบายรายวิชา    น(ท–ป–อ) 
3501004  การริเริ่มการประกอบธุรกิจ     3(3-0-6)  
 Business Initiation 
 ความหมาย ความส าคัญ และกระบวนการริเริ่มธุรกิจ การประเมินความพร้อมใน
การประกอบธุรกิจ การค้นหาโอกาสทางธุรกิจ การวางแผนธุรกิจ การเข้าสู่ตลาด การ
ประเมินผล และการปรับปรุงธุรกิจ 
 Definition, significance and processes of business initiation, business 
readiness assessment, searching for business opportunities, business planning, 
market entry and business assessment and improvement. 
 
3531001  การเงินในชีวิตประจ าวัน     3(3-0-6)  
 Finance in Daily Life 
 การวางแผนและการบริหารการเงินในชีวิตประจ าวันส าหรับบุคคลและครอบครัว
เพื่ออนาคต การวางแผนการออม การลงทุน และหลังการเกษียณ วิธีการของสินเชื่อส่วน
บุคคลและการลงทุน การรู้จักใช้เงินเพื่อสุขภาพและพักผ่อนบันเทิง 
 Financial planning and management in daily life for personal and family 
future, saving plan, investment plan and retirement plan, how to implement 
personal and investment loans, how to spend money for healthcare, relaxation 
and entertainment. 
 
3541001  การเป็นผู้ประกอบการ     3(3-0-6)  
 Entrepreneurship 
 แนวคิดและทฤษฎีการเป็นผู้ประกอบการ องค์ประกอบที่เกี่ยวกับความพร้อมใน
การประกอบการ การมองหาโอกาส และความท้าทายในการเป็นผู้ประกอบการ แนวทางการ
จัดต้ังธุรกิจ จริยธรรมและความรับผิดชอบต่อสังคม กฎหมายที่เกี่ยวข้องแนวโน้มการเป็น
ผู้ประกอบการ  
 Concepts and theories of entrepreneurship, elements regarding the 
readiness on implementation, opportunities and challenges entrepreneur, 
business theories, ethics and responsibility, related law trends to be the 
entrepreneur. 
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รหัสวิชา ชื่อและค าอธิบายรายวิชา    น(ท–ป–อ) 
3591002  เศรษฐกิจพอเพียง      3(3-0-6)  
 Sufficiency Economy  
 ความหมาย หลักการ และแนวทางการด าเนินชีวิตตามปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง เรียนรู้จากการปฏิบัติเพื่อให้เกิดความเสียสละ มีจิตอาสา เป็นแบบอย่างที่ดีในวิถี
ชีวิตแห่งความพอเพียง การสืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่นในบริบทของสังคมยุคใหม่ การสืบสาน
แนวคิด รูปแบบปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อให้รู้จักความจริงของชีวิต การน าหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกต์ใช้ในการด ารงชีวิตให้เกิดความเหมาะสมกับสภาพ
สังคมที่เปลี่ยนไป 
 Definition, principles, and guidelines for living based on the sufficiency 
economy philosophy, learning from actions in order to produce sharing-mind, 
volunteer, and being a good role model of sufficient ways of life, continuation of 
local wisdom in the context of new-age society, conceptual model of sufficiency 
economy philosophy to know the truth of life, adoption the sufficient economy 
philosophy’s principles to live in the changing society appropriately. 
 
4. กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
รหัสวิชา ชื่อและค าอธิบายรายวิชา    น(ท–ป–อ) 
1161001 กีฬาและนันทนาการเพื่อคุณภาพชีวิต     3(2-2-5) 
 Sports and Recreation for Quality of Life 
 ความส าคัญและความจ าเป็นของการเล่นกีฬาและการเข้าร่วมกิจกรรมนันทนาการ
ต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต ขอบข่ายของกิจกรรมกีฬาและนันทนาการ คุณค่าของกิจกรรม
กีฬาและนันทนาการต่อร่างกาย จิตใจ อารมณ์และสังคม การประเมินสุขภาพของตนเอง 
การเลือกรูปแบบของกิจกรรม กีฬาและนันทนาการ ฝึกทักษะเบื้องต้นในการเล่นกีฬา การจัด
กิจกรรมทางนันทนาการ 
 The significance and the necessity of sports and recreational 
activities to improve the quality of life, scope of sports and recreational 
activities, the value of sport and recreational activities on physical, mental, 
emotional and social, assessment of one’s health, select of types of sports and 
recreations, train of basic sport skills and to organize the recreational 
activities. 
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รหัสวิชา ชื่อและค าอธิบายรายวิชา    น(ท–ป–อ) 
1161002 การออกก าลังกายเพื่อสุขภาพ      3(2-2-5) 
 Exercise for Health 
 ความหมาย ขอบข่าย จุดมุ่งหมาย และคุณประโยชน์ของการออกก าลังกาย 
หลักการและข้ันตอนของการออกก าลังกายเพื่อสุขภาพ การออกก าลังกายเพื่อพัฒนา
สมรรถภาพ ทางกายด้านต่าง ๆ การเลือกกิจกรรมการออกก าลังกายให้สอดคล้องกับเพศ
และวัย การประเมินผลการออกก าลังกายอย่างถูกวิธี การใช้อุปกรณ์และเครื่องมือการออก
ก าลังกาย การฝึกการออกก าลังกายในสถานบริการออกก าลังกาย การทดสอบสมรรถภาพ
ทางกาย 
 Definition, scope, purpose and benefits of exercise, the principles and 
procedures of the exercise, exercise to improve performance physical aspects, 
the selection of physical activities in accordance the exercises properly, using 
the equipment and exercises, training exercise in the fitness facility and 
physical fitness test. 
 
4001002 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อชีวิตประจ าวัน    3(3-0-6)                              
 Science and Technology for Daily Life 
 ความหมายของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี องค์ประกอบ และกระบวนการ
แสวงหาความรู้ทางวิทยาศาสตร์ พลังงาน สารเคมี เทคโนโลยี สมุนไพรในชีวิตประจ าวัน 
 The definition of science and technology, elements and the process of 
acquiring scientific knowledge, technology, energy, chemicals and herbs in 
everyday life. 
 
4001003 การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ    3(3-0-6)   
 Environments and Natural Resources Conservation 
 ความหมาย ประเภทของสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ ความส าคัญของ
สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติต่อระบบสิ่งแวดล้อมและมนุษย์ อธิบายสถานการณ์
สิ่งแวดล้อมที่เกิดข้ึนในปัจจุบันในประเทศและโลก ปัญหา ผลกระทบที่เกิดข้ึนกับสิ่งแวดล้อม
และทรัพยากรธรรมชาติ การอนุรักษ์และการจัดการทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืนควบคู่กับ
หลักคุณธรรมและจริยธรรม 
 Definition and category of environment and natural resources, 
importance of the environment and natural resources, the environment and 
humans. The environmental condition currently occurring in the country and the 
world. Impact on the environment and natural resources, conservation and 
sustainable management of natural resources, coupled with the moral and 
ethical principles. 
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รหัสวิชา ชื่อและค าอธิบายรายวิชา    น(ท–ป–อ) 
4071001  สุขภาพและสุขอนามัย     3(3-0-6) 
 Health and Health Care 
 ลักษณะสุขภาพที่ดี  การป้องกันโรคและยาเสพติด  การปฐมพยาบาลเบื้องต้น  
การส่งเสริมสุขภาพ  โรคติดต่อ  โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์  การคุมก าเนิด  อุบัติเหตุและ
การป้องกัน  สิ่งแวดล้อมและสุขอนามัยในการประกอบอาชีพ  และระบบหลักประกันสุขภาพ 
 Healthy, disease  prevention  and  drugs, first aids , health  promotion, 
communicable  disease, sexually transmitted disease, contraception, accident  
prevention,  health  care  and  environment  for  careers  and  health care 
coverage. 
 
4091001 คณิตศาสตร์ในชีวิตประจ าวัน    3(3-0-6)                  
 Mathematics in Daily Life 
 ดอกเบี้ย การซื้อเงินผ่อน การเช่าซื้อ การจ านอง การจ าน าและการขายฝาก การ
ค านวณภาษี  คณิตศาสตร์การเงินเบื้องต้น การประยุกต์ใช้ความรู้คณิตศาสตร์ใน
ชีวิตประจ าวัน   
  Interest, the credit, leasing, mortgage, pawning, and for sale, tax 
calculation, introduction to mathematical finance, application of mathematics in 
everyday life. 
 
4091003 คณิตศาสตร์กับการตัดสินใจ      3(3-0-6)  
 Mathematics and Decision Making 
 ตรรกศาสตร์และการให้ เหตุผล ระเบียบวิธีทางสถิติ การวัดแนวโน้ มเข้าสู่
ส่วนกลาง การวัดการกระจาย ความน่าจะเป็นและทฤษฎีการตัดสินใจเบื้องต้น ก าหนดการ
เชิงเส้นฝึกปฏิบัติการใช้โปรแกรมส าเร็จรูปทางด้านสถิติและการตัดสินใจ     
 Logic and reasoning, statistical methods, measure of central tendency, 
measure of dispersion, elementary of probability and decision theory, the 
practice using statistical software and decision making. 
 
4121001   คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ     3(2-2-5)  
 Computer and Information Technology 

การใช้ระบบปฏิบัติการ โปรแกรมอรรถประโยชน์ การใช้งานอินเทอร์เน็ต การ
สืบค้นข้อมูลสารสนเทศ  เรียนรู้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารสมัยใหม่ การ
ประยุกต์ใช้งาน กฎหมายและจริยธรรม จรรยาบรรณในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
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รหัสวิชา ชื่อและค าอธิบายรายวิชา    น(ท–ป–อ) 
Using operating system, utility programs, using the internet, information 

searching, learning for information technology and communication, applied to 
education, the laws and morality ethics in information technology. 
 
4121005   การออกแบบและพัฒนาเว็บไซต์    3(2-2-5) 
  Website Design and Development 
 การใช้เครื่องมือและวิธีการในการออกแบบและพัฒนาเว็บไซต์ การประยุกต์ใช้กับ
ระบบงานขององค์กร การสร้างและออกแบบเว็บเพจโดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูป 
 Using tools and methods in the design and development of websites, 
the application of the system of organization, creating and designing webpages 
by using computer software. 
 
4121006 โปรแกรมส าเร็จรูปเพื่อการประยุกต์ใช้งาน    3(2-2-5)  

Package Software for Application 
 การใช้โปรแกรมด้านการประมวลผลค า โปรแกรมด้านการน าเสนอผลงาน และ
โปรแกรมกระดานค านวณอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อน าไปประยุกต์ใช้งานในชีวิตประจ าวัน 

Using word processing software, presentation software and electronic 
spreadsheet software for application in the daily life. 

 
5001001 เกษตรในชีวิตประจ าวัน      3(3-0-6) 
 Agriculture in Daily Life 
 วิวัฒนาการ และความส าคัญของการเกษตร ระบบการเกษตรที่เหมาะสม การผลิต
พืช  การผลิตสัตว์  เกษตรอินทรีย์  การเกษตรตามแนวพระราชด าริ  ปัจจัยสภาพแวดล้อม
ต่อการผลิตทางการเกษตร ผลพลอยได้จากการเกษตรและการใช้ประโยชน์ ผลกระทบจาก
การประกอบอาชีพเกษตรกรรม 
 Evolution and importance of agriculture, suitable agricultural production 
systems, plant production, organic agriculture, royal initiative agriculture, 
environmental factors affecting agriculture production, agricultural by-products 
and their user, the impact of the agricultural occupations. 
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รหัสวิชา ชื่อและค าอธิบายรายวิชา    น(ท–ป–อ) 
5071001   อาหารเพื่อสุขภาพ       3(3-0-6) 
 Food for Health 
 อันตรายจากอาหาร ปัญหาสุขภาพและโรคที่เกิดจากอาหาร สิ่งเจือปนและสิ่ง
ปนเปื้อนในอาหารที่มีผลต่อสุขภาพ หลักการบริโภคอาหารเพื่อให้มีสุขภาพดี สุขลักษณะของ
อาหารกับสุขภาพ ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร อาหารชีวจิต อาหารและสมุนไพร อาหารดัดแปลง
พันธุกรรม ฉลากอาหารและฉลากโภชนาการ 
 Food hazard, health problems and food borne disease, effect of 
impurities and food contaminants on human health, principles of food 
consumption for good health, food hygiene for health, dietary supplements, 
organic food, food and herbs, genetically modified food, food labeling and 
nutrition labeling. 
 
5501001 เทคโนโลยีในชีวิตประจ าวัน      3(3-0-6) 
 Technology in Daily Life 
 ความเป็นมาเกี่ยวกับเทคโนโลยีที่น ามาใช้ในชีวิตประจ าวัน เทคโนโลยีท้องถิ่น 
ทางเลือกในการใช้เทคโนโลยี การใช้เครื่องมือ เครื่องจักร เครื่องใช้ต่าง ๆ การดูแลรักษา
เครื่องมือและการซ่อมบ ารุง 

Background on the technology used in everyday life, local technology, 
alternative to use technology, using equipment, machinery, various utensils and 
equipment maintenance. 
 

-  - 
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