
 
 
 
 
 

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร  
เรื่อง การก าหนดรหัสกลุ่มวิชาและสาขาวิชา พ.ศ. 2562 

------------------------------------------------------- 
  ตามท่ีมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร ด าเนินการปรับปรุงหลักสูตร เพ่ือให้การจัดการศึกษา
เป็นไปตามวัตถุประสงค์และสอดคล้องตามแนวปฏิบัติตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ ที่ ศธ 0506/ว246 
ลงวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2559 เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2558 และเกณฑ์
มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558 และเพ่ือให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่สาขาวิชา อาศัยอ านาจ
ตามความในมาตรา 31 แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 จึงเห็นสมควรก าหนดรหัสกลุ่ม
วิชาและสาขาวิชาเรียนในหลักสูตร ดังต่อไปนี้ 

1. ระบบรหัสวิชายึดพื้นฐานของระบบรหัสเดิม 
  2. การจัดกลุ่มวิชา  สาขาวิชา  ยึดระบบการจัดหมวดสาขาวิชา ของ   ISCED (International  
Standard  Classification  Education) เป็นแนวทาง 

3. การจัดกลุ่มวิชาและสาขาวิชา  ยึดหลัก  3  ประการ  คือ 
3.1 ยึดสาระส าคัญ (Concept)  ของค าอธิบายรายวิชา 
3.2 ยึดฐานก าเนิดของรายวิชา 
3.3 อาศัยผู้เชี่ยวชาญ 

4. รหัสวิชาประกอบด้วยตัวเลข  7  ตัว  
    เลขตัวที่  1 - 3 กลุ่มวิชาและสาขาวิชา 
   เลขตัวที ่  4 บ่งบอกถึงระดับความยากง่ายหรือชั้นปี 
   เลขตัวที่   5   บ่งบอกถึงลักษณะเนื้อหาวิชา 
   เลขตัวที่  6 – 7 บ่งบอกถึงล าดับก่อนหลังของวิชา                                                                                                                                
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ลักษณะเนื้อหำ 

ระดับควำมยำกง่ำย หรือช้ันปี 

กลุ่มวิชำและสำขำวิชำ 
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5. กรณีการปรับปรุงรายวิชา 
5.1 ชื่อวิชา จ านวนหน่วยกิตเหมือนเดิม และเนื้อหาสาระเปลี่ยนแปลงไม่เกิน 1 ใน 4  

ให้ใช้รหัสเดิม 
5.2 หากมีการเปลี่ยนชื่อวิชา หรือปรับปรุงจ านวนหน่วยกิต หรือเนื้อหาสาระเปลี่ยนแปลง

เกิน 1 ใน 4 ให้ก าหนดรหัสวิชาใหม่ (ไม่ให้ซ้ ากับรหัสวิชาเดิม) 
 

กลุ่มวิชาและรหัสประจ าสาขาวิชา 
ในระบบรหัสรายวิชาของหลักสูตรมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 

 
กลุ่มวชิา ชื่อสาขาวิชา รหัส 

กลุ่มวชิาการศึกษา 
(100 - 149) 

สาขาวิชาที่ไมส่ามารถจัดเข้าสาขาวิชาใดได้ 100 
สาขาวิชาหลักการศึกษา 101 
สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน 102 
สาขาวิชาเทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการศึกษา 103 
สาขาวิชาประเมินผลและวิจัยทางการศึกษา 104 
สาขาวิชาจิตวิทยาและการแนะแนว 105 
สาขาวิชาการบรหิารการศึกษา 106 
สาขาวิชาการศึกษาปฐมวยั 107 
สาขาวิชาการศึกษาพิเศษ 108 
สาขาวิชาการจดัการค่าย 109 
สาขาวิชาความเป็นคร ู 110 
สาขาวิชาภาษาและวัฒนธรรม 111 
สาขาวิชาการประมวลความรู้วิชาชีพครู 112 
สาขาวิชาการประมวลความรู้วิชาชีพเฉพาะ 113 
สาขาวิชาพลศึกษา 116 
สาขาวิชาคอมพิวเตอรศ์ึกษา 118 
สาขาวิชาคณติศาสตร ์ 119 
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป 120 
สาขาวิชาภาษาอังกฤษ 121 
สาขาวิชาภาษาจีน 122 
สาขาวิชาสังคมศึกษา 123 
สาขาวิชาดนตรีศึกษา 124 
สาขาวิชาภาษาไทย 125 
สาขาวิชาการประถมศึกษา 126 

กลุ่มวชิามนุษยศาสตร ์
(150 - 199) 

สาขาวิชาที่ไมส่ามารถจัดเข้าสาขาวิชาใดได้ในหมวดวิชา
มนุษย ์

150 

สาขาวิชาปรัชญา 151 
สาขาวิชาศาสนาและเทววิทยา 152 
สาขาวิชาภาษาศาสตร ์ 153 
สาขาวิชาภาษาไทย 154 
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กลุ่มวชิา ชื่อสาขาวิชา รหัส 

สาขาวิชาภาษาอังกฤษ 155 
สาขาวิชาภาษาญีปุ่่น 156 
สาขาวิชาภาษาจีน 157 
สาขาวิชาภาษามาเลย ์ 158 
สาขาวิชาภาษาฝรั่งเศส 159 
สาขาวิชาภาษาเยอรมัน 161 
สาขาวิชาภาษาอิตาเลี่ยน 162 
สาขาวิชาบรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์ 163 
สาขาวิชาประวตัิศาสตร ์ 164 
สาขาวิชาภาษารสัเซยี 165 
สาขาวิชาภาษาเกาหล ี 166 
สาขาวิชาภาษาลาว 167 
สาขาวิชาภาษาเขมร 168 
สาขาวิชาภาษาพม่า 169 
สาขาวิชาภาษาเวียดนาม 171 
สาขาวิชาภาษาสเปน 172 
สาขาวิชาภาษาอาหรับ 173 

กลุ่มวชิาศิลปกรรมศาสตร ์
(200 - 249) 

สาขาวิชาที่ไมส่ามารถจัดเข้าสาขาวิชาใดได้ในหมวดวิชา
ศิลปกรรมศาสตร ์

200 

สาขาวิชาทฤษฎี หลักการ และความเข้าใจทางศิลปกรรม 201 
สาขาวิชาวิจิตรศลิป ์ 202 
สาขาวิชาประยุกต์ศลิป ์ ออกแบบ  2  มิต ิ 203 
สาขาวิชาประยุกต์ศลิป ์ ออกแบบ  3  มิต ิ 204 
สาขาวิชานาฎศลิป์และการแสดง 205 
สาขาวิชาดุริยางคศิลป ์ 206 

กลุ่มวชิาสังคมศาสตร ์
(250 - 299) 

สาขาวิชาที่ไมส่ามารถจัดเข้าสาขาวิชาใดได้ในหมวดวิชา
สังคมศาสตร ์

250 

สาขาวิชาจิตวิทยา 251 
สาขาวิชามานุษยวิทยา 252 
สาขาวิชาสังคมวิทยา 253 
สาขาวิชาสารสนเทศภูมิศาสตร ์ 254 
สาขาวิชารัฐปศาสนศาสตร ์ 255 
สาขาวิชานิติศาสตร ์ 256 
สาขาวิชาเศรษฐศาสตร ์ 257 

กลุ่มวชิานิเทศศาสตร์ 
(300 - 349) 

สาขาวิชาที่ไมส่ามารถจัดเข้าสาขาวิชาใดได้ในหมวดวิชา
นิเทศศาสตร ์

300 

สาขาวิชาการสื่อสาร 301 
สาขาวิชาสิ่งพิมพ์ 302 
สาขาวิชาการประชาสัมพันธ ์ 303 
สาขาวิชาวิทยุกระจายเสียงและวทิยุโทรทัศน ์ 304 
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กลุ่มวชิา ชื่อสาขาวิชา รหัส 

สาขาวิชาการโฆษณา 305 
สาขาวิชาการถ่ายภาพ 306 
สาขาวิชาภาพยนตร ์ 307 

กลุ่มวชิาบริหารธุรกิจและการจัดการ 
(350 - 399) 

สาขาวิชาที่ไมส่ามารถจัดเข้าสาขาวิชาใดได้ในหมวดวิชา
บริหารธรุกิจและการจดัการ 

350 

สาขาวิชาเลขานุการ 351 
สาขาวิชาการบัญชี 352 
สาขาวิชาการเงินและการธนาคาร 353 
สาขาวิชาการตลาด 354 
สาขาวิชาการสหกรณ ์ 355 
สาขาวิชาการบรหิารธรุกิจ 356 
สาขาวิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว 357 
สาขาวิชาประกันภัยและวินาศภยั 358 
สาขาวิชาเศรษฐศาสตร ์ 359 
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธรุกิจ  360 

กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร ์
และเทคโนโลยี  
(400 - 449) 

สาขาเรยีนที่ไมส่ามารถจัดเข้าสาขาวิชาใดได้ในหมวดวิชา
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี

400 

สาขาวิชาฟิสิกส ์ 401 
สาขาวิชาเคม ี 402 
สาขาวิชาชีววิทยา 403 
สาขาวิชาดาราศาสตร ์ 404 
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์เกีย่วกับโลก 405 
สาขาวิชาวิทยาศาสตรส์ิ่งแวดล้อม 406 
สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร ์ 407 
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา 408 
สาขาวิชาคณติศาสตร ์ 409 
สาขาวิชาอุตสาหกรรมศิลป ์ 410 
สาขาวิชาสถิติประยุกต ์ 411 
สาขาวิชาคอมพิวเตอร ์ 412 
สาขาวิชาอาชีวอนามัย 413 

กลุ่มวชิาคหกรรม 
(450 - 499) 

สาขาวิชาที่ไมส่ามารถจัดเข้าสาขาวิชาใดได้ในหมวดวิชา 
คหกรรมศาสตร ์

450 

สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ 451 
สาขาวิชาผ้าและเครื่องแต่งกาย 452 
สาขาวิชาบ้านและการบริหารงานบ้าน 453 
สาขาวิชาพัฒนาการครอบครัวและเด็ก 454 
สาขาวิชาศิลปะประดิษฐ ์ 455 
สาขาวิชาสิ่งทอ 456 

กลุ่มวชิาเกษตรศาสตร ์
(500 - 549) 

สาขาวิชาที่ไมส่ามารถจัดเข้าสาขาวิชาใดได้ในหมวดวิชา
เกษตรศาสตร ์

500 
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กลุ่มวชิา ชื่อสาขาวิชา รหัส 

สาขาวิชาปฐพีวิทยา 501 
สาขาวิชาพืชไร ่ 502 
สาขาวิชาพืชสวน 503 
สาขาวิชาสัตวบาล 504 
สาขาวิชาสัตวรักษ ์ 505 
สาขาวิชาการประมง 506 
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 507 
สาขาวิชากีฎวิทยา  โรคพืชและวัชพืช 508 
สาขาวิชาวนศาสตร ์ 509 
สาขาวิชาการชลประทาน 511 
สาขาวิชาเกษตรกลวิธาน 512 
สาขาวิชาส่งเสริมการเกษตร 513 
สาขาวิชาสื่อสารการเกษตร 514 
สาขาวิชาเกษตรศึกษา 515 

กลุ่มวชิาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
(550 - 599) 

สาขาวิชาที่ไมส่ามารถจัดเข้าสาขาวิชาใดได้ในหมวดวิชา
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

550 

สาขาวิชาการจดัการอุตสาหกรรม 551 
สาขาวิชาเทคโนโลยเีซรามิกส ์ 552 
สาขาวิชาศิลปหตัถกรรม 553 
สาขาวิชาออกแบบผลติภณัฑ์อุตสาหกรรม 554 
สาขาวิชาออกแบบ- เขียนแบบสถาปัตยกรรม 555 
สาขาวิชาโยธา 556 
สาขาวิชาไฟฟ้า 557 
สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส ์ 558 
สาขาวิชาเครื่องกล 559 
สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิต 561 
สาขาวิชาเทคโนโลยีการพิมพ ์ 562 
สาขาวิชาสถาปัตยกรรมภายใน 563 
สาขาวิชาเทคโนโลยีฟสิิกส์ประยุกต์ในอุตสาหกรรม 564 
สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร ์ 565 
สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเพื่อพัฒนาท้องถิ่น 566 
สาขาวิชาเทคโนโลยโีลจสิติกส์และการจัดการ 567 
สาขาวิชาเทคโนโลยสีารสนเทศ 568 
สาขาวิชาวิศวกรรมซอฟแวร ์ 569 
สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 570 
สาขาวิชาไฟฟ้าเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 571 
สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร ์ 572 
สาขาวิชาเทคโนโลยีการออกแบบผลิตภณัฑ ์ 574 
สาขาวิชาเทคโนโลยีพลังงาน 575 
สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการโลจิสติกส ์ 577 
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กลุ่มวชิา ชื่อสาขาวิชา รหัส 

สาขาวิชาเทคโนโลยีก่อสร้าง 579 
สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์คอมพิวเตอร์ 580 
สาขาวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร ์ 581 
สาขาวิชาอุตสาหกรรมศิลป ์ 582 

กลุ่มวชิาอัญมณีและเครื่องประดับ 
(600 - 699) 

สาขาวิชาที่ไมส่ามารถจัดเข้าสาขาวิชาใดได้ในหมวดวิชา 
อัญมณีและเครื่องประดับ 

600 

สาขาวิชาอัญมณีและเครื่องประดบั 601 
สาขาวิชาอัญมณีการออกแบบ 602 

กลุ่มวชิาแพทยศาสตร์ 
และวิชาท่ีเกี่ยวข้องกับสขุภาพ 

(700 – 749) 

สาขาวิชาที่ไมส่ามารถจัดเข้าสาขาวิชาใดได้ในหมวดวิชา
แพทยศาสตร์และวิชาที่เกีย่วข้องกับสุขภาพ 

700 

สาขาวิชาแพทยศาสตร ์ 701 
สาขาวิชาเทคนิคการแพทย ์ 702 
สาขาวิชาทันตแพทยศาสตร ์ 703 
สาขาวิชาสัตวแพทยศาสตร ์ 704 
สาขาวิชาเภสัชศาสตร ์ 705 
สาขาวิชาวิทยาศาสตรส์ุขภาพ 706 
สาขาวิชาพยาบาลศาสตร ์ 707 
สาขาวิชากายภาพบ าบดั 708 

 
  ให้อธิการบดีเป็นผู้รักษาการตามประกาศนี้ และให้ใช้ประกาศนี้ถัดจากวันประกาศเป็นต้นไป 
 

ประกาศ ณ วันที่ 5 เมษายน 2562 
 

 

(รองศาสตราจารย์ ดร. สุวิทย์ วงษ์บุญมาก) 
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 

 


