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พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 

          คนเราทุกคน  ย่อมมีหน้าที ่ที ่ต ้องท า.  หน้าที ่ของเด็กนั ้น  ส าคัญที ่ส ุด  ก็ค ือ
การศึกษาเล่าเรียน  เพื่อให้มีวิชาความรู้  และคุณธรรมความดี  จะได้สามารถพึ่งตนเองได้  
สร้างความสุขความเจริญให้แก่ตนแก่ส่วนรวมได้ในอนาคต.  เด็กทุกคนจึงต้องตั้งใจศึกษา
เล่าเรียน  ด้วยความอดทน  และพากเพียรอยู่เสมอ. 
 

พระราชด ารัสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 
พระที่นั่งอัมพรสถาน พระราชวังดุสิต 
วันที่ 23 ธันวาคม พุทธศักราช 2564 
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พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ 
พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว 

ทรงพระเจริญ 

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ ข้าพระพุทธเจ้า คณะผู้บริหาร อาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา  
มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 
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พระราโชวาท 
ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้ส าเร็จการศึกษา 

จากมหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วประเทศ และมหาวิทยาลัยสวนดุสิต 
ประจ าปีการศึกษา 2559 - 2560 

------------------------- 
 ข้าพเจ้ามีความยินดี ที่ได้มามอบปริญญาบัตรแก่ผู้ส าเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏ
ทั่วประเทศ และมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ประจ าปีนี้. ขอแสดงความชื่นชมกับผู้ทรงคุณวุฒิและบัณฑิตทุก
คน ที่ไดรับเกียรติและความส าเร็จ. 
 ตามที่ได้รายงานให้ทราบว่า มหาวิทยาลัยราชภัฏได้ด าเนินงานพัฒนาท้องถิ่นอย่างจริงจัง 
ควบคู่ไปกับการพัฒนาการศึกษาให้มีคุณภาพสูงขึ้นนั้น น่าพอใจอย่างมาก. กล่าวได้ว่าผู้ส าเร็จการศึกษา
จากสถาบันแห่งนี้ มีความรู้ความสามารถเป็นพื้นฐานที่ดี เหมาะที่จะเป็นผู้น าและเป็นก าลังใจหลักในการ
พัฒนาท้องถิ ่นได้. ดังนั ้น เมื ่อออกไปประกอบอาชีพการงาน ไม่ว่าจะเป็นงานใด อยู ่ ณ ที ่ใดก็ตาม 
นอกเหนือจากงานในหน้าที่แล้ว ทุกคนจึงควรจะได้ถืองานพัฒนาท้องถิ่นเป็นงานส าคัญอีกอย่างนึงด้วย. 
หากบัณฑิตทุกคนเข้าใจดังนี้ แล้วน าความรู้ความสามารถและประสบการณ์ที่มีอยู่ มาปรับใช้ในการ
ปฏิบัติให้บังเกิดผล แต่ละท้องถิ่นอันเป็นรากฐานของประเทศก็จะมีความเจริญวัฒนายิ่ง ๆ ขึ้น และ
ส่วนรวมคือชาติบ้านเมือง ก็จะมีความเจริญมั่งคงอย่างแท้จริง.  
 ข้าพเจ้าขอมอบปริญญาบัตรแก่ผู้ส าเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วประเทศและ
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป. ขออวยพรให้บัณฑิตทุกคน และทุกท่านที่มาร่วมในพิธีนี้ มี
ความสุขความเจริญจงทั่วกัน. 
 

พระราโชวาท 
ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้ส าเร็จการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 
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ขอต้อนรับนักศึกษาใหม่ประจ าปีการศึกษา 2565 เข้าสู่รั้วมหาวิทยาลัย 
ราชภัฏก าแพงเพชร ด้วยความยินดียิ่ง  มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร ได้ก่อตั้งมา
ยาวนานแล้วกว่าครึ่งศตวรรษ เป็นสถานศึกษาที่ร่วมสร้างและพัฒนาชุมชนท้องถิ่น 
มากว่า 50 ปี ขอให้นักศึกษาใหม่รวมทั้งผู้ปกครอง  มีความมั่นใจและภาคภูมิใจที่ได้มี
โอกาสเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของมหาวิทยาลัยแห่งนี้ ที่มุ่งเน้นคุณภาพมาตรฐานและสร้าง
ประสบการณ์ตรงให้กับนักศึกษาอย่างเท่าเทียมกับมหาวิทยาลัยทั่วไป ภายใต้ปรัชญา 
“การจัดการศึกษาที่มุ่งพัฒนาผู้เรียนตามผลลัพธ์การเรียนรู้เป็นส าคัญ โดยเน้นการ
จัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการกับการปฏิบัติจริงและให้ชุมชนเป็นแหล่งเรียนรู้
ผ่านกระบวนการทักษะวิศวกรสังคม เพื่อให้ผู้เรียนเป็นผู้มีทักษะการเรียนรู้ตลอด
ชีวิต มีจิตอาสา มีความรู้ความสามารถในการสร้างสรรค์ผลงานที่น าไปพัฒนา
ท้องถิ่น”  โดยทุกคณะ คณาจารย์และบุคลากรทุกท่านยึดถือเป็นแนวทางส าคัญในการ
ร่วมกันพัฒนานักศึกษาทุกคน เพื่อมุ่งพัฒนานักศึกษาให้มีศักยภาพเพียบพร้อมเป็น
บัณฑิตที่มีคุณภาพตรงกับความต้องการของสถานประกอบการ หรือความสามารถใน
การเป็นผู้ประกอบการ และเป็นบุคลากรที่มีคุณค่าต่อชุมชนท้องถิ่น สังคมและ
ประเทศชาติต่อไป 

สิ่งที่ส าคัญคือตัวของนักศึกษา ขอให้ลูก ๆ ทุกคน มีความพร้อมที่จะรับ
ความรู้และประสบการณ์ทั้งหลายที่มหาวิทยาลัยและคณะฯ จะมอบให้  โดยสิ่งแรกที่
จะต้องท าเมื่อเข้าสู่รั้วมหาวิทยาลัยคือการปรับตัวเข้าสู่สถานภาพของการเป็น  
“นักศึกษา” ซ่ึงจะมีความแตกต่างจากการเป็นนักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษา  ทั้งใน
เร่ืองของความเปลี่ยนแปลงในตนเองที่จะต้องมีความรับผิดชอบต่อตัวเองสูงขึ้น มีความ
ใฝ่เรียนใฝ่รู้  และศึกษาหาความรู้ใหม่ๆ สร้างแรงบันดาลใจในการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง 
และความเปลี่ยนแปลงในเรื่องของระบบการเรียนการสอน โดยคู่มือนักศึกษาฉบับนี้ 
จะเป็นแนวทางในการศึกษาและการใช้ชีวิตตลอดระยะเวลา 4 ปีในบ้านหลังนี้ ขอให้
นักศึกษาได้อ่านและท าความเข้าใจ นอกจากนี้มหาวิทยาลัยยังมีระบบ อาจารย์ที่
ปรึกษา ที่จะคอยช่วยเหลือให้ค าปรึกษาทั้งเรื่องการเรียนและการใช้ชีวิต หากนักศึกษา
มีปัญหาใด ๆ ขอให้พึงระลึกว่ามหาวิทยาลัยมีระบบที่พร้อมจะให้ความช่วยเหลือและ
สนับสนุนให้นักศึกษาส าเร็จการศึกษาเป็นบัณฑิตที่มีคุณภาพตามที่นักศึกษาและ
ผู้ปกครองมุ่งหวัง 

การศึกษาระดับอุดมศึกษานี้ นับเป็นจุดเริ่มต้นที่จะสามารถคาดการณ์ถึง
อาชีพในอนาคต  จึงขอให้นักศึกษาทุกท่านมีความตั้งใจ มุ่งมั่น รับผิดชอบ และอยู่ใน
มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชรอย่างมีความสุข  ขออวยพรให้นักศึกษาทุกท่าน
ประสบความส าเร็จตามที่คาดหวังไว้  เป็นศิษย์ที่ดีของครู  เป็นลูกที่ดีของพ่อแม่ 
เพื่อก้าวไปสู่ความส าเร็จที่พึงปรารถนาในอนาคตต่อไป 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปรียานุช พรหมภาสิต 
รักษาราชการแทน อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 

สายตรงรักษาราชการแทน 
อธิการบดี 

Scan QR Code  
https://www.kpru.ac.th/president 

 

รักษาราชการแทน 

  อธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 
สารจาก 
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พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 
มาตรา 7 ให้มหาวิทยาลัยเป็นสถาบันอุดมศึกษา เพื่อการพัฒนาท้องถิ่นที่เสริมสร้างพลังปัญญา

ของแผ่นดิน ฟื้นฟูพลังการเรียนรู้ เชิดชูภูมิปัญญาของท้องถิ่น สร้างสรรค์ ศิลปวิทยา เพื่อความ
เจริญก้าวหน้าอย่างมั่นคงและยั่งยืนของปวงชน มีส่วนร่วมในการจัดการ การบ ารุงรักษาการใช้ประโยชน์
จากทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างสมดุล และยั่งยืน โดยมีวัตถุประสงค์ให้การศึกษา ส่งเสริม
วิชาการและวิชาชีพช้ันสูง ท าการสอน วิจัย ให้บริการทางวิชาการแก่สังคม ปรับปรุง ถ่ายทอดและพัฒนา
เทคโนโลยี ทะนุบ ารุง ศิลปะและวัฒนธรรม ผลิตครูและส่งเสริมวิทยฐานะครู 

มาตรา 8 ในการด าเนินงานเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ตาม มาตรา 7 ให้ก าหนดภาระหน้าที่  
ของมหาวิทยาลัยดังต่อไปนี้ 

1. แสวงหาความจริงเพื่อสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการ บนพื้นฐานของภูมิปัญญาท้องถิ่น  
ภูมิปัญญาไทย และภูมิปัญญาสากล 

2. ผลิตบัณฑิตที่มีความรู้คู่คุณธรรม ส านึกในความเป็นไทย มีความรักและผูกพันต่อท้องถิ่นอีก
ทั้งส่งเสริมการเรียนรู้ ตลอดชีวิตในชุมชน เพื่อช่วยให้คนในท้องถิ่นรู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลง การผลิต
บัณฑิต ดังกล่าว จะต้องให้มีจ านวน และคุณภาพสอดคล้องกับแผนการผลิตบัณฑิตของประเทศ 

3. เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในคุณค่า ความส านึก และความภูมิใจในวัฒนธรรมของท้องถิ่น
และของชาติ 

4. เรียนรู้และเสริมสร้างความเข้มแข็งของผู้น าชุมชน ผู้น าศาสนาและนักการเมืองท้องถิ่นให้มี
จิตส านึกประชาธิปไตย คุณธรรม จริยธรรม และความสามารถในการบริหารงานพัฒนาชุมชนและท้องถิ่น
เพื่อประโยชน์ของส่วนรวม 

5. เสริมสร้างความเข้มแข็งของวิชาชีพครู ผลิตและพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มี
คุณภาพและมาตรฐาน ท่ีเหมาะสมกับการเป็นวิชาชีพช้ันสูง 

6. ประสานความร่วมมือและช่วยเหลือเกื้อกูลกันระหว่างมหาวิทยาลัย ชุมชน องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นและองค์กรอื่น ทั้งในและต่างประเทศ เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น 

7. ศึกษาและแสวงหาแนวทางพัฒนาเทคโนโลยีพื้นบ้านและเทคโนโลยีสมัยใหม่ให้เหมาะสมกับ
การด ารงชีวิตและ การประกอบอาชีพของคนในท้องถิ่น รวมถึงการแสวงหาแนวทางเพื่อส่งเสริมให้เกิด
การจัดการ การบ ารุงรักษา และการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างสมดุลและ
ยั่งยืน 

8. ศึกษา วิจัย ส่งเสริมและสืบสานโครงการอันเนื่องจาการแนวพระราชด าริในการปฏิบัติ
ภารกิจของมหาวิทยาลัย เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น  

บทบาทหน้าที่ของมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 
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นายกสภามหาวทิยาลยั 
 

 

 
รองศาสตราจารย์ ดร.โสรีช์ โพธิแก้ว 

Assoc. Prof. Soree Pokaeo, Ph.D. 

 

 

กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวฒุิ 
 

 
รองศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ นพรัก 

Assoc. Prof. Sombat Noparak, Ph.D. 

 
ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.ชุติมา สัจจานันท์ 

Prof. Emeritus Chutima Sacchanand, Ph.D. 

 
รองศาสตราจารย์สุรชัย ขวัญเมือง 

Assoc. Prof. Surachai Khanmuang 

 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เจริญวิชญ์ สมพงษ์ธรรม 

Asst. Prof. Charoenwit Sompongtam, Ph.D. 
    

 
ศาสตราจารย์ ดร.วิทยา จันทร์ศิลา 
Professor Vithaya Jansila, Ph.D. 

 
รองศาสตราจารย์บุญสวาท พฤกษิกานนท์ 
Assoc. Prof. Boonsawat Prugsiganont 

 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ (พิเศษ) ดร. สมพร จองค า 

Adjunct Asst. Prof. Somporn Chongkum, Ph.D. 

 
นายสมจิตร ลิ้มลือชา 
Somchit Limluecha 

    

 
นายสุชาติ จึงกิจรุ่งโรจน์ 
Suchat Jungkijrungroj 

 
นายสุชาติ ตรีรัตน์วัฒนา 
Suchat Triratwatthana 

 
รองศาสตราจารย์วรวุฒิ เทพทอง 

Assoc. Prof. Voravuth Thepthong 
 

   

 
ประธานส่งเสริมกิจกรรมมหาวิทยาลยั 

รักษาราชการแทน 
อธิการบด ีมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 

    

 
นายมนต์ชัย รุ่งชาญชัย 

Monchai Rungchanchai 

 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ปรียานุช พรหมภาสิต 
Asst. Prof. Preeyanuch Prompasit, Ph.D. 
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กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู้บริหาร 
    
 
 

 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ชาลี ตระกูล 

Asst. Prof. Charlee Trakoon, Ph.D. 

 
รองศาสตราจารย์ ดร.ปรีชา ปัญญา 

Assoc. Prof. Preecha Panya, Ph.D. 

 

    

กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจ า 
    

 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วิษณุ บัวเทศ 

Asst. Prof. Witsanu Buathes, Ph.D. 

 
รองศาสตราจารย์ ดร. ประดิษฐ์ นารีรักษ์ 
Assoc. Prof. Pradit Nareerak, Ph.D. 

 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. แดนชัย เครื่องเงิน 

Asst. Prof. Danchai Kreungngern, Ph.D. 

 
อาจารย์ ดร. ยุทธนา พันธ์มี 
Yutthana Punmee, Ph.D. 

    
    

ประธานสภาคณาจารยแ์ละขา้ราชการ เลขานุการสภามหาวิทยาลยั 
    

 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประจบ ขวัญม่ัน 
Asst. Prof. Prajob Khwanmun, Ph.D. 

 
รองศาสตราจารย์วิสิฐ ธัญญะวัน 
Assoc. Prof. Wisit Thanyavun 

    

  



คู่มือนักศึกษา 

มหาวิทยาลัยราชภฏัก าแพงเพชร 

คณะกรรมการบริหาร มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 
    
 รักษาราชการแทนอธิการบด ี  

    
 

 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ปรียานุช พรหมภาสิต 
Asst. Prof. Preeyanuch Prompasit, Ph.D. 

 

    
 รองอธิการบด ี

 

    

 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชัชชัย พวกดี 
Asst. Prof. Chatchai Puakdee 

รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร 

 
รองศาสตราจารย์วิสิฐ ธัญญะวัน 
Assoc. Prof. Wisit Thanyavun 

รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ 

 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ขวัญดาว แจ่มแจ้ง 
Asst. Prof. Kwandaw Jamjang, Ph.D. 

รองอธิการบดีฝ่ายวางแผน ประกันคุณภาพ
การศึกษา และบริการวิชาการ 

 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชญาดา กลิ่นจันทร์ 
Asst. Prof. chayada klinchan, Ph.D. 

รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและศิลปวัฒนธรรม และ
กิจการนักศึกษา 

    
 ผู้ช่วยอธิการบด ี  

    
 

 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ตรรกพร สุขเกษม 

Asst. Prof. Takaporn Sukkaseam, Ph.D. 
ผู้ช่วยอธิการบดี  

งานด้านพัฒนาองค์กรและกิจการพิเศษ 

 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์นรุตม์ บุตรพลอย 

Asst. Prof. Narut Butploy 
ผู้ช่วยอธิการบดี งานด้านการพัฒนามหาวิทยาลัย

ดิจิทัล และการจัดการศึกษารูปแบบใหม่ 

 

    
    
 คณบด ี  

   

 
รองศาสตราจารย์ ดร. ณัฐรดา วงษ์นายะ 

Assoc. Prof. Natrada Wongnaya, Ph.D. 
คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย 

 
รองศาสตราจารย์ ดร.ปรีชา ปัญญา 

Assoc. Prof. Preecha Panya, Ph.D. 
คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กมลวัฒน์ ภูวิชิต 

Asst. Prof. Kamonwat Phuwichit, Ph.D. 
คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เทพ เก้ือทวีกุล 

Asst. Prof. Thep Kueathaweekun, Ph.D. 
คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
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 คณบด ี(ต่อ)  

    

 
รองศาสตราจารย์ ดร.บัณฑิต ฉัตรวิโรจน์ 

Assoc. Prof. Bandhit Chatwirote, Ph.D. 
คณบดีคณะครุศาสตร์ 

 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์การันต์ เจริญสุวรรณ 
Asst. Prof. Karan Charoensuwan 

คณบดีคณะวิทยาการจัดการ 

 
อาจารย์ ดร.น าพิชญ์ ธรรมหิเวศน์ 

Nammpitch Thamhiweth, Ph.D. 
คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ 

 

    
 ผู้อ านวยการส านัก สถาบัน  

    

 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วนัสนันท์ ศิริรัตนะ 

Asst. Prof. Vanusanun Siriratana, Ph.D. 
ผู้อ านวยการ  

มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร แม่สอด 

 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ไพชยนต์ สิริเสถียรวัฒนา 
Asst. Prof. Pychayon Sirisatianwattana 

ผู้อ านวยการ 
ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 

 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์พรหมเมศ วีระพันธ์ 
Asst. Prof. Phrommate Verapan 

ผู้อ านวยการ 
ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พธูร าไพ ประภัสสร 

Asst. Prof. Phatooramphai Parphatsorn, 
Ph.D. 

ผู้อ านวยการส านักศิลปะและวัฒนธรรม 
    

 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฆัมภิชา ตันติสันติสม 
Asst. Prof. Khumphicha Tantisantisom, 

Ph.D. 
ผู้อ านวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา 

 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชาลี ตระกูล 

Asst. Prof. Charlee Trakoon, Ph.D. 
ผู้อ านวยการ 

ส านักบริการวิชาการและจัดหารายได้ 

 
นายภาณุพงศ์ สืบศิริ 

Mr. Panupong Suebsiri 
ผู้อ านวยการกองนโยบายและแผน  

ส านักงานอธิการบดี 

 
ดร.มะลิวัลย์ รอดก าเหนิด 

Maliwan Rodgumnoed, Ph.D. 
รักษาการ ผู้อ านวยการส านักงานอธิการบดี 

และผู้อ านวยการกองกลาง ส านักงานอธิการบดี 
    

ผู้อ านวยการกองพัฒนานักศึกษา หัวหน้างานการเงิน 
    

 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เลเกีย เขียวดี 
Asst. Prof. Lakia Khieodi, Ph.D. 

รักษาการ ผู้อ านวยการกองพัฒนานักศึกษา 

 
นางสาวนฤมล ส่งต่าย 

Miss. Naruemon Songtai 
หัวหน้างานการเงิน 

  

ประธานสภาคณาจารยแ์ละขา้ราชการ นายกสโมสรอาจารย์ ข้าราชการฯ 

 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประจบ ขวัญม่ัน 
Asst. Prof. Dr. Prajob Khwanmun 
ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ 

 
ดร.มะลิวัลย์ รอดก าเหนิด 

Maliwan Rodgumnoed, Ph.D. 
รักษาการ นายกสโมสรอาจารย์ ข้าราชการ 

พนักงานมหาวิทยาลัย พนักงานราชการ และบุคลากร (สอข.) 



คู่มือนักศึกษา 

มหาวิทยาลัยราชภฏัก าแพงเพชร 

 
  ตราสัญลักษณ์ ประจ า 

มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 

ตราสัญลักษณ์ประจ ามหาวิทยาลัย 

       ตราประจ ามหาวิทยาลัย คือ พระราชลัญจกรประจ าพระองค์รัชกาลที่ 9 เป็นรูปพระที่น่ังอัฐทิศ 
ประกอบด้วย วงจักร กลางวงจักร มีอักขระเป็นอุ หรือเลข 9 รอบวงจักร มีรัศมีเปล่งออกโดยรอบ 
เหนือจักรเป็นรูปเสวตฉัตร 7 ช้ัน ตั้งอยู่บนพระที่นั่งอัฐทิศ หมายความว่า ทรงมีพระบรมเดชานุภาพ 
ในแผ่นดิน โดยที่วันพระบรมราชาภิเษกตามโบราณราชประเพณีได้เสด็จประทับเหนือพระที่นั่งอัฐทิศ 
สมาชิกรัฐสภาถวายน้ าอภิเษกจากทิศทั้งแปด รอบนอกตราด้านบนมีตัวอักษรภาษาไทยว่า 
"มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร" ด้านล่างมีตัวอักษรภาษาอังกฤษว่า "KAMPHAENG PHET 
RAJABHAT UNIVERSITY" 

  สีน้ าเงิน แทนค่า  สถาบันพระมหากษัตริย์ผู้ให้ก าเนิด และพระราชทานนาม  
“มหาวิทยาลัยราชภัฏ” 

  สีเขียว  แทนค่า  แหล่งที่ตั้งในแหล่งธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมท่ีสวยงาม 
  สีทอง  แทนค่า  ความเจริญรุ่งเรืองทางภูมิปัญญา 
  สีส้ม  แทนค่า  ความรุ่งเรืองทางศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นท่ีก้าวไกลในมหาวิทยาลัยราชภัฏ 
  สีขาว  แทนค่า  ความคิดอันบริสุทธ์ิของนักปราชญ์แห่งพระบาทสมเด็จพระปรมินทร 

มหาภูมิพลอดุลยเดช 

ตราสัญลักษณ์ มี 5 สี ดังนี้ 
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สีประจ า มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 
 

  สีแสด เป็นสีแทนอิฐหรือศิลาแลงท่ีประกอบขึ้นเป็นก าแพง หมายถึง ความมั่นคง 
  สีขาว เป็นสีแทนศาสนา หมายถึง ความดี คือ จริยธรรม คุณธรรม ปัญญาธรรม 

ต้นไม้ ประจ ามหาวิทยาลัย 

 

       ต้นไม้ประจ ามหาวิทยาลัย คือ ต้นสักทอง 
เป็นไม้ที่ส าคัญที่สุดของประเทศไทย เพราะเป็น
ต้นไม้ที่มีค่า และมีราคาสูงกว่าไม้ชนิดอื่น ไม้สักทอง
เป็นไม้ ที่มี เนื้อสวยงาม ทั้งลักษณะของสีและ
ลวดลายไม้ เป็นไม้ยืนต้นท่ีมีอายุนานนับร้อยปี และ
เป็นไม้ที่ข้ึน ทางภาคเหนือของประเทศไทย 

ต้นสักทอง 

สักทอง เป็นสัญลักษณ์ของมหาวิทยาลัยในลักษณะ ดังนี้ 
     1. เป็นไม้ยืนต้นที่มีรากแก้วหยั่งลึกไปในดิน มีความมั่นคงหนักแน่นเปรียบได้กับความรักสามัคคี 
กลมเกลียวในหมู่นักศึกษา 
     2. เป็นไม้ที่มีล าต้นสูงใหญ่ มีสีสันและลวดลายที่สวยงาม มีความงดงามเปรียบได้กับความยิ่งใหญ่ 
และความมีชื่อเสียงของมหาวิทยาลัยที่เป็นสถาบันการศึกษาแห่งนี้ 
     3. เป็นไม้ที่มีราคาสูง เป็นที่ต้องการของประชาชน เปรียบได้กับความมีคุณภาพของนักศึกษา 



คู่มือนักศึกษา 

มหาวิทยาลัยราชภฏัก าแพงเพชร 

  
ปรัชญา - Philosophy 
       มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร มุ่งเน้นให้
โอกาสทางการศึกษาแก่ประชาชน สร้างศักยภาพ
ให้เป็นขุมพลังแห่งปัญญา พัฒนาท้องถิ่น ผลิต
ก าลังคนที่มีความรู้ ความสามารถ และมีคุณธรรม 
โดยเน้นที่ จิตส านึกในการรับใ ช้ท้องถิ่นและ
ประเทศชาติ 

วิสัยทัศน์ – Vision 

พ.ศ. 2561 – พ.ศ. 2565  
       มหาวิ ทยาลั ยที่ มี ค วามพร้ อม ในการ เป็ น
สถาบันอุดมศึกษา เพื่อพัฒนาท้องถิ่น 

พ.ศ. 2561 – พ.ศ. 2580  
       มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชรจะเสริมสร้าง
พลังปัญญาของแผ่นดินให้มีความเข้มแข็งอย่างยั่งยืน 

พันธกิจ – Mission 

       1. สร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชนท้องถิ่น 
       2. ผลิตและพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 
       3. ผลิตบัณฑิตให้มีความรู้ ทักษะ และความสามารถในการคิด  
การแก้ปัญหา การสร้างสรรค์และการสื่อสารด้วยหลักคุณธรรม คุณภาพและ
มาตรฐานระดับชาติและสากล 
       4. บริหารจัดการมหาวิทยาลัยด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่ทันสมัย 
โปร่งใสด้วยหลักธรรมาภิบาล มีการพัฒนาอย่างก้าวหน้า ต่อเน่ืองและย่ังยืน 
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คติพจน์ – Motto 

ปญฺญาวุฑฺฒิก  นิคมาภิวฑฺฒน  
“สร้างสรรค์ภูมิปัญญา พัฒนาท้องถิ่น” 

ค่านิยมหลัก - Core values 
K – Knowledge : สร้างสรรค์ความรู้ใหม่ 
P – Public Service and Productivity  
      : ให้บริการชุมชน สังคม และมีผลิตภาพท่ีดี 
R – Responsibility : ยึดถือความรับผิดชอบต่อหน้าท่ี 
U – Unity : มีความรัก สามัคคีในองค์กร 

อัตลักษณ์ - เอกลักษณ์  
Identity 
อัตลักษณ์ – บัณฑิตมีจิตอาสา สร้างสรรค์

ปัญญา พัฒนาท้องถิ่น 
เอกลักษณ์ – การผลิต พัฒนาครู และการ

พัฒนาท้องถิ่น 

ปรัชญาการจัดการศึกษา - Educational Philosophy 
       ปรัชญาการจัดการศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร คือ การจัดการศึกษาที่มุ่งพัฒนา
ผู้เรียนตามผลลัพธ์การเรียนรู้เป็นส าคัญ โดยเน้นการจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการกับการปฏิบัติ
จริงและให้ชุมชนเป็นแหล่งเรียนรู้ผ่านกระบวนการทักษะวิศวกรสังคม เพื่อให้ผู้เรียนเป็นผู้มีทักษะการ
เรียนรู้ตลอดชีวิต มีจิตอาสา มีความรู้ความสามารถในการสร้างสรรค์ผลงานท่ีน าไปพัฒนาท้องถิ่น 



คู่มือนักศึกษา 

มหาวิทยาลัยราชภฏัก าแพงเพชร 

 
 
 
 
 
 
  

“ การอ่านหนังสือโดยไม่ได้คิดค้น การอ่านนั้นจะไม่ได้อะไรเลย. การคิดค้นโดย
ไม่ได้อ่านหนังสือ การคิดค้นนั้นจะเปล่าประโยชน์. ” 

 
จากค ากล่าวข้างต้นนี้อาจารย์หวังเป็นอย่างยิ่งว่า เนื้อหา และข้อมูลการให้บริการ

ต่าง ๆ ที่ได้บรรจุลงในคู่มือนักศึกษาฉบับนี้จะเป็นประโยชน์และทรงคุณค่ากับนักศึกษา  
ซึ่งจะเป็นแนวทางและค าช้ีแนะสู่เส้นทางการส าเร็จการศึกษาของตัวนักศึกษาตลอด 4 ปี  
ในมหาวิทยาลัยแห่งนี้. เนื่องด้วยความส าเร็จนั้นไม่ได้มาจากความบังเอิญ แต่มาจากความ
เสียสละ ขยันหมั่นเพียร ศึกษาเรียนรู้อย่างหนัก และเหนือสิ่งอื่นใด ล้วนมาจากความรักใน
สิ่งทีก่ าลังท าหรือเรียนรู้อยู่นั่นเอง. 

ดังนั้น เพื่อให้นักศึกษาส าเร็จการศึกษาตามระยะเวลาที่ก าหนด และได้รับในสิ่งที่
ตนเองหวัง. นักศึกษาจ าเป็นต้องศึกษาให้เข้าใจ และถ่องแท้ กับที่จะน าไปปฏิบัติ จึงจะเกิด
ประโยชน์อย่างแท้จริง. 

 

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ไพชยนต์ สิริเสถียรวัฒนา) 
ผู้อ านวยการส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 

ค าน า 
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คู่มือนักศึกษา    

มหาวิทยาลัยราชภฏัก าแพงเพชร 

 
 
 
 

 สารบัญ  
  หน้า 
   
ตอนท่ี 1 ประวัติมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร  
 - ประวัติมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 3 
 - ประวัติการจัดการศึกษา 5 
   
ตอนท่ี 2 พระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา 7 
 - พระราชบัญญัติ มหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 9 
 - พระราชกฤษฎีกา ว่าด้วยปริญญาในสาขาวิชา อักษรย่อส าหรับสาขาวิชา  

ครุยวิทยฐานะ เข็มวิทยฐานะ และครุยประจ าต าแหน่ง ของมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร พ.ศ. 2552 
23 

 - พระราชกฤษฎีกา ว่าด้วยปริญญาในสาขาวิชา อักษรย่อส าหรับสาขาวิชา  
ครุยวิทยฐานะ เข็มวิทยฐานะ และครุยประจ าต าแหน่ง ของมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร ฉบบับที่ 2) 
พ.ศ. 2558 

27 

 - (ร่าง) พระราชกฤษฎีกา ว่าด้วยปริญญาในสาขาวิชา อักษรย่อส าหรับสาขาวิชา  
ครุยวิทยฐานะ เข็มวิทยฐานะ และครุยประจ าต าแหน่ง ของมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร ฉบบับที่ 3) 
พ.ศ. xxxx 

30 

   
ตอนท่ี 3 ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 33 
 ระเบียบ  
 - ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร ว่าด้วยการออกหลักฐานแสดงผลการศึกษา พ.ศ. 2548 35 
 - ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร ว่าด้วย หลักเกณฑ์การใช้จ่ายเงินรายได้เพื่อจัดกิจกรรมทาง

วิชาการของนักศึกษา พ.ศ. 2557 
37 

 - ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร ว่าด้วย การจ่ายเงินรายได้เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการกีฬา 
ของนักศึกษา พ.ศ. 2557 

40 

 - ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร ว่าด้วย การใช้บริการส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
พ.ศ. 2559 

42 

 - ระเบียบสภาการฝึกหัดครู ว่าด้วยการจัดการศึกษาในภาคฤดูร้อนส าหรับนักศึกษาภาคปกติ พ.ศ. 2531 47 
 - ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยการลงโทษนักเรียนและนักศึกษา พ.ศ. 2548 49 
 ข้อบังคับ  
 - ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร ว่าด้วย การจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2562 51 
 - ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพขร ว่าด้วยการโอนผลการเรียนและการยกเว้นการเรียนรายวิชา 

ระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี พ.ศ. 2550 
60 

 - ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร ว่าด้วย การจัดการศึกษา ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 
แม่สอด พ.ศ. 2556 

63 

 ประกาศ  
 - ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร เรื่อง แนวปฏิบัติในการเปิดสอนรายวิชากรณีพิเศษ พ.ศ. 2560 65 
 - ประกาศสภามหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร เรื่อง มาตรฐานการศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏ

ก าแพงเพชร พ.ศ. 2562 
67 

 - ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และคุณสมบัติส าหรับผู้ส าเร็จ
การศึกษาจากต่างประเทศที่จะเข้าศึกษาต่อในหลักสูตรปริญญาตรีของมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2560 

70 

   
ตอนท่ี 3-1 ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ ส าหรับนักศึกษาภาคปกติ 73 
 ระเบียบ  
 - ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร ว่าด้วยการเก็บเงินค่าธรรมเนียมการศึกษาระดับปริญญาตรี  

  ภาคปกติ พ.ศ. 2553 
 

75 

สารบัญ 
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 สารบัญ  
  หน้า 
ตอนท่ี 3-1 ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ ส าหรับนักศึกษาภาคปกติ (ต่อ)  
 - ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร ว่าด้วยการเก็บเงินค่าธรรมเนียมการศึกษาระดับปริญญาตรี  

  ภาคปกติ ฉบบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
77 

 - ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร ว่าด้วยการเก็บเงินค่าธรรมเนียมการศึกษาระดับปริญญาตรี  
  ภาคปกติ ฉบบับที่ 3) พ.ศ. 2559 

78 

 - ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร ว่าด้วย การเก็บเงินค่าธรรมเนียมการศึกษาระดับปริญญาตรี 
ภาคปกติ ฉบบับที่ 4) พ.ศ. 2560 

80 

 ข้อบังคับ  
 - ข้อบังคับสภาประจ าสถาบันราชภัฏก าแพงเพชร ว่าด้วย เกณฑ์มาตรฐานความรู้ความสามารถด้าน

คอมพิวเตอร์ ส าหรับนักศึกษา พ.ศ. 2543 
81 

 - ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร ว่าด้วย เกณฑ์มาตรฐานความรู้ความสามารถด้านทักษะ
ภาษาอังกฤษ ส าหรับนักศึกษา พ.ศ. 2553 

83 

 ประกาศ  
 - ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร เรื่อง  การเรียกเก็บเงินค่าธรรมเนียมการศึกษาระดับปริญญาตรี 

ภาคปกติ พ.ศ. 2559 
84 

 - ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร เรื่อง  การเรียกเก็บเงินค่าธรรมเนียมการศึกษาภาคฤดูร้อน 
ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ  พ.ศ. 2559 

86 

 - ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร เรื่อง อัตราค่าธรรมเนียมการให้บริการการอบรมการสื่อสาร
ภาษาไทยส าหรับชาวต่างชาติ พ.ศ. 2559 

88 

 - ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร เรื่อง  การเรียกเก็บเงินค่าธรรมเนียมการศึกษาระดับปริญญาตรี 
ภาคปกติ ฉเพิ่มเติม) พ.ศ. 2564 

89 

 - ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร เรื่อง  การเรียกเก็บเงินค่าธรรมเนียมการศึกษาระดับปริญญาตรี 
ภาคฤดูร้อน ฉเพิ่มเติม) พ.ศ. 2564 

90 

 - ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร เรื่อง  การเรียกเก็บเงินค่าธรรมเนียมการศึกษาระดับปริญญาตรี 
ภาคปกติ พ.ศ. 2559 ฉส าหรับนักศึกษาที่ศึกษา ณ ศูนย์การศึกษานอกที่ต้ังมหาวิทยาลัย) 

91 

 - ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร เรื่อง  การเรียกเก็บเงินค่าธรรมเนียมการศึกษาภาคฤดูร้อน 
ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ  พ.ศ. 2559 ฉส าหรับนักศึกษาที่ศึกษา ณ ศูนย์การศึกษานอกที่ต้ังมหาวิทยาลัย) 

93 

 - ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร เรื่อง  ก าหนดตัวชี้วัดและเกณฑ์มาตรฐานความรู้ความสามารถ
ด้านคอมพิวเตอร์ส าหรับนักศึกษา พ.ศ. 2554 

95 

 - ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร เรื่อง ก าหนดตัวชี้วัดและเกณฑ์การประเมินผลความรู้
ความสามารถด้านทักษะภาษาอังกฤษส าหรับนักศึกษา พ.ศ. 2560 

96 

 - ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร เรื่อง ก าหนดตัวชี้วัดและเกณฑ์การประเมินผลความรู้
ความสามารถด้านทักษะภาษาอังกฤษส าหรับนักศึกษา ฉบบับที่ 2) พ.ศ. 2562 

99 

 - กฎกระทรวง ก าหนดความประพฤติของนักเรียนและนักศึกษา พ.ศ. 2548 100 
 - กฎกระทรวง ก าหนดความประพฤติของนักเรียนและนักศึกษา ฉบบับที่ 2) พ.ศ. 2562 101 
 - ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร เรื่อง นโยบายวิชาการและวิจัยในการจัดการวิกฤตการจัด

การศึกษา พ.ศ. 2563 
102 

 - ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร เรื่อง การแต่งกายสุภาพของนักศึกษา พ.ศ. 2550 105 
 - ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร เรื่อง  แนวปฏิบัติในการสอบของนักศึกษา พ.ศ. 2558 106 
 - ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานตามหลักสูตรกิจกรรมพัฒนานักศึกษา 

ภาคปกติ พ.ศ. 2558 
107 

 - ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานตามหลักสูตรกิจกรรมพัฒนานักศึกษา 
ภาคปกติ ฉบบับที่ 2) พ.ศ. 2561 

109 

   
ตอนท่ี 3-2 ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ ส าหรับนักศึกษาภาค กศ.บป. 111 
 ระเบียบ  
 - ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร ว่าด้วยการเก็บเงินค่าธรรมเนียมการศึกษาระดับปริญญาตรี 
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  ประวัติมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 

ต้นก าเนิดมหาวิทยาลัย 
 

ก่อนสถาปนาวิทยาลัย (ก่อน 29 กันยายน 2516) 
ค ว า ม คิ ด ใ น ก า ร จั ด ตั้ ง วิ ท ย า ลั ย ค รู

ก าแพงเพชร เกิดจากแผนการขยายจ านวนสถาบัน
ฝึกหัดครูของกรมการฝึกหัดครู ที่จะจัดตั้งวิทยาลัยครูให้
ครอบคลุมทั่วประเทศครบ 36 วิทยาลัย เพื่อให้แต่ละ
วิทยาลัยรับผิดชอบผลิตครูใน 2 จังหวัด ซ่ึงในบริเวณนี้
จะต้องจัดตั้งวิทยาลัยครูเพื่อรับผิดชอบผลิตครูส าหรับ
จังหวัดตาก ก าแพงเพชร 

2513 
ปีพุทธศักราช 2513 ประชาชนชาวจังหวัด

ก าแพงเพชร โดยการน าของ ผู้ว่าราชการจังหวัดสมัยนั้น  
(นายร า ไพ   นิ มิ ตรกุล )  และนายประสิทธิ์  ชู พิ นิ จ 
ผู้แทนราษฎรจังหวัดก าแพงเพชร ได้เสนอที่ดิน 2 แปลง ให้
กระทรวงศึกษาธิการเลือกเป็นที่ตั้งวิทยาลัยครู 

 

วิทยาลัยครูก าแพงเพชร 
 

2515 
ปีพุทธศักราช 2515 คณะกรรมการจากกระทรวงศึกษาธิการได้ตกลงขอใช้ที่ดินสาธารณะทุ่งคอกวัว จ านวน  

1,000 ไร่ เป็นสถานที่จัดตั้งวิทยาลัยครูก าแพงเพชร เริ่มด าเนินการเรื่องสถานที่จัดตั้งวิทยาลัย กรมการฝึกหัดครู
พิจารณาว่า ที่ดินสาธารณะที่ขอใช้จัดตั้งนั้นไม่ห่างจากล าน้ าปิง จึงได้เจรจาขอซ้ือที่ดินจากราษฎรต่อจากที่สาธารณะ
จนถึงริมน้ าปิง เป็นพื้นที่ประมาณ 420 ไร่เศษ ในจ านวนนี้ราษฎรยกให้โดยไม่คิดมูลค่า 95 ไร่เศษ ส่วนที่เหลือ 325  ไร่
เศษ ซ้ือด้วยงบประมาณของกรมการฝึกหัดครู  วิทยาลัยครูก าแพงเพชรได้ประกาศจัดตั้งขึ้นในวันที่ 29 กันยายน  พ.ศ. 
2516 2535 

ปีการศึกษา 2535 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิ
พลอดุลยเดช ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทาน
นามวิทยาลัยครูทั้ง 36 แห่งว่า “สถาบันราชภัฏ” เมื่อ
วันที่ 14 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2535 

สถาบันราชภัฏ 
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ปีการศึกษา 2538 ยกเลิกพระราชบัญญัติ
วิทยาลัยครู พ.ศ. 2528 เพื่อปรับโครงสร้างการ
บริหารงานของกรมการฝึกหัดครู ตามพระราชบัญญัติ
สถาบันราชภัฏ พ.ศ. 2538 ท าให้เปลี่ยนชื่อจากกรมการ
ฝึกหัดครูมาเป็น “ส านักงานสภาสถาบันราชภัฏ” และ
เริ่มใช้พระราชบัญญัติสถาบันราชภัฏตั้งแต่วันที่ 25 
มกราคม 2538 หลังจากประกาศในราชกิจจานุเบกษา 
ท าให้วิทยาลัยเปลี่ยนระบบบริหารเข้าสู่ระบบสถาบัน
ราชภัฏ ตามพระราชบัญญัติสถาบันราชภัฏ พ.ศ. 2538 

2544 
ปีการศึกษา 2544 จัดตั้งศูนย์อุดมศึกษาแม่สอด

เพื่อขยายโอกาสทางการศึกษาสู่ท้องถิ่นบนพื้นที่ 600 ไร่ 
ของสถาบันที่ ต าบลแม่ปะ อ าเภอแม่สอด จังหวัดตาก และ
เปิดรับนักศึกษาภาคปกติรุ่นแรก 

2545 
ปีการศึกษา 2545 เปิดรับนัก ศึกษาระดับ

บัณฑิตศึกษาภาคพิเศษ หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาวิชายุทธศาสตร์การพัฒนา และหลักสูตรครุศาสตรมหา
บัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน เป็นรุ่นแรก 

2546 
ปีการศึกษา 2546 พระบาทสมเด็จพระ

เจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช ทรงลงพระปรมาภิไธย
ประกาศในพระราชกิจจานุเบกษา ใช้พระราชบัญญัติ
ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 
2546 มีผลให้สถาบันราชภัฏอยู่ในสังกัดส านักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ 

2547 
ปีการศึกษา 2547 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

ภูมิพลอดุลยเดช ทรงลงพระปรมาภิไธยในพระราชบัญญัติ
มหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 ซ่ึงมีผลให้สถาบันราชภัฏ
ก าแพงเพชร มีฐานะเป็นมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร
ตั้งแต่วันที่ 15 มิถุนายน 2547 เป็นต้นมา 

มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 
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ประวัติการจัดการศึกษา 

2519 - 2522 
ปีการศึกษา 2519 วิทยาลัยครูก าแพงเพชรได้

เปิดรับนักศึกษารุ่นแรกในระดับ ป.กศ. จ านวน 392 คน  
ซ่ึงนักศึกษาได้รับการคัดเลือกจากสภาต าบลต่าง ๆ ใน
เขตจังหวัดก าแพงเพชรและจังหวัดตาก  

ปีการศึกษา 2521 ขยายการเปิดรับนักศึกษา
ในระดับ ป.กศ. ชั้นสูง จ านวน 9 กลุ่ม   

ปีการศึกษา 2522 เปิดให้การอบรมครู
บุคลากรทางการศึกษาประจ าการ (อคป.) รุ่นแรก 

2528 - 2529 
ปีการศึกษา 2528 เปิดสอนตามหลักสูตรของสภา

การฝึกหัดครู 3 ระดับ คือ ระดับอนุปริญญา ระดับปริญญา
ตรี ครุศาสตรบัณฑิต หลักสูตร 4 ปี และระดับปริญญาตรี 
ครุศาสตรบัณฑิต หลักสูตร 2 ปี (หลังอนุปริญญา) ในปีนี้งด
การรับนักศึกษาระดับ ป.กศ. ชั้นสูง 

ปีการศึกษา 2529 เปิดท าการอบรมตามโครงการการจัดการศึกษาส าหรับบุคลากรประจ าการ (กศ.บป.) เป็นรุ่น
แรกโดยเปิดท าการอบรมรวม 3 ระดับ คือ ระดับอนุปริญญาวิทยาศาสตร์ ระดับปริญญาตรีครุศาสตรบัณฑิต หลักสูตร 4 ปี 
และระดับปริญญาตรีครุศาสตรบัณฑิต หลักสูตร 2 ปี (หลังอนุปริญญา) 

2541 - 2543 
ปีการ ศึกษา 2541 เปิดรับนัก ศึกษาระดับ

บัณฑิตศึกษาภาคพิเศษสาขาการศึกษาโปรแกรมวิชาการ
บริหารการศึกษาเป็นรุ่นแรก  

ปีการศึกษา 2543 เปิดรับนักศึกษา ภาค กศ.บป.  
ที่อ าเภอแม่สอด จังหวัดตาก ใช้สถานที่ โรงเรียนสรรพ
วิทยาคมเป็นศูนย์การศึกษาเป็นรุ่นแรก 

2548 - 2549 
ปีการศึกษา 2548 เปิดรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาภาคพิเศษ หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการ

บริหารการศึกษา สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน และหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชายุทธศาสตร์การพัฒนา ณ 
ศูนย์อุดมศึกษาแม่สอด เป็นรุ่นแรก 
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ปีการศึกษา 2549 เปิดรับนักศึกษาโครงการความร่วมมือระหว่างกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นและ
มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่นรุ่นแรก การจัดการเรียนการสอนแบ่งออกเป็น 3 ศูนย์การ
เรียนได้แก่ 

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

2550 - 2551 
เปิดรับนักศึกษาภาคพิเศษ ที่หน่วยการเรียนพิจิตร 

โรงเรียนเทศบาลบ้านปากทาง หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชานิติศาสตร์และหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
รัฐประศาสนศาสตร์ เป็นรุ่นแรก และเปิดการเรียนการสอน
ระดับบัณฑิตศึกษาภาคพิเศษ หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร
มหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเพื่อพัฒนา
ท้องถิ่น 

ปีการศึกษา 2551 เปิดรับนักศึกษาภาคพิเศษ ตามโครงการความร่วมมือกับกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 
หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาการจัดการการคลังเป็นรุ่นแรก โดยรับนักศึกษาที่เป็นบุคลากรองค์กรปกครอง
ท้องถิ่นจากจังหวัดก าแพงเพชร จังหวัดตากและจังหวัดสุโขทัย 

2552 - 2557 
ปีการศึกษา 2552 เปิดรับนักศึกษาปริญญา

เอก หลักสูตรดุษฏีบัณฑิตสาขายุทธศาสตร์การบริหาร
และพัฒนา (รุ่นแรก) 

ปีการศึกษา 2556 เปิดรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ (รุ่นแรก) 
ปีการศึกษา 2557 เปิดรับนักศึกษาปริญญาเอก หลักสูตรดุษฏีบัณฑิตสาขาการบริหารการศึกษา (รุ่นแรก) 

2559 - 2562 
ปีการศึกษา 2559 ปรับปรุงหมวดวิชาศึกษาทั่วไป 

ให้มีความหลากหลาย และปรับปรุงหลักสูตรให้ทันสมัยจ านวน  
35 หลักสูตร ทั้ง 5 คณะ 

ปี ก า ร ศึก ษา  2 562  มห า วิ ทย าลั ย ร าช ภั ฏ
ก าแพงเพชร เปลี่ยนสังกัดจากกระทรวงศึกษาธิการ มาสังกัด
กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม และ
ปรับปรุงหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต (5ปี) เป็น หลักสูตร 
ครุศาสตรบัณฑิต (4ปี) 2563 – 2564 

ปีการศึกษา 2563 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร เปิดรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี 
หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (รุ่นแรก) โดยความร่วมมือจากโรงพยาบาล 4 จังหวัด (ก าแพงเพชร พิจิตร สุโขทัย และ
ตาก) 
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พระราชบญัญตั ิ
มหาวิทยาลัยราชภฏั 

พ.ศ. 2547 
-------------------- 

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

เป็นปีที่ 59 ในรัชกาลปัจจุบัน  
 

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ ให้ประกาศว่า 
โดยที่เป็นการสมควรจัดตั้งมหาวิทยาลัยราชภัฏขึ้นแทนสถาบันราชภัฏ จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้า  ฯ ให้ตรา

พระราชบัญญัติขึ้นไว้โดยค าแนะน าและยินยอมของรัฐสภา ดังต่อไปนี้ 
มาตรา 1 พระราชบัญญัตินี้เรียกว่า “พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547” 
มาตรา 2 พระราชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 
มาตรา 3 ให้ยกเลิกพระราชบัญญัติสถาบันราชภัฏ พ.ศ. 2538 
มาตรา 4 ให้สถาบันราชภัฏที่จัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติสถาบันราชภัฏ พ.ศ. 2538 มีฐานะเป็นมหาวิทยาลัย

ราชภัฏตามพระราชบัญญัตินี้ 
ให้เรียกชื่อมหาวิทยาลัยราชภัฏตามชื่อของสถาบันราชภัฏเดิมตามบัญชีรายชื่อท้ายพระราชบัญญัตินี้ 
ให้มหาวิทยาลัยราชภัฏแต่ละแห่งเป็นนิติบุคคลและเป็นส่วนราชการตามกฎหมายว่าด้วยวิธีการงบประมาณใน

สังกัดส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
มาตรา 5 ในพระราชบัญญัตินี้ 
“มหาวิทยาลัย” หมายความว่า มหาวิทยาลัยราชภัฏตามพระราชบัญญัตินี้ 
“สภามหาวิทยาลัย” หมายความว่า สภามหาวิทยาลัยราชภัฏตามพระราชบัญญัตินี้ 
“สภาวิชาการ” หมายความว่า สภาวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏตามพระราชบัญญัตินี้ 
“วิทยาเขต” หมายความว่า เขตการศึกษาของมหาวิทยาลัยที่มีคณะ สถาบัน ส านัก วิทยาลัย ศูนย์ ส่วนราชการ

หรือหน่วยงานที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่าคณะตั้งแต่สองส่วนราชการขึ้นไปตั้งอยู่ในเขตการศึกษานั้ นตามที่สภา
มหาวิทยาลัยก าหนด 

“สภาคณาจารย์และข้าราชการ” หมายความว่า สภาคณาจารย์และข้าราชการมหาวิทยาลัยราชภัฏตาม
พระราชบัญญัตินี้ 

“รัฐมนตร”ี หมายความว่า รัฐมนตรีผู้รักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ 
มาตรา 6 ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้  และให้มีอ านาจออก

กฎกระทรวง และประกาศเพื่อปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้ 
กฎกระทรวงนั้น เมื่อได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้วให้ใช้บังคับได้ 

 

พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ 
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หมวด 1  
บททั่วไป 

--------------- 
มาตรา 7 ให้มหาวิทยาลัยเป็นสถาบันอุดมศึกษาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นที่เสริมสร้างพลังปัญญาของแผ่นดิน ฟื้นฟู

พลังการเรียนรู้ เชิดชูภูมิปัญญาของท้องถิ่น สร้างสรรค์ศิลปวิทยา เพื่อความเจริญก้าวหน้าอย่างมั่นคงและยั่งยืนของปวงชนมี
ส่วนร่วมในการจัดการ การบ ารุงรักษา การใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างสมดุลและยั่งยืน โดยมี
วัตถุประสงค์ให้การศึกษา ส่งเสริมวิชาการและวิชาชีพชั้นสูง ท าการสอน วิจัย  ให้บริการทางวิชาการแก่สังคม ปรับปรุง 
ถ่ายทอด และพัฒนาเทคโนโลยี ทะนุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม ผลิตครูและส่งเสริมวิทยฐานะครู 

มาตรา 8 ในการด าเนินงานเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามมาตรา 7 ให้ก าหนดภาระหน้าที่ของมหาวิทยาลัย
ดังต่อไปนี ้

(1) แสวงหาความจริงเพื่อสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการบนพื้นฐานของภูมิปัญญาท้องถิ่น ภูมิปัญญาไทย และภูมิ
ปัญญาสากล 

(2) ผลิตบัณฑิตที่มีความรู้คู่คุณธรรม ส านึกในความเป็นไทย มีความรักและผูกพันต่อท้องถิ่น อีกทั้งส่งเสริมการ
เรียนรู้ตลอดชีวิตในชุมชน เพื่อช่วยให้คนในท้องถิ่นรู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลง การผลิตบัณฑิตดังกล่าว จะต้องให้มีจ านวนและ
คุณภาพสอดคล้องกับแผนการผลิตบัณฑิตของประเทศ 

(3) เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในคุณค่า ความส านึก และความภูมิใจในวัฒนธรรมของท้องถิ่นและของชาติ  
(4) เรียนรู้และเสริมสร้างความเข้มแข็งของผู้น าชุมชน  ผู้น าศาสนาและนักการเมืองท้องถิ่นให้มีจิตส านึก

ประชาธิปไตย คุณธรรม จริยธรรม และความสามารถในการบริหารงานพัฒนาชุมชนและท้องถิ่นเพื่อประโยชน์ของส่วนรวม 
(5) เสริมสร้างความเข้มแข็งของวิชาชีพครู ผลิตและพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีคุณภาพและ

มาตรฐานที่เหมาะสมกับการเป็นวิชาชีพชั้นสูง 
(6) ประสานความร่วมมือและช่วยเหลือเกื้อกูลกันระหว่างมหาวิทยาลัย ชุมชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและ

องค์กรอื่นทั้งในและต่างประเทศ เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น 
(7) ศึกษาและแสวงหาแนวทางพัฒนาเทคโนโลยีพื้นบ้านและเทคโนโลยีสมัยใหม่ให้เหมาะสมกับการด ารงชีวิตและ

การประกอบอาชีพของคนในท้องถิ่น รวมถึงการแสวงหาแนวทางเพื่อส่งเสริมให้เกิดการจัดการ การบ ารุงรักษาและการใช้
ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างสมดุลและยั่งยืน  

(8) ศึกษา วิจัย ส่งเสริมและสืบสานโครงการอันเนื่องมาจากแนวพระราชด าริในการปฏิบัติภารกิจของ
มหาวิทยาลัยเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น  

มาตรา 9 มหาวิทยาลัยจะปฏิเสธการรับผู้สมัครผู้ใดเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยหรือยุติ  หรือชะลอการศึกษาของ
นักศึกษาผู้ใดด้วยเหตุเพียงว่าผู้นั้นขาดแคลนทุนทรัพย์อย่างแท้จริงเพื่อจ่ายค่าธรรมเนียมการศึกษาต่างๆ แก่มหาวิทยาลัยมิได้ 

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

มหาวิทยาลัยอาจให้มีศูนย์ ส่วนราชการหรือหน่วยงานที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่าคณะเพื่อด าเนินการ
ตามวัตถุประสงค์ในมาตรา 7 เป็นส่วนราชการหรือหน่วยงานในมหาวิทยาลัยอีกได้ 

ส านักงานอธิการบดีและส านักงานวิทยาเขตอาจแบ่งส่วนราชการเป็นกอง  ส่วนราชการหรือเรียกหน่วยงานที่
เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่ากอง 

บัณฑิตวิทยาลัย คณะ และวิทยาลัยอาจแบ่งส่วนราชการเป็นส านักงานคณบดี กอง ส่วนราชการหรือหน่วยงานที่
เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่ากอง 

สถาบัน ส านัก ศูนย์ ส่วนราชการหรือหน่วยงานที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่าคณะอาจแบ่งส่วนราชการ
เป็นส านักงานผู้อ านวยการ กอง ส่วนราชการหรือหน่วยงานที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่ากอง  
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ส านักงานคณบดี ส านักงานผู้อ านวยการ กอง ส่วนราชการหรือหน่วยงานที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่า
กอง  อาจแบ่งส่วนราชการเป็นงาน ส่วนราชการหรือหน่วยงานที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่างาน  

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

การแบ่งส่วนราชการเป็นส านักงานคณบดี ส านักงานผู้อ านวยการ และกอง ส่วนราชการหรือหน่วยงานที่เรียกชื่อ
อย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่ากอง ให้ท าเป็นประกาศกระทรวงและประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

การแบ่งส่วนราชการเป็นงาน ส่วนราชการหรือหน่วยงานที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่างาน ให้ท าเป็น
ประกาศมหาวิทยาลัย  

มาตรา 12 ภายใต้วัตถุประสงค์ตามมาตรา 7 มหาวิทยาลัยจะรับสถาบันการศึกษาชั้นสูงหรือสถาบันอื่นเข้าสมทบ
ในมหาวิทยาลัยก็ได้และมีอ านาจให้ปริญญา อนุปริญญา หรือประกาศนียบัตรชั้นหนึ่งชั้นใดแก่ผู้ส าเร็จการศึกษาจากสถาบันที่
เข้าสมทบนั้นได ้

การรับเข้าสมทบหรือการยกเลิกการสมทบซึ่งสถาบันการศึกษาชั้นสูงหรือสถาบันอื่น ให้เป็นไปตามข้อบังคับของ
มหาวิทยาลัย ให้ประกาศการรับเข้าสมทบหรือยกเลิกการสมทบในราชกิจจานุเบกษา 

การควบคุมสถาบันการศึกษาชั้นสูงหรือสถาบันที่เข้าสมทบในมหาวิทยาลัย  ให้เป็นไปตามข้อบังคับของ
มหาวิทยาลัย  

มาตรา 13 นอกจากเงินที่ก าหนดไว้ในงบประมาณแผ่นดิน มหาวิทยาลัยอาจมีรายได้ ดังนี้ 
(1) เงินผลประโยชน์ ค่าธรรมเนียม ค่าปรับและค่าบริการต่างๆ ของมหาวิทยาลัย 
(2) เงินและทรัพย์สินที่มีผู้อุทิศให้แก่มหาวิทยาลัย 
(3) รายได้หรือผลประโยชน์ที่ได้มาจากการใช้ที่ราชพัสดุซ่ึงมหาวิทยาลัยปกครอง ดูแลหรือใช้ประโยชน์ 
(4) เงินอุดหนุนจากราชการส่วนท้องถิ่น หรือเงินอุดหนุนอื่นที่มหาวิทยาลัยได้รับเพื่อใช้ในการด าเนินกิจการของ

มหาวิทยาลัย 
(5) รายได้หรือผลประโยชน์ที่ได้จากการลงทุนและจากทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย 
(6) รายได้หรือผลประโยชน์อื่น 
ให้มหาวิทยาลัยมีอ านาจในการปกครอง ดูแล บ ารุงรักษา ใช้และจัดหาผลประโยชน์จากทรัพย์สินของ

มหาวิทยาลัยทั้งที่เป็นที่ราชพัสดุตามกฎหมายว่าด้วย ที่ราชพัสดุและที่เป็นทรัพย์สินอื่น 
บรรดารายได้และผลประโยชน์ของมหาวิทยาลัย รวมทั้งผลประโยชน์ที่ เกิดจากที่ราชพัสดุ เบี้ยปรับที่เกิดจากการ

ผิดสัญญาลาศึกษาและเบี้ยปรับที่เกิดจากการผิดสัญญาการซ้ือทรัพย์สินหรือจ้างท าของที่ด าเนินการโดยใช้เงินงบประมาณ ไม่
เป็นรายได้ที่ต้องน าส่งกระทรวงการคลังตามกฎหมายว่าด้วยเงินคงคลังและกฎหมายว่าด้วยวิธีการงบประมาณ  

มาตรา 14 บรรดาอสังหาริมทรัพย์ที่มหาวิทยาลัยได้มาโดยมีผู้อุทิศให้หรือได้มาโดยการซ้ือหรือแลกเปลี่ยนจาก
รายได้ของมหาวิทยาลัยตั้งแต่วันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับไม่ถือเป็นที่ราชพัสดุและให้เป็นกรรมสิทธิ์ของมหาวิทยาลัย  

มาตรา 15 บรรดารายได้และทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยจะต้องจัดการเพื่อประโยชน์ภายใต้วัตถุประสงค์ของ
มหาวิทยาลัยตามมาตรา 7 

เงินและทรัพย์สินที่มีผู้อุทิศให้แก่มหาวิทยาลัยจะต้องจัดการตามเง่ือนไขที่ ผู้อุทิศให้ก าหนดไว้ และต้องเป็นไปตาม
วัตถุประสงค์ของมหาวิทยาลัย แต่ถ้ามีความจ าเป็นต้องเปลี่ยนแปลงเง่ือนไขดังกล่าว มหาวิทยาลัยต้องได้รับความยินยอมจาก      
ผู ้อุทิศให้หรือทายาท หากไม่มีทายาทหรือทายาทไม่ปรากฏ จะต้องได้รับอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัย 

 
 

หมวด 2 
การด าเนินการ 
-------------------- 

มาตรา 16 ให้มหาวิทยาลัยแต่ละแห่งมีสภามหาวิทยาลัย ประกอบด้วย 
(1) นายกสภามหาวิทยาลัย ซ่ึงจะทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง 
(2) กรรมการสภามหาวิทยาลัยโดยต าแหน่ง ได้แก่ อธิการบดี  ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ และ

ประธานกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย 
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(3) กรรมการสภามหาวิทยาลัยจ านวนสี่คน ซ่ึงเลือกจากผู้ด ารงต าแหน่ง   รองอธิการบดี คณบดี ผู้อ านวยการ
สถาบัน ผู้อ านวยการส านัก ผู้อ านวยการศูนย์ หัวหน้าส่วนราชการหรือหัวหน้าหน่วยงานที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่า
คณะ 

(4) กรรมการสภามหาวิทยาลัยจ านวนสี่คน ซ่ึงเลือกจากคณาจารย์ประจ าของมหาวิทยาลัย และมิใช่ผู้ด ารง
ต าแหน่งตาม (3) 

(5) กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิจ านวนสิบเอ็ดคน  ซ่ึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งจาก
บุคคลภายนอกมหาวิทยาลัย โดยค าแนะน าของนายกสภามหาวิทยาลัยและกรรมการสภามหาวิทยาลัยตาม (2) (3) และ (4) 
ทั้งนี้ ผู้ทรงคุณวุฒิดังกล่าวต้องมาจากผู้มีความรู้ความเช่ียวชาญด้านการศึกษา มนุษยศาสตร์สังคมศาสตร์ วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี กฎหมาย การงบประมาณและการเงิน การบริหารงานบุคคล การปกครองส่วนท้องถิ่น การศาสนา ศิลปะและ
วัฒนธรรม และด้านอื่นๆ ตามที่สภามหาวิทยาลัยเห็นสมควร ในจ านวนนี้ให้แต่งตั้งจากบุคคลในเขตพื้นที่บริการการศึกษา
ของมหาวิทยาลัยแต่ละแห่งไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง 

ให้สภามหาวิทยาลัยแต่งตั้งรองอธิการบดีคนหนึ่ง ซ่ึงมิใช่กรรมการสภามหาวิทยาลัยตาม (3) เป็นเลขานุการสภา
มหาวิทยาลัย โดยค าแนะน าของอธิการบดี 

ให้สภามหาวิทยาลัยเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิคนหนึ่งเป็นอุปนายกสภามหาวิทยาลัย  ท า
หน้าที่แทนนายกสภามหาวิทยาลัยเมื่อนายกสภามหาวิทยาลัยไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ หรือเมื่อไม่มีผู้ด ารงต าแหน่งนายกสภา
มหาวิทยาลัย 

คุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และวิธีการได้มาซ่ึงนายกสภามหาวิทยาลัยและกรรมการสภามหาวิทยาลัยตาม (3) (4) 
และ (5) ให้เป็นไปตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัย 

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

นอกจากการพ้นจากต าแหน่งตามวาระในวรรคหนึ่งแล้ว นายกสภามหาวิทยาลัยและกรรมการสภามหาวิทยาลัย
ตามมาตรา 16 (3) (4) และ (5) พ้นจากต าแหน่งเมื่อ 

(1) ตาย 
(2) ลาออก 
(3) ขาดคุณสมบัติของการเป็นนายกสภามหาวิทยาลัยหรือกรรมการสภามหาวิทยาลัยในประเภทนั้นๆ 
(4) ถูกจ าคุกโดยค าพิพากษาถึงที่สุดให้จ าคุก 
(5) สภามหาวิทยาลัยให้ออกเพราะมีความประพฤติเส่ือมเสีย บกพร่องต่อหน้าที่ หรือหย่อนความสามารถ 
(6) เป็นบุคคลล้มละลาย 
(7) เปน็คนไร้ความสามารถหรือคนเสมือนไร้ความสามารถ 
การพ้นจากต าแหน่งตาม (5) ต้องเป็นไปตามมติสองในสามของจ านวนกรรมการสภามหาวิทยาลัยเท่าที่มีอยู่ 
ในกรณีที่นายกสภามหาวิทยาลัย หรือกรรมการสภามหาวิทยาลัยตามมาตรา 16 (3) (4) หรือ (5) พ้นจากต าแหน่ง

ก่อนครบวาระ และได้มีการด าเนินการให้ผู้ใดด ารงต าแหน่งแทนแล้ว ให้ผู้นั้นอยู่ในต าแหน่งเพียงเท่ากับวาระที่เหลืออยู่ของผู้
ซ่ึงตนแทน แต่ถ้าวาระการด ารงต าแหน่งเหลืออยู่น้อยกว่าเก้าสิบวันจะไม่ด าเนินการให้มีผู้ด ารงต าแหน่งแทนก็ได้  ให้สภา
มหาวิทยาลัยประกอบด้วยกรรมการสภามหาวิทยาลัยเท่าที่มีอยู่มีอ านาจและปฏิบัติหน้าที่ตามมาตรา 18 ต่อไปได้ 

ในกรณีที่นายกสภามหาวิทยาลัย หรือกรรมการสภามหาวิทยาลัยตามมาตรา 16 (3) (4) หรือ (5) พ้นจากต าแหน่ง
ตามวาระ แต่ยังมิได้ด าเนินการให้ได้มาซ่ึงนายกสภามหาวิทยาลัย หรือกรรมการสภามหาวิทยาลัยใหม่ ให้นายกสภา
มหาวิทยาลัยหรือกรรมการสภามหาวิทยาลัยซ่ึงพ้นจากต าแหน่งปฏิบัติหน้าที่ต่อไป  จนกว่าจะได้มีนายกสภามหาวิทยาลัย
หรือกรรมการสภามหาวิทยาลัยใหม่แล้ว 

ให้มีการด าเนินการให้ได้มาซ่ึงนายกสภามหาวิทยาลัยหรือกรรมการสภามหาวิทยาลัยตามมาตรา 16 (3) (4) และ 
(5) ภายในเก้าสิบวันนับแต่วันที่ผู้นั้นพ้นจากต าแหน่ง 

มาตรา 18 สภามหาวิทยาลัยมีอ านาจและหน้าที่ควบคุมดูแลกิจการทั่วไปของมหาวิทยาลัย และโดยเฉพาะให้มี
อ านาจและหน้าที่ ดังนี้ 

(1) ก าหนดนโยบายและอนุมัติแผนพัฒนาของมหาวิทยาลัยเกี่ยวกับการศึกษา การวิจัย การให้บริการทางวิชาการ
แก่สังคม การผลิตและส่งเสริมวิทยฐานะครู  การทะนุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม  การอนุรักษ์สิ่ งแวดล้อมและ
ทรัพยากรธรรมชาติ 
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(2) ออกกฎ ระเบียบ ประกาศและข้อบังคับของมหาวิทยาลัย และอาจมอบให้ส่วนราชการใดในมหาวิทยาลัยเป็น
ผู้ออกกฎ ระเบียบ ประกาศและข้อบังคับส าหรับส่วนราชการหรือหน่วยงานนั้นเป็นเรื่องๆ ก็ได้ 

(3) ก ากับมาตรฐานการศึกษา การประกันคุณภาพการศึกษา  การเปิดสอนของมหาวิทยาลัย  และติดตาม
ประเมินผลการด าเนินงานของมหาวิทยาลัย 

(4) อนุมัติให้ปริญญา ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง ประกาศนียบัตรบัณฑิต อนุปริญญา และประกาศนียบัตร 
(5) พิจารณาการจัดตั้ง การรวมและการยุบเลิกส านักงานวิทยาเขต บัณฑิตวิทยาลัย คณะ วิทยาลัย สถาบัน ส านัก 

ศูนย์ ส่วนราชการหรือหน่วยงานที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ รวมทั้งการแบ่งส่วนราชการหรือหน่วยงานของ
ส่วนราชการดังกล่าว 

(6) อนุมัติการรับสถาบันการศึกษาชั้นสูงหรือสถาบันอื่นเข้าสมทบในมหาวิทยาลัยหรือยกเลิกการสมทบ 
(7) พิจารณาให้ความเห็นชอบหลักสูตรการศึกษาให้สอดคล้องกับมาตรฐานที่คณะกรรมการการอุดมศึกษาก าหนด 
(8) พิจารณาเสนอเรื่องเพื่อทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งต้ังและถอดถอนนายกสภามหาวิทยาลัย กรรมการสภา

มหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ อธิการบดี ศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์พิเศษ 
(9) แต่งตั้งและถอดถอนรองอธิการบดี คณบดี ผู้อ านวยการสถาบัน ผู้อ านวยการส านัก และผู้อ านวยการศูนย์  

หัวหน้าส่วนราชการหรือหัวหน้าหน่วยงานที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ  ศาสตราจารย์เกียรติคุณ รอง
ศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์พิเศษ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิเศษ 

(10) แต่งต้ังและถอดถอนประธานกรรมการและกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย 
(11) อนุมัติงบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้ของมหาวิทยาลัย 
(12) ออกระเบียบและข้อบังคับต่างๆ เกี่ยวกับการบริหารการเงิน การจัดหารายได้ 

และผลประโยชน์จากทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย ทั้งนี้ โดยไม่ขัดหรือแย้งกับกฎหมายหรือมติคณะรัฐมนตรีท่ีเกี่ยวข้อง 
(13)  พิจารณาด าเนินการเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของมหาวิทยาลัยตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการ

พลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา และตามที่คณะกรรมการข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษามอบหมาย 
(14) แต่งตั้งคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ หรือบุคคลหนึ่งบุคคลใดเพื่อพิจารณาและเสนอความเห็นในเรื่อง

หนึ่งเรื่องใด หรือมอบหมายให้ปฏิบัติการอย่างหนึ่งอย่างใดอันอยู่ในอ านาจและหน้าที่ของสภามหาวิทยาลัย 
(15) พิจารณาและให้ความเห็นชอบในเรื่องที่เกี่ยวกับกิจการของมหาวิทยาลัยตามที่อธิการบดีหรือสภาวิชาการ

เสนอ และอาจมอบหมายให้อธิการบดีหรือสภาวิชาการปฏิบัติการอย่างหนึ่งอย่างใดอันอยู่ในอ านาจและหน้าที่ของสภา
มหาวิทยาลัยได้ 

(16) ส่งเสริม สนับสนุนและแสวงหาวิธีการเพื่อพัฒนาความก้าวหน้าของมหาวิทยาลัยตลอดจนการปฏิบัติภารกิจ
ร่วมกันกับสถาบันอื่น 

(17) ปฏิบัติหน้าที่อื่นเกี่ยวกับกิจการของมหาวิทยาลัยที่มิได้ระบุให้เป็นหน้าที่ของผู้ใดโดยเฉพาะ 
มาตรา 19 การประชุมสภามหาวิทยาลัยให้เป็นไปตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัย 
มาตรา 20 ให้มหาวิทยาลัยแต่ละแห่งมีสภาวิชาการ ประกอบด้วย 
(1) ประธานสภาวิชาการ ได้แก่ อธิการบดี 
(2) กรรมการสภาวิชาการที่คณาจารย์ประจ าเลือกจากผู้บริหารหรือคณาจารย์ประจ าคณะคณะละหนึ่งคน 
(3) กรรมการสภาวิชาการซ่ึงแต่งต้ังจากผู้ทรงคุณวุฒิจากบุคคลภายนอก มีจ านวนเท่ากับบุคคลตาม (2) 
คุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และวิธีการเลือกกรรมการสภาวิชาการตาม (2) และ (3)  ตลอดจนการประชุมและการ

ด าเนินงานของสภาวิชาการ ให้เป็นไปตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัย 
ให้สภาวิชาการแต่งตั้งรองอธิการบดีคนหนึ่งเป็นกรรมการและเลขานุการสภาวชิาการโดยค าแนะน าของอธิการบดี 
มาตรา 21 กรรมการสภาวิชาการมีวาระอยู่ในต าแหน่งคราวละสองปีและอาจได้รับแต่งตั้งใหม่อีกได้ แต่จะด ารง

ต าแหน่งเกินสองวาระติดต่อกันมิได้ 
นอกจากการพ้นจากต าแหน่งตามวาระในวรรคหนึ่งแล้ว กรรมการสภาวิชาการพ้นจากต าแหน่งเมื่อ 
(1) ตาย 
(2) ลาออก 
(3) ขาดคุณสมบัติของการเป็นประธานสภาวิชาการหรือกรรมการสภาวิชาการ 
(4) ถูกจ าคุกโดยค าพิพากษาถึงที่สุดให้จ าคุก 
(5) เป็นบุคคลล้มละลาย 
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(6) เป็นคนไร้ความสามารถหรือคนเสมือนไร้ความสามารถ 
ในกรณีที่กรรมการสภาวิชาการพ้นจากต าแหน่งก่อนครบวาระและได้มีการด าเนินการให้ผู้ใดด ารงต าแหน่งแทน

แล้ว ให้ผู้นั้นอยู่ในต าแหน่งเพียงเท่ากับวาระที่เหลืออยู่ของผู้ซ่ึงตนแทน แต่ถ้าวาระการด ารงต าแหน่งเหลืออยู่น้อยกว่าเก้าสิบ
วัน จะไม่ด าเนินการเพื่อให้มีผู้ด ารงต าแหน่งแทนก็ได้ ให้สภาวิชาการประกอบด้วยกรรมการสภาวิชาการเท่าที่มีอยู่มีอ านาจ
และปฏิบัติหน้าที่ตามมาตรา 22 ต่อไปได้ 

ในกรณีที่กรรมการสภาวิชาการพ้นจากต าแหน่งตามวาระ แต่ยังมิได้ด าเนินการให้ได้มาซ่ึงกรรมการสภาวิชาการ
ใหม่ ให้กรรมการสภาวิชาการซ่ึงพ้นจากต าแหน่งปฏิบัติหน้าที่ต่อไปจนกว่าจะได้มีการแต่งตั้งกรรมการสภาวิชาการขึ้นใหม่
แล้ว 

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

การศึกษาให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์และภาระหน้าที่ของมหาวิทยาลัย 
(2) พิจารณาเสนอด าเนินการเกี่ยวกับการวิจัยการสอน การประเมินผลการสอนและการประกันคุณภาพการศึกษา 
(3) พิจารณาเสนอการให้ปริญญา ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง ประกาศนียบัตรบัณฑิต อนุปริญญา  และ

ประกาศนียบัตร 
(4) พิจารณาเสนอการจัดตั้ง ยุบรวมและการยุบเลิกคณะ  สถาบัน ส านัก ศูนย์ ส่วนราชการหรือหน่วยงานที่

เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ รวมทั้งการเสนอแบ่งส่วนราชการหรือส่วนงานในหน่วยงานดังกล่าว 
(5) พิจารณาเสนอการรับสถาบันวิชาการชั้นสูงหรือสถาบันวิจัยอื่นเข้าสมทบในมหาวิทยาลัย 
(6) พิจารณาให้ความเห็นเกี่ยวกับการแต่งตั้งและถอดถอนศาสตราจารย์   รองศาสตราจารย์และผู้ช่วย

ศาสตราจารย์ 
(7) พิจารณาให้ความเห็นเกี่ยวกับการแต่งตั้งและถอดถอนศาสตราจารย์พิเศษ  ศาสตราจารย์เกียรติคุณ 

รองศาสตราจารย์พิเศษ ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิเศษและอาจารย์พิเศษ 
(8) แสวงหาวิธีการที่จะท าให้การศึกษา การวิจัย การบริการทางวิชาการแก่สังคม การปรับปรุง การถ่ายทอดและ

พัฒนาเทคโนโลยี การทะนุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม การพัฒนาท้องถิ่น การผลิตและส่งเสริมวิทยฐานะครู  การอนุรักษ์
สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติให้เจริญยิ่งขึ้น 

(9) เสนอแนะแนวทางการประสานงาน การระดมสรรพก าลังเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น การท าข้อตกลงระหว่าง
มหาวิทยาลัยในความร่วมมือทางวิชาการ ประสานการใช้บุคลากร ทรัพยากรและความช านาญร่วมกันในการปฏิบัติหน้าที่
ของมหาวิทยาลัยเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น 

(10) พิจารณาให้ความเห็นต่อสภามหาวิทยาลัยเกี่ยวกับการงานด้านวิชาการของมหาวิทยาลัย 
(11) เสนอความเห็นเกี่ยวกับการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลงานด้านวิชาการของมหาวิทยาลัย 
(12) ให้ค าปรึกษาแก่อธิการบดีและปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่สภามหาวิทยาลัยหรืออธิการบดีมอบหมาย 
(13) แต่งตั้งคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ หรือบุคคลหนึ่งบุคคลใดเพื่อกระท าการใดๆ อันอยู่ในอ านาจและ

หน้าที่ของสภาวิชาการ  
มาตรา 23 ให้มหาวิทยาลัยแต่ละแห่งมีสภาคณาจารย์และข้าราชการ ประกอบด้วยประธานสภาและกรรมการ

สภาซ่ึงเลือกจากคณาจารย์ประจ าและข้าราชการของมหาวิทยาลัย 
องค์ประกอบ จ านวน คุณสมบัติ หลักเกณฑ์และวิธีการได้มา วาระการด ารงต าแหน่งและการพ้นจากต าแหน่งของ

ประธานสภาและกรรมการสภาตามวรรคหนึ่ง ตลอดจนการประชุมของสภาคณาจารย์และข้าราชการและการเรียกประชุม
คณาจารย์และข้าราชการ ให้เป็นไปตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัย  

มาตรา 24 สภาคณาจารย์และข้าราชการมีหน้าที่ ดังนี้ 
(1) ให้ค าปรึกษาและข้อเสนอแนะในกิจการของมหาวิทยาลัยและการพัฒนามหาวิทยาลัยต่ออธิการบดีหรือสภา

มหาวิทยาลัย 
(2) แสวงหาแนวทางร่วมกันเพื่อส่งเสริมพัฒนาศักยภาพของคณาจารย์และข้าราชการในการปฏิบัติหน้าที่ตาม

จรรยาบรรณแห่งวิชาชีพ 
(3) พิทักษ์ผลประโยชน์ของมหาวิทยาลัยและปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่อธิการบดี หรือสภามหาวิทยาลัยมอบหมาย 
(4) เรียกประชุมคณาจารย์และข้าราชการเพื่อพิจารณากิจกรรมของมหาวิทยาลัยและน าเสนอความคิดเห็นต่อ

สภามหาวิทยาลัย 
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การปฏิบัติหน้าที่ของสภาคณาจารย์และข้าราชการถือเป็นการปฏิบัติหน้าที่ราชการและการด าเนินการใดๆ  ใน
การปฏิบัติหน้าที่โดยชอบย่อมได้รับความคุ้มครองและไม่เป็นเหตุในการด าเนินการทางวินัย  

มาตรา 25 ให้มหาวิทยาลัยแต่ละแห่งมีคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย  คณะหนึ่งประกอบด้วย
ประธานกรรมการ ประธานสภานักศึกษา นายกองค์การนักศึกษา และกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิจ านวนหนึ่งซ่ึงสภามหาวิทยาลัย
แต่งตั้งจากผู้มีความรู้ความเชี่ยวชาญด้านการศึกษา มนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กฎหมาย 
การงบประมาณและการเงิน การบริหารงานบุคคล การปกครองส่วนท้องถิ่น การศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม และด้านอื่นๆ 
ตามที่สภามหาวิทยาลัยเห็นสมควร ในจ านวนนี้ให้แต่งตั้งจากบุคคลในเขตพื้นที่บริการการศึกษาของมหาวิทยาลัยแต่ละแห่ง
ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง 

องค์ประกอบ จ านวน คุณสมบัติ หลักเกณฑ์และวิธีการได้มา วาระการด ารงต าแหน่งและการพ้นจากต าแหน่งของ
กรรมการ ตลอดจนการประชุม วิธีการด าเนินงานของคณะกรรมการ ให้เป็นไปตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัย  

มาตรา 26 คณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยมีหน้าที่ ดังนี้ 
(1) ส่งเสริม สนับสนุน ให้ค าปรึกษาและข้อเสนอแนะแก่มหาวิทยาลัยเพื่อพัฒนาแนวทางการด าเนินงานของ

มหาวิทยาลัย 
(2) เสนอความเห็นเกี่ยวกับนโยบายและแผนพัฒนาการจัดการอุดมศึกษาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น 
(3) ส่งเสริมให้มีทุนการศึกษาแก่นักศึกษาที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ให้มีโอกาสศึกษาให้มหาวิทยาลัยอันเป็นการ

สนับสนุนความเสมอภาคในโอกาสทางการศึกษา 
(4) ส่งเสริม สนับสนุนการสร้างสัมพันธภาพและการเรียนรู้ระหว่างมหาวิทยาลัยกับประชาชน  
มาตรา 27 ให้มีอธิการบดีคนหนึ่งเป็นผู้บังคับบัญชาสูงสุดและรับผิดชอบการบริหารงานของมหาวิทยาลัยแต่ละ

แห่งและจะให้มีรองอธิการบดีหรือผู้ช่วยอธิการบดี  หรือจะมีทั้งรองอธิการบดีและผู้ช่วยอธิการบดีตามจ านวนที่สภา
มหาวิทยาลัยแต่ละแห่งก าหนด เพื่อท าหน้าที่และรับผิดชอบในการปฏิบัติงานตามที่อธิการบดีมอบหมายก็ได้ 

มาตรา 28 อธิการบดีนั้น จะทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง โดยค าแนะน าของสภามหาวิทยาลัยจากผู้มี
คุณสมบัติตามมาตรา 29 

หลักเกณฑ์ วิธีการได้มา และคุณสมบัติของผู้ด ารงต าแหน่งอธิการบดี ให้เป็นไปตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัย 
โดยกระบวนการสรรหาซ่ึงต้องค านึงถึงหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้ 

(1) เป็นผู้มีความรู้ ความช านาญ และคุณสมบัติเหมาะสมกับวัตถุประสงค์และภาระหน้าที่ของมหาวิทยาลัย และ
เป็นที่ยอมรับนับถือของบุคลากรของมหาวิทยาลัยและบุคคลในท้องถิ่นที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับกิจการของมหาวิทยาลัย 

(2) กระบวนการสรรหาจะต้องเน้นเร่ืองการมีส่วนร่วมของบุคลากรของมหาวิทยาลัยและบุคคลในท้องถิ่นที่มีส่วน
เกี่ยวข้องกับกิจการของมหาวิทยาลัย  

มาตรา 29 อธิการบดีต้องส าเร็จการศึกษาไม่ต่ ากว่าปริญญาตรีหรือเทียบเท่าจากมหาวิทยาลัยหรือ
สถาบันอุดมศึกษาอื่นที่สภามหาวิทยาลัยรับรอง และได้ท าการสอนหรือมีประสบการณ์ด้านการบริหารมาแล้วไม่น้อยกว่าหา้ปี
ในมหาวิทยาลัยหรือสถาบันอุดมศึกษาอื่นที่สภามหาวิทยาลัยรับรอง หรือเคยด ารงต าแหน่งกรรมการสภามหาวิทยาลัยหรือ
สภาสถาบันอุดมศึกษาอื่นที่สภามหาวิทยาลัยรับรอง หรือด ารงต าแหน่งหรือเคยด ารงต าแหน่งศาสตราจารย์  รวมทั้งมี
คุณสมบัติอื่นและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่ก าหนดในข้อบังคับของมหาวิทยาลัย  

มาตรา 30 อธิการบดีมีวาระการด ารงต าแหน่งคราวละสี่ปี และจะทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ  แต่งตั้งใหม่อีกได้ 
แต่จะด ารงต าแหน่งเกินสองวาระติดต่อกันมิได ้

นอกจากการพ้นจากต าแหน่งตามวรรคหนึ่ง อธิการบดีพ้นจากต าแหน่ง เมื่อ 
(1) ตาย 
(2) ลาออก 
(3) สภามหาวิทยาลัยให้ออกเพราะมีความประพฤติเส่ือมเสีย หรือบกพร่องต่อหน้าที่หรือหย่อนความสามารถ 
(4) ถูกลงโทษทางวินัยอย่างร้ายแรง หรือถูกสั่งให้ออกจากราชการเพราะเหตุมีมลทิน หรือมัวหมองในกรณีที่ถูก

สอบสวนทางวินัยอย่างร้ายแรง 
(5) ถูกจ าคุกโดยค าพิพากษาถึงที่สุดให้จ าคุก 
(6) เป็นบุคคลล้มละลาย 
(7) เป็นคนไร้ความสามารถหรือคนเสมือนไร้ความสามารถ 
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การให้ออกจากต าแหน่งตาม (3) ต้องมีคะแนนเสียงลงมติไม่น้อยกว่าสองในสามของจ านวนกรรมการสภา
มหาวิทยาลัยทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ 

มาตรา 31  อธิการบดีมีอ านาจและหน้าที่ ดังนี้ 
(1) บริหารกิจการของมหาวิทยาลัยให้เป็นไปตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ ประกาศ และข้อบังคับของทางราชการ

และของมหาวิทยาลัย ทั้งนี้ ให้สอดคล้องกับนโยบายและวัตถุประสงค์ของมหาวิทยาลัย 
(2) ควบคุมดูแลบุคลากร การเงิน การพัสดุ สถานที่และทรัพย์สินอื่นของมหาวิทยาลัยให้เป็นไปตามกฎหมาย กฎ 

ระเบียบ ประกาศ และข้อบังคับของทางราชการและของมหาวิทยาลัย 
(3) จัดท าแผนพัฒนามหาวิทยาลัย และปฏิบัติตามนโยบายและแผนงาน รวมทั้งติดตามประเมินผลการด าเนินงาน

ด้านต่างๆ ของมหาวิทยาลัย 
(4) รักษาระเบียบวินัย จรรยาบรรณ และมารยาทแห่งวิชาชีพของข้าราชการพลเรือนในมหาวิทยาลัย 
(5) เป็นผู้แทนมหาวิทยาลัยในกิจการทั่วไป 
(6) เสนอรายงานประจ าปีเกี่ยวกับกิจการด้านต่างๆ ของมหาวิทยาลัยต่อสภามหาวิทยาลัย 
(7) แต่งตั้งและถอดถอนผู้ช่วยอธิการบดี รองคณบดี  รองผู้อ านวยการสถาบัน รองผู้อ านวยการส านัก รอง

ผู้อ านวยการศูนย์ รองหัวหน้าส่วนราชการหรือรองหัวหน้าหน่วยงานที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ และอาจารย์
พิเศษ 

(8) ส่งเสริมและสนับสนุนการด าเนินงานของสภาวิชาการ สภาคณาจารย์และข้าราชการรวมทั้งส่งเสริมกิจการ
นักศึกษา 

(9) ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ  ประกาศและข้อบังคับของมหาวิทยาลัย  หรือตามที่สภา
มหาวิทยาลัยมอบหมาย  

มาตรา 32 ให้สภามหาวิทยาลัยแต่งต้ังรองอธิการบดีโดยค าแนะน าของอธิการบดีจากผู้มีคุณสมบัติตามมาตรา 29
อธิการบดีอาจแต่งตั้งผู้ช่วยอธิการบดีจากข้าราชการพลเรือนในมหาวิทยาลัยซ่ึงส าเร็จการศึกษาไม่ต่ ากว่าปริญญาตรีหรือ
เทียบเท่าจากมหาวิทยาลัยหรือสถาบันอุดมศึกษาอื่นที่สภามหาวิทยาลัยรับรอง และได้ท าการสอนหรือมีประสบการณ์ด้าน
การบริหารมาแล้วไม่น้อยกว่าสามปีในมหาวิทยาลัยหรือสถาบันอุดมศึกษาอื่นที่สภามหาวิทยาลัยรับรอง และให้อธิการบดีมี
อ านาจถอดถอนผู้ช่วยอธิการบดีได้ 

เมื่ออธิการบดีพ้นจากต าแหน่งให้รองอธิการบดีและผู้ช่วยอธิการบดีพ้นจากต าแหน่งด้วย 
มาตรา 33 ในกรณีที่ผู้ด ารงต าแหน่งอธิการบดีไม่อยู่หรือไม่อาจปฏิบัติราชการได้  ให้รองอธิการบดีเป็นผู้รักษา

ราชการแทน ถ้ามีรองอธิการบดีหลายคน ให้รองอธิการบดีซ่ึงอธิการบดีมอบหมายเป็นผู้รักษาราชการแทน ถ้าอธิการบดีมิได้
มอบหมาย ให้รองอธิการบดีซ่ึงมีอาวุโสสูงสุดเป็นผู้รักษาราชการแทน 

ในกรณีที่ไม่มีผู้รักษาราชการแทนอธิการบดีตามความในวรรคหนึ่ง หรือมีแต่ไม่อาจปฏิบัติราชการได้ หรือไม่มีผู้
ด ารงต าแหน่งอธิการบดี ให้สภามหาวิทยาลัยแต่งตั้งผู้มีคุณสมบัติตามมาตรา 29 คนหนึ่งเป็นผู้รักษาราชการแทนอธิการบดี
แต่ต้องไม่เกินหนึ่งรอ้ยแปดสิบวัน 

มาตรา 34 ในวิทยาเขตหนึ่ง ให้มีส านักงานวิทยาเขต โดยมีรองอธิการบดี  คนหนึ่งเป็นผู้บังคับบัญชา มีหน้าที่
รับผิดชอบการบริหารงานของวิทยาเขตนั้นแทนอธิการบดีตามที่ได้รับมอบหมายและจะให้มีผู้ช่วยอธิการบดีตามจ านวนทีส่ภา
มหาวิทยาลัยก าหนด เพื่อท าหน้าที่และรับผิดชอบตามที่อธิการบดีมอบหมายก็ได้ 

มาตรา 35 ในบัณฑิตวิทยาลัย ให้มีคณบดีเป็นผู้บังคับบัญชาและรับผิดชอบงานของบัณฑิตวิทยาลัย และจะให้มี
รองคณบดีตามจ านวนที่สภามหาวิทยาลัยก าหนด เพื่อท าหน้าที่และรับผิดชอบตามที่คณบดีมอบหมายก็ได้  

มาตรา 36 ในคณะหรือวิทยาลัย ให้มีคณบดีเป็นผู้บังคับบัญชาและรับผิดชอบงานและจะให้มีรองคณบดีตาม
จ านวนที่สภามหาวิทยาลัยก าหนด เพื่อท าหน้าที่และรับผิดชอบตามที่คณบดีมอบหมายก็ได้  

มาตรา 37 ให้สภามหาวิทยาลัยแต่งตั้งคณบดีจากผู้ส าเร็จการศึกษาไม่ต่ ากว่าปริญญาตรีหรือเทียบเท่าจาก
มหาวิทยาลัย หรือสถาบันอุดมศึกษาอื่นที่สภามหาวิทยาลัยรับรอง และได้ท าการสอนหรือมีประสบการณ์ด้านการบริหาร
มาแล้วไม่น้อยกว่าสามปีในมหาวิทยาลัย หรือสถาบันอุดมศึกษาอื่นที่มหาวิทยาลัยรับรอง 

ให้อธิการบดีแต่งตั้งรองคณบดีโดยค าแนะน าของคณบดีจากผู้มีคุณสมบัติเช่นเดียวกับคณบดี และให้อธิการบดีมี
อ านาจถอดถอนรองคณบดีโดยค าแนะน าของคณบดี 
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มาตรา 38 คณบดีมีวาระการด ารงต าแหน่งคราวละสี่ปีและอาจได้รับแต่งตั้งใหม่อีกได้  แต่จะด ารงต าแหน่งเกิน
สองวาระติดต่อกันมิได้และให้น าความในมาตรา 30 วรรคสองและวรรคสาม มาใช้บังคับแก่การพ้นจากต าแหน่งก่อนครบ
วาระของคณบดีโดยอนุโลม 

เมื่อคณบดีพ้นจากต าแหน่ง ให้รองคณบดีพ้นจากต าแหน่งด้วย   
มาตรา 39 การติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานในต าแหน่งคณบดี ให้เป็นไปตามข้อบังคับของ

มหาวิทยาลัย และให้น าบทบัญญัติในหมวด 4 มาใช้บังคับโดยอนุโลม 
มาตรา 40 ในกรณีที่ผู้ด ารงต าแหน่งคณบดีไม่อยู่ หรือไม่อาจปฏิบัติราชการได้ หรือไม่มีผู้ด ารงต าแหน่งคณบดี ให้

อธิการบดีแต่งตั้งผู้มีคุณสมบัติตามมาตรา 37 วรรคหนึ่ง เป็นผู้รักษาราชการแทนคณบดีแต่ต้องไม่เกินหนึ่งร้อยแปดสิบวัน 
มาตรา 41 ในสถาบัน ส านัก และศูนย์ ส่วนราชการหรือหน่วยงานที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ ให้มี

ผู้อ านวยการ หัวหน้าส่วนราชการหรือหัวหน้าหน่วยงานคนหนึ่ง เป็นผู้บังคับบัญชารับผิดชอบงานของส่วนราชการหรือ
หน่วยงานนั้น และจะให้มีรองผู้อ านวยการ รองหัวหน้าส่วนราชการหรือรองหัวหน้าหน่วยงานนั้นๆ คนหนึ่ง  หรือหลายคน 
เพื่อช่วยปฏิบัติงานตามที่ผู้อ านวยการ หัวหน้าส่วนราชการหรือหัวหน้าหน่วยงานนั้นมอบหมายก็ได้ 

ให้ส่วนราชการตามมาตรา 34 มาตรา 35 และมาตรา 36 และส่วนราชการหรือหน่วยงานตามวรรคหนึ่งมี
คณะกรรมการประจ าส่วนราชการนั้นคณะหนึ่ง องค์ประกอบ จ านวน คุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และวิธีการได้มา อ านาจและ
หน้าที่ วาระการด ารงต าแหน่งและการพ้นจากต าแหน่งของกรรมการ  ตลอดจนการประชุมของคณะกรรมการประจ าส่วน
ราชการและการจัดระบบบริหารงานในส่วนราชการดังกล่าว  ให้เป็นไปตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัย ทั้งนี้ จะต้องมี
กรรมการที่เป็นผู้ทรงคุณวุฒิซ่ึงแต่งต้ังจากบุคคลภายนอกมหาวิทยาลัยจ านวนไม่น้อยกว่าหนึ่งในสาม 

มาตรา 42 ผู้ด ารงต าแหน่งอธิการบดี คณบดี ผู้อ านวยการ หัวหน้าส่วนราชการ หรือหัวหน้าหน่วยงานที่เรียกชื่อ
อย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ รวมทั้งผู้ด ารงต าแหน่งรองและผู้ช่วยของต าแหน่งดังกล่าว ต้องสามารถปฏิบัติหน้าที่ได้เต็ม
เวลา และจะด ารงต าแหน่งดังกล่าวเกินหนึ่งต าแหน่งในขณะเดียวกันมิได้ 

ผู้ด ารงต าแหน่งตามวรรคหนึ่งจะรักษาราชการแทนต าแหน่งอื่นอีกหนึ่งต าแหน่งก็ได้แต่ต้องไม่เกินหนึ่งร้อยแปดสบิ
วัน 

มาตรา 43 ให้มีการสรรหาบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นคณบดี ผู้อ านวยการ หัวหน้าส่วนราชการหรือหัวหน้าหน่วยงานที่
เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ก าหนดในข้อบังคับของมหาวิทยาลัย  

มาตรา 44 เพื่อประโยชน์ในการบริหารราชการในส านักงาน บัณฑิตวิทยาลัย คณะ สถาบัน ส านัก วิทยาลัย ศูนย์ 
ส่วนราชการหรือหน่วยงานที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ อ านาจในการสั่งการอนุญาต การอนุมัติ การปฏิบัติการ 
หรือการด าเนินการอื่นใดที่อธิการบดีจะพึงปฏิบัติหรือด าเนินการตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ ประกาศ ข้อบังคับ ค าสั่ง หรือมติ
คณะรัฐมนตรีในเร่ืองใด ถ้ากฎหมาย กฎ ระเบียบ ประกาศ ข้อบังคับ ค าสั่ง หรือมติคณะรัฐมนตรีในเร่ืองนั้นมิได้ก าหนดเรื่อง
การ      มอบอ านาจไว้เป็นอย่างอื่นหรือมิได้ห้ามเร่ืองการมอบอ านาจไว้ อธิการบดีจะ        มอบอ านาจโดยท าเป็นหนังสือให้
ผู้ด ารงต าแหน่งคณบดี ผู้อ านวยการ หัวหน้าส่วนราชการหรือหัวหน้าหน่วยงานที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ
ปฏิบัติราชการแทนอธิการบดีเฉพาะในราชการของส่วนราชการนั้นก็ได้ 

ให้ผู้ปฏิบัติราชการแทนตามวรรคหนึ่ง มีอ านาจและหน้าที่ตามที่อธิการบดีก าหนด 
มาตรา 45 ให้ผู้รักษาราชการแทนตามที่บัญญัติไว้ในพระราชบัญญัตินี้มีอ านาจและหน้าที่เช่นเดียวกับผู้ซ่ึงตน

แทน 
ในกรณีที่กฎหมาย กฎ ระเบียบ ประกาศ ข้อบังคับ ค าสั่ง หรือมติคณะรัฐมนตรีแต่งตั้งให้ผู้ด ารงต าแหน่งใดเป็น

กรรมการหรือให้มีอ านาจและหน้าที่อย่างใด ให้ผู้รักษาราชการแทนท าหน้าที่กรรมการหรือมีอ านาจและหน้าที่เช่นเดียวกับผู้
ด ารงต าแหน่งนั้นในระหว่างที่รักษาราชการแทนด้วย 

 
หมวด 3 

การประสานงานและระดมสรรพก าลงัเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น 
-------------------- 

มาตรา 46 เพื่อประโยชน์ในการประสานงานและระดมสรรพก าลังเพื่อพัฒนาการอุดมศึกษาในท้องถิ่นของ
มหาวิทยาลัยให้มีหน่วยงานประสานงานและระดมสรรพก าลังทางการศึกษาในแต่ละมหาวิทยาลัยเพื่อท าข้อตกลงระหว่า ง
มหาวิทยาลัยในความร่วมมือทางวิชาการ ประสานการใช้บุคลากร ทรัพยากรและความช านาญร่วมกันในการปฏิบัติตาม
ภารกิจของมหาวิทยาลัย  
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มาตรา 47 เพื่อให้การด าเนินการเป็นไปตามมาตรา 46 ให้คณะกรรมการการอุดมศึกษาจัดให้มีการท าข้อตกลง
ระหว่างมหาวิทยาลัย โดยมีคณะกรรมการร่วมกันจากทุกมหาวิทยาลัย 

ให้คณะกรรมการร่วมกันจากทุกมหาวิทยาลัยมีหน้าที่ ดังนี้ 
(1) จัดให้มีการศึกษาแนวทางในการพัฒนาและส่งเสริมการปฏิบัติหน้าที่ของมหาวิทยาลัยเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น 
(2) เสนอนโยบายและแผนพัฒนาการจัดการอุดมศึกษาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นต่อสภามหาวิทยาลัยแต่ละแห่ง 
(3) สนับสนุนการผนึกก าลังเพื่อส่งเสริมการปฏิบัติตามวัตถุประสงค์ และภาระหน้าที่ของมหาวิทยาลัยเพื่อการ

พัฒนาท้องถิ่น 
องค์ประกอบ จ านวน คุณสมบัติ หลักเกณฑ์และวิธีการได้มา วาระการด ารงต าแหน่งและการพ้นจากต าแหน่งของ

กรรมการ ตลอดจนการประชุม วิธีการด าเนินงานของคณะกรรมการร่วมกันจากทุกมหาวิทยาลัย ให้เป็นไปตามประกาศของ
ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา  

มาตรา 48 เพื่อประโยชน์ในการส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัยเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นให้คณะกรรมการร่วมกัน
จากทุกมหาวิทยาลัยประสานความร่วมมือในการวิจัย การแลกเปลี่ยนความรู้การสร้างสรรค์ภูมิปัญญาในการแก้ไขปัญหาและ
การพัฒนาท้องถิ่น 

 
หมวด 4 

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

มาตรา 49 ให้มีคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย  ประกอบด้วยประธาน
กรรมการและกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิจากบุคคลภายนอกซ่ึงนายกสภามหาวิทยาลัยแต่งตั้งโดยความเห็นชอบของสภา
มหาวิทยาลัย 

องค์ประกอบ จ านวน คุณสมบัติ หลักเกณฑ์และวิธีการได้มา วาระการด ารงต าแหน่ง การพ้นจากต าแหน่ง 
ตลอดจนวิธีการด าเนินงานของคณะกรรมการ ให้เป็นไปตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัย 

มาตรา 50 ให้คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยมีอ านาจและหน้าที่ ในการ
ตรวจสอบ ติดตามและประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการใช้จ่ายงบประมาณการจัดการศึกษา การวิจัย ดังนี้ 

(1) ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยและของอธิการบดีโดยรับฟังความคิดเห็นอย่าง
กว้างขวางเกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่ของมหาวิทยาลัยและของอธิการบดีประกอบการประเมินผลงาน 

(2) รายงานผลการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยและของอธิการบดีพร้อมความเห็นต่อ
สภามหาวิทยาลัยทุกปี 

 
หมวด 5 

ต าแหน่งทางวชิาการ 
-------------------- 

มาตรา 51 คณาจารย์ประจ าในมหาวิทยาลัยมีต าแหน่งทางวิชาการ ดังนี้ 
(1) ศาสตราจารย์ 
(2) รองศาสตราจารย์ 
(3) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
(4) อาจารย์ 
ศาสตราจารย์นั้น จะทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งโดยค าแนะน าของสภามหาวิทยาลัย 
คุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และวิธีการแต่งตั้งและถอดถอนคณาจารย์ประจ าตามวรรคหนึ่ง ให้เป็นไปตามกฎหมายว่า

ด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา 
มาตรา 52 คณาจารย์พิเศษมีต าแหน่งทางวิชาการ ดังนี้ 
(1) ศาสตราจารย์พิเศษ 
(2) รองศาสตราจารย์พิเศษ 
(3) ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิเศษ 
(4) อาจารย์พิเศษ 
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ศาสตราจารย์พิเศษนั้น จะทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งต้ังโดยค าแนะน าของสภามหาวิทยาลัยจากผู้ซ่ึงมิได้เป็น
คณาจารย์ประจ าของมหาวิทยาลัย 

คุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และวิธีการแต่งตั้งและถอดถอนคณาจารย์พิเศษตามวรรคหนึ่ง ให้เป็นไปตามข้อบังคับของ
มหาวิทยาลัย 

มาตรา 53 ศาสตราจารย์ซ่ึงมีความรู้ความสามารถและความช านาญเป็นพิเศษและพ้นจากต าแหน่งไปโดยไม่มี
ความผิด สภามหาวิทยาลัยอาจแต่งตั้งให้เป็นศาสตราจารย์เกียรติคุณในสาขาที่ศาสตราจารย์ผู้นั้นมีความเชี่ยวชาญเพื่อเป็น
เกียรติยศได ้

คุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และวิธีการแต่งตั้งศาสตราจารย์เกียรติคุณ ให้เป็นไปตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัย 
มาตรา 54 ให้ผู้ด ารงต าแหน่งศาสตราจารย์ ศาสตราจารย์พิเศษ ศาสตราจารย์เกียรติคุณ รองศาสตราจารย์ รอง

ศาสตราจารย์พิเศษ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ และผู้ช่วยศาสตราจารย์พิเศษ มีสิทธิใช้ต าแหน่งศาสตราจารย์ ศาสตราจารย์พิเศษ 
ศาสตราจารย์เกียรติคุณ รองศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์พิเศษ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ หรือผู้ช่วยศาสตราจารย์พิเศษ 
แล้วแต่กรณี เป็นค าน าหน้านามเพื่อแสดงวิทยฐานะได้ตลอดไป 

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

 
หมวด 6 

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

มาตรา 55 ปริญญามีสามชั้น คือ  
ปริญญาเอก เรียกว่า  ดุษฎีบัณฑิต ใช้อักษรย่อ ด. 

ปริญญาโท เรียกว่า  มหาบัณฑิต ใช้อักษรย่อ ม. 
ปริญญาตร ี เรียกว่า  บัณฑิต  ใช้อักษรย่อ บ. 
มาตรา 56 มหาวิทยาลัยมีอ านาจให้ปริญญาในสาขาวิชาที่มีการสอนในมหาวิทยาลัย 
การก าหนดให้สาขาวิชาใดมีปริญญาชั้นใดและจะใช้อักษรย่อส าหรับสาขาวิชานั้นอย่างไร  ให้ตราเป็นพระราช

กฤษฎีกา  
มาตรา 57 สภามหาวิทยาลัยอาจออกข้อบังคับก าหนดให้ผู้ส าเร็จการศึกษาชั้นปริญญาตรีได้รับปริญญาตรีเกียรติ

นิยมอันดับหนึ่ง หรือเกียรตินิยมอันดับสองก็ได้ 
มาตรา 58 สภามหาวิทยาลัยอาจออกข้อบังคับก าหนดให้มีประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง ประกาศนียบัตรบัณฑิต 

อนุปริญญา และประกาศนียบัตรส าหรับสาขาวิชาใดได้ ดังนี้ 
(1) ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง ประกาศนียบัตรบัณฑิต ออกให้แก่ผู้ส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตรในสาขาวิชา

หนึ่งสาขาวิชาใดภายหลังที่ได้รับปริญญาแล้ว 
(2) อนุปริญญา ออกให้แก่ผู้ส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตรในสาขาวิชาหนึ่งสาขาวิชาใดก่อนถึงขั้นได้รับปริญญาตรี 
(3) ประกาศนียบัตร ออกให้แก่ผู้ส าเร็จการศึกษาเฉพาะวิชา 
มาตรา 59 มหาวิทยาลัยมีอ านาจให้ปริญญากิตติมศักดิ์แก่บุคคลซ่ึง สภามหาวิทยาลัยเห็นว่าทรงคุณวุฒิ มี

คุณธรรม และมีผลงานที่เป็นคุณูปการต่อส่วนรวม สมควรแก่ปริญญานั้นๆ แต่จะให้ปริญญาดังกล่าวแก่คณาจารย์ประจ า ผู้
ด ารงต าแหน่งต่างๆ ในมหาวิทยาลัย นายกสภามหาวิทยาลัย กรรมการสภามหาวิทยาลัยหรือกรรมการส่งเสริมกิจการ
มหาวิทยาลัยในขณะที่ด ารงต าแหน่งนั้นมิได ้ทั้งนี้ ต้องไม่เป็นการให้ปริญญากิตติมศักดิ์เพื่อแลกกับผลประโยชน์อย่างใดอย่าง
หนึ่ง 
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ชั้น สาขาของปริญญากิตติมศักดิ์ และหลักเกณฑ์การให้ปริญญากิตติมศักดิ์  ให้เป็นไปตามข้อบังคับของ
มหาวิทยาลัย 

มาตรา 60 มหาวิทยาลัยอาจก าหนดให้มีครุยวิทยฐานะหรือเข็มวิทยฐานะเป็นเครื่องหมายแสดงวิทยฐานะของผู้
ได้รับปริญญา ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง ประกาศนียบัตรบัณฑิต อนุปริญญาและประกาศนียบัตร และอาจก าหนดให้มี
ครุยประจ าต าแหน่งนายกสภามหาวิทยาลัยหรือกรรมการสภามหาวิทยาลัย  ครุยประจ าต าแหน่งผู้บริหาร และครุยประจ า
ต าแหน่งคณาจารย์ของมหาวิทยาลัยก็ได้ 

การก าหนดลักษณะ ชนิด ประเภทและส่วนประกอบของครุยวิทยฐานะ เข็มวิทยฐานะ และครุยประจ าต าแหน่ง 
ให้ตราเป็นพระราชกฤษฎีกา 

ครุยวิทยฐานะ เข็มวิทยฐานะ และครุยประจ าต าแหน่งจะใช้ในโอกาสใด โดยมีเง่ือนไขอย่างใด  ให้เป็นไปตาม
ข้อบังคับของมหาวิทยาลัย 

มาตรา 61 สภามหาวิทยาลัยอาจก าหนดให้มีตราสัญลักษณ์ หรือเครื่องหมายของมหาวิทยาลัยได้  โดยตราเป็น
พระราชกฤษฎีกา  

มาตรา 62 สภามหาวิทยาลัยอาจออกข้อบังคับให้มีเครื่องแบบ เครื่องหมาย  และเครื่องแต่งกายนักศึกษาได้ 
โดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

 
หมวด 7 

บทก าหนดโทษ 
 -------------------- 

มาตรา 63 ผู้ใดใช้ตรา สัญลักษณ์ ครุยวิทยฐานะ เข็มวิทยฐานะ ครุยประจ าต าแหน่ง เครื่องแบบ เครื่องหมาย  
หรือเครื่องแต่งกายนักศึกษาของมหาวิทยาลัย โดยไม่มีสิทธิที่จะใช้  หรือแสดงด้วยประการใดๆ ว่า ตนมีต าแหน่งใดใน
มหาวิทยาลัยหรือมีปริญญา ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง ประกาศนียบัตรบัณฑิต อนุปริญญา หรือประกาศนียบัตรของ
มหาวิทยาลัย โดยที่ตนไม่มี ถ้าได้กระท าเพื่อให้บุคคลอื่นเชื่อว่าตนมีสิทธิที่จะใช้หรือมีต าแหน่งหรือมีวิทยฐานะเช่นนั้น  ต้อง
ระวางโทษจ าคุกไม่เกินหกเดือน หรือปรับไม่เกินห้าหมื่นบาท หรือทั้งจ าทั้งปรับ 

มาตรา 64 ผูใ้ด 
(1) ปลอม หรือท าเลียนแบบซึ่งตราสัญลักษณ์ หรือเครื่องหมายของมหาวิทยาลัย หรือส่วนราชการหรือหน่วยงาน

ของมหาวิทยาลัยไม่ว่าจะท าเป็นสีใด หรือท าด้วยวิธีใดๆ 
(2) ใช้ตราสัญลักษณ์ หรือเครื่องหมายของมหาวิทยาลัยหรือส่วนราชการ หรือหน่วยงานของมหาวิทยาลัยปลอม 

หรือซ่ึงท าเลียนแบบ หรือ 
(3) ใช้หรือท าให้ปรากฏซ่ึงตราสัญลักษณ์ หรือเครื่องหมายของมหาวิทยาลัย หรือส่วนราชการหรือหน่วยงานของ

มหาวิทยาลัยที่วัตถุหรือสินค้าใดๆ โดยไม่ได้รับอนุญาตจากมหาวิทยาลัย 
ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจ าทั้งปรับ 
ถ้าผู้กระท าความผิดตาม (1) เป็นผู้กระท าความผิดตาม (2) ด้วย ให้ลงโทษตาม (2) แต่กระทงเดียว 
ความผิดตาม (3) เป็นความผิดอันยอมความได้ 

 
บทเฉพาะกาล 

 -------------------- 
มาตรา 65 ให้โอนบรรดากิจการ ทรัพย์สิน สิทธิทั้งปวง หนี้สิน ข้าราชการ ลูกจ้าง อัตราก าลัง เงินงบประมาณ

และรายได้ของส านักงานคณะกรรมการ  การอุดมศึกษาเฉพาะส่วนของส านักงานสภาสถาบันราชภัฏไปเป็นของมหาวิทยาลัย
ราชภัฏแต่ละแห่งตามพระราชบัญญัตินี้ ทั้งนี้ ตามรายการที่รัฐมนตรีก าหนด โดยท าเป็นประกาศกระทรวง  ซ่ึงจะต้อง
ด าเนินการให้เสร็จสิ้นภายในหกสิบวันนับแต่วันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ 

ให้ข้าราชการซ่ึงโอนไปตามวรรคหนึ่งเป็นข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบ
ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา โดยในระยะเริ่มแรก ให้ข้าราชการดังกล่าวยังคงด ารงต าแหน่งและรับเงินเดือน 
ตลอดจนได้รับสิทธิประโยชน์เช่นเดิมต่อไป จนกว่าจะได้รับแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพล
เรือนในสถาบันอุดมศึกษา 
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มาตรา 66 ให้ผู้ด ารงต าแหน่งนายกสภาประจ าสถาบันราชภัฏและกรรมการสภาประจ าสถาบันราชภัฏตาม
พระราชบัญญัติสถาบันราชภัฏ พ.ศ. 2538 อยู่ในวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ ปฏิบัติหน้าที่นายกสภามหาวิทยาลัยและ
กรรมการสภามหาวิทยาลัยตามพระราชบัญญัตินี้ต่อไป จนกว่าจะทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งนายกสภามหาวิทยาลัย 
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ และมีการเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัยตามพระราชบัญญัตินี้ขึ้นใหม่ ทั้งนี้ต้องไม่
เกินหนึ่งร้อยแปดสิบวันนับแต่วันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ 

มาตรา 67 ให้ส่วนราชการของสถาบันราชภัฏตามพระราชบัญญัติสถาบันราชภัฏ พ.ศ. 2538  ยังคงเป็นส่วน
ราชการต่อไป จนกว่าจะมีการแบ่งส่วนราชการตามพระราชบัญญัตินี้ ทั้งนี้  ต้องไม่เกินหนึ่งร้อยแปดสิบวันนับแต่วันที่
พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ  

มาตรา 68 ให้ผู้ด ารงต าแหน่งอธิการบดี คณบดี ผู้อ านวยการส านักงานอธิการบดี ผู้อ านวยการส านักวิจัย หัวหน้า
ส่วนราชการหรือหัวหน้าหน่วยงานที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่าคณะตามพระราชบัญญัติสถาบันราชภัฏ พ.ศ. 2538 
อยู่ในวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ ปฏิบัติหน้าที่ในต าแหน่งอธิการบดี  คณบดี ผู้อ านวยการส านักงานอธิการบดี 
ผู้อ านวยการส านักวิจัย หัวหน้าส่วนราชการหรือหัวหน้าหน่วยงานที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่าคณะตาม
พระราชบัญญัตินี้ต่อไป ทั้งนี้ ต้องไม่เกินหนึ่งร้อยแปดสิบวันนับแต่วันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ 

ให้ผู้ด ารงต าแหน่งรองหรือผู้ช่วยของผู้ด ารงต าแหน่งตามวรรคหนึ่งปฏิบัติหน้าที่ในต าแหน่งต่อไปจนกว่าผู้ด ารง
ต าแหน่งตามวรรคหนึ่งจะพ้นจากต าแหน่ง 

ให้ผู้ปฏิบัติหน้าที่ในต าแหน่งตามวรรคหนึ่งด าเนินการให้มีคณะกรรมการประจ าส่วนราชการตามมาตรา 41 วรรค
สอง แล้วแต่กรณี ภายในหนึ่งร้อยแปดสิบวันนับแต่วันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ  

มาตรา 69 ให้ผู้ซ่ึงเป็นศาสตราจารย์ ศาสตราจารย์พิเศษ รองศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์พิเศษ  ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิเศษ และอาจารย์ประจ าของสถาบันราชภัฏแต่ละแห่งอยู่ในวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้
บังคับมีฐานะเป็นศาสตราจารย์ ศาสตราจารย์พิเศษ รองศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์พิเศษ  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์พิเศษ และอาจารย์ประจ าของมหาวิทยาลัยแต่ละแห่งต่อไปตามพระราชบัญญัตินี้ 

ให้ผู้ซ่ึงเป็นอาจารย์พิเศษของสถาบันราชภัฏแต่ละแห่งอยู่ในวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับเป็นอาจารย์พิเศษของ
มหาวิทยาลัยแต่ละแห่งต่อไปตามพระราชบัญญัตินี้จนครบก าหนดที่ได้รับแต่งตั้ง  

มาตรา 70 ในระหว่างที่ยังไม่มีกฎหมาย กฎ ระเบียบ ประกาศ และข้อบังคับเพื่อปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้
ออกใช้บังคับ ให้น ากฎหมาย กฎ ระเบียบ ประกาศ และข้อบังคับ ซ่ึงออกตามความในพระราชบัญญัติสถาบันราชภัฏ พ.ศ. 
2538 ที่ใช้อยู่ในวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ มาใช้บังคับโดยอนุโลมเท่าที่ไม่ขัดหรือแย้งกับพระราชบัญญัตินี้ 

 
ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ 

 
พันต ารวจโท ทักษิณ ชินวัตร 

นายกรัฐมนตรี 
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พระราชกฤษฎีกา 

ว่าด้วยปรญิญาในสาขาวิชา อักษรย่อส าหรับสาขาวิชา 
ครุยวิทยฐานะ เข็มวิทยฐานะ และครุยประจ าต าแหน่ง 

ของมหาวิทยาลยัราชภฏัก าแพงเพชร 
พ.ศ. 2552 

-------------------- 
ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร. 

ให้ไว้ ณ วันที่ 12 พฤศจิกายน พ.ศ. 2552 
เป็นปีที ่64 ในรัชกาลปัจจุบัน 

 
  พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้า ฯ ให้ประกาศวา่ 
  โดยที่เป็นการสมควรก าหนดปริญญาในสาขาวิชา  อักษรย่อส าหรับสาขาวิชา ครุยวิทยฐานะ เข็มวิทยฐานะ และ        
ครุยประจ าต าแหน่งของมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 
  อาศัยอ านาจตามความในมาตรา 187 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย กับมาตรา 56  วรรคสอง และมาตรา 60 
วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ฯ  ให้ตราพระราชกฤษฎีกาขึ้นไว้ 
ดังต่อไปนี ้
  มาตรา 1 พระราชกฤษฎีกานี้เรียกว่า “พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยปริญญาในสาขาวิชาอักษรย่อส าหรับสาขาวิชา         
ครุยวิทยฐานะ เข็มวิทยฐานะ และครุยประจ าต าแหน่งของมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร พ.ศ. 2552” 
  มาตรา 2 พระราชกฤษฎีกานี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกจิจานุเบกษาเป็นต้นไป 
  มาตรา 3 ให้ก าหนดปริญญาในสาขาวิชา และอักษรยอ่ส าหรับสาขาวิชาของมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 
ดังต่อไปนี้ 
  (1) สาขาวิชาการบัญช ีมีปริญญาสามชัน้ คือ 
   (ก) เอก เรียกว่า “บัญชีดุษฎีบัณฑิต” ใช้อักษรย่อ “บช.ด.” และ “ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต” ใช้อักษรย่อ 
“ปร.ด.” 
   (ข) โท เรียกวา่ “บัญชีมหาบัณฑิต” ใช้อักษรย่อ “บช.ม.” 
   (ค) ตร ีเรียกว่า “บัญชีบัณฑิต” ใช้อักษรย่อ “บช.บ.” 
  (2) สาขาวิชาการศึกษา มีปริญญาสามชัน้ คือ 
   (ก) เอก เรียกว่า “ครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต” ใช้อักษรยอ่ “ค.ด.” และ “ปรัชญาดษุฎีบัณฑิต” ใช้อักษรย่อ 
“ปร.ด.” 
   (ข) โท เรียกวา่ “ครุศาสตรมหาบัณฑิต” ใช้อักษรยอ่ “ค.ม.” 
   (ค) ตร ีเรียกว่า “ครุศาสตรบัณฑิต” ใช้อักษรย่อ “ค.บ.” 
  (3) สาขาวิชาเทคโนโลย ีมีปริญญาหนึ่งชั้น คือ ตรี เรียกว่า “เทคโนโลยีบัณฑิต” ใช้อักษรยอ่“ทล.บ.” 
  (4) สาขาวิชานิติศาสตร์ มีปริญญาสามชัน้ คือ 
   (ก) เอก เรียกว่า “นิติศาสตรดุษฎีบัณฑิต” ใช้อักษรยอ่ “น.ด.” และ “ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต” ใช้อักษรย่อ 
“ปร.ด.” 

พระราชกฤษฎีกา 
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   (ข) โท เรียกวา่ “นิติศาสตรมหาบัณฑิต” ใช้อักษรยอ่ “น.ม.” 
   (ค) ตรี เรียกว่า “นิติศาสตรบัณฑิต” ใช้อักษรย่อ “น.บ.” 
  (5) สาขาวิชาบริหารธุรกิจ มีปริญญาสามชั้น คือ 
   (ก) เอก เรียกว่า “บริหารธุรกจิดุษฎบีัณฑิต” ใช้อักษรย่อ “บธ.ด.” และ “ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต” ใช้อักษรย่อ 
“ปร.ด.” 
   (ข) โท เรียกวา่ “บริหารธุรกิจมหาบัณฑติ” ใช้อักษรยอ่ “บธ.ม.” 
   (ค) ตร ีเรียกว่า “บริหารธุรกิจบัณฑิต” ใช้อักษรย่อ “บธ.บ.” 
  (6) สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ มีปริญญาสามชั้น คือ 
  (ก) เอก เรียกว่า “รัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิต” ใช้อักษรย่อ “รป.ด.” และ “ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต” ใช้
อักษรย่อ “ปร.ด.” 
   (ข) โท เรียกวา่ “รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต” ใช้อักษรย่อ “รป.ม.” 
   (ค) ตร ีเรียกว่า “รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต” ใช้อักษรย่อ “รป.บ.” 
   (7) สาขาวิชาวิจิตรศิลป์และประยุกต์ศิลป์ มีปริญญาสามชั้น คือ 
   (ก) เอก เรียกว่า “ศิลปกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิต” ใช้อักษรย่อ “ศป.ด.” และ “ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต” 
   ใช้อักษรย่อ “ปร.ด.” 
   (ข) โท เรียกวา่ “ศิลปกรรมศาสตรมหาบัณฑิต” ใช้อักษรย่อ “ศป.ม.” 
   (ค) ตร ีเรียกว่า “ศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต” ใช้อักษรย่อ “ศป.บ.” 
  (8) สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ มีปริญญาสามชั้น คือ 
   (ก) เอก เรียกว่า “วิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต” ใช้อักษรย่อ “วท.ด.” และ “ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต” ใช้อักษร
ย่อ “ปร.ด.” 
   (ข) โท เรียกวา่ “วิทยาศาสตรมหาบัณฑติ” ใช้อักษรยอ่ “วท.ม.” 
   (ค) ตร ีเรียกว่า “วิทยาศาสตรบัณฑิต” ใช้อักษรย่อ “วท.บ.” 
  (9) สาขาวิชาศิลปศาสตร์ มีปริญญาสามชั้น คือ 
   (ก) เอก เรียกว่า “ศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิต” ใช้อักษรย่อ “ศศ.ด.” และ “ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต” ใช้อักษรย่อ 
“ปร.ด.” 
   (ข) โท เรียกวา่ “ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต” ใช้อักษรยอ่ “ศศ.ม.” 
   (ค) ตร ีเรียกว่า “ศิลปศาสตรบัณฑิต” ใช้อักษรย่อ “ศศ.บ.” 
  (10) สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ มีปริญญาสามชั้น คือ 
   (ก) เอก เรียกว่า “เศรษฐศาสตรดุษฎีบัณฑิต” ใช้อักษรย่อ “ศ.ด.” และ “ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต” ใช้อักษรย่อ 
“ปร.ด.” 
   (ข) โท เรียกวา่ “เศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต” ใช้อักษรย่อ “ศ.ม.” 
   (ค) ตร ีเรียกว่า “เศรษฐศาสตรบัณฑิต” ใช้อักษรยอ่ “ศ.บ.” 
  (11) สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์ มีปริญญาสามชั้น คือ 
  (ก) เอก เรียกว่า “สารสนเทศศาสตรดุษฎีบัณฑิต” ใช้อักษรย่อ “สท.ด.” และ “ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต”         
ใช้อักษรย่อ “ปร.ด.” 
   (ข) โท เรียกวา่ “สารสนเทศศาสตรมหาบัณฑิต” ใช้อักษรย่อ “สท.ม.” 
   (ค) ตร ีเรียกว่า “สารสนเทศศาสตรบัณฑิต” ใช้อักษรย่อ “สท.บ.” 
  ทั้งนี ้หากมีสาขาหรือวิชาเอกให้ระบุชื่อสาขาหรือวิชาเอกนั้นไว้ในวงเล็บต่อท้ายปริญญาด้วย 
  มาตรา 4 ครุยวิทยฐานะของมหาวิทยาลัยราชภฏัก าแพงเพชร มีสามชั้น ดังต่อไปนี้ 
  (1) ครุยดุษฎีบัณฑิต เป็นเส้ือคลุมท าด้วยผ้าหรือแพรสีด า ผ่าอกตลอดยาวเหนือข้อเท้าพอประมาณ แขนเสื้อกว้างและ
ยาวตกข้อมือ ปลายแขนปล่อย มีส ารดรอบขอบ ส ารดต้นแขน และส ารดปลายแขน ดังต่อไปนี้ 
   (ก) ส ารดรอบขอบ พื้นส ารดท าด้วยผ้าสักหลาดสีน้ าเงิน กว้าง 10 เซนติเมตร ที่ริมทั้งสองข้าง ของส ารดรอบ
ขอบมีแถบสีประจ าสาขาวิชา กว้าง 2 เซนติเมตร ซ่ึงขนาบด้วยแถบสีทอง กว้างข้างละ 1 เซนติเมตร และมีตราสัญลักษณ์
มหาวิทยาลัยท าด้วยโลหะดุนนูนสีเงิน สูง 5 เซนติเมตร ติดบนส ารดรอบขอบด้านหน้าอกทั้งสองข้าง 
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   (ข) ส ารดต้นแขน พื้นส ารดท าด้วยผ้าสักหลาดสีน้ าเงิน กว้าง 13 เซนติเมตร มีแถบสีทอง กว้าง 1 เซนติเมตร 
ที่ริมทั้งสองข้าง ถัดมาเป็นแถบสีเขียว กว้าง 1 เซนติเมตร ทาบทั้งสองข้าง ตอนกลางส ารดต้นแขน   มีแถบสีประจ าสาขาวิชา กว้าง 
2 เซนติเมตร จ านวนสามแถบ ทาบห่างจากแถบสีเขียวข้างละ 1 เซนติเมตร ระยะห่าง ระหว่างแถบสีประจ าสาขาวิชา  0.5 
เซนติเมตร 
   (ค) ส ารดปลายแขน พื้นส ารดท าด้วยผ้าสักหลาดสีน้ าเงิน กว้าง 10 เซนติเมตร ที่ริมทั้งสองข้างของส ารด
ปลายแขนมีแถบสีประจ าสาขาวิชา กว้าง 2 เซนติเมตร ซ่ึงขนาบด้วยแถบสีทอง กว้างข้างละ 1 เซนติเมตร 
  (2) ครุยมหาบัณฑิต เช่นเดียวกับครุยดุษฎีบัณฑิต เว้นแต่มีส ารดต้นแขน กว้าง 11 เซนติเมตร ตอนกลางส ารดต้นแขนมี
แถบสีประจ าสาขาวิชา กว้าง 2 เซนติเมตร จ านวนสองแถบ ระยะห่างระหว่างแถบสีประจ าสาขาวิชา 1 เซนติเมตร 
  (3) ครุยบัณฑิต เช่นเดียวกับครุยมหาบัณฑิต เว้นแต่มีส ารดต้นแขน กว้าง 10 เซนติเมตร ตอนกลางส ารดต้นแขนมีแถบ
สีประจ าสาขาวิชา กว้าง 2 เซนติเมตร จ านวนหนึ่งแถบ 
  มาตรา 5 เข็มวิทยฐานะของมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร มีลักษณะเป็นรูปตราสัญลักษณ์  มหาวิทยาลัยท าด้วย
โลหะดุนนูนลงยา สูง 3.5 เซนติเมตร ด้านหลังจารึกอักษรย่อชื่อปริญญา 
  มาตรา 6 ครุยประจ าต าแหน่งและเครื่องหมายประกอบครุยประจ าต าแหน่งของนายกสภามหาวิทยาลัยกรรมการสภา
มหาวิทยาลัย และผู้บริหารของมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร มีดังต่อไปนี้ 
  (1) นายกสภามหาวิทยาลัยและอธิการบดี  ครุยเป็นเสื้อคลุมท าด้วยผ้าซาตินสีด า  ผ่าอกตลอดยาวเหนือข้อเท้า
พอประมาณ แขนเสื้อกว้างและยาวตกข้อมือ ปลายแขนปล่อย มีส ารดรอบขอบ ส ารดต้นแขน และส ารดปลายแขน โดยพื้นส ารด
ท าด้วยผ้าสักหลาดสีน้ าเงิน กว้าง 10 เซนติเมตร ทาบแถบสีทอง กว้าง 1 เซนติเมตร จ านวน สี่แถบ บนผ้าสักหลาดสีน้ าเงิน มี
ระยะห่างระหว่างแถบ 2 เซนติเมตร มีสายสร้อยท าด้วยโลหะสีทอง กึ่งกลางสายสร้อยมีตราสัญลักษณ์มหาวิทยาลัยท าด้วยโลหะฉลุ
สีทอง สูง 5 เซนติเมตร ประดับระหว่างไหล่ทั้งสองข้าง 
  (2) กรรมการสภามหาวิทยาลัย เช่นเดียวกับนายกสภามหาวิทยาลัยและอธิการบดี เว้นแต่ไม่มีสายสร้อยประดับ และมี
ตราสัญลักษณ์มหาวิทยาลัยท าด้วยโลหะดุนนูนสีทอง สูง 5 เซนติเมตร ติดบนส ารดรอบขอบด้านหน้าอกทั้งสองข้าง 
  (3) รองอธิการบดี ผู้ช่วยอธิการบดี คณบดี ผู้อ านวยการ และหัวหน้าส่วนราชการหรือหัวหน้าหน่วยงานที่เรียกชื่ออย่าง
อื่นที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ เช่นเดียวกับกรรมการสภามหาวิทยาลัย เว้นแต่ตราสัญลักษณ์มหาวิทยาลัยท าด้วยโลหะดุนนูนสีเงิน สูง 
5 เซนติเมตร 
  มาตรา 7 สีประจ าสาขาวิชา มีดังต่อไปนี้ 
   (1) สาขาวิชาการบัญช ี    สีฟ้าเทา 
   (2) สาขาวิชาการศึกษา    สีฟ้า 
   (3) สาขาวิชาเทคโนโลย ี   สีม่วง 
   (4) สาขาวิชานิติศาสตร์    สีขาว 
   (5) สาขาวิชาบริหารธุรกิจ    สีชมพู 
   (6) สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์    สีน้ าตาล 
   (7) สาขาวิชาวจิิตรศิลป์และประยุกต์ศิลป์   สีแดงเลือดนก 
   (8) สาขาวิชาวิทยาศาสตร์    สีเหลือง 
   (9) สาขาวิชาศิลปศาสตร์    สีแสด 
   (10) สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์    สีชมพูบานเย็น 
   (11) สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์    สีเทา 
 มาตรา 8 ให้มหาวิทยาลยัราชภฏัก าแพงเพชรจัดท าครุยวิทยฐานะ เข็มวิทยฐานะ และครุยประจ าต าแหน่งตามพระราช
กฤษฎกีานี้ขึ้นไว้เป็นตวัอยา่ง 
  มาตรา 9 ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธกิารรักษาการตามพระราชกฤษฎกีานี้   
 
ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ 

 
อภิสิทธิ ์เวชชาชีวะ 
นายกรัฐมนตร ี
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หมายเหต ุ:-  เหตุผลในการประกาศใช้พระราชกฤษฎีกาฉบับนี้ คือ เนื่องจากได้มีการประกาศใช้บังคับพระราชบัญญัตมิหาวิทยาลัย
ราชภัฏ พ.ศ. 2547 ประกอบกับมาตรา 56 วรรคสอง และมาตรา 60 วรรคสอง   แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าวบัญญัตวิา่ การ
ก าหนดให้สาขาวิชาใดมีปริญญาชั้นใด และจะใช้อักษรย่อส าหรับสาขาวิชานั้นอย่างไร และการก าหนดลกัษณะ ชนิด ประเภท และ
ส่วนประกอบของครุยวิทยฐานะ เข็มวิทยฐานะและครุยประจ าต าแหน่ง ให้ตราเป็นพระราชกฤษฎีกา จึงจ าเป็นต้องตราพระราช
กฤษฎกีานี ้
  



คู่มือนักศึกษา 

มหาวิทยาลยัราชภฏัก าแพงเพชร  |     27 

 
พระราชกฤษฎีกา 

ว่าด้วยปริญญาในสาขาวิชา อักษรย่อส าหรับสาขาวิชา 
ครุยวิทยฐานะ เข็มวิทยฐานะ และครุยประจ าต าแหน่ง 

ของมหาวิทยาลยัราชภฏัก าแพงเพชร (ฉบับที่ 2) 
พ.ศ. 2558 

-------------------- 
ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร. 

ให้ไว้ ณ วันที ่29 พฤศจิกายน พ.ศ. 2558 
เป็นปีที่ 70 ในรัชกาลปัจจุบัน 

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ ให้ประกาศว่า 
โดยที่เป็นการสมควรแก้ไขเพิ่มเติมพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยปริญญาในสาขาวิชา อักษรย่อส าหรับสาขาวิชา ครุยวิทย

ฐานะ เข็มวิทยฐานะ และครุยประจ าต าแหน่งของมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 
อาศัยอ านาจตามความในมาตรา 22 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช 2557 กับ

มาตรา 56 วรรคสอง และมาตรา 60 วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ 
ให้ตราพระราชกฤษฎีกาขึ้นไว้ ดังต่อไปนี้ 

มาตรา 1 พระราชกฤษฎีกานี้เรียกว่า “พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยปริญญาในสาขาวิชาอักษรย่อส าหรับสาขาวิชา ครุยวิทย
ฐานะ เข็มวิทยฐานะ และครุยประจ าต าแหน่งของมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558” 

มาตรา 2 พระราชกฤษฎีกานี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 
มาตรา 3 ให้ยกเลิกความในมาตรา 3 แห่งพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยปริญญาในสาขาวิชา อักษรย่อส าหรับสาขาวิชา ครุย

วิทยฐานะ เข็มวิทยฐานะ และครุยประจ าต าแหน่งของมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร พ.ศ. 2552 และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 
“มาตรา 3 ให้ก าหนดปริญญาในสาขาวิชาและอักษรย่อส าหรับสาขาวิชาของมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 

ดังต่อไปนี ้
(1) สาขาวิชาการบัญชี มีปริญญาสามชั้น คือ 

(ก) เอก เรียกว่า “บัญชีดุษฎีบัณฑิต” ใช้อักษรย่อ “บช.ด.” และ “ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต” ใช้อักษรย่อ 
“ปร.ด.” 

(ข) โท เรียกว่า “บัญชีมหาบัณฑิต” ใช้อักษรย่อ “บช.ม.” 
(ค) ตรี เรียกว่า “บัญชีบัณฑิต” ใช้อักษรย่อ “บช.บ.” 

(2) สาขาวิชาการศึกษา มีปริญญาสามชั้น คือ 
(ก) เอก เรียกว่า “ครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต” ใช้อักษรย่อ “ค.ด.” และ “ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต” ใช้อักษรย่อ 

“ปร.ด.” 
(ข) โท เรียกว่า “ครุศาสตรมหาบัณฑิต” ใช้อักษรย่อ “ค.ม.” 
(ค) ตรี เรียกว่า “ครุศาสตรบัณฑิต” ใช้อักษรย่อ “ค.บ.” 

(3) สาขาวิชาเทคโนโลยี มีปริญญาหนึ่งชั้น คือ ตรี เรียกว่า “เทคโนโลยีบัณฑิต” ใช้อักษรย่อ “ทล.บ.” 
(4) สาขาวิชานิติศาสตร์ มีปริญญาสามชั้น คือ 

(ก) เอก เรียกว่า “นิติศาสตรดุษฎีบัณฑิต” ใช้อักษรย่อ “น.ด.” และ “ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต” ใช้อักษรย่อ 
“ปร.ด.” 

(ข) โท เรียกว่า “นิติศาสตรมหาบัณฑิต” ใช้อักษรย่อ “น.ม.” 
(ค) ตรี เรียกว่า “นิติศาสตรบัณฑิต” ใช้อักษรย่อ “น.บ.” 
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(5) สาขาวิชานิเทศศาสตร์ มีปริญญาสามชั้น คือ 
(ก) เอก เรียกว่า “นิเทศศาสตรดุษฎีบัณฑิต” ใช้อักษรย่อ “นศ.ด.” และ “ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต” ใช้อักษร

ย่อ “ปร.ด.” 
(ข) โท เรียกว่า “นิเทศศาสตรมหาบัณฑิต” ใช้อักษรย่อ “นศ.ม.” 
(ค) ตรี เรียกว่า “นิเทศศาสตรบัณฑิต” ใช้อักษรย่อ “นศ.บ.” 

(6) สาขาวิชาบริหารธุรกิจ มีปริญญาสามชั้น คือ 
(ก) เอก เรียกว่า “บริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต” ใช้อักษรย่อ “บธ.ด.” และ “ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต” ใช้อักษรย่อ 

“ปร.ด.” 
(ข) โท เรียกว่า “บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต” ใช้อักษรย่อ “บธ.ม.” 
(ค) ตรี เรียกว่า “บริหารธุรกิจบัณฑิต” ใช้อักษรย่อ “บธ.บ.” 

(7) สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ มีปริญญาสามชั้น คือ 
(ก) เอก เรียกว่า “รัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิต” ใช้อักษรย่อ “รป.ด.” และ “ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต” ใช้

อักษรย่อ “ปร.ด.” 
(ข) โท เรียกว่า “รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต” ใช้อักษรย่อ “รป.ม.” 
(ค) ตรี เรียกว่า “รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต” ใช้อักษรย่อ “รป.บ.” 

(8) สาขาวิชาวิจิตรศิลป์และประยุกต์ศิลป์ มีปริญญาสามชั้น คือ 
(ก) เอก เรียกว่า “ศิลปกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิต” ใช้อักษรย่อ “ศป.ด.” และ “ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต” ใช้

อักษรย่อ “ปร.ด.” 
(ข) โท เรียกว่า “ศิลปกรรมศาสตรมหาบัณฑิต” ใช้อักษรย่อ “ศป.ม.” 
(ค) ตรี เรียกว่า “ศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต” ใช้อักษรย่อ “ศป.บ.” 

(9) สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ มีปริญญาสามชั้น คือ 
(ก) เอก เรียกว่า “วิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต” ใช้อักษรย่อ “วท.ด.” และ “ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต” ใช้อักษรย่อ 

“ปร.ด.” 
(ข) โท เรียกว่า “วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต” ใช้อักษรย่อ “วท.ม.” 
(ค) ตรี เรียกว่า “วิทยาศาสตรบัณฑิต” ใช้อักษรย่อ “วท.บ.” 

(10) สาขาวิชาศิลปศาสตร์ มีปริญญาสามชั้น คือ 
(ก) เอก เรียกว่า “ศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิต” ใช้อักษรย่อ “ศศ.ด.” และ “ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต” ใช้อักษรย่อ 

“ปร.ด.” 
(ข) โท เรียกว่า “ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต” ใช้อักษรย่อ “ศศ.ม.” 
(ค) ตรี เรียกว่า “ศิลปศาสตรบัณฑิต” ใช้อักษรย่อ “ศศ.บ.” 

(11) สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ มีปริญญาสามชั้น คือ 
(ก) เอก เรียกว่า “เศรษฐศาสตรดุษฎีบัณฑิต” ใช้อักษรย่อ “ศ.ด.” และ “ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต” ใช้อักษรย่อ 

“ปร.ด.” 
(ข) โท เรียกว่า “เศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต” ใช้อักษรย่อ “ศ.ม.” 
(ค) ตรี เรียกว่า “เศรษฐศาสตรบัณฑิต” ใช้อักษรย่อ “ศ.บ.” 

(12) สาขาวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์ มีปริญญาสามชั้น คือ 
(ก) เอก เรียกว่า “สถาปัตยกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิต” ใช้อักษรย่อ “สถ.ด.” และ “ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต” ใช้

อักษรย่อ “ปร.ด.” 
(ข) โท เรียกว่า “สถาปัตยกรรมศาสตรมหาบัณฑิต” ใช้อักษรย่อ “สถ.ม.” 
(ค) ตรี เรียกว่า “สถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต” ใช้อักษรย่อ “สถ.บ.” 

(13) สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์ มีปริญญาสามชั้น คือ 
(ก) เอก เรียกว่า “สารสนเทศศาสตรดุษฎีบัณฑิต” ใช้อักษรย่อ “สท.ด.” และ “ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต” ใช้

อักษรย่อ “ปร.ด.” 
(ข) โท เรียกว่า “สารสนเทศศาสตรมหาบัณฑิต” ใช้อักษรย่อ “สท.ม.” 
(ค) ตรี เรียกว่า “สารสนเทศศาสตรบัณฑิต” ใช้อักษรย่อ “สท.บ.” 
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ทั้งนี้ หากมีสาขาหรือวิชาเอกให้ระบุชื่อสาขาหรือวิชาเอกนั้นไว้ในวงเล็บต่อท้ายปริญญาด้วย” 
มาตรา 4 ให้ยกเลิกความในมาตรา 7 แห่งพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยปริญญาในสาขาวิชา อักษรย่อส าหรับสาขาวิชา ครุย

วิทยฐานะ เข็มวิทยฐานะ และครุยประจ าต าแหน่งของมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร พ.ศ. 2552 และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 
“มาตรา 7 สีประจ าสาขาวิชา มีดังต่อไปนี้ 

(1) สาขาวิชาการบัญชี    สีฟ้าเทา 
(2) สาขาวิชาการศึกษา   สีฟ้า 
(3) สาขาวิชาเทคโนโลย ี   สีม่วง 
(4) สาขาวิชานิติศาสตร์   สีขาว 
(5) สาขาวิชานิเทศศาสตร์   สีน้ าตาลทอง 
(6) สาขาวิชาบริหารธุรกิจ   สีชมพู 
(7) สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์   สีน้ าตาล 
(8) สาขาวิชาวจิิตรศิลป์และประยุกต์ศิลป์  สีแดงเลือดนก 
(9) สาขาวิชาวิทยาศาสตร์   สีเหลือง 
(10) สาขาวิชาศิลปศาสตร์   สีแสด 
(11) สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์   สีชมพูบานเย็น 
(12) สาขาวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์  สีน้ าตาลส้ม 
(13) สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์   สีเทา” 
 

ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ 

 
พลเอก ประยุทธ ์จันทร์โอชา 
นายกรัฐมนตร ี
 
หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้พระราชกฤษฎีกาฉบับนี้ คือ เนื่องจากมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชรได้เปิดสอนสาขาวิชา
นิเทศศาสตร์และสาขาวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์ เพิ่มขึ้น สมควรก าหนดปริญญาในสาขาวิชาและอักษรย่อส าหรับสาขาวิชา รวมทั้ง
สีประจ าสาขาวิชาส าหรับสาขาวิชาดังกล่าว จึงจ าเป็นต้องตราพระราชกฤษฎีกานี้ 
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(ร่าง) 

พระราชกฤษฎีกา 
ว่าด้วยปรญิญาในสาขาวิชา  อักษรยอ่ส าหรับสาขาวชิา  ครุยวทิยฐานะ เขม็วิทยฐานะ 

และครุยประจ าต าแหน่งของมหาวิทยาลัยราชภฏัก าแพงเพชร (ฉบบัที่ ..) 
พ.ศ. .... 

.............................................................. 
  ........................................................................................................................................................ 
 
  โดยที่เป็นการสมควรแก้ไขเพิ่มเติมพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยปริญญาในสาขาวิชา อักษรย่อส าหรับสาขาวิชา ครุย 
วิทยฐานะ  เข็มวิทยฐานะ และครุยประจ าต าแหน่งของมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 
  อาศัยอ านาจตามความในมาตรา 22 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย  (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช 2557 กับ
มาตรา 56 วรรคสอง และมาตรา 60  วรรคสอง  แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ 
ให้ตราพระราชกฤษฎีกาขึ้นไว้ ดังต่อไปนี้ 
 มาตรา  1  พระราชกฤษฎีกานี้เรียกว่า “พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยปริญญาในสาขาวิชา อักษรย่อส าหรับสาขาวิชา ครุย
วิทยฐานะ เข็มวิทยฐานะ และครุยประจ าต าแหน่งของมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร  (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....” 
  มาตรา  2  พระราชกฤษฎีกานี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา  เป็นต้นไป 
  มาตรา  3  ให้ยกเลิกความในมาตรา 3  แห่งพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยปริญญาในสาขาวิชา  อักษรย่อส าหรับสาขาวิชา  
ครุยวิทยฐานะ  เข็มวิทยฐานะและครุยประจ าต าแหน่งของมหาวิทยาลัยราชภัฏ ก าแพงเพชร (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 และ
ให้ใช้ความต่อไปนี้แทน  

 “ มาตรา 3 ให้ก าหนดปริญญาในสาขาวิชา และอักษรย่อส าหรับสาขาวิชาของมหาวิทยาลัยราชภัฏ
ก าแพงเพชร  ดังต่อไปนี้ 

(1) สาขาวิชาการบัญชี  มีปริญญาสามชั้น คือ 
       (ก) เอก เรียกว่า “บัญชีดุษฎีบัณฑิต”  ใช้อักษรย่อ “บช.ด.” และ “ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต” ใช้อักษรย่อ “ปร.ด.” 
       (ข) โท เรียกว่า “บัญชีมหาบัณฑิต” ใช้อักษรย่อ “บช.ม.” 
       (ค) ตร ีเรียกว่า “บัญชีบัณฑิต” ใช้อักษรย่อ “บช.บ.” 
(2) สาขาวิชาการศึกษา  มีปริญญาสามชั้น คือ 
       (ก) เอก เรียกว่า “ครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต”  ใช้อักษรย่อ “ค.ด.”  และ “ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต” ใช้อักษรย่อ 

“ปร.ด.” 
       (ข) โท เรียกว่า “ครุศาสตรมหาบัณฑิต”  ใช้อักษรย่อ “ค.ม.” 

               (ค) ตร ีเรียกว่า “ครุศาสตรบัณฑิต”  ใช้อักษรย่อ “ค.บ.” 
(3) สาขาวิชาเทคโนโลยี มีปริญญาหนึ่งชั้น คือ ตร ีเรียกว่า “เทคโนโลยีบัณฑิต” ใช้อักษรย่อ “ทล.บ.” 
(4) สาขาวิชานิติศาสตร์ มีปริญญาสามชั้น คือ 
       (ก) เอก เรียกว่า “นิติศาสตรดุษฎีบัณฑิต”  ใช้อักษรย่อ “น.ด.”  และ “ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต”  ใช้อักษรย่อ 

“ปร.ด.” 
       (ข) โท เรียกว่า “นิติศาสตรมหาบัณฑิต”  ใช้อักษรย่อ “น.ม.” 
       (ค) ตร ีเรียกว่า “นิติศาสตรบัณฑิต”  ใช้อักษรย่อ “น.บ.” 
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(5) สาขาวิชานิเทศศาสตร์  มีปริญญาสามชั้น คือ 
       (ก) เอก เรียกว่า “นิเทศศาสตรดุษฎีบัณฑิต” ใช้อักษรย่อ “นศ.ด.” และ “ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต” ใช้อักษรย่อ “ปร.ด.” 
       (ข) โท เรียกว่า “นิเทศศาสตรมหาบัณฑิต” ใช้อักษรย่อ “นศ.ม.” 
       (ค) ตร ีเรียกว่า “นิเทศศาสตรบัณฑิต” ใช้อักษรย่อ “นศ.บ.” 
(6) สาขาวิชาบริหารธุรกิจ  มีปริญญาสามชั้น คือ 
       (ก) เอก เรียกว่า “บริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต”  ใช้อักษรย่อ “บธ.ด.” และ “ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต” ใช้อักษรย่อ 

“ปร.ด.” 
       (ข) โท เรียกว่า “บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต” ใช้อักษรย่อ “บธ.ม.” 
       (ค) ตร ีเรียกว่า “บริหารธุรกิจบัณฑิต” ใช้อักษรย่อ “บธ.บ.” 
(7) สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ มีปริญญาหนึ่งชั้น คือ ตร ีเรียกว่า “พยาบาลศาสตรบัณฑิต” ใช้อักษรย่อ “พย.บ.” 

  (8) สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์  มีปริญญาสามชั้น คือ 
       (ก) เอก เรียกว่า “รัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิต” ใช้อักษรย่อ “รป.ด.” และ “ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต” ใช้อักษร

ย่อ “ปร.ด.” 
         (ข) โท เรียกว่า “รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต” ใช้อักษรย่อ “รป.ม.” 
           (ค) ตร ีเรียกว่า “รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต” ใช้อักษรย่อ “รป.บ.”  

(9) สาขาวิชาศิลปกรรมศาสตร์ มีปริญญาสามชั้น คือ 
      (ก) เอก เรียกว่า “ศิลปกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิต” ใช้อักษรย่อ “ศป.ด.” และ “ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต”  ใช้อักษร

ย่อ “ปร.ด.” 
      (ข) โท เรียกว่า “ศิลปกรรมศาสตรมหาบัณฑิต” ใช้อักษรย่อ “ศป.ม.” 
      (ค) ตร ีเรียกว่า “ศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต” ใช้อักษรย่อ “ศป.บ.” 
(10) สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ มีปริญญาสามชั้น คือ 
      (ก) เอก เรียกว่า “วิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต” ใช้อักษรย่อ “วท.ด.” และ “ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต”  ใช้อักษรย่อ 

“ปร.ด.” 
      (ข) โท เรียกว่า “วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต” ใช้อักษรย่อ “วท.ม.” 
      (ค) ตร ีเรียกว่า “วิทยาศาสตรบัณฑิต” ใช้อักษรย่อ “วท.บ.”   
(11) สาขาวิชาศิลปศาสตร์ มีปริญญาสามชั้น คือ 
      (ก) เอก เรียกว่า “ศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิต” ใช้อักษรย่อ “ศศ.ด.” และ “ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต” ใช้อักษรย่อ 

“ปร.ด.” 
      (ข) โท เรียกว่า “ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต” ใช้อักษรย่อ “ศศ.ม.” 
      (ค) ตร ีเรียกว่า “ศิลปศาสตรบัณฑิต” ใช้อักษรย่อ “ศศ.บ.” 
(12) สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ มีปริญญาสามชั้น คือ 
      (ก) เอก เรียกว่า “เศรษฐศาสตรดุษฎีบัณฑิต” ใช้อักษรย่อ “ศ.ด.” และ “ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต” ใช้อักษรย่อ 

“ปร.ด.” 
      (ข) โท เรียกว่า “เศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต” ใช้อักษรย่อ “ศ.ม.” 
      (ค) ตร ีเรียกว่า “เศรษฐศาสตรบัณฑิต” ใช้อักษรย่อ “ศ.บ.” 
(13) สาขาวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์ มีปริญญาสามชั้น คือ 
      (ก) เอก เรียกว่า “สถาปัตยกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิต” ใช้อักษรย่อ “สถ.ด.” และ “ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต” ใช้อักษร

ย่อ “ปร.ด.” 
      (ข) โท เรียกว่า “สถาปัตยกรรมศาสตรมหาบัณฑิต” ใช้อักษรย่อ “สถ.ม.” 

                (ค) ตร ีเรียกว่า “สถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต” ใช้อักษรย่อ “สถ.บ.” 
(14) สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์ มีปริญญาสามชั้น คือ 
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      (ก) เอก เรียกว่า “สารสนเทศศาสตรดุษฎีบัณฑิต” ใช้อักษรย่อ “สท.ด.” และ “ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต” ใช้อักษรย่อ 
“ปร.ด.” 

      (ข) โท เรียกว่า “สารสนเทศศาสตรมหาบัณฑิต” ใช้อักษรย่อ “สท.ม.” 
                (ค) ตร ีเรียกว่า “สารสนเทศศาสตรบัณฑิต” ใช้อักษรย่อ “สท.บ.” 
 

 ทั้งนี้  หากมีสาขาหรือวิชาเอกให้ระบุชื่อสาขาหรือวิชาเอกนั้นไว้ในวงเล็บต่อท้ายปริญญาด้วย”  
 มาตรา 4  ให้ยกเลิกความในมาตรา 7 แห่งพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยปริญญาในสาขาวิชา อักษรย่อส าหรับสาขาวิชา  

ครุยวิทยฐานะ  เข็มวิทยฐานะ  และครุยประจ าต าแหน่งของมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 และ
ให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 

“มาตรา 7  สีประจ าสาขาวิชา มีดังต่อไปนี้ 
(1)  สาขาวิชาการบัญช ี    สีฟ้าเทา 
(2)  สาขาวิชาการศึกษา    สีฟ้า 
(3)  สาขาวิชาเทคโนโลย ี    สีม่วง 
(4)  สาขาวิชานิติศาสตร์     สีขาว 
(5)  สาขาวิชานิเทศศาสตร์     สีน้ าตาลทอง 
(6)  สาขาวิชาบริหารธุรกิจ     สีชมพู 
(7)  สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์   สีเขียวอ่อน 
(8)  สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์   สีน้ าตาล 
(9)  สาขาวิชาศิลปกรรมศาสตร์   สีแดงเลือดนก 
(10)  สาขาวิชาวิทยาศาสตร์   สีเหลือง 
(11)  สาขาวิชาศิลปศาสตร์    สีแสด 
(12)  สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์     สีชมพูบานเย็น 
(13)  สาขาวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์   สีน้ าตาลส้ม 
(14)  สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์   สีเทา” 

 
  ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ 
 
( .................................................. ) 
          นายกรัฐมนตร ี
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ระเบียบ 

 
ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 

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

โดยที่เป็นการสมควรให้มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชรมีข้อก าหนดเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติในการออก
เอกสารหลักฐานแสดงผลการศึกษา ที่เป็นมาตรฐานและมีระบบ จึงอาศัยอ านาจตามความในมาตรา 18 (2) แห่งพระราชบัญญัติ
มหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ 2547 ออกระเบียบว่าด้วยการออกเอกสารหลักฐานแสดงผลการศึกษา พ.ศ. 2548 ไว้ดังต่อไปนี้ 
   ข้อ 1 ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร ว่าด้วยการออกเอกสารหลักฐานแสดงผลการศึกษา 
พ.ศ. 2548”  
   ข้อ 2 ให้ใช้ระเบียบนี้ตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศเป็นต้นไป  
   ข้อ 3 บรรดาระเบียบ ข้อบังคับ หรือค าสั่งอื่นใดที่ขัดหรือแย้งกับระเบียบนี้ ให้ใช้ระเบียบนี้แทน  
 ข้อ 4 ในระเบียบนี้ 

“มหาวิทยาลัย” หมายความว่า มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 
“สภา” หมายความว่า สภามหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 
“อธิการบดี” หมายความว่า อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 
“สถาบันสมทบ” หมายความว่า สถาบันการศึกษาที่เข้าสมทบกับมหาวิทยาลัยตามระเบียบ ข้อบังคับ และ

ข้อก าหนดของมหาวิทยาลัยว่าด้วยสถาบันสมทบ 
“หลักฐานแสดงผลการศึกษา” หมายความว่า หลักฐานแสดงผลการศึกษาตามที่ก าหนดในข้อ 5 และให้รวมถึง

ใบแทนหลักฐานการศึกษาตามที่ก าหนดในข้อ   ด้วย 
“ใบแทน” หมายความว่า ใบแทนหลักฐานแสดงผลการศึกษา 

ข้อ 5 ให้มหาวิทยาลัยออกเอกสารหลักฐานแสดงผลการศึกษาที่ก าหนดให้กับบุคคลใด ๆ ได้ตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้  
  5.1 ประกาศนียบัตร อนุปริญญาบัตร และปริญญาบัตร ออกให้แก่ผู้ที่ได้รับอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัยให้

ได้รับประกาศนียบัตร อนุปริญญาบัตร หรือปริญญาบัตรนั้นๆ แล้ว 
  5.2 วุฒิบัตร ออกให้แก่ผู้ที่ได้เข้ารับการฝึกอบรม หรือการศึกษาตามหลักสูตรพิเศษของมหาวิทยาลัย ทั้งที่

มหาวิทยาลัยจัดเอง หรือจัดร่วมกับสถาบันการศึกษา หน่วยงานหรือองค์กรอื่น 
  5.3 ใบรับรองผลการศึกษา ออกให้แก่นักศึกษาที่ได้ศึกษาตามหลักสูตรของมหาวิทยาลัย ครบถ้วนตาม

เกณฑ์ที่จะได้รับประกาศนียบัตร หรืออนุปริญญาบัตร หรือปริญญาบัตร และได้รับอนุมัติให้ส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตรระดับ
นั้นๆ แล้ว แต่ยังไม่ได้รับอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัยให้ได้รับประกาศนียบัตร อนุปริญญาบัตร หรือปริญญาบัตรนั้นๆ แล้วแต่กรณี 
ใบรับรองผลการศึกษาตามวรรคต้น ให้มีผลคราวละเก้าสิบวัน  
   5.4 ใบรับรองคุณวุฒิ ออกให้แก่นักศึกษาที่ได้รับอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัย ให้ได้รับประกาศนียบัตร หรือ
อนุปริญญาบัตร หรือปริญญาบัตรแล้ว แต่ยังไม่ได้รับเอกสาร ใบประกาศนียบัตร อนุปริญญาบัตร หรือปริญญาบัตรนั้นๆ แล้วแต่
กรณี 

5.5 ใบรายงานผลการศึกษา ออกให้แก่นักศึกษาที่ศึกษาตามหลักสูตรของมหาวิทยาลัย เพื่อแสดงผล
การศึกษาในทุกรายวิชาตามที่หลักสูตรก าหนดในกรณีที่ส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตรนั้นๆ ส าหรับกรณีที่ยังไม่ส าเร็จการศึกษา 
จะแสดงผลการศึกษาถึงภาคเรียนที่ได้รับทราบผลการศึกษาแล้ว 
 ข้อ  . ให้มหาวิทยาลัยออกใบแทนหลักฐานแสดงผลการศึกษาตามข้อ 5.1 และ 5.2 ได้ในกรณีที่ผู้ได้รับหลักฐาน
แสดงผลการศึกษานั้นๆ ร้องขอ เนื่องจากหลักฐานแสดงผลการศึกษาดังกล่าวสูญหายหรือช ารุดจนใช้การไม่ได้ โดยได้ยื่นค าร้อง
ตามแบบค าร้องของมหาวิทยาลัยขอให้ออกใบแทน 
 ข้อ 7. ให้มหาวิทยาลัยออกหลักฐานแสดงผลการศึกษาตามข้อ 5.3 , 5.4, 5.5 และ ใบแทนตามข้อ  . ได้โดยเรียกเก็บ
ค่าธรรมเนียมตามที่ก าหนดท้ายระเบียบนี้ 
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 ข้อ 8. หลักฐานแสดงผลการศึกษาของมหาวิทยาลัย จะต้องเป็นไปตามรูปแบบที่ก าหนดตามประกาศของมหาวิทยาลัย
โดยความเห็นชอบของสภามหาวิทยาลัย ลงนามและประทับตราตามที่ก าหนดดังต่อไปนี้ 
  8.1. ประกาศนียบัตร อนุปริญญาบัตร และปริญญาบัตร ให้ลงนามโดยนายกสภามหาวิทยาลัย และ
อธิการบดี ประทับตราดุนของมหาวิทยาลัย 
  8.2 วุฒิบัตร ให้ลงนามโดยอธิการบดี และผู้อ านวยการฝึกอบรมหรือผู้อ านวยการจัดการศึกษา ตาม
หลักสูตรฝึกอบรมหรือการศึกษาพิเศษคร้ังนั้นๆ แล้วแต่กรณี ประทับตราดุนของมหาวิทยาลัย 
   8.3 ใบรับรองผลการศึกษา ให้อธิการบดีหรือรองอธิการบดีที่อธิการบดีมอบหมายลงนาม ประทับตราดุน
ของมหาวิทยาลัย โดยที่มีนายทะเบียนลงนามคร่อมทับรูปถ่ายของ ผู้ได้รับใบรับรองนั้น 
   8.4 ใบรับรองคุณวุฒิ ให้อธิการบดีหรือรองอธิการบดีที่อธิการบดีมอบหมายลงนาม ประทับตราดุนของ
มหาวิทยาลัย โดยที่มีนายทะเบียนลงนามคร่อมทับรูปถ่ายของผู้ได้รับใบรับรองคุณวุฒินั้น 
   8.5 ใบรายงานผลการศึกษา ให้อธิการบดีหรือรองอธิการบดีที่อธิการบดีมอบหมาย และนายทะเบียนลง
นาม ประทับตราดุนของมหาวิทยาลัย หลักฐานแสดงผลการศึกษาที่ออกโดยสถาบันสมทบ หรือวิทยาเขตของมหาวิทยาลัย ให้
หัวหน้าสถาบันสมทบหรือวิทยาเขต ลงนามประทับตราดุนของ สถาบันสมทบหรือวิทยาเขตแล้วแต่กรณีด้วย 
 ข้อ 9. ให้มหาวิทยาลัย และสถาบันสมทบ หรือวิทยาเขต แล้วแต่กรณี จัดท าทะเบียนหลักฐานแสดงผลการศึกษาที่ออก
ให้แก่บุคคลต่างๆ ตามระเบียบนี้ไว้เป็นหลักฐานที่สามารถตรวจสอบได้ 
 ข้อ 10. ให้นายทะเบียนที่มหาวิทยาลัยแต่งตั้ง ท าหน้าที่รับผิดชอบด าเนินการออกเอกสารหลักฐานแสดงผลการศึกษา
ตามระเบียบนี้  
 ส าหรับสถาบันสมทบ และวิทยาเขต ให้หัวหน้าสถาบันสมทบ หรือหัวหน้าวิทยาเขต  ท าหน้าที่เป็นนายทะเบียน
รับผิดชอบด าเนินการตามที่ก าหนดในวรรคต้น 
 ข้อ 11. หลักฐานแสดงผลการศึกษา ให้ออกเป็นภาษาไทย แต่ในกรณีที่นักศึกษาหรือผู้ส าเร็จการศึกษาร้องขอโดยท า
เป็นค าร้องตามแบบค าร้องของมหาวิทยาลัยและช าระค่าธรรมเนียมการออกเอกสารหลักฐานแสดงผลการศึกษาเป็น
ภาษาต่างประเทศตามที่ก าหนดในท้ายประกาศนี้ มหาวิทยาลัยจะพิจารณาออกหลักฐานแสดงผลการศึกษาเป็นภาษาอังกฤษ หรือ
ภาษาอื่นด้วยก็ได้ 
 ข้อ 12. ให้วันที่ได้รับอนุมัติผลการศึกษา เป็นวันที่ส าเร็จการศึกษา ที่ระบุในหลักฐานแสดงผลการศึกษา 
   ข้อ 13. ให้อธิการบดีรักษาการให้เป็นไปตามระเบียบนี้ และเป็นผู้วินิจฉัยชี้ขาดในกรณีที่เกิดปัญหาจากการใช้ระเบียบนี้ 
การวินิจฉัยชี้ขาดของอธิการบดีถือเป็นที่สุด 
 

ประกาศ ณ วันที่ 21 ธันวาคม พ.ศ. 2548 

  
(ศาสตราจารย์เกษม จันทร์แก้ว) 

นายกสภามหาวิทยาลยัราชภฏัก าแพงเพชร 
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ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 

ว่าด้วยหลักเกณฑ์การใช้จ่ายเงินรายได้เพื่อจัดกิจกรรมทางวิชาการของนักศึกษา  
พ.ศ. 2557 
-------------- 

 
โดยที่เป็นการสมควรให้ใช้จ่ายเงินรายได้เพื่อสนับสนุนการจัดกิจกรรมทางวิชาการของ นักศึกษา เพื่อเป็นการเพิ่มพูน

ความรู้หรือประสบการณ์ ศักยภาพ และบุคลิกภาพของนักศึกษา อาศัยอ านาจ ตามความในมาตรา 18 (2) และ (12) แห่ง
พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 โดยความเห็นชอบของสภามหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร ในคราวประชุม 
ครั้งที่ 4/2557 เมื่อวันที่ 20 มิถุนายน พ.ศ. 2557 จึงออกระเบียบก าหนดหลักเกณฑ์ และอัตราการเบิกจ่ายเงินรายได้เพื่อเป็น
ค่าใช้จ่ายในการนี้ไว้ ดังต่อไปนี้ 

ข้อ 1 ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร ว่าด้วยหลักเกณฑ์การใช้ จ่ายเงินรายได้เพื่อจัด
กิจกรรมทางวิชาการของนักศึกษา พ.ศ. 2557 

ข้อ 2 ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศเป็นต้นไป 
ข้อ 3 บรรดากฎ ข้อบังคับ ระเบียบ ประกาศ หรือค าสั่งอื่นใดของมหาวิทยาลัยในส่วน ที่ได้ก าหนดไว้แล้วในระเบียบนี้ 

หรือที่ขัดหรือแย้งกับระเบียบนี้ ให้ใช้ระเบียบนี้แทน 
ข้อ 4 ในระเบียบนี้ 

“มหาวิทยาลัย” หมายความว่า มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร  
“สภามหาวิทยาลัย” หมายความว่า สภามหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร  
“อธิการบดี” หมายความว่า อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 
“เงินรายได้” หมายความว่า เงินรายได้อื่นๆของมหาวิทยาลัยนอกเหนือจากเงิน งบประมาณแผ่นดิน 
“การฝึกอบรม” หมายความว่า การอบรม การประชุมทางวิชาการหรือ เชิงปฏิบัติการ การสัมมนาทางวิชาการ

หรือปฏิบัติการ การบรรยายพิเศษ การฝึกศึกษา การฝึกงาน การดูงาน หรือที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มหาวิทยาลัยจัดขึ้น ตามแผน
งบประมาณและโครงการที่ได้รับอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัย หรือหน่วยงานภายนอกจัดขึ้นโดยมีหลักสูตรและช่วงเวลาจัดที่
แน่นอน และมีวัตถุประสงค์เพื่อ พัฒนาบุคคลหรือเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน หรือเพิ่มพูนประสบการณ์จากการเรียนการ
สอน และ พัฒนาบุคลิกภาพ คุณธรรม จริยธรรมของนักศึกษา 

“การศึกษาดูงาน” หมายความว่า การศึกษาดูงานภายนอกมหาวิทยาลัย ที่ เป็น โครงการเพิ่มพูนความรู้หรือ
ประสบการณ์ด้วยการสังเกตการณ์ ณ สถานที่ปฏิบัติงานจริง ซ่ึงได้ก าหนดไว้ใน หลักสูตรหรือโครงการในแผนงบประมาณ เพื่อน า
ผลการศึกษาดูงานมาพัฒนาคุณภาพการศึกษา 

“วิทยากร” หมายความว่า ผู้บรรยาย ผู้อภิปรายหรือที่เรียกชื่ออย่างอื่น ซ่ึงท าหน้าที่ ให้ความรู้แก่ผู้เข้ารับการ
ฝึกอบรมตามหลักสูตรที่ก าหนดไว้ และให้หมายรวมถึงผู้ด าเนินการสัมมนาด้วย 

“การอบรม” หมายความว่า การให้ความรู้โดยการบรรยายและการตอบปัญหาจาก วิทยากรเพียงฝ่ายเดียว 
“การประชุมทางวิชาการหรือเชิงปฏิบัติการ” หมายความว่า การให้ความรู้โดยการ บรรยายเช่นเดียวกับการ

อบรม แต่เป็นการให้ความรู้ความคิดเห็น เพื่อน าข้อสรุปที่ได้ไปพัฒนาหรือเพิ่ม ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน ซ่ึงอาจก าหนดให้มี
การฝึกปฏิบัติด้วยก็ได้ 
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“การสัมมนาทางวิชาการหรือปฏิบัติการ” หมายความว่า การประชุมในลักษณะเป็นการระดมความคิด  
การแลกเปลี่ยนความรู้ ความคิดเห็น เพื่อน าข้อสรุปที่ได้ไปพัฒนาหรือเพิ่มประสิทธิภาพใน การปฏิบัติงาน โดยอาจก าหนดให้มีการ
ฝึกปฏิบัติด้วยก็ได้ 

“การบรรยายพิเศษ” หมายความว่า การให้ความรู้โดยการบรรยายในเรื่องที่ มหาวิทยาลัยเห็นควรให้ความรู้
พิเศษเพิ่มเติมแก่ผู้เข้ารับการฝึกอบรม 

“ผู้เข้ารับการฝึกอบรม” หมายความว่า นักศึกษาของมหาวิทยาลัย และให้หมาย รวมถึง ข้าราชการ พนักงาน 
ลูกจ้างในสังกัดมหาวิทยาลัย หรือบุคคลภายนอก ที่ได้รับอนุญาตให้เข้าร่วม รับการฝึกอบรมในหลักสูตรที่มหาวิทยาลัยจัดขึ้น 

“คณาจารย์และข้าราชการ” หมายความว่า คณาจารย์ ข้าราชการพลเรือน พนักงานมหาวิทยาลัย พนักงาน
ราชการ ลูกจ้างตามสัญญาจ้างของมหาวิทยาลัย 

“กิจกรรมทางวิชาการ” หมายความว่า การฝึกอบรม และให้หมายรวมถึงกิจกรรม เพื่อการศึกษา หรือเผยแพร่
ความรู้ ที่มหาวิทยาลัยจัดขึ้นตามแผนงานและโครงการของมหาวิทยาลัย หรือ หน่วยงานภายนอกจัดขึ้น 

“นักศึกษา” หมายความว่า นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร ระดับ ปริญญาตรี และระดับบัณฑิตศึกษา 
ข้อ 5 มหาวิทยาลัยอาจจัดสรรเงินรายได้เป็นค่าใช้จ่ายส าหรับจัดกิจกรรมทางวิชาการได้ ตามหลักเกณฑ์และอัตราการ

จ่ายที่ก าหนดในระเบียบนี้ 
ข้อ 6 หลักเกณฑ์การจ่ายค่าสมนาคุณวิทยากร ก าหนดดังนี้  

(1) ชั่วโมงการฝึกอบรมที่เป็นการบรรยาย ให้จ่ายค่าสมนาคุณวิทยากรได้ไม่เกิน 1 คน 
(2) ชั่วโมงการฝึกอบรมที่มีลักษณะเป็นการอภิปรายหรือสัมมนาเป็นคณะ ให้จ่าย ค่าสมนาคุณวิทยากรได้ไม่เกิน 

5 คน โดยรวมถึงผู้ด าเนินการอภิปรายหรือสัมมนาด้วย 
(3) ชั่วโมงการฝึกอบรมที่มีการแบ่งกลุ่มฝึกภาคปฏิบัติ แบ่งกลุ่มอภิปรายหรือแบ่งกลุ่ม ท ากิจกรรมซ่ึงได้ก าหนด

ไว้ในหลักสูตรหรือโครงการแล้ว และจ าเป็นต้องมีวิทยากรประจ ากลุ่ม ให้จ่าย ค่าสมนาคุณวิทยากรได้ไม่เกิน กลุ่มละ 2 คน 
(4) กรณีที่ชั่วโมงการฝึกอบรมใดมีผู้บรรยายพิเศษเกินกว่าจ านวนที่ก าหนดไว้ตาม (1) (2) และ (3) ให้เฉลี่ยจ่าย

ค่าสมนาคุณภายในจ านวนเงินที่จ่ายได้ตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนดส าหรับกรณีนั้นๆ 
(5) การนับเวลาชั่วโมงการฝึกอบรมในแต่ละหัวข้อวิชา ให้นับหกสิบนาที่เป็นหนึ่งชั่วโมง ถ้าไม่ถึงหกสิบนาทีหรือ

เกินหกสิบนาทีและส่วนที่ไม่ถึงหรือเกินหกสิบนาทีนั้น นับได้ไม่น้อยกว่าห้าสิบนาที ให้ถือเป็นหนึ่งชั่วโมง แต่ถ้าส่วนที่ไม่ถึงหรือเกิน
หกสิบนาทีนั้นนับได้ไม่น้อยกว่ายี่สิบห้านาทีแต่ไม่ถึงห้าสิบนาที ให้เบิกจ่ายค่าสมนาคุณได้กึ่งหนึ่ง 

ข้อ 7 อัตราการจ่ายค่าสมนาคุณวิทยากร ก าหนดดังนี้ 
(1) ค่าสมนาคุณวิทยากรที่เป็นข้าราชการ พนักงานและลูกจ้างของส่วนราชการ หน่วยงาน อิสระตามรัฐธรรมนูญ 

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์กรมหาชน รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานอื่นของรัฐ ให้จ่ายได้ไม่เกินชั่วโมงละ 500 บาท 
(2) ค่าสมนาคุณวิทยากรที่มิใช่บุคคลตาม (1) ให้จ่ายได้ไม่เกิน 1,200 บาท 
(3) ค่าสมนาคุณวิทยากรที่เป็นคณาจารย์และข้าราชการ ในสังกัดของมหาวิทยาลัย ให้จ่ายได้ ไม่เกินชั่วโมงละ 

600 บาท ทั้งนี้ ต้องเป็นคณาจารย์และข้าราชการที่ตามมาตรฐานก าหนดต าแหน่งมิได้มี หน้าที่ เป็นวิทยากรในการฝึกอบรม และ
ไม่เป็นชั่วโมงที่ทับซ้อนกับชั่วโมงสอนของตน 

(4) กรณีที่จ าเป็นต้องใช้วิทยากรที่มีความรู้ความสามารถเป็นพิเศษ และเบิกจ่ายค่าสมนาคุณ วิทยากรสูงกว่า
อัตราที่ก าหนดข้างต้น ให้อยู่ในดุลพินิจของอธิการบดี 

ข้อ 8 ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ในการฝึกอบรม ให้จ่ายได้ตามเกณฑ์ดังต่อไปนี้ 
(1) ค่าอาหารส าหรับผู้เข้ารับการฝึกอบรม ให้จ่ายได้ไม่เกินวันละ 2 มือ ในอัตราไม่เกินมื้อละ 100 บาทต่อคน 
(2) ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่มของผู้เข้ารับการฝึกอบรม ให้จ่ายได้ไม่เกินมื้อละ 35 บาท ต่อคน ส าหรับการ

ฝึกอบรมที่จัดในสถานที่ของเอกชนให้จ่ายได้ไม่เกินมื้อละ 50 บาทต่อคน 
ข้อ 9 กรณีที่มีการจัดการศึกษาดูงาน ให้จ่ายค่าเบี้ยเลี้ยงให้แก่นักศึกษาได้ไม่เกินวันละ 210 บาทต่อคน และหาก

จ าเป็นต้องพักค้างคืนให้จ่ายค่าเช่าที่พักในลักษณะเหมาจ่ายได้ไม่เกินวันละ 200 บาทต่อคน 
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ข้อ 10 กรณีที่มหาวิทยาลัยมอบหมายให้นักศึกษาปฏิบัติกิจกรรมวิชาการ นอกมหาวิทยาลัย ตามแผนงานและโครงการ
ที่มหาวิทยาลัยอนุมัติ หรือตามค าสั่งของมหาวิทยาลัยให้จ่ายค่าเบี้ยเลี้ยงได้วันละ ไม่เกิน 210 บาท ต่อคน และหากจ าเป็นต้องพัก
ค้างคืนให้จ่ายค่าเช่าที่พักห้องพักคู่ได้ตามที่จ่ายจริงไม่เกินวัน ละ 600 บาท ต่อคน หรือพักคนเดียวไม่เกินห้องละ 900 บาท หรือ
เหมาจ่ายไม่เกินวันละ 200 บาทต่อคน 

ข้อ 11 ให้อธิการบดีเป็นผู้รักษาการตามระเบียบนี้ และให้มีอ านาจตีความและวินิจฉัยชี้ขาด กรณีที่เกิดปัญหาจากการ
ปฏิบัติตามระเบียบนี้ การวินิจฉัยชี้ขาดของอธิการบดีถือเป็นที่สุด 
 

ประกาศ ณ วันที่ 20 มิถุนายน พ.ศ. 2557 

 
(ศาสตราจารย์เกษม จันทร์แก้ว) 

นายกสภามหาวิทยาลยัราชภฏัก าแพงเพชร 
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ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร  

ว่าด้วย การจา่ยเงินรายไดเ้พื่อเป็นค่าใช้จ่ายเกีย่วกับการกีฬาของนักศึกษา 
พ.ศ. 2557 
------------- 

โดยที่เป็นการสมควรแก้ไขปรับปรุงการใช้จ่ายเกี่ยวกับการกีฬาของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏ ก าแพงเพชร ให้
เหมาะสมสอดคล้องกับสภาพปัจจุบัน อาศัยอ านาจตามความในมาตรา 18 (2) และ (12) โดย ความเห็นชอบของสภามหาวิทยาลัย
ราชภัฏก าแพงเพชร ในคราวประชุมครั้งที่ 4/2557 เมื่อวันที่ 20 มิถุนายน พ.ศ. 2557 จึงก าหนดระเบียบการใช้จ่ายเงินรายได้ของ
มหาวิทยาลัยเพื่อการนี้ไว้ ดังต่อไปนี้ 

ข้อ 1 ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร ว่าด้วยการจ่ายเงินรายได้เพื่อ เป็นค่าใช้จ่าย
เกี่ยวกับการกีฬาของนักศึกษา พ.ศ. 2557” 

ข้อ 2 ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับนับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศเป็นต้นไป 
ข้อ 3 บรรดากฎ ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ หรือค าสั่งอื่นใดของมหาวิทยาลัยในส่วนที่ก าหนดไว้ แล้วในระเบียบนี้ 

หรือที่ขัดหรือแย้งกับระเบียบนี้ ให้ใช้ระเบียบนี้แทน 
ข้อ 4 ในระเบียบนี้ 

“มหาวิทยาลัย” หมายความว่า มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร  
“สภามหาวิทยาลัย” หมายความว่า สภามหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร  
“อธิการบดี” หมายความว่า อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร  
“นักศึกษา” หมายความว่า นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 
“กีฬาของนักศึกษา” หมายความว่า กีฬาที่มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชรจัดแข่งขัน หรือส่งนักศึกษาเข้าร่วม

การแข่งขัน 
ข้อ 5 เงินค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการกีฬาของนักศึกษาตามระเบียบนี้ คือเงินที่เข้าลักษณะใดลักษณะ หนึ่งดังต่อไปนี้ 

1) เงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรจากมหาวิทยาลัย 
2) เงินค่าธรรมเนียมการศึกษา ประเภทค่าบ ารุงกีฬาที่มหาวิทยาลัยเรียกเก็บจาก นักศึกษา 
3) เงินที่มีผู้บริจาคให้มหาวิทยาลัย เพื่อใช้ในการกีฬา 
4) เงินที่ได้มาจากการสมทบในการแข่งขันกีฬากลุ่มมหาวิทยาลัยราชภัฏหรือกีฬา ที่มหาวิทยาลัยจัดขึ้น 
5) เงินสนับสนุนกีฬากลุ่มมหาวิทยาลัยราชภัฏหรือกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย 
 ) เงินอื่นๆ ที่ระเบียบของมหาวิทยาลัยก าหนดให้ใช้ในกิจการกีฬาได้  

ข้อ 7 ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการกีฬาของนักศึกษา ให้จ่ายได้ตามอัตรา ที่ก าหนดดังต่อไปนี้ 
1) ค่าสมัครเป็นสมาชิก ค่าบ ารุงประจ าปี ค่าสมัครเข้าแข่งขัน ให้จ่ายได้เท่าที่จ่ายจริง 
2) ค่าอุปกรณ์ส าหรับฝึกซ้อมหรือแข่งขัน และชุดแข่งขันกีฬา ให้จ่ายอย่างประหยัดและ เท่าที่จ าเป็น 
3) ค่าเครื่องดื่มในระหว่างการฝึกซ้อมหรือแข่งขัน ให้จ่ายได้วันละ 30 บาท ต่อคน ไม่เกิน 30 วัน 
4) ค่าอาหารส าหรับนักกีฬา ผู้ฝึกสอน ผู้ช่วยผู้ฝึกสอน และผู้ควบคุมทีมในระหว่างที่ ท าการฝึกซ้อมเพื่อ

เตรียมการแข่งขัน ให้จ่ายได้วันละ 150 บาท ต่อคน ไม่เกิน 30 วัน 
5) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปฝึกซ้อมหรือแข่งขัน ให้เบิกจ่ายดังนี้ 

(1) ค่าพาหนะเดินทาง ให้จ่ายได้ไม่เกินค่าโดยสารยานพาหนะประจ าทาง ในกรณีจ้างเหมารถยนต์ให้จ่ายได้
เท่าที่จ่ายจริง ทั้งนี้ให้เป็นไปโดยประหยัด เหมาะสม และเป็นไปตามระเบียบของ มหาวิทยาลัย 
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(2) ค่าเบี้ยเล้ียงให้จ่ายได้ไม่เกินวันละ 210 บาท ต่อคน 
(3) ให้จ่ายค่าเช่าที่พักห้องพักคู่ได้ตามที่จ่ายจริงไม่เกินวันละ  00 บาท ต่อห้อง หรือเหมาจ่ายไม่เกินวันละ 

200 บาท ต่อคน 
 ) ค่าเช่าหรือค่าบ ารุงสถานที่ ให้จ่ายได้เท่าที่จ่ายจริง 
7) ค่าอุดหนุนกีฬาระหว่างกลุ่มมหาวิทยาลัยราชภัฏ กีฬาภายในกลุ่มมหาวิทยาลัยราชภัฏ หรือกีฬามหาวิทยาลัย

แห่งประเทศไทย หรือกีฬาที่มหาวิทยาลัยส่งนักกีฬาเข้าร่ วมการแข่งขัน ให้จ่ายแก่เจ้าภาพ จัดการแข่งขันตามจ านวนเงินที่
คณะกรรมการจัดการแข่งขันตกลงกัน 

8) ค่าเวชภัณฑ์ ให้จ่ายได้เท่าที่จ าเป็น 
9) ค่ารักษาพยาบาลนักกีฬาของมหาวิทยาลัยที่ประสบอุบัติเหตุหรือป่วยเนื่องจากการ ฝึกซ้อมหรือการแข่งขัน 

จ่ายได้เท่าที่เห็นสมควรแต่ต้องไม่เกินจ านวนที่โรงพยาบาลของทางราชการเรียกเก็บ 
10) ค่าพาหนะเดินทาง ค่าที่พัก ค่าเบี้ยเลี้ยงของผู้ตัดสิน ผู้ช่วยผู้ตัดสิน เจ้าหน้าที่เทคนิค เจ้าหน้าที่ประจ าสนาม 

จ่ายได้ไม่เกินอัตราที่สมาคมกีฬาในความควบคุมของคณะกรรมการ โอลิมปิคแห่งประเทศ ไทยก าหนดไว้ 
11) ค่าของรางวัลหรือของที่ระลึก ให้จ่ายได้เท่าที่จ่ายจริง 
12) ค่าใช้จ่ายในการรับรองนักกีฬา ผู้ควบคุม เจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องกับการแข่งขัน และ ผู้ที่ได้รับเชิญจาก

มหาวิทยาลัย หรือส่วนราชการอื่นๆ ให้จ่ายได้เท่าที่จ่ายจริงโดยประหยัดและเหมาะสม 
13) ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่มหาวิทยาลัยเห็นว่าจ าเป็นให้จ่ายได้ตามจริงโดยประหยัดและ เหมาะสม ถ้าเป็นกรณีที่

มหาวิทยาลัยเป็นผู้จัดการแข่งขันให้จ่ายค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการกีฬาของนักศึกษาได้เฉพาะ (2) (3) (4) (8) (9) (10) (11) และ (12) 
เท่านั้น 

ข้อ 8 ให้มหาวิทยาลัยจัดท าโครงการค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับกีฬาของนักศึกษาไว้ในงบประมาณรายจ่าย ของมหาวิทยาลัย 
และเสนอความเห็นชอบต่อสภามหาวิทยาลัยเพื่อเบิกจ่ายตามระเบียบนี้ 

ข้อ 9 ให้อธิการบดีเป็นผู้รักษาการตามระเบียบนี้ และให้มีอ านาจตีความ วินิจฉัยชี้ขาดกรณีที่เกิด ปัญหาจากการปฏิบัติ
ตามระเบียบนี้ 
 

ประกาศ ณ วันที่ 20 มิถุนายน พ.ศ. 2557 

 
(ศาสตราจารย์เกษม จันทร์แก้ว) 

นายกสภามหาวิทยาลยัราชภฏัก าแพงเพชร 
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ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 

ว่าด้วย การใช้บริการส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
พ.ศ. 2559 
------------- 

โดยที่เป็นการสมควรปรับปรุงระเบียบ ว่าด้วยการใช้บริการส านักวิทยบริการให้มีความเหมาะสมยิ่งขึ้น จึงอาศัยอ านาจ
ตามความในมาตรา 18 (2) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 และมติของ สภามหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 
ในคราวประชุม ครั้งที่ 2/2559 เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559 ให้ออกระเบียบไว้ ดังต่อไปนี้ 

ข้อ 1. ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร ว่าด้วยการใช้บริการส านัก วิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ พ.ศ. 2559” 

ข้อ 2. ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศเป็นต้นไป 
ข้อ 3. ให้ยกเลิก 

(1) ระเบียบสภาประจ าสถาบันราชภัฏก าแพงเพชร ว่าด้วยการใช้ส านักวิทยบริการ สถาบันราชภัฏก าแพงเพชร 
พ.ศ. 2540 

(2) ระเบียบสภาประจ าสถาบันราชภัฏก าแพงเพชร ว่าด้วยการใช้ส านักวิทยบริการ สถาบันราชภัฏก าแพงเพชร 
(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2544 

บรรดาข้อบังคับ ระเบียบ ค าสั่ง หรือประกาศอื่นใดที่ได้บัญญัติไว้แล้วในระเบียบนี้ หรือประกาศ อื่นใด ซ่ึงขัดแย้ง
กับระเบียบนี้ ให้ใช้ระเบียบนี้แทน 

ข้อ 4. ในระเบียบนี้ 
“อธิการบดี” หมายความว่า อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 
“ข้าราชการ” หมายความว่า ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏ ก าแพงเพชร 
“พนักงานมหาวิทยาลัย” หมายความว่า พนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ และพนักงาน มหาวิทยาลัยสาย

สนับสนุน สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 
“อาจารย์ประจ าตามสัญญาจ้าง” หมายความว่า บุคลากรที่ปฏิบัติหน้าที่ทางวิชาการตามสัญญา จ้าง 
“พนักงานราชการ” หมายความว่า พนักงานของรัฐซ่ึงได้รับแต่งตั้งให้ปฏิบัติงาน ในมหาวิทยาลัย ตามระเบียบ

ส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547 
“อาจารย์พิเศษ” หมายความว่า บุคลากรที่มหาวิทยาลัยจ้างสอน 
“ลูกจ้าง” หมายความว่า ลูกจ้างประจ า และลูกจ้างชั่วคราว สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏ ก าแพงเพชร 
“บุคลากรเกษียณอายุราชการ” หมายความว่า บุคลากรสังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร ที่เกษียณอายุ

ราชการ หรือลาออกจากราชการ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร โดยได้รับบ าเหน็จ บ านาญ 
“นักศึกษา” หมายความว่า นักศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชรทุกระดับการศึกษา 
“บุคคลภายนอก” หมายความว่า บุคคลอื่นซึ่งมิใช่ข้าราชการ พนักงานมหาวิทยาลัย อาจารย์ ประจ าตามสัญญา

จ้าง อาจารย์พิเศษ ลูกจ้าง นักศึกษา และบุคลากรเกษียณอายุราชการ ตามนิยามข้างต้น และ สนใจเข้าใช้บริการ 
“ทรัพยากรสารสนเทศ” หมายความว่า ทรัพยากรสารสนเทศทุกประเภทที่ส านักวิทยบริการ และเทคโนโลยี

สารสนเทศจัดให้บริการ 
“สมาชิก” หมายความว่า สมาชิกสามัญ และ สมาชิกสมทบ 
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ข้อ 5. ให้อธิการบดีรักษาการให้เป็นไปตามระเบียบนี้ ในกรณีที่มีปัญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติตามระเบียบ นี้ ให้อธิการบดี
มีอ านาจตีความและวินิจฉัย 

 
หมวดที ่1 

การใช้บริการส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 

ข้อ  . การใช้บริการส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ผู้ใช้บริการมีหน้าที่ปฏิบัติ ดังนี้ 
(1) แต่งกายสุภาพ  
(2) เก็บกระเป๋า แฟ้มเอกสาร ถุงหรือหีบห่อไว้ในที่ที่จัดให้ 
(3) เคารพต่อสถานที่ รักษามารยาท ความสงบเรียบร้อย ไม่ส่งเสียงดัง หรือกระท าการใดๆ อันเป็นที่ร าคาญแก่

ผู้อื่น 
(4) ปิดระบบเสียงเครื่องมือสื่อสารทุกชนิด หากมีความจ าเป็นจะต้องใช้เครื่องมือสื่อสารให้ใช้ได้ เฉพาะบริเวณ

พื้นที่ที่ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศก าหนดไว้เท่านั้น 
(5) ห้ามจองที่นั่ง สูบบุหรี่ เล่นเกม เล่นการพนัน รวมถึงการน าอาหารเครื่องดื่มเข้ามา รับประทานในส านักวิทย

บริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
( ) การใช้ทรัพยากรสารสนเทศและอุปกรณ์ของส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ให้ใช้ ณ สถานที่ที่

ทางส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดไว้ให้บริการ 
(7) ห้ามขีดเขียน ฉีก ตัด พับหรือท าให้เกิดความเสียหายด้วยประการใด ๆ แก่ทรัพยากรสารสนเทศ 
(8) ให้ใช้กระแสไฟฟ้าของส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เฉพาะบริเวณที่จัดให้ เท่านั้น 
(9) ให้เจ้าหน้าที่ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ตรวจทรัพยากรสารสนเทศและ กระเป๋าก่อนออก

จากส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
(10) ผู้ใช้บริการต้องดูแลทรัพย์สินและของมีค่าของตนเอง ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยี สารสนเทศจะไม่

รับผิดชอบต่อกรณีสูญหายหรือเสียหายของทรัพย์สินนั้น 
ข้อ 7. ผู้ใช้บริการส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศต้องปฏิบัติตาม ประกาศ กฎ ระเบียบ หรือแนวปฏิบัติของ

ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศโดยเคร่งครัด หากฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตาม ผู้อ านวยการ บรรณารักษ์ หรือเจ้าหน้าที่
ประจ าส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศมีอ านาจพิจารณา ด าเนินการ ดังต่อไปนี้ 

(1) ตักเตือน  
(2) เชิญให้ออกจากห้องสมุด  
(3) ตัดสิทธิการใช้ห้องสมุด หรือตัดสิทธิการยืม หรือยกเลิกการเป็นสมาชิก 
(4) ด าเนินการตามขั้นตอนเพื่อให้มีการพิจารณาโทษทางวินัยหรือทางอาญาหรือให้มีความรับ ผิดตามกฎหมาย

ต่อไป 
 

หมวดที ่2 
ก าหนดเวลาการยมื- คืน ทรัพยากรสารสนเทศ 

 

ข้อ 8. ก าหนดเวลาการยิ้ม การคืน ทรัพยากรสารสนเทศของส านักวิทยบริการและ เทคโนโลยี สารสนเทศ ในเวลาท า
การปกติ วันจันทร์ - อาทิตย์ เวลา 08.30 – 1 .30 น. และนอกเวลาท าการ วันจันทร์-เสาร์ เวลา 1 .30 – 18.30 น. งดให้บริการ
วนัหยุดนักขัตฤกษ์ 

ข้อ 9. ในกรณีมีเหตุจ าเป็น อธิการบดีอาจเปลี่ยนแปลงก าหนดเวลาการยืม การคืนของ ส านักวิทยบริการ และ
เทคโนโลยีสารสนเทศได้ตามที่เห็นสมควร โดยจัดท าเป็นประกาศล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 3 วันท าการ 
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หมวดที ่3 
ประเภทของทรัพยากรสารสนเทศ 

 

ข้อ 10. ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จ าแนกทรัพยากรสารสนเทศออกเป็น 3 ประเภท ดังนี้ 
(1) สื่อสิ่งพิมพ์ ได้แก่ หนังสือทั่วไป หนังสือเด็ก หนังสืออ้างอิง หนังสือสิ่งพิมพ์รัฐบาล หนังสือ อนุสรณ์ และ

หนังสืองานศพ หนังสือแบบเรียนและคู่มือครู วิจัย/วิทยานิพนธ์ วารสารปัจจุบัน วารสารล่วงเวลา วารสารเย็บเล่ม หนังสือพิมพ์ 
และจุลสาร 

(2) สื่อโสตทัศนวัสดุ ได้แก่ ซีดี วีซีดี ดีวีดี ฯลฯ  
(3) สื่ออิเล็กทรอนิกส์ ได้แก่ ซีดีรอม ฐานข้อมูลออนไลน์ หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ 

ข้อ 11. ทรัพยากรสารสนเทศของส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ แบ่งเป็น 2 ประเภท คือ 
(1) ทรัพยากรสารสนเทศที่สามารถยืมออกได้ ได้แก่ หนังสือทั่วไป หนังสือแบบเรียนและคู่มือครู หนังสือเด็ก 

วิจัย/วิทยานิพนธ์ วารสารล่วงเวลา ซีดีรอม ซีดี วีซีดี ดีวีดี ฯลฯ 
(2) ทรัพยากรสารสนเทศที่ใช้ได้เฉพาะภายในส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้แก่ หนังสืออ้างอิง 

สิ่งพิมพ์รัฐบาล หนังสืออนุสรณ์ และหนังสืองานศพ วารสารปัจจุบัน วารสารเย็บเล่ม หนังสือพิมพ์ และจุลสาร ซีดีรอม  (บาง
ฐานข้อมูล) 
 

หมวดที ่4 
ประเภทสมาชิกและการสมัครเป็นสมาชิกของส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

 

ข้อ 12. สมาชิกของส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ แบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ 
(1) สมาชิกสามัญ ได้แก่ ข้าราชการ พนักงานมหาวิทยาลัย พนักงานราชการ อาจารย์ประจ า ตามสัญญาจ้าง 

อาจารย์พิเศษ ลูกจ้าง นักศึกษา บุคลากรเกษียณอายุราชการ 
การสมัครเป็นสมาชิกจ าแนกออกได้ดังนี้ 

(ก) ข้าราชการ พนักงานมหาวิทยาลัย พนักงานราชการ บุคลากร เกษียณอายุ ราชการ และลูกจ้างประจ า 
น ารูปถ่ายหน้าตรงขนาด 1 นิ้ว จ านวน 2 รูป มายื่นต่อส านักวิทยบริการและ เทคโนโลยีสารสนเทศ 

(ข) อาจารย์ประจ าตามสัญญาจ้าง อาจารย์พิเศษ และลูกจ้าง น ารูปถ่ายหน้าตรงขนาด 1 นิ้ว จ านวน 2 รูป 
และหนังสือรับรองจากหัวหน้าหน่วยงาน มายื่นต่อส านักวิทยบริการและ เทคโนโลยีสารสนเทศ 

(ค) นักศึกษา น าหลักฐานการลงทะเบียนในภาคเรียนนั้นๆ และบัตรนักศึกษามายื่นต่อ ส านักวิทยบริการ
และเทคโนโลยีสารสนเทศ 

(2) สมาชิกสมทบ ได้แก่ บุคคลภายนอกที่สมัครเป็นสมาชิกสมทบของส านักวิทยบริการและ เทคโนโลยี
สารสนเทศ สามารถสมัครได้โดยน ารูปถ่ายหน้าตรงขนาด 1 นิ้ว จ านวน 2 รูป พร้อมใบสมัครและ หลักฐานได้แก่ส าเนาบัตร
ประจ าตัวประชาชน ส าเนาทะเบียนบ้าน พร้อมช าระธรรมเนียมรายปี ๆ ละ 500 บาท 

ข้อ 13. เมื่อผู้ที่มีสิทธิสมัครเป็นสมาชิกได้สมัครเป็นสมาชิกโดยถูกต้องแล้ว ส านักวิทยบริการและ เทคโนโลยีสารสนเทศ
จะออกบัตรสมาชิกตามประเภทสมาชิกให้แก่ผู้นั้น โดยบัตรสมาชิกส านักวิทยบริการและ เทคโนโลยีสารสนเทศ ถือเป็นสิทธิ์
เฉพาะตัว และจะใช้แทนกันไม่ได้ 

หากตรวจสอบว่าใช้บัตรของผู้อื่น หรือใช้บัตรสมาชิกมากกว่า 1 บัตร เจ้าหน้าที่จะยึดบัตรทันที และจะ ถูกตัด
สิทธิการยืมทรัพยากรสารสนเทศทุกประเภทเป็นเวลา 1 ภาคเรียน 

ในกรณีที่บัตรสมาชิกหาย ต้องแจ้งส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ พร้อมช าระเงินค่า ท าบัตรใหม่ 
จ านวน 20 บาท 

ข้อ 14. บัตรสมาชิกของส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศสิ้นสุดลงในกรณีดังต่อไปนี้ 
(1) สมาชิกสามัญ ประเภทข้าราชการ พนักงานมหาวิทยาลัย พนักงานราชการ อาจารย์ประจ า ตาม สัญญาจ้าง ลูกจ้าง 

และนักศึกษา ให้บัตรสมาชิกสามัญสิ้นสุดลงเมื่อสมาชิกผู้นั้นพ้นจากการเป็นข้าราชการ พนักงานมหาวิทยาลัย พนักงานราชการ 
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อาจารย์ประจ าตามสัญญาจ้าง ลูกจ้าง และนักศึกษา ตามแต่ละประเภท เว้นแต่ บุคลากรเกษียณอายุราชการให้บัตรสมาชิกสามัญ
ของส านักวิทยบริการและเทคโนโลยี สารสนเทศมีอายุการใช้งานได้ตลอดชีพ 

อนึ่ง สมาชิกสามัญประเภทอาจารย์พิเศษ ให้บัตรสมาชิกสามัญมีอายุการใช้งาน ได้ 1 ภาคการศึกษา หากต้องการต่อ
อายุสมาชิก ให้น าหนังสือรับรองสถานะอาจารย์พิเศษจากประธานโปรแกรม วิชาต้นสังกัด จ านวน 1 ชุด มารับรองต่อส านักวิทย
บริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เช่นเดียวกับการท าบัตร สมาชิกใหม่ 

(2) สมาชิกสมทบ ให้บัตรสมาชิกสิ้นสุดลงเมื่อครบก าหนด 1 ปีนับแต่วันสมัคร เว้นแต่จะได้ ช าระค่าธรรมเนียมรายปี
ก่อนบัตรสมาชิกจะสิ้นสุดลง 

ข้อ 15. ให้ผู้ใช้บริการแสดงบัตรสมาชิกต่อส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ทุกครั้งที่ต้องการ ยืมและคืน
ทรัพยากรสารสนเทศ 
 

หมวดที ่5 
การยืม - คืน ทรัพยากรสารสนเทศ 

 

ข้อ 1 . ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ก าหนดการให้มีการยืมทรัพยากรสารสนเทศ แตกต่างกันไป ตาม
ประเภทของทรัพยากรสารสนเทศ และประเภทของสมาชิก ดังนี้ 

(1) หนังสือทั่วไป 
(ก) ข้าราชการ พนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ อาจารย์ประจ าตามสัญญาจ้างและ อาจารย์พิเศษ ให้ยืม

ได้ครั้งละไม่เกิน 40 เล่ม ก าหนดเวลาการยืมเล่มละไม่เกิน 1 ภาคการศึกษา 
(ข) พนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุน พนักงานราชการ ลูกจ้าง บุคลากรเกษียณอายุ ราชการ ให้ยืมได้

ครั้งละไม่เกิน 5 เล่ม ก าหนดเวลาการยืมเล่มละไม่เกิน 7 วัน 
(ค) นักศึกษาระดับปริญญาตรี ทั้งภาคปกติและภาคพิเศษ ให้ยืมได้ครั้งละไม่เกิน   เล่ม ก าหนดเวลาการยืม

เล่มละไม่เกิน 7 วัน 
(ง) นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ให้ยืมได้ครั้งละไม่เกิน 10 เล่ม ก าหนดการยืม เล่ม ละไม่เกิน 14 วัน 
(จ) สมาชิกสมทบ ให้ยืมได้ครั้งละไม่เกิน 2 เล่ม ก าหนดการยืม เล่มละไม่เกิน 7 วัน 

(2) หนังสือส ารอง ให้ยืมได้เฉพาะสมาชิกสามัญ โดยยืมได้ครั้งละ 1 เล่ม ตั้งแต่เวลา 15.00 น. และจะต้องส่งคืน
ภายในเวลา 10.00 น. ของวันถัดไป 

(3) งานวิจัย/วิทยานิพนธ์ 
(ก) ข้าราชการ พนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ อาจารย์ประจ าตามสัญญาจ้าง และ อาจารย์พิเศษ ให้ยืม

ได้ครั้งละไม่เกิน 10 เล่ม ก าหนดเวลาการยืม เล่มละไม่เกิน 7 วัน 
(ข) พนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุน ลูกจ้าง บุคลากรเกษียณอายุราชการ ให้ยืมได้ ครั้งละไม่เกิน 2 เล่ม 

ก าหนดเวลาการยืม เล่มละไม่เกิน 7 วัน 
(ค) นักศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคปกติ และภาคพิเศษ ให้ยืมได้ครั้งละไม่เกิน 2 เล่ม ก าหนดเวลาการยืม 

เล่มละไม่เกิน 7 วัน 
(ง) นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ให้ยืมได้ครั้งละไม่เกิน 10 เล่ม ก าหนดเวลาการยืม เล่มละไม่เกิน 14 วัน 

(4) วารสาร และหนังสือพิมพ์ล่วงเวลา ให้ยืมได้เฉพาะสมาชิกสามัญ โดย 
(ก) ยืมอ่านภายในส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ยืมได้ครั้งละ 5 ฉบับ 
(ข) ยืมออกได้ครั้ง 2 ฉบับ ตั้งแต่เวลา 15.00 น. และก าหนดส่งคืนภายในเวลา 10.00 น. ของวันถัดไป 

(5) ซีดี วีซีดี ดีวีดี สมาชิกสามัญให้ยืมได้ครั้งละไม่เกิน 3 เร่ือง ก าหนดเวลาการยืมครั้งละ 5 วัน 
ข้อ 17. ข้อก าหนดในการยืมและคืน ทรัพยากรสารสนเทศ 

(1) สมาชิกต้องยืมด้วยบัตรสมาชิกของตนเอง ตามวันเวลาที่ก าหนดในข้อ 8  
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(2) สมาชิกต้องแสดงบัตรสมาชิกต่อส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศทุกครั้งที่ยืมและคืนทรัพยากร
สารสนเทศ โดยสมาชิกผู้ยืมต้องใช้บัตรสมาชิกของตนเท่านั้น หากตรวจสอบพบว่าใช้บัตรสมาชิก ของผู้อื่น หรือใช้บัตรสมาชิก
มากกว่า 1 บัตร เจ้าหน้าที่จะยึดบัตรทันที และจะถูกตัดสิทธิการยืมทรัพยากรสนเทศ ทุกประเภทเป็นเวลา 1 ภาคการศึกษา 

(3) ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศขอสงวนสิทธิการให้ยืมทรัพยากรสารสนเทศ ทุกประเภท ในกรณี
ที่สมาชิกค้างส่งทรัพยากรสารสนเทศ 

(4) ห้ามมิให้สมาชิกยืมทรัพยากรสารสนเทศเรื่องเดียวกันซํ้าติดต่อกันเกิน 2 ครั้ง 
(5) ในกรณีที่สมาชิก คืนทรัพยากรสารสนเทศเกินก าหนดระยะเวลา จะต้องถูกปรับรายการ ละ 5 บาท ต่อวัน 

เว้นแต่ หนังสือส ารอง ให้ปรับวันละ 20 บาท ต่อวัน หรือปรับเป็นรายชั่วโมง ๆ ละ 2 บาท 
( ) ในกรณีที่สมาชิกค้างส่งทรัพยากรสารสนเทศนานเกิน 4 สัปดาห์ติดต่อกัน สมาชิกผู้นั้น จะถูกตัดสิทธิยืม

ทรัพยากรสารสนเทศทุกประเภท เป็นเวลา 1 ภาคการศึกษา 
(7) สมาชิกต้องรับผิดชอบต่อความเสียหาย หรือสูญหายของทรัพยากรสารสนเทศที่ยืม ทุกกรณี และเป็นหน้าที่

ของสมาชิกที่ต้องตรวจสอบความสมบูรณ์ของทรัพยากรสารสนเทศก่อนยืมทุกครั้ง และ หากทรัพยากรสารสนเทศสูญหาย ต้องรีบ
แจ้งเจ้าหน้าที่งานบริการยืม – คืน ทันที ถ้าสมาชิกแจ้งหลังวันก าหนด ส่งจะต้องเสียค่าปรับเช่นเดียวกับการคืนทรัพยากร
สารสนเทศเกินก าหนดส่ง ทั้งหลังจากแจ้งแล้ว สมาชิกต้อง ปฏิบัติอย่างหนึ่งอย่างใด ดังนี้ 

(ก) จัดหาทรัพยากรสารสนเทศรายการนั้นมาแทน ภายใน 1 สัปดาห์ หลังแจ้ง เจ้าหน้าที่ พร้อมช าระเงินค่า
ด าเนินการเตรียมทรัพยากรสารสนเทศ จ านวน 50 บาท หรือ 

(ข) หากไม่สามารถจัดหาทรัพยากรสารสนเทศมาทดแทนได้ ต้องชดใช้ด้วยเงิน จ านวน 3 เท่าของราคา
ทรัพยากรสารสนเทศ พร้อมช าระเงินค่าด าเนินการเตรียมทรัพยากรสารสนเทศ อีกเป็น จ านวน 50 บาท 

(8) การน าทรัพยากรสารสนเทศออกนอกอาคารส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยไม่ได้ยืมหรือไม่
ได้รับอนุญาต ถือเป็นความผิดทางอาญา ผู้อ านวยการ บรรณารักษ์ หรือเจ้าหน้าที่ประจ า ห้องสมุด มีอ านาจพิจารณาด าเนินการ
ตาม ข้อ 7 
 

หมวดที ่6 
การบริหารการเงินทีเ่รียกเกบ็ได้ 

 

ข้อ 18. เงินที่เรียกเก็บตามระเบียบนี้ ให้เป็นเงินประเภทเงินฝากถอนคืนของส านักวิทยบริการและ เทคโนโลยี
สารสนเทศ เพื่อใช้จ่ายในการพัฒนาส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

 
หมวดที ่7 
บทลงโทษ 

 

ข้อ 19. ในกรณี ตัด ฉีก ท าลาย หรือขโมยทรัพยากรสารสนเทศให้มหาวิทยาลัยประกาศแนวปฏิบัติ ในการลงโทษ 
ข้อ 20. ในกรณทีี่ค้างส่งทรัพยากรสารสนเทศเกิน 4 สัปดาห์ จะถูกตัดสิทธิ์ในการยืมทรัพยากร สารสนเทศโดยอัตโนมัติ 

แต่ยังไม่ด าเนินการใดๆ ให้มหาวิทยาลัยระงับยับยั้งการออกเอกสารรับรองผลการศึกษา ทุกประเภทไว้ก่อน 
ข้อ 21. ผู้ใช้บริการท าผิดข้อควรปฏิบัติอื่นๆ ให้อยู่ในดุลยพินิจของอธิการบดี ที่จะพิจารณาการลงโทษ ตามที่เห็นสมควร 

 
ประกาศ ณ วันที่ 25 กุมภาพันธ ์พ.ศ. 2559 

 
(รองศาสตราจารย์โสรีซ์ โพธิแก้ว) 

นายกสภามหาวิทยาลยัราชภฏัก าแพงเพชร 
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ระเบียบสภาการฝึกหัดคร ู

ว่าด้วยการจัดการศึกษาในภาคฤดรู้อนส าหรับนักศึกษาภาคปกติ  
พ.ศ. 2531 
-------------- 

เพื่อให้การจัดการศึกษาในภาคฤดูร้อนส าหรับนักศึกษาภาคปกติ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพอาศัยอ านาจตามความใน
มาตรา 13(1) และ (8) แห่งพระราชบัญญัติวิทยาลัยครู พ.ศ. 2513 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติวิทยาลัยครู (ฉบับที่ 2)  
พ.ศ. 2527 สภาการฝึกหัดครูจึงวางระเบียบไว้ดังนี้ 

ข้อ 1 ระเบียบนี้เรียกว่า “ ระเบียบสภาการฝึกหัดครู ว่าด้วยการจัดการศึกษาในภาคเรียนฤดูร้อนส าหรับนักศึกษาภาค
ปกติ พ.ศ. 2531 ” 

ข้อ 2 บรรดาระเบียบ ค าสั่ง ประกาศ หรือข้อบังคับอื่นใดในส่วนที่ก าหนดไว้แล้วในระเบียบนี้หรือซ่ึงขัดหรือแย้งกับ
ระเบียบนี้ ให้ใช้ระเบียบนี้แทน 

ข้อ 3 ในระเบียบนี้ 
“ภาคฤดูร้อน” หมายความว่า ช่วงเวลาในการจัดการเรียนการสอนในระหว่างเวลาการปิดภาคปลายของปี

การศึกษาเก่าจนถึงเวลาการเปิดภาคต้นของปีการศึกษาใหม่ 
“นักศึกษาภาคปกติ” หมายความว่า นักศึกษาที่มีโปรแกรมการเรียนในวันราชการตามปกติตั้งแต่วันจันทร์ถึงวัน

ศุกร์ในภาคเรียนที่หนึ่งและภาคเรียนที่สองของแต่ละปี 
“อาจารย์ที่ปรึกษา” หมายความว่า บุคคลที่วิทยาลัยครูแต่งตั้งให้ท าหน้าที่อาจารย์ที่ปรึกษาดูแลสนับสนุน

ทางด้านวิชาการ วิธีการเรียน ควบคุมโปรแกรมการเรียนของนักศึกษาภาคปกติ 
“ทวีคาบ” หมายความว่า เวลาในการเรียนในหนึ่งสัปดาห์เป็นสองเท่าของเวลาที่หลักสูตรก าหนด 

ข้อ 4 การลงทะเบียนเรียนในภาคฤดูร้อนของนักศึกษาภาคปกติ ไม่นับเป็นภาคเรียนปกติตามข้อบังคับสภาการฝึกหัด
ครูว่าด้วยการประเมินผลการศึกษาของวิทยาลัยครู พ.ศ. 2528 

ข้อ 5 เวลาการจัดการศึกษาไม่ควรน้อยกว่า 8 คาบต่อสัปดาห์ โดยให้จัดเวลาการเรียนการสอนเป็นทวีคาบ ในกรณีที่มี
ความจ าเป็นต้องจัดเวลาการเรียนการสอนน้อยกว่า 8 สัปดาห์ แต่ไม่ต่ ากว่า   สัปดาห์ จะต้องจัดให้มีชั่วโมงเรียนไม่ต่ ากว่าอัตรา 1  
คาบต่อหนึ่งหน่วยกิต 

ข้อ   การเปิดสอนรายวิชาใดในภาคฤดูร้อน ให้วิทยาลัยครูเป็นผู้ก าหนดโดยการอนุมัติของอธิการนักศึกษาภาคปกติจะ
ลงทะเบียนเรียนรายวิชาใดต้องได้รับความเห็นชอบจากอาจารย์ที่ปรึกษาก่อน 

ข้อ 7 นักศึกษาภาคปกติลงทะเบียนเรียนในภาคฤดูร้อนตามรายวิชาที่วิทยาลัยครูก าหนดหรือลงทะเบียนเรียนร่วมกับ
นักศึกษาภาคอื่นก็ได้ 

ข้อ 8 การรับจ่ายเงินในการจัดการสอนภาคฤดูร้อนให้ใช้ระเบียบสภาการฝึกหัดครู  ว่าด้วยการรับจ่ายเงินเพื่อจัด
การศึกษาส าหรับบุคลากรประจ าการ พ.ศ. 2528 และฉบับแก้ไขโดยอนุโลมเงินค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากนักศึกษาให้น าเข้าเป็น
เงินค่าบ ารุงการศึกษาภาคปกติ 

ข้อ 9 การเบิกจ่ายค่าตอบแทนการด าเนินการให้แก่บุคคลเดียวกันในวันหนึ่ง  ให้เบิกจ่ายจากเงินเพื่อจัดการศึกษา
ส าหรับบุคลากรประจ าการหรือเงินค่าบ ารุงการศึกษาได้เพียงประการเดียว 

ข้อ 10 ให้อธิบดีกรมการฝึกหัดครู เป็นผู้รักษาการให้เป็นไปตามระเบียบนี้ และเป็นผู้วินิจฉัยชี้ขาดในกรณีที่เกิดปัญหา
จากการใช้ระเบียบนี้ 
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ข้อ 11 ให้ใช้ระเบียบนี้ตั้งแต่ภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2530 เป็นต้นไป 
 

ประกาศ ณ วันที่ 5 เมษายน พ.ศ. 2531 

 
(นายบรรจง ชูสกุลชาติ) 

ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 
นายกสภาการฝึกหัดคร ู
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ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ 

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

อาศัยอ านาจตามความในมาตรา   และมาตรา  5 แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก พ.ศ. 254  รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงศึกษาธิการ จึงวางระเบียบว่าด้วยการลงโทษนักเรียนและนักศึกษาไว้ดังต่อไปนี้ 

ข้อ 1. ระเบียบนี้เรียกว่า “ ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยการลงโทษนักเรียนและนักศึกษา พ.ศ. 2548 ” 
ข้อ 2. ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษา 
ข้อ 3. ให้ยกเลิกระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการลงโทษนักเรียนนักศึกษา พ.ศ. 2543 
ข้อ 4. ในระเบียบนี้ 

“ ผู้บริหารสถานศึกษา ” หมายความว่า ผู้บริหารสถานศึกษาของโรงเรียนหรือ สถานศึกษาของโรงเรียนหรือ
สถานศึกษานั้น 

“ กระท าความผิด ” หมายความว่า การที่นักเรียนหรือนักศึกษาประพฤติฝ่าฝืนระเบียบ ข้อบังคับของ
สถานศึกษา หรือของกระทรวงศึกษาธิการ หรือกฎกระทรวงศึกษาว่าด้วยการส่งเสริมความประพฤติของนักเรียนและนักศึกษา 

“ การลงโทษ ” หมายความว่า การลงโทษนักเรียนหรือนักศึกษาที่กระท าความผิด โดยมีความมุ่งหมายเพื่อ
การอบรมส่ังสอน  

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

  ข้อ  . ห้ามลงโทษนักเรียนและนักศึกษาด้วยวิธีรุนแรง หรือแบบกลั่นแกล้ง หรือลงโทษด้วยความโกรธ หรือด้วยความ
พยาบาท โดยให้ค านึงถึงอายุของนักเรียนหรือนักศึกษา และความร้ายแรงของพฤติการณ์ประกอบการลงโทษด้วย 
  การลงโทษนักเรียนหรือนักศึกษาให้เป็นไปเพื่อเจตนาที่จะแก้นิสัยและความประพฤติไม่ดีของนักเรียนหรือนักศึกษาให้รู้
ส านึกในความผิด และกลับประพฤติตนในทางที่ดีต่อไป 
      ให้ผู้บริหารโรงเรียนหรือสถานศึกษา หรือผู้ที่บริหารโรงเรียนหรือสถานศึกษามอบหมายเป็นผู้มีอ านาจในการลงโทษ
นักเรียน นักศึกษา 
  ข้อ 7. การว่ากล่าวตักเตือน ใช้ในกรณีนักเรียนหรือนักศึกษากระท าความผิดไม่ร้ายแรง 
  ข้อ 8. การท าทัณฑ์บน ใช้ในกรณีนักเรียนหรือนักศึกษาประพฤติตนไม่เหมาะสมกับสภาพนักเรียนนักศึกษา  ตาม
กฎกระทรวงว่าด้วยความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา หรือกรณีท าให้เสื่อมเสียชื่อเสียงและเกียรติศักดิ์ของสถานศึกษา หรือ
ได้รับโทษว่ากล่าวตักเตือนแล้ว แต่ยังไม่เข็ดหลาบ 
  การท าทัณฑ์บนให้ท าเป็นหนังสือ  และเชิญบิดามารดาหรือผู้ปกครองมาบันทึกรับทราบความผิดและรับรองการท า
ทัณฑ์บนไว้ด้วย 
  ข้อ 9. การตัดคะแนนความประพฤติ ให้เป็นไปตามระเบียบปฏิบัติว่าด้วยการลงคะแนนความประพฤตินักเรียนนักศึกษา
แต่ละสถานศึกษาก าหนด และให้ท าบันทึกข้อมูลไว้เป็นหลักฐาน 
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  ข้อ 10. ท ากิจกรรมเพื่อให้ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ให้ใช้ในกรณีนักเรียนและนักศึกษากระท าความผิดที่สมควรต้อง
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม 
  การจัดกิจกรรมให้เป็นไปตามแนวทางที่กระทรวงศึกษาธิการก าหนด 
  ข้อ 11. ให้ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ รักษาการให้เป็นไปตามระเบียบนี้และให้มีอ านาจตีความวินิจฉัยปัญหาเกี่ยวกับ
การปฏิบัติตามระเบียบนี้ 
 

ประกาศ ณ วันที่ 18 มกราคม พ.ศ. 2548 

 
(นายอดิศัย โพธารามกิ) 

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธกิาร 
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ข้อบังคับ 

 
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 

ว่าด้วย การจดัการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2562 
------------------------------------------- 

เพื่อให้การจัดการระดับปริญญาตรี ของมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชรเป็นไปด้วยความเรียบร้อยสอดคล้อง
กับความมุ่งหมายและหลักการของพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม  (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 
รวมทั้งมีมาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 และมีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร
ระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2558 

อาศัยอ านาจความในมาตรา 18 (2) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 ประกอบกับมติที่ประชุม
สภามหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร ในคราวประชุมครั้งที่ 8/25 2 เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม พ.ศ. 25 2 จึงออกข้อบังคับไว้
ดังต่อไปนี ้

ข้อ 1 ข้อบังคับนี้เรียกว่า “ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี 
พ.ศ. 25 2” 

ข้อ 2 ข้อบังคับนี้ให้ใช้ส าหรับนักศึกษาที่เข้าศึกษาในหลักสูตรที่ได้รับการปรับปรุงหรือพัฒนาใหม่ ตามเกณฑ์
มาตรฐานหลักสูตรอุดมศึกษาตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2558 

ข้อ 3 บรรดาข้อบังคับ  ระเบียบ  กฎ  ประกาศ  ค าสั่งอื่นใดที่ก าหนดไว้แล้วในข้อบังนี้หรือที่ขัดหรือแย้งกับ
ข้อบังคับนี้  ให้ใช้ข้อบังคับนี้แทน 

ข้อ 4 ให้ยกเลิก 
4.1 ข้อบัง คับมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร ว่าด้วยการจัดการศึ กษาระดับปริญญาตรี   

พ.ศ. 2554 
4.2 ข้อบัง คับมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี   

(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 25 0 
4.3 ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร ว่าด้วยการประเมินผลการศึกษาระดับอนุปริญญาและ

ปริญญาตรี พ.ศ. 2548 
4.4 ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร ว่าด้วยการประเมินผลการศึกษาระดับอนุปริญญาและ

ปริญญาตรี (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 25 0 
ข้อ 5 ในข้อบังคับนี้ 

“มหาวิทยาลัย” หมายความว่า มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 
“สภามหาวิทยาลัย” หมายความว่า สภามหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 
“สภาวิชาการ” หมายความว่า สภาวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 
“อธิการบดี” หมายความว่า อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 
“คณะ” หมายความว่า คณะที่จัดตั้งขึ้นตามกฎกระทรวงจัดตั้งส่วนราชการในมหาวิทยาลัยราชภัฏ

ก าแพงเพชร และที่จัดตั้งขึ้นตามประกาศของมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 
“ส านักส่งเสริมวิชาการฯ” หมายความว่า ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยราชภัฏ

ก าแพงเพชร 
“งานทะเบียนและประมวลผล” หมายความว่า งานหนึ่งในส านักส่งเสริมวิชาการฯที่รับผิดชอบด้าน

ทะเบียนและการประมวลผล 
“คณบดี” หมายความว่า คณบดีของแต่ละคณะ และผู้อ านวยการมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร  

แม่สอด 
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“ประธานโปรแกรมวิชา”  หมายความว่า บุคคลที่มหาวิทยาลัยแต่งตั้งให้เป็นประธานในการบริหาร
จัดการโปรแกรมวิชา 

“อาจารย์ที่ปรึกษา” หมายความว่า บุคคลที่มหาวิทยาลัยแต่งต้ังให้ท าหน้าที่เป็นที่ปรึกษาดูแล สนับสนุน
ทางด้านวิชาการ วิธีการเรียน ควบคุมแผนการเรียน และให้มีส่วนในการประเมินผลความก้าวหน้าในการเรียน 

“นักศึกษา” หมายความว่า นักศึกษาระดับปริญญาตรีของมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 
“การศึกษาภาคปกติ” หมายความว่า การจัดการศึกษาในเวลาราชการ 
“การศึกษาภาคพิเศษ” หมายความว่า การจัดการศึกษาอื่น ๆ นอกเหนือจากการจัดการศึกษาภาคปกติ 
“นักศึกษาภาคปกติ” หมายความว่า นักศึกษาที่จัดให้มีการเรียนการสอนในเวลาราชการ 
“บุคลากรประจ าการ” หมายความว่า บุคคลที่ก าลังปฏิบัติงานทั้งสังกัดภาครัฐบาลหรือเอกชน  โดยไม่

จ ากัดอาชีพ 
“นักศึกษาภาคพิเศษ” หมายความว่า นักศึกษาที่เข้าศึกษาตามโครงการจัดการศึกษาส าหรับบุคลากร

ประจ าการ (กศ.บป.) หรือโครงการอื่นที่มหาวิทยาลัยจัดให้มีการเรียนการสอนที่นอกเหนือจากการศึกษาภาคปกติ 
“ภาคการศึกษา” หมายความว่า ภาคการศึกษาปกติในระบบทวิภาคโดย 1 ปีการศึกษาแบ่งออกเป็น 2 

ภาคการศึกษาปกติ โดย 1 ภาคการศึกษาปกติ มีระยะเวลาไม่น้อยกว่า 15 สัปดาห์ ซ่ึงมหาวิทยาลัยอาจจัดให้มีการศึกษาภาคฤดู
ร้อนสมทบภาคการศึกษาปกติด้วยก็ได้ 

“ภาคการศึกษาถัดไป” หมายความว่า ภาคการศึกษาที่ถัดจากภาคการศึกษาที่นักศึกษาลงทะเบียน
รายวิชานั้นไว้ โดยรวมภาคฤดูร้อนด้วย 

“เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร” หมายความว่า เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรอุดมศึกษาตามประกาศกระทรวง
ศึกษาธิการ เรื่องเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2558 

“กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา” หมายความว่า กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาตาม
ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 

 
หมวด 1 

ระบบการจดัการศึกษา 
------------------ 

ข้อ   มหาวิทยาลัยอาจจัดการศึกษาระดับปริญญาตรีได้ 2 รูปแบบ คือ การศึกษาภาคปกติ และการศึกษาภาค
พิเศษ ดังนี้ 

การจัดการศึกษาภาคปกติ ต้องให้สอดคล้องกับเกณฑ์มาตรฐานหลั กสูตร  กรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษา และเป็นไปตามนโยบายของมหาวิทยาลัย 

การจัดการศึกษาภาคพิเศษ ต้องด าเนินการให้สอดคล้องกับเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร และให้มีสัดส่วนการ
ลงทะเบียนและจ านวนหน่วยกิตสอดคล้องกับการจัดการศึกษาภาคปกติ โดยความเห็นชอบของสภามหาวิทยาลัย 

ข้อ 7 กลุ่มหลักสูตรและโครงสร้างหลักสูตรของแต่ละสาขาวิชา ให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร 
ข้อ 8 การก าหนดรายวิชา การคิดหน่วยกิต และระยะเวลาการศึกษา 

8.1 ก าหนดให้รายวิชาในแต่ละกลุ่มวิชา ประกอบด้วย รหัสรายวิชา ชื่อวิชา จ านวนหน่วยกิต จ านวน
ชั่วโมงบรรยาย จ านวนชั่วโมงปฏิบัติ และจ านวนชั่วโมงศึกษาด้วยตัวเอง 

การก าหนดรหัสรายวิชาวรรคแรก ให้เป็นไปตามประกาศมหาวิทยาลัย 
8.2 การคิดหน่วยกิต และการก าหนดจ านวนหน่วยกิต และระยะเวลาในการศึกษาให้เป็นไปตามเกณฑ์

มาตรฐานหลักสูตร 
ข้อ 9 การลงทะเบียน ให้มหาวิทยาลัยจัดให้มีการลงทะเบียนรายวิชาในแต่ละภาคการศึกษา โดยให้คณะ

ด าเนินการเสนอแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาให้แก่นักศึกษาเพื่อให้ค าแนะน าหรือค าปรึกษา ตลอดจนแนะแนวการศึกษา ให้สอดคล้อง
กับแผนการศึกษา และให้นักศึกษาถือปฏิบัติตามข้อก าหนด ดังต่อไปนี้  

9.1 การลงทะเบียนของนักศึกษาในแต่ละภาคการศึกษา ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ ต่อไปนี้ 
9.1.1 นักศึกษาภาคปกติให้ลงทะเบียนตามเง่ือนไข ดังต่อไปนี้ 
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(1) ให้ลงทะเบียนได้ไม่เกิน 22 หน่วยกิต ต่อภาคการศึกษา และส าหรับภาคฤดูร้อน ให้
ลงทะเบียนได้ไม่เกิน 9 หน่วยกิต ในกรณีที่มีเหตุผลและความจ าเป็นต้องลงทะเบียนมากกว่าที่ก าหนด ให้อธิการบดีเป็นผู้อนุมัติ 
โดยการเห็นชอบของประธานโปรแกรมวิชา และคณบดี แต่ทั้งนี้ต้องไม่กระทบกระเทือนต่อมาตรฐานและคุณภาพการศึกษา 

(2) ไม่อนุญาตให้ลงทะเบียนเรียนร่วมกับนักศึกษาภาคพิเศษ ยกเว้นเป็นการลงทะเบียนเรียน
ร่วมในภาคการศึกษาสุดท้ายที่จะส าเร็จการศึกษา ทั้งนี้ หน่วยกิตรวมในภาคการศึกษานั้น ต้องไม่เกิน 22 หน่วยกิต การช าระเงิน
ค่าลงทะเบียนให้เป็นไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยเกี่ยวกับการเก็บเงินค่าธรรมเนียมการศึกษาระดับปริญญาตรี การศึกษาภาค
พิเศษ 

(3) ไม่อนุญาตให้ลงทะเบียนเรียนรายวิชาใดที่ไม่ได้ก าหนดไว้ในแผนการศึกษา ในช่ วง
ระยะเวลาที่ก าลังออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพ หรือสหกิจศึกษา ยกเว้นการลงทะเบียนภาคการศึกษาสุดท้ายให้ลงทะเบียนกับ
นักศึกษาภาคพิเศษได้ 

9.1.2 นักศึกษาภาคพิเศษให้ลงทะเบียนตามเง่ือนไข ดังต่อไปนี้ 
(1) ลงทะเบียนเรียนได้ไม่เกิน 12 หน่วยกิตต่อภาคการศึกษา ในกรณีที่มีเหตุผลและความ

จ าเป็นต้องลงทะเบียนมากกว่าที่ก าหนด ให้อธิการบดีเป็นผู้อนุมัติ โดยการเห็นชอบของประธานโปรแกรมวิชา และคณบดี 
(2) นักศึกษาต้องขออนุญาตจากอธิการบดีหรือผู้ที่รับมอบหมายจากอธิการบดี เพื่อ

ลงทะเบียนเรียนรายวิชาเพิ่มเติมจากแผนการศึกษาในภาคการศึกษาที่มีการลงทะเบียนเรียนรายวิชาการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 
หรือสหกิจศึกษา ที่ใช้เวลาฝึกหรือปฏิบัติงานในวันเวลาราชการได้ เฉพาะในกรณีที่เป็นการเรียนในภาคการศึกษาสุดท้ายเท่านั้น 
ทั้งนี้ ต้องปฏิบัติตามวิธีการและขั้นตอนที่มหาวิทยาลัยก าหนด 

(3) มหาวิทยาลัยไม่อนุญาตให้นักศึกษาลงทะเบียนเรียนร่วมกับนักศึกษาภาคปกติ  
9.2 นักศึกษาที่ต้องการเพิ่มรายวิชาเรียนและได้รับอนุญาตจากอธิการบดีแล้ว ให้ลงทะเบียนเรียน

รายวิชาเพิ่มเติมได้ในกรณีที่วันและเวลาเรียนไม่ซ้ าซ้อนกัน และต้องไม่เกินที่ก าหนดไว้ ตามข้อ 9.1.1 หรือข้อ 9.1.2 แล้วแต่กรณี 
9.3 การลงทะเบียนรายวิชาจะสมบูรณ์ต่อเมื่อได้ช าระค่าธรรมเนียมต่าง ๆ เป็นที่เรียบร้อยแล้ว 
ในกรณีที่ลงทะเบียนเรียนล่าช้า การลงทะเบียนจะสมบูรณ์ต่อเมื่อได้ช าระค่าธรรมการศึกษาล่าช้า และ

ยื่นหลักฐานการลงทะเบียนเรียนต่อมหาวิทยาลัย  
9.4 รายวิชาใดที่ได้ผลการเรียนเป็น “I” หรือ “P” นักศึกษาไม่ต้องลงทะเบียนรายวิชานั้นซ้ าอีก 
9.5 ในภาคการศึกษาใด หากนักศึกษาไม่ได้ลงทะเบียนเรียนด้วยเหตุใด ๆ ภายในภาคการศึกษานั้น ๆ 

จะต้องขอรักษาสภาพการเป็นนักศึกษาส าหรับภาคการศึกษานั้น โดยยื่นค าร้องขอรักษาสภาพการเป็นนั กศึกษาและต้องเสีย
ค่าธรรมเนียมเพื่อรักษาสภาพการเป็นนักศึกษาภายในระยะเวลาที่มหาวิทยาลัยก าหนด หากไม่ปฏิบัติตาม ให้ถือว่านักศึกษาพ้น
สภาพการเป็นนักศึกษา 

9.  อธิการบดีอาจอนุมัติให้นักศึกษาที่พ้นสภาพการเป็นนักศึกษา กลับเข้าเป็นนักศึกษาใหม่ได้ถ้ามี
เหตุผลอันสมควร โดยให้ถือระยะเวลาที่พ้นสภาพการเป็นนักศึกษานั้น เป็นระยะเวลาพักการศึกษา โดยนักศึกษาจะต้องช าระ
ค่าธรรมเนียมเพื่อคืนสภาพการเป็นนักศึกษาหรือค่าธรรมเนียมอื่น ๆ ตามที่ก าหนดไว้ในระเบียบมหาวิทยาลัยที่เกี่ยวกับการเก็บ
เงินค่าธรรมเนียมการศึกษาระดับปริญญาตรีส าหรับการศึกษาภาคปกติและการศึกษาภาคพิเศษ 

9.7 ในกรณีมีโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษา ระหว่างสถาบันการศึกษาหรือมีข้อตกลงเฉพาะราย 
อธิการบดีอาจพิจารณาอนุมัติให้นักศึกษาลงทะเบียนเรียนรายวิชาที่เปิดสอนในสถาบันการศึกษาอื่น แทนการลงทะเบียนใน
มหาวิทยาลัย โดยเสียค่าธรรมเนียมตามระเบียบมหาวิทยาลัยที่เกี่ยวกับการเก็บเงินค่าธรรมเนียมการศึกษาระดับปริญญาตรี
ส าหรับการศึกษาภาคปกติและการศึกษาภาคพิเศษ 

9.8 การลงทะเบียนรายวิชา และการเพิ่ม – ถอนรายวิชา ให้ด าเนินการตามวิธีการและระยะเวลาที่
มหาวิทยาลัยก าหนด  

หมวด 2 
การรับเข้าศึกษา 

------------- 
ข้อ 10 คุณสมบัติและเง่ือนไขการเข้าเป็นนักศึกษาหลักสูตรระดับปริญญาตรี ของมหาวิทยาลัย จะต้องส าเร็จ

การศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า เว้นแต่หลักสูตรการศึกษาต่อเนื่อง จะต้องส าเร็จการศึกษาระดับอนุปริญญา 
หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง หรือประกาศนียบัตรอื่น ๆ ที่เทียบเท่า และต้องมีคุณสมบัติตามที่มหาวิทยาลัยก าหนด 
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ส าหรับผู้ส าเร็จการศึกษาจากต่างประเทศ ให้มหาวิทยาลัยประกาศหลักเกณฑ์ เง่ือนไข และคุณสมบัติผู้ที่จะ
ศึกษาต่อในหลักสูตรของมหาวิทยาลัย 

ข้อ 11 กระบวนการรับนักศึกษาของมหาวิทยาลัย ให้มหาวิทยาลัยด าเนินการสอบคัดเลือกหรือคัดเลือกผู้ที่มี
คุณสมบัติตามข้อ 10 เข้าเป็นนักศึกษาเพื่อศึกษาระดับปริญญาตรีในหลักสูตรของมหาวิทยาลัย ตามเง่ือนไขของหลักสูตรนั้น ๆ 
ตามหลักเกณฑ์และวิธีการรับสมัคร การสอบคัดเลือกหรือการสอบสัมภาษณ์  และรายงานตัวเป็นนักศึกษา  ที่ก าหนดไว้ใน
ประกาศมหาวิทยาลัย 

ข้อ 12 การโอนผลการเรียน การยกเว้นการเรียนรายวิชา และการเทียบโอนความรู้และประสบการณ์ให้
มหาวิทยาลัย สามารถด าเนินการโอนผลการเรียน การยกเว้นการเรียนรายวิชา และเทียบโอนความรู้และประสบการณ์ โดยให้
ด าเนินการตามหลักเกณฑ์และวิธีที่ก าหนดไว้ในระเบียบมหาวิทยาลัย 

ข้อ 13  มหาวิทยาลัยสามารถจัดการศึกษาหลักสูตรควบระดับปริญญาตรี 2 ปริญญาตามแนวทางการจัด
การศึกษาหลักสูตรควบระดับปริญญาตรี 2 ปริญญาได้ 

ข้อ 14 อาจารย์ผู้สอนแต่ละคนต้องจัดท ารายละเอียดของรายวิชา และรายงานผลการด าเนินการของรายวิชาที่
ตนสอน  

ข้อ 15 ในกรณีที่รายวิชาเดียวกันมีอาจารย์ผู้สอนหลายคน ให้อาจารย์ผู้สอนทุกคนร่วมกันจัดท ารายละเอียด
ของรายวิชา และรายงานผลการด าเนินการของรายวิชาแยกตามอาจารย์ผู้สอน 

ข้อ 1  ให้แต่ละคณะมีคณะกรรมการท าหน้าที่ ก ากับ และควบคุมดูแลการฝึกประสบการณ์วิชาชีพหรือสหกิจ
ศึกษาในสาขาวิชาต่าง ๆ ตลอดจนจัดท ารายละเอียดของการฝึกประสบการณ์วิชาชีพหรือสหกิจศึกษา และรายงานผลการ
ด าเนินการของการฝึกประสบการณ์วิชาชีพหรือสหกิจศึกษาด้วย 

ข้อ 17 ให้มหาวิทยาลัยประเมินผลการสอนของอาจารย์ผู้สอน อย่างน้อยภาคการศึกษาละ 1 ครั้งเพื่อให้
อาจารย์ผู้สอนได้พัฒนาและปรับปรุงคุณภาพการสอน 

 
หมวด 3 

การลา การย้ายสาขา และการพ้นสภาพ 
------------------------------ 

ข้อ 18  การลา 
18.1 การลาป่วย 

นักศึกษาผู้ใดที่ป่วยจนไม่สามารถเข้าชั้นเรียนได้ ให้ยื่นใบลาต่ออาจารย์ผู้สอน ในกรณีที่
นักศึกษาป่วยติดต่อกันตั้งแต่ 7 วันขึ้นไป ให้ยื่นใบลาตามแบบของมหาวิทยาลัยผ่านอาจารย์ที่ปรึกษา พร้อมด้วยใบรับรองแพทย์
จากสถานพยาบาลของทางราชการ หรือสถานพยาบาลเอกชนที่กระทรวงสาธารณสุขรับรอง แล้วน าไปขออนุญาตต่ออาจารย์
ผู้สอน 

18.2 การลากิจ 
นักศึกษามีกิจจ าเป็น ไม่สามารถเข้าเรียนในชั่วโมงเรียนได้ ให้ยื่นใบลาผ่านอาจารย์  ที่ปรึกษา

แล้วน าไปขออนุญาตต่ออาจารย์ผู้สอน ล่วงหน้าอย่างน้อย 1 วัน หากไม่สามารถยื่นใบลาล่วงหน้าได้ให้ยื่นวันแรกที่เข้าเรียน 
18.3 การลาพักการศึกษา 

18.3.1 นักศึกษาจะขออนุญาตลาพักการศึกษาได้ ดังกรณีต่อไปนี้ 
(1) ถูกเรียกพล ระดมพล หรือเกณฑ์เข้ารับราชการทหาร 
(2) ได้รับทุนแลกเปลี่ยนนักศึกษาระหว่างประเทศ หรือทุนอื่นใดซ่ึงมหาวิทยาลัย

เห็นสมควรสนับสนุน 
(3) เจ็บป่วยหรือประสบอุบัติเหตุ 
(4) เมื่อถอนทุกรายวิชาที่ลงทะเบียนเรียน 
(5) เหตุผลอื่น ๆ ที่คณะกรรมการตามข้อ 35 เห็นสมควร 

18.3.2 นักศึกษาที่ประสงค์จะลาพักการศึกษาเป็นเวลาหนึ่งภาคการศึกษาหรือมากกว่า ให้ยื่น
ใบลาตามแบบฟอร์มของมหาวิทยาลัย โดยผ่านการเห็นชอบของอาจารย์ที่ปรึกษา แล้วให้อธิการเป็นผู้พิจารณาอนุมัติ  

18.3.3 นักศึกษาที่ลาพักการศึกษา หรือถูกสั่งพักการศึกษาตลอดหนึ่งภาคการศึกษาหรือ
มากกว่า จะต้องช าระค่าธรรมเนียมเพื่อรักษาสภาพการเป็นนักศึกษาทุกภาคการศึกษา 
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18.4 การลาออก 
นักศึกษาผู้ใดประสงค์จะขอลาออก ต้องขอลาออกตามวิธีการที่มหาวิทยาลัยก าหนด โดยผ่าน

การเห็นชอบของผู้ปกครอง อาจารย์ที่ปรึกษา และนายทะเบียน แล้วให้อธิการบดีเป็นผู้พิจารณาอนุมัติ 
ข้อ 19 การย้ายสาขาวิชา 

19.1 การย้ายสาขาวิชาภายในคณะ ให้เป็นไปตามเง่ือนไขที่มหาวิทยาลัยก าหนดและได้รับการเห็นชอบ
ของประธานโปรแกรมวิชาเดิม ประธานโปรแกรมวิชาที่จะย้ายสังกัด และคณบดีของคณะ แล้วให้ผู้อ านวยการส านักส่งเสริม
วิชาการฯ เป็นผู้พิจารณาอนุมัติ โดยต้องท าให้แล้วเสร็จ ตามประกาศมหาวิทยาลัย 

19.2 การย้ายสาขาวิชาไปต่างคณะ ให้เป็นตามเง่ือนไขที่มหาวิทยาลัยก าหนดและได้รับความเห็นชอบ
ของประธานโปรแกรมวิชาเดิม ประธานโปรแกรมวิชาที่จะย้ายสังกัด คณบดีคณะเดิม และคณบดีของคณะที่จะย้ายไปสังกัด แล้ว
ให้ผู้อ านวยการส านักส่งเสริมวิชาการฯ เป็นผู้พิจารณาอนุมัติ โดยต้องท าให้แล้วเสร็จตามประกาศมหาวิทยาลัย 

ข้อ 20 การพ้นสภาพการเป็นนักศึกษา 
 นักศึกษาจะพ้นสภาพการเป็นนักศึกษาด้วยเหตุ ดังต่อไปนี้ 

20.1 เสียชีวิต 
20.2 ลาออก 
20.3 พ้นสภาพจากการขาดคุณสมบัติตามข้อ 10 
20.4 พ้นสภาพการเป็นนักศึกษาอันเนื่องมาจากเกณฑ์การวัดและการประเมินผล ตามข้อ 21 
20.5 ถูกลบชื่อออกจากการเป็นนักศึกษา เนื่องจากผิดวินัยนักศึกษาและเป็นไปตามการวินิจฉัยของ

คณะกรรมการที่มหาวิทยาลัยแต่งต้ัง 
20.6 มีสภาพเป็นนักศึกษาเกินระยะเวลาการศึกษาที่เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรก าหนดไว้ หรือใช้เวลา

ในการศึกษาเกินกว่าที่ก าหนดในข้อ 31.4 ตลอดจนขาดคุณสมบัติ ตามข้อ 31.2 และข้อ 31.3 
20.7 ไม่ผ่านการประเมินรายวิชาเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพ หรือรายวิชาการฝึกประสบการณ์

วิชาชีพเป็นครั้งที่สอง 
20.8 ไม่ช าระค่าลงทะเบียนเรียนตามที่มหาวิทยาลัยก าหนด และมิได้ขอรักษาสภาพการเป็นนักศึกษา

ภายในระยะเวลาที่มหาวิทยาลัยก าหนด 
20.9 ส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตร 
การพ้นสภาพการเป็นนักศึกษาตามข้อ 20.4 ข้อ 20.5 ข้อ 20.6 ข้อ 20.7 และข้อ 20.8 ให้

มหาวิทยาลัยประกาศให้นักศึกษาผู้นั้นพ้นสภาพการเป็นนักศึกษา 
ข้อ 21 การพ้นสภาพการเป็นนักศึกษาอันเนื่องมาจากเกณฑ์การวัดและการประเมินผล 

21.1 นักศึกษาภาคปกติ จะพ้นสภาพการเป็นนักศึกษาเมื่ออยู่ในเกณฑ์ตามข้อใดข้อหนึ่ง ดังต่อไปนี้ 
21.1.1 ได้ค่าระดับผลการเรียนเฉลี่ยสะสมต่ ากว่า 1. 0 เมื่อสิ้นภาคการศึกษาที่ 2 นับตั้งแต่เริ่ม

เข้าศึกษา 
21.1.2 ได้ค่าระดับผลการเรียนเฉลี่ยสะสมต่ ากว่า 1.80 เมื่อสิ้นภาคการศึกษาที่ 4  ที่   ที่ 8  

ที่ 10 ที่ 12 และที่ 14 นับตั้งแต่เริ่มเข้าศึกษา กรณีเรียนหลักสูตรปริญญาตรี 4 ปี และเมื่อสิ้นภาคการศึกษาที่ 4 ที่   ที่ 8 ที่ 10 
ที่ 12 ที่ 14 ที่ 1  และที่ 18 นับตั้งแต่เร่ิมเข้าศึกษา กรณีหลักสูตรปริญญาตรี 5 ปี 

21.1.3 นักศึกษาลงทะเบียนเรียนครบตามที่หลักสูตรก าหนด แต่ยังได้รับค่าระดับผลการเรียน
เฉลี่ยต่ ากว่า 1.80 

21.2 นักศึกษาภาคพิเศษ จะพ้นสภาพการเป็นนักศึกษาเมื่ออยู่ในเกณฑ์ข้อใดข้อหนึ่ง ดังต่อไปนี้ 
21.2.1 ได้ค่าระดับผลการเรียนเฉลี่ยสะสมต่ ากว่า 1. 0 เมื่อสิ้นภาคการศึกษา  ที่ 3 นับตั้งแต่เริ่ม

เข้าศึกษา 
21.2.2 ได้ค่าระดับผลการเรียนเฉลี่ยสะสมต่ ากว่า 1.80 เมื่อสิ้นภาคการศึกษา  ที่   ที่ 9 ที่ 12  

ที่ 15 ที่ 18 และที่ 21 นับตั้งแต่เร่ิมเข้าศึกษา กรณีเรียนหลักสูตรปริญญาตรี 4 ปี  
21.2.3 นักศึกษาลงทะเบียนเรียนครบตามที่หลักสูตรก าหนด แต่ยังได้รับค่าระดับผลการเรียน

เฉลี่ยต่ ากว่า 1.80 
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21.3 กรณีที่นักศึกษาเรียนได้จ านวนหน่วยกิตครบตามที่ก าหนดไว้ในหลักสูตรแล้ว และได้ค่าระดับผล
การเรียนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ ากว่า 1.80 แต่ไม่ถึง 2.00 ให้นักศึกษาผู้นั้นเรียนรายวิชาเพิ่มเพื่อปรับค่าระดับผลการเรียนเฉลี่ยสะสมให้
ถึง 2.00 ได้ 

 
หมวด 4 

การวัดผล การประเมินผลการศึกษา และการให้เกียรตินิยม 
--------------------------------------------- 

ข้อ 22 ให้มีการประเมินผลทุกรายวิชาที่จัดให้มีการเรียนการสอน การวัดผลต้องท าตลอดภาคการศึกษาอย่าง
สม่ าเสมอด้วยวิธีการต่าง ๆ เช่น การทดสอบ การตรวจรายงานและผลงาน และการสังเกตพฤติกรรม เพื่อทราบความก้าวหน้าใน
การเรียน โดยมีสัดส่วนคะแนนระหว่างภาคร้อยละ 30 ถึง 70 และต้องมีการสอบปลายภาคด้วย เว้นแต่รายวิชาที่ก าหนดให้
ประเมินลักษณะอื่น ตามประกาศมหาวิทยาลัย 

ผลการประเมินเป็นรายวิชาให้ผ่านการตรวจสอบของประธานโปรแกรมวิชา และคณบดี การอนุมัติผลเป็น
อ านาจของอธิการบดีหรือผู้ที่อธิการบดีมอบหมาย 

รายวิชาใดที่อาจารย์ผู้สอนไม่รายงานผลการประเมินเป็นค่าระดับผลการเรียน โดยไม่ระบุสัญลักษณ์อื่นใด และ
มิใช่รายวิชาที่นักศึกษาถอนการลงทะเบียน ให้งานทะเบียนและประมวลผลบันทึกผลการเรียนรายวิชานั้นเป็น “E” หรือ “F” 
แล้วแต่กรณี 

ข้อ 23 นักศึกษาจะต้องสอบปลายภาค และจะมีสิทธิ์ในการสอบปลายภาคต้องอยู่ในเกณฑ์ ต่อไปนี้ 
23.1 มีเวลาเรียนในรายวิชานั้น ๆ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของเวลาเรียนทั้งหมด 
23.2 ในกรณีที่มีเวลาเรียนในรายวิชาใดน้อยกว่าร้อยละ 80 แต่ไม่ต่ ากว่าร้อยละ  0 ให้อยู่ในดุลยพินิจ

ของคณะกรรมการตามข้อ 35 โดยผ่านความเห็นชอบของอาจารย์ที่ปรึกษา  
23.3 ในกรณีที่มีเวลาเรียนในรายวิชาใด น้อยกว่าร้อยละ  0 จะไม่มีสิทธิ์สอบปลายภาคในรายวิชานั้น 
23.4 ผู้ไม่มีสิทธิ์สอบปลายภาค ตามข้อ 23.2 และข้อ 23.3 จะได้รับระดับผลการเรียนเป็น “E” หรือ 

“F” แล้วแต่กรณี 
ข้อ 24 นักศึกษาที่มีสิทธิ์สอบ แต่ขาดสอบปลายภาคจะได้รับผลการเรียนเป็น “I” และนักศึกษามีสิทธิ์ยื่นค า

ร้องขอสอบภายในระยะเวลา 15 วันนับแต่วันเปิดภาคการศึกษาของภาคการศึกษาถัดไป และการพิจารณาให้อยู่ในดุลยพินิจของ
คณะกรรมการตามข้อ 35 

ในกรณีที่นักศึกษาได้รับอนุญาตให้สอบ นักศึกษาต้องสอบให้เสร็จสิ้นตามระยะเวลาที่มหาวิทยาลัยก าหนดใน
ภาคการศึกษาต่อไป ในกรณีที่ไม่อนุญาตให้สอบ หรืออนุญาตให้สอบแล้วนักศึกษาไม่มาสอบ หรือไม่ยื่นค าร้องขอสอบตามก าหนด 
โดยไม่มีเหตุผลความจ าเป็นและการอนุมัติจากคณะกรรมการตามข้อ 35 โดยผ่านความเห็นชอบของอาจารย์ที่ปรึกษา ทั้งนี้ให้งาน
ทะเบียนและประมวลผล ปรับระดับผลการเรียนเป็น “E” หรือ “F” ตามระยะเวลาที่ก าหนดในข้อ 26.3 วรรคสอง 

ข้อ 25 ให้มีการประเมินผลการเรียนรายวิชาต่าง ๆ ตามหลักสูตร ดังนี้  
25.1 ระบบที่มีค่าระดับผลการเรียน แบ่งออกเป็น 8 ระดับ ดังต่อไปนี้  
ระดับผลการเรียน  ความหมาย         ค่าระดับผลการเรียน 

  A  ดีเยี่ยม (Excellent)          4.00 
  B+        ดีมาก (Very Good)          3.50 
  B  ดี (Good)           3.00 
  C+        ดีพอใช้ (Fairly Good)   2.50 
  C  พอใช้ (Fair)   2.00 
  D+        อ่อน (Poor)   1.50 
  D  อ่อนมาก (Very Poor)                1.00 
  E  ตก (Fail)    0.00 
กรณีที่มีจ านวนนักศึกษาลงทะเบียนเรียนรายวิชาต่าง ๆ น้อยกว่า 20 คน ให้ประเมินผลโดยใช้วิธีอิงเกณฑ์ตาม

ข้อ 25.1  
กรณีที่มีจ านวนนักศึกษาลงทะเบียนเรียนรายวิชาต่าง ๆ ตั้งแต่ 20 คนขึ้นไป ให้ประเมินผลโดยวิธีอิงกลุ่มอย่าง

น้อย 5 ระดับ ยกเว้นรายวิชาที่มีลักษณะเฉพาะ ได้แก่ ปัญหาพิเศษ โครงการพิเศษ โครงการศึกษาเอกเทศทางสัมมนา การเตรียม
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ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ การฝึกประสบการณ์วิชาชีพ สหกิจศึกษา รายวิชาการศึกษาอิสระ และรายวิชาการฝึกทักษะและ/หรือ
ปฏิบัติตลอดภาคการศึกษา (ดูจากเลขแสดง น(ท-ป-อ) เช่น 1(0- 0-0)) เป็นต้น ให้ประเมินผลโดยวิธีอิงเกณฑ์ตามข้อ 25.1 

ระบบที่มีค่าระดับผลการเรียนนี้ ใช้ส าหรับประเมินรายวิชาเรียนตามหลักสูตรท่ีมหาวิทยาลัยเปิดการเรียนสอน 
ระดับผลการเรียนที่ที่ถือว่าสอบได้ตามระบบนี้ ต้องไม่ต่ ากว่า “D” ถ้านักศึกษาได้ระดับผลการเรียนเป็น “E” ในรายวิชาใด ต้อง
ลงทะเบียนและเรียนวิชานั้นใหม่จนกว่าจะสอบได้ ยกเว้นรายวิชาที่เป็นวิชาเลือก หมวดวิชาศึกษาทั่วไป และหมวดวิชาเลือกเสรี 
ให้ลงทะเบียนและเรียนรายวิชาอื่นที่อยู่ในกลุ่มเดียวกันแทนได้  

25.2 ส าหรับรายวิชาที่หลักสูตหรือสภามหาวิทยาลัยก าหนดให้เรียนเพิ่มเติมตามข้อก าหนดเฉพาะ 
โดยไม่คิดค่าระดับผลการเรียน ให้ประเมินผลในระบบสัญลักษณ์ ดังต่อไปนี้    

ระดับผลการเรียน  PD (Pass Distinction)  หมายถึง   “ผ่านดีเยี่ยม” 
ระดับผลการเรียน  P (Pass)    หมายถึง       “ผ่าน” 
ระดับผลการเรียน  F (Fail)     หมายถึง     “ไม่ผ่าน” 
รายวิชาที่ได้ผลการเรียนเป็น “F” นักศึกษาต้องลงทะเบียนและเรียนใหม่จนกว่าจะสอบได้ 

25.3 การประเมินรายวิชาเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพ และรายวิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ถ้าได้
ระดับผลการเรียนต่ ากว่า “C” ถือว่าสอบตก นักศึกษาจะต้องลงทะเบียนและเรียนใหม่ถ้าได้รับการประเมินระดับผลการเรียนต่ า
กว่า “C” เปน็ครั้งที่สอง ถือว่าพ้นสภาพการเป็นนักศึกษา 

25.3.1 นักศึกษาต้องเรียนรายวิชาเตรียมฝึกประสบการณ์วิชีพ หรือรายวิชาปฏิบัติงานด้าน
วิชาชีพต่าง ๆ ตามล าดับก่อน – หลัง จึงจะลงทะเบียนรายวิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ หรือสหกิจศึกษา หรือการปฏิบัติงานสอน
ในสถานศึกษา 

25.3.2 ถ้ามีการลงทะเบียนเรียนรายวิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ หรือสหกิจศึกษา หรือการ
ปฏิบัติงานสอนในสถานศึกษาตามล าดับไปแล้ว แต่รายวิชาในข้อ 25.3.1 ไม่ผ่าน ให้ถือว่าการลงทะเบียนรายวิชาฝึกประสบการณ์
วิชาชีพ หรือสหกิจศึกษา หรือการปฏิบัติงานสอนในสถานศึกษาเป็นโมฆะ โดยให้งานทะเบียนและประมวลผลด าเนินการปรับให้
ได้ผลการเรียนเป็น "W" 

ข้อ 2  ให้ใช้สัญลักษณ์ดังต่อไปนี้ ในกรณีอื่น ๆ ที่ไม่มีค่าระดับผลการเรียน  
2 .1  AU (Audit)  ใช้ส าหรับการบันทึกผลการเรียนของนักศึกษาที่ลงทะเบียนเพื่อร่วมฟัง และ

ปฏิบัติงานตามเกณฑ์การประเมินที่ผู้สอนก าหนด โดยไม่นับหน่วยกิต 
2 .2  W (Withdraw)  ใช้ส าหรับการบันทึกผลการเรียนของนักศึกษา กรณีใดกรณีหนึ่งดังต่อไปนี้ 

2 .2.1 นักศึกษาขอถอนรายวิชาเมื่อพ้นก าหนด 15 วันนับตั้งแต่วันแรกของการเพิ่ม-ถอนรายวิชา 
และก่อนก าหนดสอบปลายภาคไม่น้อยกว่าสองสัปดาห์ ตามประกาศของมหาวิทยาลัย 

2 .2.2 นักศึกษาถูกสั่งให้พักการศึกษาหลังจากลงทะเบียนในภาคการศึกษานั้นแล้ว 
2 .2.3 นักศึกษาลงทะเบียนเรียน เพื่อร่วมฟัง (Audit) และผลการเรียนรายวิชานั้นไม่ผ่านเกณฑ์

การประเมินที่ผู้สอนก าหนด 
2 .3  I (Incomplete)  ใช้ส าหรับการบันทึกผลการเรียนของนักศึกษา ในกรณีใดกรณีหนึ่งดังต่อไปนี้ 

2 .3.1 เป็นรายวิชาที่นักศึกษายังท างานไม่เสร็จเมื่อสิ้นภาคการศึกษา  ซ่ึงนักศึกษาจะต้องขอรับ
การประเมินเป็นค่าระดับผลการเรียนให้เสร็จสิ้นภายใน 30 วัน นับตั้งแต่วันเปิดภาคการศึกษาถัดไป 

2 .3.2 เป็นรายวิชาที่นักศึกษามีสิทธิ์สอบปลายภาค แต่ขาดสอบปลายภาค และได้ยื่นค าร้องขอ
สอบในรายวิชาที่ขาดสอบนั้น ซ่ึงคณะกรรมการตามข้อ 35 พิจารณาอนุญาตให้สอบในรายวิชาที่ขาดสอบนั้นได้ 

การให้ “I” แก่นักศึกษาคนใด อาจารย์ผู้สอนจะต้องส่งบันทึกรายละเอียดคะแนนเก็บทั้งหมดและ
ผลการประเมินผลการศึกษาภายใน 45 วัน นับแต่วันเปิดภาคการศึกษาถัดไป และในกรณีที่ไม่มีการประเมินผลจากอาจารย์ผู้สอน
ภายในระยะเวลาดังกล่าว ให้งานทะเบียนและประมวลผล ปรับผลการเรียนรายวิชาที่ได้ “I” นั้นเป็น “E” หรือ “F” แล้วแต่กรณี 

ข้อ 27 รายวิชาที่ได้รับการยกเว้นการเรียนรายวิชาตามระเบียบมหาวิทยาลัยที่เกี่ยวกั บการยกเว้นการเรียน
รายวิชา ให้ได้ผลการเรียนเป็น “P” 

ข้อ 28 การหาค่าระดับผลการเรียนเฉลี่ยประจ าภาคการศึกษา และค่าระดับผลการเรียนเฉลี่ยสะสมให้คิดเป็น
เลขทศนิยม 2 ต าแหน่ง โดยไม่ปัดเศษ ส าหรับรายวิชาที่นักศึกษาได้ผลการเรียนเป็น “I” ไม่ให้น าหน่วยกิตมารวมเป็นตัวหารเฉลี่ย 

กรณีที่สอบตกและต้องเรียนซ้ า หรือกรณีสอบตกรายวิชาเลือก หมวดวิชาศึกษาทั่วไป หมวดวิชาเลือกเสรี และ
เปลี่ยนไปเรียนรายวิชาอื่นแทน ให้นับรวมทั้งหน่วยกิตที่สอบตกและเรียนซ้ าเพื่อใช้เป็นตัวหารเฉลี่ย 
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ข้อ 29 นักศึกษาที่ทุจริต หรือร่วมทุจริตในการสอบรายวิชาใด ให้มหาวิทยาลัยพิจารณาโทษตามควรแก่กรณี
ดังนี้  

29.1 ให้สอบตกในรายวิชานั้น และพักการเรียนในภาคการศึกษาถัดไป หรือ  
29.2 ให้สอบตกทุกรายวิชาในภาคการศึกษานั้น หรือ  
29.3 ให้พ้นสภาพการเป็นนักศึกษา 

ข้อ 30 ผู้ที่ได้รับเกียรตินิยมต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้ 
30.1 ปริญญาตรี หลักสูตร 4 ปีและ 5 ปี ให้ได้รับเกียรตินิยมอันดับหนึ่ง เมื่อเรียนครบหลักสูตรแล้วได้

ค่าระดับผลการเรียนเฉลี่ยสะสมไม่น้อยกว่า 3. 0 และ ส าหรับผู้ที่ได้ค่าระดับผลการเรียนเฉลี่ยสะสมไม่ถึง 3. 0 แต่ไม่น้อยกว่า 
3.25 ให้ได้รับเกียรตินิยมอันดับสอง 

ส าหรับปริญญาตรี (ต่อเนื่อง) สอบได้ค่าระดับผลการเรียนเฉลี่ยสะสมระดับอนุปริญญาหรือเทียบเท่าจาก
สถานศึกษาเดิมไม่น้อยกว่า 3. 0 และเรียนครบตามหลักสูตรได้ค่าระดับผลการเรียนเฉลี่ยสะสมจากการศึกษาในมหาวิทยาลัย ไม่
น้อยกว่า 3. 0 ให้ได้รับเกียรตินิยมอันดับหนึ่ง ส่วนผู้ที่ได้ค่าระดับผลการเรียนเฉลี่ยสะสมทั้งจากสถานศึกษาเดิมและจาก
มหาวิทยาลัยไม่ถึง 3. 0 แต่ไม่น้อยกว่า 3.25 ให้ได้เกียรตินิยมอันดับสอง 

30.2 สอบได้ในรายวิชาใด ๆ ไม่ต่ ากว่า “C” ตามระบบค่าระดับผลการเรียน หรือไม่ได้ “F” ตามระบบ
ไม่มีค่าระดับผลการเรียน  

ส าหรับผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี (ต่อเนื่อง) จะพิจารณาผลการเรียน ในระดับอนุปริญญาหรือ
เทียบเท่า เช่นเดียวกัน 

30.3 นักศึกษาภาคปกติ ในกรณีที่เรียนหลักสูตร 4 ปี มีสภาพการเป็นนักศึกษาไม่เกิน 4 ปีการศึกษา
ติดต่อกัน และในกรณีที่เรียนหลักสูตร 5 ปี มีสภาพการเป็นนักศึกษาไม่เกิน 5 ปีการศึกษาติดต่อกัน 

30.4 นักศึกษาภาคพิเศษ ในกรณีที่เรียนหลักสูตร 4 ปี มีสภาพการเป็นนักศึกษาไม่เกิน 4 ปีการศึกษา
ติดต่อกัน และในกรณีที่เรียนหลักสูตร 5 ปี มีสภาพการเป็นนักศึกษาไม่เกิน 5 ปีการศึกษาติดต่อกัน 

  
หมวด 5 

การส าเร็จการศึกษา 
---------------- 

ข้อ 31 ผู้ที่ส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตร ต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนทุกข้อดังนี้ 
31.1 มีความประพฤติด ีมีคุณธรรม 
31.2 สอบได้ในรายวิชาต่าง ๆ ครบตามหลักสูตร รวมทั้งรายวิชาที่สภามหาวิทยาลัยก าหนดให้เรียน

เพิ่มเติม 
31.3 ได้ค่าระดับผลการเรียนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ ากว่า 2.00 
31.4 ต้องมีระยะเวลาการศึกษา ดังนี ้

31.4.1 ส าหรับนักศึกษาภาคปกต ิในกรณีหลักสูตรปริญญาตรี 4 ปี ส าเร็จการศึกษาได้ไม่ก่อน   
ภาคการศึกษา และไม่เกิน 8 ปกีารศึกษา และในกรณีหลักสูตรปริญญาตรี 5 ปี ส าเร็จการศึกษาได้ไม่ก่อน 8 ภาคการศึกษา และ
ไม่เกิน 10 ปีการศึกษา 

31.4.2 ส าหรับนักศึกษาภาคพิเศษ ในกรณีหลักสูตรปริญญาตรี 4 ปี ส าเร็จการศึกษาได้ไม่ก่อน 9 
ภาคการศึกษา และไม่เกิน 8 ปีการศึกษา และในกรณีหลักสูตรปริญญาตรี 5 ปี ส าเร็จการศึกษาได้ไม่ก่อน 12 ภาคการศึกษา และ
ไม่เกิน 10 ปีการศึกษา 

กรณีมีการโอนผลการเรียนหรือการยกเว้นการเรียนรายวิชาให้เป็นไปตามระเบียบมหาวิทยาลัย 
มหาวิทยาลัยอาจก าหนดให้มีการทดสอบวัดความรู้ความสามารถ และ/หรือคุณลักษณะ    อื่น ๆ ก่อน

ส าเร็จการศึกษา (Exit Exam) และให้ใช้เป็นข้อก าหนดในการส าเร็จการศึกษาของนักศึกษาได้ โดยให้ท าเป็นประกาศมหาวิทยาลัย 
ข้อ 32 การเสนอส าเร็จการศึกษา ให้นักศึกษาในภาคการศึกษาสุดท้ายที่จะส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตร

ด าเนินการขอส าเร็จการศึกษาตามวิธีการและระยะเวลาที่มหาวิทยาลัยก าหนด 
ข้อ 33 การเก็บค่าธรรมเนียมการศึกษา ให้มหาวิทยาลัยเก็บค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ในการจัดการศึกษาและ

ด าเนินการรับจ่ายเงินค่าธรรมเนียมการศึกษาได้ตามที่ก าหนดไว้ในระเบียบมหาวิทยาลัยที่เกี่ยวกับการเก็บเงินค่าธรรมเนียม
การศึกษาระดับปริญญาตรีส าหรับการศึกษาภาคปกติและการศึกษาภาคพิเศษ 
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ข้อ 34 การจ่ายค่าตอบแทนการสอน ให้มหาวิทยาลัยสามารถจ่ายค่าตอบแทนการสอน โดยอาจจ่าย
ค่าตอบแทนการสอนตามระเบียบ ประกาศ มหาวิทยาลัยที่เกี่ยวกับการจ่ายค่าตอบแทนส าหรับการศึกษาภาคปกติและการศึกษา
ภาคพิเศษ 

ข้อ 35 ให้อธิการบดีแต่งตั้งคณะกรรมการขึ้นคณะหนึ่งเรียกว่า “คณะกรรมการวิชาการ” โดยให้มีกรรมการ 
ประกอบด้วย 

35.1 อธิการบดีหรือรองอธิการบดีที่อธิการบดีมอบหมาย เป็นประธาน 
35.2 คณบดีทุกคณะ    เป็นกรรมการ 
35.3 ผู้อ านวยการส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน เป็นกรรมการ 
35.4 หัวหน้าหรือผู้รับผิดชอบงานหลักสูตรและแผนการเรียน เป็นกรรมการ 
35.5 หัวหน้าหรือผู้รับผิดชอบงานทะเบียนและประมวลผล เป็นกรรมการ 
35.  รองผู้อ านวยการส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน เป็นกรรมการและเลขานุการ 
35.7 หัวหน้าส านักงานผู้อ านวยการส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน  เป็นผู้ช่วยเลขานุการ 
อธิการบดีอาจแต่งตั้งผู้ที่เกี่ยวข้องกับงานวิชาการเป็นกรรมการหรือผู้ช่วยเลขานุการเพิ่มเติมก็ได้ แต่

ทั้งนี้เม่ือรวมกันแล้วกรรมการทั้งหมดต้องไม่เกิน 13 คน 
ให้คณะกรรมการวิชาการท าหน้าที่เกี่ยวข้องกับการบริหารและพัฒนางานวิชาการของมหาวิทยาลัย 

กลั่นกรองงานด้านวิชาการก่อนเสนอให้คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย สภาวิชาการ หรือสภามหาวิทยาลัยพิจารณาเห็นชอบ 
และท าหน้าที่อื่น ๆ ที่สภามหาวิทยาลัย คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย สภาวิชาการ หรืออธิการบดีมอบหมาย 

ให้คณะกรรมการตามวรรคหนึ่ง มีอ านาจหน้าที่ในการอนุมัติการประเมินผลการศึกษา 
ข้อ 36 การนับก าหนดวันสิ้นสุดภาคการศึกษา ให้ยึดถือวันที่มหาวิทยาลัยก าหนดเป็นวันสุดท้ายของการสอบ

ปลายภาค 
ข้อ 37 ให้อธิการบดีเป็นผู้รักษาการให้เป็นไปตามข้อบังคับนี้ และให้มีอ านาจออกประกาศหรือค าสั่ง เพื่อ

ประโยชน์ในการปฏิบัติตามข้อบังคับนี้ ในกรณีที่มีปัญหาจากการปฏิบัติตามข้อบังคับนี้  ให้อธิการบดีเป็นผู้มีอ านาจวินิจฉัยชี้ขาด 
การวินิจฉัยชี้ขาดของอธิการบดีถือเป็นที่สุด 

 
ประกาศ  ณ  วันที่  15  สิงหาคม  พ.ศ. 2562 

 
(รองศาสตราจารย์โสรีช์  โพธิแกว้) 

นายกสภามหาวิทยาลยัราชภฏัก าแพงเพชร 
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ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพขร 

ว่าด้วยการโอนผลการเรียนและการยกเว้นการเรียนรายวิชา  
ระดับอนุปริญญาและปริญญาตร ี พ.ศ. 2550 

------------------------------------- 
โดยที่เป็นการสมควรที่จะให้มีระเบียบว่าด้วยการโอนผลการเรียนและการยกเว้นการเรียนรายวิชาระดับ

อนุปริญญาและปริญญาตรีในหลักสูตรมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร เพื่ออ านวยประโยชน์ให้แก่นักศึกษาของมหาวิยาลัยอาศัย
อ านาจตามความในมาตรา 18(2) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547  ออกระเบียบว่าด้วยการโอนผลการเรียน
และการยกเว้นการเรียนรายวิชาไว้ดังนี้ 

ข้อ 1 ระเบียบนี้เรียกว่า  “ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร  ว่าด้วยการโอน   ผลการเรียนและการ
ยกเว้นการเรียนรายวิชาระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี  พ.ศ. 2550” 

ข้อ 2 ให้ใช้ระเบียบนี้  ตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศ  เป็นต้นไป 
บรรดาระเบียบ  ค าสั่ง  หรือข้อบังคับอื่นใดที่เกี่ยวกับการโอนผลการเรียนและการยกเว้นการเรียนรายวิชา ซ่ึง

ได้ก าหนดไว้แล้วในระเบียบนี้ หรือที่ขัดหรือแย้งกับระเบียบนี้  ให้ใช้ระเบียบนี้แทน 
ข้อ 3 ในระเบียบนี้ 
 “มหาวิทยาลัย” หมายความว่า มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 
 “อธิการบดี” หมายความว่า อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 
 “นักศึกษา” หมายความว่า ผู้ที่ศึกษาตามหลักสูตรของมหาวิทยาลัย ในระดับที่ไม่ต่ ากว่าอนุปริญญา และ

ให้หมายความรวมถึงผู้ที่ศึกษาอบรมตามโครงการอื่นที่ใช้หลักสูตรของมหาวิทยาลัย 
 “สถาบันอุดมศึกษา” หมายความว่า สถาบันการศึกษาที่มีการจัดการเรียนการสอน  ในระดับหลัง

มัธยมศึกษาตอนปลาย หลักสูตรไม่ต่ ากว่าระดับอนุปริญญาหรือเทียบเท่า ที่คณะกรรมการการอุดมศึกษารับรอง 
  “การศึกษาโดยระบบอื่น” หมายความว่า การศึกษานอกระบบ การศึกษาตามอัธยาศัย การฝึกอาชีพ และ

ให้รวมถึงประสบการณ์จากการท างานด้วย 
 “การโอนผลการเรียน” หมายความว่า การน าหน่วยกิตและค่าระดับคะแนนของทุกรายวิชาที่เคยศึกษา

จากหลักสูตรมหาวิทยาลัยมาใช้ โดยไม่ต้องศึกษารายวิชานั้นอีก 
 “การยกเว้นการเรียนรายวิชา” หมายความว่า การยกเว้นให้นักศึกษาไม่ต้องเรียนรายวิชาใดวิชาหนึ่งที่

หลักสูตรของมหาวิทยาลัยก าหนด โดยน าหน่วยกิตและผลการศึกษาในรายวิชาใดๆ ตามหลักสูตรระดับเดียวกันของมหาวิทยาลัย 
มาใช้แทน ทั้งนี้ให้รวมถึงการน าผลการศึกษาและหน่วยกิต ของรายวิชาตามหลักสูตรในระดับเดียวกันจากสถาบันอุดมศึกษาอื่น 
และผลการศึกษาที่ได้รับจากการศึกษาโดยระบบอื่น ที่มีเนื้อหาสาระความยากง่ายเทียบได้ไม่น้อยกว่าสามในสี่ของเนื้อหาใน
รายวิชาตามหลักสูตรของมหาวิทยาลัยที่ขอยกเว้นการเรียน 

ข้อ 4 ผลการเรียนรายวิชาที่จะน ามาใช้ในการโอนผลการเรียนหรือยกเว้นการเรียน รายวิชาต้อ งเป็นผลการ
เรียนที่นักศึกษาได้รับมาแล้วไม่เกิน 10 ปี นับจากวันส าเร็จการศึกษาหรือ  ภาคเรียนสุดท้ายที่ได้รับผลการเรียน หรือวันสุดท้าย
ของการศึกษาโดยระบบอื่นที่ได้รับผลการเรียนนั้น แล้วแต่กรณี จนถึงวันที่เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัย 

กรณีที่ผลการเรียนรายวิชาที่น ามาขอโอน หรือยกเว้นการเรียนรายวิชามีอายุเกินกว่าที่ก าหนดในวรรคต้น ผู้ขอ
โอนหรือยกเว้นการเรียนรายวิชาอาจขอให้อาจารย์ประจ าหลักสูตรของรายวิชาที่จะน ามาขอโอนหรือยกเว้นการเรียนรายวิชา ท า
การสอบประเมินความรู้และน าผลการสอบประเมินความรู้ที่ผ่านเกณฑ์มาขอโอนหรือยกเว้นการเรียนรายวิชาได้ 

ข้อ 5 ผู้มีสิทธิ์ได้รับโอนผลการเรียน ต้องมีคุณสมบัติข้อใดข้อหนึ่ง  ดังต่อไปนี้  
(1)  เป็นนักศึกษาในระดับอนุปริญญาหรือปริญญาตรี แล้วแต่กรณีที่เคยศึกษาในมหาวิทยาลัย และพ้น

สภาพนักศึกษาไปโดยไม่ส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตรที่ศึกษา 
(2)  เป็นนักศึกษาที่ ย้ายสถานศึกษามาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏอื่น 
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(3)  เป็นนักศึกษาที่เปลี่ยนสภาพ จากนักศึกษาภาคปกติเป็นนักศึกษาตาม โครงการอื่นที่ใช้หลักสูตร
มหาวิทยาลัย หรือจากนักศึกษาตามโครงการอื่นที่ใช้หลักสูตรมหาวิทยาลัยเป็นนักศึกษาภาคปกติ 

(4)  เป็นนักศึกษาระดับปริญญาตรี ที่ส าเร็จการศึกษาระดับอนุปริญญาจากมหาวิทยาลัย 
ข้อ   การโอนผลการเรียนต้องอยู่ภายใต้เง่ือนไขต่อไปนี้ 

(1)  นักศึกษาที่ขอโอนผลการเรียน ต้องมีสภาพการเป็นนักศึกษาของมหาวิทยาลัย  
(2)  นักศึกษาที่ขอโอนผลการเรียน ต้องไม่เคยถูกสั่งให้ออกจากมหาวิทยาลัย ตามระเบียบมหาวิทยาลัย

ว่าด้วยการประเมินผลการศึกษา  
(3)  การโอนผลการเรียนต้องโอนทั้งหมดทุกรายวิชาที่เคยศึกษามาโดยไม่จ ากัดจ านวนหน่วยกิตที่ขอโอน 
(4)  ผลการเรียนรายวิชาที่จะน ามาใช้เทียบโอนจะต้องอยู่ภายในระยะเวลาที่ก าหนดในข้อ 4 ของ

ระเบียบนี้ การโอนผลการเรียนไม่เป็นเหตุให้เสียสิทธิ์ที่จะได้รับปริญญาเกียรตินิยม 
ข้อ 7 ผู้มีสิทธิ์ได้รับการยกเว้นการเรียนรายวิชา ต้องมีคุณสมบัติข้อใดข้อหนึ่งดังต่อไปนี้ 

(1)  เป็นนักศึกษาที่ส าเร็จการศึกษาหรือเคยศึกษาจากมหาวิทยาลัย 
(2) เป็นนักศึกษาที่ส าเร็จการศึกษาหรือเคยศึกษาจากสถาบันอุดมศึกษาอื่น 
(3)  เป็นนักศึกษาที่ผ่านการศึกษาอบรมในรายวิชาใดรายวิชาหนึ่งตามหลักสูตรมหาวิทยาลัย 
(4)  เป็นนักศึกษาที่ ได้ศึกษาจากการศึกษาโดยระบบอื่น  

ผู้มีสิทธิ์ยกเว้นตาม (3) และ (4) ต้องมีความรู้พื้นฐานระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า 
การศึกษาอบรมตามกรณีใน(3) และการศึกษาโดยระบบอื่นตาม(4) ที่น าผลการเรียนมาขอยกเว้นการเรียน

รายวิชา จะต้องเป็นการอบรมหรือการศึกษาโดยระบบอื่นที่จัดขึ้น ส าหรับผู้มีความรู้พื้นฐานระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 
ข้อ 8 การยกเว้นการเรียนรายวิชา ต้องอยู่ภายใต้เง่ือนไขต่อไปนี้  

(1)  รายวิชาที่น ามาขอยกเว้นรายวิชา ต้องเป็นรายวิชาที่ได้รับคะแนนไม่ต่ ากว่า C 
(2)  การน าผลการเรียนจากการศึกษาโดยระบบอื่นมาขอยกเว้นการเรียนรายวิชาให้ใช้ผลการประเมิน

ของมหาวิทยาลัย ซ่ึงประเมินตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่มหาวิทยาลัยก าหนด  โดยความเห็นชอบของสภามหาวิทยาลัย 
(3)  ส าหรับนักศึกษาที่ศึกษาตามหลักสูตร  พ.ศ. 2549  เป็นต้นไป  ให้ยกเว้น  การเรียนรายวิชาใน

หมวดวิชาการศึกษาทั่วไปจ านวน 1  หน่วยกิต ส าหรับผู้ส าเร็จการศึกษาในระดับอนุปริญญาหรือเทียบเท่า  ที่เข้าศึกษาในระดับ
ปริญญาตรี (ต่อเนื่อง)  โดยไม่ต้องน าเง่ือนไขข้อ  4  และ  ข้อ  8 (1)  มาใช้บังคับ  

(4) ให้ยกเว้นการเรียนรายวิชาในหมวดวิชาการศึกษาทั่วไปทั้งหมด ส าหรับผู้ส าเร็จการศึกษาในระดับ
ปริญญาตรีมาแล้ว  และเข้าศึกษาในระดับอนุปริญญาหรือปริญญาตรีในอีกวิชาเอกหนึ่ง โดยไม่ต้องน าเง่ือนไขข้อ  4  และ  ข้อ  8 
(1)  มาใช้บังคับ  

(5)  จ านวนหน่วยกิตที่ได้รับการยกเว้นรายวิชา รวมแล้วต้องไม่เกินสองในสามของหน่วยกิตรวมขั้นต่ าที่
ก าหนดไว้ในหลักสูตรของมหาวิทยาลัย   

( )  ผู้ได้รับการยกเว้นการเรียนรายวิชาในทุกกรณี ต้องมีเวลาศึกษาอยู่ในมหาวิทยาลัยไม่น้อยกว่า  1  ปี
การศึกษา 

(7)  รายวิชาที่ได้รับการยกเว้นการเรียนรายวิชา ให้บันทึกไว้ในระเบียน การเรียนของนักศึกษาโดยใช้
อักษรย่อ “P” ในช่องระดับคะแนน ส าหรับรายวิชาที่ได้รับการยกเว้น  การเรียนรายวิชาตามข้อ 8(3) และ (4) ให้นับหน่วยกิต
หมวดวิชาศึกษาทั่วไปรวมในเกณฑ์การส าเร็จการศึกษา โดยไม่ต้องบันทึกผลการเรียนเป็นรายวิชา 

ข้อ 9 นักศึกษาที่จะขอโอนผลการเรียนและยกเว้นการเรียนรายวิชา  ต้องด าเนินการให้เสร็จสิ้นภายใน
ระยะเวลาที่มหาวิทยาลัยก าหนด 

ข้อ 10 การนับจ านวนภาคเรียนของนักศึกษาที่ได้รับโอนผลการเรียนหรือยกเว้นการเรียนรายวิชา ให้ถือเกณฑ์
ดังนี ้

 (1)  ส าหรับนักศึกษาที่ใช้ผลการศึกษาจากการศึกษาตามหลักสูตรในระบบปกติของมหาวิทยาลัย หรือ
สถาบันอุดมศึกษาอื่น ให้นับผลการเรียนจ านวน 22 หน่วยกิต เป็นหนึ่งภาคเรียน 

 (2)  ส าหรับนักศึกษาที่ใช้ผลการศึกษาจากการศึกษาตามโครงการอื่นที่ใช้หลักสูตรของมหาวิทยาลัย 
และผลการเรียนจากการศึกษาโดยระบบอื่น ให้นับผลการเรียนจ านวน  12 หน่วยกิต เป็นหนึ่งภาคเรียน 

 (3)  การโอนผลการเรียนของนักศึกษาตามกรณีในข้อ 5(1) ให้นับเฉพาะ ภาคเรียนที่เคยศึกษาและได้รับ
ผลการเรียน ส าหรับนักศึกษาตามกรณีในข้อ 5(2), (3) และ (4) ให้นับจ านวนภาคเรียนต่อเนื่องกัน 
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ข้อ 11 การโอนผลการเรียน และการยกเว้นการเรียนรายวิชา ต้องช าระค่าธรรมเนียมตามที่มหาวิทยาลัย
ก าหนดโดยความเห็นชอบของสภา 

ข้อ 12 ให้คณะกรรมการที่อธิการบดีแต่งตั้ง เป็นผู้มีอ านาจพิจารณาอนุมัติการโอน ผลการเรียน หรือการยกเว้น
การเรียนรายวิชา 

ข้อ 13 นักศึกษาที่ได้รับยกการเว้นการเรียนรายวิชา ไม่มีสิทธิ์ได้รับปริญญาเกียรตินิยม 
ข้อ 12 ให้อธิการบดี  เป็นผู้รักษาการให้เป็นไปตามระเบียบนี้และให้มีอ านาจตีความและวินิจฉัยชี้ขาดในกรณีที่

มีปัญหาจากการปฏิบัติตามระเบียบนี้ การวินิจฉัยชี้ขาดถือเป็นอันสิ้นสุด 
 

ประกาศ  ณ  วันที่   17  กุมภาพันธ ์ พ.ศ. 2550 

 
 (ศาสตราจารย์เกษม  จันทร์แกว้) 

นายกสภามหาวิทยาลยัราชภฏัก าแพงเพชร 
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ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร  

ว่าด้วย การจดัการศึกษา ณ มหาวิทยาลัยราชภฏัก าแพงเพชร แมส่อด 
พ.ศ. 2556 
------------- 

 
โดยที่เป็นการสมควรให้ การจัดการศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร แม่สอด มีกลไกก ากับติดตามการ

ด าเนินงาน และการประกันคุณภาพ ที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ตามมาตรฐาน ที่ก าหนด สภามหาวิทยาลัยราชภัฏ
ก าแพงเพชร ในคราวประชุมครั้งที่ 10/255  เมื่อวันที่ 2 กันยายน 255  จึงอาศัยอ านาจตามมาตรา 18(2) แห่งพระราชบัญญัติ
มหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2557 ออกข้อบังคับไว้ดังต่อไปนี้ 

ข้อ 1. ข้อบังคับนี้เรียกว่า “ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร ว่าด้วย การจัดการศึกษา ณ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏก าแพงเพชร แม่สอด พ.ศ. 255 ” 

ข้อ 2. ให้ใช้ข้อบังคับนี้ตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศเป็นต้นไป 
ข้อ 3. บรรดาข้อบังคับ ระเบียบ ค าสั่ง และประกาศอื่นไดในส่วนที่ได้ก าหนดไว้แล้วใน ข้อบังคับนี้ หรือที่ขัดหรือ

แย้งกับข้อบังคับนี้ ให้ใช้ข้อบังคับนี้แทน 
ข้อ 4. ในข้อบังคับนี้  

“มหาวิทยาลัย” หมายความว่า มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร  
“สภามหาวิทยาลัย” หมายความว่า สภามหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร  
“อธิการบดี” หมายความว่า อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 
“มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร แม่สอด” หมายความว่า พื้นที่ส่วนขยายของ มหาวิทยาลัยราชภัฏ

ก าแพงเพชร ในท้องที่อ าเภอแม่สอด จังหวัดตาก ที่ใช้เป็นสถานที่ส าหรับการด าเนินงาน จัดการศึกษาตามภารกิจปกติของ
มหาวิทยาลัย 

“การด า เนินงานจัดการศึกษา” หมายความว่า การจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรของ  
สภามหาวิทยาลัย ในทุกระดับการศึกษา และให้หมายรวมถึงการวิจัย การถ่ายทอดเทคโนโลยี การท านุบ ารุง ศิลปะและวัฒนธรรม 
การผลิตครู การส่งเสริมวิทยฐานะครู และการให้บริการทางวิชาการในรูปแบบอื่นๆ แก่สังคม เพื่อส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพของ
ชุมชน 

“คณะกรรมการอ านวยการ” หมายความว่า คณะกรรมการอ านวยการจัดการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ก าแพงเพชร แม่สอด 

ข้อ 5. ให้มหาวิทยาลัย ใช้พื้นที่มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร แม่สอด ด าเนินงานจัดการ ศึกษาได้ ทั้งในระดับ
ปริญญาตรี และบัณฑิตศึกษา ให้เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชรว่า ด้วยการนั้นๆ โดยเคร่งครัด 

ข้อ  . ให้มีคณะกรรมการอ านวยการ ประกอบด้วยอธิการบดีหรือรองอธิการบดีที่อธิการบดี มอบหมายเป็น
ประธาน รองอธิการบดี คณบดี และผู้อ านวยการส านักที่มีฐานะเทียบเท่าคณะเป็นกรรมการ โดยให้ผู้อ านวยการส านักส่งเสริม
วิชาการและงานทะเบียนเป็นกรรมการและเลขานุการ 

ให้มหาวิทยาลัยคัดเลือกผู้ทรงคุณวุฒิในท้องถิ่น โดยความเห็นชอบของสภามหาวิทยาลัย จ านวนไม่น้อยกว่า  
3 คนเปน็กรรมการมีวาระการด ารงต าแหน่ง 3 ปีแต่อาจได้รับแต่งตั้งใหม่อีกได้ 

มหาวิทยาลัยอาจแต่งตั้ง ผู้ช่วยเลขานุการ เพื่อช่วยด าเนินงานของคณะกรรมการอ านวยการ ด้วยก็ได้ 
ข้อ 7. ให้คณะกรรมการอ านวยการ มีอ านาจหน้าที่ดังนี้ 
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1) ก าหนดแนวทางการบริหารจัดการทั่วไป และก าหนดนโยบายการเปิดสอนสาขาวิชาต่างๆ ใน
มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร แม่สอด ให้เหมาะสมและสอดคล้องกับความจ าเป็น ในการพัฒนา ศักยภาพของชุมชนเพื่อสร้าง
ความพร้อมรองรับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 

2) ด าเนินงาน ตลอดจนก ากับติดตามและควบคุมดูแล การด าเนินงานของมหาวิทยาลัย ตามโครงการ
ด าเนินงานจัดการศึกษา ของมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร แม่สอด ให้บรรลุเป้าหมายตาม วัตถุประสงค์ที่ก าหนด อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

3) จัดให้มี กลไกก ากับติดตามการด าเนินงาน เพื่อการประกันคุณภาพการศึกษาที่ชัดเจน และมี
ประสิทธิภาพเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานการประกันคุณภาพการศึกษา 

4) ด าเนินงานอื่นๆ ตามที่มหาวิทยาลัยก าหนด หรือตามความจ าเป็นที่มหาวิทยาลัยมิได้ ก าหนดให้เป็น
อ านาจหน้าที่ของบุคคลหรือหน่วยงานใดโดยเฉพาะ 

ข้อ 4. ให้อธิการบดี เป็นผู้รักษาการตามข้อบังคับนี้ ทั้งให้มีอ านาจออกระเบียบ ประกาศ หรือค าสั่งใดๆ เพื่อการ
ปฏิบัติให้เป็นไปตามข้อบังคับนี้ 

ในกรณีที่มีปัญหาจากการปฏิบัติตามข้อบังคับนี้ ให้อธิการบดีมีอ านาจในการตีความ และ วินิจฉัยชี้ขาด การ
วินิจฉัยชี้ขาดของอธิการบดีถือเป็นที่สุด 
 

ประกาศ ณ วันที่ 2 กันยายน พ.ศ. 255  

 
(ศาสตราจารย์เกษม จันทร์แก้ว) 

นายกสภามหาวิทยาลยัราชภฏัก าแพงเพชร  
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ประกาศ 

 
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 

เรื่อง แนวปฏิบตัิในการเปิดสอนรายวชิากรณีพิเศษ พ.ศ. 2560 
------------------------------------------------- 

 
เพื่อให้การเปิดสอนรายวิชากรณีพิเศษ ที่ไม่ได้เป็นไปตามแผนการเรียนปกติเป็นไปด้วยความ เรียบร้อย และ

เป็นไปตามกรอบมาตรฐานการอุดมศึกษา 
อาศัยอ านาจตามความในมาตรา 31(1)(2) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 ประกอบกับข้อ 

13 แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏ ว่าด้วย การจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2554 จึงก าหนดแนวปฏิบัติในการขอเปิด
สอนรายวิชากรณีพิเศษ ไว้ดังต่อไปนี้ 

ข้อ 1 ประกาศนี้เรียกว่า “ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร เร่ือง แนวปฏิบัติใน การขอเปิดสอนรายวิชา
กรณีพิเศษ พ.ศ. 25 0” 

ข้อ 2 ให้ใช้ประกาศนี้ตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศเป็นต้นไป 
ข้อ 3 บรรดาค าสั่ง และประกาศอื่นใด ในส่วนที่ได้ก าหนดไว้แล้วในประกาศฉบับนี้ หรือที่ขัด หรือแย้งกับ

ประกาศฉบับนี้ ให้ใช้ประกาศนี้แทน 
ข้อ 4 “การเปิดสอนรายวิชากรณีพิเศษ” หมายถึง การเปิดสอนรายวิชาที่ไม่ได้ก าหนดไว้ใน แผนการเรียนปกติที่

ได้รับอนุมัติจากมหาวิทยาลัย หรือตามตารางเรียนของภาคการศึกษานั้นๆ 
ข้อ 5 การเปิดสอนรายวิชากรณีพิเศษ ส าหรับนักศึกษาภาคปกติหรือนักศึกษาภาคพิเศษ ที่ เป็นนักศึกษาภาค

เรียนสุดท้ายก่อนจะส าเร็จการศึกษา หรือเป็นนักศึกษาที่ตกค้างของรุ่น หรือเป็นนักศึกษา ภาคเรียนสุดท้ายก่อนออกฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพ หรือเป็นนักศึกษาคณะครุศาสตร์ชั้นปีที่ 4 มีหลักเกณฑ์ ดังต่อไปนี้ 

(1) ต้องเป็นนักศึกษาภาคปกติหรือนักศึกษาภาคพิเศษ ที่เป็นนักศึกษาภาคเรียน สุดท้ายก่อนจะส าเร็จ
การศึกษา หรือเป็นนักศึกษาที่ตกค้างของรุ่น หรือเป็นนักศึกษาภาคเรียนสุดท้ายก่อนออก ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ หรือเป็ น
นักศึกษาคณะครุศาสตร์ชั้นปีที่ 4 

(2) ต้องมีจ านวนหน่วยกิตรวมทั้งหมด ไม่เกินเง่ือนไขดังต่อไปนี้ 
(ก) นักศึกษาภาคปกติ ยกเว้นนักศึกษาคณะครุศาสตร์ ต้องมีจ านวน หน่วยกิตรวมทั้งหมดไม่เกิน 24 

หน่วยกิตต่อภาคการศึกษา 
(ข) นักศึกษาภาคปกติที่เป็นนักศึกษาคณะครุศาสตร์ ต้องมีจ านวนหน่วย กิตรวมทั้งหมดไม่เกิน 22 

หน่วยกิตต่อภาคการศึกษา 
(ค) นักศึกษาภาคพิเศษ ต้องมีจ านวนหน่วยกิตรวมทั้งหมดไม่เกิน 15 หน่วยกิตต่อภาคการศึกษา โดยไม่

นับรายวิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 
(3) ต้องเป็นรายวิชาบังคับ หรือรายวิชาเลือกในหลักสูตรที่ท าการศึกษา 
ในกรณีที่มีความจ าเป็น นักศึกษาอาจแสดงเหตุแห่งความจ าเป็นนั้น เพื่อขอลงทะเบียนเรียน เกินกว่าจ านวน

หน่วยกิตที่ก าหนดในวรรคแรกได้ ทั้งนี้ ให้ผู้มีอ านาจตามข้อ 8 เป็นผู้พิจารณาเป็นกรณีๆไป 
ข้อ   การเปิดสอนรายวิชากรณีพิเศษ ส าหรับนักศึกษาภาคปกติหรือนักศึกษาภาคพิเศษที่มี การยกเว้นหรือ

เทียบโอนรายวิชา มีหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้ 
(1) ต้องเป็นนักศึกษาภาคปกติหรือนักศึกษาภาคพิเศษ ที่มีการยกเว้นหรือเทียบโอน รายวิชา และไม่ใช่

การศึกษาภาคเรียนสุดท้าย 
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(2) ต้องมีจ านวนหน่วยกิตรวมทั้งหมด ไม่เกินเง่ือนไขดังต่อไปนี้ 
(ก) นักศึกษาภาคปกติ ต้องมีจ านวนหน่วยกิตรวมทั้งหมดไม่เกิน 22 หน่วย กิตต่อภาคการศึกษา 
(ข) นักศึกษาภาคปกติ ที่เข้าศึกษาในหลักสูตรปริญญาตรีเทียบโอน ต้องมี จ านวนหน่วยกิตรวม

ทั้งหมดไม่เกิน 24 หน่วยกิตต่อภาคการศึกษา 
(ค) นักศึกษาภาคพิเศษ ต้องมีจ านวนหน่วยกิตรวมทั้งหมดไม่เกิน 12 หน่วยกิตต่อภาคการศึกษา 
(ง) นักศึกษาภาคพิเศษ ที่เข้าศึกษาในหลักสูตรปริญญาตรีเทียบโอน ต้องมี จ านวนหน่วยกิตรวม

ทั้งหมดไม่เกิน 15 หน่วยกิตต่อภาคการศึกษา 
(3) ต้องเป็นรายวิชาบังคับ หรือรายวิชาเลือกในหลักสูตรที่ท าการศึกษา  
(4) โดยหลักสูตรเป็นผู้ด าเนินการขออนุมัติ 

ข้อ 7 นักศึกษาที่มีเวลาเรียนครบตามหลักสูตรก าหนด แต่ยังไม่ส าเร็จการศึกษาตาม ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราช
ภัฏก าแพงเพชร ว่าด้วย การจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2554 หากมีความจ าเป็น ให้ยื่นค าขอให้มหาวิทยาลัยเปิดสอน
รายวิชากรณีพิเศษ ณ ส านักส่งเสริมวิชาการและ งานทะเบียน โดยด าเนินการให้แล้วเสร็จภายในวันและเวลาที่มหาวิทยาลัย
ก าหนด 

ทั้งนี้ นักศึกษาภาคปกติไม่สามารถยื่นค าขอให้มหาวิทยาลัยเปิดสอนรายวิชากรณีพิเศษใน ภาคพิเศษได้ เว้นแต่
นักศึกษาชั้นปีสุดท้ายหรือนักศึกษาคณะครุศาสตร์ชั้นปีที่ 4 และนักศึกษาภาคพิเศษไม่ สามารถยื่นค าขอเปิดเรียนกรณีพิเศษในภาค
ปกติได้ 

ข้อ 8 การพิจารณาอนุญาตการขอเปิดเรียนเป็นกรณีพิเศษ ให้ผู้อ านวยการส านักส่งเสริม วิชาการและงาน
ทะเบียน น าเสนอความเห็นต่ออธิการบดีหรือรองอธิการบดีที่อธิการบดีมอบหมาย โดยอธิการบดีหรือรองอธิการบดีที่อธิการบดี
มอบหมายเป็นผู้พิจารณาอนุญาต 

กรณีนักศึกษาที่ยื่นค าขอนั้นเป็นนักศึกษาที่เคยได้รับผลการเรียน “E” ในหมวดวิชาศึกษา ทั่วไป มหาวิทยาลัยจะ
พิจารณาอนุญาตในรายวิชานั้นๆได้ ต่อเมื่อมีนักศึกษายื่นค าขอตั้งแต่ 10 คนขึ้นไป หากนักศึกษาที่ยื่นค าขอมีจ านวนไม่ถึง 10 คน 
ให้ผู้มีอ านาจตามวรรคหนึ่ง พิจารณาเป็นกรณีๆไป 

ข้อ 9 ให้อธิการบดีเป็นผู้รักษาการตามประกาศนี้ ในกรณีที่มีปัญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติตาม ประกาศนี้ ใ ห้
อธิการบดีเป็นผู้มีอ านาจวินิจฉัย การวินิจฉัยชี้ขาดของอธิการบดี ให้ถือเป็นที่สุด 
 

ประกาศ ณ วันที่ 20 สิงหาคม พ.ศ. 25 0 
 

 
(รองศาสตราจารย์สุวิทย์ วงษ์บุญมาก) 

อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร  
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ประกาศสภามหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 

เรื่อง มาตรฐานการศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 
------------------------------------------------------ 

 

ด้วยกระทรวงศึกษาธิการ ได้ออกกฎกระทรวง การประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 25 1 และ ประกาศ
กระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง มาตรฐานการอุดมศึกษา พ.ศ. 25 1 เพื่อให้เป็นไปตามรัฐธรรมนูญแห่ง ราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช  
25 0 พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.  2545 ยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่  12 (พ.ศ. 25 0 - 25 4) แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 25 0 - 2579 มาตรฐาน
การศึกษาของชาติ พ.ศ. 25 1 และ เกณฑ์ มาตรฐานการศึกษาของเครือข่ายมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 25 2 

มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร จึงก าหนดมาตรฐานการศึกษาของมหาวิทยาลัยให้สอดคล้อง ตามมาตรฐาน
การศึกษาของชาติ มาตรฐานการอุดมศึกษา และมาตรฐานของเครือข่ายมหาวิทยาลัยราชภัฏ เพื่อ ใช้เป็นกรอบแนวทางในการ
ประกันคุณภาพการศึกษาภายในให้เป็นไปตามหลักการข้างต้น รวมถึงเป็นกรอบ แนวทางในการจัดท าแผนพัฒนาการศึกษาของ
มหาวิทยาลัยที่มุ่งคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา และด าเนินการ ตามแผนที่ก าหนดไว้ โดยมีการก ากับติดตาม ตรวจสอบ 
ประเมิน และพัฒนาอย่างต่อเนื่อง อนึ่งมาตรฐาน การศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชรครอบคลุมด้านผลลัพธ์ผู้เรียน การ
วิจัยและนวัตกรรม การบริการ วิชาการแก่สังคม ศิลปวัฒนธรรมและความเป็นไทย การบริหารจัดการ และการผลิตและพัฒนาครู 
โดยเน้นความ รับผิดชอบต่อสังคมและสามารถตรวจสอบได้ ทั้งนี้เพื่อให้บรรลุเป้าหมายส าคัญ คือการจัดการศึกษาเพื่อให้ผู้ส าเร็จ 
การศึกษาระดับอุดมศึกษามีคุณลักษณะของคนไทยที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ และเป็นก าลังส าคัญใน การพัฒนาประเทศไทย
สู่ความมั่นคง มั่งค่ัง และยั่งยืน 

อาศัยอ านาจตามความในมาตรา  18 แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 โดย ความเห็นชอบ
ของสภามหาวิทยาลัย ในคราวประชุมครั้งที่  5/25 2 เมื่อวันที่  19 กันยายน พ.ศ. 25 2 จึงออก ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏ
ก าแพงเพชร เรื่อง มาตรฐานการศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร ไว้ ดังต่อไปนี้ 

ข้อ 1 ประกาศนี้ เรียกว่า “ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร เรื่อง มาตรฐาน การศึกษาของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร พ.ศ. 25 2” 

ข้อ  2 ให้ใช้ประกาศนี้ตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศเป็นต้นไป 
ข้อ  3 มาตรฐานการศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร ประกอบด้วย มาตรฐาน 5 ด้าน ประกอบด้วย 

มาตรฐานที่ 1 ด้านผลลัพธ์ผู้เรียน มาตรฐานที่ 2 ด้านการวิจัยและนวัตกรรม มาตรฐานที่ 3 ด้านการบริการวิชาการ มาตรฐานที่ 4 
ด้านศิลปวัฒนธรรมและความเป็นไทย มาตรฐานที่ 5 ด้านการบริหาร จัดการ และมาตรฐานที่ 5 การผลิตและพัฒนาครู โดยมี
รายละเอียดของเกณฑ์มาตรฐานการศึกษา ทั้ง 5 มาตรฐาน จ าแนกดังนี้ 

มาตรฐานที ่ 1 ดา้นผลลัพธ์ผู้เรียน ประกอบไปด้วยเกณฑ์มาตรฐาน  3 ข้อ รายละเอียดดังนี ้
1.1 บัณฑิตท่ีส าเร็จการศึกษาจากหลักสูตรเป็นผู้สะท้อนคุณภาพของหลักสูตร และยึด มั่นในจรรยาบรรณวิชาชีพ 

ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ มีทักษะการเรียนรู้ตลอดชีวิต และสามารถประยุกต์ใช้ความรู้ใน การสร้างสัมมาอาชีพ 
1.2 ผู้เรียนเป็นผู้ร่วมสร้างสรรค์นวัตกรรม มีทักษะในศตวรรษที่ 21 มีคุณลักษณะ ความเป็นผู้ประกอบการ และ

มีความสามารถในการบูรณาการศาสตร์ต่าง ๆ เพื่อพัฒนาหรือแก้ไขปัญหาสังคม 
1.3 ผู้เรียนเป็นพลเมืองที่เข้มแข็ง มีความกล้าหาญทางจริยธรรม ยึดมั่นในความถูกต้องรู้ คุณค่าและรักษ์ความ

เป็นไทย มีจิตอาสา มีทัศนคติที่ดีต่อบ้านเมือง และมีความจงรักภักดีต่อสถาบันหลักของชาติ 
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มาตรฐานที่ 2 ด้านการวิจัยและนวัตกรรม รายละเอียดดังนี้ 
สถาบันมีผลงานวิจัย/นวัตกรรมที่สร้างองค์ความรู้ใหม่หรือประยุกต์ใช้องค์ความรู้ใหม่เพื่อ สร้างสรรค์นวัตกรรม

หรือทรัพย์สินทางปัญญา ซ่ึงเชื่อมโยงกับสภาพเศรษฐกิจ สังคม ศิลปวัฒนธรรมหรือ สิ่งแวดล้อมโดยการมีส่วนร่วมของชุมชนหรือ
เครือข่ายภายใน ประเทศหรือต่างประเทศ ในการพัฒนางานวิจัย/ นวัตกรรม ตามศักยภาพและอัตลักษณ์ของสถาบัน มีการตีพิมพ์
เผยแพร่ผลงานวิจัย/นวัตกรรม ในระดับชาติและ นานาชาติ ผลลัพธ์ของการวิจัย/นวัตกรรมน าไปใช้ในการพัฒนาผู้เรียนและชุมชน
น าผลงานวิจัย/ นวัตกรรม ไปใช้ ประโยชน์พัฒนาตนเองได้ 

มาตรฐานที่ 3 ด้านการบริการวิชาการ รายละเอียดดังนี้ 
มหาวิทยาลัยให้บริการวิชาการที่เหมาะสมสอดคล้องกับบริบท ปัญหาและความต้องการ เพื่อเป็นที่พึ่งของ

ท้องถิ่น โดยการบูรณาการพันธกิจสัมพันธ์ ทั้งการวิจัย การท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม และ การจัดการเรียนการสอน รวมทั้ง
การบูรณาการเครือข่ายการพัฒนาทั้งภายในมหาวิทยาลัย ระหว่างมหาวิทยาลัย และความร่วมมือกับจังหวัด ส่วนราชการในระดับ
ภูมิภาค องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและภาคีเครือข่าย ภาคเอกชนและภาคประชาชน ผลลัพธ์ของการบริการวิชาการมุ่งเน้นการ
เพิ่มขีดความสามารถ และลดความ เหลื่อมล้ําทางสังคมแก่ชุมชน เพื่อให้เกิดการพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน รวมถึงการยกระดับ
ความสามารถของก าลัง แรงงานและผู้สูงวัยในท้องถิ่น 

มาตรฐานที่ 4 ด้านศิลปวัฒนธรรมและความเป็นไทย รายละเอียดดังนี้ 
สถาบันมีการด าเนินงานด้านศิลปวัฒนธรรมและความเป็นไทย โดยมีการบูรณาการกับ การเรียนการสอน  

การวิจัย และการบริการวิชาการ ซ่ึงน าไปสู่การสืบสานการสร้างองค์ความรู้ ความเข้าใจใน ศิลปวัฒนธรรมทั้งของไทยและ
ต่างประเทศตามศักยภาพและอัตลักษณ์ของสถาบัน ผลลัพธ์ของการจัดการ ด้านศิลปวัฒนธรรมท าให้เกิดความภาคภูมิใจในความ
เป็นไทยหรือสร้างโอกาสและมูลค่าเพิ่มให้กับผู้เรียน ครอบครัว ท้องถิ่น ชุมชน สังคม และประเทศชาติ 

มาตรฐานที่ 5 ด้านการบริหารจัดการ ประกอบไปด้วยเกณฑ์มาตรฐาน 3 ข้อ รายละเอียดดังนี้ 
5.1 สถาบันมีหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้ที่เน้นการพัฒนาผู้เรียนแบบบูรณาการ เพื่อให้มีคุณลักษณะอันพึง

ประสงค์ ตอบสนองยุทธศาสตร์ชาติ ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏ และความต้องการ ที่หลากหลายของประเทศ ทั้งในด้าน
เศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อม โดยการมีส่วนร่วมของชุมชน สังคม สถานประกอบการ ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน ในการส่งเสริม
การจัดการเรียนรู้โดยใช้ชุมชนเป็นฐานและการบูรณาการ การจัดการเรียนการสอนกับการบริการวิชาการ การวิจัยและการท านุ
บ ารุงศิลปและวัฒนธรรม มีการจัดการศึกษา เชิงบูรณาการการเรียนการสอนกับการปฏิบัติงานจริง (Work Integrated Learning : 
WIL) 

5.2 สถาบันมีการบริหารงานตามพันธกิจและวิสัยทัศน์ของสถาบัน ตลอดจนการบริหาร จัดการบุคลากรและ
ทรัพยากรการเรียนรู้เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล ค านึงถึงความหลากหลายและความเป็น อิสระทางวิชาการ มีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล ยืดหยุ่นคล่องตัวโปร่งใสและตรวจสอบได้ โดยมุ่งเน้นการพัฒนา ระบบบริหารงานบุคคลที่เอื้อต่อการรักษาคนดี คนเก่ง 
และพัฒนาสมรรถนะบุคลากรให้เป็นมืออาชีพ พัฒนา องค์กรให้มีระบบบริหารจัดการที่ดีและส่งเสริมหน่วยงานให้ได้รับการรับรอง
ตามเกณฑ์มาตรฐานสากล พัฒนา กระบวนการท างานให้มีประสิทธิภาพโดยการน าเทคโนโลยีที่ทันสมัยรองรับการเป็นมหาวิทยาลัย
อิเล็กทรอนิกส์ ส่งเสริมการสร้างความสัมพันธ์อันดีกับลูกค้าและเครือข่ายความร่วมมือ ส่งเสริมการใช้ทรัพยากรที่ก่อให้เก็ตรายได้ 

5.3 สถาบันมีระบบประกันคุณภาพมีการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินและพัฒนาการจัด การศึกษา ระดับ
หลักสูตร คณะ และสถาบันที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล มีการก ากับให้การจัดการศึกษา และ การด าเนินงานตามพันธกิจ
เป็นไปตามกฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง สอดคล้องตาม เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติและมาตรฐานอื่น ๆ ที่ หน่วยงานต้นสังกัด หรือกระทรวงศึกษาธิการก าหนด 
รวมถึงส่งเสริมให้หลักสูตรและหน่วยงานน าเกณฑ์ มาตรฐานสากลมาใช้ในการบริหารจัดการ 

มาตรฐานที่ 6 ด้านการผลิตและพัฒนาครู รายละเอียดดังนี้ 
มหาวิทยาลัยมุ่งเน้นการผลิตบัณฑิตครู พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีคุณภาพ และมีสมรรถนะตาม

มาตรฐาน โดยการพัฒนาอาจารย์ในหสักสูตรครุศาสตรบัณฑิต ให้เป็นผู้น าทางวิชาการด้าน การยกระดับคุณภาพการศึกษาของ
สถานศึกษา พัฒนากระบวนการผลิตครูให้ได้ครูดีมีคุณภาพสูง (High Performance Teacher) เพื่อเสริมสร้างการพัฒนาประเทศที่
ยั่งยืนและสร้างนวัตกรรมการพัฒนาครูและบุคลากร ทางการศึกษาประจ าการให้มีสมรรถนะสอดคล้องกับความต้องการในการ



คู่มือนักศึกษา 
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พัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนการสอน ในสถานศึกษา ผลลัพธ์ส่งผลต่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของประเทศ อาจารย์
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิตใน มหาวิทยาลัยให้มีคุณภาพทั้งคุณวุฒิ ต าแหน่งทางวิชาการ มีทักษะการสื่อสาร และการสอนด้าน
ภาษาอังกฤษ มีผลงานวิจัยหรือนวัตกรรมเพื่อใช้ในการพัฒนาการเรียนการสอน บัณฑิตครูมีคุณภาพ และสมรรถนะตาม มาตรฐาน
ที่ก าหนด ครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับการพัฒนาส่งผลต่อคุณภาพของนักเรียนและสถานศึกษา 
 

ประกาศ ณ วันที่  19  กันยายน  พ.ศ. 25 2 

 
(รองศาสตราจารย์โสรีซ์ โพธิ์แก้ว) 

นายกสภามหาวิทยาลยัราชภฏัก าแพงเพชร 
 
  



Student manual 

70       |  Kamphaeng Phet Rajabhat University 

 

 
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 

เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และคุณสมบตัิส าหรบัผู้ส าเร็จการศึกษาจากตา่งประเทศ 
ที่จะเข้าศึกษาต่อในหลักสูตรปริญญาตรีของมหาวทิยาลยั 

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

ด้วยมหาวิทยาลัย มีนโยบายที่จะส่งเสริมและสร้างบรรยากาศการเรียนการสอนสู่ความเป็นนานาชาติ โดยการรับ
นักศึกษาต่างชาติเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี 

อาศัยอ านาจตามความในมาตรา 31 แห่งมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร พ.ศ. 2547 ข้อบังคับมหาวิทยาลัย
ราชภัฏก าแพงเพชร ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 25 0 จึงออกประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 
เรื่อง หลักเกณฑ์เง่ือนไข และคุณสมบัติส าหรับผู้ส าเร็จการศึกษาจากต่างประเทศที่จะศึกษาต่อในหลักสูตรปริญญาตรีของ
มหาวิทยาลัย ไว้ดังต่อไปนี้ 

ข้อ 1 ประกาศนี้เรียกว่า “ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร เรื่อง หลักเกณฑ์ เง่ือนไข และคุณสมบัติ
ส าหรับผู้ส าเร็จการศึกษาจากต่างประเทศที่จะเข้าศึกษาต่อในหลักสูตรปริญญาตรีของมหาวิทยาลัย” 

ข้อ 2 ประกาศนี้ให้ใช้บังคับ นับจากวันที่ลงนามในประกาศนี้  
ข้อ 3 ในประกาศนี้ 
“มหาวิทยาลัย” หมายความว่า มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร  
“อธิการบดี” หมายความว่า อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 
“ผู้ส าเร็จการศึกษาจากต่างประเทศ” หมายความว่า ผู้ส าเร็จการศึกษาจากสถาบันการศึกษา ที่มิใช่เป็น

สถาบันการศึกษาของประเทศไทย 
“หลักสูตรปริญญาตรี” หมายความว่า หลักสูตรที่จัดการเรียนการสอนระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ของ

มหาวิทยาลัย 
“กรรมการวิชาการ” หมายความว่า กรมะกรรมการวิชาการมหาวิทยาลัย 
ข้อ 4 คุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา 

4.1 เป็นผู้ที่ส าเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย หรื อเทียบเท่าจากสถาบันการศึกษาที่
กระทรวงศึกษาธิการของประเทศนั้นๆ รับรอง หรือ 

4.2 เป็นผู้ที่ส าเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่าจากสถาบันการศึกษาที่ ส านักงาน
เขตพื้นที่การศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ รับรอง หรือ 

4.3 เป็นผู้ส าเร็จการศึกษาอนุปริญญา หรือ ปริญญาชั้นใดชั้นหนึ่ง หรือเทียบเท่าจากสถาบันอุดมศึกษาที่
กระทรวงศึกษาธิการของประเทศนั้นๆ รับรอง หรือ 

4.4 เป็นผู้ที่กรรมการวิชาการพิจารณาแล้วเห็นสมควรให้รับเข้าศึกษาได้ 
ข้อ 5 การรับเข้าศึกษา 

5.1 มหาวิทยาลัยจะรับผู้มีคุณสมบัติตามข้อ 4 เข้าศึกษาโดยวิธีการที่มหาวิทยาลัยก าหนดและประกาศให้
ทราบเป็นคราวๆ ไป 

5.2 ผู้สนใจเข้าศึกษาต่อต้องยื่นเอกสารและหลักฐานประกอบการพิจารณา ดังนี้ 
5.2.1 ส าเนาหนังสือเดินทาง (Passport) 
5.2.2 ใบแสดงผลการเรียนจากโรงเรียน พร้อมฉบับแปล (Academic Transcripts) 
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5.2.3 ใบวุฒิการศึกษา (Graduation Certificate from High School) 
5.2.4 ผลการทดสอบภาษาอังกฤษ (English proficiency Score report, TOEFL, IELTS, ถ้ามี) 
5.2.5 ใบรับรองแพทย์ (Doctor's Medical Report) 
5.2.  อื่นๆ ตามที่มหาวิทยาลัยก าหนด 

5.3 ผู้สนใจสมัครเข้าศึกษายื่นใบสมัครและยื่นเอกสารต่องานวิเทศสัมพันธ์และกิจการอาเซียน เป็นเวลา
ไม่น้อยกว่า 30 วัน ก่อนวันเปิดภาคการศึกษาที่ประสงค์จะเข้าศึกษา 

5.4 หลักเกณฑ์การพิจารณาคุณสมบัติ การเทียบรายวิชาที่จะขอโอนให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะ และ
หลักสูตรที่จะรับเข้าศึกษา 

ข้อ   การขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา 
 .1 ผู้สมัครเป็นนักศึกษาจะมีสถานภาพการเป็นนักศึกษาเมื่อมหาวิทยาลัยได้ขึ้นทะเบียนผู้นั้น เป็น

นักศึกษาแล้ว 
 .2 การขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาให้เป็นไปตามวิธีการที่มหาวิทยาลัยก าหนดและประกาศให้ ทราบเป็น

คราวๆ ไป 
 .3 ค่าธรรมเนียมการศึกษาที่ต้องช าระให้แก่มหาวิทยาลัยให้เป็นไปตามประกาศของ มหาวิทยาลัย 

 
ประกาศ ณ วันที่ 21 มิถุนายน พ.ศ. 25 0 

 
(รองศาสตราจารย์สุวิทย์ วงษ์บุญมาก) 

อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 
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ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ 
ส าหรับนักศึกษาภาคปกติ (จันทร์ – ศุกร์) 

KAMPHAENG PHET RAJABHAT UNIVERSITY 

ตอนที่ 3-1 
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ระเบียบ 

 
ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 

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

 โดยที่เป็นการสมควรให้มีระเบียบว่าด้วยการเก็บเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา ส าหรับการจัดการศึกษาภาคปกติ ในระดับ
ปริญญาตรีของมหาวิทยาลัย  จึงอาศัยอ านาจตามความในมาตรา  18(2)  แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ.  2547 
วางระเบียบไว้ดังนี้ 
 ข้อ  1. ระเบียบนี้เรียกว่า  “ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร ว่าด้วยการเก็บเงิน  ค่าธรรมเนียมการศึกษา
ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ  พ.ศ.  2553” 
 ข้อ  2. ให้ใช้ระเบียบนี้กับนักศึกษาภาคปกติ  ที่เข้าศึกษาตั้งแต่ปีการศึกษา 2553  เป็นต้นไป   
 ข้อ  3. บรรดาข้อบังคับ ระเบียบ ค าสั่ง และประกาศอื่นใด ในส่วนที่ได้ก าหนดไว้แล้วในระเบียบนี้ หรือทีข่ัดหรือแย้งกับ
ระเบียบนี้ ให้ใช้ระเบียบนี้แทน  
 ข้อ  4. ในระเบยีบนี ้

“มหาวิทยาลัย” หมายความวา่ มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 
“สภามหาวิทยาลัย“ หมายความว่า สภามหาวิทยาลยัราชภัฏก าแพงเพชร 
“อธิการบดี“ หมายความวา่ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภฏัก าแพงเพชร 
“นักศึกษา“ หมายความว่า นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภฏัก าแพงเพชร 
“ภาคปกต“ิ หมายความว่า การจัดการเรียนการสอนในเวลาราชการตามปกติ 
“ค่าธรรมเนียมการศึกษาแบบเหมาจ่าย” หมายความว่า ค่าธรรมเนียมที่รวมเงินค่าบ ารุงมหาวิทยาลัย  ค่าหน่วย

กิต  ค่าธรรมเนียมพิเศษ  ค่าบ ารุงห้องสมุด  ค่าบ ารุงห้องพยาบาล  ค่ากิจกรรม  ค่าบ ารุง กีฬา ค่าบ ารุงเทคโนโลยีสารสนเทศ  
ค่าธรรมเนียมพัฒนาทักษะด้านภาษาต่างประเทศ  และค่าประกันอุบัติเหตุ  แต่ไม่รวมถึงค่าธรรมเนียมที่มหาวิทยาลัยเรียกเก็บเป็น
รายครั้งในกรณีอื่นๆ   
 ข้อ 5. ให้มหาวิทยาลัยเรียกเก็บเงินค่าธรรมเนียมการศึกษาแบบเหมาจ่ายเป็นรายภาคเรียน  ตา มประกาศของ
มหาวิทยาลัยที่สภามหาวิทยาลัยให้ความเห็นชอบ  และให้ปรับเปลี่ยนอย่างเหมาะสมตามสถานการณ์  และภาวะเศรษฐกิจ 

ข้อ  6. ให้มหาวิทยาลยัเรียกเกบ็ค่าธรรมเนียมการศึกษาจากนักศึกษาที่ไม่ถือสญัชาติไทยเพิ่มอีกภาคเรียนละ  1,500  
บาท   
 ข้อ  7. ให้มหาวิทยาลยัเรียกเกบ็ค่าธรรมเนียมการศึกษาเป็นรายครั้ง  ดังนี้ 
 (1)  ค่ารักษาสภาพการเป็นนักศึกษา  ภาคเรียนละ  500  บาท 
 (2)  ค่าขอกลับคืนสภาพการเป็นนักศึกษา  เนื่องจากหมดสภาพการเป็นนักศึกษา เพราะเหตุไม่ช าระค่ าธรรมเนียม
การศึกษา  ครั้งละ  200  บาท  ทั้งนี้ต้องช าระค่าธรรมเนียมการรักษาสภาพการเป็นนักศึกษาอีกภาคเรียนละ  500  บาท  ให้ครบ
ทุกภาคเรียนที่หยุดการศึกษา 
 (3)  ค่าปรับการช าระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษาหลังก าหนด  วันละ  20  บาท  ทั้งนี้ไม่เกิน  500  บาท 
 (4)  ค่าโอนผลการเรียนคนละ  200  บาท 
 (5)  ค่ายกเว้นการเรียนรายวิชาจากการศึกษาในระบบ  หนว่ยกิตละ  50  บาท 
 (6)  ค่ายกเว้นและ/หรือเทียบโอนประสบการณ์การเรียนรายวิชาจากการศึกษานอกระบบ หรือการศึกษาตามอัธยาศัย  
รายวิชาละ  250  บาท 
 (7)  ค่าออกหนังสือรับรองต่างๆ  ฉบับละ  100  บาท 
 (8)  ค่าลงทะเบียนบัณฑิต  500  บาท 
 (9)  ค่าสมัครสอบคัดเลือกเข้าเรียนให้ออกเป็นประกาศของมหาวิทยาลัย 
 (10)  ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บเมื่อแรกเข้า 
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ค่าขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม ่ 200  บาท 
ค่าบัตรประจ าตัวนกัศึกษา  100  บาท 
ค่าประกันของเสียหาย  300  บาท 

 (11)  ค่าบ ารุงศูนย์การศึกษานอกที่ตั้งมหาวิทยาลัย  1,500  บาท  เฉพาะกรณีนักศึกษาที่เรียนศูนยก์ารศึกษานอก
มหาวิทยาลัย 
 (12)  ค่าบ ารุงหอพกั  ให้มหาวิทยาลัยจดัท าเป็นประกาศมหาวิทยาลัยโดยความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลยั 
 เงินค่าประกันของเสียหายให้แยกบัญชีไว้ต่างหาก เป็นเงินฝากถอนคืนให้แก่นักศึกษาที่มิได้ท าทรัพย์สินของ
มหาวิทยาลัยเสียหาย  จะคืนให้เมื่อส าเร็จการศึกษาหรือพ้นสภาพการเป็นนักศึกษาและมายื่นค าร้องขอคืนภายในหกเดือนนับตั้งแต่
วันส าเร็จการศึกษา หรือวันสิ้นสภาพ การเป็นนักศึกษา หากไม่ถอนคืนภายในก าหนดดังกล่าว ให้มหาวิทยาลัยโอนเงินค่าประกัน
ของเสียหายส่งเข้าเป็นรายได้ของมหาวิทยาลัย  
  ข้อ  8. ให้มหาวิทยาลัยเรียกเก็บเงินค่าธรรมเนียมการศึกษาในวันที่มหาวิทยาลัยก าหนด  ทั้งนี้ต้องไม่เกินสามสิบวันนับ
แต่วันเปิดภาคเรียน 
 ข้อ  9. นักศึกษาที่ไม่ได้ช าระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษาตามวันที่มหาวิทยาลัยก าหนด  อธิการบดีอาจใช้ดุลพินิจผ่อน
ผันการช าระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษาช้ากว่าที่มหาวิทยาลัยก าหนดได้ตามเหตุอันควร โดยนักศึกษาต้องช าระค่าธรรมเนียมตาม
ข้อ 7(3)  
 ข้อ  10. นักศึกษาที่งดเว้นการลงทะเบียนเรียน  และไม่ช าระค่าธรรมเนียมการศึกษาของภาคเรียนใด ๆ ต้องร้องขอ
รักษาสภาพการเป็นนักศึกษาและช าระค่าธรรมเนียมตามที่ก าหนดในข้อ 7(1) ก่อนวันเร่ิมสอบปลายภาค  
  ข้อ  11. นักศึกษาผู้ใดที่ไม่ช าระเงินเพื่อรักษาสภาพการเป็นนักศึกษาก่อนวันเร่ิมสอบปลายภาค โดยปราศจากหลักฐาน
การขาดแคลนทุนทรัพย์อย่างแท้จริง ให้นักศึกษาผู้นั้นพ้นสภาพ การเป็นนักศึกษาของมหาวิทยาลัย 

ทั้งนี้  มหาวิทยาลัยอาจแต่งตั้งคณะอนุกรรมการขึ้นมาเพื่อพิจารณาเหตุแห่งการขาดแคลนทุนทรัพย์อย่างแท้จริงของ
นักศึกษาตามวรรคแรกก็ได้ 
  ข้อ  12. เงินค่าธรรมเนียมการศึกษาที่เรียกเก็บจะไม่คืนให้แก่นักศึกษา เว้นแต่กรณีที่มีการเก็บหรือช าระค่าธรรมเนียม
การศึกษาผิดพลาด  ขาดหรือเกิน   
  ข้อ  13. ให้อธิการบดีเป็นผู้รักษาการให้เป็นไปตามระเบียบนี้  และเป็นผู้วินิจฉัยชี้ขาดในกรณีที่เกิดปัญหาจากการใช้
ระเบียบนี้ 
   

ประกาศ  ณ  วันที่  25  พฤษภาคม  พ.ศ. 2553 
 

 
(ศาสตราจารย์เกษม จันทร์แก้ว) 

นายกสภามหาวิทยาลยัราชภฏัก าแพงเพชร 
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ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 

ว่าด้วยการเก็บเงินค่าธรรมเนียมการศกึษาระดับปริญญาตรี ภาคปกติ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
------------------------------------------------ 

โดยที่เป็นการสมควรให้แก้ไขเพิ่มเติมระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร ว่าด้วย การเก็บเงินค่าธรรมเนียม
การศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคปกติ พ.ศ.2553 ให้เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ มากยิ่งขึ้น 

ดังนั้น อาศัยอ านาจตามความในมาตรา 14 (2) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ.2547 และมติที่ประชุม
ของสภามหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร ในคราวประชุมครั้งที่ 7/2558 เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2558 จึงออกระเบียบไว้ดังต่อไปนี้ 

ข้อ 1 ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร ว่าด้วย การเก็บเงิน ค่าธรรมเนียมการศึกษาระดับ
ปริญญาตรี ภาคปกติ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2558” 

ข้อ 2 ให้ใช้ระเบียบนี้นับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศเป็นต้นไป 
ข้อ 3 บรรดาข้อบังคับ ระเบียบ ค าสั่ง และประกาศอื่นใด ในส่วนที่ได้ก าหนดไว้แล้ว ในระเบียบนี้ หรือที่ขัดหรือแย้งกับ

ระเบียบนี้ ให้ใช้ระเบียบนี้แทน 
ข้อ 4 ให้ยกเลิกความในข้อ 6 ของระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร ว่าด้วย การเก็บเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา

ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ พ.ศ.2553 และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 
“ข้อ 6 ให้มหาวิทยาลัยเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการศึกษาจากนักศึกษาที่ไม่ถือสัญชาติไทย เพิ่มอีกภาคเรียนละ 10 ,000 

บาท” 
ข้อ 5 ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็น ข้อ 7 (12) ของระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร ว่าด้วย การเก็บเงิน

ค่าธรรมเนียมการศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคปกติ พ.ศ.2553 
“(12) ค่าสาธารณูปโภค ภาคเรียนละ 9,000 บาท เฉพาะนักศึกษาที่มีการเรียนการสอน ในห้องปรับอากาศ” 
ข้อ 6 ให้อธิการบดีเป็นผู้รักษาการตามระเบียบนี้ ในกรณีที่มีปัญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติตาม ระเบียบนี้ ให้อธิการบดีเป็น

ผู้มีอ านาจวินิจฉัย การวินิจฉัยชี้ขาดของอธิการบดี ให้ถือเป็นที่สุด 
 

ประกาศ ณ วันที่ 14 สิงหาคม 2558 

 
(ศาสตราจารย์เกษม จันทร์แก้ว) 

นายกสภามหาวิทยาลยัราชภฏัก าแพงเพชร 
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ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 

ว่าด้วยการเก็บเงินค่าธรรมเนียมการศกึษาระดับปริญญาตรี ภาคปกติ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2559 
------------------------------------------------ 

 โดยที่เป็นการสมควรให้มีระเบียบว่าด้วยการเก็บเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา ส าหรับการจัดการศึกษาภาคปกติ ใน
ระดับปริญญาตรีของมหาวิทยาลัย  จึงอาศัยอ านาจตามความในมาตรา  18(2)  แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทย าลัยราชภัฏ 
พ.ศ.  2547  วางระเบียบไว้ดังนี้ 
 ข้อ  1. ระเบียบนี้เรียกว่า  “ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร ว่าด้วยการเก็บเงิน  ค่าธรรมเนียมการศึกษา
ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ  พ.ศ. 2553” 
 ข้อ  2. ให้ใช้ระเบียบนี้กับนักศึกษาภาคปกติ  ที่เข้าศึกษาตั้งแต่ปีการศึกษา 2553  เป็นต้นไป   
 ข้อ  3. บรรดาข้อบังคับ ระเบียบ ค าสั่ง และประกาศอื่นใด ในส่วนที่ได้ก าหนดไว้แล้วในระเบียบนี้ หรือที่ขัดหรือแย้ง
กับระเบียบนี้ ให้ใช้ระเบียบนี้แทน  
 ข้อ  4. ในระเบยีบนี ้

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

หน่วยกิต ค่าธรรมเนียมพิเศษ ค่าบ ารุงห้องสมุด ค่าบ ารุงห้องพยาบาล ค่ากิจกรรม ค่าบ ารุงกีฬา ค่าบ ารุงเทคโนโลยี
สารสนเทศ ค่าธรรมเนียมพัฒนาทักษะด้านภาษาต่างประเทศ และค่าประกันอุบัติเหตุ แต่ไม่รวมถึงค่าธรรมเนี ยมที่
มหาวิทยาลัยเรียกเก็บเป็นรายครั้งในกรณีอื่นๆ   
 ข้อ 5. ให้มหาวิทยาลัยเรียกเก็บเงินค่าธรรมเนียมการศึกษาแบบเหมาจ่ายเป็นรายภาคเรียน  ตามประกาศของ
มหาวิทยาลัยที่สภามหาวิทยาลัยให้ความเห็นชอบ  และให้ปรับเปลี่ยนอย่างเหมาะสมตามสถานการณ์  และภาวะเศรษฐกิจ 

ข้อ  6. ให้มหาวิทยาลยัเรียกเกบ็ค่าธรรมเนียมการศึกษาจากนักศึกษาที่ไม่ถือสญัชาติไทยเพิ่มอีกภาคเรียนละ  
10,000  บาท   
 ข้อ  7. ให้มหาวิทยาลยัเรียกเกบ็ค่าธรรมเนียมการศึกษาเป็นรายครั้ง  ดังนี้ 
 (1)  ค่ารักษาสภาพการเป็นนักศึกษา  ภาคเรียนละ  500  บาท 
 (2)  ค่าขอกลับคืนสภาพการเป็นนักศึกษา  เนื่องจากหมดสภาพการเป็นนักศึกษา เพราะเหตุไม่ช าระค่าธรรมเนียม
การศึกษา  ครั้งละ  200  บาท  ทั้งนี้ต้องช าระค่าธรรมเนียมการรักษาสภาพการเป็นนักศึกษาอีกภาคเรียนละ  500  บาท  
ให้ครบทุกภาคเรียนที่หยุดการศึกษา 
 (3)  ค่าปรับการช าระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษาหลังก าหนด  วันละ  20  บาท  ทั้งนี้ไม่เกิน  500  บาท 
 (4)  ค่าโอนผลการเรียนคนละ  200  บาท 
 (5)  ค่ายกเว้นการเรียนรายวิชาจากการศึกษาในระบบ  หนว่ยกิตละ  50  บาท 
 (6)  ค่ายกเว้นและ/หรือเทียบโอนประสบการณ์การเรียนรายวิชาจากการศึกษานอกระบบ หรือการศึกษาตาม
อัธยาศัย  รายวิชาละ  250  บาท 
 (7)  ค่าออกหนังสือรับรองต่างๆ  ฉบับละ  100  บาท 
 (8)  ค่าลงทะเบียนบัณฑิต  500  บาท 
 (9)  ค่าสมัครสอบคัดเลือกเข้าเรียนให้ออกเป็นประกาศของมหาวิทยาลัย 

//(10)  ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บ... 
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 (10)  ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บเมื่อแรกเข้า 
  ค่าขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม ่ 200  บาท 

 ค่าบัตรประจ าตัวนกัศึกษา  100  บาท 
 ค่าประกันของเสียหาย  300  บาท 

 (11) ค่าบ ารุงศูนย์การศึกษานอกที่ตั้งมหาวิทยาลัย  1,500  บาท  เฉพาะกรณีนักศึกษาที่เรียนศูนยก์ารศึกษานอก
มหาวิทยาลัย 
 (12) ค่าบ ารุงหอพัก  ให้มหาวิทยาลยัจดัท าเป็นประกาศมหาวิทยาลัยโดยความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลยั 
 [13] ค่าสาธารณูปโภค ภาคเรียนละ 1,000 บาท เฉพาะนักศึกษาที่มีการเรียนการสอนในห้องปรับอากาศ 
 เงินค่าประกันของเสียหายให้แยกบัญชีไว้ต่างหาก เป็นเงินฝากถอนคืนให้แก่นักศึกษาที่มิได้ท าทรัพย์สิน
ของมหาวิทยาลัยเสียหาย  จะคืนให้เมื่อส าเร็จการศึกษาหรือพ้นสภาพการเป็นนักศึกษาและมายื่นค าร้องขอคืนภายในหก
เดือนนับตั้งแต่วันส าเร็จการศึกษา หรือวันสิ้นสภาพ การเป็นนักศึกษา หากไม่ถอนคืนภายในก าหนดดังกล่าว ให้มหาวิทยาลัย
โอนเงินค่าประกันของเสียหายส่งเข้าเป็นรายได้ของมหาวิทยาลัย  
  ข้อ  8. ให้มหาวิทยาลัยเรียกเก็บเงินค่าธรรมเนียมการศึกษาในวันที่มหาวิทยาลัยก าหนด  ทั้งนี้ต้องไม่เกินสามสิบวัน
นับแต่วันเปิดภาคเรียน 
 ข้อ  9. นักศึกษาที่ไม่ได้ช าระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษาตามวันที่มหาวิทยาลัยก าหนด  อธิการบดีอาจใช้ดุลพินิจ
ผ่อนผันการช าระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษาช้ากว่าที่มหาวิทยาลัยก าหนดได้ตามเหตุอันควร  โดยนักศึกษาต้องช าระ
ค่าธรรมเนียมตามข้อ 7(3)  

ส าหรับนักศึกษาที่ไม่สามารถช าระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา ตามที่ได้รับอนุญาตให้ผ่อนผันการช าระเงิน
ค่าธรรมเนียมการศึกษาช้ากว่าที่มหาวิทยาลัยก าหนดแล้ว ให้นักศึกษายื่นค าร้องขอขยายเวลาการช าระเงิน ได้อีกไม่เกิน 30 
วันนับจากวันที่ได้ขอผ่อนผันไว้ โดยนักศึกษาต้องยื่นค าร้องภายในวันที่มหาวิทยาลัยก าหนด หากนักศึกษาไม่ยื่นค าร้องภายใน
วันที่มหาวิทยาลัยก าหนด นักศึกษาต้องช าระค่าปรับวันละ 100 บาท นับจากวันสุดท้ายที่มหาวิทยาลัยก าหนดให้ยื่นค าร้อง 
  ข้อ  10. นักศึกษาที่งดเว้นการลงทะเบียนเรียน  และไม่ช าระค่าธรรมเนียมการศึกษาของภาคเรียนใด ๆ ต้องร้องขอ
รักษาสภาพการเป็นนักศึกษาและช าระค่าธรรมเนียมตามที่ก าหนดในข้อ 7(1) ก่อนวันเร่ิมสอบปลายภาค  
  ข้อ  11. นักศึกษาผู้ใดที่ไม่ช าระเงินเพื่อรักษาสภาพการเป็นนักศึกษาก่อนวันเริ่มสอบปลายภาค โดยปราศจาก
หลักฐานการขาดแคลนทุนทรัพย์อย่างแท้จริง ให้นักศึกษาผู้นั้นพ้นสภาพ การเป็นนักศึกษาของมหาวิทยาลัย 

ทั้งนี้  มหาวิทยาลัยอาจแต่งตั้งคณะอนุกรรมการขึ้นมาเพื่อพิจารณาเหตุแห่งการขาดแคลนทุนทรัพย์อย่างแท้จริง
ของนักศึกษาตามวรรคแรกก็ได้ 
  ข้อ  12. เงินค่าธรรมเนียมการศึกษาที่เรียกเก็บจะไม่คืนให้แก่นักศึกษา เว้นแต่กรณีที่มีการเก็บหรือช าระ
ค่าธรรมเนียมการศึกษาผิดพลาด  ขาดหรือเกิน   
  ข้อ  13. ให้อธิการบดีเป็นผู้รักษาการให้เป็นไปตามระเบียบนี้  และเป็นผู้วินิจฉัยชี้ขาดในกรณีที่เกิดปัญหาจากการ
ใช้ระเบียบนี้ 
 

ประกาศ  ณ  วันที่  18  สิงหาคม  พ.ศ.  2559 

 
 (รองศาสตราจารย์โสรีช ์โพธิแกว้) 

นายกสภามหาวิทยาลยัราชภฏัก าแพงเพชร 
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ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 

ว่าด้วย การเกบ็เงินค่าธรรมเนียมการศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคปกต ิ(ฉบบัที่ 4) พ.ศ. 2560 
------------------------------------------------- 

โดยที่เป็นการสมควรให้แก้ไขเพิ่มเติมระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร ว่าด้วย การเก็บ เงินค่าธรรมเนียม
การศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคปกต ิพ.ศ. 2554 ให้เหมาะสมและมีประสิทธภิาพมากยิ่งขึ้น 

ดังนั้น อาศัยอ านาจตามความในมาตรา 14 (2) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลยัราชภฏั พ.ศ. 2547 และมติที่ประชุม
ของสภามหาวิทยาลัยราชภฏัก าแพงเพชร ในคราวประชุมครั้งที่ 1/2560 เมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม จึงออกระเบียบไว้ดังต่อไปนี้ 

ข้อ 1 ระเบยีบนี้เรียกว่า “ระเบียบมหาวทิยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร วา่ด้วย การเก็บเงิน ค่าธรรมเนียมการศึกษาระดับ
ปริญญาตรี ภาคปกติ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2560” 

ข้อ 2 ให้ใช้ระเบียบนี้ส าหรับนกัศึกษาที่เข้าศึกษาตั้งแต่ปกีารศึกษา 2554 เป็นต้นไป 
ข้อ 3 บรรดาขอ้บังคับ ระเบียบ ค าสั่ง และประกาศอื่นใด ในส่วนที่ได้ก าหนดไวแ้ล้วในระเบียบนี ้หรือที่ขัดหรือแย้งกับ

ระเบียบนี้ ให้ใช้ระเบียบนี้แทน 
ข้อ 4 ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็น ขอ้ 7 (13) ของระเบียบมหาวิทยาลัยราชภฏัก าแพงเพชร ว่าดว้ยการเก็บเงิน

ค่าธรรมเนียมระดับปริญญาตรี ภาคปกติ พ.ศ. 2553 
“(13) ค่าธรรมเนียมการลงทะเบียนสอบมาตรฐานภาษาอังกฤษ ครั้งละ 1,000 บาท” 
ข้อ 5 ให้อธิการบดีเป็นผู้รักษาการตามระเบียบนี้ ในกรณีที่มีปัญหาเกีย่วกบัการปฏิบัติตาม ระเบียบนี ้ให้อธกิารบดีเป็น

ผู้มีอ านาจวินิจฉยั การวินจิฉัยชีข้าดของอธิการบดี ให้ถือเป็นที่สุด 
 

ประกาศ ณ วันที่ 18 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2560 

 
(รองศาสตราจารย์โสรีช์ โพธิแ์ก้ว) 

นายกสภามหาวิทยาลยัราชภฏัก าแพงเพชร 
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ข้อบังคับ 

 
ข้อบังคับสภาประจ าสถาบันราชภฏัก าแพงเพชร 

ว่าด้วย เกณฑ์มาตรฐานความรู้ความสามารถด้านคอมพิวเตอร์  
ส าหรับนักศึกษา พ.ศ. 2543 
--------------------------------- 

 เพื่อด าเนินการตามนโยบายและแนวทางการประกันคุณภาพการศึกษาของคณะกรรมการสภาสถาบันราชภัฏ
ก าแพงเพชร อาศัยอ านาจตามความในมาตรา 30 (2) แห่งพระราชบัญญัติสภาสถาบันราชภัฏก าแพงเพชร พ.ศ. 2538 สภาประจ า
สถาบันราชภัฏก าแพงเพชรจึงก าหนดข้อบังคับไว้ดังนี้ 
 ข้อ 1. ข้อบังคับนี้เรียกว่า “ข้อบังคับสภาประจ าสถาบันราชภัฏก าแพงเพชร  วา่ด้วยเกณฑ์มาตรฐานความรู้
ความสามารถดา้นคอมพิวเตอร์ ส าหรับนักศึกษา พ.ศ. 2543” 
 ข้อ 2. ข้อบังคับนี้ให้ใช้กับนักศึกษาภาคปกติที่เข้าศึกษาตั้งแต่ปีการศึกษา 2543 เป็นต้นไป 
 ข้อ 3. ในข้อบังคับนี้ 

  “นักศึกษา” หมายความว่า นักศึกษาภาคปกติ สถาบันราชภัฏก าแพงเพชร 
  “สถาบัน” หมายความว่า สถาบันราชภัฏก าแพงเพชร 
  “อธิการบดี” หมายความว่า อธิการบดีสถาบันราชภัฏก าแพงเพชร 
  “ส านักเทคโนโลยีสารสนเทศ” หมายความว่า ส านักเทคโนโลยีสารสนเทศสถาบันราชภัฏก าแพงเพชร 
  “การสอบ” หมายความว่า การสอบวัดความรู้ ความสามารถด้านคอมพิวเตอร์ 
  “ศูนย์คอมพิวเตอร์” หมายความว่า ศูนย์ให้บริการและพัฒนาความรู้ ความสามารถด้านคอมพิวเตอร์แก่นักศึกษา

ในสังกัดคณะนั้น ๆ  
 ข้อ 4. เกณฑ์มาตรฐานความรู้ความสามารถด้านคอมพิวเตอร์แบ่งเป็น 2 ชุด คือ 

4.1 ชุดที่หนึ่ง ความรู้พื้นฐานด้านคอมพิวเตอร์และการใช้งานเบื้องต้น 
4.2 ชุดที่สอง การใช้โปรแกรมส าเร็จรูปและการประยุกต์ใช้งาน 

 ข้อ 5. ให้ใช้เกณฑ์มาตรฐานความรู้ด้านคอมพิวเตอร์แบ่งเป็น 2 ชุด คือ 
5.1 ระดับปริญญาตรี ต้องสอบผ่านเกณฑ์มาตรฐานความรู้ความสามารถด้านคอมพิวเตอร์ ตาม 4.1 และ 4.2 
5.2 ระดับอนุปริญญาต้องสอบผ่านเกณฑ์มาตรฐานความรู้ความสามารถด้านคอมพิวเตอร์ ตาม 4.1  
5.3 ระดับปริญญาตรี 2 ปีหลังอนุปริญญา ต้องสอบผ่านเกณฑ์มาตรฐานความรู้ความสามารถด้านคอมพิวเตอร์ 

ตามข้อ 4.2 
 ข้อ 6. นักศึกษาที่สอบผ่านเกณฑ์มาตรฐานความรู้ความสามารถด้านคอมพิวเตอร์ ตามข้อ 5 . ได้แล้วจึงลงทะเบียน
รายวิชาการฝึกประสบการณ์วิชาชีพในโปรแกรมวิชานั้น ๆ ได้ 
 ข้อ 7. ให้สถาบันก าหนดตัวชี้วัดและเกณฑ์การประเมินความรู้ความสามารถด้านคอมพิวเตอร์ ตาม 4 .1 และ 4.2 โดย
ท าเป็นประกาศของสถาบัน 
 ข้อ 8. ให้ส านักเทคโนโลยีสารสนเทศร่วมกับศูนย์คอมพิวเตอร์คณะด าเนินการรับสมัครจัดการสอบและประเมินผลการ
สอบ อย่างน้อยภาคเรียนละ 2 คร้ัง โดยท าเป็นประกาศของสถาบันและแจ้งผลการสอบต่อฝ่ายทะเบียนและประมวลผล 

ข้อ 9. ให้สถาบันเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการสอบวัดความรู้ความสามารถด้านคอมพิวเตอร์ตามอัตราต่อไปนี้ 
  9.1 การสอบวัดความรู้ความสามารถด้านคอมพิวเตอร์ตามข้อ 5 ของแต่ละระดับ ในครั้งแรกไม่ต้องเสีย
ค่าธรรมเนียมการสอบ 
  9.2 การสอบครั้งที่สองเป็นต้นไปของแต่ละระดับ ต้องเสียค่าธรรมเนียมชุดละ 50 บาทต่อครั้งและ
ค่าธรรมเนียมการสอบวัดความรู้ความสามารถด้านคอมพิวเตอร์ให้น าเข้าเป็นเงินบ ารุงการศึกษาของสถาบัน 
 

//ข้อ 10. ให้อธิการบด…ี 
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 ข้อ 10. ให้อธิการบดี เป็นผู้รักษาให้เป็นไปตามข้อบังคับนี้ และเป็นผู้วินิจฉัยชี้ขาดในกรณีที่เกิดปัญหา จากการใช้
ข้อบังคับนี้ 
 

ประกาศ  ณ  วันที่ 26 สิงหาคม 2543 

  
(ศาสตราจารย์พนัส  หันนาคินทร)์ 

นายกสภาประจ าสถาบันราชภฏัก าแพงเพชร 
  



คู่มือนักศึกษา 
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ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 

ว่าด้วย เกณฑ์มาตรฐานความรู้ความสามารถด้านทักษะภาษาอังกฤษ  
ส าหรับนักศึกษา พ.ศ. 2553 
--------------------------------- 

 เพื่อด าเนินการพัฒนาคุณลักษณะบัณฑิตตามแนวทางการประกันคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏ
ก าแพงเพชร อาศัยอ านาจตามความในมาตรา 18(2) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร พ.ศ. 2547 สภา
มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชรจึงก าหนดข้อบังคับไว้ดังนี้ 
 ข้อ 1. ข้อบังคับนี้เรียกว่า “ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร ว่าด้วยเกณฑ์มาตรฐานความรู้ความสามารถ
ด้านทักษะภาษาอังกฤษ ส าหรับนักศึกษา พ.ศ. 2553” 
 ข้อ 2. ข้อบังคับนี้ให้ใช้กับนักศึกษาภาคปกติที่เข้าศึกษาตั้งแต่ปีการศึกษา 2553 เป็นต้นไป 
 ข้อ 3. ในข้อบังคับนี้ 

“มหาวิทยาลัย”  หมายความวา่   มหาวิทยาลัยราชภฏัก าแพงเพชร 
“อธิการบดี” หมายความวา่   อธิการบดีมหาวิทยาลยัราชภัฏก าแพงเพชร 
“นักศึกษา” หมายความวา่   นักศึกษาภาคปกติ มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 
“ศูนย์ภาษา” หมายความวา่   ศูนย์ให้บรกิารและพัฒนาความรู้ความสามารถด้านภาษาต่างประเทศแก่
นักศึกษา 

  ข้อ 4. เกณฑ์มาตรฐานความรู้ความสามารถด้านทักษะภาษาอังกฤษแบ่งเป็น 4 ระดับ ดังนี้ 
4.1  ทักษะภาษาอังกฤษระดับ  1 
4.2  ทักษะภาษาอังกฤษระดับ  2 
4.3  ทักษะภาษาอังกฤษระดับ  3 
4.4  ทักษะภาษาอังกฤษระดับ  4 

 ข้อ 5. นักศึกษาต้องทดสอบผ่านการประเมินผลเกณฑ์มาตรฐานได้ครบทั้ง 4 ระดับตามข้อ 4. ก่อนส าเร็จการศึกษา 
หากนักศึกษาทดสอบไม่ผ่านระดับใดให้มหาวิทยาลัยแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาความก้าวหน้าทักษะภาษาอังกฤษของ
นักศึกษา 
 ข้อ 6. ให้มหาวิทยาลัยก าหนดตัวชี้วัดและเกณฑ์การประเมินผลความรู้ความสามารถด้านทักษะภาษาอังกฤษ ให้ครบ
ทั้ง 4 ระดับ ตามข้อ 4.  โดยจัดท าเป็นประกาศของมหาวิทยาลัย 
 ข้อ 7. ให้ศูนย์ภาษาด าเนินการจัดการเรียนการสอนหรือการอบรมเสริมทักษะภาษาอังกฤษ และด าเนินการ
ประเมินผลความรู้ความสามารถตามเกณฑ์มาตรฐานที่ก าหนด ตามข้อ 4. 
 ข้อ 8. ให้อธิการบดี เป็นผู้รักษาการให้เป็นไปตามข้อบังคับนี้ และเป็นผู้วินิจฉัยชี้ขาดในกรณีที่เกิดปัญหาจากการใช้
ข้อบังคับนี้ 
 

ประกาศ  ณ  วันที่  29  กันยายน  พ.ศ. 2553 

 
 (ศาสตราจารย์เกษม จันทรแ์ก้ว) 

นายกสภามหาวิทยาลยัราชภฏัก าแพงเพชร 
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ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 

เรื่อง  การเรียกเก็บเงินค่าธรรมเนียมการศึกษาระดับปรญิญาตรี  
ภาคปกต ิพ.ศ. 2559 
------------------------- 

 เพื่อให้การด าเนินการเรียกเก็บเงินค่าธรรมเนียมการศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคปกติ เป็นไปตามระเบียบ
มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร  ว่าด้วยการเก็บเงินค่าธรรมเนียมการศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคปกติ พ.ศ. 2553 ข้อ 5 
มหาวิทยาลัยโดยความเห็นชอบของสภามหาวิทยาลัย  ในการประชุมครั้งที่ 3 เมื่อวันที่  17 มีนาคม พ.ศ. 2559 จึงก าหนด
อัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาเหมาจ่ายเป็นรายภาคเรียน  ดังต่อไปนี้ 
 

หลักสูตร/สาขาวิชา 

ค่าธรรมเนียมการศึกษาเหมาจ่าย  
(บาท/ภาคเรียน) 
จ านวนหน่วยกิต 

1-6 7-15 16-22 
มากกว่า 

22 

1. ครุศาสตรบัณฑิต         

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

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

   1.3 สาขาวิชาอื่น นอกเหนือจาก 1.1  
        และ 1.2 

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

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

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

4. บริหารธุรกิจบัณฑิต         

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

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

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

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

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

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

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

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



คู่มือนักศึกษา 
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หลักสูตร/สาขาวิชา 

ค่าธรรมเนียมการศึกษาเหมาจ่าย  
(บาท/ภาคเรียน) 
จ านวนหน่วยกิต 

1-6 7-15 16-22 
มากกว่า 

22 

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

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

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

 
ทั้งนี้ ให้ใช้ประกาศนี้กับนกัศึกษาที่เขา้ศึกษาตั้งแต่ปีการศึกษา 2559 

 
ประกาศ ณ วันที่ 17 มีนาคม พ.ศ. 2559 

 
 (ผู้ช่วยศาสตราจารย์สวุิทย ์วงษ์บุญมาก) 

อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 
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ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 

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

 เพื่อให้การด าเนินการเรียกเก็บเงินค่าธรรมเนียมการศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคปกติ เป็นไปตามระเบียบ
มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร  ว่าด้วยการเก็บเงินค่าธรรมเนียมการศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคปกติ พ.ศ. 2553 ข้อ 5 
มหาวิทยาลัยโดยความเห็นชอบของสภามหาวิทยาลัย ในการประชุมครั้งที่ 3 เมื่อวันที่ 17 มีนาคม พ.ศ. 2559  จึงก าหนด
อัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาเหมาจ่ายเป็นรายภาคเรียน  ดังต่อไปนี้ 
 

หลักสูตร/สาขาวิชา 

ค่าธรรมเนียมการศึกษาเหมาจ่าย  
(บาท/ภาคเรียน) 

จ านวนหน่วยกิต 

1-6 7-12 13-15 
มากกว่า 

15 

1. ครุศาสตรบัณฑิต     

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

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

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

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

4. บริหารธุรกิจบัณฑิต         

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

5. บัญชีบัณฑิต 7,500 8,800 9,500 10,000 

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

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

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

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

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

11. สารสนเทศศาสตรบัณฑิต 7,500 8,800 9,500 10,000 
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หลักสูตร/สาขาวิชา 

ค่าธรรมเนียมการศึกษาเหมาจ่าย  
(บาท/ภาคเรียน) 

จ านวนหน่วยกิต 

1-6 7-12 13-15 
มากกว่า 

15 

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

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

 
ทั้งนี้ ให้ใช้ประกาศนี้กับนกัศึกษาที่เขา้ศึกษาตั้งแต่ปีการศึกษา 2559 

 
ประกาศ ณ วันที่ 17 มีนาคม พ.ศ. 2559 

 
 (ผู้ช่วยศาสตราจารย์สวุิทย ์วงษ์บุญมาก) 

อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 
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ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 

เรื่อง อัตราค่าธรรมเนียมการใหบ้ริการการอบรมการสื่อสารภาษาไทยส าหรับชาวตา่งชาติ 
------------------------------------------------- 

 
เพื่ออนุวัตรตามความในข้อ 6 แห่งข้อบงัคับมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร วา่ด้วยการจัดบริการวิชาการและ

จัดหารายได้ พ.ศ. 2559 จึงก าหนดอัตราค่าธรรมเนียมการให้บริการสื่อสารภาษาไทยส าหรับชาวต่างชาต ิดังต่อไปนี้ 
 

ระยะเวลาของหลักสูตร ค่าธรรมเนียมการอบรม 
น้อยกว่า 1 เดือน 13,000 บาท 

1 เดือน 18,000 บาท 
2 เดือน 20,000 บาท 
3 เดือน 22,000 บาท 
4 เดือน 24,000 บาท 
8 เดือน 48,000 บาท 

 
ประกาศ ณ วันที่ 1 ธันวาคม พ.ศ. 2559 

 
(รองศาสตราจารย์สุวิทย์ วงษ์บุญมาก) 

อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 
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ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 

เรื่อง  การเรียกเก็บเงินค่าธรรมเนียมการศึกษาระดับปรญิญาตรี ภาคปกติ (เพิ่มเติม) พ.ศ. 2564 
------------------------------------------------- 

  เพื่อให้การด าเนินการเรียกเก็บเงินค่าธรรมเนียมการศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคปกติ เป็นไปตามระเบียบ
มหาวิทยาลั ย ราชภัฏก าแพงเพชร  ว่ าด้ วยการ เก็ บ เ งิน ค่ า ธรรม เนียมการ ศึกษาระดับปริญญาตรี  ภ าคปกติ   
พ.ศ. 2553 จึงก าหนดอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาเหมาจ่ายเป็นรายภาคเรียนเพิ่มเติม โดยความเห็นชอบ จากสภามหาวิทยาลัย
ราชภัฏก าแพงเพชร ในคราวประชุมครั้งที่ 7/2564 ดังนี้ 

 

หลักสูตร/สาขาวิชา 
ค่าธรรมเนียมการศึกษาเหมาจ่าย (บาท/ภาคเรยีน) 

จ านวนหน่วยกิต 
1 - 6 7 - 15 16 - 22 มากกว่า 22 

1. ครุศาสตรบัณฑิต     
   1.1 สาขาวิชาเคมี 6,200 7,700 8,500 9,000 
   1.2 สาขาวิชาการศึกษา 6,200 7,700 8,500 9,000 
2. บริหารธุรกิจบัณฑิต         
   2.1 วิชาเอกเทคโนโลยีธุรกจิดิจิทัล 6,200 7,700 8,500 9,000 

 
ทั้งนี้ ให้ใช้ประกาศนี้กับนกัศึกษาที่เขา้ศึกษาตั้งแต่ปีการศึกษา 2564 

 
ประกาศ ณ วันที่ 7 พฤษภาคม พ.ศ. 2564 

 
(รองศาสตราจารย์ ดร.สุวิทย์ วงษ์บญุมาก) 
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 
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ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 

เรื่อง  การเรียกเก็บเงินค่าธรรมเนียมการศึกษาระดับปรญิญาตรี ภาคฤดรู้อน (เพิ่มเติม) พ.ศ. 2564 
------------------------------------------------- 

    เพื่อให้การด าเนินการเรียกเก็บเงินค่าธรรมเนียมการศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคปกติ เป็นไปตามระเบียบ
มหาวิทยาลั ย ราชภัฏก าแพงเพชร  ว่ าด้ วยการ เก็ บ เ งิน ค่ า ธรรม เนียมการ ศึกษาระดับปริญญาตรี  ภ าคปกติ   
พ.ศ. 2553 จึงก าหนดอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาเหมาจ่ายเป็นรายภาคเรียนเพิ่มเติม  โดยความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัย
ราชภัฏก าแพงเพชร ในคราวประชุมครั้งที่ 7/2564 ดังนี้ 

 

หลักสูตร/สาขาวิชา 
ค่าธรรมเนียมการศึกษาเหมาจ่าย (บาท/ภาคเรยีน) 

จ านวนหน่วยกิต 
1 - 6 7 - 15 16 - 22 มากกว่า 22 

1. ครุศาสตรบัณฑิต     
   1.1 สาขาวิชาเคมี 7,700 9,300 10,000 10,500 
   1.2 สาขาวิชาการศึกษา 7,700 9,300 10,000 10,500 
2. บริหารธุรกิจบัณฑิต         
   2.1 วิชาเอกเทคโนโลยีธุรกจิดิจิทัล 7,700 9,300 10,000 10,500 

 
ทั้งนี้ ให้ใช้ประกาศนี้กับนักศึกษาที่เข้าศึกษาตั้งแต่ปีการศึกษา 2564 

 
ประกาศ ณ วันที่ 7 พฤษภาคม พ.ศ. 2564 

 
(รองศาสตราจารย์ ดร.สุวิทย์ วงษ์บญุมาก) 
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 
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ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 

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

 เพื่อให้การด าเนินการเรียกเก็บเงินค่าธรรมเนียมการศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคปกติ เป็นไปตามระเบียบ
มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร  ว่าด้วยการเก็บเงินค่าธรรมเนียมการศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคปกติ พ.ศ. 2553 ข้อ  5 
มหาวิทยาลัยโดยความเห็นชอบของสภามหาวิทยาลัย  ในการประชุมครั้งที่ 3 เมื่อวันที่ 17 มีนาคม พ.ศ. 2559 จึงก าหนด
อัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาเหมาจ่ายเป็นรายภาคเรียน  ดังต่อไปนี้ 
 

หลักสูตร/สาขาวิชา 

ค่าธรรมเนียมการศึกษาเหมาจ่าย  
(บาท/ภาคเรียน) 
จ านวนหน่วยกิต 

1-6 7-15 16-22 
มากกว่า 

22 

1. ครุศาสตรบัณฑิต         

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

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

   1.3 สาขาวิชาอื่น นอกเหนือจาก 1.1  
        และ 1.2 

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

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

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

4. บริหารธุรกิจบัณฑิต         

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

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

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

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

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

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

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

10. ศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต 6,000 7,300 8,000 8,500 
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หลักสูตร/สาขาวิชา 

ค่าธรรมเนียมการศึกษาเหมาจ่าย  
(บาท/ภาคเรียน) 
จ านวนหน่วยกิต 

1-6 7-15 16-22 
มากกว่า 

22 

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

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

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

 
ทั้งนี้ ให้ใช้ประกาศนี้กับนกัศึกษาที่เขา้ศึกษาตั้งแต่ปีการศึกษา 2559 

 
ประกาศ ณ วันที่ 17 มีนาคม พ.ศ. 2559 

 
 (ผู้ช่วยศาสตราจารย์สวุิทย ์วงษ์บุญมาก) 

อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 
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ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 

เรื่อง  การเรียกเก็บเงินค่าธรรมเนียมการศึกษาภาคฤดูร้อน ระดับปริญญาตร ีภาคปกติ  พ.ศ. 2559 
(ส าหรับนักศึกษาที่ศึกษา ณ ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้งมหาวิทยาลัย) 
---------------------------------------------------------------------------- 

 เพื่อให้การด าเนินการเรียกเก็บเงินค่าธรรมเนียมการศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคปกติ เป็นไปตามระเบียบ
มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร  ว่าด้วยการเก็บเงินค่าธรรมเนียมการศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคปกติ  พ.ศ. 2553 ข้อ 5 
มหาวิทยาลัยโดยความเห็นชอบของสภามหาวิทยาลัย ในการประชุมครั้งที่ 3 เมื่อวันที่ 17 มีนาคม พ.ศ. 2559  จึงก าหนด
อัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาเหมาจ่ายเป็นรายภาคเรียน  ดังต่อไปนี้ 
 

หลักสูตร/สาขาวิชา 

ค่าธรรมเนียมการศึกษาเหมาจ่าย  
(บาท/ภาคเรียน) 

จ านวนหน่วยกิต 

1-6 7-12 13-15 
มากกว่า 

15 

1. ครุศาสตรบัณฑิต     

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

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

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

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

4. บริหารธุรกิจบัณฑิต         

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

5. บัญชีบัณฑิต 7,500 8,800 9,500 10,000 

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

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

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

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

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

11. สารสนเทศศาสตรบัณฑิต 7,500 8,800 9,500 10,000 
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หลักสูตร/สาขาวิชา 

ค่าธรรมเนียมการศึกษาเหมาจ่าย  
(บาท/ภาคเรียน) 

จ านวนหน่วยกิต 

1-6 7-12 13-15 
มากกว่า 

15 

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

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

 
ทั้งนี้ ให้ใช้ประกาศนี้กับนกัศึกษาที่เขา้ศึกษาตั้งแต่ปีการศึกษา 2559 

 
ประกาศ ณ วันที่ 17 มีนาคม พ.ศ. 2559 

 
 (ผู้ช่วยศาสตราจารย์สวุิทย ์วงษ์บุญมาก) 

อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 
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ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 

เรื่อง  ก าหนดตัวชี้วัดและเกณฑ์มาตรฐานความรู้ความสามารถด้านคอมพิวเตอร์ส าหรับนักศึกษา พ.ศ. 2554 
------------------------------------------------- 

 เพื่ออนุวัตรตามความในข้อ 6  แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร ว่าด้วยเกณฑ์มาตรฐานความรู้
ความสามารถด้านคอมพิวเตอร์  จึงก าหนดตัวชี้วัดและเกณฑ์มาตรฐานความรู้ความสามารถด้านคอมพิวเตอร์ ดังรายละเอียด
ต่อไปนี้ 
 

ความรู้
ความสามารถ 

ด้านคอมพิวเตอร์ 
ตัวชี้วดั เกณฑ์การประเมิน 

ชุดที่หน่ึง 
ความรู้พื้นฐานด้าน
คอมพิวเตอร์และ
การใช้งานเบื้องต้น 

- ใช้งานระบบปฏิบัติการที่จ าเป็นได ้
- การใช้ Browser เบื้องต้นได้ 
- การใช้งาน Web Site ได ้
- การรับ – ส่ง E-Mail ได ้  
- การค้นหาข้อมูลและน าขอ้มูลที่ค้นได้มาใช้   
  ประกอบการปฏิบัติงานได ้
- จัดพิมพ์และจัดรูปแบบตามลกัษณะการใช้งานได้ 
- การแก้ไขเอกสารได้ 

ประเมินจากตัวชี้วัด
ด้ ว ย ก า ร ท ด ส อ บ
ปฏิบัติตามข้อก าหนด
ผู้สอบผ่านจะต้องท า
ได้ร้อยละ 80 ขึ้นไป 

 - การจัดเก็บเอกสารได้ 
- การสร้างเนื้อหาที่ส าคัญของเอกสารได้ 
- มีจรรยาบรรณในการสื่อสารและสืบค้น 

 

ชุดที่สอง 
การใช้โปรแกรม
ส าเร็จรูปและการ
ประยุกต์ใช้งาน 

- ใช้งานโปรแกรมแผ่นอิเล็กทรอนิกส์ได ้
- การประมวลผลข้อมูลในแผ่นงาน 
- การสร้างกราฟจากขอ้มูลในแผ่นงาน 
- การค้นหา, แก้ไข, จัดเก็บขอ้มูลในแผน่งานได้ 
- ใช้งานโปรแกรมน าเสนอผลงานได้ 
- การเตรียมและการสร้างรูปแบบน าเสนอ 
- การแก้ไขแบบน าเสนอ 
- การน าเสนอผลงานในรูปแบบที่ก าหนดได้ 
- การจัดเก็บแบบน าเสนอ 

ประเมินจากการ
ปฏิบัติ  
การน าเสนอข้อมูล
ตามที่ก าหนดผู้สอบ
ผ่านจะ ต้องท าได้ร้อย
ละ 80 ขึ้นไป 

 
ประกาศ  ณ  วันที่  1 สิงหาคม 2554 

 
 (ผู้ช่วยศาสตราจารย์รัตนา   รักการ) 

อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 
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ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 

เรื่อง ก าหนดตัวชี้วดัและเกณฑ์การประเมินผลความรู้ความสามารถด้านทักษะภาษาอังกฤษ 
ส าหรับนักศึกษา พ.ศ. 2560 
---------------------------------- 

เพื่อให้สอดคล้อง เหมาะสมและเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชรว่าด้าย
หลักเกณฑ์มาตรฐานความรู้ความสามารถด้านทักษะภาษาอังกฤษส าหรับนักศึกษา พ.ศ. 2553 

อาศัยอ านาจตามความในข้อ 31 แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 จึงขอยกเลิกประกาศ
มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร เร่ือง ก าหนดตัวชี้วัดและเกณฑ์การประเมินผลความรู้ความสามารถด้านทักษะภาษาอังกฤษ
ส าหรับนักศึกษา พ.ศ. 2559 และออกประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร เรื่อง ก าหนดตัวชี้วัดและเก ณฑ์การ
ประเมินผลความรู้ความสามารถด้านทักษะภาษาอังกฤษส าหรับนักศึกษา พ.ศ. 2560 โดยให้ประกาศฉบับนี้ เริ่มใช้ในการ
ก าหนดตัวชี้วัดและหลักเกณฑ์การประเมินความรู้ความสามารถด้านทักษะภาษาอังกฤษส าหรับนักศึกษาที่เข้าศึกษาตั้งแต่
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559 เป็นต้นไป ดังรายละเอียดดังนี้ 

ความรู้ความสามารถ
ด้านทักษะภาษาอังกฤษ 

ตัวชี้วดั เกณฑ์การประเมิน 

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. ผลการสอบวัดความรู้ความสามารถดา้นทักษะภาษาอังกฤษ
ระดับ 1 
เกณฑ์มาตรฐาน 
   1.1 Speaking 
- เลือกและเติมประโยคสนทนาหรือค าศัพท์ให้ถูกต้อง 
- เรียงล าดับการพูดที่ใช้ในการสนทนาภาษาอังกฤษได้อย่าง
ถูกต้อง 
   1.2 Listening  
- photographs (ดูรูป ฟังตัวเลือก และตอบค าถามได้ถูกต้อง) 
- question – response (ฟังและจับใจความของเนื้อหาและ
ประโยคที่ได้ยินในสถานการณ์ต่างๆได้อย่างถูกต้อง) 
   1.3 Reading  
- incomplete sentences (เติมค าในช่องว่าง ให้ประโยค
สมบูรณ์) 
- error recognition (หาส่วนที่ผิด) 
   1.4 Writing  
- สามารถเติมค าศัพท์ หรือวิเคราะห์ประโยคได้ถูกต้องตามหลกั
ไวยากรณ์อังกฤษ 

   ประเมินจากการ
ท าแบบทดสอบตาม
เกณฑ์ตัวชี้วัด ผู้สอบ
ผ่านจะต้องท า
คะแนนได้ร้อยละ 
50 ขึ้นไปและต้องมี
ผลคะแนนการ
ทดสอบเทียบเคียง 
TOEIC ตั้งแต่ 150 
คะแนนขึ้นไป 

Special English II 
   This is a 
continuation of 
Special English I. This 
course is intended to 
reinforce the basic 
speaking, listening, 

2. ผลการสอบวัดความรู้ความสามารถดา้นทักษะภาษาระดับ 2 
เกณฑ์มาตรฐาน  
   2.1 Speaking  
- เลือกและเติมประโยคสนทนาหรือค าศัพท์ให้ถูกต้อง 
- เรียงล าดับการพูดที่ใช้ในการสนทนาภาษาอังกฤษได้อย่าง
ถูกต้อง 
   2.2 Listening  

   ประเมินจากการ
ท าแบบทดสอบตาม
ตัวชี้วัด ผู้สอบผา่น
จะต้องท าคะแนนได้
ร้อยละ 50 ขึ้นไป
และต้องมีผลคะแนน
การทดสอบ



คู่มือนักศึกษา 
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ความรู้ความสามารถ
ด้านทักษะภาษาอังกฤษ 

ตัวชี้วดั เกณฑ์การประเมิน 

reading and writing 
skills taught in 
Special English and 
eventually progress 
on proficiency level. 

- photographs (ดูรูป ฟังตัวเลือก และตอบค าถามได้ถูกต้อง) 
- question – response (ฟังและจับใจความของเนื้อหาและ
ประโยคที่ได้ยินในสถานการณ์ต่างๆได้อย่างถูกต้อง) 
   2.3 Reading  
- incomplete sentences (เติมค าในช่องว่าง ให้ประโยค
สมบูรณ์) 
- error recognition (หาส่วนที่ผิด) 
- reading comprehensives ต้องมีความสามารถ ดังนี ้
    1) สามารถอ่านบริบท และตอบค าถามได้ถูกต้อง 
    2) สามารถเดาค าศัพท์จากบริบทที่ก าหนดให้และตอบค าถาม
ได้ถูกต้อง 
    3) สามารถอ่าน ตีความและแปลความหมายจากกลุ่มค าได้
ถูกต้อง  
   2.4 Writing 
- สามารถเติมค าศัพท์ หรือวิเคราะห์ประโยคได้ถูกต้องตามหลกั
ไวยากรณ์อังกฤษ 

เทียบเคียง TOEIC 
ตั้งแต่ 200 คะแนน
ขึ้นไป 

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 
real situations. 

3. ผลการสอบวัดความรู้ความสามารถดา้นทักษะภาษาอังกฤษ
ระดับ 3 
เกณฑ์มาตรฐาน 
   3.1 Speaking  
- เลือกและเติมประโยคสนทนาหรือค าศัพท์ให้ถูกต้อง 
- เรียงล าดับการพูดที่ใช้ในการสนทนาภาษาอังกฤษได้อย่าง
ถูกต้อง 
   3.2 Listening  
- photographs (ดูรูป ฟังตัวเลือก และตอบค าถามได้ถูกต้อง) 
- question – response (ฟังและจับใจความของเนื้อหาและ
ประโยคที่ได้ยินในสถานการณ์ต่างๆได้อย่างถูกต้อง) 
- short conversations /short talks (ฟังเนื้อหา หรือบท
สนทนาสั้นๆ แล้วสามารถเลือกตอบค าถามได้อย่างถูกตอ้ง) 
   3.3 Reading 
- incomplete sentences (เติมค าในช่องว่าง ให้ประโยค
สมบูรณ์) 
- error recognition (หาส่วนที่ผิด) 
- reading comprehensives ต้องมีความสามารถ ดังนี ้
    1) สามารถอ่านบริบท และตอบค าถามได้ถูกต้อง 
    2) สามารถเดาค าศัพท์จากบริบทที่ก าหนดให้และตอบค าถาม
ได้ถูกต้อง 
    3) สามารถอ่าน ตีความและแปลความหมายจากกลุ่มค าได้
ถูกต้อง  
    4) สามารถวิเคราะหว์ัตถุประสงค์ หรือความรู้สึกของผู้แต่ง
บทความได้ 
    5) มีความเข้าใจอย่างลึกซึ้งเกี่ยวกับเนื้อหาบทความ หรอื
วัตถุประสงค์ของผู้แต่งได้อย่างถูกต้อง               

   ประเมินจากการ
ท าแบบทดสอบตาม
ตัวชี้วัด ผู้สอบผา่น
จะต้องท าคะแนนได้
ร้อยละ 50 ขึ้นไป
และต้องมีผลคะแนน
การทดสอบ
เทียบเคียง TOEIC 
ตั้งแต่ 250 คะแนน
ขึ้นไป 
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ความรู้ความสามารถ
ด้านทักษะภาษาอังกฤษ 

ตัวชี้วดั เกณฑ์การประเมิน 

   3.4 Writing  
- สามารถเติมค าศัพท์ หรือวิเคราะห์ประโยคได้ถูกต้องตามหลกั
ไวยากรณ์อังกฤษ 
- สามารถ เติมข้อมูลลงในแบบฟอร์มตา่งๆได้ถูกต้อง 

Special English IV  
   (การวัดความรู้ความ 
สามารถตามมาตรฐานขั้น
ต่ าด้านภาษาอังกฤษ 
ส าหรับบัณฑิต
มหาวิทยาลัยราชภฏั
ก าแพงเพชร) 
       เป็นข้อก าหนด
เฉพาะด้านมาตรฐาน
ภาษาอังกฤษ ที่นักศึกษา
ต้องสอบผ่านเพื่อส าเร็จ
การศึกษา โดยนกัศึกษาผู้
มีสิทธิ์ลงทะเบียนสอบวัด
มาตรฐานภาษาอังกฤษ
ต้องสอบผ่านรายวิชา
บังคับในกลุ่มวิชาภาษาใน
หมวดศึกษาทัว่ไปและ
เสริมทักษะภาษาอังกฤษ 
1 - 3 หรอืตามที่
มหาวิทยาลัยก าหนด โดย
ใช้ข้อสอบมาตรฐานที่
จัดท าโดยคณะกรรมการ 
โดยมีศูนย์ภาษาเป็น
ผู้ด าเนินการจัดท า
ข้อสอบ และจัดการสอบ  
   เนื้อหาข้อสอบ- เป็น
เนื้อหาที่ครอบคลุม
รายวิชาภาษาอังกฤษใน
หมวดศึกษาทัว่ไป และ
เสริมทักษะภาษาอังกฤษ 

4. ผลการสอบวัดความรู้ความสามารถดา้นทักษะภาษาอังกฤษ
ระดับ 4  
เกณฑ์มาตรฐาน 
   4.1 ทักษะการพูด (Speaking) 
      1) เลือกและเติมประโยคสนทนาหรือค าศัพท์ให้ถูกต้อง 
      2) เรียงล าดับการพูดที่ใช้ในการสนทนาภาษาอังกฤษ ได้
อย่างถูกตอ้ง  
   4.2 ทักษะการฟัง (Listening) 
      1) ฟังและจับใจความของเนื้อหาและประโยคที่ได้ยินใน
สถานการณ์ต่างๆได้อย่างถกูต้อง 
      2) ฟังเนื้อหา หรือบทสนทนาสั้นๆแล้วสามารถเลือก ตอบ
ค าถามได้อย่างถกูต้อง 
   4.3 ทักษะการอ่าน (Reading)  
      1) สามารถอ่านบริบท และตอบค าถามได้ถูกต้อง 
      2) สามารถเดาค าศัพทจ์ากบริบททีก่ าหนดให้และตอบ
ค าถามได้ถูกต้อง 
      3) สามารถอ่าน ตีความและแปลความหมายจากกลุ่มค าได้
ถูกต้อง  
      4) สามารถวิเคราะห์วัตถุประสงค์ หรือความรู้สึกของผู้แต่ง
บทความได้ 
      5) มีความเข้าใจอยา่งลึกซึ้งเกี่ยวกบัเนื้อหาบทความ หรือ
วัตถุประสงค์ของผู้แต่งได้อย่างถูกต้อง               
   4.4 ทักษะการเขียน (Writing)  
      1) สามารถเติมค าศัพท์ หรือวิเคราะห์ประโยคได้ถูกต้องตาม
หลักไวยากรณ์อังกฤษ 
      2) สามารถ เติมข้อมูลลงในแบบฟอร์มต่างๆได้ถูกต้อง 
 

1) จะต้องท าคะแนน
ได้ร้อยละ 50 ขึ้นไป 
จึงจะถือวา่สอบผา่น 
2) เมื่อนักศึกษาสอบ
ผ่านตามมาตรฐาน
ความรู้ และทกัษะ
ภาษาอังกฤษตาม
ตัวชี้วัด และต้องมี
ผลคะแนนการ
ทดสอบเทียบเคียง 
TOEIC ตั้งแต่ 300 
คะแนนขึ้นไปและมี
ผลการทดสอบ 
TOEIC จริงรวมกัน
แล้วไม่น้อยกว่า 500 
คะแนน 

 
ประกาศ  ณ  วันที่  29 เมษายน พ.ศ. 2560 

 
 (รองศาสตราจารย์สวุิทย์  วงษ์บุญมาก) 

อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 
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ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 

เรื่อง ก าหนดตัวชี้วดัและเกณฑ์การประเมินผลความรู้ความสามารถด้านทักษะภาษาอังกฤษ 
ส าหรับนักศึกษา (ฉบับที ่2) พ.ศ. 2562 
----------------------------------------------- 

เพื่อให้ตัวชี้วัดและเกณฑ์การประเมินผลความรู้ความสามารถ ด้านทักษะภาษาอังกฤษส าหรับนักศึกษา เป็นไป
ด้วยความเหมาะสม 

อาศัยอ านาจตามความในข้อ 31 แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 ประกอบกับมติที่ประชุม
คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร ครั้งที่ 2/2562 เมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562 จึงก าหนดตัวชี้วัด
และเกณฑ์การประเมินผลความรู้ความสามารถ ด้านทักษะภาษาอังกฤษ (เพิ่มเติม) ส าหรับนักศึกษาที่เข้าศึกษาตั้งแต่ภาค
เรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 เป็นต้นไป โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

ให้เพิ่มความต่อไปนี้ในประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร เรื่อง ก าหนดตัวชี้วัดและเกณฑ์การประเมินผล
ความรู้ความสามารถด้านทักษะภาษาอังกฤษส าหรับนักศึกษา พ.ศ. 2560 

“ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชรอนุญาตให้นักศึกษาที่ส าเร็จการศึกษาระดับอนุปริญญาหรือเทียบเท่า 
และเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยฯ ระดับปริญญาตรี (เทียบโอน) สามารถยื่นคะแนนสอบภาษาอังกฤษ (TOEIC) หรือมีผล
คะแนนการสอบของมหาวิทยาลัยที่จัดสอบโดยศูนย์ภาษาตามเกณฑ์ที่ก าหนด เพื่อขอยกเว้นการลงทะเบียนเรียนและการ
สอบวัดความรู้ความสามารถในรายวิชาเสริมทักษะภาษาอังกฤษได้  ดังนี้ 
  ก. ในกรณีที่นักศึกษาที่มีผลคะแนนการสอบ TOEIC ตั้งแต่ 200 คะแนนขึ้นไป (ภายใน 2 ปี นับถึงวันขอ
ยกเว้นการลงทะเบียนเรียนและการสอบวัดความรู้ความสามารถ) หรือมีผลคะแนนการสอบของมหาวิทยาลัยฯ ที่จัดสอบโดย
ศูนย์ภาษาตั้งแต่ 250 คะแนนขึ้นไป สามารถขอยกเว้นการลงทะเบียนเรียนและการสอบวัดความรู้ความสามารถในรายวิชา
เสริมทักษะภาษาอังกฤษ 1 และเสริมทักษะภาษาอังกฤษ 2 ได้ แต่ต้องลงทะเบียนเรียนและผ่านการสอบวัดความรู้
ความสามารถในรายวิชาเสริมทักษะภาษาอังกฤษ 3 และเสริมทักษะภาษาอังกฤษ 4 หรือ 
  ข. ในกรณีที่นักศึกษาที่มีผลคะแนนการสอบ TOEIC ตั้งแต่ 150 แต่ไม่ถึง 200 คะแนน (ภายใน 2 ปี นับ
ถึงวันขอยกเว้นการลงทะเบียนเรียนและการสอบวัดความรู้ความสามารถ) หรือมีผลคะแนนการสอบของมหาวิทยาลัยที่จัด
สอบโดยศูนย์ภาษาตั้งแต่ 200 แต่ไม่ถึง 250 คะแนน สามารถขอยกเว้นการลงทะเบียนเรียนและ การสอบวัดความรู้
ความสามารถในรายวิชาเสริมทักษะภาษาอังกฤษ 1 ได้ แต่ต้องลงทะเบียนเรียนและผ่านการสอบวัดความรู้ความสามารถใน
รายวิชาเสริมทักษะภาษาอังกฤษ 2 เสริมทักษะภาษาอังกฤษ 3 และเสริมทักษะภาษาอังกฤษ 4 หรือ 
  ค. ในกรณีที่นักศึกษาไม่มีผลคะแนนการสอบ TOEIC หรือมีแต่ไม่ถึง 150 คะแนน (ภายใน 2 ปี นับถึงวัน
ขอยกเว้นการลงทะเบียนเรียนและการสอบวัดความรู้ความสามารถ) หรือมีผลคะแนนการสอบของมหาวิทยาลัยที่จัดสอบโดย
ศูนย์ภาษาน้อยกว่า 200 คะแนน นักศึกษาไม่สามารถขอยกเว้นการลงทะเบียนเรียนและการสอบวัดความรู้ความสามารถใน
รายวิชาเสริมทักษะภาษาอังกฤษ 1 เสริมทักษะภาษาอังกฤษ 2 เสริมทักษะภาษาอังกฤษ 3 เสริมทักษะภาษาอังกฤษ 4 ได้” 
 

ประกาศ  ณ  วันที่  12 กุมภาพันธ ์ พ.ศ. 2562 

 
 (รองศาสตราจารย ์ดร.สุวิทย์  วงษ์บุญมาก) 
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 
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กฎกระทรวง 

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

อาศัยอ านาจตามความในมาตรา  6  และมาตรา  64  แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก  พ.ศ.  2546  อันเป็นกฎหมายที่มี
บทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจ ากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคลซ่ึงมาตรา  29  ประกอบกับมาตรา  31  มาตรา  34  
มาตรา  35  มาตรา  36  มาตรา  39  มาตรา  48  และมาตรา  50  ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย  บั ญญัติให้
กระท าได้โดยอาศัยอ านาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการออกกฎกระทรวงไว้ดังต่อไปนี้ 
 ข้อ 1 นักเรียนและนักศึกษาต้องไม่ประพฤติตนดังต่อไปนี้ 

(1)  หนีเรียนออกนอกสถานศึกษาโดยไม่ได้รับอนุญาตในช่วงเวลาเรียน 
(2)  เล่นการพนัน  จัดให้มกีารเล่นการพนัน  หรือมัว่สุมในวงการพนัน 
(3)  พกพาอาวธุ  หรือวัตถุระเบิด 
(4)  ซ้ือ  จ าหนา่ย  แลกเปลี่ยน  เสพสุรา  หรอืเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ สิ่งมึนเมา บุหรี่  หรือยาเสพติด 
(5)  ลักทรัพย ์ กรรโชกทรัพย์  ข่มขู่  หรือบังคับขืนใจ  เพื่อเอาทรัพย์บุคคลอื่น 
(6)  ก่อเหตุทะเลาะววิาท ท าร้ายร่างกายผู้อื่น เตรียมการหรือกระท าการใด ๆ อันน่าจะก่อให้เกิดความไม่สงบ

เรียบร้อยหรือขัดต่อศีลธรรมอันดีของประชาชน 
(7)  แสดงพฤติกรรมทางชู้สาว  ซ่ึงไม่เหมาะสมในที่สาธารณะ 
(8)  เกี่ยวข้องกับการค้าประเวณี 
(9)  ออกนอกสถานที่พักเวลากลางคืนเพื่อเที่ยวเตร่  หรือรวมกลุ่ม  อันเป็นการสร้างความเดือดร้อนให้แก่ตนเอง

หรือผู้อื่น 
ข้อ 2 ให้โรงเรียนหรือสถานศึกษา  ก าหนดระเบียบว่าดว้ยความประพฤติของนกัเรียนและนักศึกษาได้เท่าที่ไม่ขัด

หรือแย้งกับกฎกระทรวงนี ้
 

ให้ไว้  ณ  วันที่  27  เดือนธันวาคม  พ.ศ.  2548 

 
 (นายจาตุรนต์  ฉายแสง) 

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธกิาร 
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กฎกระทรวง 

ก าหนดความประพฤติของนักเรยีนและนักศึกษา (ฉบับที ่2) พ.ศ. 2562 
--------------- 

 อาศัยอ านาจตามความในมาตรา  6  วรรคหนึ่ง และมาตรา 64 แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก พ.ศ. 2546 
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการออกกฎกระทรวงไว้ ดังต่อไปนี้ 
 ข้อ  1  ให้ยกเลิกความใน (6) และ (7) ของข้อ 1 แห่งกฎกระทรวงก าหนดความประพฤติของนักเรียนและนักศึกษา 
พ.ศ.  2548 และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 
 “(6) ก่อเหตุทะเลาะวิวาทท าร้ายร่างกายผู้อื่น เตรียมการหรือกระท าการใด ๆ อันน่าจะก่อให้เกิดความไม่สงบ
เรียบร้อยหรือขัดต่อศีลธรรมอันดีของประชาชน หรือรวมกลุ่มหรือมั่วสุมเพื่อกระท าการดังกล่าว 
 (7) แสดงพฤติกรรมทางชู้สาวอันไม่เหมาะสม กระท าการลามกอนาจาร แต่งกายล่อแหลมหรือไม่เรียบร้อยใน
โรงเรียนหรือสถานศึกษา หรือแต่งเครื่องแบบนักเรียนหรือนักศึกษาไม่เรียบร้อย” 
 ข้อ  2  ให้ยกเลิกความใน (9) ของข้อ 1 แห่งกฎกระทรวงก าหนดความประพฤติของนักเรียนและนักศึกษา พ.ศ.  
2548 และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 
 “(9) เท่ียวเตร่นอกสถานที่พัก รวมกลุ่ม หรือมั่วสุมอันเป็นการสร้างความเดือดร้อนให้แก่ตนเองหรือผู้อื่น” 
 

ให้ไว้  ณ วันที่  14  สิงหาคม  พ.ศ. 2562 

 
ณัฏฐพล ทีปสุวรรณ 

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธกิาร 
 

 
หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้กฎกระทรวงฉบบันี้ คือ โดยที่กฎกระทรวงก าหนดความประพฤติของนักเรียนและ
นักศึกษา พ.ศ. 2548 ได้ใช้บังคับมาเป็นเวลานาน สมควรแก้ไขเพิ่มเติมการก าหนดความประพฤติของนักเรียนและนกัศึกษา
ให้เหมาะสมยิ่งขึ้น เพือ่ส่งเสริมความประพฤติของนักเรียนและนักศึกษาที่เหมาะสม มีความรับผิดชอบตอ่สังคม และค านึงถึง
ความปลอดภยัของนักเรียนและนักศึกษาจึงจ าเป็นต้องออกกฎกระทรวงนี้ 
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ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 

เรื่อง นโยบายวิชาการและวิจัยในการจัดการวิกฤตการจัดการศึกษา พ.ศ. 2563 
------------------------------------------------- 

จากภาวะเศรษฐกิจ การเมืองและสังคม พัฒนาการของเทคโนโลยี โดยเฉพาะ disruptive technology  
ที่เปลี่ยนแปลงโลก ท าลายล้างวิถีการด ารงชีวิต การเรียนรู้และการท างาน สถานการณ์การศึกษา จ านวนประชากรและจ านวน
นักศึกษาลดลง พฤติกรรมและความต้องการการศึกษาและการเรียนรู้ของคนยุคใหม่ การเรียนรู้ออนไลน์ การขยายโอกาสการศึกษา 
ที่ไม่ได้เน้นการศึกษาแบบเดิม การศึกษาแบบเปิด การศึกษา ไร้พรมแดน การศึกษาที่เน้นสมรรถนะ ความต้องการ reskill, upskill 
และภาวการณ์แข่งขันในตลาดการศึกษาและ ตลาดงาน รวมทั้งนโยบายของรัฐและทิศทางการจัดการศึกษายุคใหม่ ท าให้
มหาวิทยาลัยต้องปรับตัว และด าเนินการ การจัดการวิกฤตการจัดการศึกษาของมหาวิทยาลัยอย่างมีประสิทธิภาพ 

อาศัยอ านาจตามความในมาตรา 18(2) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ.2547 และ มติที่ประชุม
สภามหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร ในคราวประชุมครั้งที่ 7/2563 เมื่อวันที่ 16 กรกฎาคม 2563 จึงก าหนดนโยบายวิชาการและ
วิจัยไว้ ดังต่อไปนี้ 

1. การควบรวมหลักสูตร/การใช้ทรัพยากรร่วมกันภายในคณะหรือต่างคณะ ให้ด าเนินการตาม ข้อก าหนดดังนี้ 
1.1 ให้ควบรวมหลักสูตรที่มีความซํ้าซ้อนหรือใกล้เคียงกัน โดยเฉพาะหลักสูตรที่มีจ านวน นักศึกษาลดลง 

หรือมีการออกกลางคันสูง เพื่อใช้ศักยภาพอาจารย์ส่วนที่เกินจ านวนขั้นต่ําในการจัดการศึกษาหลักสูตร ใหม่ๆ ที่เป็นหลักสูตรเชิง
บูรณาการหรือหลักสูตรระดับสูงขึ้น 

1.2 ให้มีการใช้ทรัพยากรร่วมกัน โดยเฉพาะการใช้ศักยภาพของอาจารย์ประจ า ในมหาวิทยาลัยที่คุณวุฒิ
และคุณสมบัติตรงหรือสัมพันธ์กับสาขาวิชาของหลักสูตรที่เปิดสอนรวมทั้ง ห้องปฏิบัติการ เครื่องมืออุปกรณ์ และ เทคโนโลยี 

1.3 การบริหารจัดการรายวิชาโดยใช้รายวิชาร่วมกัน โดยยึดรายวิชาของศาสตร์หลัก ทั้งนี้ 
2. การจัดหลักสูตรระยะสั้น ให้ด าเนินการตามข้อก าหนดดังนี้ 

2.1 เร่งรัดการออกข้อบังคับและการด าเนินงานระบบคลังหน่วยกิตระดับอุดมศึกษา เพื่อการเชื่อมโยงทั้ง
การศึกษาในระบบการศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัยเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ ตลอดชีวิต 

2.2 ส่งเสริมการจัดการศึกษาหลักสูตรระยะสั้น ในระดับประกาศนียบัตร วุฒิบัตร สัมฤทธิบัตร ที่ต่ํากว่า
ระดับอนุปริญญาด้วยวิธีการจัดการเรียนรู้ที่หลากหลาย เพื่อสนองตอบต่อความต้องการของ ตลาดงาน ตอบรับการเปลี่ยนแปลง 
การใช้ศักยภาพอาจารย์ให้คุ้มค่า เต็มประสิทธิภาพและเพิ่มรายได้ให้มหาวิทยาลัย ทั้งนี้ให้เป็นโครงการเลี้ยงตัวเอง 

3. การเพิ่มมูลค่าของหลักสูตรที่เปิดสอน ให้ด าเนินการตามข้อก าหนดดังนี้ 
3.1 ก าหนดให้ทุกหลักสูตรใช้ความรู้และประสบการณ์ของอาจารย์ เทคโนโลยี เครื่องมือ อุปกรณ์ที่มีอยู่เพื่อ

สร้างนวัตกรรม ผลิตผล ผลิตภัณฑ์ ไปสู่การบริการทางวิชาการแก่สังคมและสามารถพึ่งพาตนเองได้ 
3.2 สนับสนุนการจัดการเรียนการสอนออนไลน์แบบผสมผสานและมีมาตรฐาน การจัดการ ศึกษา การจัด

หลักสูตร การเรียนการสอนร่วมกัน และค านวณภาระงานของอาจารย์เช่นเดียวกับการสอนในชั้นเรียน ของมหาวิทยาลัย 
3.3 ก าหนดให้ทุกหลักสูตรมีการจัดการเรียนการสอนในรูปแบบการจัดการศึกษาเชิงบูรณา การกับการ

ท างาน (Cooperative and Work Integrated Education: CWIE) 
3.4 ส่งเสริมการจัดการศึกษาและการจัดประสบการณ์การเรียนรู้โดยการแสวงหาและมี ความร่วมมือ/

เครือข่ายกับสถาบัน องค์กรทั้งภาครัฐและภาคเอกชน และสมาคมทางวิชาการและวิชาชีพที่เกี่ยวข้องทั้ง ในระดับท้องถิ่น 
ระดับชาติ และระดับสากล 
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4. การพัฒนาหลักสูตรใหม่ ให้ด าเนินการตามข้อก าหนด ดังนี้ 
4.1 ต้องเป็นหลักสูตรเชิงบูรณาการ บรรจุในแผนยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย โดยแสดง เหตุผลความ

จ าเป็น ผลการศึกษา/วิเคราะห์เบื้องต้น และความต้องการของสังคมพร้อมหลักฐานที่เกี่ยวข้องและ ต้องไม่เพิ่มอัตราก าลัง 
4.2 มีผลการศึกษาความเป็นไปได้ ความต้องการของตลาดงานทั้งในท้องถิ่นและสังคม และความพร้อม

ตามที่ก าหนดไว้ในเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรีและระดับบัณฑิตศึกษา โดยเฉพาะ ตามองค์ประกอบของการประกัน
คุณภาพหลักสูตร ด้านศักยภาพของอาจารย์ การก ากับมาตรฐานหลักสูตร การเรียน การสอน สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ และผลการ
วิเคราะห์จุดคุ้มทุนประกอบ 

4.3 ศักยภาพของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจ าหลักสูตรทั้งในด้าน วุฒิการศึกษา 
ต าแหน่งทางวิชาการและผลงานทางวิชาการที่สอดคล้องตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร โดยเป็นอาจารย์ ที่ท างานเต็มเวลา ในกรณีที่
มีการย้ายสังกัดของอาจารย์ต้องไม่ส่งผลกระทบต่อก าลังคนในหลักสูตรเดิมที่สังกัด และ ต้องไม่เพิ่มงบประมาณในการรับอัต รา
บุคลากรใหม่ 

5. การปรับปรุงหลักสูตร ให้ด าเนินการตามข้อก าหนดดังนี้ 
5.1 การปรับปรุงหลักสูตรต้องไม่เป็นไปโดยอัตโนมัติ จ าเป็นต้องมีการศึกษาสถานการณ์ พร้อมข้อมูลจ านวน

ผู้เรียน ถ้าหลักสูตรใดไม่มีผู้เรียนตามเกณฑ์ จ าเป็นต้องพิจารณาแสวงหาแนวทางใหม่ 
5.2 ต้องเป็นหลักสูตรที่บรรจุในแผนยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย พร้อมด้วยเอกสารและ ข้อมูลต่างๆ ดังนี้  

1) รายงานผลการประเมินหลักสูตร (มคอ.7)  
2) ผลการประกันคุณภาพการศึกษาย้อนหลังทุกปี ที่เปิดสอน  
3) รายงานสรุปผลการด าเนินของหลักสูตรในแต่ละปีที่เปิดสอน เช่น จ านวนอาจารย์ การเปลี่ยนแปลง 

และเคลื่อนย้ายอาจารย์ จ านวนนักศึกษารับเข้าที่ส าเร็จการศึกษา จ านวนนักศึกษาที่คงอยู่ จ านวนนักศึกษาที่ออก กลางคัน จ านวน
นักศึกษาที่ส าเร็จการศึกษา และผลการติดตามบัณฑิต เป็นต้น 

6. การปิดหลักสูตร/การงดเปิดสอนหลักสูตร ให้ด าเนินการตามข้อก าหนดดังนี้ 
6.1 ให้คณะ/มหาวิทยาลัยส ารวจและเสนอปิดหลักสูตรโดยพิจารณาจาก ข้อมูลสถิติจ านวน นักศึกษา ผล

การประกันคุณภาพการศึกษา รายงานผลการประเมินหลักสูตร (มคอ.7) และรายงานผลการด าเนินการ เกี่ยวกับหลักสูตรย้อนหลัง
ทุกปีที่เปิดสอน 

6.2 หลักสูตรที่ไม่เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร หรือไม่ตอบสนองความสนใจ ของผู้เรียนหรือตลาด
งาน มีจ านวนนักศึกษาน้อยต่อเนื่อง 3 ปี ให้คณะ/มหาวิทยาลัยเสนอปิดหลักสูตรและให้ หลักสูตรและคณะจัดท าแผนการบริหาร
จัดการนักศึกษาคงค้างในหลักสูตร 

6.3 หลักสูตร/วิชาเอกที่มีจ านวนผู้รายงานตัวเข้าศึกษาไม่ถึง 10 คน ในปีการศึกษาใด ให้หลักสูตรนั้นงดการ
เปิดสอนในปีการศึกษานั้น และหากไม่สามารถเปิดสอนต่อเนื่องกัน 2 ปี ให้คณะปิดหลักสูตรหรือ ควบรวมหลักสูตรนั้นกับหลักสูตร
อื่นตามหลักวิชาการ 

7. การลดการออกกลางคันของนักศึกษา ให้ด าเนินการตามข้อก าหนดดังนี้ 
7.1 ให้มหาวิทยาลัยมีการศึกษาและวิจัยการออกกลางคันของนักศึกษาย้อนหลัง 5 ปี จ าแนกเป็นรายคณะ

และรายหลักสูตร เป็นการเร่งด่วนที่สุด 
7.2 ก าหนดให้แต่ละหลักสูตรมีอัตราการออกกลางคันไม่เกินร้อยละ 15 ของจ านวน นักศึกษาทั้งหลักสูตรใน

แต่ละปีการศึกษา หากมีอัตราการออกกลางคันเกินร้อยละ 15 ให้คณะและหลักสูตรร่วมกัน จัดท าแผนยุทธศาสตร์เร่งด่วนเพื่อการ
ลดการออกกลางคัน 

7.3 ให้มีการก ากับ ติดตามและรายงานผลการศึกษาและการด าเนินงานการลดการออก กลางคันของ
นักศึกษา ต่อสภามหาวิทยาลัย 

8. การพัฒนาอาจารย์ ให้ด าเนินการตามข้อก าหนดดังนี้ 
8.1 ก าหนดทิศทางใหม่ในการพัฒนาอาจารย์และบุคลากร ให้สอดคล้องกับทิศทางใหม่ของ สังคม 
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8.2 ให้มีการจัดท าแผนพัฒนาบุคลากร ทั้งแผนพัฒนาระดับบุคคล ระดับหน่วยงาน และ ระดับมหาวิทยาลัย 
ทั้งแผนระยะสั้นและแผนระยะยาวตามทิศทางใหม่ 

8.3 ก าหนดให้มีการพัฒนาอาจารย์ด้านการเรียนการสอนออนไลน์ และสนับสนุนการพัฒนา บุคลากรให้ทุก
คนศึกษาหลักสูตรระยะสั้นออนไลน์ทั้งในประเทศและต่างประเทศจากสถาบันที่เชื่อถือได้ 

9. การสร้างนวัตกรรมและผลงานทางวิชาการ ส่งเสริม สนับสนุน ก าหนดให้อาจารย์ท าวิจัยและ ผลงานทาง
วิชาการ ที่เน้นการสร้างนวัตกรรม ผลงานทางวิชาการลักษณะอื่นๆและผลงานรับใช้สังคม ที่มีผลน าไปสู่การ พัฒนางานและการ
พัฒนาท้องถิ่น การขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการตามประกาศ กพอ. การสร้างรายได้และสร้าง ชื่อเสียงให้แก่มหาวิทยาลัย 
 

ประกาศ ณ วันที่ 16 กรกฎาคม พ.ศ. 2563 

 
(รองศาสตราจารย์ ดร.โสรีช์ โพธิ์แก้ว) 

นายกสภามหาวิทยาลยัราชภฏัก าแพงเพชร 
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ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 

เรื่อง การแต่งกายสุภาพของนักศึกษา พ.ศ. 2550 
------------------------------------------------- 

เพื่อให้นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร ทั้งภาคปกติและภาคพิเศษที่ไม่ได้แต่งเครื่องแบบนักศึกษามีแนว
ปฏิบัติในการแต่งกายสุภาพ เพื่อเข้าร่วมกิจกรรมหรือขอรับบริการหรือติดต่อราชการกับหน่วยงานต่างๆ ของมหาวิทยาลัย  
โดยถือความเรียบร้อย เหมาะสมกับกาลเทศะเป็นส าคัญ อาศัยอ านาจตามมาตรา 31 แห่ง พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราช
ภัฏ พ.ศ. 2547 มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชรจึงประกาศ เร่ืองการแต่งกายสุภาพของนักศึกษาไว้  ดังนี้ 
 นักศึกษาชาย 

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

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

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

หากนักศึกษาแต่งกายไม่เป็นไปตามประกาศนี้  หน่วยงานของมหาวิทยาลัย ขอสงวนสิทธิ์ในการงดบริการ
นักศึกษาหรือไม่ไห้เข้ารว่มกิจกรรมของมหาวิทยาลัย 
 จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกันและถอืปฏิบัติ  ทั้งนี้ตั้งแต่บัดนี้ เป็นต้นไป 

 
ประกาศ ณ  วันที ่1 มิถุนายน  2550 

 
 (ผู้ช่วยศาสตราจารย์รัตนา  รักการ) 

อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 
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ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 

เรื่อง  แนวปฏบิัติในการสอบของนักศึกษา พ.ศ. 2558 
------------------------------------------------- 

 เพื่อให้การด าเนินการสอบของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและบรรลุ
วัตถุประสงค์อย่างมีประสิทธิภาพ อาศัยอ านาจตามความในมาตรา 31 แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 
มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร เห็นสมควรก าหนดแนวปฏิบัติในการสอบ ของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชรไว้ 
ดังต่อไปนี ้

1. นักศึกษาต้องเข้าสอบตามวัน เวลา และสถานที่ตามที่มหาวิทยาลัยประกาศก าหนด หากมีเหตุอันควร
ท าให้ไม่สามารถเข้าสอบตามวันและเวลาที่ก าหนดได้หรือขาดสอบ ให้ยื่นเรื่องขอเลื่อนสอบ หรือขาดสอบตามขั้นตอนของ
มหาวิทยาลัย 

2. นักศึกษาที่ไม่มีรายชื่อในประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ จะไม่มีสิทธิ์เข้าห้องสอบ 
3. ในวันสอบนักศึกษาต้องแต่งกายให้ถูกต้องตามระเบียบของมหาวิทยาลัย และให้น าบัตรนักศึกษามา

แสดงเพื่อขออนุญาตเข้าสอบด้วย 
   ในกรณีที่ยังไม่ได้รับบัตรนักศึกษา ให้แสดงบัตรซ่ึงออกโดยส่วนราชการที่มีรูปถ่ายของนักศึกษา ที่ขอ

อนุญาตเข้าสอบแทนได้ 
4. ในการสอบห้ามนักศึกษาออกจากห้องสอบก่อนเวลา 20 นาที นับแต่เวลาที่เริ่มต้นเวลาการสอบ และ

หากเข้าห้องสอบช้ากว่า 15 นาที ถือว่าขาดสอบ ต้องยื่นเรื่องขอเล่ือนสอบหรือขาดสอบตามขั้นตอนของมหาวิทยาลัย 
5. ในระหว่างด าเนินการสอบห้ามนักศึกษาออกจากห้องสอบโดยไม่ได้รับอนุญาต หากมีเหตุจ าเป็น

เร่งด่วนให้แจ้งกรรมการก ากับการสอบเพื่อพิจารณาอนุญาต 
6. ในการสอบห้ามน าหนังสือ ต ารา โน้ตย่อ หรือเอกสารใด ๆ รวมทั้งวัสดุอุปกรณ์อื่น เช่น กระเป๋า

สะพาย กระเป๋าถือสุภาพสตรี ถุงผ้าหรือกระเป๋าใส่เอกสาร เครื่องค านวณ อุปกรณ์ที่ใช้ค านวณได้ เครื่องบันทึกภาพ เครื่อง
บันทึกเสียง หรือเครื่องมือสื่อสารอิเล็กทรอนิกส์ทุกชนิด เช่น โทรศัพท์เคลื่อนที่ (มือถือ) วิทยุติดตามตัว วิทยุสื่อสาร เป็นต้น 
เข้าห้องสอบโดยเด็ดขาด หากฝ่าฝืนจะถือว่าเจตนากระท าการทุจริต (เพื่อป้องกันการสูญหาย คณะกรรมการก ากับการสอบ
อาจผ่อนผันให้น ากระเป๋าสะพาย กระเป๋าถือสุภาพสตรี เครื่องบันทึกภาพ เครื่องบันทึกเสียง หรือโทรศัพท์เคลื่อนที่ (มือถือ) 
ที่ปิดเครื่องแล้ววางรวมกันไว้ที่จุดใดจุดหนึ่ง  ในห้องสอบก็ได้ 

ในระหว่างด าเนินการสอบ หากพบว่านักศึกษาผู้ใดฝ่าฝืนโดยมีสิ่งของที่ห้ามพกติดตัวเข้าห้องสอบตามวรรคแรก 
หรือกระท าการใด ๆ อันเป็นการทุจริตการสอบ ผู้นั้นจะต้องถูกสั่งให้ยุติการท าข้อสอบและจะต้องออกจากห้องสอบทันที 
หรือคณะกรรมการก ากับการสอบจะยังคงให้ท าการสอบต่อไป และบันทึกแจ้งอาจารย์ผู้สอนเพื่อไม่ตรวจให้คะแนนนักศึกษา
ผู้นั้นก็ได้ นอกจากนี้ นักศึกษาที่กระท าการทุจริตยังจะต้องถูกลงโทษ ตามระเบียบของมหาวิทยาลัยตามความร้ายแรงแห่ง
กรณีอีกด้วย 
 
 จึงประกาศให้ทราบเพื่อถือปฏิบัติโดยทั่วกัน ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 
 

ประกาศ ณ วันที่ 27 เมษายน พ.ศ. 2558 

 
 (ผู้ช่วยศาสตราจารย์สวุิทย ์วงษ์บุญมาก) 

อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร  
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ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 

เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานตามหลักสูตรกิจกรรมพัฒนานักศึกษา ภาคปกติ พ.ศ. 2558 
------------------------------------------------- 

เนื่องด้วย กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร จัดท าหลักสูตรกิจกรรมพัฒนานักศึกษาซ่ึงเป็น
กิจกรรมนอกหลักสูตรจากการเรียนการสอน ปีพุทธศักราช 2558 และเป็นหลักสูตรใหม่ เพื่อให้ด าเนินการเป็นไปตาม
หลักเกณฑ์และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของหลักสูตร รวมทั้งพัฒนาศักยภาพสู่บัณฑิตที่พึงประสงค์ของหลักสูตร คนเก่ง คน
ดี มีคุณธรรมจริยธรรม พร้อมท างานร่วมกับผู้อื่น จึงอาศัยอ านาจตามในมาตรา 31 แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัย พ.ศ. 
2547 ประกาศ เกณฑ์มาตรฐานตามหลักสูตรกิจกรรมพัฒนานักศึกษา ภาคปกติ พ.ศ. ๒๕๕๙ เพื่อเป็นแนวปฏิบัติให้
สอดคล้องกับหลักสูตร ดังต่อไปนี้ 

ข้อ 1 ประกาศนี้ เรียกว่า “เกณฑ์มาตรฐานตามหลักสูตรกิจกรรมพัฒนานักศึกษาภาคปกติ พ.ศ. 2558” 
ข้อ 2 ประกาศนี้ ใช้กับนักศึกษาตั้งแต่เข้าศึกษาประจ าปีการศึกษา 2558 เป็นต้นไป 
ข้อ 3 ประกาศนี้ 

         มหาวิทยาลัย หมายถึง มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 
         อธิการบดี หมายถึง อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 
         กองพัฒนานักศึกษา หมายถึง หน่วยงานที่รับผิดชอบดูแลงานกิจกรรม สวัสดิการ กีฬา ประกัน สุ ขภาพ 
ระบบหอพัก วิชาทหาร ระบบอาจารย์ที่ปรึกษา และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับนักศึกษา 
         นักศึกษา หมายถึง นักศึกษาทุกระดับชั้นปีที่ลงทะเบียนเป็นนักศึกษาของมหาวิทยาลัย 
         หลักสูตรกิจกรรมพัฒนานักศึกษา หมายถึง หลักสูตรที่ใช้กับนักศึกษาภาคปกติของมหาวิทยาลัย 
         หน่วยกิจกรรม หมายถึง หน่วยที่แสดงปริมาณการเข้าร่วมกิจกรรมซ่ึงมหาวิทยาลัยจัดให้แก่นักศึกษา 
         กิจกรรม หมายถึง โครงการ/กิจกรรม ที่ทางมหาวิทยาลัยจัดขึ้นเพื่อให้นักศึกษาได้เข้าไปมีส่วนร่วม ซ่ึงไม่
เกี่ยวข้องกับกิจกรรรมการเรียนการสอนโดยตรง โดยมีหน่วยกิจกรรมเป็นตัวชี้วัดการเข้าร่วมกิจกรรมเพื่อส่งเสริมพัฒนาด้าน
บุคลิกภาพ ทัศนคติของนักศึกษา แบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ  1) กิจกรรมเสริมหลักสูตร  2) กิจกรรมนอกหลักสูตร 
       กิจกรรมเสริมหลักสูตร หมายถึง กิจกรรมต่างๆ ที่นักศึกษาหรืออาจารย์ประจ าวิชาร่วมกันจัดท าขึ้นเพื่อ
ตอบสนอง เสริมการเรียนการสอนในวิชาต่าง ๆ  
       กิจกรรมนอกหลักสูตร หมายถึง กิจกรรมต่างๆ ที่คณะ/ศุนย์การศึกษา กองพัฒนานักศึกษา องค์การบริหาร
นักศึกษา สภานักศึกษา หรือชมรมต่าง ๆ ร่วมกันจัดขึ้นโดยเป็นกิจกรรมที่ไม่เกี่ยวกับกิจกรรมการเรียนการสอนในชั้ นเรียน 
หรือหลักสูตรแต่ละสาขาโดยตรง เป็นกิจกรรมที่ผู้เข้าร่วมจะมีโอกาสได้รับการพัฒนาสติปัญญา สังคม อารมณ์ ร่างกายและ
คุณธรรมจริยธรรมสอดคล้องกับมาตรฐานการเรียนรู้ของบัณฑิตท่ีพึงประสงค์ 
 ข้อ 4 เกณฑ์มาตรฐานหน่วยกิจกรรมของหลักสูตร ก าหนดสัดส่วนหน่วยกิจกรรมของหน่วยงาน ดังนี้ 

4.1 ระดับมหาวิทยาลัย (กองพัฒนานักศึกษา) 40  หน่วยกิจกรรม 
4.2 ระดับคณะ                                     40  หน่วยกิจกรรม 
4.3 ระดับโปรแกรมวิชา   20  หน่วยกิจกรรม 

 ข้อ 5 ให้ใช้เกณฑ์มาตรฐานการเข้าร่วมกิจกรรมระหว่างเรียน ดังต่อไปนี้ 
   5.1 นักศึกษาทุกคนที่ศึกษาในมหาวิทยาลัย ต้องเข้าร่วมกิจกรรมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า 55 หน่วยกิจกรรม 

5.2 นักศึกษาสามารถขอเทียบค่าหน่วยกิจกรรม ในการเทียบโอนค่าหน่วยกิจกรรมนั้น ๆ ได้ในกรณีการจัด
การศึกษานอกสถานที่ตั้ง การเปลี่ยนสถานที่ศึกษาระดับหน่วยงาน เช่น คณะ โปรแกรมวิชา เป็นต้น ทั้งนี้ต้องผ่านการ
พิจารณาเห็นชอบในการเทียบโอนค่าหน่วยกิจกรรมจากหน่วยงานนั้น ๆ 

5.3 นักศึกษาไม่ได้เข้าร่วมกิจกรรมใดกิจกรรมหนึ่ง ซ่ึงได้รับการประเมินผลการเข้าร่วมกิจกรรมนั้นไม่ผ่าน 
สามารถเข้าร่วมกิจกรรมอื่น ที่มีหน่วยกิจกรรมเท่ากันหรือมากกว่าทดแทนได้ จนกว่าจะผ่าน 
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5.4 นักศึกษาไม่ผ่านกิจกรรมหรือเข้าร่วมกิจกรรมใดกิจกรรมหนึ่ง จะมีการเปิดให้ซ่อมเสริมภายในภาคเรียน
ถัดไป หากเลยก าหนดการเปิดให้ซ่อมแล้วยังไม่มา จะปรับให้ลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรมนั้น ๆ ใหม่ 

5.5 นักศึกษาที่จะลงทะเบียนรายวิชาออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพในโปรแกรมวิชาได้นั้น ต้องผ่านการเข้า
ร่วมกิจกรรม ดังนี้ 

1) นักศึกษาทุกคนทั้ง 5 คณะ และมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร แม่สอด ต้องผ่านการเข้าร่วม
กิจกรรมไม่น้อยกว่า 55 หน่วยกิจกรรม 

2) นักศึกษาทุกคนที่เข้าศึกษาในหลักสูตรเทียบโอน ต้องผ่านการเข้าร่วมกิจกรรมไม่น้อยกว่า 40 
หน่วยกิจกรรม 
 ข้อ 6 เมื่อนักศึกษาจบการศึกษาตามหลักสูตร เกณฑ์การประเมินผลเข้าร่วมกิจกรรม ต้องผ่านการเข้าร่วมกิจกรรม
ไม่น้อยกว่า 75 หน่วยกิจกรรม จึงจะได้รับใบรายงานผลการเข้าร่วมกิจกรรมนักศึกษา ( Activity Transcript) โดยมี
หลักเกณฑ์ในการประเมินผลการเข้าร่วมกิจกรรม และได้รับใบรายงานผลการเข้าร่วมกิจกรรมนักศึกษา (Activity 
Transcript) ดังต่อไปนี้  
                     จ านวนหน่วยกิจกรรม      ความหมายการประเมินผล 

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

 ข้อ 7 ให้กองพัฒนานักศึกษา คณะ โปรแกรม จัดโครงการ/กิจกรรมตามแผนในหลักสูตรกิจกรรมพัฒนานักศึกษา 
และก ากับดูแลการเข้าร่วมกิจกรรมของนักศึกษา พร้อมจัดท าและเก็บหลักฐานการเข้าร่วมกิจกรรมประเมินผล และรายงาน
การเข้าร่วมกิจกรรมของนักศึกษาต่อกองพัฒนานักศึกษา เพื่อประมวลผลการเข้าร่วมกิจกรรมนักศึกษาเป็นรายภาคเรียน  
 ข้อ 8 ให้อธิการบดีเป็นผู้รักษาการให้เป็นไปตามประกาศนี้ และเป็นผู้วินิจฉัยชี้ขาดกรณีที่เกิดปัญหาจากการใช้
ประกาศนี้ 
 

ประกาศ ณ วันที่ 15 กรกฎาคม พ.ศ. 2558 

 
 (ผู้ช่วยศาสตราจารย์สวุิทย ์วงษ์บุญมาก) 

อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร  
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ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 

เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานตามหลักสตูรกิจกรรมพัฒนานักศึกษา ภาคปกติ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561 
------------------------------------------------- 

อนุสนธิ ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร เร่ือง เกณฑ์มาตรฐานตามหลักสูตรกิจกรรมพัฒนานักศึกษา ภาค
ปกติ พ.ศ. 2558 ฉบับลงวันที่ 15 กรกฎาคม พ.ศ. 2558 

โดยที่เป็นการสมควรแก้ไขเพิ่มเติม เกณฑ์มาตรฐานตามหลักสูตรกิจกรรมพัฒนานักศึกษา ภาคปกติ ให้มีความ
เหมาะสมและส่งเสริมและส่งเสริมศักยภาพของบัณฑิตยิ่งขึ้น จึงอาศัยอ านาจตามในมาตรา 31 แห่งพระราชบัญญัติ
มหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 และมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร ในคราวประชุมครั้ง
ที่ 5/2561 เมื่อวันที่ 12 มิถุนายน พ.ศ. 2561 จึงออกประกาศไว้ดังต่อไปนี้ 

ข้อ 1 ประกาศนี้ เรียกว่า “เกณฑ์มาตรฐานตามหลักสูตรกิจกรรมพัฒนานักศึกษาภาคปกติ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561” 
ข้อ 2 ประกาศนี้ ใช้ข้อบังคับกับนักศึกษาที่เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร ตั้งแต่ปีการศึกษา 2558 

เป็นต้นไป 
ข้อ 3 บรรดาประกาศอื่นใดในส่วนที่ก าหนดไว้แล้วในประกาศนี้ หรือที่ขัดหรือแย้งกับประกาศนี้ ให้ใช้ประกาศนี้แทน 
ข้อ 4 ให้ยกเลิกความในข้อ 5.4 แห่งประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานตามหลักสูตร

กิจกรรมพัฒนานักศึกษา ภาคปกติ พ.ศ. 2558 และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 
 “5.5 นักศึกษาที่จะลงทะเบียนรายวิชาออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพในโปรแกรมวิชาได้นั้น ต้องผ่านการเข้าร่วม
กิจกรรม ดังนี้ 
  1) นักศึกษาทุกคนทุกคณะ และมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร แม่สอด ต้องผ่านการเข้าร่วมกิจกรรม
ไม่น้อยกว่า 55 หน่วยกิจกรรม 
  2) นักศึกษาทุกคนที่เข้าศึกษาในหลักสูตรเทียบโอน ต้องผ่านการเข้าร่วมกิจกรรมไม่น้อยกว่า 28 หน่วย
กิจกรรม 

ข้อ 5 ให้อธิการบดีเป็นผู้รักษาการให้เป็นไปตามประกาศนี้ และเป็นผู้วินิจฉัยชี้ขาดกรณีที่เกิดปัญหาจากการใช้
ประกาศนี้ 

 
ประกาศ ณ วันที่ 14 มิถุนายน พ.ศ. 2561 

 

 
 (รองศาสตราจารย์สวุิทย์ วงษ์บุญมาก) 

อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 
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ระเบียบ 

 
ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร  

ว่าด้วยการเก็บเงินค่าธรรมเนียมการศกึษาระดับปริญญาตรี  
โครงการจัดการศึกษาส าหรับบุคลากรประจ าการ  

พ.ศ. 2553 
------------- 

 โดยที่เป็นการสมควรให้มีระเบียบว่าด้วยการเก็บเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา ส าหรับการ จัดการศึกษาส าหรับ
บุคลากรประจ าการ ในระดับปริญญาตรีของมหาวิทยาลัย  จึงอาศัยอ านาจตามความในมาตรา  18(2)  แห่งพระราชบัญญัติ
มหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ.  2547  วางระเบียบไว้ดังนี้ 
 ข้อ  1. ระเบียบนี้เรียกว่า  “ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร  ว่าด้วยการเก็บเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา
ระดับปริญญาตรี ส าหรับบุคลากรประจ าการ  พ.ศ.  2553” 
 ข้อ  2. ให้ใช้ระเบียบนี้กับนักศึกษาโครงการจัดการศึกษาส าหรับบุคลากรประจ าการ  ที่เข้าศึกษาตั้งแต่ปีการศึกษา 
2553  เป็นต้นไป   
 ข้อ  3. บรรดาข้อบังคับ ระเบียบ ค าสั่ง และประกาศอื่นใด ในส่วนที่ได้ก าหนดไว้แล้วในระเบียบนี้ หรือที่ขัดหรือแย้ง
กับระเบียบนี้  ให้ใช้ระเบียบนี้แทน  
 ข้อ  4. ในระเบยีบนี ้

“มหาวิทยาลัย” หมายความวา่ มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 
“สภามหาวิทยาลัย” หมายความว่า สภามหาวิทยาลยัราชภัฏก าแพงเพชร 
“อธิการบดี” หมายความวา่ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภฏัก าแพงเพชร 
“นักศึกษา” หมายความว่า นักศึกษาในโครงการจัดการศึกษาส าหรับบุคลากรประจ าการ

มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 
“ค่าธรรมเนียมการศึกษาแบบเหมาจ่าย” หมายความว่า ค่าธรรมเนียมที่รวมเงินค่าบ ารุงมหาวิทยาลัย 

ค่าหน่วยกิต ค่าธรรมเนียมพิเศษ ค่าบ ารุงห้องสมุด ค่าบ ารุงห้องพยาบาล ค่ากิจกรรม ค่าบ ารุงกีฬา ค่าบ ารุงเทคโนโลยี
สารสนเทศ ค่าธรรมเนียมพัฒนาทักษะด้านภาษาต่างประเทศ แต่ไม่รวมถึงค่าธรรมเนียมที่มหาวิทยาลัยเรียกเก็บเป็นรายครั้ง
ในกรณีอื่น ๆ 
 ข้อ 5. ให้มหาวิทยาลัยเรียกเก็บเงินค่าธรรมเนียมการศึกษาแบบเหมาจ่ายเป็นรายภาคเรียน  ตามประกาศของ
มหาวิทยาลัยที่สภามหาวิทยาลัยให้ความเห็นชอบ  และให้ปรับเปลี่ยนอย่างเหมาะสมตามสถานการณ์  และภาวะเศรษฐกิจ 

ข้อ  6. ให้มหาวิทยาลัยเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการศึกษาจากนักศึกษาที่ไม่ถือสัญชาติไทยเพิ่มอีก  ภาคเรียนละ  
2,000  บาท   
 ข้อ  7. ให้มหาวิทยาลยัเรียกเกบ็ค่าธรรมเนียมการศึกษาเป็นรายครั้ง  ดังนี้ 
 (1)  ค่ารักษาสภาพการเป็นนักศึกษา  ภาคเรียนละ  700  บาท 
 (2)  ค่าขอกลับคืนสภาพการเป็นนักศึกษา  เนื่องจากหมดสภาพการเป็นนักศึกษาเพราะเหตุไม่ช าระ
ค่าธรรมเนียมการศึกษา  ครั้งละ  300  บาท  ทั้งนี้ต้องช าระค่าธรรมเนียมการรักษาสภาพการเป็นนักศึกษาอีกภาคเรียนละ  
700  บาท  ให้ครบทุกภาคเรียนที่หยุดการศึกษา 
 (3)  ค่าปรับการช าระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษาหลังก าหนด  วันละ 50 บาท ทั้งนี้ไม่เกิน  1,500 บาท 
 (4)  ค่าโอนเขา้เป็นนักศึกษาจากสถาบันอื่น  500  บาท 
 (5)  ค่าโอนผลการเรียนคนละ  200  บาท 
 (6)  ค่ายกเว้นการเรียนรายวิชาจากการศึกษาในระบบ  หน่วยกิตละ  50  บาท 

   (7)  ค่ายกเว้นและ/หรือเทียบโอนประสบการณ์การเรียนรายวิชาจากการศึกษานอกระบบ  หรือ
การศึกษาตามอัธยาศัย  รายวิชาละ  250  บาท 
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 (8)  ค่าออกหนังสือรับรองต่างๆ   ฉบับละ  100  บาท 
 (9)  ค่าลงทะเบียนบัณฑิต  500  บาท 
 (10) ค่าสมัครสอบคัดเลือกเข้าเรียนให้ออกเป็นประกาศของมหาวิทยาลัย 
 (11) ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บเมื่อแรกเข้า ค่าขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่  300  บาท 
  ค่าบัตรประจ าตัวนกัศึกษา  100  บาท 
 ค่าประกันของเสียหาย  300  บาท 
 (12) ค่าบ ารุงศูนย์การศึกษานอกที่ตั้งมหาวิทยาลัย  1,500  บาท  เฉพาะกรณีนักศึกษาที่เรียนศูนย์
การศึกษานอกมหาวิทยาลัย 
  เงินค่าประกันของเสียหายให้แยกบัญชีไว้ต่างหาก  เป็นเงินฝากถอนคืนให้แก่นักศึกษาที่มิได้ท าทรัพย์สิน
ของมหาวิทยาลัยเสียหาย  จะคืนให้เมื่อส าเร็จการศึกษาหรือพ้นสภาพการเป็นนักศึกษาและมายื่นค าร้องขอคืนภายในหก
เดือนนับตั้งแต่วันส าเร็จการศึกษา  หรือวันสิ้นสภาพการเป็นนักศึกษา  หากไม่ถอนคืนภายในก าหนดดังกล่าว  ให้
มหาวิทยาลัยโอนเงินค่าประกันของเสียหายส่งเข้ารายได้ของมหาวิทยาลัย  
  ข้อ  8. ให้มหาวิทยาลัยเรียกเก็บเงินค่าธรรมเนียมการศึกษาในวันที่มหาวิทยาลยัก าหนด  ทั้งนี้ต้องไม่เกินสามสิบวัน
นับแต่วันเปิดภาคเรียน 
 ข้อ  9. นักศึกษาที่ไม่ได้ช าระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษาตามวันที่มหาวิทยาลัยก าหนด  อธิการบดีอาจใช้ดุลพินิจ
ผ่อนผันการช าระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษาช้ากว่าที่มหาวิทยาลัยก าหนดได้ตามเหตุอันควร   โดยนักศึกษาต้องช าระ
ค่าธรรมเนียมตามข้อ 7(3)  
 ข้อ  10. นักศึกษาที่งดเว้นการลงทะเบียนเรียน  และไม่ช าระค่าธรรมเนียมการศึกษาของภาคเรียนใด ๆ  ต้องร้องขอ
รักษาสภาพการเป็นนักศึกษาและช าระค่าธรรมเนียมตามที่ก าหนดในข้อ 7(1)   ก่อนวันเร่ิมสอบปลายภาค  
  ข้อ  11. นักศึกษาผู้ใดที่ไม่ช าระเงินเพื่อรักษาสภาพการเป็นนักศึกษาก่อนวันเริ่มสอบปลายภาค  โดยปราศจาก
หลักฐานการขาดแคลนทุนทรัพยอ์ย่างแท้จริง  ให้นักศึกษาผู้นั้นพ้นสภาพการเป็นนักศึกษาของมหาวิทยาลยั 

ทั้งนี้  มหาวิทยาลยั  อาจแต่งต้ังคณะอนุกรรมการขึ้นมาเพื่อพิจารณาเหตแุห่งการ 
ขาดแคลนทุนทรัพย์อย่างแท้จริงของนักศึกษาตามวรรคแรกก็ได้ 
  ข้อ  12. เงินค่าธรรมเนียมการศึกษาที่เรียกเก็บจะไม่คืนให้แก่นักศึกษา  เว้นแตก่รณีที่มีการเก็บ  หรือช าระ
ค่าธรรมเนียมการศึกษาผิดพลาด  ขาดหรือเกิน   
  ขอ้  13. ให้อธิการบดีเป็นผู้รักษาการให้เป็นไปตามระเบียบนี้  และเป็นผู้วินิจฉัยชี้ขาดในกรณีที่เกิดปัญหาจากการ
ใช้ระเบียบนี้ 
 

ประกาศ  ณ  วันที่ 25 พฤษภาคม  พ.ศ.  2553 

 
(ศาสตราจารย์เกษม จันทร์แก้ว) 

นายกสภามหาวิทยาลยัราชภฏัก าแพงเพชร 
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ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 

ว่าด้วยการเก็บเงินค่าธรรมเนียมการศกึษาระดับปริญญาตรี  
โครงการจัดการศึกษาส าหรับบุคลากรประจ าการ (ฉบบัที่ 2) พ.ศ. 2559 

------------------------------------------------- 
โดยที่เป็นการสมควรให้แก้ไขเพิ่มเติมระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร ว่าด้วยการเก็บเงินค่าธรรมเนียม

การศึกษาระดับปริญญาตรี โครงการจัดการศึกษาส าหรับบุคลากรประจ าการ พ.ศ. 2553 ให้เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ
มากยิ่งขึ้น 
 ดังนั้น อาศัยอ านาจตามความในมาตรา 18(2) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 และมติที่ประชุม
ของสภามหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร ในคราวประชุมครั้งที่ 8/2559 เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2559 จึงออกระเบียบไว้
ดังต่อไปนี ้
 ข้อ 1 ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร ว่าด้วยการเก็บเงินค่าธรรมเนียมการศึกษาระดับ
ปริญญาตรี โครงการจัดการศึกษาส าหรับบุคลากรประจ าการ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559” 
 ข้อ 2 ให้ใช้ระเบียบนี้นับตั้งแต่ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559 เป็นต้นไป 
 ข้อ 3 บรรดาข้อบังคับ ระเบียบ ค าสั่ง และประกาศอื่นใด ในส่วนที่ได้ก าหนดไว้แล้วในระเบียบนี้ หรือที่ขัดหรือแย้ง
กับระเบียบนี้ ให้ใช้ระเบียบนี้แทน 
 ข้อ 4 ให้เพิ่มข้อความในข้อ 9 ของระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร ว่าด้วยการเก็บเงินค่าธรรมเนียม
การศึกษาระดับปริญญาตรี โครงการจัดการศึกษาส าหรับบุคลากรประจ าการ พ.ศ. 2553 ดังนี้ 
 “ส าหรับนักศึกษาที่ไม่สามารถช าระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา ตามที่ได้รับอนุญาตให้ผ่อนผั นการช าระเงิน
ค่าธรรมเนียมการศึกษาช้ากว่าที่มหาวิทยาลัยก าหนดแล้ว ให้นักศึกษายื่นค าร้องขอขยายเวลาการช าระเงิน ได้อีกไม่เกิน 30 
วัน นับจากวันที่ได้ขอผ่อนผันไว้ โดยนักศึกษาต้องยื่นค าร้องภายในวันที่มหาวิทยาลัยก าหนด หากนักศึกษาไม่ยื่นค าร้อง
ภายในวันที่มหาวิทยาลัยก าหนด นักศึกษาต้องช าระค่าปรับวันละ 100 บาท นับจากวันสุดท้ายที่มหาวิทยาลัยก าหนดให้ยื่น
ค าร้อง” 
 ข้อ 5 ให้อธิการบดีเป็นผู้รักษาการตามระเบียบนี้ ในกรณีที่มีปัญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติตามระเบียบนี้ ให้อธิการบดี
เป็นผู้มีอ านาจวินิจฉัย การวินิจฉัยชี้ขาดของอธิการบดี ให้ถือเป็นที่สุด 
 

ประกาศ ณ วันที่ 18 สิงหาคม 2559 

 
(รองศาสตราจารย์โสรีช์ โพธแิก้ว) 

นายกสภามหาวิทยาลยัราชภฏัก าแพงเพชร 
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ประกาศ 

 
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 

เรื่อง  การเรียกเก็บเงินค่าธรรมเนียมการศึกษาระดับปรญิญาตรี โครงการจัดการศึกษาส าหรบับุคลากรประจ าการ 
พ.ศ. 2559 
------------- 

เพื่อให้การด าเนินการเรียกเก็บเงินค่าธรรมเนียมการศึกษาระดับปริญญาตรี โครงการจัดการศึกษาส าหรับบุคลากร
ประจ าการ เป็นไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร ว่าด้วยการเก็บเงินค่าธรรมเนียมการศึกษาระดับปริญญาตรี  
ส าหรับนักศึกษาในโครงการจัดการศึกษาส าหรับบุคลากรประจ าการ  พ.ศ. 2553 ข้อ 5  มหาวิทยาลัยโดยความเห็นชอบของ
สภามหาวิทยาลัย ในการประชุมครั้งที่ 3 เมื่อวันที่ 17 มีนาคม พ.ศ. 2559  จึงก าหนดอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาเหมาจ่าย
เป็นรายภาคเรียน ดังต่อไปนี้ 
 

หลักสูตร/สาขาวิชา 

ค่าธรรมเนียมการศึกษาเหมาจ่าย  
(บาท/ภาคเรียน) 

จ านวนหน่วยกิต 

1-6 7-12 13-15 
มากกว่า 

15 

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

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

3. บริหารธุรกิจบัณฑิต         

   3.1 สาขาวิชาคอมพวิเตอร์ธุรกิจ 7,700 9,300 10,000 10,500 

   3.2 สาขาวิชาอื่น นอกเหนือจาก 3.1 7,500 8,800 9,500 10,000 

4. บัญชีบัณฑิต 7,500 8,800 9,500 10,000 

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

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

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

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

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

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

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

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

 
//ทั้งนี้ ให้ใช้ประกาศนี้..  
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ทั้งนี้ ให้ใช้ประกาศนี้กับนักศึกษาที่เข้าศึกษาตั้งแต่ปีการศึกษา 2559 
 

ประกาศ ณ วันที่ 17 มีนาคม พ.ศ. 2559 

    
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุวิทย์ วงษ์บุญมาก) 

อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 
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ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 

เรื่อง  การเรียกเก็บเงินค่าธรรมเนียมการศึกษาระดับปรญิญาตรี 
โครงการจัดการศึกษาส าหรับบุคลากรประจ าการ (เพิ่มเตมิ) พ.ศ. 2564 

------------------------------------------------- 
เพื่อให้การด าเนินการเรียกเก็บเงินค่าธรรมเนียมการศึกษาระดับปริญญาตรี โครงการจัดการศึกษาส าหรับบุคลากร

ประจ าการ พ.ศ. 2564 เป็นไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร ว่าด้วยการเก็บเงินค่าธรรมเนียมการศึกษาระดับ
ปริญญาตรี โครงการจัดการศึกษาส าหรับบุคลากรประจ าการ พ.ศ. 2553 จึงก าหนดอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาเหมาจ่ายเป็น
รายภาคเรียนเพิ่มเติม โดยความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร ในคราวประชุมครั้งที่ 7/2564 ดังนี้ 

 

หลักสูตร/สาขาวิชา 
ค่าธรรมเนียมการศึกษาเหมาจ่าย (บาท/ภาคเรยีน) 

จ านวนหน่วยกิต 
1 - 6 7 - 12 13 - 15 มากกว่า 15 

1. บริหารธุรกิจบัณฑิต         
   1.1 วิชาเอกเทคโนโลยีธุรกจิดิจิทัล 7,700 9,300 10,000 10,500 

 
ทั้งนี้ ให้ใช้ประกาศนี้กับนกัศึกษาที่เขา้ศึกษาตั้งแต่ปีการศึกษา 2564 

 
ประกาศ ณ วันที่ 7 พฤษภาคม พ.ศ. 2564 

 
(รองศาสตราจารย์ ดร.สุวิทย์ วงษ์บญุมาก) 
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 

 



คู่มือนักศึกษา 

มหาวิทยาลัยราชภฏัก าแพงเพชร  |    119 

 
  

การบริการ สวัสดิการ และกิจกรรมนกัศกึษา 

KAMPHAENG PHET RAJABHAT UNIVERSITY 

ตอนที่ 4 
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ค าอธิบายเกี่ยวกับรหัสนักศึกษา 
 

 
 

รายละเอียดของรหัสประจ าตัวของนักศึกษาที่ก าหนดให้มี  9 ตัว ดังนี้ 
 

หลักที่ หลักที่ หลักที่ หลักที่ หลักที่ หลักที่ หลักที่ หลักที่ หลักที่ 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

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

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

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

5 ระดับปริญญาของหลักสูตรที่เรียน 
 1 หลักสูตรต่ ากว่าระดับปริญญาตรี 

  2 หลักสูตรปริญญาตรี 4 ป ีหรือ 5 ปี 
  3 หลักสูตรปริญญาตรี 4 ป ี[เทียบโอน] 

6 และ 7 รหัสห้องเรียน/สาขาวิชา 
8 และ 9 ล าดับที่ในห้องเรียน 
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ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 
 

 
 

ที่ตั้ง : อาคารเรียนและอ านวยการ (ตกึ 14) ชั้น 2 เลขที่ 69 หมู่ 1 ต.นครชุม อ.เมือง จ.ก าแพงเพชร 62000 
โทร. 055 706 555 ต่อ 1022, 1023 สายตรง 055 706 547 โทรสาร. 055 706 518 
เบอร์ติดต่อภายใน  
งานเลขานุการ ต่อ 1022 , 1023  งานทะเบียนและประมวลผล ต่อ 1477, 1478 
งานเทคโนโลยีสารสนเทศ ต่อ 1460 งานหลักสูตรและแผนการเรียน ต่อ 1451, 1452, 1021 
  
เว็บไซต ์
https://reg.kpru.ac.th  https://tabian.kpru.ac.th 
https://e-student.kpru.ac.th  https://admission.kpru.ac.th 
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1) การลงทะเบียนเรียน ออนไลน์ 
การลงทะเบียนเรียนของนักศึกษาแต่ละภาคเรียน นักศึกษาจ าเป็นต้องทราบข้อมูลเกี่ยวกบัแผนการเรียนหรือรายวิชาที่

ตนเองจะลงทะเบียนเรียนในแต่ละภาคเรียนอย่างถกูต้องและลงทะเบียนเรียนดว้ยตนเองตามประกาศของมหาวิทยาลัยอย่าง
เคร่งครัด โดยมีขั้นตอนปฏบิัติเกี่ยวกับการลงทะเบียนเรียน ดังต่อไปนี้ 
 

ขั้นตอนที่ 1  นักศึกษารับตารางเรียนที่งานหลักสูตรและแผนการเรียน หรือดาวน์โหลดจากเว็บไซต์ 
www.kpru.ac.th หรือ reg.kpru.ac.th 

ขั้นตอนที่ 2  นักศึกษารับปฏิทินการศึกษาที่งานทะเบียนและประมวลผล หรือโหลดจากเว็บไซต์ reg.kpru.ac.th 
ขั้นตอนที่ 3  กรณีมีการเพิ่ม-ถอน รายวิชาให้ด าเนินการให้เสร็จสิ้น ตามวัน เวลาที่ก าหนดตามปฏิทิน 
ขั้นตอนที่ 4  เข้าสู่ระบบลงทะเบียนเรียนออนไลน์ 
 

 
 

1.  ให้นักศึกษาเข้าที่เว็บไซต์ reg.kpru.ac.th หรือ  
https://e-student.kpru.ac.th/web2016/ จะปรากฏหน้าจอส าหรับเข้าสู่ระบบ 

 

 
 

ให้นักศึกษาเข้าสู่ระบบโดยมีขั้นตอนดังนี้ 
  รหัสประจ าตัวนกัศึกษา :  ใส่รหัสนักศึกษา เช่น 651320101 
  รหัสผ่าน : วัน/เดือน/ปีเกิด *เช่น 30/01/42 
  หลังจากนั้นให้คลิกที่ปุ่ม “เข้าสู่ระบบ” 
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2.  เมื่อเข้าสู่ระบบเรียบร้อยแลว้จะปรากฏหนา้จอ ดังภาพ 
 

 
 

3.  จากนั้นให้คลิกที่เมนู “ลงทะเบียนเรียน” ด้านซ้ายมือ จะปรากฏหน้าจอ ดังภาพ 
 

 
 

4.  เมื่อนักศึกษาตรวจสอบความถกูต้องแล้วให้คลิกที่ปุ่ม “ยืนยันการลงทะเบียนเรียน ให้คลิก “ตกลง” เพื่อ
ยืนยันการลงทะเบียน จากนั้นจะปรากฏ เมนู “ใบแจ้งช าระเงิน” ขึ้นด้านซ้ายมือ ให้ท าการคลิกที่เมนู “ใบแจ้งช าระเงิน” จะ
ปรากฏหน้าใบแจ้งช าระเงิน 
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5. นักศึกษาด าเนินการพิมพ์ใบช าระเงินและน าไปช าระเงินที่ธนาคารกรุงไทย เคาน์เตอร์เซอร์วิส หรือ internet 

banking ตามวันเวลาที่ก าหนด ส าหรับนักศึกษากองทุนเงินกู้เพื่อการศึกษา(กยศ.) ให้ด าเนินการถ่ายเอกสารจ านวน 2 ฉบับ 
น าส่งกองพัฒนานักศึกษา จ านวน 1 ฉบับ และนักศึกษาเก็บไว้เป็นหลักฐาน  1 ฉบับ 

6.  เมื่อนักศึกษาช าระเงินเรียบร้อยแล้ว จะสามารถพิมพ์ใบเสร็จรับเงินในระบบสารสนเทศออนไลน์ได้ โดย
สามารถพิมพ์ฉบับจริงได้เพียงครั้งเดียวเท่านั้น 

7.  กรณีผู้ปกครองที่เบิกได้ ให้ปริ้นเอกสารทุกแผ่น โดยมหาวิทยาลัยได้แนบเอกสารเพื่อท าการเบิกจ่ายไว้
เรียบร้อยแล้ว 
 
*หมายเหตุ หากนักศึกษาไม่มาช าระเงินตามวันเวลาที่ก าหนดจะถูกปรับภาคปกติ วันละ 20 บาท, ภาคกศ.บป. วันละ 50 บาท 

และถ้าพ้นก าหนดผ่อนผันช าระเงินจะหมดสิทธิ์ในการลงทะเบียนในภาคเรียนนั้น ๆ และต้องท าเร่ืองขอรักษาสภาพนักศึกษาที่งาน
ทะเบียนและประมวลผลตามประกาศของมหาวิทยาลัย  
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2) การเพิ่ม-ถอนรายวิชา ออนไลน ์
 

 
 
การเข้าระบบ เพิ่ม – ถอน รายวิชา ส าหรับนักศึกษา สามารถเข้าได้ที่ URL https://e-student.kpru.ac.th/adddrop/ 

นักศึกษาจะเข้าสู่ระบบได้ทางด้านขวา ดังรูป 
โดยรหัสผู้ใช้งาน คือ รหัสประจ าตวันักศึกษา เช่น 6513201XX 
รหัสผ่านผู้ใช้งาน คือ วันเดือนปีเกิด วว/ดด/ปป *เช่น 13/12/60 
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๏ การเพิ่มรายวชิา 
1. หน้าจอเมื่อเข้าสู่ระบบ จะแสดงข้อมูลรายวิชาที่ลงทะเบียนในภาคการศึกษานี้ ดังภาพ หากมีการเพิ่ม-ถอนรายวิชา 

หรือเปิดพิเศษ จะมีข้อมูลการเพิ่ม-ถอนรายวิชา หรือเปิดพิเศษ แสดงขึ้นมา 

 
2. กรอกข้อมูลเกี่ยวกับรายวิชาที่ต้องการเพิ่ม-ถอน เช่น ประเภทการเพิ่มถอน, รหัสวิชา, ชื่อวิชา ดังภาพ เมื่อกรอก

ข้อมูลครบแล้ว กดเพิ่ม เพื่อบันทึกข้อมูล 

 
3. เมื่อเพิ่มข้อมูลแล้ว ระบบจะขึ้นหน้าต่างแสดงข้อความแจ้งเตือน “กรุณาเข้าตรวจสอบผลการเพิ่ม-ถอนรายวิชาผ่าน

ระบบ หลังจากการเพิ่ม-ถอน 3 วัน” 
4. เมื่อปิดการแจ้งเตือน ระบบจะแสดงรายวิชาที่เพิ่มที่หน้าจอ ให้รอผลการอนุมัติจากฝ่ายหลักสูตรและแผนการเรียน 

และฝ่ายทะเบียนและประมวลผล จากนั้น 3 วันหลังจากวันที่เพิ่ม-ถอนรายวิชา ให้กลับเข้ามาดูผลการอนุมัติอีกครั้ง 
5. หลังจากกรอกข้อมูล 3 วัน ระบบจะแสดงผลการอนุมัติ โดยมีสัญลักษณ์ ดังนี้ 
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6. หากอนุมัติครบแลว้ ถอืว่าเพิ่ม-ถอนรายวิชานั้นได้ส าเร็จ 
 

๏ การถอนรายวิชา 
1. หากต้องการถอนรายวิชา ให้คลิกที่ X รายวิชาที่ต้องการถอน และกดยืนยันการถอนรายวิชา 

 
 
 2. ระบบ จะแจ้งเพื่อยืนยันการถอนรายวิชา ให้นกัศึกษา เลือก  ตกลง 
 

 
 
3. กรณีรายวิชาที่ต้องผ่านการตรวจสอบการถอนรายวิชา ระบบจะขึ้นหน้าต่างแสดงข้อความ “กรุณาเข้าตรวจสอบผล

การเพิ่ม-ถอนรายวิชา ผ่านระบบ หลังจากการเพิ่ม-ถอน 3 วัน” 
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3) ขั้นตอนการขอเปิดรายวิชาเรียน ออนไลน์ 
 

 
การเข้าระบบ เพิ่ม – ถอน รายวิชา ส าหรับนักศึกษา สามารถเข้าได้ที่ URL https://e-student.kpru.ac.th/adddrop/ 

นักศึกษาจะเข้าสู่ระบบได้ทางด้านขวา 
โดยรหัสผู้ใช้งาน คือ รหัสประจ าตวันักศึกษา เช่น 6513201XX 
รหัสผ่านผู้ใช้งาน คือ วันเดือนปีเกิด วว/ดด/ปป *เช่น 13/12/60 

 

 
 

1. หน้าจอเมื่อเข้าสู่ระบบ จะแสดงข้อมูลรายวิชาที่ลงทะเบียนในภาคการศึกษานี้ ดังภาพ หากมีการเพิ่ม-ถอนรายวิชา 
หรือเปิดพิเศษ จะมีข้อมูลการเพิ่ม-ถอนรายวิชา หรือเปิดพิเศษ แสดงขึ้นมา 

 
2. กรอกข้อมูลเกี่ยวกับรายวิชาที่ต้องการเพิ่ม-ถอน เช่น ประเภทการเพิ่มถอน, รหัสวิชา, ชื่อวิชา ดังภาพ เมื่อกรอก

ข้อมูลครบแล้ว กดเพิ่ม เพื่อบันทึกข้อมูล 
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3. เมื่อเพิ่มข้อมูลแล้ว ระบบจะขึ้นหน้าต่างแสดงข้อความแจ้งเตือน “กรุณาเข้าตรวจสอบผลการเพิ่ม-ถอนรายวิชาผ่าน

ระบบ หลังจากการเพิ่ม-ถอน 3 วัน” 
4. เมื่อปิดการแจ้งเตือน ระบบจะแสดงรายวิชาที่เพิ่มที่หน้าจอ ให้รอผลการอนุมัติจากฝ่ายหลักสูตรและแผนการเรียน 

และฝ่ายทะเบียนและประมวลผล จากนั้น 3 วันหลังจากวันที่เพิ่ม-ถอนรายวิชา ให้กลับเข้ามาดูผลการอนุมัติอีกครั้ง 
5. หลังจากกรอกข้อมูล 3 วัน ระบบจะแสดงผลการอนุมัติ  

 

 
 

6. หากอนุมัติครบแลว้ ถอืว่าเพิ่ม-ถอนรายวิชานั้นได้ส าเร็จ 
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4) ขั้นตอนการยกเลิกรายวิชาเรียน ออนไลน์ (ติด W) 
1. นักศึกษาเข้าไปที ่reg.kpru.ac.th ในส่วนของนักศึกษา ระบบสารสนเทศออนไลน์ – ยกเลิกรายวิชาเรียน 

 
 
หรือ การเข้าสู่ระบบยกเลิกรายวิชา ส าหรับนักศึกษา สามารถเขา้ได้ที่ URL https://e-student.kpru.ac.th/withdrawal/ 
นักศึกษาจะเข้าสู่ระบบได้ ดังภาพ 

 
 
โดยรหัสผู้ใช้งาน คือ รหัสประจ าตวันักศึกษา เช่น 6513201XX 
รหัสผ่านผู้ใช้งาน คือ วันเดือนปีเกิด โดยรูปแบบคือ วว/ดด/ปป เช่น 13/11/XX 
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2. คลิกยกเลิกรายวิชาทีปุ่่ม ยกเลิกรายวชิาในวิชาที่ต้องการยกเลิกรายวิชา ดังภาพ 

 
3. เมื่อกดปุ่มยกเลิกรายวิชาแล้ว จะแสดงหน้าต่างขึ้นมา เพื่อให้นักศึกษากรอกวันและเวลาที่นักศึกษาเรียน โดยจะยึด

ข้อมูลจากตารางเรียนเป็นหลัก และเหตุผลค าร้องยกเลิกรายวิชา โดยนักศึกษาสามารถตรวจสอบตารางเรียนได้จาก 
https://tabian.kpru.ac.th/teachertable/index.asp?creck=1 เมื่อนักศึกษากดบันทึกข้อมูลแล้ว จะแสดงสถานะเพื่อให้
นักศึกษาสามารถตรวจสอบว่าตอนนี้มีกระบวนการถึงขั้นตอนไหนแล้ว และจะมีการแจ้งเตือนผ่าน Line notify ไปยังอาจารย์
ผู้สอน ถ้าอาจารย์ผู้สอนยังไม่กดอนุมัตินักศึกษาสามารถกดยกเลิกได้ 

 
4. เมื่ออาจารย์ผู้สอนท าการอนุมัติแลว้ จะมีการแจ้งเตือนผ่าน Line notify มายังนักศึกษาว่าอาจารย์ผู้สอนอนุมัติแลว้ 

โดยปุ่มยกเลิกจะหายไป พร้อมแสดงสถานะรอการอนุมัติจากอาจารย์ทีป่รึกษา หากอาจารย์ผู้สอนกดไม่อนุมัติ จะมีการแจ้งเตือน
ผ่าน Line notify มายังนักศึกษาวา่อาจารย์ผู้สอนไม่อนุมัติซ่ึงนักศึกษาสามารถดูเหตุผลที่ไม่อนุมัติการยกเลิกรายวิชาได้ในระบบ 

5. เมื่อเจ้าหน้าที่ทะเบยีนท าการอนุมัติแล้ว นักศึกษาจึงจะสามารถพิมพ์เอกสารเพื่อเก็บเป็นหลักฐานการยกเลิกรายวิชา
ได้  
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5) ขั้นตอนการโอนผลการเรียน 
 

 
 
ขั้นตอนการโอนผลการเรียน 
     1. ขอใบค าร้องการโอนผลการเรียนที่งานหลักสูตรและแผนการเรียน  กรอกข้อมูลให้ถูกต้องพร้อมทั้งแนบใบรายงานผลการ
เรียน และยื่นค าร้องภายใน 4 สัปดาห์นับจากวันเปิดภาคเรียนแรกที่เข้าศึกษา 
     2. งานหลักสูตรและแผนการเรียนรวบรวมค าร้องเสนอคณะกรรมการที่มหาวิทยาลัยแต่งตั้งด าเนินการพิจารณา และให้ผู้มี
อ านาจอนุมัติ โดยนักศึกษาจะทราบผลการพิจารณาภายใน 2 สัปดาห์ นับตั้งแต่วันที่ยื่นค าร้อง 
     3. นักศึกษาน าใบอนุมัติการโอนผลการเรียนไปช าระเงินที่งานการเงิน 200 บาท 
     4. นักศึกษาน าเอกสารการโอนผลการเรียนที่ผ่านการช าระเงินแล้วส่งคืนที่งานทะเบียนและประมวลผลพร้อมรับส าเนาเก็บไว้
เป็นหลักฐาน  
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6) ขั้นตอนการขอยกเว้นการเรียนรายวิชา 
     กรณีส าเร็จการศึกษาไม่เกิน 10 ปี 
      1. ขอใบค าร้องการยกเว้นการเรียนรายวิชา ที่งานหลักสูตรและแผนการเรียน อาคาร 14 ชั้น 2 
      2. เอกสารประกอบการขอยกเว้นการเรียนรายวิชา ได้แก่  

- ใบรายงานผลการเรียน จ านวน 1 ฉบับ 
- ค าอธิบายรายวิชาที่ผลการเรียนระดับ C หรือ ระดับ 2 ขึ้นไป กรณีสถาบันอื่นที่ไม่ใช่มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 

      3. งานหลักสูตรและแผนการเรียนรวบรวมค าร้องเสนอคณะกรรมการพิจารณาและให้ผู้มีอ า นาจอนุมัติการยกเว้น
รายวิชา โดยนักศึกษาจะทราบผลการพิจารณาประมาณภายใน 2 สัปดาห์นับตั้งแต่วันที่ยื่นค าร้อง 
      4. นักศึกษาน าใบอนุมัติผลการยกเว้นการเรียนรายวิชาไปช าระเงินที่งานการเงิน หน่วยกิตละ 50 บาท โดยจะต้องช าระ
ค่าธรรมเนียมการขอยกเว้นการเรียนรายวิชาให้เสร็จสิ้นภายในภาคเรียนแรกของปีที่เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยเท่าน้ัน 
      5. นักศึกษาน าเอกสารการยกเว้นการเรียนรายวิชาที่ช าระเงินแล้ว ส่งที่งานทะเบียนและประมวลผลพร้อมส าเนา ไว้เป็น
หลักฐาน 

 
     กรณีส าเร็จการศึกษาเกิน 10 ปี 
      1. ขอใบค าร้องการยกเว้นการเรียนรายวิชา ที่งานหลักสูตรและแผนการเรียน อาคาร 14 ชั้น 2 
      2. เอกสารประกอบการขอยกเว้นการเรียนรายวิชา ได้แก่  
        - ใบรายงานผลการเรียน จ านวน 1 ฉบับ 
        - ค าอธิบายรายวิชาที่ผลการเรียนระดับ C หรือ ระดับ 2 ขึ้นไป กรณีสถาบันอื่นที่ไม่ใช่มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 
      3. งานหลักสูตรและแผนการเรียนรวบรวมค าร้องเสนอคณะกรรมการเพื่อพิจารณาเนื้อหาหากมีเนื้อหาเทียบได้ไม่น้อย
กว่าสามในส่ีจึงจะมีสิทธิ์ยื่นสอบ 
      4. งานหลักสูตรและแผนการเรียนแจ้งผลการพิจารณาต่อนักศึกษาเร่ืองสิทธิ์การเข้าทดสอบ  
      5. น าผลการสอบที่ผ่านแล้วมายื่นขอยกเว้นการเรียนรายวิชาตามขั้นตอนปกติ 

*หมายเหตุ นกัศึกษาตอ้งยื่นค าร้องขอยกเว้นการเรียนรายวิชาและช าระค่าธรรมเนียมการขอยกเว้นการเรียน
รายวิชาให้เสร็จสิ้นภายในภาคเรียนแรกของปีที่เข้าศึกษาในมหาวิทยาลยัเท่านั้น 

 

7) การขอเลื่อนสอบหรือขาดสอบปลายภาคเรียน 
การขอเลื่อนสอบหรือขาดสอบปลายภาคเรียน 

นักศึกษาที่มีสิทธิ์สอบปลายภาคแต่ไม่ได้มาสอบตามที่มหาวิทยาลัยก าหนดด้วยเหตุจ าเป็นหรือเหตุสุดวิสัย จะต้อง
ยื่นค าร้องขอสอบเนื่องจากขาดสอบปลายภาคโดยคณะกรรมการวิชาการจะเป็นผู้พิจารณา 
 
แนวปฏิบัติการขอสอบเนื่องจากการเลื่อนสอบหรือขาดสอบปลายภาค  

ขอให้นักศึกษาด าเนินการตามขั้นตอนดังต่อไปนี้ 
กรณีขอเลื่อนสอบ 
     1. ยื่นค าร้องเพื่อขอเลื่อนสอบพร้อมหลักฐานประกอบการพิจารณาที่งานทะเบียนและประมวลผลก่อนถึงก าหนดการ
สอบอย่างน้อย 2 สัปดาห์ 
     2. หลังจากยื่นค าร้องไปแล้ว 1 สัปดาห์ สามารถขอทราบผลการพิจารณาได้ที่งานทะเบียนและประมวลผล 
     3. นักศึกษาต้องติดต่ออาจารย์ผู้สอน เมื่อทราบผลการพิจารณาแล้ว 
 
กรณีขาดสอบ 
     1. ยื่นค าร้องขอสอบพร้อมหลักฐานประกอบการพิจารณาภายใน 15 วัน นับจากวันที่เปิดภาคเรียนถัดไป 
     2. หลังจากยื่นค าร้องไปแล้ว สามารถขอทราบผลการพิจารณาได้ที่งานทะเบียนและประมวลผล หลังจากเปิดภาคเรียน
ถัดไป 25 วัน และหากนักศึกษาไม่มาติดต่อภายในเวลาที่ก าหนด นักศึกษาจะได้รับระดับคะแนน “E” ในรายวิชานั้น  
     3. นักศึกษาต้องติดต่ออาจารย์ผู้สอน เมื่อทราบผลการพิจารณาแล้ว 
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        *หมายเหตุ  ผลของการพิจารณาอยู่ในดุลพินิจของคณะกรรมการ จะมี 2 กรณี คือ 

1. ถ้าคณะกรรมการ “อนุญาต” นกัศึกษาจะได้รับระดับคะแนน “I” ในรายวิชานั้น 
2. ถ้าคณะกรรมการ “ ไม่อนุญาต” นกัศึกษาจะได้รับระดับคะแนน “E” ในรายวิชานั้น 
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8) การขอลาป่วยหรือลากิจ 

 
 

หากนักศึกษามีความประสงค์จะขอลาป่วยหรือลากิจ สามารถขอรับแบบฟอร์มการลาป่วยหรือลากิจได้ที่งาน
ทะเบียนและประมวลผล หรือสามารถดาวโหลดแบบฟอร์มใบลาได้ที่ https://reg.kpru.ac.th แล้วท าตามขั้นตอนดังต่อไปนี้ 

1. กรอกข้อมูลในใบลาให้ครบถว้น 
2. ขอความเห็นจากอาจารย์ที่ปรึกษา 
3. แจ้งอาจารย์ผู้สอนทุกรายวิชาที่ขอลาป่วยหรอืลากจิ 
4. น าค าร้องมายื่นที่งานทะเบยีนและประมวลผล 
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9) การขอเปลี่ยนชื่อ-สกุล ยศ ค าน าหน้า 

 

 
 
 
 
การขอเปลีย่นชื่อ-สกุล ยศ ค าน าหน้า 
        หากนกัศึกษามีความประสงค์จะขอเปลี่ยนชื่อ-สกุล 
ยศ ค าน าหนา้ ใหย้ื่นค าร้องมาที่งานทะเบียนและ
ประมวลผลพร้อมแนบหลักฐานการเปลี่ยนชื่อ-สกุล ยศ 
ค าน าหน้า ก่อนสอบปลายภาคเรียนสุดท้าย 1 เดือน 

 
10) การขอลาพักการเรียน 
 

ขั้นตอนการยื่นค าร้องขอลาพักการเรยีน 
      1. ยื่นค าร้องขอพักการเรียนที่งานทะเบียนและ

ประมวลผลก่อนสอบปลายภาคของภาคเรียนนั้น 
      2. ช าระค่าบ ารุงการศึกษาของภาคเรียนนั้นเพื่อ

เป็นค่ารักษาสภาพนักศึกษา ส าหรับนักศึกษาภาคปกติ ภาค
เรียนละ 500 บาท ส าหรับนักศึกษาภาค กศ.บป. ภาคเรียนละ 
700 บาท 

      3. ในกรณีที่นักศึกษาได้ช าระเงินค่าบ ารุงการศึกษา
และลงทะเบียนในภาคเรียนนั้นแล้ว ให้ยื่นค าร้องขอลาพักการ
เรียนและขอยกเลิกรายวิชาเพื่อแจ้งให้อาจารย์ผู้สอนทราบและ
ไม่ต้องช าระค่ารักษาสภาพนักศึกษาอีก 
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11) การขอคืนสภาพการเป็นนักศึกษา 

 

การขอคืนสภาพการเป็นนักศึกษา มี 2 กรณี ไดแ้ก่ 
 

1. กรณีท าเรื่องขอลาพักการเรียนไว้แล้ว นักศึกษา
สามารถลงทะเบียนเรียนในภาคเรียนต่อไปได้ที่งานทะเบียน
และประมวลผล 

2. กรณีไม่ได้ท าเรื่องขอลาพักการเรียน  
ส าหรับนักศึกษาภาคปกติ สามารถด าเนินเรื่องที่

งานทะเบียนและประมวลผลเพื่อลงทะเบียนเรียนในภาคเรียน
ต่อไป   โดยช าระค่าขอกลับคืนสภาพการเป็นนักศึกษา 200 
บาท พร้อมช าระค่ารักษาสภาพการเป็นนักศึกษาภาคเรียนละ   
500 บาท 

ส าหรับนักศึกษาภาค กศ.บป. สามารถด าเนินเรื่อง 
ที่งานทะเบียนและประมวลผลเพื่อลงทะเบียนเรียนในภาคเรียน
ต่อไป โดยช าระค่าขอกลับคืนสภาพการเป็นนักศึกษา 300 บาท 
พร้อมช าระค่ารักษาสภาพการเป็นนักศึกษาภาคเรียนละ 700 
บาท 
 

 

12) การลาออกจากการเป็นนักศึกษาใหม่ 
 
    ถ้านักศึกษาลาออกจากการเป็นนักศึกษาภายใน 20 วัน 
นับตั้งแต่วันเปิดภาคเรียนจะได้รับเงิน ดังรายการต่อไปนี้ 
 

รายการ นักศึกษาภาค
ปกต ิ

นักศึกษาภาค 
กศ.บป. 

1 .  ค่ า ขึ้ น ท ะ เ บี ย น
นักศึกษาใหม่ 

200 บาท 300 บาท 

2. ค่าบัตรประจ าตั ว
นักศึกษา 

100 บาท 100 บาท 

3 .  ค่ า ป ร ะ กั น ข อ ง
เสียหาย 

300 บาท 300 บาท 

4 .  ค่ า บ า รุ ง ห อ พั ก 
(เฉพาะนักศึกษาภาค
ปกติ) 

ตามจ านวนที่
เหมาจ่าย 

- 

 
ขั้นตอนการรับเงินคืน นักศึกษาจะต้องปฏิบัติดังต่อไปนี้ 

1. รับค าร้องขอถอนเงินเงินบ ารุงการศึกษา ที่
งานทะเบียนและประมวลผล 

2. ส่งค าร้องพร้อมแนบใบเสร็จรับเงินที่งาน
ทะเบียนและประมวลผล 

3. รับค าร้องตามข้อ 2. ที่งานทะเบียนและประมวลผลไป
ขอรับเงินคืนที่งานการเงิน 
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13) การตรวจสอบผลการเรียน ออนไลน์ 
 

การตรวจสอบผลการเรียน 
การตรวจสอบผลการเรียน นักศึกษาสามารถตรวจสอบผ่านทางอินเตอร์เน็ต โดยมีขั้นตอน ดังนี้ 

1. นักศึกษาเข้าที่ reg.kpru.ac.th หน้าแรกของเวปไซต์ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ในหัวข้อส าหรับ
นักศึกษาและเลือก ระบบสารสนเทศออนไลน์ เลือก “ตรวจสอบผลการเรียน” ดังตัวอย่างในรูป 

 
 
2. กรอกรหัสนักศึกษา และวันเดือนปีเกิดของนักศึกษา ดังตัวอย่างในรูป 

 

 
 
ให้นักศึกษาเข้าสู่ระบบโดยมีขั้นตอนดังนี้ 

  รหัสประจ าตัวนกัศึกษา :  ใส่รหัสนักศึกษาเช่น 6513201xx 
  รหัสผ่าน : เป็นวัน เดือน ปีเกิด *เช่น 13/06/43 
  หลังจากนั้นให้คลิกที่ปุ่ม “เข้าสู่ระบบ” 

3. เลือกหัวข้อ “ผลการเรียน”  
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หน้าต่างแสดงผลการเรียนจะปรากฏหลงัจากพิมพ์รหัสประจ าตวัและวันเดือนปีเกิดถูกต้อง 
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14) การพ้นสภาพการเป็นนักศึกษา 

  
 

ส าหรับนักศึกษาภาคปกติ (จันทร์-ศุกร์) 
1. เมื่อสิ้นสุดภาคเรียนที่ 2 (นับตั้งแต่เริ่มเข้าเรียน) นักศึกษามีค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมต่ ากว่า 1.60 และใน

ภาคเรียนที่ 4,6,8,10,12 และ 14 ได้ระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมต่ ากว่า 1.80 
2. เมื่อนักศึกษาเรียนครบจ านวนหน่วยกิตตามหลักสูตรที่ก าหนดไว้ แล้วยังได้ค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมต่ ากว่า 

1.80 
3. เมื่อมีสภาพเป็นนักศึกษาครบ 8 ภาคเรียนปกติติดต่อกันในกรณีที่เรียนหลักสูตร 2 ปีและครบ 16 ภาคเรียน

ปกติติดต่อกันในกรณีที่เรียนหลักสูตร 4 ปี และครบ 20 ภาคเรียนปกติติดต่อกันในกรณีที่เรียนหลักสูตร 5 ปีแล้วยังขาด
คุณสมบัติในข้อใดข้อหนึ่ง ดังนี้ 

(1). สอบได้รายวิชาต่างๆครบตามหลักสูตร รวมทั้งรายวิชาที่หลักสูตรหรือสภาก าหนดให้เรียนเพิ่มเติม 
(2). ระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม 2.00 ขึ้นไป 

4. นักศึกษาไม่ผ่านการประเมินในรายวิชาเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพหรือ  ฝึกประสบการณ์วิชาชีพเป็นครั้งที่ 2 
5. ไม่ช าระเงินค่าบ ารุงการศึกษาและค่าธรรมเนียมต่างๆในแต่ละภาคเรียน (ตามระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏ

ก าแพงเพชร ว่าด้วยการเก็บเงินค่าธรรมเนียมการศึกษาระดับอนุปริญญาตรีและปริญญาตรี ภาคปกติ พ.ศ. 2551 ข้อ 6.6) 
 

ส าหรับนักศึกษาภาค กศ.บป. (เสาร์-อาทิตย์) 
1. นักศึกษาจะพ้นสภาพการเป็นนักศึกษาเมื่อผลการประเมินได้ค่าระดับ 

คะแนนเฉลี่ยสะสมต่ ากว่า 1.80 เมื่อสิ้นภาคเรียนที่ 4 นับตั้งแต่เร่ิมเข้าเรียนกรณีหลักสูตร 2 ปี สิ้นภาคเรียนที่ 6 นับตั้งแต่เร่ิม
เข้าเรียนกรณีหลักสูตร 3 ปี และเมื่อ   สิ้นภาคเรียนที่ 7 นับตั้งแต่เร่ิมเข้าเรียน กรณีหลักสูตร 4 ปี สิ้นภาคเรียนที่ 8 นับตั้งแต่
เร่ิมเข้าเรียนกรณีหลักสูตร 5 ปี 

2. นักศึกษาลงทะเบียนเรียนครบตามที่หลักสูตรก าหนดแต่ยังได้ค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมต่ ากว่า 1.80 
3. นักศึกษาไม่ผ่านการประเมินในรายวชิาเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพหรือฝกึประสบการณ์วิชาชีพเป็นครั้งที่ 2 
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4. เมื่อมีสภาพเป็นนักศึกษาครบ 5 ปี กรณีเรียนหลักสูตร 2 ปี และมีสภาพเป็นนักศึกษาครบ 7 ปี ในกรณีที่เรียน
หลักสูตร 3 ปี มีสภาพการเป็นนักศึกษาครบ 9 ปี ในกรณีที่เรียนหลักสูตร 4 ปี และมีสภาพการเป็นนักศึกษาครบ 11 ปี ในกรณี
ที่เรียนหลักสูตร 5 ปี 

5. ไม่ช าระเงินค่าบ ารุงการศึกษาและค่าธรรมเนียมต่างๆในแต่ละภาคเรียน (ตามระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏ
ก าแพงเพชร ว่าด้วยการเก็บเงินค่าธรรมเนียมการศึกษาระดับอนุปริญญาตรีและปริญญาตรี ภาคปกติ พ.ศ. 2551 ข้อ 6.6) 
 

15) การขอส าเร็จการศึกษา ออนไลน์ 
 

 
 
การขอส าเร็จการศึกษา 

ขั้นตอนการขอส าเร็จการศึกษา 
      1. อาจารย์ที่ปรึกษาและนักศึกษาต้องตรวจสอบผลการเรียนให้ครบตามหลักสูตร 
      2. นักศึกษายื่นค าร้องขอส าเร็จการศึกษา โดยผ่ านความเห็นชอบจากอาจารย์ที่ปรึกษา ที่งานทะเบียนและ
ประมวลผลให้เสร็จสิ้นภายในเดือนแรกของภาคเรียนสุดท้ายที่ศึกษา พร้อมทั้งแนบรูปถ่ายชุดครุยปริญญาส าหรับนักศึกษาที่
จะส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี (ดูตัวอย่างรูปถ่าย ที่ถูกต้องที่งานทะเบียนและประมวลผล) ขนาด 1 นิ้ว  จ านวน 6 รูป 
และตัดรูปให้ได้ขนาดกว้าง 2.80 ซม. ยาว 3.30 ซม. 
      3. ช าระเงินค่าลงทะเบียนบัณฑิตที่งานการเงิน 
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16) การขอย้ายเข้ามาศึกษาในมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 
 

 
 

การขอย้ายเขา้มาศึกษาในมหาวิทยาลยัราชภัฏก าแพงเพชร 
 นักศึกษาที่ประสงค์จะขอย้ายเข้ามาศึกษาในมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชรให้ด าเนินการสมัครเข้าเป็นนักศึกษา
ใหม่ และน าผลการเรียนที่ได้เคยศึกษามาแล้วด าเนินการตามขั้นตอนการขอยกเว้นการเรียนรายวิชาที่งานหลักสูตรและ
แผนการเรียน 
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17) การตรวจสอบแผนการเรียน ออนไลน์ 
การตรวจสอบแผนการเรียน นักศึกษาสามารถเข้าดูรายละอียดของแผนการเรียนทางอินเตอร์เน็ต โดยมีขั้นตอน 

ดังนี ้
1. นักศึกษาเข้าไปที่ reg.kpru.ac.th ในหัวข้อ “นักศึกษา” ระบบสารสนเทศออนไลน์ เลือก  “ตรวจสอบ

แผนการเรียน” ดังตัวอย่างในรูปด้านล่าง 
 

 
 
2.ใส่รหัสหมู่เรียน 7 หลัก เลือก “ตกลง” ดังตัวอย่างในรูป 
 

 
 

    3. เลือกปีการศึกษา หน้าตา่งแสดงแผนการเรียนจะปรากฏ ดังตัวอยา่งในรูป  
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4. สามารถสรุปแผนการเรียนตลอดหลักสูตรได้ ดังตัวอย่างในรูป 
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18) การตรวจสอบตารางเรียน/ตารางสอบ ออนไลน์ 
1. เข้าไปที่เว็ปไซต์ reg.kpru.ac.th  เลือก นักศึกษา หวัข้อ ตารางเรียน | ตารางสอบ 

 

 
 
2. พิมพ์รหัสหมู่เรียน และเลือกปกีารศึกษา 

 
3. พิมพ์รหัสหมู่เรียน และเลือกปกีารศึกษา จากนั้นกดปุ่ม   หน้าจอแสดงตารางเรียนของนักศึกษา 
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4. กรณีเลือกตารางสอบ หนา้จอจะแสดงผลตารางสอบดังตัวอย่าง 

  

 

19) ระบบขอขยายเวลาช าระค่าธรรมเนียมการศึกษา 
1. นักศึกษาเข้าไปที่ reg.kpru.ac.th ในหัวข้อ “นักศึกษา” ระบบสารสนเทศออนไลน์ เลือก  “ระบบขอขยาย

เวลาช าระค่าธรรมเนียม” ดังตัวอย่างในรูปด้านล่าง 
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2. การล็อกอินเขา้ใช้งาน 
- รหัสผู้ใช้งาน คือรหัสนักศึกษา เช่น 6513201XX 
- รหัสผ่าน คือวันเดือนปีเกิด วว/ดด/ปป *เช่น 13/12/60 
 

 
 
3. ส าหรับนักศึกษาที่มีความประสงค์จะขอขยายเวลาช าระค่าธรรมนียมการศึกษา ให้ท าการลงทะเบียนขอขยาย

เวลา โดยนักศึกษาจะต้องกรอกข้อมูลให้ครบถ้วน จากนั้นกดปุ่มบันทึกข้อมูล หน้าต่างยืนยันลงทะเบียนขอขยายเวลาช าระ
ค่าธรรมเนียมการศึกษา เพื่อให้นักศึกษายืนยันว่าได้ตรวจสอบข้อมูลว่ามีการกรอกข้อมูลอย่างถูกต้อง จากนั้นให้กดปุ่มยืนยัน 
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4. เมื่อบันทึกข้อมูลส าเร็จจะแสดงข้อมลูภาคเรียน วันที่ลงทะเบยีน ไฟล์ดาวน์โหลด สถานะตามล าดับ และให้นักศึกษา
ท าการคลิกที่ปุ่มดาวน์โหลดเอกสาร เพือ่น าเอกสารบันทกึค าร้องขอขยายเวลาไปเซ็นชื่อ พร้อมลายเซ็นผู้ปกครองและพยานอกี 2 
คน เมื่อเซ็นแล้วให้ท าเป็นไฟล์ pdf จากนั้นให้ท าการคลิกปุ่มอัพโหลดเอกสาร เพื่ออัพเอกสารที่มีลายเซ็นเข้าระบบ เจ้าหน้าที่และ
นักศึกษาจะตรวจสอบ เมื่อเอกสารผ่านการตรวจสอบทั้งหมด 4 ไฟล์แล้ว จะมแีสดงสถานะดังนี้ รอการอนุมัตจิากอาจารย์ที่ปรึกษา
รอการอนุมัติจากหวัหน้างานทะเบียนและประมวลผล รอการอนุมัติจากผู้อ านวยการส านกัส่งเสริมวิชาการฯ รอการอนมุัติจากรอง
อธิการบดีฝ่ายวิชาการ ตามล าดับ 

 

 
 

 
 
5. เมื่อการลงทะเบียนค าร้องขอขยายเวลาช าระค่าธรรมเนียมการศึกษา ผ่านการอนุมัติจากรองอธิการบดีฝา่ยวิชาการ 

นักศึกษาจะสามารถพิมพ์ใบแจ้งช าระค่าธรรมเนียมการศึกษา โดยสามารถช าระค่าธรรมเนียมการศึกษาได้ผ่านช่องทางเคาน์เตอร์
เซอร์วิส หรือช่องทางธนาคาร จะแสดงสถานะวา่ ช าระค่าธรรมเนียมการศึกษาส าเร็จ 
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20) ระบบขาดแคลนทุนทรัพย์ส าหรับนักศึกษา 
1. นักศึกษาเข้าไปที่ reg.kpru.ac.th ในหัวข้อ “นักศึกษา” ระบบสารสนเทศออนไลน์ เลือก  “ระบบขอการเป็น

ผู้ขาดแคลนทุนทรัพย์ฯ” ดังตัวอย่างในรูปด้านล่าง 

 

 
 

2. การล็อกอินเขา้ใช้งาน 
- รหัสผู้ใช้งาน คือรหัสนักศึกษา เช่น 6513201XX 
- รหัสผ่าน คือวันเดือนปีเกิด วว/ดด/ปป *เช่น 13/12/60 
 

 
 

3. ส าหรับนักศึกษาที่มีความประสงค์จะยื่นค าร้องขาดแคลนทุนทรัพย์ให้ท าการลงทะเบียนผู้ขาดแคลนทุนทรัพย์โดย
นักศึกษาจะต้องกรอกข้อมูลให้ครบถ้วน จากนั้นกดปุ่มบันทึกข้อมูล เมื่อกดปุ่มบันทึกข้อมูลจะแสดงหน้าต่างยืนยันลงทะเบียน
เป็นผู้ขาดแคลนทุนทรัพย์อย่างแท้จริง เพื่อให้นักศึกษายืนยันว่าได้ตรวจสอบข้อมูลว่ามีการกรอกข้อมูลอย่างถูกต้อง จากนั้นให้
กดปุ่มยืนยัน 
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4. เมื่อบันทึกข้อมูลส าเร็จจะแสดงข้อมูลภาคเรียน วันที่ลงทะเบียน ไฟล์ดาวน์โหลด สถานะตามล าดับ ให้นักศึกษาท า

การคลิกที่ปุ่มดาวน์โหลดเอกสาร เพื่อน าเอกสารแบบค าร้องเป็นผู้ขาดแคลนทุนทรัพย์และหนังสือรับรองรายได้ไปเขียนข้อมูลพร้อม
เซ็นลายเซ็น เมื่อเซ็นแล้วให้ท าเป็นไฟล์ pdf จากนั้นให้ท าการคลิกปุ่มอัปโหลดเอกสาร เพื่ออัปโหลดเอกสารเข้าระบบ 

 
5. เมื่อเอกสารผ่านการตรวจสอบทั้งหมด 5 ไฟล์แล้ว จะมีแสดงสถานะดังนี้ รอการอนุมัติจากอาจารย์ที่ปรึกษารอการ

พิจารณาค าร้องเป็นผู้ขาดแคลนทุนทรัพย์ตามล าดับ โดยสามารถช าระค่าธรรมเนียมการศึกษาได้ผ่านช่องทางเคาน์เตอร์เซอร์วิส 
หรือช่องทางธนาคาร และเมื่อนักศึกษาท าการช าระค่าธรรมเนียมการศึกษาแล้ว จะแสดงสถานะว่า ช าระค่าธรรมเนียมการศึกษา
ส าเร็จ  
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21) ขั้นตอนการขอใบรับรองเอกสารทางการศึกษา 

 
 

22) แจ้งสอบซ้อนส าหรับนักศึกษา 
  

1. กรณีนักศึกษาที่มีตารางสอบ หรือสอบซ้อน ให้แจ้งงานทะเบียนและประมวนผล หรือแจ้งอาจารย์ผู้สอนที่มีตาราง
สอบซ้อน เพื่อให้ผู้สอนก าหนดวันสอบหรือมอบหมายให้งานทะเบียนและประมวลผลท าการสอบซ้อนส าหรับนักศึกษา โดยแจ้ง
ก่อนสอบ หรือ ตามก าหนดปฏิทินการศึกษาที่ก าหนด 
 
 *หมายเหตุ : หากมีขั้นตอนใดที่นักศึกษา ต้องการสอบถามหรอืต้องการข้อมูลเพิ่มเติม สามารถสอบถามได้ที่ 
reg.kpru.ac.th หรือ ทาง facebook ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน หรือโทรศัพท์ 055 706 555 ต่อ 1477 
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ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ   
มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 
 
เลขที่ 69 หมู่ที่ 1 ต าบลนครชุม อ าเภอเมือง 
จังหวัดก าแพงเพชร 62000 
โทรศัพท์ 055-706555 ต่อ 1503 
 
เว็บไชต์ : https://arit.kpru.ac.th  ติดต่อผู้ดูแลเว็บ : 
anucha_pu@kpru.ac.th 

เปิดใหบ้ริการ ช่วงเปดิภาคเรียน 
เวลา  08.30 - 16.30  วัน จันทร ์- เสาร ์
เวลา  08.30 - 16.30  วัน อาทิตย ์

เปิดใหบ้ริการ ช่วงปดิภาคเรียน 
เวลา  08.30 - 16.30  ทกุวัน 
 

 

 
 

อาคารบรรณราชนครินทร์ 
          อาคารบรรณราชนครินทร์ หรือส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศหรือ “ห้องสมุด” มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ก าแพงเพชร เป็นแหล่ง เรียนรู้ที่ถือได้ว่ามีขนาดใหญ่ที่สุดในระดับสถาบันการศึกษาในจังหวัดก าแพงเพชร และมีความพร้อมด้าน
ทรัพยากรสารสนเทศเพื่อรองรับการให้บริการแก่บุคลากรของมหาวิทยาลัย  และท้องถิ่นในจังหวัดก าแพงเพชร, ตาก ตลอดจน
พื้นที่ใกล้เคียง มีบริการและมีทรัพยากรสารสนเทศให้บริการ ดังนี้ 
 

ประชาสัมพันธ,์ บริการตอบค าถามและช่วยการค้นคว้า บริการยืมคืน 
บริการยืมระหว่างหอ้งสมุด   บริการสารสนเทศทันสมัย 
แนะน าหนังสือใหม ่และหนังสือนา่อ่าน  ห้องส่งเสริมการเรียนรู้ 1 และ 2 
วารสารและหนังสือพิมพ ์   สื่ออิเล็กทรอนิกส์ (ห้องสมุดสร้างสุข) 
ห้องอาหารและเครื่องดื่ม   บริการเครื่องมือช่วยสืบค้นทรัพยากรสารสนเทศ 
หนังสือภาษาไทยและภาษาอังกฤษ หมวด 000 – 900 ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร ์
ห้องเรียนวิทยบรกิาร 1 และ 2   ศูนย์ข้อมูลท้องถิ่นจังหวัดก าแพงเพชร - ตาก 
นวนิยาย – เร่ืองสั้น    ห้องศึกษาค้นคว้าเฉพาะกลุ่ม 1-5 
หลักสูตรและแบบเรียน    หนังสืออ้างอิง และวิทยนิพนธ ์
ห้องเด็กและเยาวชน    บริการเครื่องมือช่วยสืบค้นทรัพยากรสารสนเทศ 

ข้อปฏิบัติ 
ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
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ช่วงเวลาการให้บริการ 
เปิดภาคการศึกษา  

วันจันทร์ - อาทิตย์ ระหวา่งเวลา 08.30 - 16.30 น. 
ปิดภาคการศึกษา 

วันจันทร์ - อาทิตย์ ระหวา่งเวลา 08.30 - 16.30 น. 
ปิดให้บริการวันหยุดนักขัตฤกษ ์หรือตามที่มหาวิทยาลัยราชภฏัก าแพงเพชรก าหนด 

 

 
 

การปฏิบัติตนในการเข้ารับบริการ 
     1.  แต่งกายสภุาพ คือ ไม่สวมเส้ือสายเด่ียว เอวลอย กางเกงขาสั้น ยกเว้นเครื่องแบบนักเรียน 
     2.  สิ่งของที่มีค่า ควรน าติดตัวเข้าไปด้วย เพราะหากเกิดการสูญหาย ส านกัวิทยบริการฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น 
     3.  ห้ามน าอาหารและเครื่องดื่มเข้ามาภายในส านักวิทยบรกิารฯ 
     4.  เคารพต่อสถานที่ รกัษามารยาท ไม่ส่งเสียงดัง หรือกระท าการใดๆ  อนัเป็นที่ร าคาญแก่ผู้อื่น 
     5.  การใช้ทรัพยากรสารสนเทศและโสตทัศนวัสดุ ของส านกัวิทยบริการฯ ให้ใช้ ณ สถานที่ที่จัดไว้ให้ 
     6.  ไม่ขีดเขียน ฉกี ตัด พบั ทุบ ทิ้ง แกะ ดึง หรือท าให้เกิดความเสียหายด้วยประการใดๆ แก่ทรัพยากรสารสนเทศ 
     7.  รกัษาทรัพยากร และวัสดุอุปกรณ์ของส านักวิทยบริการฯ ใหอ้ยู่ในสภาพดีอยู่เสมอ 
     8.  ไม่น าทรัพยากรสารสนเทศออกจากส านกัวิทยบริการฯ โดยไม่ได้รับอนญุาตหรือไม่ได้ยืมตามระเบียบ 
     9.  เมื่อเกิดปัญหาใดๆ ในการเข้าใชบ้ริการส านักวิทยบรกิารฯ ให้สอบถามบคุลากรของส านักวิทยบริการฯ หรือ
ผู้อ านวยการส านกัวิทยบริการฯ 

 
 

นักศึกษาสามารถศึกษาระเบียบการใช้บริการส านักวิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศ ได้ท่ีน่ี 
https://arit.kpru.ac.th/contents/edms/EDMS-General-
201809061536227297.pdf 



คู่มือนักศึกษา 

มหาวิทยาลัยราชภฏัก าแพงเพชร  |    155 

 
1.  การใช้บริการห้องสมุด 
   1.1. บริการยืม – คืนหนังสือ – สื่อโสตทัศนวัสดุ บริการให้ยืมหนังสือและสิ่งพิมพ์ประเภทต่างๆ รวมทั้งสื่อการศึกษาของ
ห้องสมุด  ยกเว้นหนังสืออ้างอิง  วารสารเย็บเล่ม หนังสือพิมพ์  วารสารใหม่ 
   1.2. บริการตอบค าถามและช่วยการค้นคว้าเป็นการให้ค 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) และการสืบค้นสารสนเทศ เมื่อเปิดภาคเรียนหรือปี
การศึกษาใหม่   ห้องสมุดจะให้บริการแนะน าการใช้ห้องสมุดและการสืบค้นสารสนสนเทศแก่นักศึกษาใหม่ทุกคน 
   1.5. บริการแนะน าหนังสือใหม่ ห้องสมุดให้บริการ ประชาสัมพันธ์หนังสือใหม่โดย  จัดพิมพ์รายชื่อหนังสือใหม่และจัด
แสดงหนังสือใหม่ที่ตู้แสดงหนังสือเป็นประจ า 
   1.6. บริการจุลสาร  กฤตภาค  กฤตภาคออนไลน์ และแฟ้มข้อมูลเฉพาะเร่ือง เป็นสิ่งที่มีขนาดเล็ก  หรือการตัด  หรือการ
ถ่ายส าเนาเรื่องราวเร่ืองใดเรื่องหนึ่งจากหนังสือพิมพ์  หรือสิ่งพิมพ์ต่างๆน ามาเก็บในแฟ้มเป็นเร่ืองๆ  จะให้ความรู้เรื่องต่างๆ 
ที่ทันสมันน่าสนใจ 
   1.7. บริการข่าวสารทันสมัย ห้องสมุดจะได้จัดท าข่าวสารทันสมัยในหลายรูปแบบทุกๆ วัน  โดยส าเนาข่าวสารใหม่ที่
น่าสนใจเป็นประจ าทุกวัน 
   1.8.  จัดนิทรรศการ จัดนิทรรศการซ่ึงเกี่ยวกับวันส าคัญต่างๆ  ตามปฏิทินทุกปี 
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2.  การท าบัตรสมาชิกห้องสมุด 

 
 
          2.1 น าบัตรประจ าตัวนกัศึกษามาติดต่อท าบัตรกับเจา้หน้าที่ 
          2.2 บัตรสมาชิกห้องสมุดมีอายตุลอดภาคการศึกษา 
          2.3 บัตรสมาชิกห้องสมุด เจ้าของบัตรจะต้องน ามายืมหนังสือด้วยตวัเอง  ห้ามให้ผู้อื่นมายืมแทน 
          2.4 เมื่อท าหนังสือหายให้รีบแจง้ต่อเจ้าหน้าที่ทันที 
 

3.  การยืม – คืนหนังสือ และช าระค่าปรับ หนังสือหาย 

 
การยืม – คืนหนังสือ และช าระค่าปรับ  หนังสือหายปฏบิัติดังต่อไปนี้ 
1.  การยืม  ใช้บัตรสมาชกิห้องสมุดแถบรหัสบาร์โค้ดในการยืมหนังสือออก  อาทิ 

1.1.  หนังสือทั่วไปปฏิบัต ิ อาท ิ
                  - นักศึกษาภาคปกต,ิ ภาคกศ.บป. ยืมได้ 6 เล่ม นาน 7 วัน 
                  - นักศึกษาปริญญาโท, ปริญญาเอก ยืมได้ 10 เล่ม นาน 14 วัน 
         ผู้ยืมหนังสือจะต้องคืนหนังสือเมื่อครบก าหนด มฉิะนั้นจะต้องเสียค่าปรบั เล่มละ 5 บาท/วัน 

1.2.  หนังสืออ้างอิง  ใช้ส าหรับในห้องสมุดเท่านั้น 
1.3.  หนังสือจอง (ส ารอง)  เป็นหนังสือที่อาจารย์ผู้สอนแต่ละวิชาแนะน าให้นักศึกษาอ่านประกอบ

การศึกษาในชั้นหรืออ่านประกอบการท ารายงาน  ห้องสมุดจัดหนังสือประเภทนี้แยกไว้ต่างหาก  เมื่อนักศึกษาต้องการใช้ให้
ติดต่อขอยืมได้พร้อมทั้งเซ็นชื่อทุกครั้งที่ต้องการใช้หนังสือ และอนุญาตให้อ่านเฉพาะในห้องสมุดเท่านั้น 

1.4. การจองหนังสือ  เป็นบริการที่ห้องสมุดจัดท าขึ้นเพื่อบริการสมาชิกที่ต้องการยืมหนังสือเล่มนั้น  แต่
มีผู้มายืมไปก่อน  ก่อนอื่นสมาชิกต้องทราบว่าใครเป็นผู้แต่ง ชื่อเรื่อง เลขเรียกหนังสือซ่ึงสามารถสืบค้นได้จากคอมพิวเตอร์  
และเจ้าหน้าที่จะเช็คให้ถ้าพบว่ามีผู้มายืมก่อนให้ท าการจองที่เจ้าหน้าที่  หากภายใน 3 วัน  ไม่มารับหนังสือจะถูกน าขึ้นชั้น
หรือให้ผู้อื่นจองต่อไป 
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1.5. วารสาร  นิตยสาร  และหนังสือพิมพ์  หากฉบับใหม่  ไม่อนุญาตให้ยืมออกนอกห้องสมุด  ส่วนฉบับ
ล่วงเวลา (ฉบับเก่า)  ยืมได้ 1 คืน หรือเฉพาะถ่ายเอกสาร 

2. หนังสือหาย ให้สมาชิกแจ้งหายเมื่อทราบทันทีว่าหนังสือหาย ห้องสมุดจะรับแจ้งตั้งแต่วันก าหนดส่งและติดต่อ
เจ้าหน้าที่ทันที  หากหาหนังสือไม่พบจะให้สมาชิกชดใช้เป็นเงิน 3 เท่าของราคาหนังสือนั้นๆ และเสียค่ากระบวนการทาง
เทคนิค 30 บาท แต่ถ้าผู้ใช้แจ้งหลังก าหนดการส่งจะเสียค่าปรับตั้งแต่วันที่ก าหนดส่งถึงวันแจ้งหายและบวกค่าหนังสือเข้าไป
ด้วย  ในกรณีที่แจ้งหายแล้ว  และสามารถหาหนังสือกลับคืนมาได้  ผู้ยืมจะต้องเสียค่าปรับหนังสือย้อนหลัง 

3. ซีดี-รอม, วีซีดี, ดีวีดี แสดงบัตรสมาชิกยืมได้ 2 ชื่อเรื่อง หรือให้บริการเฉพาะในห้องสมุด พร้อมลงชื่อก่อนเข้าใช้
บริการนาน 7 วัน ส่วนนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษานาน 1 คืน 
     4. อินเตอร์เน็ต ให้บริการอินเตอร์เน็ตแสดงบัตรสมาชิกเพื่อลงชื่อก่อนเข้าใช้บริการโดยใช้บริการได้ครั้งละ 2 ชั่วโมง 
    5. ฉายโทรทัศน์, ฉายภาพยนตร์ ให้ใช้บริการโดยแสดงบัตรสมาชิกเพื่อลงชื่อก่อนเข้าใช้บริการ 

 
4. ระบบการยืม – คืนหนังสือ แบบออนไลน์ 

เข้าสู่เว็บไซต์ส านักวิทยาบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ https://arit.kpru.ac.th เลือก การให้บริการ เลือก ระบบ 
บริการสั่ง – ยืมหนังสือ (order Books) ดังรูป 

 
ตารางสรปุระเบียบการยืมทรัพยากรสารสนเทศ 

 
 

*หมายเหตุ : ส่งคืนทรัพยากรสารสนเทศเกินก าหนดปรับเป็นเงินรายการละ 5 บาท/วัน ค้างส่งเกิน 4 สัปดาห์ถูกตัดสิทธิ์ใน
การยืม และถ้าไม่ด าเนินการใด ๆ ทางมหาวิทยาลัยฯ จะไม่ออกใบรับรองวุฒิให้ 
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5. สถานท่ี และการให้บริการส านกัวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยสีารสนเทศ ชั้น 1 

 

 
 
มีบริการและมีทรัพยากรสารสนเทศให้บริการ ดังนี้ 
- ประชาสัมพันธ,์ บริการตอบค าถามและช่วยการค้นคว้า 
- บริการยืมระหว่างห้องสมุด 
- บริการสารสนเทศทันสมัย 
- แนะน าหนังสือใหม่ และหนังสือน่าอ่าน 
- ห้องส่งเสริมการเรียนรู้ 1 - 2 
- บริการวารสารและหนังสือพิมพ ์
- สื่ออิเล็กทรอนกิส์ (หอ้งสมุดสร้างสุข) 
- ห้องอาหารและเครื่องดื่ม 
- บริการเครื่องมือช่วยสืบค้นทรัพยากรสารสนเทศ 
 

ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยสีารสนเทศ ชั้น 2 
 

 
 
มีบริการและมีทรัพยากรสารสนเทศให้บริการ ดังนี้ 
- บริการยืม - คืน 
- บริการตอบค าถามและช่วยการค้นคว้า 
- หนังสือภาษาไทย หมวด 000 - 400 
- ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร ์
- บริการเครื่องมือช่วยสืบค้นทรัพยากรสารสนเทศ 

ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยสีารสนเทศ ชั้น 3 
 

 
 
มีบริการและมีทรัพยากรสารสนเทศให้บริการดังนี้ 
- หนังสือภาษาไทย หมวด 500 - 900   
- หนังสื่อภาษาอังกฤษ หมวด 000 - 900 
- ห้องวิทยบริการ 1 - 2 
- บริการตอบค าถามและช่วยการค้นคว้า 
- ศูนย์ข้อมูลทอ้งถิ่นจังหวัดก าแพงเพชร - ตาก 
- บริการเครื่องมือช่วยสืบค้นทรัพยากรสารสนเทศ 

ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยสีารสนเทศ ชั้น 4 
 

 
 
มีบริการและมีทรัพยากรสารสนเทศให้บริการดังนี้ 
- บริการตอบค าถามและช่วยการค้นคว้า 
- นวนิยาย - เรื่องสั้น 
- ห้องศึกษาค้นคว้าเฉพาะกลุ่ม 1 - 5 
- หลักสูตรและแบบเรียน 
- หนังสืออ้างอิง และวิทยนิพนธ ์
- บริการเครื่องมือช่วยสืบค้นทรัพยากรสารสนเทศ 
- ห้องหนังสือเด็กและเยาวชน 
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ห้องอาหารและเคร่ืองด่ืม 
 

 
 

          ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มีห้อง
บริการอาหารและเครื่องดื่ม  ชั้น 1  Zone ตึกใหม่ มีบริการ
อาหารและเครื่องดื่ม มีที่ ให้นั่งทานภายในร้านนอกจาก
เครื่องดื่มแล้วยังมีขนมเบเกอรี่อื่นๆ แวะเวียนมาขายบ้างตาม
โอกาส เมนูอาหารบางรายการอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงตาม
วัตถุดิบ 
 
 

เปิดให้บริการตั้งแต่เวลา 08.30 - 16.30 น. 
 

อาคารเอวี 
 

 
 

อาคารเอวี หรือ อาคารโสตทัศนวัสดุ มกีารให้บริการ ดังนี้ 
- บริการ Internet - บริการพิมพ์เอกสาร (Print) 
- บริการ E-mail - ติดต่อขอรับบรกิาร Free WIFI 
- บริการเครือข่ายอินเตอร์เน็ต 
- บริการห้องดอกสัก - บริการห้องต้นสัก 
- บริการห้อง Studio ส าหรับผลิตสื่อ 
- บริการห้อง Mini Theater 1-2 
- บริกายืม คืน สื่อโสตฯ เช่น CD, DVD 

ศูนย์ภาษา 
 

 
 

          ศูนย์ภาษา อีกหนึ่ งของส านักวิทยบริการและ
เทคโนโลยี สารสนเทศ ตั้ งอยู่ อ าคารศูนย์ภ าษาและ
คอมพิวเตอร์ โดยมีการบริการ ดังนี้ 
- บริการแปลและให้ค าปรึกษาดา้นภาษาต่างประเทศ 
- บริการสอบวัดมาตรฐานภาษาอังกฤษออนไลน์ 
- กิจกรรมบริการวิชาการในโครงการเข้าค่ายภาษาอังกฤษ
และภาษาจีน 
- บริการฝึกทักษะภาษาต่างประเทศด้วยตนเองผ่านโปรแกรม  
Speexx ส าหรับนักศึกษา 
- บริการสอบวัดมาตรฐาน TOEIC ส าหรับนักศึกษา 
- ห้องสมุดศูนย์ภาษา 
- การสอบวัดความรู้ความสามารถด้านภาษา 
 

ศูนย์คอมพิวเตอร์ 
 

 
 
          ศูนย์คอมพิวเตอร์ อีกหนึ่งของส านักวิทยบริการและ
เทคโนโลยี สา รสนเทศ ตั้ งอยู่ อ าคารศูนย์ภ าษาและ
คอมพิวเตอร์ ศูนย์คอมพิวเตอร์รับผิดชอบการจัดระบบการ
เรียนการสอนคอมพิวเตอร์ให้กับนักศึกษาและพัฒนาทักษะ
ด้านคอมพิเตอร์ให้กับคณาจารย์  เจ้าหน้าที่ นักศึกษา และ
บุคคลทั่วไป 
 

ศูนย์คอมพิวเตอร์มีการใหบ้ริการ ดังนี ้
- บริการห้องส าหรับการเรียนการสอน การจัดอบรม 
- สอบวัดความรู้ความสามารถดา้นคอมพิวเตอร์ 
- ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร ์
- บริการเช่าห้องปฏบิัติการคอมพวิเตอร์ 
- บริการศุนย์สอบ MOS MTV MCE 
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มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร ตระหนักและเล็งเห็นว่าการศึกษาไม่เพียงแต่ศึกษาอยู่ในห้องเรียนเท่านั้น ควร
เรียนรู้ที่จะพัฒนาตนเองในด้านต่าง ๆ ทั้งด้านสติปัญญา สังคม อารมณ์ จิตใจ ร่างกาย และควบคู่ไปกับการมีคุณธรรม
จริยธรรม เพื่อที่จะด าเนินชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข และเป็นทรัพยากรที่ส าคัญในการพัฒนาประเทศชาติต่อไป 

กองพัฒนานักศึกษา เป็นหน่วยงานกลางท าหน้าที่สนับสนุนการจัดการเรียนการสอน มีหน้าที่ดูแลเอาใจใส่
นักศึกษาให้ใช้ชีวิตระหว่างศึกษาเล่าเรียนในมหาวิทยาลัยได้อย่างมีความสุข มีทักษะในการใช้ชีวิตอย่างมีคุณธรรม รู้ผิดชอบ
ชั่วดี มีความรับผิดชอบ เมื่อส าเร็จการศึกษาออกไปสามารถใช้ชีวิตร่วมกับผู้อื่นในสังคมได้ เป็นที่ชื่นชอบของผู้คนรอบข้าง อัน
จะส่งผลกลับมายังมหาวิทยาลัยว่าเป็นมหาวิทยาลัยที่สามารถผลิตบัณฑิตที่มีความรู้คู่คุณธรรมและมีศักยภาพในกา ร
ปฏิบัติงานได้อย่างดีเลิศ ดังนั้นภารกิจหลักของกองพัฒนานักศึกษา จึงมุ่งหวังที่จะพัฒนานักศึกษาในด้านต่าง ๆ ที่
นอกเหนือไปจากกระบวนการพัฒนาความรู้ทางวิชาการ บริการต่าง ๆ ของกองพัฒนานักศึกษา ประกอบด้วย 

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

 
 

1. งานบริการด้านหอพัก 
มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร จัดตั้งหอพักขึ้นเพื่อบริการแก่นักศึกษา เพื่อสนับสนุน การเรียนการสอนของ

นักศึกษาให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น และเป็นการให้นักศึกษารู้จักการใช้ชีวิตร่วมกัน และท ากิจกรรมร่วมกัน เพื่อพัฒนาตนเองให้
เป็นบัณฑิตที่สมบูรณ์ยิ่งขึ้น ทั้งความรู้ สติปัญญาร่างกาย อารมณ์ และสังคม มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร มีหอพักที่จะ
รับนักศึกษาชาย – หญิง เข้าอาศัย สามารถรับนักศึกษาได้ในจ านวนจ ากัด 

1.  หออินทนิล  หอพักชาย 
2.  หอขจีรัตน์   หอพักหญิง 
3.  หอไตรตรึงษ์  หอพักหญิง 
4.  หออัมพวัน  หอพักหญิง 
5.  หอปาริชาต ิ หอพักหญิง 
6.  หอพุทธรกัษา  หอพักหญิง 

 
นักศึกษาที่มีความประสงค์จะเข้าหอพัก สามารถสมัครได้ที่งานหอพัก ซ่ึงจะรับสมัครในวันที่นักศึกษามารายงานตัว 

โดยสามารถสอบถามค่าธรรมเนียมหอพักได้ที่ กองพัฒนานักศึกษา อาคาร 47 SAC (Student Activity Center) 
 

กองพัฒนานักศึกษา 
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2. งานบริการจัดหางาน แนะแนว ให้ค าปรึกษา 
 

 
 

กองพัฒนานักศึกษาได้จัดให้มีบริการจัดหางานขึ้นเพื่อให้บริการแก่นักศึกษาที่มีความประสงค์จะฝึกประสบการณ์ 
และมีรายได้ระหว่างที่ก าลังศึกษาอยู่ และนักศึกษาที่ก าลังจะส าเร็จการศึกษา กองพัฒนานักศึกษาได้ให้บริการด้านการจัดหา
งานให้แก่นักศึกษาในด้านต่าง ๆ  

เมื่อนักศึกษาได้เข้ามาศึกษาในมหาวิทยาลัยฯ ในบางครั้งนักศึกษาอาจประสบปัญหา บางประการ อาทิ เช่น ปัญหา
ทางด้านการเรียน การปรับตัว ปัญหาทางด้านจิตใจ อารมณ์ สังคม ปัญหาทางการด าเนินชีวิตของตนเอง การคบเพื่อน ใน
บางครั้งอาจประสบปัญหาทางด้านครอบครัว หรือประสบปัญหาหลาย ๆ อย่างพร้อมกัน จนนักศึกษารู้สึกว่าการช่วยเหลือ
ตนเองหรือแก้ปัญหาแต่เพียงล าพังเป็นไปได้ยาก และต้องปรึกษาหารือเพื่อจะหาแนวทางในการแก้ปัญหาให้ลุล่วงไปด้วยดี 
หรือในบางครั้งนักศึกษามีความสนใจที่จะพัฒนาตนเองในด้านต่าง ๆ กองพัฒนานักศึกษาได้จัดบริการให้ค าปรึกษาขึ้น เพื่อ
ให้บริการแก่นักศึกษาที่ประสบปัญหาดังกล่าว โดยได้จัดอาจารย์ที่มีความรู้และประสบการณ์ประจ าหอพักแต่ละหอพัก ให้
ค าปรึกษาแนะแนวเป็นรายบุคคล หรือเป็นกลุ่มเพื่อช่วยให้บุคคลได้รู้จักจักตนเอง เข้าใจตนเอง เข้าใจผู้อื่น และสามารถ
ช่วยเหลือตนเอง ปรับตนเอง แก้ไขปัญหา วางแผนการศึกษา การประกอบอาชีพและพัฒนาตนเองได้อย่างเหมาะสม ด้วย
วิธีการต่างๆ ที่จะช่วยให้บุคคลปรับตัวอยู่ในสังคมได้อย่างปรกติสุข 

 

3. งานกองทุนให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษา 
 

 
 

มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร บริการทุนการศึกษา เพื่อให้เงินกู้ยืมแก่นักศึกษาที่ขาดแคลนทุนทรัพย์เพื่อเป็นค่า
เล่าเรียน ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวเนื่องกับการศึกษา และค่าใช้จ่ายที่จ าเป็นในการครองชีพ ระหว่างศึกษา ได้รับโอกาสทางการศึกษา
อย่างทั่วถึง ช่วยแบ่งเบาภาระด้านการเงินของผู้ปกครองและเป็นการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของชาติโดยรวม โดยมุ่งหวังว่าผู้
กู้ยืมจะสามารถเล่าเรียนได้จนส าเร็จตามหลักสูตร มีความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม รวมถึงมีจิตส านึกในการช าระหนี้คืน
เพื่อสร้างโอกาสทางการศึกษาให้กับรุ่นน้องต่อไป 
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4. งานบริการด้านกีฬา 
มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชรได้มองเห็นว่า กีฬามีคุณค่าอย่างยิ่งที่ช่วยพัฒนาสุขภาพและพลานามัยของนักศึกษา

ให้มีความสมบูรณ์ทั้งทางด้านร่างกายและจิตใจ มีน้ าใจเป็นนักกีฬา มีความสามัคคี จึงได้จัดสถานที่ และอุปกรณ์เพื่ออ านวย
ความสะดวกในการเล่นกีฬาได้เป็นประจ าตามความถนัดและความสนใจ บริการที่มีให้แก่นักศึกษา ได้แก่ 

- บริการให้ยืมอุปกรณ์ ได้แก่ ลูกฟุตบอล ลูกวอลเล่ย์บอล ลูกบาสเกตบอล ลูกตะกร้อ ฯลฯ นักศึกษาติดต่อขอยืมได้
ที่งานกีฬา  

- โปรแกรมวิชาพลศึกษา/โรงยิมส์  
- ศูนย์สุขภาพ 

 

 
 
- สนามกีฬาที่นักศึกษาจะสามารถใช้บริการได้ มีดังต่อไปนี้ 

สนามฟุตบอล   สนามบาสเกตบอล 
สนามวอลเล่ย์บอล   สนามเทนนิส 
สนามตะกร้อ   สนามแบดมินตัน 
สระว่ายน้ า    สนามฟุตซอล 

 

5. งานบริการด้านอนามัย 
บริการของห้องพยาบาล นักศึกษาสามารถติดต่อขอรับบริการได้ที่ ห้องพยาบาล อาคารกองพัฒนานักศึกษา ตึก 47 

SAC การบริการดังกล่าวเป็นบริการที่นักศึกษาไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายแต่อย่างใด ในกรณีที่เกิดอาการเจ็บป่วยของนักศึกษาหนัก
มาก ทางฝ่ายพยาบาลจะจัดรถพยาบาลน านักศึกษาส่งโรงพยาบาลต่อไป และจะจ่ายค่ารักษาพยา บาลในวงเงินที่
มหาวิทยาลัยก าหนด 

5.1 การให้บริการสุขภาพ 
            - กรอก / ค้นทะเบียนประวัติ 
            - ซักประวัติผู้มารับบริการ 
            - ท าการรักษา / ท าแผล 
            - ให้ค าแนะน า 
            - รับยา และอธิบายการใช้ยา 

5.2 การให้บริการกระเป๋ายา 
- เขียนแบบฟอร์ม 
- จัดยา 

            - รับกระเป๋ายา และค าแนะน าจากเจ้าหน้าที่ 
            - ยืม-คืน กระเป๋ายา โดยใช้บัตรนักศึกษา 
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5.3 การออกหน่วยปฐมพยาบาล 
            - จัดนักศึกษาในโปรแกรมวิชาสาธารณสุขศาสตร์ออกหน่วย และควบคุมนักศึกษาออกหน่วยตามที่ได้จัด
ไว้ 

5.4 ให้บริการตรวจวัดระดับน้ าตาล/ความดันโลหิต 
5.5 เบิกอุปกรณ์ (ชุดท าแผล/ถุงยางอนามัย) 
5.6 เป็นแหล่งฝึกปฏิบัติให้นักศึกษาโปรแกรมวิชาสาธารณสุขศาสตร์ 
5.7 จัดการตรวจสุขภาพประจ าปีให้แก่ข้าราชการและลูกจ้างประจ าโดยประสานงานกับโรงพยาบาลก าแพงเพชร 

 

6. งานบริการด้านการผอ่นผันการเข้ารับราชการทหาร 
 

 
 

นักศึกษาที่ต้องเรียน ร.ด. ประเภทสมัครใหม่หรือประเภทรายงานตัว ซ่ึงได้แก่นักศึกษาวิชาทหารที่ต้องการศึกษาต่อ
ชั้นปีที่ 2, 3, 4 และ ปี 5 และมีคุณสมบัติดังนี้ 

- ผู้ที่ไม่ได้ศึกษาวิชาทหาร  
- ผู้ที่ผ่อนผันทหารกับสถานศึกษาเดิม   
- นักศึกษาภาคปกติ 

เอกสารการขอผ่อนผันการเข้ารับราชการทหาร 
1.  ส าเนาใบส าคัญทหารกองเกิน (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 าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน   จ านวน  2  ฉบับ 
5.  ส าเนาบัตรประจ าตัวนักศึกษา   จ านวน  1  ฉบับ 
6.  แบบฟอร์มการขอผ่อนผัน (ขอที่กองพัฒนานักศึกษา)  จะต้องน าเอกสารมาด้วย 

 
หมายเหตุ   
1. รับหมายเรียกที่ภูมิล าเนาทหารอยู่ ภายในเดือนที่ก าหนดของทุกปี หากพ้นก าหนดนักศึกษาจะต้องเสียค่าปรับ 
2. นักศึกษาที่ท าเร่ืองขอผ่อนผันทหารในปีที่แล้วหรือเคยผ่อนผันกับมหาวิทยาลัยราชภัฎก าแพงเพชร ไม่ต้องขอผ่อน
ผันอีกจนกว่าจะจบการศึกษาแต่จะต้องไปรับหมายเรียก และแสดงตัวต่อคณะกรรมการตรวจเลือกทุกปี 
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7. งานบริการจัดท าบัตรประจ าตัวนักศึกษา 
 

 

ข้อมูลการออกบัตรให้แก่นักศึกษา 
   1. ลงทะเบียนเรียนเป็นนักศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 
   2. ถ่ายรูปนักศึกษา ตามวันเวลาที่กองพัฒนานักศึกษาก าหนด 
   3. นักศึกษาจัดส่งเอกสาร ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน, ส าเนาทะเบียน
บ้าน อย่างละ 1 แผ่น 
   4. กองพัฒนานักศึกษา ส่งข้อมูลให้ธนาคาร เพื่อจัดและผลิตท าบัตร 
   5. นักศึกษารับบัตรด้วยตนเอง ณ วันเวลาและสถานที่ที่ก าหนด พร้อมน า
บัตรประชาชนตัวจริงมาด้วย โดยมีพนักงานธนาคารกสิกรไทยเป็นผู้ส่งมอบ 

 
8. การแต่งกายของนักศึกษา 
 

นักศึกษาชาย 
   1. สวมเส้ือมีแขน มีคอปก แบบและสีสุภาพ ชายเส้ือสอดไว้ในกางเกง 
   2. สวมกางเกงขายาว แบบและสีสภุาพ  ไม่มีลวดลาย 
   3. สวมรองเท้าหุ้มส้น หรือมีสายรัด  แบบและสีสุภาพ 
นักศึกษาหญิง 
   1. สวมเส้ือมีแขน มีคอปก แบบและสีสุภาพ 
   2. สวมกระโปรงแบบและสีสุภาพ 
   3. สวมกางเกงขายาว แบบและสีสภุาพ ไม่มีลวดลาย 
   4. สวมรองเท้าหุ้มส้น หรือมีสายรัด  แบบและสีสุภาพ อนึ่ง การแต่งกายโดยถือความสุภาพเรียบร้อย เหมาะสม

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

 
หมายเหตุ : หากนักศึกษาแต่งกายไม่เป็นไปตามประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร เรื่อง การแต่งกายสุภาพ

ของนักศึกษา พ.ศ.2550 หน่วยงานของมหาวิทยาลัย ขอสงวนสิทธิ์ในการงดบริการนักศึกษาหรือไม่ไห้เข้าร่วมกิจกรรมของ
มหาวิทยาลัย 
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การแต่งกายชุดนักศึกษาที่ถูกระเบียบ 
ของมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 

 

 
 

*หากมีข้อสงสัยติดต่อสอบถามได้ที่กองพัฒนานักศึกษา อาคาร 47 SAC (Student Activity Center) 
  



Student manual 

166      |  Kamphaeng Phet Rajabhat University 

ร้านค้าสหกรณ์ มหาวิทยาลัยราชภัฎก าแพงเพชร 

 

  
 

ส านักบริการวิชาการและจัดหารายได้ มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร ร้านค้าสหกรณ์ และศูนย์อาหาร 
มหาวิทยาลัยราชภัฎก าแพงเพชร มุ่งให้บริการวิชาการ วิชาชีพ เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของคนในชุมชน ท้องถิ่น และสังคม สร้าง
รายได้จากการให้บริการและการบริหารพืน้ที่ให้เต็มศักยภาพ และสร้างพันธกิจสัมพันธ์ในการบริหารทรัพยากรของมหาวิทยาลัย 
 

ศูนย์อาหาร มหาวิทยาลัย 
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โครงสร้างหลักสูตรและสาขาวิชา 

KAMPHAENG PHET RAJABHAT UNIVERSITY 

ตอนที่ 5 
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โครงสร้างหลักสตูรและสาขาวิชาที่เปิดสอน 
 
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต  ระดับปริญญาตรี 4 ปี 

- สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย 
- สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป 
- สาขาวิชาคณิตศาสตร์ 
- สาขาวิชาภาษาอังกฤษ 
- สาขาวิชาสังคมศึกษา 
- สาขาวิชาพลศึกษา 
- สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ 
- สาขาวิชาภาษาไทย 
- สาขาวิชาการประถมศึกษา 
- สาขาวิชาภาษาจีน   

  

คณะครุศาสตร์ 
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ปรัชญา 
ครูดีสร้างคน คนดีสร้างชาติ ครุศาสตร์สร้างครูดี 

 
วิสัยทัศน์ 

คณะครุศาสตร์เป็นผู้น าในการประยุกต์ศาสตร์พระราชามาใช้ในการผลิตและพัฒนาวิชาชีพครูเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นที่มี
คุณภาพระดับสากล 
 
พันธกิจ 

1. ผลิตบัณฑิตครูให้มีความรู้ ทักษะและความสามารถดา้นวิชาการและวิชาชพี 
2. พัฒนางานวิจยัและสร้างสรรค์นวัตกรรมทางการศึกษา 
3. ให้บริการวิชาการเพื่อสรา้งความเข้มแข็งให้แก่ชุมชนและทอ้งถิ่น 
4. พัฒนาเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการและท านบุ ารุงศิลปวัฒนธรรม 
5. บริหารจัดการองค์กรด้วยเทคโนโลยแีละนวัตกรรมที่ทันสมัยและมีธรรมาภิบาล 

 
เว็บไซต์ : https://edu.kpru.ac.th/ 
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หลักสูตรครุศาสตรบัณฑติ สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย (4 ปี)  
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562) 

Bachelor of Education Program in Early Childhood Education 
ค.บ. (การศึกษาปฐมวัย) - B.Ed. (Early Childhood Education) 

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

๏ โครงสร้างหลักสูตร 
จ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า  138 หน่วยกิต 

โดยมีสัดส่วนหน่วยกิตแต่ละหมวดวิชา ดังนี้ 
1) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป  ไม่น้อยกว่า จ านวน 30  หน่วยกิต 
   1.1 กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร ไม่น้อยกว่า จ านวน  9  หน่วยกิต 
   1.2 กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์  ไม่น้อยกว่า จ านวน  6  หน่วยกิต 
   1.3 กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์  ไม่น้อยกว่า จ านวน  6  หน่วยกิต 
   1.4 กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ไม่น้อยกว่า   6  หน่วยกิต 
    และเลือกเรียนในกลุ่มวิชา 1.1 – 1.4 ไม่น้อยกว่า จ านวน  3  หน่วยกิต 
2) หมวดวิชาเฉพาะ   ไม่น้อยกว่า จ านวน 102  หน่วยกิต 
   2.1 กลุ่มวิชาวิชาชีพครู   จ านวน  39  หน่วยกิต 

1) วิชาชีพครูบังคับ   จ านวน  25  หน่วยกิต 
2) วิชาการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา จ านวน  14  หน่วยกิต 

   2.2 กลุม่วิชาเอก   ไม่น้อยกว่า จ านวน  63  หน่วยกิต 
1) วิชาเอกบังคับ   จ านวน  42  หน่วยกิต 
2) วิชาเอกเลือก  ไม่น้อยกว่า จ านวน  21  หน่วยกิต 

3) หมวดวิชาเลือกเสรี   ไม่น้อยกว่า จ านวน   6  หน่วยกิต 
 

๏ อาชีพท่ีสามารถประกอบได้หลังส าเร็จการศึกษา  
- ครูสอนวิชาการศึกษาปฐมวัยในทุกสังกัด 
- นักวิชาการทางด้านการศึกษา 
- เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานของรัฐและเอกชน 
- พนักงานในบริษัทของต่างประเทศทั้งภาครัฐและเอกชน (ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาเด็ก) 
- ธุรกิจส่วนตัวด้านการศึกษา 
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๏ รายวิชาตามโครงสร้างของหลักสูตร 
1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป    ไม่น้อยกว่า   30 หน่วยกิต 
   (ดังรายละเอียดในภาคผนวก)    
2. หมวดวิชาเฉพาะ     ไม่น้อยกวา่  102    หน่วยกิต 
   2.1 วิชาชีพคร ู     จ านวน   39    หน่วยกิต 
      1)  วิชาชพีครูบังคับ    จ านวน   25    หน่วยกิต 
รหัสวิชา ชื่อวิชา               น(ท-ป-อ) 
1022101 หลักสูตรและวิทยาการการจัดการเรียนรู้    3(2-2-5) 
 Curriculum and Learning Management Science 
1032101 นวัตกรรมและเทคโนโลยีดิจิทัลเพือ่การเรียนรู้    3(2-2-5) 
 Innovation and Digital Technology for Learning  
1042102 การวัดผลและประเมินผลการเรียนรู้    3(2-2-5) 
 Learning Measurement and Evaluation   
1043102 การวิจยัและพัฒนานวัตกรรมเพื่อการเรยีนรู้    3(2-2-5) 
 Research and Development for Learning Innovation 
1051101 จิตวิทยาเพื่อการเรียนรู้      3(2-2-5)  

Psychology for Learning       
1102101  คุณธรรม จริยธรรม และความเป็นครูมืออาชีพ    3(2-2-5) 

Ethics for Professional Teachers  
1102102 การประกันคุณภาพการศึกษาและการพฒันาชุมขน   2(1-2-3) 
 Educational Quality Assurance and Community Development 
1211101 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารส าหรับครู 1    1(0-2-1) 
 Communicative English for Teachers 1 
1212102 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารส าหรับครู 2    1(0-2-1) 
 Communicative English for Teachers 2 
1212103 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารส าหรับครู 3    1(0-2-1) 
 Communicative English for Teachers 3 
1251101 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารส าหรับคร ู    2(1-2-3) 
 Communicative Thai for Teachers 

2) วิชาการปฏบิัติการสอนในสถานศึกษา  จ านวน  14    หน่วยกิต 
รหัสวิชา ชื่อวิชา       น(ท-ป-อ) 
1002101 การฝึกปฏิบัติวิชาชีพระหว่างเรียน     1(45) 
 Practicum in Teaching Profession Institution 1 
1003102 การฝึกปฏิบัติวิชาชีพระหว่างเรียน 2    1(45) 
 Practicum in Teaching Profession Institution 2 
1004103 การปฏิบัตกิารสอนในสถานศึกษา 1    6(270) 
 Internship 1 
1004104 การปฏิบัตกิารสอนในสถานศึกษา 2    6(270) 
 Internship 2 
 

  



คู่มือนักศึกษา 

มหาวิทยาลัยราชภฏัก าแพงเพชร  |    173 

2.2 วิชาเอก       จ านวน  63  หน่วยกิต 
1) วิชาเอกบังคับ    จ านวน  42  หน่วยกิต 

รหัสวิชา ชื่อวิชา       น(ท-ป-อ) 
1071101 การพัฒนาสมองเพื่อการเรียนรู้ส าหรับเด็กปฐมวัย   3(2-2-5) 
 Brain Development for Early Childhood Students  
1071102 การอบรมเลี้ยงดูและส่งเสริมการเรียนรู้ส าหรับเด็กปฐมวัย                             3(2-2-5) 
 Take Caring and Learning Encouragement for Early Childhood Students  
1071202 การจัดประสบการณ์การเรียนรู้แบบบูรณาการการศึกษาปฐมวยั  

ส าหรับเด็กอายุต่ ากว่า 3 ป ี       3(2-2-5) 
 Integrated Learning Experience for Children Under Three Years Old  
1071401 การพัฒนาสุขภาวะและความปลอดภัยส าหรับเด็กปฐมวัย   3(2-2-5) 
 Heath Care and Safety for Early Childhood Students  
1071403 การจัดกิจกรรมทางศิลปะระดับการศึกษาปฐมวัย   3(2-2-5) 
 Arts Activities for Early Childhood Students  
1071601 การช่วยเหลือเด็กปฐมวยัที่มีความต้องการจ าเป็นพิเศษ   3(2-2-5) 
 Special Needed Early Childhood Students Take Caring  
1072201 การจัดกิจกรรมทางภาษาและการสื่อสารส าหรับเด็กปฐมวัย                           3(2-2-5) 
 Language and Communication Activities for Early Childhood Students  
1072202 ภาษาอังกฤษส าหรับครูปฐมวัย     3(2-2-5) 
 English for Purpose for Early Childhood Teacher  
1072404 จังหวะและการเคลื่อนไหวส าหรับเด็กปฐมวัย    3(2-2-5) 
 Movement Activities for Early Childhood Students  
1072406 การจัดกิจกรรมการเล่นส าหรับเด็กปฐมวัย         3(2-2-5) 
 Playing Activities Management for Early Childhood Students Learning 
1072407 วรรณกรรมและนิทานส าหรับเด็กปฐมวยั         3(2-2-5) 
 Literatures and Stories for Early Childhood Students  
1073302 การจัดกิจกรรมทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ส าหรับเด็กปฐมวัย  3(2-2-5) 
 Science and Mathematics Activities for Early Childhood Students  
1073409 การจัดประสบการณ์การเรียนรู้แบบบูรณาการ การศึกษาปฐมวัยส าหรับ 3(2-2-5) 

เด็กอาย ุ3-6 ป ี       
 Experience Management to Enhance Integrated Learning for Children  

Age between Three to Six 
1073801 การต่อยอดองค์ความรู้เพื่อพัฒนานวัตกรรม       3(2-2-5) 
 Applying Knowledge to Create Innovation 
 

2) วิชาเอกเลือก      ไม่น้อยกวา่   21  หน่วยกิต 
รหัสวิชา ชื่อวิชา       น(ท-ป-อ) 
1071103 การพัฒนาบุคลิกภาพและมนุษย์สัมพันธ์ส าหรับครูปฐมวัย   3(3-0-6) 
 Personality and Relationship Development for Early Childhood Teacher  
1071402 การจัดกิจกรรมทักษะทางสังคมและความฉลาดทางอารมณ์ส าหรับเด็กปฐมวยั      2(1-2-3) 
 Emotional Quotient and Social Quotient Activities for Early Childhood Students  
1071405 การจัดกิจกรรมส่งเสริมความพร้อมทางด้านร่างกายส าหรับเด็กปฐมวยั  2(1-2-3) 
 Physical Development Activities for Early Childhood Students  
1071404 การศึกษาปฐมวัย      2(1-2-3) 
 Early Childhood Education  
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รหัสวิชา ชื่อวิชา       น(ท-ป-อ) 
1072301 การจัดกิจกรรมส่งเสริมทักษะการคิดส าหรับเด็กปฐมวัย   2(1-2-3) 
 Thinking Skills Development Activities for Early Childhood Students  
1072405 สื่อและของเล่นส าหรับเด็กปฐมวยั           3(2-2-5) 
 Media and Toys for Early Childhood Students  
1073408 การจัดค่ายวิชาการระดับปฐมวยั     3(2-2-5) 
 Academic Camp Management for Early Childhood Education  
1072501 โภชนาการส าหรับเด็กปฐมวัย     3(2-2-5) 
 Nutrition for Early Childhood  
1072602 การจัดประสบการณ์เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ส าหรับเด็กกลุ่มเป้าหมายเฉพาะ 3(2-2-5) 
 Experience Management to Encourage Learning for Specific Children Groups  
1072901 การนิเทศและการประกันคุณภาพการศึกษาระดับการศึกษาปฐมวัย  2(1-2-3) 
 Supervision and Educational Quality Assurance at the Early Childhood Education Level 
1073303 หลักสูตรและการพัฒนาหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย   3(2-2-5) 
 Early Childhood Education Curriculum and Curricula Development  
1073603 การศึกษาพฤติกรรมเด็กปฐมวยั     2(1-2-3) 
 Early Childhood Behavioral Study  
1073701 การวัดและประเมินผลเพื่อพัฒนาเด็กปฐมวัย    2(1-2-3) 
 Developmental Assessment of Early Childhood  
1073802 สัมมนาปัญหาและแนวโน้มในการพัฒนาการศึกษาปฐมวยัในอนาคต    2(1-2-3) 
 Seminar in Early Childhood Education Development Trend  
1073803 เกมการศึกษาส าหรับเด็กปฐมวยั     3(3-0-6) 
 Didactic Games for Early Childhood  
1073902 การมีส่วนร่วมของครอบครัว สถานพัฒนาเด็กปฐมวัย สถานศึกษาและชุมชนระดับ 

การศึกษาปฐมวัย      3(2-2-5) 
 Family and Community Participation in Early Childhood Education.  
 
3) หมวดวิชาเลือกเสรี      ไม่น้อยกวา่   6     หน่วยกิต 
 ให้เลือกเรียนรายวิชาใดๆในหลักสูตรที่มหาวิทยาลัยราชภฏัก าแพงเพชรเปิดสอน โดยไม่ซ้ ากับรายวิชาที่เคย
เรียนมาแล้ว  และตอ้งไม่เป็นรายวิชาทีก่ าหนดให้เรียนโดยไม่นับหน่วยกิตรวมในเกณฑ์การส าเร็จหลักสูตรของสาขาวิชา
นี้ 
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หลักสูตรครุศาสตรบัณฑติ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป (4 ปี) 
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562) 

Bachelor of Education Program in General Science 
ค.บ. (วิทยาศาสตร์ท่ัวไป) - B.Ed. (General Science) 

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

๏ โครงสร้างหลักสูตร 
จ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า  141 หน่วยกิต 

โดยมีสัดส่วนหน่วยกิตแต่ละหมวดวิชา ดังนี้ 
1) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป  ไม่น้อยกว่า จ านวน 30  หน่วยกิต 
   1.1 กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร ไม่น้อยกว่า จ านวน  9  หน่วยกิต 
   1.2 กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์  ไม่น้อยกว่า จ านวน  6  หน่วยกิต 
   1.3 กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์  ไม่น้อยกว่า จ านวน  6  หน่วยกิต 
   1.4 กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ไม่น้อยกว่า   6  หน่วยกิต 
    และเลือกเรียนในกลุ่มวิชา 1.1 – 1.4 ไม่น้อยกว่า จ านวน  3  หน่วยกิต 
2) หมวดวิชาเฉพาะ   ไม่น้อยกว่า จ านวน 105  หน่วยกิต 
   2.1 กลุ่มวิชาวิชาชีพครู   จ านวน  39  หน่วยกิต 

1) วิชาชีพครูบังคับ   จ านวน  25  หน่วยกิต 
2) วิชาการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา จ านวน  14  หน่วยกิต 

   2.2 กลุ่มวิชาเอก   ไม่น้อยกว่า จ านวน  66  หน่วยกิต 
1) วิชาเอกบังคับ   จ านวน  42  หน่วยกิต 
2) วิชาเอกเลือก  ไม่น้อยกว่า จ านวน  24  หน่วยกิต 

3) หมวดวิชาเลือกเสรี   ไม่น้อยกว่า จ านวน   6  หน่วยกิต 
 

๏ อาชีพท่ีสามารถประกอบได้หลังส าเร็จการศึกษา  
- ครูสอนวิทยาศาสตร์ทั่วไปในทุกสังกัด 
- นักวิชาการทางด้านการศึกษา 
- ธุรกิจส่วนตัวด้านการศึกษา
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๏ รายวิชาตามโครงสร้างของหลักสูตร 
1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป    ไม่น้อยกว่า   30 หน่วยกิต 
   (ดังรายละเอียดในภาคผนวก)    
2. หมวดวิชาเฉพาะ     ไม่น้อยกวา่  105    หน่วยกิต 
   2.1 วิชาชีพคร ู     จ านวน   39    หน่วยกิต 
      1)  วิชาชพีครูบังคับ    จ านวน   25    หน่วยกิต 
รหัสวิชา ชื่อวิชา               น(ท-ป-อ) 
1022101 หลักสูตรและวิทยาการการจัดการเรียนรู้    3(2-2-5) 
 Curriculum and Learning Management Science 
1032101 นวัตกรรมและเทคโนโลยีดิจิทัลเพือ่การเรียนรู้    3(2-2-5) 
 Innovation and Digital Technology for Learning  
1042102 การวัดผลและประเมินผลการเรียนรู้    3(2-2-5) 
 Learning Measurement and Evaluation   
1043102 การวิจยัและพัฒนานวัตกรรมเพื่อการเรยีนรู้    3(2-2-5) 
 Research and Development for Learning Innovation 
1051101 จิตวิทยาเพื่อการเรียนรู้      3(2-2-5)  

Psychology for Learning       
1102101  คุณธรรม จริยธรรม และความเป็นครูมืออาชีพ    3(2-2-5) 

Ethics for Professional Teachers  
1102102 การประกันคุณภาพการศึกษาและการพฒันาชุมขน   2(1-2-3) 
 Educational Quality Assurance and Community Development 
1211101 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารส าหรับครู 1    1(0-2-1) 
 Communicative English for Teachers 1 
1212102 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารส าหรับครู 2    1(0-2-1) 
 Communicative English for Teachers 2 
1212103 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารส าหรับครู 3    1(0-2-1) 
 Communicative English for Teachers 3 
1251101 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารส าหรับคร ู    2(1-2-3) 
 Communicative Thai for Teachers 

2) วิชาการปฏบิัติการสอนในสถานศึกษา  จ านวน  14    หน่วยกิต 
รหัสวิชา ชื่อวิชา       น(ท-ป-อ) 
1002101 การฝึกปฏิบัติวิชาชีพระหว่างเรียน     1(45) 
 Practicum in Teaching Profession Institution 1 
1003102 การฝึกปฏิบัติวิชาชีพระหว่างเรียน 2    1(45) 
 Practicum in Teaching Profession Institution 2 
1004103 การปฏิบัตกิารสอนในสถานศึกษา 1    6(270) 
 Internship 1 
1004104 การปฏิบัตกิารสอนในสถานศึกษา 2    6(270) 
 Internship 2 
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2.2 วิชาเอก       จ านวน  66  หน่วยกิต 
1) วิชาเอกบังคับ    จ านวน  42  หน่วยกิต 

รหัสวิชา ชื่อวิชา       น(ท-ป-อ) 
1201102 คณิตศาสตร์ส าหรับการสอนวิทยาศาสตร์    3(3-0-6) 

Mathematics for Science Teaching   
1201201 ฟิสิกส์ส าหรับครู 1      3(2-2-5) 

Physics for Teachers 1  
1201202 ฟิสิกส์ส าหรับครู 2      3(2-2-5) 

Physics for Teachers 2  
1201301 เคมีส าหรับครู 1      3(2-2-5) 

Chemistry for Teachers 1 
1201302 เคมีส าหรับครู 2      3(2-2-5) 

Chemistry for Teachers 2   
1201401 ชีววิทยาส าหรับครู 1      3(2-2-5) 

Biology for Teachers 1   
1201402 ชีววิทยาส าหรับครู 2      3(2-2-5) 

Biology for Teachers 2   
1202501 วิทยาศาสตร์โลกทั้งระบบ     3(2-2-5) 

Earth Science System  
1202503 การจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ระดับประถมศึกษา   3(2-2-5) 

Science Learning in Primary Education Level  
1203201 ไฟฟ้าและพลังงาน       3(2-2-5) 

Electricity and Energy  
1203508 วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมในทอ้งถิ่น     3(2-2-5) 

Local Environmental Science   
1203511 การจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ระดับมัธยมศึกษา   3(2-2-5) 

Science Learning in Secondary Education Level 
4012204 ดาราศาสตร์และอวกาศ     3(2-2-5) 

Astronomy and Space  
1203502 ภาษาอังกฤษส าหรับครูวิทยาศาสตร์    3(3-0-6) 
 English for Science Teachers 

2) วิชาเอกเลือก     ไม่น้อยกวา่  24  หน่วยกิต 
รหัสวิชา ชื่อวิชา       น(ท–ป–อ) 
1202101 วิทยาการค านวณ      3(2-2-5) 

Computing Science  
1202401 วิทยาศาสตร์ชวีภาพ      3(2-2-5) 

Biological Sciences  
1202301 วิทยาศาสตร์กายภาพ      3(2-2-5) 

Physical Sciences  
1203301 การปฏิบัตกิารวิทยาศาสตร์ในโรงเรียน    3(2-2-5) 

Science Laboratory in School  
1203509 ธรรมชาติและการสืบเสาะทางวิทยาศาสตร์    3(2-2-5) 

Nature of Science and Science Inquiry 
1203510 สัมมนาวิทยาศาสตร์และการสอนวิทยาศาสตร์    2(1-2-3) 

Science Seminar and Science Teaching  
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รหัสวิชา ชื่อวิชา       น(ท-ป-อ) 
1203512 โครงงานและกิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์    3(2-2-5) 

Project and Science Camp Activity  
1203513 การวิจยัเพื่อพัฒนากระบวนการเรียนรู้วทิยาศาสตร์   3(2-2-5) 

Research to Develop Science Learning Process  
4032402 พันธุศาสตร์และเทคโนโลยีทางดีเอ็นเอ    2(1-2-3) 
 Genetics and DNA Technology  
4033401 สรีรวิทยาพื้นฐาน      2(1-2-3)  
 Basic Physiology 
1202502 สะเต็มศึกษา      3(2-2-5) 

STEM Education    
  
3) หมวดวิชาเลือกเสรี      ไม่น้อยกวา่   6     หน่วยกิต 
 ให้เลือกเรียนรายวิชาใดๆในหลักสูตรที่มหาวิทยาลัยราชภฏัก าแพงเพชรเปิดสอน โดยไม่ซ้ ากับรายวิชาที่เคย
เรียนมาแล้ว  และตอ้งไม่เป็นรายวิชาทีก่ าหนดให้เรียนโดยไม่นับหน่วยกิตรวมในเกณฑ์การส าเร็จหลักสูตรของสาขาวิชา
นี้ 
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หลักสูตรครุศาสตรบัณฑติสาขาวิชาคณิตศาสตร์ (4 ปี) 
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562) 

Bachelor of Education Program in Mathematics 
ค.บ. (คณิตศาสตร์) - B.Ed. (Mathematics) 

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

๏ โครงสร้างหลักสูตร 
จ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า  140 หน่วยกิต 

โดยมีสัดส่วนหน่วยกิตแต่ละหมวดวิชา ดังนี้ 
1) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป  ไม่น้อยกว่า จ านวน 30  หน่วยกิต 
   1.1 กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร ไม่น้อยกว่า จ านวน  9  หน่วยกิต 
   1.2 กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์  ไม่น้อยกว่า จ านวน  6  หน่วยกิต 
   1.3 กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์  ไม่น้อยกว่า จ านวน  6  หน่วยกิต 
   1.4 กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ไม่น้อยกว่า   6  หน่วยกิต 
    และเลือกเรียนในกลุ่มวิชา 1.1 – 1.4 ไม่น้อยกว่า จ านวน  3  หน่วยกิต 
2) หมวดวิชาเฉพาะ   ไม่น้อยกว่า จ านวน 104  หน่วยกิต 
   2.1 กลุ่มวิชาวิชาชีพครู   จ านวน  39  หน่วยกิต 

1) วิชาชีพครูบังคับ   จ านวน  25  หน่วยกิต 
2) วิชาการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา จ านวน  14  หน่วยกิต 

   2.2 กลุ่มวิชาเอก   ไม่น้อยกว่า จ านวน  65  หน่วยกิต 
1) วิชาเอกบังคับ   จ านวน  45  หน่วยกิต 
2) วิชาเอกเลือก  ไม่น้อยกว่า จ านวน  20  หน่วยกิต 

3) หมวดวิชาเลือกเสรี   ไม่น้อยกว่า จ านวน   6  หน่วยกิต 
 

๏ อาชีพท่ีสามารถประกอบได้หลังส าเร็จการศึกษา  
- ครูสอนวิชาคณิตศาสตร์ในทุกสังกัด 
- นักวิชาการทางด้านการศึกษาทั้งภาครัฐและเอกชน 
- ธุรกิจส่วนตัวด้านการศึกษา
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๏ รายวิชาตามโครงสร้างของหลักสูตร 
1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป    ไม่น้อยกว่า   30 หน่วยกิต 
   (ดังรายละเอียดในภาคผนวก)    
2. หมวดวิชาเฉพาะ     ไม่น้อยกวา่  104    หน่วยกิต 
   2.1 วิชาชีพคร ู     จ านวน   39    หน่วยกิต 
      1)  วิชาชพีครูบังคับ    จ านวน   25    หน่วยกิต 
รหัสวิชา ชื่อวิชา               น(ท-ป-อ) 
1022101 หลักสูตรและวิทยาการการจัดการเรียนรู้    3(2-2-5) 
 Curriculum and Learning Management Science 
1032101 นวัตกรรมและเทคโนโลยีดิจิทัลเพือ่การเรียนรู้    3(2-2-5) 
 Innovation and Digital Technology for Learning  
1042102 การวัดผลและประเมินผลการเรียนรู้    3(2-2-5) 
 Learning Measurement and Evaluation   
1043102 การวิจยัและพัฒนานวัตกรรมเพื่อการเรยีนรู้    3(2-2-5) 
 Research and Development for Learning Innovation 
1051101 จิตวิทยาเพื่อการเรียนรู้      3(2-2-5)  

Psychology for Learning       
1102101  คุณธรรม จริยธรรม และความเป็นครูมืออาชีพ    3(2-2-5) 

Ethics for Professional Teachers  
1102102 การประกันคุณภาพการศึกษาและการพฒันาชุมขน   2(1-2-3) 
 Educational Quality Assurance and Community Development 
1211101 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารส าหรับครู 1    1(0-2-1) 
 Communicative English for Teachers 1 
1212102 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารส าหรับครู 2    1(0-2-1) 
 Communicative English for Teachers 2 
1212103 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารส าหรับครู 3    1(0-2-1) 
 Communicative English for Teachers 3 
1251101 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารส าหรับคร ู    2(1-2-3) 
 Communicative Thai for Teachers 

2) วิชาการปฏบิัติการสอนในสถานศึกษา  จ านวน  14    หน่วยกิต 
รหัสวิชา ชื่อวิชา       น(ท-ป-อ) 
1002101 การฝึกปฏิบัติวิชาชีพระหว่างเรียน     1(45) 
 Practicum in Teaching Profession Institution 1 
1003102 การฝึกปฏิบัติวิชาชีพระหว่างเรียน 2    1(45) 
 Practicum in Teaching Profession Institution 2 
1004103 การปฏิบัตกิารสอนในสถานศึกษา 1    6(270) 
 Internship 1 
1004104 การปฏิบัตกิารสอนในสถานศึกษา 2    6(270) 
 Internship 2 
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2.2 วิชาเอก       จ านวน  65  หน่วยกิต 
1) วิชาเอกบังคับ    จ านวน  45  หน่วยกิต 

รหัสวิชา ชื่อวิชา       น(ท-ป-อ) 
1191601 เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์    3(2-2-5) 
  Technology Digital for Learning Management in Mathematics 
1192306 การจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์ระดับประถมศึกษา    3(2-2-5) 
  Learning Management in Mathematics for Primary School 
1192307 การแก้ปญัหาทางคณิตศาสตร์     3(2-2-5) 
  Problem Solving in Mathematics 
1192401 ภาษาอังกฤษส าหรับการจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์    3(2-2-5) 
  English for Learning Management in Mathematics   
1192602 การจัดการเรียนรู้สะเต็มศึกษา      3(2-2-5) 

Learning Management in STEM Education  
1193201 การวิจยัทางคณิตศาสตร์ศึกษา      3(2-2-5) 

Research in Mathematics Education  
1193301 การจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น    3(2-2-5) 

Learning Management in Mathematics for Secondary School  
1193302 การจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย   3(2-2-5) 

Learning Management in Mathematics for High School  
1193303 การจัดการเรียนรู้ทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์   3(2-2-5) 

Learning Management in Mathematical Skills and Processes   
1193701 การจัดค่ายคณิตศาสตร์     3(2-2-5) 

Mathematics Camp  
4091201 หลักการทางคณิตศาสตร์     3(3-0-6) 

Principle of Mathematics  
4091202 ระบบจ านวน      3(3-0-6) 

Number System  
4091402 แคลคูลัส 1       3(3-0-6) 

Calculus 1  
4092701 วิทยาการค านวณส าหรับคณิตศาสตร์    3(3-0-6) 

Computational Science for Mathematics  
4111201 ความน่าจะเป็นและสถิต ิ     3(3-0-6) 

Probability and Statistics  
2) วิชาเอกเลือก    ไม่น้อยกวา่   20      หน่วยกิต 

รหัสวิชา ชื่อวิชา               น(ท-ป-อ) 
1191811 ประวัติและพัฒนาการทางคณิตศาสตร์    2(1-2-3) 

History and Development of Mathematics  
1192311 การวัดและประเมินผลการเรียนรู้คณิตศาสตร์     3(2-2-5) 

Measurement and Evaluation in Mathematics  
1193311 สัมมนาทางคณิตศาสตร์ศึกษา     1(0-2-1) 

Seminar in Mathematics Education  
1193211 สถิติเพื่อการวจิัยทางคณิตศาสตร์ศึกษา    3(2-2-5) 

Statistics for Research in Mathematics Education  
1193711 การจัดกิจกรรมทางคณิตศาสตร์      3(2-2-5) 

Mathematical Activities  
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รหัสวิชา ชื่อวิชา               น(ท-ป-อ) 
4092402 แคลคูลัส 2       3(3-0-6) 

Calculus 2  
4092501 เรขาคณิตเบื้องต้น      3(3-0-6) 

Introduction to Geometry  
4092601 พีชคณิตเชิงเส้น      3(3-0-6) 

Linear Algebra  
4093202 ทฤษฎีจ านวน      3(3-0-6) 

Number Theory  
4093301 พีชคณิตนามธรรม      3(3-0-6) 

Abstract Algebra  
4093303 วิยุตคณิต       3(3-0-6) 

Discrete Mathematics  
4093304 ทฤษฎีสมการ      3(3-0-6) 

Theory of Equations  
4093401 แคลคูลัสและเรขาคณิตวิเคราะห์ 3     3(3-0-6) 

Calculus  and  Analytic  Geometry 3  
4093402 สมการเชิงอนุพันธ์สามัญ      3(3-0-6) 

Ordinary Differential Equations  
4093403 การวิเคราะห์เชิงคณิตศาสตร์     3(3-0-6) 

Mathematical Analysis  
4093404 ตัวแปรเชิงซ้อน      3(3-0-6) 

Complex Variables  
4093405 ระเบียบวธิีเชิงตัวเลข      3(3-0-6) 

Numerical Method  
  
3) หมวดวิชาเลือกเสรี      ไม่น้อยกวา่   6     หน่วยกิต 
 ให้เลือกเรียนรายวิชาใดๆในหลักสูตรที่มหาวิทยาลัยราชภฏัก าแพงเพชรเปิดสอน โดยไม่ซ้ ากับรายวิชาที่เคย
เรียนมาแล้ว  และตอ้งไม่เป็นรายวิชาทีก่ าหนดให้เรียนโดยไม่นับหน่วยกิตรวมในเกณฑ์การส าเร็จหลักสูตรของสาขาวิชา
นี้ 
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หลักสูตรครุศาสตรบัณฑติสาขาวิชาภาษาอังกฤษ (4 ปี) 
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562) 

Bachelor of Education Program in English 
ค.บ. (ภาษาอังกฤษ) - B.Ed. (English) 

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

๏ โครงสร้างหลักสูตร 
จ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า  138 หน่วยกิต 

โดยมีสัดส่วนหน่วยกิตแต่ละหมวดวิชา ดังนี้ 
1) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป  ไม่น้อยกว่า จ านวน 30  หน่วยกิต 
   1.1 กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร ไม่น้อยกว่า จ านวน  9  หน่วยกิต 
   1.2 กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์  ไม่น้อยกว่า จ านวน  6  หน่วยกิต 
   1.3 กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์  ไม่น้อยกว่า จ านวน  6  หน่วยกิต 
   1.4 กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ไม่น้อยกว่า   6  หน่วยกิต 
    และเลือกเรียนในกลุ่มวิชา 1.1 – 1.4 ไม่น้อยกว่า จ านวน  3  หน่วยกิต 
2) หมวดวิชาเฉพาะ   ไม่น้อยกว่า จ านวน 102  หน่วยกิต 
   2.1 กลุ่มวิชาวิชาชีพครู   จ านวน  39  หน่วยกิต 

1) วิชาชีพครูบังคับ   จ านวน  25  หน่วยกิต 
2) วิชาการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา จ านวน  14  หน่วยกิต 

   2.2 กลุ่มวิชาเอก   ไม่น้อยกว่า จ านวน  63  หน่วยกิต 
1) วิชาเอกบังคับ   จ านวน  42  หน่วยกิต 
2) วิชาเอกเลือก  ไม่น้อยกว่า จ านวน  21  หน่วยกิต 

3) หมวดวิชาเลือกเสรี   ไม่น้อยกว่า จ านวน   6  หน่วยกิต 
 

๏ อาชีพท่ีสามารถประกอบได้หลังส าเร็จการศึกษา  
- ครู/อาจารย์ในโรงเรียนและสถาบันการศึกษาต่าง ๆ  
- มัคคุเทศก์ ล่าม 
- นักธุรกิจระหว่างประเทศ 
- นักวิชาการอิสระ 
- ผู้ประกอบการโรงเรียนกวดวิชา 
- ผู้ประกอบการระหว่างประเทศ 
- พนักงานต้อนรับบนเครื่องบิน 
- งานในกระทรวงการต่างประเทศ 
- พนักงานโรงแรม 
- พนักงานสนามบิน 
- ผู้ประกอบธุรกิจขนาดย่อม
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๏ รายวิชาตามโครงสร้างของหลักสูตร 
1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป    ไม่น้อยกว่า   30 หน่วยกิต 
   (ดังรายละเอียดในภาคผนวก)    
2. หมวดวิชาเฉพาะ     ไม่น้อยกวา่  102    หน่วยกิต 
   2.1 วิชาชีพคร ู     จ านวน   39    หน่วยกิต 
      1)  วิชาชพีครูบังคับ    จ านวน   25    หน่วยกิต 
รหัสวิชา ชื่อวิชา               น(ท-ป-อ) 
1022101 หลักสูตรและวิทยาการการจัดการเรียนรู้    3(2-2-5) 
 Curriculum and Learning Management Science 
1032101 นวัตกรรมและเทคโนโลยีดิจิทัลเพือ่การเรียนรู้    3(2-2-5) 
 Innovation and Digital Technology for Learning  
1042102 การวัดผลและประเมินผลการเรียนรู้    3(2-2-5) 
 Learning Measurement and Evaluation   
1043102 การวิจยัและพัฒนานวัตกรรมเพื่อการเรยีนรู้    3(2-2-5) 
 Research and Development for Learning Innovation 
1051101 จิตวิทยาเพื่อการเรียนรู้      3(2-2-5)  

Psychology for Learning       
1102101  คุณธรรม จริยธรรม และความเป็นครูมืออาชีพ    3(2-2-5) 

Ethics for Professional Teachers  
1102102 การประกันคุณภาพการศึกษาและการพฒันาชุมขน   2(1-2-3) 
 Educational Quality Assurance and Community Development 
1211101 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารส าหรับครู 1    1(0-2-1) 
 Communicative English for Teachers 1 
1212102 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารส าหรับครู 2    1(0-2-1) 
 Communicative English for Teachers 2 
1212103 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารส าหรับครู 3    1(0-2-1) 
 Communicative English for Teachers 3 
1251101 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารส าหรับคร ู    2(1-2-3) 
 Communicative Thai for Teachers 

2) วิชาการปฏบิัติการสอนในสถานศึกษา  จ านวน  14    หน่วยกิต 
รหัสวิชา ชื่อวิชา       น(ท-ป-อ) 
1002101 การฝึกปฏิบัติวิชาชีพระหว่างเรียน     1(45) 
 Practicum in Teaching Profession Institution 1 
1003102 การฝึกปฏิบัติวิชาชีพระหว่างเรียน 2    1(45) 
 Practicum in Teaching Profession Institution 2 
1004103 การปฏิบัตกิารสอนในสถานศึกษา 1    6(270) 
 Internship 1 
1004104 การปฏิบัตกิารสอนในสถานศึกษา 2    6(270) 
 Internship 2 
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2.2 วิชาเอก       จ านวน  63  หน่วยกิต 
1) วิชาเอกบังคับ    จ านวน  42  หน่วยกิต 

รหัสวิชา ชื่อวิชา       น(ท-ป-อ) 
1211110 การฟังและการพูดส าหรับครูภาษาอังกฤษ    3(2-2-5) 
 Listening and Speaking for English Teachers 
1211102 หลักภาษาส าหรับครูภาษาอังกฤษ     3(3-0-6) 
 English Structure for English Teachers 
1211201 ภาษาศาสตร์เพื่อการสอนภาษาอังกฤษ    3(2-2-5) 
 Linguistics for English Language Teaching 
1212106 การอ่านเพือ่การคิดวิเคราะห์ส าหรับครภูาษาอังกฤษ   3(3-0-6) 
 Critical Reading for English Teachers 
1212104 ไวยากรณ์ขั้นสูงส าหรับครูภาษาอังกฤษ    3(3-0-6) 
 Advanced Grammar for English Teachers 
1212105 การแปลส าหรับครูภาษาอังกฤษ     3(3-0-6) 
 Translation for English Teachers 
1212202 สัทศาสตร์และสรวิทยาส าหรับครูภาษาอังกฤษ    3(2-2-5) 
 Phonetics and Phonology for English Teachers 
1213106 การเขียนเชิงวิชาการส าหรับครูภาษาอังกฤษ    3(2-2-5) 
 Academic Writing for English Teachers 
1213301 วรรณกรรมเพื่อการสอนภาษาอังกฤษ    3(3-0-6) 
 Literary Works for English Language Teaching 
1211401 หลักสูตรและการจัดการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ    3(2-2-5) 
 Curriculum and English Learning Activities 
1212402 การจัดการชั้นเรียนภาษาอังกฤษ     3(2-2-5) 
 English Classroom Management 
1213403 การพัฒนาสื่อและนวัตกรรมการเรียนรูภ้าษาอังกฤษ   3(2-2-5) 
 Material Development and Learning Innovations in English Language Teaching 
1213404 การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ    3(2-2-5) 
 English Language Assessment 
1213405 การวิจยัทางการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ    3(2-2-5) 
 Research in English Language Teaching 

2) กลุ่มวิชาเอกเลือก    ไม่น้อยกวา่     21    หน่วยกิต 
รหัสวิชา ชื่อวิชา       น(ท-ป-อ) 
1211107 การเขียนพื้นฐานส าหรับครูภาษาอังกฤษ    3(3-0-6) 
 Fundamental Writing 
1211108 การเขียนตามรูปแบบ      3(3-0-6) 
 Format Writing 
1211302 วัฒนธรรมโลกส าหรับครูภาษาอังกฤษ    3(3-0-6) 
 World Cultures for English Teachers 
1211411 การจัดการเรียนรู้ภาษาอังกฤษส าหรับผูเ้รียนในศตวรรษที่ 21  3(2-2-5) 
 English Language Learning Management for the 21st Century Learners 
1212109 การพูดภาษาอังกฤษในที่ชุมชน     3(2-2-5) 
 Speaking English in Public 
1212303 เร่ืองสั้นภาษาอังกฤษ      3(3-0-6) 
 Short Stories 
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รหัสวิชา ชื่อวิชา       น(ท-ป-อ) 
1212406 การสอนภาษาอังกฤษเป็นภาษาตา่งประเทศ    3(2-2-5) 
 Teaching English as Foreign Language 
1213110 การเขียนเรียงความ      3(3-0-6) 
 Essay Writing  
1213111 การอ่านและการสรุปความ     3(3-0-6) 
 Reading and Summarizing 
1213112 การบูรณาการการอา่นเชิงวิชาการกับการพัฒนาองค์กรวิชาชพีของครูภาษาอังกฤษ  3(2-2-5) 
 Integration of Academic Reading and Development of English Teachers Association 
1213113 การน าเสนอภาษาอังกฤษ     3(2-2-5) 
 English Oral Presentation 
1213407 การสอนภาษาอังกฤษระดับประถมศึกษา    3(2-2-5) 
 Teaching English for Primary Education 
1213408 การสอนภาษาอังกฤษระดับมธัยมศึกษา    3(2-2-5) 
 Teaching English for Sencodary Education 
1213409 การจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะการคิดด้วยวรรณกรรมส าหรับเด็ก  3(2-2-5) 
 Learning Management for Thinking Skill Development through Children Literature 
1213410 การเรียนภาษาอังกฤษโดยใชโ้ครงงาน    3(2-2-5) 
 English Project-based Learning    
1213412 สัมมนาการสอนภาษาอังกฤษ     3(2-2-5) 
 Seminar in English Language Teaching 
  
3) หมวดวิชาเลือกเสรี      ไม่น้อยกวา่   6     หน่วยกิต 
 ให้เลือกเรียนรายวิชาใดๆในหลักสูตรที่มหาวิทยาลัยราชภฏัก าแพงเพชรเปิดสอน โดยไม่ซ้ ากับรายวิชาที่เคย
เรียนมาแล้ว  และตอ้งไม่เป็นรายวิชาทีก่ าหนดให้เรียนโดยไม่นับหน่วยกิตรวมในเกณฑ์การส าเร็จหลักสูตรของสาขาวิชา
นี้ 
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หลักสูตรครุศาสตรบัณฑติ สาขาวิชาสังคมศึกษา( 4 ปี) 
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562) 

Bachelor of Education Program in Social Studies 
ค.บ. (สังคมศึกษา) - B.Ed. (Social Studies) 

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

๏ โครงสร้างหลักสูตร 
จ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า  143 หน่วยกิต 

โดยมีสัดส่วนหน่วยกิตแต่ละหมวดวิชา ดังนี้ 
1) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป  ไม่น้อยกว่า จ านวน 30  หน่วยกิต 
   1.1 กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร ไม่น้อยกว่า จ านวน  9  หน่วยกิต 
   1.2 กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์  ไม่น้อยกว่า จ านวน  6  หน่วยกิต 
   1.3 กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์  ไม่น้อยกว่า จ านวน  6  หน่วยกิต 
   1.4 กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ไม่น้อยกว่า   6  หน่วยกิต 
    และเลือกเรียนในกลุ่มวิชา 1.1 – 1.4 ไม่น้อยกว่า จ านวน  3  หน่วยกิต 
2) หมวดวิชาเฉพาะ   ไม่น้อยกว่า จ านวน 107  หน่วยกิต 
   2.1 กลุ่มวิชาวิชาชีพครู   จ านวน  39  หน่วยกิต 

1) วิชาชีพครูบังคับ   จ านวน  25  หน่วยกิต 
2) วิชาการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา จ านวน  14  หน่วยกิต 

   2.2 กลุ่มวิชาเอก   ไม่น้อยกว่า จ านวน  68  หน่วยกิต 
1) วิชาเอกบังคับ   จ านวน  46  หน่วยกิต 
2) วิชาเอกเลือก  ไม่น้อยกว่า จ านวน  22  หน่วยกิต 

3) หมวดวิชาเลือกเสรี   ไม่น้อยกว่า จ านวน   6  หน่วยกิต 
 

๏ อาชีพท่ีสามารถประกอบได้หลังส าเร็จการศึกษา  
- ครูสอนวิชาสังคมศึกษาในทุกสังกัด  
- นักวิชาการทางด้านการศึกษาทั้งภาครัฐและเอกชน 
- ผู้ประกอบการอิสระทางด้านการศึกษา
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๏ รายวิชาตามโครงสร้างของหลักสูตร 
1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป    ไม่น้อยกว่า   30 หน่วยกิต 
   (ดังรายละเอียดในภาคผนวก)    
2. หมวดวิชาเฉพาะ     ไม่น้อยกวา่  107    หน่วยกิต 
   2.1 วิชาชีพคร ู     จ านวน   39    หน่วยกิต 
      1)  วิชาชพีครูบังคับ    จ านวน   25    หน่วยกิต 
รหัสวิชา ชื่อวิชา               น(ท-ป-อ) 
1022101 หลักสูตรและวิทยาการการจัดการเรียนรู้    3(2-2-5) 
 Curriculum and Learning Management Science 
1032101 นวัตกรรมและเทคโนโลยีดิจิทัลเพือ่การเรียนรู้    3(2-2-5) 
 Innovation and Digital Technology for Learning  
1042102 การวัดผลและประเมินผลการเรียนรู้    3(2-2-5) 
 Learning Measurement and Evaluation   
1043102 การวิจยัและพัฒนานวัตกรรมเพื่อการเรยีนรู้    3(2-2-5) 
 Research and Development for Learning Innovation 
1051101 จิตวิทยาเพื่อการเรียนรู้      3(2-2-5)  

Psychology for Learning       
1102101  คุณธรรม จริยธรรม และความเป็นครูมืออาชีพ    3(2-2-5) 

Ethics for Professional Teachers  
1102102 การประกันคุณภาพการศึกษาและการพฒันาชุมขน   2(1-2-3) 
 Educational Quality Assurance and Community Development 
1211101 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารส าหรับครู 1    1(0-2-1) 
 Communicative English for Teachers 1 
1212102 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารส าหรับครู 2    1(0-2-1) 
 Communicative English for Teachers 2 
1212103 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารส าหรับครู 3    1(0-2-1) 
 Communicative English for Teachers 3 
1251101 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารส าหรับคร ู    2(1-2-3) 
 Communicative Thai for Teachers 

2) วิชาการปฏบิัติการสอนในสถานศึกษา  จ านวน  14    หน่วยกิต 
รหัสวิชา ชื่อวิชา       น(ท-ป-อ) 
1002101 การฝึกปฏิบัติวิชาชีพระหว่างเรียน     1(45) 
 Practicum in Teaching Profession Institution 1 
1003102 การฝึกปฏิบัติวิชาชีพระหว่างเรียน 2    1(45) 
 Practicum in Teaching Profession Institution 2 
1004103 การปฏิบัตกิารสอนในสถานศึกษา 1    6(270) 
 Internship 1 
1004104 การปฏิบัตกิารสอนในสถานศึกษา 2    6(270) 
 Internship 2 
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2.2 วิชาเอก       จ านวน  68  หน่วยกิต 
1) วิชาเอกบังคับ    จ านวน  46  หน่วยกิต 

รหัสวิชา ชื่อวิชา       น(ท-ป-อ) 
1231101  ศาสนศึกษา      2(1-2-3) 

Religious Studies 
1231201 การเมืองการปกครองไทย     3(2-2-5) 
 Thai Politics 
1233702 ภาษาอังกฤษส าหรับครูสังคมศึกษา     3(2-2-5) 
 English for Social Studies Teacher 
1232302 เศรษฐศาสตร์เบื้องต้น      2(1-2-3) 
 Introduction to Economics 
1232203 ความเป็นสกลทรรศน์      3(2-2-5) 
 International Society 
1231401 ประวัติศาสตร์ไทย      3(2-2-5) 
 Thai History 
1232404 ประวัติศาสตร์เอเชียตะวันออกเฉยีงใต้    3(2-2-5) 
 History of Southeast Asia 
1232405 อารยธรรมโลก      3(2-2-5) 
 World Civilization 
1231501 ภูมิศาสตร์กายภาพ      3(2-2-5) 
 Physical Geography 
1233505 เครื่องมือทางภูมิศาสตร์และภูมิสารสนเทศ    3(2-2-5) 
 Geographic Tools and Geo-Informatics 
1233703 การพัฒนาหลกัสูตรสังคมศึกษา     3(2-2-5) 
 Social Studies Curriculum Development 
1233705 วิธีวิทยาการสอนสังคมศึกษา     3(2-2-5) 
 Social Studies Teaching Method 
1232701 นวัตกรรมและสื่อดิจิทัลทางสังคมศึกษา    3(2-2-5) 
 Innovation and Digital Media in Social Studies 
1233704 การวิจยัเชิงปฏิบัติการทางสังคมศึกษา    3(2-2-5) 
 Social Studies Action Research 
1231102  ชาดก พุทธสาวก พุทธสาวิกา และบุคคลส าคัญในพระพุทธศาสนา                 3(2-2-5) 
 Jataka, Disciples, Important Persons  in Buddhism 
1233104 พุทธวธิีการสอน      3(2-2-5) 
 Buddha's Teaching Methods 

2) กลุ่มวิชาเอกเลือก    ไม่น้อยกวา่   22  หน่วยกิต 
รหัสวิชา ชื่อวิชา       น(ท-ป-อ) 
1231502 ภูมิศาสตร์ประเทศไทย      2(1-2-3) 
 Thailand Geography 
1232504 สิ่งแวดล้อมและประชากรศึกษา     2(1-2-3) 
 Environment and Populations Studies 
1231402 ประวัติศาสตร์รัตนโกสินทร์     2(1-2-3) 
 History of Rattanakosin 
1232403 บุคคลส าคัญในประวัติศาสตร์ไทย     2(1-2-3) 
 Important Persons in Thai History 
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รหัสวิชา ชื่อวิชา       น(ท-ป-อ) 
1233405 ประวัติศาสตร์ยุโรป      2(1-2-3) 
 History of Europe 
1232503 ภูมิศาสตร์ภูมิภาคโลก      2(1-2-3) 
 World Region Geography 
1231301 เศรษฐกิจไทยและเศรษฐกิจโลก     2(1-2-3) 
 Thai and World Economy 
1232103 หลักพุทธธรรมและธรรมวิทยา     2(1-2-3) 
 Buddhadhamma and Buddhology 
1231601 หลักสังคมวิทยา      3(2-2-5) 
 Sociology 
1232702 วัฒนธรรมสังคมดิจิทัล      3(2-2-5) 
 Digital Society 
1233602 ท้องถิ่นศึกษา      1(1-2-3) 
 Local Studies 
1231202 กฎหมายเบื้องต้น      2(1-2-3) 
 Principles of Jurisprudence   
1233706 การจัดการค่ายวิชาการสังคมศึกษา     2(1-2-3) 
 Academic Camp  
1233707 สัมมนาการจัดการเรียนรู้สังคมศึกษา    2(1-2-3) 
 Leaning Management Seminar in Social Studies Teacher 
1233105 ศาสนพิธีและประเพณีไทย     2(1-2-3) 
 Ritual and Thai Treditions 
1233506 ภูมิศาสตร์ท้องถิ่น       2(1-2-3) 
 Local Geography 
1233406 ประวัติศาสตร์ศาสนศิลป์ในประเทศไทย    2(1-2-3) 
 History of Religions Arts in Thailand 
  
3) หมวดวิชาเลือกเสรี      ไม่น้อยกวา่   6     หน่วยกิต 
 ให้เลือกเรียนรายวิชาใดๆในหลักสูตรที่มหาวิทยาลัยราชภฏัก าแพงเพชรเปิดสอน โดยไม่ซ้ ากับรายวิชาที่เคย
เรียนมาแล้ว  และตอ้งไม่เป็นรายวิชาทีก่ าหนดให้เรียนโดยไม่นับหน่วยกิตรวมในเกณฑ์การส าเร็จหลักสูตรของสาขาวิชา
นี้ 
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หลักสูตรครุศาสตรบัณฑติ สาขาวิชาพลศึกษา (4 ปี) 
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562) 

Bachelor of Education Program in Physical Education 
ค.บ. (พลศึกษา) - B.Ed. (Physical Education) 

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

๏ โครงสร้างหลักสูตร 
จ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า  141 หน่วยกิต 

โดยมีสัดส่วนหน่วยกิตแต่ละหมวดวิชา ดังนี้ 
1) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป  ไม่น้อยกว่า จ านวน 30  หน่วยกิต 
   1.1 กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร ไม่น้อยกว่า จ านวน  9  หน่วยกิต 
   1.2 กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์  ไม่น้อยกว่า จ านวน  6  หน่วยกิต 
   1.3 กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์  ไม่น้อยกว่า จ านวน  6  หน่วยกิต 
   1.4 กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ไม่น้อยกว่า   6  หน่วยกิต 
    และเลือกเรียนในกลุ่มวิชา 1.1 – 1.4 ไม่น้อยกว่า จ านวน  3  หน่วยกิต 
2) หมวดวิชาเฉพาะ   ไม่น้อยกว่า จ านวน 105  หน่วยกิต 
   2.1 กลุ่มวิชาวิชาชีพครู   จ านวน  39  หน่วยกิต 

1) วิชาชีพครูบังคับ   จ านวน  25  หน่วยกิต 
2) วิชาการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา จ านวน  14  หน่วยกิต 

   2.2 กลุ่มวิชาเอก   ไม่น้อยกว่า จ านวน  66  หน่วยกิต 
1) วิชาเอกบังคับ   จ านวน  43  หน่วยกิต 
2) วิชาเอกเลือก  ไม่น้อยกว่า จ านวน  23  หน่วยกิต 

3) หมวดวิชาเลือกเสรี   ไม่น้อยกว่า จ านวน   6  หน่วยกิต 
 

๏ อาชีพท่ีสามารถประกอบได้หลังส าเร็จการศึกษา  
- ผู้สอนในสถานศึกษาของรัฐบาล และเอกชนทุกระดับ 
- เจ้าหน้าที่ฝ่ายส่งเสริมสุขภาพ  
- เจ้าหน้าที่ศูนย์ส่งเสริมและบริการสุขภาพ 
- ผู้ฝึกสอนกีฬา 
- ผู้ตัดสินกีฬา 
- เจ้าหน้าที่ศูนย์กีฬาและนันทนาการชุมชน
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๏ รายวิชาตามโครงสร้างของหลักสูตร 
1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป    ไม่น้อยกว่า   30 หน่วยกิต 
   (ดังรายละเอียดในภาคผนวก)    
2. หมวดวิชาเฉพาะ     ไม่น้อยกวา่  105    หน่วยกิต 
   2.1 วิชาชีพคร ู     จ านวน   39    หน่วยกิต 
      1)  วิชาชพีครูบังคับ    จ านวน   25    หน่วยกิต 
รหัสวิชา ชื่อวิชา               น(ท-ป-อ) 
1022101 หลักสูตรและวิทยาการการจัดการเรียนรู้    3(2-2-5) 
 Curriculum and Learning Management Science 
1032101 นวัตกรรมและเทคโนโลยีดิจิทัลเพือ่การเรียนรู้    3(2-2-5) 
 Innovation and Digital Technology for Learning  
1042102 การวัดผลและประเมินผลการเรียนรู้    3(2-2-5) 
 Learning Measurement and Evaluation   
1043102 การวิจยัและพัฒนานวัตกรรมเพื่อการเรยีนรู้    3(2-2-5) 
 Research and Development for Learning Innovation 
1051101 จิตวิทยาเพื่อการเรียนรู้      3(2-2-5)  

Psychology for Learning       
1102101  คุณธรรม จริยธรรม และความเป็นครูมืออาชีพ    3(2-2-5) 

Ethics for Professional Teachers  
1102102 การประกันคุณภาพการศึกษาและการพฒันาชุมขน   2(1-2-3) 
 Educational Quality Assurance and Community Development 
1211101 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารส าหรับครู 1    1(0-2-1) 
 Communicative English for Teachers 1 
1212102 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารส าหรับครู 2    1(0-2-1) 
 Communicative English for Teachers 2 
1212103 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารส าหรับครู 3    1(0-2-1) 
 Communicative English for Teachers 3 
1251101 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารส าหรับคร ู    2(1-2-3) 
 Communicative Thai for Teachers 

2) วิชาการปฏบิัติการสอนในสถานศึกษา  จ านวน  14    หน่วยกิต 
รหัสวิชา ชื่อวิชา       น(ท-ป-อ) 
1002101 การฝึกปฏิบัติวิชาชีพระหว่างเรียน     1(45) 
 Practicum in Teaching Profession Institution 1 
1003102 การฝึกปฏิบัติวิชาชีพระหว่างเรียน 2    1(45) 
 Practicum in Teaching Profession Institution 2 
1004103 การปฏิบัตกิารสอนในสถานศึกษา 1    6(270) 
 Internship 1 
1004104 การปฏิบัตกิารสอนในสถานศึกษา 2    6(270) 
 Internship 2 
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2.2 วิชาเอก       จ านวน  66  หน่วยกิต 
1) วิชาเอกบังคับ    จ านวน  43  หน่วยกิต 

รหัสวิชา ชื่อวิชา       น(ท-ป-อ) 
1161101 รากฐานพลศึกษา ปรัชญาและหลกัการพลศึกษา   2(2-0-4) 

Fundamental Philosophy and Principles of Physical Education  
1161201 กายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยา      3(2-2-5) 

Anatomy and Physiology    
1163109 วิธีวิทยาการจัดการเรียนรู้ทางพลศึกษา     3(2-2-5) 

Learning Management Methodology in Physical Education   
1163110 การวิจยัทางพลศึกษา       2(1-2-3) 

Physical Education Research    
1161501 กรีฑา        1(0-2-1) 

Athletics     
1161502 ว่ายน้ า        1(0-2-1) 

Swimming     
1163521 กระบี่กระบอง       1(0-2-1) 

Sword and Poles Fighting   
1161601 ฟุตบอล        1(0-2-1) 

Football     
1161602 บาสเกตบอล       1(0-2-1) 

Basketball     
1161603 วอลเลย์บอล       1(0-2-1) 

Volleyball     
1161604 ตะกร้อ        1(0-2-1) 

Takraw     
1161102 การบริหารจัดการพลศึกษา     2(2-0-4) 

Management of Physical Education   
1162202 สรีรวิทยาการออกก าลังกาย      3(2-2-5) 

Physiology of Exercise   
1162203 การทดสอบสมรรถภาพทางกาย      2(1-2-3) 

Physical Fitness Test     
1163111 การวัดและการประเมินผลวิชาพลศึกษา     3(3-0-6) 

Measurement and Evaluation in Physical Education   
1162103 หลักสูตรพลศึกษา       2(2-0-4) 

Physical Curriculum    
1162104 ภาษาอังกฤษส าหรับครูพลศึกษา      3(2-2-5) 

English for Physical Education Teacher   
1163206 กีฬาเวชศาสตร์       3(2-2-5) 

Sports Medicine    
1163207 ชีวกลศาสตร์การกีฬา       3(2-2-5) 

Sports Biomechanics     
1163208 หลักและการฝึกกีฬา       2(1-2-3) 

Principle and Sports Training   
1163405 การจัดการค่ายวิชาการพลศึกษา      2(1-2-3) 

Academic Camp Manegment of Physical Education  
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 2) กลุ่มวิชาเอกเลือก    ไม่น้อยกวา่   23     หน่วยกิต  
รหัสวิชา ชื่อวิชา        น(ท–ป–อ) 
1163112 การสัมมนาทางพลศึกษา      2(1-2-3) 

Seminar in Physical Education    
1162304 จิตวิทยาการกีฬา       2(2-0-4) 

Sports Psychology    
1162204 การเรียนรู้ทางกลไก       2(2-0-4) 

Motor Learning     
1161401 กิจกรรมเข้าจังหวะ       1(0-2-1) 

Rhythmic Activities    
1162205 โภชนาการทางกีฬา       2(1-2-3) 

Sports Nutrition     
1163302 การสร้างเสริมสมรรถภาพร่างกาย      1(0-2-1) 

Body Conditioning     
1161303 แอโรบิคดานซ์       1(0-2-1) 

Aerobic Dances     
1161402 เกมเบ็ดเตล็ด       1(0-2-1) 

Minor Games     
1161506 ยิมนาสติก        1(0-2-1) 

Gymnastics    
1161507 แบดมินตัน       1(0-2-1) 

Badminton    
1161508 เทนนิส        1(0-2-1) 

Tennis     
1161509 เทเบิลเทนนิส       1(0-2-1) 

Table Tennis   
1161510 มวยสากล        1(0-2-1) 

Boxing   
1161503 มวยไทย        1(0-2-1) 

Muay Thai   
1162305 การส่งเสริมสุขภาพ       2(2-0-4) 

Health Promotion   
1161205 หลักการเคลื่อนไหวเบื้องต้น      2(1-2-3) 

Fundamental Movement   
1162610 แฮนด์บอล        1(0-2-1) 

Handball    
1162106 พลศึกษาส าหรับเด็กพิเศษ      2(1-2-3) 

Physical Education for Special Children   
1161511 ลีลาศ        1(0-2-1) 

Social Dances    
1161301 การฝึกด้วยน้ าหนกั       1(0-2-1) 

Weight Training    
1162107 การช่วยชีวิตและความปลอดภัยทางน้ า     1(0-2-1) 

Life Saving and Aquatic Safety Education 
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รหัสวิชา ชื่อวิชา        น(ท–ป–อ) 
1162108 สวัสดิศึกษา       1(0-2-1) 

Safety Education    
1163406 ผู้น านันทนาการและการอยู่ค่ายพักแรม    2(1-2-3) 

Recreation and Leadership and Camping   
1162403 เทคนิคและทักษะนันทนาการ      2(1-2-3) 

Technical and Skills of Recreation   
1162404 การบริหารจัดการนันทนาการ     2(2-0-4) 

Management in Recreation    
1161504 ศิลปะการป้องกันตวั       1(0-2-1) 

Self Defeneses    
1161505 เทควันโด        1(0-2-1) 

Taekwondo   
1161605 ฮอกกี้        1(0-2-1) 

Hockey     
1161606 ซอฟท์บอล       1(0-2-1) 

Softball    
1161607 รักบี้ฟุตบอล       1(0-2-1) 

Rugby Football   
1161608 เซปักตะกร้อ       1(0-2-1) 

Sepak Takraw    
1161609 ฟุตซอล        1(0-2-1) 

Futsal     
1162512 การเป็นผู้ฝึกและการเป็นเจ้าหนา้ที่กรีฑา     2(1-2-3) 

Athletics Coaching  and  Officiating  
1162514 การเป็นผู้ฝึกและการเป็นเจ้าหนา้ที่กีฬาเทเบิลเทนนิส    2(1-2-3) 

Table Tennis Coaching and Officiating   
1162515 การเป็นผู้ฝึกและการเป็นเจ้าหนา้ที่กีฬาว่ายน้ า    2(1-2-3) 

Swimming Coaching and Officiating  
1162516 การเป็นผู้ฝึกและการเป็นเจ้าหนา้ที่กีฬาเทนนิส    2(1-2-3) 

Tennis Coaching and Officiating   
1162517 การเป็นผู้ฝึกและการเป็นเจ้าหนา้ที่กีฬามวยสากล    2(1-2-3) 

Boxing Coaching and Officiating   
1162518 การเป็นผู้ฝึกและการเป็นเจ้าหนา้ที่กีฬามวยไทย    2(1-2-3) 

Muay Thai Coaching and Officiating   
1162519 การเป็นผู้ฝึกและการเป็นเจ้าหนา้ที่กีฬาเทควันโด    2(1-2-3) 

Taekwondo Coaching and Officiating  
1162521 การเป็นผู้ฝึกและการเป็นเจ้าหนา้ที่กีฬายิมนาสติก    2(1-2-3) 

Gymnastics Coaching and Officiating   
1162611 การเป็นผู้ฝึกและการเป็นเจ้าหนา้ที่กีฬาฟุตบอล    2(1-2-3) 

Football Coaching and Officiating   
1162612 การเป็นผู้ฝึกและการเป็นเจ้าหนา้ที่กีฬาบาสเกตบอล    2(1-2-3) 

Basketball Coaching and Officiating   
1162613 การเป็นผู้ฝึกและการเป็นเจ้าหนา้ที่กีฬาวอลเลย์บอล    2(1-2-3) 

Volleyball Coaching and Officiating  
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รหัสวิชา ชื่อวิชา        น(ท–ป–อ) 
1162614 การเป็นผู้ฝึกและการเป็นเจ้าหนา้ที่กีฬาตะกร้อ    2(1-2-3) 

Takraw Coaching and Officiating   
1162615 การเป็นผู้ฝึกและการเป็นเจ้าหนา้ที่กีฬาฟุตซอล    2(1-2-3) 

Futsal Coaching and Officiating    
1162520 การเป็นผู้ฝึกและการเป็นเจ้าหนา้ที่กีฬาแบดมินตัน    2(1-2-3) 

Badminton Coaching and Officiating   
  

3) หมวดวิชาเลือกเสรี      ไม่น้อยกวา่   6     หน่วยกิต 
 ให้เลือกเรียนรายวิชาใดๆในหลักสูตรที่มหาวิทยาลัยราชภฏัก าแพงเพชรเปิดสอน โดยไม่ซ้ ากับรายวิชาที่เคย
เรียนมาแล้ว  และตอ้งไม่เป็นรายวิชาทีก่ าหนดให้เรียนโดยไม่นับหน่วยกิตรวมในเกณฑ์การส าเร็จหลักสูตรของสาขาวิชา
นี้ 
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หลักสูตรครุศาสตรบัณฑติ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ (4 ปี) 
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562) 

Bachelor of Education Program in Computer 
ค.บ. (คอมพิวเตอร์) - B.Ed.(Computer) 

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

๏ โครงสร้างหลักสูตร 
จ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า  142 หน่วยกิต 

โดยมีสัดส่วนหน่วยกิตแต่ละหมวดวิชา ดังนี้ 
1) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป  ไม่น้อยกว่า จ านวน 30  หน่วยกิต 
   1.1 กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร ไม่น้อยกว่า จ านวน  9  หน่วยกิต 
   1.2 กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์  ไม่น้อยกว่า จ านวน  6  หน่วยกิต 
   1.3 กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์  ไม่น้อยกว่า จ านวน  6  หน่วยกิต 
   1.4 กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ไม่น้อยกว่า   6  หน่วยกิต 
    และเลือกเรียนในกลุ่มวิชา 1.1 – 1.4 ไม่น้อยกว่า จ านวน  3  หน่วยกิต 
2) หมวดวิชาเฉพาะ   ไม่น้อยกว่า จ านวน 106  หน่วยกิต 
   2.1 กลุ่มวิชาวิชาชีพครู   จ านวน  39  หน่วยกิต 

1) วิชาชีพครูบังคับ   จ านวน  25  หน่วยกิต 
2) วิชาการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา จ านวน  14  หน่วยกิต 

   2.2 กลุ่มวิชาเอก   ไม่น้อยกว่า จ านวน  67  หน่วยกิต 
1) วิชาเอกบังคับ   จ านวน  44  หน่วยกิต 
2) วิชาเอกเลือก  ไม่น้อยกว่า จ านวน  23  หน่วยกิต 

3) หมวดวิชาเลือกเสรี   ไม่น้อยกว่า จ านวน   6  หน่วยกิต 
 

๏ อาชีพท่ีสามารถประกอบได้หลังส าเร็จการศึกษา  
- ครูผู้สอนคอมพิวเตอร์ในโรงเรียนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานทั้งของรัฐและเอกชน  
- อาจารย์ผู้สอนในสถาบันอุดมศึกษาทั้งของรัฐและเอกชน  
- ผู้ประกอบการธุรกิจคอมพิวเตอร์  
- นักวิชาการคอมพิวเตอร์/นักวิชาการศึกษาสังกัดองค์การบริหารส่วนท้องถิ่น  
- นักวิทยาการคอมพิวเตอร์ หรือนักวิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์  
- นักวิเคราะห์และออกแบบระบบงานสารสนเทศ  
- โปรแกรมเมอร์  
- ผู้ดูแลระบบเครือข่ายและเครื่องแม่ข่าย  
- ผู้ดูแลระบบฐานข้อมูล  
- นักพัฒนาเว็บไซต์
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๏ รายวิชาตามโครงสร้างของหลักสูตร 
1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป    ไม่น้อยกว่า   30 หน่วยกิต 
   (ดังรายละเอียดในภาคผนวก)    
2. หมวดวิชาเฉพาะ     ไม่น้อยกวา่  106    หน่วยกิต 
   2.1 วิชาชีพคร ู     จ านวน   39    หน่วยกิต 
      1)  วิชาชพีครูบังคับ    จ านวน   25    หน่วยกิต 
รหัสวิชา ชื่อวิชา               น(ท-ป-อ) 
1022101 หลักสูตรและวิทยาการการจัดการเรียนรู้    3(2-2-5) 
 Curriculum and Learning Management Science 
1032101 นวัตกรรมและเทคโนโลยีดิจิทัลเพือ่การเรียนรู้    3(2-2-5) 
 Innovation and Digital Technology for Learning  
1042102 การวัดผลและประเมินผลการเรียนรู้    3(2-2-5) 
 Learning Measurement and Evaluation   
1043102 การวิจยัและพัฒนานวัตกรรมเพื่อการเรยีนรู้    3(2-2-5) 
 Research and Development for Learning Innovation 
1051101 จิตวิทยาเพื่อการเรียนรู้      3(2-2-5)  

Psychology for Learning       
1102101  คุณธรรม จริยธรรม และความเป็นครูมืออาชีพ    3(2-2-5) 

Ethics for Professional Teachers  
1102102 การประกันคุณภาพการศึกษาและการพฒันาชุมขน   2(1-2-3) 
 Educational Quality Assurance and Community Development 
1211101 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารส าหรับครู 1    1(0-2-1) 
 Communicative English for Teachers 1 
1212102 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารส าหรับครู 2    1(0-2-1) 
 Communicative English for Teachers 2 
1212103 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารส าหรับครู 3    1(0-2-1) 
 Communicative English for Teachers 3 
1251101 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารส าหรับคร ู    2(1-2-3) 
 Communicative Thai for Teachers 

2) วิชาการปฏบิัติการสอนในสถานศึกษา  จ านวน  14    หน่วยกิต 
รหัสวิชา ชื่อวิชา       น(ท-ป-อ) 
1002101 การฝึกปฏิบัติวิชาชีพระหว่างเรียน     1(45) 
 Practicum in Teaching Profession Institution 1 
1003102 การฝึกปฏิบัติวิชาชีพระหว่างเรียน 2    1(45) 
 Practicum in Teaching Profession Institution 2 
1004103 การปฏิบัตกิารสอนในสถานศึกษา 1    6(270) 
 Internship 1 
1004104 การปฏิบัตกิารสอนในสถานศึกษา 2    6(270) 
 Internship 2 
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2.2 วิชาเอก       จ านวน  67  หน่วยกิต 
1) วิชาเอกบังคับ    จ านวน  44  หน่วยกิต 

รหัสวิชา ชื่อวิชา       น(ท-ป-อ) 
1181111  การจัดระบบสารสนเทศทางการศึกษา    3(2-2-5) 

Educational Information System Management  
1181112  เทคโนโลยีส าหรับวิทยาศาสตร์     3(2-2-5) 

Technology for Science  
1181211  ขั้นตอนวิธแีละการเขียนโปรแกรม     3(2-2-5) 

Algorithms and Programming Language 
1181212  วิทยาการค านวณและคณิตศาสตร์คอมพิวเตอร์   3(2-2-5) 

Computational Science and Mathematics for Computer  
1181213 สถาปัตยกรรมและการซ่อมบ ารุงคอมพิวเตอร์    3(2-2-5) 

Computer Architecture and Maintenance  
1182111 ระบบการจัดการฐานข้อมูล     3(2-2-5) 

Database Management System 
1182211  การวิเคราะหแ์ละออกแบบระบบ     3(2-2-5) 

System Analysis and Design  
1182212  ระบบเครือข่ายคอมพวิเตอร ์     3(2-2-5) 

Computer Network  
1183111  การพัฒนาและผลิตสื่อการสอนอิเล็กทรอนิกส์    3(2-2-5) 

Electronic Media Production and Development  
1183112 การเขียนโปรแกรมภาษาขั้นสูง     3(2-2-5) 

Advanced Programming Language 
1183113 ภาษาอังกฤษส าหรับครูคอมพิวเตอร ์    3(2-2-5) 

English for Computer Teachers  
1183114 วิจัยและพัฒนาโครงงานทางคอมพิวเตอร์    3(2-2-5) 

Research and Project for Computer  
1183211 การออกแบบและพัฒนานวัตกรรม     2(1-2-3) 

Innovation Development and Design  
1183212  วิทยาการการจัดการเรียนรู้ทางคอมพิวเตอร์    3(2-2-5) 

Computer Educational Science  
1183213 การออกแบบและพัฒนาแอพพลิเคชันบนอุปกรณ์เคลื่อนที่   3(2-2-5) 

Mobile Application and Design 
2) วิชาเอกเลือก    ไม่น้อยกวา่   23   หน่วยกิต 

รหัสวิชา ชื่อวิชา       น(ท–ป–อ) 
1181113 กฎหมายและจรรยาบรรณทางคอมพิวเตอร์    3(2-2-5) 

Laws and Ethics for Computer  
1181114 การโปรแกรมคอมพิวเตอร์เพื่อการศึกษา    3(2-2-5) 

Computer Programming for Education  
1181115 หลักการเบื้องต้นเกี่ยวกบัระบบสารสนเทศ    3(2-2-5) 

Basic Principles of Information Systems  
1181214 การออกแบบคอมพิวเตอร์กราฟิก     2(1-2-3) 

Computer Graphics Design  
1181215 โปรแกรมประยุกต์เพื่อการศึกษา     2(1-2-3) 

Software Applications of Education  
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รหัสวิชา ชื่อวิชา       น(ท–ป–อ) 
1182112  การออกแบบมัลติมีเดียและแอนิเมชั่น    3(2-2-5) 

Multimedia Design and Animation  
1182113 โครงสร้างข้อมูลและขั้นตอนวิธ ี     3(2-2-5) 

Data Structure and Algorithms  
1182114 การออกแบบและพัฒนาเวบ็ไซต์เพื่อการเรียนการสอน   3(2-2-5) 

Designing and Technology for Computer Teacher  
1182213  การเขียนโปรแกรมภาษาจาวา     3(2-2-5) 

Java Programming Language  
1183115 การออกแบบและเทคโนโลยีส าหรับครูคอมพิวเตอร์   3(2-2-5) 

Designing and Technology for Computer Teacher 
1183116 ระบบสมองกลฝังตัวและหุ่นยนต ์     3(2-2-5) 

Embedded Systems and Robots  
1183117 การเรียนการสอนผา่นเครือข่าย     3(2-2-5) 

Web-based Instruction  
1183118  การสอนเขียนโปรแกรมภาษาวิชวล     3(2-2-5) 

Teaching of Visual Programming Language  
1183214  วิทยาการกา้วหน้าทางคอมพวิเตอร์     3(2-2-5) 

Advanced Science in Computer  
1183215 โครงการและค่ายคอมพวิเตอร์     3(2-2-5) 

Computer Camp and Project  
1183216 การประมวลผลคลาวด์เพื่อการศึกษา    3(2-2-5) 

Cloud Computing for Education 
1183217 การพัฒนาระบบปัญญาประดิษฐ์เพื่อการศึกษา    3(2-2-5) 

Development of Artificial Intelligence for Education 
 

3) หมวดวิชาเลือกเสรี      ไม่น้อยกวา่   6     หน่วยกิต 
 ให้เลือกเรียนรายวิชาใดๆในหลักสูตรที่มหาวิทยาลัยราชภฏัก าแพงเพชรเปิดสอน โดยไม่ซ้ ากับรายวิชาที่เคย
เรียนมาแล้ว  และตอ้งไม่เป็นรายวิชาทีก่ าหนดให้เรียนโดยไม่นับหน่วยกิตรวมในเกณฑ์การส าเร็จหลักสูตรของสาขาวิชา
นี้ 
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หลักสูตรครุศาสตรบัณฑติ สาขาวิชาภาษาไทย (4 ปี) 
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562) 

Bachelor of Education Program in Thai 
ค.บ. (ภาษาไทย) - B.Ed. (Thai) 

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

๏ โครงสร้างหลักสูตร 
จ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า  141 หน่วยกิต 

โดยมีสัดส่วนหน่วยกิตแต่ละหมวดวิชา ดังนี้ 
1) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป  ไม่น้อยกว่า จ านวน 30  หน่วยกิต 
   1.1 กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร ไม่น้อยกว่า จ านวน  9  หน่วยกิต 
   1.2 กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์  ไม่น้อยกว่า จ านวน  6  หน่วยกิต 
   1.3 กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์  ไม่น้อยกว่า จ านวน  6  หน่วยกิต 
   1.4 กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ไม่น้อยกว่า   6  หน่วยกิต 
    และเลือกเรียนในกลุ่มวิชา 1.1 – 1.4 ไม่น้อยกว่า จ านวน  3  หน่วยกิต 
2) หมวดวิชาเฉพาะ   ไม่น้อยกว่า จ านวน 105  หน่วยกิต 
   2.1 กลุ่มวิชาวิชาชีพครู   จ านวน  39  หน่วยกิต 

1) วิชาชีพครูบังคับ   จ านวน  25  หน่วยกิต 
2) วิชาการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา จ านวน  14  หน่วยกิต 

   2.2 กลุ่มวิชาเอก   ไม่น้อยกว่า จ านวน  66  หน่วยกิต 
1) วิชาเอกบังคับ   จ านวน  42  หน่วยกิต 
2) วิชาเอกเลือก  ไม่น้อยกว่า จ านวน  24  หน่วยกิต 

3) หมวดวิชาเลือกเสรี   ไม่น้อยกว่า จ านวน   6  หน่วยกิต 
 

๏ อาชีพท่ีสามารถประกอบได้หลังส าเร็จการศึกษา  
- ครูผู้สอนภาษาไทยในโรงเรียนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานทั้งของรัฐและเอกชน 
- นักวิชาการด้านภาษาไทย 
- บุคลากรด้านการผลิตสื่อการสอนภาษาไทย 
- เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานของรัฐและเอกชน 
- ธุรกิจส่วนตัวด้านการศึกษา
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๏ รายวิชาตามโครงสร้างของหลักสูตร 
1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป    ไม่น้อยกว่า   30 หน่วยกิต 
   (ดังรายละเอียดในภาคผนวก)    
2. หมวดวิชาเฉพาะ     ไม่น้อยกวา่  105    หน่วยกิต 
   2.1 วิชาชีพคร ู     จ านวน   39    หน่วยกิต 
      1)  วิชาชพีครูบังคับ    จ านวน   25    หน่วยกิต 
รหัสวิชา ชื่อวิชา               น(ท-ป-อ) 
1022101 หลักสูตรและวิทยาการการจัดการเรียนรู้    3(2-2-5) 
 Curriculum and Learning Management Science 
1032101 นวัตกรรมและเทคโนโลยีดิจิทัลเพือ่การเรียนรู้    3(2-2-5) 
 Innovation and Digital Technology for Learning  
1042102 การวัดผลและประเมินผลการเรียนรู้    3(2-2-5) 
 Learning Measurement and Evaluation   
1043102 การวิจยัและพัฒนานวัตกรรมเพื่อการเรยีนรู้    3(2-2-5) 
 Research and Development for Learning Innovation 
1051101 จิตวิทยาเพื่อการเรียนรู้      3(2-2-5)  

Psychology for Learning       
1102101  คุณธรรม จริยธรรม และความเป็นครูมืออาชีพ    3(2-2-5) 

Ethics for Professional Teachers  
1102102 การประกันคุณภาพการศึกษาและการพฒันาชุมขน   2(1-2-3) 
 Educational Quality Assurance and Community Development 
1211101 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารส าหรับครู 1    1(0-2-1) 
 Communicative English for Teachers 1 
1212102 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารส าหรับครู 2    1(0-2-1) 
 Communicative English for Teachers 2 
1212103 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารส าหรับครู 3    1(0-2-1) 
 Communicative English for Teachers 3 
1251101 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารส าหรับคร ู    2(1-2-3) 
 Communicative Thai for Teachers 

2) วิชาการปฏบิัติการสอนในสถานศึกษา  จ านวน  14    หน่วยกิต 
รหัสวิชา ชื่อวิชา       น(ท-ป-อ) 
1002101 การฝึกปฏิบัติวิชาชีพระหว่างเรียน     1(45) 
 Practicum in Teaching Profession Institution 1 
1003102 การฝึกปฏิบัติวิชาชีพระหว่างเรียน 2    1(45) 
 Practicum in Teaching Profession Institution 2 
1004103 การปฏิบัตกิารสอนในสถานศึกษา 1    6(270) 
 Internship 1 
1004104 การปฏิบัตกิารสอนในสถานศึกษา 2    6(270) 
 Internship 2 
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2.2 วิชาเอก       จ านวน  67  หน่วยกิต 
1) วิชาเอกบังคับ    จ านวน  44  หน่วยกิต 

รหัสวิชา ชื่อวิชา       น(ท-ป-อ) 
1251104 หลักภาษาไทย      3(2-2-5) 

Principles of Thai Language 
1251207 แนวทางการศึกษาวรรณคดีไทย      3(3-0-6) 

The Study of Thai Literature      
1251305 การฟัง การดูและการพูดส าหรับครูภาษาไทย    2(2-1-3) 

Listening Watching and Speaking   
1251303 การอ่านคิดพัฒนาชวีิต      3(3-0-6) 

Reading, Thinking, and Developing Life   
1251306 การเขียนเพื่อการสื่อสารทางวิชาการและวิชาชีพ   3(3-0-6) 

Writing for Academic Communication and Occupation   
1251208 พัฒนาการของวรรณคดีไทย     3(3-0-6) 

The Development of Thai Literature  
1252208 วรรณกรรมกับการวจิารณ์อยา่งสร้างสรรค์    2(2-1-3) 

Literature and Creative Criticism   
1252311 คติชนวิทยา      3(2-2-5) 

Folklore    
1252310 ความคิดสร้างสรรค์กับการสรรสร้างงานเขียน    3(3-0-6) 

Creative Thinking and Creative Writing  
1252312 ศิลปะการอ่านออกเสียง     2(1-2-3) 

The Art of Read Aloud   
1252405 การจัดการค่ายวิชาการ      3(2-2-5) 

Academic Camp Management       
1253402 การออกแบบการจัดการเรียนรู้วิชาภาษาไทย    3(2-2-5)   

Learning Design of Thai Language    3(2-2-5) 
1253403 การออกแบบและผลิตสื่อการศึกษากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  

Design and Production of Educational Media of Thai Language Learning Area 
1253404 วิจัยในชั้นเรียน      3(2-2-5) 

Classroom Action Research 
1253108 ภาษาอังกฤษส าหรับครูภาษาไทย     3(2-2-5) 

English for Teacher of Thai    
2) วิชาเอกเลือก     ไม่น้อยกวา่   24  หน่วยกิต 

 กลุ่มวิชาหลกัภาษา  
รหัสวิชา ชื่อวิชา       น(ท–ป–อ) 
1251105 พัฒนาการของภาษาไทย     3(3-0-6) 

The Development of Thai Language  
1252106 ภาษาตา่งประเทศในภาษาไทย     3(2-2-5) 

Foreign Languages in Thai Language  
1252107 ภาษาศาสตร์ส าหรับครูภาษาไทย     3(2-2-5) 

Linguistics for Thai Language Teacher  
1252108 ถ้อยค าส านวนไทย      3(3-0-6) 

Idiomatic Expression in Thai 
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 กลุ่มวิชาวรรณคดี วรรณกรรมและวัฒนธรรมไทย 
รหัสวิชา ชื่อวิชา       น(ท–ป–อ) 
1253207 วรรณกรรมคัดสรรในหนังสือเรียน     3(2-2-5) 

The Best Selected Literatures in Textbooks  
1253208 วรรณกรรมเอกของไทย     3(3-0-6) 

Masterpieces of Thai Literary works  
 กลุ่มวิชาทกัษะการใช้ภาษา 
รหัสวิชา ชื่อวิชา       น(ท–ป–อ) 
1251304 ภาษาและวัฒนธรรมในการละเล่นไทย    3(3-0-6) 

Language and Culture in thai Plays  
1253310 โครงงานและสัมมนาภาษาไทย     3(2-2-5) 

Project and Seminar in Thai Language   
1253311 การแต่งค าประพันธ ์      3(3-0-6) 

Poetry Composition     
 กลุ่มวิชาทกัษะการจัดการเรียนรู้ภาษาไทย      
รหัสวิชา ชื่อวิชา       น(ท–ป–อ) 
1253405 การวัดและประเมินผลการเรียนการสอนภาษาไทยในศตวรรษที่ 21  3(2-2-5) 

Measurement and Evaluation of Thai Language Teaching in 21st Century 
1253407 การสอนภาษาไทยส าหรับชาวต่างชาติ    3(2-2-5) 

Teaching on Thai Language for Foreigners   
 

3) หมวดวิชาเลือกเสรี      ไม่น้อยกวา่   6     หน่วยกิต 
 ให้เลือกเรียนรายวิชาใดๆในหลักสูตรที่มหาวิทยาลัยราชภฏัก าแพงเพชรเปิดสอน โดยไม่ซ้ ากับรายวิชาที่เคย
เรียนมาแล้ว  และตอ้งไม่เป็นรายวิชาทีก่ าหนดให้เรียนโดยไม่นับหน่วยกิตรวมในเกณฑ์การส าเร็จหลักสูตรของสาขาวิชา
นี้ 
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หลักสูตรครุศาสตรบัณฑติ สาขาวิชาการประถมศึกษา (4 ปี) 
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562) 

Bachelor of Education Program in Elementary Education 
ค.บ. (การประถมศึกษา) - B.Ed. (Elementary Education) 

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

๏ โครงสร้างหลักสูตร 
จ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า  140 หน่วยกิต 

โดยมีสัดส่วนหน่วยกิตแต่ละหมวดวิชา ดังนี้ 
1) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป  ไม่น้อยกว่า จ านวน 30  หน่วยกิต 
   1.1 กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร ไม่น้อยกว่า จ านวน  9  หน่วยกิต 
   1.2 กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์  ไม่น้อยกว่า จ านวน  6  หน่วยกิต 
   1.3 กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์  ไม่น้อยกว่า จ านวน  6  หน่วยกิต 
   1.4 กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ไม่น้อยกว่า   6  หน่วยกิต 
    และเลือกเรียนในกลุ่มวิชา 1.1 – 1.4 ไม่น้อยกว่า จ านวน  3  หน่วยกิต 
2) หมวดวิชาเฉพาะ   ไม่น้อยกว่า จ านวน 104  หน่วยกิต 
   2.1 กลุ่มวิชาวิชาชีพครู   จ านวน  39  หน่วยกิต 

1) วิชาชีพครูบังคับ   จ านวน  25  หน่วยกิต 
2) วิชาการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา จ านวน  14  หน่วยกิต 

   2.2 กลุ่มวิชาเอก   ไม่น้อยกว่า จ านวน  65  หน่วยกิต 
1) วิชาเอกบังคับ   จ านวน  42  หน่วยกิต 
2) วิชาเอกเลือก  ไม่น้อยกว่า จ านวน  23  หน่วยกิต 

3) หมวดวิชาเลือกเสรี   ไม่น้อยกว่า จ านวน   6  หน่วยกิต 
 

๏ อาชีพท่ีสามารถประกอบได้หลังส าเร็จการศึกษา  
- ครูผู้สอนในระดับประถมศึกษาทั้งภาครัฐและเอกชน 
- นักวิชาการทางการศึกษาทั้งภาครัฐและเอกชน 
- ผู้ประกอบการโรงเรียนเอกชน หรือผู้ประกอบการสถาบันกวดวิชา 
- ผู้ประกอบการอิสระ
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๏ รายวิชาตามโครงสร้างของหลักสูตร 
1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป    ไม่น้อยกว่า   30 หน่วยกิต 
   (ดังรายละเอียดในภาคผนวก)    
2. หมวดวิชาเฉพาะ     ไม่น้อยกวา่  104    หน่วยกิต 
   2.1 วิชาชีพคร ู     จ านวน   39    หน่วยกิต 
      1)  วิชาชพีครูบังคับ    จ านวน   25    หน่วยกิต 
รหัสวิชา ชื่อวิชา               น(ท-ป-อ) 
1022101 หลักสูตรและวิทยาการการจัดการเรียนรู้    3(2-2-5) 
 Curriculum and Learning Management Science 
1032101 นวัตกรรมและเทคโนโลยีดิจิทัลเพือ่การเรียนรู้    3(2-2-5) 
 Innovation and Digital Technology for Learning  
1042102 การวัดผลและประเมินผลการเรียนรู้    3(2-2-5) 
 Learning Measurement and Evaluation   
1043102 การวิจยัและพัฒนานวัตกรรมเพื่อการเรยีนรู้    3(2-2-5) 
 Research and Development for Learning Innovation 
1051101 จิตวิทยาเพื่อการเรียนรู้      3(2-2-5)  

Psychology for Learning       
1102101  คุณธรรม จริยธรรม และความเป็นครูมืออาชีพ    3(2-2-5) 

Ethics for Professional Teachers  
1102102 การประกันคุณภาพการศึกษาและการพฒันาชุมขน   2(1-2-3) 
 Educational Quality Assurance and Community Development 
1211101 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารส าหรับครู 1    1(0-2-1) 
 Communicative English for Teachers 1 
1212102 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารส าหรับครู 2    1(0-2-1) 
 Communicative English for Teachers 2 
1212103 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารส าหรับครู 3    1(0-2-1) 
 Communicative English for Teachers 3 
1251101 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารส าหรับคร ู    2(1-2-3) 
 Communicative Thai for Teachers 

2) วิชาการปฏบิัติการสอนในสถานศึกษา  จ านวน  14    หน่วยกิต 
รหัสวิชา ชื่อวิชา       น(ท-ป-อ) 
1002101 การฝึกปฏิบัติวิชาชีพระหว่างเรียน     1(45) 
 Practicum in Teaching Profession Institution 1 
1003102 การฝึกปฏิบัติวิชาชีพระหว่างเรียน 2    1(45) 
 Practicum in Teaching Profession Institution 2 
1004103 การปฏิบัตกิารสอนในสถานศึกษา 1    6(270) 
 Internship 1 
1004104 การปฏิบัตกิารสอนในสถานศึกษา 2    6(270) 
 Internship 2 
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2.2 วิชาเอก       จ านวน  67  หน่วยกิต 
1) วิชาเอกบังคับ    จ านวน  44  หน่วยกิต 

รหัสวิชา ชื่อวิชา       น(ท-ป-อ) 
 1261301 ทิศทางและแนวโน้มการประถมศึกษา     3(3-0-6) 

Trend of Elementary  Education   
 1261201 ภาษาไทยส าหรับครูประถมศึกษา      3(3-0-6) 

Thai Language for Elementary Education Teachers 
 1261202 ภาษาอังกฤษส าหรับครูประถมศึกษา    3(3-0-6) 

English  Language for  Elementary  Education Teachers 
 1261203 คณิตศาสตร์ส าหรับครูประถมศึกษา     3(3-0-6) 

Mathematics for Elementary Education Teachers 
1261204 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ส าหรับครูประถมศึกษา   3(2-2-5) 

Science  and Technology for Elementary Education Teachers 
 1261205 สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรมส าหรับครูประถมศึกษา  3(3-0-6)  

Social Studies Religion and Culture for Elementary Education Teachers 
1261401 สื่อ เทคโนโลยี และนวัตกรรม ส าหรับครูประถมศึกษา   3(2-2-5) 

Technology Media Innovation and Learning Resource Center for  
Primary School Teachers 

 1262302 พัฒนาการและการเรียนรู้ของเด็กประถมศึกษา    3(2-2-5) 
Development  and Learning of Elementary Children  

 1262206 ดนตรีและนาฏศิลป์ส าหรับครูประถมศึกษา    3(2-2-5) 
Music and Actress for Elementary  Education Teachers 

 1262304 การจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาการคิดส าหรับเด็กประถมศึกษา  3(3-0-6) 
Management Thinking Skills Development for Elementary School Children 

 1262402 ชุมชนสัมพันธ์และการท างานร่วมกับผู้ปกครองเพื่อพัฒนาผู้เรียน  3(2-2-5)  
Community relations and working with parents to develop learners. 

 1263303 การศึกษาพิเศษในระดับประถมศึกษา     3(3-0-6) 
Special Education in the Elementary Classroom  

 1263101 การออกแบบหลักสูตรและการเรียนรู้แบบบูรณาการในชั้นเรียนประถมศึกษา 3(2-2-5) 
Integrative Curriculum and Learning Design in the Elementary Classroom 

 1263305 วรรณกรรมและการจัดท าหนังสือส าหรบัเด็กประถมศึกษา   3(2-2-5)   
Literature and books for Elementary Children  

  2) วิชาเอกเลือก    ไม่น้อยกวา่    23  หน่วยกิต 
 รหัสวิชา ชื่อวิชา       น(ท–ป–อ) 
 1261102 หลักสูตรและการจัดการเรียนรู้ภาษาไทยในระดับประถมศึกษา  3(2-2-5) 

Thai Language Curriculum and Learning Management in Elementary Education 
 1261103 หลักสูตรและการจัดการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษาในระดับประถมศึกษา 3(2-2-5) 

Health and Physical Curriculum and Learning Management in Elementary Education 
1261403 การจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาค่านยิม และคุณธรรม จริยธรรม ของเด็กประถมศกึษา 2(2-0-4)  

Management to develop values and virtues Ethics in Elementary Education  
1261207 สุขศึกษาและพลศึกษาส าหรับครูประถมศึกษา    3(3-0-6) 

Health and Physical in Elementary Education 
 1262104 หลักสูตรและการจัดการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรมในระดับประถมศึกษา  3(2-2-5) 

Social Studies Religion and Culture Curriculum and Learning  
Management in Elementary Education 
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 รหัสวิชา ชื่อวิชา       น(ท–ป–อ) 
1262105 หลักสูตรและการจัดการเรียนรู้ศิลปะ ในระดับประถมศึกษา  3(2-2-5)  

Art Curriculum and Learning Management in Elementary Education 
 1262106 หลักสูตรและการจัดการเรียนรู้การงานอาชีพในระดับประถมศกึษา  3(2-2-5) 

Occupation Curriculum and Learning Management in Elementary Education 
 1262406 การจัดค่ายวิชาการส าหรับครูประถมศึกษา    2(1-2-3) 

Academic Camp for Elementary School Teachers 
 1262407 การจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะสังคมและประสบการณ์ชีวิต  2(2-0-4) 

Learning Management for Develop Social Skill and Experience of Life 
 1262408 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนในระดับประถมศึกษา    2(1-2-3)  

Extra Curriculum Activity in Elementary Education 
 1261404 การบริหารจัดการชั้นเรียนในระดับประถมศึกษา   3(3-0-6) 

Classroom Management in Elementary Education 
 1263405 วิจัยและสัมมนาปัญหาวิจัยในชั้นเรียน    3(2-2-5) 

Research and Seminar Aspect in Elementary Classroom 
 1263208 สะเต็มศึกษาส าหรับครูประถมศึกษา     3(2-2-5) 

STEM Education for Elementary Education Teachers  
 1263107 หลักสูตรและการจัดการเรียนรู้ภาษาตา่งประเทศในระดับประถมศึกษา 3(2-2-5) 

English Language Curriculum and Learning Management in Elementary Education 
 1263409 การออกแบบและประดิษฐ์ส่ือการศึกษาส าหรับเด็กประถมศึกษา  3(2-2-5) 

Design and Creation of Educational Media for Elementary School Children 
 1263410 การพูดสื่อสารภาษาอังกฤษส าหรับครูประถมศึกษา   3(3-0-6) 

English Oral Communication for Elementary School Teachers 
 1263108 การจัดการเรียนรู้โดยใช้แหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่นส าหรับครูประถมศึกษา 2(1-2-3)   

Learning Management by Local Resources and Wisdom for Elementary School Teachers 
 1263109 การจัดการเรียนรู้โดยใช้โครงงานส าหรับครูประถมศึกษา   2(1-2-3)  

Learning Management through Projects for Elementary School Teachers 
 1263411 การสร้างแบบเรียนและแบบฝึกทกัษะส าหรับเด็กประถมศึกษา  3(2-2-5)  

Textbooks and Workbooks Construction for Elementary Children 
 1264312 การจัดการศึกษาส าหรับกลุ่มเป้าหมายเฉพาะในระดับประถมศึกษา  3(3-0-6) 

The learning management for specific group in elementary schools level  
 1263413 การจัดการรายวิชาด้วยสื่ออิเล็กทรอนกิส์ระดับประถมศึกษา  3(2-2-5)  

Courses Management with Elementary Electronic Medias 
1264314 เตรียมความพร้อมเข้าสูว่ิชาชีพครู 1     2(1-2-3) 

Preparation for teacher professional 1 
 1264315 เตรียมความพร้อมเข้าสูว่ิชาชีพครู 2    2(1-2-3) 

Preparation for teacher professional 2 
 1264316 เตรียมความพร้อมเข้าสูว่ิชาชีพครู 3    2(1-2-3) 

Preparation for teacher professional 3 
 

3) หมวดวิชาเลือกเสรี      ไม่น้อยกวา่   6     หน่วยกิต 
 ให้เลือกเรียนรายวิชาใดๆในหลักสูตรที่มหาวิทยาลัยราชภฏัก าแพงเพชรเปิดสอน โดยไม่ซ้ ากับรายวิชาที่เคย
เรียนมาแล้ว  และตอ้งไม่เป็นรายวิชาทีก่ าหนดให้เรียนโดยไม่นับหน่วยกิตรวมในเกณฑ์การส าเร็จหลักสูตรของสาขาวิชา
นี้ 
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หลักสูตรครุศาสตรบัณฑติ สาขาวิชาวิชาภาษาจีน (4 ปี) 
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563) 

Bachelor of Education Program in Chinese  
ค.บ. (ภาษาจีน) - B.Ed. (Chinese) 

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

๏ โครงสร้างหลักสูตร 
จ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า  140 หน่วยกิต 

โดยมีสัดส่วนหน่วยกิตแต่ละหมวดวิชา ดังนี้ 
1) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป  ไม่น้อยกว่า จ านวน 30  หน่วยกิต 
   1.1 กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร ไม่น้อยกว่า จ านวน  9  หน่วยกิต 
   1.2 กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์  ไม่น้อยกว่า จ านวน  6  หน่วยกิต 
   1.3 กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์  ไม่น้อยกว่า จ านวน  6  หน่วยกิต 
   1.4 กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ไม่น้อยกว่า   6  หน่วยกิต 
    และเลือกเรียนในกลุ่มวิชา 1.1 – 1.4 ไม่น้อยกว่า จ านวน  3  หน่วยกิต 
2) หมวดวิชาเฉพาะ   ไม่น้อยกว่า จ านวน 104  หน่วยกิต 
   2.1 กลุ่มวิชาวิชาชีพครู   จ านวน  39  หน่วยกิต 

1) วิชาชีพครูบังคับ   จ านวน  25  หน่วยกิต 
2) วิชาการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา จ านวน  14  หน่วยกิต 

   2.2 กลุ่มวิชาเอก   ไม่น้อยกว่า จ านวน  65  หน่วยกิต 
1) วิชาเอกบังคับ   จ านวน  45  หน่วยกิต 
2) วิชาเอกเลือก  ไม่น้อยกว่า จ านวน  20  หน่วยกิต 

3) หมวดวิชาเลือกเสรี   ไม่น้อยกว่า จ านวน   6  หน่วยกิต 
 

๏ อาชีพท่ีสามารถประกอบได้หลังส าเร็จการศึกษา  
- ครู / อาจารย์ในโรงเรียนและสถาบันการศึกษาต่าง ๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน 
- นักวิชาการทางด้านการศึกษา 
- เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานของรัฐและเอกชน 
- พนักงานในบริษัทของต่างประเทศทั้งภาครัฐและเอกชน 
- นักแปลภาษา แปลหนังสือ และเอกสารต่าง ๆ
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๏ รายวิชาตามโครงสร้างของหลักสูตร 
1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป    ไม่น้อยกว่า   30 หน่วยกิต 
   (ดังรายละเอียดในภาคผนวก)    
2. หมวดวิชาเฉพาะ     ไม่น้อยกวา่  104    หน่วยกิต 
   2.1 วิชาชีพคร ู     จ านวน   39    หน่วยกิต 
      1)  วิชาชพีครูบังคับ    จ านวน   25    หน่วยกิต 
รหัสวิชา ชื่อวิชา               น(ท-ป-อ) 
1022101 หลักสูตรและวิทยาการการจัดการเรียนรู้    3(2-2-5) 
 Curriculum and Learning Management Science 
1032101 นวัตกรรมและเทคโนโลยีดิจิทัลเพือ่การเรียนรู้    3(2-2-5) 
 Innovation and Digital Technology for Learning  
1042102 การวัดผลและประเมินผลการเรียนรู้    3(2-2-5) 
 Learning Measurement and Evaluation   
1043102 การวิจยัและพัฒนานวัตกรรมเพื่อการเรยีนรู้    3(2-2-5) 
 Research and Development for Learning Innovation 
1051101 จิตวิทยาเพื่อการเรียนรู้      3(2-2-5)  

Psychology for Learning       
1102101  คุณธรรม จริยธรรม และความเป็นครูมืออาชีพ    3(2-2-5) 

Ethics for Professional Teachers  
1102102 การประกันคุณภาพการศึกษาและการพฒันาชุมขน   2(1-2-3) 
 Educational Quality Assurance and Community Development 
1211101 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารส าหรับครู 1    1(0-2-1) 
 Communicative English for Teachers 1 
1212102 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารส าหรับครู 2    1(0-2-1) 
 Communicative English for Teachers 2 
1212103 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารส าหรับครู 3    1(0-2-1) 
 Communicative English for Teachers 3 
1251101 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารส าหรับคร ู    2(1-2-3) 
 Communicative Thai for Teachers 

2) วิชาการปฏบิัติการสอนในสถานศึกษา  จ านวน  14    หน่วยกิต 
รหัสวิชา ชื่อวิชา       น(ท-ป-อ) 
1002101 การฝึกปฏิบัติวิชาชีพระหว่างเรียน     1(45) 
 Practicum in Teaching Profession Institution 1 
1003102 การฝึกปฏิบัติวิชาชีพระหว่างเรียน 2    1(45) 
 Practicum in Teaching Profession Institution 2 
1004103 การปฏิบัตกิารสอนในสถานศึกษา 1    6(270) 
 Internship 1 
1004104 การปฏิบัตกิารสอนในสถานศึกษา 2    6(270) 
 Internship 2 
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2.2 วิชาเอก       จ านวน  65  หน่วยกิต 
1) วิชาเอกบังคับ    จ านวน  45  หน่วยกิต 

รหัสวิชา ชื่อวิชา       น(ท-ป-อ) 
 1221201 ระบบเสียงภาษาจีน      3(2-2-5) 

Chinese Phonology   
1221202 ภาษาจีนระดับต้น 1      3(2-2-5) 

Basic Chinese 1  
1221203 ภาษาจีนระดับต้น 2      3(2-2-5) 

Basic Chinese 2  
1222204 ภาษาจีนระดับกลาง      3(2-2-5) 

Intermediate Chinese  
1222205 ภาษาจีนระดับสูง      3(2-2-5) 

Advanced Chinese  
1221206 การฟังและการพูดภาษาจีน 1     3(2-2-5) 

Chinese Listening and Speaking 1  
1221207 การฟังและการพูดภาษาจีน 2     3(2-2-5) 

Chinese Listening and Speaking 2  
1222208 ไวยากรณ์จีน      3(2-2-5) 

Chinese Grammar  
1221209 การอ่านภาษาจีน 1      3(3-0-6) 

Chinese Reading 1  
1222211 การเขียนภาษาจีน      3(2-2-5) 

Chinese Writing  
1222512 การแปลภาษาจีน      3(2-2-5) 

Chinese Translations  
1222314 ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับประเทศจีน     3(3-0-6) 

Introduction to China  
1223121 เทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อการสอนภาษาจีน    3(2-2-5) 

Technology and Innovation for Chinese teaching   
1223122 วิธีวิทยาการสอนภาษาจีน     3(2-2-5) 

Chinese Teaching Method   
1223123 การจัดค่ายภาษาจีน      3(2-2-5) 

Chinese Language Camp  
2)  วิชาเอกเลือก    ไม่น้อยกวา่   20   หน่วยกิต                

รหัสวิชา ชื่อวิชา              น(ท-ป-อ) 
1221210 การอ่านภาษาจีน 2      3(3-0-6) 

Chinese Reading 2  
1222313 ศิลปะและวัฒนธรรมจีน     3(2-2-5) 

Chinese of Art and Culture  
1223315 ประวัติศาสตร์จีน      3(3-0-6) 

Chinese History  
1222416 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับภาษาและวรรณคดีจีนโบราณ   2(2-1-3) 

Introduction to Chinese language and Chinese Classical Literature  
1223417 นิทานสุภาษิตจีน      3(3-0-6) 

Chinese Folk Tales and Proverbs  
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รหัสวิชา ชื่อวิชา              น(ท-ป-อ) 
1223318 วิวัฒนาการตัวอกัษรจีน     3(3-0-6) 

Evolution of Chinese Characters  
1223219 การพูดภาษาจีนในที่ชุมชน     3(2-2-5) 

Chinese Public Speaking  
1223120 เทคนิคการสอบวัดระดับความรูภ้าษาจนี (HSK)   3(2-2-5) 

Techniques for testing Chinese language proficiency (HSK)  
1223124 การวิจยัทางการสอนภาษาจีน     3(2-2-5) 

Teaching Chinese Research 
 

3) หมวดวิชาเลือกเสรี      ไม่น้อยกวา่   6     หน่วยกิต 
 ให้เลือกเรียนรายวิชาใดๆในหลักสูตรที่มหาวิทยาลัยราชภฏัก าแพงเพชรเปิดสอน โดยไม่ซ้ ากับรายวิชาที่เคย
เรียนมาแล้ว  และตอ้งไม่เป็นรายวิชาทีก่ าหนดให้เรียนโดยไม่นับหน่วยกิตรวมในเกณฑ์การส าเร็จหลักสูตรของสาขาวิชา
นี้ 
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โครงสร้างหลักสตูรและสาขาวิชาที่เปิดสอน 
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต ระดับปริญญาตรี 4 ปี 
    - สาขาวิชาดนตรีศึกษา (ดนตรีไทย) 

  - สาขาวิชาดนตรีศึกษา (ดนตรีสากล) 
  - สาขาวิชาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศึกษา 
  - สาขาวิชาศิลปศึกษา (4 ปี) 

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต ระดับปริญญาตรี 4 ปี 
         - สาขาวิชาภาษาไทย 
         - สาขาวิชาภาษาอังกฤษ 
    - สาขาวิชาภาษาจีน 
         - สาขาวิชาการพัฒนาสังคม 
หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต ระดับปริญญาตรี 4 ปี 
    - นิติศาสตร์ 
หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต ระดับปริญญาตรี 4 ปี 
    - รัฐประศาสนศาสตร์ 
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต ระดับปริญญาตรี 4 ปี 
         - สาขาวิชาเทคโนโลยีภูมิศาสตร์ (ภูมิสารสนเทศ) 

  - สาขาวิชาเทคโนโลยีภูมิศาสตร์ (เทคโนโลยีโลจิสติกส์) 
  

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
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ปณิธาน 
มุ่งพัฒนาคนและองค์กรบนพื้นฐานของวัฒนธรรมท้องถิ่น 

 
วิสัยทัศน์ 

เป็นผู้น าในการสร้างสรรค์องค์ความรู้  และนวัตกรรมเพื่อพัฒนาทอ้งถิ่นอยา่งยั่งยืน 
 
พันธกิจ 

1. จัดการศึกษาทางด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
2. ท าการวจิัยเพือ่สร้างองค์ความรู้ใหม่ และแก้ปัญหาท้องถิ่น 
3. ปรับปรุง พัฒนาและเผยแพร่เทคโนโลยีที่เหมาะสมต่อท้องถิ่น 
4. ให้บริการทางวิชาการแก่ท้องถิ่น 
5. ท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น 

 
เว็บไซต์  :  https://huso.kpru.ac.th/ 
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หลักสูตรครุศาสตรบัณฑติ สาขาวิชาดนตรีศึกษา (4 ปี) 
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562) 

Bachelor of Education Program in Music Education 
ค.บ. (ดนตรีศึกษา) - B.Ed.(Music Education) 

------------------------------------------- 
- หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดนตรีศึกษา (4ปี) วิชาเอกดนตรีไทย 
- หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดนตรีศึกษา (4ปี) วิชาเอกดนตรีสากล 

 

๏ โครงสร้างหลักสูตร 
จ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า  145 หน่วยกิต 

โดยมีสัดส่วนหน่วยกิตแต่ละหมวดวิชา ดังนี้ 
1) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป  ไม่น้อยกว่า จ านวน 30  หน่วยกิต 
   1.1 กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร ไม่น้อยกว่า จ านวน  9  หน่วยกิต 
   1.2 กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์  ไม่น้อยกว่า จ านวน  6  หน่วยกิต 
   1.3 กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์  ไม่น้อยกว่า จ านวน  6  หน่วยกิต 
   1.4 กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ไม่น้อยกว่า   6  หน่วยกิต 
    และเลือกเรียนในกลุ่มวิชา 1.1 – 1.4 ไม่น้อยกว่า จ านวน  3  หน่วยกิต 
2) หมวดวิชาเฉพาะ   ไม่น้อยกว่า จ านวน 109  หน่วยกิต 
   2.1 กลุ่มวิชาวิชาชีพครู   จ านวน  39  หน่วยกิต 

1) วิชาชีพครูบังคับ   จ านวน  25  หน่วยกิต 
2) วิชาการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา จ านวน  14  หน่วยกิต 

   2.2 กลุ่มวิชาเอก   ไม่น้อยกว่า จ านวน  70  หน่วยกิต 
1) วิชาเอกบังคับ   จ านวน  40  หน่วยกิต 
2) วิชาเอกเลือก  ไม่น้อยกว่า จ านวน  30  หน่วยกิต 

3) หมวดวิชาเลือกเสรี   ไม่น้อยกว่า จ านวน   6  หน่วยกิต 
 

๏ อาชีพท่ีสามารถประกอบได้หลังส าเร็จการศึกษา  
- ครู/อาจารย์ในโรงเรียนและสถาบันการศึกษาทั้งภาครัฐและเอกชน 
- นักวิชาการศึกษาด้านดนตรี 
- นักวิชาการนันทนาการ 
- ผู้ประกอบอาชีพอิสระ
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๏ รายวิชาตามโครงสร้างของหลักสูตร 
1) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป    ไม่น้อยกว่า   30 หน่วยกิต 
   (ดังรายละเอียดในภาคผนวก)    
2) หมวดวิชาเฉพาะ     ไม่น้อยกวา่  109    หน่วยกิต 
   2.1 วิชาชีพคร ู     จ านวน   39    หน่วยกิต 
      1)  วิชาชพีครูบังคับ    จ านวน   25    หน่วยกิต 
รหัสวิชา ชื่อวิชา               น(ท-ป-อ) 
1022101 หลักสูตรและวิทยาการการจัดการเรียนรู้    3(2-2-5) 
 Curriculum and Learning Management Science 
1032101 นวัตกรรมและเทคโนโลยีดิจิทัลเพือ่การเรียนรู้    3(2-2-5) 
 Innovation and Digital Technology for Learning  
1042102 การวัดผลและประเมินผลการเรียนรู้    3(2-2-5) 
 Learning Measurement and Evaluation   
1043102 การวิจยัและพัฒนานวัตกรรมเพื่อการเรยีนรู้    3(2-2-5) 
 Research and Development for Learning Innovation 
1051101 จิตวิทยาเพื่อการเรียนรู้      3(2-2-5)  

Psychology for Learning       
1102101  คุณธรรม จริยธรรม และความเป็นครูมืออาชีพ    3(2-2-5) 

Ethics for Professional Teachers  
1102102 การประกันคุณภาพการศึกษาและการพฒันาชุมขน   2(1-2-3) 
 Educational Quality Assurance and Community Development 
1211101 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารส าหรับครู 1    1(0-2-1) 
 Communicative English for Teachers 1 
1212102 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารส าหรับครู 2    1(0-2-1) 
 Communicative English for Teachers 2 
1212103 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารส าหรับครู 3    1(0-2-1) 
 Communicative English for Teachers 3 
1251101 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารส าหรับคร ู    2(1-2-3) 
 Communicative Thai for Teachers 

2) วิชาการปฏบิัติการสอนในสถานศึกษา  จ านวน  14    หน่วยกิต 
รหัสวิชา ชื่อวิชา       น(ท-ป-อ) 
1002101 การฝึกปฏิบัติวิชาชีพระหว่างเรียน     1(45) 
 Practicum in Teaching Profession Institution 1 
1003102 การฝึกปฏิบัติวิชาชีพระหว่างเรียน 2    1(45) 
 Practicum in Teaching Profession Institution 2 
1004103 การปฏิบัตกิารสอนในสถานศึกษา 1    6(270) 
 Internship 1 
1004104 การปฏิบัตกิารสอนในสถานศึกษา 2    6(270) 
 Internship 2 
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2.2 วิชาเอก       จ านวน  70  หน่วยกิต 
ดนตรีไทย 
1) วิชาเอกบังคับ    จ านวน  40  หน่วยกิต 

รหัสวิชา ชื่อวิชา       น(ท-ป-อ) 
1241101 ทฤษฎีดนตรีไทย      3(3-0-6) 

Thai Music Theory        
1241102 ทฤษฏีดนตรีตะวันตก       3(3-0-6) 

Western Music Theory        
1241103 ทักษะดนตรีส าหรับครูดนตรีศึกษา     3(2-2-5) 

Musical Skills for Music Education Teacher    
1241104 ประวัติดนตรีตะวันตกและดนตรีไทย    3(2-2-5) 

History of Thai Music and Western Music     
1241105 หลักการสอนดนตรีศึกษา                          3(2-2-5) 

Principles of Teaching in Music Education     
1242206 การเตรียมการสอนทางดนตรีศึกษา                          3(2-2-5)    

Preparation of Teaching in Music Education    
1243107 การจัดการวงดนตรีส าหรับครูดนตรีศึกษา                3(2-2-5) 

Band Management for Music Education Teacher    
1243108 กลวิธกีารสอนดนตรีศึกษา                          3(2-2-5) 

Strategies of Teaching in Music Education     
1242109 ภาษาอังกฤษส าหรับครูดนตรี                         3(2-2-5) 

English for Music Teachers       
1243110 การวิจยัทางดนตรีศึกษา                          3(2-2-5) 

Research in Music Education     
1243111 สัมมนาทางดนตรีศึกษา                   3(2-2-5) 

Seminar in Music Education    
1243112 การน าเสนอผลงานทางดนตรี                         3(2-2-5) 

Music Presentation  
1241113 คอมพิวเตอร์ดนตรีขั้นพื้นฐาน                          3(2-2-5) 

Introduction to Music Computer    
1244114 อาศรมดนตรีศึกษา                          1(0-2-1) 

Specific Study in Music Education  
2) เอกเลือก    ไม่น้อยกวา่   30     หน่วยกิต 

  2.1 บังคับเลือก    จ านวน   14     หน่วยกิต 
รหัสวิชา ชื่อวิชา       น(ท-ป-อ) 
1242201 การสอนจังหวะในดนตรีไทย     3(2-2-5) 

Teaching Thai Classical Music Rhythm    
1242202 การสอนประวัติและทฤษฎีดนตรีไทย     3(2-2-5) 

Teaching Thai Classical Music History and Theory     
1242203 การสอนวิเคราะหแ์ละประพันธ์เพลงไทย    3(2-2-5) 

Teaching Thai Classical Music Analysis and Composition  
1242204 การสอนขับร้องเพลงไทยในหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน   2(1-2-3) 

Thai Singing in Basic Performance Pedagogy  
1242215 ทักษะการรวมวงดนตรีไทย     1(0-2-1) 

Thai Classical Music Ensemble  
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รหัสวิชา ชื่อวิชา       น(ท-ป-อ) 
1242216 การสอนรวมวงดนตรีไทย     2(1-2-3) 

Teaching Thai Classical Music Ensemble 
2.2 เลือกทักษะเครื่องมือเอก   ไม่น้อยกวา่   10    หน่วยกิต 

ให้เลือก 1 กลุ่มต่อไปนี้  
กลุ่มเครื่องดีด 

รหัสวิชา ชื่อวิชา       น(ท-ป-อ) 
1241301 ทักษะเครื่องดีดไทย 1       2(0-4-2) 

Thai Flicked Musical Instrument Skill 1  
1241302 ทักษะเครื่องดีดไทย 2      2(0-4-2) 

Thai Flicked Musical Instrument Skill 2  
1242301 ทักษะเครื่องดีดไทย 3      2(0-4-2)  

Thai Flicked Musical Instrument Skill 3  
1242302 ทักษะเครื่องดีดไทย 4      2(0-4-2) 

Thai Flicked Musical Instrument Skill 4  
1243301 ทักษะเครื่องดีดไทย 5      2(0-4-2) 

Thai Flicked Musical Instrument Skill 5  
กลุ่มเครื่องสี 

รหัสวิชา ชื่อวิชา       น(ท-ป-อ) 
1241303 ทักษะเครื่องสีไทย 1      2(0-4-2) 

Thai String Instrument Skill 1  
1241304 ทักษะเครื่องสีไทย 2       2(0-4-2) 

Thai String Instrument Skill 2  
1242303 ทักษะเครื่องสีไทย 3      2(0-4-2) 

Thai String Instrument Skill 3  
1242304 ทักษะเครื่องสีไทย 4      2(0-4-2) 

Thai String Instrument Skill 4  
1243303 ทักษะเครื่องสีไทย 5      2(0-4-2) 

Thai String Instrument Skill 5 
กลุ่มเครื่องตี 

รหัสวิชา ชื่อวิชา       น(ท-ป-อ) 
1241305 ทักษะเครื่องตีไทย 1      2(0-4-2) 

Thai Melodic Percussion Skill 1  
1241306 ทักษะเครื่องตีไทย 2      2(0-4-2) 

Thai Melodic Percussion Skill 2      
1242305 ทักษะเครื่องตีไทย 3      2(0-4-2) 

Thai Melodic Percussion Skill 3      
1242306 ทักษะเครื่องตีไทย 4      2(0-4-2) 

Thai Melodic Percussion Skill 4      
1243305 ทักษะเครื่องตีไทย 5      2(0-4-2) 

Thai Melodic Percussion Skill 5       
กลุ่มเครื่องเป่า 

รหัสวิชา ชื่อวิชา       น(ท-ป-อ) 
1241307 ทักษะเครื่องเป่าไทย 1      2(0-4-2) 

Thai Wind Instrument Skill 1 
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รหัสวิชา ชื่อวิชา       น(ท-ป-อ) 
1241308 ทักษะเครื่องเป่าไทย 2      2(0-4-2) 

Thai Wind Instrument Skill 2  
1242307 ทักษะเครื่องเป่าไทย 3      2(0-4-2) 

Thai Wind Instrument Skill 3  
1242308 ทักษะเครื่องเป่าไทย 4      2(0-4-2) 

Thai Wind Instrument Skill 4  
1243307 ทักษะเครื่องเป่าไทย 5      2(0-4-2) 

Thai Wind Instrument Skill 5 
กลุ่มขับร้องเพลงไทย 

รหัสวิชา ชื่อวิชา       น(ท-ป-อ) 
1241309 ทักษะขับร้องเพลงไทย 1     2(0-4-2) 

Thai Vocal Skill 1  
1241310 ทักษะขับร้องเพลงไทย 2     2(0-4-2) 

Thai Vocal Skill 2  
1242309 ทักษะขับร้องเพลงไทย 3     2(0-4-2) 

Thai Vocal Skill 3  
1242310 ทักษะขับร้องเพลงไทย 4     2(0-4-2) 

Thai Vocal Skill 4  
1243309 ทักษะขับร้องเพลงไทย 5     2(0-4-2) 

Thai Vocal Skill 5  
กลุ่มขิมไทย 

รหัสวิชา ชื่อวิชา       น(ท-ป-อ) 
1241325 ทักษะขิมไทย 1      2(0-4-2) 

Thai Dulcimer Skill 1  
1241326 ทักษะขิมไทย 2      2(0-4-2) 

Thai Dulcimer Skill 2  
1242325 ทักษะขิมไทย 3      2(0-4-2) 

Thai Dulcimer Skill 3  
1242326 ทักษะขิมไทย 4      2(0-4-2) 

Thai Dulcimer Skill 4  
1243325 ทักษะขิมไทย 5      2(0-4-2) 

Thai Dulcimer Skill 5  
2.3 เลือกทักษะเครื่องมือโท   ไม่น้อยกวา่    6   หน่วยกิต  

เลือกโดยไม่ซ้ ากับเครื่องมือเอก 
รหัสวิชา ชื่อวิชา       น(ท-ป-อ) 
1241121 การสอนทักษะฆ้องวงใหญ ่     2(1-2-3) 

Thai Large Circular Gong Pedagogy   
1241122 การสอนทักษะคีย์บอร์ด     2(1-2-3) 

Keyboard Pedagogy   
1241123 การสอนทักษะกีตาร ์      2(1-2-3) 

Guitar Pedagogy   
1241124 การสอนทักษะเครื่องสายสากล     2(1-2-3) 

String Instrument Pedagogy 
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รหัสวิชา ชื่อวิชา       น(ท-ป-อ) 
1241125 การสอนทักษะเครื่องลมทองเหลือง    2(1-2-3) 

Brass Instrument Pedagogy   
1241126 การสอนทักษะเครื่องลมไม้     2(1-2-3) 

Woodwind Instrument Pedagogy   
 

ดนตรีสากล 
1) เอกบังคับ    จ านวน   40    หน่วยกิต 

รหัสวิชา ชื่อวิชา       น(ท-ป-อ) 
1241101 ทฤษฎีดนตรีไทย      3(3-0-6) 

Thai Music Theory        
1241102 ทฤษฏีดนตรีตะวันตก       3(3-0-6) 

Western Music Theory        
1241103 ทักษะดนตรีส าหรับครูดนตรีศึกษา     3(2-2-5) 

Musical Skills for Music Education Teacher    
1241104 ประวัติดนตรีตะวันตกและดนตรีไทย    3(2-2-5) 

History of Thai Music and Western Music     
1241105 หลักการสอนดนตรีศึกษา                          3(2-2-5) 

Principles of Teaching in Music Education     
1242206 การเตรียมการสอนทางดนตรีศึกษา                          3(2-2-5)    

Preparation of Teaching in Music Education    
1243107 การจัดการวงดนตรีส าหรับครูดนตรีศึกษา                  3(2-2-5) 

Band Management for Music Education Teacher    
1243108 กลวิธกีารสอนดนตรีศึกษา                          3(2-2-5) 

Strategies of Teaching in Music Education     
1242109 ภาษาอังกฤษส าหรับครูดนตรี                         3(2-2-5) 

English for Music Teachers       
1243110 การวิจยัทางดนตรีศึกษา                          3(2-2-5) 

Research in Music Education     
1243111 สัมมนาทางดนตรีศึกษา      3(2-2-5) 

Seminar in Music Education    
1243112 การน าเสนอผลงานทางดนตรี                         3(2-2-5) 

Music Presentation  
1241113 คอมพิวเตอร์ดนตรีขั้นพื้นฐาน                          3(2-2-5) 

Introduction to Music Computer    
1244114 อาศรมดนตรีศึกษา                          1(0-2-1) 

Specific Study in Music Education 
   
2) เอกเลือก    ไม่น้อยกวา่   30     หน่วยกิต 

  2.1 บังคับเลือก    จ านวน   14    หน่วยกิต 
รหัสวิชา ชื่อวิชา       น(ท-ป-อ) 
1241127 การสอนทฤษฏีดนตรีตะวันตก 1     3(2-2-5) 

Teaching Western Music Theory 1  
1241128 การสอนทฤษฏีดนตรีตะวันตก 2     3(2-2-5) 

Teaching Western Music Theory 2  
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รหัสวิชา ชื่อวิชา       น(ท-ป-อ) 
1241129 การสอนประวัติดนตรีตะวันตก     3(2-2-5) 

Teaching Western Music History  
1241130 ทักษะการรวมวงดนตรีตะวันตก     1(0-2-1) 

Western Music Ensemble  
1241131 การสอนรวมวงดนตรีตะวันตก     2(1-2-3) 

Teaching Western Music Ensemble 2 
1241132 การสอนขับร้องประสานเสียง     2(1-2-3) 

Chorus Vocal Pedagogy 
2.2 เลือกทักษะเครื่องมือเอก    ไม่น้อยกวา่   10     หน่วยกิต 

ให้เลือก 1 กลุ่มต่อไปนี้ 
กลุ่มกีตาร ์

รหัสวิชา ชื่อวิชา       น(ท-ป-อ) 
1241317 ทักษะกีตาร์ 1      2(0-4-2) 

Guitar Skill 1  
1241318 ทักษะกีตาร์ 2      2(0-4-2) 

Guitar Skill 2  
1242317 ทักษะกีตาร์ 3      2(0-4-2) 

Guitar Skill 3  
1242318 ทักษะกีตาร์ 4      2(0-4-2) 

Guitar Skill 4 
1243317 ทักษะกีตาร์ 5      2(0-4-2) 

Guitar Skill 5 
กลุ่มคีย์บอร์ด 

รหัสวิชา ชื่อวิชา       น(ท-ป-อ) 
1241319 ทักษะคีย์บอร์ด 1      2(0-4-2) 

Keyboard Skill 1  
1241320 ทักษะคีย์บอร์ด 2      2(0-4-2) 

Keyboard Skill 2  
1242319 ทักษะคีย์บอร์ด 3      2(0-4-2) 

Keyboard Skill 3  
1242320 ทักษะคีย์บอร์ด 4      2(0-4-2) 

Keyboard Skill 4  
1243319 ทักษะคีย์บอร์ด 5      2(0-4-2) 

Keyboard Skill 5 
กลุ่มเครื่องสายสากล 

รหัสวิชา ชื่อวิชา       น(ท-ป-อ) 
1241315 ทักษะเครื่องสายสากล 1     2(0-4-2) 

String Instrument Skill 1  
1241316 ทักษะเครื่องสายสากล 2     2(0-4-2) 

String Instrument Skill 2  
1242315 ทักษะเครื่องสายสากล 3     2(0-4-2) 

String Instrument Skill 3  
1242316 ทักษะเครื่องสายสากล 4     2(0-4-2) 

String Instrument Skill 4  
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รหัสวิชา ชื่อวิชา       น(ท-ป-อ) 
1243315 ทักษะเครื่องสายสากล 5     2(0-4-2) 

String Instrument Skill 5  
กลุ่มเครื่องกระทบ 

รหัสวิชา ชื่อวิชา       น(ท-ป-อ) 
1241323 ทักษะเครื่องกระทบ 1      2(0-4-2) 

Percussion Skill 1  
1241324 ทักษะเครื่องกระทบ 2      2(0-4-2) 

Percussion Skill 2  
1242323 ทักษะเครื่องกระทบ 3      2(0-4-2) 

Percussion Skill 3  
1242324 ทักษะเครื่องกระทบ 4      2(0-4-2) 

Percussion Skill 4  
1243323 ทักษะเครื่องกระทบ 5      2(0-4-2) 

Percussion Skill 5  
กลุ่มเครื่องลมทองเหลือง 

รหัสวิชา ชื่อวิชา       น(ท-ป-อ) 
1241313 ทักษะเครื่องลมทองเหลือง 1     2(0-4-2) 

Brass Instrument Skill 1    
1241314 ทักษะเครื่องลมทองเหลือง 2     2(0-4-2) 

Brass Instrument Skill 2 
1242314 ทักษะเครื่องลมทองเหลือง 3     2(0-4-2) 

Brass Instrument Skill 3 
1242313 ทักษะเครื่องลมทองเหลือง 4     2(0-4-2) 

Brass Instrument Skill 4 
1243313 ทักษะเครื่องลมทองเหลือง 5     2(0-4-2) 

Brass Instrument Skill 5  
กลุ่มเครื่องลมไม้ 

รหัสวิชา ชื่อวิชา       น(ท-ป-อ) 
1241311 ทักษะเครื่องลมไม้ 1      2(0-4-2) 

Woodwind Instrument Skill 1  
1241312 ทักษะเครื่องลมไม้ 2      2(0-4-2) 

Woodwind Instrument Skill 2  
1242311 ทักษะเครื่องลมไม้ 3      2(0-4-2) 

Woodwind Instrument Skill 3  
1242312 ทักษะเครื่องลมไม้ 4      2(0-4-2) 

Woodwind Instrument Skill 4  
1243311 ทักษะเครื่องลมไม้ 5      2(0-4-2) 

Woodwind Instrument Skill 5  
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กลุ่มขับร้องสากล 
รหัสวิชา ชื่อวิชา       น(ท-ป-อ) 
1241321 ทักษะขับร้องสากล 1      2(0-4-2) 

Vocal Skill 1  
1241322 ทักษะขับร้องสากล 2      2(0-4-2) 

Vocal Skill 2  
1242321 ทักษะขับร้องสากล 3      2(0-4-2) 

Vocal Skill 3  
1242322 ทักษะขับร้องสากล 4      2(0-4-2) 

Vocal Skill 4 
1243321 ทักษะขับร้องสากล 5      2(0-4-2) 

Vocal Skill 5 
2.3 เลือกทักษะเครื่องมือโท    ไม่น้อยกวา่     6   หน่วยกิต  

โดยไม่ซ้ ากับเครื่องมือเอก 
รหัสวิชา ชื่อวิชา       น(ท-ป-อ) 
1241121    การสอนทักษะฆ้องวงใหญ ่    2(1-2-3) 

Thai Large Circular Gong Pedagogy  
1241122  การสอนทักษะคีย์บอร์ด     2(1-2-3) 

Keyboard Pedagog  
1241123  การสอนทักษะกีตาร ์      2(1-2-3) 

Guitar Pedagogy  
1241124  การสอนทักษะเครื่องสายสากล     2(1-2-3) 

String Instrument Pedagogy  
1241125  การสอนทักษะเครื่องลมทองเหลือง    2(1-2-3) 

Brass Instrument Pedagogy  
1241126  การสอนทักษะเครื่องลมไม้     2(1-2-3) 

Woodwind Instrument Pedagogy 
 

3) หมวดวิชาเลือกเสรี     ไม่น้อยกวา่     6 หน่วยกิต  
 ให้เลือกเรียนรายวิชาใด ๆ ในหลักสูตรทีม่หาวิทยาลัยราชภฏัก าแพงเพชรเปิดสอน โดยไม่ซ้ ากับรายวิชาที่เคยเรียน
มาแล้วและต้องไม่เป็นรายวิชาทีก่ าหนดให้เรียนโดยไม่นับหน่วยกิตรวมในเกณฑก์ารส าเร็จหลักสูตรของสาขาวิชานี้ 
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หลักสูตรครุศาสตรบัณฑติ สาขาวิชาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศึกษา (4ปี) 
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562) 

Bachelor of Education Program in Library and Information Studies 
ค.บ. (บรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศึกษา) | B.Ed.(Library and Information Studies) 

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

๏ โครงสร้างหลักสูตร 
จ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า  138 หน่วยกิต 

โดยมีสัดส่วนหน่วยกิตแต่ละหมวดวิชา ดังนี้ 
1) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป  ไม่น้อยกว่า จ านวน 30  หน่วยกิต 
   1.1 กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร ไม่น้อยกว่า จ านวน  9  หน่วยกิต 
   1.2 กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์  ไม่น้อยกว่า จ านวน  6  หน่วยกิต 
   1.3 กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์  ไม่น้อยกว่า จ านวน  6  หน่วยกิต 
   1.4 กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ไม่น้อยกว่า   6  หน่วยกิต 
    และเลือกเรียนในกลุ่มวิชา 1.1 – 1.4 ไม่น้อยกว่า จ านวน  3  หน่วยกิต 
2) หมวดวิชาเฉพาะ   ไม่น้อยกว่า จ านวน 102  หน่วยกิต 
   2.1 กลุ่มวิชาวิชาชีพครู   จ านวน  39  หน่วยกิต 

1) วิชาชีพครูบังคับ   จ านวน  25  หน่วยกิต 
2) วิชาการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา จ านวน  14  หน่วยกิต 

   2.2 กลุ่มวิชาเอก   ไม่น้อยกว่า จ านวน  63  หน่วยกิต 
1) วิชาเอกบังคับ   จ านวน  42  หน่วยกิต 
2) วิชาเอกเลือก  ไม่น้อยกว่า จ านวน  21  หน่วยกิต 

3) หมวดวิชาเลือกเสรี   ไม่น้อยกว่า จ านวน   6  หน่วยกิต 
 

๏ อาชีพท่ีสามารถประกอบได้หลังส าเร็จการศึกษา  
- ครูผู้สอน  
- ครูบรรณารักษ์ 
- บรรณารักษ์ 
- นักสารสนเทศ  
- อาชีพอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องและประยุกต์ใช้ความรู้ทางบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศึกษา
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๏ รายวิชาตามโครงสร้างของหลักสูตร 
1) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป    ไม่น้อยกว่า   30 หน่วยกิต 
   (ดังรายละเอียดในภาคผนวก)    
2) หมวดวิชาเฉพาะ     ไม่น้อยกวา่  102    หน่วยกิต 
   2.1 วิชาชีพคร ู     จ านวน   39    หน่วยกิต 
      1)  วิชาชพีครูบังคับ    จ านวน   25    หน่วยกิต 
รหัสวิชา ชื่อวิชา               น(ท-ป-อ) 
1022101 หลักสูตรและวิทยาการการจัดการเรียนรู้    3(2-2-5) 
 Curriculum and Learning Management Science 
1032101 นวัตกรรมและเทคโนโลยีดิจิทัลเพือ่การเรียนรู้    3(2-2-5) 
 Innovation and Digital Technology for Learning  
1042102 การวัดผลและประเมินผลการเรียนรู้    3(2-2-5) 
 Learning Measurement and Evaluation   
1043102 การวิจยัและพัฒนานวัตกรรมเพื่อการเรยีนรู้    3(2-2-5) 
 Research and Development for Learning Innovation 
1051101 จิตวิทยาเพื่อการเรียนรู้      3(2-2-5)  

Psychology for Learning       
1102101  คุณธรรม จริยธรรม และความเป็นครูมืออาชีพ    3(2-2-5) 

Ethics for Professional Teachers  
1102102 การประกันคุณภาพการศึกษาและการพฒันาชุมขน   2(1-2-3) 
 Educational Quality Assurance and Community Development 
1211101 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารส าหรับครู 1    1(0-2-1) 
 Communicative English for Teachers 1 
1212102 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารส าหรับครู 2    1(0-2-1) 
 Communicative English for Teachers 2 
1212103 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารส าหรับครู 3    1(0-2-1) 
 Communicative English for Teachers 3 
1251101 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารส าหรับคร ู    2(1-2-3) 
 Communicative Thai for Teachers 

2) วิชาการปฏบิัติการสอนในสถานศึกษา  จ านวน  14    หน่วยกิต 
รหัสวิชา ชื่อวิชา       น(ท-ป-อ) 
1002101 การฝึกปฏิบัติวิชาชีพระหว่างเรียน     1(45) 
 Practicum in Teaching Profession Institution 1 
1003102 การฝึกปฏิบัติวิชาชีพระหว่างเรียน 2    1(45) 
 Practicum in Teaching Profession Institution 2 
1004103 การปฏิบัตกิารสอนในสถานศึกษา 1    6(270) 
 Internship 1 
1004104 การปฏิบัตกิารสอนในสถานศึกษา 2    6(270) 
 Internship 2 
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2.2 วิชาเอก       จ านวน  63  หน่วยกิต 
1) วิชาเอกบังคับ    จ านวน  42  หน่วยกิต 

รหัสวิชา ชื่อวิชา       น(ท-ป-อ) 
 1631106  ความรู้เบื้องต้นทางบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศึกษา  3(3-0-6) 
  Introduction to Library and Information Studies 

1631109 การจัดการทรัพยากรสารสนเทศ     3(2-2-5) 
 Information Resource Management 
1631217 การอ่านและการส่งเสริมการอ่านในสภาพแวดล้อมดิจิทัล   3(2-2-5) 
 Reading and Reading Promotion in Digital Environment 
1631208 การบริการหอ้งสมุดโรงเรียนและแหล่งเรียนรู้    3(3-0-6) 
 School Library and Learning Resource Services 
1631301 การประยกุต์เทคโนโลยีสารสนเทศส าหรับห้องสมุดโรงเรียน  3(2-2-5) 

Application of Information Technology for the Management of School  
Library and Learning Resource Center 

1632112 การวิเคราะห์ทรัพยากรสารสนเทศ     3(2-2-5) 
 Information Resource Analysis 
1632113 การท ารายการทรัพยากรสารสนเทศ    3(2-2-5) 
 Information Resource Cataloging 
1632114 ภาษาอังกฤษส าหรับครูบรรณารักษ ์    3(2-2-5) 
 English for Teachers-Librarians 
1632206 การจัดการห้องสมุดโรงเรียนและแหล่งเรียนรู้    3(3-0-6) 
 School Library and Learning Resource Management 
1632302 การออกแบบและพัฒนาเวบ็ไซต์     3(2-2-5) 
 Website Design and Development 
1633311 การพัฒนาสื่อและนวัตกรรมการเรียนรูส้ าหรับครูบรรณารักษ์  3(2-2-5) 

Media and Learning Innovation Development for Teachers-Librarians 
1633315 การจัดเก็บและค้นคืนสารสนเทศ     3(2-2-5) 
 Information Retrieval and Storage  
1633318 การสอนทักษะการรู้สารสนเทศและการรู้เท่าทันสื่อดิจิทัล   3(2-2-5) 
 Teaching Information, Media   and Digital Literacy Skills 
1633403  การวิจยัทางบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศึกษา   3(2-2-5) 
 Library and Information Studies Research 

2) วิชาเอกเลือก    ไม่น้อยกวา่    21      หน่วยกิต 
รหัสวิชา ชื่อวิชา       น(ท-ป-อ) 
1631102 บริการสารสนเทศส าหรับเด็กและเยาวชน    3(3-0-6) 
 Information Service for Children and Youth 
1631104 การสื่อสารและการประชาสัมพันธห์้องสมุดโรงเรียนและแหล่งเรียนรู้  3(3-0-6) 
 Communication and Public Relations  for Libraries and Learning  Resources 
1631108 การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยวรรณกรรมส าหรับเด็ก   3(3-0-6) 
 Learning Activities  Through   Children's Literature 
1631110 จริยธรรมและกฎหมายส าหรับครูบรรณารักษ์    3(3-0-6) 
 Ethics and Laws for Teacher -Librarians 
1632108 การจัดการส านักงานดิจิทัล     3(3-0-6) 
 Digital Office  Management 
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รหัสวิชา ชื่อวิชา       น(ท-ป-อ) 
1632115 การจัดการสารสนเทศท้องถิ่น     3(2-2-5) 
 Local Information Management 
1632205   การจัดกิจกรรมห้องสมุดเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้    3(2-2-5) 
 Library  Activities   for  Learning Promotion 
1633310 การจัดการสารสนเทศบนอินเทอร์เน็ต    3(2-2-5) 
 Internet Information Management 
1633317 การจัดการสื่อดิจิทัล      3(2-2-5) 
 Digital Media Management 
1633407 สัมมนาการสอนทางบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศึกษา  3(2-2-5) 
 Seminar  in Library and Information Studies 

 
3) หมวดวิชาเลือกเสรี     ไม่น้อยกวา่     6 หน่วยกิต  
ให้เลือกเรียนรายวิชาใด ๆ ในหลักสูตรทีม่หาวิทยาลัยราชภฏัก าแพงเพชรเปิดสอน โดยไม่ซ้ ากับรายวิชาที่เคยเรียน

มาแล้วและต้องไม่เป็นรายวิชาทีก่ าหนดให้เรียนโดยไม่นับหน่วยกิตรวมในเกณฑก์ารส าเร็จหลักสูตรของสาขาวิชานี้ 
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หลักสูตรครุศาสตรบัณฑติ สาขาวิชาศิลปศึกษา (4ปี) 
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565) 

Bachelor of Education Program in Art Education  
ค.บ. (ศิลปศึกษา) | B.Ed.( Art Education) 
--------------------------------------------------------- 

หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาศิลปศึกษา (4ปี) 
 

๏ โครงสร้างหลักสูตร 
จ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า  130 หน่วยกิต 

โดยมีสัดส่วนหน่วยกิตแต่ละหมวดวิชา ดังนี้ 
1) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป  ไม่น้อยกว่า   30  หน่วยกิต 
   1.1 กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร ไม่น้อยกว่า      9  หน่วยกิต 
   1.2 กลุม่วิชาความเป็นพลเมืองและพลโลก ไม่น้อยกว่า     6 หน่วยกิต 
   1.3 กลุ่มวิชาเทคโนโลยี  ไม่น้อยกว่า     6 หน่วยกิต 
   1.4 กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และสุขภาพ  ไม่น้อยกว่า      6 หน่วยกิต 
     และเลือกเรียนในกลุ่มวิชา 1.1 – 1.4 ไม่น้อยกว่า     3 หน่วยกิต 
2) หมวดวิชาเฉพาะ                        ไม่น้อยกว่า   94 หน่วยกิต 
   2.1 กลุ่มวิชาชีพครู         39 หน่วยกิต 
        (1) วิชาชีพครูบังคับ     25 หน่วยกิต 
        (2) วิชาปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา                    14 หน่วยกิต 
   2.2 กลุ่มวิชาเฉพาะ   ไม่น้อยกว่า    55 หน่วยกิต 
        (1) วิชาเอกบังคับ                           40 หน่วยกิต 
        (2) วิชาเอกเลือก                      ไม่น้อยกว่า   15 หน่วยกิต 
  3. หมวดวิชาเลือกเสรี             ไม่น้อยกว่า     6 หน่วยกิต 

 

๏ อาชีพท่ีสามารถประกอบได้หลังส าเร็จการศึกษา  
- ครู/บุคลากรทางการศึกษาภาครัฐและภาคเอกชน 
- นักวิชาการศึกษา 
- นักวิชาการด้านศิลปวัฒนธรรม 
- นักวิจัยทางด้านการศึกษา 
- ธุรกิจศิลป์ส่วนตัว   
- ศิลปินหรือช่างศิลป์อิสระ 
- ฝ่ายศิลป์หรือพนักงานภาครัฐ เอกชน บริษัท ห้างร้าน
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๏ รายวิชาตามโครงสร้างของหลักสูตร 
 
1) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป    ไม่น้อยกว่า     30 หน่วยกิต 
   (ดังรายละเอียดในภาคผนวก)    
 
2) หมวดวิชาเฉพาะ     ไม่น้อยกวา่     94  หน่วยกิต 
   2.1 กลุ่มวิชาชีพคร ู     จ านวน      39  หน่วยกิต 
  (1) วิชาชีพครูบังคับ    จ านวน     25  หน่วยกิต 
รหัสวิชา ชื่อและค าอธิบายรายวิชา     น(ท-ป-อ) 
1022101 หลักสูตรและวิทยาการการจัดการเรียนรู้    3(2-2-5) 
 Curriculum and Learning Management Science 
1032101 นวัตกรรมและเทคโนโลยีดิจิทัลเพือ่การเรียนรู้    3(2-2-5) 
 Innovation and Digital Technology for Learning     
1042102 การวัดผลและประเมินผลการเรียนรู้    3(2-2-5) 
 Learning Measurement and Evaluation   
1043102 การวิจยัและพัฒนานวัตกรรมเพื่อการเรยีนรู้    3(2-2-5) 
 Research and Development in Innovation and Learning    
1051101 จิตวิทยาเพื่อการเรียนรู้      3(2-2-5) 
 Psychology for Learning        
1102101  คุณธรรม จริยธรรม และความเป็นครูมืออาชีพ     3(2-2-5) 
Ethics and Spirituality for Professional Teachers  
1102102 การประกันคุณภาพการศึกษาและการพฒันาชุมขน    2(1-2-3) 
 Educational Quality Assurance and Community Development  
1211101 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารส าหรับครู 1     1(0-2-1) 
 Communicative English for Teachers 1  
1212102 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารส าหรับครู 2     1(0-2-1) 
 Communicative English for Teachers 2  
1212103 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารส าหรับครู 3     1(0-2-1) 
 Communicative English for Teachers 3  
1251101 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารส าหรับคร ู     2(1-2-3) 
 Communicative Thai for Teachers  
 
  (2) วิชาการปฏบิัติการสอนในสถานศึกษา   จ านวน           14  หน่วยกิต 
รหัสวิชา ชื่อและค าอธิบายรายวิชา     น(ท-ป-อ) 
1002101 การฝึกปฏิบัติวิชาชีพระหว่างเรียน     1(45) 
 Practicum in Teaching Profession Institution 1 
1003102 การฝึกปฏิบัติวิชาชีพระหว่างเรียน 2    1(45) 
 Practicum in Teaching Profession Institution 2 
1004103 การปฏิบัตกิารสอนในสถานศึกษา 1    6(270) 
 Internship 1 
1004104 การปฏิบัตกิารสอนในสถานศึกษา 2    6(270) 
 Internship 2 
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    2.2 กลุ่มวิชาเฉพาะ     ไม่น้อยกวา่    55    หน่วยกิต 
(1) วิชาเอกบังคับ    จ านวน    40    หน่วยกิต 

รหัสวิชา ชื่อและค าอธิบายรายวิชา     น(ท-ป-อ) 
2011101 ประวัติศาสตร์ทัศนศิลป์ตะวันตก     3(3-0-6) 
 History of Western Visual Arts 
2011102 ประวัติศาสตร์ทัศนศิลป์ไทย     3(3-0-6) 
 History of Thai Visual Arts   
2011201 ทฤษฎีส ี       3(2-2-5) 
 Theory of Color 
2011202 องค์ประกอบศิลป ์      3(1-4-4) 
 Composition of Arts 
2011203 จิตรกรรมพื้นฐาน      3(1-4-4) 
 Basic Painting 
2012201 ศิลปะไทยประเพณี      3(1-4-4) 
 Thai Tradition Arts 
2012202 ศิลปะไทยร่วมสมัย      3(1-4-4) 
 Thai Contemporary Arts 
2013104 หลักการวิจารณ์ผลงานศิลปะ     2(2-1-2) 
 Principles of Art Criticism 
2013201 ประติมากรรมพื้นฐาน      3(1-4-4) 
 Basic Sculpture 
2013202 การสอนศิลปะระดับมธัยมศึกษา     2(1-2-3) 
 Teaching Art at the Secondary level 
2013203 การสอนศิลปะระดับประถมศึกษา     2(1-2-3) 
 Teaching Art at the Elementary School level 
2013204 พื้นฐานงานวิจยัสร้างสรรค์ทางศิลปะ    3(2-2-5) 
 Basic Creative Research in Arts 
2013205 ศิลปนิพนธ์       4(2-4-6) 
 Art Thesis  
2014201 ภาพพิมพ์พื้นฐาน      3(1-4-4) 
 Basic Print Making 
 (2) วิชาเอกเลือก    ไม่น้อยกวา่      15  หน่วยกิต 
 ให้เลือกเรียนรายวิชาใดก็ได้ ต่อไปนี ้
รหัสวิชา ชื่อและค าอธิบายรายวิชา     น(ท-ป-อ) 
2021101 ประวัติศาสตร์และศิลปะการออกแบบ    3(3-0-6) 
 History of Art and Design   
2021202 หลักการออกแบบ      3(2-2-5) 
 Principles of Design 
2022201 คอมพิวเตอร์กราฟกิ       3(1-4-4) 
 Computer Graphic 
2022202 ตัดต่อ - ตกแต่งภาพและเสียงด้วยคอมพิวเตอร์    3(1-4-4) 
 Video and Audio Editing in Computer  
2023201 สร้างภาพการ์ตูนล้อเลียน – การ์ตูนแอนิเมชั่น    3(1-4-4) 
 Creative of Parody Videos - Cartoon Animation 
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 กลุ่มวิชาโทประยกุต์ศิลป์ 
รหัสวิชา ชื่อและค าอธิบายรายวิชา     น(ท-ป-อ) 
2023202 การวาดภาพดิจิตอลเพ้นท์     3(1-4-4) 
 Digital Painting 
2024201 ตัวอักษรและการสร้างสรรค์     3(1-4-4) 
 Character and Invention 
2024202 การสร้างสรรค์ศิลปะประดิษฐ์     3(1-4-4) 
 Creative Art Crafts  
2024203 เทคนิคการถ่ายภาพ      3(1-4-4) 
 Technique in Photography 
2024204 ศิลปะและวัฒนธรรมอาเซียน     3(3-0-6) 
 Asian Arts and culture 
 
3) หมวดวิชาเลือกเสรี      ไม่น้อยกวา่      6  หน่วยกิต 
 ให้เลือกเรียนรายวิชาใด ๆ ในหลักสูตรที่มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชรเปิดสอน โดยไม่ซ้ ากับ
รายวิชาที่เคยเรียนมาแล้ว และต้องไม่เป็นรายวิชาที่ก าหนดให้เรียนโดยไม่นับหน่วยกิตรวมในเกณฑ์การส าเร็จ
หลักสูตรของสาขาวิชานี้ 
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หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย 
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564) 
Bachelor of Art Program in Thai 

ศศ.บ. (ภาษาไทย) - B.A. (Thai) 
----------------------------- 

๏ โครงสร้างหลักสูตร 
จ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า  124 หน่วยกิต 

โดยมีสัดส่วนหน่วยกิตแต่ละหมวดวิชา ดังนี้ 
1) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป  ไม่น้อยกว่า  จ านวน 30  หน่วยกิต 
   1.1 กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร ไม่น้อยกว่า  จ านวน  9  หน่วยกิต 
   1.2 กลุ่มวิชาความเป็นพลเมืองและพลโลก ไม่น้อยกว่า  จ านวน  6  หน่วยกิต 
   1.3 กลุ่มวิชาเทคโนโลยี  ไม่น้อยกว่า  จ านวน  6  หน่วยกิต 
   1.4 กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และสุขภาพ ไม่น้อยกว่า  จ านวน  6  หน่วยกิต 
        และเลือกเรียนในกลุ่มวิชา 1.1 - 1.4 ไม่น้อยกว่า  จ านวน  3  หน่วยกิต 
2) หมวดวิชาเฉพาะ   ไม่น้อยกว่า  จ านวน 88  หน่วยกิต 
   2.1 กลุ่มวิชาเอกบังคับ    จ านวน 39  หน่วยกิต 
   2.2 กลุ่มวิชาเอกเลือก  ไม่น้อยกว่า  จ านวน 42  หน่วยกิต 
   2.3 กลุ่มวิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพหรือสหกิจศึกษา  จ านวน  7  หน่วยกิต 
3) หมวดวิชาเลือกเสรี   ไม่น้อยกว่า  จ านวน  6  หน่วยกิต 

 

๏ อาชีพท่ีสามารถประกอบได้หลังส าเร็จการศึกษา  
- ครู / อาจารย์ / ติวเตอร์ 
- นักเขียน /นักเขียนบทภาพยนตร์/ นักเขียนบทละคร/ นักเขียนบทละครโทรทัศน์ 
- บรรณาธิการ/ ผู้พิสูจน์อักษร 
- นักข่าว / นักหนังสือพิมพ์ 
- ผู้ประกาศข่าว  
- นักพากย์ / นักจัดรายการวิทยุ   
- เลขานุการ 
- นักประชาสัมพันธ์   
- นักแปล 
- นักพัฒนาภาษา
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๏ รายวิชาตามโครงสร้างของหลักสูตร 
1) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป    ไม่น้อยกว่า   30 หน่วยกิต 
   (ดังรายละเอียดในภาคผนวก) 
2) หมวดวิชาเฉพาะ     ไม่น้อยกวา่   88    หน่วยกิต 
   2.1 กลุ่มวิชาเอกบังคับ  ให้เรียนรายวิชาต่อไปนี ้  จ านวน   39    หน่วยกิต 

               2.1.1 กลุ่มเนื้อหาวิชาหลักภาษาไทยและภาษาศาสตร์ 
 รหัสวิชา รายวิชา       น(ท-ป-อ) 
 1531101 ภาษาศาสตร์เบื้องต้น       3(3-0-6) 

Introduction  to  Linguistics 
 1542101 ลักษณะภาษาไทย       3(3-0-6) 

Characteristics  of  Thai  Language 
               2.1.2 กลุ่มเนื้อหาวิชาการใช้ภาษา 
 รหัสวิชา รายวิชา       น(ท-ป-อ) 
 1541202 ศิลปะการใช้ภาษาเพื่อการสื่อสาร      3(3-0-6) 

Art  of  Language  for  Communication  
 1541205 หลักการฟังและการพูด      3(3-0-6) 

Principles  of  Listening  and  Speaking 
1542209 หลักการเขยีน      3(3-0-6) 

Principles of writing 
 1542211 ประดิษฐการทางภาษา      3(3-0-6) 

Language  Invention 
 1543901 การวิจยัทางภาษาไทย      3(3-0-6) 

Research  Work  in Thai          
 1544902 สัมมนาภาษาไทย      3(3-0-6) 

Seminar  on  Thai  Language          
 1552115 ภาษาอังกฤษเพื่อพัฒนาการอ่านทางวิชาการ            3(3-0-6) 
  English for Academic Reading Development  
 1552116 ภาษาอังกฤษเพื่อพัฒนาการเขียนทางวชิาการ           3(3-0-6) 
  English for Academic Writing Development  
               2.1.3 กลุ่มเนื้อหาวิชาวรรณคดีไทย 
 รหัสวิชา รายวิชา       น(ท-ป-อ) 
 1541102  วิวัฒนาการกวีนิพนธ์ไทย      3(3-0-6) 

Thai  Poetry  Evolution   
 1541401  วรรณกรรมศึกษา      3(3-0-6) 

Thai Literary  Studies   
             2.1.4 กลุ่มเนื้อหาวิชาภาษาและวรรณกรรมที่สัมพันธ์กับสังคมและวัฒนธรรม 
 รหัสวิชา รายวิชา       น(ท-ป-อ) 
 1542210  ภาษากับวัฒนธรรม      3(3-0-6)    

Language  and  Culture    
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   2.2 กลุ่มวิชาเอกเลือก ให้เลือกเรียนรายวิชาจากกลุ่มใดก็ได้ ไม่น้อยกวา่    42     หน่วยกิต 
               2.2.1 กลุ่มเนื้อหาวิชาหลักภาษาไทยและภาษาศาสตร์ 

รหัสวิชา รายวิชา         น(ท-ป-อ) 
             1541101 ค าและส านวนไทย      3(3-0-6) 

Words  and  Idioms  in  Thai  
             1541103 หลักการอา่นและการเขียนค าไทย     3(3-0-6) 

Principles of Reading  and  Writing  in Thai Words  
             1541107 การออกเสียงภาษาไทย                    3(3-0-6) 

Thai Pronunciation   
             1542106 วิวัฒนาการภาษาไทย      3(3-0-6) 

Evolution of Thai Language  
             1542301 อักษรไทย       3(3-0-6) 

Thai  Alphabet  
             1543103 ภาษาถิ่น       3(3-0-6) 

Dialects  
             1543105 ภาษาศาสตร์สังคม      3(3-0-6) 

Sociolinguistics  
             1543201 ภาษาบาลีและสันสกฤตในภาษาไทย    3(3-0-6) 

Pali  and  Sanskrit  in  Thai  
             1543221 ภาษาตา่งประเทศในภาษาไทย     3(3-0-6) 

Foreign  Loanwords  in  Thai  
            1543601 การถ่ายทอดสาระภาษาไทย     3(2-2-5) 

Propagation in Thai 
            1543602 ภาษาไทยส าหรับเด็กที่มีความต้องการพเิศษ    3(2-2-5) 

Thai  for  Children with Special Needs  
        1544103 ภาษาไทยส าหรับชาวต่างประเทศ        3(3-0-6)   

Thai  for  Foreigners 
      2.2.2 กลุ่มเนื้อหาวิชาการใช้ภาษา 
       รหัสวิชา รายวิชา       น(ท-ป-อ) 
             1541201 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและสืบค้น    3(3-0-6) 
  Thai  for  Communication  and  Information  Retrieval  
             1541203 ภาษาไทยธุรกจิ      3(3-0-6) 

Thai  Language  in  Business  
             1541208 การพูดเพื่อสังคม      3(3-0-6) 

Social  Speaking  
             1541209 การเขียนเพื่อการสื่อสาร             3(3-0-6)   

Writing  for Communication  
             1542201 การอ่านเพือ่จุดประสงค์เฉพาะ            3(3-0-6)  

Reading  for  Special  Purpose  
             1542203 การเขียนเพื่อจุดประสงค์เฉพาะ     3(3-0-6) 

Writing  for  Special  Purpose  
1542207 การเขียนสารคด ี      3(3-0-6) 

Feature  Writing  
             1542208 การอ่านตีความ                     3(3-0-6) 

Reading  for  Interpretation  



คู่มือนักศึกษา 

มหาวิทยาลัยราชภฏัก าแพงเพชร   |     235 

             รหัสวิชา รายวิชา       น(ท-ป-อ) 
1542212 การย่อความ                3(3-0-6)  

Summary  
             1542213 การอ่านเพือ่พัฒนาชวีิตและสังคม       3(3-0-6) 

Reading  for  life  and  Society  Development  
             1542214 ภาษาราชการไทย      3(3-0-6) 

Thai Official Language  
             1543211 การเขียนบท                                    3(3-0-6)   

Script  Writing  
             1543213 การแปล       3(3-0-6) 

Translation   
             1543220 การเขียนบันเทิงคดี      3(3-0-6)   

Fiction Writing  
             1543222  ภาษาไทยเพื่อการท่องเท่ียว     3(2-2-5) 

Thai Language for Tourism  
            1543223 การพูดเพื่อน าเสนองาน                                                  3(2-2-5) 
  Oral Presentation  
    1543224 การเขียนเพื่อการประชาสัมพันธ ์          3(3-0-6)   

Writing  for  Public Relations  
1544205 การพูดทางวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์      3(3-0-6) 

Speaking  on  Broadcasting 
               2.2.3 กลุ่มเนื้อหาวิชาวรรณคดีไทย 

รหัสวิชา รายวิชา       น(ท-ป-อ) 
1542204 ศิลปะการอ่านออกเสียง     3(3-0-6) 

Art of Oral Reading  
1542206 การเขียนกวีนิพนธ์ไทย      3(3-0-6) 

Thai  Writing Poetry  
1542304 วิวัฒนาการวรรณกรรมไทย     3(3-0-6) 

Evolution of Thai Literature  
1542401 วรรณกรรมวิจารณ์                         3(3-0-6)                    

Literary  Criticism  
1542402 วรรณกรรมนิราศ                                      3(3-0-6)  

Nirat  Literature 
1542408 วรรณกรรมมรดก      3(3-0-6) 

Literary  Heritage  
1543214 การจัดท าสิ่งพิมพ ์      3(2-2-5)   

Editorial Work   
1543401 วรรณกรรมปัจจุบัน      3(3-0-6) 

Contemporary Literature  
1543407 วรรณกรรมท้องถิ่น                         3(3-0-6)    

Local  Literature  
1543424 วรรณกรรมแปล                  3(3-0-6)                 

Translated Literary Works  
1543427 วรรณกรรมที่ได้รับรางวัล     3(3-0-6) 

Awarded  Literature  
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รหัสวิชา รายวิชา       น(ท-ป-อ) 
1543428 วรรณกรรมกับการท่องเท่ียว     3(2-2-5) 

Literature and Tourism  
1544402 อิทธิพลของวรรณกรรมต่างประเทศต่อวรรณกรรมไทย       3(3-0-6) 

Influence  of  Foreign  Literature  on  Thai  Literature  
2.2.4. กลุ่มเนื้อหาวิชาภาษาและวรรณกรรมที่สัมพันธ์กับสังคมและวัฒนธรรม 

1542403 วรรณกรรมประวัติศาสตร์                  3(3-0-6) 
         Historical  Literature  

1542404 คีตวรรณกรรมศึกษา       3(3-0-6) 
A  Study of Thai Songs     

1542405 แง่คิดจากวรรณคดีและวรรณกรรม     3(3-0-6)  
Thoughts  from  Literature  

1542409 คติชนวิทยา      3(2-2-5) 
Folklore  

1543402 วรรณกรรมการละคร                         3(3-0-6) 
Dramatic  Literature  

1543425 วรรณกรรมอาเซียน      3(3-0-6) 
Asian Literature 

1543426 วรรณกรรมเปรียบเทียบ      3(3-0-6) 
Comparative Literature  

1543429  วรรณกรรมโหราศาสตร์         3(3-0-6) 
Astrological Literature  

1544203 การแปรรูปวรรณกรรม      3(2-2-5) 
Adaptation  of  Literary  Works  

1544401 วรรณกรรมขนบประเพณีและศาสนา    3(3-0-6) 
Literature  on Thai  Customs and Religions  

1544606  การน าเสนอสารด้วยสื่อรว่มสมัย                  3(3-0-6) 
Presentations with Contemporary Media 
 

   2.3 กลุ่มวิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพหรือสหกิจศึกษา  จ านวน    7     หน่วยกิต 
    ให้เลือกแผนใดแผนหนึ่ง ดังนี้ 
       แผนฝึกประสบการณ์วิชาชีพทางภาษาไทย 

รหัสวิชา รายวิชา       น(ท-ป-อ) 
    1544801 การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชพีภาษาไทย    2(90) 

Preparation for Professional Experience in  Thai  
    1544802 การฝึกประสบการณ์วิชาชพีภาษาไทย    5(450) 

Professional Experience in Thai  
   หรือ แผนสหกิจศึกษา 

1544803 การเตรียมสหกิจศึกษา      1(45) 
Cooperative Education Preparation    

1544804  สหกิจศึกษา      6(540) 
   Cooperative Education 
  

3) หมวดวิชาเลือกเสรี      ไม่น้อยกวา่    6     หน่วยกิต 
 ให้เลือกเรียนรายวิชาใด ๆ ในหลักสูตรทีม่หาวิทยาลัยราชภฏัก าแพงเพชรเปิดสอน โดยไม่ซ้ ากับรายวิชาที่เคยเรียน
มาแล้ว และต้องไม่เป็นรายวิชาที่ก าหนดให้เรียนโดยไม่นับหน่วยกิตรวมในเกณฑ์การส าเร็จหลักสูตรของสาขาวิชานี้  
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หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ 
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564) 

Bachelor of Art Program in English 
ศศ.บ. (ภาษาอังกฤษ) - B.A. (English) 

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

๏ โครงสร้างหลักสูตร 
จ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า  136 หน่วยกิต 

โดยมีสัดส่วนหน่วยกิตแต่ละหมวดวิชา ดังนี้ 
1) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป  ไม่น้อยกว่า  จ านวน 30  หน่วยกิต 

         1.1 กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร ไม่น้อยกว่า  จ านวน  9  หน่วยกิต 
         1.2 กลุ่มวิชาความเป็นพลเมืองและพลโลก ไม่น้อยกว่า  จ านวน  6  หน่วยกิต 
         1.3 กลุ่มวิชาเทคโนโลยี  ไม่น้อยกว่า  จ านวน  6  หน่วยกิต 
         1.4 กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และสุขภาพ ไม่น้อยกว่า  จ านวน  6  หน่วยกิต 
                   และเลือกเรียนในกลุ่มวิชา 1.1 – 1.4 ไม่น้อยกว่า  จ านวน  3  หน่วยกิต 

2) หมวดวิชาเฉพาะ   ไม่น้อยกว่า  จ านวน 100  หน่วยกิต 
        2.1 กลุ่มวิชาแกน     จ านวน 24  หน่วยกิต 
        2.2 กลุ่มวิชาเฉพาะด้าน    จ านวน 54  หน่วยกิต 
                  2.2.1 ทักษะภาษา    จ านวน 21  หน่วยกิต 
                  2.2.2 ภาษาศาสตร์    จ านวน 12  หน่วยกิต 
                  2.2.3 วรรณคด ี     จ านวน 12  หน่วยกิต 
                  2.2.4 การแปล     จ านวน  9  หน่วยกิต 
        2.3 กลุ่มวิชาเลือก   ไม่น้อยกว่า  จ านวน 15  หน่วยกิต 
        2.4 กลุ่มวิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพหรือสหกิจศึกษา  จ านวน  7  หน่วยกิต 

3) หมวดวิชาเลือกเสรี   ไม่น้อยกว่า  จ านวน  6  หน่วยกิต 
 

๏ อาชีพท่ีสามารถประกอบได้หลังส าเร็จการศึกษา  
- รับราชการ เช่น ต ารวจท่องเท่ียว ต ารวจตรวจคนเข้าเมือง 
- เลขานุการ 
- พนักงานราชการ/รัฐวิสาหกิจ 
- ครู อาจารย์ 
- พนักงานด้านการท่องเท่ียวและการโรงแรม 
- มัคคุเทศก์ 
- นักแปลอิสระ 
- นักข่าวต่างประเทศ 
- พนักงานธุรกิจการบิน 
- อาชีพอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับการใช้ภาษาอังกฤษ 
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๏ รายวิชาตามโครงสร้างของหลักสูตร 
1) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป    ไม่น้อยกว่า    30 หน่วยกิต 
   (ดังรายละเอียดในภาคผนวก)    
2) หมวดวิชาเฉพาะ     ไม่น้อยกวา่   100   หน่วยกิต 
    2.1 กลุ่มวิชาแกน     จ านวน         24    หน่วยกิต 
รหัสวิชา ชื่อวิชา       น(ท-ป-อ) 
1551101 รูปแบบและการใช้ภาษาอังกฤษ 1     3(3-0-6) 

English Form and Usage 1 
1551102 การฟังและการพูด 1      3(2-2-5) 

Listening and Speaking 1  
1551103 หลักการอา่น      3(3-0-6) 

Principles of Reading  
1552104 การเขียนอนุเฉท      3(2-2-5) 

Paragraph Writing  
1552201 สัทศาสตร์และสรวิทยาภาษาอังกฤษ    3(2-2-5) 

English Phonetics and Phonology  
1552301 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับวรรณคดีอังกฤษและอเมริกัน   3(3-0-6) 

Introduction to English and American Literature  
1552302 ร้อยกรองภาษาอังกฤษ      3(3-0-6) 

English Poetry 
1552401 หลักการแปล      3(2-2-5) 

Principles of Translation 
    2.2 กลุ่มวิชาเฉพาะด้าน    จ านวน      54     หน่วยกิต 

2.2.1 ทักษะภาษา    จ านวน      21     หน่วยกิต 
รหัสวิชา ชื่อวิชา       น(ท-ป-อ) 
1551105 รูปแบบและการใช้ภาษาอังกฤษ 2     3(3-0-6) 

English Form and Usage 2 
1551106 การฟังและการพูด 2      3(2-2-5) 

Listening and Speaking 2 
1551108 การเขียนภาษาอังกฤษเบื้องต้น     3(2-2-5) 

Basic English Writing 
1552110 การเขียนเรียงความ      3(2-2-5) 

Essay Writing 
1553101 ภาษาอังกฤษธุรกิจ      3(3-0-6) 

Business English 
1553109 การอ่านเชิงวิชาการ      3(3-0-6) 

Academic Reading 
1554111 การศึกษาอิสระ      3(2-2-5) 

Independent Studies 
2.2.2 ภาษาศาสตร์    จ านวน    12    หน่วยกิต 

รหัสวิชา ชื่อวิชา       น(ท-ป-อ) 
1552202 ภาษาศาสตร์เบื้องต้น      3(3-0-6) 

Introduction to Linguistics 
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รหัสวิชา ชื่อวิชา       น(ท-ป-อ) 
1552203 วิทยาหน่วยค าและวากยสัมพันธ ์     3(3-0-6) 

English Morphology and Syntax 
1553204 การเรียนภาษาที่สอง      3(3-0-6) 

Second Language Acquisition 
1553205  พื้นฐานภาษาศาสตร์เชิงสังคม     3(3-0-6) 

Introduction to Sociolinguistics 
2.2.3 วรรณคดี    จ านวน       12    หน่วยกิต 

รหัสวิชา ชื่อวิชา       น(ท-ป-อ) 
1553303 ร้อยแกว้ภาษาอังกฤษ      3(3-0-6) 

English Prose 
1553304 เร่ืองสั้นภาษาอังกฤษ      3(2-2-5) 

English Short Story 
1553307 บทละครอังกฤษและอเมริกัน     3(2-2-5) 

English and American Drama 
1554308  บทละครเช็กสเปียร์      3(3-0-6) 

Shakespeare’s Plays  
2.2.4 การแปล    จ านวน        9     หน่วยกิต 

รหัสวิชา ชื่อวิชา       น(ท-ป-อ) 
1553402 การแปลขา่ว      3(2-2-5) 

News Translation 
1553404 การล่าม       3(2-2-5) 

Interpreter 
1554403 การแปลเชิงวิชาการ      3(2-2-5) 

Academic Translation 
    2.3 กลุ่มวิชาเลือก     ไม่น้อยกวา่    15    หน่วยกิต 
รหัสวิชา ชื่อวิชา       น(ท-ป-อ) 
1552107 การฟังและการพูด 3      3(2-2-5) 

Listening and Speaking 3 
1552503 ภาษาอังกฤษเพื่อการท่องเที่ยวและงานบริการ 1   3(2-2-5) 

English for Tourism and Hospitality 1 
1552506 ภาษาอังกฤษธุรกิจเพื่อจุดมุ่งหมายเฉพาะ    3(2-2-5) 

Business English for Specific Purposes 
1553112 ทักษะภาษาอังกฤษแบบบูรณาการ     3(2-2-5) 

Integrated English Language Skills 
1553113 การเตรียมสอบวัดมาตรฐานภาษาอังกฤษ    3(2-2-5) 

Preparation for English Stadardized Tests 
1553305 วรรณกรรมส าหรับเด็ก      3(3-0-6) 

Children’s Literature  
1553502 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารทางธุรกิจ    3(2-2-5) 

English for Business Communication  
1553504 ภาษาอังกฤษเพื่อการท่องเท่ียวและงานบริการ 2   3(2-2-5) 

English for Tourism and Hospitality 2 
1553505  ภาษาอังกฤษในสื่อมวลชน     3(2-2-5) 

English in Mass Media 
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รหัสวิชา ชื่อวิชา       น(ท-ป-อ) 
1553507  ภาษาอังกฤษในส านกังาน     3(2-2-5) 

English in Office 
1553601  ภาษาอังกฤษโลก      3(3-0-6) 

World Englishes  
1553603 ทฤษฏีการสอนภาษาที่สอง     3(3-0-6) 

Second Language Teaching Theories  
1554113  การพูดในที่สาธารณะ      3(2-2-5) 

Public Speaking  
1554114  ภาษาอังกฤษเชิงศาสนาและจริยธรรม    3(2-2-5) 

English in Religion and Ethics  
1554115  ภาษาอังกฤษส าหรับไทยศึกษา     3(3-0-6) 

English for Thai Studies 
1554306 นวนิยายอังกฤษและอเมริกัน     3(3-0-6) 

British and American Novels  
1554508 ภาษาอังกฤษเพื่อธุรกิจแบบดิจิทัล     3(2-2-5) 

English for Digital Business 
1554509  ภาษาอังกฤษเพื่อการจัดการ     3(2-2-5) 

English for Management  
1554604 กลยุทธก์ารเรียนภาษา      3(3-0-6) 

Language Learning Strategies  
1554605  การจัดการศึกษาภาษาต่างประเทศในประเทศไทย   3(2-2-5) 

English Language Education in Thailand 
1554606  การจัดประสบการณ์ภาษาที่สอง     3(2-2-5) 

Second Language Classroom Management 
1554607  การประเมินผลการเรียนรู ้     3(2-2-5) 

Assessing Language Learning 
2.4 กลุ่มวิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพหรอืสหกิจศึกษา    จ านวน      7    หน่วยกิต 

ให้เลือกแผนใดแผนหนึ่งดังนี้ 
แผนฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 

รหัสวิชา ชื่อวิชา       น(ท-ป-อ) 
1553701 เตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพ     2(90)  

Preparation for Professional Internship      
1554701 ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ     5(450)  

Professional Internship  
หรือ แผนสหกิจศึกษา 

1553702 เตรียมสหกิจศึกษา      1(45)  
Preparation for Cooperative Education     

1554702 สหกิจศึกษา      6(540)  
Cooperative Education         

 

3) หมวดวิชาเลือกเสรี     ไม่น้อยกวา่  6     หน่วยกิต 
 ให้เลือกเรียนรายวิชาใดๆในหลักสูตรที่มหาวิทยาลัยราชภฏัก าแพงเพชรเปิดสอน โดยไม่ซ้ ากับรายวิชา 
ที่เคยเรียนมาแล้ว และต้องไม่เป็นรายวชิาที่ก าหนดให้เรียนโดยไม่นับหนว่ยกิตรวมในเกณฑ์การส าเร็จหลักสูตร 
ของสาขาวิชานี ้  
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หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีน 
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564) 

Bachelor of Art Program in Chinese 
ศศ.บ. (ภาษาจีน) - B.A. (Chinese) 

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

๏ โครงสร้างหลักสูตร 
จ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า  127 หน่วยกิต 

โดยมีสัดส่วนหน่วยกิตแต่ละหมวดวิชา ดังนี้ 
1) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป  ไม่น้อยกว่า  จ านวน  30  หน่วยกิต 

         1.1 กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร ไม่น้อยกว่า  จ านวน   9  หน่วยกิต 
         1.2 กลุ่มวิชาความเป็นพลเมืองและพลโลก ไม่น้อยกว่า  จ านวน   6  หน่วยกิต 
         1.3 กลุ่มวิชาเทคโนโลยี  ไม่น้อยกว่า  จ านวน   6  หน่วยกิต 
         1.4 กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และสุขภาพ ไม่น้อยกว่า  จ านวน   6  หน่วยกิต 
                   และเลือกเรียนในกลุ่มวิชา 1.1 – 1.4 ไม่น้อยกว่า  จ านวน   3  หน่วยกิต 

2) หมวดวิชาเฉพาะ     ไม่น้อยกว่า    91   หน่วยกิต 
   2.1 กลุ่มวิชาแกน      จ านวน  24  หน่วยกิต 
   2.2 กลุ่มวิชาเอกบังคับ        จ านวน  39 หน่วยกิต 
   2.3 กลุ่มวิชาเอกเลือก   ไม่น้อยกว่า  จ านวน  21   หน่วยกิต 
   2.4 กลุ่มวิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพหรือสหกิจศึกษา    จ านวน      7   หน่วยกิต 
3) หมวดวิชาเลือกเสรี    ไม่น้อยกว่า  จ านวน   6   หน่วยกิต 

 

๏ อาชีพท่ีสามารถประกอบได้หลังส าเร็จการศึกษา  
- ล่ามภาษา นักแปลหนังสือ/นิยาย/เอกสาร  
- งานบุคลากร เจ้าหนา้ที่ ขา้ราชการด้านภาษาจีน  
- งานบุคลากร เจ้าหนา้ที่ พนกังานบริการในด้านอุตสาหกรรมการท่องเท่ียว 
- งานบุคลากร เจ้าหนา้ที่ พนกังานบริการสายการบิน สนามบิน 
- งานบุคลากร เจ้าหนา้ที่ พนกังานบริษทัและโรงงานอุตสาหกรรม 
- นักธุรกิจด้านการค้า น าเข้า-ส่งออก และธุรกิจออนไลน์  
- อาชพีอื่นๆ ที่มีการใช้ภาษาจีน 
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๏ รายวิชาตามโครงสร้างของหลักสูตร 
1) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป    ไม่น้อยกว่า    30 หน่วยกิต 
   (ดังรายละเอียดในภาคผนวก)    
2) หมวดวิชาเฉพาะ     ไม่น้อยกวา่    91     หน่วยกิต 
    2.1  กลุ่มวิชาแกน ให้เรียนรายวิชาตอ่ไปนี้      จ านวน    24 หน่วยกิต 
รหัสวิชา รายวิชา       น(ท-ป-อ) 
1571101 ภาษาจีน 1       3(2-2-5) 

Chinese 1 
1571102 ภาษาจีน 2       3(2-2-5) 

Chinese 2 
1571103 การฟัง-พูดภาษาจีน 1      3(2-2-5) 

Chinese Listening and Speaking 1 
1571104 การฟัง-พูดภาษาจีน 2      3(2-2-5) 

Chinese Listening and Speaking 2 
1572101 ภาษาจีน 3       3(2-2-5) 

Chinese 3 
1572102 ภาษาจีน 4       3(2-2-5) 

Chinese 4 
1572103 ไวยากรณ์ภาษาจีน 1      3(2-2-5) 

Chinese Grammar 1 
1572104 ไวยากรณ์ภาษาจีน 2      3(2-2-5) 

Chinese Grammar 2 
   2.2  กลุ่มวิชาเอกบังคับ ให้เรียนรายวิชาต่อไปนี้         จ านวน   39 หน่วยกิต 
รหัสวิชา รายวิชา       น(ท-ป-อ) 
1572301 การอ่านภาษาจีน 1       3(3-0-6) 

Chinese Reading 1 
1572302 การอ่านภาษาจีน 2      3(3-0-6) 

Chinese Reading 2 
1572502 ประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมจีน      3(2-2-5) 

Chinese History and Culture 
1573202 การฟังและการพูดภาษาอังกฤษ 1     3(3-0-6) 

English Listening and Speaking 1 
1573203 การฟังและการพูดภาษาอังกฤษ 2     3(3-0-6) 

English Listening and Speaking 2 
1573401 การเขียนภาษาจีน 1      3(3-0-6) 

Chinese Writing 1 
1573402 การเขียนภาษาจีน 2      3(3-0-6) 

Chinese Writing 2 
1573601 ภาษาจีนเพื่อการท่องเท่ียว 1      3(2-2-5) 

Chinese for Tourism 1 
1573602 ภาษาจีนเพื่อการท่องเท่ียว 2      3(2-2-5) 

Chinese for Tourism 2  
1574504 วรรณคดีจีน      3(3-0-6) 

Chinese Literature 
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รหัสวิชา รายวิชา       น(ท-ป-อ) 
1574601 ภาษาจีนเพื่องานอุตสาหกรรม     3(2-2-5) 

Chinese for Industry  
1574602 การแปลภาษาจีน      3(2-2-5) 

Chinese Translations  
1573604 การสอบวัดระดบัความรู้ภาษาจีน      3(2-2-5) 

Chinese Proficiency Test Training  
 

    2.3  กลุ่มวิชาเอกเลือก ให้เลือกเรียนรายวิชาต่อไปนี้  ไม่น้อยกวา่     21 หน่วยกิต 
รหัสวิชา รายวิชา       น(ท-ป-อ) 
1571105 ระบบเสียงภาษาจีน      3(2-2-5) 

Chinese Phonological System  
1571106 อักษรจีน       3(3-0-6) 

Chinese Characters  
1572701 การใช้เทคโนโลยีและคอมพิวเตอร์ภาษาจีน    3(2-2-5) 

Chinese for Computer and Technology  
1573301 การอ่านขา่วภาษาจีน      3(3-0-6) 

Reading of Chinese News  
1573501 สุภาษิตและส านวนจีน      3(3-0-6) 

Chinese Proverbs and Idioms  
1573502 ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับประเทศจีน     3(3-0-6) 

Introduction to china  
1573603 ภาษาจีนธุรกจิ      3(2-2-5) 

Business Chinese  
1574603 การสอนภาษาจีนในฐานะภาษาตา่งประเทศ    3(2-2-5) 

Teaching Chinese as a Foreign Language  
1573605 ภาษาจีนเพื่อการโรงแรม     3(2-2-5) 

Chinese for Hotel  
1573606 ภาษาจีนเพื่องานเลขานกุารและงานส านักงาน    3(2-2-5) 

Chinese for Secretary and Office  
1573701 ภาษาจีนในสื่อบันเทิง      3(2-2-5) 

Chinese in Entertainment Media  
1574604 ภาษาจีนเพื่อการค้าระหว่างประเทศ    3(3-0-6) 

Chinese for International Trade 
  

    2.4 กลุ่มวิชาฝึกประสบการณ์วิชาชพีหรือสหกจิศึกษา  ไม่น้อยกวา่      7   หน่วยกิต 
ให้เลือกเรียนแผนใดแผนหนึ่งดังต่อไปนี้ 

แผนฝึกประสบการณ์วิชาชีพ    
รหัสวิชา รายวิชา        น(ท-ป-อ) 
1574801 การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชพีภาษาจีน    2(90) 

Preparation for Professional Internship in Chinese  
1574802 การฝึกประสบการณ์วิชาชพีภาษาจีน     5(450) 

Professional Internship in Chinese 
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หรือ แผนสหกิจศึกษา  
รหัสวิชา รายวิชา        น(ท-ป-อ) 
1574803 การเตรียมสหกิจศึกษา      1(45) 

Cooperative Education Preparation 
1574804 สหกิจศึกษา      6(540) 
Cooperative Education 
 
3) หมวดวิชาเลือกเสรี           ไม่น้อยกว่า   6   หน่วยกิต  
 ให้เลือกเรียนรายวิชาใดๆ ในหลักสูตรที่มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชรเปิดสอน โดยไม่ ซ้ ากับ
รายวิชาที่เคยเรียนมาแล้ว  และต้องไม่เป็นรายวิชาที่ก าหนดให้เรียนโดยไม่นับหน่วยกิตรวมในเกณฑ์การ
ส าเร็จหลักสูตรของสาขาวิชานี้  
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หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาสังคม 
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564) 

Bachelor of Art Program in Social Development 
ศศ.บ. (การพัฒนาสังคม)  - B.A. (Social Development) 

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

๏ โครงสร้างหลักสูตร 
จ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า  121 หน่วยกิต 

โดยมีสัดส่วนหน่วยกิตแต่ละหมวดวิชา ดังนี้ 
1) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป  ไม่น้อยกว่า  30  หน่วยกิต 
    1.1 กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร ไม่น้อยกว่า   9  หน่วยกิต 
    1.2 กลุ่มวิชาความเป็นพลเมืองและพลโลก ไม่น้อยกว่า   6  หน่วยกิต 
    1.3 กลุ่มวิชาเทคโนโลยี  ไม่น้อยกว่า   6  หน่วยกิต 
    1.4 กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และสุขภาพ ไม่น้อยกว่า   6  หน่วยกิต 
         และเลือกเรียนในกลุ่มวิชา 1.1 – 1.4   ไม่น้อยกว่า   3  หน่วยกิต 
2) หมวดวิชาเฉพาะ   ไม่น้อยกว่า  85  หน่วยกิต 
    2.1 กลุ่มวิชาแกน   จ านวน  24  หน่วยกิต 
    2.2 กลุ่มวิชาเอกบังคับ   จ านวน  30  หน่วยกิต 
    2.3 กลุ่มวิชาเอกเลือก  ไม่น้อยกว่า  24  หน่วยกิต 
    2.4 กลุ่มวิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพหรือสหกิจศึกษา จ านวน  7  หน่วยกิต 
3) หมวดวิชาเลือกเสรี   ไม่น้อยกว่า   6  หน่วยกิต 

 

๏ อาชีพท่ีสามารถประกอบได้หลังส าเร็จการศึกษา  
- นักพัฒนาสังคม  
- นักพัฒนาชุมชน 
- นักวิจัยด้านสังคมศาสตร์ 
- นักขับเคลื่อนทางสังคม 
- นักวิชาการในหน่วยงานภาครัฐและเอกชน 
- เจ้าหน้าที่องค์กรภาครัฐและเอกชน 
- เจ้าหน้าที่องค์กรทางประชาสังคม 
- เจ้าหน้าที่องค์กรชุมชน 
- เจ้าหน้าที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
- เจ้าหน้าที่องค์การระหว่างประเทศ 
- เจ้าหน้าที่หน่วยงานขององค์การสหประชาชาติ 
- อาชีพอิสระ
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๏ รายวิชาตามโครงสร้างของหลักสูตร 
1) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป    ไม่น้อยกว่า   30 หน่วยกิต 
   (ดังรายละเอียดในภาคผนวก)    
2) หมวดวิชาเฉพาะ     ไม่น้อยกวา่    85    หน่วยกิต 
    2.1 กลุ่มวิชาแกน     จ านวน    24    หน่วยกิต 
รหัสวิชา ชื่อวิชา       น(ท-ป-อ) 
2531105 ทฤษฎีทางสังคมวิทยา      3(3-0-6) 

Sociology Theories 
2531106 ทฤษฎีทางมานุษยวิทยา     3(3-0-6) 
 Anthropology Theories 
2531107 วัฒนธรรมเศรษฐกิจชุมชน     3(3-0-6) 
 Local Culture Economy 
2531209 สังคมวิทยาการพัฒนา      3(3-0-6) 
 Sociology of Development 
2531303 แนวคิดและทฤษฎีด้านการพัฒนาสังคม    3(3-0-6) 

Social Development Concept and Theory 
2533903 ระเบียบวธิีวิจยัทางสังคมศาสตร์                         3(2-2-5) 

Social Science Research Methodology 
2533904 สถิติและคอมพิวเตอร์ประยุกต์เพื่องานวจิัยทางสังคมศาสตร์  3(2-2-5) 

Statistics and Applied Computer for Social Science Research  
3594107 เศรษฐศาสตร์เบื้องต้น      3(3-0-6) 
 Introduction to Economics 
    2.2 กลุ่มวิชาเอกบังคับ    จ านวน    30    หน่วยกิต 
รหัสวิชา ชื่อวิชา       น(ท-ป-อ) 
2531203  ภูมิปัญญาทอ้งถิ่นและการจัดการความรูเ้พื่อสร้างนวัตกรรม   3(2-2-5) 

Local Wisdom and Knowledge Management for Innovation Invention 
2532110 สุขภาวะสังคม      3(3-0-6) 
 Social Well-Being 
2532111 การสื่อสารเพื่อการพัฒนาสังคม     3(2-2-5) 
 Communication for Social Development 
2532201 ประชากรกับการพัฒนาสังคม     3(3-0-6) 

Population and Social Development 
2532309 การพัฒนาแบบยั่งยืน      3(3-0-6) 

Sustainable Development 
2533205 ความเหลี่อมล้ าทางสังคมและความยากจน     3(3-0-6) 

Social Inequality and Poverty 
2533304 การพัฒนาสุขภาวะของกลุ่มเปา้หมายเฉพาะ    3(3-0-6) 
 Well-being Development of Specific Group 
2533902 ภาษาอังกฤษเพื่อการอา่นวรรณกรรมทางสังคมศาสตร์   3(2-2-5) 
 English for Literature Reading on Social Sciences 
2534307 นโยบายและแผนยุทธศาสตร์เพื่อการพฒันาสังคม   3(3-0-6) 

Public Policy and Strategic Planning for Social Development 
2534901 ภาษาอังกฤษเพื่อการเขียนวรรณกรรมทางสังคมศาสตร์   3(2-2-5) 

English for Academic Writing on Social Sciences 
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    2.3 กลุ่มวิชาเอกเลือก    ไม่น้อยกวา่    24       หน่วยกิต 
รหัสวิชา ชื่อวิชา       น(ท-ป-อ) 
2531206 วัฒนธรรมกับการพัฒนาชุมชน     3(2-2-5) 

Culture and Community Development 
2531208 ครอบครัวและการสร้างสังคมสุขภาวะ    3(3-0-6) 
 Family and Social Well-Being 
2531305  การสร้างความเข้มแข็งขององค์กรชุมชนท้องถิ่น      3(3-0-6)               

Strengthening of Local Community Organization 
2532102 ชาติพันธุ์สัมพันธ์กับการพัฒนา     3(3-0-6) 

Ethnicity and Development 
2532104 คนชายขอบกับการพัฒนา     3(3-0-6) 

Marginalized People and Social Development 
2532107 ทุนทางสังคม       3(3-0-6) 

Social Capital 
2532108 มานุษยวิทยาวัฒนธรรม     3(3-0-6) 

Cultural Anthopology 
2532109 การกลายเป็นเมือง      3(3-0-6) 

Urbanization 
2532204 สังคมสงเคราะห์กับการพัฒนาสังคม    3(3-0-6) 

Social Work and Social Development 
2532209 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย ์     3(3-0-6) 
 Human Resource Development 
2532902 กระบวนการและเทคนิคการท างานพัฒนาสังคม   3(3-0-6) 

Process and Technique for Social Development 
2533101 ปัญหาสังคมกับการพัฒนาสุขภาวะ     3(3-0-6) 

Social Problems and Well-being Development 
2533102 การเปลี่ยนแปลงทางสังคมและวัฒนธรรม     3(3-0-6) 

Social and Cultural Change 
2533204 สถานการณ์ด้านสังคมเศรษฐกิจในชุมชน    3(3-0-6) 

Community Socio Economic Situation 
2533309  การวิพากษว์รรณกรรมทางสังคมศาสตร์    3(2-2-5) 

Literary Criticism Social Sciences 
2533402 องค์กรประชาสังคม      3(3-0-6) 

Civil Society Development 
2533407 การสร้างเครือข่ายเพื่อการพัฒนาสังคม    3(2-2-5) 

Network Building for Social Development 
2533901 การวิจยัเพื่อสร้างนวัตกรรมทางสังคม    3(2-2-5) 
 Research for Social Innovation Invention 
2533905  นวัตกรรมการสื่อสารเพือ่การพัฒนาสังคม    3(2-2-5) 

Communication Innovation for Social Development 
2534903 สัมมนาปัญหาการพัฒนาสังคม                                    3(2-2-5)                                                

Seminar in Social Development Problems 
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    2.4 กลุ่มวิชาฝึกประสบการณ์วิชาชพีหรือสหกจิศึกษา  จ านวน    7     หน่วยกิต 
ให้เลือกแผนใดแผนหนึ่งดังนี้ 

 แผนฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 
รหัสวิชา ชื่อวิชา       น(ท-ป-อ) 
2534801 การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชพีการพัฒนาสังคม   2(90) 

Preparation for Professional Experience Practice in Social Development 
2534802 การฝึกประสบการณ์วิชาชพีในองค์กรทางสังคม   5(450) 

Professional Experience Practice in Social Organizations      
 หรือ แผนสหกิจศึกษา 
2534803 การเตรียมสหกิจศึกษา      1(45) 

Preparation for Cooperative Education      
2534804 สหกิจศึกษา      6(540) 

Cooperative Education 
 
3) หมวดวิชาเลือกเสรี      ไม่น้อยกวา่     6     หน่วยกิต 
 ให้เลือกเรียนรายวิชาใดๆในหลักสูตรที่มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชรเปิดสอน โดยไม่ซ้ ากับรายวิชา
ที่เคยเรียนมาแล้ว และต้องไม่เป็นรายวิชาที่ก าหนดให้เรียนโดยไม่นับหน่วยกิตรวมในเกณฑ์การส าเร็จหลักสูตร
ของสาขาวิชานี้  
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หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต 
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564) 

Bachelor of Laws 
น.บ. - LL.B. 

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

๏ โครงสร้างหลักสูตร 
จ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า  122 หน่วยกิต 

โดยมีสัดส่วนหน่วยกิตแต่ละหมวดวิชา ดังนี้ 
1) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป  ไม่น้อยกว่า  30  หน่วยกิต 
    1.1 กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร ไม่น้อยกว่า   9  หน่วยกิต 
    1.2 กลุ่มวิชาความเป็นพลเมืองและพลโลก ไม่น้อยกว่า   6  หน่วยกิต 
    1.3 กลุ่มวิชาเทคโนโลยี  ไม่น้อยกว่า   6  หน่วยกิต 
    1.4 กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และสุขภาพ ไม่น้อยกว่า   6  หน่วยกิต 
         และเลือกเรียนในกลุ่ม 1.1 - 1.4 ไม่น้อยกว่า   3  หน่วยกิต 
2) หมวดวิชาเฉพาะ   ไม่น้อยกว่า  86  หน่วยกิต 
    2.1 กลุ่มวิชาเอกบังคับ    67  หน่วยกิต 
    2.2 กลุ่มวิชาเอกเลือก  ไม่น้อยกว่า  12  หน่วยกิต 
    2.3 กลุ่มวิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพหรือสหกิจศึกษา   7  หน่วยกิต 
3) หมวดวิชาเลือกเสรี   ไม่น้อยกว่า   6  หน่วยกิต 

 

๏ อาชีพท่ีสามารถประกอบได้หลังส าเร็จการศึกษา  
- ทนายความ  
- ต ารวจ 
- นิตกิร 
- ปลัดอ าเภอ ปลัดองค์การบริหารส่วนฝฝต าบล 
- พนักงานคดีปกครอง 
- พนักงานคุมประพฤติ 
- เจ้าพนักงานบังคับคดี 
- ครู/ อาจารย์ 
- ฝ่ายบุคคลทั้งส่วนราชการและภาคเอกชน 
- เจ้าหน้าที่องค์กรภาครัฐ/เอกชน
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๏ รายวิชาตามโครงสร้างของหลักสูตร 
1) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป    ไม่น้อยกว่า     30 หน่วยกิต 
   (ดังรายละเอียดในภาคผนวก)    
2) หมวดวิชาเฉพาะ     ไม่น้อยกวา่     86 หน่วยกิต 
    2.1 กลุ่มวิชาเอกบังคับ ให้เรียนรายวิชาต่อไปนี ้        67   หน่วยกิต 

กลุ่มที่ 1 วิชาหลักทัว่ไปแห่งกฎหมาย (9 หน่วยกิต) 
รหัสวิชา ชื่อวิชา       น(ท-ป-อ) 
2561101 หลักการพื้นฐานแห่งกฎหมาย     3(3-0-6) 
 Fundamental Legal Principles 
2562101   ภาษาอังกฤษส าหรับนักกฎหมาย 1     3(2-2-5)                                                              

English for Lawyers 1 
2564101   ภาษาอังกฤษส าหรับนักกฎหมาย 2     3(2-2-5)                                                              

English for Lawyers 2 
 กลุ่มที่ 2 กลุ่มวิชากฎหมายแพ่ง (16 หนว่ยกิต) 
รหัสวิชา ชื่อวิชา       น(ท-ป-อ) 
2561201 กฎหมายลักษณะนิติกรรมและสัญญา      3(3-0-6) 
 Law of Juristic Act and Contract 
2561202 กฎหมายลักษณะทรัพย์สิน     2(2-0-4) 

Property Law 
2562201 กฎหมายลักษณะหนี ้      3(3-0-6) 
 Law of Obligation  
2562202 กฎหมายลักษณะละเมิด  จัดการงานนอกสั่ง  ลาภมิควรได้   2(2-0-4) 
 Law of Tort Management of Affairs without Mandate Undue Enrichment 
2563201 กฎหมายครอบครัว        3(3-0-6) 
 Family Law 
2563202 กฎหมายมรดก      3(3-0-6) 
 Succession Law  
 กลุ่มที่ 3 กลุ่มวิชากฎหมายอาญา (6 หน่วยกิต) 
รหัสวิชา ชื่อวิชา       น(ท-ป-อ) 
2562301 กฎหมายอาญา 1 : ภาคทั่วไป      3(3-0-6) 
 Criminal Law 1 : General Principles 
2562302 กฎหมายอาญา 2 : ภาคความผิด     3(3-0-6) 
 Criminal Law 2 : Offense 
 กลุ่มที่ 4 กลุ่มวิชากฎหมายมหาชน (8 หน่วยกิต) 
รหัสวิชา ชื่อวิชา       น(ท-ป-อ) 
2561401 หลักกฎหมายมหาชน       3(3-0-6)                              
 Principle of Public Law 
2561402 กฎหมายรัฐธรรมนูญ        3(3-0-6) 
 Constitutional Law 
2562401 กฎหมายปกครอง      2(2-0-4) 
 Administrative Law  
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กลุ่มที่ 5 กลุ่มวิชากฎหมายพาณิชย์และธุรกิจ (6 หน่วยกิต) 

รหัสวิชา ชื่อวิชา       น(ท-ป-อ) 
2562501 เอกเทศสัญญา          3(2-2-5) 
 Specific Contracts  
2563501 กฎหมายลักษณะหุ้นส่วนและบริษัท       3(2-2-5) 
 Partnerships and Companies Law 
 กลุ่มที่ 6 กลุ่มวิชากฎหมายวิธีสบัญญัต ิ(8 หน่วยกิต) 
รหัสวิชา ชื่อวิชา        น(ท-ป-อ) 
2563601 กฎหมายวิธีพจิารณาความแพ่ง 1     3(2-2-5) 
 Law of Civil Procedure 1 
2563603 กฎหมายวิธีพจิารณาความอาญา        3(2-2-5) 
 Law of Criminal Procedure  
2563604 กฎหมายลักษณะพยาน      2(1-2-3) 
 Law of Evidence 

กลุ่มที่ 7 กลุ่มวิชากฎหมายระหว่างประเทศ (5 หน่วยกิต) 
รหัสวิชา ชื่อวิชา       น(ท-ป-อ) 
2563701   กฎหมายระหว่างประเทศแผนกคดีเมือง    2(2-0-4) 

Public International Law                            
2564701   กฎหมายระหว่างประเทศแผนกคดีบุคคล    3(3-0-6) 

Private International Law       
กลุ่มที่ 8 กลุ่มวิชากฎหมายเกีย่วกับการเปลี่ยนแปลงทางสังคม การพัฒนาชุมชน  
หรือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี(9 หนว่ยกิต) 

รหัสวิชา ชื่อวิชา       น(ท-ป-อ) 
2563801  กฎหมายเทคโนโลยีสารสนเทศ                  3(2-2-5)                                                                               
              Information Technology Law 
2563802 การวิเคราะห์ปญัหาทางนิติศาสตร์     3(2-2-5) 

Legal Problems Analysis 
2564801   กฎหมายแรงงาน      3(2-2-5)                       

Labour Law 
    2.2 กลุ่มวิชาเอกเลือก ให้เลือกเรียนรายวิชาจากกลุ่มใดก็ได้  ไม่น้อยกวา่     12  หน่วยกิต 
 กลุ่มที่ 1 กลุ่มวิชาชีพในกระบวนการยุตธิรรม 
รหัสวิชา ชื่อวิชา       น(ท-ป-อ) 
2563301   สัมมนากฎหมายอาญา      3(2-2-5)                                                                                        
Seminar in Criminal Law 
2563602 กฎหมายวิธีพจิารณาความแพ่ง 2      3(2-2-5) 
 Law of Civil Procedure 2 
2563605 พระธรรมนูญศาลยุติธรรม        3(3-0-6) 
 Constitutional Court of Justice 
2563606 การว่าความและศาลจ าลอง      3(2-2-5)                                                                               
 Advocacy and Moot Court 
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2563607 ทักษะในการปฏิบัติงานทางกฎหมาย 1    3(2-2-5)                                                                                
Basic Skill in Legal Practice 1 

2564103 องค์ความรู้ด้านกระบวนการยุติธรรม    3(3-0-6) 
Principles of Judicial Administration 

2564601 ทักษะในการปฏิบัติงานทางกฎหมาย 2    3(2-2-5) 
 Basic Skill in Legal Practice 2 
2564602 นิติเวชศาสตร์        3(2-2-5) 
 Forensic Medicine 
 กลุ่มที่ 2 กลุ่มวิชากฎหมายธุรกิจและพาณิชย์ 
รหัสวิชา ชื่อวิชา       น(ท-ป-อ) 
2563502 กฎหมายตัวแทน ประกันภยั ตั๋วเงิน และบัญชีเดินสะพัด     3(3-0-6) 
 Agency, Insurance, Negotiable Instruments Law 
2564201   สัมมนากฎหมายแพ่ง      3(2-2-5)                                                                                     

Seminar in Civil Law 
2564802 กฎหมายล้มละลาย        3(3-0-6) 
 Bankruptcy Law  
2564803 กฎหมายภาษีอากร      3(3-0-6) 
 Taxation Law 
2564804 กฎหมายคุ้มครองผู้บริโภค      3(2-2-5)  
 Consumer Protection Law 
 กลุ่มที่ 3 กลุ่มวิชากฎหมายระหว่างประเทศและธุรกิจระหว่างประเทศ 
รหัสวิชา ชื่อวิชา       น(ท-ป-อ) 
2564702   กฎหมายเกีย่วกับทรัพย์สินทางปัญญาและวิธีพจิารณาคดีในศาลทรัพย์สิน 3(3-0-6)                          

ทางปัญญา 
Law of Intellectual Estate and Procedure for Intellectual Property         

2564703   กฎหมายเกีย่วกับการค้าระหวา่งประเทศ    3(3-0-6) 
International Trade Law 

 กลุ่มที่ 4 กลุ่มวิชาชีพกฎหมายกับสังคมสมัยใหม่ 
รหัสวิชา ชื่อวิชา       น(ท-ป-อ) 
2563803   กฎหมายเกีย่วกับสิ่งแวดล้อมและการจดัการทรัพยากรธรรมชาติ       3(3-0-6)                                                                                                    

Environmental Law and Natural Resources Management   
2563804 กฎหมายกบัสังคม      3(2-2-5) 

Law and Society  
2564102   นิติปรัชญา       3(3-0-6) 

Philosophy of Law 
2564805   สิทธิมนุษยชน      3(2-2-5) 

Human  Rights 
2564806 ระเบียบวิจยัทางนิติศาสตร์ขั้นต้น     3(2-2-5) 

Basic Legal research Methodology 
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    2.3 กลุ่มวิชาฝึกประสบการณ์วิชาชพีหรือสหกจิศึกษา              7     หน่วยกิต 
ให้เลือกศึกษาแผนใดแผนหนึ่ง ดังต่อไปนี้  
แผนฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 

รหัสวิชา ชื่อวิชา       น(ท-ป-อ) 
2564901 การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชพีกฎหมาย    2(90)  
 Preparation for Professional Experience in Law   
2564902 การฝึกประสบการณ์วิชาชพีกฎหมาย    5(450)  
 Field Experience in Law 
 หรือ แผนสหกิจศึกษา 
รหัสวิชา ชื่อวิชา       น(ท-ป-อ) 
2564903 การเตรียมสหกิจ       1(45)  

Cooperative Education Preparation  
2564904 สหกิจศึกษา      6(540)  
 Cooperative Education 

 
3) หมวดวิชาเลือกเสรี      ไม่น้อยกวา่     6     หน่วยกิต 
 ให้เลือกเรียนรายวิชาใดๆในหลักสูตรที่มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชรเปิดสอน โดยไม่ซ้ ากับรายวิชา
ที่เคยเรียนมาแล้ว  และต้องไม่เป็นรายวิชาที่ก าหนดให้เรียนโดยไม่นับหน่วยกิตรวมในเกณฑ์การส าเร็จหลักสูตร
ของสาขาวิชานี้  
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หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบณัฑิต 
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564) 
Bachelor of Public Administration 

รป.บ. - B.P.A 
------------- 

๏ โครงสร้างหลักสูตร 
จ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า  124 หน่วยกิต 

โดยมีสัดส่วนหน่วยกิตแต่ละหมวดวิชา ดังนี้ 
1) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป  ไม่น้อยกว่า   30 หน่วยกิต 

     1.1 กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร ไม่น้อยกว่า     9  หน่วยกิต 
     1.2 กลุ่มวิชาความเป็นพลเมืองและพลโลก ไม่น้อยกว่า    6 หน่วยกิต 
     1.3 กลุ่มวิชาเทคโนโลยี  ไม่น้อยกว่า     6 หน่วยกิต 
     1.4 กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และสุขภาพ  ไม่น้อยกว่า     6 หน่วยกิต 
       และเลือกเรียนในกลุ่มวิชา 1.1 – 1.4 ไม่น้อยกว่า     3 หน่วยกิต 
  2) หมวดวิชาเฉพาะ   ไม่น้อยกว่า   88 หน่วยกิต 
     2.1 กลุ่มวิชาเอกบังคับ     63 หน่วยกิต 
     2.2 กลุ่มวิชาเอกเลือก  ไม่น้อยกว่า    18 หน่วยกิต 
     2.3 กลุ่มวิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพหรือสหกิจศึกษา    7 หน่วยกิต 
  3) หมวดวิชาเลือกเสรี   ไม่น้อยกว่า      6  หน่วยกิต 
 

๏ อาชีพท่ีสามารถประกอบได้หลังส าเร็จการศึกษา  
- ข้าราชการ  
- เจ้าหน้าที่ของรัฐ ทั้งหน่วยราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค และส่วนท้องถิ่น  
- พนักงานและเจ้าหน้าที่ในองค์การรัฐวิสาหกิจ องค์กรอิสระ และองค์การภาคเอกชน 
- เจ้าพนักงานปกครอง (ปลัดอ าเภอ)  
- นักวิเคราะห์นโยบายและแผน  
- นักทรัพยากรบุคคล  
- นักจัดการงานทั่วไป   
- ต าแหน่งอื่นๆ ตามที่ส านักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (กพ.) ก าหนด 
- ประกอบอาชีพอิสระ



คู่มือนักศึกษา 

มหาวิทยาลัยราชภฏัก าแพงเพชร   |     255 

๏ รายวิชาตามโครงสร้างของหลักสูตร 
1) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป    ไม่น้อยกว่า    30 หน่วยกิต 
   (ดังรายละเอียดในภาคผนวก)    
2) รายวิชาหมวดวิชาเฉพาะ    ไม่น้อยกวา่    88  หน่วยกิต 
   2.1 กลุ่มวิชาเอกบังคับ    จ านวน    63 หน่วยกิต 
รหัสวิชา ชื่อวิชา       น(ท-ป-อ) 
2551101 หลักรัฐศาสตร์      3(3-0-6) 

Principles of Political Science   
2551102 หลักรัฐประศาสนศาสตร์     3(3-0-6) 

Principles of Public Administration   
2551403 ระบบบริหารราชการไทย     3(3-0-6) 

Thai Administration System   
2551404 แนวคิดและทฤษฎีการบริหารท้องถิ่น    3(3-0-6) 

Concept and Theories of Local Administration   
2552105 การบริหารภาครัฐเปรียบเทียบ     3(3-0-6) 

Comparative Public Administration   
2552106 จริยธรรมและธรรมาภิบาลในภาครัฐ    3(3-0-6) 

Ethics and Good Governance   
2552107 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารส าหรับการจัดการภาครัฐ   3(3-0-6) 

Communicative English for Public Management   
2552108 ภาษาอังกฤษเพื่อการศึกษาทางวิชาการส าหรับรัฐประศาสนศาสตร์  3(3-0-6) 

English for Public Administration Academic Education   
2552309 จิตวิทยา มานษุยวิทยา และสังคมวิทยาส าหรับรัฐประศาสนศาสตร์  3(3-0-6) 

Psychology, Anthropology and Sociology for Public Administration   
2552310 การบริหารและการพัฒนาทรัพยากรมนษุย์ภาครัฐ   3(3-0-6) 

Human Resource Managenet in Public Sector   
2552411 แนวคิด ทฤษฎีองค์การและการจัดการภาครัฐ    3(3-0-6) 

Organizational Theory concept and Public Management   
2552412 คอมพิวเตอร์และสารสนเทศส าหรับการบริหารภาครัฐ   3(2-2-5) 

Computer and Information Public Sector   
2553113 กฎหมายปกครองส าหรับนักรัฐประศาสนศาสตร์   3(3-0-6) 

Administrative law for Public Administrators   
2553214 นโยบายสาธารณะ      3(2-2-5) 

Public Policy   
2553215 การวางแผนและการบริหารโครงการ    3(3-0-6) 

Project Planning and Management   
2553216 การประเมินผลโครงการภาครัฐ     3(3-0-6) 

Public Project Evaluation 
2553417 นวัตกรรมและเทคนิคการบริหารสมัยใหม่    3(3-0-6) 

Innovation for Administration and Modern management   
2553518 การบริหารการคลังภาครัฐ     3(3-0-6) 

Public Sector fiscal Administration   
2554119 ระเบียบวธิีวิจยัทางรัฐประศาสนศาสตร์    3(2-2-5) 

Research Methodology in Public Administration   
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รหัสวิชา ชื่อวิชา       น(ท-ป-อ) 
2554120 สัมมนาทางรัฐประศาสนศาสตร์     3(2-2-5) 

Seminar on Public Administration   
2554421 การบริหารความหลากหลายในองค์กร    3(3-0-6) 

Diversity Management in Organization   
    2.2 กลุ่มวิชาเอกเลือก ให้เลือกเรียนจากกลุ่มตา่ง ๆ ต่อไปนี ้ ไม่น้อยกวา่     18  หน่วยกิต 

2.2.1 กลุ่มวิชาทฤษฎีทางรัฐประศาสนศาสตร์ 
รหัสวิชา ชื่อวิชา       น(ท-ป-อ) 
2552122 สังคมวิทยาการเมือง และการปกครอง    3(3-0-6) 

Political and Governmental Sociology   
2553123 เศรษฐศาสตร์ส าหรับรัฐประศาสนศาสตร์    3(3-0-6) 

Economics for Public Administration   
2553124 รัฐประศาสนศาสตร์แนวพุทธศาสน ์    3(3-0-6) 

Public Administration in Buddhism   
2554125 รัฐประศาสนศาสตร์แนวภายหลังสมัยใหม่    3(3-0-6) 

Public Administration and Postmodern   
 2.2.2 กลุ่มนโยบายสาธารณะ 
รหัสวิชา ชื่อวิชา       น(ท-ป-อ) 
2553226 ประชาสังคมในกระบวนการพัฒนา     3(3-0-6) 

Civil Society in Development Process   
2553227 การพัฒนานโยบายสาธารณะของไทย    3(3-0-6) 

Thai Public Policy Development   
2553228 การเป็นผู้ประกอบการบรกิารสาธารณะ    3(3-0-6) 

Entrepreneurship and Public Service   
2554229 การจัดการทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมของท้องถิ่น   3(3-0-6) 

Resource ans Environment Management in Locality   
 2.2.3 กลุ่มทรัพยากรมนุษย ์
รหัสวิชา ชื่อวิชา       น(ท-ป-อ) 
2553330 การจัดการทุนมนุษย์ในองค์การ     3(3-0-6) 

Human Capital Management in Organization   
2553331 ภาวะผู้น าส าหรับองค์การภาครัฐ     3(3-0-6) 

Leadership for Public Organization   
2553332 จิตตปัญญาและความฉลาดทางอารมณ์    3(3-0-6) 

Contemplative and Emotion intelligence   
2553333 การบริหารความขัดแย้งและสันติศึกษา    3(3-0-6) 

Conflict and Peace Management   
 2.2.4 กลุ่มวิชาด้านองค์การและการจัดการ 
รหัสวิชา ชื่อวิชา       น(ท-ป-อ) 
2553434 การจัดการองค์การไม่แสวงหาผลก าไร    3(3-0-6) 

Nonprofit Organization Management   
2553435 องค์กรสุขภาวะในศตวรรษที่ 21     3(3-0-6) 

Organizational Happiness in 21st 
2553436 การจัดการคุณภาพในภาครัฐ     3(3-0-6) 

Quality Management in Public Sector 
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รหัสวิชา ชื่อวิชา       น(ท-ป-อ) 
2554437 การพัฒนาองค์การและการจัดการการเปลี่ยนแปลง   3(3-0-6) 

Organization Development and Change Management   
 2.2.5 กลุ่มการคลังและงบประมาณ 
รหัสวิชา ชื่อวิชา       น(ท-ป-อ) 
2553538 เศรษฐกิจชุมชน      3(3-0-6) 

Community Economics   
2553539 การบริหารการคลังท้องถิ่น     3(3-0-6) 

Local Financial Management   
2553540 กระบวนการและวิธกีารงบประมาณของไทย    3(3-0-6) 

Thai Fiscul Process and Approach   
2554541 นโยบายและการบริหารภาษี     3(3-0-6) 

Policy and Taxation Management 
2.2.6 กลุ่มวิชาการบริหารการพัฒนาเชิงพื้นที่ 

รหัสวิชา ชื่อวิชา       น(ท-ป-อ) 
2553642 การบริหารการพัฒนา      3(3-0-6) 

Development Administration   
2553643 การบริหารเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ    3(3-0-6) 

Special Economic Zone Management   
2554644 การบริหารการพัฒนาพื้นที่ชายแดน    3(3-0-6) 

Border Area Development Administration   
2554645 นวัตกรรมการจัดการชุมชนส าหรับองค์การภาครัฐ   3(3-0-6) 

Community Management Innovation for Public Sector  
 2.2.7 กลุ่มวิชากฎหมาย 
รหัสวิชา ชื่อวิชา       น(ท-ป-อ) 
2562301 กฎหมายอาญา 1: ภาคทั่วไป     3(3-0-6) 

Criminal Law I: General Principles   
2562302 กฎหมายอาญา 2: ภาคความผิด     3(3-0-6) 

Criminal Law II: Offences   
2563608 กฎหมายวิธีพจิารณาความอาญา 1     3(3-0-6) 

Law of Criminal Procedure I   
2563609 กฎหมายวิธีพจิารณาความอาญา 2     2(2-0-4) 

Law of Criminal Procedure II   
2563610 กฎหมายลักษณะพยาน      3(3-0-6) 

Law of Evidence 
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    2.3 กลุ่มวิชาฝึกฝกประสบการณวิชาชีพ หรือสหกิจศึกษา  7  หนวยกิต 
ให้เลือกเรียนกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งต่อไปนี ้
กลุ่มวิชาฝึกประสบการณวิชาชีพ 

รหัสวิชา ชื่อวิชา       น(ท-ป-อ)  
2554746 การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชพีทางรัฐประศาสนศาสตร์   2(90) 

Preparation for Professional Experience in Public Administration  
2554747 การฝึกประสบการณ์วิชาชพีทางรัฐประศาสนศาสตร์   5(450) 

Professional Experience in Public Administration  
หรือ กลุ่มวิชาสหกิจศึกษา 

รหัสวิชา ชื่อวิชา       น(ท-ป-อ)  
2554748 การเตรียมสหกิจศึกษา      1(45) 

Cooperative Education Preparation   
2554749 สหกิจศึกษา      6(540) 

Cooperative Education  
 
3) หมวดวิชาเลือกเสรี     ไม่น้อยกวา่   6    หนว่ยกิต 
 ให้เลือกเรียนรายวิชาใดๆในหลักสูตรที่มหาวิทยาลัยราชภฏัก าแพงเพชรเปิดสอน โดยไม่ซ้ ากับรายวิชาที่
เคยเรียนมาแล้ว และต้องไม่เป็นรายวิชาที่ก าหนดให้เรียนโดยไม่นับหนว่ยกิตรวมในเกณฑ์การส าเร็จหลักสูตรของ
สาขาวิชานี ้  
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หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑติ สาขาวิชาเทคโนโลยีภูมิศาสตร์ 
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564) 

Bachelor of Science Program in Geographical Technology  
วท.บ. (เทคโนโลยีภูมิศาสตร์) - B.S. (Geographical Technology) 

------------------------------------------- 
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีภูมิศาสตร์ (วิชาเอกภูมิสารสนเทศ) 
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีภูมิศาสตร์ (วิชาเอกเทคโนโลยโีลจิสติกส์) 
 

๏ โครงสร้างหลักสูตร 
จ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า  121 หน่วยกิต 

โดยมีสัดส่วนหน่วยกิตแต่ละหมวดวิชา ดังนี้ 
1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป  ไม่น้อยกว่า  30  หน่วยกิต 
   1.1 กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร ไม่น้อยกว่า     9  หน่วยกิต 
   1.2 กลุม่วิชาความเป็นพลเมืองและพลโลก ไม่น้อยกว่า    6 หน่วยกิต 
   1.3 กลุ่มวิชาเทคโนโลยี  ไม่น้อยกว่า     6 หน่วยกิต 
   1.4 กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และสุขภาพ  ไม่น้อยกว่า    6 หน่วยกิต 
        และเลือกเรียนในกลุ่มวิชา 1.1 – 1.4 ไม่น้อยกว่า    3 หน่วยกิต 
2. หมวดวิชาเฉพาะ    ไม่น้อยกว่า  85  หน่วยกิต 
   2.1 กลุ่มวิชาแกน       42  หน่วยกิต 
   2.2 กลุ่มวิชาเอกบังคับ      30   หน่วยกิต 
   2.3 กลุ่มวิชาเอกเลือก   ไม่น้อยกว่า    6 หน่วยกิต 
   2.4 กลุ่มวิชาฝึกปฏิบัติการวิชาชีพหรือสหกิจศึกษา     7  หน่วยกิต  
3. หมวดวิชาเลือกเสรี    ไม่น้อยกว่า    6     หน่วยกิต 

 

๏ อาชีพท่ีสามารถประกอบได้หลังส าเร็จการศึกษา  
- นักวิชาการภูมิสารสนเทศ นักวิชาการระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์และรีโมทเซนซิง  
- เจ้าหน้าที่แผนที่ภาพถ่าย เจ้าหน้าที่ส ารวจ และเจ้าหน้าที่แผนที่ภาษี  
- นักวิเคราะห์หรือพัฒนาระบบฐานข้อมูลทางภูมิศาสตร์และภูมิสารสนเทศ  
- ครู อาจารย์ นักวิชาการด้านภูมิศาสตร์ ภูมิสารสนเทศ และสังคมศาสตร์ 
- นักวิเคราะห์ด้านโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน 
- นักปฏิบัติการด้านโลจิสติกส์และซัพพลายเชน  
- นักวิเคราะห์ด้านโลจิสติกส์และซัพพลายเชน 
- ที่ปรึกษางานด้านโลจิสติกส์และซัพพลายเชน 
- ประกอบธุรกิจส่วนตัว 
- ครู อาจารย์ นักวิชาการด้านโลจิสติกส์และซัพพลายเชน 
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๏ รายวิชาตามโครงสร้างของหลักสูตร 
1) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป    ไม่น้อยกว่า     30 หน่วยกิต 
   (ดังรายละเอียดในภาคผนวก)    
2) หมวดวิชาเฉพาะ      ไม่น้อยกวา่     85    หน่วยกิต 
    2.1  วิชาแกน      บังคับเรียน     42    หน่วยกิต 
รหัสวิชา รายวิชา       น(ท-ป-อ) 
3612101 พื้นฐานการเป็นผู้ประกอบการธุรกจิ    3(3-0-6) 

Fundamentals of Entrepreneurships  
3561101 องค์การและการจัดการ     3(3-0-6) 

Organization and Management  
3601101 ความรู้เบื้องต้นทางเทคโนโลยีดิจิทัลธุรกจิ    3(2-2-5) 

Introduction to Digital Technology for Business  
5771201 การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน    3(2-2-5) 

Logistics and Supply Chain Management  
5771202 มาตรฐานโลจิสติกส์       3(3-0-6) 

Logistics Standard  
5772202 การวางแผนและการปฏิบัตกิารขนส่ง     3(2-2-5) 

Transport Planning and Operations  
5772201 การจัดการคลังสินค้าและศูนย์กระจายสนิค้า     3(2-2-5) 

Warehouse Management and Distribution Center  
1201101 คณิตศาสตร์ส าหรับวิทยาศาสตร์     3(3-0-6) 

Mathematics for Science  
4002251 ภาษาอังกฤษส าหรับวิทยาศาสตร์     3(3-0-6) 

English for Science  
2541101 ภูมิศาสตร์กายภาพและภูมิศาสตร์มนุษย์เชิงบูรณาการ   3(2-2-5) 

Integration of Physical and Human Geography   
2541201 การใช้แผนที่และการจัดท าแผนที่ดิจิทัล     3(2-2-5) 

Mapping and Digital Cartography  
2542301 ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์      3(2-2-5) 

Geographic Information System  
2542302 การรับรู้จากระยะไกลและการใช้ข้อมูลดาวเทียม    3(2-2-5) 

Remote Sensing and Satellite Application  
2544595 การวิจยัและพัฒนานวัตกรรมด้านเทคโนโลยีภูมิศาสตร์   3(0-6-3) 
 Research and Innovation Development in Geographical Technology 
 
    2.2 กลุ่มวิชาเอกบังคับ     บังคับเรียน     30      หน่วยกิต 
 ให้เลือกเรียนวิชาเอกใดเอกหนึ่ง ดังนี้ 

วิชาเอกภูมิสารสนเทศ 
รหัสวิชา รายวิชา       น(ท-ป-อ) 
2541301 พัฒนาการทางภูมิสารสนเทศศาสตร์    3(3-0-6) 

Development of Geoinformatics  
2542401 สถิติเบื้องต้นส าหรับภูมิสารสนเทศ     3(2-2-5) 

Elementary Statistic for Geoinformatics 
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รหัสวิชา รายวิชา       น(ท-ป-อ) 
2542201 ภูมิศาสตร์ประเทศไทยเชิงวิเคราะห์     3(2-2-5) 

Analytical Thailand geography  
2543201 ภาษาอังกฤษเชิงวิชาการส าหรับภูมิสารสนเทศ    3(3-0-6) 

Academic English for Geoinformatics  
2543401 การส ารวจรังวัดและระบบก าหนดต าแหน่งบนพื้นโลก     3(2-2-5) 

Surveying and Global Positioning System  
2543402 การประยกุต์การรับรู้จากระยะไกลและการประมวลผลภาพเชิงเลข  3(2-2-5) 

Application to Remote Sensing and Digital Image Processing  
2543403 การประยกุต์ใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์    3(2-2-5) 

Application to Geographic Information System  
2543404 การเขียนโปรแกรมเพื่อพัฒนาระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์    3(2-2-5) 

Programming to GIS development  
2543405 การออกแบบและมาตรฐานของฐานขอ้มูลเชิงพื้นที่ขั้นแนะน า  3(2-2-5) 

Introduction to Design and Standard Geo-spatial Database  
2543501 ภูมิสารสนเทศเพื่อการจัดการโลจิสติกส์    3(2-2-5) 

Geoinformatics for Logistics Managements 
  
วิชาเอกเทคโนโลยีโลจิสติกส ์

รหัสวิชา รายวิชา       น(ท-ป-อ) 
5773202 ภาษาอังกฤษส าหรับโลจิสติกส ์     3(3-0-6) 

English for Logistics  
5771203 คณิตศาสตร์และสถิติส าหรับโลจิสติกส์     3(3-0-6) 

Mathematics and Statistics  
5773601 เทคโนโลยีบล็อกเชน      3(3-0-6) 

Blockchain Technology  
5773602 อินเทอร์เน็ตของทุกสิ่งในงานโลจิสติกส์และซัพพลายเชน   3(2-2-5) 

Internet of Things in the Logistics and Supply Chain  
5773603 ข้อมูลขนาดใหญ่และการวิเคราะห์ข้อมลูด้านโลจิสติกส์และซัพพลายเชน 3(2-2-5) 

Big Data and Analytics in Logistics and Supply Chain  
5773604 ระบบการขนส่งอัจรยิะส าหรับสมาร์ตซิตี้    3(2-2-5) 

Smart Mobility in Smart Cities  
5773605 ระบบโลจิสติกสย์้อนกลับและการจัดการซัพพลายเชนเพื่อสิ่งแวดล้อม  3(3-0-6) 

Reverse Logistics and Environmental Supply Chain Management  
5773606 นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพือ่ธุรกจิสมารท์โลจิสติกส์   3(2-2-5) 

Innovation and technology for smart logistics  
5773607 การวัดประสิทธิภาพด้านโลจิสติกส์และซัพพลายเชน   3(3-0-6) 

Measuring Logistics and Supply Chain Efficiency  
2543501 ภูมิสารสนเทศเพื่อการจัดการโลจิสติกส์    3(2-2-5) 

Geoinformatics for Logistic Managements  
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    2.3 วิชาเอกเลือก ให้เลือกเรียนกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง  ไม่น้อยกวา่     6     หน่วยกิต 
กลุ่มวิชาเอกภูมิสารสนเทศ 

รหัสวิชา รายวิชา       น(ท-ป-อ) 
2543101 ภูมิศาสตร์เศรษฐกิจและการตลาด      3(3-0-6) 

Economic Geography and Marketing  
2543102 ภูมิศาสตร์เมืองและผังเมือง     3(2-2-5) 

Geography and Urban Planning  
2541102 ภูมิศาสตร์ภูมิภาคอาเซียน     3(3-0-6) 

ASEAN Geography  
2541103 ภูมิศาสตร์การท่องเท่ียว     3(2-2-5) 

Tourism Geography  
2543202 สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์และการพัฒนาท้องถิ่น    3(3-0-6) 

Geographical Indications and Local Development  
2543406 ภูมิสารสนเทศด้านสุขภาวะ การจัดการสิ่งแวดล้อม และภัยพิบัติ  3(2-2-5) 

GIS for Wellness and Environmental and Disasters Management  
2543407 ภูมิสารสนเทศเพื่อการจัดท าแผนที่ภาษแีละทะเบียนทรัพย์สิน  3(2-2-5) 

GIS for Mapping and Asset Taxes  
2543408 การประยกุต์ใช้การส ารวจรังวัดและระบบก าหนดพกิัดบนพื้นโลก  3(2-2-5) 

Application of Surveying and Global Positioning System  
กลุ่มวิชาเอกเทคโนโลยีโลจิสตกิส ์

รหัสวิชา รายวิชา       น(ท-ป-อ) 
5772104 อาชีวอนามัย สิ่งแวดล้อม และความปลอดภัยในงานโลจิสตกิส์   3(2-2-5) 

Occupational Health, Environment and Safety in Logistics  
5773104 การน าเข้า-ส่งออก และพธิีศุลกากร     3(3-0-6) 

Import-Export and Customs  
5773608 เทคโนโลยีการบรรจภุัณฑ์ในงานโลจิสติกส์    3(2-2-5) 

Packaging Technology in Logistics  
5773609 เทคโนโลยีพลังงานส าหรับโลจิสติกส ์    3(2-2-5) 

Energy Technology For Logistics  
5773610 เทคโนโลยีการขนถา่ยวัสด ุ     3(2-2-5) 

Material Handling Technology  
5773611 เทคโนโลยีการจัดการสินค้าคงคลัง     3(3-0-6) 

Inventory Management Technology  
5773612 การบริหารงานแบบลีน      3(2-2-5) 

Lean Management  
5771601 ระบบการวางแผนทรัพยากรทางธุรกิจขององค์กร   3(2-2-5) 

Enterprise Business Resource Planning System  
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    2.4 กลุ่มวิชาฝึกปฏิบัติการวิชาชีพหรอืสหกิจศึกษา   จ านวน    7  หน่วยกิต  
ให้เลือกเรียนแผนใดแผนหนึ่ง ดังนี้ 
แผนฝึกประสบการณ์ 

รหัสวิชา รายวิชา       น(ท-ป-อ) 
2544596 เตรียมประสบการณ์วิชาชพีทางเทคโนโลยีภูมิศาสตร์   2(90) 

Preparation for Geographical Technology Practicum Experience  
2544597 การฝึกงานทางเทคโนโลยภีูมิศาสตร์    5(450) 

Practicum Geographical Technology  
 หรือ แผนสหกิจศึกษา  
2544598 เตรียมสหกิจศึกษา      1(45) 
 Cooperative Education Preparation   
2544599 สหกิจศึกษา      6(540) 

Co-operative Education  
 

3) หมวดวิชาเลือกเสรี      ไม่น้อยกวา่     6     หน่วยกิต 
 ให้เลือกเรียนรายวิชาใด ๆ ในหลักสูตรทีม่หาวิทยาลัยราชภฏัก าแพงเพชรเปิดสอน โดยไม่ซ้ ากับรายวิชาที่
เคยเรียนมาแล้ว และต้องไม่เป็นรายวิชาที่ก าหนดให้เรียนโดยไม่นับหนว่ยกิตรวมในเกณฑ์การส าเร็จหลักสูตรของ
สาขาวิชานี ้  
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โครงสร้างหลักสูตรและสาขาวิชาที่เปิดสอน 
 

หลักสูตรครุศาสตรบัณฑติ  ระดบัปรญิญาตร ี4 ปี 
 - สาขาวิชาเคมี 
 - สาขาวิชาการศึกษา (ฟิสิกส์) 
 - สาขาวิชาการศึกษา (ชีววิทยา) 

หลักสูตรวิทยาศาสตรบณัฑิต  ระดบัปริญญาตรี 4 ปี 
      - สาขาวิชาวิทยาการคอมพวิเตอร์ 
       - สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 

 - สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ 
      - สาขาวิชานวัตกรรมและธุรกิจอาหาร 

 - สาขาวิชาเคมี 
หลักสูตรควบ 2 ปริญญา (วิทยาศาสตรบัณฑิต วท.บ. และครุศาสตรบัณฑิต ค.บ. ระดับปริญญาตรี 4 ปี) 
       - สาขาวิชาคณิตศาสตร์  

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
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ปรัชญา 
มุ่งผลิตทรัพยากรบุคคลให้มีศักยภาพ พัฒนาท้องถิ่นโดยการบริการวิชาการโดยใช้ฐานของการวิจัยทางวิทยาศาสตรแ์ละ

เทคโนโลยี 
 
วิสัยทัศน์ 

เป็นคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่มีความโดดเด่นในการผลิตบัณฑิต ด้วยกระบวนการวิจัย และบริการวิชาการ 
เพื่อพัฒนาท้องถิ่นตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
 
พันธกิจ 

1. สร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชนท้องถิ่น 
2. ผลิตและพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 
3. ผลิตบัณฑิตให้มีความรู้ ทักษะ และความสามารถในการคิด การแก้ปัญหา การสร้างสรรค์และการสื่อสาร ด้วยหลัก

คุณธรรม คุณภาพและมาตรฐานระดับชาติและสากล 
4. บริหารจัดการคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่ทันสมัย โปร่งใสด้วยหลักธรรมาภิ

บาล มีการพัฒนาอย่างก้าวหน้า ต่อเนื่องและ ยั่งยืน 
 
เว็บไซต์   :  https://scitech.kpru.ac.th/ 
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หลักสูตรครุศาสตรบัณฑติ สาขาวิชาเคมี (4 ปี) 
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562) 

Bachelor of Education Program in Chemistry 
ค.บ. (เคมี) - B.Ed.(Chemistry) 

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

๏ โครงสร้างหลักสูตร 
จ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า  141 หน่วยกิต 

โดยมีสัดส่วนหน่วยกิตแต่ละหมวดวิชา ดังนี้ 
1) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป  ไม่น้อยกว่า จ านวน 30  หน่วยกิต 
   1.1 กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร ไม่น้อยกว่า จ านวน  9  หน่วยกิต 
   1.2 กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์  ไม่น้อยกว่า จ านวน  6  หน่วยกิต 
   1.3 กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์  ไม่น้อยกว่า จ านวน  6  หน่วยกิต 
   1.4 กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ไม่น้อยกว่า   6  หน่วยกิต 
    และเลือกเรียนในกลุ่มวิชา 1.1 – 1.4 ไม่น้อยกว่า จ านวน  3  หน่วยกิต 
2) หมวดวิชาเฉพาะ   ไม่น้อยกว่า จ านวน 105  หน่วยกิต 
   2.1 กลุ่มวิชาวิชาชีพครู   จ านวน  39  หน่วยกิต 

(1) วิชาชีพครูบังคับ   จ านวน  25  หน่วยกิต 
(2) วิชาการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา จ านวน  14  หน่วยกิต 

   2.2 กลุ่มวิชาเอก   ไม่น้อยกว่า จ านวน  66  หน่วยกิต 
(1) วิชาเอกบังคับ   จ านวน  45  หน่วยกิต 
(2) วิชาเอกเลือก  ไม่น้อยกว่า จ านวน  21  หน่วยกิต 

3) หมวดวิชาเลือกเสรี   ไม่น้อยกว่า จ านวน   6  หน่วยกิต 
 

๏ อาชีพท่ีสามารถประกอบได้หลังส าเร็จการศึกษา  
- ครูและอาจารย์สาขาเคมีในระดับชั้นมัธยมศึกษา 
- ครูและอาจารย์สาขาวิทยาศาสตร์ในระดับชั้นประถมศึกษาและมัธยมศึกษา 
- นักวิจัยในหน่วยงานราชการและเอกชน 
- เจ้าหน้าที่วิทยาศาสตร์ประจ าห้องปฏิบัติการ 
- นักวิชาการทางการศึกษาด้านเคมี 
- ครูภาครัฐและเอกชน 
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๏ รายวิชาตามโครงสร้างของหลักสูตร 
1) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป    ไม่น้อยกว่า   30 หน่วยกิต 
   (ดังรายละเอียดในภาคผนวก)    
2) หมวดวิชาเฉพาะ     ไม่น้อยกวา่  105    หน่วยกิต 
   2.1 วิชาชีพคร ู     จ านวน   39    หน่วยกิต 
      (1)  วิชาชพีครูบังคับ    จ านวน   25    หน่วยกิต 
รหัสวิชา ชื่อวิชา               น(ท-ป-อ) 
1022101 หลักสูตรและวิทยาการการจัดการเรียนรู้    3(2-2-5) 
 Curriculum and Learning Management Science 
1032101 นวัตกรรมและเทคโนโลยีดิจิทัลเพือ่การเรียนรู้    3(2-2-5) 
 Innovation and Digital Technology for Learning  
1042102 การวัดผลและประเมินผลการเรียนรู้    3(2-2-5) 
 Learning Measurement and Evaluation   
1043102 การวิจยัและพัฒนานวัตกรรมเพื่อการเรยีนรู้    3(2-2-5) 
 Research and Development for Learning Innovation 
1051101 จิตวิทยาเพื่อการเรียนรู้      3(2-2-5)  

Psychology for Learning       
1102101  คุณธรรม จริยธรรม และความเป็นครูมืออาชีพ    3(2-2-5) 

Ethics for Professional Teachers  
1102102 การประกันคุณภาพการศึกษาและการพฒันาชุมขน   2(1-2-3) 
 Educational Quality Assurance and Community Development 
1211101 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารส าหรับครู 1    1(0-2-1) 
 Communicative English for Teachers 1 
1212102 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารส าหรับครู 2    1(0-2-1) 
 Communicative English for Teachers 2 
1212103 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารส าหรับครู 3    1(0-2-1) 
 Communicative English for Teachers 3 
1251101 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารส าหรับคร ู    2(1-2-3) 
 Communicative Thai for Teachers 

(2) วิชาการปฏบิัติการสอนในสถานศึกษา  จ านวน  14    หน่วยกิต 
รหัสวิชา ชื่อวิชา       น(ท-ป-อ) 
1002101 การฝึกปฏิบัติวิชาชีพระหว่างเรียน     1(45) 
 Practicum in Teaching Profession Institution 1 
1003102 การฝึกปฏิบัติวิชาชีพระหว่างเรียน 2    1(45) 
 Practicum in Teaching Profession Institution 2 
1004103 การปฏิบัตกิารสอนในสถานศึกษา 1    6(270) 
 Internship 1 
1004104 การปฏิบัตกิารสอนในสถานศึกษา 2    6(270) 
 Internship 2 
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2.2 วิชาเอก       จ านวน  66  หน่วยกิต 
(1) วิชาเอกบังคับ    จ านวน  45  หน่วยกิต 

รหัสวิชา ชื่อวิชา       น(ท-ป-อ) 
4011103 ฟิสิกส์พื้นฐาน           3(2-2-5) 

Principle of Physics  
4021104 หลักเคมี       3(2-2-5) 

Principle of Chemistry 
4021112 ความปลอดภยัทางเคมี          3(2-2-5) 

Chemical Safety  
4021141 ภาษาอังกฤษส าหรับครูเคมี          3(2-2-5) 

English for Chemistry Teacher   
4021601 เคมีวิเคราะห์            3(2-2-5) 

Analytical Chemistry  
4022202 เคมีอนินทรีย์           3(2-2-5) 

Inorganic Chemistry  
4022302 เคมีอินทรีย์           3(2-2-5) 

Organic Chemistry  
4022403 เคมีเชิงฟิสิกส์           3(2-2-5) 

Physical Chemistry  
4022502 ชีวเคมี            3(2-2-5) 

Biochemistry  
4022701 การจัดกิจกรรมเคมีบูรณาการ         3(2-2-5) 

Learning Activities for Integrated Chemistry 
4023613 การวิเคราะห์ทางเคมีด้วยเครื่องมือ        3(2-2-5) 

Instrumental Methods of Chemical Analysis  
4023902 ระเบียบวธิีวิจยัทางเคมี           3(2-2-5) 

Research Methodology in Chemistry  
4023903 สัมมนาทางเคมี            1(0-2-1) 

Seminar in Chemistry  
4024907 โครงการวิจัยทางเคมี           2(0-4-2) 

Research Project in Chemistry  
4031104 ชีววิทยาพื้นฐาน           3(2-2-5) 

Principle of Biochemistry  
4091101 คณิตศาสตร์พื้นฐาน          3(2-2-5) 

Principle of Mathematics 
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(2) วิชาเอกเลือก     เลือกเรียนไม่น้อยกว่า    21    หน่วยกิต 
รหัสวิชา ชื่อวิชา           น(ท-ป-อ) 
4021701 การประยกุต์ใช้คอมพิวเตอร์ในทางเคมี         2(1-2-3) 

Computer Applications in Chemistry 
4022702 การสร้างสื่อและนวัตกรรมทางเคมี         3(2-2-5) 

Media Educational And Chemistry Innovation  
4023303 เคมีผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ          3(2-2-5) 

Natural Product Chemistry  
4023304 เคมีและผลิตภัณฑ์ชุมชน          3(2-2-5) 

Chemistry of Community Products 
4023605 สเปกโทรสโกปีส าหรับเคมีอินทรีย ์          3(2-2-5) 

Spectroscopic Methods for Organic Chemistry 
4023703 การสื่อสารทางวิทยาศาสตร์          3(2-2-5) 

Science Comunication 
4023704 สะเต็มศึกษา           3(2-2-5) 

STEM Education 
4023705 เคมีในชีวิตประจ าวัน          3(2-2-5) 

Chemistry for Life  
4023706 เคมีเครื่องส าอาง           3(2-2-5) 

Chemistry of Cosmetic 
4023722 เคมีอุตสาหกรรม           3(2-2-5) 

Industrial Chemistry  
4023732 เทคโนโลยีปิโตรเลียมและปโิตรเคมี          3(2-2-5) 

Petroleum Technology and Petrochemistry  
4023773 เคมีเกี่ยวกับส ี          3(2-2-5) 

Chemistry of Color  
4023802 เคมีพอลิเมอร์           3(2-2-5) 

Chemistry of Polymer  
4023908 การจัดการเรียนรู้เคมี            3(2-2-5) 

Learning Management for Chemistry 
 
3) หมวดวิชาเลือกเสรี    เลือกเรียนจ านวนไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต 

ให้เลือกเรียนรายวิชาใดๆ ในหลักสูตรของมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชรเปิดสอน โดยไม่ซ้ ากับ
รายวิชาที่เคยเรียนมาแล้วและต้องไม่เป็นรายวิชา ที่ก าหนดให้เรียนโดยไม่นับหน่วยกิตรวมในเกณฑ์การส าเร็จ
หลักสูตรของสาขาวิชานี้  
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หลักสูตรครุศาสตรบัณฑติ สาขาวิชาการศึกษา (4 ปี) 
(หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2563) 

Bachelor of Education Program in Education  
ค.บ. (การศึกษา) | B.Ed. (Education) 

----------------------------- 
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษา (4 ปี) ฟิสิกส ์
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษา (4 ปี) ชีววิทยา 

 

๏ โครงสร้างหลักสูตร 
จ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า  138 หน่วยกิต 

โดยมีสัดส่วนหน่วยกิตแต่ละหมวดวิชา ดังนี้ 
1) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป  ไม่น้อยกว่า จ านวน 30  หน่วยกิต 
   1.1 กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร ไม่น้อยกว่า จ านวน  9  หน่วยกิต 
   1.2 กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์  ไม่น้อยกว่า จ านวน  6  หน่วยกิต 
   1.3 กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์  ไม่น้อยกว่า จ านวน  6  หน่วยกิต 
   1.4 กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ไม่น้อยกว่า   6  หน่วยกิต 
    และเลือกเรียนในกลุ่มวิชา 1.1 – 1.4 ไม่น้อยกว่า จ านวน  3  หน่วยกิต 
2) หมวดวิชาเฉพาะ   ไม่น้อยกว่า จ านวน 102  หน่วยกิต 
   2.1 กลุ่มวิชาวิชาชีพครู   จ านวน  39  หน่วยกิต 

(1) วิชาชีพครูบังคับ   จ านวน  25  หน่วยกิต 
(2) วิชาการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา จ านวน  14  หน่วยกิต 

   2.2 กลุ่มวิชาเอก   ไม่น้อยกว่า จ านวน  63  หน่วยกิต 
(1) วิชาแกน   จ านวน  15  หน่วยกิต 
(2) วิชาเอกบังคับ   จ านวน  27  หน่วยกิต 
(3) วิชาเอกเลือก  ไม่น้อยกว่า จ านวน  21  หน่วยกิต 

3) หมวดวิชาเลือกเสรี   ไม่น้อยกว่า จ านวน   6  หน่วยกิต 
 

๏ อาชีพท่ีสามารถประกอบได้หลังส าเร็จการศึกษา  
- ครู/อาจารย์ในโรงเรียนและสถาบันการศึกษาทั้งภาครัฐและเอกชน 
- นักวิชาการทางการศึกษา  
- เจ้าหน้าที่/นักวิชาการประจ าห้องปฏิบัติการ 
- นักวิจัยในหน่วยงานของรัฐและเอกชน 
- ประกอบธุรกิจส่วนตัวทางด้านการศึกษา
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๏ รายวิชาตามโครงสร้างของหลักสูตร 
1) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป    ไม่น้อยกว่า   30 หน่วยกิต 
   (ดังรายละเอียดในภาคผนวก)    
2) หมวดวิชาเฉพาะ     ไม่น้อยกวา่  102    หน่วยกิต 
   2.1 วิชาชีพคร ู     จ านวน   39    หน่วยกิต 
      (1)  วิชาชพีครูบังคับ    จ านวน   25    หน่วยกิต 
รหัสวิชา ชื่อวิชา               น(ท-ป-อ) 
1022101 หลักสูตรและวิทยาการการจัดการเรียนรู้    3(2-2-5) 
 Curriculum and Learning Management Science 
1032101 นวัตกรรมและเทคโนโลยีดิจิทัลเพือ่การเรียนรู้    3(2-2-5) 
 Innovation and Digital Technology for Learning  
1042102 การวัดผลและประเมินผลการเรียนรู้    3(2-2-5) 
 Learning Measurement and Evaluation   
1043102 การวิจยัและพัฒนานวัตกรรมเพื่อการเรยีนรู้    3(2-2-5) 
 Research and Development for Learning Innovation 
1051101 จิตวิทยาเพื่อการเรียนรู้      3(2-2-5)  

Psychology for Learning       
1102101  คุณธรรม จริยธรรม และความเป็นครูมืออาชีพ    3(2-2-5) 

Ethics for Professional Teachers  
1102102 การประกันคุณภาพการศึกษาและการพฒันาชุมขน   2(1-2-3) 
 Educational Quality Assurance and Community Development 
1211101 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารส าหรับครู 1    1(0-2-1) 
 Communicative English for Teachers 1 
1212102 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารส าหรับครู 2    1(0-2-1) 
 Communicative English for Teachers 2 
1212103 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารส าหรับครู 3    1(0-2-1) 
 Communicative English for Teachers 3 
1251101 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารส าหรับคร ู    2(1-2-3) 
 Communicative Thai for Teachers 

(2) วิชาการปฏบิัติการสอนในสถานศึกษา  จ านวน  14    หน่วยกิต 
รหัสวิชา ชื่อวิชา       น(ท-ป-อ) 
1002101 การฝึกปฏิบัติวิชาชีพระหว่างเรียน     1(45) 
 Practicum in Teaching Profession Institution 1 
1003102 การฝึกปฏิบัติวิชาชีพระหว่างเรียน 2    1(45) 
 Practicum in Teaching Profession Institution 2 
1004103 การปฏิบัตกิารสอนในสถานศึกษา 1    6(270) 
 Internship 1 
1004104 การปฏิบัตกิารสอนในสถานศึกษา 2    6(270) 
 Internship 2 
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2.2 วิชาเอก      ไม่น้อยกวา่      66  หน่วยกิต 
(1) วิชาแกน ให้เรียนรายวิชาต่อไปนี้          จ านวน       15    หน่วยกิต 

รหัสวิชา ชื่อวิชา       น(ท-ป-อ) 
4001014 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีบูรณาการ    3(3-0-6) 

Integrated Science and Technology  
4001015 นวัตกรรมและเทคโนโลยีดิจิทัลเพือ่การศึกษาทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 3(2-2-5) 

Innovation and Digital Technology for Science and Technology Education  
4001016 วิทยาการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในศตวรรษที่ 21   3(2-2-5) 

Science and Technology Teaching Methodology in 21st Century  
4001017 ภาษาอังกฤษส าหรับการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี   3(3-0-6) 

English for Teaching Science and Technology  
4013801 สัมมนาส าหรับการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี   1(0-2-1) 

Seminar for Teaching Science and Technology  
4001018 โครงการวิจัยส าหรับการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี   2(0-4-2) 

Research Project for Teaching Science and Technology  
 

วิชาเอกฟิสิกส ์
(2) วิชาเอกบังคับ ให้เรียนรายวิชาต่อไปนี้                จ านวน      27    หน่วยกิต 

รหัสวิชา ชื่อวิชา       น(ท-ป-อ) 
4011101 ฟิสิกส์และปฏิบัติการ 1      3(2-2-5) 

Physics and Laboratory 1  
4011105 ฟิสิกส์และปฏิบัติการ 2      3(2-2-5) 

Physics and Laboratory 2  
4012201 กลศาสตร์       3(2-2-5) 

Mechanics  
4012202 แม่เหล็กไฟฟ้า      3(2-2-5) 

Electricity and Magnetism  
4012203 ฟิสิกส์ของคลื่น       3(2-2-5) 

Physics  of  Wave  
4012301 คณิตศาสตร์ส าหรับฟิสิกส์     3(3-0-6) 

Mathematics for Physics  
4013201 อุณหพลศาสตร์      3(3-0-6) 

Thermodynamics  
4013401 ฟิสิกส์แผนใหม่       3(2-2-5) 

Modern Physics  
4013601 ดาราศาสตร์และอวกาศ     3(2-2-5) 

Astronomy and Space  
(3) วิชาเอกเลือก ให้เลือกเรียนรายวิชาต่อไปนี้           ไม่น้อยกวา่        21    หน่วยกิต 

รหัสวิชา ชื่อวิชา       น(ท-ป-อ) 
4012302 ฟิสิกส์เชิงค านวณเบื้องต้น     2(1-2-3) 

Introduction to Computational Physics  
4012501 เทคโนโลยีพลังงานทดแทน                                      2(1-2-3) 

Renewable Energy Technology  
4012502 โปรแกรมประยุกต์ทางฟิสิกส ์                                  3(2-2-5) 

Application Program for Physics  
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รหัสวิชา ชื่อวิชา       น(ท-ป-อ) 
4012601 โลกศาสตร์       3(2-2-5) 

Earth Science  
4013202 กลศาสตร์ควอนตัม      3(3-0-6) 

Quantum Mechanics  
4013203 ฟิสิกส์นิวเคลียร ์      3(2-2-5) 

Nuclear Physics  
4013204 ฟิสิกส์สถานะของแข็ง      3(3-0-6) 

Solid State Physics  
4013501 อิเล็กทรอนิกส์และเครื่องมือวัดทางไฟฟา้                     3(2-2-5) 

Electronics and Electrical Instruments  
4013502 ไมโครคอนโทรลเลอร์และการเชื่อมต่อ                        2(1-2-3) 

Microcontroller and  Interfaces  
4013503 ปฏิบัติการการใช้เครื่องมือและการวิเคราะห์ทางฟิสกิส์          2(0-4-2) 

Instrument and Analysis for Physics Laboratory  
4013602 ธรณีฟิสิกส์       3(2-2-5) 

Geophysics  
4013603 ฟิสิกส์บรรยากาศ      3(2-2-5) 

Atmospheric Physics  
4013701 วิทยาการสอนฟิสกิส ์      3(2-2-5) 

Physics Teaching Methodology  
4013702 การสร้างสื่อการสอนและนวัตกรรมทางฟิสิกส์    3(2-2-5) 

Media Educational and Physics Innovation  
4013703 การจัดการค่ายวิชาการทางฟิสิกส์     3(2-2-5) 

Management of Academic Camps for Physics  
4013704 ภาษาอังกฤษส าหรับการสอนฟิสิกส์    3(2-2-5) 

English for Teaching Physics  
4013801 สัมมนาทางฟิสิกส์ศึกษา     1(0-2-1) 

Seminar in Physics Education  
4013802 โครงการวิจัยทางฟิสิกส์ศึกษา     2(0-4-2) 

Research Project in Physics Education  
 
วิชาเอกชวีวิทยา 

(2) วิชาเอกบังคับ ให้เรียนรายวิชาต่อไปนี้                      จ านวน     27    หน่วยกิต 
รหัสวิชา ชื่อวิชา       น(ท-ป-อ) 
4031101 ชีววิทยาของพืช      3(2-2-5) 

Plant Biology  
4031102 ชีววิทยาของสัตว ์      3(2-2-5) 

Animal Biology  
4032101 หลักชีวเคมี       3(2-2-5) 

Principles of Biochemistry  
4032401 พันธุศาสตร์และววิัฒนาการ     3(2-2-5) 

Genetics and Evolution  
4033101 หลักนิเวศวิทยา      3(2-2-5) 

Principles of Ecology  
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รหัสวิชา ชื่อวิชา       น(ท-ป-อ) 
4033102 ชีวสถิติ       3(2-2-5) 

Biostatistics  
4033103 หลักอนุกรมวิธาน      3(2-2-5) 

Principles of Taxonomy  
4033501 จุลชีววิทยาทัว่ไป      3(2-2-5) 

General Microbiology  
4091101 คณิตศาสตร์พื้นฐาน      3(2-2-5) 

Basic Mathematics  
(3) วิชาเอกเลือก ให้เลือกเรียนรายวิชาต่อไปนี้           ไม่น้อยกวา่        21    หน่วยกิต 

รหัสวิชา ชื่อวิชา       น(ท-ป-อ) 
4032104 ชีววิทยาของเซลล์       3(2-2-5) 

Cell Biology  
4033201 สรีรวิทยาของสัตว ์      3(2-2-5) 

Animal Physiology  
4033202 พฤติกรรมสัตว ์      3(2-2-5) 

Animal Behavior  
4033301 สรีรวิทยาของพืช      3(2-2-5) 

Plant Physiology  
4033402 หลักอณูพันธุศาสตร์      3(2-2-5) 

Principle of Molecular Genetics  
4033503 สาหร่ายวิทยา      3(2-2-5) 

Phycology  
4033506 ชีววิทยาของเห็ด      3(2-2-5) 

Mushroom Biology  
4033601 วิทยาการสอนชวีวิทยา      3(2-2-5) 

Biology Teaching Methodology  
4033602 การสร้างสื่อการสอนและนวัตกรรมทางชีววิทยา   3(2-2-5) 

Media Educational and Biology Innovation  
4033603 การจัดการค่ายวิชาการทางชีววิทยา    3(2-2-5) 

Management of Academic Camps for Biology  
4034101 เทคนิคทางชีววิทยา      3(2-2-5) 

Biological Techniques  
4034102 การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช     3(2-2-5) 

Plant Tissue Culture  
4034103 หลักการทางเทคโนโลยีชีวภาพ     3(2-2-5) 

Principle of Biotechnology  
4034104 หัวข้อเฉพาะทางชีววิทยา     3(2-2-5) 

Selected Topics in Biology  
4034105 ความหลากหลายทางชีวภาพและการอนุรักษ์    3(2-2-5) 

Biodiversity and Conservation  
4034301 พืชสมุนไพร      3(2-2-5) 

Medicinal Plant  
4034801 สัมมนาทางชีววิทยาศึกษา     1(0-2-1) 

Seminar in Biology Education  
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รหัสวิชา ชื่อวิชา       น(ท-ป-อ) 
4034802 โครงการวิจัยทางชีววิทยาศึกษา     2(0-4-2) 

Research Project in Biology Education  
 

3) หมวดวิชาเลือกเสรี                                                 ไม่น้อยกวา่     6    หน่วยกิต 
ให้เลือกเรียนรายวิชาใด ๆ ในหลักสูตรของมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร โดยไม่ซ้ ากับรายวิชาที่

เคยเรียนมาแล้ว และต้องไม่เป็นรายวิชาที่ก าหนดให้เรียนโดยไม่นับหน่วยกิตรวมในเกณฑ์การส าเร็จหลักสูตร
ของสาขาวิชานี้  
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หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑติ สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ 
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565) 

Bachelor of Science Program in Computer Science 
วท.บ. (วิทยาการคอมพิวเตอร์)  - B.Sc. (Computer Science) 

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

๏ โครงสร้างหลักสูตร 
จ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า  121 หน่วยกิต 

โดยมีสัดส่วนหน่วยกิตแต่ละหมวดวิชา ดังนี้ 
1) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป  ไม่น้อยกว่า  30 หน่วยกิต 
   1.1 กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร ไม่น้อยกว่า   9 หน่วยกิต 
   1.2 กลุ่มวิชาความเป็นพลเมืองและพลโลก ไม่น้อยกว่า   6 หน่วยกิต 
   1.3 กลุ่มวิชาเทคโนโลยี  ไม่น้อยกว่า   6 หน่วยกิต 
   1.4 กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และสุขภาพ ไม่น้อยกว่า   6 หน่วยกิต 
        และเลือกเรียนในกลุ่มวิชา 1.1 – 1.4 ไม่น้อยกว่า   3 หน่วยกิต 
2) หมวดวิชาเฉพาะ   ไม่น้อยกว่า  85 หน่วยกิต 
   2.1 กลุ่มวิชาแกน     12 หน่วยกิต 
   2.2 กลุ่มวิชาเอกบังคับ    36 หน่วยกิต 
   2.3 กลุ่มวิชาเอกเลือก  ไม่น้อยกว่า  24 หน่วยกิต 
   2.4 กลุ่มวิชาทักษะภาษาและการสื่อสารวิทยาศาสตร์   6 หน่วยกิต 
   2.5 กลุ่มวิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพหรือสหกิจศึกษา   7 หน่วยกิต 
3) หมวดวิชาเลือกเสรี   ไม่น้อยกว่า   6 หน่วยกิต 

 

๏ อาชีพท่ีสามารถประกอบได้หลังส าเร็จการศึกษา  
- นักพัฒนาโปรแกรม 
- นักวิทยาศาสตร์ข้อมูล 
- ผู้ดูแลระบบฐานข้อมูล 
- นักพัฒนาซอฟต์แวร์ 
- นักวิเคราะห์ระบบและออกแบบระบบ 
- ผู้ดูแลระบบเครือข่าย 
- นักทดสอบโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 
- นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 
- ผู้ช่วยนักวิจัย 
- ผู้ประกอบการอิสระ/ ผู้ประกอบการรุ่นใหม่
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๏ รายวิชาตามโครงสร้างของหลักสูตร 
 
1) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป    ไม่น้อยกว่า   30 หน่วยกิต 
   (ดังรายละเอียดในภาคผนวก)    
 
2) หมวดวิชาเฉพาะ     ไม่น้อยกวา่   85  หน่วยกิต 
    2.1 กลุ่มวิชาแกน        12  หน่วยกิต 
รหัสวิชา ชื่อวิชา       น(ท-ป-อ) 
4091401 แคลคูลัสและเรขาคณิตวิเคราะห์ 1     3(3-0-6) 
 Calculus and Analytic Geometry 1 
4121403 คณิตศาสตร์ส าหรับคอมพิวเตอร์     3(2-2-5) 
 Mathematics for Computer 
4122405 หลักสถิติส าหรับวิทยาการคอมพวิเตอร์    3(2-2-5) 
 Principle Statistics for Computer Science  
4123403 คณิตศาสตร์ดิสครีตส าหรับวิทยาการคอมพิวเตอร์   3(2-2-5)  
 Discrete Mathematics for Computer Science 
    2.2 กลุ่มวิชาบังคับ        36  หน่วยกิต 
รหัสวิชา ชื่อวิชา       น(ท-ป-อ) 
      (1) กลุ่มประเด็นด้านองค์การและระบบสารสนเทศ (3 หน่วยกิต) 
4122803 กฎหมายและจริยธรรมในยุคดิจิทัล     3(2-2-5) 
 Law and Ethics in Digital Era 

(2) กลุ่มเทคโนโลยีเพื่องานประยุกต ์ (6 หน่วยกิต) 
4122201 ระบบฐานข้อมูล      3(2-2-5) 
 Database Systems 
4124905 โครงงานวิทยาการคอมพิวเตอร์     3(2-2-5) 
 Computer Science Project 

(3) กลุ่มเทคโนโลยีและวิธกีารซอฟต์แวร์  (12 หน่วยกิต) 
4121105 อัลกอริทึมและการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์    3(2-2-5) 
 Algorithms and Computer Programming 
4122103 การเขียนโปรแกรมเชิงวัตถ ุ     3(2-2-5) 
 Object Oriented Programming 
4122205 การวิเคราะหแ์ละออกแบบระบบเชิงวัตถุ    3(2-2-5) 
 Object Oriented System Analysis and Design 
4123302 วิศวกรรมซอฟต์แวร์      3(2-2-5) 
 Software Engineering 
      (4) กลุ่มโครงสร้างพื้นฐานของระบบ  (12 หน่วยกิต) 
4121603 ระบบเครือข่ายคอมพวิเตอร์และการสื่อสารข้อมูล   3(2-2-5) 
 Network System and Data communication 
4122601 ระบบปฏิบัตกิาร      3(2-2-5) 
 Operating System 
4122602 โครงสร้างข้อมูล      3(2-2-5) 
 Data Structure 
4121604 หลักการภาษาโปรแกรม     3(2-2-5) 
 Principles of Programming Language     
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(5) กลุ่มฮาร์ดแวร์และสถาปัตยกรรม (3 หน่วยกิต) 
รหัสวิชา ชื่อวิชา       น(ท-ป-อ) 
4122501 สถาปัตยกรรมคอมพวิเตอร ์     3(2-2-5) 
 Computer Architecture 
    2.3 กลุ่มวิชาเอกเลือก     ไม่น้อยกวา่      24  หน่วยกิต 
รหัสวิชา ชื่อวิชา       น(ท-ป-อ) 
4122202 ระบบการจัดการและการบริหารฐานข้อมูล    3(2-2-5) 
 Database Management System and Database Administration             
4122203 การเขียนโปรแกรมเชิงวิชวล     3(2-2-5) 
 Visual Programming 
4122301 ปฏิสัมพันธ์ระหวา่งมนุษย์กบัคอมพิวเตอร์    3(2-2-5)  
 Human Computer Interaction 
4123307 การทดสอบและการประกันคุณภาพซอฟต์แวร์    3(2-2-5) 
 Software Quality Assurance and Testing 
4123603  การประมวลภาพเชิงดิจิทัล     3(2-2-5) 
 Digital Image Processing 
4123705 เทคโนโลยีมัลติมีเดีย      3(2-2-5) 
 Multimedia Technology 
4123709 เทคโนโลยีไร้สายและการเชื่อมต่อทุกสรรพสิ่งผ่านอินเทอร์เน็ต  3(2-2-5) 
 Wireless Technologies and Internet of Things 
4123710 การพัฒนาโปรแกรมประยุกต์บนอปุกรณ์เคลื่อนที่   3(2-2-5) 
 Mobile Application Development  
4123712 หัวข้อเร่ืองปัจจบุันทางวิทยาการคอมพิวเตอร์    3(2-2-5) 
 Current Topics in Computer Science 
4123713 หัวข้อเฉพาะเรื่องทางวิทยาการคอมพิวเตอร์    3(2-2-5) 
 Selected Topics in Computer Science 
4123722 การวิเคราะห์ขอ้มูลและปัญญาประดิษฐ์    3(2-2-5) 
 Data Analytics and Artificial Intelligence 
4123723 นวัตกรรมและสื่อประสมดา้นคอมพิวเตอร์    3(2-2-5) 
 Computer Innovation and Multimedia 
4123724 การพัฒนาฐานขอ้มูลบนเว็บ     3(2-2-5) 
 Web Database Development 
4124602 การออกแบบและพัฒนาระบบเครือข่าย    3(2-2-5) 
 Network Development and Design 
4124705 หลักการพาณิชย์อิเล็กทรอนกิส์และการตลาดออนไลน์   3(2-2-5) 
 Principles of E-Commerce and Online Marketing  
4124901 การสัมมนาด้านคอมพวิเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ   3(2-2-5) 
 Seminar in Computer and Information Technology 
    2.4 กลุ่มวิชาทักษะภาษาและการสื่อสารวิทยาศาสตร์     6  หน่วยกิต 
รหัสวิชา ชื่อวิชา       น(ท-ป-อ) 
4002251 ภาษาอังกฤษส าหรับวิทยาศาสตร์     3(3-0-6) 
 English for Science 
4122801 ภาษาอังกฤษส าหรับคอมพวิเตอร์      3(2-2-5) 
 English for Computer 
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    2.5 กลุ่มวิชาฝึกประสบการณวิชาชพีหรือสหกจิศึกษา     7  หน่วยกิต 
      ให้เลือกเรียนแผนใดแผนหนึ่งดังนี้ 
 แผนสหกิจศึกษา 
รหัสวิชา ชื่อวิชา       น(ท-ป-อ) 
4124802 การเตรียมฝึกสหกจิศึกษา     1(90) 
 Preparation for Cooperative Education 
4124807 สหกิจศึกษา      6(540) 
 Cooperative Education 
 หรือ แผนฝึกประสบการวิชาชีพ  
4124805 การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชพีส าหรับวิทยาการคอมพวิเตอร์  2(180) 
 Prepare Field Experience for Computer Sciences 
4124806 การฝึกประสบการณ์วิชาชพีส าหรับวิทยาการคอมพวิเตอร์   5(450) 
 Field Experience for Computer Sciences 
 
3. หมวดวิชาเลือกเสรี            ไม่น้อยกวา่      6     หน่วยกิต 
 ให้เลือกเรียนรายวิชาใดๆ ในหลักสูตรที่มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชรเปิดสอน โดยไม่ซ้ ากับ
รายวิชาที่เคยเรียนมาแล้ว และต้องไม่เป็นรายวิชาที่ก าหนดให้เรียนโดยไม่นับหน่วยกิตรวมในเกณฑ์การส าเร็จ
หลักสูตรของสาขาวิชานี้ 
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หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑติ สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565) 

Bachelor of Science Program in Information Technology 
วท.บ. (เทคโนโลยีสารสนเทศ) - B.Sc. (Information Technology) 

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

๏ โครงสร้างหลักสูตร 
จ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า  121 หน่วยกิต 

โดยมีสัดส่วนหน่วยกิตแต่ละหมวดวิชา ดังนี้ 
1) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป  ไม่น้อยกว่า  30 หน่วยกิต 
    1.1 กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร ไม่น้อยกว่า   9 หน่วยกิต 
    1.2 กลุ่มวิชาความเป็นพลเมืองและพลโลก ไม่น้อยกว่า   6 หน่วยกิต 
    1.3 กลุ่มวิชาเทคโนโลยี  ไม่น้อยกว่า   6 หน่วยกิต 
    1.4 กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และสุขภาพ ไม่น้อยกว่า   6 หน่วยกิต 
         และเลือกเรียนในกลุ่มวิชา 1.1 - 1.4 ไม่น้อยกว่า   3 หน่วยกิต 
2) หมวดวิชาเฉพาะ   ไม่น้อยกว่า  85 หน่วยกิต 
    2.1 กลุ่มวิชาแกน     9 หน่วยกิต 
    2.2 กลุ่มวิชาเอกบังคับ    45 หน่วยกิต 
    2.3 กลุ่มวิชาเอกเลือก  ไม่น้อยกว่า  18 หน่วยกิต 
    2.4 กลุ่มวิชาทักษะภาษาและการสื่อสารวิทยาศาสตร์   6 หน่วยกิต 
    2.5 กลุ่มวิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพหรือสหกิจศึกษา   7 หน่วยกิต 
3) หมวดวิชาเลือกเสรี   ไม่น้อยกว่า   6 หน่วยกิต 

 

๏ อาชีพท่ีสามารถประกอบได้หลังส าเร็จการศึกษา  
- นักวิชาการคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ 
- นักพัฒนาซอฟต์แวร์/โปรแกรมเมอร์ 
- นักวิเคราะห์และออกแบบระบบสารสนเทศ 
- พนักงานสนับสนุนงานเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT Support) 
- นักออกแบบคอมพิวเตอร์กราฟิก/นักพัฒนาสื่อและเนื้อหาดิจิทัล  
- ผู้ดูแลระบบเครือข่าย 
- ผู้ประกอบอาชีพอิสระ 
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๏ รายวิชาตามโครงสร้างของหลักสูตร 
 
1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป    ไม่น้อยกว่า   30 หน่วยกิต 
   (ดังรายละเอียดในภาคผนวก)    
2) หมวดวิชาเฉพาะ     ไม่น้อยกวา่   85   หน่วยกิต 
    2.1 กลุ่มวิชาแกน     จ านวน    9   หน่วยกิต 
รหัสวิชา ชื่อวิชา       น(ท-ป-อ) 
4121404 หลักสถิติส าหรับคอมพวิเตอร ์     3(2-2-5) 
 Principles of Statistics for  Computers 
4121403 คณิตศาสตร์ส าหรับคอมพิวเตอร์     3(2-2-5) 
 Mathematics for Computers 
4121801 หลักพื้นฐานของเทคโนโลยีสารสนเทศ     3(2-2-5) 
 Information Technology Fundamentals 
    2.2 กลุ่มวิชาเอกบังคับ    จ านวน   45   หน่วยกิต 
รหัสวิชา ชื่อวิชา       น(ท-ป-อ) 
    (1) กลุ่มประเด็นด้านองค์การและระบบสารสนเทศ (9 หน่วยกิต) 
4122204 การออกแบบและบริหารฐานข้อมูล     3(2-2-5) 
 Database  Design and Administration 
4122608 หลักการด้านความมั่นคงของระบบและเครือข่ายคอมพวิเตอร์  3(2-2-5) 
 Principles of Computer System and Network Security 
4123801 จริยธรรมและกฎหมายทางคอมพิวเตอร์    3(2-2-5) 
 Computer Ethics and Laws 
    (2) กลุ่มเทคโนโลยีเพื่องานประยุกต ์(18 หน่วยกิต) 
4122307 ประสบการณ์ของผู้ใช้งานและการออกแบบส่วนติดต่อกบัผู้ใช้  3(2-2-5) 
 User Experience and User Interface Design 
4122703 เทคโนโลยีแพลตฟอร์มและการประมวลผลกลุ่มเมฆ    3(2-2-5) 
 Platform Technology and Cloud Computing 
4123704 เศรษฐกิจดิจิทัล      3(2-2-5) 
 Digital Economy 
4123714 การบูรณาการระบบและการจัดการโครงการ    3(2-2-5) 
 Systems Integration and Project Management 
4123720 การออกแบบและพัฒนาเนื้อหาดิจิทัล    3(2-2-5) 
 Digital Content Design and Development 
4124906 โครงงานเทคโนโลยีสารสนเทศ     3(2-2-5) 
 Study Project in Information Technology 
    (3) กลุ่มเทคโนโลยีและวิธกีารทางซอฟต์แวร์ (12 หนว่ยกิต) 
4121601 พื้นฐานซอฟต์แวร์       3(2-2-5) 
 Software Fundamentals 
4123301 การวิเคราะหแ์ละออกแบบระบบ     3(2-2-5) 
 System Analysis and Design 
4123306 การพัฒนาระบบสารสนเทศบนเว็บ     3(2-2-5) 
 Web-based Information System Development 
4123308 การเขียนโปรแกรมภาษาสมยัใหม่     3(2-2-5) 
 Modern Programming Language 
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    (4) กลุ่มโครงสร้างพื้นฐานของระบบ (6 หน่วยกิต)  
รหัสวิชา ชื่อวิชา       น(ท-ป-อ) 
4121602 การจัดการเครือข่ายเบื้องต้น     3(2-2-5) 
 Introduction to Network Management 
4123602 เทคโนโลยีการสื่อสารขอ้มูล     3(2-2-5) 
 Data Communication Technology 
 
     2.3 กลุ่มวิชาเอกเลือก                         ไม่น้อยกวา่    18  หน่วยกิต 
รหัสวิชา ชื่อวิชา       น(ท-ป-อ) 
4121802 เทคโนโลยีเพื่อการจัดการส านกังาน    3(2-2-5) 
 Technology for Office Management 
4122203 การเขียนโปรแกรมเชิงวิชวล     3(2-2-5) 
 Visual Programming 
4122602 โครงสร้างข้อมูล      3(2-2-5) 
 Data Structure 
4123101 การเขียนโปรแกรมเชิงวัตถ ุ     3(2-2-5) 
 Object-Oriented Programming 
4123302 วิศวกรรมซอฟต์แวร์      3(2-2-5) 
 Software Engineering 
4123709 เทคโนโลยีไร้สายและการเชื่อมต่อทุกสรรพสิ่งผ่านอินเทอร์เน็ต   3(2-2-5) 
 Wireless Technologies and Internet of Things 
4123710 การพัฒนาโปรแกรมประยุกต์บนอปุกรณ์เคลื่อนที่   3(2-2-5) 
 Mobile Application Development 
4123715 การสร้างแอนิเมชัน 3 มิติ      3(2-2-5) 
 3D Animation Creation 
4123716 คอมพิวเตอร์เพื่องานออกแบบกราฟกิ 2 มิติ     3(2-2-5) 
 Computer for 2D Graphic Design 
4123721 วิทยาการข้อมูลเบือ้งต้น     3(2-2-5) 
 Introduction to Data Science 
4124701 คลังข้อมูลและการท าเหมืองข้อมูล     3(2-2-5) 
 Data Warehouse and Data Mining 
4124704 หัวข้อปจัจุบันทางเทคโนโลยีสารสนเทศ    3(2-2-5) 
 Current Topics in Information Technology 
4124706 ธุรกิจอจัฉริยะและข้อมูลใหญ ่     3(2-2-5) 
 Business Intelligence and Big Data 

 
     2.4 กลุ่มวิชาทักษะภาษาและการสื่อสารวิทยาศาสตร์   จ านวน     6   หน่วยกิต 
รหัสวิชา ชื่อวิชา       น(ท-ป-อ) 
4002251 ภาษาอังกฤษส าหรับวิทยาศาสตร์     3(3-0-6) 
 English for Science 
4122801 ภาษาอังกฤษส าหรับคอมพวิเตอร์     3(2-2-5) 
 English for Computer 
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     2.5 กลุ่มวิชาฝึกประสบการณ์วิชาชพีหรือสหกจิศึกษา     จ านวน    7   หน่วยกิต 
เลือกเรียนแผนใดแผนหนึ่ง ดังนี้ 

รหัสวิชา ชื่อวิชา       น(ท-ป-อ) 
4124802 การเตรียมสหกิจศึกษา      1(90) 
 Preparation for Cooperative Education 
4124807 สหกิจศึกษา      6(540) 
 Cooperative Education 

หรือ 
4124803 การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชพีเทคโนโลยีสารสนเทศ   2(180) 
 Preparation for Field Experience in Information Technology 
4124804 การฝึกประสบการณ์วิชาชพีเทคโนโลยีสารสนเทศ   5(450) 
 Field Experience in Information Technology 
 
3) หมวดวิชาเลือกเสรี      ไม่น้อยกวา่     6     หน่วยกิต 
 ให้เลือกเรียนรายวิชาใดๆ ในหลักสูตรที่มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชรเปิดสอน โดยไม่ซ้ ากับ
รายวิชาที่เคยเรียนมาแล้ว  และต้องไม่เป็นรายวิชาที่ก าหนดให้เรียนโดยไม่นับหน่วยกิตรวมในเกณฑ์การส าเร็จ
หลักสูตรของสาขาวิชานี้ 

  



คู่มือนักศึกษา 

มหาวิทยาลัยราชภฏัก าแพงเพชร  |    285 

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑติ สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ 
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564) 

Bachelor of Science Program in Public Health 
วท.บ. (สาธารณสุขศาสตร์) - B.Sc. (Public Health) 

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

๏ โครงสร้างหลักสูตร 
จ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า  132 หน่วยกิต 

โดยมีสัดส่วนหน่วยกิตแต่ละหมวดวิชา ดังนี้ 
 1) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป   ไม่น้อยกว่า  30  หน่วยกิต 
     1.1 กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร ไม่น้อยกว่า    9  หน่วยกิต 
     1.2 กลุม่วิชาความเป็นพลเมืองและพลโลก ไม่น้อยกว่า    6  หน่วยกิต 
     1.3 กลุ่มวิชาเทคโนโลยี    ไม่น้อยกว่า    6  หน่วยกิต 
     1.4 กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และสุขภาพ  ไม่น้อยกว่า    6  หน่วยกิต 
          และเลือกเรียนในกลุ่มวิชา 1.1 – 1. 4 ไม่น้อยกว่า    3  หน่วยกิต 
 2) หมวดวิชาเฉพาะ    ไม่น้อยกว่า  96  หน่วยกิต 
     2.1 กลุ่มวิชาแกน     12  หน่วยกิต 
     2.2 กลุ่มวิชาบังคับ      50  หน่วยกิต 
     2.3 กลุ่มวิชาเลือก    ไม่น้อยกว่า  18  หน่วยกิต 
     2.4 กลุ่มวิชาทักษะภาษาและการสื่อสารวิทยาศาสตร์   6  หน่วยกิต 
     2.5 กลุ่มฝึกประสบการณ์วิชาชีพหรือสหกิจศึกษา ไม่น้อยกว่า 10 หน่วยกิต 
 3) หมวดวิชาเลือกเสรี    ไม่น้อยกว่า    6  หน่วยกิต 

 
 

๏ อาชีพท่ีสามารถประกอบได้หลังส าเร็จการศึกษา  
- นักสาธารณสุขหรือนักวิชาการสาธารณสุข ในหน่วยงานทางสาธารณสุขและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
- นักวิชาการส่งเสริมสุขภาพ 
- นักวิชาการสุขาภิบาล 
- นักบริหารโครงการด้านสุขภาพของหน่วยงานราชการและเอกชน 
- นักวิจัยหรือผู้ช่วยนักวิจัยในโครงการวิจัยด้านสุขภาพหรือสาขาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพ 
- นักพัฒนาสุขภาพขององค์กรพัฒนาเอกชน 
- อาชีพอิสระด้านการส่งเสริมสุขภาพ การจัดการสิ่งแวดล้อม และการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม 



Student manual 

286    |  Kamphaeng Phet Rajabhat University 

๏ รายวิชาตามโครงสร้างของหลักสูตร 
1) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป    ไม่น้อยกว่า   30 หน่วยกิต 
   (ดังรายละเอียดในภาคผนวก)    
2) หมวดวิชาเฉพาะ       ไม่น้อยกวา่   96    หน่วยกิต   
 2.1 กลุ่มวิชาแกน        12  หน่วยกิต 
 ให้เรียนรายวิชาต่อไปนี้   
รหัสวิชา รายวิชา       น(ท-ป-อ) 
4022501  ชีวเคมีและปฏิบัตกิาร      4(3-3-6) 

Biochemistry and Laboratory   
4031301 ชีววิทยาทั่วไปและปฏบิัติการ     4(3-3-6) 

General Biology and Experiments  
4073304 ชีวสถิติ       4(3-2-7) 

Biostatistics   
  2.2 กลุ่มวิชาบังคับ      50  หน่วยกิต 
 ให้เรียนรายวิชาต่อไปนี ้
รหัสวิชา รายวิชา       น(ท-ป-อ) 
4071201 สุขศึกษาและเทคโนโลยีสารสนเทศทางสุขภาพ    3(2-2-5) 

Health Education and Health Information Technology  
4071202 พฤติกรรมศาสตร์และการสร้างเสริมสุขภาพ    4(2-4-6) 

Behavioral and Health Promotion    
4071601 การสาธารณสุขเบื้องต้น     3(3-0-6) 

Introduction to Public Health   
4072401 การปฐมพยาบาล       3(2-2-5) 

First Aids    
4072501 อนามัยสิ่งแวดลอ้ม       4(3-2-7) 

Environmental Health   
4072502 อาชีวอนามัยและความปลอดภยั     3(2-2-5) 

Occupational Health and Safety  
4073203 การพัฒนาอนามัยชุมชน      3(2-2-5) 

Community Health Development       
4073301 โรคติดต่อและโรคไม่ติดต่อ     3(3-0-6) 

Communicable Disease and Non Communicable Disease  
4073302 วิทยาการระบาด       3(2-2-5) 

Epidemiology    
4073303 วิจัยทางสาธารณสุข       4(2-4-6) 

Research in Public Health   
4073402 การตรวจประเมินและการบ าบัดโรคเบือ้งต้น    4(3-2-7) 

Examination and Basic Disease Treatment    
4073403 การดูแลผู้ป่วยที่บ้าน      3(2-2-5) 

Home Health Care      
4073603 เศรษฐศาสตร์สาธารณสุข     3(3-0-6) 

Public Health Economics    
4074503 การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมตอ่สขุภาพ    3(2-2-5) 

Environmental Impact Assessment on Health  
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รหัสวิชา รายวิชา       น(ท-ป-อ) 
4074602 การบริหารงานสาธารณสุข     4(3-2-7) 

Public Health Administration 
  2.3 กลุ่มวิชาเลือก    ไม่น้อยกวา่  18  หน่วยกิต 
 ให้เลือกเรียนรายวิชาต่อไปนี ้
รหัสวิชา รายวิชา       น(ท-ป-อ) 
4071101 กายวิภาคและสรีรวิทยา      3(2-2-5) 

Anatomy and Physiology   
4071106 การแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก     3(2-2-5) 

Thai Traditional Medicine and Alternative Medicine   
4072104  โภชนาการสาธารณสุข       3(2-2-5) 

Public Health Nutrition   
4072107 จุลชีววิทยาและปรสิตวิทยาทางสาธารณสุข    3(2-2-5) 

Microbiology and Parasitology for Public Health  
4073102 อนามัยครอบครัว      3(2-2-5) 

Family Health Care   
4073103 เภสัชวิทยาเบือ้งต้นในงานสาธารณสุข               3(2-2-5) 

Introduction to Public Health Pharmacology    
4073105 การดูแลผู้สูงอาย ุ      3(2-2-5) 

Elderly Health Care  
4074801 สัมมนาสาธารณสุข        3(2-2-5) 

Seminar in Public Health 
  

 2.4 กลุ่มวิชาทักษะภาษาและการสื่อสารวิทยาศาสตร์   6  หน่วยกิต 
รหัสวิชา รายวิชา       น(ท-ป-อ) 
4002251 ภาษาอังกฤษส าหรับวิทยาศาสตร์     3(3-0-6) 

English for Sciences    
4072701 ภาษาอังกฤษส าหรับสาธารณสุขศาสตร์    3(3-0-6) 

English for Public Health 
    

  2.5 กลุ่มฝึกประสบการณวิชาชีพหรือสกิจศึกษา ไม่น้อยกว่า 10  หน่วยกิต 
บังคับเรียน       5 หน่วยกิต  

รหัสวิชา รายวิชา       น(ท-ป-อ) 
4071901 การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชพีสาธารณสุข 1   1(90) 

Preparation for Professional Experience in Community Health I  
4072902 การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชพีสาธารณสุข 2   2(180) 

Preparation for Professional Experience in Community Health II  
4073903 การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชพีสาธารณสุข 3   2(180) 

Preparation for Professional Experience in Community Health III  
 เลือกเรียน    ไม่น้อยกวา่  5 หน่วยกิต 
 ให้เลือกเรียนแผนใดแผนหนึ่งดังนี้ 
 แผนฝึกประสบการณ์วิชาชีพสาธารณสุข  
4074904 ฝึกประสบการณ์วิชาชีพสาธารณสุข    5(450) 

Field Experience in Community Health     
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หรือ แผนสหกิจศึกษา  

รหัสวิชา รายวิชา       น(ท-ป-อ) 
4074905 สหกิจศึกษา       6(540) 

Cooperative Education   
 
3) หมวดวิชาเลือกเสรี     ไม่น้อยกวา่  6  หน่วยกิต 
 ให้เลือกเรียนรายวิชาใด ๆ ในหลักสูตรที่มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชรเปิดสอน โดยไม่ซ้ ากับ
รายวิชาที่เคยเรียนมาแล้ว และต้องไม่เป็นรายวิชาที่ก าหนดให้เรียนโดยไม่นับหน่วยกิตรวมในเกณฑ์  การ
ส าเร็จหลักสูตรของสาขาวิชานี้  
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หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑติ สาขาวิชานวัตกรรมและธุรกิจอาหาร 
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564) 

Bachelor of Science Program in Food Innovation and Business  
วท.บ. (นวัตกรรมและธุรกิจอาหาร) | B.Sc. (Food Innovation and Business) 

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

๏ โครงสร้างหลักสูตร 
จ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า  127 หน่วยกิต 

โดยมีสัดส่วนหน่วยกิตแต่ละหมวดวิชา ดังนี้ 
1) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป  ไม่น้อยกว่า  30 หน่วยกิต 
    1.1 กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร บังคับเรียน    9 หน่วยกิต 
    1.2 กลุม่วิชาความเป็นพลเมืองและพลโลก ไม่น้อยกว่า    6 หน่วยกิต 
    1.3 กลุ่มวิชาเทคโนโลยี  ไม่น้อยกว่า    6 หน่วยกิต 
    1.4 กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และสุขภาพ ไม่น้อยกว่า    6 หน่วยกิต 
         และเลือกเรียนในกลุ่ม 1.1 – 1.4  ไม่น้อยกว่า   3  หน่วยกิต 
2) หมวดวิชาเฉพาะ   ไม่น้อยกว่า   91  หน่วยกิต 
    2.1 กลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพ    19 หน่วยกิต 
    2.2 กลุ่มวิชาเอกบังคับ    53  หน่วยกิต 
    2.3 กลุ่มวิชาเอกเลือก  ไม่น้อยกว่า   12  หน่วยกิต 
    2.4 กลุ่มวิชาประสบการณ์วิชาชีพหรือสหกิจศึกษา   7  หน่วยกิต 
3) หมวดวิชาเลือกเสรี   ไม่น้อยกว่า     6  หน่วยกิต 

 

๏ อาชีพท่ีสามารถประกอบได้หลังส าเร็จการศึกษา  
- ผู้ประกอบการในธุรกิจผลิตอาหาร  
- นักการขาย นักการตลาดด้านธุรกิจอาหาร  
- ที่ปรึกษาด้านนวัตกรรมและธุรกิจการบริการอาหาร 
- นักออกแบบ และพัฒนานวัตกรรมผลิตภัณฑ์และการบริการอาหาร 
- เจ้าหน้าที่ฝ่ายผลิต  
- นักวิจัย  
- นักวิทยาศาสตร์  
- นักโภชนาการ  
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๏ รายวิชาตามโครงสร้างของหลักสูตร 
1) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป    ไม่น้อยกว่า   30 หน่วยกิต 
   (ดังรายละเอียดในภาคผนวก)    
2) หมวดวิชาเฉพาะ     ไม่น้อยกวา่   91 หน่วยกิต 
   2.1 กลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชพี ให้เรียนรายวิชาต่อไปนี ้     19 หน่วยกิต 
รหัสวิชา ชื่อวิชา       น(ท-ป-อ) 
4002251 ภาษาอังกฤษส าหรับวิทยาศาสตร์      3(3-0-6) 

English for Science  
5071101 วิทยาศาสตร์เบื้องต้นส าหรับนวัตกรรมและธุรกิจอาหาร   4(3-3-7) 

Introduction of Sciences for Food Innovation and Business  
5071102 คณิตศาสตร์และสถิติเบื้องต้นส าหรับนวัตกรรมและธุรกิจอาหาร  3(2-3-5) 

Introduction of Mathematics and Statistics for Food Innovation and Business 
5072101 การบัญชีและการเงินเบื้องต้นส าหรับนวตักรรมและธุรกิจอาหาร  3(2-2-5) 

Introduction of Accounting and Financing for Food Innovation and Business 
5071501  นวัตกรรมและผู้ประกอบการธุรกจิอาหาร    3(2-2-5) 

Innovation and Food Entrepreneurship 
5071502  การคิดสร้างสรรค์เชิงนวัตกรรม     3(2-2-5) 

Creative and Innovation Thinking 
     2.2 กลุ่มวิชาบังคับ ให้เรียนรายวิชาต่อไปนี้       53 หน่วยกิต  
รหัสวิชา ชื่อวิชา       น(ท-ป-อ) 
5071103 อาหารและโภชนาการ      3(3-0-6) 

Food and Nutrition  
5071106 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหารเบื้องต้น    3(2-3-5) 

Introduction to Food Science and Technology  
5072201 จุลชีววิทยาอาหาร      3(2-3-5) 

Food Microbiology  
5072202 เคมีอาหาร       3(2-3-5) 

Food Chemistry 
5072301 การแปรรูปอาหารและนวัตกรรม     3(2-3-5) 
 Food Processing and Innovation  
5073301 เทคโนโลยีบรรจุภัณฑ์อาหารและการจัดการอายุการเก็บรักษา   3(2-3-5) 

Food Packaging Technology and Shelf life Management  
5073401 กฎหมายอาหารและสุขาภิบาล      3(2-3-5) 

Food Laws and Sanitation  
5073402 การควบคุมและประกันคุณภาพอาหาร    3(2-3-5) 

Food Quality Control and Assurance  
5072701 การประเมินทางประสาทสัมผัส     2(1-2-3) 

Sensory Evaluation  
5073101 ภาษาอังกฤษส าหรับนวัตกรรมและธุรกจิอาหาร   3(2-3-5) 

English for Food Innovation and Business  
5073102 การประยกุต์ใช้ดิจิทัลเทคโนโลยีส าหรับนวัตกรรมและธุรกิจอาหาร  3(2-3-5) 

Digital Technology Applications for Food Innovation and Business  
5073702 การพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร     3(2-3-5) 

Food Product Development 
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รหัสวิชา ชื่อวิชา       น(ท-ป-อ) 
5073501  การริเร่ิมธุรกิจอาหาร      3(2-2-5) 

Start Up Food Business 
5072603  การตลาดสมัยใหม่ส าหรับธุรกจิอาหาร     3(3-0-6) 

Modern Marketing for Food Business 
5073601 การจัดการทรัพยากรมนุษย์ส าหรับธุรกจิอาหาร   3(3-0-6) 

Human Resource Management for Food Business 
5073602  กลยุทธ์ทางธุรกิจอาหาร     3(3-0-6) 

Business Strategy in Food Business 
5073603  การจัดการโลจิสติกส์ และห่วงโซ่อุปทานส าหรับธุรกจิอาหาร  3(2-2-5) 

Logistic and Supply Chain Management for Food Business 
5074701 การวิจยัทางนวัตกรรมและธุรกจิอาหาร    3(2-2-5) 

Research in Food Innovation and Business 
     2.3 กลุ่มวิชาเอกเลือก ให้เลือกเรียนรายวิชาต่อไปนี้   ไม่น้อยกวา่    12  หน่วยกิต  
โดยให้เลือกรายวิชาจากกลุ่มดังต่อไปนี้  
 2.3.1 กลุ่มธุรกิจอาหาร    ไม่น้อยกวา่     6  หน่วยกิต 
5074601 ธุรกิจอาหารออนไลน์       3(2-2-5) 
 Online Commerce for Food Business  
5074602 การสร้างสรรค์ตราสินค้าผลิตภัณฑ์อาหาร    3(3-0-6) 
 Creative for Food Product Branding 
5074603 การตัดสินใจด้วยขอ้มูลขนาดใหญ่ส าหรบัธุรกิจอาหาร             3(2-2-5) 
 Big Data-Driven Decision Making for Food Business   
5074604  การจัดการบริการและธุรกิจรานอาหาร     3(2-2-5) 

Service and Restaurant Management  
5074605  การส่ือสารทางธรุกจิอาหาร     3(3-0-6) 
 Food Business Communications 
5074606  การจดัการลูกค้าสัมพนัธใ์นธรุกจิอาหาร              3(3-0-6)                       
 Customer Relationship Management in Food Business 
5074607  ธรุกจิอาหารแฟรนไชส                  3(2-2-5) 
              Franchise Food Business  
5074608  ธุรกิจอาหารระหวา่งประเทศ       3(3-0-6) 
 International Food Business Management 
5074609  การพัฒนาองค์การและการจัดการเปลี่ยนแปลงในธุรกิจอาหาร  3(3-0-6) 
 Organization Development and Change Management in Food Business 
5074610  ภาวะผู้น าและการเจรจาต่อรองทางธุรกิจอาหาร   3(3-0-6) 
 Leadership and Managerial Negotiation in Food Business 

2.3.2 กลุ่มเทคโนโลยีอาหาร   ไม่น้อยกวา่     6  หน่วยกิต 
5074801 เทคโนโลยีน้ าตาล      3(2-3-5) 

Sugar Technology  
5074802 เทคโนโลยีอาหารหมัก      3(2-3-5) 

Food Fermented Technology  
5074803 เทคโนโลยีผลิตภัณฑ์ข้าว      3(2-3-5) 

Rice Product Technology  
5074804 เทคโนโลยีผลิตภัณฑ์กล้วย     3(2-3-5) 

Banana Product Technology  
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รหัสวิชา ชื่อวิชา       น(ท-ป-อ) 
5074805 เทคโนโลยีผลิตภัณฑ์ธัญชาต ิ     3(2-3-5) 

Cereal Product Technology  
5074806 เทคโนโลยีผลิตภัณฑ์อาหารเพื่อสุขภาพ     3(2-3-5) 

Food Health Product Technology  
5074807 เทคโนโลยีผลิตภัณฑ์เครื่องดื่ม      3(2-3-5) 

Beverage Product Technology  
5074808 เทคโนโลยีผลิตภัณฑ์ขนมอบ      3(2-3-5) 

Bakery Product Technology  
5074809 เทคโนโลยีผลิตภัณฑ์นม     3(2-3-5) 

Dairy Product Technology  
5074810 เทคโนโลยีผลิตภัณฑ์เนื้อสัตว์     3(2-3-5) 

Meat Product Technology  
    2.4 กลุ่มวิชาฝึกประสบการณ์วิชาชพีหรือสหกจิศึกษา      7  หนวยกิต 
 บังคับเรียน        1 หน่วยกิต 
รหัสวิชา ชื่อวิชา       น(ท-ป-อ) 
5072901 การเตรียมประสบการณ์ภาคสนามทางนวัตกรรมและธุรกิจอาหาร   1(90)              

Preparation for Field Experience Training in Science and Food Business Management 
เลือกเรียนแผนใดแผนหนึ่ง ดังนี้ 
แผนฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 

5074901 การฝึกประสบการณ์ภาคสนามทางนวัตกรรมและธุรกิจอาหาร  6(540) 
Field Experience in Food Innovation and Business 
หรือ แผนสหกิจศึกษา 

5074902 สหกิจศึกษาทางนวัตกรรมและธุรกิจอาหาร    6(540) 
Cooperative Education in Food Innovation and Business  

 
3) หมวดวิชาเลือกเสรี      ไม่น้อยกวา่     6     หน่วยกิต 
 ให้เลือกเรียนรายวิชาใดๆ ในหลักสูตรที่มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชรเปิดสอน โดยไม่ซ้ ากับ
รายวิชาที่เคยเรียนมาแล้วและต้องไม่เป็นรายวิชาที่ก าหนดให้เรียนโดยไม่นับหน่วยกิตรวมในเกณฑ์การส าเร็จ
หลักสูตรของสาขาวิชานี้ 
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หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑติ สาขาวิชาเคมี 
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565) 

Bachelor of Science Program in Chemistry 
วท.บ. (เคม)ี | B.Sc. (Chemistry) 

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

๏ โครงสร้างหลักสูตร 
จ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า  120 หน่วยกิต 

โดยมีสัดส่วนหน่วยกิตแต่ละหมวดวิชา ดังนี้ 
1) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป  ไม่น้อยกว่า   30  หน่วยกิต 
   1.1) กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร ไม่น้อยกว่า     9  หน่วยกิต 
   1.2) กลุ่มวิชาความเป็นพลเมืองและพลโลก ไม่น้อยกว่า     6 หน่วยกิต 
   1.3) กลุ่มวิชาเทคโนโลยี  ไม่น้อยกว่า     6 หน่วยกิต 
   1.4) กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และสุขภาพ  ไม่น้อยกว่า     6 หน่วยกิต 
         และเลือกเรียนในกลุ่มวิชา 1.1 – 1.4 ไม่น้อยกว่า     3 หน่วยกิต 
2) หมวดวิชาเฉพาะ   ไม่น้อยกว่า   84 หน่วยกิต 
    2.1) กลุ่มวิชาแกน      24 หน่วยกิต  
    2.2) กลุ่มวิชาเฉพาะด้านบังคับ      41 หน่วยกิต 
    2.3) กลุ่มวิชาเฉพาะด้านเลือก  ไม่น้อยกว่า   12 หน่วยกิต 
    2.4) กลุ่มวิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพหรือสหกิจศึกษา    7 หน่วยกิต 
3) หมวดวิชาเลือกเสรี   ไม่น้อยกว่า    6 หน่วยกิต 

 

๏ อาชีพท่ีสามารถประกอบได้หลังส าเร็จการศึกษา  
- นักวิทยาศาสตร์ นักวิจัย หรือผู้ช่วยนักวิจัย ในหน่วยงานของรัฐและเอกชน   
- ข้าราชการ เจ้าหน้าที่สายวิชาการและสายปฏิบัติการทางด้านวิทยาศาสตร์  
- นักวิชาการด้านเคมี เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการด้านเคมีและทางด้านวิทยาศาสตร์ 
- ผู้จัดการ หัวหน้า เจ้าหน้าที่ฝ่ายผลิต ฝ่ายควบคุมคุณภาพ ฝ่ายวิจัยและฝ่ายพัฒนาผลิตภัณฑ์ 
- ต ารวจ หรือเจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐาน 
- พนักงานขายเครื่องมือ อุปกรณ์ วัสดุสารเคมี ทางด้านวิทยาศาสตร์  
- ครูและบุคลากรทางการศึกษา กรณีมีใบประกอบวิชาชีพครู  
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๏ รายวิชาตามโครงสร้างของหลักสูตร 
 
1) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป   ไม่น้อยกว่า    30 หน่วยกิต 
   (ดังรายละเอียดในภาคผนวก)    
 
2) หมวดวิชาเฉพาะ                   ไม่น้อยกวา่     84 หน่วยกิต  
        2.1) กลุ่มวิชาแกน     24 หน่วยกิต   
รหัสวิชา รายวิชา       น(ท-ป-อ) 
4013201 อุณหพลศาสตร์      3(3-0-6) 

Thermodaynamics  
4021111 กฎหมายและความปลอดภัยทางเคมี     3(2-2-5) 

Law and Chemical Safety  
4021103 เคมีทั่วไปและปฏิบัติการ      4(3-3-6) 

General Chemistry and Laboratory     
4021121 ระเบียบวธิีคณิตศาสตร์ส าหรับนักเคมี     3(3-0-6) 

Mathematical Methodology for Chemists  
4021122 ฟิสิกส์ทั่วไปและปฏิบัติการ      4(3-3-6) 

General Physics and Laboratory   
4021123 ชีววิทยาทั่วไปและปฏบิัติการ      4(3-3-6) 

General Biology and Laboratory   
4091401 แคลคูลัสและเรขาคณิตวิเคราะห์ 1     3(3-0-6) 

Calculus and Analytical Geometry 1  
       2.2)  กลุ่มวิชาเฉพาะด้าน       41   หน่วยกิต 
รหัสวิชา รายวิชา       น(ท-ป-อ) 
4022201 เคมีอนินทรีย์และปฏิบัตกิาร 1      4(3-3-6) 

Inorganic Chemistry and Laboratory 1  
4022301 เคมีอินทรีย์และปฏิบัตกิาร 1      4(3-3-6) 

Organic Chemistry and Laboratory 1 
4022401 เคมีเชิงฟิสิกส์และปฏิบัติการ 1      4(3-3-6) 

Physical Chemistry and Laboratory 1 
4022501 ชีวเคมีและปฏิบัตกิาร 1       4(3-3-6) 

Biochemistry and Laboratory  1 
4022601 เคมีวิเคราะห์และปฏิบัตกิาร 1      4(3-3-6) 

Analytical Chemistry and Laboratory 1 
4022602 เคมีวิเคราะห์และปฏิบัตกิาร 2      4(3-3-6) 

Analytical Chemistry and Laboratory 2 
4023202 เคมีอนินทรีย์และปฏิบัตกิาร 2      4(3-3-6) 

Inorganic Chemistry and Laboratory 2 
4023302 เคมีอินทรีย์และปฏิบัตกิาร 2      4(3-3-6) 

Organic Chemistry and Laboratory 2 
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รหัสวิชา รายวิชา       น(ท-ป-อ) 
4023402 เคมีเชิงฟิสิกส์และปฏิบัติการ 2      4(3-3-6) 

Physical Chemistry and Laboratory 2 
4023901 ระเบียบวธิีวิจยัทางเคมี      2(2-0-4) 

Research Methodology in Chemistry 
4024902 สัมมนาเคมี       1(0-2-1) 

Seminar in Chemistry  
4024903 โครงการวิจัยทางเคมี       2(0-4-2) 

Research Project in Chemistry  
       2.3)  กลุ่มวิชาเฉพาะด้านเลือก    ไม่น้อยกวา่   12   หน่วยกิต  
รหัสวิชา รายวิชา       น(ท-ป-อ) 
4022131 การประยกุต์ใช้คอมพิวเตอร์ในทางเคมี     2(1-3-2) 

Computer Applications in Chemistry 
4022304 สเปกโทรสโกปีส าหรับเคมีอินทรีย์      2(1-3-2) 

Spectroscopy of Organic Chemistry 
4022611 การวิเคราะห์ทางเคมีด้วยเครื่องมือ 1     2(1-3-2) 

Instrumental Methods of Chemical  Analysis  1 
4023141 ภาษาอังกฤษส าหรับนักเคม ี     3(2-2-5) 

English for Chemists 
4023502 ชีวเคมีและปฏิบัตกิาร 2      4(3-3-6) 

Biochemistry and Laboratory 2 
4023612 การวิเคราะห์ทางเคมีด้วยเครื่องมือ 2     2(1-3-2) 

Instrumental Methods of Chemical Analysis  2 
4023752 เคมีอุตสาหกรรม      4(3-3-6) 

Industrial Chemistry  
4024306 เคมีผลิตภัณฑ์ธรรมชาติและปฏิบัติการ     4(3-3-6) 

Natural Products Chemistry and Laboratory 
4024729 การควบคุมการตรวจสอบและการประเมินคุณภาพผลิตภัณฑ์เคมี   1(0-3-0) 

Controlling and Auditing  the Quality of Chemical Products 
4024923 วิทยาการสมัยใหม่ทางเคมี      3(2-2-5) 

Modern science in chemistry 
 

        2.4) กลุ่มวิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพหรือสหกิจศึกษา  7    หน่วยกิต 
      ให้เลือกเรียนแผนใดแผนหนึ่ง ดังนี้ 
 แผนฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 
รหัสวิชา รายวิชา       น(ท-ป-อ) 
4023902 เตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพเคมี            2(180) 

Preparation of Field Experiences in Chemistry  
4024903 การฝึกประสบการณ์วิชาชพีเคมี            5(450) 

Field Experiences in Chemistry 
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 หรือ แผนสหกิจศึกษา 
4023903 เตรียมสหกิจศึกษาเคม ี     1(90) 

Preparation of Cooperative Education in Chemistry  
4024904 สหกิจศึกษาเคมี      6(540) 

Cooperative Education in Chemistry  
  

3) หมวดวิชาเลือกเสรี                                 ไม่น้อยกวา่     6     หน่วยกิต 
    ให้เลือกเรียนแผนใดแผนหนึ่งดังนี้ 
 แผนวิชาเลือกเสรี ( 6 หนว่ยกิต ) 
     ให้เลือกเรียนรายวิชาใดๆ ในหลักสูตรที่มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชรเปิดสอน โดยไม่ซ้ ากับ

รายวิชาที่เคยเรียนมาแล้ว และต้องไม่เป็นรายวิชาที่ก าหนดให้เรียนโดยไม่นับหน่วยกิตรวมในเกณฑ์การส าเร็จหลักสูตร
ของสาขาวิชานี้ 

 หรือ แผนวิชาโท ( ไม่น้อยกว่า 15 หน่วยกิต ) 
กรณีนักศึกษาทีต่้องการเรียนวิชาโท ให้เลือกเรียนรายวิชาโทในสาขาใดก็ได้ที่เปิดสอนในมหาวิทยาลัย 

ราชภัฏก าแพงเพชร ไม่น้อยกว่า 15 หน่วยกิต โดยความเห็นชอบของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร  
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หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑติ สาขาวิชาคณิตศาสตร์ 
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562) 

Bachelor of Science Program in Mathematics 
วท.บ. (คณิตศาสตร์) - B.Sc. (Mathematics) 

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

๏ โครงสร้างหลักสูตร 
จ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า  122 หน่วยกิต 

โดยมีสัดส่วนหน่วยกิตแต่ละหมวดวิชา ดังนี้ 
1) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป  ไม่น้อยกว่า จ านวน 30  หน่วยกิต 
   1.1 กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร ไม่น้อยกว่า จ านวน  9  หน่วยกิต 
   1.2 กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์  ไม่น้อยกว่า จ านวน  6  หน่วยกิต 
   1.3 กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์  ไม่น้อยกว่า จ านวน  6  หน่วยกิต 
   1.4 กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ไม่น้อยกว่า   6  หน่วยกิต 
    และเลือกเรียนในกลุ่มวิชา 1.1 – 1.4 ไม่น้อยกว่า จ านวน  3  หน่วยกิต 
2) หมวดวิชาเฉพาะ   ไม่น้อยกว่า จ านวน 86  หน่วยกิต 
   2.1 กลุ่มวิชาแกน     จ านวน   25   หน่วยกิต 
   2.2 กลุ่มวิชาเอกบังคับ    จ านวน 33   หน่วยกิต 
   2.3 กลุ่มวิชาเอกเลือก                           ไม่น้อยกว่า    15   หน่วยกิต 
   2.4 กลุ่มวิชาทักษะภาษาและการสื่อสารวิทยาศาสตร์ ไม่น้อยกว่า    6   หน่วยกิต 
   2.5 กลุ่มวิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพหรือสหกิจศึกษา ไม่น้อยกว่า    7   หน่วยกิต 
3) หมวดวิชาเลือกเสรี   ไม่น้อยกว่า จ านวน  6  หน่วยกิต 

 

๏ อาชีพท่ีสามารถประกอบได้หลังส าเร็จการศึกษา  
- นักคณิตศาสตร์  
- นักวิชาการด้านสถิติ 
- นักคณิตศาสตร์ประกันภัย 
- เจ้าหน้าที่วิเคราะห์ข้อมูล 
- ครูคณิตศาสตร์ 
- ผู้สอนพิเศษคณิตศาสตร์ 
- ผู้ประกอบการธุรกิจส่วนตัวหรืออาชีพอิสระ
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๏ รายวิชาตามโครงสร้างของหลักสูตร 
1) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป    ไม่น้อยกว่า   30 หน่วยกิต 
   (ดังรายละเอียดในภาคผนวก)    
2) หมวดวิชาเฉพาะ     ไม่น้อยกวา่   86    หน่วยกิต 
   2.1 กลุ่มวิชาแกน     จ านวน   25    หน่วยกิต 
รหัสวิชา ชื่อวิชา               น(ท-ป-อ) 
4011102 ฟิสิกส์และปฏิบัติการ 2      4(3-3-7) 
 Physics and Laboratory 2                             
4011103  ฟิสิกส์ทั่วไปและปฏบิัติการ     4(3-3-7) 

General Physics and Laboratory     
4021103 เคมีทั่วไปและปฏิบัติการ     4(3-3-7) 

General Chemistry and Laboratory   
4031103 ชีววิทยาทั่วไปและปฏบิัติการ     4(3-3-7) 

General Biology and Laboratory 
4091402 แคลคูลัส 1       3(3-0-6) 

Calculus 1   
4092402 แคลคูลัส 2       3(3-0-6) 

Calculus 2 
4092701 วิทยาการค านวณส าหรับคณิตศาสตร์    3(3-0-6) 

Computational Science for Mathematics                                   
   2.2 กลุ่มวิชาเอกบังคับ    จ านวน    33       หน่วยกิต  
รหัสวิชา ชื่อวิชา       น(ท-ป-อ) 
4091201 หลักการทางคณิตศาสตร์     3(3-0-6) 
 Principle of Mathematics 
4091202 ระบบจ านวน      3(3-0-6) 

Number System 
4092601 พีชคณิตเชิงเส้น       3(3-0-6) 

Linear Algebra  
4093301 พีชคณิตนามธรรม       3(3-0-6) 

Abstract Algebra  
4093401 แคลคูลัสและเรขาคณิตวิเคราะห์ 3     3(3-0-6) 

Calculus  and  Analytic  Geometry 3  
4093402 สมการเชิงอนุพันธ์สามัญ     3(3-0-6) 

Ordinary differential Equations  
4093403 การวิเคราะห์เชิงคณิตศาสตร์      3(3-0-6) 

Mathematical Analysis  
4093404 ตัวแปรเชิงซ้อน      3(3-0-6) 

Complex Variables  
4093405 ระเบียบวธิีเชิงตัวเลข      3(3-0-6) 

Numerical Method  
  



คู่มือนักศึกษา 

มหาวิทยาลัยราชภฏัก าแพงเพชร  |    299 

รหัสวิชา ชื่อวิชา       น(ท-ป-อ) 
4094901 สัมมนาคณิตศาสตร์       1(0-3-1) 

Seminar in Mathematics  
4094902 โครงงานทางคณิตศาสตร์     2(0-4-2) 

Projects in Mathematics  
4111201 ความน่าจะเป็นและสถิต ิ     3(3-0-6) 

Probability and Statistics  
   2.3 กลุ่มวิชาเอกเลือก   ไม่น้อยกวา่  15       หน่วยกิต 
รหัสวิชา ชื่อวิชา       น(ท-ป-อ) 
1191601 เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์    3(2-2-5) 
  Technology Digital for Learning Management in Mathematics 
1192307 การแก้ปญัหาทางคณิตศาสตร์     3(2-2-5) 
  Problem Solving in Mathematics 
1192602 การจัดการเรียนรู้สะเต็มศึกษา      3(2-2-5) 

Learning Management in STEM Education  
4092202 การสร้างตัวแบบเชิงคณิตศาสตร์เบื้องต้น    3(3-0-6) 

Introduction to Construction of Mathematical Modeling 
4092501 เรขาคณิตเบื้องต้น      3(3-0-6) 

Introduction to Geometry  
4093201 ทฤษฎีเซต       3(3-0-6) 

Set Theory 
4093202 ทฤษฎีจ านวน      3(3-0-6) 

Number Theory   
4093303 วิยุตคณิต       3(3-0-6) 

Discrete Mathematics  
4093304 ทฤษฎีสมการ      3(2-2-5) 

Theory of Equations  
4093604 ก าหนดการเชิงเส้น      3(2-2-5) 

Linear Programming  
4093605 คณิตศาสตร์ประกันภัย      3(3-0-6) 

Actuarial Mathematics  
4093701 เทคนิคการเขียนโปรแกรมทางคณิตศาสตร์    3(2-2-5) 

Programming Techniques for Mathematics  
4093709 โปรแกรมส าเร็จรูปด้านสถิต ิ     3(2-2-5) 

Programming Package for Statistics  
4094202 ตรรกศาสตร์เชิงคณิตศาสตร์     3(3-0-6) 

Mathematical   Logic  
4094302 แลตทิซเบื้องต้น      3(3-0-6) 

Introduction to Lattices  
4094504 ทฤษฎีกราฟเบื้องต้น      3(3-0-6) 

Introduction  to  Graph  Theory  
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รหัสวิชา ชื่อวิชา       น(ท-ป-อ) 
4094505 ทอพอโลยีเบื้องต้น      3(3-0-6) 

Introduction  to  Topology  
4112101 สถิติวิเคราะห์ 1      3(3-0-6) 

Statistical  Analysis 1  
4112102 สถิติวิเคราะห์ 2      3(3-0-6) 

Statistical  Analysis 2  
4112202 สถิติเชิงคณิตศาสตร์       3(3-0-6) 

Mathematical Statistics   
4113302 สถิติศาสตร์ไม่อิงพารามิเตอร์     3(3-0-6) 

Non-parametric Statistics  
4121101 หลักการเขยีนโปรแกรมและขั้นตอนวิธ ี    3(2-2-5) 

Principles of Programming and Algorithms  
4121102 การเขียนโปรแกรมภาษาคอมพิวเตอร์     3(2-2-5) 

Computer Programming Language   
   2.4  กลุ่มวิชาทักษะภาษาและการสื่อสารวิทยาศาสตร์     จ านวน            6  หนวยกิต 
รหัสวิชา ชื่อวิชา       น(ท-ป-อ) 
1192401 ภาษาอังกฤษส าหรับการจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์    3(2-2-5) 
  English for Learning Management in Mathematics  
4002251 ภาษาอังกฤษส าหรับวิทยาศาสตร์     3(3-0-6) 
 English for Sciences  
   2.5  กลุ่มวิชาฝกประสบการณวิชาชีพ   ไม่น้อยกวา่       7   หน่วยกิต 
 2.5.1  การเตรียมฝึกประสบการณ์ภาคสนาม  ไม่น้อยกวา่       1  หนวยกิต 
รหัสวิชา ชื่อวิชา       น(ท-ป-อ) 
4094801 การเตรียมฝึกประสบการณ์ภาคสนาม    1(90) 
 Preparation of Field Experience     
  2.5.2  การฝึกประสบการณ์วิชาชพี                    ไม่น้อยกวา่      6   หนวยกิต 

ให้เลือกแผนใดแผนหนึ่ง ดังนี้   
แผนการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 

รหัสวิชา ชื่อวิชา       น(ท-ป-อ) 
4094802 การฝึกประสบการณ์วิชาชพีคณิตศาสตร์    6(540) 
 Field Experience in Mathematics   
     หรือแผนสหกิจศกึษา 
รหัสวิชา ชื่อวิชา       น(ท-ป-อ) 
4094803 สหกิจศึกษา      6(540) 
 Cooperative  Education   
  
3)  หมวดวิชาเลือกเสรี     ไม่น้อยกวา่       6     หน่วยกิต 

ให้เลือกเรียนรายวิชาใดๆ ในหลักสูตรที่มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชรเปิดสอน โดยไม่ซ้ ากับ
รายวิชาที่เคยเรียนมาแล้ว และต้องไม่เป็นรายวิชาที่ก าหนดให้เรียนโดยไม่นับหน่วยกิตรวมในเกณฑ์การส าเร็จ
หลักสูตรของสาขาวิชานี้ 
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โครงสร้างหลักสูตรและสาขาวิชาท่ีเปิดสอน 
 
หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑติ  ระดับปริญญาตรี 4 ป ี
      - สาขาวิชานิเทศศาสตร์ 
หลักสูตรศิลปศาสตรบณัฑิต  ระดับปริญญาตรี 4 ป ี
      - สาขาวิชาอุตสาหกรรมการท่องเท่ียว 
หลักสูตรบรหิารธุรกิจบัณฑติ  ระดับปริญญาตรี 4 ป ี
      - สาขาวิชาบริหารธุรกิจ (การเงิน) 
      - สาขาวิชาบริหารธุรกิจ (การตลาด) 
      - สาขาวิชาบริหารธุรกิจ (การจัดการธุรกิจ) 
      - สาขาวิชาบริหารธุรกิจ (เทคโนโลยีธุรกิจดจิิทัล) 
      - สาขาวิชาบริหารธุรกิจ (การเป็นผูป้ระกอบการ) 
      - สาขาวิชาบริหารธุรกิจ (การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ) 
หลักสูตรบญัชบีัณฑติ   ระดับปริญญาตรี 4 ป ี
      - การบัญช ี

  

คณะวิทยาการจัดการ 



Student manual 

302    |  Kamphaeng Phet Rajabhat University 

ปรัชญา 
 บูรณาการความรู้ สู่ชุมชน บนพื้นฐานการมีส่วนร่วม 
 
ปณิธาน 
 สร้างสรรค์คนดี มีคุณธรรม ก้าวทันเทคโนโลยี มีความสามารถทางธุรกิจ คิดอยา่งเป็นระบบเพื่อพบความก้าวหน้า 
พัฒนาท้องถิ่นและสังคม 
 
วิสัยทัศน์ 
 มุ่งเน้นวิชาการ วิชาชีพดา้นการบรหิารเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น 
 
พันธกิจ 

1. สร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชนท้องถิน่ 
2. ผลิตบัณฑิตให้มีความรู้ ทักษะ ความสามารถในศตวรรษที่ 21 ที่มีคุณภาพ 
3. การท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
4. บริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ 

 
เว็บไซต์  :  https://fms.kpru.ac.th/ 
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หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑติ สาขาวิชานิเทศศาสตร์ 
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565) 

Bachelor of Communication Arts Program in Communication Arts 
นศ.บ. (นิเทศศาสตร์)  - B.Com.Arts. (Communication Arts) 

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

๏ โครงสร้างหลักสูตร 
จ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า  121 หน่วยกิต 

โดยมีสัดส่วนหน่วยกิตแต่ละหมวดวิชา ดังนี้ 
1) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป  ไม่น้อยกว่า  30 หน่วยกิต 
   1.1 กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร ไม่น้อยกว่า   9 หน่วยกิต 
   1.2 กลุ่มวิชาความเป็นพลเมืองและพลโลก ไม่น้อยกว่า   6 หน่วยกิต 
   1.3 กลุ่มวิชาเทคโนโลยี  ไม่น้อยกว่า   6 หน่วยกิต 
   1.4 กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และสุขภาพ ไม่น้อยกว่า   6 หน่วยกิต 
        และเลือกเรียนในกลุ่มวิชา 1.1 - 1.4 ไม่น้อยกว่า   3 หน่วยกิต 
2) หมวดวิชาเฉพาะ   ไม่น้อยกว่า  85 หน่วยกิต 
   2.1 กลุ่มวิชาแกน     33 หน่วยกิต 
   2.2 กลุ่มวิชาเอกบังคับ    30 หน่วยกิต 
   2.3 กลุ่มวิชาเอกเลือก  ไม่น้อยกว่า  15 หน่วยกิต 
   2.4 กลุ่มวิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพหรือสหกิจศึกษา   7 หน่วยกิต   
3) หมวดวิชาเลือกเสรี   ไม่น้อยกว่า   6 หน่วยกิต 

 

๏ อาชีพท่ีสามารถประกอบได้หลังส าเร็จการศึกษา  
- นักสร้างสรรค์เนื้อหา 
- ยูทูบเบอร์ 
- ผู้จัดการโซเชียลมีเดีย 
- นักออกแบบภาพเคลื่อนไหว 
- นักเขยีนสื่อออนไลน ์
- อาชพีอิสระด้านการผลิตสื่อ 
- นักโฆษณา  
- นักสื่อสารการตลาด, นักการตลาดดิจทิัล 
- นักแสดง, ผู้ก ากับการแสดง, ผู้เขียนบทละคร 
- นักสื่อสารชุมชน 
- นักประชาสัมพันธ์   
- นักสื่อสารมวลชน 
- นักจัดรายการวิทยุกระจายเสียง, ผู้ประกาศ 
- นักขา่ว  
- นักวิชาการเผยแพร,่ นักวิชาการสื่อสาร 
- ช่างภาพ  



Student manual 

304    |  Kamphaeng Phet Rajabhat University 

๏ รายวิชาตามโครงสร้างของหลักสูตร 
1) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป    ไม่น้อยกว่า   30 หน่วยกิต 
   (ดังรายละเอียดในภาคผนวก)    
2. หมวดวิชาเฉพาะ     ไม่น้อยกวา่   85 หน่วยกิต 
   2.1 กลุ่มวิชาแกน        33 หน่วยกิต 
รหัสวิชา ชื่อวิชา       น(ท-ป-อ) 
3001001  หลักการโฆษณาและการประชาสัมพันธ์    3(3-0-6) 

Principles of Advertising and Public Relations 
3001002  การพัฒนาบุคลิกภาพเพือ่งานนิเทศศาสตร์    3(2-2-5) 

Development of Personality for Communication Arts 
3002003 ภาษาอังกฤษเพื่องานนิเทศศาสตร์เบื้องต้น    3(3-0-6) 

Basic English for  Communication Arts 
3003001 ภาษาอังกฤษเพื่องานนิเทศศาสตร์ขั้นสูง    3(3-0-6) 
 Advanced English for  Communication Arts 
3003002 การวิจยันิเทศศาสตร์      3(2-2-5) 
 Research in Communication Arts 
3004001 การสัมมนานิเทศศาสตร์     3(2-2-5) 
 Seminar  in  Communication Arts 
3011101 หลักนิเทศศาสตร์      3(3-0-6) 
 Principles of Communication Arts 
3012103 จริยธรรมและกฎหมายสื่อสารมวลชน    3(3-0-6) 
 Ethics and Laws of Mass Communication 
3013104 การบริหารจัดการการสื่อสารแบบข้ามสือ่    3(2-2-5) 
 Transmedia Communication Management 
3052501 การสื่อสารการตลาดเชิงบูรณาการ     3(3-2-5) 
 Integrated Marketing Communication 
3061601 การถ่ายภาพดิจิทัล      3(2-2-5) 
 Digital Photography 
     2.2 กลุ่มวิชาเอกบังคับ        30 หน่วยกิต 
รหัสวิชา ชื่อวิชา       น(ท-ป-อ) 
3002004  การเขียนเชิงสร้างสรรค์และการเล่าเร่ืองข้ามสื่อ   3(2-2-5) 

Creativity Writing  and Transmedia Storytelling 
3011104 วาทนิเทศศาสตร์      3(2-2-5) 

Speech Communication 
3013105  การสื่อสารชุมชนเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน    3(2-2-5) 
 Community Communication for Sustainable Development  
3081801 คอมพิวเตอร์เพื่อการออกแบบสื่อ      3(2-2-5) 

Computer for Media Design  
3081802 สื่อใหม่ศึกษา      3(2-2-5)  

New Media Studies  
3092901 การสร้างไอดอล      3(2-2-5) 
 Idol Creation 
3102101 ผู้ใช้สื่อดิจิทัล       3(2-2-5)  

Digital Media User 
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รหัสวิชา ชื่อวิชา       น(ท-ป-อ) 
3102102 การสร้างสรรค์คอนเทนต์สื่อดิจิทัล     3(2-2-5)   

Creation of Digital Media Content 
3103101 กระบวนการผลิตสื่อดิจิทัล      3(2-2-5)  
 Production Process for Digital Media 
3103102 การสร้างสรรค์รายการสดและเทคนิคการสตรีมมิ่ง    3(2-2-5)  

Creation of Live Program and Streaming Techniques 
    2.3 กลุ่มวิชาเอกเลือก    ไม่น้อยกวา่    15 หน่วยกิต 
3021201 หลักวารสารศาสตร์      3(3-0-6) 
 Principles  of  Journalism 
3023201  การสื่อข่าวเบื้องต้น       3(2-2-5) 

Basic News Reporting 
3032302 การสื่อสารองค์กร      3(2-2-5) 
 Organization Communication 
3033301 กิจกรรมพิเศษเพื่อการประชาสัมพันธ์    3(2-2-5) 
 Special Event for Public  Relations 
3043402 การแสดง       3(2-2-5) 
 Performance 
3043403 การก ากับการแสดง      3(2-2-5) 

Directing 
3051501 หลักการสื่อสารตราสินค้า     3(3-0-6) 

Principles of Brand Communications 
3052502 การสร้างสรรค์และการผลิตงานโฆษณา    3(2-2-5) 

Advertising  Creativity  and  Production 
3053501 การตลาดเชิงดิจิทัลเพื่อการโฆษณาและการสื่อสารตราสินค้า  3(2-2-5) 

Digital Marketing for Advertising and Brand Communications 
3083801 การตัดต่อส าหรับงานมัลติมีเดีย     3(2-2-5)  

Editing for Multimedia 
3083802 เทคโนโลยีสารสนเทศและมัลติมีเดียเพื่องานนิเทศศาสตร์    3(2-2-5) 

Information Technology and Multimedia for Communication Arts  
3083803 การผลิตรายการพอดแคสต์      3(2-2-5)  

Podcast Production 
3091901 การออกแบบสร้างสรรค์ศิลปะบนใบหนา้    3(2-2-5)  

Creative Facial Arts Design  
3092902 โมเดิร์นแดนซ์      3(2-2-5) 

Modern Dance 
 
    2.4 กลุ่มวิชาฝึกประสบการณ์วิชาชพีหรือสหกจิศึกษา   7  หน่วยกิต 
       ให้เลือกเรียนแผนใดแผนหนึ่งดังนี้ 

แผนฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 
3004901  การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชพีนิเทศศาสตร์   2(90) 

Preparation for Professional Experience in Communication Arts  
3004902  การฝึกประสบการณ์วิชาชพีนิเทศศาสตร์    5(450) 

Field Experience in Communication Arts 
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หรือ แผนสหกิจศึกษา 
รหัสวิชา ชื่อวิชา       น(ท-ป-อ) 
3004903 การเตรียมสหกิจศึกษานิเทศศาสตร์     1(45) 

Cooperative Education Preparation in Communication Arts 
3004904 สหกิจศึกษานิเทศศาสตร์     6(540) 

Cooperative Education in Communication Arts 
 
3) หมวดวิชาเลือกเสรี      ไม่น้อยกวา่    6     หน่วยกิต 
 ให้เลือกเรียนรายวิชาใดๆในหลักสูตรที่มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชรเปิดสอน โดยไม่ซ้ ากับ
รายวิชาที่เคยเรียนมาแล้ว  และต้องไม่เป็นรายวิชาที่ก าหนดให้เรียนโดยไม่นับหน่วยกิตรวมในเกณฑ์การส าเร็จ
หลักสูตรของสาขาวิชานี้  
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หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว 
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565) 

Bachelor of Arts Program in Tourism Industry 
ศศ.บ. (อุตสาหกรรมการท่องเท่ียว) - B.A. (Tourism Industry) 

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

๏ โครงสร้างหลักสูตร 
จ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า  127 หน่วยกิต 

โดยมีสัดส่วนหน่วยกิตแต่ละหมวดวิชา ดังนี้ 
1) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป  ไม่น้อยกว่า  30 หน่วยกิต 
    1.1) กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร ไม่น้อยกว่า   9 หน่วยกิต 
    1.2) กลุ่มวิชาความเป็นพลเมืองและพลโลก ไม่น้อยกว่า   6 หน่วยกิต 
    1.3) กลุ่มวิชาเทคโนโลยี  ไม่น้อยกว่า    6 หน่วยกิต 
    1.4) กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และสุขภาพ ไม่น้อยกว่า   6 หน่วยกิต 
          และเลือกเรียนในกลุ่มวิชา 1.1 - 1.4 ไม่น้อยกว่า   3 หน่วยกิต 
2) หมวดวิชาเฉพาะ   ไม่น้อยกว่า  91 หน่วยกิต 
    2.1) กลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพ    24 หน่วยกิต 
    2.2) กลุ่มวิชาเอกบังคับ    30 หน่วยกิต 
    2.3) กลุ่มวิชาเอกเลือก  ไม่น้อยกว่า  30 หน่วยกิต 
    2.4) กลุ่มวิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพหรือสหกิจศึกษา   7 หน่วยกิต 
3) หมวดวิชาเลือกเสรี   ไม่น้อยกว่า   6 หน่วยกิต 

 

๏ อาชีพท่ีสามารถประกอบได้หลังส าเร็จการศึกษา 
 

ด้านธุรกิจทอ่งเที่ยว  
- มัคคุเทศก์  
- พนักงานปฏิบัตกิารทัวร ์ 
- ผู้ประกอบการธุรกิจทอ่งเที่ยว  
- เจ้าหนา้ที่พัฒนาดา้นการทอ่งเที่ยว 
 

ด้านธุรกิจทีพ่ัก 
- พนักงานโรงแรมในแผนกต่าง ๆ  
- บาร์เทนเดอร์  
- พ่อครัว  
- ผู้ประกอบการธุรกิจทีพ่ัก 

ด้านธุรกิจการบิน  
- พนักงานบริการภาคพื้นสายการบิน  
- พนักงานต้อนรับบนเครื่องบิน  
- พนักงานส ารองตั๋วเครื่องบิน 
 

ด้านธุรกิจอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง  
- พนักงานบ าบัดสุขภาพและสปา  
- พนักงานในธุรกิจ MICE  
- เจ้าหน้าที่ภาครัฐด้านการท่องเท่ียว 

 
  



Student manual 

308    |  Kamphaeng Phet Rajabhat University 

๏ รายวิชาตามโครงสร้างของหลักสูตร 
1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป    ไม่น้อยกว่า   30 หน่วยกิต 
   (ดังรายละเอียดในภาคผนวก)    
2) หมวดวิชาเฉพาะ     ไม่น้อยกวา่   91 หน่วยกิต 
    2.1) กลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพ       24 หน่วยกิต 
รหัสวิชา ชื่อวิชา       น(ท-ป-อ) 
3571301 หลักการโรงแรม      3(2-2-5) 

Principles of Hotel  
3571302 การพัฒนาบุคลิกภาพในอุตสาหกรรมบริการ    3(2-2-5) 

Personality Development for Hospitality Industry  
3572207 จิตวิทยาการบรกิาร      3(2-2-5) 

Service Psychology  
3573201 อุตสาหกรรมการท่องเท่ียว     3(3-0-6) 

Tourism Industry  
3573216 พฤติกรรมนักท่องเที่ยวและการสื่อสารขา้มวัฒนธรรม   3(2-2-5) 

Tourist Behavior and Cross Cultural Communication  
3574601 เทคโนโลยีสารสนเทศส าหรับอุตสาหกรรมการท่องเท่ียว   3(2-2-5) 

Information Technology for Tourism Industry  
3574602 การจัดการทรัพยากรมนุษย์ส าหรับอุตสาหกรรมการทอ่งเที่ยว  3(3-0-6) 

Human Resource Management for Tourism Industry  
3574609 การตลาดดิจิทัลเพื่ออุตสาหกรรมการท่องเท่ียว    3(3-0-6) 

Digital Marketing for Tourism Industry  
     2.2) กลุ่มวิชาเอกบังคับ        30 หน่วยกิต 
รหัสวิชา ชื่อวิชา       น(ท-ป-อ) 
3571106 การบริการอาหารและเครื่องดื่ม     3(2-2-5) 

Food and Beverage Service  
3571201 หลักการมัคคุเทศก์      3(2-2-5) 

Principles of Guide  
3572105 การจัดการอุตสาหกรรมบริการ     3(3-0-6) 

Service Industry Management  
3572205 ธุรกิจการบินและการออกบัตรโดยสาร    3(2-2-5) 

Airline Business and Ticketing  
3572404 การท่องเท่ียวโดยชุมชน     3(2-2-5) 

Community-based Tourism  
3572406 อาหารไทยและอาหารท้องถิ่น     3(2-2-5) 

Thai and Local Food Management  
3573215 การวางแผนจัดรายการน าเที่ยวและการด าเนินงานน าเท่ียว  3(2-2-5) 

Tour Planning and Tour Operation  
3573304 การจัดการงานแม่บ้าน      3(2-2-5) 

Housekeeping Management  
3573305 การจัดการงานบริการส่วนหน้า     3(2-2-5) 

Front Office Management  
3574605 การวิจยัอุตสาหกรรมการทอ่งเที่ยว     3(2-2-5) 

Research in Tourism Industry  
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    2.3) กลุ่มวิชาเอกเลือก    ไม่น้อยกวา่    30 หน่วยกิต 

2.3.1) กลุ่มวิชาอุตสาหกรรมการท่องเท่ียว (15 หน่วยกิต) 
รหัสวิชา ชื่อวิชา       น(ท-ป-อ) 
3571402 การจัดการธุรกิจสุขภาพและสปา     3(2-2-5) 

Wellness Business and Spa Management  
3572209 ความปลอดภยัในการทอ่งเที่ยว     3(2-2-5) 

Safety for Tourism  
3572306 การจัดการฝ่ายหอ้งพัก      3(2-2-5) 

Room Division  
3572308 การสร้างธุรกิจใหม่เชิงนวัตกรรมเพื่อการบริการ   3(2-2-5) 

Creating innovative new business for service  
3572402 การจัดการการท่องเท่ียวเชิงวัฒนธรรม    3(2-2-5) 

Cultural Tourism Management  
3573101 การจัดการงานบาร์และเครื่องดื่ม     3(2-2-5) 

Bar and Beverage Management  
3573207 การจัดการการท่องเท่ียวกีฬา     3(2-2-5) 

Sport Tourism Management  
3573208 การท่องเท่ียวเฉพาะทาง     3(2-2-5) 

Specialized Tourism  
3573209 โลจิสติกส์ส าหรับอุตสาหกรรมการท่องเท่ียว    3(3-0-6) 

Logistics for Tourism Industry  
3573309 การเป็นผู้ประกอบการธุรกิจที่พกั     3(2-2-5) 

Accommodation Operator  
3573403 การจัดการขนมอบ      3(2-2-5) 

Bakery Management 
3573406 การจัดการธุรกิจตวัแทนการท่องเท่ียวออนไลน์    3(2-2-5) 

Online Travel Agent Management  
3574208 การจัดการอาหารนานาชาต ิ     3(2-2-5) 

International Food Management  
3574402 การจัดการการประชุม นิทรรศการ และการท่องเท่ียวเพื่อเป็นรางวัล  3(2-2-5) 

Meeting, Incentive, Convention and Exhibition Management  
3574608 การท่องเท่ียวอย่างยั่งยืน     3(2-2-5) 

Sustainable Tourism 
  
2.3.2) กลุ่มวิชาภาษาต่างประเทศเพื่องานอาชีพ (15 หนว่ยกิต)  
ให้เลือกเรียนกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งดังนี้ 

 กลุ่มวิชาภาษาอังกฤษ 
รหัสวิชา ชื่อวิชา       น(ท-ป-อ) 
3571716 ภาษาอังกฤษเพื่ออุตสาหกรรมการท่องเท่ียว 1    3(2-2-5) 

English for Tourism Industry 1  
3572717 ภาษาอังกฤษเพื่ออุตสาหกรรมการท่องเท่ียว 2    3(2-2-5) 

English for Tourism Industry 2 
3573718 ภาษาอังกฤษเพื่ออุตสาหกรรมการท่องเท่ียว 3    3(2-2-5) 

English for Tourism Industry 3   



Student manual 

310    |  Kamphaeng Phet Rajabhat University 

รหัสวิชา ชื่อวิชา       น(ท-ป-อ) 
3574719 ภาษาอังกฤษเพื่ออุตสาหกรรมการท่องเท่ียว 4    3(2-2-5) 

English for Tourism Industry 4  
3575720 ภาษาอังกฤษเพื่ออุตสาหกรรมการท่องเท่ียว 5    3(2-2-5) 

English for Tourism Industry 5 
 กลุ่มวิชาภาษาจีน 
3571717 ภาษาจีนเพื่ออุตสาหกรรมการท่องเท่ียว 1    3(2-2-5) 

Chinese for Tourism Industry 1  
3572718 ภาษาจีนเพื่ออุตสาหกรรมการท่องเท่ียว 2    3(2-2-5) 

Chinese for Tourism Industry 2  
3573719 ภาษาจีนเพื่ออุตสาหกรรมการท่องเท่ียว 3    3(2-2-5) 

Chinese for Tourism Industry 3  
3574720 ภาษาจีนเพื่ออุตสาหกรรมการท่องเท่ียว 4    3(2-2-5) 

Chinese for Tourism Industry 4  
3575721 ภาษาจีนเพื่ออุตสาหกรรมการท่องเท่ียว 5    3(2-2-5) 

Chinese for Tourism Industry 5  
    2.4) กลุ่มวิชาฝึกประสบการณ์วิชาชพีหรือสหกจิศึกษา   7  หน่วยกิต 
       ให้เลือกเรียนแผนใดแผนหนึ่ง ดังนี้ 
 แผนฝึกประสบการณ์วิชาชีพ  
รหัสวิชา ชื่อวิชา       น(ท-ป-อ) 
3574801 เตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพด้านอุตสาหกรรมการทอ่งเที่ยว  2(90) 

Preparation for Professional Experience in Tourism Industry  
3574802 การฝึกประสบการณ์วิชาชพีด้านอุตสาหกรรมการท่องเท่ียว  5(450) 

Professional Experience in Tourism Industry  
 หรือ แผนสหกิจศึกษา  
3574803 เตรียมสหกิจศึกษาดา้นอุตสาหกรรมการท่องเท่ียว   1(45) 

Cooperative Education Preparation in Tourism Industry  
3574804 สหกิจศึกษาด้านอุตสาหกรรมการทอ่งเที่ยว    6(540) 

Cooperative Education in Tourism Industry  
 
3) หมวดวิชาเลือกเสรี      ไม่น้อยกวา่    6     หน่วยกิต 
 ให้เลือกเรียนรายวิชาใด ๆ ในหลักสูตรที่มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชรเปิดสอน โดยไม่ซ้ ากับ
รายวิชาที่เคยเรียนมาแล้ว และต้องไม่เป็นรายวิชาที่ก าหนดให้เรียนโดยไม่นับหน่วยกิตรวมในเกณฑ์การส าเร็จ
หลักสูตรของสาขาวิชานี้ 
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หลักสูตรบริหารธุรกจิบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจ 
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564) 

Bachelor of Business Administration in Business Administration 
บธ.บ. (บริหารธุรกิจ) - B.B.A. (Business Administration) 

------------------------------------- 
- หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจ (การเงิน) 
- หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจ (การตลาด) 
- หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจ (การจัดการธุรกจิ) 
- หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจ (เทคโนโลยีธุรกจิดิจิทัล) 
- หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจ (การเป็นผู้ประกอบการ) 
- หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจ (การจัดการธุรกจิระหว่างประเทศ) 

 

๏ โครงสร้างหลักสูตร 
จ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า  127 หน่วยกิต 

โดยมีสัดส่วนหน่วยกิตแต่ละหมวดวิชา ดังนี้ 
1) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป   ไม่น้อยกว่า  30 หน่วยกิต 
    1.1 กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร  ไม่น้อยกว่า   9 หน่วยกิต 
    1.2 กลุ่มวิชาความเป็นพลเมืองและพลโลก ไม่น้อยกว่า   6 หน่วยกิต 
    1.3 กลุ่มวิชาเทคโนโลยี  ไม่น้อยกว่า   6 หน่วยกิต 
    1.4 กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และสุขภาพ ไม่น้อยกว่า   6 หน่วยกิต 
         และเลือกเรียนในกลุ่ม 1.1 – 1.4 ไม่น้อยกว่า   3 หน่วยกิต 
2) หมวดวิชาเฉพาะ   ไม่น้อยกว่า  91 หน่วยกิต 
    2.1 กลุ่มวิชาแกน    ไม่น้อยกว่า   30 หน่วยกิต 
    2.2 กลุ่มวิชาเอกบังคับ   ไม่น้อยกว่า   42   หน่วยกิต 
    2.3 กลุ่มวิชาเอกเลือก  ไม่น้อยกว่า   12   หน่วยกิต 
    2.4 กลุ่มวิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพหรือสหกิจศึกษา   7 หน่วยกิต 
3) หมวดวิชาเลือกเสรี   ไม่น้อยกว่า   6 หน่วยกิต 

 

๏ อาชีพท่ีสามารถประกอบได้หลังส าเร็จการศึกษา  
วิชาเอกการเงิน  
- เจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงินของหน่วยงานภาครัฐ และเอกชน 
- ตัวแทนประกันชีวิตและประกันวินาศภัย 
- เจ้าหน้าที่พัฒนาธุรกิจและการเงิน 
- เจ้าหน้าที่/นักวิเคราะห์สินเชื่อ 
- นักวิเคราะห์การเงิน 
- นักลงทุนสัมพันธ์ 
- วาณิชธนากร 
วิชาเอกการตลาด 
- พนักงานฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์และสื่อสารองค์กรของหน่วยงานภาครัฐ และเอกชน 
- เจ้าหน้าที่ด้านการตลาด ได้แก่ นักการตลาด พนักงานส่งเสริมการตลาด พนักงานฝ่ายจัดซื้อ พนักงานขาย  
- ประกอบอาชีพอิสระ ได้แก่ การประกอบธุรกิจในรูปแบบการค้าปลีก การค้าส่ง ธุรกิจออนไลน์ และ
ออฟไลน์ 
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วิชาเอกการจัดการธุรกิจ 
- ผู้จัดการฝ่ายวางแผนและพัฒนาองค์การ  - ผู้จัดการทั่วไป 
- เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป   - เจ้าหน้าที่พัฒนาธุรกิจ 
- เจ้าหน้าที่ประสานงานและโครงการ  - เจ้าหน้าที่วางแผนและควบคุมการผลิต 
- นักทรัพยากรบุคคล    - เลขานุการ  
- เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์   - เจ้าหน้าที่ธุรการและงานสารบรรณ 
- นักวิเคราะห์นโยบายและแผน   - ประกอบธุรกิจส่วนตัว 
 
วิชาเอกเทคโนโลยีธุรกจิดิจิทัล 
- ผู้ประกอบการธุรกิจออนไลน์ 
- เจ้าหน้าที่สื่อสารการตลาดออนไลน์ 
- นักออกแบบและสร้างสรรค์ผลงานบนสื่อออนไลน์ 
- นักวิเคราะห์ข้อมูลทางธุรกิจ 
- นักออกแบบกราฟิก 
- นักตัดต่อวีดีโอ 
- นักออกแบบเว็บไซต์ 
- นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 
 
วิชาเอกการเป็นผู้ประกอบการ 
- ผู้ประกอบการ เช่น ผู้ประกอบการธุรกิจส่วนตัว ธุรกิจบริการ ธุรกิจการผลิต ธุรกิจอุตสาหกรรม 
- นักพัฒนาธุรกิจ  
- นักวิชาการด้านการเป็นผู้ประกอบการ 
 
วิชาเอกการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ 
- ผู้รับผิดชอบงานฝ่ายธุรกิจต่างประเทศ 
- ผู้วางแผนงานการพัฒนาตลาดในองค์กรระดับประเทศและระหว่างประเทศ 
- ผู้ด าเนินการธุรกิจน าเข้าและส่งออก 
- ผู้รับผิดชอบทางด้านโลจิสติกส์และห่วงโซ่อุปทาน 
- ผู้ประสานงานทางธุรกิจระหว่างภูมิภาคอาเซียนและภูมิภาคอื่น ๆ 
- ผู้ดูแลธุรกิจออนไลน์ระหว่างประเทศ 
- ผู้ด าเนินการจัดการแสดงสินค้าในประเทศและต่างประเทศ 
- อาชีพอิสระ เช่น ผู้ประกอบการธุรกิจระหว่างประเทศ
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๏ รายวิชาตามโครงสร้างของหลักสูตร 
1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป   ไม่น้อยกว่า   30 หน่วยกิต 
   (ดังรายละเอียดในภาคผนวก)    
2. หมวดวิชาเฉพาะ     ไม่น้อยกวา่  91 หน่วยกิต 
   2.1 กลุ่มวิชาแกน    ไม่น้อยกวา่  30 หน่วยกิต 
รหัสวิชา ชื่อวิชา       น(ท-ป-อ) 
1553501 ภาษาอังกฤษธุรกิจ       3(3-0-6) 
 Business English  
3504901 สัมมนาด้านการบริหารธุรกจิ     3(2-2-5) 
 Seminars in Business Administration  
3504902 การวิจยัด้านบริหารธุรกจิ     3(2-2-5) 
 Business Administration Research  
3521103 หลักการบัญช ี      3(2-2-5) 
 Principle of Accounting  
3531101 การเงินธุรกิจ      3(3-0-6) 
 Business Finance  
3532102 การภาษีอากรและกฎหมายธุรกิจ     3(3-0-6) 
 Taxation and Business Laws  
3541101 หลักการตลาด      3(3-0-6) 
 Principles of Marketing  
3561101 องค์การและการจัดการ     3(3-0-6) 
 Organization and Management  
3591101 หลักเศรษฐศาสตร์      3(3-0-6) 
 Principles of Economics  
3601101 ความรู้เบื้องต้นทางเทคโนโลยีธุรกิจดจิิทลั    3(2-2-5) 
 Introduction to Digital Business Technology  
    2.2 กลุ่มวิชาเอกบังคับ  ให้เรียนรายวิชาต่อไปนี้  จ านวน    42    หน่วยกิต 
 กลุ่มวิชาเอกการเงิน 
รหัสวิชา ชื่อวิชา       น(ท-ป-อ) 
3531201 เศรษฐศาสตร์การเงินการธนาคาร     3(3-0-6) 
 Economics of Finance and Banking   
3532105 ภาษาอังกฤษส าหรับวิชาชีพทางการเงิน    3(3-0-6) 
 English for Financial Profession  
3532106 จรรยาบรรณวิชาชีพทางการเงิน     3(3-0-6) 
 Financial Ethics  
3532202 ตลาดการเงินและสถาบันการเงิน     3(3-0-6) 
 Financial Markets and Institutions   
3532401 หลักการประกันภยัเบื้องต้น     3(3-0-6) 
 Introduction to Insurance   
3533203 การบริหารสินเช่ือ      3(3-0-6) 
 Credit Management   
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รหัสวิชา ชื่อวิชา       น(ท-ป-อ) 
3533301 หลักการลงทุน      3(3-0-6) 
 Principles of Investment  
3533401 การประกันชวีิต      3(3-0-6) 
 Life Insurance  
3533402 คณิตศาสตร์ประกันชีวิต     3(3-0-6) 
 Life Insurance Mathematics  
3533403 การประกันวินาศภยั      3(3-0-6) 
 Non-Life Insurance  
3533601 โปรแกรมคอมพวิเตอร์ประยุกต์ทางการเงิน    3(2-2-5) 
 Financial Computer Application   
3533602 เทคโนโลยีทางการเงิน      3(2-2-5) 
 Financial Technology   
3534108 การจัดการความเส่ียงทางการเงิน     3(3-0-6) 
 Financial Risk Management   
3534111 การเงินส าหรับธุรกิจชุมชน     3(2-2-5) 
 Finance for Community Business  
 กลุ่มวิชาเอกการตลาด 
รหัสวิชา ชื่อวิชา       น(ท-ป-อ) 
3542105 พฤติกรรมผู้บริโภค       3(2-2-5) 
 Consumers Behaviour  
3542202 การสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการ    3(2-2-5) 
 Integrated Marketing Communications (IMC)  
3542405 การจัดการการขาย      3(2-2-5) 
 Sales Management  
3542503 การตลาดดิจิทัล       3(2-2-5) 
 Digital Marketing  
3542509 การวิเคราะห์ทางการตลาดเพื่อการตัดสนิใจ    3(2-2-5) 
 Marketing Analytics for Decision Making  
3543107 การตลาดเพื่อชุมชนและทอ้งถิ่น     3(2-2-5) 
 Community and Local Marketing  
3543202 ภาษาอังกฤษส าหรับการตลาด     3(3-0-6) 
 English for Marketing  
3543204 กลยุทธก์ารตลาดผ่านสื่อสังคมออนไลน์    3(2-2-5) 
 Social Media Marketing Strategy  
3543305 การจัดกิจกรรมทางการตลาด     3(2-2-5) 
 Event Marketing  
3543306 การพัฒนาและการออกแบบผลิตภัณฑ์    3(2-2-5) 
 Product Design Development  
3543308 การวางแผนการตลาด      3(2-2-5) 
 Marketing Planning  
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รหัสวิชา ชื่อวิชา       น(ท-ป-อ) 
3543407 การจัดการช่องทางการตลาดแบบบูรณาการ    3(3-0-6) 
 Integrated Marketing Channels Management  
3543601 การพยากรณ์ยอดขายและการจัดการราคา    3(2-2-5) 
 Sales Forecasting and Price Management  
3544103 การตลาดระหว่างประเทศและการตลาดโลก    3(3-0-6) 
 International and Global Marketing  
 กลุ่มวิชาเอกการจัดการธุรกิจ 
รหัสวิชา ชื่อวิชา       น(ท-ป-อ) 
3561601 การจัดการส านักงานสมัยใหม่      3(2-2-5) 
 Modern Office Management  
3562201 ภาษาอังกฤษเพื่อการจัดการธุรกิจ     3(3-0-6) 
 English for Business Management  
3562202 การสร้างธุรกิจและการเป็นผู้ประกอบการ    3(3-0-6) 
 Creating a Business and Entrepreneurship  
3562301 การจัดการพฤติกรรมองค์การ     3(3-0-6) 
 Organizational Behavior Management  
3562302 จริยธรรมทางธุรกจิและความรับผิดชอบต่อสังคม   3(3-0-6) 
 Business Ethics and Social Responsibilities  
3562401 การจัดการทรัพยากรมนุษย ์     3(3-0-6) 

Human Resource Management  
3562601 การจัดการธุรกิจดว้ยเทคโนโลยีสารสนเทศ    3(2-2-5) 
 Business Management with Information Technology  
3563301 การจัดการเชิงกลยุทธ ์      3(3-0-6) 
 Strategic Management  
3563302 ธุรกิจระหว่างประเทศ      3(3-0-6) 
 International Business  
3563501 การวางแผนและการจัดการโครงการ    3(3-0-6) 
 Planning and Project Management  
3563502 การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน      3(3-0-6) 
 Logistics and Supply Chain Management  
3563701  สถิติเพื่อการจัดการ      3(2-2-5) 
 Statistics for Management  
3563702 การวิเคราะห์ขอ้มูลเพื่อการตัดสินใจทางธุรกิจ    3(2-2-5) 
 Data Analysis for Decision Making in Business  
3564501 การจัดการการด าเนินงาน     3(2-2-5) 
 Operations Management  
 กลุ่มวิชาเอกเทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล 
รหัสวิชา ชื่อวิชา       น(ท-ป-อ) 
3601102 เทคโนโลยีดิจิทัลทางธุรกิจ     3(2-2-5) 
 Digital Technology for Business   
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รหัสวิชา ชื่อวิชา       น(ท-ป-อ) 
3601301 การออกแบบสื่อกราฟกิ     3(2-2-5) 
 Graphic Design   
3602101 เทคโนโลยีดิจิทัลทางการตลาด     3(2-2-5) 
 Digital Technology for Marketing    
3602301 การจัดการฐานข้อมูลดิจิทัล     3(2-2-5) 
 Digital Database Management   
3602302 การผลิตสื่อมัลติมีเดีย      3(2-2-5) 
 Multimedia Production   
3602303 การวิเคราะหแ์ละออกแบบระบบทางธุรกิจ    3(2-2-5) 
 System Analysis and Design in Business   
3602304 การเขียนโปรแกรมคอมพวิเตอร์     3(2-2-5) 
 Computer Programming   
3603101 ภาษาอังกฤษส าหรับเทคโนโลยธีุรกิจดิจทิัล    3(3-0-6) 
 English for Digital Business Technology   
3603102 ผู้ประกอบการธุรกจิดิจิทัล     3(2-2-5) 
 Digital Business Entrepreneurship   
3603103 คลังข้อมูลทางธุรกิจ      3(2-2-5) 
 Data Warehouse for Business   
3603201 พาณิชย์อิเล็กทรอนกิส ์     3(2-2-5) 
 Electronic Commerce   
3603301 ระบบเครือข่ายและความปลอดภัยทางระบบสารสนเทศ   3(2-2-5) 
 Network System and Information Security   
3603302 การพัฒนาเว็บแอปพลิเคชัน     3(2-2-5) 
 Web Application Programming   
3603401 การสร้างเนื้อหาและผลิตสื่อออนไลน์    3(2-2-5) 
 Content and Online Media Production    

กลุ่มวิชาเอกการเป็นผู้ประกอบการ 
รหัสวิชา ชื่อวิชา       น(ท-ป-อ) 
3524301 การบัญชีเพื่อการจัดการ     3(3-0-6) 
 Management Accounting  
3542503 การตลาดดิจิทัล      3(2-2-5) 
 Digital Marketing  
3612101 พื้นฐานของการเป็นผู้ประกอบการธุรกจิ    3(3-0-6) 
 Basic of Entrepreneurship  
3612102 พฤติกรรมผู้บริโภคส าหรับผู้ประกอบการธุรกิจ    3(3-0-6) 
 Consumer Behavior for Entrepreneurs  
3612103 ภาวะผู้น าและจริยธรรมส าหรับผู้ประกอบธุรกิจ   3(3-0-6) 
 Leadership and Ethics for Business Entrepreneurs  
3612104 ความรู้พื้นฐานโลจิสติกสแ์ละโซ่อุปทานส าหรับผู้ประกอบการ  3(3-0-6) 
 Fundamentals of Logistics and Supply Chain for Entrepreneurs  



คู่มือนักศึกษา 

มหาวิทยาลัยราชภฏัก าแพงเพชร  |     317 

รหัสวิชา ชื่อวิชา       น(ท-ป-อ) 
3612105 การวางแผนก าไรส าหรับผู้ประกอบการธุรกิจ    3(3-0-6) 
 Profit Planning for Entrepreneurs  
3612201 การคิดเชิงสร้างสรรค์และการพัฒนาโอกาสการเป็นผู้ประกอบการ  3(2-2-5) 
 Creative Thinking and Developing Entrepreneurship Opportunities  
3612301 การสื่อสารภาษาอังกฤษทางธุรกิจส าหรับผู้ประกอบการ   3(3-0-6) 
 Business English Communication for Entrepreneurs  
3612401 การบริหารงานคุณภาพของธุรกจิ     3(3-0-6) 
 Quality Administration of Organization  
3613202 แบบจ าลองและแผนธุรกิจ     3(2-2-5) 
 Model and Business Plan  
3613203 การสร้างผลิตภัณฑ์และตราสินค้าส าหรบัผู้ประกอบการ    3(2-2-5) 
 Product Origination and Branding for Entrepreneurs  
3613502 การพยากรณ์เศรษฐกิจและการวิเคราะห์สภาวะธุรกิจ    3(3-0-6) 
 Economic Forecasts and Analysis of Business Environment  
3613503 การวิเคราะห์เชิงปริมาณส าหรับการประกอบการธุรกจิ    3(3-0-6) 
 Quantitative Analysis for Business Operations  
 กลุ่มวิชาเอกการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ 
รหัสวิชา ชื่อวิชา       น(ท-ป-อ) 
3621302 การจัดการธุรกิจระหวา่งประเทศด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ   3(2-2-5) 
 International Business Management with Information Technology   
3621501 การจัดการธุรกิจระหวา่งประเทศ     3(3-0-6) 
 International Business Management   
3622404 จริยธรรมทางธุรกจิระหว่างประเทศและความรับผิดชอบต่อสังคม    3(3-0-6) 
 International Ethics and Social Responsibility         
3622405 กฎหมายธุรกิจระหว่างประเทศ     3(3-0-6) 
 Legal Issues in International Business   
3622503 การจัดการองค์การต่างวัฒนธรรม     3(3-0-6) 
 Cross-Cultural Organization Management     
3622506 การจัดการทรัพยากรมนุษย์ในบรรษัทขา้มชาติ    3(3-0-6) 
 Human Resource Management in Multinational Corporation    
3622507 การจัดการการตลาดระหว่างประเทศ         3(3-0-6) 
 International Marketing Management     
3623208 สถิติเพื่อวิจยัการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ    3(2-2-5) 
 Business Statistic for International Business Research   
3623211 ภาษาอังกฤษเพื่อธุรกิจระหวา่งประเทศ    3(3-0-6) 
 English for International Business    
3623509 การจัดการการด าเนินงานเพื่อธุรกิจระหว่างประเทศ   3(2-2-5) 
 Operations Management for International Business   
3623510 การจัดการเชิงกลยุทธ์ระหว่างประเทศ    3(3-0-6) 
 International Strategic Management   
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รหัสวิชา ชื่อวิชา       น(ท-ป-อ) 
3623512 การจัดการโลจิสติกส์และห่วงโซ่อุปทานระหว่างประเทศ   3(3-0-6) 
  International Logistics and Supply Chain Management   
3623513 การจัดการธุรกิจภายใต้กลุ่มการค้าระหว่างประเทศ   3(3-0-6) 
 Business Management in International Trading Blocs     
3623514 ธุรกิจระดับโลกและนวัตกรรม     3(3-0-6) 
 Global Business and Innovation   
   2.3 กลุ่มวิชาเอกเลือก  ให้เลือกเรียนกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง  ไม่น้อยกวา่  12 หน่วยกิต 
 กลุ่มวิชาเอกการเงิน 
รหัสวิชา ชื่อวิชา       น(ท-ป-อ) 
3522103 การบัญชีชั้นกลาง 1      3(2-2-5) 
 Intermediate Accounting 1  
3522104 การบัญชีชั้นกลาง 2      3(2-2-5) 
 Intermediate Accounting 2  
3523303 การบริหารความเส่ียงและการควบคุมภายใน      3(3-0-6) 
 Enterprise Risk Management and Internal Control  
3524301 การบัญชีเพื่อการจัดการ     3(3-0-6) 
 Management Accounting  
3533107 การเงินและการลงทุนระหวา่งประเทศ    3(3-0-6) 
 International Finance and Investment   
3533108 การจัดการการเงินภาครัฐ     3(3-0-6) 
 Government Financial Management  
3533204 การบริหารอสังหาริมทรัพย ์     3(3-0-6) 
 Real Estate Management  
3534107 การวิเคราะห์ทางการเงิน      3(2-2-5) 
 Financial Analysis   
3534112 การวางแผนและวิเคราะห์ต้นทุนทางธุรกิจ    3(3-0-6) 
 Business Cost Planning and Analysis  
3534113 การวางแผนกลยุทธ์และนโยบายทางการเงิน    3(2-2-5) 
 Financial Policy and Strategic Planning  
3534301 การวิเคราะหห์ลักทรัพย์ทางเทคนิค    3(3-0-6) 
 Technical Analysis  
3542503 การตลาดดิจิทัล      3(2-2-5) 
 Digital Marketing  
 กลุ่มวิชาเอกการตลาด 
รหัสวิชา ชื่อวิชา       น(ท-ป-อ) 
3524301 การบัญชีเพื่อการจัดการ     3(3-0-6) 
 Management Accounting  
3541302 การค้าสมัยใหม ่      3(3-0-6) 
 Modern Trade  
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รหัสวิชา ชื่อวิชา       น(ท-ป-อ) 
3542106 การตลาดเพื่อการท่องเท่ียวและบริการ    3(2-2-5) 
 Service and Tourism Marketing  
3542201 การโฆษณาและการส่งเสริมการขาย    3(3-0-6) 
 Advertising and Sales Promotion  
3542204 การสร้างแบรนด์และการสื่อสารตราสินค้า    3(2-2-5) 
 Branding and Brand Communication  
3542406 การตลาดทางตรง      3(3-0-6) 
 Direct Marketing  
3543104 การตลาดบริการ      3(3-0-6) 
 Services Marketing  
3543109 การตลาดเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อม    3(2-2-5) 
 Social and Environment Marketing  
3543201 การจัดการลูกค้าสัมพันธ ์     3(3-0-6) 
 Consumer Relation Management  
3543301 การจัดการการตลาด      3(3-0-6) 
 Marketing Management  
3543501 โปรแกรมส าเร็จรูปและการประยุกต์ใช้งานทางการตลาด   3(2-2-5) 
 Software Package and Application for Marketing  
3544905 การตลาดจ าลอง      3(2-2-5) 
 Dummy Marketing  
 กลุ่มวิชาเอกการจัดการธุรกิจ 
รหัสวิชา ชื่อวิชา       น(ท-ป-อ) 
3563201  แผนธุรกิจ       3(3-0-6) 
 Business Plan  
3563202 การจัดการธุรกิจชุมชน      3(2-2-5) 
 Community Business Management  
3563203 นวัตกรรมและความคิดสร้างสรรค์ทางธุรกิจ    3(3-0-6) 
 Innovation and Business Creativity  
3563303 การเจรจาต่อรองและการจัดการความขดัแย้งทางธุรกิจ    3(3-0-6) 
 Negotiation and Conflict Management in Business  
3563304 การเปลี่ยนแปลงและการจัดการความเสี่ยง      3(3-0-6) 
 Change and Risk Management  
3563305   การบริหารความสัมพันธ์ลกูค้าส าหรับธรุกิจ     3(3-0-6) 
 Customer Relationship Management for Business  
3563401 การจัดการความรู้และทุนมนุษย ์     3(3-0-6) 
 Knowledge Management and Human Capital  
3563402 การพัฒนาทีมงานและภาวะผู้น าในองค์การ    3(2-2-5) 
 Organizational Leadership and Teamwork Development  
3563403   ภาวะผู้น าในผู้ประกอบการธุรกิจและทรพัยากรบุคคล      3(3-0-6) 
 Entrepreneurial Leadership and Human Resource Management  
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รหัสวิชา ชื่อวิชา       น(ท-ป-อ) 
3563503 การจัดการคุณภาพ      3(3-0-6) 
 Quality Management  
3564301 การบัญชีเพื่อการจัดการธุรกจิ     3(2-2-5) 
 Accounting for Business Management  
3564302 การจัดการธุรกิจ      3(2-2-5) 
 Business Management  
3564401 บุคลิกภาพและบทบาทในสังคม     3(3-0-6) 
 Personality and Social Roles  
 กลุ่มวิชาเอกเทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล 
รหัสวิชา ชื่อวิชา       น(ท-ป-อ) 
3602102 ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ     3(2-2-5) 
 Management Information System  
3602103 กฎหมายและจริยธรรมทางธุรกิจดิจิทัล    3(2-2-5) 
 Digital Business Law and Ethics  
3602305 เว็บเทคโนโลย ี      3(2-2-5) 
 Web Technology  
3602306 โครงสร้างข้อมูลและขั้นตอนวิธ ี     3(2-2-5) 
 Data Structure and Algorithms  
3602307 การติดตั้งและจัดการระบบปฏบิัติการคอมพิวเตอร์   3(2-2-5) 
 Operating System Installation and Management  
3602308 การประยกุต์ใช้โปรแกรมส านักงานขั้นสงู    3(2-2-5) 
 Advanced Using of Office Programs  
3603104  การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทานส าหรับธุรกิจดิจิทัล   3(2-2-5) 
 Logistics and Supply Chain Management for Digital Business  
3603105  การวิเคราะห์ขอ้มูลขนาดใหญ ่     3(2-2-5) 
 Big Data Analysis  
3603202 การออกแบบอินโฟกราฟิก     3(2-2-5) 
 Infographic Design  
3603303 การเขียนโปรแกรมแบบวิชวล     3(2-2-5) 
 Visual Programming  
3603304 ปฏิสัมพันธ์ระหวา่งมนุษย์และคอมพิวเตอร์    3(2-2-5) 
 Human Computer Interaction  
3603305 โปรแกรมบนระบบการประมวลผลแบบคลาวด์ส าหรับธุรกิจ  3(2-2-5) 
 Program on a Cloud Computing for Business  
3603402 การสร้างแบรนด์ธุรกิจดจิิทัล     3(2-2-5) 
 Digital Business Branding   
3603403 หัวข้อพิเศษทางเทคโนโลยีธุรกจิดิจิทัล    3(2-2-5) 
 Special Topic in Digital Business Technology  
3603404 การพัฒนาสื่อสร้างสรรค์และนวัตกรรมดิจิทัล    3(2-2-5) 
 Creative Media Production and Digital Innovation  
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รหัสวิชา ชื่อวิชา       น(ท-ป-อ) 
3603405  การสร้างแอนิเมชั่นและเกมส์ในธุรกิจดจิิทัล    3(2-2-5) 
 Animation and Games Creation in Digital Business  
3603406 อินเทอร์เน็ตแห่งสรรพสิ่งส าหรับธุรกิจดจิิทัล    3(2-2-5) 
 Internet of Things for Digital Business  
3604101 ธุรกิจอจัฉริยะ      3(2-2-5) 
 Business Intelligence  

กลุ่มวิชาเอกการเป็นผู้ประกอบการ 
รหัสวิชา ชื่อวิชา       น(ท-ป-อ) 
3523202 การบัญชีเฉพาะกจิการ      3(3-0-6) 
 Accounting for Specific Enterprises  
3541302 การค้าสมัยใหม ่      3(3-0-6) 
 Modern Trade  
3612106 เศรษฐกิจสร้างสรรค์และความยั่งยืนในธรุกิจสมัยใหม่   3(3-0-6) 
 Creative Economy and Sustainability in Modern Business  
3612302 การสื่อสารทางการตลาดและการจัดการลูกค้าสัมพันธ์   3(3-0-6) 
 Marketing Communication and Customer Relationship Management  
3612303 การจัดการการขายและทักษะการเจรจาต่อรอง   3(3-0-6) 
 Sales Management and Negotiation Skills   
3612402 การบริหารผลงานและค่าตอบแทนส าหรับเจ้าของธุรกิจ   3(3-0-6) 
 Compensation and Performance Management for Entrepreneurs  
3612403 การจัดการธุรกิจขนาดกลางและขนาดยอ่ม    3(2-2-5) 
 Small and Medium Enterprise Management  
3612501 การเงินและภาษีส าหรับผู้ประกอบการ    3(3-0-6) 
 Finance and Tax for Entrepreneurs  
3613204 กลยุทธก์ารให้บริการส าหรับผู้ประกอบการ    3(3-0-6) 
 Service Strategy for Entrepreneurs  
3613205 การสร้างเครือข่ายทางธุรกิจ     3(3-0-6) 
 Business Networking  
3613801 ประสบการณ์ส าหรับการเป็นผู้ประกอบการธุรกจิ    3(2-2-5) 
 Experience for Business Entrepreneurship  
3614206 การพัฒนาธุรกิจชุมชน      3(3-0-6) 
 Community Business Development  
 กลุ่มวิชาเอกการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ 
รหัสวิชา ชื่อวิชา       น(ท-ป-อ) 
3623501 การเจรจาต่อรองธุรกิจระหว่างประเทศ    3(3-0-6) 
 International Business Negotiation    
3623502 การเป็นผู้ประกอบการธุรกิจระหว่างประเทศ    3(3-0-6) 
 International Entrepreneurship   
3623503 การจัดการการค้าชายแดน     3(3-0-6) 
 Cross Border Trade Management   
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รหัสวิชา ชื่อวิชา       น(ท-ป-อ) 
3623504 การบริหารการน าเข้าและส่งออก     3(3-0-6) 
 Import and Export Management   
3623505 ภาวะการเป็นผู้น าส าหรับธุรกิจระหว่างประเทศ     3(3-0-6) 
 Leadership in International Business      
3624306 การจัดการการค้าขา้มพรมแดนด้วยพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์   3(2-2-5) 
 Cross Border Trade Management with E-Commerce    
3624408 การจัดการทางการเงินระหวา่งประเทศ    3(3-0-6) 
 International Financial Management   
3624507 พฤติกรรมผู้บริโภคในตลาดต่างประเทศ          3(3-0-6) 
 Consumer Behavior in Global Market   
    2.4 กลุ่มวิชาฝึกประสบการณ์วิชาชพีหรือสหกจิศึกษา   7    หน่วยกิต 

ให้เลือกเรียนแผนใดแผนหนึ่ง ดังนี้ 
    แผนฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 
รหัสวิชา ชื่อวิชา       น(ท-ป-อ) 
3504801 เตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพทางธุรกจิ    2(90) 
 Preparation for Professional Experience in Business  
3504802 การฝึกประสบการณ์วิชาชพีทางธุรกจิ    5(450) 
 Professional Experience in Business  

หรือ แผนสหกิจศึกษา 
รหัสวิชา ชื่อวิชา       น(ท-ป-อ) 
3503801 การเตรียมสหกิจศึกษา      1(45) 
 Cooperative Education Preparation  
3503802 สหกิจศึกษา      6(540) 
 Cooperative Education   
 
3. หมวดวิชาเลือกเสรี     ไม่น้อยกวา่  6     หน่วยกิต 
 ให้เลือกเรียนรายวิชาจากรายวิชาใด ๆ ในหลักสูตรที่มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชรเปิดสอน 
แต่ต้องไม่ซ้ ากับรายวิชาที่เคยเรียนมาแล้ว และต้องไม่เป็นรายวิชาที่ก าหนดให้เรียน โดยไม่นับหน่วยกิต รวม
ในเกณฑ์การส าเร็จหลักสูตรของสาขาวิชานี้  
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หลักสูตรบญัชีบัณฑิต 
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564) 

Bachelor of Accountancy 
บช.บ. - B.Acc. 

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

๏ โครงสร้างหลักสูตร 
จ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า  130 หน่วยกิต 

โดยมีสัดส่วนหน่วยกิตแต่ละหมวดวิชา ดังนี้ 
1) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป   ไม่น้อยกว่า  30  หน่วยกิต 
    1.1 กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร บังคับเรียน   9 หน่วยกิต 
    1.2 กลุ่มวิชาความเป็นพลเมืองและพลโลก ไม่น้อยกว่า   6 หน่วยกิต 
    1.3 กลุ่มวิชาเทคโนโลยี  ไม่น้อยกว่า   6 หน่วยกิต 
    1.4 กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และสุขภาพ ไม่น้อยกว่า   6 หน่วยกิต 
     และเลือกเรียนในกลุ่ม 1.1 - 1.4 ไม่น้อยกว่า   3 หน่วยกิต 
2) หมวดวิชาเฉพาะ                 ไม่น้อยกว่า  94  หน่วยกิต 
    2.1 กลุ่มวิชาชีพพื้นฐาน        39  หน่วยกิต 
    2.2 กลุ่มวิชาชีพบังคับ    36  หน่วยกิต 
    2.3 กลุ่มวิชาชีพเลือก  ไม่น้อยกว่า  12  หน่วยกิต 
    2.4 กลุ่มวิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ไม่น้อยกว่า   7  หน่วยกิต 
3) หมวดวิชาเลือกเสรี    ไม่น้อยกว่า  6  หน่วยกิต 

 

๏ อาชีพท่ีสามารถประกอบได้หลังส าเร็จการศึกษา  
- นักบัญชีในสถานประกอบการของทั้งภาครัฐและภาคเอกชน 
- ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 
- ผู้สอบบัญชีภาษีอากร 
- ที่ปรึกษาทางด้านบัญชีการเงินหรือภาษีอากรธุรกิจ 
- อาชีพอิสระ เช่น ผู้ท าบัญชี  ผู้วางระบบบัญชี ผู้ประกอบธุรกิจ ฯลฯ 
- ครู อาจารย์ในสถาบันการศึกษา 
- อาชีพอื่น ๆ ที่ใช้ความรู้ทางด้านบัญชีและภาษีอากร
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๏ รายวิชาตามโครงสร้างของหลักสูตร 
1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป   ไม่น้อยกว่า    30 หน่วยกิต 
   (ดังรายละเอียดในภาคผนวก)    
2. หมวดวิชาเฉพาะ                  ไม่น้อยกวา่  94  หน่วยกิต 
    2.1 กลุ่มวิชาชีพพื้นฐาน         39  หน่วยกิต 
 ให้เรียนรายวิชาดังต่อไปนี้  
รหัสวิชา ชื่อวิชา       น(ท-ป-อ) 
1551402 ภาษาอังกฤษธุรกิจ 1      3(3-0-6)* 
 Business English 1  
1551403 ภาษาอังกฤษธุรกิจ 2      3(3-0-6) 
 Business English 2  
3521101 การบัญชี 1       3(2-2-5) 
 Accounting 1  
3521102 การบัญชี 2       3(2-2-5) 
 Accounting 2  
3521401  เทคโนโลยีสารสนเทศสมัยใหม่ส าหรับงานบัญชี    3(2-2-5)* 
 Modern Information Technology in Accounting  
3522501 การภาษีอากร 1         3(3-0-6) 
 Taxation 1  
3522601 กฎหมายธุรกิจ พาณิชย ์และการบัญชี    3(3-0-6) 
 Commercial Business Law and Accounting  
3522701 การจัดการทางการเงินส าหรับนักบญัชี    3(2-2-5) 
 Financial Management for Accountant  
3541101 หลักการตลาด         3(3-0-6)* 
 Principles of Marketing 
3561101 องค์การและการจัดการ     3(3-0-6) 
 Organization and Management  
3564201 การจัดการเชิงกลยุทธ ์      3(3-0-6) 
 Strategic Management  
3591101 หลักเศรษฐศาสตร์      3(3-0-6) 
 Business Economics  
3593301 การวิเคราะห์เชิงปริมาณ     3(3-0-6) 
 Quantitative Analysis  
    2.2 กลุ่มวิชาชีพบังคับ     36  หน่วยกิต 

ให้เรียนรายวิชาดังต่อไปนี้ 
รหัสวิชา ชื่อวิชา       น(ท-ป-อ) 
3522102 การบัญชีต้นทุน 1        3(2-2-5) 
 Cost Accounting 1  
3522103 การบัญชีชั้นกลาง 1         3(2-2-5) 
 Intermediate Accounting 1  
3522104 การบัญชีชั้นกลาง 2         3(2-2-5) 
 Intermediate Accounting 2  
3522105 การบัญชีต้นทุน 2         3(2-2-5) 
 Cost Accounting 2  
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รหัสวิชา ชื่อวิชา       น(ท-ป-อ) 
3523303 การบริหารความเส่ียงและการควบคุมภายใน    3(3-0-6) 
 Enterprise Risk Management and Internal Control  
3523401 ระบบสารสนเทศทางการบัญชี       3(2-2-5)* 
 Accounting Information System  
3523502 การภาษีอากร 2        3(2-2-5) 
 Taxation 2  
3523702 รายงานการเงินและการวิเคราะห์งบการเงิน    3(2-2-5) 
 Financial Reporting And Statement Analysis  
3524101 การบัญชีชั้นสูง 1        3(2-2-5) 
 Advanced Accounting 1  
3524102 การบัญชีชั้นสูง 2          3(2-2-5) 
 Advanced Accounting 2  
3524302 การสอบบัญชแีละการให้ความเชื่อมั่น    3(2-2-5) 
 Auditing and Assurance Services  
3524901 สัมมนาการบัญช ี      3(2-2-5)* 
 Seminar in Accounting  
    2.3 กลุ่มวิชาชีพเลือก   ไม่น้อยกวา่  12  หน่วยกิต 

ให้เลือกเรียนรายวิชาดังต่อไปนี้ 
รหัสวิชา ชื่อวิชา       น(ท-ป-อ) 
3522305 จรรยาบรรณวิชาชีพบัญชี      3(3-0-6) 
 Accounting Professional Ethics  
3523202 การบัญชีเฉพาะกจิการ         3(3-0-6) 
 Accounting for Specific Enterprises  
3523203 การบัญชีหนว่ยงานภาครัฐ       3(3-0-6) 
 Public Sector Accounting  
3523403 โปรแกรมตารางค านวณส าหรับงานบัญชี      3(2-2-5) 
 Spreadsheet software for Accounting  
3524202 การบัญชีระหว่างประเทศ     3(3-0-6) 
 International Accounting  
3524205 การบัญชีส าหรับวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอ่ม   3(2-2-5) 
 Accounting for small and Medium-Sized Enterprises  
3524308 การบัญชีเพื่อการจัดการสิ่งแวดล้อม        3(3-0-6) 
 Environmental Management Accounting  
3524310 โปรแกรมส าเร็จรูปส าหรับงานบัญชี      3(3-0-6) 
 Software package for accounting  
3524503 การวางแผนภาษ ี         3(2-2-5) 
 Tax Planning  
3524902 วิจัยทางการบัญช ี      3(2-2-5) 
 Accounting Research  
3524903 ปัญหาพิเศษทางการบัญชี        3(2-2-5) 
 Special Problem in Accounting  
3532401 หลักการประกันภยัเบื้องต้น     3(3-0-6) 
 Introduction to Insurance  
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รหัสวิชา ชื่อวิชา       น(ท-ป-อ) 
3534112 การวางแผนและวิเคราะห์ต้นทุนทางธุรกิจ     3(3-0-6) 
 Business Cost Planning and Analysis  
3542202 การสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการ    3(2-2-5) 
 Integrated Marketing Communications  
3542503 การตลาดดิจิทัล      3(2-2-5) 
 Digital Marketing 
  
    2.4 กลุ่มวิชาฝึกประสบการณ์วิชาชพี  ไม่น้อยกวา่   7  หน่วยกิต 

ให้เลือกเรียนแผนใดแผนหนึ่งดังต่อไปนี้ 
 แผนฝึกประสบการวิชาชพี  
รหัสวิชา ชื่อวิชา       น(ท-ป-อ) 
3524801 การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชพีการบัญชี       2(90) 
 Preparation for Field Experience in Professional Accounting  
3524802 การฝึกประสบการณ์วิชาชพีการบัญชี       5(450) 
 Experience in Professional Accounting  
 หรือ แผนสหกิจศึกษา  
3503801 การเตรียมสหกิจศึกษา             1(45) 
 Cooperative Education Preparation  
3503802 สหกิจศึกษา      6(540) 
 Cooperative Education  

หมายเหตุ  *รายวิชาเป็นไปตามอัตลกัษณ์ของมหาวทิยาลัยฯ ไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต  
 
3)  หมวดวิชาเลือกเสรี    ไม่น้อยกวา่  6  หน่วยกิต 

ให้นักศึกษาเลือกเรียนวิชาใด ๆ ในหลักสูตรระดับปริญญาตรีที่เปิดสอนในมหาวิทยาลัยราชภัฏ
ก าแพงเพชร  โดยไม่ซ้ ากับรายวิชาที่เรียนมาแล้ว และต้องไม่เป็นรายวิชาที่ก าหนดให้เรียนโดยไม่นับหน่วยกิต
ในเกณฑ์การส าเร็จการศึกษาของหลักสูตร 
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โครงสร้างหลักสูตรและสาขาวิชาที่เปิดสอน 
 
หลักสูตรเทคโนโลยีบณัฑิต  ระดบัปรญิญาตรี  4  ปี 
 - สาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมไฟฟ้า 
 - สาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมโยธา 
 - สาขาวิชาเทคโนโลยีพลังงาน 
 - สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม (เทคโนโลยีไฟฟ้าสื่อสารและสารสนเทศ) 
 - สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม (เทคโนโลยีการผลิตและระบบอัตโนมัติ) 
หลักสูตรวิทยาศาสตรบณัฑิต  ระดบัปริญญาตรี  4  ป ี
 - สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพวิเตอร์ 
หลักสูตรบรหิารธุรกิจบัณฑติ  ระดับปริญญาตรี  4  ป ี
 - สาขาวิชาการจัดการโลจิสตกิส ์
หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑติ  ระดับปริญญาตรี  4  ป ี
 - สาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์และกราฟิก 
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑติ  ระดบัปรญิญาตร ี 4  ปี 
 - สาขาวิชาการศึกษา (อุตสาหกรรมศิลป์)  

คณะเทคโนโลยอีุตสาหกรรม 
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ปรัชญา 

บูรณาการความรู้ด้านเทคโนโลยีสู่การพฒันาท้องถิ่น 
 
วิสัยทัศน์ 

มุ่งเป็นองค์กรคุณธรรม คุณภาพ และบรูณาการเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาทอ้งถิ่นอย่างยั่งยืน 
 
พันธกิจ 

1. สร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชนท้องถิน่ 
2. เทคโนโลยีเพื่อพัฒนาท้องถิ่น 
3. ผลิตบัณฑิตให้มีความรู้ ทักษา และความสามารถในการคิด การแก้ปัญหา การสร้างสรรค์และการสื่อสารด้วยหลัก

คุณธรรม คุณภาพและมาตรฐานระดับชาติและสากล 
4. บริหารจัดการมหาวิทยาลัยด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่ทันสมัย โปร่งใสด้วยหลักธรรมาภิบาล มีการพัฒนาอย่าง

ก้าวหน้าต่อเนื่องและยั่งยืน 
 
เว็บไซต์  :  https://techno.kpru.ac.th/ 
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หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑติ สาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมไฟฟ้า 
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562) 

Bachelor of Technology Program in Electrical Engineering Technology 
ทล.บ. (เทคโนโลยีวิศวกรรมไฟฟ้า) - B.Tech. (Electrical Engineering Technology) 

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

๏ โครงสร้างหลักสูตร 
จ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า  135 หน่วยกิต 

โดยมีสัดส่วนหน่วยกิตแต่ละหมวดวิชา ดังนี้ 
1) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป  ไม่น้อยกว่า จ านวน 30  หน่วยกิต 
   1.1 กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร ไม่น้อยกว่า จ านวน  9  หน่วยกิต 
   1.2 กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์  ไม่น้อยกว่า จ านวน  6  หน่วยกิต 
   1.3 กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์  ไม่น้อยกว่า จ านวน  6  หน่วยกิต 
   1.4 กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ไม่น้อยกว่า   6  หน่วยกิต 
    และเลือกเรียนในกลุ่มวิชา 1.1 – 1.4 ไม่น้อยกว่า จ านวน  3  หน่วยกิต 
2) หมวดวิชาเฉพาะ   ไม่น้อยกว่า จ านวน 99  หน่วยกิต 
   2.1. กลุ่มวิชาแกน    จ านวน 31  หน่วยกิต 
      1) กลุ่มวิชาพื้นฐานทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ จ านวน 13  หน่วยกิต 
      2) กลุ่มวิชาพื้นฐานทางเทคโนโลยี  จ านวน 18  หน่วยกิต 
   2.2. กลุ่มวิชาเอก   ไม่น้อยกว่า จ านวน 61  หน่วยกิต 
      1) กลุ่มวิชาเอกบังคับ   จ านวน 46  หน่วยกิต 
      2) กลุ่มวิชาเอกเลือก  ไม่น้อยกว่า จ านวน 15  หน่วยกิต 
   2.3. กลุ่มวิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพหรือสหกิจศึกษา จ านวน 7  หน่วยกิต 
3) หมวดวิชาเลือกเสรี   ไม่น้อยกว่า จ านวน 6  หน่วยกิต 

 

๏ อาชีพท่ีสามารถประกอบได้หลังส าเร็จการศึกษา  
- วิศวกรไฟฟ้าในโรงงานอุตสาหกรรม 
- วิศวกรด้านการจัดการพลังงานไฟฟ้าและพลังงานทดแทน 
- ผู้รับผิดชอบส ารวจและผลิตปิโตรเลียม 
- ผู้ดูแลระบบควบคุมไฟฟ้าในโรงงาน/อาคาร 
- ผู้รับผิดชอบพลังงานไฟฟ้าในอาคาร/โรงงาน 
- ช่างเทคนิค/หัวหน้าช่างเทคนิคงานระบบไฟฟ้า 
- พนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 
- ครูผู้ช่วย/ครูช่างอุตสาหกรรม
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๏ รายวิชาตามโครงสร้างของหลักสูตร 
1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป    ไม่น้อยกว่า   30 หน่วยกิต 
   (ดังรายละเอียดในภาคผนวก)    
2. หมวดวิชาเฉพาะ     ไม่น้อยกวา่   99    หน่วยกิต 
    2.1 กลุ่มวิชาแกน                             31  หน่วยกิต 
         1) กลุ่มวิชาพื้นฐานทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์                 13  หน่วยกิต 
รหัสวิชา ชื่อวิชา       น(ท-ป-อ) 
5711101 คณิตศาสตร์วิศวกรรม 1     3(3-0-6) 
 Engineering Mathematics 1  
5711102 คณิตศาสตร์วิศวกรรม 2     3(3-0-6) 
 Engineering Mathematics 2  
5711103 วิทยาศาสตร์พื้นฐานส าหรับวิศวกร     4(3-3-6) 
 Fundamental Science for Engineers  
5712101 คณิตศาสตร์วิศวกรรมไฟฟ้า     3(3-0-6) 
 Electrical Engineering Mathematics  

2) กลุ่มวิชาพื้นฐานทางเทคโนโลย ี                   18  หน่วยกิต 
รหัสวิชา ชื่อวิชา น(ท-ป-อ) 
5701101 การฝึกปฏิบัติงานเทคโนโลยีพื้นฐาน    3(0-6-3) 
 Basic Technology Practice  
5701102 เทคโนโลยีสารสนเทศและคอมพิวเตอร์    3(2-2-5) 
 Computer and Information Technology  
5701103 วัสดุอุตสาหกรรม      3(2-2-5) 
 Industrial Materials  
5701104 ความปลอดภยัและอาชวีอนามยัในสถานประกอบการ   3(2-2-5) 
 Safety and Occupational Health in Workplace  
5702101 การจัดการอุตสาหกรรม     3(2-2-5) 
 Industrial Management  
5703101 การพัฒนาบุคลากรและการฝึกอบรมด้านเทคโนโลยี   3(2-2-5) 
 Staff Development and Technology Training   
    2.2 กลุ่มวิชาเอก     ไม่น้อยกวา่    61  หน่วยกิต 
          1) กลุ่มวิชาเอกบังคับ                           46  หน่วยกิต 
รหัสวิชา ชื่อวิชา       น(ท-ป-อ) 
5711104 การวิเคราะหว์งจรไฟฟ้า     1(1-0-2) 
 Circuits Analysis  
5711105 ปฏิบัติการการวิเคราะห์วงจรไฟฟ้า     2(0-4-2) 
 Circuits Analysis Laboratory  
5711106 การเขียนแบบวิศวกรรม     1(1-0-2) 
 Engineering Drawing 
5711107 ปฏิบัติการเขียนแบบวิศวกรรม     2(0-4-2) 
 Engineering Drawing Laboratory  
5712102 วงจรดิจิทัล       1(1-0-2) 
 Digital Circuits  
5712103 ปฏิบัติการวงจรดิจิทัล      2(0-4-2) 
 Digital Circuits Laboratory  
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รหัสวิชา ชื่อวิชา       น(ท-ป-อ) 
5712104   สนามแม่เหล็กไฟฟ้า      3(3-0-6) 
 Electromagnetic Fields  
5712105 เครื่องมือวัดและการวัดทางไฟฟ้า     1(1-0-2) 
 Electrical Instruments and Measurements   
5712106 ปฏิบัติการเครื่องมือวัดและการวัดทางไฟฟ้า    2(0-4-2) 
 Electrical Instruments and Measurements Laboratory  
5712107 อิเล็กทรอนิกส์วิศวกรรม     1(1-0-2) 
 Engineering Electronics  
5712108 ปฏิบัติการอิเล็กทรอนิกสว์ิศวกรรม     2(0-4-2) 
 Engineering Electronics Laboratory  
5712109 เครื่องจักรกลไฟฟ้า      1(1-0-2) 
 Electrical Machines  
5712110 ปฏิบัติการเครื่องจักรกลไฟฟ้า     2(0-4-2) 
 Electrical Machines Laboratory  
5712111 การผลิต ส่งจ่าย และจ าหนา่ยทางไฟฟ้าก าลัง    1(1-0-2) 
 Electric Power Generation, Transmission and Distribution  
5712112 ปฏิบัติการผลิต ส่งจ่าย และจ าหน่ายทางไฟฟ้าก าลัง   2(0-4-2) 
 Electric Power Generation, Transmission and Distribution Laboratory  
5712113 วิศวกรรมไฟฟ้าแรงสูง      1(1-0-2) 
 High Voltage Engineering  
5712114 ปฏิบัติการวิศวกรรมไฟฟา้แรงสูง     2(0-4-2) 
 High Voltage Engineering Laboratory  
5713101 การวิเคราะห์ระบบไฟฟ้าก าลัง     3(2-2-5) 
 Electric Power Systems Analysis  
5713102 อิเล็กทรอนิกส์ก าลัง      1(1-0-2) 
 Power Electronics  
5713103 ปฏิบัติการอิเล็กทรอนิกส์ก าลัง     2(0-4-2) 
 Power Electronics Laboratory  
5713104 ภาษาอังกฤษส าหรับวิศวกร     3(2-2-5) 
 English for Engineers  
5713105 การป้องกันระบบไฟฟ้าก าลังและรีเลย์    3(2-2-5) 
 Power System Protection and Relays  
5713106 ภาษาอังกฤษส าหรับงานอุตสาหกรรม                       3(2-2-5) 
 English for Industrial Work  
5713107 การเตรียมโครงงานเทคโนโลยีวิศวกรรมไฟฟ้า     1(0-2-1) 
 Pre-Project in Electrical Engineering Technology   
5714101 โครงงานเทคโนโลยีวิศวกรรมไฟฟ้า     3(0-6-3) 
 Project in Electrical Engineering Technology   

2) กลุ่มวิชาเอกเลือก   ไม่น้อยกวา่    15  หน่วยกิต 
รหัสวิชา ชื่อวิชา       น(ท-ป-อ) 
5713201 การควบคุมมอเตอร์ไฟฟ้าดว้ยโปรแกรมเมเบิลคอลโทรลเลอร์  1(1-0-2) 
 Electrical Motor Control with a Programmable Controller  
5713202 ปฏิบัติการควบคุมมอเตอร์ไฟฟ้าด้วยโปรแกรมเมเบิลคอลโทรลเลอร์  2(0-4-2) 
 Electrical Motor Control with a Programmable Controller Laboratory  
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รหัสวิชา ชื่อวิชา       น(ท-ป-อ) 
5713203 เทคโนโลยีพลังงานทดแทน     1(1-0-2) 
 Renewable Energy Technology  
5713204 ปฏิบัติการเทคโนโลยีพลังงานทดแทน    2(0-4-2) 
 Renewable Energy Technology Laboratory  
5713205 การออกแบบระบบไฟฟ้า     1(1-0-2) 
 Electrical System Design  
5713206 ปฏิบัติการออกแบบระบบไฟฟ้า     2(0-4-2) 
 Electrical System Design Laboratory  
5713207 ไมโครโพรเซสเซอร์และไมโครคอนโทรลเลอร์    1(1-0-2) 
 Microprocessors and Microcontroller  
5713208 ปฏิบัติการไมโครโพรเซสเซอร์และไมโครคอนโทรลเลอร์   2(0-4-2) 
 Microprocessors and Microcontroller Laboratory  
5713209 วิศวกรรมการส่องสวา่ง       1(1-0-2) 
 Illumination Engineering  
5713210 ปฏิบัติการวิศวกรรมการส่องสว่าง      2(0-4-2) 
 Illumination Engineering Laboratory  
5714201 ระบบเครื่องท าความเย็นและเครื่องปรับอากาศ   1(1-0-2) 
 Refrigeration and Air Conditioning Systems  
5714202 ปฏิบัติการระบบเครื่องท าความเย็นและเครื่องปรับอากาศ   2(0-4-2) 
 Refrigeration and Air Conditioning Systems Laboratory  
5714203 การออกแบบและการประยกุต์ใช้งานระบบพลังงานแสงอาทิตย์  1(1-0-2) 
 Design and Application of Solar Energy Systems  
5714204 ปฏิบัติการออกแบบและการประยุกต์ใชง้านระบบพลังงานแสงอาทิตย์  2(0-4-2) 
 Design and Application of Solar Energy Systems Laboratory 
    2.3 กลุ่มวิชาฝึกประสบการณ์วิชาชพีหรือสหกจิศึกษา      จ านวน    7  หน่วยกิต 
ให้เลือกเรียนแผนใดแผนหนึ่งดังนี้ 
          แผนฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 
รหัสวิชา ชื่อวิชา       น(ท-ป-อ) 
5714401 เตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพ     2(90) 
 Preparation for Professional Internship  
5714402 ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ     5(450) 
 Professional Internship  
 หรือ แผนสหกิจศึกษา 
5714403 เตรียมสหกิจศึกษา       1(45) 
 Preparation for Cooperative Education  
5714404 สหกิจศึกษา      6(540) 
 Cooperative Education 
  
3. หมวดวิชาเลือกเสรี                             ไม่น้อยกวา่     6  หน่วยกิต 

ให้เลือกเรียนรายวิชาใดๆ ในหลกัสูตรที่มหาวิทยาลัยราชภฏัก าแพงเพชรเปิดสอน โดยไม่ซ้ ากับรายวิชาที่
เคยเรียนมาแล้ว และต้องไม่เป็นรายวิชาที่ก าหนดให้เรียนโดยไม่นับหนว่ยกิตรวมในเกณฑ์การส าเร็จหลักสูตรของ
สาขาวิชานี ้
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หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑติ สาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมโยธา 
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562) 

Bachelor of Technology Program in Civil Engineering Technology 
ทล.บ. (เทคโนโลยีวิศวกรรม) - B.Tech. (Civil Engineering Technology) 

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

๏ โครงสร้างหลักสูตร 
จ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า  131 หน่วยกิต 

โดยมีสัดส่วนหน่วยกิตแต่ละหมวดวิชา ดังนี้ 
1) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป  ไม่น้อยกว่า จ านวน 30  หน่วยกิต 
   1.1 กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร ไม่น้อยกว่า จ านวน  9  หน่วยกิต 
   1.2 กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์  ไม่น้อยกว่า จ านวน  6  หน่วยกิต 
   1.3 กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์  ไม่น้อยกว่า จ านวน  6  หน่วยกิต 
   1.4 กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ไม่น้อยกว่า   6  หน่วยกิต 
    และเลือกเรียนในกลุ่มวิชา 1.1 – 1.4 ไม่น้อยกว่า จ านวน  3  หน่วยกิต 
2) หมวดวิชาเฉพาะ   ไม่น้อยกว่า จ านวน 95  หน่วยกิต 
   2.1 กลุ่มวิชาเฉพาะพื้นฐาน   จ านวน 30  หน่วยกิต 
      1) กลุ่มวิชาพื้นฐานทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ จ านวน 12  หน่วยกิต 
      2) กลุ่มวิชาพื้นฐานทางเทคโนโลยี  จ านวน 18  หน่วยกิต 
   2.2 กลุ่มวิชาเฉพาะด้าน  ไม่น้อยกว่า จ านวน 58  หน่วยกิต 
      1) กลุ่มวิชาเอกบังคับ  ไม่น้อยกว่า จ านวน 42  หน่วยกิต 
      2) กลุ่มวิชาโครงงาน   จ านวน  7  หน่วยกิต 
      3) กลุ่มวิชาเอกเลือก  ไม่น้อยกว่า จ านวน  9  หน่วยกิต 
   2.3 กลุ่มวิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพหรือสหกิจศึกษา จ านวน  7  หน่วยกิต 
3) หมวดวิชาเลือกเสรี   ไม่น้อยกว่า จ านวน  6  หน่วยกิต 

 

๏ อาชีพท่ีสามารถประกอบได้หลังส าเร็จการศึกษา  
- นายช่างโยธา    - ผู้ประกอบการธุรกิจก่อสร้าง  
- ผู้จัดการโครงการ    - ผู้ประสานงานโครงการก่อสร้าง 
- ผู้ช่วยวิศวกร/สถาปนิก  - ผู้ควบคุมงาน 
- นักวางแผนงานก่อสร้าง  - วิศวกรจัดซ้ือ/ส ารวจปริมาณ 
- พนักงานเขียนแบบ    - พนักงานประมาณราคาก่อสร้าง  
- ช่างส ารวจ    - เจ้าหน้าที่ควบคุมความปลอดภัย 
- ช่างซ่อมบ ารุงอาคาร    - ครูผู้ช่วย/ครูช่างอุตสาหกรรม 
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๏ รายวิชาตามโครงสร้างของหลักสูตร 
1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป    ไม่น้อยกว่า   30 หน่วยกิต 
   (ดังรายละเอียดในภาคผนวก)    
2. หมวดวิชาเฉพาะ     ไม่น้อยกวา่   95    หน่วยกิต 
   2.1 กลุ่มวิชาแกน                                         30  หน่วยกิต 
         1) กลุ่มวิชาพื้นฐานทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์                12  หน่วยกิต 
รหัสวิชา รายวิชา       น(ท-ป-อ) 
5791101 คณิตศาสตร์ส าหรับงานเทคโนโลยีวิศวกรรมโยธา     3(3-0-6) 

Mathematics for Civil Engineering Technology  
5791102 การค านวณส าหรับงานเทคโนโลยีวิศวกรรมโยธา   3(2-2-5) 

Calculation for Civil Engineering Technology  
5791103 วิทยาศาสตร์และสิ่งแวดล้อมส าหรับงานเทคโนโลยีวิศวกรรมโยธา  3(2-2-5) 

Science and Environment for Civil Engineering Technology 
5791104 วิทยาศาสตร์เพื่อสถาปัตยกรรมเขียว    3(2-2-5) 

Science for Green Architecture    
2) กลุ่มวิชาพื้นฐานทางเทคโนโลย ี       18  หน่วยกิต 

รหัสวิชา รายวิชา       น(ท-ป-อ) 
5701101 การฝึกปฏิบัติงานเทคโนโลยีพื้นฐาน    3(0-6-3) 

Basic Technology Practice   
5701102 เทคโนโลยีสารสนเทศและคอมพิวเตอร์    3(2-2-5) 

Information Technology and Computer   
5701103 วัสดุอุตสาหกรรม      3(2-2-5) 

Industrial Materials    
5701104 ความปลอดภยัและอาชวีอนามยัในสถานประกอบการ   3(2-2-5) 

Safety and Occupational Health in the Workplace   
5702101 การจัดการอุตสาหกรรม     3(2-2-5) 

Industrial Management   
5703101 การพัฒนาบุคลากรและการฝึกอบรมด้านเทคโนโลยี   3(2-2-5) 

Staff Development and Training Technology  
   2.2 กลุ่มวิชาเฉพาะด้าน             ไม่น้อยกวา่    58  หน่วยกิต 

1) กลุ่มวิชาเอกบังคับ                         42  หน่วยกิต 
รหัสวิชา รายวิชา       น(ท-ป-อ) 
5791501 มูลฐานการออกแบบสถาปัตยกรรม     3(2-2-5) 

Architectural Design Fundamental   
5792502 เขียนแบบกอ่สร้าง 1      3(0-6-3) 

Construction Drawing 1   
5792503 เขียนแบบกอ่สร้าง 2      3(0-6-3) 

Construction Drawing 2 
5731701 เทคนิคและเทคโนโลยีการก่อสร้าง     3(2-2-5)   

Technique and Technology for Construction   
5731702 เทคโนโลยีคอนกรีต      1(1-0-2) 

Concrete Technology    
5731703 เทคโนโลยีคอนกรีตปฏิบัตกิาร     2(0-4-2) 

Concrete Technology and Laboratory  
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รหัสวิชา รายวิชา       น(ท-ป-อ) 
5793601 วิศวกรรมส ารวจส าหรับงานก่อสร้าง 1    1(1-0-2) 

Surveying Engineering for Construction 1   
5793603 ปฏิบัติการวิศวกรรมส ารวจส าหรับงานกอ่สร้าง 1   2(0-4-2) 

Surveying Engineering for Construction 1 and Laboratory 
5792201 กลศาสตร์โครงสร้าง      3(3-0-6) 

Mechanical Structure    
5731601 ทฤษฎีโครงสร้าง      3(3-0-6) 

Structural Theory   
5791601 ปฐพีกลศาสตร์      3(3-0-6) 

Soil Mechanics    
5794102 การวางแผนและบริหารงานก่อสร้าง    3(3-0-6) 

Construction Planning and Management    
5793301 เขียนแบบกอ่สร้างด้วยคอมพิวเตอร์ 1    3(0-6-3) 

Computer Graphics in Construction Drawing 1  
5793302 เขียนแบบกอ่สร้างด้วยคอมพิวเตอร์ 2    3(0-6-3) 

Computer Graphics in Construction Drawing 2  
5793602 วิศวกรรมส ารวจส าหรับงานก่อสร้าง 2    1(1-0-2) 

Surveying Engineering for Construction 2   
5793604 ปฏิบัติการวิศวกรรมส ารวจส าหรับงานกอ่สร้าง 2   2(0-4-2) 

Surveying Engineering for Construction 2 and Laboratory 
5793703 เทคโนโลยีการทดสอบวัสดุก่อสร้าง     1(1-0-2) 

Construction Material Testing Technology   
5793705 ปฏิบัติการเทคโนโลยีการทดสอบวัสดุกอ่สร้าง    2(0-4-2) 

Construction Material Testing Technology and Laboratory  
          2) กลุ่มวิชาโครงงาน                                  7  หน่วยกิต 
รหัสวิชา รายวิชา       น(ท-ป-อ) 
5794904 การเตรียมโครงงานเทคโนโลยีวิศวกรรมโยธา     2(0-4-2) 

Pre-Project Civil Engineering Technology   
5794905 โครงงานเทคโนโลยีวิศวกรรมโยธา     5(0-10-5) 

Project Civil Engineering Technology 
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    3) กลุ่มวิชาเอกเลือก    ไม่น้อยกวา่   9 หน่วยกิต 
รหัสวิชา รายวิชา       น(ท-ป-อ) 
5792401 การออกแบบโครงสร้างไม้และเหล็ก 

Timber and Steel Design     3(3-0-6) 
5793402 การออกแบบคอนกรีตเสริมเหล็ก 

Reinforced Concrete Design     3(3-0-6) 
5791602 วิศวกรรมฐานราก 

Foundation Engineering     3(3-0-6) 
5793204 การวางผังและออกแบบชุมชนเมือง 

Urban Planning and Design     3(3-0-6) 
5792805 กฎหมายส าหรับงานก่อสร้าง 

Law for Construction     3(3-0-6) 
5793806 การประมาณราคาอาคาร  

Building Estimation      3(2-2-5) 
5734101 การควบคุมงานและตรวจสอบงานกอ่สร้าง 

Supervision and Inspection for Construction   3(2-2-5) 
5794101 ระบบโครงสร้างพื้นฐาน 

Infrastructure System      3(3-0-6) 
5791801 ภาษาอังกฤษส าหรับเทคโนโลยวีิศวกรรมโยธา 

English for Civil Engineering Technology    3(3-0-6) 
5791603 วิศวกรรมการทาง 

Highway Engineering      3(3-0-6) 
    2.3 กลุ่มวิชาฝึกประสบการณ์วิชาชพีหรือสหกจิศึกษา              7  หน่วยกิต 
ให้เลือกเรียนแผนใดแผนหนึ่งดังนี้ 

แผนฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 
รหัสวิชา รายวิชา       น(ท-ป-อ) 
5794401 เตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 

Preparation for Propressional Internship    2(90) 
5794402 ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 

Propressional Internship     5(450) 
หรือ แผนสหกิจศึกษา 

5794403 เตรียมสหกิจศึกษา  
Preparation for Cooperative Education    1(45) 

5794404 สหกิจศึกษา 
Cooperative Education     6(540) 

 
3. หมวดวิชาเลือกเสรี           ไม่น้อยกวา่   6    หน่วยกิต 
 ให้เลือกเรียนรายวิชาใดๆ ในหลกัสูตรที่มหาวิทยาลัยราชภฏัก าแพงเพชรเปิดสอน โดยไม่ซ้ ากับรายวิชาที่
เคยเรียนมาแล้ว และต้องไม่เป็นรายวิชาที่ก าหนดให้เรียนโดยไม่นับหนว่ยกิตรวมในเกณฑ์การส าเร็จหลักสูตรของ
สาขาวิชานี ้
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หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑติ สาขาวิชาเทคโนโลยีพลังงาน 
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562) 

Bachelor of Technology Program in Energy Technology 
ทล.บ. (เทคโนโลยีพลังงาน) - B.Tech. (Energy Technology) 

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

๏ โครงสร้างหลักสูตร 
จ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า  142 หน่วยกิต 

โดยมีสัดส่วนหน่วยกิตแต่ละหมวดวิชา ดังนี้ 
1) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป  ไม่น้อยกว่า จ านวน 30  หน่วยกิต 
   1.1 กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร ไม่น้อยกว่า จ านวน  9  หน่วยกิต 
   1.2 กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์  ไม่น้อยกว่า จ านวน  6  หน่วยกิต 
   1.3 กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์  ไม่น้อยกว่า จ านวน  6  หน่วยกิต 
   1.4 กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ไม่น้อยกว่า   6  หน่วยกิต 
    และเลือกเรียนในกลุ่มวิชา 1.1 – 1.4 ไม่น้อยกว่า จ านวน  3  หน่วยกิต 
2) หมวดวิชาเฉพาะ   ไม่น้อยกว่า จ านวน 106  หน่วยกิต 
   2.1 กลุ่มวิชาเฉพาะพื้นฐาน     30  หน่วยกิต 

1) กลุ่มวิชาพื้นฐานทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์  12  หน่วยกิต 
2) กลุ่มวิชาพื้นฐานทางเทคโนโลยี    18  หน่วยกิต 

   2.2 กลุ่มวิชาเฉพาะด้าน     76  หน่วยกิต 
1) วิชาเอกบังคับ     57  หน่วยกิต 
2) วิชาเอกเลือก  ไม่น้อยกว่า   12  หน่วยกิต 
3) วิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพหรือสหกิจศึกษา   7  หน่วยกิต 

3) หมวดวิชาเลือกเสร ี   ไม่น้อยกว่า จ านวน   6  หน่วยกิต 
 

๏ อาชีพท่ีสามารถประกอบได้หลังส าเร็จการศึกษา  
- เจ้าหน้าที่ด้านพลังงานกระทรวงพลังงาน 
- นักวิจัยด้านพลังงานกระทรวงพลังงาน 
- นักวิชาการ/นักวิทยาศาสตร์ ด้านพลังงาน 
- พนักงาน/เจ้าหน้าที่ระดับปฏิบัติรัฐวิสาหกิจ 
- นักวิจัยและนักพัฒนาเทคโนโลยีพลังงาน 
- นักวิเคราะห์ระบบและตรวจสอบงานพลังงานในภาคอุตสาหกรรม 
- พนักงาน/เจ้าหน้าที่ระดับปฏิบัติในภาคอุตสาหกรรม 
- นักวิเคราะห์ระบบและตรวจสอบงานพลังงานในภาคอุตสาหกรรม 
- ประกอบอาชีพอิสระที่เกี่ยวข้องกับพลังงาน 
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๏ รายวิชาตามโครงสร้างของหลักสูตร 
1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป    ไม่น้อยกว่า   30 หน่วยกิต 
   (ดังรายละเอียดในภาคผนวก)    
2. หมวดวิชาเฉพาะ     ไม่น้อยกวา่   106    หน่วยกิต 
2.1 กลุ่มวิชาเฉพาะพื้นฐาน                30  หน่วยกิต 
 1) กลุ่มวิชาพื้นฐานทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์    12   หน่วยกิต 
รหัสวิชา ชื่อวิชา       น(ท-ป-อ) 
5751101 คณิตศาสตร์พื้นฐานในงานพลังงาน     3(3-0-6) 
 Fundamental Mathematics for Energy  
5751102 คณิตศาสตร์ประยุกต์ในงานพลังงาน    3(3-0-6) 
 Applied Mathematics for Energy  
5751103 วิทยาศาสตร์พื้นฐานในงานพลังงาน    3(2-2-5) 
 Fundamental Science for Energy  
5751104 วิทยาศาสตร์ประยุกต์ในงานพลังงาน    3(2-2-5) 
 Applied Science for Energy  
 2) กลุ่มวิชาพื้นฐานทางเทคโนโลย ี      18   หน่วยกิต 
รหัสวิชา รหัสวิชา       รหัสวิชา 
5701101 การฝึกปฏิบัติงานเทคโนโลยีพื้นฐาน    3(0-6-3) 
 Basic Technology Practice  
5701102 เทคโนโลยีสารสนเทศและคอมพิวเตอร์    3(2-2-5) 
 Computer and Information Technology  
5701103 วัสดุอุตสาหกรรม      3(2-2-5) 
 Industrial Materials  
5701104 ความปลอดภยัและอาชวีอนามยัในสถานประกอบการ   3(2-2-5) 
 Safety and Occupational Health in Workplace  
5702101 การจัดการอุตสาหกรรม     3(2-2-5) 
 Industrial Management  
5703101 การพัฒนาบุคลากรและการฝึกอบรมด้านเทคโนโลยี   3(2-2-5) 
 Staff Development and Technology Training  
   2.2 กลุ่มวิชาเฉพาะด้าน     ไม่น้อยกวา่   76  หน่วยกิต 

1) วิชาเอกบังคับ       57   หน่วยกิต 
รหัสวิชา ชื่อวิชา       น(ท-ป-อ) 
5751105 พลังงานทดแทน      3(2-2-5) 
 Renewable Energy  
5751106 ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนกิส์เบื้องต้น     1(1-0-2) 
 Introduction to Electricity and Electronic  
รหัสวิชา ชื่อวิชา       น(ท-ป-อ) 
5751107 ภาษาอังกฤษส าหรับการสื่อสารและการสืบค้น    3(2-2-5) 
 English for Communication and Retrieval  
5751108 พลังงานและผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม    3(2-2-5) 
 Energy and Environmental Impact  
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รหัสวิชา ชื่อวิชา        น(ท-ป-อ) 
5751109 ปฏิบัติการไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้น    2(0-4-2) 
 Introduction to Electricity and Electronic Laboratory  
5752101 เครื่องมือวัดและการวัดทางด้านพลังงาน    1(1-0-2) 
 Instruments and Measurement of Energy  
5752102 เครื่องจักรกลไฟฟ้า      1(1-0-2) 
 Electrical Machines  
5752103 การเปลี่ยนรูปพลังงานและระบบสะสมพลังงาน   3(2-2-5) 
 Energy Conversion and Storage System  
5752104 ไฟฟ้าประยกุต์เพื่อการจัดการพลังงาน    1(1-0-2) 
 Electrical Apply for Energy Management  
5752105 ปฏิบัติการเครื่องมือวัดและการวัดทางดา้นพลังงาน   2(0-4-2) 
 Instruments and Measurement of Energy Laboratory  
5752106 ปฏิบัติการเครื่องจักรกลไฟฟ้า     2(0-4-2) 
 Electrical Machines Laboratory  
5752107 ปฏิบัติการไฟฟ้าประยุกต์เพื่อการจัดการพลังงาน   2(0-4-2) 
 Electrical Apply for Energy Management Laboratory  
5752201 เทคโนโลยีพลังงานชีวมวลและเชื้อเพลิงชีวภาพ    1(1-0-2) 
 Biomass Energy Technology and Bio Fuels  
5752202 เทคโนโลยีพลังงานแสงอาทิตย ์     1(1-0-2) 
 Solar Energy Technology  
5752205 ปฏิบัติการเทคโนโลยีพลังงานชีวมวลและเชื้อเพลิงชีวภาพ   2(0-4-2) 
 Biomass Energy Technology and Bio Fuels Laboratory  
5752206 ปฏิบัติการเทคโนโลยีพลังงานแสงอาทิตย์    2(0-4-2) 
 Solar Energy Technology Laboratory  
5752301 โปรแกรมคอมพวิเตอร์      1(1-0-2) 
 Computer Programming  
5752302 ปฏิบัติการโปรแกรมคอมพวิเตอร ์     2(0-4-2) 
 Computer Programming Laboratory  
5753101 ภาษาอังกฤษในงานพลังงาน     3(2-2-5) 
 English in Energy  
5753102 เศรษฐศาสตร์พลังงาน      3(2-2-5) 
 Economics for Energy  
5753103 การพัฒนาพลังงานชุมชน     3(2-2-5) 
 Community Energy Development  
5753106 การวิจยัพื้นฐาน      3(0-6-3) 
 Basic Research  
5753107 การซ่อมบ ารุงระบบไฟฟา้และพลังงานภายในอาคาร   1(1-0-2) 
 Electrical and Energy System Maintenance in Buildings  
5753108 ปฏิบัติการซ่อมบ ารุงระบบไฟฟ้าและพลงังานภายในอาคาร  2(0-4-2) 
 Electrical and Energy System Maintenance in Buildings Laboratory  
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รหัสวิชา ชื่อวิชา        น(ท-ป-อ) 
5753201 เทคโนโลยีพลังงานลมและพลังงานน้ า    1(1-0-2) 
 Wind and Hydro Energy Technology  
5753202 ปฏิบัติการเทคโนโลยีพลังงานลมและพลังงานน้ า   2(0-4-2) 
 Wind and Hydro Energy Technology Laboratory  
5753302 การใช้คอมพิวเตอร์ส าหรับออกแบบระบบพลังงาน   1(1-0-2) 
 Computer Aided Design for Energy Systems  
5753304 ปฏิบัติการใช้คอมพิวเตอร์ส าหรับออกแบบระบบพลังงาน   2(0-4-2) 
 Computer Aided Design for Energy Systems Laboratory  
5754305 การวิจยัและพัฒนาเทคโนโลยพีลังงาน    3(0-6-3) 
 Research and Development Energy Technology  

2) วิชาเอกเลือก       ไม่น้อยกวา่   12   หน่วยกิต 
   - กลุ่มวิชาพื้นฐานพลังงาน              ไม่น้อยกวา่   6   หน่วยกิต 
รหัสวิชา ชื่อวิชา       น(ท-ป-อ) 
5753104 การถ่ายเทความร้อน      3(2-2-5) 
 Heat Transfer  
5753105 การตรวจประเมินและการอนุรกัษ์พลังงาน    3(2-2-5) 
 Energy Audit and Conservation  
5754101 ธุรกิจพลังงาน      3(2-2-5) 
 Energy Business  
5754102 การจัดการพลังงานเช้ือเพลิง     3(2-2-5) 
 Fuels Energy Management  
 - กลุ่มวิชาเทคโนโลยพีลังงาน                    ไม่น้อยกวา่   3   หน่วยกิต 
รหัสวิชา ชื่อวิชา       น(ท-ป-อ) 
5754103 ระบบเครื่องท าความเย็นและเครื่องปรับอากาศ   1(1-0-2) 
 Refrigeration and Air Conditioning Systems  
5754104 เทคโนโลยีไฮโดรเจนและการประยุกต์    3(2-2-5) 
 Hydrogen Technology and Application  
5754105 เทคโนโลยีเซลล์เชื้อเพลิง     3(2-2-5) 
 Fuel Cell Technology  
5754106 ปฏิบัติการระบบเครื่องท าความเย็นและเครื่องปรับอากาศ   2(0-4-2) 
 Refrigeration and Air Conditioning Systems Laboratory  
5754107 เทคโนโลยีพลังงานทางเลือกส าหรับยานยนต์    3(2-2-5) 
 Alternative Energy Technology for Vehicle  
 - กลุ่มวิชาสารสนเทศ                             ไม่น้อยกวา่   3   หน่วยกิต 
รหัสวิชา ชื่อวิชา       น(ท-ป-อ) 
5753301 เทคโนโลยีสมาร์ทกริต      1(1-0-2) 
 Smart Grid Technology  
5753303 ปฏิบัติการเทคโนโลยีสมาร์ทกริต     2(0-4-2) 
 Smart Grid Technology Laboratory  
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รหัสวิชา ชื่อวิชา        น(ท-ป-อ) 
5754301 การประยกุต์ใช้พีแอลซีส าหรับระบบพลงังาน    1(1-0-2) 
 Applied PLC for Energy Systems  
5754302 ปฏิบัติการประยกุต์ใช้พีแอลซีส าหรับระบบพลังงาน   2(0-4-2) 
 Applied PLC for Energy Systems Laboratory  
 3) กลุ่มวิชาฝกึประสบการณ์วิชาชพี       ไม่น้อยกวา่     7   หน่วยกิต 

ให้เลือกแผนใดแผนหนึ่งดังนี้  
รหัสวิชา ชื่อวิชา        น(ท-ป-อ) 
5754701 เตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพ     2(90) 
 Preparation of Professional Internship  
5754702 การฝึกประสบการณ์วิชาชพี     5(450) 
 Professional Internship  
 หรือ แผนนหกิจศึกษา 
5754703 เตรียมสหกิจศึกษา      1(45) 
 Preparation of Cooperative Education  
5754704 สหกิจศึกษา      6(540) 
 Cooperative Education 
 
3. หมวดวิชาเลือกเสรี    ไม่น้อยกวา่     6    หน่วยกิต 

ให้เลือกเรียนรายวิชาใดๆ ในหลักสูตรมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร โดยไม่ซ้ ากับรายวิชาที่เคยเรีย น
มาแล้ว และต้องไม่เป็นรายวิชาที่ก าหนดให้เรียนโดยไม่นับหน่วยกิตรวมในเกณฑ์การส าเร็จหลักสูตรของแต่ละวิชาเอกที่
ก าหนดเป็นเง่ือนไขให้ต้องลงทะเบียนเรียน 
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หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑติ  สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  
(หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2565) 

Bachelor of Technology Program in Industrial Technology  
ทล.บ. (เทคโนโลยีอุตสาหกรรม) - B.Tech. (Industrial Technology) 

------------------------------------------------------------ 
- สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม (เทคโนโลยีไฟฟ้าสื่อสารและสารสนเทศ) 
- สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม (เทคโนโลยีการผลิตและระบบอัตโนมัติ) 

 

๏ โครงสร้างหลักสูตร 
จ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า  127 หน่วยกิต 

โดยมีสัดส่วนหน่วยกิตแต่ละหมวดวิชา ดังนี้ 
1) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป  ไม่น้อยกว่า  30 หน่วยกิต 
1.1 กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร  ไม่น้อยกว่า    9 หน่วยกิต 
1.2 กลุ่มวิชาความเป็นพลเมืองและพลโลก  ไม่น้อยกว่า    6 หน่วยกิต 
1.3 กลุ่มวิชาเทคโนโลยี   ไม่น้อยกว่า    6 หน่วยกิต 
1.4 กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และสุขภาพ ไม่น้อยกว่า    6 หน่วยกิต 
     และเลือกเรียนในกลุ่มวิชา 1.1 - 1.4 ไม่น้อยกว่า    3 หน่วยกิต 
2) หมวดวิชาเฉพาะ   ไม่น้อยกว่า  91 หน่วยกิต 
    2.1 วิชาเฉพาะพื้นฐาน  ไม่น้อยกว่า  30 หน่วยกิต 
         - กลุ่มวิชาพื้นฐานทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ 12  หน่วยกิต 
         - กลุ่มวิชาพื้นฐานทางเทคโนโลยี    18  หน่วยกิต 
    2.2 วิชาเฉพาะด้าน   ไม่น้อยกว่า  54 หน่วยกิต 
         2.2.1 กลุ่มวิชาเทคโนโลยีเฉพาะสาขา   51 หน่วยกิต 
         2.2.2 กลุ่มวิชาโครงงาน                   3   หน่วยกิต 
    2.3. วิชาการฝึกประสบการณ์วิชาชีพหรือสหกิจศึกษา     7 หน่วยกิต 
3) หมวดวิชาเลือกเสรี   ไม่น้อยกว่า    6 หน่วยกิต 

 

๏ อาชีพท่ีสามารถประกอบได้หลังส าเร็จการศึกษา  
วิชาเอกเทคโนโลยีไฟฟ้าสื่อสารและสารสนเทศ 
- เจ้าหนา้ที่ห้องปฏิบัติการเทคโนโลยีไฟฟ้าสื่อสารและสารสนเทศของหน่วยงานราชการและรัฐวิสาหกจิ 
- นักวิชาการระดับปฏิบัติการของรัฐวิสาหกิจ 
- พนักงานดา้นเทคนิคทางด้านไฟฟ้าสื่อสาร ดูแลระบบเครือข่ายการสื่อสารและระบบสารสนเทศ 
- นักวิจัยและนักพัฒนาเทคโนโลยีเทคโนโลยีไฟฟ้าสื่อสารและสารสนเทศ  
- ประกอบอาชีพอิสระที่เกีย่วข้องกับเทคโนโลยีไฟฟ้าสื่อสารและสารสนเทศ 
วิชาเอกเทคโนโลยีการผลิตและระบบอตัโนมัติ 
- เจ้าหนา้ที่ห้องปฏิบัติการของหน่วยงานราชการและรัฐวิสาหกจิ  
- นักวิชาการระดับปฏิบัติการของรัฐวิสาหกิจ 
- พนักงานดา้นเทคนิคด้านเทคโนโลยีการผลิตและระบบอัตโนมัติ 
- นักวิจัยและนักพัฒนาเทคโนโลยีเทคโนโลยีการผลิตและระบบอัตโนมัต ิในงานอุตสาหกรรม 
- ประกอบอาชีพอิสระที่เกีย่วข้องกับเทคโนโลยีการผลิตและระบบอัตโนมัติ  
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๏ รายวิชาตามโครงสร้างของหลักสูตร 
1) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป    ไม่น้อยกว่า   30 หน่วยกิต 
   (ดังรายละเอียดในภาคผนวก)    
2) หมวดวิชาเฉพาะ     ไม่น้อยกวา่   91  หน่วยกิต 
    2.1 วิชาเฉพาะพื้นฐาน    ไม่น้อยกวา่   30      หน่วยกิต 
         - กลุ่มวิชาพื้นฐานทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์     12  หน่วยกิต              
รหัสวิชา   ชื่อวิชา       น(ท-ป-อ) 
5701105 การออกแบบและพัฒนาโปรแกรม      1(1-0-2) 
 Program Design and Development  
5701106 ปฏิบัติการออกแบบและพัฒนาโปรแกรม     2(0-4-2) 
 Program Design and Development Laboratory  
5702102 การเขียนแบบวิศวกรรมด้วยคอมพิวเตอร์    1(1-0-2) 
 Computer-aided Engineering Drawing  
5702103 ปฏิบัติการเขียนแบบวิศวกรรมด้วยคอมพิวเตอร์   2(0-4-2) 
 Computer-aided Engineering Drawing Laboratory  
5702104 คณิตศาสตร์อุตสาหกรรม               3(3-0-6) 
              Mathematics for Industry     
5702105 คณิตศาสตร์วิศวกรรม      3(3-0-6) 
 Mathematics for Engineering 
            - กลุ่มวิชาพื้นฐานทางเทคโนโลยี       18  หน่วยกิต 
รหัสวิชา ชื่อวิชา       น(ท-ป-อ) 
5701101 การฝึกปฏิบัติงานเทคโนโลยีพื้นฐาน     3(0-6-3) 
 Basic Technology Practice  
5701102 เทคโนโลยีสารสนเทศและคอมพิวเตอร์     3(2-2-5) 
 Information Technology and Computer  
5701103 วัสดุอุตสาหกรรม       3(2-2-5) 
 Industrial Materials  
5701104 ความปลอดภยัและอาชวีอนามยัในสถานประกอบการ    3(2-2-5) 
 Safety and Occupational Health in the Workplace  
5702101 การจัดการอุตสาหกรรม      3(2-2-5) 
 Industrial Management  
5703101 การพัฒนาบุคลากรและการฝึกอบรมด้านเทคโนโลยี    3(2-2-5) 
 Staff Development and Training Technology  
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   2.2 วิชาเฉพาะด้าน     ไม่น้อยกวา่  54   หน่วยกิต 
        2.2.1 กลุ่มวิชาเทคโนโลยีเฉพาะสาขา    51   หน่วยกิต 
         - กลุ่มความรู้ด้านพื้นฐานเทคโนโลยี     6  หน่วยกิต 
รหัสวิชา ชื่อวิชา       น(ท-ป-อ) 
5703201 การวางแผนและการควบคุมการผลิตในงานอุตสาหกรรม   1(1-0-2) 
 Cost analysis and production planning in industrial applications 
5703202 ปฏิบัติการวางแผนและการควบคุมการผลิตในงานอุตสาหกรรม  2(0-4-2) 
 Cost analysis and production planning in industrial applications Laboratory 
5703203 การจัดการองค์กรและทรัพยากรมนุษย์ในงานอุตสาหกรรม   1(1-0-2) 
 Organization and Human Resources in Industry  
5703204 ปฏิบัติการจัดการองค์กรและทรพัยากรมนุษย์ในงานอุตสาหกรรม  2(0-4-2) 
 Organization and Human Resources in Industry Laboratory 
 - กลุ่มความรู้ด้านภาษา     6  หน่วยกิต 
5703103 ภาษาอังกฤษเพื่อการท างาน      3(2-2-5) 
 English for Work  
5703104 ภาษาอังกฤษส าหรับช่างเทคนิคและวิศวกร     3(2-2-5) 
 English for technicians and engineers 
 - กลุ่มความรู้ด้านเทคโนโลย ี  ไม่น้อยกวา่  39  หน่วยกิต 
 บังคับเรียน (30 หน่วยกิต) 
 วิชาเอกเทคโนโลยีไฟฟ้าสื่อสารและสารสนเทศ 
รหัสวิชา ชื่อวิชา       น(ท-ป-อ) 
5701301 เทคโนโลยีไฟฟ้าและเครื่องมือวัด       1(1-0-2) 
 Electrical and Instrumentation Technology 
5701302 ปฏิบัติการเทคโนโลยีไฟฟ้าและเครื่องมือวัด      2(0-4-2) 
 Electrical and Instrumentation Technology Laboratory 
5701303 หลักการสื่อสารและสารสนเทศ      3(3-0-6) 
 Principle of Communication and Information 
5701304 การออกแบบระบบไฟฟ้าและโครงข่ายสารสนเทศ   1(1-0-2) 
 Electrical Systems Design And Information Network 
5701305 ปฏิบัติการออกแบบระบบไฟฟ้าและโครงข่ายสารสนเทศ   2(0-4-2) 
 Electrical Systems Design And Information Network Laboratory 
5702301 การสื่อสารข้อมูลและการออกแบบติดตัง้ระบบเครือข่าย   1(1-0-2) 
 Data Communication and Network Design system 
5702302 ปฏิบัติการสื่อสารข้อมูลและการออกแบบติดตั้งระบบเครือข่าย  2(0-4-2) 
 Data Communication and Network Design system Laboratory 
5702303 การวิเคราะห์ระบบและการออกแบบฐานข้อมูล   1(1-0-2) 
 System Analysis and Database Design 
5702304 ปฏิบัติการวิเคราะห์ระบบและการออกแบบฐานข้อมูล    2(0-4-2) 
 System Analysis and Database Design Laboratory  
5702305 ระบบดิจิทัลและไมโครคอนโทรลเลอร์     1(1-0-2) 
 Digital Systems and Microcontrollers Systems 
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รหัสวิชา ชื่อวิชา       น(ท-ป-อ) 
5702306 ปฏิบัติการระบบดิจิทัลและไมโครคอนโทรลเลอร์    2(0-4-2) 
 Digital Systems and Microcontrollers Systems Laboratory  
5702307 การออกแบบสมองกลฝังตัวและเทคโนโลยีไอโอที    1(1-0-2) 
 Embedded Design and IoT Technology  
5702308 ปฏิบัติการออกแบบสมองกลฝังตัวและเทคโนโลยีไอโอที   2(0-4-2) 
 Embedded Design and IoT Technology Laboratory  
5702309 เครือข่ายคอมพิวเตอร์เสมือนและการประมวลผลคลาวด์   1(1-0-2) 
 Virtual Computer Networks and Cloud Computing 
5702310 ปฏิบัติการเครือข่ายคอมพวิเตอร์เสมือนและการประมวลผลคลาวด์  2(0-4-2) 
 Virtual Computer Networks and Cloud Computing Laboratory 
5703301 โปรแกรมเมเบิลลอจิกคอนโทรลเลอร ์    1(1-0-2) 
 Programmable Logic Controller   
5703302 ปฏิบัติโปรแกรมเมเบิลลอจิกคอนโทรลเลอร์     2(0-4-2) 
 Programmable Logic Controller Laboratory 
5704301 การฝึกปฏิบัติการชา่งไฟฟ้าสื่อสารและสารสนเทศ   3(0-6-3) 
 Practical Training for Electricians Communication and Information 
 วิชาเอกเทคโนโลยีการผลิตและระบบอตัโนมัติ 
รหัสวิชา ชื่อวิชา       น(ท-ป-อ) 
5701401 เครื่องมือช่างพื้นฐานส าหรับการผลิต    1(1-0-2) 
  Basic hand tools for manufacturing 
5701402 ปฏิบัติการเครื่องมือช่างพื้นฐานส าหรับการผลิต   2(0-4-2) 
 Basic hand tools for manufacturing Laboratory 
5701403 เทคโนโลยีไฟฟ้าอุตสาหกรรมส าหรับการผลิตระบบอัตโนมัติ         1(1-0-2) 
 Industrial Electrical Technology for Automation Production 
5701404 ปฏิบัติการเทคโนโลยีไฟฟ้าอุตสาหกรรมส าหรับการผลิตระบบอัตโนมัติ  2(0-4-2) 
       Industrial Electrical Technology for Automation Production Laboratory 
5701405 ดิจิตอลและระบบสมองกลฝังตัว     1(1-0-2) 
 Digital and Embedded Systems 
5701406 ปฏิบัติการดิจิตอลและระบบสมองกลฝังตัว    2(0-4-2)  

Digital and Embedded Systems Laboratory 
5702401 นิวเมติกส์และไฮดรอลิกส์     1(1-0-2) 
 Pneumatic and Hydraulic 
5702402 ปฏิบัติการนิวเมติกส์และไฮดรอลิกส ์    2(0-4-2) 
 Pneumatic and Hydraulic Laboratory 
5702403 การออกแบบเครื่องจักรกลการผลิต    1(0-4-2) 
 Production Machinery Design 
5702404 ปฏิบัติการออกแบบเครื่องจักรกลการผลิต    2(0-4-2) 
 Production Machinery Design Laboratory 
5702406 เทคโนโลยีซีเอ็นซีในงานอุตสาหกรรม    1(1-0-2) 
 CNC Technology in Industrial Work  
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รหัสวิชา ชื่อวิชา       น(ท-ป-อ) 
5702407 ปฏิบัติเทคโนโลยีซีเอ็นซีในงานอุตสาหกรรม    2(0-4-2) 
 CNC Technology in Industrial Work  Laboratory 
5703401 การควบคุมการผลิตด้วยพีแอลซีแบบล าดับขั้น    1(1-0-2) 
 Manufacturing Control with PLC 
5703402 ปฏิบัติการการควบคุมการผลิตด้วยพีแอลซีแบบล าดับขั้น   2(0-4-2) 
 Manufacturing Control with PLC Laboratory 
5703403 ระบบควบคุมทางอุตสาหกรรม     1(1-0-2)  
 Industrial Control Systems  
5703404 ปฏิบัติระบบควบคุมทางอุตสาหกรรม    2(0-4-2)  
 Industrial Control Systems Laboratory 
5703405 เทคโนโลยีพีแอลซีประยุกต์ส าหรับเทคโนโลยีการผลิต   1(1-0-2) 
 และระบบควบคุมอุตสาหกรรม 

Applied PLC Technology for Manufacturing Technology  
and Industrial Control Systems  

5703406 ปฏิบัติการเทคโนโลยีพีแอลซีประยุกต์ส าหรับเทคโนโลยีการผลิต  2(0-4-2) 
 และระบบควบคุมอุตสาหกรรม 

Applied PLC Technology for Manufacturing Technology  
and Industrial Control System Laboratory 

5704401 หุ่นยนต์อุตสาหกรรมส าหรับการผลิตระบบอัตโนมัติ   1(1-0-2) 
 Industrial Robotics and Mechanical Arm System  
5704402 ปฏิบัติหุ่นยนต์อุตสาหกรรมส าหรับการผลิตระบบอัตโนมัติ   2(0-4-2) 
 Industrial Robotics and Mechanical Arm System Laboratory 
 เลือกเรียน (ไม่น้อยกว่า 6 หนว่ยกิต) 
 วิชาเอกเทคโนโลยีไฟฟ้าสื่อสารและสารสนเทศ 
รหัสวิชา ชื่อวิชา       น(ท-ป-อ) 
5701306 อิเล็กทรอนิกส์และโฟโตนิกส์ทางอุตสาหกรรม    3(2-2-5) 
 Electronics and Photonics for Industry 
5702311 ระบบขับเคลื่อนสมัยใหม ่     3(2-2-5) 
 Modern Drive System 
5702312 เทคโนโลยีจีเอ็นเอสเอสและการระบุต าแหน่ง    3(2-2-5) 
 Global Navigation Satellite System Technology and Positioning 
5702313 ระบบสื่อสารประยุกต์และสายส่งสัญญาณ    3(2-2-5) 
 Applied Communication Systems and Transmission Lines 
5703303 วิศวกรรมไมโครเวฟ      3(3-0-6) 
 Microwave Engineering 
5703304 วิศวกรรมสายอากาศ       3(3-0-6) 
 Antenna Engineering 
5703305 การจัดการข้อมูลขนาดใหญ ่     3(2-2-5) 
 Big Data Management 
5703306 ระบบไฟฟ้าทางอุตสาหกรรมและปัญญาประดิษฐ์    3(2-2-5) 
 Electrical Systems in Industry and Artificial Intelligence  
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 วิชาเอกเทคโนโลยีการผลิตและระบบอตัโนมัติ 
รหัสวิชา ชื่อวิชา       น(ท-ป-อ) 
5702405 เครื่องมือวัดและทรานสดิวเซอร์ในงานอุตสาหกรรม   3(2-2-5) 
 Industrial Measurement and Instrumentation 
5702408 อิเล็กทรอนิกส์ส าหรับการผลิตระบบอัตโนมัติ    3(2-2-5) 
 Electronics for Production Automation 
5702409 ระบบเครือข่ายและการออกแบบโรงงานอัตโนมัติ   3(2-2-5) 
 Network Design and Factory Automation 
5702410 การประมวลผลภาพส าหรับการผลิตระบบอัตโนมัติ    3(2-2-5)   
 Image Processing and Computer Vision  
5703407 การวัดเสมือนจริง      3(2-2-5) 
 Virtual Measurement 
5703408 การจัดการพลังงานในโรงงานอุตสาหกรรม     3(2-2-5) 
 Energy Management in Industry 
5703409 เทคโนโลยีปัญญาประดษิฐ์      3(2-2-5) 
 Artificial Inielligence Technology 
5703410 เทคโนโลยีเกษตรอัจฉรยิะ      3(2-2-5) 
 Smart Agriculture Technology 
 
 กลุ่มความรู้ด้านการประกอบการอุตสาหกรรม (3 หนว่ยกิต) 
รหัสวิชา ชื่อวิชา       น(ท-ป-อ) 
5704501 การเป็นผู้ประกอบการอุตสาหกรรม    1(1-0-2) 
 Entrepreneurship Industry 
5704502 ปฏิบัติการการเป็นผู้ประกอบการอุตสาหกรรม    2(0-4-2) 
 Entrepreneurship Industry Laboratory 
 
     2.2.2 กลุ่มวิชาโครงงาน                       3   หน่วยกิต 
รหัสวิชา ชื่อวิชา       น(ท-ป-อ) 
5703601 การเตรียมโครงงาน      1(0-2-1) 
 Pre-Project 
5704601 โครงงาน       2(0-4-2) 
 Project 
 
    2.3 กลุ่มฝึกประสบการณ์วิชาชีพหรอืสหกิจศึกษา     7   หน่วยกิต 
     ให้เลือกเรียนแผนใดแผนหนึ่งดังนี้ 
 แผนฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 
รหัสวิชา ชื่อวิชา       น(ท-ป-อ) 
5704701 การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชพี     2(180) 
 Preparation for Field Experience 
5704702 การฝึกประสบการณ์วิชาชพี     5(450) 
 Field Experience 
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 หรือ แผนสหกิจศึกษา  
รหัสวิชา ชื่อวิชา       น(ท-ป-อ) 
5704703 การเตรียมสหกิจศึกษา      1(90) 
 Cooperative Education Preparation 
5704704 สหกิจศึกษา       6(640) 
 Cooperative Education 
 
3) หมวดวิชาเลือกเสรี      ไม่น้อยกวา่     6     หน่วยกิต 
 ให้เลือกเรียนรายวิชาใด ๆ ในหลักสูตรที่มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชรเปิดสอน โดยไม่ซ้ ากับรายวิชา
ที่เคยเรียนมาแล้ว และต้องไม่เป็นรายวิชาที่ก าหนดให้เรียนโดยไม่นับหน่วยกิตรวมในเกณฑ์การส าเร็จหลักสูตร 
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หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑติ  สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์  
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565) 

Bachelor of Science Program in Computer Technology 
วท.บ. (เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์) - B.Sc. (Computer Technology) 

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

๏ โครงสร้างหลักสูตร 
จ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า  122 หน่วยกิต 

โดยมีสัดส่วนหน่วยกิตแต่ละหมวดวิชา ดังนี้ 
1) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป  ไม่น้อยกว่า  30 หน่วยกิต 
    1.1) กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร ไม่น้อยกว่า   9 หน่วยกิต 
    1.2) กลุ่มวิชาความเป็นพลเมืองและพลโลก ไม่น้อยกว่า   6 หน่วยกิต 
    1.3) กลุ่มวิชาเทคโนโลยี  ไม่น้อยกว่า   6 หน่วยกิต 
    1.4) กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และสุขภาพ ไม่น้อยกว่า   6 หน่วยกิต 
         และเลือกเรียนในกลุ่มวิชา 1.1 - 1.4 ไม่น้อยกว่า   3 หน่วยกิต 
2) หมวดวิชาเฉพาะ   ไม่น้อยกว่า  86 หน่วยกิต 
      2.1) กลุ่มวิชาเอกบังคับ    34 หน่วยกิต 
      2.2) กลุ่มวิชาเอกเลือก  ไม่น้อยกว่า  39 หน่วยกิต 
      2.3) วิชาทักษะภาษาและการสื่อสารวิทยาศาสตร์   6 หน่วยกิต 
      2.4) กลุ่มวิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพหรือสหกิจศึกษา  7 หน่วยกิต 
3) หมวดวิชาเลือกเสรี   ไม่น้อยกว่า   6 หน่วยกิต 

 

๏ อาชีพท่ีสามารถประกอบได้หลังส าเร็จการศึกษา  
- นักวิชาการคอมพิวเตอร ์
- ผู้ดูแลระบบคอมพิวเตอร์และระบบสารสนเทศในองค์กร 
- นักพัฒนาระบบซอฟตแ์วร ์
- นักพัฒนาระบบอินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่ง 
- ประกอบธุรกิจส่วนตวัด้านคอมพวิเตอร์  
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๏ รายวิชาตามโครงสร้างของหลักสูตร 
1) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป    ไม่น้อยกว่า   30 หน่วยกิต 
   (ดังรายละเอียดในภาคผนวก)    
2) หมวดวิชาเฉพาะ      ไม่น้อยกวา่   86  หน่วยกิต 
    2.1 วิชาเอกบังคับ        34  หน่วยกิต 
รหัสวิชา ชื่อวิชา                      น(ท-ป-อ) 
5721101 ดิจิตอลเบื้องต้น      3(2-2-5) 
 Introduction to Digital  
5721102 การวิเคราะหว์งจรไฟฟ้าส าหรับคอมพิวเตอร์    3(2-2-5) 
 Electric Circuit Analysis for Computer   
5721105 คณิตศาสตร์ส าหรับเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์    3(2-2-5) 
 Mathematics for Computer Technology  
5721106 ระเบียบและขั้นตอนวธิีการเขยีนโปรแกรม     3(2-2-5) 
 Programming Method and Algorithms  
5721107 พื้นฐานการเขียนโปรแกรมภาษาคอมพวิเตอร์    3(2-2-5) 
 Fundamental Computer Programming Language  
5721401 พื้นฐานระบบเครือข่าย      3(2-2-5) 
 Networking Fundamentals  
5722103 การออกแบบและพัฒนาระบบฐานข้อมลู    3(2-2-5) 
 Database Design and Development   
5722202 ไมโครคอนโทรลเลอร์      3(2-2-5) 
 Micro Controller  
5722203 สถาปัตยกรรมคอมพวิเตอร์และระบบปฏิบัติการ   3(2-2-5) 
 Computer Architecture and Operating System  
5723104 การวิเคราะหแ์ละออกแบบระบบเชิงวัตถุ    3(2-2-5) 
 Object-Oriented System Analysis and Design  
5723403 สัมมนาโครงงานด้านเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์     1(1-0-2) 
 Project Seminar in Computer Technology  
5724406 โครงงานพิเศษด้านเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์    3(2-2-5) 
 Special Project in Computer Technology  
    2.2 วิชาเอกเลือก      ไม่น้อยกวา่   39  หน่วยกิต 

โดยเลือกเรียนกลุ่มใดก็ได้ ดังนี ้
      กลุ่มวิชาควบคุมระบบอัตโนมัติและอินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่ง   
รหัสวิชา ชื่อวิชา                      น(ท-ป-อ) 
5721201 การเขียนแบบและออกแบบด้วยคอมพวิเตอร์     3(2-2-5) 
 Drawing and Designing by Computer  
5722204 หุ่นยนต ์       3(2-2-5) 
 Robotics  
5723205 ระบบฝังตัวและอินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่ง     3(2-2-5) 
 Embedded System and Internet of Things  
5723209 ระบบอินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่งเพื่องานอุตสาหกรรม   3(2-2-5) 
 Industrial Internet of Things  
5723210 เกษตรอัจฉริยะและอินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่ง    3(2-2-5) 
 Agri-Intelligence and Internet of Things  
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รหัสวิชา ชื่อวิชา                      น(ท-ป-อ) 
5724206 คอมพิวเตอร์ในงานอุตสาหกรรม      3(2-2-5) 
 Industrial Computer  
5724207 ระบบควบคุมอัตโนมัติ       3(2-2-5) 
 Automatic Control Systems 
 กลุ่มวิชาการพัฒนาซอฟตแ์วร ์  
รหัสวิชา ชื่อวิชา                      น(ท-ป-อ) 
5723301 ระบบเว็บและเทคโนโลยี       3(2-2-5) 
 Web System and Technologies  
5723302 การออกแบบและโปรแกรมเชิงวัตถุ     3(2-2-5) 
 Object Oriented Programming and Design  
5723304 การพัฒนาซอฟต์แวร์ในสภาพแวดลอ้มเสมือน     3(2-2-5) 
 Software Development in Virtual Environment  
5724303 การทดสอบซอฟต์แวร์       3(2-2-5) 
 Software Testing  
5724305 การพัฒนาซอฟต์แวร์ร่วมกันดว้ยระบบควบคุมแก้ไข   3(2-2-5) 
 Software Development with Version Control System  
5724306 การออกแบบประสบการณ์และสว่นติดต่อผู้ใช้    3(2-2-5) 
 User Experience and User Interface design  
5724307 ฐานข้อมูลแบบโนเอสคิวแอล     3(2-2-5) 
 NoSQL Database  
 กลุ่มวิชาองค์การและการประยกุต์เทคโนโลยี  
รหัสวิชา ชื่อวิชา                      น(ท-ป-อ) 
5721402 เครือข่ายคอมพิวเตอร์และความปลอดภยัในระบบ    3(2-2-5) 
 Computer Network and Security  
5721409 ทักษะการใช้ซอฟต์แวร์ส าหรับผู้เชี่ยวชาญด้านคอมพิวเตอร์   3(2-2-5) 
 Software Skills for Computer Professional  
5721411 คอมพิวเตอร์กราฟกิและมัลติมีเดีย      3(2-2-5) 
 Computer Graphics and Multimedia  
5722412 การจัดการเครื่องแม่ข่าย      3(2-2-5) 
 Server Management  
5722413 หลักการพาณิชย์อิเล็กทรอนกิส์และการตลาดออนไลน์    3(2-2-5) 
 Principles of E-Commerce and Online Marketing  
5723404 การผลิตสื่อโฆษณาเพือ่ประชาสัมพันธ์ดว้ยเทคโนโลย ี   3(2-2-5) 
 Advertising and Public Relations Media  
5723405 หัวข้อพิเศษทางเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์         3(2-2-5) 
 Special Topics in Computer Technology  
5723407 การออกแบบและติดต้ังระบบเครือข่ายไร้สาย     3(2-2-5) 
 Wireless Network Design and Implementation  
5723408 การพัฒนาคลังและเหมืองข้อมูล      3(2-2-5) 
 Development of Data Warehouse and Data Mining  
5723410 การประมวลผลแบบคลาวด ์         3(2-2-5) 
 Cloud Computing 
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    2.3 วิชาทกัษะภาษาและการสื่อสารวิทยาศาสตร์     6  หน่วยกิต 
รหัสวิชา ชื่อวิชา                      น(ท-ป-อ) 
5723001 ภาษาอังกฤษส าหรับเทคโนโลยีคอมพวิเตอร์    3(3-0-6) 
 English for Computertechnology  
5724002 ภาษาอังกฤษเพื่อการท างานและการน าเสนอ    3(2-2-5) 
 English for Work and Presentation  
   
    2.4 วิชาฝกึประสบการณ์วิชาชีพหรอืสหกิจศึกษา   7  หน่วยกิต 
 ให้เลือกเรียนแผนใดแผนหนึ่งดังนี้ 
 แผนฝึกประสบการวิชาชพี 
รหัสวิชา ชื่อวิชา                      น(ท-ป-อ) 
5724901 เตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพด้านเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์   2(180) 
 Preparation of Field Experience in Computer Technology  
5724902 การฝึกประสบการณ์วิชาชพีด้านเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์   5(450) 
 Field Experience in Computer Technology 
 หรือ  แผนสหกิจศึกษา  
5724903 เตรยีมฝึกสหกิจศึกษา      1(90) 
 Preparation of Co-operative Education  
5724904 สหกิจศึกษา      6(540) 
 Co-operative Education  
 
3) หมวดวิชาเลือกเสรี     ไม่น้อยกวา่  6  หน่วยกิต 

ให้เลือกเรียนรายวิชาใดๆในหลักสูตรที่มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชรเปิดสอน โดยไม่ซ้ ากับรายวิชา
ที่เคยเรียนมาแล้ว  และต้องไม่เป็นรายวิชาที่ก าหนดให้เรียนโดยไม่นับหน่วยกิตรวมในเกณฑ์การส าเร็จหลักสูตร
ของสาขาวิชานี้ 
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หลักสูตรบริหารธุรกจิบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโลจสิติกส์ 
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564) 

Bachelor of Business Administration Program in Logistics Management 
บธ.บ. (การจัดการโลจิสติกส์) - B.B.A. (Logistics Management) 

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

๏ โครงสร้างหลักสูตร 
จ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า  121 หน่วยกิต 

โดยมีสัดส่วนหน่วยกิตแต่ละหมวดวิชา ดังนี้ 
1) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป  ไม่น้อยกว่า จ านวน 30  หน่วยกิต 
    1.1 กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร ไม่น้อยกว่า จ านวน  9  หน่วยกิต 
    1.2 กลุ่มวิชาความเป็นพลเมืองและพลโลก ไม่น้อยกว่า จ านวน  6  หน่วยกิต 
    1.3 กลุ่มวิชาเทคโนโลยี  ไม่น้อยกว่า จ านวน  6  หน่วยกิต 
    1.4 กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และสุขภาพ ไม่น้อยกว่า จ านวน  6  หน่วยกิต 
       และเลือกเรียนในกลุ่มวิชา 1.1 – 1.4 ไม่น้อยกว่า จ านวน  3  หน่วยกิต 
2) หมวดวิชาเฉพาะ   ไม่น้อยกว่า จ านวน 85  หน่วยกิต 
   2.1 กลุ่มวิชาแกนบริหารธุรกิจ    15  หน่วยกิต 
   2.2 กลุ่มวิชาเอกบังคับ    30  หน่วยกิต 
   2.3 กลุ่มวิชาเอกเลือก  ไม่น้อยกว่า จ านวน 33  หน่วยกิต 
   2.4 กลุ่มวิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพหรือสหกิจศึกษา   7  หน่วยกิต 
3) หมวดวิชาเลือกเสรี   ไม่น้อยกว่า จ านวน  6  หน่วยกิต 

 

๏ อาชีพท่ีสามารถประกอบได้หลังส าเร็จการศึกษา  
- ผู้บริหารหรือพนักงานคลังสินค้าและศูนย์การกระจายสินค้า 
- ผู้บริหารหรือพนักงานควบคุมสินค้าคงคลัง 
- ผู้บริหารหรือพนักงานฝ่ายจัดส่งและกระจายสินค้า 
- ผู้บริหารหรือพนักงานฝ่ายจัดซื้อ 
- ผู้บริหารหรือพนักงานตรวจสอบสินค้า 
- นักวิชาการขนส่ง 
- ผู้บริหารหรือพนักงานการค้าระหว่างประเทศ 
- ผู้บริหารหรือพนักงานน าเข้า/ส่งออก 
- ผู้ประกอบการด้านโลจิสติกส์ ธุรกิจน าเข้าส่งออก เป็นต้น 
- ผู้บริหารหรือพนักงานขนส่งสินค้าทางบก/ทางอากาศ/ทางทะเล 
- ที่ปรึกษาทางด้านโลจิสติกส์และซัพพลายเชน 
- นักวิเคราะห์งานโลจิสติกส์ หรือซัพพลายเชน   
- ผู้บริหารหรือพนักงานซัพพลายเชน/โลจิสติกส์ 
- ผู้บริหารหรือพนักงานควบคุมวัตถุดิบ 
- ผู้บริหารหรือพนักงานฝ่ายการผลิตและปฏิบัติการ 
- ผู้ควบคุมคลังสินค้าอัตโนมัติ 
- ผู้ควบคุมเทคโนโลยีการขนส่ง  
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๏ รายวิชาตามโครงสร้างของหลักสูตร 
1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป   ไม่น้อยกว่า    30 หน่วยกิต 
   (ดังรายละเอียดในภาคผนวก)    
2) หมวดวิชาเฉพาะ    ไม่น้อยกวา่  85 หน่วยกิต 
    2.1 กลุ่มวิชาแกนบรหิารธุรกจิ   จ านวน  15 หน่วยกิต 
รหัสวิชา ชื่อวิชา       น(ท-ป-อ) 
1551402 ภาษาอังกฤษธุรกิจ       3(3-0-6) 

Business English 
3532102 การภาษีอากรและกฎหมายธุรกิจ      3(3-0-6) 

Tax and Business Law      
3561101 องค์การและการจัดการ      3(3-0-6) 

Organization and Management  
5771201 การบัญชีและการเงิน       3(3-0-6) 

Accounting and Finance 
5771202 การจัดการตลาดและการบริการลูกคา้     3(2-2-5) 

Market Management and Customer Service 
    2.2 กลุ่มวิชาเอกบังคับ                ไม่น้อยกวา่  30 หน่วยกิต 

2.2.1 กลุ่มวิชาเอกบังคับ 
รหัสวิชา ชื่อวิชา       น(ท-ป-อ) 
5771101 การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน     3(2-2-5) 

Logistics and Supply Chain Management  
5771102 มาตรฐานโลจิสติกส์       3(3-0-6) 

Logistics Standard   
5771203 คณิตศาสตร์และสถิติส าหรับโลจิสติกส์     3(3-0-6) 

Mathematics and Statistics   
5772101 การจัดการคลังสินค้าและศูนย์กระจายสนิค้า     3(2-2-5) 

Warehouse Management and Distribution Center   
5772102 การวางแผนและการปฏิบัตกิารขนส่ง     3(2-2-5) 

Transport Planning and Operations  
5772201 เทคโนโลยีสารสนเทศส าหรับโลจิสติกส์     3(2-2-5) 

Information Technology for Logistics  
5772202 การจัดซ้ือและการจัดหา      3(2-2-5) 

Purchasing and Procurement  
5772203 การผลิตและการปฏิบัตกิาร      3(2-2-5) 

Production and Operation Management  
5772204 การบริหารสินค้าคงคลัง      3(2-2-5) 

Inventory Management  
5773201 การบริหารโซ่อุปทานเชิงกลยุทธ ์     3(3-0-6) 

Strategic supply chain Management 
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2.2.2 กลุ่มวิชาเอกบังคับ (ไม่นับหนว่ยกติ) 
ให้นักศึกษาเรียนรายวิชาต่อไปนี้ แบบไม่นับหน่วยกิต โดยผลการประเมินของรายวิชาจะเป็น 

“ผ่าน” และ “ไม่ผ่าน” ดังรายวิชาต่อไปนี้ 
รหัสวิชา ชื่อวิชา       น(ท-ป-อ) 
5773202 การวิจยัและการพัฒนาการจัดการโลจิสติกส์ 1    3(3-0-6) 

Logistics Management Research and Development 1 
5774102 การวิจยัและการพัฒนาการจัดการโลจิสติกส์ 2    3(2-2-5) 

Logistics Management Research and Development 2 
 

    2.3 กลุ่มวิชาเอกเลือก   จ านวน  33 หน่วยกิต 
2.3.1 วิชาเอกเลือก บังคับ    18 หน่วยกิต 
โดยเลือกเรียนกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง ดังนี้ 
 (1) กลุ่มวิชาเลือกการจัดการโลจิสติกสร์ะหว่างประเทศ 

รหัสวิชา ชื่อวิชา       น(ท-ป-อ) 
5771204 การประกันภัยและกฎหมายโลจิสตกิส์ระหว่างประเทศ    3(3-0-6) 

Insurance and International Logistics Law  
5772105 การขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบ     3(3-0-6) 

Multimodal Transport  
5773106 ธุรกิจระหว่างประเทศ       3(3-0-6) 

International Business        
5773108 การประยกุต์ใช้โปรแกรมค านวณทางด้านโลจิสติกส์ขั้นสูง    3(2-2-5) 

Application calculate program of advanced logistics  
5773203 ภาษาอังกฤษส าหรับโลจิสติกส ์     3(3-0-6) 

English for Logistics  
5773205 โปรแกรมส าเร็จรูปทางด้านโลจิสติกส์    3(2-2-5) 

Package Software for Logistics  
(2) กลุ่มวิชาเลือกการจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน 

รหัสวิชา ชื่อวิชา       น(ท-ป-อ) 
5771206 การวางแผนอุปสงค์และอุปทานในซัพพลายเชน   3(2-2-5) 

Supply and Demand Planning in Supply Chain  
5772106 การบริหารความสัมพันธ์ในงานโลจิสติกส์และซัพพลายเชน   3(2-2-5) 

Relationship Management in Logistics and Supply Chain  
5773107 การบริหารงานโลจิสติกส์และซัพพลายเชน    3(2-2-5) 

Logistics and Supply Administration  
5773109 การจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชนเพื่อสิ่งแวดล้อม    3(2-2-5) 

Logistics and Supply Chain Management for Environments  
5773204 การวิเคราะหแ์ละประมวลผลทางธุรกิจ    3(2-2-5) 

Business Analysis and Processing  
5773206 เทคโนโลยีดิจิทัลในงานโลจิสติกส์และซพัพลายเชน    3(2-2-5) 

Digital Technology in Logistics and Supply Chain 
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 2.3.2 วิชาเอกเลือก เลือก   ไม่น้อยกวา่  15 หน่วยกิต 
รหัสวิชา ชื่อวิชา       น(ท-ป-อ) 
5772103 การขนถ่ายวัสด ุ      3(2-2-5) 

Material Handling  
5772104 อาชีวอนามัย สิ่งแวดล้อม และความปลอดภัยในงานโลจิสตกิส์   3(2-2-5) 

Occupational Health, Environment and Safety in Logistics  
5772205 บรรจุภัณฑ์ส าหรับโลจิสติกส ์     3(2-2-5) 

Packing in Logistics  
5772206 การจัดการโซ่อุปทานส าหรับธุรกจิค้าส่งและค้าปลีก    3(3-0-6) 

Supply Chain Management for Wholesale and Retail   
5773101 การควบคุมรถยกสินค้า      3(2-2-5) 

Forklift Control  
5773102 ระบบผลิตแบบลีน       3(2-2-5) 

LEAN Manufacturing System  
5773103 การจัดการต้นทุนและการพยากรณ์ทางโลจิสติกส์    3(2-2-5) 

Costing and Forcasting Logistics Management  
5773104 การน าเข้า-ส่งออก และพธิีศุลกากร     3(3-0-6) 

Import-Export and Customs  
5773105 การออกแบบระบบโลจิสติกสแ์ละโซ่อุปทาน     3(3-0-6) 

System Design for Logistics and Supply Chain  
   
    2.4 กลุ่มวิชาฝึกประสบการณ์วิชาชพีหรือสหกจิศึกษา   7 หน่วยกิต 
      ให้เลือกเรียนแผนใดแผนหนึ่ง ดังนี้ 
 แผนฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 
รหัสวิชา ชื่อวิชา       น(ท-ป-อ) 
5774101 การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชพี     2(90) 

Preparation for Professional Experience  
5774201 การฝึกประสบการณ์วิชาชพีด้านโลจิสติกส์         5(450) 

Field Experience in Logistics  
หรือ แผนสหกิจศึกษา 

5773207 เตรียมฝึกสหกิจศึกษา       1(45) 
Cooperative Education Preparation  

5774102 สหกิจศึกษา       6(540) 
Cooperative Education 

 
3) หมวดวิชาเลือกเสรี    ไม่น้อยกวา่  6 หน่วยกิต 
           ให้เลือกเรียนรายวิชาใด ๆ ในหลักสูตรที่มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชรเปิดสอน โดยไม่ซ้ ากับรายวิชาที่
เคยเรียนมาแล้ว  และต้องไม่เป็นรายวิชาที่ก าหนดให้เรียนโดยไม่นับหน่วยกิตรวมในเกณฑ์การส าเร็จหลักสูตรของ
สาขาวิชานี้ 
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หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาออกแบบผลิตภณัฑ์และกราฟิก  
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562) 

Bachelor of Fine and Applied Arts Program in Product and Graphic Design  
ศป.บ. (ออกแบบผลิตภัณฑ์และกราฟิก) - B.F.A. (Product and Graphic Design) 

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

๏ โครงสร้างหลักสูตร 
จ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า  138 หน่วยกิต 

โดยมีสัดส่วนหน่วยกิตแต่ละหมวดวิชา ดังนี้ 
1) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป  ไม่น้อยกว่า จ านวน 30  หน่วยกิต 
   1.1 กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร ไม่น้อยกว่า จ านวน  9  หน่วยกิต 
   1.2 กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์  ไม่น้อยกว่า จ านวน  6  หน่วยกิต 
   1.3 กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์  ไม่น้อยกว่า จ านวน  6  หน่วยกิต 
   1.4 กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ไม่น้อยกว่า   6  หน่วยกิต 
    และเลือกเรียนในกลุ่มวิชา 1.1 – 1.4 ไม่น้อยกว่า จ านวน  3  หน่วยกิต 
2) หมวดวิชาเฉพาะ   ไม่น้อยกว่า จ านวน 102  หน่วยกิต 
   2.1 กลุ่มวิชาแกน    จ านวน  6  หน่วยกิต 
   2.2 กลุ่มวิชาเอกบังคับ   จ านวน  60  หน่วยกิต 
   2.3 กลุ่มวิชาเอกเลือก  ไม่น้อยกว่า จ านวน  21  หน่วยกิต 
   2.4 กลุ่มวิชาศิลปนิพนธ์   จ านวน  8  หน่วยกิต 
   2.5 กลุ่มวิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพหรือสหกิจศึกษา จ านวน  7  หน่วยกิต 
3) หมวดวิชาเลือกเสรี   ไม่น้อยกว่า จ านวน  6  หน่วยกิต 

 

๏ อาชีพท่ีสามารถประกอบได้หลังส าเร็จการศึกษา  
- นักออกแบบผลิตภัณฑ์และกราฟิก 
- นักออกแบบหรือช่างศิลป์ในหน่วยงานภาครัฐและเอกชน 
- นักวิจัยด้านการออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์  
- นักวิชาการทางด้านการออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์  
- พนักงานออกแบบสร้างสรรค์ หรือพนักงานด้านการออกแบบ 
- นักจัดแสดงนิทรรศการ  
- พนักงานเขียนแบบ  
- เจ้าหน้าที่ประมาณราคาด้านผลิตภัณฑ์ 
- นักออกแบบอิสระ
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๏ รายวิชาตามโครงสร้างของหลักสูตร 
1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป   ไม่น้อยกว่า    30 หน่วยกิต 
   (ดังรายละเอียดในภาคผนวก)    
2. หมวดวิชาเฉพาะ    ไม่น้อยกวา่    102    หน่วยกิต 
   2.1 กลุ่มวิชาแกน    จ านวน      6    หน่วยกิต 
รหัสวิชา ชื่อวิชา       น(ท-ป-อ) 
5741101 ประวัติและวิวัฒนาการออกแบบ     3(3-0-6) 

History and Development of Design 
5741102 หลักการออกแบบ       3(3-0-6) 

Principles of Design 
   2.2 กลุ่มวิชาเอกบังคับ   จ านวน  60    หน่วยกิต 
รหัสวิชา ชื่อวิชา       น(ท-ป-อ) 
5741201 การเขียนแบบพื้นฐาน      3(2-2-5) 

Basic Drawing 
5741202 หลักการวาดเส้น       3(2-2-5) 

Principle of line Drawing   
5741203 การยศาสตร์ทางการออกแบบผลิตภัณฑ์    3(2-2-5) 

Ergonomics for Product Design 
5741204 ฝึกปฏิบัติงานเทคโนโลยพีื้นฐาน       3(2-2-5)     

Basic Technology Practice  
5741205 ออกแบบผลิตภัณฑ์พื้นฐาน     3(2-2-5) 

Basic   industry products Design 
5741206 ออกแบบกราฟิกพื้นฐาน     3(2-2-5) 

Basic Graphic Design 
5741207 ภาษาอังกฤษเพื่องานออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์    3(3-0-6) 

English for Industrial Product Design and Development  
5742201 การถ่ายภาพและการตกแต่งภาพ     3(2-2-5) 

Photography & Post Process 
5742202 ออกแบบบรรจุภัณฑ์      3(2-2-5) 

Packaging Design  
5742203 เทคนิคการท าหุ่นจ าลอง     3(2-2-5) 

Modeling Technique  
5742204 การถ่ายภาพสร้างสรรค์ในงานออกแบบสื่อโฆษณา   3(2-2-5) 

Creative Photography for Media Design  
5742205 มโนทัศน์ทางการออกแบบ     3(3-0-6) 

Concept of Design 
5742206 คอมพิวเตอร์เพื่องานออกแบบ      3(2-2-5) 

Computer for Design  
5743201 การออกแบบสื่อสิ่งพิมพ์และโฆษณา     3(2-2-5) 

Publishing and Advertising Media Design  
5743202 การเขียนแบบด้วยคอมพิวเตอร์      3(2-2-5) 

Drawing with Computer  
5743203 การออกแบบผลิตภัณฑ์ของที่ระลึก     3(2-2-5) 

Souvenir Design  
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รหัสวิชา ชื่อวิชา       น(ท-ป-อ) 
5743204 การออกแบบผลิตภัณฑ์ชุมชน      3(2-2-5) 

Community Product Design  
5743205 เทคนิคการพิมพ์       3(2-2-5) 

Printing Techniques 
5743206 พฤติกรรมผู้บริโภคเพื่อการออกแบบผลติภัณฑ์    3(3-0-6) 

Consumer Behaviors for Product Design 
5744201 สัมมนาและการจัดนิทรรศการการออกแบบผลิตภัณฑ์   3(2-2-5) 

Seminar and Exhibition in Product Design  
   2.3 กลุ่มวิชาเอกเลือก   ไม่น้อยกวา่    21    หน่วยกิต 
รหัสวิชา ชื่อวิชา       น(ท-ป-อ) 
5741301 ออกแบบตกแต่งภายใน       3(2-2-5) 

Interior Design 
5742302 วัสดุศาสตร์        3(2-2-5)          

Materials Science  
5741303 เขียนแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม      3(2-2-5) 

Industrial Product Drawing 
5741304 การออกแบบในชวีิตประจ าวัน     3(2-2-5) 

Design in daily life 
5742301 ภาษาอังกฤษส าหรับการน าเสนอการออกแบบผลิตภัณฑ์    3(3-0-6) 

English for Products Design Presentation  
5742302 ออกแบบผลิตภัณฑ์เอกลักษณ์ไทย     3(2-2-5) 

Thai National Identity Product Design  
5742303 ออกแบบบรรจุภัณฑ์เพื่อจัดจ าหนา่ย     3(2-2-5) 

Packaging Design for Distribution  
5742304 ภาพประกอบส าหรับการออกแบบ     3(2-2-5) 

Illustration for Design 
5742305 เทคโนโลยีเซรามิกส์เบื้องต้น     3(2-2-5) 

Basic Ceramics Technology  
5742306 ออกแบบผลิตภัณฑ์โลหะ       3(2-2-5) 

Metal Product Design  
5742307 ออกแบบเฟอร์นิเจอร์        3(2-2-5) 

Furniture Design 
5742308 ออกแบบผลิตภัณฑ์ระบบอุตสาหกรรม    3(2-2-5) 

Product Design in Industry System 
5742309 ออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมภายในบ้าน     3(2-2-5) 

Home Industrial Product Design   
5742310 การขึ้นรูปเซรามิกส ์      3(2-2-5) 

Ceramics Forming 
5742311 การถ่ายภาพสร้างสรรค์ในงานออกแบบสื่อโฆษณา    3(2-2-5) 

Creative Photography for Media Design 
5743301 คอมพิวเตอร์ภาพเคลื่อนไหว     3(2-2-5) 

Computer Animation 
5743302 คอมพิวเตอร์เพื่อการตกแต่งภาพขั้นสูง    3(2-2-5) 

Computer for Advance Retouching 
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รหัสวิชา ชื่อวิชา       น(ท-ป-อ) 
5743303 ออกแบบบรรจุภัณฑ์เพื่อการขนส่ง      3(2-2-5) 

Packaging Design for Transportation 
5743304 การออกแบบและพัฒนาเวบ็      3(2-2-5) 

Website Design and Development 
5743305 ออกแบบผลิตภัณฑ์เครื่องหนัง     3(2-2-5)  

Leather Product Design 
5743306 การออกแบบกราฟกิเพื่อการสื่อสาร     3(2-2-5) 

Graphic Design for Communication 
5743307 การสอนศิลปะและการออกแบบ      3(3-0-6) 

Teaching iArt and Design  
5744301 การออกแบบและพัฒนามัลติมีเดีย     3(2-2-5) 

Multimedia  Design and Development  
5744302 การควบคุมคุณภาพและพัฒนาผลิตภัณฑ์     3(2-2-5) 

Quality Control and  Product Development 
2.4 กลุ่มวิชาศิลปนิพนธ ์   จ านวน   8   หน่วยกิต 

รหัสวิชา ชื่อวิชา       น(ท-ป-อ) 
5743401 ระเบียบวิจยัการออกแบบ      3(3-0-6) 

Research Methodology in Design 
5744401 ศิลปะนิพนธ์       5(0-10-5) 

Art thesis  
 
  2.5 กลุ่มวิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพหรือสหกิจศึกษา  จ านวน   7    หน่วยกิต 
เลือกเรียนแผนใดแผนหนึ่งต่อไปนี้  
รหัสวิชา ชื่อวิชา       น(ท-ป-อ) 
5744501 การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชพี     2(90) 

Preparation for Professional Internship 
5744502 การฝึกประสบการณ์วิชาชพี      5(450) 

Professianal Internship  
 หรือ  
5744503 เตรียมฝึกสหกิจศึกษา       1(45) 

Preparation for Cooperative Education  
5744504 สหกิจศึกษา       6(540) 

Cooperative Education   
 
3) หมวดวิชาเลือกเสรี      ไม่น้อยกวา่   6     หน่วยกิต 
 ให้เลือกเรียนรายวิชาใดๆในหลักสูตรที่มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชรเปิดสอน โดยไม่ซ้ ากับรายวิชา
ที่เคยเรียนมาแล้ว  และต้องไม่เป็นรายวิชาที่ก าหนดให้เรียนโดยไม่นับหน่วยกิตรวมในเกณฑ์การส าเร็จหลักสูตร
ของสาขาวิชานี้ 
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หลักสูตรครุศาสตรบัณฑติ สาขาวิชาการศึกษา (4 ปี) 
(หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2563) 

Bachelor of Education Program in Education  
ค.บ. (การศึกษา) | B.Ed. (Education) 

----------------------------- 
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษา (4 ปี) (อุตสาหกรรมศิลป์) 

 

๏ โครงสร้างหลักสูตร 
จ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า  138 หน่วยกิต 

โดยมีสัดส่วนหน่วยกิตแต่ละหมวดวิชา ดังนี้ 
1) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป  ไม่น้อยกว่า จ านวน 30  หน่วยกิต 
   1.1 กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร ไม่น้อยกว่า จ านวน  9  หน่วยกิต 
   1.2 กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์  ไม่น้อยกว่า จ านวน  6  หน่วยกิต 
   1.3 กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์  ไม่น้อยกว่า จ านวน  6  หน่วยกิต 
   1.4 กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ไม่น้อยกว่า   6  หน่วยกิต 
    และเลือกเรียนในกลุ่มวิชา 1.1 – 1.4 ไม่น้อยกว่า จ านวน  3  หน่วยกิต 
2) หมวดวิชาเฉพาะ   ไม่น้อยกว่า จ านวน 102  หน่วยกิต 
   2.1 กลุ่มวิชาวิชาชีพครู   จ านวน  39  หน่วยกิต 

1) วิชาชีพครูบังคับ   จ านวน  25  หน่วยกิต 
2) วิชาการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา จ านวน  14  หน่วยกิต 

   2.2 กลุ่มวิชาเอก   ไม่น้อยกว่า จ านวน  63  หน่วยกิต 
1) วิชาแกน   จ านวน  15  หน่วยกิต 
2) วิชาเอกบังคับ   จ านวน  27  หน่วยกิต 
2) วิชาเอกเลือก  ไม่น้อยกว่า จ านวน  21  หน่วยกิต 

3) หมวดวิชาเลือกเสรี   ไม่น้อยกว่า จ านวน   6  หน่วยกิต 
 

๏ อาชีพท่ีสามารถประกอบได้หลังส าเร็จการศึกษา  
- ครู/อาจารย์ในโรงเรียนและสถาบันการศึกษาทั้งภาครัฐและเอกชน 
- นักวิชาการทางการศึกษา  
- เจ้าหน้าที่/นักวิชาการประจ าห้องปฏิบัติการ 
- นักวิจัยในหน่วยงานของรัฐและเอกชน 
- ประกอบธุรกิจส่วนตัวทางด้านการศึกษา
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๏ รายวิชาตามโครงสร้างของหลักสูตร 
1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป    ไม่น้อยกว่า   30 หน่วยกิต 
   (ดังรายละเอียดในภาคผนวก)    
2. หมวดวิชาเฉพาะ     ไม่น้อยกวา่  102    หน่วยกิต 
   2.1 วิชาชีพคร ู     จ านวน   39    หน่วยกิต 
      1)  วิชาชพีครูบังคับ    จ านวน   25    หน่วยกิต 
รหัสวิชา ชื่อวิชา               น(ท-ป-อ) 
1022101 หลักสูตรและวิทยาการการจัดการเรียนรู้    3(2-2-5) 
 Curriculum and Learning Management Science 
1032101 นวัตกรรมและเทคโนโลยีดิจิทัลเพือ่การเรียนรู้    3(2-2-5) 
 Innovation and Digital Technology for Learning  
1042102 การวัดผลและประเมินผลการเรียนรู้    3(2-2-5) 
 Learning Measurement and Evaluation   
1043102 การวิจยัและพัฒนานวัตกรรมเพื่อการเรยีนรู้    3(2-2-5) 
 Research and Development for Learning Innovation 
1051101 จิตวิทยาเพื่อการเรียนรู้      3(2-2-5)  

Psychology for Learning       
1102101  คุณธรรม จริยธรรม และความเป็นครูมืออาชีพ    3(2-2-5) 

Ethics for Professional Teachers  
1102102 การประกันคุณภาพการศึกษาและการพฒันาชุมขน   2(1-2-3) 
 Educational Quality Assurance and Community Development 
1211101 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารส าหรับครู 1    1(0-2-1) 
 Communicative English for Teachers 1 
1212102 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารส าหรับครู 2    1(0-2-1) 
 Communicative English for Teachers 2 
1212103 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารส าหรับครู 3    1(0-2-1) 
 Communicative English for Teachers 3 
1251101 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารส าหรับคร ู    2(1-2-3) 
 Communicative Thai for Teachers 

2) วิชาการปฏบิัติการสอนในสถานศึกษา  จ านวน  14    หน่วยกิต 
รหัสวิชา ชื่อวิชา       น(ท-ป-อ) 
1002101 การฝึกปฏิบัติวิชาชีพระหว่างเรียน     1(45) 
 Practicum in Teaching Profession Institution 1 
1003102 การฝึกปฏิบัติวิชาชีพระหว่างเรียน 2    1(45) 
 Practicum in Teaching Profession Institution 2 
1004103 การปฏิบัตกิารสอนในสถานศึกษา 1    6(270) 
 Internship 1 
1004104 การปฏิบัตกิารสอนในสถานศึกษา 2    6(270) 
 Internship 2 
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2.2 วิชาเอก      ไม่น้อยกวา่      66  หน่วยกิต 
1) วิชาแกน ให้เรียนรายวิชาต่อไปนี้          จ านวน       15    หน่วยกิต 

รหัสวิชา ชื่อวิชา       น(ท-ป-อ) 
4001014 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีบูรณาการ    3(3-0-6) 

Integrated Science and Technology  
4001015 นวัตกรรมและเทคโนโลยีดิจิทัลเพือ่การศึกษาทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 3(2-2-5) 

Innovation and Digital Technology for Science and Technology Education  
4001016 วิทยาการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในศตวรรษที่ 21   3(2-2-5) 

Science and Technology Teaching Methodology in 21st Century  
4001017 ภาษาอังกฤษส าหรับการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี   3(3-0-6) 

English for Teaching Science and Technology  
4013801 สัมมนาส าหรับการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี   1(0-2-1) 

Seminar for Teaching Science and Technology  
4001018 โครงการวิจัยส าหรับการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี   2(0-4-2) 

Research Project for Teaching Science and Technology  
  

วิชาเอกอุตสาหกรรมศิลป ์
1) วิชาเอกบังคับ ให้เรียนรายวิชาต่อไปนี้                      จ านวน        27    หน่วยกิต 

รหัสวิชา ชื่อวิชา       น(ท-ป-อ) 
5821101 งานช่างพื้นฐาน      3(2-2-5)  

Basic Mechanic  
5821102 การเขียนแบบเบื้องต้น           3(0-6-3) 

Basic Drawing   
5821103 ความปลอดภยัและการบริหารโรงฝึกงาน    3(2-2-5)  

Safety and Workshop Management  
5821104 วัสดุช่างอุตสาหกรรมและวัสดุท้องถิ่น    3(2-2-5)  

Industrial Materials and Local Materials  
5821105 เครื่องมือกลเบื้องต้น      3(2-2-5)  

Basic Mechanical Tool  
5821106 ไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกสแ์ละคอมพวิเตอร์    3(2-2-5) 

Electrical Electronics and Computer  
5822107 งานก่อสร้างและสถาปัตยกรรม     3(2-2-5) 

Construction and Architecture  
5822108 งานหัตถกรรมและการสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์    3(2-2-5) 

Handicraft and Products design  
5824101 การฝึกปฏิบัติวิชาชีพ      3(2-2-5) 

Internship  
2) วิชาเอกเลือก  ให้เลือกเรียนรายวิชาต่อไปนี้              ไม่น้อยกว่า      21   หน่วยกิต 

รหัสวิชา ชื่อวิชา       น(ท-ป-อ) 
5821301 วิทยาการสอนอุตสาหกรรมศิลป์     3(2-2-5) 

Industrial Arts Teaching Methodology  
5822201 วัสดุเซรามิกและการประยุกต์ใช้งาน    3(2-2-5) 

Ceramic Materials and Applications  
5822202 วัสดุโลหะและการประยุกต์ใช้งาน     3(2-2-5) 

Metal Materials and Applications  
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รหัสวิชา ชื่อวิชา       น(ท-ป-อ) 
5822203 วัสดุพอลิเมอร์และการประยกุต์ใช้งาน    3(2-2-5) 

Polymer Materials and Applications  
5822401 การวิจยัส าหรับครูอุตสาหกรรมศิลป์    3(2-2-5) 

Research for Industrial Art Teacher  
5823204 งานไม้       3(2-2-5) 

Wood Working  
5823205 เยื่อและกระดาษ      3(2-2-5) 

Pulp and Paper  
5823206 เทคโนโลยีเส้นใยและสิ่งทอ     3(2-2-5) 

Fiber and Textile Technology  
5824207 เทคโนโลยีคอนกรีต      3(2-2-5) 

Concrete Technology   
5824208 การควบคุมและการตรวจสอบงานกอสราง    3(2-2-5) 

Supervision and Inspection  
5824209 การขึ้นรูปเซรามิก      3(2-2-5) 

Ceramic Forming  
5824210 การท าพิมพ์และการหล่อ     3(2-2-5) 

Molding and Casting  
5824211 วัสดุเชิงประกอบและการประยุกต์ใช้งาน    3(0-6-3) 

Composite Materials and Applications  
5824212 วัสดุชีวภาพและการประยุกต์ใช้งาน    3(0-6-3) 

Biodegradable Materials and Applications  
5824213 การประยกุต์ใช้งานระบบพลังงานแสงอาทิตย์    3(2-2-5) 

Application of Solar Energy System  
5824214 งานซ่อมบ ารุงอุปกรณ์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์    3(2-2-5) 

Electronics and Electrical Maintenance  
5824215 งานเช่ือมโลหะเบื้องต้น      3(2-2-5) 

Basic Welding Metal   
5824216 งานจักสาน       3(2-2-5) 

Wickerwork  
5824217 งานซิลค์สกรีน      3(2-2-5) 

Silk Screen  
5824301 การจัดการค่ายวิชาการส าหรับครูอุตสาหกรรมศิลป์   3(2-2-5) 

Management of Academic Camps for Industrial Art Teacher  
5824303 หลักการออกแบบส าหรับครูอุตสาหกรรมศิลป์    3(2-2-5) 

Principles of Design for Industrial Art Teacher  
 
3) หมวดวิชาเลือกเสรี                                                 ไม่น้อยกวา่     6    หน่วยกิต 

ให้เลือกเรียนรายวิชาใด ๆ ในหลักสูตรของมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร โดยไม่ซ้ ากับรายวิชาที่เคยเรียนมาแล้ว และ
ต้องไม่เป็นรายวิชาที่ก าหนดให้เรียนโดยไม่นับหน่วยกิตรวมในเกณฑ์การส าเร็จหลักสูตรของสาขาวิชานี้ 
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โครงสร้างหลักสูตรและรายวิชา 
 
หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ระดบัปรญิญาตรี  4 ป ี
 - พยาบาลศาสตรบัณฑิต  

คณะพยาบาลศาสตร์ 



Student manual 

366     |  Kamphaeng Phet Rajabhat University 

อัตลักษณ์ 
มีใจรักบริการในชุมชนท้องถิ่น 

 
วิสัยทัศน์ 

เป็นสถาบันการศึกษาวิชาชีพพยาบาล ที่มุ่งสร้างสุขภาวะครอบครัว และชุมชนท้องถิ่น ภายใต้  
"ร่วมคิด ร่วมท า ร่วมรับผิดชอบ"  อย่างต่อเนื่องของบุคลากรสถาบันและองค์กรท้องถิ่น 

 
พันธกิจ 

1. ผลิตบัณฑิตสาขาพยาบาลศาสตร์ ที่เน้นปฏิบัติการพยาบาลครอบครัวและชุมชน เพื่อช่วยแก้ปัญหาการขาดแคลน
บุคลากร คุณภาพวิชาชีพการพยาบาล ตอบสนองความต้องการของชุมชนท้องถิ่นและสังคมเป็นการแบ่งเบาภารกิจของ
ประเทศชาติ 

2. ให้บริการวอชาการแก่สังคม อันเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาสุขภาพอนามัยและพฤติกรรมสุขภาพของประชาชนเป็น
แหล่งวิชาการด้านการพยาบาลและสุขภาพ ในท้องถิ่น ระดับชาติ และนานาชาติ 

3. ศึกษาวิจัยด้านการพยาบาลและระบบสุขภาพ เพื่อแก้ปัญหาภาวะสุขภาพและการพัฒนาคุณภาพงานบริการสุขภาพ 
ครอบคลุมมิติการสร้างเสริมสุขภาพ การป้องกันการเจ็บป่วย การรักษาพยาบาล และการฟื้นฟูสมรรถนะของผู้รับบริการระดับ
บุคคล ครอบครัวและชุมชน 

4. ส่งเสริมการท านุบ ารุงศิลปะวัฒนธรรม ภูมิปัญญาของท้องถิ่น บูรณาการกับองค์ความรู้ในหลักวิชาการเพื่อการดูแล
สุขภาพ สนับสนุนการอนุรักษ์วิถีชีวิตความเป็นไทย และการอยู่ร่วมกันของต่างวัฒนธรรม 
 
เว็บไซต์  :  https://nurse.kpru.ac.th/ 
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หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑติ 
(หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2563) 

Bachelor of Nursing Science Program  
พย.บ. | B.N.S. 

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

๏ โครงสร้างหลักสูตร 
จ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า  136 หน่วยกิต 

โดยมีสัดส่วนหน่วยกิตแต่ละหมวดวิชา ดังนี้ 
1) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป  ไม่น้อยกว่า  30  หน่วยกิต 
   1.1 กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร ไม่น้อยกว่า   9  หน่วยกิต 
   1.2 กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์  ไม่น้อยกว่า   6  หน่วยกิต 
   1.3 กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์  ไม่น้อยกว่า   6  หน่วยกิต 
   1.4 กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  ไม่น้อยกว่า   6  หน่วยกิต 
        และเลือกเรียนในกลุ่มวิชา 1.1 – 1.4 ไม่น้อยกว่า   3  หน่วยกิต 
2) หมวดวิชาเฉพาะ   ไม่น้อยกว่า  100  หน่วยกิต 
   2.1 กลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพ    20  หน่วยกิต 
   2.2 กลุ่มวิชาชีพการพยาบาล    80  หน่วยกิต 
        1) ภาคทฤษฎี      43 หน่วยกิต 
        2) ภาคปฏิบัติการพยาบาล            37  หน่วยกิต 
3) หมวดวิชาเลือกเสรี   ไม่น้อยกว่า   6  หน่วยกิต 

 
 

๏ อาชีพท่ีสามารถประกอบได้หลังส าเร็จการศึกษา  
 
- พยาบาลวิชาชีพในสถานบริการสุขภาพทุกระดับ  
  ได้แก่ ระดับปฐมภูมิ ระดับทุติยภูมิ และระดับตติยภูมิ ในหน่วยงานภาครัฐ และเอกชน  
- พยาบาลประจ าสถาบันการศึกษา/สถานประกอบการ/การบริการที่มีกฎหมายคุ้มครอง  
ภาครัฐและเอกชน 
- ประกอบอาชีพอิสระด้านการพยาบาล การผดุงครรภ์ และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง  
ซ่ึงไม่ขัดกับพระราชบัญญัติวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 
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๏ รายวิชาตามโครงสร้างของหลักสูตร 
1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป    ไม่น้อยกว่า     30 หน่วยกิต 
   1.1 กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร                           ไม่น้อยกว่า     12     หน่วยกิต 
รหัสวิชา ชื่อวิชา       น(ท-ป-อ) 
1551001 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน       3(3-0-6) 

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

English for Communication    
1541001 ทักษะการใช้ภาษาไทย      3(3-0-6) 

Thai Language Usage Skills     
1551003 ภาษาอังกฤษเพื่อการสอบวัดมาตรฐาน    3(2-2-5) 

English for Standardized Test 
    1.2 กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ เลือกเรียนรายวิชาต่อไปนี้     ไม่น้อยกว่า    6       หน่วยกิต 

รหัสวิชา ชื่อวิชา       น(ท-ป-อ) 
1001003 พฤติกรรมมนุษย์กับการพัฒนาตน      3(3-0-6) 

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

Thinking and Decision Making Skill 
    1.3 กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์เลือกเรียนรายวิชาต่อไปนี้       ไม่น้อยกว่า    6       หน่วยกิต 

รหัสวิชา ชื่อวิชา       น(ท-ป-อ) 
2541001 มนุษย์ ชุมชน และสิ่งแวดล้อม     3(3-0-6) 

Human Beings, Community, and Environment 
3591003 ศาสตร์พระราชาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น    3(3-0-6) 

The King’s Philosophy for Local Development 
    1.4 กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี    ไม่น้อยกว่า    6       หน่วยกิต 

รหัสวิชา ชื่อวิชา       น(ท-ป-อ) 
1031001 ทักษะในศตวรรษที่ 21 เพื่อชีวิตและอาชีพ    3(2-2-5) 
 21st Century Skills for Living and Occupations 
4121001 คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ    3(2-2-5) 

Computer and Information Technology 
 

2. หมวดวิชาเฉพาะ     ไม่น้อยกวา่   100    หน่วยกิต 
    2.1 กลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพ       20        หน่วยกิต 
รหัสวิชา  ชื่อวิชา      น(ท-ป-อ) 
7071001 ชีวเคมี        2(1-2-3) 
 Biochemistry 
7071002 จิตวิทยาพัฒนาการ       2(2-0-4) 
 Developmental Psychology 
รหัสวิชา ชื่อวิชา       น(ท-ป-อ) 
7071003 จุลชีววิทยาและปรสิตวิทยา        2(1-2-3) 
 Microbiology and Parasitology 
7071004 กายวิภาคศาสตร์      3(2-2-5) 
 Anatomy 
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รหัสวิชา ชื่อวิชา       น(ท-ป-อ) 
7071005 สรีรวิทยา       3(2-2-5) 
 Physiology 
7072006 พยาธิสรีรวิทยาส าหรับพยาบาล     2(2-0-4) 
 Pathophysiology for Nurse 
7072007 การสร้างเสริมสุขภาพ และการป้องกันการเจ็บป่วย   2(2-0-4) 
 Health Promotion and Illness Prevention 
7072008 เภสัชวิทยาส าหรับพยาบาล          2(2-0-4) 
 Pharmacology for Nurse            
7072009 โภชนาการและโภชนบ าบัด      2(1-2-3) 
 Nutrition and Diet therapy 
 
    2.2 กลุ่มวิชาชีพการพยาบาล       80       หน่วยกิต 

1) ภาคทฤษฎี        43       หน่วยกิต  
รหัสวิชา ชื่อวิชา       น(ท-ป-อ) 
7072110 แนวคิด ทฤษฎี และกระบวนการพยาบาล      2(2-0-4) 
 Concepts Theories, and Nursing Process 
7072111 การพยาบาลพื้นฐาน       3(1-4-4) 
 Fundamental of Nursing 
7072112 การพยาบาลเด็กและวยัรุ่น 1      2(2-0-4) 
 Pediatric and Adolescent Nursing 1 
7072113 กฎหมายและจรรยาบรรณวิชาชีพการพยาบาล    2(2-0-4) 
 Laws and Ethics in Nursing Profession 
7072114 การพยาบาลผู้ใหญ ่1       3(3-0-6) 
 Adult Nursing 1 
7072115 การพยาบาลผู้สูงอายุ       2(2-0-4) 
 Gerontological Nursing 
7072116 การสื่อสารและสารสนเทศทางการพยาบาล    2(2-0-4)    
 Communication and Information in Nursing   
7072117 การพยาบาลอนามัยชุมชน  1      2(2-0-4) 
 Community Health Nursing 
7072118    การพยาบาลเด็ก และวยัรุ่น 2      2(2-0-4)   
              Pediatric and Adolescent Nursing 2 
7073122 วิจัยทางการพยาบาล       3(2-2-5) 
   Nursing Research 
7073123  การพยาบาลผู้ใหญ ่2       3(3-0-6) 
 Adult Nursing II 
7073124 ประเด็น และแนวโน้มวิชาชีพการพยาบาล     2(2-0-4)   
 Issues and Nursing Trends 
7073125 การพยาบาลมารดา ทารก และการผดุงครรภ์ 1    3(3-0-6) 
         Maternity - Newborn Nursing and Midwifery I 
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รหัสวิชา ชื่อวิชา       น(ท-ป-อ) 
7073127  การพยาบาลอนามัยชุมชน  2      2(2-0-4) 
         Community Health Nursing II 
7073128 การพยาบาลจิตเวชและสุขภาพจิต     3(3-0-6) 
 Psychiatric and Mental Health Nursing 
7073129   การพยาบาลมารดา ทารก และการผดุงครรภ์ 2    3(3-0-6) 
             Maternity - Newborn Nursing and Midwifery II 
7074136  การรักษาพยาบาลโรคเบื้องต้น      2(2-0-4) 
            Primary Medical Care 
7074137 การบริหารและการจัดการทางการพยาบาล    2(2-0-4)  
 Nursing Administration and Management 
 
 2) ภาคปฏบิัติ                37     หน่วยกิต 
รหัสวิชา ชื่อวิชา       น(ท-ป-อ) 
7072219 ปฏิบัติการพยาบาลพื้นฐาน                       4(0-12-0)    
        Fundamental of Nursing Practicum 
7072220 ปฏิบัติการพยาบาลผู้สูงอายุ      2(0-6-0)  
 Gerontological Nursing Practicum 
7072221 ปฏิบัติการพยาบาลอนามัยชุมชน 1     3(0-9-0) 
   Community Health Nursing Practicum 1 
7073226 ปฏิบัติการพยาบาลเด็ก และวยัรุ่น      4(0-12-0) 
 Pediatric and Adolescent Nursing Practicum 
7073230 ปฏิบัติการพยาบาลมารดา ทารก และการผดุงครรภ์ 1                 4(0-12-0) 
 Maternity - Newborn Nursing and Midwifery Practicum I 
7073231  ปฏิบัติการพยาบาลผู้ใหญ ่1            4(0-12-0)   
 Adult Nursing Practicum I 
7073232 ปฏิบัติการพยาบาลจิตเวช และสุขภาพจิต    3(0-9-0) 

Mental Health and Psychiatric Nursing Practicum 
7073233 ปฏิบัติการพยาบาลผู้ใหญ ่2                       2(0-6-0) 
 Adult Nursing Practicum II 
7074234 ปฏิบัติการพยาบาลมารดา ทารก และการผดุงครรภ์ 2    3(0-9-0) 
 Maternity - Newborn Nursing and Midwifery Practicum II 
7074235  ปฏิบัติการพยาบาลอนามัยชุมชน 2     3(0-9-0) 
   Community Health Nursing Practicum II 
7074238   ปฏิบัติการรักษาพยาบาลโรคเบื้องต้น        2(0-6-0)  
 Primary Medical Care Practicum 
7074239 ปฏิบัติการบริหารและการจัดการทางการพยาบาล    2(0-6-0) 
   Nursing Administration and Management Practicum 
7074240 ประสบการณ์วิชาชีพการพยาบาล (ไม่น้อยกว่า 60 ชม)   1(0-3-0) 
 Nursing Professional Practicum           
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3) หมวดวิชาเลือกเสรี           ไม่น้อยกวา่             6    หน่วยกิต 
ให้เลือกรายวิชาใดๆ ในหลักสูตรของมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร หรือรายวิชาจากหลักสูตรของ

มหาวิทยาลัยอื่นที่มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชรให้การรับรอง โดยไม่ซ้ ากับวิชาที่ลงทะเบียนเรียนมาแล้ว กลุ่ม
วิชาเลือกที่หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิตเปิดให้นักศึกษาเลือกเรียน เพื่อส่งเสริมคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์
และสมรรถนะบัณฑิตจ านวน 4 วิชา ดังนี้ 
 
รหัสวิชา ชื่อวิชา       น(ท-ป-อ) 
7070001 นวัตกรรมทางสุขภาพ      3(2-2-5) 
 Health Innovation 
7070002  การศึกษาเพือ่จิตส านึกใหม่     3(2-2-5) 
              Education for a New Consciousness 
7070003 การพยาบาลฉุกเฉินและบรรเทาสาธารณภัย    3(2-2-5) 
              Emergency and Disaster Nursing 
7070004 ภาษาอังกฤษเชิงวิชาชพี     3(2-2-5) 

English for Nursing Profession 
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(ส าหรับนักศึกษารหัส 65 ที่ใช้หลักสตูร พ.ศ. 2564 – พ.ศ. 2565) 
1. ปรัชญา ความส าคัญ และวัตถุประสงค์ 

1.1 ปรัชญา 
การเรียนรู้อย่างบูรณาการ ทั้งมิติของมนุษย์ สังคม วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีดิจิทัล คือฐานส าคัญของการพัฒนาความเป็นมนุษย์
ที่สมบูรณ์ พร้อมมีส่วนร่วมในกิจกรรมที่มีประโยชน์เพื่อสร้างสรรค์สังคมไทยและสังคมโลก 
 

1.2 ความส าคัญ  
 การจัดการศึกษาหมวดวิชาศึกษาทั่วไป มีลักษณะเป็นการบูรณาการเนื้อหาในศาสตร์ต่างๆ เข้าด้วยกัน เพื่อให้นักศึกษา
มีคุณธรรม จริยธรรม มีจิตส านึกรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม โดยยึดหลักธรรมในการด าเนินชีวิต บนพื้นฐานปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงสามารถเลือกใช้เครื่องมือเทคโนโลยีดิจิทัล รวมถึงติดตามความก้าวหน้าของเทคโนโลยีดิจิทัลและข้อมูลต่างๆ ได้อย่าง
เหมาะสมและปลอดภัย ตามประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษาเกี่ยวกับสมรรถนะดิจิทัลส าหรับคุณวุฒิระดับปริญญาตรี เพื่อใช้
ในการดูแล การพัฒนาตนเองและผู้อื่นอย่างต่อเนื่องและเหมาะสม สามารถสื่อสารกับผู้อื่นได้ตรงประเด็น มีความสามารถในการ
ปรับตัวและแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ สามารถบริหารจัดการตนเองและบุคคลอื่นที่เกี่ยวข้อง รวมถึงสามารถปรับปรุง แก้ไข หรือ
สร้างสรรค์สิ่งใหม่ในการพัฒนาท้องถิ่นและสังคม ปฏิบัติตามหน้าที่ของตนเอง เคารพสิทธิมนุษยชน ยับยั้งและป้องกันการกระท าที่
ไม่ถูกต้องเสมอ สามารถท างานเป็นทีม มีความเป็นผู้น า ผู้ตาม เพื่อความส าเร็จ และแสดงออกซ่ึงความเป็นผู้ให้โดยไม่ค านึงถึงสิ่ง
ตอบแทน มี “ จิตอาสา ” ที่สอดคล้องกับอัตลักษณ์บัณฑิตของมหาวิทยาลัย อุทิศตนเพื่อประโยชน์ส่วนรวม มีสุนทรียะทางศิลปะ 
ยอมรับความหลากหลายทางวัฒนธรรม และธ ารงไว้ซ่ึงศิลปวัฒนธรรมและประเพณี และการมีส่วนร่วมในการดูแล รัก ษา 
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ซ่ึงคุณลักษณะดังกล่าวจะช่วยหล่อหลอมให้นักศึกษามีความสมบูรณ์ทั้งร่างกายและจิตใจ 
สามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นในสังคมได้อย่างมีความสุข 
 มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชรมีการจัดการเรียนการสอนหลายคณะ แต่ละคณะมุ่งเน้นการเรียนการสอนในวิชาชีพ
เฉพาะสาขา หมวดวิชาศึกษาทั่วไปจะเป็นหมวดที่มุ่งเน้นในการพัฒนาความเป็นมนุษย์ให้เป็นคนที่สมบูรณ์ ทั้งร่างกายและจิตใจ จึง
มีการปรับเปลี่ยนรูปแบบในการจัดการเรียนการสอนหมวดวิชาศึกษาทั่วไป ให้สอดคลองกับการเปลี่ยนแปลง ใช้แนวคิด เรื่อง 
เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี และกรอบแนวคิด เป็นฐานการพัฒนาบัณฑิตของมหาวิทยาลัยให้เป็นบุคคลแห่งการ
เรียนรู ้
 มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร จึงได้ด าเนินการหมวดวิชาศึกษาทั่วไป เพื่อให้สอดคล้องตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร
ระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2558 และตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ  พ.ศ. 2552 และสอดคล้องกับการ
เปลี่ยนแปลงของสังคมในยุคพลเมืองดิจิตอล โดยได้จัดองค์ประกอบของหมวดวิชาศึกษาทั่วไป พ.ศ. 2564 ให้ครอบคลุมผลลัพธ์
การเรียนรู้ของผู้เรียนตามมาตรฐานการอุดมศึกษาทั้ง 3 ด้าน ประกอบด้วย (1) การเป็นผู้มีความรู้ความสามารถ รอบรู้ด้านต่างๆ 
(2) การเป็นผู้ร่วมสร้างนวัตกรรม และ (3) การเป็นพลเมืองของโลก ที่มีความรับผิดชอบและเข้มแข็ง 
 

1.3 วัตถุประสงค์และผลลัพธ์การเรียนรู้ท่ีคาดหวัง 
 1.3.1 วัตถุประสงค์ 

    1. เพื่อสร้างนักศึกษาให้มีความรู้ความสามารถในการเรียนรู้ การสื่อสาร การใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในก ารแสวงหา
ความรู้และการสร้างสรรค์นวัตกรรม 

    2. เพื่อสร้างนักศึกษาให้เป็นพลเมืองและพลโลกที่มีความสุข มีความรับผิดชอบต่อส่วนรวม และมีจิตส านึกสากล 
    3. เพื่อสร้างนักศึกษาให้เป็นคนดี มีคุณธรรม มีจิตอาสา และมีความเป็นไทย 

  

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป พ.ศ. 2564 
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 1.3.2 ผลลัพธ์การเรียนรู้ท่ีคาดหวัง (GELOs : General Education Learning Outcomes) 
  ในการจัดการเรียนรู้หมวดวิชาศึกษาทั่วไปของมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร มุ่งเน้นให้ผู้เรียนมีความเป็น
มนุษย์ที่สมบูรณ์ โดยมีผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังดังนี้ 

    1. สามารถสื่อสารกับผู้อื่นได้ตรงประเด็น 
    2. สามารถเลือกใช้เครื่องมือเทคโนโลยีรวมถึงติดตามความก้าวหน้าของเทคโนโลยีและข้อมูลต่างๆ ได้อย่าง

เหมาะสมและปลอดภัย เพื่อใช้ในการดูแล การพัฒนาตนเองและผู้อื่นอย่างต่อเนื่องและเหมาะสม 
    3. มีความสามารถในการปรับตัวและแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ สามารถบริหารจัดการตนเองและบุคคลอื่นที่

เกี่ยวข้อง สามารถบูรณาการข้ามศาสตร์เพื่อปรับปรุง แก้ไข หรือสร้างสรรค์สิ่งใหม่ในการพัฒนาท้องถิ่นและสังคม 
    4. ปฏิบัติตามหน้าที่ของตนเอง เคารพสิทธิมนุษยชน ยับยั้งและป้องกันการกระท าที่ไม่ถูกต้องเสมอ 
    5. มีส่วนร่วมในการดูแล รักษา ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
    6. สามารถท างานเป็นทีม มีความเป็นผู้น า ผู้ตาม เพื่อความส าเร็จ และแสดงออกซ่ึงความเป็นผู้ให้โดยไม่ค านึงถึงส่ิง

ตอบแทน มีจิตอาสา อุทิศตนเพื่อประโยชน์ส่วนรวม 
    7. มีสุนทรียะทางศิลปะ ยอมรับความหลากหลายทางวัฒนธรรม และธ ารงไว้ซ่ึงศิลปวัฒนธรรมและประเพณ ี
 
1.3.3 ตารางแสดงความสัมพันธ์ระหว่างวัตถุประสงค์และผลลัพธ์การเรียนรู้ท่ีคาดหวัง  
 

วัตถุประสงคข์องหมวดวิชาศึกษาทั่วไป 
ผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวัง (GELOs) 

1 2 3 4 5 6 7 
  1. เพื่อสร้างนักศึกษาให้มีความรู้ความสามารถในการเรียนรู้ 
การสื่อสาร การใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในการแสวงหาความรู้และ
การสร้างสรรค์นวัตกรรม 

       

  2. เพื่อสร้างนักศึกษาให้เป็นพลเมืองและพลโลกที่มีความสุข 
มีความรับผิดชอบต่อส่วนรวม และมีจิตส านึกสากล 

       

  3. เพื่อสร้างนักศึกษาให้เป็นคนดี มีคุณธรรม มีจิตอาสา และมี
ความเป็นไทย 

       

 

1.4 กรอบแนวคิดในการจัดวิชาหมวดวิชาศึกษาทั่วไป  
1. เป็นไปตามโครงสร้างหลักสูตรระดับปริญญาตรีตามประกาศ กระทรวงศึกษาธิการ เร่ือง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร

ระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2558 ซ่ึงก าหนดให้ หลักสูตรต้องมีรายวิชาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป จ านวนหน่วยกิตรวม ไม่น้อยกว่า  
30 หน่วยกิต  

2. เนื้อหาสาระของรายวิชาศึกษาทั่วไปจะต้องมีลักษณะเป็นการบูรณาการ ไม่เป็นวิชาที่มีเน้ือหาเฉพาะซึ่งเป็นความรู้
พื้นฐานของวิชาชีพในหลักสูตรนั้น ๆ  

3. มีเป้าหมายหรือสะท้อนการส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนตามอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร  
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โครงสร้างหมวดวิชาศึกษาทั่วไป 
1) หมวดวิชาศึกษาทัว่ไป  ไม่น้อยกวา่  30  หน่วยกิต 
   1.1 กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร ไม่น้อยกวา่     9  หน่วยกิต 
   1.2 กลุ่มวิชาความเป็นพลเมืองและพลโลก ไม่น้อยกวา่     6 หน่วยกิต 
   1.3 กลุ่มวิชาเทคโนโลย ี  ไม่น้อยกวา่     6 หน่วยกิต 
   1.4 กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และสุขภาพ  ไม่น้อยกวา่     6 หน่วยกิต 
        และเลือกเรียนในกลุ่มวิชา 1.1 – 1.4 ไม่น้อยกวา่     3 หน่วยกิต 

 
  1) หมวดวชิาศึกษาทั่วไป   ไม่น้อยกว่า  30   หน่วยกิต 

ให้นักศึกษาเรียนในทุกกลุ่มวิชา 1.1 – 1.4 ในรายวิชาบังคับและวิชาเลือกตามจ านวนหนว่ยกิต 
ที่ก าหนดไว้  และให้เลือกเรียนอีก 1 รายวิชา จ านวน 3 หน่วยกิต จากกลุ่มวิชาใดก็ได้ รวมทั้งหมด  
ไม่น้อยกวา่ 30 หนว่ยกิต 
   1.1 กลุ่มวชิาภาษาและการสื่อสาร  ไม่น้อยกว่า   9  หน่วยกิต 
 วิชาบังคับ      9 หน่วยกิต 
รหัสวิชา ชื่อวิชา       น(ท-ป-อ) 
9001101 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน       3(3-0-6) 
 Fundamental English 
9001102 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร      3(3-0-6) 
 English for Communication 
9001103 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารทางวิชาการ    3(3-0-6) 
 Thai for Academic Communication 
 วิชาเลือก 
9001104 ภาษาอังกฤษเพื่อการสอบวัดมาตรฐาน    3(3-0-6) 
 English for Standardized Test 
9001105 ภาษาพม่าเพื่อการสื่อสาร      3(3-0-6) 
 Burmese for Communication 
9001106 ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร      3(3-0-6) 
 Chinese for Communication 
9001107 ภาษาญี่ปุ่นเพื่อการสื่อสาร      3(3-0-6) 
 Japanese for Communication 
9001108 ภาษาเกาหลีเพื่อการสื่อสาร      3(3-0-6) 
 Korean for Communication 
 
   1.2 กลุ่มวชิาความเป็นพลเมืองและพลโลก ไม่น้อยกว่า   6 หน่วยกิต 
 วิชาบังคับ       3 หน่วยกิต 
รหัสวิชา ชื่อวิชา       น(ท-ป-อ) 
9001201 พลเมืองไทยในสังคมพลวัต     3(3-0-6) 
 Thai Citizens in a Dynamic Society 
 วิชาเลือก 
9001202 มนุษย์กับการด าเนินชีวิต     3(3-0-6) 
 Human and Living 
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รหัสวิชา ชื่อวิชา       น(ท-ป-อ) 
9001203 ท้องถิ่นภิวัตน ์      3(3-0-6) 
 Localization 
9001204 ภูมิปัญญาและมรดกไทย     3(3-0-6) 
 Thai Wisdom and Heritage 
9001205 วิศวกรสังคมเพื่อการพัฒนาชุมชนทอ้งถิน่    3(1-4-4) 
 Social Engineer for the Development of Local Communities 
9001206 การจัดการแบบบูรณาการ     3(3-0-6) 
 Integrated Management 
 
   1.3 กลุ่มวชิาเทคโนโลยี   ไม่น้อยกว่า    6 หน่วยกิต 
 วิชาบังคับ       3 หน่วยกิต 
รหัสวิชา ชื่อวิชา       น(ท-ป-อ) 
9001301 ความฉลาดรู้ทางดิจิทัล สารสนเทศ และสื่อ    3(2-2-5) 
 Digital, Information and Media Literacy 
 วิชาเลือก 
9001302 เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการเรียนรู้     3(2-2-5) 
 Digital Technology for Learning 
9001303 เทคโนโลยีกับชีวิต      3(3-0-6) 
 Technology and Life 
 
   1.4 กลุ่มวชิาวิทยาศาสตร์และสุขภาพ   ไม่น้อยกว่า    6 หน่วยกิต 

และเลือกเรียนในกลุ่มวิชา 1.1 – 1.4 ไม่น้อยกว่า    3 หน่วยกิต 
 วิชาบังคับ       3 หน่วยกิต 
รหัสวิชา ชื่อวิชา       น(ท-ป-อ) 
9001401 วิทยาศาสตร์กบัชีวิต      3(3-0-6) 
 Science and Life 
 วิชาเลือก 
9001402 การพัฒนาสุขภาวะเชิงบูรณาการ     3(2-2-5) 
 Wellness Integrated Development 
9001403 การคิดเชิงคณิตศาสตร์กับการตัดสินใจ    3(3-0-6) 
 Mathematical Thinking and Decision Making 
9001404 ความยั่งยืนของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม   3(3-0-6) 
 Sustainability of Natural Resources and Environment 
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ค าอธิบายรายวิชา 
หมวดวชิาศึกษาทั่วไป ฉบับปี พ.ศ. 2564 

1. กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร 
รหัสวิชา ชื่อวิชา        น(ท-ป-อ) 
9001101 ภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน        3(3-0-6) 
 Fundamental English 
 หลักไวยากรณ์พื้นฐานภาษาอังกฤษ องค์ประกอบของค า วลี ประโยค หลักการออกเสียง และการใช้ค าศัพท์ 
 Fundamental  English grammar focusing on the word structure , phrase, and sentence, principles 
of English pronunciation and vocabulary proficiency. 
 
9001102 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร       3(3-0-6) 
 English for Communication  
 ความรู้ภาษาอังกฤษด้านไวยากรณ์ ภาษาศาสตร์สังคม แบบแผนการใช้ภาษา ทักษะการฟัง  
การพูด การอ่าน การเขียน และการสื่อสารกับบุคคลอื่นในสถานการณ์และบริบทที่หลากหลาย 
 English grammar, sociolinguistics, pragmatics, with an emphasis on practice of communicative skills 
in various everyday situations and contexts. 
 
9001103 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารทางวิชาการ     3(3-0-6) 
 Thai for Academic Communication  
 แนวคิดการสื่อสารทางวิชาการ หลักการ และวิธีการใช้ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารทางวิชาการ  
โดยเน้น การฟัง การพูด การอ่าน และการเขียนทางวิชาการ การจับประเด็นส าคัญ การวิเคราะห์ การสังเคราะห์ การให้เหตุผล  
 Overview of academic communication, principles and using Thai for academic communication 
focusing on listening, speaking, reading and writing academic work, identifying key points, analyzing, 
synthesizing and reasoning. 
 
9001104 ภาษาอังกฤษเพื่อการสอบวัดมาตรฐาน     3(3-0-6) 
 English for Standardized Test 
 การทบทวนความรู้ไวยากรณ์ ค าศัพท์ภาษาอังกฤษที่จ าเป็นต่อการสอบมาตรฐานภาษาอังกฤษ รูปแบบข้อสอบ
มาตรฐานภาษาอังกฤษ  การฝึกเทคนิคการท าข้อสอบในรูปแบบต่าง ๆ การจัดการเวลา ส าหรับการสอบการฟัง อ่านและเขียน
ในสถานการณ์ที่หลากหลาย 
 Reviewing  English grammar, vocabulary for standardized test,  standardized test formats,  
practicing  exam techniques, time management for listening, reading and writing tests in various situations. 
 
9001105 ภาษาพม่าเพื่อการสื่อสาร       3(3-0-6) 
 Burmese for Communication 
 ศัพท์และส านวนภาษาพม่าเพื่อการสื่อสารเบื้องต้น การฝึกทักษะการฟัง การพูด การอ่านและการเขียน  และการใช้
ภาษาพม่าในการสนทนาในชีวิตประจ าวัน 
 Burmese vocabularies and idioms, practicing listening, speaking, reading and writing, and using daily 
Burmese conversations. 
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รหัสวิชา ชื่อวิชา        น(ท-ป-อ) 
9001106 ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร       3(3-0-6) 
 Chinese for Communication 
 หลักการออกเสียง การฟัง และการพูดเพื่อการสื่อสารเบื้องต้น  หลักไวยากรณ์ และการฝึกทักษะการพูดภาษาจีนใน
การสนทนาทั่วไปในชีวิตประจ าวัน 
 Principles of basic Chinese pronunciation, listening and speaking, grammatical  principles , and 
practicing  daily  Chinese  conversations. 
 
9001107 ภาษาญี่ปุ่นเพื่อการสื่อสาร       3(3-0-6) 
 Japanese for Communication 
 ศัพท์และส านวนภาษาญี่ปุ่นเพื่อการสื่อสารเบื้องต้น การฝึกทักษะการฟัง การพูด การอ่านและการเขียน  และการ
ใช้ภาษาญี่ปุ่นเพื่อการสนทนาทั่วไปในชีวิตประจ าวัน 
 Japanese  vocabularies and idioms for   basic communication, practicing listening, speaking, reading 
and writing ,  and  using   daily Japanese  conversations. 
 
9001108 ภาษาเกาหลีเพื่อการสื่อสาร       3(3-0-6) 
 Korean for Communication 
 ศัพท์และส านวนภาษาเกาหลีเพื่อการสื่อสารเบื้องต้น การฝึกทักษะการฟัง การพูด การอ่านและการเขียน  และการ
ใช้ภาษาเกาหลีเพื่อการสนทนาทั่วไปในชีวิตประจ าวัน 
 Korean  vocabularies and idioms for   basic communication, practicing listening, speaking, reading 
and writing ,  and  using   daily  Korean  conversations . 
 
2. กลุ่มวิชาความเป็นพลเมืองและพลโลก  
รหัสวิชา ชื่อวิชา        น(ท-ป-อ) 
9001201 พลเมืองไทยในสังคมพลวัต      3(3-0-6) 
 Thai Citizens in a Dynamic Society 
 การรู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงของโลกและสังคมไทย การเรียนรู้ความเป็นพลเมืองที่มีพลังสร้างสรรค์สังคม 
ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงต่อชีวิตคนในเมืองและชนบท มุมมอง กรอบแนวคิดและเป้าหมายของการมีจิตส านึกสากลและ
ความเป็นพลเมืองโลก การถอดองค์ความรู้จากวิถีชีวิตคนชายขอบ และก าแพงเพชรในสภาวะสังคมพลวัต 
 Social changes in both national and global levels,  the initiative and creative citizenship, impact of 
changes on urban and rural life, viewpoints, belief, and goals of global mindset and global citizenship , 
lesson learned from the marginalized and Kamphaeng Phet people in the dynamic society. 
 
9001202  มนุษย์กับการด าเนินชีวิต      3(3-0-6) 
 Human and Living 
 ความจริงของชีวิต การด าเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง การประยุกต์หลักศาสนาในการด าเนินชีวิต 
การมีสติ การอยู่ร่วมกันในสังคมอย่างสันติสุข จิตอาสา การเคารพศักดิ์ศรีของตนเองและผู้อื่น สุนทรียศาสตร์กับชีวิต การยับยั้ง
และป้องกันการทุจริต 
 The meaning of life; living according to the Sufficiency Economy Philosophy, the application of 
religious principles to one’s life, mindfulness, peaceful co-existence in society; volunteering spirit; respecting 
own and others’ dignity, aesthetics and life; suppression and prevention of corruption. 
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รหัสวิชา ชื่อวิชา        น(ท-ป-อ) 
9001203 ท้องถิ่นภิวัตน์       3(3-0-6) 
 Localization 
 ความสัมพันธ์ของมนุษย์ ชุมชน และสิ่งแวดล้อม วิถีชุมชน การเปลี่ยนแปลงของชุมชนและท้องถิ่นที่เชื่อมโยงกับ
สากลวิวัตน์ การมีส่วนร่วมในการจัดการพัฒนาชุมชนและท้องถิ่นเชิงบูรณาการ การอยู่ร่วมกับผู้อื่นอย่างสันติ ความเป็นพลเมือง 
สิทธิมนุษยชน กฎหมายและการเมืองการปกครองกับการขับเคลื่อนทางสังคมของท้องถิ่นภิวัตน์  
 Relationship between human beings, community and environment, community way, localization 
in relation to globalization, participation in integrated local management, peaceful co-existence in society , 
human rights, laws and politics in relation to social mobility of localization. 
 
9001204 ภูมิปัญญาและมรดกไทย      3(3-0-6) 
 Thai Wisdom and Heritage  
 อัตลักษณ์และคุณค่าของภูมิปัญญาไทย ประวัติศาสตร์ ความเชื่อ ศาสนา ประเพณีและพิธีกรรม ภาษาและ
วรรณกรรม ดนตรี ศิลปะ สถาปัตยกรรม ปราชญ์ชาวบ้าน การสืบสานองค์ความรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่น และภูมิปัญญาไทย สู่ภูมิ
ปัญญาสากล การอนุรักษ์มรดกไทยและมรดกโลก โดยเน้นกรณีศึกษาพื้นที่ภาคเหนือและก าแพงเพชร  
 Thai identity and the value of Thai wisdom, Thai history, beliefs, religions, traditions and rituals, 
language and literature, music, arts, architecture, and folk philosophers; the inheritance of local Thai wisdoms 
to global wisdom, the conservation of Thai and world heritages, with an emphasis on northern Thailand and 
Kamphaeng Phet. 
 
9001205 วิศวกรสังคมเพื่อการพัฒนาชุมชนท้องถิ่น     3(1-4-4) 
 Social Engineer for the Development of Local Communities 
 การศึกษาชุมชนด้วยกระบวนการวิจัย บทบาทและทักษะของวิศวกรสังคมในการพัฒนาชุมชนและท้องถิ่น การ
ประยุกต์ใช้ศาสตร์พระราชาและภูมิปัญญาท้องถิ่น การบูรณาการองค์ความรู้ ข้อมูลและหลักฐานเชิงประจักษ์ ภาวะผู้น าและ
การท างานเป็นทีม การประสานความร่วมมือของบุคคลและองค์กรในการออกแบบและสร้างนวัตกรรมเพื่อแก้ไขปัญหาและ
พัฒนาชุมชนท้องถิ่นอย่างยั่งยืน  
 The research based  community study, roles and skills of social engineers in the development of 
local community, the application of the King’s philosophy and the local wisdoms, the integrated use of 
knowledge, information, and evidences, leadership and teamwork, cooperation of individuals and 
organizations in the design and development of innovation for problem solving and sustainable local 
community development. 
 
9001206 การจัดการแบบบูรณาการ      3(3-0-6) 
 Integrated Management 
 แนวคิดและหลักการจัดการแบบบูรณาการ การจัดการในยุคดิจิทัล การจัดการการเงิน การเจรจาต่อรอง การจัดการ
ความขัดแย้ง บุคลิกภาพ ภาวะผู้น า การท างานเป็นทีม การเป็นผู้ประกอบการ การจัดการบนพื้นฐานความรับผิดชอบต่อสังคม
และสิ่งแวดล้อม ธรรมาภิบาล และการจัดการความเส่ียง 
 Integrated management overview  and  principles, management in the digital age; financial 
management; negotiation, conflict management, personality,  leadership, teamwork, entrepreneurship, the 
management based on social and environmental  responsibility, good governance, and risk management. 
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3. กลุ่มวิชาเทคโนโลยี 
รหัสวิชา ชื่อวิชา        น(ท-ป-อ) 
9001301 ความฉลาดรู้ทางดิจิทัล สารสนเทศ และสื่อ     3(2-2-5) 
 Digital, Information and Media Literacy 
 แนวคิดเชิงบูรณาการความฉลาดรู้ทางดิจิทัล สารสนเทศ และสื่อ การใช้เทคโนโลยีดิจิทัลและเครื่องมือที่หลากหลาย
ในการแสวงหา การเข้าถึง การสืบค้นและการประเมินสารสนเทศและแหล่งสารสนเทศ การใช้เทคโนโลยีดิจิทัล สารสนเทศและ
สื่อในการเรียนรู้และการปฏิบัติงาน การเป็นพลเมืองดิจิทัล การจัดการข่าวลวง การสร้าง การสื่อสาร การน าเสนอและการ
แบ่งปันสารสนเทศอย่างมีจริยธรรมและถูกต้องตามกฎหมาย 
 Digital  literacy , information literacy and media literacy  integrated concepts,  the use of digital 
technology and various tools in seeking, accessing , retrieving information and evaluation of information 
sources and information, the use of digital technology, information and media in learning and workingม 
digital citizenship, fake news management,  creating, communicating, presenting and sharing information 
ethically and legally. 
 
9001302 เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการเรียนรู้      3(2-2-5)  
 Digital Technology for Learning 
 สภาพแวดล้อมดิจิทัลและโลกเสมือน การเรียนรู้ในยุคดิจิทัล ทักษะการเรียนรู้ การเรียนรู้ด้วยตนเอง การเรียนรู้ผ่าน
ระบบออนไลน์ เทคโนโลยีดิจิทัล วิทยาการข้อมูล การใช้เทคโนโลยีดิจิทัลและเครื่องมือที่ทันสมัยและหลากหลายเพื่อการเรียนรู้
และการปฏิบัติงานในสภาพแวดล้อมออนไลน์ การออกแบบและการสร้างสรรค์ผลงาน เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ 
 Digital environment and virtual world, learning in the digital age, learning skills,  self-directed 
learning, online learning, digital technology, data science,  the use of digital technology, modern and various 
tools for learning and working in online environment, the design and development of digital works to 
promote learning. 
 
9001303 เทคโนโลยีกับชีวิต        3(3-0-6) 
  Technology and Life 
 เทคโนโลยีสมัยใหม่ เทคโนโลยีดิจิทัล เทคโนโลยีโลกเสมือน นาโนเทคโนโลยี เทคโนโลยีชีวภาพ เทคโนโลยีจีโนม 
และวิทยาการที่เกี่ยวข้อง บทบาทและผลกระทบของเทคโนโลยีสมัยใหม่ต่อการด ารงชีวิต การศึกษา การสื่อสาร การแพทย์และ
สาธารณสุข ธุรกิจ การเกษตร สิ่งแวดล้อมและสังคม และแนวโน้มการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่ส่งผลกระทบ ต่อการ
เปลี่ยนแปลงต่อการจัดระเบียบสังคมและเศรษฐกิจโลก 
 Modern technologies, digital technology, virtual technology, nanotechnology, biotechnology, 
genome technology and other related science, the roles and impacts of modern technology on life, 
education, communication, medical and public health, economics and business, agriculture, environment, 
and society, and technological and innovative development trends that affect world social order and 
economy. 
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4. กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และสุขภาพ 
รหัสวิชา ชื่อวิชา        น(ท-ป-อ) 
9001401 วิทยาศาสตร์กับชีวิต       3(3-0-6) 
 Science and Life 
  แนวคิด ความส าคัญและขอบข่ายของวิทยาศาสตร์และศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง การคิดแบบวิทยาศาสตร์ ความฉลาดรู้
ด้านวิทยาศาสตร์ จิตวิทยาศาสตร์ วิทยาศาสตร์กับสังคม การประยุกต์วิทยาศาสตร์ในการด าเนินชีวิต การเกษตร อาหารและ
สุขภาพ และพลังงานและสิ่งแวดล้อม 
  Overview  of  science  concepts, importance and scope and its related  principles, scientific 
thinking, scientific literacy, scientific minds,  science and society, the application of science  to living, 
agriculture, food and health, and energy and environment. 
 
9001402 การพัฒนาสุขภาวะเชิงบูรณาการ      3(2-2-5) 
 Wellness Integrated Development 
 แนวคิดและหลักการการดูแลตนเองให้เป็นผู้มีสุขภาวะ การสร้างเสริมสุขภาวะแบบบูรณาการ  
การเข้าใจตนเอง การพัฒนาสุขภาวะทั้งในมิติของร่างกาย จิตใจ สังคม และปัญญา ความฉลาดทางอารมณ์ การจัดการ
ความเครียด ความรัก เพศศึกษา กิจกรรมนันทนาการ การออกก าลังกาย โภชนาการเพื่อสุขภาพ และการใช้ชีวิตอย่างมี
ความสุข 
 Concepts and principles of self-care for wellness, the integrated cultivation of wellness, self-
understanding, the holistic approach to wellness of physical, emotional, social, and mental development, 
emotional quotient, stress management, love, sex education, recreation activities, exercises , nutrition  for 
health , and happy life. 
 
9001403 การคิดเชิงคณิตศาสตร์กับการตัดสินใจ     3(3-0-6) 
 Mathematical Thinking and Decision Making 
 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการคิดและการตัดสินใจของมนุษย์ ความส าคัญ องค์ประกอบ กระบวนการและหลักการ 
และวิธีการคิดเชิงคณิตศาสตร์ การคิดเชิงคณิตศาสตร์กับการคิดเชิงสถิติ การคิดเชิงคณิตศาสตร์กับการใช้เหตุผล การ
พัฒนาการคิดเชิงคณิตศาสตร์ การบูรณาการและการเชื่อมโยงการคิดและการใช้เหตุผลเชิงคณิตศาสตร์ในการตัดสินใจ 
 Introduction to human thinking and decision making, mathematical thinking importance, 
components, process, principles and methods, mathematic thinking and statistical thinking, mathematical 
thinking and reasoning, mathematical thinking development, the integrated and interrelated mathematical 
thinking to decision making. 
 
9001404 ความยั่งยืนของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม    3(3-0-6) 
 Sustainability of Natural Resources and Environment  
              แนวคิด  ความส าคัญ และประเภทของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สถานการณ์ของทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมของประเทศและโลก การสร้างจิตส านึกและการเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ปัญหาทรัพยากรธรรมชาติและ
สิง่แวดล้อมและผลกระทบ การจัดการภัยพิบัติ มลภาวะ การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน 
 Concepts, importance and types of natural resources and environment, the situation of Thai and 
world natural resources and environment , environment awareness building, environmentally friendly, 
natural resources and environment problems and impact, disaster management , pollution, and sustainable 
management of natural resources and environment. 
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(ส าหรับนักศึกษารหัส 65 ที่ใช้หลักสตูร พ.ศ. 2559 – พ.ศ. 2563) 
 

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป  หมายถึง  หมวดวิชาที่เสริมสร้างความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ ให้มีความรอบรู้อย่าง
กว้างขวาง เข้าใจ และเห็นคุณค่าของตนเอง ผู้อื่น สังคม ศิลปวัฒนธรรม และธรรมชาติ ใส่ใจต่อความเปลี่ยนแปลงของสรรพ
สิ่ง พัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง ด าเนินชีวิตอย่างมีคุณธรรม พร้อมให้ความช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ และเป็นพลเมืองที่มีคุณค่า
ของสังคมไทยและสังคมโลก 

 
จุดประสงค์ทั่วไปของหมวดวิชาศึกษาทั่วไป มีดังต่อไปน้ี 

1. เพื่อส่งเสริมและพัฒนาให้ผู้เรียนมีความรอบรู้ในเน้ือหาสาระวิชาการ มีโลกทัศน์และวิสัยทัศน์กว้างไกล มีความ
เข้าใจในธรรมชาติ ตนเอง ผู้อื่นและสังคม และสามารถน าความรู้ไปใช้ในการด าเนินชีวิตในสังคมได้อย่างมีความสุข 

2. เพื่อส่งเสริมและพัฒนาให้ผู้เรียนมีทักษะในการท างาน ทักษะการปรับตัว ทักษะการเรียนรู้ตลอดชีวิต และ
ทักษะการสื่อสาร ทักษะการใช้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และสารสนเทศ ทักษะการใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ หรือ
คณิตศาสตร์ ทักษะการบริหารการจัดการ 

3. เพื่อปลูกฝังให้ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม มีวินัย ซ่ือสัตย์ รับผิดชอบ มีภาวะผู้น า เข้าใจความแตกต่าง
หลากหลายทางวัฒนธรรม ท างานร่วมกับผู้อื่นได้ดี มีความรักและภาคภูมิใจในท้องถิ่น สถาบันและประเพณี 

4. เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจและเห็นความส าคัญเกี่ยวกับการพัฒนาคุณภาพชีวิต ด้านสุขภาพกายและ
สุขภาพจิตให้ด ารงชีวิตได้อย่างมีความสุข 
  
โครงสร้างหมวดวิชาศึกษาทั่วไป 

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ประกอบด้วยรายวิชาในกลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ กลุ่มวิชา
สังคมศาสตร์ และกลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยให้มีจ านวนหน่วยกิตรวมไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต 
โดยมีรายละเอียดดังนี้  

1) กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร  
มุ่งพัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะในการใช้ภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ    ในด้านทักษะ การฟัง การพูด  การอ่าน 

และการเขียน ตลอดจนการใช้สารสนเทศในการติดต่อสื่อความหมายกับผู้อื่นและด ารงชีวิตในสังคมอย่างมีประสิทธิภาพ  
2) กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์  
มุ่งพัฒนาผู้เรียนในด้านกระบวนการคิดวิเคราะห์และแสวงหาความรู้ด้านมนุษยศาสตร์ เพื่อให้รู้จัก เข้าใจคุณค่า

ของตนเอง ผู้อื่น ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี สุนทรียภาพและภูมิปัญญาท้องถิ่น ของสังคมไทยและสังคมโลก พร้อมด าเนินชีวิต
อย่างมีคุณธรรมและช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์เพื่อการอยู่ร่วมกันอย่างสันติ 

3) กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์  
มุ่งพัฒนาผู้เรียนในด้านกระบวนการคิดวิเคราะห์และแสวงหาความรู้ด้านสังคมศาสตร์ ตระหนักในหน้าที่

รับผิดชอบ บทบาทที่พึงมีในฐานะสมาชิกของสังคม มีความรู้อย่างกว้างขวาง เกี่ยวกับสังคม เศรษฐกิจ การเมืองการปกครอง 
กฎหมาย ปฏิบัติตนเป็นพลเมืองที่มีคุณค่าของสังคมไทยและสังคมโลก โดยสามารถด าเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง 

4) กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  
มุ่งพัฒนาผู้เรียนในหลักการคิด การวิเคราะห์ การแก้ปัญหาและการตัดสินใจบนพื้นฐานของข้อมูล ข้อเท็จจริงตาม

หลักการวิทยาศาสตร์ มีจิตส านึกเกี่ยวกับการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ใส่ใจต่อการเปลี่ยนแปลงทาง
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เข้าใจถึงความส าคัญของการพัฒนาคุณภาพชีวิต 

  

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป พ.ศ. 2559 
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๏ โครงสร้างหลักสูตร 
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป   ไม่น้อยกว่า        30   หน่วยกิต 
1. กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร   ไม่น้อยกว่า    9   หน่วยกิต 
2. กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์    ไม่น้อยกว่า     6    หน่วยกิต 
3. กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์    ไม่น้อยกว่า   6   หน่วยกิต  
4. กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ไม่น้อยกว่า        6   หน่วยกิต 
   และเลือกรายวิชาจากกลุ่มวิชา 1. – 4.  ไม่น้อยกว่า  3   หน่วยกิต 
 

1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป       30   หน่วยกิต 
    1.1 กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร  ไม่น้อยกว่า  9  หน่วยกิต 
บังคับเรียน       6  หน่วยกิต 
รหัสวิชา ชื่อรายวิชา      น(ท-ป-อ) 
1551001 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน      3(3-0-6) 

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

English for Communication    
เลือกเรียนรายวิชาต่อไปน้ี   ไม่น้อยกว่า  3  หน่วยกิต  
1541001 ทักษะการใช้ภาษาไทย      3(3-0-6) 
 Thai Language Usage Skills  
1541002 ภาษาและการสื่อสารเพื่อจุดประสงค์เฉพาะ    3(3-0-6) 
 Language and Communication for Specific Purposes  
1551003 ภาษาอังกฤษเพื่อการสอบวัดมาตรฐาน    3(2-2-5) 

English for Standardized Test 
1561001 ภาษาญี่ปุ่นเพื่อการสื่อสาร     3(3-0-6) 
 Japanese for Communication  
1571001 ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร     3(3-0-6) 
 Chinese for Communication  
1571002 ภาษาจีนพื้นฐานเพื่อการท่องเท่ียว     3(3-0-6) 
 Fundamental Chinese for Tourism  
1661001 ภาษาเกาหลีเพื่อการสื่อสาร     3(3-0-6) 
 Korean for Communication  
1691001 ภาษาพม่าพื้นฐาน      3(3-0-6) 
 Fundamental Burmese  
1691002 ภาษาพม่าเพื่อการสื่อสาร     3(3-0-6) 
 Burmese for Communication  
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           1.2 กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์  ไม่น้อยกว่า  6  หน่วยกิต 
รหัสวิชา ชื่อรายวิชา      น(ท-ป-อ) 
1001003 พฤติกรรมมนุษย์กับการพัฒนาตน     3(3-0-6) 
 Human Behavior and Self-Development 
1001005 ทักษะการคิดและการตัดสินใจ     3(3-0-6) 
 Thinking and Decision Making Skill 
1511001 จริยธรรมกับมนุษย์      3(3-0-6) 
 Ethics and Human Beings 
1511002 ความจริงของชีวิต      3(3-0-6) 
 Facts of Life  
1521001 พุทธศาสน์       3(3-0-6) 
 Buddhism  
1631001 สารสนเทศเพื่อการศึกษาและการค้นคว้า    3(3-0-6) 
 Information for Study and Research  
2011001 สุนทรียภาพทางทัศนศิลป์     3(3-0-6) 
 Aesthetics of Visual Arts  
2051001 สุนทรียภาพทางศิลปะการแสดง     3(3-0-6) 
 Aesthetics of Performing Arts  
2061001 สังคีตนิยม       3(3-0-6) 
 Music Appreciation  
3501001 การพัฒนาภาวะผู้น า      3(3-0-6) 
 Leadership Development  
3501003 การพัฒนาบุคลิกภาพและศิลปะการเข้าสังคม    3(3-0-6) 
 Personality Development and the Arts of Socializing  
 
 1.3 กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์   ไม่น้อยกว่า  6  หน่วยกิต  
รหัสวิชา ชื่อรายวิชา      น(ท-ป-อ) 
2501001 ประวัติศาสตร์สังคมและวัฒนธรรมไทย    3(3-0-6) 
 History of Thai Society and Culture  
2501003 จิตสาธารณะและพันธะทางสังคมของพลเมือง    3(3-0-6) 
 Public Mind and Civic Social Engagement   
2501004 สหวิทยาการสังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนา    3(3-0-6) 
 Interdisciplinary Social Science for Development 
2501005  ก าแพงเพชรศึกษา      3(2-2-5) 

Kamphaeng Phet Studies  
2521001 โลกาภิวัตน์และท้องถิ่นภิวัตน์     3(3-0-6) 
 Globalization and Localization  
2521002 อาเซียนศึกษา      3(3-0-6) 
 ASEAN Studies  
2541001 มนุษย์ ชุมชน และสิ่งแวดล้อม     3(3-0-6) 
 Human Beings, Community, and Environment  
2541002 การจัดการทรัพยากรท้องถิ่น     3(3-0-6) 
 Local Resource Management 
2551002 ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการเมืองการปกครองไทย   3(3-0-6) 
 Fundamental Knowledge on Thai Politics and Government  
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รหัสวิชา ชื่อรายวิชา      น(ท-ป-อ) 
2561001 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมาย     3(3-0-6) 
 Introduction to Laws  
3501004 การริเร่ิมการประกอบธุรกิจ     3(3-0-6) 
 Business Initiation  
3531001 การเงินในชีวิตประจ าวัน     3(3-0-6) 
 Finance in Daily Life  
3541001 การเป็นผู้ประกอบการ      3(3-0-6) 
 Entrepreneurship  
3591003 ศาสตร์พระราชาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น    3(3-0-6) 

The King Philosophy for Local Development  
 

1.4 กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  ไม่น้อยกว่า   6  หน่วยกิต  
   และเลือกเรียนกลุ่มวิชา 1. – 4.     ไม่น้อยกว่า   3 หน่วยกิต 
รหัสวิชา ชื่อรายวิชา      น(ท-ป-อ) 
1031001 ทักษะในศตวรรษที่ 21 เพื่อชีวิตและอาชีพ    3(2-2-5) 

21st Century Skills for Living and Occupations 
1161001 กีฬาและนันทนาการเพื่อคุณภาพชีวิต    3(2-2-5) 
 Sports and Recreation for Quality of Life  
1161002 การออกก าลังกายเพื่อสุขภาพ     3(2-2-5) 
 Exercise for Health  
4001002 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อชีวิตประจ าวัน    3(3-0-6) 
 Science and Technology for Daily Life  
4001003 การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ   3(3-0-6) 
 Environments and Natural Resources  Conservation                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
4071001 สุขภาพและสุขอนามัย      3(3-0-6) 
 Health and Health Care  
4091001 คณิตศาสตร์ในชีวิตประจ าวัน     3(3-0-6) 
 Mathematics in Daily Life  
4091003 คณิตศาสตร์กับการตัดสินใจ     3(3-0-6) 
 Mathematics and Decision Making  
4121001 คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ    3(2-2-5) 
 Computer and Information Technology 
4121005 การออกแบบและพัฒนาเว็บไซต์     3(2-2-5) 

  Website Design and Development  
4121006 โปรแกรมส าเร็จรูปเพื่อการประยุกต์ใช้งาน      3(2-2-5) 
 Package Software for Application  
5001001 เกษตรในชีวิตประจ าวัน     3(3-0-6) 
 Agriculture in Daily Life  
5071001 อาหารเพื่อสุขภาพ      3(3-0-6) 
 Food for Health  
5501001 เทคโนโลยีในชีวิตประจ าวัน     3(3-0-6) 
 Technology in Daily Life  
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ค าอธิบายรายวิชา 
หมวดวชิาศึกษาทั่วไป ฉบับปี พ.ศ. 2559 

1. กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร 
รหัสวิชา ชื่อและค าอธิบายรายวิชา                                น(ท–ป–อ) 
1541001 ทักษะการใช้ภาษาไทย        3(3-0-6)  
 Thai Language Usage Skills 
 หลักการ  รูปแบบ  และวิธีการใช้ภาษาในบริบทต่างๆ จากทรัพยากรสารสนเทศ  ฝึกปฏิบัติการคิดวิเคราะห์  การ
สังเคราะห์  การจับประเด็น และการสรุปสาระส าคัญ  โดยน าเสนอผลการศึกษาด้วยวาจาและลายลักษณ์ 
 Thai Language principles, style and language usage in diverse contexts from various information 
resources and to practice critical thinking, synthesis and summarizing, including to present the study by verbal 
and written communication. 
 
1541002 ภาษาและการสื่อสารเพื่อจุดประสงค์เฉพาะ       3(3-0-6) 
 Language and Communication for Specifics Purposes 
 หลักการ วิธีการใช้ภาษาและการสื่อสาร เพื่อให้บรรลุตามจุดประสงค์ของการสื่อสาร  ฝึกปฏิบัติการพูดและการเขียน 
และประเมินการพูดและการเขียน 
 Principles, language usage and communication to achieve communication purposes, including to 
practice speaking and writing as well as an assessment of speaking and writing. 
 
1551001 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน         3(3-0-6)  
 Fundamental English 
 การเขียนประโยคเบื้องต้นตามหลักไวยากรณ์ภาษาอังกฤษ ฝึกการอ่านบทความภาษาอังกฤษสั้น ๆ ฝึกการฟัง และการ
พูดภาษาอังกฤษจากบทสนทนาต่างๆ  
 Writing basic sentences based on English grammar, reading short passages, listening to and speaking 
from various dialogues. 
 
1551002 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร        3(3-0-6)  
 English for Communication 
 โครงสร้างและรูปแบบประโยคภาษาอังกฤษ จากสถานการณ์ต่างๆ มุ่งเน้นการฝึกทักษะการฟัง การพูด การอ่าน และ
การเขียน เพื่อให้สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้อย่างถูกต้องตามหลักไวยากรณ์  
 This course emphasizes on English structure and forms based on diverse situations and practicing 
grammatical skills of English listening, speaking, reading and writing for communication. 
 
1551003 ภาษาอังกฤษเพื่อการสอบวัดมาตรฐาน     3(2-2-5) 

English for Standardized Test 
ศึกษารูปแบบข้อสอบมาตรฐานภาษาอังกฤษ เช่น TOEIC, TOEFL, IELTS, CU-TEP หรืออื่นๆ  ทบทวนความรู้

ไวยากรณ์ ค าศัพท์ภาษาอังกฤษที่จ าเป็นต่อการเข้าสอบมาตรฐาน  
ฝึกเทคนิคการท าข้อสอบในรูปแบบต่าง ๆ การจัดการเวลา ส าหรับทักษะการสอบการฟัง อ่านและเขียนในสถานการณ์

ที่หลากหลาย 
Formats of English standardized test such as TOEIC, TOEFL IELTS, CU-TEP etc. review in grammar, 

vocabulary for standardized test 
Various formats of testing technics, time management for listening, reading and writing tests in various 

situations 
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รหัสวิชา ชื่อและค าอธิบายรายวิชา                                น(ท–ป–อ) 
1561001 ภาษาญี่ปุ่นเพื่อการสื่อสาร        3(3-0-6) 
 Japanese for Communication 
 ความหมายของค าศัพท์และส านวนภาษาญี่ปุ่นในบทสนทนาเร่ืองทั่วไปในชีวิตประจ าวัน ฝึกการฟัง การเขียน การอ่าน 
การเล่าเรื่องและอธิบายด้วยค าศัพท์ และส านวนภาษาญี่ปุ่นในบทสนทนาเรื่องทั่วไปในชีวิตประจ าวัน การอธิบายอย่างง่ายใน
ชีวิตประจ าวัน เพื่อสามารถใช้ภาษาญี่ปุ่นได้ในสถานการณ์จริง 
 Meaning of Japanese vocabularies and idioms in daily life situations, practicing various skills such as 
listening, writing, reading, and narrative skills by using Japanese vocabularies and idioms, the simple 
explanations in Japanese about everyday life for applying in real situations. 
 
1571001  ภาษาจนีเพื่อการส่ือสาร        3(3-0-6) 
 Chinese for Communication 
 หลักการออกเสียง การฟัง พูด บทสนทนาทั่วไปในชีวิตประจ าวันเบื้องต้น ตามหลักไวยากรณ์เพื่อให้สื่อสารได้อย่าง
ถูกต้อง และฝึกทักษะการพูดภาษาจีนให้สอดคล้องกับสถานการณ์ต่างๆ และสามารถน าไปประยุกต์ใช้ได้ตามสถานการณ์จริง 
 Basic Chinese pronunciation, listening and speaking skills, grammatical usage for communication in 
daily life, Chinese vocabularies for applying in real life. 
 
1571002  ภาษาจนีพื้นฐานเพื่อการท่องเท่ียว       3(3-0-6) 
 Fundamental Chinese for Tourism  
 ค าศัพท์ ส านวน และบทสนทนาภาษาจีน ที่ใช้ส าหรับการท่องเที่ยวในสถานการณ์ต่างๆ ได้อย่างเหมาะสม เพื่อการ
เดินทางโดยสารรถยนต์ รถไฟ เครื่องบิน การเข้าพักโรงแรม ภัตตาคาร ร้านอาหาร การซ้ือสินค้า และธุรกิจบริการอื่นๆ ที่เป็น
ปัจจัยสนับสนุนการท่องเท่ียว การปฏิบัติตนในการเป็นเจ้าของประเทศที่ดี  
 Chinese vocabularies, idioms and conversations in various situations such as travelling by cars, trains 
or airplanes, in a hotel, and a restaurant, shopping and other situations that related to businesses, to behave 
as a nice country host. 
 
1661001 ภาษาเกาหลีเพื่อการสื่อสาร        3(3-0-6) 
 Korean for Communication 
 ความหมายของค าศัพท์และส านวนภาษาเกาหลีในบทสนทนาเรื่องทั่วไปในชีวิตประจ าวัน ฝึกการฟัง การพูด การอ่าน 
และการเขียน การเล่าเรื่องและอธิบายด้วยค าศัพท์ และส านวนภาษาเกาหลีในบทสนทนาเร่ืองทั่วไปในชีวิตประจ าวัน การอธิบาย
อย่างง่ายในชีวิตประจ าวัน เพื่อสามารถใช้ภาษาเกาหลีได้ในสถานการณ์จริง 
 Meaning of vocabularies and idioms in Korean, listening, speaking, reading, and writing with short 
sentences and passages including storytelling and explaining with Korean vocabularies and expressions, 
expressions for basic communication. 
 
1691001 ภาษาพม่าพื้นฐาน         3(3-0-6) 
 Fundamental Burmese 
 การเรียนรู้พยัญชนะ สระและการออกเสียง หลักไวยากรณ์พื้นฐาน ค าศัพท์และส านวน ฝึกการฟัง การพูด การอ่านและ
การเขียนจากบทสนทนาเบื้องต้น  
 Learning consonant, vowel and pronunciation, basic grammar, vocabularies and idioms, listening, 
speaking, reading and writing with basic conversations. 
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รหัสวิชา ชื่อและค าอธิบายรายวิชา                                น(ท–ป–อ) 
1691002 ภาษาพม่าเพื่อการสื่อสาร        3(3-0-6) 
 Burmese for Communication 
 ความหมายของค าศัพท์และส านวนภาษาพม่าในบทสนทนาเร่ืองทั่วไปในชีวิตประจ าวัน ฝึกทักษะด้านการฟัง การพูด 
การอ่านและการเขียน การเล่าเร่ืองและอธิบายด้วยค าศัพท์ และส านวนภาษาพม่าในบทสนทนาเร่ืองทั่วไป การอธิบายอย่างง่ายใน
ชีวิตประจ าวัน เพื่อสามารถใช้ภาษาพม่าได้ในสถานการณ์จริง 

Meaning of vocabularies and idioms in Burmese, listening, speaking, reading and writing for short 
sentences and passages including storytelling and explaining with Burmese vocabularies and expressions for 
basic communication. 
 
2. กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ 
รหัสวิชา ชื่อและค าอธิบายรายวิชา                                น(ท–ป–อ) 
1001003 พฤติกรรมมนุษย์กับการพัฒนาตน       3(3-0-6)  
 Human Behavior and Self-Development 
 พฤติกรรมมนุษย์ วิธีการศึกษาพฤติกรรม ปัจจัยพื้นฐานของพฤติกรรม ปัจจัยทางชีววิทยา ปัจจัยทางสังคมวิทยา ปัจจัย
ทางจิตวิทยา  องค์ประกอบของพฤติกรรม ความฉลาดทางอารมณ์ การเข้าใจตนเองและการพัฒนาตนเอง  มนุษย์สัมพันธ์ การ
ท างานเป็นทีมและการอยู่ร่วมกันอย่างเป็นสุข 
 Human behavior and human behavioral studies, behavioral factors, biological factors, social factors, 
psychological factors, elements of the behavior, emotional intelligence, self-understanding, self-development, 
human relations, teamwork, and social living with happiness. 
 
1001005  ทักษะการคิดและการตัดสินใจ       3(3-0-6) 
 Thinking and Decision Making Skill 
 กระบวนการคิดของมนุษย์  ตรรกศาสตร์และการใช้เหตุผล การวิเคราะห์ กระบวนการตัดสินใจ ความคิดสร้างสรรค์ 
การคิดแบบนิรนัย การคิดอย่างมีวิจารณญาณ การคิดแก้ปัญหา การประยุกต์ใช้ความคิดในชีวิตประจ าวัน 
 The process of human thought, logical thinking and reasoning, analytical thinking, decision process, 
creative thinking, deductive thinking, and critical thinking, problem solution and idea application in daily life. 
 
1511001 จริยธรรมกับมนุษย์         3(3-0-6) 
 Ethics and Human Beings 
 ความหมายของจริยธรรมและมนุษย์ ความส าคัญของจริยธรรมต่อมนุษย์ ทฤษฎีทางจริยธรรม หลักจริยธรรมที่ส าคัญ
ทางปรัชญาและศาสนาส าหรับมนุษย์ การประยุกต์ใช้หลักจริยธรรมเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตส่วนบุคคลและสังคม 
 
 Meaning of ethics and human beings, the importance of ethics to human beings, the theory of ethics, 
the ethical principle of philosophy and religion for human beings, application for ethical principle to develop 
the quality of life for individual and society. 
 
1511002 ความจริงของชีวิต         3(3-0-6) 
 Facts of Life 
 ความหมายของชีวิต ชีวิตมนุษย์ การด ารงชีวิตในสังคมโลกปัจจุบัน การน าเอาความจริง และหลักศาสนธรรมไป
ประยุกต์ใช้ในการแก้ปัญหา พัฒนาชีวิตและสังคม คุณธรรมจริยธรรมตามหลัก 
ศาสนธรรม ชีวิตที่มีสันติสุข และสังคมที่มีสันติภาพ 
 Meaning of life, human life, living in today’s world, bringing out truth and religious doctrine to apply 
for solving problems and developing life, society, and ethical principles for happy life and peaceful society. 
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รหัสวิชา ชื่อและค าอธิบายรายวิชา                                น(ท–ป–อ) 
1521001 พุทธศาสน์         3(3-0-6)  
 Buddhism 
 ประวัติ องค์ประกอบต่างๆ และลักษณะส าคัญของพระพุทธศาสนา หลักธรรมส าคัญต่างๆ ของพระพุทธศาสนา 
พระพุทธศาสนากับสังคมไทย หลักจริยธรรมในพระพุทธศาสนา เน้นการปฏิบัติในชีวิตประจ าวัน การพัฒนาตน และการพัฒนา
สังคม 
 History, factors, and main characteristics of Buddhism, main doctrine of Buddhism, Buddhism and Thai 
society, ethical principles of Buddhism for practicing in daily life and developing oneself and society. 
 
1631001 สารสนเทศเพื่อการศึกษาและการค้นคว้า       3(3-0-6)  
 Information for Study and Research 
 ความหมาย ความส าคัญ บทบาทของสารสนเทศ มาตรฐานการรู้สารสนเทศ ทรัพยากรสารสนเทศ การจัดระบบทรัพยา
กรสารสนเทศ แหล่งสารสนเทศ เครื่องมือสืบค้นทรัพยากรสารสนเทศ การเข้าถึงสารสนเทศ การอ้างอิง และการน าเสนอผล
การศึกษาค้นคว้า 
 Definition, significance, role of information technology, information literacy standards, information 
resources, information resource management system, information sources, search engines for information 
resources, information access, reference, and research presentation. 
   
2011001 สุนทรียภาพทางทัศนศิลป์        3(3-0-6) 
 Aesthetics of Visual Arts 
 สุนทรียภาพที่เกี่ยวกับความประทับใจและสะเทือนใจในธรรมชาติสิ่งแวดล้อม ที่เป็นแรงบันดาลใจในการสร้างผลงาน
ทัศนศิลป์แขนงจิตรกรรม ประติมากรรม  สถาปัตยกรรม  พร้อมทั้งรับรู้องค์ประกอบความงาม หลักการจัดภาพ  ทฤษฎีการ
ถ่ายทอดของงานทัศนศิลป์ไทย จนเกิดคุณค่าของงานทัศนศิลป์ด้านความงามและเร่ืองราว  โดยผ่านขั้นตอนการเรียนรู้ในหลักการ
ดูงานทัศนศิลป์เบื้องต้น  และน าไปสู่การวิจารณ์ผลงานทัศนศิลป์ตามหลักวิชาการ 
 Aesthetics related to impression and affection of nature and environment inspiring visual art work in 
painting, sculpture, and architecture, perceiving aesthetics element, composition principle, and theories of Thai 
visual arts presentations leading to the values in beauty and story through learning process of basic principles 
of visual arts appreciation and academic criticism. 
 
2051001 สุนทรียภาพทางศิลปะการแสดง        3(3-0-6) 
 Aesthetics of Performing Arts 
 การจ าแนกข้อต่างในศาสตร์ของความงาม ความหมายของสุนทรียภาพทางศิลปะการแสดงองค์ประกอบของ
ศิลปะการแสดงทางนาฏศิลป์ไทย นาฏศิลป์สากล ความส าคัญของการรับรู้ ศาสตร์ต่างๆ ของการเห็น การได้ยิน การเคลื่อนไหว 
ศิลปะการแสดง 
 Distinguishing aesthetics, definitions of aesthetics of performing arts, components of Thai and 
international performing arts, significance of perceptions, theories of seeing, hearing, moving and performing. 
   
2061001 สังคีตนิยม         3(3-0-6) 
 Music Appreciation 
 องค์ประกอบพื้นฐานของดนตรี เครื่องดนตรีไทย เครื่องดนตรีตะวันตก การประสมวงดนตรีไทย วงดนตรีตะวันตก คีต
ลักษณ์ที่พบเห็นทั่วไป คีตกวีที่ส าคัญและคีตวรรณกรรมที่ได้รับการยกย่องบางบท ประวัติดนตรีที่ควรทราบ และประสบการณ์การ
ฟังดนตรีเพื่อก่อให้เกิดความซาบซึ้ง 
 Fundamental components of music, Thai musical instruments, western musical instruments, the 
combination of Thai and western musical bands, common forms, dominant composers, and masterpiece of 
literary work.  
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รหัสวิชา ชื่อและค าอธิบายรายวิชา                                น(ท–ป–อ) 
3501001  การพัฒนาภาวะผู้น า        3(3-0-6)  
 Leadership Development 
 ความหมาย ความส าคัญ พัฒนาการของแนวคิดและทฤษฎีภาวะผู้น า การพัฒนาภาวะผู้น า การตัดสินใจ การจูงใจและ
สร้างขวัญก าลังใจ การติดต่อสื่อสารและพัฒนาทีมงาน การจัดการความขัดแย้ง การจัดการการเปลี่ยนแปลง 
 Definition, an emphasis, conceptual development and leadership theories, leadership development, 
decision, motivation and encouragement, communication and teamwork development, confliction 
management and charging management. 
   
3501003  การพฒันาบคุลิกภาพและศิลปะการเขา้สังคม      3(3-0-6)  
 Personality Development and the Arts of Socializing 
 ความหมาย ความส าคัญ และองค์ประกอบของบุคลิกภาพ การพัฒนาบุคลิกภาพในด้าน การพูด การแต่งกาย การมี
ปฏิสัมพันธ์ระหว่างบุคคล ศิลปะการเข้าสังคม  
 Definition, importance and components of personality, personality development in speaking, dressing, 
personal interaction and arts of socializing. 
 
3. กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ 
รหัสวิชา ชื่อและค าอธิบายรายวิชา                                น(ท–ป–อ) 
2501001  ประวัติศาสตร์สังคมและวัฒนธรรมไทย      3(3-0-6) 
 History of Thai Society and Culture 
 พัฒนาการทางประวัติศาสตร์ในด้านการเมือง เศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรมในสังคมไทย เง่ือนไขหรือปัจจัยที่ก าหนด
ลักษณะความเปลี่ยนแปลงของโครงสร้างในด้านการเมือง เศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรมไทย มรดกทางวัฒนธรรมที่ตกทอดจาก
อดีตมาสู่ปัจจุบัน ความเข้าใจเกี่ยวกับปรากฏการณ์และปัญหาทางสังคมที่เกิดขึ้นในสังคมไทยร่วมสมัย 
 Political development history, economy, Thai social and culture, conditions or factors of determining 
and changing political structure economy, Thai society and culture, the cultural heritage transfers from the 
early time to present, understanding social phenomenon and problems in Thai contemporary society. 
   
2501003 จิตสาธารณะและพันธะทางสังคมของพลเมือง      3(3-0-6) 
 Public Mind and Civic Social Engagement 
 บทบาทหน้าที่ จิตส านึกและความรับผิดชอบของการเป็นสมาชิกที่ดีของสังคม พันธะทางสังคมของพลเมือง 
กระบวนการพัฒนาจิตสาธารณะ ความเป็นพลเมืองที่ดีในระบอบประชาธิปไตย การมีคุณธรรม จริยธรรม แนวคิด หลักการการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริตในสังคมไทย สาเหตุ ผลกระทบที่เกิดจากการทุจริตประพฤติมิชอบในมิติต่างๆ แนวทางแก้ไขโดย
การประยุกต์แนวคิดความเป็นพลเมือง 
 Social role, conscience, and responsibility of being good members of society, civic social engagement, 
development process for public mind, being good citizens in a democracy, morality and ethics including 
concepts for prevention and suppression on corruption in Thai society, causes and impacts of corruption and 
solutions of corruption by applying citizenship concepts. 
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รหัสวิชา ชื่อและค าอธิบายรายวิชา                                น(ท–ป–อ) 
2501004  สหวิทยาการสังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนา      3(3-0-6) 
 Interdisciplinary Social Science for Development 
 ปรากฏการณ์ที่ส าคัญของโลก อาเซียนและไทย ในมิติสหวิทยาการทางสังคมเพื่อให้เกิดมุมมองต่อความหลากหลายและ
เข้าปฏิสัมพันธ์ในโลกสมัยใหม่ จิตส านึกสากล โลกทัศน์ใหม่ในมิติทางการเมือง เศรษฐกิจ สังคมวัฒนธรรม รัฐชาติและความเป็น
ชาติ การรวมกลุ่มในโลกปัจจุบัน สันติศึกษา ศาสนาส าหรับโลกสมัยใหม่ ความเป็นพลเมืองโลก เพศสภาวะและเพศสภาพ สังคม
สมัยใหม่ 
 Significant interdisciplinary social science phenomena around the world, ASEAN and Thailand in order 
to create a perspective on diversity, modern global interaction, global mindset, a modern worldview of politic, 
economy, society and culture, national state and nationalism, civic community, peach studies, religions for new 
world, global citizenship, gender and sexuality and modern society. 
 
2501005  ก าแพงเพชรศึกษา       3(2-2-5) 
 Kamphaeng Phet Studies 

สภาพภูมิศาสตร์  ประวัติศาสตร์  สังคม เศรษฐกิจ  ประชากร ศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่นเชิงวิเคราะห์ ศักยภาพ
และโอกาสของการพัฒนาในอนาคต  ศึกษาก าแพงเพชรในมิติเมืองอยู่อาศัย  เมืองน่าอยู่ เมืองท่องเท่ียว เมืองประวัติศาสตร์และ
มรดกโลก รวมถึงการอนุรักษ์และการส่งเสริมศิลปะและวัฒนธรรมของก าแพงเพชรในฐานะเมืองมรดกโลก 

Kamphaeng Phet Geographic environments, history, society, economic, culture and analyzing local 
wisdom including future development in competency and opportunity, as well as dimensions of Kamphaeng 
Phet; the Residential City, the Healthy City, the Tourist City, the Historical and Heritage City involving with the 
conservative city of Art and Culture as the World Heritage. 
 
2521001 โลกาภิวัตน์และท้องถิ่นภิวัตน์       3(3-0-6) 
 Globalization and Localization 
 แนวคิด รูปแบบการเปลี่ยนแปลงของสังคมชนบทไทยที่เชื่อมโยงสัมพันธ์กับโลกและประเทศในกลุ่มอาเซียน การ
เปลี่ยนแปลงจากสังคมเกษตรกรรมสู่สังคมอุตสาหกรรม สังคมสมัยใหม่ และสังคมหลังสมัยใหม่ผ่านวาทกรรมว่าด้วยการพัฒนาทั้ง
การเปลี่ยนแปลงในเชิงโครงสร้างทางเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรมและวิถีชีวิตอันเป็นผลมาจากโลกาภิวัตน์ และขบวนการเคลื่อนไหว
ท้องถิ่นภิวัตน์ 
 Concepts and characteristics of Thai rural changes related to the world and Asian countries including 
to explore the transformation of agriculture to industrial society and modernity to post modernity with 
discourses in accordance, development and transformation of socioeconomic, culture, as well as way of life as 
a result of globalization and social movement of localization. 
   
2521002 อาเซียนศึกษา         3(3-0-6) 
 ASEAN Studies 
 ความหมาย ความส าคัญ ความเป็นมาของอาเซียน กฎบัตร การเมือง เศรษฐกิจ สังคมวัฒนธรรม วิถีอาเซียน 
ความสามารถในการแข่งขัน เขตการค้าเสรี เขตเศรษฐกิจพิเศษ การเคลื่ อนย้ายอย่างเสรีของสินค้า บริการ การลงทุน เงินทุน 
แรงงานทักษะ และตลาดอาเซียน การท่องเท่ียว การเกษตร การศึกษา การกีฬา สุขภาพ และช่องว่างของการพัฒนาอาเซียน 
 Definition, importance, background, charters, politics, economy, society, culture, ASEAN way, 
competitiveness, free trade area, special economic zone, free circulation, service, investment, capital, skilled 
labors and ASEAN market, tourism, agriculture, education, sports, health, and development gap. 
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รหัสวิชา ชื่อและค าอธิบายรายวิชา                                น(ท–ป–อ) 
2541001 มนุษย์ ชุมชนและสิ่งแวดล้อม        3(3-0-6) 
 Human Beings, Community and Environment 
 ระบบนิเวศ มนุษย์ ชุมชน และสิ่งแวดล้อม ความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์ ชุมชนและสิ่งแวดล้อม และความสัมพันธ์ทาง
พื้นที่ ความหลากหลายทางชีวภาพ ผลกระทบที่เกิดจากกิจกรรมของมนุษย์ต่อสิ่งแวดล้อม ด้านการใช้พลังงาน ด้านการเกษตร 
แนวทางการแก้ปัญหาจริยศาสตร์สิ่งแวดล้อม หลักการอนุรักษ์ การมีส่วนร่วมการจัดการเชิงบูรณาการ และการพัฒนาอย่างยั่งยืน 
 Ecology, human beings, community, environment, relations among human beings, community and 
environmental, spatial relation, biodiversity, the impact of human activities on environment such as energy 
consumption and agriculture, solutions to the problem of environment ethics, conservation principles, 
participation in integrative management, and sustainable development.  
 
2541002 การจัดการทรัพยากรท้องถิ่น        3(3-0-6) 
 Local Resource Management 
 ทรัพยากรท้องถิ่น การจัดการแบบบูรณาการเชิงระบบ โดยมุ่งใช้มาตรการทางสังคม เศรษฐศาสตร์ นิติศาสตร์   ธรร
มาภิบาล ภูมิปัญญาท้องถิ่น การมีส่วนร่วม หลักความพอเพียง การจัดการสิ่งแวดล้อม การพัฒนาอย่างยั่งยืน และเทคโนโลยีภูมิ
สารสนเทศ เพื่อเน้นความเป็นชุมชน ท้องถิ่นและความยั่งยืน 
 Local resources management with systematic integrative  management focusing on social measures, 
economics, law, good governance, local wisdom, participation, sufficiency, environment management, 
sustainable development, and geographic information technology in order to emphasize community, locality, 
and sustainability. 
   
2551002 ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการเมืองการปกครองไทย      3(3-0-6) 
 Fundamental Knowledge on Thai Politics and Government 
 แนวคิด และวิวัฒนาการของการเมืองการปกครองไทย รัฐธรรมนูญ พัฒนาการทางประชาธิปไตยของไทยรวมทั้ง
กระบวนการทางเมืองและบทบาทและหน้าที่ของสถาบันทางการเมืองไทย การจัดระเบียบการปกครอง ตลอดจนวิเคราะห์ปัญหา
และแนวโน้มการเมืองไทยในอนาคต  
 Concepts and evolution of Thai politics and government, constitution, Thai democratic development 
including political process, role and duties of political institutions, governing management, analyzing problems 
and future tendency of Thai politics. 
 
2561001 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมาย       3(3-0-6)     
 Introduction to Laws 
 ความรู้พื้นฐานทั่วไปเกี่ยวกับกฎหมาย ที่มา ลักษณะและชนิดต่างๆ ของกฎหมาย การใช้และการยกเลิกกฎหมาย หลัก
ทั่วไปของกฎหมายแพ่งและอาญา 
 Basic knowledge, source, characteristics and types of laws including usage and abrogation of laws, 
the general principles of civil and criminal laws. 
 
3501004  การริเร่ิมการประกอบธุรกิจ       3(3-0-6)  
 Business Initiation 
 ความหมาย ความส าคัญ และกระบวนการริเริ่มธุรกิจ การประเมินความพร้อมในการประกอบธุรกิจ การค้นหาโอกาส
ทางธุรกิจ การวางแผนธุรกิจ การเข้าสู่ตลาด การประเมินผล และการปรับปรุงธุรกิจ 
 Definition, significance and processes of business initiation, business readiness assessment, searching 
for business opportunities, business planning, market entry and business assessment and improvement. 
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3531001  การเงินในชีวิตประจ าวัน       3(3-0-6)  
 Finance in Daily Life 
 การวางแผนและการบริหารการเงินในชีวิตประจ าวันส าหรับบุคคลและครอบครัวเพื่ออนาคต การวางแผนการออม การ
ลงทุน และหลังการเกษียณ วิธีการของสินเชื่อส่วนบุคคลและการลงทุน การรู้จักใช้เงินเพื่อสุขภาพและพักผ่อนบันเทิง 
 Financial planning and management in daily life for personal and family future, saving plan, 
investment plan and retirement plan, how to implement personal and investment loans, how to spend money 
for healthcare, relaxation and entertainment. 
 
3541001  การเป็นผู้ประกอบการ       3(3-0-6)  
 Entrepreneurship 
 แนวคิดและทฤษฎีการเป็นผู้ประกอบการ องค์ประกอบที่เกี่ยวกับความพร้อมในการประกอบการ การมองหาโอกาส 
และความท้าทายในการเป็นผู้ประกอบการ แนวทางการจัดตั้งธุรกิจ จริยธรรมและความรับผิดชอบต่อสังคม กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
แนวโน้มการเป็นผู้ประกอบการ  
 Concepts and theories of entrepreneurship, elements regarding the readiness on implementation, 
opportunities and challenges entrepreneur, business theories, ethics and responsibility, related law trends to 
be the entrepreneur. 
 
3591003 ศาสตร์พระราชาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น     3(3-0-6) 

The King Philosophy for Local Development 
แนวคิด และหลักการของโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ ประยุกต์ใช้หลักการทรงงาน หลักปรัชญาเศรษฐกิจ

พอเพียง แนวคิดการพัฒนาแบบยั่งยืนในชีวิตประจ าวันได้ วิเคราะห์ยุทธศาสตร์ฉลาดรู้เพื่อการพัฒนาชุมชนต้นแบบตามศาสตร์
พระราชาสู่การพัฒนาอย่างเป็นรูปธรรม และร่วมมือกันท างานโดยบูรณาการแบบองค์รวมกับทีมภาคีเครือข่าย 

Concept and principle of royal initiative project, apply In principle of royal work, Sufficiency Economy 
Philosophy and daily sustainable development concept, analyze in wisdom strategy prototype community 
development according to the King's philosophy to be concrete development and cooperate to work by holistic 
Integration with area networks. 
 
4. กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
รหัสวิชา ชื่อและค าอธิบายรายวิชา                                น(ท–ป–อ) 
1031001 ทักษะในศตวรรษที่  21  เพื่อชีวิตและอาชีพ     3(2-2-5) 

21st Century Skills for Living and Occupations 
สืบค้น วิเคราะห์ แนวคิด ทฤษฏีเกี่ยวกับทักษะในศตวรรษที่ 21 โดยการบูรณาการ การประยุกต์ เพื่อพัฒนาทักษะที่

ส าคัญต่อการด าเนินชีวิตและการประกอบอาชีพอย่างมีคุณภาพ  
Principle concept, theories about 2 1 st century skills by integrating, apply to develop life skills and 

quality profession. 
 
1161001 กีฬาและนันทนาการเพื่อคุณภาพชีวิต       3(2-2-5) 
 Sports and Recreation for Quality of Life 
 ความส าคัญและความจ าเป็นของการเล่นกีฬาและการเข้าร่วมกิจกรรมนันทนาการต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต ขอบข่าย
ของกิจกรรมกีฬาและนันทนาการ คุณค่าของกิจกรรมกีฬาและนันทนาการต่อร่างกาย จิตใจ อารมณ์และสังคม การประเมินสุขภาพ
ของตนเอง การเลือกรูปแบบของกิจกรรม กีฬาและนันทนาการ ฝึกทักษะเบื้องต้นในการเล่นกีฬา การจัดกิจกรรมทางนันทนาการ 
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 The significance and the necessity of sports and recreational activities to improve the quality of life, 
scope of sports and recreational activities, the value of sport and recreational activities on physical, mental, 
emotional and social, assessment of one’s health, select of types of sports and recreations, train of basic sport 
skills and to organize the recreational activities. 
 
1161002 การออกก าลังกายเพื่อสุขภาพ        3(2-2-5) 
 Exercise for Health 
 ความหมาย ขอบข่าย จุดมุ่งหมาย และคุณประโยชน์ของการออกก าลังกาย หลักการและขั้นตอนของการออกก าลังกาย
เพื่อสุขภาพ การออกก าลังกายเพื่อพัฒนาสมรรถภาพ ทางกายด้าน 
ต่าง ๆ การเลือกกิจกรรมการออกก าลังกายให้สอดคล้องกับเพศและวัย การประเมินผลการออกก าลังกายอย่างถูกวิธี การใช้
อุปกรณ์และเครื่องมือการออกก าลังกาย การฝึกการออกก าลังกายในสถานบริการออกก าลังกาย การทดสอบสมรรถภาพทางกาย 
 Definition, scope, purpose and benefits of exercise, the principles and procedures of the exercise, 
exercise to improve performance physical aspects, the selection of physical activities in accordance the 
exercises properly, using the equipment and exercises, training exercise in the fitness facility and physical fitness 
test. 
 
4001002 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อชีวิตประจ าวัน      3(3-0-6)                              
 Science and Technology for Daily Life 
 ความหมายของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี องค์ประกอบ และกระบวนการแสวงหาความรู้ทางวิทยาศาสตร์ พลังงาน 
สารเคมี เทคโนโลยี สมุนไพรในชีวิตประจ าวัน 
 The definition of science and technology, elements and the process of acquiring scientific knowledge, 
technology, energy, chemicals and herbs in everyday life. 
 
4001003 การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ      3(3-0-6)   
 Environments and Natural Resources Conservation 
 ความหมาย ประเภทของสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ ความส าคัญของสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติต่อ
ระบบสิ่งแวดล้อมและมนุษย์ อธิบายสถานการณ์ส่ิงแวดล้อมที่เกิดขึ้นในปัจจุบันในประเทศและโลก ปัญหา ผลกระทบที่เกิดขึ้นกับ
สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ การอนุรักษ์และการจัดการทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืนควบคู่กับหลักคุณธรรมและ
จริยธรรม 
 Definition and category of environment and natural resources, importance of the environment and 
natural resources, the environment and humans. The environmental condition currently occurring in the 
country and the world. Impact on the environment and natural resources, conservation and sustainable 
management of natural resources, coupled with the moral and ethical principles. 
 
4071001  สุขภาพและสุขอนามัย        3(3-0-6) 
 Health and Health Care 
 ลักษณะสุขภาพที่ดี  การป้องกันโรคและยาเสพติด  การปฐมพยาบาลเบื้องต้น  การส่งเสริมสุขภาพ  โรคติดต่อ  
โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์  การคุมก าเนิด  อุบัติเหตุและการป้องกัน  สิ่งแวดล้อมและสุขอนามัยในการประกอบอาชีพ  และระบบ
หลักประกันสุขภาพ 
 Healthy, disease  prevention  and  drugs, first aids , health  promotion, communicable  disease, 
sexually transmitted disease, contraception, accident  prevention,  health  care  and  environment  for  careers  
and  health care coverage. 
 
  



คู่มือนักศึกษา 

มหาวิทยาลัยราชภฏัก าแพงเพชร    |     397 

รหัสวิชา ชื่อและค าอธิบายรายวิชา                                น(ท–ป–อ) 
4091001 คณิตศาสตร์ในชีวิตประจ าวัน      3(3-0-6)                  
 Mathematics in Daily Life 
 ดอกเบี้ย การซ้ือเงินผ่อน การเช่าซ้ือ การจ านอง การจ าน าและการขายฝาก การค านวณภาษี คณิตศาสตร์การเงิน
เบื้องต้น การประยุกต์ใช้ความรู้คณิตศาสตร์ในชีวิตประจ าวัน   
  Interest, the credit, leasing, mortgage, pawning, and for sale, tax calculation, introduction to 
mathematical finance, application of mathematics in everyday life. 
 
4091003 คณิตศาสตร์กับการตัดสินใจ        3(3-0-6)  
 Mathematics and Decision Making 
 ตรรกศาสตร์และการให้เหตุผล ระเบียบวิธีทางสถิติ การวัดแนวโน้มเข้าสู่ส่วนกลาง การวัดการกระจาย ความน่าจะเป็น
และทฤษฎีการตัดสินใจเบื้องต้น ก าหนดการเชิงเส้นฝึกปฏิบัติการใช้โปรแกรมส าเร็จรูปทางด้านสถิติและการตัดสินใจ     
 Logic and reasoning, statistical methods, measure of central tendency, measure of dispersion, 
elementary of probability and decision theory, the practice using statistical software and decision making. 
 
4121001  คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ       3(2-2-5)  
 Computer and Information Technology 
การใช้ระบบปฏิบัติการ โปรแกรมอรรถประโยชน์ การใช้งานอินเทอร์เน็ต การสืบค้นข้อมูลสารสนเทศ  เรียนรู้เทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสารสมัยใหม่ การประยุกต์ใช้งาน กฎหมายและจริยธรรม จรรยาบรรณในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

Using operating system, utility programs, using the internet, information searching, learning for 
information technology and communication, applied to education, the laws and morality ethics in information 
technology. 
 
4121005  การออกแบบและพฒันาเวบ็ไซต์      3(2-2-5) 
  Website Design and Development 
 การใช้เครื่องมือและวิธีการในการออกแบบและพัฒนาเว็บไซต์ การประยุกต์ใช้กับระบบงานขององค์กร การสร้างและ
ออกแบบเว็บเพจโดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูป 
 Using tools and methods in the design and development of websites, the application of the system 
of organization, creating and designing webpages by using computer software. 
 
4121006 โปรแกรมส าเร็จรูปเพื่อการประยุกต์ใช้งาน       3(2-2-5)  
 Package Software for Application 
 การใช้โปรแกรมด้านการประมวลผลค า โปรแกรมด้านการน าเสนอผลงาน และโปรแกรมกระดานค านวณอิเล็กทรอนิกส์ 
เพื่อน าไปประยุกต์ใช้งานในชีวิตประจ าวัน 
Using word processing software, presentation software and electronic spreadsheet software for application in 
the daily life. 
 
5001001 เกษตรในชีวิตประจ าวัน        3(3-0-6) 
 Agriculture in Daily Life 
 วิวัฒนาการ และความส าคัญของการเกษตร ระบบการเกษตรที่เหมาะสม การผลิตพืช  การผลิตสัตว์  เกษตรอินทรีย์  
การเกษตรตามแนวพระราชด าริ  ปัจจัยสภาพแวดล้อมต่อการผลิตทางการเกษตร ผลพลอยได้จากการเกษตรและการใช้ประโยชน์ 
ผลกระทบจากการประกอบอาชีพเกษตรกรรม 
 Evolution and importance of agriculture, suitable agricultural production systems, plant production, 
organic agriculture, royal initiative agriculture, environmental factors affecting agriculture production, agricultural 
by-products and their user, the impact of the agricultural occupations. 
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รหัสวิชา ชื่อและค าอธิบายรายวิชา                                น(ท–ป–อ) 
5071001  อาหารเพื่อสุขภาพ         3(3-0-6) 
 Food for Health 
 ความส าคัญและบทบาทของอาหารต่อสุขภาพ อาหารและสารอาหาร หลักการบริโภคอาหารเพื่อให้มีสุขภาพดี 
ประเภทของอาหารเพื่อสุขภาพ อาหารฟังก์ชั่น อันตรายและความปลอดภัยของอาหาร  

The importance role of food for health, food and nutrients, principles of food consumption for good 
health, types of healthy foods, functional foods, hazards and food safety. 
 
5501001 เทคโนโลยีในชีวิตประจ าวัน        3(3-0-6) 
 Technology in Daily Life 
 ความเป็นมาเกี่ยวกับเทคโนโลยีที่น ามาใช้ในชีวิตประจ าวัน เทคโนโลยีท้องถิ่น ทางเลือกในการใช้เทคโนโลยี การใช้
เครื่องมือ เครื่องจักร เครื่องใช้ต่าง ๆ การดูแลรักษาเครื่องมือและการซ่อมบ ารุง 

Background on the technology used in everyday life, local technology, alternative to use technology, 
using equipment, machinery, various utensils and equipment maintenance. 

 
  



คู่มือนักศึกษา 
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เบอร์โทรศัพท์ภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 
โทร. 055 706 555 

 
ส านักงานอธิการบดี 
งานประชาสัมพันธ์  0 
กองกลาง   1051 
งานเลขานุการ  1056/055-721888 
งานการเงิน   1060/055-706576 
งานธุรการ   1072 
งานพัสด ุ   1080/055-706554 
งานการเจ้าหน้าที่และนิติกร 1100 
งานอาคารสถานที่  1120 
งานยานพาหนะ  1051 
งานอนุรักษ์พลังงานฯ (ไฟฟ้า) 1169 
งานวิเทศสัมพันธ์และอาเซียน 1800 
งานไปรษณีย์ราชภัฏ  1076 
กองพัฒนานักศึกษา  1301/055-706517 
กองนโยบายและแผน  1201 
งานตรวจสอบภายใน  1011 
 
ส านักงานบริการวิชาการและจัดหารายได้ 
ส านักงาน   7907 
ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 
รับสมัครนักศึกษา สายตรง 055-706-547 
งานส่งเสริมวิชาการ  1022/1023 
งานหลักสูตรและแผนการเรียน 1451 
งานทะเบียนและประมวลผล 1477 
งานเทคโนโลยีสารสนเทศ 1460 
ส านักประกันคุณภาพการศึกษา 
ส านักงาน   1400 
ส านักศิลปะและวัฒนธรรม 1601/055 -722001 
ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
งานวารสารชั้น 1  1501/055-706520 
สถาบันวิจัยและพัฒนา 055-721879 
ส านักงานสถาบันวิจัย  1760 
 
บัณฑิตวิทยาลัย 
งานปริญญาโท  1780 
งานปริญญาเอก  1770 

คณะครุศาสตร์  055-706519 
ส านักงานคณะ  2010 
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
ส านักงานคณะ  3010/055-721878 
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  
ส านักงานคณะ  4010/055-706516 
คณะวิทยาการจัดการ  055-706511 
ส านักงานคณะ  3513 
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 055-706599 
ส านักงานคณะ  2530 
คณะพยาบาลศาสตร์ 
ส านักงานคณะ  1811 
 
หอพักนักศึกษา 
สโมสรหอพัก  055-722501 
หออัมพวัน   7901/ 055-706578 
หอพุทธรักษา  7902/ 055-706549 
หอปาริชาติ   7903/ 055-706550 
หอสุพรรณิการ์/ราชาวดี 7904 
หออินทนิล   7905/ 055-706513 
หอขจีรัตน์   7906/ 055-706514 
หอไตรตรึงษ์  7907/ 055-706515 
งานรักษาความปลอดภัย 
หัวหน้า รปภ.  093-923-8526 
สโมสรอาจารย์  7908 
ป้อมยาม (หลังสถาบัน)  7909 
ป้อมยาม (น้ าเพชร)  7910 
ห้องเวรรักษาการณ์  7911 
 
มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร แม่สอด 
อาคารส านักงานอธิการบดี 
งานธุรการ   8000 
งานการเงิน   8003 
งานแผน   8006 
งานกองการเจ้าหน้าที่ฯ 8009 
งานประชาสัมพันธ์  8010 
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