
 

 

 

ส่วนราชการ   งานหลักสูตรและแผนการเรียน ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 
ที่   สสท.0041/2564                            วันที่ 18  กุมภาพันธ์  2564 
เรื่อง  รายงานการรับทราบหลักสูตรของมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 
 

เรียน  อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 
 

เอกสารแนบ ส าเนาการรับทราบหลักสูตรผ่านระบบออนไลน์ (CHE CO) จ านวน 1 ชุด 
 

  ตามที่งานหลักสูตรและแผนการเรียน ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ได้รับมอบหมายจาก
มหาวิทยาลัยให้รับผิดชอบเกี่ยวกับการจัดส่งหลักสูตรของมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชรเพ่ือพิจารณารับทราบ
ความสอดคล้องของหลักสูตรผ่านระบบออนไลน์ (CHE CO) โดยส านักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ 
วิจัยและนวัตกรรมได้ พิจารณารับทราบความสอดคล้องและออกรหัสของหลักสูตร เป็นที่ เรียบร้อยแล้ว  
จ านวน 5 หลักสูตร (ดังเอกสารแนบ) เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2564 ดังนี้ 
 

1. หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564) 
2. หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564) 
3. หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (หลักสูตรปรับปรุง  พ.ศ. 2564) 
4. หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาสังคม (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564) 
5. หลักสูตรบัญชีบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564) 

 

  ในการนี้ งานหลักสูตรและแผนการเรียน ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน จึงขอรายงานผล
การรับทราบต่อมหาวิทยาลัยเพ่ือใช้ในการจัดการเรียนการสอนต่อไป 
 

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา 
 

 
(อาจารย์ ดร.สุรเชษฐ์  ตุ้มมี) 

หัวหน้างานหลักสูตรและแผนการเรียน 
Signature Code : KGVYGGHFBYWCKUKTGFFA 

 

  
บันทึกข้อความ 

มหาวิทยาลัยราชภฏัก าแพงเพชร  
เลขที่  1086                       
วันที่ 19/02/2564  
เวลา 12:24 น.  

 



เลขทีม่หาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร   เลขที่  1086                       

 

    
 เพื่อโปรดพิจารณา  

 
( ผู้ช่วยศาสตราจารย์ไพชยนต์  สิริเสถียรวัฒนา ) 

 ผู้อ านวยการส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน  
 19  กุมภาพันธ์  2564  

 Signature Code : KGVUFGHFBYWCKURTGFSA 

      เรียน รองอธิการบดีฝ่ายวิจยัและประกนัคุณภาพการศึกษา  
 เพื่อโปรดพิจารณา รายงานผลการรับทราบหลักสูตร  

 
 ( นายเอนก  บัวส าลี ) 
 หัวหน้ากลุ่มงานธุรการ  

 19  กุมภาพันธ์  2564  
 Signature Code : KGVUFGHFBSSDhfRTGFEA 

    
 เพื่อโปรดทราบและพิจารณา  

 
( ดร.มะลิวัลย์  รอดก าเหนิด ) 

 รักษาราชการแทน ผู้อ านวยการส านักงานอธิการบดี  
 19  กุมภาพันธ์  2564  

 Signature Code : EDVBBDFBYWCKURTGFNA 

    
 - น าเรียน อธิการบดีเพื่อโปรดทราบ 

- แจ้งส านักประกนัฯ  

 
( รองศาสตราจารย์ ดร.ปาจรีย์  ผลประเสริฐ ) 

 รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและประกันคุณภาพการศึกษา  
 21  กุมภาพันธ์  2564  

 Signature Code : KGVUFGHFBYVVFURTGFDA 
    
 -ทราบ 

-แจ้ง คณะมนุษย์ฯ / คณะวทิยาการจัดการ / ส านักประกันคุณภาพ
การศึกษา  

 
( รองศาสตราจารย์ ดร.สุวิทย์  วงษ์บุญมาก ) 
 อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร  

 22  กุมภาพันธ์  2564  
 Signature Code : THVUFGHFBYWCKURTGFAA 

    
     

   
    
    
    
   



รายชื่อหลักสูตร 
หลักสตูรที่ขอรับการพิจารณาความสอดคล้อง 

เรียกด ู                  พิจารณาความสอดคล้องและออกรหัสหลักสูตรเรียบร้อยแล้ว  
 

Show  entries 
Search: 

ที ่ ชื่อหน่วยงาน ชื่อคณะ/เทียบเท่า 
รหัสอ้างอิงเพ่ือการ
ติดตามหลักสูตร ชื่อหลักสูตร 

ระดับ
การศึกษา ประเภทการปรับปรุง สถานะการส่ง 

1 มหาวิทยาลยัราชภฏัก าแพงเพชร คณะมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร ์ 25501411103962 หลักสตูรนิตศิาสตรบณัฑิต ปริญญาตร ี ปรับปรุงตามก าหนดรอบปรับปรุง P/1 
(17/02/2564) 

2 มหาวิทยาลยัราชภฏัก าแพงเพชร คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์ 25331411100159 หลักสตูรศลิปศาสตรบัณฑติ 
สาขาวิชาภาษาไทย 

ปริญญาตร ี ปรับปรุงตามก าหนดรอบปรับปรุง P/1 
(17/02/2564) 

3 มหาวิทยาลยัราชภฏัก าแพงเพชร คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์ 25551411100119 หลักสตูรศลิปศาสตรบัณฑติ 
สาขาวิชาภาษาอังกฤษ 

ปริญญาตร ี ปรับปรุงตามก าหนดรอบปรับปรุง P/1 
(17/02/2564) 

4 มหาวิทยาลยัราชภฏัก าแพงเพชร คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์ 25491411103432 หลักสตูรศลิปศาสตรบัณฑติ 
สาขาวิชาการพัฒนาสังคม 

ปริญญาตร ี ปรับปรุงตามก าหนดรอบปรับปรุง P/1 
(17/02/2564) 

5 มหาวิทยาลยัราชภฏัก าแพงเพชร คณะวิทยาการจัดการ 25491411100585 หลักสตูรบญัชีบัณฑติ ปริญญาตร ี ปรับปรุงตามก าหนดรอบปรับปรุง P/1 
(17/02/2564) 

 
W  = รอส่ง   W1 = ส่งไประดับมหาวิทยาลัย  S   = ส่งไป สป.อว. แล้ว   E   = สป.อว. ส่งให้มหาวิทยาลัยแก้ไข   
A1 = หัวหน้าฝ่าย สป.อว. (ตรวจสอบ)  A2 = ผู้อ านวยการกลุม่ สป.อว. (ตรวจสอบ)  A3 = ผู้อ านวยการส านัก สป.อว. (ตรวจสอบ)  A4 = รองเลขาธิการ สป.อว. (ตรวจสอบ) 
P (date) = พิจารณาความสอดคล้องและออกรหสัหลักสูตรเรียบรอ้ยแล้ว 
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