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1. ช่ือหลกัสูตร 
ภาษาไทย หลกัสูตรเศรษฐศาสตรบณัฑิต   

สาขาวชิาเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชด าริ  
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2. ช่ือปริญญา        
ช่ือเตม็  เศรษฐศาสตรบณัฑิต (เศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชด าริ)  

Bachelor of Economics (Sufficiency Economy under the Royal Initiative  
of His Majesty the King) 

ช่ือยอ่  ศ.บ. (เศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชด าริ) 
B. Econ. (Sufficiency Economy under the Royal Initiative of His Majesty  
the King) 
 

3. หน่วยงานรับผดิชอบ     
คณะวทิยาการจดัการ มหาวทิยาลยัราชภฏัก าแพงเพชร  

 
4. ปรัชญาของหลกัสูตร     

4.1 ปรัชญา 
       เศรษฐศาสตรบณัฑิต  เป็นหลกัสูตรท่ีจดัการเรียนรู้ภายใตแ้นวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

และจดัการศึกษาท่ีเหมาะสมในการพฒันาบุคลากรให้มีความรู้ ความสามารถ มีอุดมการณ์ คุณธรรม 
วสิัยทศัน์ เพื่อเสริมพลงัชุมชนและสังคมใหเ้ขม้แขง็และย ัง่ยนื 

4.2  วตัถุประสงค์ 
1. ผลิตบณัฑิตท่ีมีความรู้ ความช านาญ และประสบการณ์ในการประยกุตห์ลกัการทาง

เศรษฐศาสตร์ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชด าริ  
2.  ผลิตบณัฑิตท่ีมีความสามารถในการวเิคราะห์ วางแผน และปฏิบติังานทั้งในระดบั

ชุมชน ทอ้งถ่ิน และระดบัชาติตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง และสร้างความเขม้แขง็ให้สังคมในทุกระดบั 
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3.  พฒันามหาวทิยาลยัราชภฏัก าแพงเพชรใหเ้ป็นหน่วยงานหลกัในพื้นท่ีภาคเหนือในการ
ขบัเคล่ือน และตอบสนองแนวพระราชด าริเศรษฐกิจพอเพียงอยา่งต่อเน่ือง และจริงจงั 
 
5. ก าหนดการเปิดสอน    
 ภาคการศึกษาท่ี 1 ปีการศึกษา  2550  
 
6. คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา 
 6.1   เป็นผูส้ าเร็จการศึกษาระดบัมธัยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่า 

6.2   เป็นผูมี้คุณสมบติัอ่ืนครบถว้น  ตามประกาศมหาวทิยาลยัราชภฏัก าแพงเพชร  
เร่ือง การรับนกัศึกษา                 
 
7. การคัดเลอืกผู้เข้าศึกษา 
 การคดัเลือกผูส้มคัรเขา้เป็นนกัศึกษา ใหเ้ป็นไปตามหลกัเกณฑแ์ละวธีิการของมหาวทิยาลยั  
ราชภฏัก าแพงเพชร 
 
8. ระบบการศึกษา 
 
 8.1 การจัดการศึกษา 
 ใชร้ะบบการศึกษาแบบทวภิาค (Semester) โดยหน่ึงปีการศึกษาแบ่งออกเป็น 2 ภาค
การศึกษาปกติ โดย 1 ภาคการศึกษา มีระยะเวลาในการศึกษาไม่นอ้ยกวา่ 15 สัปดาห์ การเปิดการศึกษา
ภาคฤดูร้อน ใหมี้ระยะเวลาและจ านวนหน่วยกิต โดยมีสัดส่วนเทียบเคียงไดก้บัภาคการศึกษาปกติ 
 8.2 การคิดหน่วยกติ 
 8.2.1 รายวชิาภาคทฤษฎี ท่ีใชร้ะยะเวลาบรรยายหรืออภิปรายปัญหาไม่นอ้ยกวา่ 15 ชัว่โมง  
ต่อภาคการศึกษาปกติ ใหมี้ค่าเท่ากบั 1 หน่วยกิตระบบทวิภาค 
 8.2.2 รายวชิาภาคปฏิบติั ท่ีใชเ้วลาฝึกหรือทดลองไม่นอ้ยกวา่ 30 ชัว่โมงต่อภาคการศึกษา
ปกติใหมี้ค่าเท่ากบั 1 หน่วยกิตระบบทวภิาค 
 8.2.3 การฝึกงานหรือการฝึกภาคสนาม ท่ีใชเ้วลาฝึกไม่นอ้ยกวา่ 45 ชัว่โมงต่อภาคการศึกษา
ปกติ ใหมี้ค่าเท่ากบั 1 หน่วยกิตระบบทวภิาค 
 8.2.4 การท าโครงงานหรือกิจกรรมการเรียนอ่ืนใดตามท่ีไดรั้บมอบหมาย ท่ีใชเ้วลาท า
โครงงานหรือกิจกรรมนั้น ๆ  ไม่นอ้ยกวา่ 45 ชัว่โมงต่อภาคการศึกษาปกติ ใหมี้ค่าเท่ากบั 1 หน่วยกิต 
ระบบทวภิาค 
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9. ระยะเวลาการศึกษา 
 หลกัสูตรปริญญาตรี 4 ปี ระยะเวลาการศึกษาตลอดหลกัสูตร ตอ้งไม่นอ้ยกวา่ 3 ปีการศึกษาและ  
ไม่เกิน 8 ปีการศึกษา  
 
10. การลงทะเบียนเรียน 

10.1  ใหน้กัศึกษาลงทะเบียนเรียนไดไ้ม่นอ้ยกวา่  9 หน่วยกิตและไม่เกิน  22  หน่วยกิต           
ในแต่ละภาคการศึกษาปกติ  

10.2  การลงทะเบียนในภาคฤดูร้อน ใหล้งทะเบียนเรียนไดไ้ม่เกิน 9 หน่วยกิต 
10.3  การลงทะเบียนท่ีมีจ านวนหน่วยกิตแตกต่างไปจากเกณฑข์อ้ 10.1 และ 10.2 ใหอ้ยูใ่น     

ดุลยพินิจของคณะกรรมการท่ีมหาวทิยาลยัไดแ้ต่งตั้ง 
 
11. การวดัผลและการส าเร็จการศึกษา 
 การวดัผลและการส าเร็จการศึกษา ใหเ้ป็นไปตามขอ้บงัคบัของมหาวทิยาลยัราชภฏัก าแพงเพชร 
วา่ดว้ยการประเมินผลการศึกษาระดบัอนุปริญญาและปริญญาตรี  
 
12.  อาจารย์ผู้สอน 
 12.1 อาจารย์ประจ าหลกัสูตร 
 

ล าดบั
ท่ี 

ช่ือ - สกลุ คุณวฒิุ 
ต าแหน่ง 

ทางวชิาการ 
ผลงานทางวชิาการ 

1 นายนิยม 
 

ช่ืนนิรันดร์ วท.ม.(เศรษฐศาสตร์
เกษตร) 

ผูช่้วยศาสตราจารย ์
ระดบั 8 

เอกสารประกอบการสอน 
1.วชิาเศรษฐศาสตร์มหภาค 
ต ารา 
1.วชิาสหกรณ์การเกษตร
กบัการพฒันาชนบท 
2.วชิาการตลาดเกษตร 

   วท.บ.(เศรษฐศาสตร์
เกษตร) 
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ล าดบั
ท่ี 

ช่ือ - สกลุ คุณวฒิุ 
ต าแหน่ง 

ทางวชิาการ 
ผลงานทางวชิาการ 

2 นางชาลี ตระกลู ศ.ม.(เศรษฐศาสตร์) อาจารยร์ะดบั 7 เอกสารประกอบการสอน  
1.วชิาเศรษฐศาสตร์จุลภาค 
ต ารา  
1.วชิาเศรษฐศาสตร์มหภาค 
งานวิจัย 
1. การวจิยัเชิงปฏิบติัการ    
แบบมีส่วนร่วมเพ่ือพฒันา
เครือข่ายวสิาหกิจชุมชน  
กลุ่มแม่บา้น กรณีศึกษา: 
ผลิตภณัฑป์ระเภทอาหาร               
จงัหวดัก าแพงเพชร 
2. เร่ืองการศึกษาตน้ทุน 
ผลตอบแทนการปลูกส้ม       
ในเขตอ าเภอบึงสามคัคี  
จงัหวดัก าแพงเพชร             

   ศ.บ.(เศรษฐศาสตร์
การวเิคราะห์      
เชิงปริมาณ) 

 

3 นางถมรตัน์ ชืน่เชย บธ.บ. (การตลาด) อาจารยร์ะดบั 7 ต ำรำ 
การบรหิารช่องทางการจดั
จ าหน่าย 
เอกสำรประกอบกำร
สอน 
วชิาการบรหิารการขาย 
งำนวิจยั 
การวจิยัเชงิปฏบิตักิารแบบ
มสีว่นร่วมเพื่อพฒันา
เครอืขา่ยวสิาหกจิชุมชน
กลุ่มแมบ่า้น กรณีศกึษา: 
ผลติภณัฑป์ระเภทอาหาร 
จงัหวดัก าแพงเพชร 

   บธ.ม. 
(บรหิารธุรกจิ) 
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ล าดบั
ท่ี 

ช่ือ - สกลุ คุณวฒิุ 
ต าแหน่ง 

ทางวชิาการ 
ผลงานทางวชิาการ 

4 นางเพชรา บุดสีทา กศ.ม.(วิจยัและ
พฒันาการศึกษา) 
บธ.บ.(การตลาด) 
 

ผูช่้วยศาสตราจารย ์
ระดบั 7 

เอกสารประกอบการสอน 
หลกัการตลาด 
ต ารา 
การวจิยัตลาด 
งานวิจัย 
1.  การวเิคราะห์ส่วน
ประสมทางการตลาดกลว้ย
ไข่ จงัหวดัก าแพงเพชร  
2. การพฒันารูปแบบการ
สอนแบบใชปั้ญหาเป็นหลกั 
วชิาการบริหารการตลาด
ส าหรับนกัศึกษาแขนง
วชิาการตลาด โปรแกรม
บริหารธุรกิจ สถาบนัราชภฏั
ก าแพงเพชร 

     3.การพฒันาระบบการเรียน
การสอนแบบจดักรอบมโน
ทศัน์ รายวชิาหลกัการตลาด 
ส าหรับนกัศึกษาโปรแกรม
วชิาการบริหารธุรกิจ   
สถาบนัราชภฏัก าแพงเพชร 
4.การจดัการท่องเท่ียว           
โดยชุมชนมีส่วนร่วมในเขต
ภูมิภาคเหนือล่าง : การ
ท่องเท่ียวเชิงวฒันธรรม 
5. การวจิยัเชิงปฏิบติัการ
แบบมีส่วนร่วมเพ่ือพฒันา
เครือข่ายวสิาหกิจชุมชน
กลุ่มแม่บา้น กรณีศึกษา: 
ผลิตภณัฑป์ระเภทอาหาร 
จงัหวดัก าแพงเพชร 

5 นายธีรศิลป์ กนัธา ศ.ม.(เศรษฐศาสตร์) อาจารยป์ระจ าตาม
สญัญา 

- 

   วท.บ.(เศรษฐศาสตร์
สหกรณ์) 
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13. จ านวนนักศึกษา 
จ านวนนกัศึกษาระดบัปริญญาตรีท่ีคาดวา่จะรับและจบในแต่ละปีการศึกษา 

นักศึกษา 
จ านวนนักศึกษาในแต่ละปีการศึกษา 

2550 2551 2552 2553 2554 
ชั้นปีท่ี 1 30 30 30 30 30 
ชั้นปีท่ี 2 - 30 30 30 30 
ชั้นปีท่ี 3 - - 30 30 30 
ชั้นปีท่ี 4 - - - 30 30 
รวม 30 60 90 120 120 

จ านวนนกัศึกษา     
ท่ีคาดวา่จะ 

ส าเร็จการศึกษา 

- - - 30 30 

 
14. สถานทีแ่ละอุปกรณ์การสอน 
 14.1 อาคาร สถานที่ 
ล าดบัท่ี รายการ จ านวนท่ีมีอยูแ่ลว้ จ านวนท่ีตอ้งการเพิ่ม 

1 หอ้งเรียน 14 5 
2 หอ้งปฏิบติัการคอมพิวเตอร์   2 1 
3 หอ้งนวตักรรมบริหารจดัการ   1 - 
4 หอ้งประชุม                  3 - 
5 หอ้งฝึกปฏิบติัประสบการณ์วิชาชีพทาง

การตลาด 
1 - 

6 หอ้งศูนยฝึ์กประสบการณ์วชิาชีพ 1 - 
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 14.2  อุปกรณ์การสอน 
  ตารางแสดงรายการอุปกรณ์การสอน 

ล าดบัท่ี ชนิดอุปกรณ์ 
จ านวนท่ีมีอยูเ่ม่ือ 
เสนอหลกัสูตร 

จ านวนท่ีตอ้งการเพิ่ม 

1 เคร่ืองคอมพิวเตอร์ 50  เคร่ือง 50 เคร่ือง 
2 เคร่ืองฉายภาพขา้มศีรษะ 15 เคร่ือง 10 เคร่ือง 
3 เคร่ืองฉาย LCD Projector 3  เคร่ือง 15 เคร่ือง 
4 เคร่ืองเล่นวีดีทศัน์ 1 ชุด 1 ชุด 
5 เคร่ืองโทรทศัน์สี 3  เคร่ือง 2 เคร่ือง 
6 เคร่ืองคอมพิวเตอร์แบบพกพา 2 เคร่ือง 3 เคร่ือง 
7 เคร่ืองถ่ายเอกสาร 1 เคร่ือง 2  เคร่ือง 
8 เคร่ืองอดัส าเนาระบบดิจิตอล 1 เคร่ือง 2  เคร่ือง 
9 กลอ้งถ่ายรูปดิจิตอล 1 เคร่ือง 2 เคร่ือง 

 
15. ห้องสมุด 
 15.1  ส านกัวทิยบริการและสารสนเทศ มหาวทิยาลยัราชภฏัก าแพงเพชร 

หนังสือ 
 -  ภาษาไทย  จ านวน    490  ช่ือเร่ือง  710  เล่ม 
 -  ภาษาองักฤษ  จ านวน      90 ช่ือเร่ือง    92 เล่ม 

ฐานข้อมูล  เป็นฐานขอ้มูลท่ีสามารถสืบคน้ดว้ยคอมพิวเตอร์ระบบออนไลน์ เช่น 
     -  ฐานขอ้มูลบรรณานุกรมทรัพยากรสารนิเทศ (Bibliographic Database) 
    -  ฐานขอ้มูลหนงัสืออิเล็กทรอนิกส์ 

 15.2  หอ้งนวตักรรมบริหารจดัการ คณะวทิยาการจดัการ 
ส่ืออเิลก็ทรอนิกส์   
-  ฐานขอ้มูลอา้งอิง (Reference Database) เป็นฐานขอ้มูลท่ีใหร้ายการอา้งอิงและสาระ 

สังเขปของบทความหรือเอกสาร ทั้งในรูปแบบซีดี–รอม และระบบออนไลน์ 
        -  ฐานขอ้มูลฉบบัเตม็ (Full Text Database) เป็นฐานขอ้มูลท่ีใหร้ายละเอียดเอกสาร

ฉบบัเตม็ หนงัสือ วารสารและวทิยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ ไดแ้ก่ 
(1)  หนงัสืออิเล็กทรอนิกส์ ลิขสิทธ์ิของ Springer Link จ านวน 1,528 รายการ 

โดยสามารถใชง้านไดท่ี้ URL:http://ebook.springgerLink.com 
(2)  หนงัสืออิเล็กทรอนิกส์ ลิขสิทธ์ิของ Net Library  จ านวน 5,962 รายการ 

และหนงัสือ Publicly accessible e Books จ านวน 3,400 รายการ 

http://ebook.springgerlink.com/
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(3)  วทิยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ Dissertation Full text จ านวน 3,850 รายการ 
สามารถใชง้านไดท่ี้ URL:http://ebook.thailis.or.th 

(4)  HW Wilson Omni File : Full Text Select ใหบ้ริการวารสารฉบบัเตม็
ครอบคลุมทุกสาขาวชิาไม่นอ้ยกวา่ 1,400 รายการ ตั้งแต่ปี 1981 – ปัจจุบนั 

(5)  Pro Quest Dissertations and Thesis ใหบ้ริการวทิยานิพนธ์ระดบัปริญญาโท 
และระดบัปริญญาเอกของสถาบนัการศึกษาท่ีไดรั้บการรับรองจากสหรัฐอเมริกา แคนาดา และบาง
สถาบนัจากทวปียโุรป ออสเตรเลีย เอเชีย และแอฟริกา มากกวา่ 1,000 แห่ง มีวทิยานิพนธ์มากกวา่ 2 
ลา้นช่ือเร่ือง 

(6)  IEEE/IEE Electronic Library (IEL) มีส่ิงพิมพร์วมกนัมากกวา่ 12,000 
รายการ โดยเน้ือหาส่วนใหญ่ครอบคลุมตั้งแต่ปี 1988 – ปัจจุบนั 

 (7)  ACM Digital Library ใหบ้ริการสืบคน้ส่ิงพิมพป์ระเภทต่าง ๆ ตั้งแต่ปี 1985 
– ปัจจุบนั และยงัใหเ้น้ือหาฉบบัเตม็ 

 (8)  Nexis ใหบ้ริการข่าวสาร แหล่งขอ้มูลทางธุรกิจท่ีส าคญัจากสหรัฐอเมริกา 
และประเทศอ่ืน ๆ ทัว่โลก 

  (9)  Thomson ISI ใหบ้ริการสืบคน้ขอ้มูลอา้งอิง (citation database) บทคดัยอ่  
รายการอา้งอิง (cited reference) ประเภทต่าง ๆ ประมาณ 8,900 รายการ เน้ือหาครอบคลุมตั้งแต่ปี 2001 
– ปัจจุบนั  
 
16. งบประมาณ 
 16.1 การประมาณการค่าใชจ่้ายในการจดัการศึกษาในระยะเวลา 5 ปี (หน่วย : บาท) 

รายการ 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 

2550 2551 2552 2553 2554 
1. ค่าตอบแทน              
ค่าใชส้อย ค่าวสัดุ 

450,000 472,500 496,000 521,000 547,000 

2. ค่าครุภณัฑ ์ท่ีดิน
ส่ิงก่อสร้าง 

     

รวม 450,000 472,500 496,000 521,000 547,000 
 
 ประมาณการค่าใชจ่้ายต่อหวัของนกัศึกษา 15,000 บาท/คน/ปี 
 
 
 

http://ebook.thailis.or.th/
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17.   หลกัสูตร 
 17.1 จ านวนหน่วยกติรวมตลอดหลกัสูตร ไม่น้อยกว่า                     130  หน่วยกติ 
 17.2 โครงสร้างหลกัสูตร     

   นกัศึกษาตอ้งมีหน่วยกิตรวมตลอดหลกัสูตร 130 หน่วยกิต แยกตามหมวดวชิาและ        
กลุ่มวชิา  ดงัน้ี 
 

รายละเอยีด เกณฑ์มาตรฐาน สกอ. โครงสร้างหลกัสูตร 

ก.หมวดวชิาศึกษาทัว่ไป ไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกติ 34 หน่วยกติ 
(1) กลุ่มวชิาภาษาและการส่ือสาร 
(2) กลุ่มวชิามนุษยศาสตร์ 
(3) กลุ่มวชิาสงัคมศาสตร์ 
(4) กลุ่มวชิาวทิยาศาสตร์และคณิตศาสตร์           
(5) กลุ่มวชิาพลศึกษาและนนัทนาการ 

 9  หน่วยกิต 
8  หน่วยกิต 
6  หน่วยกิต 
9  หน่วยกิต 
2  หน่วยกิต 

ข.หมวดวชิาเฉพาะ  ไม่น้อยกว่า 84 หน่วยกติ 90  หน่วยกติ 
(1) วชิาพ้ืนฐานเฉพาะดา้น   
(2) วชิาเอกบงัคบั   
(3) วชิาเอกเลือก    
(4) วชิาฝึกประสบการณ์วชิาชีพ  

  
ไม่นอ้ยกวา่ 30 หน่วยกิต 
ไม่นอ้ยกวา่ 15 หน่วยกิต 

39 หน่วยกิต 
31 หน่วยกิต 
15 หน่วยกิต 
5  หน่วยกิต 

ค. หมวดวชิาเลอืกเสรี  ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกติ 6 หน่วยกติ 

รวม ไม่น้อยกว่า 120 หน่วยกติ 130 หน่วยกติ 

 
หมายเหตุ :  อาจก าหนดใหมี้การศึกษานอกสถานท่ีในรายวชิาหมวดวชิาเฉพาะดา้น 
 

17.3  รายวชิา รหัสวชิา ช่ือวชิา จ านวนหน่วยกติ (ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ค้นคว้า) 
    ก.  หมวดวชิาศึกษาทัว่ไป                           34 หน่วยกติ 
 (รายละเอยีดตามภาคผนวก ก) 
   ข.  หมวดวชิาเฉพาะ  จ านวน   90  หน่วยกติ  
     วชิาพืน้ฐานเฉพาะด้าน  จ านวน  39  หน่วยกติ 

รหัสวชิา ช่ือวชิา หน่วยกติ 
1551402                  
  

ภาษาองักฤษธุรกิจ  1  
Business English  1 

3(3-0-6) 

1552403                   
  

ภาษาองักฤษธุรกิจ  2  
Business English  2 

3(3-0-6) 
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รหัสวชิา ช่ือวชิา หน่วยกติ 
3501101
  

จริยธรรมตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง 
Sufficiency Economy Ethics 

3(3-0-6) 

3501203
  

จิตวทิยาศิริมงคลตามแนวพระราชด าริ 
Royal Initiated Psychology  

3(3-0-6) 

3503102
  

เทคโนโลยส่ิีงแวดลอ้มชุมชน   
Rural Environmental Technology   

3(3-0-6) 

3522103
  

หลกัการบญัชี  
Principles of Accounting  

3(2-2-5) 

3534413 การเงินเพื่อชุมชน 
Finance for Community 

3(3-0-6) 

3541101                   
  

หลกัการตลาด  
Principles of Marketing  

3(3-0-6) 

3561104
  

องคก์ารชุมชนและการจดัการ  
Community Organization and Management  

3(3-0-6) 

3592111
  

ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  
Philosophy of Sufficiency Economy  

3(3-0-6) 

3592101 เศรษฐศาสตร์จุลภาค 
Micro Economics 

3(3-0-6) 

3592102 เศรษฐศาสตร์มหภาค 
Macro Economics 

3(3-0-6) 

3592302   
  

เศรษฐกิจพอเพียงร่วมสมยั  
Contemporary Sufficiency Economic   

3(3-0-6) 

     
    เอกบังคับ  จ านวน  31  หน่วยกติ                  

รหัสวชิา ช่ือวชิา หน่วยกติ 
3502201 การพฒันาชุมชนตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง 

Sufficiency Economy Rural Development  
3(3-0-6) 

3503101 การพฒันาอยา่งย ัง่ยนืตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง 
Sustainable Sufficiency Economic Development 

3(3-0-6) 

3591110 โครงการพฒันาอนัเน่ืองมาจากพระราชด าริ  
Royal Development Projects 

3(3-0-6) 
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รหัสวชิา ช่ือวชิา หน่วยกติ 
3592110 เศรษฐกิจชุมชน   

Community  Economy 
3(3-0-6) 

3592202 เศรษฐศาสตร์การเกษตร   
Agriculture Economics  

3(3-0-6) 

3592219 เศรษฐศาสตร์ส่ิงแวดลอ้ม   
Environmental Economic 

3(3-0-6) 

3592223 เศรษฐศาสตร์สหกรณ์ 
Co-operatives Economics 

3(3-0-6) 

3592310 เศรษฐศาสตร์เปรียบเทียบ 
Comparative Economics  

3(3-0-6) 

3594201 เศรษฐกิจพอเพียงประยกุต ์ 
Sufficiency Economy Applications  

3(3-0-6) 

3594904 สัมมนาปัญหาทางเศรษฐกิจพอเพียง  
Seminar of Economic Problems 

1(0-3-0) 

3594905 การวจิยัเศรษฐกิจพอเพียง 
Sufficiency Economic Research 

3(2-2-5) 

   
    เอกเลอืก ใหเ้ลือกเรียนรายวชิาต่อไปน้ี ไม่นอ้ยกวา่ 15 หน่วยกิต                  

รหัสวชิา ช่ือวชิา หน่วยกติ 
3502101
  

การประชาสัมพนัธ์ 
Public Relations   

3(3-0-6) 

3503206 ผลผลิตการเกษตรตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง  
Agricultural Products through Sufficiency Economy 

3(2-2-5) 

3503207
 
  

การจดัการผลผลิตการเกษตรตามแนวทางเศรษฐกิจ
พอเพียง 
Agricultural Product Management through 
Sufficiency Economy  

3(2-2-5) 

3503208
  

การจดัการส่ิงแวดลอ้มตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง 
Environmental Management through Sufficiency 
Economy 

3(3-0-6) 
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รหัสวชิา ช่ือวชิา หน่วยกติ 
3541102 การตลาดชุมชน 

Community Market 
3(3-0-6) 

3563204
  

ระบบสารสนเทศเพื่อการจดัการ  
Management Information System 

3(2-2-5) 

3593226
  

ธุรกิจทางเลือก  
Alternative Businesses  

3(2-2-5) 

3593312
  

การวเิคราะห์และประเมินโครงการ 
Project Analysis and Evaluation   

3(2-2-5) 

      
วชิาฝึกประสบการณ์วชิาชีพ   จ านวน  5 หน่วยกติ 
บังคับเรียน จ านวน 5 หน่วยกติ 
รหัสวชิา  ช่ือวชิา                  หน่วยกติ 
3504812 การฝึกประสบการณ์วชิาชีพ       5(450) 
 

ค. หมวดวชิาเลอืกเสรี ใหเ้รียนไม่นอ้ยกวา่                                  6 หน่วยกติ 
ใหเ้ลือกเรียนรายวชิาใดๆ  ในหลกัสูตรมหาวทิยาลยัราชภฏั โดยไม่ซ ้ ากบัรายวชิาท่ีเคย

เรียนมาแลว้  และตอ้งไม่เป็นรายวชิาท่ีก าหนดให้เรียนโดยไม่นบัหน่วยกิตรวมในเกณฑ์การส าเร็จ
หลกัสูตรของสาขาน้ี 
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17.4  แผนการศึกษา 
 

ช้ันปีที ่1 
ภาคการศึกษาท่ี 1 ภาคการศึกษาท่ี 2 

รหสัวชิา ช่ือวชิา หน่วยกิต รหสัวชิา ช่ือวชิา หน่วยกิต 
3521103 หลกัการบญัชี 3(2-2-5) 3501101 จริยธรรมตามแนวทาง

เศรษฐกิจพอเพียง  
3(3-0-6) 

3541101 หลกัการตลาด 3(2-2-5) 3534413 การเงินเพื่อชุมชน 3(3-0-6) 
3501203 จิตวทิยาศิริมงคลตามแนว

พระราชด าริ 
3(3-0-6) 3591110 โครงการพฒันาอนัเน่ือง

พระราชด าริ 
3(3-0-6) 

3561104 องคก์ารชุมชนและการจดัการ 3(3-0-6) 3592101 เศรษฐศาสตร์จุลภาค 3(3-0-6) 
1541003 การส่ือสารเพื่อจุดประสงค์

เฉพาะ 
3(2-2-5) 1551002 ภาษาองักฤษเพื่อการส่ือสาร2 2(2-0-4) 

1551001 ภาษาองักฤษเพื่อการส่ือสาร1 2(2-0-4) 2011001 สุนทรียภาพทางทศันศิลป์ 2(2-0-4) 
   1511001 จริยธรรมกบัมนุษย ์ 2(2-0-4) 

2541001 มนุษย ์ชุมชน และส่ิงแวดลอ้ม 2(2-0-4) 4121001 เทคโนโลยสีารสนเทศและ
คอมพิวเตอร์พ้ืนฐาน 

3(2-2-5) 

 รวม  19  รวม  21 

 
ช้ันปีที ่2 

ภาคการศึกษาท่ี 1 ภาคการศึกษาท่ี 2 
1551402 ภาษาองักฤษธุรกิจ 1 3(3-0-6) 1552403 ภาษาองักฤษธุรกิจ 2 3(3-0-6) 
3592102 เศรษฐศาสตร์มหภาค 3(3-0-6) 3502201 การพฒันาชุมชนตามแนวทาง

เศรษฐกิจพอเพียง 
3(3-0-6) 

3592110 เศรษฐกิจชุมชน 3(3-0-6) 3592223 เศรษฐศาสตร์สหกรณ์ 3(3-0-6) 
3592111 ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 3(3-0-6) 1161003 การลีลาศเพื่อสุขภาพ 2(1-2-3) 
1001002 การคิดวเิคราะห์ การคน้ควา้

และการใชเ้หตุผล 
2(2-0-4) 1631005 เทคโนโลยสีารสนเทศ 

เพื่อการศึกษาคน้ควา้ 
2(1-2-3) 

2501002 เศรษฐกิจพอเพียง 2(2-0-4) 2521001 ทอ้งถ่ินศึกษา 2(2-0-4) 
4091103 คณิตศาสตร์ใน

ชีวติประจ าวนั 
2(1-2-3) 1551005 ภาษาองักฤษปฏิบติัการ 2(1-2-3) 

4001001 วทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี
เพื่อการพฒันา 

2(2-0-4) 4001003 การอนุรักษส่ิ์งแวดลอ้มและ
ทรัพยากรธรรมชาติ 

2(2-0-4) 

 รวม  20  รวม  19 
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ช้ันปีที ่3 
ภาคการศึกษาท่ี 1 ภาคการศึกษาท่ี 2 

รหสัวชิา ช่ือวชิา หน่วยกิต รหสัวชิา ช่ือวชิา หน่วยกิต 
3503206 ผลผลิตการเกษตรตาม

แนวทางเศรษฐกิจพอเพียง 
3(3-0-6) 3503207 การจดัการผลผลิตการเกษตร

ตามแนวทางเศรษฐกิจ
พอเพียง 

3(3-0-6) 

3563204 ระบบสารสนเทศ 
เพื่อการจดัการ 

3(3-0-6) 3503208 การจดัการส่ิงแวดลอ้มตาม
แนวทางเศรษฐกิจพอเพียง 

3(3-0-6) 

3592202 เศรษฐศาสตร์การเกษตร 3(3-0-6) 3593312 การวเิคราะห์และประเมิน
โครงการ 

3(3-0-6) 

3592219 เศรษฐศาสตร์ส่ิงแวดลอ้ม 3(3-0-6) 3503102 เทคโนโลยส่ิีงแวดลอ้ม 3(3-0-6) 
3503101 การพฒันาอยา่งย ัง่ยนืตาม

แนวทางเศรษฐกิจพอเพียง 
3(3-0-6) 3592310 เศรษฐศาสตร์เปรียบเทียบ 3(3-0-6) 

3592302 เศรษฐกิจพอเพียงร่วมสมยั 3(3-0-6) xxxxxxx วชิาเลือกเสรี 3 
 รวม  18  รวม  18 

 
ช้ันปีที ่4 

ภาคการศึกษาท่ี 1 ภาคการศึกษาท่ี 2 
รหสัวชิา ช่ือวชิา หน่วยกิต รหสัวชิา ช่ือวชิา หน่วยกิต 
3594201 เศรษฐกิจพอเพียงประยกุต ์ 3(3-0-6) 3504812 การฝึกประสบการณ์วชิาชีพ  5(450) 
3594904 สมัมนาปัญหาทางเศรษฐกิจ

พอเพียง 
1(0-3-0)    

3594905 การวจิยัเศรษฐกิจพอเพียง 3(2-2-5)    
xxxxxxx วชิาเลือกเสรี 3    

 รวม  10  รวม    5 
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17.5  ค าอธิบายรายวชิา 
 
รหัสวชิา                                  ช่ือและค าอธิบายรายวชิา                                                น(ท-ป-อ) 
 
1551402 ภาษาองักฤษธุรกจิ 1                                                  3(3-0-6) 
  Business   English  1 
  ความรู้พื้นฐานทางธุรกิจ โดยเน้นทกัษะการส่ือสารระหว่างองค์กร ศพัท์และส านวน
ทางธุรกิจท่ีใชใ้นสถานการณ์หรือองค์กรท่ีแตกต่างกนั ศพัท์เฉพาะองคก์ร การใช้ภาษาในสถานการณ์
ต่าง ๆ รวมทั้งศึกษาเอกสารทางธุรกิจ 

 
1552403 ภาษาองักฤษธุรกจิ 2                                 3(3-0-6) 

Business   English  2 
วชิาทีต้่องเรียนผ่านมาก่อน :  1551402  ภาษาองักฤษธุรกจิ 1  
การใช้ภาษาในระดบัท่ีกวา้งข้ึน โดยเน้นการใช้ภาษาในการแลกเปล่ียนทางธุรกิจทั้ง

ภายในประเทศและระหว่างประเทศ ในสถานการณ์ท่ีหลากหลาย เช่น การน าเขา้และการส่งออก การ
ขนส่งสินคา้ การเงิน การธนาคาร การโรงแรม 

 
3501101             จริยธรรมตามแนวทางเศรษฐกจิพอเพยีง                                                          3(3-0-6) 
                               Sufficiency Economy Ethics 
                               หลกัปรัชญาทางศาสนาท่ีส าคญัของโลก เช่น ศาสนาพุทธ คริสต ์อิสลาม     เป็นตน้ 
เพื่อสังเคราะห์ และประยกุตห์ลกัธรรมค าสั่งสอนของศาสนาท่ีสอดคลอ้งกบัหลกัการเศรษฐกิจพอเพียง
เพื่อก าหนดแนวทางปฏิบติัจริยธรรมเพื่อใหต้ระหนกัถึงความรับผดิชอบต่อบุคคล ชุมชน และสังคมตาม
แนวทางเศรษฐกิจพอเพียง  
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รหัสวชิา                                  ช่ือและค าอธิบายรายวชิา                                                น(ท-ป-อ) 
 
3501203             จิตวทิยาศิริมงคลแนวทางเศรษฐกจิพอเพยีง                                                 3(3-0-6) 

Royal Initiated Psychology 
จิตวิทยาศิริมงคล ศึกษารากฐานของชีวติมนุษย ์การด าเนินชีวิตตามหลกัธรรม หลกัท า 

ตามรอยพระยคุคลบาล 10 ประการ ความเอ้ืออาทรในสังคมความประพฤติท่ีท าให้เกิดผล โดยมีเหตุและ
ผล รวมทั้ง  การด าเนินชีวิติบนพื้นฐานการรู้จกัตนเอง การใช้ชีวิตบนพื้นฐานเศรษฐกิจพอเพียง การ
ด าเนินชีวติบนทางสายกลาง                               

 
3502101             การประชาสัมพนัธ์                                                                                             3(3-0-6) 
                                Public Relations 

หลักการประชาสัมพันธ์ ความหมาย และความส าคัญของการประชาสัมพันธ์ 
ขบวนการประชาสัมพนัธ์ รูปแบบของการประชาสัมพนัธ์ประเภทต่าง ๆ การพฒันาส่ือท่ีใช้ในการ
ประชาสัมพนัธ์ บทบาท หนา้ท่ี และจรรยาบรรณของนกัประชาสัมพนัธ์  
 
3502201             การพฒันาชุมชนตามแนวทางเศรษฐกจิพอเพยีง                                               3(3-0-6) 
                               Sufficiency Economy Rural Development  

ประวติั และวิวฒันาการของชุมชน แนวความคิดการพฒันาชุมชน การพฒันาชุมชนทั้ง
ในดา้นเศรษฐกิจ สังคม ทรัพยากรธรรมชาติ และส่ิงแวดลอ้มโดยการประยุกต์แนวความคิดเศรษฐกิจ
พอเพียง การติดตามการด าเนินงาน และการขยายผลการพฒันาชุมชนตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง 
 
3503101             การพฒันาอย่างยัง่ยืนตามแนวทางเศรษฐกจิพอเพยีง                                        3(3-0-6) 
                               Sustainable Sufficiency Economic Development 

หลกัการ และพฒันาการของการพฒันาอยา่งย ัง่ยนืตามแนวทางขององคก์ารระหวา่ง
ประเทศ ปัญหาอุปสรรค และขอ้จ ากดัในการด าเนินงาน การด าเนินการตามหลกัการพฒันาอยา่งย ัง่ยนื
ส าหรับประเทศไทย การประยกุตห์ลกัการเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อการพฒันาอยา่งย ัง่ยนืส าหรับประเทศ
ไทย   
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รหัสวชิา                                  ช่ือและค าอธิบายรายวชิา                                                น(ท-ป-อ) 
 
3503102             เทคโนโลยส่ิีงแวดล้อมชุมชน                                                                              3(3-0-6) 
                                Rural Environmental Technology 

คติ ความเช่ือ ค่านิยมของชุมชนท่ีเก่ียวขอ้งกบัส่ิงแวดลอ้ม ส่ิงแวดลอ้มชุมชน หลกัการ 
และแนวทางการจดัการส่ิงแวดลอ้มชุมชน ภูมิปัญญาทอ้งถ่ินท่ีเก่ียวขอ้งกบัการจดัการส่ิงแวดลอ้มชุมชน 
เทคโนโลยพีื้นบา้น และเทคโนโลยส่ิีงแวดลอ้มชุมชน การประยกุตใ์ชเ้ทคโนโลยส่ิีงแวดลอ้มชุมชนตาม
หลกัเศรษฐกิจพอเพียง 
  
3503206 ผลผลติการเกษตรตามแนวทางเศรษฐกจิพอเพยีง                              3(2-2-5) 
               Agricultural Products through Sufficiency Economy 
              รายวชิาทีต้่องเรียนมาก่อน :   3592111 ปรัชญาเศรษฐกจิพอเพยีง 

หลกัการเพาะปลูกพืช และการผลิตสัตว ์ การจดัระบบการเพาะปลูก การจดัระบบการ
เพาะเล้ียง ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อระบบการปลูกพืช และการผลิตสัตว ์ การจดัการดิน การจดัการศตัรูพืชใน
ระบบการปลูกพืชแบบต่าง ๆ การอนุรักษ์พนัธ์ุพืช การจดัการพืชอาหารสัตว ์การป้องกนัโรคระบาด
สัตว ์การจดัการสุขภาพสัตว ์การคดัเลือกสายพนัธ์ุสัตว ์ 
 
3503207 การจัดการผลผลติการเกษตรตามแนวทางเศรษฐกจิพอเพยีง               3(2-2-5) 
                                Agricultural Product Management through Sufficiency Economy 
                           วชิาทีต้่องเรียนมาก่อน  :  3503206  ผลผลติการเกษตรตามแนวทางเศรษฐกจิพอเพยีง 

หลกัการแปรรูปผลิตภณัฑ์การเกษตรเพื่อพฒันาสู่อุตสาหกรรมในครัวเรือน การแปร
รูปวสัดุเหลือใช ้การประยุกต์การเพิ่มมูลค่าผลผลิตตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง การวิเคราะห์ทิศทาง 
และแนวโน้มผลิตภณัฑ์ชุมชน การแปรรูปผลิตภณัฑ์ การประยุกต์หลกัการเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อการ
จดัการผลผลิตการเกษตร การออกแบบผลิตภณัฑชุ์มชน  
 
3503208              การจัดการส่ิงแวดล้อมตามแนวทางเศรษฐกจิพอเพยีง                                     3(3-0-6) 
                                 Environmental Management through Sufficiency Economy 
                                รายวชิาทีต้่องเรียนมาก่อน : 3592111  ปรัชญาเศรษฐกจิพอเพยีง 

ความรู้ทั่วไปเก่ียวกับส่ิงแวดล้อม และทรัพยากรธรรมชาติ ความสัมพนัธ์ระหว่าง
องค์ประกอบต่าง ๆ ของส่ิงแวดล้อม การบริหาร และการจดัการส่ิงแวดล้อม การประยุกต์แนวทาง
เศรษฐกิจพอเพียงในการจดัการส่ิงแวดลอ้ม 
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รหัสวชิา                                  ช่ือและค าอธิบายรายวชิา                                                น(ท-ป-อ) 
 

3504812             การฝึกประสบการณ์วชิาชีพ                                                                                  5(450) 
Professional Training 
จดัให้มีนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ในหน่วยงานท่ีมีการด าเนินงานยึดหลัก

เศรษฐกิจพอเพียง ภายใตก้ารควบคุมของอาจารยท่ี์ปรึกษาโดยน าความรู้ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบติัท่ี
ไดจ้าการศึกษาน าไปใช้ในสถานการณ์จริง ทั้งน้ีข้ึนอยูก่บัความเหมาะสม และจดัให้มีการปัจฉิมนิเทศ
เพื่ออภิปรายปัญหา การฝึกประสบการณ์ท่ีเกิดข้ึน และเสนอแนะแนวทางแกไ้ขปัญหาใหส้ าเร็จลุล่วงไป
ดว้ยดี 
 
3522103             หลกัการบัญชี                                                                                                     3(2-2-5) 
                           Principle of Accounting 

ขอ้สมมติฐานทางการบญัชี ความแตกต่างในหนา้ท่ีระหวา่งพนกังานบญัชีและผูท้  า
บญัชี หลกับญัชีคู่ เอกสารประกอบการบนัทึกบญัชี การบนัทึกรายการในสมุดรายการขั้นตน้ 
ประกอบดว้ยสมุดรายวนัทัว่ไป สมุดรายวนัเฉพาะ การบนัทึกในสมุดแยกประเภท งบทดลอง รายการ
ปรับปรุง การจดัท างบการเงินส าหรับกิจการบริการและกิจการซ้ือขายสินคา้ 
 
3534413             การเงินเพือ่ชุมชน                                                                                               3(3-0-6) 
                           Finance for Community 

ศึกษาความหมาย รูปแบบ โครงสร้างการเงินของชุมชน วิธีการ  วเิคราะห์สถานการณ์
และสภาพแวดลอ้มของชุมชนในภาพรวม ทั้งดา้นการผลิต การตลาด การบริหารจดัการ โดยเฉพาะใน
เร่ืองของการป้องกนัความเส่ียงเพื่อใหเ้กิดภูมิคุม้กนัและสร้างวฒันธรรมท่ีย ัง่ยนืให้เกิดกบัชุมชนในการ
วางแผนและการจดัการทางการเงิน โดยยดึหลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชด าริ 

 
3541102             การตลาดชุมชน                                                                                                  3(3-0-6) 

Community Market 
วชิาทีต้่องเรียนมาก่อน  :  หลักการตลาด 
หลกัการตลาดชุมชน ความหมาย ขอบเขต และการจ าแนกประเภทของตลาดชุมชน 

กิจกรรม และหน้าท่ีต่าง ๆ ทางการตลาดชุมชนในระบบเศรษฐกิจพอเพียง ปัจจัยท่ีมีผลต่อการ
เปล่ียนแปลงส่ิงแวดลอ้มของตลาดชุมชน พฤติกรรมผูบ้ริโภค ส่วนแบ่งการตลาด การวิเคราะห์ และ
พฒันาโครงสร้างการตลาดชุมชน การก าหนดกลยทุธ์การตลาดชุมชน 
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รหัสวชิา                                  ช่ือและค าอธิบายรายวชิา                                                น(ท-ป-อ) 
 

3541101 หลกัการตลาด                                  3(3-0-6) 
  Principles  of  Marketing 

ความหมายและความส าคญัของการตลาด   ในฐานะท่ีเป็นกิจกรรมหลกัทางธุรกิจอยา่ง
หน่ึงโดยกล่าวถึงแนวทางการศึกษา  แนวคิดหรือปรัชญาทางการตลาด  ส่วนประสมทางการตลาด  
ระบบการตลาดและเป้าหมาย  แรงจูงใจ  พฤติกรรมผูบ้ริโภค  ความเขา้ใจเก่ียวกบัส่วนประสมการตลาด  
และประเภทของตลาด 
 
3561104              องค์การชุมชนและการจัดการ                                                                            3(3-0-6) 

Community Organization and Management 
ระบบ และโครงสร้างองค์การชุมชน การพฒันาองค์กร พฤติกรรมองค์กร นโยบาย

องค์กร การพฒันาทรัพยากรมนุษย์ มนุษยสัมพนัธ์ กระบวนการจดัการ และหน้าท่ีท่ีส าคญัของนัก
จดัการ วิวฒันาการของแนวความคิดทางการจดัการ การวางแผน การจดัองค์กร การจดัคนเขา้ท างาน 
การสั่งการ การจูงใจ และการควบคุม 
 
3563204            ระบบสารสนเทศเพือ่การจัดการ                                                                         3(2-2-5) 

Management Information System 
ความส าคญัของระบบสารสนเทศ ขอ้มูลและสารสนเทศในองคก์ร โครงสร้างของ

ระบบสารสนเทศเพื่อการจดัการ เทคโนโลยสีารสนเทศ ฮาร์ดแวร์ ซอฟแวร์ และเทคโนโลยใีนการ
ส่ือสารระบบสารสนเทศ ฐานขอ้มูลส านกังานอตัโนมติั ระบบสารสนเทศในองคก์ารธุรกิจ ระบบ
สารสนเทศเพื่อสนบัสนุนการจดัการในดา้นการวางแผน  การควบคุม การตดัสินใจ การพฒันาระบบ
สารสนเทศดว้ยคอมพิวเตอร์มาใชใ้นการจดัการ 
 
3591110             โครงการพัฒนาอนัเน่ืองมาจากพระราชด าริ                                                       3(3-0-6) 

Royal Development Projects 
แนวพระราชด าริเก่ียวกับการพัฒนาการเกษตร ชุมชน การป้องกันแก้ไขปัญหา

ส่ิงแวดล้อม และทรัพยากรธรรมชาติ ทฤษฎีความพอเพียง ตลอดจนแนวทางการด าเนินงานโครงการ
พฒันาอันเน่ืองมาจากพระราชด าริ การประยุกต์หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในการด าเนินชีวิต
ชีวิตประจ าวนั โดยใช้กรณีศึกษาจากโครงการพฒันาอนัเน่ืองมาจากพระราชด าริ โครงการมูลนิธิชัย
พฒันา และโครงการหลวง 
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รหัสวชิา                                  ช่ือและค าอธิบายรายวชิา                                                น(ท-ป-อ) 
 

3592101  เศรษฐศาสตร์จุลภาค          3(3-0-6) 
  Micro – Economics     

เก่ียวกับความหมายของเศรษฐศาสตร์ ปัจจัยการผลิต พฤติกรรมของผู ้บริโภค 
พฤติกรรมของผู ้ผลิต อุปสงค์ อุปทาน การก าหนดราคาในตลาดประเภทต่าง ๆ ของการจัดสรร
ค่าตอบแทนให้แก่ปัจจยัการผลิตในรูปค่าเช่า ค่าจา้ง ดอกเบ้ียและก าไร บทบาทของรัฐทางเศรษฐกิจใน
ระดบัฐานราก 

 
3592102  เศรษฐศาสตร์มหภาค                                   3(3-0-6) 
  Macro – Economics   

พฤติกรรมของปัจจยัทางเศรษฐกิจต่าง ๆ ซ่ึงเป็นตวัก าหนดรายได้ประชาชาติ เช่น 
พฤติกรรมส่วนรวมของการบริโภค การออม การลงทุน การใช้จ่ายของรัฐบาล การว่าจา้งท างาน ภาวะ
เงินเฟ้อ เงินฝืด การคลงั นโยบายการเงิน การคา้ระหว่างประเทศ และนโยบายเศรษฐกิจโดยภาพรวม
ของรัฐบาล 

 
3592110 เศรษฐกจิชุมชน                                               3(3-0-6) 
  Community Economy 

ความหมาย ความส าคญัของเศรษฐกิจชุมชนทอ้งถ่ินการเคล่ือนยา้ยปัจจยัการผลิต การ
ผลิตระดับชุมชน การตลาดระดับชุมชน แหล่งเงินทุนในชุมชน และเศรษฐกิจนอกตลาดตลอดจน
แนวนโยบายของรัฐบาลเพื่อการพฒันาเศรษฐกิจชุมชน 

 
3592111             ปรัชญาเศรษฐกจิพอเพยีง                                                                                 3(3-0-6) 

Philosophy of Sufficiency Economy 
แนวความคิด และทฤษฎีเก่ียวกบัความพอเพียงบนพื้นฐานทฤษฎีเศรษฐศาสตร์   

การบูรณาการแนวความคิดความพอประมาณ และความมีเหตุผลในการใชป้ระโยชน์
ทรัพยากรธรรมชาติ และส่ิงแวดลอ้มเพื่อรักษาความสมดุล และสร้างระบบภูมิคุม้กนัตนเองใหส้ามารถ
รองรับการเปล่ียนแปลงทางเศรษฐกิจท่ีเกิดจากปัจจยัภายใน และปัจจยัภายนอก โดยศึกษาจากกรณี
โครงการตามพระราชด าริ และโครงการหลวง 
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รหัสวชิา                                  ช่ือและค าอธิบายรายวชิา                                                น(ท-ป-อ) 
 

3592202              เศรษฐศาสตร์การเกษตร                     3(3-0-6) 
Agricultural Economics  
วชิาทีต้่องเรียนมาก่อน  : 3592101  เศรษฐศาสตร์จุลภาค 

                                                                              3592102  เศรษฐศาสตร์มหภาค 
ขอบเขตของวิชาเศรษฐศาสตร์ บทบาทการเกษตรต่อการพฒันาเศรษฐกิจ โครงสร้าง

ทางเศรษฐกิจการเกษตร ปัญหาด้านการเกษตร หลกัเศรษฐศาสตร์ท่ีเก่ียวขอ้งกับการเกษตร สินเช่ือ
การตลาดและราคาผลผลิตการเกษตร การบริโภค สหกรณ์การเกษตร ธุรกิจการเกษตร นโยบายของ
การเกษตรทางการคา้ระหวา่งประเทศ และการผลิต 

 
3592219  เศรษฐศาสตร์ส่ิงแวดล้อม                     3(3-0-6) 

Environmental Economics  
วชิาทีต้่องเรียนมาก่อน  :  3592101  เศรษฐศาสตร์จุลภาค 

                                                                               3592102  เศรษฐศาสตร์มหภาค 
ศึกษาถึงหลกัการ และทฤษฎีเศรษฐศาสตร์ท่ีประยุกตก์บัส่ิงแวดลอ้ม และเคร่ืองมือทาง

เศรษฐศาสตร์ต่าง ๆ ท่ีใช้ในการวิเคราะห์ค่าใช้จ่ายเก่ียวกับส่ิงแวดล้อม รวมทั้ งผลตอบแทนทาง
เศรษฐกิจ และสังคมในนโยบายการพัฒนาส่ิงแวดล้อม การวิเคราะห์และประเมินโครงการท่ีมี
ผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อม นโยบายของรัฐบาลเก่ียวกับปัญหาและการพัฒนาส่ิงแวดล้อม โดยใช้
กรณีศึกษา 

 
3592223 เศรษฐศาสตร์สหกรณ์                      3(3-0-6) 

Cooperative Economics 
วชิาทีต้่องเรียนมาก่อน  :  3592101  เศรษฐศาสตร์จุลภาค 

                                                                               3592102  เศรษฐศาสตร์มหภาค 
ประวติัววิฒันาการ ประเภท หลกัการ และอุดมการณ์ของสหกรณ์ การจดัองคก์าร การ

บริหารงานของสหกรณ์ประเภทต่างๆ การด าเนินงานของสหกรณ์ในกาพฒันาเศรษฐกิจของประเทศ 
บทบาทในการจดัสรรทรัพยากร และการแก่ปัญหาให้ทางเศรษฐกิจ ตลอดจนปัญหาอุปสรรคในการ
ด าเนินงานของสหกรณ์ 
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รหัสวชิา                                  ช่ือและค าอธิบายรายวชิา                                                น(ท-ป-อ) 
 

3592302 เศรษฐกจิพอเพยีงร่วมสมัย                                  3(3-0-6) 
Contemporary Sufficiency Economic  
วชิาทีต้่องเรียนมาก่อน  :  3592111  ปรัชญาเศรษฐกจิพอเพยีง 
สถานการณ์ปัจจุบนัเก่ียวกบัเศรษฐกิจ สังคม การเมือง ส่ิงแวดลอ้ม และ

ทรัพยากรธรรมชาติท่ีมีอิทธิพลต่อการเปล่ียนแปลงของสังคม การวเิคราะห์ผลกระทบท่ีเกิดข้ึน การ
ประยกุตห์ลกัการเศรษฐกิจพอเพียงใหส้อดคลอ้งกบัการเปล่ียนแปลง แนวโนม้ในอนาคต และการ
ติดตามตรวจสอบ 
 
3592310             เศรษฐศาสตร์เปรียบเทียบ                                                                                  3(3-0-6) 

Comparative Economics 
วชิาทีต้่องเรียนมาก่อน :   3592202   เศรษฐศาสตร์การเกษตร    

                                                                    3592223   เศรษฐศาสตร์สหกรณ์   
                                                                    3592219   เศรษฐศาสตร์ส่ิงแวดล้อม 

เปรียบเทียบหลกัการ และการประยกุตห์ลกัการเศรษฐศาสตร์จุลภาค เศรษฐศาสตร์มห
ภาค รวมทั้ งเศรษฐศาสตร์เฉพาะด้าน เช่น เศรษฐศาสตร์ทรัพยากร เศรษฐศาสตร์ส่ิงแวดล้อม 
เศรษฐศาสตร์สหกรณ์ เป็นตน้ เพื่อใหท้ราบความสอดคลอ้ง และความแตกต่างระหวา่งเศรษฐศาสตร์แต่
ละแขนง โดยประยกุตก์ารเปรียบเทียบกบัหลกัการเศรษฐศาสตร์พอเพียง 
 
3592402            เศรษฐศาสตร์เชิงพุทธ                                                                                       3(3-0-6) 

Buddhist Economics 
รายวชิาทีต้่องเรียนมาก่อน :  3591105  เศรษฐศาสตร์ทัว่ไป  หรือ 
                                               3592111 ปรัชญาเศรษฐกจิพอเพยีง                                                                                  
แนวคิดทางเศรษฐศาสตร์สมัยใหม่  ท่ีใช้ความมั่งคั่งทางว ัตถุ   ความมั่งคั่งของ

สหประชาชาติ  (The Wealth of Nation) ศึกษาแนวคิดเศรษฐศาสตร์เชิงพุทธโดยการด ารงชีพท่ีถูกตอ้ง
หรือสัมมาอาชีวะวเิคราะห์ความสัมพนัธ์ระหวา่งความมัน่คัง่ของวตัถุกบัการด ารงชีพท่ีถูกตอ้งหรือความ
อยูเ่ยน็เป็นสุขตามหลกัธรรม และเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชด าริโดยใชก้รณีศึกษาของชุมชนใน
ทอ้งถ่ิน 
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รหัสวชิา                                  ช่ือและค าอธิบายรายวชิา                                                น(ท-ป-อ) 
 

3593226              ธุรกจิทางเลอืก                                                                                                   3(2-2-5) 
Alternative Businesses 
ปัญหา และข้อจ ากดัของแนวคิดเศรษฐศาสตร์กระแสหลกั และการเปล่ียนแปลงสู่

เศรษฐกิจพอเพียง บทบาท และความส าคญัของเศรษฐกิจพอเพียงต่อการพฒันา ศึกษาธุรกิจทางเลือก
ประเภทต่าง ๆ บนพื้นฐานเศรษฐกิจพอเพียงท่ีเหมาะสมส าหรับประเทศไทย เช่น ธุรกิจขนาดกลาง 
ธุรกิจขนาดยอ่ม ธุรกิจรายยอ่ย ธุรกิจชุมชน เป็นตน้   
 
3593312             การวเิคราะห์และประเมินโครงการ                                                                     3(2-2-5) 

Project Analysis and Evaluation 
โครงสร้างและการวางแผน แนวความคิดพื้นฐานของการวเิคราะห์โครงการ เกณฑ์การ

ตดัสินใจต่าง ๆ เพื่อการลงทุน การวิเคราะห์ค่าใชจ่้ายของโครงการ การวิเคราะห์ผลตอบแทนโครงการ 
การวเิคราะห์การเงินของโครงการ การวเิคราะห์โครงการภายใตภ้าวะความเส่ียง 

 
3594201              เศรษฐกจิพอเพยีงประยุกต์                                                                               3(3-0-6) 

Sufficiency Economy Applications 
รายวชิาทีต้่องเรียนมาก่อน : 3592111 ปรัชญาเศรษฐกจิพอเพยีง 
แนวทาง และโอกาสความเป็นไปไดใ้นการประยุกตท์ฤษฎีเศรษฐศาสตร์พอเพียง เพื่อ

สร้างความเขม้แข็งให้ครอบครัว ชุมชน และสังคมบนพื้นฐานการใชป้ระโยชน์ทรัพยากรธรรมชาติ และ
ส่ิงแวดล้อมเพื่อให้สามารถรองรับการเปล่ียนแปลงทางเศรษฐกิจท่ีเกิดจากปัจจยัภายใน และปัจจยั
ภายนอก 
 
3594904 สัมมนาปัญหาทางเศรษฐกจิพอเพยีง                  3(2-2-5) 
  Seminar on Sufficiency Economic Problem 

ปัญหาทางเศรษฐกิจพอเพียงในปัจจุบนั โดยน าปัญหาต่าง ๆ มาวิเคราะห์และอภิปราย
ในกลุ่ม โดยเน้นการน าหลกัเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้ในการแกปั้ญหา พร้อมทั้งให้สรุปออกมา
เป็นรายงานผลการสัมมนา โดยใหอ้ยูใ่นแผนการแนะน าและควบคุมของผูรั้บผดิชอบ 
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รหัสวชิา                                  ช่ือและค าอธิบายรายวชิา                                                น(ท-ป-อ) 
 

3594905 การวจัิยเศรษฐกจิพอเพยีง                   3(2-2-5) 
  Sufficiency Economic Research  

วิธีวิจัยทางเศรษฐศาสตร์ในแง่ทฤษฎีและปฏิบัติ โดยอาศัยหลักวิธี   การวิจัยทาง
สังคมศาสตร์รวมทั้งรูปแบบการเสนอโครงการวิจยั การประมวลปัญหา  การตั้ง และทดสอบสมมติฐาน 
และการสร้างแบบจ าลองชนิดต่าง  ๆ ในการวิจยัและการก าหนดแนวทางการวิจยัเก่ียวกบัเศรษฐกิจ
พอเพียง 

 
18.   การประกนัคุณภาพของหลกัสูตร 
 

หลกัสูตรบริหารธุรกิจบณัฑิต ไดจ้ดัท าระบบประกนัคุณภาพ โดยยดึหลกัการปฏิบติั เช่น                
การควบคุมคุณภาพ (Quality Control) การตรวจสอบคุณภาพ (Quality Audit) และการประเมินคุณภาพ 
(Quality Assessment) โดยแบ่งออกเป็น 4 ดา้น ดงัน้ี 

18.1  การบริหารหลกัสูตร ไดมี้การจดัตั้งคณะกรรมการบริหารหลกัสูตรเพื่อเป็นไปตาม
ประกาศ กระทรวงศึกษาธิการ เร่ือง เกณฑม์าตรฐานหลกัสูตรระดบัอุดมศึกษา พ.ศ.2548 และแนวทาง
การบริหารเกณฑม์าตรฐานหลกัสูตร ระดบัอุดมศึกษา พ.ศ.2548 ซ่ึงประกอบดว้ยคณะกรรมการ อาจารย ์
ผูรั้บผดิชอบหลกัสูตรละ 5 คน และ 2 ใน 5 จะตอ้งจบตรงกบัสาขาในหลกัสูตรน้ี นอกจากน้ีหลกัสูตรจะ
ไดมี้การก าหนดหนา้ท่ีของคณะกรรมการไวอ้ยา่งชดัเจน โดยใหรั้บผดิชอบในส่ิงต่อไปน้ี 
  -     การวางแผนการจดัการเรียนรู้ตลอดหลกัสูตร 

- การประเมินการเรียนรู้ 
- การพฒันาหรือปรับปรุงหลกัสูตร 
- การก าหนดกิจกรรมเสริมหลกัสูตร 
- การรายงานผลการปฏิบติังาน 

      ส าหรับการพฒันาอาจารยผ์ูส้อนจะมีการประเมินและพฒันาผูส้อนอยา่งเป็นระบบและ
ด าเนินการอยา่งต่อเน่ือง 

กระบวนการจดัการเรียนรู้ เป็นส่ิงส าคญัอยา่งหน่ึง ซ่ึงคณะกรรมการหลกัสูตรจะตอ้ง
ร่วมกนัจดัท าแผนการจดัการเรียนรู้ท่ีเนน้ผูเ้รียนเป็นส าคญั จดัใหมี้การฝึกปฏิบติังานในสถาน
ประกอบการ เพื่อใหน้กัศึกษาไดรั้บประสบการณ์ตรงในสาขาวชิาชีพ 

18.2  ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน เป็นองคป์ระกอบในมาตรฐานการผลิต ซ่ึงระบุไว้
ในมาตรา 9(7) แห่งพระราชบญัญติัสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ 2546 (มาตรฐานการผลิต , 
มาตรฐานหลกัสูตร และมาตรฐานบณัฑิต) ซ่ึงคณะวทิยาการจดัการ จะจดัหอ้งเรียนให้มีจ านวนเพียงพอ
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ต่อจ านวนนกัศึกษา พร้อมน้ีคณะวทิยาการจดัการ ไดจ้ดังบประมาณสนบัสนุนแหล่งทรัพยากรการ
เรียนรู้ โดยมีหอ้งสมุดในคณะ มีการจดัซ้ือ เช่น หนงัสือ ต ารา วารสาร เอกสารทางวชิาการอยา่งเพียงพอ 
มีหอ้งปฏิบติัการคอมพิวเตอร์และเครือข่ายสารสนเทศเพื่อสืบคน้ขอ้มูล และมีโสตทศันูปกรณ์อ่ืน ๆ 
อยา่งเพียงพอ 

18.3  การสนบัสนุนและการใหค้  าแนะน านกัศึกษา คณะจะด าเนินการตามมาตรฐานการผลิตใน
องคป์ระกอบ คุณสมบติัของบุคคลท่ีรับผดิชอบดา้นอาจารยท่ี์ปรึกษา ซ่ึงจะตอ้งมีคุณวุฒิไม่ต ่ากวา่
ปริญญาโท หรือ มีต าแหน่งทางวชิาการไม่ต ่ากวา่ผูช่้วยศาสตราจารย ์จดัใหมี้อาจารยนิ์เทศท่ีมีคุณวฒิุ
เดียวกนักบัอาจารยท่ี์ปรึกษาไปนิเทศนกัศึกษาท่ีไปฝึกปฏิบติังานในสถานประกอบการ 

18.4  ความตอ้งการของตลาดแรงงาน สังคม และ/หรือ ความพึงพอใจของผูใ้ชบ้ณัฑิต  จดัใหมี้
การส ารวจความตอ้งการของตลาดแรงงานและสังคมก่อนการพฒันาหรือปรับปรุงหลกัสูตร  เพื่อน ามา
ปรับเป้าหมายการผลิตบณัฑิต จดัใหมี้การส ารวจภาวะการมีงานท าและความพึงพอใจของผูใ้ชบ้ณัฑิต
ทุกปี  มีกระบวนการติดตามการใชบ้ณัฑิตและน าผลมาปรับปรุงกระบวนการจดัการเรียนการสอนและ
การปรับปรุงหลกัสูตร 
     
19.  การพฒันาหลกัสูตร 
     

คณะฯ จะด าเนินการพฒันาและปรับปรุงหลกัสูตรทุก 5 ปี โดยใชข้อ้มูลจากการประเมิน ตาม
มาตรฐานหลกัสูตร มาตรฐานการผลิตและมาตรฐานบณัฑิต โดยจะก าหนดกระบวนการพฒันาหลกัสูตร
ไวภ้ายใตก้ระบวนการประกนัคุณภาพการศึกษา ดงัน้ี 
 1.  กระบวนการร่างหลกัสูตร ท่ีประกอบดว้ยคณะกรรมการยกร่าง ซ่ึงจะตอ้งมาจากผูท่ี้
เก่ียวขอ้ง   มีการวพิากษห์ลกัสูตรจากผูท้รงคุณวุฒิภายนอก และใหมี้การจดัท ารายงาน กระบวนการ
ปรับปรุง/หรือพฒันาหลกัสูตร 
 2.    คุณสมบติัของคณะกรรมการร่างหลกัสูตรจะตอ้งเป็นบุคคลท่ีมีคุณวฒิุตรงตามสาขา หรือมี
ประสบการณ์ท่ีเก่ียวขอ้ง 
 3.    การพฒันาหรือการปรับปรุงหลกัสูตร คณะฯ จะก าหนดเป็นนโยบายไวอ้ยา่งชดัเจน มี
แผนงานและงบประมาณท่ีจะด าเนินการปรับปรุงหลกัสูตรอยา่งเพียงพอ 

4.    มีการประเมินผลการใชห้ลกัสูตรอยา่งต่อเน่ือง เพื่อน ามาปรับปรุง/พฒันาหลกัสูตรให้
ทนัสมยั  
 



 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ก 
หมวดวิชาศึกษาทัว่ไป 
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หมวดวชิาศึกษาทัว่ไป 

 
 หมวดวชิาศึกษาทัว่ไป  หมายถึง วชิาท่ีมุ่งพฒันาผูเ้รียนให้มีความรอบรู้อยา่งกวา้งขวาง มีโลกทศัน์ 
ท่ีกวา้งไกล มีความเขา้ใจธรรมชาติตนเอง ผูอ่ื้นและสังคม  เป็นผูใ้ฝ่รู้ สามารถคิดอยา่งมีเหตุผล สามารถใช ้
ภาษาในการติดต่อส่ือสารความหมายไดดี้ มีคุณธรรม ตระหนกัในคุณค่า ของศิลปะและวฒันธรรมทั้งของ 
ไทยและของประชาคมนานาชาติ สามารถน าความรู้ไปใชใ้นการด าเนินชีวิตและด ารงตนอยูใ่นสังคมไดเ้ป็น 
อยา่งดี 
 
จุดประสงค์ทัว่ไป 
 จุดประสงคท์ัว่ไปของหมวดวชิาศึกษาทัว่ไป มีดงัต่อไปน้ี 

1. เพื่อให้มีความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัระบบเศรษฐกิจ สังคม วฒันธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณี 
การเมือง การปกครองของไทย และความรู้ความเขา้ใจเพื่อนร่วมโลก เพื่อการอยูร่่วมกนัอยา่งสันติ   

2. เพื่อให้มีความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัหลกัการคิด การวิเคราะห์ การแกปั้ญหาและการตดัสินใจบน
พื้นฐานของขอ้มูลและขอ้เทจ็จริงท่ีเป็นวทิยาศาสตร์และตามหลกัธรรม  

3. เพื่อให้มีความรู้ความเขา้ใจและมีจิตส านึกเก่ียวกบัการอนุรักษ์ ดูแลและพฒันาส่ิงแวดลอ้ม และ
ตระหนกัถึงความเจริญกา้วหนา้ทางวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยท่ีีมีผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้ม 

4. เพื่อให้มีทกัษะการศึกษาคน้ควา้และเรียนรู้ดว้ยตนเอง การเรียนรู้ตลอดชีวิต การคิดอยา่งมีเหตุผล  
รู้จกัวเิคราะห์และปัญหาต่าง ๆ ได ้ตลอดจนมีทกัษะดา้นภาษาและการใชส้ารสนเทศในการติดต่อ      
ส่ือความหมายกบัผูอ่ื้นและด ารงชีวติในสังคมไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 

5. เพื่อให้มีเจตคติท่ีดีและซาบซ้ึงในคุณค่าของสัจธรรม  ความดี  ความงาม  และการด ารงตนให้มี
คุณค่าต่อสังคม มีค่านิยมท่ีพึงประสงค์  มีคุณธรรม  จริยธรรม  และความรับผิดชอบ มีความ
ซาบซ้ึงในศิลปะและสุนทรียภาพ ตระหนกัในการปฏิบติัตนตามวถีิชีวติแบบประชาธิปไตย 

6. เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจและทักษะเก่ียวกับการพัฒนาคุณภาพชีวิต ด้านสุขภาพกายและ
สุขภาพจิตใหด้ ารงชีวติไดอ้ยา่งมีความสุข 

 รายวชิาศึกษาทัว่ไปจดัเป็น   5  กลุ่มวชิา  โดยตอ้งจดัให้เรียนครบทุกกลุ่มวชิาตามขอ้ก าหนด ทั้งน้ี 
หน่วยกิตรวมของหมวดวชิาศึกษาทัว่ไป ใหเ้ป็นไปตามโครงสร้างหลกัสูตร ดงัน้ี 
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1.  กลุ่มวชิาภาษาและการส่ือสาร  ให้เลอืกเรียนรายวชิาต่อไปนี ้ ไม่น้อยกว่า      9    หน่วยกติ 
 1.1  กลุ่มที ่1  ให้เลอืกเรียนรายวชิาต่อไปนี ้ ไม่เกนิ  3  หน่วยกติ    
       รหสัวชิา    ช่ือวชิา       น (ท-ป-อ)           

 1541001  ทกัษะการรับสารภาษาไทย     3 (2-2-5)           
 1541002  ทกัษะการส่งสารภาษาไทย     3 (2-2-5)           
 1541003  การส่ือสารเพื่อจุดประสงคเ์ฉพาะ    3 (2-2-5)           
 1541004  ภาษาและการส่ือสารเพื่อทอ้งถ่ิน    3 (2-2-5)         
 

 1.2  กลุ่มที ่2  ให้เลอืกเรียนรายวชิาต่อไปนี ้ ไม่เกนิ  6  หน่วยกติ    
       รหสัวชิา    ช่ือวชิา       น (ท-ป-อ)           

 1551001  ภาษาองักฤษเพื่อการส่ือสาร 1    2 (2-0-4)  
 1551002  ภาษาองักฤษเพื่อการส่ือสาร 2    2 (2-0-4)  
 1551003  ทกัษะการฟัง- การพดูภาษาองักฤษ 1    2 (1-2-3)            
 1551004  ทกัษะการฟัง- การพดูภาษาองักฤษ 2    2(1-2-3)             
 1551005   ภาษาองักฤษปฏิบติัการ     2 (1-2-3)            
 

2.  กลุ่มวชิามนุษยศาสตร์  ให้เลอืกเรียนวชิาต่อไปนี ้ ไม่น้อยกว่า   8  หน่วยกติ 
 2.1 กลุ่มที ่1  ให้เลอืกเรียนรายวชิาต่อไปนี ้ ไม่น้อยกว่า  2  หน่วยกติ   
       รหสัวชิา    ช่ือวชิา       น (ท-ป-อ)           

 1511001  จริยธรรมกบัมนุษย ์      2 (2-0-4)            
 1511002  ความจริงของชีวิต      2 (2-0-4)            
 1521001  พุทธศาสน์       2 (2-0-4)             
 

 2.2 กลุ่มที ่2  ให้เลอืกเรียนรายวชิาต่อไปนี ้ ไม่น้อยกว่า  2  หน่วยกติ   
       รหสัวชิา    ช่ือวชิา       น (ท-ป-อ)           

 2011001  สุนทรียภาพทางทศันศิลป์     2 (2-0-4)             
 2051001  สุนทรียภาพทางศิลปะการแสดง    2 (2-0-4)            
 2061001  สังคีตนิยม       2 (2-0-4)            
 

 2.3  กลุ่มที ่3  ให้เลอืกเรียนรายวชิาต่อไปนี ้ ไม่น้อยกว่า  2  หน่วยกติ   
       รหสัวชิา    ช่ือวชิา       น (ท-ป-อ)           

 1001001  ภาวะผูน้ าและการจดัการยคุใหม่    2 (2-0-4)          
 1001002  การคิดวเิคราะห์ การคน้ควา้และการใชเ้หตุผล   2 (2-0-4)          
 1001003  พฤติกรรมมนุษยก์บัการพฒันาตน    2 (2-0-4)         
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 2.4   กลุ่มที ่4  ให้เลอืกเรียนรายวชิาต่อไปนี ้ ไม่น้อยกว่า  2  หน่วยกติ   
       รหสัวชิา    ช่ือวชิา       น (ท-ป-อ)           

 1631001  สารสนเทศและการศึกษาคน้ควา้    2 (1-2-3)             
 1631002   การศึกษาคน้ควา้และการเขียนบทนิพนธ์   2 (1-2-3)             
  1631003   ความรู้พื้นฐานทางสารสนเทศศาสตร์    2 (1-2-3)           
  1631004   เทคโนโลยสีารสนเทศในส านกังาน    2 (1-2-3)             
  1631005   เทคโนโลยสีารสนเทศเพือ่การศึกษาคน้ควา้   2 (1-2-3)           
 

3.  กลุ่มวชิาสังคมศาสตร์  ให้เลอืกเรียนวชิาต่อไปนี ้    ไม่น้อยกว่า    6  หน่วยกติ 
 3.1   กลุ่มที ่1  ให้เลอืกเรียนรายวชิาต่อไปนี ้ ไม่น้อยกว่า  2  หน่วยกติ   
       รหสัวชิา    ช่ือวชิา       น (ท-ป-อ)           

 2531001  วถีิไทย       2 (2-0-4)          
 2531002  วถีิโลก       2 (2-0-4)          
 2531003  ครอบครัวและสังคม      2 (2-0-4)           
 2541001   มนุษย ์ ชุมชนและส่ิงแวดลอ้ม    2 (2-0-4)          
 2561001   ความรู้เบ้ืองตน้เก่ียวกบักฎหมายทัว่ไป     2 (2-0-4)            

 3.2   กลุ่มที ่2   ให้เลอืกเรียนรายวิชาต่อไปนี ้  ไม่น้อยกว่า  2  หน่วยกติ   
       รหสัวชิา     ช่ือวชิา       น (ท-ป-อ)           

 2501002   เศรษฐกิจพอเพียง      2 (2-0-4)           
 2521001   ทอ้งถ่ินศึกษา      2 (2-0-4)             
 2551001    การปกครองส่วนทอ้งถ่ินไทย    2 (2-0-4)             
 3541001    การเป็นผูป้ระกอบการ     2 (2-0-4)           
 3591001    เศรษฐกิจในชีวติประจ าวนั     2 (2-0-4)           
 

4.  กลุ่มวชิาวทิยาศาสตร์และคณติศาสตร์ ให้เลอืกเรียนรายวชิาต่อไปนี ้  ไม่น้อยกว่า  9 หน่วยกติ 
 4.1  กลุ่มที ่1  ให้เลอืกเรียนรายวชิาต่อไปนี ้ ไม่เกนิ  6  หน่วยกติ    
       รหสัวชิา    ช่ือวชิา       น (ท-ป-อ)           

 4121001  เทคโนโลยสีารสนเทศและคอมพิวเตอร์พื้นฐาน  3 (2-2-5)             
 4121002  คอมพิวเตอร์และการประยกุตใ์ชง้าน      3 (2-2-5)             
 4121003  การพฒันาระบบสารสนเทศบนระบบเครือข่าย      3 (2-2-5)               
 4121004  คอมพิวเตอร์และส่ือประสม                    3 (2-2-5)               
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 4.2  กลุ่มที ่2  ให้เลอืกเรียนรายวชิาต่อไปนี ้ ไม่เกนิ  6  หน่วยกติ    
       รหสัวชิา    ช่ือวชิา       น (ท-ป-อ)           

 4091001  คณิตศาสตร์พื้นฐาน      2 (2-0-4)           
 4091002  คณิตศาสตร์ในชีวิตประจ าวนั     2 (1-2-3)           
 4091003  คณิตศาสตร์กบัการตดัสินใจ     2 (1-2-3)           

 4.3  กลุ่มที ่3  ให้เลอืกเรียนรายวชิาต่อไปนี ้ ไม่เกนิ  6  หน่วยกติ    
       รหสัวชิา    ช่ือวชิา       น (ท-ป-อ)           

 4001001  วทิยาศาสตร์และเทคโนโลยเีพื่อการพฒันา   2 (2-0-4)          
 4001002  วทิยาศาสตร์เพื่อชีวติประจ าวนั    2 (2-0-4)         
 4001003  การอนุรักษส่ิ์งแวดลอ้มและทรัพยากรธรรมชาติ  2 (2-0-4)           
 4001004  พืชพรรณเพื่อชีวิต      2 (2-0-4)           

 
5.  กลุ่มวชิาพลศึกษาและนันทนาการ  ให้เลอืกเรียนวชิาต่อไปนี ้ ไม่น้อยกว่า 2  หน่วยกติ  
       รหสัวชิา    ช่ือวชิา       น (ท-ป-อ)           

 1161001 กีฬาและนนัทนาการเพื่อคุณภาพชีวติ    2 (1-2-3)             
 1161002  การออกก าลงักายเพื่อสุขภาพ     2 (1-2-3)             
 1161003  การลีลาศเพื่อสุขภาพ     2 (1-2-3)             
 1161004  กีฬาศึกษา       2 (1-2-3)            
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1001001 ภาวะผู้น าและการจัดการยุคใหม่ 2(2-0-4)
 Leadership and Modern Management 

 ศึกษาความหมาย  ความส าคญัและคุณลกัษณะของผูน้ าท่ีดีโดยทัว่ไป   ประเภทของผูน้ า
ในอาชีพต่าง   ๆ     เทคนิคและวธีิการปรับปรุงภาวะผูน้ าและผูต้ามและบทบาทหนา้ท่ีผูต้ามท่ีดี  
มนุษยสัมพนัธ์และการพฒันาทีมงาน  การพฒันาองคก์ร  กลยทุธ์ขององคก์ร  ระบบและ
กระบวนการวางแผน   

 
1001002 การคิดวเิคราะห์ การค้นคว้าและการใช้เหตุผล 2(2-0-4)  
   Research , Critical Thinking and Reasoning Skills 
      ศึกษารูปแบบและกระบวนการคิดของมนุษย ์ความจ าเป็นท่ีตอ้งพฒันากระบวนการคิด 
 การศึกษาคน้ควา้และการสะสมความรู้ เพื่อการคิดวิเคราะห์และการตดัสินใจ  หลกัการ  
 องคป์ระกอบและเทคนิคในการพฒันาการคิดแบบวเิคราะห์และใชเ้หตุผล  การคิดอยา่ง 
 สร้างสรรค ์ การคิดแบบนิรนยั  การคิดแบบอุปนยั  การคิดอยา่งมีวจิารณญาณการคิด 
 แบบแกปั้ญหา  การใชภ้าษากบัการคิดและการเสนอความคิด  การประยกุตใ์ชค้วามคิดในวชิาชีพ
 และชีวติประจ าวนั 
 
1001003   พฤติกรรมมนุษย์กบัการพฒันาตน 2(2-0-4)  

    Human Behavior and self Development 
     ศึกษาพฤติกรรมมนุษยแ์ละสาเหตุปัจจยัแห่งพฤติกรรม การพฒันาตนเอง มนุษยสัมพนัธ์ 
 เพื่อการท างานร่วมกนัและการอยูร่่วมกนัอยา่งเป็นสุข       
 
1511001    จริยธรรมกบัมนุษย์    2(2-0-4)  
 Ethics and Human Being 
  ศึกษาและวเิคราะห์ความหมายของจริยธรรมและมนุษย ์ ความส าคญัของจริยธรรมต่อ 
 มนุษย ์ เกณฑต์ดัสินทางจริยธรรม  หลกัจริยธรรมท่ีส าคญัทางปรัชญาและศาสนาส าหรับมนุษย์ 
 การประยกุตใ์ชห้ลกัจริยธรรมเพื่อพฒันาคุณภาพชีวิตส่วนบุคคลและสังคม            
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1511002 ความจริงของชีวติ 2(2-0-4) 
 Facts of Life 

 ศึกษาความจริงของชีวติ  ความหมายของชีวติ  การด ารงชีวิตในสังคมปัจจุบนัและโลกยคุ
วทิยาศาสตร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ  การน าเอาความจริงและหลกัศาสนธรรมไปประยกุตใ์ช้
ในการแกปั้ญหาและพฒันาปัญญา  ชีวติและสังคม การพฒันาคุณธรรมและจริยธรรมตามหลกัศา
สนธรรมชีวิตท่ีมีสันติสุข และสังคมท่ีมีสันติภาพ 

 
1521001   พุทธศาสน์ 2(2-0-4) 
 Buddhism 

 ศึกษาประวติั  องคป์ระกอบต่าง ๆ และลกัษณะส าคญัของพระพุทธศาสนา  
พระพุทธศาสนากบัสังคมไทย  หลกัธรรมส าคญัต่าง ๆ  ของพระพุทธศาสนา  เช่นหลกัเบญจขนัธ์  
ไตรลกัษณ์  ปฏิจจสมุปบาท  หลกักรรม อริยสัจ  ไตรสิกขา  เป็นตน้  หลกัจริยธรรมใน
พระพุทธศาสนาเนน้การปฏิบติัในชีวติประจ าวนั การรู้จกัตนเอง  การพฒันาคนและการพฒันา
สังคม 

 

1541001   ทกัษะการรับสารภาษาไทย 3(2-2-5)        
 Thai Language Comprehension Skill  
  ศึกษาหลกัการการฟัง  การอ่าน  จากส่ือและส่ิงพิมพป์ระเภทต่าง ๆ  การคิดวิเคราะห์   
 การสังเคราะห์  การจบัประเด็น  และการสรุปสาระส าคญั   
                  ฝึกปฏิบติัใหค้รอบคลุมสารทุกประเภท  จากแหล่งขอ้มูลท่ีหลากหลายและก าหนดใหอ่้าน 
 หนงัสือนอกเวลาประกอบ          
 

1541002   ทกัษะการส่งสารภาษาไทย 3(2-2-5)  
 Expression Skill in Thai Language 
  ศึกษารูปแบบ  และวธีิการส่งสารประเภทต่าง  ๆ  จากทรัพยากรสารสนเทศ  โดยน าเสนอ
 การศึกษาคน้ควา้ดว้ยวาจาและลายลกัษณ์ 
   ฝึกปฏิบติัการพดู-เขียนอธิบาย  การพดู-เขียนเพื่อการประชาสัมพนัธ์  การเขียนรายงาน
 ทางวชิาการ   ภาคนิพนธ์และการเขียนโครงการ         
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1541003   การส่ือสารเพือ่จุดประสงค์เฉพาะ 3(2-2-5) 
 Communication for Specific Purposes 
  ศึกษาหลกัการและวธีิการส่ือสารเพื่อใหบ้รรลุตามจุดประสงคเ์ฉพาะกิจ 
  ฝึกปฏิบติัการพดูและการเขียน และประเมินการพดูและการเขียน 
 

1541004   ภาษาและการส่ือสารเพือ่ท้องถิ่น 3(3-2-5) 
 Roles of Language in Local Community Development 
  ศึกษาหลกัการและบทบาทของการใชภ้าษาเพื่อการส่ือสารเพื่อทอ้งถ่ิน  จากวรรณกรรม
 ทอ้งถ่ินประเภทต่าง ๆ  
  ฝึกการเก็บขอ้มูล  วเิคราะห์ขอ้มูลภาคสนาม 
  

1551001   ภาษาองักฤษเพือ่การส่ือสาร  1 2 (2-0-4)  
 Communicative English  1  
  ศึกษาหลกัไวยากรณ์ภาษาองักฤษ  ศึกษาโครงสร้างของค าศพัท ์ และประโยคใน 

 สถานการณ์ต่างๆท่ีเคยไดเ้รียนมาแลว้  และฝึกทกัษะการส่ือสารเพื่อใหส้ามารถส่ือสาร 
 ไดอ้ยา่งถูกตอ้งและมีความมัน่ใจในการใชภ้าษาองักฤษในชีวติจริงมากข้ึน  
 
1551002   ภาษาองักฤษเพือ่การส่ือสาร  2 2(2-0-4)  
 Communicative English  2 
  ศึกษาไวยากรณ์ภาษาองักฤษเพิ่มเติม  และฝึกทกัษะการเรียนภาษาจากแหล่งการเรียน 
 ท่ีหลากหลาย เช่น หนงัสือพิมพ ์ วารสาร  โทรทศัน์  และฝึกทกัษะการส่ือสาร น าเสนอขอ้มูล 
 ท่ีจ  าเป็นและใชไ้ดใ้นชีวิตจริง   
 
1551003   ทกัษะการฟัง - การพูดภาษาองักฤษ  1   2(1-2-3)  
 Listening - Speaking  1 
  ศึกษาหลกัการฟัง-พดูในสถานการณ์ต่าง ๆ  
  ฝึกทกัษะการฟัง  ในสถานการณ์ต่างๆ เพื่อใหจ้บัใจความหลกั  รายละเอียดปลีกยอ่ย การ
 จดบนัทึกยอ่ ฝึกทกัษะการพดู  การน าเสนอความเห็น  ขอ้มูลท่ีไดจ้ากการฟังเพื่อพฒันาทกัษะการ
 ส่ือสารท่ีจ าเป็นรวมทั้งเรียนรู้วฒันธรรมของเจา้ของภาษา      
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1551004   ทกัษะการฟัง - การพูดภาษาองักฤษ  2     2(1-2-3)  
 Listening – Speaking  2 
  ฝึกทกัษะการฟัง- การพดูภาษาองักฤษแบบเขม้  เพื่อใหส้ามารถส่ือสารไดอ้ยา่งมี 
 ประสิทธิภาพและเตรียมความพร้อมในการสอบวดัความรู้ภาษาองักฤษในระดบัท่ีสูงข้ึน   
 

1551005   ภาษาองักฤษปฏิบัติการ 2(1-2-3) 
 Operational English 
  ฝึกทกัษะภาษาองักฤษทั้งการฟัง การพดู การอ่าน และการเขียนท่ีใชใ้นชีวติประจ าวนั 
 ในงานอาชีพและในสถานการณ์ต่าง ๆ เช่น แนะน าการท างานของเคร่ืองมือ  ห้องปฏิบติัการ 
 แนะน าเก่ียวกบัวฒันธรรม  ขนบธรรมเนียมประเพณี แนะน าสถานท่ีต่าง ๆ  ฝึกพดูในงาน 
 พิธีการ  น าเสนอความคิดและผลงาน  การเขียนจดหมายสมคัรงาน  ประวติัส่วนตวั  เขียนหนงัสือ 
 ราชการ       
 
1631001    สารสนเทศและการศึกษาค้นคว้า   2(1-2-3)  
 Research and Information 
  ศึกษาความหมาย   ความส าคญั  บทบาทของสารสนเทศและแหล่งสารสนเทศประเภท 
 ต่าง ๆ ทรัพยากรสารสนเทศ  การจดัระบบทรัพยากรสารสนเทศ  แหล่งสารสนเทศอา้งอิง  
 เคร่ืองมือสืบคน้ทรัพยากรสารสนเทศ  การเขา้ถึงสารสนเทศอิเล็กทรอนิกส์  การอา้งอิงและ 
 การน าเสนอผลการศึกษาคน้ควา้     
 
1631002   การศึกษาค้นคว้าและการเขียนบทนิพนธ์   2(1-2-3)  
 Research Study and Report Writing 
  ศึกษาความหมาย ความส าคญั ประเภทของบทนิพนธ์  ศึกษาคน้ควา้สารสนเทศ จากแหล่ง
 สารสนเทศประเภทต่าง ๆ  และการอา้งอิง การบนัทึกและเรียบเรียงสารสนเทศ การน าเสนอบท
 นิพนธ์ 
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1631003   ความรู้พืน้ฐานทางสารสนเทศศาสตร์     2(1-2-3)  
 Fundamentals of Information Science 
     ศึกษาความส าคญัและขอบเขตของสารสนเทศศาสตร์  ความสัมพนัธ์กบัสาขาวชิาอ่ืน 
 คุณค่าและความตอ้งการสารสนเทศในสังคมปัจจุบนั  ระบบสารสนเทศ  การใชเ้ทคโนโลยสีาร 
 สนเทศในการจดัการและรับบริการสารสนเทศ  และกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งกบัสารสนเทศ  

 
1631004   เทคโนโลยสีารสนเทศในส านักงาน    2(1-2-3)  
 Information Technology in Office 
  ศึกษาการจดัการและการด าเนินงานในการน าเทคโนโลยสีารสนเทศมาใชใ้นองคก์รทัว่ ๆ 
 ไป การใชเ้ทคโนโลยคีอมพิวเตอร์กบังานต่าง ๆ ในสถานบริการสารสนเทศ  อุปกรณ์ในการ
 บนัทึกและการสืบคน้ขอ้มูล  การสร้างและการออกแบบระบบสารสนเทศเบ้ืองตน้  ตลอดจน
 ระบบเครือข่ายสารสนเทศ 

 
1631005   เทคโนโลยสีารสนเทศเพือ่การศึกษาค้นคว้า   2(1-2-3)  
 Information Technology in Research Studies 
  ศึกษาความหมาย  ความส าคญัของสารสนเทศ  เทคโนโลยสีารสนเทศ  ทรัพยากร 
 สารสนเทศ  แหล่งบริการสารสนเทศ  การสืบคน้สารสนเทศของมหาวทิยาลยั  การใช ้ OPAC 
 ฐานขอ้มูลและบริการฐานขอ้มูล  บริการและการใชอิ้นเทอร์เน็ต การสืบคน้สารสนเทศผา่นระบบ
 เครือข่ายคอมพิวเตอร์  การสืบคน้สารสนเทศจาก CD-ROM 
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2011001   สุนทรียภาพทางทศันศิลป์      2(2-0-4) 
 Aesthetics of Visual Art 
  ศึกษาความงามของธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มท่ีเป็นแรงบนัดาลใจในการสร้างสรรคง์าน 
 ศิลปะพร้อมทั้งขอบข่ายของศิลปะ  ความหมายของสุนทรียภาพและทศันศิลป์  การรับรู้ทางการ
 มองเห็นมิติในทศันศิลป์แขนง     จิตกรรม  ประติมากรรม  สถาปัตยกรรม  ส่วนประกอบความ
 งามทศันศิลป์  การจดัภาพของงานทศันศิลป์  ทฤษฎีการถ่ายทอดทางทศันศิลป์  สาเหตุการสร้าง
 งานทศันศิลป์  อิทธิพลท่ีท าใหท้ศันศิลป์มีความแตกต่างกนั  โดยเฉพาะเก่ียวกบัรูปแบบท่ีมีการ
 เปล่ียนแปลงตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบนัในงานทศันศิลป์ตะวนัตกและประเทศไทย  คุณค่าของงาน
 ทศันศิลป์ดา้นความงามและเร่ืองราวโดยผา่นขั้นตอนการเรียนรู้ในหลกัการดูงานทศันศิลป์
 เบ้ืองตน้  และน าเขา้สู่ขั้นความซาบซ้ึง  ในการวจิารณ์ผลงานทศันศิลป์เพื่อน ามาซ่ึงประสบการณ์
 ของความซาบซ้ึง ทางสุนทรียภาพ      
 
2051001    สุนทรียภาพทางศิลปะการแสดง 2(2-0-4)  
 Aesthetics of Drama 
  ศึกษาและจ าแนกขอ้ต่างในศาสตร์ของความงาม  ความหมายของ  สุนทรียภาพทางศิลปะ 
 การแสดงองคป์ระกอบของศิลปะการแสดงทางนาฏศิลป์ไทย  นาฏศิลป์สากล  ความส าคญัของ 
 การรับรู้   ศาสตร์ต่าง ๆ  ของการเห็น  การไดย้นิ  การเคล่ือนไหว  ศิลปะการแสดง       
 
2061001    สังคีตนิยม 2(2-0-4)  
 Music Appreciation 
  ศึกษาองคป์ระกอบพื้นฐานของดนตรี  การผสมดนตรีไทยและดนตรีตะวนัตก  คีตลกัษณ์ 
 ท่ีพบเห็นทัว่ไป  คีตกวท่ีีส าคญัและคีตวรรณกรรมท่ีไดรั้บการยกยอ่งบางบท  ประวติัดนตรีท่ีควร
 ทราบ 
  
2501002   เศรษฐกจิพอเพยีง 2(2-0-4 )  
 Sufficiency Economy 
  ศึกษาความหมาย  แนวคิดทฤษฎี  เศรษฐกิจพอเพียง  ทฤษฎีใหม่  โครงการอนัเน่ืองมาจาก
 พระราชด าริ  โครงการตามพระราชประสงค ์ โครงการหลวง  การประยกุตใ์ชใ้หเ้หมาะสมกบั
 ตนเอง และชุมชน  ศึกษากรณีตวัอยา่งในชุมชน             
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2521001   ท้องถิ่นศึกษา   2(2-0-4)  
 Local Community Study 
  ศึกษาแนวคิด ทฤษฏีและวาทกรรมการศึกษาทอ้งถ่ิน  ความส าคญัและความสัมพนัธ์ของ
 การศึกษาทอ้งถ่ินกบัโลกาภิวตัน์ ศึกษาทอ้งถ่ินในมิติทางสภาพภูมิศาสตร์ ประวติัศาสตร์ ความ
 เป็นชุมชน การเมืองการปกครอง เศรษฐกิจ สังคมวฒันธรรมในลกัษณะสหวทิยาการโดยเนน้
 การศึกษาชุมชนทอ้งถ่ินดา้นพฒันาการ สภาพปัจจุบนั ปัญหาและแนวทางแกไ้ขและทิศทางใน
 การพฒันาในอนาคต            
 

2531001    วถิีไทย 2(2-0-4)  
 Thai Ways of Living 
  ศึกษาประเทศไทยดา้นกายภาพ  โครงสร้าง  ววิฒันาการและพฒันาการดา้นสังคมและ 
 วฒันธรรม  เศรษฐกิจ  การเมืองการปกครอง  สภาพปัญหาและแนวทางขจดัปัญหาสังคมไทย 
 โดยศึกษาการพฒันาโครงการ   อนัเน่ืองมาจากพระราชด าริ  ทฤษฎีใหม่และเศรษฐกิจพอเพียง 
 ภูมิปัญญาชาวบา้นและทอ้งถ่ิน                
 
2531002   วถิีโลก 2(2-0-4 )  
 Globalized Ways of Living 
  ศึกษาโลกทั้งทางกายภาพและชีวภาพ ระบบความสัมพนัธ์ระหวา่งมนุษยแ์ละส่ิงแวดลอ้ม   
 ซ่ึงเป็นปัจจยัของววิฒันาการของสังคม  ระบบเศรษฐกิจและการเมืองการปกครอง  การจดั
 ระเบียบโลกในดา้นสังคม  เศรษฐกิจ  การเมือง  และการปกครอง  ตลอดจนการพฒันาสังคม  
 เศรษฐกิจ  การเมือง  การปกครองของสังคมโลก                 
 
2531003   ครอบครัวและสังคม 2(2-0-4 )  
 Family and Society 
  ศึกษาความหมาย  ความส าคญั  บทบาทหนา้ท่ี  ลกัษณะของครอบครัว  จิตวทิยาครอบครัว  
 คุณธรรมจริยธรรมในครอบครัว  ปัจจยัในการด ารงอยูข่องครอบครัว  ปัญหาครอบครัว และ
 แนวทางแกไ้ข  อิทธิพลของครอบครัวต่อสังคม   
 
 



 38 

รหัสวชิา      ช่ือและค าอธิบายรายวชิา  น(ท-ป-อ) 
 
2541001    มนุษย์  ชุมชนและส่ิงแวดล้อม     2(2-0-4)  

 Human being, Community and Environment 
  ศึกษาระบบนิเวศ  ส่ิงแวดลอ้ม  ความสัมพนัธ์ระหวา่งมนุษยก์บัส่ิงแวดลอ้ม  ผลกระทบท่ี 

 เกิดจากกิจกรรมของมนุษยต่์อส่ิงแวดลอ้ม  ดา้นเกษตรกรรม  อุตสาหกรรม  แนวทางในการแกไ้ข
 ปัญหาส่ิงแวดลอ้มในมิติทางสังคม  การจดัการส่ิงแวดลอ้มโดยชุมชน  ภูมิปัญญาดา้นส่ิงแวดลอ้ม
 ตลอดทั้งแนวทางการพฒันาอยา่งย ัง่ยนืโดยใชชุ้มชนทอ้งถ่ินเป็นฐานในการเรียนรู้               

 
2551001    การปกครองส่วนท้องถิ่นไทย   2(2-0-4)  
 Thai Local Administration 
  ศึกษาโครงสร้าง  อ านาจหนา้ท่ีและการปกครองของไทย  แนวคิด ทฤษฎีการเมืองและการ
 ปกครองส่วนทอ้งถ่ินท่ีเป็นรากฐานการปกครองและการพฒันาระบอบประชาธิปไตย  ประวติั  
 พฒันาการการปกครองส่วนทอ้งถ่ินไทยและกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งกบัการปกครองทอ้งถ่ิน   
 ความสัมพนัธ์ระหวา่งองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินกบัประชาชน  สถานการณ์ปัจจุบนัและ 
 แนวโนม้ของการปกครองทอ้งถ่ินไทย  คุณลกัษณะท่ีพึงประสงคข์องนกัปกครองทอ้งถ่ินไทย  
 
2561001    ความรู้เบือ้งต้นเกีย่วกบักฎหมายทัว่ไป     2(2-0-4)  
 Introduction to Law 
  ศึกษากฎหมายพื้นฐานทัว่ไป  ทั้งกฎหมายเอกชนและกฎหมายมหาชน ท่ีมาของ
 กฎหมาย ลกัษณะและชนิดต่าง ๆ  ของกฎหมาย ล าดบัชั้นของกฎหมายและความรู้เก่ียวกบั
 กฎหมายแพง่  กฎหมายอาญาและกฎหมายอ่ืน ๆ  ท่ีใชใ้นชีวติประจ าวนั        
 
3541001    การเป็นผู้ประกอบการ 2(2-0-4)  
 Entrepreneur 
  ศึกษาองคป์ระกอบ และเทคนิคในการเป็นผูป้ระกอบการ ไดแ้ก่ การจดัการ  การบญัชี   
 การเงิน  0การบริหารบุคลากร  การบริหารส านกังาน  การตลาด  ส่วนประสมทางการตลาด    
 การวเิคราะห์และเลือก  ตลาดเป้าหมาย  ส่ิงแวดลอ้มท่ีมีอิทธิพลทางการตลาด ตลอดจนการ
 หาวธีิการควบคุมทางการตลาด  ในฐานะท่ีเป็นผูป้ระกอบการท่ี  ยดึหลกัธรรมาภิบาลและ 
 จริยธรรม  การประเมินตนเองส าหรับการเป็นผูป้ระกอบการ  
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3591001    เศรษฐกจิในชีวติประจ าวนั 2(2-0-4)  
 Economy in Everyday Life 
  ศึกษาหลกัการเบ้ืองตน้ทางเศรษฐศาสตร์เพื่อเป็นพื้นฐานส าหรับการท าความเขา้ใจ 
 ปรากฏการณ์ทางเศรษฐศาสตร์ท่ีเกิดข้ึนในชีวิตประจ าวนั  การท างานของกลไกราคาและ 
 การก าหนดราคาสินคา้ในตลาด  เงินตราและสถาบนัการเงิน  รูปแบบการใชจ่้ายของประชาชน 
 และผลกระทบต่อระบบเศรษฐกิจการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและคุณภาพของประชาชน 
 ในกรอบของเศรษฐกิจแบบพอเพียง 
 
4001001    วทิยาศาสตร์และเทคโนโลยเีพือ่การพฒันา  2(2-0-4)  
 Science and Technology for Development 
  ศึกษาความหมายและวธีิการทางวทิยาศาสตร์  ความหมายของเทคโนโลยี  ภูมิปัญญาทาง
 วทิยาศาสตร์และเทคโนโลยีของทอ้งถ่ินและของไทย ความกา้วหนา้ทางวทิยาการ  วทิยาศาสตร์
 และเทคโนโลยขีองไทยและนานาประเทศ  ความส าคญัและบทบาททางวทิยาศาสตร์และ
 เทคโนโลย ี ในการพฒันาทอ้งถ่ิน สังคมและประเทศไทยบนพื้นฐานของระบบเศรษฐกิจ 
 พอเพียง         
 
4001002    วทิยาศาสตร์เพือ่ชีวติประจ าวนั 2(2-0-4)      
 Science for Everyday Life 
  ศึกษาเก่ียวกบัสารเคมีในชีวติประจ าวนั สมุนไพร ความรู้พื้นฐานทาง พนัธุศาสตร์  
 พลงังานท่ีใชใ้นชีวติประจ าวนั เทคโนโลยกีารส่ือสาร และผลกระทบของวทิยาศาสตร์ท่ีมีต่อ
 ชีวติประจ าวนั 
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4001003    การอนุรักษ์ส่ิงแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ 2(2-0-4)     
 Conservations of Environments and Natural Resources    
  ศึกษาความหมายการจ าแนกประเภท  และความส าคญัทางส่ิงแวดลอ้มและทรัพยากร 
 ธรรมชาติ   ผลกระทบของส่ิงแวดลอ้มต่อสังคม  ศึกษาสถานการณ์  ส่ิงแวดลอ้มในทอ้งถ่ิน 
 ระดบัชาติและโลก  สถานภาพส่ิงแวดลอ้ม  ในอดีต  ปัจจุบนั  และอนาคต องคร์วมของ 
 ส่ิงแวดลอ้มการใชท้รัพยากรธรรมชาติอยา่งย ัง่ยนื การอนุรักษท์รัพยากรอยา่งผสมผสาน ตวัอยา่ง
 การอนุรักษท์รัพยากรท่ีประสพความส าเร็จ โครงการในพระราชด าริ  ทิศทางแนวโนม้ในการ
 อนุรักษส่ิ์งแวดลอ้มและทรัพยากรธรรมชาติ ปัญหาของการอนุรักษท์รัพยากรธรรมชาติ           
 
4001004    พชืพรรณเพือ่ชีวติ 2(2-0-4)     
 Plants For Life 
  ศึกษาความส าคญัและคุณค่าของพืชพรรณต่อชีวติ ความหลากหลายของพืชพรรณ 
 ภูมิปัญญาทอ้งถ่ินในการใชป้ระโยชน์จากพืชพรรณ โครงการอนุรักษ ์ พนัธุกรรมพืชอนัเน่ืองมา 
 จากพระราชด าริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  การอนุรักษแ์ละการพฒันา 
 พืชพรรณ         
 
1161001    กฬีาและนันทนาการเพือ่คุณภาพชีวติ 2(1-2-3)  
 Sports and Recreation for Better Living 
  ศึกษาความส าคญัและความจ าเป็นของการเล่นกีฬาและการเขา้ร่วมกิจกรรมนนัทนาการต่อ
 การพฒันาคุณภาพชีวติ  ขอบข่ายของกิจกรรมกีฬาและนนัทนาการ  คุณค่าของกิจกรรมกีฬาและ
 นนัทนาการต่อร่างกาย  จิตใจ  อารมณ์  และสังคม  การประเมินสุขภาพของตนเอง  การเลือก
 รูปแบบของกิจกรรม กีฬาและนนัทนาการ 
  ฝึกทกัษะเบ้ืองตน้ในการเล่นกีฬา  การจดักิจกรรมทางนนัทนาการ  
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1161002    การออกก าลงักายเพือ่สุขภาพ 2(1-2-3)  
 Exercise for Health 
  ศึกษาความหมาย  ขอบข่าย  จุดมุ่งหมาย  และคุณประโยชน์ของการออกก าลงักาย   
 หลกัการและขั้นตอนของการออกก าลงักายเพื่อสุขภาพ  การออกก าลงักายเพื่อพฒันาสมรรถภาพ
 ทางกายดา้นต่าง ๆ การเลือกกิจกรรมการออกก าลงักายใหส้อดคลอ้งกบัเพศและวยั  การประเมิน 
 ผลการออกก าลงักาย  
  ฝึกการออกก าลงักายอยา่งถูกวธีิ  การใชอุ้ปกรณ์และเคร่ืองมือการออกก าลงักาย 
 การฝึกการออก ก าลงักายในสถานบริการการออกก าลงักาย  การทดสอบสมรรถภาพทางกาย  
 
1161003    การลลีาศเพือ่สุขภาพ 2(1-2-3)  
 Dance for Health 

  ศึกษาประวติัของลีลาศ  ประเภทของจงัหวะในการลีลาศ  มารยาทในการเขา้สังคมและการ
 ลีลาศ  คุณค่าของการลีลาศท่ีมีต่อร่างกาย  สติปัญญา  จิตใจ  อารมณ์   และสังคม  ความสัมพนัธ์
 ของการลีลาศท่ีมีต่อสุขภาพ  และการส่งเสริมสมรรถภาพทางกาย 
  ฝึกทกัษะการลีลาศ  การรู้จงัหวะดนตรี  การควบคุมร่างกาย  และการเคล่ือนไหวอยา่ง
 สมดุล   การจบัคู่ การน า การพา ลวดลายในการลีลาศ และการจดังานลีลาศ          
 

1161004    กฬีาศึกษา 2(1-2-3)  
 Sports Education 
  ศึกษาความเป็นมากีฬา  คุณค่าของการกีฬาต่อการพฒันาร่างกาย  จิตใจ  อารมณ์และสังคม
 บทบาทของการกีฬาต่อการพฒันาคุณธรรมและจริยธรรม  การป้องกนัการบาดเจบ็จากการกีฬา
 และการปฐมพยาบาล  เลือกศึกษากีฬาหน่ึงประเภทตามความเหมาะสม ระเบียบและกติกาการ
 แข่งขนั 
  ฝึกทกัษะและเทคนิคการเล่นกีฬาตามความสนใน  การจดัการแข่งขนั         
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รหัสวชิา      ช่ือและค าอธิบายรายวชิา  น(ท-ป-อ) 
 
4091001    คณติศาสตร์พืน้ฐาน 2(2-0-4)      
  Fundamental Mathematics 
   ศึกษาธรรมชาติและโครงสร้างของคณิตศาสตร์  การใหเ้หตุผล เซต  ความสัมพนัธ์และ
 ฟังกช์นั  ระบบเลขฐาน  จ านวนจริง                
 
4091002     คณติศาสตร์ในชีวติประจ าวนั 2(1-2-3)      
  Mathematics in Everyday Life 
  ศึกษาการเช่าซ้ือ  ค่านายหนา้  การจ านอง  การจ าน าและการขายฝาก  ดอกเบ้ีย  หุ้นและ
 ดชันีราคา  ภาษีเงินไดบุ้คคลธรรมดา ภาษีอากรธุรกิจ  การค านวณหาพื้นท่ีและปริมาตรใน 
 การซ้ือขาย   
  ฝึกปฏิบติัการใชโ้ปรแกรมส าเร็จรูปช่วยในการค านวณ  
 
4091003     คณติศาสตร์กบัการตัดสินใจ 2(1-2-3)  
  Mathematics and Decision Making 
  ศึกษาระเบียบวธีิทางสถิติ การวดัแนวโนม้เขา้สู่ส่วนกลาง  การวดัการกระจาย  ความน่าจะ
 เป็นและทฤษฎีการตดัสินใจเบ้ืองตน้ 
   ฝึกปฏิบติัการใชโ้ปรแกรมส าเร็จรูปทางดา้นสถิติและการตดัสินใจ          
 
4121001   เทคโนโลยสีารสนเทศและคอมพวิเตอร์พืน้ฐาน         3(2-2-5) 

    Introduction to Information Technology and Computer 
  ศึกษาความรู้เบ้ืองตน้เก่ียวกบัคอมพิวเตอร์ ระบบสารสนเทศ  การส่ือสารขอ้มูล และระบบ

 เครือข่ายเบ้ืองตน้ การใชง้านระบบปฏิบติัการ อินเทอร์เน็ต และโปรแกรมประมวลผลค า 
  ฝึกปฏิบติัการใชโ้ปรแกรมระบบปฏิบติัการ  โปรแกรมประมวลผลค าและโปรแกรม
 ส าหรับการใชง้านอินเทอร์เน็ต         
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รหัสวชิา      ช่ือและค าอธิบายรายวชิา  น(ท-ป-อ) 
 
4121002    คอมพวิเตอร์และการประยุกต์ใช้งาน 3(2-2-5)   
 Computer and Computer Application 
  ศึกษาเก่ียวกบัการใชง้านเคร่ืองคอมพิวเตอร์ และโปรแกรมส าเร็จรูปท่ีนิยมใชง้านใน
 ปัจจุบนั เพื่อน าไปประยกุตใ์ชง้าน 
  ฝึกปฏิบติัการใชง้านเคร่ืองคอมพิวเตอร์และโปรแกรมส าเร็จรูปท่ีน าไปประยกุตใ์ชง้าน    
  
4121003     การพฒันาระบบสารสนเทศบนระบบเครือข่าย 3(2-2-5)    
 Development of Information System On Network 
  ศึกษาเคร่ืองมือและวธีิการในการออกแบบและพฒันาระบบสารสนเทศบนอินเทอร์เน็ต        
 โดยใชโ้ปรแกรมส าเร็จรูปท่ีนิยมในปัจจุบนัและน าไปประยกุตใ์ชก้บัระบบงานขององคก์ร   
   ฝึกปฏิบติัการสร้างและออกแบบเวบ็เพจ โดยใชโ้ปรแกรมส าเร็จรูป       
 

4121004     คอมพวิเตอร์และส่ือประสม 3(2-2-5)       
 Computer and Multimedia 
  ศึกษาความส าคญัของระบบส่ือประสม การใชง้านคอมพิวเตอร์ทางดา้นส่ือประสม  
 อุปกรณ์  ระบบและวธีิการทางส่ือประสม  โดยใชโ้ปรแกรมดา้นกราฟิก เช่น  การตกแต่งภาพ 
 การท าภาพเคล่ือนไหว โปรแกรมจดัท าวีดิทศัน์ และสามารถน าผลงานไปใชป้ระกอบกบั  
 ระบบงานขององคก์ร  
   ฝึกปฏิบติัการสร้างส่ือประสม  ประกอบการใชง้าน              



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ข 
ข้อบงัคบัมหาวิทยาลยัราชภฏัก าแพงเพชร 

ว่าด้วย การประเมินผลการศึกษาระดบัอนุปริญญาและปริญญาตรี 
พ.ศ. ๒๕๔๘ 
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ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 
ว่าด้วย การประเมินผลการศึกษาระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี 

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

 
  โดยท่ีเป็นการสมควรให้ มหาวิทยาลยัราชภฏัก าแพงเพชรมีข้อบงัคบัวา่ด้วยการประเมินผลการ    
ศกึษา ในระดบัอนปุริญญาและปริญญาตรี เพ่ือก ากบัมาตรฐานเชิงคณุภาพในการด าเนินการประเมินผลการ        
ศกึษาส าหรับนกัศกึษาภาคปกติและภาคพิเศษของมหาวิทยาลยั จงึอาศยัอ านาจตามความในมาตรา ๑๘(๒)          
แหง่พระราชบญัญตัมิหาวิทยาลยัราชภฏั พ.ศ. ๒๕๔๗  ออกข้อบงัคบัวา่ด้วยการประเมินผลการศกึษาระดบั 
อนปุริญญาและปริญญาตรีไว้ดงัตอ่ไปนี ้
  ข้อ ๑. ข้อบงัคบัเรียกวา่ “ข้อบงัคบัมหาวิทยาลยัราชภฏัก าแพงเพชร วา่ด้วยการประเมินผล
การศกึษาระดบัอนปุริญญาและปริญญาตรี พ.ศ.๒๕๔๘” 
  ข้อ ๒. บรรดาข้อบงัคบั ประกาศ หรือค าสัง่อ่ืนใด ในสว่นท่ีขดัหรือแย้งกบัข้อบงัคบันีใ้ห้ใช้     
ข้อบงัคบันีแ้ทน 
  ข้อ ๓. ให้ใช้ข้อบงัคบันีส้ าหรับประเมินผลการศกึษาของนกัศกึษาภาคปกต ิและนกัศึกษา              
ภาคพิเศษ ระดบัอนปุริญญาและปริญญาตรี ของมหาวิทยาลยั ท่ีเข้าศกึษาตัง้แตปี่การศกึษา ๒๕๔๙ เป็นต้นไป 
  ข้อ ๔. ในข้อบงัคบันี ้
   “มหาวิทยาลยั” หมายความวา่ มหาวิทยาลยัราชภฏัก าแพงเพชร 
   “สภามหาวิทยาลยั” หมายความวา่ สภามหาวิทยาลยัราชภฏัก าแพงเพชร 
   “งานทะเบียนและประมวลผล” หมายความว่า หนว่ยงานในส านกัสง่เสริมวิชาการ
และงานทะเบียน ท าหน้าท่ีประมวลผลการเรียนทกุรายวิชาของนกัศกึษา 
   “อธิการบดี”  หมายความวา่ อธิการบดีมหาวิทยาลยัราชภฏัก าแพงเพชร 
   “ภาคเรียนถดัไป”  หมายความวา่ ภาคเรียนท่ีถดัจากภาคเรียนท่ีนกัศกึษาลงทะเบียน
รายวิชานัน้ไว้ 
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   “นกัศกึษาภาคพิเศษ”  หมายความวา่ นกัศกึษาท่ีเข้าศกึษาตามโครงการจดั
การศกึษาส าหรับบคุลากรประจ าการ โครการจดัการศกึษาเพ่ือปวงชนหรือนกัศกึษาท่ีเข้าศกึษาตามโครงการ
อ่ืนท่ีไมใ่ชน่กัศกึษาภาคปกติ 
  ข้อ ๕. ให้มีการประเมินผลทกุรายวิชาท่ีจดัให้มีการเรียนการสอน การวดัผลต้องท าตลอดภาค
เรียนอย่างสม ่าเสมอด้วยวิธีการตา่ง ๆ เชน่ การทดสอบ การตรวจรายงานและผลงาน และการสงัเกตพฤติกรรม 
เพ่ือทราบความก้าวหน้าในการเรียน โดยมีสดัสว่นคะแนนระหวา่งภาคร้อยละ ๓๐  ถึง ๗๐  และต้องมีการสอบ
ปลายภาคเรียนด้วย เว้นแตร่ายวิชาท่ีก าหนดให้ประเมินลกัษณะอ่ืน ตามประกาศของมหาวิทยาลยั 

ผลการประเมินเป็นรายวิชาให้ผา่นการตรวจสอบของประธานโปรแกรมวิชา และคณบดี     
การอนมุตัผิลเป็นอ านาจของอธิการบดีหรือผู้ ท่ีอธิการบดีมอบหมาย 
  ข้อ ๖. ให้การประเมินผลการเรียนรายวิชาตา่ง ๆ ตามหลกัสตูรมี ๒ ระบบดงันี ้
   ๖.๑ ส าหรับรายวิชามาตรฐานท่ีหลกัสตูรก าหนด ให้ประเมินผลการเรียนในระบบ   
คา่ระดบัคะแนนแบง่เป็น ๘ ระดบั ตามสญัลกัษณ์และความหมายท่ีก าหนด ดงัตอ่ไปนี ้

     ระดบัคะแนน        ความหมายของผลการเรียน     คา่ระดบัคะแนน 
A  ดีเย่ียม(Excellent)   ๔.๐ 
B+  ดีมาก(Very Good)   ๓.๕ 
B  ดี(Good)    ๓.๐ 
C+  ดีพอใช้(Fair Good)   ๒.๕ 
C  พอใช้(Fair)    ๒.๐ 
D+  ออ่น(Poor)    ๑.๕ 
D  ออ่นมาก(Very Poor)   ๑.๐  
E  ตก(Fail)    ๐.๐ 

 

   ระดบัคะแนนท่ีถือว่าสอบได้ตามระบบนี ้ต้องไมต่ ่ากวา่ “D” ถ้านกัศกึษาได้ระดบั
คะแนนเป็น “E” ในรายวิชาใด ต้องลงทะเบียนและเรียนวิชานัน้ใหมจ่นกว่าจะสอบได้ ยกเว้นรายวิชาท่ีเป็นวิชา
เลือก ให้ลงทะเบียนและเรียนรายวิชาอ่ืนท่ีอยูใ่นกลุม่เดียวกนัแทนได้ 
   ส าหรับรายวิชาเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพ และรายวิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 
ผลการประเมินท่ีมีคา่ระดบัคะแนนต ่ากวา่ “C” ถือวา่สอบตก นกัศกึษาจะต้องลงทะเบียนและเรียนใหม่ ใน
กรณีนี ้ถ้าได้รับการประเมินรายวิชาดงักลา่วต ่ากวา่ “C” เป็นครัง้ท่ีสองให้นกัศกึษาผู้นัน้พ้นสภาพการเป็น      
นกัศกึษา 
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    ๖.๒ ส าหรับรายวิชาท่ีหลกัสตูร หรือสภามหาวิทยาลยัก าหนดให้เรียนเพิ่มเตมิตาม  
ข้อก าหนดเฉพาะ โดยไมค่ดิคา่ระดบัคะแนน ให้ประเมินผลในระบบสญัลกัษณ์ ดงัตอ่ไปนี  ้
        ระดบัการประเมิน     ผลการเรียน 
    PD (Pass with Distinction)  ผา่นดีเย่ียม 
    P (Pass)    ผา่น 
    F (Fail)     ไมผ่า่น 

   ในระบบนี ้รายวิชาท่ีได้ผลการเรียน “F” นกัศกึษาจะต้องลงทะเบียนเรียนใหมจ่นกว่า
จะสอบได้  

 ข้อ ๗. ให้สญัลกัษณ์ตอ่ไปนี ้ในการบนัทกึผลการเรียนในกรณีอ่ืนๆ ท่ีไมมี่คา่ระดบัคะแนน 
  สญัลกัษณ์ ความหมาย และการใช้ 

   Au (Audit)  ใช้บนัทกึผลการเรียนวิชาท่ีนกัศกึษาลงทะเบียนเรียน เพ่ือร่วมฟัง
โดยไมน่บัหนว่ยกิตและมีผลการเรียนผ่านเกณฑ์การประเมินผลท่ีอาจารย์ผู้สอนก าหนด 
   W (Withdraw)  ใช้บนัทกึผลการเรียนของนกัศกึษาลงทะเบียน ในกรณีใดกรณีหนึง่
ดงัตอ่ไปนี ้

(๑) นกัศกึษาขอถอนรายวิชาเรียนเม่ือพ้นก าหนด ๑๕ วนั นบัแตว่นัเปิด    
ภาคเรียน 

(๒) นกัศกึษาถกูสัง่ให้พกัการเรียนหลงัจากท่ีลงทะเบียนในภาคเรียนนัน้แล้ว 
และได้รับอนมุตัใิห้ถอนรายวิชานัน้ ก่อนก าหนดสอบภาคปลายไมน้่อยกว่าสองสปัดาห์ 

(๓)  นกัศกึษาลงทะเบียนเรียน เพ่ือร่วมฟัง(Audit) โดยไม่นบัหนว่ยกิต และ
ผลการศกึษาวิชานัน้ไมผ่า่นเกณฑ์การประเมินผลท่ีอาจารย์ผู้สอนก าหนด 
   I (Incomplete)  ใช้บนัทกึผลการเรียนของนกัศกึษาในกรณีใดกรณีหนึง่ดงัตอ่ไปนี ้

(๑) เป็นรายวิชาท่ีนกัศกึษายงัท างานไมเ่สร็จเมื่อสิน้ภาคเรียน ซึง่นกัศกึษา
จะต้องขอรับการประเมินเป็นคา่ระดบัคะแนนให้เสร็จสิน้ภายในภาคเรียนถดัไป 

(๒) เป็นรายวิชาท่ีนกัศกึษามีสิทธิสอบปลายภาค แตข่าดสอบและได้ย่ืน    
ค าร้องขอสอบในรายวิชาท่ีขาดสอบนัน้ ซึง่คณะกรรมการท่ีมหาวิทยาลยัแตง่ตัง้ พิจารณาอนญุาตให้สอบใน
รายวิชาท่ีขาดสอบนัน้ได้ 
    การให้ “I” แก่นกัศกึษาคนใด อาจารย์ผู้สอนจะต้องสง่บนัทกึรายละเอียด
คะแนนเก็บทัง้หมดในภาคการศกึษา พร้อมระบเุหตผุลประกอบการสง่ผลการเรียนด้วย 
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ข้อ ๘. กรณีท่ีนกัศกึษาท่ีขอปรับคา่ระดบัคะแนนรายวิชาท่ีได้ “I” ท างานไมเ่สร็จภายในเวลาท่ี
ก าหนด ให้อาจารย์ผู้สอนท าการประเมินผลการเรียนจากคะแนนท่ีมีอยูแ่ล้ว โดยให้ผลงานท่ีค้างอยูเ่ป็น”ศนูย์” 
และในกรณีท่ีไมมี่การประเมินผลจากอาจารย์ผู้สอนในภาคเรียนถดัไป ให้งานทะเบียนและประมวลผล ปรับผล
การเรียนรายวิชาท่ีได้ “I” นัน้เป็น “E” หรือ “F” แล้วแตก่รณี 
  ข้อ ๙. ทกุรายวิชาท่ีนกัศกึษาได้ลงทะเบียนเรียนไว้ต้องได้รับการประเมินผลจากอาจารย์       
ผู้สอน และก าหนดคา่ระดบัคะแนน หรือสญัลกัษณ์ ตามท่ีก าหนดไว้ในข้อบงัคบันี ้รายวิชาใดท่ีอาจารย์ผู้สอน 
ไมร่ายงานผลการประเมินเป็นคา่ระดบัคะแนน โดยไมร่ะบสุญัลกัษณ์อ่ืนใด และมิใชร่ายวิชาท่ีนกัศกึษาถอน
การลงทะเบียน ให้งานทะเบียนและประมวลผลบนัทกึผลการเรียนรายวิชานัน้เป็น “E” หรือ “F” แล้วแตก่รณี 
  ข้อ ๑๐. ให้ใช้สญัลกัษณ์ P ตามข้อ ๖.๒ ส าหรับบนัทกึผลการประเมินส าหรับรายวิชาท่ีได้รับ
การยกเว้นการเรียน ตามระเบียบเก่ียวกบัการยกเว้นการเรียน  

 ข้อ ๑๑. กรณีนกัศกึษาท่ีส าเร็จการศกึษาระดบัอนปุริญญาตามหลกัสตูรของมหาวิทยาลยั 
สถาบนัราชภฏั หรือหลกัสตูรท่ีอนมุตัิโดยสภาการฝึกหดัครู เข้าศกึษาในหลกัสตูรปริญญาตรี(หลงัอนปุริญญา) 
จะลงทะเบียนรายวิชาซ า้หรือรายวิชาเทียบเทา่กบัรายวิชาท่ีเคยศกึษามาแล้วในระดบัอนปุริญญาไมไ่ด้       
และให้เว้นการนบัหนว่ยกิตเพ่ือพิจารณาวิชาเรียนครบตามหลกัสตูรท่ีก าลงัศกึษาอยู ่ยกเว้นเป็นรายวิชาท่ีเคย
สอบได้มาแล้วนบัตัง้แตว่นัท่ีส าเร็จการศกึษาระดบัอนปุริญญาถึงวนัเข้าศกึษาระดบัปริญญาตรี(หลงั
อนปุริญญา) เกิน  ๕  ปี 
  ข้อ ๑๒. การหาคา่ระดบัคะแนนเฉล่ียประจ าภาคเรียนและคา่ระดบัคะแนนเฉล่ียสะสมให้คดิ
เป็นเลขทศนิยม ๒ ต าแหนง่ โดยไมปั่ดเศษ 
   ๑๒.๑ กรณีสอบตกรายวิชาบงัคบัและต้องเรียนซ า้ ให้นบัรวมหนว่ยกิตท่ีสอบตกเป็น
ตวัหารด้วย 
   ๑๒.๒ กรณีท่ีนกัศกึษาลงทะเบียนเรียนวิชาซ า้กบัรายวิชาท่ีสอบได้แล้ว หรือเรียน  
รายวิชาท่ีเป็นวิชาเทียบเทา่ตามท่ีหลกัสตูรก าหนดให้นบัหนว่ยกิตและคา่ระดบัคะแนนเฉพาะวิชาท่ีลงทะเบียน
ครัง้แรกเทา่นัน้ 
  ข้อ ๑๓. นกัศกึษาในระบบเข้าชัน้เรียนจะต้องสอบปลายภาคเรียนตามท่ีมหาวิทยาลยัก าหนด 
นกัศกึษาท่ีมีสิทธิสอบปลายภาคเรียนต้องมีเวลาเข้าชัน้เรียนในรายวิชานัน้ไมน้่อยกวา่ร้อยละ ๘๐  ของเวลา
เรียนทัง้หมด หรือน้อยกวา่ร้อยละ ๘๐ แตไ่มน้่อยกว่าร้อยละ ๖๐ และคณะกรรมการท่ีมหาวิทยาลยัแตง่ตัง้
พิจารณาเห็นสมควรยกเว้นให้มีสิทธิสอบปลายภาคเรียนได้ 
  ข้อ ๑๔. นกัศกึษาท่ีไมไ่ด้สอบปลายภาคเรียน ด้วยเหตท่ีุไมมี่สิทธิสอบเน่ืองจากมีเวลาเข้า    
ชัน้เรียนไมถ่ึงร้อยละ ๖๐  ของเวลาเรียนทัง้หมด และไมไ่ด้รับยกเว้นให้มีสิทธิสอบปลายภาคตามท่ีก าหนดใน   
ข้อ ๑๓. วรรคท้าย ให้อาจารย์ผู้สอนพิจารณาบนัทึกผลการประเมินเป็น “E” หรือ “F” แล้วแตก่รณี 
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  ข้อ ๑๕. นกัศกึษาท่ีมีสิทธิสอบปลายภาคเรียนแตข่าดสอบ ให้อาจารย์ผู้สอนบนัทกึผลการ
ประเมินรายวิชานัน้เป็น “E” หรือ “F” แล้วแตก่รณี เว้นแตข่าดสอบเน่ืองจากมีเหตจุ าเป็นอ่ืนท่ีเป็นเหตสุดุวิสยั
อยา่งยิ่ง และได้ย่ืนค าร้องตอ่งานทะเบียนและประมวลผล ขอสอบในรายวิชาท่ีขาดสอบนัน้ ภายใน ๑๕ วนันบั
แตว่นัเปิดภาคเรียนของภาคเรียนถดัไป  

 กรณีนีใ้ห้คณะกรรมการท่ีมหาวิทยาลยัแตง่ตัง้พิจารณาอนญุาตตามความเหมาะสม และให้
อาจารย์ผู้สอน หรืออาจารย์ท่ีเป็นประธานโปรแกรมวิชานัน้ ท าการสอบให้ในภาคเรียนท่ีถดัไปนัน้ได้ และให้
บนัทกึผลการประเมินรายวิชานัน้ตามคา่ระดบัคะแนนในการสอบนัน้ได้ 
  ข้อ ๑๖. ผู้ส าเร็จการศกึษาตามหลกัสตูร ต้องมีคณุสมบตัิครบถ้วนทกุข้อ ดงันี  ้
   ๑๖.๑ มีความประพฤตดีิ มีคณุธรรม 
   ๑๖.๒ สอบได้รายวิชาตา่ง ๆ ครบตามหลกัสตูร รวมทัง้รายวิชาท่ีหลกัสตูรหรือสภา
มหาวิทยาลยัก าหนดให้เรียนเพิ่ม 
   ๑๖.๓ ได้คา่คะแนนเฉล่ียสะสม ไมต่ ่ากวา่ ๒.๐๐ 
   ๑๖.๔ ส าหรับนกัศกึษาภาคปกติ มีเวลาเรียนไมต่ ่ากวา่ ๔ ภาคเรียน และมีสภาพการ
เป็นนกัศกึษาไมเ่กิน  ๘  ภาคเรียนปกตติิดตอ่กนัในกรณีท่ีเรียนหลกัสตูร  ๒  ปี และไมต่ ่ากว่า  ๕  ภาคเรียน 
และมีสภาพการเป็นนกัศกึษาไมเ่กิน ๑๒  ภาคเรียนปกติตดิตอ่กนัในกรณีท่ีเรียนหลกัสตูร ๓  ปี และไมต่ ่ากว่า 
๖  ภาคเรียนปกต ิและมีสภาพการเป็นนกัศกึษาไมเ่กิน ๑๖  ภาคเรียนปกตติิดตอ่กนั ในกรณีท่ีเรียนหลกัสตูร ๔ 
ปี และไมต่ ่ากวา่  ๘  ภาคเรียน และมีสภาพการเป็นนกัศกึษาไมเ่กิน ๒๐ ภาคเรียนปกติตดิตอ่กนัในกรณีท่ีเรียน
หลกัสตูร  ๕  ปี 
   ๑๖.๕ ส าหรับนกัศกึษาภาคพิเศษ มีเวลาเรียนไมต่ ่ากวา่  ๖  ภาคเรียนและมีสภาพ
เป็นนกัศกึษาไมเ่กิน  ๕  ปี กรณีเรียนหลกัสตูร  ๒  ปี ไมต่ ่ากวา่  ๙  ภาคเรียน และมีสภาพการเป็นนกัศกึษา  
ไมเ่กิน  ๗  ปี ในกรณีท่ีเรียนหลกัสตูร  ๓  ปี และไมต่ ่ากว่า ๑๒  ภาคเรียน ไมเ่กิน  ๙  ปี กรณีท่ีเรียนหลกัสตูร  
๔ ปี และไมต่ ่ากวา่  ๑๕  ภาคเรียนและไมเ่กิน ๑๑  ปี กรณีท่ีเรียนหลกัสตูร  ๕  ปี 
  ข้อ ๑๗. การพ้นสภาพการเป็นนกัศกึษา 
   ๑๗.๑ นกัศกึษาภาคปกต ิพ้นสภาพการเป็นนกัศกึษาตามเกณฑ์ข้อใดข้อหนึง่         
ดงัตอ่ไปนี ้
    (๑) ผลการประเมินได้คา่ระดบัคะแนนเฉล่ียสะสมต ่ากวา่ ๑.๖๐  เม่ือสิน้  
ภาคเรียนปกต ิภาคเรียนท่ี  ๒  นบัตัง้แตเ่ร่ิมเข้าเรียน 
    (๒) ผลการประเมินได้คา่ระดบัคะแนนเฉล่ียสะสมต ่ากวา่ ๑.๘๐  ใน        
ภาคเรียนปกตท่ีิ  ๔  ท่ี  ๖  ท่ี  ๘  ท่ี  ๑๐  ท่ี ๑๒  ท่ี ๑๔  และท่ี  ๑๖ นบัตัง้แตเ่ร่ิมเข้าเรียน 
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    (๓) ลงทะเบียนเรียนและเรียนครบตามท่ีหลกัสตูรก าหนดแล้ว แตย่งัได้      
คา่ระดบัคะแนนเฉล่ียสะสมต ่ากว่า ๑.๘๐  
    (๔) มีสภาพเป็นนกัศกึษาครบ  ๘  ภาคเรียนปกติตดิตอ่กนัในกรณีเรียน   
หลกัสตูร  ๒  ปี ครบ ๑๒  ภาคเรียนปกตติิดตอ่กนัในกรณีเรียนหลกัสตูร  ๓  ปี และครบ ๑๖ ภาคเรียนปกต ิ  
ตดิตอ่กนั ในกรณีท่ีเรียนหลกัสตูร  ๔  ปี ครบ  ๒๐  ภาคเรียนปกติตดิตอ่กนัในกรณีเรียนหลกัสตูร  ๕  ปี และ
ขาดคณุสมบตัติามข้อ ๑๖.๒ และ ๑๖.๓ ในการเป็นผู้ส าเร็จการศกึษาตามหลกัสตูร 
    (๕) ไมผ่า่นการประเมินรายในวิชาเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพ หรือการ
ฝึกประสบการณ์วิชาชีพเป็นครัง้ท่ี ๒ 
   ๑๗.๒ นกัศกึษาภาคพิเศษจะพ้นสภาพการเป็นนกัศกึษาเม่ือผลการประเมินได้      
คา่ระดบัคะแนนเฉล่ียสะสมต ่ากว่า  ๑.๘๐  เม่ือสิน้ภาคเรียนท่ี  ๔  นบัตัง้แตเ่ร่ิมเข้าเรียนกรณีหลกัสตูร  ๒  ปี 
สิน้ภาคเรียนท่ี  ๖  นบัตัง้แตเ่ร่ิมเข้าเรียนกรณีหลกัสตูร  ๓  ปี และเม่ือสิน้ภาคเรียนท่ี ๗ นบัตัง้แตเ่ร่ิมเข้าเรียน 
กรณีหลกัสตูร ๔ ปี สิน้ภาคเรียนท่ี ๘ นบัตัง้แตเ่ร่ิมเข้าเรียนกรณีหลกัสตูร ๕ ปี หรือนกัศกึษาลงทะเบียนเรียน
ครบตามท่ีหลกัสตูรก าหนดแตย่งัได้คา่ระดบัคะแนนเฉล่ียสะสมต ่ากวา่ ๑.๘๐ หรือไมผ่า่นการประเมินใน
รายวิชาเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพ หรือการฝึกประสบการณ์วิชาชีพเป็นครัง้ท่ี ๒ 
  ข้อ ๑๘ เม่ือนกัศกึษาเรียนได้จ านวนกิตครบตามท่ีก าหนดไว้ในหลกัสตูรแล้ว ถ้าได้คา่ระดบั
คะแนนเฉล่ียสะสมตัง้แต ่๑.๘๐ แตไ่มถ่ึง ๒.๐๐ ให้เลือกเรียนรายวิชาเพิ่มเตมิ เพื่อท าคา่ระดบัคะแนนเฉล่ีย
สะสมได้ถึง ๒.๐๐ ทัง้นีต้้องอยูใ่นระยะเวลาท่ีก าหนดไว้ในข้อ ๑๖ ด้วย 
  ข้อ ๑๙. นกัศกึษาท่ีทจุริต หรือร่วมทจุริตในการสอบรายวิชาใด ให้มหาวิทยาลยัพิจารณาโทษ
ตามควรแก่กรณีดงันี ้
   ๑๙.๑ ให้สอบตกในรายวิชานัน้ และพกัการเรียนในภาคเรียนถดัไป หรือ 
   ๑๙.๒ ให้สอบตกทกุรายวิชาในภาคเรียนนัน้ หรือ 
   ๑๙.๓ ให้พ้นสภาพการเป็นนกัศกึษา 
  ข้อ ๒๐. ผู้ส าเร็จการศกึษาระดบัปริญญาตรี ท่ีจะได้รับเกียรตนิิยม ต้องมีคณุสมบตัคิรบถ้วน
ดงัตอ่ไปนี ้
   ๒๐.๑ ปริญญาตรี หลกัสตูร ๔ ปีและ ๕ ปี ให้ได้รับเกียรตินิยมอนัดบัหนึง่ เม่ือเรียน
ครบหลกัสตูรแล้วได้คา่ระดบัคะแนนเฉล่ียสะสมไมน้่อยกวา่ ๓.๖๐ และ ส าหรับผู้ ท่ีได้คา่ระดบัคะแนนเฉล่ีย
สะสมไมถ่ึง๓.๖๐ แตไ่มน้่อยกวา่ ๓.๒๕ ให้ได้รับเกียรตนิิยมอนัดบัสอง 
   ส าหรับปริญญาตรี(หลงัอนปุริญญา) สอบได้คา่ระดบัคะแนนเฉล่ียสะสมระดบั
อนปุริญญาหรือเทียบเทา่จากสถานศกึษาเดมิไมน้่อยกว่า  ๓.๖๐  และเรียนครบตามหลกัสตูรได้คา่ระดบั 
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คะแนนเฉล่ียสะสมจากการศกึษาในมหาวิทยาลยั ไมน้่อยกวา่  ๓.๖๐  ให้ได้รับเกียรตินิยมอนัดบัหนึง่ สว่นผู้ ท่ี
ได้คา่ระดบัคะแนนเฉล่ียสะสมทัง้จากสถานศกึษาเดมิและจากมหาวิทยาลยัไมถ่ึง  ๓.๖๐  แตไ่มน้่อยกวา่  
๓.๒๕  ให้ได้เกียรตนิิยมอนัดบัสอง 
   ๒๐.๒ สอบได้ในรายวิชาใด ๆ ไมต่ ่ากว่า “C” ตามระบบคา่ระดบัคะแนน หรือไมไ่ด้ 
“F” ตามระบบไมมี่คา่ระดบัคะแนน ส าหรับผู้ส าเร็จการศกึษาระดบัปริญญาตรี (หลงัอนปุริญญา) จะพิจารณา
ผลการเรียน ในระดบัอนปุริญญาหรือเทียบเท่า เชน่เดียวกนั 
   ๒๐.๓ นกัศกึษาภาคปกต ิมีเวลาเรียนไมเ่กิน   ๔   ภาคเรียนปกต ิส าหรับหลกัสตูร   
๒ ปี   ไมเ่กิน ๖ ภาคเรียนปกต ิส าหรับหลกัสตูร  ๓  ปี ไมเ่กิน   ๘   ภาคเรียนปกต ิส าหรับหลกัสตูร ๔ ปี และไม่
เกิน ๑๐ ภาคเรียนปกต ิส าหรับหลกัสตูร ๕ ปี  

   นกัศกึษาภาคพิเศษมีเวลาเรียนไมเ่กิน  ๘  ภาคเรียน ส าหรับหลกัสตูร ๒ ปี ไมเ่กิน 
๑๑ ภาคเรียนปกติ ส าหรับหลกัสตูร ๓ ปี ไมเ่กิน ๑๔ ภาคเรียน ส าหรับหลกัสตูร ๔ ปี และไมเ่กิน ๑๗ ภาคเรียน
ปกติ ส าหรับหลกัสตูร ๕ ปี 
  ข้อ ๒๑. การนบัก าหนดวนัสิน้สดุภาคเรียน ให้ยดึถือวนัท่ีมหาวิทยาลยัก าหนดเป็นวนัสดุท้าย
ของการสอบปลายภาคเรียน 
  ข้อ ๒๒. ให้คณะกรรมการท่ีสภาแตง่ตัง้เป็นผู้อนมุตักิารประเมินผลการศกึษา 
  ข้อ ๒๓. ให้อธิการบดีเป็นผู้ รักษาการให้เป็นไปตามข้อบงัคบันี ้และเป็นผู้วินิจฉยัชีข้าดในกรณี
เกิดปัญหาจากการใช้ข้อบงัคบันี ้การวินิจฉยัชีข้าดถือเป็นอนัสิน้สดุ 
 

ประกาศ ณ วนัท่ี  ๒๑  ธนัวาคม  พ.ศ.๒๕๔๘ 
 

 
(ศาสตราจารย์เกษม  จนัทร์แก้ว) 

นายกสภามหาวิทยาลยัราชภฏัก าแพงเพชร 
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