
 
 
 
 
 
 

พระราโชวาท 
สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช ฯ สยามมกุฎราชกุมาร 

ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้ส าเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏ 
ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕4 – ๒๕๕5 

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

ปฏิบัติพระราชกรณียกิจแทนพระองค์ ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรของมหาวิทยาลัยราชภัฏ
อีกวาระหนึ่ง. ขอแสดงความช่ืนชมกับทุกคนที่ได้รับเกียรติและความส าเร็จ.  

บัณฑิตเมื ่อส าเร็จการศึกษาได้รับปริญญาแล้ว ย่อมมีความหวังตั้งใจอยู่ทั่วกัน ที่จะ
ออกไปท างานสร้างสรรค์ความส าเร็จและความเจริญให้แก่ตนเองและส่วนรวมต่อไป. แต่ท่าน
ทั ้งหลายคงจะทราบกันแล้วว่า ท ุกวันนี ้งานทุกประเภท ท ุกระดับ ม ีการแข่งข ันกัน เพื ่อ
ความส าเร็จและความก้าวหน้าค่อนข้างสูง . การแข่งขันนั้นแม้จะมีอยู่มากมายหลายวิธี แต่ก็อาจ
กล่าวได้ว่ามีอยู่สองด้านด้วยกัน คือด้านสร้างสรรค์กับไม่สร้างสรรค์. ด้านสร้างสรรค์ หมายถึง 
การที่บุคคลพยายามฝึกฝนพัฒนาให้มีศักยภาพสูงขึ้น ไม่ว่าทางวิชาการ ความคิดอ่าน ความ
เฉลียวฉลาด หรือความมุ่งมั่นอดทนเพื่อน ามาใช้ต่อสู้แข่งขันกับการงานที่จะต้องมีมากขึ้น ยากขึ้น 
และใหญ่ขึ้นโดยล าดับ. ส่วนด้านไม่สร้างสรรค์นั้นหมายถึง การที่บุคคลพยายามไม่พัฒนาตนเอง 
แต่กลับแสวงหาวิธีการที่ไม่บริสุทธิ์ ประกอบด้วยอุบายทุจริตต่าง ๆ มาใช้ท างานแข่งขันกับผู้อื่น. 
การแข่งขันอย่างนี้ ถึงจะท าให้ตัวเองก้าวหน้าไปได้บ้าง แต่มักก้าวไปไม่ ได้ตลอดจะต้องประสบ
ผลร้ายมิวันใดก็วันหนึ่ง. วิธีการดังนั้น นอกจากตัวเองจะเสื่อมเสียแล้ว ยังจะท าให้งานส่วนรวม
ได้รับความกระทบกระเทือนเสียหายไปด้วย. จึงขอให้บัณฑิตได้น าไปคิดพิจารณาด้วยปัญญา แล้ว
เลือกสรรวิธีการที่เห็นชัดแล้วว่า จะบังเกิดผลเป็นความเจริญก้าวหน้าที่แท้จริงและยั่งยืน ไปใช้
ปฏิบัติในกิจการทั้งปวง. 

ในพระปรมาภิไธยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู ่หัว ข้าพเจ้าขอมอบปริญญาบัตรแก่
ผู้ส าเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยแห่งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ทั้งขออวยพรให้บัณฑิตใหม่ทุกคน 
และทุกท่านที่มาร่วมในพิธีนี้ มีความสุขความเจริญจงทั่วกัน. 



 
 



สารจากอธิการบดี 
มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 

 
ขอต้อนรับนักศึกษาใหม่ประจ าปีการศึกษา 2557  

สู่รั้วแสด - ขาว ใต้ร่มสักทองด้วยความยินดียิ่ง การได้มี
โอกาสศึกษาเล่าเรียนในระดับอุดมศึกษาถือว่าเป็นโอกาส
ส าคัญยิ่งของนักศึกษาทุกคน  ขอให้นักศึกษาใช้โอกาส
ส าคัญนี้ในรั้วมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชรอย่างคุ้มค่า 
และเก็บเกี่ยวประสบการณ์ให้ได้มากที่สุด 

การเรียนในระดับอุดมศึกษานักศึกษาจะต้องรู้จักรับผิดชอบและแบ่งเวลาให้ถูกต้อง 
ทั้งในเรื่องการเรียนและการท ากิจกรรม ซึ่งเป็นการพัฒนาศักยภาพของตนเอง  เพื่อที่จะได้น า
ความรู้ความสามารถท่ีไดร้ับจากการศึกษาเล่าเรียน  ไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อส่วนรวมได้อย่างเต็มที่  
ท่ามกลางความเปลี่ยนแปลงของสภาวการณ์โลก และผลกระทบของโลกาภิวัฒน์ในปัจจุบัน  
นักศึกษาต้องให้ความส าคัญกับการพัฒนาคุณภาพ  ศักยภาพ และขีดความสามารถในการปรับตัว
ต่อการเปลี่ยนแปลง สร้างภูมิคุ้มกันต่อการเข้าสูส่ังคมฐานความรู ้(Knowledge – Based Society) 
มีความพร้อมทางความรู้ ความคิดที่จะรับมือกับการเปลี่ยนแปลง (Changes) ได้ตลอดเวลา 

โอกาสนี้  ขออวยพรให้นักศึกษาใหม่ทุกคน จงมีก าลังกาย ก าลังใจ มุ่งมั่น ขยัน อดทนใน
การเรียนและการท ากิจกรรมตา่ง ๆ ให้ส าเร็จลุล่วงไปด้วยดี และขอให้ทุกคนมีความสุข สนุกกับการ
ใช้ชีวิตในรั้วมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชรตลอดไป 
 
 
 

   ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุวิทย์  วงษ์บุญมาก 
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 





คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 
อธิการบดี 

 

 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุวิทย์ วงษ์บุญมาก 

 
รองอธิการบดี 

 

   
ผู้ช่วยศาสตราจารย์รัตนา รักการ 

ฝ่ายบริหารและจัดการศึกษาภายนอก
มหาวิทยาลัย 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิสิฐ ธัญญะวัน 
ฝ่ายวิชาการ 

รองศาสตราจารย์มัย ตะติยะ 
ฝ่ายกิจการนักศึกษา 
และโครงการพิเศษ 

   

   
รองศาสตราจารย์ ดร.ทวนทอง เชาวกีรติพงศ์ 

ฝ่ายวิจัยและการจัดบัณฑิตศึกษา 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วชิระ วิชชุวรนันท์ 

ฝ่ายวางแผนและประกัน 
คุณภาพการศึกษา 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชัชชัย พวกดี 
ฝ่ายศิลปวัฒนธรรมบริการวิชาการและ

กิจการพิเศษ 

ผู้ช่วยอธิการบดี 
 



  
รองศาสตราจารย์พรเพ็ญ โชชัย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประพิมพร โกศิยะกุล 

  
ที่ปรึกษาอธิการบดี 

 

  
รองศาสตราจารย์ชัชวาลย์ ธรรมสอน รองศาสตราจารย์ ดร.พิสมัย รบชนะชัย พูลสุข 

  
  

คณบดี 
 

  
ดร.ชัยรัตน์ บุมี 

คณบดีคณะครุศาสตร์ 
อาจารย์สุชิน รอดก าเนิด 

คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

 



   
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปรัชญา ชอุ่มผล 

คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ 
และเทคโนโลย ี

ผู้ช่วยศาสตราจารย์อนุ ธัชยะพงษ์ 
คณบดีคณะวิทยาการจัดการ 

รองศาสตราจารย์ ดร.ไพโรจน์ เนียมนาค 
คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

   
ผู้อ านวยการส านัก/สถาบัน 

 

   
นางจ านรรจ์ เสนาะเมือง 

มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร แม่สอด 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์อมรา ครองแก้ว 

ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 
รองศาสตราจารย์อรุณลักษณ์ รัตนพันธุ์ 

ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

 

   
อาจารย์เยาวลักษณ์ ใจวิสุทธิ์หรรษา 

ส านักศิลปะและวัฒนธรรม 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์อรอนงค์ แจ่มผล 

ส านักประกันคุณภาพการศึกษา 
ดร.สุภาพร พงษ์ภิญโญโอภาส 

สถาบันวิจัยและพัฒนา 



  
นายภานุพงศ์ สืบสิริ 

ผู้อ านวยการกองนโยบายและแผน ส านักงานอธิการบดี 
นางมะลิวัลย์ รอดก าเนิด 

ผู้อ านวยการกองกลาง ส านักงานอธิการบดี 

  
รักษาการ ผู้อ านวยการ 

 

 
นางเพ็ญนภา ศรีทับทิม 

กองพัฒนานักศึกษา ส านักงานอธิการบดี 
  

ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ 
 

รักษาการ หัวหน้างานการเงิน 
 

  
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นพคุณ ชูทัน นางสาวนฤมล ส่งต่าย 

 



ตราสัญลักษณ์ 
ประจ ามหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 

------------------------------ 
           ตราสัญลักษณ์ประจ ามหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร คือ 
พระราชลัญจกรประจ าพระองค์ รัชกาลที่ 9 เป็นรูปพระที่นั่งอัฐทิศ
ประกอบด้วย วงจักร กลางวงจักรมีอักขระเป็นอุ หรือเลข 9 รอบ 
วงจักร มีรัศมีเปล่งออกโดยรอบ เหนือจักรเป็นรูปเสวตฉัตร 7 ช้ัน 
ตั้งอยู่บนพระที่นั่งอัฐทิศ หมายความว่า ทรงมีพระบรมเดชานุภาพใน
แผ่นดิน 

โดยที่วันพระบรมราชาภิเษกตามโบราณราชประเพณี ได้เสด็จประทับเหนือพระที่
นั่งอัฐทิศ สมาชิกรัฐสภาถวายน้ าอภิเษกจากทิศทั้งแปด  รอบนอกตราด้านบนมีตัวอักษร
ภาษาไทยว่า “มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร” ด้านล่างมีตัวอักษรภาษาอังกฤษว่า 
“KAMPHAENG PHET RAJABHAT UNIVERSITY” 

จะเห็นได้ว่า ความหมายของรูปต่าง ๆ ที่ปรากฏอยู่ในตราสัญลักษณ์ประจ า
มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร เป็นสิ่งที่มีคุณค่าอันวิเศษ สมควรอย่างยิ่ งที่ชาวราชภัฏ
ก าแพงเพชรจะน้อมน าความหมายดังกล่าวมาเป็นอุดมการณ์ของมหาวิทยาลัย ซึ่ ง
พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร พ.ศ. ๒๕๔๗ ได้ก าหนดไว้อย่างชัดเจนให้
เป็น “สถาบันอุดมศึกษาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น” หากชาวราชภัฏได้ร่วมแรงร่วมใจกันปฏิบัติ
หน้าท่ีให้บรรลุสู่อุดมการณ์นี้แล้ว ย่อมจะได้ชื่อว่า “คนของพระราชาข้าของแผ่นดิน” 

 
ตราสัญลักษณ์ประจ ามหาวิทยาลัยมี 5 สี คือ 

 
 
สีน  าเงิน แทนค่า สถาบันพระมหากษัตริย์ผู้ให้ก าเนิดและพระราชทานนาม“มหาวิทยาลัยราชภัฏ” 
สีเขียว แทนค่า แหล่งที่ต้ังของสถาบันราชภัฏทั้ง 51 แห่งในแหล่งธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมท่ีสวยงาม 
สีทอง แทนค่า ความเจริญรุ่งเรืองทางภูมิปัญญา 
สีส้ม แทนค่า ความเจริญรุ่งเรืองของศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นท่ีก้าวไกลใน 41 มหาวิทยาลัยราชภัฏ 
สีขาว แทนค่า ความคิดอันบริสุทธิ์ของนักปราชญ์แห่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ 



สิง่ศักดิ์สิทธิ์ประจ ามหาวิทยาลัย 
พระพุทธวิธานปัญญาบดี หมายถึง ศูนย์รวมแห่งความรู้และวิทยาการ 

 
ต้นไม้และดอกไม้ประจ ามหาวิทยาลัย  
คือ ต้นสักทองและดอกสักทอง   
  
สีประจ ามหาวิทยาลัย   
คือ สีแสด และ สีขาว 
 
วิสัยทัศน์ “มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชรเป็นมหาวิทยาลัยที่เป็นที่พึ่งของท้องถิ่น 
และมีคุณภาพสู่ประชาคมอาเซียน” 
 
คติพจน์ “ปญฺญาวุฑฺฒิก   นิคมาภิวฑฺฒน ” 
สร้างสรรค์ภูมิปัญญา พัฒนาท้องถิ่น 

 
อัตลักษณ ์“ความรู้คู่ชุมชน”    
 
เอกลักษณ์ การผลติ พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 
 

ค่านิยมหลัก 
     สร้างสรรคภ์ูมิปญัญา พัฒนาท้องถิ่น 
ด้วยจิตบริการ  เน้นคุณภาพมาตรฐาน 
ท างานแบบมีส่วนร่วม บนฐานคุณธรรม 

 
พันธกิจ 

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

 
 



ค ำน ำ 
 

คู่มือนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชรเล่มนี้  จัดท าขึ้นเพื่อใช้เป็น
เอกสารอ้างอิงส าหรับนักศึกษาทุกคน ว่าจะใช้ชีวิตศึกษาเล่าเรียนอยู่ในมหาวิทยาลัยราชภัฏ
ก าแพงเพชรแห่งนี้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดได้อย่างไร 

นักศึกษาควรศึกษาเรื่องที่เกี่ยวข้องกับนักศึกษา ทีอ่ยู่ในคู่มือเล่มนี้ เมื่อเวลาจะต้อง
ปฏิบัติหรือขอรับบริการในเรื่องใด ควรเข้ามาศึกษารายละเอียดก่อนที่จะไปปฏิบัติจริง คู่มือ
ฉบับนี้นักศึกษาจ าเป็นต้องใช้ตลอดช่วงเวลาที่ศึกษาอยู่ ณ มหาวิทยาลัยแห่งนี้ เพื่อที่จะได้
เข้าใจกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ และประกาศที่เกี่ยวข้องและปฏิบัติตัวให้สอดคล้อง 

หวังว่าคู่มือฉบับนี้นอกจากจะเป็นประโยชน์ต่อนักศึกษา แล้วคงจะเป็นประโยชน์ต่อ
ผู้ที่จะเข้าศึกษา และประชาชนทั่วไปที่สนใจในกิจการของมหาวิทยาลัย ราชภัฏก าแพงเพชร 
หากพบว่าข้อมูลไม่ชัดเจนหรือไม่ละเอียดพอ ให้สอบถามผู้ที่เกี่ยวข้องต่อไป 

 
 

         
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์อมรา ครองแก้ว) 

ผู้อ านวยการส านักส่งเสรมิวิชาการและงานทะเบียน 



 สารบัญ  

  หน้า 
ตอนที่ 1 พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร                            1 
ตอนที่ 2 ประวัติมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 27 
      ท ำเนียบคณำจำรย์คณะครุศำสตร ์

     ท ำเนียบคณำจำรย์คณะมนุษยศำสตร์ 
     ท ำเนียบคณำจำรย์คณะวิทยำศำสตร์และเทคโนโลย ี
     ท ำเนียบคณำจำรย์คณะวิทยำกำรจัดกำร 
     ท ำเนียบคณำจำรยเ์ทคโนโลยอีุตสำหกรรม 

33 
39 
43 
47 
51 

ตอนที่ 3 ข้อบังคับ/ระเบียบ/ประกาศ มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 55 
      ส ำหรับนักศึกษำภำค ปกต ิ

     ส ำหรับนักศึกษำภำค กศ.บป. 
     ส ำหรับนักศึกษำมหำวิทยำลัยรำชภัฏก ำแพงเพชร แมส่อด 

97 
117 
137 

ตอนที่ 4 การบรกิาร สวสัดิการ และกิจการนักศึกษา 159 
 ส านักส่งเสรมิวิชาการและงานทะเบียน                                                

     กำรปฏิบัติตนในกำรเข้ำรับบริกำร                                               
     ขั้นตอนในกำรขอรับบริกำรที่เกี่ยวข้องกับนักศึกษำ                            
          ๑. กำรลงทะเบียนเรียน                                                       
          ๒. กำรเพิ่ม-ถอนรำยวิชำลงทะเบียน                                      
          ๓. กำรขอเปิดรำยวิชำเรียน                                            
          ๔. กำรโอนผลกำรเรียน                                                       
          ๕. กำรยกเว้นกำรเรียนรำยวิชำ                                           
          ๖. กำรขอเลื่อนสอบหรือขำดสอบปลำยภำคเรียน                    
          ๗. กำรขอลำป่วยหรือลำกิจ                              
          ๘. กำรขอเปลี่ยนช่ือ-สกุล ยศ ค ำน ำหน้ำ                              
          ๙. กำรขอพักกำรเรียน                                           
          ๑๐. กำรขอคืนสภำพกำรเป็นนักศึกษำ                       
          ๑๑. กำรลำออก       
          ๑๒. กำรพ้นสภำพกำรเป็นนักศึกษำ   

161 
161 
162 
162 
162 
163 
164 
165 
167 
168 
168 
168 
169 
169 
169 



 สารบัญ(ต่อ)   

  หน้า 
           ๑๓. กำรขอส ำเร็จกำรศึกษำ                                             

          ๑๔. กำรขอย้ำยเข้ำมำศึกษำในมหำวิทยำลัยฯ 
          ๑๕. กำรขอย้ำยเข้ำไปศึกษำในสถำนศึกษำอื่น 
                (เฉพำะนักศึกษำภำค กศ.บป.) 
          ๑๖. ค ำอธิบำยเกี่ยวกับรหัสนักศึกษำ                                      
          ๑๗. กำรตรวจสอบผลกำรเรียน                                  
          ๑๘. กำรตรวจสอบโครงสร้ำงหลักสูตรและแผนกำรเรียน 
ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ                                          
      กำรปฏิบัติตนในกำรเข้ำรับบริกำร                                                                                        
          1. กำรใช้บริกำรห้องสมุด                                             
          2. กำรท ำบัตรสมำชิกห้องสมุด                                  
          3. กำรยืม คืนหนังสือ และช ำระค่ำปรับ หนังสือหำย  
กองพัฒนานักศึกษา ส านักงานอธิการบดี                                                                        
          งำนบริกำรด้ำนหอพัก                                   
          งำนบริกำรจัดหำงำน แนะแนว ให้ค ำปรึกษำ                     
          งำนกองทุนให้กู้ยืมเพื่อกำรศึกษำ                                
          งำนบริกำรด้ำนกีฬำ                                            
          งำนบริกำรด้ำนอนำมัย                                            
          งำนบริกำรด้ำนกำรผ่อนผันกำรเข้ำรับรำชกำรทหำร 
          งำนบริกำรจัดท ำบัตรนักศึกษำ  

171 
172 
172 

 
173 
175 
176 
179 
179 
180 
181 
182 
185 
186 
187 
187 
190 
191 
191 
192 

ตอนที่ 5 หลักสูตรที่เปิดสอนปีการศึกษา 2557 193 
 ๏ คณะครุศาสตร ์

หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต ระดับปริญญาตรี 5 ปี 
          สำขำวิชำกำรศึกษำปฐมวยั                                              
          สำขำวิชำวิทยำศำสตร์ทั่วไป                                             
          สำขำวิชำคณิตศำสตร์                                                   
          สำขำวิชำภำษำอังกฤษ                                                   

195 
 

197 
201 
205 
212 



 สารบัญ(ต่อ)   

  หน้า 
 ๏ คณะครุศาสตร(์ต่อ) 

          สำขำวิชำดนตรีศึกษำ                                                     
          สำขำวิชำสังคมศึกษำ                                                     
          สำขำวิชำพลศึกษำ                                                        
          สำขำวิชำภำษำจีน                                                         
          สำขำวิชำคอมพิวเตอร์ศึกษำ                                            
          สำขำวิชำภำษำไทย                                                       
          สำขำวิชำกำรประถมศึกษำ 
๏ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต ระดบัปริญญาตรี 4 ปี 
          สำขำวิชำภำษำไทย                                                       
          สำขำวิชำภำษำอังกฤษ                                                   
          สำขำวิชำกำรพัฒนำสังคม                                              
          สำขำวิชำภำษำจีน                                                        
          สำขำวิชำบรรณำรักษศำสตร์และสำรสนเทศศำสตร์              
หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑติ ระดับปริญญาตรี 4 ปี 
          สำขำวิชำวิจิตรศลิป์และประยุกตศ์ิลป์                                
หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต ระดับปริญญาตรี 4 ปี                     
หลักสูตรรฐัประศาสนศาสตรบัณฑิต ระดับปรญิญาตรี 4 ปี 
          สำขำวิชำรัฐประศำสนศำสตร์                                          
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต ระดับปริญญาตรี 4 ปี 
          สำขำวิชำสำรสนเทศภมูิศำสตร์     
๏ คณะวิทยาการจัดการ 
หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต ระดับปริญญาตรี 4 ปี 
          สำขำวิชำนิเทศศำสตร์                                                  
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต ระดบัปริญญาตรี 4 ปี 
          สำขำวิชำกำรท่องเที่ยวและกำรโรงแรม                               
 

 
217 
227 
232 
239 
244 
249 
254 
259 

 
261 
266 
269 
273 
277 

 
281 
284 
 
288 
 
292 
297 
 
299 
 
303 



   
 สารบัญ(ต่อ)   

  หน้า 
 ๏ คณะวิทยาการจัดการ(ต่อ) 

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต ระดับปริญญาตรี 4 ปี 
          สำขำวิชำกำรตลำด                                                        
          สำขำวิชำกำรเงินกำรธนำคำร                                           
          สำขำวิชำคอมพิวเตอร์ธุรกิจ                                             
          สำขำวิชำกำรจัดกำรทั่วไป                                               
หลักสูตรบัญชีบัณฑิต ระดับปรญิญาตรี 4 ปี                             
หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต ระดับปริญญาตรี 4 ปี 
          สำขำวิชำเศรษฐศำสตร์กำรเงินกำรคลัง 
๏ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี                                                
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต ระดับปริญญาตรี 4 ปี 
          สำขำวิชำเคมี                                                               
          สำขำวิชำวิทยำกำรคอมพิวเตอร์                                        
          สำขำวิชำเทคโนโลยีกำรเกษตร                                         
          สำขำวิชำชีววิทยำ                                                         
          สำขำวิชำฟิสิกส์                                                           
          สำขำวิชำวิทยำศำสตร์สิ่งแวดล้อม                                    
          สำขำวิชำสำธำรณสุขศำสตร์                                           
          สำขำวิชำวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยีกำรอำหำร 
          สำขำวิชำเทคโนโลยสีำรสนเทศ         
          สำขำวิชำคณิตศำสตร ์
๏ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม                                                     
หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต ระดับปริญญาตรี 4 ปี 
          สำขำวิชำเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์     
          สำขำวิชำเทคโนโลยีไฟฟ้ำอุตสำหกรรม                               
                        

 
 

307 
311 
315 
318 
321 

 
324 
327 

 
329 
333 
337 
341 
345 
350 
355 
358 
362 
366 
371 

 
373 
377 



 สารบัญ(ต่อ)   

  หน้า 
 ๏ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม(ต่อ)                                                     

          สำขำวิชำเทคโนโลยีกำรจดักำรโลจสีติกส์                            
          สำขำวิชำเทคโนโลยีพลังงำน                                            
          สำขำวิชำออกแบบและพฒันำผลติภณัฑ์อุตสำหกรรม  
              - (กลุ่มวิชำคอมพิวเตอร์กรำฟฟิก)                              
              - (กลุ่มวิชำเฟอร์นิเจอร์)                                           
              - (กลุ่มวิชำออกแบบเซรำมิก)                                    
หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต ระดับปริญญาตรี (ต่อเน่ือง) 
          สำขำวิชำเทคโนโลยีอุตสำหกรรม 
              - (กลุ่มวิชำเทคโนโลยไีฟฟ้ำอุตสำหกรรม)                      
              - (กลุ่มวิชำเทคโนโลยคีอมพิวเตอร์)                             
              - (กลุ่มวิชำเทคโนโลยโียธำ)                                       
              - (กลุ่มวิชำออกแบบและพัฒนำผลิตภัณฑ์อุตสำหกรรม)  
              - (กลุ่มวิชำเทคโนโลยอีิเล็กทรอนิกส์)                            

 
380 
383 
386 

 
 
 

392 

ภาคผนวก  397 
 หมวดวิชาศึกษาทั่วไป                                                               

ค าอธิบายรายวิชาหมวดวิชาศึกษาท่ัวไป                                       
 

399 
403 

 



 



 
 
 
 

พระราชบัญญัติ 
มหาวิทยาลัยราชภฏั 

พ.ศ. ๒๕๔๗ 
-------------------- 

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

เป็นปีที่ ๕๙ ในรัชกาลปจัจุบัน  
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมพิลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการโปรดเกลา้ฯ 

ให้ประกาศว่า 
โดยที่เป็นการสมควรจัดตั้งมหาวิทยาลัยราชภัฏขึ้นแทนสถาบันราชภัฏ 
จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ฯ ให้ตราพระราชบัญญัติขึ้นไว้โดยค าแนะน าและ

ยินยอมของรัฐสภา ดังต่อไปนี้ 
มาตรา ๑ พระราชบัญญัตินี้เรียกว่า “พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 

๒๕๔๗” 
มาตรา ๒ พระราชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจา

นุเบกษาเป็นต้นไป 
มาตรา ๓ ให้ยกเลิกพระราชบัญญัติสถาบันราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๓๘ 
มาตรา ๔ ให้สถาบันราชภัฏที่จัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติสถาบันราชภัฏ พ.ศ. 

๒๕๓๘ มีฐานะเป็นมหาวิทยาลัยราชภัฏตามพระราชบัญญัตินี้ 
ให้เรียกช่ือมหาวิทยาลัยราชภัฏตามชื่อของสถาบันราชภัฏเดิมตามบัญชีรายชื่อท้าย

พระราชบัญญัตินี้ 
ให้มหาวิทยาลัยราชภัฏแต่ละแห่งเป็นนิติบุคคลและเป็นส่วนราชการตามกฎหมาย

ว่าด้วยวิธีการงบประมาณในสังกัดส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
มาตรา ๕ ในพระราชบัญญัตินี้ 
“มหาวิทยาลัย” หมายความว่า มหาวิทยาลัยราชภัฏตามพระราชบัญญัตินี้ 
“สภามหาวิทยาลัย” หมายความว่า สภามหาวิทยาลัยราชภัฏตามพระราชบัญญัตินี้ 



“สภาวิชาการ” หมายความว่ า  สภาวิชาการมหาวิทยาลั ย ราชภั ฏตาม
พระราชบัญญัตินี้ 

“วิทยาเขต” หมายความว่า เขตการศึกษาของมหาวิทยาลัยที่มีคณะ สถาบัน ส านัก 
วิทยาลัย ศูนย์ ส่วนราชการหรือหน่วยงานท่ีเรียกช่ืออย่างอ่ืนท่ีมีฐานะเทียบเท่าคณะตั้งแต่สอง
ส่วนราชการขึ้นไปตั้งอยู่ในเขตการศึกษานั้นตามที่สภามหาวิทยาลัยก าหนด 

“สภาคณาจารย์และข้าราชการ” หมายความว่า สภาคณาจารย์และข้าราชการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏตามพระราชบัญญัตินี้ 

“รัฐมนตรี” หมายความว่า รัฐมนตรีผู้รักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ 
มาตรา ๖ ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ 

และให้มีอ านาจออกกฎกระทรวง และประกาศเพื่อปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้ 
กฎกระทรวงนั้น เมื่อได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้วให้ใช้บังคับได้ 

 
หมวด ๑  
บททั่วไป 
--------- 

มาตรา ๗ ให้มหาวิทยาลัยเป็นสถาบันอุดมศึกษาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นท่ีเสริมสร้าง
พลังปัญญาของแผ่นดิน ฟื้นฟูพลัง  การเรียนรู้ เชิดชูภูมิปัญญาของท้องถิ่น สร้างสรรค์
ศิลปวิทยา เพื่อความเจริญก้าวหน้าอย่างมั่นคงและยั่งยืนของปวงชนมีส่วนร่วมในการจัดการ 
การบ ารุงรักษา การใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างสมดุลและ
ยั่งยืน โดยมีวัตถุประสงค์ให้การศึกษา ส่งเสริมวิชาการและวิชาชีพช้ันสูง ท าการสอน วิจัย  
ให้บริการทางวิชาการแก่สังคม ปรับปรุง ถ่ายทอด และพัฒนาเทคโนโลยี ทะนุบ ารุงศิลปะและ
วัฒนธรรม ผลิตครูและส่งเสริมวิทยฐานะครู 

มาตรา ๘ ในการด าเนินงานเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามมาตรา ๗ ให้ก าหนด
ภาระหน้าที่ของมหาวิทยาลัยดังต่อไปนี้ 

(๑) แสวงหาความจริงเพื่อสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการบนพื้นฐานของภูมิปัญญา
ท้องถิ่น ภูมิปัญญาไทย และภูมิปัญญาสากล 

(๒) ผลิตบัณฑิตที่มีความรู้คู่คุณธรรม ส านึกในความเป็นไทย มีความรักและผูกพัน
ต่อท้องถิ่น อีกทั้งส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตในชุมชน เพื่อช่วยให้คนในท้องถิ่นรู้เท่าทันการ
เปลี่ยนแปลง การผลิตบัณฑิตดังกล่าว จะต้องให้มีจ านวนและคุณภาพสอดคล้องกับแผนการ
ผลิตบัณฑิตของประเทศ 



(๓) เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในคุณค่า ความส านึก  และความภูมิ ใจใน
วัฒนธรรมของท้องถิ่นและของชาติ  

(๔) เรียนรู้และเสริมสร้างความเข้มแข็งของผู้น าชุมชน ผู้น าศาสนาและนักการเมือง
ท้องถิ่นให้มีจิตส านึกประชาธิปไตย คุณธรรม จริยธรรม และความสามารถในการบริหารงาน
พัฒนาชุมชนและท้องถิ่นเพื่อประโยชน์ของส่วนรวม 

(๕) เสริมสร้างความเข้มแข็งของวิชาชีพครู ผลิตและพัฒนาครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาให้มีคุณภาพและมาตรฐานที่เหมาะสมกับการเป็นวิชาชีพช้ันสูง 

(๖) ประสานความร่วมมือและช่วยเหลือเกื้อกูลกันระหว่างมหาวิทยาลัย  ชุมชน 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและองค์กรอื่นท้ังในและต่างประเทศ เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น 

(๗) ศึกษาและแสวงหาแนวทางพัฒนาเทคโนโลยีพื้นบ้านและเทคโนโลยีสมัยใหม่ให้
เหมาะสมกับการด ารงชีวิตและการประกอบอาชีพของคนในท้องถิ่น  รวมถึงการแสวงหา
แนวทางเพื่ อส่ งเสริม ให้ เกิดการจัดการ การบ ารุ งรักษาและการใช้ประโยชน์จาก
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างสมดุลและยั่งยืน  

(๘) ศึกษา วิจัย ส่งเสริมและสืบสานโครงการอันเนื่องมาจากแนวพระราชด าริในการ
ปฏิบัติภารกิจของมหาวิทยาลัยเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น  

มาตรา ๙ มหาวิทยาลัยจะปฏิเสธการรับผู้สมัครผู้ใดเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยหรือ
ยุติ หรือชะลอการศึกษาของนักศึกษาผู้ใดด้วยเหตุเพียงว่าผู้นั้นขาดแคลนทุนทรัพย์อย่าง
แท้จริงเพื่อจ่ายค่าธรรมเนียมการศึกษาต่างๆ แก่มหาวิทยาลัยมิได้ 

มาตรา ๑๐ มหาวิทยาลัยอาจแบ่งส่วนราชการ ดังน้ี 
(๑) ส านักงานอธิการบดี 
(๒) ส านักงานวิทยาเขต 
(๓) บัณฑิตวิทยาลัย 
(๔) คณะ 
(๕) สถาบัน 
(๖) ส านัก 
(๗) วิทยาลัย 

มหาวิทยาลัยอาจให้มีศูนย์ ส่วนราชการหรือหน่วยงานที่เรียกช่ืออย่างอื่นที่มีฐานะ
เทียบเท่าคณะเพื่อด าเนินการตามวัตถุประสงค์ในมาตรา ๗ เป็นส่วนราชการหรือหน่วยงานใน
มหาวิทยาลัยอีกได้ 



ส านักงานอธิการบดีและส านักงานวิทยาเขตอาจแบ่งส่วนราชการเป็นกอง  ส่วน
ราชการหรือเรียกหน่วยงานที่เรียกช่ืออย่างอ่ืนท่ีมีฐานะเทียบเท่ากอง 

บัณฑิตวิทยาลัย คณะ และวิทยาลัยอาจแบ่งส่วนราชการเป็นส านักงานคณบดี กอง 
ส่วนราชการหรือหน่วยงานท่ีเรียกช่ืออย่างอ่ืนท่ีมีฐานะเทียบเท่ากอง 

สถาบัน ส านัก ศูนย์ ส่วนราชการหรือหน่วยงานที่ เรียกช่ืออย่างอื่นที่มีฐานะ
เทียบเท่าคณะอาจแบ่งส่วนราชการเป็นส านักงานผู้อ านวยการ  กอง ส่วนราชการหรือ
หน่วยงานท่ีเรียกช่ืออย่างอ่ืนท่ีมีฐานะเทียบเท่ากอง  

ส านักงานคณบดี ส านักงานผู้อ านวยการ กอง ส่วนราชการหรือหน่วยงานท่ีเรียกช่ือ
อย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่ากอง  อาจแบ่งส่วนราชการเป็นงาน ส่วนราชการหรือหน่วยงานที่
เรียกช่ืออย่างอ่ืนท่ีมีฐานะเทียบเท่างาน  

มาตรา ๑๑ การจัดตั้ง การรวมและการยุบเลิกส านักงานวิทยาเขต บัณฑิตวิทยาลัย 
คณะ สถาบัน ส านัก วิทยาลัย ศูนย์ ส่วนราชการหรือหน่วยงานที่เรียกช่ืออย่างอื่นที่มีฐานะ
เทียบเท่าคณะ ให้ท าเป็นกฎกระทรวง 

การแบ่งส่วนราชการเป็นส านักงานคณบดี ส านักงานผู้อ านวยการ และกอง ส่วน
ราชการหรือหน่วยงานที่เรียกช่ืออย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่ากอง ให้ท าเป็นประกาศกระทรวง
และประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

การแบ่งส่วนราชการเป็นงาน ส่วนราชการหรือหน่วยงานที่เรียกช่ืออย่างอื่นที่มี
ฐานะเทียบเท่างาน ให้ท าเป็นประกาศมหาวิทยาลัย  

มาตรา ๑๒ ภายใต้วัตถุประสงค์ตามมาตรา ๗ มหาวิทยาลัยจะรับสถาบันการศึกษา
ช้ันสูงหรือสถาบันอื่นเข้าสมทบในมหาวิทยาลัยก็ได้และมีอ านาจให้ปริญญา อนุปริญญา หรือ
ประกาศนียบัตรช้ันหนึ่งช้ันใดแก่ผู้ส าเร็จการศึกษาจากสถาบันท่ีเข้าสมทบนั้นได้ 

การรับเข้าสมทบหรือการยกเลิกการสมทบซึ่งสถาบันการศึกษาช้ันสูงหรือสถาบัน
อื่น ให้เป็นไปตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัย ให้ประกาศการรับเข้าสมทบหรือยกเลิกการ
สมทบในราชกิจจานุเบกษา 

การควบคุมสถาบันการศึกษาช้ันสูงหรือสถาบันที่เข้าสมทบในมหาวิทยาลัย  ให้
เป็นไปตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัย  

มาตรา ๑๓ นอกจากเงินที่ก าหนดไว้ในงบประมาณแผ่นดิน มหาวิทยาลัยอาจมี
รายได้ ดังนี ้

(๑) เงินผลประโยชน์ ค่าธรรมเนียม ค่าปรับและค่าบริการต่างๆ ของมหาวิทยาลัย 
(๒) เงินและทรัพย์สินท่ีมีผู้อุทิศให้แก่มหาวิทยาลัย 



(๓) รายได้หรือผลประโยชน์ที่ได้มาจากการใช้ที่ราชพัสดุซึ่งมหาวิทยาลัยปกครอง 
ดูแลหรือใช้ประโยชน์ 

(๔) เงินอุดหนุนจากราชการส่วนท้องถิ่น หรือเงินอุดหนุนอื่นที่มหาวิทยาลัยได้รับ
เพื่อใช้ในการด าเนินกิจการของมหาวิทยาลัย 

(๕) รายได้หรือผลประโยชน์ท่ีได้จากการลงทุนและจากทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย 
(๖) รายได้หรือผลประโยชน์อ่ืน 
ให้มหาวิทยาลัยมีอ านาจในการปกครอง ดูแล บ ารุงรักษา ใช้และจัดหาผลประโยชน์

จากทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยทั้งที่เป็นที่ราชพัสดุตามกฎหมายว่าด้วย     ที่ราชพัสดุและที่
เป็นทรัพย์สินอื่น 

บรรดารายได้และผลประโยชน์ของมหาวิทยาลัย รวมทั้งผลประโยชน์ที ่     เกิดจาก
ที่ราชพัสดุ เบี้ยปรับที่เกิดจากการผิดสัญญาลาศึกษาและเบี้ยปรับที่เกิดจากการผิดสัญญาการ
ซื้อทรัพย์สินหรือจ้างท าของที่ด าเนินการโดยใช้เงินงบประมาณ      ไม่เป็นรายได้ที่ต้องน าส่ง
กระทรวงการคลังตามกฎหมายว่าด้วยเงินคงคลังและกฎหมายว่าด้วยวิธีการงบประมาณ  

มาตรา ๑๔ บรรดาอสังหาริมทรัพย์ที่มหาวิทยาลัยได้มาโดยมีผู้อุทิศให้หรือได้มาโดย
การซื้อหรือแลกเปลี่ยนจากรายได้ของมหาวิทยาลัยตั้งแต่วันท่ีพระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับไม่ถือ
เป็นที่ราชพัสดุและให้เป็นกรรมสิทธ์ิของมหาวิทยาลัย  

มาตรา ๑๕ บรรดารายได้และทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยจะต้องจัดการเพื่อ
ประโยชน์ภายใต้วัตถุประสงค์ของมหาวิทยาลัยตามมาตรา ๗ 

เงินและทรัพย์สินที่มีผู้อุทิศให้แก่มหาวิทยาลัยจะต้องจัดการตามเง่ือนไขที่      ผู้
อุทิศให้ก าหนดไว้ และต้องเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของมหาวิทยาลัย แต่ถ้ามีความจ าเป็นต้อง
เปลี่ยนแปลงเง่ือนไขดังกล่าว มหาวิทยาลัยต้องได้รับความยินยอมจาก      ผู้ อุทิศให้หรือ
ทายาท หากไม่มีทายาทหรือทายาทไม่ปรากฏ จะต้องได้รับอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัย 

 
หมวด ๒ 

การด าเนินการ 
-------------------- 

มาตรา ๑๖ ให้มหาวิทยาลัยแต่ละแห่งมีสภามหาวิทยาลัย ประกอบด้วย 
(๑) นายกสภามหาวิทยาลัย ซึ่งจะทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง 
(๒) กรรมการสภามหาวิทยาลัยโดยต าแหน่ง ได้แก่ อธิการบดี  ประธานสภา

คณาจารย์และข้าราชการ และประธานกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย 



(๓) กรรมการสภามหาวิทยาลัยจ านวนสี่คน ซึ่งเลือกจากผู้ด ารงต าแหน่ง   รอง
อธิการบดี คณบดี ผู้อ านวยการสถาบัน ผู้อ านวยการส านัก ผู้อ านวยการศูนย์ หัวหน้าส่วน
ราชการหรือหัวหน้าหน่วยงานที่เรียกช่ืออย่างอ่ืนท่ีมีฐานะเทียบเท่าคณะ 

(๔) กรรมการสภามหาวิทยาลัยจ านวนสี่คน ซึ่งเลือกจากคณาจารย์ประจ าของ
มหาวิทยาลัย และมิใช่ผู้ด ารงต าแหน่งตาม (๓) 

(๕) กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิจ านวนสิบเอ็ดคน ซึ่งทรงพระกรุณา
โปรดเกล้าฯ แต่งตั้ งจากบุคคลภายนอกมหาวิทยาลัย  โดยค าแนะน าของนายกสภา
มหาวิทยาลัยและกรรมการสภามหาวิทยาลยัตาม (๒) (๓) และ (๔) ทั้งนี้ ผู้ทรงคุณวุฒิดังกล่าว
ต้องมาจากผู้มีความรู้ความเช่ียวชาญด้านการศึกษา มนุษยศาสตร์สังคมศาสตร์ วิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี กฎหมาย การงบประมาณและการเงิน การบริหารงานบุคคล การปกครอง
ส่วนท้องถิ่น การศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม และด้านอื่นๆ  ตามที่สภามหาวิทยาลัย
เห็นสมควร ในจ านวนนี้ให้แต่งตั้งจากบุคคลในเขตพื้นที่บริการการศึกษาของมหาวิทยาลัยแต่
ละแห่งไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง 

ให้สภามหาวิทยาลัยแต่งตั้งรองอธิการบดีคนหนึ่ง ซึ่งมิใช่กรรมการสภามหาวิทยาลัย
ตาม (๓) เป็นเลขานุการสภามหาวิทยาลัย โดยค าแนะน าของอธิการบดี 

ให้สภามหาวิทยาลัยเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิคนหนึ่งเป็นอุป
นายกสภามหาวิทยาลัย ท าหน้าที่แทนนายกสภามหาวิทยาลัยเมื่อนายกสภามหาวิทยาลัยไม่
อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ หรือเมื่อไม่มีผู้ด ารงต าแหน่งนายกสภามหาวิทยาลัย 

คุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และวิธีการได้มาซึ่งนายกสภามหาวิทยาลัยและกรรมการสภา
มหาวิทยาลัยตาม (๓) (๔) และ (๕) ให้เป็นไปตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัย 

มาตรา ๑๗ นายกสภามหาวิทยาลัยและกรรมการสภามหาวิทยาลัยตามมาตรา ๑๖ 
(๓) (๔) และ (๕) มีวาระการด ารงต าแหน่งคราวละสามปี 

นอกจากการพ้นจากต าแหน่งตามวาระในวรรคหนึ่งแล้ว นายกสภามหาวิทยาลัย
และกรรมการสภามหาวิทยาลัยตามมาตรา ๑๖ (๓) (๔) และ (๕) พ้นจากต าแหน่งเมื่อ 

(๑) ตาย 
(๒) ลาออก 
(๓) ขาดคุณสมบัติของการเป็นนายกสภามหาวิทยาลัยหรือกรรมการสภา

มหาวิทยาลัยในประเภทน้ันๆ 
(๔) ถูกจ าคุกโดยค าพิพากษาถึงที่สุดให้จ าคุก 



(๕) สภามหาวิทยาลัยให้ออกเพราะมีความประพฤติเสื่อมเสีย บกพร่องต่อหน้าที่ 
หรือหย่อนความสามารถ 

(๖) เป็นบุคคลล้มละลาย 
(๗) เป็นคนไร้ความสามารถหรือคนเสมือนไร้ความสามารถ 
การพ้นจากต าแหน่งตาม (๕) ต้องเป็นไปตามมติสองในสามของจ านวนกรรมการ

สภามหาวิทยาลัยเท่าท่ีมีอยู่ 
ในกรณีที่นายกสภามหาวิทยาลัย หรือกรรมการสภามหาวิทยาลัยตามมาตรา ๑๖ 

(๓) (๔) หรือ (๕) พ้นจากต าแหน่งก่อนครบวาระ และได้มีการด าเนินการให้ผู้ใดด ารงต าแหน่ง
แทนแล้ว ให้ผู้นั้นอยู่ในต าแหน่งเพียงเท่ากับวาระที่เหลืออยู่ของผู้ซึ่งตนแทน แต่ถ้าวาระการ
ด ารงต าแหน่งเหลืออยู่น้อยกว่าเก้าสิบวันจะไม่ด าเนินการให้มีผู้ด ารงต าแหน่งแทนก็ได้ ให้สภา
มหาวิทยาลัยประกอบด้วยกรรมการสภามหาวิทยาลัยเท่าที่มีอยู่มีอ านาจและปฏิบัติหน้ าที่
ตามมาตรา ๑๘ ต่อไปได้ 

ในกรณีที่นายกสภามหาวิทยาลัย หรือกรรมการสภามหาวิทยาลัยตามมาตรา ๑๖ 
(๓) (๔) หรือ (๕) พ้นจากต าแหน่งตามวาระ แต่ยังมิได้ด าเนินการให้ได้มาซึ่งนายกสภา
มหาวิทยาลัย หรือกรรมการสภามหาวิทยาลัยใหม่ ให้นายกสภามหาวิทยาลัยหรือกรรมการ
สภามหาวิทยาลัยซึ่งพ้นจากต าแหน่งปฏิบัติหน้าท่ีต่อไป จนกว่าจะได้มีนายกสภามหาวิทยาลัย
หรือกรรมการสภามหาวิทยาลัยใหม่แล้ว 

ให้มีการด าเนินการให้ได้มาซึ่งนายกสภามหาวิทยาลัยหรือกรรมการสภามหาวิทยาลัย
ตามมาตรา ๑๖ (๓) (๔) และ (๕) ภายในเก้าสิบวันนับแต่วันที่ผู้นั้นพ้นจากต าแหน่ง 

มาตรา ๑๘ สภามหาวิทยาลัยมีอ านาจและหน้าที่ควบคุมดูแลกิจการทั่วไปของ
มหาวิทยาลัย และโดยเฉพาะให้มีอ านาจและหน้าท่ี ดังนี้ 

(๑) ก าหนดนโยบายและอนุมัติแผนพัฒนาของมหาวิทยาลัยเกี่ยวกับการศึกษา การ
วิจัย การให้บริการทางวิชาการแก่สังคม การผลิตและส่งเสริมวิทยฐานะครู      การทะนุบ ารุง
ศิลปะและวัฒนธรรม การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ 

(๒) ออกกฎ ระเบียบ ประกาศและข้อบังคับของมหาวิทยาลัย และอาจมอบให้ส่วน
ราชการใดในมหาวิทยาลัยเป็นผู้ออกกฎ ระเบียบ ประกาศและข้อบังคับส าหรับส่วนราชการ
หรือหน่วยงานนั้นเป็นเรื่องๆ ก็ได้ 

(๓) ก ากับมาตรฐานการศึกษา การประกันคุณภาพการศึกษา การเปิดสอนของ
มหาวิทยาลัย และติดตามประเมินผลการด าเนินงานของมหาวิทยาลัย 



(๔) อนุมัติให้ปริญญา ประกาศนียบัตรบัณฑิตช้ันสูง ประกาศนียบัตรบัณฑิต 
อนุปริญญา และประกาศนียบัตร 

(๕) พิจารณาการจัดตั้ง การรวมและการยุบเลิกส านักงานวิทยาเขต บัณฑิตวิทยาลัย 
คณะ วิทยาลัย สถาบัน ส านัก ศูนย์ ส่วนราชการหรือหน่วยงานที่เรียกช่ืออย่างอื่นที่มีฐานะ
เทียบเท่าคณะ รวมทั้งการแบ่งส่วนราชการหรือหน่วยงานของ     ส่วนราชการดังกล่าว 

(๖) อนุมัติการรับสถาบันการศึกษาช้ันสูงหรือสถาบันอื่นเข้าสมทบในมหาวิทยาลัย
หรือยกเลิกการสมทบ 

(๗) พิจารณาให้ความเห็นชอบหลักสูตรการศึกษาให้สอดคล้องกับมาตรฐานที่
คณะกรรมการการอุดมศึกษาก าหนด 

(๘) พิจารณาเสนอเรื่องเพื่อทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งและถอดถอนนายก
สภามหาวิทยาลัย กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ อธิการบดี  ศาสตราจารย์ และ
ศาสตราจารย์พิเศษ 

(๙) แต่งตั้งและถอดถอนรองอธิการบดี คณบดี ผู้อ านวยการสถาบัน ผู้อ านวยการ
ส านัก และผู้อ านวยการศูนย์ หัวหน้าส่วนราชการหรือหัวหน้าหน่วยงานท่ีเรียกช่ืออย่างอื่นที่มี
ฐานะเทียบเท่าคณะ ศาสตราจารย์เกียรติคุณ รองศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์พิเศษ 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิเศษ 

(๑๐) แต่งตั้งและถอดถอนประธานกรรมการและกรรมการส่งเสริมกิจการ
มหาวิทยาลัย 

(๑๑) อนุมัติงบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้ของมหาวิทยาลัย 
(๑๒) ออกระเบียบและข้อบังคับต่างๆ เกี่ยวกับการบริหารการเงิน การจัดหารายได้ 

และผลประโยชน์จากทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย ทั้งนี้ โดยไม่ขัดหรือแย้งกับกฎหมายหรือมติ
คณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้อง 

(๑๓)  พิจารณาด าเนินการเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของมหาวิทยาลัยตาม
กฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา และตามที่คณะกรรมการ
ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษามอบหมาย 

(๑๔) แต่งตั้งคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ  หรือบุคคลหนึ่งบุคคลใดเพื่อ
พิจารณาและเสนอความเห็นในเรื่องหนึ่งเรื่องใด หรือมอบหมายให้ปฏิบัติการอย่างหนึ่งอย่าง
ใดอันอยู่ในอ านาจและหน้าท่ีของสภามหาวิทยาลัย 



(๑๕) พิจารณาและให้ความเห็นชอบในเรื่องที่เกี่ยวกับกิจการของมหาวิทยาลัย
ตามที่อธิการบดีหรือสภาวิชาการเสนอ และอาจมอบหมายให้อธิการบดีหรือสภาวิชาการ
ปฏิบัติการอย่างหน่ึงอย่างใดอันอยู่ในอ านาจและหน้าท่ีของสภามหาวิทยาลัยได้ 

(๑๖) ส่งเสริม  สนับสนุนและแสวงหาวิธีการเพื่อพัฒนาความก้าวหน้าของ
มหาวิทยาลัยตลอดจนการปฏิบัติภารกิจร่วมกันกับสถาบันอื่น 

(๑๗) ปฏิบัติหน้าที่อื่นเกี่ยวกับกิจการของมหาวิทยาลัยที่มิได้ระบุให้เป็นหน้าที่ของ
ผู้ใดโดยเฉพาะ 

มาตรา ๑๙ การประชุมสภามหาวิทยาลัยให้เป็นไปตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัย 
มาตรา ๒๐ ให้มหาวิทยาลัยแต่ละแห่งมีสภาวิชาการ ประกอบด้วย 
(๑) ประธานสภาวิชาการ ได้แก่ อธิการบดี 
(๒) กรรมการสภาวิชาการที่คณาจารย์ประจ าเลือกจากผู้บริหารหรือคณาจารย์

ประจ าคณะคณะละหนึ่งคน 
(๓) กรรมการสภาวิชาการซึ่งแต่งตั้งจากผู้ทรงคุณวุฒิจากบุคคลภายนอก     มี

จ านวนเท่ากับบุคคลตาม (๒) 
คุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และวิธีการเลือกกรรมการสภาวิชาการตาม (๒) และ (๓) 

ตลอดจนการประชุมและการด าเนินงานของสภาวิชาการ  ให้เป็นไปตามข้อบังคับของ
มหาวิทยาลัย 

ให้สภาวิชาการแต่งตั้งรองอธิการบดีคนหนึ่งเป็นกรรมการและเลขานุการสภา
วิชาการโดยค าแนะน าของอธิการบดี 

มาตรา ๒๑ กรรมการสภาวิชาการมีวาระอยู่ในต าแหน่งคราวละสองปีและอาจได้รับ
แต่งตั้งใหม่อีกได ้แต่จะด ารงต าแหน่งเกินสองวาระติดต่อกันมิได้ 

นอกจากการพ้นจากต าแหน่งตามวาระในวรรคหนึ่งแล้ว กรรมการสภาวิชาการพ้น
จากต าแหน่งเมื่อ 

(๑) ตาย 
(๒) ลาออก 
(๓) ขาดคุณสมบัติของการเป็นประธานสภาวิชาการหรือกรรมการสภาวิชาการ 
(๔) ถูกจ าคุกโดยค าพิพากษาถึงที่สุดให้จ าคุก 
(๕) เป็นบุคคลล้มละลาย 
(๖) เป็นคนไร้ความสามารถหรือคนเสมือนไร้ความสามารถ 



ในกรณีที่กรรมการสภาวิชาการพ้นจากต าแหน่งก่อนครบวาระและได้มีการ
ด าเนินการให้ผู้ใดด ารงต าแหน่งแทนแล้ว ให้ผู้นั้นอยู่ในต าแหน่งเพียงเท่ากับวาระที่เหลืออยู่
ของผู้ซึ่งตนแทน แต่ถ้าวาระการด ารงต าแหน่งเหลืออยู่น้อยกว่าเก้าสิบวัน     จะไม่ด าเนินการ
เพื่อให้มีผู้ด ารงต าแหน่งแทนก็ได้ ให้สภาวิชาการประกอบด้วยกรรมการสภาวิชาการเท่าที่มี
อยู่มีอ านาจและปฏิบัติหน้าที่ตามมาตรา ๒๒ ต่อไปได้ 

ในกรณีที่กรรมการสภาวิชาการพ้นจากต าแหน่งตามวาระ แต่ยังมิได้ด าเนินการให้
ได้มาซึ่งกรรมการสภาวิชาการใหม่ ให้กรรมการสภาวิชาการซึ่งพ้นจากต าแหน่งปฏิบัติหน้าที่
ต่อไปจนกว่าจะได้มีการแต่งตั้งกรรมการสภาวิชาการขึ้นใหม่แล้ว 

มาตรา ๒๒ สภาวิชาการมีอ านาจและหน้าที่ ดังนี้ 
(๑) พิจารณาเสนอวิสัยทัศน์ ก าหนดนโยบายวิชาการ และหลักสูตรการเรียนการ

สอนและการวัดผลประเมินผลการศึกษาให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์และภาระหน้าที่ของ
มหาวิทยาลัย 

(๒) พิจารณาเสนอด าเนินการเกี่ยวกับการวิจัยการสอน การประเมินผลการสอน
และการประกันคุณภาพการศึกษา 

(๓) พิจารณาเสนอการให้ปริญญา ประกาศนียบัตรบัณฑิตช้ันสูง ประกาศนียบัตรบัณฑิต 
อนุปริญญา และประกาศนียบัตร 

(๔) พิจารณาเสนอการจัดตั้ง ยุบรวมและการยุบเลิกคณะ สถาบัน ส านัก ศูนย์ ส่วน
ราชการหรือหน่วยงานที่เรียกช่ืออย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ  รวมทั้งการเสนอแบ่งส่วน
ราชการหรือส่วนงานในหน่วยงานดังกล่าว 

(๕) พิจารณาเสนอการรับสถาบันวิชาการช้ันสูงหรือสถาบันวิจัยอื่นเข้าสมทบใน
มหาวิทยาลัย 

(๖) พิจารณาให้ความเห็นเกี่ยวกับการแต่งตั้งและถอดถอนศาสตราจารย์   รอง
ศาสตราจารย์และผู้ช่วยศาสตราจารย์ 

(๗) พิจารณาให้ความเห็นเกี่ยวกับการแต่งตั้งและถอดถอนศาสตราจารย์พิเศษ 
ศาสตราจารย์เกียรติคุณ รองศาสตราจารย์พิเศษ ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิเศษและอาจารย์พิเศษ 

(๘) แสวงหาวิธีการที่จะท าให้การศึกษา การวิจัย การบริการทางวิชาการแก่สังคม 
การปรับปรุง การถ่ายทอดและพัฒนาเทคโนโลยี การทะนุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม การ
พัฒนาท้องถิ่ น  การผลิตและส่ งเสริม วิทยฐานะครู  การอนุ รักษ์ สิ่ งแวดล้อมและ
ทรัพยากรธรรมชาติให้เจริญยิ่งขึ้น 



(๙) เสนอแนะแนวทางการประสานงาน การระดมสรรพก าลังเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น 
การท าข้อตกลงระหว่างมหาวิทยาลัยในความร่วมมือทางวิชาการ ประสานการใช้บุคลากร  
ทรัพยากรและความช านาญร่วมกันในการปฏิบัติหน้าที่ของมหาวิทยาลัยเพื่อการพัฒนา
ท้องถิ่น 

(๑๐) พิจารณาให้ความเห็นต่อสภามหาวิทยาลัยเกี่ยวกับการงานด้านวิชาการของ
มหาวิทยาลัย 

(๑๑) เสนอความเห็นเกี่ยวกับการติดตาม  ตรวจสอบและประเมินผลงานด้าน
วิชาการของมหาวิทยาลัย 

(๑๒) ให้ค าปรึกษาแก่อธิการบดีและปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่สภามหาวิทยาลัยหรือ
อธิการบดีมอบหมาย 

(๑๓) แต่งตั้งคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ หรือบุคคลหนึ่งบุคคลใดเพื่อกระท า
การใดๆ อันอยู่ในอ านาจและหน้าท่ีของสภาวิชาการ  

มาตรา ๒๓ ให้มหาวิทยาลัยแต่ละแห่งมีสภาคณาจารย์และข้าราชการ ประกอบด้วย
ประธานสภาและกรรมการสภาซึ่งเลือกจากคณาจารย์ประจ าและข้าราชการของมหาวิทยาลัย 

องค์ประกอบ จ านวน คุณสมบัติ หลักเกณฑ์และวิธีการได้มา วาระการด ารง
ต าแหน่งและการพ้นจากต าแหน่งของประธานสภาและกรรมการสภาตามวรรคหนึ่ง ตลอดจน
การประชุมของสภาคณาจารย์และข้าราชการและการเรียกประชุมคณาจารย์และข้าราชการ 
ให้เป็นไปตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัย  

มาตรา ๒๔ สภาคณาจารย์และข้าราชการมีหน้าท่ี ดังนี้ 
(๑) ให้ค าปรึกษาและข้อเสนอแนะในกิจการของมหาวิทยาลัยและการพัฒนา

มหาวิทยาลัยต่ออธิการบดีหรือสภามหาวิทยาลัย 
(๒) แสวงหาแนวทางร่วมกันเพื่อส่งเสริมพัฒนาศักยภาพของคณาจารย์และ

ข้าราชการในการปฏิบัติหน้าที่ตามจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพ 
(๓) พิทักษ์ผลประโยชน์ของมหาวิทยาลัยและปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่อธิการบดี หรือ

สภามหาวิทยาลัยมอบหมาย 
(๔) เรียกประชุมคณาจารย์และข้าราชการเพื่อพิจารณากิจกรรมของมหาวิทยาลัย

และน าเสนอความคิดเห็นต่อสภามหาวิทยาลัย 
การปฏิบัติหน้าที่ของสภาคณาจารย์และข้าราชการถือเป็นการปฏิบัติหน้าที่ราชการ

และการด าเนินการใดๆ ในการปฏิบัติหน้าที่โดยชอบย่อมได้รับความคุ้มครองและไม่เป็นเหตุ
ในการด าเนินการทางวินัย  



มาตรา ๒๕ ให้มหาวิทยาลัยแต่ละแห่งมีคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย 
คณะหนึ่งประกอบด้วยประธานกรรมการ ประธานสภานักศึกษา     นายกองค์การนักศึกษา 
และกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิจ านวนหนึ่งซึ่งสภามหาวิทยาลัยแต่งตั้งจากผู้มีความรู้ความ
เชี่ยวชาญด้านการศึกษา มนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กฎหมาย 
การงบประมาณและการเงิน การบริหารงานบุคคล การปกครองส่วนท้องถิ่น การศาสนา 
ศิลปะและวัฒนธรรม และด้านอื่นๆ ตามที่สภามหาวิทยาลัยเห็นสมควร ในจ านวนนี้ให้แต่งตั้ง
จากบุคคลในเขตพื้นท่ีบริการการศึกษาของมหาวิทยาลัยแต่ละแห่งไม่น้อยกว่าก่ึงหนึ่ง 

องค์ประกอบ จ านวน คุณสมบัติ หลักเกณฑ์และวิธีการได้มา วาระการด ารง
ต าแหน่งและการพ้นจากต าแหน่งของกรรมการ ตลอดจนการประชุม วิธีการด าเนินงานของ
คณะกรรมการ ให้เป็นไปตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัย  

มาตรา ๒๖ คณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยมีหน้าท่ี ดังนี้ 
(๑) ส่งเสริม สนับสนุน ให้ค าปรึกษาและข้อเสนอแนะแก่มหาวิทยาลัยเพื่อพัฒนา

แนวทางการด าเนินงานของมหาวิทยาลัย 
(๒) เสนอความเห็นเกี่ยวกับนโยบายและแผนพัฒนาการจัดการอุดมศึกษาเพื่อการ

พัฒนาท้องถิ่น 
(๓) ส่งเสริมให้มีทุนการศึกษาแก่นักศึกษาที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ให้มีโอกาสศึกษาให้

มหาวิทยาลัยอันเป็นการสนับสนุนความเสมอภาคในโอกาสทางการศึกษา 
(๔) ส่งเสริม สนับสนุนการสร้างสัมพันธภาพและการเรียนรู้ระหว่างมหาวิทยาลัยกับ

ประชาชน  
มาตรา ๒๗ ให้มีอธิการบดีคนหนึ่งเป็นผู้บังคับบัญชาสูงสุดและรับผิดชอบการ

บริหารงานของมหาวิทยาลัยแต่ละแห่งและจะให้มีรองอธิการบดีหรือผู้ช่วยอธิการบดี หรือจะ
มีทั้งรองอธิการบดีและผู้ช่วยอธิการบดีตามจ านวนที่สภามหาวิทยาลัยแต่ละแห่งก าหนด เพื่อ
ท าหน้าที่และรับผิดชอบในการปฏิบัติงานตามที่อธิการบดีมอบหมายก็ได้ 

มาตรา ๒๘ อธิการบดีนั้น จะทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง โดยค าแนะน าของ
สภามหาวิทยาลัยจากผู้มีคุณสมบัติตามมาตรา ๒๙ 

หลักเกณฑ์ วิธีการได้มา และคุณสมบัติของผู้ด ารงต าแหน่งอธิการบดี        ให้
เป็นไปตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัย โดยกระบวนการสรรหาซึ่งต้องค านึงถึงหลักเกณฑ์
ดังต่อไปนี้ 



(๑) เป็นผู้มีความรู้ ความช านาญ และคุณสมบัติเหมาะสมกับวัตถุประสงค์และ
ภาระหน้าที่ของมหาวิทยาลัย และเป็นที่ยอมรับนับถือของบุคลากรของมหาวิทยาลัยและ
บุคคลในท้องถิ่นที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับกิจการของมหาวิทยาลัย 

(๒) กระบวนการสรรหาจะต้องเน้น เรื่องการมีส่วนร่วมของบุคลากรของ
มหาวิทยาลัยและบุคคลในท้องถิ่นที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับกิจการของมหาวิทยาลัย  

มาตรา ๒๙ อธิการบดีต้องส าเร็จการศึกษาไม่ต่ ากว่าปริญญาตรีหรือเทียบเท่าจาก
มหาวิทยาลัยหรือสถาบันอุดมศึกษาอื่นที่สภามหาวิทยาลัยรับรอง และได้ท าการสอนหรือมี
ประสบการณ์ด้านการบริหารมาแลว้ไมน่้อยกว่าห้าปีในมหาวิทยาลัยหรือสถาบันอุดมศกึษาอื่น
ที่สภามหาวิทยาลัยรับรอง หรือเคยด ารงต าแหน่งกรรมการสภามหาวิทยาลัยหรือสภา
สถาบันอุดมศึกษาอื่นที่สภามหาวิทยาลัยรับรอง หรือด ารงต าแหน่งหรือเคยด ารงต าแหน่ง
ศาสตราจารย์ รวมทั้งมีคุณสมบัติอื่นและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่ก าหนดในข้อบังคับของ
มหาวิทยาลัย  

มาตรา ๓๐ อธิการบดีมีวาระการด ารงต าแหน่งคราวละสี่ปี และจะทรงพระกรุณา
โปรดเกล้าฯ แต่งตั้งใหม่อีกได้ แต่จะด ารงต าแหน่งเกินสองวาระติดต่อกันมิได้ 

นอกจากการพ้นจากต าแหน่งตามวรรคหนึ่ง อธิการบดีพ้นจากต าแหน่ง เมื่อ 
(๑) ตาย 
(๒) ลาออก 
(๓) สภามหาวิทยาลัยให้ออกเพราะมีความประพฤติเสื่อมเสีย  หรือบกพร่องต่อ

หน้าท่ีหรือหย่อนความสามารถ 
(๔) ถูกลงโทษทางวินัยอย่างร้ายแรง หรือถูกสั่งให้ออกจากราชการเพราะเหตุมี

มลทิน หรือมัวหมองในกรณีที่ถูกสอบสวนทางวินัยอย่างร้ายแรง 
(๕) ถูกจ าคุกโดยค าพิพากษาถึงที่สุดให้จ าคุก 
(๖) เป็นบุคคลล้มละลาย 
(๗) เป็นคนไร้ความสามารถหรือคนเสมือนไร้ความสามารถ 
การให้ออกจากต าแหน่งตาม (๓) ต้องมีคะแนนเสียงลงมติไม่น้อยกว่าสองในสาม

ของจ านวนกรรมการสภามหาวิทยาลัยทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ 
มาตรา ๓๑  อธิการบดีมีอ านาจและหน้าท่ี ดังนี้ 
(๑) บริหารกิจการของมหาวิทยาลัยให้เป็นไปตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ ประกาศ 

และข้อบังคับของทางราชการและของมหาวิทยาลัย ทั้งนี้  ให้สอดคล้องกับนโยบายและ
วัตถุประสงค์ของมหาวิทยาลัย 



(๒) ควบคุมดูแลบุคลากร  การเงิน การพัสดุ  สถานที่และทรัพย์สินอื่นของ
มหาวิทยาลัยให้เป็นไปตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ ประกาศ และข้อบังคับของทางราชการและ
ของมหาวิทยาลัย 

(๓) จัดท าแผนพัฒนามหาวิทยาลัย และปฏิบัติตามนโยบายและแผนงาน รวมทั้ง
ติดตามประเมินผลการด าเนินงานด้านต่างๆ ของมหาวิทยาลัย 

(๔) รักษาระเบียบวินัย จรรยาบรรณ และมารยาทแห่งวิชาชีพของข้าราชการพล
เรือนในมหาวิทยาลัย 

(๕) เป็นผู้แทนมหาวิทยาลัยในกิจการทั่วไป 
(๖) เสนอรายงานประจ าปีเกี่ยวกับกิจการด้านต่างๆ  ของมหาวิทยาลัยต่อสภา

มหาวิทยาลัย 
(๗) แต่งตั้งและถอดถอนผู้ช่วยอธิการบดี รองคณบดี รองผู้อ านวยการสถาบัน รอง

ผู้อ านวยการส านัก รองผู้อ านวยการศูนย์ รองหัวหน้าส่วนราชการหรือรองหัวหน้าหน่วยงานที่
เรียกช่ืออย่างอ่ืนท่ีมีฐานะเทียบเท่าคณะ และอาจารย์พิเศษ 

(๘) ส่งเสริมและสนับสนุนการด าเนินงานของสภาวิชาการ  สภาคณาจารย์และ
ข้าราชการรวมทั้งส่งเสริมกิจการนักศึกษา 

(๙) ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ  ประกาศและข้อบังคับของ
มหาวิทยาลัย หรือตามที่สภามหาวิทยาลัยมอบหมาย  

มาตรา ๓๒ ให้สภามหาวิทยาลัยแต่งตั้งรองอธิการบดีโดยค าแนะน าของอธิการบดี
จากผู้มีคุณสมบัติตามมาตรา ๒๙ 

อธิการบดีอาจแต่งตั้งผู้ช่วยอธิการบดีจากข้าราชการพลเรือนในมหาวิทยาลัยซึ่ง
ส าเร็จการศึกษาไม่ต่ ากว่าปริญญาตรีหรอืเทียบเท่าจากมหาวิทยาลยัหรอืสถาบันอุดมศึกษาอ่ืน
ที่สภามหาวิทยาลัยรับรอง และได้ท าการสอนหรือมีประสบการณ์ด้านการบริหารมาแล้วไม่
น้อยกว่าสามปีในมหาวิทยาลัยหรือสถาบันอุดมศึกษาอื่นที่สภามหาวิทยาลัยรับรอง  และให้
อธิการบดีมีอ านาจถอดถอนผู้ช่วยอธิการบดีได้ 

เมื่ออธิการบดีพ้นจากต าแหน่งให้รองอธิการบดีและผู้ช่วยอธิการบดี         พ้นจาก
ต าแหน่งด้วย 

มาตรา ๓๓ ในกรณีที่ผู้ด ารงต าแหน่งอธิการบดีไม่อยู่หรือไม่อาจปฏิบัติราชการได้ 
ให้รองอธิการบดีเป็นผู้รักษาราชการแทน ถ้ามีรองอธิการบดีหลายคน     ให้รองอธิการบดีซึ่ง
อธิการบดีมอบหมายเป็นผู้รักษาราชการแทน ถ้าอธิการบดีมิได้มอบหมาย ให้รองอธิการบดีซึ่ง
มีอาวุโสสูงสุดเป็นผู้รักษาราชการแทน 



ในกรณีที่ไม่มีผู้รักษาราชการแทนอธิการบดีตามความในวรรคหนึ่ง หรือมีแต่ไม่อาจ
ปฏิบัติราชการได้ หรือไม่มีผู้ด ารงต าแหน่งอธิการบดี ให้สภามหาวิทยาลัยแต่งตั้งผู้มีคุณสมบัติ
ตามมาตรา ๒๙ คนหนึ่งเป็นผู้รักษาราชการแทนอธิการบดีแต่ต้องไม่เกินหน่ึงร้อยแปดสิบวัน 

มาตรา ๓๔ ในวิทยาเขตหนึ่ง ให้มีส านักงานวิทยาเขต โดยมีรองอธิการบดี  คนหนึ่ง
เป็นผู้บังคับบัญชา มีหน้าที่รับผิดชอบการบริหารงานของวิทยาเขตนั้นแทนอธิการบดีตามที่
ได้รับมอบหมายและจะให้มีผู้ช่วยอธิการบดีตามจ านวนท่ี             สภามหาวิทยาลัยก าหนด 
เพื่อท าหน้าท่ีและรับผิดชอบตามที่อธิการบดีมอบหมายก็ได้ 

มาตรา ๓๕ ในบัณฑิตวิทยาลัย ให้มีคณบดีเป็นผู้บังคับบัญชาและรับผดิชอบงานของ
บัณฑิตวิทยาลัย และจะให้มีรองคณบดีตามจ านวนที่สภามหาวิทยาลัยก าหนด เพื่อท าหน้าที่
และรับผิดชอบตามที่คณบดีมอบหมายก็ได้  

มาตรา ๓๖ ในคณะหรือวิทยาลัย ให้มีคณบดีเป็นผู้บังคับบัญชาและรับผิดชอบงาน
และจะให้มีรองคณบดีตามจ านวนที่สภามหาวิทยาลัยก าหนด เพื่อท าหน้าที่และรับผิดชอบ
ตามที่คณบดีมอบหมายก็ได้  

มาตรา ๓๗ ให้สภามหาวิทยาลัยแต่งตั้งคณบดีจากผู้ส าเร็จการศึกษาไม่ต่ ากว่า
ปริญญาตรีหรือเทียบเท่าจากมหาวิทยาลัย หรือสถาบันอุดมศึกษาอื่นที่สภามหาวิทยาลัย
รับรอง และได้ท าการสอนหรือมีประสบการณ์ด้านการบริหารมาแล้วไม่น้อยกว่าสามปีใน
มหาวิทยาลัย หรือสถาบันอุดมศึกษาอ่ืนท่ีมหาวิทยาลัยรับรอง 

ให้อธิการบดีแต่งตั้ งรองคณบดีโดยค าแนะน าของคณบดีจากผู้มีคุณสมบัติ
เช่นเดียวกับคณบดี และให้อธิการบดีมีอ านาจถอดถอนรองคณบดีโดยค าแนะน าของคณบดี 

มาตรา ๓๘ คณบดีมีวาระการด ารงต าแหน่งคราวละสี่ปีและอาจได้รับแต่งตั้งใหม่อีก
ได้ แต่จะด ารงต าแหน่งเกินสองวาระติดต่อกันมิได้และให้น าความในมาตรา ๓๐ วรรคสอง
และวรรคสาม มาใช้บังคับแก่การพ้นจากต าแหน่งก่อนครบวาระของคณบดีโดยอนุโลม 

เมื่อคณบดีพ้นจากต าแหน่ง ให้รองคณบดีพ้นจากต าแหน่งด้วย   
มาตรา ๓๙ การติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานในต าแหน่งคณบดี ให้เป็นไป

ตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัย และให้น าบทบัญญัติในหมวด ๔ มาใช้บังคับโดยอนุโลม 
มาตรา ๔๐ ในกรณีที่ผู้ด ารงต าแหน่งคณบดีไม่อยู่ หรือไม่อาจปฏิบัติราชการได้ 

หรือไม่มีผู้ด ารงต าแหน่งคณบดี ให้อธิการบดีแต่งตั้งผู้มีคุณสมบัติตามมาตรา ๓๗ วรรคหนึ่ง 
เป็นผู้รักษาราชการแทนคณบดีแต่ต้องไม่เกินหน่ึงร้อยแปดสิบวัน 

มาตรา ๔๑ ในสถาบัน ส านัก และศูนย์ ส่วนราชการหรือหน่วยงานที่เรียกช่ืออย่าง
อื่นที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ ให้มีผู้อ านวยการ หัวหน้าส่วนราชการหรือหัวหน้าหน่วยงานคน



หนึ่ง เป็นผู้บังคับบัญชารับผิดชอบงานของส่วนราชการหรือหน่วยงานนั้น  และจะให้มีรอง
ผู้อ านวยการ รองหัวหน้าส่วนราชการหรือรองหัวหน้าหน่วยงานนั้นๆ คนหนึ่ง หรือหลายคน 
เพื่อช่วยปฏิบัติงานตามที่ผู้อ านวยการ หัวหน้าส่วนราชการหรือหัวหน้าหน่วยงานนั้น
มอบหมายก็ได้ 

ให้ส่วนราชการตามมาตรา ๓๔ มาตรา ๓๕ และมาตรา ๓๖ และส่วนราชการหรือ
หน่วยงานตามวรรคหนึ่งมีคณะกรรมการประจ าส่วนราชการนั้นคณะหนึ่ง  องค์ประกอบ 
จ านวน คุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และวิธีการได้มา อ านาจและหน้าที่  วาระการด ารงต าแหน่ง
และการพ้นจากต าแหน่งของกรรมการ ตลอดจนการประชุมของคณะกรรมการประจ าส่วน
ราชการและการจัดระบบบริหารงานในส่วนราชการดังกล่าว  ให้เป็นไปตามข้อบังคับของ
มหาวิทยาลัย ทั้งนี้ จะต้องมีกรรมการที่เป็นผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งแต่งตั้งจากบุคคลภายนอก
มหาวิทยาลัยจ านวนไม่น้อยกว่าหนึ่งในสาม 

มาตรา ๔๒ ผู้ด ารงต าแหน่งอธิการบดี คณบดี ผู้อ านวยการ หัวหน้าส่วนราชการ 
หรือหัวหน้าหน่วยงานที่เรียกช่ืออย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ รวมทั้งผู้ด ารงต าแหน่งรอง
และผู้ช่วยของต าแหน่งดังกล่าว ต้องสามารถปฏิบัติหน้าที่ได้เต็มเวลา และจะด ารงต าแหน่ง
ดังกล่าวเกินหนึ่งต าแหน่งในขณะเดียวกันมิได้ 

ผู้ด ารงต าแหน่งตามวรรคหนึ่งจะรักษาราชการแทนต าแหน่งอื่นอีกหนึ่งต าแหน่งก็ได้
แต่ต้องไม่เกินหน่ึงร้อยแปดสิบวัน 

มาตรา ๔๓ ให้มีการสรรหาบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นคณบดี ผู้อ านวยการ หัวหน้าส่วน
ราชการหรือหัวหน้าหน่วยงานท่ีเรียกช่ืออย่างอ่ืนท่ีมีฐานะเทียบเท่าคณะ ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์
และวิธีการที่ก าหนดในข้อบังคับของมหาวิทยาลัย  

มาตรา ๔๔ เพื่อประโยชน์ในการบริหารราชการในส านักงาน บัณฑิตวิทยาลัย คณะ 
สถาบัน ส านัก วิทยาลัย ศูนย์ ส่วนราชการหรือหน่วยงานที่เรียกช่ืออย่างอื่นที่มีฐานะ
เทียบเท่าคณะ อ านาจในการสั่งการอนุญาต การอนุมัติ การปฏิบัติการ หรือการด าเนินการอื่น
ใดที่อธิการบดีจะพึงปฏิบัติหรือด าเนินการตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ  ประกาศ ข้อบังคับ 
ค าสั่ง หรือมติคณะรัฐมนตรีในเรื่องใด ถ้ากฎหมาย กฎ ระเบียบ ประกาศ  ข้อบังคับ ค าสั่ง 
หรือมติคณะรัฐมนตรีในเรื่องนั้นมิได้ก าหนดเรื่องการ      มอบอ านาจไว้เป็นอย่างอื่นหรือมิได้
ห้ามเรื่องการมอบอ านาจไว้ อธิการบดีจะ        มอบอ านาจโดยท าเป็นหนังสือให้ผู้ด ารง
ต าแหน่งคณบดี ผู้อ านวยการ หัวหน้าส่วนราชการหรือหัวหน้าหน่วยงานที่เรยีกช่ืออย่างอ่ืนท่ีมี
ฐานะเทียบเท่าคณะปฏิบัติราชการแทนอธิการบดีเฉพาะในราชการของส่วนราชการนั้นก็ได้ 

ให้ผู้ปฏิบัติราชการแทนตามวรรคหนึ่ง มีอ านาจและหน้าท่ีตามที่อธิการบดีก าหนด 



มาตรา ๔๕ ให้ผู้รักษาราชการแทนตามที่บัญญัติไว้ในพระราชบัญญัตินี้มีอ านาจและ
หน้าท่ีเช่นเดียวกับผู้ซึ่งตนแทน 

ในกรณีที่กฎหมาย กฎ ระเบียบ ประกาศ ข้อบังคับ ค าสั่ง หรือมติคณะรัฐมนตรี
แต่งตั้งให้ผู้ด ารงต าแหน่งใดเป็นกรรมการหรือให้มีอ านาจและหน้าที่อย่างใด  ให้ผู้รักษา
ราชการแทนท าหน้าที่กรรมการหรือมีอ านาจและหน้าที่เช่นเดียวกับผู้ด ารงต าแหน่งนั้นใน
ระหว่างที่รักษาราชการแทนด้วย 

 
หมวด ๓ 

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

มาตรา ๔๖ เพื่อประโยชน์ในการประสานงานและระดมสรรพก าลังเพื่อพัฒนาการ
อุดมศึกษาในท้องถิ่นของมหาวิทยาลัยให้มีหน่วยงานประสานงานและระดมสรรพก าลังทาง
การศึกษาในแต่ละมหาวิทยาลัยเพื่อท าข้อตกลงระหว่างมหาวิทยาลัยในความร่วมมือทาง
วิชาการ ประสานการใช้บุคลากร ทรัพยากรและความช านาญร่วมกันในการปฏิบัติตามภารกิจ
ของมหาวิทยาลัย  

มาตรา ๔๗ เพื่อให้การด าเนินการเป็นไปตามมาตรา ๔๖ ให้คณะกรรมการการ
อุดมศึกษาจัดให้มีการท าข้อตกลงระหว่างมหาวิทยาลัย โดยมีคณะกรรมการร่วมกันจากทุก
มหาวิทยาลัย 

ให้คณะกรรมการร่วมกันจากทุกมหาวิทยาลัยมีหน้าท่ี ดังนี ้
(๑) จัดให้มีการศึกษาแนวทางในการพัฒนาและส่งเสริมการปฏิบัติหน้าที่ของ

มหาวิทยาลัยเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น 
(๒) เสนอนโยบายและแผนพัฒนาการจัดการอุดมศึกษาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นต่อ

สภามหาวิทยาลัยแต่ละแห่ง 
(๓) สนับสนุนการผนึกก าลังเพื่อส่งเสริมการปฏิบัติตามวัตถุประสงค์  และ

ภาระหน้าที่ของมหาวิทยาลัยเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น 
องค์ประกอบ จ านวน คุณสมบัติ หลักเกณฑ์และวิธีการได้มา วาระการด ารง

ต าแหน่งและการพ้นจากต าแหน่งของกรรมการ ตลอดจนการประชุม วิธีการด าเนินงานของ
คณะกรรมการร่วมกันจากทุกมหาวิทยาลัย  ให้ เป็นไปตามประกาศของส านักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา  



มาตรา ๔๘ เพื่อประโยชน์ในการส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัยเพื่อการพัฒนา
ท้องถิ่นให้คณะกรรมการร่วมกันจากทุกมหาวิทยาลัยประสานความร่วมมือในการวิจัย  การ
แลกเปลี่ยนความรู้การสร้างสรรค์ภูมิปัญญาในการแก้ไขปัญหาและการพัฒนาท้องถิ่น 

 
หมวด ๔ 

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

มาตรา ๔๙ ให้มีคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของ
มหาวิทยาลัย ประกอบด้วยประธานกรรมการและกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิจากบุคคลภายนอก
ซึ่งนายกสภามหาวิทยาลัยแต่งตั้งโดยความเห็นชอบของสภามหาวิทยาลัย 

องค์ประกอบ จ านวน คุณสมบัติ หลักเกณฑ์และวิธีการได้มา วาระการด ารง
ต าแหน่ง การพ้นจากต าแหน่ง ตลอดจนวิธีการด าเนินงานของคณะกรรมการ ให้เป็นไปตาม
ข้อบังคับของมหาวิทยาลัย 

มาตรา ๕๐  ให้คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของ
มหาวิทยาลัยมีอ านาจและหน้าที่ ในการตรวจสอบ ติดตามและประเมินประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลการใช้จ่ายงบประมาณการจัดการศึกษา การวิจัย ดังน้ี 

(๑) ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยและของอธิการบดีโดย
รับฟังความคิดเห็นอย่างกว้างขวางเกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่ของมหาวิทยาลัยและของ
อธิการบดีประกอบการประเมินผลงาน 

(๒) รายงานผลการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยและ
ของอธิการบดีพร้อมความเห็นต่อสภามหาวิทยาลัยทุกปี 

 
หมวด ๕ 

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

มาตรา ๕๑ คณาจารย์ประจ าในมหาวิทยาลัยมีต าแหน่งทางวิชาการ ดังนี้ 
(๑) ศาสตราจารย์ 
(๒) รองศาสตราจารย์ 
(๓) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
(๔) อาจารย์ 



ศาสตราจารย์นั้น จะทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งโดยค าแนะน าของสภา
มหาวิทยาลัย 

คุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และวิธีการแต่งตั้งและถอดถอนคณาจารย์ประจ าตามวรรค
หนึ่ง ให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา 

มาตรา ๕๒ คณาจารย์พิเศษมีต าแหน่งทางวิชาการ ดังนี้ 
(๑) ศาสตราจารย์พิเศษ 
(๒) รองศาสตราจารย์พิเศษ 
(๓) ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิเศษ 
(๔) อาจารย์พิเศษ 
ศาสตราจารย์พิเศษนั้น จะทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งโดยค าแนะน าของสภา

มหาวิทยาลัยจากผู้ซึ่งมิได้เป็นคณาจารย์ประจ าของมหาวิทยาลัย 
คุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และวิธีการแต่งตั้งและถอดถอนคณาจารย์พิเศษตามวรรค

หนึ่ง ให้เป็นไปตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัย 
มาตรา ๕๓ ศาสตราจารย์ซึ่งมีความรู้ความสามารถและความช านาญเป็นพิเศษและ

พ้นจากต าแหน่งไปโดยไม่มีความผิด สภามหาวิทยาลัยอาจแต่งตั้งให้เป็นศาสตราจารย์เกียรติ
คุณในสาขาท่ีศาสตราจารย์ผู้นั้นมีความเชี่ยวชาญเพื่อเป็นเกียรติยศได้ 

คุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และวิธีการแต่งตั้งศาสตราจารย์เกียรติคุณ ให้เป็นไปตาม
ข้อบังคับของมหาวิทยาลัย 

มาตรา ๕๔ ให้ผู้ด ารงต าแหน่งศาสตราจารย์ ศาสตราจารย์พิเศษ ศาสตราจารย์
เกียรติคุณ รองศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์พิเศษ ผู้ ช่วยศาสตราจารย์ และผู้ช่วย
ศาสตราจารย์พิเศษ มีสิทธิใช้ต าแหน่งศาสตราจารย์ ศาสตราจารย์พิเศษ ศาสตราจารย์เกียรติ
คุณ รองศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์พิเศษ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ หรือผู้ช่วยศาสตราจารย์
พิเศษ แล้วแต่กรณี เป็นค าน าหน้านามเพื่อแสดงวิทยฐานะได้ตลอดไป 

การใช้ค าน าหน้านามตามความในวรรคหนึ่ง ให้ใช้อักษรย่อ ดังนี ้
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 ๖ 
ปริญญาและเครื่องหมายวิทยฐานะ 

 -------------------- 
มาตรา ๕๕ ปริญญามีสามชั้น คือ  

ปริญญาเอก เรียกว่า  ดุษฎีบัณฑิต  ใช้อักษรย่อ ด. 
ปริญญาโท เรียกว่า  มหาบัณฑิต ใช้อักษรย่อ ม. 
ปริญญาตรี เรียกว่า  บัณฑิต  ใช้อักษรย่อ บ. 

มาตรา ๕๖  มหาวิทยาลัยมีอ านาจให้ปริญญาในสาขาวิช าที่มีการสอนใน
มหาวิทยาลัย 

การก าหนดให้สาขาวิชาใดมีปริญญาช้ันใดและจะใช้อักษรย่อส าหรับสาขาวิชานั้น
อย่างไร ให้ตราเป็นพระราชกฤษฎีกา  

มาตรา ๕๗ สภามหาวิทยาลัยอาจออกข้อบังคับก าหนดให้ผู้ส าเร็จการศึกษาช้ัน
ปริญญาตรีได้รับปริญญาตรีเกียรตินิยมอันดับหนึ่ง หรือเกียรตินิยมอันดับสองก็ได้ 

มาตรา ๕๘ สภามหาวิทยาลัยอาจออกข้อบังคับก าหนดให้มีประกาศนียบัตรบัณฑิต
ช้ันสูง ประกาศนียบัตรบัณฑิต อนุปริญญา และประกาศนียบัตรส าหรับสาขาวิชาใดได้ ดังนี ้

(๑) ประกาศนียบัตรบัณฑิตช้ันสูง ประกาศนียบัตรบัณฑิต  ออกให้แก่ผู้ส าเร็จ
การศึกษาตามหลักสูตรในสาขาวิชาหนึ่งสาขาวิชาใดภายหลังที่ได้รับปริญญาแล้ว 

(๒) อนุปริญญา ออกให้แก่ผู้ส าเร็จการศึกษาตามหลักสตูรในสาขาวิชาหนึ่งสาขาวิชา
ใดก่อนถึงขั้นได้รับปริญญาตรี 

(๓) ประกาศนียบัตร ออกให้แก่ผู้ส าเร็จการศึกษาเฉพาะวิชา 
มาตรา ๕๙ มหาวิทยาลัยมีอ านาจให้ปริญญากิตติมศักดิ์แก่บุคคลซึ่ง       สภา

มหาวิทยาลัยเห็นว่าทรงคุณวุฒิ มีคุณธรรม และมีผลงานที่เป็นคุณูปการต่อส่วนรวม สมควร
แก่ปริญญานั้นๆ แต่จะให้ปริญญาดังกล่าวแก่คณาจารย์ประจ า        ผู้ด ารงต าแหน่งต่างๆ ใน
มหาวิทยาลัย นายกสภามหาวิทยาลัย กรรมการสภามหาวิทยาลัยหรือกรรมการส่งเสริม
กิจการมหาวิทยาลัยในขณะที่ด ารงต าแหน่งน้ันมิได้ ทั้งนี ้ต้องไม่เป็นการให้ปริญญากิตติมศักดิ์
เพื่อแลกกับผลประโยชน์อย่างใดอย่างหน่ึง 

ช้ัน สาขาของปริญญากิตติมศักดิ์ และหลักเกณฑ์การให้ปริญญากิตติมศักดิ์  ให้
เป็นไปตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัย 



มาตรา ๖๐ มหาวิทยาลัยอาจก าหนดให้มีครุยวิทยฐานะหรือเข็มวิทยฐานะเป็น
เครื่อ งหมายแสดงวิทยฐานะของผู้ ได้ รับปริญญ า  ประกาศนียบั ตรบัณ ฑิ ต ช้ันสู ง 
ประกาศนียบัตรบัณฑิต อนุปริญญาและประกาศนียบัตร  และอาจก าหนดให้มีครุยประจ า
ต าแหน่งนายกสภามหาวิทยาลัยหรือกรรมการสภามหาวิทยาลัย ครุยประจ าต าแหน่งผู้บริหาร 
และครุยประจ าต าแหน่งคณาจารย์ของมหาวิทยาลัยก็ได้ 

การก าหนดลักษณะ ชนิด ประเภทและส่วนประกอบของครุยวิทยฐานะ เข็มวิทยฐานะ 
และครุยประจ าต าแหน่ง ให้ตราเป็นพระราชกฤษฎีกา 

ครุยวิทยฐานะ เข็มวิทยฐานะ และครุยประจ าต าแหน่งจะใช้ในโอกาสใด โดยมี
เงื่อนไขอย่างใด ให้เป็นไปตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัย 

มาตรา ๖๑ สภามหาวิทยาลัยอาจก าหนดให้มีตราสัญลักษณ์ หรือเครื่องหมายของ
มหาวิทยาลัยได้ โดยตราเป็นพระราชกฤษฎีกา  

มาตรา ๖๒ สภามหาวิทยาลัยอาจออกข้อบังคับให้มีเครื่องแบบ เครื่องหมาย  และ
เครื่องแต่งกายนักศึกษาได้ โดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

 
หมวด ๗ 

บทก าหนดโทษ 
 -------------------- 

มาตรา ๖๓ ผู้ใดใช้ตรา สัญลักษณ์ ครุยวิทยฐานะ เข็มวิทยฐานะ ครุยประจ า
ต าแหน่ง เครื่องแบบ เครื่องหมาย หรือเครื่องแต่งกายนักศึกษาของมหาวิทยาลัย โดยไม่มีสิทธิ
ที่จะใช้ หรือแสดงด้วยประการใดๆ ว่า ตนมีต าแหน่งใดในมหาวิทยาลัยหรือมีปริญญ า 
ประกาศนียบัตรบัณฑิตช้ันสูง ประกาศนียบัตรบัณฑิต อนุปริญญา หรือประกาศนียบัตรของ
มหาวิทยาลัย โดยที่ตนไม่มี ถ้าได้กระท าเพื่อให้บุคคลอื่นเช่ือว่าตนมีสิทธิที่จะใช้หรือมีต าแหน่ง
หรือมีวิทยฐานะเช่นนั้น ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินหกเดือน หรือปรับไม่เกินห้าหมื่นบาท 
หรือท้ังจ าทั้งปรับ 

มาตรา ๖๔ ผู้ใด 
(๑) ปลอม หรือท าเลียนแบบซึ่งตราสัญลักษณ์ หรือเครื่องหมายของมหาวิทยาลัย 

หรือส่วนราชการหรือหน่วยงานของมหาวิทยาลัยไม่ว่าจะท าเป็นสีใด หรือท าด้วยวิธีใดๆ 
(๒) ใช้ตราสัญลักษณ์ หรือเครื่องหมายของมหาวิทยาลัยหรือส่วนราชการ หรือ

หน่วยงานของมหาวิทยาลัยปลอม หรือซึ่งท าเลียนแบบ หรือ 



(๓) ใช้หรือท าให้ปรากฏซึ่งตราสัญลักษณ์ หรือเครื่องหมายของมหาวิทยาลัย หรือ
ส่วนราชการหรือหน่วยงานของมหาวิทยาลัยที่วัตถุหรือสินค้าใดๆ  โดยไม่ได้รับอนุญาตจาก
มหาวิทยาลัย 

ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินหน่ึงปี หรือปรับไม่เกินหน่ึงแสนบาท หรือท้ังจ าทั้งปรับ 
ถ้าผู้กระท าความผิดตาม (๑) เป็นผู้กระท าความผิดตาม (๒) ด้วย ให้ลงโทษตาม (๒) 

แต่กระทงเดียว 
ความผิดตาม (๓) เป็นความผิดอันยอมความได้ 

 
บทเฉพาะกาล 

 -------------------- 
มาตรา ๖๕ ให้โอนบรรดากิจการ ทรัพย์สิน สิทธิทั้งปวง หนี้สิน ข้าราชการ ลูกจ้าง 

อัตราก าลัง เงินงบประมาณและรายได้ของส านักงานคณะกรรมการ          การอุดมศึกษา
เฉพาะส่วนของส านักงานสภาสถาบันราชภัฏไปเป็นของมหาวิทยาลัยราชภัฏแต่ละแห่งตาม
พระราชบัญญัตินี้ ทั้งนี้ ตามรายการที่รัฐมนตรีก าหนด โดยท าเป็นประกาศกระทรวง ซึ่ง
จะต้องด าเนินการให้เสร็จสิ้นภายในหกสิบวันนับแต่วันท่ีพระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ 

ให้ข้าราชการซึ่งโอนไปตามวรรคหนึ่งเป็นข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
ตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา โดยในระยะเริ่มแรก ให้
ข้าราชการดังกล่าวยังคงด ารงต าแหน่งและรับเงินเดือน ตลอดจนได้รับสิทธิประโยชน์เช่นเดิม
ต่อไป จนกว่าจะได้รับแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือน
ในสถาบันอุดมศึกษา 

มาตรา ๖๖ ให้ผู้ด ารงต าแหน่งนายกสภาประจ าสถาบันราชภัฏและกรรมการสภา
ประจ าสถาบันราชภัฏตามพระราชบัญญัติสถาบันราชภัฏ  พ.ศ. ๒๕๓๘ อยู่ ในวันที่
พระราชบัญญัตินี้ ใช้บั งคับ  ปฏิบัติหน้าที่นายกสภามหาวิทยาลัยและกรรมการสภา
มหาวิทยาลัยตามพระราชบัญญัตินี้ต่อไป จนกว่าจะทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งนายก
สภามหาวิทยาลัย กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ และมีการเลือกกรรมการสภา
มหาวิทยาลัยตามพระราชบัญญัตินี้ขึ้นใหม่ ทั้งนี้ต้องไม่เกินหนึ่งร้อยแปดสิบวันนับแต่วันที่
พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ 

มาตรา ๖๗ ให้ส่วนราชการของสถาบันราชภัฏตามพระราชบัญญัติสถาบันราชภัฏ 
พ .ศ . ๒๕๓๘  ยั งคงเป็นส่ วนราชการต่อไป จนกว่าจะมี การแบ่ งส่ วนราชการตาม
พระราชบัญญัตินี้ ท้ังนี้ ต้องไม่เกินหน่ึงร้อยแปดสิบวันนับแต่วันท่ีพระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ  



มาตรา ๖๘ ให้ผู้ด ารงต าแหน่งอธิการบดี คณบดี ผู้อ านวยการส านักงานอธิการบดี 
ผู้อ านวยการส านักวิจัย หัวหน้าส่วนราชการหรือหัวหน้าหน่วยงานท่ีเรียกช่ืออย่างอื่นที่มีฐานะ
เทียบเท่าคณะตามพระราชบัญญตัิสถาบันราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๓๘ อยู่ในวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้
บังคับ ปฏิบัติหน้าที่ ในต าแหน่งอธิการบดี  คณบดี ผู้อ านวยการส านักงานอธิการบดี 
ผู้อ านวยการส านักวิจัย หัวหน้าส่วนราชการหรือหัวหน้าหน่วยงานท่ีเรียกช่ืออย่างอื่นที่มีฐานะ
เทียบเท่าคณะตามพระราชบัญญัตินี้ต่อไป ทั้งนี้ ต้องไม่เกินหนึ่งร้อยแปดสิบวันนับแต่วันที่
พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ 

ให้ผู้ด ารงต าแหน่งรองหรือผู้ช่วยของผู้ด ารงต าแหน่งตามวรรคหนึ่งปฏิบัติหน้าที่ใน
ต าแหน่งต่อไปจนกว่าผู้ด ารงต าแหน่งตามวรรคหนึ่งจะพ้นจากต าแหน่ง 

ให้ผู้ปฏิบัติหน้าท่ีในต าแหน่งตามวรรคหนึ่งด าเนินการให้มีคณะกรรมการประจ าส่วน
ราชการตามมาตรา ๔๑ วรรคสอง แล้วแต่กรณี  ภายในหนึ่งร้อยแปดสิบวันนับแต่วันที่
พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ  

มาตรา ๖๙ ให้ผู้ซึ่งเป็นศาสตราจารย์ ศาสตราจารย์พิเศษ รองศาสตราจารย์ รอง
ศาสตราจารย์พิเศษ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิเศษ และอาจารย์ประจ าของ
สถาบันราชภัฏแต่ละแห่งอยู่ในวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ  มีฐานะเป็นศาสตราจารย์ 
ศาสตราจารย์พิเศษ รองศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์พิเศษ  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์พิเศษ และอาจารย์ประจ าของมหาวิทยาลัยแต่ละแห่งต่อไปตามพระราชบัญญัติ
นี้ 

ให้ผู้ซึ่งเป็นอาจารย์พิเศษของสถาบันราชภัฏแต่ละแห่งอยู่ในวันที่พระราชบัญญัตินี้
ใช้บังคับเป็นอาจารย์พิเศษของมหาวิทยาลัยแต่ละแห่งต่อไปตามพระราชบัญญัตินี้จนครบ
ก าหนดที่ได้รับแต่งตั้ง  

มาตรา ๗๐ ในระหว่างที่ยังไม่มีกฎหมาย กฎ ระเบียบ ประกาศ และข้อบังคับเพื่อ
ปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้ออกใช้บังคับ ให้น ากฎหมาย กฎ ระเบียบ ประกาศ และ
ข้อบังคับ ซึ่งออกตามความในพระราชบัญญัติสถาบันราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๓๘ ที่ใช้อยู่ในวันที่
พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ มาใช้บังคับโดยอนุโลมเท่าท่ีไม่ขัดหรือแย้งกับพระราชบัญญัตินี้ 

 
ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ 
พันต ารวจโท ทักษิณ ชินวัตร 

นายกรัฐมนตร ี



 



ประวัติมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 
 

ที่ต้ัง : เลขท่ี 69 หมู่ 1 ต ำบลนครชุม อ ำเภอเมือง จังหวัดก ำแพงเพชร 62000 
โทร : 055-706555 โทรสำร 055-706518 http://www.kpru.ac.th 
 
ต้นก าเนิดมหาวิทยาลัย  

ก่อนสถำปนำวิทยำลัย (ก่อน ๒๙ กันยำยน ๒๕๑๖) 
ควำมคิดในกำรจัดตั้งวิทยำลัยครูก ำแพงเพชร เกิดจำกแผนกำรขยำยจ ำนวนสถำบัน

ฝึกหัดครูของกรมกำรฝึกหัดครู ที่จะจัดตั้งวิทยำลัยครูให้ครอบคลุมทั่วประเทศครบ ๓๖ 
วิทยำลัย เพื่อให้แต่ละวิทยำลัยรับผิดชอบผลิตครูใน  ๒ จังหวัด ซึ่งในบริเวณนี้จะต้องจัดตั้ง
วิทยำลัยครูเพื่อรับผิดชอบผลิตครูส ำหรับจังหวัดตำก ก ำแพงเพชร 

ปีพุทธศักรำช ๒๕๑๓ ประชำชนชำวจังหวัดก ำแพงเพชร โดยกำรน ำของ    ผู้ว่ำ
รำชกำรจังหวัดสมัยนั้น (นำยร ำไพ  นิมิตรกุล) และนำยประสิทธ์ิ ชูพินิจ ผู้แทนรำษฎรจังหวัด
ก ำแพงเพชร ได้เสนอที่ดิน ๒ แปลง ให้กระทรวงศึกษำธิกำรเลือกเป็นที่ตั้งวิทยำลัยครู  

ปีพุทธศักรำช ๒๕๑๕ คณะกรรมกำรจำกกระทรวงศึกษำธิกำรได้ตกลงขอใช้ที่ดิน
สำธำรณะทุ่งคอกวัว จ ำนวน  ๑,๐๐๐ ไร่ เป็นสถำนที่จัดตั้งวิทยำลัยครูก ำแพงเพชร เริ่ม
ด ำเนินกำรเรื่องสถำนที่จัดตั้งวิทยำลัย กรมกำรฝึกหัดครูพิจำรณำว่ำ ที่ดินสำธำรณะที่ขอใช้
จัดตั้งนั้นไม่ห่ำงจำกล ำน้ ำปิง จึงได้เจรจำขอซื้อท่ีดินจำกรำษฎรต่อจำกที่สำธำรณะจนถึงริมน้ ำ
ปิง เป็นพ้ืนที่ประมำณ ๔๒๐ ไร่เศษ ในจ ำนวนนี้รำษฎรยกให้โดยไม่คิดมูลค่ำ ๙๕ ไร่เศษ ส่วน
ที่เหลือ ๓๒๕  ไร่เศษ ซื้อด้วยงบประมำณของกรมกำรฝึกหัดครู  วิทยำลัยครูก ำแพงเพชรได้
ประกำศจัดตั้งขึ้นในวันที่ ๒๙ กันยำยน  พ.ศ. ๒๕๑๖ 

ปีกำรศึกษำ ๒๕๓๕ พระบำทสมเด็จพระเจ้ำอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช ทรงพระกรุณำ
โปรดเกล้ำฯ พระรำชทำนนำมวิทยำลัยครูทั้ง ๓๖ แห่งว่ำ “สถำบันรำชภัฏ” เมื่อวันที่ ๑๔ 
กุมภำพันธ์ พ.ศ. ๒๕๓๕   

 ปีกำรศึกษำ ๒๕๓๘ ยกเลิกพระรำชบัญญัติวิทยำลัยครู พ.ศ. ๒๕๒๘ เพื่อปรับ
โครงสร้ำงกำรบริหำรงำนของกรมกำรฝึกหัดครู ตำมพระรำชบัญญัติสถำบันรำชภัฏ พ.ศ. 
๒๕๓๘ ท ำให้เปลี่ยนช่ือจำกกรมกำรฝึกหัดครูมำเป็น “ส ำนักงำนสภำสถำบันรำชภัฏ” และ
เริ่มใช้พระรำชบัญญัติสถำบันรำชภัฏตั้งแต่วันท่ี ๒๕ มกรำคม ๒๕๓๘ หลังจำกประกำศในรำช
กิจจำนุ เบกษำ ท ำให้วิทยำลัยเปลี่ยนระบบบริหำรเข้ำสู่ระบบสถำบันรำชภัฏ ตำม
พระรำชบัญญัติสถำบันรำชภัฏ พ.ศ. ๒๕๓๘ 



ปีกำรศึกษำ ๒๕๔๔ จัดตั้งศูนย์อุดมศึกษำแม่สอดเพื่อขยำยโอกำสทำงกำรศึกษำสู่
ท้องถิ่นบนพ้ืนที่ ๖๐๐ ไร่ ของสถำบันที่ ต ำบลแม่ปะ อ ำเภอแม่สอด จังหวัดตำก และเปิดรับ
นักศึกษำภำคปกติรุ่นแรก   

ปีกำรศึกษำ ๒๕๔๕ เปิดรับนักศึกษำระดับบัณฑิตศึกษำภำคพิเศษ หลักสูตรศิลปศำ
สตรมหำบัณฑิต สำขำวิชำยุทธศำสตร์กำรพัฒนำ และหลักสูตรครุศำสตรมหำบัณฑิต สำขำวิชำ
หลักสูตรและกำรสอน เป็นรุ่นแรก 

ปีกำรศึกษำ ๒๕๔๖ พระบำทสมเด็จพระเจ้ำอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช ทรงลงพระ
ปรมำภิไธยประกำศในพระรำชกิจจำนุเบกษำ ใช้พระรำชบัญญัติระเบียบบริหำรรำชกำร
กระทรวงศึกษำธิกำร พ.ศ. ๒๕๔๖ มีผลให้สถำบันรำชภัฏอยู่ในสังกัดส ำนักงำนคณะกรรมกำร
กำรอุดมศึกษำ กระทรวงศึกษำธิกำร 

ปีกำรศึกษำ ๒๕๔๗ พระบำทสมเด็จพระเจ้ำอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช ทรงลงพระ
ปรมำภิไธยในพระรำชบัญญัติมหำวิทยำลัยรำชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ ซึ่งมีผลให้สถำบันรำชภัฏ
ก ำแพงเพชร มีฐำนะเป็นมหำวิทยำลัยรำชภัฏก ำแพงเพชรตั้งแต่วันที่  ๑๕ มิถุนำยน ๒๕๔๗ 

เป็นต้นมำ 
 



ประวัติการจัดการศึกษา 
 

ปีการศึกษา ๒๕๑๙ วิทยำลัยครูก ำแพงเพชรได้เปิดรับนักศึกษำรุ่นแรก ในระดับ ป.กศ.  
จ ำนวน ๓๙๒ คน ซึ่งนักศึกษำได้รับกำรคัดเลือกจำกสภำต ำบลต่ำง ๆ ในเขตจังหวัด
ก ำแพงเพชรและจังหวัดตำก  

ปีการศึกษา ๒๕๒๑ ขยำยกำรเปิดรับนักศึกษำในระดับ ป.กศ. ช้ันสูง จ ำนวน ๙ กลุ่ม   
ปีการศึกษา ๒๕๒๒ เปิดให้กำรอบรมครูบุคลำกรทำงกำรศึกษำประจ ำกำร  

(อคป.) รุ่นแรก 
ปีการศึกษา ๒๕๒๘ เปิดสอนตำมหลักสูตรของสภำกำรฝึกหัดครู ๓ ระดับ คือ  

ระดับอนุปริญญำ ระดับปริญญำตรีครุศำสตรบัณฑิต หลักสูตร ๔ ปี และระดับปริญญำตรีครุศำ
สตรบัณฑิต หลักสูตร ๒ ปี (หลังอนุปริญญำ) ในปีน้ีงดกำรรับนักศึกษำระดับ ป.กศ. ช้ันสูง 
 ปีการศึกษา ๒๕๒๙ เปิดท ำกำรอบรมตำมโครงกำรกำรจัดกำรศึกษำส ำหรับ
บุคลำกรประจ ำกำร (กศ.บป.) เป็นรุ่นแรกโดยเปิดท ำกำรอบรมรวม ๓ ระดับ คือ ระดับ
อนุปริญญำวิทยำศำสตร์ ระดับปริญญำตรีครุศำสตรบัณฑิต หลักสูตร ๔ ปี และระดับปริญญำ
ตรีครุศำสตรบัณฑิต หลักสูตร ๒ ปี (หลังอนุปริญญำ)   
 ปีการศึกษา ๒๕๔๑ เปิดรับนักศึกษำระดับบัณฑิตศึกษำภำคพิเศษสำขำกำรศึกษำ
โปรแกรมวิชำกำรบริหำรกำรศึกษำเป็นรุ่นแรก  
 ปีการศึกษา ๒๕๔๓ เปิดรับนักศึกษำ ภำค กศ.บป. ที่อ ำเภอแม่สอด จังหวัดตำก ใช้
สถำนที่โรงเรียนสรรพวิทยำคมเป็นศูนย์กำรศึกษำเป็นรุ่นแรก  
 ปีการศึกษา ๒๕๔๘ เปิดรับนักศึกษำระดับบัณฑิตศึกษำภำคพิเศษ หลักสูตรครุศำ
สตรมหำบัณฑิต สำขำวิชำกำรบริหำรกำรศึกษำ  สำขำวิชำหลักสูตรและกำรสอน  และ
หลักสูตรศิลปศำสตรมหำบัณฑิต สำขำวิชำยุทธศำสตร์กำรพัฒนำ ณ ศูนย์อุดมศึกษำแม่สอด 

เป็นรุ่นแรก 
ปีการศึกษา ๒๕๔๙ เปิดรับนักศึกษำโครงกำรควำมร่วมมือระหว่ำงกรมส่งเสริม 

กำรปกครองท้องถิ่นและมหำวิทยำลัยรำชภัฏก ำแพงเพชร สำขำวิชำกำรปกครองท้องถิ่นรุ่นแรก 
กำรจัดกำรเรียนกำรสอนแบ่งออกเป็น ๓  ศูนย์กำรเรียนได้แก่ 

- ศูนย์กำรเรียนจังหวัดก ำแพงเพชร มหำวิทยำลัยรำชภัฏก ำแพงเพชร 
- ศูนย์กำรเรียนจังหวัดตำก มหำวิทยำลัยรำชภัฏก ำแพงเพชร แม่สอด 
- ศูนย์กำรเรียนจังหวัดสุโขทัย วิทยำลัยเทคนิคสุโขทัย 



 
ปีการศึกษา ๒๕๕๐ เปิดรับนักศึกษำภำคพิเศษ ที่หน่วยกำรเรียนพิจิตร  

โรงเรียนเทศบำลบ้ำนปำกทำง หลักสูตรนิติศำสตรบัณฑิต สำขำวิชำนิติศำสตร์และหลักสูตร
ศิลปศำสตรบัณฑิต สำขำวิชำรัฐประศำสนศำสตร์ เป็นรุ่นแรก และเปิดกำรเรียนกำรสอน
ระดับบัณฑิตศึกษำภำคพิเศษ หลักสูตรรัฐประศำสนศำสตรมหำบัณฑิต สำขำวิชำเทคโนโลยี
อุตสำหกรรมเพื่อพัฒนำท้องถิ่น 

ปีการศึกษา ๒๕๕๑ เปิดรับนักศึกษำภำคพิเศษ ตำมโครงกำรควำมร่วมมือกับกรม
ส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่น หลักสูตรรัฐประศำสนศำสตรบัณฑิต สำขำกำรจัดกำรกำรคลัง
เป็นรุ่นแรก โดยรับนักศึกษำที่เป็นบุคลำกรองค์กรปกครองท้องถิ่นจำกจังหวัดก ำแพงเพชร  

จังหวัดตำกและจังหวัดสุโขทัย 
ปีการศึกษา ๒๕๕๒ เปิดรับนักศึกษำปริญญำเอก  หลักสูตรดุษฏีบัณฑิตสำขำ

ยุทธศำสตร์กำรบริหำรและพัฒนำ (รุ่นแรก) 
 ปีการศึกษา ๒๕๕๔  – ปัจุบัน มีกำรจัดกำรเรียนกำรสอนในโครงกำร  “เพิ ่ม
ศักยภำพกำรจัดกำรศึกษำภำคปกติ (พศ.ภป.)” ขึ้นเพื่อตอบสนองนโยบำยของมหำวิทยำลัย
และเปิดโอกำสทำง  กำรศึกษำให้กับนักเรียนนักศึกษำในชุมชนท้องถิ่นอีกจ ำนวนมำกที่ยังมี
ควำมประสงค์จะเข้ำศึกษำเป็นนักศึกษำภำคปกติของมหำวิทยำลัย 



ท ำเนียบคณำจำรย์ 
คณะครุศำสตร ์

 
ดร.ชัยรตัน์  บุม ี    คณบด ี
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ยภุาดี ปณะราช  รองคณบดฝี่ายวิชาการและวิจยั 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์อังสรุีย์ พันธ์แก้ว  รองคณบดฝี่ายกิจการนักศึกษาและ 

ศิลปวัฒนธรรม 
อาจารย์บุญล้อม ด้วงวิเศษ   รองคณบดฝี่ายบริหารและ วางแผนและ 

พัฒนา 
อาจารย์ธิดารัตน์ ทวีทรัพย ์   รองคณบดฝี่ายประกันคณุภาพการศึกษา 
อาจารย์อนุสิษฐ์ พันธ์กล ่า   รองคณบดฝี่ายบริการวิชาการและกิจการ 

พิเศษ 
 
โปรแกรมวิชำกำรศึกษำปฐมวัย  
อาจารย์อรทัย  บุญเที ยง   ประธานโปรแกรมวิชา 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สณุี  บุญพิทักษ์  อาจารย์ประจ่าโปรแกรมวิชา 
อาจารย์วันทนา  สุขเทศ   อาจารย์ประจ่าโปรแกรมวิชา 
อาจารย์อรวรรณ  สุ่มประดิษฐ ์  อาจารย์ประจ่าโปรแกรมวิชา 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์พัทธนันท ์ วงษ์วิชยุตม์ อาจารย์ประจ่าโปรแกรมวิชา 
 
โปรแกรมวิชำสังคมศึกษำ  
รองศาสตราจารย์ ดร.พสิมัย  รบชนะชัย  พูลสุข ประธานโปรแกรมวิชา 
อาจารย์ชูวิทย์  ไชยเบ้า   อาจารย์ประจ่าโปรแกรมวิชา 
อาจารย์วรพรรณ  กระตา่ยทอง  อาจารย์ประจ่าโปรแกรมวิชา 
อาจารย์รตัติกาล  โสภัคค์ศรีกุล  อาจารย์ประจ่าโปรแกรมวิชา 
อาจารยส์ิริวรรณ  สิรวณิชย์   อาจารย์ประจ่าโปรแกรมวิชา 
อาจารย์เลเกีย  เขียวด ี   อาจารย์ประจ่าโปรแกรมวิชา 
อาจารย์ศรวัส  ศิร ิ    อาจารย์ประจ่าโปรแกรมวิชา 
อาจารย์นงพะงา  พิชัย   อาจารย์ประจ่าโปรแกรมวิชา 



โปรแกรมวิชำพลศึกษำ  
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ม.ล.ปัทมาวด ี สิงหจาร ุ ประธานโปรแกรมวิชา 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ก่อเกียรติ  วิทยรัตน ์ อาจารย์ประจ่าโปรแกรมวิชา 
รองศาสตราจารย์ธวัช  วีระศิริวัฒน์  อาจารย์ประจ่าโปรแกรมวิชา 
อาจารย์นิติพันธ์  บุตรฉุย   อาจารย์ประจ่าโปรแกรมวิชา 
อาจารย์ธัชนิติ  วีระศริิวัฒน ์   อาจารย์ประจ่าโปรแกรมวิชา 
อาจารย์ทวิโรฒ  ศรีแก้ว   อาจารย์ประจ่าโปรแกรมวิชา 
อาจารย์ภมูิสิทธ์ิ  สัจจหทยาศรม  อาจารย์ประจ่าโปรแกรมวิชา 
อาจารย์พงศธร  ศรีทับทิม   อาจารย์ประจ่าโปรแกรมวิชา 
อาจารยผ์กาวดี  สะเภาคา่   อาจารย์ประจ่าโปรแกรมวิชา 
อาจารย์วัลลภ  ทิพย์สคุนธ ์   อาจารย์ประจ่าโปรแกรมวิชา 
อาจารย์ภัทรชัย  เพชรแกมทอง  อาจารย์ประจ่าโปรแกรมวิชา 
 
โปรแกรมวิชำภำษำอังกฤษ  
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บณัฑิต  ฉตัรวิโรจน ์ ประธานโปรแกรมวิชา 
อาจารย์อนุสิษฐ์  พันธ์กล ่า   อาจารย์ประจ่าโปรแกรมวิชา 
อาจารย์ชลชลติา  แตงนารา   อาจารย์ประจ่าโปรแกรมวิชา 
อาจารย์ถิรวิท  ไพรมหานิยม   อาจารย์ประจ่าโปรแกรมวิชา 
อาจารย์ธารณา  สุวรรณเจริญ   อาจารย์ประจ่าโปรแกรมวิชา 
อาจารย์ฉัตรกุล  ธรรมสอน   อาจารย์ประจ่าโปรแกรมวิชา 
อาจารย์ธนกานต์  นพเก้า   อาจารย์ประจ่าโปรแกรมวิชา 
 
โปรแกรมวิชำภำษำจีน  
อาจารยส์มหญิง  กัลปเ์จรญิศร ี  ประธานโปรแกรมวิชา 
อาจารย์อดเิรก  นวลศร ี   อาจารย์ประจ่าโปรแกรมวิชา 
อาจารย์ชลธิชา  สว่างไตรภพ   อาจารย์ประจ่าโปรแกรมวิชา 
อาจารย์เทพกาญจนา  เทพแก้ว  อาจารย์ประจ่าโปรแกรมวิชา 
 



โปรแกรมวิชำวิทยำศำสตร์ทั่วไป  
อาจารยไ์ตรรงค์  เปลี ยนแสง   ประธานโปรแกรมวิชา 
ผู้ช่วยศาสตราจารยด์รณุี  ชัยมงคล  อาจารย์ประจ่าโปรแกรมวิชา  
อาจารย์ปราณี  เลิศแก้ว   อาจารย์ประจ่าโปรแกรมวิชา 
อาจารย์ศภุวัฒน ์ วิสิฐศิริกุล   อาจารย์ประจ่าโปรแกรมวิชา 
อาจารย์ธิดารัตน์  พรหมมา   อาจารย์ประจ่าโปรแกรมวิชา 
อาจารย์ปฐมพงษ ์ เที ยงเพชร   อาจารย์ประจ่าโปรแกรมวิชา 
 
โปรแรกมวิชำคอมพิวเตอร์ศึกษำ  
อาจารย์ศรินญา  หวาจ้อย   ประธานโปรแกรมวิชา 
ดร.ชัยรตัน์  บุม ี    อาจารย์ประจ่าโปรแกรมวิชา 
อาจารย์ธิดารัตน ์ ทวีทรัพย ์   อาจารย์ประจ่าโปรแกรมวิชา 
อาจารย์เฉลิม  ทองจอน   อาจารย์ประจ่าโปรแกรมวิชา 
อาจารย์วิวัฒน์  ทวีทรัพย ์   อาจารย์ประจ่าโปรแกรมวิชา 
อาจารย์พลเทพ  มีไผ่ขอ   อาจารย์ประจ่าโปรแกรมวิชา 
อาจารย์ยลดา  กระต่ายทอง   อาจารย์ประจ่าโปรแกรมวิชา 
อาจารยส์รินญา  ตะอูบ   อาจารย์ประจ่าโปรแกรมวิชา 
 
โปรแกรมวิชำภำษำไทย  
อาจารย์อมรา  ทองใส   ประธานโปรแกรมวิชา 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วชิระ  วิชชุวรนันท์ อาจารย์ประจ่าโปรแกรมวิชา 
อาจารย์นันทิพัฒน์  เพ็งแดง   อาจารย์ประจ่าโปรแกรมวิชา 
อาจารย์ศภุรดา  สุขประเสริฐ   อาจารย์ประจ่าโปรแกรมวิชา 
อาจารย์กษมา  สรุเดชา   อาจารย์ประจ่าโปรแกรมวิชา 
อาจารย์มานพ  ศรเีทียม   อาจารย์ประจ่าโปรแกรมวิชา 



โปรแกรมวิชำกำรประถมศึกษำ  
อาจารย์ยุทธนา  พันธ์ม ี   ประธานโปรแกรมวิชา 
อาจารย์บุญล้อม  ด้วงวิเศษ   อาจารย์ประจ่าโปรแกรมวิชา 
อาจารย์ปาริชาต  เตชะ   อาจารย์ประจ่าโปรแกรมวิชา 
อาจารย์ศริิโสภา  แสนบญุเวช   อาจารย์ประจ่าโปรแกรมวิชา 
อาจารย์กรกช  ขันธบุญ   อาจารย์ประจ่าโปรแกรมวิชา 
อาจารย์พรเพ็ญ  เหลี ยวเจริญวัฒน์  อาจารย์ประจ่าโปรแกรมวิชา 
 
โปรแกรมวิชำคณิตศำสตร์  
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ยภุาดี  ปณะราช ประธานโปรแกรมวิชา 
อาจารย์อุไรวรรณ  ศรไีชยมลู   อาจารย์ประจ่าโปรแกรมวิชา 
อาจารย์เบญจวรรณ   ชัยปลัด   อาจารย์ประจ่าโปรแกรมวิชา 
อาจารย์กาญจนา  เวชบรรพต   อาจารย์ประจ่าโปรแกรมวิชา 
 
โปรแกรมวิชำดนตรีศึกษำ  
*อาจารย์อนุลักษณ์  อาสาสู้    ประธานโปรแกรมวิชา 
*ผู้ช่วยศาสตราจารย์กวี  ครองแก้ว   อาจารย์ประจ่าโปรแกรมวิชา 
*อาจารย์บรรเจดิ  วรรณะ    อาจารย์ประจ่าโปรแกรมวิชา 
*อาจารย์เอกวุฒิ  โลหะการก   อาจารย์ประจ่าโปรแกรมวิชา 
*อาจารย์เมืองจันทร์  พะยอม   อาจารย์ประจ่าโปรแกรมวิชา 
*อาจารย์ณัฐพงศ์  บุญครอบ   อาจารย์ประจ่าโปรแกรมวิชา 
*อาจารย์พลากร  ทิพย์มาลา   อาจารย์ประจ่าโปรแกรมวิชา 
*อาจารย์ฉัตรชัย  อยู่เกิด   อาจารย์ประจ่าโปรแกรมวิชา 
*อาจารย์ณัฐธยา  รังสิยานนท์   อาจารย์ประจ่าโปรแกรมวิชา 
*อาจารย์ศศิธร  ศริิรัตน์    อาจารย์ประจ่าโปรแกรมวิชา 
*อาจารย์อาทิตยา  ธานีรตัน์    อาจารย์ประจ่าโปรแกรมวิชา 
โปรแกรมวิชำจิตวิทยำ  
ผู้ช่วยศาสตราจารย์อรอนงค์  แจ่มผล  ประธานโปรแกรมวิชา 
รองศาสตราจารย์ ดร.ทวนทอง  เชาวกีรติพงศ์ อาจารย์ประจ่าโปรแกรมวิชา 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์อังสรุีย์  พันธ์แก้ว  อาจารย์ประจ่าโปรแกรมวิชา 



อาจารย์วชิระ  พิมพ์ทอง   อาจารย์ประจ่าโปรแกรมวิชา 
 
โปรแกรมวิชำวิจัยและประเมินผล  
ดร.สภุาพร  พงศ์ภิญโญโอภาส  ประธานโปรแกรมวิชา 
รองศาสตราจารย์ ดร.สมชัย  วงษ์นายะ  อาจารย์ประจ่าโปรแกรมวิชา 
ผู้ช่วยศาสตราจารยส์ุรชัย  โกศิยะกุล  อาจารย์ประจ่าโปรแกรมวิชา 
 
โปรแกรมวิชำหลักสูตรและกำรสอน  
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เรขา  อรัญวงศ ์  ประธานโปรแกรมวิชา 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธงชัย  ช่อพฤกษา  อาจารย์ประจ่าโปรแกรมวิชา 
 
โปรแกรมวิชำบริหำรกำรศึกษำ  
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธีระ  ภักด ี  ประธานโปรแกรมวิชา 
อาจารยส์ุมาลี    วิทยรัตน ์   อาจารย์ประจ่าโปรแกรมวิชา 
ดร.ภมูิพิพัฒน์  รักพรมงคล   อาจารย์ประจ่าโปรแกรมวิชา 
ดร.พฤฑฒิพล  พฤฑฒิกุล   อาจารย์ประจ่าโปรแกรมวิชา 
ดร.ชยุต  วิจิตรสุนทร   อาจารย์ประจ่าโปรแกรมวิชา 
 
หมายเหตุ * คืออาจารย์ที ไม่ได้สังกัดคณะครุศาสตร ์



ท ำเนียบคณำจำรย์ 
คณะมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร ์

 
อาจารยส์ุชิน  รอดก าเหนิด   คณบด ี
อาจารยส์ายพิณ  พิกุลทอง  กูรุง    รองคณบดฝี่ายวิชาการและวิจยั 
อาจารย์ปรยีานุช  พรหมภาสิต   รองคณบดฝี่ายวางแผนและประกนั 

คุณภาพการศึกษา 
อาจารย์พัจนภา  เพชรรัตน ์   รองคณบดฝี่ายกิจการนักศึกษา บริการ 

วิชาการและศลิปวัฒนธรรม 
 
โปรแกรมวิชำภำษำจีน 
อาจารยส์ายพิณ  พิกุลทอง  กูรุง    ประธานโปรแกรมวิชา 
อาจารย์ชุตินธร  ฉิมสุข   อาจารย์ประจ าโปรแกรมวิชา 
อาจารย์อภญิญา  จอมพิจติร   อาจารย์ประจ าโปรแกรมวิชา(ลาศกึษาต่อ) 
อาจารย์บัญชา  วัฒนาทัศนีย ์   อาจารย์ประจ าโปรแกรมวิชา 
อาจารย์มาลัยรัตน์  คณติชยานันท์  อาจารย์ประจ าโปรแกรมวิชา 
 
โปรแกรมวิชำกำรพัฒนำสังคม 
อาจารย์ธวชินี  ลาลิน   ประธานโปรแกรมวิชา 
ดร.วิทยา  คามณุ ี    อาจารย์ประจ าโปรแกรมวิชา 
อาจารย์จริาภา  จารุวัฒน ์   อาจารย์ประจ าโปรแกรมวิชา 
อาจารย์โอกามา  จ่าแกะ   อาจารย์ประจ าโปรแกรมวิชา 
อาจารยส์ิริไพลิน  สิงห์อินทร ์   อาจารย์ประจ าโปรแกรมวิชา 
อาจารย์อิสสราพร  อ่อนบุญ   อาจารย์ประจ าโปรแกรมวิชา 
 



โปรแกรมวิชำภำษำไทย 
อาจารยณ์ัฐพล  บ้านไร ่   ประธานโปรแกรมวิชา 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุนทรี ดวงทิพย์  อาจารย์ประจ าโปรแกรมวิชา 
อาจารย์วิยดุา  ทิพย์วิเศษ   อาจารย์ประจ าโปรแกรมวิชา 
อาจารย์ทิพย์วรรณ  สสีัน   อาจารย์ประจ าโปรแกรมวิชา 
อาจารย์พนัส  เพ็งเลิก   อาจารย์ประจ าโปรแกรมวิชา 
 
โปรแกรมวิชำภำษำอังกฤษ 
ดร.นิศากร  ประคองชาต ิ   ประธานโปรแกรมวิชา 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประดิษฐ์ นารีรักษ์ อาจารย์ประจ าโปรแกรมวิชา 
ดร.วิชุรา  วินัยธรรม   อาจารย์ประจ าโปรแกรมวิชา 
อาจารย์อิฎฐารมณ์  มิตวรรณ  สิงหรา  อาจารย์ประจ าโปรแกรมวิชา 
อาจารย์นิศาชล  เถิงจ๋าง   อาจารย์ประจ าโปรแกรมวิชา 
อาจารย์รัชดาภรณ์  รักษ์ชน   อาจารย์ประจ าโปรแกรมวิชา 
อาจารย์บุญญวัฒน์    ศรีวังราช  อาจารย์ประจ าโปรแกรมวิชา 
อาจารย์พรชนก  นุ่มน้อย   อาจารย์ประจ าโปรแกรมวิชา 
อาจารย์ประสิทธ์ิ  สิทธิดา   อาจารย์ประจ าโปรแกรมวิชา 
อาจารย์อัฐพร  ครสิต์พระพร   อาจารย์ประจ าโปรแกรมวิชา 
อาจารยส์ิริรตัน์  แสงทอง   อาจารย์ประจ าโปรแกรมวิชา 
อาจารย์กมลวัฒน์  ภูวิชิต   อาจารย์ประจ าโปรแกรมวิชา(ลาศกึษาต่อ) 
 
โปรแกรมวิชำสำรสนเทศภูมิศำสตร์ 
อาจารย์วัลลภ  ทองอ่อน   ประธานโปรแกรมวิชา 
อาจารย์ฤทธิรงค์    เกาฎีระ   อาจารย์ประจ าโปรแกรมวิชา  
อาจารย์ปนัดดา  พาณิชยพันธ์ุ  อาจารย์ประจ าโปรแกรมวิชา  
อาจารยส์ุรีรตัน์  ระบอบ   อาจารย์ประจ าโปรแกรมวิชา 
อาจารยส์ุภาสพงษ์  รู้ท านอง   อาจารย์ประจ าโปรแกรมวิชา(ลาศกึษาต่อ) 
 



โปรแกรมวิชำบรรณำรักษศำสตร์และสำรสนเทศศำสตร์ 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประพิมพร  โกศิยะกุล ประธานโปรแกรมวิชา 
ผู้ช่วยศาสตราจารยส์ุวิทย์  วงษ์บุญมาก  อาจารย์ประจ าโปรแกรมวิชา 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศรีรตัน์  เจิงกลิ่นจันทร์ อาจารย์ประจ าโปรแกรมวิชา 
รองศาสตราจารย์อรณุลักษณ์  รัตนพันธ์  อาจารย์ประจ าโปรแกรมวิชา 
อาจารย์นารถนรี  พอใจ   อาจารย์ประจ าโปรแกรมวิชา 
อาจารย์ธีระพล  วรปรีชาพันธ ์  อาจารย์ประจ าโปรแกรมวิชา 
อาจารย์ปารวี  เขมโชติกูร   อาจารย์ประจ าโปรแกรมวิชา 
 
โปรแกรมวิชำวิจิตรศิลป์และประยุกต์ศิลป ์
อาจารย์วนัสนันท์  นุชนารถ   ประธานโปรแกรมวิชา 
รองศาสตราจารย์มัย  ตะติยะ   อาจารย์ประจ าโปรแกรมวิชา 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์เชวงศักดิ์  เขียวเขิน  อาจารย์ประจ าโปรแกรมวิชา 
อาจารยส์ายพิณ  เขียวมูล   อาจารย์ประจ าโปรแกรมวิชา 
อาจารย์วัชรัศน์  ศรีวริิยะกิจ   อาจารย์ประจ าโปรแกรมวิชา 
อาจารย์จริพงศ์  ยืนยง   อาจารย์ประจ าโปรแกรมวิชา 
 
โปรแกรมวิชำนิติศำสตร์ 
อาจารย์อภิชาติ  บวบขม   ประธานโปรแกรมวิชา 
อาจารยส์ุชิน  รอดก าเนิด   อาจารย์ประจ าโปรแกรมวิชา 
อาจารย์พัจนภา  เพชรรัตน์     อาจารย์ประจ าโปรแกรมวิชา 
อาจารย์จันทิมา  ก้อนจันทรเ์ทศ  อาจารย์ประจ าโปรแกรมวิชา 
อาจารย์ปาริชาติ  สายจันด ี   อาจารย์ประจ าโปรแกรมวิชา 
อาจารย์วาสนา  มีศิลป ์   อาจารย์ประจ าโปรแกรมวิชา 
 



โปรแกรมวิชำรัฐประศำสนศำสตร์ 
อาจารย์ปรยีานุช  พรหมภาสิต  ประธานโปรแกรมวิชา 
อาจารย์บุญญาบารมี  สว่างวงศ ์  อาจารย์ประจ าโปรแกรมวิชา 
ดร.พิษณุ    บุญนิยม   อาจารย์ประจ าโปรแกรมวิชา  
อาจารย์ชาลสิา  ศิริธรรมเกต ุ   อาจารย์ประจ าโปรแกรมวิชา  
อาจารย์ตรรกพร  สุขเกษม   อาจารย์ประจ าโปรแกรมวิชา 
อาจารย์เสรมิศักดิ์  รูปต่ า   อาจารย์ประจ าโปรแกรมวิชา 
อาจารย์ศภุฤทธ์ิ  ธาราทิพย์นรา    อาจารย์ประจ าโปรแกรมวิชา 
อาจารยส์มลักษณ์  วิริยจารี   อาจารย์ประจ าโปรแกรมวิชา  
อาจารย์อรญัญารัตน์  ศรสีุพัฒนะกุล  อาจารย์ประจ าโปรแกรมวิชา   
อาจารย์วาสนา  อาจสาลิกรณ ์  อาจารย์ประจ าโปรแกรมวิชา 
อาจารยส์ุวภัทร  พิรณฤทธิ์   อาจารย์ประจ าโปรแกรมวิชา 
อาจารย์วิฒิวัฒน์  อนันต์พุฒิเมธ  อาจารย์ประจ าโปรแกรมวิชา(ลาศกึษาต่อ) 
 



ท ำเนียบคณำจำรย์ 
คณะวิทยำศำสตร์และเทคโนโลย ี

 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปรัชญา ชะอุ่มผล      คณบด ี
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ขวัญดาว แจ่มแจ้ง   รองคณบดีฝ่ายวางแผนและบรหิาร 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์บณุยกฤต รัตนพันธุ์      รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวชิาการ 
อาจารย์นพรตัน์ ไชยวิโน         รองคณบดีฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา 

  และกิจการพิเศษ 
อาจารยส์ุรินทร์ เพชรไทย         รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและ 

  ท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 
 
โปรแกรมวิชำเคมี  
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปรีชา ปัญญา ประธานโปรแกรมวิชา 
รองศาสตราจารย์พรเพญ็ โชชัย อาจารย์ประจ าโปรแกรมวิชา 
รองศาสตราจารย์ ดร.ระมัด โชชัย อาจารย์ประจ าโปรแกรมวิชา 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ขวัญดาว แจ่มแจ้ง อาจารย์ประจ าโปรแกรมวิชา 
อาจารย์ภาเกล้า ภูมิใหญ ่ อาจารย์ประจ าโปรแกรมวิชา 
อาจารย์ชญาดา กลิ่นจันทร ์ อาจารย์ประจ าโปรแกรมวิชา  
ดร.มณฑา หมีไพรพฤกษ์ อาจารย์ประจ าโปรแกรมวิชา  
อาจารย์ราตรี  บุม ี อาจารย์ประจ าโปรแกรมวิชา 
 
โปรแกรมวิชำวิทยำกำรคอมพิวเตอร์ 

 

อาจารย์พรหมเมศ วีระพันธ ์ ประธานโปรแกรมวิชา 
อาจารย์ยตุิธรรม ปรมะ อาจารย์ประจ าโปรแกรมวิชา 
อาจารยส์ุรินทร์ เพชรไทย อาจารย์ประจ าโปรแกรมวิชา 
ดร.ฆมัภิชา ตันตสิันตสิม อาจารย์ประจ าโปรแกรมวิชา 
อาจารย์ศลิป์ณรงค์ ฉวีพัฒน์ อาจารย์ประจ าโปรแกรมวิชา 
อาจารย์ประพัชร์ ถูกม ี อาจารย์ประจ าโปรแกรมวิชา 
อาจารย์กีรศักดิ์ พะยะ อาจารย์ประจ าโปรแกรมวิชา 
อาจารย์หลักเมือง เอี่ยมสอาด อาจารย์ประจ าโปรแกรมวิชา 
อาจารย์จินดาพร อ่อนเกต ุ อาจารย์ประจ าโปรแกรมวิชา 



ว่าท่ีร้อยตรี ธีศิษฎ์  กระต่ายทอง อาจารย์ประจ าโปรแกรมวิชา 
อาจารย์นุจรินทร์ ปทุมพงษ์ อาจารย์ประจ าโปรแกรมวิชา (ลาศึกษาต่อ) 
 
โปรแกรมวิชำเกษตรศำสตร์ 

 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์วชิระ เลี่ยมแกว้ ประธานโปรแกรมวิชา 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รัชนี นิธากร อาจารย์ประจ าโปรแกรมวิชา 
รองศาสตราจารย์ ดร. พงศ์ชัย กลิน่หอม อาจารย์ประจ าโปรแกรมวิชา 
 
โปรแกรมวิชำชีววิทยำ 

 

อาจารย์นิภัชราพร สภาพพร ประธานโปรแกรมวิชา 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปรัชญา ชะอุ่มผล อาจารย์ประจ าโปรแกรมวิชา 
อาจารยส์ุวิชญา รอดก าเหนิด อาจารย์ประจ าโปรแกรมวิชา 
อาจารย์อธิรดา บุญเดช อาจารย์ประจ าโปรแกรมวิชา 
อาจารย์ธนากร วงษศา อาจารย์ประจ าโปรแกรมวิชา (ลาศึกษาต่อ) 
 
โปรแกรมวิชำฟิสิกส ์
ผู้ช่วยศาสตราจารยไ์พโรจน์ เอกอุฬาร ประธานโปรแกรมวิชา 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธีระ วงศ์เนตร อาจารย์ประจ าโปรแกรมวิชา 
อาจารย์วิจิตร ฤทธิธรรม อาจารย์ประจ าโปรแกรมวิชา 
อาจารย์นงลักษณ์ จันทร์พิชัย อาจารย์ประจ าโปรแกรมวิชา 
อาจารยส์ุธาสินี  เอี่ยมชัย อาจารย์ประจ าโปรแกรมวิชา 
อาจารยณ์ัฐพงศ์ ดิษฐเจรญิ อาจารย์ประจ าโปรแกรมวิชา (ลาศึกษาต่อ) 
 
โปรแกรมวิชำวิทยำศำสตร์สิ่งแวดล้อม 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์อนุชา เกตเุจรญิ ประธานโปรแกรมวิชา 
อาจารย์วิไลลักษณ์ สวนมะล ิ อาจารย์ประจ าโปรแกรมวิชา 
อาจารย์นพรตัน์ ไชยวิโน อาจารย์ประจ าโปรแกรมวิชา 
อาจารย์พิมประไพ พิพัฒน์นวกุล อาจารย์ประจ าโปรแกรมวิชา 
อาจารย์ขวัญฤทัย ทองบุญฤทธ์ิ อาจารย์ประจ าโปรแกรมวิชา 
อาจารย์อภิชญา เตชิตคุนานนท์ อาจารย์ประจ าโปรแกรมวิชา (ลาศึกษาต่อ) 
 
 

 



โปรแกรมวิชำสำธำรณสุขศำสตร์ 
อาจารย์วสุนธรา รตโนภาส ประธานโปรแกรมวิชา 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์มณัฑนา จริยรตัน์ไพศาล อาจารย์ประจ าโปรแกรมวิชา 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์อุมาพร ฉัตรวโิรจน ์ อาจารย์ประจ าโปรแกรมวิชา 
อาจารย์ราตรี  โพธิ์ระวัช อาจารย์ประจ าโปรแกรมวิชา 
อาจารย์พิมลพรรณ  ดีเมฆ อาจารย์ประจ าโปรแกรมวิชา 
 
โปรแกรมวิชำวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยีกำรอำหำร 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์วชิระ สิงห์คง ประธานโปรแกรมวิชา 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์บณุยกฤต รัตนพันธุ์ อาจารย์ประจ าโปรแกรมวิชา 
อาจารย์แดนชัย เครื่องเงิน อาจารย์ประจ าโปรแกรมวิชา 
ดร.จุฬาลักษณ์  ตั้งตัว อาจารย์ประจ าโปรแกรมวิชา 
อาจารย์เอนก หาล ี อาจารย์ประจ าโปรแกรมวิชา 
 
โปรแกรมวิชำคณิตศำสตร์ 

 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์วไิลวรรณ กระต่ายทอง ประธานโปรแกรมวิชา 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์วสิิฐ ธัญญะวัน อาจารย์ประจ าโปรแกรมวิชา 
อาจารย์วิรัช เนื้อไม ้ อาจารย์ประจ าโปรแกรมวิชา 
อาจารย์เสถียร ทีทา อาจารย์ประจ าโปรแกรมวิชา  
ผู้ช่วยศาสตราจารยไ์พชยนต์ สริิเสถียรวัฒนา อาจารย์ประจ าโปรแกรมวิชา 
ดร.นิรตุติ์ พิพรรณธรจินดา อาจารย์ประจ าโปรแกรมวิชา 
อาจารย์พัชรา ม่วงการ อาจารย์ประจ าโปรแกรมวิชา 
อาจารย์ตติภรณ์  ภัทรานุรักษ์โยธิน อาจารย์ประจ าโปรแกรมวิชา 
อาจารย์ดรุณี  มณีทัศน์ อาจารย์ประจ าโปรแกรมวิชา 
 
อำจำรย์ประจ ำคณะ 

 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พรทิพย์  พิชัย อาจารย์ประจ าคณะ 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ เพลินพิศ  จุฬพันธ์ทอง อาจารย์ประจ าคณะ 
 



 
 



ท ำเนียบคณำจำรย์ 
คณะวิทยำกำรจัดกำร 

 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์อนุ ธัชยะพงษ์  คณบด ี
รองศาสตราจารย์ธารทิพย์ ธรรมสอน  ที่ปรึกษาคณบด ี
ผู้ช่วยศาสตราจารยร์าตรี สิทธิพงษ์  รองคณบดฝี่ายวิชาการและประกนัคุณภาพ 
ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ดร.เพชรา บุดสีทา  รองคณบดฝี่ายวิจัย 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์อสิรีย์ ด่อนครา้ม  รองคณบดฝี่ายกิจการนักศึกษา 
อาจารย์อนุธิดา  เพชรพิมลู   ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวางแผน 
อาจารย์พลอยพรรณ  สอนสุวิทย ์  ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายสารสนเทศ 
นางสุภาภรณ์  นุชรุ่งเรือง   หัวหน้าส านักงานคณบด ี
 
โปรแกรมวิชำนิเทศศำสตร์  
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฐรดา วงษ์นายะ ประธานโปรแกรมวิชา 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์พธูร าไพ ประภัสสร อาจารย์ประจ าโปรแกรมวิชา 
อาจารย์ประจักษ์ กึกก้อง อาจารย์ประจ าโปรแกรมวิชา 
อาจารย์ธัญรดี บุญปัน อาจารย์ประจ าโปรแกรมวิชา 
อาจารย์พิมพ์นารา บรรจง อาจารย์ประจ าโปรแกรมวิชา 
อาจารย์ศภุโชคชัย นันทศร ี อาจารย์ประจ าโปรแกรมวิชา 
 
โปรแกรมวิชำกำรท่องเท่ียวและกำรโรงแรม 
ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ดร.รัชนีวรรณ บุญอนนท ์ ประธานโปรแกรมวิชา 
อาจารยส์ุภาภรณ์ หมั่นหา อาจารย์ประจ าโปรแกรมวิชา 
อาจารย์ประพล จติคต ิ อาจารย์ประจ าโปรแกรมวิชา 
อาจารย์การันต์ เจริญสุวรรณ อาจารย์ประจ าโปรแกรมวิชา 
อาจารย์ยุชิตา กันหามิ่ง อาจารย์ประจ าโปรแกรมวิชา 



 

โปรแกรมวิชำกำรตลำด  
ผู้ช่วยศาสตราจารย์อสิรีย์ ด่อนครา้ม ประธานโปรแกรมวิชา 
รองศาสตราจารย์ธารทิพย์ ธรรมสอน อาจารย์ประจ าโปรแกรมวิชา 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ถมรัตน์ เงินทอง อาจารย์ประจ าโปรแกรมวิชา 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เพชรา บุดสีทา อาจารย์ประจ าโปรแกรมวิชา 
อาจารย์วรรณพรรณ รักษ์ชน อาจารย์ประจ าโปรแกรมวิชา 
อาจารย์จริะ ประสพธรรม อาจารย์ประจ าโปรแกรมวิชา 
อาจารย์ชูเกียรติ เนื้อไม ้ อาจารย์ประจ าโปรแกรมวิชา 
 
โปรแกรมวิชำกำรเงินกำรธนำคำร 

 

อาจารย์ศริิพร โสมค าภา ประธานโปรแกรมวิชา 
ผู้ช่วยศาสตราจารยร์ุ่งพร งามผ่องใส อาจารย์ประจ าโปรแกรมวิชา 
อาจารย์อนุธิดา เพชรพิมลู อาจารย์ประจ าโปรแกรมวิชา 
อาจารย์อนันธิตรา ดอนบรรเทา อาจารย์ประจ าโปรแกรมวิชา 
อาจารย์คณุัญญา  เบญจวรรณ อาจารย์ประจ าโปรแกรมวิชา 
 
โปรแกรมวิชำคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์วรภรณ์ โพธ์ิเงนิ ประธานโปรแกรมวิชา 
อาจารย์เอกรัฐ ปัญญาเทพ อาจารย์ประจ าโปรแกรมวิชา 
อาจารย์จักรพันธ์ หวาจ้อย อาจารย์ประจ าโปรแกรมวิชา 
อาจารย์ชลธิชา แสงงาม อาจารย์ประจ าโปรแกรมวิชา 
อาจารย์พลอยพรรณ สอนสุวิทย ์ อาจารย์ประจ าโปรแกรมวิชา 
อาจารย์มนตรี ใจแน่น อาจารย์ประจ าโปรแกรมวิชา 
อาจารย์ชัยรตัน์ ขันแก้ว อาจารย์ประจ าโปรแกรมวิชา 
อาจารย์วันชัย เพ็งวัน อาจารย์ประจ าโปรแกรมวิชา 
อาจารย์ศภุมาส  ผกากาศ อาจารย์ประจ าโปรแกรมวิชา 
อาจารย์ทิพย์หทัย  ทองธรรมชาต ิ อาจารย์ประจ าโปรแกรมวิชา 
อาจารย์ฉัตรชัย  อินทรประพันธ ์ อาจารย์ประจ าโปรแกรมวิชา 
 



โปรแกรมวิชำกำรจัดกำรทั่วไป 
อาจารย์ฉัตรชนก จรัสวญิญ ู ประธานโปรแกรมวิชา 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปาณสิรา จรสัวิญญู อาจารย์ประจ าโปรแกรมวิชา 
รองศาสตราจารย์ ดร.ปาจรยี์ ผลประเสริฐ อาจารย์ประจ าโปรแกรมวิชา 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เพ็ญศรี จนัทร์อินทร์ อาจารย์ประจ าโปรแกรมวิชา 
อาจารย์พัตราภรณ์ อารเีอื้อ อาจารย์ประจ าโปรแกรมวิชา 
อาจารย์เบญจมาศ จันดาหัวดง อาจารย์ประจ าโปรแกรมวิชา 
อาจารย์พลอยณัชชา  เดชะเศรษศ์ิริ อาจารย์ประจ าโปรแกรมวิชา 
อาจารย์วาสนา จรญูศรีโชติก าจร อาจารย์ประจ าโปรแกรมวิชา 
อาจารย์กนิษฐา ศรภีิรมย ์ อาจารย์ประจ าโปรแกรมวิชา 
อาจารย์กรธวัฒน์ สกลคฤหเดช อาจารย์ประจ าโปรแกรมวิชา 
อาจารยส์ันติ   คู่กระสังข์ อาจารย์ประจ าโปรแกรมวิชา 
 
โปรแกรมวิชำกำรบัญชี 

 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์อนุ ธัชยะพงษ์ ประธานโปรแกรมวิชา 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์อมรา ครองแกว้ อาจารย์ประจ าโปรแกรมวิชา 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์วรภรณ์ โพธ์ิเงนิ อาจารย์ประจ าโปรแกรมวิชา 
อาจารยล์ักขณา ด่อนคร้าม อาจารย์ประจ าโปรแกรมวิชา 
อาจารย์วรางค์ รามบุตร อาจารย์ประจ าโปรแกรมวิชา 
อาจารย์พิมพผ์กา วงศ์กองแก้ว อาจารย์ประจ าโปรแกรมวิชา 
อาจารย์พรรษพร เครือวงษ์ อาจารย์ประจ าโปรแกรมวิชา 
อาจารย์กัญญาณัฐ  เสือคง อาจารย์ประจ าโปรแกรมวิชา 
อาจารย์ทิพย์วรรณ ศิบญุนันท ์ อาจารย์ประจ าโปรแกรมวิชา 
อาจารย์นงลักษณ์ จิ๋วจ ู อาจารย์ประจ าโปรแกรมวิชา 
อาจารย์เอกวินิต พรหมรักษา อาจารย์ประจ าโปรแกรมวิชา 



 

โปรแกรมวิชำเศรษฐศำสตร์  
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชาลี ตระกลู ประธานโปรแกรมวิชา 
ผู้ช่วยศาสตราจารยร์าตรี สิทธิพงษ์ อาจารย์ประจ าโปรแกรมวิชา 
อาจารย์ธีรศลิป์ กันธา อาจารย์ประจ าโปรแกรมวิชา 
อาจารย์กัญชลิกา  คงย่อง อาจารย์ประจ าโปรแกรมวิชา  
อาจารย์ชญาน์นันท์  ศิริกิจเสถียร อาจารย์ประจ าโปรแกรมวิชา 
อาจารย์อังคณา ตาเสนา อาจารย์ประจ าโปรแกรมวิชา 
 



ท ำเนียบคณำจำรย์ 
คณะเทคโนโลยีอุตสำหกรรม 

  
รองศาสตราจารย์ ดร.ไพโรจน์  เนยีมนาค คณบด ี
ผู้ช่วยศาสตราจารยส์ฤษณ์  พรมสายใจ  รองคณบดฝี่ายบริหารและวางแผน 

การพัฒนา 
อาจารย์โยธิน  ป้อมปราการ   รองคณบดฝี่ายกิจพิเศษและวเิทศสัมพันธ์ 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิษณุ  บัวเทศ  รองคณบดฝี่ายวิชาการ 
อาจารยณ์ัฐธิกานต์  ปิ่นจุไร   รองคณบดฝี่ายกิจการนักศึกษา 
อาจารย์วสันต์  เพชรพิมูล   รองคณบดฝี่ายวิจัยและบริการวิชาการ 
     และหัวหน้าส านักงานคณบด ี
 
โปรแกรมวิชำเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ 
อาจารย์ธนิรตัน์  ยอดด าเนิน   ประธานโปรแกรม 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์นรุตม์  บุตรพลอย  อาจารย์ประจ าโปรแกรม 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์บญุเลิศ  สงวนวัฒนา อาจารย์ประจ าโปรแกรม 
อาจารย์วิโรจน ์ ชูสงฆ์   อาจารย์ประจ าโปรแกรม 
อาจารยส์าธิตา  วีระศิริวัฒน ์   อาจารย์ประจ าโปรแกรม 
อาจารย์พรนรินทร์   สายกลิ่น   อาจารย์ประจ าโปรแกรม 
อาจารย์จตุรงค์  ธงชัย   อาจารย์ประจ าโปรแกรม 
 
โปรแกรมวิชำเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส ์
อาจารย์อานนท์ วงษ์มณี   ประธานโปรแกรม 
อาจารย์โยธิน ป้อมปราการ  อาจารย์ประจ าโปรแกรม 
 



โปรแกรมวิชำเทคโนโลยีไฟฟ้ำ 
อาจารย์มนญู  บูลย์ประมุข   ประธานโปรแกรม 
รองศาสตราจารย์ ดร.ไพโรจน์  เนยีมนาค อาจารย์ประจ าโปรแกรม 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิษณุ  บัวเทศ  อาจารย์ประจ าโปรแกรม 
อาจารย์วีระพล  พลสีัตย ์   อาจารย์ประจ าโปรแกรม 
อาจารยส์ัญญา  พรหมภาสิต   อาจารย์ประจ าโปรแกรม 
อาจารย์วสันต์  เพชรพิมูล   อาจารย์ประจ าโปรแกรม  
อาจารย์อิทธิพล  เหลาพรหม   อาจารย์ประจ าโปรแกรม 
ดร.เทพ  เกื้อทวีกุล    อาจารย์ประจ าโปรแกรม 
 
โปรแกรมวิชำเทคโนโลยีโยธำ 
รองศาตราจารย์ชัชวาลย์  ธรรมสอน  ประธานโปรแกรม 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์นพคณุ  ชูทัน  อาจารย์ประจ าโปรแกรม  
อาจารย์พิทักษ์  อินทับ   อาจารย์ประจ าโปรแกรม 
อาจารย์พัชรีรตั  หารไชย   อาจารย์ประจ าโปรแกรม 
อาจารย์ด ารงค์ เฉยปญัญา   อาจารย์ประจ าโปรแกรม 
 
โปรแกรมวิชำออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสำหกรรม 
อาจารยณ์ัฐธิกานต์  ปิ่นจุไร   ประธานโปรแกรม 
อาจารย์พิชิต   พจนพาที   อาจารย์ประจ าโปรแกรม 
อาจารย์อ าไพ  แสงจันทร์ไทย   อาจารย์ประจ าโปรแกรม 
อาจารย์ศศิวรรณ    พลายละหาร  อาจารย์ประจ าโปรแกรม 
 
โปรแกรมวิชำเทคโนโลยีพลังงำน 
อาจารย์วรวุฒิ  บุตรด ี   ประธานโปรแกรม 
อาจารย์ภาคิณ  มณีโชต ิ   อาจารย์ประจ าโปรแกรม 
อาจารย์จารุกิตติ์พิบลูนฤดม   อาจารย์ประจ าโปรแกรม 
อาจารย์เสาวลักษณ์  ยอดวิญญูวงศ์  อาจารย์ประจ าโปรแกรม 
อาจารย์นิวดี  คลังสีดา   อาจารย์ประจ าโปรแกรม 
 



โปรแกรมวิชำเทคโนโลยีกำรจัดกำรโลจิสติกส ์
อาจารย์บณัฑิต  ศรสีวัสดิ ์   ประธานโปรแกรม 
อาจารย์ธัชชัย  ช่อพฤกษา   อาจารย์ประจ าโปรแกรม 
อาจารย์ธงเทพ  ชูสงฆ์   อาจารย์ประจ าโปรแกรม 
อาจารยส์มศักดิ์  พวงใส   อาจารย์ประจ าโปรแกรม 
 
โปรแกรมวิชำเทคโนโลยีอุตสำหกรรม 
อาจารย์ปรีชาภรณ์  ขันบุร ี   ประธานโปรแกรม 
อาจารย์อนัน  หยวกวัด   อาจารย์ประจ าโปรแกรม 
อาจารย์อัษฎางค์  บุญศร ี   อาจารย์ประจ าโปรแกรม 
อาจารย์โยธิน  ป้อมปราการ   อาจารย์ประจ าโปรแกรม 
อาจารย์อานนท์  วงษ์มณ ี   อาจารย์ประจ าโปรแกรม 
ผู้ช่วยศาสตราจารยส์ฤษณ์  พรมสายใจ  อาจารย์ประจ าโปรแกรม 
อาจารย์ด ารงค์   เฉยปัญญา   อาจารย์ประจ าโปรแกรม 
รองศาสตราจารย์ชัชวาลย์  ธรรมสอน  อาจารย์ประจ าโปรแกรม 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์บรรเทา  ดมี ี  อาจารย์ประจ าโปรแกรม 
อาจารย์อารรีัตน์  เนื้อสจีัน   อาจารย์ประจ าโปรแกรม 



 



 
 
 
 

ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร  
ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับปรญิญาตรี พ.ศ.๒๕๕๔ 

------------------------------------------------------- 
โดยที่เป็นการสมควรให้มีข้อบังคับว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรีของ

มหาวิทยาลัย เพื่อให้สอดคล้องกับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติและเกณฑ์
มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษาของส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา จึงอาศัย
อ านาจตามมาตรา ๑๘(๒) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ ออก
ข้อบังคับไว้ดังต่อไปนี้ 

ข้อ ๑ ข้อบังคับนี้เรียกว่า "ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร ว่าด้วยการจัด
การศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๔"  

ข้อ ๒ ให้ใช้ข้อบังคับนี้ตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศเป็นต้นไป 
ข้อ ๓ บรรดาข้อบังคับ ระเบียบ ค าสั่ง และประกาศ อื่นใดในส่วนที่ได้ก าหนดไว้

แล้วในข้อบังคับนี้ หรือซึ่งขัดหรือแย้งกับข้อบังคับนี้ให้ใช้ข้อบังคับนี้แทน  
ข้อ ๔ ในข้อบังคับนี้ 
“มหาวิทยาลัย” หมายความว่า มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 
“สภามหาวิทยาลัย” หมายความว่า สภามหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 
“อธิการบดี” หมายความว่า อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 
ข้อ ๕ ให้มหาวิทยาลัยจัดการศึกษาในสาขาวิชาต่างๆ ตามหลักสูตรที่ได้รับอนุมัติ

จาก  สภามหาวิทยาลัย โดยจัดการเรียนการสอนในระบบทวิภาคที่มีระยะเวลาศึกษาไม่น้อย
กว่าสิบห้าสัปดาห์ต่อหนึ่งภาคการศึกษาปกติ ส าหรับการจัดการเรียนการสอนรายวิชาใด ๆ ที่
เป็นหลักสูตรอิสระระยะสั้น ในภาคการศึกษาปกติ และภาคการศึกษาฤดูร้อน ให้ระยะเวลา
ศึกษาให้เป็นไปตามเงื่อนไขของหลักสูตรนั้น ๆ  

มหาวิทยาลัยอาจจัดให้มีการเรียนการสอนในภาคการศึกษาฤดูร้อนที่มีระยะเวลา
ศึกษา  ไม่น้อยกว่าแปดสัปดาห์ด้วยก็ได้ โดยจัดให้มีการเรียนการสอนครบตามจ านวนช่ัวโมง
เรียนในภาคการศึกษาปกติส าหรับรายวิชานั้นๆ ภายในระยะเวลาศึกษาส าหรับภาคการศึกษา
ฤดูร้อน 



ข้อ ๖ ผู้ที่เข้าศึกษาตามหลักสูตรของมหาวิทยาลัย จะต้อง ส าเร็จการศึกษาช้ัน
มัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่าเว้นแต่หลักสูตรการศึกษาต่อเนื่อง จะต้องส าเร็จ
การศึกษาระดับอนุปริญญา หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง หรือประกาศนียบัตรอื่น ๆ ที่
เทียบเท่า และต้องมีคุณสมบัติตามที่มหาวิทยาลัยก าหนด 

ข้อ ๗  การรับนักศึกษาเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัย ให้ด าเนินการโดยการสอบ
คัดเลือก หรือคัดเลือกตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่มหาวิทยาลัยก าหนด 

ข้อ ๘ นักศึกษาสามารถเลือกสมัครเข้าศึกษาในระบบการศึกษาภาคปกติที่จัดการ
เรียนการสอนในเวลาราชการ หรือทั้งในและนอกเวลาราชการ หรือการศึกษาภาคพิเศษซึ่งจัด
เฉพาะ    นอกเวลาราชการก็ได้ 

ข้อ ๙ นักศึกษาที่เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัย สามารถขอยกเว้นการเรียนรายวิชา 
หรือ   เทียบโอนหน่วยกิตรายวิชา โดยน าประสบการณ์ หรือผลการเรียนรายวิชาจาก
มหาวิทยาลัย หรือสถาบันอุดมศึกษาอื่นที่มหาวิทยาลัยรับรองมาขอยกเว้นหรือเทียบโอน
หน่วยกิตรายวิชา ตามระเบียบของมหาวิทยาลัยก็ได้ 

ข้อ ๑๐ มหาวิทยาลัยสามารถจัดการศึกษาหลักสูตรควบปริญญาตรีสองปริญญา
ตามแนวทางการจัดการศึ กษาหลักสู ตรควบระดับปริญ ญ าตรีสองปริญ ญ าขอ ง
กระทรวงศึกษาธิการได้   

ข้อ ๑๑ โครงสร้างหลักสูตรของแต่ละสาขาวิชา การคิดเทียบจ านวนช่ัวโมงเรียน
เป็นค่าหน่วยกิต การก าหนดหน่วยกิตรวมและระยะเวลาของหลักสูตรแต่ละสาขาวิชา ให้
เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรอุดมศึกษาที่ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
ก าหนด 

ข้อ ๑๒ มหาวิทยาลัยต้องจัดให้มีอาจารย์ที่ปรึกษาของนักศึกษา เพื่อท าหน้าที่ให้
ค าปรึกษาแนะน าแนวทางการศึกษา และการลงทะเบียนเรียนแก่นักศึกษา  

ข้อ ๑๓ การลงทะเบียนเรียนในแต่ละภาคการศึกษาปกติ ให้ลงทะเบียนเรียนได้ไม่
น้อยกว่า ๙ หน่วยกิตและไม่เกิน ๒๒ หน่วยกิต ส าหรับภาคการศึกษาฤดูร้อน ให้ลงทะเบียน
เรียนได้ไม่เกิน ๑๒ หน่วยกิต  

ในกรณีที่มีความจ าเป็น อธิการบดีอาจพิจารณาอนุญาตยกเว้น ให้นักศึกษา
ลงทะเบียนเรียนตามเกณฑ์ที่แตกต่างไปจาก ที่ก าหนดในวรรคหนึ่งก็ได้  

ข้อ ๑๔ การลงทะเบียนเรียนจะสมบูรณ์ต่อเมื่อได้ช าระค่าธรรมเนียมต่าง ๆ พร้อม
ทั้งยื่นหลักฐานการลงทะเบียนเรียนต่อมหาวิทยาลัยแล้ว 



ข้อ ๑๕ ในกรณีที่มีเหตุผลอันสมควร อธิการบดีอาจอนุญาตให้คืนสภาพการเป็น
นักศึกษา แก่นักศึกษาที่พ้นสภาพการเป็นนักศึกษา ด้วยเหตุไม่ลงทะเบียนเรียนในภาค
การศึกษาปกติและไม่ได้รักษาสภาพการเป็นนักศึกษาก็ได้  

ข้อ ๑๖ อาจารย์ผู้สอนแต่ละคนต้องจัดท ารายละเอียดของรายวิชา และรายงานผล
การด าเนินการของรายวิชาที่ตนสอน  

ข้อ ๑๗ ในกรณีที่รายวิชาเดียวกันมีอาจารย์ผู้สอนหลายคน ให้อาจารย์ผู้สอนทุกคน
ร่วมกันจัดท ารายละเอียดของรายวิชาและรายงานผลการด าเนินการของรายวิชานั้น 

ข้อ ๑๘ ให้แต่ละคณะมีคณะกรรมการท าหน้าที่ ก ากับ และควบคุมดูแลการฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพหรือสหกิจศึกษาในสาขาวิชาต่าง ๆ ตลอดจนจัดท ารายละเอียดของการ
ฝึกประสบการณ์วิชาชีพหรือสหกิจศึกษา และรายงานผลการด าเนินการของการฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพหรือสหกิจศึกษาด้วย 

ข้อ ๑๙ ให้มหาวิทยาลัยประเมินผลการสอนของอาจารย์ผู้สอนอย่างน้อยปีละหนึ่ง
ครั้ง เพ่ือให้อาจารย์ผู้สอนได้พัฒนาและปรับปรุงคุณภาพการสอน 

ข้อ ๒๐ การวัดและประเมินผลการศึกษา ให้เป็นไปตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัย
ราชภัฏก าแพงเพชร ว่าด้วยการประเมินผลการศึกษาระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี พ.ศ. 
๒๕๔๘ 

ข้อ ๒๑ ให้อธิการบดีรักษาการตามข้อบังคับนี้ และให้มีอ านาจตีความและวินิจฉัยช้ี
ขาดในกรณีที่มีปัญหาจากการปฏิบัติตามข้อบังคับนี้ การวินิจฉัยช้ีขาดของอธิการบดีถือเป็น
อันสิ้นสุด 

 
ประกาศ ณ วันท่ี   ๒๗  มีนาคม  พ.ศ. ๒๕๕๔ 

 
เกษม จันทร์แก้ว 

(ศาสตราจารย์เกษม จันทร์แก้ว) 
นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 

 



 
 

 
ข้อบังคับสภามหาวิทยาลัยราชภฏัก าแพงเพชร 

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

โดยที่เป็นการสมควรให้ มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชรมีข้อบังคับว่าด้วยการ
ประเมินผลการศึกษา ในระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี เพื่อก ากับมาตรฐาน  เชิงคุณภาพ
ในการด าเนินการประเมินผลการศึกษาส าหรับนักศึกษาภาคปกติและภาคพิเศษของ
มหาวิทยาลัย จึงอาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๑๘ (๒) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัย
ราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ ออกข้อบังคับว่าด้วยการประเมินผลการศึกษาระดับอนุปริญญาและ
ปริญญาตรีไว้ดังต่อไปนี ้

 ข้อ ๑. ข้อบังคับเรียกว่า “ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร ว่า
ด้วยการประเมินผลการศึกษาระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี พ.ศ.๒๕๔๘” 

 ข้อ ๒. บรรดาข้อบังคับ ประกาศ หรือค าสั่งอ่ืนใด ในส่วนท่ีขัดหรือแย้งกับ
ข้อบังคับนี้ให้ใช้ข้อบังคับนี้แทน 

 ข้อ ๓. ให้ใช้ข้อบังคับนี้ส าหรับประเมินผลการศึกษาของนักศึกษาภาค
ปกติ และนักศึกษาภาคพิเศษ ระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี ของมหาวิทยาลัยที่เข้าศึกษา
ตั้งแต่ปีการศึกษา ๒๕๔๙ เป็นต้นไป 

 ข้อ ๔. ในข้อบังคับนี ้
“มหาวิทยาลัย” หมายความว่า มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 
“สภา” หมายความว่า สภามหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 
“งานทะเบียนและประมวลผล” หมายความว่า หน่วยงานในส านักส่งเสริมวิชาการ

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

ลงทะเบียนรายวิชานั้นไว้ 



“นักศึกษาภาคพิเศษ” หมายความว่า นักศึกษาที่ เข้าศึกษาตามโครงการจัด
การศึกษาส าหรับบุคลากรประจ าการ โครงการจัดการศึกษาเพื่อปวงชนหรือนักศึกษาที่เข้า
ศึกษาตามโครงการอื่นท่ีไม่ใช่นักศึกษาภาคปกติ 

 ข้อ ๕. ให้มีการประเมินผลทุกรายวิชาที่จัดให้มีการเรียนการสอน การ
วัดผลต้องท าตลอดภาคเรียนอย่างสม่ าเสมอด้วยวิธีการต่าง ๆ เช่น การทดสอบ การตรวจ
รายงานและผลงาน และการสังเกตพฤติกรรม  เพื่อทราบความก้าวหน้าในการเรียน โดยมี
สัดส่วนคะแนนระหว่างภาคร้อยละ ๓๐ ถึง ๗๐ และต้องมีการสอบปลายภาคเรียนด้วย เว้น
แต่รายวิชาที่ก าหนดให้ประเมินลักษณะอื่นตามประกาศของมหาวิทยาลัย 

ผลการประเมินเป็นรายวิชาให้ผ่านการตรวจสอบของประธานโปรแกรมวิชา และ
คณบดี การอนุมัติผลเป็นอ านาจของอธิการบดีหรือผู้ที่อธิการบดีมอบหมาย 

 ข้อ ๖. ให้การประเมินผลการเรียนรายวิชาต่าง ๆ ตามหลักสูตรมี ๒ 
ระบบดังน้ี 

  ๖.๑   ส าหรับรายวิชามาตรฐานที่ หลักสูตรก าหนด ให้
ประเมินผล การเรียนในระบบค่าระดับคะแนนแบ่งเป็น ๘ ระดับ ตามสัญลักษณ์และ
ความหมายที่ก าหนด ดังต่อไปนี้ 

ระดับคะแนน ความหมายของผลการเรียน ค่าระดับคะแนน 
A ดีเยี่ยม (Excellent) ๔.๐ 
B+ ดีมาก (Very Good) ๓.๕ 
B ดี (Good) ๓.๐ 
C+ ดีพอใช้ (Fair Good) ๒.๕ 
C พอใช้ (Fair) ๒.๐ 
D+ อ่อน (Poor) ๑.๕ 
D อ่อนมาก (Very Poor) ๑.๐ 
E ตก (Fail) ๐.๐ 

  ระดับคะแนนท่ีถือว่าสอบได้ตามระบบนี้ ต้องไม่ต่ ากว่า “D” ถ้านักศึกษา
ได้ระดับคะแนนเป็น “E” ในรายวิชาใด ต้องลงทะเบียนและเรียนวิชานั้นใหม่จนกว่าจะสอบ
ได้ ยกเว้นรายวิชาที่เป็นวิชาเลือก ให้ลงทะเบียนและเรียนรายวิชาอื่นที่อยู่ในกลุ่มเดียวกัน
แทนได้ 
  ส าหรับรายวิชาเตรียมฝึกประสบการณ์ วิชาชีพ และรายวิชาฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพ ผลการประเมินท่ีมีค่าระดับคะแนนต่ ากว่า “C” ถือว่าสอบตก นักศึกษา



จะต้องลงทะเบียนและเรียนใหม่ ในกรณีนี้ ถ้าได้รับการประเมินรายวิชาดังกล่าวต่ ากว่า “C” 
เป็นครั้งที่สองให้นักศึกษาผู้นั้นพ้นสภาพการเป็นนักศึกษา 
   ๖.๒ ส าหรับรายวิชาที่หลักสูตร หรือสภาก าหนดให้เรียนเพิ่มเติมตาม
ข้อก าหนดเฉพาะ โดยไม่คิดค่าระดับคะแนน ให้ประเมินผลในระบบสัญลักษณ์ ดังต่อไปนี้ 
 

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

  ในระบบนี้ รายวิชาที่ได้ผลการเรยีน “F” นักศึกษาจะต้องลงทะเบยีนเรียนใหม่
จนกว่าจะสอบได ้ 
 ข้อ ๗. ให้สัญลักษณ์ต่อไปนี้ ในการบันทึกผลการเรียนในกรณีอื่นๆ ที่ไม่มีค่าระดบั
คะแนน 

สัญลักษณ ์ ความหมาย และการใช ้
Au (Audit) ใช้บันทึกผลการเรียนวิชาที่นักศึกษาลงทะเบียนเรียนเพื่อร่วม

ฟังโดยไม่นับหน่วยกิตและมผีลการเรียนผ่านเกณฑ์การ
ประเมินผลที่อาจารยผ์ู้สอนก าหนด 

W (Withdraw) ใช้บันทึกผลการเรียนของนักศึกษาลงทะเบียน ในกรณีใดกรณี
หนึ่งดังต่อไปนี ้
      (1) นักศึกษาขอถอนรายวิชาเรียนเมื่อพ้นก าหนด ๑๕ วัน 
นับแต่วันเปิดภาคเรียน 
      (2) นักศึกษาถูกสั่งให้พักการเรียนหลังจากท่ีลงทะเบยีน
ในภาคเรียน นั้นแล้วและได้รับอนมุัติให้ถอนรายวิชานั้น ก่อน
ก าหนดสอบภาคปลายไม่น้อยกว่าสองสัปดาห ์
      (3) นักศึกษาลงทะเบียนเรียน เพื่อร่วมฟัง(Audit) โดยไม่
นับหน่วยกิต และผลการศึกษาวิชานั้นไมผ่่านเกณฑ์การ
ประเมินผลที่อาจารยผ์ู้สอนก าหนด 
 

I (Incomplete) ใช้บันทึกผลการเรียนของนักศึกษาในกรณีใดกรณีหนึ่ง 
ดังต่อไปนี ้



     (1) เป็นรายวิชาที่นักศึกษายังท างานไม่เสร็จเมื่อสิ้นภาค
เรียน ซึ่งนักศึกษาจะต้องขอรับการประเมินเป็นคา่ระดับ
คะแนนให้เสร็จสิ้นภายในภาคเรยีนถัดไป 
     (2) เป็นรายวิชาที่นักศึกษามสีทิธ์ิสอบปลายภาค แต่ขาด
สอบและไดย้ื่นค าร้อง  ขอสอบในรายวิชาที่ขาดสอบนั้น ซึ่ง
คณะกรรมการ ที่มหาวิทยาลัยแตง่ตั้งพิจารณาอนุญาตให้สอบ
ในรายวิชาที่ขาดสอบนั้นได ้

  การให้ “I” แก่นักศึกษาคนใด อาจารย์ผู้สอนจะต้องส่งบันทึกรายละเอียด
คะแนนเก็บท้ังหมดในภาคการศึกษา พร้อมระบุเหตุผลประกอบการส่งผลการเรียนด้วย 

ข้อ ๘. กรณีที่นักศึกษาที่ขอปรับค่าระดับคะแนนรายวิชาที่ได้ “I” ท างานไม่เสร็จ
ภายในเวลาที่ก าหนด ให้อาจารย์ผู้สอนท าการประเมนิผลการเรียนจากคะแนนท่ีมีอยู่แลว้ โดย
ให้ผลงานที่ค้างอยู่เป็น “ศูนย์” และในกรณีที่ไม่มีการประเมินผลจากอาจารย์ผู้สอนในภาค
เรียนถัดไป ให้งานทะเบียนและประมวลผล ปรับผลการเรียนรายวิชาที่ได้ “I” นั้นเป็น “E” 
หรือ “F” แล้วแต่กรณี 
 ข้อ ๙. ทุกรายวิชาที่นักศึกษาได้ลงทะเบียนเรียนไว้ต้องได้รับการประเมินผลจาก
อาจารย์ผู้สอน และก าหนดค่าระดับคะแนน หรือสัญลักษณ์ ตามที่ก าหนดไว้ในข้อบังคับนี้ 
รายวิชาใดที่อาจารย์ผู้สอนไม่รายงานผลการประเมินเป็นค่าระดับคะแนน โดยไม่ระบุ
สัญลักษณ์อื่นใด และมิใช่รายวิชาที่นักศึกษาถอนการลงทะเบียน ให้งานทะเบียนและ
ประมวลผลบันทึกผลการเรียนรายวิชาน้ันเป็น “E” หรือ “F” แล้วแต่กรณี 
 ข้อ ๑๐. ให้ใช้สัญลักษณ์ P ตามข้อ ๖.๒ ส าหรับบันทึกผลการประเมินส าหรับ
รายวิชาที่ได้รับการยกเว้นการเรียน ตามระเบียบเกี่ยวกับการยกเว้นการเรียน  
 ข้อ ๑๑. กรณีนักศึกษาที่ส าเร็จการศึกษาระดับอนุปริญญาตามหลักสูตรของ
มหาวิทยาลัย สถาบันราชภัฏ หรือหลักสูตรที่อนุมัติโดยสภาการฝึกหัดครู เข้าศึกษาใน
หลักสูตรปริญญาตรี      (หลังอนุปริญญา) จะลงทะเบียนรายวิชาซ้ าหรือรายวิชาเทียบเท่ากับ
รายวิชาที่เคยศึกษามาแล้วในระดับอนุปริญญาไม่ได้และให้เว้นการนับหน่วยกิตเพื่อพิจารณา
วิชาเรียนครบตามหลักสูตรที่ก าลังศึกษาอยู่ ยกเว้นเป็นรายวิชาที่เคยสอบได้มาแล้วนับตั้งแต่
วันท่ีส าเร็จการศึกษาระดับอนุปริญญาถึงวันเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี (หลังอนุปริญญา) เกิน 
๕ ปี 
 ข้อ ๑๒. การหาค่าระดับคะแนนเฉลี่ยประจ าภาคเรียนและค่าระดับคะแนนเฉลี่ย
สะสมให้คิดเป็นเลขทศนิยม ๒ ต าแหน่ง โดยไม่ปัดเศษ 



  ๑๒.๑ กรณีสอบตกรายวิชาบังคับและต้องเรียนซ้ า ให้นับรวมหน่วยกิตที่
สอบตกเป็นตัวหารด้วย 
  ๑๒.๑ กรณีที่นักศึกษาลงทะเบียนเรียนวิชาซ้ ากับรายวิชาที่สอบได้แล้ว 
หรือเรียนรายวิชาที่เป็นวิชาเทียบเท่าตามที่หลักสูตรก าหนดให้นับหน่วยกิตและค่าระดับ
คะแนนเฉพาะวิชาที่ลงทะเบียนครั้งแรกเท่านั้น 
 ข้อ ๑๓. นักศึกษาในระบบเข้าช้ันเรียนจะต้องสอบปลายภาคเรียนตามที่
มหาวิทยาลัยก าหนด 
 นักศึกษาที่มีสิทธิ์สอบปลายภาคเรียนต้องมีเวลาเข้าช้ันเรียนในรายวิชานั้นไม่น้อย
กว่า   ร้อยละ ๘๐ ของเวลาเรียนท้ังหมด หรือน้อยกว่าร้อยละ ๘๐ แต่ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๖๐ 
และคณะกรรมการที่มหาวิทยาลัยแต่งตั้งพิจารณาเห็นสมควรยกเว้นให้มีสิทธิ์สอบปลายภาค
เรียนได้ 
 ข้อ ๑๔. นักศึกษาที่ไม่ได้สอบปลายภาคเรียน ด้วยเหตุที่ไม่มีสิทธิ์สอบเนื่องจากมี
เวลา    เข้าช้ันเรียนไม่ถึงร้อยละ ๖๐ ของเวลาเรียนทั้งหมด และไม่ได้รับยกเว้นให้มีสิทธิ์สอบ
ปลายภาคตามที่ก าหนดในข้อ ๑๓ วรรคท้าย ให้อาจารย์ผู้สอนพิจารณาบันทึกผลการประเมิน
เป็น “E” หรือ “F” แล้วแต่กรณี 
 ข้อ ๑๕. นักศึกษาที่มีสิทธิ์สอบปลายภาคเรียนแต่ขาดสอบ ให้อาจารย์ผู้สอนบันทึก
ผลการประเมินรายวิชานั้นเป็น “E” หรือ “F” แล้วแต่กรณี เว้นแต่ขาดสอบเนื่องจากมีเหตุ
จ าเป็นอื่นท่ีเป็นเหตุสุดวิสัยอย่างยิ่ง และได้ยื่นค าร้องต่องานทะเบียนและประมวลผล ขอสอบ
ในรายวิชาที่ขาดสอบนั้น ภายใน ๑๕ วันนับแต่วนัเปิดภาคเรียนของภาคเรียนถัดไป  

 กรณีนี้ให้คณะกรรมการที่มหาวิทยาลัยแต่งตั้งพิจารณาอนุญาตตามความเหมาะสม 
และให้อาจารย์ผู้สอน หรืออาจารย์ที่เป็นประธานโปรแกรมวิชานั้น ท าการสอบให้ในภาคเรียน
ที่ถัดไปนั้นได้ และให้บันทึกผลการประเมินรายวิชานั้นตามค่าระดับคะแนนในการสอบนั้นได้ 

ข้อ ๑๖. ผู้ส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตร ต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนทุกข้อ ดังนี้ 
  ๑๖.๑ มีความประพฤติดี มีคุณธรรม 
  ๑๖.๒ สอบได้รายวิชาต่าง ๆ ครบตามหลักสูตร รวมทั้งรายวิชาที่หลกัสูตร
หรือสภาก าหนดให้เรียนเพิ่ม 
  ๑๖.๓ ได้ค่าคะแนนเฉลี่ยสะสม ไม่ต่ ากว่า ๒.๐๐  
  ๑๖.๔ ส าหรับนักศึกษาภาคปกติ มีเวลาเรียนไม่ต่ ากว่า ๔ ภาคเรียน และ
มีสภาพการเป็นนักศึกษาไม่เกิน ๘ ภาคเรียนปกติติดต่อกันในกรณีที่เรียนหลักสูตร ๒ ปี ไม่ต่ า
กว่า      ๕ ภาคเรียน และมีสภาพการเป็นนักศึกษาไม่เกิน ๑๒ ภาคเรียนปกติติดต่อกันใน



กรณีที่เรียนหลักสูตร ๓ ปี และไม่ต่ ากว่า ๖  ภาคเรียนปกติ และมีสภาพการเป็น นักศึกษาไม่
เกิน ๑๖ ภาคเรียนปกติติดต่อกัน ในกรณีที่เรียนหลักสูตร ๔ ปี และไม่ต่ ากว่า ๘ ภาคเรียน 
และมีสภาพการเป็นนักศึกษา    ไม่เกิน ๒๐ ภาคเรียนปกติติดต่อกันในกรณีที่เรียนหลักสูตร 
๕ ปี 
  ๑๖.๕ ส าหรับนักศึกษาภาคพิเศษ มีเวลาเรียนไม่ต่ ากว่า ๖ ภาคเรียนและ
มีสภาพเป็นนักศึกษาไม่เกิน ๕ ปี กรณีเรียนหลักสูตร ๒ ปี ไม่ต่ ากว่า ๙ ภาคเรียน และมี
สภาพการเป็นนักศึกษาไม่เกิน ๗ ปี ในกรณีที่เรียนหลักสูตร ๓ ปี และไม่ต่ ากว่า ๑๒ภาคเรียน 
ไม่เกิน ๙ ปี กรณีที่เรียนหลักสูตร ๔ ปี และไม่ต่ ากว่า ๑๕ ภาคเรียนและไม่เกิน ๑๑ ปี กรณีที่
เรียนหลักสูตร ๕ ปี 
 ข้อ ๑๗. การพ้นสภาพการเป็นนักศึกษา 
  ๑๗.๑ นักศึกษาภาคปกติ พ้นสภาพการเป็นนักศึกษาตามเกณฑ์ข้อใดข้อ
หนึ่งดังต่อไปนี้ 
   (๑) ผลการประเมินได้ค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมต่ ากว่า ๑.๖๐ 
เมื่อสิ้นภาคเรียนปกติ ภาคเรียนท่ี ๒ นับตั้งแต่เริ่มเข้าเรียน 
   (๒) ผลการประเมินได้ค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมต่ ากว่า ๑.๘๐ 
ในภาคเรียนปกติที่ ๔ ที่ ๖ ที่ ๘ ที่ ๑๐ ที่ ๑๒ ที่ ๑๔ และที่ ๑๖ นับตั้งแต่เริ่มเข้าเรียน 
   (๓) ลงทะเบียนเรียนและเรียนครบตามที่หลักสูตรก าหนดแล้ว 
แต่ยังได้ค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมต่ ากว่า ๑.๘๐  
   (๔) มีสภาพเป็นนักศึกษาครบ ๘ ภาคเรียนปกติติดต่อกันใน
กรณีเรียนหลักสูตร ๒ ปี ครบ ๑๒ ภาคเรียนปกติติดต่อกันในกรณีเรียนหลักสูตร ๓ ปี และ
ครบ ๑๖    ภาคเรียนปกติติดต่อกัน ในกรณีที่เรียนหลักสูตร ๔ ปี ครบ ๒๐ ภาคเรียนปกติ
ติดต่อกันในกรณีเรียนหลักสูตร ๕ ปี และขาดคุณสมบัติตามข้อ ๑๖.๒ และ ๑๖.๓ ในการเป็น
ผู้ส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตร 
   (๕) ไม่ผ่านการประเมินรายในวิชาเตรียมฝึกประสบการณ์
วิชาชีพ หรือการฝึกประสบการณ์วิชาชีพเป็นครั้งท่ี ๒ 
  ๑๗.๒ นักศึกษาภาคพิเศษจะพ้นสภาพการเป็นนักศึกษาเมื่อผลการ
ประเมินได้ค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมต่ ากว่า ๑.๘๐ เมื่อสิ้นภาคเรียนที่ ๔ นับตั้งแต่เริ่มเข้า
เรียนกรณีหลักสูตร   ๒ ปี สิ้นภาคเรียนที่ ๖ นับตั้งแต่เริ่มเข้าเรียนกรณีหลักสูตร ๓ ปี และ
เมื่อสิ้นภาคเรียนที่ ๗ นับตั้งแต่เริ่มเข้าเรียน กรณีหลักสูตร ๔ ปี สิ้นภาคเรียนที่ ๘ นับตั้งแต่
เริ่มเข้าเรียนกรณีหลักสูตร ๕ ปี หรือนักศึกษาลงทะเบียนเรียนครบตามที่หลักสูตรก าหนดแต่



ยังได้ค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมต่ ากว่า ๑.๘๐ หรือไม่ผ่านการประเมินในรายวิชาเตรียมฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพ หรือการฝึกประสบการณ์วิชาชีพเป็นครั้งท่ี ๒ 
 ข้อ ๑๘. เมื่อนักศึกษาเรียนได้จ านวนกิตครบตามที่ก าหนดไว้ในหลักสูตรแล้ว ถ้าได้
ค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมตั้งแต่ ๑.๘๐ แต่ไม่ถึง ๒.๐๐ ให้เลือกเรียนรายวิชาเพิ่มเตมิ เพื่อท า
ค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมได้ถึง ๒.๐๐ ทั้งนี้ต้องอยู่ในระยะเวลาที่ก าหนดไว้ในข้อ ๑๖ ด้วย 
 ข้อ ๑๙. นักศึกษาที่ทุจริต หรือร่วมทุจริตในการสอบรายวิชาใด ให้มหาวิทยาลัย
พิจารณาโทษตามควรแก่กรณีดังนี้ 
  ๑๙.๑ ให้สอบตกในรายวิชาน้ัน และพักการเรียนในภาคเรียนถัดไป หรือ 
  ๑๙.๒ ให้สอบตกทุกรายวิชาในภาคเรียนนั้น หรือ 
  ๑๙.๓ ให้พ้นสภาพการเป็นนักศึกษา 
 ข้อ ๒๐. ผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ที่จะได้รับเกียรตินิยม ต้องมีคุณสมบัติ
ครบถ้วนดังต่อไปนี้ 
  ๒๐.๑ ปริญญาตรี หลักสูตร ๔ ปีและ ๕ ปี ให้ได้รับเกียรตินิยมอันดับหนึ่ง 
เมื่อเรียนครบหลักสูตรแล้วได้ค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่น้อยกว่า ๓.๖๐ และ ส าหรับผู้ที่
ได้ค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ถึง ๓.๖๐ แต่ไม่น้อยกว่า ๓.๒๕ ให้ได้รับเกียรตินิยมอันดับ
สอง 
  ส าหรับปริญญาตรี (หลังอนุปริญญา) สอบได้ค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม
ระดับอนุปริญญาหรือเทียบเท่าจากสถานศึกษาเดิมไม่น้อยกว่า ๓.๖๐ และเรียนครบตาม
หลักสูตรได้ค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมจากการศึกษาในมหาวิทยาลัย ไม่น้อยกว่า ๓.๖๐ ให้
ได้รับเกียรตินิยมอันดับหนึ่ง ส่วนผู้ที่ได้ค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมทั้งจากสถานศึกษาเดิมและ
จากมหาวิทยาลัยไม่ถึง ๓.๖๐ แต่ไม่น้อยกว่า ๓.๒๕ ให้ได้เกียรตินิยมอันดับสอง 

๒๐.๒ สอบได้ในรายวิชาใด ๆ ไม่ต่ ากว่า “C” ตามระบบค่าระดับคะแนน 
หรือ 

ไม่ได้ “F” ตามระบบไม่มีค่าระดับคะแนน ส าหรับผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี (หลัง
อนุปริญญา) จะพิจารณาผลการเรียน ในระดับอนุปริญญาหรือเทียบเท่า เช่นเดียวกัน 
  ๒๐.๓ นักศึกษาภาคปกติ มีเวลาเรียนไม่เกิน ๔ ภาคเรียนปกติ ส าหรับ
หลักสูตร ๒ ปี ไม่เกิน ๖ ภาคเรียนปกติ ส าหรับหลักสูตร ๓ ปี ไม่เกิน ๘ ภาคเรียนปกติ 
ส าหรับหลักสูตร ๔ ปี และไม่เกิน ๑๐ ภาคเรียนปกติ ส าหรับหลักสูตร ๕ ปี  



  นักศึกษาภาคพิเศษมีเวลาเรียนไม่เกิน ๘ ภาคเรียน ส าหรับหลักสูตร ๒ ปี      
ไม่เกิน ๑๑ ภาคเรียนปกติ ส าหรับหลักสูตร ๓ ปี ไม่เกิน ๑๔ ภาคเรียน ส าหรับหลักสูตร ๔ ปี 
และ  ไม่เกิน ๑๗ ภาคเรียนปกติ ส าหรับหลักสูตร ๕ ปี 
 ข้อ ๒๑. การนับก าหนดวันสิ้นสุดภาคเรียน ให้ยึดถือวันที่มหาวิทยาลัยก าหนดเป็น
วันสุดท้ายของการสอบปลายภาคเรียน 
 ข้อ ๒๒. ให้คณะกรรมการที่สภาแต่งตั้งเป็นผู้อนุมัติการประเมินผลการศึกษา 
 ข้อ ๒๓. ให้อธิการบดีเป็นผู้รักษาการให้เป็นไปตามข้อบังคับนี้ และเป็นผู้วินิจฉัยช้ี
ขาดในกรณีเกิดปัญหาจากการใช้ข้อบังคับนี้ การวินิจฉัยช้ีขาดถือเป็นอันสิ้นสุด 
 

ประกาศ ณ วันท่ี ๒๑ ธันวาคม   ๒๕๔๘ 
 

เกษม  จันทร์แก้ว 
(ศาสตราจารย์เกษม จันทร์แก้ว) 

นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 



 
 
 

 
ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภฏัก าแพงเพขร 

ว่าด้วยการโอนผลการเรียนและการยกเว้นการเรียนรายวิชา 
ระดับอนุปริญญาและปริญญาตร ี พ.ศ. ๒๕๕๐ 
------------------------------------------------------- 

 โดยที่เป็นการสมควรที่จะให้มีระเบียบว่าด้วยการโอนผลการเรียนและการยกเว้น
การเรียนรายวิชาระดับอนุปริญญาและปริญญาตรีในหลักสูตรมหาวิทยาลัยราชภัฏ
ก าแพงเพชร เพื่ออ านวยประโยชน์ให้แก่นักศึกษาของมหาวิยาลัยอาศัยอ านาจตามความใน
มาตรา ๑๘(๒) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗  ออกระเบียบว่าด้วย
การโอนผลการเรียนและการยกเว้นการเรียนรายวิชาไว้ดังน้ี 
 ข้อ  ๑  ระเบียบนี้เรียกว่า  “ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร  ว่าด้วยการ
โอน   ผลการเรียนและการยกเว้นการเรียนรายวิชาระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี  พ.ศ. 
๒๕๕๐” 
 ข้อ  ๒  ให้ใช้ระเบียบนี้  ตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศ  เป็นต้นไป 
 บรรดาระเบียบ  ค าสั่ง  หรือข้อบังคับอื่นใดที่เกี่ยวกับการโอนผลการเรียนและการ
ยกเว้นการเรียนรายวิชา ซึ่งได้ก าหนดไว้แล้วในระเบียบนี้ หรือที่ขัดหรือแย้งกับระเบียบนี้  ให้
ใช้ระเบียบนี้แทน 
 ข้อ  ๓  ในระเบียบนี้ 
  “มหาวิทยาลัย” หมายความว่า มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 
  “อธิการบดี” หมายความว่า อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 
  “นักศึกษา” หมายความว่า ผู้ที่ศึกษาตามหลักสูตรของมหาวิทยาลัย ใน
ระดับที่ไม่ต่ ากว่าอนุปริญญา และให้หมายความรวมถึงผู้ที่ศึกษาอบรมตามโครงการอื่นที่ใช้
หลักสูตรของมหาวิทยาลัย 
  “สถาบันอุดมศึกษา” หมายความว่า สถาบันการศึกษาที่มีการจัดการเรียน
การสอน ในระดับหลังมัธยมศึกษาตอนปลาย หลักสูตรไม่ต่ ากว่าระดับอนุปริญญาหรือเทียบเท่า 
ที่คณะกรรมการการอุดมศึกษารับรอง 



  “การศึกษาโดยระบบอื่น” หมายความว่า การศึกษานอกระบบ การศึกษา
ตามอัธยาศัย การฝึกอาชีพ และให้รวมถึงประสบการณ์จากการท างานด้วย 
  “การโอนผลการเรียน” หมายความว่า การน าหน่วยกิตและค่าระดับ
คะแนนของทุกรายวิชาที่เคยศึกษาจากหลักสูตรมหาวิทยาลัยมาใช้ โดยไม่ต้องศึกษารายวิชา
นั้นอีก 
  “การยกเว้นการเรียนรายวิชา” หมายความว่า การยกเว้นให้นักศึกษาไม่
ต้องเรียนรายวิชาใดวิชาหนึ่งที่หลักสูตรของมหาวิทยาลัยก าหนด โดยน าหน่วยกิตและผล
การศึกษาในรายวิชาใดๆ ตามหลักสูตรระดับเดียวกันของมหาวิทยาลัย มาใช้แทน ทั้งนี้ให้รวมถึง
การน าผลการศึกษาและหน่วยกิต  ของรายวิชาตามหลักสูตรในระดับเดียวกันจาก
สถาบันอุดมศึกษาอื่น และผลการศึกษาที่ได้รับจากการศึกษาโดยระบบอื่น ท่ีมีเนื้อหาสาระ
ความยากง่ายเทียบได้ไม่น้อยกว่าสามในสี่ของเนื้อหาในรายวิชาตามหลักสูตรของ
มหาวิทยาลัยที่ขอยกเว้นการเรียน 
 ข้อ  ๔  ผลการเรียนรายวิชาที่จะน ามาใช้ในการโอนผลการเรียนหรือยกเว้นการ
เรียน รายวิชาต้องเป็นผลการเรียนที่นักศึกษาได้รับมาแล้วไม่เกิน ๑๐ ปี นับจากวันส าเร็จ
การศึกษาหรือ ภาคเรียนสุดท้ายที่ได้รับผลการเรียน หรือวันสุดท้ายของการศึกษาโดยระบบ
อื่นที่ได้รับผลการเรียนนั้น แล้วแต่กรณี จนถึงวันท่ีเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัย 
  กรณีที่ผลการเรียนรายวิชาที่น ามาขอโอน หรือยกเว้นการเรียนรายวิชามีอายุเกิน
กว่าที่ก าหนดในวรรคต้น ผู้ขอโอนหรือยกเว้นการเรียนรายวิชาอาจขอให้อาจารย์ประจ า
หลักสูตรของรายวิชาที่จะน ามาขอโอนหรือยกเว้นการเรียนรายวิชา ท าการสอบประเมิน
ความรู้และน าผลการสอบประเมินความรู้ที่ผ่านเกณฑ์มาขอโอนหรือยกเว้นการเรียนรายวิชา
ได้ 
 ข้อ  ๕  ผู้มีสิทธ์ิได้รับโอนผลการเรียน ต้องมีคุณสมบัติข้อใดข้อหนึ่ง  ดังต่อไปนี้  

(๑)  เป็นนักศึกษาในระดับอนุปริญญาหรือปริญญาตรี แล้วแต่กรณีที่เคย
ศึกษาในมหาวิทยาลัย และพ้นสภาพนักศึกษาไปโดยไม่ส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตรที่ศึกษา 

(๒)  เป็นนักศึกษาท่ี ย้ายสถานศึกษามาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏอื่น 
(๓)  เป็นนักศึกษาที่เปลี่ยนสภาพ จากนักศึกษาภาคปกติเป็นนักศึกษาตาม 

โครงการอื่นที่ใช้หลักสูตรมหาวิทยาลัย หรือจากนักศึกษาตามโครงการอื่นที่ใช้หลักสูตร
มหาวิทยาลัยเป็นนักศึกษาภาคปกติ 

(๔)  เป็นนักศึกษาระดับปริญญาตรี ที่ส าเร็จการศึกษาระดับอนุปริญญาจาก
มหาวิทยาลัย 



ข้อ ๖  การโอนผลการเรียนต้องอยู่ภายใต้เง่ือนไขต่อไปนี้ 
  (๑)  นักศึกษาที่ขอโอนผลการเรียน ต้องมีสภาพการเป็นนักศึกษาของ
มหาวิทยาลัย  
  (๒ )  นักศึกษาที่ขอโอนผลการเรียน ต้องไม่ เคยถูกสั่ งให้ออกจาก
มหาวิทยาลัย ตามระเบียบมหาวิทยาลัยว่าด้วยการประเมินผลการศึกษา  
  (๓)  การโอนผลการเรียนต้องโอนท้ังหมดทุกรายวิชาที่เคยศึกษามาโดยไม่
จ ากัดจ านวนหน่วยกิตที่ขอโอน 
   (๔)  ผลการเรียนรายวิชาที่จะน ามาใช้เทียบโอนจะต้องอยู่ภายใน
ระยะเวลาที่ก าหนดในข้อ ๔ ของระเบียบนี้ การโอนผลการเรียนไม่เป็นเหตุให้เสียสิทธิ์ที่จะ
ได้รับปริญญาเกียรตินิยม 
 ข้อ  ๗  ผู้มีสิทธิ์ได้รับการยกเว้นการเรียนรายวิชา ต้องมีคุณสมบัติข้อใดข้อหนึ่ง
ดังต่อไปนี้ 
  (๑)  เป็นนักศึกษาท่ีส าเร็จการศึกษาหรือเคยศึกษาจากมหาวิทยาลัย 
   (๒)  เป็นนักศึกษาท่ีส าเร็จการศึกษาหรือเคยศึกษาจากสถาบันอุดมศึกษา
อื่น 
  (๓)  เป็นนักศึกษาที่ผ่านการศึกษาอบรมในรายวิชาใดรายวิชาหนึ่งตาม
หลักสูตรมหาวิทยาลัย 
  (๔)  เป็นนักศึกษาท่ี ได้ศึกษาจากการศึกษาโดยระบบอ่ืน  
 ผู้มีสิทธิ์ยกเว้นตาม (๓) และ (๔) ต้องมีความรู้พื้นฐานระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
หรือเทียบเท่า 

การศึกษาอบรมตามกรณีใน(๓) และการศึกษาโดยระบบอื่นตาม(๔) ที่น าผลการ
เรียนมาขอยกเว้นการเรียนรายวิชา จะต้องเป็นการอบรมหรือการศึกษาโดยระบบอ่ืนท่ีจัดขึ้น 
ส าหรับผู้มีความรู้พื้นฐานระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 

ข้อ  ๘  การยกเว้นการเรียนรายวิชา ต้องอยู่ภายใต้เง่ือนไขต่อไปนี้  
  (๑)  รายวิชาที่น ามาขอยกเว้นรายวิชา ต้องเป็นรายวิชาที่ได้รับคะแนนไม่
ต่ ากว่า C 

(๒)  การน าผลการเรียนจากการศึกษาโดยระบบอื่นมาขอยกเว้นการเรียน
รายวิชา  

ให้ใช้ผลการประเมินของมหาวิทยาลัย ซึ่งประเมินตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่มหาวิทยาลัย
ก าหนด  โดยความเห็นชอบของสภามหาวิทยาลัย 



  (๓)  ส าหรับนักศึกษาที่ศึกษาตามหลักสูตร  พ.ศ. ๒๕๔๙  เป็นต้นไป  ให้
ยกเว้น  การเรียนรายวิชาในหมวดวิชาการศึกษาทั่วไปจ านวน ๑๖ หน่วยกิต ส าหรับผู้ส าเร็จ
การศึกษาในระดับอนุปริญญาหรือเทียบเท่า  ท่ีเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี (ต่อเนื่อง)  โดย
ไม่ต้องน าเงื่อนไขข้อ  ๔  และ  ข้อ  ๘ (๑)  มาใช้บังคับ  
  (๔) ให้ยกเว้นการเรียนรายวิชาในหมวดวิชาการศึกษาทั่วไปทั้งหมด 
ส าหรับผู้ส าเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรีมาแล้ว  และเข้าศึกษาในระดับอนุปริญญาหรือ
ปริญญาตรีในอีกวิชาเอกหนึ่ง โดยไม่ต้องน าเงื่อนไขข้อ  ๔  และ  ข้อ  ๘ (๑)  มาใช้บังคับ  
  (๕)  จ านวนหน่วยกิตที่ได้รับการยกเว้นรายวิชา  รวมแล้วต้องไม่เกินสอง
ในสามของหน่วยกิตรวมขั้นต่ าที่ก าหนดไว้ในหลักสูตรของมหาวิทยาลัย   
  (๖)  ผู้ได้รับการยกเว้นการเรียนรายวิชาในทุกกรณี ต้องมีเวลาศึกษาอยู่
ในมหาวิทยาลัยไม่น้อยกว่า  ๑  ปีการศึกษา 

  (๗)  รายวิชาที่ได้รับการยกเว้นการเรียนรายวิชา ให้บันทึกไว้ในระเบียน       
การเรียนของนักศึกษาโดยใช้อักษรย่อ “P” ในช่องระดับคะแนน ส าหรับรายวิชาที่ได้รับการ
ยกเว้น  การเรียนรายวิชาตามข้อ ๘(๓) และ (๔) ให้นับหน่วยกิตหมวดวิชาศึกษาท่ัวไปรวมใน
เกณฑ์การส าเร็จการศึกษา โดยไม่ต้องบันทึกผลการเรียนเป็นรายวิชา 
 ข้อ  ๙  นักศึกษาที่จะขอโอนผลการเรียนและยกเว้นการเรียนรายวิชา  ต้อง
ด าเนินการให้เสร็จสิ้นภายในระยะเวลาที่มหาวิทยาลัยก าหนด 
 ข้อ ๑๐  การนับจ านวนภาคเรียนของนักศึกษาที่ได้รับโอนผลการเรียนหรือยกเว้น
การเรียนรายวิชา ให้ถือเกณฑ์ดังนี้ 

  (๑)  ส าหรับนักศึกษาที่ใช้ผลการศึกษาจากการศึกษาตามหลักสูตรใน
ระบบปกติของมหาวิทยาลัย หรือสถาบันอุดมศึกษาอื่น ให้นับผลการเรียนจ านวน ๒๒ หน่วย
กิต เป็นหนึ่งภาคเรียน 

   (๒)  ส าหรับนักศึกษาที่ใช้ผลการศึกษาจากการศึกษาตามโครงการอื่นท่ีใช้
หลักสูตรของมหาวิทยาลัย และผลการเรียนจากการศึกษาโดยระบบอื่น ให้นับผลการเรียน
จ านวน  ๑๒ หน่วยกิต เป็นหน่ึงภาคเรียน 

   (๓)  การโอนผลการเรียนของนักศึกษาตามกรณีในข้อ ๕(๑) ให้นับเฉพาะ    
ภาคเรียนที่เคยศึกษาและได้รับผลการเรียน ส าหรับนักศึกษาตามกรณีในข้อ ๕(๒), (๓) และ 
(๔)     ให้นับจ านวนภาคเรียนต่อเนื่องกัน 

ข้อ ๑๑  การโอนผลการเรียน และการยกเว้นการเรียนรายวิชา ต้องช าระ
ค่าธรรมเนียมตามที่มหาวิทยาลัยก าหนดโดยความเห็นชอบของสภา 



ข้อ ๑๒  ให้คณะกรรมการที่อธิการบดแีต่งตั้ง เป็นผู้มีอ านาจพิจารณาอนุมัติการโอน     
ผลการเรียน หรือการยกเว้นการเรียนรายวิชา 

ข้อ ๑๓  นักศึกษาที่ได้รับยกการเว้นการเรียนรายวิชา ไม่มีสิทธิ์ได้รับปริญญาเกียรติ
นิยม 

ข้อ ๑๒  ให้อธิการบดี  เป็นผู้รักษาการให้เป็นไปตามระเบียบนี้และให้มีอ านาจ
ตีความและวินิจฉัยช้ีขาดในกรณีที่มีปัญหาจากการปฏิบัติตามระเบียบนี้ การวินิจฉัยชี้ขาดถือ
เป็นอันสิ้นสุด 

 
ประกาศ  ณ  วันท่ี   ๑๗   กุมภาพันธ์  พ.ศ.  ๒๕๕๐ 

 
เกษม  จันทร์แก้ว 

(ศาสตราจารย์เกษม  จันทร์แก้ว) 
นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 



 
 

 
 

ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภฏัก าแพงเพชร 
ว่าด้วยการออกหลักฐานแสดงผลการศกึษา พ.ศ. ๒๕๔๘ 

------------------------------------------------------- 
โดยที่เป็นการสมควรให้มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชรมีข้อก าหนดเกี่ยวกับ

หลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติในการออกเอกสารหลักฐานแสดงผลการศึกษา ที่เป็นมาตรฐาน
และมีระบบ จึงอาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๑๘ (๒) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัย
ราชภัฏ พ.ศ ๒๕๔๗ ออกระเบียบว่าด้วยการออกเอกสารหลักฐานแสดงผลการศึกษา 
พ.ศ. ๒๕๔๘ ไว้ดังต่อไปนี ้
         ข้อ ๑ ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร ว่าด้วยการ
ออกเอกสารหลักฐานแสดงผลการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๘”  
         ข้อ ๒ ให้ใช้ระเบียบนี้ตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศเป็นต้นไป  
         ข้อ ๓ บรรดาระเบียบ ข้อบังคับ หรือค าสั่งอื่นใดที่ขัดหรือแย้งกับระเบียบนี้ ให้ใช้
ระเบียบนี้แทน  
 ข้อ ๔ ในระเบียบนี้ 

“มหาวิทยาลัย” หมายความว่า มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 
“สภา” หมายความว่า สภามหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 
“อธิการบดี” หมายความว่า อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 
“สถาบันสมทบ” หมายความว่า สถาบันการศึ กษาที่ เข้ าสมทบกับ

มหาวิทยาลัยตาม 
ระเบียบ ข้อบังคับ และข้อก าหนดของมหาวิทยาลัยว่าด้วยสถาบันสมทบ 

“หลักฐานแสดงผลการศึกษา” หมายความว่า หลักฐานแสดงผลการศึกษา
ตามที ่

ก าหนดในข้อ ๕ และให้รวมถึงใบแทนหลักฐานการศึกษาตามที่ก าหนดในข้อ ๖ ด้วย 
“ใบแทน” หมายความว่า ใบแทนหลักฐานแสดงผลการศึกษา 

ข้อ ๕ ให้มหาวิทยาลัยออกเอกสารหลักฐานแสดงผลการศึกษาที่ก าหนดให้กับ
บุคคลใด ๆ ได้ตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้  



  ๕.๑ ประกาศนียบัตร อนุปริญญาบัตร และปริญญาบัตร ออกให้แก่ผู้ที่
ได้รับอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัยให้ได้รับประกาศนียบัตร อนุปริญญาบัตร หรือปริญญาบัตร
นั้นๆ แล้ว 

  ๕.๒ วุฒิบัตร ออกให้แก่ผู้ที่ได้เข้ารับการฝึกอบรม หรือการศึกษาตาม
หลักสูตรพิเศษของมหาวิทยาลัย ทั้งที่มหาวิทยาลัยจัดเอง หรือจัดร่วมกับสถาบันการศึกษา 
หน่วยงานหรือองค์กรอื่น 

  ๕.๓ ใบรับรองผลการศึกษา ออกให้แก่นักศึกษาที่ได้ศึกษาตามหลักสูตร
ของมหาวิทยาลัย ครบถ้วนตามเกณฑ์ที่จะได้รับประกาศนียบัตร หรืออนุปริญญาบัตร หรือ
ปริญญาบัตร และได้รับอนุมัติให้ส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตรระดับนั้นๆ แล้ว แต่ยังไม่ได้รับ
อนุมัติจากสภามหาวิทยาลัยให้ได้รับประกาศนียบัตร อนุปริญญาบัตร หรือปริญญาบัตรนั้นๆ 
แล้วแต่กรณี 

ใบรับรองผลการศึกษาตามวรรคต้น ให้มีผลคราวละเก้าสิบวัน  
   ๕.๔ ใบรับรองคุณวุฒิ  ออกให้แก่นักศึกษาที่ ได้รับอนุมัติจากสภา
มหาวิทยาลัย ให้ได้รับประกาศนียบัตร หรืออนุปริญญาบัตร หรือปริญญาบัตรแล้ว แต่ยังไม่ได้
รับเอกสาร ใบประกาศนียบัตร อนุปริญญาบัตร หรือปริญญาบัตรนั้นๆ แล้วแต่กรณี 

  ๕.๕ ใบรายงานผลการศึกษา ออกให้แก่นักศึกษาที่ศึกษาตามหลักสูตร
ของมหาวิทยาลัย เพื่อแสดงผลการศึกษาในทุกรายวิชาตามที่หลักสูตรก าหนดในกรณีที่ส าเร็จ
การศึกษาตามหลักสูตรนั้นๆ ส าหรับกรณีที่ยังไม่ส าเร็จการศึกษาจะแสดงผลการศึกษาถึงภาค
เรียนที่ได้รับทราบผลการศึกษาแล้ว 
 ข้อ ๖. ให้มหาวิทยาลัยออกใบแทนหลักฐานแสดงผลการศึกษาตามข้อ ๕.๑ และ 
๕.๒ ได้ในกรณีที่ผู้ได้รับหลักฐานแสดงผลการศึกษานั้นๆ ร้องขอ เนื่องจากหลักฐานแสดงผล
การศึกษาดังกล่าวสูญหายหรือช ารุดจนใช้การไม่ได้ โดยได้ยื่นค าร้องตามแบบค าร้องของ
มหาวิทยาลัยขอให้ออกใบแทน 
 ข้อ ๗. ให้มหาวิทยาลัยออกหลักฐานแสดงผลการศึกษาตามข้อ ๕.๓, ๕.๔, ๕.๕ 
และ ใบแทนตามข้อ ๖. ได้โดยเรียกเก็บค่าธรรมเนียมตามที่ก าหนดท้ายระเบียบนี้ 
 ข้อ ๘. หลักฐานแสดงผลการศึกษาของมหาวิทยาลัย จะต้องเป็นไปตามรูปแบบที่
ก าหนดตามประกาศของมหาวิทยาลัยโดยความเห็นชอบของสภามหาวิทยาลัย ลงนามและ
ประทับตราตามที่ก าหนดดังต่อไปนี้ 
  ๘.๑. ประกาศนียบัตร อนุปริญญาบัตร และปริญญาบัตร ให้ลงนามโดย
นายกสภามหาวิทยาลัย และอธิการบดี ประทับตราดุนของมหาวิทยาลัย 



  ๘.๒ วุฒิบัตร ให้ลงนามโดยอธิการบดี และผู้อ านวยการฝึกอบรมหรือ
ผู้อ านวยการจัดการศึกษา ตามหลักสูตรฝึกอบรมหรือการศึกษาพิเศษครั้งนั้นๆ แล้วแต่กรณี 
ประทับตราดุนของมหาวิทยาลัย 
   ๘.๓ ใบรับรองผลการศึกษา ให้อธิการบดีหรือรองอธิการบดีที่อธิการบดี
มอบหมายลงนาม ประทับตราดุนของมหาวิทยาลัย โดยที่มีนายทะเบียนลงนามคร่อมทับรูป
ถ่ายของ  ผู้ได้รับใบรับรองนั้น 
   ๘.๔ ใบรับรองคุณวุฒิ  ให้อธิการบดีหรือรองอธิการบดีที่อธิการบดี
มอบหมายลงนาม ประทับตราดุนของมหาวิทยาลัย โดยที่มีนายทะเบียนลงนามคร่อมทับรูป
ถ่ายของผู้ได้รับใบรับรองคุณวุฒินั้น 
   ๘.๕ ใบรายงานผลการศึกษา ให้อธิการบดีหรือรองอธิการบดีที่อธิการบดี
มอบหมาย และนายทะเบียนลงนาม ประทับตราดุนของมหาวิทยาลัย  
 หลักฐานแสดงผลการศึกษาที่ ออกโดยสถาบันสมทบ หรือวิทยาเขตของ
มหาวิทยาลัย ให้หัวหน้าสถาบันสมทบหรือวิทยาเขต ลงนามประทับตราดุนของ สถาบัน
สมทบหรือวิทยาเขตแล้วแต่กรณีด้วย 
 ข้อ ๙. ให้มหาวิทยาลัย และสถาบันสมทบ หรือวิทยาเขต แล้วแต่กรณี จัดท า
ทะเบียนหลักฐานแสดงผลการศึกษาที่ออกให้แก่บุคคลต่างๆ ตามระเบียบนี้ไว้เป็นหลักฐานที่
สามารถตรวจสอบได้ 
 ข้อ ๑๐. ให้นายทะเบียนที่มหาวิทยาลัยแต่งตั้ง ท าหน้าที่รับผิดชอบด าเนินการออก
เอกสารหลักฐานแสดงผลการศึกษาตามระเบียบนี้  
 ส าหรับสถาบันสมทบ และวิทยาเขต ให้หัวหน้าสถาบันสมทบ หรือหัวหน้าวิทยาเขต       
ท าหน้าที่เป็นนายทะเบียนรับผิดชอบด าเนินการตามที่ก าหนดในวรรคต้น 
 ข้อ ๑๑. หลักฐานแสดงผลการศึกษา ให้ออกเป็นภาษาไทย แต่ในกรณีที่นักศึกษา
หรือผู้ส าเร็จการศึกษาร้องขอโดยท าเป็นค าร้องตามแบบค าร้องของมหาวิทยาลัยและช าระ
ค่าธรรมเนียมการออกเอกสารหลักฐานแสดงผลการศึกษาเป็นภาษาต่างประเทศตามที่ก าหนด
ในท้ายประกาศนี้ มหาวิทยาลัยจะพิจารณาออกหลักฐานแสดงผลการศึกษาเป็นภาษาอังกฤษ 
หรือภาษาอ่ืนด้วยก็ได้ 
 ข้อ ๑๒. ให้วันที่ได้รับอนุมัติผลการศึกษา เป็นวันที่ส าเร็จการศึกษา ที่ระบุใน
หลักฐานแสดงผลการศึกษา 
         ข้อ ๑๓. ให้อธิการบดีรักษาการให้เป็นไปตามระเบียบนี้ และเป็นผู้วินิจฉัยช้ีขาดใน
กรณีที่เกิดปัญหาจากการใช้ระเบียบนี้ การวินิจฉัยชี้ขาดของอธิการบดีถือเป็นที่สุด 



ประกาศ ณ วันท่ี  ๒๑  ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๔๘ 
 

เกษม  จันทร์แก้ว 
(ศาสตราจารย์เกษม จันทร์แก้ว) 

นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 
 



ตารางก าหนดอัตราค่าธรรมเนียมออกเอกสาร  
แนบท้ายระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 

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

------------------------------------------------------- 
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หมายเหตุ ให้คิดค่าธรรมเนยีมเปน็รายฉบับตามประเภทของหลักฐานแสดงผลการศึกษาที่ขอ 



 
 

 
ประกาศสถาบันราชภัฏก าแพงเพชร 

ว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินค่าใช้สอยและค่าตอบแทน 
ในการจัดกิจกรรมทางวิชาการส าหรับนักศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๒ 

------------------------------------------------------- 
 โดยที่เป็นการสมควรให้มีแนวปฏิบัติในการเบิกจ่ายเงิน  ค่าใช้สอยและค่าตอบแทน
ในการ จัดกิจกรรมทางวิชาการส าหรับนักศึกษา ทั้งนี้เพื่อให้การด าเนินงานเป็นไปด้วยความ
เรียบร้อยและบรรลุวัตถุประสงค์  อาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๓๐(๒ ) แห่ ง
พระราชบัญญัติสถาบันราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๓๘  ข้อบังคับคณะกรรมการสภาสถาบันราชภัฏ ว่า
ด้วยการบริหารงบประมาณและการเงินของสถาบันราชภัฏ พ.ศ.๒๕๔๑ และโดยความ
เห็นชอบของสถาบันประจ าสถาบันราชภัฏก าแพงเพชรในการประชุมครั้งที่ ๑๐/๒๕๔๒ เมื่อ
วันท่ี ๒๕ ธันวาคม ๒๕๔๒ สภาประจ าสถาบันราชภัฏก าแพงเพชร จึงวางระเบียบไว้ดังน้ี 
  ข้อ ๑. ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบสภาประจ าสถาบันราชภัฏก าแพงเพชร ว่าด้วย
การรับเบิกจ่ายเงินค่าใช้สอยและค่าตอบแทนในการจัดกิจกรรมทางวิชาการ ส าหรับนักศึกษา 
พ.ศ. ๒๕๔๒” 
  ข้อ ๒. ให้ใช้ระเบียบนี้ตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศเป็นต้นไป 
  ข้อ ๓. บรรดาข้อบังคับ ระเบียบ ค าสั่งหรือประกาศอื่นใดที่ขัดแย้งกับระเบียบนี้ ให้
ใช้ระเบียบนี้แทน 
  ข้อ ๔. ในระเบียบนี้ 
          “สถาบัน” หมายความว่า สถาบันราชภัฏก าแพงเพชร 
          “อธิการบดี” หมายความว่า อธิการบดีสถาบันราชภัฏก าแพงเพชร 
          “รองอธิการบดี” หมายความว่า รองอธิการบดีสถาบันราชภัฏก าแพงเพชร 
          “นักศึกษา” หมายความว่า นักศึกษาประเภทต่าง ๆ ของสถาบันราชภัฏ
ก าแพงเพชรที่เข้าร่วมกิจกรรมทางวิชาการ 
          “เงินค่าใช้สอยและค่าตอบแทน” หมายความว่า เงินงบประมาณและเงิน
นอกงบประมาณที่เบิกจ่ายเป็นค่าจัดกิจกรรมทางวิชาการ ท้ังภายในและภายนอกสถาบัน 



  “กิจกรรมทางวิชาการ” หมายความว่า กิจกรรมที่ส่งเสริมและการปัจฉิมนิเทศการ
ฝึกอบรม การประชุมสัมมนา การบรรยายพิเศษ การวิพากษ์วิจารณ์ การปฐมนิเทศและการ
ปัจฉิมนิเทศการศึกษาดูงานนอกสถานท่ี และกิจกรรมอื่นใดที่ได้รับอนุมัติจากสถาบัน 
  ข้อ ๕. อัตราค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ในการจัดกิจกรรมทางวิชาการส าหรับนักศึกษา ให้
เบิกจ่ายค่าตอบแทนตามเกณฑ์ดังนี้ 
   (๑) ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม กรณีใช้สถานที่ของทางราชการหรือ
รัฐวิสาหกิจ ให้เบิกจ่ายได้คนละไม่เกิน ๒๕ บาท ต่อมื้อหรือไม่เกินคนละ ๗๕ บาทต่อวัน แต่
ในกรณีใช้สถานที่ของเอกชนให้เบิกจ่ายได้คนละไม่เกิน ๕๐ บาท ต่อมื้อหรือไม่เกินคนละ 
๑๕๐ ต่อวัน 

(๒) ค่าเครื่องดื่ม กรณีใช้สถานที่ของทางราชการหรือรัฐวิสาหกิจ ให้
เบิกจ่ายได้คนละ ไม่เกิน ๑๐ บาท ต่อมื้อ ไม่เกินคนละ ๓๐ บาทต่อวัน   แต่ในกรณีใช้สถานที่
ของเอกชน ให้เบิกจ่ายได้คนละ    ไม่เกิน ๒๐ บาทต่อมื้อหรือไม่เกินคนละ ๖๐ บาทต่อวัน 

(๓) ค่าอาหารที่จัดให้ครบทุกมื้อ กรณีที่ใช้สถานที่ของทางราชการหรือ
รัฐวิสาหกิจ ให้เบิกจ่ายได้คนละไม่เกิน ๓๐๐ บาทต่อวัน แต่ในกรณีใช้สถานที่ของเอกชนให้
เบิกจ่ายได้คนละไม่เกิน ๕๐๐ บาทต่อวัน 

(๔) ค่าอาหารที่จัดให้ไม่ครบทุกมื้อ กรณีใช้สถานที่ของทางราชการหรือ
รัฐวิสาหกิจให้เบิกจ่ายได้คนละไม่เกิน ๓๐๐ บาทต่อวัน แต่ในกรณีใช้สถานที่ของเอกชน ให้
เบิกจ่ายได้คนละไม่เกิน ๒๕๐ บาทต่อวัน 

(๕ ) ค่ าเบี้ ย เลี้ ย ง กรณี เดิ นทางไป เข้ าร่ วมกิ จกรรมทางวิชาการ
ภายในประเทศ ประเภท ก ให้เบิกจ่ายในอัตราวันละ ๖๐ บาทต่อคน ประเภท ข ให้เบิกจ่าย
ในอัตราวันละ ๖๐ บาทต่อคน หากมีการเบิกจ่ายค่าอาหารส าหรับจัดเลี้ยงแล้ว ให้งดการ
เบิกจ่ายค่าเบี้ยเลี้ยงในวันนั้น ๆ 

(๖) ค่าพาหนะในการเดินทางไปร่วมกิจกรรมทางวิชาการ ให้เบิกจ่าย
ตามที่จ่ายจริงกรณีใช้รถยนต์ของทางราชการ ให้เบิกจ่ายเป็นค่าน้ ามันเช้ือเพลิงและหรือ
ค่าธรรมเนียมผ่านทาง 

(๗) ค่าเช่าท่ีพัก ให้เบิกจ่ายได้คนละไม่เกิน ๑๐๐ บาทต่อวัน 
(๘) ค่าของที่ระลึก ให้เบิกจ่ายได้ไม่เกิน ๒,๐๐๐ บาท ต่อการจัดกิจกรรม

ทางวิชาการครั้งนั้น ๆ หรือไม่เกิน ๑,๐๐๐ บาท ต่อสถานท่ีที่ไปศึกษาดูงานแต่ละแห่ง 



ข้อ ๖. การเบิกจ่ายเงินตามข้อ ๕ (๑)(๒)(๓)(๔) ในกรณีที่ไม่ได้ใช้สถานที่ของทาง
ราชการหรือรัฐวิสาหกิจ หรือสถานท่ีของเอกชน ให้เบิกจ่ายตามระเบียบนี้โดยอนุโลม ส่วนจะ
เบิกจ่ายในอัตราใด ให้อยู่ในดุลพินิจของอธิการบดี 
  ข้อ ๗. การจัดกิจกรรมทางวิชาการ ต้องท าเป็นโครงการ โดยได้รับอนุมัติจาก
อธิการบดีหรือรองอธิการบดีที่ได้รับมอบหมาย 
  ข้อ ๘. ให้อธิการบดี รักษาการให้เป็นไปตามระเบียบนี้ 
 

ประกาศ ณ วันท่ี ๒๗ ธันวาคม ๒๕๔๒ 
 

พนัส  หันนาคินทร ์
(ศาสตราจารย์พนัส  หันนาคินทร์) 

นายกสภาประจ าสถาบันราชภัฏก าแพงเพชร 



 
 
 
 

ระเบียบสภาประจ าสถาบันราชภฏัก าแพงเพชร 
ว่าด้วยการพานักศึกษาไปนอกสถาบัน  พ.ศ.  ๒๕๔๔ 

------------------------------------------------------- 
 เพื่อให้การด าเนินงานในการพานักศึกษาไปนอกสถาบันราชภัฏก าแพงเพชร เป็นไป
ด้วยความเรียบร้อย เหมาะสมกับสภาพการเรียนการสอนในระดับอุดมศึกษา  อาศัยอ านาจ
ตามความในมาตรา ๓๐(๒) แห่งพระราชบัญญัติสถาบันราชภัฏ  พ.ศ. ๒๕๓๘ และด้วยความ
เห็นชอบของสภาประจ าสถาบันราชภัฏก าแพงเพชร ในการประชุมครั้งที่ ๕ /๒๕๔๔  เมื่อ
วันที่ ๒๘ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๔๔ สภาประจ าสถาบันราชภัฏก าแพงเพชร จึงก าหนด
ระเบียบสภาประจ าสถาบันราชภัฏก าแพงเพชร ว่าด้วยการพานักศึกษาไปนอกสถาบัน ไว้ดังนี้ 
 ข้อ  ๑. ระเบียบนีเ้รียกว่า “ระเบียบสภาประจ าสถาบันราชภัฏก าแพงเพชร ว่าด้วย
การพานักศึกษาไปนอกสถาบัน พ.ศ. ๒๕๔๔” 
 ข้อ  ๒. ให้ใช้ระเบียบนี้ตั้งแต่วันประกาศเป็นต้นไป 
 ข้อ  ๓. บรรดาระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศและค าสั่งอื่นใด ที่ได้ก าหนดไว้แล้วใน
ระเบียบนี้หรือท่ีขัดหรือแย้งกับระเบียบนี้  ให้ใช้ระเบียบนี้แทน 
 ข้อ  ๔. ในระเบียบนี ้
  “นักศึกษา” หมายความว่า นักศึกษาสถาบันราชภฏัก าแพงเพชร 
  “สถาบัน” หมายความว่า สถาบันราชภัฏก าแพงเพชร 
  “อธิการบด”ี หมายความว่า อธิการบดสีถาบันราชภฏัก าแพงเพชร 
  “การพานักศึกษาไปนอกสถาบัน” หมายความว่า การที่ครู อาจารย์พา
นักศึกษาเป็นหมู่คณะไปศึกษาหรือท ากิจกรรมนอกสถาบัน จะเป็นเวลาท าการสอนหรือไม่ก็
ตาม 
 ข้อ  ๕. การพานักศึกษาไปนอกสถาบัน จ าแนกเป็น ๓ ประเภท คือ 

๕.๑  การพานักศึกษาไปนอกสถาบันไม่ค้างคืน 
  ๕.๒  การพานักศึกษาไปนอกสถาบันและค้างคืน 
  ๕.๓  การพานักศึกษาไปนอกราชอาณาจักร 
 ข้อ  ๖.  การพานักศึกษาไปนอกสถาบัน  ทุกประเภทให้ปฏิบตัิดังนี ้



  ๖.๑  ต้องได้รับอนญุาตจากสถาบนัก่อน โดยใช้แบบการขออนุญาตที่
ก าหนดไว้ท้ายระเบยีบนี ้
  ๖.๒  นักศึกษาที่จะไปนอกสถาบัน ตามข้อ ๕.๑ ให้อยู่ในดุลยพินิจของ
อธิการบดีหรือผู้ที่อธิการบดีหรือผู้ที่อธิการบดีมอบหมายว่าควรจะได้รับอนุญาตจากผู้ปกครอง
หรือไม่ การพาไปตามข้อ ๕.๒ และ ๕.๓ จะต้องได้รับอนุญาตจากผู้ปกครองเป็นหนังสือตาม
แบบการ        ขออนุญาตที่ก าหนดไว้ท้ายระเบียบนี้ 
  กรณีที่นักศึกษาบรรลุนิติภาวะแล้ว การพาไปตามข้อ ๕.๒ ให้อยู่ในดุลย
พินิจของอธิการบดีหรือผู้ที่อธิการบดีมอบหมาย ว่าควรจะได้รับอนุญาตจากผู้ปกครองหรือไม่ 
  นักศึกษาที่เป็นข้าราชการหรือเป็นพนักงานของรัฐ  การพาไปตามข้อ 
๕.๓ จะต้องได้รับอนุญาตจากหน่วยงานต้นสังกัดก่อน 
  ๖.๓  การพานักศึกษาไปนอกสถาบัน ให้มีอาจารย์คนหนึ่งเป็นผู้ควบคุม
และให้มีอาจารย์อื่นเป็นผู้ช่วยผู้ช่วยควบคุม  ดูแลรับผิดชอบในการเดินทาง  โดยถือเกณฑ์
นักศึกษา  ๔๐ คน  ต่ออาจารย์ ๑ คน  กรณีที่มีนักศึกษาหญิงไปด้วย  ให้มีอาจารย์หญิง
ควบคุมไปด้วย ตามความเหมาะสม 
  ๖.๔  สถาบันจะก าหนดให้มีการประกันอุบัตภิัยในการพานักศึกษาไปนอก
สถาบันใน กรณีใด ๆ ก็ได้ 
  ๖.๕  ผู้ควบคุมและผู้ช่วยควบคุม  ต้องช่วยกันควบคุมนักศึกษาให้อยู่ใน
ระเบียบวินัยและต้องใช้ความระมัดระวังให้การเดินทางเป็นไปด้วยความเรียบร้อย  เหมาะสม
แก่กาลเทศะและลักษณะของยานพาหนะที่ใช้ในการเดินทางเพื่อให้เกิดความปลอดภัย  ห้ามผู้
ควบคุมและผู้ช่วยควบคุมเสพหรือชักชวนให้พนักงานควบคุมยานพาหนะเสพ สุรา สิ่งเสพติด
หรือของมึนเมาขณะเดินทาง 
 ข้อ  ๗.  ผู้พิจารณาอนุญาตพานักศึกษาไปนอกสถาบัน มีดังนี้ 
             ๗.๑  อธิการบดีหรือผู้ที่อธิการบดีมอบหมาย ส าหรับการพานักศึกษาไป
ตาม  ข้อ ๕.๑ และ ๕.๒ 
             ๗.๒  ส าหรับการพานักศึกษาไปตามข้อ ๕.๓ ให้อนุญาตผู้มีอ านาจอนุมัติ
ตามที่กฏหมายก าหนดส าหรับแต่ละกรณี 
             ในการพิจารณาอนุญาต ให้ผู้มีอ านาจอนุญาตพิจารณาถึงความเหมาะสม
กาลเทศะและฤดูกาล เพื่อความปลอดภัยในการเดินทาง ประกอบการพิจารณาอนุญาตด้วย 



 ข้อ  ๘.  ในการพานักศึกษาไปนอกสถาบัน  ให้ส่งค าขออนุญาตถึงผู้มีอ านาจ
อนุญาตตามข้อ ๗.๑ ก่อนเวลาออกเดินทางไม่น้อยกว่า ๗ วัน และข้อ ๗.๒ ก่อนเวลาเดินทาง
ไม่น้อยกว่า ๔๕ วัน โดยให้แนบโครงการที่จะไปนอกสถาบันประกอบการพิจารณาด้วย 
 ข้อ  ๙.  ในกรณีเกิดอุบัติเหตุหรือเหตุการณ์อื่นที่แก้ไขได้โดยยาก ให้ผู้ควบคุม 
ผู้ ช่วยผู้ควบคุม หรือบุคคลอื่นใดที่ ไปด้วยตามแต่กรณีตามความจ าเป็น รายงานให้
ผู้บังคับบัญชาช้ันเหนือขึ้นไปทราบโดยทันทีและให้ผู้ควบคุมรายงานเป็นลายลักษณ์อักษรอีก
ครั้งภายใน ๗ วัน นับแต่เกิดอุบัติเหตุหรือเหตุการณ์นั้น 
 ข้อ ๑๐.  การพานักศึกษาไปนอกสถาบัน  ตามข้อ ๕ ให้สถาบันสามารถวาง
ระเบียบก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการปฏิบัตินอกเหนือจากที่ก าหนดไว้นี้ได้ตามความจ าเป็น 
 ข้อ ๑๑.  การพานักศึกษาไปนอกสถาบัน  ตามข้อ ๕.๒ และ ๕.๓ เมื่อกลับมาแล้ว
ให้       ผู้ควบคุมรายงานผลการพานักศึกษาไปนอกสถานบันต่อผู้สั่งอนุญาตตามแบบแนบ
ท้ายระเบียบนี้ 
 ข้อ ๑๒.  อาจารย์ผู้ควบคุมและผู้ช่วยผู้ควบคุมที่น านักศึกษาไปนอกสถาบัน ให้ถือ
ว่าไปปฏิบัติราชการ  
 ข้อ ๑๓.  ให้อธิการบดีสถาบันราชภัฏก าแพงเพชร เป็นผู้รักษาการตามระเบียบนี้ 
และเป็นผู้วินิจฉัยช้ีขาดในกรณีที่เกิดปัญหาจากการใช้ระเบียบนี้  การวินิจฉัยชี้ขาดถือเป็นอัน
สิ้นสุด 
 

ประกาศ ณ วันท่ี  ๒๘  พฤศจิกายน  พ.ศ.  ๒๕๔๔ 
 

เกษม  จันทร์แก้ว 
(ศาสตราจารย์เกษม  จันทร์แก้ว) 

นายกสภาประจ าสถาบันราชภัฏก าแพงเพชร 



 
 

 
กฎกระทรวง 

ก าหนดความประพฤติของนักเรยีนและนักศึกษา พ.ศ.  ๒๕๔๘ 
------------------------------------------------------- 

 อาศัยอ านาจตามความในมาตรา  ๖  และมาตรา  ๖๔  แห่งพระราชบัญญัติ
คุ้มครองเด็ก  พ.ศ.  ๒๕๔๖  อันเป็นกฎหมายที่มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจ ากัด
สิทธิและเสรีภาพของบุคคลซึ่งมาตรา  ๒๙  ประกอบกับมาตรา  ๓๑  มาตรา  ๓๔  มาตรา  
๓๕  มาตรา  ๓๖  มาตรา  ๓๙  มาตรา  ๔๘  และมาตรา  ๕๐  ของรัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจักรไทย  บัญญัติให้กระท าได้โดยอาศัยอ านาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย  
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการออกกฎกระทรวงไว้ดังต่อไปนี ้
 ข้อ ๑ นักเรียนและนักศึกษาต้องไม่ประพฤตตินดังต่อไปนี ้

(๑)  หนีเรียนออกนอกสถานศึกษาโดยไมไ่ด้รับอนญุาตในช่วงเวลาเรียน 
(๒)  เล่นการพนัน  จัดใหม้ีการเลน่การพนัน  หรือมั่วสมุในวงการพนัน 
(๓)  พกพาอาวุธ  หรือวัตถุระเบิด 
(๔)  ซื้อ  จ าหน่าย  แลกเปลีย่น  เสพสุรา  หรือเครื่องดืม่ที่มีแอลกอฮอล์ สิ่ง

มึนเมา บุหรี่  หรือยาเสพติด 
(๕)  ลักทรัพย์  กรรโชกทรัพย์  ข่มขู่  หรือบังคับขืนใจ  เพื่อเอาทรัพย์บุคคล

อื่น 
(๖)  ก่อเหตุทะเลาะวิวาท ท าร้ายร่างกายผู้อื่น เตรียมการหรือกระท าการใด ๆ 

อันน่าจะก่อให้เกิดความไมส่งบเรยีบร้อยหรือขัดต่อศีลธรรมอันดีของประชาชน 
(๗)  แสดงพฤติกรรมทางชู้สาว  ซึง่ไม่เหมาะสมในท่ีสาธารณะ 
(๘)  เกี่ยวข้องกับการค้าประเวณ ี
(๙)  ออกนอกสถานท่ีพักเวลากลางคืนเพื่อเที่ยวเตร่  หรือรวมกลุ่ม  อันเป็น

การสร้างความเดือดร้อนให้แก่ตนเองหรือผู้อื่น 
ข้อ ๒ ให้โรงเรียนหรือสถานศึกษา  ก าหนดระเบยีบว่าด้วยความประพฤติของ

นักเรียนและนักศึกษาได้เท่าท่ีไม่ขดัหรือแย้งกับกฎกระทรวงนี้ 
 



ให้ไว้  ณ  วันท่ี  ๒๗  เดือนธันวาคม  พ.ศ.  ๒๕๔๘ 
 

จาตุรนต์  ฉายแสง 
(นายจาตุรนต์  ฉายแสง) 

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ 



 
 
 

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 
เรื่อง การแต่งกายสุภาพของนักศกึษา 

------------------------------------------------------- 
  เพื่อให้นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร ทั้งภาคปกติและภาคพิเศษที่
ไม่ได้แต่งเครื่องแบบนักศึกษามีแนวปฏิบัติในการแต่งกายสุภาพ เพื่อเข้าร่วมกิจกรรมหรือ
ขอรับบริการหรือติดต่อราชการกับหน่วยงานต่างๆ ของมหาวิทยาลัย  โดยถือความเรียบร้อย 
เหมาะสมกับกาลเทศะเป็นส าคัญ อาศัยอ านาจตามมาตรา ๓๑ แห่ง พระราชบัญญัติ
มหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชรจึงประกาศ เรื่องการแต่ง
กายสุภาพของนักศึกษาไว้  ดังนี้ 
 นักศึกษาชาย 

๑. สวมเสื้อมีแขน มีคอปก แบบและสีสภุาพ ชายเสื้อสอดไว้ในกางเกง 
๒. สวมกางเกงขายาว แบบและสสีุภาพ  ไม่มีลวดลาย 
๓. สวมรองเท้าหุม้ส้น หรือมีสายรัด  แบบและสีสภุาพ 

 นักศึกษาหญิง 
๑. สวมเสื้อมีแขน มีคอปก แบบและสีสภุาพ 
๒. สวมกระโปรงแบบและสีสภุาพ 
๓. สวมกางเกงขายาว แบบและสสีุภาพ ไม่มลีวดลาย 
๔. สวมรองเท้าหุม้ส้น หรือมีสายรัด  แบบและสีสภุาพ 

 อน่ึง การแต่งกายโดยถือความสภุาพเรียบร้อย เหมาะสมกับกาลเทศะรวมถึง 
๑. ไม่สวมเสื้อปล่อยชายรุ่งริ่ง 
๒. ไม่สวมเสื้อไมต่ิดรังดุม 
๓. ไม่สวมเสื้อสายเดี่ยว  เกาะอก โดยไมส่วมเสื้อทับด้านนอก 
๔. ไม่สวมกางเกงเอวต่ า  หรือกระโปรงเอวต่ า 
๕. ไม่สวมกางเกงขาสั้น  ยกเว้นชุดกฬีาหรือชุดออกก าลังกาย 
๖. ไม่สวมรองเท้าแตะ 

  



หากนักศึกษาแต่งกายไม่เป็นไปตามประกาศนี้  หน่วยงานของมหาวทิยาลัย ขอ
สงวนสิทธ์ิในการงดบริการนักศึกษาหรือไมไ่ห้เขา้ร่วมกิจกรรมของมหาวิทยาลัย 
 จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกันและถือปฏิบัติ  ทั้งนี้ตั้งแต่บัดนี้ เป็นตน้ไป 
 

ประกาศ ณ  วันท่ี ๑ มิถุนายน  ๒๕๕๐ 
 

รัตนา   รักการ 
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์รตันา  รักการ) 

อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 



 
 

ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ 
ว่าด้วยการลงโทษนักเรียนและนักศึกษา พ.ศ.  ๒๕๔๘ 

------------------------------------------------------- 
 อาศัยอ านาจตามความในมาตรา  ๖  และมาตรา  ๖๕  แห่งพระราชบัญญัติ
คุ้มครองเด็ก  พ.ศ.  ๒๕๔๖  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ  จึงวางระเบียบว่าด้วยการ
ลงโทษนักเรียนและนักศึกษาไว้ดังต่อไปนี้ 
 ข้อ  ๑.  ระเบียบนี้เรียกว่า “ ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยการลงโทษ
นักเรียนและนักศึกษา  พ.ศ. ๒๕๔๘ ” 
 ข้อ  ๒.  ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษา 
 ข้อ  ๓.  ให้ยกเลิกระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการลงโทษนักเรียนนักศึกษา 
พ.ศ. ๒๕๔๓ 
 ข้อ  ๔.  ในระเบียบนี ้

   “ผู้บริหารสถานศึกษา” หมายความว่า ผู้บริหารสถานศึกษาของโรงเรียน
หรือ สถานศึกษาของโรงเรียนหรือสถานศึกษานั้น 

“กระท าความผิด”หมายความว่า การที่นักเรียนหรือนักศึกษาประพฤติฝ่า
ฝืนระเบียบ ข้อบังคับของสถานศึกษาหรือของกระทรวงศึกษาธิการ  หรือกฎกระทรวงศึกษา
ว่าด้วยการส่งเสริมความประพฤติของนักเรียนและนักศึกษา 

“การลงโทษ” หมายความว่า การลงโทษนักเรียนหรือนักศึกษาท่ีกระท า
ความผิดโดยมีความมุ่งหมายเพื่อการอบรมสั่งสอน  

ข้อ  ๕.  โทษส าหรับนักเรียนหรือนักศึกษา  ที่กระท าความผิดมี  ๔  สถาน  ดังนี ้
(๑) ว่ากล่าวตักเตือน 
(๒) ท าทัณฑ์บน 
(๓) ตัดคะแนนความประพฤติ  และบันทึกข้อมูล 
(๔) ท ากิจกรรมเพื่อให้ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม 

  ข้อ  ๖.  ห้ามลงโทษนักเรียนและนักศึกษาด้วยวิธีรุนแรง  หรือแบบกลั่นแกล้ง  หรือ
ลงโทษด้วยความโกรธ  หรือด้วยความพยาบาทโดยให้ค านึงถึงอายุของนักเรียนหรือนักศึกษา
และความร้ายแรงของพฤติการณ์ประกอบการลงโทษด้วย 



  การลงโทษนักเรียนหรือนักศึกษาให้เป็นไปเพื่อเจตนาที่จะแก้นิสัยและความ
ประพฤติไม่ดีของนักเรียนหรือนักศึกษาให้รู้ส านึกในความผิด และกลับประพฤติตนในทางที่ดี
ต่อไป 
          ให้ผู้บริหารโรงเรียนหรือสถานศึกษา หรือผู้ที่บริหารโรงเรียนหรือสถานศึกษา
มอบหมายเป็นผู้มีอ านาจในการลงโทษนักเรียน นักศึกษา 
  ข้อ  ๗.  การว่ากล่าวตักเตือน  ใช้ในกรณีนักเรียนหรือนักศึกษากระท าความผิดไม่
ร้ายแรง 
  ข้อ  ๘.  การท าทัณฑ์บน ใช้ในกรณีนักเรียนหรือนักศึกษาประพฤติตนไม่เหมาะสม
กับสภาพนักเรียนนักศึกษา ตามกฎกระทรวงว่าด้วยความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา หรือ
กรณีท าให้เสื่อมเสียช่ือเสียงและเกียรติศักดิ์ของสถานศึกษาหรือได้รับโทษว่ากล่าวตักเตือน
แล้วแต่ยังไม่เข็ดหลาบ 
  การท าทัณฑ์บนให้ท าเป็นหนังสือและเชิญบิดามารดาหรือผู้ปกครองมาบันทึก
รับทราบความผิดและรับรองการท าทัณฑ์บนไว้ด้วย 
   ข้อ  ๙.  การตัดคะแนนความประพฤติ  ให้เป็นไปตามระเบียบปฏิบัติว่าด้วยการ
ลงคะแนนความประพฤตินักเรียนนักศึกษาแต่ละสถานศึกษาก าหนด  และให้ท าบันทึกข้อมูล
ไว้เป็นหลักฐาน 
  ข้อ  ๑๐.  ท ากิจกรรมเพื่อให้ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ให้ใช้ในกรณีนักเรียนและ
นักศึกษากระท าความผิดที่สมควรต้องปรับเปลี่ยนพฤติกรรม 
  การจัดกิจกรรมใหเ้ป็นไปตามแนวทางที่กระทรวงศึกษาธิการก าหนด 
  ข้อ  ๑๑.  ให้ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ  รักษาการให้เป็นไปตามระเบียบนี้และใหม้ี
อ านาจตีความวินิจฉยัปัญหาเกี่ยวกับการปฏิบัตติามระเบยีบนี ้
 

ประกาศ  ณ  วันท่ี ๑๘  มกราคม  พ.ศ. ๒๕๔๘ 
 

อดิศัย  โพธารามิก 
(นายอดิศัย  โพธารามิก) 

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ 



 
 
 

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภฏัก าแพงเพชร 
เรื่อง  แนวปฏิบัติในการสอบของนักศึกษา 

--------------------------------------- 
 เพื่อให้การด าเนินการสอบของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 
เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและบรรลุวัตถุประสงค์อย่างมีประสิทธิภาพ อาศัยอ านาจตามความ
ในมาตรา ๓๑ แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ก าแพงเพชร เห็นสมควรก าหนดแนวปฏิบัติในการสอบ ของนักศึกษานักศึกษามหาวิทยาลัย
ราชภัฏก าแพงเพชรไว้ ดังต่อไปนี้ 

๑. นักศึกษาต้องเข้าสอบตามวัน เวลา และสถานที่ตามที่มหาวิทยาลัย
ประกาศก าหนด หากมีเหตุอันควรท าให้ไม่สามารถเข้าสอบตามวันและเวลาที่ก าหนดได้หรือ
ขาดสอบ ให้ยื่นเรื่องขอเลื่อนสอบ หรือขาดสอบตามขั้นตอนของมหาวิทยาลัย 

๒. ในวันสอบนักศึกษาต้องแต่งกายให้ถูกต้องตามระเบียบของมหาวิทยาลัย 
และให้น าบัตรนักศึกษามาแสดงเพื่อขออนุญาตเข้าสอบด้วย 

   ในกรณีที่ยังไม่ได้รับบัตรนักศึกษา ให้แสดงบัตรซึ่งออกโดยส่วนราชการที่
มีรูปถ่ายของนักศึกษา ที่ขออนุญาตเข้าสอบแทนได้ 

๓. ในการสอบห้ามนักศึกษาออกจากห้องสอบก่อนเวลา ๒๐ นาที นับแต่
เวลาที่เริ่มต้นเวลาการสอบ และหากเข้าห้องสอบช้ากว่า ๑๕ นาที ถือว่าขาดสอบ ต้องยื่น
เรื่องขอเลื่อนสอบหรือขาดสอบตามขั้นตอนของมหาวิทยาลัย 

๔. ในระหว่างด าเนินการสอบห้ามนักศึกษาออกจากห้องสอบโดยไม่ได้รับ
อนุญาต หากมีเหตุจ าเป็นเร่งด่วนให้แจ้งกรรมการก ากับการสอบเพื่อพิจารณาอนุญาต 

๕. ในการสอบห้ามน าหนังสือ ต ารา โน้ตย่อ หรือเอกสารใด ๆ รวมทั้งวัสดุ
อุปกรณ์อื่น เช่น กระเป๋าสะพาย กระเป๋าถือสุภาพสตรี ถุงผ้าหรือกระเป๋าใส่เอกสาร เครื่อง
ค านวณ อุปกรณ์ที่ใช้ค านวณได้ เครื่องบันทึกภาพ เครื่องบันทึกเสียง หรือเครื่องมือสื่อสาร
อิเล็กทรอนิกส์ทุกชนิด เช่น โทรศัพท์เคลื่อนที่  (มือถือ) วิทยุติดตามตัว วิทยุสื่อสาร เป็นต้น 
เข้าห้องสอบโดยเด็ดขาด หากฝ่าฝืนจะถือว่าเจตนากระท าการทุจริต (เพื่อป้องกันการสูญหาย 
คณะกรรมการก ากับการสอบอาจผ่อนผันให้น ากระเป๋าสะพาย กระเป๋าถือสุภาพสตรี เครื่อง



บันทึกภาพ เครื่องบันทึกเสียง หรือโทรศัพท์เคลื่อนท่ี (มือถือ) ท่ีปิดเครื่องแล้ววางรวมกันไว้ที่
จุดใดจุดหนึ่ง  ในห้องสอบก็ได้ 

ในระหว่างด าเนินการสอบ หากพบว่านักศึกษาผู้ใดฝ่าฝืนโดยมีสิ่งของที่ห้าม
พกติดตัวเข้าห้องสอบตามวรรคแรก หรือกระท าการใด ๆ อันเป็นการทุจริตการสอบ ผู้นั้น
จะต้องถูกสั่งให้ยุติการท าข้อสอบและจะต้องออกจากห้องสอบทันที หรือคณะกรรมการก ากับ
การสอบจะยังคงให้ท าการสอบต่อไป และบันทึกแจ้งอาจารย์ผู้สอนเพื่อไม่ตรวจให้คะแนน
นักศึกษาผู้นั้นก็ได้ นอกจากนี้ นักศึกษาที่กระท าการทุจริตยังจะต้องถูกลงโทษ ตามระเบียบ
ของมหาวิทยาลัยตามความร้ายแรงแห่งกรณีอีกด้วย 
  
 จึงประกาศให้ทราบเพื่อถือปฏิบัติโดยทั่วกัน ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 

 
ประกาศ ณ วันท่ี ๑๖ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๗ 

 
 

(ผู้ช่วยศาสตราจารยส์ุวิทย์ วงษ์บุญมาก) 
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 



 
       

 
 

ประกาศมหาวิทยาลยัราชภฏัก าแพงเพชร 

เรื่อง  ก าหนดตัวช้ีวัดและเกณฑ์การประเมินผลความรู้ความสามารถ 

ด้านทักษะภาษาอังกฤษส าหรับนกัศึกษา 

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

 เพื่ออนุวัตรตามความในข้อ 6 แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร ว่า
ด้วยเกณฑ์มาตรฐานความรู้ความสามารถด้านทักษะภาษาอังกฤษส าหรับนักศึกษา พ.ศ. 
2553 จึงก าหนดตัวช้ีวัดและเกณฑ์การประเมินผลความรู้ความสามารถด้านทักษะ
ภาษาอังกฤษ ดังรายละเอียดต่อไปนี้ 
 

ความรูค้วามสามารถ
ด้านทักษะภาษาอังกฤษ 

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. ผลการสอบวัดความรูค้วามสามารถ
ด้านทักษะภาษาอังกฤษระดบั 1 
เกณฑ์มาตรฐาน 
1.1 Speaking 
- เลือกและเติมประโยคสนทนาหรือ
ค าศัพท์ใหถู้กตอ้ง 
- เรียงล าดับการพูดที่ใช้ในการสนทนา
ภาษาอังกฤษได้อย่างถูกตอ้ง 
1.2 Listening 
- Photographs (ดูรูป ฟังตัวเลือก และ
ตอบค าถามไดถู้กตอ้ง) 
- question – response (ฟังและจับ
ใจความของเน้ือหาและประโยคทีไ่ดยินใน
สถานการณ์ต่าง ๆ ได้อยา่งถกูต้อง) 
1.3 Reading 
- incomplete sentences (เติมค าใน

 
 
การประเมินจากการ
ท าแบบทดสอบตาม
เกณฑ์ตัวชีว้ัด ผู้สอบ
ผ่านจะต้องท า
คะแนนได้ร้อยละ 
50 ขึ้นไป 



ช่องว่างให้ประโยคสมบูรณ์) 
- error recognition (หาส่วนที่ผิด) 
1.4 Writing 
- สามารถเติมค าศพัท์ หรือวเิคราะห์
ประโยคได้ถูกต้องตามหลกัไวยากรณ์
อังกฤษ 

ความรูค้วามสามารถ
ด้านทักษะภาษาอังกฤษ 

ตัวชี้วดั 
เกณฑ ์

การประเมิน 
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. ผลการสอบวดัความรูค้วามสามารถ
ด้านทักษะภาษาระดบั 2 
เกณฑ์มาตรฐาน 
2.1 Speaking 
- เลือกและเติมประโยคสนทนาหรือ
ค าศัพท์ใหถู้กตอ้ง 
- เรียงล าดับการพูดที่ใช้ในการสนทนา
ภาษาอังกฤษได้อย่างถูกตอ้ง 
2.2 Listening 
- photographs (ดูรูป ฟังตัวเลือก และ
ตอบค าถามไดถู้กตอ้ง) 
- question – response (ฟังและจับ
ใจความของเน้ือหาและประโยคทีไ่ดยินใน
สถานการณ์ต่าง ๆ ได้อยา่งถกูต้อง) 
2.3 Reading 
- incomplete sentences (เติมค าใน
ช่องว่างให้ประโยคสมบูรณ์) 
- error recognition (หาส่วนที่ผิด) 
- reading comprehensives ต้องมี
ความสามารถดังน้ี 
   1) สามารถอ่านบริบท และตอบค าถาม
ได้ถกูต้อง 
   2) สามารถเดาค าศพัท์จากบริบทที่

 
 
การประเมินจากการ
ท าแบบทดสอบตาม
เกณฑ์ตัวชีว้ัด ผู้สอบ
ผ่านจะต้องท า
คะแนนได้ร้อยละ 
50 ขึ้นไป 



ก าหนดให้และตอบค าถามไดถู้กตอ้ง 
   3) สามารถอ่าน ตีความและแปล
ความหมายจากกลุ่มค าได้ถกูต้อง 
2.4 Writing 
- สามารถเติมค าศพัท์ หรือวเิคราะห์
ประโยคได้ถูกต้องตามหลกัไวยากรณ์
อังกฤษ 
 

ความรูค้วามสามารถ
ด้านทักษะภาษาอังกฤษ 

ตัวชี้วดั 
เกณฑ ์

การประเมิน 
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. ผลการสอบวัดความรูค้วามสามารถ
ด้านทักษะภาษาอังกฤษระดบั 3 
เกณฑ์มาตรฐาน 
3.1 Speaking 
- เลือกและเติมประโยคสนทนาหรือ
ค าศัพท์ใหถู้กตอ้ง 
- เรียงล าดับการพูดที่ใช้ในการสนทนา
ภาษาอังกฤษได้อย่างถูกตอ้ง 
3.2 Listening 
- photographs (ดูรูป ฟังตัวเลือก และ
ตอบค าถามไดถู้กตอ้ง) 
- question – response (ฟังและจับ
ใจความของเน้ือหาและประโยคทีไ่ดยินใน
สถานการณ์ต่าง ๆ ได้อยา่งถกูต้อง) 
- short conversation /short talks 
(ฟังเน้ือหา หรือบทสนทนาสั้นๆ แลว้
สามารถเลือกตอบค าถามได้อย่างถกูต้อง) 
3.3 Reading 
- incomplete sentences (เติมค าใน
ช่องว่างให้ประโยคสมบูรณ์) 
- error recognition (หาส่วนที่ผิด) 

 
 
การประเมินจากการ
ท าแบบทดสอบตาม
เกณฑ์ตัวชีว้ัด ผู้สอบ
ผ่านจะต้องท า
คะแนนได้ร้อยละ 
50 ขึ้นไป 



real situations. - reading comprehensives ต้องมี
ความสามารถดังน้ี 
   1) สามารถอ่านบริบท และตอบค าถาม
ได้ถกูต้อง 
   2) สามารถเดาค าศพัท์จากบริบทที่
ก าหนดให้และตอบค าถามไดถู้กตอ้ง 
   3) สามารถอ่าน ตีความและแปล
ความหมายจากกลุ่มค าได้ถกูต้อง 
   4) สามารถวิเคราะห์วัตถุประสงค์ หรือ
ความรู้สึกของผูแ้ต่งบทความได ้
   5) มีความเข้าใจอย่างลึกซึ้งเกี่ยวกับ
เน้ือหาบทความ หรือวัตถุประสงค์ของผู้
แต่งไดอ้ย่างถกูต้อง 
3.4 Writing 
- สามารถเติมค าศพัท์ หรือวเิคราะห์
ประโยคได้ถูกต้องตามหลกัไวยากรณ์
อังกฤษ 
- สามารถ เตมิข้อมลูลงในแบบฟอร์มต่าง 
ๆ ได้ถูกตอ้ง 
 

ความรูค้วามสามารถ
ด้านทักษะภาษาอังกฤษ 

ตัวชี้วดั 
เกณฑ ์

การประเมิน 
Special English IV 
 
       (การวัดความรู้
ความสามารถตาม
มาตรฐานขั้นต่ าด้าน
ภาษาอังกฤษส าหรับ
บัณฑิตมหาวิทยาลัยราช
ภัฏก าแพงเพชร) 
       เป็นข้อก าหนด

ผลการสอบวัดความรู้ความสามารถด้าน
ทักษะภาษาอังกฤษ 4 
เกณฑ์มาตรฐาน 
4.1 ทักษะการพดู (Speaking) 
1) เลือกและเติมประโยคสนทนาหรือ
ค าศัพท์ใหถู้กตอ้ง 
2) เรียงล าดับการพูดที่ใช้ในการสนทนา
ภาษาอังกฤษได้อย่างถูกตอ้ง 
4.2 ทักษะการฟัง (Listening) 

 
 
1) จะต้องท าคะแนน
ได้ร้อยละ 50 ขึ้นไป 
จึงจะถือว่าสอบผา่น 
2) เมื่อนักศึกษาสอบ
ผ่านตามมาตรฐาน
ความรู้และทกัษะ
ภาษาอังกฤษตาม



เฉพาะด้านมาตรฐาน
ภาษาอังกฤษ ที่นักศึกษา
ต้องสอบผ่านเพื่อส าเร็จ
การศึกษา โดยนักศึกษาที่
มีสิทธิ์ลงทะเบียนสอบวัด
มาตรฐานภาษาอังกฤษ
ต้องสอบผ่านรายวิชา
บังคับในกลุ่มวิชาภาษา
ในหมวดศึกษาทั่วไปและ
เสริมทักษะภาษาอังกฤษ 
1 – 3 หรือตามที่
มหาวิทยาลัยก าหนด โดย
ใช้ข้อสอบมาตรฐานที่
จัดท าโดยคณะกรรมการ 
โดยมีศูนย์ภาษาเป็น
ผู้ด าเนินการจัดท า
ข้อสอบและจัดการสอบ 
   เนื้อหาขอ้สอบ – เป็น
เน้ือหาที่ครอบคลุม
รายวิชาภาษาอังกฤษใน
หมวดศึกษาทัว่ไป และ
เสริมทักษะภาษาอังกฤษ 
 

1) ฟังและจับใจความของเน้ือหาและ
ประโยคที่ได้ยินในสถานการณ์ตา่งๆ ได้
อย่างถกูต้อง 
2) ฟังเน้ือหา หรือบทสนทนาสั้นๆ แล้ว
สามารถเลือกตอบค าถามได้อย่างถกูต้อง 
4.3 ทักษะการอ่าน (Reading) 
1) สามารถอ่านบริบท และตอบค าถามได้
ถูกตอ้ง 
2) สามารถเดาค าศัพท์จากบริบทที่
ก าหนดให้และตอบค าถามไดถู้กตอ้ง 
3) สามารถอ่าน ตีความและแปล
ความหมายจากกลุ่มค าได้ถกูต้อง 
4) สามารถวเิคราะห์วัตถุประสงค์ หรือ
ความรู้สึกของผูแ้ต่งบทความได ้
5) มีความเข้าใจอยา่งลึกซ้ึงเกี่ยวกบั
เน้ือหาบทความหรือวัตถุประสงค์ของผู้
แต่งไดอ้ย่างถกูต้อง 
4.4 ทักษะการเขยีน (Writing) 
1) สามารถเติมค าศพัท์ หรือวิเคราะห์
ประโยคได้ถูกต้องตามหลกัไวยากรณ์
อังกฤษ 
2) สามารถเติมข้อมูลลงในแบบฟอร์ม
ต่างๆ ได้ถกูต้อง 

ตัวชี้วัด จะได้รับ
วุฒิบัตรรับรอง
มาตรฐานด้าน
ภาษาอังกฤษส าหรับ
บัณฑิตมหาวิทยาลัย
ราชภัฏก าแพงเพชร 

 
ประกาศ ณ วันท่ี 6 มกราคม พ.ศ. 2557 

 
 
 

(ผู้ช่วยศาสตราจารยส์ุวิทย์ วงษ์บุญมาก) 
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 

 
 



 
 
 
 

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภฏัก าแพงเพชร 
เรื่อง  การเรียกเก็บเงินค่าธรรมเนียมการศึกษาระดับปรญิญาตรี 

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

 เพื่อให้การด าเนินการเรียกเก็บเงินค่าธรรมเนียมการศึกษาระดับปรญิญาตรี ภาค
ปกติ เป็นไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพขร  ว่าด้วยการเก็บเงินค่าธรรมเนียม
การศึกษาระดับปรญิญาตรี ภาคปกติ   พ.ศ. ๒๕๕๓   ข้อ ๕ มหาวทิยาลัยโดยความเห็นชอบ
ของสภามหาวิทยาลัย  ในการประชุมครั้งที่ ๒/๒๕๕๗ เมื่อวันท่ี ๒๕ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๗ จึง
ก าหนดอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาเหมาจ่ายเป็นรายภาคเรียน  ดงัต่อไปนี ้
 

หลักสูตร/สาขาวิชา 

ค่าธรรมเนียมการศึกษาเหมาจ่าย (บาท/ภาคเรียน) 

จ านวนหน่วยกิต 

1-6 7-15 16-22 มากกว่า 22 

1. ครุศาสตรบัณฑิต         

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

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

   1.3 สาขาวิชาอื่น นอกเหนือจาก 1.1 และ 1.2 4,500 5,800 6,500 7,000 

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

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

4. บริหารธุรกจิบัณฑิต         

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

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



หลักสูตร/สาขาวิชา 

ค่าธรรมเนียมการศึกษาเหมาจ่าย (บาท/ภาคเรียน) 

จ านวนหน่วยกิต 

1-6 7-15 16-22 มากกว่า 22 

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

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

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

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

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

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

11. สารสนเทศศาสตรบัณฑิต 4,500 5,800 6,500 7,000 

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

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

 

ทั้งนี้ให้ใช้ประกาศนี้กับนักศึกษาที่เข้าศึกษาตั้งแต่ปีการศึกษา 2557 
 

ประกาศ ณ วันท่ี  ๒๕ มีนาคม พ.ศ. 2557 
 
 
 

(ผู้ช่วยศาสตราจารยส์ุวิทย์ วงษ์บุญมาก) 
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 



 
 

 
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภฏัก าแพงเพชร 

เรื่อง  การเรียกเก็บเงินค่าธรรมเนียมการศึกษาภาคฤดูร้อน ระดับปริญญาตรี  
ภาคปกติ  พ.ศ.  ๒๕๕๗ 
----------------------------- 

 เพื่อให้การด าเนินการเรียกเก็บเงินค่าธรรมเนียมการศึกษาระดับปรญิญาตรี ภาค
ปกติ เป็นไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพขร  ว่าด้วยการเก็บเงินค่าธรรมเนียม
การศึกษาระดับปรญิญาตรี  ภาคปกติ  พ.ศ. ๒๕๕๓  ข้อ ๕ มหาวทิยาลัยโดยความเห็นชอบ
ของสภามหาวิทยาลัย  ในการประชุมครั้งที่ ๒/๒๕๕๗ เมื่อวันท่ี ๒๕ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๗ จึง
ก าหนดอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาเหมาจ่ายเป็นรายภาคเรียน  ดงัต่อไปนี ้
 

หลักสูตร/สาขาวิชา 

ค่าธรรมเนียมการศึกษาเหมาจ่าย (บาท/ภาคเรียน) 

จ านวนหน่วยกิต 

1-6 7-12 13-15 มากกว่า 15 

1. ครุศาสตรบัณฑิต 
    

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

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

   1.3 สาขาวิชาอื่น นอกเหนือจาก 1.1 และ 1.2 6,000 7,300 8,000 8,500 

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

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

๔. บริหารธุรกจิบัณฑิต         

   ๔.1 สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 6,200 7,800 8,500 9,000 

   ๔.2 สาขาวิชาอื่น นอกเหนือจาก ๔.1 6,000 7,300 8,000 8,500 



หลักสูตร/สาขาวิชา 

ค่าธรรมเนียมการศึกษาเหมาจ่าย (บาท/ภาคเรียน) 

จ านวนหน่วยกิต 

1-6 7-12 13-15 มากกว่า 15 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 
 

ทั้งนี้ให้ใช้ประกาศนี้กับนักศึกษาที่เข้าศึกษาตั้งแต่ปีการศึกษา 2557 
 

ประกาศ ณ วันท่ี  ๒๕ มีนาคม พ.ศ. 2557 
 
 
 

(ผู้ช่วยศาสตราจารยส์ุวิทย์ วงษ์บุญมาก) 
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 



 

 

ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภฏัก าแพงเพชร 
ว่าด้วยการเก็บเงินค่าธรรมเนียมการศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคปกติ พ.ศ. ๒๕๕๓ 

------------------------------------------------------- 
 โดยที่เป็นการสมควรให้มีระเบียบว่าด้วยการเก็บเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา 
ส าหรับการจัดการศึกษาภาคปกติ ในระดับปริญญาตรีของมหาวิทยาลัย  จึงอาศัยอ านาจตาม
ความในมาตรา  ๑๘(๒)  แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลยัราชภัฏ พ.ศ.  ๒๕๔๗  วางระเบียบ
ไว้ดังน้ี 
 ข้อ  ๑. ระเบียบนี้เรียกว่า  “ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร ว่าด้วยการ
เก็บเงิน  ค่าธรรมเนียมการศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคปกติ  พ.ศ.  ๒๕๕๓” 
 ข้อ  ๒. ให้ใช้ระเบียบนี้กับนักศึกษาภาคปกติ  ที่เข้าศึกษาตั้งแต่ปีการศึกษา ๒๕๕๓  
เป็นต้นไป   
 ข้อ  ๓. บรรดาข้อบังคับ ระเบียบ ค าสั่ง และประกาศอ่ืนใด ในส่วนที่ได้ก าหนดไว้
แล้วในระเบยีบนี้ หรือท่ีขัดหรือแยง้กับระเบียบนี้ ให้ใช้ระเบียบนี้แทน  
 ข้อ  ๔. ในระเบียบนี ้

“มหาวิทยาลัย” หมายความว่า มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 
“สภามหาวิทยาลัย“ หมายความว่า สภามหาวิทยาลยัราชภฏัก าแพงเพชร 
“อธิการบด“ี หมายความว่า อธิการบดีมหาวิทยาลยัราชภฏัก าแพงเพชร 
“นักศึกษา“ หมายความว่า นักศึกษามหาวิทยาลยัราชภฏัก าแพงเพชร 
“ภาคปกต“ิ หมายความว่า การจดัการเรียนการสอนในเวลาราชการตามปกติ 
“ค่าธรรมเนียมการศึกษาแบบเหมาจ่าย” หมายความว่า ค่าธรรมเนียมที่รวม

เงินค่าบ ารุงมหาวิทยาลัย  ค่าหน่วยกิต  ค่าธรรมเนียมพิเศษ  ค่าบ ารุงห้องสมุด  ค่าบ ารุงห้อง
พยาบาล  ค่ากิจกรรม  ค่าบ ารุงกีฬา ค่าบ ารุงเทคโนโลยีสารสนเทศ  ค่าธรรมเนียมพัฒนา
ทักษะด้านภาษาต่างประเทศ  และค่าประกันอุบัติ เหตุ  แต่ไม่รวมถึงค่าธรรมเนียมที่
มหาวิทยาลัยเรียกเก็บเป็นรายครั้งในกรณีอื่นๆ   



 ข้อ ๕. ให้มหาวิทยาลัยเรียกเก็บเงินค่าธรรมเนียมการศึกษาแบบเหมาจ่ายเป็นราย
ภาคเรียน  ตามประกาศของมหาวิทยาลัยที่สภามหาวิทยาลัยให้ความเห็นชอบ  และให้
ปรับเปลี่ยนอย่างเหมาะสมตามสถานการณ์  และภาวะเศรษฐกิจ 

ข้อ  ๖. ให้มหาวิทยาลัยเรียกเก็บคา่ธรรมเนียมการศึกษาจากนักศึกษาที่ไม่ถือ
สัญชาตไิทยเพิ่มอีกภาคเรียนละ  ๑,๕๐๐  บาท   
 ข้อ  ๗. ให้มหาวิทยาลัยเรียกเก็บคา่ธรรมเนียมการศึกษาเป็นรายครั้ง  ดังนี้ 
 (๑)  ค่ารักษาสภาพการเป็นนักศึกษา  ภาคเรียนละ  ๕๐๐  บาท 
 (๒)  ค่าขอกลับคืนสภาพการเป็นนักศึกษา  เนื่องจากหมดสภาพการเป็นนักศึกษา 
เพราะเหตุไม่ช าระค่าธรรมเนียมการศึกษา  ครั้งละ  ๒๐๐  บาท  ทั้งนี้ต้องช าระค่าธรรมเนียม
การรักษาสภาพการเป็นนักศึกษาอีกภาคเรียนละ  ๕๐๐  บาท  ให้ครบทุกภาคเรียนที่หยุด
การศึกษา 
 (๓)  ค่าปรับการช าระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษาหลังก าหนด  วันละ  ๒๐  บาท  
ทั้งนี้ไม่เกิน  ๕๐๐  บาท 
 (๔)  ค่าโอนผลการเรียนคนละ  ๒๐๐  บาท 
 (๕)  ค่ายกเว้นการเรียนรายวิชาจากการศึกษาในระบบ  หน่วยกติละ  ๕๐  บาท 
 (๖)  ค่ายกเว้นและ/หรือเทียบโอนประสบการณ์การเรียนรายวิชาจากการศึกษา
นอกระบบ หรือการศึกษาตามอัธยาศัย  รายวิชาละ  ๒๕๐  บาท 
 (๗)  ค่าออกหนังสือรับรองต่างๆ  ฉบับละ  ๑๐๐  บาท 
 (๘)  ค่าลงทะเบียนบณัฑติ  ๕๐๐  บาท 
 (๙)  ค่าสมัครสอบคดัเลือกเข้าเรยีนให้ออกเป็นประกาศของมหาวิทยาลัย 
 (๑๐)  ค่าธรรมเนียมที่เรยีกเก็บเมือ่แรกเข้า 

ค่าขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่  ๒๐๐  บาท 
ค่าบัตรประจ าตัวนักศึกษา  ๑๐๐  บาท 
ค่าประกันของเสยีหาย  ๓๐๐  บาท 

 (๑๑)  ค่าบ ารุงศูนย์การศึกษานอกที่ตั้งมหาวิทยาลัย  ๑,๕๐๐  บาท  เฉพาะกรณี
นักศึกษาท่ีเรียนศูนย์การศึกษานอกมหาวิทยาลยั 
 (๑๒)  ค่าบ ารุงหอพัก  ให้มหาวิทยาลัยจดัท าเป็นประกาศมหาวิทยาลัยโดยความ
เห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัย 
 เงินค่าประกันของเสียหายให้แยกบัญชีไว้ต่างหาก เป็นเงินฝากถอนคืน
ให้แก่นักศึกษาท่ีมิได้ท าทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยเสียหาย  จะคืนให้เมื่อส าเร็จการศึกษาหรือ



พ้นสภาพการเป็นนักศึกษาและมายื่นค าร้องขอคืนภายในหกเดื อนนับตั้งแต่วันส าเร็จ
การศึกษา หรือวันสิ้นสภาพ การเป็นนักศึกษา หากไม่ถอนคืนภายในก าหนดดังกล่าว ให้
มหาวิทยาลัยโอนเงินค่าประกันของเสียหายส่งเข้าเป็นรายได้ของมหาวิทยาลัย  
  ข้อ  ๘. ให้มหาวิทยาลัยเรียกเก็บเงินค่าธรรมเนียมการศึกษาในวันที่มหาวิทยาลัย
ก าหนด  ทั้งนี้ต้องไม่เกินสามสิบวันนับแต่วันเปิดภาคเรียน 
 ข้อ  ๙. นักศึกษาที่ไม่ได้ช าระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษาตามวันที่มหาวิทยาลัย
ก าหนด  อธิการบดีอาจใช้ดุลพินิจผ่อนผันการช าระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษาช้ากว่าที่
มหาวิทยาลัยก าหนดได้ตามเหตุอันควร โดยนักศึกษาต้องช าระค่าธรรมเนียมตามข้อ ๗(๓)  
 ข้อ  ๑๐. นักศึกษาที่งดเว้นการลงทะเบียนเรียน  และไม่ช าระค่าธรรมเนียม
การศึกษาของภาคเรียนใด ๆ ต้องร้องขอรักษาสภาพการเป็นนักศึกษาและช าระค่าธรรมเนียม
ตามที่ก าหนดในข้อ ๗(๑) ก่อนวันเริ่มสอบปลายภาค  
  ข้อ  ๑๑. นักศึกษาผู้ใดที่ไม่ช าระเงินเพื่อรักษาสภาพการเป็นนักศึกษาก่อนวันเริ่ม
สอบปลายภาค โดยปราศจากหลักฐานการขาดแคลนทุนทรัพย์อย่างแท้จริง ให้นักศึกษาผู้นั้น
พ้นสภาพ การเป็นนักศึกษาของมหาวิทยาลัย 

ทั้งนี้  มหาวิทยาลัยอาจแต่งตั้งคณะอนุกรรมการขึ้นมาเพื่อพิจารณาเหตุแห่งการ
ขาดแคลนทุนทรัพย์อย่างแท้จริงของนักศึกษาตามวรรคแรกก็ได้ 
  ข้อ  ๑๒. เงินค่าธรรมเนียมการศึกษาที่เรียกเก็บจะไม่คืนให้แก่นักศึกษา เว้นแต่
กรณีที่มีการเก็บหรือช าระค่าธรรมเนียมการศึกษาผิดพลาด  ขาดหรือเกิน   
  ข้อ  ๑๓. ให้อธิการบดีเป็นผู้รักษาการให้เป็นไปตามระเบียบนี้  และเป็นผู้วินิจฉัยช้ี
ขาดในกรณีที่เกิดปัญหาจากการใช้ระเบียบนี้ 
   

ประกาศ  ณ  วันท่ี  ๒๕  พฤษภาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๓ 
 

เกษม  จันทร์แก้ว 
(ศาสตราจารย์เกษม จันทร์แก้ว) 

นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 
 
 
 
 



 
 
 
 

ข้อบังคับสภาประจ าสถาบันราชภัฏก าแพงเพชร 
ว่าด้วย เกณฑ์มาตรฐานความรู้ความสามารถด้านคอมพิวเตอร์ 

ส าหรับนักศึกษา  พ.ศ. ๒๕๔๓ 
------------------------------------------------------- 

 เพื่อด าเนินการตามนโยบายและแนวทางการประกันคุณภาพการศึ กษาของ
คณะกรรมการสภาสถาบันราชภัฏก าแพงเพชร อาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๓๐ (๒) แห่ง
พระราชบัญญัติสภาสถาบันราชภัฏก าแพงเพชร พ .ศ. ๒๕๓๘ สภาประจ าสถาบันราชภัฏ
ก าแพงเพชรจึงก าหนดข้อบังคับไว้ดังน้ี 
 ข้อ ๑. ข้อบังคับนี้เรียกว่า “ข้อบังคับสภาประจ าสถาบันราชภัฏก าแพงเพชร  ว่า
ด้วยเกณฑ์มาตรฐานความรู้ความสามารถด้านคอมพิวเตอร์ ส าหรับนักศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๓” 
 ข้อ ๒. ข้อบังคับนี้ให้ใช้กับนักศึกษาภาคปกติที่เข้าศึกษาตั้งแต่ปีการศึกษา ๒๕๔๓ 
เป็นต้นไป 
 ข้อ ๓. ในข้อบังคับนี้ 

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

สถาบันราชภัฏก าแพงเพชร 
  “การสอบ” หมายความว่า การสอบวัดความรู้  ความสามารถด้าน

คอมพิวเตอร์ 
  “ศูนย์คอมพิวเตอร์” หมายความว่า ศูนย์ให้บริการและพัฒนาความรู้ 

ความสามารถด้านคอมพิวเตอร์แก่นักศึกษาในสังกัดคณะนั้น ๆ  
 ข้อ ๔. เกณฑ์มาตรฐานความรู้ความสามารถด้านคอมพิวเตอร์แบ่งเป็น ๒ ชุด คือ 

 ๔.๑ ชุดที่หนึ่ง ความรู้พื้นฐานด้านคอมพิวเตอร์และการใช้งานเบื้องต้น 
 ๔.๒ ชุดที่สอง การใช้โปรแกรมส าเร็จรูปและการประยุกต์ใช้งาน 

 ข้อ ๕. ให้ใช้เกณฑ์มาตรฐานความรู้ด้านคอมพิวเตอร์แบ่งเป็น ๒ ชุด คือ 



 ๕.๑ ระดับปริญญาตรี ต้องสอบผ่านเกณฑ์มาตรฐานความรู้ความสามารถ
ด้านคอมพิวเตอร์ ตาม ๔.๑ และ ๔.๒ 
  ๕.๒ ระดับอนุปริญญาต้องสอบผ่านเกณฑ์มาตรฐานความรู้ความสามารถ
ด้านคอมพิวเตอร์ ตาม ๔.๑  
  ๕.๓ ระดับปริญญาตรี ๒ ปีหลังอนุปริญญา ต้องสอบผ่านเกณฑ์มาตรฐาน
ความรู้ความสามารถด้านคอมพิวเตอร์ ตามข้อ ๔.๒ 
 ข้อ ๖. นักศึกษาที่สอบผ่านเกณฑ์มาตรฐานความรู้ความสามารถด้านคอมพิวเตอร์ 
ตามข้อ ๕. ได้แล้วจึงลงทะเบียนรายวิชาการฝกึประสบการณ์วิชาชีพในโปรแกรมวิชานั้น ๆ ได้ 
 ข้อ ๗. ให้สถาบันก าหนดตัวช้ีวัดและเกณฑ์การประเมินความรู้ความสามารถด้าน
คอมพิวเตอร์ ตาม ๔.๑ และ ๔.๒ โดยท าเป็นประกาศของสถาบัน 
 ข้อ ๘. ให้ส านักเทคโนโลยีสารสนเทศร่วมกับศูนย์คอมพิวเตอร์คณะด าเนินการรับ
สมัครจัดการสอบและประเมินผลการสอบ อย่างน้อยภาคเรียนละ ๒ ครั้ง โดยท าเป็นประกาศ
ของสถาบันและแจ้งผลการสอบต่อฝ่ายทะเบียนและประมวลผล 

ข้อ ๙. ให้สถาบันเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการสอบวัดความรู้ความสามารถด้าน
คอมพิวเตอร์ตามอัตราต่อไปนี้ 
  ๙.๑ การสอบวัดความรู้ความสามารถด้านคอมพิวเตอร์ตามข้อ ๕ ของแต่
ละระดับ ในครั้งแรกไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียมการสอบ 
  ๙.๒ การสอบครั้งที่สองเป็นต้นไปของแต่ละระดับ ต้องเสียค่าธรรมเนียม
ชุดละ ๕๐ บาทต่อครั้งและค่าธรรมเนียมการสอบวัดความรู้ความสามารถด้านคอมพิวเตอร์ให้
น าเข้าเป็นเงินบ ารุงการศึกษาของสถาบัน 
 ข้อ ๑๐. ให้อธิการบดี เป็นผู้รักษาให้เป็นไปตามข้อบังคับนี้ และเป็นผู้วินิจฉัยชี้ขาด
ในกรณีที่เกิดปัญหา จากการใช้ข้อบังคับนี ้
 

ประกาศ  ณ  วันท่ี ๒๖ สิงหาคม ๒๕๔๓ 
 

พนัส  หันนาคินทร ์
(ศาสตราจารย์พนัส    หันนาคินทร์) 

นายกสภาประจ าสถาบันราชภัฏก าแพงเพชร 
 
   



 
 
 

 
ประกาศสถาบันราชภัฏก าแพงเพชร 

เรื่อง  ก าหนดตัวชี้วัดและเกณฑม์าตรฐานความรู้ความสามารถ 
ด้านคอมพิวเตอร์ส าหรับนักศึกษา 

------------------------------------------------------- 
 เพื่ออนุวัตรตามความในข้อ ๖  แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร ว่า
ด้วยเกณฑ์มาตรฐานความรู้ความสามารถด้านคอมพิวเตอร์  จึงก าหนดตัวช้ีวัดและเกณฑ์
มาตรฐานความรู้ความสามารถด้านคอมพิวเตอร์ ดังรายละเอียดต่อไปนี้ 

ความรู้ความสามารถ 
ด้านคอมพิวเตอร์ 

ตัวชี้วัด เกณฑ์การประเมิน 

ชุดที่หน่ึง 
ความรู้พื้นฐานด้าน
คอมพิวเตอร์และการใช้งาน
เบื้องต้น 

-ใช้งานระบบปฏิบัติการที่จ าเป็น
ได ้
- การใช้ Browser เบื้องต้นได ้
- การใช้งาน Web Site ได ้
- การรับ – ส่ง E-Mail ได ้  
- การค้นหาข้อมูลและน าข้อมลูที่
ค้นได้มาใช้   
  ประกอบการปฏิบตัิงานได ้
- จัดพิมพ์และจดัรูปแบบตาม
ลักษณะการใช้งานได ้
- การแก้ไขเอกสารได ้
- การจัดเก็บเอกสารได ้
- การสร้างเนื้อหาท่ีส าคญัของ
เอกสารได ้
- มีจรรยาบรรณในการสื่อสาร
และสบืค้น 

ประเมินจากตัวช้ีวัดด้วย
การทดสอบปฏิบัติตาม
ข้อก าหนดผู้สอบผ่าน
จะต้องท าไดร้้อยละ ๘๐ 
ขึ้นไป 

 



ความรู้ความสามารถ 
ด้านคอมพิวเตอร์ 

ตัวชี้วัด เกณฑ์การประเมิน 

ชุดที่สอง 
การใช้โปรแกรมส าเร็จรูป
และการประยุกต์ใช้งาน 

- ใช้งานโปรแกรมแผ่น
อิเล็กทรอนิกสไ์ด ้
- การประมวลผลข้อมูลในแผ่น
งาน 
- การสร้างกราฟจากข้อมูลใน
แผ่นงาน 
- การค้นหา, แก้ไข, จัดเก็บข้อมูล
ในแผ่นงานได ้
- ใช้งานโปรแกรมน าเสนอผลงาน
ได ้
- การเตรยีมและการสร้างรูปแบบ
น าเสนอ 
- การแก้ไขแบบน าเสนอ 
- การน าเสนอผลงานในรูปแบบท่ี
ก าหนดได ้
- การจัดเก็บแบบน าเสนอ 

ประเมินจากการปฏิบัติ  
การน าเสนอข้อมูลตามที่
ก าหนดผูส้อบผ่านจะ 
ต้องท าได้ร้อยละ ๘๐ 
ขึ้นไป 

  
ประกาศ  ณ  วันท่ี  ๑ สิงหาคม ๒๕๕๔ 

 
 

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์รตันา   รักการ) 
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 



 
 

 
 

ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 
ว่าด้วย เกณฑ์มาตรฐานความรู้ความสามารถด้านทักษะภาษาอังกฤษ 

ส าหรับนักศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๓ 
------------------------------------------------------- 

 เพื่อด าเนินการพัฒนาคุณลักษณะบณัฑิตตามแนวทางการประกันคุณภาพการศึกษา
ของมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร อาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๑๘ (๒ ) แห่ง
พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร พ .ศ.๒๕๔๗   สภามหาวิทยาลัยราชภัฏ
ก าแพงเพชรจึงก าหนดข้อบังคับไว้ดังน้ี 
 ข้อ ๑. ข้อบังคับนี้เรียกว่า “ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร ว่าด้วย
เกณฑ์มาตรฐานความรู้ความสามารถด้านทักษะภาษาอังกฤษ ส าหรับนักศึกษา พ.ศ.๒๕๕๓” 
 ข้อ ๒. ข้อบังคับนี้ให้ใช้กับนักศึกษาภาคปกติที่เข้าศึกษาตั้งแต่ปีการศึกษา ๒๕๕๓ 
เป็นต้นไป 
 ข้อ ๓. ในข้อบังคับนี้ 

 “มหาวิทยาลัย” หมายความว่า มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 
 “อธิการบดี”   หมายความว่า อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 
 “นักศึกษา”   หมายความว่า นักศึกษาภาคปกติ มหาวิทยาลยัราชภฏั

ก าแพงเพชร 
 “ศูนย์ภาษา”   หมายความว่า ศูนย์ให้บริการและพัฒนาความรู้ความสามารถ

ด้านภาษาตา่งประเทศแก่นักศึกษา 
  ข้อ ๔. เกณฑ์มาตรฐานความรู้ความสามารถด้านทักษะภาษาอังกฤษแบ่งเป็น ๔ 
ระดับ ดังน้ี 

 ๔.๑  ทักษะภาษาอังกฤษระดับ  ๑ 
 ๔.๒  ทักษะภาษาอังกฤษระดับ  ๒ 
 ๔.๓  ทักษะภาษาอังกฤษระดับ  ๓ 
 ๔.๔  ทักษะภาษาอังกฤษระดับ  ๔ 



 ข้อ ๕. นักศึกษาต้องทดสอบผ่านการประเมนิผลเกณฑ์มาตรฐานได้ครบท้ัง ๔ ระดับ
ตามข้อ ๔. ก่อนส าเร็จการศึกษา หากนักศึกษาทดสอบไม่ผ่านระดับใดให้มหาวิทยาลัยแต่งตั้ง
คณะกรรมการพิจารณาความก้าวหน้าทักษะภาษาอังกฤษของนักศึกษา 
 ข้อ ๖ . ให้ มหาวิทยาลัยก าหนดตัวช้ีวัดและเกณฑ์การประเมินผลความรู้
ความสามารถด้านทักษะภาษาอังกฤษ ให้ครบทั้ง ๔ ระดับ ตามข้อ ๔.  โดยจัดท าเป็น
ประกาศของมหาวิทยาลัย 
 ข้อ ๗. ให้ศูนย์ภาษาด าเนินการจัดการเรียนการสอนหรือการอบรมเสริมทักษะ
ภาษาอังกฤษ และด าเนินการประเมินผลความรู้ความสามารถตามเกณฑ์มาตรฐานที่ก าหนด 
ตามข้อ ๔. 

ข้อ ๘. ให้อธิการบดี เป็นผู้รักษาการให้เป็นไปตามข้อบังคับนี้ และเป็นผู้วินิจฉัยช้ี
ขาดในกรณีที่เกิดปัญหาจากการใช้ข้อบังคับนี ้
 

ประกาศ  ณ  วันท่ี  ๒๙  กันยายน  พ.ศ.๒๕๕๓ 
 

เกษม จันทร์แก้ว 
(ศาสตราจารย์เกษม จันทร์แก้ว) 

นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร             



 
 

 
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภฏัก าแพงเพชร 

เรื่อง ก าหนดให้นักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมนักศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๙ 
------------------------------------------------------- 

 ด้วยมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร  ได้เห็นเป็นการสมควรให้นักศึกษาของ
มหาวิทยาลัยฯ ได้มีโอกาสเข้าร่วมกิจกรรมนักศึกษา เพื่อพัฒนาศักยภาพสู่บัณ ฑิตที่พึง
ประสงค์  เป็นทั้งคนดี คนเก่ง สามารถเข้าสู่อาชีพได้และด าเนินชีวิตอยู่ ในสังคมได้อย่างมี
ความสุข  มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร จึงออกประกาศ เรื่องก าหนดให้นักศึกษาเข้าร่วม
กิจกรรมนักศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๙ ขึ้น โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

๑. ให้นักศึกษาภาคปกติทุกคนเข้าร่วมกิจกรรมนักศึกษาตามแผนกิจกรรม
นักศึกษาท้ังระดับ มหาวิทยาลัย  ระดับคณะ  และระดับโปรแกรมวิชา  จ านวน  ๑๐๐ หน่วย
กิจกรรม 

๒. นักศึกษาสามารถขอเทียบค่าประสบการณ์กิจกรรมนักศึกษาได้ตามเกณฑ์การ
เทียบ    ค่าประสบการณ์กิจกรรมนักศึกษา ในกรณีที่นักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมอื่นๆ ที่
นอกเหนือจากแผนกิจกรรม 

๓. ให้กองพัฒนานักศึกษา คณะ โปรแกรม จัดกิจกรรมดูแลการเข้าร่วมกิจกรรม
นักศึกษาของนักศึกษา จัดเก็บหลักฐานการเข้าร่วมกิจกรรม ประเมินผลและรายงานการเข้า
ร่วมกิจกรรมของนักศึกษาต่อกองพัฒนานักศึกษา เพื่อประมวลผลการเข้าร่วมกิจกรรม
นักศึกษาเป็นรายภาคเรียน 

๔. นักศึกษาจะได้รับการประเมินผลการเข้าร่วมกิจกรรมเป็นผ่านและไม่ผ่าน 
ส าหรับนักศึกษาที่ไม่ผ่านกิจกรรมใดกิจกรรมหนึ่งสามารถเข้าร่วมกิจกรรมอื่นที่มีหน่วยกิจ
เท่ากันหรือมากกว่าทดแทนได้ 

๕. ผู้ส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตร จะได้รับใบรายงานผลการเข้าร่วมกิจกรรม
นักศึกษา (Activity Transcript) โดยระบุผลการประเมินดังนี้ 
 ผ่านยอดเยี่ยม หมายถึง  ผ่านการเข้าร่วมกิจกรรม  จ านวน  ๙๖ – ๑๐๐  
หน่วยกิจกรรม 
 ผ่านดีเยี่ยม  หมายถึง  ผ่านการเขา้ร่วมกิจกรรม  จ านวน  ๙๑ – ๙๕   หน่วย
กิจกรรม 



 ผ่านดี  หมายถึง ผ่านการเข้าร่วมกิจกรรม  จ านวน  ๘๖ – ๙๐ หนว่ยกิจกรรม 
 ผ่าน  หมายถึง  ผ่านการเข้าร่วมกจิกรรม  จ านวน  ๗๕ –๘๕ หน่วยกิจกรรม  
 นักศึกษาจะไมไ่ดร้ับใบรายงานผลการเข้าร่วมกิจกรรมนักศึกษา (Activity 
Transcript) ถ้าผ่านการเข้าร่วมกจิกรรมน้อยกว่า  ๗๕  หน่วยกิจกรรม 
 
 จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 
 

ประกาศ  ณ  วันท่ี  ๒๐  มกราคม  พ.ศ. ๒๕๔๙ 
 
 

 ( ผู้ช่วยศาสตราจารย์รัตนา  รักการ ) 
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 



 
 

 
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 

ว่าด้วยการด าเนินงานโครงการเพ่ิมศักยภาพการจัดการศกึษาภาคปกติ พ.ศ. ๒๕๕๔ 
------------------------------------------------------- 

  เพื่อให้มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชรสามารถจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี
เพิ่มขึ้นอย่างมีคุณภาพ ในสาขาวิชาที่มหาวิทยาลัยเปิดรับนักศึกษาไว้เต็มตามเป้าหมายที่
มหาวิทยาลัยก าหนดไว้แล้ว เพื่อสนองความต้องการของนักศึกษาในท้องถิ่นอีกจ านวนมาก ที่
ยังมีความประสงค์จะเข้าศึกษาเป็นนักศึกษาภาคปกติของมหาวิทายาลัย จึงอาศัยอ านาจตาม
มาตรา ๑๘ (๒) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ.๒๕๔๗ ออกข้อบังคับ ว่าด้วย
การด าเนินโครงการเพิ่มศักยภาพการจัดการศึกษาภาคปกติ ไว้ดังต่อไปนี ้
 ข้อ ๑. ข้อบังคับนี้เรียกว่า “ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชรว่าด้วยการ
ด าเนินงานโครงการเพิ่มศักยภาพการจัดการศึกษาภาคปกติ พ.ศ. ๒๕๕๔” 

ข้อ ๒. ข้อบังคับนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันประกาศเป็นต้นไป 
 ข้อ ๓. บรรดาข้อบังคับ ระเบียบ หรือค าสั่งอื่นใด ในส่วนที่ได้ก าหนดไว้แล้วใน
ข้อบังคับนี้หรือซึ่งขัดหรือแย้งกับข้อบังคับนี้ ให้ใช้ข้อบังคับนี้แทน 
 ข้อ ๔. ในข้อบังคับนี้ 

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

ข้อ ๕. ให้มหาวิทยาลัยด าเนินโครงการเพิ่มศักยภาพการจัดการศึกษาภาคปกติของ
มหาวิทยาลัย โดยการจัดการเรียนการสอนระดับปริญญาตรี ให้นักศึกษาได้เรียนโดยใช้เวลา
ผสมผสานท้ังในเวลาราชการและนอกเวลาราชการ ตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนดในข้อบังคับนี้ 
 ข้อ ๖. ให้มีคณะกรรมการอ านวยการโครงการที่มหาวิทยาลัยแต่งตั้ง ประกอบด้วย 
อธิการบดีเป็นประธาน รองอธิการบดี และผู้ช่วยอธิการบดีเป็นกรรมการ โดยมีผู้อ านวยการ
ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนเป็นกรรมการและเลขานุการ ท าหน้าที่ควบคุมคุณภาพ
การเรียน  การสอน ดูแลและก ากับการจัดท าแผนงบประมาณค่าใช้จ่ายของโครงการภายใน



กรอบวงเงินร้อยละแปดสิบของรายรับและส่งเสริมสนับสนุนการด าเนินงานโครงการให้บรรลุ
วัตถุประสงค์โดยมีประสิทธิภาพ 
 ข้อ ๗. ให้มหาวิทยาลัย สั่งแต่งตั้งคณะกรรมการขึ้นคณะหนึ่ง ท าหน้าที่รับผิดชอบ
ด าเนินงาน และดูแลการบริหารจัดการโครงการให้เป็นไปตามแผนด้วยความเรียบร้อย บรรลุ
ตามวัตถุประสงค์ และหรือด าเนินงานตามที่คณะกรรมการมอบหมาย 
 ข้อ ๘. ให้อาจารย์ผู้สอนตามโครงการนี้ ท่ีมีภาระงานสอนตามปกติครบตามเกณฑ์
ภาระงานที่มหาวิทยาลัยก าหนดแล้ว สามารถเบิกจ่ายค่าสอนรายคาบจากค่าใช้จ่ายที่จัดสรร
ส าหรับโครงการนี้ได้ตามอัตราที่มหาวิทยาลัยก าหนดและแจ้งให้สภามหาวิทยาลัยทราบ แต่
ทั้งนี้ต้องไม่เกินเก้าคาบต่อสัปดาห์ โดยที่ในหนึ่งคาบต้องมีเวลาสอนไม่น้อยกว่าห้าสิบนาที 
 ในกรณีที่มีความจ าเป็น มหาวิทยาลัยอาจพิจารณาอนุญาตให้อาจารย์ผู้สอนรายใด 
ที่สอนตามโครงการนี้สอนเกินกว่าเก้าคาบต่อสปัดาห์ก็ได้ แต่ต้องไม่เกินสิบสองคาบต่อสัปดาห์ 
 ข้อ ๙. มหาวิทยาลัยต้องจัดอาจารย์ที่ปรึกษา ท าหน้าที่รับผิดชอบให้ค าปรึกษาแก่
นักศึกษาเป็นกลุ่ม หรือเป็นรายบุคคล ตามวันเวลาที่มหาวิทยาลัยก าหนด หรือเวลาอื่นตามที่
อาจารย์ที่ปรึกษาเห็นเหมาะสมด้วยความเห็นชอบของมหาวิทยาลัย 
 ข้อ ๑๐. ให้นักศึกษาตามโครงการนี้ เป็นนักศึกษาภาคปกติ การสมัครและการรับ
นักศึกษาเข้าศึกษาตามโครงการนี้ ให้เป็นไปตามประกาศของมหาวิทยาลัย  
 ข้อ ๑๑. ให้มหาวิทยาลัยก าหนดอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาส าหรับโครงการนี้ 
เพิ่มขึ้นจากค่าธรรมเนียมที่เรยีกเก็บจากนักศกึษาระดบัปริญญาตรีภาคปกติทั่วไปได้ตามความ
เหมาะสมและจ าเป็น โดยท าเป็นประกาศของมหาวิทยาลัยด้วยความเห็นชอบของสภา
มหาวิทยาลัย  
 มหาวิทยาลัยอาจก าหนดให้เรียกเก็บค่าธรรมเนียมการศึกษาตามโครงการนี้ใน
ระบบ  เหมาจ่ายก็ได้ 
 ข้อ ๑๒. ให้อธิการบดีเป็นผู้รักษาการให้เป็นไปตามข้อบังคับนี้ และให้มีอ านาจ
วินิจฉัยช้ีขาดในกรณีที่เกิดปัญหาในการใช้ข้อบังคับนี้ การวินิจฉัยชี้ขาดของอธิการบดี ถือเป็น
อันสิ้นสุด 

ประกาศ ณ วันท่ี   ๒๗  มีนาคม  พ.ศ. ๒๕๕๔ 
 

เกษม จันทร์แก้ว 
(ศาสตราจารย์เกษม  จันทร์แก้ว) 

นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 



 



 
 
 

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภฏัก าแพงเพชร 
เรื่อง  การเรียกเก็บเงินค่าธรรมเนียมการศึกษาระดับปรญิญาตรี  
โครงการจัดการศึกษาส าหรับบุคลากรประจ าการ พ.ศ. ๒๕๕๗ 

----------------------------- 
 เพื่อให้การด าเนินการเรียกเก็บเงินค่าธรรมเนียมการศึกษาระดับปรญิญาตรี 
โครงการจดัการศึกษาส าหรับบุคลากรประจ าการ เป็นไปตามระเบียบมหาวิทยาลยัราชภฏั
ก าแพงเพชร  ว่าด้วยการเก็บเงินคา่ธรรมเนียมการศึกษาระดับปริญญาตรี  ส าหรับนักศึกษา
ในโครงการจัดการศึกษาส าหรบับคุลากรประจ าการ  พ.ศ. ๒๕๕๓ ข้อ ๕  มหาวิทยาลัยโดย
ความเห็นชอบของสภามหาวิทยาลัย ในการประชุมครั้งท่ี ๒/๒๕๕๗ เมื่อวันท่ี ๒๕ มีนาคม 
พ.ศ. ๒๕๕๗ จึงก าหนดอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาเหมาจ่ายเป็นรายภาคเรียน ดังต่อไปนี้ 
 

หลักสูตร/สาขาวิชา 

ค่าธรรมเนียมการศึกษาเหมาจ่าย (บาท/ภาคเรียน) 

จ านวนหน่วยกิต 

1-6 7-12 13-15 มากกว่า 15 

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

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

3. บริหารธุรกจิบัณฑิต         

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

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

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

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

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

 



หลักสูตร/สาขาวิชา 

ค่าธรรมเนียมการศึกษาเหมาจ่าย (บาท/ภาคเรียน) 

จ านวนหน่วยกิต 

1-6 7-12 13-15 มากกว่า 15 

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

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

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

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

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

12. สถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต 8,200 9,800 10,500 11,000 

 
ทั้งนี้ให้ใช้ประกาศนี้กับนักศึกษาท่ีเข้าศึกษาตั้งแต่ปีการศึกษา 2557 

 
ประกาศ ณ วันท่ี  ๒๕ มีนาคม พ.ศ. 2557 

 
 
 

(ผู้ช่วยศาสตราจารยส์ุวิทย์ วงษ์บุญมาก) 
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 



 
 
 

ข้อบังคับสภาการฝึกหัดคร ู
ว่าด้วยการจัดการศึกษาส าหรับบุคลากรประจ าการ  พ.ศ. ๒๕๓๖ 

------------------------------------------------------- 
 ตามที่วิทยาลัยครูได้ด าเนินการโครงการจัดการศึกษาส าหรับบุคลากรประจ าการ  
เพื่อตอบสนองความต้องการของท้องถิ่นได้ผลดีตลอดมานั้น แต่เนื่องจากสภาพการณ์ต่างๆ ได้
เปลี่ยนแปลงไป และเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและคุณภาพของการจัดการศึกษาส าหรับบุคลากร
ประจ าการให้สูงยิ่ งขึ้น จึงอาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๑๓  (๑) และ (๘ ) แห่ ง
พระราชบัญญัติวิทยาลัยครู  พ.ศ. ๒๕๑๘ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติวิทยาลัยครู (ฉบับ
ที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๒๗ และโดยความเห็นชอบของสภาการฝึกหัดครู  ในการประชุมครั้งที่ ๑/
๒๕๓๖ เมื่อวันท่ี ๑๔ มกราคม ๒๕๓๖ สภาการฝึกหัดครู จึงวางข้อบังคับไว้ดังน้ี 
 ข้อ ๑ ข้อบังคับนี้เรียกว่า “ข้อบังคับสภาการฝึกหัดครู ว่าด้วยการจัดการศึกษา
ส าหรับบุคลากรประจ าการ พ.ศ. ๒๕๓๖” 
 ข้อ  ๒  ให้ยกเลิก 

(๑) ระเบียบสภาการฝึกหัดครู  ว่าด้วยการจัดการศึกษาส าหรับบุคลากร 
ประจ าการ  พ.ศ.  ๒๕๒๘ 

(๒) ระเบียบสภาการฝึกหัดครู  ว่าด้วยการจัดการศึกษาส าหรับบุคลากร 
ประจ าการ (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๓๐ 
  บรรดาระเบียบค าสั่งประกาศ หรือข้อบังคับอื่นใดในส่วนที่ขัด หรือแย้งกับข้อบังคับ
นี้ให้ใช้ข้อบังคับนี้แทน 
 ข้อ  ๓  ให้ใช้ข้อบังคับนี้ส าหรับนักศึกษาที่เข้าศึกษาตั้งแต่ปีการศึกษา  ๒๕๓๖  เป็น
ต้นไป 
 ข้อ  ๔  ในข้อบังคับนี้ 
  “การให้การศึกษา” หมายถึง กระบวนการพัฒนาให้ผู้เข้ารับการศึกษาได้
เพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานและเพิ่มพูนวิทยฐานะ 
  “บุคลากรประจ าการ” หมายถึง บุคคลที่ก าลังปฏิบัติงานทั้งสังกัด
ภาครัฐบาล หรือเอกชนโดยไม่จ ากัดอาชีพ 



  “อาจารย์ที่ปรึกษา” หมายความว่า บุคคลที่วิทยาลัยแต่งตั้งให้ท าหน้าที่
เป็นที่ปรึกษาดูแลสนับสนุนทางด้านวิชาการ วิธีการเรียน ควบคุมโปรแกรมการเรียน และให้มี
ส่วนในการประเมินผลความก้าวหน้าในการเรียน 
  “คณะอาจารย์ที่ปรึกษา” หมายความว่า กลุ่มบุคคลที่วิทยาลัยแต่งตั้งให้
ท าหน้าที่เป็นที่ปรึกษา ดูแลสนับสนุนทางด้านวิชาการ วิธีการเรียนควบคุมโปรแกรมการเรียน 
และให้มีส่วนในการประเมินผลความก้าวหน้าในการเรียน 
  “ศูนย์ให้การศึกษา” หมายความว่า สถานที่ภายนอกวิทยาลัยครูที่จัดขึ้น
ส าหรับให้การศึกษาแก่บุคลากรประจ าการที่มีภูมิล าเนาอยู่ห่างไกลจากวิทยาลัยครู 
  “ระบบการเรียนโดยสื่อประสม” หมายความว่า วิธีการจัดการศึกษา
ส าหรับบางรายวิชาในหลักสูตร โดยผู้เรียนไม่ต้องเข้าเรียนในช้ันเรียนแต่อาศัยวิธีการเรียนโดย
สื่อประเภทต่างๆ แทน   

ข้อ  ๕  ในการจัดการศึกษาส าหรับบุคลากรประจ าการ วิทยาลัยครูสามารถจัดตั้ง
ศูนย์ให้การศึกษาในเขต ท้องที่รับผิดชอบของวิทยาลัยครูตามความเหมาะสม 
 ให้วิทยาลัยครูจัดการศึกษาส าหรับบุคลากรประจ าการได้  เฉพาะโปรแกรมวิชาที่
สภาการฝึกหัดครูอนุมัติหลักสูตรและคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนรับรองคุณวุฒิแล้ว 
 วิทยาลัยครูอาจจัดการศึกษาระบบการเรียนโดยใช้สื่อประสมได้ในรายวิชาที่ไม่
บังคับให้เข้าช้ันเรียนตามประกาศของกรมการฝึกหัดครู โดยจะต้องจัดให้มีการลงทะเบียน
เรียนและการสอบเช่นกับรายวิชาอื่น 
 ข้อ ๖ ในการขอเปิดสอนโปรแกรมวิชาใด หรือสาขาวิชาใด ในระดับใด ให้เป็นไป
ตามเกณ ฑ์ มาตรฐานทางวิชาการของหลักสูตรและจะต้องได้ รับอนุมั ติ จากคณ ะ
กรรมการบริหารโครงการจัดการศึกษาส าหรับบุคลากรประจ าการ ซึ่งท าหน้าที่แทน   สภา
การฝึกหัดครูและรายงานให้สภาการฝึกหัดครูทราบ 
 เพื่อให้การจัดการศึกษามีประสิทธิภาพ ให้วิทยาลัยครูมีจ านวนนักศึกษาตาม
โครงการจัดการศึกษาส าหรับบุคลากรประจ าการให้เหมาะสมกับศักยภาพของวิทยาลัย โดย
จะต้องจัดท าเอกสารแสดงความจ าเป็นศักยภาพ และวิธีการจัดการตามแบบที่กรมการฝึกหัด
ครูก าหนดขออนุมัติต่อคณะกรรมการบริหารโครงการจัดการศึกษาส าหรบับุคลากรประจ าการ 
ซึ่งท าหน้าท่ีแทนสภาการฝึกหัดครู 
 
 
 



 ข้อ  ๗  ให้วิทยาลัยครู จัดให้มีคณะกรรมการ ดังต่อไปนี้ 
  ๗.๑  คณะกรรมการอ านวยการโครงการจัดการศึกษาส าหรับบุคลากร
ประจ าการประจ าวิทยาลัยครู ซึ่งประกอบด้วย อธิการเป็นประธาน รองอธิการ หัวหน้าคณะ
วิชา และหัวหน้าส านักงานอธิการเป็นกรรมการโดยมีหัวหน้าส านักงานอธิการเป็นเลขานุการ 
  คณะกรรมการอ านวยการโครงการจัดการศึกษาส าหรับบุคลากร
ประจ าการประจ าวิทยาลัยครูท าหน้าที่อ านวยการบริหารโครงการจัดการศึกษาส าหรับ
บุคลากรประจ าการของวิทยาลัยครูให้มีประสิทธิภาพและเกิดความเรียบร้อย 
   ๗.๒ คณะกรรมการด าเนินงานโครงการจัดการศึกษาส าหรับบุคลากร
ประจ าการหรือคณะกรรม การอื่นๆ ตามความเหมาะสม 

  คณะกรรมการด าเนินงานโครงการจัดการศึกษาส าหรับบุคลากร
ประจ าการท าหน้าท่ีด าเนินการทั่วไปเกี่ยวกับการจัดการศึกษาส าหรับบุคลากรประจ าการ 
 ข้อ ๘ ในการรับเข้าศึกษา ให้วิทยาลัยครูรับเข้าศึกษาจากบุคลากรประจ าการ ๒ 
ประเภท คือ ประเภทเข้าศึกษาตามความต้องการของต้นสังกัดและประเภทบุคคลทั่วไป โดย
ต้องมีคุณสมบัติตามที่กรมการฝึกหัดครูก าหนด 
 การรับเข้าศึกษา วิทยาลัยครูต้องจัดให้มีการสอบวัดความรู้พื้นฐาน  เพื่อใช้ผลการ
สอบเป็นเกณฑ์หนึ่งในการรับเข้าศึกษาและอาจใช้เป็นแนวทางในการจัดรายวิชาเรียนเพิ่มเติม
เฉพาะรายตามที่วิทยาลัยครูเห็นสมควร 
 ข้อ ๙ วิทยาลัยครูต้องจัดอาจารย์ที่ปรึกษา และหรือคณะอาจารย์ที่ปรึกษา 
รับผิดชอบ และให้ค าปรึกษาแก่นักศึกษาตามเวลาที่วิทยาลัยครูก าหนด หรือเวลาอื่นตาม
ความเหมาะสม 
 เพื่อให้อาจารย์ที่ปรึกษาและหรือคณะอาจารย์ที่ปรึกษาสามารถปฏิบัติหน้าที่ได้
อย่างมีประสิทธิภาพ วิทยาลัยครูต้องจัดให้มีคู่มือส าหรับอาจารย์ที่ปรึกษา ติดตาม และ
ประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของอาจารย์ที่ปรึกษาอย่างน้อยปีละ  ๑  ครั้ง 
 ข้อ ๑๐ การจัดการเรียนการสอนวิทยาลัยครูสามารถด าเนินการได้ทั้งในและหรือ
นอกเวลาราชการ 
 ในการจัดการเรียนการสอนนอกเวลาราชการเพื่อให้นักศึกษามีเวลาศึกษาและ
ค้นคว้าความรู้เพิ่มเติมก าหนดให้นักศึกษาลงทะเบียนเรียนได้ ไม่เกินภาคเรียนละ ๑๒ หน่วย
กิต ในกรณีที่นักศึกษารายใดมีความจ าเป็น วิทยาลัยครูอาจพิจารณาให้ลงทะเบียนเรียนเกิน
กว่าภาคเรียนละ ๑๒ หน่วยกิตได้แต่ต้องไม่เกิน ๑๕ หน่วยกิต หรือตามที่กรมการฝึกหัดครู
ก าหนด 



 ข้อ ๑๑ เพื่อให้การเรียนการสอนมีประสิทธิภาพก าหนดให้อาจารย์ผู้สอนได้ไม่เกิน
สัปดาห์ละ ๑๒ คาบ โดยในคาบหนึ่งให้มีเวลาสอนไม่น้อยกว่า ๕๐ นาที 
 ให้วิทยาลัยครูแต่งตั้งคณะกรรมการท าหน้าที่พิจารณา กลั่นกรอง และให้ความ
เห็นชอบในการจัดอาจารย์ผู้สอนตามที่ภาควิชาและคณะวิชาเสนอในแต่ละภาคเรียน 
 ข้อ ๑๒ ให้อาจารย์ผู้สอนจัดท าเอกสารแนวการสอนทุกรายวิชาที่เปิดสอนให้แก่
นักศึกษาในแต่ละภาคเรียน 
 ข้อ ๑๓ วิทยาลัยครูต้องจัดให้นักศึกษามี และใช้ต าราหลักในรายวิชาที่เปิดสอน 
ต าราหลักอาจเรียบเรียง โดยอาจารย์วิทยาลัยครูหรือผู้เช่ียวชาญภายนอกก็ได้ โดยจะต้องมี
ขอบเขตและระดับของเนื้อหาเหมาะสมกับระดับการศึกษา 
 ข้อ ๑๔  ให้มีการจัดหาหรือผลิตสื่อ เพื่อใช้ประกอบการเรียนการสอนรายวิชาต่างๆ 
 วิทยาลัยครูต้องพัฒนาโสตทัศนูปกรณ์พื้นฐาน  สื่อการเรียนการสอนให้มีมาตรฐาน
และเพียงพอกับจ านวนนักศึกษาที่มีอยู่ 
 ข้อ ๑๕ ให้วิทยาลัยครูจัดบริการห้องสมุด และอ านวยความสะดวกแก่นักศึกษาใน
รูปแบบต่างๆ เพื่อส่งเสริมให้นักศึกษามีโอกาสค้นคว้าหาความรู้เพิ่มเติมจากห้องสมุดมากขึ้น 
 ข้อ ๑๖ ให้วิทยาลัยครูก าหนดแนวปฏิบัติในการประเมินผลการเรียน และแต่งตั้ง
คณะกรรมการท าหน้าที่กลั่นกรองตรวจสอบและให้ความเห็นชอบการประเมินผลการเรียน
รายวิชาต่างๆ ให้เป็นไปตามข้อบังคับสภาการฝกึหัดครูว่าด้วยการประเมินผลการศึกษาในการ
จัดการศึกษาส าหรับบุคลากรประจ าการ 
 ข้อ ๑๗ ในการขอจบการศึกษา ผลการเรียนรายวิชาใดที่มีอายุเกิน ๕ ปี ส าหรับ
หลักสูตร ๒ ปี และเกิน ๑๐ ปี ส าหรับหลักสูตร ๔ ปี  ให้ถือว่าผลการเรียนวิชานั้นหมดสภาพ 
ไม่มีสิทธิน าผลการเรียนนั้นไปใช้ในการขอจบการศึกษา โดยจะต้องลงทะเบียนเรียนในรายวิชา
นั้นหรือรายวิชาที่เทียบเท่า 
 ข้อ ๑๘ ให้มีการรับโอนสภาพนักศึกษาภายในวิทยาลัยครูจากระบบหนึ่งไปสู่ระบบ
หนึ่งได้ส าหรับการโอนเข้าภาคปกติ ผู้ขอโอนจะต้องสอบเข้าเรียนให้ได้ก่อน นักศึกษาที่ถูก
ลงโทษด้วยการท าความผิดทางด้านความประพฤติไม่มีสิทธิขอโอน 
 ข้อ ๑๙ ให้มีการโอนผลการเรียน และการยกเว้นการเรียนรายวิชาที่ได้ศึกษาแล้วใน
ระดับเดียวกัน แนวปฏิบัติในการโอนผลการเรียน และการยกเว้นการเรียนให้เป็นไปตาม
ระเบียบสภาการฝึกหัดครู ว่าด้วยการโอนผลการเรียน และการยกเว้นการเรียนรายวิชา 



 ข้อ ๒๐ การจ่ายเงินค่าตอบแทนการสอน ค่าตอนแทนการด าเนินการ ค่าตอบแทน
การส่งเสริมคุณภาพการศึกษาและค่าใช้จ่ายนั้นๆ เพื่อพัฒนาการเรียนการสอน ให้จ่ายได้ใน
วงเงินไม่เกินร้อยละ ๘๐ ของเงินค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บได้ในภาคเรียนนั้น 
 อัตราการเก็บ และการจ่ายเงินในการจัดการศึกษาส าหรับบุคลากรประจ าการให้
เป็นไปตามระเบียบสภาการฝึกหัดครู ว่าด้วยการรับจ่ายเงินเพื่อจัดการศึกษาส าหรับบุคลากร
ประจ าการ 
 ข้อ ๒๑ ให้จ่ายค่าตอบแทนในการออกข้อสอบค่าตรวจกระดาษค าตอบในการสอบ
วัดความรู้พื้นฐาน และในรายวิชาที่จัดตามระบบการเรียนโดยใช้สื่อประสม ตามอัตราที่สภา
การฝึกหัดครูก าหนด   
 ข้อ ๒๒ ให้วิทยาลัยครูประเมินการสอนของอาจารย์ผู้สอนอย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง 
เพื่อให้อาจารย์ผู้สอนได้ข้อมูลย้อนกลับไปปรับปรุงคุณภาพการสอน 
 ข้อ ๒๓ ให้มีการวิจัยประเมินผลการจัดการศึกษาส าหรับบุคลากรประจ าการทุก
ระยะ ๒ ปี เพ่ือการพัฒนาโครงการ 
 ข้อ ๒๔ ให้อธิบดีกรมการฝึกหัดครูเป็นผู้รักษาการให้เป็นตามข้อบังคับนี้ และเป็นผู้
วินิจฉัยชี้ขาดในกรณีที่เกิดปัญหาจากการใช้ข้อบังคับนี ้

 
ประกาศ  ณ  วันท่ี  ๑๕  พฤษภาคม  พ.ศ.  ๒๕๓๖ 

 
โกวิท   วรพิพัฒน์ 

(นายโกวิท  วรพิพัฒน์) 
ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 
นายกสภาการฝึกหัดคร ู

    



 
 
 

ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภฏัก าแพงเพชร 
ว่าด้วยการเก็บเงินค่าธรรมเนียมการศึกษาระดับปริญญาตรี  

โครงการจัดการศึกษาส าหรับบุคลากรประจ าการ พ.ศ.  ๒๕๕๓ 
------------------------------------------------------- 

 โดยที่เป็นการสมควรให้มรีะเบียบว่าด้วยการเก็บเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา 
ส าหรับการ จัดการศึกษาส าหรับบคุลากรประจ าการ ในระดับปรญิญาตรีของมหาวิทยาลัย  
จึงอาศัยอ านาจตามความในมาตรา  ๑๘(๒)  แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ.  
๒๕๔๗  วางระเบียบไว้ดังน้ี 
 ข้อ  ๑. ระเบียบนี้เรียกว่า  “ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร  ว่าด้วยการ
เก็บเงินค่าธรรมเนียมการศึกษาระดับปริญญาตรี ส าหรับบุคลากรประจ าการ  พ.ศ.  ๒๕๕๓” 
 ข้อ  ๒. ให้ใช้ระเบียบนี้กับนักศึกษาโครงการจัดการศึกษาส าหรับบุคลากรประจ าการ  
ที่เข้าศึกษาตั้งแต่ปีการศึกษา ๒๕๕๓  เป็นต้นไป   
 ข้อ  ๓. บรรดาข้อบังคับ ระเบียบ ค าสั่ง และประกาศอ่ืนใด ในส่วนที่ได้ก าหนดไว้
แล้วในระเบยีบนี้ หรือท่ีขัดหรือแยง้กับระเบียบนี ้ ให้ใช้ระเบียบนี้แทน  
 ข้อ  ๔. ในระเบียบน้ี 

“มหาวิทยาลัย”  หมายความว่า  มหาวิทยาลยัราชภฏัก าแพงเพชร 
“สภามหาวิทยาลัย“  หมายความว่า  สภามหาวิทยาลัยราชภัฏ

ก าแพงเพชร 
“อธิการบด“ี  หมายความว่า  อธกิารบดีมหาวิทยาลยัราชภฏัก าแพงเพชร 
“นักศึกษา“  หมายความว่า  นักศึกษาในโครงการจัดการศึกษาส าหรับ

บุคลากรประจ าการมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 
“ค่าธรรมเนียมการศึกษาแบบเหมาจ่าย”  หมายความว่า  ค่าธรรมเนียม

ที่รวมเงินค่าบ ารุงมหาวิทยาลัย ค่าหน่วยกิต  ค่าธรรมเนียมพิเศษ  ค่าบ ารุงห้องสมุด  ค่าบ ารุง
ห้องพยาบาล  ค่ากิจกรรม  ค่าบ ารุงกีฬา ค่าบ ารุงเทคโนโลยีสารสนเทศ  ค่าธรรมเนียมพัฒนา
ทักษะด้านภาษาต่างประเทศ  แต่ไม่รวมถึงค่าธรรมเนียมที่มหาวิทยาลัยเรียกเก็บเป็นรายครั้ง
ในกรณีอื่น ๆ 



 ข้อ ๕. ให้มหาวิทยาลยัเรยีกเก็บเงนิค่าธรรมเนียมการศึกษาแบบเหมาจ่ายเป็นราย
ภาคเรยีน  ตามประกาศของมหาวทิยาลัยที่สภามหาวิทยาลัยใหค้วามเห็นชอบ  และให้
ปรับเปลีย่นอย่างเหมาะสมตามสถานการณ์  และภาวะเศรษฐกิจ 

ข้อ  ๖. ให้มหาวิทยาลัยเรียกเก็บคา่ธรรมเนียมการศึกษาจากนักศึกษาที่ไม่ถือ
สัญชาตไิทยเพิ่มอีก  ภาคเรียนละ  ๒,๐๐๐  บาท   
 ข้อ  ๗. ให้มหาวิทยาลัยเรียกเก็บคา่ธรรมเนียมการศึกษาเป็นรายครั้ง  ดังนี้ 
 (๑)  ค่ารักษาสภาพการเป็นนักศึกษา  ภาคเรียนละ  ๗๐๐  บาท 
 (๒)  ค่าขอกลับคืนสภาพการเป็นนักศึกษา  เนื่องจากหมดสภาพการเป็น
นักศึกษาเพราะเหตไุม่ช าระค่าธรรมเนียมการศึกษา  ครั้งละ  ๓๐๐  บาท  ทั้งนี้ต้องช าระ
ค่าธรรมเนียมการรักษาสภาพการเป็นนักศึกษาอีกภาคเรยีนละ  ๗๐๐  บาท  ให้ครบทุกภาค
เรียนที่หยดุการศึกษา 
 (๓)  ค่าปรับการช าระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษาหลังก าหนด  วันละ ๕๐ 
บาท ท้ังนี้ไม่เกิน  ๑,๕๐๐ บาท 
 (๔)  ค่าโอนเข้าเป็นนักศึกษาจากสถาบันอื่น  ๕๐๐  บาท 
 (๕)  ค่าโอนผลการเรียนคนละ  ๒๐๐  บาท 
 (๖)  ค่ายกเว้นการเรียนรายวิชาจากการศึกษาในระบบ  หน่วยกติละ  ๕๐  
บาท 

(๗)  ค่ายกเว้นและ/หรือเทียบโอนประสบการณ์การเรียนรายวิชาจาก
การศึกษานอกระบบ  หรือการศึกษาตามอัธยาศัย  รายวิชาละ  ๒๕๐  บาท 
 (๘)  ค่าออกหนังสือรับรองต่างๆ   ฉบับละ  ๑๐๐  บาท 
 (๙)  ค่าลงทะเบียนบณัฑติ  ๕๐๐  บาท 
 (๑๐) ค่าสมัครสอบคัดเลือกเข้าเรยีนให้ออกเป็นประกาศของมหาวทิยาลัย 
 (๑๑) ค่าธรรมเนยีมที่เรียกเก็บเมื่อแรกเข้า 
         ค่าขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม ่ ๓๐๐  บาท  
        ค่าบัตรประจ าตัวนักศึกษา  ๑๐๐  บาท 
        ค่าประกันของเสียหาย  ๓๐๐  บาท 
 (๑๒) ค่าบ ารุงศูนย์การศึกษานอกที่ตั้งมหาวิทยาลัย  ๑,๕๐๐  บาท  
เฉพาะกรณีนักศึกษาท่ีเรยีนศูนย์การศึกษานอกมหาวิทยาลัย 
  เงินค่าประกันของเสยีหายให้แยกบัญชีไว้ต่างหาก  เป็นเงินฝากถอนคืน
ให้แก่นักศึกษาที่มิได้ท าทรัพยส์ินของมหาวิทยาลัยเสียหาย  จะคืนใหเ้มื่อส าเร็จการศึกษาหรือ



พ้นสภาพการเป็นนักศึกษาและมายื่นค าร้องขอคืนภายในหกเดือนนบัตั้งแต่วันส าเร็จ
การศึกษา  หรือวันสิ้นสภาพการเป็นนักศึกษา  หากไม่ถอนคืนภายในก าหนดดังกล่าว  ให้
มหาวิทยาลยัโอนเงินค่าประกันของเสียหายส่งเข้ารายได้ของมหาวิทยาลัย  
  ข้อ  ๘. ให้มหาวิทยาลัยเรียกเก็บเงินค่าธรรมเนยีมการศึกษาในวันท่ีมหาวิทยาลยั
ก าหนด  ทั้งนี้ต้องไม่เกินสามสิบวนันับแต่วันเปิดภาคเรียน 
 ข้อ  ๙. นักศึกษาที่ไม่ได้ช าระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษาตามวันที่มหาวิทยาลัย
ก าหนด  อธิการบดีอาจใช้ดุลพินิจผ่อนผันการช าระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษาช้ากว่าที่
มหาวิทยาลัยก าหนดได้ตามเหตุอันควร  โดยนักศึกษาต้องช าระค่าธรรมเนียมตามข้อ ๗(๓)  
 ข้อ  ๑๐. นักศึกษาที่งดเว้นการลงทะเบียนเรียน  และไม่ช าระค่าธรรมเนียม
การศึกษาของภาคเรียนใด ๆ  ต้องร้องขอรักษาสภาพการเป็นนักศึกษาและช าระ
ค่าธรรมเนียมตามที่ก าหนดในข้อ ๗(๑)   ก่อนวันเริ่มสอบปลายภาค  
  ข้อ  ๑๑. นักศึกษาผู้ใดที่ไม่ช าระเงินเพื่อรักษาสภาพการเป็นนักศึกษาก่อนวันเริ่ม
สอบปลายภาค  โดยปราศจากหลกัฐานการขาดแคลนทุนทรัพย์อย่างแท้จริง  ให้นักศึกษาผู้
นั้นพ้นสภาพการเป็นนักศึกษาของมหาวิทยาลยั 

ทั้งนี้  มหาวิทยาลัย  อาจแต่งตั้งคณะอนุกรรมการขึ้นมาเพื่อพิจารณาเหตุแห่งการ 
ขาดแคลนทุนทรัพย์อยา่งแท้จริงของนักศึกษาตามวรรคแรกก็ได ้
  ข้อ  ๑๒. เงินค่าธรรมเนียมการศกึษาที่เรียกเก็บจะไม่คืนให้แก่นักศกึษา  เว้นแต่
กรณีที่มีการเก็บ  หรือช าระค่าธรรมเนียมการศึกษาผดิพลาด  ขาดหรือเกิน   
  ข้อ  ๑๓. ให้อธิการบดีเป็นผู้รักษาการให้เป็นไปตามระเบียบนี้  และเป็นผู้วินิจฉัยช้ี
ขาดในกรณีที่เกิดปัญหาจากการใช้ระเบียบนี้ 
  

ประกาศ  ณ  วันท่ี ๒๕ พฤษภาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๓ 
 

เกษม  จันทร์แก้ว 
(ศาสตราจารย์เกษม  จันทร์แก้ว) 

นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 
 

   

 



 
 

 

ระเบียบสภาประจ าสถาบันราชภฏัก าแพงเพชร 
ว่าด้วยเงินค่ากิจกรรมนักศึกษาในโครงการจัดการศกึษาส าหรับบคุลากร 

ประจ าการในสถาบันราชภัฏก าแพงเพชร  พ.ศ. ๒๕๔๒ 

------------------------------------------------------- 
เพื่อให้การผลิตบัณฑิตในสถาบันราชภัฏก าแพงเพชร ได้ผลสมความมุ่งหมายสภา

ประจ าสถาบันราชภัฏก าแพงเพชร  อาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๓๐(๒) แห่ง
พระราชบัญญัติสถาบันราชภัฏก าแพงเพชร พ.ศ. ๒๕๓๘ และโดยความเห็นชอบของสภา
ประจ าสถาบันราชภัฏก าแพงเพชรในการประชุมครัง้ที่ ๔/๒๕๔๒   เมื่อวันท่ี  ๒๘  พฤษภาคม  
พ.ศ. ๒๕๔๒ สภาประจ าสถาบันราชภัฏก าแพงเพชร จึงวางระเบียบในการเก็บเงินค่ากิจกรรม
จากนักศึกษาในโครงการการจัดการศึกษาส าหรับบุคลากรประจ าการในสถาบันราชภัฏ
ก าแพงเพชรตลอดจนวิธีการใช้จ่ายเงินค่ากิจกรรมไว้ดังต่อไปนี้ 

ข้อ ๑. ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบสภาประจ าสถาบันราชภัฏก าแพงเพชร ว่าด้วย
เงินค่ากิจกรรมนักศึกษาในโครงการจัดการศึกษาส าหรับบุคลากรประจ าการในสถาบันราชภัฏ
ก าแพงเพชร พ.ศ. ๒๕๔๒” 
 ข้อ ๒. ให้ใช้ระเบียบนี้ตั้งแต่ปีการศึกษา ๒๕๔๒ เป็นต้นไป 

ข้อ ๓. ให้ยกเลิกระเบียบ ค าสั่งหรือข้อบังคับอื่นใดท่ีเกี่ยวข้องกับเงินค่ากิจกรรมของ
นักศึกษาท่ีขัดแย้งกับระเบียบนี้และให้ใช้ระเบียบนี้แทน 
 ข้อ ๔. 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 ข้าราชการพลเรือนสังกัดสถาบันราชภัฏ
ก าแพงเพชร 



  “นักศึกษา” หมายถึง นักศึกษาในโครงการจดัการศึกษาส าหรับบุคลากร
ประจ าการ ของสถาบันราชภัก าแพงเพชร 
  “องค์การนักศึกษา” หมายถึง องค์การนักศึกษาในโครงการจัดการศึกษา
ส าหรับบุคลากรประจ าการของสถาบันราชภัฏก าแพงเพชร 

ข้อ ๕. เงินค่ากิจกรรมตามระเบียบนี้ คือเงินท่ีเข้าในลักษณะหนึ่งดังต่อไปนี้ 
  ๕.๑ เงินท่ีเรียกเก็บจากนักศึกษาตามระเบียบนี้ 
  ๕.๒ เงินท่ีมีผู้บริจาคให้แก่องค์การนักศึกษาหรือชุมนุมต่างๆ 
  ๕.๓ เงินท่ีได้จากการจัดกิจกรรมของนักศึกาหรือชุมนุมต่างๆ 
  ๕.๔ เงินผลประโยชน์ท่ีเกิดจากเงินค่ากิจกรรม 

ข้อ ๖. เงินค่ากิจกรรมจะใช้จ่ายในลักษณะต่างๆ ดังน้ี 
  ๖.๑ พิธีกรรมทางศาสนา 
  ๖.๒ งานประจ าของทางราชการ  
  ๖.๓ การกีฬา 
  ๖.๔ การจัดกิจกรรมต่างๆ ของนักศึกษา 
  ๖.๕ การสวัสดิการและการกุศล 
 ข้อ ๗. ให้สถาบันเก็บเงินค่ากิจกรรมจากนักศึกษาในอัตราปีการศึกษาละ ๑๕๐ 
บาท 

ข้อ ๘. เงินค่ากิจกรรมให้เรียกเก็บในวันลงทะเบียนเรียน หรือวันอื่นใดที่สถาบัน
ก าหนดแต่ต้องไม่เกิน ๓๐ วัน นับตั้งแต่วันเปิดภาคเรียน 

ข้อ ๙. ผู้ที่ช าระช้ากว่าเวลาที่ก าหนด ให้อยู่ในดุลยพินิจของอธิการบดีที่จะผ่อนผัน
ได้แต่ต้องไม่เกิน ๓๐ วัน นับตั้งแต่วันครบก าหนดตามข้อ ๘ 
 ข้อ ๑๐. เงินค่ากิจกรรมจะถอนคืนได้ในกรณีที่นักศึกษาขอลาออกจากสถาบัน
ภายใน ๒๐ วัน นับตั้งแต่วันเปิดภาคเรียน 

ข้อ ๑๑. ให้อธิการบดีแต่ งตั้ งคณะกรรมการเงินค่ากิจกรรมขึ้น ในสถาบัน
ประกอบด้วย 
  ๑๑.๑ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา เป็นประธานกรรมการ 
  ๑๑.๒ ตัวแทนนักศึกษาตามจ านวนที่เห็นสมควรเป็นกรรมการ 
  ๑๑.๓ อาจารย์ซึ่งมีหน้าที่ดูแลกิจกรรมนักศึกษาและอาจารย์อื่นที่
เห็นสมควรจ านวนเท่ากับข้อ ๑๑.๒ 
  ๑๑.๔ ผู้อ านวยการส านักกิจการนักศึกษา เป็นกรรมการและเลขานุการ 



ข้อ ๑๒. ให้คณะกรรมการเงินค่ากิจกรรมนักศึกษา มีอ านาจหน้าที่และความ
รับผิดชอบในการอนุมัติและควบคุมการใช้เงินค่ากิจกรรมให้เป็นไปตามข้อ ๖. แห่งระเบียบนี้
และโดยประหยัด ทั้งนี้ด้วยวิธีการดังต่อไปนี้ 

 ๑๒.๑ องค์การนักศึกษาซึ่งจะเป็นผู้ขอใช้จ่ายเงินค่ากิจกรรมจะต้องเสนอ
โครงการตลอดจนงบประมาณรายจ่ายที่จ าเป็นต้องใช้ในแต่ละโครงการต่อสภานักศึกษา ซึ่ง
ประกอบด้วยสมาชิกที่ได้รับคัดเลือกตั้งเป็นตัวแทนกลุ่มนักศึกษา เมื่อสภาดังกล่าวให้ความ
เห็นชอบแล้ว จึงเสนอรายละเอียดงบประมาณรายจ่ายโครงการนั้น ให้คณะกรรมการเงินค่า
กิจกรรมพิจารณาอนุมัติอีกครั้งหนึ่ง จึงด าเนินการขอเบิกจ่ายได้ 

 ๑๒.๒ ผู้ที่ท าหน้าที่เบิกจ่ายจะต้องเป็นผู้ที่คณะกรรมการเงินค่ากิจกรรม
ให้ความเห็นชอบส าหรับวิธีการเบิกจ่ายให้อนุโลมตามระเบียบแบบแผนของทางราชการ และ
มีหลักฐานประกอบการจ่ายครบถ้วน 
  ๑๒.๓ ในกรณีที่มีความจ าเป็นรีบด่วน ที่องค์การนักศึกษาไม่อาจขออนุมัติ
ตามวิธีการในข้อ ๑๒.๑ ได้ทันท่วงที เมื่อนายกองค์การนักศึกษาเสนอขอ ให้ประธาน
กรรมการเงินค่ากิจกรรมใช้ดุลยพินิจตามที่เห็นสมควรอนุมัติให้เบิกจ่ายได้ภายในวงเงินไม่เกิน
ครั้งละ ๕,๐๐๐ บาท แล้วรีบแจ้งให้คณะกรรมการเงินค่ากิจกรรมทราบในโอกาสแรกที่จะท า
ได้ 
 ข้อ ๑๓. วิธีการเก็บรักษาเงิน ให้ประธานกรรมเงินค่ากิจกรรมเบิกจ่ายเงินค่า
กิจกรรมทั้งหมดจากสถาบัน แล้วน าฝากธนาคารที่มีรัฐบาลเป็นประกันในนามคณะกรรมการ
เงินค่ากิจกรรมโดยใช้ช่ือบัญชีว่า “เงินค่ากิจกรรมนักศึกษาในโครงการจัดการศึกษาส าหรับ
บุคลากร” 

ในกรณีถอนเงินจากธนาคารเพื่อใช้จ่ายตามรายการที่คณะกรรมการเงินค่ากิจกรรม
อนุมัติไว้ให้มีกรรมการอย่างน้อย ๒ คน ลงนามร่วมกัน โดยต้องเป็นอาจารย์คนหนึ่งและ
นักศึกษาคนหน่ึง 

ให้คณะกรรมการเงินค่ากิจกรรมแต่งตั้งเจ้าหน้าที่การเงินการบัญชี  จากอาจารย์
หรือข้าราชการหรือนักศึกษาที่คณะกรรมการเงินค่ากิจกรรมเห็นสมควร เพื่อท าบัญชีรับจ่าย
พร้อมทั้งเก็บรักษาเอกสารหลักฐานต่างๆ ให้สามารถตรวจได้ และเจ้าหน้าที่ดังกล่าวจะต้อง
รายงานการใช้จ่ายเงินค่ากิจกรรมพร้อมทั้งยอดเงินคงเหลือต่อคณะกรรมการเป็นประจ าให้
อธิการบดีแต่งตั้งผู้ตรวจสอบบัญชีเงินค่ากิจกรรมอย่างน้อยปีละครั้ง 

ข้อ ๑๔. ให้อธิการบดเีป็นผูร้ักษาการให้เป็นไปตามระเบยีบนี ้



ประกาศ ณ วันท่ี ๒๘ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๔๒ 
 

พนัส  หันนาคินทร ์
(ศาสตราจารย์พนัส หันนาคินทร์) 

นายกสภาประจ าสถาบันราชภัฏก าแพงเพชร 



 
 

 
ระเบียบสภาประจ าสถาบันราชภฏัแพงเพชร 

ว่าด้วย  การรับจ่ายเงินเพ่ือการประกันคุณภาพการศกึษา 
ด้านการให้บริการเทคโนโลยีและสารสนเทศส าหรับนักศึกษาในโครงการจัดการศกึษา 

ส าหรับบุคลากรประจ าการ  สถาบันราชภัฏก าแพงเพชร  พ.ศ. ๒๕๔๓ 
------------------------------------------------------- 

 เพื่อให้การด าเนินงานเกี่ยวกับการประกันคุณภาพการศึกษา   ด้านการให้บริการ
เทคโนโลยีและสารสนเทศ ส าหรับนักศึกษาในโครงการจัดการศึกษาส าหรับบุคลากร
ประจ าการ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการจัดการศึกษาเพื่อปวงชน ตามข้อบังคับคณะกรรมการสภา
สถาบันราชภัฏ ว่าด้วยการจัดการศึกษาเพื่อปวงชน พ.ศ. ๒๕๓๙ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 
อาศัยอ านาจตามาตรา ๓๐(๒) แห่งพระราชบัญญัติสถาบันราชภัฏ  พ.ศ. ๒๕๓๘    และโดย
ความเห็นชอบของสภาประจ าสถาบันราชภัฏแพงเพชร  ในการประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๔๓  เมื่อ
วันท่ี ๑๙ มีนาคม  ๒๕๔๓ สภาประจ าสถาบันราชภัฏก าแพงเพชร จึงวางระเบียบเกี่ยวกับการ
รับจ่ายเงินเพื่อการประกันคุณภาพการศึกษา ด้านการให้บริการเทคโนโลยีและสารสนเทศ
ส าหรับบุคลากรประจ าการไว้ดังน้ี 
 ข้อ ๑. ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบสภาประจ าสถาบันราชภัฏก าแพงเพชร ว่าด้วย
การรับจ่ายเงินเพื่อการประกันคุณภาพการศึกษา  ด้านเทคโนโลยีและสารสนเทศส าหรับ
นักศกึษาในโครงการจัดการศึกษาส าหรับบุคลกรประจ าการ สถาบันราชภัฏก าแพงเพชร พ.ศ. 
๒๕๔๓” 
 ข้อ ๒. ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันประกาศเป็นต้นไป 
 ข้อ ๓. บรรดาระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศหรือค าสั่งอื่นใด ซึ่งขัดแยง้กับระเบียบนี้
ให้ใช้ระเบียบนี้แทน 
 ข้อ ๔. ในระเบียบนี ้
  “สถาบัน” หมายความว่า สถาบันราชภัฏก าแพงเพชร 
  “อธิการบด”ี หมายความว่า อธิการบดสีถาบันราชภฏัก าแพงเพชร 
  “รองอธิการบด”ี หมายความว่า รองอธิการบดีสถาบันราชภัฏ
ก าแพงเพชร 



  “นักศึกษา” หมายความว่า นักศึกษาตามโครงการจดัการศึกษาส าหรับ
บุคลากรประจ าการ สถาบันราชภฏัก าแพงเพชร 
  “การบริการเทคโนโลยีและสารสนเทศ”หมายความว่าการให้บริการ
วิชาการทางด้านคอมพิวเตอร์และด้านอินเทอร์เนต ซึ่งสถาบันได้จัดองค์การบริหารไว้ใน
รูปแบบของ คณะ ศูนย์ และส านักต่าง ๆ  
 ข้อ ๕. ให้สถาบันเรียกเก็บเงินค่าธรรมเนยีมตา่ง ๆ จากนักศึกษา เพื่อการประกัน
คุณภาพการศึกษา ด้านการให้บรกิารเทคโนโลยีและสารสนเทศในอัตราและวันเวลาที่สถาบัน
ก าหนดดังนี ้
  ค่าบ ารุงการใช้บริการเทคโนโลยีและสารสนเทศส าหรับนักศึกษาที่เข้าเป็นนักศึกษา
สถาบัน ตั้งแต่ภาคเรียนที่ ๑  ปีการศึกษา ๒๕๔๓  เป็นต้นไป  ในอัตราภาคเรียนละไม่เกิน  
๗๐๐ บาท  ส่วนจะเรียกเก็บในอัตราใด ให้ท าเป็นประกาศของสถาบัน และให้น าเสนอสภา
ประจ าสถาบันราชภัฏก าแพงเพชรก าหนดค่าบ ารุงการใช้บริการเทคโนโลยีและสารสนเทศ
ส าหรับนักศึกษาที่เข้าเป็นนักศึกษาก่อนปีการศึกษา ๒๕๔๓ ในอัตราภาคเรียนละ ไม่เกิน  
๗๐๐ บาท  เฉพาะนักศึกษาที่สมัครใจใช้บริการในบางภาคเรียน ส่วนจะเรียกเก็บในอัตราใด 
ให้ท าเป็นประกาศของสถาบันและให้น าเสนอสภาประจ าสถาบันราชภัฏก าแพงเพชรทราบ
ด้วย 

ค่าท าบัตรประจ าตัวผู้ใช้บริการ ๕๐ บาท เฉพาะในกรณีที่ผู้ใช้บริการท าบัตร
ประจ าตัวผู้ใช้บริการที่สถาบันออกให้สูญหาย 
 ข้อ ๖. เงินค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ที่เรียกเก็บจากนักศึกษาตามระเบียบนี้ให้ด าเนินการ
ดังนี ้
  ๖.๑ น าฝากธนาคารในจังหวัดก าแพงเพชรในนามของสถาบัน และให้น า
ดอกผลที่เกิดจากเงินฝากสมทบเข้าเป็นเงินประเภทเดียวกัน 
  ๖.๒ เมื่อเลิกโครงการ หากมีเงินเหลือให้โอนเข้าสมทบเป็นเงินบ ารุง
การศึกษาของสถาบัน 
  ๖.๓ ให้อธิการบดีหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายและเจ้าหน้าที่การเงิน ลงนาม
ในเช็คสั่งจ่ายและใบถอนเงินธนาคาร ร่วมกันอย่างน้อย ๒ คน 
  ๖.๔ การรับเงินรายได้ตามข้อ ๕ เพื่อลงบัญชีรายรับ ให้ใช้ใบเสร็จรับเงิน
ของส านักงานสภาสถาบันราชภัฏ 
 ข้อ ๗. ให้อธิการบดีแต่งตั้ง คณะกรรมการด าเนินงานเพื่อปฏิบัติงานตามจ านวนที่
เหมาะสม 



 ข้อ ๘. ให้อธิการบดีหรือรองอธิการบดีที่อธิการบดีมอบหมาย เป็นผู้อนุมัติและก่อ
หนี้ผูกพันเงินรายได้ตามระเบียบนี้ ภายในวงเงินไม่เกินร้อยละ ๘๐ ของเงินท่ีเรียกเก็บได้ 
 ข้อ ๙. การซื้อ การจ้างตลอดจนการด าเนินการอื่นใดเกี่ยวข้องกับการเบิกจ่ายเงินนี้ 
ให้เป็นไปตามระเบียบของทางราชการที่ว่าด้วยการนั้นและใช้บังคับอยู่ปัจจุบัน 
 ข้อ ๑๐. ให้คณะกรรมการตามข้อ ๗ ก าหนดรายละเอียดเกี่ยวกับการให้บริการ
เทคโนโลยีและสารสนเทศโดยท าเป็นประกาศของสถาบัน 
 ข้อ ๑๑. ให้อธิการบดี เป็นผู้รักษาการให้เป็นไปตามระเบียบ และเป็นผู้วินิจฉัยช้ี
ขาดในกรณีที่เกิดปัญหาจากการใช้ระเบียบนี้ 
 

ประกาศ  ณ  วันท่ี ๑๙ มีนาคม ๒๕๔๓ 
 

พนัส  หันนาคินทร ์
(ศาสตราจารย์พนัส    หันนาคินทร์) 

นายกสภาประจ าสถาบันราชภัฏแพงเพชร 



 



 
 
 

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภฏัก าแพงเพชร 
เรื่อง  การเรียกเก็บเงินค่าธรรมเนียมการศึกษาระดับปรญิญาตรี  

ภาคปกติ  พ.ศ.  ๒๕๕๗ 
(ส าหรับนักศึกษาท่ีศึกษา ณ ศูนย์การศึกษานอกที่ต้ังมหาวิทยาลัย) 

----------------------------- 
 เพื่อให้การด าเนินการเรียกเก็บเงินค่าธรรมเนียมการศึกษาระดับปริญญาตรี ภาค
ปกติ เป็นไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพขร  ว่าด้วยการเก็บเงินค่าธรรมเนียม
การศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคปกติ  พ.ศ. ๒๕๕๓  ข้อ ๕ มหาวิทยาลัยโดยความเห็นชอบ
ของสภามหาวิทยาลัย  ในการประชุมครั้งที่ ๒/๒๕๕๗ เมื่อวันที่ ๒๕ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๗ จึง
ก าหนดอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาเหมาจ่ายเป็นรายภาคเรียน  ดังต่อไปนี้ 
 

หลักสูตร/สาขาวิชา 

ค่าธรรมเนียมการศึกษาเหมาจ่าย (บาท/ภาคเรียน) 

จ านวนหน่วยกิต 

1-6 7-15 16-22 มากกว่า 22 

1. ครุศาสตรบัณฑิต         

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

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

   1.3 สาขาวิชาอื่น นอกเหนือจาก 1.1 และ 1.2 4,500 5,800 6,500 7,000 

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

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

4. บริหารธุรกจิบัณฑิต         

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

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



หลักสูตร/สาขาวิชา 

ค่าธรรมเนียมการศึกษาเหมาจ่าย (บาท/ภาคเรียน) 

จ านวนหน่วยกิต 

1-6 7-15 16-22 มากกว่า 22 

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

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

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

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

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

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

11. สารสนเทศศาสตรบัณฑิต 4,500 5,800 6,500 7,000 

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

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

 
ทั้งนี้ให้ใช้ประกาศนี้กับนักศึกษาที่เข้าศึกษาตั้งแต่ปีการศึกษา 2557 

 
ประกาศ ณ วันท่ี  ๒๕ มีนาคม พ.ศ. 2557 

 
 
 

(ผู้ช่วยศาสตราจารยส์ุวิทย์ วงษ์บุญมาก) 
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 



 
 
 

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภฏัก าแพงเพชร 
เรื่อง  การเรียกเก็บเงินค่าธรรมเนียมการศึกษาระดับปรญิญาตรี  
โครงการจัดการศึกษาส าหรับบุคลากรประจ าการ  พ.ศ. ๒๕๕๗ 

(ส าหรับนักศกึษาที่ศึกษา ณ ศูนย์การศึกษานอกที่ต้ังมหาวิทยาลัย) 
----------------------------- 

 เพื่อให้การด าเนินการเรียกเก็บเงินค่าธรรมเนียมการศึกษาระดับปริญญาตรี 
โครงการจัดการศึกษาส าหรับบุคลากรประจ าการ เป็นไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏ
ก าแพงเพชร  ว่าด้วยการเก็บเงินค่าธรรมเนียมการศึกษาระดับปริญญาตรี  ส าหรับนักศึกษา
ในโครงการจัดการศึกษาส าหรับบุคลากรประจ าการ  พ.ศ. ๒๕๕๓ ข้อ ๕  มหาวิทยาลัยโดย
ความเห็นชอบของสภามหาวิทยาลัย ในการประชุมครั้งที่ ๒/๒๕๕๗ เมื่อวันที่ ๒๕ มีนาคม 
พ.ศ. ๒๕๕๗ จึงก าหนดอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาเหมาจ่ายเป็นรายภาคเรียน ดังต่อไปนี้ 

 

หลักสูตร/สาขาวิชา 

ค่าธรรมเนียมการศึกษาเหมาจ่าย (บาท/ภาคเรียน) 

จ านวนหน่วยกิต 

1-6 7-12 13-15 มากกว่า 15 

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

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

3. บริหารธุรกจิบัณฑิต         

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

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

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

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

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



หลักสูตร/สาขาวิชา 

ค่าธรรมเนียมการศึกษาเหมาจ่าย (บาท/ภาคเรียน) 

จ านวนหน่วยกิต 

1-6 7-12 13-15 มากกว่า 15 

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

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

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

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

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

12. สถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต 8,200 9,800 10,500 11,000 

 
ทั้งนี้ให้ใช้ประกาศนี้กับนักศึกษาที่เข้าศึกษาตั้งแต่ปีการศึกษา 2557 

 
ประกาศ ณ วันท่ี  ๒๕ มีนาคม พ.ศ. 2557 

 
 
 

(ผู้ช่วยศาสตราจารยส์ุวิทย์ วงษ์บุญมาก) 
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 



 
 
 

ประกาศมหาวิทยาลยัราชภฏัก าแพงเพชร 
เรื่อง  การเรียกเก็บเงินค่าธรรมเนยีมการศึกษาภาคฤดรู้อน ระดบัปริญญาตรี  

ภาคปกติ  พ.ศ.  ๒๕๕๗ 
(ส าหรับนักศึกษาที่ศึกษา ณ ศูนยก์ารศึกษานอกท่ีตั้งมหาวิทยาลัย) 

----------------------------- 
 เพื่อให้การด าเนินการเรียกเก็บเงินค่าธรรมเนียมการศึกษาระดับปรญิญาตรี ภาค
ปกติ เป็นไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพขร  ว่าด้วยการเก็บเงินค่าธรรมเนียม
การศึกษาระดับปรญิญาตรี  ภาคปกติ  พ.ศ. ๒๕๕๓  ข้อ ๕ มหาวทิยาลัยโดยความเห็นชอบ
ของสภามหาวิทยาลัย  ในการประชุมครั้งที่ ๒/๒๕๕๗ เมื่อวันท่ี ๒๕ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๗ จึง
ก าหนดอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาเหมาจ่ายเป็นรายภาคเรียน  ดงัต่อไปนี้ 

หลักสูตร/สาขาวิชา 

ค่าธรรมเนียมการศึกษาเหมาจ่าย (บาท/ภาค
เรียน) 

จ านวนหน่วยกิต 

1-6 7-12 13-15 มากกว่า 15 

1. ครุศาสตรบัณฑิต 
    

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

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

   1.3 สาขาวิชาอื่น นอกเหนือจาก 1.1 และ 1.2 6,000 7,300 8,000 8,500 

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

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

๔. บริหารธุรกจิบัณฑิต         

   ๔.1 สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 6,200 7,800 8,500 9,000 

   ๔.2 สาขาวิชาอื่น นอกเหนือจาก ๔.1 6,000 7,300 8,000 8,500 



หลักสูตร/สาขาวิชา 

ค่าธรรมเนียมการศึกษาเหมาจ่าย (บาท/ภาค
เรียน) 

จ านวนหน่วยกิต 

1-6 7-12 13-15 มากกว่า 15 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 
ทั้งนี้ให้ใช้ประกาศนี้กับนักศึกษาที่เข้าศึกษาตั้งแต่ปีการศึกษา 2557 

 
ประกาศ ณ วันท่ี  ๒๕ มีนาคม พ.ศ. 2557 

 
 
 

(ผู้ช่วยศาสตราจารยส์ุวิทย์ วงษ์บุญมาก) 
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 



 
 
 

ข้อบังคับสภาประจ าสถาบันราชภัฏก าแพงเพชร 
ว่าด้วยการขยายโอกาสการอุดมศึกษาสู่ท้องถิ่น  พ.ศ. ๒๕๔๔ 

------------------------------------------------------- 
  เพื่อให้สถาบันราชภัฏก าแพงเพชรสามารถปฏิบัติภารกิจตามที่ก าหนดในมาตรา ๗ 
แห่งพระราชบัญญัติสถาบันราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๓๘  ได้อย่างสมบูรณ์และมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
และเพื่อให้เป็นไปตามข้อบังคับคณะกรรมการสภาสถาบันราชภัฏว่าด้วยการจัดการศึกษาเพื่อ
ปวงชน พ.ศ. ๒๕๓๙ 
 จึงอาศัยอ านาจตามมาตรา ๓๐(๒), (๕), (๖) และ (๑๕) แห่งพระราชบัญญัติสถาบัน
ราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๓๘ ออกข้อบังคับว่าด้วยการขยายโอกาสการอุดมศึกษาสูท่้องถิ่นของสถาบัน
ราชภัฏก าแพงเพชรไว้ดังน้ี 
 ข้อ ๑. ข้อบังคับนี้เรียกว่า “ข้อบังคับสภาประจ าสถาบันราชภัฏก าแพงเพชรว่าด้วย
การขยายโอกาสการอุดมศึกษาสู่ท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๔” 

ข้อ ๒. ให้ใช้ข้อบังคับนี้ตั้งแต่วันประกาศเป็นต้นไป 
 ข้อ ๓. บรรดาข้อบังคับ ระเบียบ หรือค าสั่งใด ท่ีได้ก าหนดไว้แล้วในข้อบังคับนี้หรือ
ที่ขัดหรือแย้งกับข้อบังคับ ให้ใช้ข้อบังคับนี้แทน 
 ข้อ ๔. ในข้อบังคับนี ้
         “สถาบัน” หมายความว่า สถาบันราชภัฏก าแพงเพชร 
         “สภาประจ าสถาบัน” หมายความว่า สภาประจ าสถาบันราชภัฏก าแพงเพชร 
         “อธิการบดี” หมายความว่า อธิการบดีสถาบันราชภัฏก าแพงเพชร 
         “การขยายโอกาสการอุดมศึกษาสู่ท้องถิ่น” หมายความว่า “การศึกษาเพื่อ
ปวงชนตามข้อบังคับคณะกรรมการสภาสถาบันราชภัฏว่าด้วยการจัดการศึกษาเพื่อปวงชน 
พ.ศ. ๒๕๓๙” 
         “ระบบการเรียนโดยสื่อประสม” หมายความว่า ระบบการจัดการเรียนการ
สอนที่อาศัยสื่อ และกระบวนการเรียนการสอนที่ผู้เรียนสามารถเรียนได้โดยไม่ต้องเข้าช้ัน
เรียน ตามตารางเวลาเรียนที่ก าหนดเป็นมาตรฐาน ส าหรับการเรียนในระบบปกติ 

ข้อ ๕. การจัดการเรียนการสอนภายใต้โครงการขยายโอกาสการอุดมศึกษาสู่
ท้องถิ่นให้สถาบันจัดตามหลักสูตร คณะกรรมการสภาสถาบันราชภัฏ และหรือหลักสูตรของ



สถาบันอุดมศึกษาอื่นที่ได้รับความเห็นชอบจากสภาประจ าสถาบัน สถาบันอาจก าหนดเกณฑ์
มาตรฐานทางวิชาการเพิ่มเติมส าหรับผูส้ าเร็จการศึกษาตามหลักสูตรที่สถาบันจัดสอนเป็นการ
เฉพาะก็ได้ 
  ข้อ ๖. สถาบันอาจด าเนินโครงการขยายโอกาสการอดุมศึกษาสู่ท้องถิ่น ณ ท่ีตั้งปกติ
ของสถาบัน หรือ ณ ศูนย์ขยายโอกาสการอุดมศึกษาแห่งใดๆ ของสถาบันโดยการน า
กระบวนการเรียนการสอนอย่างอืน่ท่ีมีคุณภาพ เช่น ระบบการเรียนโดยใช้สื่อประสมท่ีอาศัย
นวัตกรรมและเทคโนโลยียคุใหม่ การใช้ชุดการเรยีนส าเร็จรูป และระบบการสัมมนากลุ่ม เป็น
ต้น มาใช้แทนการเรียนระบบเข้าช้ันเรียน ส าหรับรายวิชาต่างๆ ตามที่สถาบันก าหนดกไ็ด้ 

การจัดตั้งศูนย์ขยายโอกาสการอุดมศึกษา ณ ท้องที่ใด ให้จัดท าเป็นประกาศของ
สถาบัน โดยความเห็นชอบของสภาประจ าสถาบัน 
 การเรียนการสอน การบริหารจัดการ การเบิกจ่ายค่าตอบแทนการสอนและการ
ด าเนินงานส าหรับโครงการขยายโอกาสการอุดมศึกษาสู่ท้องถิ่นตามข้อบังคับนี้ ไม่อยู่ภายใต้
ข้อจ ากัดที่จะต้องด าเนินการเฉพาะนอกเวลาราชการ ให้สถาบันจัดการเรียนการสอนได้ทั้งใน
วันเวลาราชการและนอกเวลาราชการ 
 ข้อ ๗. ให้สถาบันคัดเลือกและแต่งตั้งบุคคลที่มีคุณสมบัติและความสามารถ
เหมาะสมเป็นผู้อ านวยการศูนย์ขยายโอกาสการอุดมศึกษาท าหน้าที่บริหารกิจการทั้งปวง 
ตลอดจนควบคุมดูแลการปฏิบัติงานของอาจารย์ ข้าราชการและเจ้ าหน้าที่ของศูนย์ขยาย
โอกาสการอุดมศึกษา 

ข้อ ๘. ให้คณะกรรมการอ านวยการศึกษาเพื่อปวงชนของสถาบันที่จัดตั้งขึ้นตาม
ข้อบังคับสภาสถาบันราชภัฏว่าด้วยการจัดการศึกษาเพื่อปวงชน พ.ศ. ๒๕๓๙ มีหน้าที่
รับผิดชอบอ านวยการบริหารโครงการตลอดจนควบคุมดูแลให้การด าเนินงานเป็นไปด้วยความ
เรียบร้อยมีประสิทธิภาพ และเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของโครงการ 

ในกรณีที่ยังไม่มีคณะกรรมการอ านวยการจัดการศึกษาเพื่อปวงชนเพื่อท าหน้าที่
รับผิดชอบวรรคต้น ให้สถาบันแต่งตั้งคณะกรรมการอ านวยการโครงการขยายโอกาสการ
อุดมศึกษาสู่ท้องถิ่นข้ึน ท าหน้าที่อ านวยการบริหารโครงการ และควบคุมดูแลการด าเนินงาน 
พิจารณาอนุมัติโปรแกรมวิชาที่เปิดสอน ณ ศูนย์ขยายโอกาสการอุดมศึกษาของสถาบันและ
รายงานให้สภาประจ าสถาบันทราบ 

ให้คณะกรรมการอ านวยการโครงการขยายโอกาสการอุดมศึกษาสู่ท้องถิ่น
ประกอบด้วยอธิการบดีเป็นประธาน และบุคคลที่เกี่ยวข้องอื่นๆ ตามจ านวนที่ เห็นเหมาะสม 
เป็นกรรมการ โดยมีกรรมการคนหนึ่งท าหน้าที่เป็นเลขานุการ 



ข้อ ๙. ให้สถาบันแต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงานขึ้นคณะหนึ่ง โดยมีผู้อ านวยการ
ศูนย์ขยายโอกาสการอุดมศึกษา เป็นประธาน  ท าหน้าที่บริหารกิจการทั่วไปของศูนย์ขยาย
โอกาสการอุดมศึกษาแห่งหนึ่งและรับผิดชอบด าเนินงานต่อไปนี้ 
  (๑) จัดการเรียนการสอน ณ ศูนย์ขยายโอกาสการอุดมศึกษาตาม
วัตถุประสงค์ของโครงการ 
  (๒) จัดบริการสนับสนุนการเรียนการสอนของศูนย์ขยายโอกาสการ
อุดมศึกษา 
  (๓) ด าเนินมาตรการเพื่อพัฒนาคุณภาพทางวิชาการ ของศูนย์ขยาย
โอกาสการอุดมศึกษา 
   (๔) ประเมินการสอนของอาจารย์ผู้สอน อย่างน้อยภาคเรียนละหนึ่งครั้ง 
  (๕) หน้าท่ีอื่นๆ ตามที่สถาบันมอบหมาย 
 ข้อ ๑๐. ในการพิจารณารับนักศึกษาเข้าศึกษาตามโครงการขยายโอกาสการ
อุดมศึกษาสู่ท้องถิ่น ณ ศูนย์ขยายโอกาสการอุดมศึกษาแห่งใดๆ สถาบันอาจจัดให้มีการสอบ
คัดเลือก การสอบวัดความรู้พื้นฐานเพื่อรับเข้าศึกษา  จัดหมู่เรียน หรือจัดรายวิชาเรียน
เพิ่มเติม เพื่อปรับพื้นฐานประสบการณ์ทางวิชาการตามที่สถาบันเห็นสมควรก็ได้ 
 ข้อ ๑๑. สถาบันอาจพิจารณารับโอน หรือให้โอน สภาพนักศึกษาระหว่างโครงการ
ต่างๆของสถาบันได้ โดยผู้ขอโอนจะต้องผ่านระบบการสอบคัดเลือกเข้าเป็นนักศึกษาของ
โครงการที่ต้องการโอนไปศึกษา และได้รับคัดเลือกเข้าเป็นนักศึกษาตามโครงการนั้นแล้ว 
 ข้อ๑๒. นักศึกษาในโครงการขยายโอกาสการอุดมศึกษาสู่ท้องถิ่น สามารถขอโอน
ผลการเรียน และยกเว้นการเรียนรายวิชาได้ 
 หลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติในการขอโอนผลการเรียนและการยกเว้นการเรียน
รายวิชาให้เป็นไปตามระเบียบสภาประจ าสถาบันราชภัฏก าแพงเพชร ว่าด้วยการโอนผลการ
เรียนและยกเว้นการเรียนรายวิชา 

ข้อ ๑๓. ให้สถาบันจัดให้นักศึกษาทุกคนมีอาจารย์ที่ปรึกษาประจ าท าหน้าที่
รับผิดชอบให้ค าปรึกษา ตามวันเวลาที่สถาบันก าหนด และตามความจ าเป็น และโอกาสที่
เหมาะสม 

ข้อ ๑๔. ให้คณะกรรมการด าเนินงาน จัดด าเนินการควบคุมดูแล และสนับสนุน
ส่งเสริม และควบคุมคุณภาพการเรียน การสอน ดังต่อไปนี้ 



 (๑) ให้อาจารย์ผู้สอนจัดท าเอกสารแนวการสอน ค าสอน บัญชีรายการ
ต าราประกอบการเรียนการสอนส าหรับทุกรายวิชาที่เปิดสอน ให้กับนักศึกษา ในแต่ละภาค
เรียน 
  (๒) ให้อาจารย์ผู้สอนที่ท าการสอนร่วมในรายวิชาเดียวกัน จัดท าแนวการ
สอนเกณฑ์การวัดและประเมินผลร่วมกัน และใช้ข้อสอบเดียวกันในการสอบวัดผลการเรียน 
  (๓) ด าเนินการให้มีต าราหลักที่มีเนื้อหาเหมาะสมกับระดับและครอบคลุม
ตามวัตถุประสงค์ของหลักสูตร ในรายวิชาที่เปิดสอน เพื่อให้นักศึกษาใช้ในการเรียนรายวิชา
นั้นๆ ซึ่งอาจสนับสนุนให้อาจารย์ของสถาบันหรือผู้เช่ียวชาญรายวิชานั้นๆ จากภายนอก
สถาบันเป็นผู้จัดท าก็ได้ 
  (๔) จัดหาผลิตหรือสนับสนุนให้มีการผลิตและพัฒนาสื่อการเรียนการสอน
โสตทัศนูปกรณ์พื้นฐาน และเทคโนโลยีสารสนเทศ ที่เหมาะสมสอดคล้องกับระบบการเรียน
การสอนที่ใช้ในการสอนรายวิชาต่างๆ 
  (๕) ให้มีบริการอ านวยความสะดวกในรูปแบบต่างๆ เพื่อสนับสนุนให้
นักศึกษาค้นคว้าหาความรู้  และประสบการณ์เพิ่มเติม เช่น ศูนย์ข้อมูลข่าวสารสนเทศ 
ห้องสมุด มุมค้นคว้า ศูนย์คอมพิวเตอร์และอินเตอร์เน็ต ห้องปฏิบัติการทางภาษา เป็นต้น 
 ข้อ ๑๕. ให้มีคณะกรรมการที่สถาบันแต่งตั้ง เพื่อท าหน้าท่ีดังต่อไปนี้ 
   (๑) กลั่นกรองและให้ความเห็นชอบ การจัดอาจารย์ผู้สอนในแต่ละภาค
เรียนที่เสนอโดยคณะกรรมการฯโปรแกรมวิชา หรือคณะ แล้วแต่กรณี 
  (๒) ด าเนินการก ากับและควบคุมคุณภาพการนิเทศการฝึกงาน หรือการ
ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ของนักศึกษา ให้มีประสิทธิภาพ และมีคุณภาพ 
   (๓) ก าหนดแนวปฏิบัติในการประเมินผลการเรยีน รับผิดชอบควบคุมดูแล
และตรวจสอบกลั่นกรอง การประเมินผลการเรียนรายวิชาต่างๆ ให้เป็นไปตามระเบียบ
ข้อบังคับว่าด้วยการประเมินผลการศึกษาของสถาบันท่ีใช้บังคับส าหรับกรณีนั้นๆ ตลอดจนให้
ความเห็นชอบการประเมินผลการเรียนรายวิชาต่างๆ ตามระเบียบข้อบังคับดังกล่าวด้วย 

สถาบันอาจพิจารณาแต่งตั้งกรรมการเพื่อด าเนินภารกิจตามวรรคต้น เป็น
คณะเดียวหรือแยกเป็นหลายคณะตามภารกิจแต่ละอย่างก็ได้ 

ข้อ ๑๖. ให้น าข้อบังคับสภาประจ าสถาบันราชภัฏก าแพงเพชรว่าด้วยการ
ประเมินผลการศึกษาระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๔๑ มาใช้ในการการ
ประเมินผลการศึกษาส าหรับการศึกษาตามหลักสูตรที่จัดสอนตามโครงการขยายโอกาสการ
อุดมศึกษาสู่ท้องถิ่นนี้ โดยอนุโลม 



   ข้อ ๑๗. ผลการเรียนรายวิชาของนักศึกษา โครงการขยายโอกาสการอุดมศึกษาสู่
ท้องถิ่นในกรณีต่อไปนี้ สิ้นสภาพ ไม่สามารถน ามาใช้ประกอบพิจารณาเพื่อส าเร็จการศึกษา
ตามหลักสูตรได้ 
   (๑) ผลการเรียนที่มีอายุเกิน ๕ ปี ส าหรับนักศึกษาที่เรียนตามหลักสูตรที่
มีก าหนดเวลาเรียน ๒ ปี 

 (๒) ผลการเรียนที่มีอายุเกิน ๑๐ ปี ส าหรับนักศึกษาที่เรียนตามหลักสูตร
ที่มีก าหนดเวลาเรียน ๔ ปี 

ในกรณีที่ผลการเรียนรายวิชาใดของนักศึกษาสิ้นสภาพลงตามวรรคต้น 
นักศึกษาอาจลงทะเบียนเรียนรายวิชานั้นใหม่อีก หรือเลือกเรียนรายวิชาอื่นที่เทียบเท่าก็ได้ 
  ข้อ ๑๘. การจ่ายค่าตอบแทนต่างๆ  และค่าใช้จ่ายเพื่อการอย่างอื่นๆ ในการ
ด าเนินงานตามโครงการนี้ ให้เป็นไปตามระเบียบที่สภาประจ าสถาบันก าหนด  ในวงเงินไม่
เกิน ร้อยละ ๘๐ ของเงินค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บได้ส าหรับภาคเรียนนั้น 
  อัตราค่าธรรมเนียมต่างๆ ที่เรียกเก็บให้เป็นไปตามที่สถาบันก าหนด โดยความ
เห็นชอบของสภาประจ าสถาบัน 
  ข้อ ๑๙. ค่าตอบแทนการออกข้อสอบ ก ากับการสอบ ตรวจกระดาษค าตอบ และ
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับการสอบวัดความรู้พื้นฐานให้เป็นไปตามที่สถาบันก าหนด 
  ค่าตอบแทนการออกข้อสอบ การก ากับการสอบการตรวจกระดาษค าตอบการตรวจ
ผลงานนักศึกษา ค่าตอบแทนการพัฒนาต าราและสื่อการสอน ตลอดจนค่าใช้จ่ายอื่นๆ 
ส าหรับระบบการเรียนโดยสื่อประสม   ให้เป็นไปตามที่สถาบันก าหนดโดยความเห็นชอบของ
สภาประจ าสถาบัน 
  ข้อ ๒๐. ให้สถาบันจัดให้มีการวิจัยประเมินผลเพื่อพัฒนาการด าเนินงานขยาย
โอกาสการอุดมศึกษาสู่ท้องถิ่น  ทุกระยะสองปี 
  ข้อ ๒๑. ให้อธิการบดีเป็นผู้รักษาการให้เป็นไปตามข้อบังคับนี้ และให้มีอ านาจ
วินิจฉัยช้ีขาดในกรณีที่เกิดปัญหาในการใช้ข้อบังคับนี้ การวินิจฉัยชี้ขาดของอธิการบดี ถือเป็น
อันสิ้นสุด 

ประกาศ ณ วันท่ี ๑๘ กุมภาพันธ์พ.ศ. ๒๕๔๔ 
 

พนัส  หันนาคินทร ์
(ศาสตราจารย์พนัส หันนาคินทร์) 

นายกสภาประจ าสถาบันราชภัฏก าแพงเพชร 



 
 
 

ประกาศสถาบันราชภัฏก าแพงเพชร 
เรื่อง ก าหนดค่าบ ารุงศูนย์ให้การศึกษาภายนอกสถาบัน 

------------------------------------------------------- 
 ตามที่คณะกรรมการสถาบันประจ าสถาบันราชภัฏก าแพงเพชรมีมติอนุมั ติให้
สถาบันจัดตั้งศูนย์ให้การศึกษาภายนอกสถาบันและอนุมัติระเบียบ  ว่าด้วยการรับจ่ายเงินเพื่อ
การจัดการศึกษาตามโครงการจัดตั้งศูนย์ให้การศึกษาภายนอกสถาบันส าหรับบุคลากร
ประจ าการ พ.ศ.๒๕๔๓  ในคราวประชุมครั้งที่ ๒/๒๕๔๓ เมื่อวันที่ ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๔๓ 
นั้น 
 เพื่ อให้การบริหารงานศูนย์ให้การศึกษาภายนอกสถาบันด าเนินไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ อาศัยอ านาจตามข้อ ๓.๙ แห่งระเบียบสภาประจ าสถาบันราชภัฏก าแพงเพชร 
ว่าด้วยการรับจ่ายเงินเพื่อการจัดการศึกษาโครงการจัดตั้งศูนย์ให้การศึกษาภายนอกสถาบัน
ส าหรับบุคลากรประจ าการ พ.ศ. ๒๕๔๓  และอาศัยอ านาจตามมาตรา ๓๘ แห่ ง
พระราชบัญญัติสภาบันราชภัฏ พ.ศ.๒๕๓๘ จึงก าหนดค่าบ ารุงศูนย์ให้การศึกษาภายนอก
สถาบันไว้ดังน้ี 
 ๑. ค่าบ ารุงศูนย์ให้การศึกษาภายนอกสถาบันอัตราภาคเรียนละ ๑,๕๐๐ บาท 
 ๒. การช าระค่าบ ารุงศูนย์ให้การศึกษาภายนอกสถาบันข้อ ๑ ให้ช าระในวันที่
สถาบันก าหนด แต่ทั้งนี้ต้องไม่เกิน ๓๐ วัน นับแต่วันเปิดภาคเรียน 
 
 จึงประกาศให้ทราบและถือปฏบิัตโิดยทั่วกัน 
 

ประกาศ  ณ  วันท่ี ๖ มิถุนายน ๒๕๔๓ 
 

รัตนา  รักการ 
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์รตันา  รักการ) 

อธิการบดีสถาบันราชภัฏก าแพงเพชร 
กรรมการอ านวยการโครงการจัดตัง้ศูนย์ให้การศึกษา 

 



 
 
 

ประกาศสถาบันราชภัฏก าแพงเพชร 
เรื่อง ก าหนดอัตราค่าบ ารุงศูนย์ขยายโอกาสการอุดมศึกษา 

------------------------------------------------------- 
 เพื่ออนุวัตตามความในข้อ ๔.๙ แห่งระเบียบสภาประจ าสถาบันราชภัฏก าแพงเพชร 
ว่าด้วยการรับจ่ายเงินโครงการขยายโอกาสการอุดมศึกษาสู่ท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๔ จึงก าหนด
อัตราค่าบ ารุงศูนย์ขยายโอกาสการอุดมศึกษา อ าเภอแม่สอด จังหวัดตาก ดังนี้ 
 ค่าบ ารุงศูนย์ขยายโอกาสการอุดมศึกษา ภาคเรยีนละ ๑,๕๐๐ บาท 
 
 ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 
 

ประกาศ ณ วันท่ี ๕ มีนาคม ๒๕๔๕ 
 

รัตนา  รักการ 
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์รตันา  รักการ) 

อธิการบดีสถาบันราชภัฏก าแพงเพชร 
 

    
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

ข้อบังคับสภาประจ าสถาบันราชภัฏก าแพงเพชร 
ว่าด้วยการจัดการศึกษาตามโครงการจัดต้ังศูนย์ให้การศึกษาภายนอกสถาบัน 

ส าหรับบุคลากรประจ าการ พ.ศ. ๒๕๔๓ 
------------------------------------------------------- 

 ตามที่สภาประจ าสถาบันราชภัฏก าแพงเพชร ได้อนุมัติโครงการจัดตั้งศูนย์ให้
การศึกษาภายนอกสถาบันส าหรับบุคลากรประจ าการ ท้ังนี้เพื่อตอบสนองความต้องการของ
ท้องถิ่น ในการพัฒนาบุคลากรประจ าการ ให้มีความรู้ความสามารถและประสบการณ์มาก
ยิ่งขึ้นเพื่อให้การด าเนินในส่วนนี้  เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและบรรลุวัตถุประสงค์ อาศัย
อ านาจตามมาตรา ๓๐(๒) แห่งพระราชบัญญัติสถาบันราชภัฏ พ .ศ. ๒๕๓๘ และข้อบังคับ
คณะกรรมการสภาสถาบันราชภัฏ ว่าด้วยการจัดการศึกษาเพื่อปวงชน พ .ศ.๒๕๓๙ สภา
ประจ าสถาบันราชภัฏก าแพงเพชรจึงออกข้อบังคับไว้ดังน้ี 
 ข้อ ๑. ข้อบังคับนี้เรียกว่า  “ข้อบังคับสภาประจ าสถาบันราชภัฏก าแพงเพชร ว่า
ด้วยการจัดการศึกษาตามโครงการจัดตั้งศูนย์ให้การศึกษาภายนอกสถาบันส าหรับบุคลากร
ประจ าการ พ.ศ. ๒๕๔๓” 
 ข้อ ๒. ให้ใช้ข้อบังคับ ตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศเป็นต้นไป 
 ข้อ ๓. บรรดาข้อบังคับ ระเบียบ ค าสั่งหรือประกาศอื่นใดที่ขัดหรือแย้งข้อบังคับนี้ 
ให้ใช้ข้อบังคับนี้แทน 
 ข้อ ๔. ในข้อบังคับนี้ 
  “สภาประจ าสถาบัน” หมายความว่า สภาประจ าสถาบันราชภัฏ
ก าแพงเพชร 
  “สถาบัน” หมายความว่า สถาบันราชภัฏก าแพงเพชร 
  “ศูนย์ให้การศึกษา” หมายความว่า ศูนย์จัดบริการศึกษาสถาบันราชภัฏ
ก าแพงเพชรที่ตั้งอยู่ภายนอกสถาบัน 
  “การจัดการศึกษา” หมายความว่า การจัดการเรียนการสอนภายนอก
สถาบัน ตามหลักสูตรของสภาประจ าสถาบันหรือหลักสูตรอื่นใดที่สภาประจ าสถาบันรับรอง 
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อขยายโอกาสทางการศึกษา โดยเน้นการพัฒนาคุณภาพ  การเพิ่มพูนวิทย
ฐานะและประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของบุคลากรในท้องถิ่นซึ่งจัดให้ศึกษานอกเวลา



ราชการ“เกณฑ์มาตรฐานทางวิชาการ” หมายความว่า เกณฑ์มาตรฐานโปรแกรมวิชาตามที่
สถาบันก าหนดในการประกันคุณภาพการศึกษาหรือตามที่คณะกรรมการสภาสถาบันราชภัฏ
ก าหนด 
  “อธิการบดี” หมายความว่า อธิการบดีสถาบันราชภัฏก าแพงเพชร 
  “รองอธิการบดี” หมายความว่า รองอธิการบดีสถาบั นราชภั ฏ
ก าแพงเพชร 
  “ผู้อ านวยการศูนย์ให้การศึกษา” หมายความว่า ผู้ด ารงต าแหน่งรอง
อธิการบดี หรือผู้ช่วยอธิการบดี หรือ คณาจารย์ประจ าสังกัดสถาบันราชภัฏก าแพงเพชรหรือ
บุคคลอื่นที่อธิการบดีแต่งตั้ง 
  “ผู้ช่วยผู้อ านวยการศูนย์ให้การศึกษา” หมายความว่า หัวหน้าหน่วยงาน
ซึ่งเป็นเจ้าของสถานท่ีตั้งศูนย์ให้การศึกษานั้น ๆ  
  “ผู้ช่วยอธิการบดี คณบดี ผู้อ านวยการส านัก และผู้อ านวยการศูนย์” 
หมายความว่า ผู้ช่วยอธิการบดี คณบดี ผู้อ านวยการส านัก และผู้อ านวยการศูนย์ สังกัด
สถาบันราชภัฏก าแพงเพชร 
  “นักศึกษา” หมายความว่า นักศึกษาที่เข้ารับการศึกษาตามโครงการ
จัดตั้งศูนย์ให้การศึกษาภายนอกสถาบันที่เป็นบุคลากรประจ าการ ทั้งภาครัฐและเอกชน 
สถาบันราชภัฏก าแพงเพชร 
 ข้อ ๕. ให้สถาบันจัดการศึกษาได้เฉพาะหลักสูตรที่คณะกรรมการสภาสถาบันราช
ภัฏอนุมัติและคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนรับรองคุณวุฒิแล้ว 
 ข้อ ๖. ในการเปิดสอนโปรแกรมวิชาหรือสาขาวิชาใด ในระดับใด ให้เป็นไปตาม
เกณฑ์มาตรฐานทางวิชาการของหลักสูตร และต้องได้รับอนุมัติจากสภาประจ าสถาบัน 
 ข้อ ๗. ให้สถาบันแต่งตั้งคณะกรรมการอ านวยการจัดการศึกษา ประกอบด้วย 
  ๗.๑ ประธานกรรมการ ได้แก่ อธิการบดี 
  ๗.๒ รองประธานกรรมการ ได้แก่ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ 
  ๗.๓ กรรมการ ได้แก่ ผู้ด ารงต าแหน่งรองอธิการบดีและผู้ช่วยอธิการบดี 
  ๗.๔ กรรมการและเลขานุการ ได้แก่ ผู้อ านวยการศูนย์ให้การศึกษา 
  ๗.๕ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ ได้แก่ ผู้ช่วยผู้อ านวยการศูนย์ให้
การศึกษา 
 ข้อ ๘. คณะกรรมการอ านวยการจัดการศึกษามีอ านาจหน้าท่ี ดังนี้ 



  ๘.๑ ก าหนดแนวนโยบายของสถาบันเกี่ยวกับการจัดการศึกษาตาม
โครงการจัดตั้งศูนย์ให้การศึกษาภายนอกสถาบัน 

๘.๒. เสนอความเห็นให้ค าปรึกษาและข้อเสนอแนะต่อสภาประจ าสถาบัน
ในเรื่องเกี่ยวกับการจัดการศึกษาตามโครงการจัดตั้งศูนย์ให้การศึกษา 
  ๘.๓ ส่งเสริมและก ากับการจัดการศึกษาของแต่ละสาขาวิชาให้เป็นไปตาม
เกณฑ์มาตรฐานทางวิชาการ 
  ๘.๔ เสนอความคิดเห็นเกี่ยวกับการจัดตั้ง การยุบหรือยกเลิกศูนย์ให้
การศึกษา 
  ๘.๕ เสนอความคิดเห็นเกี่ยวกับการเปิด การยกเลิกสาขาวิชาในระดับ 
ต่าง ๆ ต่อสภาประจ าสถาบัน 
 ข้อ ๙. ให้สถาบันแต่งตั้งกรรมการด าเนินงานจัดการศึกษาประกอบด้วย 
  ๙.๑ ประธานกรรมการ ได้แก่ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ 
  ๙.๒ รองประธานกรรมการ ได้แก่ ผู้อ านวยการศูนย์ให้การศึกษา 
  ๙.๓ กรรมการจากผู้ด ารงต าแหน่งคณบดี 
  ๙.๔ กรรมการจากผู้ด ารงต าแหน่งผู้อ านวยการส านัก ผู้อ านวยการศูนย์ 
และหัวหน้าฝ่ายที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาในศูนย์ให้การศึกษานอกสถาบัน 
  ๙.๕ กรรมการและเลขานุการ ได้แก่ ผู้ช่วยผู้อ านวยการศูนย์ให้การศึกษา 
  ๙.๖ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ ได้แก่ รองหัวหน้าหน่วยงาน หรือ
ผู้ช่วยหัวหน้าหน่วยงาน ผู้ซึ่งปฏิบัติหน้าที่ในหน่วยงานที่เป็นสถานที่ตั้งศูนย์ให้การศึกษา
จ านวนหนึ่งคน 
 ข้อ ๑๐. คณะกรรมการด าเนินงานจัดการศึกษามีอ านาจหน้าท่ีดังนี้ 
  ๑๐.๑ จัดท าและเสนอโครงการหรือแผนปฏิบัติงานในหน้าที่เกี่ยวข้องกับ
ศูนย์ให้การศึกษา 
  ๑๐.๒ ด าเนินการและประสานงานจัดการศึกษา 
  ๑๐.๓ ด าเนินงานอื่น ๆ ตามที่สถาบันหรือคณะกรรมการอ านวยการจัด
การศึกษามอบหมาย 
 ข้อ ๑๑. ในการด าเนินงานให้มีเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานประจ าศูนย์ให้การศึกษาจาก
สถาบันและจากหน่วยงานที่เป็นสถานที่ตั้งศูนย์ให้การศึกษา ตามจ านวนที่เหมาะสมกับ
ภารกิจ 



 ข้อ ๑๒. การรับบุคคลเข้าเป็นนักศึกษา อาจจัดให้มีการทดสอบวัดความรู้พื้นฐาน 
เพื่อใช้เป็นเกณฑ์ในการรับเข้าศึกษาและเป็นแนวทางในการจัดแผนการเรียนรายวิชาเพิ่มเติม
ตามที่สถาบันเห็นสมควร 
 ข้อ ๑๓. ให้สถาบันแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาหรือคณาจารย์ที่ปรึกษารับผิดชอบให้
ค าปรึกษาแก่นักศึกษาเกี่ยวกับการลงทะเบียนวิชาเรียน การตรวจสอบผลการเรียนของ
นักศึกษาและอื่น ๆ ตามที่สถาบันก าหนด 
 ข้อ ๑๔. เพื่อให้การเรียนการสอนมีคุณภาพ ตามเกณฑ์มาตรฐานทางวิชาการ จึง
ก าหนดให ้
  ๑๔.๑ อาจารย์ผู้สอน สอนได้ไม่เกินสัปดาห์ละ ๑๒ คาบ การสอน โดย
คาบหนึ่งมีเวลาสอนไม่น้อยกว่า ๕๐ นาที 
  ๑๔.๒ อาจารย์ผู้สอน ที่จะท าการสอนที่ศูนย์ให้การศึกษาได้ต้องไม่มี
ช่ัวโมงสอนภาค กศ.บป.ภายในสถาบัน หรือมีชั่วโมงสอนแต่ต้องไม่เกิน ๖ คาบเรียน เพียงวัน
เสาร์หรือวันอาทิตย์วันเดียวเท่าน้ัน 
  ๑๔.๓ อาจารย์ผู้สอน ท่ีได้ท าการสอนร่วมกันกับอาจารย์สอนผู้อื่นในบาง
รายวิชาให้คิดเฉลี่ยในอัตรารวมตามจ านวนหน่วยกิต/ช่ัวโมง ในรายวิชานั้น ๆ เป็นเกณฑ์ แต่
เมื่อนับรวมกันแล้วต้องไม่เกิน ๑๒ คาบเรียน ต่อสัปดาห์ 
  ๑๔.๔ นักศึกษาลงทะเบียนเรียนรายวิชาต่าง ๆ ได้ภาคเรียนละไม่เกิน ๑๒  
หน่วยกิต ยกเว้นถ้ามีความจ าเป็นให้อยู่ในดุลพินิจของอธิการบดี 
 ข้อ ๑๕. ให้สถาบันแต่งตั้งคณะกรรมการชุดหนึ่ง มีจ านวนตามที่เห็นสมควรเพื่อท า
หน้าที่พิจารณากลั่นกรองและให้ความเห็นชอบในการจัดอาจารย์ผู้สอนตามที่โปรแกรมวิชา
และคณะเสนอใน  แต่ละภาคเรียน 
 ข้อ ๑๖. การนิเทศกระบวนการฝึกงาน หรือการฝึกประสบการณ์วิชาชีพของ
นักศึกษา ให้โปรแกรมวิชาร่วมกับคณะกรรมการฝึกประสบการณ์วิชาชีพก ากับและควบคุม
คุณภาพของการฝึกและประสิทธิภาพของการบริหารงานนิเทศ 
 ข้อ ๑๗. ในการจัดการเรียนการสอน ต้องจัดหาหรือผลิตและพัฒนาสื่อการเรียนการ
สอนให้มีมาตรฐานและเพียงพอกับจ านวนนักศึกษา 
 ข้อ ๑๘. จัดให้มีบริการวิชาการด้านวิทยบริการ คอมพิวเตอร์ ภาษาและอ านวย
ความสะดวกแก่นักศึกษาในรูปแบบต่าง ๆ เพื่อส่งเสริมให้นักศึกษามีโอกาสค้นคว้าหาความรู้
และประสบการณ์เพิ่มเติมอย่างต่อเนื่อง 



 ข้อ ๑๙. การประเมินผลการเรียน การขอจบการศึกษา การโอนสภาพนักศึกษา การ
โอนผลการเรียนและการยกเว้นการเรียนในบางรายวิชา ให้เป็นไปตามระเบียบของสภา
ประจ าสถาบัน 
 ข้อ ๒๐. อัตราค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ที่เรียกเก็บจากนักศึกษาและอัตราการจ่ายเงิน
ในการจัดการศึกษาตามโครงการจัดตั้งศูนย์ให้การศึกษา ให้เป็นไปตามระเบียบของสภา
ประจ าสถาบัน 
 ข้อ ๒๑. ให้มีการประเมินผลการจัดการศึกษาตามโครงการจัดตั้งศูนย์ให้การศึกษา
ทุกระยะ  ๒ ปี เพ่ือพัฒนาโครงการ 
 ข้อ ๒๒. ให้อธิการบดี เป็นผู้รักษาการให้เป็นไปตามข้อบังคับนี้ 
 

ประกาศ  ณ  วันท่ี  ๑  มิถุนายน  พ.ศ. ๒๕๔๓ 
 

พนัส  หันนาคินทร ์
(ศาสตราจารย์พนัส หันนาคินทร)์ 

นายกสภาประจ าสถาบันราชภัฏก าแพงเพชร 



 
 

 
ประกาศสถาบันราชภัฏก าแพงเพชร 

เรื่อง  ก าหนดอัตราค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ตามโครงการจัดต้ังศูนย์ 
ให้การศึกษาภายนอกสถาบันส าหรับบุคลากรประจ าการ 

------------------------------------------------------- 
 ตามที่สถาบันได้อนุมัติจากสภาประจ าสถาบันราชภัฏก าแพงเพชรให้จัดตั้งศูนย์ให้
การศึกษาภายนอกสถาบันส าหรับบุคลากรประจ าการขึ้น ณ อ าเภอแม่สอด จังหวัดตาก ใน
คราวประชุมครั้งที่ ๒ /๒๕๔๓  เมื่อวันที่ ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๔๓ และได้วางระเบียบว่าด้วย
การรับจ่ายเงินเพื่อจัดการศึกษาตามโครงการจัดตั้งศูนย์ให้การศึกษาภายนอกสถาบันส าหรับ
บุคลากรประจ าการ พ.ศ.๒๕๔๓ ไว้แล้ว ตั้งแต่วันท่ี ๑ มิถุนายน ๒๕๔๓ เพื่อให้การด าเนินงาน
ตามโครงการดังกล่าวเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ  อาศัยอ านาจตามความในข้อ ๓.๙ ข้อ 
๓.๑๐ ข้อ ๑๑.๖ แห่งระเบียบสภาประจ าสถาบันราชภัฏก าแพงเพชร   ว่าด้วยการรับจ่ายเงิน
เพื่อการจัดการศึกษาตามโครงการจัดตั้งศูนย์ให้การศึกษาภายนอกสถาบันส าหรับบุคลากร
ประจ าการ พ.ศ. ๒๕๔๓ จึงก าหนดอัตราค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ไว้ดังนี้ 

๑. ค่าบ ารุงศูนย์ให้การศึกษาภายนอกสถาบัน ภาคเรียนละ ๑,๕๐๐ บาท 
๒. ค่าธรรมเนียมพิเศษส าหรับการฝึกทักษะการฝึกประสบการณ์วิชาชีพให้เรียกเก็บ

ตามลักษณะของสาขาต่าง ๆ ดังนี ้
๒.๑ สาขาวิชาการศึกษาทุกโปรแกรมวิชาภาคเรียนละ ๓๐๐ บาท ยกเว้น 

โปรแกรมวิชาดนตรีศึกษาภาคเรียนละ ๕๐๐ บาท และโปรแกรมวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษาภาค
เรียนละ ๘๐๐ บาท 

๒.๒ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ โปรแกรมวิชาพืชศาสตร์ โปรแกรมวิชา 
สัตวบาล โปรแกรมวิชาเทคโนโลยีการเกษตร และโปรแกรมวิชาสุขศึกษา ภาคเรียนละ ๓๐๐ 
บาท โปรแกรมวิทยาศาสตร์สุขภาพ โปรแกรมวิชาเทคโนโลยีการอาหาร โปรแกรมวิชาเคมี 
โปรแกรมวิชาชีววิทยาประยุกต์ โปรแกรมวิชาฟิสิกส์ และโปรแกรมวิชาวิทยาศาสตร์
สิ่งแวดล้อม ภาคเรียนละ ๕๐๐ บาท โปรแกรมวิชาเซรามิกส์   โปรแกรมวิชาเทคโนโลยีเซรา
มิกส์  โปรแกรมวิชาก่อสร้าง โปรแกรมวิชาไฟฟ้า โปรแกรมวิชาอิเล็กทรอนิกส์ โปรแกรมวิชา
โลหะ โปรแกรมวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม  โปรแกรมวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 



ภาคเรียนละ ๖๐๐ บาท โปรแกรมวิชาคอมพิวเตอร์และโปรแกรมวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ 
ภาคเรียนละ ๘๐๐ บาท  

๒.๓ สาขาศิลปศาสตร์ทุกโปรแกรมวิชา ภาคเรียนละ ๓๐๐ บาท ยกเว้น 
โปรแกรมวิชาสารประชาสัมพันธ์และโปรแกรมวิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว ภาคเรียนละ ๕๐๐ 
บาท  โปรแกรมวิชาเศรษฐธุรกิจ โปรแกรมวิชาบริหารธุรกิจ โปรแกรมวิชาบริหารธุรกิจ 
โปรแกรมวิชาวิทยาการจัดการทั่วไปและโปรแกรมวิชานิเทศศาสตร์ ภาคเรียนละ ๖๐๐ บาท 

๓. ค่าตอบแทนการสอน ให้จ่ายในอัตรา ดังนี ้
    ๓.๑ อาจารยส์อนประจ า คาบละ ๒๒๐ บาท 
    ๓.๒ ผู้ทรงคณุวุฒิที่เชิญจากภายนอกมาสอนเป็นครั้งคราวคาบละ ๒๒๐ บาท 
๔. ค่าตอบแทนคณะกรรมการด าเนินการ ให้จ่ายในอัตรา ดังนี ้
    ๔.๑ ประธานกรรมการอ านวยการ ภาคเรียนละ ๑๕,๐๐๐ บาท 
    ๔.๒ ผู้อ านวยการศูนย์ให้การศกึษาภายนอกสถาบัน ภาคเรยีนละ ๑๔,๐๐๐ บาท 
    ๔.๓ กรรมการอ านวยการ ภาคเรียนละ ๑๒,๐๐๐ บาท 
    ๔.๔ กรรมการด าเนินงาน ภาคเรียนละ ๘,๐๐๐ บาท 
๕. ค่าตอบแทนเจา้หน้าท่ีและนักศกึษา ให้จ่ายในอัตรา ดังนี ้
    ๕.๑ ข้าราชการที่ได้รับเงินเดือนต่ าสุดของระดับ ๒ ขึ้นไป วันละ ๓๐๐ บาทต่อคน 
    ๕.๒ ข้าราชการได้รบัเงินเดือนต่ ากว่าขั้นต่ ากว่าขั้นต่ าสุดของระดบั ๒ หรือ
ลูกจ้างประจ าหรือลูกจ้างช่ัวคราววันละ ๒๐๐ บาทต่อคน 
    ๕.๓ นักศึกษา วันละ ๑๕๐ บาทต่อคน 
๖. ค่าตอบแทนอาจารย์ที่ปรึกษา ให้จ่ายภาคเรียนละ ๑,๐๐๐ บาทต่อหนึ่งหมู่เรยีน 
๗. ค่าตอบแทนกรรมการก ากับการสอบ ให้จ่ายในอัตรา ดังนี ้
    ๗.๑ อาจารยส์อนซึ่งเป็นกรรมการก ากับการสอบ วันละ ๒๐๐ บาท  
    ๗.๒ อาจารยภ์ายนอกท่ีไม่ได้ท าการสอน วันละ ๑๘๐ บาท  
ทั้งนี้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 
 

ประกาศ ณ  วันท่ี ๕ มิถุนายน ๒๕๔๓ 
 

รัตนา  รักการ 
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์รตันา  รักการ) 

อธิการบดีสถาบันราชภัฏก าแพงเพชร 



ข้อปฏิบัติเกี่ยวกับ 
ส ำนักส่งเสริมวิชำกำรและงำนทะเบียน 

--------------------------------------- 
กำรปฏิบัติตนในกำรเข้ำรับบริกำร 

นักศึกษาควรยึดแนวปฏิบัติในการรับบริการจากหน่วยงานต่างๆ ของมหาวิทยาลัย
ดังต่อไปนี้ 

 ๑. แต่งกายสุภาพ เมื่อไปติดต่อหน่วยงาน 
 ๒. ติดต่อสอบถามเจ้าหน้าท่ี หรืออาจารย์ประจ าหน่วยงานด้วยกิริยาวาจาสุภาพ 
 ๓. เตรียมเอกสารหลักฐานที่ต้องใช้ประกอบต่างๆ ให้พร้อม 
 ๔. ศึกษาขั้นตอนการขอรับบริการโดยละเอียดและปฏิบัติตาม ดังนี้ 

๔.๑ การติดต่อกับส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ซึ่งเป็นเรื่องเกี่ยวกับ 
เอกสาร และหลักฐานทางการศึกษาหรือทะเบียนประวัติ นักศึกษาต้องยื่นค าร้องเป็นหลักฐาน 
ควรปฏิบัติดังนี้ 

๔.๑.๑ เลือกค าร้องให้ตรงตามความประสงค์ 
๔.๑.๒ กรอกรายละเอียดให้ชัดเจน 
๔.๑.๓ ผ่านขั้นตอนต่างๆ ท่ีระบุไว้ในค าร้องให้ครบ 
๔.๑.๔ ติดตามผลหลังจากยื่นค าร้อง 

ดังนั้น นักศึกษาควรวางแผนก่อนล่วงหน้าส าหรับการติดต่อขอหลักฐานต่างๆ 
เพราะส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนจะไม่สามารถให้บริการแก่นักศึกษาแบบเร่งด่วน
ได้ เนื่องจากการออกเอกสารใด ๆ ของส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนมีขั้นตอน และ
ให้ความส าคัญกับ    ความถูกต้อง จึงต้องใช้เวลาในการตรวจสอบหลักฐานต่างๆ เพื่อป้องกัน
ความผิดพลาดอันจะเกิดผลเสียหายแก่ทั้งนักศึกษาและมหาวิทยาลัย 
 



ขั้นตอนในกำรขอรบับรกิำรที่เกี่ยวข้องกับนักศึกษำ 
๑. กำรลงทะเบียนเรียน 
 การลงทะเบียนเรียนของนักศึกษาแต่ละภาคเรียน นักศึกษาจ าเป็นต้องทราบข้อมูล
เกี่ยวกับแผนการเรียนหรือรายวิชาที่ตนเองจะลงทะเบียนเรียนในแต่ละภาคเรียนอย่างถูกต้อง
และลงทะเบียนเรียนด้วยตนเองตามประกาศของมหาวิทยาลัยอย่างเคร่งครัด โดยมีขั้นตอน
ปฎิบัติเกี่ยวกับการลงทะเบียนเรียน ดังต่อไปนี ้

ขั้นตอนที่ ๑ นักศึกษารับเอกสารการลงทะเบยีนที่งานทะเบียนและประมวลผลเพื่อใช้
เป็นหลักฐานในการลงทะเบยีนเรยีน 

ขั้นตอนที่ ๒ นักศึกษาพบอาจารย์ที่ปรึกษาตามห้องเรียนที่ก าหนดเพื่อ  รับ
ค าแนะน าในการลงทะเบียน 

ขั้นตอนที่ ๓ เมื่อนักศึกษาลงรายมือช่ือในบัตรลงทะเบียนแล้วอาจารย์ที่ปรึกษา
ตรวจสอบความถูกต้องและ  ลงนามในช่องอาจารย์ที่ปรึกษา 

ขั้นตอนที่ ๔ นักศึกษาน าบัตรลงทะเบียนไปยื่นให้งานทะเบียนและประมวลผลตาม
วันและเวลาที่มหาวิทยาลัยก าหนด 

ขั้นตอนที ่๕ นักศึกษารับบัตรลงทะเบียนที่งานทะเบียนและประมวลผลไปช าระเงิน
ที่ธนาคารตามวันเวลาที่ก าหนด  

 
 

 
 

 
 
 
๒. กำรเพ่ิม-ถอนรำยวิชำลงทะเบียน 

ค าว่า “ถอน” หมายถึง การที่นักศึกษาขอถอนรายวิชาที่ได้ลงทะเบียนเรียนไปแล้ว
หรือสามารถโอน/ยกเว้นการเรียนรายวิชานั้นๆได้ 

ค าว่า “เพ่ิม” หมายถึง การที่นักศึกษาได้ลงทะเบียนวิชาเรียนไปแล้วบางส่วน แต่
อาจมีความจ าเป็นจะต้องเพิ่มรายวิชาหรือเปลี่ยนแปลงรายวิชาด้วยเหตุผลใดๆ  แต่จ านวน
หน่วยกิตรวมในภาคการศึกษานั้นต้องไม่เกินตามข้อก าหนด 

หำกนักศึกษำไม่มำช ำระเงินตำมวันเวลำที่ก ำหนด 
จะถกูปรับวันละ ๒๐ บำท (ภำคปกติ) วันละ ๕๐ บำท (ภำค กศ.บป.) 

และถ้ำพ้นก ำหนดผ่อนผันจะหมดสิทธิ์ในกำรลงทะเบียนในภำคเรียนน้ันๆ 
และต้องท ำเรื่องขอรักษำสภำพนักศึกษำท่ีงำนทะเบียนและประมวลผล 

ตำมประกำศของมหำวิทยำลัย 



ขั้นตอนกำรเพ่ิม-ถอนรำยวิชำลงทะเบียน 
     1. ส ารวจรายวิชาที่ประสงค์จะท าการเพิ่ม -ถอน ที่งานทะเบียนและประมวลผล เพื่อ
ตรวจสอบว่ามีรายวิชาที่ประสงค์จะลงทะเบียนเรียนหรือไม่ 
     2. รับแบบฟอร์มของการเพิ่ม-ถอนรายวิชาลงทะเบียนที่งานทะเบียนและประมวลผลเพื่อ
กรอกรายวิชาที่ประสงค์จะท าการเพิ่ม-ถอน 
     3. น าแบบฟอร์มการเพิ่ม-ถอนรายวิชาลงทะเบียนเรียน พร้อมหลักฐานการลงทะเบียนที่ได้
ลงไปแล้วพบอาจารย์ที่ปรึกษาเพ่ือขอค าแนะน า และอนุญาตให้เพิ่ม-ถอนรายวิชาได้ 
     4. น าแบบฟอร์มการเพิ่ม-ถอนรายวิชาลงทะเบียนเรียนที่ผ่านการลงนามจากอาจารย์ที่
ปรึกษาแล้วพบอาจารย์ผู้สอนเพื่อลงนามขออนุญาตให้ลงทะเบียนเรียนในรายวิชาที่อาจารย์
ท่านนั้นสอน 
     5. น าแบบฟอร์มการขอเพิ่ม-ถอนรายวิชาลงทะเบียนเรียนที่ผ่านการลงนามตามข้อ ๓ และ 
๔ แล้วพบเจ้าหน้าที่งานหลักสูตรและแผนการเรียนเพื่อลงนามอนุญาตให้เพิ่ม-ถอนรายวิชาได้ 
     6. ยื่นแบบฟอร์มการเพิ่ม-ถอนรายวิชาลงทะเบียนเรียนให้งานทะเบียนและประมวลผลเพื่อ
คิดเงินค่าลงทะเบียนในรายวิชาท่ีเพิ่ม-ถอน 
     7. นักศึกษาแก้ไขจ านวนค่าลงทะเบียนในใบช าระค่าลงทะเบียนผ่านธนาคารก่อนช าระเงิน 
๓. กำรขอเปิดรำยวิชำเรียน 

นักศึกษาที่จะขอมีสิทธิ์ขอเปิดรายวิชาเรียนเป็นกรณีพิเศษเป็นรายบุคคลนั้น จะต้อง
อยู่ในเงื่อนไขต่อไปนี้  

๑. เป็นนักศึกษาภาคการศึกษาสุดท้ายที่จะจบการศึกษาและไม่มีรายวิชาเปิดสอน  
๒. เป็นนักศึกษาตกค้าง 
๓. จะต้องเป็นวิชาบังคับหรือบังคับเลือกในหลักสูตรที่ท าการศึกษา 
๔. จะต้องด าเนินการให้แล้วเสร็จภายในวันและเวลาที่มหาวิทยาลัยก าหนด 

 
 
 
 
 
 
 

กำรอนุญำตหรือไม่อนุญำต เป็นสิทธิ์ของอำจำรย์ผู้สอน 
ซ่ึงรับผิดชอบรำยวิชำน้ัน ๆ หำกรำยวิชำใดไม่ผ่ำนกำรพิจำรณำ 

จำกอำจำรย์ผู้สอนและผู้มีอ ำนำจอนุญำตให้เปิดวิชำเรียน 
ถือว่ำไม่มีสิทธิ์ลงทะเบียนเรียนรำยวิชำดังกล่ำว 

 



ขั้นตอนกำรขอเปิดรำยวิชำเรียน 
     1. นักศึกษารับใบค าร้องขอเปิดรายวิชาเรียนที่งานทะเบียนและประมวลผล 
     2. พบอาจารย์ที่ปรึกษาเพื่อขอค าแนะน าเกี่ยวกับรายวิชาที่ต้องเปิดวิชาเรียน 
     3. ติดต่ออาจารย์ผู้สอนในรายวิชาที่จะเปิดสอน 
     4. น าใบค าร้องไปตรวจสอบความถูกต้อง (เวลาเรียนและห้องเรียน) ที่งานหลักสูตรและ
แผนการเรียน 
     5. ส่งค าร้องที่งานทะเบียนและประมวลผลเพื่อขอนุญาตลงทะเบียนเรียน 
     6. ด าเนินการตามขั้นตอนการเพิ่ม-ถอนรายวิชาลงทะเบียน 
๔. กำรโอนผลกำรเรียน 

กำรโอนผลกำรเรียน หมายถึง การน าหน่วยกิตและค่าระดบัคะแนนของทุกรายวิชาที่
เคยศึกษาจากหลักสูตรมหาวิทยาลัยราชภัฏมาใช้ โดยไม่ต้องศึกษารายวิชานั้นอีก 

เง่ือนไขกำรโอนผลกำรเรียน 
๑. นักศึกษาที่ขอโอนผลการเรียน ต้องมีสภาพการเป็นนักศึกษาของมหาวิทยาลัย

และนักศึกษาที่ขอโอนผลการเรียนต้องไม่เคยถูกสั่งให้ออกจากมหาวิทยาลัยตามระเบียบ
มหาวิทยาลัยว่าด้วยการประเมินผลการศึกษา 

๒. การโอนผลการเรียนต้องโอนทั้งหมดทุกรายวิชาที่เคยศึกษามาโดยไม่จ ากัด
จ านวน หน่วยกิตท่ีขอโอน 

๓. ผลการเรียนรายวิชาที่น ามาใช้โอนจะต้องเป็นผลการเรียนที่นักศึกษาได้รับ
มาแล้วไม่เกิน ๑๐ ปี นับจากวันที่ส าเร็จการศึกษาหรือภาคเรียนสุดท้ายที่ได้รับผลการเรียน
หรือวันสุดท้ายของการศึกษาโดยระบบอื่นที่ได้รับผลการเรียนนั้นแล้วแต่กรณี จนถึงวันที่เข้า
ศึกษาในมหาวิทยาลัย 

๔. การโอนผลการเรียน ไม่เป็นเหตุให้เสียสิทธ์ิที่จะได้รับปริญญาเกียรตินิยม 
 
ขั้นตอนกำรโอนผลกำรเรียน 
      1. ขอใบค าร้องการโอนผลการเรียนที่งานทะเบียนและประมวลผล กรอกข้อมูลให้
ถูกต้องพร้อมท้ังแนบใบรายงานผลการเรียน และยื่นค าร้องภายใน ๑ เดือนแรกที่เข้าศึกษา 
      2. งานทะเบียนและประมวลผลรวบรวมค าร้องเสนอคณะกรรมการที่สถาบันแต่งตั้ง
พิจารณา และให้ผู้มีอ านาจอนุมัติการโอนผลการเรียน โดยนักศึกษาจะทราบผลการพิจารณา
ภายใน ๒ สัปดาห์ นับตั้งแต่วันท่ียื่นค าร้อง 
      3. นักศึกษาน าใบอนุมัติการโอนผลการเรียนไปช าระเงินท่ีการเงิน ๒๐๐ บาท 



      4. นักศึกษาน าเอกสารการโอนผลการเรียนที่ผ่านการช าระเงินแล้วส่งคืนที่งานทะเบียน
และประมวลผลพร้อมรับส าเนาพิจารณาเก็บไว้เป็นหลักฐาน 
 
๕. กำรยกเว้นกำรเรียนรำยวิชำ 
 กำรยกเว้นกำรเรียนรำยวิชำ หมายถึง การยกเว้นให้นักศึกษาไม่ต้องเรียนรายวิชา
ใด   วิชาหนึ่งที่หลักสูตรของมหาวิทยาลัยก าหนด โดยน าหน่วยกิตและผลการศึกษาใน
รายวิชาใดๆ ตามหลักสูตรระดับเดียวกันของมหาวิทยาลัยมาใช้แทน ทั้งนี้ให้รวมถึงการน าผล
การศึกษาและหน่วยกิตของรายวิชาตามหลักสูตรในระดับเดียวกันจากสถาบันอุดมศึกษาอื่น 
และผลการศึกษาที่ได้รับจากการศึกษาโดยระบบอื่นที่มีเนื้อหาสาระความยากง่ายเทียบได้ไม่
น้อยกว่าสามในสี่ของเนื้อหาในรายวิชาตามหลักสูตรของมหาวิทยาลัยที่ขอยกเว้นการเรียน 
 เง่ือนไขกำรยกเว้นกำรเรียนรำยวิชำ 

๑. การขอยกเว้นการเรียนรายวิชาเป็นการขอยกเว้นการเรียนเฉพาะรายวิชาที่
ต้องการใช้ และต้องเป็นรายวิชาที่เคยเรียนมาในระดับเดียวกัน ถ้ำเคยเรียนมำในระดับต่ ำ
กว่ำใช้ไม่ได้ 

๒. รายวิชาที่จะน ามาขอยกเว้นการเรียนต้องเป็นผลการเรียนท่ีนักศึกษาได้รับ 
มาแล้วไม่เกิน ๑๐ ปี นับจากวันท่ีส าเร็จการศึกษาหรือภาคเรยีนสุดท้ายที่ได้รับผล   การเรียน
จนถึงวันท่ีเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัย 

๓. หากผลการเรียนท่ีจะน ามาใช้ในการยกเว้นการเรียนรายวิชามีอายุเกินกว่า 
ที่ก าหนด ตามข้อ ๒ ผู้ขอยกเว้นการเรียนรายวิชาอาจขอให้อาจารย์ประจ าหลักสูตรของ
รายวิชาที่จะยกเว้น   การเรียน ท าการสอบประเมินความรู้และน าผลการสอบประเมินความรู้
ที่ผ่านเกณฑ์มาขอยกเว้น  การเรียนรายวิชาได้ 

๔. รายวิชาที่น ามาขอยกเว้นการเรียน ต้องเป็นรายวิชาที่มีเนื้อหาสาระความยาก
ง่ายเทียบได้ไม่น้อยกว่าสามในสี่ของเนื้อหาในรายวิชาตามหลักสูตรของมหาวิทยาลัย 

๕. ต้องเป็นรายวิชาที่มีผลการเรียน “ผ่าน” หรือได้เกรดไมต่่ ากว่า  C  หรือค่าระดับ
คะแนนไม่ต่ ากว่า  ๒ 

๖. รายวิชาที่น ามาขอยกเว้นการเรียนต้องมีหน่วยกิตไม่ต่ ากว่ารายวิชาที่ขอยกเว้น
การเรียน 

๗. จ านวนหน่วยกิตที่ได้รับการยกเว้นการเรียนรายวิชา รวมแล้วต้องไม่เกินสองใน
สามของหน่วยกิตรวมขั้นต่ าที่ก าหนดไว้ในหลักสูตรของมหาวิทยาลัย 



๘. ผู้ที่ ได้รับการยกเว้นการเรียนรายวิชาในทุกกรณี  ต้องมี เวลาศึกษาอยู่ ใน
มหาวิทยาลัย  ไม่น้อยกว่า ๑ ปีการศึกษาและไม่มีสิทธ์ิได้รับปริญญาเกียรตินิยม 

๙. การท าเรื่องขอยกเว้นการเรียนรายวิชา นักศึกษาต้องท าครั้งเดียวให้ครบ
หลักสูตร โดยศึกษาหลักสูตรว่าจะต้องเรียนรายวิชาอะไรบ้าง มีวิชาอะไรที่เคยเรียนมาแล้วจะ
ได้ท าการขอยกเว้น  ให้ครบตามต้องการ 

๑๐. นักศึกษาต้องช าระค่าธรรมเนียมการขอยกเว้นการเรียนรายวิชาให้เสร็จสิ้น
ภายใน ภาคเรียนแรกของปีท่ีเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัย 

๑๑. ให้เป็นไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร ว่าด้วยการโอนผลการ
เรียนและการยกเว้นการเรียนรายวิชาระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๐ 
 
ขั้นตอนกำรขอยกเว้นกำรเรียนรำยวิชำ 
     กรณีส ำเร็จกำรศึกษำไม่เกิน ๑๐ ปี 
      1. ขอใบค าร้องการยกเว้นการเรียนรายวิชาที่งานหลักสูตรและแผนการเรียน  
      2. เอกสารประกอบการขอยกเว้นการเรียนรายวิชา ได้แก่  

- ใบรายงานผลการเรียน จ านวน ๒ ฉบับ 
- ค าอธิบายรายวิชาที่ขอยกเว้นกรณีทีไ่ม่ใช่หลักสูตรมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 

      3. งานหลักสูตรและแผนการเรียนรวบรวมค าร้องเสนอคณะกรรมการที่สถาบันแต่งตั้ง
พิจารณาและให้ผู้มีอ านาจอนุมัติการยกเว้นรายวิชา โดยนักศึกษาจะทราบผลการพิจารณา
ภายใน ๒ สัปดาห์นับตั้งแต่วันท่ียื่นค าร้อง 
      4. นักศกึษาน าใบอนุมัติผลการยกเว้นการเรียนรายวิชาไปช าระเงินท่ีการเงิน โดยจะต้อง
ช าระค่าธรรมเนียมการขอยกเว้นการเรียนรายวิชาให้เสร็จสิ้นภายในภาคเรียนแรกของปีที่เข้า
ศึกษาในมหาวิทยาลัยเท่าน้ัน 
      5. นักศึกษาน าเอกสารการยกเว้นการเรียนรายวิชาที่ผ่านการช าระเงินแล้วคืนที่ งาน
ทะเบียนและประมวลผลพร้อมรับส าเนาผลการพิจารณาไว้เป็นหลักฐาน 
     กรณีส ำเร็จกำรศึกษำเกิน ๑๐ ปี 
      1. ขอใบค าร้องการยกเว้นการเรียนรายวิชาที่งานหลักสูตรและแผนการเรียน  
      2. เอกสารประกอบการขอยกเว้นการเรียนรายวิชา ได้แก่  

- ใบรายงานผลการเรียน จ านวน ๒ ฉบับ 
- ค าอธิบายรายวิชาที่ขอยกเว้นกรณีที่ไม่ใช่หลักสูตรมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร  



      3. งานหลักสูตรและแผนการเรียนรวบรวมค าร้องเสนอคณะกรรมการเพื่อพิจารณา
เนื้อหาหากมีเนื้อหาเทียบได้ไม่น้อยกว่าสามในสี่จึงจะมีสิทธ์ิยื่นสอบ 
      4. งานหลักสูตรและแผนการเรียนแจ้งผลการพิจารณาต่อนักศึกษาเรื่องสิทธิ์การเข้า
ทดสอบ 
      5. น าผลการสอบที่ผ่านแล้วมายื่นขอยกเว้นการเรียนรายวิชาตามขั้นตอนปกติ 
 

 
 
 
๖. กำรขอเลื่อนสอบหรือขำดสอบปลำยภำคเรียน 

นักศึกษาที่มีสิทธิ์สอบปลายภาคแต่ไม่ได้มาสอบตามที่มหาวิทยาลัยก าหนดด้วยเหตุ
จ าเป็นหรือเหตุสุดวิสัย  จะต้องยื่นค าร้องขอสอบเนื่องจากขาดสอบปลายภาคโดย
คณะกรรมการวิชาการจะเป็นผู้พิจารณา 
 
แนวปฏิบัติกำรขอสอบเน่ืองจำกกำรเลื่อนสอบหรือขำดสอบปลำยภำค  
ขอให้นักศึกษำด ำเนินกำรตำมขั้นตอนดังต่อไปน้ี 
กรณีขอเลื่อนสอบ 
     1. ยื่นค าร้องเพื่อขอเลื่อนสอบพร้อมหลักฐานประกอบการพิจารณาที่งานทะเบียนและ
ประมวลผลก่อนถึงก าหนดการสอบอย่างน้อย ๒ สัปดาห์ 
     2. หลังจากยื่นค าร้องไปแล้ว ๑ สัปดาห์ สามารถขอทราบผลการพิจารณาได้ที่งาน
ทะเบียนและประมวลผล 
     3. นักศึกษาต้องติดต่ออาจารย์ผู้สอน เมื่อทราบผลการพิจารณาแล้ว 
กรณีขำดสอบ 
     1. ยื่นค าร้องขอสอบพร้อมหลักฐานประกอบการพิจารณาภายใน ๑๕ วัน นับจากวันที่
เปิดภาคเรียนถัดไป 
     2. หลังจากยื่นค าร้องไปแล้ว สามารถขอทราบผลการพิจารณาได้ที่งานทะเบียนและ
ประมวลผล หลังจากเปิดภาคเรียนถัดไป ๒๕ วัน และหากนักศึกษาไม่มาติดต่อภายในเวลาที่
ก าหนด นักศึกษาจะได้รับระดับคะแนน “E“ ในรายวิชานั้น  
     3. นักศึกษาต้องติดต่ออาจารย์ผู้สอน เมื่อทราบผลการพิจารณาแล้ว 

นกัศกึษำตอ้งยืน่ค ำร้องขอยกเว้นกำรเรียนรำยวิชำและช ำระค่ำธรรมเนียม 
กำรขอยกเว้นกำรเรียนรำยวิชำให้เสร็จสิ้นภำยในภำคเรียนแรก 

ของปีที่เข้ำศึกษำในมหำวิทยำลัยเท่ำนัน้ 



 

 
 
 
 
 
๗. กำรขอลำป่วยหรือลำกจิ 

หากนักศึกษามีความประสงค์จะขอลาป่วยหรือลากิจ สามารถขอรับแบบฟอร์มการ
ลาป่วยหรือลากิจได้ที่งานทะเบียนและประมวลผล หรือสามารถดาวโหลดแบบฟอร์มใบลาได้
ที่ http://tabian.kpru.ac.th/ แล้วท าตามขั้นตอนดังต่อไปนี้ 

1. กรอกข้อมูลให้ครบถ้วน 
2. ขอความเห็นจากอาจารย์ที่ปรึกษา 
3. แจ้งอาจารย์ผู้สอนทุกรายวิชาที่ขอลาป่วยหรือลากิจ 
4. น าค าร้องมายื่นท่ีงานทะเบียนและประมวลผล 

๘. กำรขอเปลี่ยนชื่อ-สกุล ยศ ค ำน ำหน้ำ 
หากนักศึกษามีความประสงค์จะขอเปลี่ยนช่ือ-สกุล ยศ ค าน าหน้า ให้ยื่นค าร้องมาที่

งานทะเบียนและประมวลผลพร้อมแนบหลักฐานการเปลี่ยนช่ือ-สกุล ยศ ค าน าหน้า ก่อนสอบ         
ปลายภาคเรียนสุดท้าย ๑ เดือน 
๙. กำรขอพักกำรเรียน 
ขั้นตอนกำรยื่นค ำร้องขอพักกำรเรียน 
     1. ยื่นค าร้องขอพักการเรียนที่งานทะเบียนและประมวลผลก่อนสอบปลายภาคของภาค
เรียนนั้น 
     2. ช าระค่าบ ารุงการศึกษาของภาคเรียนนั้นเพื่อเป็นค่าคงสภาพนักศึกษา ส าหรับ
นักศึกษา    ภาคปกติ ภาคเรียนละ ๕๐๐ บาท ส าหรับนักศึกษาภาค กศ.บป. ภาคเรียนละ 
๗๐๐ บาท 
     3. ในกรณีที่นักศึกษาได้ช าระเงินค่าบ ารุงการศึกษาและลงทะเบียนในภาคเรียนนั้นแล้ว 
ให้ยื่น   ค าร้องขอพักการเรียนและขอยกเลิกรายวิชา เพื่อแจ้งให้อาจารย์ผู้สอนทราบและไม่
ต้องช าระค่า     คงสภาพนักศึกษาอีก 
 

ผลของกำรพิจำรณำอยู่ในดุลพินิจของคณะกรรมกำร จะมี ๒ กรณี คือ 
๑. ถ้ำคณะกรรมกำร “อนุญำต” นักศึกษำจะได้รับระดับคะแนน “I”  

ในรำยวิชำน้ัน 
๒. ถ้ำคณะกรรมกำร “ ไม่อนุญำต” นักศึกษำจะได้รับระดับคะแนน  

“E” ในรำยวิชำน้ัน 

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


๑๐. กำรขอคืนสภำพกำรเป็นนักศึกษำ 
การขอคืนสภาพการเป็นนักศึกษา มี ๒ กรณี ได้แก่ 

        1. กรณีท ำเรื่องขอพักกำรเรียนไว้แล้ว นักศึกษาสามารถลงทะเบียนเรยีนในภาคเรียน
ต่อไปได้ที่งานทะเบียนและประมวลผล 
        2. กรณีไม่ได้ท ำเรื่องขอพักกำรเรียน  

ส าหรับนักศึกษาภาคปกติ สามารถด าเนินเรื่องย้อนหลังที่งานทะเบียนและ
ประมวลผลเพื่อลงทะเบียนเรียนในภาคเรียนต่อไป พร้อมช าระค่าบ ารุงการศึกษา    ๕๐๐ 
บาท โดยช าระค่าขอกลับคืนสภาพการเป็นนักศึกษา ๒๐๐ บาท  

ส าหรับนักศึกษาภาค กศ.บป. สามารถด าเนินเรื่องย้อนหลังที่งานทะเบียนและ
ประมวลผลเพื่อลงทะเบียนเรียนในภาคเรียนต่อไป พร้อมช าระบ ารุงค่าการศึกษา   ๗๐๐ 
บาท โดยช าระค่าขอกลับคืนสภาพการเป็นนักศึกษาใหม่ ๓๐๐ บาท  
 
๑๑. กำรลำออก 

ถ้านักศึกษาลาออกภายใน ๒๐ วัน นับตั้งแต่วันเปิดภาคเรียนจะได้รับเงิน       ดัง
รายการต่อไปนี้ คือ 

รำยกำร นักศึกษำภำคปกต ิ นักศึกษำภำค กศ.บป. 
๑. ค่าขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม ่ ๒๐๐ บาท ๓๐๐ บาท 
๒. ค่าบัตรประจ าตัวนักศึกษา ๑๐๐ บาท ๑๐๐ บาท 
๓. ค่าประกันของเสียหาย ๓๐๐ บาท ๓๐๐ บาท 
๔. ค่าบ ารุงหอพัก  
    (เฉพาะนักศึกษาภาคปกติ) 

ตามจ านวน 
ที่เหมาจ่าย 

- 

ขั้นตอนกำรรับเงินคืน นักศึกษาจะต้องปฏิบัติดังต่อไปนี้ 
1. รับค าร้องที่งานทะเบียนและประมวลผล 
2. ส่งค าร้องพร้อมแนบใบเสร็จรับเงินท่ีงานทะเบียนและประมวลผล 
3. รับค าร้องตามข้อ 2. ที่งานทะเบียนและประมวลผลไปขอรับเงินคืนท่ีการเงิน 

 
๑๒. กำรพ้นสภำพกำรเป็นนักศึกษำ 

การพ้นสภาพการเป็นนักศึกษามีหลายกรณี ดังนี้ 
ส ำหรับนักศึกษำภำคปกติ 
๑. เมื่อสิ้นสุดภาคเรียนท่ี ๒ (นับตั้งแต่เริ่มเข้าเรียน) นักศึกษามีค่าระดับคะแนน 



เฉลี่ยสะสมต่ ากว่า ๑.๖๐ และในภาคเรียนที่ ๔,๖,๘,๑๐,๑๒ และ ๑๔ ได้ระดับคะแนนเฉลี่ย
สะสมต่ ากว่า ๑.๘๐ 

๒. เมื่อนักศึกษาเรียนครบจ านวนหน่วยกิตตามหลักสูตรที่ก าหนดไว้ แล้วยังได้ค่า 
ระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมต่ ากว่า ๑.๘๐ 

๓. เมื่อมีสภาพเป็นนักศึกษาครบ ๘ ภาคเรียนปกติติดต่อกันในกรณีที่เรียน 
หลักสูตร ๒ ปีและครบ ๑๖ ภาคเรียนปกติติดต่อกันในกรณีที่เรียนหลักสูตร ๔ ปี และครบ 
๒๐ ภาคเรียนปกติติดต่อกันในกรณีที่เรียนหลักสูตร ๕ ปีแล้วยังขาดคุณสมบัติในข้อใดข้อหนึ่ง 
ดังนี ้
  (๑). สอบได้รายวิชาต่างๆครบตามหลักสูตร รวมทั้งรายวิชาที่หลักสูตร
หรือสภาก าหนดให้เรียนเพิ่มเติม 
  (๒). ระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม ๒.๐๐ ขึ้นไป 

๔. นักศึกษาไม่ผ่านการประเมินในรายวิชาเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพหรือ  ฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพเป็นครั้งท่ี ๒ 

๕. ไม่ช าระเงินค่าบ ารุงการศึกษาและค่าธรรมเนียมต่างๆในแต่ละภาคเรียน (ตาม
ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร ว่าด้วยการเก็บเงินค่าธรรมเนียมการศึกษาระดับ
อนุปริญญาตรีและปริญญาตรี ภาคปกติ พ.ศ. ๒๕๕๑ ข้อ ๖.๖) 

ส ำหรับนักศึกษำภำค กศ.บป. 
๑. นักศึกษาจะพ้นสภาพการเป็นนักศึกษาเมื่อผลการประเมินได้ค่าระดับ 

คะแนนเฉลี่ยสะสมต่ ากว่า ๑.๘๐ เมื่อสิ้นภาคเรียนท่ี ๔ นับตั้งแต่เริ่มเข้าเรียนกรณีหลักสูตร ๒ 
ปี สิ้นภาคเรียนที่ ๖ นับตั้งแต่เริ่มเข้าเรียนกรณีหลักสูตร ๓ ปี และเมื่อ   สิ้นภาคเรียนที่ ๗ 
นับตั้งแต่เริ่มเข้าเรียน กรณีหลักสูตร ๔ ปี สิ้นภาคเรียนที่ ๘ นับตั้งแต่เริ่มเข้าเรียนกรณี
หลักสูตร ๕ ปี 

๒. นักศึกษาลงทะเบียนเรียนครบตามที่หลักสูตรก าหนดแต่ยังได้ค่าระดับ 
คะแนนเฉลี่ยสะสมต่ ากว่า ๑.๘๐ 

๓. นักศึกษาไม่ผ่านการประเมินในรายวิชาเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 
หรือฝึกประสบการณ์วิชาชีพเป็นครั้งท่ี ๒ 

๔. เมื่อมีสภาพเป็นนักศึกษาครบ ๕ ปี กรณีเรียนหลักสูตร ๒ ปี และมีสภาพ 
เป็นนักศึกษาครบ ๗ ปี ในกรณีที่เรียนหลักสูตร ๓ ปี มีสภาพการเป็นนักศึกษาครบ    ๙ ปี 
ในกรณีที่เรียนหลักสูตร ๔ ปี และมีสภาพการเป็นนักศึกษาครบ ๑๑ ปี ในกรณีที่เรียน
หลักสูตร ๕ ปี 



๕. ไม่ช าระเงินค่าบ ารุงการศึกษาและค่าธรรมเนียมต่างๆในแต่ละภาคเรียน  
(ตามระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร ว่าด้วยการเก็บเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา
ระดับอนุปริญญาตรีและปริญญาตรี ภาคปกติ พ.ศ. ๒๕๕๑ ข้อ ๖.๖) 
 
๑๓. กำรขอส ำเรจ็กำรศกึษำ 
ขั้นตอนกำรขอส ำเร็จกำรศึกษำ 
     1. อาจารย์ที่ปรึกษาและนักศึกษาต้องตรวจสอบผลการเรียนให้ครบตามหลักสูตร 
     2. นักศึกษายื่นค าร้องขอส าเร็จการศึกษา โดยผ่านความเห็นชอบจากอาจารย์ที่ปรึกษา ที่
งานทะเบียนและประมวลผลให้เสร็จสิ้นภายในเดือนแรกของภาคเรียนสุดท้ายที่ศึกษา พร้อม
ทั้งแนบรูปถ่ายชุดครุยปริญญาส าหรับนักศึกษาที่จะส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี (ดู
ตัวอย่างรูปถ่าย     ที่ถูกต้องที่งานทะเบียนและประมวลผล) ขนาด ๑ นิ้ว จ านวน ๖ รูป และ
ตัดรูปให้ได้ขนาดกว้าง ๒.๘๐ ซม. ยาว ๓.๓๐ ซม. 
     3. ช าระเงินค่าลงทะเบียนบัณฑิตที่การเงิน 
 
คุณสมบัติของผู้ส ำเรจ็กำรศกึษำระดับปรญิญำตรีเกียรตินิยม 

๑. เกียรตินิยมอันดับหน่ึง 
- ได้ค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมตั้งแต่ ๓.๖๐ ขึ้นไป ในกรณีที่แยกเรียนแต่ละ 

ระดับให้คดิคะแนนเฉลี่ยในแตล่ะระดับตั้งแต่ ๓.๖๐ ขึ้นไป 
- ไม่เคยมีวิชาใดได้ระดับคะแนนต่ ากว่า “C” หรือได้ “E” หรือ “F” 
- มีเวลาเรียนไม่เกิน ๔ ภาคเรียนปกติ ในกรณีที่เป็นหลักสตูร ๒ ปี และ  

๘ ภาคเรียนปกติ  ในกรณีที่เป็นหลักสูตร ๔ ปี 
- นักศึกษาภาคพิเศษมเีวลาเรียนไม่เกิน ๘ ภาคเรียน ส าหรับหลักสตูร ๒ ปี  

ไม่เกิน ๑๑ ภาคเรยีนปกติ ส าหรับหลักสตูร ๓ ปี ไม่เกิน ๑๔ ภาคเรยีน ส าหรับหลักสูตร ๔ ปี 
และไม่เกิน ๑๗ ภาคเรยีนปกติ ส าหรับหลักสูตร ๕ ปี 

๒. เกียรตินิยมอันดับสอง 
- ได้ค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมตั้งแต่ ๓.๒๕ ขึ้นไป แต่ไม่ถึง ๓.๖๐ ในกรณีที ่

แยกเรียนแต่ละระดับให้คิดคะแนนเฉลี่ยในแตล่ะระดับตั้งแต่ ๓.๒๕ แต่ไม่ถึง ๓.๖๐ 
- ไม่เคยมีวิชาใดได้ระดับคะแนนต่ ากว่า “C” หรือได้ “E” หรือ “F” 



- นักศึกษาภาคปกติ มีเวลาเรียนไม่เกิน ๔ ภาคเรียนปกติ ส าหรับหลักสูตร ๒ ปี ไม่
เกิน ๖ ภาคเรียนปกติส าหรับหลักสูตร ๓ ปี ไม่เกิน ๘ ภาคเรียนปกติส าหรับหลักสูตร ๔ ปี 
และไม่เกิน ๑๐ ภาคเรียนปกติส าหรับหลักสูตร ๕ ปี 
 
๑๔. กำรขอย้ำยเข้ำมำศึกษำในมหำวิทยำลัยรำชภัฏก ำแพงเพชร 
 นักศึกษาที่ประสงค์จะขอย้ายเข้ามาศึกษาในมหาวิทยาลัยราชภักก าแพงเพชรให้
ด าเนินการสมัครเข้าเป็นนักศึกษาใหม่ และน าผลการเรียนที่ได้เคยศึกษามาแล้วด าเนินการ
ตามขั้นตอนการขอยกเว้นการเรียนรายวิชาที่งานหลักสูตรและแผนการเรียน 
 
๑๕. กำรขอย้ำยเข้ำไปศึกษำในสถำนศึกษำอื่น (เฉพำะนักศึกษำภำค กศ.บป.) 

หากนักศึกษาที่ก าลังศึกษาอยู่ในมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร มีความประสงค์จะขอ
ย้าย  ไปศึกษาในสถานศึกษาอื่นนั้น นักศึกษาควรศึกษารายละเอียดและปฏิบัติตตามขั้นตอน 
ดังต่อไปนี้ 

1. ยื่นค าร้องพร้อมส าเนาใบรายงานผลการศึกษาท่ีงานทะเบียนและประมวลผล 
2. งานทะเบียนและประมวลผล น าค าร้องเสนอต่อรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการเพื่ อ

อนุญาต 
3. เมื่อรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการอนุญาต ให้งานทะเบียนและประมวลผลแจ้งผลการ

อนุญาตต่อนักศึกษาเพื่อทราบ 
4. งานทะเบียนและประมวลผล ท าหนังสือสอบถามไปยังมหาวิทยาลัยราชภัฏที่

นักศึกษาประสงค์จะย้ายไปศึกษา เพื่อจะได้ทราบว่ามหาวิทยาลัยราชภัฏดังกล่าวยินดีรับย้าย
หรือไม่ 

5. มหาวิทยาลัยราชภัฏที่นักศึกษาประสงค์จะย้ายไปศึกษาแจ้งผลการพิจารณาให้
มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชรทราบ 

6. งานทะเบียนและประมวลผล แจ้งผลการย้ายให้นักศึกษาทราบ 
7. นักศึกษาน าส าเนาผลการอนุญาตให้ย้ายสถานศึกษา และรับค าร้องขอถอนเงินค่า

ประกันของเสียหายคืนจากงานทะเบียนไปกรอกข้อความ เพื่อขอรับค่าประกันของเสียหาย
และติดต่อหอสมุดกลางเพื่อตรวจสอบ และลงนามว่าไม่มีการตกค้างหนังสือ และน าหลักฐาน
ดังกล่าวไปขอรับเงินท่ีการเงิน 

8. งานทะเบียนและประมวลผล ท าหนังสือส่งตัวนักศึกษาพร้อมหลักฐานการศึกษาไป
ยังสถานศึกษาที่นักศึกษาประสงค์จะย้ายไปศึกษา 



๑๖. ค ำอธิบำยเกี่ยวกับรหัสนักศึกษำ 
รำยละเอียดของรหัสและควำมหมำย 
รำยละเอียดของรหัสประจ ำตัวของนักศึกษำท่ีก ำหนดให้มี  9 ตัว ดังน้ี 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

 
           
      
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ปีที่เข้ำศึกษำ 

ประเภทของ
นักศึกษำ 

หลักสูตร ห้องเรียน/ 
โปรแกรมวิชำ 

ล ำดับที่ในหมู่เรียน 

ระดับปรญิญำ
ของหลักสูตร 



ควำมหมำยของรหัสประจ ำตัวของนักศึกษำ  
1,2) ปีทีเ่ริ่มเข้าศึกษา ใช้ตัวเลข ๒ ตัวท้ายของปีการศึกษาท่ีเริ่มเข้าศึกษา 
3) รหัสประเภทของนักศึกษา ก าหนดดังนี ้
 1 นักศึกษาภาคปกติ ก าแพงเพชร 
 2 นักศึกษาภาค กศ.บป. ก าแพงเพชร 
 3 นักศึกษาภาค กศ.บป. แม่สอด 
 4 นักศึกษาหลักสูตรปรญิญาโทและปรญิญาเอก 
 5 นักศึกษาภาคปกติ แม่สอด 
4) หลักสูตรที่เรียน 
 1 หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต 
 2 หลักสูตรศิลปศาสตรบณัฑิต/นิเทศศาสตรบัณฑิต 
 3 หลักสูตรวิทยาศาสตรบณัฑติ 
 4 หลักสูตรบริหารธุรกิจบณัฑติ 
 5 หลักสูตรบัญชีบัณฑิต 
 6 หลักสูตรนติิศาสตรบัณฑติ 
 7 หลักสูตรเทคโนโลยีบณัฑติ/สถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต 
 8 หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบณัฑิต 
 9 หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบณัฑิต 
5) ระดับปริญญาของหลักสูตรที่เรียน 
 2 หลักสูตร 4 ปี หรือ 5 ป ี
 3 หลักสูตร 4 ปีเทียบโอน 
6,7) รหัสห้องเรียน/โปรแกรมวิชา 
8,9) ล าดับที่ในหมู่เรียน (ห้อง) 
 



๑๗. กำรตรวจสอบผลกำรเรียน 
การตรวจสอบผลการเรียน นักศึกษาสามารถตรวจสอบผ่านทางอินเตอร์เน็ต โดยมี

ขั้นตอน ดังนี ้
1. นักศึกษาเข้าที่ http://reg.kpru.ac.th/ หน้าแรกของเวปไซต์ส านักส่งเสริม

วิชาการและงานทะเบียน ในหัวข้อส าหรับนักศึกษาและเลือก “ทะเบียนออนไลน์” ดัง
ตัวอย่างในรูป หรือเวปไซต์งานทะเบียนและประมวลผล http://tabian.kpru.ac.th/ 
 

 
 
 
 
 
 
 
2. กรอกรหัสนักศึกษา และวันเดือนปีเกิดของนักศึกษา ดังตัวอย่างในรูป 

 
 
 

 
 

3. เลือกหัวข้อ “ผลการเรียน” หน้าต่างแสดงผลการเรียนจะปรากฏหลังจากพิมพ์
รหัสประจ าตัวและวันเดือนปีเกิดถูกต้อง 

 

รหัสนักศึกษำ 

วัน/เดือน/ปีเกิด 

http://reg.kpru.ac.th/
http://tabian.kpru.ac.th/


๑๘. กำรตรวจสอบโครงสร้ำงหลักสูตรและแผนกำรเรียน 
โครงสร้ำงหลักสูตร 
การตรวจสอบโครงสร้างหลักสูตร นักศึกษาสามารถเข้าดูรายละอียดของหลักสูตร

ทางอินเตอร์เน็ต โดยมีขั้นตอน ดังนี้ 
1. นักศึกษาเข้าไปที่ http://reg.kpru.ac.th/ ในหัวข้อ “เกี่ยวกับส ำนักงำน ฯ” 

เลือก  “งำนหลักสูตรและแผนกำรเรียน” ดังตัวอย่างในรูป 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. หน้าต่างของ “งำนหลักสูตรและแผนกำรเรียน” จะปรากฏขึ้น ให้เลือก

หลักสูตรที่เปิดสอน ดังตัวอย่างในรูป 
 
 
 
 
 
 
3. เลือกหลักสูตรที่ต้องการทราบรายละอียด ดังตัวอย่างในรูป 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

http://reg.kpru.ac.th/%20ใน


4. หน้าต่างรายละเอียดของหลักสูตรที่เลือกจะปรากฎขึ้น ดังตัวอย่างในรูป 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
แผนกำรเรียน 
การตรวจสอบแผนการเรียน นักศึกษาสามารถเข้าดูรายละอียดของแผนการเรียน

ทางอินเตอร์เน็ต โดยมีขั้นตอน ดังนี้ 
1. นักศึกษาเข้าไปที่ http://reg.kpru.ac.th/ ในหัวข้อ “เกี่ยวกับส ำนักงำน ฯ” 

เลือก  “งำนหลักสูตรและแผนกำรเรียน” จากนั้นให้เลือกหัวข้อ “แผนกำรเรียน” ดัง
ตัวอย่างในรูป 

 
 
 
 
 

3. หากเป็นนักศึกษาภาคปกติ เลือก “แผนกำรเรียน ปกติ” หากเป็นนักศึกษา 
กศ.บป. เลือก “แผนกำรเรียน  กศ.บป.” จากนั้น ใส่รหัสหมู่เรียน ๗ หลัก เลือก “ตกลง” 
ดังตัวอย่างในรูป 

 
 
 

 

http://reg.kpru.ac.th/%20ใน


 
 
 
 
4. หน้าต่างแสดงแผนการเรียนจะปรากฏ ดังตัวอย่างในรูป 

 

  



ข้อปฏิบัติเกี่ยวกับ 
ส ำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ 

 
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 ไม่สวมเสื้อสายเดี่ยว เอวลอย กางเกงขาสั้น ยกเว้น
เครื่องแบบนักเรียน 
     2.  สิ่งของที่มีค่า ควรน าติดตัวเข้าไปด้วย เพราะหากเกิดการสูญหาย ส านักวิทย
บริการฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น 
     3.  ห้ามน าอาหารและเครื่องดื่มเข้ามาภายในส านักวิทยบริการฯ 
     4.  เคารพต่อสถานที่ รักษามารยาท ไม่ส่งเสียงดัง หรือกระท าการใดๆ  อันเป็นที่
ร าคาญแก่ผู้อื่น 
     5.  การใช้ทรัพยากรสารสนเทศและโสตทัศนวัสดุ ของส านักวิทยบริการฯ ให้ใช้ ณ 
สถานท่ีที่จัดไว้ให้ 
     6.  ไม่ขีดเขียน ฉีก ตัด พับ ทุบ ทิ้ง แกะ ดึง หรือท าให้เกิดความเสี ยหายด้วย
ประการใดๆ แก่ทรัพยากรสารสนเทศ 
     7.  รักษาทรัพยากร และวัสดุอุปกรณ์ของส านักวิทยบริการฯ ให้อยู่ในสภาพดีอยู่
เสมอ 



     8.  ไม่น าทรัพยากรสารสนเทศออกจากส านักวิทยบริการฯ โดยไม่ได้รับอนุญาต
หรือไม่ได้ยืมตามระเบียบ 
     9.  เมื่อเกิดปัญหาใดๆ ในการเข้าใช้บริการส านักวิทยบริการฯ ให้สอบถามบุคลากร
ของส านักวิทยบริการฯ หรือผู้อ านวยการส านักวิทยบริการฯ   
 
1.  กำรใช้บริกำรห้องสมุด 
   1.1.  บริการยืม – คืนหนังสือ – สื่อโสตทัศนวัสดุ 
         บริการให้ยืมหนังสือและสิ่งพิมพ์ประเภทต่างๆ รวมทั้งสื่อการศึกษาของ
ห้องสมุด  ยกเว้นหนังสืออ้างอิง  วารสารเย็บเล่ม หนังสือพิมพ์  วารสารใหม่ 
   1.2.  บริการตอบค าถามและช่วยการค้นคว้า 
         เป็นการให้ค าอธิบายต่างๆ  ในเรื่องของห้องสมุด  เช่น  การสืบค้นข้อมูล
สารสนเทศ  การสืบค้นทางอินเตอร์เน็ต  แนะน าการใช้หนังสืออ้างอิง 
   1.3.  บริการหนังสือจอง (ส ารอง) 
         ห้องสมุดจะจัดหนังสือที่มีจ านวนน้อยไม่พอกับจ านวนนักศึกษาเป็นหนังสือจอง 
(ส ารอง) ที่ให้ยืม 1 วัน หรือให้ใช้ภายในห้องสมุด 
   1.4.  บริการแนะน าการปฐมนิเทศการใช้ห้องสมุด  (ภายในห้องสมุด) และการ
สืบค้นสารสนเทศ 
         เมื่อเปิดภาคเรียนหรือปีการศึกษาใหม่   ห้องสมุดจะให้บริการแนะน าการใช้
ห้องสมุดและการสืบค้นสารสนสนเทศแก่นักศึกษาใหม่ทุกคน 
   1.5.  บริการแนะน าหนังสือใหม่ 
         ห้องสมุดให้บริการ ประชาสัมพันธ์หนังสือใหม่โดย  จัดพิมพ์รายช่ือหนังสือใหม่
และจัดแสดงหนังสือใหม่ที่ตู้แสดงหนังสือเป็นประจ า 
   1.6.  บริการจุลสาร  กฤตภาค  กฤตภาคออนไลน์ และแฟ้มข้อมูลเฉพาะเรื่อง 
         เป็นสิ่งที่มีขนาดเล็ก  หรือการตัด  หรือการถ่ายส าเนาเรื่องราวเรื่องใดเรื่องหนึ่ง
จากหนังสือพิมพ์  หรือสิ่งพิมพ์ต่างๆน ามาเก็บในแฟ้มเป็นเรื่องๆ  จะให้ความรู้เรื่อง
ต่างๆ ท่ีทันสมันน่าสนใจ 



   1.7.  บริการข่าวสารทันสมัย 

         ห้องสมุดจะได้จัดท าข่าวสารทันสมัยในหลายรูปแบบทุกๆ วัน  โดยส าเนา
ข่าวสารใหม่ท่ีน่าสนใจเป็นประจ าทุกวัน 
   1.8.  จัดนิทรรศการ 
         จัดนิทรรศการซึ่งเกี่ยวกับวันส าคัญต่างๆ  ตามปฏิทินทุกปี 
     
2.  กำรท ำบัตรสมำชิกห้องสมุด 
     อาจารย์ และบุคลากรของสถาบัน  ต้องมีหลักฐานดังนี้ 
          1. น ารูป 1 นิ้วจ านวน 2 รูป มาติดต่อท าบัตรกับเจ้าหน้าที่ตามวันเวลาที่
ก าหนด 
          2. บัตรสมาชิกห้องสมุดมีอายุตลอดภาคการศึกษา 
          3. บัตรสมาชิกห้องสมุด เจ้าของจะต้องยืมหนังสือด้วยตัวเอง  ห้ามให้ผู้อื่นมา
ยืมแทน 
          4.  เมื่อบัตรสมาชิกหายให้รีบแจ้งต่อเจ้าหน้าที่ทันทีนักศึกษา  ต้องมีหลักฐาน
ดังนี ้
          1.  น าบัตรประจ าตัวนักศึกษามาติดต่อท าบัตรกับเจ้าหน้าที่ตามวันเวลาที่
ก าหนด 
          2.  บัตรสมาชิกห้องสมุดมีอายุตลอดภาคการศึกษา 
          3.  บัตรสมาชิกห้องสมุด เจ้าของบัตรจะต้องน ามายืมหนังสือด้วยตัวเอง  ห้าม
ให้ผู้อื่นมายืมแทน 
          4.  เมื่อท าหนังสือหายให้รีบแจ้งต่อเจ้าหน้าที่ทันทีบุคคลภายนอก  ต้องมี
หลักฐานดังนี ้
          4.1. น ารูป 1 นิ้วจ านวน 2 รูป มาติดต่อท าบัตรกับเจ้าหน้าที่ตามวันเวลาที่
ก าหนด 
          4.2.  บัตรสมาชิกห้องสมุดมีอายุตลอดภาคการศึกษา 
          4.3.  เสียค่าธรรมเนียมเพื่อท าบัตรใหม่สมาชิกบุคคลภายนอก  500 ต่อปี 



          4.4.  บัตรสมาชิกห้องสมุด เจ้าของบัตรจะต้องน ามายืมหนังสือด้วยตัวเอง  
ห้ามให้ผู้อื่นมายืมแทน 
ควรใช้บัตรสมาชิกห้องสมุดเมื่อใช้บริการ  ดังต่อไปนี้ 
          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.  หนังสือท่ัวไปปฏิบัติ  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 าให้
นักศึกษาอ่านประกอบการศึกษาในช้ันหรืออ่านประกอบการท ารายงาน  ห้องสมุดจัด
หนังสือประเภทนี้แยกไว้ต่างหาก  เมื่อนักศึกษาต้องการใช้ให้ติดต่อขอยืมได้พร้อมทั้ง
เซ็นช่ือทุกครั้งท่ีต้องการใช้หนังสือ และอนุญาตให้อ่านเฉพาะในห้องสมุดเท่านั้น 
           1.4.  การจองหนังสือ  เป็นบริการที่ห้องสมุดจัดท าขึ้นเพื่อบริการสมาชิกที่
ต้องการยืมหนังสือเล่มนั้น  แต่มีผู้มายืมไปก่อน  ก่อนอื่นสมาชิกต้องทราบว่าใครเป็นผู้
แต่ง ช่ือเรื่อง เลขเรียกหนังสือซึ่งสามารถสืบค้นได้จากคอมพิวเตอร์  และเจ้าหน้าที่จะ
เช็คให้ถ้าพบว่ามีผู้มายืมก่อนให้ท าการจองที่เจ้าหน้าที่  หากภายใน 3 วัน  ไม่มารับ
หนังสือจะถูกน าขึ้นช้ันหรือให้ผู้อื่นจองต่อไป 



           1.5.  วารสาร  นิตยสาร  และหนังสือพิมพ์  หากฉบับใหม่  ไม่อนุญาตให้ยืม
ออกนอกห้องสมุด  ส่วนฉบับล่วงเวลา (ฉบับเก่า)  ยืมได้ 1 คืน หรือเฉพาะถ่ายเอกสาร 
    2.  หนังสือหาย  ให้สมาชิกแจ้งหายเมื่อทราบทันทีว่าหนังสือหาย  ห้องสมุดจะรับ
แจ้งตั้งแต่วันก าหนดส่งและติดต่อเจ้าหน้าที่ทันที  หากหาหนังสือไม่พบจะให้สมาชิก
ชดใช้เป็นเงิน 3 เท่าของราคาหนังสือนั้นๆ และเสียค่ากระบวนการทางเทคนิค 30 
บาท แต่ถ้าผู้ใช้แจ้งหลังก าหนดการส่งจะเสียค่าปรับตั้งแต่วันท่ีก าหนดส่งถึงวันแจ้งหาย
และบวกค่าหนังสือเข้าไปด้วย  ในกรณีที่แจ้งหายแล้ว  และสามารถหาหนังสือกลับคืน
มาได้  ผู้ยืมจะต้องเสียค่าปรับหนังสือย้อนหลัง 
    3.   ซีดี-รอม, วีซีดี, ดีวีดี แสดงบัตรสมาชิกยืมได ้2 ช่ือเรื่อง หรือให้บริการเฉพาะใน
ห้องสมุด  พร้อมลงช่ือก่อนเข้าใช้บริการนาน 7 วัน ส่วนนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
นาน 1 คืน 
    4.   อินเตอร์เน็ต  ให้บริการอินเตอร์เน็ตแสดงบัตรสมาชิกเพื่อลงช่ือก่อนเข้าใช้
บริการโดยใช้บริการได้ครั้งละ 2 ช่ัวโมง 
    5.  ฉายโทรทัศน์, ฉายภาพยนตร์ ให้ใช้บริการโดยแสดงบัตรสมาชิกเพื่อลงช่ือก่อน
เข้าใช้บริการ 
 
 



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 
 โสตทัศนวัสด ุ     3 เรื่อง       7 วัน 
พนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนนุ 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.  โสตทัศนวัสด ุ     3 เรื่อง       7 วัน 
นักศึกษาออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพ    
นักศึกษาระดับปริญญาโท หนังสือ    10  เล่ม      14  วัน 
นักศึกษาระดับปริญญาเอก งานวิจัย    10  เล่ม      14  วัน 
 หนังสือจอง     1  เล่ม       1  คืน 
 วารสารล่วงเวลา    2  ฉบับ       1  คืน 
 โสตทัศนวัสด ุ   3  ช่ือเรื่อง       7  วัน 
 
 



ข้อปฏิบัติเกี่ยวกับ 
กองพัฒนานักศึกษา 

 
มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร ตระหนักและเล็งเห็นว่าการศึกษาไม่เพียงแต่

ศึกษาอยู่ในห้องเรียนเท่านั้น ควรเรียนรู้ที่จะพัฒนาตนเองในด้านต่าง ๆ ทั้งด้านสติปัญญา 
สังคม อารมณ์ จิตใจ ร่างกาย และควบคู่ไปกับการมีคุณธรรมจริยธรรม เพื่อที่จะด าเนินชีวิต
อยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข และเป็นทรัพยากรที่ส าคัญในการพัฒนาประเทศชาติต่อไป 

กองพัฒนานักศึกษา เป็นหน่วยงานกลางท าหน้าที่สนับสนุนการจัดการเรียนการ
สอน มีหน้าท่ีดูแลเอาใจใส่นักศึกษาให้ใช้ชีวิตระหว่างศึกษาเล่าเรียนในมหาวิทยาลัยได้อย่างมี
ความสุข มีทักษะในการใช้ชีวิตอย่างมีคุณธรรม รู้ผิดชอบช่ัวดี มีความรับผิดชอบ  เมื่อส าเร็จ
การศึกษาออกไปสามารถใช้ชีวิตร่วมกับผู้อื่นในสังคมได้ เป็นที่ช่ืนชอบของผู้คนรอบข้าง อันจะ
ส่งผลกลับมายังมหาวิทยาลัยว่าเป็นมหาวิทยาลัยที่สามารถผลิตบัณฑิตที่มีความรู้คู่คุณธรรม
และมีศักยภาพในการปฏิบัติงานได้อย่างดีเลิศ ดังนั้นภารกิจหลักของกองพัฒนานักศึกษา จึง
มุ่งหวังที่จะพัฒนานักศึกษาในด้านต่าง ๆ ที่นอกเหนือไปจากกระบวนการพัฒนาความรู้ทาง
วิชาการ บริการต่าง ๆ ของกองพัฒนานักศึกษา ประกอบด้วย 

๑. งานบริการหอพัก 
๒. งานแนะแนว ให้ค าปรึกษา 
๓. งานบริการจัดหางาน 
๔. งานกองทุนให้กู้ยืม 
๕. งานบริการด้านกีฬา 
๖. งานบริการด้านอนามัย 
๗. งานการทหาร 
๘. งานบริการจัดท าบัตรนักศึกษา 

 



งานบริการด้านหอพัก 
มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร จัดตั้งหอพักขึ้นเพื่อบริการแก่นักศึกษา เพื่อ

สนับสนุน การเรียนการสอนของนักศึกษาให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น และเป็นการให้นักศึกษา
รู้จักการใช้ชีวิตร่วมกัน และท ากิจกรรมร่วมกัน เพื่อพัฒนาตนเองให้เป็นบัณฑิตที่สมบูรณ์
ยิ่งขึ้น ทั้งความรู้ สติปัญญาร่างกาย อารมณ์ และสังคม มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร มี
หอพักท่ีจะรับนักศึกษาชาย – หญิง เข้าอาศัย สามารถรับนักศึกษาได้ในจ านวนจ ากัด   

 
ล าดับที ่ ชื่อหอพัก ประเภท 

๑ 
๒ 
๓ 
๔ 
๕ 
๖ 

หออินทนิล 
หอขจีรัตน ์

หอไตรตรึงษ ์
หออัมพวัน 
หอปาริชาต ิ

หอพุทธรักษา 

หอพักชาย 
หอพักหญิง 
หอพักหญิง 
หอพักหญิง 
หอพักหญิง 
หอพักหญิง 

 
นักศึกษาที่มีความประสงค์จะเข้าหอพัก สามารถสมัครได้ที่งานหอพัก ซึ่งจะรับ

สมัครในวันที่นักศึกษามารายงานตัว ค่าธรรมเนียมหอพัก จะเริ่มต้นที่ภาคเรียนละ ๒,๐๐๐ 
บาท ข้ึนไป     
 
สวัสดิการภายในหอพัก 

อุปกรณ์เครื่องนอน เช่น เตียง ที่นอน (ผ้าปูที่นอนและปลอกหมอน นักศึกษาต้อง
จัดหามาเอง) ตู้ใส่เสื้อผ้า อุปกรณ์ท าความสะอาดภายในห้อง พัดลม โทรทัศน์สี และตู้ท าน้ า
เย็น มีอาจารย์ประจ าหอพัก คอยดูแลให้ค าปรึกษาแก่นักศึกษา 
 



งานบริการจัดหางาน แนะแนว ให้ค าปรึกษา 
กองพัฒนานักศึกษาได้จัดให้มีบริการจัดหางานขึ้นเพื่อให้บริการแก่นักศึกษาที่มี

ความประสงค์จะฝึกประสบการณ์ และมีรายได้ระหว่างที่ก าลังศึกษาอยู่ และนักศึกษาที่ก าลัง
จะส าเร็จการศึกษา กองพัฒนานักศึกษาได้ให้บริการด้านการจัดหางานให้แก่นักศึกษาในด้าน
ต่าง ๆ ดังนี ้

  บริการจัดหางานให้แก่นักศึกษา 
  บริการการแจ้งข่าวการรับสมัครงานให้แก่นักศึกษาและบัณฑิต 
  บริการบอร์ดติดประกาศข่าวการรับสมัครงาน 
    (ท้ังข่าวราชการและข่าวจากกรมแรงงาน) 
  บริการเอกสารเพื่อการเตรียมตัวในการสมคัรงาน 
  บริการตัวอย่างใบสมัครงาน 
เมื่อนักศึกษาได้เข้ามาศึกษาในมหาวิทยาลัยฯ ในบางครั้งนักศึกษาอาจประสบ

ปัญหา    บางประการ อาทิ เช่น ปัญหาทางด้านการเรียน การปรับตัว ปัญหาทางด้านจิตใจ 
อารมณ์ สังคม ปัญหาทางการด าเนินชีวิตของตนเอง การคบเพื่อน ในบางครั้งอาจประสบ
ปัญหาทางด้านครอบครัว หรือประสบปัญหาหลาย ๆ อย่างพร้อมกัน จนนักศึกษารู้สึกว่าการ
ช่วยเหลือตนเองหรือแก้ปัญหาแต่เพียงล าพังเป็นไปได้ยาก และต้องปรึกษาหารือเพื่อจะหา
แนวทางในการแก้ปัญหาให้ลุล่วงไปด้วยดี หรือในบางครั้งนักศึกษามีความสนใจที่จะพัฒนา
ตนเองในด้านต่าง ๆ กองพัฒนานักศึกษาได้จัดบริการให้ค าปรึกษาขึ้น เพื่อให้บริการแก่
นักศึกษาท่ีประสบปัญหาดังกล่าว โดยได้จัดอาจารย์ที่มีความรู้และประสบการณ์ประจ าหอพัก
แต่ละหอพัก ให้ค าปรึกษาแนะแนวเป็นรายบุคคล หรือเป็นกลุ่มเพื่อช่วยให้บุคคลได้รู้จักจัก
ตนเอง เข้าใจตนเอง เข้าใจผู้อื่น และสามารถช่วยเหลือตนเอง ปรับตนเอง แก้ไขปัญหา 
วางแผนการศึกษา การประกอบอาชีพและพัฒนาตนเองได้อย่างเหมาะสม ด้วยวิธีการต่างๆ ที่
จะช่วยให้บุคคลปรับตัวอยู่ในสังคมได้อย่างปรกติสุข 
 
งานกองทุนให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษา 

มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร บริการทุนการศึกษา เพื่อให้เงินกู้ยืมแก่นักศึกษา
ที่ขาดแคลนทุนทรัพย์เพื่อเป็นค่าเล่าเรียน ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวเนื่องกับการศึกษา และค่าใช้จ่ายที่
จ าเป็นในการครองชีพ ระหว่างศึกษา ได้รับโอกาสทางการศึกษาอย่างทั่วถึง ช่วยแบ่งเบา
ภาระด้านการเงินของผู้ปกครองและเป็นการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของชาติโดยรวม  โดย
มุ่งหวังว่าผู้กู้ยืมจะสามารถเล่าเรียนได้จนส าเร็จตามหลักสูตร มีความรับผิดชอบต่อตนเองและ



สังคม รวมถึงมีจิตส านึกในการช าระหนี้คืนเพื่อสร้างโอกาสทางการศึกษาให้กับรุ่นน้องต่อไป 
มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร ได้แบ่งประเภทของทุนการศึกษาออกเป็น ๓ ประเภท คือ 

ทุนการศึกษาประเภทจ่ายขาด ได้แก่ ทุนการศึกษาท่ีผู้มีศรัทธา เช่น สมาคม มูลนิธิ 
ธนาคาร บริษัท ห้างร้าน บุคคลทั่วไป ได้มอบเป็นทุนการศึกษา โดยขอให้มหาวิทยาลัยเป็น
ผู้ด าเนินการคัดเลือกนักศึกษาผู้เข้ารับทุน 

ทุนการศึกษาประเภทจ่ายขาดนี้ ยังแบ่งออกเป็น ๒ ประเภท คือ ทุนการศึกษา
ประเภทจ่ายขาดแบบต่อเนื่องจนส าเร็จการศึกษา และทุนการศึกษาที่ให้สิ้นสุดในแต่ละปี
การศึกษา จ านวนทุนและจ านวนนักศึกษาที่ได้รับทุนประเภทนี้มีไม่แน่นอนในแต่ละปี  การ
คัดเลือกพิจารณาตามหลักเกณฑ์และเง่ือนไขตามที่เจ้าของทุนระบุไว้ ทุนการศึกษาประเภทนี้ 
ได้แก่  

- ทูนการศึกษามูลนิธินายหา้งโรงปูน 
- ทุนมูลนิธิคุวานันท์ 
- ทุนการศึกษา “โตชิบา” 
- ทุนการศึกษาสลากกินแบ่งรัฐบาล 
- ทุนการศึกษาบริษัทกรุงไทยการไฟฟ้า 
- ทุนการศึกษามูลนิธิซีเมนตไ์ทย 
- ทุน SET 
กองทุนเงินให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษา (กยศ.)  รัฐบาลจัดตั้งกองทุนให้กู้ยืมเพื่อ

การศึกษา สนับสนุนการศึกษาของเยาวชนตั้งแต่ ปวส. ถึงอุดมศึกษาโดยรัฐจะให้โอกาสใน
การศึกษาก่อนและผ่อนช าระเมื่อมีรายได้ 
 
หลักเกณฑ์การให้กู้ยืมเงินของกองทุนให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษา มีดังนี ้

- นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (สายสามัญและสายอาชีพ) นักศึกษา
ระดับอุดมศึกษา (อนุปริญญา ปริญญาตรี) ทั้งภาคปกติ รวมทั้งการศึกษาประเภทอาชีวศึกษา 
(ประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง อนุปริญญา ปริญญาตรี 

- เป็นผู้มีสัญชาติไทย 
- เป็นผู้ขาดแคลนทุนทรัพย์ ที่มีรายได้ครอบครัวไม่เกิน ๒๐๐,๐๐๐ บาทต่อป ี 
- เป็นผู้มีผลการเรียนดีหรือผ่านเกณฑ์การวัดและประเมินผลของสถาบันการศึกษา 
- เป็นผู้ที่มีความประพฤติดี ไม่ฝ่าฝืนระเบียบข้อบังคับของสถาบันการศึกษาขั้น

ร้ายแรง หรือไม่เป็น ผู้มีความประพฤติเสื่อมเสีย 



- เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามระเบียบหรือประกาศการสอบคัดเลือกบุคคลเข้า
ศึกษาในโรงเรียน สถานศึกษาหรือสถาบันการศึกษาที่อยู่ในสังกัด ควบคุม หรือก ากับดูแลของ
กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงหรือส่วนราชการอื่นๆ  

- ไม่เคยเป็นผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีในสาขาใดๆ มาก่อน  
- ไม่เป็นผู้ที่ท างานประจ าในระหว่างการศึกษา  
- ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย  
- ไม่เป็นหรือเคยได้รับโทษจ าคุก โดยค าพิพากษาถึงที่สุดให้จ าคุก เว้นแต่เป็นโทษ

ส าหรับความผิดที่ได้กระท าโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ  
- ต้องมีอายุในขณะที่ขอกู้ โดยเมื่อนับรวมกับระยะเวลาปลอดหนี้ ๒ ปี และ

ระยะเวลาผ่อนช าระอีก ๑๕ ปีรวมกันแล้วต้องไม่เกิน ๖๐ ปี 
**การพิจารณาคุณสมบัติผู้ขอกู้ สถานศึกษาจะพิจารณาเป็นรายปี  ผู้ขอกู้ที่มี

คุณสมบัติจะได้กู้หรือไม่ขึ้นอยู่กับวงเงินกู้ยืมที่สถานศึกษาได้รับจัดสรรเพื่อการศึกษา 
 
หลักเกณฑ์และเง่ือนไขการจ่ายเงินกู้ยืมเพ่ือการศึกษา มีดังนี ้

- เงินกู้ยืมที่จ่ายเข้าบัญชีของสถานศึกษา ได้แก ่ค่าเล่าเรียนและค่าใช้จ่ายที่
เกี่ยวเนื่องกับการศึกษา 

- เงินกู้ยืมที่จ่ายเขาบัญชีของนักเรยีน นักศึกษาผู้กู้ยืมได้แก่ ค่าครองชีพ -ค่าที่พัก
และค่าใช้จ่ายส่วนตัว) 
 
ผู้ค  าประกันในสัญญากู้ยืมเงิน ได้แก่ 

- บิดา มารดา หรือผู้ปกครอง 
กรณีบิดามารดาเสียชีวิต ให้ผู้ปกครองที่รับอุปการะเลี้ยงดลูงนามแทน 
- บุคคลที่ประกอบอาชีพมีรายได้นา่เชื่อถือ 
กรณีคูส่มรสของผู้ค้ าประกันไม่ใหค้วามยินยอมใหผู้้ค้ าประกันลงนามฝ่ายเดียวได้ 
- กรณีไม่มีบุคคลค้ าประกัน ให้ใช้หลักทรัพย์แทน 

 
บุคคลผู้รับรองรายได้ในสัญญากู้ยืมเงิน 

- ข้าราชการระดับ ๕ ขึ้นไป หรือเทียบเท่า 
- หัวหน้าสถานศึกษา ที่ผู้ขอกู้ยืมศกึษาอยู่ 



- ผู้ปกครองท้องถิ่นระดับผู้ใหญ่บ้านข้ึนไป -ส่วนพนักงานรัฐวิสาหกจิ 
นายกเทศมนตรีหรือต าแหน่งอ่ืนท่ีนอกเหนือจากนี้ไมส่ามารถรับรองได้) 

 
 

 
 

 
 
สอบถามเรื่องทุนการศึกษาได้ที่ งานสวัสดิการและบริการนักศึกษา  
     กองพัฒนานักศึกษา ได้แก ่

- ทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา -กยศ.) 
- ทุนกู้ยืมจากมูลนิธิต่าง ๆ 
- ทุนการศึกษาประเภทปฏิบัติงานตอบแทน-ทุนท างานระหว่างเรียน) 
ได้แก่ ทุนการศึกษาที่จ่ายเป็นค่าตอบแทนให้แก่นักศึกษาที่ปฏิบัติงานในหน่วยงาน
ต่าง ๆ ภายในมหาวิทยาลัยฯ 
- ทุนอื่น ๆ โดยตรวจสอบได้ที่กองพัฒนานักศึกษา 0-5570-6517 

 
คุณสมบัติของนักศึกษาทีจ่ะสมัครขอรับทุนการศึกษา 

- เป็นนักศึกษาภาคปกต ิในระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี ที่ขาดแคลนทุนทรัพย์
เพื่อการศึกษา 

- มีความประพฤตดิ ีโดยมีอาจารยท์ี่ปรึกษาเป็นผูร้ับรอง 
- เป็นผู้มีความเอาใจใส่ในการเรียนและมผีลการเรียนท่ีสามารถส าเร็จการศึกษาได้ 

 
งานบริการด้านกีฬา 

มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชรได้มองเห็นว่า กีฬามีคุณค่าอย่างยิ่งที่ช่วยพัฒนา
สุขภาพและพลานามัยของนักศึกษาให้มีความสมบูรณ์ทั้งทางด้านร่างกายและจิตใจ  มีน้ าใจ
เป็นนักกีฬา มีความสามัคคี จึงได้จัดสถานที่ และอุปกรณ์เพื่ออ านวยความสะดวกในการเล่น
กีฬาได้เป็นประจ าตามความถนัดและความสนใจ บริการที่มีให้แก่นักศึกษา ได้แก่ 

- บริการให้ยืมอุปกรณ์ ได้แก่ ลูกฟุตบอล ลูกวอลเล่ย์บอล ลูกบาสเกตบอล ลูก
ตะกร้อ ฯลฯ นักศึกษาติดต่อขอยืมได้ทีง่านกีฬา -โปรแกรมวิชาพลศึกษา) โรงยิมส์   

ตดิตอ่สอบถามโดยตรงเกี่ยวกับเรื่องกองทนุเงินใหกู้้ยืมเพื่อการศกึษา 
ชั้น ๑๖ อาคาร ๒ เลขท่ี ๖๓ ซอยทวีมิตร ถนนพระราม ๙ เขตห้วยขวาง กทม. ๑๐๓๑๐ 

โทรศัพท์ ๐-๒๖๑๐-๔๘๘๘ โทรสาร ๐-๒๖๔๓-๑๔๗๐ 
 



- สนามกีฬาท่ีนักศึกษาจะสามารถใช้บริการได้ มีดังต่อไปนี ้
สนามฟุตบอล   สนามบาสเกตบอล 
สนามวอลเล่ย์บอล  สนามเทนนสิ 
สนามตะกร้อ   สนามแบดมินตัน 

- ศูนย์สุขภาพ 
 
งานบริการด้านอนามัย 

มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชรได้จัดตั้งห้องพยาบาลขึ้น เพื่อให้การบริการแก่
นักศึกษาในด้านการรักษาพยาบาลในเวลาที่นักศึกษาเจ็บป่วย  โดยมีเจ้าหน้าที่ประจ าห้อง
พยาบาลทุกวัน ในช่วง ๐๘.๓๐ - ๑๖.๐๐ น. 

บริการของห้องพยาบาล เป็นบริการที่นักศึกษาไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายแต่อย่างใด ใน
กรณีทีเกิดอาการเจ็บป่วยของนักศึกษาหนักมาก ทางงานส่งเสริมและบริการสุขภาพจะจัด
รถพยาบาลน านักศึกษาส่งโรงพยาบาลต่อไป  
 
งานบริการด้านการผ่อนผันการเข้ารับราชการทหาร 

นักศึกษาที่ต้องเรียน ร.ด. ประเภทสมัครใหม่หรือประเภทรายงานตัว ซึ่งได้แก่
นักศึกษาวิชาทหารที่ต้องการศึกษาต่อช้ันปีท่ี ๒, ๓, ๔ และ ป ี๕) มีคุณสมบัติดังนี้ 

- ผู้ที่ไม่ได้ศึกษาวิชาทหาร  
- ผู้ที่ผ่อนผันทหารกบัสถานศึกษาเดิม   
- นักศึกษาภาคปกต ิ

*รับหมายเรียกจากสสัดีอ าเภอท่ีภูมิล าเนาทหารอยู่ 
ภายในเดือนธันวาคมของทุกปี พ้นก าหนดนี ต้องเสียค่าปรับ** 

เอกสารการขอผ่อนผันการเข้ารบัราชการทหาร  
1.  ส าเนาใบส าคญัทหารกองเกิน (ส.ด. 9)             จ านวน  2  ฉบับ 
2.  ส าเนาใบหมายเรียกเข้ารับราชการทหาร  (ส.ด. 35)     จ านวน  2  ฉบับ 
3.  ส าเนาทะเบียนบ้าน     จ านวน  2  ฉบับ 
4.  ส าเนาบตัรประจ าตัวประชาชน    จ านวน  2  ฉบับ 
5.  ส าเนาบตัรประจ าตัวนักศึกษา    จ านวน  1  ฉบับ 
6.  แบบฟอร์มการขอผ่อนผัน - ขอท่ีกองพัฒนานักศึกษา) จะต้องน าเอกสารมาด้วย 



ก าหนดยื่น พฤศจิกายน – มกราคม  เท่านั น 
หลังจากเลยก าหนดระยะเวลานี จะไม่ด าเนินการผ่อนผันให้เด็ดขาด 

นักศึกษาที่ท าเรื่องขอผ่อนผันทหารในปีที่แล้วหรือเคยผ่อนผันกับมหาวิทยาลัยราชภัฎ
ก าแพงเพชร ไม่ต้องขอผ่อนผันอีกจนกว่าจะจบการศึกษาแต่จะต้องไปรับหมายเรียก และ
แสดงตัวต่อคณะกรรมการตรวจเลอืกทุก ๆ ปี และจะต้องไปแสดงตัวต่อคณะกรรมการตรวจ
เลือกในวัน เวลา สถานที่ ที่ระบุไว้ในหมายเรียก การขอผ่อนผันได้นานอายุ 26 ปีบริบูรณ์   
โดยน าเอกสารต่อไปนี ไปด้วยคือ 

- บัตรประจ าตัวนักศึกษา  
- ใบส าคัญทหารกองเกิน (ส.ด. 9)   
- หมายเรียก 
- บัตรประจ าตัวประชาชน 

 
งานบริการจัดท าบัตรประจ าตัวนักศึกษา 

โดยนักศึกษาใหม่ทุกคนจะต้องท าบัตรประจ าตัวนักศึกษา เพื่อขอรับบริการใน
มหาวิทยาลัย และเพื่อใช้การเข้าสอบซึ่งส าคัญมาก ถ้านักศึกษาผู้ใดไม่มี บัตรประจ าตัว
นักศึกษา จะไม่ได้เข้าสอบ โดยต้องมารับแบบฟอร์มเพื่อจัดท าบัตรได้ที่อาคารกองพัฒนา
นักศึกษา พร้อมน าหลักฐานมาดังต่อไปนี้ 

๑. ส าเนาทะเบียนบ้าน 
๒. ส าเนาบตัรประจ าตัวประชาชน 
๓. รูปถ่าย ๑ นิ้ว ๑ ใบ 

*หากมีข้อสงสัยติดต่อสอบถามได้ที่กองพัฒนานักศึกษา 



โครงสร้างหลักสตูร 
ของสาขาวิชาท่ีเปิดสอนในปีการศึกษา 2557 

 

คณะครุศาสตร ์
 

   หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต   ระดับปริญญาตรี 5 ปี 
 สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย 
 สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป 
 สาขาวิชาคณิตศาสตร์ 
 สาขาวิชาภาษาอังกฤษ 
 สาขาวิชาดนตรีศึกษา 
 สาขาวิชาสังคมศึกษา 
 สาขาวิชาพลศึกษา 
 สาขาวิชาภาษาจีน 
 สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา 
 สาขาวิชาภาษาไทย 
 สาขาวิชาการประถมศึกษา 

 
 
 
 
 
 
 





หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต ปริญญาตรี 5 ปี 
สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย  Bachelor of Education (Early Childhood Education) 

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

จ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสตูร ไม่น้อยกว่า 167 หน่วยกิต 
โดยมีสัดส่วนหน่วยกิตแต่ละหมวดวิชา ดังนี้ 
ก.หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต 
   1. กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร  12             หน่วยกิต 
   2. กลุ่มวิชามนุษยศาสตร ์  6 หน่วยกิต 
   3. กลุ่มวิชาสังคมศาสตร ์  6 หน่วยกิต 
   4. กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี 6 หน่วยกิต 
ข.หมวดวิชาเฉพาะ  131 หน่วยกิต 
   1. หมวดวิชาเฉพาะ (วิชาชีพครู)  53 หน่วยกิต 
     1.1 วิชาชีพครูบังคับ  35 หน่วยกิต 
     1.2 วิชาชีพครูเลือก  4                หน่วยกิต 
     1.3 วิชาประสบการณ์วิชาชีพ  14 หน่วยกิต 
   2. หมวดวิชาเฉพาะ (วิชาเอก)  78               หน่วยกิต 
     2.1 เฉพาะบังคับ  60             หน่วยกิต 
     2.2 เฉพาะเลือก  18               หน่วยกิต 
ค.หมวดวิชาเลือกเสรี  6               หน่วยกิต 

 
รายวิชาตามโครงสร้างของหลักสูตร 

ก.หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต 
   (ดังรายละเอียดในภาคผนวก)    
ข.หมวดวิชาเฉพาะ                  จ านวน ไม่น้อยกว่า 131 หน่วยกิต 
แบ่งเป็น 3 กลุ่ม ดังน้ี    



   1. หมวดวิชาเฉพาะวิชาชีพครู ไม่น้อยกว่า 53 หน่วยกิต 
     1.1 วิชาชีพครูบังคับ            จ านวน ไม่น้อยกว่า 35 หน่วยกิต 
     มีรายวิชาดังต่อไปนี ้    

1001001 ภาษาไทยส าหรบัคร ู 2(1-2-3) 
1005001 ประมวลสาระความรู้วิชาชีพครู 2(2-0-4) 
1005002 ประมวลสาระความรู้วิชาเฉพาะ 2(2-0-4) 
1005101 ภาษาอังกฤษส าหรับคร ู     3(2-2-5) 
1012101 การศึกษาและความเป็นครู     3(2-2-5) 
1022001 การออกแบบและพัฒนาหลักสตูร  3(2-2-5) 
1022002 การจัดการเรยีนรู้      3(2-2-5)   
1032201 นวัตกรรมและเทคโนโลยสีารสนเทศทางการศึกษา   3(2-2-5) 
1043001 การวัดและประเมินผลการศึกษา    3(2-2-5)   
1043002 การวิจัยทางการศึกษา      3(2-2-5)   
1052001 จิตวิทยาส าหรับครู      3(3-0-6)   
1063002 การบริหารจัดการในสถานศึกษา 3(3-0-6) 
1083001 การศึกษาแบบเรียนรวม    2(2-0-4)    

     1.2 วิชาชีพครูเลือก            จ านวน ไม่น้อยกว่า 4 หน่วยกิต 
     เลือกจากรายวิชาดังต่อไปนี ้    

1012002 การจัดการค่ายวิชาการ     2(1-2-3)   
1013001 การบริหารจัดการในช้ันเรียนและสิ่งแวดล้อมเพื่อการ

เรียนรู้  
 

2(1-2-3) 
1031101 เทคโนโลยีส าหรับครู  1     1(0-2-1) 
1033102 เทคโนโลยีส าหรับครู  2     1(0-2-1) 
1033202 การสร้างสื่อและแบบเรียน     2(1-2-3)   
1033203 นวัตกรรมการศึกษา       2(1-2-3)   
1044001 การวิจัยในช้ันเรียน       2(1-2-3)   



1044002 การวิจัยและพัฒนานวัตกรรมการศึกษา 2(1-2-3) 
1052002 ทฤษฎีและปฏิบตัิการกลุ่ม     2(1-2-3)   
1053002 จิตวิทยาการแนะแนวเด็กวัยรุ่น    2(2-0-4)   
1083002  การให้บริการช่วยเหลือระยะแรกเริ่ม  2(2-0-4)   

     1.3 วิชาประสบการณ์วิชาชพี   จ านวน 14 หน่วยกิต 
1003001 การฝึกปฏิบัติวิชาชีพครูระหว่างเรยีน  1    1(90)    
1004002 การฝึกปฏิบัติวิชาชีพครูระหว่างเรยีน  2  1(90)   
1004003 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1   6(540)    
1005004 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2  6(540)    

   2. หมวดวิชาเฉพาะ              จ านวน ไม่น้อยกว่า 78 หน่วยกิต 
เป็นวิชาเอกบังคับ  60 หน่วยกิต และเลือกเรียนไม่น้อยกว่า  18  หน่วยกิต  โดยมี

รายละเอียดของรายวิชาดังนี้   
     2.1 เฉพาะบังคับ จ านวน 60 หน่วยกิต 

1071101 จิตวิทยาพัฒนาการเด็กปฐมวัย  3(2-2-5) 
1071102 การศึกษาพฤติกรรมเด็กปฐมวัย  3(2-2-5) 
1071203 การศึกษาปฐมวัย  3(3-0-6) 
1071204 สื่อสรา้งสรรค์เพื่อพัฒนาเด็กปฐมวยั 3(2-2-5) 
1072105 ศิลปะส าหรับเด็กปฐมวยั  3(2-2-5) 
1072106 กิจกรรมการเคลื่อนไหวและจังหวะส าหรับเด็กปฐมวัย  3(2-2-5) 
1071207 การจัดโปรแกรมเพื่อพัฒนาเด็กบรบิาล 3(2-2-5) 
1072208 การประเมินเพื่อพัฒนาเด็กปฐมวัย 3(2-2-5) 
1072109 กิจกรรมเกมพลศึกษาและนันทนาการส าหรับเด็กปฐมวัย  3(2-2-5) 
1073110 เด็กปฐมวัยกับทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์  3(2-2-5) 
1073111 ภาษาอังกฤษส าหรับครูปฐมวัย 3(3-0-6) 
1073212 การจัดและบรหิารสถานศึกษาเด็กปฐมวัย  3(3-0-6) 
1073213 เด็กปฐมวัยกับทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์  3(2-2-5) 



1073214 หลักสตูรและการพัฒนาหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย  3(2-2-5) 
1073215 ศิลปะส าหรับครูปฐมวยั  3(1-3-5) 
1074116   ทักษะการคิดสร้างสรรคส์ าหรับเดก็ปฐมวัย           3(2-2-5) 
1074117 การวิจัยในช้ันเรียนของการจดัการศึกษาปฐมวัย  3(2-2-5) 
1074118 กระบวนการจดัประสบการณ์และการเรยีนรู้ส าหรับเด็ก

ปฐมวัย  
3(2-2-5) 

1075219 การสัมมนาการศึกษาปฐมวัย  3(2-2-5) 
1075220 การให้การศึกษาแกผู่้ปกครองเด็กปฐมวัย  3(2-2-5) 

     2.2 วิชาเอกการศึกษาปฐมวยั(เลือก) ไม่น้อยกว่า 18 หน่วยกิต 
1073121 สุขภาพอนามัยส าหรับมารดาและเด็ก  3(2-2-5) 
1072222 เด็กปฐมวัยกับทักษะทางภาษา  3(2-2-5) 
1073123 หนังสือส าหรับเด็กปฐมวัย  3(2-2-5) 
1073124 นวัตกรรมทางการศึกษาปฐมวัย  3(2-2-5) 
1074125 นิทานและหุ่นส าหรับเด็กปฐมวยั  3(2-2-5) 
1074126 คอมพิวเตอรส์ าหรับเด็กปฐมวยั  2(1-2-3) 
1075227 โภชนาการส าหรับเด็กปฐมวยั  2(1-2-3) 
1071228 นาฏศิลปส์ าหรับเด็กปฐมวัย  2(1-2-3) 
1071229 การเล่นเครื่องดนตรีของเด็กปฐมวยั  2(1-2-3) 
1071230 จิตวิทยาเด็กพิเศษ  2(2-0-4) 
1071231 สิ่งแวดล้อมส าหรับเด็กปฐมวัย 2(1-2-3) 

ค.หมวดวิชาเลือกเสรี  6 หน่วยกิต 
ให้นักศึกษาเลือกเรียนรายวิชาใด ๆ  ในหลักสูตรมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร  โดย

ไม่ซ้ ากับรายวิชาที่เคยเรียนมาแล้วและต้องไม่เป็นรายวิชาที่ก าหนดให้เรียนโดยนับหน่วย
กิตรวมในเกณฑ์การส าเร็จหลักสูตร 



หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต ปริญญาตรี 5 ปี 
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป  Bachelor of Education (General science) 

ค.บ. (วิทยาศาสตร์ทั่วไป)  B.Ed.(General science) 
 
โครงสร้างหลักสูตร 

จ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสตูร ไม่น้อยกว่า 171 หน่วยกิต 
โดยมีสัดส่วนหน่วยกิตแต่ละหมวดวิชา ดังนี้ 
ก.หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต 
   1. กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร  12             หน่วยกิต 
   2. กลุ่มวิชามนุษยศาสตร ์  6 หน่วยกิต 
   3. กลุ่มวิชาสังคมศาสตร ์  6 หน่วยกิต 
   4. กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี 6 หน่วยกิต 
ข.หมวดวิชาเฉพาะ  135 หน่วยกิต 
   1. วิชาชีพครู  53 หน่วยกิต 
     1.1 วิชาบังคับ  35 หน่วยกิต 
     1.2 วิชาเลือก  4                หน่วยกิต 
     1.3 วิชาประสบการณ์วิชาชีพคร ู  14 หน่วยกิต 
   2. กลุ่มวิชาเอก  82               หน่วยกิต 
     2.1 วิชาบังคับ  69             หน่วยกิต 
     2.2 วิชาเลือก ไม่น้อยกว่า 13               หน่วยกิต 
ค.หมวดวิชาเลือกเสรี  6               หน่วยกิต 

 
รายวิชาตามโครงสร้างของหลักสูตร 

ก.หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต 
   (ดังรายละเอียดในภาคผนวก)    
ข.หมวดวิชาเฉพาะ                  จ านวน ไม่น้อยกว่า 135 หน่วยกิต 
แบ่งเป็น 3 กลุ่ม ดังน้ี    



   1. หมวดวิชาเฉพาะวิชาชีพครู ไม่น้อยกว่า 53 หน่วยกิต 
     1.1 วิชาชีพครูบังคับ            จ านวน ไม่น้อยกว่า 35 หน่วยกิต 
     มีรายวิชาดังต่อไปนี ้    

1001001 ภาษาไทยส าหรบัคร ู 2(1-2-3) 
1005001 ประมวลสาระความรู้วิชาชีพครู 2(2-0-4) 
1005002 ประมวลสาระความรู้วิชาเฉพาะ 2(2-0-4) 
1005101 ภาษาอังกฤษส าหรับคร ู     3(2-2-5) 
1012101 การศึกษาและความเป็นครู     3(2-2-5) 
1022001 การออกแบบและพัฒนาหลักสตูร  3(2-2-5) 
1022002 การจัดการเรยีนรู้      3(2-2-5)   
1032201 นวัตกรรมและเทคโนโลยสีารสนเทศทางการศึกษา   3(2-2-5) 
1043001 การวัดและประเมินผลการศึกษา    3(2-2-5)   
1043002 การวิจัยทางการศึกษา      3(2-2-5)   
1052001 จิตวิทยาส าหรับครู      3(3-0-6)   
1063002 การบริหารจัดการในสถานศึกษา 3(3-0-6) 
1083001 การศึกษาแบบเรียนรวม    2(2-0-4)    

     1.2 วิชาชีพครูเลือก            จ านวน ไม่น้อยกว่า 4 หน่วยกิต 
     เลือกจากรายวิชาดังต่อไปนี ้    

1012002 การจัดการค่ายวิชาการ     2(1-2-3)   
1013001 การบริหารจัดการในช้ันเรียนและสิ่งแวดล้อมเพื่อการ

เรียนรู้  
2(1-2-3) 

1031101 เทคโนโลยีส าหรับครู  1     1(0-2-1) 
1033102 เทคโนโลยีส าหรับครู  2     1(0-2-1) 
1033202 การสร้างสื่อและแบบเรียน     2(1-2-3)   
1033203 นวัตกรรมการศึกษา       2(1-2-3)   
1044001 การวิจัยในช้ันเรียน       2(1-2-3)   



1044002 การวิจัยและพัฒนานวัตกรรมการศึกษา 2(1-2-3) 
1052002 ทฤษฎีและปฏิบตัิการกลุ่ม     2(1-2-3)   
1053002 จิตวิทยาการแนะแนวเด็กวัยรุ่น    2(2-0-4)   
1083002  การให้บริการช่วยเหลือระยะแรกเริ่ม  2(2-0-4)   

     1.3 วิชาประสบการณ์วิชาชพี จ านวน 14 หน่วยกิต 
1003001 การฝึกปฏิบัติวิชาชีพครูระหว่างเรยีน  1    1(90)    
1004002 การฝึกปฏิบัติวิชาชีพครูระหว่างเรยีน  2  1(90)   
1004003 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1   6(540)    
1005004 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2  6(540)    

   2. กลุ่มวิชาเฉพาะ จ านวน 82 หน่วยกิต 
     2.1 วิชาบังคับ จ านวน 69 หน่วยกิต 
     เรียนจากรายวิชาต่อไปนี ้    

1023001 พฤติกรรมการสอนวิชาวิทยาศาสตร์ระดับประถมศึกษา 3(2-2-5) 
1023002 พฤติกรรมการสอนวิชาวิทยาศาสตร์ระดับมัธยมศึกษา 3(2-2-5) 
4003201 การผลิตอุปกรณ์วิทยาศาสตร์และโครงงานวิทยาศาสตร์

เพื่อการศึกษา   
4(3-3-6) 

4003302 การจัดการเรยีนรู้วิทยาศาสตร์ 3(2-2-5) 
4003601 ทักษะส าหรับครูวิทยาศาสตร์ 3(2-2-5) 
4003704 ภาษาอังกฤษส าหรับครูวิทยาศาสตร ์ 3(3-0-6) 
4003901 วิธีวิจัยวิทยาศาสตร ์ 3(2-2-5) 
4012101 ดาราศาสตร์และอวกาศ 3(2-2-5) 
4011301 หลักฟิสิกส ์ 4(3-3-6) 
4012201 กลศาสตร ์ 4(3-3-6) 
4013501 อิเล็คทรอนิก 1 3(2-2-5) 
4021101 หลักเคม ี  4(3-3-6) 
4022201 เคมีอนินทรีย์ 1 4(3-3-6) 



4022301 เคมีอินทรีย์ 1 4(3-3-7) 
4031101 หลักชีววิทยา  4(3-3-6) 
4032401 พันธุศาสตร ์ 4(3-3-7) 
4032601 จุลชีววิทยา 4(3-3-6) 
4052101 วิทยาศาสตร์ของโลก 3(2-2-5) 
4061101 พื้นฐานทางวิทยาศาสตรส์ิ่งแวดลอ้มและปฏิบัติการ

วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม   
3(3-3-6) 

4091401 แคลคูลสัและเรขาคณติวิเคราะห์ 1 3(3-0-6) 
     2.2 วิชาเอกเลือก เลือกจากรายวิชา
ต่อไปนี้ 

 13 หน่วยกิต 

1044301 การสื่อสารและการศึกษาวิทยาศาสตร์ในท้องถิ่น 3(2-2-5) 
4003903 สัมมนาวิทยาศาสตร ์ 2(2-0-4) 
4004209 วิทยาศาสตร์ท้องถิ่น 2(1-3-2) 
4023701 เคมีประยุกต ์ 3(2-3-4) 
4032101 สรีวิทยาทั่วไป 4(3-3-6) 
4033103 อนุกรมวิธาน  3(2-3-4) 
4034211 การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ 3(2-3-4) 
4062422 สวนพฤกษศาสตร์เพื่อการศึกษาในสถานศึกษา 3(2-2-5) 

ค.หมวดวิชาเลือกเสรี                เลือกเรียนไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต 
ให้เลือกเรียนรายวิชาใดๆในหลักสูตรที่มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชรเปิดสอน โดยไม่

ซ้ ากับรายวิชาที่เคยเรียนมาแล้ว  และต้องไม่เป็นรายวิชาที่ก าหนดให้เรียนโดยไม่นับหน่วย
กิตรวมในเกณฑ์การส าเร็จหลักสูตรของสาขาวิชานี้ 



หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต ปริญญาตรี 5 ปี 
สาขาวิชาคณิตศาสตร์  Bachelor of Education (Mathematics) 

ค.บ. (คณิตศาสตร์)  B.Ed. (Mathematics) 
 
โครงสร้างหลักสูตร 

จ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสตูร 167 หน่วยกิต 
โดยมีสัดส่วนหน่วยกิตแต่ละหมวดวิชา ดังนี้ 
ก.หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต 
   1. กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร  12             หน่วยกิต 
   2. กลุ่มวิชามนุษยศาสตร ์  6 หน่วยกิต 
   3. กลุ่มวิชาสังคมศาสตร ์  6 หน่วยกิต 
   4. กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี 6 หน่วยกิต 
ข.หมวดวิชาเฉพาะ ไม่น้อยกว่า 131 หน่วยกิต 
   1. หมวดวิชาเฉพาะ (วิชาชีพครู)  53 หน่วยกิต 
     1.1 วิชาชีพครูบังคับ  35 หน่วยกิต 
     1.2 วิชาชีพครูเลือก  4                หน่วยกิต 
     1.3 วิชาประสบการณ์วิชาชีพ  14 หน่วยกิต 
   2. กลุ่มวิชาเอก  78               หน่วยกิต 
     2.1 วิชาบังคับ  36            หน่วยกิต 
     2.2 วิชาเลือก  42               หน่วยกิต 
ค.หมวดวิชาเลือกเสรี ไม่น้อยกว่า 6               หน่วยกิต 

 
รายวิชาตามโครงสร้างของหลักสูตร 

ก.หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต 
   (ดังรายละเอียดในภาคผนวก)    
ข.หมวดวิชาเฉพาะ                  จ านวน ไม่น้อยกว่า 131 หน่วยกิต 
แบ่งเป็น 3 กลุ่ม ดังน้ี    



   1. หมวดวิชาเฉพาะวิชาชีพครู ไม่น้อยกว่า 53 หน่วยกิต 
     1.1 วิชาชีพครูบังคับ ไม่น้อยกว่า 35 หน่วยกิต 
     มีรายวิชาดังต่อไปนี ้    

1001001 ภาษาไทยส าหรบัคร ู 2(1-2-3) 
1005001 ประมวลสาระความรู้วิชาชีพคร ู 2(2-0-4) 
1005002 ประมวลสาระความรู้วิชาเฉพาะ 2(2-0-4) 
1005101 ภาษาอังกฤษส าหรับคร ู     3(2-2-5) 
1012101 การศึกษาและความเป็นครู     3(2-2-5) 
1022001 การออกแบบและพัฒนาหลักสตูร  3(2-2-5) 
1022002 การจัดการเรยีนรู้      3(2-2-5)   
1032201 นวัตกรรมและเทคโนโลยสีารสนเทศทางการศึกษา   3(2-2-5) 
1043001 การวัดและประเมินผลการศึกษา    3(2-2-5)   
1043002 การวิจัยทางการศึกษา      3(2-2-5)   
1052001 จิตวิทยาส าหรับครู      3(3-0-6)   
1063002 การบริหารจัดการในสถานศึกษา 3(3-0-6) 
1083001 การศึกษาแบบเรียนรวม    2(2-0-4)    

     1.2 วิชาชีพครูเลือก            จ านวน ไม่น้อยกว่า 4 หน่วยกิต 
     เลือกจากรายวิชาดังต่อไปนี ้    

1012002 การจัดการค่ายวิชาการ     2(1-2-3)   
1013001 การบริหารจัดการในช้ันเรียนและสิ่งแวดล้อมเพื่อการ

เรียนรู้  
2(1-2-3) 

1031101 เทคโนโลยีส าหรับครู  1     1(0-2-1) 
1033102 เทคโนโลยีส าหรับครู  2     1(0-2-1) 
1033202 การสร้างสื่อและแบบเรียน     2(1-2-3)   
1033203 นวัตกรรมการศึกษา       2(1-2-3)   
1044001 การวิจัยในช้ันเรียน       2(1-2-3)   



1044002 การวิจัยและพัฒนานวัตกรรมการศึกษา 2(1-2-3) 
1052002 ทฤษฎีและปฏิบตัิการกลุ่ม     2(1-2-3)   
1053002 จิตวิทยาการแนะแนวเด็กวัยรุ่น    2(2-0-4)   
1083002  การให้บริการช่วยเหลือระยะแรกเริ่ม  2(2-0-4)   

     1.3 วิชาประสบการณ์วิชาชพี จ านวน 14 หน่วยกิต 
1003001 การฝึกปฏิบัติวิชาชีพครูระหว่างเรยีน  1    1(90)    
1004002 การฝึกปฏิบัติวิชาชีพครูระหว่างเรยีน  2  1(90)   
1004003 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1   6(540)    
1005004 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2  6(540)    

   2. กลุ่มวิชาเฉพาะ ไม่น้อยกว่า 78 หน่วยกิต 
     2.1 วิชาเฉพาะบังคับ จ านวน 36 หน่วยกิต 
     มีรายวิชาดังต่อไปนี ้    

4091201 หลักการคณิตศาสตร ์ 3(3-0-6) 
4091401 แคลคูลสัและเรขาคณติวิเคราะห์ 1 3(3-0-6) 
4091901 ภาษาอังกฤษส าหรับครูคณิตศาสตร ์ 3(3-0-6) 
4092201 ระบบจ านวน 3(3-0-6) 
4092401 แคลคูลสั และเรขาคณติวิเคราะห์ 2 3(3-0-6) 
4092501 เรขาคณิตเบื้องต้น 3(3-0-6) 
4092601 พีชคณิตเชิงเส้น  1  3(3-0-6) 
4093301 พีชคณิตนามธรรม  1 3(3-0-6) 
4094404 การวิเคราะห์เชิงคณติศาสตร์ 3(3-0-6) 
4093807 พฤติกรรมการสอนคณิตศาสตร์ระดับประถมศึกษา 3(2-2-5) 
4093808 พฤติกรรมการสอนคณิตศาสตร์ระดับมัธยมศึกษา 3(2-2-5) 
4112201 ความน่าจะเป็นและสถิตเิบื้องต้น 3(3-0-6) 

     2.2 วิชาเฉพาะเลือก             จ านวน ไม่น้อยกว่า 42 หน่วยกิต 
เลือกเรยีนรายวิชา ดังต่อไปนี ้



4091101 คณิตศาสตร์  1 2(2-0-4) 
4091102 คณิตศาสตร์  2 2(2-0-4) 
4091103 คณิตศาสตร์  3 2(2-0-4) 
4091104 คณิตศาสตร์  4 2(2-0-4) 
4091202 พีชคณิตระดับวิทยาลัย 3(3-0-6) 
4091606 คณิตศาสตร์ส าหรับคอมพิวเตอร์ 3(3-0-6) 
4092202 การสร้างตัวแบบเชิงคณติศาสตรเ์บื้องต้น 3(3-0-6) 
4092602 พีชคณิตเชิงเส้น  2 3(3-0-6) 
4093101 ประวัติคณิตศาสตร ์ 3(3-0-6) 
4093201 ทฤษฎีเซต 3(3-0-6) 
4093302 การสร้างต้นแบบและการจ าลองสถานการณ ์ 3(3-0-6) 
4093303 คณิตศาสตร์เต็มหน่วย 3(3-0-6) 
4093401 แคลคูลสัและเรขาคณติวิเคราะห์  3 3(3-0-6) 
4093402 สมการเชิงอนุพันธ์สามัญ 3(3-0-6) 
4093501 รากฐานเรขาคณติ 3(3-0-6) 
4093604 ก าหนดการเชิงเส้น 3(3-0-6) 
4093605 คณิตศาสตร์ประกันภัย 3(3-0-6) 
4093606 ทฤษฎีเกม 3(3-0-6) 
4093607 คณิตศาสตร์ทางวิทยาศาสตร์กายภาพ 3(3-0-6) 
4093608 ทฤษฎีดอกเบี้ย 3(3-0-6) 
4093702 คอมพิวเตอร์ช่วยสอนคณิตศาสตร ์ 3(2-2-5) 
4093708 โปรแกรมส าเร็จรูปด้านคณิตศาสตร์ 3(2-2-5) 
4093801 การวิเคราะห์เนื้อหาคณติศาสตรม์ธัยมศึกษา 3(2-2-5) 
4093802 คณิตศาสตร์เพื่อความช านาญเฉพาะด้าน 3(2-2-5) 
4093803 คณิตศาสตร์กับการแก้ปญัหา 3(2-2-5) 
4093804 คณิตศาสตร์เพื่อความเป็นเลิศ 3(2-2-5) 



4093805 การสืบค้นทางคณิตศาสตร ์ 3(2-2-5) 
4093806 คณิตศาสตร์เพื่อการพัฒนาคณุภาพชีวิต 3(2-2-5) 
4094201 ทฤษฎีจ านวน 3(3-0-6) 
4094202 ตรรกศาสตร์เชิงคณติศาสตร์ 3(3-0-6) 
4094301 พีชคณิตนามธรรม  2 3(3-0-6) 
4094302 แลตทิซเบื้องต้น 3(3-0-6) 
4094303 ทฤษฎีสมการ 3(3-0-6) 
4094401 สมการเชิงอนุพันธ์ย่อย 3(3-0-6) 
4094402 แคลคูลสัช้ันสูง 3(3-0-6) 
4094403 การวิเคราะห์เวคเตอร ์ 3(3-0-6) 
4094405 การวิเคราะห์จ านวนจริงเบื้องต้น 3(3-0-6) 
4094406 การวิเคราะห์จ านวนเชิงซ้อนเบื้องต้น 3(3-0-6) 
4094407 การวิเคราะห์เชิงตัวเลข 3(3-0-6) 
4094408 การวิเคราะห์จ านวนจริง 1 3(3-0-6) 
4094409 การวิเคราะห์จ านวนจริง 2 3(3-0-6) 
4094410 การวิเคราะห์เชิงซ้อน 1 3(3-0-6) 
4094411 การวิเคราะห์เชิงซ้อน 2 3(3-0-6) 
4094501 เรขาคณิตนอกแบบยุคลิค 3(3-0-6) 
4094502 เรขาคณิตเชิงภาพฉาย 3(3-0-6) 
4094503 เรขาคณิตเชิงอนุพันธ์ 3(3-0-6) 
4094504 ทฤษฎีกราฟเบื้องต้น 3(3-0-6) 
4094505 ทอพอโลยีเบื้องต้น 3(3-0-6) 
4094603 ทฤษฎีรหัส 3(3-0-6) 
4094604 ทฤษฎีออพทิไมเซชันและการประยุกต์ 3(3-0-6) 
4094605 ทฤษฎีการควบคุม 3(3-0-6) 
4094606 ทฤษฎีสินค้าคงคลัง 3(3-0-6) 



4094901 สัมมนาคณติศาสตร ์ 3(2-2-5) 
4111101 หลักสถติ ิ 3(3-0-6) 
4112101 สถิติวิเคราะห์ 1 3(3-0-6) 
4112102 สถิติวิเคราะห์ 2 3(3-0-6) 
4112202 สถิติเชิงคณติศาสตร์  1 3(3-0-6) 
4112203 สถิติเชิงคณติศาสตร์  2 3(3-0-6) 
4113105 สถิติเพื่อการวิจยั 3(3-0-6) 
4113301 การวิเคราะห์การถดถอย 3(3-0-6) 
4113302 สถิตินอนพาราเมตริก 3(3-0-6) 
4113303 การวิเคราะห์อนุกรมเวลา 3(3-0-6) 
4113304 เทคนิคการสุ่มตัวอย่าง 3(3-0-6) 
4113305 แผนแบบการทดลอง 1 3(3-0-6) 
4113306 แผนแบบการทดลอง 2 3(3-0-6) 
4113408 วิธีการท าส ามะโนครัวและการส ารวจเบื้องต้น 3(3-0-6) 
4113501 การวิจัยด าเนินงาน  1 3(3-0-6) 
4113502 การวิจัยด าเนินงาน  2 3(3-0-6) 
4113504 การวิจัยการด าเนินงานเบื้องต้น 3(3-0-6) 
4114201 ทฤษฎีความน่าจะเป็น  1 3(3-0-6) 
4114202 ทฤษฎีความน่าจะเป็น  2 3(3-0-6) 
4114203 ทฤษฎีการตัดสินใจ 3(3-0-6) 
4114301 การควบคุมคณุภาพเชิงสถิต ิ 3(3-0-6) 
4114308 วิธีวิจัยเบื้องต้น 3(3-0-6) 
4121104 หลักการเขียนโปรแกรมและขั้นตอนวิธี 3(2-2-5) 
4121202 การเขียนโปรแกรมภาษาคอมพิวเตอร์ 1  3(2-2-5) 
4121401 ระบบปฏิบตัิการ  1 3(2-2-5) 
4122201 ฐานข้อมูลเบื้องต้น  3(2-2-5) 



4122202 โครงสร้างข้อมูล 3(2-2-5) 
4122502 การวิเคราะห์และออกแบบระบบ  1 3(2-2-5) 
4123201 ระบบการจัดการฐานข้อมูล 3(2-2-5) 
4123601 โปรแกรมประยุกต์ดา้นสถิติและวจิัย 3(2-2-5) 

ค.หมวดวิชาเลือกเสรี  6 หน่วยกิต 
ให้นักศึกษาเลือกเรียนรายวิชาใด ๆ  ในหลักสูตรมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร โดย

ไม่ซ้ ากับรายวิชาที่เคยเรียนมาแล้วและต้องไม่เป็นรายวิชาที่ก าหนดให้เรียนโดยนับหน่วย
กิตรวมในเกณฑ์การส าเร็จหลักสูตร 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต ปริญญาตรี 5 ปี 
สาขาวิชาภาษาอังกฤษ Bachelor of Education (English) 

ค.บ. (ภาษาอังกฤษ) B.Ed. (English) 
 
โครงสร้างหลักสูตร 

จ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสตูร 169 หน่วยกิต 
โดยมีสัดส่วนหน่วยกิตแต่ละหมวดวิชา ดังนี้ 
ก.หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต 
   1. กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร  12             หน่วยกิต 
   2. กลุ่มวิชามนุษยศาสตร ์  6 หน่วยกิต 
   3. กลุ่มวิชาสังคมศาสตร ์  6 หน่วยกิต 
   4. กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี 6 หน่วยกิต 
ข.หมวดวิชาเฉพาะ  133 หน่วยกิต 
   1. กลุ่มวิชาชีพครู  53 หน่วยกิต 
     1.1 วิชาบังคับ  35 หน่วยกิต 
     1.2 วิชาเลือก  4                หน่วยกิต 
     1.3 วิชาการประสบการณ์วิชาชีพครู  14 หน่วยกิต 
   2. กลุ่มวิชาเฉพาะ  80               หน่วยกิต 
     2.1 วิชาบังคับ  30             หน่วยกิต 
     2.2 วิชาเลือก  50               หน่วยกิต 
ค.หมวดวิชาเลือกเสรี ไม่น้อยกว่า 6               หน่วยกิต 

รายวิชาตามโครงสร้างของหลักสูตร 
ก.หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต 
   (ดังรายละเอียดในภาคผนวก)    
ข.หมวดวิชาเฉพาะ                  จ านวน ไม่น้อยกว่า 133 หน่วยกิต 
แบ่งเป็น 3 กลุ่ม ดังน้ี    
   1. หมวดวิชาเฉพาะวิชาชีพครู ไม่น้อยกว่า 53 หน่วยกิต 



     1.1 วิชาชีพครูบังคับ            จ านวน ไม่น้อยกว่า 35 หน่วยกิต 
     มีรายวิชาดังต่อไปนี ้    

1001001 ภาษาไทยส าหรบัคร ู 2(1-2-3) 
1005001 ประมวลสาระความรู้วิชาชีพครู 2(2-0-4) 
1005002 ประมวลสาระความรู้วิชาเฉพาะ 2(2-0-4) 
1005101 ภาษาอังกฤษส าหรับคร ู     3(2-2-5) 
1012101 การศึกษาและความเป็นครู     3(2-2-5) 
1022001 การออกแบบและพัฒนาหลักสตูร  3(2-2-5) 
1022002 การจัดการเรยีนรู้      3(2-2-5)   
1032201 นวัตกรรมและเทคโนโลยสีารสนเทศทางการศึกษา   3(2-2-5) 
1043001 การวัดและประเมินผลการศึกษา    3(2-2-5)   
1043002 การวิจัยทางการศึกษา      3(2-2-5)   
1052001 จิตวิทยาส าหรับครู      3(3-0-6)   
1063002 การบริหารจัดการในสถานศึกษา 3(3-0-6) 
1083001 การศึกษาแบบเรียนรวม    2(2-0-4)    

     1.2 วิชาชีพครูเลือก            จ านวน ไม่น้อยกว่า 4 หน่วยกิต 
     เลือกจากรายวิชาดังต่อไปนี ้    

1012002 การจัดการค่ายวิชาการ     2(1-2-3)   
1013001 การบริหารจัดการในช้ันเรียนและสิ่งแวดล้อมเพื่อการ

เรียนรู้  
2(1-2-3) 

1031101 เทคโนโลยีส าหรับครู  1     1(0-2-1) 
1033102 เทคโนโลยีส าหรับครู  2     1(0-2-1) 
1033202 การสร้างสื่อและแบบเรียน     2(1-2-3)   
1033203 นวัตกรรมการศึกษา       2(1-2-3)   
1044001 การวิจัยในช้ันเรียน       2(1-2-3)   
1044002 การวิจัยและพัฒนานวัตกรรมการศึกษา 2(1-2-3) 



1052002 ทฤษฎีและปฏิบตัิการกลุ่ม     2(1-2-3)   
1053002 จิตวิทยาการแนะแนวเด็กวัยรุ่น    2(2-0-4)   
1083002  การให้บริการช่วยเหลือระยะแรกเริ่ม  2(2-0-4)   

     1.3 วิชาประสบการณ์วิชาชพี จ านวน 14 หน่วยกิต 
1003001 การฝึกปฏิบัติวิชาชีพครูระหว่างเรยีน  1    1(90)    
1004002 การฝึกปฏิบัติวิชาชีพครูระหว่างเรยีน  2  1(90)   
1004003 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1   6(540)    
1005004 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2  6(540)    

   2. หมวดวิชาเฉพาะ จ านวน 80 หน่วยกิต 
     2.1 วิชาเอกบังคับ จ านวน 30 หน่วยกิต 
     เรียนรายวิชาต่อไปนี้    

1211101 ไวยากรณ์ภาษาอังกฤษ 3(3-0-6) 
1211102 ภาษาศาสตรเ์บื้องต้น 3(3-0-6) 
1212101 การพูดสื่อสารภาษาอังกฤษ 3(3-0-6) 
1212102 หลักการเขียนภาษาอังกฤษ 3(3-0-6) 
1212103 การเรยีนรู้ภาษาอังกฤษท่ีเน้นผู้เรยีนเป็นส าคญั 3(2-2-5) 
1213101 การสอนภาษาอังกฤษระดับประถมศึกษา 3(2-2-5) 
1213102 การสอนภาษาอังกฤษระดับมัธยมศึกษา 3(2-2-5) 
1214101 การทดสอบและวัดผลส าหรับครภูาษา 3(2-2-5) 
1214102 การสอนภาษาอังกฤษเป็นภาษาตา่งประเทศ 3(2-2-5) 
1214103 ภูมิหลังทางสังคมและวัฒนธรรมของประเทศเจ้าของ

ภาษาอังกฤษ   
3(3-0-6) 

     2.2 วิชาเอกเลือก เลือกเรียน ไม่น้อยกว่า 50 หน่วยกิต 
     โดยเลือกเรยีนจากกลุม่รายวิชา 3 กลุ่มต่อไปนี้   
        2.2.1 กลุ่มทกัษะภาษาอังกฤษ   
        2.2.2 กลุ่มการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ   



        2.2.3 กลุ่มภาษาศาสตร์และวรรณกรรมภาษาอังกฤษ   
     2.2.1 กลุ่มทักษะภาษาอังกฤษ   

1212201 กลวิธีการอ่านอนุเฉท   3(3-0-6) 
1212202 การเขียนอนุเฉท 3(3-0-6) 
1212203 การแปล 1 3(3-0-6) 
1213201 การเขียนตามรูปแบบ     3(3-0-6) 
1213202 การอ่านเพื่อการตคีวาม 3(3-0-6) 
1213203 ภาษาอังกฤษในสื่อมวลชน 3(3-0-6) 
1213204 การแปล 2  3(3-0-6) 
1214201 การอ่านเพื่อความคดิเห็นและเจตคติ 3(3-0-6) 
1214202 การเขียนเรียงความ   3(3-0-6) 
1215201 การน าเสนอภาษาอังกฤษ 3(3-0-6) 
1215202 การพูดภาษาอังกฤษในท่ีชุมชน 3(2-2-5) 
1215203 การศึกษาภาษาอังกฤษในต่างประเทศ 3(120) 

     2.2.2 กลุ่มการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ   
1212301 ภาษาอังกฤษในห้องเรียน 3(3-0-6) 
1213101 การผลิตและการปรับสื่อใช้สอนภาษาอังกฤษ 3(2-2-5) 
1213301 การพัฒนาหน่วยการเรียนรู้ส าหรบับทเรียนภาษาอังกฤษ 3(2-2-5) 
1214103 ไทยศึกษา  3(3-0-6) 
1214301 การสร้างและพัฒนาเครื่องมือและแบบทดสอบทาง

ภาษา 
3(2-2-5) 

1214302 การเรยีนภาษาอังกฤษโดยใช้โครงงาน 3(2-2-5) 
1215301 การสัมมนาการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ 3(2-2-5) 
1215302 ค่ายภาษาเพื่อพัฒนาทักษะ 3(135) 

     2.2.3 กลุ่มภาษาศาสตร์และวรรณกรรมภาษาอังกฤษ  
1212401 วรรณคดีเบื้องต้น 3(3-0-6) 



1212402 การวิเคราะหส์ัมพันธสารเบื้องต้น 3(3-0-6) 
1213401 เรื่องสั้นภาษาอังกฤษ 3(3-0-6) 
1213402 วรรณคดีส าหรับเด็ก  3(3-0-6) 
1213403 การเรยีนภาษาด้วยการแสดง 3(3-0-6) 
1214401 วัจนปฏิบัติศาสตร์เบื้องต้น   3(3-0-6) 
1214402 วจีวิภาคและวากยสมัพันธ์  3(3-0-6) 

ค.หมวดวิชาเลือกเสรี  6 หน่วยกิต 
ให้เลือกเรียนรายวิชาใดๆ  ในหลักสูตรมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร  โดยไม่ซ้ ากับ

รายวิชาที่เคยเรียนมาแล้ว และต้องไม่เป็นรายวิชาที่ก าหนดให้เรียนโดยไม่นับหน่วยกิตรวมใน
เกณฑ์การส าเร็จหลักสูตรของแต่ละวิชาเอกท่ีก าหนดเป็นเงื่อนไขให้ต้องลงทะเบียนเรียน 

 
 
 
 
 

 



หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต ปริญญาตรี 5 ปี 
สาขาวิชาดนตรีศึกษา  Bachelor of Education (Music Education) 

ค.บ. (ดนตรีศึกษา)  B.Ed. (Music Education) 
 
โครงสร้างหลักสูตร 

จ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสตูร ไม่น้อยกว่า 170 หน่วยกิต 
โดยมีสัดส่วนหน่วยกิตแต่ละหมวดวิชา ดังนี้ 
ก.หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต 
   1. กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร  12             หน่วยกิต 
   2. กลุ่มวิชามนุษยศาสตร ์  6 หน่วยกิต 
   3. กลุ่มวิชาสังคมศาสตร ์  6 หน่วยกิต 
   4. กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี 6 หน่วยกิต 
ข.หมวดวิชาเฉพาะด้าน ไม่น้อยกว่า 134 หน่วยกิต 
   1. กลุ่มวิชาชีพครู  53 หน่วยกิต 
     1.1 วิชาบังคับ  35 หน่วยกติ 
     1.2 วิชาเลือก  4                หน่วยกิต 
     1.3 วิชาการฝึกประสบการณว์ิชาชีพครู  14 หน่วยกิต 
   2. กลุ่มวิชาเอก  81               หน่วยกิต 
     2.1 วิชาบังคับ  55            หน่วยกิต 
     2.2 วิชาเลือก  26              หน่วยกิต 
ค.หมวดวิชาเลือกเสรี ไม่น้อยกว่า 6               หน่วยกิต 

 
รายวิชาตามโครงสร้างของหลักสูตร 

ก.หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต 
   (ดังรายละเอียดในภาคผนวก)    
ข.กลุม่วิชาเฉพาะ                  จ านวน ไม่น้อยกว่า 134 หน่วยกิต 
แบ่งเป็น 3 กลุ่ม ดังน้ี    



   1. กลุ่มวิชาชีพครู ไม่น้อยกว่า 53 หน่วยกิต 
     1.1 วิชาชีพครูบังคับ           จ านวน ไม่น้อยกว่า 35 หน่วยกิต 
     มีรายวิชาดังต่อไปนี ้    

1001001 ภาษาไทยส าหรบัคร ู 2(1-2-3) 
1005001 ประมวลสาระความรู้วิชาชีพครู 2(2-0-4) 
1005002 ประมวลสาระความรู้วิชาเฉพาะ 2(2-0-4) 
1005101 ภาษาอังกฤษส าหรับคร ู     3(2-2-5) 
1012101 การศึกษาและความเป็นครู     3(2-2-5) 
1022001 การออกแบบและพัฒนาหลักสตูร  3(2-2-5) 
1022002 การจัดการเรยีนรู้      3(2-2-5)   
1032201 นวัตกรรมและเทคโนโลยสีารสนเทศทางการศึกษา   3(2-2-5) 
1043001 การวัดและประเมินผลการศึกษา    3(2-2-5)   
1043002 การวิจัยทางการศึกษา      3(2-2-5)   
1052001 จิตวิทยาส าหรับครู      3(3-0-6)   
1063002 การบริหารจัดการในสถานศึกษา 3(3-0-6) 
1083001 การศึกษาแบบเรียนรวม    2(2-0-4)    

     1.2 วิชาชีพครูเลือก           จ านวน ไม่น้อยกว่า 4 หน่วยกิต 
     เลือกจากรายวิชาดังต่อไปนี ้    

1012002 การจัดการค่ายวิชาการ     2(1-2-3)   
1013001 การบริหารจัดการในช้ันเรียนและสิ่งแวดล้อมเพื่อการ

เรียนรู้  
 

2(1-2-3) 
1031101 เทคโนโลยีส าหรับครู  1     1(0-2-1) 
1033102 เทคโนโลยีส าหรับครู  2     1(0-2-1) 
1033202 การสร้างสื่อและแบบเรียน     2(1-2-3)   
1033203 นวัตกรรมการศึกษา       2(1-2-3)   
1044001 การวิจัยในช้ันเรียน       2(1-2-3)   



1044002 การวิจัยและพัฒนานวัตกรรมการศึกษา 2(1-2-3) 
1052002 ทฤษฎีและปฏิบตัิการกลุ่ม     2(1-2-3)   
1053002 จิตวิทยาการแนะแนวเด็กวัยรุ่น    2(2-0-4)   
1083002  การให้บริการช่วยเหลือระยะแรกเริ่ม  2(2-0-4)   

     1.3 วิชาประสบการณ์วิชาชพี จ านวน 14 หน่วยกิต 
1003001 การฝึกปฏิบัติวิชาชีพครูระหว่างเรยีน  1    1(90)    
1004002 การฝึกปฏิบัติวิชาชีพครูระหว่างเรยีน  2  1(90)   
1004003 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1   6(540)    
1005004 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2  6(540)    

   2. กลุ่มวิชาเอก ไม่น้อยกว่า 81 หน่วยกิต 
     2.1 วิชาเอกบังคับ (ดนตรีศึกษา)  55 หน่วยกิต 
     เรียนจากรายวิชาต่อไปนี ้    
        2.1.1 ทฤษฎี  36 หน่วยกิต 

1241101 ทฤษฎีดนตรไีทย1  3(3-0-6) 
1241102 ทฤษฎีดนตรไีทย2 3(3-0-6) 
1241104 ทฤษฎีดนตรสีากล 1 3(3-0-6) 
1242101 ประวัตดินตรไีทย 3(3-0-6) 
1242102 ทฤษฎีดนตรสีากล 2 3(3-0-6) 
1242103 ประวัตดินตรตีะวันตก 3(3-0-6) 
1243101 การวิเคราะห์เพลงไทย 1 3(3-0-6) 
1243102 รูปแบบและการวิเคราะห์ดนตรีตะวันตก 1 3(3-0-6) 
1243103  คอมพิวเตอร์ดนตรีขั้นพื้นฐาน 3(3-0-6) 
1243104 ภาษาอังกฤษส าหรับครูดนตร ี 3(2-2-5) 
1243105 หลักการและวิธีการสอนดนตร ี 3(2-2-5) 
1244101 พฤติกรรมการสอนดนตรี 3(2-2-5) 
*** หมายเหตุ  ให้ผู้ที่ไม่มีความรู้ทฤษฎีดนตรีสากลขั้นพื้นฐานเรียนวิชา 1241103 



ทฤษฎีดนตรีสากลขั้นพ้ืนฐานโดยไม่นับ  หน่วยกิตรวมในเกณฑ์การส าเร็จการศึกษา 
        2.1.2 ปฎิบัติ      19 หน่วยกิต 
ก. ให้เรียนรายวิชาในแขนงวิชาดนตรีไทยและแขนงวิชาดนตรีสากลจ านวน 12  
หน่วยกิต      ประกอบด้วย 
        1. แขนงปฏิบัติเครื่องดนตรไีทย แบ่งเป็น 5 กลุ่ม ให้เลือกเรียน ไม่น้อยกว่า   6  
หน่วยกิต 
        2. แขนงปฏิบัติเครื่องดนตรสีากล แบ่งเป็น 7 กลุ่ม ให้เลือกเรยีน ไม่น้อยกว่า 6  
หน่วยกิต 
1. แขนงปฎิบัติเคร่ืองดนตรีไทย ให้เลือกเรียนรายวิชาต่อไปนี้      ไม่น้อยกว่า 6 
หน่วยกิต 
        กลุ่มที่ 1 กลุ่มปฏิบัติเคร่ืองดีด 

1241301 ปฏิบัติเครื่องดีดไทย 1 2(0-4-2) 
1241302 ปฏิบัติเครื่องดีดไทย 2 2(0-4-2) 
1242301 ปฏิบัติเครื่องดีดไทย 3 2(0-4-2) 

        กลุ่มที่ 2 กลุ่มปฏิบัติเคร่ืองสี 
1241303 ปฏิบัติเครื่องสีไทย 1 2(0-4-2) 
1241304 ปฏิบัติเครื่องสีไทย 2 2(0-4-2) 
1242302 ปฏิบัติเครื่องสีไทย 3 2(0-4-2) 

        กลุ่มที่ 3 กลุ่มปฏิบัติเคร่ืองตี 
1241305 ปฏิบัติเครื่องตีไทย 1 2(0-4-2) 
1241306 ปฏิบัติเครื่องตีไทย 2 2(0-4-2) 
1242303 ปฏิบัติเครื่องตีไทย 3 2(0-4-2) 

        กลุ่มที่ 4 กลุ่มปฏิบัติเคร่ืองเป่า 
1241307 ปฏิบัติเครื่องเป่าไทย 1 2(0-4-2) 
1241308 ปฏิบัติเครื่องเป่าไทย 2 2(0-4-2) 
1242304 ปฏิบัติเครื่องเป่าไทย 3 2(0-4-2) 



        กลุ่มที่ 5 กลุ่มปฏิบัติขับร้องเพลงไทย 
1241309 ปฏิบัติขับร้องเพลงไทย 1 2(0-4-2) 
1241310 ปฏิบัติขับร้องเพลงไทย 2 2(0-4-2) 
1242305 ปฏิบัติขับร้องเพลงไทย 3 2(0-4-2) 

        2. แขนงปฎิบัติเคร่ืองดนตรีสากล ให้เลือกเรียนรายวิชาต่อไปนี้    
     ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต 
        กลุ่มที่ 1 กลุ่มปฏิบัติเคร่ืองลมไม ้

1241311 ปฏิบัติเครื่องลมไม้ 1 2(0-4-2) 
1241312 ปฏิบัติเครื่องลมไม้ 2 2(0-4-2) 
1242311 ปฏิบัติเครื่องลมไม้ 3 2(0-4-2) 

        กลุ่มที่ 2 กลุ่มปฏิบัติเคร่ืองทองเหลือง 
1241313 ปฏิบัติเครื่องทองเหลือง 1 2(0-4-2) 
1241314 ปฏิบัติเครื่องทองเหลือง 2 2(0-4-2) 
1242312 ปฏิบัติเครื่องทองเหลือง 3 2(0-4-2) 

        กลุ่มที่ 3 กลุ่มปฏิบัติเคร่ืองสายสากล 
1241315 ปฏิบัติเครื่องสายสากล 1 2(0-4-2) 
1241316 ปฏิบัติเครื่องสายสากล 2 2(0-4-2) 
1242313 ปฏิบัติเครื่องสายสากล 3 2(0-4-2) 

        กลุ่มที่ 4 กลุ่มปฏิบัติกีตาร์ 
1241317 ปฏิบัติกีตาร์ 1 2(0-4-2) 
1241318 ปฏิบัติกีตาร์ 2 2(0-4-2) 
1242314 ปฏิบัติกีตาร์ 3 2(0-4-2) 

        กลุ่มที่ 5 กลุ่มปฏิบัติเคร่ืองคีย์บอร์ด 
1241319 ปฏิบัติคีย์บอร์ด 1 2(0-4-2) 
1241320 ปฏิบัติคีย์บอร์ด 2 2(0-4-2) 
1242315 ปฏิบัติคีย์บอร์ด 3 2(0-4-2) 



 
        กลุ่มที่ 6 กลุ่มปฏิบัติขับร้องสากล 

1241321 ปฏิบัติขับร้องสากล 1 2(0-4-2) 
1241322 ปฏิบัติขับร้องสากล 2 2(0-4-2) 
1242316 ปฏิบัติขับร้องสากล 3 2(0-4-2) 

        กลุ่มที่ 7 กลุ่มปฏิบัติเคร่ืองกระทบ 
1241323 ปฏิบัติเครื่องกระทบ 1 2(0-4-2) 
1241324 ปฏิบัติเครื่องกระทบ 2 2(0-4-2) 
1242317 ปฏิบัติเครื่องกระทบ 3 2(0-4-2) 

        ข. ให้เรียนรายวิชาปฎิบัติรวมวง                                            4         
หน่วยกิต 

1244311 ปฏิบัติรวมวงโยธวาทิต 2(0-4-2) 
1244312 ปฏิบัติรวมวงมโหร ี 2(0-4-2) 

        ค. เรียนการเสนอผลงานทางดนตรี                               3 หน่วยกิต 
1244301 การเสนอผลงานทางดนตร ี 3(2-2-5) 

     2.2 วิชาเอกเลือก เลือกเรียนจากรายวิชาต่อไปนี ้ 26 หน่วยกิต 
        2.2.1 ทฤษฎี  15 หน่วยกิต 
        ก. เลือกเรียนรายวิชาในกลุ่มต่อไปนี้  ไม่น้อยกว่า          12  หน่วยกิต 
        กลุ่มที่ 1 กลุ่มวิชาดนตรีไทย              6 หน่วยกิต 

1242201 ท านองเพลงไทย 3(3-0-6) 
1242202 หลักการขับร้องเพลงไทย 3(3-0-6) 
1243202 การบันทึกโน้ตเพลงไทย 3(3-0-6) 
1244205 การปรับวงดนตรีไทย 3(3-0-6) 

        กลุ่มที่ 2 กลุ่มวิชาดนตรีสากล  6 หน่วยกิต 
1242105 หลักการบันทึกและอ่านโนต้สากล 3(2-2-5) 
1243205 ทฤษฎีดนตรสีากล 3 3(3-0-6) 



1243206 สวนศาสตร์ทางดนตร ี 3(3-0-6) 
1245101 การเรยีบเรยีงเสียงประสานดนตรแีจ๊สและป็อปปูลาร์ 3(3-0-6) 

        ข. เลือกเรียนรายวิชาในกลุ่มต่อไปนี้   ไม่น้อยกว่า             3       หน่วยกิต 
1242203 ลักษณะและประเภทเพลงไทย 3(3-0-6) 
1242204 สุนทรียศาสตร์ทางดนตร ี 3(3-0-6) 
1243201 การวิเคราะห์เพลงไทย 2 3(3-0-6) 
1243203 ดนตรสีนาม 3(2-2-5) 
1243204 หลักการโยธวาทิต 3(3-0-6) 
1243401 การใช้คอมพิวเตอร์ช่วยงานดนตร ี 3(2-2-5) 
1243402 การผลิตผลงานทางดนตรีด้วยคอมพิวเตอร ์ 3(2-2-5) 
1243403 การใช้คอมพิวเตอรส์ าหรับดนตรีสนาม 3(2-2-5) 
1244201 ดนตรีประกอบการแสดง  3(3-0-6) 
1244202 ดนตรีพื้นบ้านไทย 3(3-0-6) 
1244203 การประพันธ์เพลงไทย 3(3-0-6) 
1244204 ดนตรีพิธีกรรม                  3(3-0-6) 
1244206 ความสัมพันธ์ระหว่างดนตรไีทยกบัดนตรสีากล 3(3-0-6) 
1244207 หลักการเขียนรายงานดนตรีนิพนธ์ 3(3-0-6) 
1244208 เพลงไทยสากลเชิงประวัต ิ 3(3-0-6) 
1244209 ดนตรรี่วมสมัย 3(3-0-6) 
1244210 การซ่อมเครื่องดนตรีเบื้องต้น 3(2-2-5) 
1244211 การประพันธ์เพลงสากล  3(3-0-6) 
1244212 ทฤษฎีสอดท านอง 3(3-0-6) 
1244213 ดนตรสีมัยศตวรรษที่ 21  3(3-0-6) 
1244214  การเรยีบเรยีงดนตรสี าหรับเด็ก 3(3-0-6) 
1244215 การเรยีบเรยีงเสียงประสานส าหรบัวงโยธวาทิต 3(3-0-6) 
1244216 ทฤษฎีดนตรีแจส๊  1 3(3-0-6) 



1244217 ประวัตดินตรีแจ๊ส 3(3-0-6) 
1244218 ดนตรีปฏิภาณ 3(2-2-5) 
1244219 การประพันธ์ดนตรีแบบแจ๊สและปอ็ปปูลาร์  3(3-0-6) 
1244401 ปฏิบัติการบันทึกเสียงดนตร ี 3(2-2-5) 
1245201 การอ านวยเพลงเบื้องต้น 3(2-2-5) 
1245202 จิตวิทยาดนตร ี  3(3-0-6) 

        2.2.2 ปฎิบัติ  11 หน่วยกิต 
        ก. เลือกเรียนรายวิชาปฏิบัติแขนงดนตรีไทย  1 รายวิชา และแขนงดนตรี
สากล    1 รายวิชา โดยไม่ซ้ ากับรายวิชากลุ่มปฏบัติบังคับ จ านวน 4 หน่วยกิต                
        กลุ่มวิชาดนตรีไทย   

1241301 ปฏิบัติเครื่องดีดไทย 1 2(0-4-2) 
1241303 ปฏิบัติเครื่องสีไทย 1 2(0-4-2) 
1241305 ปฏิบัติเครื่องตีไทย 1  2(0-4-2) 
1241307 ปฏิบัติเครื่องเป่าไทย 1 2(0-4-2) 
1241309 ปฏิบัติขับร้องเพลงไทย 1 2(0-4-2) 

        กลุ่มวิชาดนตรีสากล   
1241311 ปฏิบัติเครื่องลมไม้ 1 2(0-4-2) 
1241313 ปฏิบัติเครื่องทองเหลือง 1 2(0-4-2) 
1241315 ปฏิบัติเครื่องสายสากล 1  2(0-4-2) 
1241317 ปฏิบัติกีตาร์ 1  2(0-4-2) 
1241319 ปฏิบัติคีย์บอร์ด 1 2(0-4-2) 
1241322 ปฏิบัติขับร้องสากล 1 2(0-4-2) 
1241323 ปฏิบัติเครื่องกระทบ 1 2(0-4-2) 

        ข. เลือกเรียนปฏิบัติดนตรีไทยในกลุ่มปฏิบัติดนตรีไทยหรือปฏิบัติดนตรีสากล
ในกลุ่มปฏิบัติดนตรีสากล ไม่น้อยกว่า 7 หน่วยกิต 
        กลุ่มปฏิบัติดนตรีไทย   



1241330 ปฏิบัติรวมวงดนตรไีทย 1 1(0-2-1) 
1242306 ปฏิบัติอังกะลุง  2(0-4-2) 
1242307 ปฏิบัติหน้าทับดนตรไีทย  2(0-4-2) 
1242309 ปฏิบัติรวมวงดนตรีพื้นบ้านไทย 1 1(0-2-1) 
1242310 ปฏิบัติดนตรไีทยอิสระ 2(0-4-2) 
1243301 ปฏิบัติเพลงมอญ 2(0-4-2) 
1243302 ปฏิบัติเพลงเรื่อง 2(0-4-2) 
1243303 ปฏิบัติเพลงเดี่ยว 1 2(0-4-2) 
1243304  ปฏิบัติรวมวงดนตรไีทย 2 1(0-2-1) 
1244302 ปฏิบัติเพลงประเภทลูกล้อลูกขัด 2(0-4-2) 
1244303  ปฏิบัติเพลงพิธีกรรม 2(0-4-2) 
1244304 ปฏิบัติเพลงเดี่ยว 2 2(0-4-2) 
1244305 ปฏิบัติดนตรีพื้นบ้านไทย 2(0-4-2) 
1244306 ปฏิบัติขับร้องเพลงไทยตามสมัยนยิม 2(0-4-2) 
1244307 ปฏิบัติขับร้องเพลงไทยส าหรับเด็กปฐมวัย 2(0-4-2) 
1244308 ปฏิบัติขับร้องเพลงไทยในหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 2(0-4-2) 
1244309 ปฏิบัติขับร้องเพลงพื้นบ้าน 2(0-4-2) 

        กลุ่มปฏิบัติดนตรีสากล   
1241331 ปฏิบัติรวมวงสากล1 1(0-2-1) 
1242319 รวมวงแจ๊สหรือป็อปปูลาร์ 1 2(0-4-2) 
1243305 ปฏิบัติรวมวงสากล2 1(0-2-1) 
1243306  ปฏิบัติเครื่องลมไม้แจส๊ 2(0-4-2) 
1243307 ปฏิบัติเครื่องทองเหลืองแจ๊ส 2(0-4-2) 
1243308 ปฏิบัติเครื่องสายสากลแจ๊ส 2(0-4-2) 
1243309 ปฏิบัติกีตาร์แจส๊ 2(0-4-2) 
1243310 ปฏิบัติคีย์บอร์ดแจส๊ 2(0-4-2) 



1243311 ปฏิบัติขับร้องสากลแจส๊ 2(0-4-2) 
1243312 ปฏิบัติเครื่องกระทบแจส๊ 2(0-4-2) 
1243313 รวมวงแจ๊สหรือป็อปปูลาร์ 2 2(0-4-2) 
1243314 ปฏิบัติขับร้องประสานเสียง 1 2(0-4-2) 
1244310 ปฏิบัติขับร้องประสานเสียง 2 2(0-4-2) 

ค.หมวดวิชาเลือกเสรี                       เรียนไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต 
ให้เลือกเรียนรายวิชาใดๆ ในหลักสูตรมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร โดยไม่ซ้ ากับ

รายวิชาที่เคยเรียนมาแล้ว และต้องไม่เป็นรายวิชาที่ก าหนดให้เรียน โดยนับหน่วยกิตรวมใน
เกณฑ์การส าเร็จหลักสูตร 



หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต ปริญญาตรี 5 ปี 
สาขาวิชาสังคมศกึษา  Bachelor of Education (Social Studies) 

ค.บ. (สังคมศึกษา)  B.Ed. (Social Studies) 
 
โครงสร้างหลักสูตร 

จ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสตูร 170 หน่วยกิต 
โดยมีสัดส่วนหน่วยกิตแต่ละหมวดวิชา ดังนี้ 
ก.หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต 
   1. กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร  12             หน่วยกิต 
   2. กลุ่มวิชามนุษยศาสตร ์  6 หน่วยกิต 
   3. กลุ่มวิชาสังคมศาสตร ์  6 หน่วยกิต 
   4. กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี 6 หน่วยกิต 
ข.หมวดวิชาเฉพาะ  134 หน่วยกิต 
   1. กลุ่มวิชาชีพครู  53 หน่วยกิต 
     1.1 วิชาบังคับ  35 หน่วยกิต 
     1.2 วิชาเลือก  4                หน่วยกิต 
     1.3 วิชาการฝึกประสบการณว์ิชาชีพครู  14 หน่วยกิต 
   2. กลุ่มวิชาเอ)  81               หน่วยกิต 
     2.1 วิชาบังคับ  63             หน่วยกิต 
     2.2 วิชาเลือก  18               หน่วยกิต 
ค.หมวดวิชาเลือกเสรี ไม่น้อยกว่า 6               หน่วยกิต 

 
รายวิชาตามโครงสร้างของหลักสูตร 

ก.หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต 
   (ดังรายละเอียดในภาคผนวก)    
ข.หมวดวิชาเฉพาะ                  จ านวน ไม่น้อยกว่า 134 หน่วยกิต 
แบ่งเป็น 3 กลุ่ม ดังน้ี    



   1. หมวดวิชาเฉพาะวิชาชีพครู ไม่น้อยกว่า 53 หน่วยกิต 
     1.1 วิชาชีพครูบังคับ            จ านวน ไม่น้อยกว่า 35 หน่วยกิต 
     มีรายวิชาดังต่อไปนี ้    

1001001 ภาษาไทยส าหรบัคร ู 2(1-2-3) 
1005001 ประมวลสาระความรู้วิชาชีพครู 2(2-0-4) 
1005002 ประมวลสาระความรู้วิชาเฉพาะ 2(2-0-4) 
1005101 ภาษาอังกฤษส าหรับคร ู     3(2-2-5) 
1012101 การศึกษาและความเป็นครู     3(2-2-5) 
1022001 การออกแบบและพัฒนาหลักสตูร  3(2-2-5) 
1022002 การจัดการเรยีนรู้      3(2-2-5)   
1032201 นวัตกรรมและเทคโนโลยสีารสนเทศทางการศึกษา   3(2-2-5) 
1043001 การวัดและประเมินผลการศึกษา    3(2-2-5)   
1043002 การวิจัยทางการศึกษา      3(2-2-5)   
1052001 จิตวิทยาส าหรับครู      3(3-0-6)   
1063002 การบริหารจัดการในสถานศึกษา 3(3-0-6) 
1083001 การศึกษาแบบเรียนรวม    2(2-0-4)    

     1.2 วิชาชีพครูเลือก            จ านวน ไม่น้อยกว่า 4 หน่วยกิต 
     เลือกจากรายวิชาดังต่อไปนี ้    

1012002 การจัดการค่ายวิชาการ     2(1-2-3)   
1013001 การบริหารจัดการในช้ันเรียนและสิ่งแวดล้อมเพื่อการ

เรียนรู้  
2(1-2-3) 

1031101 เทคโนโลยีส าหรับครู  1     1(0-2-1) 
1033102 เทคโนโลยีส าหรับครู  2     1(0-2-1) 
1033202 การสร้างสื่อและแบบเรียน     2(1-2-3)   
1033203 นวัตกรรมการศึกษา       2(1-2-3)   
1044001 การวิจัยในช้ันเรียน       2(1-2-3)   



1044002 การวิจัยและพัฒนานวัตกรรมการศึกษา 2(1-2-3) 
1052002 ทฤษฎีและปฏิบตัิการกลุ่ม     2(1-2-3)   
1053002 จิตวิทยาการแนะแนวเด็กวัยรุ่น    2(2-0-4)   
1083002  การให้บริการช่วยเหลือระยะแรกเริ่ม  2(2-0-4)   

     1.3 วิชาประสบการณ์วิชาชพี จ านวน 14 หน่วยกิต 
1003001 การฝึกปฏิบัติวิชาชีพครูระหว่างเรยีน  1    1(90)    
1004002 การฝึกปฏิบัติวิชาชีพครูระหว่างเรยีน  2  1(90)   
1004003 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1   6(540)    
1005004 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2  6(540)    

   2. วิชาเฉพาะ จ านวน 81 หน่วยกิต 
     2.1 วิชาเอกบังคับ จ านวน 63 หน่วยกิต 

เรียนรายวิชาต่อไปนี ้  
     กลุ่มสังคมศาสตร์และการเรียนการสอน   

1231104 หลักสังคมวิทยาส าหรับคร ู 3(3-0-6) 
1233102 นวัตกรรมการเรียนการสอนทางสงัคมศึกษา 3(2-2-5) 
1234101 ระเบียบวิธีวิจยัทางสังคมเบื้องต้นส าหรับครู 3(2-2-5) 
1234105 พฤติกรรมการสอนวิชาสังคมศึกษาระดับประถมศึกษา 3(2-2-5) 
1234106 พฤติกรรมการสอนวิชาสังคมศึกษาระดับมัธยมศึกษา 3(2-2-5) 
1234107 ภาษาอังกฤษส าหรับครูสังคมศึกษา 3(3-0-6) 
1235103 สัมมนาสังคมศึกษา 3(2-2-5) 

     กลุ่มศาสนา ศีลธรรม จริยธรรม   
1231203 ศาสนศึกษาส าหรับคร ู 3(3-0-6) 
1232204 จริยธรรมกับชีวิต 3(3-0-6) 
1234201 พุทธวิธีการสอน 3(2-2-5) 

     กลุ่มหน้าที่พลเมือง วัฒนธรรม และการด าเนินชีวิตในสังคม 
1232301 การเมืองการปกครองของไทยส าหรับคร ู 3(3-0-6) 



1232302 กฎหมายเบื้องต้นส าหรับคร ู 3(3-0-6) 
     กลุ่มเศรษฐศาสตร์   

1231401 เศรษฐศาสตรเ์บื้องต้นส าหรับคร ู 3(3-0-6) 
1233402 เศรษฐกิจประเทศไทยส าหรับครู 3(3-0-6) 

     กลุ่มประวัติศาสตร์   
1231501 ประวัติศาสตร์ไทยส าหรับคร ู 3(3-0-6) 
1232503 อารยธรรมโลก 3(3-0-6) 
1233502 ประวัติศาสตร์เอเชียตะวันออกเฉยีงใต้ส าหรับครู 3(3-0-6) 
1234504 ประวัติศาสตร์นิพนธ์ 3(2-2-5) 

     กลุ่มภูมิศาสตร์   
1231601 ภูมิศาสตร์กายภาพส าหรับครู 3(2-2-5) 
1232603 ภูมิสารสนเทศส าหรับครู 3(2-2-5) 
1233602 แผนที่และการแปลความหมายจากแผนที่ส าหรับคร ู 3(2-2-5) 

     2.2 วิชาเอกเลือก เลือกเรียนจากรายวิชาต่อไปนี้ จ านวน 18 หน่วยกิต 
1232307 กฎหมายครอบครัว  3(3-0-6) 
1231206 พุทธธรรมส าหรับครู 3(3-0-6) 
1232305 โลกศึกษา     3(3-0-6) 
1232306 สิทธิมนุษยชนส าหรับครู    3(3-0-6) 
1232308 ภูมิปัญญาท้องถิ่น 3(2-2-5) 
1233303 แนวโน้มและการจัดการปัญหาสังคมส าหรับครู 3(3-0-6) 
1233304 ท้องถิ่นศึกษา 3(2-2-5) 
1233505 ประวัติศาสตร์ยุโรป   3(3-0-6) 
1233604 การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่าง

ยั่งยืนส าหรับครู 
 

3(2-2-5) 
1234205 ศาสนพิธีส าหรับครู    3(2-2-5) 
   



ค.หมวดวิชาเลือกเสรี                       เรียนไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต 
ให้เลือกเรียนรายวิชาใดๆ ในหลักสูตรมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร โดยไม่ซ้ ากับ

รายวิชาที่เคยเรียนมาแล้ว และต้องไม่เป็นรายวิชาที่ก าหนดให้เรียน โดยนับหน่วยกิตรวมใน
เกณฑ์การส าเร็จหลักสูตร 
 



หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต ปริญญาตรี 5 ปี 
สาขาวิชาพลศึกษา  Bachelor of Education (Physical Education) 

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

จ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสตูร ไม่น้อยกว่า 167 หน่วยกิต 
โดยมีสัดส่วนหน่วยกิตแต่ละหมวดวิชา ดังนี้ 
ก.หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต 
   1. กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร  12             หน่วยกิต 
   2. กลุ่มวิชามนุษยศาสตร ์  6 หน่วยกิต 
   3. กลุ่มวิชาสังคมศาสตร ์  6 หน่วยกิต 
   4. กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี 6 หน่วยกิต 
ข.หมวดวิชาเฉพาะ  131 หน่วยกิต 
   1. กลุ่มวิชาชีพครู  53 หน่วยกิต 
     1.1 วิชาบังคับ  35 หน่วยกิต 
     1.2 วิชาเลือก  4                หน่วยกิต 
     1.3 วิชาการฝึกประสบการณว์ิชาชีพครู  14 หน่วยกิต 
   2. กลุ่มวิชาเอก  78               หน่วยกิต 
     2.1 วิชาบังคับ  58             หน่วยกิต 
     2.2 วิชาเลือก  20               หน่วยกิต 
ค.หมวดวิชาเลือกเสรี ไม่น้อยกว่า 6               หน่วยกิต 

รายวิชาตามโครงสร้างของหลักสูตร 
ก.หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต 
   (ดังรายละเอียดในภาคผนวก)    
ข.หมวดวิชาเฉพาะ               จ านวน ไม่น้อยกว่า 131 หน่วยกิต 
แบ่งเป็น 3 กลุ่ม ดังน้ี    
   1. กลุ่มวิชาชีพครู ไม่น้อยกว่า 53 หน่วยกิต 



     1.1 วิชาชีพครูบังคับ          จ านวน ไม่น้อยกว่า 35 หน่วยกิต 
     มีรายวิชาดังต่อไปนี ้    

1001001 ภาษาไทยส าหรบัคร ู 2(1-2-3) 
1005001 ประมวลสาระความรู้วิชาชีพครู 2(2-0-4) 
1005002 ประมวลสาระความรู้วิชาเฉพาะ 2(2-0-4) 
1005101 ภาษาอังกฤษส าหรับคร ู     3(2-2-5) 
1012101 การศึกษาและความเป็นครู     3(2-2-5) 
1022001 การออกแบบและพัฒนาหลักสตูร  3(2-2-5) 
1022002 การจัดการเรยีนรู้      3(2-2-5)   
1032201 นวัตกรรมและเทคโนโลยสีารสนเทศทางการศึกษา   3(2-2-5) 
1043001 การวัดและประเมินผลการศึกษา    3(2-2-5)   
1043002 การวิจัยทางการศึกษา      3(2-2-5)   
1052001 จิตวิทยาส าหรับครู      3(3-0-6)   
1063002 การบริหารจัดการในสถานศึกษา 3(3-0-6) 
1083001 การศึกษาแบบเรียนรวม    2(2-0-4)    

     1.2 วิชาชีพครูเลือก          จ านวน ไม่น้อยกว่า 4 หน่วยกิต 
     เลือกจากรายวิชาดังต่อไปนี ้    

1012002 การจัดการค่ายวิชาการ     2(1-2-3)   
1013001 การบริหารจัดการในช้ันเรียนและสิ่งแวดล้อมเพื่อการ

เรียนรู้  
2(1-2-3) 

1031101 เทคโนโลยีส าหรับครู  1     1(0-2-1) 
1033102 เทคโนโลยีส าหรับครู  2     1(0-2-1) 
1033202 การสร้างสื่อและแบบเรียน     2(1-2-3)   
1033203 นวัตกรรมการศึกษา       2(1-2-3)   
1044001 การวิจัยในช้ันเรียน       2(1-2-3)   
1044002 การวิจัยและพัฒนานวัตกรรมการศึกษา 2(1-2-3) 



1052002 ทฤษฎีและปฏิบตัิการกลุ่ม     2(1-2-3)   
1053002 จิตวิทยาการแนะแนวเด็กวัยรุ่น    2(2-0-4)   
1083002  การให้บริการช่วยเหลือระยะแรกเริ่ม  2(2-0-4)   

     1.3 วิชาการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ จ านวน 14 หน่วยกิต 
1003001 การฝึกปฏิบัติวิชาชีพครูระหว่างเรยีน  1    1(90)    
1004002 การฝึกปฏิบัติวิชาชีพครูระหว่างเรยีน  2  1(90)   
1004003 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1   6(540)    
1005004 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2  6(540)    

   2. กลุ่มวิชาเอก    
     2.1 วิชาเอกบังคับ จ านวน 58 หน่วยกิต 
     เรียนรายวิชาต่อไปนี้   

1161101 ประวัติและหลักการพลศึกษา 2(2-0-4) 
1161201 กายวิภาคศาสตร์และสรรีวิทยา 3(2-2-5) 
1161301 จิตวิทยาการกีฬา 2(2-0-4) 
1161501 กรีฑา 2(1-2-3) 
1161504 เทเบิลเทนนสิ 2(1-2-3) 
1161505 ว่ายน้ า 2(1-2-3) 
1161517 กระบี่กระบอง  2(1-2-3) 
1161601 ฟุตบอล 2(1-2-3) 
1161602 บาสเกตบอล 2(1-2-3) 
1161603 วอลเลย์บอล 2(1-2-3) 
1161609 ตะกร้อ 2(1-2-3) 
1162101 การจัดและการบริหารพลศึกษา 2(2-0-4) 
1162103 การส่งเสริมสุขภาพ 2(2-0-4) 
1162201 สรีรวิทยาการออกก าลังกาย 3(2-2-5) 
1162202 การทดสอบสมรรถภาพทางกาย 2(1-2-3) 



1163103 การทดสอบและการประเมินผลพลศึกษา 2(2-0-4) 
1163104 หลักสตูรพลศึกษา 2(2-0-4) 
1163105 การสัมมนาทางพลศึกษา 2(2-0-4) 
1163106 พฤติกรรมการสอนวิชาพลศึกษาระดับประถมศึกษา 3(2-2-5) 
1163107 ภาษาอังกฤษส าหรับครูพลศึกษา 3(2-2-5) 
1162301 กีฬาเวชศาสตร ์ 3(2-2-5) 
1163206 ชีวกลศาสตร์การกีฬา                                                                          3(2-2-5) 
1164101 หลักการฝึกกีฬา 2(1-2-3) 
1164106 พฤติกรรมการสอนวิชาพลศึกษาระดับมัธยมศึกษา 3(2-2-5) 
1164405 ผู้น านันทนาการและการอยู่ค่ายพกัแรม 3(2-2-5) 

     2.2 วิชาเอกเลือก จ านวน 20 หน่วยกิต 
     เลือกเรียนจากรายวิชาในกลุ่ม ดังต่อไปนี้ โดยไมซ่้ ากับรายวิชาที่เรียนมาแล้ว 
     รายวิชาในกลุ่ม ก. เลือกเรียนรายวิชาต่อไปนี้  ไม่น้อยกว่า  10 หน่วยกิต 

1164102 หลักการเคลื่อนไหวเบื้องต้น 2(1-2-3) 
1162102 การเรยีนรู้ทางกลไก 2(2-0-4) 
1162203 การฝึกด้วยน้ าหนัก 2(1-2-3) 
1161204 การบริหารกาย 2(1-2-3) 
1163204 โภชนาศาสตร์การกีฬา 2(2-0-4) 
1163301 บรรดิการทางพลศึกษา 2(2-0-4) 
1163302 กายภาพบ าบัด 2(1-2-3) 
1163303 การช่วยชีวิตและความปลอดภัยทางน้ า 2(1-2-3) 
1163304 สวัสดศิึกษา 2(2-0-4) 
1163403 ลีลาศ 2(1-2-3) 
1162405 เทคนิคและทักษะนันทนาการ  2(1-2-3) 
1161405 ยุวกาชาด 2(1-2-3) 
1163405 โมเดอร์นดานซ ์ 1(0-2-1) 



1161406 กิจกรรมเข้าจังหวะ 2(1-2-3) 
1163406 การจัดและการบริหารนันทนาการ 2(2-0-4) 
1161407 เกมเบ็ดเตล็ด 2(1-2-3) 
1163408 แอโรบิคดานซ ์ 2(1-2-3) 
1161502 ยิมนาสติก 2(1-2-3) 
1161503 แบดมินตัน 2(1-2-3) 
1161506 ยูโด 2(1-2-3) 
1161507 เทนนิส  2(1-2-3) 
1161508 มวยสากล    2(1-2-3) 
1161509 ยิงปืน 2(1-2-3) 
1161510 มวยไทย    2(1-2-3) 
1161511 มวยปล้ า    2(1-2-3) 
1161512 ยกน้ าหนัก    2(1-2-3) 
1161513 จักรยาน 2(1-2-3) 
1161514 กอล์ฟ 2(1-2-3) 
1161515 ยิงธนู 2(1-2-3) 
1161516 ดาบสากล    2(1-2-3) 
1162517 ศิลปะการป้องกันตัว 2(1-2-3) 
1162518 กระโดดน้ า 2(1-2-3) 
1161519 เปตอง   2(1-2-3) 
1162519 ไอกิโด 2(1-2-3) 
1161520 หมากรุกไทย 2(1-2-3) 
1162520 หมากรุกฝรั่ง 2(1-2-3) 
1162523 เทควันโด 2(1-2-3) 
1161521 โบว์ลิ่ง 2(1-2-3) 
1162521 ด าน้ า 2(1-2-3) 



1162522 สนุ้กเกอร ์ 2(1-2-3) 
1161604 รักบี้ฟุตบอล   2(1-2-3) 
1161605 แฮนด์บอล 2(1-2-3) 
1161606 โปโลน้ า  2(1-2-3) 
1161607 ฮอกกี้ 2(1-2-3) 
1161608 เซปักตะกร้อ 2(1-2-3) 
1162609 ซอฟท์บอล 2(1-2-3) 
1161610 ฟุตซอล 2(1-2-3) 

     รายวิชาในกลุ่ม ข. เลือกเรียนรายวิชาต่อไปนี้     ไม่น้อยกว่า 2 หน่วยกิต 
1161401 ผู้ก ากับลูกเสือ-เนตรนารสี ารองขั้นความรู้เบื้องต้น        1(0-2-1) 
1161402 ผู้ก ากับลูกเสือ-เนตรนารสีามญัขั้นความรู้เบื้องต้น 1(0-2-1) 
1161403 ผู้ก ากับลูกเสือ-เนตรนารสีามญัรุ่นใหญ่ขั้นความรู้

เบื้องต้น 
1(0-2-1) 

1161404 ผู้ก ากับลูกเสือ-เนตรนารีวสิามญัขัน้ความรู้เบื้องต้น  1(0-2-1) 
     รายวิชากลุ่ม ค. เลือกเรียนรายวิชาต่อไปนี้        ไม่น้อยกว่า 8 หน่วยกิต 

1164517 การเป็นผูฝ้ึกและการเป็นเจ้าหน้าที่กรีฑา 2(1-2-3) 
1164518 การเป็นผูฝ้ึกและการเป็นเจ้าหน้าที่กีฬายิมนาสติก 2(1-2-3) 
1164519 การเป็นผูฝ้ึกและการเป็นเจ้าหน้าที่กีฬาแบดมินตัน 2(1-2-3) 
1164520 การเป็นผูฝ้ึกและการเป็นเจ้าหน้าที่ กีฬาเทเบิลเทนนสิ 2(1-2-3) 
1164521 การเป็นผูฝ้ึกและการเป็นเจ้าหน้าที่ กีฬาว่ายน้ า 2(1-2-3) 
1164522 การเป็นผูฝ้ึกและการเป็นเจ้าหน้าที่กีฬาเทนนิส 2(1-2-3) 
1164523 การเป็นผูฝ้ึกและการเป็นเจ้าหน้าที่กีฬามวยสากล 2(1-2-3) 
1164524 การเป็นผูฝ้ึกและการเป็นเจ้าหน้าที่กีฬามวยไทย 2(1-2-3) 
1164525 การเป็นผูฝ้ึกและการเป็นเจ้าหน้าที่กีฬาเทควันโด 2(1-2-3) 
1164609 การเป็นผูฝ้ึกและการเป็นเจ้าหน้าที่กีฬาฟุตบอล 2(1-2-3) 
1164610 การเป็นผูฝ้ึกและการเป็นเจ้าหน้าที่กีฬารักบี้ฟุตบอล 2(1-2-3) 



1164611 การเป็นผูฝ้ึกและการเป็นเจ้าหน้าที่กีฬาบาสเกตบอล 2(1-2-3) 
1164612 การเป็นผูฝ้ึกและการเป็นเจ้าหน้าที่กีฬาวอลเลย์บอล 2(1-2-3) 
1164613 การเป็นผูฝ้ึกและการเป็นเจ้าหน้าที่กีฬาตะกร้อ 2(1-2-3) 
1164614 การเป็นผูฝ้ึกและการเป็นเจ้าหน้าที่กีฬาฟุตซอล 2(1-2-3) 

ค.หมวดวิชาเลือกเสรี                       เรียนไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต 
ให้เลือกเรียนรายวิชาใดๆในหลักสูตรมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร โดยไม่ซ้ ากับ

รายวิชาที่เคยเรียนมาแล้วและต้องไม่เป็นรายวิชาที่ก าหนดให้เรียน โดยนับหน่วยกิตรวมใน
เกณฑ์การส าเร็จหลักสูตร 
 



หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต ปริญญาตรี 5 ปี 
สาขาวิชาภาษาจีน  Bachelor of Education (Chinese) 

ค.บ. (ภาษาจีน)  B.Ed. (Chinese) 
 
โครงสร้างหลักสูตร 

จ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสตูร ไม่น้อยกว่า 167 หน่วยกิต 
โดยมีสัดส่วนหน่วยกิตแต่ละหมวดวิชา ดังนี้ 
ก.หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต 
   1. กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร  12             หน่วยกิต 
   2. กลุ่มวิชามนุษยศาสตร ์  6 หน่วยกิต 
   3. กลุ่มวิชาสังคมศาสตร ์  6 หน่วยกิต 
   4. กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี 6 หน่วยกิต 
ข.หมวดวิชาเฉพาะ ไม่น้อยกว่า 131 หน่วยกิต 
   1. กลุ่มวิชาชีพครู  53 หน่วยกิต 
     1.1 วิชาชีพบังคับ  35 หน่วยกิต 
     1.2 วิชาชีพเลือก  4                หน่วยกิต 
     1.3 วิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู  14 หน่วยกิต 
   2. กลุ่มวิชาเอก  78               หน่วยกิต 
     2.1 วิชาบังคับ  57             หน่วยกิต 
     2.2 วิชาเลือก  21               หน่วยกิต 
ค.หมวดวิชาเลือกเสรี ไม่น้อยกว่า 6               หน่วยกิต 

 
รายวิชาตามโครงสร้างของหลักสูตร 

ก.หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต 
   (ดังรายละเอียดในภาคผนวก)    
ข.หมวดวิชาเฉพาะ ไม่น้อยกว่า 131 หน่วยกิต 
แบ่งเป็น 3 กลุ่ม ดังน้ี    



   1. หมวดวิชาเฉพาะวิชาชีพครู ไม่น้อยกว่า 53 หน่วยกิต 
     1.1 วิชาชีพครูบังคับ ไม่น้อยกว่า 35 หน่วยกิต 
     มีรายวิชาดังต่อไปนี ้    

1001001 ภาษาไทยส าหรบัคร ู 2(1-2-3) 
1005001 ประมวลสาระความรู้วิชาชีพครู 2(2-0-4) 
1005002 ประมวลสาระความรู้วิชาเฉพาะ 2(2-0-4) 
1005101 ภาษาอังกฤษส าหรับคร ู     3(2-2-5) 
1012101 การศึกษาและความเป็นครู     3(2-2-5) 
1022001 การออกแบบและพัฒนาหลักสตูร  3(2-2-5) 
1022002 การจัดการเรยีนรู้      3(2-2-5)   
1032201 นวัตกรรมและเทคโนโลยสีารสนเทศทางการศึกษา   3(2-2-5) 
1043001 การวัดและประเมินผลการศึกษา    3(2-2-5)   
1043002 การวิจัยทางการศึกษา      3(2-2-5)   
1052001 จิตวิทยาส าหรับครู      3(3-0-6)   
1063002 การบริหารจัดการในสถานศึกษา 3(3-0-6) 
1083001 การศึกษาแบบเรียนรวม    2(2-0-4)    

     1.2 วิชาชีพครูเลือก ไม่น้อยกว่า 4 หน่วยกิต 
     เลือกจากรายวิชาดังต่อไปนี ้    

1012002 การจัดการค่ายวิชาการ     2(1-2-3)   
1013001 การบริหารจัดการในช้ันเรียนและสิ่งแวดล้อมเพื่อการ

เรียนรู้  
2(1-2-3) 

1031101 เทคโนโลยีส าหรับครู  1     1(0-2-1) 
1033102 เทคโนโลยีส าหรับครู  2     1(0-2-1) 
1033202 การสร้างสื่อและแบบเรียน     2(1-2-3)   
1033203 นวัตกรรมการศึกษา       2(1-2-3)   
1044001 การวิจัยในช้ันเรียน       2(1-2-3)   



1044002 การวิจัยและพัฒนานวัตกรรมการศึกษา 2(1-2-3) 
1052002 ทฤษฎีและปฏิบตัิการกลุ่ม     2(1-2-3)   
1053002 จิตวิทยาการแนะแนวเด็กวัยรุ่น    2(2-0-4)   
1083002  การให้บริการช่วยเหลือระยะแรกเริ่ม  2(2-0-4)   

     1.3 วิชาประสบการณ์วิชาชพี  14 หน่วยกิต 
1003001 การฝึกปฏิบัติวิชาชีพครูระหว่างเรยีน  1    1(90)    
1004002 การฝึกปฏิบัติวิชาชีพครูระหว่างเรยีน  2  1(90)   
1004003 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1   6(540)    
1005004 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2  6(540)    

   2. กลุ่มวิชาเอก  78 หน่วยกิต 
     2.1 วิชาบังคับ  57 หน่วยกิต 
        2.1.1 หมวดรายวิชาภาษาจีนพื้นฐาน   

1221101 ภาษาจีนระดับต้น 1  3(2-2-5) 
1221102 ภาษาจีนระดับต้น 2  3(2-2-5) 
1222103 ภาษาจีนระดับกลาง 1  3(2-2-5) 
1222104 ภาษาจีนระดับกลาง 2  3(2-2-5) 
1223105 ภาษาจีนระดับสูง  1  3(2-2-5) 
1223106 ภาษาจีนระดับสูง  2  3(2-2-5) 
1221107 สัทศาสตร์ภาษาจีนกลาง  3(2-2-5) 
1222108 ไวยากรณ์ภาษาจีน 1   3(3-0-6) 
1223111 เทคนิคการสอนภาษาจีนเป็นภาษาต่างประเทศ                                      3(3-0-6) 

     2.1.2 หมวดรายวิชาการอ่าน การเขียนและการแปล   
1222201 การอ่านภาษาจีน 1  3(3-0-6) 
1223203 การเขียนภาษาจีน  1 3(2-2-5) 
1223205 การแปลภาษาจีน 1   3(2-2-5) 
1224207 การอ่านหนังสือพิมพ์จีน 1   3(3-0-6) 



     2.1.3 หมวดรายวิชาภาษาจีนเพ่ือการสื่อสาร   
1221301 การฟังและการพูดภาษาจีน 1 3(2-2-5) 
1221302 การฟังและการพูดภาษาจีน 2 3(2-2-5) 
1223308 ภาษาอังกฤษส าหรับครูภาษาจีน 3(2-2-5) 

     2.1.4 หมวดรายวิชาประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม   
1221401 ประวัติศาสตร์จีนและวัฒนธรรมจนี        3(3-0-6) 
1223402 นิทานสุภาษิตจีน  3(3-0-6) 

     2.2 วิชาเอกเลือก เลือกเรียนรายวิชาต่อไปนี้  ไม่น้อยกว่า 21 หน่วยกิต 
     2.2.1 หมวดรายวิชาภาษาจีนพื้นฐาน   

ให้เลือกเรยีน ไม่น้อยกว่า 3 หน่วยกิต  
1222109 ไวยากรณ์ภาษาจีน 2   3(3-0-6) 
1223110 คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีเพื่อการสอนภาษาจีน   3(2-2-5) 
1224113 การเปรยีบเทียบภาษาจีนและภาษาไทย                                     3(3-0-6) 

     2.2.2 หมวดรายวิชาการอ่าน การเขียน และการแปล  
ให้เลือกเรยีน ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต  
1222202 การอ่านภาษาจีน 2  3(3-0-6) 
1223204 การเขียนภาษาจีน 2    3(2-2-5) 
1223206 การแปลภาษาจีน 2   3(2-2-5) 
1224208 การอ่านหนังสือพิมพ์จีน 2   3(3-0-6) 
1224209 การเขียนรายงานภาษาจีน   3(2-2-5) 
1224210 การอ่านภาษาจีนโบราณ 3(3-0-6) 

     2.2.3 หมวดรายวิชาภาษาจีนเพ่ือการสื่อสาร   
ให้เลือกเรยีน ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต  
1222303 ภาษาจีนเพื่อการท่องเที่ยว   3(2-2-5) 
1223304 ภาษาจีนเพื่อการเลขานุการ  3(2-2-5) 
1223305 ภาษาจีนเพื่อการโรงแรม   3(2-2-5) 



1222306 ภาษาจีนธุรกิจ   3(2-2-5) 
1223307 ภาษาจีนเพื่อการคา้ระหว่างประเทศ  3(2-2-5) 

     2.2.4 หมวดรายวิชาประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม   
ให้เลือกเรยีน ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต  
1224403 วรรณกรรมจีนสมัยใหม่และร่วมสมัย 3(3-0-6) 
1224404 เรื่องสั้นจีน    3(3-0-6) 
1224405 วรรณคดีจีน  3(3-0-6) 

ค.หมวดวิชาเลือกเสรี  6 หน่วยกิต 
ให้เลือกเรียนรายวิชาใด ๆ ในหลักสูตรมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร  โดยไม่ซ้ ากับ

รายวิชาที่เคยเรียนมาแล้ว และต้องไม่เป็นรายวิชาที่ก าหนดให้เรียนโดยไม่นับหน่วยกิตรวมใน
เกณฑ์การส าเร็จหลักสูตรของ   แต่ละวิชาเอกท่ีก าหนดเป็นเง่ือนไขให้ต้องลงทะเบียนเรียน 

 
 



หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต ปริญญาตรี 5 ปี 
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา  Bachelor of Education (Computer Education) 

ค.บ. (คอมพิวเตอร์ศึกษา)  B.Ed. (Computer Education) 
 
โครงสร้างหลักสูตร 

จ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสตูร ไม่น้อยกว่า 170 หน่วยกิต 
โดยมสีัดส่วนหน่วยกิตแต่ละหมวดวิชา ดังนี้ 
ก.หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต 
   1. กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร  12             หน่วยกิต 
   2. กลุ่มวิชามนุษยศาสตร ์  6 หน่วยกิต 
   3. กลุ่มวิชาสังคมศาสตร ์  6 หน่วยกิต 
   4. กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลย ี 6 หน่วยกิต 
ข.หมวดวิชาเฉพาะ ไม่น้อยกว่า 134 หน่วยกิต 
   1. กลุ่มวิชาชีพครู  53 หน่วยกิต 
     1.1 วิชาบังคับ  35 หน่วยกิต 
     1.2 วิชาเลือก  4                หน่วยกิต 
     1.3 วิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ  14 หน่วยกิต 
   2. กลุ่มวิชาเอก  81               หน่วยกิต 
     2.1 วิชาบังคับ  63             หน่วยกิต 
     2.2 วิชาเลือก  18               หน่วยกิต 
ค.หมวดวิชาเลือกเสรี ไม่น้อยกว่า 6               หน่วยกิต 

 
รายวิชาตามโครงสร้างของหลักสูตร 

ก.หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต 
   (ดังรายละเอียดในภาคผนวก)    
ข.หมวดวิชาเฉพาะ               จ านวน ไม่น้อยกว่า 134 หน่วยกิต 
แบ่งเป็น 3 กลุ่ม ดังน้ี    



   1. หมวดวิชาเฉพาะวิชาชีพครู ไม่น้อยกว่า 53 หน่วยกิต 
     1.1 วิชาชีพครูบังคับ          จ านวน ไม่น้อยกว่า 35 หน่วยกิต 
     มีรายวิชาดังต่อไปนี ้    

1001001 ภาษาไทยส าหรบัคร ู 2(1-2-3) 
1005001 ประมวลสาระความรู้วิชาชีพครู 2(2-0-4) 
1005002 ประมวลสาระความรู้วิชาเฉพาะ 2(2-0-4) 
1005101 ภาษาอังกฤษส าหรับคร ู     3(2-2-5) 
1012101 การศึกษาและความเป็นครู     3(2-2-5) 
1022001 การออกแบบและพัฒนาหลักสตูร  3(2-2-5) 
1022002 การจัดการเรยีนรู้      3(2-2-5)   
1032201 นวัตกรรมและเทคโนโลยสีารสนเทศทางการศึกษา   3(2-2-5) 
1043001 การวัดและประเมินผลการศึกษา    3(2-2-5)   
1043002 การวิจัยทางการศึกษา      3(2-2-5)   
1052001 จิตวิทยาส าหรับครู      3(3-0-6)   
1063002 การบริหารจัดการในสถานศึกษา 3(3-0-6) 
1083001 การศึกษาแบบเรียนรวม    2(2-0-4)    

     1.2 วิชาชีพครูเลือก          จ านวน ไม่น้อยกว่า 4 หน่วยกิต 
     เลือกจากรายวิชาดังต่อไปนี ้    

1012002 การจัดการค่ายวิชาการ     2(1-2-3)   
1013001 การบริหารจัดการในช้ันเรียนและสิ่งแวดล้อมเพื่อการ

เรียนรู้  
2(1-2-3) 

1031101 เทคโนโลยีส าหรับครู  1     1(0-2-1) 
1033102 เทคโนโลยีส าหรับครู  2     1(0-2-1) 
1033202 การสร้างสื่อและแบบเรียน     2(1-2-3)   
1033203 นวัตกรรมการศึกษา       2(1-2-3)   
1044001 การวิจัยในช้ันเรียน       2(1-2-3)   



1044002 การวิจัยและพัฒนานวัตกรรมการศึกษา 2(1-2-3) 
1052002 ทฤษฎีและปฏิบตัิการกลุ่ม     2(1-2-3)   
1053002 จิตวิทยาการแนะแนวเด็กวัยรุ่น    2(2-0-4)   
1083002  การให้บริการช่วยเหลือระยะแรกเริ่ม  2(2-0-4)   

     1.3 วิชาประสบการณ์วิชาชพี จ านวน 14 หน่วยกิต 
1003001 การฝึกปฏิบัติวิชาชีพครูระหว่างเรยีน  1    1(90)    
1004002 การฝึกปฏิบัติวิชาชีพครูระหว่างเรยีน  2  1(90)   
1004003 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1   6(540)    
1005004 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2  6(540)    

   2. กลุ่มวิชาเอก                 จ านวน ไม่น้อยกว่า 81 หน่วยกิต 
     2.1 วิชาบังคับ                  จ านวน  63 หน่วยกิต 

1181101 คณิตศาสตร์ส าหรับครูคอมพิวเตอร์ 3(3-0-6)    
1181102 ระบบปฏิบตัิการคอมพิวเตอร์     3(2-2-5) 
1181103 เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และสถาปตัยกรรม 3(2-2-5)     
1181201 การสอนเขียนโปรแกรมภาษาคอมพิวเตอร์เบื้องต้น 3(2-2-5) 
1182204 โครงสร้างข้อมูลและขั้นตอนวิธ ี 3(3-0-6) 
1182301 ระบบฐานข้อมลูทางการศึกษาและการจัดการ 3(2-2-5)   
1182304 ระบบการสื่อสารข้อมลู และเครือข่ายคอมพิวเตอรเ์พื่อ

การศึกษา 
3(2-2-5) 

1182401 คอมพิวเตอร์กราฟิกและภาพเคลือ่นไหวเพื่อการศึกษา 3(2-2-5)   
1182601 การออกแบบและพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน  3(2-2-5) 
1182615 ภาษาอังกฤษส าหรับครูคอมพิวเตอร์ 3(3-0-6)                 
1183105 การซ่อมประกอบไมโครคอมพิวเตอร์ส าหรับครู

คอมพิวเตอร ์
3(2-2-5) 

1183202 โปรแกรมภาษาคอมพิวเตอรเ์พื่อการศึกษา 3(2-2-5) 
 



1183302 การวิเคราะห์และออกแบบระบบสารสนเทศเพื่อ
การศึกษา 

3(2-2-5) 

1183406 เทคโนโลยีมลัติมเีดียเพื่อการศึกษา 3(2-2-5) 
1183607 การออกแบบเว็บไซต์เพื่อการเรียนการสอน   3(2-2-5) 
1184206 การสอนเขียนโปรแกรมภาษาคอมพิวเตอร์ระดับสูง 3(2-2-5) 
1184307 ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา 3(2-2-5) 
1184604 ระบบบรหิารจดัการรายวิชาด้วยสือ่อิเล็กทรอนิกส์ 3(2-2-5) 
1184617 พฤติกรรมการสอนคอมพิวเตอรร์ะดับประถมศึกษา 3(2-2-5) 
1184618 พฤติกรรมการสอนคอมพิวเตอรร์ะดับมัธยมศึกษา   3(2-2-5) 
1184621 โครงงานด้านการสอนคอมพิวเตอร์     3(2-2-5)         

     2.2 วิชาเอกเลือก ไม่น้อยกว่า 18 หน่วยกิต 
     เลือกจากรายวิชาดังต่อไปนี ้    

1181501 โปรแกรมส าเร็จรูปเพื่อการศึกษา   3(2-2-5) 
1182201 การโปรแกรมภาษาวิชวลเบสิกเพือ่การศึกษา           3(2-2-5)   
1182202 การโปรแกรมภาษาจาวาเพื่อการศึกษา                     3(2-2-5)   
1182203 หลักการโปรแกรมภาษาปาสคาล  3(2-2-5) 
1182206 หลักการโปรแกรมภาษาซี    3(2-2-5) 
1182208 โปรแกรมควบคุมระบบ      3(2-2-5) 
1182305 เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารการศึกษา                   3(2-2-5) 
1183306 การบริหารและการจดัการระบบเครือข่าย        3(2-2-5) 
1183502 โปรแกรมประยุกต์ดา้นสถิติและวจิัยทางการศึกษา 3(2-2-5) 
1183507 โปรแกรมประยุกต์ดา้นการบริหารในสถานศึกษา        3(2-2-5) 
1183603 การพัฒนาเว็บเพื่อการเรียนการสอน 3(2-2-5)            
1183610 การเขียนโปรแกรมบนเว็บเพื่อการศึกษา         3(2-2-5) 
1184205 การสอนเขียนโปรแกรมภาษาเชิงวัตถุ     3(2-2-5) 
1184609 การเรยีนการสอนผ่านเครือข่าย     3(2-2-5) 



1184611 ระบบคอมพิวเตอร์และการประยกุต์ใช้งานเทคโนโลยี
การศึกษา  

3(2-2-5) 

1184619 การสัมมนาคอมพิวเตอร์ศึกษา   3(2-2-5) 
1184620 หัวข้อพิเศษเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์   3(2-2-5) 

ค.หมวดวิชาเลือกเสรี  6 หน่วยกิต 
ให้เลือกเรียนรายวิชาใดๆ ในหลักสูตรมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร โดยไม่ซ้ ากับ

รายวิชาที่เคยเรียนมาแล้ว และต้องไม่เป็นรายวิชาที่ก าหนดให้เรียนโดยไม่นับหน่วยกิตรวมใน
เกณฑ์การส าเร็จหลักสูตรของแต่ละวิชาเอกท่ีก าหนดเป็นเงื่อนไขให้ต้องลงทะเบียนเรียน 
 



หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต ปริญญาตรี 5 ปี 
สาขาวิชาภาษาไทย  Bachelor of Education (Thai Language) 

ค.บ. (ภาษาไทย)  B.Ed. (Thai Language) 
 
โครงสร้างหลักสูตร 

จ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสตูร ไม่นอยกว่า 167 หน่วยกิต 
โดยมีสัดส่วนหน่วยกิตแต่ละหมวดวิชา ดังนี้ 
ก.หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต 
   1. กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร  12             หน่วยกิต 
   2. กลุ่มวิชามนุษยศาสตร ์  6 หน่วยกิต 
   3. กลุ่มวิชาสังคมศาสตร ์  6 หน่วยกิต 
   4. กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี 6 หน่วยกิต 
ข.หมวดวิชาเฉพาะ ไม่น้อยกว่า 131 หน่วยกิต 
   1. กลุ่มวิชาชีพครู  53 หน่วยกิต 
     1.1 วิชาบังคับ  35 หน่วยกิต 
     1.2 วิชาเลือก  4                หน่วยกิต 
     1.3 วิชาการฝึกประสบการณว์ิชาชีพครู  14 หน่วยกิต 
   2. กลุ่มวิชาเฉพาะด้าน  78               หน่วยกิต 
     2.1 วิชาบังคับ  54             หน่วยกิต 
     2.2 วิชาเลือก  24               หน่วยกิต 
ค.หมวดวิชาเลือกเสรี ไม่น้อยกว่า 6               หน่วยกิต 

 
รายวิชาตามโครงสร้างของหลักสูตร 

ก.หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต 
   (ดังรายละเอียดในภาคผนวก)    

ข.หมวดวิชาเฉพาะ                  จ านวน ไม่น้อยกว่า 131 หน่วยกิต 
แบ่งเป็น 3 กลุ่ม ดังน้ี    



   1. หมวดวิชาเฉพาะวิชาชีพครู ไม่น้อยกว่า 53 หน่วยกิต 
     1.1 วิชาชีพครูบังคับ            จ านวน ไม่น้อยกว่า 35 หน่วยกิต 
     มีรายวิชาดังต่อไปนี ้    

1001001 ภาษาไทยส าหรบัคร ู 2(1-2-3) 
1005001 ประมวลสาระความรู้วิชาชีพครู 2(2-0-4) 
1005002 ประมวลสาระความรู้วิชาเฉพาะ 2(2-0-4) 
1005101 ภาษาอังกฤษส าหรับคร ู     3(2-2-5) 
1012101 การศึกษาและความเป็นครู     3(2-2-5) 
1022001 การออกแบบและพัฒนาหลักสตูร  3(2-2-5) 
1022002 การจัดการเรยีนรู้      3(2-2-5)   
1032201 นวัตกรรมและเทคโนโลยสีารสนเทศทางการศึกษา   3(2-2-5) 
1043001 การวัดและประเมินผลการศึกษา    3(2-2-5)   
1043002 การวิจัยทางการศึกษา      3(2-2-5)   
1052001 จิตวิทยาส าหรับครู      3(3-0-6)   
1063002 การบริหารจัดการในสถานศึกษา 3(3-0-6) 
1083001 การศึกษาแบบเรียนรวม    2(2-0-4)    

     1.2 วิชาชีพครูเลือก            จ านวน ไม่น้อยกว่า 4 หน่วยกิต 
     เลือกจากรายวิชาดังต่อไปนี ้    

1012002 การจัดการค่ายวิชาการ     2(1-2-3)   
1013001 การบริหารจัดการในช้ันเรียนและสิ่งแวดล้อมเพื่อการ

เรียนรู้  
2(1-2-3) 

1031101 เทคโนโลยีส าหรับครู  1     1(0-2-1) 
1033102 เทคโนโลยีส าหรับครู  2     1(0-2-1) 
1033202 การสร้างสื่อและแบบเรียน     2(1-2-3)   
1033203 นวัตกรรมการศึกษา       2(1-2-3)   
1044001 การวิจัยในช้ันเรียน       2(1-2-3)   



1044002 การวิจัยและพัฒนานวัตกรรมการศึกษา 2(1-2-3) 
1052002 ทฤษฎีและปฏิบตัิการกลุ่ม     2(1-2-3)   
1053002 จิตวิทยาการแนะแนวเด็กวัยรุ่น    2(2-0-4)   
1083002  การให้บริการช่วยเหลือระยะแรกเริ่ม  2(2-0-4)   

     1.3 วิชาประสบการณ์วิชาชพี  14 หน่วยกิต 
1003001 การฝึกปฏิบัติวิชาชีพครูระหว่างเรยีน  1    1(90)    
1004002 การฝึกปฏิบัติวิชาชีพครูระหว่างเรยีน  2  1(90)   
1004003 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1   6(540)    
1005004 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2  6(540)    

   2. กลุ่มวิชาเฉพาะ          ไม่น้อยกว่า 78 หน่วยกิต 
     2.1 วิชาบังคับ  54 หน่วยกิต 

1251101 ภาษาศาสตรส์ าหรับครภูาษาไทย         3(2-2-5) 
1251201  พัฒนาการของวรรณคดีไทย 3(3-0-6) 
1251203  การสอนวรรณกรรมวิจารณ ์ 3(2-2-5) 
1251301  การฟัง การพูดเพื่อผลสมัฤทธ์ิ 3(2-2-5) 
1251302 การเขียนภาคนิพนธ์ส าหรับครภูาษาไทย   3(2-2-5) 
1251502  การจัดท าหนังสือส าหรับเด็ก 3(2-2-5) 
1252102  ภาษาอังกฤษส าหรับครูภาษาไทย 3(2-2-5) 
1252202  วรรณกรรมท้องถิ่นส าหรับครู 3(2-2-5) 
1252304  การแต่งค าประพันธ์ 3(2-2-5) 
1252307  การอ่านเชิงวิเคราะห ์ 3(3-0-6) 
1252501  การสร้างบทเรียนภาษาไทย 3(2-2-5) 
1253103  หลักภาษาไทยส าหรับครู     3(3-0-6) 
1253204  วรรณกรรมปัจจุบัน 3(2-2-5) 
1253303  ศิลปะการอ่านค าประพันธ์ไทย 3(2-2-5) 
1253603 เรียนรูภ้าษาผ่านการละเล่นไทย 3(2-2-5) 



1253604 พฤติกรรมการสอนภาษาไทยระดบัประถมศึกษา 3(2-2-5) 
1253605 พฤติกรรมการสอนภาษาไทยระดบัมัธยมศึกษา 3(2-2-5) 
1255402  สัมมนาการสอนทางภาษาไทย    3(2-2-5) 

     2.2 วิชาเลือก ไม่น้อยกว่า 24 หน่วยกิต 
     โดยเลือกจากรายวิชาต่อไปนี ้    
     1.กลุ่มวิชาหลักภาษาและภาษาศาสตร์ (เลือกเรียน 3 หน่วยกติ) 

1253104 ความสัมพันธ์ของภาษากับวัฒนธรรม  3(2-2-5) 
1254105 ถ้อยค าส านวนไทย  3(2-2-5) 
1255106 ภาษาถิ่น                                                                               3(2-2-5) 

     2.กลุ่มวิชาวรณคดี วรรณกรรมวิจารณ์ (เลือกเรียน 3 หน่วยกิต) 
1252205 วรรณกรรมเอกของไทย 3(2-2-5) 
1252206 วรรณคดีขนบประเพณีและศาสนา 3(2-2-5) 
1253207 แง่คิดจากวรรณคดีและวรรณกรรม 3(2-2-5) 
1254208 วรรณกรรมนิทาน 3(2-2-5) 

     3.กลุ่มวิชาการใช้ภาษาไทย (เลือกเรียน 6 หน่วยกิต)  
1252305 เขียนรายงานจากการค้นคว้า  3(2-2-5) 
1253306 การเขียนเพื่อโฆษณาและประชาสมัพันธ์ 3(2-2-5) 
1253308 อ่านและเขียนเอกสารทางราชการ         3(2-2-5) 
1255309 การเขียนเพื่อการพัฒนาตน 3(2-2-5) 

     4.กลุ่มวิชาการวิจัย (เลือกเรียน 3 หน่วยกิต)  
1252401       ผลงานค้นคว้าทางภาษาและวรรณกรรมไทย 3(2-2-5) 
1255403        การวิจัยทางการสอนภาษาไทย 3(2-2-5) 

     5.กลุ่มวิชาการสารสนเทศ (เลือกเรียน 3 หน่วยกิต)  
1253503 การพูดทางสื่อวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน ์ 3(2-2-5) 
1252504 การจัดการเอกสารภาษาไทยด้วยคอมพิวเตอร์ 3(2-2-5) 

     6.กลุ่มวิชาการสอน  (เลือกเรียน 6 หน่วยกิต)  



1254601 นันทนาการทางภาษาไทย 3(2-2-5) 
1255602 การจัดกิจกรรมส่งเสริมการใช้ภาษาไทยในโรงเรียน 3(2-2-5) 
1254606 นวัตกรรมการจดัการเรียนรูภ้าษาไทย 3(2-2-5) 

ค.หมวดวิชาเลือกเสรี ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต 
ให้เลือกเรียนรายวิชาใดๆในหลักสูตรมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร โดยไม่ซ้ ากับ

รายวิชาที่เคยเรียนมาแล้วและต้องไม่เป็นรายวิชาที่ก าหนดให้เรียนโดยนับหน่วยกิตรวมใน
เกณฑ์การส าเร็จหลักสูตร 
 



หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต ปริญญาตรี 5 ปี 
สาขาวิชาการประถมศกึษา  Bachelor of Education (Elementary Education) 

ค.บ. (การประถมศึกษา)  B.Ed. (Elementary Education) 
 
โครงสร้างหลักสูตร 

จ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสตูร ไม่น้อยกว่า 170 หน่วยกิต 
โดยมีสัดส่วนหน่วยกิตแต่ละหมวดวิชา ดังนี้ 
ก.หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต 
   1. กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร  12             หน่วยกิต 
   2. กลุ่มวิชามนุษยศาสตร ์  6 หน่วยกิต 
   3. กลุ่มวิชาสังคมศาสตร ์  6 หน่วยกิต 
   4. กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลย ี 6 หน่วยกิต 
ข.หมวดวิชาเฉพาะ ไม่น้อยกว่า 134 หน่วยกิต 
   1. กลุ่มวิชาชีพครู  53 หน่วยกิต 
     1.1 วิชาบังคับ  35 หน่วยกิต 
     1.2 วิชาเลือก  4                หน่วยกิต 
     1.3 วิชาการฝึกประสบการณว์ิชาชีพครู  14 หน่วยกิต 
   2. กลุ่มวิชาเฉพาะด้าน  81               หน่วยกิต 
     2.1 วิชาบังคับ  61             หน่วยกิต 
     2.2 วิชาเลือก  20               หน่วยกิต 
ค.หมวดวิชาเลือกเสรี ไม่น้อยกว่า 6               หน่วยกิต 

 
รายวิชาตามโครงสร้างของหลักสูตร 

ก.หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต 
   (ดังรายละเอียดในภาคผนวก)    
ข.หมวดวิชาเฉพาะ                  จ านวน ไม่น้อยกว่า 131 หน่วยกิต 
แบ่งเป็น 3 กลุ่ม ดังน้ี    



   1. หมวดวิชาเฉพาะวิชาชีพครู ไม่น้อยกว่า 53 หน่วยกิต 
     1.1 วิชาชีพครูบังคับ            จ านวน ไม่น้อยกว่า 35 หน่วยกิต 
     มีรายวิชาดังต่อไปนี ้    

1001001 ภาษาไทยส าหรบัคร ู 2(1-2-3) 
1005001 ประมวลสาระความรู้วิชาชีพครู 2(2-0-4) 
1005002 ประมวลสาระความรู้วิชาเฉพาะ 2(2-0-4) 
1005101 ภาษาอังกฤษส าหรับคร ู     3(2-2-5) 
1012101 การศึกษาและความเป็นครู     3(2-2-5) 
1022001 การออกแบบและพัฒนาหลักสตูร  3(2-2-5) 
1022002 การจัดการเรยีนรู้      3(2-2-5)   
1032201 นวัตกรรมและเทคโนโลยสีารสนเทศทางการศึกษา   3(2-2-5) 
1043001 การวัดและประเมินผลการศึกษา    3(2-2-5)   
1043002 การวิจัยทางการศึกษา      3(2-2-5)   
1051005 จิตวิทยาส าหรับครู      3(3-0-6)   
1063002 การบริหารจัดการในสถานศึกษา 3(3-0-6) 
1083001 การศึกษาแบบเรียนรวม    2(2-0-4)    

     1.2 วิชาชีพครูเลือก            จ านวน ไม่น้อยกว่า 4 หน่วยกิต 
     เลือกจากรายวิชาดังต่อไปนี ้    

1012002 การจัดการค่ายวิชาการ     2(1-2-3)   
1013001 การบริหารจัดการในช้ันเรียนและสิ่งแวดล้อมเพื่อการ

เรียนรู้  
 

2(1-2-3) 
1031101 เทคโนโลยีส าหรับครู  1     1(0-2-1) 
1031102 เทคโนโลยีส าหรับครู  2     1(0-2-1) 
1033202 การสร้างสื่อและแบบเรียน     2(1-2-3)   
1033203 นวัตกรรมการศึกษา       2(1-2-3)   
1044001 การวิจัยในช้ันเรียน       2(1-2-3)   



1044002 การวิจัยและพัฒนานวัตกรรมการศึกษา 2(1-2-3) 
1052002 ทฤษฎีและปฏิบตัิการกลุ่ม     2(1-2-3)   
1053002 จิตวิทยาการแนะแนวเด็กวัยรุ่น    2(2-0-4)   
1083002  การให้บริการช่วยเหลือระยะแรกเริ่ม  2(2-0-4)   

     1.3 วิชาครู การฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู  จ านวน 14 หน่วยกิต 
1003001 การฝึกปฏิบัติวิชาชีพครูระหว่างเรยีน  1    1(90)    
1004002 การฝึกปฏิบัติวิชาชีพครูระหว่างเรยีน  2  1(90)   
1004003 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1   6(540)    
1005004 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2  6(540)    

   2. หมวดวิชาเฉพาะด้าน        จ านวน ไม่น้อยกว่า 81 หน่วยกิต 
    เป็นวิชาเอกบังคับ 61 หน่วยกิต และวิชาเลือก ให้เลือกเรียน  ไม่น้อยกว่า 20 หน่วย
กิต มีรายละเอียดดังนี้ 
     2.1 เฉพาะด้านบังคับ จ านวน 61 หน่วยกิต 
     เรียนรายวิชาต่อไปนี้    

1261101 ภาษาไทยส าหรับครูประถมศึกษา  3(3-0-6) 
1261102 กระบวนการจัดประสบการณ์การเรียนรู้วิชาภาษาไทยส าหรับ

ครูประถมศึกษา  
3(2-2-5) 

1261201 ภาษาอังกฤษส าหรับครูประถมศึกษา   3(3-0-6) 
1261202 กระบวนการจัดประสบการณ์การเรียนรู้วิชาภาษาอังกฤษ

ส าหรับครูประถมศึกษา  
3(2-2-5) 

1262301 คณิตศาสตร์ส าหรับครูประถมศึกษา  3(3-0-6) 
1262302 กระบวนการจัดประสบการณ์การเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์ 

ส าหรับครูประถมศึกษา  
3(2-2-5) 

1262401 วิทยาศาสตร์ส าหรับครูประถมศึกษา  3(3-0-6) 
1262402 กระบวนการจัดประสบการณ์การเรียนรู้วิชาวิทยาศาสตร์  

ส าหรับครูประถมศึกษา  
3(2-2-5) 

1262501 สุขศึกษาส าหรับครูประถมศึกษา  2(2-0-4) 
1262502 พลศึกษาส าหรับครูประถมศึกษา  2(1-2-3) 



1262503 กระบวนการจัดประสบการณ์การเรียนรู้วิชาสุขศึกษาและ 
พลศึกษาส าหรับครูประถมศึกษา  

3(2-2-5) 

1262601 ดนตรีและการขับร้องส าหรับครูประถมศึกษา  3(2-2-5) 
1262602 นาฏศิลป์ไทยและการละครส าหรับครปูระถมศึกษา  3(2-2-5) 
1262603 กระบวนการจัดประสบการณ์การเรียนรู้วิชาดนตรีและนาฏศิลป์

ส าหรับครูประถมศึกษา  
3(2-2-5) 

1262604 ศิลปศึกษาส าหรับครูประถมศึกษา  2(1-2-3) 
1262605 กระบวนการจัดประสบการณ์การเรียนรู้วิชาศิลปศึกษา   

ส าหรับครูประถมศึกษา  
3(2-2-5) 

1263701 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมส าหรับครูประถมศึกษา  3(2-0-6) 
1263702 กระบวนการจัดประสบการณ์การเรียนรู้วิชาสังคมศึกษา ศาสนา

และวัฒนธรรมส าหรับครูประถมศึกษา  
3(2-2-5) 

1263801 การงานอาชีพและเทคโนโลยีส าหรับครูประถมศึกษา 3(2-2-5) 
1263802 กระบวนการจัดประสบการณ์การเรียนรู้วิชาการงานอาชีพและ

เทคโนโลยีส าหรับครูประถมศึกษา 
3(2-2-5) 

1263901 การประถมศึกษา  2(1-2-3) 
1263902 พัฒนาการและการเรียนรู้ของเด็กประถมศึกษา  2(1-2-3) 

     2.2 วิชาเลือก                    จ านวน ไม่น้อยกว่า 20 หน่วยกิต 
     เลือกเรียนรายวิชาต่อไปนี ้    

1263101 การวิจยัทางการประถมศึกษา 2(1-2-3) 
1263102 การจดัการเรยีนรู้เพื่อพัฒนาการคดิส าหรับเด็กประถมศึกษา 2(1-2-3) 
1263103 การออกแบบและประดิษฐส์ื่อการศกึษาส าหรับเดก็

ประถมศกึษา 
2(1-2-3) 

1263201 การสอนเขียนโปรแกรมภาษาคอมพิวเตอร์ระดับประถมศึกษา 2(1-2-3) 
1263202 ระบบปฏิบัติการคอมพิวเตอรส์ าหรับครูประถมศึกษา 2(1-2-3) 
1263203 การซอ่มประกอบไมโครคอมพวิเตอรส์ าหรบัครปูระถมศึกษา  2(1-2-3) 
1263301 การพดูสื่อสารภาษาอังกฤษส าหรับครปูระถมศกึษา 2(1-2-3) 
1263302 ภาษาศาสตรเ์บื้องตน้ส าหรบัครปูระถมศึกษา 2(2-0-4) 
1263303 การเขียนเรยีงความภาษาอังกฤษส าหรบัครูประถมศึกษา 2(1-2-3) 
1264104 สัมมนาการประถมศึกษา 2(1-2-3) 



1264105 เกมและนันทนาการส าหรับเดก็ประถมศึกษา 2(2-0-4) 
1264106 การจดัท าหนังสือส าหรับเดก็ประถมศกึษา 2(1-2-3) 
1264107 การใช้แหล่งเรยีนรูแ้ละภมูิปัญญาส าหรับครูประถมศึกษา 2(2-0-4) 
1264108 การสร้างแบบเรียนและแบบฝึกทักษะส าหรับเด็กประถมศึกษา 2(1-2-3) 
1264109 โรงเรยีนประถมศกึษากับการพัฒนาชุมชน 2(1-2-3) 
1264110 อาเซยีนศึกษา  2(2-0-4) 
1264204 เครือขา่ยคอมพิวเตอรเ์พื่อการศึกษาส าหรับครูประถมศึกษา 2(1-2-3) 
1264205 การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนส าหรับครู

ประถมศึกษา  
2(1-2-3) 

1264206 การจัดการรายวิชาด้วยสื่ออิเล็กทรอนกิส์ระดับประถมศึกษา 2(1-2-3) 
1264207 การออกแบบระบบสารสนเทศเพื่อการศึกษาส าหรับครู

ประถมศกึษา 
2(1-2-3) 

1264208 เทคโนโลยีมลัติมเีดยีเพื่อการศึกษาระดับประถมศึกษา  2(1-2-3) 
1264209 คอมพิวเตอร์กราฟิกและภาพเคลื่อนไหวระดับประถมศึกษา 2(1-2-3) 
1264210 การออกแบบเว็บไซตเ์พื่อการเรียนการสอนระดับประถมศึกษา 2(1-2-3) 
1264304 การพดูภาษาอังกฤษในที่ชุมชนส าหรับครูประถมศกึษา 2(1-2-3) 
1264305 หลักการเขียนภาษาอังกฤษส าหรบัครปูระถมศกึษา  2(2-0-4) 
1264306 ไวยากรณภ์าษาอังกฤษส าหรับครปูระถมศึกษา  2(2-0-4) 
1264307 การเรยีนภาษาอังกฤษด้วยการแสดงส าหรับครูประถมศกึษา 2(2-0-4) 
1264308 การจดัคา่ยภาษาอังกฤษส าหรับครูประถมศกึษา 2(1-2-3) 
1264309 การเรยีนภาษาอังกฤษโดยใช้โครงงานส าหรบัครปูระถมศึกษา 2(1-2-3) 
1264310 การแปลส าหรบัครูประถมศึกษา 2(1-2-3) 
   

ค.หมวดวิชาเลือกเสรี                       เรียนไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต 
ให้เลือกเรียนวิชาใด ๆ ในหลักสูตรที่มหาวิทยาลัย   ราชภัฏก าแพงเพชรเปิดสอน  โดยไม่ซ้ ากับ

รายวิชาที่เคยเรียนมาแล้ว ไม่เป็นรายวิชาศึกษาทั่วไป และต้องไม่เป็นรายวิชาที่ก าหนดให้เรียน  โดย
ไม่นับหน่วยกิตรวมในเกณฑ์การส าเร็จหลักสูตรของสาขาวิชานี้ 
 



โครงสร้างหลักสตูร 
ของสาขาวิชาท่ีเปิดสอนในปีการศึกษา 2557 

 

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์
 

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต   ระดับปริญญาตรี 4 ปี 
     สาขาวิชาภาษาไทย 
     สาขาวิชาภาษาอังกฤษ 
     สาขาวิชาการพัฒนาสังคม 
     สาขาวิชาภาษาจีน 
     สาขาวิชาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ 
หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต  ระดับปริญญาตรี 4 ปี 
     สาขาวิชาวิจิตรศิลป์และประยุกต์ศิลป์ 
หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต   ระดับปริญญาตรี 4 ปี 
หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต  ระดับปริญญาตรี 4 ปี 
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  ระดับปริญญาตรี 4 ปี 

      สาขาวิชาสารสนเทศภูมิศาสตร์ 
 
 
 
 
 
 





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

ศศ.บ. (ภาษาไทย)  B.A. (Thai Language) 
 
โครงสร้างหลักสูตร 

จ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสตูร ไม่น้อยกว่า 133 หน่วยกิต 
โดยมีสัดส่วนหน่วยกิตแต่ละหมวดวิชา ดังนี้ 
ก.หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต 
   1. กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร  12             หน่วยกิต 
   2. กลุ่มวิชามนุษยศาสตร ์  6 หน่วยกิต 
   3. กลุ่มวิชาสังคมศาสตร ์  6 หน่วยกิต 
   4. กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลย ี 6 หน่วยกิต 
ข.หมวดวิชาเฉพาะด้าน ไม่น้อยกว่า 97 หน่วยกิต 
   1. กลุ่มวิชาเอกบังคับ  39 หน่วยกิต 
   2. กลุ่มวิชาเอกเลือก ไม่น้อยกว่า 51               หน่วยกิต 
   3. กลุ่มวิชาปฎิบัติการและฝึกประสบการณ์วิชาชีพหรือสหกิจ
ศึกษา 

7            หน่วยกิต 

ค.หมวดวิชาเลือกเสรี  6               หน่วยกิต 
 
รายวิชาตามโครงสร้างของหลักสูตร 

ก.หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต 
   (ดังรายละเอียดในภาคผนวก)    
ข.หมวดวิชาเฉพาะด้าน ไม่น้อยกว่า 97 หน่วยกิต 
   1. กลุ่มวิชาเอกบังคับ  39 หน่วยกิต 

1531101 ภาษาศาสตรเ์บื้องต้น    3(3-0-6) 
1541102 วิวัฒนาการกวีนิพนธ์ไทย      3(3-0-6) 
1541202 ศิลปะการใช้ภาษาเพื่อการสื่อสาร  3(3-0-6) 



1541204 หลักการเขียน       3(3-0-6) 
1541205 หลักการฟังและการพูด      3(3-0-6) 
1541401 วรรณกรรมศึกษา      3(3-0-6) 
1542101 ลักษณะภาษาไทย      3(3-0-6) 
1543203 ประดิษฐการทางภาษา     3(3-0-6) 
1543408 คติชนวิทยา        3(2-2-5) 
1544901 การวิจัยทางภาษาไทย     3(3-0-6) 
1544902 สัมมนาภาษาไทย       3(3-0-6) 
1552115 ภาษาอังกฤษเพื่อพัฒนาการอ่านทางวิชาการ  3(3-0-6) 
1552116 ภาษาอังกฤษเพื่อพัฒนาการเขียนทางวิชาการ  3(3-0-6) 

   2. วิชาเอกเลือก  ไม่น้อยกว่า 51 หน่วยกิต 
   เลือกเรียนจากรายวิชาต่อไปนี ้    
   กลุ่มวิชาทักษะทางภาษา    

1541201 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและสืบคน้  3(3-0-6) 
1541203 ภาษาไทยธุรกิจ       3(3-0-6) 
1541208 การพูดเพื่อสังคม      3(3-0-6) 
1541209 การเขียนเพื่อการสื่อสาร            3(3-0-6) 
1542201 การอ่านเพื่อจุดประสงคเ์ฉพาะ           3(3-0-6) 
1542203 การเขียนเพื่อจดุประสงค์เฉพาะ          3(3-0-6) 
1542204 ศิลปะการอ่านออกเสียง      3(3-0-6) 
1542206 การเขียนกวีนิพนธ์ไทย      3(3-0-6) 
1542207 การเขียนสารคด ี       3(3-0-6) 
1542208 การอ่านตีความ                             3(3-0-6) 
1543204 การเขียนบทความ      3(3-0-6) 
1543211 การเขียนบท                                   3(3-0-6) 
1543213 การแปล                                               3(3-0-6) 



1543214 การจัดท าหนังสือ      3(2-2-5) 
1543215 การย่อความ                                        3(3-0-6) 
1543217 การอ่านเพื่อพัฒนาชีวิตและสังคม      3(3-0-6) 
1543220 การเขียนบันเทิงคด ี      3(3-0-6) 
1543601 การถ่ายทอดสาระภาษาไทย     3(2-2-5) 
1544203 การแปรรปูวรรณกรรม      3(3-0-6) 
1544204 การเขียนวรรณกรรมส าหรับเด็กและเยาวชน 3(3-0-6) 
1544205 การพูดทางวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์    3(3-0-6) 
1544601 การน าเสนอสารภาษาไทยด้วยคอมพิวเตอร์  3(2-2-5) 
1544904 การศึกษาเอกเทศ                                   3(3-0-6) 
1544905 สัมมนาร้อยแก้ว  ร้อยกรอง                    3(3-0-6) 

   กลุ่มวิชาทางภาษา    
1541101 ค าและส านวนไทย               3(3-0-6) 
1541104 ภาษาบาล ี                          3(3-0-6) 
1541105 ภาษาสันสกฤต                      3(3-0-6) 
1541106 ภาษาเขมร         3(3-0-6) 
1542105   นโยบายภาษาไทยมาตรฐาน                               3(3-0-6) 
1542301 อักษรไทย                                            3(3-0-6) 
1542106 วิวัฒนาการภาษาไทย            3(3-0-6) 
1543101 หลักการอ่านและการเขียนค าไทย       3(3-0-6) 
1543202 ภาษากับวัฒนธรรม       3(3-0-6) 
1543103 ภาษาถิ่น                              3(3-0-6) 
1543105 ภาษาศาสตรส์ังคม     3(3-0-6) 
1543201 ภาษาบาลีและสันสกฤตในภาษาไทย    3(3-0-6) 
1543306 จารึกและเอกสารโบราณ                      3(3-0-6) 
1544103 ภาษาไทยส าหรบัชาวต่างประเทศ       3(3-0-6) 



1544201 ภาษาต่างประเทศในภาษาไทย            3(3-0-6) 
   กลุ่มวิชาทางวรรณกรรม    

1541403 แง่คิดจากวรรณคดีและวรรณกรรม   3(3-0-6) 
1542401 วรรณกรรมวิจารณ์                             3(3-0-6) 
1542402 วรรณคดีนิราศ                                   3(3-0-6) 
1542403 วรรณกรรมประวตัิศาสตร์                 3(3-0-6) 
1542404 คีตวรรณกรรมศึกษา                            3(3-0-6) 
1543402 วรรณคดีการละคร                              3(3-0-6) 
1543404 วรรณกรรม สังคมและการเมือง       3(3-0-6) 
1543406 วรรณคดีมรดก       3(3-0-6) 
1543407 วรรณกรรมท้องถิ่น                             3(3-0-6) 
1543409 วรรณกรรมซีไรต ์       3(3-0-6) 
1543424 วรรณกรรมแปล                                3(3-0-6) 
1543501 การจัดท าหนังสือส าหรับเด็กและเยาวชน  3(2-2-5) 
1543503 ผลงานการค้นคว้าทางภาษาและวรรณคดไีทย   3(3-0-6) 
1544401 วรรณคดีขนบประเพณีและศาสนา     3(3-0-6) 
1544402 อิทธิพลของวรรณกรรมตา่งประเทศต่อวรรณกรรมไทย  3(3-0-6) 
1544903 สัมมนานักเขียนไทย                              3(3-0-6) 

   3. กลุ่มวิชาปฏิบัติการและฝึกประสบการณ์วิชาชีพหรือสหกิจศึกษา 7 หน่วยกิต  
   ให้เลือกแผนใดแผนหนึ่ง  ดังนี้ 
      3.1 แผนฝึกประสบการณ์วิชาชีพทางภาษาไทย   

1554801 การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพภาษาไทย  2(90) 
1554802 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพภาษาไทย   5(450) 

      3.2 แผนสหกิจศึกษา    
1554803 การเตรียมสหกิจศึกษา                            1(45)   
1554804 การฝึกสหกิจศึกษา                               6(540)     



ค.หมวดวิชาเลือกเสรี ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต 
ให้เลือกเรียนรายวิชาใดๆ ในหลักสูตรมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร โดย   ไม่ซ้ า

กับรายวิชาที่เคยเรียนมาแล้วและต้องไม่เป็นรายวิชาที่ก าหนดให้เรียน โดยนับหน่วยกิตรวมใน
เกณฑ์การส าเร็จหลักสูตร 
 



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

ศศ.บ. (ภาษาอังกฤษ)  B.A. (English) 
 
โครงสร้างหลักสูตร 

จ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสตูร 139 หน่วยกิต 
โดยมีสัดส่วนหน่วยกิตแต่ละหมวดวิชา ดังนี้ 
ก.หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต 
   1. กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร  9             หน่วยกิต 
   2. กลุ่มวิชามนุษยศาสตร ์  6 หน่วยกิต 
   3. กลุ่มวิชาสังคมศาสตร ์  6 หน่วยกิต 
   4. กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี 6 หน่วยกิต 
   และเลือกเรียนรายวิชาจากกลุม่วิชา 1-4 3 หน่วยกิต 
ข.หมวดวิชาเฉพาะ  103 หน่วยกิต 
   1. กลุ่มวิชาเอกบังคับ  57 หน่วยกิต 
   2. กลุ่มวิชาเอกเลือก  39               หน่วยกิต 
   3. กลุ่มวิชาปฎิบัติการและฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ไม่น้อย
กว่า 

7            หน่วยกิต 

ค.หมวดวิชาเลือกเสรี  6               หน่วยกิต 
 
รายวิชาตามโครงสร้างของหลักสูตร 

ก.หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต 
   (ดังรายละเอียดในภาคผนวก)    
ข.หมวดวิชาเฉพาะ รวม 103 หน่วยกิต 
   1. กลุ่มวิชาเอกบังคับ จ านวน 57 หน่วยกิต 

1531101 สัทศาสตร์ภาษาอังกฤษ       3(2-2-5) 
1532102 ภาษาศาสตรเ์บื้องต้น 3(3-0-6) 



1533103 วจีวิภาคและวากยสมัพันธ์อังกฤษ  3(3-0-6) 
1551101 รูปแบบและการใช้ภาษาอังกฤษ 1  3(3-0-6) 
1551102 รูปแบบและการใช้ภาษาอังกฤษ 2  3(3-0-6) 
1551103 การฟังและการพูด 1 3(2-2-5) 
1551104 การฟังและการพูด 2  3(2-2-5) 
1552105 การฟังและการพูด 3  3(2-2-5) 
1551107 หลักการอ่าน  3(3-0-6) 
1553108 การอ่านเชิงวิชาการ  3(3-0-6) 
1551110 การเขียนตามอิสระ  3(2-2-5) 
1552111  การเขียนอนุเฉท  3(2-2-5) 
1552112 การเขียนเรียงความ  3(2-2-5) 
1552201 หลักการแปล  3(2-2-5) 
1552301 วรรณคดีอังกฤษเบื้องต้น  3(3-0-6) 
1553302 ร้อยแก้วภาษาอังกฤษ  3(3-0-6) 
1553303 ร้อยกรองภาษาอังกฤษ  3(3-0-6) 
1554901 การศึกษาเอกเทศ  3(3-0-6) 
1552601 ภาษาอังกฤษธุรกิจ 1 3(3-0-6) 

   2. กลุ่มวิชาเอกเลือก  ไม่น้อยกว่า 39 หน่วยกิต 
   จากรายวิชาดังต่อไปนี ้    

1552602 ภาษาอังกฤษธุรกิจ 2  3(3-0-6) 
1553603 การอ่านภาษาอังกฤษทางธุรกิจ 3(3-0-6) 
1553604 การสื่อสารทางธุรกิจ  3(3-0-6) 
1554605 ภาษาอังกฤษเพื่อการตลาด  3(3-0-6) 
1552606 ภาษาอังกฤษเพื่อการท่องเที่ยว  3(3-0-6) 
1552607 ภาษาอังกฤษเพื่อธุรกิจการโรงแรม  3(3-0-6) 
1552109 ภาษาอังกฤษในสื่อมวลชน  3(3-0-6) 



1554106 การพูดในท่ีชุมชน  3(2-2-5) 
1553304 เรื่องสั้นภาษาอังกฤษ  3(3-0-6) 
1553305 นวนิยายอังกฤษ  3(3-0-6) 
1553306 วรรณกรรมส าหรับเด็ก  3(3-0-6) 
1554307 วรรณกรรมเชกสเปยีร ์ 3(3-0-6) 
1554308 บทละครอังกฤษและอเมริกัน  3(3-0-6) 
1553202 การแปลข่าว  3(2-2-5) 
1553203 การแปลเชิงวิชาการ  3(2-2-5) 
1554204  การแปลปากเปล่า  3(2-2-5) 
1553113 การเขียนเชิงสร้างสรรค ์ 3(2-2-5) 
1554401 ภาษาอังกฤษเชิงศาสนาและจริยธรรม  3(3-0-6) 
1554402 วรรณกรรมทางพระพุทธศาสนาภาคภาษาอังกฤษ 3(3-0-6) 

 
   3. กลุ่มวิชาปฏิบัติการและฝึกประสบการณ์วิชาชีพหรือสหกิจศึกษา 7 หน่วยกิต  
   ให้เลือกแผนใดแผนหนึ่ง  ดังนี้ 
      3.1 แผนฝึกประสบการณ์วิชาชีพ    

1554801 การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพภาษาอังกฤษ  2(90) 
1554802 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพภาษาอังกฤษ   5(450) 

      3.2 แผนสหกิจศึกษา    
1554803 การเตรียมสหกิจศึกษา                            1(45)   
1554804 การฝึกสหกิจศึกษา                               6(540)     

ค.หมวดวิชาเลือกเสรี ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต 
ให้เลือกเรียนรายวิชาใดๆ ในหลักสูตรมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร โดย   ไม่ซ้ า

กับรายวิชาที่เคยเรียนมาแล้ว  และต้องไม่เป็นรายวิชาที่ก าหนดให้ เรียนโดยไม่นับหน่วย
กิตรวมในเกณฑ์การส าเร็จหลักสูตรของแต่ละวิชาเอกที่ก าหนดเป็นเงื่อนไขให้ต้องลงทะเบียน
เรียน 



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

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

จ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสตูร 121 หน่วยกิต 
โดยมีสัดส่วนหน่วยกิตแต่ละหมวดวิชา ดังนี้ 
ก.หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต 
   1. กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร  12             หน่วยกิต 
   2. กลุ่มวิชามนุษยศาสตร ์  6 หน่วยกิต 
   3. กลุ่มวิชาสังคมศาสตร ์  6 หน่วยกิต 
   4. กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี 6 หน่วยกิต 
ข.หมวดวิชาเฉพาะ จ านวน 85 หน่วยกิต 
   1. กลุ่มวิชาแกน  24 หน่วยกิต 
   2. กลุ่มวิชาเอกบังคับ  27 หน่วยกิต 
   3. กลุ่มวิชาเลือก  27               หน่วยกติ 
   4. กลุ่มวิชาปฎิบัติการและฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ไม่น้อย
กว่า 

7            หน่วยกิต 

ค.หมวดวิชาเลือกเสรี จ านวน 6               หน่วยกิต 
 
รายวิชาตามโครงสร้างของหลักสูตร 

ก.หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต 
   (ดังรายละเอียดในภาคผนวก)    
ข.หมวดวิชาเฉพาะ ไม่น้อยกว่า 85 หน่วยกิต 
   1. กลุ่มวิชาแกน จ านวน 24 หน่วยกิต 

นักศึกษาโปรแกรมวิชาการพัฒนาสังคมทุกคนจะต้องเรียนกลุ่มวิชาเอกบังคับ ดังนี้ 
1553107 การอ่านภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ 3(3-0-6) 



1554103 การเขียนภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ  3(3-0-6) 
2504901 สถิติและคอมพิวเตอร์ประยุกตเ์พื่องานวิจัยทาง

สังคมศาสตร ์
3(3-0-6) 

2531105 ทฤษฎีทางสังคมวิทยาและมนุษยวทิยา  3(3-0-6) 
2533903 ระเบียบวิธีวิจยัทางสังคมศาสตร์เบื้องต้น  3(3-0-6) 
2551102 รัฐศาสตร์เบื้องต้น                                                                 3(3-0-3) 
2564108 กฎหมายเบื้องต้น 3(3-0-6) 
3594107 เศรษฐศาสตรเ์บื้องต้น 3(3-0-6) 

   2. กลุ่มวิชาบังคับ  27 หน่วยกิต 
นักศึกษาโปรแกรมวิชาการพัฒนาสังคมทุกคนจะต้องเรียนกลุ่มวิชาเอกบังคับ ดังนี้ 
2531302 ภาวะผู้น าและพลวัตกลุ่ม 3(3-0-6) 
2531303 แนวคิดทฤษฎีด้านการพัฒนาสังคม  3(3-0-6) 
2532107 ทุนทางสังคม  3(3-0-6) 
2532203 ภูมิปัญญาท้องถิ่นและการจัดการความรู้  3(3-0-6) 
2533305 การสร้างความเข้มแข็งขององค์กรชุมชนท้องถิ่น 3(3-0-6) 
2533307 นโยบายและแผนยุทธศาสตร ์ 3(3-0-6) 
2533902 กระบวนการและเทคนิคการท างานพัฒนาสังคม 3(3-0-6) 
2534407 เครือข่ายทางสังคมและกระบวนการพัฒนา                                 3(3-0-6) 
2534903 สัมมนาปญัหาการพัฒนาสังคม                                                                                  3(2-2-5) 

   3. กลุ่มวิชาเลือก   27 หน่วยกิต 
   นักศึกษาโปรแกรมวิชาการพัฒนาสังคมเลือกเรยีนดังต่อไปนี ้

2531201 สิทธิ เสรภีาพ กับการพัฒนา  3(3-0-6) 
2531202 การประยุกต์หลักธรรมเพื่อการพฒันา  3(3-0-6) 
2531203 สมาธิเพื่อความสุขในงานพัฒนา  3(2-2-5) 
2531204 ธรรมนญูชีวิต  2(2-0-4) 
2531205 พุทธเศรษฐศาสตร ์                                         3(3-0-6) 



2531206 วัฒนธรรมกับการพัฒนาชุมชน  3(2-2-5) 
2531207 สังคมเศรษฐกิจพอเพียง 3(3-0-6) 
2531208 ครอบครัวและชุมชนไทย  3(3-0-6) 
2532101 งานพัฒนากับการเมืองการปกครองท้องถิ่นไทย  3(3-0-6) 
2532201 ประชากรศึกษาประยุกต์ในงานพัฒนาชนบท  3(3-0-6) 
2532202 ความเหลื่อมล้ าทางสังคมและความยากจน  3(3-0-6) 
2532207 บทบาทหญิง – ชายกับการพัฒนา                                                                          3(3-0-6) 
2532204 สวัสดิการสังคมและการสังคมสงเคราะห ์ 2(2-0-4) 
2532205 สถาบันทางสังคมกับการพัฒนา                                                                            3(3-0-6) 
2532206 การพัฒนามนุษย ์                                                                                                   3(3-0-6) 
2532304 การพัฒนาความสามารถของบุคคลและกลุ่ม  3(3-0-6) 
2532306 การพัฒนาองค์กรชุมชน  3(3-0-6) 
2532901 เทคนิคและวิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล  3(2-2-5) 
2533101 ปัญหาสังคมและประเด็นส าคัญด้านการพัฒนา  3(3-0-6) 
2533102 การเปลีย่นแปลงทางสังคมและวฒันธรรม  3(3-0-6) 
2533103 องค์กรพัฒนาท้องถิ่น  3(2-2-5) 
2533201 มานุษยวิทยาประยุกต์ในการพัฒนาชุมชน  3(3-0-6) 
2533202 สังคมวิทยาการพัฒนา  3(3-0-6) 
2533203 การพัฒนาสังคม  3(3-0-6) 
2533204 สถานการณ์ด้านสังคมเศรษฐกิจในชุมชน  2(2-0-6) 
2533304 การพัฒนากลุ่มเป้าหมายเฉพาะ  3(3-0-6) 
2533309 การพัฒนาแบบยั่งยืน  3(3-0-6) 
2533901 หลักและเทคนิคการวิเคราะห์ข้อมลูเชิงคุณภาพ  3(2-2-5) 
2534206 สังคมวิทยาการเมืองการปกครอง  3(3-0-6) 
2534303 การพัฒนาชุมชนเปรียบเทียบ  3(2-2-5) 
2534304 เทคโนโลยีที่เหมาะสมกับการด ารงชีวิตในท้องถิ่น  3(2-2-5) 



2534306 เทคนิคการให้การศึกษาแก่ชุมชน  3(3-0-6) 
2534308 การจัดการฝึกอบรมและสมัมนา  3(2-2-5) 
2534402 การพัฒนาประชาสังคม  3(3-0-6) 
2534902 การวิจัยภาคสนาม  3(2-2-5) 
2543407 ระบบสารสนเทศภมูิศาสตรเ์พื่อการพัฒนาท้องถิ่น  3(2-2-5) 
2544207 การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  3(2-2-5) 
2544208 เทคโนโลยีกับปัญหาสิ่งแวดล้อมในชุมชน  3(2-2-5) 
2544310 นิเวศวิทยาวัฒนธรรมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน  3(2-2-5) 
2572201 เศรษฐกิจประเทศไทย  3(3-0-6) 
3592217 เศรษฐศาสตร์ท้องถิ่น     3(3-0-6) 

   4. กลุ่มวิชาปฏิบัติการและฝึกประสบการณ์วิชาชีพหรือสหกิจศึกษา 7 หน่วยกิต  
       4.1 แผนฝึกประสบการณ์วิชาชีพ    

2533803 การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพการพัฒนาสังคม   2(90) 
2534803 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพในองค์กรทางสังคม   5(450) 

       4.2 แผนสหกิจศึกษา    
2533804 การเตรียมสหกิจศึกษา  1(45) 
2534804 สหกิจศึกษา 6(540) 

ค.หมวดวิชาเลือกเสรี ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต 
ให้เลือกเรียนรายวิชาจากหมวดวิชาเฉพาะ ในกลุ่มวิชาเลือกของหลักสูตรนี้ หรือเลือก

เรียนรายวิชาใดๆ ในหลักสูตรที่มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชรเปิดสอน แต่ต้องไม่ซ้ ากับ
รายวิชาที่ เคยเรียนมาแล้ว จ านวน ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต และต้องไม่เป็นรายวิชาที่
ก าหนดให้เรียน โดยไม่นับ หน่วยกิต รวมในเกณฑ์การส าเร็จหลักสูตรของสาขาวิชานี้ 
 
 
 
 
 



หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต ปริญญาตรี 4 ป ี
สาขาวิชาภาษาจีน Bachelor of Art Program (Chinese) 

ศศ.บ. (ภาษาจีน) B.A. (Chinese) 
 
โครงสร้างหลักสูตร 

จ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสตูร ไม่น้อยกว่า 139 หน่วยกิต 
โดยมีสัดส่วนหน่วยกิตแต่ละหมวดวิชา ดังนี้ 
ก.หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต 
   1. กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร  9             หน่วยกิต 
   2. กลุ่มวิชามนุษยศาสตร ์  6 หน่วยกิต 
   3. กลุ่มวิชาสังคมศาสตร ์  6 หน่วยกิต 
   4. กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี 6 หน่วยกิต 
   และเลือกรายวิชาจากกลุม่วิชา 1-4 3 หน่วยกิต 
ข.หมวดวิชาเฉพาะ ไม่น้อยกว่า 103 หน่วยกิต 
   1. กลุ่มวิชาเอกบังคับ  78 หนว่ยกิต 
   2. กลุ่มวิชาเลือก ไม่น้อยกว่า 18               หน่วยกิต 
   3. วิชาปฎิบัติการและฝึกประสบการณ์วิชาชีพ หรือสหกจิศึกษา                 
7      

หน่วยกิต 

ค.หมวดวิชาเลือกเสรี  6               หน่วยกิต 
 
รายวิชาตามโครงสร้างของหลักสูตร 

ก.หมวดวิชาศึกษาทัว่ไป ไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต 
   (ดังรายละเอียดในภาคผนวก)    
ข.หมวดวิชาเฉพาะ ไม่น้อยกว่า 103 หน่วยกิต 
   1. กลุ่มวิชาบังคับ  78 หน่วยกิต 
    ให้เรียนรายวิชาจากหมวดรายวิชาต่อไปนี ้
    1.1 หมวดรายวิชาภาษาจีนพื้นฐาน         บังคับเรียน 21 หน่วยกิต 



1571101 ภาษาจีนระดับต้น 1 3(2-2-5) 
1571102 ภาษาจีนระดับต้น 2 3(2-2-5) 
1572103 ภาษาจีนระดับกลาง 1 3(2-2-5) 
1572104 ภาษาจีนระดับกลาง 2 3(2-2-5) 
1572107 ไวยากรณ์ภาษาจีน 1 3(3-0-6) 
1573105 ภาษาจีนระดับสูง 1 3(2-2-5) 
1573106 ภาษาจันระดับสูง 2 3(2-2-5) 

    1.2 หมวดรายวิชาทักษะการอ่าน การเขียนและการแปล บังคับเรียน    21   
หน่วยกิต 

1572201 การอ่านภาษาจีน  1 3(3-0-6) 
1572202 การอ่านภาษาจีน  2  3(3-0-6) 
1573203 การเขียนภาษาจีน 1  3(2-2-5) 
1573204 การเขียนภาษาจีน 2 3(2-2-5) 
1573205 การแปลภาษาจีน 1  3(2-2-5) 
1573207 การอ่านหนังสือพิมพ์จีน 1 3(3-0-6) 
1574210 การอ่านภาษาจีนโบราณ  3(3-0-6) 

    1.3 หมวดรายวิชาภาษาจีนเฉพาะด้าน    บังคับเรียน 21 หน่วยกิต 
1571301 การฟังและการพูดภาษาจีน 1  3(2-2-5) 
1571302 การฟังและการพูดภาษาจีน 2  3(2-2-5) 
1572304 ภาษาจีนเพื่อการท่องเที่ยว 1 3(2-2-5) 
1572308 ภาษาจีนธุรกิจ  1 3(2-2-5) 
1573311 การกล่าวสุนทรพจน์ภาษาจีน 3(2-2-5) 
1573315 การฟังและการพูดภาษาอังกฤษ 1 3(2-2-5) 
1573316 การฟังและการพูดภาษาอังกฤษ 2 3(2-2-5) 

    1.4 หมวดรายวิชาประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม    บังคับเรียน    15   หน่วยกิต 
1571401 ประวัติศาสตร์จีน 3(3-0-6) 



1571402  วัฒนธรรมจีน 3(3-0-6) 
1573407 นิทานสุภาษิตจีน  3(3-0-6) 
1574404 วรรณคดีจีน 1 3(3-0-6) 
1574410 วรรณกรรมจีนสมัยปัจจุบันและร่วมสมัย 3(3-0-6) 

   2. กลุ่มวิชาเลือก ไม่น้อยกว่า 18 หน่วยกิต 
   ให้เลือกเรียนรายวิชาจากหมวดรายวิชาต่อไปนี ้
     2.1 หมวดรายวิชาภาษาจีนพ้ืนฐาน 
     ให้เลือกเรียนรายวิชาต่อไปนี้ ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต 

1571109 ภาษาศาสตร์จีนเบื้องต้น 3(3-0-6) 
1571110 วิวัฒนาการตัวอักษรจีน 3(3-0-6) 
1572108 ไวยากรณ์ภาษาจีน 2    3(3-0-6) 
1572111 ระบบค า 3(3-0-6) 
1573112 การเปรยีบเทียบภาษาจีนและภาษาไทย 3(3-0-6) 
1574113 เทคนิคการสอนภาษาจีนเป็นภาษาต่างประเทศ 3(3-0-6) 

     2.2 หมวดรายวิชาทักษะการอ่าน การเขียน และการแปล   
     ให้เลือกเรียนรายวิชาต่อไปนี ้ ไม่น้อยกว่า 3  หน่วยกิต      

1573206 การแปลภาษาจีน 2  3(2-2-5) 
1573209 การเขียนรายงานภาษาจีน 3(2-2-5) 
1574208 การอ่านหนังสือพิมพ์จีน 2 3(3-0-6) 
1574211 การเขียนภาษาจีนเชิงธุรกิจ 3(2-2-5) 

     2.3 หมวดรายวิชาภาษาจีนเฉพาะด้าน  
     ให้เลือกเรียนรายวิชาต่อไปนี้  ไม่น้อยกว่า 6  หน่วยกิต 

1572303 การฟังและการพูดภาษาจีน 3  3(2-2-5) 
1572305 ภาษาจีนเพื่อการท่องเที่ยว 2 3(2-2-5) 
1572306 การใช้เทคโนโลยีและคอมพิวเตอรภ์าษาจีน 3(2-2-5) 
1573307 การฟังละครและภาพยนตร์จีน 3(2-2-5) 



1573309 ภาษาจีนธุรกิจ  2 3(2-2-5) 
1573310 ภาษาจีนเพื่อการโรงแรม 3(2-2-5) 
1573312 ภาษาจีนเพื่อการเลขานุการ 3(2-2-5) 
1573313 ภาษาจีนเพื่อการจดัการ 3(2-2-5) 
1573314 ภาษาจีนเพื่อการคา้ระหว่างประเทศ 3(2-2-5) 
1574315        ภาษาจีนเพื่อการสื่อสารมวลชน 3(2-2-5) 

     2.4 หมวดรายวิชาประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม  
     ให้เลือกเรียนรายวิชาต่อไปนี ้ ไม่น้อยกว่า 3  หน่วยกิต 

1572403 ความสัมพันธ์ไทย-จีน 3(3-0-6) 
1573406 การเขียนพู่กันจีน 3(2-2-5) 
1574405 วรรณคดีจีน 2 3(3-0-6) 
1574408 เรื่องสั้นจีน 3(3-0-6) 
1574409 นวนิยายจีน 3(3-0-6) 
1574411 บทอ่านคัดเลือกทางสังคมศาสตร์   3(3-0-6) 

   3. กลุ่มวิชาปฏิบัติการและฝึกประสบการณ์วิชาชีพหรือสหกิจศึกษา 7 หน่วยกิต  
   ให้เลือกแผนใดแผนหนึ่ง ดังนี้    
       3.1 แผนฝึกประสบการณ์วิชาชีพ    

1574501 การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพภาษาจีน    2(90)   
1574502 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพภาษาจีน          5(450)   

       3.2 แผนสหกิจศึกษา    
1574503 การเตรียมสหกิจศึกษา                            1(45)   
1574504 การฝึกสหกิจศึกษา                               6(540)     

ค.หมวดวิชาเลือกเสรี  6 หน่วยกิต 
ให้เลือกเรียนรายวิชาใดๆ ในหลักสูตรมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร โดย   ไม่ซ้ า

กับรายวิชาที่เคยเรียนมาแล้ว และต้องไม่เป็นรายวิชาที่ก าหนดให้เรียน  โดยไม่นับหน่วย
กิตรวมในเกณฑ์ทางการส าเร็จหลักสูตรของสาขาวิชานี้ 



หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต ปริญญาตรี 4 ป ี
สาขาวิชาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ 

Bachelor of Art Program (Library and Information Science) 
ศศ.บ. (บรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์) 

B.A. (Library and Information Science) 
 
โครงสร้างหลักสูตร 

จ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสตูร ไม่น้อยกว่า 127 หน่วยกิต 
โดยมีสัดส่วนหน่วยกิตแต่ละหมวดวิชา ดังนี้ 
ก.หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต 
   1. กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร  9             หน่วยกิต 
   2. กลุ่มวิชามนุษยศาสตร ์  6 หน่วยกิต 
   3. กลุ่มวิชาสังคมศาสตร ์  6 หน่วยกิต 
   4. กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี 6 หน่วยกิต 
   และเลือกเรียนรายวิชาจากกลุม่วิชา 1-4 3 หน่วยกิต 
ข.หมวดวิชาเฉพาะ ไม่น้อยกว่า 91 หน่วยกิต 
   1. กลุ่มวิชาเอกบังคับ  66 หน่วยกิต 
   2. กลุ่มวิชาเลือก  18               หน่วยกิต 
   3. กลุ่มวิชาปฎิบัติการและฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ไม่น้อย
กว่า 

7            หน่วยกิต 

ค.หมวดวิชาเลือกเสรี  6               หน่วยกิต 
 
รายวิชาตามโครงสร้างของหลักสูตร 

ก.หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต 
   (ดังรายละเอียดในภาคผนวก)    
ข.หมวดวิชาเฉพาะ ไม่น้อยกว่า 91 หน่วยกิต 
   1. กลุ่มวิชาเอกบังคับ  66 หน่วยกิต 



1631101 บรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์เบื้องต้น 3(3-0-6) 
1631103 การพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ 3(2-2-5) 
1631201 บริการสารสนเทศ 3(2-2-5) 
1631301 การสืบค้นสารสนเทศออนไลน ์ 3(2-2-5) 
1632104 การวิเคราะห์ทรัพยากรสารสนเทศ 3(2-2-5) 
1632105 การท ารายการทรัพยากรสารสนเทศ 3(2-2-5) 
1632106 ภาษาอังกฤษส าหรับบรรณารักษ์และนักสารสนเทศ 1 3(2-2-5) 
1632202 การอ่านและการส่งเสรมิการอ่าน 3(2-2-5) 
1632205 ห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส ์ 3(2-2-5) 
1632206 บรรณานุกรม ดรรชนี สาระสังเขป และศัพท์สัมพันธ์ 3(2-2-5) 
1632302 โปรแกรมส าเร็จรูปส าหรับการจัดการสารสนเทศ 3(2-2-5) 
1633107 ภาษาอังกฤษส าหรับบรรณารักษ์และนักสารสนเทศ 2 3(2-2-5) 
1633203 การจัดการสถาบันบริการสารสนเทศ 3(3-0-6) 
1633208 การจัดการสิ่งพิมพ์ต่อเนื่อง 3(2-2-5) 
1633303 การจัดการฐานข้อมูลส าหรับงานสารสนเทศ 3(2-2-5) 
1633305 การใช้ซอฟต์แวร์เปิดเผยรหสัในงานสารสนเทศ 3(2-2-5) 
1633306 งานออกแบบและพัฒนาสื่อผสม 3(2-2-5) 
1633307 เทคโนโลยีการจดัการเว็บเพจ 3(2-2-5) 
1634108 กฎหมายและจริยธรรมในวิชาชีพบรรณารักษ์และ 

นักสารสนเทศ 
 

3(3-0-6) 
1634204 การจัดการความรู ้ 3(2-2-5) 
1634304 การพัฒนาสื่ออิเล็กทรอนิกส์ออนไลน ์ 3(2-2-5) 
1634503 สัมมนาทางบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ 3(2-2-5) 

   2. กลุ่มวิชาเอกเลือก ไม่น้อยกว่า 18 หน่วยกิต 
   ให้เลือกเรียนจากรายวิชาต่อไปนี้  

1631102 การอ่านเพื่อการจดัการสารสนเทศ 3(2-2-5) 



1631110 สารสนเทศกับสังคม 3(3-0-6) 
1631209 จิตวิทยาในงานบริการสารสนเทศ 3(3-0-6) 
1631210 การสื่อสารและการประชาสัมพันธ์ในสถาบันบริการ

สารสนเทศ 
 

3(2-2-5) 
1632108 ธุรกิจสารสนเทศ 3(3-0-6) 
1632109 ธุรกิจสิ่งพิมพ์ 3(3-0-6) 
1632207 ห้องสมุดโรงเรียน 3(3-0-6) 
1632211 สารสนเทศเพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต 3(3-0-6) 
1632212 สารสนเทศส าหรับเด็กและเยาวชน 3(3-0-6) 
1632213 สารสนเทศส าหรับผู้สูงอาย ุ 3(3-0-6) 
1632214 สารสนเทศภาครัฐ 3(3-0-6) 
1633215 สารสนเทศท้องถิ่น 3(3-0-6) 
1634309 การออกแบบและพัฒนาฐานข้อมลู 3(2-2-5) 
1633501 การศึกษาเอกเทศดา้นบรรณารักษศาสตร ์

และสารสนเทศศาสตร ์
 

3(2-2-5) 
1633502 การวิจัยเบื้องต้นทางบรรณารักษศาสตร ์

และสารสนเทศศาสตร ์
 

3(2-2-5) 
   3. กลุ่มวิชาปฏิบัติการและฝึกประสบการณ์วิชาชีพหรือสหกิจศึกษา 7 หน่วยกิต  
   ให้เลือกแผนใดแผนหนึ่ง ดังนี้    
       3.1 แผนฝึกประสบการณ์วิชาชีพ    

1633401 การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพบรรณารักษศาสตร์
และสารสนเทศศาสตร ์

 
2(90) 

1634401 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพบรรณารักษศาสตร์และ
สารสนเทศศาสตร ์

 
5(450) 

       3.2 แผนสหกิจศึกษา    
1633402 การเตรียมความพร้อมสหกิจศึกษา                            1(45)   



1634402 สหกิจศึกษา                               6(540)     
ค.หมวดวิชาเลือกเสรี  6 หน่วยกิต 

ให้เลือกเรียนรายวิชาใดๆ ในหลักสูตรที่มหาวิทยาลัยก าแพงเพชรเพชรเปิดสอน โดย
ไม่ซ้ ากับรายวิชาที่เคยเรียนมาแล้ว และต้องไม่เป็นรายวิชาที่ก าหนดให้เรียนโดยไม่นับหน่วย
กิตรวมในเกณฑ์การส าเร็จหลักสูตรของสาขาวิชาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ 
 



หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑติ ปริญญาตรี 4 ปี 
สาขาวิชาวิจิตรศิลป์และประยุกต์ศิลป์ 

Bachelor of Fine and Applied Arts Program in Fine and Applied Arts 
ศป.บ. (วิจิตรศิลป์และประยุกต์ศลิป์)  B.F.A. (Fine and Applied Arts) 

 
 โครงสร้างหลักสูตร 

จ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสตูร ไม่น้อยกว่า 137 หน่วยกิต 
โดยมีสัดส่วนหน่วยกิตแต่ละหมวดวิชา ดังนี้ 
ก.หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต 
   1. กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร  12             หน่วยกิต 
   2. กลุ่มวิชามนุษยศาสตร ์  6 หน่วยกิต 
   3. กลุ่มวิชาสังคมศาสตร ์  6 หน่วยกิต 
   4. กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี 6 หน่วยกิต 
ข.หมวดวิชาเฉพาะ  101 หน่วยกิต 
   1. กลุ่มวิชาแกน  39 หน่วยกิต 
   2. กลุ่มวิชาบังคับ  43 หน่วยกิต 
   3. กลุ่มวิชาเลือก  12               หน่วยกิต 
   4. กลุ่มวิชาปฎิบัติการและฝึกประสบการณ์วิชาชีพ จ านวน 7            หน่วยกิต 
ค.หมวดวิชาเลือกเสรี  6               หน่วยกิต 

 
รายวิชาตามโครงสร้างของหลักสูตร 

ก.หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต 
   (ดังรายละเอียดในภาคผนวก)    
ข.หมวดวิชาเฉพาะ  101 หน่วยกิต 
   1. กลุ่มวิชาแกน  39 หน่วยกิต 

2001104 ศิลปะไทย 3(1-4-4) 
2001105 การออกแบบเขียนแบบตัวอักษร 3(1-4-4) 



2004911 พื้นฐานการวิจัยทางศิลปะ 3(3-0-6) 
2004912 พื้นฐานงานสร้างสรรค์ทางศลิปะ 3(3-0-6) 
2011103 ทฤษฎีส ี 3(2-2-5) 
2012203 ประวัติศาสตร์ศิลป์ตะวันตก 3(3-0-6) 
2012204 ประวัติศาสตร์ทัศนศิลป์ประเทศไทย 3(3-0-6) 
2021113 จิตรกรรมพื้นฐาน 3(1-4-4) 
2021201          ภาพพิมพ์พื้นฐาน 3(1-4-4) 
2021301 ประตมิากรรมพื้นฐาน 3(1-4-4) 
2031409 หลักการออกแบบ 3(2-2-5) 
2031410 องค์ประกอบศิลป ์ 3(1-4-4) 
2032402 คอมพิวเตอร์กราฟิก 3(1-4-4) 

   2. กลุ่มวิชาบังคับ  43 หน่วยกิต 
2001114 ภาษาอังกฤษส าหรับวิชาชีพศิลปะขั้นต้น 3(3-0-6) 
2001115 ภาษาอังกฤษส าหรับวิชาชีพศิลปะขั้นสูง 3(3-0-6) 
2004913 โครงการศลิปนิพนธ ์ 4(2-6-4) 
2013902 การวิเคราะห์รูปแบบทัศนศิลปไ์ทยประเพณี 3(2-2-5) 
2013907 การวิเคราะห์รูปแบบทัศนศิลปไ์ทยร่วมสมัย 3(2-2-5) 
2021114 ภาพหุ่นนิ่ง 3(1-4-4) 
2021115 ภาพคนเหมือน 3(1-4-4) 
2023112 ภาพทิวทัศน์  3(1-4-4) 
2031413 การตกแต่งภาพและเสียงด้วยคอมพิวเตอร ์ 3(1-4-4) 
2031415 ตัดต่อภาพเคลื่อนไหวและเสียงด้วยคอมพิวเตอร ์ 3(1-4-4) 
2032404 เทคนิคการถ่ายภาพ  3(1-4-4) 
2032411 การถ่ายภาพเพื่องานออกแบบกราฟิก 3(1-4-4) 
2033107 สร้างภาพการ์ตูนล้อเลยีน – การ์ตนูแอนิเมชั่น 1 3(1-4-4) 
2033414 คอมพิวเตอร์กราฟิกงานผสมหลายสื่อ 3(1-4-4) 



   3. กลุ่มวิชาเลือก  12 หน่วยกิต 
2002904 การน าเสนอผลงานวิจติรศลิป์และประยุกตศ์ิลป์ 3(2-2-5) 
2021116 จิตรกรรมสร้างสรรค ์ 3(1-4-4) 
2021203 การพิมพ์ซิลคส์กรีน 3(1-4-4) 
2021305 การปั้นและการหล่อ 3(1-4-4) 
2022305 ประตมิากรรมสร้างสรรค ์ 3(1-4-4) 
2023212 การพิมพ์สร้างสรรค ์ 3(1-4-4) 
2033108 สร้างภาพการ์ตูนล้อเลยีน – การ์ตนูแอนิเมชั่น 2 3(1-4-4) 
2033202 บาติก 3(1-4-4) 

 
   4. กลุ่มวิชาปฏิบัติการและฝึกประสบการณ์วิชาชีพหรือสหกิจศึกษา 7 หน่วยกิต  
   ให้เลือกแผนใดแผนหนึ่ง ดังนี้    
       4.1 แผนฝึกประสบการณ์วิชาชีพ    

2013803 การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพศิลปะ  2(90) 
2013804 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพศิลปะ   5(450) 

       4.2 แผนสหกิจศึกษา    
2013805 การเตรียมสหกิจศึกษา  1(45) 
2013806 สหกิจศึกษา 6(540) 

ค.หมวดวิชาเลือกเสรี  6 หน่วยกิต 
ให้เลือกเรยีนรายวิชาใดๆในหลักสตูรมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร โดยไม่ซ้ ากับ

รายวิชาที่เคยเรียนมาแล้วและต้องไม่เป็นรายวิชาที่ก าหนดใหเ้รียนโดยไม่นับหน่วยกิตรวมใน
เกณฑ์การส าเร็จหลักสูตรของสาขาวิจิตรศลิป์และประยุกต์ศลิป์นี้ 
 



หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต ปริญญาตรี 4 ปี  Bachelor of Laws 
น.บ.  LL.B. 

 
โครงสร้างหลักสูตร 

จ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสตูร 138 หน่วยกิต 
โดยมีสัดส่วนหน่วยกิตแต่ละหมวดวิชา ดังนี้ 
ก.หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต 
   1. กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร (บังคับ)  12             หน่วยกิต 
   2. กลุ่มวิชามนุษยศาสตร ์  6 หน่วยกิต 
   3. กลุ่มวิชาสังคมศาสตร ์  6 หน่วยกิต 
   4. กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี 6 หน่วยกิต 
ข.หมวดวิชาเฉพาะ  102 หน่วยกิต 
   1. กลุ่มวิชาบังคับ  85 หน่วยกิต 
   2. กลุ่มวิชาเลือก  10               หน่วยกิต 
   3. กลุ่มวิชาปฎิบัติการและฝึกประสบการณ์วิชาชีพหรือสหกิจศึกษา            
7            

หน่วยกิต 

ค.หมวดวิชาเลือกเสรี  6               หน่วยกิต 
 
รายวิชาตามโครงสร้างของหลักสูตร 

ก.หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต 
   (ดังรายละเอียดในภาคผนวก)    
    
ข.หมวดวิชาเฉพาะ ไม่น้อยกว่า 102 หน่วยกิต 
   1. กลุ่มวิชาเอกบังคับ จ านวน 85 หน่วยกิต 

2561101 ประวัติศาสตร์กฎหมายไทย     2(2-0-4) 
2561203 กฎหมายแพ่ง : หลักท่ัวไป                                         3(3-0-6) 
2561204 หลักกฎหมายมหาชน                     2(2-0-4) 



2561205 กฎหมายลักษณะนิติกรรมและสัญญา 3(3-0-6) 
2561206 กฎหมายลักษณะหนี ้: หลักท่ัวไป                                                                                                 3(3-0-6) 
2562201 กฎหมายลักษณะทรัพยส์ินและทีด่นิ 3(3-0-6) 
2562202 กฎหมายลักษณะละเมดิ  จัดการงานนอกสั่ง  ลาภมิควร

ได ้
3(3-0-6) 

2562305 กฎหมายอาญา 1 : ภาคทั่วไป  3(3-0-6) 
2562306 กฎหมายอาญา 2 : ภาคความผิด  3(3-0-6) 
2562406 เอกเทศสัญญา 1                                                                                                        3(3-0-6) 
2562407 เอกเทศสัญญา 2      3(3-0-6) 
2562408 กฎหมายลักษณะหุ้นส่วนและบริษทั                                                                         3(3-0-6) 
2562409 กฎหมายลักษณะประกันด้วยบุคคลและทรัพย ์  2(2-0-4) 
2562410 กฎหมายลักษณะประกันภัย   2(2-0-4) 
2562411 กฎหมายลักษณะตั๋วเงินและบัญชีเดินสะพดั                                                                                            2(2-0-4) 
2562504 กฎหมายรัฐธรรมนูญ     3(3-0-6) 
2562505 กฎหมายปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง  3(3-0-6) 
2562506 พระธรรมนูญศาลยตุิธรรม                                                                                       2(2-0-4) 
2562606 ภาษาอังกฤษส าหรับนักกฎหมาย 1                                                                             3(3-0-6) 
2562607 ภาษาอังกฤษส าหรับนักกฎหมาย 2                                                                              3(3-0-6) 
2563201 กฎหมายครอบครัว          3(3-0-6) 
2563202 กฎหมายมรดก      3(3-0-6) 
2563503 กฎหมายลักษณะพยาน    3(3-0-6) 
2563504 กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง 1 3(3-0-6) 
2563505 กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง 2  3(3-0-6) 
2563506 กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 1 3(3-0-6) 
2563507 กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 2 2(2-0-4) 
2563508 กฎหมายภาษีอากร    3(3-0-6) 



2563510 กฎหมายล้มละลาย                                                                                        3(3-0-6) 
2563701 กฎหมายแรงงานและวิธีพิจารณาคดีในศาลแรงงาน 3(3-0-6) 
2564601 หลักวิชาชีพนักกฎหมาย   2(2-0-4) 

   2. กลุ่มวิชาเลือก  ไม่น้อยกว่า 10 หน่วยกิต 
2562307 กฎหมายเกี่ยวกับคดเียาวชนและครอบครัว                                        2(2-0-4) 
2562413 หลักการบญัชีส าหรับนักกฎหมาย                                                                            2(2-0-4) 
2562414 เศรษฐศาสตรส์ าหรับนักกฎหมาย  2(2-0-4) 
2562503 กฎหมายเกี่ยวกับการบริหารราชการไทย                      2(2-0-4) 
2562507 กฎหมายรัฐธรรมนูญเปรียบเทียบ                                                                            2(2-0-4) 
2562601 นิติปรัชญา                                                                                                                2(2-0-4) 
2562602 ภาษากฎหมายไทย                                                                                                    2(2-0-4) 
2562604 การร่างกฎหมายและกระบวนการนิติบัญญตัิ                                                           2(2-0-4) 
2562605 การใช้และการตีความกฎหมาย                                                             2(2-0-4) 
2563203 สัมมนากฎหมายแพ่ง                                                                                                2(2-0-4) 
2563302 อาชญาวิทยาและทณัฑวิทยา                                                                                     2(2-0-4) 
2563304 สัมมนากฎหมายอาญา                                                                                              2(2-0-4) 
2563305 สิทธิมนุษยชน                                                                                                           2(2-0-4) 
2563306 กฎหมายทหาร                                                                                                          2(2-0-4) 
2563401 กฎหมายเกี่ยวกับทรัพยส์ินทางปัญญา 

และวิธีพิจารณาคดีในศาลทรัพย์สนิทางปัญญา                                                       
3(3-0-6) 

2563403 กฎหมายเกี่ยวกับธุรกิจอสังหาริมทรัพย์                                                                   2(2-0-4) 
2563404 กฎหมายเกี่ยวกับการขนส่ง                                                                                       2(2-0-4) 
2563513 กฎหมายอนญุาโตตุลาการ                                                                                        2(2-0-4) 
2563514 กฎหมายศลุกากร                                                                                                      2(2-0-4) 
2564301 นิติเวชศาสตร์                                                                                                           2(2-0-4) 
2564302 การสืบสวนและสอบสวน                                                                                        2(2-0-4) 



2564401 กฎหมายเกี่ยวกับการคา้ระหว่างประเทศ                                                                  2(2-0-4) 
2564402 กฎหมายเกี่ยวกับการลงทุน                                                                                       2(2-0-4) 
2564403 กฎหมายเกี่ยวกับการอุตสาหกรรม                                                                           2(2-0-4) 
2564404 กฎหมายระหว่างประเทศแผนกคดีบุคคล และคดีเมือง 3(3-0-6) 
2564501 กฎหมายจราจร                                                                                                         2(2-0-4) 
2564502 กฎหมายเกษตรกรรม  2(2-0-4) 
2564602 การว่าความและศาลจ าลอง                                                                                       2(2-0-4) 
2564701 กฎหมายเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติ                                                                      2(2-0-4) 
2564703 กฎหมายประกันสังคม                                                                                              2(2-0-4) 
2564704 กฎหมายเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม                                                                                    2(2-0-4) 
2564705 กฎหมายเกี่ยวกับสื่อสารมวลชน                                                                               2(2-0-4) 
2564706 กฎหมายการปกครองท้องถิ่น 2(2-0-4) 
2564707 กฎหมายคุม้ครองผู้บริโภค                                                                                       3(3-0-6) 

   3. กลุ่มวิชาปฏิบัติการและฝึกประสบการณ์วิชาชีพหรือสหกิจศึกษา 7 หน่วยกิต  
   ให้เลือกแผนใดแผนหนึ่ง  ดังนี้ 
      3.1 แผนฝึกประสบการณ์วิชาชีพ    

2564801 การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพกฎหมาย  2(90) 
2564802 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพกฎหมาย   5(450) 

      3.2 แผนสหกิจศึกษา    
2564803 การเตรียมสหกิจศึกษา  1(45) 
2564804 สหกิจศึกษา 6(540) 

ค.หมวดวิชาเลือกเสรี ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต 
ให้เลือกเรียนรายวิชาจากหมวดวิชาเฉพาะ ในกลุ่มวิชาเลือกของหลักสูตรนี้ หรือเลือก

เรียนรายวิชาใด ๆ ในหลักสูตรที่มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชรเปิดสอน แต่ต้องไม่ซ้ ากับ
รายวิชาที่เคยเรียนมาแล้ว จ านวนไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต และต้องไม่เป็นรายวิชาที่ก าหนด 
ให้เรียนโดยไม่นับหน่วยกิตรวมในเกณฑ์การส าเร็จหลักสูตรของสาขาวิชานี้ 



หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต ปริญญาตรี 4 ปี 
สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์  Bachelor of Public Administration 

รป.บ.  B.P.A 
 
โครงสร้างหลักสูตร 

จ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสตูร  136 หน่วยกิต 
โดยมีสัดส่วนหน่วยกิตแต่ละหมวดวิชา ดังนี้ 
ก.หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต 
   1. กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร (บังคับ)  12             หน่วยกิต 
   2. กลุ่มวิชามนุษยศาสตร ์  6 หน่วยกิต 
   3. กลุ่มวิชาสังคมศาสตร ์  6 หน่วยกิต 
   4. กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี 6 หน่วยกิต 
ข.หมวดวิชาเฉพาะ  100 หน่วยกิต 
   1. กลุ่มวิชาบังคับ จ านวน 69 หน่วยกิต 
   2. กลุ่มวิชาเลือก ไม่น้อยกว่า 24               หน่วยกิต 
   3. วิชาปฎิบัติการและฝึกประสบการณ์วิชาชีพหรือสหกิจ
ศึกษา 

7            หน่วยกิต 

ค.หมวดวิชาเลือกเสรี ไม่น้อยกว่า 6               หน่วยกิต 
 
รายวิชาตามโครงสร้างของหลักสูตร 

ก.หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต 
   (ดังรายละเอียดในภาคผนวก)    
ข.หมวดวิชาเฉพาะ  100 หน่วยกิต 
   1. กลุ่มวิชาบังคับ  69 หน่วยกิต 

ให้ศึกษาจากรายวิชาต่อไปนี ้  
2551501 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับสังคมศาสตร ์ 3(3-0-6) 
2551502 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับรัฐศาสตร ์ 3(3-0-6) 



2551503 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับรัฐประศาสนศาสตร ์ 3(3-0-6) 
2551504 กฎหมายรัฐธรรมนูญและสถาบันทางการเมือง 3(3-0-6) 
2552105 นโยบายสาธารณะและการวางแผนเชิงกลยุทธ์ 3(3-0-6) 
2552206 การบริหารทรัพยากรมนุษยภ์าครฐั 3(3-0-6) 
2552307 การบริหารงานคลังและงบประมาณ 3(3-0-6) 
2552508 ระบบบรหิารราชการไทย 3(3-0-6) 
2552509 ทฤษฎีองค์การและการบริหาร 3(3-0-6) 
2553110 การเมืองและการปกครองส่วนท้องถิ่นไทย 3(3-0-6) 
2553111 การวิเคราะห์โครงการและการบรหิารโครงการ 3(3-0-6) 
2553112 ระบบสารสนเทศส าหรับนักบริหาร 3(3-0-6) 
2553413 รัฐประศาสนศาสตร์ แนวมานุษยวทิยา สังคมวิทยา และ

จิตวิทยา 
3(3-0-6) 

2553514 การบริหารการพัฒนา 3(3-0-6) 
2554415 คุณธรรมและจรยิธรรมส าหรับนักรัฐประศาสนศาสตร์ 3(3-0-6) 
2554516 รัฐประศาสนศาสตร์แนวภายหลังสมัยใหม่นยิม 3(3-0-6) 
2554117 การประเมินผลโครงการภาครัฐ 3(3-0-6) 
2554618 ภาษาอังกฤษส าหรับนักรัฐประศาสนศาสตร์ 1 3(3-0-6) 
2554619 ภาษาอังกฤษส าหรับนักรัฐประศาสนศาสตร์ 2 3(3-0-6) 
2554720 สถิติส าหรับการวิจัยทางรัฐประศาสนศาสตร์ 3(3-0-6) 
2554721 ระเบียบวิธีวิจยัทางรัฐประศาสนศาสตร ์ 3(3-0-6) 
2554722 สัมมนาทางรัฐประศาสนศาสตร์ 3(3-0-6) 
2562505 กฎหมายปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง 3(3-0-6) 

   2. กลุ่มวิชาเลือก   24 หน่วยกิต 
   ให้เลือกศึกษาจากรายวิชาต่อไปนี้ 
     2.1 กลุ่มวิชานโยบายสาธารณะ 

2552123 การแปลงนโยบายไปปฏิบัติและการบริหารโครงการ 3(3-0-6) 



2553124 การวิเคราะห์นโยบายสาธารณะ 3(3-0-6) 
     2.2 กลุ่มวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย ์

2553225 การวางแผนและการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ภาครัฐ 3(3-0-6) 
2553226 การบริหารค่าตอบแทน 3(3-0-6) 
2553327 แรงงานสัมพันธ ์ 3(3-0-6) 
2554228 การประเมินผลการปฏิบตัิงานในภาครัฐ 3(3-0-6) 
2553329 การบริหารภาษีอากร 3(3-0-6) 

     2.3 กลุ่มวิชาการบริหารงานคลัง 
2553330 นโยบายการคลังและการเงิน 3(3-0-6) 
2553331 การบริหารการเงินการคลังท้องถิ่น 3(3-0-6) 

     2.4 กลุ่มวิชาองค์การและการบริหาร 
2551432 พฤติกรรมองค์การ 3(3-0-6) 
2552433 การพัฒนาองค์การภาครัฐ 3(3-0-6) 
2552434 เทคนิคการบรหิารและจดัการสมัยใหม่ 3(3-0-6) 
2552535 การบริหารงานภาครัฐวิสาหกจิไทย 3(3-0-6) 
2552536 การบริหารส านักงานภาครัฐ 3(3-0-6) 
2553437 การบริหารงานต ารวจไทย 3(3-0-6) 
2554438 การวิเคราะห์องค์การและการวิเคราะหร์ะบบงาน 3(3-0-6) 
2554439 การบริหารและการปกครองท้องถิ่นเปรียบเทยีบ 3(3-0-6) 
2554440 การจัดองค์กรท้องถิ่น 3(3-0-6) 
2554441 การศึกษาเอกเทศ 3(3-0-6) 
3562303 มนุษยสัมพันธ์ในองค์การ 3(3-0-6) 
3563502 ภาวะผู้น าและการท างานเป็นทีม 3(3-0-6) 

     2.5 กลุ่มวิชาสังคมและการเมือง 
2551142 การเมืองการปกครองของไทย 3(3-0-6) 
2552543 รัฐประศาสนศาสตร์ตามแนวพุทธศาสน ์ 3(3-0-6) 



2552544 ประชาสังคมและการมสี่วนร่วม 3(3-0-6) 
2554545 ทฤษฎีการเมือง 3(3-0-6) 
2554546 สังคมวิทยาการเมือง 3(3-0-6) 
2554547 เศรษฐศาสตร์การเมือง 3(3-0-6) 

     2.6 กลุ่มวิชากฏหมาย 
2561204 หลักกฎหมายมหาชน 3(3-0-6) 
2562304 กฎหมายแพ่งและพาณิชย ์ 3(3-0-6) 
2562305 กฎหมายอาญา 1 : ภาคทั่วไป 3(3-0-6) 
2562306 กฎหมายอาญา 2 : ภาคความผิด 3(3-0-6) 
2563503 กฎหมายลักษณะพยาน 3(3-0-6) 
2563506 กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 1 3(3-0-6) 
2563507 กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 2 2(2-0-4) 

   3. กลุ่มวิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพหรือสหกิจศกึษา 7 หน่วยกิต  
   ให้เลือกแผนใดแผนหนึ่ง  ดังนี้ 
      3.1 แผนฝึกประสบการณ์วิชาชีพ    

2554748 การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพรัฐประศาสนศาสตร์ 2(90) 
2554749 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพรัฐประศาสนศาสตร์  5(450) 

      3.2 แผนสหกิจศึกษา    
2554750 การเตรียมสหกิจศึกษา  1(45) 
2554751 สหกิจศึกษา 6(540) 

ค.หมวดวิชาเลือกเสรี ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต 
นักศึกษาเลือกวิชาใดก็ได้อีกไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต วิชาเหล่านี้อาจเป็นวิชาที่เปิด

สอนในคณะหรือเปิดสอนในคณะอื่นๆ ในระดับปริญญาตรี โดยได้รับความ เห็นชอบจาก
อาจารย์ที่ปรึกษาและ/หรือหัวหน้าสาขา 



หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต ปริญญาตรี 4 ป ี
สาขาวิชาสารสนเทศภูมิศาสตร์  Bachelor of Science 

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

 
โครงสร้างหลักสูตร 

จ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสตูร  136 หน่วยกิต 
โดยมีสัดส่วนหน่วยกิตแต่ละหมวดวิชา ดังนี้ 
ก.หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต 
   1. กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร (บังคับ)  9             หน่วยกิต 
   2. กลุ่มวิชามนุษยศาสตร ์  6 หน่วยกิต 
   3. กลุ่มวิชาสังคมศาสตร ์  6 หน่วยกิต 
   4. กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี 6 หน่วยกิต 
   และเลือกเรียนรายวิชาจากกลุม่วิชา 1-4 3 หน่วยกิต 
ข.หมวดวิชาเฉพาะ ไม่น้อยกว่า 100 หน่วยกิต 
   1. กลุ่มวิชาแกน  27 หน่วยกิต 
   2. กลุ่มวิชาบังคับ  36 หน่วยกิต 
   3. กลุ่มวิชาเลือก  30               หน่วยกิต 
   4. สหกิจศึกษา  7            หน่วยกิต 
ค.หมวดวิชาเลือกเสรี ไม่น้อยกว่า 6               หน่วยกิต 

 
รายวิชาตามโครงสร้างของหลักสูตร 

ก.หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต 
   (ดังรายละเอียดในภาคผนวก)    
ข.หมวดวิชาเฉพาะ ไม่น้อยกว่า 100 หน่วยกิต 
   1. กลุ่มวิชาแกน ให้เรียนรายวิชาต่อไปนี้        จ านวน 27 หน่วยกิต 

2542402 การส ารวจระยะไกล 3(2-2-5) 



2542403 ระบบก าหนดต าแหน่งบนพ้ืนโลก  3(2-2-5) 
2542405 ระบบสารสนเทศภมูิศาสตร ์ 3(2-2-5) 
2542105 แนวความคิดทางภูมศิาสตร ์ 3(3-0-6) 
2543405 สถิติหรือเทคนิคเชิงปริมาณทางภมูิศาสตร์ 3(2-2-5) 
2543409 การจัดการฐานข้อมูลและมาตรฐานด้านภูมสิารสนเทศ 3(2-2-5) 
2544404 บูรณาการเทคโนโลยีภูมสิารสนเทศเพื่อการจัดการ

ท้องถิ่น 
3(2-2-5) 

2543408 การประยุกต์ใช้รีโมทเซนซิง 3(2-2-5) 
2543410 การประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศภมูิศาสตร ์ 3(2-2-5) 

   2. กลุ่มวิชาบังคับ ให้เรียนรายวิชาต่อไปนี้      จ านวน 36 หน่วยกิต 
2541101 ภูมิศาสตร์กายภาพ 3(2-2-5) 
2541102 ภูมิศาสตรม์นุษย ์ 3(3-0-6) 
2541401 แผนที่และการแปลความหมายจากแผนที่ 3(2-2-5) 
2541403 การแปลความหมายจากภาพถ่ายทางอากาศ 3(2-2-5) 
2541201 
2541302 

ภูมิศาสตรเ์ศรษฐกิจ 
ภูมิศาสตร์ประเทศไทย 

3(3-0-6) 
3(3-0-6) 

2541404 เทคนิคภาคสนามและการส ารวจภูมิประเทศ 3(2-2-5) 
2542206 ภาษาอังกฤษส าหรับสารสนเทศภมูิศาสตร์ 1 3(3-0-6) 
2542207 ภาษาอังกฤษส าหรับสารสนเทศภมูิศาสตร์ 2 3(3-0-6) 
2542401 การเขียนแผนท่ีและการท าแผนท่ีดิจิตอล 3(2-2-5) 
2543407 ระเบียบวิธีวิจยัทางระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ 3(2-2-5) 
2544499 วิจัยและสัมมนาทางสารสนเทศภมูิศาสตร์ 3(0-4-5) 
2544207 การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเชิง 

บูรณาการ 
 

3(3-0-6) 
   3. กลุ่มวิชาเลือก   30 หน่วยกิต 
   ให้เลือกศึกษาจากรายวิชาต่อไปนี้ 



2544210 การวางแผนการใช้ประโยชน์ที่ดินและสิ่งปกคลุมดิน 3(2-2-5) 
2541103 ธรณสีัณฐานวิทยา 3(2-2-5) 
2542101 ภูมิอากาศวิทยา  3(3-0-6) 
2542102 อุทกวิทยา 3(3-0-6) 
2542103 ชีวภูมิศาสตร ์ 3(3-0-6) 
2542104 ภูมิศาสตรด์ิน 3(2-2-5) 
2542202 ภูมิศาสตร์ประชากร 3(3-0-6) 
2542205 ภูมิศาสตร์การตั้งถิ่นฐาน 3(3-0-6) 
2542301 ภูมิศาสตร์ประเทศไทยเชิงวิเคราะห์ 3(2-2-5) 
2542305 ภูมิศาสตรล์ุ่มน้ าปิง 3(3-0-6) 
2543201 ภูมิศาสตร์การท่องเที่ยวไทย 3(2-2-5) 
2543411 ภูมิศาสตรเ์ชิงปฏิบัติการ 3(2-2-5) 
2543412 โครงงานภูมิศาสตร ์ 3(2-2-5) 
2544202 ภูมิศาสตร์การตลาดและอุตสาหกรรม 3(3-0-6) 
2544208 การบริหารจัดการลุม่น้ า 3(3-0-6) 
2544209 การจัดการภัยพิบตัิทางธรรมชาติ 3(3-0-6) 
2544401 แบบจ าลองทางภูมิศาสตร ์ 3(2-2-5) 
2544402 การเขียนโปรแกรมเพื่อพัฒนาระบบสารสนเทศ

ภูมิศาสตร ์ 
3(2-2-5) 

2544403 การสร้างและเผยแพร่ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์บน
เครือข่ายอินเทอรเ์น็ต 

3(2-2-5) 

4121005 การออกแบบและพัฒนาเว็บไซต ์ 3(2-2-5) 
   4. กลุ่มวิชาปฏิบัติการและฝึกประสบการณ์วิชาชีพ   บังคับเรียน  7  หน่วยกิต  

2544497 เตรียมประสบการณ์วิชาชีพทางสารสนเทศภูมิศาสตร์ 2(90) 
2544498 การฝึกงานทางสารสนเทศภูมิศาสตร์ 5(450) 
   



ค.หมวดวิชาเลือกเสรี ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต 
ให้เลือกเรียนรายวิชาใด ๆ ในหลักสูตรที่มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชรเปิดสอนโดย

ไม่ซ้ ากับรายวิชาวิชาที่เคยเรียนมาแล้ว และต้องไม่เป็นรายวิชาที่ก าหนดให้เรียนโดยไม่นับ
หน่วยกิตรวมในเกณฑ์การส าเร็จหลักสูตรของสาขาวิชานี้ 

 
 
 
 
 
 
 



 



โครงสร้างหลักสตูร 
ของสาขาวิชาท่ีเปิดสอนในปีการศึกษา 2557 

 

คณะวิทยาการจัดการ 
 

หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต   ระดับปริญญาตรี 4 ปี 
      สาขาวิชานิเทศศาสตร์ 

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต    ระดับปริญญาตรี 4 ปี 
      สาขาวิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรม 

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต   ระดับปริญญาตรี 4 ปี 
      สาขาวิชาการตลาด 
      สาขาวิชาการเงินการธนาคาร 
      สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
      สาขาวิชาการจัดการทั่วไป 

หลักสูตรบัญชีบัณฑิต    ระดับปริญญาตรี 4 ปี 
หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต   ระดับปริญญาตรี 4 ปี 

      สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์การเงินการคลัง 





หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต ปริญญาตรี 4 ป ี
สาขาวิชานิเทศศาสตร์  Bachelor of Communication Arts (Communication Arts) 

นศ.บ. (นิเทศศาสตร์)  B.Com.Arts. (Communication Arts) 
 
 โครงสร้างหลักสูตร 

จ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสตูร ไม่น้อยกว่า 133 หน่วยกิต 
โดยมีสัดส่วนหน่วยกิตแต่ละหมวดวิชา ดังนี้ 
ก.หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต 
   1. กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร  9             หน่วยกิต 
   2. กลุ่มวิชามนุษยศาสตร ์  6 หน่วยกิต 
   3. กลุ่มวิชาสังคมศาสตร ์  6 หน่วยกิต 
   4. กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลย ี 6 หน่วยกิต 
   และเลือกเรียนรายวิชาจากกลุม่วิชา 1-4 3 หน่วยกิต 
ข.หมวดวิชาเฉพาะ ไม่น้อยกว่า 97 หน่วยกิต 
   1. กลุ่มวิชาแกน  39 หน่วยกิต 
   2. กลุ่มวิชาบังคับ  36 หน่วยกิต 
   3. กลุ่มวิชาเลือก  15               หน่วยกิต 
   4. กลุ่มวิชาปฎิบัติการและฝึกประสบการณ์วิชาชีพ  จ านวน 7            หน่วยกิต 
ค.หมวดวิชาเลือกเสรี ไม่น้อยกว่า 6               หน่วยกิต 

 
รายวิชาตามโครงสร้างของหลักสูตร 

ก.หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต 
   (ดังรายละเอียดในภาคผนวก)    
ข.หมวดวิชาเฉพาะ ไม่น้อยกว่า 97 หน่วยกิต 
   1. กลุ่มวิชาแกน ให้เรียนรายวิชาต่อไปนี้        จ านวน 39 หน่วยกิต 

1553418 ภาษาอังกฤษในสื่อมวลชน 3(3-0-6) 
1553602 การเขียนภาษาอังกฤษเฉพาะกิจ 3(3-0-6) 



3001101 หลักการโฆษณาและการประชาสมัพันธ์ 3(3-0-6) 
3001103 การพัฒนาบุคลิกภาพเพื่องานนิเทศศาสตร ์ 3(2-2-5) 
3002101 จิตวิทยาการสื่อสาร 3(3-0-6) 
3003101 การวิจัยนิเทศศาสตร ์ 3(2-2-5) 
3011101 หลักนิเทศศาสตร ์    3(3-0-6) 
3011102 หลักการสื่อสารมวลชน    3(3-0-6) 
3012101 กฎหมายและจริยธรรมสื่อสารมวลชน 3(3-0-6) 
3013105 สังคมวิทยาการสื่อสาร 3(3-0-6) 
3023201 การสื่อข่าวเบื้องต้น 3(2-2-5) 
3041101 หลักการวิทยุกระจายเสยีงและวิทยุโทรทัศน์ 3(3-0-6) 
3061101 การถ่ายภาพเบื้องต้น 3(2-2-5) 

   2. กลุ่มวิชาเอกบังคับ ให้เรียนรายวิชาต่อไปนี้จ านวน 36 หน่วยกิต 
3001201 การพูดเพื่องานนิเทศศาสตร ์ 3(2-2-5) 
3002201 การเขียนเพื่องานนิเทศศาสตร ์ 3(2-2-5) 
3003102 การจัดการสื่อใหม ่ 3(2-2-5) 
3003201 สื่อพ้ืนบ้านเพ่ือการพัฒนา 3(2-2-5) 
3013202 การสื่อสารเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น 3(2-2-5) 
3014202 การสื่อสารชุมชน 3(2-2-5) 
3024301 การออกแบบสื่อสิ่งพิมพ์ด้วยคอมพิวเตอร ์ 3(2-2-5) 
3024808 หนังสือพิมพ์ฝึกปฏิบตั ิ 3(2-2-5) 
3043404 การผลิตรายการวิทยุกระจายเสียงเบื้องต้น 3(2-2-5) 
3043405 การผลิตรายการโทรทัศน์เบื้องต้น 3(2-2-5) 
3052102 หลักการสื่อสารการตลาด 3(3-0-6) 
3054401 การสร้างสรรค์และการผลติงานโฆษณา 3(2-2-5) 

 
 



   3. กลุ่มวิชาเลือก     
   ให้เลือกเรียนกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งตอ่ไปนี้ ไม่น้อยกว่า 15 หน่วยกิต 
   กลุ่มวิชาการประชาสมัพันธ ์

3033202 การเขียนเพื่อการประชาสัมพันธ์ 3(2-2-5) 
3033501 การประชาสัมพันธ์หน่วยงาน 3(3-0-6) 
3033602 ประชามต ิ 3(2-2-5) 
3034101 สื่อประชาสัมพันธ์ 3(2-2-5) 
3034102 สื่อมวลชนสมัพันธ์ 3(2-2-5) 
3034501 การจัดนิทรรศการ 3(2-2-5) 
3034502 การวางแผนการประชาสัมพันธ์ 3(2-2-5) 
3034903 การสัมมนาการประชาสัมพันธ์ 3(2-2-5) 

   กลุ่มวิชาวารสารศาสตร์ 
3021102 หลักวารสารศาสตร ์ 3(3-0-6) 
3023202 การสื่อข่าวข้ันสูง 3(2-2-5) 
3023203 การเขียนสร้างสรรคเ์ชิงวารสารศาสตร ์ 3(2-2-5) 
3023302 การประยุกต์คอมพิวเตอรส์ าหรับงานวารสารศาสตร์ 3(2-2-5) 
3023401 การผลิตสื่อสิ่งพิมพ ์ 3(2-2-5) 
3023402 การบรรณาธิกรหนังสือพิมพ์และนติยสาร 3(2-2-5) 
3024902 โครงการพิเศษด้านวารสารศาสตร ์ 3(2-2-5) 
3024903 สัมมนาวารสารศาสตร ์ 3(2-2-5) 

   กลุ่มวิชาวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ 
3042201 การเขียนบทวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน ์ 3(2-2-5) 
3043401 การแต่งหน้าและการแต่งกาย 3(2-2-5) 
3043402 ฉากและวัสดุประกอบฉากวิทยุโทรทัศน์ 3(2-2-5) 
3043501 การจัดรายการวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน ์ 3(2-2-5) 
3044401 การแสดงและการก ากับการแสดง 3(2-2-5) 



3044501 การบริหารงานวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน ์ 3(2-2-5) 
3044903 การสัมมนาวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ 3(2-2-5) 
3044905 คอมพิวเตอรส์ าหรับวิทยุกระจายเสียงและวิทยโุทรทัศน ์ 3(2-2-5) 

   4. กลุ่มวิชาปฏิบัติการและฝึกประสบการณ์วิชาชีพหรือสหกิจศึกษา 7 หน่วยกิต  
      4.1 กลุ่มวิชาฝึกปฏิบัติการและฝกประสบการณวิชาชีพ จ านวน 7 หน่วยกิต 

3003801 การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพนิเทศศาสตร์  2(90) 
3004801 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพนิเทศศาสตร์ 5(450) 

      4.2 กลุ่มวิชาสหกจิศึกษา จ านวน 7 หน่วยกิต 
3503801 การเตรียมสหกิจศึกษา  1(45) 
3503802 สหกิจศึกษา 6(540) 

ค.หมวดวิชาเลือกเสรี ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต 
ให้เลือกเรียนรายวิชาใดๆ ในหลักสูตรที่มหาวิทยาลัยราชภฏัก าแพงเพชรเปิดสอน โดย

ไม่ซ้ ากับรายวิชาที่เคยเรียนมาแล้ว  และต้องไม่เป็นรายวิชาที่ก าหนดให้เรียนโดยไม่นับหน่วย
กิต รวมในเกณฑ์การส าเร็จหลักสูตรของสาขาวิชานี้ 
 



หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต ปริญญาตรี 4 ป ี
สาขาวิชาการท่องเท่ียวและการโรงแรม  Bachelor of Arts Program in 

Tourism and Hotel 
ศศ.บ. (การท่องเท่ียวและการโรงแรม)  B.A. (Tourism and Hotel) 

 
โครงสร้างหลักสูตร 

จ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสตูร ไม่น้อยกว่า 157 หน่วยกิต 
โดยมีสัดส่วนหน่วยกิตแต่ละหมวดวิชา ดังนี้ 
ก.หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต 
   1. กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร  9             หน่วยกิต 
   2. กลุ่มวิชามนุษยศาสตร ์  6 หน่วยกิต 
   3. กลุ่มวิชาสังคมศาสตร ์  6 หน่วยกิต 
   4. กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี 6 หน่วยกิต 
   และเลือกเรียนรายวิชาจากกลุม่วิชา 1-4 3 หน่วยกิต 
ข.หมวดวิชาเฉพาะ  121 หน่วยกิต 
   1. กลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพ  24 หน่วยกิต 
   2. กลุ่มวิชาเฉพาะ  90 หน่วยกิต 
       - กลุ่มวิชาเฉพาะบังคับ  60               หน่วยกิต 
       - กลุ่มวิชาเฉพาะเลือก  30               หน่วยกิต 
   3. กลุ่มวิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ   7            หน่วยกิต 
ค.หมวดวิชาเลือกเสรี ไม่น้อยกว่า 6               หน่วยกิต 

รายวิชาตามโครงสร้างของหลักสูตร 
ก.หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต 
   (ดังรายละเอียดในภาคผนวก)    
ข.หมวดวิชาเฉพาะ จ านวน 121 หน่วยกิต 
   1. กลุ่มวิชาพ้ืนฐานวิชาชีพ                          จ านวน 24 หน่วยกิต 

3571301 หลักการโรงแรม 3 (2-2-5) 



3571302 การพัฒนาบุคลิกภาพในอุตสาหกรรมบริการ 3 (2-2-5) 
3571701 ภาษาอังกฤษเพื่อการท่องเที่ยวและการโรงแรม 1 3 (3-0-6) 
3572702 ภาษาอังกฤษเพื่อการท่องเที่ยวและการโรงแรม 2 3 (3-0-6) 
3573201 อุตสาหกรรมการท่องเที่ยว 3 (3-0-6) 
3574601 เทคโนโลยีสารสนเทศส าหรับการท่องเที่ยวและการ

โรงแรม 
3 (2-2-5) 

3574603 จรรยาบรรณวิชาชีพและกฎหมายส าหรับการท่องเที่ยว
และการโรงแรม 

3 (3-0-6) 

3574607 การสื่อสารข้ามวัฒนธรรม 3 (3-0-6) 
3012101 กฎหมายและจริยธรรมสื่อสารมวลชน 3(3-0-6) 
3013105 สังคมวิทยาการสื่อสาร 3(3-0-6) 
3023201 การสื่อข่าวเบื้องต้น 3(2-2-5) 
3041101 หลักการวิทยุกระจายเสยีงและวิทยุโทรทัศน์ 3(3-0-6) 
3061101 การถ่ายภาพเบื้องต้น 3(2-2-5) 

   2. กลุ่มวิชาเฉพาะบังคับท่องเที่ยว 30 หน่วยกิต 
3571201 หลักการมัคคุเทศก์ 3 (2-2-5) 
3571203 ทรัพยากรการท่องเที่ยวของโลกและของประเทศไทย 3 (3-0-6) 
3572201 การวางแผนและการจดัรายการน าเที่ยว 3 (2-2-5) 
3572205 ธุรกิจการบินและการออกบัตรโดยสาร 3 (2-2-5) 
3572207 จิตวิทยาการบริการ 3 (2-2-5) 
3573203 พฤติกรรมของนักท่องเที่ยว 3 (3-0-6) 
3573209 โลจสิติกส์ส าหรับอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว 3 (3-0-6) 
3573402 การด าเนินงานและการจัดการบรษิัทน าเที่ยว  3 (2-2-5) 
3574606 การตลาดการท่องเที่ยวและการโรงแรม 3 (3-0-6) 
3574608 การท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน 3 (2-2-5) 

   3. กลุ่มวิชาเฉพาะบังคับโรงแรม   30 หน่วยกิต 
3571106 การด าเนินงานและบริการอาหารและเครื่องดื่ม 3 (2-2-5) 
3571402 การจัดการการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพและสปา 3 (2-2-5) 
3572303 การด าเนินงานและบริการจดัเลี้ยง 3 (2-2-5) 



3572403 การด าเนินงานและการจัดการอาหารไทย 3 (2-2-5) 
3573304 การด าเนินงานและการจัดการงานแม่บ้าน  3 (2-2-5) 
3573305 การด าเนินงานและการจัดการงานบริการส่วนหน้า 3 (2-2-5) 
3574105 การด าเนินงานและการจัดการธุรกจิโรงแรม 3 (3-0-6) 
3574208 การด าเนินงานและการจัดการอาหารนานาชาต ิ 3 (2-2-5) 
3574602 การจัดการทรัพยากรมนุษยส์ าหรบัการท่องเที่ยว

และการโรงแรม 
3 (3-0-6) 

3574605 การวิจัยทางการท่องเที่ยวและการโรงแรม 3 (2-2-5) 
   4. กลุ่มวิชาเฉพาะเลือก       30 หน่วยกิต 

  - กลุ่มวิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรม               จ านวน               
21 

หน่วยกิต 

โดยเลือกเรยีนจากรายวิชาต่อไปนี ้  
3571403 การด าเนินงานและการจัดการครวั 3 (2-2-5) 
3572105 การด าเนินงานและการจัดการอุตสาหกรรมบริการ 3 (3-0-6) 
3572402 การด าเนินงานและการจัดการการท่องเที่ยวเชิง

วัฒนธรรม 
 

3 (3-0-6) 
3572404 การท่องเที่ยวชุมชน 3 (2-2-5) 
3574206 การพัฒนาทรัพยากรการท่องเที่ยว 3 (2-2-5) 
3574402 การด าเนินงานและการจัดการการประชุม 

นิทรรศการ และการท่องเที่ยวเพื่อเป็นรางวัล 
 

3 (2-2-5) 
3574604 สัมมนาการท่องเที่ยวและการโรงแรม 3 (3-0-6) 

  - กลุ่มวิชาภาษาต่างประเทศเพื่องานอาชีพ            จ านวน                 
9 

หน่วยกิต 

เลือกศึกษาภาษาต่างประเทศเพื่องานอาชีพ 1 ภาษา   จ านวน                 9       
หน่วยกิต  
ภาษาอังกฤษ   

3573703 ภาษาอังกฤษเพื่อการท่องเที่ยวและการโรงแรม 3 3 (2-2-5) 
3574704 ภาษาอังกฤษเพื่อการท่องเที่ยวและการโรงแรม 4 3 (2-2-5) 
3575705 ภาษาอังกฤษเพื่อการท่องเที่ยวและการโรงแรม 5 3 (2-2-5) 



ภาษาพม่า   
3571706 ภาษาพม่าเพื่อการท่องเที่ยวและการโรงแรม 1 3 (3-0-6) 
3572707 ภาษาพม่าเพื่อการท่องเที่ยวและการโรงแรม 2 3 (3-0-6) 
3573708 ภาษาพม่าเพื่อการท่องเที่ยวและการโรงแรม 3 3 (2-2-5) 

ภาษาจีน   
3571711 ภาษาจีนเพื่อการท่องเที่ยวและการโรงแรม 1 3 (3-0-6) 
3572712 ภาษาจีนเพื่อการท่องเที่ยวและการโรงแรม 2 3 (3-0-6) 
3573713 ภาษาจีนเพื่อการท่องเที่ยวและการโรงแรม 3 3 (2-2-5) 

ภาษาเกาหล ี   
3571721 ภาษาเกาหลีเพื่อการท่องเที่ยวและการโรงแรม 1  3 (3-0-6) 
3572722 ภาษาเกาหลีเพื่อการท่องเที่ยวและการโรงแรม  3 (3-0-6) 
3573723 ภาษาเกาหลีเพื่อการท่องเที่ยวและการโรงแรม  3 (2-2-5) 

   5. กลุ่มวิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ                    จ านวน                7       
หน่วยกิต  
   เลือกเรียนจากกลุ่มวิชาใดวิชาหนึ่ง ดังนี้ 
      1. กลุ่มวิชาสหกจิศึกษา จ านวน    7 หน่วยกิต 

3503801 การเตรียมสหกิจศึกษา  1(45) 
3503802 สหกิจศึกษา 6(540) 

      2. ฝกประสบการณวิชาชีพ                           จ านวน      7       หน่วยกิต 
3574801 การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพการท่องเที่ยวและ

การโรงแรม 
 

    2(90) 
3574802 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพการท่องเที่ยวและการ

โรงแรม 
   5(450) 

ค.หมวดวิชาเลือกเสรี จ านวน 6 หน่วยกิต 
ให้เลือกเรียนรายวิชาใดๆ ในหลักสูตรที่มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร    เปิด

สอน โดยไม่ซ้ ากับรายวิชาที่เคยเรียนมาแล้ว และต้องไม่เป็นรายวิชาที่ก าหนดให้เรียนโดยไม่
นับหน่วยกิตรวมในเกณฑ์การส าเร็จหลักสูตรของสาขาวิชานี้ 



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

บธ.บ. (การตลาด)  B.B.A (Marketing) 
 
 โครงสร้างหลักสูตร 

จ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสตูร ไม่น้อยกว่า 133 หน่วยกิต 
โดยมีสัดส่วนหน่วยกิตแต่ละหมวดวิชา ดังนี้ 
ก.หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต 
   1. กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร  9             หน่วยกิต 
   2. กลุ่มวิชามนุษยศาสตร ์  6 หน่วยกิต 
   3. กลุ่มวิชาสังคมศาสตร ์  6 หน่วยกิต 
   4. กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี 6 หน่วยกิต 
   และเลือกเรียนรายวิชาจากกลุม่วิชา 1-4 3 หน่วยกิต 
ข.หมวดวิชาเฉพาะ  97 หน่วยกิต 
   1. กลุ่มวิชาแกน  42 หน่วยกิต 
   2. กลุ่มวิชาเอกบังคับ  33 หน่วยกิต 
   3. กลุ่มวิชาเอกเลือก  15               หน่วยกิต 
   4. กลุ่มวิชาปฎิบัติการและฝึกประสบการณ์วิชาชีพ   7            หน่วยกิต 
ค.หมวดวิชาเลือกเสรี  6               หน่วยกิต 

 
 
รายวิชาตามโครงสร้างของหลักสูตร 

ก.หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต 
   (ดังรายละเอียดในภาคผนวก)    
ข.หมวดวิชาเฉพาะ  97 หน่วยกิต 
   1. วิชาแกน  42 หน่วยกิต 
   ประกอบด้วยรายวิชาต่อไปนี ้   



1551402 ภาษาอังกฤษธุรกิจ  1 3(3-0-6) 
1551403 ภาษาอังกฤษธุรกิจ  2 3(3-0-6) 
3563117 จริยธรรมทางธุรกิจและความรับผดิชอบ 3(3-0-6) 
3521101 การบัญชี  1  3(2-2-5) 
3521102 การบัญชี  2 3(2-2-5) 
3531101 การเงินธุรกิจ  3(3-0-6) 
3532204 การภาษีอากรและกฎหมายธุรกิจ 3(3-0-6) 
3541101 หลักการตลาด 3(3-0-6) 
3543101 การจัดการการตลาด 3(3-0-6) 
3561101 องค์การและการจัดการ 3(3-0-6) 
3564201 การจัดการเชิงกลยุทธ์ 3(3-0-6) 
3592101 เศรษฐศาสตรจ์ุลภาค   3(3-0-6) 
3592120 เศรษฐศาสตรม์หภาค 3(3-0-6) 
3601101   เทคโนโลยีสารสนเทศทางธุรกิจ 3(2–2-5)   

   2. วิชาบังคับ  33 หน่วยกิต 
   ประกอบด้วยรายวิชาต่อไปนี ้   

3542105 พฤติกรรมผู้บรโิภค 3(3-0-6) 
3542109 ระบบสารสนเทศทางการตลาด 3(2-2-5) 
3542305 การจัดการการขาย 3(3-0-6) 
3542402 การสื่อสารทางการตลาดแบบบูรณาการ  3(3-0-6) 
3542403 การตลาดอิเล็กทรอนิกส ์ 3(3-0-6) 
3543107 การตลาดเพื่อชุมชนและท้องถิ่น 3(2-2-5) 
3543108 การวิเคราะห์และการจัดท าแผนการตลาด 3(2-2-5)                     
3543307 การจัดการช่องทางการตลาดและห่วงโซ่อุปทานทาง

การตลาด 
3(3-0-6) 

3544103 การตลาดระหว่างประเทศ  3(3-0-6) 



 
3544901 การสัมมนาการตลาด 3(2-2-5) 
3544902 การวิจัยการตลาด  3(2-2-5) 

   3. กลุ่มวิชาเอกเลือก  จ านวน 15 หน่วยกิต 
   โดยให้เลือกเรียนวิชาต่อไปนี ้    

3524301 การบัญชีเพื่อการจดัการ 3(3-0-6) 
3541302 การค้าสมัยใหม ่ 3(3-0-6) 
3542106 การตลาดเพื่ออุตสาหกรรมท่องเทีย่ว 3(3-0-6) 
3542111 
3542304 

การจัดการผลิตภัณฑ์และตราสินคา้ 
ศิลปะการขาย 

3(3-0-6) 
3(3-0-6) 

3542306 การตลาดทางตรง   3(3-0-6) 
3542401 การโฆษณาและการส่งเสริมการขาย 3(3-0-6) 
3543104 การตลาดบริการ 3(3-0-6) 
3543109 การตลาดเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อม 3(2-2-5) 
3543401 การจัดการลูกค้าสัมพันธ์  3(3-0-6) 
3543501 โปรแกรมส าเร็จรูปและการประยกุต์ใช้งานทางการ

ตลาด  
3(2-2-5) 

3543502 เทคนิคการน าเสนอ         3(3-0-6) 
3544104 สถานการณ์ปัจจุบันทางการตลาด              3(2-2-5) 
3562135 สถิติเพื่อการจัดการ 3(3-0-6) 
3562307 การจัดการการผลติ 3(3-0-6) 

   4. วิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 7 หน่วยกิต 
   ให้เลือกเรียนจากแผนฝึกประสบการณ์วิชาชีพ หรือแผนสหกิจศึกษา 
      4.1 แผนฝึกประสบการณวิชาชีพ                 จ านวน 7 หน่วยกิต 

 ประกอบด้วย  
3544801 เตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพ    1(45) 



3544802 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพ   6(450) 
      4.2 กลุ่มวิชาสหกจิศึกษา จ านวน 7 หน่วยกิต 

 ประกอบด้วย  
3503801 การเตรียมสหกิจศึกษา    1(45) 
3503802 สหกิจศึกษา   6(540) 

ค.หมวดวิชาเลือกเสรี ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต 
ให้เลือกเรยีนรายวิชาใด ๆ ในหลักสูตรมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร เปิดสอนโดย

ไม่ซ้ ากับรายวิชาที่เคยเรียนมาแล้ว และต้องไม่เป็นรายวิชาที่ก าหนดให้เรียนโดยไม่นับหน่วย
กิตรวมในเกณฑ์การส าเร็จหลักสูตรของสาขาวิชานี้ 

 



หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต ปริญญาตรี 4 ป ี
สาขาวิชาการเงินและการธนาคาร  Bachelor of Business Administration 

(Finance and Banking) 
บธ.บ. (การเงินการธนาคาร)  B.B.A (Finance and Banking) 

 
โครงสร้างหลักสูตร 

จ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสตูร ไม่น้อยกว่า 131 หน่วยกิต 
โดยมีสัดส่วนหน่วยกิตแต่ละหมวดวิชา ดังนี้ 
ก.หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต 
   1. กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร  9             หน่วยกิต 
   2. กลุ่มวิชามนุษยศาสตร ์  6 หน่วยกิต 
   3. กลุ่มวิชาสังคมศาสตร ์  6 หน่วยกิต 
   4. กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลย ี 6 หน่วยกิต 
   และเลือกเรียนรายวิชาจากกลุม่วิชา 1-4 3 หน่วยกิต 
ข.หมวดวิชาเฉพาะ  95 หน่วยกิต 
   1. กลุ่มวิชาแกน  42 หน่วยกิต 
   2. กลุ่มวิชาเอกบังคับ  31 หน่วยกิต 
   3. กลุ่มวิชาเอกเลือก  15               หน่วยกิต 
   4. กลุ่มวิชาปฎิบัติการและฝึกประสบการณ์วิชาชีพ   7            หน่วยกิต 
ค.หมวดวิชาเลือกเสรี  6               หน่วยกิต 

รายวิชาตามโครงสร้างของหลักสูตร 
ก.หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต 
   (ดังรายละเอียดในภาคผนวก)    
ข.หมวดวิชาเฉพาะ ไม่น้อยกว่า 95 หน่วยกิต 
   1. วิชาแกน                                        บังคับเรียน 42 หน่วยกิต 

1551402 ภาษาอังกฤษธุรกิจ  1 3(3-0-6) 
1551403 ภาษาอังกฤษธุรกิจ  2 3(3-0-6) 



3503117 จริยธรรมทางธุรกิจและความรับผดิชอบ 3(3-0-6) 
3521101 การบัญชี  1  3(2-2-5) 
3521102 การบัญชี  2 3(2-2-5) 
3531101 การเงินธุรกิจ  3(3-0-6) 
3532204 การภาษีอากรและกฎหมายธุรกิจ 3(3-0-6) 
3541101 หลักการตลาด 3(3-0-6) 
3543101 การจัดการการตลาด 3(3-0-6) 
3561101 องค์การและการจัดการ 3(3-0-6) 
3564201 การจัดการเชิงกลยุทธ์ 3(3-0-6) 
3592101 เศรษฐศาสตรจ์ุลภาค   3(3-0-6) 
3592120 เศรษฐศาสตรม์หภาค 3(3-0-6) 
3601101   เทคโนโลยีสารสนเทศทางธุรกิจ 3(2–2-5) 

   2. วิชาบังคับ                                      บังคับเรียน 33 หน่วยกิต 
3532101 ตลาดการเงินและสถาบันการเงิน 3(3-0-6) 
3531102 การเงินและการธนาคาร 3(3-0-6) 
3533304 หลักการลงทุนและการวิเคราะห์หลักทรัพย์ 3(3-0-6) 
3533404 การวางแผนก าไร 3(3-0-6) 
3533406 การจัดการสินเช่ือ 3(3-0-6) 
3534106 โปรแกรมคอมพิวเตอร์ประยุกต์ทางการเงิน 3(2-2-5) 
3534107 ทฤษฎีและนโยบายทางการเงิน 3(3-0-6) 
3534401 การวิเคราะห์ทางการเงิน 3(3-0-6) 
3534902 การวิจัยทางการเงินและการธนาคาร 3(2-2-5) 
3534904 สัมมนาการเงินและการธนาคาร 1(0-3-0) 
3562135 สถิติเพื่อการจัดการ 3(3-0-6) 

   3. วิชาเอกเลือก ให้เลือกเรียน ไม่น้อยกว่า 15 หน่วยกิต 
3522102 บัญชีต้นทุน 3(3-0-6) 
3524301 การบัญชีเพื่อการจดัการ 3(3-0-6) 
3532102 การประกันภัยและสถาบันประกันภัย 3(3-0-6) 



3532202 การภาษีอากรธรุกิจ 3(3-0-6) 
3532205 การคลังสาธารณะ 3(3-0-6)  
3532206 การภาษีอากรเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น 3(3-0-6) 
3532401 การบริหารการเงิน 3(3-0-6) 
3532402 การเงินส่วนบุคคล 3(3-0-6) 
3533301 หลักการลงทุน 3(3-0-6) 
3533402 การวางแผนด้านการเงินและงบประมาณ 3(3-0-6) 
3533403 การวางแผนและการควบคุมทางการเงิน 3(3-0-6) 
3533408 การบริหารการเงินธุรกิจ 3(3-0-6) 
3533409 การจัดการโครงการทางการเงิน 3(3-0-6) 
3533410 การจัดการความรู้ทางการเงิน 3(3-0-6) 
3533411 กรณีศึกษาจากสถานการณ์ปัจจุบนัทางการเงิน 3(3-0-6) 
3534103 การเงินและการธนาคารระหว่างประเทศ 3(3-0-6) 
3534109 การเงินอิเล็กทรอนิกส ์ 3(2-2-5) 
3534403 การวิเคราะห์หลักทรัพย ์ 3(3-0-6) 
3534405 การจัดการความเสี่ยงทางการเงิน 3(3-0-6) 
3534409 การศึกษาความเป็นไปได้ทางการเงิน 3(2-2-5) 
3534410 การวิเคราะห์การลงทุนและท าแผนธุรกิจ 3(2-2-5) 
3534411 การวางแผนการเงินส่วนบุคคล 3(3-0-6) 
3534412 การเงินส าหรับผูป้ระกอบการ 3(3-0-6) 
3534413 การเงินเพื่อชุมชน 3(3-0-6) 
3534414 การจัดการการเงินส่วนบุคคล 3(3-0-6) 

   4. วชิาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 7 หน่วยกิต 
   ให้เลือกเรียนจากแผนฝึกประสบการณ์วิชาชีพ หรือแผนสหกิจศึกษา 
      4.1 แผนกิจศึกษา บังคับเรียน 7 หน่วยกิต 

3503801 การเตรียมสหกิจศึกษา   1(45) 
3503802 สหกิจศึกษา  6(540) 

      4.2 แผนฝึกประสบการณวิชาชีพ                 บังคับเรียน 7 หน่วยกิต 
3534415 เตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพด้านการเงินการธนาคาร 2(90) 



3534416 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพด้านการเงินการธนาคาร 5(450) 
ค.หมวดวิชาเลือกเสรี ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต 

ให้เลือกเรยีนรายวิชาใดๆ ในหลักสูตรมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร โดยไม่ซ้ ากับ
รายวิชาที่เคยเรียนมาแล้วและต้องไม่เป็นรายวิชาที่ก าหนดใหเ้รียนโดยไม่นับหน่วยกิตรวมใน
เกณฑ์การส าเร็จหลักสูตรของสาขาวิชานี้ 
 



หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต ปริญญาตรี 4 ป ี
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ  Bachelor of Business Administration 

(Business Computer) 
บธ.บ. (คอมพิวเตอร์ธุรกิจ)  B.B.A (Business Computer) 

 
โครงสร้างหลักสูตร 

จ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสตูร 139 หน่วยกิต 
โดยมีสัดส่วนหน่วยกิตแต่ละหมวดวิชา ดังนี้ 
ก.หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต 
   1. กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร  9             หน่วยกิต 
   2. กลุ่มวิชามนุษยศาสตร ์  6 หน่วยกิต 
   3. กลุ่มวิชาสังคมศาสตร ์  6 หน่วยกิต 
   4. กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี 6 หน่วยกิต 
   และเลือกเรียนรายวิชาจากกลุม่วิชา 1-4 3 หน่วยกิต 
ข.หมวดวิชาเฉพาะ  103 หน่วยกิต 
   1. กลุ่มวิชาแกน  42 หน่วยกิต 
   2. กลุ่มวิชาบังคับ  42 หน่วยกิต 
   3. กลุ่มวิชาเลือก  12               หน่วยกิต 
   4. กลุ่มวิชาประสบการณภ์าคสนาม   7            หน่วยกิต 
ค.หมวดวิชาเลือกเสรี  6               หน่วยกิต 

รายวิชาตามโครงสร้างของหลักสูตร 
ก.หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต 
   (ดังรายละเอียดในภาคผนวก)    
ข.หมวดวิชาเฉพาะ ไม่น้อยกว่า 103 หน่วยกิต 
   1. วิชาแกน                                        บังคับเรียน 42 หน่วยกิต 

1551402 ภาษาอังกฤษธุรกิจ  1 3(3-0-6) 
1551403 ภาษาอังกฤษธุรกิจ  2 3(3-0-6) 



3503117 จริยธรรมทางธุรกิจและความรับผดิชอบต่อสังคม 3(3-0-6) 
3521101 การบัญชี  1  3(2-2-5) 
3521102 การบัญชี  2 3(2-2-5) 
3532204 การภาษีอากรและกฎหมายธุรกิจ 3(3-0-6) 
3531101 การเงินธุรกิจ  3(3-0-6) 
3541101 หลักการตลาด 3(3-0-6) 
3543101 การจัดการการตลาด 3(3-0-6) 
3561101 องค์การและการจัดการ 3(3-0-6) 
3564201 การจัดการเชิงกลยุทธ์ 3(3-0-6) 
3592101 เศรษฐศาสตรจ์ุลภาค   3(3-0-6) 
3592120 เศรษฐศาสตรม์หภาค 3(3-0-6) 
3601101   เทคโนโลยีสารสนเทศทางธุรกิจ 3(2–2-5) 

   2. วิชาเอกบังคับ                                 บังคับเรียน 42 หน่วยกิต 
3601301 หลักการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์และอัลกอริทึม 3(2-2-5) 
3602101 ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการทางธุรกิจ 3(2-2-5) 
3602204 การติดตั้งและการจัดการระบบปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 3(2-2-5) 
3602205 ฐานข้อมูลและการประยุกต์ใช้ในงานธุรกิจ 3(2-2-5) 
3602301 โครงสร้างข้อมูลและการประยุกต์ใช้ในงานธุรกิจ 3(2-2-5) 
3603101 สังคมเครือข่ายออนไลน์และจรรยาบรรณทางวิชาชีพ 3(2-2-5) 
3603106 การวิเคราะห์และออกแบบระบบในงานธุรกิจ 3(2-2-5) 
3603107 ความมั่นคงของระบบสารสนเทศ 3(2-2-5) 
3603301 การเขียนโปรแกรมบนเว็บ 3(2-2-5) 
3603401 เว็บเทคโนโลย ี 3(2-2-5) 
3603402 ระบบเครือข่ายและการสื่อสารข้อมูลส าหรับธรุกิจ 3(2-2-5) 
3604101 โครงงานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 3(2-2-5) 
3604201 พาณิชย์อิเล็กทรอนิก 3(2-2-5) 
3604202 การใช้ซอฟต์แวร์โอเพนซอรส์ในงานธุรกิจ 3(2-2-5) 
   



   3. วชิาเอกเลือก ให้เลือกเรียน ไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต 
3602206 คอมพิวเตอรส์ าหรับการออกแบบกราฟิก 3(2-2-5) 
3603102 การจัดการงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 3(3-0-6) 
3603104 การวิเคราะห์ข้อมลูทางธุรกิจ 3(2-2-5) 
3603105 ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการโซ่อุปทาน 3(2-2-5) 
3603203 คอมพิวเตอรส์ าหรับการออกแบบกราฟิกข้ันสูง 3(2-2-5) 
3603204 เทคโนโลยีมลัติมเีดีย 3(2-2-5) 
3603205 การใช้คอมพิวเตอร์ทางด้านธรุกิจ 3(2-2-5) 
3603901 สัมมนาทางคอมพิวเตอร์ธุรกจิ 3(2-2-5) 
3604203 หัวข้อพิเศษทางคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 3(2-2-5) 
3604301 การเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุในงานธุรกิจ 3(2-2-5) 

   4. กลุ่มวิชาประสบการณ์ภาคสนาม              บังคับเรียน 7 หน่วยกิต 
   เลือกเรียนจาก 2 กลุม่รายวิชา ดังนี้ 
      4.1 สหกิจศึกษา  7 หน่วยกิต 

3503801 การเตรียมสหกิจศึกษา    1(45) 
3503802 สหกิจศึกษา   6(540) 

      4.2 ฝึกประสบการณวิชาชพี                  7 หน่วยกิต 
3604801 เตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพทางคอมพิวเตอร์ธุรกิจ   2(90) 
3604802 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพทางคอมพิวเตอร์ธุรกิจ   5(450) 

ค.หมวดวิชาเลือกเสรี ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต 
ให้เลือกเรียนรายวิชาใดๆ ในหลักสูตรมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร โดย   ไม่ซ้ า

กับรายวิชาที่เคยเรียนมาแล้ว และต้องไม่เป็นรายวิชาที่ก าหนดให้เรียนโดยไม่นับหน่วยกิตรวม
ในเกณฑ์การส าเร็จหลักสูตรของสาขานี้ 

 
 
 

 



หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต ปริญญาตรี 4 ป ี
สาขาวิชาการจัดการทั่วไป   Bachelor of Business Administration  

(General Management) 
บธ.บ. (การจัดการทั่วไป)    B.B.A (General Management) 

 
โครงสร้างหลักสูตร 

จ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสตูร ไม่น้อยกว่า 136 หน่วยกิต 
โดยมีสัดส่วนหน่วยกิตแต่ละหมวดวิชา ดังนี้ 
ก.หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต 
   1. กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร  9             หน่วยกิต 
   2. กลุ่มวิชามนุษยศาสตร ์  6 หน่วยกิต 
   3. กลุ่มวิชาสังคมศาสตร ์  6 หน่วยกิต 
   4. กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี 6 หน่วยกิต 
   และเลือกเรียนรายวิชาจากกลุม่วิชา 1-4 3 หน่วยกิต 
ข.หมวดวิชาเฉพาะ  100 หน่วยกิต 
   1. กลุ่มวิชาแกน  42 หน่วยกิต 
   2. กลุ่มวิชาเอกบังคับ  36 หน่วยกิต 
   3. กลุ่มวิชาเลือก  15               หน่วยกิต 
   4. กลุ่มวิชาประสบการณภ์าคสนาม   7            หน่วยกิต 
ค.หมวดวิชาเลือกเสรี  6               หน่วยกิต 

รายวิชาตามโครงสร้างของหลักสูตร 
ก.หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต 
   (ดังรายละเอียดในภาคผนวก)    
ข.หมวดวิชาเฉพาะ ไม่น้อยกว่า 100 หน่วยกิต 
   1. กลุ่มวิชาแกน                                  บังคับเรียน 42 หน่วยกิต 

1551402 ภาษาอังกฤษธุรกิจ  1 3(3-0-6) 
1551403 ภาษาอังกฤษธุรกิจ  2 3(3-0-6) 



3503117 จริยธรรมทางธุรกิจและความรับผดิชอบ 3(3-0-6) 
3521101 การบัญชี  1  3(2-2-5) 
3521102 การบัญชี  2 3(2-2-5) 
3531101 การเงินธุรกิจ  3(3-0-6) 
3532204 การภาษีอากรและกฎหมายธุรกิจ 3(3-0-6) 
3541101 หลักการตลาด 3(3-0-6) 
3543101 การจัดการการตลาด 3(3-0-6) 
3561101 องค์การและการจัดการ 3(3-0-6) 
3564201 การจัดการเชิงกลยุทธ์ 3(3-0-6) 
3592101 เศรษฐศาสตรจ์ุลภาค   3(3-0-6) 
3592120 เศรษฐศาสตรม์หภาค 3(3-0-6) 
3601101   เทคโนโลยีสารสนเทศทางธุรกิจ 3(2–2-5) 

   2. กลุ่มวิชาเอกบังคับ                           บังคับเรียน 36 หน่วยกิต 
3562501 การจัดการส านักงานและเอกสาร 3(2-2-5) 
3562502 คณิตศาสตร์เพื่อการจัดการ 3(3-0-6) 
3562503 การจัดการพฤติกรรมองค์กร 3(3-0-6) 
3562504 สถิติเพื่อการตัดสินใจและการจดัการ 3(2-2-5) 
3562505 โปรแกรมประยุกต์เพื่อการวิเคราะห์และตดัสินใจ 3(2-2-5) 
3562601 การจัดการทรัพยากรมนุษย์เชิงกลยุทธ์ 3(3-0-6) 
3563506 การจัดการการด าเนินงาน 3(2-2-5) 
3563507 การจัดการธุรกิจด้วยเทคโนโลยสีารสนเทศ 3(2-2-5) 
3563801 การจัดการคุณภาพ 3(3-0-6) 
3563901 หลักการวิจยัทางธุรกิจ 3(2-2-5) 
3564904 โครงงานด้านการจัดการ 3(2-2-5) 
3564905 การวิจัยด้านการจัดการ 3(2-2-5) 

   3. กลุ่มวิชาเอกเลือก เลือกเรียน ไม่น้อยกว่า 15 หน่วยกิต 



3563802 การวางแผนและควบคุมการผลิต 3(2-2-5) 
3563803 การจัดการสินค้าคงคลัง 3(2-2-5) 
3563804 การจัดการบ ารุงรักษา 3(2-2-5) 
3563805 กฎหมายส าหรับภาคอตุสาหกรรม 3(3-0-6) 
3563806 การจัดการโรงงาน 3(3-0-6) 
3563807 อุตสาหกรรมศึกษา 3(3-0-6) 
3563808 การจัดการโรงฝึกงาน 3(3-0-6) 
3563809 การจัดการงานอุตสาหกรรม 3(3-0-6) 
3563810 จิตวิทยาอุตสาหกรรม 3(3-0-6) 
3564612 การจัดการค่าตอบแทนและผลประโยชน์ 3(3-0-6) 
3564613 การประเมินทรัพยากรมนุษย ์ 3(3-0-6) 
3564811 การจัดการลอจสิติกส์และโซ่อุปทาน 3(3-0-6) 
3564812 การจัดการความปลอดภยัและสิ่งแวดล้อม 3(3-0-6) 

   4. กลุ่มวิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพหรือสหกิจศกึษา   บังคับเรียน      7     
หน่วยกิต 
   เลือกเรียนจาก 2 กลุม่รายวิชา ดังนี้ 
      4.1 สหกิจศึกษา  7 หน่วยกิต 

3503801 การเตรียมสหกิจศึกษา  1(45) 
3503802 สหกิจศึกษา 6(540) 

      4.2 ฝึกประสบการณวิชาชพี                  7 หน่วยกิต 
3564906 เตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพทางการจัดการ 2(90) 
3564907 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพทางคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 5(450) 

ค.หมวดวิชาเลือกเสรี ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต 
ให้นักศึกษาเลือกรายวิชาใดๆ ในหลักสูตรที่มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชรเปิดสอน 

แต่ต้องไม่ซ้ ากับรายวิชาที่เคยศึกษามาแล้ว และต้องไม่เป็นรายวิชาที่ก าหนดให้ศึกษา โดยไม่
นับหน่วยกิต 



หลักสูตรบัญชีบัณฑิต ปริญญาตรี 4 ปี  Bachelor of Accountancy 
บช.บ.  B.Acc. 

 
โครงสร้างหลักสูตร 

จ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสตูร ไม่น้อยกว่า 136 หน่วยกิต 
โดยมีสัดส่วนหน่วยกิตแต่ละหมวดวิชา ดังนี้ 
ก.หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต 
   1. กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร  9             หน่วยกิต 
   2. กลุ่มวิชามนุษยศาสตร ์  6 หน่วยกิต 
   3. กลุ่มวิชาสังคมศาสตร ์  6 หน่วยกิต 
   4. กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี 6 หน่วยกิต 
   และเลือกเรียนรายวิชาจากกลุม่วิชา 1-4 3 หน่วยกิต 
ข.หมวดวิชาเฉพาะ  100 หน่วยกิต 
   1. วิชาพื้นฐานวิชาชีพ  45 หน่วยกิต 
   2. วิชาชีพ (บังคับ)  33 หน่วยกิต 
   3. วิชาชีพ (เลือก)  15               หน่วยกิต 
   4. ประสบการณ์ภาคสนาม   7            หน่วยกิต 
ค.หมวดวิชาเลือกเสรี  6               หน่วยกิต 

 
รายวิชาตามโครงสร้างของหลักสูตร 

ก.หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต 
   (ดังรายละเอียดในภาคผนวก)    
ข.หมวดวิชาเฉพาะ ไม่น้อยกว่า 100 หน่วยกิต 
ก าหนดให้นักศึกษาทุกคนต้องเรยีนไม่น้อยกว่า 100 หน่วยกิต ตามกลุ่มวิชาดังต่อไปนี ้
   1. วิชาพ้ืนฐานวิชาชีพ                                จ านวน 45 หน่วยกิต 

1551402 ภาษาอังกฤษธุรกิจ 1 3(3-0-6) 
1551403 ภาษาอังกฤษธุรกิจ 2 3(3-0-6) 



2562308 กฎหมายธรุกิจและการพาณิชย ์ 3(3-0-6) 
3503117 จริยธรรมทางธุรกิจ 3(3-0-6) 
3521101 การบัญชี 1 3(2-2-5) 
3521102 การบัญชี 2 3(2-2-5) 
3522401 หลักเบื้องต้นเกีย่วกับระบบสารสนเทศ 3(2-2-5) 
3522501 การภาษีอากร 1 3(3-0-6) 
3531101 การเงินธุรกิจ 3(3-0-6) 
3541101 หลักการตลาด 3(3-0-6) 
3561101 องค์การและการจัดการ 3(3-0-6) 
3564201 การจัดการเชิงกลยุทธ์ 3(3-0-6) 
3592105 การค้าระหว่างประเทศ 3(3-0-6) 
3593205 เศรษฐศาสตร์ธรุกิจ 3(3-0-6) 
3593301 การวิเคราะห์เชิงปรมิาณ 3(3-0-6) 

   2. วิชาชีพบังคับ                                       จ านวน 33 หน่วยกิต 
3522102 การบัญชีต้นทุน 1 3(2-2-5) 
3522103 การบัญชีช้ันกลาง  1 3(2-2-5) 
3522104 การบัญชีช้ันกลาง  2 3(2-2-5) 
3522105 การบัญชีต้นทุน 2 3(2-2-5) 
3523306 การรายงานการเงินและการวิเคราะห ์ 3 (2-2-5) 
3523502 การภาษีอากร 2 3(2-2-5) 
3524101 การบัญชีช้ันสูง   1 3(2-2-5) 
3524102 การบัญชีช้ันสูง   2 3(2-2-5) 
3524302 การสอบบัญช ี 3(2-2-5) 
3524303 การตรวจสอบภายในและการควบคุมภายใน 3(3-0-6) 
3524307 ระบบสารสนเทศทางการบญัชี 3(2-2-5) 
   



   3. วิชาชีพเลือก  15 หน่วยกิต 
    ให้เลือกเรียนวิชาต่างๆ ไม่น้อยกว่า 15 หน่วยกิต โดยให้มีรายวิชาสัมมนาการบญัชี 
อย่างน้อย  1 รายวิชา 

3523202 การบัญชีเฉพาะกจิการ 3(3-0-6)       
3524202 การบัญชีระหว่างประเทศ 3(3-0-6) 
3524308 การบัญชีเพื่อการจดัการสิ่งแวดล้อม 3(3-0-6) 
3524310 การจัดท าบัญชีด้วยโปรแกรมส าเรจ็รูป 3(2-2-5) 
3524401 การตรวจสอบและควบคุมระบบสารสนเทศ 3(2-2-5) 
3524404 วิจัยทางการบัญชี 3(2-2-5) 
3524901 สัมมนาการบัญชี 3(2-2-5) 
3533404 การวางแผนก าไรและการควบคุม 3(3-0-6) 

   4. รายวิชาประสบการณ์ภาคสนาม 
   ให้เลือกเรียนจากแผนฝึกประสบการณ์วิชาชีพหรือแผนสหกิจศึกษา 
      4.1 แผนฝึกประสบการณวิชาชีพ                  7 หน่วยกิต 

3524801 การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพการบัญชี 1(45) 
3524802 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพการบัญชี 6(540) 

      4.2 แผนสหกิจศึกษา  7 หน่วยกิต 
3503801 การเตรียมสหกิจศึกษา  1(45) 
3503802 สหกิจศึกษา 6(540) 

ค.หมวดวิชาเลือกเสรี                         ให้เรียนไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต 
ให้เลือกเรยีนรายวิชาใดๆ  ในหลักสูตรมหาวิทยาลัยราชภัฏ โดยไม่ซ้ ากับรายวิชาที่เคย

เรียนมาแล้ว 
 
 

 



หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต ปริญญาตรี 4 ปี 
สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์การเงินการคลัง  Bachelor of Economics 

(Finance and Fiscal Economics) 
ศ.บ. (เศรษฐศาสตร์การเงินการคลัง)  B.Econ. (Finance and Fiscal Economics) 

  
โครงสร้างหลักสูตร 

จ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสตูร ไม่น้อยกว่า 130 หน่วยกิต 
โดยมีสัดส่วนหน่วยกิตแต่ละหมวดวิชา ดังนี้ 
ก.หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต 
   1. กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร  9             หน่วยกิต 
   2. กลุ่มวิชามนุษยศาสตร ์  6 หน่วยกิต 
   3. กลุ่มวิชาสังคมศาสตร ์  6 หน่วยกิต 
   4. กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี 6 หน่วยกิต 
   และเลือกเรียนรายวิชาจากกลุม่วิชา 1-4 3 หน่วยกิต 
ข.หมวดวิชาเฉพาะ  100 หน่วยกิต 
   1. กลุ่มวิชาแกน  33 หน่วยกิต 
   2. กลุ่มวิชาบังคับ  42 หน่วยกิต 
   3. กลุ่มวิชาเลือก  12               หน่วยกิต 
   4. ประสบการณ์ภาคสนาม   7            หน่วยกิต 
ค.หมวดวิชาเลือกเสรี  6               หน่วยกิต 

รายวิชาตามโครงสร้างของหลักสูตร 
ก.หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต 
   (ดังรายละเอียดในภาคผนวก)    
ข.หมวดวิชาเฉพาะ  94 หน่วยกิต 
   1. วิชาแกน                                33 หน่วยกิต 

1551402 ภาษาอังกฤษธุรกิจ 1  3(3-0-6) 
1551403 ภาษาอังกฤษธุรกิจ 2  3(3-0-6) 



3503103 กฎหมายธรุกิจ 3(3-0-6) 
3522103 หลักการบญัช ี 3(3-0-6) 
3541101 หลักการตลาด  3(3-0-6) 
3561101 องค์การและการจัดการ  3(3-0-6) 
3591111 คณิตศาสตร์เศรษฐศาสตร ์ 3(3-0-6) 
3591112 สถิติส าหรับนักเศรษฐศาสตร์                                  3(3-0-6) 
3591113 ประวัตลิัทธิเศรษฐกิจ 3(3-0-6) 
3592101 เศรษฐศาสตรจ์ุลภาค  3(3-0-6) 
3592102 เศรษฐศาสตรม์หภาค  3(3-0-6) 

   2. วิชาเอกบังคับ                                        42 หน่วยกิต 
3523311 การบัญชีรัฐบาล 3(3-0-6) 
3531101 การเงินธุรกิจ 3(3-0-6) 
3592201 เศรษฐศาสตร์การเงินและการธนาคาร 3(3-0-6) 
3592213    เศรษฐศาสตร์การภาษีอากร  3(3-0-6) 
3592303 เศรษฐศาสตร์วเิคราะห์ 1 3(3-0-6) 
3592304 เศรษฐศาสตร์วเิคราะห์ 2  3(3-0-6) 
3593202 เศรษฐศาสตรร์ะหว่างประเทศ 3(3-0-6) 
3593221 เศรษฐศาสตร์การประกันภัย 3(3-0-6) 
3593222 การคลังรัฐบาล 3(3-0-6) 
3593223 นโยบายการเงินและการคลัง  3(3-0-6) 
3593224 เศรษฐกิจไทยและเศรษฐกิจโลก 3(3-0-6) 
3593303 การวิเคราะห์โครงการและแผนงาน 3(3-0-6) 
3594906 วิธีวิจัยทางเศรษฐศาสตร ์ 3(2-2-5) 
3594907 สัมมนาเศรษฐศาสตร ์ 3(2-2-5) 

   3. วิชาเอกเลือก  12 หน่วยกิต 
    ก าหนดให้เรียน 12 หน่วยกิต โดยให้เลือกกลุ่มวิชาในกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งต่อไปนี ้
   กลุม่ที่ 1 กลุ่มวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ  

3532101 ตลาดการเงินและสถาบันการเงิน 3(3-0-6) 
3534403 การวิเคราะห์การลงทุน 3(3-0-6) 



3592202 
3593205 

เศรษฐศาสตร์การเกษตร 
เศรษฐศาสตร์ธรุกิจ  

3(3-0-6) 
3(3-0-6) 

3593225 
3593311 

เศรษฐศาสตร์การคลังท้องถิ่น 
การวิเคราะห์ต้นทุนและผลตอบแทน 

3(3-0-6) 
3(3-0-6) 

3593313 การจัดการสินเช่ือธุรกิจ 3(3-0-6) 
   กลุม่ที่ 2 กลุ่มวิชาเศรษฐกจิพอเพียงตามแนวพระราชด าริ 

3502201 การพัฒนาชุมชนตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง 3(3-0-6) 
3503101 
3591110 
3592110 
3592219 

การพัฒนาอย่างยั่งยืนตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง 
โครงการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชด าร ิ
เศรษฐกิจชุมชน  
เศรษฐศาสตรส์ิ่งแวดล้อม 

3(2-2-5) 
3(2-2-5) 
3(3-0-6) 
3(3-0-6) 

3592223 
3592224 
3594201 

เศรษฐศาสตรส์หกรณ ์
การบริหารจัดการความรู้ชุมชน 
เศรษฐกิจพอเพียงประยุกต ์

3(3-0-6) 
3(3-0-6) 
3(3-0-6) 

   4. วิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพหรือสหกิจศึกษา 7 หน่วยกิต 
   ให้เลือกเรียนจากแผนฝึกประสบการณ์วิชาชีพ หรือแผนสหกิจศึกษา ตามแขนงวิชา 
ดังนี ้
   4.1 แผนประสบการณ์วิชาชีพ จ านวน 7 หน่วยกิต  ประกอบด้วย 

3594801 เตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพทางเศรษฐศาสตร ์   1(45) 
3594802 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพทางเศรษฐศาสตร์   6(540) 

   4.2 แผนสหกิจศึกษา  จ านวน 7 หน่วยกิต  ประกอบด้วย 
3503801 การเตรียมสหกิจศึกษา   1(45) 
3503802 สหกิจศึกษา   6(540) 

ค.หมวดวิชาเลือกเสรี ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต 
ให้เลือกเรียนรายวิชาใดๆ ในหลักสูตรที่มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร      เปิด

สอน แต่ต้องไม่ซ้ ากับรายวิชาที่เคยเรียนมาแล้ว และต้องไม่เป็นรายวิชาที่ก าหนดให้เรียนโดย
ไม่นับหน่วยกิตรวมในเกณฑ์การส าเร็จหลักสูตรของสาขาวิชานี้ 
 



โครงสร้างหลักสตูร 
ของสาขาวิชาที่เปิดสอนในปีการศึกษา 2557 

 

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
 

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  ระดับปริญญาตรี 4 ปี 
      สาขาวิชาเคมี 
      สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ 
      สาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตร 
      สาขาวิชาชีววิทยา 
      สาขาวิชาฟสิิกส์ 
      สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม 
      สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ 

     สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 
     สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 
หลักสูตรควบปริญญาตรี 2 ปริญญา (ครุศาสตรบัณฑิต  ระดับปริญญาตรี 5 ปี 
วิทยาศาสตรบัณฑิต  ระดับปริญญาตรี 4 ปี) 
     สาขาวิชาคณิตศาสตร ์
 
 
 
 
 





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

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

จ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสตูร ไม่น้อยกว่า 136 หน่วยกิต 
โดยมีสัดส่วนหน่วยกิตแต่ละหมวดวิชา ดังนี้ 
ก.หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต 
   1. กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร  9             หน่วยกิต 
   2. กลุ่มวิชามนุษยศาสตร ์  6 หน่วยกิต 
   3. กลุ่มวิชาสังคมศาสตร ์  6 หน่วยกิต 
   4. กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี 6 หนว่ยกิต 
   และเลือกเรียนรายวิชาจากกลุม่วิชา 1-4 3 หน่วยกิต 
ข.หมวดวิชาเฉพาะ ไม่น้อยกว่า 100 หน่วยกิต 
   1. กลุ่มวิชาแกน ไม่น้อยกว่า 26 หน่วยกิต 
   2. กลุ่มวิชาเฉพาะด้านบังคับ  44               หน่วยกิต 
   3. กลุ่มวิชาเฉพาะเลือก ไม่น้อยกว่า 21               หน่วยกิต 
   4. กลุ่มวิชาทักษะภาษาและการสื่อสารวิทยาศาสตร์ 4            หน่วยกิต 
   5. กลุ่มวิชาฝึกประสบการณ์ 3/6 หน่วยกิต 
ค.หมวดวิชาเลือกเสรี ไม่น้อยกว่า 6               หน่วยกิต 

 
รายวิชาตามโครงสร้างของหลักสูตร 

ก.หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต 
   (ดังรายละเอียดในภาคผนวก)    
ข.หมวดวิชาเฉพาะ ไม่น้อยกว่า 100 หน่วยกิต 
   1. กลุ่มวิชาแกน บังคับเรียน  26 หน่วยกิต 

4011101 ฟิสิกส์และปฏิบตัิการ 1 4(3-3-7) 



4011102 ฟิสิกส์และปฏิบตัิการ 2 4(3-3-7) 
4021101 เคมีและปฏิบตัิการ 1 4(3-3-7) 
4021102 เคมีและปฏิบตัิการ 2 4(3-3-7) 
4031103 ชีววิทยาท่ัวไปและปฏิบตัิการ 4(3-3-7) 
4091401 แคลคูลสัและเรขาคณติวิเคราะห์ 1  3(3-0-6) 
4092401 แคลคูลสัและเรขาคณติวิเคราะห์ 2 3(3-0-6) 

   2. กลุ่มวิชาเฉพาะด้าน  ไม่น้อยกว่า 65 หน่วยกิต 
     2.1 วิชาเฉพาะด้านบังคับ เรียน 44 หน่วยกิต 

4022201 เคมีอนินทรีย์และปฏิบัติการ 1  4(3-3-7) 
4022301 เคมีอินทรีย์และปฏิบัติการ 1  4(3-3-7) 
4022401 เคมีเชิงฟิสิกส์และปฏิบัติการ 1  4(3-3-7) 
4022501 ชีวเคมีและปฏิบัติการ 1   4(3-3-7) 
4023202 เคมีอนินทรีย์และปฏิบัติการ 2  4(3-3-7) 
4023302 เคมีอินทรีย์และปฏิบัติการ 2  4(3-3-7) 
4023402 เคมีเชิงฟิสิกส์และปฏิบัติการ 2  4(3-3-7) 
4023601 เคมีวิเคราะห์และปฏิบัติการ 1  4(3-3-7) 
4023602 เคมีวิเคราะห์และปฏิบัติการ 2  4(3-3-7) 
4023721 เคมีอุตสาหกรรม  4(3-3-7) 
4023901 ระเบียบวิธีวิจยัทางเคมี    1(1-0-2) 
4024801 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพเคมี  3(270) 
4024902 โครงการวิจัยทางเคมี  2(0-4-2) 
4024911 สัมมนาเคมี   1(0-2-1) 

     2.2 วิชาเฉพาะด้านเลือก    
     ให้เลือกเรียนรายวิชาต่อไปนี้ ไม่น้อยกว่า 21 หน่วยกิต  

4021121 ระเบียบวิธีคณิตศาสตรส์ าหรับนักเคมี  3(3-0-6) 
4022131 การประยุกต์ใช้คอมพิวเตอร์ในทางเคมี  2(1-3-3) 



4022304 สเปกโทรสโกปสี าหรับเคมีอินทรีย ์ 2(1-3-3) 
4022611 การวิเคราะห์ทางเคมดี้วยเครื่องมอื 1  1(0-3-1) 
4023502 ชีวเคมีและปฏิบัติการ 2  4(3-3-7) 
4023604 สเปกโทรสโกปเีชิงเคมี  3(2-3-5) 
4023612 การวิเคราะห์ทางเคมดี้วยเครื่องมอื 2  1(0-3-2) 
4023621 การวิเคราะห์อาหาร  3(2-3-5) 
4023711 เคมีสภาวะแวดล้อม   4(3-3-7) 
4023723 ยูนิตโอเพอเรชัน   2(1-3-3) 
4023725 เคมีอุตสาหกรรมการเกษตร 4(3-3-7) 
4023731 เทคโนโลยีปิโตรเลียมและปโิตรเคมี  4(3-3-7) 
4023751 เคมีอาหารและปฏิบัติการ  4(3-3-7) 
4023761 เคมีเกี่ยวกับเครื่องส าอางและปฏบิัติการ  4(3-3-7) 
4023772 เคมีเกี่ยวกับสีและปฏิบตัิการ  4(3-3-7) 
4023781 เคมีเซรามิกส์  4(3-3-7) 
4023791 เคมีเภสัชและปฏิบตัิการ  4(3-3-7) 
4023796 เคมีการแพทย์และปฏิบัติการ  4(3-3-7) 
4023801 เคมีพอลิเมอร์และปฏิบตัิการ  4(3-3-7) 
4023821 เคมีเกี่ยวกับพลาสติก  4(3-3-7) 
4023841 เคมีสิ่งทอและปฏิบตัิการ  4(3-3-7) 
4023871 เคมียาง  4(3-3-7) 
4024203 เคมีออร์แกโนเมทัลลิก  4(3-3-7) 
4024304 เคมีของสารเฮตเทอโรไซคลิก  4(3-3-7) 
4024305 การสังเคราะหส์ารอินทรีย์  4(3-3-7) 
4024306 ผลิตภณัฑ์ธรรมชาติและปฏิบตัิการ  4(3-3-7) 
4024307 พฤกษเคมีและปฏิบัติการ  4(3-3-7) 
4024404 อุณหพลศาสตร์เชิงสถิตเิบื้องต้น  3(3-0-6) 



4024411 เคมีของคอลลอยด์และปฏิบตัิการ  4(3-3-7) 
4024506 ชีวเคมีวิเคราะห์  4(3-3-7) 
4024612 การวิเคราะห์ทางเคมดี้วยเครื่องมอืช้ันสูง  1(0-3-1) 
4024729 การควบคุมการตรวจสอบและการประเมินคุณภาพ

ผลิตภณัฑ์เคมี  
 

1(0-3-1)      
4024922 วิทยาการนาโนทางเคมี  3(3-0-6) 
4024931 เคมีศึกษา  3(3-0-6) 

   3. กลุ่มวิชาทักษะภาษาและการสื่อสารวิทยาศาสตร์  6 หน่วยกิต 
4002251 ภาษาอังกฤษส าหรับวิทยาศาสตร ์ 3(3-0-6) 
4023141 ภาษาอังกฤษส าหรับนักเคม ี 3(2-2-5) 

   4. กลุ่มวิชาฝึกปฏิบัติการและฝกประสบการณวิชาชีพหรือสหกิจศึกษา 
   ให้ เรียนรายวิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ หรือรายวิชาสหกิจศึกษาได้  โดย ใช้
หลักเกณฑ์การปรับเพิ่มหรือลดรายวิชาเฉพาะด้านเลือกให้เป็นไปตามมาตรฐานหลักสูตร
ก าหนด จ านวน 3 หน่วยกิตหรือ 6 หน่วยกิต ดังนี้ 

4024801 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพเคมี         3(270) 
4024802 สหกิจศึกษา 6(540) 

ค.หมวดวิชาเลือกเสรี     ให้เลือกเรียน ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต 
ให้ เลือกเรียนรายวิชาใด ๆ ในหลักสูตรมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชรหรือ

สถาบันอุดมศึกษาอ่ืนๆ โดยไม่ซ้ ากับรายวิชาที่เคยเรียนมาแล้ว 
 
 
 
 



หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต ปริญญาตรี 4 ป ี
สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์  Bachelor of Science Program (Computer Science) 

วท.บ. (วิทยาการคอมพิวเตอร์)  B.Sc. (Computer Science) 
 
โครงสร้างหลักสูตร 

จ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสตูร ไม่น้อยกว่า 132 หน่วยกิต 
โดยมีสัดส่วนหน่วยกิตแต่ละหมวดวิชา ดังนี้ 
ก.หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต 
   1. กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร  9             หน่วยกิต 
   2. กลุ่มวิชามนุษยศาสตร ์  6 หน่วยกิต 
   3. กลุ่มวิชาสังคมศาสตร ์  6 หน่วยกิต 
   4. กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี 6 หน่วยกิต 
   และเลือกเรียนรายวิชาจากกลุม่วิชา 1-4 3 หน่วยกิต 
ข.หมวดวิชาเฉพาะ                  จ านวน ไม่น้อยกว่า 96 หน่วยกิต 
   1. วิชาแกน  12 หน่วยกิต 
   2. วิชาเฉพาะด้าน  48               หน่วยกิต 
   3. วิชาเลือก 24 หรือ 27               หน่วยกิต 
   4. วิชาทักษะภาษาและการสื่อสารวิทยาศาสตร์ 6            หน่วยกิต 
   5. วิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพหรือสหกิจศึกษา              3 หรือ 6 หน่วยกิต 
ค.หมวดวิชาเลือกเสรี  6               หน่วยกิต 

 
รายวิชาตามโครงสร้างของหลักสูตร 

ก.หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต 
   (ดังรายละเอียดในภาคผนวก)    
ข.หมวดวิชาเฉพาะ ไม่น้อยกว่า 96 หน่วยกิต 
   1. วิชาแกน   12 หน่วยกิต 

4091401 แคลคูลสัและเรขาคณติวิเคราะห์ 1 3(3–0–6) 



4093303 คณิตศาสตร์ดสิครตี 3(3–0–6) 
4112101 สถิติวิเคราะห์ 1  3(3–0–6) 
4112102 สถิติวิเคราะห์ 2  3(3–0–6) 

   2. วิชาเฉพาะด้าน   48 หน่วยกิต 
       1. กลุ่มประเด็นด้านองค์การและระบบสารสนเทศ 6 หน่วยกิต 

4123801 จริยธรรมและกฎหมายที่เกีย่วข้องกับวิชาชีพ
คอมพิวเตอร ์

3(2-2-5) 

4124301 ความปลอดภัยของสารสนเทศ 3(2-2-5) 
       2. กลุ่มเทคโนโลยีเพ่ืองานประยุกต ์ 9 หน่วยกิต 

4124903 การศึกษาเอกเทศดา้นคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

 
3(2-2-5) 

4122301 ปฏิสัมพันธร์ะหว่างมนุษย์กับคอมพิวเตอร ์ 3(2-2-5) 
4122201 ฐานข้อมูลเบื้องต้น 3(2-2-5) 

       3. กลุ่มเทคโนโลยีและวิธกีารซอฟต์แวร์ 12 หน่วยกิต 
4123302 วิศวกรรมซอฟท์แวร ์ 3(2-2-5) 
4121101 หลักการเขียนโปรแกรมและขั้นตอนวิธี  3(2-2-5) 
4123101 การเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุ 3(2-2-5) 
4123301 การวิเคราะห์และออกแบบระบบ 3(2-2-5) 

       4. กลุ่มโครงสร้างพ้ืนฐานของระบบ 12 หน่วยกิต 
4122601 ระบบปฏิบตัิการ 3(2-2-5) 
4122602 โครงสร้างข้อมูล 3(2-2-5) 
4123602 เครือข่ายคอมพิวเตอร์และการสื่อสารข้อมลู 3(2-2-5) 
4121102 การเขียนโปรแกรมภาษาคอมพิวเตอร์   3(2-2-5) 

       5. กลุ่มฮาร์ดแวร์และสถาปัตยกรรม 9 หน่วยกิต 
4122501 ระบบคอมพิวเตอร์และสถาปัตยกรรม 3(2-2-5) 
4121501 ดิจิตอลเบื้องต้น  3(2-2-5) 



4123501 ไมโครโปรเซสเซอร ์ 3(2-2-5) 
    3. วิชาเลือก    จ านวนไม่น้อยกว่า 24 หรือ 27 หน่วยกิต 

4123701 การพัฒนาโปรแกรมบนเว็บ 3(2-2-5) 
4122202 ระบบการจัดการฐานข้อมูล 3(2-2-5) 
4123702 การพัฒนาโปรแกรมบนเครือข่ายแบบไคลเ์อนท์

เซิร์ฟเวอร ์
3(2-2-5) 

4123303 อีเวนต์-ดริฟเวน โปรแกรมมิ่ง 3(2-2-5) 
4124601 ปัญญาประดิษฐ ์ 3(2-2-5) 
4123601 หลักการภาษาโปรแกรม 3(2-2-5) 
4124902 หัวข้อพิเศษเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี

สารสนเทศ 
 

3(2-2-5) 
4124901 การสัมมนาคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยสีารสนเทศ 3(2-2-5) 
4123603 กราฟิกและการประมวลผลภาพ 3(2-2-5) 
4123401 ทฤษฎีการค านวณ  3(3-0-6) 
4124602 การบริหารจัดการระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร ์ 3(2-2-5) 
4124701 คลังข้อมูลและการท าเหมืองข้อมูล 3(2-2-5) 
4124702 การพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส ์ 3(2-2-5) 
4124904 ระเบียบวิธีวิจยัทางด้านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี

สารสนเทศ 
3(2-2-5) 

4123703 หลักการและการออกแบบโปรแกรมคอมพิวเตอร์ช่วย
สอน 

3(2-2-5) 

4123704 คอมพิวเตอร์ช่วยออกแบบ 3(2-2-5) 
4123705 การประยุกต์ใช้มัลติมีเดีย 3(2-2-5) 
4122702 โปรแกรมส าเร็จรูปและการประยกุต์ใช้งาน 3(2-2-5) 
4124603 การจ าลองและโมเดล  3(2-2-5) 
4124604 การสร้างคอมไพเลอร ์ 3(2-2-5) 



4124703 ระบบสนบัสนุนการตัดสินใจและระบบผู้เชี่ยวชาญ 3(2-2-5) 
   4. กลุ่มวิชาทักษะภาษาและการสื่อสารวิทยาศาสตร์  6 หน่วยกิต 

4002251 ภาษาอังกฤษส าหรับวิทยาศาสตร ์ 3(3-0-6) 
4122801 ภาษาอังกฤษส าหรับคอมพิวเตอรแ์ละเทคโนโลยี

สารสนเทศ 
3(2-2-5) 

   5. กลุ่มฝกประสบการณวิชาชีพหรือสหกิจศึกษา                    3  หรือ  6    
หน่วยกิต 

4124801 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพวิทยาการคอมพิวเตอร์ 3(270) 
4124802 สหกิจศึกษา 6(540) 

* หมายเหตุ 
     กรณีเลือกเรยีนรายวิชา 4124801 ให้เลือกเรียนวิชาเลือก หมวดวิชาเฉพาะ ไม่น้อย
กว่า 27 หน่วยกิต 
     กรณีเลือกเรยีนรายวิชา 4124802 ให้เลือกเรียนวิชาเลือก หมวดวิชาเฉพาะ ไม่น้อย
กว่า 24 หน่วยกิต 
ค.หมวดวิชาเลือกเสรี  6 หน่วยกิต 
ให้เลือกเรียนรายวิชาใดๆ ในหลักสูตรที่มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชรเปิดสอน        

โดยไม่ซ้ ากับรายวิชาที่เคยเรียนมาแล้ว  และต้องไม่เป็นรายวิชาที่ก าหนดให้เรียนโดยไม่นับ
หน่วยกิตรวมในเกณฑ์การส าเร็จหลักสูตรของสาขาวิชานี้ 
 



หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต ปริญญาตรี 4 ป ี
สาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตร  Bachelor of Science Program  

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

 
โครงสร้างหลักสูตร 

จ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสตูร ไม่น้อยกว่า 133 หน่วยกิต 
โดยมีสัดส่วนหน่วยกิตแต่ละหมวดวิชา ดังนี้ 
ก.หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต 
   1. กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร  9             หน่วยกิต 
   2. กลุ่มวิชามนุษยศาสตร ์  6 หน่วยกิต 
   3. กลุ่มวิชาสังคมศาสตร ์  6 หน่วยกิต 
   4. กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี 6 หน่วยกิต 
   และเลือกเรียนรายวิชาจากกลุม่วิชา 1-4 3 หน่วยกิต 
ข.หมวดวิชาเฉพาะด้าน ไม่น้อยกว่า 97 หน่วยกิต 
   1. กลุ่มวิชาแกน  31 หน่วยกิต 
   2. กลุ่มวิชาบังคับ  42               หน่วยกิต 
   3. กลุ่มวิชาเลือก  12               หน่วยกิต 
   4. กลุ่มวิชาทักษะภาษาและการสื่อสารวิทยาศาสตร์ 4            หน่วยกิต 
   5. กลุ่มวิชาฝึกประสบการณ์ภาคสนาม/สหกจิศึกษา 6 หน่วยกิต 
ค.หมวดวิชาเลือกเสรี ไม่น้อยกว่า 6               หน่วยกิต 

 
รายวิชาตามโครงสร้างของหลักสูตร 

ก.หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต 
   (ดังรายละเอียดในภาคผนวก)    
ข.หมวดวิชาเฉพาะด้าน ไม่น้อยกว่า 97 หน่วยกิต 
   1. กลุ่มวิชาแกน ให้เรียนรายวิชาต่อไปนี้        จ านวน 31 หน่วยกิต 



4011103 ฟิสิกส์ทั่วไปและปฏิบัติการ  4(3-3-7) 
4021103 เคมีทั่วไปและปฏิบัติการ  4(3-3-7) 
4022301 เคมีอินทรีย์และปฏิบัติการ 1 4(3-3-7) 
4022501 ชีวเคมีและปฏิบัติการ 1 4(3-3-7) 
4031103 ชีววิทยาท่ัวไปและปฏิบตัิการ 4(3-3-7) 
4032401 พันธุศาสตร ์ 4(3-3-7) 
4032601 จุลชีวิทยา 4(3-3-7) 
4091401 แคลคูลสัและเรขาคณติวิเคราะห์ 1 3(3-0-6) 

   2. กลุ่มวิชาบังคับ ให้เรียนรายวิชาต่อไปนี้      จ านวน 42 หน่วยกิต 
5001102 หลักพืชศาสตร ์ 3(2-2-5) 
5003901 คอมพิวเตอร์เพื่อการเกษตร 2(1-3-3) 
5004903 ปัญหาพิเศษ 3(2-2-5) 
5004905 สัมมนาทางการเกษตร 1(1-0-2) 
5004906 หลักสถติิเพื่อการเกษตร 3(3-0-6) 
5004907 การวางแผนการทดลองและสถิติทีเ่กี่ยวข้องกับ

การเกษตร 
3(2-3-4) 

5011101 ปฐพีวิทยา 3(2-2-5) 
5042401 โภชนศาสตรส์ัตว ์ 3(3-0-6) 
5072001 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหารเบื้องต้น 3(2-3-5) 
5151102 เทคโนโลยีการผลติสตัว ์ 3(2-2-5) 
5152101 เทคโนโลยีการผลติพืช 3(2-2-5) 
5153101 เครื่องจักรกลการเกษตร 3(2-2-5) 
5153201 การเกษตรตามแนวพระราชด าร ิ 3(2-2-5) 
5153501 โรคพืชและการจัดการศัตรูพืช  3(2-3-4) 
5153504 สรีรวิทยาของสัตว ์ 3(2-2-5) 
   



     3. กลุ่มวิชาเลือก  ให้เลือกเรียนรายวิชาต่อไปนี้ไม่น้อยกว่า  12 หน่วยกิต 
5002108 การเก็บรักษาตัวอย่างพืชและสตัว ์ 2(1-2-3) 
5003504 สารเคมีการเกษตร 3(2-2-5) 
5004118 การปรับปรุงพันธุ์พืช 3(2-2-5) 
5023601 พืชอาหารสัตว์          3(2-2-5) 
5033601 การจัดการสถานเพาะช า 3(2-2-5) 
5034106 การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อของพืชเพื่อการเกษตร 3(2-2-5) 
5034307 การจัดสวนและตกแต่งสถานท่ี 3(2-2-5) 
5043501 การจัดการของเสียจากสัตว ์ 3(3-0-6) 
5043601 โรคและการสุขาภิบาลสัตว์ทั่วไป 2(1-2-3) 
5043701 การผสมเทียม 3(2-2-5) 
5044002 พฤติกรรมของสตัว ์ 3(3-0-6) 
5044402 การตรวจและการวิเคราะห์อาหารสัตว ์ 3(2-2-5) 
5044403 สารพิษในอาหารสัตว ์ 3(2-2-5) 
5044502 การปรับปรุงพันธุ์สัตว ์ 3(3-0-6) 
5063401 หลักการควบคมุวัชพืช 3(2-2-5) 
5073703 เทคโนโลยีนมและผลิตภณัฑ ์ 3(2-3-5) 
5073704 เทคโนโลยีเนื้อและผลิตภัณฑ ์ 3(2-3-5) 
5092102 เทคโนโลยีการให้น้ าแก่พืช 2(1-2-3) 
5133101 หลักการส่งเสริมการเกษตร 3(3-0-6) 
5153502 เทคโนโลยีหลังการเก็บเกีย่ว 3(2-2-5) 
5153503 เทคโนโลยีการผลติไม้ดอกไม้ประดับ 3(2-2-5) 
5153505 เทคโนโลยีการผลติสตัว์ปีก  3(2-2-5) 
5154501 เทคโนโลยีการผลติสุกร 3(2-2-5) 
5154502 เทคโนโลยีการผลติโค 3(2-2-5) 
5154503 เทคโนโลยีการเกษตรท้องถิ่น 3(3-0-6) 



   4. กลุ่มวิชาทักษะภาษาและการสื่อสารวิทยาศาสตร์  6 หน่วยกิต 
4002251 ภาษาอังกฤษส าหรับวิทยาศาสตร์     3(3-0-6) 
5003601 ภาษาอังกฤษส าหรับเกษตร   3(2-3-6) 

   5. กลุ่มวิชาประสบการณ์ภาคสนาม/สหกิจศึกษา  จ านวน                  6      
หน่วยกิต 
       (1) ฝึกประสบการณ์วิชาชพี 

5003801 การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพเทคโนโลยีการเกษตร   1(90) 
5004802 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพเทคโนโลยีการเกษตร   5(450) 

       (2) สหกิจศกึษา 
5004803 สหกิจศึกษาทางเทคโนโลยีการเกษตร   6(540) 

ค.หมวดวิชาเลือกเสรี ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต 
ให้เลือกเรียนรายวิชาใดๆ ในหลักสูตรที่มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชรเปิดสอน โดยไม่

ซ้ ากับรายวิชาที่เคยเรียนมาแล้วและต้องไม่เป็นรายวิชาที่ก าหนดให้เรียนโดยไม่นับหน่วยกิต 
รวมในเกณฑ์การส าเร็จหลักสูตรของสาขาวิชานี ้
 



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

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

จ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสตูร  133 หน่วยกิต 
โดยมีสัดส่วนหน่วยกิตแต่ละหมวดวิชา ดังนี้ 
ก.หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต 
   1. กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร      9             หน่วยกิต 
   2. กลุ่มวิชามนุษยศาสตร ์      6 หน่วยกิต 
   3. กลุ่มวิชาสังคมศาสตร ์       6 หน่วยกิต 
   4. กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี     6 หน่วยกติ 
   และเลือกเรียนรายวิชาจากกลุม่วิชา 1-4     3 หน่วยกิต 
ข.หมวดวิชาเฉพาะ ไม่น้อยกว่า 97 หน่วยกิต 
   1. กลุ่มวิชาแกน  26 หน่วยกิต 
   2. กลุ่มวิชาเฉพาะด้านบังคับ  47               หน่วยกิต 
   3. กลุ่มวิชาเฉพาะด้านเลือก  15               หน่วยกิต 
   4. กลุ่มวิชาทักษะภาษาและการสื่อสารวิทยาศาสตร์     6            หน่วยกิต 
   5. กลุ่มวิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพหรือสหกิจศกึษา        3 หรือ 6 หน่วยกิต 
ค.หมวดวิชาเลือกเสรี      6               หน่วยกิต 

 
รายวิชาตามโครงสร้างของหลักสูตร 

ก.หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต 
   (ดังรายละเอียดในภาคผนวก)    
ข.หมวดวิชาเฉพาะ ไม่น้อยกว่า 97 หน่วยกิต 
แบ่งออกเป็น   
   1. กลุ่มวิชาแกน  26 หน่วยกิต 



4011103 ฟิสิกส์ทั่วไปและปฏิบัติการ  4(3-3-7) 
4021101 เคมีและปฏิบตัิการ 1 4(3-3-7) 
4021102 เคมีและปฏิบตัิการ 2 4(3-3-7) 
4031101 ชีววิทยาและปฏิบตัิการ 1 4(3-3-7) 
4031102 ชีววิทยาและปฏิบตัิการ 2 4(3-3-7) 
4091401 แคลคูลสัและเรขาคณติวิเคราะห์ 1  3(3-0-6) 
4092401 แคลคูลสัและเรขาคณติวิเคราะห์ 2 3(3-0-6) 

   2. กลุ่มวิชาเฉพาะด้าน               จ านวนไม่น้อยกว่า  71 หน่วยกิต 
       ประกอบด้วยกลุ่มวิชาต่อไปนี ้   
       2.1 กลุ่มวิชาเฉพาะด้านบังคับ                 จ านวน 47 หน่วยกิต 

ประกอบด้วยรายวิชาต่อไปนี ้  
4022301 เคมีอินทรีย์และปฏิบัติการ 1 4(3-3-7) 
4022501 ชีวเคมีและปฏิบัติการ 1 4(3-3-7) 
4032101 สรีรวิทยาทั่วไป 4(3-3-7) 
4032104 ชีววิทยาของเซลล ์ 4(3-3-7) 
4032105 อณูชีววิทยา 4(3-3-7) 
4032401 พันธุศาสตร ์ 4(3-3-7) 
4033101 นิเวศวิทยา 4(3-3-7) 
4033102 วิวัฒนาการ 3(2-3-5) 
4033103 ความหลากหลายทางชีวภาพและการอนุรักษ ์ 4(3-3-7)  
4033501 จุลชีววิทยา 4(3-3-7) 
4033106 ชีวสถิติ 3(2-3-5) 
4034901 โครงการวิจัยทางชีววิทยา 4(1-6-6) 
4034902 สัมมนาทางชีววิทยา 1(0-3-2) 

     2.2 กลุ่มวิชาเฉพาะด้านเลือก         เลือกเรียนไม่น้อยกว่า      15       หน่วยกิต 
     โดยสามารถเลือกได้จากรายวชิาต่อไปนี ้  



     กลุ่มที่ 1 กลุ่มวชิาชีววิทยา  
4032102 อนุกรมวิธาน 4(3-3-7) 
4033105 ชีววิทยาของการเจริญ 3(2-3-5) 
4034101 ไมโครเทคนิค 3(2-3-5) 
4034102 เทคนิคทางชีววิทยา 3(2-3-5) 
4034103 หลักการทางเทคโนโลยีชีวภาพ 3(2-3-5) 

     กลุ่มที่ 2 กลุ่มวชิาสัตววิทยา  
4033201 สัตววิทยา 3(2-3-5) 
4033202 กีฏวิทยา 3(2-3-5) 
4033203 ปรสิตวิทยา 3(2-3-5) 
4033204 ชีววิทยาสัตว์ไมม่ีกระดูกสันหลัง 3(2-3-5) 
4033205 ชีววิทยาสัตว์มีกระดูกสันหลัง 3(2-3-5) 
4033206 สรีรวิทยาสัตว ์ 3(2-3-5) 
4033207 กายวิภาคศาสตร์เปรยีบเทียบของสัตว์มีกระดูกสันหลัง 3(2-3-5) 
4033208 มิญชวิทยาของสัตว ์ 3(2-3-5) 
4033209 พฤติกรรมสัตว ์ 3(2-3-5) 
4034201 ปักษีวิทยา 3(2-3-5) 
4034202 แมลงส าคญัทางเศรษฐกิจ 3(2-3-5) 

     กลุ่มที่ 3 กลุ่มวชิาพฤกษศาสตร์  
4032301 พฤกษศาสตร ์ 3(2-3-5) 
4033301 สัณฐานวิทยาและกายวิภาคของพชื 3(2-3-5) 
4033302 สรีรวิทยาของพืช 3(2-3-5) 
4033303 การเจรญิและพัฒนาการของพืช 3(2-3-5) 
4033304 อนุกรมวิธานของพืช 3(2-3-5) 
4034301 พืชสมุนไพร 3(2-3-5)  
4034302 การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช 3(2-3-5) 



     กลุ่มที่ 4 กลุ่มวชิาพันธุศาสตร์  
4033402 พันธุศาสตร์ประชากร 3(2-3-5) 
4033403 พันธุศาสตร์ของมนุษย ์ 3(2-3-5) 
4034401 พันธุศาสตรจ์ุลินทรยี ์ 3(2-3-5) 
4034402 พันธุวิศวกรรม 3(2-3-5) 

     กลุ่มที่ 5 กลุ่มวชิาจลุชีววิทยา  
4033502 โพรโตซัววิทยา 3(2-3-5) 
4033503 สาหร่ายวิทยา 3(2-3-5) 
4033504 ราวิทยา 3(2-3-5) 
4034501 จุลชีววิทยาสิ่งแวดล้อม 3(2-3-5) 
4034502 จุลชีววิทยาทางอาหาร 3(2-3-5) 
4034503 จุลชีววิทยาทางอุตสาหกรรม 3(2-3-5) 

   3. กลุ่มวิชาทักษะภาษาและการสื่อสารวิทยาศาสตร์   จ านวน    6 หน่วยกิต 
4002251 ภาษาอังกฤษส าหรับวิทยาศาสตร์   3(3-0-6) 
4092905 ภาษาอังกฤษส าหรับชีววิทยา 3(3-0-6) 

   4. กลุ่มฝกประสบการณวิชาชีพหรือสหกิจศึกษา      3  หรือ  6          หน่วยกิต 
4034801 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพทางชีววิทยา   3(270) 
4034802 สหกิจศึกษา   6(540) 

ค.หมวดวิชาเลือกเสรี ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต 
ให้เลือกเรียนรายวิชาใดๆ ในหลักสูตรที่มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร      เปิด

สอน โดยไม่ซ้ ากับรายวิชาที่เคยเรียนมาแล้ว  และต้องไม่เป็นรายวิชาที่ก าหนดให้เรียนโดยไม่
นับหน่วยกิตรวมในเกณฑ์การส าเร็จหลักสูตรของสาขาวิชานี้ 



หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต ปริญญาตรี 4 ป ี
สาขาวิชาฟิสิกส ์ Bachelor of Science Program (Physics) 

วท.บ. (ฟิสิกส์)  B.Sc. (Physics) 
 
โครงสร้างหลักสูตร 

จ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสตูร ไม่น้อยกว่า  133 หน่วยกิต 
โดยมีสัดส่วนหน่วยกิตแต่ละหมวดวิชา ดังนี้ 
ก.หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต 
   1. กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร  9             หน่วยกิต 
   2. กลุ่มวิชามนุษยศาสตร ์  6 หน่วยกิต 
   3. กลุ่มวิชาสังคมศาสตร ์  6 หน่วยกิต 
   4. กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี 6 หน่วยกิต 
   และเลือกเรียนรายวิชาจากกลุม่วิชา 1-4 3 หน่วยกิต 
ข.หมวดวิชาเฉพาะ  97 หน่วยกิต 
   1. กลุ่มวิชาแกน  30 หน่วยกิต 
   2. กลุ่มวิชาเฉพาะด้าน  67               หน่วยกิต 
       2.1 วิชาเฉพาะด้านบังคับ  39 หน่วยกิต 
       2.2 กลุ่มวิชาเฉพาะด้านเลือก  19               หน่วยกิต 
       2.3 กลุ่มวิชาทักษะภาษาและการสื่อสารวิทยาศาสตร์ 6            หน่วยกิต 
       2.4 กลุ่มวิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพหรือสหกิจศึกษา   3 หรือ 6 หน่วยกิต 
ค.หมวดวิชาเลือกเสรี  6               หน่วยกิต 

รายวิชาตามโครงสร้างของหลักสูตร 
ก.หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต 
   (ดังรายละเอียดในภาคผนวก)    
ข.หมวดวิชาเฉพาะ  97 หน่วยกิต 
   1. กลุ่มวิชาแกน  30 หน่วยกิต 
   ให้เรียนวิชาแกนจากรายวิชาดังนี้   



4011101 ฟิสิกส์และปฏิบตัิการ 1 4(3-3-7) 
4011102 ฟิสิกส์และปฏิบตัิการ 2 4(3-3-7) 
4021101 เคมีและปฏิบตัิการ 1 4(3-3-7) 
4021102 เคมีและปฏิบตัิการ 2 4(3-3-7) 
4031101 ชีววิทยาและปฏิบตัิการ 1 4(3-3-7) 
4031102 ชีววิทยาและปฏิบตัิการ 2 4(3-3-7) 
4091401 แคลคูลสัและเรขาคณติวิเคราะห์ 1  3(3-0-6) 
4092402 แคลคูลสัและเรขาคณติวิเคราะห์ 2 3(3-0-6) 

   2. กลุ่มวิชาเฉพาะด้าน หรือกลุ่มวิชาชีพ หรือกลุ่มวิชาเอก                
        ให้เรียนวิชาเฉพาะด้านบังคับ วิชาเฉพาะด้านเลือก วิชาทักษะภาษาและการ
สื่อสารวิทยาศาสตร์และวิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ จ านวน 67 หน่วยกิต แบ่งเป็น 
       2.1 วิชาเฉพาะด้านบังคับ                 จ านวน 47 หน่วยกิต 

     ให้เรียนวิชาเฉพาะด้านบังคับจากรายวิชาต่อไปนี้ จ านวน 39 หน่วยกิต ดังนี ้
4012201 กลศาสตร์ 1 4(3-3-7) 
4012202 แม่เหล็กไฟฟ้า 1 4(3-3-7) 
4012203 ฟิสิกส์ของคลื่น 4(3-3-7) 
4013201 อุณหพลศาสตร ์ 3(3-0-6) 
4013202 กลศาสตร์ควอนตมั 1 3(3-0-6) 
4013203 ฟิสิกส์นิวเคลียร์ 1 4(3-3-7) 
4012301 คณิตศาสตร์ส าหรับฟิสิกส์ 1 3(3-0-6) 
4012401 ฟิสิกส์แผนใหม ่ 4(3-3-7) 
4012501 ภาษาคอมพิวเตอร์ส าหรับฟิสิกส ์ 2(1-2-3) 
4013501 อิเล็กทรอนิกส์ 1 3(2-2-5) 
4014901 สัมมนาฟิสิกส ์ 2(1-2-3) 
4014902 การวิจัยทางฟิสิกส ์ 3(2-3-5)   
   



     2.2 กลุ่มวิชาเฉพาะด้านเลือก           
 ให้เรียนวิชาเฉพาะดา้นเลือกจากรายวิชาต่อไปนี้ จ านวน 19 หน่วยกิต ดังนี้ 

4012502 การประยุกต์ไมโครคอมพิวเตอร์ทางฟิสิกส ์ 3(2-2-5) 
4013204 กลศาสตร์ 2 3(3-0-6) 
4013205 แม่เหล็กไฟฟ้า 2 3(3-0-6) 
4013206 กลศาสตร์ควอนตมั 2 3(3-0-6) 
4013207 ฟิสิกส์นิวเคลียร์ 2 3(3-0-6) 
4013208 เสียง 3(3-0-6) 
4013209 ทัศนศาสตร ์ 3(3-0-6) 
4012302 คณิตศาสตร์ส าหรับฟิสิกส์ 2 3(3-0-6) 
4012503 ฟิสิกส์กับชีวิต 3(2-2-5) 
4012504 ฟิสิกส์และเทคโนโลย ี 3(2-2-5) 
4012505 ชีวกลศาสตร์พื้นฐาน 3(3-0-6) 
4013401 ฟิสิกส์กับสิ่งแวดล้อม 3(3-0-6) 
4013402 ฟิสิกส์พลาสมา 3(3-0-6) 
4013403 วัสดุศาสตรเ์บื้องต้น 3(3-0-6) 
4013502 อิเล็กทรอนิกส์ 2 3(2-2-5) 
4013503 เครื่องมือวัดทางอิเล็กทรอนิกส ์ 3(2-2-5)  
4013504 การออกแบบวงจรอิเล็กทรอนิกส ์ 3(2-2-5) 
4013505 ระบบวัดและควบคมุด้วยคอมพิวเตอร ์ 3(2-2-5) 
4013506 เครื่องกลไฟฟ้า 3(2-2-5) 
4013507 นิวเคลียร์อิเล็กทรอนิกส ์ 3(2-2-5) 
4013508 นาโนศาสตร์และนาโนเทคโนโลยเีบื้องต้น 3(3-0-6) 
4013509 นิวเคลียร์เทคโนโลย ี 3(3-0-6) 
4013510 พลังงานแสงอาทิตย์และการประยกุต์ 3(2-2-5) 
4013511 การผลิตอุปกรณ์ทางฟิสิกส ์ 3(2-2-5)  
4013512 การทดสอบคณุสมบัติทางฟิสิกส์ของยาง 3(2-2-5) 
4013513 ความแข็งแรงของวัสด ุ 3(2-2-5) 
4013514 ฟิสิกส์ของโพลิเมอร ์ 3(3-0-6) 
4013515 มาตรวิทยาเบื้องต้น 3(2-2-5) 



4013701 ฟิสิกส์ของโลกและอวกาศ 3(2-2-5) 
4013702 ดาราศาสตร์ฟิสิกส ์ 4(3-3-7) 
4013703 ธรณีฟิสิกส์ 1 3(2-2-5) 
4013704 ฟิสิกส์บรรยากาศ 3(3-0-6) 
4014201 ฟิสิกส์สถานะของแข็ง 3(3-0-6) 
4014301 ฟิสิกส์เชิงสถิต ิ 3(3-0-6) 
4014401 สเปกโทรสโกปเีชิงฟิสิกส ์ 3(3-0-6) 
4014402 รังสีวิทยา 3(3-0-6) 
4014403 สเปกตรัมของอะตอม 3(3-0-6) 
4014404 ผลึกวิทยารังสีเอกซ ์ 3(3-0-6) 
4014501 ดิจิตอลอิเล็กทรอนิกส ์ 3(2-2-5) 
4014502 ดิจิตอลอิเล็กทรอนิกส์และการประสาน 3(2-2-5) 
4014503 ออปโตอิเล็กทรอนิกส ์ 3(2-2-5)  
4014504 ระบบไมโครโปรเซสเซอร ์ 3(2-2-5) 
4014505 ไมโครคอนโทรลเลอร ์ 3(2-2-5) 
4014701 ธรณีฟิสิกส์ 2 3(3-0-6) 
4014904 วิทยาการใหม่ในสาขาฟิสิกส ์ 2(2-0-4) 

     2.3 กลุ่มวิชาทักษะภาษาและการสื่อสารวิทยาศาสตร์  
  ให้เรียนวิชาวิชาทักษะภาษาและการสื่อสารวิทยาศาสตร์ที่เน้นภาษาอังกฤษ 
  จ านวน   6   หน่วยกิต 

4002251 ภาษาอังกฤษส าหรับวิทยาศาสตร์   3(3-0-6) 
4014903 ภาษาอังกฤษส าหรับฟสิิกส ์ 3(3-0-6) 

   2.4 วิชาฝกประสบการณวิชาชีพ 
   ให้เลือกเรียนรายวิชาการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ หรือ สหกิจศึกษา ได้ดังนี้ 
         2.4.1 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 

4014801 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพฟิสิกส ์ 3(270) 
         2.4.2 สหกิจศึกษา 

4014802 สหกิจศึกษา 6(540) 



กรณีเลือกเรยีนสหกจิศึกษา สามารถปรับลดรายวิชาเฉพาะดา้นเลือกได้จ านวน 3 
หน่วยกิต 

ค.หมวดวิชาเลือกเสรี ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต 
โดยให้เลือกเรียนรายวิชาใด ๆ ในหลักสูตรมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชรเปิดสอน 

โดยไม่ซ้ ากับรายวิชาที่เคยลงเรียนมาก่อน และต้องไม่เป็นรายวิชาที่ก าหนดให้เรียนโดยไม่นับ
หน่วยกิตรวมในเกณฑ์การส าเร็จหลักสูตรของสาขาวิชานี้ 
 



หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต ปริญญาตรี 4 ป ี
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม  Bachelor of Science Program  

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

 
โครงสร้างหลักสูตร 

จ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสตูร ไม่น้อยกว่า  140 หน่วยกิต 
โดยมีสัดส่วนหน่วยกิตแต่ละหมวดวิชา ดังนี้ 
ก.หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต 
   1. กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร  12             หน่วยกิต 
   2. กลุ่มวิชามนุษยศาสตร ์  6 หน่วยกิต 
   3. กลุ่มวิชาสังคมศาสตร ์  6 หน่วยกิต 
   4. กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี 6 หน่วยกิต 
ข.หมวดวิชาเฉพาะ ไม่น้อยกว่า 104 หน่วยกิต 
   1. กลุ่มวิชาแกน  18 หน่วยกิต 
   2. กลุ่มวิชาเฉพาะ  74               หน่วยกิต 
       2.1 วิชาบังคับ จ านวน 56 หน่วยกิต 
       2.2 วิชาเลือก                  จ านวน ไม่น้อยกว่า 18               หน่วยกิต 
   3. กลุ่มวิชาทักษะภาษาและการสื่อสารวิทยาศาสตร์ 
จ านวน 

6            หน่วยกิต 

   4. กลุ่มวิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพหรือสหกิจศกึษา จ านวน              
6 

หน่วยกิต 

ค.หมวดวิชาเลือกเสรี         ไม่น้อยกว่า จ านวน 6               หน่วยกิต 
 
รายวิชาตามโครงสร้างของหลักสูตร 

ก.หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต 
   (ดังรายละเอียดในภาคผนวก)    



ข.หมวดวิชาเฉพาะ จ านวน 104 หน่วยกิต 
   ประกอบด้วยกลุ่มวิชาดังต่อไปนี้   
   1. กลุ่มวิชาแกน                            18 หน่วยกิต 

4011103 ฟิสิกส์ทั่วไปและปฏิบัติการ 4(3-3-7) 
4021103 เคมีทั่วไปและปฏิบัติการ 4(3-3-7) 
4031103 ชีววิทยาท่ัวไป และปฏิบตัิการ 4(3-3-7) 
4063108 สถิติส าหรับการวิจัยทางวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม 3(2-2-5) 
4091401 แคลคูลสัและเรขาคณติวิเคราะห์ 1                                                         3(3-0-6) 

   2. กลุ่มวิชาเฉพาะ                      74 หน่วยกิต 
2.1 กลุ่มวิชาบังคับ                       เรียนไม่น้อยกว่า 56 หน่วยกิต 
4061101 พื้นฐานทางวิทยาศาสตรส์ิ่งแวดลอ้ม 3(2-2-5) 
4061102 โลกศาสตรส์ภาวะแวดล้อม  3(2-2-5) 
4061103 นิเวศวิทยาสิ่งแวดล้อม  3(2-3-6) 
4062101 จุลชีววิทยาท่ัวไปและปฏิบตัิการ 3(2-2-5) 
4062102 เคมีสิ่งแวดล้อม  3(2-2-5) 
4062103 การวางแผนการใช้ประโยชน์ที่ดิน  3(2-2-5) 
4062104 การแปลความหมายแผนท่ีและภาพถ่ายทางอากาศ 3(2-2-5) 
4062105 เศรษฐศาสตรส์ิ่งแวดล้อม 3(3-0-6) 
4062106 จุลชีววิทยาสิ่งแวดล้อม 3(2-2-5) 
4062107 หลักการจดัการลุ่มน้ า 3(2-2-5) 
4063101 ดินและมลพิษทางดิน 3(2-2-5) 
4063102 มลพิษทางน้ า 3(2-2-5) 
4063103 การจัดการขยะ 3(2-2-5) 
4063104 การอนุรักษ์ดินและน้ า 3(3-0-6) 

3105406  มลพิษทางอากาศ 3(2-2-5) 
4063106 สัมมนาสิ่งแวดล้อม 2(1-2-3) 



4063107 ระเบียบวิธีวิจยัทางวิทยาศาสตรส์ิง่แวดล้อม 3(1-2-6) 
4064101 การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น  3(2-2-5) 
4064102 การวิจัยสิ่งแวดล้อม 3(1-2-6) 

     2.2 กลุ่มวิชาเลือก                      เรียนไม่น้อยกว่า 18 หน่วยกิต 
     โดยเลือกเรยีนในกลุ่มวิชา ดังต่อไปนี ้
      1) กลุ่มวิชา วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมประยุกต์  เรียนไม่น้อยกว่า   9   หน่วยกิต 

4062201 พิษวิทยาสิ่งแวดล้อมและปฏิบัติการ 3(2-2-5) 
4063202 มลพิษสิ่งแวดล้อม  3(2-2-5) 
4064203 การควบคุมมลพิษ 3(2-2-5) 
4062204 หลักและวิธีการทางอนามัยสิ่งแวดล้อม   3(3-0-6) 
4063205 สุขาภิบาลสิ่งแวดล้อม  3(2-2-5) 
4063206 อาชีวอนามัย และความปลอดภัยด้านสิ่งแวดล้อม 3(2-2-5) 
4064207 การวางแผนและการนเิทศงานอนามัยสิ่งแวดล้อม 3(2-2-5) 
4062208 พื้นฐานทางด้านวิศวกรรมสิ่งแวดลอ้ม  3(2-2-5) 
4063209 วิศวกรรมบ าบดัน้ าเสีย 3(2-2-5) 
4063210 วิศวกรรมการก าจัดขยะ 3(2-2-5) 
4064211 วิศวกรรมการควบคุมมลภาวะอากาศ 3(2-2-5) 
4062212 เทคโนโลยีในการควบคมุมลพิษสิ่งแวดล้อม 3(2-2-5) 
4063213 การส ารวจและติดตามตรวจสอบคณุภาพสิ่งแวดล้อม  3(2-2-5) 
4063214 เทคโนโลยีการจดัการน้ าเสยี  3(2-2-5) 
4064215 แบบจ าลองทางสิ่งแวดล้อม 3(2-2-5) 
4062216 การส ารวจสิ่งแวดล้อมระยะไกล  3(2-2-5) 
4063217 เทคโนโลยีสารสนเทศทางภูมิศาสตร์ด้านสิ่งแวดล้อม 3(2-2-5) 
4063218 การประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศภมูิศาสตร์เพื่อการ

จัดการทรัพยากร 
3(2-2-5) 

4064219 การจัดการระบบฐานข้อมูลด้านสิ่งแวดล้อม  3(2-2-5) 



4063220 นโยบายและแผนสิ่งแวดล้อม  3(3-0-6) 
4063221 การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 3(3-0-6) 
4064222 การบริหารงานสิ่งแวดล้อม 3(3-0-6) 

      2) กลุ่มวิชาทรัพยากรและการจัดการ    เรียนไม่น้อยกว่า     9   หน่วยกิต 
4062301 ทรัพยากรป่าไม้และการจัดการ 3(2-2-5) 
4062302 สมุทรศาสตร์สิ่งแวดล้อม  3(2-2-5) 
4062303 สารพิษและผลกระทบต่อสิ่งแวดลอ้ม 3(2-2-5) 
4062304 นิเวศวิทยาเขตร้อน 3(2-2-5) 
4062305 พลังงานกับสิ่งแวดล้อม   3(2-2-5) 
4062306 การจัดการค่ายวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม 3(2-2-5) 
4063301 การอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพ  3(2-2-5) 
4063302 การท่องเที่ยวเชิงนิเวศ  3(2-2-5) 
4063303 การส่งเสริมและการเผยแพร่ทางดา้นสิ่งแวดล้อม 3(2-2-5) 
4063304 ลุ่มน้ าปิงศึกษา 3(2-2-5) 
4063305 ทรัพยากรน้ าและการจัดการ   3(3-0-3) 
4064301 ทรัพยากรนันทนาการและการจัดการ 3(3-0-3) 
4064302 หลักการสิ่งแวดล้อมศึกษา  3(2-2-5) 
4064303 สิ่งแวดล้อมกับการพัฒนา  3(3-0-6) 
4064304 การอนุรักษ์ธรรมชาติและมรดกทางวัฒนธรรม 3(2-2-5) 
4064305 เคมีวิเคราะหส์ารมลพิษ 3(2-2-5) 
4064306 ผังเมืองและการจัดการ  3(2-2-5) 

     2.3 กลุ่มทักษะทางภาษาและการสื่อสารวิทยาศาสตร์              6 หน่วยกิต 
4002251 ภาษาอังกฤษส าหรับวิทยาศาสตร ์ 3(3-0-6) 
4063109 ภาษาอังกฤษส าหรับวิทยาศาสตรส์ิ่งแวดล้อม   3(3-0-6) 

   2.4 กลุ่มวิชาการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ หรือ สหกิจศึกษา        6      หน่วยกิต           
   โดยใหเ้ลือกแผนใดแผนหนึ่ง ดังนี ้



     2.4.1 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพ                              6          หน่วยกิต 
4064401 เตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพวิทยาศาสตรส์ิ่งแวดล้อม 1(90) 
4064402 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม 5(450) 

     2.4.2 สหกิจศึกษา                                                 6          หน่วยกิต 
4064403 สหกิจศึกษา 6(540) 

ค.หมวดวิชาเลือกเสรี ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต 
ให้เลือกเรียนรายวิชาจากหมวดวิชาเฉพาะของหลักสูตรนี้ หรือเลือกเรียนรายวิชาใด ๆ 

ในหลักสูตรที่มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชรเปิดสอน แต่ต้องไม่ซ้ ากับรายวิชาที่เคยเรียน
มาแล้ว จ านวน ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต และต้องไม่เป็นรายวิชาที่ก าหนดให้เรียน โดยไม่นับ
หน่วยกิต รวมในเกณฑ์การส าเร็จหลักสูตรของสาขาวิชานี้ 

 



หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต ปริญญาตรี 4 ป ี
สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์  Bachelor of Science Program (Public Health) 

วท.บ. (สาธารณสุขศาสตร์)  B.Sc. (Public Health) 
 
 โครงสร้างหลักสูตร 

จ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสตูร ไม่น้อยกว่า  133 หน่วยกิต 
โดยมีสัดส่วนหน่วยกิตแต่ละหมวดวิชา ดังนี้ 
ก.หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต 
   1. กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร  9             หน่วยกิต 
   2. กลุ่มวิชามนุษยศาสตร ์  6 หน่วยกิต 
   3. กลุ่มวิชาสังคมศาสตร ์  6 หน่วยกิต 
   4. กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี 6 หน่วยกิต 
   และเลือกเรียนรายวิชาจากกลุม่วิชา 1-4 3 หน่วยกิต 
ข.หมวดวิชาเฉพาะ                  จ านวน    ไม่น้อยกว่า 97 หน่วยกิต 
   1. กลุ่มวิชาแกน  14 หน่วยกิต 
   2. กลุ่มวิชาเฉพาะด้านบังคับ  59               หน่วยกิต 
   3. กลุ่มวิชาเลือก  12 หน่วยกิต 
   4. กลุ่มวิชาทักษะภาษาและการสื่อสารวิทยาศาสตร์ 6             หน่วยกิต 
  5. กลุ่มวิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพหรือสหกิจศึกษา                         
6 

 หน่วยกิต 

ค.หมวดวิชาเลือกเสรี  6               หน่วยกิต 
 
รายวิชาตามโครงสร้างของหลักสูตร 

ก.หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต 
   (ดังรายละเอียดในภาคผนวก)    
ข.หมวดวิชาเฉพาะ                  จ านวน ไม่น้อยกว่า 97 หน่วยกิต 
   1. กลุ่มวิชาแกน  14 หน่วยกิต 



4021103  เคมีทั่วไปและปฏิบัติการ  4(3-3-7) 
4031103 ชีววิทยาท่ัวไปและปฏิบตัิการ 4(3-3-7) 
4113105 สถิติเพื่อการวิจยั 3(3-0-6) 
4072109 จุลชีววิทยาและปรสติวิทยาทางสาธารณสุข 3(2-2-5) 

   2. กลุ่มวิชาเฉพาะด้านบังคับ 59 หน่วยกิต 
4071101 กายวิภาคและสรีรวิทยา ๑ 2(1-2-3) 
4071102 การสาธารณสุขเบื้องต้น  3(3-0-6) 
4071103 กายวิภาคและสรีรวิทยา ๒ 2(1-2-3) 
4072106 อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 3(2-2-5) 
4073110 เภสัชสาธารณสุข             3(2-2-5) 
4073401 วิทยาการระบาดและการควบคุมโรค 3(2-2-5) 
4072201  อนามัยสิ่งแวดล้อม 3(2-2-5) 
4072105 สุขศึกษาและการประชาสมัพันธ์ 3(2-2-5) 
4073704 อนามัยแม่และเด็ก 3(2-2-5) 
4072501 การรักษาพยาบาลเบื้องต้น 3(2-2-5) 
4072502 การปฐมพยาบาลและการดูแลผู้ปว่ยท่ีบ้าน 3(2-2-5) 
4073901 ระเบียบวิธีวิจยัทางสาธารณสุข 3(2-2-5) 
4072703 การพัฒนาอนามัยชุมชน  3(2-2-5) 
4071702 การสร้างเสริมสุขภาพ 3(2-2-5) 
4074902 สัมมนาสาธารณสุข 2(1-2-3) 
4071701 การแพทย์ทางเลือก 3(1-2-3) 
4073601 การบริหารงานสาธารณสุข 3(3-0-6) 
4072104 พฤติกรรมศาสตร์สาธารณสุข 3(2-2-5) 
4073108 เศรษฐศาสตรส์าธารณสุขเบื้องต้น 3(2-2-5) 
4073602 การวางแผนด าเนินงานและประเมนิผลสาธารณสุข   2(2-2-5) 
4073111 กฎหมายสาธารณสุข นิติเวชวิทยา และจรยิธรรมวิชาชีพ        3(3-0-6) 



    3. กลุ่มวชิาเลือก                                                        12 หน่วยกิต 
4072107 สารเสพตดิ และสุขภาพจติชุมชน 3(2-2-5) 
4073301 โภชนาการสาธารณสุข 3(3-0-6) 
4073112 สารสนเทศทางสุขภาพ  3(2-2-5) 
4073113 สังคมวิทยาสาธารณสุข 3(2-0-4) 
4073114 การดูแลเด็กและผู้สูงอาย ุ 3(2-2-5) 
4073603 การวัดและประเมินผลภาวะสุขภาพ 3(2-2-5) 
4073706 การเลีย้งดูเด็กท่ีมีความบกพร่องทางกาย 3(2-2-5) 
4073115 เพศศึกษา 2(2-0-4) 
4073202 การจัดหาน้ าสะอาดและการก าจัดของเสีย 2(1-2-3) 
4073116 ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ 2(1-2-3) 

    4. กลุ่มวชิาทักษะภาษาและการสื่อสารวิทยาศาสตร์                 6                              หน่วยกิต 
4002251 ภาษาอังกฤษส าหรับวิทยาศาสตร ์ 3(3-0-6) 
4072108 ภาษาอังกฤษส าหรับสาธารณสุขศาสตร ์ 3(2-2-5) 

    5. กลุ่มวชิาฝกประสบการณวิชาชีพ                                    6                              หน่วยกิต 
   * นักศึกษาเลือกเรียนเพียง 1 แผนการเรียนรายละเอียดดังนี้ 
    แผนการเรียนที่ 1 เลือกเรียนวิชา 

4074801 การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพสาธารณสุข   2(90) 
4074802 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพสาธารณสุข   4(360) 

     แผนการเรียนที่ 2 เลือกเรียนวิชา 
4074803 สหกิจศึกษา 6(540) 

ค.หมวดวิชาเลือกเสรี  6 หน่วยกิต 
ให้เลือกเรียนรายวิชาใดๆ ในหลักสูตรที่มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร      เปิด

สอน โดยไม่ซ้ ากับรายวิชาที่เคยเรียนมาแล้ว  และต้องไม่เป็นรายวิชาที่ก าหนดให้เรียนโดยไม่
นับหน่วยกิตรวมในเกณฑ์การส าเร็จหลักสูตรของสาขาวิชานี้ 
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จ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสตูร ไม่น้อยกว่า  143 หน่วยกิต 
โดยมีสัดส่วนหน่วยกิตแต่ละหมวดวิชา ดังนี้ 
ก.หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต 
   1. กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร  12             หน่วยกิต 
   2. กลุ่มวิชามนุษยศาสตร ์  6 หน่วยกิต 
   3. กลุ่มวิชาสังคมศาสตร ์  6 หน่วยกิต 
   4. กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลย ี 6 หน่วยกิต 
ข.หมวดวิชาเฉพาะ                   ไม่น้อยกว่า 107 หน่วยกิต 
   1. กลุ่มวิชาพ้ืนฐานวิชาชีพ  39 หน่วยกิต 
   2. กลุ่มวิชาทักษะภาษาและการสื่อสารวิทยาศาสตร์ 6            หน่วยกิต 
   3. กลุ่มวิชาเฉพาะด้านบังคับ  44               หน่วยกิต 
   4. กลุ่มวิชาเฉพาะด้านเลือก ไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต 
   5. กลุ่มวิชาประสบการณ์วิภาคสนาม/สหกิจศึกษา                            
6 

หน่วยกิต 

ค.หมวดวิชาเลือกเสรี ไม่น้อยกว่า 6               หน่วยกิต 
 
รายวิชาตามโครงสร้างของหลักสูตร 

ก.หมวดวิชาศึกษาทัว่ไป ไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต 
   (ดังรายละเอียดในภาคผนวก)    
ข.หมวดวิชาเฉพาะ ไม่น้อยกว่า 107 หน่วยกิต 



   1. กลุ่มวิชาพ้ืนฐานวิชาชีพ  39 หน่วยกิต 
4011103 ฟิสิกส์ทั่วไปและปฏิบัติการ 4(3-3-7) 
4021103 เคมีทั่วไปและปฏิบัติการ 4(3-3-7) 
4031103 ชีววิทยาท่ัวไปและปฏิบตัิการ 4(3-3-7) 
4091401 แคลคูลสัและเรขาคณติวิเคราะห์ 1 3(3-0-6) 
4022301 เคมีอินทรีย์และปฏิบัติการ 1 4(3-3-7) 
4022401 เคมีเชิงฟิสิกส์และปฏิบัติการ 1 4(3-3-7) 
4022501 ชีวเคมีและปฏิบัติการ 1 4(3-3-7) 
5004906 หลักสถติิเพื่อการเกษตร 3(3-0-6) 
5072101 เคมีวิเคราะหส์ าหรับอุตสาหกรรมเกษตร 3(2-3-5) 
5072201 จุลชีววิทยาในอุตสาหกรรมเกษตรเบื้องต้น 3(2-3-5) 
5072401 อาหารและโภชนาการ 3(3-0-6) 

    2. กลุ่มวชิาทักษะภาษาและการสื่อสารวิทยาศาสตร์                        
6                              

หน่วยกิต 

4002251 ภาษาอังกฤษส าหรับวิทยาศาสตร ์ 3(3-0-6) 
5073001 ภาษาอังกฤษส าหรับวิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยีการ

อาหาร 
3(2-2-5) 

   3. กลุ่มวิชาเฉพาะด้านบังคับ 44 หน่วยกิต 
5072001 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหารเบื้องต้น 3(2-3-5) 
5073201 จุลชีววิทยาทางอาหาร 4(3-3-7) 
5072301 การแปรรปูอาหาร 1 3(2-3-5) 
5073101 เคมีอาหาร 4(3-3-7) 
5073102 หลักการวิเคราะห์อาหาร 3(2-3-5) 
5073103 เครื่องมือส าหรับการวิเคราะห์อาหาร 3(2-3-5) 
5073302 การแปรรปูอาหาร 2 3(2-3-5) 
5073501 การสุขาภิบาลโรงงานอุตสาหกรรมและกฎหมายอาหาร 3(2-3-5) 
5073502 การประกันคณุภาพอาหาร 4(3-3-7) 
5073601 การวางแผนการทดลองและสถิติทีเ่กี่ยวข้องกับ 

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 
 

3(2-3-5) 



5073602 การพัฒนาผลิตภณัฑ์อาหาร 3(2-3-5) 
5074301 หลักวิศวกรรมอาหาร 4(3-3-7) 
5074601 สัมมนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 1(1-0-2) 
5074602 โครงการวิจัยทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 3(1-4-4) 

   4. กลุ่มวิชาเฉพาะด้านเลือก                  ไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต 
5072302 หลักการถนอมและแปรรูปผลติผลเกษตร 3(2-3-5) 
5073301 การบรรจุผลิตภัณฑ์อาหาร 3(2-3-5) 
5073303 
 

การวางแผนและการควบคุมการผลิตโรงงาน
อุตสาหกรรมอาหาร 

 
3(2-3-5) 

5073503 ความปลอดภัยของอาหาร 3(2-3-5) 
5073603 การพัฒนาผลิตภณัฑ์อาหารพื้นบ้าน 3(2-3-5) 
5073701 เทคโนโลยีธัญชาติและผลติภณัฑ์ 3(2-3-5) 
5073702 เทคโนโลยีขนมอบ 3(2-3-5) 
5073703 เทคโนโลยีนมและผลิตภณัฑ ์ 3(2-3-5) 
5073704 เทคโนโลยีเนื้อและผลิตภัณฑ ์ 3(2-3-5) 
5073705 อุตสาหกรรมการหมัก 3(2-3-5) 
5074101 พิษวิทยาทางอาหาร 3(2-3-5) 
5074102 สารเจือปนในอาหาร 3(3-0-6) 
5074302 การประยุกต์ใช้คอมพิวเตอร์ในงานอุตสาหกรรมอาหาร 3(2-3-5) 
5074701 เทคโนโลยีผักและผลไม ้ 3(2-3-5) 
5074702 เทคโนโลยีน้ ามันและไขมัน 3(2-3-5) 
5074703 เทคโนโลยีน้ าตาล 3(2-3-5) 
5074704 เทคโนโลยีผลิตภัณฑ์ประมง 3(2-3-5) 
5074705 เทคโนโลยีสตัว์ปีกและผลิตภณัฑ ์ 3(2-3-5) 
5074706 เทคโนโลยีเครื่องดื่ม 3(2-3-5) 
5074707 เทคโนโลยีชีวภาพทางอาหาร 3(2-3-5) 

    5. กลุ่มวชิาฝกประสบการณภาคสนาม/สหกิจศกึษา                6                                                หน่วยกิต 
    ให้นักศึกษาเลือกแผนใดแผนหนึ่งจากแผนต่อไปนี ้
       5.1 แผนฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 



5073801 การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีการอาหาร 

3(135) 

5074802 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพด้านอุตสาหกรรมอาหาร 3(270) 
       5.2 แผนสหกิจศึกษา 

5074803 สหกิจศึกษา 6(540) 
ค.หมวดวิชาเลือกเสรี ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต 

ให้เลือกเรียนรายวิชาใดๆ ในหลักสูตรมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร โดยไม่ซ้ ากับ
รายวิชาที่เคยเรียนมาแล้ว และต้องไม่เป็นรายวิชาที่ก าหนดให้เรียนโดยไม่นับหน่วยกิตรวม
ในเกณฑ์การส าเร็จหลักสูตรของสาขาวิชานี้ 



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

วท.บ. (เทคโนโลยีสารสนเทศ) B.Sc. (Information Technology) 
 
โครงสร้างหลักสูตร 

จ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสตูร ไม่น้อยกว่า  129 หน่วยกิต 
โดยมีสัดส่วนหน่วยกิตแต่ละหมวดวิชา ดังนี้ 
ก.หมวดวิชาศึกษาทั่วไป จ านวน 30 หน่วยกิต 
   1. กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร  9             หน่วยกิต 
   2. กลุ่มวิชามนุษยศาสตร ์  6 หน่วยกิต 
   3. กลุ่มวิชาสังคมศาสตร ์  6 หน่วยกิต 
   4. กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี       6 หน่วยกิต 
   และเลือกเรียนรายวิชาจากกลุม่วิชา 1-4            จ านวน 3 หน่วยกิต 
ข.หมวดวิชาเฉพาะ                   จ านวน 93 หน่วยกิต 
   1. วิชาแกน  9 หน่วยกิต 
   2. วิชาเฉพาะด้าน  45               หน่วยกิต 
   3. วิชาเลือก  27 หน่วยกิต 
   4. วิชาทักษะภาษาและการสื่อสารวิทยาศาสตร์   6            หน่วยกิต 
   5. วิชาฝึกประสบการณ์ภาคสนาม                     จ านวน         6 หน่วยกิต 
ค.หมวดวิชาเลือกเสรี    จ านวน 6               หน่วยกิต 

 
รายวิชาตามโครงสร้างของหลักสูตร 

ก.หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต 
   (ดังรายละเอียดในภาคผนวก)    
ข.หมวดวิชาเฉพาะ ไม่น้อยกว่า 93 หน่วยกิต 
   1. วิชาแกน 9 หน่วยกิต 
   



4112101 สถิติวิเคราะห์ 1  3(3-0-6) 
4121403 คณิตศาสตร์ส าหรับคอมพิวเตอร์  3(2-2-6) 
4121801 หลักพ้ืนฐานของเทคโนโลยีสารสนเทศ  3(3-2-5) 
2. วิชาเฉพาะด้าน 45 หน่วยกิต 
1) กลุ่มวชิาองค์การและระบบสารสนเทศ 9 หน่วยกิต 
4122201 ฐานข้อมูลเบื้องต้น  3(2-2-5) 
4123103 ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจดัการ  3(2-2-5) 
4123801 จริยธรรมและกฎหมายที่เกีย่วข้องกับ

วิชาชีพคอมพิวเตอร์ 
 3(2-2-5) 

2) กลุ่มวชิาเทคโนโลยีเพ่ืองานประยุกต ์ 18 หน่วยกิต 
4123301 การวิเคราะห์และออกแบบระบบ  3(2-2-5) 
4122608 ความปลอดภัยของระบบคอมพิวเตอร์   3(2-2-5) 
4124602 การบริหารจัดการระบบเครือข่าย

คอมพิวเตอร ์
 3(2-2-5) 

4124705 หลักการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส ์  3(2-2-5) 
4124901 การสัมมนาคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี

สารสนเทศ 
 3(2-2-5) 

4124903 การศึกษาเอกเทศดา้นคอมพิวเตอร์และ
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

 3(2-2-5) 

3) กลุ่มวชิาเทคโนโลยีและวิธีการทางซอฟต์แวร์ 12 หน่วยกิต 
4122307 การออกแบบส่วนตดิต่อกับผู้ใช้   3(2-2-5) 
4123202 ระบบการจัดการและการบรหิารฐานข้อมูล  3(2-2-5) 
4123303 อีเวนท-์ดริฟเวน โปรแกรมมิ่ง   3(2-2-5) 
4123708 พื้นฐานการออกแบบและพัฒนาเวบ็ไซต์  3(2-2-5) 
4) กลุ่มวชิาโครงสร้างพ้ืนฐานของระบบ 6 หน่วยกิต 
4121101 หลักการเขียนโปรแกรมและขั้นตอนวิธี  3(2-2-5) 



4122609 โครงสร้างระบบคอมพิวเตอร์และ
ระบบปฏิบตัิการ 

 3(2-2-5) 

3. วิชาเลือก 27 หน่วยกิต 
4121102 การเขียนโปรแกรมภาษาคอมพิวเตอร ์  3(2-2-5) 
4122602 โครงสร้างข้อมูล  3(2-2-5) 
4123101 การเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุ   3(2-2-5) 
4123302 วิศวกรรมซอฟต์แวร์   3(2-2-5) 
4123306 การพัฒนาระบบสารสนเทศบนเวบ็  3(2-2-5) 
4123307 เทคโนโลยีเว็บเซอร์วิส   3(2-2-5) 
4123602 เครือข่ายคอมพิวเตอร์และการสื่อสารข้อมลู  3(2-2-5) 
4123706 การจัดการโครงการด้านเทคโนโลยี

สารสนเทศ  
 3(2-2-5) 

4123707 เทคโนโลยีมลัติมเีดีย  3(2-2-5) 
4124202 ระบบจัดการความรู้   3(2-2-5) 
4124701 คลังข้อมูลและการท าเหมืองข้อมูล   3(2-2-5) 
4124904 ระเบียบวิธีวิจยัทางด้านคอมพิวเตอร์และ

เทคโนโลยีสารสนเทศ 
 3(2-2-5) 

4. วิชาทักษะภาษาและการสื่อสารวิทยาศาสตร์ 6 หน่วยกิต 
4002251 ภาษาอังกฤษส าหรับวิทยาศาสตร ์  3(3-0-6) 
4122801 ภาษาอังกฤษส าหรับคอมพิวเตอรแ์ละ

เทคโนโลยีสารสนเทศ 
 3(2-2-5) 

5. วิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพหรือสหกิจศึกษา 6  หน่วยกิต 
4124802 สหกิจศึกษา  6(720) 
 หรือ   
4124803 การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพ

เทคโนโลยีสารสนเทศ 
 2(180) 



4124804 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

 4(540) 

ค.หมวดวิชาเลือกเสรี                           ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต 
ให้เลือกเรียนรายวิชาใด ๆ ในหลักสูตรมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร โดยไม่ซ้ า

กับรายวิชาที่เคยเรียนมาแล้ว และต้องไม่เป็นรายวิชาที่ก าหนดให้เรียนโดยไม่นับหน่วยกิตรวม 
ในเกณฑ์การส าเร็จหลักสูตรของรายวิชานี้ 



หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต ปริญญาตรี 4 ป ี
สาขาวิชาคณิตศาสตร์  Bachelor of Science Program (Mathematics) 

วท.บ. (คณิตศาสตร์)  B.Sc. (Mathematics) 
 
โครงสร้างหลักสูตร 

จ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสตูร ไม่น้อยกว่า  129 หน่วยกิต 
โดยมีสัดส่วนหน่วยกิตแต่ละหมวดวิชา ดังนี้ 
ก.หมวดวิชาศึกษาทั่วไป จ านวน 30 หน่วยกิต 
   1. กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร  9             หน่วยกิต 
   2. กลุ่มวิชามนุษยศาสตร ์  6 หน่วยกิต 
   3. กลุ่มวิชาสังคมศาสตร ์  6 หน่วยกิต 
   4. กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี       6 หน่วยกิต 
   และเลือกเรียนรายวิชาจากกลุม่วิชา 1-4            จ านวน 3 หน่วยกิต 
ข.หมวดวิชาเฉพาะ                   จ านวน 93 หน่วยกิต 
   1. กลุ่มวิชาแกน  25 หน่วยกิต 
   2. กลุ่มวิชาเฉพาะด้านบังคับ  32               หน่วยกิต 
   3. กลุ่มวิชาเฉพาะด้านเลือก  24 หน่วยกิต 
   4. กลุ่มวิชาทักษะภาษาและการสื่อสารวิทยาศาสตร์   6            หน่วยกิต 
   5. กลุ่มวิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพหรือสหกิจศกึษา   จ านวน      6 หน่วยกิต 
ค.หมวดวิชาเลือกเสรี จ านวน 6               หน่วยกิต 

 
รายวิชาตามโครงสร้างของหลักสูตร 

ก.หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต 
   (ดังรายละเอียดในภาคผนวก)    
ข.หมวดวิชาเฉพาะ ไม่น้อยกว่า 93 หน่วยกิต 
   1. กลุ่มวิชาแกน ให้เรียนรายวิชาต่อไปนี้ ไม่น้อยกว่า 25 หน่วยกิต 

4011101    ฟิสิกส์และปฏิบตัิการ 1 4(3-3-7) 



4021101 เคมีและปฏิบตัิการ 1 4(3-3-7) 
4031101 ชีววิทยาและปฏิบตัิการ 1 4(3-3-7) 
4091401 แคลคูลสัและเรขาคณติวิเคราะห์ 1 3(3-0-6) 
4092401 แคลคูลสัและเรขาคณติวิเคราะห์ 2 3(3-0-6) 
4093708 โปรแกรมส าเร็จรูปด้านคณิตศาสตร์ 3(2-2-5) 

     และเลือกเรียนรายวิชาต่อไปนี้ ไม่น้อยกว่า 4 หน่วยกิต 
4011102    ฟิสิกส์และปฏิบตัิการ 2 4(3-3-7) 
4021102 เคมีและปฏิบตัิการ 2 4(3-3-7) 
4031102 ชีววิทยาและปฏิบตัิการ 2 4(3-3-7) 

   2. กลุ่มวิชาเฉพาะด้านบังคับให้เรียนรายวิชาต่อไปนี้ 
    จ านวนไม่น้อยกว่า  32  หน่วยกิต 

4091201 หลักการคณิตศาสตร ์ 3(3-0-6) 
4092601 พีชคณิตเชิงเส้น 1 3(3-0-6) 
4093301 พีชคณิตนามธรรม 1 3(3-0-6) 
4093401 แคลคูลสัและเรขาคณติวิเคราะห์ 3 3(3-0-6) 
4093402 สมการเชิงอนุพันธ์สามัญ 3(3-0-6) 
4094404 การวิเคราะห์เชิงคณติศาสตร ์ 3(3-0-6) 
4094406 การวิเคราะห์จ านวนเชิงซ้อนเบื้องต้น 3(3-0-6) 
4094407 การวิเคราะห์เชิงตัวเลข 3(3-0-6) 
4094901 สัมมนาคณติศาสตร ์ 3(2-2-5) 
4094902 โครงงานทางคณิตศาสตร ์ 2(0-4-2) 
4112201 ความน่าจะเป็นและสถิตเิบื้องต้น 3(3-0-6) 

    3. กลุ่มวชิาเฉพาะด้านเลือกให้เลือกเรียนรายวิชาต่อไปนี้ 
     ไม่น้อยกว่า   24    หน่วยกิต                                               

4092201 ระบบจ านวน 3(3-0-6) 
4092202 การสร้างตัวแบบเชิงคณติศาสตรเ์บื้องต้น 3(3-0-6) 



4092501 เรขาคณิตเบื้องต้น 3(3-0-6) 
4092602 พีชคณิตเชิงเส้น 2 3(3-0-6) 
4093101 ประวัติคณิตศาสตร ์ 3(3-0-6) 
4093201 ทฤษฎีเซต 3(3-0-6) 
4093302 การสร้างต้นแบบและการจ าลองสถานการณ ์ 3(2-2-5) 
4093303 คณิตศาสตร์ดสิครตี 3(3-0-6) 
4093501 รากฐานเรขาคณติ 3(3-0-6) 
4093604 ก าหนดการเชิงเส้น 3(3-0-6) 
4093605 คณิตศาสตร์ประกันภัย 3(3-0-6) 
4093606 ทฤษฎีเกม 3(3-0-6) 
4093701 เทคนิคการเขียนโปรแกรมทางคณติศาสตร์ 3(3-0-6) 
4093702 คอมพิวเตอร์ช่วยสอนคณิตศาสตร ์ 3(2-2-5) 
4094201 ทฤษฎีจ านวน 3(3-0-6) 
4094202 ตรรกศาสตร์เชิงคณติศาสตร์ 3(3-0-6) 
4094301 พีชคณิตนามธรรม 2 3(3-0-6) 
4094302 แลตทิซเบื้องต้น 3(3-0-6) 
4094303 ทฤษฎีสมการ 3(3-0-6) 
4094304 ทฤษฎีเซมิกรุปเบื้องต้น 3(3-0-6) 
4094305 ทฤษฎีกรุปเบื้องต้น 3(3-0-6) 
4094402 แคลคูลสัช้ันสูง 3(3-0-6) 
4094403 การวิเคราะห์เวกเตอร์และเทนเซอร์ 3(3-0-6) 
4094405 การวิเคราะห์จ านวนจริงเบื้องต้น 3(3-0-6) 
4094408 การวิเคราะห์จ านวนจริง 1 3(3-0-6) 
4094409 การวิเคราะห์จ านวนจริง 2 3(3-0-6) 
4094410 การวิเคราะห์จ านวนเชิงซ้อน 1 3(3-0-6) 
4094411 การวิเคราะห์จ านวนเชิงซ้อน 2 3(3-0-6) 



4094412 การวิเคราะห์เชิงฟังก์ชัน 3(3-0-6) 
4094502 เรขาคณิตเชิงภาพฉาย 3(3-0-6) 
4094503 เรขาคณิตเชิงอนุพันธ์ 3(3-0-6) 
4094504 ทฤษฎีกราฟเบื้องต้น 3(3-0-6) 
4094505 ทอพอโลยีเบื้องต้น 3(3-0-6) 
4094603 ทฤษฎีรหัส 3(3-0-6) 
4094604 ทฤษฎีออพทิไมเซชันและการประยุกต์ 3(3-0-6) 
4094605 ทฤษฎีควบคุม 3(3-0-6) 
4094606 ทฤษฎีสินค้าคงคลัง 3(3-0-6) 
4112101 สถิติวิเคราะห์ 1 3(3-0-6) 
4112102 สถิติวิเคราะห์ 2 3(3-0-6) 
4112202 สถิติเชิงคณติศาสตร์ 1 3(3-0-6) 
4112203 สถิติเชิงคณติศาสตร์ 2 3(3-0-6) 
4113105 สถิติเพื่อการวิจยั  3(3-0-6) 
4113301 การวิเคราะห์การถดถอย  3(3-0-6) 
4113302 สถิตินอนพาราเมตริก 3(3-0-6) 
4113303 การวิเคราะห์อนุกรมเวลา 3(3-0-6) 
4113304 เทคนิคการสุ่มตัวอย่าง 3(3-0-6) 
4113305 แผนแบบการทดลอง 1 3(3-0-6) 
4113306 แผนแบบการทดลอง 2 3(3-0-6) 
4113501 การวิจัยด าเนินงาน 1 3(3-0-6) 
4113502 การวิจัยด าเนินงาน 2 3(3-0-6) 
4113504 การวิจัยด าเนินงานเบื้องต้น 3(3-0-6) 
4114203 ทฤษฎีการตัดสินใจ 3(3-0-6) 
4114301 การควบคุมคณุภาพเชิงสถิต ิ 3(3-0-6) 
4114308 การวิจัยเบื้องต้น 3(3-0-6) 



4121104 หลักการเขียนโปรแกรมและขั้นตอนวิธี 3(2-2-5) 
4121202 การเขียนโปรแกรมภาษาคอมพิวเตอร์ 1 3(2-2-5) 
4121401 ระบบปฏิบตัิการ 1 3(2-2-5) 
4122201 ฐานข้อมูลเบื้องต้น 3(2-2-5) 
4122202 โครงสร้างข้อมูล 3(2-2-5) 
4122303 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์สมัยใหม ่ 3(2-2-5) 
4122502 การวิเคราะห์และการออกแบบระบบ  3(2-2-5) 
4123302 การเขียนโปรแกรมภาษาคอมพิวเตอร์ 2 3(2-2-5) 
4123305 การโปรแกรมภาษาจาวา 3(2-2-5) 
4123617 การประยุกต์ใช้งานมัลตมิิเดีย 3(2-2-5) 
4123601 โปรแกรมส าเร็จรูปด้านสถิติและวจิัย 3(2-2-5) 
4123702 ระบบการสื่อสารข้อมลู 3(2-2-5) 

    4. กลุ่มวชิาทักษะภาษาและการสื่อสารวิทยาศาสตร์ จ านวน       6                              หน่วยกิต 
4002251 ภาษาอังกฤษส าหรับวิทยาศาสตร ์ 3(3-0-6) 
4091902 ภาษาอังกฤษส าหรับคณิตศาสตร ์ 3(3-0-6) 

    5. กลุ่มวชิาฝกประสบการณวิชาชีพหรือสหกิจศกึษา จ านวน       6                                                            หน่วยกิต 
   ให้เลือกแผนใดแผนหนึ่งดังนี ้
       5.1 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพ              จ านวน 6 หน่วยกิต 

4094801 การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 1 (90) 
4094802 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 5 (450) 

       5.2 สหกิจศึกษา                                   จ านวน 6 หน่วยกิต 
4094803 สหกิจศึกษา 6(540) 

ค.หมวดวิชาเลือกเสรี ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต 
ให้เลือกเรียนรายวิชาใดๆ ในหลักสูตรที่มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร เปิดสอน 

โดยไม่ซ้ ากับรายวิชาที่เคยเรียนมาแล้ว  และต้องไม่เป็นรายวิชาที่ก าหนดให้เรียนโดยไม่นับ
หน่วยกิตรวม ในเกณฑ์การส าเร็จหลักสูตรของสาขาวิชานี้ 



โครงสร้างหลักสตูร 
ของสาขาวิชาท่ีเปิดสอนในปีการศึกษา 2557 

 

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
 

หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต  ระดับปริญญาตรี 4 ปี 
      สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ 
      สาขาวิชาเทคโนโลยไีฟฟ้าอุตสาหกรรม 
      สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการโลจีสติกส์ 
      สาขาวิชาเทคโนโลยีพลังงาน 
      สาขาวิชาออกแบบและพัฒนาผลิตภณัฑ์อุตสาหกรรม 

         (กลุ่มวิชาคอมพิวเตอร์กราฟฟิก) 
 หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบณัฑิต  ระดับปริญญาตรี 4 ปี 

     สาขาวิชาสถาปัตยกรรม 
หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต  ระดับปริญญาตรี 2 ปี (ต่อเนื่อง) 
     สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
         (กลุ่มวิชาเทคโนโลยคีอมพิวเตอร์) 
         (กลุ่มวิชาเทคโนโลยโียธา) 
 
 
 
 
 





หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต ปริญญาตรี 4 ปี 
สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์  Bachelor of Technology (Computer Technology) 

ทล.บ. (เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์)  B.Tech. (Computer Technology) 
 
โครงสร้างหลักสูตร 

จ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสตูร ไม่น้อยกว่า 132 หน่วยกิต 
โดยมีสัดส่วนหน่วยกิตแต่ละหมวดวิชา ดังนี้ 
ก.หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต 
   1. กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร  9             หน่วยกิต 
   2. กลุ่มวิชามนุษยศาสตร ์  6 หน่วยกิต 
   3. กลุ่มวิชาสังคมศาสตร ์  6 หน่วยกิต 
   4. กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี 6 หน่วยกิต 
   และเลือกเรียนรายวิชาจากกลุม่วิชา 1-4 3 หน่วยกิต 
ข.หมวดวิชาเฉพาะด้าน                    เรียนไม่น้อยกว่า 96 หน่วยกิต 
   1. กลุ่มวิชาแกนด้านเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 18 หน่วยกิต 
   2. กลุ่มวิชาเอก  72               หน่วยกิต 
     2.1 กลุ่มวิชาเอกบังคับ  36              หน่วยกิต 
     2.2 กลุ่มวิชาเอกเลือก  36                หน่วยกิต 
   3. กลุ่มวิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพหรือสหกิจศึกษา       6                หน่วยกิต 
ค.หมวดวิชาเลือกเสรี                       เรียนไม่น้อยกว่า 6               หน่วยกิต 

 
รายวิชาตามโครงสร้างของหลักสูตร 

ก.หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต 
   (ดังรายละเอียดในภาคผนวก)    
ข.หมวดวิชาเฉพาะ                          เรียนไม่น้อยกว่า 96 หน่วยกิต 
1. กลุ่มวิชาแกนด้านเทคโนโลยีอตุสาหกรรม      บังคับเรียน 18 หน่วยกิต 

5701101 ภาษาอังกฤษส าหรับเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 3(3-0-6) 
4113105 สถิติเพื่อการวิจยั                                                    3(3-0-6) 
4093303 คณิตศาสตร์ดสิครตี                                                 3(3-0-6) 
5721201 เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์เบื้องต้น                                    3(2-2-5) 



5723104 การจัดการความรู้ด้วยเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์                    3(2-2-5) 
5721202 ทักษะช่างส าหรับเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์                         3(2-2-5) 

2. กลุ่มวิชาเอก       72 หน่วยกิต 
    2.1 กลุ่มวชิาเอกบังคับ 36 หน่วยกิต 

5721101 คณิตศาสตร์ส าหรับเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ 3(3-0-6) 
5721102 ฟิสิกส์ส าหรับเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ 3(2-2-5) 
5722201 การเขียนโปรแกรมภาษาคอมพิวเตอร ์ 3(2-2-5) 
5721601 ดิจิตอลเบื้องต้น 3(2-2-5) 
5722101 ภาษาอังกฤษเพื่อการสืบค้นและการน าเสนอ 3(3-0-6) 
5722701 ระบบสื่อสารและโทรคมนาคม 3(2-2-5) 
5722301 ระบบเครือข่ายในงานเทคโนโลยีคอมพิวเตอร ์ 3(2-2-5) 
5722401 ไมโครคอนโทรลเลอร ์ 3(2-2-5) 
5722402 โครงสร้างคอมพิวเตอรส์ถาปตัยกรรมคอมพิวเตอร์ 3(2-2-5) 
5723901 สัมมนาปญัหาพิเศษด้านเทคโนโลยี 3(0-6-3) 
5723902 วิจัยและพัฒนาด้านเทคโนโลยี 1 3(2-2-5) 
5723903 วิจัยและพัฒนาด้านเทคโนโลยี 2 3(2-2-5) 

     2.2 กลุ่มวิชาเอกเลือก ให้เลือกเรียนรายวิชาจากกลุม่วิชาต่อไปนี้  
ไม่น้อยกว่า  36 หน่วยกิต 

5701201 งานช่างส าหรับเทคโนโลยีอตุสาหกรรม                                             3(2-2-5) 
5701301 การเขียนแบบส าหรับเทคโนโลยีอตุสาหกรรม                                     3(2-2-5) 
5701401 การออกแบบในงานอุตสาหกรรม      3(2-2-5) 
5701501 โปรแกรมส าเร็จรูปส าหรับเทคโนโลยีอุตสาหกรรม                                3(2-2-5) 
5701202 ความปลอดภัยในงานอุตสาหกรรม  3(2-2-5) 
5722204 โครงสร้างข้อมูลและขั้นตอนวิธี                                   3(2-2-5) 
5722205 การเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุ                                        3(2-2-5) 
5723204 การเขียนโปรแกรมบนอินเตอรเ์นต็                               3(2-2-5) 
5723206 การเขียนโปรแกรมเชิงวิชวล                                      3(2-2-5) 
5723303 การเขียนโปรแกรมควบคุมระบบเครือข่าย                        3(2-2-5) 
5722501 คอมพิวเตอร์กราฟิกส ์                                              3(2-2-5) 
5722502 เทคโนโลยีมลัติมเีดีย                                                3(2-2-5) 



กลุ่มวชิาพ้ืนฐาน 
5722102 วิเคราะห์วงจรไฟฟ้าส าหรับเทคโนโลยีคอมพิวเตอร ์ 3(2-2-5) 
5723101 กฎหมายและจริยธรรมส าหรบัเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ 3(3-0-6) 
5723102 เทคโนโลยีเครื่องใช้และโปรแกรมส าเรจ็รูปในส านักงาน 3(2-2-5)  
     กลุ่มวิชาพัฒนาซอฟต์แวร์    
5722202 การขียนโปรแกรมร่วมสมัย 3(2-2-5) 
5723201 การพัฒนาระบบฐานข้อมูล 3(2-2-5) 
5723202 การวิเคราะห์และออกแบบระบบซอฟต์แวร ์ 3(2-2-5) 
5723203 เทคโนโลยีพานิชอิเล็กทรอนิกส ์ 3(2-2-5) 
     กลุ่มวิชาระบบเครือข่าย    
5722302 การสื่อสารข้อมลูและเครือข่ายคอมพิวเตอร์ 3(2-2-5) 
5723301 ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ขั้นสูง 3(2-2-5) 
5723302 การประยุกต์ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร ์ 3(2-2-5) 
5724301 ความปลอดภัยในระบบคอมพิวเตอร์ 3(3-0-6)  

     กลุ่มวิชาไมโครคอนโทรลเลอร์และพีแอลซี   
5723401 คอมพิวเตอร์ในงานอุตสาหกรรม 3(2-2-5) 
5723402 ระบบควบคมุอัตโนมตั ิ 3(2-2-5) 
5723403 ระบบสมองกลฝังตัว 3(2-2-5) 
5724401 การพัฒนาหุ่นยนต ์ 3(2-2-5) 

     กลุ่มวิชาทักษะและงานฝีมือ   
5723501 การเขียนแบบและออกแบบด้วยคอมพิวเตอร ์ 3(2-2-5) 
5723502 ระบบปฏิบตัิการและการตดิตั้งระบบ 3(2-2-5) 
5724501 การศึกษาวงจรและซ่อมบ ารุงไมโครคอมพิวเตอร์ 3(2-2-5) 

     กลุ่มวิชาอิเล็กทรอนิกส ์   
5721602 อิเล็กทรอนิกสเ์บื้องต้น 3(2-2-5) 
5722601 เครื่องมือวัดในงานอิเล็กทรอนิกส ์ 3(2-2-5) 
5723601 อิเล็กทรอนิกส์ก าลัง 3(2-2-5) 
5724601 เซนเซอร์และทรานดิวเซอร ์ 3(2-2-5) 
5724602 การออกแบบวงจรอิเล็กทรอนิกสข์ั้นสูง 3(2-2-5)  

     กลุ่มวิชาการสื่อสารและโทรคม   



5723701 ระบบภาพและเสียงในงานบริการ 3(2-2-5) 
5723702 การสื่อสารดาวเทียม 3(2-2-5)  
5724701 ระบบเคเบิลท้องถิ่น 3(2-2-5) 

3. กลุ่มวิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ  6 หน่วยกิต 
5704701 เตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 1(90) 
5704702 ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 5(450)  
หรือ   
5704703 สหกิจศึกษา 6(540) 

ค.หมวดวิชาเลือกเสรี  6 หน่วยกิต 
ให้เลือกเรียนรายวิชาใดๆ ในหลักสูตรมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร โดยไม่ซ้ ากับ

รายวิชาที่เคยเรียนมาแล้ว และต้องไม่เป็นรายวิชาที่ก าหนดให้เรียนโดยไม่นับหน่วยกิตรวมใน
เกณฑ์การส าเร็จหลักสูตรของแต่ละวิชาเอกท่ีก าหนดเป็นเงื่อนไขให้ต้องลงทะเบียนเรียน 



หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต ปริญญาตรี 4 ปี 
สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้าอุตสาหกรรม  Bachelor of Technology  

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

 
โครงสร้างหลักสูตร 

จ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสตูร ไม่น้อยกว่า 140 หน่วยกิต 
โดยมีสัดส่วนหน่วยกิตแต่ละหมวดวิชา ดังนี้ 
ก.หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต 
   1. กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร ไม่น้อยกว่า 12             หน่วยกิต 
   2. กลุ่มวิชามนุษยศาสตร ์ ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต 
   3. กลุ่มวิชาสังคมศาสตร ์ ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต 
   4. กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี   ไม่
น้อยกว่า 

6 หน่วยกิต 

ข.หมวดวิชาเฉพาะด้าน                           ไม่น้อยกว่า 104 หน่วยกิต 
   1. กลุ่มวิชาเอกบังคับ  80             หน่วยกิต 
   2. กลุ่มวิชาเอกเลือก ไม่น้อยกว่า 18              หน่วยกิต 
   3. กลุ่มวิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพหรือสหกิจศึกษา       6               หน่วยกิต 
ค.หมวดวิชาเลือกเสรี                                    6               หน่วยกิต 

 
รายวิชาตามโครงสร้างของหลักสูตร 

ก.หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต 
   (ดังรายละเอียดในภาคผนวก)    
ข.หมวดวิชาเฉพาะ                                  104 หน่วยกิต 
หมวดวิชาเฉพาะด้านประกอบด้วย 3 กลุ่มวิชา ดังต่อไปนี้      
 1. กลุ่มวชิาเอกบังคับ 80 หน่วยกิต 

5711101 คณิตศาสตร์วิศวกรรม 1 3(3-0-6) 
5711102 คณิตศาสตร์วิศวกรรม 2 3(3-0-6) 
5711103 ฟิสิกส์ส าหรับวิศวกรรม 4(3-3-6) 
5711104 เคมีส าหรับวิศวกรรม 4(3-3-6) 



5711105 การวิเคราะห์วงจรไฟฟ้ากระแสตรง 3(2-2-5) 
5711106 ทักษะการใช้เครื่องมือประจ าวัน 3(0-6-3) 
5711107 การเขียนแบบวิศวกรรม 3(2-2-5) 
5711108 วงจรดิจิทัล 3(2-2-5) 
5711109 วัสดุวิศวกรรม 3(3-0-6) 
5711110 การโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 3(2-2-5) 
5712101 การวิเคราะห์วงจรไฟฟ้ากระแสสลับ 3(2-2-5) 
5712102 คณิตศาสตร์วิศวกรรมไฟฟ้า 3(3-0-6) 
5712103 สนามแม่เหล็กไฟฟ้า 3(3-0-6) 
5712104 เครื่องมือวัดและการวัดทางไฟฟ้า 3(2-2-5) 
5712105 อิเล็กทรอนิกส์วิศวกรรม 3(2-2-5) 
5712106 เครื่องจักรกลไฟฟ้า 3(2-2-5) 
5712107 วัสดุวิศวกรรมไฟฟ้า 3(3-0-6) 
5712108 การผลิต ส่งจ่ายและจ าหน่ายทางไฟฟ้าก าลัง 3(3-0-6) 
5712109 วิศวกรรมไฟฟ้าแรงสูง 3(2-2-5) 
5713101 การวิเคราะห์ระบบไฟฟ้าก าลัง 3(3-0-6) 
5713102 สถิติวิศวกรรม 3(3-0-6) 
5713103 อิเล็กทรอนิกส์ก าลัง 3(2-2-5) 
5713104 ภาษาอังกฤษส าหรับวิศวกร 3(3-0-6) 
5713105 การป้องกันระบบไฟฟ้าก าลังและรีเลย์ 3(3-0-6) 
5713106 ภาษาอังกฤษส าหรับงานอุตสาหกรรม 3(3-0-6) 
5714101 โครงงานเทคโนโลยีไฟฟ้าอุตสาหกรรม 3(0-6-3) 

     2.2 กลุ่มวิชาเอกเลือก                                              18      หน่วยกิต 
5713201 การควบคุมมอเตอรไ์ฟฟ้าด้วยโปรแกรมเมเบิลคอลโทรล

เลอร ์
 
3(2-2-5) 

5713202 การออกแบบระบบไฟฟ้า 3(2-2-5) 
5713203 ไมโครโพรเซสเซอร์และไมโครคอนโทรลเลอร์ 3(2-2-5) 
5713204 เทคโนโลยีไฟฟ้าอุตสาหกรรม 3(2-2-5) 
5714201 วิศวกรรมการส่องสว่าง 3(2-2-5) 
5714202 ระบบเครื่องท าความเย็นและเครื่องปรับอากาศ 3(2-2-5) 



5714203 โรงจักรไฟฟ้าและสถานีไฟฟ้าย่อย 3(3-0-6) 
5714204 วิศวกรรมความปลอดภัย 3(3-0-6) 

 
3. กลุ่มวิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพอุตสาหกรรมหรือสหกิจศึกษา       6   หน่วยกิต 

5714401 เตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 1 (90) 
5714402 ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 5 (450) 
5714403 สหกิจศึกษา 6 (540) 
หมายเหต ุ
      -ถ้าเลือกเรียนวิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ จะต้องลงทะเบยีนเรียนวิชาเตรียม
ฝึกปรสบการณ์วิชาชีพเพิ่มเตมิ 1 หน่วยกิต แต่ 
      -ถ้าเลือกเรียนวิชาสหกิจศึกษา ไม่ต้องลงทะเบียนเรียนวิชาเตรยีมฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพ 

ค.หมวดวิชาเลือกเสรี  6 หน่วยกิต 
ให้เลือกเรียนรายวิชาใดๆในหลักสูตรมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร โดยไม่ซ้ ากับ

รายวิชาที่เคยเรียนมาแล้ว และต้องไม่เป็นรายวิชาที่ก าหนดให้เรียนโดยไม่นับหน่วยกิตรวมใน
เกณฑ์การส าเร็จหลักสูตรของสาขานี้ 
 
 



หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต ปริญญาตรี 4 ปี 
สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการโลจีสตกิส ์ Bachelor of Technology  

(Logistics Management Technology) 
ทล.บ. (เทคโนโลยกีารจัดการโลจีสติกส์)  B.Tech.  

(Logistics Management Technology) 
 
โครงสร้างหลักสูตร 

จ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสตูร  135 หน่วยกิต 
โดยมีสัดส่วนหน่วยกิตแต่ละหมวดวิชา ดังนี้ 
ก.หมวดวิชาศึกษาทั่วไป จ านวน 30 หน่วยกิต 
   1. กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร จ านวน 9             หน่วยกิต 
   2. กลุ่มวิชามนุษยศาสตร ์ จ านวน 6 หน่วยกิต 
   3. กลุ่มวิชาสังคมศาสตร ์ จ านวน 6 หน่วยกิต 
   4. กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี        
จ านวน 

6 หน่วยกิต 

   และเลือกเรียนรายวิชาจากกลุม่วิชา 1-4                         
จ านวน 

3 หน่วยกิต 

ข.หมวดวิชาเฉพาะ                     ไม่น้อยกว่า  จ านวน 99 หน่วยกิต 
   1. กลุ่มวิชาแกน จ านวน 18 หน่วยกิต 
   2. กลุ่มวิชาบังคับ จ านวน 48             หน่วยกติ 
   3. กลุ่มวิชาเลือก จ านวน 27              หน่วยกิต 
   4. กลุ่มวิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพหรือสหกิจศึกษา          
จ านวน      

6               หน่วยกิต 

ค.หมวดวิชาเลือกเสรี                    ไม่น้อยกว่าจ านวน 6               หน่วยกิต 
 
รายวิชาตามโครงสร้างของหลักสูตร 

ก.หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต 
   (ดังรายละเอียดในภาคผนวก)    
ข.หมวดวิชาเฉพาะ                                      ไม่น้อย
กว่า 

99 หน่วยกิต 



 1. กลุ่มวชิาแกน ให้เรียนรายวิชาต่อไปนี้ จ านวน 18 หน่วยกิต 
5771101 ความรู้พื้นฐานโลจสิติกส์และห่วงโซ่อุปทาน 3(2-2-5) 
5771102 มาตรฐานโลจสิติกส ์ 3(3-0-6) 
5771201 การขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบ 3(3-0-6) 
5771202 การประกันภัยในอุตสาหกรรมขนส่ง 3(3-0-6) 
5772101 การวิเคราะห์เชิงปรมิาณส าหรับการจัดการโลจิสติกส์ 3(2-2-5) 
5772102 การจัดการโซ่อุปทานเชิงกลยุทธ์ 3(3-0-6) 

 2. กลุ่มวชิาบังคับ ให้เรียนรายวชิาต่อไปนี้ จ านวน 48 หน่วยกิต 
5771103 การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน 3(2-2-5) 
5771104 การบริหารจัดการโซ่อุปทาน 3(2-2-5) 
5771203 การจัดซื้อและการจัดการผู้ขาย 3(2-2-5) 
5772103 เทคโนโลยีสารสนเทศส าหรับโลจิสติกส ์ 3(2-2-5) 
5772104 เทคโนโลยีการขนส่ง 3(2-2-5) 
5772201 เทคโนโลยีพลังงานทดแทนเพ่ืองานโลจสิติกส ์ 3(2-2-5) 
5772202 ระบบบรรจุภณัฑส์ าหรับโลจิสติกส ์ 3(2-2-5) 
5772203 การวางแผนและควบคุมการผลิต 3(2-2-5) 
5772204 การออกแบบระบบคลังสินค้าและศูนย์กระจายสินคา้

ส าหรับโลจสิติกส ์
 
3(2-2-5) 

5773101 เทคโนโลยีการเก็บรักษาสินค้าและสินค้าคงคลัง 3(2-2-5) 
5773102 การวางแผนอุปสงค์และสินค้าคงคลัง 3(2-2-5) 
5773103 ระบบการผลิตแบบลีน 3(3-1-5) 
5773201 เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการกระจายสินค้า 3(2-2-5) 
5773202 การจัดการห่วงโซ่อุปทานส าหรับธรุกิจค้าปลีก 3(3-0-6) 
5773203 การจัดการการค้าระหว่างประเทศ 3(3-0-6) 
5773204 กฎหมายเกี่ยวกับโลจิสติกส์และการค้าระหว่างประเทศ 3(3-0-6) 

 3. กลุ่มวิชาเอกเลือก ให้เรยีนรายวิชาต่อไปนี้ ไม่น้อยกว่า                27  หน่วยกิต 
5771204 การบัญชีการเงินส าหรับโลจิสติกส ์ 3(2-2-5) 
5772105 การจัดการตลาดและการจัดการลกูค้าสัมพันธ์ในงานโลจิ

สติกส ์
3(2-2-5) 

5772205 เทคโนโลยีการติดตามการขนส่ง 3(2-2-5) 



5773104 การจัดการคุณภาพท่ัวองค์กร 3(3-0-6) 
5773105 การจัดการทรัพยากรมนุษย์ในงานโลจสิติกส์ 3(3-0-6) 
5773106 ทฤษฎีเกมส์และกลยุทธ์ทางธุรกิจ 3(3-0-6) 
5773107 เศรษฐศาสตร์อตุสาหกรรม 3(3-0-6) 
5773205 การวิจัยการด าเนินงานเบื้องต้น 3(3-0-6) 
5774101 การวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยโีลจสิติกส ์ 3(3-0-6) 

4. กลุ่มวิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพหรือสหกิจศึกษา     จ านวน      6    หน่วยกิต 
5774103 การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 1(90) 
5774201 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพเทคโนโลยีการจัดการโลจิ

สติกส์        
5(450) 

หรือ   
5774202   สหกิจศึกษา 6(540) 

ค.หมวดวิชาเลือกเสรี ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต 
ให้เลือกเรียนรายวิชาใด ๆ ในหลักสูตรที่มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชรเปิดสอน 

โดยไม่ซ้ ากับรายวิชาที่เคยเรียนมาแล้ว และต้องไม่เป็นรายวิชาที่ก าหนดให้เรียนโดยไม่นับ
หน่วยกิตรวมในเกณฑ์การส าเร็จหลักสูตรของสาขาวิชานี้ 
 

 



หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต ปริญญาตรี 4 ปี 
สาขาวิชาเทคโนโลยีพลังงาน  Bachelor of Technology (Energy Technology) 

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

จ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสตูร ไม่น้อยกว่า 129 หน่วยกิต 
โดยมีสัดส่วนหน่วยกิตแต่ละหมวดวิชา ดังนี้ 
ก.หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต 
   1. กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร  9             หน่วยกิต 
   2. กลุ่มวิชามนุษยศาสตร ์  6 หน่วยกิต 
   3. กลุ่มวิชาสังคมศาสตร ์  6 หน่วยกิต 
   4. กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี 6 หน่วยกิต 
   และเลือกเรียนรายวิชาจากกลุม่วิชา 1-4 3 หน่วยกิต 
ข.หมวดวิชาเฉพาะด้าน                    เรียนไม่น้อยกว่า 93 หน่วยกิต 
   1. กลุ่มวิชาพ้ืนฐานด้านเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 18 หน่วยกิต 
   2. กลุ่มวิชาเอก  69              หน่วยกิต 
     2.1 กลุ่มวิชาเอกบังคับ  33             หน่วยกิต 
     2.2 กลุ่มวิชาเอกเลือก  36               หน่วยกิต 
   3. กลุ่มวิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ  6               หน่วยกิต 
ค.หมวดวิชาเลือกเสรี                       เรียนไม่น้อยกว่า 6               หน่วยกิต 

 
รายวิชาตามโครงสร้างของหลักสูตร 

ก.หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต 
   (ดังรายละเอียดในภาคผนวก)    
ข.หมวดวิชาเฉพาะด้าน                    เรียนไม่น้อยกว่า 93 หน่วยกิต 
1. กลุ่มวิชาพ้ืนฐานด้านเทคโนโลยีพลังงาน       18 หน่วยกิต 

5701101 ภาษาอังกฤษส าหรับเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  3(3-0-6) 
5701201 งานช่างส าหรับเทคโนโลยีอตุสาหกรรม 3(2-2-5) 
5701301 การเขียนแบบส าหรับเทคโนโลยีอตุสาหกรรม 3(2-2-5) 
5701401 การออกแบบในงานอุตสาหกรรม 3(2-2-5) 



5701501 โปรแกรมส าเร็จรูปส าหรับเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 3(2-2-5) 
5701202 ความปลอดภัยในงานอุตสาหกรรม 3(2-2-5) 

2. กลุ่มวิชาเอก       69 หน่วยกิต 
    2.1 กลุ่มวชิาเอกบังคับ 33 หน่วยกิต 

5751101 พลังงานทดแทน 3(3-0-6) 
5751102 เครื่องมือวัดและการวดัทางด้านพลังงาน 3(2-2-5) 
5751301 พลังงานและผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม 3(2-2-5) 
5751401 เทคโนโลยีสารสนเทศ 3(2-2-5) 
5752201 การเปลีย่นรูปพลังงาน 3(3-0-6) 
5752202 ระบบสะสมพลังงาน 3(3-0-6) 
5753104 ภาษาอังกฤษส าหรับพลังงาน 3(3-0-6) 
5753302 เศรษฐศาสตร์พลังงาน 3(3-0-6) 
5753303 การพัฒนาพลังงานชุมชน 3(2-2-5) 
5753304 การจัดการพลังงานในภาคอุตสาหกรรม 3(3-0-6) 
5754305 การวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีพลังงาน 3(2-2-5) 

     2.2 กลุ่มวิชาเอกเลือก ให้เลือกเรียนรายวิชาจากกลุม่วิชาต่อไปนี้  
ไม่น้อยกว่า  36 หน่วยกิต 
     1) กลุ่มวิชาพ้ืนฐานพลังงาน    

5752107 วัสดุศาสตร์พลังงาน 3(3-0-6) 
5752108 ไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์เพื่อจัดการพลังงาน 3(2-2-5) 
5753103 การถ่ายเทความร้อน 3(3-0-6) 
5753105 การอนุรักษ์พลังงาน 3(2-2-5) 
5753106 การวิจัยพื้นฐาน 3(3-0-6) 
5754109 สัมมนาพลังงาน 3(2-2-5) 

     2) กลุ่มวิชาเทคโนโลยีพลังงาน    
5752203 เทคโนโลยีพลังงานชีวมวล 3(2-2-5) 
5752204 เทคโนโลยีพลังงานแสงอาทิตย ์ 3(2-2-5) 
5752205 เทคโนโลยีพลังงานลม 3(2-2-5) 
5752206 เทคโนโลยีพลังงานน้ า 3(2-2-5) 
5752207 เทคโนโลยีพลังงานเชื้อเพลิงชีวภาพ 3(2-2-5) 



5752210 เทคโนโลยีพลังงานทางเลือก 3(3-0-6) 
     3) กลุ่มวิชาการจัดการพลังงาน    

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

     4) กลุ่มวิชาสารสนเทศ   
5753402 การใช้คอมพิวเตอร์ออกแบบระบบพลังงาน 3(2-2-5) 

    
3. กลุ่มวิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ  6 หน่วยกิต 

5704701 เตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 1(90) 
5704702 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 5(450) 
หรือ   
5704703 สหกิจศึกษา 6(540) 

ค.หมวดวิชาเลือกเสรี ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต 
ให้เลือกเรียนรายวิชาใดๆ ในหลักสูตรมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร โดยไม่ซ้ ากับ

รายวิชาที่เคยเรียนมาแล้ว และต้องไม่เป็นรายวิชาที่ก าหนดให้เรียนโดยไม่นับหน่วยกิตรวมใน
เกณฑ์การส าเร็จหลักสูตรของแต่ละวิชาเอกท่ีก าหนดเป็นเงื่อนไขให้ต้องลงทะเบียนเรียน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต ปริญญาตรี 4 ปี 
สาขาวิชาออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม 

Bachelor of Technology (Industrial Product Design and Development) 
ทล.บ. (ออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม) 

B.Tech. (Industrial Product Design and Development) 
 
โครงสร้างหลักสูตร 

จ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสตูร 132 หน่วยกิต 
โดยมีสัดส่วนหน่วยกิตแต่ละหมวดวิชา ดังนี้ 
ก.หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต 
   1. กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร  9             หน่วยกิต 
   2. กลุ่มวิชามนุษยศาสตร ์  6 หน่วยกิต 
   3. กลุ่มวิชาสังคมศาสตร ์  6 หน่วยกิต 
   4. กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี 6 หน่วยกิต 
   และเลือกเรียนรายวิชาจากกลุม่วิชา 1-4 3 หน่วยกิต 
ข.หมวดวิชาเฉพาะ                      ไม่น้อยกว่า จ านวน 95 หน่วยกิต 
   1. กลุ่มวิชาแกน จ านวน 18 หน่วยกิต 
   2. กลุ่มวิชาบังคับ จ านวน 39             หน่วยกิต 
   3. กลุ่มวิชาเลือก จ านวน 33              หน่วยกิต 
   4. กลุ่มวิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพหรือสหกิจศึกษา  จ านวน   6               หน่วยกิต 
ค.หมวดวิชาเลือกเสรี                   ไม่น้อยกว่า จ านวน 6               หน่วยกิต 

 
รายวิชาตามโครงสร้างของหลักสูตร 

ก.หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต 
   (ดังรายละเอียดในภาคผนวก)    
ข.หมวดวิชาเฉพาะ                                      ไม่น้อย
กว่า 

96 หน่วยกิต 

 1. กลุ่มวชิาแกน ให้เรียนรายวิชาต่อไปนี้ จ านวน 18 หน่วยกิต 
5701101 ภาษาอังกฤษส าหรับเทคโนโลยีอุตสาหกรรม               3(3-0-6)    
5701201 งานช่างส าหรับเทคโนโลยีอตุสาหกรรม   3(2-2-5) 



5701301 การเขียนแบบส าหรับเทคโนโลยีอตุสาหกรรม          3(2-2-5) 
5701401 การออกแบบงานอุตสาหกรรม  3(2-2-5) 
5701501 โปรแกรมส าเร็จรูปส าหรับเทคโนโลยีอุตสาหกรรม   3(2-2-5) 
5701202 ความปลอดภัยในงานอุตสาหกรรม 3(2-2-5) 

 2. กลุ่มวชิาเอกบังคับ ให้เรียนรายวิชาต่อไปนี้ จ านวน 39 หน่วยกิต 
5741101 ประวัติและวิวัฒนาการการออกแบบ 2(2-0-4) 
5741102 หลักการออกแบบ 3(2-2-5) 
5741103 วาดเส้นพ้ืนฐาน 2(1-2-3) 
5741104 การยศาสตร ์ 3(2-2-5) 
5741105 วาดเส้นเพื่อการออกแบบ 3(2-2-5) 
5742106 เขียนแบบผลิตภณัฑ์อตุสาหกรรม 3(2-2-5) 
5742102 เทคนิคการน าเสนอผลงาน 3(2-2-5) 
5742201 ออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์อตุสาหกรรมพื้นฐาน 3(2-2-5) 
5742301 คอมพิวเตอร์เพื่องานออกแบบ  1 3(2-2-5) 
5744202 พฤติกรรมผู้บรโิภคในงานออกแบบและพัฒนา

ผลิตภณัฑ์อุตสาหกรรม 
3(2-2-5) 

5744205 สัมมนาการออกแบบและพัฒนาผลิตภณัฑ์อุตสาหกรรม 3(2-2-5) 
5744302 งานวิจัยออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม 5(0-10-5) 
5744001 ภาษาอังกฤษเพื่องานออกแบบและพัฒนา

ผลิตภณัฑ์อุตสาหกรรม 
3(3-0-6) 

 3. กลุ่มวิชาเลือก ใหเ้ลือกเรียนรายวิชาจากกลุ่มวิชาต่อไปนี้  
     ไม่น้อยกว่า   33  หน่วยกิต 

กลุ่มวชิาคอมพิวเตอร์กราฟฟิก 
5742104 การถ่ายภาพเพื่อการออกแบบ 3(2-2-5) 
5742105 วัสดุศาสตร ์ 3(2-2-5) 
5742302 คอมพิวเตอร์เพื่องานออกแบบ  2 3(2-2-5) 
5743701 ออกแบบกราฟิกพ้ืนฐาน 3(2-2-5) 
5743702 ออกแบบและพัฒนากราฟิกสื่อสิ่งพิมพ์ 3(2-2-5) 
5743703 ออกแบบและพัฒนากราฟิกเพื่อการโฆษณา 3(2-2-5) 
5743704 คอมพิวเตอร์เพื่อการตกแต่งภาพ 3(2-2-5) 



5743705 คอมพิวเตอร์เพื่อการเขียนแบบ  2  มิติ 3(2-2-5) 
5743706 คอมพิวเตอร์เพื่อการเขียนแบบ  3  มิติ 3(2-2-5) 
5743707 คอมพิวเตอร์ภาพเคลื่อนไหว  2  มิต ิ 3(2-2-5) 
5743708 คอมพิวเตอร์ภาพเคลื่อนไหว  3  มิต ิ 3(2-2-5) 
5743709 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์พื้นฐาน 3(2-2-5) 
5743710 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ประยุกต์ขั้นสูง 3(2-2-5) 
5743711 การออกแบบและพัฒนาเว็บ 3(2-2-5) 
5743712 การออกแบบและพัฒนามลัตมิีเดยี 3(2-2-5) 
5743801 ออกแบบและพัฒนาบรรจุภณัฑ์พืน้ฐาน 3(2-2-5) 
5743802 ออกแบบและพัฒนาบรรจุภณัฑ์ประเภทกระดาษ 3(2-2-5) 
5743803 ออกแบบและพัฒนาบรรจุภณัฑ์ประเภทพลาสติก 3(2-2-5) 
5743804 ออกแบบและพัฒนาบรรจุภณัฑ์เพือ่การขนส่ง 3(2-2-5) 
5743805 ออกแบบและพัฒนาบรรจุภณัฑ์น้ าผลไม้และอาหารแห้ง 3(2-2-5) 
5743806 ออกแบบและพัฒนาบรรจุภณัฑ์ทางการเกษตร 3(2-2-5) 
5743807 โครงงานออกแบบและพัฒนาบรรจุภัณฑ ์ 3(2-2-5) 
5743901 ออกแบบแฟช่ันและเครื่องประดับพื้นฐาน 3(2-2-5) 
5743902 ออกแบบแฟช่ันและเครื่องประดับขั้นสูง 3(2-2-5) 
5743903 ออกแบบและพัฒนาแฟช่ันและเครื่องประดับด้วย

โปรแกรมส าเร็จรูป 
3(2-2-5) 

5744101 ออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑเ์ครือ่งตกแต่งพ้ืนฐาน 3(2-2-5) 
5744102 ออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑเ์ครือ่งตกแต่งเพื่อการ

ส่งออก 
3(2-2-5) 

5744201 การควบคุมคณุภาพและพัฒนาผลติภัณฑ ์ 3(3-0-6) 
5744203 การโฆษณาผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม 3(3-0-6) 
5744204 ออกแบบจัดแสดงนิทรรศการ 3(2-2-5) 
5744206 การบริหารงานออกแบบและพัฒนา

ผลิตภณัฑ์อุตสาหกรรม 
3(2-2-5) 

5744207 เทคโนโลยีการออกแบบและพัฒนา
ผลิตภณัฑ์อุตสาหกรรม 

3(2-2-5) 

5744301 ระเบียบวจิัยออกแบบและพัฒนาผลิตภณัฑ์อุตสาหกรรม 3(3-0-6) 



กลุ่มวชิาเฟอร์นิเจอร์ 
5742101 เขียนแบบในงานอุตสาหกรรม 3(2-2-5) 
5742103 เทคนิคการท าหุ่นจ าลอง 3(2-2-5)  
5742104 การถ่ายภาพเพื่อการออกแบบ 3(2-2-5) 
5742105 วัสดุศาสตร์ 3(2-2-5) 
5742202 ออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมภายในบ้าน 3(2-2-5) 
5742203 ออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์ระบบอุตสาหกรรม 3(2-2-5) 
5742204 โครงงานออกแบบและพัฒนาผลติภัณฑ์อตุสาหกรรม 3(2-2-5) 
5742302 คอมพิวเตอร์เพื่องานออกแบบ  2 มิติ 3(2-2-5) 
5743101 ออกแบบและพัฒนาเฟอร์นิเจอร์พื้นฐาน 3(2-2-5) 
5743102 ออกแบบและพัฒนาเฟอร์นิเจอร์ภายในบ้าน 3(2-2-5) 
5743103 ออกแบบและพัฒนาเฟอร์นิเจอร์ส านักงาน 3(2-2-5) 
5743104 ออกแบบและพัฒนาเฟอร์นิเจอร์ส าหรับเด็ก 3(2-2-5) 
5743105 ออกแบบและพัฒนาเฟอร์นิเจอร์และการประเมินราคา 3(2-2-5) 
5743201 ออกแบบตกแต่งภายในพ้ืนฐาน 3(2-2-5) 
5743202 ออกแบบตกแต่งภายในข้ันสูง 3(2-2-5) 
5743501 ออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์โลหะพื้ฐาน 3(2-2-5) 
5743502 ออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์โลหะแผ่น 3(2-2-5) 
5743503 ออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์โลหะเส้น 3(2-2-5) 
5743601 ออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์ของที่ระลึก 3(2-2-5) 
5743602 ออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์ของที่ระลึกเพื่อการส่งออก 3(2-2-5) 
5743705 คอมพิวเตอร์เพื่อการเขียนแบบ  2  มิติ 3(2-2-5) 
5743706 คอมพิวเตอร์เพื่อการเขียนแบบ  3  มิติ 3(2-2-5) 
5744201 การควบคุมคุณภาพและพัฒนาผลิตภัณฑ์ 3(3-0-6) 
5744203 การโฆษณาผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม 3(3-0-6) 
5744204 ออกแบบจัดแสดงนิทรรศการ 3(2-2-5) 
5744206 การบริหารงานออกแบบและพัฒนา

ผลิตภณัฑ์อุตสาหกรรม 
3(2-2-5) 

5744207 เทคโนโลยีการออกแบบและพัฒนา
ผลิตภณัฑ์อุตสาหกรรม 

3(2-2-5) 



5744301 ระเบียบวจิัยออกแบบและพัฒนา
ผลิตภณัฑ์อุตสาหกรรม 

3(3-0-6) 

กลุ่มวชิาออกแบบเซรามิกส ์
5742101 เขียนแบบในงานอุตสาหกรรม 3(2-2-5) 
5742103 เทคนิคการท าหุ่นจ าลอง 3(2-2-5)  
5742104 การถ่ายภาพเพื่อการออกแบบ 3(2-2-5) 
5742105 วัสดุศาสตร์ 3(2-2-5) 
5742302 คอมพิวเตอร์เพื่องานออกแบบ  2 3(2-2-5) 
5743301 ออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์เซรามิกส์เบื้องต้น 3(2-2-5) 
5743302 เทคนิคออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์เซรามิกส์ 3(2-2-5) 
5743303 การท าพิมพ์ด้วยน้ าดิน 3(2-2-5) 
5743304 การท าพิมพ์ด้วยแป้นหมุน 3(2-2-5) 
5743305 การท าพิมพ์ด้วยใบมีด 3(2-2-5) 
5743306 ออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์เซรามิกส์ 1 3(2-2-5) 
5743307 ออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์เซรามิกส์  2 3(2-2-5) 
5743308 โครงงานออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์เซรามิกส์ 3(2-2-5) 
5743401 ออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์ปูนปลาสเตอร์ 3(2-2-5) 
5743402 ออกแบบและพัฒนาแม่พิมพ์ปูนซีเมนต์ 3(2-2-5) 
5743705 คอมพิวเตอร์เพื่อการเขียนแบบ  2  มิติ 3(2-2-5) 
5743706 คอมพิวเตอร์เพื่อการเขียนแบบ  3  มิติ 3(2-2-5) 
5744101 ออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์เครื่องตกแต่งพ้ืนฐาน 3(2-2-5) 
5744102 ออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑเ์ครือ่งตกแต่ง 

เพื่อการส่งออก 
3(2-2-5) 

5744201 การควบคุมคุณภาพและพัฒนาผลิตภัณฑ์ 3(3-0-6) 
5744203 การโฆษณาผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม 3(3-0-6) 
5744204 ออกแบบจัดแสดงนิทรรศการ 3(2-2-5) 
5744206 การบริหารงานออกแบบและพัฒนา

ผลิตภณัฑ์อุตสาหกรรม 
3(2-2-5) 

5744207 เทคโนโลยีการออกแบบและพัฒนา
ผลิตภณัฑ์อุตสาหกรรม 

3(2-2-5) 



5744301 ระเบียบวจิัยออกแบบและพัฒนา
ผลิตภณัฑ์อุตสาหกรรม 

3(3-0-6) 

 
4. กลุ่มวิชาฝึกปฎิบัตกิารและฝึกประสบการณ์วิชาชีพหรือสหกิจศึกษา  จ านวน  6  
หน่วยกิต 

5704701 การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพออกแบบและการ
พัฒนาผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม 

1(90) 
 

5704702 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพออกแบบและการพัฒนา
ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม  

5(450) 

5704703 สหกิจศึกษา 6(540) 
ค.หมวดวิชาเลือกเสรี ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต 

ให้เลือกเรียนรายวิชาใดๆ ในหลักสูตรที่มหาวิทยาลัยราชภฏัก าแพงเพชรเปิดสอน โดย
ไม่ซ้ ากับรายวิชาที่เคยเรียนมาแล้ว  และต้องไม่เป็นรายวิชาที่ก าหนดให้เรียนโดยไม่นับหน่วย
กิตรวมในเกณฑ์การส าเร็จหลักสูตรของสาขาวิชานี้ 
 
 



หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต ปริญญาตรี 2 ปี (ต่อเนื่อง) 
สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  Bachelor of Technology (Industrial Technology) 

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

จ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสตูร ไม่น้อยกว่า 79 หน่วยกิต 
โดยมีสัดส่วนหน่วยกิตแต่ละหมวดวิชา ดังนี้ 
ก.หมวดวิชาศึกษาทั่วไป  30 หน่วยกิต 
   1. กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร  9             หน่วยกิต 
   2. กลุ่มวิชามนุษยศาสตร ์  6 หน่วยกิต 
   3. กลุ่มวิชาสังคมศาสตร ์  6 หน่วยกิต 
   4. กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี 6 หน่วยกิต 
   และเลือกเรียนรายวิชาจากกลุม่วิชา 1-4 3 หน่วยกิต 
ข.หมวดวิชาเฉพาะด้าน                     43 หน่วยกิต 
   1. กลุ่มวิชาแกน 9 หน่วยกิต 
   2. กลุ่มวิชาเนื้อหา  30               หน่วยกิต 
     2.1 กลุ่มวิชาเอกบังคับ  21             หน่วยกิต 
     2.2 กลุ่มวิชาเอกเลือก  9               หน่วยกิต 
   3. กลุ่มฝึกประสบการณ์วิชาชีพเทคโนโลยีอุตสาหกรรม       4               หน่วยกิต 
ค.หมวดวิชาเลือกเสรี                       เรียนไม่น้อยกว่า 6               หน่วยกิต 

  หมายเหตุ รายวิชาที่ได้ศึกษามาแล้วในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง (ปวส.) 
ประกาศนียบัตรเทคนิค (ปวท.) ระดับอนุปริญญาหรือเทียบเท่า ที่มีเนื้อหาเทียบเท่าหรือสูง
กว่ารายวิชาที่ก าหนดไว้ในหมวดศึกษาทั่ วไป ให้ยกเว้นไม่ต้องเรียน  ตามประกาศ
กระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2548 ได้ก าหนด
ได้อย่างชัดเจนเกี่ยวกับการยกเว้นรายวิชาที่ได้ศึกษามาแล้วในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ
ช้ันสูง (ปวส.) หรือระดับอนุปริญญาโดยที่จ านวนหน่วยกิต ของรายวิชาที่ได้รับการยกเว้น
ดังกล่าว เมื่อรับรวมกับรายวิชาที่จะศึกษาเพิ่มเติมในหลักสูตรปริญญาตรี(ต่อเนื่อง) ต้องไม่
น้อยกว่า 30 หน่วยกิต 



รายวิชาตามโครงสร้างของหลักสูตร 
ก.หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต 
   (ดังรายละเอียดในภาคผนวก)    
ข.หมวดวิชาเฉพาะ ด้าน                          48 หน่วยกิต 
1. กลุ่มวิชาแกน  9 หน่วยกิต 

5701101 ภาษาอังกฤษส าหรับเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 3(3-0-6) 
5703601 วิศวกรรมความปลอดภัยในงานอุตสาหกรรม 3(2-2-5) 
5703602 ระเบียบวิธีวิจยัและพัฒนาด้านเทคโนโลย ี 3(2-2-5) 

2. กลุ่มวิชาเนื้อหา      30 หน่วยกิต 
ให้เลือกเรยีนกลุ่มวิชาใดวิชาหนึ่ง ดังต่อไปนี ้   
2.1 กลุ่มวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้าอุตสาหกรรม   
    2.1.1 กลุ่มวิชาเอกบังคับ 21 หน่วยกิต 

5712102 คณิตศาสตร์วิศวกรรมไฟฟ้า 3(3-0-6) 
5712104 เครื่องมือวัดและการวดัทางไฟฟ้า 3(2-2-5) 
5712106 เครื่องจักรกลไฟฟ้า 3(2-2-5) 
5713102 สถิติวิศวกรรม 3(3-0-6) 
5713104 ภาษาอังกฤษส าหรับวิศวกร 3(3-0-6) 
5713105 การป้องกันระบบไฟฟ้าก าลังและรเีลย ์ 3(3-0-6) 
5714101 โครงงานเทคโนโลยไีฟฟ้าอุตสาหกรรม 3(0-6-3) 

    2.1.2 กลุ่มวิชาเอกเลือก 9 หน่วยกิต 
5713201 การควบคุมมอเตอรไ์ฟฟ้าด้วยโปรแกรมเมเบิล 

คอลโทรลเลอร ์
 
3(2-2-5) 

5713202 การออกแบบระบบไฟฟ้า 3(2-2-5) 
5713203 ไมโครโพรเซสเซอร์และไมโครคอนโทรลเลอร์ 3(2-2-5) 
5713204 เทคโนโลยีไฟฟ้าอุตสาหกรรม 3(2-2-5) 
5714202 ระบบเครื่องท าความเย็นและเครื่องปรับอากาศ 3(2-2-5) 

2.2 กลุ่มวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์   
    2.2.1 กลุ่มวิชาเอกบังคับ 21 หน่วยกิต 

5721101 คณิตศาสตร์ส าหรับเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ 3(3-0-6) 
5722101 ภาษาอังกฤษเพื่อการสืบค้นและการน าเสนอ 3(3-0-6) 



5723301 การเขียนโปรแกรมภาษาคอมพิวเตอร ์ 3(2-2-5) 
5723201     การพัฒนาระบบฐานข้อมูล 3(2-2-5) 
5723302 การประยุกต์ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร ์ 3(2-2-5) 
5723401 คอมพิวเตอร์ในงานอุตสาหกรรม 3(2-2-5) 
5783901 วิจัยและพัฒนาด้านเทคโนโลยคีอมพิวเตอร ์ 3(2-2-5) 

    2.2.2 กลุ่มวิชาเอกเลือก 9 หน่วยกิต 
5722301 ระบบเครือข่ายในงานเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์               3(2-2-5) 
5722401 ไมโครคอนโทรลเลอร ์ 3(2-2-5) 
5723203 เทคโนโลยีพานิชอิเล็กทรอนิกส ์ 3(2-2-5) 
5723103 เทคโนโลยีเครื่องใช้และโปรแกรมส าเรจ็รูป 

ในส านักงาน 
 
3(2-2-5) 

5723402 ระบบควบคมุอัตโนมตั ิ 3(2-2-5) 
5723403 ระบบสมองกลฝังตัว 3(2-2-5) 
5723501 การเขียนแบบและออกแบบด้วยคอมพิวเตอร ์ 3(2-2-5) 
5723502 ระบบปฏิบตัิการและการตดิตั้งระบบ 3(2-2-5) 
5723702 การสื่อสารดาวเทียม 3(2-2-5)  
5724601 เซนเซอร์และทรานดิวเซอร ์ 3(2-2-5) 
5724602 การออกแบบวงจรอิเล็กทรอนิกสข์ั้นสูง 3(2-2-5) 
5701501     โปรแกรมส าเร็จรูปส าหรับเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 3(2-2-5) 

2.3 กลุ่มวิชาเทคโนโลยีโยธา   
    2.3.1 กลุ่มวิชาเอกบังคับ 21 หน่วยกิต 

5731201 การวิเคราะห์โครงสร้าง 3(3-0-6) 
5731202 การออกแบบโครงสร้าง 3(2-2-5) 
5732203 เทคโนโลยีฐานรากและงานดิน 3(2-2-5) 
5732302 การวางแผนและการควบคุมงานก่อสร้าง 3(3-0-6) 
5732403 งานค้นคว้าพิเศษทางเทคโนโลยีโยธา 3(1-2-3) 
5562603 วิศวกรรมการส ารวจ 1 3(1-2-3) 
5731501 ภาษาอังกฤษส าหรับงานเทคโนโลยีโยธา 3(3–0–6)  

    2.3.2 กลุ่มวิชาเอกเลือก 9 หน่วยกิต 
5731102 ออกแบบสถาปัตยกรรม 3(2-2-5) 



5731402 เทคโนโลยีการก่อสร้างอาคาร 3(2-2-5) 
5732101 การออกแบบผังเมือง 3(3-0-6) 
5732103 ภูมิสถาปตัยกรรม 3(2-2-5) 
5732402 อุปกรณ์อาคาร 3(3-0-6) 
5732304 รายการก่อสร้าง สญัญา และการประมาณราคางาน

ก่อสร้าง 
3(2-2-5) 

5731401 วัสดุก่อสร้างและการทดสอบ 3(2-2-5) 
5732303 การบริหารงานก่อสรา้ง 3(3-0-6) 
5701301     การเขียนแบบส าหรับเทคโนโลยีอตุสาหกรรม 3(2-2-5) 

2.4 กลุ่มวิชาออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม 
    2.4.1 กลุ่มวิชาเอกบังคับ 21 หน่วยกิต 

5743101 ออกแบบและพัฒนาเฟอร์นิเจอร์พืน้ฐาน 3(2-2-5) 
5743501 ออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑโ์ลหะพื้นฐาน 3(2-2-5) 
5743706 คอมพิวเตอร์เพื่อการเขียนแบบ 3 มิต ิ 3(2-2-5) 
5744001 ภาษาอังกฤษเพื่องานออกแบบและพัฒนา

ผลิตภณัฑ์อุตสาหกรรม 
3(3-0-6) 

5744206 การบริหารงานออกแบบและพัฒนา
ผลิตภณัฑ์อุตสาหกรรม 

3(2-2-5) 

5744207 เทคโนโลยีการออกแบบและพัฒนา
ผลิตภณัฑ์อุตสาหกรรม 

3(2-2-5) 
 

5744302 งานวิจัยออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์อตุสาหกรรม 5(0-10-5) 
    2.4.2 กลุ่มวิชาเอกเลือก 9 หน่วยกิต 

5742104 การถ่ายภาพเพื่อการออกแบบ 3(2-2-5) 
5742105 วัสดุศาสตร ์ 3(2-2-5) 
5743102 ออกแบบและพัฒนาเฟอร์นิเจอร์ภายในบ้าน 3(2-2-5) 
5743103 ออกแบบและพัฒนาเฟอร์นิเจอร์ส านักงาน 3(2-2-5) 
5743502 ออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑโ์ลหะแผ่น 3(2-2-5) 
5743503         ออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑโ์ลหะเส้น  3(2-2-5) 
5744204 ออกแบบจัดนิทรรศการ 3(2-2-5) 

 



2.5 กลุ่มวิชาเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส ์
    2.5.1 กลุ่มวิชาเอกบังคับ 21 หน่วยกิต 

5583408 ระบบควบคมุอัตโนมตั ิ 3(2-2-5) 
5583410 เซนเซอร์และทรานสดิวเซอร ์ 3(2-2-5) 
5583412 การออกแบบหุ่นยนต์ขนาดเล็ก 3(2-2-5) 
5583512 ระบบโทรทัศน์และวดีิทัศน ์ 3(2-2-5) 
5584512 การสื่อสารดาวเทียม 3(3-0-6) 
5584705 เครือข่ายไมโครคอมพิวเตอร ์ 3(3-0-6) 
5771601 ภาษาอังกฤษในงานอิเล็กทรอนิกส ์ 3(3-0-6) 

    2.5.2 กลุ่มวิชาเอกเลือก 9 หน่วยกิต 
5582106 งานตรวจซ่อมอุปกรณไ์ฟฟ้าและอเิล็กทรอนิกส์ 3(2-2-5) 
5583102  คณิตศาสตร์วิศวกรรมอิเล็กทรอนกิส์  3(3-0-6) 
5584704 การประยุกต์ใช้ไมโครโปรเซสเซอรใ์นระบบควบคุม 3(2-2-5) 
5584909  การวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีอเิลก็ทรอนิกส ์ 3(0-4-2) 

3. กลุ่มวิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ  4 หน่วยกิต 
5703704 เตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 1(90) 
5704705 ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 3(270)  
   

ค.หมวดวิชาเลือกเสรี  6 หน่วยกิต 
ให้นักศึกษาเลือกเรียนจากรายวิชาใดๆ ก็ได้ในหลักสูตรมหาวิทยาลัยราชภัฏ

ก าแพงเพชรเปิดสอนโดยไม่ซ้ ากับรายวิชาที่เคยเรียนมาแล้ว และต้องไม่เป็นรายวิชาที่
ก าหนดให้เรียนโดยไม่นับหน่วยกิต ในเกณฑ์การส าเร็จหลักสูตรของสาขานี้ 
 



หลักสูตรหมวดวิชาศึกษาทั่วไป 
(พ.ศ. 2554) 

 
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป  หมายถึง  วิชาที่มุ่งพัฒนาผู้เรียนให้มีความรอบรู้อย่าง 

กว้างขวางมีโลกทัศน์ที่กว้างไกล  มีความเข้าใจธรรมชาติตนเอง ผู้อื่นและสังคม เป็นผู้ใฝ่รู้ 
สามารถคิดอย่างมีเหตุผล สามารถใช้ภาษาในการติดต่อสื่อสารความหมายได้ดี มีคุณธรรม  
ตระหนักในคุณค่า ของศิลปะและวัฒนธรรมทั้งของไทยและของประชาคมนานาชาติ สามารถ
น าความรู้ไปใช้ในการด าเนินชีวิตและด ารงตนอยู่ในสังคมได้เป็นอย่างดี 
จุดประสงค์ทั่วไป 
 จุดประสงค์ทั่วไปของหมวดวิชาศกึษาทั่วไป มีดังต่อไปนี ้

1. เพื่ อ ให้ มีความรู้ ความ เข้ าใจเกี่ ยวกับระบบเศรษฐกิจ  สั งคมวัฒนธรรม   
ขนบธรรมเนียมประเพณี การเมืองการปกครองของไทยและความรู้ความเข้าใจเพื่อนร่วมโลก 
เพื่อการอยู่ร่วมกันอย่างสันติ   

2. เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการคิด การวิเคราะห์ การแก้ปัญหา และ
การตัดสินใจบนพ้ืนฐานของข้อมูลและข้อเท็จจริงที่เป็นวิทยาศาสตร์และตามหลักธรรม  

3. เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจและมีจิตส านึกเกี่ยวกับการอนุรักษ์ ดูแลและพัฒนา
สิ่งแวดล้อม และตระหนักถึงความเจริญก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่มี
ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม 

4. เพื่อให้มีทักษะการศึกษาค้นคว้าและเรียนรู้ด้วยตนเอง การเรียนรู้ตลอดชีวิตการ
คิดอย่างมีเหตุผล รู้จักวิเคราะห์และปัญหาต่าง ๆ ได้ ตลอดจนมีทักษะด้านภาษาและการใช้
สารสนเทศใน การติดต่อสื่อความหมายกับผู้อื่นและด ารงชีวิตในสังคมได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

5. เพื่อให้มีเจตคติที่ดีและซาบซึ้งในคุณค่าของสัจธรรม ความดี ความงามและการ
ด ารงตนให้มีคุณค่าต่อสังคม มีค่านิยมที่พึงประสงค์ มีคุณธรรม จริยธรรมและความรับผิดชอบ    
มีความซาบซึ้งในศิลปะและสุนทรียภาพ  ตระหนักในการปฏิบัติตนตามวิถีชีวิตแบบ
ประชาธิปไตย 

6. เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจและทักษะเกี่ยวกับการพัฒนาคุณภาพชีวิต ด้าน
สุขภาพกายและสุขภาพจิตให้ด ารงชีวิตได้อย่างมีความสุข 



 

โครงสร้างหมวดวิชาศึกษาทั่วไป 
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ประกอบด้วยรายวิชาในกลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร กลุ่ม

วิชามนุษยศาสตร์ กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ และกลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี โดยให้มีจ านวนหน่วยกิตรวมไม่น้อยกว่า ๓๐ หน่วยกิต โดยมีรายละเอียดดังนี้  

1) กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร มุ่งพัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะในการใช้ภาษาไทย
และภาษาต่างประเทศ ในด้านทักษะการฟัง การพูด การอ่าน และการเขียน สามารถน าไปใช้
ในการศึกษาในระดับอุดมศึกษา การสื่อสารทางสังคมในชีวิตประจ าวันและใช้ในการแสวงหา
ความรู้ต่อไป  

2) กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ มุ่งพัฒนาผู้เรียนในด้านกระบวนการคิดวิเคราะห์และ
แสวงหาความรู้ ด้านมนุษยศาสตร์ เพื่อให้รู้จักและเข้าใจตนเอง มีความรับผิดชอบ มีความคิด
ริเริ่มสร้างสรรค์ มีคุณธรรมจริยธรรม และซาบซึ้งในวัฒนธรรมและอารยธรรมของมนุษย์ มี
ความเข้าใจในพฤติกรรมของมนุษย์ 

3) กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ มุ่งพัฒนาผู้เรียนในด้านกระบวนการคิดวิเคราะห์และ
แสวงหาความรู้ด้านสังคมศาสตร์ เพื่อให้รู้จักและเข้าใจตนเอง มีความรับผิดชอบ มีความคิด
ริเริ่มสร้างสรรค์ มีคุณธรรมจริยธรรม และมีความเข้าใจเกี่ยวกับสังคม เศรษฐกิจ การเมือง 
กฎหมายและภูมิปัญญาท้องถิ่น มีจิตส านึกในการอยู่ร่วมกันในสังคมอย่างสันติ  รวมทั้ง
ตระหนักในหน้าท่ีรับผิดชอบ และ บทบาทที่พึงมีในฐานะสมาชิกของสังคม 

4) กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มุ่งพัฒนาผู้เรียนในด้าน
กระบวนการคิด และการแสวงหาความรู้จากธรรมชาติทั้ง  ด้านชีวภาพและกายภาพ เข้าใจใน
ความหมายและความส าคัญของกระบวนการทางวิทยาศาสตร์และความก้าวหน้าทาง
เทคโนโลยีที่มีผลต่อวิถีชีวิตและความคิดของมนุษย์รวมทั้งสภาพแวดล้อมปัจจุบันและอนาคต 
รู้จักใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการศึกษาค้นคว้าและการประยุกต์ใช้งานอันจะมีผลต่อการ
ด ารงชีวิตประจ าวัน  



 

โครงสร้างรายวิชาศึกษาทั่วไป 
ระดับปริญญาตร ีทุกสาขาวิชาให้เรียนไม่น้อยกว่า  30  หน่วยกิต  โดยมีข้อก าหนดดังนี้ 
1.  กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร 

บังคับเรียน    6  หน่วยกิต 
1551001   ภาษาอังกฤษพื้นฐาน    3(3-0-6) 
1551002   ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร   3(3-0-6) 
เลือกเรียน  จากวิชาต่อไปนี้  ไม่เกิน  6  หน่วยกิต 
1541001   ทักษะการใช้ภาษาไทย    3(3-0-6) 

 1541002   ภาษาและการสื่อสารเพื่อจุดประสงค์เฉพาะ  3(3-0-6) 
 1541003   ภาษาและการสื่อสารในท้องถิ่น   3(3-0-6) 
 1561001   การฟังและการพูดภาษาญี่ปุ่นเพื่อการสื่อสาร  3(3-0-6) 

1571001   การฟังและการพูดภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร  3(3-0-6) 
1571002   การอ่านและการเขียนภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร   3(3-0-6) 
1661001   การฟังและการพูดภาษาเกาหลีเพื่อการสื่อสาร   3(3-0-6) 
1661002   การอ่านและการเขียนภาษาเกาหลีเพื่อการสื่อสาร 3(3-0-6) 
1691001   การฟังและการพูดภาษาพม่าเพื่อการสื่อสาร  3(3-0-6) 
1691002   การอ่านและการเขียนภาษาพม่าเพื่อการสื่อสาร   3(3-0-6) 
 

2.  กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์   
ให้เลือกเรียนวิชาต่อไปนี้  ไม่น้อยกว่า  6 หน่วยกิต และไม่เกิน 9 หน่วยกิต 
1001003  พฤติกรรมนุษย์กับการพัฒนาตน   3(3-0-6) 
1001004  ทักษะกระบวนการคิดอย่างมีวิจารณญาณ  3(3-0-6) 
1511001  จริยธรรมกับมนุษย ์    3(3-0-6) 
1511002  ความจริงของชีวิต     3(3-0-6) 
1521001  พุทธศาสน์                                               3(3-0-6) 
1631001  สารสนเทศเพื่อการศึกษาและการค้นคว้า  3(3-0-6) 
2011001  สุนทรียภาพทางทัศนศิลป ์    3(3-0-6) 
2051001  สุนทรียภาพทางศิลปะการแสดง   3(3-0-6) 
2061001  สังคีตนิยม     3(3-0-6) 
3561001  ภาวะผู้น าและการจัดการสมยัใหม ่   3(3-0-6) 



 

3.  กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์   
ให้เลือกเรียนวิชาต่อไปนี้    ไม่น้อยกว่า  6 หน่วยกิต และไม่เกิน  9 หน่วยกิต 
2501001   เศรษฐกิจสังคมไทย    3(3-0-6) 
2501002   ความเป็นธรรมทางสังคมและสันตภิาพ  3(3-0-6) 
2501003   พลเมืองกับความรับผดิชอบต่อสังคม   3(2-2-5) 
2521001   โลกาภิวัตน์และท้องถิน่ภิวัตน ์   3(3-0-6) 
2531001   สังคมไทยกับสังคมโลก    3(3-0-6) 

 2541001   มนุษย์ ชุมชน  และสิง่แวดล้อม   3(3-0-6) 
2541002   การจัดการทรัพยากรท้องถิ่น   3(3-0-6) 
2551002   ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการเมืองการปกครองไทย 3(3-0-6) 

 2561001   ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมายทั่วไป  3(3-0-6) 
 3541001   การเป็นผู้ประกอบการ    3(3-0-6) 
 3591001   เศรษฐกิจในชีวิตประจ าวัน    3(3-0-6) 
 3591002   เศรษฐกิจพอเพียง                             3(3-0-6) 

2531002   อาเซียนศึกษา      3(3-0-6) 
 

4.  กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  
ให้เลือกเรียนรายวิชาต่อไปนี้ ไม่น้อยกว่า  6  หน่วยกิต และไม่เกิน  9 หน่วยกิต 
1161001  กีฬาและนันทนาการเพื่อคุณภาพชีวิต   3(2-2-5) 
1161002  การออกก าลังกายเพื่อสุขภาพ   3(2-2-5) 
4001001  วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนา  3(3-0-6) 
4001002  วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อชีวิตประจ าวัน  3(3-0-6) 
4001003  การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ   3(3-0-6)  
4091001  คณิตศาสตร์พื้นฐาน    3(3-0-6) 
4091003  คณิตศาสตร์กับการตัดสินใจ    3(3-0-6) 
4121001  การใช้คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยสี าหรับนักศึกษา 3(2-2-5) 
4121002  การประมวลผลค าและการน าเสนอผลงานด้วยคอมพิวเตอร์3(2-2-5) 
4121004  ทักษะการใช้โปรแกรมกระดานค านวณและจดัการข้อมลู    3(2-2-5) 

 4121005  การออกแบบและพัฒนาเว็บไซต ์   3(2-2-5) 
5001001  เกษตรในชีวิตประจ าวนั    3(2-2-5) 



 

5501001  เทคโนโลยีในชีวิตในประจ าวัน   3(3-0-6) 
5501002  เทคโนโลยีท้องถิ่น     3(3-0-6) 

 

ค าอธิบายรายวิชาศึกษาทั่วไป 
 

รหัสวิชา  ชื่อและค าอธิบายรายวิชา    น(ท-ป-อ) 
1001003 พฤติกรรมมนุษย์กับการพัฒนาตน   3(3-0-6) 

  (Human Behavior and Self Development) 
  ศึกษาเกี่ยวกับพฤติกรรมมนุษย์ วิธีการศึกษาพฤติกรรม ปัจจัยพื้นฐานของ

พฤติกรรม ได้แก่ ปัจจัยทางชีววิทยา ปัจจัยทางสังคมวิทยา ปัจจัยทางจิตวิทยา องค์ประกอบ
ของพฤติกรรม เช่น  เชาวน์ปัญญา การจ า การคิด ความเช่ือ เจตคติ อารมณ์ ความเฉลียว
ฉลาดทางอารมณ์ การเข้าใจตนเองและการพัฒนาตนเอง มนุษยสัมพันธ์ การท างานเป็นทีมเพื่อ
การท างานร่วมกันและการอยู่ร่วมกันอย่างเป็นสุข 

                             
1001004 ทักษะกระบวนการคิดอย่างมีวิจารณญาณ              3(3-0-6) 

(Critical Thinking Skills) 
   ศึกษากระบวนการคิดของมนุษย์ ฝึกกระบวนการคิดแบบต่าง ๆ อาทิ 
การคิดวิเคราะห์และการใช้เหตุผล การตัดสินใจ ความคิดสร้างสรรค์ การคิดแบบนิรนัย การ
คิดแบบอุปนัย การคิดอย่าง  มีวิจารณญาณ การแก้ปัญหา การสื่อความคิด การใช้ความคิดใน
ชีวิตประจ าวัน 
 
1161001 กีฬาและนันทนาการเพ่ือคุณภาพชีวิต      3(2-2-5) 

  (Sports and Recreation  for Quality  of  Life) 
  ศึกษาความส าคัญและความจ าเป็นของการเล่นกีฬาและการเข้าร่วม

กิจกรรมนันทนาการต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต ขอบข่ายของกิจกรรมกีฬาและนันทนาการ 
คุณค่าของกิจกรรมกีฬาและนันทนาการต่อร่างกาย จิตใจ อารมณ์และสังคม การประเมิน
สุขภาพของตนเอง การเลือกรูปแบบของกิจกรรม กีฬาและนันทนาการ ฝึกทักษะเบื้องต้นใน
การเล่นกีฬา การจัดกิจกรรมทางนันทนาการ  



 

1161002  การออกก าลังกายเพ่ือสุขภาพ   3(2-2-5) 
(Exercise for Health) 

      ศึกษาความหมาย ขอบข่าย จุดมุ่งหมาย และคุณประโยชน์ของการออก
ก าลังกายหลักการและขั้นตอนของการออกก าลังกายเพื่อสุขภาพ  การออกก าลังกายเพื่อ
พัฒนาสมรรถภาพทางกายด้านต่าง ๆ การเลือกกิจกรรมการออกก าลังกายให้สอดคล้องกับ
เพศและวัย การประเมินผลการ ออกก าลังกาย ฝึกการออกก าลังกายอย่างถูกวิธี การใช้
อุปกรณ์และเครื่องมือการออกก าลังกาย การฝึกการออกก าลังกายในสถานบริการการออก
ก าลังกาย การทดสอบสมรรถภาพทางกาย 
 
1511001 จริยธรรมกับมนุษย ์                 3(3-0-6) 

(Ethics and Human Being) 
  ศึกษาวิเคราะห์ความหมายของจริยธรรมและมนุษย์ ความส าคัญของ
จริยธรรมต่อมนุษย์ ทฤษฎีทางจริยธรรม หลักจริยธรรมที่ส าคัญทางปรัชญาและศาสนา
ส าหรับมนุษย์ การประยุกต์ใช้หลักจริยธรรมเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตส่วนบุคคลและสังคม 
 
1511002 ความจริงของชีวิต     3(3-0-6) 
             (Facts of Life) 

ศึกษาความหมายชีวิต ชีวิตมนุษย์ การด ารงชีวิตในสังคมโลกปัจจุบัน การ
น าเอาความจริงและหลักศาสนธรรมไปประยุกต์ใช้ในการแก้ปัญหาและพัฒนาชีวิตและสังคม 
คุณธรรมจริยธรรมตามหลักศาสนธรรมชีวิตที่มีสันติสุขและสังคมที่มีสันติภาพ 
 
1521001 พุทธศาสน ์                           3(3-0-6) 

(Buddhism) 
ศึกษาประวัติ องค์ประกอบต่าง ๆ และลักษณะส าคัญของพระพุทธศาสนา 

หลักธรรมส าคัญต่าง ๆ ของพระพุทธศาสนา เช่น หลักเบญจขันธ์ ไตรลักษณ์  ปฏิจจสมุปบาท 
กรรม อริยสัจ ไตรสิกขา เป็นต้น  พระพุทธศาสนากับสังคมไทย หลักจริยธรรมใน
พระพุทธศาสนา เน้นการปฏิบัติ ในชีวิตประจ าวัน การพัฒนาตนและการพัฒนาสังคม 



 

1551001 ภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน    3(3-0-6) 
(Fundamental English) 
ศึกษาการเขียนประโยคเบื้องต้นตามหลักไวยากรณ์ภาษาอังกฤษที่ถูกต้อง 

ฝึกทักษะการอ่านและฟังบทความภาษาอังกฤษสั้น ๆ และฝึกทักษะการพูดภาษาอังกฤษให้
สอดคล้องกับสถานการณ์ต่าง ๆ 
 
1551002 ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร    3(3-0-6)  

(English for Communication) 
ศึกษาโครงสร้างประโยคในสถานการณ์ต่าง ๆ  ตามหลักไวยากรณ์

ภาษาอังกฤษฝึกทักษะการสื่อสารเพื่อให้สามารถสื่อสารได้อย่างถูกต้อง และมีความมั่นใจใน
การใช้ภาษาอังกฤษในชีวิตประจ าวัน 
 
1541001 ทักษะการใช้ภาษาไทย    3(3-0-6) 
   (Thai  Language  Skills) 

ศึกษาหลักการ รูปแบบ และวิธีการใช้ภาษาในบริบทต่าง ๆ จากทรัพยากร
สารสนเทศ ฝึกปฏิบัติการคิดวิเคราะห์ การสังเคราะห์ การจับประเด็นและการสรุปสาระส าคัญ 
โดยน าเสนอผลการศึกษาด้วยวาจาและลายลักษณ์ 
 
1541002 ภาษาและการสื่อสารเพ่ือจุดประสงค์เฉพาะ  3(3-0-6) 

(Language and Communication for Specifics Purposes) 
  ศึกษาหลักการและวิธีการใช้ภาษาและการสื่อสาร เพื่อให้บรรลุตาม

จุดประสงค์ ฝึกปฏิบัติการพูดและการเขียน และประเมินการพูดและการเขียน 
 
1541003 ภาษาและการสื่อสารในท้องถิ่น   3(3-0-6) 

(Language and Communication in Local Community) 
  ศึกษาหลักการและบทบาทของการใช้ภาษาเพื่อการสื่อสารจากบริบท 
ต่าง ๆ ในท้องถิน่  ฝึกการเก็บข้อมูล วิเคราะห์ และสังเคราะห์ข้อมูล 



 

1561001 การฟังและการพูดภาษาญ่ีปุ่นเพ่ือการสื่อสาร  3(3-0-6) 
(Oral - Aural Communication in Japanese Language) 
ศึกษาความหมายของค าศัพท์ และส านวนภาษาญี่ปุ่นในบทสนทนาเรื่อง

ทั่วไปในชีวิตประจ าวัน ฝึกการฟัง การเล่าเรื่องและอธิบายด้วยค าค าศัพท์และส านวน
ภาษาญี่ปุ่น ในบทสนทนาเรื่องทั่วไปในชีวิตประจ าวัน การอธิบายอย่างง่ายในชีวิตประจ าวัน 
เพื่อสามารถใช้ภาษาญี่ปุ่นได้คล่องแคล่วในสถานการณ์จริง         
 
1571001 การฟังและการพูดภาษาจีนเพ่ือการสื่อสาร   3(3-0-6) 

(Oral - Aural Communication in Chinese Language) 
ศึกษาความหมายของค าศัพท์ และส านวนภาษาจีนในบทสนทนาเรื่อง

ทั่วไปในชีวิตประจ าวัน ฝึกการฟัง การเล่าเรื่องและอธิบายด้วยค าค าศัพท์  และส านวน
ภาษาจีนใน บทสนทนาเรื่องทั่วไปในชีวิตประจ าวัน การอธิบายอย่างง่ายในชีวิตประจ าวัน 
เพื่อสามารถใช้ภาษาจีนได้คล่องแคล่วในสถานการณ์จริง  
 
1571002 การอ่านและการเขียนภาษาจนีเพ่ือการสื่อสาร  3(3-0-6) 

(Reading and Writing Chinese for communication) 
ศึกษาระบบสัทศาสตร์ภาษาจีนกลาง และศึกษาหลักการเขียนตัวอักษร

จีน ศึกษาลักษณะโครงสร้างของรูปประโยคพื้นฐานตามหลักไวยากรณ์ภาษาจีนเบื้องต้น 
ศึกษาค าศัพท์ที่ใช้ในชีวิตประจ าวัน ฝึกเขียน ฝึกอ่านค าศัพท์ วลี ประโยคและข้อความอย่าง
ง่ายที่ใช้ในชีวิตประจ าวันทั่วไป เพื่อสามารถน าไปประยุกต์ใช้ได้อย่างถูกต้องตามสถานการณ์
จริง 
 
1631001 สารสนเทศเพ่ือการศึกษาและการค้นคว้า  3(3-0-6) 

(Information for Research and Study) 
ศึกษาความหมาย ความส าคัญ บทบาทของสารสนเทศ มาตรฐานการรู้

สารสนเทศ และแหล่งสารสนเทศประเภทต่างๆ ทรัพยากรสารสนเทศ การจัดระบบทรัพยากร
สารสนเทศ แหล่งสารสนเทศอ้างอิง เครื่องมือสืบค้นทรัพยากรสารสนเทศ การเข้าถึง
สารสนเทศ การอ้างอิง และการน าเสนอผลการศึกษาค้นคว้า 



 

1661001 การฟังและการพูดภาษาเกาหลีเพ่ือการสื่อสาร  3(3-0-6) 
(Listening and Speaking Korean for communication) 
ศึกษาความหมายของค าศัพท์  และส านวนภาษาเกาหลีในบทสนทนา

เรื่องทั่วไปในชีวิตประจ าวัน ฝึกการฟัง การเล่าเรื่องและอธิบายด้วยค าศัพท์ และส านวนภาษา
เกาหลีในบทสนทนาเรื่องทั่วไปในชีวิตประจ าวัน การอธิบายอย่างง่ายในชีวิตประจ าวัน เพื่อ
สามารถใช้ภาษาเกาหลีได้คล่องแคล่วในสถานการณ์จริง 
 
1661002 การอ่านและการเขียนภาษาเกาหลีเพ่ือการสื่อสาร 3(3-0-6) 

(Reading and Writing Korean for communication) 
ศึกษาหลักการเขียนตัวอักษรเกาหลี ศึกษาลักษณะโครงสร้างของรูป

ประโยคพื้นฐานตามหลักไวยากรณ์ภาษาเกาหลีเบื้องต้น ศึกษาค าศัพท์ที่ใช้ในชีวิตประจ าวัน 
ฝึกเขียน ฝึกอ่านค าศัพท์ วลี ประโยคและข้อความอย่างง่ายที่ใช้ในชีวิตประจ าวันทั่วไป เพื่อ
สามารถน าไปประยุกต์ใช้ได้อย่างถูกต้องตามสถานการณ์จริง 
 
1691001 การฟังและการพูดภาษาพม่าเพ่ือการสื่อสาร             3(3-0-6) 

(Oral - Aural Communication in Myanmar Language) 
ศึกษาความหมายของค าศัพท์ และส านวนภาษาพม่าในบทสนทนาเรื่อง

ทั่วไปในชีวิตประจ าวัน ฝึกการฟัง การเล่าเรื่องและอธิบายด้วยค าค าศัพท์ และส านวนภาษา
พม่าในบทสนทนาเรื่องทั่วไปในชีวิตประจ าวัน การอธิบายอย่างง่ายในชีวิตประจ าวั น เพื่อ
สามารถใช้ภาษาพม่าได้คล่องแคล่วในสถานการณ์จริง 
 
1691002 การอ่านและการเขียนภาษาพม่าเพ่ือการสื่อสาร  3(3-0-6) 

(Reading and Writing Myanmar for communication) 
ฝึกการสนทนาด้วยภาษาพม่า โดยเน้น การเรียนรู้พยัญชนะ สระ และ

การออกเสียง ค าศัพท์และส านวนที่ใช้ในชีวิตประจ าวันโดยเน้นฝึกทักษะพื้นฐานด้านการพูด 
การฟัง เช่น ค าทักทาย ตัวเลข วันเดือนปี สีเครือญาติ การสั่งอาหารและการรับประทาน
อาหาร การสอบถามเส้นทาง การซื้อขายสินค้า และการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารทั่วไป 
 



 

2011001  สุนทรียภาพทางทัศนศิลป์                                3(3-0-6) 
(Aesthetics of Visual Art) 
ศึกษาเรื่องสุนทรียภาพที่ เกี่ยวกับความประทับใจและสะเทือนใจใน

ธรรมชาติสิ่งแวดล้อม ที่ เป็นแรงบันดาลใจในการสร้างผลงานทัศนศิลป์แขนงจิตรกรรม 
ประติมากรรม สถาปัตยกรรม พร้อมทั้งรับรู้องค์ประกอบความงาม  หลักการจัดภาพ  ทฤษฎี
การถ่ายทอดของงานทัศนศิลป์ไทย จนเกิดคุณค่าของงานทัศนศิลป์ด้านความงามและเรื่องราว 
โดยผ่านขั้นตอนการเรียนรู้ในหลักการดูงานทัศนศิลป์เบื้องต้น  และน าไปสู่การวิจารณ์ผลงาน
ทัศนศิลป์ตามหลักวิชาการ 
 
2051001 สุนทรียภาพทางศิลปะการแสดง   3(3-0-6) 
  (Aesthetics of Drama) 
  ศึกษาและจ าแนกข้อแตกต่างในศาสตร์ของความงาม ความหมายของ
สุนทรียภาพทางศิลปะการแสดง องค์ประกอบของศิลปะการแสดงทางนาฏศิลป์ไทย นาฏศิลป์
สากล ความส าคัญของ การรับรู้ ศาสตร์ต่าง ๆ ของศิลปะการแสดง 
 
2061001 สังคีตนิยม     3(3-0-6) 
              (Music Appreciation) 
  ศึกษาองค์ประกอบพื้นฐานของดนตรี การผสมดนตรีไทยและดนตรี
ตะวันตกคีตลักษณ์ที่พบเห็นทั่วไป คีตกวีที่ส าคัญและคีตวรรณกรรมที่ได้รับการยกย่องบางบท 
ประวัติดนตรีที่ควรทราบ 
 
2501001  เศรษฐกิจสังคมไทย                                 3(3-0-6) 

(Thai Social Economy) 
ศึกษาผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงและการพัฒนาต่อเศรษฐกิจ

สังคมไทยในอดีต แนวคิดเบื้องต้นของเศรษฐศาสตร์ทางเลือก แนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงและ
เหตุผลของการน าแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในสังคมไทยโดยเฉพาะการน าไปประยุกต์ใช้
ในกรณีศึกษาของกลุ่มผลิตภัณฑ์ท้องถิ่น 



 

2501002 ความเป็นธรรมทางสังคมและสนัติภาพ       3(3-0-6) 
(Social Equity and Peace) 
ศึกษากระบวนทัศน์ ทฤษฎีหลักทางสังคมและการวิเคราะห์เชิงวิพากษ์ 

โครงสร้างและชนช้ันทางสังคม ความเท่าเทียมทางโอกาสและความส าเร็จ ความเหลื่อมล้ า
และความขัดแย้งทางสังคม กระบวนการท าให้เป็นคนชายขอบ ความยากจนและสวัสดิการ
สังคม การกระจายอ านาจ การมีส่วนร่วมและการเพิ่มพลังให้ประชาชน เอ็นจีโอ กลุ่มประชา
สังคม และขบวนการทางสังคม เพื่อการสร้างสรรค์ความเป็นธรรมทางสังคมและสันติภาพ 
 
2501003 พลเมืองกับความรับผิดชอบต่อสงัคม   3(2-2-5) 

(Civics and Social Responsibility) 
ศึกษาโดยการจัดกิจกรรมที่เกี่ยวกับความส าคัญของความเป็นพลเมืองดี

ในระบอบประชาธิปไตย การมีคุณธรรม จริยธรรม การมีจิตอาสาและจิตสาธารณะ การ
ด าเนินชีวิตที่ท าประโยชน์และมีความรับผิดชอบต่อสังคมโดยส่วนรวม การมีจิตส านึกรัก
ประเทศชาติ 
 
2521001  โลกาภิวัตน์และท้องถิน่ภิวัตน ์   3(3-0-6) 

(Globalization and Localization)  
ศึกษาแนวคิด ทฤษฏีกระแสหลัก กระแสรอง หรือกระแสทางเลือก 

ความส าคัญและความสัมพันธ์ของการศึกษาท้องถิ่นกับโลกาภิวัตน์  ศึกษาท้องถิ่นในมิติทาง
สภาพภูมิศาสตร์ ประวัติศาสตร์ ความเป็นชุมชน การเมืองการปกครอง เศรษฐกิจ สังคมและ
วัฒนธรรมในลักษณะสหวิทยาการ ศึกษากระบวนการโลกาภิวัตน์ ความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจ 
การเมือง เทคโนโลยีและวัฒนธรรมที่เชื่อมโยงระหว่างปัจเจกบุคคล ชุมชนท้องถิ่น  
 
2531001 สังคมไทยกับสังคมโลก    3(3-0-6) 

(Thai and Global Society) 
ศึกษาประเทศไทยด้านกายภาพและศักยภาพ โอกาสและอุปสรรคในการ

พัฒนาประเทศลักษณะทั่วไปของวิถีไทย การเปลี่ยนแปลงของสังคมไทย โครงสร้างทางสังคม 
วัฒนธรรม ประเพณี เศรษฐกิจ การเมืองการปกครองของประเทศ ตลอดทั้งสภาพปัญหา
สังคมและภูมิปัญญาไทย ศึกษาสังคมโลก ความเป็นโลกาภิวัตน์ การจัดระเบียบโลกในด้าน
สังคม เศรษฐกิจ การเมืองและการปกครอง โดยเน้นความสัมพันธ์ระหว่างไทยและสังคมโลก 



 

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

ประวัติความเป็นมา พัฒนาการประชาคมอาเซียน กลไกอาเซียน กฎบัตร
อาเซียน สภาพสังคมเศรษฐกิจ การเมือง และวัฒนธรรมกลุ่มประชาคมอาเซียน การวิเคราะห์
เหตุปัจจัย ผลประโยชน์และผลกระทบ การสังเคราะห์แนวทางแก้ไขปัญหาและป้องกัน และ
แนวทางการพัฒนา 
 
2541001 มนุษย์ ชมุชนและสิ่งแวดล้อม                             3(3-0-6) 

(Human Being Community and Environment) 
ศึกษาระบบนิเวศ มนุษย์ ชุมชน สิ่งแวดล้อม ความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์ 

ชุมชนและสิ่งแวดล้อม ประชากรของมนุษย์และความสัมพันธ์ทางพื้นที่ ความหลากหลายทาง
ชีวภาพ ผลกระทบที่เกิดจากกิจกรรมของมนุษย์ต่อสิ่งแวดล้อม ด้านการใช้พลังงาน ด้าน
การเกษตร พร้อมแนวทางการแก้ปัญหาจริยศาสตร์สิ่งแวดล้อมและการพัฒนาอย่างยั่งยืน  
 
2541002 การจัดการทรัพยากรท้องถิ่น    3(3-0-6) 

(Local Resource Management) 
ศึกษาเกี่ยวกับทรัพยากรท้องถิ่น การจัดการแบบบูรณาการเชิงระบบ โดย

มุ่งใช้มาตรการทางสังคม เศรษฐศาสตร์ นิติศาสตร์ ธรรมาภิบาล ภูมิปัญญาท้องถิ่น การมีส่วน
ร่วม หลักความพอเพียง และเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ เพื่อเน้นความเป็นชุมชนและความ
ยั่งยืน 
 
2551002 ความรู้พ้ืนฐานเกี่ยวกับการเมืองการปกครองไทย 3(3-0-6) 

(Thai Politics and Government) 
ศึกษาความรู้พื้นฐานและวิวัฒนาการการเมืองการปกครองของไทย 

ระเบียบการบริหารราชการแผ่นดิน สถาบันทางการเมืองรัฐธรรมนูญและองค์กรตาม
รัฐธรรมนูญแนวคิดเกี่ยวกับการปกครองในระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรง
เป็นประมุขการเมืองการปกครองของไทยภายหลังสมัยใหม่ ตลอดจนปัญหาและแนวโน้มของ
การเมืองการปกครองของไทยในอนาคต  



 

2561001 ความรู้เบ้ืองต้นเกี่ยวกับกฎหมายทั่วไป         3(3-0-6) 
(Introduction to Law) 
ศึกษาความรู้พื้นฐานทั่วไปเกี่ยวกับกฎหมาย ที่มา ลักษณะและชนิดต่าง ๆ 

ของกฎหมาย การใช้และการยกเลิกกฎหมาย หลักท่ัวไปของกฎหมายแพ่งและอาญา 
 
3541001   การเป็นผู้ประกอบการ                   3(3-0-6) 

   (Entrepreneurship) 
   ศึกษาหลักการและแนวคิดในการเป็นผู้ประกอบการ ได้แก่ การจัดการ 

การบัญชีการเงิน  การบริหารบุคลากร การบริหารส านักงาน การตลาด ส่วนประสมทาง
การตลาด การวิเคราะห์และเลือกตลาดเป้าหมาย  สิ่งแวดล้อมที่มีอิทธิพลทางการตลาด 
ตลอดจนการหาวิธีการควบคุมทางการตลาด ในฐานะที่เป็นผู้ประกอบการที่ยึดหลักธรรมาภิ
บาล และจริยธรรมการประเมินตนเองส าหรับการเป็นผู้ประกอบการ 
 
3561001 ภาวะผู้น าและการจัดการสมัยใหม่                3(3-0-6) 

(Leadership and Contemporary Management) 
ศึกษาเกี่ยวกับผู้น าและภาวะผู้น า คุณลักษณะและบทบาทหน้าที่  ที่จะมี

ส่วนช่วยในการเสริมสร้างคุณภาพงาน บทบาทและเทคนิคของผู้น าในการท างานเป็นทีม 
แนวทางและเทคนิคการประยุกต์ใช้วิธีการจัดการสมัยใหม่ เช่น การจัดการความรู้ การจัดการ
คุณภาพ  การจัดการที่รับผิดชอบต่อสังคม และการจัดการเปลี่ยนแปลง เป็นต้น รวมทั้ง
เทคโนโลยีสารสนเทศ เพี่อใช้ในการจัดการองค์การ เช่น การวางแผน การตัดสินใจ และการ
ควบคุม เป็นต้น ให้สอดคล้องกับสภาวการณ์ในปัจจุบัน 
 
3591001 เศรษฐกิจในชีวิตประจ าวัน       3(3-0-6) 

(Economics in Daily Life) 
ศึกษาแนวคิดและหลักการเบื้องต้น ของระบบเศรษฐกิจ การด าเนิน

กิจกรรมทางเศรษฐกิจของสังคม  เช่น กลไกราคา การวางแผนการใช้ทรัพยากร บทบาทของ
ภาครัฐและเอกชนในทางเศรษฐกิจ ศึกษาระบบเศรษฐกิจแบบพอเพียงและการน าไป
ประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวัน  การจัดท าบัญชีครัวเรือนเพื่อเป็นการสร้างภูมิคุ้มกันและเพื่อ
เป็นพื้นฐานในการวิเคราะห์ปรากฏการณ์ทางเศรษฐกิจในชีวิตประจ าวันภายใต้กระแสการ
เปลี่ยนแปลงทางสังคม 



 

3591002 เศรษฐกิจพอเพียง      3(3-0-6)  
(Sufficiency Economy) 

             ศึกษาหลักแนวคิดทฤษฏีของระบบเศรษฐกิจที่เกิดขึ้นในประเทศไทยโดย
แสดงให้เห็นถึงอิทธิพลของวัฒนธรรมและสถาบันท่ีมีต่อระบบสังคมและเศรษฐกิจ ปัญหาของ
สังคม และเศรษฐกิจตามแนวคิดระบบทุนนิยมที่ผ่ านมา ศึกษาปรัชญา แนวคิด ทฤษฏี
เศรษฐกิจพอเพียง ทฤษฏีใหม่และวิธีการน าไปประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมระดับบุคคล ชุมชน 
ประเทศชาติเพื่อน าไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนและมีภูมิคุ้มกัน การวิเคราะห์ความส าเร็จของ
กรณีศึกษาที่มีการน้อมน าแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้กับเหตุการณ์จริง 
 
4001001 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพ่ือการพัฒนา  3(3-0-6) 

(Science  and  Technology  for  Development) 
ศึกษาองค์ประกอบ กระบวนการแสวงหาความรู้ทางวิทยาศาสตร์ 

ความหมายและวิธีการของวิทยาศาสตร์  ความหมายของเทคโนโลยี ภูมิปัญญาทาง
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของท้องถิ่นและของไทยความก้าวหน้าวิทยาการ  วิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีของไทยและนานาประเทศ  ความส าคัญและบทบาททางวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี ในการพัฒนาท้องถิ่น  สังคมและประเทศบนพื้นฐานของระบบเศรษฐกิจพอเพียง
  
4001002 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพ่ือชีวิตประจ าวัน     3(3-0-6) 

(Science and Technology for Daily Life) 
ศึกษาองค์ประกอบ กระบวนการแสวงหาความรู้ทางวิทยาศาสตร์สารเคมี 

ในชีวิตประจ าวัน สมุนไพร ความรู้พื้นฐานทางพันธุศาสตร์ พลังงานที่ใช้ในชีวิตประจ าวัน 
เทคโนโลยีในชีวิตประจ าวัน เทคโนโลยีการสื่อสารและทักษะการพัฒนาคุณภาพและ
สุขภาพจิต 
 
4001003 การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ  3(3-0-6) 

(Conservation Environments and Natural Resources) 
  ศึกษาเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ ความส าคัญของ
สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติต่อมนุษย์และระบบสิ่งแวดล้อม การอนุรักษ์รวมถึง
สถานการณ์สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ ปัญหาและผลกระทบตลอดจนแนวทางแก้ไข
ที่เกิดขึ้นกับสิ่งแวดล้อมในประเทศไทยและโลก 



 

4091001 คณิตศาสตร์พ้ืนฐาน    3(3-0-6) 
(Fundamental Mathematics) 
ศึกษาธรรมชาติและโครงสร้างของคณิตศาสตร์  การให้เหตุผล เซต 

ความสัมพันธ์และฟังก์ชัน ระบบเลขฐาน จ านวนจริง                
 
4091003 คณิตศาสตร์กับการตัดสินใจ    3(3-0-6) 

(Mathematics and Decision Making)  
ศึกษาเกี่ยวกับตรรกศาสตร์และการให้เหตุผล ระเบียบวิธีทางสถิติ การวัด

แนวโน้ม เข้าสู่ส่วนกลาง การวัดการกระจาย ความน่าจะเป็นและทฤษฎีการตัดสินใจเบื้องต้น 
ก าหนดการเชิงเส้น ฝึกปฏิบัติการใช้โปรแกรมส าเร็จรูปทางด้านสถิติและการตัดสินใจ     
 
4121004 ทักษะการใช้โปรแกรมกระดานค านวณและจัดการข้อมูล  3(2-2-5) 

(Skills of Spreadsheet  and  Data  Management  Applications) 
ศึกษาการท างานด้วยโปรแกรมกระดานค านวณ การใช้สมุดงาน ตกแต่ง

แผ่นงานและสมุดงาน  เทคนิคการจัดรูปแบบแผ่นงาน แทรกรูปภาพ แผนผังและวัตถุอื่น ๆ 
วาดภาพและปรับแต่งรายละเอียดของวัตถุ เทคนิคแผนภูมิ การค านวณโดยใช้สูตร การใช้งาน
ฟังก์ชันต่าง ๆ เช่น ฟังก์ชัน  ด้านการตรวจสอบเงื่อนไข ฟังก์ชันทางสถิติ ฟังก์ชันจัดการข้อมูล
และฟังก์ชันอ่ืน ๆ เพื่อสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในงานต่าง ๆ    
 
4121005 การออกแบบและพัฒนาเว็บไซต์   3(2-2-5) 

(Website Design and Development) 
ศึกษาเครื่องมือและวิธีการในการออกแบบและพัฒนาเว็บไซต์  โดยใช้

โปรแกรมส าเร็จรูป  เรียนรู้การน าไปประยุกต์ใช้กับระบบงานขององค์กร การสร้างและ
ออกแบบเว็บเพจ  โดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูป 



 

5001001 เกษตรในชีวิตประจ าวัน    3(2-2-5) 
(Agriculture in Daily Life) 
ศึกษาวิวัฒนาการ และความส าคัญของการเกษตร ระบบการเกษตรที่

เหมาะสม การผลิตพืช การผลิตสัตว์ เกษตรอินทรีย์ การเกษตรตามแนวพระราชด าริ ผลผลิต
ของการเกษตรและผลิตภัณฑ์ปลอดภัยปัจจัยสภาพแวดล้อมต่อการผลิตทางการเกษตร การ
ใช้วัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร ผลกระทบจากการประกอบการเกษตร 
 
5501001 เทคโนโลยีในชีวิตประจ าวัน    3(3-0-6) 

(Technology in Daily Life) 
ศึกษาการปฏิบัติงานช่างเบื้องต้น รวมทั้ งการติดตั้ ง การใช้  การ

บ ารุงรักษาและซ่อมแซมเบื้องต้น  เช่น  การออกแบบ การติดตั้งหรือเปลี่ยนอุปกรณ์ไฟฟ้า
ภายในบ้าน หรือการซ่อมแซมเครื่องใช้ในส านักงานท่ัวไป 
 
5501002 เทคโนโลยีท้องถิ่น     3(3-0-6) 

(Local Technology) 
ศึกษาเกี่ยวกับเทคโนโลยี ภายในชุมชนท้องถิ่น โดยการร่วมมือของ

ท้องถิ่นเพื่อพัฒนาและแก้ปัญหาของชุมชนด้วยองค์ความรู้ ยอมรับและคงไว้ซึ่งเอกลักษณ์ของ
ท้องถิ่น รวมถึงการถ่ายทอดภูมิปัญญาด้านเทคโนโลยี ภายใต้บริบทและสภาพแวดล้อมที่
เหมาะสม 
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