
พระบรมราโชวาท 
 

 
 

“ในบ้านเมืองนั้น มีทั้งคนดีและคนไม่ดี  
ไม่มีใครที่จะท าให้ทุกคนเป็นคนดีได้ท้ังหมด  
การท าให้บ้านเมืองมีความปกติสุข เรียบร้อย  

จึงมิใช่การท าให้ทุกคนเป็นคนดี  
หากแต่อยู่ที่การส่งเสริมความดี ให้คนดีปกครองบ้านเมือง  

และคุมคนไม่ดี ไม่ให้มีอ านาจ  
ไม่ให้ก่อความเดือดร้อนวุ่นวายได้” 

 
พระบรมราโชวาท 

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชฯ 
 
  



 
 
 

สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช ฯ  
สยามมกุฎราชกุมาร 

 

 
 

ขอพระองค์ ทรงพระเจริญ 
  



 
 
 
 
 

พระราโชวาท 
สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช ฯ สยามมกุฎราชกมุาร 

ในพิธีพระราชทานปริญญาบตัรแก่ผู้ส าเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลยัราชภฏั 
ประจ าปีการศึกษา 2556 - 2557 

------------------------- 
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้ข้าพเจ้ามา

ปฏิบัติพระราชกรณียกิจแทนพระองค์ ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรของมหาวิทยาลัยราชภัฏ 
ประจ าปีนี้. ขอแสดงความชื่นชมกับบัณฑิตทุกคนคน ที่ได้รับเกียรติและความส าเร็จอันน่าภูมิใจ. 

วิชาความรู้ที่บัณฑิตได้ศึกษามา แม้จะเป็นปัจจัยอย่างส าคัญในการสร้างสรรค์ความเจริญ
มั่งคงให้แก่ตนแก่ส่วนรวมก็จริง แต่บุคคลผู้สามารถสร้างสรรค์ประโยชน์ดังกล่าว ให้ส าเร็จนั้น 
นอกจากต้องมีความรู้ในหลักวิชาดีแล้ว ยังต้องอาศัยคุณสมบัติอื่น ๆ อีกมาก ที่จะขาดเสียไม่ได้ก็คือ 
ความจริงใจ. ความจริงใจนี้ มีอยู่สองประการด้วยกัน. ประการหนึ่ง ความจริงใจต่อตนเอง คือเมื่อ
ตั้งใจจะกระท าการใดที่เห็นว่าเป็นประโยชน์แท้แล้ว ก็ติดตามรักษาความตั้งใจที่จะกระท าการนั้นให้
ตลอด. ผู้มีความจริงใจต่อตนเอง ไม่ว่าจะกระท าการใด จึงประสบแต่ความส าเร็จและความเจริญ. 
อีกประการหนึ่ง คือ ความจริงใจต่อผู้อื่น ได้แก่ความซ่ือตรงและความเมตตาปรารถนาดีต่อผู้อื่นโดย
บริสุทธิ์ใจ. ผู้มีความจริงใจต่อผู้อื่น ย่อมได้รับความเช่ือถือไว้วางใจ สามารถร่วมงานและอยู่ร่วมกัน
กับผู้อื่นได้อย่างราบรื่นปราศจากปัญหาข้อขัดแย้ง ซ่ึงเป็นผลดีทั้งแก่งานและสังคมส่วนรวม. จึงขอ
ฝากไว้ให้บัณฑิตได้คิดพิจารณา ส าหรับเป็นแนวทางในการสร้างสรรค์ความส าเร็จและความเจริญ
ต่อไป. 

ในพระปรมาภิไธยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ข้าพเจ้าขอมอบปริญญาบัตรแก่ผู้ส าเร็จ
การศึกษาจากมหาวิทยาลัยแห่งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป. ขออวยพรให้บัณฑิตใหม่ทุกคน และทุกท่าน
ที่มาร่วมในพิธีนี้ มีความสุขความเจริญจงทุกเมื่อทั่วกัน. 

 
  



สารจากอธิการบดี 
มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 

 
 
 
 
 
 

 
 

ขอต้อนรับนักศึกษาใหม่ประจ าปีการศึกษา  2559  สู่รั้วแสด – ขาว  ด้วยความยินดี
ยิ่ง  การที่นักศึกษาได้มีโอกาสศึกษาเล่าเรียนในระดับอุดมศึกษาถือว่าเป็นโอกาสส าคัญยิ่งของ
นักศึกษาทุกคน  ขอให้นักศึกษาใช้โอกาสส าคัญนี้ในรั้วมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชรอย่าง
คุ้มค่า และเก็บเกี่ยวประสบการณ์ให้ได้มากที่สุด 

การเรียนในระดับอุดมศึกษานักศึกษาจะต้องรู้จักรับผิดชอบและแบ่งเวลาให้ถูกต้อง  
ทั้งในเรื่องการเรียนและการท ากิจกรรม  ซึ่งเป็นการพัฒนาศักยภาพของตนเอง  เพื่อที่จะได้น า
ความรู้ความสามารถที่ได้รับจากการศึกษาเล่าเรียน ไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อส่วนรวมได้อย่าง
เต็มที ่  ท่ามกลางความเปลี ่ยนแปลงของสภาวการณ์โลก  และผลกระทบของโลกาภิวัฒน์ใน
ปัจจุบัน  นักศึกษาต้องปรับตัวส าหรับการเรียนรู ้  ต้องให้ความส าคัญกับการพัฒนาคุณภาพ  
ศักยภาพ และขีดความสามารถในการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลง  สร้างภูมิคุ้มกันต่อก ารเข้าสู่
สังคมฐานความรู้ (Knowledge – Based Society) มีความพร้อมทางความรู้  ความคิดที่จะรับมือ
กับการเปลี่ยนแปลง (Changes) ได้ตลอดเวลา 

สุดท้ายนี้  ขออวยพรให้นักศึกษาใหม่ทุกคน  จงมีก าลังกาย  ก าลังใจ  มุ่งมั่น  ขยัน  
อดทนในการเรียนและการท ากิจกรรมต่าง ๆ  ให้ส าเร็จลุล่วง  และขอให้มีความสุข สนุกกับการใช้
ชีวิตในรั้วมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชรตลอดไป 

 
 
 

รองศาสตราจารย์สุวิทย์  วงษ์บุญมาก 
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 

  



คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 
 

นายกสภามหาวิทยาลัย 

 
รองศาสตราจารย์ ดร.โสรีช์ โพธิแก้ว 

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

กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวฒุิ 
 

 
รองศาสตราจารย์  
ดร.สมบัติ นพรัก 

 
รองศาสตราจารย์  

ดร.สุกัญญา โฆวิไลกูล 

 
รองศาสตราจารย ์
สุรชัย ขวัญเมือง 

 
ผูช้่วยศาสตราจารย์  

ดร.เจริญวิชญ์ สมพงษ์
ธรรม 

    

 
ศาสตราจารย์  

ดร.ชุติมา สัจจานันท ์

 
รองศาสตราจารย ์

บุญสวาท พฤกษิกานนท ์

 
ดร.สมพร จองค า 

 
นายสมจิตร ลิ้มลือชา 

 

 
นายสุชาติ จึงกิจรุ่งโรจน ์

 
นายสุชาติ ตรีรัตน์วัฒนา 

 
นายอนุสสรณ์ แสงพุฒ 

 

 



   
ประธานส่งเสริมกิจกรรมมหาวิทยาลยั 

 
นายอ านาจ นันทหาร 
------------------------- 

 
อธิการบดีมหาวิทยาลยัราชภฏัก าแพงเพชร 

 

 
รองศาสตราจารย์สุวิทย์ วงษ์บุญมาก 

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

กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู้บริหาร 

 
ผู้ช่วยศาสตราจารย ์

รัตนา รักการ 

 
รองศาสตราจารย์  

ดร.ทวนทอง  
เชาวกีรติพงษ ์

 
ผู้ช่วยศาสตราจารย ์
อรอนงค์ แจ่มผล 

 
ผู้ช่วยศาสตราจารย ์
สุชิน รอดก าเหนิด 

 
กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจ า 

 
รองศาสตราจารย์  
ดร.ระมัด โชชัย 

 
รองศาสตราจารย์  

ดร.สมชัย วงษ์นายะ 

 
อาจารย์แดนชัย 

เครื่องเงิน 

 
อาจารย์ชูวิทย์  

ไชยเบ้า 



 
 

   

 
ประธานสภาคณาจารยแ์ละขา้ราชการ 

 
เลขานุการสภามหาวิทยาลยั 

 

 
รองศาสตราจารย์  

ดร.พิสมัย รบชนะชัย พูลสุข 

 
ผู้ช่วยศาสตราจารย ์

วิสิฐ ธัญญะวัน 
 

 



คณะกรรมการบริหาร มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 

อธิการบด ี

 
รองศาสตราจารย์สุวิทย์ วงษ์บุญมาก 

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

รองอธิการบด ี

 
ผู้ช่วยศาสตราจารย ์

รัตนา รักการ  
รองอธิการบดี ฝ่ายบริหารและจัด
การศึกษาภายนอกมหาวิทยาลัย 

 
ผูช้่วยศาสตราจารย ์

วิสิฐ ธัญญะวัน  
รองอธิการบด ีฝ่ายวิชาการ 

 
รองศาสตราจารย์มัย ตะติยะ  
รองอธิการบด ีฝ่ายกิจการ

นักศึกษาและโครงการพิเศษ 

 
รองศาสตราจารย์  

ดร.ทวนทอง เชาวกีรติพงศ์  
รองอธิการบด ีฝ่ายวิจยัและ

การจัดบัณฑิตศึกษา 

 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์  

ดร.วชิระ วิชชุวรนันท ์ 
รองอธิการบดี ฝ่ายวางแผนและ

ประกนัคุณภาพการศกึษา 

 
ผู้ช่วยศาสตราจารย ์

ชัชชัย พวกดี  
รองอธิการบดี ฝ่าย

ศิลปวัฒนธรรม บรกิารวชิาการ
และกจิการพิเศษ 

   
ผู้ช่วยอธิการบด ี

 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประพิมพร โกศิยะกลุ 



ที่ปรึกษาอธิการบด ี

 
รองศาสตราจารย์  

ดร.พิสมัย รบชนะชัย พูลสุข 

 
รองศาสตราจารย ์

พรเพ็ญ โชชัย 

 
รองศาสตราจารย์  
ดร.ระมัด โชชัย 

 

คณบด ี

 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์  

ดร.ณัฐรดา วงษ์นายะ  
คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย 

 
ผู้ช่วยศาสตราจารย ์
ปรัชญา ชะอุ่มผล  

คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี 

 
ผู้ช่วยศาสตราจารย ์
สุชิน รอดก าเหนิด  

คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ 

 
รองศาสตราจารย์  

ดร.ไพโรจน์ เนียมนาค  
คณบดีคณะเทคโนโลยี

อุตสาหกรรม 

 
ดร.ชัยรัตน์ บุมี  

คณบดีคณะครุศาสตร์ 

 
รองศาสตราจารย์  

ดร.ปาจรีย์ ผลประเสริฐ  
คณบดีคณะวิทยาการจัดการ 

ผู้อ านวยการส านัก สถาบัน 

 
นางจ านรรจ์ เสนาะเมือง  
ผู้อ านวยการ ส านักงาน  
มหาวิทยาลัยราชภฏั
ก าแพงเพชร แม่สอด 

 
ผู้ช่วยศาสตราจารย ์
อมรา ครองแก้ว  

ผู้อ านวยการส านกัส่งเสริม
วิชาการและงานทะเบยีน 

 
รองศาสตราจารย ์

อรุณลักษณ์ รัตนพันธุ์ 
ผู้อ านวยการส านักวิทยบรกิาร 

และเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 



ผู้อ านวยการส านัก สถาบัน (ต่อ) 

 
ผู้ช่วยศาสตราจารย ์

เยาวลักษณ์ ใจวิสุทธิ์หรรษา  
ผู้อ านวยการส านกัศิลปะและ

วัฒนธรรม 

 
ผู้ช่วยศาสตราจารย ์
อรอนงค์ แจ่มผล  

ผู้อ านวยการส านกัประกัน
คุณภาพการศึกษา 

 
ดร.สุภาพร พงษ์ภิญโญโอภาส  
ผู้อ านวยการสถาบันวจิัยและ

พัฒนา 

 
ผู้ช่วยศาสตราจารย ์

ชาลี ตระกูล  
ผู้อ านวยการส านกับริการ
วิชาการและจัดหารายได้ 

 
นายภานุพงศ์ สืบสิริ  

ผู้อ านวยการกองนโยบายและ
แผน ส านักงานอธิการบด ี

 
นางมะลิวัลย์ รอดก าเหนิด  

ผู้อ านวยการกองกลาง 
ส านักงานอธกิารบด ี

   
รักษาการ ผู้อ านวยการ หัวหน้างานการเงิน 

 
นางเพ็ญนภา ศรีทับทิม  

กองพัฒนานักศึกษา 

 
นางสาวนฤมล ส่งต่าย 

งานการเงิน 
 

   
ประธานสภาคณาจารยแ์ละขา้ราชการ 

 

 
รองศาสตราจารย์  

ดร.พิสมัย รบชนะชัย พูลสุข 

 

 



ตราสัญลักษณ์ 
ประจ ามหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 

 
 
 
 
 
 
 
 

ตราสัญลักษณ์ประจ ามหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร คือ พระราชลัญจกรประจ า
พระองค์ รัชกาลที่ 9 เป็นรูปพระที่นั่งอัฐทิศประกอบด้วย วงจักร กลางวงจักรมีอักขระเป็นอุ หรือ
เลข 9 รอบวงจักร มีรัศมีเปล่งออกโดยรอบ เหนือจักรเป็นรูปเสวตฉัตร 7 ชั้น ตั้งอยู่บนพระที่นั่งอัฐ
ทิศ หมายความว่า ทรงมีพระบรมเดชานุภาพในแผ่นดินโดยที่วันพระบรมราชาภิเษกตามโบราณราช
ประเพณี ได้เสด็จประทับเหนือพระที่นั่งอัฐทิศ สมาชิกรัฐสภาถวายน้ าอภิเษกจากทิศทั้งแปด รอบ
นอกตราด้านบนมีตัวอักษรภาษาไทยว่า “มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร” ด้านล่างมีตัวอักษร
ภาษาอังกฤษว่า “KAMPHAENG PHET RAJABHAT UNIVERSITY” 

จะเห็นได้ว่า ความหมายของรูปต่าง ๆ ที่ปรากฏอยู่ในตราสัญลักษณ์ประจ ามหาวิทยาลัย
ราชภัฏก าแพงเพชร เป็นสิ่งที่มีคุณค่าอันวิเศษ สมควรอย่างยิ่งที่ชาวราชภัฏก าแพงเพชรจะน้อมน า
ความหมายดังกล่าวมาเป็นอุดมการณ์ของมหาวิทยาลัย ซ่ึงพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ
ก าแพงเพชร พ.ศ. ๒๕๔๗ ได้ก าหนดไว้อย่างชัดเจนให้เป็น “สถาบันอุดมศึกษาเพื่อการพัฒนา
ท้องถิ่น” หากชาวราชภัฏได้ร่วมแรงร่วมใจกันปฏิบัติหน้าที่ให้บรรลุสู่อุดมการณ์นี้แล้ว ย่อมจะได้ชื่อ
ว่า “คนของพระราชาข้าของแผ่นดิน” 

 
ตราสัญลักษณ์ประจ ามหาวิทยาลัยมี 5 สี คือ 

 
 

สีน้ าเงิน แทนค่า สถาบันพระมหากษัตรยิ์ผู้ให้ก าเนิดและพระราชทานนาม “มหาวิทยาลัยราชภัฏ” 
 

 

สีเขียว แทนคา่ แหล่งที่ต้ังของสถาบันราชภัฏในแหล่งธรรมชาติและสิ่งแวดลอ้มที่สวยงาม 
 

 

สีทอง แทนค่า ความเจริญรุ่งเรืองทางภูมิปัญญา 
 

 

สีส้ม แทนค่า ความเจริญรุ่งเรืองของศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นที่ก้าวไกลในมหาวิทยาลัยราชภัฏ 
 

 

สีขาว แทนค่า ความคิดอันบริสุทธิ์ของนักปราชญ์แห่งพระบาทสมเด็จพระเจา้อยู่หัวฯ 
   

 
 



  

 
 

  
 

สิ่งศักดิ์สิทธิ ์
ประจ ามหาวิทยาลัย 

คือ พระพุทธวธิานปัญญาบดี 
หมายถึง ศูนย์รวมแห่งความรู้

และวิทยาการ 

ต้นไม้และดอกไม ้
ประจ ามหาวิทยาลัย 

คือ ต้นสักทอง 
และดอกสักทอง 

สี 
ประจ ามหาวิทยาลัย 
คือ สีแสด และ สีขาว 

 
ปรัชญา 

มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร มุ่งเน้นให้โอกาสทางการศึกษาแก่ประชาชน สร้าง
ศักยภาพให้เป็นขุมพลังแห่งปัญญา พัฒนาท้องถิ่น ผลิตก าลังคนที่มีความรู้ความสามารถและมี
คุณธรรม โดยเน้นที่จิตส านึกในการรับใช้ท้องถิ่นและประเทศชาติ 
 

วิสัยทัศน์ 
มหาวิทยาลัยเป็นทีพ่ึ่งทางวิชาการของทอ้งถิ่น และมีคุณภาพสู่อาเซียน 

 
พันธกิจ 

1. ผลิตบัณฑิตท่ีมีคุณภาพ มาตรฐาน  
2. สร้างองค์ความรู้ งานวิจัยและนวัตกรรมเพื่อพัฒนาท้องถิ่น 
3. เสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชน 
4. ท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 
5. ผลิต และพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 
6. บริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ 

 
ค่านิยมหลัก  : มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร (KPRU) 

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

ผลิตภาพที่ด ี
R – Responsibility – ยึดถือความรับผดิชอบต่อหน้าที ่
U – Unity – มีความรัก สามัคคีในองค์กรณธรรม 



ค ำน ำ 
 

คู่มือนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร ปีการศึกษา 2559 ฉบับนี้ 
จัดท าขึ้นเพื่อใช้เป็นแนวทางส าหรับนักศึกษาในการขอรับบริการ การศึกษาเล่าเรียน 
การเรียนรู้กฏระเบียบต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับนักศึกษา ตลอดระยะเวลาที่ศึกษาเล่า
เรียน ให้เกิดประโยชน์สูงสุด 

 
หวังว่าคู่มือนักศึกษาฉบับนี้ จะเป็นประโยชน์ต่อนักศึกษาและประชาชน

ทั่วไป ที่สนใจในกิจการของมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชรต่อไป หากพบว่าข้อมูล
ในคู่มือฉบับนี้ไม่ชัดเจนหรือศึกษาแล้วไม่เข้าใจ สามารถสอบถามเพิ่มเติมจากผู้ที่
เกี่ยวข้องต่อไป 
 

ส านักส่งเสรมิวิชาการและงานทะเบียน 
  



 



สารบัญ 
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ตอนที่ 1 ประวัติมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร     1 
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 ค าอธิบายเกี่ยวกับรหัสนักศึกษา    113 

ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน   115 
ขั้นตอนในการขอรับบริการที่เกี่ยวข้องกับนักศึกษา  116 

1. การลงทะเบียนเรียน    116 
2. การเพิ่ม-ถอนรายวิชาลงทะเบียน   119 
3. การขอเปิดรายวิชาเรียน    120 
4. การโอนผลการเรียน    122 
5. การยกเว้นการเรียนรายวิชา   122 
6. การขอเลื่อนสอบหรือขาดสอบปลายภาคเรยีน  123 
7. การขอลาป่วยหรือลากิจ    124 
8. การขอเปลี่ยนช่ือ-สกุล ยศ ค าน าหน้า   124 
9. การขอพักการเรียน    124 
10. การขอคืนสภาพการเป็นนักศกึษา   125 
11. การลาออก     125 
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2. งานบริการจัดหางาน แนะแนว ให้ค าปรึกษา  154 
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ประวัติมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 
 

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

 

 
 

ก่อนสถาปนาวิทยาลยั (กอ่น 29 กันยายน 2516) 
ความคิดในการจัดตั้งวิทยาลัยครูก าแพงเพชร เกิดจากแผนการขยายจ านวนสถาบัน

ฝึกหัดครูของกรมการฝึกหัดครู ที่จะจัดตั้งวิทยาลัยครูให้ครอบคลุมทั่วประเทศครบ 36 วิทยาลัย 
เพื่อให้แต่ละวิทยาลัยรับผิดชอบผลิตครูใน  2 จังหวัด ซ่ึงในบริเวณนี้จะต้องจัดตั้งวิทยาลัยครูเพื่อ
รับผิดชอบผลิตครูส าหรับจังหวัดตาก ก าแพงเพชร 

ปีพุทธศักราช 2513 ประชาชนชาวจังหวัดก าแพงเพชร โดยการน าของ ผู้ว่าราชการ
จังหวัดสมัยนั้น (นายร าไพ นิมิตรกุล) และนายประสิทธิ์ ชูพินิจ ผู้แทนราษฎรจังหวัดก าแพงเพชร ได้
เสนอที่ดิน 2 แปลง ให้กระทรวงศึกษาธิการเลือกเป็นที่ตั้งวิทยาลัยครู  

 
ปีพุทธศักราช 2515 คณะกรรมการจากกระทรวงศึกษาธิการได้ตกลงขอใช้ที่ดิน

สาธารณะทุ่งคอกวัว จ านวน  1,000 ไร่ เป็นสถานที่จัดตั้งวิทยาลัยครูก าแพงเพชร เร่ิมด าเนินการ
เร่ืองสถานที่จัดตั้งวิทยาลัย กรมการฝึกหัดครูพิจารณาว่า ที่ดินสาธารณะที่ขอใช้จัดตั้งนั้นไม่ห่างจาก
ล าน้ าปิง จึงได้เจรจาขอซ้ือที่ดินจากราษฎรต่อจากที่สาธารณะจนถึงริมแม่น้ าปิง เป็นพื้นที่ประมาณ 
420 ไร่เศษ ในจ านวนนี้ราษฎรยกให้โดยไม่คิดมูลค่า 95 ไร่เศษ ส่วนที่เหลือ 325  ไร่เศษ ซ้ือด้วย
งบประมาณของกรมการฝึกหัดครู  วิทยาลัยครูก าแพงเพชรได้ประกาศจัดตั้งขึ้นในวันที่ 29 กันยายน  
พ.ศ. 2516 
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ปีการศึกษา 2535 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช ทรงพระกรุณาโปรด
เกล้าฯ พระราชทานนามวิทยาลัยครูทั้ง 36 แห่งว่า “สถาบันราชภัฏ” เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 
2535   

 
 
ปีการศึกษา 2538 ยกเลิกพระราชบัญญัติวิทยาลัยครู พ.ศ. 2528 เพื่อปรับโครงสร้าง

การบริหารงานของกรมการฝึกหัดครู ตามพระราชบัญญัติสถาบันราชภัฏ พ.ศ. 2538 ท าให้เปลี่ยน
ชื่อจากกรมการฝึกหัดครูมาเป็น “ส านักงานสภาสถาบันราชภัฏ” และเริ่มใช้พระราชบัญญัติสถาบัน
ราชภัฏตั้งแต่วันที่ 25 มกราคม 2538 หลังจากประกาศในราชกิจจานุเบกษา ท าให้วิทยาลัยเปลี่ยน
ระบบบริหารเข้าสู่ระบบสถาบันราชภัฏ ตามพระราชบัญญัติสถาบันราชภัฏ พ.ศ. 2538 

ปีการศึกษา 2544 จัดตั้งศูนย์อุดมศึกษาแม่สอดเพื่อขยายโอกาสทางการศึกษาสู่ท้องถิ่นบน
พื้นที่ 600 ไร่ ของสถาบันที่ ต าบลแม่ปะ อ าเภอแม่สอด จังหวัดตาก และเปิดรับนักศึกษาภาคปกติรุ่น
แรก   

ปีการศึกษา 2545 เปิดรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาภาคพิเศษ หลักสูตรศิลปศาสตรมหา
บัณฑิต สาขาวิชายุทธศาสตร์การพัฒนา และหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการ
สอน เป็นรุ่นแรก 

ปีการศึกษา 2546 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช ทรงลงพระปรมาภิไธย
ประกาศในพระราชกิจจานุเบกษา ใช้พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 
2546 มีผลให้สถาบันราชภัฏอยู่ในสังกัดส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ 

ปีการศึกษา 2547 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช ทรงลงพระปรมาภิไธย
ในพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 ซึ่งมีผลให้สถาบันราชภัฏก าแพงเพชร มีฐานะ
เป็นมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชรตั้งแต่วันที่ 15 มิถุนายน 2547 เป็นต้นมา 
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ประวัติการจัดการศึกษา 
 

ปีการศึกษา 2519 วิทยาลัยครูก าแพงเพชรได้เปิดรับนักศึกษารุ่นแรก ในระดับ ป.กศ. 
จ านวน 392 คน ซ่ึงนักศึกษาได้รับการคัดเลือกจากสภาต าบลต่าง ๆ ในเขตจังหวัดก าแพงเพชรและ
จังหวัดตาก  

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 และระดับปริญญาตรีครุศาสตรบัณฑิต 
หลักสูตร 2 ป ี(หลังอนุปริญญา) ในปีนี้งดการรับนักศึกษาระดับ ป.กศ. ชั้นสูง 
 ปีการศึกษา 2529 เปิดท าการอบรมตามโครงการการจัดการศึกษาส าหรับบุคลากร
ประจ าการ (กศ.บป.) เป็นรุ่นแรกโดยเปิดท าการอบรมรวม 3 ระดับ คือ ระดับอนุปริญญา
วิทยาศาสตร์ ระดับปริญญาตรีครุศาสตรบัณฑิต หลักสูตร 4 ปี และระดับปริญญาตรีครุศาสตร
บัณฑิต หลักสูตร 2 ปี (หลังอนุปริญญา)   
 ปีการศึกษา 2541 เปิดรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาภาคพิเศษสาขาการศึกษา
โปรแกรมวิชาการบริหารการศึกษา  
 ปีการศึกษา 2543 เปิดรับนักศึกษา ภาค กศ.บป. ที่อ าเภอแม่สอด จังหวัดตาก ใช้สถานที่
โรงเรียนสรรพวิทยาคมเป็นศูนย์การศึกษาเป็นรุ่นแรก  
 ปีการศึกษา 2548 เปิดรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาภาคพิเศษ หลักสูตรครุศาสตรม
หาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน และหลักสูตรศิลปศา
สตรมหาบัณฑิต สาขาวิชายุทธศาสตร์การพัฒนา ณ ศูนย์อุดมศึกษาแม่สอด 

ปีการศึกษา 2549 เปิดรับนักศึกษาโครงการความร่วมมือระหว่างกรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่นและมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่นรุ่นแรกการ
จัดการเรียนการสอนแบ่งออกเป็น 3 ศูนย์การเรียนได้แก่ 

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

ปีการศึกษา 2550 เปิดรับนักศึกษาภาคพิเศษ  ที ่หน่วยการเรียนพิจิตร  โรงเรียน
เทศบาลบ้านปากทาง หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิติศาสตร์และหลักสูตรศิลปศาสตร
บัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ เป็นรุ่นแรก และเปิดการเรียนการสอนระดับบัณฑิตศึกษา
ภาคพิเศษ หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเพื่อพัฒนา
ท้องถิ่น 

ปีการศึกษา 2551 เปิดรับนักศึกษาภาคพิเศษ  ตามโครงการความร่วมมือกับกรม
ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาการจัดการการคลังเป็นรุ่น
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แรก โดยรับนักศึกษาที่เป็นบุคลากรองค์กรปกครองท้องถิ่นจากจังหวัดก าแพงเพชร  จังหวัดตาก
และจังหวัดสุโขทัย 

ปีการศ ึกษา  2552  เป ิดร ับน ักศ ึกษาปริญญาเอก  หลักสูตรด ุษฏ ีบ ัณฑ ิตสาขา
ยุทธศาสตร์การบริหารและพัฒนา 
 ปีการศึกษา 2554 มีการจัดการเรียนการสอนในโครงการ “เพิ ่มศักยภาพการจัด
การศึกษาภาคปกติ (พศ.ภป.)” ขึ้นเพื่อตอบสนองนโยบายของมหาวิทยาลัยและเปิดโอกาสทาง   

การศึกษาให้กับนักเรียนนักศึกษาในชุมชนท้องถิ่นอีกจ านวนมากที่ยังมีความประสงค์จะเข้าศึกษา
เป็นนักศึกษาภาคปกติของมหาวิทยาลัย  และด าเนินการปรับปรุงหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 
 ปีการศึกษา 2555 เปิดรับนักศึกษาปริญญาตรี หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
การประถมศึกษา, หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตร  สาขาวิชา
สารสนเทศภูมิศาสตร์, หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาบรรณารักศาสตรและสารสนเทศ
ศาสตร์ สาขาวิชาภาษาอังกฤษ, หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีพลังงาน สาขาวิชา
ออกแบบและผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม  สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ สาขาวิชาเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม(ต่อเนื่อง) และสาขาวิชาการจัดการโลจิสก์ติกส์ 
 ปีการศึกษา 2556 เปิดรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
เทคโนโลยีสารสนเทศ  

 

 
 

 ปีการศึกษา 2557 เปิดรับนักศึกษาระดับปริญญาเอก หลักสูตรดุษฏีบัณฑิต  สาขาวิชา
บริหารการศึกษา 

ปีการศึกษา 2558 เปิดรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต 

สาขาวิชาเทคโนโลยีก่อสร้าง 
 ปีการศึกษา 2559 - ปัจจุบัน เปิดรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี หลักสูตรครุศาสตร
บัณฑิต สาขาวิชาเคมี และหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์คอมพิวเตอร์ 



 

 

 

 

 

 

 

 

พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KAMPHAENG PHET RAJABHAT UNIVERSITY 

 

 2 ตอนที่ 
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มหาวิทยาลัยราชภฏัก าแพงเพชร | 9 

 
พระราชบญัญตั ิ

มหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 
-------------------- 

ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร. 
ให้ไว้ ณ วันที ่10 มิถุนายน พ.ศ. 2547 

เป็นปีที่ 59 ในรัชกาลปัจจุบัน  
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ ให้

ประกาศว่า โดยที่เป็นการสมควรจัดตั้งมหาวิทยาลัยราชภัฏขึ้นแทนสถาบันราชภัฏ จึงทรงพระกรุณา
โปรดเกล้า ฯ ให้ตราพระราชบัญญัติขึ้นไว้โดยค าแนะน าและยินยอมของรัฐสภา ดังต่อไปนี้ 

มาตรา 1 พระราชบัญญัตินี้เรียกว่า “พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547” 
มาตรา 2 พระราชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา

เป็นต้นไป 
มาตรา 3 ให้ยกเลิกพระราชบัญญัติสถาบันราชภัฏ พ.ศ. 2538 
มาตรา 4 ให้สถาบันราชภัฏที่จัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติสถาบันราชภัฏ พ.ศ. 2538 มี

ฐานะเป็นมหาวิทยาลัยราชภัฏตามพระราชบัญญัตินี้  
ให้เรียกชื่อมหาวิทยาลัยราชภัฏตามชื่อของสถาบันราชภัฏเดิมตามบัญชีรายชื่อท้าย

พระราชบัญญัตินี้  
ให้มหาวิทยาลัยราชภัฏแต่ละแหง่เป็นนิติบุคคลและเป็นส่วนราชการตามกฎหมายว่าด้วย

วิธีการงบประมาณในสังกัดส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
มาตรา 5 ในพระราชบัญญัตินี้ 
“มหาวิทยาลัย” หมายความว่า มหาวิทยาลัยราชภัฏตามพระราชบัญญัตินี้ 
“สภามหาวิทยาลัย” หมายความว่า สภามหาวิทยาลัยราชภัฏตามพระราชบัญญัตินี้ 
“สภาวิชาการ” หมายความว่า สภาวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏตามพระราชบัญญัตินี้ 
“วิทยาเขต” หมายความว่า เขตการศึกษาของมหาวิทยาลัยที่มีคณะ สถาบัน ส านัก 

วิทยาลัย ศูนย์ ส่วนราชการหรือหน่วยงานที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่าคณะตั้งแต่สองส่วน
ราชการขึ้นไปตั้งอยู่ในเขตการศึกษานั้นตามที่สภามหาวิทยาลัยก าหนด 

“สภาคณาจารย์และข้าราชการ” หมายความว่า สภาคณาจารย์และข้าราชการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏตามพระราชบัญญัตินี้ 

“รัฐมนตร”ี หมายความว่า รัฐมนตรีผู้รักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ 
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มาตรา 6 ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการรักษาการตาพระราชบัญญัตินี้ และให้มี
อ านาจออกกฎกระทรวง และประกาศเพื่อปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้ 

กฎกระทรวงนั้น เมื่อได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้วให้ใช้บังคับได้ 
 

หมวด 1  
บททั่วไป 
--------- 

มาตรา 7 ให้มหาวิทยาลัยเป็นสถาบันอุดมศึกษาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นที่เสริมสร้างพลัง
ปัญญาของแผ่นดิน ฟื้นฟูพลัง  การเรียนรู้ เชิดชูภูมิปัญญาของท้องถิ่น สร้างสรรค์ศิลปวิทยา เพื่อ
ความเจริญก้าวหน้าอย่างมั่นคงและยั่งยืนของปวงชนมีส่วนร่วมในการจัดการ การบ ารุงรักษา การใช้
ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างสมดุลและยั่ งยืน โดยมีวัตถุประสงค์ให้
การศึกษา ส่งเสริมวิชาการและวิชาชีพชั้นสูง ท าการสอน วิจัย  ให้บริการทางวิชาการแก่สังคม 
ปรับปรุง ถ่ายทอด และพัฒนาเทคโนโลยี ทะนุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม ผลิตครูและส่งเสริมวิทย
ฐานะคร ู

มาตรา 8 ในการด าเนินงานเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามมาตรา 7 ให้ก าหนด
ภาระหน้าที่ของมหาวิทยาลัยดังต่อไปนี้ 

(1) แสวงหาความจริงเพื่อสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการบนพื้นฐานของภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น ภูมิปัญญาไทย และภูมิปัญญาสากล 

(2) ผลิตบัณฑิตที่มีความรู้คู่คุณธรรม ส านึกในความเป็นไทย มีความรักและ
ผูกพันต่อท้องถิ่น อีกทั้งส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตในชุมชน เพื่อช่วยให้คนในท้องถิ่นรู้เท่าทันการ
เปลี่ยนแปลง การผลิตบัณฑิตดังกล่าว จะต้องให้มีจ านวนและคุณภาพสอดคล้องกับแผนการผลิต
บัณฑิตของประเทศ 

(3) เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในคุณค่า ความส านึก และความภูมิใจใน
วัฒนธรรมของท้องถิ่นและของชาติ  

(4) เรียนรู้และเสริมสร้างความเข้มแข็งของผู้น าชุมชน  ผู้น าศาสนาและ
นักการเมืองท้องถิ่นให้มีจิตส านึกประชาธิปไตย คุณธรรม จริยธรรม  และความสามารถในการ
บริหารงานพัฒนาชุมชนและท้องถิ่นเพื่อประโยชน์ของส่วนรวม 

(5) เสริมสร้างความเข้มแข็งของวิชาชีพครู ผลิตและพัฒนาครูและบุคลากร
ทางการศึกษาให้มีคุณภาพและมาตรฐานที่เหมาะสมกับการเป็นวิชาชีพชั้นสูง 

(6) ประสานความร่วมมือและช่วยเหลือเกื้อกูลกันระหว่างมหาวิทยาลัย 
ชุมชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและองค์กรอื่นทั้งในและต่างประเทศ เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น 

(7) ศึกษาและแสวงหาแนวทางพัฒนาเทคโนโลยีพื้นบ้านและเทคโนโลยี
สมัยใหม่ให้เหมาะสมกับการด ารงชีวิตและการประกอบอาชีพของคนในท้องถิ่น รวมถึงการแสวงหา
แนวทางเพื่อส่งเสริมให้เกิดการจัดการ การบ ารุงรักษาและการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมอย่างสมดุลและยั่งยืน  
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(8) ศึกษา วิจัย ส่งเสริมและสบืสานโครงการอันเนื่องมาจากแนวพระราชด าริ
ในการปฏิบัติภารกิจของมหาวิทยาลัยเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น  

มาตรา 9 มหาวิทยาลัยจะปฏิเสธการรับผู้สมัครผู้ใดเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยหรือยุติ 
หรือชะลอการศึกษาของนักศึกษาผู้ใดด้วยเหตุเพียงว่าผู้นั้นขาดแคลนทุนทรัพย์อย่างแท้จริงเพื่อจ่าย
ค่าธรรมเนียมการศึกษาต่างๆ แก่มหาวิทยาลัยมิได้ 

มาตรา 10 มหาวิทยาลัยอาจแบ่งส่วนราชการ ดังนี้ 
(1) ส านักงานอธิการบดี 
(2) ส านักงานวิทยาเขต 
(3) บัณฑิตวิทยาลัย 
(4) คณะ 
(5) สถาบัน 
(6) ส านัก 
(7) วิทยาลัย 

มหาวิทยาลัยอาจให้มีศูนย์ ส่วนราชการหรือหน่วยงานที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะ
เทียบเท่าคณะเพื่อด าเนินการตามวัตถุประสงค์ในมาตรา 7 เป็นส่วนราชการหรือหน่วยงานใน
มหาวิทยาลัยอีกได้ 

ส านักงานอธิการบดีและส านักงานวิทยาเขตอาจแบ่งส่วนราชการเป็นกอง ส่วนราชการ
หรือเรียกหน่วยงานที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่ากอง 

บัณฑติวิทยาลัย คณะ และวิทยาลัยอาจแบ่งส่วนราชการเป็นส านักงานคณบดี กอง ส่วน
ราชการหรือหน่วยงานที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่ากอง 

สถาบัน ส านัก ศูนย์ ส่วนราชการหรือหน่วยงานที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่า
คณะอาจแบ่งส่วนราชการเป็นส านักงานผู้อ านวยการ กอง ส่วนราชการหรือหน่วยงานที่เรียกชื่อ
อย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่ากอง  

ส านักงานคณบดี ส านักงานผู้อ านวยการ กอง ส่วนราชการหรือหน่วยงานที่เรียกชื่อ
อย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่ากอง  อาจแบ่งส่วนราชการเป็นงาน ส่วนราชการหรือหน่วยงานที่เรียกชื่อ
อย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่างาน  

มาตรา 11 การจัดตั้ง การรวมและการยุบเลิกส านักงานวิทยาเขต บัณฑิตวิทยาลัย คณะ 
สถาบัน ส านัก วิทยาลัย ศูนย์ ส่วนราชการหรือหน่วยงานที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ 
ให้ท าเป็นกฎกระทรวง 

การแบ่งส่วนราชการเป็นส านักงานคณบดี ส านักงานผู้อ านวยการ และกอง ส่วนราชการ
หรือหน่วยงานที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่ากอง ให้ท าเป็นประกาศกระทรวงและประกาศใน
ราชกิจจานุเบกษา 

การแบ่งส่วนราชการเป็นงาน ส่วนราชการหรือหน่วยงานที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะ
เทียบเท่างาน ให้ท าเป็นประกาศมหาวิทยาลัย  
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มาตรา 12 ภายใต้วัตถุประสงค์ตามมาตรา 7 มหาวิทยาลัยจะรับสถาบันการศึกษาชั้นสูง
หรือสถาบันอื่นเข้าสมทบในมหาวิทยาลัยก็ได้และมีอ านาจให้ปริญญา อนุปริญญา  หรือ
ประกาศนียบัตรชั้นหนึ่งชั้นใดแก่ผู้ส าเร็จการศึกษาจากสถาบันที่เข้าสมทบนั้นได้ 

การรับเข้าสมทบหรือการยกเลิกการสมทบซึ่งสถาบันการศึกษาชั้นสูงหรือสถาบันอื่น ให้
เป็นไปตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัย ให้ประกาศการรับเข้าสมทบหรือยกเลิกการสมทบในราช
กิจจานุเบกษา 

การควบคุมสถาบันการศึกษาชั้นสูงหรือสถาบันที่เข้าสมทบในมหาวิทยาลัย  ให้เป็นไป
ตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัย  

มาตรา 13 นอกจากเงินที่ก าหนดไว้ในงบประมาณแผ่นดิน มหาวิทยาลัยอาจมีรายได้ 
ดังนี ้

(1) เงินผลประโยชน์  ค่าธรรมเนียม ค่าปรับและค่าบริการต่างๆ ของ
มหาวิทยาลัย 

(2) เงินและทรัพย์สินที่มีผู้อุทิศให้แก่มหาวิทยาลัย 
(3) รายได้หรือผลประโยชน์ที่ได้มาจากการใช้ที่ราชพัสดุซ่ึงมหาวิทยาลัย

ปกครอง ดูแลหรือใช้ประโยชน์ 
(4) เงินอุดหนุนจากราชการส่วนท้องถิ่น หรือเงินอุดหนุนอื่นที่มหาวิทยาลัย

ได้รับเพื่อใช้ในการด าเนินกิจการของมหาวิทยาลัย 
(5) รายได้หรือผลประโยชน์ที่ ได้จากการลงทุนและจากทรัพย์สินของ

มหาวิทยาลัย 
(6) รายได้หรือผลประโยชน์อื่น 

ให้มหาวิทยาลัยมีอ านาจในการปกครอง ดูแล บ ารุงรักษา ใช้และจัดหาผลประโยชน์จาก
ทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยทั้งที่เป็นที่ราชพัสดุตามกฎหมายวา่ด้วย ที่ราชพัสดุและที่เป็นทรัพย์สินอื่น 

บรรดารายได้และผลประโยชน์ของมหาวิทยาลัย รวมทั้งผลประโยชน์ที่ เกิดจากที่ราช
พัสดุ เบี้ยปรับที่เกิดจากการผิดสัญญาลาศึกษาและเบี้ยปรับที่เกิดจากการผิดสัญญาการซ้ือทรัพย์สิน
หรือจ้างท าของที่ด าเนินการโดยใช้เงินงบประมาณ ไม่เป็นรายได้ที่ต้องน าส่งกระทรวงการคลังตาม
กฎหมายว่าด้วยเงินคงคลังและกฎหมายว่าด้วยวิธีการงบประมาณ  

มาตรา 14 บรรดาอสังหาริมทรัพย์ที่มหาวิทยาลัยได้มาโดยมีผู้อุทิศให้หรือได้มาโดยการ
ซ้ือหรือแลกเปลี่ยนจากรายได้ของมหาวิทยาลัยตั้งแต่วันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับไม่ถือเป็นที่ราช
พัสดุและให้เป็นกรรมสิทธิ์ของมหาวิทยาลัย  

มาตรา 15 บรรดารายได้และทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยจะต้องจัดการเพื่อประโยชน์
ภายใต้วัตถุประสงค์ของมหาวิทยาลัยตามมาตรา 7 เงินและทรัพย์สินที่มีผู้อุทิศให้แก่มหาวิทยาลัย
จะต้องจัดการตามเง่ือนไขที่ ผู้อุทิศให้ก าหนดไว้ และต้องเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของมหาวิทยาลัย 
แต่ถ้ามีความจ าเป็นต้องเปลี่ยนแปลงเง่ือนไขดังกล่าว มหาวิทยาลัยต้องได้รับความยินยอมจากผู้
อุทิศให้หรือทายาท หากไม่มีทายาทหรือทายาทไม่ปรากฏ จะต้องได้รับอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัย 
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หมวด 2 
การด าเนินการ 

-------------------- 
มาตรา 16 ให้มหาวิทยาลัยแต่ละแห่งมีสภามหาวิทยาลัย ประกอบด้วย 

(1) นายกสภามหาวิทยาลัย ซ่ึงจะทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง 
(2) กรรมการสภามหาวิทยาลัยโดยต าแหน่ง ได้แก่ อธิการบดี ประธานสภา

คณาจารย์และข้าราชการ และประธานกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย 
(3) กรรมการสภามหาวิทยาลัยจ านวนสี่คน ซ่ึงเลือกจากผู้ด ารงต าแหน่ง รอง

อธิการบดี คณบดี ผู้อ านวยการสถาบัน ผู้อ านวยการส านัก ผู้อ านวยการศูนย์ หัวหน้าส่วนราชการ
หรือหัวหน้าหน่วยงานที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ 

(4) กรรมการสภามหาวิทยาลัยจ านวนสี่คน ซ่ึงเลือกจากคณาจารย์ประจ า
ของมหาวิทยาลัย และมิใช่ผู้ด ารงต าแหน่งตาม (3) 

(5) กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิจ านวนสิบเอ็ดคน ซ่ึงทรงพระ
กรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้ งจากบุคคลภายนอกมหาวิทยาลัย  โดยค าแนะน าของนายกสภา
มหาวิทยาลัยและกรรมการสภามหาวิทยาลัยตาม (2) (3) และ (4) ทั้งนี้ ผู้ทรงคุณวุฒิดังกล่าวต้องมา
จากผู้มีความรู้ความเชี่ยวชาญด้านการศึกษา มนุษยศาสตร์สังคมศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
กฎหมาย การงบประมาณและการเงิน การบริหารงานบุคคล การปกครองส่วนท้องถิ่น การศาสนา 
ศิลปะและวัฒนธรรม และด้านอื่นๆ ตามที่สภามหาวิทยาลัยเห็นสมควร ในจ านวนนี้ให้แต่งตั้งจาก
บุคคลในเขตพื้นที่บริการการศึกษาของมหาวิทยาลัยแต่ละแห่งไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง 

ให้สภามหาวิทยาลัยแต่งต้ังรองอธิการบดีคนหนึ่ง ซ่ึงมิใช่กรรมการสภามหาวิทยาลัยตาม 
(3) เป็นเลขานุการสภามหาวิทยาลัย โดยค าแนะน าของอธิการบดี 

ให้สภามหาวิทยาลัยเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิคนหนึ่งเป็นอุปนายก
สภามหาวิทยาลัย ท าหน้าที่แทนนายกสภามหาวิทยาลัยเมื่อนายกสภามหาวิทยาลัยไม่อาจปฏิบัติ
หน้าที่ได ้หรือเมื่อไม่มีผู้ด ารงต าแหน่งนายกสภามหาวิทยาลัย 

คุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และวิธีการได้มาซ่ึงนายกสภามหาวิทยาลัยและกรรมการสภา
มหาวิทยาลัยตาม (3) (4) และ (5) ให้เป็นไปตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัย 

มาตรา 17 นายกสภามหาวิทยาลัยและกรรมการสภามหาวิทยาลัยตามมาตรา 16 (3) 
(4) และ (5) มีวาระการด ารงต าแหน่งคราวละสามปี 

นอกจากการพ้นจากต าแหน่งตามวาระในวรรคหนึ่งแล้ว นายกสภามหาวิทยาลัยและ
กรรมการสภามหาวิทยาลัยตามมาตรา 16 (3) (4) และ (5) พ้นจากต าแหน่งเมื่อ 

(1) ตาย 
(2) ลาออก 
(3) ขาดคุณสมบัติของการเป็นนายกสภามหาวิทยาลัยหรือกรรมการสภา

มหาวิทยาลัยในประเภทนั้นๆ 
(4) ถูกจ าคุกโดยค าพิพากษาถึงที่สุดให้จ าคุก 
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(5) สภามหาวิทยาลัยให้ออกเพราะมีความประพฤติเสื่อมเสีย บกพร่องต่อ
หน้าที่ หรือหย่อนความสามารถ 

(6) เป็นบุคคลล้มละลาย 
(7) เป็นคนไร้ความสามารถหรือคนเสมือนไร้ความสามารถ 

การพ้นจากต าแหน่งตาม (5) ต้องเป็นไปตามมติสองในสามของจ านวนกรรมการสภา
มหาวิทยาลัยเท่าที่มีอยู่ 

ในกรณีที่นายกสภามหาวิทยาลัย หรือกรรมการสภามหาวิทยาลัยตามมาตรา 16 (3) (4) 
หรือ (5) พ้นจากต าแหน่งก่อนครบวาระ และได้มีการด าเนินการให้ผู้ใดด ารงต าแหน่งแทนแล้ว ให้ผู้
นั้นอยู่ในต าแหน่งเพียงเท่ากับวาระที่เหลืออยู่ของผู้ซ่ึงตนแทน แต่ถ้าวาระการด ารงต าแหน่งเหลืออยู่
น้อยกว่าเก้าสิบวันจะไม่ด าเนินการให้มีผู้ด ารงต าแหน่งแทนก็ได้ ให้สภามหาวิทยาลัยประกอบด้วย
กรรมการสภามหาวิทยาลัยเท่าที่มีอยู่มีอ านาจและปฏิบัติหน้าที่ตามมาตรา 18 ต่อไปได ้

ในกรณีที่นายกสภามหาวิทยาลัย หรือกรรมการสภามหาวิทยาลัยตามมาตรา 16 (3) (4) 
หรือ (5) พ้นจากต าแหน่งตามวาระ แต่ยังมิได้ด าเนินการให้ได้มาซ่ึงนายกสภามหาวิทยาลัย หรือ
กรรมการสภามหาวิทยาลัยใหม่ ให้นายกสภามหาวิทยาลัยหรือกรรมการสภามหาวิทยาลัยซ่ึงพ้น
จากต าแหน่งปฏิบัติหน้าที่ต่อไป  จนกว่าจะได้มีนายกสภามหาวิทยาลัยหรือกรรมการสภา
มหาวิทยาลัยใหม่แล้ว ให้มีการด าเนินการให้ได้มาซ่ึงนายกสภามหาวิทยาลัยหรือกรรมการสภา
มหาวิทยาลัยตามมาตรา 16 (3) (4) และ (5) ภายในเก้าสิบวันนับแต่วันที่ผู้นั้นพ้นจากต าแหน่ง 

มาตรา 18 สภามหาวิทยาลัยมีอ านาจและหน้าที่ควบคุมดูแลกิจการทั่ วไปของ
มหาวิทยาลัย และโดยเฉพาะให้มีอ านาจและหน้าที่ ดังนี้ 

(1) ก าหนดนโยบายและอนุมัติแผนพัฒนาของมหาวิทยาลัยเกี่ยวกับ
การศึกษา การวิจัย การให้บริการทางวิชาการแก่สังคม การผลิตและส่งเสริมวิทยฐานะครู  การ
ทะนุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ 

(2) ออกกฎ ระเบียบ ประกาศและข้อบังคับของมหาวิทยาลัย และอาจมอบ
ให้ส่วนราชการใดในมหาวิทยาลัยเป็นผู้ออกกฎ ระเบียบ ประกาศและข้อบังคับส าหรับส่วนราชการ
หรือหน่วยงานนั้นเป็นเรื่องๆ ก็ได้ 

(3) ก ากับมาตรฐานการศึกษา การประกันคุณภาพการศึกษา การเปิดสอน
ของมหาวิทยาลัย และติดตามประเมินผลการด าเนินงานของมหาวิทยาลัย 

(4) อนุมัติให้ปริญญา ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง ประกาศนียบัตรบัณฑิต 
อนุปริญญา และประกาศนียบัตร 

(5) พิจารณาการจัดตั้ง การรวมและการยุบเลิกส านักงานวิทยาเขต บัณฑิต
วิทยาลัย คณะ วิทยาลัย สถาบัน ส านัก ศูนย์ ส่วนราชการหรือหน่วยงานที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะ
เทียบเท่าคณะ รวมทั้งการแบ่งส่วนราชการหรือหน่วยงานของ ส่วนราชการดังกล่าว 

(6) อนุมัติการรับสถาบันการศึกษาชั้นสูงหรือสถาบันอื่นเข้าสมทบใน
มหาวิทยาลัยหรือยกเลิกการสมทบ 
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(7) พิจารณาให้ความเห็นชอบหลักสูตรการศึกษาให้สอดคล้องกับมาตรฐานที่
คณะกรรมการการอุดมศึกษาก าหนด 

(8) พิจารณาเสนอเรื่องเพื่อทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งและถอดถอน
นายกสภามหาวิทยาลัย กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ อธิการบดี  ศาสตราจารย์ และ
ศาสตราจารย์พิเศษ 

(9) แต่งตั้งและถอดถอนรองอธิการบดี คณบดี  ผู้อ านวยการสถาบัน 
ผู้อ านวยการส านัก และผู้อ านวยการศูนย์ หัวหน้าส่วนราชการหรือหัวหน้าหน่วยงานที่เรียกชื่ออย่าง
อื่นที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ ศาสตราจารย์เกียรติคุณ รองศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์พิเศษ 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิเศษ 

(10) แต่งตั้งและถอดถอนประธานกรรมการและกรรมการส่งเสริมกิจการ
มหาวิทยาลัย 

(11) อนุมัติงบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้ของมหาวิทยาลัย 
(12) ออกระเบียบและข้อบังคับต่างๆ เกี่ยวกับการบริหารการเงิน การจัดหา

รายได ้
และผลประโยชน์จากทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย ทั้งนี้ โดยไม่ขัดหรือแย้งกับ

กฎหมายหรือมติคณะรัฐมนตรีท่ีเกี่ยวข้อง 
(13)  พิจารณาด าเนินการเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของมหาวิทยาลัย

ตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา  และตามที่คณะกรรมการ
ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษามอบหมาย 

(14) แต่งตั้งคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ หรือบุคคลหนึ่งบุคคลใดเพื่อ
พิจารณาและเสนอความเห็นในเรื่องหนึ่งเรื่องใด หรือมอบหมายให้ปฏิบัติการอย่างหนึ่งอย่างใดอัน
อยู่ในอ านาจและหน้าที่ของสภามหาวิทยาลัย 

(15) พิ จารณาและให้ ความเห็นชอบในเรื่อ งที่ เกี่ ย วกับกิจการของ
มหาวิทยาลัยตามที่อธิการบดีหรือสภาวิชาการเสนอ  และอาจมอบหมายให้อธิการบดีหรือสภา
วิชาการปฏิบัติการอย่างหนึ่งอย่างใดอันอยู่ในอ านาจและหน้าที่ของสภามหาวิทยาลัยได้ 

(16) ส่งเสริม สนับสนุนและแสวงหาวิธีการเพื่อพัฒนาความก้าวหน้าของ
มหาวิทยาลัยตลอดจนการปฏิบัติภารกิจร่วมกันกับสถาบันอื่น 

(17) ปฏิบัติหน้าที่อื่นเกี่ยวกับกิจการของมหาวิทยาลัยที่มิได้ระบุให้เป็น
หน้าที่ของผู้ใดโดยเฉพาะ 

มาตรา 19 การประชุมสภามหาวิทยาลัยให้เป็นไปตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัย 
มาตรา 20 ให้มหาวิทยาลัยแต่ละแห่งมีสภาวิชาการ ประกอบด้วย 

(1) ประธานสภาวิชาการ ได้แก่ อธิการบดี 
(2) กรรมการสภาวิชาการที่คณาจารย์ประจ าเลือกจากผู้บริหารหรือ

คณาจารย์ประจ าคณะคณะละหนึ่งคน 
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(3) กรรมการสภาวิชาการซ่ึงแต่งตั้งจากผู้ทรงคุณวุฒิจากบุคคลภายนอก มี
จ านวนเท่ากับบุคคลตาม (2) 

คุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และวิธีการเลือกกรรมการสภาวิชาการตาม (2) และ (3) ตลอดจน
การประชุมและการด าเนินงานของสภาวิชาการ ให้เป็นไปตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัย ให้สภา
วิชาการแต่งตั้งรองอธิการบดีคนหนึ่งเป็นกรรมการและเลขานุการสภาวิชาการโดยค าแนะน าของ
อธิการบดี 

มาตรา 21 กรรมการสภาวิชาการมีวาระอยู่ในต าแหน่งคราวละสองปีและอาจได้รับ
แต่งตั้งใหม่อีกได้ แต่จะด ารงต าแหน่งเกินสองวาระติดต่อกันมิได้ นอกจากการพ้นจากต าแหน่งตาม
วาระในวรรคหนึ่งแล้ว กรรมการสภาวิชาการพ้นจากต าแหน่งเมื่อ 

(1) ตาย 
(2) ลาออก 
(3) ขาดคุณสมบัติของการเป็นประธานสภาวิชาการหรือกรรมการสภา

วิชาการ 
(4) ถูกจ าคุกโดยค าพิพากษาถึงที่สุดให้จ าคุก 
(5) เป็นบุคคลล้มละลาย 
(6) เป็นคนไร้ความสามารถหรือคนเสมือนไร้ความสามารถ 

ในกรณีที่กรรมการสภาวิชาการพ้นจากต าแหน่งก่อนครบวาระและได้มีการด าเนินการให้
ผู้ใดด ารงต าแหน่งแทนแล้ว ให้ผู้นั้นอยู่ในต าแหน่งเพียงเท่ากับวาระที่เหลืออยู่ของผู้ซ่ึงตนแทน แต่ถ้า
วาระการด ารงต าแหน่งเหลืออยู่น้อยกว่าเก้าสิบวัน จะไม่ด าเนินการเพื่อให้มีผู้ด ารงต าแหน่งแทนก็ได้ 
ให้สภาวิชาการประกอบด้วยกรรมการสภาวิชาการเท่าที่มีอยู่มีอ านาจและปฏิบัติหน้าที่ตามมาตรา 
22 ต่อไปได ้

ในกรณีที่กรรมการสภาวิชาการพ้นจากต าแหน่งตามวาระ แต่ยังมิได้ด าเนินการให้ได้มา
ซ่ึงกรรมการสภาวิชาการใหม่ ให้กรรมการสภาวิชาการซ่ึงพ้นจากต าแหน่งปฏิบัติหน้าที่ต่อไปจนกว่า
จะได้มีการแต่งตั้งกรรมการสภาวิชาการขึ้นใหม่แล้ว 

มาตรา 22 สภาวิชาการมีอ านาจและหน้าที่ ดังนี้ 
(1) พิจารณาเสนอวิสัยทัศน์ ก าหนดนโยบายวิชาการ และหลักสูตรการเรียน

การสอนและการวัดผลประเมินผลการศึกษาให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์และภาระหน้าที่ของ
มหาวิทยาลัย 

(2) พิจารณาเสนอด าเนินการเกี่ยวกับการวิจัยการสอน การประเมินผลการ
สอนและการประกันคุณภาพการศึกษา 

(3) พิ จารณ าเสนอการให้ ปริญ ญ า  ประกาศนี ยบั ตรบัณ ฑิ ตชั้ นสู ง 
ประกาศนียบัตรบัณฑิต อนุปริญญา และประกาศนียบัตร 

(4) พิจารณาเสนอการจัดตั้ง ยุบรวมและการยุบเลิกคณะ สถาบัน ส านัก 
ศูนย์ ส่วนราชการหรือหน่วยงานที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ รวมทั้งการเสนอแบ่ง
ส่วนราชการหรือส่วนงานในหน่วยงานดังกล่าว 
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(5) พิจารณาเสนอการรับสถาบันวิชาการชั้นสูงหรือสถาบันวิจัยอื่นเข้าสมทบ
ในมหาวิทยาลัย 

(6) พิจารณาให้ความเห็นเกี่ยวกับการแต่งตั้งและถอดถอนศาสตราจารย์ รอง
ศาสตราจารย์และผู้ช่วยศาสตราจารย์ 

(7) พิจารณาให้ความเห็นเกี่ยวกับการแต่งตั้งและถอดถอนศาสตราจารย์
พิเศษ ศาสตราจารย์เกียรติคุณรองศาสตราจารย์พิเศษ ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิเศษและอาจารย์พิเศษ 

(8) แสวงหาวิธีการที่จะท าให้การศึกษา การวิจัย การบริการทางวิชาการแก่
สังคม การปรับปรุง การถ่ายทอดและพัฒนาเทคโนโลยี การทะนุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม การ
พัฒนาท้องถิ่น การผลิตและส่งเสริมวิทยฐานะครู การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติให้
เจริญยิ่งขึ้น 

(9) เสนอแนะแนวทางการประสานงาน การระดมสรรพก าลังเพื่อการพัฒนา
ท้องถิ่น การท าข้อตกลงระหว่างมหาวิทยาลัยในความร่วมมือทางวิชาการ ประสานการใช้บุคลากร 
ทรัพยากรและความช านาญร่วมกันในการปฏิบัติหน้าที่ของมหาวิทยาลัยเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น 

(10) พิจารณาให้ความเห็นต่อสภามหาวิทยาลัยเกี่ยวกับการงานด้านวิชาการ
ของมหาวิทยาลัย 

(11) เสนอความเห็นเกี่ยวกับการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลงานด้าน
วิชาการของมหาวิทยาลัย 

(12) ให้ค าปรึกษาแก่อธิการบดีและปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่สภามหาวิทยาลัย
หรืออธิการบดีมอบหมาย 

(13) แต่งตั้งคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ หรือบุคคลหนึ่งบุคคลใดเพื่อ
กระท าการใดๆ อันอยู่ในอ านาจและหน้าที่ของสภาวิชาการ  

มาตรา 23 ให้มหาวิทยาลัยแต่ละแห่งมีสภาคณาจารย์และข้าราชการ ประกอบด้วย
ประธานสภาและกรรมการสภาซ่ึงเลือกจากคณาจารย์ประจ าและข้าราชการของมหาวิทยาลัย 

องค์ประกอบ จ านวน คุณสมบัติ หลักเกณฑ์และวิธีการได้มา วาระการด ารงต าแหน่ง
และการพ้นจากต าแหน่งของประธานสภาและกรรมการสภาตามวรรคหนึ่ง ตลอดจนการประชุมของ
สภาคณาจารย์และข้าราชการและการเรียกประชุมคณาจารย์และข้าราชการ ให้เป็นไปตามข้อบังคับ
ของมหาวิทยาลัย  

มาตรา 24 สภาคณาจารย์และข้าราชการมีหน้าที่ ดังนี้ 
(1) ให้ค าปรึกษาและข้อเสนอแนะในกิจการของมหาวิทยาลัยและการพัฒนา

มหาวิทยาลัยต่ออธิการบดีหรือสภามหาวิทยาลัย 
(2) แสวงหาแนวทางร่วมกันเพื่อส่งเสริมพัฒนาศักยภาพของคณาจารย์และ

ข้าราชการในการปฏิบัติหน้าที่ตามจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพ 
(3) พิทักษ์ผลประโยชน์ของมหาวิทยาลัยและปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่

อธิการบดี หรือสภามหาวิทยาลัยมอบหมาย 
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(4) เรียกประชุมคณาจารย์และข้าราชการเพื่อพิจารณากิจกรรมของ
มหาวิทยาลัยและน าเสนอความคิดเห็นต่อสภามหาวิทยาลัย 

การปฏิบัติหน้าที่ของสภาคณาจารย์และข้าราชการถือเป็นการปฏิบัติหน้าที่ราชการและ
การด าเนินการใดๆ ในการปฏิบัติหน้าที่โดยชอบย่อมได้รับความคุ้มครองและไม่เป็นเหตุในการ
ด าเนินการทางวินัย  

มาตรา 25 ให้มหาวิทยาลัยแต่ละแห่งมีคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย คณะ
หนึ่งประกอบด้วยประธานกรรมการ ประธานสภานักศึกษา     นายกองค์การนักศึกษา และ
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิจ านวนหนึ่งซ่ึงสภามหาวิทยาลัยแต่งตั้งจากผู้มีความรู้ความเชี่ยวชาญด้าน
การศึกษา มนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กฎหมาย การงบประมาณและ
การเงิน การบริหารงานบุคคล การปกครองส่วนท้องถิ่น การศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม และด้าน
อื่นๆ ตามที่สภามหาวิทยาลัยเห็นสมควร ในจ านวนนี้ให้แต่งตั้งจากบุคคลในเขตพื้นที่บริการ
การศึกษาของมหาวิทยาลัยแต่ละแห่งไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง 

องค์ประกอบ จ านวน คุณสมบัติ หลักเกณฑ์และวิธีการได้มา วาระการด ารงต าแหน่ง
และการพ้นจากต าแหน่งของกรรมการ ตลอดจนการประชุม วิธีการด าเนินงานของคณะกรรมการ 
ให้เป็นไปตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัย  

มาตรา 26 คณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยมีหน้าที่ ดังนี้ 
(1) ส่งเสริม สนับสนุน ให้ค าปรึกษาและข้อเสนอแนะแก่มหาวิทยาลัยเพื่อ

พัฒนาแนวทางการด าเนินงานของมหาวิทยาลัย 
(2) เสนอความเห็นเกี่ยวกับนโยบายและแผนพัฒนาการจัดการอุดมศึกษา

เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น 
(3) ส่งเสริมให้มีทุนการศึกษาแก่นักศึกษาที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ให้มีโอกาส

ศึกษาให้มหาวิทยาลัยอันเป็นการสนับสนุนความเสมอภาคในโอกาสทางการศึกษา 
(4) ส่งเสริม  สนับสนุนการสร้างสัมพันธภาพและการเรียนรู้ระหว่าง

มหาวิทยาลัยกับประชาชน  
มาตรา 27 ให้มีอธิการบดีคนหนึ่งเป็นผู้บังคับบัญชาสูงสุดและรับผิดชอบการบริหารงาน

ของมหาวิทยาลัยแต่ละแหง่และจะให้มีรองอธิการบดีหรือผู้ช่วยอธิการบดี หรือจะมีทั้งรองอธิการบดี
และผู้ช่วยอธิการบดีตามจ านวนที่สภามหาวิทยาลัยแต่ละแห่งก าหนด เพื่อท าหน้าที่และรับผิดชอบ
ในการปฏิบัติงานตามที่อธิการบดีมอบหมายก็ได้ 

มาตรา 28 อธิการบดีนั้น จะทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง โดยค าแนะน าของสภา
มหาวิทยาลัยจากผู้มีคุณสมบัติตามมาตรา 29 

หลักเกณฑ์ วิธีการได้มา และคุณสมบัติของผู้ด ารงต าแหน่งอธิการบดี ให้เป็นไปตาม
ข้อบังคับของมหาวิทยาลัย โดยกระบวนการสรรหาซ่ึงต้องค านึงถึงหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้ 

(1) เป็นผู้มีความรู้ ความช านาญ และคุณสมบัติเหมาะสมกับวัตถุประสงค์
และภาระหน้าที่ของมหาวิทยาลัย และเป็นที่ยอมรับนับถือของบุคลากรของมหาวิทยาลัยและบุคคล
ในท้องถิ่นที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับกิจการของมหาวิทยาลัย 
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(2) กระบวนการสรรหาจะต้องเน้นเรื่องการมีส่วนร่วมของบุคลากรของ
มหาวิทยาลัยและบุคคลในท้องถิ่นที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับกิจการของมหาวิทยาลัย  

มาตรา 29 อธิการบดีต้องส าเร็จการศึกษาไม่ต่ ากว่าปริญญาตรีหรือเทียบเท่าจาก
มหาวิทยาลัยหรือสถาบันอุดมศึกษาอื่นที่สภามหาวิทยาลัยรับรอง  และได้ท าการสอนหรือมี
ประสบการณ์ด้านการบริหารมาแล้วไม่น้อยกวา่ห้าปีในมหาวทิยาลัยหรือสถาบันอุดมศึกษาอื่นที่สภา
มหาวิทยาลัยรับรอง หรือเคยด ารงต าแหน่งกรรมการสภามหาวิทยาลัยหรือสภาสถาบันอุดมศึกษา
อื่นที่สภามหาวิทยาลัยรับรอง หรือด ารงต าแหน่งหรือเคยด ารงต าแหน่งศาสตราจารย์  รวมทั้งมี
คุณสมบัติอื่นและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่ก าหนดในข้อบังคับของมหาวิทยาลัย  

มาตรา 30 อธิการบดีมีวาระการด ารงต าแหน่งคราวละสี่ปี และจะทรงพระกรุณาโปรด
เกล้าฯ แต่งต้ังใหม่อีกได้ แต่จะด ารงต าแหน่งเกินสองวาระติดต่อกันมิได้ 

นอกจากการพ้นจากต าแหน่งตามวรรคหนึ่ง อธิการบดีพ้นจากต าแหน่ง เมื่อ 
(1) ตาย 
(2) ลาออก 
(3) สภามหาวิทยาลัยให้ออกเพราะมีความประพฤติเส่ือมเสีย หรือบกพร่อง

ต่อหน้าที่หรือหย่อนความสามารถ 
(4) ถูกลงโทษทางวินัยอย่างร้ายแรง หรือถูกสั่งให้ออกจากราชการเพราะเหตุ

มีมลทิน หรือมัวหมองในกรณีที่ถูกสอบสวนทางวินัยอย่างร้ายแรง 
(5) ถูกจ าคุกโดยค าพิพากษาถึงที่สุดให้จ าคุก 
(6) เป็นบุคคลล้มละลาย 
(7) เป็นคนไร้ความสามารถหรือคนเสมือนไร้ความสามารถ 

การให้ออกจากต าแหน่งตาม (3) ต้องมีคะแนนเสียงลงมติไม่น้อยกว่าสองในสามของ
จ านวนกรรมการสภามหาวิทยาลัยทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ 

มาตรา 31  อธิการบดีมีอ านาจและหน้าที่ ดังนี้ 
(1) บริหารกิจการของมหาวิทยาลัยให้เป็นไปตามกฎหมาย กฎ  ระเบียบ 

ประกาศ และข้อบังคับของทางราชการและของมหาวิทยาลัย ทั้งนี้ ให้สอดคล้องกับนโยบายและ
วัตถุประสงค์ของมหาวิทยาลัย 

(2) ควบคุมดูแลบุคลากร การเงิน การพัสดุ สถานที่และทรัพย์สินอื่นของ
มหาวิทยาลัยให้เป็นไปตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ ประกาศ และข้อบังคับของทางราชการและของ
มหาวิทยาลัย 

(3) จัดท าแผนพัฒนามหาวิทยาลัย และปฏิบัติตามนโยบายและแผนงาน 
รวมทั้งติดตามประเมินผลการด าเนินงานด้านต่างๆ ของมหาวิทยาลัย 

(4) รักษาระเบียบวินัย จรรยาบรรณ และมารยาทแห่งวิชาชีพของข้าราชการ
พลเรือนในมหาวิทยาลัย 

(5) เป็นผู้แทนมหาวิทยาลัยในกิจการทั่วไป 
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(6) เสนอรายงานประจ าปีเกี่ยวกับกิจการด้านต่างๆ ของมหาวิทยาลัยต่อสภา
มหาวิทยาลัย 

(7) แต่งต้ังและถอดถอนผู้ช่วยอธิการบดี รองคณบดี รองผู้อ านวยการสถาบนั 
รองผู้อ านวยการส านัก รองผู้อ านวยการศูนย์ รองหัวหน้าส่วนราชการหรือรองหัวหน้าหน่วยงานที่
เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ และอาจารย์พิเศษ 

(8) ส่งเสริมและสนับสนุนการด าเนินงานของสภาวิชาการ สภาคณาจารย์
และข้าราชการรวมทั้งส่งเสริมกิจการนักศึกษา 

(9) ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ ประกาศและข้อบังคับของ
มหาวิทยาลัย หรือตามที่สภามหาวิทยาลัยมอบหมาย  

มาตรา 32 ให้สภามหาวิทยาลัยแต่งต้ังรองอธิการบดีโดยค าแนะน าของอธิการบดีจากผู้มี
คุณสมบัติตามมาตรา  29อธิการบดีอาจแต่งตั้งผู้ช่วยอธิการบดีจากข้าราชการพลเรือนใน
มหาวิทยาลัยซ่ึงส าเร็จการศึกษาไม่ต่ ากว่าปริญญาตรีหรือเทียบเท่าจากมหาวิทยาลัยหรือ
สถาบันอุดมศึกษาอื่นที่สภามหาวิทยาลัยรับรอง และได้ท าการสอนหรือมีประสบการณ์ด้านการ
บริหารมาแล้วไม่น้อยกว่าสามปีในมหาวิทยาลัยหรือสถาบันอุดมศึกษาอื่นที่สภามหาวิทยาลัยรับรอง 
และให้อธิการบดีมีอ านาจถอดถอนผู้ช่วยอธิการบดีได้ 

เมื่ออธิการบดีพ้นจากต าแหน่งให้รองอธิการบดีและผู้ช่วยอธิการบดีพ้นจากต าแหน่งด้วย 
มาตรา 33 ในกรณีที่ผู้ด ารงต าแหน่งอธิการบดีไม่อยู่หรือไม่อาจปฏิบัติราชการได้ ให้รอง

อธิการบดีเป็นผู้รักษาราชการแทน ถ้ามีรองอธิการบดีหลายคน ให้รองอธิการบดีซ่ึงอธิการบดี
มอบหมายเป็นผู้รักษาราชการแทน ถ้าอธิการบดีมิได้มอบหมาย ให้รองอธิการบดีซ่ึงมีอาวุโสสูงสุด
เป็นผู้รักษาราชการแทน 

ในกรณีที่ไม่มีผู้รักษาราชการแทนอธิการบดีตามความในวรรคหนึ่ง  หรือมีแต่ไม่อาจ
ปฏิบัติราชการได้ หรือไม่มีผู้ด ารงต าแหน่งอธิการบดี ให้สภามหาวิทยาลัยแต่งตั้งผู้มีคุณสมบัติตาม
มาตรา 29 คนหนึ่งเป็นผู้รักษาราชการแทนอธิการบดีแต่ต้องไม่เกินหนึ่งร้อยแปดสิบวัน 

มาตรา 34 ในวิทยาเขตหนึ่ง ให้มีส านักงานวิทยาเขต โดยมีรองอธิการบดี  คนหนึ่งเป็น
ผู้บังคับบัญชา มีหน้าที่รับผิดชอบการบริหารงานของวิทยาเขตนั้นแทนอธิการบดีตามที่ได้รับ
มอบหมายและจะให้มีผู้ช่วยอธิการบดีตามจ านวนที่ สภามหาวิทยาลัยก าหนด เพื่อท าหน้าที่และ
รับผิดชอบตามที่อธิการบดีมอบหมายก็ได้ 

มาตรา 35 ในบัณฑิตวิทยาลัย ให้มีคณบดีเป็นผู้บังคับบัญชาและรับผิดชอบงานของ
บัณฑิตวิทยาลัย และจะให้มีรองคณบดีตามจ านวนที่สภามหาวิทยาลัยก าหนด  เพื่อท าหน้าที่และ
รับผิดชอบตามที่คณบดีมอบหมายก็ได้  

มาตรา 36 ในคณะหรือวิทยาลัย ให้มีคณบดีเป็นผู้บังคับบัญชาและรับผิดชอบงานและ
จะให้มีรองคณบดีตามจ านวนที่สภามหาวิทยาลัยก าหนด เพื่อท าหน้าที่และรับผิดชอบตามที่คณบดี
มอบหมายก็ได้  

มาตรา 37 ให้สภามหาวิทยาลัยแต่งต้ังคณบดีจากผู้ส าเร็จการศึกษาไม่ต่ ากว่าปริญญาตรี
หรือเทียบเท่าจากมหาวิทยาลัย หรือสถาบันอุดมศึกษาอื่นที่สภามหาวิทยาลัยรับรอง และได้ท าการ
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สอนหรือมีประสบการณ์ด้านการบริหารมาแล้วไม่น้อยกว่าสามปี ในมหาวิทยาลัย  หรือ
สถาบันอุดมศึกษาอื่นที่มหาวิทยาลัยรับรอง 

ให้อธิการบดีแต่งตั้งรองคณบดีโดยค าแนะน าของคณบดีจากผู้มีคุณสมบัติเช่นเดียวกับ
คณบด ีและให้อธิการบดีมีอ านาจถอดถอนรองคณบดีโดยค าแนะน าของคณบดี 

มาตรา 38 คณบดีมีวาระการด ารงต าแหน่งคราวละสี่ปีและอาจได้รับแต่งตั้งใหม่อีกได้ 
แต่จะด ารงต าแหน่งเกินสองวาระติดต่อกันมิไดแ้ละให้น าความในมาตรา 30 วรรคสองและวรรคสาม 
มาใช้บังคับแก่การพ้นจากต าแหน่งก่อนครบวาระของคณบดีโดยอนุโลมเมื่อคณบดีพ้นจากต าแหน่ง 
ให้รองคณบดีพ้นจากต าแหน่งด้วย   

มาตรา 39 การติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานในต าแหน่งคณบดี ให้เป็นไปตาม
ข้อบังคับของมหาวิทยาลัย และให้น าบทบัญญัติในหมวด 4 มาใช้บังคับโดยอนุโลม 

มาตรา 40 ในกรณีที่ผู้ด ารงต าแหน่งคณบดีไม่อยู่ หรือไม่อาจปฏิบัติราชการได้ หรือไม่มีผู้
ด ารงต าแหน่งคณบดี ให้อธิการบดีแต่งตั้งผู้มีคุณสมบัติตามมาตรา 37 วรรคหนึ่ง เป็นผู้รักษาราชการ
แทนคณบดีแต่ต้องไม่เกินหนึ่งร้อยแปดสิบวัน 

มาตรา 41 ในสถาบัน ส านัก และศูนย์ ส่วนราชการหรือหน่วยงานที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มี
ฐานะเทียบเท่าคณะ ให้มีผู้อ านวยการ หัวหน้าส่วนราชการหรือหัวหน้าหน่วยงานคนหนึ่ง  เป็น
ผู้บังคับบัญชารับผิดชอบงานของส่วนราชการหรือหน่วยงานนั้น และจะให้มีรองผู้อ านวยการ รอง
หัวหน้าส่วนราชการหรือรองหัวหน้าหน่วยงานนั้นๆ คนหนึ่ง หรือหลายคน เพื่อช่วยปฏิบัติงานตามที่
ผู้อ านวยการ หัวหน้าส่วนราชการหรือหัวหน้าหน่วยงานนั้นมอบหมายก็ได้ 

ให้ส่วนราชการตามมาตรา 34 มาตรา 35 และมาตรา 36 และส่วนราชการหรือ
หน่วยงานตามวรรคหนึ่งมีคณะกรรมการประจ าส่วนราชการนั้นคณะหนึ่ง องค์ประกอบ จ านวน 
คุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และวิธีการได้มา อ านาจและหน้าที่ วาระการด ารงต าแหน่งและการพ้นจาก
ต าแหน่งของกรรมการ ตลอดจนการประชุมของคณะกรรมการประจ าส่วนราชการและการจัดระบบ
บริหารงานในส่วนราชการดังกล่าว ให้เป็นไปตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัย ทั้งนี้ จะต้องมีกรรมการ
ที่เป็นผู้ทรงคุณวุฒิซ่ึงแต่งต้ังจากบุคคลภายนอกมหาวิทยาลัยจ านวนไม่น้อยกว่าหนึ่งในสาม 

มาตรา 42 ผู้ด ารงต าแหน่งอธิการบดี คณบดี ผู้อ านวยการ หัวหน้าส่วนราชการ  หรือ
หัวหน้าหน่วยงานที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ รวมทั้งผู้ด ารงต าแหน่งรองและผู้ช่วย
ของต าแหน่งดังกล่าว ต้องสามารถปฏิบัติหน้าที่ได้เต็มเวลา และจะด ารงต าแหน่งดังกล่าวเกินหนึ่ง
ต าแหน่งในขณะเดียวกันมิได้ 

ผู้ด ารงต าแหน่งตามวรรคหนึ่งจะรักษาราชการแทนต าแหน่งอื่นอีกหนึ่งต าแหน่งก็ได้แต่
ต้องไม่เกินหนึ่งร้อยแปดสิบวัน 

มาตรา 43 ให้มีการสรรหาบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นคณบดี ผู้อ านวยการ  หัวหน้าส่วน
ราชการหรือหัวหน้าหน่วยงานที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์และ
วิธีการที่ก าหนดในข้อบังคับของมหาวิทยาลัย  

มาตรา 44 เพื่อประโยชน์ในการบริหารราชการในส านักงาน บัณฑิตวิทยาลัย คณะ 
สถาบัน ส านัก วิทยาลัย ศูนย์ ส่วนราชการหรือหน่วยงานที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ 
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อ านาจในการสั่งการอนุญาต การอนุมัติ การปฏิบัติการ หรือการด าเนินการอื่นใดที่อธิการบดีจะพึง
ปฏิบัติหรือด าเนินการตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ ประกาศ ข้อบังคับ ค าสั่ง หรือมติคณะรัฐมนตรีใน
เร่ืองใด ถ้ากฎหมาย กฎ ระเบียบ ประกาศ ข้อบังคับ ค าสั่ง หรือมติคณะรัฐมนตรีในเรื่องนั้นมิได้
ก าหนดเรื่องการ มอบอ านาจไว้เป็นอย่างอื่นหรือมิได้ห้ามเร่ืองการมอบอ านาจไว้ อธิการบดีจะ มอบ
อ านาจโดยท าเป็นหนังสือให้ผู้ด ารงต าแหน่งคณบดี ผู้อ านวยการ หัวหน้าส่วนราชการหรือหัวหน้า
หน่วยงานที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่าคณะปฏิบัติราชการแทนอธิการบดีเฉพาะในราชการ
ของส่วนราชการนั้นก็ได้ 

ให้ผู้ปฏิบัติราชการแทนตามวรรคหนึ่ง มีอ านาจและหน้าที่ตามที่อธิการบดีก าหนด 
มาตรา 45 ให้ผู้รักษาราชการแทนตามที่บัญญัติไว้ในพระราชบัญญัตินี้มีอ านาจและ

หน้าที่เช่นเดียวกับผู้ซ่ึงตนแทน 
ในกรณีที่กฎหมาย กฎ ระเบียบ ประกาศ ข้อบังคับ ค าสั่ง หรือมติคณะรัฐมนตรีแต่งตั้ง

ให้ผู้ด ารงต าแหน่งใดเป็นกรรมการหรือให้มีอ านาจและหน้าที่อย่างใด  ให้ผู้รักษาราชการแทนท า
หน้าที่กรรมการหรือมีอ านาจและหน้าที่เช่นเดียวกับผู้ด ารงต าแหน่งนั้นในระหว่างที่รักษาราชการ
แทนด้วย 

 
หมวด 3 

การประสานงานและระดมสรรพก าลังเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น 
-------------------- 

มาตรา 46 เพื่อประโยชน์ในการประสานงานและระดมสรรพก าลังเพื่อพัฒนาการ
อุดมศึกษาในท้องถิ่นของมหาวิทยาลัยให้มีหน่วยงานประสานงานและระดมสรรพก าลังทาง
การศึกษาในแต่ละมหาวิทยาลัยเพื่อท าข้อตกลงระหว่างมหาวิทยาลัยในความร่วมมือทางวิชาการ 
ประสานการใช้บุคลากร ทรัพยากรและความช านาญร่วมกันในการปฏิบัติตามภารกิจของ
มหาวิทยาลัย  

มาตรา 47 เพื่อให้การด าเนินการเป็นไปตามมาตรา 46 ให้คณะกรรมการการอุดมศึกษา
จัดให้มีการท าข้อตกลงระหว่างมหาวิทยาลัย โดยมีคณะกรรมการร่วมกันจากทุกมหาวิทยาลัย 

ให้คณะกรรมการร่วมกันจากทุกมหาวิทยาลัยมีหน้าที่ ดังนี้ 
(1) จัดให้มีการศึกษาแนวทางในการพัฒนาและส่งเสริมการปฏิบัติหน้าที่ของ

มหาวิทยาลัยเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น 
(2) เสนอนโยบายและแผนพัฒนาการจัดการอุดมศึกษาเพื่อการพัฒนา

ท้องถิ่นต่อสภามหาวิทยาลัยแต่ละแห่ง 
(3) สนับสนุนการผนึกก าลังเพื่อส่งเสริมการปฏิบัติตามวัตถุประสงค์  และ

ภาระหน้าที่ของมหาวิทยาลัยเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น 
องค์ประกอบ จ านวน คุณสมบัติ หลักเกณฑ์และวิธีการได้มา วาระการด ารงต าแหน่ง

และการพ้นจากต าแหน่งของกรรมการ ตลอดจนการประชุม วิธีการด าเนินงานของคณะกรรมการ
ร่วมกันจากทุกมหาวิทยาลัย ให้เป็นไปตามประกาศของส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา  
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มาตรา 48 เพื่อประโยชน์ในการส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัยเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นให้
คณะกรรมการร่วมกันจากทุกมหาวิทยาลัยประสานความร่วมมือในการวิจัย การแลกเปลี่ยนความรู้
การสร้างสรรค์ภูมิปัญญาในการแก้ไขปัญหาและการพัฒนาท้องถิ่น 

 
หมวด 4 

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

มาตรา 49 ให้มีคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย 
ประกอบด้วยประธานกรรมการและกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิจากบุคคลภายนอกซ่ึงนาย กสภา
มหาวิทยาลัยแต่งต้ังโดยความเห็นชอบของสภามหาวิทยาลัย 

องค์ประกอบ จ านวน คุณสมบัติ หลักเกณฑ์และวิธีการได้มา วาระการด ารงต าแหน่ง 
การพ้นจากต าแหน่ง ตลอดจนวิธีการด าเนินงานของคณะกรรมการ ให้เป็นไปตามข้อบังคับของ
มหาวิทยาลัย 

มาตรา 50 ให้คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยมี
อ านาจและหน้าที่ ในการตรวจสอบ ติดตามและประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการใช้จ่าย
งบประมาณการจัดการศึกษา การวิจัย ดังนี้ 

(1) ติดตาม ตรวจสอบ  และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยและของ
อธิการบดีโดยรับฟังความคิดเห็นอย่างกว้างขวางเกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่ของมหาวิทยาลัยและของ
อธิการบดีประกอบการประเมินผลงาน 

(2) รายงานผลการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย
และของอธิการบดีพร้อมความเห็นต่อสภามหาวิทยาลัยทุกปี 

 
หมวด 5 

ต าแหน่งทางวิชาการ 
-------------------- 

มาตรา 51 คณาจารย์ประจ าในมหาวิทยาลัยมีต าแหน่งทางวิชาการ ดังนี้ 
(1) ศาสตราจารย์ 
(2) รองศาสตราจารย์ 
(3) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
(4) อาจารย์ 

ศาสตราจารย์นั้น จะทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งโดยค าแนะน าของสภา
มหาวิทยาลัย 

คุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และวิธีการแต่งตั้งและถอดถอนคณาจารย์ประจ าตามวรรคหนึ่ง 
ให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา 

มาตรา 52 คณาจารย์พิเศษมีต าแหน่งทางวิชาการ ดังนี้ 
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(1) ศาสตราจารย์พิเศษ 
(2) รองศาสตราจารย์พิเศษ 
(3) ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิเศษ 
(4) อาจารย์พิเศษ 

ศาสตราจารย์พิเศษนั้น จะทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งโดยค าแนะน าของสภา
มหาวิทยาลัยจากผู้ซ่ึงมิได้เป็นคณาจารย์ประจ าของมหาวิทยาลัย 

คุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และวิธีการแต่งต้ังและถอดถอนคณาจารย์พิเศษตามวรรคหนึ่ง ให้
เป็นไปตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัย 

มาตรา 53 ศาสตราจารย์ซ่ึงมีความรู้ความสามารถและความช านาญเป็นพิเศษและพ้น
จากต าแหน่งไปโดยไม่มีความผิด สภามหาวิทยาลัยอาจแต่งตั้งให้เป็นศาสตราจารย์เกียรติคุณใน
สาขาที่ศาสตราจารย์ผู้นั้นมีความเชี่ยวชาญเพื่อเป็นเกียรติยศได้ 

คุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และวิธีการแต่งตั้งศาสตราจารย์เกียรติคุณ ให้เป็นไปตามข้อบังคับ
ของมหาวิทยาลัย 

มาตรา 54 ให้ผู้ด ารงต าแหน่งศาสตราจารย์ ศาสตราจารย์พิเศษ ศาสตราจารย์เกียรติคุณ 
รองศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์พิเศษ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ และผู้ช่วยศาสตราจารย์พิเศษ มีสิทธิ
ใช้ต าแหน่งศาสตราจารย์ ศาสตราจารย์พิเศษ ศาสตราจารย์เกียรติคุณ  รองศาสตราจารย์ รอง
ศาสตราจารย์พิเศษ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ หรือผู้ช่วยศาสตราจารย์พิเศษ แล้วแต่กรณี เป็นค าน าหน้า
นามเพื่อแสดงวิทยฐานะได้ตลอดไป 

การใช้ค าน าหน้านามตามความในวรรคหนึ่ง ให้ใช้อักษรย่อ ดังนี้ 
ศาสตราจารย์  ใช้อักษรย่อ ศ. 
ศาสตราจารย์พิเศษ  ใช้อักษรย่อ ศ.(พิเศษ) 
ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ใช้อักษรย่อ ศ.(เกียรติคุณ) 
รองศาสตราจารย์  ใช้อักษรย่อ รศ. 
รองศาสตราจารย์พิเศษ ใช้อักษรย่อ รศ.(พิเศษ) 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์  ใช้อักษรย่อ ผศ. 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิเศษ ใช้อักษรย่อ ผศ.(พิเศษ) 

 
หมวด 6 

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

มาตรา 55 ปริญญามีสามชั้น คือ  
ปริญญาเอก เรียกว่า  ดุษฎีบัณฑิต ใช้อักษรย่อ ด. 
ปริญญาโท  เรียกว่า  มหาบัณฑิต  ใช้อักษรย่อ ม. 
ปริญญาตรี  เรียกว่า  บัณฑิต  ใช้อักษรย่อ บ. 

มาตรา 56 มหาวิทยาลัยมีอ านาจให้ปริญญาในสาขาวิชาที่มีการสอนในมหาวิทยาลัย 



มหาวิทยาลัยราชภฏัก าแพงเพชร | 25 

การก าหนดให้สาขาวิชาใดมีปริญญาชั้นใดและจะใช้อักษรย่อส าหรับสาขาวิชานั้นอย่างไร 
ให้ตราเป็นพระราชกฤษฎีกา  

มาตรา 57 สภามหาวิทยาลัยอาจออกข้อบังคับก าหนดให้ผู้ส าเร็จการศึกษาชั้นปริญญา
ตรีได้รับปริญญาตรีเกียรตินิยมอันดับหนึ่ง หรือเกียรตินิยมอันดับสองก็ได้ 

มาตรา 58 สภามหาวิทยาลัยอาจออกข้อบังคับก าหนดให้มีประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง 
ประกาศนียบัตรบัณฑิต อนุปริญญา และประกาศนียบัตรส าหรับสาขาวิชาใดได้ ดังนี้ 

(1) ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง ประกาศนียบัตรบัณฑิต ออกให้แก่ผู้ส าเร็จ
การศึกษาตามหลักสูตรในสาขาวิชาหนึ่งสาขาวิชาใดภายหลังที่ได้รับปริญญาแล้ว 

(2) อนุปริญญา ออกให้แก่ผู้ส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตรในสาขาวิชาหนึ่ง
สาขาวิชาใดก่อนถึงขั้นได้รับปริญญาตรี 

(3) ประกาศนียบัตร ออกให้แก่ผู้ส าเร็จการศึกษาเฉพาะวิชา 
มาตรา 59 มหาวิทยาลัยมีอ านาจให้ปริญญากิตติมศักดิ์แก่บุคคลซ่ึง สภามหาวิทยาลัย

เห็นว่าทรงคุณวุฒิ มีคุณธรรม และมีผลงานที่เป็นคุณูปการต่อส่วนรวม สมควรแก่ปริญญานั้นๆ แต่
จะให้ปริญญาดังกล่าวแก่คณาจารย์ประจ า ผู้ด ารงต าแหน่งต่างๆ ในมหาวิทยาลัย นายกสภา
มหาวิทยาลัย กรรมการสภามหาวิทยาลัยหรือกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยในขณะที่ด ารง
ต าแหน่งนั้นมิได้ ทั้งนี้ ต้องไม่เป็นการให้ปริญญากิตติมศักดิ์เพื่อแลกกับผลประโยชน์อย่างใดอย่าง
หนึ่งชั้น สาขาของปริญญากิตติมศักดิ์ และหลักเกณฑ์การให้ปริญญากิตติมศักดิ์  ให้เป็นไปตาม
ข้อบังคับของมหาวิทยาลัย 

มาตรา 60 มหาวิทยาลัยอาจก าหนดให้มีครุยวิทยฐานะหรือเข็มวิทยฐานะเป็น
เครื่องหมายแสดงวิทยฐานะของผู้ได้รับปริญญา ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง ประกาศนียบัตร
บัณฑิต อนุปริญญาและประกาศนียบัตร และอาจก าหนดให้มีครุยประจ าต าแหน่งนายกสภา
มหาวิทยาลัยหรือกรรมการสภามหาวิทยาลัย ครุยประจ าต าแหน่งผู้บริหาร และครุยประจ าต าแหน่ง
คณาจารย์ของมหาวิทยาลัยก็ได้ 

การก าหนดลักษณะ ชนิด ประเภทและส่วนประกอบของครุยวิทยฐานะ เข็มวิทยฐานะ 
และครุยประจ าต าแหน่ง ให้ตราเป็นพระราชกฤษฎีกา 

ครุยวิทยฐานะ เข็มวิทยฐานะ และครุยประจ าต าแหน่งจะใช้ในโอกาสใด โดยมีเง่ือนไข
อย่างใด ให้เป็นไปตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัย 

มาตรา 61 สภามหาวิทยาลัยอาจก าหนดให้มีตราสัญลักษณ์ หรือเครื่องหมายของ
มหาวิทยาลัยได้ โดยตราเป็นพระราชกฤษฎีกา  

มาตรา 62 สภามหาวิทยาลัยอาจออกข้อบังคับให้มีเครื่องแบบ เครื่องหมาย และเครื่อง
แต่งกายนักศึกษาได้โดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา 
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หมวด 7 
บทก าหนดโทษ 

 -------------------- 
มาตรา 63 ผู้ใดใช้ตรา สัญลักษณ์ ครุยวิทยฐานะ เข็มวิทยฐานะ ครุยประจ าต าแหน่ง 

เครื่องแบบ เครื่องหมาย หรือเครื่องแต่งกายนักศึกษาของมหาวิทยาลัย โดยไม่มีสิทธิที่จะใช้ หรือ
แสดงด้วยประการใดๆ ว่า ตนมีต าแหน่งใดในมหาวิทยาลัยหรือมีปริญญา  ประกาศนียบัตรบัณฑิต
ชั้นสูง ประกาศนียบัตรบัณฑิต อนุปริญญา หรือประกาศนียบัตรของมหาวิทยาลัย โดยที่ตนไม่มี ถ้า
ได้กระท าเพื่อให้บุคคลอื่นเชื่อว่าตนมีสิทธิที่จะใช้หรือมีต าแหน่งหรือมีวิทยฐานะเช่นนั้น ต้องระวาง
โทษจ าคุกไม่เกินหกเดือน หรือปรับไม่เกินห้าหมื่นบาท หรือทั้งจ าทั้งปรับ 

มาตรา 64 ผู้ใด 
(1) ปลอม  หรือท าเลียนแบบซ่ึงตราสัญลักษณ์  หรือเครื่องหมายของ

มหาวิทยาลัย หรือส่วนราชการหรือหน่วยงานของมหาวิทยาลัยไม่ว่าจะท าเป็นสีใด หรือท าด้วยวิธี
ใดๆ 

(2) ใช้ตราสัญลักษณ์ หรือเครื่องหมายของมหาวิทยาลัยหรือส่วนราชการ 
หรือหน่วยงานของมหาวิทยาลัยปลอม หรือซ่ึงท าเลียนแบบ หรือ 

(3) ใช้หรือท าให้ปรากฏซ่ึงตราสัญลักษณ์ หรือเครื่องหมายของมหาวิทยาลัย 
หรือส่วนราชการหรือหน่วยงานของมหาวิทยาลัยที่วัตถุหรือสินค้าใดๆ  โดยไม่ได้รับอนุญาตจาก
มหาวิทยาลัย 

ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจ าทั้งปรับ 
ถ้าผู้กระท าความผิดตาม (1) เป็นผู้กระท าความผิดตาม (2) ด้วย ให้ลงโทษตาม (2) แต่

กระทงเดียวความผิดตาม (3) เป็นความผิดอันยอมความได้ 
 

บทเฉพาะกาล 
 -------------------- 

มาตรา 65 ให้โอนบรรดากิจการ ทรัพย์สิน สิทธิทั้งปวง หนี้สิน ข้าราชการ ลูกจ้าง 
อัตราก าลัง เงินงบประมาณและรายได้ของส านักงานคณะกรรมการ  การอุดมศึกษาเฉพาะส่วนของ
ส านักงานสภาสถาบันราชภัฏไปเป็นของมหาวิทยาลัยราชภัฏแต่ละแห่งตามพระราชบัญญัตินี้ ทั้งนี้ 
ตามรายการที่รัฐมนตรีก าหนด โดยท าเป็นประกาศกระทรวง ซ่ึงจะต้องด าเนินการให้เสร็จสิ้นภายใน
หกสิบวันนับแต่วันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ 

ให้ข้าราชการซ่ึงโอนไปตามวรรคหนึ่งเป็นข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาตาม
กฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา โดยในระยะเร่ิมแรก ให้ข้าราชการ
ดังกล่าวยังคงด ารงต าแหน่งและรับเงินเดือน ตลอดจนได้รับสิทธิประโยชน์เช่นเดิมต่อไป จนกว่าจะ
ได้รับแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา 

มาตรา 66 ให้ผู้ด ารงต าแหน่งนายกสภาประจ าสถาบันราชภัฏและกรรมการสภาประจ า
สถาบันราชภัฏตามพระราชบัญญัติสถาบันราชภัฏ พ.ศ. 2538 อยู่ในวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ 
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ปฏิบัติหน้าที่นายกสภามหาวิทยาลัยและกรรมการสภามหาวิทยาลัยตามพระราชบัญญัตินี้ต่ อไป 
จนกว่าจะทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งนายกสภามหาวิทยาลัย  กรรมการสภามหาวิทยาลัย
ผู้ทรงคุณวุฒิ และมีการเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัยตามพระราชบัญญัตินี้ขึ้นใหม่ ทั้งนี้ต้องไม่
เกินหนึ่งร้อยแปดสิบวันนับแต่วันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ 

มาตรา 67 ให้ส่วนราชการของสถาบันราชภัฏตามพระราชบัญญัติสถาบันราชภัฏ พ.ศ. 
2538 ยังคงเป็นส่วนราชการต่อไป จนกว่าจะมีการแบ่งส่วนราชการตามพระราชบัญญัตินี้ ทั้งนี้ ต้อง
ไม่เกินหนึ่งร้อยแปดสิบวันนับแต่วันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ  

มาตรา 68 ให้ผู้ด ารงต าแหน่งอธิการบดี คณบดี ผู้อ านวยการส านักงานอธิการบดี 
ผู้อ านวยการส านักวิจัย หัวหน้าส่วนราชการหรือหัวหน้าหน่วยงานที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะ
เทียบเท่าคณะตามพระราชบัญญัติสถาบันราชภัฏ พ.ศ. 2538 อยู่ในวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ 
ปฏิบัติหน้าที่ในต าแหน่งอธิการบดี คณบดี ผู้อ านวยการส านักงานอธิการบดี ผู้อ านวยการส านักวิจัย 
หัวหน้าส่วนราชการหรือหัวหน้าหน่วยงานที่ เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่าคณะตาม
พระราชบัญญัตินี้ต่อไป ทั้งนี้ ต้องไม่เกินหนึ่งร้อยแปดสิบวันนับแต่วันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ 

ให้ผู้ด ารงต าแหน่งรองหรือผู้ช่วยของผู้ด ารงต าแหน่งตามวรรคหนึ่งปฏิบัติหน้าที่ใน
ต าแหน่งต่อไปจนกว่าผู้ด ารงต าแหน่งตามวรรคหนึ่งจะพ้นจากต าแหน่ง 

ให้ผู้ปฏิบัติหน้าที่ในต าแหน่งตามวรรคหนึ่งด าเนินการให้มีคณะกรรมการประจ าส่วน
ราชการตามมาตรา  41 วรรคสอง แล้วแต่กรณี  ภายในหนึ่ งร้อยแปดสิบวันนับแต่วันที่
พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ  

มาตรา 69 ให้ผู้ ซ่ึงเป็นศาสตราจารย์ ศาสตราจารย์พิเศษ รองศาสตราจารย์ รอง
ศาสตราจารย์พิเศษ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิเศษ และอาจารย์ประจ าของสถาบัน
ราชภัฏแต่ละแห่งอยู่ในวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับมีฐานะเป็นศาสตราจารย์ ศาสตราจารย์พิเศษ 
รองศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์พิเศษ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิเศษ  และ
อาจารย์ประจ าของมหาวิทยาลัยแต่ละแห่งต่อไปตามพระราชบัญญัตินี้ 

ให้ผู้ซ่ึงเป็นอาจารย์พิเศษของสถาบันราชภัฏแต่ละแห่งอยู่ในวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้
บังคับเป็นอาจารย์พิเศษของมหาวิทยาลัยแต่ละแห่งต่อไปตามพระราชบัญญัตินี้จนครบก าหนดที่
ได้รับแต่งตั้ง  

มาตรา 70 ในระหว่างที่ยังไม่มีกฎหมาย กฎ ระเบียบ ประกาศ  และข้อบังคับเพื่อ
ปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้ออกใช้บังคับ ให้น ากฎหมาย กฎ ระเบียบ ประกาศ และข้อบังคับ 
ซ่ึงออกตามความในพระราชบัญญัติสถาบันราชภัฏ พ.ศ. 2538 ที่ใช้อยู่ในวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้
บังคับ มาใช้บังคับโดยอนุโลมเท่าที่ไม่ขัดหรือแย้งกับพระราชบัญญัตินี้ 

 
ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ 

 
พันต ารวจโท ทักษิณ ชินวัตร 

นายกรัฐมนตรี 
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ข้อบังคับ/ระเบียบ/ประกาศ 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KAMPHAENG PHET RAJABHAT UNIVERSITY 

 3 ตอนที่ 
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ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร  

ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดบัปรญิญาตรี พ.ศ. 2554 
------------------------------------------------------- 

โดยที่ เป็นการสมควรให้มีข้อบังคับว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรีของ
มหาวิทยาลัย เพื่อให้สอดคล้องกับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติและเกณฑ์
มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษาของส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา จึงอาศัยอ านาจตาม
มาตรา 18(2) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 ออกข้อบังคับไว้ดังต่อไปนี้ 

ข้อ 1 ข้อบังคับนี้เรียกว่า "ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร ว่าด้วยการจัด
การศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2554"  

ข้อ 2 ให้ใช้ข้อบังคับนี้ตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศเป็นต้นไป 
ข้อ 3 บรรดาข้อบังคับ ระเบียบ ค าสั่ง และประกาศ อื่นใดในส่วนที่ได้ก าหนดไว้แล้วใน

ข้อบังคับนี้ หรือซ่ึงขัดหรือแย้งกับข้อบังคับนี้ให้ใช้ข้อบังคับนี้แทน  
ข้อ 4 ในข้อบังคับนี้ 
“มหาวิทยาลัย” หมายความว่า มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 
“สภามหาวิทยาลัย” หมายความว่า สภามหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 
“อธิการบดี” หมายความว่า อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 
ข้อ 5 ให้มหาวิทยาลัยจัดการศึกษาในสาขาวิชาต่างๆ ตามหลักสูตรที่ได้รับอนุมัติจาก  

สภามหาวิทยาลัย โดยจัดการเรียนการสอนในระบบทวิภาคที่มีระยะเวลาศึกษาไม่น้อยกว่าสิบห้า
สัปดาห์ต่อหนึ่งภาคการศึกษาปกติ ส าหรับการจัดการเรียนการสอนรายวิชาใด ๆ ที่เป็นหลักสูตร
อิสระระยะสั้น ในภาคการศึกษาปกติ และภาคการศึกษาฤดูร้อน ให้ระยะเวลาศึกษาให้เป็นไปตาม
เง่ือนไขของหลักสูตรนั้น ๆ  

มหาวิทยาลัยอาจจัดให้มีการเรียนการสอนในภาคการศึกษาฤดูร้อนที่มีระยะเวลาศึกษา  
ไม่น้อยกว่าแปดสัปดาห์ด้วยก็ได้ โดยจัดให้มีการเรียนการสอนครบตามจ านวนชั่วโมงเรียนในภาค
การศึกษาปกติส าหรับรายวิชานั้นๆ ภายในระยะเวลาศึกษาส าหรับภาคการศึกษาฤดูร้อน 

ข้อ 6 ผู้ที่ เข้าศึกษาตามหลักสูตรของมหาวิทยาลัย จะต้อง ส าเร็จการศึกษาชั้น
มัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่าเว้นแต่หลักสูตรการศึกษาต่อเนื่อง จะต้องส าเร็จการศึกษา
ระดับอนุปริญญา หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง หรือประกาศนียบัตรอื่น  ๆ ที่เทียบเท่า และ
ต้องมีคุณสมบัติตามที่มหาวิทยาลัยก าหนด 

ข้อ 7  การรับนักศึกษาเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัย ให้ด าเนินการโดยการสอบคัดเลือก 
หรือคัดเลือกตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่มหาวิทยาลัยก าหนด 
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ข้อ 8 นักศึกษาสามารถเลือกสมัครเข้าศึกษาในระบบการศึกษาภาคปกติที่จัดการเรียน
การสอนในเวลาราชการ หรือทั้งในและนอกเวลาราชการ หรือการศึกษาภาคพิเศษซ่ึงจัดเฉพาะ   
นอกเวลาราชการก็ได้ 

ข้อ 9 นักศึกษาที่เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัย สามารถขอยกเว้นการเรียนรายวิชา หรือ  
เทียบโอนหน่วยกิตรายวิชา โดยน าประสบการณ์ หรือผลการเรียนรายวิชาจากมหาวิทยาลัย หรือ
สถาบันอุดมศึกษาอื่นที่มหาวิทยาลัยรับรองมาขอยกเว้นหรือเทียบโอนหน่วยกิตรายวิชา ตาม
ระเบียบของมหาวิทยาลัยก็ได้ 

ข้อ 10 มหาวิทยาลัยสามารถจดัการศึกษาหลักสูตรควบปริญญาตรีสองปริญญาตามแนว
ทางการจัดการศึกษาหลักสูตรควบระดับปริญญาตรีสองปริญญาของกระทรวงศึกษาธิการได้   

ข้อ 11 โครงสร้างหลักสูตรของแต่ละสาขาวิชา การคิดเทียบจ านวนชั่วโมงเรียนเป็นค่า
หน่วยกิต การก าหนดหน่วยกิตรวมและระยะเวลาของหลักสูตรแต่ละสาขาวิชา ให้เป็นไปตามเกณฑ์
มาตรฐานหลักสูตรอุดมศึกษาที่ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาก าหนด 

ข้อ 12 มหาวิทยาลัยต้องจัดให้มีอาจารย์ที่ปรึกษาของนักศึกษา เพื่อท าหน้าที่ให้
ค าปรึกษาแนะน าแนวทางการศึกษา และการลงทะเบียนเรียนแก่นักศึกษา  

ข้อ 13 การลงทะเบียนเรียนในแต่ละภาคการศึกษาปกติ ให้ลงทะเบียนเรียนได้ไม่น้อย
กว่า 9 หน่วยกิตและไม่เกิน 22 หน่วยกิต ส าหรับภาคการศึกษาฤดูร้อน ให้ลงทะเบียนเรียนได้ไม่เกิน 
12 หน่วยกิต  

ในกรณีที่มีความจ าเป็น อธิการบดีอาจพิจารณาอนุญาตยกเว้น ให้นักศึกษาลงทะเบียน
เรียนตามเกณฑ์ที่แตกต่างไปจาก ที่ก าหนดในวรรคหนึ่งก็ได้  

ข้อ 14 การลงทะเบียนเรียนจะสมบูรณ์ต่อเมื่อได้ช าระค่าธรรมเนียมต่าง ๆ พร้อมทั้งยื่น
หลักฐานการลงทะเบียนเรียนต่อมหาวิทยาลัยแล้ว 

ข้อ 15 ในกรณีที่มี เหตุผลอันสมควร อธิการบดีอาจอนุญาตให้คืนสภาพการเป็น
นักศึกษา แก่นักศึกษาที่พ้นสภาพการเป็นนักศึกษา ด้วยเหตุไม่ลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษา
ปกติและไม่ได้รักษาสภาพการเป็นนักศึกษาก็ได้  

ข้อ 16 อาจารย์ผู้สอนแต่ละคนต้องจัดท ารายละเอียดของรายวิชา และรายงานผลการ
ด าเนินการของรายวิชาที่ตนสอน 

ข้อ 17 ในกรณีที่รายวิชาเดียวกันมีอาจารย์ผู้สอนหลายคน ให้อาจารย์ผู้สอนทุกคน
ร่วมกันจัดท ารายละเอียดของรายวิชาและรายงานผลการด าเนินการของรายวิชานั้น 

ข้อ 18 ให้แต่ละคณะมีคณะกรรมการท าหน้าที่  ก ากับ และควบคุมดูแลการฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพหรือสหกิจศึกษาในสาขาวิชาต่าง ๆ ตลอดจนจัดท ารายละเอียดของการฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพหรือสหกิจศึกษา และรายงานผลการด าเนินการของการฝึกประสบการณ์
วิชาชีพหรือสหกิจศึกษาด้วย 

ข้อ 19 ให้มหาวิทยาลัยประเมินผลการสอนของอาจารย์ผู้สอนอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง 
เพื่อให้อาจารย์ผู้สอนได้พัฒนาและปรับปรุงคุณภาพการสอน 
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ข้อ 20 การวัดและประเมินผลการศึกษา ให้เป็นไปตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัยราช
ภัฏก าแพงเพชร ว่าด้วยการประเมินผลการศึกษาระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี พ.ศ. 2548 

ข้อ 21 ให้อธิการบดีรักษาการตามข้อบังคับนี้ และให้มีอ านาจตีความและวินิจฉัยชี้ขาด
ในกรณีที่มีปัญหาจากการปฏิบัติตามข้อบังคับนี้ การวินิจฉัยชี้ขาดของอธิการบดีถือเป็นอันสิ้นสุด 

 
ประกาศ ณ วันที่   27  มีนาคม  พ.ศ. 2554 

 
เกษม จันทร์แกว้ 

(ศาสตราจารย์เกษม จันทร์แก้ว) 
นายกสภามหาวิทยาลยัราชภฏัก าแพงเพชร 
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ข้อบังคับสภามหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 

ว่าด้วยการประเมินผลการศึกษาระดบัอนุปริญญาและปรญิญาตรี พ.ศ. 2548 
------------------------------------------------------- 

โดยที่ เป็นการสมควรให้ มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชรมีข้อบังคับว่าด้วยการ
ประเมินผลการศึกษา ในระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี เพื่อก ากับมาตรฐาน  เชิงคุณภาพในการ
ด าเนินการประเมินผลการศึกษาส าหรับนักศึกษาภาคปกติและภาคพิเศษของมหาวิทยาลัย จึงอาศัย
อ านาจตามความในมาตรา 18 (2) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 ออก
ข้อบังคับว่าด้วยการประเมินผลการศึกษาระดับอนุปริญญาและปริญญาตรีไว้ดังต่อไปนี้ 

 ข้อ 1. ข้อบังคับเรียกว่า “ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร ว่าด้วย
การประเมินผลการศึกษาระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี พ.ศ.2548” 

 ข้อ 2. บรรดาข้อบังคับ ประกาศ หรือค าสั่งอื่นใด ในส่วนที่ขัดหรือแย้งกับ
ข้อบังคับนี้ให้ใช้ข้อบังคับนี้แทน 

 ข้อ 3. ให้ใช้ข้อบังคับนี้ส าหรับประเมินผลการศึกษาของนักศึกษาภาคปกติ 
และนักศึกษาภาคพิเศษ ระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี ของมหาวิทยาลัยที่เข้าศึกษาตั้งแต่ปี
การศึกษา 2549 เป็นต้นไป 

 ข้อ 4. ในข้อบังคับนี้ 
“มหาวิทยาลัย” หมายความว่า มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 
“สภา” หมายความว่า สภามหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 
“งานทะเบียนและประมวลผล” หมายความว่า หน่วยงานในส านักส่งเสริมวิชาการและ

งานทะเบียนท าหน้าที่ประมวลผลการเรียนทุกรายวิชาของนักศึกษา 
“อธิการบดี” หมายความว่า อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 
“ภาคเรียนถัดไป” หมายความว่า ภาคเรียนที่ถัดจากภาคเรียนที่นักศึกษาลงทะเบียน

รายวิชานั้นไว้ 
“นักศึกษาภาคพิเศษ” หมายความว่า นักศึกษาที่เข้าศึกษาตามโครงการจัดการศึกษา

ส าหรับบุคลากรประจ าการ โครงการจัดการศึกษาเพื่อปวงชนหรือนักศึกษาที่เข้าศึกษาตามโครงการ
อื่นที่ไม่ใช่นักศึกษาภาคปกติ 

 ข้อ 5. ให้มีการประเมินผลทุกรายวิชาที่จัดให้มีการเรียนการสอน การวัดผล
ต้องท าตลอดภาคเรียนอย่างสม่ าเสมอด้วยวิธีการต่าง ๆ เช่น การทดสอบ การตรวจรายงานและ
ผลงาน และการสังเกตพฤติกรรม  เพื่อทราบความก้าวหน้าในการเรียน โดยมีสัดส่วนคะแนน
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ระหว่างภาคร้อยละ 30 ถึง 70 และต้องมีการสอบปลายภาคเรียนด้วย เว้นแต่รายวิชาที่ก าหนดให้
ประเมินลักษณะอื่นตามประกาศของมหาวิทยาลัย 

ผลการประเมินเป็นรายวิชาให้ผ่านการตรวจสอบของประธานโปรแกรมวิชา และคณบดี 
การอนุมัติผลเป็นอ านาจของอธิการบดีหรือผู้ที่อธิการบดีมอบหมาย 

 ข้อ 6. ให้การประเมินผลการเรียนรายวิชาต่าง ๆ ตามหลักสูตรมี 2 ระบบ
ดังนี ้

  6.1  ส าหรับรายวิชามาตรฐานที่หลักสูตรก าหนด ให้ประเมินผล 
การเรียนในระบบค่าระดับคะแนนแบ่งเป็น 8 ระดับ ตามสัญลักษณ์และความหมายที่ก าหนด 
ดังต่อไปนี ้

ระดับคะแนน ความหมายของผลการเรยีน 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 

  ระดับคะแนนที่ถือว่าสอบได้ตามระบบนี้ ต้องไม่ต่ ากว่า “D” ถ้านักศึกษาได้
ระดับคะแนนเป็น “E” ในรายวิชาใด ต้องลงทะเบียนและเรียนวิชานั้นใหม่จนกว่าจะสอบได้ ยกเว้น
รายวิชาที่เป็นวิชาเลือก ให้ลงทะเบียนและเรียนรายวิชาอื่นที่อยู่ในกลุ่มเดียวกันแทนได้ 
  ส าหรับรายวิชาเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพ และรายวิชาฝึกประสบการณ์
วิชาชีพ ผลการประเมินที่มีค่าระดับคะแนนต่ ากว่า “C” ถือว่าสอบตก นักศึกษาจะต้องลงทะเบียน
และเรียนใหม่ ในกรณีนี้  ถ้าได้รับการประเมินรายวิชาดังกล่าวต่ ากว่า “C” เป็นครั้งที่สองให้
นักศึกษาผู้นั้นพ้นสภาพการเป็นนักศึกษา 
   6.2 ส าหรับรายวิชาที่หลักสูตร หรือสภาก าหนดให้เรียนเพิ่มเติมตาม
ข้อก าหนดเฉพาะ โดยไม่คิดค่าระดับคะแนน ให้ประเมินผลในระบบสัญลักษณ์ ดังต่อไปนี้ 

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

  ในระบบนี้ รายวิชาที่ได้ผลการเรียน “F” นักศึกษาจะต้องลงทะเบียนเรียนใหมจ่นกวา่
จะสอบได้  
 ข้อ 7. ให้สัญลักษณ์ต่อไปนี ้ในการบันทกึผลการเรียนในกรณีอื่นๆ ที่ไม่มีค่าระดบั
คะแนน 
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สัญลักษณ์ ความหมาย และการใช้ 
Au (Audit) ใช้บันทึกผลการเรียนวิชาที่นักศึกษาลงทะเบียนเรียนเพื่อร่วมฟังโดยไม่นับหน่วย

กิตและมีผลการเรียนผ่านเกณฑ์การประเมินผลที่อาจารย์ผู้สอนก าหนด 
W (Withdraw) ใช้บันทึกผลการเรียนของนักศึกษาลงทะเบียน ในกรณีใดกรณีหนึ่งดังต่อไปนี้ 

      (1) นักศึกษาขอถอนรายวิชาเรียนเมื่อพ้นก าหนด 15 วัน นับแต่วันเปิด
ภาคเรียน 
      (2) นักศึกษาถูกสั่งให้พักการเรียนหลังจากที่ลงทะเบียนในภาคเรียน นั้น
แล้วและได้รับอนุมัติให้ถอนรายวิชานั้น ก่อนก าหนดสอบภาคปลายไม่น้อยกว่า
สองสัปดาห์ 
      (3) นักศึกษาลงทะเบียนเรียน เพื่อร่วมฟัง(Audit) โดยไม่นับหน่วยกิต และ
ผลการศึกษาวิชานั้นไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลที่อาจารย์ผู้สอนก าหนด 

I (Incomplete) ใช้บันทึกผลการเรียนของนักศึกษาในกรณีใดกรณีหนึ่ง ดังต่อไปนี้ 
     (1) เป็นรายวิชาที่นักศึกษายังท างานไม่เสร็จเมื่อสิ้นภาคเรียน ซ่ึงนักศึกษา
จะต้องขอรับการประเมินเป็นค่าระดับคะแนนให้เสร็จสิ้นภายในภาคเรียนถัดไป 
     (2) เป็นรายวิชาที่นักศึกษามีสิทธิ์สอบปลายภาค แต่ขาดสอบและได้ยื่นค า
ร้อง  ขอสอบในรายวิชาที่ขาดสอบนั้น ซ่ึงคณะกรรมการ ที่มหาวิทยาลัยแต่งตั้ง
พิจารณาอนุญาตให้สอบในรายวิชาที่ขาดสอบนั้นได้ 

 การให้ “I” แก่นักศึกษาคนใด อาจารย์ผู้สอนจะต้องส่งบันทึกรายละเอียดคะแนนเก็บ
ทั้งหมดในภาคการศึกษา พร้อมระบุเหตุผลประกอบการส่งผลการเรียนด้วย 

ข้อ 8. กรณีที่นักศึกษาที่ขอปรับค่าระดับคะแนนรายวิชาที่ได้ “I” ท างานไม่เสร็จภายใน
เวลาที่ก าหนด ให้อาจารย์ผู้สอนท าการประเมินผลการเรียนจากคะแนนที่มีอยู่แล้ว โดยให้ผลงานที่
ค้างอยู่เป็น “ศูนย์” และในกรณีที่ไม่มีการประเมินผลจากอาจารย์ผู้สอนในภาคเรียนถัดไป ให้งาน
ทะเบียนและประมวลผล ปรับผลการเรียนรายวิชาที่ได้ “I” นั้นเป็น “E” หรือ “F” แล้วแต่กรณี 
 ข้อ 9. ทุกรายวิชาที่นักศึกษาได้ลงทะเบียนเรียนไว้ต้องได้รับการประเมินผลจากอาจารย์
ผู้สอน และก าหนดค่าระดับคะแนน หรือสัญลักษณ์ ตามที่ก าหนดไว้ในข้อบั งคับนี้ รายวิชาใดที่
อาจารย์ผู้สอนไม่รายงานผลการประเมินเป็นค่าระดับคะแนน โดยไม่ระบุสัญลักษณ์อื่นใด และมิใช่
รายวิชาที่นักศึกษาถอนการลงทะเบียน ให้งานทะเบียนและประมวลผลบันทึกผลการเรียนรายวิชา
นั้นเป็น “E” หรือ “F” แล้วแต่กรณี 
 ข้อ 10. ให้ใช้สัญลักษณ์ P ตามข้อ 6.2 ส าหรับบันทึกผลการประเมินส าหรับรายวิชาที่
ได้รับการยกเว้นการเรียน ตามระเบียบเกี่ยวกับการยกเว้นการเรียน  
 ข้อ 11. กรณีนักศึกษาที่ส าเร็จการศึกษาระดับอนุปริญญาตามหลักสูตรของมหาวิทยาลัย 
สถาบันราชภัฏ หรือหลักสูตรที่อนุมัติโดยสภาการฝึกหัดครู เข้าศึกษาในหลักสูตรปริญญาตรี (หลัง
อนุปริญญา) จะลงทะเบียนรายวิชาซ้ าหรือรายวิชาเทียบเท่ากับรายวิชาที่เคยศึกษามาแล้วในระดับ
อนุปริญญาไม่ได้และให้เว้นการนับหน่วยกิตเพื่อพิจารณาวิชาเรียนครบตามหลักสูตรที่ก าลังศึกษาอยู่ 
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ยกเว้นเป็นรายวิชาที่เคยสอบได้มาแล้วนับตั้งแต่วันที่ส าเร็จการศึกษาระดับอนุปริญญาถึงวันเข้า
ศึกษาระดับปริญญาตรี (หลังอนุปริญญา) เกิน 5 ปี 
 ข้อ 12. การหาค่าระดับคะแนนเฉลี่ยประจ าภาคเรียนและค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมให้
คิดเป็นเลขทศนิยม 2 ต าแหน่ง โดยไม่ปัดเศษ 
  12.1 กรณีสอบตกรายวิชาบังคับและต้องเรียนซ้ า ให้นับรวมหน่วยกิตที่สอบ
ตกเป็นตัวหารด้วย 
  12.1 กรณีที่นักศึกษาลงทะเบียนเรียนวิชาซ้ ากับรายวิชาที่สอบได้แล้ว หรือ
เรียนรายวิชาที่เป็นวิชาเทียบเท่าตามที่หลักสูตรก าหนดให้นับหน่วยกิตและค่าระดับคะแนนเฉพาะ
วิชาที่ลงทะเบียนครั้งแรกเท่านั้น 
 ข้อ 13. นักศึกษาในระบบเข้าชั้นเรียนจะต้องสอบปลายภาคเรียนตามที่มหาวิทยาลัย
ก าหนด 
 นักศึกษาที่มีสิทธิ์สอบปลายภาคเรียนต้องมีเวลาเข้าชั้นเรียนในรายวิชานั้นไม่น้อยกว่า   
ร้อยละ 80 ของเวลาเรียนทั้งหมด หรือน้อยกว่าร้อยละ 80 แต่ไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 และ
คณะกรรมการที่มหาวิทยาลัยแต่งต้ังพิจารณาเห็นสมควรยกเว้นให้มีสิทธิ์สอบปลายภาคเรียนได้ 
 ข้อ 14. นักศึกษาที่ไม่ได้สอบปลายภาคเรียน ด้วยเหตุที่ไม่มีสิทธิ์สอบเนื่องจากมีเวลา    
เข้าชั้นเรียนไม่ถึงร้อยละ 60 ของเวลาเรียนทั้งหมด และไม่ได้รับยกเว้นให้มีสิทธิ์สอบปลายภาค
ตามที่ก าหนดในข้อ 13 วรรคท้าย ให้อาจารย์ผู้สอนพิจารณาบันทึกผลการประเมินเป็น “E” หรือ 
“F” แล้วแต่กรณี 
 ข้อ 15. นักศึกษาที่มีสิทธิ์สอบปลายภาคเรียนแต่ขาดสอบ ให้อาจารย์ผู้สอนบันทึกผล
การประเมินรายวิชานั้นเป็น “E” หรือ “F” แล้วแต่กรณี เว้นแต่ขาดสอบเนื่องจากมีเหตุจ าเป็นอื่นที่
เป็นเหตุสุดวิสัยอย่างยิ่ง และได้ยื่นค าร้องต่องานทะเบียนและประมวลผล ขอสอบในรายวิชาที่ขาด
สอบนั้น ภายใน 15 วันนับแต่วันเปิดภาคเรียนของภาคเรียนถัดไป  

 กรณีนี้ให้คณะกรรมการที่มหาวิทยาลัยแต่งตั้งพิจารณาอนุญาตตามความเหมาะสม 
และให้อาจารย์ผู้สอน หรืออาจารย์ที่เป็นประธานโปรแกรมวิชานั้น ท าการสอบให้ในภาคเรียนที่
ถดัไปนั้นได้ และให้บันทึกผลการประเมินรายวิชานั้นตามค่าระดับคะแนนในการสอบนั้นได้ 

ข้อ 16. ผู้ส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตร ต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนทุกข้อ ดังนี้ 
  16.1 มีความประพฤติดี มีคุณธรรม 
  16.2 สอบได้รายวิชาต่าง ๆ ครบตามหลักสูตร รวมทั้งรายวิชาที่หลักสูตร
หรือสภาก าหนดให้เรียนเพิ่ม 
  16.3 ได้ค่าคะแนนเฉลี่ยสะสม ไม่ต่ ากว่า 2.00  
  16.4 ส าหรับนักศึกษาภาคปกติ มีเวลาเรียนไม่ต่ ากว่า 4 ภาคเรียน และมี
สภาพการเป็นนักศึกษาไม่เกิน 8 ภาคเรียนปกติติดต่อกันในกรณีที่เรียนหลักสูตร 2 ปี ไม่ต่ ากว่า      
5 ภาคเรียน และมีสภาพการเป็นนักศึกษาไม่เกิน 12 ภาคเรียนปกติติดต่อกันในกรณีที่เรียน
หลักสูตร 3 ปี และไม่ต่ ากว่า 6  ภาคเรียนปกติ และมีสภาพการเป็น นักศึกษาไม่เกิน 16 ภาคเรียน
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ปกติติดต่อกัน ในกรณีที่เรียนหลักสูตร 4 ปี และไม่ต่ ากว่า 8 ภาคเรียน และมีสภาพการเป็น
นักศึกษา    ไม่เกิน 20 ภาคเรียนปกติติดต่อกันในกรณีที่เรียนหลักสูตร 5 ป ี
  16.5 ส าหรับนักศึกษาภาคพิเศษ มีเวลาเรียนไม่ต่ ากว่า 6 ภาคเรียนและมี
สภาพเป็นนักศึกษาไม่เกิน 5 ปี กรณีเรียนหลักสูตร 2 ปี ไม่ต่ ากว่า 9 ภาคเรียน และมีสภาพการเป็น
นักศึกษาไม่เกิน 7 ปี ในกรณีที่เรียนหลักสูตร 3 ปี และไม่ต่ ากว่า 12ภาคเรียน ไม่เกิน 9 ปี กรณีที่
เรียนหลักสูตร 4 ป ีและไม่ต่ ากว่า 15 ภาคเรียนและไม่เกิน 11 ปี กรณีที่เรียนหลักสูตร 5 ปี 
 ข้อ 17. การพ้นสภาพการเป็นนักศึกษา 
  17.1 นักศึกษาภาคปกติ พ้นสภาพการเป็นนักศึกษาตามเกณฑ์ข้อใดข้อหนึ่ง
ดังต่อไปนี ้
   (1) ผลการประเมินได้ค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมต่ ากว่า 1.60 
เมื่อสิ้นภาคเรียนปกติ ภาคเรียนที่ 2 นับตั้งแต่เร่ิมเข้าเรียน 
   (2) ผลการประเมินได้ค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมต่ ากว่า 1.80 
ในภาคเรียนปกติที่ 4 ที่ 6 ที่ 8 ที่ 10 ที่ 12 ที่ 14 และที่ 16 นับตั้งแต่เร่ิมเข้าเรียน 
   (3) ลงทะเบียนเรียนและเรียนครบตามที่หลักสูตรก าหนดแล้ว 
แต่ยังได้ค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมต่ ากว่า 1.80  
   (4) มีสภาพเป็นนักศึกษาครบ 8 ภาคเรียนปกติติดต่อกันในกรณี
เรียนหลักสูตร 2 ปี ครบ 12 ภาคเรียนปกติติดต่อกันในกรณีเรียนหลักสูตร 3 ปี และครบ 16    
ภาคเรียนปกติติดต่อกัน ในกรณีที่เรียนหลักสูตร 4 ปี ครบ 20 ภาคเรียนปกติติดต่อกันในกรณีเรียน
หลักสูตร 5 ปี และขาดคุณสมบัติตามข้อ 16.2 และ 16.3 ในการเป็นผู้ส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตร 
   (5) ไม่ผ่านการประเมินรายในวิชาเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 
หรือการฝึกประสบการณ์วิชาชีพเป็นครั้งที่ 2 
  17.2 นักศึกษาภาคพิเศษจะพ้นสภาพการเป็นนักศึกษาเมื่อผลการประเมิน
ได้ค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมต่ ากว่า 1.80 เมื่อสิ้นภาคเรียนที่ 4 นับตั้งแต่เริ่มเข้าเรียนกรณี
หลักสูตร   2 ปี สิ้นภาคเรียนที่ 6 นับตั้งแต่เร่ิมเข้าเรียนกรณีหลักสูตร 3 ปี และเมื่อสิ้นภาคเรียนที่ 7 
นับตั้งแต่เริ่มเข้าเรียน กรณีหลักสูตร 4 ปี สิ้นภาคเรียนที่ 8 นับตั้งแต่เร่ิมเข้าเรียนกรณีหลักสูตร 5 ปี 
หรือนักศึกษาลงทะเบียนเรียนครบตามที่หลักสูตรก าหนดแต่ยังได้ค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมต่ ากว่า 
1.80 หรือไม่ผ่านการประเมินในรายวิชาเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพ หรือการฝึกประสบการณ์
วิชาชีพเป็นครั้งที่ 2 
 ข้อ 18. เมื่อนักศึกษาเรียนได้จ านวนกิตครบตามที่ก าหนดไว้ในหลักสูตรแล้ว ถ้าได้ค่า
ระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมตั้งแต่ 1.80 แต่ไม่ถึง 2.00 ให้เลือกเรียนรายวิชาเพิ่มเติม เพื่อท าค่าระดับ
คะแนนเฉลี่ยสะสมได้ถึง 2.00 ทั้งนี้ต้องอยู่ในระยะเวลาที่ก าหนดไว้ในข้อ 16 ด้วย 
 ข้อ 19. นักศึกษาที่ทุจริต หรือร่วมทุจริตในการสอบรายวิชาใด ให้มหาวิทยาลัยพิจารณา
โทษตามควรแก่กรณีดังนี้ 
  19.1 ให้สอบตกในรายวิชานั้น และพักการเรียนในภาคเรียนถัดไป หรือ 
  19.2 ให้สอบตกทุกรายวิชาในภาคเรียนนั้น หรือ 
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  19.3 ให้พ้นสภาพการเป็นนักศึกษา 
 ข้อ 20. ผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ที่จะได้รับเกียรตินิยม ต้องมีคุณสมบัติ
ครบถ้วนดังต่อไปนี้ 
  20.1 ปริญญาตรี หลักสูตร 4 ปีและ 5 ปี ให้ได้รับเกียรตินิยมอันดับหนึ่ง เมื่อ
เรียนครบหลักสูตรแล้วได้ค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่น้อยกว่า 3.60 และ ส าหรับผู้ที่ได้ค่าระดับ
คะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ถึง 3.60 แต่ไม่น้อยกว่า 3.25 ให้ได้รับเกียรตินิยมอันดับสอง 
  ส าหรับปริญญาตรี (หลังอนุปริญญา) สอบได้ค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม
ระดับอนุปริญญาหรือเทียบเท่าจากสถานศึกษาเดิมไม่น้อยกว่า 3.60 และเรียนครบตามหลักสูตรได้
ค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมจากการศึกษาในมหาวิทยาลัย ไม่น้อยกว่า 3.60 ให้ได้รับเกียรตินิยม
อันดับหนึ่ง ส่วนผู้ที่ได้ค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมทั้งจากสถานศึกษาเดิมและจากมหาวิทยาลัยไม่ถึง 
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 าหรับ
หลักสูตร 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 าหนดเป็นวัน
สุดท้ายของการสอบปลายภาคเรียน 
 ข้อ 22. ให้คณะกรรมการที่สภาแต่งต้ังเป็นผู้อนุมัติการประเมินผลการศึกษา 
 ข้อ 23. ให้อธิการบดีเป็นผู้รักษาการให้เป็นไปตามข้อบังคับนี้ และเป็นผู้วินิจฉัยชี้ขาดใน
กรณีเกิดปัญหาจากการใช้ข้อบังคับนี้ การวินิจฉัยชี้ขาดถือเป็นอันสิ้นสุด 
 

ประกาศ ณ วันที่ 21 ธันวาคม   2548 
 

เกษม  จันทร์แก้ว 
(ศาสตราจารย์เกษม จันทร์แก้ว) 

นายกสภามหาวิทยาลยัราชภฏัก าแพงเพชร 
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ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพขร 

ว่าด้วยการโอนผลการเรียนและการยกเว้นการเรียนรายวิชา ระดับอนุปรญิญาและปริญญาตรี  
พ.ศ. 2550 

------------------------------------------------------- 
 โดยที่เป็นการสมควรที่จะให้มีระเบียบว่าด้วยการโอนผลการเรียนและการยกเว้นการ
เรียนรายวิชาระดับอนุปริญญาและปริญญาตรีในหลักสูตรมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร เพื่อ
อ านวยประโยชน์ให้แก่นักศึกษาของมหาวิยาลัยอาศัยอ านาจตามความในมาตรา 18(2) แห่ง
พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547  ออกระเบียบว่าด้วยการโอนผลการเรียนและการ
ยกเว้นการเรียนรายวิชาไว้ดังนี้ 
 ข้อ  1  ระเบียบนี้เรียกว่า  “ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร  ว่าด้วยการโอน   
ผลการเรียนและการยกเว้นการเรียนรายวิชาระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี  พ.ศ. 2550” 
 ข้อ  2  ให้ใช้ระเบียบนี้  ตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศ  เป็นต้นไป 
 บรรดาระเบียบ  ค าสั่ง  หรือข้อบังคับอื่นใดที่เกี่ยวกับการโอนผลการเรียนและการ
ยกเว้นการเรียนรายวิชา ซ่ึงได้ก าหนดไว้แล้วในระเบียบนี้ หรือที่ขัดหรือแย้งกับระเบียบนี้  ให้ใช้
ระเบียบนี้แทน 
 ข้อ  3  ในระเบียบนี้ 
  “มหาวิทยาลัย” หมายความว่า มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 
  “อธิการบดี” หมายความว่า อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 
  “นักศึกษา” หมายความว่า ผู้ที่ศึกษาตามหลักสูตรของมหาวิทยาลัย ใน
ระดับที่ไม่ต่ ากว่าอนุปริญญา และให้หมายความรวมถึงผู้ที่ศึกษาอบรมตามโครงการอื่นที่ใช้หลักสูตร
ของมหาวิทยาลัย 
  “สถาบันอุดมศึกษา” หมายความว่า สถาบันการศึกษาที่มีการจัดการเรียน
การสอน ในระดับหลังมัธยมศึกษาตอนปลาย หลักสูตรไม่ต่ ากว่าระดับอนุปริญญาหรือเทียบเท่า ที่
คณะกรรมการการอุดมศึกษารับรอง 

  “การศึกษาโดยระบบอื่น” หมายความว่า การศึกษานอกระบบ การศึกษา
ตามอัธยาศัย การฝึกอาชีพ และให้รวมถึงประสบการณ์จากการท างานด้วย 
  “การโอนผลการเรียน” หมายความว่า การน าหน่วยกิตและค่าระดับคะแนน
ของทุกรายวิชาที่เคยศึกษาจากหลักสูตรมหาวิทยาลัยมาใช้ โดยไม่ต้องศึกษารายวิชานั้นอีก 
  “การยกเว้นการเรียนรายวิชา” หมายความว่า การยกเว้นให้นักศึกษาไม่ต้อง
เรียนรายวิชาใดวิชาหนึ่งที่หลักสูตรของมหาวิทยาลัยก าหนด โดยน าหน่วยกิตและผลการศึกษาใน
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รายวิชาใดๆ ตามหลักสูตรระดับเดียวกันของมหาวิทยาลัย มาใช้แทน ทั้งนี้ให้รวมถึงการน าผลการศึกษา
และหน่วยกิต ของรายวิชาตามหลักสูตรในระดับเดียวกันจากสถาบันอดุมศึกษาอื่น และผลการศึกษา
ที่ได้รับจากการศึกษาโดยระบบอื่น ที่มีเนื้อหาสาระความยากง่ายเทียบได้ไม่น้อยกว่าสามในสี่ของ
เนื้อหาในรายวิชาตามหลักสูตรของมหาวิทยาลัยที่ขอยกเว้นการเรียน 
 ข้อ  4  ผลการเรียนรายวิชาที่จะน ามาใช้ในการโอนผลการเรียนหรือยกเว้นการเรียน 
รายวิชาต้องเป็นผลการเรียนที่นักศึกษาได้รับมาแล้วไม่เกิน 10 ปี นับจากวันส าเร็จการศึกษาหรือ 
ภาคเรียนสุดท้ายที่ได้รับผลการเรียน หรือวันสุดท้ายของการศึกษาโดยระบบอื่นที่ได้รับผลการเรียน
นั้น แล้วแต่กรณี จนถึงวันที่เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัย 
  กรณีที่ผลการเรียนรายวิชาที่น ามาขอโอน หรือยกเว้นการเรียนรายวิชามีอายุเกินกว่าที่
ก าหนดในวรรคต้น ผู้ขอโอนหรือยกเว้นการเรียนรายวิชาอาจขอให้อาจารย์ประจ าหลักสูตรของ
รายวิชาที่จะน ามาขอโอนหรือยกเว้นการเรียนรายวิชา ท าการสอบประเมินความรู้และน าผลการ
สอบประเมินความรู้ที่ผ่านเกณฑ์มาขอโอนหรือยกเว้นการเรียนรายวิชาได้ 
 ข้อ  5  ผู้มีสทิธิ์ได้รับโอนผลการเรียน ต้องมีคุณสมบัติข้อใดข้อหนึ่ง  ดังต่อไปนี้  

(1)  เป็นนักศึกษาในระดับอนุปริญญาหรือปริญญาตรี แล้วแต่กรณีที่เคยศึกษา
ในมหาวิทยาลัย และพ้นสภาพนักศึกษาไปโดยไม่ส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตรที่ศึกษา 

(2)  เป็นนักศึกษาที่ ย้ายสถานศึกษามาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏอื่น 
(3)  เป็นนักศึกษาที่เปลี่ยนสภาพ จากนักศึกษาภาคปกติเป็นนักศึกษาตาม 

โครงการอื่นที่ใช้หลักสูตรมหาวิทยาลัย หรือจากนักศึกษาตามโครงการอื่นที่ใช้หลักสูตรมหาวิทยาลัย
เป็นนักศึกษาภาคปกติ 

(4)  เป็นนักศึกษาระดับปริญญาตรี ที่ส าเร็จการศึกษาระดับอนุปริญญาจาก
มหาวิทยาลัย 

ข้อ 6  การโอนผลการเรียนต้องอยู่ภายใต้เง่ือนไขต่อไปนี้ 
  (1)  นัก ศึกษาที่ ขอโอนผลการเรียน ต้องมีสภาพการเป็นนัก ศึกษาของ
มหาวิทยาลัย  
  (2)  นักศึกษาที่ขอโอนผลการเรียน ต้องไม่เคยถูกสั่งให้ออกจากมหาวิทยาลัย 
ตามระเบียบมหาวิทยาลัยว่าด้วยการประเมินผลการศึกษา  
  (3)  การโอนผลการเรียนต้องโอนทั้งหมดทุกรายวิชาที่เคยศึกษามาโดยไม่
จ ากัดจ านวนหน่วยกิตที่ขอโอน 
   (4)  ผลการเรียนรายวิชาที่จะน ามาใช้เทียบโอนจะต้องอยู่ภายในระยะเวลาที่
ก าหนดในข้อ 4 ของระเบียบนี้ การโอนผลการเรียนไม่เป็นเหตุให้เสียสิทธิ์ที่จะได้รับปริญญาเกียรติ
นิยม 
 ข้อ  7  ผู้มีสิทธิ์ได้รับการยกเว้นการเรียนรายวิชา ต้องมีคุณสมบัติข้อใดข้อหนึ่ ง
ดังต่อไปนี ้
  (1)  เป็นนักศึกษาที่ส าเร็จการศึกษาหรือเคยศึกษาจากมหาวิทยาลัย 
   (2)  เป็นนักศึกษาที่ส าเร็จการศึกษาหรือเคยศึกษาจากสถาบันอุดมศึกษาอื่น 
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  (3)  เป็นนักศึกษาที่ผ่านการศึกษาอบรมในรายวิชาใดรายวิชาหนึ่งตาม
หลักสูตรมหาวิทยาลัย 
  (4)  เป็นนักศึกษาที่ ได้ศึกษาจากการศึกษาโดยระบบอื่น  
 ผู้มีสิทธิ์ยกเว้นตาม (3) และ (4) ต้องมีความรู้พื้นฐานระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือ
เทียบเท่า 

การศึกษาอบรมตามกรณีใน(3) และการศึกษาโดยระบบอื่นตาม(4) ที่น าผลการเรียนมา
ขอยกเว้นการเรียนรายวิชา จะต้องเป็นการอบรมหรือการศึกษาโดยระบบอื่นที่จัดขึ้น ส าหรับผู้มี
ความรู้พื้นฐานระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 

ข้อ  8  การยกเว้นการเรียนรายวิชา ต้องอยู่ภายใต้เง่ือนไขต่อไปนี้  
  (1)  รายวิชาที่น ามาขอยกเว้นรายวิชา ต้องเป็นรายวิชาที่ได้รับคะแนนไม่ต่ า
กว่า C 

(2)  การน าผลการเรียนจากการศึกษาโดยระบบอื่นมาขอยกเว้นการเรียน
รายวิชา  

ให้ใช้ผลการประเมินของมหาวิทยาลัย ซ่ึงประเมินตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่มหาวิทยาลัยก าหนด  
โดยความเห็นชอบของสภามหาวิทยาลัย 
  (3)  ส าหรับนักศึกษาที่ศึกษาตามหลักสูตร  พ.ศ. 2549  เป็นต้นไป  ให้
ยกเว้น  การเรียนรายวิชาในหมวดวิชาการศึกษาทั่วไปจ านวน 16 หน่วยกิต ส าหรับผู้ส าเร็จ
การศึกษาในระดับอนุปริญญาหรือเทียบเท่า  ที่เข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี (ต่อเนื่อง)  โดยไม่ต้อง
น าเง่ือนไขข้อ  4  และ  ข้อ  8 (1)  มาใช้บังคับ  
  (4) ให้ยกเว้นการเรียนรายวิชาในหมวดวิชาการศึกษาทั่วไปทั้งหมด ส าหรับ
ผู้ส าเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรีมาแล้ว  และเข้าศึกษาในระดับอนุปริญญาหรือปริญญาตรีใน
อีกวิชาเอกหนึ่ง โดยไม่ต้องน าเง่ือนไขข้อ  4  และ  ข้อ  8 (1)  มาใช้บังคับ  
  (5)  จ านวนหน่วยกิตที่ได้รับการยกเว้นรายวิชา  รวมแล้วต้องไม่เกินสองใน
สามของหน่วยกิตรวมขั้นต่ าที่ก าหนดไว้ในหลักสูตรของมหาวิทยาลัย   
  (6)  ผู้ได้รับการยกเว้นการเรียนรายวิชาในทุกกรณี ต้องมีเวลาศึกษาอยู่ใน
มหาวิทยาลัยไม่น้อยกว่า  1  ปีการศึกษา 

  (7)  รายวิชาที่ได้รับการยกเว้นการเรียนรายวิชา ให้บันทึกไว้ในระเบียน 
การเรียนของนักศึกษาโดยใช้อักษรย่อ “P” ในช่องระดับคะแนน ส าหรับรายวิชาที่ได้รับการยกเว้น  
การเรียนรายวิชาตามข้อ 8(3) และ (4) ให้นับหน่วยกิตหมวดวิชาศึกษาทั่วไปรวมในเกณฑ์การส าเร็จ
การศึกษา โดยไม่ต้องบันทึกผลการเรียนเป็นรายวิชา 
 ข้อ  9  นักศึกษาที่จะขอโอนผลการเรียนและยกเว้นการเรียนรายวิชา ต้องด าเนินการให้
เสร็จสิ้นภายในระยะเวลาที่มหาวิทยาลัยก าหนด 
 ข้อ 10  การนับจ านวนภาคเรียนของนักศึกษาที่ได้รับโอนผลการเรียนหรือยกเว้นการ
เรียนรายวิชา ให้ถือเกณฑ์ดังนี้ 
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  (1)  ส าหรับนักศึกษาที่ใช้ผลการศึกษาจากการศึกษาตามหลักสูตรในระบบ
ปกติของมหาวิทยาลัย หรือสถาบันอุดมศึกษาอื่น ให้นับผลการเรียนจ านวน 22 หน่วยกิต เป็นหนึ่ง
ภาคเรียน 

   (2)  ส าหรับนักศึกษาที่ใช้ผลการศึกษาจากการศึกษาตามโครงการอื่นที่ใช้
หลักสูตรของมหาวิทยาลัย และผลการเรียนจากการศึกษาโดยระบบอื่น ให้นับผลการเรียนจ านวน  
12 หน่วยกิต เป็นหนึ่งภาคเรียน 

   (3)  การโอนผลการเรียนของนักศึกษาตามกรณีในข้อ 5(1) ให้นับเฉพาะ 
ภาคเรียนที่เคยศึกษาและได้รับผลการเรียน ส าหรับนักศึกษาตามกรณีในข้อ 5(2), (3) และ (4) ให้
นับจ านวนภาคเรียนต่อเนื่องกัน 

ข้อ 11  การโอนผลการเรียน และการยกเว้นการเรียนรายวิชา ต้องช าระค่าธรรมเนียม
ตามที่มหาวิทยาลัยก าหนดโดยความเห็นชอบของสภา 

ข้อ 12  ให้คณะกรรมการที่อธิการบดีแต่งตั้ง เป็นผู้มีอ านาจพิจารณาอนุมัติการโอน ผล
การเรียน หรือการยกเว้นการเรียนรายวิชา 

ข้อ 13  นักศึกษาที่ได้รับยกการเว้นการเรียนรายวิชา ไม่มีสิทธิ์ได้รับปริญญาเกียรตินิยม 
ข้อ 12  ให้อธิการบดี  เป็นผู้รักษาการให้เป็นไปตามระเบียบนี้และให้มีอ านาจตีความ

และวินิจฉัยชี้ขาดในกรณีที่มีปัญหาจากการปฏิบัติตามระเบียบนี้ การวินิจฉัยชี้ขาดถือเป็นอันสิ้นสุด 
 

ประกาศ  ณ  วันที่   17   กุมภาพันธ์  พ.ศ.  2550 
 

เกษม  จันทร์แก้ว 
(ศาสตราจารย์เกษม  จันทรแ์ก้ว) 

นายกสภามหาวิทยาลยัราชภฏัก าแพงเพชร 
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ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 

ว่าด้วยการออกหลักฐานแสดงผลการศึกษา พ.ศ. 2548 
------------------------------------------------------- 

โดยที่ เป็นการสมควรให้มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชรมีข้อก าหนดเกี่ยวกับ
หลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติในการออกเอกสารหลักฐานแสดงผลการศึกษา ที่เป็นมาตรฐานและมี
ระบบ จึงอาศัยอ านาจตามความในมาตรา 18 (2) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ 
พ.ศ 2547 ออกระเบียบว่าด้วยการออกเอกสารหลักฐานแสดงผลการศึกษา พ.ศ . 2548 ไว้
ดังต่อไปนี้ 
         ข้อ 1 ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร ว่าด้วยการออก
เอกสารหลักฐานแสดงผลการศึกษา พ.ศ. 2548”  
         ข้อ 2 ให้ใช้ระเบียบนี้ตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศเป็นต้นไป  
         ข้อ 3 บรรดาระเบียบ ข้อบังคับ หรือค าสั่งอื่นใดที่ขัดหรือแย้งกับระเบียบนี้ ให้ใช้ระเบียบ
นี้แทน  
 ข้อ 4 ในระเบียบนี้ 

“มหาวิทยาลัย” หมายความว่า มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 
“สภา” หมายความว่า สภามหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 
“อธิการบดี” หมายความว่า อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 
“สถาบันสมทบ” หมายความว่า สถาบันการศึกษาที่เข้าสมทบกับมหาวิทยาลัย

ตามระเบียบ ข้อบังคับ และข้อก าหนดของมหาวิทยาลัยว่าด้วยสถาบันสมทบ 
“หลักฐานแสดงผลการศึกษา” หมายความว่า หลักฐานแสดงผลการศึกษาตามที่

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

ข้อ 5 ให้มหาวิทยาลัยออกเอกสารหลักฐานแสดงผลการศึกษาที่ก าหนดให้กับบุคคลใด 
ๆ ได้ตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้  

  5.1 ประกาศนียบัตร อนุปริญญาบัตร และปริญญาบัตร ออกให้แก่ผู้ที่ได้รับ
อนุมัติจากสภามหาวิทยาลัยให้ได้รับประกาศนียบัตร อนุปริญญาบัตร หรือปริญญาบัตรนั้นๆ แล้ว 

  5.2 วุฒิบัตร ออกให้แก่ผู้ที่ ได้เข้ารับการฝึกอบรม หรือการศึกษาตาม
หลักสูตรพิเศษของมหาวิทยาลัย ทั้งที่มหาวิทยาลัยจัดเอง หรือจัดร่วมกับสถาบันการศึกษา 
หน่วยงานหรือองค์กรอื่น 
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  5.3 ใบรับรองผลการศึกษา ออกให้แก่นักศึกษาที่ได้ศึกษาตามหลักสูตรของ
มหาวิทยาลัย ครบถ้วนตามเกณฑ์ที่จะได้รับประกาศนียบัตร หรืออนุปริญญาบัตร หรือปริญญาบัตร 
และได้รับอนุมัติให้ส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตรระดับนั้นๆ แล้ว แต่ยังไม่ได้รับอนุมัติจากสภา
มหาวิทยาลัยให้ได้รับประกาศนียบัตร อนุปริญญาบัตร หรือปริญญาบัตรนั้นๆ แล้วแต่กรณี 
ใบรับรองผลการศึกษาตามวรรคต้น ให้มีผลคราวละเก้าสิบวัน  
   5.4 ใบรับรองคุณวุฒิ ออกให้แก่นักศึกษาที่ได้รับอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัย 
ให้ได้รับประกาศนียบัตร หรืออนุปริญญาบัตร หรือปริญญาบัตรแล้ว แต่ยังไม่ได้รับเอกสาร  ใบ
ประกาศนียบัตร อนุปริญญาบัตร หรือปริญญาบัตรนั้นๆ แล้วแต่กรณี 

5.5 ใบรายงานผลการศึกษา ออกให้แก่นักศึกษาที่ศึกษาตามหลักสูตรของ
มหาวิทยาลัย เพื่อแสดงผลการศึกษาในทุกรายวิชาตามที่หลักสูตรก าหนดในกรณีที่ส าเร็จการศึกษา
ตามหลักสูตรนั้นๆ ส าหรับกรณีที่ยังไม่ส าเร็จการศึกษา 
จะแสดงผลการศึกษาถึงภาคเรียนที่ได้รับทราบผลการศึกษาแล้ว 
 ข้อ 6. ให้มหาวิทยาลัยออกใบแทนหลักฐานแสดงผลการศึกษาตามข้อ 5.1 และ 5.2 ได้
ในกรณีที่ผู้ได้รับหลักฐานแสดงผลการศึกษานั้นๆ ร้องขอ เนื่องจากหลักฐานแสดงผลการศึกษา
ดังกล่าวสูญหายหรือช ารุดจนใช้การไม่ได้ โดยได้ยื่นค าร้องตามแบบค าร้องของมหาวิทยาลัยขอให้
ออกใบแทน 
 ข้อ 7. ให้มหาวิทยาลัยออกหลักฐานแสดงผลการศึกษาตามข้อ 5.3, 5.4, 5.5 และ ใบ
แทนตามข้อ 6. ได้โดยเรียกเก็บค่าธรรมเนียมตามที่ก าหนดท้ายระเบียบนี้ 
 ข้อ 8. หลักฐานแสดงผลการศึกษาของมหาวิทยาลัย จะต้องเป็นไปตามรูปแบบที่ก าหนด
ตามประกาศของมหาวิทยาลัยโดยความเห็นชอบของสภามหาวิทยาลัย ลงนามและประทับตรา
ตามที่ก าหนดดังต่อไปนี้ 
  8.1. ประกาศนียบัตร อนุปริญญาบัตร และปริญญาบัตร ให้ลงนามโดยนายก
สภามหาวิทยาลัย และอธิการบดี ประทับตราดุนของมหาวิทยาลัย 
  8.2 วุฒิบัตร ให้ลงนามโดยอธิการบดี และผู้อ านวยการฝึกอบรมหรือ
ผู้อ านวยการจัดการศึกษา ตามหลักสูตรฝึกอบรมหรือการศึกษาพิเศษครั้งนั้นๆ แล้วแต่กรณี 
ประทับตราดุนของมหาวิทยาลัย 
   8.3 ใบรับรองผลการศึกษา ให้อธิการบดีหรือรองอธิการบดีที่อธิการบดี
มอบหมายลงนาม ประทับตราดุนของมหาวิทยาลัย โดยที่มีนายทะเบียนลงนามคร่อมทับรูปถ่ายของ  
ผู้ได้รับใบรับรองนั้น 
   8.4 ใบรับรองคุณวุฒิ ให้อธิการบดีหรือรองอธิการบดีที่อธิการบดีมอบหมาย
ลงนาม ประทับตราดุนของมหาวิทยาลัย โดยที่มีนายทะเบียนลงนามคร่อมทับรูปถ่ายของผู้ได้รับ
ใบรับรองคุณวุฒินั้น 
   8.5 ใบรายงานผลการศึกษา ให้อธิการบดีหรือรองอธิการบดีที่อธิการบดี
มอบหมาย และนายทะเบียนลงนาม ประทับตราดุนของมหาวิทยาลัย หลักฐานแสดงผลการศึกษาที่
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ออกโดยสถาบันสมทบ หรือวิทยาเขตของมหาวิทยาลัย ให้หัวหน้าสถาบันสมทบหรือวิทยาเขต ลง
นามประทับตราดุนของ สถาบันสมทบหรือวิทยาเขตแล้วแต่กรณีด้วย 
 ข้อ 9. ให้มหาวิทยาลัย และสถาบันสมทบ หรือวิทยาเขต แล้วแต่กรณี จัดท าทะเบียน
หลักฐานแสดงผลการศึกษาที่ออกให้แก่บุคคลต่างๆ ตามระเบียบนี้ไว้เป็นหลักฐานที่สามารถ
ตรวจสอบได้ 
 ข้อ 10. ให้นายทะเบียนที่มหาวิทยาลัยแต่งตั้ง ท าหน้าที่รับผิดชอบด าเนินการออก
เอกสารหลักฐานแสดงผลการศึกษาตามระเบียบนี้  
 ส าหรับสถาบันสมทบ และวิทยาเขต ให้หัวหน้าสถาบันสมทบ หรือหัวหน้าวิทยาเขต ท า
หน้าที่เป็นนายทะเบียนรับผิดชอบด าเนินการตามที่ก าหนดในวรรคต้น 
 ข้อ 11. หลักฐานแสดงผลการศึกษา ให้ออกเป็นภาษาไทย แต่ในกรณีที่นักศึกษาหรือ
ผู้ส าเร็จการศึกษาร้องขอโดยท าเป็นค าร้องตามแบบค าร้องของมหาวิทยาลัยและช าระค่าธรรมเนียม
การออกเอกสารหลักฐานแสดงผลการศึกษาเป็นภาษาต่างประเทศตามที่ก าหนดในท้ายประกาศนี้ 
มหาวิทยาลัยจะพิจารณาออกหลักฐานแสดงผลการศึกษาเป็นภาษาอังกฤษ หรือภาษาอื่นด้วยก็ได้ 
 ข้อ 12. ให้วันที่ได้รับอนุมัติผลการศึกษา เป็นวันที่ส าเร็จการศึกษา ที่ระบุในหลักฐาน
แสดงผลการศึกษา 
         ข้อ 13. ให้อธิการบดีรักษาการให้เป็นไปตามระเบียบนี้ และเป็นผู้วินิจฉัยชี้ขาดในกรณีที่
เกิดปัญหาจากการใช้ระเบียบนี้ การวินิจฉัยชี้ขาดของอธิการบดีถือเป็นที่สุด 
 

ประกาศ ณ วันที่  21  ธันวาคม พ.ศ. 2548 
 

เกษม  จันทร์แก้ว 
(ศาสตราจารย์เกษม จันทร์แก้ว) 

นายกสภามหาวิทยาลยัราชภฏัก าแพงเพชร
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ตารางก าหนดอัตราค่าธรรมเนียมออกเอกสาร  
แนบท้ายระเบยีบมหาวทิยาลยัราชภฏัก าแพงเพชร 

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

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

ที่ 
หลักฐาน 

แสดงผลการศึกษา 

ค่าธรรมเนียม หมายเหต ุ
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 ใบรับรองคุณวุฒิ 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 ค่าธรรมเนียมแปลภาษาอื่น 100 300 500 จะก าหนดตามความจ าเป็น 

 
หมายเหตุ ให้คิดค่าธรรมเนียมเป็นรายฉบับตามประเภทของหลักฐานแสดงผลการศึกษาที่ขอ 
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ข้อบังคับสภาประจ าสถาบันราชภฏัก าแพงเพชร 

ว่าด้วยการขยายโอกาสการอุดมศึกษาสู่ท้องถิ่น พ.ศ. 2544 
------------------------------------------------------- 

  เพื่อให้สถาบันราชภัฏก าแพงเพชรสามารถปฏิบัติภารกิจตามที่ก าหนดในมาตรา 7 แห่ง
พระราชบัญญัติสถาบันราชภัฏ พ.ศ. 2538  ได้อย่างสมบูรณ์และมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นและเพื่อให้
เป็นไปตามข้อบังคับคณะกรรมการสภาสถาบันราชภัฏว่าด้วยการจัดการศึกษาเพื่อปวงชน พ .ศ. 
2539 
 จึงอาศัยอ านาจตามมาตรา 30(2), (5), (6) และ (15) แห่งพระราชบัญญัติสถาบันราชภัฏ 
พ.ศ. 2538 ออกข้อบังคับว่าด้วยการขยายโอกาสการอุดมศึกษาสู่ท้องถิ่นของสถาบันราชภัฏ
ก าแพงเพชรไว้ดังนี้ 
 ข้อ 1. ข้อบังคับนี้เรียกว่า “ข้อบังคับสภาประจ าสถาบันราชภัฏก าแพงเพชรว่าด้วยการ
ขยายโอกาสการอุดมศึกษาสู่ท้องถิ่น พ.ศ. 2544” 

ข้อ 2. ให้ใช้ข้อบังคับนี้ตั้งแต่วันประกาศเป็นต้นไป 
 ข้อ 3. บรรดาข้อบังคับ ระเบียบ หรือค าสั่งใด ที่ได้ก าหนดไว้แล้วในข้อบังคับนี้หรือที่ขัด
หรือแย้งกับข้อบังคับ ให้ใช้ข้อบังคับนี้แทน 
 ข้อ 4. ในข้อบังคับนี้ 
         “สถาบัน” หมายความว่า สถาบันราชภัฏก าแพงเพชร 
         “สภาประจ าสถาบัน” หมายความว่า สภาประจ าสถาบันราชภัฏก าแพงเพชร 
         “อธิการบดี” หมายความว่า อธิการบดีสถาบันราชภัฏก าแพงเพชร 
         “การขยายโอกาสการอุดมศึกษาสู่ท้องถิ่น” หมายความว่า “การศึกษาเพื่อปวง
ชนตามข้อบังคับคณะกรรมการสภาสถาบันราชภัฏว่าด้วยการจัดการศึกษาเพื่อปวงชน พ.ศ. 2539” 
         “ระบบการเรียนโดยสื่อประสม” หมายความว่า ระบบการจัดการเรียนการสอนที่
อาศัยสื่อ และกระบวนการเรียนการสอนที่ผู้เรียนสามารถเรียนได้โดยไม่ต้องเข้าชั้นเรียน  ตาม
ตารางเวลาเรียนที่ก าหนดเป็นมาตรฐาน ส าหรับการเรียนในระบบปกติ 

ข้อ 5. การจัดการเรียนการสอนภายใต้โครงการขยายโอกาสการอุดมศึกษาสู่ท้องถิ่นให้
สถาบันจัดตามหลักสูตร คณะกรรมการสภาสถาบันราชภัฏ และหรือหลักสูตรของสถาบันอุดมศึกษา
อื่นที่ได้รับความเห็นชอบจากสภาประจ าสถาบัน สถาบันอาจก าหนดเกณฑ์มาตรฐานทางวิชาการ
เพิ่มเติมส าหรับผู้ส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตรที่สถาบันจัดสอนเป็นการเฉพาะก็ได้ 
  ข้อ 6. สถาบันอาจด าเนินโครงการขยายโอกาสการอุดมศึกษาสู่ท้องถิ่น ณ ที่ตั้งปกติของ
สถาบัน หรือ ณ ศูนย์ขยายโอกาสการอดุมศึกษาแห่งใดๆ ของสถาบันโดยการน ากระบวนการเรียน
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การสอนอย่างอื่นที่มีคุณภาพ เช่น ระบบการเรียนโดยใช้ส่ือประสมที่อาศัยนวัตกรรมและเทคโนโลยี
ยุคใหม่ การใช้ชุดการเรียนส าเร็จรูป และระบบการสัมมนากลุ่ม เป็นต้น มาใช้แทนการเรียนระบบ
เข้าชั้นเรียน ส าหรับรายวิชาต่างๆ ตามที่สถาบันก าหนดก็ได้ 

การจัดตั้งศูนย์ขยายโอกาสการอุดมศึกษา ณ ท้องที่ใด ให้จัดท าเป็นประกาศของสถาบัน 
โดยความเห็นชอบของสภาประจ าสถาบัน 
 การเรียนการสอน การบริหารจัดการ การเบิกจ่ายค่าตอบแทนการสอนและการ
ด าเนินงานส าหรับโครงการขยายโอกาสการอุดมศึกษาสู่ท้องถิ่นตามข้อบังคับนี้ ไม่อยู่ภายใต้
ข้อจ ากัดที่จะต้องด าเนินการเฉพาะนอกเวลาราชการ ให้สถาบันจัดการเรียนการสอนได้ทั้งในวัน
เวลาราชการและนอกเวลาราชการ 
 ข้อ 7. ให้สถาบันคัดเลือกและแต่งต้ังบุคคลที่มีคุณสมบัติและความสามารถเหมาะสมเป็น
ผู้อ านวยการศูนย์ขยายโอกาสการอุดมศึกษาท าหน้าที่บริหารกิจการทั้งปวง ตลอดจนควบคุมดูแล
การปฏิบัติงานของอาจารย์ ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของศูนย์ขยายโอกาสการอุดมศึกษา 

ข้อ 8. ให้คณะกรรมการอ านวยการศึกษาเพื่อปวงชนของสถาบันที่จัดตั้งขึ้นตามข้อบงัคับ
สภาสถาบันราชภัฏว่าด้วยการจัดการศึกษาเพื่อปวงชน พ.ศ. 2539 มีหน้าที่รับผิดชอบอ านวยการ
บริหารโครงการตลอดจนควบคุมดูแลให้การด าเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อยมีประสิทธิภาพ 
และเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของโครงการ 

ในกรณีที่ยังไม่มีคณะกรรมการอ านวยการจัดการศึกษาเพื่อปวงชนเพื่อท าหน้าที่
รับผิดชอบวรรคต้น ให้สถาบันแต่งตั้งคณะกรรมการอ านวยการโครงการขยายโอกาสการอุดมศึกษา
สู่ท้องถิ่นขึ้น ท าหน้าที่อ านวยการบริหารโครงการ และควบคุมดูแลการด าเนินงาน พิจารณาอนุมัติ
โปรแกรมวิชาที่เปิดสอน ณ ศูนย์ขยายโอกาสการอุดมศึกษาของสถาบันและรายงานให้สภาประจ า
สถาบันทราบ 

ให้คณะกรรมการอ านวยการโครงการขยายโอกาสการอุดมศึกษาสู่ท้องถิ่นประกอบด้วย
อธิการบดีเป็นประธาน และบุคคลที่เกี่ยวข้องอื่นๆ ตามจ านวนที่เห็นเหมาะสม เป็นกรรมการ โดยมี
กรรมการคนหนึ่งท าหน้าที่เป็นเลขานุการ 

ข้อ 9. ให้สถาบันแต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงานขึ้นคณะหนึ่ง โดยมีผู้อ านวยการศูนย์
ขยายโอกาสการอุดมศึกษา เป็นประธาน  ท าหน้าที่บริหารกิจการทั่วไปของศูนย์ขยายโอกาสการ
อุดมศึกษาแห่งหนึ่งและรับผิดชอบด าเนินงานต่อไปนี้ 
    (1) จัดการเรียนการสอน ณ ศูนย์ขยายโอกาสการอุดมศึกษาตามวัตถุประสงค์ของ
โครงการ 
    (2) จัดบริการสนับสนุนการเรียนการสอนของศูนย์ขยายโอกาสการอุดมศึกษา 
    (3) ด าเนินมาตรการเพื่อพัฒนาคุณภาพทางวิชาการ ของศูนย์ขยาย โอกาสการ
อุดมศึกษา 
     (4) ประเมินการสอนของอาจารย์ผู้สอน อย่างน้อยภาคเรียนละหนึ่งครั้ง 
    (5) หน้าที่อื่นๆ ตามที่สถาบันมอบหมาย 
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 ข้อ 10. ในการพิจารณารับนักศึกษาเข้าศึกษาตามโครงการขยายโอกาสการอุดมศึกษาสู่
ท้องถิ่น ณ ศูนย์ขยายโอกาสการอุดมศึกษาแห่งใดๆ สถาบันอาจจัดให้มีการสอบคัดเลือก การสอบ
วัดความรู้พื้นฐานเพื่อรับเข้าศึกษา  จัดหมู่เรียน หรือจัดรายวิชาเรียนเพิ่มเติม เพื่อปรับพื้นฐาน
ประสบการณ์ทางวิชาการตามที่สถาบันเห็นสมควรก็ได้ 
 ข้อ 11. สถาบันอาจพิจารณารับโอน หรือให้โอน สภาพนักศึกษาระหว่างโครงการต่างๆ
ของสถาบันได้ โดยผู้ขอโอนจะต้องผ่านระบบการสอบคัดเลือกเข้าเป็นนักศึกษาของโครงการที่
ต้องการโอนไปศึกษา และได้รับคัดเลือกเข้าเป็นนักศึกษาตามโครงการนั้นแล้ว 
 ข้อ12. นักศึกษาในโครงการขยายโอกาสการอุดมศึกษาสู่ท้องถิ่น สามารถขอโอนผลการ
เรียน และยกเว้นการเรียนรายวิชาได้ 
 หลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติในการขอโอนผลการเรียนและการยกเว้นการเรียนรายวิชาให้
เป็นไปตามระเบียบสภาประจ าสถาบันราชภัฏก าแพงเพชร ว่าด้วยการโอนผลการเรียนและยกเว้น
การเรียนรายวิชา 

ข้อ 13. ให้สถาบันจัดให้นักศึกษาทุกคนมีอาจารย์ที่ปรึกษาประจ าท าหน้าที่รับผิดชอบให้
ค าปรึกษา ตามวันเวลาที่สถาบันก าหนด และตามความจ าเป็น และโอกาสที่เหมาะสม 

ข้อ 14. ให้คณะกรรมการด าเนินงาน จัดด าเนินการควบคุมดูแล และสนับสนุนส่งเสริม 
และควบคุมคุณภาพการเรียน การสอน ดังต่อไปนี้ 

   (1) ให้อาจารย์ผู้สอนจัดท าเอกสารแนวการสอน ค าสอน บัญชีรายการต ารา
ประกอบการเรียนการสอนส าหรับทุกรายวิชาที่เปิดสอน ให้กับนักศึกษา ในแต่ละภาคเรียน 
    (2) ให้อาจารย์ผู้สอนที่ท าการสอนร่วมในรายวิชาเดียวกัน จัดท าแนวการสอนเกณฑ์
การวัดและประเมินผลร่วมกัน และใช้ข้อสอบเดียวกันในการสอบวัดผลการเรียน 
    (3) ด าเนินการให้มีต าราหลักที่มีเนื้อหาเหมาะสมกับระดับและครอบคลุมตาม
วัตถุประสงค์ของหลักสูตร ในรายวิชาที่เปิดสอน เพื่อให้นักศึกษาใช้ในการเรียนรายวิชานั้นๆ ซ่ึงอาจ
สนับสนุนให้อาจารย์ของสถาบันหรือผู้เชี่ยวชาญรายวิชานั้นๆ จากภายนอกสถาบันเป็นผู้จัดท าก็ได้ 
    (4) จัดหาผลิตหรือสนับสนุนให้มีการผลิตและพัฒนาสื่อการเรี ยนการสอน
โสตทัศนูปกรณ์พื้นฐาน และเทคโนโลยีสารสนเทศ ที่เหมาะสมสอดคล้องกับระบบการเรียนการสอน
ที่ใช้ในการสอนรายวิชาต่างๆ 
    (5) ให้มีบริการอ านวยความสะดวกในรูปแบบต่างๆ เพื่อสนับสนุนให้นักศึกษาค้นคว้า
หาความรู้ และประสบการณ์เพิ่มเติม เช่น ศูนย์ข้อมูลข่าวสารสนเทศ ห้องสมุด มุมค้นคว้า ศูนย์
คอมพิวเตอร์และอินเตอร์เน็ต ห้องปฏิบัติการทางภาษา เป็นต้น 
 ข้อ 15. ให้มีคณะกรรมการที่สถาบันแต่งตั้ง เพื่อท าหน้าที่ดังต่อไปนี้ 
     (1) กลั่นกรองและให้ความเห็นชอบ การจัดอาจารย์ผู้สอนในแต่ละภาคเรียนที่เสนอ
โดยคณะกรรมการฯโปรแกรมวิชา หรือคณะ แล้วแต่กรณี 
    (2) ด าเนินการก ากับและควบคุมคุณภาพการนิ เทศการฝึกงาน หรือการฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพ ของนักศึกษา ให้มีประสิทธิภาพ และมีคุณภาพ 
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     (3) ก าหนดแนวปฏิบัติในการประเมินผลการเรียน รับผิดชอบควบคุมดูแลและ
ตรวจสอบกลั่นกรอง การประเมินผลการเรียนรายวิชาต่างๆ ให้เป็นไปตามระเบียบข้อบังคับว่าด้วย
การประเมินผลการศึกษาของสถาบันที่ใช้บังคับส าหรับกรณีนั้นๆ ตลอดจนให้ความเห็นชอบการ
ประเมินผลการเรียนรายวิชาต่างๆ ตามระเบียบข้อบังคับดังกล่าวด้วย 

สถาบันอาจพิจารณาแต่งตั้งกรรมการเพื่อด าเนินภารกิจตามวรรคต้น เป็น
คณะเดียวหรือแยกเป็นหลายคณะตามภารกิจแต่ละอย่างก็ได้ 

ข้อ 16. ให้น าข้อบังคับสภาประจ าสถาบันราชภัฏก าแพงเพชรว่าด้วยการประเมินผล
การศึกษาระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี พ.ศ. 2541 มาใช้ในการการประเมินผลการศึกษา
ส าหรับการศึกษาตามหลักสูตรที่จัดสอนตามโครงการขยายโอกาสการอุดมศึกษาสู่ท้องถิ่นนี้ โดย
อนุโลม 
   ข้อ 17. ผลการเรียนรายวิชาของนักศึกษา โครงการขยายโอกาสการอดุมศึกษาสู่ท้องถิน่
ในกรณีต่อไปนี้ สิ้นสภาพ ไม่สามารถน ามาใช้ประกอบพิจารณาเพื่อส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตรได้ 
     (1) ผลการเรียนที่มีอายุเกิน 5 ปี ส าหรับนักศึกษาที่เรียนตามหลักสูตรที่มีก าหนดเวลา
เรียน 2 ปี 

   (2) ผลการเรียนที่มีอายุ เกิน 10 ปี  ส าหรับนักศึกษาที่ เรียนตามหลักสูตรที่มี
ก าหนดเวลาเรียน 4 ปี 

ในกรณีที่ผลการเรียนรายวิชาใดของนักศึกษาสิ้นสภาพลงตามวรรคต้น 
นักศึกษาอาจลงทะเบียนเรียนรายวิชานั้นใหม่อีก หรือเลือกเรียนรายวิชาอื่นที่เทียบเท่าก็ได้ 
  ข้อ 18. การจ่ายค่าตอบแทนต่างๆ  และค่าใช้จ่ายเพื่อการอย่างอื่นๆ ในการด าเนินงาน
ตามโครงการนี้ ให้เป็นไปตามระเบียบที่สภาประจ าสถาบันก าหนด  ในวงเงินไม่เกิน ร้อยละ 80 ของ
เงินค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บได้ส าหรับภาคเรียนนั้น 
  อัตราค่าธรรมเนียมต่างๆ ที่เรียกเก็บให้เป็นไปตามที่สถาบันก าหนด โดยความเห็นชอบ
ของสภาประจ าสถาบัน 
  ข้อ 19. ค่าตอบแทนการออกข้อสอบ ก ากับการสอบ ตรวจกระดาษค าตอบ และ
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการสอบวัดความรู้พื้นฐานให้เป็นไปตามที่สถาบันก าหนด 
  ค่าตอบแทนการออกข้อสอบ การก ากับการสอบการตรวจกระดาษค าตอบการตรวจ
ผลงานนักศึกษา ค่าตอบแทนการพัฒนาต าราและสื่อการสอน ตลอดจนค่าใช้จ่ายอื่นๆ ส าหรับระบบ
การเรียนโดยสื่อประสม   ให้เป็นไปตามที่สถาบันก าหนดโดยความเห็นชอบของสภาประจ าสถาบัน 
  ข้อ 20. ให้สถาบันจัดให้มีการวิจัยประเมินผลเพื่อพัฒนาการด าเนินงานขยายโอกาสการ
อุดมศึกษาสู่ท้องถิ่น  ทุกระยะสองปี 
  ข้อ 21. ให้อธิการบดีเป็นผู้รักษาการให้เป็นไปตามข้อบังคับนี้ และให้มีอ านาจวินิจฉัยชี้
ขาดในกรณีที่เกิดปัญหาในการใช้ข้อบังคับนี้ การวินิจฉัยชี้ขาดของอธิการบดี ถือเป็นอันสิ้นสุด 
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ประกาศ ณ วันที่ 18 กุมภาพันธพ์.ศ. 2544 
 

พนัส  หันนาคินทร์ 
(ศาสตราจารย์พนัส หันนาคินทร์) 

นายกสภาประจ าสถาบันราชภฏัก าแพงเพชร 
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ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 

ว่าด้วยการเก็บเงินค่าธรรมเนียมการศกึษาระดับปริญญาตรี ภาคปกติ พ.ศ. 2553 
------------------------------------------------------- 

 โดยที่เป็นการสมควรให้มีระเบียบว่าด้วยการเก็บเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา ส าหรับการ
จัดการศึกษาภาคปกติ ในระดับปริญญาตรีของมหาวิทยาลัย  จึงอาศัยอ านาจตามความในมาตรา  
18(2)  แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ.  2547  วางระเบียบไว้ดังนี้ 
 ข้อ  1. ระเบียบนี้เรียกว่า  “ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร ว่าด้วยการเก็บ
เงิน  ค่าธรรมเนียมการศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคปกติ  พ.ศ. 2553” 
 ข้อ  2. ให้ใช้ระเบียบนี้กับนักศึกษาภาคปกติ  ที่เข้าศึกษาตั้งแต่ปีการศึกษา 2553  เป็น
ต้นไป   
 ข้อ  3. บรรดาข้อบังคับ ระเบียบ ค าสั่ง และประกาศอื่นใด ในส่วนที่ได้ก าหนดไว้แล้วใน
ระเบียบนี้ หรือที่ขัดหรือแย้งกับระเบียบนี้ ให้ใช้ระเบียบนี้แทน  
 ข้อ  4. ในระเบยีบนี ้

“มหาวิทยาลัย” หมายความวา่ มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 
“สภามหาวิทยาลัย” หมายความว่า สภามหาวิทยาลยัราชภัฏก าแพงเพชร 
“อธิการบดี” หมายความวา่ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภฏัก าแพงเพชร 
“นักศึกษา” หมายความว่า นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภฏัก าแพงเพชร 
“ภาคปกติ” หมายความว่า การจัดการเรียนการสอนในเวลาราชการตามปกติ 
“ค่าธรรมเนียมการศึกษาแบบเหมาจ่าย” หมายความว่า ค่าธรรมเนียมที่รวมเงิน

ค่าบ ารุงมหาวิทยาลัย  ค่าหน่วยกิต  ค่าธรรมเนียมพิเศษ  ค่าบ ารุงห้องสมุด  ค่าบ ารุงห้องพยาบาล  
ค่ากิจกรรม  ค่าบ ารุงกีฬา ค่าบ ารุงเทคโนโลยีสารสนเทศ  ค่าธรรมเนียมพัฒนาทักษะด้าน
ภาษาต่างประเทศ  และค่าประกันอุบัติเหตุ  แต่ไม่รวมถึงค่าธรรมเนียมที่มหาวิทยาลัยเรียกเก็บเป็น
รายครั้งในกรณีอื่นๆ   
 ข้อ 5. ให้มหาวิทยาลัยเรียกเก็บเงินค่าธรรมเนียมการศึกษาแบบเหมาจ่ายเป็นรายภาค
เรียน  ตามประกาศของมหาวิทยาลัยที่สภามหาวิทยาลัยให้ความเห็นชอบ  และให้ปรับเปลี่ยนอย่าง
เหมาะสมตามสถานการณ์  และภาวะเศรษฐกิจ 

ข้อ  6. ให้มหาวิทยาลยัเรียกเกบ็ค่าธรรมเนียมการศึกษาจากนักศึกษาที่ไม่ถือสญัชาติ
ไทยเพิ่มอีกภาคเรียนละ  1,500  บาท   
 ข้อ  7. ให้มหาวิทยาลยัเรียกเกบ็ค่าธรรมเนียมการศึกษาเป็นรายครั้ง  ดังนี้ 
 (1)  ค่ารักษาสภาพการเป็นนักศึกษา  ภาคเรียนละ  500  บาท 
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 (2)  ค่าขอกลับคืนสภาพการเป็นนักศึกษา  เนื่องจากหมดสภาพการเป็นนักศึกษา เพราะ
เหตุไม่ช าระค่าธรรมเนียมการศึกษา  ครั้งละ  200  บาท  ทั้งนี้ต้องช าระค่าธรรมเนียมการรักษา
สภาพการเป็นนักศึกษาอีกภาคเรียนละ  500  บาท  ให้ครบทุกภาคเรียนที่หยุดการศึกษา 
 (3)  ค่าปรับการช าระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษาหลังก าหนด  วันละ  20  บาท  ทั้งนี้ไม่
เกิน  500  บาท 
 (4)  ค่าโอนผลการเรียนคนละ  200  บาท 
 (5)  ค่ายกเว้นการเรียนรายวิชาจากการศึกษาในระบบ  หนว่ยกิตละ  50  บาท 
 (6)  ค่ายกเว้นและ/หรือเทียบโอนประสบการณ์การเรียนรายวิชาจากการศึกษานอก
ระบบ หรือการศึกษาตามอธัยาศัย  รายวิชาละ  250  บาท 
 (7)  ค่าออกหนังสือรับรองต่างๆ  ฉบับละ  100  บาท 
 (8)  ค่าลงทะเบียนบัณฑิต  500  บาท 
 (9)  ค่าสมัครสอบคัดเลือกเข้าเรียนให้ออกเป็นประกาศของมหาวิทยาลัย 
 (10)  ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บเมื่อแรกเข้า 
ค่าขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม ่ 200  บาท 

ค่าบัตรประจ าตัวนกัศึกษา  100  บาท 
ค่าประกันของเสียหาย  300  บาท 

 (11)  ค่าบ ารุงศูนย์การศึกษานอกที่ตั้งมหาวิทยาลัย  1,500  บาท  เฉพาะกรณีนักศึกษา
ที่เรียนศูนย์การศึกษานอกมหาวิทยาลยั 
 (12)  ค่าบ ารุงหอพกั  ให้มหาวิทยาลัยจดัท าเป็นประกาศมหาวิทยาลัยโดยความเห็นชอบ
จากสภามหาวิทยาลัย 
 เงินค่าประกันของเสียหายให้แยกบัญชีไว้ต่างหาก เป็นเงินฝากถอนคืนให้แก่
นักศึกษาที่มิได้ท าทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยเสียหาย  จะคืนให้เมื่อส าเร็จการศึกษาหรือพ้นสภาพ
การเป็นนักศึกษาและมายื่นค าร้องขอคืนภายในหกเดือนนับตั้งแต่วันส าเร็จการศึกษา หรือวันสิ้น
สภาพ การเป็นนักศึกษา หากไม่ถอนคืนภายในก าหนดดังกล่าว ให้มหาวิทยาลัยโอนเงินค่าประกัน
ของเสียหายส่งเข้าเป็นรายได้ของมหาวิทยาลัย  
  ข้อ  8. ให้มหาวิทยาลัยเรียกเก็บเงินค่าธรรมเนียมการศึกษาในวันที่มหาวิทยาลัย
ก าหนด  ทั้งนี้ต้องไม่เกินสามสิบวันนับแต่วันเปิดภาคเรียน 
 ข้อ  9. นักศึกษาที่ไม่ได้ช าระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษาตามวันที่มหาวิทยาลัยก าหนด  
อธิการบดีอาจใช้ดุลพินิจผ่อนผันการช าระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษาช้ากว่าที่มหาวิทยาลัยก าหนด
ได้ตามเหตุอันควร โดยนักศึกษาต้องช าระค่าธรรมเนียมตามข้อ 7(3)  
 ข้อ  10. นักศึกษาที่งดเว้นการลงทะเบียนเรียน  และไม่ช าระค่าธรรมเนียมการศึกษา
ของภาคเรียนใด ๆ ต้องร้องขอรักษาสภาพการเป็นนักศึกษาและช าระค่าธรรมเนียมตามที่ก าหนดใน
ข้อ 7(1) ก่อนวันเร่ิมสอบปลายภาค  
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  ข้อ  11. นักศึกษาผู้ใดที่ไม่ช าระเงินเพื่อรักษาสภาพการเป็นนักศึกษาก่อนวันเริ่มสอบ
ปลายภาค โดยปราศจากหลักฐานการขาดแคลนทุนทรัพย์อย่างแท้จริง ให้นักศึกษาผู้นั้นพ้นสภาพ 
การเป็นนักศึกษาของมหาวิทยาลัย 

ทั้งนี้  มหาวิทยาลัยอาจแต่งตั้งคณะอนุกรรมการขึ้นมาเพื่อพิจารณาเหตุแห่งการขาด
แคลนทุนทรัพย์อย่างแท้จริงของนักศึกษาตามวรรคแรกก็ได้ 
  ข้อ  12. เงินค่าธรรมเนียมการศึกษาที่เรียกเก็บจะไม่คืนให้แก่นักศึกษา เว้นแต่กรณีที่มี
การเก็บหรือช าระค่าธรรมเนียมการศึกษาผิดพลาด  ขาดหรือเกิน   
  ข้อ  13. ให้อธิการบดีเป็นผู้รักษาการให้เป็นไปตามระเบียบนี้  และเป็นผู้วินิจฉัยชี้ขาด
ในกรณีที่เกิดปัญหาจากการใช้ระเบียบนี้ 
 

ประกาศ  ณ  วันที่  25  พฤษภาคม  พ.ศ.  2553 
 

เกษม  จันทร์แก้ว 
(ศาสตราจารย์เกษม จันทร์แก้ว) 

นายกสภามหาวิทยาลยัราชภฏัก าแพงเพชร 
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ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 

เรื่อง  การเรียกเก็บเงินค่าธรรมเนียมการศึกษาระดับปรญิญาตรี  
ภาคปกต ิพ.ศ. 2559 

--------------------------------- 
 เพื่อให้การด าเนินการเรียกเก็บเงินค่าธรรมเนียมการศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคปกติ 
เป็นไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร  ว่าด้วยการเก็บเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา
ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ พ.ศ. 2553 ข้อ 5 มหาวิทยาลัยโดยความเห็นชอบของสภามหาวิทยาลัย  
ในการประชุมครั้งที่ 3 เมื่อวันที่ 17 มีนาคม พ.ศ. 2559 จึงก าหนดอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา
เหมาจ่ายเป็นรายภาคเรียน  ดังต่อไปนี้ 

หลักสูตร/สาขาวิชา 

ค่าธรรมเนียมการศึกษาเหมาจ่าย  
(บาท/ภาคเรียน) 
จ านวนหน่วยกิต 

1-6 7-15 16-22 มากกว่า 22 

1. ครุศาสตรบัณฑิต         

   1.1 สาขาวิชาคอมพวิเตอร์ศึกษา 6,200 7,700 8,500 9,000 

   1.2 สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป 6,200 7,700 8,500 9,000 

   1.3 สาขาวิชาอื่น นอกเหนือจาก 1.1  
        และ 1.2 

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

2. วิทยาศาสตรบัณฑิต 6,200 7,700 8,500 9,000 

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

4. บริหารธุรกิจบัณฑิต         

   4.1 สาขาวิชาคอมพวิเตอร์ธุรกิจ 6,200 7,700 8,500 9,000 

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

5. บัญชีบัณฑิต 6,000 7,300 8,000 8,500 
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หลักสูตร/สาขาวิชา 

ค่าธรรมเนียมการศึกษาเหมาจ่าย  
(บาท/ภาคเรียน) 
จ านวนหน่วยกิต 

1-6 7-15 16-22 มากกว่า 22 

6. นิติศาสตรบัณฑิต 6,200 7,700 8,500 9,000 

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

8. เทคโนโลยีบัณฑิต 6,200 7,700 8,500 9,000 

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

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

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

12. นิเทศศาสตรบัณฑิต 6,200 7,700 8,500 9,000 

13. สถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต 8,200 9,700 10,500 11,000 

 
ทั้งนี้ ให้ใช้ประกาศนี้กับนกัศึกษาที่เขา้ศึกษาตั้งแต่ปีการศึกษา 2559 

 
ประกาศ ณ วันที่ 17 มีนาคม พ.ศ. 2559 

 
สุวิทย์ วงษ์บุญมาก 

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุวิทย์ วงษ์บุญมาก) 
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 
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ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 

เรื่อง  การเรียกเก็บเงินค่าธรรมเนียมการศึกษาภาคฤดูร้อน ระดับปริญญาตร ี 
ภาคปกต ิ พ.ศ.  2559 
----------------------------- 

 เพื่อให้การด าเนินการเรียกเก็บเงินค่าธรรมเนียมการศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคปกติ 
เป็นไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร  ว่าด้วยการเก็บเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา
ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ พ.ศ. 2553 ข้อ 5 มหาวิทยาลัยโดยความเห็นชอบของสภามหาวิทยาลัย 
ในการประชุมครั้งที่ 3 เมื่อวันที่ 17 มีนาคม พ.ศ. 2559  จึงก าหนดอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา
เหมาจ่ายเป็นรายภาคเรียน  ดังต่อไปนี้ 
 

หลักสูตร/สาขาวิชา 

ค่าธรรมเนียมการศึกษาเหมาจ่าย  
(บาท/ภาคเรียน) 

จ านวนหน่วยกิต 

1-6 7-12 13-15 มากกว่า 15 

1. ครุศาสตรบัณฑิต 
    

   1.1 สาขาวิชาคอมพวิเตอร์ศึกษา 7,700 9,300 10,000 10,500 
   1.2 สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป 7,700 9,300 10,000 10,500 
   1.3 สาขาวิชาอื่น นอกเหนือจาก 1.1  
        และ 1.2 

7,700 8,800 9,500 10,000 

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

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

4. บริหารธุรกิจบัณฑิต         

   4.1 สาขาวิชาคอมพวิเตอร์ธุรกิจ 7,700 9,300 10,000 10,500 
   4.2 สาขาวิชาอื่น นอกเหนือจาก 4.1 7,500 8,800 9,500 10,000 

5. บัญชีบัณฑิต 7,500 8,800 9,500 10,000 
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หลักสูตร/สาขาวิชา 

ค่าธรรมเนียมการศึกษาเหมาจ่าย  
(บาท/ภาคเรียน) 

จ านวนหน่วยกิต 

1-6 7-12 13-15 มากกว่า 15 

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

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

8. เทคโนโลยีบัณฑิต 7,700 9,300 10,000 10,500 

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

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

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

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

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

 
ทั้งนี้ ให้ใช้ประกาศนี้กับนกัศึกษาที่เขา้ศึกษาตั้งแต่ปีการศึกษา 2559 

 
ประกาศ ณ วันที่ 17 มีนาคม พ.ศ. 2559 

 
สุวิทย์ วงษ์บุญมาก 

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุวิทย์ วงษ์บุญมาก) 
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 
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ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 

เรื่อง  การเรียกเก็บเงินค่าธรรมเนียมการศึกษาระดับปรญิญาตรี ภาคปกติ พ.ศ. 2559 
(ส าหรับนักศึกษาที่ศึกษา ณ ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้งมหาวิทยาลัย) 

--------------------------------- 
 เพื่อให้การด าเนินการเรียกเก็บเงินค่าธรรมเนียมการศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคปกติ 
เป็นไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร  ว่าด้วยการเก็บเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา
ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ พ.ศ. 2553 ข้อ 5 มหาวิทยาลัยโดยความเห็นชอบของสภามหาวิทยาลัย  
ในการประชุมครั้งที่ 3 เมื่อวันที่ 17 มีนาคม พ.ศ. 2559 จึงก าหนดอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา
เหมาจ่ายเป็นรายภาคเรียน  ดังต่อไปนี้ 

หลักสูตร/สาขาวิชา 

ค่าธรรมเนียมการศึกษาเหมาจ่าย  
(บาท/ภาคเรียน) 
จ านวนหน่วยกิต 

1-6 7-15 16-22 มากกว่า 22 

1. ครุศาสตรบัณฑิต         

   1.1 สาขาวิชาคอมพวิเตอร์ศึกษา 6,200 7,700 8,500 9,000 

   1.2 สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป 6,200 7,700 8,500 9,000 

   1.3 สาขาวิชาอื่น นอกเหนือจาก 1.1  
        และ 1.2 

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

2. วิทยาศาสตรบัณฑิต 6,200 7,700 8,500 9,000 

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

4. บริหารธุรกิจบัณฑิต         

   4.1 สาขาวิชาคอมพวิเตอร์ธุรกิจ 6,200 7,700 8,500 9,000 

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

5. บัญชีบัณฑิต 6,000 7,300 8,000 8,500 
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หลักสูตร/สาขาวิชา 

ค่าธรรมเนียมการศึกษาเหมาจ่าย  
(บาท/ภาคเรียน) 
จ านวนหน่วยกิต 

1-6 7-15 16-22 มากกว่า 22 

6. นิติศาสตรบัณฑิต 6,200 7,700 8,500 9,000 

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

8. เทคโนโลยีบัณฑิต 6,200 7,700 8,500 9,000 

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

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

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

12. นิเทศศาสตรบัณฑิต 6,200 7,700 8,500 9,000 

13. สถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต 8,200 9,700 10,500 11,000 

 
ทั้งนี้ ให้ใช้ประกาศนี้กับนกัศึกษาที่เขา้ศึกษาตั้งแต่ปีการศึกษา 2559 

 
ประกาศ ณ วันที่ 17 มีนาคม พ.ศ. 2559 

 
สุวิทย์ วงษ์บุญมาก 

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุวิทย์ วงษ์บุญมาก) 
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 
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ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 

เรื่อง  การเรียกเก็บเงินค่าธรรมเนียมการศึกษาภาคฤดูร้อน ระดับปริญญาตร ี 
ภาคปกต ิ พ.ศ.  2559 

(ส าหรับนักศึกษาที่ศึกษา ณ ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้งมหาวิทยาลัย) 
----------------------------- 

 เพื่อให้การด าเนินการเรียกเก็บเงินค่าธรรมเนียมการศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคปกติ 
เป็นไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร  ว่าด้วยการเก็บเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา
ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ พ.ศ. 2553 ข้อ 5 มหาวิทยาลัยโดยความเห็นชอบของสภามหาวิทยาลัย 
ในการประชุมครั้งที่ 3 เมื่อวันที่ 17 มีนาคม พ.ศ. 2559  จึงก าหนดอัตราค่าธรรมเนี ยมการศึกษา
เหมาจ่ายเป็นรายภาคเรียน  ดังต่อไปนี้ 
 

หลักสูตร/สาขาวิชา 

ค่าธรรมเนียมการศึกษาเหมาจ่าย  
(บาท/ภาคเรียน) 

จ านวนหน่วยกิต 

1-6 7-12 13-15 มากกว่า 15 

1. ครุศาสตรบัณฑิต 
    

   1.1 สาขาวิชาคอมพวิเตอร์ศึกษา 7,700 9,300 10,000 10,500 
   1.2 สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป 7,700 9,300 10,000 10,500 
   1.3 สาขาวิชาอื่น นอกเหนือจาก 1.1  
        และ 1.2 

7,700 8,800 9,500 10,000 

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

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

4. บริหารธุรกิจบัณฑิต         

   4.1 สาขาวิชาคอมพวิเตอร์ธุรกิจ 7,700 9,300 10,000 10,500 
   4.2 สาขาวิชาอื่น นอกเหนือจาก 4.1 7,500 8,800 9,500 10,000 

5. บัญชีบัณฑิต 7,500 8,800 9,500 10,000 
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หลักสูตร/สาขาวิชา 

ค่าธรรมเนียมการศึกษาเหมาจ่าย  
(บาท/ภาคเรียน) 

จ านวนหน่วยกิต 

1-6 7-12 13-15 มากกว่า 15 

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

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

8. เทคโนโลยีบัณฑิต 7,700 9,300 10,000 10,500 

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

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

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

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

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

 
ทั้งนี้ ให้ใช้ประกาศนี้กับนกัศึกษาที่เขา้ศึกษาตั้งแต่ปีการศึกษา 2559 

 
ประกาศ ณ วันที่ 17 มีนาคม พ.ศ. 2559 

 
สุวิทย์ วงษ์บุญมาก 

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุวิทย์ วงษ์บุญมาก) 
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 
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ข้อบังคับสภาประจ าสถาบันราชภฏัก าแพงเพชร 

ว่าด้วย เกณฑ์มาตรฐานความรู้ความสามารถด้านคอมพิวเตอร์ 
ส าหรับนักศึกษา พ.ศ. 2543 

------------------------------------------------------- 
 เพื่ อด าเนินการตามนโยบายและแนวทางการประกัน คุณภาพการศึกษาของ
คณะกรรมการสภาสถาบันราชภัฏก าแพงเพชร อาศัยอ านาจตามความในมาตรา 30 (2) แห่ง
พระราชบัญญัติสภาสถาบันราชภัฏก าแพงเพชร พ.ศ. 2538 สภาประจ าสถาบันราชภัฏก าแพงเพชร
จึงก าหนดข้อบังคับไว้ดังนี้ 
 ข้อ 1. ข้อบังคับนี้เรียกว่า “ข้อบังคับสภาประจ าสถาบันราชภัฏก าแพงเพชร  วา่ด้วย
เกณฑ์มาตรฐานความรู้ความสามารถด้านคอมพิวเตอร์ ส าหรับนกัศึกษา พ.ศ. 2543” 
 ข้อ 2. ข้อบังคับนี้ให้ใช้กับนักศึกษาภาคปกติที่เข้าศึกษาตั้งแต่ปีการศึกษา 2543 เป็นต้น
ไป 
 ข้อ 3. ในข้อบังคับนี้ 

  “นักศึกษา” หมายความว่า นักศึกษาภาคปกติ สถาบันราชภัฏก าแพงเพชร 
  “สถาบัน” หมายความว่า สถาบันราชภัฏก าแพงเพชร 
  “อธิการบดี” หมายความว่า อธิการบดีสถาบันราชภัฏก าแพงเพชร 

  “ส านักเทคโนโลยีสารสนเทศ” หมายความว่า ส านักเทคโนโลยีสารสนเทศ
สถาบันราชภัฏก าแพงเพชร 

  “การสอบ” หมายความว่า การสอบวัดความรู้ ความสามารถด้านคอมพิวเตอร์ 
  “ศูนย์คอมพิวเตอร์” หมายความว่า ศูนย์ให้บริการและพัฒนาความรู้ 

ความสามารถด้านคอมพิวเตอร์แก่นักศึกษาในสังกัดคณะนั้น ๆ  
 ข้อ 4. เกณฑ์มาตรฐานความรู้ความสามารถด้านคอมพิวเตอร์แบ่งเป็น 2 ชุด คือ 

 4.1 ชุดที่หนึ่ง ความรู้พื้นฐานด้านคอมพิวเตอร์และการใช้งานเบื้องต้น 
 4.2 ชุดที่สอง การใช้โปรแกรมส าเร็จรูปและการประยุกต์ใช้งาน 

 ข้อ 5. ให้ใช้เกณฑ์มาตรฐานความรู้ด้านคอมพิวเตอร์แบ่งเป็น 2 ชุด คือ 
 5.1 ระดับปริญญาตรี ต้องสอบผ่านเกณฑ์มาตรฐานความรู้ความสามารถด้าน

คอมพิวเตอร์ ตาม 4.1 และ 4.2 
  5.2 ระดับอนุปริญญาต้องสอบผ่านเกณฑ์มาตรฐานความรู้ความสามารถด้าน
คอมพิวเตอร์ ตาม 4.1  
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  5.3 ระดับปริญญาตรี 2 ปีหลังอนุปริญญา ต้องสอบผ่านเกณฑ์มาตรฐาน
ความรู้ความสามารถด้านคอมพิวเตอร์ ตามข้อ 4.2 
 ข้อ 6. นักศึกษาที่สอบผ่านเกณฑ์มาตรฐานความรู้ความสามารถด้านคอมพิวเตอร์ ตาม
ข้อ 5. ได้แล้วจึงลงทะเบียนรายวิชาการฝึกประสบการณ์วิชาชีพในโปรแกรมวิชานั้น ๆ ได้ 
 ข้อ 7. ให้สถาบันก าหนดตัวชี้วัดและเกณฑ์การประเมินความรู้ความสามารถด้าน
คอมพิวเตอร์ ตาม 4.1 และ 4.2 โดยท าเป็นประกาศของสถาบัน 
 ข้อ 8. ให้ส านักเทคโนโลยีสารสนเทศร่วมกับศูนย์คอมพิวเตอร์คณะด าเนินการรับสมัคร
จัดการสอบและประเมินผลการสอบ อย่างน้อยภาคเรียนละ 2 ครั้ง โดยท าเป็นประกาศของสถาบัน
และแจ้งผลการสอบต่อฝ่ายทะเบียนและประมวลผล 

ข้อ 9 . ให้สถาบันเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการสอบวัดความรู้ความสามารถด้าน
คอมพิวเตอร์ตามอัตราต่อไปนี้ 
  9.1 การสอบวัดความรู้ความสามารถด้านคอมพิวเตอร์ตามข้อ 5 ของแต่ละ
ระดับ ในครั้งแรกไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียมการสอบ 
  9.2 การสอบครั้งที่สองเป็นต้นไปของแต่ละระดับ ต้องเสียค่าธรรมเนียมชุด
ละ 50 บาทต่อคร้ังและค่าธรรมเนียมการสอบวัดความรู้ความสามารถด้านคอมพิวเตอร์ให้น าเข้าเป็น
เงินบ ารุงการศึกษาของสถาบัน 
 ข้อ 10. ให้อธิการบดี เป็นผู้รักษาให้เป็นไปตามข้อบังคับนี้ และเป็นผู้วินิ จฉัยชี้ขาดใน
กรณีที่เกิดปัญหา จากการใช้ข้อบังคับนี้ 
 

ประกาศ  ณ  วันที่ 26 สิงหาคม 2543 
 

พนัส  หันนาคินทร์ 
(ศาสตราจารย์พนัส    หันนาคินทร์) 

นายกสภาประจ าสถาบันราชภฏัก าแพงเพชร 
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ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 

ว่าด้วย เกณฑ์มาตรฐานความรู้ความสามารถด้านทักษะภาษาอังกฤษ 
ส าหรับนักศึกษา พ.ศ. 2553 

------------------------------------------------------- 
 เพื่อด าเนินการพัฒนาคุณลักษณะบัณฑิตตามแนวทางการประกันคุณภาพการศึกษาของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร อาศัยอ านาจตามความในมาตรา 18 (2) แห่งพระราชบัญญัติ
มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร พ.ศ. 2547   สภามหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชรจึงก าหนด
ข้อบังคับไว้ดังนี้ 
 ข้อ 1. ข้อบังคับนี้เรียกว่า “ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร ว่าด้วยเกณฑ์
มาตรฐานความรู้ความสามารถด้านทักษะภาษาอังกฤษ ส าหรับนักศึกษา พ.ศ. 2553” 
 ข้อ 2. ข้อบังคับนี้ให้ใช้กับนักศึกษาภาคปกติที่เข้าศึกษาตั้งแต่ปีการศึกษา 2553 เป็นต้น
ไป 
 ข้อ 3. ในข้อบังคับนี้ 

 “มหาวิทยาลยั” หมายความว่า มหาวทิยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 
 “อธกิารบด”ี   หมายความว่า อธิการบดีมหาวิทยาลยัราชภัฏก าแพงเพชร 

 “นักศึกษา”   หมายความว่า นักศึกษาภาคปกติ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ก าแพงเพชร 

 “ศูนย์ภาษา”   หมายความว่า ศูนย์ให้บรกิารและพัฒนาความรู้ความสามารถ
ด้านภาษาต่างประเทศแก่นักศึกษา 
  ข้อ 4. เกณฑ์มาตรฐานความรู้ความสามารถด้านทักษะภาษาอังกฤษแบ่งเป็น 4 ระดับ 
ดังนี ้

 4.1  ทักษะภาษาอังกฤษระดับ  1 
 4.2  ทักษะภาษาอังกฤษระดับ  2 

 4.3  ทักษะภาษาอังกฤษระดับ  3 
 4.4  ทักษะภาษาอังกฤษระดับ  4 

 ข้อ 5. นักศึกษาต้องทดสอบผ่านการประเมินผลเกณฑ์มาตรฐานได้ครบทั้ง 4 ระดับตาม
ข้อ 4. ก่อนส าเร็จการศึกษา หากนักศึกษาทดสอบไม่ผ่านระดับใดให้มหาวิทยาลัยแต่งตั้ ง
คณะกรรมการพิจารณาความก้าวหน้าทักษะภาษาอังกฤษของนักศึกษา 
 ข้อ 6. ให้มหาวิทยาลัยก าหนดตัวชี้วัดและเกณฑ์การประเมินผลความรู้ความสามารถ
ด้านทักษะภาษาอังกฤษ ให้ครบทั้ง 4 ระดับ ตามข้อ 4.  โดยจัดท าเป็นประกาศของมหาวิทยาลัย 
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 ข้อ 7 . ให้ศูนย์ภาษาด าเนินการจัดการเรียนการสอนหรือการอบรมเสริมทักษะ
ภาษาอังกฤษ และด าเนินการประเมินผลความรู้ความสามารถตามเกณฑ์มาตรฐานที่ก าหนด ตามข้อ 
4. 

ข้อ 8. ให้อธิการบดี เป็นผู้รักษาการให้เป็นไปตามข้อบังคับนี้ และเป็นผู้วินิจฉัยชี้ขาดใน
กรณีที่เกิดปัญหาจากการใช้ข้อบังคับนี้ 

 
ประกาศ  ณ  วันที่  29  กันยายน  พ.ศ. 2553 

 
เกษม จันทร์แกว้ 

(ศาสตราจารย์เกษม จันทร์แก้ว) 
นายกสภามหาวิทยาลยัราชภฏัก าแพงเพชร 
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ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 

เรื่อง  ก าหนดตัวชี้วัดและเกณฑ์มาตรฐานความรู้ความสามารถ 
ด้านคอมพิวเตอร์ส าหรบันักศึกษา 

------------------------------------------------------- 
 เพื่ออนุวัตรตามความในข้อ 6  แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร ว่าด้วย
เกณฑ์มาตรฐานความรู้ความสามารถด้านคอมพิวเตอร์  จึงก าหนดตัวชี้วัดและเกณฑ์มาตรฐาน
ความรู้ความสามารถด้านคอมพิวเตอร์ ดังรายละเอียดต่อไปนี้ 

ความรู้ความสามารถ 
ด้านคอมพิวเตอร์ 

ตัวชี้วดั เกณฑ์การประเมิน 

ชุดที่หน่ึง 
ค ว า ม รู้ พื้ น ฐ า น ด้ า น
คอมพิวเตอร์และการใช้
งานเบื้องต้น 

- ใช้งานระบบปฏิบัติการที่จ าเป็น
ได้ 
- การใช้ Browser เบื้องต้นได้ 
- การใช้งาน Web Site ได้ 
- การรับ – ส่ง E-Mail ได้   
- การค้นหาข้อมูลและน าขอ้มูลที่
ค้นได้มาใช้   
  ประกอบการปฏิบัติงานได ้
- จัดพิมพ์และจัดรูปแบบตาม
ลักษณะการใช้งานได้ 
- การแก้ไขเอกสารได้ 

ประเมินจากตัวชี้วัดด้วย
การทดสอบปฏิ บั ติ ต าม
ข้ อ ก า ห น ด ผู้ ส อ บ ผ่ า น
จะต้องท าได้ร้อยละ 80 ขึ้น
ไป 

 - การจัดเก็บเอกสารได้ 
- การสร้างเนื้อหาที่ส าคัญของ
เอกสารได้ 
- มีจรรยาบรรณในการสื่อสารและ
สืบค้น 
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ความรู้ความสามารถ 
ด้านคอมพิวเตอร์ 

ตัวชี้วดั เกณฑ์การประเมิน 

ชุดที่สอง 
การใช้โปรแกรมส าเร็จรูป
และการประยุกต์ใช้งาน 

- ใช้งานโปรแกรมแผ่น
อิเล็กทรอนิกส์ได้ 
- การประมวลผลข้อมูลในแผ่น
งาน 
- การสร้างกราฟจากขอ้มูลในแผ่น
งาน 
- การค้นหา, แก้ไข, จัดเก็บขอ้มูล
ในแผ่นงานได้ 
- ใช้งานโปรแกรมน าเสนอผลงาน
ได้ 
- การเตรียมและการสร้างรูปแบบ
น าเสนอ 
- การแก้ไขแบบน าเสนอ 
- การน าเสนอผลงานในรูปแบบที่
ก าหนดได้ 
- การจัดเก็บแบบน าเสนอ 

ประเมินจากการปฏบิัติ  
การน าเสนอข้อมูลตามที่
ก าหนดผู้สอบผา่นจะ ต้อง
ท าได้ร้อยละ 80 ขึ้นไป 

 
ประกาศ  ณ  วันที่  1 สิงหาคม 2554 

 
รัตนา   รักการ 

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์รัตนา   รักการ) 
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 
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ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 

เรื่อง  ก าหนดตัวชี้วัดและเกณฑ์การประเมินผลความรู้ความสามารถด้านทักษะภาษาอังกฤษ
ส าหรับนักศึกษา 

--------------------------------- 
 เพื่ออนุวัตรตามความในข้อ 6 แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร ว่าด้วย
เกณฑ์มาตรฐานความรู้ความสามารถด้านทักษะภาษาอังกฤษส าหรับนักศึกษา พ.ศ. 2553 จึง
ก าหนดตัวชี้วัดและเกณฑ์การประเมินผลความรู้ความสามารถด้านทักษะภาษาอังกฤษ ดัง
รายละเอียดต่อไปนี้ 
 

ความรู้ความสามารถด้าน
ทักษะภาษาอังกฤษ 

ตัวชี้วดั 
เกณฑ ์

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

1. ผลการสอบวัดความรู้
ความสามารถดา้นทักษะ
ภาษาอังกฤษระดบั 1 
เกณฑ์มาตรฐาน 

1.1 Speaking 
- เลือกและเติมประโยคสนทนา
หรือค าศัพท์ให้ถูกต้อง 
- เรียงล าดับการพูดที่ใช้ในการ
สนทนาภาษาอังกฤษได้อย่าง
ถูกต้อง 
1.2 Listening 
- Photographs (ดูรูป ฟัง
ตัวเลือก และตอบค าถามได้
ถูกต้อง) 
- question – response (ฟัง
และจับใจความของเนื้อหาและ
ประโยคที่ได้ยินในสถานการณ์
ต่าง ๆ ได้อย่างถกูต้อง) 
 

 
 
การประเมินจากการท า
แบบทดสอบตามเกณฑ์
ตัวชี้วัด ผู้สอบผา่นจะตอ้ง
ท าคะแนนได้ร้อยละ 50 
ขึ้นไป 
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ความรู้ความสามารถด้าน
ทักษะภาษาอังกฤษ 

ตัวชี้วดั 
เกณฑ ์

การประเมิน 
1.3 Reading 
- incomplete sentences (เติม
ค าในช่องว่างให้ประโยคสมบูรณ์) 
- error recognition (หาส่วนที่
ผิด) 
1.4 Writing 
- สามารถเติมค าศัพท์ หรือ
วิเคราะห์ประโยคได้ถูกต้องตาม
หลักไวยากรณ์อังกฤษ 

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

2. ผลการสอบวัดความรู้
ความสามารถดา้นทักษะ
ภาษาอังกฤษระดบั 2 
เกณฑ์มาตรฐาน 
2.1 Speaking 
- เลือกและเติมประโยคสนทนา
หรือค าศัพท์ให้ถูกต้อง 
- เรียงล าดับการพูดที่ใช้ในการ
สนทนาภาษาอังกฤษได้อย่าง
ถูกต้อง 
2.2 Listening 
- photographs (ดูรูป ฟัง
ตัวเลือก และตอบค าถามได้
ถูกต้อง) 
- question – response (ฟัง
และจับใจความของเนื้อหาและ
ประโยคที่ไดยินในสถานการณ์
ต่าง ๆ ได้อย่างถกูต้อง) 
2.3 Reading 
- incomplete sentences (เติม
ค าในช่องว่างให้ประโยคสมบูรณ์) 
- error recognition (หาส่วนที่
ผิด) 

 
 
การประเมินจากการท า
แบบทดสอบตามเกณฑ์
ตัวชี้วัด ผู้สอบผา่นจะตอ้ง
ท าคะแนนได้ร้อยละ 50 
ขึ้นไป 
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ความรู้ความสามารถด้าน
ทักษะภาษาอังกฤษ 

ตัวชี้วดั 
เกณฑ ์

การประเมิน 
- reading comprehensives 
ต้องมีความสามารถดังนี ้
   1) สามารถอา่นบริบท และ
ตอบค าถามได้ถูกต้อง 
   2) สามารถเดาค าศัพท์จาก
บริบทที่ก าหนดใหแ้ละตอบ
ค าถามได้ถูกต้อง 
   3) สามารถอา่น ตีความและ
แปลความหมายจากกลุ่มค าได้
ถูกต้อง 
2.4 Writing 
- สามารถเติมค าศัพท์ หรือ
วิเคราะห์ประโยคได้ถูกต้องตาม
หลักไวยากรณ์อังกฤษ 

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

3. ผลการสอบวัดความรู้
ความสามารถดา้นทักษะ
ภาษาอังกฤษระดบั 3 
เกณฑ์มาตรฐาน 
3.1 Speaking 
- เลือกและเติมประโยคสนทนา
หรือค าศัพท์ให้ถูกต้อง 
- เรียงล าดับการพูดที่ใช้ในการ
สนทนาภาษาอังกฤษได้อย่าง
ถูกต้อง 
3.2 Listening 
- photographs (ดูรูป ฟัง
ตัวเลือก และตอบค าถามได้
ถูกต้อง) 
- question – response (ฟัง
และจับใจความของเนื้อหาและ
ประโยคที่ไดยินในสถานการณ์
ต่าง ๆ ได้อย่างถกูต้อง) 

 
 
การประเมินจากการท า
แบบทดสอบตามเกณฑ์
ตัวชี้วัด ผู้สอบผา่นจะตอ้ง
ท าคะแนนได้ร้อยละ 50 
ขึ้นไป 
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ความรู้ความสามารถด้าน
ทักษะภาษาอังกฤษ 

ตัวชี้วดั 
เกณฑ ์

การประเมิน 
real situations. - short conversation /short 

talks (ฟังเนื้อหา หรือบทสนทนา
สั้นๆ แล้วสามารถเลือกตอบ
ค าถามได้อย่างถกูต้อง) 
3.3 Reading 
- incomplete sentences (เติม
ค าในช่องว่างให้ประโยคสมบูรณ์) 
- error recognition (หาส่วนที่
ผิด) 
- reading comprehensives 
ต้องมีความสามารถดังนี ้
   1) สามารถอา่นบริบท และ
ตอบค าถามได้ถูกต้อง 
   2) สามารถเดาค าศัพท์จาก
บริบทที่ก าหนดใหแ้ละตอบ
ค าถามได้ถูกต้อง 
   3) สามารถอา่น ตีความและ
แปลความหมายจากกลุ่มค าได้
ถูกต้อง 
   4) สามารถวิเคราะห์
วัตถุประสงค์ หรือความรู้สึกของ
ผู้แต่งบทความได้ 
   5) มีความเข้าใจอยา่งลึกซึ้ง
เกี่ยวกบัเนื้อหาบทความ หรือ
วัตถุประสงค์ของผู้แต่งได้อย่าง
ถูกต้อง 
3.4 Writing 
- สามารถเติมค าศัพท์ หรือ
วิเคราะห์ประโยคได้ถูกต้องตาม
หลักไวยากรณ์อังกฤษ 
- สามารถ เติมข้อมูลลงใน
แบบฟอร์มต่าง ๆ ได้ถูกต้อง 
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ความรู้ความสามารถด้าน
ทักษะภาษาอังกฤษ 

ตัวชี้วดั 
เกณฑ ์

การประเมิน 
Special English IV 
 
(การวัดความรู้ความสามารถ
ตามมาตรฐานขั้นต่ าด้าน
ภาษาอังกฤษส าหรับบัณฑิต
มหาวิทยาลัยราชภฏั
ก าแพงเพชร) 
       เป็นข้อก าหนดเฉพาะ
ด้านมาตรฐานภาษาอังกฤษ 
ที่นักศึกษาต้องสอบผา่นเพื่อ
ส าเร็จการศึกษา โดย
นักศึกษาที่มีสิทธิ์ลงทะเบยีน
สอบวัดมาตรฐาน
ภาษาอังกฤษต้องสอบผา่น
รายวิชาบังคับในกลุ่มวิชา
ภาษาในหมวดศึกษาทั่วไป
และเสริมทักษะ
ภาษาอังกฤษ 1 – 3 หรือ
ตามที่มหาวิทยาลยัก าหนด 
โดยใช้ข้อสอบมาตรฐานที่
จัดท าโดยคณะกรรมการ 
โดยมีศูนย์ภาษาเป็น
ผู้ด าเนินการจัดท าขอ้สอบ
และจัดการสอบ 
   เนื้อหาข้อสอบ – เป็น
เนื้อหาที่ครอบคลุมรายวิชา
ภาษาอังกฤษในหมวดศึกษา
ทั่วไป และเสริมทักษะ
ภาษาอังกฤษ 

 

ผลการสอบวัดความรู้
ความสามารถดา้นทักษะ
ภาษาอังกฤษระดบั  4 
เกณฑ์มาตรฐาน 
4.1 ทักษะการพูด (Speaking) 
1) เลือกและเติมประโยคสนทนา
หรือค าศัพท์ให้ถูกต้อง 
 
2) เรียงล าดับการพูดที่ใช้ในการ
สนทนาภาษาอังกฤษได้อย่าง
ถูกต้อง 
4.2 ทักษะการฟัง (Listening) 
1) ฟังและจับใจความของเนื้อหา
และประโยคที่ได้ยินใน
สถานการณ์ต่างๆ ได้อยา่งถูกต้อง 
2) ฟังเนื้อหา หรอืบทสนทนา
สั้นๆ แล้วสามารถเลือกตอบ
ค าถามได้อย่างถกูต้อง 
4.3 ทักษะการอ่าน (Reading) 
1) สามารถอา่นบริบท และตอบ
ค าถามได้ถูกต้อง 
2) สามารถเดาค าศัพท์จากบริบท
ที่ก าหนดให้และตอบค าถามได้
ถูกต้อง 
3) สามารถอา่น ตีความและแปล
ความหมายจากกลุ่มค าได้ถูกตอ้ง 
4) สามารถวิเคราะห์วัตถุประสงค์ 
หรือความรู้สึกของผู้แต่งบทความ
ได้ 
5) มีความเข้าใจอย่างลึกซึ้ง
เกี่ยวกบัเนื้อหาบทความหรอื
วัตถุประสงค์ของผู้แต่งได้อย่าง
ถูกต้อง 

 
 
1) จะต้องท าคะแนนได้
ร้อยละ 50 ขึ้นไป จึงจะ
ถือว่าสอบผ่าน 
2) เมื่อนักศึกษาสอบผ่าน
ตามมาตรฐานความรู้และ
ทักษะภาษาอังกฤษตาม
ตัวชี้วัด จะได้รับวุฒิบัตร
รับรองมาตรฐานด้าน
ภาษาอังกฤษส าหรับ
บัณฑิตมหาวิทยาลัยราช
ภัฏก าแพงเพชร 
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ความรู้ความสามารถด้าน
ทักษะภาษาอังกฤษ 

ตัวชี้วดั 
เกณฑ ์

การประเมิน 
4.4 ทักษะการเขียน (Writing) 
1) สามารถเติมค าศัพท์ หรือ
วิเคราะห์ประโยคได้ถูกต้องตาม
หลักไวยากรณ์อังกฤษ 
2) สามารถเติมข้อมูลลงใน
แบบฟอร์มต่างๆ ได้ถกูต้อง 
 

 
ประกาศ ณ วันที่ 6 มกราคม พ.ศ. 2557 

 
สุวิทย์ วงษ์บุญมาก 

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุวิทย์ วงษ์บุญมาก) 
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 
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ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 

ว่าด้วยการด าเนินงานโครงการเพิ่มศักยภาพการจดัการศึกษาภาคปกติ พ.ศ. 2554 
------------------------------------------------------- 

  เพื่อให้มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชรสามารถจัดการศึกษาระดับปริญญาตรีเพิ่มขึ้น
อย่างมีคุณภาพ ในสาขาวิชาที่มหาวิทยาลัยเปิดรับนักศึกษาไว้เต็มตามเป้าหมายที่มหาวิทยาลัย
ก าหนดไว้แล้ว เพื่อสนองความต้องการของนักศึกษาในท้องถิ่นอีกจ านวนมาก ที่ยังมีความประสงค์
จะเข้าศึกษาเป็นนักศึกษาภาคปกติของมหาวิทายาลัย จึงอาศัยอ านาจตามมาตรา 18 (2) แห่ง
พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 ออกข้อบังคับ ว่าด้วยการด าเนินโครงการเพิ่ม
ศักยภาพการจัดการศึกษาภาคปกติ ไว้ดังต่อไปนี้ 
 ข้อ 1. ข้อบังคับนี้ เรียกว่า “ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชรว่าด้วยการ
ด าเนินงานโครงการเพิ่มศักยภาพการจัดการศึกษาภาคปกติ พ.ศ. 2554” 

ข้อ 2. ข้อบังคับนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันประกาศเป็นต้นไป 
 ข้อ 3. บรรดาข้อบังคับ ระเบียบ หรือค าสั่งอื่นใด ในส่วนที่ได้ก าหนดไว้แล้วในข้อบังคับนี้
หรือซ่ึงขัดหรือแย้งกับข้อบังคับนี้ ให้ใช้ข้อบังคับนี้แทน 
 ข้อ 4. ในข้อบังคับนี้ 

 “มหาวิทยาลัย” หมายความว่า มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 
 “สภามหาวิทยาลัย” หมายความว่า สภามหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 
 “อธิการบดี” หมายความว่า อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 
 “นักศึกษา” หมายความว่า นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 

ข้อ 5. ให้มหาวิทยาลัยด าเนินโครงการเพิ่มศักยภาพการจัดการศึกษาภาคปกติของ
มหาวิทยาลัย โดยการจัดการเรียนการสอนระดับปริญญาตรี ให้นักศึกษาได้เรียนโดยใช้เวลา
ผสมผสานทั้งในเวลาราชการและนอกเวลาราชการ ตามหลักเกณฑ์ท่ีก าหนดในข้อบังคับนี้ 
 ข้อ 6. ให้มีคณะกรรมการอ านวยการโครงการที่มหาวิทยาลัยแต่งตั้ง ประกอบด้วย 
อธิการบดีเป็นประธาน รองอธิการบดี และผู้ช่วยอธิการบดีเป็นกรรมการ โดยมีผู้อ านวยการส านัก
ส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนเป็นกรรมการและเลขานุการ ท าหน้าที่ควบคุมคุณภาพการเรียน  
การสอน ดูแลและก ากับการจัดท าแผนงบประมาณค่าใช้จ่ายของโครงการภายในกรอบวงเงินร้อยละ
แปดสิบของรายรับและส่งเสริมสนับสนุนการด าเนินงานโครงการให้บรรลุวัตถุประสงค์โดยมี
ประสิทธิภาพ 
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 ข้อ 7. ให้มหาวิทยาลัย สั่งแต่งตั้งคณะกรรมการขึ้นคณะหนึ่ง ท าหน้าที่รับผิ ดชอบ
ด าเนินงาน และดูแลการบริหารจัดการโครงการให้เป็นไปตามแผนด้วยความเรียบร้อย บรรลุตาม
วัตถุประสงค์ และหรือด าเนินงานตามที่คณะกรรมการมอบหมาย 
 ข้อ 8. ให้อาจารย์ผู้สอนตามโครงการนี้ ที่มีภาระงานสอนตามปกติครบตามเกณฑ์ภาระ
งานที่มหาวิทยาลัยก าหนดแล้ว สามารถเบิกจ่ายค่าสอนรายคาบจากค่าใช้จ่ายที่จัดสรรส าหรับ
โครงการนี้ได้ตามอัตราที่มหาวิทยาลัยก าหนดและแจ้งให้สภามหาวิทยาลัยทราบ แต่ทั้งนี้ต้องไม่เกิน
เก้าคาบต่อสัปดาห์ โดยที่ในหนึ่งคาบต้องมีเวลาสอนไม่น้อยกว่าห้าสิบนาที 
 ในกรณีที่มีความจ าเป็น มหาวิทยาลัยอาจพิจารณาอนุญาตให้อาจารย์ผู้สอนรายใด ที่
สอนตามโครงการนี้สอนเกินกว่าเก้าคาบต่อสัปดาห์ก็ได้ แต่ต้องไม่เกินสิบสองคาบต่อสัปดาห์ 
 ข้อ 9. มหาวิทยาลัยต้องจัดอาจารย์ที่ปรึกษา ท าหน้าที่รับผิดชอบให้ค าปรึกษาแก่
นักศึกษาเป็นกลุ่ม หรือเป็นรายบุคคล ตามวันเวลาที่มหาวิทยาลัยก าหนด หรือเวลาอื่นตามที่
อาจารย์ที่ปรึกษาเห็นเหมาะสมด้วยความเห็นชอบของมหาวิทยาลัย 
 ข้อ 10. ให้นักศึกษาตามโครงการนี้ เป็นนักศึกษาภาคปกติ การสมัครและการรับ
นักศึกษาเข้าศึกษาตามโครงการนี้ ให้เป็นไปตามประกาศของมหาวิทยาลัย  
 ข้อ 11. ให้มหาวิทยาลัยก าหนดอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาส าหรับโครงการนี้ เพิ่มขึ้น
จากค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากนักศึกษาระดับปริญญาตรีภาคปกติทั่วไปได้ตามความเหมาะสม
และจ าเป็น โดยท าเป็นประกาศของมหาวิทยาลัยด้วยความเห็นชอบของสภามหาวิทยาลัย  
 มหาวิทยาลัยอาจก าหนดให้เรียกเก็บค่าธรรมเนียมการศึกษาตามโครงการนี้ในระบบ  
เหมาจ่ายก็ได ้
 ข้อ 12. ให้อธิการบดีเป็นผู้รักษาการให้เป็นไปตามข้อบังคับนี้ และให้มีอ านาจวินิจฉัยชี้
ขาดในกรณีที่เกิดปัญหาในการใช้ข้อบังคับนี้ การวินิจฉัยชี้ขาดของอธิการบดี ถือเป็นอันสิ้นสุด 
 

ประกาศ ณ วันที่   27  มีนาคม  พ.ศ. 2554 
 

เกษม จันทร์แกว้ 
(ศาสตราจารย์เกษม  จันทรแ์ก้ว) 

นายกสภามหาวิทยาลยัราชภฏัก าแพงเพชร 
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ระเบียบสภาประจ าสถาบันราชภัฏก าแพงเพชร 

ว่าด้วยการพานักศึกษาไปนอกสถาบัน พ.ศ. 2544 
------------------------------------------------------- 

 เพื่อให้การด าเนินงานในการพานักศึกษาไปนอกสถาบันราชภัฏก าแพงเพชร เป็นไปด้วย
ความเรียบร้อย เหมาะสมกับสภาพการเรียนการสอนในระดับอุดมศึกษา  อาศัยอ านาจตามความใน
มาตรา 30(2) แห่งพระราชบัญญัติสถาบันราชภัฏ  พ.ศ. 2538 และด้วยความเห็นชอบของสภา
ประจ าสถาบันราชภัฏก าแพงเพชร ในการประชุมครั้งที่ 5 /2544  เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน พ.ศ. 
2544 สภาประจ าสถาบันราชภัฏก าแพงเพชร จึงก าหนดระเบียบสภาประจ าสถาบันราชภัฏ
ก าแพงเพชร ว่าด้วยการพานักศึกษาไปนอกสถาบัน ไว้ดังนี้ 
 ข้อ  1. ระเบยีบนี้เรียกว่า “ระเบียบสภาประจ าสถาบันราชภฏัก าแพงเพชร ว่าดว้ยการ
พานักศึกษาไปนอกสถาบัน พ.ศ. 2544” 
 ข้อ  2. ให้ใช้ระเบยีบนี้ตั้งแต่วันประกาศเป็นต้นไป 
 ข้อ  3. บรรดาระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศและค าสั่งอื่นใด ที่ได้ก าหนดไว้แล้วในระเบียบ
นี้หรือที่ขัดหรือแย้งกับระเบียบนี้  ให้ใช้ระเบียบนี้แทน 
 ข้อ  4. ในระเบยีบนี ้
  “นักศึกษา” หมายความว่า นักศึกษาสถาบันราชภฏัก าแพงเพชร 
  “สถาบัน” หมายความวา่ สถาบันราชภฏัก าแพงเพชร 
  “อธิการบดี” หมายความวา่ อธิการบดีสถาบันราชภฏัก าแพงเพชร 
  “การพานักศึกษาไปนอกสถาบัน” หมายความว่า การที่ครู อาจารย์พา
นักศึกษาเป็นหมู่คณะไปศึกษาหรือท ากิจกรรมนอกสถาบัน จะเป็นเวลาท าการสอนหรือไม่ก็ตาม 
 ข้อ  5. การพานักศึกษาไปนอกสถาบัน จ าแนกเป็น 3 ประเภท คือ 

5.1  การพานกัศึกษาไปนอกสถาบันไม่ค้างคืน 
  5.2  การพานกัศึกษาไปนอกสถาบันและค้างคืน 
  5.3  การพานกัศึกษาไปนอกราชอาณาจักร 
 ข้อ  6.  การพานักศึกษาไปนอกสถาบัน  ทุกประเภทให้ปฏบิัติดังนี้ 
  6.1  ต้องได้รับอนุญาตจากสถาบันกอ่น โดยใช้แบบการขออนุญาตที่ก าหนด
ไว้ท้ายระเบียบนี ้
  6.2  นักศึกษาที่จะไปนอกสถาบัน ตามข้อ 5.1 ให้อยู่ในดุลยพินิจของ
อธิการบดีหรือผู้ที่อธิการบดีหรือผู้ที่อธิการบดีมอบหมายว่าควรจะได้รับอนุญาตจากผู้ปกครอง
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หรือไม่ การพาไปตามข้อ 5.2 และ 5.3 จะต้องได้รับอนุญาตจากผู้ปกครองเป็นหนังสือตามแบบการ        
ขออนุญาตที่ก าหนดไว้ท้ายระเบียบนี้ 
  กรณีที่นักศึกษาบรรลุนิติภาวะแล้ว การพาไปตามข้อ 5.2 ให้อยู่ในดุลยพินิจ
ของอธิการบดีหรือผู้ที่อธิการบดีมอบหมาย ว่าควรจะได้รับอนุญาตจากผู้ปกครองหรือไม่ 
  นักศึกษาที่เป็นข้าราชการหรือเป็นพนักงานของรัฐ  การพาไปตามข้อ 5.3 
จะต้องได้รับอนุญาตจากหน่วยงานต้นสังกัดก่อน 
  6.3  การพานักศึกษาไปนอกสถาบัน ให้มีอาจารย์คนหนึ่งเป็นผู้ควบคุมและ
ให้มีอาจารย์อื่นเป็นผู้ช่วยผู้ช่วยควบคุม  ดูแลรับผิดชอบในการเดินทาง  โดยถือเกณฑ์นักศึกษา  40 
คน  ต่ออาจารย์ 1 คน  กรณีที่มีนักศึกษาหญิงไปด้วย  ให้มีอาจารย์หญิงควบคุมไปด้วย ตามความ
เหมาะสม 
  6.4  สถาบันจะก าหนดให้มีการประกันอุบัติภัยในการพานักศึกษาไปนอก
สถาบันใน กรณีใด ๆ ก็ได้ 
  6.5  ผู้ควบคุมและผู้ช่วยควบคุม  ต้องช่วยกันควบคุมนักศึกษาให้อยู่ใน
ระเบียบวินัยและต้องใช้ความระมัดระวังให้การเดินทางเป็นไปด้วยความเรียบร้อย  เหมาะสมแก่
กาลเทศะและลักษณะของยานพาหนะที่ใช้ในการเดินทางเพื่อให้เกิดความปลอดภัย  ห้ามผู้ควบคุม
และผู้ช่วยควบคุมเสพหรือชักชวนให้พนักงานควบคุมยานพาหนะเสพ สุรา สิ่งเสพติดหรือของมึนเมา
ขณะเดินทาง 
 ข้อ  7.  ผู้พิจารณาอนุญาตพานักศึกษาไปนอกสถาบัน มีดังนี้ 
             7.1  อธิการบดีหรือผู้ที่อธิการบดีมอบหมาย ส าหรับการพานักศึกษาไปตาม  
ข้อ 5.1 และ 5.2 
             7.2  ส าหรับการพานักศึกษาไปตามข้อ 5.3 ให้อนุญาตผู้มีอ านาจอนุมัติตามที่
กฏหมายก าหนดส าหรับแต่ละกรณี 
             ในการพิจารณาอนุญาต ให้ผู้มีอ านาจอนุญาตพิจารณาถึงความเหมาะสม
กาลเทศะและฤดูกาล เพื่อความปลอดภัยในการเดินทาง ประกอบการพิจารณาอนุญาตด้วย 
 ข้อ  8.  ในการพานักศึกษาไปนอกสถาบัน  ให้ส่งค าขออนุญาตถึงผู้มีอ านาจอนุญาตตาม
ข้อ 7.1 ก่อนเวลาออกเดินทางไม่น้อยกว่า 7 วัน และข้อ 7.2 ก่อนเวลาเดินทางไม่น้อยกว่า 45 วัน 
โดยให้แนบโครงการที่จะไปนอกสถาบันประกอบการพิจารณาด้วย 
 ข้อ  9.  ในกรณีเกิดอุบัติเหตุหรือเหตุการณ์อื่นที่แก้ไขได้โดยยาก ให้ผู้ควบคุม ผู้ช่วยผู้
ควบคุม หรือบุคคลอื่นใดที่ไปด้วยตามแต่กรณีตามความจ าเป็น รายงานให้ผู้บังคับบัญชาชั้นเหนือขึ้น
ไปทราบโดยทันทีและให้ผู้ควบคุมรายงานเป็นลายลักษณ์อักษรอีกครั้งภายใน 7 วัน นับแต่เกิด
อุบัติเหตุหรือเหตุการณ์นั้น 
 ข้อ 10.  การพานักศึกษาไปนอกสถาบัน  ตามข้อ 5 ให้สถาบันสามารถวางระเบียบ
ก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการปฏิบัตินอกเหนือจากที่ก าหนดไว้นี้ได้ตามความจ าเป็น 
 ข้อ 11.  การพานักศึกษาไปนอกสถาบัน  ตามข้อ 5.2 และ 5.3 เมื่อกลับมาแล้วให้       
ผู้ควบคุมรายงานผลการพานักศึกษาไปนอกสถานบันต่อผู้สั่งอนุญาตตามแบบแนบท้ายระเบียบนี้ 
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 ข้อ 12.  อาจารย์ผู้ควบคุมและผู้ช่วยผู้ควบคุมที่น านักศึกษาไปนอกสถาบัน ให้ถือว่าไป
ปฏิบัติราชการ  
 ข้อ 13.  ให้อธิการบดีสถาบันราชภัฏก าแพงเพชร เป็นผู้รักษาการตามระเบียบนี้ และ
เป็นผู้วินิจฉัยชี้ขาดในกรณีที่เกิดปัญหาจากการใช้ระเบียบนี้  การวินิจฉัยชี้ขาดถือเป็นอันสิ้นสุด 
 

ประกาศ ณ วันที่  28  พฤศจกิายน  พ.ศ.  2544 
 

เกษม  จันทร์แก้ว 
(ศาสตราจารย์เกษม  จันทรแ์ก้ว) 

นายกสภาประจ าสถาบันราชภฏัก าแพงเพชร 
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กฎกระทรวง 

ก าหนดความประพฤติของนักเรยีนและนักศึกษา พ.ศ.  2548 
------------------------------------------------------- 

 อาศัยอ านาจตามความในมาตรา  6  และมาตรา  64  แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก  
พ.ศ.  2546  อันเป็นกฎหมายที่มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจ ากัดสิทธิและเสรีภาพของ
บุคคลซ่ึงมาตรา  29  ประกอบกับมาตรา  31  มาตรา  34  มาตรา  35  มาตรา  36  มาตรา  39  
มาตรา  48  และมาตรา  50  ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย  บัญญัติให้กระท าได้โดยอาศัย
อ านาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการออกกฎกระทรวงไว้
ดังต่อไปนี ้
 ข้อ 1 นักเรียนและนักศึกษาต้องไม่ประพฤติตนดังต่อไปนี้ 

(1)  หนีเรียนออกนอกสถานศึกษาโดยไม่ได้รับอนุญาตในช่วงเวลาเรียน 
(2)  เล่นการพนัน  จัดให้มกีารเล่นการพนัน  หรือมัว่สุมในวงการพนัน 
(3)  พกพาอาวธุ  หรือวัตถุระเบิด 
(4)  ซ้ือ  จ าหนา่ย  แลกเปลี่ยน  เสพสุรา  หรือเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ สิ่งมึนเมา 

บุหรี่  หรือยาเสพติด 
(5)  ลักทรัพย ์ กรรโชกทรัพย์  ข่มขู่  หรือบังคับขืนใจ  เพื่อเอาทรัพย์บุคคลอื่น 
(6)  ก่อเหตุทะเลาะววิาท ท าร้ายร่างกายผู้อื่น เตรียมการหรือกระท าการใด ๆ อัน

น่าจะกอ่ให้เกิดความไม่สงบเรียบร้อยหรอืขัดต่อศีลธรรมอันดีของประชาชน 
(7)  แสดงพฤติกรรมทางชู้สาว  ซ่ึงไม่เหมาะสมในที่สาธารณะ 
(8)  เกี่ยวข้องกับการค้าประเวณี 
(9)  ออกนอกสถานที่พักเวลากลางคืนเพื่อเท่ียวเตร่  หรือรวมกลุ่ม  อันเป็นการ

สร้างความเดือดร้อนให้แก่ตนเองหรือผูอ้ื่น 
ข้อ 2 ให้โรงเรียนหรือสถานศึกษา  ก าหนดระเบียบว่าดว้ยความประพฤติของนกัเรียน

และนักศึกษาได้เท่าที่ไม่ขัดหรือแย้งกับกฎกระทรวงนี้ 
 

ให้ไว้  ณ  วันที่  27  เดือนธันวาคม  พ.ศ.  2548 
 

จาตุรนต์  ฉายแสง 
(นายจาตุรนต์  ฉายแสง) 

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธกิาร 
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ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 

เรื่อง การแต่งกายสุภาพของนักศึกษา 
------------------------------------------------------- 

  เพื่อให้นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร ทั้งภาคปกติและภาคพิเศษที่ไม่ได้แต่ง
เครื่องแบบนักศึกษามีแนวปฏิบัติในการแต่งกายสุภาพ เพื่อเข้าร่วมกิจกรรมหรือขอรับบริการหรือ
ติดต่อราชการกับหน่วยงานต่างๆ ของมหาวิทยาลัย  โดยถือความเรียบร้อย เหมาะสมกับกาลเทศะ
เป็นส าคัญ อาศัยอ านาจตามมาตรา 31 แห่ง พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 
มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชรจึงประกาศ เร่ืองการแต่งกายสุภาพของนักศึกษาไว้  ดังนี้ 
 นักศึกษาชาย 

   1. สวมเส้ือมีแขน มีคอปก แบบและสีสุภาพ ชายเส้ือสอดไว้ในกางเกง 
   2. สวมกางเกงขายาว แบบและสีสภุาพ  ไม่มีลวดลาย 
   3. สวมรองเท้าหุ้มส้น หรือมีสายรัด  แบบและสีสุภาพ 

 นักศึกษาหญิง 
   1. สวมเส้ือมีแขน มีคอปก แบบและสีสุภาพ 
   2. สวมกระโปรงแบบและสีสุภาพ 
   3. สวมกางเกงขายาว แบบและสีสภุาพ ไม่มีลวดลาย 
   4. สวมรองเท้าหุ้มส้น หรือมีสายรัด  แบบและสีสุภาพ อนึ่ง การแต่งกายโดยถือความ

สุภาพเรียบร้อย เหมาะสมกับกาลเทศะรวมถึง 
ไม่สวมเส้ือปล่อยชายรุ่งริ่ง    
ไม่สวมเส้ือไม่ติดรังดุม 
ไม่สวมเส้ือสายเด่ียว เกาะอก โดยไม่สวมเส้ือทับด้านนอก  
ไม่สวมกางเกงเอวต่ า  หรือกระโปรงเอวต่ า 
ไม่สวมกางเกงขาสั้น ยกเว้นชุดกีฬาหรือชุดออกก าลังกาย  
ไม่สวมรองเท้าแตะ 

หากนักศึกษาแต่งกายไม่เป็นไปตามประกาศนี้  หน่วยงานของมหาวิทยาลัย ขอสงวน
สิทธิ์ในการงดบริการนักศึกษาหรือไม่ไหเ้ข้าร่วมกิจกรรมของมหาวิทยาลยั 
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 จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกันและถอืปฏิบัติ  ทั้งนี้ตั้งแต่บัดนี้ เป็นต้นไป 
 

ประกาศ ณ  วันที ่1 มิถุนายน  2550 
 

รัตนา   รักการ 
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์รัตนา  รักการ) 

อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 
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ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ 

ว่าด้วยการลงโทษนักเรียนและนักศึกษา พ.ศ. 2548 
------------------------------------------------------- 

 อาศัยอ านาจตามความในมาตรา  6  และมาตรา  65  แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก  
พ.ศ.  2546  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ  จึงวางระเบียบว่าด้วยการลงโทษนักเรียนและ
นักศึกษาไว้ดังต่อไปนี้ 
 ข้อ  1.  ระเบียบนี้เรียกวา่ “ ระเบียบกระทรวงศึกษาธกิาร ว่าด้วยการลงโทษนกัเรียน
และนักศึกษา  พ.ศ. 2548 ” 
 ข้อ  2.  ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษา 
 ข้อ  3.  ให้ยกเลิกระเบียบกระทรวงศึกษาธิการวา่ด้วยการลงโทษนักเรียนนกัศึกษา 
พ.ศ. 2543 
 ข้อ  4.  ในระเบียบนี ้

   “ผู้บริหารสถานศึกษา” หมายความว่า ผู้บริหารสถานศึกษาของโรงเรียนหรือ 
สถานศึกษาของโรงเรียนหรือสถานศึกษานั้น 

“กระท าความผิด”หมายความว่า การที่นักเรียนหรือนักศึกษาประพฤติฝ่าฝืน
ระเบียบ ข้อบังคับของสถานศึกษาหรือของกระทรวงศึกษาธิการ หรือกฎกระทรวงศึกษาว่าด้วยการ
ส่งเสริมความประพฤติของนักเรียนและนักศึกษา 

“การลงโทษ” หมายความวา่ การลงโทษนักเรียนหรือนักศึกษาที่กระท า
ความผิดโดยมีความมุ่งหมายเพือ่การอบรมส่ังสอน  

ข้อ  5.  โทษส าหรับนักเรียนหรือนักศึกษา  ที่กระท าความผิดมี  4  สถาน  ดังนี้ 
(1) ว่ากล่าวตักเตือน 
(2) ท าทัณฑ์บน 
(3) ตัดคะแนนความประพฤติ  และบันทึกข้อมูล 
(4) ท ากิจกรรมเพื่อให้ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม 

  ข้อ  6.  ห้ามลงโทษนักเรียนและนักศึกษาด้วยวิธีรุนแรง  หรือแบบกลั่นแกล้ง  หรือ
ลงโทษด้วยความโกรธ  หรือด้วยความพยาบาทโดยให้ค านึงถึงอายุของนักเรียนหรือนักศึกษาและ
ความร้ายแรงของพฤติการณ์ประกอบการลงโทษด้วย 
  การลงโทษนักเรียนหรือนักศึกษาให้เป็นไปเพื่อเจตนาที่จะแก้นิสัยและความประพฤติไม่
ดีของนักเรียนหรือนักศึกษาให้รู้ส านึกในความผิด และกลับประพฤติตนในทางที่ดีต่อไป 
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          ให้ผู้บริหารโรงเรียนหรือสถานศึกษา หรือผู้ที่บริหารโรงเรียนหรือสถานศึกษามอบหมาย
เป็นผู้มีอ านาจในการลงโทษนักเรียน นักศึกษา 
  ข้อ  7.  การว่ากล่าวตักเตือน  ใช้ในกรณีนักเรียนหรือนักศึกษากระท าความผิดไม่
ร้ายแรง 
  ข้อ  8.  การท าทัณฑ์บน ใช้ในกรณีนักเรียนหรือนักศึกษาประพฤติตนไม่ เหมาะสมกับ
สภาพนักเรียนนักศึกษา ตามกฎกระทรวงว่าด้วยความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา หรือกรณีท า
ให้เส่ือมเสียชื่อเสียงและเกียรติศักดิ์ของสถานศึกษาหรือได้รับโทษว่ากล่าวตักเตือนแล้วแต่ยังไม่เข็ด
หลาบ 
  การท าทัณฑ์บนให้ท าเป็นหนังสือและเชิญบิดามารดาหรือผู้ปกครองมาบันทึกรับทราบ
ความผิดและรับรองการท าทัณฑ์บนไว้ด้วย 
   ข้อ  9.  การตัดคะแนนความประพฤติ  ให้เป็นไปตามระเบียบปฏิบัติว่าด้วยการ
ลงคะแนนความประพฤตินักเรียนนักศึกษาแต่ละสถานศึกษาก าหนด  และให้ท าบันทึกข้อมูลไว้เป็น
หลักฐาน 
  ข้อ  10.  ท ากิจกรรมเพื่อให้ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ให้ใช้ในกรณีนักเรียนและนักศึกษา
กระท าความผิดที่สมควรต้องปรับเปลี่ยนพฤติกรรม 
  การจัดกิจกรรมให้เป็นไปตามแนวทางที่กระทรวงศึกษาธิการก าหนด 
  ข้อ  11.  ให้ปลัดกระทรวงศึกษาธกิาร  รักษาการให้เป็นไปตามระเบียบนี้และให้มี
อ านาจตีความวินจิฉัยปัญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติตามระเบียบนี ้
 

ประกาศ  ณ  วันที่ 18  มกราคม  พ.ศ. 2548 
 

อดิศัย  โพธารามิก 
(นายอดิศัย  โพธารามิก) 

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธกิาร 
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ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 
เรื่อง  แนวปฏบิัติในการสอบของนักศึกษา 

--------------------------------------- 
 เพื่อให้การด าเนินการสอบของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร เป็นไปด้วย
ความเรียบร้อยและบรรลุวัตถุประสงค์อย่างมีประสิทธิภาพ อาศัยอ านาจตามความในมาตรา 31 
แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร เห็นสมควร
ก าหนดแนวปฏิบัติในการสอบ ของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชรไว้ ดังต่อไปนี้ 

1. นักศึกษาต้องเข้าสอบตามวัน เวลา และสถานที่ตามที่มหาวิทยาลัยประกาศ
ก าหนด หากมีเหตุอันควรท าให้ไม่สามารถเข้าสอบตามวันและเวลาที่ก าหนดได้หรือขาดสอบ ให้ยื่น
เร่ืองขอเล่ือนสอบ หรือขาดสอบตามขั้นตอนของมหาวิทยาลัย 

2. นักศึกษาที่ไม่มีรายชื่อในประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ จะไม่มีสิทธิ์เข้าห้อง
สอบ 

3. ในวันสอบนักศึกษาต้องแต่งกายให้ถูกต้องตามระเบียบของมหาวิทยาลัย 
และให้น าบัตรนักศึกษามาแสดงเพื่อขออนุญาตเข้าสอบด้วย 

   ในกรณีที่ยังไม่ได้รับบัตรนักศึกษา ให้แสดงบัตรซ่ึงออกโดยส่วนราชการที่ มี
รูปถ่ายของนักศึกษา ที่ขออนุญาตเข้าสอบแทนได้ 

4. ในการสอบห้ามนักศึกษาออกจากห้องสอบก่อนเวลา 20 นาที นับแต่เวลาที่
เร่ิมต้นเวลาการสอบ และหากเข้าห้องสอบช้ากว่า 15 นาที ถือว่าขาดสอบ ต้องยื่นเรื่องขอเล่ือนสอบ
หรือขาดสอบตามขั้นตอนของมหาวิทยาลัย 

5. ในระหว่างด าเนินการสอบห้ามนักศึกษาออกจากห้องสอบโดยไม่ได้รับ
อนุญาต หากมีเหตุจ าเป็นเร่งด่วนให้แจ้งกรรมการก ากับการสอบเพื่อพิจารณาอนุญาต 

6. ในการสอบห้ามน าหนังสือ ต ารา โน้ตย่อ หรือเอกสารใด ๆ รวมทั้งวัสดุ
อุปกรณ์อื่น เช่น กระเป๋าสะพาย กระเป๋าถือสุภาพสตรี ถุงผ้าหรือกระเป๋าใส่เอกสาร เครื่องค านวณ 
อุปกรณ์ที่ใช้ค านวณได้ เครื่องบันทึกภาพ เครื่องบันทึกเสียง หรือเครื่องมือสื่อสารอิเล็กทรอนิกส์ทุก
ชนิด เช่น โทรศัพท์เคลื่อนที่ (มือถือ) วิทยุติดตามตัว วิทยุสื่อสาร เป็นต้น เข้าห้องสอบโดยเด็ดขาด 
หากฝ่าฝืนจะถือว่าเจตนากระท าการทุจริต (เพื่อป้องกันการสูญหาย คณะกรรมการก ากับการสอบ
อาจผ่อนผันให้น ากระเป๋าสะพาย กระเป๋าถือสุภาพสตรี เครื่องบันทึกภาพ เครื่องบันทึกเสียง หรือ
โทรศัพท์เคลื่อนที่ (มือถือ) ที่ปิดเครื่องแล้ววางรวมกันไว้ที่จุดใดจุดหนึ่ง  ในห้องสอบก็ได้ 

ในระหว่างด าเนินการสอบ หากพบว่านักศึกษาผู้ใดฝ่าฝืนโดยมีสิ่งของที่ห้ามพกติดตัวเข้า
ห้องสอบตามวรรคแรก หรือกระท าการใด ๆ อันเป็นการทุจริตการสอบ ผู้นั้นจะต้องถูกสั่งให้ยุติการ
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ท าข้อสอบและจะต้องออกจากห้องสอบทันที หรือคณะกรรมการก ากับการสอบจะยังคงให้ท าการ
สอบต่อไป และบันทึกแจ้งอาจารย์ผู้สอนเพื่อไม่ตรวจให้คะแนนนัก ศึกษาผู้นั้นก็ได้ นอกจากนี้ 
นักศึกษาที่กระท าการทุจริตยังจะต้องถูกลงโทษ ตามระเบียบของมหาวิทยาลัยตามความร้ายแรง
แห่งกรณีอีกด้วย 
 
 จึงประกาศให้ทราบเพื่อถือปฏิบัติโดยทั่วกัน ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 
 

ประกาศ ณ วันที่ 27 เมษายน พ.ศ. 2558 
 

สุวิทย์ วงษ์บุญมาก 
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุวิทย์ วงษ์บุญมาก) 

อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร
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ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 

เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานตามหลักสตูรกิจกรรมพัฒนานักศึกษา ภาคปกต ิ
พ.ศ. 2558 

------------------------------------------------------- 
เนื่องด้วย กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร จัดท าหลักสูตร

กิจกรรมพัฒนานักศึกษาซ่ึงเป็นกิจกรรมนอกหลักสูตรจากการเรียนการสอน ปีพุทธศักราช 2558 
และเป็นหลักสูตรใหม่ เพื่อให้ด าเนินการเป็นไปตามหลักเกณฑ์และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของ
หลักสูตร รวมทั้งพัฒนาศักยภาพสู่บัณฑิตที่พึ งประสงค์ของหลักสูตร คนเก่ง คนดี มีคุณธรรม
จริยธรรม พร้อมท างานร่วมกับผู้อื่น จึงอาศัยอ านาจตามในมาตรา 31 แห่งพระราชบัญญัติ
มหาวิทยาลัย พ.ศ. 2547 ประกาศ เกณฑ์มาตรฐานตามหลักสูตรกิจกรรมพัฒนานักศึกษา ภาคปกติ 
พ.ศ. ๒๕๕๙ เพื่อเป็นแนวปฏิบัติให้สอดคล้องกับหลักสูตร ดังต่อไปนี้ 

ข้อ 1 ประกาศนี้ เรียกว่า “เกณฑ์มาตรฐานตามหลักสูตรกิจกรรมพัฒนานักศึกษาภาค
ปกติ พ.ศ. 2558” 

ข้อ 2 ประกาศนี้ ใช้กับนักศึกษาตั้งแต่เข้าศึกษาประจ าปีการศึกษา 2558 เป็นต้นไป 
ข้อ 3 ประกาศนี้ 

         มหาวิทยาลัย หมายถึง มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 
         อธิการบดี หมายถึง อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 
         กองพัฒนานักศึกษา หมายถึง หน่วยงานที่รับผิดชอบดูแลงานกิจกรรม สวัสดิการ 
กีฬา ประกัน สุขภาพ ระบบหอพัก วิชาทหาร ระบบอาจารย์ที่ปรึกษา และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับ
นักศึกษา 
         นักศึกษา หมายถึง นักศึกษาทุกระดับชั้นปีที่ลงทะเบียนเป็นนักศึกษาของ
มหาวิทยาลัย 
         หลักสูตรกิจกรรมพัฒนานักศึกษา หมายถึง หลักสูตรที่ใช้กับนักศึกษาภาคปกติ
ของมหาวิทยาลัย 
         หน่วยกิจกรรม หมายถึง หน่ วยที่ แสดงปริมาณการเข้าร่วมกิจกรรมซ่ึง
มหาวิทยาลัยจัดให้แก่นักศึกษา 
         กิจกรรม หมายถึง โครงการ/กิจกรรม ที่ทางมหาวิทยาลัยจัดขึ้นเพื่อให้นักศึกษา
ได้เข้าไปมีส่วนร่วม ซ่ึงไม่เกี่ยวข้องกับกิจกรรรมการเรียนการสอนโดยตรง โดยมีหน่วยกิจกรรมเป็น
ตัวชี้วัดการเข้าร่วมกิจกรรมเพื่อส่งเสริมพัฒนาด้านบุคลิกภาพ ทัศนคติของนักศึกษา แบ่งออกเป็น 2 
ประเภท คือ  1) กิจกรรมเสริมหลักสูตร  2) กิจกรรมนอกหลักสูตร 
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        กิจกรรมเสริมหลักสูตร หมายถึง กิจกรรมต่างๆ ที่นักศึกษาหรืออาจารย์ประจ า
วิชาร่วมกันจัดท าขึ้นเพื่อตอบสนอง เสริมการเรียนการสอนในวิชาต่าง ๆ  
       กิจกรรมนอกหลักสูตร หมายถึง กิจกรรมต่างๆ ที่คณะ/ศุนย์การศึกษา กองพัฒนา
นักศึกษา องค์การบริหารนักศึกษา สภานักศึกษา หรือชมรมต่าง ๆ ร่วมกันจัดขึ้นโดยเป็นกิจกรรมที่
ไม่เกี่ยวกับกิจกรรมการเรียนการสอนในชั้นเรียน หรือหลักสูตรแต่ละสาขาโดยตรง เป็นกิจกรรมที่
ผู้เข้าร่วมจะมีโอกาสได้รับการพัฒนาสติปัญญา สังคม อารมณ์ ร่างกายและคุณธรรมจริยธรรม
สอดคล้องกับมาตรฐานการเรียนรู้ของบัณฑิตท่ีพึงประสงค์ 
 ข้อ 4 เกณฑ์มาตรฐานหน่วยกิจกรรมของหลักสูตร ก าหนดสัดส่วนหน่วยกิจกรรมของ
หน่วยงาน ดังนี้ 

4.1 ระดับมหาวิทยาลัย (กองพัฒนานักศึกษา) 40  หน่วยกิจกรรม 
      4.2 ระดับคณะ                                     40  หน่วยกิจกรรม 

4.3 ระดับโปรแกรมวิชา                           20  หน่วยกิจกรรม 
 ข้อ 5 ให้ใช้เกณฑ์มาตรฐานการเข้าร่วมกิจกรรมระหว่างเรียน ดังต่อไปนี้ 

5.1 นักศึกษาทุกคนที่ศึกษาในมหาวิทยาลัย ต้องเข้าร่วมกิจกรรมตลอด
หลักสูตร ไม่น้อยกว่า 55 หน่วยกิจกรรม 

5.2 นักศึกษาสามารถขอเทียบค่าหน่วยกิจกรรม ในการเทียบโอนค่าหน่วย
กิจกรรมนั้น ๆ ได้ในกรณีการจัดการศึกษานอกสถานที่ตั้ง การเปลี่ยนสถานที่ศึกษาระดับหน่วยงาน 
เช่น คณะ โปรแกรมวิชา เป็นต้น ทั้งนี้ต้องผ่านการพิจารณาเห็นชอบในการเทียบโอนค่าหน่วย
กิจกรรมจากหน่วยงานนั้น ๆ 

5.3 นักศึกษาไม่ได้เข้าร่วมกิจกรรมใดกิจกรรมหนึ่ง ซ่ึงได้รับการประเมินผล
การเข้าร่วมกิจกรรมนั้นไม่ผ่าน สามารถเข้าร่วมกิจกรรมอื่น ที่มีหน่วยกิจกรรมเท่ากันหรือมากกว่า
ทดแทนได้ จนกว่าจะผ่าน 

5.4 นักศึกษาไม่ผ่านกิจกรรมหรือเข้าร่วมกิจกรรมใดกิจกรรมหนึ่ง จะมีการ
เปิดให้ซ่อมเสริมภายในภาคเรียนถัดไป หากเลยก าหนดการเปิดให้ซ่อมแล้วยังไม่มา จะปรับให้
ลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรมนั้น ๆ ใหม่ 

5.5 นักศึกษาที่จะลงทะเบียนรายวิชาออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพใน
โปรแกรมวิชาได้นั้น ต้องผ่านการเข้าร่วมกิจกรรม ดังนี้ 

     1) นักศึกษาทุกคนทั้ง 5 คณะ และมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร  
แม่สอด ต้องผ่านการเข้าร่วมกิจกรรมไม่น้อยกว่า 55 หน่วยกิจกรรม 

     2) นักศึกษาทุกคนที่เข้าศึกษาในหลักสูตรเทียบโอน ต้องผ่านการเข้าร่วม
กิจกรรมไม่น้อยกว่า 40 หน่วยกิจกรรม 
 ข้อ 6 เมื่อนักศึกษาจบการศึกษาตามหลักสูตร เกณฑ์การประเมินผลเข้าร่วมกิจกรรม 
ต้องผ่านการเข้าร่วมกิจกรรมไม่น้อยกว่า 75 หน่วยกิจกรรม จึงจะได้รับใบรายงานผลการเข้าร่วม
กิจกรรมนักศึกษา (Activity Transcript) โดยมีหลักเกณฑ์ในการประเมินผลการเข้าร่วมกิจกรรม 
และได้รับใบรายงานผลการเข้าร่วมกิจกรรมนักศึกษา (Activity Transcript) ดังต่อไปนี้  
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                    จ านวนหน่วยกิจกรรม      ความหมายการประเมินผล 

95 - 100   ผ่านดีเยี่ยม 
86 - 94   ผ่านดีมาก 
75 - 85   ผ่านด ี

 ข้อ 7 ให้กองพัฒนานักศึกษา คณะ โปรแกรม จัดโครงการ/กิจกรรมตามแผนในหลักสูตร
กิจกรรมพัฒนานักศึกษา และก ากับดูแลการเข้าร่วมกิจกรรมของนักศึกษา พร้อมจัดท าและเก็บ
หลักฐานการเข้าร่วมกิจกรรมประเมินผล และรายงานการเข้าร่วมกิจกรรมของนักศึกษาต่อ  
กองพัฒนานักศึกษา เพื่อประมวลผลการเข้าร่วมกิจกรรมนักศึกษาเป็นรายภาคเรียน  
 ข้อ 8 ให้อธิการบดีเป็นผู้รักษาการให้เป็นไปตามประกาศนี้ และเป็นผู้วินิจฉัยชี้ขาดกรณี
ที่เกิดปัญหาจากการใช้ประกาศนี้ 
 

ประกาศ ณ วันที่ 15 กรกฎาคม พ.ศ. 2558 
 

สุวิทย์ วงษ์บุญมาก 
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุวิทย์ วงษ์บุญมาก) 

อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร
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ข้อบังคับสภาการฝึกหดัครู 

ว่าด้วยการจัดการศึกษาส าหรบับุคลากรประจ าการ พ.ศ. 2536 
------------------------------------------------------- 

 ตามที่วิทยาลัยครูได้ด าเนินการโครงการจัดการศึกษาส าหรับบุคลากรประจ าการ  เพื่อ
ตอบสนองความต้องการของท้องถิ่นได้ผลดีตลอดมานั้น แต่เนื่องจากสภาพการณ์ต่างๆ ได้
เปลี่ยนแปลงไป และเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและคุณภาพของการจัดการศึกษาส าหรับบุคลากร
ประจ าการให้สูงยิ่งขึ้น จึงอาศัยอ านาจตามความในมาตรา 13  (1) และ (8) แห่งพระราชบัญญัติ
วิทยาลัยครู  พ.ศ. 2518 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติวิทยาลัยครู (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2527 และ
โดยความเห็นชอบของสภาการฝึกหัดครู  ในการประชุมครั้งที่ 1/2536 เมื่อวันที่ 14 มกราคม 2536 
สภาการฝึกหัดครู จึงวางข้อบังคับไว้ดังนี้ 
 ข้อ 1 ข้อบังคับนี้เรียกว่า “ข้อบังคับสภาการฝึกหัดครู ว่าด้วยการจัดการศึกษาส าหรับ
บุคลากรประจ าการ พ.ศ. 2536” 
 ข้อ  2  ให้ยกเลิก 

(1) ระเบียบสภาการฝึกหัดครู  ว่าด้วยการจัดการศึกษาส าหรับบุคลากร
ประจ าการ  พ.ศ.  2528 

(2) ระเบียบสภาการฝึกหัดครู  ว่าด้วยการจัดการศึกษาส าหรับบุคลากร
ประจ าการ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2530 
  บรรดาระเบียบค าสั่งประกาศ หรือข้อบังคับอื่นใดในส่วนที่ขัด หรือแย้งกับข้อบังคับนี้ให้
ใช้ข้อบังคับนี้แทน 
 ข้อ  3  ให้ใช้ข้อบังคับนี้ส าหรับนักศึกษาที่เข้าศึกษาตั้งแต่ปีการศึกษา  2536  เป็นต้นไป 
 ข้อ  4  ในข้อบังคับนี้ 
  “การให้การศึกษา” หมายถึง กระบวนการพัฒนาให้ผู้เข้ารับการศึกษาได้เพิ่ม
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานและเพิ่มพูนวิทยฐานะ 
  “บุคลากรประจ าการ” หมายถึง บุคคลที่ ก าลั งปฏิบัติ งานทั้ งสั งกัด
ภาครัฐบาล หรือเอกชนโดยไม่จ ากัดอาชีพ 
  “อาจารย์ที่ปรึกษา” หมายความว่า บุคคลที่วิทยาลัยแต่งตั้งให้ท าหน้าที่เป็น
ที่ปรึกษาดูแลสนับสนุนทางด้านวิชาการ วิธีการเรียน ควบคุมโปรแกรมการเรียน และให้มีส่วนใน
การประเมินผลความก้าวหน้าในการเรียน 
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  “คณะอาจารย์ที่ปรึกษา” หมายความว่า กลุ่มบุคคลที่วิทยาลัยแต่งตั้งให้ท า
หน้าที่เป็นที่ปรึกษา ดูแลสนับสนุนทางด้านวิชาการ วิธีการเรียนควบคุมโปรแกรมการเรียน และให้มี
ส่วนในการประเมินผลความก้าวหน้าในการเรียน 
  “ศูนย์ให้การศึกษา” หมายความว่า สถานที่ภายนอกวิทยาลัยครูที่จัดขึ้น
ส าหรับให้การศึกษาแก่บุคลากรประจ าการที่มีภูมิล าเนาอยู่ห่างไกลจากวิทยาลัยครู 
  “ระบบการเรียนโดยสื่อประสม” หมายความว่า วิธีการจัดการศึกษาส าหรับ
บางรายวิชาในหลักสูตร โดยผู้เรียนไม่ต้องเข้าเรียนในชั้นเรียนแต่อาศัยวิธีการเรียนโดยสื่อประเภท
ต่างๆ แทน   

ข้อ  5  ในการจัดการศึกษาส าหรับบุคลากรประจ าการ วิทยาลัยครูสามารถจัดตั้งศูนย์ให้
การศึกษาในเขต ท้องที่รับผิดชอบของวิทยาลัยครูตามความเหมาะสม 
 ให้วิทยาลัยครูจัดการศึกษาส าหรับบุคลากรประจ าการได้  เฉพาะโปรแกรมวิชาที่สภา
การฝึกหัดครูอนุมัติหลักสูตรและคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนรับรองคุณวุฒิแล้ว 
 วิทยาลัยครูอาจจัดการศึกษาระบบการเรียนโดยใช้สื่อประสมได้ในรายวิชาที่ไม่บังคับให้
เข้าชั้นเรียนตามประกาศของกรมการฝึกหัดครู โดยจะต้องจัดให้มีการลงทะเบียนเรียนและการสอบ
เช่นกับรายวิชาอื่น 
 ข้อ 6 ในการขอเปิดสอนโปรแกรมวิชาใด หรือสาขาวิชาใด ในระดับใด ให้เป็นไปตาม
เกณฑ์มาตรฐานทางวิชาการของหลักสูตรและจะต้องได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริหารโครงการ
จัดการศึกษาส าหรับบุคลากรประจ าการ ซ่ึงท าหน้าที่แทน   สภาการฝึกหัดครูและรายงานให้สภา
การฝึกหัดครูทราบ 
 เพื่อให้การจัดการศึกษามีประสิทธิภาพ ให้วิทยาลัยครูมีจ านวนนักศึกษาตามโครงการจัด
การศึกษาส าหรับบุคลากรประจ าการให้เหมาะสมกับศักยภาพของวิทยาลัย โดยจะต้องจัดท า
เอกสารแสดงความจ าเป็นศักยภาพ และวิธีการจัดการตามแบบที่กรมการฝึกหัดครูก าหนดขออนุมัติ
ต่อคณะกรรมการบริหารโครงการจัดการศึกษาส าหรับบุคลากรประจ าการ ซ่ึงท าหน้าที่แทนสภาการ
ฝึกหัดคร ู
 ข้อ  7  ให้วิทยาลัยครู จัดให้มีคณะกรรมการ ดังต่อไปนี้ 
  7.1  คณะกรรมการอ านวยการโครงการจัดการศึกษาส าหรับบุคลากร
ประจ าการประจ าวิทยาลัยครู ซ่ึงประกอบด้วย อธิการเป็นประธาน รองอธิการ หัวหน้าคณะวิชา 
และหัวหน้าส านักงานอธิการเป็นกรรมการโดยมีหัวหน้าส านักงานอธิการเป็นเลขานุการ 
  คณะกรรมการอ านวยการโครงการจัดการศึกษาส าหรับบุคลากรประจ าการ
ประจ าวิทยาลัยครูท าหน้าที่อ านวยการบริหารโครงการจัดการศึกษาส าหรับบุคลากรประจ าการของ
วิทยาลัยครูให้มีประสิทธิภาพและเกิดความเรียบร้อย 
   7.2 คณะกรรมการด าเนินงานโครงการจัดการศึกษาส าหรับบุคลากร
ประจ าการหรือคณะกรรม การอื่นๆ ตามความเหมาะสม 
  คณะกรรมการด าเนินงานโครงการจัดการศึกษาส าหรับบุคลากรประจ าการ
ท าหน้าที่ด าเนินการทั่วไปเกี่ยวกับการจัดการศึกษาส าหรับบุคลากรประจ าการ 
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 ข้อ 8 ในการรับเข้าศึกษา ให้วิทยาลัยครูรับเข้าศึกษาจากบคุลากรประจ าการ 2 ประเภท 
คือ ประเภทเข้าศึกษาตามความต้องการของต้นสังกัดและประเภทบุคคลทั่วไป โดยต้องมีคุณสมบัติ
ตามที่กรมการฝึกหัดครูก าหนด 
 การรับเข้าศึกษา วิทยาลัยครูต้องจัดให้มีการสอบวัดความรู้พื้นฐาน  เพื่อใช้ผลการสอบ
เป็นเกณฑ์หนึ่งในการรับเข้าศึกษาและอาจใช้เป็นแนวทางในการจัดรายวิชาเรียนเพิ่มเติมเฉพาะราย
ตามที่วิทยาลัยครูเห็นสมควร 
 ข้อ 9 วิทยาลัยครูต้องจัดอาจารย์ที่ปรึกษา และหรือคณะอาจารย์ที่ปรึกษา รับผิดชอบ 
และให้ค าปรึกษาแก่นักศึกษาตามเวลาที่วิทยาลัยครูก าหนด หรือเวลาอื่นตามความเหมาะสม 
 เพื่อให้อาจารย์ที่ปรึกษาและหรือคณะอาจารย์ที่ปรึกษาสามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ วิทยาลัยครูต้องจัดให้มีคู่มือส าหรับอาจารย์ที่ปรึกษา ติดตาม และประเมินผลการ
ปฏิบัติหน้าที่ของอาจารย์ที่ปรึกษาอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง 
 ข้อ 10 การจัดการเรียนการสอนวิทยาลัยครูสามารถด าเนินการได้ทั้งในและหรือนอก
เวลาราชการ 
 ในการจัดการเรียนการสอนนอกเวลาราชการเพื่อให้นักศึกษามีเวลาศึกษาและค้นคว้า
ความรู้เพิ่มเติมก าหนดให้นักศึกษาลงทะเบียนเรียนได้ ไม่เกินภาคเรียนละ 12 หน่วยกิต ในกรณีที่
นักศึกษารายใดมีความจ าเป็น วิทยาลัยครูอาจพิจารณาให้ลงทะเบียนเรียนเกินกว่าภาคเรียนละ 12 
หน่วยกิตได้แต่ต้องไม่เกิน 15 หน่วยกิต หรือตามที่กรมการฝึกหัดครูก าหนด 
 ข้อ 11 เพื่อให้การเรียนการสอนมีประสิทธิภาพก าหนดให้อาจารย์ผู้สอนได้ไม่เกินสัปดาห์
ละ 12 คาบ โดยในคาบหนึ่งให้มีเวลาสอนไม่น้อยกว่า 50 นาที 
 ให้วิทยาลัยครูแต่งตั้งคณะกรรมการท าหน้าที่พิจารณา กลั่นกรอง และให้ความเห็นชอบ
ในการจัดอาจารย์ผู้สอนตามที่ภาควิชาและคณะวิชาเสนอในแต่ละภาคเรียน 
 ข้อ 12 ให้อาจารย์ผู้สอนจัดท าเอกสารแนวการสอนทุกรายวิชาที่เปิดสอนให้แก่นักศึกษา
ในแต่ละภาคเรียน 
 ข้อ 13 วิทยาลัยครูต้องจัดให้นักศึกษามี และใช้ต าราหลักในรายวิชาที่เปิดสอน ต ารา
หลักอาจเรียบเรียง โดยอาจารย์วิทยาลัยครูหรือผู้เชี่ยวชาญภายนอกก็ได้ โดยจะต้องมีขอบเขตและ
ระดับของเนื้อหาเหมาะสมกับระดับการศึกษา 
 ข้อ 14  ให้มีการจัดหาหรือผลิตสื่อ เพื่อใช้ประกอบการเรียนการสอนรายวิชาต่างๆ 
 วิทยาลัยครูต้องพัฒนาโสตทัศนูปกรณ์พื้นฐาน  สื่อการเรียนการสอนให้มีมาตรฐานและ
เพียงพอกับจ านวนนักศึกษาที่มีอยู่ 
 ข้อ 15 ให้วิทยาลัยครูจัดบริการห้องสมุด และอ านวยความสะดวกแก่นักศึกษาใน
รูปแบบต่างๆ เพื่อส่งเสริมให้นักศึกษามีโอกาสค้นคว้าหาความรู้เพิ่มเติมจากห้องสมุดมากขึ้น 
 ข้อ 16 ให้วิทยาลัยครูก าหนดแนวปฏิบัติในการประเมินผลการเรียน และแต่งตั้ง
คณะกรรมการท าหน้าที่กลั่นกรองตรวจสอบและให้ความเห็นชอบการประเมินผลการเรียนรายวิชา
ต่างๆ ให้เป็นไปตามข้อบังคับสภาการฝึกหัดครูว่าด้วยการประเมินผลการศึกษาในการจัดการศึกษา
ส าหรับบุคลากรประจ าการ 
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 ข้อ 17 ในการขอจบการศึกษา ผลการเรียนรายวิชาใดที่มีอายุเกิน 5 ปี ส าหรับหลักสูตร 
2 ปี และเกิน 10 ปี ส าหรับหลักสูตร 4 ปี  ให้ถือว่าผลการเรียนวิชานั้นหมดสภาพ ไม่มีสิทธิน าผล
การเรียนนั้นไปใช้ในการขอจบการศึกษา โดยจะต้องลงทะเบียนเรียนในรายวิชานั้นหรือรายวิชาที่
เทียบเท่า 
 ข้อ 18 ให้มีการรับโอนสภาพนักศึกษาภายในวิทยาลัยครูจากระบบหนึ่งไปสู่ระบบหนึ่ง
ได้ส าหรับการโอนเข้าภาคปกติ ผู้ขอโอนจะต้องสอบเข้าเรียนให้ได้ก่อน นักศึกษาที่ถูกลงโทษด้วย
การท าความผิดทางด้านความประพฤติไม่มีสิทธิขอโอน 
 ข้อ 19 ให้มีการโอนผลการเรียน และการยกเว้นการเรียนรายวิชาที่ได้ศึกษาแล้วในระดับ
เดียวกัน แนวปฏิบัติในการโอนผลการเรียน และการยกเว้นการเรียนให้เป็นไปตามระเบียบสภาการ
ฝึกหัดคร ูว่าด้วยการโอนผลการเรียน และการยกเว้นการเรียนรายวิชา 
 ข้อ 20 การจ่ายเงินค่าตอบแทนการสอน ค่าตอนแทนการด าเนินการ ค่าตอบแทนการ
ส่งเสริมคุณภาพการศึกษาและค่าใช้จ่ายนั้นๆ เพื่อพัฒนาการเรียนการสอน ให้จ่ายได้ในวงเงินไม่เกิน
ร้อยละ 80 ของเงินค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บได้ในภาคเรียนนั้น 
 อัตราการเก็บ และการจ่ายเงินในการจัดการศึกษาส าหรับบุคลากรประจ าการให้เป็นไป
ตามระเบียบสภาการฝึกหัดครู ว่าด้วยการรับจ่ายเงินเพื่อจัดการศึกษาส าหรับบุคลากรประจ าการ 
 ข้อ 21 ให้จ่ายค่าตอบแทนในการออกข้อสอบค่าตรวจกระดาษค าตอบในการสอบวัด
ความรู้พื้นฐาน และในรายวิชาที่จัดตามระบบการเรียนโดยใช้สื่อประสม ตามอัตราที่สภาการฝึกหัด
ครูก าหนด   
 ข้อ 22 ให้วิทยาลัยครูประเมินการสอนของอาจารย์ผู้สอนอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง เพื่อให้
อาจารย์ผู้สอนได้ข้อมูลย้อนกลับไปปรับปรุงคุณภาพการสอน 
 ข้อ 23 ให้มีการวิจัยประเมินผลการจัดการศึกษาส าหรับบุคลากรประจ าการทุกระยะ 2 
ปี เพื่อการพัฒนาโครงการ 
 ข้อ 24 ให้อธิบดีกรมการฝึกหัดครูเป็นผู้รักษาการให้เป็นตามข้อบังคับนี้ และเป็นผู้
วินิจฉัยชี้ขาดในกรณีที่เกิดปัญหาจากการใช้ข้อบังคับนี้ 

 
ประกาศ  ณ  วันที่  15  พฤษภาคม  พ.ศ.  2536 

 
โกวิท   วรพิพัฒน ์

(นายโกวิท  วรพพิัฒน์) 
ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ  
นายกสภาการฝึกหัดครู 
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ข้อบังคับสภาประจ าสถาบันราชภฏัก าแพงเพชร 

ว่าด้วยการจัดการศึกษาตามโครงการจัดตั้งศูนย์ให้การศึกษาภายนอกสถาบนั 
ส าหรับบุคลากรประจ าการ พ.ศ. 2543 

------------------------------------------------------- 
 ตามที่สภาประจ าสถาบันราชภัฏก าแพงเพชร ได้อนุมัติโครงการจัดตั้งศูนย์ให้การศึกษา
ภายนอกสถาบันส าหรับบุคลากรประจ าการ ทั้งนี้เพื่อตอบสนองความต้องการของท้องถิ่น ในการ
พัฒนาบุคลากรประจ าการ ให้มีความรู้ความสามารถและประสบการณ์มากยิ่งขึ้นเพื่อให้การด าเนิน
ในส่วนนี้  เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและบรรลุวัตถุประสงค์ อาศัยอ านาจตามมาตรา 30(2) แห่ง
พระราชบัญญัติสถาบันราชภัฏ พ.ศ. 2538 และข้อบังคับคณะกรรมการสภาสถาบันราชภัฏ ว่าด้วย
การจัดการศึกษาเพื่อปวงชน พ.ศ.2539 สภาประจ าสถาบันราชภัฏก าแพงเพชรจึงออกข้อบังคับไว้
ดังนี ้
 ข้อ 1. ข้อบังคับนี้เรียกว่า  “ข้อบังคับสภาประจ าสถาบันราชภัฏก าแพงเพชร ว่าด้วยการ
จัดการศึกษาตามโครงการจัดตั้งศูนย์ให้การศึกษาภายนอกสถาบันส าหรับบุคลากรประจ าการ พ .ศ. 
2543” 
 ข้อ 2. ให้ใช้ข้อบังคับ ตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศเป็นต้นไป 
 ข้อ 3. บรรดาข้อบังคับ ระเบียบ ค าสั่งหรือประกาศอื่นใดที่ขัดหรือแย้งข้อบังคับนี้ ให้ใช้
ข้อบังคับนี้แทน 
 ข้อ 4. ในข้อบังคับนี้ 
  “สภาประจ าสถาบัน” หมายความว่า สภาประจ าสถาบันราชภัฏก าแพงเพชร 
  “สถาบัน” หมายความว่า สถาบันราชภัฏก าแพงเพชร 
  “ศูนย์ให้การศึกษา” หมายความว่า ศูนย์จัดบริการศึกษาสถาบันราชภัฏ
ก าแพงเพชรที่ต้ังอยู่ภายนอกสถาบัน 
  “การจัดการศึกษา” หมายความว่า การจัดการเรียนการสอนภายนอก
สถาบัน ตามหลักสูตรของสภาประจ าสถาบันหรือหลักสูตรอื่นใดที่สภาประจ าสถาบันรับรอง ซ่ึงมี
วัตถุประสงค์เพื่อขยายโอกาสทางการศึกษา โดยเน้นการพัฒนาคุณภาพ  การเพิ่มพูนวิทยฐานะและ
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของบุคลากรในท้องถิ่นซ่ึงจัดให้ศึกษานอกเวลาราชการ“เกณฑ์
มาตรฐานทางวิชาการ” หมายความว่า เกณฑ์มาตรฐานโปรแกรมวิชาตามที่สถาบันก าหนดในการ
ประกันคุณภาพการศึกษาหรือตามที่คณะกรรมการสภาสถาบันราชภัฏก าหนด 
  “อธิการบดี” หมายความว่า อธิการบดีสถาบันราชภัฏก าแพงเพชร 
  “รองอธิการบดี” หมายความว่า รองอธิการบดีสถาบันราชภัฏก าแพงเพชร 
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  “ผู้อ านวยการศูนย์ให้การศึกษา” หมายความว่า ผู้ด ารงต าแหน่งรอง
อธิการบดี หรือผู้ช่วยอธิการบดี หรือ คณาจารย์ประจ าสังกัดสถาบันราชภัฏก าแพงเพชรหรือบุคคล
อื่นที่อธิการบดีแต่งตั้ง 
  “ผู้ช่วยผู้อ านวยการศูนย์ให้การศึกษา” หมายความว่า หัวหน้าหน่วยงานซ่ึง
เป็นเจ้าของสถานที่ตั้งศูนย์ให้การศึกษานั้น ๆ  
  “ผู้ช่วยอธิการบดี คณบดี ผู้อ านวยการส านัก และผู้อ านวยการศูนย์” 
หมายความว่า ผู้ช่วยอธิการบดี คณบดี ผู้อ านวยการส านัก และผู้อ านวยการศูนย์ สังกัดสถาบันราช
ภัฏก าแพงเพชร 
  “นักศึกษา” หมายความว่า นักศึกษาที่เข้ารับการศึกษาตามโครงการจัดตั้ง
ศูนย์ให้การศึกษาภายนอกสถาบันที่เป็นบุคลากรประจ าการ ทั้งภาครัฐและเอกชน สถาบันราชภัฏ
ก าแพงเพชร 
 ข้อ 5. ให้สถาบันจัดการศึกษาได้เฉพาะหลักสูตรที่คณะกรรมการสภาสถาบันราชภัฏ
อนุมัติและคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนรับรองคุณวุฒิแล้ว 
 ข้อ 6. ในการเปิดสอนโปรแกรมวิชาหรือสาขาวิชาใด ในระดับใด ให้เป็นไปตามเกณฑ์
มาตรฐานทางวิชาการของหลักสูตร และต้องได้รับอนุมัติจากสภาประจ าสถาบัน 
 ข้อ 7. ให้สถาบันแต่งตั้งคณะกรรมการอ านวยการจัดการศึกษา ประกอบด้วย 
  7.1 ประธานกรรมการ ได้แก่ อธิการบดี 
  7.2 รองประธานกรรมการ ได้แก่ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ 
  7.3 กรรมการ ได้แก่ ผู้ด ารงต าแหน่งรองอธิการบดีและผู้ช่วยอธิการบดี 
  7.4 กรรมการและเลขานุการ ได้แก่ ผู้อ านวยการศูนย์ให้การศึกษา 
  7.5 กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ ได้แก่ ผู้ช่วยผู้อ านวยการศูนย์ให้
การศึกษา 
 ข้อ 8. คณะกรรมการอ านวยการจัดการศึกษามีอ านาจหน้าที่ ดังนี้ 
  8.1 ก าหนดแนวนโยบายของสถาบันเกี่ยวกับการจัดการศึกษาตามโครงการ
จัดตั้งศูนย์ให้การศึกษาภายนอกสถาบัน 

8.2. เสนอความเห็นให้ค าปรึกษาและข้อเสนอแนะต่อสภาประจ าสถาบันใน
เร่ืองเกี่ยวกับการจัดการศึกษาตามโครงการจัดตั้งศูนย์ให้การศึกษา 
  8.3 ส่งเสริมและก ากับการจัดการศึกษาของแต่ละสาขาวิชาให้เป็นไปตาม
เกณฑ์มาตรฐานทางวิชาการ 
  8.4 เสนอความคิดเห็นเกี่ยวกับการจัดตั้ ง การยุบหรือยกเลิกศูนย์ให้
การศึกษา 
  8.5 เสนอความคิดเห็นเกี่ยวกับการเปิด การยกเลิกสาขาวิชาในระดับต่าง ๆ 
ต่อสภาประจ าสถาบัน 
 ข้อ 9. ให้สถาบันแต่งตั้งกรรมการด าเนินงานจัดการศึกษาประกอบด้วย 
  9.1 ประธานกรรมการ ได้แก่ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ 
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  9.2 รองประธานกรรมการ ได้แก่ ผู้อ านวยการศูนย์ให้การศึกษา 
  9.3 กรรมการจากผู้ด ารงต าแหน่งคณบดี 
  9.4 กรรมการจากผู้ด ารงต าแหน่งผู้อ านวยการส านัก ผู้อ านวยการศูนย์ และ
หัวหน้าฝ่ายที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาในศูนย์ให้การศึกษานอกสถาบัน 
  9.5 กรรมการและเลขานุการ ได้แก่ ผู้ช่วยผู้อ านวยการศูนย์ให้การศึกษา 
  9.6 กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ ได้แก่ รองหัวหน้าหน่วยงาน หรือผู้ช่วย
หัวหน้าหน่วยงาน ผู้ซ่ึงปฏิบัติหน้าที่ในหน่วยงานที่เป็นสถานที่ตั้งศูนย์ให้การศึกษาจ านวนหนึ่งคน 
 ข้อ 10. คณะกรรมการด าเนินงานจัดการศึกษามีอ านาจหน้าที่ดังนี้ 
  10.1 จัดท าและเสนอโครงการหรือแผนปฏิบัติงานในหน้าที่เกี่ยวข้องกับศูนย์
ให้การศึกษา 
  10.2 ด าเนินการและประสานงานจัดการศึกษา 
  10.3 ด าเนินงานอื่น ๆ ตามที่สถาบันหรือคณะกรรมการอ านวยการจัด
การศึกษามอบหมาย 
 ข้อ 11. ในการด าเนินงานให้มีเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานประจ าศูนย์ให้การศึกษาจากสถาบัน
และจากหน่วยงานที่เป็นสถานที่ตั้งศูนย์ให้การศึกษา ตามจ านวนที่เหมาะสมกับภารกิจ 
 ข้อ 12. การรับบุคคลเข้าเป็นนักศึกษา อาจจัดให้มีการทดสอบวัดความรู้พื้นฐาน เพื่อใช้
เป็นเกณฑ์ในการรับเข้าศึกษาและเป็นแนวทางในการจัดแผนการเรียนรายวิชาเพิ่มเติมตามที่สถาบัน
เห็นสมควร 
 ข้อ 13. ให้สถาบันแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาหรือคณาจารย์ที่ปรึกษารับผิดชอบให้
ค าปรึกษาแก่นักศึกษาเกี่ยวกับการลงทะเบียนวิชาเรียน การตรวจสอบผลการเรียนของนักศึกษา
และอื่น ๆ ตามที่สถาบันก าหนด 
 ข้อ 14. เพื่อให้การเรียนการสอนมีคุณภาพ ตามเกณฑ์มาตรฐานทางวิชาการ จึง
ก าหนดให้ 
  14.1 อาจารย์ผู้สอน สอนได้ไม่เกินสัปดาห์ละ 12 คาบ การสอน โดยคาบ
หนึ่งมีเวลาสอนไม่น้อยกว่า 50 นาที 
  14.2 อาจารย์ผู้สอน ที่จะท าการสอนที่ศูนย์ให้การศึกษาได้ต้องไม่มีชั่วโมง
สอนภาค กศ.บป.ภายในสถาบัน หรือมีชั่วโมงสอนแต่ต้องไม่เกิน 6 คาบเรียน เพียงวันเสาร์หรือวัน
อาทิตย์วันเดียวเท่านั้น 
  14.3 อาจารย์ผู้สอน ที่ได้ท าการสอนร่วมกันกับอาจารย์สอนผู้อื่นในบาง
รายวิชาให้คิดเฉลี่ยในอัตรารวมตามจ านวนหน่วยกิต/ชั่วโมง ในรายวิชานั้น ๆ เป็นเกณฑ์ แต่เมื่อนับ
รวมกันแล้วต้องไม่เกิน 12 คาบเรียน ต่อสัปดาห์ 
  14.4 นักศึกษาลงทะเบียนเรียนรายวิชาต่าง ๆ ได้ภาคเรียนละไม่เกิน 12  
หน่วยกิต ยกเว้นถ้ามีความจ าเป็นให้อยู่ในดุลพินิจของอธิการบดี 
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 ข้อ 15. ให้สถาบันแต่งตั้งคณะกรรมการชุดหนึ่ง มีจ านวนตามที่เห็นสมควรเพื่อท าหน้าที่
พิจารณากลั่นกรองและให้ความเห็นชอบในการจัดอาจารย์ผู้สอนตามที่โปรแกรมวิชาและคณะเสนอ
ใน  แต่ละภาคเรียน 
 ข้อ 16. การนิเทศกระบวนการฝึกงาน หรือการฝึกประสบการณ์วิชาชีพของนักศึกษา ให้
โปรแกรมวิชาร่วมกับคณะกรรมการฝึกประสบการณ์วิชาชีพก ากับและควบคุมคุณภาพของการฝึก
และประสิทธิภาพของการบริหารงานนิเทศ 
 ข้อ 17. ในการจัดการเรียนการสอน ต้องจัดหาหรือผลิตและพัฒนาสื่อการเรียนการสอน
ให้มีมาตรฐานและเพียงพอกับจ านวนนักศึกษา 
 ข้อ 18. จัดให้มีบริการวิชาการด้านวิทยบริการ คอมพิวเตอร์ ภาษาและอ านวยความ
สะดวกแก่นักศึกษาในรูปแบบต่าง ๆ เพื่อส่งเสริมให้นักศึกษามีโอกาสค้นคว้าหาความรู้และ
ประสบการณ์เพิ่มเติมอย่างต่อเนื่อง 
 ข้อ 19. การประเมินผลการเรียน การขอจบการศึกษา การโอนสภาพนักศึกษา การโอน
ผลการเรียนและการยกเว้นการเรียนในบางรายวิชา ให้เป็นไปตามระเบียบของสภาประจ าสถาบัน 
 ข้อ 20. อัตราค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ที่เรียกเก็บจากนักศึกษาและอัตราการจ่ายเงินในการ
จัดการศึกษาตามโครงการจัดตั้งศูนย์ให้การศึกษา ให้เป็นไปตามระเบียบของสภาประจ าสถาบัน 
 ข้อ 21. ให้มีการประเมินผลการจัดการศึกษาตามโครงการจัดตั้ งศูนย์ให้การศึกษาทุก
ระยะ  2 ปี เพื่อพัฒนาโครงการ 
 ข้อ 22. ให้อธิการบดี เป็นผู้รักษาการให้เป็นไปตามข้อบังคับนี้ 
 

ประกาศ  ณ  วันที่  1  มิถุนายน  พ.ศ. 2543 
 

พนัส  หันนาคินทร์ 
(ศาสตราจารย์พนัส หันนาคินทร)์ 

นายกสภาประจ าสถาบันราชภฏัก าแพงเพชร 
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ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 

ว่าด้วยการเก็บเงินค่าธรรมเนียมการศกึษาระดับปริญญาตรี  
โครงการจัดการศึกษาส าหรับบุคลากรประจ าการ พ.ศ. 2553 

------------------------------------------------------- 
 โดยที่เป็นการสมควรให้มีระเบยีบวา่ด้วยการเก็บเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา ส าหรับการ 
จัดการศึกษาส าหรับบุคลากรประจ าการ ในระดับปริญญาตรีของมหาวิทยาลัย  จึงอาศัยอ านาจตาม
ความในมาตรา  18(2)  แห่งพระราชบญัญัติมหาวิทยาลยัราชภฏั พ.ศ.  2547  วางระเบียบไว้ดังนี้ 
 ข้อ  1. ระเบียบนี้เรียกว่า  “ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร  ว่าด้วยการเก็บ
เงินค่าธรรมเนียมการศึกษาระดับปริญญาตรี ส าหรับบุคลากรประจ าการ  พ.ศ.  2553” 
 ข้อ  2. ให้ใช้ระเบียบนี้กับนักศึกษาโครงการจัดการศึกษาส าหรับบุคลากรประจ าการ  ที่
เข้าศึกษาตั้งแต่ปีการศึกษา 2553  เป็นต้นไป   
 ข้อ  3. บรรดาข้อบังคับ ระเบียบ ค าสั่ง และประกาศอื่นใด ในส่วนที่ได้ก าหนดไว้แล้วใน
ระเบียบนี้ หรือทีข่ัดหรือแย้งกับระเบียบนี้  ให้ใช้ระเบียบนี้แทน  
 ข้อ  4. ในระเบยีบนี ้

“มหาวิทยาลยั”  หมายความว่า  มหาวทิยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 
“สภามหาวิทยาลัย”  หมายความวา่  สภามหาวิทยาลัยราชภฏัก าแพงเพชร 
“อธิการบดี”  หมายความว่า  อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภฏัก าแพงเพชร 
“นักศึกษา”  หมายความว่า  นักศึกษาในโครงการจัดการศึกษาส าหรับ

บุคลากรประจ าการมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 
“ค่าธรรมเนียมการศึกษาแบบเหมาจ่าย”  หมายความว่า  ค่าธรรมเนียมที่

รวมเงินค่าบ ารุงมหาวิทยาลัย ค่าหน่วยกิต  ค่าธรรมเนียมพิเศษ  ค่าบ ารุ งห้องสมุด  ค่าบ ารุงห้อง
พยาบาล  ค่ากิจกรรม  ค่าบ ารุงกีฬา ค่าบ ารุงเทคโนโลยีสารสนเทศ  ค่าธรรมเนียมพัฒนาทักษะด้าน
ภาษาต่างประเทศ  แต่ไม่รวมถึงค่าธรรมเนียมที่มหาวิทยาลัยเรียกเก็บเป็นรายครั้งในกรณีอื่น ๆ 
 ข้อ 5. ให้มหาวิทยาลัยเรียกเก็บเงินค่าธรรมเนียมการศึกษาแบบเหมาจา่ยเป็นรายภาค
เรียน  ตามประกาศของมหาวิทยาลัยทีส่ภามหาวิทยาลัยให้ความเห็นชอบ  และให้ปรับเปลี่ยนอย่าง
เหมาะสมตามสถานการณ์  และภาวะเศรษฐกิจ 

ข้อ  6. ให้มหาวิทยาลยัเรียกเกบ็ค่าธรรมเนียมการศึกษาจากนักศึกษาที่ไม่ถือสญัชาติ
ไทยเพิ่มอีก  ภาคเรียนละ  2,000  บาท   
 ข้อ  7. ให้มหาวิทยาลยัเรียกเกบ็ค่าธรรมเนียมการศึกษาเป็นรายครั้ง  ดังนี้ 
 (1)  ค่ารักษาสภาพการเป็นนักศึกษา  ภาคเรียนละ  700  บาท 
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 (2)  ค่าขอกลับคืนสภาพการเป็นนักศึกษา  เนื่องจากหมดสภาพการเป็น
นักศึกษาเพราะเหตุไม่ช าระค่าธรรมเนียมการศึกษา  ครั้งละ  300  บาท  ทั้งนี้ต้องช าระ
ค่าธรรมเนียมการรักษาสภาพการเป็นนักศึกษาอกีภาคเรียนละ  700  บาท  ใหค้รบทุกภาคเรียนที่
หยุดการศึกษา 
 (3)  ค่าปรับการช าระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษาหลังก าหนด  วันละ 50 
บาท ทั้งนี้ไม่เกิน  1,500 บาท 
 (4)  ค่าโอนเขา้เป็นนักศึกษาจากสถาบันอื่น  500  บาท 
 (5)  ค่าโอนผลการเรียนคนละ  200  บาท 
 (6)  ค่ายกเว้นการเรียนรายวิชาจากการศึกษาในระบบ  หนว่ยกิตละ  50  
บาท 

(7)  ค่ายกเว้นและ/หรือเทียบโอนประสบการณ์การเรียนรายวิชาจาก
การศึกษานอกระบบ  หรือการศึกษาตามอัธยาศัย  รายวิชาละ  250  บาท 
 (8)  ค่าออกหนังสือรับรองต่างๆ   ฉบับละ  100  บาท 
 (9)  ค่าลงทะเบียนบัณฑิต  500  บาท 
 (10) ค่าสมัครสอบคัดเลือกเข้าเรียนให้ออกเป็นประกาศของมหาวิทยาลัย 
 (11) ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บเมื่อแรกเข้า ค่าขึ้นทะเบยีนนักศึกษาใหม่  300  
บาท 
  ค่าบัตรประจ าตัวนกัศึกษา  100  บาท 
 ค่าประกันของเสียหาย  300  บาท 
 (12) ค่าบ ารุงศูนย์การศึกษานอกที่ตั้งมหาวิทยาลัย  1,500  บาท  เฉพาะ
กรณีนักศึกษาที่เรียนศูนยก์ารศึกษานอกมหาวิทยาลยั 
  เงินค่าประกันของเสียหายให้แยกบัญชีไว้ต่างหาก  เป็นเงินฝากถอนคืนให้แก่
นักศึกษาที่มิได้ท าทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยเสียหาย  จะคืนให้เมื่อส าเร็จการศึกษาหรือพ้นสภาพ
การเป็นนักศึกษาและมายื่นค าร้องขอคืนภายในหกเดือนนับตั้งแต่วันส าเร็จการศึกษา  หรือวันสิ้น
สภาพการเป็นนักศึกษา  หากไม่ถอนคืนภายในก าหนดดังกล่าว  ให้มหาวิทยาลยัโอนเงินค่าประกัน
ของเสียหายส่งเข้ารายได้ของมหาวิทยาลัย  
  ข้อ  8. ให้มหาวิทยาลัยเรียกเก็บเงินค่าธรรมเนียมการศึกษาในวันที่มหาวิทยาลยั
ก าหนด  ทั้งนี้ต้องไม่เกินสามสิบวันนับแต่วันเปิดภาคเรียน 
 ข้อ  9. นักศึกษาที่ไม่ได้ช าระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษาตามวันที่มหาวิทยาลัยก าหนด  
อธิการบดีอาจใช้ดุลพินิจผ่อนผันการช าระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษาช้ากว่าที่มหาวิทยาลัยก าหนด
ได้ตามเหตุอันควร  โดยนักศึกษาต้องช าระค่าธรรมเนียมตามข้อ 7(3)  
 ข้อ  10. นักศึกษาที่งดเว้นการลงทะเบียนเรียน  และไม่ช าระค่าธรรมเนียมการศึกษา
ของภาคเรียนใด ๆ  ต้องร้องขอรักษาสภาพการเป็นนักศึกษาและช าระค่าธรรมเนียมตามที่ก าหนด
ในข้อ 7(1)   ก่อนวันเร่ิมสอบปลายภาค  
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  ข้อ  11. นักศึกษาผู้ใดที่ไม่ช าระเงินเพื่อรักษาสภาพการเป็นนักศึกษาก่อนวันเริ่มสอบ
ปลายภาค  โดยปราศจากหลักฐานการขาดแคลนทุนทรัพย์อย่างแท้จริง  ให้นักศึกษาผู้นั้นพ้นสภาพ
การเป็นนักศึกษาของมหาวิทยาลัย 

ทั้งนี้  มหาวิทยาลยั  อาจแต่งตั้งคณะอนุกรรมการขึ้นมาเพื่อพิจารณาเหตแุห่งการ 
ขาดแคลนทุนทรัพย์อย่างแท้จริงของนักศึกษาตามวรรคแรกก็ได้ 
  ข้อ  12. เงินค่าธรรมเนียมการศึกษาที่เรียกเก็บจะไม่คืนให้แก่นักศึกษา  เว้นแตก่รณีที่มี
การเก็บ  หรือช าระค่าธรรมเนียมการศึกษาผิดพลาด  ขาดหรือเกิน   
  ข้อ  13. ให้อธิการบดีเป็นผู้รักษาการให้เป็นไปตามระเบียบนี้  และเป็นผู้วินิจฉัยชี้ขาด
ในกรณีที่เกิดปัญหาจากการใช้ระเบียบนี้ 
 

ประกาศ  ณ  วันที่ 25 พฤษภาคม  พ.ศ.  2553 
 

เกษม  จันทร์แก้ว 
(ศาสตราจารย์เกษม  จันทร์แก้ว) 

นายกสภามหาวิทยาลยัราชภฏัก าแพงเพชร 
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ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 

เรื่อง  การเรียกเก็บเงินค่าธรรมเนียมการศึกษาระดับปรญิญาตรี  
โครงการจัดการศึกษาส าหรับบุคลากรประจ าการ พ.ศ. 2559 

-------------------------------------------- 
 เพื่อให้การด าเนินการเรียกเก็บเงินค่าธรรมเนียมการศึกษาระดับปริญญาตรี โครงการจัด
การศึกษาส าหรับบุคลากรประจ าการ เป็นไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร ว่าด้วย
การเก็บเงินค่าธรรมเนียมการศึกษาระดับปริญญาตรี  ส าหรับนักศึกษาในโครงการจัดการศึกษา
ส าหรับบุคลากรประจ าการ  พ.ศ. 2553 ข้อ 5  มหาวิทยาลัยโดยความเห็นชอบของสภา
มหาวิทยาลัย ในการประชุมครั้งที่  3 เมื่อวันที่  17 มีนาคม พ.ศ. 2559  จึงก าหนดอัตรา
ค่าธรรมเนียมการศึกษาเหมาจ่ายเป็นรายภาคเรียน ดังต่อไปนี้ 
 

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. บริหารธุรกจิบัณฑิต         

   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 
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หลักสูตร/สาขาวิชา 

ค่าธรรมเนียมการศึกษาเหมาจ่าย 

(บาท/ภาคเรียน) 

จ านวนหน่วยกิต 

1-6 7-12 13-15 มากกว่า 15 

7. เทคโนโลยีบัณฑิต 7,700 9,300 10,000 10,500 

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 

 
ทั้งนี้ ให้ใช้ประกาศนี้กับนักศึกษาที่เข้าศึกษาตั้งแต่ปีการศึกษา 2559 
 

ประกาศ ณ วันที่ 17 มีนาคม พ.ศ. 2559 
 

สุวิทย์ วงษ์บุญมาก 

(ผูช้่วยศาสตราจารย์สุวิทย์ วงษ์บุญมาก) 
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 
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ระเบียบสภาประจ าสถาบันราชภัฏก าแพงเพชร 

ว่าด้วยเงินค่ากิจกรรมนักศึกษาในโครงการจัดการศึกษาส าหรบับุคลากร 
ประจ าการในสถาบันราชภฏัก าแพงเพชร  พ.ศ. 2542 

------------------------------------------------------- 
เพื่อให้การผลิตบัณฑิตในสถาบันราชภัฏก าแพงเพชร ได้ผลสมความมุ่งหมายสภาประจ า

สถาบันราชภัฏก าแพงเพชร  อาศัยอ านาจตามความในมาตรา 30(2) แห่งพระราชบัญญัติสถาบัน
ราชภัฏก าแพงเพชร พ.ศ. 2538 และโดยความเห็นชอบของสภาประจ าสถาบันราชภัฏก าแพงเพชร
ในการประชุมครั้งที่ 4/2542   เมื่อวันที่  28  พฤษภาคม  พ.ศ. 2542 สภาประจ าสถาบันราชภัฏ
ก าแพงเพชร จึงวางระเบียบในการเก็บเงินค่ากิจกรรมจากนักศึกษาในโครงการการจัดการศึกษา
ส าหรับบุคลากรประจ าการในสถาบันราชภัฏก าแพงเพชรตลอดจนวิธีการใช้จ่ายเงินค่ากิจกรรมไว้
ดังต่อไปนี ้

ข้อ 1. ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบสภาประจ าสถาบันราชภัฏก าแพงเพชร ว่าด้วยเงินค่า
กิจกรรมนักศึกษาในโครงการจัดการศึกษาส าหรับบุคลากรประจ าการในสถาบันราชภัฏก าแพงเพชร 
พ.ศ. 2542” 
 ข้อ 2. ให้ใช้ระเบียบนี้ตั้งแต่ปีการศึกษา 2542 เป็นต้นไป 

ข้อ 3. ให้ยกเลิกระเบียบ ค าสั่งหรือข้อบังคับอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับเงินค่ากิจกรรมของ
นักศึกษาที่ขัดแย้งกับระเบียบนี้และให้ใช้ระเบียบนี้แทน 
 ข้อ 4. ในระเบียบนี้ 
  “สถาบัน” หมายถึง สถาบันราชภัฏก าแพงเพชร 
  “อธิการบดี” หมายถึง อธิการบดีสถาบันราชภัฏก าแพงเพชร 
  “รองอธิการบดี” หมายถึง รองอธิการบดีสถาบันราชภัฏก าแพงเพชร 
  “ผู้อ านวยการส านักกิจการนักศึกษา” หมายถึง ผู้อ านวยการส านักกิจการ
นักศึกษาสถาบันราชภัฏก าแพงเพชร 

 “อาจารย์” หมายถึง อาจารย์สังกัดสถาบันราชภัฏก าแพงเพชร 
  “ข้าราชการ” หมายถึง ข้าราชการพลเรือนสังกัดสถาบันราชภัฏก าแพงเพชร 
  “นักศึกษา” หมายถึง นักศึกษาในโครงการจัดการศึกษาส าหรับบุคลากร
ประจ าการ ของสถาบันราชภฏัก าแพงเพชร 
  “องค์การนักศึกษา” หมายถึง องค์การนักศึกษาในโครงการจัดการศึกษา
ส าหรับบุคลากรประจ าการของสถาบันราชภัฏก าแพงเพชร 

ข้อ 5. เงินค่ากิจกรรมตามระเบียบนี้ คือเงินที่เข้าในลักษณะหนึ่งดังต่อไปนี้ 
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  5.1 เงินที่เรียกเก็บจากนักศึกษาตามระเบียบนี้ 
  5.2 เงินที่มีผู้บริจาคให้แก่องค์การนักศึกษาหรือชุมนุมต่างๆ 
  5.3 เงินที่ได้จากการจัดกิจกรรมของนักศึกษาหรือชุมนุมต่างๆ 
  5.4 เงินผลประโยชน์ที่เกิดจากเงินค่ากิจกรรม 

ข้อ 6. เงินค่ากิจกรรมจะใช้จ่ายในลักษณะต่างๆ ดังนี้ 
  6.1 พิธีกรรมทางศาสนา 
  6.2 งานประจ าของทางราชการ  
  6.3 การกีฬา 
  6.4 การจัดกิจกรรมต่างๆ ของนักศึกษา 
  6.5 การสวัสดิการและการกุศล 
 ข้อ 7. ให้สถาบันเก็บเงินค่ากิจกรรมจากนักศึกษาในอัตราปีการศึกษาละ 150 บาท 

ข้อ 8. เงินค่ากิจกรรมให้เรียกเก็บในวันลงทะเบียนเรียน หรือวันอื่นใดที่สถาบันก าหนด
แต่ต้องไม่เกิน 30 วัน นับตั้งแต่วันเปิดภาคเรียน 

ข้อ 9. ผู้ที่ช าระช้ากว่าเวลาที่ก าหนด ให้อยู่ในดุลยพินิจของอธิการบดีที่จะผ่อนผันได้แต่
ต้องไม่เกิน 30 วัน นับตั้งแต่วันครบก าหนดตามข้อ 8 
 ข้อ 10. เงินค่ากิจกรรมจะถอนคืนได้ในกรณีที่นักศึกษาขอลาออกจากสถาบันภายใน 20 
วัน นับตั้งแต่วันเปิดภาคเรียน 

ข้อ 11. ให้อธิการบดีแต่งตั้งคณะกรรมการเงินค่ากิจกรรมขึ้นในสถาบันประกอบด้วย 
  11.1 รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา เป็นประธานกรรมการ 
  11.2 ตัวแทนนักศึกษาตามจ านวนที่เห็นสมควรเป็นกรรมการ 
  11.3 อาจารย์ซ่ึงมีหน้าที่ดูแลกิจกรรมนักศึกษาและอาจารย์อื่นที่เห็นสมควร
จ านวนเท่ากับข้อ 11.2 
  11.4 ผู้อ านวยการส านักกิจการนักศึกษา เป็นกรรมการและเลขานุการ 

ข้อ 12. ให้คณะกรรมการเงินค่ากิจกรรมนักศึกษา มีอ านาจหน้าที่และความรับผิดชอบ
ในการอนุมัติและควบคุมการใช้เงินค่ากิจกรรมให้เป็นไปตามข้อ 6. แห่งระเบียบนี้และโดยประหยัด 
ทั้งนี้ด้วยวิธีการดังต่อไปนี้ 

 12.1 องค์การนักศึกษาซ่ึงจะเป็นผู้ขอใช้จ่ายเงินค่ากิจกรรมจะต้องเสนอ
โครงการตลอดจนงบประมาณรายจ่ายที่จ าเป็นต้องใช้ในแต่ละโครงการต่อสภานักศึกษา ซ่ึง
ประกอบด้วยสมาชิกที่ได้รับคัดเลือกตั้งเป็นตัวแทนกลุ่มนักศึกษา เมื่อสภาดังกล่าวให้ความเห็นชอบ
แล้ว จึงเสนอรายละเอียดงบประมาณรายจ่ายโครงการนั้น ให้คณะกรรมการเงินค่ากิจกรรมพิจารณา
อนุมัติอีกครั้งหนึ่ง จึงด าเนินการขอเบิกจ่ายได้ 

 12.2 ผู้ที่ท าหน้าที่เบิกจ่ายจะต้องเป็นผู้ที่คณะกรรมการเงินค่ากิจกรรมให้
ความเห็นชอบส าหรับวิธีการเบิกจ่ายให้อนุโลมตามระเบียบแบบแผนของทางราชการ และมี
หลักฐานประกอบการจ่ายครบถ้วน 
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  12.3 ในกรณีที่มีความจ าเป็นรีบด่วน ที่องค์การนักศึกษาไม่อาจขออนุมัติ
ตามวิธีการในข้อ 12.1 ได้ทันท่วงที เมื่อนายกองค์การนักศึกษาเสนอขอ ให้ประธานกรรมการเงินค่า
กิจกรรมใช้ดุลยพินิจตามที่เห็นสมควรอนุมัติให้เบิกจ่ายได้ภายในวงเงินไม่เกินครั้งละ 5,000 บาท 
แล้วรีบแจ้งให้คณะกรรมการเงินค่ากิจกรรมทราบในโอกาสแรกที่จะท าได้ 
 ข้อ 13. วิธีการเก็บรักษาเงิน ให้ประธานกรรมเงินค่ากิจกรรมเบิกจ่ายเงินค่ากิจกรรม
ทั้งหมดจากสถาบัน แล้วน าฝากธนาคารที่มีรัฐบาลเป็นประกันในนามคณะกรรมการเงินค่ากิจกรรม
โดยใช้ชื่อบัญชีว่า “เงินค่ากิจกรรมนักศึกษาในโครงการจัดการศึกษาส าหรับบุคลากร” 

ในกรณีถอนเงินจากธนาคารเพื่อใช้จ่ายตามรายการที่คณะกรรมการเงินค่ากิจกรรม
อนุมัติไว้ให้มีกรรมการอย่างน้อย 2 คน ลงนามร่วมกัน โดยต้องเป็นอาจารย์คนหนึ่งและนักศึกษาคน
หนึ่ง 

ให้คณะกรรมการเงินค่ากิจกรรมแต่งตั้งเจ้าหน้าที่การเงินการบัญชี  จากอาจารย์หรือ
ข้าราชการหรือนักศึกษาที่คณะกรรมการเงินค่ากิจกรรมเห็นสมควร เพื่อท าบัญชีรับจ่ายพร้อมทั้งเกบ็
รักษาเอกสารหลักฐานต่างๆ ให้สามารถตรวจได้ และเจ้าหน้าที่ดังกล่าวจะต้องรายงานการใช้
จ่ายเงินค่ากิจกรรมพร้อมทั้งยอดเงินคงเหลือต่อคณะกรรมการเป็นประจ าให้อธิการบดีแต่งตั้งผู้ตรวจ
สอบบัญชีเงินค่ากิจกรรมอย่างน้อยปีละครั้ง 

ข้อ 14. ให้อธิการบดีเป็นผู้รักษาการให้เป็นไปตามระเบียบนี้ 
 

ประกาศ ณ วันที่ 28 พฤษภาคม พ.ศ. 2542 
 

พนัส  หันนาคินทร์ 
(ศาสตราจารย์พนัส หันนาคินทร์) 

นายกสภาประจ าสถาบันราชภฏัก าแพงเพชร 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

การบริการ สวสัดิการ และกจิการนักศึกษา 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KAMPHAENG PHET RAJABHAT UNIVERSITY 

 4 
ตอนที่ 
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ค ำอธิบำยเกี่ยวกับรหัสนักศึกษำ 
 

รำยละเอียดของรหัสและควำมหมำย 
รายละเอียดของรหัสประจ าตัวของนักศึกษาที่ก าหนดให้มี  9 ตัว ดังนี้ 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

 
           
      
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ปีที่เข้าศึกษา 

ประเภทของ
นักศึกษา 

หลักสูตร ห้องเรียน/ 
โปรแกรมวิชา 

ล าดับที่ในหมู่เรียน 

ระดับปริญญาของ
หลักสูตร 
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ควำมหมำยของรหัสประจ ำตัวของนักศึกษำ 

1 และ 2 คือ ปีที่เร่ิมเข้าศึกษา ใช้ตัวเลข 2 ตัวท้ายของปีการศึกษาที่เริ่มเข้าศึกษา 
3 คือ รหัสประเภทของนักศึกษา ก าหนดดังนี้ 

  1 นักศึกษาภาคปกต ิก าแพงเพชร 
  2 นักศึกษาภาค กศ.บป. ก าแพงเพชร 
  3 นักศึกษาภาค กศ.บป. แม่สอด 
  4 นักศึกษาหลักสูตรปริญญาโทและปรญิญาเอก 
  5 นักศึกษาภาคปกต ิแม่สอด 

4 คือ หลักสูตรที่เรียน 
  1 หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต 
  2 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต/นิเทศศาสตรบัณฑิต 
  3 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 
  4 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต 
  5 หลักสูตรบัญชีบัณฑิต 
  6 หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต 
  7 หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต/สถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต 
  8 หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต 
  9 หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต 

5 ระดับปริญญาของหลักสูตรที่เรียน 
  2 หลักสูตร 4 ป ีหรือ 5 ปี 
  3 หลักสูตร 4 ปีเทียบโอน 

6 และ 7 รหัสห้องเรียน/โปรแกรมวิชา 
8 และ 9 ล าดับที่ในหมู่เรียน (ห้อง) 
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  ส ำนักส่งเสริมวิชำกำรและงำนทะเบียน   
 
กำรปฏบิัตตินในกำรเขำ้รับบริกำร 

นักศึกษาควรยึดแนวปฏิบัติในการรับบริการจากหน่วยงานต่างๆ ของมหาวิทยาลัย
ดังต่อไปนี ้

1. แต่งกายสุภาพ เมื่อไปติดต่อหน่วยงานต่างๆ ในมหาวิทยาลัย เช่น ไม่สวมกางเกงขา
สั้น ไม่สวมเส้ือยืดแขนกุด 

2. ติดต่อสอบถามเจ้าหน้าที่ หรืออาจารย์ประจ าหน่วยงานด้วยกิริยาวาจาสุภาพ 
3. เตรียมเอกสารหลักฐานที่ต้องใช้ประกอบต่างๆ ให้พร้อม 
4. ศึกษาขั้นตอนการขอรับบริการโดยละเอียดและปฏิบัติตาม ดังนี้ 

4.1 การติดต่อกับส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ซ่ึงเป็นเรื่อง
เกี่ยวกับเอกสาร และหลักฐานทางการศึกษาหรือทะเบียนประวัติ นักศึกษาต้องยื่นค าร้องเป็น
หลักฐาน ควรปฏิบัติดังนี้ 

    4.1.1  เลือกค าร้องให้ตรงตามความประสงค์ 
    4.1.2  กรอกรายละเอียดให้ชัดเจนพร้อมแนบเอกสารประกอบ (ถ้ามี) 
    4.1.3  ผ่านขั้นตอนต่างๆ ที่ระบุไว้ในค าร้องให้ครบ 
    4.1.4  ติดตามผลหลังจากยื่นค าร้อง 
 

ดังนั้น นักศึกษาควรวางแผนก่อนล่วงหน้าส าหรับการติดต่อขอหลักฐานต่างๆ เพราะ
ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนจะไม่สามารถให้บริการแก่นักศึกษาแบบเร่งด่วนได้ เนื่องจาก
การออกเอกสารใด ๆ ของส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนมีขั้นตอน และให้ความส าคัญกับ
ความถูกต้อง จึงต้องใช้เวลาในการตรวจสอบหลักฐานต่างๆ เพื่อป้องกันความผิดพลาดอันจะเกิดผล
เสียหายแก่ทั้งนักศึกษาและมหาวิทยาลัย 
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ขั้นตอนในกำรขอรับบริกำรที่เกี่ยวข้องกับนกัศึกษำ 
 
1. กำรลงทะเบียนเรียน 
 การลงทะเบียนเรียนของนักศึกษาแต่ละภาคเรียน นักศึกษาจ าเป็นต้องทราบข้อมูล
เกี่ยวกับแผนการเรียนหรือรายวิชาที่ตนเองจะลงทะเบียนเรียนในแต่ละภาคเรียนอย่างถูกต้องและ
ลงทะเบียนเรียนด้วยตนเองตามประกาศของมหาวิทยาลัยอย่างเคร่งครัด โดยมีขั้นตอนปฏิบัติ
เกี่ยวกับการลงทะเบียนเรียน ดังต่อไปนี้ 

ขั้นตอนที่ 1  นักศึกษารับตารางเรียนทีง่านหลักสูตรและแผนการเรียน หรือดาวน์โหลด
จากเว็บไซต์ www.kpru.ac.th 

ขั้นตอนที่ 2  นักศึกษารับปฏิทินการศึกษาที่งานทะเบียนและประมวลผล หรือโหลด
จากเว็บไซต์ www.kpru.ac.th 

ขั้นตอนที่ 3  กรณีมีการเพิ่ม-ถอน รายวิชาให้ด าเนินการให้เสร็จสิ้น ตามวัน เวลาที่
ก าหนดตามปฏิทิน 

ขั้นตอนที่ 4  เข้าสู่ระบบลงทะเบียนเรียนออนไลน์ 
1.  ให้นักศึกษาเข้าที่เว็บไซต์ http://e-student.kpru.ac.th/logins/login.php จะปรากฏหนา้จอ
ส าหรับเข้าสู่ระบบ 

 

 
 

ให้นักศึกษาเข้าสู่ระบบโดยมีขั้นตอนดังนี้ 
  รหัสประจ าตัวนกัศึกษา :  ใส่รหัสนักศึกษา เช่น 5413201XX 
  รหัสผ่าน : เป็นวัน เดือน ปีเกิด เช่น 13/06/39 
  หลังจากนั้นให้คลิกที่ปุ่ม “เข้าสู่ระบบ” 
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2.  เมื่อเข้าสู่ระบบเรียบร้อยแลว้จะปรากฏหนา้จอ ดังภาพ 

 

 
 

3.  จากนั้นให้คลิกที่เมนู “ลงทะเบียนเรียน” ด้านซ้ายมือ จะปรากฏหน้าจอ ดังภาพ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
4.  เมื่อนักศึกษาตรวจสอบความถกูต้องแล้วให้คลิกที่ปุ่ม “ยืนยันการลงทะเบียนเรียน 

จะปรากฏ 
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ให้คลิก “ตกลง” เพื่อยืนยันการลงทะเบียน จากนั้นจะปรากฏ เมนู “ใบแจ้งช าระเงิน” 
ขึ้นด้านซ้ายมือ ให้ท าการคลิกที่เมนู “ใบแจ้งช าระเงิน” จะปรากฏหน้าใบแจ้งช าระเงิน 

 

 
 

5. นักศึกษาด าเนินการพิมพ์ใบช าระเงินและน าไปช าระเงินที่ธนาคารกรุงไทย  ธนาคาร
ธนชาต หรือ เคาน์เตอร์เซอร์วิส  ตามวันเวลาที่ก าหนด   ส าหรับนักศึกษากองทุนเงินกู้เพื่อ
การศึกษา(กยศ.) ให้ด าเนินการถ่ายเอกสารจ านวน 2 ฉบับ น าส่งกองพัฒนานักศึกษา จ านวน 1 
ฉบับ และนักศึกษาเก็บไว้เป็นหลักฐาน  1 ฉบับ 

6.  เมื่อนักศึกษาช าระเงินเรียบร้อยแล้ว ให้นักศึกษาด าเนินการถ่ายเอกสารใบแจ้งช าระ
เงินและใบน าฝากธนาคาร 1 ฉบับ (โดยให้อยู่ในใบเดียวกัน) พร้อมรับรองส าเนาถูกต้อง และน าส่ง
งานทะเบียนและประมวลผลเพื่อตรวจสอบ 

7.  นักศึกษารับใบเสร็จรับเงินได้ที่งานการเงิน ชั้น 2 อาคารส านักงานอธิการบดี ตาม
ก าหนดการในปฏิทินการศึกษา 
 

 
 

 
 

หากนักศึกษาไม่มาช าระเงินตามวันเวลาที่ก าหนดจะถูกปรับวันละ 20 บาท  
(ภาคปกติ) วันละ 50 บาท (ภาค กศ.บป.) และถ้าพ้นก าหนดผ่อนผันช าระเงินจะหมดสิทธิ์ใน
การลงทะเบียนในภาคเรียนนั้นๆและต้องท าเรื่องขอรักษาสภาพนักศึกษาที่งานทะเบียนและ
ประมวลผลตามประกาศของมหาวิทยาลัย 
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2. กำรเพ่ิม-ถอนรำยวิชำลงทะเบยีน 
ค าว่า “ถอนรำยวิชำ” หมายถึง การที่นักศึกษาขอถอนรายวิชาที่ได้ลงทะเบียนเรียนไป

แล้วหรือสามารถโอน/ยกเว้นการเรียนรายวิชานั้นๆได้ 
ค าว่า “เพิ่มรำยวิชำ” หมายถึง การที่นักศึกษาได้ลงทะเบียนวิชาเรียนไปแล้วบางส่วน แต่

อาจมีความจ าเป็นจะต้องเพิ่มรายวิชาหรือเปลี่ยนแปลงรายวิชาด้วยเหตุผลใดๆ  แต่จ านวนหน่วย
กิตรวมในภาคการศึกษานั้นต้องไม่เกินตามข้อก าหนด 
 
ขั้นตอนกำรเพิ่ม-ถอนรำยวิชำลงทะเบยีน 
      1. ส ารวจรายวิชาที่ประสงค์จะท าการเพิ่ม-ถอน ที่งานทะเบียนและประมวลผล เพื่อ
ตรวจสอบว่ามีรายวิชาที่ประสงค์จะลงทะเบียนเรียน เปิดสอนหรือไม่ 
      2. รับแบบฟอร์มของการเพิ่ม-ถอนรายวิชาลงทะเบียนที่งานทะเบียนและประมวลผลเพื่อ
กรอกรายวิชาที่ประสงค์จะท าการเพิ่ม-ถอน 
      3. น าแบบฟอร์มการเพิ่ม-ถอนรายวิชาลงทะเบียนเรียน พร้อมตารางเรียน    พบอาจารย์ที่
ปรึกษาเพื่อขอค าแนะน า และอนุญาตให้เพิ่ม-ถอนรายวิชาได้ 
      4. น าแบบฟอร์มการเพิ่ม-ถอนรายวิชาลงทะเบียนเรียนที่ผ่านการลงนามจากอาจารย์ที่
ปรึกษาแล้วพบอาจารย์ผู้สอนเพื่อลงนามขออนุญาต ลงทะเบียนเรียนในรายวิชาที่อาจารย์ท่านนั้น
สอน 
      5. น าแบบฟอร์มการขอเพิ่ม-ถอนรายวิชาลงทะเบียนเรียนที่ผ่านการลงนามตามข้อ 3 และ 
4 และตารางเรียนเดิมและตารางเรียนใหม่หลังจากเพิ่มถอนรายวิชาแล้ว พบเจ้าหน้าที่งานหลักสูตร
และแผนการเรียนเพื่อตรวจสอบและลงนามอนุญาตให้เพิ่ม-ถอนรายวิชาได้ 
      6. ยื่นแบบฟอร์มการเพิ่ม-ถอนรายวิชาลงทะเบียนเรียนให้งานทะเบียนและประมวลผล  
      7. นักศึกษาเข้าระบบลงทะเบียนออนไลน์ ตรวจสอบข้อมูลการลงทะเบียนว่าถูกต้อง
หรือไม่ และด าเนินการตามขั้นตอนต่อไป 
 
กำรขอเปดิรำยวิชำเรียนเป็นกรณีพิเศษ 

นักศึกษาที่จะขอมีสิทธิ์ขอเปิดรายวิชาเรียนเป็นกรณีพิเศษ จะต้องอยู่ในเง่ือนไขต่อไปนี้  
1. เป็นนักศึกษาภาคเรียนสุดท้ายที่จะจบการศึกษาและไม่มีรายวิชาที่ต้องการลงทะเบียน

เปิดสอน  
2. เป็นนักศึกษาตกค้างจากหลักสูตรเดิมที่ไม่มีรายวิชาเปิดสอนแล้ว 
3. จะต้องเป็นวิชาบังคับหรือเลือกในหลักสูตรที่ศึกษา 
4. จะต้องด าเนินการให้แล้วเสร็จภายในวันและเวลาที่มหาวิทยาลัยก าหนด 
 

 
 
 

การอนญุาตหรอืไม่อนุญาต เป็นสทิธิ์ของอาจารย์ผู้สอนซ่ึงรับผิดชอบรายวิชานั้น ๆ หาก
รายวิชาใดไม่ผ่านการพจิารณาจากอาจารย์ผู้สอนและผู้มอี านาจอนุญาตให้เปิดวิชาเรียนถือว่าไม่มีสทิธิ์
ลงทะเบียนเรียนรายวิชาดังกล่าว 
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3. ขั้นตอนกำรขอเปิดรำยวิชำเรียน 
     1. นักศึกษารับใบค าร้องขอเปิดรายวิชาเรียนที่งานทะเบียนและประมวลผล 
     2. พบอาจารย์ที่ปรึกษาเพื่อขอค าแนะน าเกี่ยวกับรายวิชาที่ต้องเปิดวิชาเรียน 
     3. ติดต่ออาจารย์ผู้สอนในรายวิชาที่จะเปิดสอน และผ่านขั้นตอนในใบค าร้องให้ครบถ้วน 
     4. น าใบค าร้องไปตรวจสอบความถูกต้อง (เวลาเรียนและห้องเรียน) ที่งานหลักสูตรและแผนการ
เรียน 
     5. ส่งค าร้องที่งานทะเบียนและประมวลผลเพื่อขอนุญาตลงทะเบียนเรียน 
     6. ด าเนินการตามขั้นตอนการเพิ่ม-ถอนรายวิชาลงทะเบียน 
 
กำรตรวจสอบประวัติกำรช ำระค่ำลงทะเบียนของนักศึกษำ 
1. ให้นักศึกษาเข้าที่เว็บไซด์ http://e-student.kpru.ac.th/logins/login.phpจะปรากฏหนา้จอ
ส าหรับเข้าสู่ระบบ 
 

 
 

ให้นักศึกษาเข้าสู่ระบบโดยมีขั้นตอนดังนี้ 
 รหัสประจ าตัวนกัศึกษา :  ใส่รหัสนักศึกษาเช่น 5413201XX 
 รหัสผ่าน : เป็นวัน เดือน ปีเกิด เช่น 13/06/39 
 หลังจากนั้นให้คลิกที่ปุ่ม “เข้าสู่ระบบ” 
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2. เมื่อเข้าสู่ระบบเรียบร้อยแล้วจะปรากฏหน้าจอ ดังภาพ 
 

 
 

3. จากนั้นให้คลิกที่เมนู “ตรวจสอบประวัติการช าระเงิน” ด้านซ้ายมอื จะปรากฏหนา้จอ ดังภาพ 
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4. ขั้นตอนกำรโอนผลกำรเรียน 
1. ขอใบค าร้องการโอนผลการเรียนที่งานหลักสูตรและแผนการเรียน  กรอกข้อมูลให้

ถูกต้องพร้อมทั้งแนบใบรายงานผลการเรียน  
และยื่นค าร้องภายใน 4 สัปดาห์นับจากวันเปิดภาคเรียนแรกที่เข้าศึกษา 
       2. งานหลักสูตรและแผนการเรียนรวบรวมค าร้องเสนอคณะกรรมการที่มหาวิทยาลัย
แต่งต้ังด าเนินการพิจารณา และให้ผู้มีอ านาจอนุมัติ โดยนักศึกษาจะทราบผลการพิจารณาภายใน 2 
สัปดาห์ นับตั้งแต่วันที่ยื่นค าร้อง 
       3. นักศึกษาน าใบอนุมัติการโอนผลการเรียนไปช าระเงินที่งานการเงิน 200 บาท 
       4. นักศึกษาน าเอกสารการโอนผลการเรียนที่ผ่านการช าระเงินแล้วส่งคืนที่งานทะเบียน
และประมวลผลพร้อมรับส าเนาเก็บไว้เป็นหลักฐาน 
 
5. ขั้นตอนกำรขอยกเว้นกำรเรียนรำยวิชำ 
     กรณีส ำเร็จกำรศึกษำไม่เกิน 10 ปี 
      1. ขอใบค าร้องการยกเว้นการเรียนรายวิชาที่งานหลักสูตรและแผนการเรียน  
      2. เอกสารประกอบการขอยกเว้นการเรียนรายวิชา ได้แก่  

- ใบรายงานผลการเรียน จ านวน 2 ฉบับ 
- ค าอธิบายรายวิชาที่ขอยกเว้นกรณีที่ไม่ใช่หลักสูตรมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 

      3. งานหลักสูตรและแผนการเรียนรวบรวมค าร้องเสนอคณะกรรมการที่สถาบันแต่งต้ังพิจารณา
และให้ผู้มีอ านาจอนุมัติการยกเว้นรายวิชา โดยนักศึกษาจะทราบผลการพิจารณาภายใน 2 สัปดาห์
นับตั้งแต่วันที่ยื่นค าร้อง 
      4. นักศึกษาน าใบอนุมัติผลการยกเว้นการเรียนรายวิชาไปช าระเงินที่งานการเงิน หน่วยกิตละ 
50 บาท  โดยจะต้องช าระค่าธรรมเนียมการขอยกเว้นการเรียนรายวิชาให้เสร็จสิ้นภายในภาคเรียน
แรกของปีที่เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยเท่านั้น 
      5. นักศึกษาน าเอกสารการยกเว้นการเรียนรายวิชาที่ผ่านการช าระเงินแล้วคืนที่งานทะเบียน
และประมวลผลพร้อมรับส าเนา ไว้เป็นหลักฐาน 
     กรณีส ำเร็จกำรศึกษำเกิน 10 ปี 
      1. ขอใบค าร้องการยกเว้นการเรียนรายวิชาที่งานหลักสูตรและแผนการเรียน  
      2. เอกสารประกอบการขอยกเว้นการเรียนรายวิชา ได้แก่  

- ใบรายงานผลการเรียน จ านวน 2 ฉบับ 
- ค าอธิบายรายวิชาที่ขอยกเว้นกรณีที่ไม่ใช่หลักสูตรมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร  

      3. งานหลักสูตรและแผนการเรียนรวบรวมค าร้องเสนอคณะกรรมการเพื่อพิจารณาเนื้อหาหาก
มีเน้ือหาเทียบได้ไม่น้อยกว่าสามในส่ีจึงจะมีสิทธิ์ยื่นสอบ 
      4. งานหลักสูตรและแผนการเรียนแจ้งผลการพิจารณาต่อนักศึกษาเร่ืองสิทธิ์การเข้าทดสอบ  
      5. น าผลการสอบที่ผ่านแล้วมายื่นขอยกเว้นการเรียนรายวิชาตามขั้นตอนปกติ 
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*หมำยเหตุ นกัศึกษาตอ้งยื่นค าร้องขอยกเว้นการเรียนรายวิชาและช าระค่าธรรมเนียมการขอยกเว้น
การเรียนรายวิชาให้เสร็จสิ้นภายในภาคเรียนแรกของปีที่เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยเท่านั้น 
 
6. กำรขอเลื่อนสอบหรือขำดสอบปลำยภำคเรียน 

นักศึกษาที่มีสิทธิ์สอบปลายภาคแต่ไม่ได้มาสอบตามที่มหาวิทยาลัยก าหนดด้วยเหตุ
จ าเป็นหรือเหตุสุดวิสัย จะต้องยื่นค าร้องขอสอบเนื่องจากขาดสอบปลายภาคโดยคณะกรรมการ
วิชาการจะเป็นผู้พิจารณา 
 
แนวปฏบิัติกำรขอสอบเนื่องจำกกำรเลือ่นสอบหรือขำดสอบปลำยภำค  

ขอให้นักศึกษาด าเนินการตามขั้นตอนดงัต่อไปนี้ 
กรณีขอเลื่อนสอบ 
     1. ยื่นค าร้องเพื่อขอเลื่อนสอบพร้อมหลักฐานประกอบการพิจารณาที่งานทะเบียนและ
ประมวลผลก่อนถึงก าหนดการสอบอย่างน้อย 2 สัปดาห์ 
     2. หลังจากยื่นค าร้องไปแล้ว 1 สัปดาห์ สามารถขอทราบผลการพิจารณาได้ที่งานทะเบียนและ
ประมวลผล 
     3. นักศึกษาต้องติดต่ออาจารย์ผู้สอน เมื่อทราบผลการพจิารณาแลว้ 
 
กรณีขำดสอบ 
     1. ยื่นค าร้องขอสอบพร้อมหลักฐานประกอบการพิจารณาภายใน 15 วัน นับจากวันที่เปิดภาค
เรียนถัดไป 
     2. หลังจากยื่นค าร้องไปแล้ว สามารถขอทราบผลการพิจารณาได้ที่งานทะเบียนและประมวลผล 
หลังจากเปิดภาคเรียนถัดไป 25 วัน และหากนักศึกษาไม่มาติดต่อภายในเวลาที่ก าหนด นักศึกษาจะ
ได้รับระดับคะแนน “E“ ในรายวิชานั้น  
     3. นักศึกษาต้องติดต่ออาจารย์ผู้สอน เมื่อทราบผลการพจิารณาแลว้ 
 
 
 
 
 
 
 

ผลของการพิจารณาอยู่ในดุลพินิจของคณะกรรมการ จะมี ๒ กรณี คือ 
1. ถ้าคณะกรรมการ “อนุญาต” นกัศึกษาจะได้รับระดับคะแนน “I” ในรายวิชานั้น 
2. ถ้าคณะกรรมการ “ ไม่อนุญาต” นกัศึกษาจะได้รับระดับคะแนน “E” ในรายวิชา

นั้น 
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7. กำรขอลำป่วยหรือลำกิจ 
หากนักศึกษามีความประสงค์จะขอลาป่วยหรือลากิจ สามารถขอรับแบบฟอร์มการลา

ป่วยหรือลากิจได้ที่งานทะเบียนและประมวลผล หรือสามารถดาวโหลดแบบฟอร์มใบลาได้ที่ 
http://tabian.kpru.ac.th/ แล้วท าตามขั้นตอนดังต่อไปนี้ 

1. กรอกข้อมูลในใบลาให้ครบถ้วน 
2. ขอความเห็นจากอาจารย์ที่ปรึกษา 
3. แจ้งอาจารย์ผู้สอนทุกรายวิชาที่ขอลาป่วยหรือลากิจ 
4. น าค าร้องมายื่นที่งานทะเบียนและประมวลผล 
 

8. กำรขอเปลี่ยนชื่อ-สกุล ยศ ค ำน ำหน้ำ 
หากนักศึกษามีความประสงค์จะขอเปลี่ยนชื่อ-สกุล ยศ ค าน าหน้า ให้ยื่นค าร้องมาที่งาน

ทะเบียนและประมวลผลพร้อมแนบหลักฐานการเปลี่ยนชื่อ-สกุล ยศ ค าน าหน้า ก่อนสอบปลายภาค
เรียนสุดท้าย 1 เดือน 
 
9. กำรขอลำพักกำรเรียน 

ขั้นตอนกำรยื่นค ำร้องขอลำพักกำรเรียน 
      1. ยื่นค าร้องขอพักการเรียนที่งานทะเบียนและประมวลผลก่อนสอบปลายภาคของภาค
เรียนนั้น 
      2. ช าระค่าบ ารุงการศึกษาของภาคเรียนนั้นเพื่อเป็นค่ารักษาสภาพนักศึกษา ส าหรับ
นักศึกษาภาคปกติ ภาคเรียนละ 500 บาท ส าหรับนักศึกษาภาค กศ.บป. ภาคเรียนละ 700 บาท 
      3. ในกรณีที่นักศึกษาได้ช าระเงินค่าบ ารุงการศึกษาและลงทะเบียนในภาคเรียนนั้นแล้ว 
ให้ยื่นค าร้องขอลาพักการเรียนและขอยกเลิกรายวิชาเพื่อแจ้งให้อาจารย์ผู้สอนทราบและไม่ต้อง
ช าระค่ารักษาสภาพนักศึกษาอีก 
 

http://tabian.kpru.ac.th/
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10. กำรขอคืนสภำพกำรเป็นนกัศึกษำ 
กำรขอคืนสภำพกำรเป็นนักศึกษำ มี 2 กรณี ได้แก่ 
1. กรณีท ำเรื่องขอลำพักกำรเรียนไว้แล้ว นักศึกษาสามารถลงทะเบียนเรียนในภาค

เรียนต่อไปได้ที่งานทะเบียนและประมวลผล 
2. กรณีไม่ได้ท ำเรื่องขอลำพักกำรเรียน  
ส าหรับนักศึกษาภาคปกติ สามารถด าเนินเรื่องที่งานทะเบียนและประมวลผลเพื่อ

ลงทะเบียนเรียนในภาคเรียนต่อไป   โดยช าระค่าขอกลับคืนสภาพการเป็นนักศึกษา 200 บาท 
พร้อมช าระค่ารักษาสภาพการเป็นนักศึกษาภาคเรียนละ   500 บาท 

ส าหรับนักศึกษาภาค กศ.บป. สามารถด าเนินเรื่อง ที่งานทะเบียนและประมวลผลเพื่อ
ลงทะเบียนเรียนในภาคเรียนต่อไป โดยช าระค่าขอกลับคืนสภาพการเป็นนักศึกษา 300 บาท พร้อม
ช าระค่ารักษาสภาพการเป็นนักศึกษาภาคเรียนละ   700 บาท 
 
11. กำรลำออกจำกกำรเป็นนักศกึษำใหม่ 

ถ้านักศึกษาลาออกจากการเป็นนักศึกษาภายใน 20 วัน นับตั้งแต่วันเปิดภาคเรียนจะได้รับ
เงิน ดังรายการต่อไปนี้ คือ 

 
รำยกำร นักศึกษำภำคปกต ิ นักศึกษำภำค กศ.บป. 

1. ค่าขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่ 200 บาท 300 บาท 
2. ค่าบัตรประจ าตัวนักศึกษา 100 บาท 100 บาท 
3. ค่าประกันของเสียหาย 300 บาท 300 บาท 
4. ค่าบ ารุงหอพัก  
    (เฉพาะนักศึกษาภาคปกติ) 

ตามจ านวน 
ที่เหมาจ่าย 

- 

 
ขั้นตอนกำรรับเงินคืน นักศึกษาจะต้องปฏิบัติดังต่อไปนี้ 

1. รับค าร้องขอถอนเงินเงินบ ารุงการศึกษา ที่งานทะเบียนและประมวลผล 
2. ส่งค าร้องพร้อมแนบใบเสร็จรับเงินที่งานทะเบียนและประมวลผล 
3. รับค าร้องตามข้อ 2. ที่งานทะเบียนและประมวลผลไปขอรับเงินคืนที่งานการเงิน 
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12. กำรตรวจสอบผลกำรเรียน 
การตรวจสอบผลการเรียน นักศึกษาสามารถตรวจสอบผ่านทางอินเตอร์เน็ต โดยมี

ขั้นตอน ดังนี้ 
1. นักศึกษาเข้าที่ http://reg.kpru.ac.th/ หน้าแรกของเวปไซต์ส านักส่งเสริมวิชาการ

และงานทะเบียน ในหัวข้อส าหรับนักศึกษาและเลือก “ทะเบียนออนไลน์” ดังตัวอย่างในรูป หรือ
เวปไซต์งานทะเบียนและประมวลผล http://tabian.kpru.ac.th/ 
 

 
 

2. กรอกรหัสนักศึกษา และวันเดือนปีเกิดของนักศึกษา ดังตัวอย่างในรูป 
 

 
 
 

 
 
3. เลือกหัวข้อ “ผลการเรียน” หน้าต่างแสดงผลการเรียนจะปรากฏหลังจากพิมพ์รหัส

ประจ าตัวและวันเดือนปีเกิดถูกต้อง 
 

รหัสนักศึกษา 

วัน/เดือน/ปีเกดิ 
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4. ตรวจสอบผลการเรียนผา่นแอพพลิเคชั่นบนโทรศัพท์มือถือ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ก าแพงเพชร 

 
 
 
 
 
 

แอพพลิเคชั่นตรวจสอบผลการเรียน มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร ได้เปิดให้
นักศึกษาสามารถดาวน์โหลดมาติดตั้งบนโทรศัพท์มือถือในระบบ ปฏิบัตกิาร 3 ระบบดังนี้ 
 1.  IOS 
 2.   Android 
 3.   Windows Phone  
 
 

ซ่ึงสามารถดาวน์โหลดได้ที ่
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2.  หน้าจอการใช้งานแอพพลิเคชั่น 
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13. กำรพ้นสภำพกำรเป็นนักศึกษำ 
การพ้นสภาพการเป็นนักศึกษามีหลายกรณี ดังนี้ 
ส ำหรับนักศึกษำภำคปกติ 

1. เมื่อสิ้นสุดภาคเรียนที่ 2 (นับตั้งแต่เริ่มเข้าเรียน) นักศึกษามีค่าระดับคะแนนเฉลี่ย
สะสมต่ ากว่า 1.60 และในภาคเรียนที่ 4,6,8,10,12 และ 14 ได้ระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมต่ ากว่า 
1.80 

2. เมื่อนักศึกษาเรียนครบจ านวนหน่วยกิตตามหลักสูตรที่ก าหนดไว้ แล้วยังได้ค่าระดับ
คะแนนเฉลี่ยสะสมต่ ากว่า 1.80 

3. เมื่อมีสภาพเป็นนักศึกษาครบ 8 ภาคเรียนปกติติดต่อกันในกรณีที่เรียน 
หลักสูตร 2 ปีและครบ 16 ภาคเรียนปกติติดต่อกันในกรณีที่เรียนหลักสูตร 4 ปี และครบ 20 ภาค
เรียนปกติติดต่อกันในกรณีที่เรียนหลักสูตร 5 ปีแล้วยังขาดคุณสมบัติในข้อใดข้อหนึ่ง ดังนี้ 

(1). สอบได้รายวิชาต่างๆครบตามหลักสูตร รวมทั้ งรายวิชาที่หลักสูตรหรือสภา
ก าหนดให้เรียนเพิ่มเติม 
 (2). ระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม 2.00 ขึ้นไป 

4. นักศึกษาไม่ผ่านการประเมินในรายวิชาเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพหรือ  ฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพเป็นครั้งที่ 2 

5. ไม่ช าระเงินค่าบ ารุงการศึกษาและค่าธรรมเนียมต่างๆในแต่ละภาคเรียน (ตาม
ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร ว่าด้วยการเก็บเงินค่าธรรมเนียมการศึกษาระดับ
อนุปริญญาตรีและปริญญาตรี ภาคปกติ พ.ศ. 2551 ข้อ 6.6) 

 
ส ำหรับนักศึกษำภำค กศ.บป. 

1. นักศึกษาจะพ้นสภาพการเป็นนักศึกษาเมื่อผลการประเมินได้ค่าระดับ 
คะแนนเฉลี่ยสะสมต่ ากว่า 1.80 เมื่อสิ้นภาคเรียนที่ 4 นับตั้งแต่เริ่มเข้าเรียนกรณีหลักสูตร 2 ปี สิ้น
ภาคเรียนที่ 6 นับตั้งแต่เร่ิมเข้าเรียนกรณีหลักสูตร 3 ปี และเมื่อ   สิ้นภาคเรียนที่ 7 นับตั้งแต่เร่ิมเข้า
เรียน กรณีหลักสูตร 4 ปี สิ้นภาคเรียนที่ 8 นับตั้งแต่เร่ิมเข้าเรียนกรณีหลักสูตร 5 ปี 

2. นักศึกษาลงทะเบียนเรียนครบตามที่หลักสูตรก าหนดแต่ยังได้ค่าระดับ 
คะแนนเฉลี่ยสะสมต่ ากว่า 1.80 
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3. นักศึกษาไม่ผ่านการประเมินในรายวชิาเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 
หรือฝึกประสบการณ์วิชาชีพเป็นครั้งที่ 2 

4. เมื่อมีสภาพเป็นนักศึกษาครบ 5 ปี กรณีเรียนหลักสูตร 2 ปี และมีสภาพ 
เป็นนักศึกษาครบ 7 ปี ในกรณีที่เรียนหลักสูตร 3 ปี มีสภาพการเป็นนักศึกษาครบ    9 ปี ในกรณีที่
เรียนหลักสูตร 4 ปี และมีสภาพการเป็นนักศึกษาครบ 11 ปี ในกรณีที่เรียนหลักสูตร 5 ปี 

5. ไม่ช าระเงินค่าบ ารุงการศึกษาและค่าธรรมเนียมต่างๆในแต่ละภาคเรียน  
(ตามระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร ว่าด้วยการเก็บเงินค่าธรรมเนียมการศึกษาระดับ
อนุปริญญาตรีและปริญญาตรี ภาคปกติ พ.ศ. 2551 ข้อ 6.6) 
 
14. กำรขอส ำเร็จกำรศึกษำ 

ขั้นตอนกำรขอส ำเร็จกำรศึกษำ 
      1. อาจารย์ที่ปรึกษาและนักศึกษาต้องตรวจสอบผลการเรียนให้ครบตามหลักสูตร 
      2. นักศึกษายื่นค าร้องขอส าเร็จการศึกษา โดยผ่านความเห็นชอบจากอาจารย์ที่ปรึกษา 
ที่งานทะเบียนและประมวลผลให้เสร็จสิ้นภายในเดือนแรกของภาคเรียนสุดท้ายที่ศึกษา พร้อมทั้ง
แนบรูปถ่ายชุดครุยปริญญาส าหรับนักศึกษาที่จะส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี (ดูตัวอย่างรูป
ถ่าย     ที่ถูกต้องที่งานทะเบียนและประมวลผล) ขนาด 1 นิ้ว จ านวน 6 รูป และตัดรูปให้ได้ขนาด
กว้าง 2.80 ซม. ยาว 3.30 ซม. 
      3. ช าระเงินค่าลงทะเบียนบัณฑิตที่งานการเงิน 
 
15. กำรขอย้ำยเข้ำมำศึกษำในมหำวิทยำลัยรำชภัฏก ำแพงเพชร 
 นักศึกษาที่ประสงค์จะขอย้ายเข้ามาศึกษาในมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชรให้
ด าเนินการสมัครเข้าเป็นนักศึกษาใหม่ และน าผลการเรียนที่ได้เคยศึกษามาแล้วด าเนินการตาม
ขั้นตอนการขอยกเว้นการเรียนรายวิชาที่งานหลักสูตรและแผนการเรียน 
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16. กำรตรวจสอบแผนกำรเรียน 
การตรวจสอบแผนการเรียน นักศึกษาสามารถเข้าดูรายละอียดของแผนการเรียนทาง

อินเตอร์เน็ต โดยมีขั้นตอน ดังนี้ 
1. นักศึกษาเข้าไปที่ http://reg.kpru.ac.th/ ในหัวข้อ “นักศึกษำ” เลือก  “แผนกำร

เรียน” ดังตัวอย่างในรูป 
 

 
     

2.ใส่รหัสหมู่เรียน 7 หลัก เลือก “ตกลง” ดังตัวอย่างในรูป 
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3. หน้าต่างแสดงแผนการเรียนจะปรากฏ ดังตัวอย่างในรูป  

 

 
 
 
 
17. กำรตรวจสอบตำรำงเรียน/ตำรำงสอบ 
1. เข้าไปที่เว็ปไซต์http://reg.kpru.ac.th  เลือก นักศึกษำ หัวข้อ ตำรำงเรยีน | ตำรำงสอบ 
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2. เลือกประเภทนักศึกษา  

 
 

3. เลือกหมู่เรียนหรือพิมพ์รหัสหมู่เรียน 

 
 

4. เลือกปีการศึกษา 

 
 

5. จากนั้นกดปุ่ม หน้าจอแสดงตารางเรียนของนักศึกษา 
 

 



134 | คู่มือนักศึกษา ปีการศึกษา 2559 

 
ค ำถำม - ค ำตอบ 
- งำนเลขำนุกำร - 

 
ข้อ 1.  ค ำถำม กำรสมัครเรียนในมหำวิทยำลัยรำชภัฏก ำแพงเพชร มีกี่ประเภท 
         ค ำตอบ การรับนักศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภฏัก าแพงเพชร แบ่งเป็น 
   1. ประเภทโควต้ำ  แบ่งออกเป็น  
   1.1 โควต้ำเรยีนดี  เป็นนักเรียนที่ก าลังเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6และมีผล
การเรียนเฉลี่ย 5  ภาคเรียนไม่ต่ ากวา่ 2.75   
   1.2 โควต้ำควำมสำมำรถพิเศษ  เป็นนกัเรียนที่ก าลังเรียนชั้นมัธยมศึกษาปี
ที่ 6 และมีผลการเรียนเฉลี่ย 5 ภาคเรียนไม่ต่ ากว่า  2.50   
   1.3 โควตำกีฬำ  เป็นนักเรียนที่ก าลังเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 และมีผล
การเรียนเฉลี่ย 5 ภาคเรียนไม่ต่ ากว่า  2.00  โดยนักศึกษาที่จะสมัครเป็นนักศึกษาประเภทโควต้า 
ให้สมัครผ่านโรงเรียนที่นักศึกษา ศึกษาอยู่  โดยมหาวิทยาลัยจะให้โควต้ากับโรงเรียนมัธยมในเขต
จังหวัด ก าแพงเพชร  ตาก พิจิตร และสุโขทัย  (นักศึกษาสามารถเข้าดูประกาศการรับนักศึกษา
ประเภทโควตาได้จาก ประกาศของมหาวิทยาลัย จากเว็บไซต์ (www.kpru.ac.th) 
   2. ประเภทคัดเลือกทั่วไป  นักศึกษาที่จะสมัครเป็นนักศึกษาประเภท
คัดเลือกทั่วไปสามารถสมัครได้ที่ ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน (นักศึกษาสามารถเข้าดู
ประกาศการรับนักศึกษาประเภทคัดเลือกทั่วไปได้จากประกาศของมหาวิทยาลัย จากเว็บไซต์  
(www.kpru.ac.th) 
         
ข้อ 2.  ค ำถำม เอกสำรประกอบกำรสมัครเรียนแต่ละประเภทใช้เอกสำรใดบำ้ง 
           ค ำตอบ 1. ประเภทโควต้ำ  นกัศึกษาต้องด าเนนิการดังนี้ 
   1.1 กรอกใบสมัครเข้ารับการคัดเลือกเป็นนักศึกษาตามประเภทต่าง ๆ ให้
ครบถ้วน (ผ่านระบบการรับสมัครนักศึกษาของมหาวิทยาลัย) 
   1.2 แนบหนังสือรับรองความประพฤติจากโรงเรียนที่นักเรียนก าลังศึกษาอยู่ 
(แบบฟอร์มของมหาวิทยาลัย) 
   1.3 แนบใบรายงานผลการเรียนเฉลี่ย 5 ภาคเรียน 
   1.4 แนบส าเนาบัตรประชาชน 
   1.5 แนบผลการสอบ GAT  และ  PAT  ตามข้อก าหนดของแต่ละหลักสูตร/
สาขาวิชา 
   1.6 กรณีสมัครประเภทความสามารถพิเศษ ต้องแนบประวัติและผลงานที่
แสดงถึงความสามารถพิเศษของนักเรียนเพื่อประกอบการพิจารณา 
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   1.7 กรณีสมัครประเภทความสามารถด้านกีฬา ต้องแนบประวัติและผลงาน
ที่แสดงถึงความสามารถด้านกีฬาของนักเรียนเพื่อประกอบการพิจารณาและต้องเข้ารับการทดสอบ
สมรรถนะทางร่างกาย ตามวันเวลา ที่มหาวิทยาลัยก าหนด 
 
                  2.ประเภทคดัเลือกทั่วไป  นักศึกษาต้องด าเนินการดังนี้ 
   2.1 กรอกใบสมัครเข้ารับการคัดเลือกเปน็นักศึกษาตามประเภทต่าง ๆ ให้
ครบถ้วน ผ่านระบบการรับนกัศึกษาของมหาวิทยาลัย และพิมพ์ใบสมัคร 
   2.2 แนบใบรายงานผลการเรียนเฉลี่ย 6 ภาคเรียน 
   2.3 แนบผลการสอบ GAT  และ  PAT หรือ คะแนน Onet  ตามข้อก าหนด
ของแต่ละหลักสูตร/สาขาวิชา 
   2.4 ช าระเงินค่าสมัครเข้ารับการคัดเลือก ได้ที่ 

 -  ธนาคารกรุงไทย จ ากัด   ทกุสาขา 
 -  เคาน์เตอร์เซอร์วิส 
 -  ทางไปรษณีย์ 

   2.5 น าเอกสาร ตั้งแต่ข้อ 1 – 5 ส่งมายงั 
    ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน  
    เลขที่ 69 หมู่ 1 ต าบลนครชุม  
    อ าเภอเมือง จังหวัดก าแพงเพชร 62000 
   2.6 ดูประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกได้ที่   
เว็บไซต์ ( www.kpru.ac.th)    
   2.7 เข้ารับการคัดเลือก ตามวันเวลาทีก่ าหนด ตามประกาศ           
     
 *หมำยเหตุ ถา้ผู้สมัครไม่ช าระเงินค่าสมัครแล้วไม่ส่งใบสมัครภายในระยะเวลาทีม่หาวิทยาลัย
ก าหนด จะถือว่าทา่นสละสิทธิ์ในการสมัคร 
                   
   
ข้อ 3.  ค ำถำม กำรรำยงำนตัวเข้ำเป็นนักศึกษำ ต้องใช้เอกสำรใดบ้ำง 

 ค ำตอบ นักศึกษาต้องเข้ารับการรายงานตวัเป็นนักศึกษาในวัน  เวลาที่มหาวิทยาลัย
ก าหนด ตามประกาศผลการคัดเลือกเขา้เป็นนักศึกษามหาวิทยาลยัราชภัฏก าแพงเพชร โดย
นักศึกษาต้องเตรียมเอกสารดังต่อไปนี้  
  1. กรอกใบรายงานตัวในระบบการรายงานตัวของมหาวิทยาลัยให้ครบถว้น 
  2. พิมพ์ใบรายงานตวัและขอ้มูลส่วนตัวของนักศึกษา จ านวน 1 ชุดพร้อมลงลายมือชื่อ 
  3. พิมพ์ใบแจ้งการช าระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา จ านวน 2 ชุด พร้อมลงลายมือชื่อ 
  4. ติดรูปถ่ายหนา้ตรง ขนาด 1 นิว้ที่ใบรายงานตัวนกัศึกษา 
  5. แนบส าเนาบัตรประชาชนและส าเนาทะเบียนบ้าน จ านวน 1 ฉบับ 
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  6. แนบส าเนาใบรายงานผลการเรียนที่ระบุวันจบการศึกษาก่อนวันรายงานตัวจ านวน 2 
ฉบับ 
   - ส าเนาเอกสารทุกฉบับนักศึกษาต้องลงลายมือชื่อ รับรองส าเนาถูกตอ้ง 
และต้องน า ต้นฉบบัเอกสารฉบับจริงมาให้กรรมการรับรายงานตวัตรวจสอบด้วย 
   - นักศึกษาต้องอ่านข้อความในใบรายงานตัวเข้าเป็นนักศึกษาให้ครบถ้วน
ก่อนลงลายมือชือ่ 
    
  
 
  
 
 
 

 
ข้อ 4.  ค ำถำม  อยำกเปลี่ยนสำขำที่เรียนต้องท ำอย่ำงไร 
  ค ำตอบ  อยากเปลี่ยนสาขาวิชา ปฏิบัติดังนี้ 
   1. กรณีเป็นนักศึกษาใหม่ ใหย้ื่นค าร้องขอเปลี่ยนสาขาวิชาที่ส านักส่งเสริม
วิชาการและงานทะเบยีน และด าเนินการผ่านสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องครบถ้วน ภายใน 2 สัปดาห์แรก
นับจากวันเปิดภาคเรียน 
   2. กรณีพ้นก าหนดตามข้อ 1 แล้ว ให้นกัศึกษาลาออกจากสาขาวิชาเดิม และ
สมัครเข้าเรียนสาขาวิชาใหม่ที่ต้องการในปีการศึกษาหน้า และน าผลการเรียนเดิมไปขอยกเว้น
รายวิชาในสาขาวิชาใหมโ่ดยต้องเป็นไปตามระเบียบของมหาวิทยาลยัราชภฏัก าแพงเพชร ว่าดว้ย
การโอนผลการเรียนและยกเว้นการเรียนวิชาดะดับอนุปริญญาและปริญญาตรี พ.ศ. 2550 
 
 

 

  ส าเนาใบรายงานผลการเรียนของนักศึกษาทุกคนจะถูกส่งไปตรวจสอบ
ความถูกต้องยังสถานศึกษาเดิม อีกครั้ง เพื่อยืนยันว่านักศึกษามีคณุสมบัติครบถ้วน
ตามประกาศการรับนักศึกษาของมหาวิทยาลยั  
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- งำนทะเบียนและประมวลผล – 
 
ข้อ 1.    ค ำถำม  เรียนให้ส ำเร็จกำรศึกษำต้องมีคุณสมบตัิอย่ำงไร 
        ค ำตอบ   
   1. มีความประพฤติด ีมีคุณธรรม 
  2. สอบได้รายวิชาตา่งๆ ครบตามหลักสตูรรวมทั้งรายวิชาที่หลกัสูตรหรือ
สภาก าหนดให้เรียนเพิ่ม 
  3. ได้ค่าคะแนนเฉลี่ยสะสม ไม่ต่ ากว่า 2.00  
               4. ส าหรับนักศึกษาภาคปกติ มีเวลาเรียนไม่ต่ ากว่า 4 ภาคเรียน และมีสภาพ
การเป็นนักศึกษาไม่เกิน 8 ภาคเรียนปกติติดต่อกันในกรณีที่เรียนหลักสูตร 2 ปี ไม่ต่ ากว่า 5 ภาค
เรียน และมีสภาพการเป็นนักศึกษาไม่เกิน 12 ภาคเรียนปกติติดต่อกันในกรณีที่เรียนหลักสูตร 2 ปี 
และไม่ต่ ากว่า 6  ภาคเรียนปกติ และมีสภาพการเป็นนักศึกษาไม่เกิน 16 ภาคเรียนปกติติดต่อกัน 
ในกรณีที่เรียนหลักสูตร 4 ปี และไม่ต่ ากว่า 8 ภาคเรียน และมีสภาพการเป็นนักศึกษาไม่เกิน 20 
ภาคเรียนปกติติดต่อกันในกรณีที่เรียนหลักสูตร 5 ปี 
  5. ส าหรับนักศึกษาภาคพิเศษ มีเวลาเรียนไม่ต่ ากว่า 6 ภาคเรียนและมีสภาพ
เป็นนักศึกษาไม่เกิน 5 ปี กรณีเรียนหลักสูตร 2 ปี ไม่ต่ ากว่า 9 ภาคเรียน และมีสภาพการเป็น
นักศึกษาไม่เกิน 7 ปี ในกรณีที่เรียนหลักสูตร 3 ปี และไม่ต่ ากว่า 12 ภาคเรียน ไม่เกิน 9 ปี กรณีที่
เรียนหลักสูตร 4 ปีและไม่ต่ ากว่า 15 ภาคเรียนและไม่เกิน 11 ปี กรณีที่เรียนหลักสูตร 5 ปี 
 
 ข้อ 2. ค ำถำม รำยวิชำที่มหำวิทยำลยัก ำหนดให้เรียนเพิ่มมีวิชำอะไรบ้ำง 
           ค ำตอบ 1. วิชาเสริมทักษะภาษาอังกฤษ 1 -4   
                        2. ต้องสอบผ่านมาตรฐานคอมพิวเตอรช์ุดที่ 1 และชุดที่ 2 
 
 - ถ้านักศึกษายังสอบไม่ผ่านมาตรฐานคอมพิวเตอร์ชุดที่ 1 และชุดที่ 2 นักศึกษาไม่มีสิทธิ์
ลงทะเบียนรายวิชา ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ตามสาขาวิชานั้น ๆ ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏ
ก าแพงเพชร ว่าด้วยเกณฑ์มาตรฐานความรู้ความสามารถด้านคอมพิวเตอร์น าหรับนักศึกษา พ.ศ. 
2543 ข้อ 6. 
  

- นักศึกษาต้องสอบผ่าน วิชาเสริมทักษะภาษาอังกฤษ 1-4 จึงจะส าเร็จการศึกษาตาม
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร ว่าด้วยเกณฑ์มาตรฐานความรู้ความสามารถด้าน
ภาษาอังกฤษส าหรับนักศึกษา พ.ศ. 2553 ข้อ 5. ก าหนดว่า นั กศึกษาต้องทดสอบผ่านการ
ประเมินผลเกณฑ์มาตรฐานได้ครบทั้ง 4 ระดับ ก่อนส าเร็จการศึกษา  
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ข้อ 3.   ค ำถำม   สำมำรถลงทะเบยีนในแต่ละภำคกำรศึกษำได้กี่หน่วยกติ 
  ค ำตอบ 
  1. นักศึกษาภาคปกติสามารถลงทะเบียนเรียนได้ไม่เกิน 22 หน่วยกิต  หรือตามแผนการ
เรียนที่จัดไว้ ในแต่ละภาคเรียน  
  2. นักศึกษาภาค กศ.บป. สามารถลงทะเบียนเรียนได้ไม่เกิน 12 หน่วยกิต  หรือตาม
แผนการเรียนที่จัดไว้ในแต่ละภาคเรียน  
 
ข้อ 4 .  ค ำถำม กำรประเมินผลกำรเรียนรำยวิชำ แบ่งเป็นกี่ระดับ 
           ค ำตอบ การประเมินผลการเรียนรายวิชา เป็นดงันี้ 
   1. รายวิชามาตรฐานตามที่หลักสูตรก าหนด แบ่งเป็น 8 ระดับ ต่อไปนี้ 

 
ระดับคะแนน ควำมหมำยของ 

ผลกำรเรียน 
ค่ำระดับ
คะแนน 

A ดีเยี่ยม  (Excellent) 4.00 

B+ ดีมาก (Very Good) 3.50 

B ดี         (Good) 3.00 

C+ ดีพอใช้  ( Fair Good) 2.50 

C พอใช้  (Fair) 2.00 

D+ อ่อน   (Poor) 1.50 

D อ่อนมาก (Very Poor) 1.00 

E ตก        (Fail) 0 
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2. รายวิชาที่หลักสูตรก าหนดให้เรียนเพิม่โดยไม่คิดค่าระดับคะแนน 
 

ระดับกำรประเมิน ผลกำรเรียน 

Pd(Pass  with Distinction) ผ่านดีเยี่ยม 

 P   (Pass) ผ่าน 

 F(Fail) ตก 

 
 
ข้อ 5.  ค ำถำม ต้องได้เกรดเฉลี่ยเท่ำไร จึงจะไม่พ้นสภำพกำรเป็นนักศึกษำ 
            ค ำตอบ นักศึกษาจะพ้นสภาพการเป็นนักศึกษาเมื่อ 

ส ำหรับนักศึกษำภำคปกต ิ        
1. ผลการประเมินได้ค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมต่ ากว่า 1.60 เมื่อสิ้นภาค

เรียนปกติ ภาคเรียนที่ 2 นับตั้งแต่เร่ิมเข้าเรียน 
    2. ผลการประเมินได้ค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมต่ ากว่า 1.80 ในภาคเรียน
ปกติที่ 4 ที่ 6 ที่ 8 ที่ 10 ที่ 12 ที่ 14 และที่ 16 นับตั้งแต่เร่ิมเข้าเรียน 
    3. ลงทะเบียนเรียนและเรียนครบตามที่หลักสูตรก าหนดแล้ว แต่ยังได้ค่า
ระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมต่ ากว่า 1.80  

ส ำหรับนักศึกษำ กศ.บป. 
               1. ผลการประเมินได้ค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมต่ ากว่า 1.80 เมื่อสิ้นภาค
เรียนที่ 4 นับตั้งแต่เริ่มเข้าเรียนกรณีหลักสูตร 2 ปี สิ้นภาคเรียนที่ 6 นับตั้งแต่เริ่มเข้าเรียนกรณี
หลักสูตร 3 ปี และเมื่อสิ้นภาคเรียนที่ 7 นับตั้งแต่เริ่มเข้าเรียน กรณีหลักสูตร 4 ปี สิ้นภาคเรียนที่ 8 
นับตั้งแต่เร่ิมเข้าเรียนกรณีหลักสูตร 5 ปี     
               2. ลงทะเบียนเรียนครบตามที่หลักสูตรก าหนดแต่ยังได้ค่าระดับคะแนนเฉลี่ย
สะสมต่ ากว่า 1.80  
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ข้อ 6. ค ำถำม อยำกได้เกียรตินิยมต้องมีคุณสมบัติอยำ่งไร 
   ค ำตอบ  อยากได้เกียรตินิยมต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้ 
             1. ปริญญาตรี หลักสูตร 4 ปีและ 5 ปี ให้ได้รับเกียรตินิยมอันดับหนึ่ง เมื่อเรียนครบ
หลักสูตรแล้วได้ค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่น้อยกวา่ 3.60 และ ส าหรับผู้ที่ได้ค่าระดับคะแนน
เฉลี่ยสะสมไม่ถึง 3.60 แต่ไม่น้อยกวา่ 3.25 ให้ได้รับเกียรตินิยมอันดับสอง 
             2. ส าหรับปริญญาตรีต่อเนื่อง(หลังอนุปริญญา)สอบได้ค่าระดับคะแนนเฉลี่ย
สะสมระดับอนุปริญญาหรือเทียบเท่าจากสถานศึกษาเดิมไม่น้อยกว่า 3.60 และเรียนครบตาม
หลักสูตรได้ค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมจากการศึกษาในมหาวิทยาลัย ไม่น้อยกว่า 3.60 ให้ได้ รับ
เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง ส่วนผู้ที่ได้ค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมทั้งจากสถานศึกษาเดิมและจาก
มหาวิทยาลัยไม่ถึง 3.60 แต่ไม่น้อยกว่า 3.25 ให้ได้เกียรตินิยมอันดับสอง 
      3. สอบได้ในรายวิชาใด ๆ ไม่ต่ ากว่า “C” ตามระบบค่าระดับคะแนน หรือ
ไม่ได้ “F” ตามระบบไม่มีค่าระดับคะแนน ส าหรับผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี (หลัง
อนุปริญญา) จะพิจารณาผลการเรียน ในระดับอนุปริญญาหรือเทียบเท่า เช่นเดียวกัน 
  4. นักศึกษาภาคปกติ มีเวลาเรียนไม่เกิน 4 ภาคเรียนปกติ ส าหรับหลักสูตร 
2 ปี ไม่เกิน 6 ภาคเรียนปกติ ส าหรับหลักสูตร 3 ปี ไม่เกิน 8 ภาคเรียนปกติ ส าหรับหลักสูตร 4 ปี 
และไม่เกิน 10 ภาคเรียนปกติ ส าหรับหลักสูตร 5 ปี 

      นักศึกษา กศ.บป (เสาร์-อาทิตย์)  มีเวลาเรียนไม่เกิน 8 ภาคเรียน ส าหรับ
หลักสูตร 2 ปี ไม่เกิน 11 ภาคเรียนปกติ ส าหรับหลักสูตร 3 ปี ไม่เกิน 14 ภาคเรียน ส าหรับ
หลักสูตร 4 ปี และไม่เกิน 17 ภาคเรียนปกติ ส าหรับหลักสูตร 5 ปี 
 
ข้อ 7.  ค ำถำม เรียนแล้วไดเ้กรด I ต้องท ำอย่ำงไร 
  ค ำตอบ นักศึกษาจะได้รับการประเมินผลการเรยีนเป็น เกรด  I    เนื่องจากท างานไม่
เสร็จในภาคเรียนนั้น หรือ ขาดสอบปลายภาคและได้ยื่นค าร้องขอสอบในรายวิชาที่ขาดสอบ ซ่ึง
มหาวิทยาลัยอนุญาตให้สอบแล้ว   การแก้ไขเกรด I  เป็นผลการเรียนปกติ นักศึกษาต้อง 
   1. เกรด I ต้องแก้ไขให้เสร็จภายในภาคเรียนถัดไป  
   2. รีบติดต่ออาจารย์ผู้สอนเพื่อตรวจสอบว่าตนเองค้างส่งงานชิ้นไหน และรีบ
ท าส่งอาจารย์ ก่อนสิ้นภาคเรียนถัดไป เช่น ติด I ในภาคเรียนที่ 1 ให้ติดต่อเพื่อแก้ไขให้เสร็จภายใน
ภาคเรียนที่2 มิฉะนั้นเกรดจะเปลี่ยนเป็น  E  และต้องลงทะเบียนเรียนใหม่ 
          3. กรณีขาดสอบกลางภาค ให้ด าเนินการติดต่ออาจารย์ผู้สอนเพื่อสอบให้
เรียบร้อยโดยเร็ว 
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ข้อ 8.  ค ำถำม มีวิชำทีต่ิด E แล้วอยำกแก้  E ต้องท ำอย่ำงไร 
  ค ำตอบ   
                  1. ตรวจสอบตารางเรียนว่ามีวิชาที่ต้องการแก้  E เปิดสอนหรือไม่ และวัน 
เวลาที่เปิดสอนนั้นตามตารางเรียนของนักศึกษาสามารถลงทะเบียนได้ ไม่ซ้ าซ้อนกับรายวิชาที่
ลงทะเบียนก่อนแล้ว 
      2. ติดต่อขอใบเพิ่ม-ถอน วิชาเรียน ที่งานทะเบียนเพื่อเขียนเพิ่มรายวิชาที่
ต้องการลงแก้  E  และให้อาจารย์ผู้สอนลงลายมือชื่อเพื่อรับเข้าเรียน   
     3. การลงทะเบียนเรียนต้องไม่เกิน 22 หน่วยกิต ส าหรับนักศึกษาภาคปกติ 
และไม่เกิน 15 หน่วยกิต ส าหรับนักศึกษา กศ.บป. 
 
ข้อ  9.  ค ำถำม เกรดไม่ออก เกรดออกช้ำ เป็นเพรำะอะไร 
  ค ำตอบ 
   1. ให้นักศึกษาตรวจสอบ ข้อมูลเกรดท่ีคณะของวิชานั้น ๆ ถ้าคณะบอกวา่ส่ง
ข้อมูลมาแล้วให้มาติดต่อที่งานทะเบยีนเพื่อตรวจสอบ 
   2. กรณีช าระเงินช้าเกินก าหนดแลว้เกรดไม่ออกให้น าใบเสร็จช าระเงินมา
ติดต่อที่งานทะเบียน 
 
ข้อ 10. ค ำถำม อยำกจะยกเลิกรำยวิชำ เพียงบำงวิชำเท่ำน้ัน จะต้องท ำอยำ่งไร 
  ค ำตอบ 
   1. รับค าร้องขอยกเลิกรายวิชาจากงานทะเบียน 
    2. กรอกรายละเอียดในแบบค าร้องให้ครบถ้วน   
    3. ขอความเห็นอาจารย์ที่ปรึกษา 
   4. ขอความเห็นของอาจารย์ผู้สอนวิชาทีข่อยกเลิกพร้อมเซ็นชื่อก ากับ 
    5. ยื่นค าร้องขอยกเลิกรายวิชาเรียนที่งานทะเบียน ภายในเวลาที่
มหาวิทยาลัยก าหนด (ดูก าหนดการขอยกเลิกรายวิชาในปฎิทินการศึกษา) 
         6. ผลการเรียนรายวิชาที่ยกเลิก จะเป็นอักษร  W  และไม่น าไปค านวณเกรด
เฉลี่ย 
 
ข้อ 11. ค ำถำม ไม่สำมำรถมำสอบกลำงภำคหรือปลำยภำคได้ ต้องกำรขอเลื่อน/ขอสอบ
กลำงภำคหรือปลำยภำค ต้องท ำอยำ่งไร 
  ค ำตอบ นักศึกษาสามารถท าเร่ือง ขอเลื่อนสอบ/ขอสอบ โดย 
                  1. ดาวน์ โหลดแบบฟอร์มค าร้องขอเลื่อนสอบ/ขอสอบจากเว็บไซต์ 
http://tabian.kpru.ac.th 
      2. กรอกรายละเอียดในแบบค าร้องให้ครบถ้วน พร้อมแนบหลักฐานประกอบ
ที่เกี่ยวข้องให้ครบ          
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   3. ขอความเห็นจากอาจารย์ที่ปรึกษา  
      4. น าค าร้องส่งที่งานทะเบียนฯ  
      5. หลังจากยื่นค าร้อง 1 สัปดาห์ ให้มาติดต่องานทะเบียนเพื่อขอทราบผล
การพิจารณา 
 
ข้อ 12. ค ำถำม วันและเวลำที่สอบตรงกัน  ต้องท ำอยำ่งไร 
  ค ำตอบ   ในกรณีที่วัน เวลา สอบ ตรงกนั นักศึกษาตอ้งด าเนินการดังนี้ 
                 1. เขียนค าร้องนักศึกษาสอบซ้อนที่งานทะเบียน  
     2. กรอกรายละเอียดในแบบค าร้องให้ครบถ้วน 
     3. น าค าร้องส่งที่งานทะเบียนฯ ก่อนก าหนดวันสอบ 1 สัปดาห์ 
    4. หลังจากยื่นค าร้อง ก่อนวันสอบให้มาติดต่องานทะเบียนเพื่อขอทราบ
สถานที่สอบ 
 
ข้อ 13. ค ำถำม ไม่พร้อมที่จะเรียนในภำคเรยีนน้ี ต้องกำรขอ รักษำสภำพ / ลำพักกำร
เรียน จะต้องท ำอย่ำงไร 
    ค ำตอบ ถ้านักศึกษาต้องการพกัการเรียน ต้องด าเนินการดังนี้ 
                   1. การรักษาสภาพการเป็นนักศึกษาจะท าในกรณีที่ไม่ได้ลงทะเบียนเรียน
หรือลงทะเบียนแล้วแต่ไม่ได้ช าระเงิน ค่าธรรมเนียมการศึกษา  
          2. การลาพกัการเรียน  กรณีที่ลงทะเบียนเรียนและช าระเงินเรียบร้อยแลว้
ให้นักศึกษาด าเนินการขอยกเลิกรายวิชาให้เสร็จสิ้นก่อนวันสอบปลายภาค   2  สัปดาห ์
      3. กรณียังไม่ได้ช าระค่าธรรมเนียมการศึกษา 
                    3.1 ให้นักศึกษาดาวน์โหลดแบบฟอร์ม ค าร้องขอรักษาสภาพการเป็น
นักศึกษาจากเวบ็ไซต์  http://tabian.kpru.ac.th 
        3.2. กรอกรายละเอยีดในแบบค าร้องใหค้รบถ้วน  
        3.3. ขอความเห็นจากอาจารย์ทีป่รึกษา  
       3.4. งานทะเบียนให้ความเห็นในการช าระค่าธรรมเนียม 
        3.5. ช าระเงินค่าธรรมเนียมรักษาสภาพนักศึกษาที่งานการเงิน 
        3.6.  น าค าร้องส่งที่งานทะเบียนฯ  
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ข้อ 14. ค ำถำม ต้องกำรขอลำออก มขีั้นตอนอย่ำงไรบำ้ง 
  ค ำตอบ ขั้นตอนการขอลาออกจากการเป็นนักศึกษา 
                1. ดาวน์โหลดแบบฟอร์มค าร้องขอลาออกจากเว็บไซต์ 
http://tabian.kpru.ac.th 
    2. กรอกรายละเอียดในแบบค าร้องให้ครบถ้วน  
    3. ขอความเห็นจากผู้ปกครอง  
   4. ขอความเห็นจากอาจารย์ที่ปรึกษา  
    5. น าค าร้องส่งที่งานทะเบียนฯ  
 
ข้อ15.  ค ำถำม   เปลี่ยนชื่อ ที่อยูใ่หม่ ต้องแจง้ที่ไหน และมขีั้นตอนอย่ำงไรบำ้ง 
      ค ำตอบ   ถ้านกัศึกษาเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล ยา้ยทีอ่ยู ่ปฏิบัติดังนี ้
                1. ดาวน์โหลดแบบฟอร์มค าร้องทัว่ไปจากเว็บไซต์ 
http://tabian.kpru.ac.th 
    2. กรอกรายละเอียดในค าร้องให้ครบถ้วน พร้อมแนบหลักฐานประกอบที่
เกี่ยวขอ้งให้ครบ  
         3. ขอความเห็นจากอาจารย์ที่ปรึกษา  
    4. น าค าร้องส่งที่งานทะเบียนฯ  
 
ข้อ16.  ค ำถำม   ต้องกำรขอใบรบัรองกำรศึกษำต่ำงๆ /ใบรำยงำนผลกำรศึกษำ มขีั้นตอน
อย่ำงไรบ้ำง 
       ค ำตอบ   1. ดาวน์โหลดแบบฟอร์มค าร้องขอเอกสารจากเวบ็ไซต์ 
http://tabian.kpru.ac.th 
                        2. กรอกรายละเอียดในแบบค าร้องให้ครบถ้วน พร้อมแนบรูปถ่ายสวมชุด
นักศึกษาถูกต้องตามระเบียบ ขนาด 1 นิ้ว พื้นหลังสีฟ้า ไม่ใส่เครื่องประดับ ไม่สวมแว่นตาด า และ 
ไม่มีหนวดเครา                    
   3. ขอความเห็นจากอาจารย์ที่ปรึกษา  
              4. น าค าร้องส่งที่งานทะเบียนฯ  
                  5. งานทะเบียนให้ความเห็นในการช าระค่าธรรมเนียม 
             6. ช าระเงินค่าธรรมเนียมที่งานการเงิน 
             7. น าค าร้องส่งที่งานทะเบียนฯ  
             8. ติดต่อรับเอกสารในวันถัดไป 
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ข้อ 17.  ค ำถำม   ต้องกำรขอใบแทนใบรับรองคุณวุฒิ/ใบแทนใบปริญญำบัตรมีขั้นตอน
อย่ำงไรบ้ำง 
      ค ำตอบ การขอใบแทนใบรับรองคุณวุฒิ/ใบแทนใบปริญญาบัตร  ให้ด าเนินการดังนี้ 
                  1. แจ้งความเอกสารหายที่สถานีต ารวจ 
      2. ดาวน์โหลดแบบฟอร์มค าร้องขอเอกสารจากเวบ็ไซต์  
http://tabian.kpru.ac.th 
       3. กรอกรายละเอียดในแบบค าร้องให้ครบถ้วน พร้อมแนบรูปถ่ายสวมชุด
ครุย ขนาด 1 นิ้ว พื้นหลังสีฟ้า ไม่ใส่เครื่องประดับ ไม่สวมแว่นตาด า ไม่มีหนวดเครา   และใบแจ้ง
ความ   
     4. น าค าร้องส่งที่งานทะเบียนฯ  
         5. งานทะเบียนให้ความเห็นในการช าระค่าธรรมเนียม 
    6. ช าระเงินค่าธรรมเนียมที่งานการเงิน 
    7. น าค าร้องส่งที่งานทะเบียนฯ  
    8. ติดต่อรับเอกสารในวันถัดไป 
 
ข้อ 18.  ค ำถำม    ในกรณีที่ไม่มีรำยวิชำเปดิให้ลงทะเบยีน ถ้ำต้องกำรเปิด 

รำยวิชำพิเศษ ท ำได้หรือไม่ 
           ค ำตอบ   สามารถท าได้ในกรณีดังนี้ 

1. เป็นนักศึกษาภาคเรียนสุดท้ายก่อนจบการศึกษา หรือภาคเรียนสุดท้าย
ก่อนออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพ และตอ้งได้รับอนุญาตจากอาจารย์ผู้สอน หัวหน้าโปรแกรมวิชา  
จึงจะสามารถลงทะเบียนเรียนได ้

2. เป็นนักศึกษาตกค้าง และรายวิชาที่ตอ้งลงทะเบียนไม่มีการเปิดสอนแล้ว 
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- งำนหลักสตูรและแผนกำรเรียน - 
 
ข้อที่ 1. ค ำถำม   กำรโอนผลกำรเรียนคืออะไร  มีเงื่อนไขและคุณสมบตัิอย่ำงไร 
            ค ำตอบ   การโอนผลการเรียน หมายถึง การน าหน่วยกิตและค่าระดับคะแนนของทุก
รายวิชาที่เคยศึกษาจากหลักสูตรมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชรมาใช้ โดยไม่ต้องศึกษารายวิชา
นั้นอีก 

เงื่อนไขกำรโอนผลกำรเรียน 
1. นักศึกษาที่ขอโอนผลการเรียน ต้องมีสภาพการเป็นนักศึกษาของ

มหาวิทยาลัยและนักศึกษาที่ขอโอนผลการเรียนต้องไม่เคยถูกสั่งให้ออกจากมหาวิทยาลัยตาม
ระเบียบมหาวิทยาลัยว่าด้วยการประเมินผลการศึกษา 

2. การโอนผลการเรียนต้องโอนทั้งหมดทุกรายวิชาที่เคยศึกษามาโดยไม่
จ ากัดจ านวน หน่วยกิตที่ขอโอน 

3. ผลการเรียนรายวิชาที่น ามาใช้ในการโอนผลการเรียนจะต้องเป็นผลการ
เรียนที่นักศึกษาได้รับมาแล้วไม่เกิน 10 ปี นับจากวันที่ส าเร็จการศึกษาหรือภาคเรียนสุดท้ายที่ได้รับ
ผลการเรียนหรือวันสุดท้ายของการศึกษาโดยระบบอื่นที่ได้รับผลการเรียนนั้นแล้วแต่กรณี จนถึง
วันที่เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัย 

4. การโอนผลการเรียน ไม่เป็นเหตุให้เสียสิทธิ์ที่จะได้รับปริญญาเกียรตินิยม 
 
ข้อที่ 2. ค ำถำม   กำรโอนผลกำรเรียนมีขั้นตอนอย่ำงไร 

ค ำตอบ ขั้นตอนกำรโอนผลกำรเรียนมีดังน้ี 
                  1.  น าเอกสารใบรายงานผลการเรียนติดต่อที่งานหลักสูตรและแผนการเรียน 
เพื่อตรวจสอบการขอโอนผลการเรียน 
                 2. เขียนใบค าร้องการโอนผลการเรียนที่งานหลักสูตรและแผนการเรียน 
กรอกข้อมูลให้ถูกต้องพร้อมทั้งแนบใบรายงานผลการเรียน และยื่นค าร้องภายใน 1 เดือนแรกที่เข้า
ศึกษา 
                3. งานหลักสูตรและแผนการเรียนรวบรวมค าร้องเสนอคณะกรรมการที่
สถาบันแต่งตั้งพิจารณา และให้ผู้มีอ านาจอนุมัติการโอนผลการเรียน โดยนักศึกษาจะทราบผลการ
พิจารณาภายใน 2 สัปดาห์ นับตั้งแต่วันที่ยื่นค าร้อง 
               4. นักศึกษาน าใบขอโอนผลการเรียนที่ได้รับการอนุมัติแล้วไปช าระเงินที่งาน
การเงิน 200 บาท 
               5. นักศึกษาน าเอกสารการโอนผลการเรียนที่ผ่านการช าระเงินแล้วส่งคืนที่
งานทะเบียนและประมวลผลพร้อมรับส าเนาเก็บไว้เป็นหลักฐาน 
 



146 | คู่มือนักศึกษา ปีการศึกษา 2559 

ข้อที่ 3.  ค ำถำม กำรยกเว้นกำรเรียนรำยวิชำคืออะไร   
มีเงื่อนไขและคุณสมบัติอย่ำงไร 

          ค ำตอบ การยกเว้นการเรียนรายวิชา หมายถึง การยกเว้นให้นักศึกษาไม่ต้องเรียน
รายวิชาใดวิชาหนึ่งที่หลักสูตรของมหาวิทยาลัยก าหนด โดยน าหน่วยกิตและผลการศึกษาในรายวิชา
ใดๆ ตามหลักสูตรระดับเดียวกันของมหาวิทยาลัยมาใช้แทน ทั้งนี้ให้รวมถึงการน าผลการศึกษาและ
หน่วยกิตของรายวิชาตามหลักสูตรในระดับเดียวกันจากสถาบันอุดมศึกษาอื่น และผลการศึกษาที่
ได้รับจากการศึกษาโดยระบบอื่นที่มีเนื้อหาสาระความยากง่ายเทียบได้ไม่น้อยกว่าสามในสี่ของ
เนื้อหาในรายวิชาตามหลักสูตรของมหาวิทยาลัยที่ขอยกเว้นการเรียน 
 เงื่อนไขกำรยกเว้นกำรเรียนรำยวิชำ 

1. การขอยกเว้นการเรียนรายวชิาเป็นการขอยกเว้นการเรียนเฉพาะรายวิชาที่ต้องการใช้ 
และต้องเป็นรายวิชาที่เคยเรียนมาในระดับเดียวกัน ถ้ำเคยเรียนมำในระดับต่ ำกว่ำใช้ไม่ได้ 

2. รายวิชาที่จะน ามาขอยกเว้นการเรียนต้องเป็นผลการเรียนที่นักศึกษาได้รับมาแล้ว ไม่
เกิน 10 ปี นับจากวันที่ส าเร็จการศึกษาหรือภาคเรียนสุดท้ายที่ได้รับผลการเรียนจนถึงวันที่เข้า
ศึกษาในมหาวิทยาลัย 

3. หากผลการเรียนที่จะน ามาใช้ในการยกเว้นการเรียนรายวิชามีอายุเกินกว่าที่ก าหนด 
ตามข้อ 2. ผู้ขอยกเว้นการเรียนรายวิชาอาจขอให้อาจารย์ประจ าหลักสูตรของรายวิชาที่จะยกเว้น
การเรียน ท าการสอบประเมินความรู้และน าผลการสอบประเมินความรู้ที่ผ่านเกณฑ์มาขอยกเว้น
การเรียนรายวิชาได้ 

4. รายวิชาที่น ามาขอยกเว้นการเรียน ต้องเป็นรายวิชาที่มีเนื้อหาสาระความยากง่าย
เทียบได้ไม่น้อยกว่าสามในส่ีของเนื้อหาในรายวิชาตามหลักสูตรของมหาวิทยาลัย 

5. ต้องเป็นรายวิชาที่มีผลการเรียน “ผ่าน” หรือได้เกรดไม่ต่ ากว่า  C  หรือค่าระดับ
คะแนน ไม่ต่ ากว่า  2 

6. รายวิชาที่น ามาขอยกเว้นการเรียนต้องมีหน่วยกิตไม่ต่ ากว่ารายวิชาที่ขอยกเว้นการ
เรียน 

7. จ านวนหน่วยกิตที่ได้รับการยกเว้นการเรียนรายวิชา รวมแล้วต้องไม่เกินสองในสาม
ของหน่วยกิตรวมขั้นต่ าที่ก าหนดไว้ในหลักสูตรของมหาวิทยาลัย 

8. ผู้ที่ได้รับการยกเว้นการเรียนรายวิชาในทุกกรณี ต้องมีเวลาศึกษาอยู่ในมหาวิทยาลัย  
ไม่น้อยกว่า 1 ปีการศึกษาและไม่มีสิทธิ์ได้รับปริญญาเกียรตินิยม 

9. การท าเรื่องขอยกเว้นการเรียนรายวิชา นักศึกษาต้องท าครั้งเดียวให้ครบหลักสูตร 
โดยศึกษาหลักสูตรว่าจะต้องเรียนรายวิชาอะไรบ้าง มีวิชาอะไรที่เคยเรียนมาแล้วจะได้ท าการขอ
ยกเว้น  ให้ครบตามต้องการ 

10. นักศึกษาต้องช าระค่าธรรมเนียมการขอยกเว้นการเรียนรายวิชาให้เสร็จสิ้นภายใน 
ภาคเรียนแรกของปีที่เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัย 

11. ให้เป็นไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร ว่าด้วยการโอนผลการเรียน
และการยกเว้นการเรียนรายวิชาระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี พ.ศ. 2550 
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ข้อที่ 4. ค ำถำม    กำรยกเว้นกำรเรียนรำยวิชำมีขั้นตอนอย่ำงไร 
            ค ำตอบ    ขั้นตอนการขอยกเว้นการเรียนรายวิชา  มีดังนี้ 
กรณีส ำเร็จกำรศึกษำไม่เกิน 10 ปี 
       1. น าใบรายงานผลการศึกษาติดต่องานหลักสูตรและแผนการเรียนเพื่อขอยกเว้นการ
เรียนรายวิชา 
       2. กรอกใบค าร้องการยกเว้นการเรียนรายวิชาที่งานหลักสูตรและแผนการเรียน  
       3. แนบเอกสารประกอบการขอยกเว้นการเรียนรายวิชา ได้แก่  

- ส าเนาใบรายงานผลการเรียน จ านวน 2 ฉบับ (พร้อมฉบับจริง) 
- ค าอธิบายรายวิชาที่ขอยกเว้นกรณีที่ไม่ใช่หลักสูตรมหาวิทยาลัยราชภัฏ

ก าแพงเพชร 
      4. งานหลักสูตรและแผนการเรียนรวบรวมค าร้องเสนอคณะกรรมการที่สถาบันแต่งตั้ง
พิจารณาและให้ผู้มีอ านาจอนุมัติการยกเว้นรายวิชา โดยนักศึกษาจะทราบผลการพิจารณาภายใน 2 
สัปดาห์นับตั้งแต่วันที่ยื่นค าร้อง 
      5. นักศึกษาน าใบอนุมัติผลการยกเว้นการเรียนรายวิชาไปช าระเงินที่งานการเงินในอัตรา
หน่วยกิตละ 50 บาท  โดยจะต้องช าระค่าธรรมเนียมการขอยกเว้นการเรียนรายวิชาให้เสร็จสิ้น
ภายในภาคเรียนแรกของปีที่เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยเท่านั้น 
     6. นักศึกษาน าเอกสารการยกเว้นการเรียนรายวิชาที่ผ่านการช าระเงินแล้วคืนที่งาน
ทะเบียนและประมวลผลพร้อมรับส าเนาผลการพิจารณาไว้เป็นหลักฐาน 
 
กรณีส ำเร็จกำรศึกษำเกิน 10 ปี 
     1. น าใบรายงานผลการศึกษาติดต่องานหลักสูตรและแผนการเรียนเพื่อขอยกเว้นการ
เรียนรายวิชา 
     2. กรอกใบค าร้องขอสอบเพื่อยกเว้นการเรียนรายวิชาที่งานหลักสูตรและแผนการเรียน  
     3. แนบเอกสารประกอบการขอยกเว้นการเรียนรายวิชา ได้แก่  

- ส าเนาใบรายงานผลการเรียน จ านวน 2 ฉบับ(พร้อมฉบับจริง) 
- ค าอธิบายรายวิชาที่ขอยกเว้นกรณีที่ไม่ใช่หลักสูตรมหาวิทยาลัยราชภัฏ

ก าแพงเพชร  
     4. งานหลักสูตรและแผนการเรียนรวบรวมค าร้องเสนอคณะกรรมการเพื่อพิจารณา
เนื้อหารายวิชาหากมีเน้ือหาเทียบได้ไม่น้อยกว่าสามในส่ีจึงจะมีสิทธิ์ยื่นสอบ 
     5. งานหลักสูตรและแผนการเรียนแจ้งผลการพิจารณาต่อนักศึกษาเร่ืองสิทธิ์การเข้ารับ
การทดสอบ 
     6. นักศึกษาเข้ารับการทดสอบตามวันเวลาที่ก าหนด 
     7. งานหลักสูตรและแผนการเรียนแจ้งผลการสอบต่อนักศึกษา 
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     8. นักศึกษาน าเอกสารการยกเว้นการเรียนรายวิชาที่ผ่านการช าระเงินแล้วคืนที่ งาน
ทะเบียนและประมวลผลพร้อมรับส าเนาผลการพิจารณาไว้เป็นหลักฐาน 
 
ข้อที่ 5.  ค ำถำม จบกำรศึกษำระดบัปรญิญำตรแีล้ว  

สำมำรถยกเว้นรำยวชิำเรียนได้หรือไม่ 
          ค ำตอบ   ถ้านกัศึกษาจบการศึกษาระดบัปริญญาตรีมาแลว้ สามารถยกเว้นรายวิชาได้
ดังนี้ 

1. ยกเว้นรายวิชาศึกษาทั่วไปได้ 30 หนว่ยกิต 
2. ส าหรับรายวิชาเอก เอกเลือก เลือกเสรี เป็นไปตามข้อก าหนดของแต่ละ

หลักสูตรโดยต้องด าเนินการตาม ค าถาม ข้อ 4. เร่ืองการยกเว้นการเรียนรายวิชา  
  
ข้อที่ 6. ค ำถำม จบกำรศึกษำระดับอนุปริญญำแล้ว สำมำรถยกเว้นรำยวิชำเรียนได้หรือไม่ 
          ค ำตอบ ถ้านักศึกษาจบการศึกษาระดับอนุปริญญา และเข้าเรียนในระดับ ปริญญำ
ตรี 4 ปี สามารถยกเว้นรายวิชาได้ดังนี้ 
           1. ยกเว้นรายวิชาศึกษาทัว่ไปได้ 12 หนว่ยกิต 
            2. ส าหรับรายวิชาเอก เอกเลือก เลือกเสรี เป็นไปตามข้อก าหนดของแต่ละ
หลักสูตรโดยต้องด าเนินการตาม ค าถาม ข้อ 4. เร่ืองการยกเว้นการเรียนรายวิชา  
                      3. ถ้านักศึกษาจบการศึกษาระดับอนุปริญญา และเข้าเรียนในระดับ 
ปริญญำตรี 2 ปี (ต่อเนื่อง) หลักสูตร เทคโนโลยีบัณฑิต สามารถยกเว้นรายวิชาศึกษาทั่วไปได้ 12 
หน่วยกิต 
 
ข้อที่ 7. ค ำถำม เคยเรียนที่มหำวิทยำลัยรำชภัฏก ำแพงเพชรมำแล้ว แต่ไม่จบกำรศึกษำ 
จะน ำผลกำรเรียน เดิมมำขอยกเว้นรำยวิชำเรียนได้หรือไม่ 

ค ำตอบ  สามารถน าผลการเรียนเดิม มายกเว้นได้ โดยปฏิบัติดังนี้ 
1. ด าเนินการติดต่อขอใบรายงานผลการศึกษาจากงานทะเบียนและ

ประมวลผล 
2. น าใบรายงานผลการศึกษาตามข้อ 1 มาเข้าสู่ขั้นตอนการยกเว้นรายวิชา

ตามข้อ 4 
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  ส ำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ     
ข้อปฏบิัต ิ
 
เวลำท ำกำร   
       ช่วงเปิดภาคเรียน          
             วันจันทร์ - วันเสาร์  เวลา  08.30 น. - 18.30 น.  วันอาทิตย์ เวลา 08.30 น. - 16.30 น. 
       ช่วงเปิดภาคเรียน   
             วันจันทร์ - วันเสาร์ เวลา  08.30 น. - 16.30 น. 
             วันอาทิตย์ เวลา 08.30 น. - 16.30 น. 
             เว้นวันหยุดราชการและวันหยุดนักขัตฤกษ์หรือตามที่มหาวิทยาลัยก าหนด 
             โทร 055-706520 หรือ 055-706555 ต่อ 1502 
 
กำรปฏิบัติตนในกำรเข้ำรับบริกำร 
     1.  แต่งกายสุภาพ คือ ไม่สวมเส้ือสายเด่ียว เอวลอย กางเกงขาสั้น ยกเว้นเครื่องแบบนักเรียน 
     2.  สิ่งของที่มีค่า ควรน าติดตัวเข้าไปด้วย เพราะหากเกิดการสูญหาย ส านักวิทยบริการฯ จะไม่
รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น 
     3.  ห้ามน าอาหารและเครื่องดื่มเข้ามาภายในส านักวิทยบริการฯ 
     4.  เคารพต่อสถานที่ รักษามารยาท ไม่ส่งเสียงดัง หรือกระท าการใดๆ  อันเป็นที่ร าคาญแก่ผู้อื่น 
     5.  การใช้ทรัพยากรสารสนเทศและโสตทัศนวัสดุ ของส านักวิทยบริการฯ ให้ใช้ ณ สถานที่ที่จัด
ไว้ให้ 
     6.  ไม่ขีดเขียน ฉีก ตัด พับ ทุบ ทิ้ง แกะ ดึง หรือท าให้เกิดความเสียหายด้วยประการใดๆ แก่
ทรัพยากรสารสนเทศ 
     7.  รักษาทรัพยากร และวัสดุอุปกรณ์ของส านักวิทยบริการฯ ให้อยู่ในสภาพดีอยู่เสมอ 
     8.  ไม่น าทรัพยากรสารสนเทศออกจากส านักวิทยบริการฯ โดยไม่ได้รับอนุญาตหรือไม่ได้ยืมตาม
ระเบียบ 
     9.  เมื่อเกิดปัญหาใดๆ ในการเข้าใช้บริการส านักวิทยบริการฯ ให้สอบถามบุคลากรของส านัก
วิทยบริการฯ หรือผู้อ านวยการส านักวิทยบริการฯ   
 
1.  กำรใช้บริกำรห้องสมุด 
   1.1. บริการยืม – คืนหนังสือ – สื่อโสตทัศนวัสด ุ
         บริการให้ยืมหนังสือและสิ่งพิมพ์ประเภทต่างๆ รวมทั้งสื่อการศึกษาของห้องสมุด  ยกเว้น
หนังสืออ้างอิง  วารสารเย็บเล่ม หนังสือพิมพ์  วารสารใหม่ 
   1.2. บริการตอบค าถามและช่วยการค้นคว้าเป็นการให้ค าอธิบายต่างๆ  ในเรื่องของห้องสมุด  เช่น  
การสืบค้นข้อมูลสารสนเทศ  การสืบค้นทางอินเตอร์เน็ต  แนะน าการใช้หนังสืออ้างอิง 
   1.3. บริการหนังสือจอง (ส ารอง) 
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         ห้องสมุดจะจัดหนังสือที่มีจ านวนน้อยไม่พอกับจ านวนนักศึกษาเป็นหนังสือจอง (ส ารอง) ที่
ให้ยืม 1 วัน หรือให้ใช้ภายในห้องสมุด 
   1.4. บริการแนะน าการปฐมนิเทศการใช้ห้องสมุด  (ภายในห้องสมุด) และการสืบค้นสารสนเทศ 
         เมื่อเปิดภาคเรียนหรือปีการศึกษาใหม่   ห้องสมุดจะให้บริการแนะน าการใช้ห้องสมุดและ
การสืบค้นสารสนสนเทศแก่นักศึกษาใหม่ทุกคน 
   1.5. บริการแนะน าหนังสือใหม่ 
         ห้องสมุดให้บริการ ประชาสัมพันธ์หนังสือใหม่โดย  จัดพิมพ์รายชื่อหนังสือใหม่และจัดแสดง
หนังสือใหม่ที่ตู้แสดงหนังสือเป็นประจ า 
   1.6. บริการจุลสาร  กฤตภาค  กฤตภาคออนไลน์ และแฟ้มข้อมูลเฉพาะเรื่อง 
         เป็นสิ่งที่มีขนาดเล็ก  หรือการตัด  หรือการถ่ายส าเนาเรื่องราวเรื่องใดเรื่องหนึ่งจาก
หนังสือพิมพ์  หรือสิ่งพิมพ์ต่างๆน ามาเก็บในแฟ้มเป็นเรื่องๆ  จะให้ความรู้ เรื่องต่างๆ ที่ทันสมัน
น่าสนใจ 
   1.7. บริการข่าวสารทันสมัย 
        ห้องสมุดจะได้จัดท าข่าวสารทันสมัยในหลายรูปแบบทุกๆ วัน  โดยส าเนาข่าวสารใหม่ที่
น่าสนใจเป็นประจ าทุกวัน 
   1.8.  จัดนิทรรศการ 
        จัดนิทรรศการซ่ึงเกี่ยวกับวันส าคัญต่างๆ  ตามปฏิทินทุกปี 
     
2.  กำรท ำบัตรสมำชิกห้องสมุด 
     อาจารย์ และบุคลากรของสถาบัน  ต้องมีหลักฐานดังนี้ 
          1. น ารูป 1 นิ้วจ านวน 2 รูป มาติดต่อท าบัตรกับเจ้าหน้าที่ตามวันเวลาที่ก าหนด 
          2. บัตรสมาชิกห้องสมุดมีอายุตลอดภาคการศึกษา 
          3. บัตรสมาชิกห้องสมุด เจ้าของจะต้องยืมหนังสือด้วยตัวเอง  ห้ามให้ผู้อื่นมายืมแทน 
          4. เมื่อบัตรสมาชิกหายให้รีบแจ้งต่อเจ้าหน้าที่ทันทีนักศึกษา  ต้องมีหลักฐานดังนี้ 
          1. น าบัตรประจ าตัวนักศึกษามาติดต่อท าบัตรกับเจ้าหน้าที่ตามวันเวลาที่ก าหนด 
          2. บัตรสมาชิกห้องสมุดมีอายุตลอดภาคการศึกษา 
          3. บัตรสมาชิกห้องสมุด เจ้าของบัตรจะต้องน ามายืมหนังสือด้วยตัวเอง  ห้ามให้ผู้อื่นมายืม
แทน 
          4. เมื่อท าหนังสือหายให้รีบแจ้งต่อเจ้าหน้าที่ทันทีบุคคลภายนอก  ต้องมีหลักฐานดังนี้ 
          4.1. น ารูป 1 นิ้วจ านวน 2 รูป มาติดต่อท าบัตรกับเจ้าหน้าที่ตามวันเวลาที่ก าหนด 
          4.2. บัตรสมาชิกห้องสมุดมีอายุตลอดภาคการศึกษา 
          4.3. เสียค่าธรรมเนียมเพื่อท าบัตรใหม่สมาชิกบุคคลภายนอก  500 ต่อปี 
          4.4. บัตรสมาชิกห้องสมุด เจ้าของบัตรจะต้องน ามายืมหนังสือด้วยตัวเอง ห้ามให้ผู้อื่นมายืม
แทน 
ควรใช้บัตรสมาชิกห้องสมุดเมื่อใช้บริการ  ดังต่อไปนี้ 
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          1.  ยืม – คืนหนังสือ, วารสาร 
          2.  ใช้บริการซีดี-รอม, วีซีดี, ดีวีดี 
          3.  ใช้บริการอินเตอร์เน็ต 
 
3.  กำรยืม – คืนหนังสือ และช ำระค่ำปรับ หนังสือหำย 
     การยืม – คืนหนังสือ และช าระค่าปรับ  หนังสือหายปฏิบัติดังต่อไปนี้ 
    1.  การยืม  ใช้บัตรสมาชิกห้องสมุดแถบรหัสบาร์โค้ดในการยืมหนังสือออก  อาทิ 
           1.1.  หนังสือทั่วไปปฏิบัติ  อาทิ 
                  - นักศึกษาภาคปกติ, ภาคกศ.บป. ยืมได้ 6 เล่ม นาน 7 วัน 
                  - บุคคลภายนอก  ยืมได้ 2 เล่ม นาน 7 วัน 
                  - นักศึกษาปริญญาโท, ปริญญาเอก ยืมได้ 10 เล่ม นาน 14 วัน 
                  - อาจารย์ยืมได้ 40 เล่ม นาน 1 ภาคการศึกษา 
         ผู้ยืมหนังสือจะต้องคืนหนังสือเมื่อครบก าหนด มิฉะนั้นจะต้องเสียค่าปรับ เล่มละ 5 บาท/วัน 
           1.2.  หนังสืออ้างอิง  ใช้ส าหรับในห้องสมุดเท่านั้น 
           1.3.  หนังสือจอง(ส ารอง)  เป็นหนังสือที่อาจารย์ผู้สอนแต่ละวิชาแนะน าให้นักศึกษาอ่าน
ประกอบการศึกษาในชั้นหรืออ่านประกอบการท ารายงาน  ห้องสมุดจัดหนังสือประเภทนี้แยกไว้
ต่างหาก  เมื่อนักศึกษาต้องการใช้ให้ติดต่อขอยืมได้พร้อมทั้งเซ็นชื่อทุกครั้งที่ต้องการใช้หนังสือ และ
อนุญาตให้อ่านเฉพาะในห้องสมุดเท่านั้น 
           1.4.  การจองหนังสือ  เป็นบริการที่ห้องสมุดจัดท าขึ้นเพื่อบริการสมาชิกที่ต้องการยืม
หนังสือเล่มนั้น  แต่มีผู้มายืมไปก่อน  ก่อนอื่นสมาชิกต้องทราบว่าใครเป็นผู้แต่ง ชื่อเรื่อง เลขเรียก
หนังสือซ่ึงสามารถสืบค้นได้จากคอมพิวเตอร์  และเจ้าหน้าที่จะเช็คให้ถ้าพบว่ามีผู้มายืมก่อนให้ท า
การจองที่เจ้าหน้าที่  หากภายใน 3 วัน  ไม่มารับหนังสือจะถูกน าขึ้นชั้นหรือให้ผู้อื่นจองต่อไป 
           1.5.  วารสาร  นิตยสาร  และหนังสือพิมพ์  หากฉบับใหม่  ไม่อนุญาตให้ยืมออกนอก
ห้องสมุด  ส่วนฉบับล่วงเวลา (ฉบับเก่า)  ยืมได้ 1 คืน หรือเฉพาะถ่ายเอกสาร 
    2.  หนังสือหาย  ให้สมาชิกแจ้งหายเมื่อทราบทันทีว่าหนังสือหาย  ห้องสมุดจะรับแจ้งตั้งแต่วัน
ก าหนดส่งและติดต่อเจ้าหน้าที่ทันที  หากหาหนังสือไม่พบจะให้สมาชิกชดใช้เป็นเงิน 3 เท่าของราคา
หนังสือนั้นๆ และเสียค่ากระบวนการทางเทคนิค 30 บาท แต่ถ้าผู้ใช้แจ้งหลังก าหนดการส่งจะเสีย
ค่าปรับตั้งแต่วันที่ก าหนดส่งถึงวันแจ้งหายและบวกค่าหนังสือเข้าไปด้วย  ในกรณีที่แจ้งหายแล้ว  
และสามารถหาหนังสือกลับคืนมาได้  ผู้ยืมจะต้องเสียค่าปรับหนังสือย้อนหลัง 
    3.   ซีดี-รอม, วีซีดี, ดีวีดี แสดงบัตรสมาชิกยืมได้ 2 ชื่อเรื่อง หรือให้บริการเฉพาะในห้องสมุด  
พร้อมลงชื่อก่อนเข้าใช้บริการนาน 7 วัน ส่วนนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษานาน 1 คืน 
    4.   อินเตอร์เน็ต  ให้บริการอินเตอร์เน็ตแสดงบัตรสมาชิกเพื่อลงชื่อก่อนเข้าใช้บริการโดยใช้
บริการได้ครั้งละ 2 ชั่วโมง 
    5.  ฉายโทรทัศน์, ฉายภาพยนตร์ ให้ใช้บริการโดยแสดงบัตรสมาชิกเพื่อลงชื่อก่อนเข้าใช้บริการ 
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ตำรำงกำรยืมทรัพยำกรสำรสนเทศ 
 

ผู้มีสิทธิ์ยืม     ประเภท     จ ำนวน     ระยะเวลำ 
อาจารย ์ หนังสือ      40 เล่ม    1 ภาคเรียน 
พนักงานมหาวิทยาลัยสายการสอน งานวิจัย     2 เล่ม       7 วัน 
 หนังสือจอง     1 เล่ม        1 คืน 
 วารสารล่วงเวลา     2 ฉบับ       1 คืน 
 โสตทัศนวัสดุ     3 เร่ือง       7 วัน 
พนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุน หนังสือ     6 เล่ม       7 วัน 
พนักงานราชการ งานวิจัย     2 เล่ม       7 วัน 
ลูกจ้าง หนังสือจอง     1 เล่ม       1 คืน 
นักศึกษาภาค ปกต ิ วารสารล่วงเวลา     2 ฉบับ       1 คืน 
นักศึกษาภาค กศ.บป.  โสตทัศนวัสดุ     3 เร่ือง       7 วัน 
นักศึกษาออกฝึกประสบการณ์
วิชาชีพ 

   

นักศึกษาระดับปริญญาโท หนังสือ    10  เล่ม      14  วัน 
นักศึกษาระดับปริญญาเอก งานวิจัย    10  เล่ม      14  วัน 
 หนังสือจอง     1  เล่ม       1  คืน 
 วารสารล่วงเวลา    2  ฉบับ       1  คืน 
 โสตทัศนวัสดุ   3  ชือ่เรือ่ง       7  วัน 
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กองพัฒนำนักศึกษำ 
 

มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร ตระหนักและเล็งเห็นว่าการศึกษาไม่เพียงแต่ศึกษาอยู่
ในห้องเรียนเท่านั้น ควรเรียนรู้ที่จะพัฒนาตนเองในด้านต่าง ๆ ทั้งด้านสติปัญญา สังคม อารมณ์ 
จิตใจ ร่างกาย และควบคู่ไปกับการมีคุณธรรมจริยธรรม เพื่อที่จะด าเนินชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมี
ความสุข และเป็นทรัพยากรที่ส าคัญในการพัฒนาประเทศชาติต่อไป 

กองพัฒนานักศึกษา เป็นหน่วยงานกลางท าหน้าที่สนับสนุนการจัดการเรียนการสอน มี
หน้าที่ดูแลเอาใจใส่นักศึกษาให้ใช้ชีวิตระหว่างศึกษาเล่าเรียนในมหาวิทยาลัยได้อย่างมีความสุ ข มี
ทักษะในการใช้ชีวิตอย่างมีคุณธรรม รู้ผิดชอบชั่วดี มีความรับผิดชอบ เมื่อส าเร็จการศึกษาออกไป
สามารถใช้ชีวิตร่วมกับผู้อื่นในสังคมได้ เป็นที่ชื่นชอบของผู้คนรอบข้าง อันจะส่งผลกลับมายัง
มหาวิทยาลัยว่าเป็นมหาวิทยาลัยที่สามารถผลิตบัณฑิตที่มีความรู้คู่คุณธรรมและมี ศักยภาพในการ
ปฏิบัติงานได้อย่างดีเลิศ ดังนั้นภารกิจหลักของกองพัฒนานักศึกษา จึงมุ่งหวังที่จะพัฒนานักศึกษาใน
ด้านต่าง ๆ ที่นอกเหนือไปจากกระบวนการพัฒนาความรู้ทางวิชาการ บริการต่าง ๆ ของกองพัฒนา
นักศึกษา ประกอบด้วย 

1. งานบริการหอพัก 
2. งานแนะแนว ให้ค าปรึกษา 
3. งานบริการจัดหางาน 
4. งานกองทุนให้กู้ยืม 
5. งานบริการด้านกีฬา 
6. งานบริการด้านอนามัย 
7. งานการทหาร 
8. งานบริการจัดท าบัตรนักศึกษา 

 
1. งำนบริกำรด้ำนหอพัก 

มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร จัดตั้งหอพักขึ้นเพื่อบริการแก่นักศึกษา เพื่อสนับสนุน 
การเรียนการสอนของนักศึกษาให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น และเป็นการให้นักศึกษารู้จักการใช้ชีวิต
ร่วมกัน และท ากิจกรรมร่วมกัน เพื่อพัฒนาตนเองให้เป็นบัณฑิตที่สมบูรณ์ยิ่งขึ้น ทั้งความรู้ 
สติปัญญาร่างกาย อารมณ์ และสังคม มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร มีหอพักที่จะรับนักศึกษา
ชาย – หญิง เข้าอาศัย สามารถรับนักศึกษาได้ในจ านวนจ ากัด   

 
ล ำดับที ่ ชื่อหอพัก ประเภท 

1 
2 
3 

หออินทนิล 
หอขจีรัตน์ 

หอไตรตรึงษ์ 

หอพักชาย 
หอพักหญิง 
หอพักหญิง 
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ล ำดับที ่ ชื่อหอพัก ประเภท 
4 
5 
6 

หออัมพวัน 
หอปาริชาต ิ

หอพุทธรกัษา 

หอพักหญิง 
หอพักหญิง 
หอพักหญิง 

 
นักศึกษาที่มีความประสงค์จะเข้าหอพัก สามารถสมัครได้ที่งานหอพัก ซ่ึงจะรับสมัครใน

วันที่นักศึกษามารายงานตัว ค่าธรรมเนียมหอพัก จะเร่ิมต้นที่ภาคเรียนละ 2,000 บาท ขึ้นไป     
 
สวัสดิกำรภำยในหอพัก 

อุปกรณ์เครื่องนอน เช่น เตียง ที่นอน (ผ้าปูที่นอนและปลอกหมอน นักศึกษาต้องจัดหา
มาเอง) ตู้ใส่เสื้อผ้า อุปกรณ์ท าความสะอาดภายในห้อง พัดลม โทรทัศน์สี และตู้ท าน้ าเย็น มีอาจารย์
ประจ าหอพัก คอยดูแลให้ค าปรึกษาแก่นักศึกษา 
 
2. งำนบริกำรจัดหำงำน แนะแนว ให้ค ำปรึกษำ 

กองพัฒนานักศึกษาได้จัดให้มีบริการจัดหางานขึ้นเพื่อให้บริการแก่นักศึกษาที่มีความ
ประสงค์จะฝึกประสบการณ์ และมีรายได้ระหว่างที่ก าลังศึกษาอยู่ และนักศึกษาที่ก าลั งจะส าเร็จ
การศึกษา กองพัฒนานักศึกษาได้ให้บริการด้านการจัดหางานให้แก่นักศึกษาในด้านต่าง ๆ ดังนี้ 

- บริการจัดหางานให้แก่นักศึกษา 
- บริการการแจ้งข่าวการรับสมัครงานให้แก่นักศึกษาและบัณฑิต 
- บริการบอร์ดติดประกาศข่าวการรับสมัครงาน 
  (ทั้งข่าวราชการและข่าวจากกรมแรงงาน) 
- บริการเอกสารเพื่อการเตรียมตัวในการสมัครงาน 
- บริการตัวอย่างใบสมัครงาน 
เมื่อนักศึกษาได้เข้ามาศึกษาในมหาวิทยาลัยฯ ในบางครั้งนักศึกษาอาจประสบปัญหา    

บางประการ อาทิ เช่น ปัญหาทางด้านการเรียน การปรับตัว ปัญหาทางด้านจิตใจ อารมณ์ สังคม 
ปัญหาทางการด าเนินชีวิตของตนเอง การคบเพื่อน ในบางครั้งอาจประสบปัญหาทางด้านครอบครัว 
หรือประสบปัญหาหลาย ๆ อย่างพร้อมกัน จนนักศึกษารู้สึกว่าการช่วยเหลือตนเองหรือแก้ปัญหาแต่
เพียงล าพังเป็นไปได้ยาก และต้องปรึกษาหารือเพื่อจะหาแนวทางในการแก้ปัญหาให้ลุล่วงไปด้วยดี 
หรือในบางครั้งนักศึกษามีความสนใจที่จะพัฒนาตนเองในด้านต่าง ๆ กองพัฒนานักศึกษาได้
จัดบริการให้ค าปรึกษาขึ้น เพื่อให้บริการแก่นักศึกษาที่ประสบปัญหาดังกล่าว โดยได้จัดอาจารย์ที่มี
ความรู้และประสบการณ์ประจ าหอพักแต่ละหอพัก ให้ค าปรึกษาแนะแนวเป็นรายบุคคล หรือเป็น
กลุ่มเพื่อช่วยให้บุคคลได้รู้จักจักตนเอง เข้าใจตนเอง เข้าใจผู้อื่น และสามารถช่วยเหลือตนเอง ปรับ
ตนเอง แก้ไขปัญหา วางแผนการศึกษา การประกอบอาชีพและพัฒนาตนเองได้อย่างเหมาะสม ด้วย
วิธีการต่างๆ ที่จะช่วยให้บุคคลปรับตัวอยู่ในสังคมได้อย่างปรกติสุข 
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3. งำนกองทุนให้กู้ยืมเพ่ือกำรศึกษำ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร บริการทุนการศึกษา เพื่อให้เงินกู้ยืมแก่นักศึกษาที่ขาด

แคลนทุนทรัพย์เพื่อเป็นค่าเล่าเรียน ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวเนื่องกับการศึกษา และค่าใช้จ่ายที่จ าเป็นใน
การครองชีพ ระหว่างศึกษา ได้รับโอกาสทางการศึกษาอย่างทั่วถึง ช่วยแบ่งเบาภาระด้านการเงิน
ของผู้ปกครองและเป็นการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของชาติโดยรวม โดยมุ่งหวังว่าผู้กู้ยืมจะสามารถ
เล่าเรียนได้จนส าเร็จตามหลักสูตร มีความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม รวมถึงมีจิตส านึกในการ
ช าระหนี้คืนเพื่อสร้างโอกาสทางการศึกษาให้กับรุ่นน้องต่อไป มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร ได้
แบ่งประเภทของทุนการศึกษาออกเป็น 3 ประเภท คือ 

ทุนกำรศึกษำประเภทจ่ำยขำด ได้แก่ ทุนการศึกษาที่ผู้มีศรัทธา เช่น สมาคม มูลนิธิ 
ธนาคาร บริษัท ห้างร้าน บุคคลทั่วไป ได้มอบเป็นทุนการศึกษา โดยขอให้มหาวิทยาลัยเป็น
ผู้ด าเนินการคัดเลือกนักศึกษาผู้เข้ารับทุน 

ทุนการศึกษาประเภทจ่ายขาดนี้ ยังแบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ ทุนการศึกษาประเภท
จ่ายขาดแบบต่อเนื่องจนส าเร็จการศึกษา และทุนการศึกษาที่ให้สิ้นสุดในแต่ละปีการศึกษา จ านวน
ทุนและจ านวนนักศึกษาที่ได้รับทุนประเภทนี้มีไม่แน่นอนในแต่ละปี  การคัดเลือกพิจารณาตาม
หลักเกณฑ์และเง่ือนไขตามที่เจ้าของทุนระบุไว้  

กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อกำรศึกษำ (กยศ.)  รัฐบาลจัดตั้งกองทุนให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา 
สนับสนุนการศึกษาของเยาวชนตั้งแต่ ปวส. ถึงอุดมศึกษาโดยรัฐจะให้โอกาสในการศึกษาก่อนและ
ผ่อนช าระเมื่อมีรายได้ 
 
หลักเกณฑ์กำรให้กู้ยืมเงินของกองทุนให้กู้ยืมเพื่อกำรศึกษำ มีดังนี ้

- นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (สายสามัญและสายอาชีพ) นัก ศึกษา
ระดับอุดมศึกษา (อนุปริญญา ปริญญาตรี) ทั้งภาคปกติ รวมทั้งการศึกษาประเภทอาชีวศึกษา 
(ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง อนุปริญญา ปริญญาตรี 

- เป็นผู้มีสัญชาติไทย 
- เป็นผู้ขาดแคลนทุนทรัพย์ ที่มีรายได้ครอบครัวไม่เกิน 200,000 บาทต่อปี  
- เป็นผู้มีผลการเรียนดีหรือผ่านเกณฑ์การวัดและประเมินผลของสถาบันการศึกษา 
- เป็นผู้ที่มีความประพฤติดี ไม่ฝ่าฝืนระเบียบข้อบังคับของสถาบันการศึกษาขั้นร้ายแรง 

หรือไม่เป็น ผู้มีความประพฤติเส่ือมเสีย 
- เป็นผู้ที่มคุีณสมบัติครบถ้วนตามระเบียบหรือประกาศการสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา

ในโรงเรียน  สถานศึกษาหรือสถาบันการศึกษาที่อยู่ ในสังกัด ควบคุม  หรือก ากับดูแลของ
กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงหรือส่วนราชการอื่นๆ  

- ไม่เคยเป็นผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีในสาขาใดๆ มาก่อน  
- ไม่เป็นผู้ที่ท างานประจ าในระหว่างการศึกษา  
- ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย  
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- ไม่เป็นหรือเคยได้รับโทษจ าคุก โดยค าพิพากษาถึงที่สุดให้จ าคุก เว้นแต่เป็นโทษส าหรับ
ความผิดที่ได้กระท าโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ  

- ต้องมีอายุในขณะที่ขอกู้ โดยเมื่อนับรวมกับระยะเวลาปลอดหนี้ 2 ปี และระยะเวลา
ผ่อนช าระอีก 15 ปีรวมกันแล้วต้องไม่เกิน 60 ปี 

**การพิจารณาคุณสมบัติผู้ขอกู้ สถานศึกษาจะพิจารณาเป็นรายปี ผู้ขอกู้ที่มีคุณสมบัติ
จะได้กู้หรือไม่ขึ้นอยู่กับวงเงินกู้ยืมที่สถานศึกษาได้รับจัดสรรเพื่อการศึกษา 
 
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขกำรจำ่ยเงินกู้ยมืเพื่อกำรศึกษำ มีดังนี้ 

- เงินกู้ยืมที่จ่ายเข้าบัญชีของสถานศึกษา ได้แก่ ค่าเล่าเรียนและค่าใช้จา่ยที่เกีย่วเนื่องกับ
การศึกษา 

- เงินกู้ยืมที่จ่ายเขาบัญชีของนักเรียน นักศึกษาผู้กูย้ืมได้แก่ ค่าครองชีพ -ค่าที่พักและ
ค่าใช้จ่ายส่วนตวั) 
 
ผู้ค้ ำประกันในสัญญำกู้ยมืเงิน ได้แก ่

- บิดา มารดา หรือผู้ปกครอง 
กรณีบิดามารดาเสียชีวิต ให้ผู้ปกครองที่รับอุปการะเล้ียงดูลงนามแทน 
- บุคคลที่ประกอบอาชีพมีรายได้น่าเช่ือถือ 
กรณีคู่สมรสของผู้ค้ าประกันไม่ให้ความยินยอมให้ผู้ค้ าประกันลงนามฝ่ายเดียวได้ 
- กรณีไม่มีบุคคลค้ าประกัน ให้ใช้หลักทรัพย์แทน 

 
บุคคลผู้รับรองรำยได้ในสญัญำกู้ยืมเงนิ 

- ข้าราชการระดับ 5 ขึ้นไป หรือเทียบเท่า 
- หัวหน้าสถานศึกษา ที่ผู้ขอกู้ยืมศึกษาอยู ่
- ผู้ปกครองท้องถิ่นระดับผู้ใหญ่บ้านขึ้นไป -ส่วนพนักงานรัฐวิสาหกิจ นายกเทศมนตรี

หรือต าแหน่งอื่นที่นอกเหนือจากนี้ไม่สามารถรับรองได้) 
 

 
 

 
 

 
 

ติดต่อสอบถำมโดยตรงเกี่ยวกับเรื่องกองทุนเงินให้กู้ยืมเพ่ือกำรศึกษำ 
ชั้น 16 อาคาร 2 เลขที ่63 ซอยทวมีิตร ถนนพระราม 9 เขตห้วยขวาง กทม. 10310 

โทรศัพท์ 0-2610-4888 โทรสาร 0-2643-1470 
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สอบถำมเรื่องทุนกำรศึกษำได้ที่ งำนสวัสดิกำรและบริกำรนักศึกษำ  
     กองพัฒนำนักศึกษำ ได้แก่ 

- ทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา -กยศ.) 
- ทุนกู้ยืมจากมูลนิธิต่าง ๆ 
- ทุนการศึกษาประเภทปฏิบัติงานตอบแทน-ทุนท างานระหว่างเรียน)  
ได้แก่ ทุนการศึกษาที่จ่ายเป็นค่าตอบแทนให้แกน่ักศึกษาที่ปฏิบตัิงานในหน่วยงานต่าง ๆ 

ภายในมหาวิทยาลัยฯ 
- ทุนอื่น ๆ โดยตรวจสอบได้ที่กองพัฒนานักศึกษา 055-706-517 

 
คุณสมบัตขิองนักศึกษำที่จะสมัครขอรบัทุนกำรศึกษำ 

- เป็นนักศึกษาภาคปกต ิในระดับอนุปรญิญาและปริญญาตรี ที่ขาดแคลนทุนทรัพย์เพื่อ
การศึกษา 

- มีความประพฤติด ีโดยมีอาจารย์ที่ปรกึษาเป็นผู้รับรอง 
- เป็นผู้มีความเอาใจใส่ในการเรียนและมีผลการเรียนที่สามารถส าเร็จการศึกษาได้ 

 
4. งำนบริกำรด้ำนกีฬำ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชรได้มองเห็นว่า กีฬามีคุณค่าอย่างยิ่งที่ช่วยพัฒนาสุขภาพ
และพลานามัยของนักศึกษาให้มีความสมบูรณ์ทั้งทางด้านร่างกายและจิตใจ มีน้ าใจเป็นนักกีฬา มี
ความสามัคคี จึงได้จัดสถานที่ และอุปกรณ์เพื่ออ านวยความสะดวกในการเล่นกีฬาได้เป็นประจ าตาม
ความถนัดและความสนใจ บริการที่มีให้แก่นักศึกษา ได้แก่ 

- บริการให้ยืมอุปกรณ์ ได้แก่ ลูกฟุตบอล ลูกวอลเล่ย์บอล ลูกบาสเกตบอล ลูกตะกร้อ 
ฯลฯ นักศึกษาติดต่อขอยืมได้ที่งานกีฬา -โปรแกรมวิชาพลศึกษา) โรงยิมส์   

- สนามกีฬาที่นักศึกษาจะสามารถใช้บริการได้ มีดังต่อไปนี ้
สนามฟุตบอล   สนามบาสเกตบอล 
สนามวอลเล่ย์บอล  สนามเทนนิส 
สนามตะกร้อ   สนามแบดมินตัน 

- ศูนย์สุขภาพ 
 

5. งำนบริกำรด้ำนอนำมัย 
มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชรได้จัดตั้งห้องพยาบาลขึ้น เพื่อให้การบริการแก่นักศึกษา

ในด้านการรักษาพยาบาลในเวลาที่นักศึกษาเจ็บป่วย โดยมีเจ้าหน้าที่ประจ าห้องพยาบาลทุกวัน 
ในช่วง 08.30 - 16.00 น. 

บริการของห้องพยาบาล เป็นบริการที่นักศึกษาไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายแต่อย่างใด ในกรณีที
เกิดอาการเจ็บป่วยของนักศึกษาหนักมาก ทางงานส่งเสริมและบริการสุขภาพจะจัดรถพยาบาลน า
นักศึกษาส่งโรงพยาบาลต่อไป  
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6. งำนบริกำรด้ำนกำรผ่อนผันกำรเข้ำรับรำชกำรทหำร 

นักศึกษาที่ต้องเรียน ร.ด. ประเภทสมัครใหม่หรือประเภทรายงานตัว ซ่ึงได้แก่นักศึกษา
วชิาทหารที่ต้องการศึกษาต่อชั้นปีที่ 2, 3, 4 และ ปี 5) มีคุณสมบัติดังนี้ 

- ผู้ที่ไม่ได้ศึกษาวิชาทหาร  
- ผู้ที่ผ่อนผันทหารกับสถานศึกษาเดิม   
- นักศึกษาภาคปกต ิ
 

*รับหมำยเรียกจำกสัสดีอ ำเภอที่ภูมลิ ำเนำทหำรอยู่  
ภำยในเดือนธันวำคมของทุกป ีพ้นก ำหนดน้ีต้องเสียค่ำปรับ* 

 
เอกสำรกำรขอผ่อนผันกำรเข้ำรับรำชกำรทหำร  
1.  ส าเนาใบส าคัญทหารกองเกิน (ส.ด. 9)             จ านวน  2  ฉบับ 
2.  ส าเนาใบหมายเรียกเขา้รับราชการทหาร  (ส.ด. 35)     จ านวน  2  ฉบับ 
3.  ส าเนาทะเบียนบ้าน     จ านวน  2  ฉบับ 
4.  ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน    จ านวน  2  ฉบับ 
5.  ส าเนาบัตรประจ าตัวนักศึกษา    จ านวน  1  ฉบับ 
6.  แบบฟอร์มการขอผ่อนผัน - ขอทีก่องพัฒนานักศึกษา) จะต้องน าเอกสารมาด้วย 

 
ก ำหนดยื่น พฤศจิกำยน – มกรำคม  เท่ำน้ัน 

หลังจำกเลยก ำหนดระยะเวลำน้ีจะไมด่ ำเนินกำรผ่อนผันให้เด็ดขำด 
นักศึกษาที่ท าเรื่องขอผ่อนผันทหารในปีที่แล้วหรือเคยผ่อนผันกับมหาวิทยาลัยราชภัฎ

ก าแพงเพชร ไม่ต้องขอผ่อนผันอีกจนกว่าจะจบการศึกษาแต่จะต้องไปรับหมายเรียก และแสดงตัว
ต่อคณะกรรมการตรวจเลือกทุก ๆ ปี  

 
นักศึกษำต้องไปแสดงตัวต่อคณะกรรมกำรตรวจเลือกในวัน เวลำ สถำนที่ ที่ระบุไว้ใน

หมำยเรียก กำรขอผ่อนผันได้นำนอำยุ 26 ปีบริบูรณ์ โดยน ำเอกสำรต่อไปน้ีไปด้วยคือ 
- บัตรประจ าตัวนักศึกษา  
- ใบส าคัญทหารกองเกิน (ส.ด. 9)   
- หมายเรียก   
- บัตรประจ าตัวประชาชน 
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7. งำนบริกำรจัดท ำบัตรประจ ำตัวนักศึกษำ 
โดยนักศึกษาใหม่ทุกคนจะต้องท าบัตรประจ าตัวนักศึกษา เพื่อขอรับบริการใน

มหาวิทยาลัย และเพื่อใช้การเข้าสอบซ่ึงส าคัญมาก ถ้านักศึกษาผู้ใดไม่มีบัตรประจ าตัวนักศึกษา จะ
ไม่ได้เข้าสอบ โดยต้องมารับแบบฟอร์มเพื่อจัดท าบัตรได้ที่อาคารกองพัฒนานักศึกษา พร้อมน า
หลักฐานมาดังต่อไปนี้ 

1. ส าเนาทะเบียนบา้น 
2. ส าเนาบัตรประจ าตวัประชาชน 
3. รูปถ่าย 1 นิ้ว 1 ใบ 

*หำกมีข้อสงสัยติดต่อสอบถำมได้ที่กองพัฒนำนักศึกษำ 
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หมวดวิชาศึกษาทั่วไป (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2559) 
 
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป  หมายถึง หมวดวิชาที่เสริมสร้างความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ ให้มี

ความรอบรู้อย่างกว้างขวาง เข้าใจ และเห็นคุณค่าของตนเอง ผู้อื่น สั งคม ศิลปวัฒนธรรม และ
ธรรมชาติ ใส่ใจต่อความเปลี่ยนแปลงของสรรพสิ่ง พัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง ด าเนินชีวิตอย่างมี
คุณธรรม พร้อมให้ความช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ และเป็นพลเมืองที่มีคุณค่าของสังคมไทยและสังคม
โลก 
 
1. วัตถุประสงค์ของหมวดวิชาศึกษาทัว่ไป 

1. เพื่อส่งเสริมและพัฒนาให้ผู้เรียนมีความรอบรู้ในเนื้อหาสาระวิชาการ มีโลกทัศน์และ
วิสัยทัศน์กว้างไกล มีความเข้าใจในธรรมชาติ ตนเอง ผู้อื่นและสังคม และสามารถน าความรู้ไปใช้ใน
การด าเนินชีวิตในสังคมได้อย่างมีความสุข 

2. เพื่อส่งเสริมและพัฒนาให้ผู้เรียนมีทักษะในการท างาน ทักษะการปรับตัว ทักษะการ
เรียนรู้ตลอดชีวิต และทักษะการสื่อสาร ทักษะการใช้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และสารสนเทศ ทักษะ
การใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ หรือคณิตศาสตร์ ทักษะการบริหารการจัดการ 

3. เพื่อปลูกฝังให้ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม มีวินัย ซ่ือสัตย์ รับผิดชอบ มีภาวะผู้น า เข้า
ใจความแตกต่างหลากหลายทางวัฒนธรรม ท างานร่วมกับผู้อื่นได้ดี มีความรักและภาคภูมิใจใน
ท้องถิ่น สถาบันและประเพณี 

4. เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจและเห็นความส าคัญเกี่ยวกับการพัฒนาคุณภาพชีวิต ด้าน
สุขภาพกายและสุขภาพจิตให้ด ารงชีวิตได้อย่างมีความสุข 
 
2. กรอบแนวคิดในการจัดวิชาหมวดวิชาศึกษาทั่วไป  

1. เป็นไปตามโครงสร้างหลักสูตรระดับปริญญาตรีตามประกาศ กระทรวงศึกษาธิการ 
เร่ือง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2558 ซ่ึงก าหนดให้ หลักสูตรต้องมีรายวิชาใน
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป จ านวนหน่วยกิตรวม ไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต  

2. เนื้อหาสาระของรายวิชาศึกษาทั่วไปจะต้องมีลักษณะเป็นการบูรณาการ ไม่เป็นวิชาที่
มีเน้ือหาเฉพาะซึ่งเป็นความรู้พื้นฐานของวิชาชีพในหลักสูตรนั้น ๆ  

3. มีเป้าหมายหรือสะท้อนการส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนตามอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย
ราชภัฏก าแพงเพชร 
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โครงสร้างของหมวดวิชาศึกษาทั่วไป 
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ประกอบด้วยรายวิชาในกลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร กลุ่มวิชา

มนุษยศาสตร์ กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ และกลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยให้มี
จ านวนหน่วยกิตรวมไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต โดยมีรายละเอียดดังนี้  

1) กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร  
มุ่งพัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะในการใช้ภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ ในด้านทักษะ การ

ฟัง การพูด  การอ่าน และการเขียน ตลอดจนการใช้สารสนเทศในการติดต่อสื่อความหมายกับผู้อื่น
และด ารงชีวิตในสังคมอย่างมีประสิทธิภาพ  

2) กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์  
มุ่งพัฒนาผู้เรียนในด้านกระบวนการคิดวิเคราะห์และแสวงหาความรู้ด้านมนุษยศาสตร์ 

เพื่อให้รู้จัก เข้าใจคุณค่าของตนเอง ผู้อื่น ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี สุนทรียภาพและภูมิปัญญา
ท้องถิ่น ของสังคมไทยและสังคมโลก พร้อมด าเนินชีวิตอย่างมีคุณธรรมและช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์
เพื่อการอยู่ร่วมกันอย่างสันติ 

3) กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์  
มุ่งพัฒนาผู้เรียนในด้านกระบวนการคิดวิเคราะห์และแสวงหาความรู้ด้านสังคมศาสตร์ 

ตระหนักในหน้าที่รับผิดชอบ บทบาทที่พึงมีในฐานะสมาชิกของสังคม มีความรู้อย่างกว้างขวาง 
เกี่ยวกับสังคม เศรษฐกิจ การเมืองการปกครอง กฎหมาย ปฏิบัติตนเป็นพลเมืองที่มีคุณค่าของ
สังคมไทยและสังคมโลก โดยสามารถด าเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

4) กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  
มุ่งพัฒนาผู้เรียนในหลักการคิด การวิเคราะห์ การแก้ปัญหาและการตัดสินใจบนพื้นฐานของข้อมูล 
ข้อเท็จจริงตามหลักการวิทยาศาสตร์ มีจิตส านึกเกี่ยวกับการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม ใส่ใจต่อการเปลี่ยนแปลงทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เข้าใจถึงความส าคัญของการ
พัฒนาคุณภาพชีวิต 
 
1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 

1.1 จ านวนหน่วยกิต 
จ านวนหน่วยกิตรวมในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป           ไม่น้อยกว่า   30  หน่วยกิต 

 
1.2 โครงสร้างหมวดวชิาศึกษาทั่วไป 

1. กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร ไม่น้อยกวา่   9   หนว่ยกิต 
2. กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์        ไม่น้อยกวา่   6   หนว่ยกิต 
3. กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ ไม่น้อยกวา่   6   หนว่ยกิต 
4. กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ไม่น้อยกวา่   6   หนว่ยกิต 
   และเลือกเรียนในกลุ่มวิชา 1. - 4. จ านวน ไม่น้อยกวา่   3   หนว่ยกิต 
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2. รายวชิา 
 2.1 กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร  ไมน้่อยกว่า 9    หน่วยกิต 
 บังคับเรยีน                    6 หน่วยกิต 
 รหัสวิชา ชื่อและค าอธิบายรายวิชา   น(ท–ป–อ) 
 1551001 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน    3(3-0-6) 

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

English for Communication  
 เลือกเรียนรายวชิาต่อไปน้ี    ไม่น้อยกว่า         3      หน่วยกิต 

รหัสวิชา ชื่อและค าอธิบายรายวิชา          น(ท–ป–อ) 
 1541001 ทักษะการใช้ภาษาไทย    3(3-0-6) 

Thai Language Usage Skills  
 1541002 ภาษาและการสื่อสารเพื่อจุดประสงค์เฉพาะ  3(3-0-6) 

Language and Communication for Specific Purposes  
 1561001 ภาษาญี่ปุ่นเพื่อการสื่อสาร   3(3-0-6) 

Japanese for Communication 
 1571001 ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร   3(3-0-6) 

Chinese for  Communication 
 1571002 ภาษาจีนพื้นฐานเพื่อการท่องเท่ียว   3(3-0-6) 

Fundamental Chinese for Tourism 
 1661001 ภาษาเกาหลีเพื่อการสื่อสาร   3(3-0-6) 

Korean for Communication 
 1691001 ภาษาพม่าพื้นฐาน    3(3-0-6) 

Fundamental Burmese 
 1691002 ภาษาพม่าเพื่อการสื่อสาร   3(3-0-6) 

Burmese for Communication 
 

 2.2 กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์  ไม่น้อยกว่า   6  หน่วยกิต 
 รหัสวิชา ชื่อและค าอธิบายรายวิชา   น(ท–ป–อ) 
 1001003 พฤติกรรมมนุษย์กบัการพัฒนาตน   3(3-0-6) 

Human Behavior and Self-Development 
 1001005 ทักษะการคิดและการตัดสินใจ   3(3-0-6) 

Thinking and Decision Making Skill 
 1511001 จริยธรรมกับมนุษย ์    3(3-0-6) 

Ethics and Human Beings 
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รหัสวิชา ชื่อและค าอธิบายรายวิชา   น(ท–ป–อ)
1511002 ความจริงของชีวิต    3(3-0-6) 

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

Buddhism 
 1631001 สารสนเทศเพื่อการศึกษาและการค้นควา้  3(3-0-6) 

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

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

Aesthetics of Performing Arts 
 2061001 สังคีตนิยม     3(3-0-6) 

Music Appreciation 
 3501001 การพัฒนาภาวะผู้น า    3(3-0-6) 

Leadership Development 
 3501003 การพัฒนาบุคลิกภาพและศิลปะการเข้าสังคม  3(3-0-6) 

Personality Development and the Arts of Socializing 
     
 2.3 กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์  ไม่น้อยกว่า  6  หน่วยกิต 
 รหัสวิชา ชื่อและค าอธิบายรายวิชา   น(ท–ป–อ) 
 2501001 ประวัติศาสตร์สังคมและวัฒนธรรมไทย  3(3-0-6) 

History of Thai Society and Culture  
 2501003 จิตสาธารณะและพันธะทางสังคมของพลเมือง  3(3-0-6) 

Public Mind and Civic Social Engagement 
 2501004 สหวิทยาการสังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนา  3(3-0-6) 

Interdisciplinary Social Science for Development 
2521001 โลกาภวิัตน์และทอ้งถิ่นภิวัตน ์   3(3-0-6) 

Globalization and Localization) 
 2521002 อาเซียนศึกษา    3(3-0-6) 

ASEAN Studies 
 2541001 มนุษย์ ชุมชน และสิ่งแวดล้อม   3(3-0-6) 

Human Beings, Community, and Environment 
 2541002 การจัดการทรัพยากรท้องถิ่น   3(3-0-6) 

Local Resource Management 
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รหัสวิชา ชื่อและค าอธิบายรายวิชา   น(ท–ป–อ)
2551002 ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการเมืองการปกครองไทย 3(3-0-6) 

Fundamental Knowledge on Thai Politics and Government 
 2561001 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมาย   3(3-0-6) 

Introduction to Laws 
 3501004 การริเร่ิมการประกอบธุรกจิ   3(3-0-6) 

Business Initiation 
 3531001 การเงินในชีวิตประจ าวัน   3(3-0-6) 

Finance in Daily Life 
 3541001 การเป็นผู้ประกอบการ    3(3-0-6) 

Entrepreneurship 
 3591002 เศรษฐกิจพอเพียง    3(3-0-6) 

Sufficiency Economy 
     
 2.4 กลุ่มวิชาคณิตศาสตร ์วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ไม่น้อยกว่า 6  หน่วยกิต 

     และเลือกเรียนในกลุ่มวิชา 2.1 - 2.4 จ านวน       ไม่น้อยกว่า 3  หน่วยกิต 
 รหัสวิชา ชื่อและค าอธิบายรายวิชา   น(ท–ป–อ) 
 1161001 กีฬาและนันทนาการเพื่อคุณภาพชีวิต  3(2-2-5) 

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

Exercise for Health  
 4001002 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อชวีิตประจ าวัน  3(3-0-6) 

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

Environments and Natural Resources  Conservation                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        
 4071001 สุขภาพและสุขอนามัย    3(3-0-6) 

Health and Health Care  
 4091001 คณิตศาสตร์ในชีวิตประจ าวัน   3(3-0-6) 

Mathematics in Daily Life  
 4091003 คณิตศาสตร์กับการตัดสินใจ   3(3-0-6) 

Mathematics and Decision Making  
 4121001 คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ  3(2-2-5) 

Computer and Information Technology  
 4121005 การออกแบบและพัฒนาเวบ็ไซต์   3(2-2-5) 

Website Design and Development  
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รหัสวิชา ชื่อและค าอธิบายรายวิชา   น(ท–ป–อ)
4121006 โปรแกรมส าเร็จรูปเพื่อการประยุกต์ใช้งาน    3(2-2-5) 

Package Software for Application  
 5001001 เกษตรในชีวิตประจ าวัน   3(3-0-6) 

Agriculture in Daily Life  
 5071001 อาหารเพื่อสขุภาพ    3(3-0-6) 

Food for Health  
 5501001 เทคโนโลยีในชีวิตประจ าวัน   3(3-0-6) 

Technology in Daily Life  
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ค าอธิบายรายวชิา 
หมวดวชิาศึกษาทั่วไป 

 
1. กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร 
รหัสวิชา ชื่อและค าอธิบายรายวิชา    น(ท–ป–อ) 
1541001 ทักษะการใช้ภาษาไทย      3(3-0-6)  
 Thai Language Usage Skills 
 หลักการ  รูปแบบ  และวิธีการใช้ภาษาในบริบทต่างๆ จากทรัพยากรสารสนเทศ  ฝึก
ปฏิบัติการคิดวิเคราะห์  การสังเคราะห์  การจับประเด็น และการสรุปสาระส าคัญ  โดยน าเสนอผล
การศึกษาด้วยวาจาและลายลักษณ์ 
 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 เพื่อให้บรรลุตามจุดประสงค์ของการสื่อสาร  
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 มุ่งเน้นการฝึกทักษะ
การฟัง การพูด การอ่าน และการเขียน เพื่อให้สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้อย่างถูกต้องตามหลัก
ไวยากรณ์  
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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 านวนภาษาญี่ปุ่นในบทสนทนาเร่ืองทั่วไปในชีวิตประจ าวัน 
ฝึกการฟัง การเขียน การอ่าน การเล่าเรื่องและอธิบายด้วยค าศัพท์ และส านวนภาษาญี่ปุ่นในบท
สนทนาเรื่องทั่วไปในชีวิตประจ าวัน การอธิบายอย่างง่ายในชี วิตประจ าวัน เพื่อสามารถใช้
ภาษาญี่ปุ่นได้ในสถานการณ์จริง 
  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 ตามหลัก
ไวยากรณ์เพื่อให้สื่อสารได้อย่างถูกต้อง และฝึกทักษะการพูดภาษาจีนให้สอดคล้องกับสถานการณ์
ต่างๆ และสามารถน าไปประยุกต์ใช้ได้ตามสถานการณ์จริง 
 Basic Chinese pronunciation, listening and speaking skills, grammatical 
usage for communication in daily life, Chinese vocabularies for applying in real life. 
 
1571002   ภาษาจีนพื้นฐานเพื่อการท่องเท่ียว     3(3-0-6) 
 Fundamental Chinese for Tourism 
 ค าศัพท์ ส านวน และบทสนทนาภาษาจีน ที่ใช้ส าหรับการท่องเที่ยวในสถานการณ์ต่างๆ 
ได้อย่างเหมาะสม เพื่อการเดินทางโดยสารรถยนต์ รถไฟ เครื่องบิน การเข้าพักโรงแรม ภัตตาคาร 
ร้านอาหาร การซ้ือสินค้า และธุรกิจบริการอื่นๆ ที่เป็นปัจจัยสนับสนุนการท่องเท่ียว การปฏิบัติตน
ในการเป็นเจ้าของประเทศที่ดี  
 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. 
 



มหาวิทยาลัยราชภฏัก าแพงเพชร | 171 

รหัสวิชา ชื่อและค าอธิบายรายวิชา    น(ท–ป–อ) 
1661001 ภาษาเกาหลีเพื่อการสื่อสาร      3(3-0-6) 
 Korean for Communication 
 ความหมายของค าศัพท์และส านวนภาษาเกาหลี ในบทสนทนาเรื่องทั่ ว ไปใน
ชีวิตประจ าวัน ฝึกการฟัง การพูด การอ่าน และการเขียน การเล่าเร่ืองและอธิบายด้วยค าศัพท์ และ
ส านวนภาษาเกาหลีในบทสนทนาเร่ืองทั่วไปในชีวิตประจ าวัน การอธิบายอย่างง่ายในชีวิตประจ 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 าศัพท์และส 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 านวนภาษาพม่าในบทสนทนาเร่ืองทั่วไปในชีวิตประจ าวัน 
ฝึกทักษะด้านการฟัง การพูด การอ่านและการเขียน การเล่าเรื่องและอธิบายด้วยค าศัพท์ และ
ส านวนภาษาพม่าในบทสนทนาเรื่องทั่วไป การอธิบายอย่างง่ายในชีวิตประจ าวัน เพื่อสามารถใช้
ภาษาพม่าได้ในสถานการณ์จริง 
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 ความฉลาดทาง
อารมณ์ การเข้าใจตนเองและการพัฒนาตนเอง  มนุษย์สัมพันธ์ การท างานเป็นทีมและการอยู่
ร่วมกันอย่างเป็นสุข 
 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  ตรรกศาสตร์และการใช้เหตุผล การวิเคราะห์ กระบวนการ
ตัดสินใจ ความคิดสร้างสรรค์ การคิดแบบนิรนัย การคิดอย่างมีวิจารณญาณ การคิดแก้ปัญหา การ
ประยุกต์ใช้ความคิดในชีวิตประจ 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 ทฤษฎีทาง
จริยธรรม หลักจริยธรรมที่ส าคัญทางปรัชญาและศาสนาส าหรับมนุษย์ การประยุกต์ใช้หลัก
จริยธรรมเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตส่วนบุคคลและสังคม 
 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 าเอาความจริง
และหลักศาสนธรรมไปประยุกต์ใช้ในการแก้ปัญหา พัฒนาชีวิตและสังคม คุณธรรมจริยธรรมตาม
หลักศาสนธรรม 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 หลักธรรมส าคัญ
ต่างๆ ของพระพุทธศาสนา พระพุทธศาสนากับสังคมไทย หลักจริยธรรมในพระพุทธศาสนา เน้นการ
ปฏิบัติในชีวิตประจ 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 ทรัพยากร
สารสนเทศ การจัดระบบทรัพยากรสารสนเทศ แหล่งสารสนเทศ เครื่องมือสืบค้นทรัพยากร
สารสนเทศ การเข้าถึงสารสนเทศ การอ้างอิง และการน าเสนอผลการศึกษาค้นคว้า 
 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 ที่เป็นแรง
บันดาลใจในการสร้างผลงานทัศนศิลป์แขนงจิตรกรรม ประติมากรรม  สถาปัตยกรรม  พร้อมทั้ง
รับรู้องค์ประกอบความงาม หลักการจัดภาพ  ทฤษฎีการถ่ายทอดของงานทัศนศิลป์ไทย จนเกิด
คุณค่าของงานทัศนศิลป์ด้านความงามและเรื่องราว  โดยผ่านขั้นตอนการเรียนรู้ในหลักการดูงาน
ทัศนศิลป์เบื้องต้น  และน าไปสู่การวิจารณ์ผลงานทัศนศิลป์ตามหลักวิชาการ 
 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 าแนกข้อต่ างในศาสตร์ของความงาม ความหมายของสุนทรียภาพทาง
ศิลปะการแสดงองค์ประกอบของศิลปะการแสดงทางนาฏศิลป์ไทย นาฏศิลป์สากล ความส าคัญของ
การรับรู้ ศาสตร์ต่างๆ ของการเห็น การได้ยิน การเคลื่อนไหว 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 การประสมวง
ดนตรีไทย วงดนตรีตะวันตก คีตลักษณ์ที่พบเห็นทั่วไป คีตกวีที่ส าคัญและคีตวรรณกรรมที่ได้รับการ
ยกย่องบางบท ประวัติดนตรีที่ควรทราบ และประสบการณ์การฟังดนตรีเพื่อก่อให้เกิดความซาบซึ้ง 
 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 การพัฒนาภาวะ
ผู้น า การตัดสินใจ การจูงใจและสร้างขวัญก าลังใจ การติดต่อสื่อสารและพัฒนาทีมงาน การจัดการ
ความขัดแย้ง 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 การพัฒนาบุคลิกภาพในด้าน 
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 เง่ือนไขหรือปัจจัยที่ก าหนดลักษณะความเปลี่ยนแปลงของโครงสร้างในด้านการเมือง 
เศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรมไทย มรดกทางวัฒนธรรมที่ตกทอดจากอดีตมาสู่ปัจจุบัน ความเข้าใจ
เกี่ยวกับปรากฏการณ์และปัญหาทางสังคมที่เกิดขึ้นในสังคมไทยร่วมสมัย 
 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 พันธะ
ทางสังคมของพลเมือง กระบวนการพัฒนาจิตสาธารณะ ความเป็นพลเมืองที่ดี ในระบอบ
ประชาธิปไตย การมีคุณธรรม จริยธรรม แนวคิด หลักการการป้องกันและปราบปรามการทุจริตใน
สังคมไทย สาเหตุ ผลกระทบที่เกิดจากการทุจริตประพฤติมิชอบในมิติต่างๆ แนวทางแก้ไขโดยการ
ประยุกต์แนวคิดความเป็นพลเมือง 
 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 ในมิติสหวิทยาการทางสังคมเพื่อให้เกิด
มุมมองต่อความหลากหลายและเข้าปฏิสัมพันธ์ในโลกสมัยใหม่ จิตส านึกสากล โลกทัศน์ใหม่ในมิติ
ทางการเมือง เศรษฐกิจ สังคมวัฒนธรรม รัฐชาติและความเป็นชาติ การรวมกลุ่มในโลกปัจจุบัน 
สันติศึกษา ศาสนาส าหรับโลกสมัยใหม่ ความเป็นพลเมืองโลก เพศสภาวะและเพศสภาพ สังคม
สมัยใหม่ 
 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. 
   
2521001 โลกาภิวัตน์และท้องถิ่นภิวัตน์     3(3-0-6) 
 Globalization and Localization 
 แนวคิด รูปแบบการเปลี่ยนแปลงของสังคมชนบทไทยที่เชื่อมโยงสัมพันธ์กับโลกและ
ประเทศในกลุ่มอาเซียน การเปลี่ยนแปลงจากสังคมเกษตรกรรมสู่สังคมอุตสาหกรรม สังคมสมัยใหม่ 
และสังคมหลังสมัยใหม่ผ่านวาทกรรมว่าด้วยการพัฒนาทั้งการเปลี่ยนแปลงในเชิงโครงสร้างทาง
เศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรมและวิถีชีวิตอันเป็นผลมาจากโลกาภิวัตน์ และขบวนการเคลื่อนไหว
ท้องถิ่นภิวัตน์ 
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รหัสวิชา ชื่อและค าอธิบายรายวิชา    น(ท–ป–อ) 
 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 สังคม
วัฒนธรรม วิถีอาเซียน ความสามารถในการแข่งขัน เขตการค้าเสรี เขตเศรษฐกิจพิเศษ การ
เคลื่อนย้ายอย่างเสรีของสินค้า บริการ การลงทุน เงินทุน แรงงานทักษะ และตลาดอาเซียน การ
ท่องเที่ยว การเกษตร การศึกษา การกีฬา สุขภาพ และช่องว่างของการพัฒนาอาเซียน 
 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 ผลกระทบที่เกิดจากกิจกรรม
ของมนุษย์ต่อสิ่งแวดล้อม ด้านการใช้พลังงาน ด้านการเกษตร แนวทางการแก้ปัญหาจริยศาสตร์
สิ่งแวดล้อม หลักการอนุรักษ์ การมีส่วนร่วมการจัดการเชิงบูรณาการ และการพัฒนาอย่างยั่งยืน 
 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.  
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รหัสวิชา ชื่อและค าอธิบายรายวิชา    น(ท–ป–อ) 
2541002 การจัดการทรัพยากรท้องถิ่น      3(3-0-6) 
 Local Resource Management 
 ทรัพยากรท้องถิ่น การจัดการแบบบูรณาการเชิงระบบ โดยมุ่งใช้มาตรการทางสังคม 
เศรษฐศาสตร์ นิติศาสตร์   ธรรมาภิบาล ภูมิปัญญาท้องถิ่น การมีส่วนร่วม หลักความพอเพียง การ
จัดการสิ่งแวดล้อม การพัฒนาอย่างยั่งยืน และเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ เพื่อเน้นความเป็นชุมชน 
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 พัฒนาการทาง
ประชาธิปไตยของไทยรวมทั้งกระบวนการทางเมืองและบทบาทและหน้าที่ของสถาบันทางการ
เมืองไทย การจัดระเบียบการปกครอง ตลอดจนวิเคราะห์ปัญหาและแนวโน้มการเมืองไทยในอนาคต  
 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 การใช้
และการยกเลิกกฎหมาย 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  การริเร่ิมการประกอบธุรกิจ     3(3-0-6)  
 Business Initiation 
 ความหมาย ความส าคัญ และกระบวนการริเริ่มธุรกิจ การประเมินความพร้อมในการ
ประกอบธุรกิจ การค้นหาโอกาสทางธุรกิจ การวางแผนธุรกิจ การเข้าสู่ตลาด การประเมินผล และ
การปรับปรุงธุรกิจ 
 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 าหรับบุคคลและครอบครัวเพื่อ
อนาคต การวางแผนการออม การลงทุน และหลังการเกษียณ วิธีการของสินเช่ือส่วนบุคคลและการ
ลงทุน 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 องค์ประกอบที่เกี่ยวกับความพร้อมในการ
ประกอบการ การมองหาโอกาส และความท้าทายในการเป็นผู้ประกอบการ แนวทางการจัดตั้งธุรกิจ 
จริยธรรมและความรับผิดชอบต่อสังคม กฎหมายที่เกี่ยวข้องแนวโน้มการเป็นผู้ประกอบการ  
 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 าเนินชีวิตตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
เรียนรู้จากการปฏิบัติเพื่อให้เกิดความเสียสละ มีจิตอาสา เป็นแบบอย่างที่ดีในวิถีชีวิตแห่งความ
พอเพียง การสืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่นในบริบทของสังคมยุคใหม่ การสืบสานแนวคิด รูปแบบ
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อให้รู้จักความจริงของชีวิต การน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงไปประยุกต์ใช้ในการด ารงชีวิตให้เกิดความเหมาะสมกับสภาพสังคมที่เปลี่ยนไป 
 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 าเป็นของการเล่นกีฬาและการเข้าร่วมกิจกรรมนันทนาการต่อ
การพัฒนาคุณภาพชีวิต ขอบข่ายของกิจกรรมกีฬาและนันทนาการ คุณค่าของกิจกรรมกีฬาและ
นันทนาการต่อร่างกาย จิตใจ อารมณ์และสังคม การประเมินสุขภาพของตนเอง การเลือกรูปแบบ
ของกิจกรรม กีฬาและนันทนาการ ฝึกทักษะเบื้องต้นในการเล่นกีฬา การจัดกิจกรรมทาง
นันทนาการ 
 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 หลักการ
และขั้นตอนของการออกก าลังกายเพื่อสุขภาพ การออกก าลังกายเพื่อพัฒนาสมรรถภาพ ทางกาย
ด้านต่าง ๆ การเลือกกิจกรรมการออกก าลังกายให้สอดคล้องกับเพศและวัย การประเมินผลการออก
ก าลังกายอย่างถูกวิธี การใช้อุปกรณ์และเครื่องมือการออกก าลังกาย การฝึกการออกก าลังกายใน
สถานบริการออกก าลังกาย การทดสอบสมรรถภาพทางกาย 
 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 และกระบวนการแสวงหา
ความรู้ทางวิทยาศาสตร์ 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 อธิบายสถานการณ์ส่ิงแวดล้อม
ที่ เกิดขึ้นในปัจจุบัน ในประเทศและโลก ปัญหา ผลกระทบที่ เกิดขึ้นกับสิ่ งแวดล้อมและ
ทรัพยากรธรรมชาติ การอนุรักษ์และการจัดการทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืนควบคู่กับหลัก
คุณธรรมและจริยธรรม 
 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  การ
ส่งเสริมสุขภาพ  โรคติดต่อ  โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์  การคุมก าเนิด  อุบัติเหตุและการป้องกัน  
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 การซ้ือเงินผ่อน การเช่าซ้ือ การจ านอง การจ าน าและการขายฝาก การค านวณ
ภาษี คณิตศาสตร์การเงินเบื้องต้น การประยุกต์ใช้ความรู้คณิตศาสตร์ในชีวิตประจ 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 
 ตรรกศาสตร์และการให้เหตุผล ระเบียบวิธีทางสถิติ การวัดแนวโน้มเข้าสู่ส่วนกลาง การ
วัดการกระจาย ความน่าจะเป็นและทฤษฎีการตัดสินใจเบื้องต้น ก าหนดการเชิงเส้นฝึกปฏิบัติการใช้
โปรแกรมส 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 การสืบค้น
ข้อมูลสารสนเทศ  เรียนรู้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารสมัยใหม่ การประยุกต์ใช้งาน 
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 การผลิตพืช  
การผลิตสัตว์  เกษตรอินทรีย์  การเกษตรตามแนวพระราชด าริ  ปัจจัยสภาพแวดล้อมต่อการผลิต
ทางการเกษตร ผลพลอยได้จากการเกษตรและการใช้ประโยชน์ ผลกระทบจากการประกอบอาชีพ
เกษตรกรรม 
 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 สิ่งเจือปนและสิ่งปนเปื้อน
ในอาหารที่มีผลต่อสุขภาพ หลักการบริโภคอาหารเพื่อให้มีสุขภาพดี สุขลักษณะของอาหารกับ
สุขภาพ ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร อาหารชีวจิต อาหารและสมุนไพร อาหารดัดแปลงพันธุกรรม ฉลาก
อาหารและฉลากโภชนาการ 
 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 ทางเลือก
ในการใช้เทคโนโลยี การใช้เครื่องมือ เครื่องจักร เครื่องใช้ต่าง ๆ การดูแลรักษาเครื่องมือและการ
ซ่อมบ 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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