สารบัญ
สารจากอธิการบดี
ตราสัญลักษณประจำมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค
ดอกไมและสีประจำมหาวิทยาลัย
คติธรรมประจำมหาวิทยาลัย
ประวัตมิ หาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค
รายนามผบู ริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค จากอดีต - ปจจุบนั
คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค
คณะกรรมการสงเสริมกิจการมหาวิทยาลัย
คณะกรรมการสภาคณาจารยและขาราชการ
คณะกรรมการสภาวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค
คณะผูบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค
คณาจารยมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค ปการศึกษา 2554
พระราชบัญญัตมิ หาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547
ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค
• วาดวยการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2550
• วาดวยการประเมินผลการศึกษาระดับอนุปริญญาและระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2550
• วาดวยวินยั โทษทางวินยั วิธพี จิ ารณาโทษ การลงโทษ การอุทธรณและเกณฑการประเมิน
ความประพฤติของนักศึกษา พ.ศ. 2550
• วาดวยการเก็บเงินบำรุงการศึกษาและคาธรรมเนียมนักศึกษา
ในระดับปริญญาตรีภาคปกติ พ.ศ. 2550
• วาดวยการเก็บเงินคาธรรมเนียมการศึกษานักศึกษาในโครงการจัดการศึกษาสำหรับบุคลากร
ประจำการ (กศ.บป.) พ.ศ. 2548
• วาดวยการประกันคุณภาพการศึกษาเกีย่ วกับความรคู วามสามารถดานภาษาอังกฤษ
ของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค พ.ศ. 2550
• วาดวยการรับจายเงินเพือ่ การประกันคุณภาพการศึกษา ดานความรคู วามสามารถ
ดานคอมพิวเตอร ของนักศึกษาสถาบันราชภัฏนครสวรรค พ.ศ. 2544
• วาดวยการรับจายเงินเพือ่ การประกันคุณภาพการศึกษาดานความรคู วามสามารถ
ดานคอมพิวเตอร ของนักศึกษาสถาบันราชภัฏนครสวรรค (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2547
• วาดวยการปฏิบตั ขิ องผเู ขาสอบ พ.ศ. 2550
• วาดวยการแตงกายของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค พ.ศ. 2549
• วาดวยการเทียบโอนผลการเรียน และการยกเวนรายวิชา ในระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2553
• วาดวยการยกเวนการเรียนจากผศู กึ ษานอกระบบ การศึกษาตามอัธยาศัย การฝกอาชีพ
หรือจากประสบการณการทำงาน พ.ศ. 2546
• วาดวยการสนับสนุนนักศึกษาโครงการวิทยาศาสตรราชภัฏนครสวรรค พ.ศ. 2547
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• วาดวยการยกเวนเงินคาธรรมเนียมการศึกษา
สำหรับนักกีฬาของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค พ.ศ. 2549
• วาดวยการรับ-จาย เงินรายไดจากการฝกปฏิบตั งิ านของนักศึกษา พ.ศ. 2544
• วาดวยการรับ-จาย เงินรายไดจากการฝกปฏิบตั งิ านของนักศึกษา
ของสถาบันราชภัฏนครสวรรค (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2546
• วาดวยการรับ-จายเงินคาลงทะเบียนบัณฑิตของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค พ.ศ. 2548
• วาดวยการรับ-จายเงินประกันอุบตั เิ หตุนกั ศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค พ.ศ. 2549
ขอบังคับสภาประจำมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค
• วาดวยการจัดการศึกษาภาคฤดูรอ นสำหรับนักศึกษาภาคปกติ พ.ศ. 2550
• วาดวยการจัดการศึกษาสำหรับบุคลากรประจำการ พ.ศ. 2543
• วาดวยการประกันคุณภาพการศึกษาเกีย่ วกับความรคู วามสามารถดานคอมพิวเตอร
ของนักศึกษาสถาบันราชภัฏนครสวรรค พ.ศ. 2544
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค
• เรือ่ ง การลงทะเบียนวิชาเลือกเสรี
• เรือ่ ง การเปลีย่ นสาขาวิชาของนักศึกษา
• เรือ่ ง การเปดสอนนักศึกษากลมุ พิเศษนอกแผนการเรียนปกติ
• เรือ่ ง หลักเกณฑและแนวปฏิบตั สิ ำหรับนักศึกษาพิเศษในการขอไปเรียนรวมกับ
นักศึกษาภาคอืน่ ๆ
• เรือ่ ง แนวปฏิบตั สิ ำหรับการลงทะเบียนเกิน 12 หนวยกิต ของนักศึกษา กศ.บป.
• เรื่อง หลักเกณฑการเทียบโอนผลการเรียนสำหรับผูเขาศึกษาปริญญาที่สองระดับปริญญาตรี
พ.ศ. 2550
• เรือ่ ง ใหนกั ศึกษาทัง้ ภาคปกติ, ภาค กศ.ยช. และภาค กศ.บป. แตงกายใหถกู ระเบียบ
• เรือ่ ง กำหนดคะแนนดานคุณธรรม จริยธรรม ของทุกรายวิชา
• เรือ่ ง การกำหนดพฤติกรรมดานคุณธรรม จริยธรรม สำหรับนักศึกษา พ.ศ. 2554
• เรือ่ ง การยกเวนรายวิชาในหมวดวิชาศึกษาทัว่ ไปสำหรับผเู ขาศึกษาระดับปริญญาตรี
ประกาศสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค
• เรือ่ ง การใหยมื และใหบริการทรัพยากรสารสนเทศของศูนยวทิ ยบริการ พ.ศ. 2553
• เรือ่ ง ขอปฏิบตั สิ ำหรับผเู ขาใชศนู ยวทิ ยบริการ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
พ.ศ. 2549
สาระนารู
•
•
•
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•
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•

อาจารยทปี่ รึกษา
ขั้นตอนปฏิบัติการลงทะเบียน
การลงทะเบียนรายวิชาเฉพาะนักศึกษาเขาใหมภาคเรียนแรกและภาคเรียนถัดไป
การลงทะเบียนรายวิชาสำหรับนักศึกษาศูนยใหการศึกษาตาง ๆ ภายนอกมหาวิทยาลัย
ขัน้ ตอนการเลือกวิชาเลือกเสรี
การเลือกรายวิชาหมวดวิชาศึกษาทัว่ ไป ทาง Internet
การลงทะเบียนชากวากำหนด
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การขอเพิม่ วิชา
การขอถอนวิชา
การขอยกเลิกวิชาเรียน
การขอยกเวนรายวิชา
การขอยกเวนรายวิชาในหมวดวิชาศึกษาทัว่ ไปผทู สี่ ำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี
ขัน้ ตอนการดำเนินการ การยืน่ คำรองขอเลือ่ นการเขารับการประเมินผลปลายภาคการศึกษา
ขัน้ ตอนการดำเนินการ ยืน่ คำรองขอรับการประเมินผลปลายภาคการศึกษา
การลาพักการเรียน
การขอยายสถานศึกษา
เกณฑการสำเร็จการศึกษา
สาระนารูเกี่ยวกับขั้นตอนการปฏิบัติงานของกลุมงานทะเบียนและประมวลผล
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หลักสูตรมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค หลักสูตรระดับปริญญาตรี
คณะครุศาสตร
• ครุศาสตรบณ
ั ฑิตสาขาวิชาภาษาไทย (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554)
• ครุศาสตรบณ
ั ฑิตสาขาวิชาวิทยาศาสตรทวั่ ไป (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554)
• ครุศาสตรบณ
ั ฑิตสาขาวิชาคณิตศาสตร (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554)
• ครุศาสตรบณ
ั ฑิตสาขาวิชาภาษาอังกฤษ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554)
• ครุศาสตรบณ
ั ฑิตสาขาวิชาสังคมศึกษา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554)
• ครุศาสตรบณ
ั ฑิตสาขาวิชาคอมพิวเตอรศกึ ษา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554)
• ครุศาสตรบณ
ั ฑิตสาขาวิชาพลศึกษา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554)
• ครุศาสตรบณ
ั ฑิตสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554)
• ครุศาสตรบณ
ั ฑิตสาขาวิชาดนตรีศกึ ษา (หลักสูตรใหม พ.ศ. 2554)
• ครุศาสตรบณ
ั ฑิตสาขาวิชานาฏศิลป (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554)
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คณะมนุษยศาสตและสังคมศาสตร
• ศิลปศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาภาษาไทยสำหรับชาวตางประเทศ (หลักสูตรใหม พ.ศ. 2554)
224
• ศิลปศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาภาษาไทย (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554)
227
• ศิลปศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาประวัตศิ าสตร (หลักสูตรใหม พ.ศ. 2554)
235
• ศิลปศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาภาษาอังกฤษ-ภาษาจีน (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554)
239
• ศิลปศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาภาษาอังกฤษเพือ่ การสือ่ สารทางธุรกิจ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554) 242
• ศิลปศาสตรบัณฑิตสาขาภูมสิ ารสนเทศเพือ่ การพัฒนา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554)
245
• ศิลปศาสตรบัณฑิตสาขาศิลปกรรม (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554)
247
• ศิลปศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาการพัฒนาชุมชน (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554)
250
• ศิลปศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาภาษาอังกฤษ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554)
253
• รัฐศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554)
257
• รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาการปกครองทองถิน่ (หลักสูตรใหม พ.ศ. 2554)
262
• นิตศิ าสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554)
264
• ศิลปบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554)
267

คณะวิทยาการจัดการ
• ศิลปศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาการทองเทีย่ วและการโรงแรม (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554)
• บัญชีบณ
ั ฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554)
• บริหารธุรกิจบัณฑิตสาขาวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554)
• บริหารธุรกิจบัณฑิตสาขาวิชาการตลาด (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554)
• บริหารธุรกิจบัณฑิตสาขาวิชาคอมพิวเตอรธรุ กิจ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554)
• นิเทศศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554)
• เศรษศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554)
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คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
• วิทยาศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาฟสกิ ส (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554)
• วิทยาศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาเคมี (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554)
• วิทยาศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาชีววิทยา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554)
• วิทยาศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาคณิตศาสตร (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554)
• วิทยาศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาวิทยาศาสตรสงิ่ แวดลอม (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554)
• วิทยาศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554)
• วิทยาศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554)
• วิทยาศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาเทคโนโลยีมลั ติมเี ดีย (หลักสูตรใหม พ.ศ. 2554)
• วิทยาศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาจุลชีววิทยา (หลักสูตรใหม พ.ศ. 2554)
• วิทยาศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554)
• ศิลปศาสตรบัณฑิตสาขาคหกรรมศาสตร (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2552)
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คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
• เทคโนโลยีบณ
ั ฑิตสาขาวิชาเทคโนโลยีอตุ สาหกรรม(ตอเนือ่ ง) (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554)
332
• วิศวกรรมศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟาเครือ่ งกลการผลิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554) 335
• วิศวกรรมศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาวิศวกรรมพลังงาน (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554)
339
• อุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาไฟฟาอุตสาหกรรม (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554)
343
• วิทยาศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการอาหาร
346
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554)
• วิทยาศาสตรบัณฑิตสาขาเกษตรศาสตร (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554)
349
• เทคโนโลยีบณ
ั ฑิตสาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554) 354
• ศิลปบัณฑิตสาขาวิชาการออกแบบ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554)
357
ภาคผนวก
• หมวดวิชาศึกษาทัว่ ไป หลักสูตร พ.ศ. 2549 ระดับปริญญาตรี
• หมวดวิชาศึกษาทัว่ ไป หลักสูตร พ.ศ. 2553 ระดับปริญญาตรี
• หมวดวิชาศึกษาทัว่ ไป หลักสูตร พ.ศ. 2554 ระดับปริญญาตรี
• รายละเอียดวิชาทีข่ อยกเวนหมวดวิชาศึกษาทัว่ ไปป 2554
สำหรับผเู ขาศึกษาในหลักสูตรระดับปริญญาตร มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค
• รายละเอียดวิชาทีข่ อยกเวนหมวดวิชาศึกษาทัว่ ไปป 2554
สำหรับผูสำเร็จการศึกษาระดับอนุปริญญาหรือเทียบเทาที่เขาศึกษาในหลักสูตรปริญญาตรี
ตัง้ แตปก ารศึกษา 2554 ของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค
คณะผจู ดั ทำ
แผนผังมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค

362
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นักศึกษาใหมที่รักยิ่งทุกคน
ผมในนามของคณะอาจารย ขาราชการ เจาหนาทีข่ อง
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค ขอตอนรับและแสดงความยินดีกับ
นั ก ศึ ก ษาทุ ก คนที่ มี โ อกาสเข า ศึ ก ษาในมหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ แห ง นี้ ขอให
นักศึกษาทุกคนตั้งใจศึกษาเลาเรียน และประพฤติตนเปนคนดีสมกับที่ได
ชื่อวาเปน “ศิษยราชภัฏ” มหาวิทยาลัยที่ไดรับพระมหากรุณาธิคุณ จาก
พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ทรงพระราชทานมหามงคลนาม ขอใหตั้งใจ
ศึกษา พัฒนาตนใหเปนบัณฑิตที่เพียบพรอมดวยความรู คูคุณธรรม ดำเนิน
ชีวติ อยางมีความสุข สามารถชีน้ ำสังคมได และเปนกำลังสำคัญในการพัฒนา
ประเทศตอไป
สุดทายนีข้ อแสดงความยินดีและขอตอนรับนักศึกษาใหม
เข า สู รั้ ว เขี ย ว-เหลื อ ง ขออวยพรให นั ก ศึ ก ษาประสบความสำเร็ จ ในการ
ศึกษาเลาเรียนตามที่ประสงคทุกคน

(รองศาสตราจารย ดร.ประเทือง ภูมภิ ทั ราคม)
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค
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มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค ตั้งอยูเลขที่ 398 หมูที่ 9 ถนนสวรรควิถี ตำบลนครสวรรคตก
อำเภอเมืองฯ จังหวัดนครสวรรค บริเวณทีด่ นิ ซึง่ เปนทีต่ งั้ มีเนือ้ ทีป่ ระมาณ 108 ไร 3 งาน 52 ตารางวา และ
ยังมีพนื้ ทีบ่ ริเวณตำบลหนองกรด 16 ไร และกรมราชทัณฑมอบใหทบี่ ริเวณเขาแรด 63 ไร ในสวนทีม่ หาวิทยาลัย
ครองอยปู ระมาณ 160 ไร ทีด่ นิ ที่ (วิทยาเขตพยุหะคีร)ี 500 ไร
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค เริ่มกอตั้งเมื่อวันที่ 15 สิงหาคม พ.ศ. 2465 โดยมีชื่อเดิมวา
“โรงเรียนฝกหัดครูมลู กสิกรรม” ประจำมณฑลนครสวรรค โดยรับนักเรียนทีจ่ บชัน้ ประถมปที่ 4 มาเรียน 2 ป ตาม
หลักสูตรกระทรวงธรรมการ นักเรียนทีจ่ บแลวจะไดรับวุฒคิ รูมลู โดยมีนายสวัสดิ์ กัณหเนตร เปนครูใหญ ตอมาไดรบั
บรรดาศักดิเ์ ปน “ขุณกัณหเนตรศึกษากร”
พ.ศ. 2472 โรงเรียนฝกหัดครูมูลกสิกรรม ไดยายไปตั้งบริเวณเขากบ ระหวางวัดเขาชองลมกับโรงเรียนเขากบ
(วิวรณสขุ วิทยา) โดยมีนายเกษม พมุ พวง เปนครูใหญ
พ.ศ. 2475 ถูกยุบไปรวมกับโรงเรียนฝกหัดครูมลู จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 2 ป
พ.ศ. 2477 ไดถูกตั้งเปนโรงเรียนประถมวิสามัญเกษตรกรรม รับผูจบชั้นประถมปที่ 4 และประถมปที่ 5
เรียนในชั้นประถมเกษตรกรรม ปที่ 1 และชั้นประถมเกษตรกรรม ปที่ 2 โดยมีระยะเวลาเรียน
2 ป มีนายจรูญ สุวรรณมาศ เปนครูใหญ
พ.ศ. 2479 จั ง หวั ด ได รั บ อนุ ญ าตจากกระทรวงศึ ก ษาธิ ก าร ให เ ป ด รั บ นั ก เรี ย นครู ป ระกาศนี ย บั ต รจั ง หวั ด
(ครู ว.) ขึน้ เปนครัง้ แรก
พ.ศ. 2483 เปดรับนักเรียนฝกหัดครูประชาบาล (ป.บ.) รับผูสำเร็จการศึกษาชั้นประถมปที่ 4 มีหลักสูตร
การเรียน 3 ป
พ.ศ. 2487 เปดสอนชัน้ ฝกหัดครูประถมปที่ 1 (ป.ป.) มีนายศิริ อาจละกะ เปนครูใหญ
พ.ศ. 2490 ยุบฝกหัดครูประถมและเปดสอนฝกหัดครูมูลขึ้นแทนรับผูจบ ม.6 หรือประกาศนียบัตรจังหวัด
(ครู ว.) มีหลักสูตรการเรียน 1 ป
พ.ศ. 2498 ยุบฝกหัดครูมูล และเปดรับนักเรียนฝกหัดครูประกาศนียบัตรวิชาการศึกษา (ป.กศ.) โดยรับผูจบ
คูมือนักศึกษา
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พ.ศ. 2529
พ.ศ. 2530
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พ.ศ. 2532
พ.ศ. 2533
พ.ศ. 2534
พ.ศ. 2535

ม.6 มาเรียน 2 ป ใชชอื่ วา “โรงเรียนฝกหัดครูนครสวรรค” มีนายพรอม ปริงทอง เปนครูใหญ
กระทรวงศึกษาธิการไดแตงตัง้ ให นายเติม จันทะชุม มาดำรงตำแหนงอาจารยใหญ แทนนายพรอม
ปริงทอง
กรมการฝกหัดครูไดแตงตั้ง นายประธาน จันทรเจริญ มาดำรงตำแหนงอาจารยใหญ สืบตอจาก
นายเติม จันทะชุม
ยกฐานะโรงเรียนฝกหัดครูขนึ้ เปน “วิทยาลัยครู” เปดสอนทัง้ ระดับ ป.กศ. และ ป.กศ. สูง
กรมการฝกหัดครูไดมีโครงการการผลิตครูยามฉุกเฉินขึ้น จึงไดเปดหลักสูตร “ประกาศนียบัตร
ครูประถมศึกษา” (ป.ป.) สำหรับผูจบ ม.ศ.5 มาเรียนอีก 1 ป รวมทั้งเปดรับนักศึกษาภาคค่ำ
รนุ แรก ทัง้ ระดับ ป.กศ. และระดับ ป.กศ.สูง
เปดรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี “ครุศาสตรบัณฑิต” วิชาเอกสังคมศึกษาและวิทยาศาสตร รับ
ผจู บ ป.กศ. สูง หรืออนุปริญญา เขามาเรียน 2 ป
ทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ แตงตั้ง ดร.วิเชียร แสนโสภณ มาดำรงตำแหนงอธิการวิทยาลัยครู
นครสวรรค สืบตอจากนายประธาน จันทรเจริญ
เปดรับนักศึกษาในโครงการอบรมครู และบุคลากรทางการศึกษาประจำการ (อ.ค.ป.) และปนเี้ อง
ทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ แตงตั้ง ดร.หอม คลายานนท มาดำรงตำแหนงอธิการวิทยาลัยครู
นครสวรรค สืบตอจาก ดร.วิเชียร แสนโสภณ
เปดรับนักศึกษาภาคปกติสาขาครุศาสตรบัณฑิต (ค.บ. 4 ป) ในวิชาเอกสังคมศึกษาและวิทยาศาสตร
ทั่วไป
เปดรับนักศึกษาหลักสูตร ป.กศ.สูง วิชาเอกเทคนิคการอาชีพดังตอไปนี้ คือ เทคนิคการอาชีพกสิกรรม
เทคนิคการอาชีพวารสารและการประชาสัมพันธ และเทคนิคการอาชีพไฟฟา
เปดรับนักศึกษาหลักสูตรอนุปริญญาศิลปศาสตร (อ.ศศ.) มีวิชาวารสารและการประชาสัมพันธ
วิชาดนตรี และอนุปริญญาวิทยาศาสตร (อ.วท.) มีวิชาไฟฟา พืชศาสตร และมีคณะวิชา
วิทยาการจัดการ เพิม่ ขึน้ รวมเปน 4 คณะวิชา คือ คณะวิชาครุศาสตร คณะวิชามนุษยศาสตรและ
สังคมศาสตร คณะวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี และคณะวิชาวิทยาการจัดการ
เปดรับนักศึกษาในโครงการ “จัดการศึกษาสำหรับบุคลากรประจำการ” (กศ.บป.) ทั้งในระดับ
อนุปริญญาและปริญญาตรี ทัง้ สาขาครุศาสตร สาขาศิลปศาสตร และสาขาวิทยาศาสตร
ไดทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ แตงตัง้ รศ.วิทยา รงุ อดุลพิศาล มาดำรงตำแหนงอธิการวิทยาลัยครู
นครสวรรค สืบตอจาก ดร.หอม คลายานนท
เปดรับนักศึกษาในสาขาศิลปศาสตร และสาขาวิทยาศาสตร ทั้งในระดับอนุปริญญา และระดับ
ปริญญาตรี ระดับอนุปริญญาศิลปศาสตร (อ.ศศ.) เปดโปรแกรมวิชาดนตรี วิชาอังกฤษธุรกิจ
ระดับปริญญาตรี (ศศ.บ.) เปดโปรแกรมวิชาภาษาอังกฤษ นิเทศศาสตร วัฒนธรรมศึกษา ระดับ
อนุปริญญาวิทยาศาสตร (อ.วท.) เปดโปรแกรมวิชาเพาะเลี้ยงสัตวน้ำ ไฟฟา และระดับปริญญาตรี
(วท.บ.) เปดโปรแกรมวิชาพืชศาสตร กับโปรแกรมวิชาเกษตรศาสตร
เปดสอนระดับอนุปริญญาวิทยาศาสตร โปรแกรมวิชาคอมพิวเตอร
เปดสอนระดับอนุปริญญาวิทยาศาสตร โปรแกรมวิชาเคมีปฏิบตั ิ และระดับปริญญาตรีวทิ ยาศาสตร
บัณฑิต (วท.บ.) หลักสูตร 2 ป โดยเปดโปรแกรมวิชาเทคโนโลยีการเกษตร
เปดสอนระดับอนุปริญญาวิทยาศาสตร โปรแกรมวิชาเซรามิกส และเปดสอนนักศึกษาระดับ
ปริญญาตรี (ค.บ. 4 ป) ในโครงการคุรทุ ายาท (ระดับมัธยม) 3 โปรแกรมวิชา ไดแก เกษตรกรรม
ฟสกิ ส และชีววิทยา
ไดรับพระราชทานชื่อจากพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว เปน “สถาบันราชภัฏนครสวรรค” เมื่อ
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พ.ศ. 2536
พ.ศ. 2538
พ.ศ. 2541
พ.ศ. 2542
พ.ศ. 2543
พ.ศ. 2545
พ.ศ. 2547
พ.ศ. 2548
พ.ศ. 2549
พ.ศ. 2550

พ.ศ. 2550

วันที่ 14 กุมภาพันธ 2535 และเปดสอนระดับอนุปริญญาศิลปศาสตร โปรแกรมวิชาธุรกิจการ
ทองเที่ยว
ไดทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ แตงตัง้ รศ.ดร.ประเทือง ภูมภิ ทั ราคม มาดำรงตำแหนงอธิการสถาบัน
ราชภัฏนครสวรรคเมื่อวันที่ 21 ตุลาคม 2536 สืบตอจาก รศ.วิทยา รุงอดุลพิศาล และเปดสอน
ระดับอนุปริญญาวิทยาศาสตร โปรแกรมวิชาเทคโนโลยีการอาหาร
ไดทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ แตงตัง้ รศ.สุพล บุญทรง มาดำรงตำแหนงอธิการบดีสถาบันราชภัฏ
นครสวรรค เมือ่ วันที่ 9 มิถนุ ายน 2538
ไดทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ แตงตั้ง รศ.ดร.ประเทือง ภูมิภัทราคม มาดำรงตำแหนงอธิการบดี
สถาบันราชภัฏนครสวรรค เมือ่ วันที่ 1 พฤศจิกายน 2541
เปดสอนระดับบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาการบริหารการศึกษา สาขาหลักสูตรและการสอน และ
ประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู เปดศูนยอุดมศึกษาเพื่อชุมชน ที่ตำบลเกยไชย อำเภอชุมแสง
จังหวัดนครสวรรค เปดสอนโปรแกรมวิชาการพัฒนาชุมชน ระดับอนุปริญญา
เปดศูนยใหการศึกษาจังหวัดชัยนาท เปดสอนระดับอนุปริญญา ปริญญาตรี และระดับบัณฑิตศึกษา
และเปดศูนยใหการศึกษาจังหวัดอุทยั ธานี เปดสอนระดับอนุปริญญา และปริญญาตรี
เปดสอนระดับปริญญาโท หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขายุทธศาสตรการพัฒนา ขยายพืน้ ที่
บริเวณ ตำบลยานมัทรี อำเภอพยุหะคีรี จังหวัดนครสวรรค จำนวน 500 ไร
เปลีย่ นจากสถาบันราชภัฏนครสวรรคเปนมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค เปดสอนระดับปริญญาโท
หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการสงเสริมสุขภาพ
รวมมือกับวิทยาลัยชุมชนพิจิตร เปดสอนระดับปริญญาตรี หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขา
รัฐประศาสนศาสตร ที่ อำเภอโพทะเล จังหวัดพิจิตร เริ่มจัดการเรียนการสอนโปรแกรมวิชา
เกษตรศาสตรและดนตรี ณ บริเวณพืน้ ทีต่ ำบลยานมัทรี
เปดสอนระดับปริญญาเอก หลักสูตรครุศาสตรดุษฎีบณ
ั ฑิต สาขาการจัดการการศึกษาและการเรียนรู
เป ด สอนระดั บ ปริ ญ ญาโท ได แ ก หลั ก สู ต รครุ ศ าสตรมหาบั ณ ฑิ ต สาขาวิ จั ย และประเมิ น ผล
การศึกษา หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการเกษตร หลักสูตร
รั ฐ ประศาสนศาสตรมหาบั ณ ฑิ ต และหลั ก สู ต รบริ ห ารธุ ร กิ จ มหาบั ณ ฑิ ต สาขาวิ ช าการตลาด
เปดสอนระดับปริญญาเอก หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบณ
ั ฑิต สาขายุทธศาสตรการพัฒนา
เปดสอนระดับปริญญาตรีไดแก วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมไฟฟาเครื่องกลการผลิต) และ
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมพลังงาน

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค บริเวณพืน้ ทีก่ ารศึกษาตำบลยานมัทรี

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรคพื้นที่การศึกษาตำบลนครสวรรคตก (พื้นที่เดิม) คับแคบ มหาวิทยาลัยฯ
จึงจำเปนตองขยายเขตพื้นที่จัดการศึกษาใหม โดยไดรับการอนุมัติใหใชประโยชนในที่ดินราชพัสดุ ซึ่งอยูในความ
ดูแลใชประโยชนของมณฑลทหารบกที่ ๓๑ บริเวณ ริมถนนสาย เอเชียดานตะวันตก ฝง ซายระหวางหลักกิโลเมตรที่
219-220 อำเภอพยุหะคีรี จังหวัดนครสวรรค มีเนือ้ ทีป่ ระมาณ 500 ไร ซึง่ ในขณะนีม้ กี ารใชพนื้ ทีจ่ ดั ตัง้ อาคารเรียน
เปนบางสวนประกอบดวยอาคารเรียนขนาดใหญ 4 หลัง อาคารเรียนขนาดเล็ก 1 หลัง อาคารปฏิบตั กิ าร 4 หลัง
อาคารประชุมปฏิบตั กิ าร 1 หลัง ปจจุบนั มหาวิทยาลัยจัดการเรียนการสอนในบริเวณพืน้ ทีก่ ารศึกษาตำบลยานมัทรี
ใหกบั นักศึกษาสาขาวิชารัฐศาสตร สาขาวิชานิตศิ าสตร สาขาวิชาดนตรีศกึ ษา สาขาวิชาเกษตรศาสตรและเทคโนโลยี
การอาหาร นอกจากนีแ้ ลวยังใหบริการวิชาการอืน่ ๆ เชน การตรวจคุณภาพสินคาเกษตร การตรวจคุณภาพอาหาร
การวิจยั ทางการเกษตรและอุตสาหกรรม เปนตน โดยในแผนพัฒนาระยะแรกจะมีการจัดการศึกษาคณะรัฐศาสตร
คณะนิตศิ าสตร คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรม
คูมือนักศึกษา
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มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค

รายนามผบู ริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค จากอดีต - ปจจุบนั

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

ชือ่ - สกุล

ระยะเวลา

ขุนกัณหเนตรศึกษากร
ขุนชิตพิทยากรรม
นายเกษม
พมุ พวง
นายจรูญ
สุวรรณมาศ
นายศิริ
อาจละกะ
นายศิริ
ศุขกิจ
นายพรอม
ปริงทอง
นายเติม
จันทะชุม
นายประธาน
จันทรเจริญ
ดร.วิเชียร
แสนโสภณ
ดร.หอม
คลายานนท
รศ.วิทยา
รงุ อดุลพิศาล
รศ.ดร.ประเทือง ภูมภิ ทั ราคม
รศ.สุพล
บุญทรง
รศ.ดร.ประเทือง ภูมภิ ทั ราคม
รศ.ดร.ประเทือง ภูมภิ ทั ราคม

2465-2467
2467-2468
2468-2475
2477-2486
2486-2494
2494-2498
2498-2503
2503-2508
2508-2518
2518-2521
2521-2530
2530-2536
2536-2538
2538-2541
2541-2545
2545-ปจจุบัน

หมายเหตุ

ตำแหนง
ครูใหญ
ครูใหญ
ครูใหญ
ครูใหญ
ครูใหญ
ครูใหญ
อาจารยใหญ
อาจารยใหญ
ผอู ำนวยการ
อธิการ
อธิการ
อธิการ
อธิการ
อธิการบดี
อธิการบดี
อธิการบดี

พ.ศ. 2475-2476 โรงเรียนถูกยุบไปรวมกับโรงเรียนฝกหัดครูพระนครศรีอยุธยา
ผูดำรงตำแหนงครูใหญจึงวางลงชวงนั้น

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค
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คูมือนักศึกษา

คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

พลเอกศิริ
นายเกียรติศกั ดิ์
นางจินตนา
นางสาวชุตมิ า
นายบุญชู
นายผดุงชาติ
นายมังกร
คุณหญิงสมจินตนา
นายสมเชาว
นายสุวฒ
ั น
นายสุวทิ ย
นายแสงชัย

คูมือนักศึกษา

ทิวะพันธุ
วรวิทยรตั นกุล
เสรีภาพ
สัจจานันท
นาถวงษ
สุวรรณวงศ
ทองสุขดี
ภักดิศ์ รีวงศ
เกษประทุม
เงินฉ่ำ
รัตนากร
สีมาขจร

นายกสภามหาวิทยาลัย
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผทู รงคุณวุฒิ
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผทู รงคุณวุฒิ
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผทู รงคุณวุฒิ
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผทู รงคุณวุฒิ
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผทู รงคุณวุฒิ
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผทู รงคุณวุฒิ
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผทู รงคุณวุฒิ
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผทู รงคุณวุฒิ
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผทู รงคุณวุฒิ
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผทู รงคุณวุฒิ
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผทู รงคุณวุฒิ
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มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค

คณะกรรมการสงเสริมกิจการมหาวิทยาลัย
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

รศ.ดร.สุขุม
เฉลยทรัพย
พระนิภากรโสภณ
นายพรชัย
ดีสวัธนศรีเพชร
นายวิรชั
ตั้งประดิษฐ
นางศิวารมย
ศิริภาพ
นายสนุน
แสงเขียว
นายสมเดช
ตัง้ จิตตถาวรกุล
นายอดุลย
ศรีประทักษ
พันตำรวจเอกอรุณ
แตงนารา
นางศรินทิพย
งามนิล
นางสุนันท
ภัสสร
ประธานสภานักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค
นายกองคการบริหารนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค
รศ.ดร.ธานี
เกสทอง
นางนภัสนันท
บัวแกว
นางกัลยา
จูทา
นางศิวิไล
บุญวรนุช

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค
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ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
เลขานุการ
ผูชวยเลขานุการ
ผูชวยเลขานุการ
ผูชวยเลขานุการ

คูมือนักศึกษา

คณะกรรมการสภาคณาจารยและขาราชการ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

ผศ.วาที่ ร.ต.อภิเดช
ผศ.มนตรี
นางสาวนันทภัค
ผศ.สุภาวดี
นายภาณุพงษ
ผศ.ภาคิน
ผศ.ธิติมา
นายทินพันธุ
ผศ.จิตราภรณ
นางสวลีย
ผศ.สันติ
ผศ.สนธยา
นางสาวพงษลดา

คูมือนักศึกษา

มงคลปญญา
ไชยานุกลู กิตติ
ธนาอภินนท
ศรีวรรธนะ
คงจันทร
อินทรจยุ
บุญเจริญ
เนตรแพ
เพ็งดี
บุตรประดิษฐ
พงษพรต
แพงศรีสาร
คงหอม
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ประธานสภาคณาจารยและขาราชการ
รองประธานสภาคณาจารยและขาราชการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค

คณะกรรมการสภาวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

รศ.ดร.ประเทือง
ศ.ดร.บุญทัน
ศ.ดร.สมยศ
รศ.ดร.สมบัติ
ผศ.ดร.พูลศักดิ์
ดร.ประกิจ
ผศ.ดร.นวลศรี
ดร.สุธาทิพย
ผศ.ปราณี
ผศ.ศรวณะ
นายพิสษิ ฐ
ผศ.ดร.บัญญัติ
ผศ.วไลพร
นางพรรณี

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค

ภูมิภัทราคม
ดอกไธสง
พลับเทีย่ ง
นพรัก
โกษียาภรณ
ณรงคตะณุพล
ชำนาญกิจ
งามนิล
ตปนียวรวงศ
แสงสุข
จอมบุญเรือง
ชำนาญกิจ
เมฆไตรรัตน
เหมะสถล
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ประธานกรรมการ
กรรมการผทู รงคุณวุฒิ
กรรมการผทู รงคุณวุฒิ
กรรมการผทู รงคุณวุฒิ
กรรมการผทู รงคุณวุฒิ
กรรมการผทู รงคุณวุฒิ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ
ผูชวยเลขานุการ
ผูชวยเลขานุการ

คูมือนักศึกษา

คูมือนักศึกษา
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มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค

คณาจารย
มหาวิ
ทยาลัมยหาวิ
ราชภั
ทยาลั
ฏนครสวรรค
ยราชภัฏนครสวรรค
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คูมือนักศึกษา

คณาจารยมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค
ปการศึกษา 2554
ขอมูล : กรกฎาคม 2554

คณะครุศาสตร
รศ.ดร.นันทิยา นอยจันทร
อาจารยสาธร ทรัพยรวงทอง
ดร.สุธาทิพย งามนิล
ดร.สมบัติ ศรีทองอินทรรอง
อาจารยเยาวเรศ ภักดีจติ ร
อาจารยสายทิตย ยะฟู
อาจารยมงคล ศัยยกุล
อาจารยสชุ าติ จันทรดอกไม
อาจารยภาณุพงษ คงจันทร
ผศ.สุนทรสวัสดิ์ เคาศรีวงษ

คณบดี
รองคณบดีฝา ยบริหาร
รองคณบดีฝา ยวิชาการ
คณบดีฝา ยกิจการนักศึกษา
หัวหนาสำนักงานคณบดี
ผูชวยคณบดี
ผูชวยคณบดี
หัวหนาภาควิชาหลักสูตรและการสอน
หัวหนาภาควิชาเทคนิคการศึกษา
ผอู ำนวยการโรงเรียนสาธิต

ภาควิชาหลักสูตรและการสอน
สาขาวิชาหลักสูตรการสอน
ผศ.ดร.บัญญัติ

ชำนาญกิจ

ผศ.ธวัช

ค.ด. (หลักสูตรและการสอน)
ค.ม. (การศึกษาวิทยาศาสตร)
วท.บ. (ฟ สิ ก ส )

ผศ.ธนาพร

ธนานุวัฒนศักดิ์

รศ.ดร.พนมพร

วท.ม. (การสอนชีววิทยา)
กศ.บ. (ชีววิทยา)

อาจารยพรสิริ

เผาเจริญ

Sc.Ed.D. (Science Education)
ค.ม. (นิเทศการศึกษาและ
พั ฒ นาหลั ก สู ต ร)
ค.บ. (สังคมศึกษา)

เอีย่ มแกว

ดร.สุธาทิพย

ศษ.ม. (หลักสูตรและการนิเทศ)
ค.บ. (วิทยาศาสตรทั่วไป)
น.บ.
กำลังศึกษาตอปริญญาเอก

คูมือนักศึกษา

วันชูชาติ

ค.ม. (หลักสูตรและการสอน)
กศ.บ. (ภาษาไทย)

งามนิล

ศษ.ด. (หลักสูตรและการสอน)
ค.ม. (นิเทศการศึกษาและ
พั ฒ นาหลั ก สู ต ร)
กศ.บ. (ภาษาอังกฤษ)
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คณาจารยมมหาวิ
หาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค

อาจารยเยาวเรศ

ภักดีจติ ร

อาจารยสรุ รี ตั น

โชติวชิ าศิรกิ ลุ

อาจารยอาภากร

โพธิด์ ง

อาจารยนพิ ทั ธา

สังขยก

อาจารยวนั วิสาข

ไทยเขียว

อาจารยเนรัญชลา

ศศ.ม. (สาขาวิชาสังคมศึกษา)
ค.บ. (สาขาวิชาการประถมศึกษา)
กำลังศึกษาตอปริญญาเอก

คม. (หลักสูตรและการสอน)
คบ. (การศึกษาปฐมวัย)

ค.บ. (ภาษาอังกฤษ)
เกียรตินิยมอันดับ 2

กศ.ม. (หลักสูตรและการสอน)
ศศ.บ. (พัฒนาสังคม)

กศ.ม. (หลักสูตรและการสอน)
ค.บ. (ภาษาอังกฤษ)

อาจารยเวนุกา

ตาลาน

อาจารยพรรณี

เหมสถล

อาจารยภริ ญา

โพธิทกั ษ

อาจารยพณ
ิ ฑิญา

ค.ม. (หลักสูตรและการสอน)
กศ.บ. (คณิตศาสตร)
กำลังศึกษาศึกษาตอปริญญาเอก

ค.บ. (ภาษาอังกฤษ)

ขำออน

ค.ม. (หลักสูตรและการสอน)
ค.บ. (การศึกษาปฐมวัย)

ค.ม. หลักสูตรและการสอน
ค.บ. การประถมศึกษา

อาจารยเยาวนาถ

จารุจติ

ค.บ. (ภาษาอังกฤษ)

อาจารยสพุ ล นันทสิงห

ดาเกีย้ ง

กศ.ม. (หลักสูตรและการสอน)
พร.บ. (รัฐศาสตร)

ศศ.บ. (นาฏศิลปและการละคร)

สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย
รศ.ดร.นันทิยา

นอยจันทร

ผศ.ดร.ธีราพร

ปร.ด. (การบริหารการศึกษา)
ค.ม. (การศึกษาปฐมวัย)
ค.บ. (การศึกษาปฐมวัย)
ศษ.บ. (การบริหารการศึกษา)

ผศ.ปรีดา

กลั่นแกว

ผศ.วไลพร

ค.ม. (โสตทัศนศึกษา)
ค.บ. (ภาษาอังกฤษ)

ผศ.ดร.สุภาวดี

เมฆไตรรัตน

กศม. (การศึกษาปฐมวัย)
ศษ.บ. (การบริหารการศึกษา)
คบ. (การอนุบาลศึกษา)
เกียรตินิยมอันดับ 2
กำลังศึกษาตอปริญญาเอก

ศรีวรรธนะ

อาจารยอนงคนาถ

Ed.d. (Education)
ค.ม. (การศึกษาปฐมวัย)
ค.บ. (นาฏศิลป)

คณาจารยมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค

กุลนานันท

ปร.ด. (การบริหารการศึกษา)
กศ.ม (การศึกษาปฐมวัย)
ค.บ. (การอนุบาลศึกษา)

สถิตยนอย

กศ.ม. (เทคโนโลยีและ
สื่อสารการศึกษา)
ค.บ. (การศึกษาปฐมวัย)
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คูมือนักศึกษา

สาขาวิชาพลศึกษาและนันทนาการ
ผศ.สุนทรสวัสดิ์

เคาศรีวงษ

รศ.เจสดา

รศ.สมเกียรติ

เนตรประเสริฐ

รศ.วุฒชิ ยั ประภากิตติรตั น

อาจารยสชุ าติ

จันทรดอกไม

ผศ.ณัฐธยาน

อาจารยสยาม

ทองใบ

อาจารยชาคริสต

อาจารยธนสิริ

โชคทวีพาณิชย

อาจารยธนัช

MAT.PE(Master of Arts in
Teaching Physical Education)
กศ.บ. (พลศึกษา)

ธนวิภาคะนนท

ค.ม. (การสอนพลศึกษา)
ค.บ. (พลศึกษา)

M.S.PE. (Recreation)
กศ.บ. (พลานามัย)

ค.ม. (พลศึกษา)
ค.บ. (พลศึกษา)

กศ.ม. (พลศึกษา)
กศ.บ. (พลศึกษา)

ศรีพุธสมบูรณ

กศ.ม. (พลศึกษา)
กศ.บ. (พลศึกษา)

วท.ม. (วิทยาศาสตรการกีฬา)
วท.บ. (วิทยาศาสตรการกีฬา)
กำลังศึกษาตอปริญญาเอก

ภาคสุนทร

กศ.ม. (พลศึกษา)
วท.บ. (สุขศึกษา)
กำลังศึกษาตอปริญญาเอก

ศศ.ม. (พลศึกษา)
ศศ.บ. (พลศึกษา)

ยอดดำเนิน

กศ.ม. (พลศึกษา)
วท.บ. (พลศึกษา)

อาจารยทนิ กร ชอมพง
กศ.ม. (พลศึกษา)
ศษ.บ. (พลศึกษา)

สาขาวิชาเทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการศึกษา
อาจารยมงคล

จันทรภบิ าล

อาจารยไกรวิทย

ดีเอม

อาจารยดวงใจ

พุทธเษม

อาจารยนนั ธวัช

นุนารถ

กศ.ม. (เทคโนโลยีทางการศึกษา)
กศ.บ. (ภาษาอังกฤษ)
กำลังศึกษาตอปริญญาเอก

ศศ.ม. (เทคโนโลยีการศึกษา)
กศ.ม.(การบริหารการศึกษา
ศศ.บ. (นิเทศศาสตร)

กศ.ม. (เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา)
วท.บ. (วิทยาการคอมพิวเตอร)
กำลังศึกษาตอปริญญาเอก

คูมือนักศึกษา
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คอ.ม. (เทคโนโลยีคอมพิวเตอร)
วท.บ. (วิทยาการคอมพิวเตอร)
กำลังศึกษาตอปริญญาเอก

คณาจารยมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค

ดร.พรรณาราย

เทียมทัน

ค.ด. (เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา)
ศษ.ม. (เทคโนโลยีทางการศึกษา)
กศ.บ. (ภาษาอังกฤษ)

สาขาวิชาพื้นฐานการศึกษา
ผศ.จำรัส

นวลนิม่

ผศ.ธนัศ

กศ.ม. (บรรณารักษศาสตร)
กศ.บ. (ภาษาอังกฤษ)

มีศรีสวัสดิ์

กศ.ม. (การบริหารการศึกษา)
กศ.บ. (ภาษาไทย) เกียรตินิยม

รศ.ดร.ธานี

เกสทอง

อาจารยนพรัตน

ดร.สมบัติ

ศรีทองอินทร

ผศ.ดร.วิรชั

จิตตะวณิช

M.S. in Ed. (Educational
Administration and Supervision),
ค.บ. (วิทยาศาสตรทั่วไป)

Ph.D. (Development Education)
ศบ.ม. (สิ่งแวดลอมศึกษา)
กศ.บ. (ชีววิทยา),ศศ.บ.(รัฐศาสตร)

จงอยสู ขุ

กศ.ด. (การบริหารการศึกษา)
ค.ม. (นิเทศการศึกษาและ
พั ฒ นาหลั ก สู ต ร)
กศ.บ. ภาษาอังกฤษ-ภาษาไทย,
น.บ. นิติศาสตร

Ph.D.(Development Education) ,
CLSU Philiphine
ค.ม. (พลศึกษา)
กศ.บ. (พลศึกษา)

สาขาวิชาจิตวิทยาและการแนะแนว
รศ.ดร.ประเทือง

ภูมิภัทราคม

ดร.ทีปพิพัฒน

สันตะวัน

อาจารยภานุพงษ

คงจันทร

อาจารยบงั อร

ทิวาพรนานุกลู

ค.ด. (จิตวิทยาการศึกษา)
กศ.ม. (การแนะแนว)
กศ.บ. (เคมี)

กศ.ด. (การบริหารการศึกษา),
ศศ.ม. (จิตวิทยาการศึกษา
และการแนะแนว)
กศ.บ. (การแนะแนว)
ศษ.บ. (ศึกษาศาสตร
การบริหารการศึกษา)

กศ.ม. (จิตวิทยาการแนะแนว)
กศ.บ. (สังคมศึกษา)

อาจารยมงคล

ศศ.ม. (จิตวิทยาการศึกษาและ
การแนะแนว
ศษ.บ. (การวัดและประเมินผล
การศึกษา)
ศศ.บ.(ประวัติศาสตร)

อาจารยชญานิษฏ

ศัยยกุล

คณาจารยมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค

รงุ รังษี

กศ.ม. (จิตวิทยาการศึกษา)
อ.บ. (ภาษาจีน)
กำลังศึกษาตอปริญญาเอก

กศ.ม. (จิทวิทยาการแนะแนว)
บธ.บ. (การตลาด)
กำลังศึกษาตอปริญญาเอก
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คูมือนักศึกษา

สาขาวิชาวัดดผลและวิจัยทางการศึกษา
อาจารยนเิ วศน

คำรัตน

อาจารยสาธร

ทรัพยรวงทอง

อาจารยสายทิตย

ยะฟู

ดร.บัณทิตา

อินสมบัติ

ผศ.ดร.ไชยรัตน

ปราณี

ค.ม. (วิจัยการศึกษา)
กศ.บ. (วิทยาศาสตร-คณิตศาสตร)

ศษ.ม. (การวัดผลและประเมินผล
การศึกษา)
ค.บ. (วัดผลการศึกษา )
กำลังศึกษาตอปริญญาเอก

กศ.ม. (การวิจัยการศึกษา)
ค.บ. (วิทยาศาสตรทั่วไป)
กำลังศึกษาตอปริญญาเอก

กศ.ด. (การวิจัยและพัฒนาหลักสูตร)
กศ.ม. (หลักสูตรและการสอน)
ค.บ. (การศึกษาปฐมวัย)

กศ.ด. (การวิจัยและพัฒนาหลักสูตร)
กศ.ม. (การมัธยมศึกษา)
น.บ. (นิติศาสตร)
กศ.บ. (สังคมศึกษา)

โรงเรียนสาธิต
ผศ.ฐิตนิ นั ท

ดวงสุวรรณ

กศ.ม. (จิตวิทยาและการแนะแนว)
กศ.บ. (การประถมศึกษา)
กำลังศึกษาตอปริญญาเอก

คูมือนักศึกษา
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คณาจารยมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค

คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
ดร.ประจักร
อาจารยพสิ ษิ ฐ
อาจารยไชยา
ผศ.ศุภาวีร
อาจารยพชั รี
ดร.สนัน่

รอดอาวุธ
จอมบุญเรือง
อูชนะภัย
เลิศผาติวงศ
ดินฟา
กัลปา

คณบดี
รองคณบดีฝา ยวิชาการ
รองคณบดีฝา ยกิจการนักศึกษา
รองคณบดีฝา ยบริหาร
หัวหนาสำนักงานคณบดี
หัวหนาศูนยภาษา

ขอมูล : กรกฎาคม 2554

สาขาวิชาภาษาไทย
ผศ.เสาวดี ธนวิภาคะนนท

อาจารยชนิกา พรหมมาศ

อาจารยนวพร ละมายศรี

อาจารยณฐั วุฒิ เชือ้ ชวด

อาจารยสกุ ญ
ั ญา คงสูน

อาจารยชชั นีย วินจิ ชัยนันท

อาจารยชชู าติ คมุ คำ

อาจารยอนัญญา วารีสอาด

ผศ.สุวนีย พระแกว

ผศ.สุชาติ พงษพานิช

ค.ม. (การสอนภาษาไทย)
กศ.บ. (ภาษาไทย)

ศษ.ม. (การสอนภาษาไทย)
ศศ.บ.(ภาษาไทย)

กศ.ม.(ภาษาไทย)
ศศ.บ.(ภาษาไทย)
กำลังศึกษาตอปริญญาเอก

ศศ.ม.(ภาษาไทย)
ค.บ.(ภาษาไทย)

ศศ.ม.(ภาษาไทย)
ค.บ.(ภาษาไทย) เกียรตินิยมอันดับ 2

อ.ม.(ภาษาไทย)
ศศ.บ.(ภาษาไทย)

ศศ.ม. (ภาษาไทย)
ค.บ.(ภาษาไทย)

อ.ม.(วรรณคดีเปรียบเทียบ)
อ.บ.(ภาษาไทย) เกียรตินิยมอันดับ 1

อ.ม.(ภาษาไทย)
กศ.บ.(ภาษาไทย)

กศ.ม (ภาษาและวรรณคดี)
สาขาอุดมศึกษาและการฝกหัดครู
กศ.บ. (ภาษาไทย)

อาจารยลกั ขณา เจริญวารี

กศ.ม. (ภาษาไทย-ภาษาอังกฤษ)
กศ.บ. (ภาษาและวรณคดีไทย)

คณาจารยมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค
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คูมือนักศึกษา

สาขาวิชาภาษาตางประเทศ
อาจารยวรารักษ พูนวิวฒ
ั น

ผศ.ศุภาวีร เลิศผาติวงศ

ผศ.ดาเรศ นฤมล

อาจารยดศิ ราวรรณ เลิศลาย

อาจารยประสพ ยลสิรธิ มั

รศ.ดร.ประเสริฐ จันทรอดุ ม

อาจารยสวลีย บุตรประดิษฐ

ดร.ประจักร รอดอาวุธ

อาจารยสธุ มิ า โพธิเ์ งิน

อาจารยสธุ นิ ี แจมอุทยั

อาจารยธดิ ากุล บุญรักษา

อาจารยสภุ าวดี สุประดิษฐอาภรณ

อาจารยพรพรรณ โพธสุวรรณ

อาจารยปรัชพร พันหลง

อาจารยบญ
ุ มา กุพนั ธุ

อาจารยฐติ ริ ตั น รักษาศรี

M.A.(Chinese Linguistic and
Applied Linguistic)
ค.บ. (ภาษาจีน)

กศ.ม. (ภาษาอังกฤษ)
ศศ.บ. (ภาษาอังกฤษ)

M.A. (Applied Linguistics) (Second
Class Honours), Dip. in TEFL.
ศศ.ม. (การสอนภาษาอังกฤษ)
กศ.บ.(ภาษาอังกฤษ)
(เกียรตินยิ มอันดับสอง)

กศ.ม. (ภาษาศาสตรการศึกษา)
Dip in Applied Ling
กศ.บ. (ภาษาอังกฤษ)
กำลังศึกษาตอปริญญาเอก

Ph.D.(Education)
กศ.ม.(ภาษาอังกฤษ
กศ.บ.(ภาษาอังกฤษ)
Dip.TESOL.
Grad.Dip.TESOL.

ศศ.ม. (รัฐศาสตร)
ศศ.บ. (ฝรัง่ เศส-บริหารการศึกษา)
Cert.in French For Busibess
กำลังศึกษาตอปริญญาเอก

Ph.D.in Education Specialisation in TEFL, The
University of Queensland, Australia
ศศ.ม. (การสอนภาษาอังกฤษในฐานะ
ภาษาตางประเทศ)
กศ.บ. (ภาษาอังกฤษ)

กศ.ม. (ภาษาอังกฤษ)
ค.บ. (ภาษาอังกฤษ)

อ.ม. (ภาษาจีน)
อ.บ. (ภาษาจีน) เกียรตินิยมอันดับ 2
กำลังศึกษาตอปริญญาเอก

อ.ม. (วรรณคดีเปรียบเทียบ)
ศศ.บ.(ภาษาอังกฤษ)

ศศ.ม. (ภาษาศาสตร)
ศศ.บ.(ภาษาอังกฤษ)

ศศ.ม. (ภาษาอังกฤษ)
ศศ.บ.(ภาษาอังกฤษ)

ศศ.ม. (ภาษาอังกฤษ)
ศศ.บ.(ภาษาอังกฤษ) เกียรตินยิ มอันดับ 2
ป.วค. (วิชาชีพครู)

ศศ.ม. (ภาษาอังกฤษ)
ศศ.บ.(ภาษาอังกฤษ)

ศศ.ม. (ภาษาศาสตร)
ศศ.บ. (ภาษาอังกฤษ)

M.A. (English Literature)
ศน.บ. (ภาษาอังกฤษ)

คูมือนักศึกษา
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อาจารยพทั ธดนย สนธิรกั ษ

อาจารยรงั สรรค หลาคำจา

อาจารยวมิ ลพร ระเวงวัลย

อาจารยคณิต จันทวานิช

Mrs.Suneeta Chuamon

Mr.Robert Carroll Kraft

Mr.Raymond Wallstead

Mr.David Min Ho Han

ศศ.ม. (ภาษาอังกฤษ)
ศศ.บ. (ภาษาอังกฤษ)
ป.วค. (วิชาชีพครู)

ศศ.ม. (ภาษาอังกฤษธุรกิจ)
ศศ.บ. (ภาษาอังกฤษ)
ป.บัณฑิต (วิชาชีพครู)

ศศ.ม. (ภาษาอังกฤษ)
ค.บ. (ภาษาอังกฤษ)

ศศ.ม. (ภาษาและการสือ่ สาร)
ศศ.บ. (ภาษาอังกฤษ)

M.A. (Sociology
M.A. (Economic)
B.A. (Sociology)

M.A. (Eastern)
B.A. (History)

B.A. (Philosophy)

M.A. (law)
B.A. (Business) Administration)

Mr.Shawn Richard Dishneau

B.A. (Business Administration)
B.A. (Management Information
Systems)

คณาจารยมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค
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คูมือนักศึกษา

สาขาวิชาบรรณารักษศาสตรและสารสนเทศ
นางสาวบุญทวี เกษนาวา

อาจารยพรทิพย แจงสวาง

กศ.ม. (บรรณารักษศาสตร)
ศศ.บ. (บรรณารักษศาสตร)

อ.ม. (บรรณารักษศาสตร)
ศศ.บ. (บรรณารักษศาสตร)

อาจารยปรีดี ปลืม้ สำราญกิจ
อ.ม. (บรรณารักศาสตร)
ศศ.บ. (บรรณารักษศาสตร)

สาขาวิชาศิลปะ
รศ.บุศราคำ

เริงโกสุม

ผศ.วัชรา

อาจารยณฐั

ล้ำเลิศ

อาจารยศมลพรรณ ภเู ล็ก

ศศ.ม. (การศึกษาผูใหญ)
กศ.บ. (ศิลปศึกษา)

เฉลยทรัพย

ค.ม. (หลักสูตรและการสอน)
กศ.บ. (ศิลปศึกษา)

ศป.ม. (นวัตกรรมการออกแบบ)
ศษ.บ. (วิจติ รศิลป)
กำลังศึกษาตอระดับปริญญาเอก

ศ.บ. (จิตรกรรม)

อาจารยกติ ติศกั ดิ์ แกวดุก
ค.ม. (ประยุกตศิลปศึกษา)
ศ.บ. (ประติมากรรม)

สาขาวิชานาฏศิลปและการละคร
อาจารยนงลักษณ ปยะมังคลา

อาจารยภทั ธิรา จันทรดี

ค.ม. (หลักสูตรและการสอน)
ค.บ. (นาฏศิลป)
ศึกษาตอปริญญาเอก

ศศ.ม. (วิทยาการดนตรีและนาฏศิลป)
กศ.ม. (จิตวิทยาการศึกษา)
ศป.บ. (ศิลปะการแสดงนาฏศิลปไทย)

ผศ.วีรวรรณ อินทรพยุง

กศ.บ. (ภาษาไทย)
ป.ม.ช. (นาฏศิลปชั้นสูง)

คูมือนักศึกษา

-21-

คณาจารยมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค

สาขาวิชาดนตรี
ร.ต. ดร.พิเศษ ภัทรพงษ

รศ.ดร.สุชาติ แสงทอง

ผศ.สุเทพ ไมทองดี

อาจารยมารุต ปยสุทธิ์

ดร.ภิญโญ ภเู ทศ

อาจารยธรี พล ชูศกั ดิ์

อาจารยชชั ชญา กัญจา

ผศ.เชาวน ปยสุทธิ์

Ph.D. (Education)
ค.ม. (การศึกษานอกระบบโรงเรียน)
ศษ.บ. (การศึกษานอกระบบโรงเรียน)
ศษ.บ. (บริหารการศึกษา)
ค.บ. (ดนตรีศึกษา)

ปร.ด. (ไทศึกษา)
ศศ.ม. (วัฒนธรรมการดนตรี)
ค.บ. (ดนตรีศึกษา)

ค.ม. (หลักสูตรการสอน)
กศ.บ. (ดุริยางคศาสตร)

ค.ม. (หลักสูตรและการสอน)
กศ.บ. (ดุริยางคศาสตร)

ปร.ด. (ดนตรีวิทยา)
ศป.ม. (มานุษยดุริยางควิทยา)
ค.บ. (ดนตรีศึกษา)

ศป.บ.(ดุริยางคไทย)

ศล.ม. (ศิลปะมหาบัณฑิตกิตติมศักดิ)์
กศ.บ. (ดุริยางคศาสตร)

ศป.ม. (มานุษยดุริยางควิทยา)
ศศ.บ. (ดนตรี)

อาจารยวพิ กั ตร คลายสุบนิ

ศศ.ม. (ยุทธศาสตรการพัฒนา)

สาขาวิชาปรัชญาและศาสนา
อาจารยณฏั ฐชรัชช สาระหงษ

อาจารยธนสิทธิ์ คณฑา

อาจารยสริ จิ ติ ต ปนเงิน

อาจารยเจิด บรรดาศักดิ์

อ.ม. (จริยศาสตรศกึ ษา)
ศศ.บ. (ปรัชญาและศาสนา)
กำลังศึกษาตอปริญญาเอก

M.A. in(Philosophy)
พธ.บ. (การสอนสังคมศึกษา)

อ.ม. (ปรัชญา)
ศ.บ. (ปรัชญาและศาสนา)
กำลังศึกษาปริญญาเอก

Ph.D (Philosophy)
ศศ.ม. (ปรัชญา)
ศศ.บ. (ภาษาไทย)

คณาจารยมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค
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สาขาวิชาสังคมวิทยา
ดร.สนัน่ กัลปา

ผศ.ดร.จิตราภรณ เพ็งดี

ดร.วรภพ วงศรอด

ผศ.ดร.อุทยั วรรณ ภเู ทศ

ดร.พรรณภัทร ใจเอือ้

อาจารยพลกฤต

Ph.D. (Pol.Sci)
พธ.บ. (ปรัชญาศาสนา)เกียรตินยิ ม อันดับ 2
M.A. (Pol.Sci)

ศศ.ด. (พัฒนาสังคม)
พชม. (พัฒนาชุมชน)
พธ.บ. (บริหารรัฐกิจ) เกียรตินยิ มอันดับ 1
บธ.บ (บริหารธุรกิจ)
ศศ.ด. (พัฒนาสังคม)
สส.ม. (การบริหารนโยบายและ
สวัสดิการสังคม)
ศศ.บ. (ศึกษาศาสตร)

อาจารยหทัยชนก

ศศ.ด. (พัฒนาสังคม)
ค.บ. (บรรณารักษศาสตร)
ศศ.ม. (บรรณารักษศาสตรและ
สารนิเทศศาสตร)
ศศ.ด. (พัฒนาสังคม)
พช.ม. (พัฒนาชุมชน)
ศศ.บ.(การโรงแรม/ทองเทีย่ ว)

เกษตรเวทิน

ศศ.ม. (สังคมวิทยา)
ศศ.บ. (รัฐศาสตรการเมืองการปกครอง)

คะตะสมบูรณ

อาจารยสาวิตรี

พช.ม. (การพั ฒ นาชุ ม ชน)
ศศ.บ. (การพัฒนาชุมชน)
เกียรตินิยมอันดับ 1

สอาดเพียน

พธ.ม. (การพั ฒ นาชุ ม ชน)
ศศ.บ. (การพัฒนาชุมชน)
เกียรตินิยมอันดับ 2

สาขาวิชาประวัติศาสตร
อาจารยธรี พร พรหมมาศ

อาจารยณฏั ฐิรา กาญจนศิลป

อาจารยพมิ พอมุ า ธัญธนกุล

อาจารยทศั นีพร วิศาลสุวรรณกร

อ.ม. (ประวัตศิ าสตรเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต)
ศศ.บ. (ประวัตศิ าสตร)

อ.ม. (ประวัตศิ าสตรอเซีย
ตะวันออกเฉียงใต)
ศศ.บ. (ภาษาไทย)

ศศ.ม. (ประวัตศิ าสตร-ไทย)
ศศ.บ. (ประวัตศิ าสตร)

อ.ม. (ประวัตศิ าสตรเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต)
ศศ.บ. (ประวัตศิ าสตร)

อาจารยวลิ บุ ล สินธุมาลย

อ.ม. (ประวัตศิ าสตรศกึ ษา)
ศศ.บ. (ประวัตศิ าสตร)

คูมือนักศึกษา
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สาขาวิชาภูมิศาสตร
อาจารยไชยา

อชู นะภัย

ผศ.เจริญ

วท.ม. (ภูมิศาสตร)
วท.บ. (ภูมิศาสตร)

อาจารยวรรธนนันท

ชนลักษณดาว

กศ.บ. (สังคมศึกษา)

ใจสะอาด

วท.ม. (การจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่ ง แวดล อ ม)
วท.บ. (อุตสาหกรรมเกษตร)

อาจารยพชั รี ดินฟา

ศศ.ม. (สังคมศึกษา)
ค.บ. (สังคมศึกษา) เกียรตินิยมอันดับ 2

อาจารยสนุ นั ทา เทียมคำ

วท.ม. (ภูมศิ าสตร)
ค.บ. (สังคมศึกษา) เกียรตินิยมอันดับ 2

สาขาวิชารัฐศาสตร
ผศ.ดร.ไพศาล

ดร.พิสษิ ฐ จอมบุญเรือง

สรรสรวิสทุ ธ

D.P.A. (Public Administration)
M.A. (Public Administration)
พธ.บ. (บริหารการศึกษา)

Ph.D. (Political Sciences)
M.A. (Political Science)
พธ.บ. (มนุษยสังคมสงเคราะหศาสตร)

อาจารยสมญา อินทรเกษตร

อาจารยชนันทิพย จันทรโสภา

อาจารยสวุ รรณา คุณดิลกณัฐวสา

อาจารยคณ
ุ ากร กรสิงห

อาจารยกติ ติพฒ
ั น คงมะกล่ำ

อาจารยวรรณมาฆะ เกษรดอกไม

อาจารยไพศาล เครือแสง

อาจารยสบุ ณ
ั ฑิต จันทรสวาง

พบ.ม. (บริหารการเงินการคลัง)
ศศ.บ. (รัฐศาสตร)
กำลังศึกษาตอปริญญาเอก

ศศ.ม. (รัฐศาสตร)
ศศ.บ. (นิเทศศาสตร)
กำลังศึกษาตอปริญญาเอก

รปม. (การบริหารทรัพยากรมนุษย)
ศศ.บ. (รัฐประศาสนศาสตร)
กำลังศึกษาตอปริญญาเอก

ร.ม. (การเมืองการปกครอง)
ศศ.บ. (รัฐประศาสนศาสตร)
เกียรตินิยมอันดับ 2
กำลังศึกษาปริญญาเอก

ศศ.ม. (รัฐศาสตรสาขาการปกครอง)
ศศ.บ. (รัฐประศาสนศาสตร)
กำลังศึกษาตอปริญญาเอก

รปม. (นโยบายสาธารณะ)
ศศ.บ. (รัฐประศาสนศาสตร)
เกียรตินิยมอันดับ 2
กำลังศึกษาตอปริญญาเอก

พธ.ม. (รัฐประศาสนศาสตร)
พธ.บ. (รัฐศาสตร)

รปม. (รัฐศาสตรการปกครอง)
ศศ.บ. (รัฐประศาสนศาสตร)
กำลังศึกษาตอปริญญาเอก

คณาจารยมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค
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อาจารยณฐั ชัย นิม่ นวล

อาจารยวรวิทย นพแกว

รป.ม. (การจัดการภาครัฐแนวใหม)
ศศ.บ. (รัฐประศาสนศาสตร)
กำลังศึกษาตอปริญญาเอก

รป.ม. (รัฐประศาสนศาสตร
พธ.บ. (รัฐศาสตร)

อาจารยวรวิทย นพแกว

อาจารยเอกลักษณ นาคพวง

อาจารยมนี าทอง คณฑา

อาจารยพรรณพร พัฒนการคา

รป.ม. (รัฐประศาสนศาสตร)
พธ.บ. (รัฐศาสตร)

รป.ม. (การจัดการภาครัฐแนวใหม)
ศศ.บ. (รัฐประศาสนศาสตร)

รป.ม. (การจัดการภาครัฐแนวใหม)
ศศ.บ. (รัฐประศาสนศาสตร)

รป.ม. (นโยบายสาธารณะ)
ศศ.บ. (รัฐประศาสนศาสตร)

สาขาวิชานิติศาสตร
อาจารยปราชญ ปรัชญาพันธ

อาจารยจำลองลักษณ อินทวัน

อาจารยศริ วิ รรณ กมลสุขสถิต

อาจารยอรทัย อินตะไชยวงศ

อาจารยเฉียงตะวัน ยอดดำเนิน

อาจารยฐติ าภรณ นอยนาลมุ

กศ.ม. (จิตวิทยาแนะแนว) มหาวิทยาลัยนเรศวร
น.บ. มหาวิทยาลัยรามคำแหง
น.ม. มหาวิทยาลัยรามคำแหง
บธ.ม. มหาวิทยาลัยรามคำแหง
น.ม. มหาวิทยาลัยรามคำแหง
น.บ. มหาวิทยาลัยพายัพ

น.ม. มหาวิทยาลัยรามคำแหง
น.บ. มหาวิทยาลัยพายัพ
กำลังศึกษาตอปริญญาเอก

น.ม. มหาวิทยาลัยรามคำแหง
(กระบวนการยุตธิ รรมทางอาญา)
น.บ. มหาวิทยาลัยเชียงใหม

น.ม. มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
(กฎหมายธุรกิจ)
น.บ. มหาวิทยาลัยรมคำแหง

อาจารยนนทพัทธ ตรีณรงค

อาจารยชฎาพร รมฉัตรเวทย

อาจารยฐติ ชิ ญาน คงชู

นางสาวธันยพรรษ ปน นาค

น.ม. มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย
(กฎหมายเอกชนและกฎหมายธุรกิจ)
นบ. มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

น.ม. มหาวิทยาลัยแมฟา หลวง
(กฎหมายธุรกิจ)
น.บ. มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค

คูมือนักศึกษา

น.ม. มหาวิทยาลัยรามคำแหง
น.บ. มหาวิทยาลัยรามคำแหง

น.ม. มหาวิทยาลัยรามคำแหง
น.บ. มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค

น.ม. (กฎหมายธุรกิจ)
น.บ. (เกียรตินิยมอันดับ 2
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คณะวิทยาการจัดการ
ผศ.ดุสิต
ผศ.ดร.ปราณี
ผศ.นิตยา
อาจารยกฤษฎิต์ ณ
ิ ณ
อาจารยวไิ ลลักษณ
ผศ.สาลินี

ขอมูล : มิถุนายน 2555

ภูตระกูล
ตปนียวรวงศ
ชนินทยุทธวงศ
พันธุไพโรจน
สกุลเขมฤทัย
อินทพิบูลย

คณบดี
รองคณบดีฝา ยวิชาการ
รองคณบดีฝา ยบริหาร
รองคณบดีฝา ยกิจการนักศึกษา
ผชู ว ยคณบดีฝา ยประกันคุณภาพ
หัวหนาสำนักงานคณบดีและเลขานุการ

สาขาวิชาบริหารทรัพยากรมนุษยและการจัดการ
อาจารยปรียานันท

ผศ.ดุสิต

โพธิ์ศิรวัฒน

M.A. (Administrative
Management)
ศ.บ. (การคาระหวางประเทศ)

ผศ.จำลอง

ลือชา

พบ.ม. (การบริหารทรัพยากรมนุษย)
กศ.บ. (ภูมิศาสตร), น.บ.

อาจารยนวพร

ประสมทอง

วิสทิ ธิพ์ านิช

สดับธรรม

ปานสำลี

อาจารยภทั ราพร

รินทรศรี

บธ.ม. (บริหารธุรกิจ)
นศ.บ. (การโฆษณาและการ
ประชาสัมพันธ)

ภูรริ งุ ภิญโญ

บธ.ม. (การจัดการองคการ)
นศ.บ. (สื่อสารมวลชน)

อาจารยจารุวรรณ

พิทกั ษทมิ

ชอบประดิถ

บธ.ม. (บริหารธุรกิจ)
ศศ.บ. (ภาษาอังกฤษ)

วท.ม. (เทคโนโลยีการบริหาร)
บธ.บ. (ธุรกิจระหวางประเทศ)

คณาจารยมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค

ผศ.ลัคนา

อาจารยรติมา

บธ.ม. (บริหารธุรกิจทั่วไป)
ศศ.บ. (การจัดการทั่วไป)

อาจารยนฐั วุธ

อินทพิบูลย

วท.ม. (การสอนคณิตศาสตร)
วท.บ. (คณิตศาสตร)
บธ.บ. (การจัดการทั่วไป)
น.บ.

กจ.ม. (การจัดการของผูประกอบการ)
ศศ.บ. (ภาษาอังกฤษนานาชาติ)

อาจารยกาญจนา

ผศ.สาลินี

พบ.ม. (การบริหารทรัพยากรมนุษย)
เกียรตินิยม
บธ.บ. (การบริหารทั่วไป)

ค.ม. (วิจัยการศึกษา)
บธ.ม. (บริหารธุรกิจ)
ค.บ. (การศึกษาปฐมวัย) เกียรตินิยม
อับดับ 2
กำลังศึกษาตอปริญญาเอก

อาจารยพชิ า

ภูตระกูล

วท.ม. (การสอนเคมี)
กศ.บ. (เคมี), น.บ. เกียรตินยิ มอับดับ 2
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สาขาวิชาการตลาด
อาจารยนริ นั ดร

เลิศบรรธนาวงศ

อาจารยแวววัน ชมพูนุท ณ อยุธยา

อาจารยนราธิป

ภักดีจนั ทร

อาจารยธติ ยิ า

บธ.ม. (การจัดการการตลาด)
ศ.บ. (เศรษฐศาสตรธุรกิจ)

กจ.ม. (การจัดการของผูประกอบการ)
ศศ.บ. (การตลาด)

อาจารยศริ พิ ร

อินโห

บธ.ม. (การตลาด)

ทองเกิน

บธ.ม. (บริหารธุรกิจและการจัดการทัว่ ไป)
ศศ.บ. (การตลาด) เกียรตินยิ มอันดับ 1
กำลังศึกษาตอปริญญาเอก

อาจารยนันทภัค

บธ.ม. (การตลาด)
บธ.บ. (การตลาด)

อาจารยกมลวรรณ

M.B.A. (General Management)
บธ.บ. (การบริหารตลาด)
กำลังศึกษาตอปริญญาเอก

ธนาอภินนท

บธ.ม. (บริหารธุรกิจทั่วไป)
กศ.บ. (ธุรกิจศึกษา-การตลาด)
กำลังศึกษาตอปริญญาเอก

สุภากุล

สาขาวิชาคอมพิวเตอรธรุ กิจ
อาจารยจติ าพัชญ ไชยสิทธิ์

อาจารยสจุ ติ รา แพรตวน

อาจารยพรพิมล

อาจารยภูริพัศ

วท.ม. (เทคโนโลยีสารสนเทศ)
วท.บ. (วิทยาการคอมพิวเตอร)

วท.ม. (เทคโนโลยีสารสนเทศ)
วท.บ. (วิทยาการคอมพิวเตอร)

สรอยมาต

วท.ม. (เทคโนโลยีสารสนเทศ)

อาจารยวนัช

อาจารยปริมพิกา แผนสุวรรณ

คมุ บรรพต

วท.ม. (เทคโนโลยีสารสนเทศ)
วทบ. (วิทยาการคอมพิวเตอร)

วท.ม. (เทคโนโลยีสารสนเทศ)

คูมือนักศึกษา

เหมือนทอง

วท.ม. (เทคโนโลยีสารสนเทศ)
วทบ. (วิทยาการคอมพิวเตอร)
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สาขาวิชาการบัญชี
ผศ.มนตรี

ไชยานุกูลกิตติ

ผศ.ดร.ปราณี

ผศ.นิตยา

ชนินทยุทธวงศ

ผศ.ดร.วริศรา เหลาบำรุง

บธ.ม. (การบัญชีเพื่อการวางแผน
และควบคุม)
วท.บ. (บั ญ ชี )

อาจารยมยุรี

ปร.ด การบริหารการพัฒนา
และบริหารธุรกิจ (การบัญชี)
บธ.ม. (การบัญชี)
บธ.บ. (การบัญชี)

บุญโต

บธ.ม. (การบัญชี)
บธ.บ. (การบัญชี)
ศษ.บ. (บริหารธุรกิจ)
กำลังศึกษาตอปริญญาเอก

อาจารยเพชรอำไพ

สุขารมณ

บธ.ม. (การบัญชี)

เนรมิต

อาจารยสาวิตรี

วงศสรุ เศรษฐ

อาจารยอศั วเดช

คลายแสง

อาจารยศศิประภา

เกษมุติ

บช.ม. (การบัญชี)
บช.บ. (การบัญชี)
ศศ.บ. (บริหารธุรกิจ)

ศรีจกั ร

อาจารยอภินันท

อาจารยปราณี

บธ.ม. (การบัญชี)
บช.บ. (การบัญชี)

บธ.ม. (การบัญชี)
บธ.ม. (การจัดการทั่วไป)
บธ.บ. (การบัญชี)

อาจารยปณิชา

ตปนียวรวงศ

ปร.ด. (บริหารธุรกิจ)
บธ.ม. (บริหารธุรกิจ)
บธ.บ. (การเงินและการธนาคาร)

บธ.ม. (บริหารธุรกิจ)
บธ.บ. (ธุรกิจศึกษา-บัญชี)
น.บ.

บธ.ม. (บริหารธุรกิจ)

ชานันโท

M.Sc. หลักสูตรเทคโนโลยีสาร
สนเทศทางธุรกิจ (แขนงวิชาระบบ
สารสนเทศทางการบัญชี)

สาขาวิชาเศรษฐศาสตร
ผศ.พัชราภา

สิงหธนสาร

อาจารยเฉลิมเกียรติ

พบ.ม. (พัฒนาการเศรษฐกิจ)
บช.บ. (บั ญ ชี )
กำลังศึกษาตอปริญญาเอก

ผศ.นาตยา

ศ.ม. (เศรษฐศาสตร)
ศ.บ. (เศรษฐศาสตร)

แพงศรีสาร

อาจารยวราวุธ วัชรสรณ

ทษ.ม. (เศรษฐศาสตรสหกรณ)
ศศ.บ. (เศรษฐศาสตรสหกรณ)

คณาจารยมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค

ปรัชญาพันธ

วท.ม. (เศรษฐศาสตร)
ศ.บ. (เศรษฐศาสตร)
กำลังศึกษาตอปริญญาเอก
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อาจารยวไิ ลลักษณ

สรอยคีรี

ศ.ม. (เศรษฐศาสตร)
ศ.บ. (เศรษฐศาสตรธุรกิจ)
วท.บ. (วิทยาการคอมพิวเตอร)

อาจารยชณ
ุ ษิตา

อาจารยมานิตย

สิงหทองชัย

อาจารยนนั ทพร

ไมทองดี

ศ.ม. (เศรษฐศาสตร)
ศ.บ. (เศรษฐศาสตร)
กำลังศึกษาตอปริญญาเอก

นาคภพ

ศ.ม. (เศรษฐศาสตรธุรกิจ)
ศ.บ. (เศรษฐศาสตร)

D.E.A. Economics (Money
Banking and Finance)
ลาศึกษาตอปริญญาเอก

ผศ.ลักษมี งามมีศรี

บธ.ม. (การเงินการธนาคาร)
บธ.บ. (การตลาด)
ลาศึกษาตอปริญญาเอก

ภาควิชานิเทศศาสตรและอุตสาหกรรมบริการ
ผศ.สาธิต

สุขวโรทัย

ผศ.วชิรา รินทรศรี

ผศ.จรรยา

เหลียวตระกูล

ดร.วรวิทย

นศ.ม. (การสือ่ สารมวลชน)
ศศ.บ. (การสื่อสารมวลชน)

กศ.ม. (การบริหารการศึกษา)
วท.บ. (ศึกษาศาสตร)

นศ.ม. (การสื่อสารมวลชน)
ค.บ. (การประถมศึกษา) เกียรตินิยม
อันดับ 1
กำลังศึกษาตอปริญญาเอก

อาจารยชลอรัตน

ศิรเิ ขตรกรณ

อาจารยรติบดี

กศ.ม. (เทคโนโลยีทางการศึกษา)
ค.บ. (เทคโนโลยีและนวัตกรรม
ทางการศึกษา)

อาจารยโชติกา

ลิกา

อาจารยมทั ธนา

นาคยา

พัฒนาอิทธิกลุ

นศ.ม. (การสื่อสารมวลชน)
บธ.บ. (การจัดการโฆษณา)
บธ.บ. (การเงินการธนาคาร)

สิทธิปญ
 ญา

นศ.ม. (การโฆษณา)
ศศ.บ. (การโฆษณา)

นศ.ม. (วาทวิทยาและสื่อสารการแสดง)
นศ.บ. (ประชาสัมพันธ)

อาจารยจริ าพร จรบุรี

นศ.ม. (การประชาสัมพันธ)
ศศ.บ. (การโฆษณา)

นศ.ม. (การประชาสัมพันธ)
นศ.บ. (การประชาสัมพันธ)

คูมือนักศึกษา
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สาขาวิชาอุตสาหกรรมบริการ
ผศ.ลาวรรณ

เหมพิจติ ร

อาจารยกฤษฎิ์ติณณ

ค.ม. (หลักสูตรและการสอน)
ศศ.บ. (อุตสาหกรรมทองเที่ยว)

อาจารยมลั ลิกา

พันธุไพโรจน

ศศ.ม. (ภาษาอังกฤษ)
ศศ.บ. (อุตสาหกรรมทองเที่ยว)
เกียรตินยิ มอันดับ 1

ดวงลอย

อาจารยพงษทอง

M.A. (Linguistics) เกียรตินิยม
ศศ.บ. (อุตสาหกรรมทองเที่ยว)

เฮครอฟท

B.A. (Hotel Adminstration
Management)
M.SC. (International Hotel
Management)

อาจารยปรัศนี นัยนานนท

ศศ.ม. (การจัดการโรงแรม
และการทองเที่ยว)
ศศ.บ. (อุตสาหกรรมทองเที่ยว)
เกียรตินิยมอันดับ 2

คณาจารยมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค
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คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
ผศ.ดร.ศุภชัย ทวี
ผศ.ดร.นวลศรี ชำนาญกิจ
ผศ.รัตนะ ยศเมธากุล
อาจารยนฤพนธ พนาวงศ
อาจารยณฐพร มีสวัสดิ์
ผศ.ดร.ภาคิน อินชิดจยุ
อาจารยอนุวฒ
ั น แสงออน
ผศ.พีระพงษ เนียมเสวก

ขอมูล : มิถุนายน 2555
คณบดี
รองคณบดีฝา ยวิชาการ
รองคณบดีฝา ยบริหาร
รองคณบดีฝา ยกิจการนักศึกษาและกิจการพิเศษ
หัวหนาสำนักงานคณบดี
หัวหนาภาควิชาวิทยาศาสตร
หัวหนาภาควิชาวิทยาศาสตรประยุกต
หัวหนาศูนยวทิ ยาศาสตร

ภาควิชาวิทยาศาสตร
สาขาวิชาฟสกิ สและวิทยาศาสตรทวั่ ไป
ผศ.ประทีป

แกวเหล็ก

ผศ.ชะยันต

อินเล็ก

อินชิดจุย

ผศ.ดร.ศุภชัย

ทวี

จันทรจติ วิรยิ ะ

อาจารยปกิจ

สังสิริ

วท.ม. (การสอนฟ สิ ก ส )
กศ.บ. (ฟสิกส) เกียรตินิยม

ผศ.ดร.ภาคิน

วท.ม. (การสอนฟ สิ ก ส )
กศ.บ. (ฟ สิ ก ส )

ปร.ด. (ฟ สิ ก ส )
วท.ม. (การสอนฟ สิ ก ส )
กศ.บ. (ฟ สิ ก ส )

ผศ.วิโรจน

ศษ.ด. (วิทยาศาสตรศึกษา - ฟสิกส)
กศ.บ. (วิทย - ฟสิกส)
ค.ม. (การศึกษาวิทยาศาสตร - ฟสิกส)

วท.ม. (การสอนฟ สิ ก ส )
วท.บ. (ฟ สิ ก ส )

อาจารยพรี พัฒน

วท.ม. (การสอนฟ สิ ก ส )
กศ.บ. (ฟ สิ ก ส )

คำเกิด

อาจารยชยั วัฒน

วท.ม. (พลั ง งานทดแทน)
วท.บ. (ฟ สิ ก ส )
กำลังศึกษาตอปริญญาเอก

อาจารยดษุ ฎี

คำบุญเรือง

อาจารยณฐพร

มีสวัสดิ์

อาจารยฉตั ริยะ ศิรสิ มั พันธวงศ

วท.ม. (ฟสิกสประยุกต)
ค.บ. (ฟ สิ ก ส )

วท.ม. (นิวเคลียรเทคโนโลยี)
วท.บ. (ฟ สิ ก ส )
กำลังศึกษาตอปริญญาเอก

ดร.ฉัตริยะ ศิรสิ มั พันธวงศ

วท.ม. (พลั ง งานทดแทน)
วท.บ. (ฟ สิ ก ส )

คูมือนักศึกษา

ยิม้ ชาง

วท.ม. (ฟสิกสประยุกต)
วท.บ. (ฟ สิ ก ส )

วท.ด. (พลังงานทดแทน)
วท.ม. (ฟสิกสประยุกต)
วท.บ. (ฟสิกส)
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สาขาวิชาเคมี
รศ.ดร.ชเนศ คงการคา

อาจารยมณีรตั น น้ำจันทร

ดร.ชลดา ธีระการุณวงศ

ดร.สาวิตรี ซัคลีย

ผศ.พีระพงษ เนียมเสวก

อาจารยจรี พรรณ เทียนทอง

ผศ.สุวรรณ คงมี

ดร.วิรงั รอง แสงอรุณโรจน

อาจารยชนิดา ขนันทอง

อาจารยวนั เพ็ญ คงเพ็ชร

Sc.Ed.D. วท.ม. (การสอนเคมี),
วท.บ. (ศึกษาศาสตร)
Cert. in Evaluation and Research.
Cert. in Effective Science
Communication.

วท.ม. (เคมี)
วท.บ. (เคมีอตุ สาหกรรม)

Ph.D. (Polymer Science and
Technology)
M.Sc. (Polymer Science)
วท.บ. (วัสดุศาสตร) เกียรตินยิ มอันดับ 2

ปร.ด. (เคมี)
วท.ม. (เคมี)
วท.บ. (เคมี)

ศศ.ม. (รัฐศาสตร)
วท.ม. (การสอนเคมี)
กศ.บ. (เคมี)
กำลังศึกษาตอปริญญาเอก

วท.ม. (เคมีวเิ คราะหและเคมีอนินทรีย
ประยุกต)
วท.บ. (เคมีอตุ สาหกรรม)
กำลังศึกษาตอปริญญาเอก
วท.ด. (พลังงานทดแทน)
วท.ม. (เคมีเทคนิค)
วท.บ. (เคมี)

วท.ม. (การสอนเคมี)
กศ.บ. (เคมี)

วท.ม. (เคมี)
วท.บ. (เคมี)

วท.ม. (เคมี)
วท.บ. (เคมี)

สาขาวิชาชีววิทยาและเทคโนโลยีชีวภาพ
ผศ.ดร.สุมติ รา หมพู ยัคฆ

ผศ.ดร.กันยา กาวิน

ผศ.ดร.สุภาวรรณ วงคคำจันทร

อาจารยณฐั พงษ สิงหภงู า

ผศ.รัตนะ ยศเมธากุล

อาจารยวไิ ลลักษณ โคมพันธุ

ดร.วราภรณ ฉุยฉาย

อาจารยพนั ธระวี หมวดศรี

Ph.D.(Biological Science) : Edith
Cowan University Western
วท.ม. (การสอนชีววิทยา)
กศ.บ. (ชีววิทยา)

วท.ด. (ชีววิทยา)
วท.ม. (สัตววิทยา)
วท.บ. (ชีววิทยา)

วท.ด. (ชีววิทยา)
วท.ม. (ชีววิทยา)
ศษ.บ. (การมัธยมศึกษา)

วท.ม. (เทคโนโลยีชวี ภาพ)
วท.บ. (เทคโนโลยีชีวภาพ)
กำลังศึกษาตอปริญญาเอก

วท.ม. (ชีววิทยา)
ค.บ. (ชีววิทยา) เกียรตินิยมอันดับ 1

วท.ม. (จุลชีววิทยา)
ค.บ. (ชีววิทยา)

ปร.ด. (วิทยาศาสตรชวี ภาพ)
วท.บ. (ชีววิทยา) เกียรตินิยมอันดับ 1
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วท.ม. วิทยาศาสตรบัณฑิต
วท.บ. วิทยาศาสตรบัณฑิต
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ดร.เรณู อยเู จริญ

อาจารยทะเนตร อุฤทธิ์

ดร.ธีรยุทธ เตียนธนา

อาจารยปย พร เหลืองพิพฒ
ั น

อาจารยนาตยา ยงกสิกรณ

อาจารยปญ
 ญารัตน จินโต

อาจารยศริ วิ ฒ
ั ณา ลาภหลาย

อาจารยณรงค ชัยเลิศ

วท.ด.(เทคโนโลยีชีวภาพ)
วท.ม.(ชีววิทยา)
วท.บ.(จุลชีววิทยา)
วท.ด.(เทคโนโลยีชีวภาพ)

วท.ม.(ชีววิทยา)
วท.บ.(ชีววิทยา)

วท.ม. (จุลชีววิทยา)
วท.บ. (จุลชีววิทยา)

วท.ม. (เทคโนโลยี ชี ว ภาพ)
วท.บ. (เทคโนโลยี ชี ว ภาพ)

สาขาวิชาคณิตศาสตรและสถิติ
ผศ.ดร.นวลศรี ชำนาญกิจ

ผศ.นิพนธ วงษพานิช

อาจารยชม ปานดา

ผศ.วาที่ ร.ต.อภิเดช มงคลปญญา

อาจารยยงยุทธ ยรรยงเมธ

อาจารยวสิ ษิ ฐ ธนสาโร

อาจารยรงุ รัตติกาล มวงไหม

ดร.ศศิโสพิต บัวดา

ดร.สมบูรณ นิยม

ผศ.วิทยา วาจาบัณฑิตย

อาจารยไอริน ชมุ เมืองเย็น

อาจารยภทั ริณี คงชู

กศ.ด. (คณิตศาสตรศึกษา)
ค.ม. (การศึกษาคณิตศาสตร)
กศ.บ. (คณิตศาสตร)

วท.ม. (การสอนคณิตศาสตร)
วท.บ. (ศึกษาศาสตร)

วท.ม. (สถิติประยุกต)
วท.บ. (คณิตศาสตร)

กศ.ม. (คณิตศาสตร)
ค.บ. (คณิตศาสตร)

กศ.ม. (คณิตศาสตร)
กศ.บ. (คณิตศาสตร)

กศ.บ. (คณิตศาสตร)

วท.ม. (สถิติประยุกต)
วท.บ. (สถิตปิ ระยุกต) เกียรตินยิ ม
กำลังศึกษาตอปริญญาเอก

วท.ม. (คณิตศาสตร)
ค.บ. (คณิตศาสตร) เกียรตินยิ ม
วท.ด. (คณิตศาสตร)

วท.ม. (คณิตศาสตรประยุกต)
ค.บ. (คณิตศาสตร) เกียรตินิยม
วท.ด. (คณิตศาสตร)

วท.ม. (การสอนคณิตศาสตร)
กศ.บ. (คณิตศาสตร)

ศษ.ม. (คณิตศาสตรศึกษา)
ศษ.บ. (คณิตศาสตร)

คูมือนักศึกษา

วท.ม. (สถิ ติ )
ค.บ. (คณิตศาสตร)
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อาจารยอาวีพร ปานทอง

อาจารยชญานันท ทองดี

วท.ม. (สถิติประยุกต)
คบ. (คณิตศาสตร)

วศ.ม. (วิศวกรรมโยธา)
วศ.บ. (วิศวกรรมโยธา)

อาจารยรกั ชาติ ประเสริฐพงษ
วท.ม. (คณิตศาสตร)
วท.บ. (คณิตศาสตร)

ภาควิชาวิทยาศาสตรประยุกต
สาขาวิชาคอมพิวเตอรและเทคโนโลยีสารสนเทศ
ผศ.นงเยาว ในอรุณ

อาจารยณรงค ทองอิสาณ

อาจารยพงษศกั ดิ์ ศิรโิ สม

อาจารยภคั จิรา ศิรโิ สม

อาจารยธนพัฒน วัฒนชัยธรรม

อาจารยถริ ภัทร มีสำราญ

อาจารยวฑิ รู สนธิปก ษ

อาจารยกาญจนา ยลสิรธิ มั

อาจารยนฤพนธ พนาวงศ

อาจารยประยุทธ สุระเสนา

วท.ม. (เทคโนโลยีการจัดการระบบ
สารสนเทศ)
ค.บ. (คอมพิวเตอรศึกษา)
กำลังศึกษาตอปริญญาเอก

กศ.ม. (อุตสาหกรรมศึกษา)
อส.บ. (เทคโนโลยีคอมพิวเตอร)

วท.ม. (เทคโนโลยีสารสนเทศ)
วท.บ. (ศาสตรคอมพิวเตอร)

วท.ม. (การศึกษาวิทยาศาสตร
เอกคอมพิวเตอร)
วท.บ. (วิทยาการคอมพิวเตอร)

วท.ม. (เทคโนโลยีสารสนเทศ)
วท.บ. (วิทยาการคอมพิวเตอร)

วท.ม. (วิทยาการสารสนเทศ)
วท.บ. (วิทยาการคอมพิวเตอร)
กำลังศึกษาตอปริญญาเอก

วท.ม. (การศึกษาวิทยาศาสตร
เอกคอมพิวเตอร)
วท.บ. (วิทยาการคอมพิวเตอร)

วท.ม. การศึกษาวิทยาศาสตร
(คอมพิ ว เตอร )
ค.บ. (คอมพิวเตอรศึกษา)

Cert.in Porgramming Technique
Grad.in M.S. (Computer Science)
วท.ม. (วิทยาการคอมพิวเตอร)
ค.บ. (คอมพิวเตอรศึกษา)

วท.ม. (วิทยาการสารสนเทศ)
วท.บ. (วิทยาการคอมพิวเตอร)

อาจารยกลุ รภัส เทียมทิพร

วท.ม. (เทคโนโลยีสารสนเทศ)
วท.บ. (วิทยาการคอมพิวเตอร)
กำลังศึกษาตอปริญญาเอก
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อาจารยวฒ
ั นาพร วัฒนชัยธรรม
วท.ม. (เทคโนโลยีสารสนเทศ)
วท.บ. (วิทยาการคอมพิวเตอร)
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อาจารยวรดนู ชูทอง

อาจารยภาสกร วรอาจ

อาจารยชยันต นันทวงศ

อาจารยธษิ ณ
ั ย ธัญธนกุล

นายเอกวิทย

นายสมพร

วท.ม. (เทคโนโลยีสารสนเทศ)
วท.บ. (วิทยาการคอมพิวเตอร)

วท.ม. (วิทยาการคอมพิวเตอร)
วท.บ. (วิทยาการคอมพิวเตอร)

วท.ม. (วิทยาการคอมพิวเตอร)
วท.บ. (วิทยาการคอมพิวเตอร)
กำลังศึกษาตอปริญญาเอก

วท.ม. (วิทยาการคอมพิวเตอร)
วท.บ. (วิทยาการคอมพิวเตอร)

สิทธิวะ

วท.ม. (เทคโนโลยีสารสนเทศ)
วท.บ. (วิทยาการคอมพิวเตอร)

อาจารยปทมนันท

พูลพงษ

วท.ม. (ระบบคอมพิวเตอรสารสนเทศ)
ค.บ. (คอมพิวเตอร)

อิสรานนทกุล

อาจารยเอกสิทธิ์

วท.ม. (เทคโนโลยีสารสนเทศ)
วท.บ. (วิทยาการคอมพิวเตอร)

สิทธิสมาน

วท.ม. (วิทยาการคอมพิวเตอร)
วท.บ. (วิทยาการคอมพิวเตอร)

อาจารยณฐั ภัทร ศิรคิ ง

อาจารยนวพล

อาจารยเจตเจิม

อาจายดนุวัศ

รัตนะ

วท.บ. (วิทยาการคอมพิวเตอร)
กำลังศึกษาตอปริญญาโท

วท.ม. (วิทยาการคอมพิวเตอร)
วท.บ. (วิทยาการคอมพิวเตอร)

เจิมขุนทด

อิสรานนทกุล

วท.ม. (วิทยาการคอมพิวเตอร)
วท.บ. (วิทยาการคอมพิวเตอร)

MIT (Information technology)
BTIT (Information technology)

ผศ.ดร.กฤษดา ขันกสิกรรม

อาจารยปท มนันท อิสรานนกุล

วท.ด. (การจัดการความร)ู
วท.ม. (วิศวกรรมคอมพิวเตอร)
วท.บ. (วิศวกรรมคอมพิวเตอร)

วท.บ. (วิทยาการคอมพิวเตอร)

สาขาวิชาคหกรรม
ผศ.ดร.มาลิน อนันตนนทก

อาจารยพมิ ลมาส ฤทธิเ์ พ็ญ

กศ.ม. (การอุดมศึกษา)
คศ.ม. (อาหารและโภชนาการ)
ศศ.บ. (บานและชุมชน)
Sc.Ed.D (Science Education)

วท.ม. (โภชนาศาสตรศึกษา)
ศษ.บ. (คหกรรมศาสตรทั่วไป)

อาจารยสริ ภัทร สิรบิ รรสพ

วท.ม. (โภชนศาสตรศึกษา)
ค.บ. (คหกรรมศาสตร)

คูมือนักศึกษา

-35-

คณาจารยมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค

สาขาวิชาวิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม
ดร.ทินพันธุ เนตรแพ

อาจารยอนุวฒ
ั น แสงออน

อาจารยฤทัยรัตน โพธิ

อาจารยปฏิวชิ ช สาระพิน

วท.ม. (วิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม)
วท.บ. (ชีววิทยา)
วท.ดร. (วิทยาศาสตรสงิ่ แวดลอม)

วท.ม. (การจัดการสิ่งแวดลอม)
วศ.บ. (วิศวกรรมสิ่งแวดลอม)

วท.ม. (วิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม)
วท.บ. (วิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม)

วท.ม. (การจัดการสารสนเทศ
สิ่ ง แวดล อ มและทรั พ ยากร)
วท.บ. (วิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม)
เกียรตินยิ มอันดับ 2

สาขาวิชาวิทยาศาสตรสุขภาพ
ผศ.ดร.ธิตมิ า บุญเจริญ

ผศ.ภคินี คงสิบ

อาจารยพมิ รา ทองแสง

อาจารยชยภรณ ดีเอม

อาจารยวนั ดี ฉวีจนั ทร

อาจารยทพิ พารัตน ทับโต

อาจารยณธิดา อินทรแปน

อาจารยนารีรมย รัตนสัมฤทธิ์

อาจารยนริศวรา จันทรประเทศ

อาจารยอรุณวดี ทองบุญ

อาจารยเจนจิรา เล็กอุทยั

อาจารยเพชรัตน อนโต

อาจารยองอาจ เมณฑกลู

อาจารยอรุณวดี ทองบุญ

ปร.ด.(ยุทธศาสตรการพัฒนา)
พย.ม. (การพยาบาลอายุรศาสตร
และศัลยศาสตร)
ประกาศนียบัตรพยาบาลศาสตร
ประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู

กศ.ม. (สุขศึกษา)
กศ.บ. (สุขศึกษา)

ศษ.ม. (สิ่งแวดลอมศึกษา)
ศษ.บ. (สุขศึกษา)
กำลังศึกษาตอปริญญาเอก

วท.ม. (สาธารณสุขศาสตร)
วท.บ. (สุขศึกษาและพฤติกรรมสุขภาพ)
เกียรตินยิ มอันดับ 2
กำลังศึกษาตอปริญญาเอก

ค.ม. (การสงเสริมสุขภาพ)
วท.บ (สุขศึกษา)

วท.บ. (สุขศึกษา)
สม. (สาธารณสุขศาสตร)

วท.บ. (สุขศึกษา)

ศษ.ม. (การสงเสริมสุขภาพ)
วท.บ. (กิจกรรมบำบัด)

วท.ม. (ชี ว เคมี )
วท.บ. (วิทยาศาสตรการแพทย)
กำลังศึกษาตอปริญญาเอก

วท.ม. (สาธารณสุขศาสตร-โภชนวิทยา)
วท.บ. (สาธารณสุขศาสตร)

วท.ม (สาธารณสุขศาสตร-โภชนวิทยา)
ส.บ. (สาธารณสุขศาสตร)

ส.ม. (การจัดการสิง่ แวดลอมอุตสาหกรรม)
วท.บ. (อาชีวอนามัยสิง่ แวดลอม)

คณาจารยมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค
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ค.ม. (ส ง เสริ ม สุ ข ภาพ)
ค.บ. (พลศึกษา
กำลังศึกษาตอปริญญาเอก

วท.ม. (สาธารณสุขศาสตร-โภชนวิทยา)
วท.บ. (สาธารณสุขศาสตร)

คูมือนักศึกษา

คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
ผศ.ดร.ทัศนุพนั ธุ
ผศ.ศรวณะ
ผศ.ดร.จงดี
ดร.ธาตรี

ขอมูล : มิถุนายน 2555

กุศลสถิต
แสงสุข
ศรีนพรัตนวฒ
ั น
จีราพันธุ

คณบดี
รองคณบดีฝา ยบริหาร
รองคณบดีฝา ยวิชาการ
รองคณบดี ฝายกิจการฯ
หัวหนาสำนักงานคณบดี
หัวหนาศูนยวจิ ยั และพัฒนาเทคโนโลยี

ภาควิชาเทคโนโลยีการเกษตร
สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม
อาจารยณฐพร

โพธิร์ งั

แพงศรีสาร

ค.อ.ม. (การบริหารอาชีวศึกษา)
ค.บ. (อุตสาหกรรมศิลป)
กำลังศึกษาตอปริญญาเอก

อาจารยอาสาฬห

ผศ.จรรโลง

พิรณ
ุ

อาจารยภรู ิ

ยิม้ ละมัย

ค.ม. (หลักสูตรและการสอน)
ค.อ.บ. (วิศวกรรมโยธา)

อุตตาลกาญจนา

วศ.บ. (อุตสาหการ)
กำลังศึกษาตอ วศ.ม.
(วิ ศ วกรรมโลหะการ)

อาจารยมนตรี

แสงสุข

ศ.ม. (เศรษฐศาสตรธุรกิจ)
บธ.ม. (บริหารธุรกิจ)
อส.บ. (เทคโนโลยีการผลิต)
กำลังศึกษาตอปริญญาเอก

บธ.ม. (การจัดการทั่วไป)
วศ.บ. (วิศวกรรมสิ่งทอ)

ผศ.สนธยา

ผศ.ศรวณะ

วศ.บ. (วิศกรรมคอมพิวเตอร)
กำลังศึกษาตอ วศ.ม.
(วิศวกรรมการจัดการ)

ใจเยีย่ ม

วท.บ. (เทคโนโลยีเซรามิกส)
ประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู
กำลังศึกษาตอ วท.ม.
(การจัดการพลังงาน)

คูมือนักศึกษา
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สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม
ผศ.สันติ

พงษพรต

ผศ.ดร.สุรชัย

ค.ม.(เทคโนโลยีอุตสาหกรรม)
วท.บ. (เทคโนโลยีเซรามิกส)
กำลังศึกษาตอปริญญาเอก วท.ด.
(วั ส ดุ ศ าสตร )

อาจารยณฐั เศรษฐ

บุญเจริญ

ปร.ด. (การจัดการเทคโนโลยี)
กศ.ม. (อุตสาหกรรมศึกษา)
ค.บ. (อุตสาหกรรมศิลป)

น้ำคำ

อาจารยกันตพัฒน จารุวัชรเศรษฐ

กศ.ม. (เทคโนโลยีและ
สื่อสารทางการศึกษา)
วท.บ. (เทคโนโลยีเซรามิกส)
กำลังศึกษาตอปริญญาโท วศ.ม
(การจัดการ)

วท.ม. (เทคโนโลยีสารสนเทศ)
บธ.ม.(บริหารธุรกิจ) ม.รามคำแหง
วท.บ.(วิทยาการคอมพิวเตอร)

นายเสกสิทธิ์ รัตนสิรวิ ฒ
ั นกุล

วศ.ม. (การจัดการงานวิศวกรรม)

สาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการอาหาร
ผศ.เบญจพร

รอดอาวุธ

นายนรินทร

วท.ม. (วิทยาศาสตรการอาหาร)
วท.บ. (วิทยาศาสตรการอาหาร)

ผศ.อิ่มเอิบ

พันสด

วท.ม. (เทคโนโลยี ชี ว ภาพ)
วท.บ.
(วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการอาหาร)
กำลังศึกษาตอ

อาจารยพรพรรณ จิอู

วศ.ม. (วิศวกรรมการอาหาร)
วท.บ.
(วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการอาหาร)

คณาจารยมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค

เลียงหิรญ
ั ถาวร

วท.ม.
(วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีอาหาร)
วท.บ.
(การอาหารและโภชนาศาสตร)
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อาจารยชื่นจิตร พงษพูล

วท.ม. (วิทยาศาสตรการอาหาร)
วท.บ. (วิทยาศาสตรการอาหาร)

ดร.ณิชา กาวิละ

คูมือนักศึกษา

สาขาวิชาเกษตรศาสตร
แขนงวิชาเทคโนโลยีการผลิตสัตว
อาจารยธันยชนก หัตถกรรม

ผศ.สมชาย ศรีพูล

ดร.ศรีอาภา คงดี

ผศ.ดร.ธาตรี

ทษ.ม. สัตวศาสตร (สัตวปก)
วท.ม. (สัตวศาสตร)
สส.บ. (สงเสริมการเกษตร
และสหกรณ)

วท.ม. (สัตวศาสตร)
วท.บ. (เกษตรศาสตร)

จีราพันธุ

Ph.D.(Animal Science)
M.S. (Animal science)
วิทยาศาสตรบัณฑิต
(เทคโนโลยี ก ารผลิ ต สั ต ว )

วท.บ. (สัตวศาสตร)
วท.ด. (สัตวศาสตร)

แขนงวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช
อาจารยนพดล ชุมอินทร

ผศ.ดร.ทัศนุพันธุ กุศลสถิตย

ผศ.สุกิตติ

อาจารยสกุ ญ
ั ญา

สุจริยา

ผศ.ดร.บุญแสน

เตียวนุกูลธรรม

วท.ด. (พื ช สวน)
สาขาสรีรวิทยาการผลิตพืช
วท.ม. (เกษตรศาสตร) สาขาพืชสวน
วท.บ. (เกษตรศาสตร)
สาขาปฐพีและอนุรักษศาสตร

วท.ม พืชไร (ปรับปรุงพันธุพืช)
วท.บ. เกษตรศาสตร (พืชศาสตร)

กำแพงเศรษฐ

วท.ม. (เกษตรศาสตร) ปฐพีวิทยา
วท.บ. (พืชศาสตร)

วท.ม. (พืชไร) การปรับปรุงพันธุพืช
วท.บ. (เกษตรศาสตร) พืชไร

ดร.ปณณวิชญ เย็นจิตต

ปร.ด. (เกษตรศาสตร)
สาขาวิทยาศาสตรการเกษตร (พืชศาสตร)
วท.ม. (เกษตรศาสตร) สาขาโรคพืช
วท.บ. (เกษตรศาสตร)
สาขาเทคโนโลยีการจัดการศัตรูพืช

วท.ด. (ปฐพีวิทยา)
วท.ม. (การสอนเคมี)
ค.บ. (เคมี)

แขนงวิชาเทคโนโลยีการเพาะเลี้ยงสัตวน้ำ
ผศ.ดร.จงดี ศรีนพรัตนวฒ
ั น

Ph.D. (Fisheries Management)
Graduate Diploma of Science in
Interdisciplinary studies.
วท.ม. (วิทยาศาสตรประมง)
สาขาโรคสัตวน้ำ
วท.บ. (ชีววิทยา)

คูมือนักศึกษา
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คณาจารยมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค

สาขาวิชาไฟฟาอุตสาหกรรม
อาจารยชชั ชัย

เขือ่ นธรรม

นายเกษม

ค.อ.ม. (ไฟฟ า )
วท.บ. เทคโนโลยีอุตสาหกรรม
(การผลิต)

ภูเจริญธรรม

วศ.ม. (ไฟฟ า และระบบ)
ค.อบ. (ไฟฟ า )

อาจารยนัฐพันธ

พูนวิวัฒน

อาจารยสรุ ยิ า

อาจารยอนุสรณ

สินสะอาด

อาจารยอำนาจ ประจง

ค.อ.ม (ไฟฟ า )
คอ.บ. (วิศวกรรมไฟฟา)

อดิเรก

ค.อ.ม. (อิเล็กทรอนิกส)
วท.บ. เทคโนโลยีอุตสาหกรรม
(ไฟฟาอุตสาหกรรม)

วศ.ม. (วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส)

ค.อ.ม. (ไฟฟ า )
วท.บ. เทคโนโลยีอุตสาหกรรม
(ไฟฟาอุตสาหกรรม)

อาจารยปฐ ยาวัด สนธิธรรม
ค.อ.ม. (อิเล็กทรอนิกสกำลัง)
วท.บ. (อิเล็กทรอนิกสกำลัง)

สาขาวิชาวิศวกรรมพลังงาน
อาจารยภิญโญ

ชุมมณี

ดร.ภริตา

อาจารยวรี ะชาติ

จริตงาม

อาจารยธนรัตน

วศ.ม. (วิศวกรรมเครื่องกล)
วศ.บ. (วิศวกรรมเครื่องกล)

ภักดีอาษา

วศ.ม. (วิศวกรรมสิ่งแวดลอม)
วศ.บ. (วิศวกรรมสิ่งแวดลอม)

อาจารยถริ ายุ

อาจารยจตุ พิ รรษ

อนิวรรตกูล

อาจารยจกั ราวุฒิ

เตโช

วท.ม. (เทคโนโลยีอุณหภาพ)
วท.บ.
(เทคโนโลยีอุตสาหกรรมอาหาร)
กำลังศึกษาตอปริญญาเอก วศ.ด
(พลั ง งาน)

ปน ทอง

วศ.ม. (วิศวกรรมพลังงาน)
วท.บ. (ฟ สิ ก ส พ ลั ง งาน)

คณาจารยมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค

ศรีรงุ เรือง

วศ.ม. (วิศวกรรมเกษตร)
วศ.บ. (วิศวกรรมเกษตร)

ค.ม. (เทคโนโลยีอุตสาหกรรม)
วศ.บ. (เครื่องกล)

อาจารยมาศสกุล

พิมพพันธุ

วศ.ด. (วิศวกรรมสิ่งแวดลอม)
วศ.ม. (วิศวกรรมสิ่งแวดลอม)
วศ.บ.(วิ ศ วกรรมขนส ง )

วศ.ม. (วิศกรรมพลังงาน)
วศ.บ. (วิศกรรมอาหาร)
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สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟาเครื่องกลการผลิต
อาจารยพสิ ษิ ฐ

เพชรคง

วศ.ม. (วิศวกรรมเครื่องกล)
วศ.บ. (วิศวกรรมเครื่องกล)
กำลังศึกษาตอปริญญาเอก
วศ.ด. (วิศวกรรมเครื่องกล)

อาจารยกรรณิการ

อาจารยปย ลาภ

มานะกิจ

อาจารยวชั ระ

ชัยสงคราม

วศ.ม (ระบบการผลิตอัตโนมัติ
หลักสูตรนานาชาติ)
วศ.บ. (วิศวกรรมเคมี)
กำลังศึกษาตอปริญญาเอก

มิง่ เมือง

M.Sc. (Engineering management)
วศ.บ. (วิศวกรรมเครื่องกล)

วท.บ. (วัสดุศาสตร)
กำลังศึกษาตอปริญญาโท
วศ.ม (การจัดการ)

อาจารยทรงศักดิ์ มะระประเสริฐศักดิ์

อาจารยปฐมพงค

อาจารยกฤษณะ

อาจารยเทิดพันธุ ชูกร

วศ.ม. (วิศกรรมไฟฟากำลัง)
วศ.บ. (วิศกรรมไฟฟากำลัง)

รมชัยพฤกษ

จิโน

วศ.ม. (วิศกรรมพลังงาน)
วศ.บ. (วิศกรรมเครื่องกล)

วศ.ม. (วิศกรรมไฟฟา-อิเล็กทรอนิกส)
วศ.บ. (ฟสกิ ส-อิเล็กทรอนิกส
และคอมพิวเตอร)

วศ.ม. (วิศกรรมพลังงาน)
วศ.บ. (วิศกรรมไฟฟา)

อาจารยจกั ราวุฒิ เตโช

อาจารยโกเมน หมายมัน่

วศ.ม. (วิศกรรมพลังงงาน)
วศ.บ. (วิศกรรมอาหาร)

วศ.ม. (วิศกรรมโลหการ)
วศ.บ. (วิศกรรมอุตสาหกรรม)

อาจารยปย กิจ กิจติตลุ ากานนท

สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟาเครื่องกลการผลิต
แขนงวิชาการออกแบบผลิตภัณฑอุตสาหกรรม
แขนงวิชาการออกแบบบรรจุภัณฑ
แขนงวิชาออกแบบคอมพิวเตอรกราฟก
อาจารยมานัส

รอดชืน่

ผศ.พรรษประเวศ อชิโนบุญวัฒน

คอ.ม.
(เทคโนโลยีผลิตภัณฑอุตสาหกรรม)
วท.บ.
(ออกแบบผลิตภัณฑอุตสาหกรรม)

คูมือนักศึกษา

ศษ.ม. (เทคโนโลยีการศึกษา)
ศษ.บ. (ภาพพิ ม พ )
กำลังศึกษาตอปริญญาเอก
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ผศ.ดร.ไพฑูรย ทองทรัพย

ผศ.ภูษติ คำชมภู

อาจารยยวุ ดี ทองออน

อาจารยเพียงพิศ ชะโกทอง

อาจารยธวัช

อาจารยรพีพัฒน

กศ.ม. (อุตสาหกรรมศึกษา)
ศษ.บ. (ศิลปกรรมเซรามิกส)

ศป.ด. (การออกแบบผลิตภัณฑ)
กศ. ม. (อุตสาหกรรมศึกษา)
ค.บ. (อุตสาหกรรมศิลป )
กศ. บ. (สังคมศึกษา )

คอ.ม. (เทคโนโลยีผลิตภัณฑ
อุตสาหกรรม)
ศษ.บ. (ศิลปกรรม)
กำลังศึกษาตอปริญญาเอก

วท.ม. (คอมพิวเตอรเพื่อการ
ออกแบบสถาปตยกรรม)
วท.บ. (ออกแบบผลิตภัณฑ อุตสาหกรรม)
กำลังศึกษาตอปริญญาเอก

พะยิม้

คอ.ม. (เทคโนโลยีผลิตภัณฑ
อุตสาหกรรม)
วท.บ. (ออกแบบผลิตภัณฑ
อุตสาหกรรม)
กำลังศึกษาตอปริญญาเอก

อาจารยสจุ ติ รา

มั่นพรม

วท.บ. (ออกแบบผลิตภัณฑ
อุตสาหกรรม)
ศป.ม. (ศิลปะและการออกแบบ)

อยหู นู

วท.ม. (คอมพิวเตอรเพื่อการ
ออกแบบสถาปตยกรรม)
สถ.บ. (สถาปตยกรรมศาสตร)
กำลังศึกษาตอปริญญาเอก
ปร.ด. (ทัศนศิลป และการออกแบบ)

อาจารยเพ็ญนภา มณีอุด

วท.บ.
(ออกแบบผลิตภัณฑอุตสาหกรรม)
กำลังศึกษาตอปริญญาโท

อาจารยกันยาพร กุณฑลเสพย

ศศ.บ. (การออกแบบบรรจุภัณฑ)
กำลังศึกษาตอปริญญาโท
สาขา เทคโนโลยีผลิตภัณฑ
อุตสาหกรรม (กราฟก)

คณาจารยมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค
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คูมือนักศึกษา

ขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ประเภทผูบริหาร ประเภททั่วไป วิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ
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ชื่อ - นามสกุล

ตำแหนง

นายมงคล แพทองคำ

ค.บ. (การบริหารการศึกษา)
ศษ.ม. (เทคโนโลยีการศึกษา)

นางนิภาพร

คำตัน

บธ.บ. (การจัดการทั่วไป)
ศษ.ม. (การบริหารการศึกษา)

นางนภัสนันท

หัวหนากลมุ งานธุรการและการประชุม
(เจาหนาที่บริหารงานทั่วไปชำนาญการ)
กองกลาง สำนักงานอธิการบดี

บัวแกว

ศศ.บ. (การจัดการทั่วไป)
บธ.ม. (บริหารธุรกิจ)

นางสุกญ
ั ญา

หัวหนาสำนักงานผูอำนวยการ (ผูบริหาร)
สำนักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน

มีวงษ

ศศ.บ. (การจัดการทั่วไป)
บธ.ม. (บริหารธุรกิจ)

หัวหนากลมุ งานเลขานุการและพิธกี าร
(เจาหนาที่บริหารงานทั่วไปชำนาญการ)
กองกลาง สำนักงานอธิการบดี
หัวหนากลมุ งานคลัง
(เจาหนาที่บริหารงานทั่วไปชำนาญการ)
กองกลาง สำนักงานอธิการบดี

นางสาวพิชชาพร ชาตะรูปะ
บธ.บ. (การจัดการทั่วไป)
กจ.ม. (การจัดการทั่วไป)

นางสาวพงษลดา คงหอม
บธ.บ. (การจัดการทั่วไป)
บธ.ม. (บริหารธุรกิจ)

นางสาวสุพตั รา ปทมโสภา
บธ.บ. (การจัดการทั่วไป)
ศศ.บ. (รัฐศาสตร)

นางวราพรรณ

ประกอบเพียร

ศศ.บ. (บริหารธุรกิจ)
ศษ.ม. (การบริหารการศึกษา)

คูมือนักศึกษา

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ
กลุมงานคลังกองกลาง สำนักงานอธิการบดี
หัวหนากลมุ งานพัสดุ
(เจาหนาที่บริหารงานทั่วไปชำนาญการ)
กองกลาง สำนักงานอธิการบดี
หัวหนากลุมงานการเจาหนาที่
(เจาหนาที่บริหารงานทั่วไปชำนาญการ)
กองกลาง สำนักงานอธิการบดี

หัวหนากลมุ งานบริหารทัว่ ไปและบริการนักศึกษา
(เจาหนาที่บริหารงานทั่วไปชำนาญการ)
กองพัฒนานักศึกษา สำนักงานอธิการบดี
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ชื่อ - นามสกุล
นางปราถนา

เจียมจตุรงค

ศศ.บ. (การจัดการทั่วไป)
บธ.ม. (บริหารธุรกิจ)

นางสาวจริยา

ทิพยหทัย

ศศ.บ. (บรรณารักษศาสตรและ
สารนิเทศศาสตร)

คณาจารยมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค

ตำแหน ง
เจาหนาที่บริหารงานทั่วไปชำนาญการ

หัวหนากลมุ งานบริการและกิจกรรม
(เจาหนาที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ)
ศูนยวิทยบริการ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
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พระราชบัญญัติ
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พ.ศ. ๒๕๔๗
ภูมพิ ลอดุลยเดช ป.ร.
ใหไว ณ วันที่ ๑๐ มิถนุ ายน พ.ศ. ๒๕๔๗
เปนปที่ ๕๙ ในรัชกาลปจจุบนั
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการโปรดเกลาฯ ใหประกาศวา
โดยที่เปนการสมควรจัดตั้งมหาวิทยาลัยขึ้นแทนสถาบันราชภัฏ
จึงทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ ใหตราพระราชบัญญัตขิ นึ้ ไวโดยคำแนะนำและยินยอมของรัฐสภาดังตอไปนี้
มาตรา ๑ พระราชบัญญัตนิ เี้ รียกวา “พระราชบัญญัตมิ หาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗”
มาตรา ๒ พระราชบัญญัตินี้ใหใชบังคับตั้งแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป
มาตรา ๓ ใหยกเลิกพระราชบัญญัตสิ ถาบันราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๓๘
มาตรา ๔ ใหสถาบันราชภัฏที่จัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติสถาบันราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๓๘ มีฐานะ
เปนมหาวิทยาลัยราชภัฏตามพระราชบัญญัตินี้
ใหเรียกชื่อมหาวิทยาลัยราชภัฏตามชื่อของสถาบันราชภัฏเดิมตามบัญชีรายชื่อทายพระราชบัญญัตินี้
ใหมหาวิทยาลัยราชภัฏแตละแหงเปนนิติบุคคลและเปนสวนราชการตามกฎหมายวาดวยวิธีการงบประมาณ
ในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา
มาตรา ๕ ในพระราชบัญญัตนิ ี้
“มหาวิทยาลัย” หมายความวา มหาวิทยาลัยราชภัฏตามพระราชบัญญัตนิ ี้
“สภามหาวิทยาลัย” หมายความวา สภามหาวิทยาลัยราชภัฏตามพระราชบัญญัตนิ ี้
“สภาวิชาการ” หมายความวา สภาวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏตามพระราชบัญญัตนิ ี้
“วิทยาเขต” หมายความวา เขตการศึกษาของมหาวิทยาลัยที่มีคณะ สถาบัน สำนัก วิทยาลัย ศูนย
สวนราชการหรือหนวยงานที่เรียกชื่ออยางอื่นที่มีฐานะเทียบเทาคณะตั้งแตสองสวนราชการขึ้นไปตั้งอยูในเขต
การศึกษานั้นตามที่สภามหาวิทยาลัยกำหนด
“สภาคณาจารยและขาราชการ” หมายความวา สภาคณาจารยและขาราชการมหาวิทยาลัยราชภัฏ
ตามพระราชบัญญัตินี้
“รัฐมนตรี” หมายความวา รัฐมนตรีผรู กั ษาการตามพระราชบัญญัตนิ ี้
มาตรา ๖ ใหรัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ และใหมีอำนาจ
ออกกฎกระทรวง และประกาศเพือ่ ปฏิบตั กิ ารตามพระราชบัญญัตนิ ี้
กฎกระทรวงนัน้ เมือ่ ไดประกาศในราชกิจจานุเบกษาแลวใหใชบงั คับได
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หมวด ๑
บททัว่ ไป
มาตรา ๗ ใหมหาวิทยาลัยเปนสถาบันอุดมศึกษาเพื่อการพัฒนาทองถิ่นที่เสริมสรางพลังปญญาของ
แผนดินฟนฟูพลังการเรียนรู เชิดชูภูมิปญญาของทองถิ่น สรางสรรคศิลปวิทยา เพื่อความเจริญกาวหนาอยาง
มัน่ คงและยัง่ ยืนของปวงชน มีสว นรวมในการจัดการ การบำรุงรักษา การใชประโยชนจากทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอมอยางสมดุลและยั่งยืน โดยมีวัตถุประสงคใหการศึกษา สงเสริมวิชาการและวิชาชีพชั้นสูง ทำการ
สอน วิจยั ใหบริการทางวิชาการแกสงั คม ปรับปรุง ถายทอดและพัฒนาเทคโนโลยี ทะนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม
ผลิตครูและสงเสริมวิทยฐานะครู
มาตรา ๘ ในการดำเนินงานเพื่อใหบรรลุวัตถุประสงคตามมาตรา ๗ ใหกำหนดภาระหนาที่ของ
มหาวิทยาลัย ดังตอไปนี้
(๑) แสวงหาความจริงเพือ่ สคู วามเปนเลิศทางวิชาการ บนพืน้ ฐานของภูมปิ ญ ญาทองถิน่ ภูมปิ ญ ญาไทย
และภูมิปญญาสากล
(๒) ผลิ ต บั ณ ฑิ ต ที่ มี ค วามรู คู คุ ณ ธรรม สำนึ ก ในความเป น ไทย มี ค วามรั ก และผู ก พั น ต อ
ทองถิ่น อีกทั้งสงเสริมการเรียนรูตลอดชีวิตในชุมชน เพื่อชวยใหคนในทองถิ่นเทาทันการเปลี่ยนแปลง การ
ผลิตบัณฑิตดังกลาวจะ ตองใหมจี ำนวนและคุณภาพสอดคลองกับแผนการผลิตบัณฑิตของประเทศ
(๓) เสริมสรางความรูความเขาใจในคุณคา ความสำนึกและความภูมิใจในวัฒนธรรมของ
ทองถิ่นและของชาติ
(๔) เรียนรูและเสริมสรางความเขมแข็งของผูนำชุมชน ผูนำศาสนา และนักการเมืองทองถิ่น
ใหมีจิตสำนึกประชาธิปไตย คุณธรรม จริยธรรมและความสามารถในการบริหารงานพัฒนาชุมชนและทองถิ่น
เพื่อประโยชนของสวนรวม
(๕) เสริมสรางความเขมแข็งของวิชาชีพครู ผลิตและพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
ใหมีคุณภาพและมาตรฐานที่เหมาะสมกับการเปนวิชาชีพชั้นสูง
(๖) ประสานความรวมมือและชวยเหลือเกือ้ กูลกันระหวางมหาวิทยาลัย ชุมชน องคกรปกครอง
สวนทองถิน่ และองคกรอืน่ ทัง้ ในและตางประเทศ เพือ่ การพัฒนาทองถิน่
(๗) ศึกษาและแสวงหาแนวทางพัฒนาเทคโนโลยีพื้นบานและเทคโนโลยีสมัยใหมใหเหมาะสม
กับการดำรงชีวิตและการประกอบอาชีพของคนในทองถิ่น รวมถึงการแสวงหาแนวทางเพื่อสงเสริมใหเกิดการ
จัดการการบำรุงรักษา และการใชประโยชนจากทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดลอมอยางสมดุลและยัง่ ยืน
(๘) ศึ ก ษา วิ จั ย ส ง เสริ ม และสื บ สานโครงการอั น เนื่ อ งมาจากแนวพระราชดำริ ในการ
ปฏิบัติภารกิจของมหาวิทยาลัยเพื่อการพัฒนาทองถิ่น
มาตรา ๙ มหาวิทยาลัยจะปฏิเสธการรับผูสมัครผูใดเขาศึกษาในมหาวิทยาลัยหรือยุติหรือชะลอการ
ศึกษาของนักศึกษาผูใดดวยเหตุเพียงวา ผูนั้นขาดแคลนทุนทรัพยอยางแทจริง เพื่อจายคาธรรมเนียมการศึกษา
ตาง ๆ แกมหาวิทยาลัย มิได
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มาตรา ๑๐ มหาวิทยาลัยอาจแบงสวนราชการ ดังนี้
(๑) สำนักงานอธิการบดี
( ๒ ) สำนักงานวิทยาเขต
( ๓ ) บัณฑิตวิทยาลัย
( ๔ ) คณะ
( ๕ ) สถาบัน
(๖) สำนัก
( ๗ ) วิทยาลัย
มหาวิทยาลัยอาจใหมีศูนย สวนราชการหรือหนวยงานที่เรียกชื่ออยางอื่นที่มีฐานะเทียบเทาคณะเพื่อ
ดำเนินการ ตามวัตถุประสงคในมาตรา ๗ เปนสวนราชการหรือหนวยงานในมหาวิทยาลัยอีกได
สำนักงานอธิการบดีและสำนักงานวิทยาเขตอาจแบงสวนราชการเปนกอง สวนราชการหรือหนวยงาน
ที่เรียก ชื่ออยางอื่นที่มีฐานะเทียบเทากอง
บั ณ ฑิ ต วิ ท ยาลั ย คณะและวิ ท ยาลั ย อาจแบ ง ส ว นราชการเป น สำนั ก งานคณบดี กอง ส ว นราชการ
หรือหนวยงานที่เรียกชื่ออยางอื่นที่มีฐานะเทียบเทากอง
สถาบัน สำนัก ศูนย สวนราชการหรือหนวยงานที่เรียกชื่ออยางอื่นที่มีฐานะเทียบเทาคณะอาจแบง
สวนราชการ เปนสำนักงานผูอำนวยการ กอง สวนราชการหรือหนวยงานที่เรียกชื่ออยางอื่นที่มีฐานะเทียบเทา
กอง อาจแบงสวนราชการเปนงาน สวนราชการหรือหนวยงานที่เรียกชื่ออยางอื่นที่มีฐานะเทียบเทางาน
สำนักคณบดี สำนักงานผูอำนวยการ กอง สวนราชการหรือหนวยงานที่เรียกชื่ออยางอื่นที่มีฐานะ
เทียบเทากอง อาจแบงสวนราชการเปนงาน สวนราชการหรือหนวยงานที่เรียกชื่ออยางอื่นที่มีฐานะเทียบเทางาน
มาตรา ๑๑ การจัดตั้ง การรวม และการยุบเลิกสำนักงานวิทยาเขต บัณฑิตวิทยาลัย คณะ สถาบัน
สำนัก วิทยาลัย ศูนย สวนราชการหรือหนวยงานที่เรียกชื่ออยางอื่นที่มีฐานะเทียบเทาคณะใหทำเปนกฎกระทรวง
การแบงสวนราชการเปนสำนักงานคณบดี สำนักงานผูอำนวยการ และกอง สวนราชการหรือหนวยงาน
ที่เรียกชื่ออยางอื่นที่มีฐานะเทียบเทากอง ใหทำเปนประกาศกระทรวงและประกาศในราชกิจจานุเบกษา
การแบงสวนราชการเปนงาน สวนราชการหรือหนวยงานที่เรียกชื่ออยางอื่นที่มีฐานะเทียบเทางาน
ใหทำเปนประกาศมหาวิทยาลัย
มาตรา ๑๒ ภายใตวตั ถุประสงคตามมาตรา ๗ มหาวิทยาลัยจะรับสถาบันการศึกษาชัน้ สูงหรือสถาบัน
อื่นเขาสมทบในมหาวิทยาลัยก็ได และมีอำนาจใหปริญญา อนุปริญญา หรือประกาศนียบัตรชั้นหนึ่งชั้นใดแก
ผูสำเร็จการศึกษาจากสถาบันที่เขาสมทบนั้นได
การรับเขาสมทบหรือการยกเลิกการสมทบซึ่งสถาบันการศึกษาชั้นสูงหรือสถาบันอื่น ใหเปนไปตาม
ขอบังคับของมหาวิทยาลัย ใหประกาศการรับเขาสมทบหรือยกเลิกการสมทบในราชกิจจานุเบกษา
การควบคุมสถาบันการศึกษาชั้นสูงหรือสถาบันที่เขาสมทบในมหาวิทยาลัย ใหเปนไปตามขอบังคับ
ของมหาวิทยาลัย
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มาตรา ๑๓ นอกจากเงินทีก่ ำหนดไวในงบประมาณแผนดิน มหาวิทยาลัยอาจมีรายได ดังนี้
(๑) เงินผลประโยชน คาธรรมเนียม คาปรับ และคาบริการตาง ๆ ของมหาวิทยาลัย
(๒) เงินและทรัพยสินที่มีผูอุทิศใหแกมหาวิทยาลัย
(๓) รายไดหรือผลประโยชนที่ไดมาจากการใชที่ราชพัสดุซึ่งมหาวิทยาลัยปกครอง ดูแล หรือ
ใชประโยชน
(๔) เงิ น อุ ด หนุ น จากราชการส ว นท อ งถิ่ น หรื อ เงิ น อุ ด หนุ น อื่ น ที่ ม หาวิ ท ยาลั ย ได รั บ เพื่ อ ใช
ในการดำเนินกิจการของมหาวิทยาลัย
(๕) รายไดหรือผลประโยชนที่ไดจากการลงทุนและจากทรัพยสินของมหาวิทยาลัย
(๖) รายไดหรือผลประโยชนอื่น
ใหมหาวิทยาลัยมีอำนาจในการปกครอง ดูแล บำรุงรักษา ใชและจัดหาผลประโยชนจากทรัพยสิน
ของมหาวิทยาลัย ทัง้ ทีเ่ ปนทีร่ าชพัสดุตามกฎหมายวาดวยทีร่ าชพัสดุและทีเ่ ปนทรัพยสนิ อืน่
บรรดารายไดและผลประโยชนของมหาวิทยาลัย รวมทั้งผลประโยชนที่เกิดจากที่ราชพัสดุ เบี้ยปรับ
ที่ เ กิ ด จากการผิ ด สั ญ ญาลาศึ ก ษา และเบี้ ย ปรั บ ที่ เ กิ ด จากการผิ ด สั ญ ญาการซื้ อ ทรั พ ย สิ น หรื อ จ า งทำของที่
ดำเนินการโดยใชเงินงบประมาณ ไมเปนรายไดที่ตองนำสงกระทรวงการคลังตามกฎหมายวาดวยเงินคงคลังและ
กฎหมายวาดวยวิธีการงบประมาณ
มาตรา ๑๔ บรรดาอสังหาริมทรัพยที่มหาวิทยาลัยไดมาโดยมีผูอุทิศให หรือไดมาโดยการซื้อหรือ
แลกเปลี่ยน จากรายไดของมหาวิทยาลัยตั้งแตวันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ ไมถือเปนที่ราชพัสดุและใหเปน
กรรมสิทธิ์ของมหาวิทยาลัย
มาตรา ๑๕ บรรดารายได แ ละทรั พ ย สิ น ของมหาวิ ท ยาลั ย จะต อ งจั ด การเพื่ อ ประโยชน ภายใต
วัตถุประสงคของมหาวิทยาลัยตามมาตรา ๗
เงินและทรัพยสินที่มีผูอุทิศใหแกมหาวิทยาลัยจะตองจัดการตามเงื่อนไขที่ผูอุทิศใหกำหนดไว และ
ตองเปน ไปตามวัตถุประสงคของมหาวิทยาลัย แตถา มีความจำเปนตองเปลีย่ นแปลงเงือ่ นไขดังกลาวมหาวิทยาลัย
ตองไดรับความยินยอมจากผูอุทิศใหหรือทายาท หากไมมีทายาทหรือทายาทไมปรากฏจะตองไดรับอนุมัติจาก
สภามหาวิทยาลัย

หมวด ๒
การดำเนินการ
มาตรา ๑๖ ใหมหาวิทยาลัยแตละแหงมีสภามหาวิทยาลัย ประกอบดวย
(๑) นายกสภามหาวิทยาลัย ซึง่ จะทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ แตงตัง้
(๒) กรรมการสภามหาวิทยาลัยโดยตำแหนง ไดแก อธิการบดี ประธานสภาคณาจารยและ
ขาราชการและประธานกรรมการสงเสริมกิจการมหาวิทยาลัย
(๓) กรรมการสภามหาวิทยาลัยจำนวนสีค่ น ซึง่ เลือกจากผดู ำรงตำแหนงรองอธิการบดี คณบดี
ผูอำนวยการสถาบัน ผูอำนวยการศูนยหัวหนาสวนราชการ หรือหัวหนาหนวยงานที่เรียกชื่ออยางอื่น ที่มีฐานะ
เทียบเทาคณะ
คูมือนักศึกษา

-49-

พระราชบัญญัตมิ หาวิทยาลัยราชภัฏ

(๔) กรรมการสภามหาวิทยาลัยจำนวนสี่คน ซึ่งเลือกจากคณาจารยประจำของมหาวิทยาลัย
และมิใชผดู ำรงตำแหนงตาม (๓)
(๕) กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิจำนวนสิบเอ็ดคน ซึ่งทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ
แตงตัง้ จากบุคคลภายนอกมหาวิทยาลัย โดยคำแนะนำของนายกสภามหาวิทยาลัยและกรรมการสภามหาวิทยาลัย
(๒) (๓) และ (๔) ทั้งนี้ ผูทรงคุณวุฒิดังกลาวตองมาจากผูมีความรูความเชี่ยวชาญดานการศึกษา มนุษยศาสตร
สังคมศาสตร วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี กฎหมาย การงบประมาณและการเงิน การบริหารงานบุคคล การปกครอง
ส ว นท อ งถิ่ น การศาสนา ศิ ล ปวั ฒ นธรรม และด า นอื่ น ๆ ตามที่ ส ภามหาวิ ท ยาลั ย เห็ น สมควร ใน
จำนวนนี้แตงตั้งจากบุคคลในเขตพื้นที่บริการการศึกษาของมหาวิทยาลัยแตละแหงนอยกวากึ่งหนึ่ง
ใหสภามหาวิทยาลัยแตงตั้งรองอธิการบดีคนหนึ่ง ซึ่งมิใชกรรมการสภามหาวิทยาลัยตาม (๓) เปน
เลขานุการสภามหาวิทยาลัย โดยคำแนะนำของอธิการบดี
ใหสภามหาวิทยาลัยเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิคนหนึ่งเปนอุปนายกสภามหาวิทยาลัย
ทำหนาทีแ่ ทนนายกสภามหาวิทยาลัยเมือ่ นายกสภามหาวิทยาลัยไมอาจปฏิบตั หิ นาทีไ่ ด หรือเมือ่ ไมมผี ดู ำรงตำแหนง
นายกสภามหาวิทยาลัย
คุณสมบัติ หลักเกณฑ และวิธีการไดมาซึ่งนายกสภามหาวิทยาลัยและกรรมการสภามหาวิทยาลัย
ตาม (๓) (๔) และ (๕) ใหเปนไปตามขอบังคับของมหาวิทยาลัย
มาตรา ๑๗ นายกสภามหาวิทยาลัยและกรรมการสภามหาวิทยาลัยตามมาตรา ๑๖ (๓) (๔) และ
(๕) มีวาระการดำรงตำแหนงคราวละสามป
นอกจากการพนจากตำแหนงตามวาระในวรรคหนึ่งแลวนายกสภามหาวิทยาลัย และกรรมการสภา
มหาวิทยาลัยตามมาตรา ๑๖ (๓) (๔) และ (๕) พนจากตำแหนงเมือ่
(๑) ตาย
(๒) ลาออก
(๓) ขาดคุณสมบัติของการเปนนายกสภามหาวิทยาลัยหรือกรรมการสภามหาวิทยาลัยใน
ประเภทนัน้ ๆ
(๔) ถูกจำคุกโดยคำพิพากษาถึงทีส่ ดุ ใหจำคุก
(๕) สภามหาวิทยาลัยใหออกเพราะมีความประพฤติเสือ่ มเสียบกพรองตอหนาที่หรือหยอนความ
สามารถ
(๖) เปนบุคคลลมละลาย
(๗) เปนคนไรความสามารถหรือคนเสมือนไรความสามารถ
การพนจากตำแหนงตาม (๕) ตองเปนไปตามมติสองในสามของจำนวนกรรมการสภามหาวิทยาลัย
เทาที่มีอยู
ในกรณีทนี่ ายกสภามหาวิทยาลัย หรือกรรมการสภามหาวิทยาลัยตามมาตรา ๑๖ (๓) (๔) หรือ (๕)
พนจากตำแหนงกอนครบวาระ และไดมีการดำเนินการใหผูใดดำรงตำแหนงแทนแลว ใหผูนั้นอยูในตำแหนง
เพียงเทากับวาระที่เหลืออยูของผูซึ่งตนแทน แตถาวาระการดำรงตำแหนงอยูนอยกวาเกาสิบวันจะไมดำเนินการ
ใหมีผูดำรงตำแหนงแทนก็ได
ใหสภามหาวิทยาลัยประกอบดวยกรรมการสภามหาวิทยาลัยเทาทีม่ อี ยมู อี ำนาจและปฏิบตั หิ นาทีต่ ามมาตรา
๑๘ ตอไปได
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ในกรณีที่นายกสภามหาวิทยาลัย หรือกรรมการสภามหาวิทยาลัยตามมาตรา ๑๖ (๓) (๔) หรือ (๕)
พนจากตำแหนงตามวาระ แตยังมิไดดำเนินการใหไดมาซึ่งนายกสภามหาวิทยาลัย หรือกรรมการสภามหาวิทยาลัย
ใหม ใหนายกสภามหาวิทยาลัยหรือกรรมการสภามหาวิทยาลัยซึ่งพนจากตำแหนงปฏิบัติหนาที่ตอไป จนกวา
จะไดมีนายกสภามหาวิทยาลัยหรือกรรมการสภามหาวิทยาลัยใหมแลว
ใหมกี ารดำเนินการใหไดมาซึง่ นายกสภามหาวิทยาลัยหรือกรรมการสภามหาวิทยาลัย ตามมาตรา ๑๖ (๓)
(๔) และ (๕) ภายในเกาสิบวันทีผ่ นู นั้ พนจากตำแหนง
มาตรา ๑๘ สภามหาวิทยาลัยมีอำนาจและหนาทีค่ วบคุมดูแลกิจการทัว่ ไปของมหาวิทยาลัย และโดย
เฉพาะใหมอี ำนาจและหนาที่ ดังนี้
(๑) กำหนดนโยบายและอนุมัติแผนพัฒนาของมหาวิทยาลัยเกี่ยวกับการศึกษา การวิจัย การ
ใหบริการทางวิชาการแกสังคม การผลิตและสงเสริมวิทยฐานะครู การทะนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม การอนุรักษ
สิง่ แวดลอมและทรัพยากรธรรมชาติ
(๒) ออกกฎ ระเบียบ ประกาศและขอบังคับของมหาวิทยาลัย และอาจมอบใหสว นราชการใด
ในมหาวิทยาลัยเปนผูออกกฎ ระเบียบ ประกาศและขอบังคับสำหรับสวนราชการหรือหนวยงานนั้นเปนเรื่อง ๆ
ก็ได
(๓) กำกับมาตรฐานการศึกษา การประกันคุณภาพการศึกษา การเปดสอนของมหาวิทยาลัย
และติดตามประเมินผลการดำเนินงานของมหาวิทยาลัย
(๔) อนุ มั ติ ใ ห ป ริ ญ ญา ประกาศนี ย บั ต รชั้ น สู ง ประกาศนี ย บั ต รบั ณ ฑิ ต อนุ ป ริ ญ ญาและ
ประกาศนียบัตร
(๕) พิจารณาการจัดตั้ง การรวมและการยุบเลิกสำนักงานวิทยาเขต บัณฑิตวิทยาลัย คณะ
วิทยาลัย สถาบัน สำนัก ศูนย สวนราชการหรือหนวยงานที่เรียกชื่ออยางอื่นที่มีฐานะเทียบเทาคณะ รวมทั้ง
การแบงสวนราชการหรือหนวยงานของสวนราชการดังกลาว
(๖) อนุมัติการรับสถาบันการศึกษาชั้นสูงหรือสถาบันอื่นเขาสมทบในมหาวิทยาลัยหรือยกเลิก
การสมทบ
(๗) พิจารณาใหความเห็นชอบหลักสูตรการศึกษา ใหสอดคลองกับมาตรฐานทีค่ ณะกรรมการ
การอุดมศึกษากำหนด
(๘) พิ จ ารณาเสนอเรื่ อ งเพื่ อ ทรงพระกรุ ณ าโปรดเกล า ฯ แต ง ตั้ ง และถอดถอนนายกสภา
มหาวิทยาลัย กรรมการสภามหาวิทยาลัยผทู รงคุณวุฒิ อธิการบดี ศาสตราจารย และศาสตราจารยพเิ ศษ
(๙) แตงตั้งและถอดถอนรองอธิการบดี คณบดี ผูอำนวยการสถาบัน ผูอำนวยการสำนัก
และผอู ำนวยการศูนย หัวหนาสวนราชการหรือหัวหนาหนวยงานทีเ่ รียกชือ่ อยางอืน่ ทีม่ ฐี านะเทียบเทาคณะ ศาสตราจารย
เกียรติคณ
ุ รองศาสตราจารย รองศาสตราจารยพเิ ศษ ผชู ว ยศาสตราจารย และผชู ว ยศาสตราจารยพเิ ศษ
(๑๐) แตงตั้งและถอดถอนประธานกรรมการและกรรมการสงเสริมกิจการมหาวิทยาลัย
(๑๑) อนุมัติงบประมาณรายจายจากเงินรายไดของมหาวิทยาลัย
(๑๒) ออกระเบียบและขอบังคับตาง ๆ เกี่ยวกับการบริหารการเงิน การจัดหารายไดและ
ผลประโยชนจากทรัพยสนิ ของมหาวิทยาลัย ทัง้ นี้ โดยไมขดั หรือแยงกับกฎหมายหรือมติคณะรัฐมนตรีทเี่ กีย่ วของ
คูมือนักศึกษา
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(๑๓) พิจารณาดำเนินการเกีย่ วกับการบริหารงานบุคคลของ มหาวิทยาลัยตามกฎหมายวาดวยระเบียบ
ขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาและตามทีค่ ณะกรรมการขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษามอบหมาย
(๑๔) แตงตั้งคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ หรือบุคคลหนึ่งบุคคลใดเพื่อพิจารณาและเสนอ
ความเห็นใน เรื่องหนึ่งเรื่องใด หรือมอบหมายใหปฏิบัติการอยางหนึ่งอยางใดอันอยูในอำนาจและหนาที่ของ
สภามหาวิทยาลัย
(๑๕) พิจารณาและใหความเห็นชอบในเรือ่ งทีเ่ กีย่ วกับกิจการของมหาวิทยาลัย ตามทีอ่ ธิการบดี
หรือสภาวิชาการเสนอ และอาจมอบหมายใหอธิการบดีหรือสภาวิชาการปฏิบตั กิ ารอยางหนึง่ อยางใดอันอยใู นอำนาจ
และหนาที่ของสภามหาวิทยาลัยได
(๑๖) สงเสริม สนับสนุนและแสวงหาวิธกี ารเพือ่ พัฒนาความกาวหนาของมหาวิทยาลัย ตลอดจน
การปฏิบตั ภิ ารกิจรวมกันกับสถาบันอืน่
(๑๗) ปฏิบตั หิ นาทีอ่ นื่ เกีย่ วกับกิจการของมหาวิทยาลัยที่มิไดระบุใหเปนหนาที่ของผูใดโดยเฉพาะ
มาตรา ๑๙ การประชุมสภามหาวิทยาลัยใหเปนไปตามขอบังคับของมหาวิทยาลัย
มาตรา ๒๐ ใหมหาวิทยาลัยแตละแหงมีสภาวิชาการ ประกอบดวย
(๑) ประธานสภาวิชาการ ไดแก อธิการบดี
(๒) กรรมการสภาวิชาการที่คณาจารยประจำเลือกจากผูบริหารหรือคณาจารยประจำคณะ
คณะละหนึ่งคน
(๓) กรรมการสภาวิ ช าการซึ่ ง แต ง ตั้ ง จากผู ท รงคุ ณ วุ ฒิ จ ากบุ ค คลภายนอกมี จำนวนเท า กั บ
บุคคลตาม (๒)
คุ ณ สมบั ติ หลั ก เกณฑ และวิ ธี ก ารเลื อ กกรรมการสภาวิ ช าการตาม (๒) และ (๓) ตลอดจนการ
ประชุมและการดำเนินงานของสภาวิชาการ ใหเปนไปตามขอบังคับของมหาวิทยาลัย
ใหสภาวิชาการแตงตั้งรองอธิการบดีคนหนึ่งเปนกรรมการและเลขานุการสภาวิชาการ โดยคำแนะนำ
ของอธิการบดี
มาตรา ๒๑ กรรมการสภาวิชาการมีวาระอยูในตำแหนงคราวละสองป และอาจไดรับแตงตั้งใหม
อีกได แตจะดำรงตำแหนงเกินสองวาระติดตอกันมิได
นอกจากการพนจากตำแหนงตามวาระในวรรคหนึง่ แลว กรรมการสภาวิชาการพนจากตำแหนงเมือ่
(๑) ตาย
(๒) ลาออก
(๓) ขาดคุณสมบัตขิ องการเปนประธานสภาวิชาการหรือกรรมการสภาวิชาการ
(๔) ถูกจำคุกโดยคำพิพากษาถึงทีส่ ดุ ใหจำคุก
(๕) เปนบุคคลลมละลาย
(๖) เปนคนไรความสามารถหรือคนเสมือนไรความสามารถ
ในกรณีที่กรรมการสภาวิชาการพนจากตำแหนงกอนครบวาระ และไดมีการดำเนินการใหผูใดดำรง
ตำแหนงแทนแลวใหผูนั้นอยูในตำแหนงเพียงเทากับวาระที่เหลืออยูของผูซึ่งตนแทน แตถาวาระการดำรงตำแหนง
เหลืออยนู อ ยกวาเกาสิบวัน จะไมดำเนินการเพือ่ ใหมผี ดู ำรงตำแหนงแทนก็ได ใหสภาวิชาการประกอบดวยกรรมการ
สภาวิชาการเทาทีม่ อี ยมู อี ำนาจและปฏิบตั หิ นาทีต่ ามมาตรา ๒๒ ตอไปได
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ในกรณีที่กรรมการสภาวิชาการพนจากตำแหนงตามวาระ แตยังมิไดดำเนินการใหไดมาซึ่งกรรมการ
สภาวิชาการใหม ใหกรรมการสภาวิชาการซึ่งพนจากตำแหนงปฏิบัติหนาที่ตอไปจนกวาจะไดมีการตั้งกรรมการ
สภาวิชาการขึ้นใหมแลว
มาตรา ๒๒ สภาวิชาการมีอำนาจและหนาที่ ดังนี้
(๑) พิจารณาเสนอวิสัยทัศน กำหนดนโยบายวิชาการ และหลักสูตรการเรียนการสอน และการ
วัดผลประเมินผลการศึกษาใหสอดคลองกับวัตถุประสงคและภาระหนาที่ของมหาวิทยาลัย
( ๒ ) พิจารณาเสนอดำเนินการเกี่ยวกับการวิจัยการสอน การประเมินผลการสอน และการประกัน
คุณภาพการศึกษา
( ๓ ) พิจารณาเสนอการใหปริญญา ประกาศนียบัตรบัณฑิตชัน้ สูง ประกาศนียบัตรบัณฑิต อนุปริญญา
และ ประกาศนียบัตร
( ๔ ) พิจารณาเสนอการจัดตัง้ ยุบรวมและการยุบเลิกคณะ สถาบัน สำนัก ศูนย สวนราชการ หรือ
หนวยงานที่เรียกชื่ออยางอื่นที่มีฐานะเทียบเทาคณะ รวมทั้งการเสนอแบงสวนราชการหรือสวนงานในหนวยงาน
ดังกลาว
( ๕ ) พิจารณาเสนอการรับสถาบันวิชาการชั้นสูงหรือสถาบันวิจัยอื่นเขาสมทบในมหาวิทยาลัย
(๖) พิจารณาใหความเห็นเกีย่ วกับการแตงตัง้ และถอดถอนศาสตราจารย รองศาสตราจารย และ
ผูชวยศาสตราจารย
( ๗ ) พิจารณาใหความเห็นเกี่ยวกับการแตงตั้งและถอดถอนศาสตราจารยพิเศษ ศาสตราจารย
เกียรติคุณ รองศาสตราจารยพิเศษ ผูชวยศาสตราจารยพิเศษ และอาจารยพิเศษ
( ๘ ) แสวงหาวิธีการที่จะทำใหการศึกษา การวิจัย การบริการทางวิชาการแกสังคม การปรับปรุง
การถายทอดและพัฒนาเทคโนโลยี การทะนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม การพัฒนาทองถิ่น การผลิตและสงเสริม
วิทยฐานะครู การอนุรักษสิ่งแวดลอมและทรัพยากรธรรมชาติใหเจริญยิ่งขึ้น
(๙) เสนอแนะแนวทางการประสานงาน การระดมสรรพกำลังเพื่อการพัฒนาทองถิ่น การทำ
ขอตกลงระหวางมหาวิทยาลัยในความรวมมือทางวิชาการ ประสานงานการใชบคุ ลากร ทรัพยากร และความชำนาญ
รวมกันในการปฏิบัติหนาที่ของมหาวิทยาลัยเพื่อการพัฒนาทองถิ่น
(๑๐) พิจารณาใหความเห็นตอสภามหาวิทยาลัยเกี่ยวกับงานดานวิชาการของมหาวิทยาลัย
(๑๑) เสนอความเห็นเกีย่ วกับการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลงานดานวิชาการของมหาวิทยาลัย
(๑๒) ใหคำปรึกษาแกอธิการบดีและปฏิบัติหนาที่อื่นตามที่สภามหาวิทยาลัยหรืออธิการบดีมอบหมาย
(๑๓) แตงตัง้ คณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ หรือบุคคลหนึง่ บุคคลใดเพือ่ กระทำการใด ๆ อันอยใู น
อำนาจและหนาที่ของสภาวิชาการ
มาตรา ๒๓ ใหมหาวิทยาลัยแตละแหงมีสภาคณาจารยและขาราชการ ประกอบดวยประธานสภา
และกรรมการสภาซึ่งเลือกจากคณาจารยประจำ และขาราชการของมหาวิทยาลัย
องคประกอบ จำนวน คุณสมบัติ หลักเกณฑและวิธกี ารไดมา วาระการดำรงตำแหนงและการพนตำแหนง
ของประธานสภาและกรรมการสภาตามวรรคหนึ่ ง ตลอดจนการประชุ ม ของสภาคณาจารย แ ละข า ราชการ
และการเรียกประชุมคณาจารยและขาราชการ ใหเปนไปตามขอบังคับของมหาวิทยาลัย
คูมือนักศึกษา
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มาตรา ๒๔ สภาคณาจารยและขาราชการมีหนาที่ ดังนี้
(๑) ใหคำปรึกษาและขอเสนอแนะในกิจการของมหาวิทยาลัย และการพัฒนามหาวิทยาลัย ตอ
อธิการบดีหรือสภามหาวิทยาลัย
( ๒ ) แสวงหาแนวทางรวมกันเพือ่ สงเสริมพัฒนาศักยภาพของคณาจารยและขาราชการ ในการปฏิบัติ
หนาที่ตามจรรยาบรรณแหงวิชาชีพ
( ๓ ) พิทกั ษผลประโยชนของมหาวิทยาลัยและปฏิบตั หิ นาทีอ่ นื่ ตามทีอ่ ธิการบดี หรือสภามหาวิทยาลัย
มอบหมาย
( ๔ ) เรียกประชุมคณาจารยและขาราชการเพื่อพิจารณากิจกรรมของมหาวิทยาลัย และนำเสนอ
ความคิดเห็นตอสภามหาวิทยาลัย
การปฏิบัติหนาที่ของสภาคณาจารยและขาราชการถือเปนการปฏิบัติหนาที่ราชการ และการดำเนินการ
ใด ๆ ในการปฏิบัติหนาที่โดยชอบยอมไดรับความคุมครองและไมเปนเหตุในการดำเนินการทางวินัย
มาตรา ๒๕ ใหมหาวิทยาลัยแตละแหงมีคณะกรรมการสงเสริมกิจการมหาวิทยาลัย คณะหนึง่ ประกอบ
ดวยประธานกรรมการ ประธานสภานักศึกษา นายกองคการบริหารนักศึกษา และกรรมการผูทรงคุณวุฒิ
จำนวนหนึ่งซึ่งสภามหาวิทยาลัยแตงตั้งจากผูมีความรูความเชี่ยวชาญดานการศึกษา มนุษยศาสตร สังคมศาสตร
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี กฎหมาย การงบประมาณและการเงิน การบริหารงานบุคคลการปกครองสวนทองถิน่
การศาสนา ศิลปวัฒนธรรม และดานอื่น ๆ ตามที่สภามหาวิทยาลัยเห็นสมควรในจำนวนนี้ใหแตงตั้งจาก
บุคคลในเขตพื้นที่บริการการศึกษาของมหาวิทยาลัยแตละแหงไมนอยกวากึ่งหนึ่ง
องคประกอบ จำนวน คุณสมบัติ หลักเกณฑและวิธกี ารไดมา วาระการดำรงตำแหนงการพนจากตำแหนง
ของกรรมการ ตลอดจนการประชุม วิธีการดำเนินงานของคณะกรรมการใหเปนไปตามขอบังคับของมหาวิทยาลัย
มาตรา ๒๖ คณะกรรมการสงเสริมกิจการมหาวิทยาลัยมีหนาที่ ดังนี้
(๑) สงเสริม สนับสนุน ใหคำปรึกษาและขอเสนอแนะแกมหาวิทยาลัยเพื่อพัฒนาการดำเนินงาน
ของมหาวิทยาลัย
( ๒ ) เสนอความเห็นเกี่ยวกับนโยบายและแผนพัฒนาการจัดการอุดมศึกษาเพื่อการพัฒนาทองถิ่น
( ๓ ) สงเสริมใหมีทุนการศึกษาแกนักศึกษาที่ขาดแคลนทุนทรัพย ใหมีโอกาสศึกษาในมหาวิทยาลัย
อันเปนการสนับสนุนความเสมอภาคในโอกาสทางการศึกษา
( ๔ ) สงเสริม สนับสนุนการสรางสัมพันธภาพและการเรียนรูระหวางมหาวิทยาลัยกับประชาชน
มาตรา ๒๗ ใหมีอธิการบดีคนหนึ่งเปนผูบังคับบัญชาสูงสุดและรับผิดชอบการบริหารงานของ
มหาวิ ท ยาลั ย แต ล ะแห ง และจะให มี ร องอธิ ก ารบดี ห รื อ ผู ช ว ยอธิ ก ารบดี หรื อ จะมี ทั้ ง รองอธิ ก ารบดี แ ละผู ช ว ย
อธิการบดีตามจำนวนทีส่ ภามหาวิทยาลัยแตละแหงกำหนด เพือ่ ทำหนาทีร่ บั ผิดชอบในการปฏิบตั งิ านตามทีอ่ ธิการบดี
มอบหมายก็ได
มาตรา ๒๘ อธิการบดีนนั้ จะทรงพระกรุณาโปรดเกลา ฯ แตงตัง้ โดยคำแนะนำของสภามหาวิทยาลัย
จากผูมีคุณสมบัติตามมาตรา ๒๙
หลักเกณฑ วิธีการไดมา และคุณสมบัติของผูดำรงตำแหนงอธิการบดี ใหเปนไปตามขอบังคับของ
มหาวิทยาลัย โดยกระบวนการสรรหาซึ่งตองคำนึงถึงหลักเกณฑดังตอไปนี้
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(๑) เปนผูมีความรู ความชำนาญ และคุณสมบัติเหมาะสมกับวัตถุประสงคและภาระหนาที่ของ
มหาวิทยาลัย และเปนที่ยอมรับนับถือของบุคลากรของมหาวิทยาลัยและบุคคลในทองถิ่นที่มีสวนเกี่ยวของ
กับกิจการของมหาวิทยาลัย
( ๒ ) กระบวนการสรรหาจะตองเนนเรื่องการมีสวนรวมของบุคลากรของมหาวิทยาลัยและบุคลากร
ในทองถิ่นที่มีสวนเกี่ยวของกับกิจการของมหาวิทยาลัย
มาตรา ๒๙ อธิการบดีตองสำเร็จการศึกษาไมต่ำกวาปริญญาตรีหรือเทียบเทาจากมหาวิทยาลัยหรือ
สถาบันอุดม ศึกษาอื่นที่มีสภามหาวิทยาลัยรับรอง และไดทำการสอนหรือมีประสบการณดานการบริหารมาแลว
ไมนอยกวาหาปในมหาวิทยาลัย หรือสถาบันอุดมศึกษาที่สภามหาวิทยาลัยรับรองหรือเคยดำรงตำแหนงกรรมการ
สภามหาวิทยาลัยหรือสภาสถาบันอุดมศึกษาอืน่ ทีส่ ภามหาวิทยาลัยรับรอง หรือดำรงตำแหนง หรือเคยตำรงตำแหนง
ศาสตราจารย รวมทั้งมีคุณสมบัติอื่นและไมมีลักษณะตองหามตามที่กำหนดในขอบังคับของมหาวิทยาลัย
มาตรา ๓๐ อธิการบดีมีวาระดำรงตำแหนงคราวละสี่ปและจะทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ แตงตั้ง
ใหมอีกได แตจะดำรงตำแหนงเกินสองวาระติดตอกันมิได
นอกจากการพนจากตำแหนงตามวรรคหนึ่ง อธิการบดีพนจากตำแหนง เมื่อ
(๑) ตาย
( ๒ ) ลาออก
( ๓ ) สภามหาวิทยาลัยใหออกเพราะมีความประพฤติเสื่อมเสีย หรือบกพรองตอหนาที่หรือหยอน
ความสามารถ
( ๔ ) ถูกลงโทษทางวินยั อยางรายแรง หรือถูกสัง่ ใหออกจากราชการเพราะมีเหตุมลทิน หรือมัวหมอง
ในกรณีที่ถูกสอบสวนทางวินัยอยางรายแรง
( ๕ ) ถูกจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดใหจำคุก
(๖) เปนบุคคลลมละลาย
( ๗ ) เปนคนไรความสามารถหรือคนเสมือนไรความสามารถ
การใหออกจากตำแหนงตาม (๓) ตองมีคะแนนเสียงลงมติไมนอยกวาสองในสามของจำนวนกรรมการ
สภามหาวิทยาลัยทั้งหมดเทาที่มีอยู
มาตรา ๓๑ อธิการบดีมีอำนาจและหนาที่ ดังนี้
(๑) บริหารกิจการของมหาวิทยาลัยใหเปนไปตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ ประกาศและขอบังคับ
ของทางราชการและของมหาวิทยาลัย ทั้งนี้ ใหสอดคลองกับนโยบายและวัตถุประสงคของมหาวิทยาลัย
( ๒ ) ควบคุมดูแลบุคลากร การเงิน การพัสดุ สถานที่และทรัพยสินอื่นของมหาวิทยาลัยใหเปนไป
ตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ ประกาศและขอบังคับของทางราชการและของมหาวิทยาลัย
( ๓ ) จัดทำแผนพัฒนามหาวิทยาลัยและปฏิบตั ติ ามนโยบายและแผนงาน รวมทัง้ ติดตามใหประเมินผล
การดำเนินงานดานตาง ๆ ของมหาวิทยาลัย
( ๔ ) รักษาระเบียบวินยั จรรยาบรรณ และมารยาทแหงวิชาชีพของขาราชการพลเรือนในมหาวิทยาลัย
( ๕ ) เปนผูแทนมหาวิทยาลัยในกิจการทั่วไป
(๖) เสนอรายงานประจำปเกี่ยวกับกิจการดานตาง ๆ ของมหาวิทยาลัยตอสภามหาวิทยาลัย
คูมือนักศึกษา
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( ๗ ) แตงตั้งและถอดถอนผูชวยอธิการบดี รองคณบดี รองผูอำนวยการสถาบัน รองผูอำนวยการ
สำนัก รองผูอำนวยการศูนย รองหัวหนาสวนราชการหรือรองหัวหนาหนวยงานที่เรียกชื่ออยางอื่นที่มีฐานะ
เทียบเทาคณะ และอาจารยพิเศษ
( ๘ ) สงเสริมและสนับสนุนการดำเนินงานของสภาวิชาการ สภาคณาจารยและขาราชการรวมทั้ง
สงเสริมกิจการนักศึกษา
(๙) ปฏิบัติหนาที่อื่นตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ ประกาศและขอบังคับของมหาวิทยาลัยหรือ
ตามที่สภามหาวิทยาลัยมอบหมาย
มาตรา ๓๒ ใหสภามหาวิทยาลัยแตงตั้งรองอธิการบดีโดยคำแนะนำของอธิการบดีจากผูมีคุณสมบัติ
ตามมาตรา ๒๙
อธิการบดีแตงตั้งผูชวยอธิการบดีจากขาราชการพลเรือนในมหาวิทยาลัย ซึ่งสำเร็จการศึกษาไมต่ำกวา
ปริญญาตรีหรือเทียบเทาจากมหาวิทยาลัยหรือสถาบันอุดมศึกษาอื่นที่สภามหาวิทยาลัยรับรอง และไดทำการ
สอนหรือมีประสบการณดานการบริหารมาแลวไมนอยกวาสามปในมหาวิทยาลัย หรือสถาบันอุดมศึกษาอื่นที่
สภามหาวิทยาลัยรับรอง และใหอธิการบดีมีอำนาจถอดถอนผูชวยอธิการบดีได
เมื่ออธิการบดีพนจากตำแหนง ใหรองอธิการบดีและผูชวยอธิการบดีพนจากตำแหนงดวย
มาตรา ๓๓ ในกรณีที่ผูดำรงตำแหนงอธิการบดีไมอยูหรือไมอาจปฏิบัติราชการได ใหรองอธิการบดี
เปนผูรักษาราชการแทน ถามีรองอธิการบดีหลายคน ใหรองอธิการบดีซึ่งอธิการบดีมอบหมายเปนผูรักษาราชการ
แทน ถาอธิการบดีมิไดมอบหมาย ใหรองอธิการบดีซึ่งมีอาวุโสสูงสุดเปนผูรักษาราชการแทน
ในกรณีทไี่ มมผี รู กั ษาราชการแทนอธิการบดีตามความในวรรคหนึง่ หรือมีแตไมอาจปฏิบตั ริ าชการได หรือ
ไมมผี ดู ำรงตำแหนงอธิการบดี ใหสภามหาวิทยาลัยแตงตัง้ ผมู คี ณ
ุ สมบัตติ ามมาตรา ๒๙ คนหนึง่ เปนผรู กั ษาราชการ
แทนอธิการบดีแตตองไมเกินหนึ่งรอยแปดสิบวัน
มาตรา ๓๔ ในวิทยาเขตหนึ่งใหมีสำนักงานวิทยาเขต โดยมีรองอธิการบดีคนหนึ่งเปนผูบังคับบัญชา
มีหนาที่รับผิดชอบการบริหารงานของวิทยาเขตนั้นแทนอธิการบดีตามที่ไดรับมอบหมายและจะใหมีผูชวยอธิการบดี
ตามจำนวนที่สภามหาวิทยาลัยกำหนด เพื่อทำหนาที่และรับผิดชอบตามที่อธิการบดีมอบหมายก็ได
มาตรา ๓๕ ในบัณฑิตวิทยาลัย ใหมีคณบดีเปนผูบังคับบัญชาและรับผิดชอบงานของบัณฑิตวิทยาลัย
และจะใหมรี องคณบดีตามจำนวนทีส่ ภามหาวิทยาลัยกำหนด เพือ่ ทำหนาทีแ่ ละรับผิดชอบตามทีค่ ณบดีมอบหมาย
ก็ ไ ด
มาตรา ๓๖ ในคณะหรือวิทยาลัย ใหมีคณบดีเปนผูบังคับบัญชาและรับผิดชอบงาน และจะใหมี
รองคณบดีตามจำนวนที่สภามหาวิทยาลัยกำหนด เพื่อทำหนาที่และรับผิดชอบตามที่คณบดีมอบหมายก็ได
มาตรา ๓๗ ใหสภามหาวิทยาลัยแตงตัง้ คณบดีจากผสู ำเร็จการศึกษาไมต่ำกวาปริญญาตรีหรือเทียบเทา
จากมหาวิทยาลัยหรือสถาบันอุดมศึกษาอื่นที่สภามหาวิทยาลัยรับรอง และไดทำการสอนหรือมีประสบการณ
ดานการบริหารมาแลวไมนอยกวาสามปในมหาวิทยาลัย หรือสถาบันอุดมศึกษาอื่นที่สภามหาวิทยาลัยรับรอง
ใหอธิการบดีแตงตั้งรองคณบดีจากผูมีคุณสมบัติเชนเดียวกับคณบดีและใหอธิการบดีมีอำนาจถอดถอน
รองคณบดีโดยคำแนะนำของคณบดี
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มาตรา ๓๘ คณบดีมีวาระการดำรงตำแหนงคราวละสี่ปและอาจไดรับแตงตั้งใหมอีกได แตจะดำรง
ตำแหนง เกินสองวาระติดตอกันมิได และใหนำความในมาตรา ๓๐ วรรคสองและวรรคสาม มาใชบังคับแก
การพนจากตำแหนงกอนครบวาระของคณบดีโดยอนุโลม
เมื่อคณบดีพนจากตำแหนง ใหรองคณบดีพนจากตำแหนงดวย
มาตรา ๓๙ การติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลงานในตำแหนงคณบดี ใหเปนไปตามขอบังคับ
ของมหาวิทยาลัย และใหนำบทบัญญัติในหมวด ๔ มาใชบังคับโดยอนุโลม
มาตรา ๔๐ ในกรณีที่ผูดำรงตำแหนงคณบดีไมอยู หรือไมอาจปฏิบัติราชการได หรือไมมีผูดำรง
ตำแหนงคณบดี ใหอธิการบดีแตงตั้งผูมีคุณสมบัติตามมาตรา ๓๗ วรรคหนึ่ง เปนผูรักษาราชการแทนคณบดี
แตตองไมเกินหนึ่งรอยแปดสิบวัน
มาตรา ๔๑ ในสถาบั น สำนั ก และศู น ย ส ว นราชการหรื อ หน ว ยงานที่ เ รี ย กชื่ อ อย า งอื่ น ที่ มี ฐ านะ
เทียบเทาคณะ ใหมีผูอำนวยการ หัวหนาสวนราชการหรือหัวหนาหนวยงานคนหนึ่ง เปนผูบังคับบัญชารับผิดชอบ
งานของสวนราชการหรือหนวยงานนั้น และจะใหมีรองผูอำนวยการ รองหัวหนาสวนราชการ หรือรองหัวหนา
หนวยงานนั้น ๆ คนหนึ่ง หรือหลายคน เพื่อชวยปฏิบัติงานตามที่ผูอำนวยการ หัวหนาสวนราชการหรือหัวหนา
หนวยงานนั้นมอบหมายก็ได
ใหสวนราชการตามมาตรา ๓๔ มาตรา ๓๕ และมาตรา ๓๖ และสวนราชการหรือหนวยงานตาม
วรรคหนึ่งมี คณะกรรมการประจำสวนราชการนั้นคณะหนึ่ง องคประกอบ จำนวน คุณสมบัติหลักเกณฑและ
วิธีการไดมา อำนาจและหนาที่ วาระการดำรงตำแหนงและการพนจากตำแหนงของกรรมการ ตลอดจนการ
ประชุมของคณะกรรมการประจำสวนราชการและการจัดระบบบริหารงานในสวนราชการดังกลาวใหเปนไปตาม
ขอบังคับของมหาวิทยาลัย ทั้งนี้จะตองมีกรรมการที่เปนผูทรงคุณวุฒิซึ่งแตงตั้งจากบุคคลภายนอกมหาวิทยาลัย
จำนวนไมนอยกวาหนึ่งในสาม
มาตรา ๔๒ ผู ดำรงตำแหน ง อธิ ก ารบดี คณบดี ผู อำนวยการ หั ว หน า ส ว นราชการหรื อ หั ว หน า
หนวยงานที่เรียกชื่ออยางอื่นที่มีฐานะเทียบเทาคณะ รวมทั้งผูดำรงตำแหนงรองและผูชวยของตำแหนงดังกลาว
ตองสามารถปฏิบัติหนาที่ไดเต็มเวลาและจะดำรงตำแหนงดังกลาวเกินหนึ่งตำแหนงในขณะเดียวกันมิได
ผู ดำรงตำแหน ง ตามวรรคหนึ่ ง จะรั ก ษาราชการแทนตำแหน ง อื่ น อี ก ตำแหน ง ก็ ไ ด แต ต อ งไม เ กิ น
หนึ่งรอยแปดสิบวัน
มาตรา ๔๓ ใหมีการสรรหาบุคคลเพื่อแตงตั้งเปนคณบดี ผูอำนวยการ หัวหนาสวนราชการ หรือ
หัวหนาหนวยงานที่เรียกชื่ออยางอื่นที่มีฐานะเทียบเทาคณะ ทั้งนี้ตามหลักเกณฑและวิธีการที่กำหนดในขอบังคับ
ของมหาวิทยาลัย
มาตรา ๔๔ เพื่อประโยชนในการบริหารราชการในสำนักงาน บัณฑิตวิทยาลัย คณะ สถาบัน สำนัก
วิทยาลัย ศูนย สวนราชการหรือหนวยงานทีเ่ รียกชือ่ อยางอืน่ ทีม่ ฐี านะเทียบเทาคณะ อำนาจในการสัง่ การอนุญาต
การอนุมตั ิ การปฏิบตั กิ ารหรือการดำเนินการอืน่ ใดทีอ่ ธิการบดีจะพึงปฏิบตั หิ รือดำเนินการตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ
ประกาศ ขอบังคับ คำสั่ง หรือมติคณะรัฐมนตรีในเรื่องใด ถากฎหมาย กฎ ระเบียบ ประกาศ ขอบังคับ
คำสั่งหรือมติคณะรัฐมนตรีในเรื่องนั้นมิไดกำหนดเรื่องการมอบอำนาจไวเปนอยางอื่น หรือมิไดหามเรื่องการ
มอบอำนาจไว อธิการบดีจะมอบอำนาจโดยทำเปนหนังสือใหผูดำรงตำแหนงคณบดี ผูอำนวยการ หัวหนาสวน
คูมือนักศึกษา
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ราชการ หรือหัวหนาหนวยงานที่เรียกชื่ออยางอื่นที่มีฐานะเทียบเทาคณะ ปฏิบัติราชการแทนอธิการบดีเฉพาะใน
ราชการของสวนราชการนั้นก็ได
ใหผูปฏิบัติราชการแทนตามวรรคหนึ่ง มีอำนาจและหนาที่ตามที่อธิการบดีกำหนด
มาตรา ๔๕ ใหผูรักษาราชการแทนตามที่บัญญัติไวในพระราชบัญญัตินี้มีอำนาจและหนาที่เชนเดียว
กั บ ผู ซึ่ ง ตนแทน
ในกรณีที่กฎหมาย กฎ ระเบียบ ประกาศ ขอบังคับ คำสั่ง หรือมติคณะรัฐมนตรีแตงตั้งใหผูดำรง
ตำแหนงใดเปนกรรมการหรือใหมอี ำนาจและหนาทีอ่ ยางใด ใหผรู กั ษาราชการแทนทำหนาทีก่ รรมการหรือมีอำนาจ
และหนาที่เชนเดียวกับผูดำรงตำแหนงนั้นในระหวางที่รักษาราชการแทนดวย

หมวด ๓
การประสานงานและระดมสรรพกำลังเพื่อการพัฒนาทองถิ่น
มาตรา ๔๖ เพื่อประโยชนในการประสานงานและระดมสรรพกำลัง เพื่อพัฒนาการอุดมศึกษาใน
ท อ งถิ่ น ของมหาวิ ท ยาลั ย ให มี ห น ว ยงานและระดมสรรพกำลั ง ทางการศึ ก ษาในแต ล ะมหาวิ ท ยาลั ย เพื่ อ ทำ
ขอตกลงระหวางมหาวิทยาลัยในความรวมมือทางวิชาการ ประสานการใชบุคลากร ทรัพยากรและความชำนาญ
รวมกันในการปฏิบัติตามภารกิจของมหาวิทยาลัย
มาตรา ๔๗ เพื่อใหการดำเนินการเปนไปตามมาตรา ๔๖ ใหคณะกรรมการอุดมศึกษาจัดใหมีการทำ
ขอตกลงระหวางมหาวิทยาลัย โดยมีคณะกรรมการรวมกันจากทุกมหาวิทยาลัย
ใหคณะกรรมการรวมกันจากทุกมหาวิทยาลัยมีหนาที่ ดังนี้
(๑) จัดใหมีการศึกษาแนวทางในการพัฒนาและสงเสริมการปฏิบัติหนาที่ของมหาวิทยาลัย เพื่อ
การพัฒนาทองถิ่น
( ๒ ) เสนอนโยบายและแผนพัฒนาการจัดการอุดมศึกษาเพื่อการพัฒนาทองถิ่นตอสภามหาวิทยาลัย
แต ล ะแห ง
( ๓ ) สนับสนุนการผนึกกำลังเพือ่ สงเสริมการปฏิบตั ติ ามวัตถุประสงค และภาระหนาทีข่ องมหาวิทยาลัย
เพื่อการพัฒนาทองถิ่น
องคประกอบ จำนวน คุณสมบัติ หลักเกณฑและวิธีการไดมา วาระการดำรงตำแหนงและการพนจาก
ตำแหนงของกรรมการ ตลอดจนการประชุม วิธีการดำเนินงานของคณะกรรมการรวมกันจากทุกมหาวิทยาลัย
ใหเปนไปตามประกาศของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
มาตรา ๔๘ เพือ่ ประโยชนในการสงเสริมและสนับสนุนการวิจยั เพือ่ การพัฒนาทองถิน่ ใหคณะกรรมการ
รวมกันจากทุกมหาวิทยาลัยประสานความรวมมือในการวิจัย การแลกเปลี่ยนความรู การสรางสรรคภูมิปญญา
ในการแกไขปญหาและการพัฒนาทองถิ่น
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หมวด ๔
การติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผล
มาตรา ๔๙ ใหมีคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยประกอบ
ดวยประธานกรรมการและกรรมการผูทรงคุณวุฒิจากบุคคลภายนอก ซึ่งนายกสภามหาวิทยาลัยแตงตั้งโดย
ความเห็นชอบของสภามหาวิทยาลัย
องคประกอบ จำนวน คุณสมบัติ หลักเกณฑและวิธีการไดมา วาระการดำรงตำแหนง การพนจาก
ตำแหนง ตลอดจนวิธีการดำเนินงานของคณะกรรมการ ใหเปนไปตามขอบังคับของมหาวิทยาลัย
มาตรา ๕๐ ใหคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย มีอำนาจและ
หนาทีใ่ นการตรวจสอบ ติดตามและประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการใชจา ยงบประมาณ การจัดการศึกษา
การวิจัย ดังนี้
(๑) ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยและของอธิการบดีโดยรับฟง
ความคิดเห็น อยางกวางขวางเกี่ยวกับการปฏิบัติหนาที่ของมหาวิทยาลัยและของอธิการบดีประกอบการประเมิน
ผลงาน
( ๒ ) รายงานผลการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยและของอธิการบดี
พรอมความเห็นตอสภามหาวิทยาลัยทุกป

หมวด ๕
ตำแหนงทางวิชาการ
มาตรา ๕๑ คณาจารยประจำในมหาวิทยาลัยมีตำแหนงทางวิชาการ ดังนี้
(๑) ศาสตราจารย
( ๒ ) รองศาสตราจารย
( ๓ ) ผูชวยศาสตราจารย
( ๔ ) อาจารย
ศาสตราจารยนั้น จะทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ แตงตั้งโดยคำแนะนำของสภามหาวิทยาลัย
คุณสมบัติ หลักเกณฑ และวิธีการแตงตั้งและถอดถอนคณาจารยประจำตามวรรคหนึ่ง ใหเปนไปตาม
กฎหมายวาดวยระเบียบขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
มาตรา ๕๒ คณาจารยพิเศษมีตำแหนงทางวิชาการ ดังนี้
(๑) ศาสตราจารยพิเศษ
( ๒ ) รองศาสตราจารยพิเศษ
( ๓ ) ผูชวยศาสตราจารยพิเศษ
( ๔ ) อาจารยพิเศษ
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ศาสตราจารยพิเศษนั้น จะทรงพระกรุณาโปรดเกลา ฯ แตงตั้งโดยคำแนะนำของสภามหาวิทยาลัย
จากผูซึ่งมิไดเปนคณาจารยประจำของมหาวิทยาลัย
คุณสมบัติ หลักเกณฑ และวิธีการแตงตั้งและถอดถอนคณาจารยพิเศษตามวรรคหนึ่งใหเปนไปตาม
ขอบังคับของมหาวิทยาลัย
มาตรา ๕๓ ศาสตราจารยซึ่งมีความรูความสามารถและความชำนาญเปนพิเศษและพนจากตำแหนง
ไปโดยไมมีความผิดสภามหาวิทยาลัยอาจแตงตั้งใหเปนศาสตราจารยเกียรติคุณในสาขาที่ศาสตราจารยผูนั้นมี
ความเชี่ยวชาญเพื่อเปนเกียรติยศได
คุณสมบัติ หลักเกณฑ และวิธกี ารแตงตัง้ ศาสตราจารยเกียรติคณ
ุ ใหเปนไปตามขอบังคับของมหาวิทยาลัย
มาตรา ๕๔ ให ผู ดำรงตำแหน ง ศาสตราจารย ศาสตราจารย พิ เ ศษ ศาสตราจารย เ กี ย รติ คุ ณ รอง
ศาสตราจารย รองศาสตราจารยพิเศษ ผูชวยศาสตราจารย และผูชวยศาสตราจารยพิเศษ มีสิทธิใชตำแหนง
ศาสตราจารย ศาสตราจารยพิเศษ ศาสตราจารยเกียรติคุณ รองศาสตราจารย รองศาสตราจารยพิเศษ ผูชวย
ศาสตราจารย ผูชวยศาสตราจารยพิเศษ แลวแตกรณี เปนคำนำหนานามเพื่อแสดงวิทยฐานะไดตลอดไป
การใชคำนำหนานามตามความในวรรคหนึ่ง ใหใชอักษรยอ ดังนี้
ศาสตราจารย
ใชอักษรยอ ศ.
ศาสตราจารยพิเศษ
ใชอักษรยอ ศ.(พิเศษ)
ศาสตราจารยเกียรติคุณ
ใชอักษรยอ ศ.(เกียรติคุณ)
รองศาสตราจารย
ใชอักษรยอ รศ.
รองศาสตราจารยพิเศษ
ใชอักษรยอ รศ.(พิเศษ)
ผูชวยศาสตราจารย
ใชอักษรยอ ผศ.
ผูชวยศาสตราจารยพิเศษ
ใชอักษรยอ ผศ.(พิเศษ)

หมวด ๖
ปริญญาและเครื่องหมายวิทยฐานะ
มาตรา ๕๕ ปริญญามีสามชัน้ คือ
ปริญญาเอก เรียกวา ดุษฎีบัณฑิต
ใชอักษรยอ ด.
ปริญญาโท เรียกวา มหาบัณฑิต
ใชอักษรยอ ม.
ปริญญาตรี เรียกวา บัณฑิต
ใชอักษรยอ บ.
มาตรา ๕๖ มหาวิทยาลัยมีอำนาจใหปริญญาในสาขาวิชาที่มีการสอนในมหาวิทยาลัย
การกำหนดใหสาขาวิชาใดมีปริญญาชั้นใด และจะใชอักษรยอสำหรับสาขาวิชานั้นอยางไรใหตราเปน
พระราชกฤษฎีกา
มาตรา ๕๗ สภามหาวิ ท ยาลั ย อาจออกข อ บั ง คั บ กำหนดให ผู สำเร็ จ การศึ ก ษาชั้ น ปริ ญ ญาตรี ไ ด รั บ
ปริญญาตรีเกียรตินิยมอันดับหนึ่ง หรือเกียรตินิยมอันดับสองก็ได
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มาตรา ๕๘ สภามหาวิทยาลัยอาจออกขอบังคับกำหนดใหมีประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง
ประกาศนียบัตรบัณฑิต อนุปริญญา และประกาศนียบัตรสำหรับสาขาวิชาใดได ดังนี้
(๑) ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง ประกาศนียบัตรบัณฑิต ออกใหแกผูสำเร็จการศึกษาตาม
หลักสูตรในสาขาวิชาหนึ่งสาขาวิชาใดภายหลังที่ไดรับปริญญาแลว
(๒) อนุปริญญา ออกใหแกผูสำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรในสาขาวิชาหนึ่งสาขาวิชาใดกอน
ถึงขั้นไดรับปริญญาตรี
(๓) ประกาศนียบัตร ออกใหแกผูสำเร็จการศึกษาเฉพาะวิชา
มาตรา ๕๙ มหาวิทยาลัยมีอำนาจใหปริญญากิตติมศักดิแ์ กบคุ คลซึง่ สภามหาวิทยาลัยเห็นวาทรงคุณวุฒิ
มีคณ
ุ ธรรมและมีผลงานทีเ่ ปนคุณปู การตอสวนรวม สมควรแกปริญญานัน้ ๆ แตจะใหปริญญาดังกลาวแกคณาจารย
ประจำ ผดู ำรงตำแหนงตาง ๆ ในมหาวิทยาลัย นายกสภามหาวิทยาลัย กรรมการสภามหาวิทยาลัย หรือกรรมการ
สงเสริมกิจการมหาวิทยาลัยในขณะที่ดำรงตำแหนงนั้นมิได ทั้งนี้ตองไมเปนการใหปริญญากิตติมศักดิ์เพื่อแลก
กับผลประโยชนอยางใดอยางหนึ่ง
ชั้น สาขาของปริญญากิตติมศักดิ์ และหลักเกณฑการใหปริญญากิตติมศักดิ์ ใหเปนไปตามขอบังคับ
ของมหาวิทยาลัย
มาตรา ๖๐ มหาวิทยาลัยอาจกำหนดใหมีครุยวิทยฐานะ หรือเข็มวิทยฐานะเปนเครื่องหมายแสดง
วิ ท ยฐานะของผู ใ ด รั บ ปริ ญ ญา ประกาศนี ย บั ต รบั ณ ฑิ ต ชั้ น สู ง ประกาศนี ย บั ต รบั ณ ฑิ ต อนุ ป ริ ญ ญาและ
ประกาศนียบัตร และอาจกำหนดใหมีครุยประจำตำแหนงนายกสภามหาวิทยาลัยหรือกรรมการสภามหาวิทยาลัย
ครุยประจำตำแหนงผูบริหาร และครุยประจำตำแหนงคณาจารยของมหาวิทยาลัยก็ได
การกำหนดลักษณะ ชนิด ประเภทและสวนประกอบของครุยวิทยฐานะ เข็มวิทยฐานะ และครุยประจำ
ตำแหนง ใหตราเปนพระราชกฤษฎีกา
ครุยวิทยฐานะ เข็มวิทยฐานะ และครุยประจำตำแหนงจะใชในโอกาสใด โดยมีเงื่อนไขอยางใดใหเปนไป
ตามขอบังคับของมหาวิทยาลัย
มาตรา ๖๑ สภามหาวิทยาลัยอาจกำหนดใหมีตราสัญลักษณ หรือเครื่องหมายของมหาวิทยาลัยได
โดยตราเปนพระราชกฤษฎีกา
มาตรา ๖๒ สภามหาวิทยาลัยอาจออกขอบังคับใหมีเครื่องแบบ เครื่องหมาย และเครื่องแตงกาย
นักศึกษาได โดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา

หมวด ๗
บทกำหนดโทษ
มาตรา ๖๓ ผูใดใชตรา สัญลักษณ ครุยวิทยฐานะ เข็มวิทยฐานะ ครุยประจำตำแหนง เครื่องแบบ
เครื่องหมายหรือเครื่องแตงกายนักศึกษาของมหาวิทยาลัย โดยไมมีสิทธิที่จะใช หรือแสดงดวยประการใด ๆ
ว า ตนมี ตำแหน ง ใดในมหาวิ ท ยาลั ย หรื อ มี ป ริ ญ ญา ประกาศนี ย บั ต รบั ณ ฑิ ต ชั้ น สู ง ประกาศนี ย บั ต รบั ณ ฑิ ต
อนุปริญญา หรือประกาศนียบัตรของมหาวิทยาลัย โดยที่ตนไมมี ถาไดกระทำเพื่อใหบุคคลอื่นเชื่อวาตนมีสิทธิ
ที่จะใชหรือมีตำแหนงหรือมีวิทยฐานะเชนนั้น ตองระวางโทษจำคุกไมเกินหกเดือน หรือปรับไมเกินหาหมื่นบาท
หรือทั้งจำทั้งปรับ
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มาตรา ๖๔ ผใู ด
(๑) ปลอม หรือทำเลียนแบบซึ่งตราสัญลักษณ หรือเครื่องหมายของมหาวิทยาลัยหรือสวน
ราชการ หรือหนวยงานของมหาวิทยาลัยไมวาจะทำเปนสีใด หรือทำดวยวิธีใด ๆ
(๒) ใชตราสัญลักษณ หรือเครื่องหมายของมหาวิทยาลัย หรือสวนราชการ หรือหนวยงาน
ของมหาวิทยาลัยปลอม หรือซึ่งทำเลียนแบบ หรือ
( ๓ ) ใชหรือทำใหปรากฏซึง่ ตราสัญลักษณ หรือเครือ่ งหมายของมหาวิทยาลัย หรือสวนราชการ
หรือหนวยงานของมหาวิทยาลัยที่วัตถุหรือสินคาใด ๆ โดยไมไดรับอนุญาตจากมหาวิทยาลัย ตองระวางโทษ
จำคุกไมเกินหนึ่งป หรือปรับไมเกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ ถาผูกระทำความผิดตาม (๑) เปนผูกระทำ
ความผิดตาม (๒) ดวย ใหลงโทษตาม (๒) แตกระทงเดียว ความผิดตาม (๓) เปนความผิดอันยอมความได

บทเฉพาะกาล
มาตรา ๖๕ ใหโอนบรรดากิจการ ทรัพยสิน สิทธิทั้งปวง หนี้สิน ขาราชการ ลูกจาง อัตรากำลัง
เงินงบประมาณและรายไดของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา เฉพาะสวนของสำนักงานสภาสถาบันราชภัฏ
ไปเปนของมหาวิทยาลัยราชภัฏแตละแหงตามพระราชบัญญัตินี้ ทั้งนี้ตามรายการที่รัฐมนตรีกำหนด โดยทำเปน
ประกาศกระทรวง ซึ่งจะตองดำเนินการใหเสร็จสิ้นภายในหกสิบวันนับแตวันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ
ใหขาราชการซึ่งโอนไปตามวรรคหนึ่ง เปนขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาตามกฎหมายวาดวย
ระเบียบขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา โดยในระยะเริ่มแรกใหขาราชการดังกลาวยังคงดำรงตำแหนง
และรับเงินเดือน ตลอดจนไดรับสิทธิประโยชนเชนเดิมตอไปจนกวาจะไดรับแตงตั้งใหดำรงตำแหนงตามกฎหมาย
วาดวยระเบียบขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
มาตรา ๖๖ ใหผูดำรงตำแหนงนายกสภาประจำสถาบันราชภัฏและกรรมการสภาประจำสถาบันราชภัฏ
ตามพระราชบัญญัติสถาบันราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๓๘ อยูในวันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับปฏิบัติหนาที่นายกสภา
มหาวิทยาลัยและกรรมการสภามหาวิทยาลัยตามพระราชบัญญัตินี้ตอไป จนกวาจะทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ
แตงตัง้ นายกสภามหาวิทยาลัย กรรมการสภามหาวิทยาลัย ผทู รงคุณวุฒิ และมีการเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัย
ตามพระราชบัญญัตินี้ขึ้นใหม ทั้งนี้ตองไมเกินหนึ่งรอยแปดสิบวันนับแตวันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ
มาตรา ๖๗ ให ส ว นราชการของสถาบั น ราชภั ฏ ตามพระราชบั ญ ญั ติ ส ถาบั น ราชภั ฏ พ.ศ. ๒๕๓๘
ยังคงเปนสวนราชการตอไป จนกวาจะมีการแบงสวนราชการตามพระราชบัญญัตินี้ ทั้งนี้ ตองไมเกินหนึ่งรอย
แปดสิบวันนับแตวันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ
มาตรา ๖๘ ใหผดู ำรงตำแหนงอธิการบดี คณบดี ผอู ำนวยการสำนักงานอธิการบดี ผอู ำนวยการสำนัก
วิจัย หัวหนาสวนราชการ หรือหัวหนาหนวยงานที่เรียกชื่ออยางอื่นที่มีฐานะเทียบเทาคณะตามพระราชบัญญัติ
สถาบันราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๓๘ อยใู นวันทีพ่ ระราชบัญญัตนิ ใี้ ชบงั คับ ปฏิบตั หิ นาทีใ่ นตำแหนงอธิการบดี คณบดี
ผูอำนวยการสำนักงานอธิการบดี ผูอำนวยการสำนักวิจัย หัวหนาสวนราชการ หรือหัวหนาหนวยงานที่เรียก
ชื่ออยางอื่นที่มีฐานะเทียบเทาคณะตามพระราชบัญญัตินี้ตอไป ทั้งนี้ตองไมเกินหนึ่งรอยแปดสิบวันนับแตวันที่
พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ
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ใหผูดำรงตำแหนงรองหรือผูชวยของผูดำรงตำแหนงตามวรรคหนึ่ง ปฏิบัติหนาที่ในตำแหนงตอไปจนกวา
ผูดำรงตำแหนงตามวรรคหนึ่งจะพนจากตำแหนง
ใหผปู ฏิบตั หิ นาทีใ่ นตำแหนงตามวรรคหนึง่ ดำเนินการใหมคี ณะกรรมการประจำสวนราชการตามมาตรา ๔๑
วรรคสอง แลวแตกรณี ภายในหนึ่งรอยแปดสิบวันนับแตวันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ
มาตรา ๖๙ ใหผูซึ่งเปนศาสตราจารย ศาสตราจารยพิเศษ รองศาสตราจารย รองศาสตราจารย
พิเศษ ผูชวยศาสตราจารย ผูชวยศาสตราจารยพิเศษ และอาจารยประจำของสถาบันราชภัฏแตละแหงอยูใน
วันทีพ่ ระราชบัญญัตนิ ใี้ ชบงั คับ มีฐานะเปนศาสตราจารย ศาสตราจารยพเิ ศษ รองศาสตราจารย รองศาสตราจารย
พิเศษ ผูชวยศาสตราจารย ผูชวยศาสตราจารยพิเศษ และอาจารยประจำของมหาวิทยาลัยแตละแหงตอไปตาม
พระราบัญญัตินี้
ใหผูซึ่งเปนอาจารยพิเศษของสถาบันราชภัฏแตละแหงอยูในวันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ เปนอาจารย
พิเศษของมหาวิทยาลัยแตละแหงตอไปตามพระราชบัญญัตินี้จนครบกำหนดที่ไดรับแตงตั้ง
มาตรา ๗๐ ในระหวางที่ยังไมมีกฎหมาย กฎ ระเบียบ ประกาศและขอบังคับเพื่อปฏิบัติการตาม
พระราชบั ญ ญั ติ น้ี อ อกใช บั ง คั บ ให นำกฎหมาย กฎ ระเบี ย บ ประกาศและข อ บั ง คั บ ซึ่ ง ออกตามความใน
พระราชบัญญัติสถาบันราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๓๘ ที่ใชอยูในวันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับมาใชบังคับโดยอนุโลม
เทาที่ไมขัดหรือแยงกับพระราชบัญญัตินี้

ผูรับสนองพระบรมราชโองการ
พันตำรวจโท ทักษิณ ชินวัตร
นายกรัฐมนตรี
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หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใชพระราชบัญญัติฉบับนี้คือ โดยที่มาตรา ๓๖ แหงพระราชบัญญัติการศึกษา
แหงชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ บัญญัติใหสถานศึกษาของรัฐที่จัดการศึกษาระดับปริญญาเปนนิติบุคคล และอาจจัดเปน
สวนราชการหรือเปนหนวยงานในกำกับของรัฐ ดำเนินการไดโดยอิสระ สามารถพัฒนาระบบบริหาร และการจัดการ
ทีเ่ ปนของตนเอง มีความคลองตัว มีเสรีภาพทางวิชาการและอยภู ายใตการกำกับดูแลของสถานศึกษา ตามกฎหมาย
วาดวยการจัดตั้งสถานศึกษานั้น ๆ ดังนั้น สมควรกำหนดใหสถาบันราชภัฏเปนสถานศึกษาของรัฐที่จัดการศึกษา
ระดับปริญญาและเปนนิตบิ คุ คล โดยมีฐานะเปนมหาวิทยาลัยราชภัฏเพือ่ ทำหนาทีเ่ ปนสถาบันอุดมศึกษาเพือ่ การพัฒนา
ทองถิน่ โดยมีวตั ถุประสงคและภาระหนาทีใ่ นการสงเสริมการเปนสถาบันอุดมศึกษาทีม่ งุ สคู วามเปนเลิศทางวิชาการ
บนพืน้ ฐานของภูมปิ ญ
 ญาทองถิน่ ภูมปิ ญ
 ญาไทยและภูมปิ ญ
 ญาสากล เพือ่ สรางและพัฒนาองคความรู สรางบัณฑิต
ที่มีความรู คูความดี สรางสำนึกในคุณคาของวัฒนธรรมทองถิ่นและของชาติ เสริมสรางความเขมแข็งของ
วิชาชีพครูประสานความรวมมือระหวางมหาวิทยาลัย ชุมชนและองคกรอื่นเพื่อการพัฒนาทองถิ่น ศึกษาแสวงหา
แนวทางพัฒนาเทคโนโลยีพื้นบานและเทคโนโลยีสมัยใหม ใหเหมาะสมกับการดำรงชีวิตและประกอบอาชีพ
ของคนในทองถิ่นรวมทั้งศึกษา สงเสริม สืบสานโครงการอันเนื่องมาจากแนวพระราชดำริ ทั้งนี้โดยคำนึงถึงการ
มีสวนรวมของประชาชนในทองถิ่นและสังคม สอดคลองกับนโยบายการบริหารและการจัดการศึกษาของรัฐตาม
พระราชบัญญัตกิ ารศึกษาแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ จึงจำเปนตองตราพระราชบัญญัตนิ ี้
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บัญชีรายชื่อสถาบันราชภัฏที่เปลี่ยนเปนมหาวิทยาลัยราชภัฏ
๑. สถาบันราชภัฏกาญจนบุรี
๒ . สถาบันราชภัฏกาฬสินธุ
๓. สถาบันราชภัฏกำแพงเพชร
๔. สถาบันราชภัฏจันทรเกษม
๕. สถาบันราชภัฏชัยภูมิ
๖. สถาบันราชภัฏเชียงราย
๗ . สถาบันราชภัฏเชียงใหม
๘. สถาบันราชภัฏเทพสตรี
๙. สถาบันราชภัฏธนบุรี
๑๐. สถาบันราชภัฏนครปฐม
๑๑. สถาบันราชภัฏนครพนม
๑๒. สถาบันราชภัฏนครราชสีมา
๑๓. สถาบันราชภัฏนครศรีธรรมราช
๑๔. สถาบันราชภัฏนครสวรรค
๑๕. สถาบันราชภัฏบานสมเด็จเจาพระยา
๑๖. สถาบันราชภัฏบุรีรัมย
๑๗. สถาบันราชภัฏพระนคร
๑๘. สถาบันราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
๑๙. สถาบันราชภัฏพิบูลสงคราม
๒๐. สถาบันราชภัฏเพชรบุรี
๒๑. สถาบันราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ
จังหวัดปทุมธานี
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๒๒. สถาบันราชภัฏเพชรบูรณ
๒๓. สถาบันราชภัฏภูเก็ต
๒๔. สถาบันราชภัฏมหาสารคาม
๒๕. สถาบันราชภัฏยะลา
๒๖. สถาบันราชภัฏราชนครินทร
๒๗. สถาบันราชภัฏรอยเอ็ด
๒๘. สถาบันราชภัฏรำไพพรรณี
๒๙. สถาบันราชภัฏเลย
๓๐. สถาบันราชภัฏลำปาง
๓๑. สถาบันราชภัฏศรีสะเกษ
๓๒. สถาบันราชภัฏสกลนคร
๓๓. สถาบันราชภัฏสงขลา
๓๔. สถาบันราชภัฏสวนดุสิต
๓๕. สถาบันราชภัฏสวนสุนันทา
๓๖. สถาบันราชภัฏสุราษฎรธานี
๓๗. สถาบันราชภัฏสุรินทร
๓๘. สถาบันราชภัฏหมูบานจอมบึง
๓๙. สถาบันราชภัฏอุดรธานี
๔๐. สถาบันราชภัฏอุตรดิตถ
๔๑. สถาบันราชภัฏอุบลราชธานี

พระราชบัญญัตมิ หาวิทยาลัยราชภัฏ

ระเบียบ
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค
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ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค
วาดวยการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๐
อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๑๘ (๒) แหงพระราชบัญญัตมิ หาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ ประกอบ
มติสภามหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค ในคราวประชุมครั้งที่ ๒/๒๕๕๐ เมื่อวันที่ ๒๒ กุมภาพันธ พ.ศ. ๒๕๕๐
สภามหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค จึงออกระเบียบไวดังตอไปนี้
ขอ ๑ ขอบังคับนี้เรียกวา “ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค วาดวยการจัดการศึกษาระดับ
ปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๐”
ข อ ๒ ใหใชระเบียบนี้ตั้งแตวันถัดจากวันประกาศเปนตนไป
ขอ ๓ บรรดากฎ ระเบียบ ขอบังคับ ประกาศหรือคำสัง่ อืน่ ใดทีข่ ดั หรือแยงกับระเบียบนีใ้ หใชระเบียบนี้
แทน
ขอ ๔ ในระเบียบนี้
“มหาวิทยาลัย” หมายความวา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค
“สภามหาวิทยาลัย” หมายความวา สภามหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค
“อธิการบดี” หมายความวา อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค
“นักศึกษา” หมายความวา ผูที่ไดขึ้นทะเบียนเปนนักศึกษาเรียบรอยแลวแบงออกเปน ๒ ประเภทคือ
(๑) นักศึกษาภาคปกติ ไดแก นักศึกษาที่เขาศึกษาในวัน เวลาทำการปกติตามประกาศ
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค
( ๒ ) นักศึกษาภาคพิเศษ ไดแก นักศึกษาที่เขาศึกษาตามโครงการอื่นใดที่ไมใชนักศึกษา
ภาคปกติ
ขอ ๕ ใหอธิการบดีเปนผูรักษาการใหเปนไปตามระเบียบนี้ และเปนผูวินิจฉัยชี้ขาดในกรณีเกิดปญหา
จากการใชระเบียบนี้

หมวด ๑
ความมุงหมาย
ขอ ๖ มหาวิทยาลัยมีความมุงหมายในการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรีคือ มุงผลิตบัณฑิตที่สนอง
ความตองการของทองถิ่นและสอดคลองกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ แผนพัฒนาการอุดมศึกษา
ของชาติ ปรัชญาการอุดมศึกษา ปรัชญาของมหาวิทยาลัย และมาตรฐานวิชาการและวิชาชีพของสาขาวิชานั้น ๆ
โดยเนนการผลิตบัณฑิตใหมีความรอบรูทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ สามารถนำไปประยุกตใชไดอยางเหมาะสม
มีความสามารถในการคิดวิเคราะหและสังเคราะหอยางเปนระบบ หมั่นแสวงหาความรูดวยตนเอง และสามารถ
ติดตอสื่อสารกับผูอื่นไดเปนอยางดี รวมทั้งใหเปนผูมีคุณธรรมและจริยธรรม
ขอ ๗ ในการดำเนินงานเพือ่ ใหบรรลุความมงุ หมายตามขอ ๖ ใหกำหนดยุทธศาสตรในการจัดการศึกษา
ของมหาวิทยาลัย ดังตอไปนี้
คูมือนักศึกษา
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(๑) ขยายโอกาสทางการศึกษาใหแกประชาชนในทองถิ่น
( ๒ ) พัฒนาการศึกษาตอเนื่องและการเรียนรูตลอดชีวิตใหแกทองถิ่น
( ๓ ) พัฒนาแหลงเรียนรูในมหาวิทยาลัยและในทองถิ่น

หมวด ๒
ระบบการศึกษา
ขอ ๘ คุณสมบัติของผูมีสิทธิเขาศึกษา
(๑) หลักสูตรปริญญาตรี (๔ ป ๕ ป และไมนอ ยกวา ๖ ป) จะตองเปนผูส าํ เร็จการศึกษา
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเทาและมีคุณสมบัติดานตาง ๆ ตามประกาศมหาวิทยาลัย
( ๒ ) หลักสูตรปริญญาตรี (ตอเนื่อง) จะตองเปนผูสําเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตร
วิชาชีพชั้นสูงหรือเทียบเทา หรือระดับอนุปริญญา (๓ ป) หรือเทียบเทา ตามเกณฑ มาตรฐานหลักสูตรของ
ทบวงมหาวิ ท ยาลั ย หรื อ ตามประกาศกระทรวงศึ ก ษาธิ ก ารเรื่ อ งเกณฑ ม าตรฐานหลั ก สู ต รระดั บ อนุ ป ริ ญ ญา
พ.ศ. ๒๕๔๘ และมีคุณสมบัติดานตาง ๆ ตามประกาศมหาวิทยาลัย
ขอ ๙ การคัดเลือกผูเขาศึกษา ใหเปนไปตามเกณฑการคัดเลือกเขาศึกษาในระดับอุดมศึกษาของ
สำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษาและ/หรือหลักเกณฑวิธีการของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค แลวแตกรณี
ขอ ๑๐ ระบบการจัดการศึกษาของนักศึกษาภาคปกติใชระบบทวิภาค ใน ๑ ปการศึกษาแบงออกเปน
๒ ภาคการศึกษาปกติ โดย ๑ ภาคการศึกษาปกติมรี ะยะเวลาศึกษาไมนอ ยกวา ๑๕ สัปดาห กรณีเปดภาคฤดูรอ น
มีระยะเวลาการศึกษาไมนอยกวา ๘ สัปดาห โดยมีระยะเวลาและจํานวนหนวยกิตในสัดสวนเทียบเคียงกันได
กับภาคการศึกษาปกติ
ระบบการจัดการศึกษาของนักศึกษาภาคพิเศษใหเปนไปตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด
ขอ ๑๑ การคิดหนวยกิตมีหลักเกณฑดังนี้
(๑) รายวิชาภาคทฤษฎีที่ใชเวลาบรรยายหรืออภิปรายปญหาไมนอยกวา ๑๕ ชั่วโมงตอ
ภาคการศึกษาปกติ ใหมคี า เทากับ ๑ หนวยกิตระบบทวิภาค
( ๒ ) รายวิชาภาคปฏิบัติที่ใชเวลาฝกหรือทดลองไมนอยกวา ๓๐ ชั่วโมงตอภาคการ
ศึกษาปกติ ใหมีคาเทากับ ๑ หนวยกิตระบบทวิภาค
( ๓ ) การฝกงานหรือการฝกภาคสนามที่ใชเวลาฝกไมนอยกวา ๔๕ ชั่วโมงตอภาคการศึกษา
ปกติ ใหมีคาเทากับ ๑ หนวยกิตระบบทวิภาค
( ๔ ) การทําโครงงานหรือกิจกรรมการเรียนอื่นใดตามที่ไดรับมอบหมายที่ใชเวลาทําโครงงาน
หรือกิจกรรมนั้น ๆ ไมนอยกวา ๔๕ ชั่วโมงตอภาคการศึกษาปกติ ใหมีคาเทากับ ๑ หนวยกิตระบบทวิภาค
ขอ ๑๒ จํานวนหนวยกิตรวมและระยะเวลาการศึกษามีดังตอไปนี้
(๑) หลักสูตรปริญญาตรี (๔ ป) ใหมีจํานวนหนวยกิตรวมไมนอยกวา ๑๒๐ หนวยกิต
ใชเวลาศึกษาไมเกิน ๘ ปการศึกษา
( ๒ ) หลักสูตรปริญญาตรี (๕ ป) ใหมีจํานวนหนวยกิตรวมไมนอยกวา ๑๕๐ หนวยกิต
ใชเวลาศึกษาไมเกิน ๑๐ ปการศึกษา
( ๓ ) หลั ก สู ต รปริ ญ ญาตรี (ไม น อ ยกว า ๖ ป ) ให มี จํ า นวนหน ว ยกิ ต รวมไม น อ ยกว า
๑๘๐ หนวยกิต ใชเวลาศึกษาไมเกิน ๑๒ ปการศึกษา
( ๔ ) หลักสูตรปริญญาตรี (ตอเนื่อง) ใหมีจํานวนหนวยกิตรวมไมนอยกวา ๗๒ หนวยกิต
ใชเวลาศึกษาไมเกิน ๔ ปการศึกษา
ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค
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หลักสูตรปริญญาตรี (ตอเนื่อง) ถือเปนสวนหนึ่งของหลักสูตรปริญญาตรีและจะตองสะทอนปรัชญา
และเนื้อหาสาระของหลักสูตรปริญญาตรีนั้น ๆ โดยครบถวน และใหระบุคำวา “ตอเนื่อง” ในวงเล็บตอทายชื่อ
หลั ก สู ต ร
ทั้งนี้ใหนับระยะเวลาศึกษาจากวันที่เปดภาคการศึกษาแรกที่รับเขาศึกษาในหลักสูตรนั้น
ขอ ๑๓ การลาพักการศึกษาและการกลับเขาศึกษา
(๑) นักศึกษาทีม่ เี หตุจำเปนอันสมควร อาจลาพักการศึกษาภาคใดภาคหนึง่ ก็ได เมือ่ ไดศกึ ษา
ในมหาวิทยาลัยแลวอยางนอย ๑ ภาคการศึกษา โดยยื่นคำรองตอมหาวิทยาลัยภายใน ๓๐ วัน นับตั้งแตวันเปด
ภาคการศึกษา หากพนกำหนดการลาพักการศึกษาดังกลาว นักศึกษาอาจขอลาพักการศึกษาเปนกรณีพิเศษ
ในกรณีใดกรณีหนึ่งดังตอไปนี้
( ก ) นักศึกษาเจ็บปวยตองพักรักษาตัวเปนเวลานานตามคำสั่งแพทย โดยมีใบรับรอง
แพทยจากสถานพยาบาลของทางราชการหรือรัฐวิสาหกิจหรือสถานพยาบาลเอกชนที่ทางราชการรับรอง
( ข ) นักศึกษามีเหตุจำเปนสุดวิสัย และไดรับการพิจารณาอนุญาตจากมหาวิทยาลัย
( ๒ ) นักศึกษาที่ไดรับอนุมัติใหลาพักการศึกษา ตองชำระคาธรรมเนียมเพื่อรักษาสถานภาพ
ทุกภาคการศึกษา ทั้งนี้ลาพักการศึกษาไดไมเกิน ๒ ภาคการศึกษาปกติติดตอกัน
( ๓ ) นักศึกษาที่ไดรับอนุมัติใหลาพักการศึกษาหรือถูกสั่งพักการศึกษา เมื่อกลับเขาศึกษา
ใหมจะตองยื่นคำรองขอกลับเขาศึกษาตอมหาวิทยาลัยกอนวันเปดภาคการศึกษาไมนอยกวา ๑๔ วัน มิฉะนั้น
จะไมมีสิทธิลงทะเบียน รายวิชาในภาคการศึกษานั้น เวนแตจะไดรับอนุมัติจากมหาวิทยาลัยเปนกรณีพิเศษ
ขอ ๑๔ การพนสภาพการเปนนักศึกษาและการขอคืนสภาพการเปนนักศึกษา
(๑) นักศึกษาภาคปกติ จะพนสภาพการเปนนักศึกษาในกรณีใดกรณีหนึ่งดังตอไปนี้
( ก ) ผลการเรียนไดคาระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมต่ำกวา ๑.๖๐ เมื่อสิ้นภาคการศึกษา
ปกติที่ ๒ นับ ตั้งแตเริ่มเขาศึกษา
( ข ) ผลการเรียนไดคาระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมต่ำกวา ๑.๘๐ เมื่อสิ้นภาคการศึกษา
ปกติที่ ๔ ที่ ๖ ที่ ๘ ที่ ๑๐ และที่ ๑๒ นับตัง้ แตเริม่ เขาศึกษา
( ค ) นักศึกษาลงทะเบียนเรียนครบตามทีห่ ลักสูตรกำหนดแตยงั ไดคา ระดับคะแนนเฉลีย่
สะสมต่ำกวา ๑.๘๐
( ง ) มีสภาพเปนนักศึกษาครบ ๔ ปการศึกษา ในกรณีที่เรียนหลักสูตร ๒ ป ครบ
๘ ปการศึกษา ในกรณีที่เรียนหลักสูตร ๔ ป ครบ ๑๐ ปการศึกษา ในกรณีที่เรียนหลักสูตร ๕ ป ครบ ๑๒
ปการศึกษาในกรณีที่เรียนหลักสูตรไมนอยกวา ๖ ป และขาดคุณสมบัติตามขอ ๓๔ (๒) และ ๓๔ (๓) ในการ
เปนผูที่สำเร็จการศึกษาตามหลักสูตร
( จ ) ผลการเรียนรายวิชาเตรียมฝกประสบการณวิชาชีพหรือรายวิชาการฝกประสบ
การณวิชาชีพต่ำกวา C เปนครั้งที่ ๒
( ฉ ) ถูกลงโทษใหพนสภาพการเปนนักศึกษาตามขอ ๓๓ (๔)
( ช ) ไมลงทะเบียนรายวิชาในภาคการศึกษาปกติตามขอ ๒๒ หรือไมปฏิบัติตาม
เงื่อนไขการลาพักการศึกษาตามขอ ๑๓
( ๒ ) นักศึกษาภาคพิเศษจะพนสภาพการเปนนักศึกษาในกรณีใดกรณีหนึ่งดังตอไปนี้
( ก ) ผลการเรียนไดคาระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมต่ำกวา ๑.๖๐ เมื่อสิ้นภาคการศึกษา
ที่ ๓ นับตั้งแตเริ่มเขาศึกษา
( ข ) ผลการเรียนไดคาระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมต่ำกวา ๑.๘๐ เมื่อสิ้นภาคการศึกษา
ที่ ๖ ที่ ๙ ที่ ๑๒ ที่ ๑๕ และที่ ๑๘ นับตัง้ แตเริม่ เขาศึกษา
คูมือนักศึกษา
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เฉลีย่ สะสม ต่ำกวา ๑.๘๐

(ค) นักศึกษาลงทะเบียนเรียนครบตามที่หลักสูตรกำหนด แตยังไดคาระดับคะแนน

( ง ) มีสภาพเปนนักศึกษาครบ ๔ ปการศึกษา ในกรณีที่เรียนหลักสูตร ๒ ป ครบ
๘ ปการศึกษา ในกรณีที่เรียนหลักสูตร ๔ ป ครบ ๑๐ ปการศึกษา ในกรณีที่เรียนหลักสูตร ๕ ป ครบ ๑๒
ปการศึกษา ในกรณีที่เรียนหลักสูตรไมนอยกวา ๖ ป และขาดคุณสมบัติตามขอ ๓๔ (๒) และ ๓๔ (๓)
ในการเปนผูที่สำเร็จการศึกษาตามหลักสูตร
( จ ) ผลการเรียนรายวิชาเตรียมฝกประสบการณวชิ าชีพหรือรายวิชาการฝกประสบการณ
วิชาชีพ ต่ำกวา C เปนครั้งที่ ๒
( ฉ ) ถูกลงโทษใหพนสภาพการเปนนักศึกษาตามขอ ๓๓ (๔)
( ช ) ไมลงทะเบียนรายวิชาในภาคการศึกษาตามขอ ๒๒ หรือไมปฏิบัติตามเงื่อนไข
การลาพักการศึกษาตามขอ ๑๓
( ๓ ) นักศึกษาภาคปกติและภาคพิเศษจะขอคืนสภาพการเปนนักศึกษาไดก็ตอเมื่อเปนกรณี
ตาม ขอ ๑๔ (๑) (ช) และขอ ๑๔ (๒) (ช) โดยตองยื่นคำรองขอคืนสภาพการเปนนักศึกษาตอมหาวิทยาลัย
และดำเนินการลงทะเบียนรายวิชาในภาคการศึกษาตามขอ ๒๒ หรือปฏิบัติตามเงื่อนไขการลาพักการศึกษาตาม
ขอ ๑๓
ขอ ๑๕ การขอเขาศึกษาปริญญาที่สองมีหลักเกณฑดังนี้
(๑) นักศึกษาที่สำเร็จการศึกษาขั้นปริญญาตรีจากมหาวิทยาลัยหรือสถาบันอุดมศึกษาอื่น
ที่เทียบเทาอาจขอเขาศึกษาตอในหลักสูตรปริญญาตรีสาขาอื่นเปนการเพิ่มเติมได
( ๒ ) การรับเขาศึกษาตองไดรับการอนุมัติจากคณะกรรมการประจำคณะที่นักศึกษาขอเขา
ศึกษาและอธิการบดี
( ๓ ) การเทียบโอนและการรับโอนผลการเรียนรายวิชา
( ก ) รายวิชาที่นักศึกษาไดศึกษาในสาขาวิชาที่สำเร็จการศึกษาจะไดรับการพิจารณา
เทียบโอนและรับโอนผลการเรียนรายวิชา โดยใหไดสัญลักษณหรือระดับคะแนนเดิม และใหนับหนวยกิตราย
วิชาดังกลาวเปนหนวยกิตสะสมแตไมนำมาคำนวณแตมระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม
( ข ) นั ก ศึ ก ษาไม มี สิ ท ธิ ล งทะเบี ย นเรี ย นรายวิ ช าที่ ไ ด รั บ การเที ย บโอนและการรั บ
โอนเพื่อเปลี่ยนคาระดับคะแนน
( ค ) การเทียบโอนและการรับโอนรายวิชาตองไดรับการอนุมัติจากคณะกรรมการ
ประจำคณะโดยมีหลักเกณฑตามประกาศมหาวิทยาลัย
( ง ) การสำเร็จการศึกษาของปริญญาที่สองอาจสำเร็จการศึกษาไดกอนตามเกณฑ
ปกติของการสำเร็จการศึกษา
ขอ ๑๖ การศึกษาสองปริญญาพรอมกัน
(๑) นักศึกษาที่เขาศึกษาในมหาวิทยาลัยอาจศึกษาสองปริญญาพรอมกันได โดยผูสำเร็จ
การศึกษาจะไดรับปริญญาจากทั้งสองหลักสูตร แตจะศึกษาสองปริญญาควบไดเฉพาะหลักสูตรที่มหาวิทยาลัย
ประกาศใหเปนหลักสูตรควบเทานั้น
( ๒ ) นักศึกษาจะตองลงทะเบียนเรียนรายวิชาใหครบถวนตามแผนการศึกษาที่กำหนดไว
ในแตละหลักสูตร กรณีที่รายวิชาใชรวมกันใหลงทะเบียนเรียนรายวิชาเหลานั้นจากหลักสูตรใดหลักสูตรหนึ่ง
( ๓ ) ระยะเวลาในการศึกษาและระยะเวลาในการสำเร็จการศึกษาของแตละหลักสูตรใหเปน
ไปตามขอ ๑๒ และขอ ๓๔
ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค
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หมวด ๓
หลักสูตร
เลื อ กเสรี

ขอ ๑๗ โครงสรางหลักสูตรประกอบดวย หมวดวิชาศึกษาทั่วไป หมวดวิชาเฉพาะ และหมวดวิชา

ขอ ๑๘ หมวดวิชาศึกษาทั่วไป หมายถึง วิชาที่มุงพัฒนาผูเรียนใหมีความรอบรูอยางกวางขวาง มี
โลกทั ศ น ที่ ก ว า งไกล มี ค วามเข า ใจธรรมชาติ ต นเอง ผู อื่ น และสั ง คม เป น ผู ใ ฝ รู สามารถคิ ด อย า งมี เ หตุ ผ ล
สามารถใชภาษาในการติดตอสื่อสารความหมายไดดี มีคุณธรรม ตระหนักในคุณคาของศิลปะและวัฒนธรรม
ทั้งของไทยและของประชาคมนานาชาติ สามารถนําความรูไปใชในการดําเนินชีวิตและดํารงตนอยูในสังคมได
เป น อย า งดี โดยมี เ นื้ อ หาวิ ช าครอบคลุ ม สาระของกลุ ม วิ ช าสั ง คมศาสตร มนุ ษ ยศาสตร ภาษาและกลุ ม วิ ช า
วิทยาศาสตรกับคณิตศาสตรในสัดสวนที่เหมาะสม และมีจํานวนหนวยกิตรวมไมนอยกวา ๓๐ หนวยกิต
การจัดวิชาศึกษาทั่วไปสําหรับหลักสูตรปริญญาตรี (ตอเนื่อง) อาจไดรับการยกเวนรายวิชาที่ไดศึกษา
มาแลวในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือ ระดับอนุปริญญาทั้งนี้จํานวนหนวยกิตของรายวิชาที่ไดรับ
การยกเวน ดังกลาว เมื่อนับรวมกับรายวิชาที่จะศึกษาเพิ่มเติมในหลักสูตรปริญญาตรี (ตอเนื่อง) ตองไมนอย
กวา ๓๐ หนวยกิต
ขอ ๑๙ หมวดวิ ช าเฉพาะ หมายถึ ง วิ ช าแกน วิ ช าเฉพาะด า น วิ ช าพื้ น ฐานวิ ช าชี พ และวิ ช าชี พ ที่
มุงหมายใหผูเรียนมีความรู ความเขาใจ และปฏิบัติงานได โดยใหมีจํานวนหนวยกิตรวมดังนี้
(๑) หลักสูตรปริญญาตรี (๔ ป) ใหมีจํานวนหนวยกิตหมวดวิชาเฉพาะรวมไมนอยกวา ๘๔
หนวยกิต
( ๒ ) หลักสูตรปริญญาตรี (๕ ป) ใหมีจํานวนหนวยกิตหมวดวิชาเฉพาะรวมไมนอยกวา ๑๑๔
หนวยกิต
( ๓ ) หลั ก สู ต รปริ ญ ญาตรี (ไม น อ ยกว า ๖ ป ) ให มี จํ า นวนหน ว ยกิ ต หมวดวิ ช าเฉพาะรวม
ไมนอยกวา ๑๔๔ หนวยกิต
( ๔ ) หลั ก สู ต รปริ ญ ญาตรี (ต อ เนื่ อ ง) ให มี จํ า นวนหน ว ยกิ ต หมวดวิ ช าเฉพาะรวมไม น อ ย
กวา ๔๒ หนวยกิต
การจัดหมวดวิชาเฉพาะในลักษณะวิชาเอกเดี่ยว วิชาเอกคู หรือวิชาเอกและวิชาโท จะตองมีจำนวน
หนวยกิตวิชาเอกไมนอยกวา ๓๐ หนวยกิต และมีจำนวนหนวยกิตวิชาโทไมนอยกวา ๑๕ หนวยกิต ในกรณีที่
จัดหลักสูตรแบบวิชาเอกคูตองเพิ่มจํานวนหนวยกิตของวิชาเอกอีกไมนอยกวา ๓๐ หนวยกิต และใหมีจํานวน
หนวยกิตรวมไมนอยกวา ๑๕๐ หนวยกิต
ขอ ๒๐ หมวดวิชาเลือกเสรี หมายถึง วิชาที่มุงใหผูเรียนมีความรู ความเขาใจตามที่ตนเองถนัดหรือ
สนใจโดยเปดโอกาสใหผูเรียนเลือกเรียนรายวิชาใด ๆ ในหลักสูตรระดับปริญญาตรีของมหาวิทยาลัยที่เปดทำการ
สอน โดยไมซ้ำกับรายวิชาที่เรียนมาแลวและตองไมเปนรายวิชาที่กำหนดใหเรียนโดยไมนับหนวยกิต ในเกณฑ
การสำเร็จหลักสูตร ของสาขาวิชาตาง ๆ และมีจํานวนหนวยกิตรวมไมนอยกวา ๖ หนวยกิต
ขอ ๒๑ การจัดการศึกษาแตละหลักสูตรตองมีอาจารยประจําหลักสูตรตลอดระยะเวลาที่จัดการศึกษา
ตามหลักสูตรนัน้ ซึง่ มีคณ
ุ วุฒติ รงหรือสัมพันธกบั สาขาวิชาทีเ่ ปดสอนไมนอ ยกวา ๕ คน และในจํานวนนัน้ ตองเปน
คูมือนักศึกษา
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ผูมีคุณวุฒิ ไมต่ำกวาปริญญาโทหรือเทียบเทา หรือเปนผูดํารงตําแหนงทางวิชาการไมต่ำกวาผูชวยศาสตราจารย
อยางนอย ๒ คน ทั้งนี้อาจารยประจําในแตละหลักสูตรจะเปนอาจารยประจําเกินกวา ๑ หลักสูตรในเวลา
เดียวกันไมได เวนแตเปนหลักสูตรพหุวิทยาการที่ตรงหรือสัมพันธกับหลักสูตรที่ไดประจำอยูแลวจึงจะสามารถ
เปนอาจารยประจำหลักสูตรไดอีก ๑ หลักสูตร

หมวด ๔
การลงทะเบียนรายวิชา
ข อ ๒๒ การลงทะเบียนรายวิชา
(๑) นักศึกษาตองลงทะเบียนรายวิชาทุกภาคการศึกษาตามกำหนดเวลาทีม่ หาวิทยาลัยกำหนด
อนึ่ง นักศึกษาที่ศึกษารายวิชาครบตามหลักสูตรแลว แตยังไมสำเร็จการศึกษาตองลงทะเบียน
รักษาสภาพนักศึกษาทุกภาคการศึกษา
( ๒ ) นั ก ศึ ก ษาที่ ไ ม ม าลงทะเบี ย นตามกำหนดเวลาที่ ม หาวิ ท ยาลั ย กำหนด จะไม มี สิ ท ธิ์
ลงทะเบียนในภาคการศึกษานั้น เวนแตจะไดรับอนุมัติจากมหาวิทยาลัยเปนกรณีพิเศษ
( ๓ ) จำนวนหนวยกิตที่นักศึกษาลงทะเบียนแตละภาคการศึกษา ซึ่งไมนับรวมหนวยกิตของ
รายวิชาที่ตองศึกษาโดยไมนับหนวยกิต มีดังนี้
( ก ) นักศึกษาภาคปกติ ใหลงทะเบียน ไมเกิน ๒๒ หนวยกิตในแตละภาคการศึกษา
ปกติ สำหรับภาคฤดูรอน ใหลงทะเบียนเรียนไดไมเกิน ๙ หนวยกิต
( ข ) นักศึกษาภาคพิเศษ ใหลงทะเบียนไดไมเกิน ๑๒ หนวยกิต
กรณีมหาวิทยาลัยมีเหตุผลและความจำเปนในการลงทะเบียนเรียนที่มีจำนวนหนวยกิตแตกตาง
ไปจากที่กำหนดใหจัดทำเปนประกาศมหาวิทยาลัย
ข อ ๒๓ นักศึกษาที่เขาศึกษาในหลักสูตรปริญญาตรี (ตอเนื่อง) จะลงทะเบียนรายวิชาซ้ำกับรายวิชา
ที่ศึกษามาแลวในระดับอนุปริญญาไมได หากลงทะเบียนซ้ำใหเวนการนับหนวยกิตเพื่อพิจารณารายวิชาครบ
ตามหลักสูตรที่กำลังศึกษาอยู เวนแตกรณีที่สมาคมวิชาชีพในสาขาวิชานั้น ๆ ระบุใหเรียนในหลักสูตรระดับ
ปริญญาตรี ใหจัดทำเปนประกาศมหาวิทยาลัยและไมเสียสิทธิ์ในการไดรับเกียรตินิยม
ข อ ๒๔ การยกเวนหรือเทียบโอนหนวยกิตรายวิชาในหมวดวิชาตาง ๆ ใหเปนไปตามระเบียบของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรคที่วาดวยการนั้น ๆ
ข อ ๒๕ การขอถอนและขอเพิ่มรายวิชา
(๑) การขอถอนรายวิชาใหกระทำกอนการสอบปลายภาค ไมนอยกวา ๑๕ วัน
( ๒ ) การขอเพิ่มรายวิชาใหกระทำภายใน ๑๕ วันแรกของภาคการศึกษาปกติ หรือ ๗ วันแรก
ของภาคฤดูรอนทั้งนี้จำนวนหนวยกิตตองเปนไปตามขอ ๒๒
ขอ ๒๖ อัตราคาธรรมเนียมการศึกษา รวมทั้งกรณีที่นักศึกษาอาจไดรับคาธรรมเนียมคืน ใหเปนไป
ตามระเบียบของมหาวิทยาลัยวาดวยการเก็บเงินคาธรรมเนียมการศึกษา ฉบับที่ประกาศใชในชวงเวลานั้น ๆ
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หมวด ๕
การประเมินผลการศึกษา
ข อ ๒๗ ใหมหาวิทยาลัยจัดใหมีการประเมินผลการศึกษา ภาคการศึกษาละ ๑ ครั้ง
ขอ ๒๘ ใหมีการประเมินผลการศึกษารายวิชาตาง ๆ ตามหลักสูตร ซึ่งแบงออกเปน ๒ ระบบคือ
(๑) ระบบคาระดับคะแนน แบงเปน ๘ ระดับ
ระดั บ คะแนน
A
B+
B
C+
C
D+
D
E

ความหมายของผลการเรียน
ดีเยี่ยม
ดีมาก
ดี
คอนขางดี
พอใช
อ อ น
ออนมาก
ตก

คาระดับคะแนน
๔.๐
๓.๕
๓.๐
๒.๕
๒.๐
๑.๕
๑.๐
๐

นักศึกษาจะตองมีผลการเรียนไดระดับคะแนนเปน A, B+, B, C+, C, D+, D จึงจะถือวาสอบได
รายวิชาใดหากคาระดับคะแนนเปน E ตองลงทะเบียนและเรียนใหมจนกวาจะสอบได เวนแตรายวิชาเลือก
สามารถเปลี่ยนไปเลือกรายวิชาอื่นที่อยูในกลุมเดียวกันแทนได
สำหรับการประเมินรายวิชาเตรียมฝกประสบการณวชิ าชีพ และรายวิชาการฝกประสบการณวชิ าชีพ ถาได
ระดับคะแนนต่ำกวา C ใหถอื วาสอบตก นักศึกษาจะตองลงทะเบียนเรียนใหม และถาไดผลการประเมินต่ำกวา C
เปนครั้งที่สองถือวาพนสภาพการเปนนักศึกษา
(๒) ระบบไมมีคาระดับคะแนน ใหใชสัญลักษณดังนี้
สั ญ ลั ก ษณ
ความหมายของผลการเรียน
PD
(Pass with Distinction)
ผานดีเยี่ยม
P
(Pass)
ผาน
F
(Fail)
ไมผาน
ระบบนี้ใชสำหรับการประเมินรายวิชาที่หลักสูตรบังคับใหเรียนเพิ่ม ตามขอกำหนดเฉพาะรายวิชาที่
สภามหาวิทยาลัยกำหนดใหเรียนเพิ่ม รายวิชาใดที่ไดผลการเรียน F นักศึกษาจะตองลงทะเบียนเรียนใหมจนกวา
จะสอบได
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ขอ ๒๙ สัญลักษณอนื่ ๆ มีความหมายดังนี้
(๑) Au (Audit) ใช สำหรั บ การลงทะเบี ย นเพื่ อ ร ว มฟ ง โดยไม นั บ หน ว ยกิ ต และสามารถ
ปฏิบตั งิ านตามเกณฑทอี่ าจารยผสู อนกำหนด
( ๒ ) W (Withdraw) ใชสำหรับการบันทึกกรณีดังตอไปนี้
( ก ) นักศึกษาขอยกเลิกรายวิชาเรียนเมือ่ พนกำหนด ๑๕ วัน นับแตวนั เปดภาคการศึกษา
หรือตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด และตองกระทำกอนกำหนดสอบปลายภาคไมนอยกวา ๒ สัปดาห
( ข ) กรณีที่นักศึกษาลาพักการศึกษา หรือถูกสั่งใหพักการศึกษาหลังจากลงทะเบียนเรียน
ในภาคการศึกษานัน้ แลว
( ๓ ) I (Incomplete) ใชสำหรับการประเมินในรายวิชาที่นักศึกษาทำงานไมสมบูรณเมื่อสิ้น
ภาคการศึกษาหรือขาดสอบปลายภาคการศึกษา นักศึกษาที่ได “I” ตองดำเนินการขอรับการประเมิน เพื่อ
เปลี่ยนระดับคะแนน ตามกรณีดังตอไปนี้
( ก ) กรณีทนี่ กั ศึกษาทำงานไมสมบูรณเมือ่ สิน้ ภาคการศึกษา ใหอาจารยผสู อนพิจารณากำหนด
ระยะเวลาทำงานของนักศึกษา หากยังทำงานไมสมบูรณตามกำหนดระยะเวลา ใหพิจารณาประเมินผลการเรียน
จากคะแนนทีม่ อี ยแู ลวและใหดำเนินการสงผลการเรียน ภายในภาคการศึกษาถัดไป
( ข ) กรณีทนี่ กั ศึกษาขาดสอบปลายภาคการศึกษา ใหนกั ศึกษาดำเนินการยืน่ คำรองขอสอบ
ภายใน ๑๕ วัน นับแตวันเปดภาคการศึกษาถัดไป เมื่อไดรับอนุมัติจากมหาวิทยาลัยแลวใหดำเนินการสอบให
เสร็จสิน้ และใหอาจารยผสู อนสงผลการเรียนภายในภาคการศึกษาถัดไป ในกรณีนกั ศึกษาไมมายืน่ คำรองขอสอบ
ภายใน ๑๕ วันนับแตวนั เปดภาคการศึกษาถัดไป ใหนายทะเบียนเปลีย่ นผลการเรียนเปน “E”
ขอ ๓๐ รายวิชาทีไ่ ดรบั การยกเวนการเรียนตามระเบียบของมหาวิทยาลัยวาดวยการยกเวนการเรียนใหได
ผลการเรียนเปน “P”
ขอ ๓๑ การหาคาระดับคะแนนเฉลี่ย คาระดับคะแนนเฉลี่ยประจำภาค และคาระดับคะแนนเฉลี่ย
สะสมใหคิดเปนเลขทศนิยม ๒ ตำแหนง โดยไมปดเศษ สำหรับรายวิชาที่ยังมีผลการเรียน “I” ไมนำหนวยกิต
มารวมเปนตัวหารเฉลีย่
(๑) กรณี ที่ ส อบตกและต อ งเรี ย นซ้ำ ให นั บ รวมหน ว ยกิ ต ที่ ส อบตกและเรี ย นซ้ำ เพื่ อ ใช เ ป น
ตัวหารดวย
( ๒ ) กรณีที่นักศึกษาลงทะเบียนรายวิชาซ้ำกับรายวิชาที่สอบไดแลว เพื่อเปลี่ยนคาระดับคะแนน
ใหนับหนวยกิตและคาระดับคะแนนเฉพาะรายวิชาที่ลงทะเบียนครั้งหลังเทานั้น
ข อ ๓๒ ในกรณี ที่ นั ก ศึ ก ษาได จำนวนหน ว ยกิ ต ครบตามที่ กำหนดไว ใ นหลั ก สู ต รแล ว และได ค า
ระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมตั้งแต ๑.๘๐ แตไมถึง ๒.๐๐ ใหเลือกเรียนวิชาเพิ่มเติมและหรือเรียนซ้ำรายวิชาเดิม
เพื่ อ ทำค า ระดั บ คะแนนเฉลี่ ย สะสมให ถึ ง ๒.๐๐ ทั้ ง นี้ นั ก ศึ ก ษาภาคปกติ ต อ งอยู ใ นระยะเวลาที่ กำหนดตาม
ขอ ๑๒ หรือตามระยะเวลาที่กำหนดสภาพการเปนนักศึกษาของการจัดการศึกษาภาคนั้น ๆ
กรณีที่นักศึกษาประสงคเรียนซ้ำรายวิชาที่สอบไดมาแลวเพื่อเปลี่ยนคาระดับคะแนนในรายวิชาหนึ่ง ๆ
จะกระทำไดไมเกินสองครั้ง
ขอ ๓๓ นักศึกษาที่ทุจริตหรือรวมทุจริตในการสอบรายวิชาใด ใหมหาวิทยาลัยพิจารณาโทษตามควร
แกกรณีดังนี้
(๑) สอบตกในรายวิชานั้น หรือ
( ๒ ) สอบตกในรายวิชานั้น และพักการศึกษาในภาคการศึกษาถัดไป หรือ
( ๓ ) สอบตกทุกรายวิชาในภาคการศึกษานั้น หรือ
( ๔ ) พนสภาพการเปนนักศึกษา
ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค
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หมวด ๖
การสำเร็จการศึกษา

ปกติ

ขอ ๓๔ การสําเร็จการศึกษา ผูที่สำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรเกณฑปกติ ตองมีคุณสมบัติดังนี้
(๑) มีความประพฤติดี
( ๒ ) สอบไดในรายวิชาตาง ๆ ครบตามหลักสูตร รวมทัง้ รายวิชาทีส่ ภามหาวิทยาลัยกำหนด
( ๓ ) ไดคาระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมไมต่ำกวา ๒.๐๐
( ๔ ) หลักสูตรปริญญาตรี (๔ ป ) สําเร็จการศึกษาไดไมกอน ๖ ภาคการศึกษาปกติ
( ๕ ) หลักสูตรปริญญาตรี (๕ ป) สําเร็จการศึกษาไดไมกอน ๘ ภาคการศึกษาปกติ
(๖) หลักสูตรปริญญาตรี (ไมนอ ยกวา ๖ ป) สําเร็จการศึกษาไดไมกอ น ๑๐ ภาคการศึกษา

( ๗ ) หลักสูตรปริญญาตรี (ตอเนื่อง) สําเร็จการศึกษาไดไมกอน ๔ ภาคการศึกษาปกติ
( ๘ ) มีสภาพเปนนักศึกษาไมเกิน ๘ ภาคการศึกษาปกติติดตอกันในกรณีที่หลักสูตร ๒ ป
ไมเกิน ๑๖ ภาคการศึกษาปกติติดตอกันในกรณีที่หลักสูตร ๔ ป ไมเกิน ๒๐ ภาคการศึกษาปกติติดตอกัน
ในกรณีหลักสูตร ๕ ป และไมเกิน ๒๔ ภาคการศึกษาปกติติดตอกันในกรณีหลักสูตรไมนอยกวา ๖ ป
กรณี ที่ นั ก ศึ ก ษาอาจสำเร็ จ การศึ ก ษาก อ นกำหนดตาม (๔) (๕) (๖) และ (๗) ให ผ า นความ
เห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัย
ขอ ๓๕ ผูสำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรี จะไดรับเกียรตินิยมตองมีคุณสมบัติดังนี้
(๑) ปริญญาตรีหลักสูตร ๔ ป หลักสูตร ๕ ป และหลักสูตรไมนอ ยกวา ๖ ป เมือ่ ศึกษา
ครบตามหลักสูตร แลวไดคาระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมไมนอยกวา ๓.๖๐ จะไดรับเกียรตินิยมอันดับหนี่ง และ
ได ค า ระดั บ คะแนนเฉลี่ ย สะสมไม น อ ยกว า ๓.๒๕ จะได รั บ เกี ย รติ นิ ย มอั น ดั บ สอง หลั ก สู ต รปริ ญ ญาตรี
(ตอเนื่อง) สอบไดคาระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมจากระดับอนุปริญญาหรือเทียบเทาไมนอยกวา ๓.๖๐ และศึกษา
ครบตามหลักสูตรไดคาระดับคะแนนเฉลี่ยจากการศึกษาในมหาวิทยาลัยไมนอยกวา ๓.๖๐ จะไดรับเกียรตินิยม
อันดับหนึ่ง และไดคาระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมจากระดับอนุปริญญาหรือเทียบเทาไมนอยกวา ๓.๒๕ และเรียน
ครบตามหลักสูตรไดคาระดับคะแนนเฉลี่ยจากการศึกษาในมหาวิทยาลัยไมนอยกวา ๓.๒๕ จะไดรับเกียรตินิยม
อั น ดั บ สอง
( ๒ ) สอบไดในรายวิชาใด ๆ ไมต่ำกวา C ตามระบบคาระดับคะแนน หรือไมได F ตาม
ระบบไมมีคาระดับคะแนน
( ๓ ) ไมเคยเรียนซ้ำรายวิชาใดเพื่อเปลี่ยนคาระดับคะแนน
( ๔ ) ไมเปนผูที่ศึกษาในปริญญาที่สอง
( ๕ ) กำหนดเวลาการศึกษา สำหรับนักศึกษาภาคปกต มีเวลาศึกษาไมเกิน ๔ ภาคการศึกษา
ปกติ สำหรับหลักสูตร ๒ ป ไมเกิน ๘ ภาคการศึกษาปกติสำหรับหลักสูตร ๔ ป ไมเกิน ๑๐ ภาคการศึกษา
ปกติสำหรับหลักสูตร ๕ ป และไมเกิน ๑๒ ภาคการศึกษาปกติสำหรับหลักสูตรไมนอยกวา ๖ ป สวนนักศึกษา
ภาคพิเศษมีเวลาเรียนไมเกิน ๖ ภาคการศึกษาสำหรับหลักสูตร ๒ ป ไมเกิน ๑๒ ภาคการศึกษาสำหรับหลักสูตร
๔ ป ไมเกิน ๑๕ ภาคการศึกษาสำหรับหลักสูตร ๕ ป และไมเกิน ๑๘ ภาคการศึกษาสำหรับหลักสูตรไมนอ ยกวา
๖ ป ยกเวนกรณีนกั ศึกษามีเวลาศึกษาเกินกำหนด แตไมเกินจำนวนภาคการศึกษาตามแผนการศึกษาทีม่ หาวิทยาลัย
กำหนด
คูมือนักศึกษา
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หมวด ๗
การประกันคุณภาพการศึกษา
ขอ ๓๖ การพัฒนาหลักสูตร ใหทุกหลักสูตรที่เปดสอนระดับปริญญาตรีตองมีการพัฒนาหลักสูตร
ใหทันสมัย แสดงการปรับปรุงดัชนีมาตรฐานและคุณภาพการศึกษาเปนระยะ ๆ อยางนอยทุก ๆ ๕ ป และมี
การประเมินเพื่อพัฒนาหลักสูตรอยางตอเนื่องทุก ๕ ป
ข อ ๓๗ การประกันคุณภาพหลักสูตร ใหทุกหลักสูตรที่เปดสอนในระดับปริญญาตรีตองกำหนดระบบ
การประกันคุณภาพหลักสูตรใหชัดเจน โดยอยางนอยตองประกอบดวยประเด็นหลัก ๔ ประเด็น คือ
(๑) การบริหารหลักสูตร
( ๒ ) ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอนและการวิจัย
( ๓ ) การสนับสนุนและการใหคำแนะนำนักศึกษา
( ๔ ) ความต อ งการของตลาดแรงงาน สั ง คม และ/หรื อ ความพึ ง พอใจของผู ใ ช บั ณ ฑิ ต
ขอ ๓๘ การประกันคุณภาพการจัดการเรียนการสอนรายวิชาในหมวดศึกษาทั่วไป ใหดำเนินการเพื่อ
ใหเกิดมาตรฐานการจัดการเรียนรู ซึ่งประกอบดวยคุณลักษณะที่พึงประสงคของผูเรียน การวางแผนการเรียนรู
อยางเปนระบบ การจัดกิจกรรมการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสำคัญโดยใชกระบวนการที่หลากหลาย การใชสื่อ
การเรียนรูไดอยางเหมาะสม และการวัดและประเมินผลการเรียนรูอยางมีประสิทธิภาพตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด
สำหรับการประกันคุณภาพการจัดการเรียนการสอนรายวิชาในหมวดอื่น กรณีหมวดใดเห็นสมควรให
ดำเนิน การเพื่ อ ให เ กิ ด มาตรฐานการจั ด การเรี ย นรู ใ นวรรคแรก ให เ สนอเพื่ อ มหาวิ ท ยาลั ย จั ด ทำเป น ประกาศ
มหาวิทยาลัยบังคับใชตอไป

บทเฉพาะกาล
ขอ ๓๙ สำหรับนักศึกษาที่ไดศึกษาอยูในมหาวิทยาลัยในหลักสูตรใดหลักสูตรหนึ่งกอนระเบียบนี้
ประกาศใช ใหใชระเบียบหรือขอบังคับเดิมไปจนกวาจะสำเร็จการศึกษาหรือพนสภาพการเปนนักศึกษา รวมทั้ง
แนวทางการบริหารหลักสูตรใหถือปฏิบัติตามแนวเดิมไปจนกวาจะมีการปรับปรุงหลักสูตร
ประกาศ ณ วันที่ ๒๒ กุมภาพันธ พ.ศ. ๒๕๕๐
พลเอก

(ศิริ ทิวะพันธุ)
นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค
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วาดวยการประเมินผลการศึกษาระดับอนุปริญญาและระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๐
อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๑๘ (๒) แหงพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗
ประกอบมติสภามหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค ในคราวประชุมครัง้ ที่ ๒/๒๕๕๐ เมือ่ วันที่ ๒๒ กุมภาพันธ
พ.ศ. ๒๕๕๐ สภามหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค จึงออกระเบียบไวดังตอไปนี้
ขอ ๑ ระเบียบนีเ้ รียกวา “ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค วาดวยการประเมินผลการศึกษา
ระดับอนุปริญญาและระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๐”
ข อ ๒ ใหใชระเบียบนี้ตั้งแตวันถัดจากวันประกาศเปนตนไป
ขอ ๓ บรรดา กฎ ระเบียบ ขอบังคับ ประกาศหรือคำสั่งอื่นใดที่ขัดหรือแยงกับระเบียบนี้ใหใช
ระเบียบนี้แทน
ขอ ๔ ในระเบียบนี้
“มหาวิทยาลัย” หมายความวา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค
“การศึกษาระดับอนุปริญญาและระดับปริญญาตรี” หมายความวา การจัดการศึกษาตาม
หลักสูตรระดับอนุปริญญาและระดับปริญญาตรีของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค
“การประเมินผลการศึกษา” หมายความวา การตัดสินผลการเรียนรายวิชาตามหลักสูตร
ระดับอนุปริญญาและระดับปริญญาตรีของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค
“การศึกษาภาคปกติ” หมายความวา การจัดการศึกษาตามหลักสูตรระดับอนุปริญญาและระดับ
ปริญญาตรีที่ดำเนินการในวัน เวลาทำการปกติ
“การศึกษาภาคพิเศษ” หมายความวา การจัดการศึกษาตามหลักสูตรระดับอนุปริญญาและ
ระดับปริญญาตรีที่นอกเหนือจากการจัดการศึกษาภาคปกติ
“อาจารย” หมายความวา อาจารยประจำหรืออาจารยพิเศษซึ่งเปนผูสอนในรายวิชาตาม
หลักสูตรระดับอนุปริญญาและระดับปริญญาตรีของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค
“นั ก ศึ ก ษา” หมายความว า ผู ที่ ไ ด ขึ้ น ทะเบี ย นเป น นั ก ศึ ก ษาระดั บ อนุ ป ริ ญ ญาและระดั บ
ปริญญาตรีของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรคเรียบรอยแลว
ขอ ๕ ใหมหาวิทยาลัยจัดใหมีระบบการประเมินผลการศึกษาที่ไดมาตรฐาน ครอบคลุมพฤติกรรม
การเรียนรูของนักศึกษาทั้งดานความรู คุณธรรม หรือคุณลักษณะที่พึงประสงค และดานทักษะกระบวนการโดย
ตองมีทั้งการวัดและประเมินผลระหวางภาคการศึกษา และการวัดและประเมินผลปลายภาคการศึกษารายละเอียด
การดำเนินการ กรอบการประเมินและสัดสวนของคะแนนระหวางภาคการศึกษาและปลายภาคการศึกษาใหเปน
ไปตามประกาศของมหาวิทยาลัย โดยความเห็นชอบของสภาวิชาการสภามหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค
ขอ ๖ นักศึกษาจะตองเขารับการประเมินผลปลายภาคการศึกษาและจะมีสิทธิ์ขอเขารับการประเมิน
ผลปลายภาคการศึกษาไดตองอยูในเกณฑตอไปนี้
(๑) มีเวลาในการดำเนินกิจกรรมการเรียนในรายวิชานั้น ๆ ไมนอยกวารอยละ ๘๐ ของ
เวลาเรียนทั้งหมด
คูมือนักศึกษา
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( ๒ ) กรณีที่มีเวลาในการดำเนินกิจกรรมการเรียนรายวิชาใดนอยกวารอยละ ๘๐ แตไมต่ำ
กวารอยละ ๖๐ และคณะกรรมการที่มหาวิทยาลัยแตงตั้งพิจารณาเห็นสมควรใหมีสิทธิ์สอบ
ขอ ๗ นักศึกษาอยูในเกณฑตอไปนี้ จะไมมีสิทธิ์เขารับการประเมินผลปลายภาคการศึกษา
(๑) มีเวลาในการดำเนินกิจกรรมการเรียนนอยกวารอยละ ๘๐ แตไมต่ำกวารอยละ ๖๐ และ
คณะกรรมการตามขอ ๖ (๒) พิจารณาไมใหมีสิทธิ์สอบ
( ๒ ) มีเวลาในการดำเนินกิจกรรมการเรียนรายวิชาใดนอยกวารอยละ ๖๐ ของเวลาเรียน
ทั้ ง หมด
ขอ ๘ นักศึกษาผูมีสิทธิ์เขารับการประเมินผลปลายภาคการศึกษาแตไมไดเขารับการประเมินผล
เนื่องจากเหตุจำเปนอยางยิ่งหรือมีเหตุสุดวิสัย นักศึกษาสามารถยื่นคำรองขอรับการประเมินผลในรายวิชาที่
ไม ไ ด เ ข า รั บ การประเมิ น ผลต อ ฝ า ยทะเบี ย นและวั ด ผล ทั้ ง นี้ ต อ งดำเนิ น การภายใน ๑๕ วั น นั บ แต วั น เป ด
ภาคการศึกษาของภาคการศึกษา ถัดไป โดยใหคณะกรรมการตามขอ ๖ (๒) พิจารณา
กรณีคณะกรรมการตามขอ ๖ (๒) อนุญาตใหเขารับการประเมินผลปลายภาคการศึกษาได ใหนักศึกษา
ผูนั้นไปพบอาจารยผูสอนเพื่อเขารับการประเมินผลตามกระบวนการและเวลาที่กำหนดภายในภาคการศึกษาถัดไป
กรณีที่นักศึกษามีเหตุจำเปนอยางยิ่งหรือมีเหตุสุดวิสัย นักศึกษาสามารถยื่นคำรองขอเลื่อนการขอเขา
รับการประเมินผลปลายภาคการศึกษาตอฝายทะเบียนและวัดผลลวงหนาไมนอยกวา ๗ วัน กอนกำหนดการ
สอบปลายภาคการศึกษา โดยใหคณะกรรมการตามขอ ๖ (๒) พิจารณาอนุญาตใหเลือ่ นการเขารับการประเมินผล
กรณีคณะกรรมการตามขอ ๖ (๒) อนุญาต ใหนักศึกษาผูนั้นไปขอรับการประเมินผลตามที่อาจารยผูสอนกำหนด
กรณีนักศึกษาไมมาติดตอขอยื่นคำรองขอรับการประเมินผลภายในกำหนดตามวรรคหนึ่งและวรรคสาม
หรือคณะกรรมการตามขอ ๖ (๒) ไมอนุญาตใหเขารับการประเมินผล หรืออนุญาตใหเขารับการประเมินผลแต
นักศึกษาไมเขารับการประเมินผลตามกำหนดใหนายทะเบียนเปลี่ยนผลการเรียนเปน E หรือ F แลวแตกรณี
ผูไมมีสิทธิ์เขารับการประเมินผลตามขอ ๗ (๑) และขอ ๗ (๒) ใหอาจารยผูสอนพิจารณาใหผล
การเรียนเปน E หรือ F แลวแตกรณี
ขอ ๙ ใหมีการประเมินผลการศึกษารายวิชาตาง ๆ ตามหลักสูตร ซึ่งแบงออกเปน ๒ ระบบ คือ
ระบบคาระดับคะแนน แบงเปน ๘ ระดับ
(๑)
ระดั บ คะแนน
ความหมายของผลการเรียน
คาระดับคะแนน
A
ดีเยี่ยม
๔.๐
+
B
ดีมาก
๓.๕
B
ดี
๓.๐
C+
คอนขางดี
๒.๕
C
พอใช
๒.๐
+
D
อ อ น
๑.๕
D
ออนมาก
๑.๐
E
ตก
๐
นักศึกษาจะตองมีผลการเรียนไดระดับคะแนนเปน A, B+, B, C+, C, D+, D จึงจะถือวาสอบได
รายวิชาใดไดคาระดับคะแนนเปน E ตองลงทะเบียนและเรียนใหมจนกวาจะสอบได ยกเวนรายวิชาเลือก
สามารถเปลี่ยนไปเลือกรายวิชาอื่นที่อยูในกลุมเดียวกันแทนได
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สำหรับการประเมินผลรายวิชาเตรียมฝกประสบการณวิชาชีพและรายวิชาการฝกประสบการณวิชาชีพ
ถาไดระดับคะแนนต่ำกวา C ถือวาสอบตก นักศึกษาจะตองลงทะเบียนเรียนใหม และถาไดผลการประเมิน
ต่ำกวา C เปนครั้งที่สอง ถือวาพนสภาพการเปนนักศึกษา
( ๒ ) ระบบไมมีคาระดับคะแนน กำหนดสัญลักษณการประเมินดังนี้
PD
P
F

สั ญ ลั ก ษณ
(Pass with Distinction)
(Pass)
(Fail)

ความหมายของผลการเรียน
ผานดีเยี่ยม
ผาน
ไมผาน

ระบบนี้ใชสำหรับการประเมินผลรายวิชาที่หลักสูตรบังคับใหเรียนเพิ่มตามขอกำหนดเฉพาะรายวิชา
ที่สภามหาวิทยาลัยกำหนดใหเรียนเพิ่ม รายวิชาใดที่ไดผลการเรียน F นักศึกษาจะตองลงทะเบียนเรียนใหม
จนกวาจะสอบได
ขอ ๑๐ สัญลักษณอื่น ๆ มีความหมายดังนี้
(๑) Au (Audit ) ใชสำหรับการลงทะเบียนเพื่อรวมฟง โดยไมนับหนวยกิตและสามารถ
ปฏิบัติงานตาม เกณฑที่อาจารยผูสอนกำหนด
( ๒ ) W (Withdraw) ใชสำหรับการบันทึกกรณีดังตอไปนี้
( ก ) นักศึกษาขอยกเลิกรายวิชาเรียนเมื่อพนกำหนด ๑๕ วัน นับแตวันเปดภาค
การศึกษาหรือตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด และตองกระทำกอนกำหนดสอบปลายภาคการศึกษาไมนอยกวา ๒
สัปดาห
( ข ) กรณีที่นักศึกษาลาพักการศึกษา หรือถูกสั่งใหพักการศึกษาหลังจากลงทะเบียน
เรียนในภาคการศึกษานั้นแลว
( ๓ ) I (Incomplete) ใชสำหรับการประเมินในรายวิชาที่นักศึกษาทำงานไมสมบูรณเมื่อ
สิ้นภาคการศึกษาหรือขาดสอบปลายภาคการศึกษา นักศึกษาที่ได “I” ตองดำเนินการขอรับการประเมิน เพื่อ
เปลี่ยนระดับคะแนนตามกรณีดังตอไปนี้
( ก ) กรณีทนี่ กั ศึกษาทำงานไมสมบูรณเมือ่ สิน้ ภาคการศึกษา ใหอาจารยผสู อนพิจารณา
กำหนดระยะเวลาทำงานของนักศึกษา หากยังทำงานไมสมบูรณตามกำหนดระยะเวลา ใหพิจารณาประเมินผล
การเรียนจากคะแนนที่มีอยูแลว และใหดำเนินการสงผลการเรียนภายในภาคการศึกษาถัดไป
( ข ) กรณีที่นักศึกษาขาดสอบปลายภาคการศึกษา ใหนักศึกษาดำเนินการยื่นคำรอง
ขอสอบภายใน ๑๕ วัน นับแตวันเปดภาคการศึกษาถัดไป เมื่อไดรับอนุมัติจากมหาวิทยาลัยแลวใหดำเนินการ
สอบใหเสร็จสิ้นและใหอาจารยผูสอนสงผลการเรียนภายในภาคการศึกษาถัดไป
ในกรณีนกั ศึกษาไมมายืน่ คำรองขอสอบภายใน ๑๕ วันนับแตวนั เปดภาคการศึกษาถัดไป ใหนายทะเบียน
เปลี่ยนผลการเรียนเปน “E”
ขอ ๑๑ รายวิชาที่ไดรับการยกเวนการเรียนตามระเบียบวาดวยการยกเวนการเรียนใหไดผลการเรียน
เปน “P”

คูมือนักศึกษา

-79-

ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค

ขอ ๑๒ นักศึกษาที่เขาศึกษาในหลักสูตรปริญญาตรี (ตอเนื่อง) จะลงทะเบียนเรียนรายวิชาซ้ำกับ
รายวิชาที่ศึกษามาแลวในระดับอนุปริญญาไมได หากลงทะเบียนซ้ำใหเวนการนับหนวยกิต เพื่อพิจารณารายวิชา
ครบตามหลักสูตรที่กำลังศึกษาอยู เวนแตกรณีที่สมาคมวิชาชีพในสาขาวิชานั้น ๆ ระบุใหเรียนในหลักสูตรระดับ
ปริญญาตรี ใหจัดทำเปนประกาศมหาวิทยาลัยและไมเสียสิทธิ์ในการไดเกียรตินิยม
ขอ ๑๓ การหาคาระดับคะแนนเฉลีย่ คาระดับคะแนนเฉลีย่ ประจำภาค และคาระดับคะแนนเฉลีย่ สะสม
ใหคิดเปนเลขทศนิยม ๒ ตำแหนงโดยไมปดเศษ สำหรับรายวิชาที่ยังมีผลการเรียน “I” ไมนำหนวยกิตมา
รวมเปนตัวหารเฉลี่ย
(๑) กรณีที่สอบตกและตองเรียนซ้ำ ใหนับรวมหนวยกิตที่สอบตกและเรียนซ้ำเพื่อใชเปน
ตัวหารดวย
( ๒ ) กรณีที่นักศึกษาลงทะเบียนเรียนวิชาซ้ำกับรายวิชาที่สอบไดแลวเพื่อเปลี่ยนคาระดับ
คะแนนใหนับหนวยกิตและคาระดับคะแนนเฉพาะรายวิชาที่ลงทะเบียนครั้งหลังเทานั้น
ขอ ๑๔ การสําเร็จการศึกษา ผูที่สำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรเกณฑปกติ ตองมีคุณสมบัติดังนี้
(๑) มีความประพฤติดี
( ๒ ) สอบไดในรายวิชาตาง ๆ ครบตามหลักสูตร รวมทัง้ รายวิชาทีส่ ภามหาวิทยาลัยกำหนด
( ๓ ) ไดคาระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมไมต่ำกวา ๒.๐๐
( ๔ ) หลักสูตรปริญญาตรี (๔ ป) สําเร็จการศึกษาไดไมกอน ๖ ภาคการศึกษาปกติ
( ๕ ) หลักสูตรปริญญาตรี (๕ ป) สําเร็จการศึกษาไดไมกอน ๘ ภาคการศึกษาปกติ
(๖) หลักสูตรปริญญาตรี (ไมนอยกวา ๖ ป) สําเร็จการศึกษาไดไมกอน ๑๐ ภาคการ
ศึกษาปกติ
( ๗ ) หลักสูตรปริญญาตรี (ตอเนื่อง) สําเร็จการศึกษาไดไมกอน ๔ ภาคการศึกษาปกติ
( ๘ ) มีสภาพเปนนักศึกษาไมเกิน ๘ ภาคการศึกษาปกติติดตอกันในกรณีหลักสูตร ๒ ป
ไมเกิน ๑๖ ภาคการศึกษาปกติติดตอกันในกรณีหลักสูตร ๔ ป ไมเกิน ๒๐ ภาคการศึกษาปกติติดตอกันใน
กรณีหลักสูตร ๕ ป และไมเกิน ๒๔ ภาคการศึกษาปกติติดตอกันในกรณีหลักสูตรไมนอยกวา ๖ ป
กรณีที่นักศึกษาอาจสำเร็จการศึกษากอนกำหนดตาม (๔) (๕) (๖) และ (๗) ใหผานความเห็นชอบ
จากสภามหาวิทยาลัย
ขอ ๑๕ การพนสภาพการเปนนักศึกษาและการขอคืนสภาพการเปนนักศึกษา
(๑) นักศึกษาภาคปกติจะพนสภาพการเปนนักศึกษาในกรณีใดกรณีหนึ่งดังตอไปนี้
( ก ) ผลการเรี ย นได ค า ระดั บ คะแนนเฉลี่ ย สะสมต่ำ กว า ๑.๖๐ เมื่ อ สิ้ น ภาคการ
ศึกษาปกติที่ ๒ นับตั้งแตเริ่มเขาศึกษา
( ข ) ผลการเรียนไดคาระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมต่ำกวา ๑.๘๐ เมื่อสิ้นภาคการศึกษา
ปกติที่ ๔ ที่ ๖ ที่ ๘ ที่ ๑๐ และที่ ๑๒ นับตัง้ แตเริม่ เขาศึกษา
( ค ) นักศึกษาลงทะเบียนเรียนครบตามที่หลักสูตรกำหนด แตยังไดคาระดับคะแนน
เฉลี่ยสะสมต่ำกวา ๑.๘๐
( ง ) มีสภาพเปนนักศึกษาครบ ๔ ปการศึกษาในกรณีหลักสูตร ๒ ป ครบ ๘ ปการ
ศึกษาในกรณีหลักสูตร ๔ ป ครบ ๑๐ ปการศึกษา ในกรณีหลักสูตร ๕ ป ครบ ๑๒ ปการศึกษาในกรณีหลักสูตร
ไมนอยกวา ๖ ป และขาดคุณสมบัติตามขอ ๑๔(๒) และ ๑๔(๓) ในการเปนผูที่สำเร็จการศึกษาตามหลักสูตร
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( จ ) ผลการเรียนรายวิชาเตรียมฝกประสบการณวชิ าชีพหรือรายวิชาการฝกประสบการณ
วิชาชีพต่ำกวา C เปนครั้งที่ ๒
( ฉ ) ถูกลงโทษใหพนสภาพการเปนนักศึกษาตามขอ ๑๗ (๔)
( ช ) ไมลงทะเบียนรายวิชาในภาคการศึกษาปกติหรือไมปฏิบัติตามเงื่อนไขการลาพัก
การศึกษาตามระเบียบมหาวิทยาลัย
( ๒ ) นักศึกษาภาคพิเศษ จะพนสภาพการเปนนักศึกษาในกรณีใดกรณีหนึ่งดังตอไปนี้
( ก ) ผลการเรียนไดคาระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมต่ำกวา ๑.๖๐ เมื่อสิ้นภาคการศึกษา
ที่ ๓ นับตั้งแตเริ่มเขาศึกษา
( ข ) ผลการเรียนไดคาระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมต่ำกวา ๑.๘๐ เมื่อสิ้นภาคการศึกษา
ที่ ๖ ที่ ๙ ที่ ๑๒ ที่ ๑๕ และที่ ๑๘ นับตัง้ แตเริม่ เขาศึกษา
( ค ) นักศึกษาลงทะเบียนเรียนครบตามที่หลักสูตรกำหนด แตยังไดคาระดับคะแนน
เฉลี่ยสะสมต่ำกวา ๑.๘๐
( ง ) มีสภาพเปนนักศึกษาครบ ๔ ปการศึกษาในกรณีทเี่ รียนหลักสูตร ๒ ป ครบ ๘
ปการศึกษาในกรณีหลักสูตร ๔ ป ครบ ๑๐ ปการศึกษาในกรณีหลักสูตร ๕ ป ครบ ๑๒ ปการศึกษาในกรณี
หลักสูตรไมนอยกวา ๖ ป และขาดคุณสมบัติตามขอ ๑๔(๒) และ ๑๔(๓) ในการเปนผูที่สำเร็จการศึกษาตาม
หลั ก สู ต ร
( จ ) ผลการเรียนรายวิชาเตรียมฝกประสบการณวชิ าชีพหรือรายวิชาการฝกประสบการณ
วิชาชีพต่ำกวา C เปนครั้งที่ ๒
( ฉ ) ถูกลงโทษใหพนสภาพการเปนนักศึกษาตามขอ ๑๗ (๔)
( ช ) ไม ล งทะเบี ย นรายวิ ช าในภาคการศึ ก ษาหรื อ ไม ป ฏิ บั ติ ต ามเงื่ อ นไขการลาพั ก
การศึกษาตามระเบียบมหาวิทยาลัย
( ๓ ) นั ก ศึ ก ษาภาคปกติ แ ละภาคพิ เ ศษจะขอคื น สภาพการเป น นั ก ศึ ก ษาได ก็ ต อ เมื่ อ เป น
กรณีตามขอ ๑๕ (๑) (ช) และ ขอ ๑๕ (๒) (ช) โดยยื่นคำรองขอคืนสภาพตอมหาวิทยาลัยและดำเนินการ
ลงทะเบียนรายวิชาในภาคการศึกษาหรือปฏิบัติตามเงื่อนไขการลาพักการศึกษาตามระเบียบมหาวิทยาลัย
ขอ ๑๖ ในกรณีที่นักศึกษาไดจำนวนหนวยกิตครบตามที่กำหนดไวในหลักสูตรแลว และไดคาระดับ
คะแนนเฉลี่ยสะสมตั้งแต ๑.๘๐ แตไมถึง ๒.๐๐ ใหเลือกเรียนวิชาเพิ่มเติมและหรือเรียนซ้ำรายวิชาเดิม เพื่อ
ทำค า ระดั บ คะแนนเฉลี่ ย สะสมให ถึ ง ๒.๐๐ ทั้ ง นี้ ต อ งอยู ใ นระยะเวลาที่ กำหนดตามข อ ๑๕ (๑) (ง) หรื อ
ขอ ๑๕ (๒) (ง) หรือตามระยะเวลาที่กำหนดสภาพการเปนนักศึกษาของการจัดการศึกษาภาคนั้น ๆ
กรณีที่นักศึกษาประสงคเรียนซ้ำรายวิชาที่สอบไดมาแลว เพื่อเปลี่ยนคาระดับคะแนนในรายวิชาหนึ่ง ๆ
ใหกระทำไดไมเกิน ๒ ครั้ง
ขอ ๑๗ นักศึกษาที่ทุจริตหรือรวมทุจริตในการสอบรายวิชาใด ใหมหาวิทยาลัยพิจารณาโทษตามควร
แกกรณี ดังนี้
(๑) สอบตกในรายวิชานั้น หรือ
( ๒ ) สอบตกในรายวิชานั้น และพักการศึกษาในภาคการศึกษาถัดไป หรือ
( ๓ ) สอบตกทุกรายวิชาในภาคการศึกษานั้น หรือ
( ๔ ) พนสภาพการเปนนักศึกษา
คูมือนักศึกษา
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ขอ ๑๘ ผูสำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรี จะไดรับเกียรตินิยมตองมีคุณสมบัติดังนี้
(๑) ปริญญาตรี หลักสูตร ๔ ป หลักสูตร ๕ ป และหลักสูตรไมนอยกวา ๖ ป เมื่อ
ศึกษาครบตามหลักสูตรแลวไดคาระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมไมนอยกวา ๓.๖๐ จะไดรับเกียรตินิยมอันดับหนี่ง และ
ได ค า ระดั บ คะแนนเฉลี่ ย สะสมไม น อ ยกว า ๓.๒๕ จะได รั บ เกี ย รติ นิ ย มอั น ดั บ สอง หลั ก สู ต รปริ ญ ญาตรี
(ต อ เนื่ อ ง) สอบได ค า ระดั บ คะแนนเฉลี่ ย สะสมจากระดั บ อนุ ป ริ ญ ญาหรื อ เที ย บเท า ไม น อ ยกว า ๓.๖๐ และ
ศึ ก ษาครบตามหลั ก สู ต รได ค า ระดั บ คะแนนเฉลี่ ย จากการศึ ก ษาในมหาวิ ท ยาลั ย ไม น อ ยกว า ๓.๖๐ จะได รั บ
เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง และไดคาระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมจากระดับอนุปริญญาหรือเทียบเทาไมนอยกวา ๓.๒๕
และศึกษาครบตามหลักสูตรไดคาระดับคะแนนเฉลี่ยจากการศึกษาในมหาวิทยาลัยไมนอยกวา ๓.๒๕ จะได
รับเกียรตินิยมอันดับสอง
( ๒ ) สอบไดในรายวิชาใด ๆ ไมต่ำกวา C ตามระบบคาระดับคะแนน หรือไมได F ตาม
ระบบไมมีคาระดับคะแนน
( ๓ ) ไมเคยเรียนซ้ำรายวิชาใด เพื่อเปลี่ยนคาระดับคะแนน
( ๔ ) ไมเปนผูที่ศึกษาในปริญญาที่สอง
( ๕ ) กำหนดเวลาการศึกษา สำหรับนักศึกษาภาคปกติ มีเวลาศึกษาไมเกิน ๔ ภาคการศึกษา
ปกติสำหรับหลักสูตร ๒ ป ไมเกิน ๘ ภาคการศึกษาปกติสำหรับหลักสูตร ๔ ป ไมเกิน ๑๐ ภาคการศึกษาปกติ
สำหรับหลักสูตร ๕ ป และไมเกิน ๑๒ ภาคการศึกษาปกติสำหรับหลักสูตรไมนอยกวา ๖ ป สวนนักศึกษา
ภาคพิเศษ มีเวลาศึกษาไมเกิน ๖ ภาคการศึกษาสำหรับหลักสูตร ๒ ป ไมเกิน ๑๒ ภาคการศึกษาสำหรับ
หลักสูตร ๔ ป ไมเกิน ๑๕ ภาคการศึกษาสำหรับหลักสูตร ๕ ป และไมเกิน ๑๘ ภาคการศึกษาสำหรับ
หลักสูตรไมนอยกวา ๖ ป ยกเวนกรณีนักศึกษามีเวลาศึกษาเกินกำหนดแตไมเกินจำนวนภาคการศึกษาตาม
แผนการศึกษาที่มหาวิทยาลัยกำหนด
ขอ ๑๙ ในการอนุมัติการประเมินผลการเรียนและการสำเร็จการศึกษา ใหมีผูอนุมัติดังนี้
(๑) ใหคณบดี โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการอนุมัติผลการเรียนของคณะเปนผูอนุมัติ
การประเมินผลการเรียนในรายวิชาตาง ๆ ที่สังกัดคณะนั้น ๆ
( ๒ ) ใหอธิการบดีโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการอนุมตั ผิ ลการเรียน ซึง่ สภามหาวิทยาลัย
แตงตั้งเปนผูอนุมัติผลการสำเร็จการศึกษา
ขอ ๒๐ ใหอธิการบดีเปนผูรักษาการใหเปนไปตามระเบียบนี้ และเปนผูวินิจฉัยชี้ขาดในกรณีเกิดปญหา
จากการใชระเบียบ
บทเฉพาะกาล
ขอ ๒๑ สำหรั บ นั ก ศึ ก ษาที่ ไ ด ศึ ก ษาอยู ใ นมหาวิ ท ยาลั ย ในหลั ก สู ต รใดหลั ก สู ต รหนึ่ ง ก อ นระเบี ย บนี้
ประกาศใช ใหใชระเบียบหรือขอบังคับเดิมไปจนกวาจะสำเร็จการศึกษาหรือพนสภาพการเปนนักศึกษา รวมทั้ง
แนวทางการบริหารหลักสูตรใหถือปฏิบัติตามแนวเดิมไปจนกวาจะมีการปรับปรุงหลักสูตร
ประกาศ ณ วันที่ ๒๒ กุมภาพันธ พ.ศ. ๒๕๕๐
พลเอก

(ศิริ ทิวะพันธุ)
นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค
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ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค
วาดวยวินยั โทษทางวินยั วิธพี จิ ารณาโทษ การลงโทษ การอุทธรณ
และเกณฑการประเมินความประพฤติของนักศึกษา
พ.ศ. ๒๕๕๐
อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๑๘ (๒) แหงพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗
ประกอบมติสภามหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค ในคราวประชุมครั้งที่ ๑๑/๒๕๕๐ เมื่อวันที่ ๒๙ พฤศจิกายน
พ.ศ. ๒๕๕๐ สภามหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค จึงออกระเบียบไวดังตอไปนี้
ขอ ๑ ระเบียบนี้เรียกวา “ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค วาดวยวินัย โทษทางวินัย วิธี
พิจารณาโทษ การลงโทษ การอุทธรณและเกณฑการประเมินความประพฤติของนักศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๐”
ข อ ๒ ใหยกเลิกระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค วาดวยวินัย วิธีพิจารณาโทษทางวินัยและ
เกณฑการประเมินความประพฤติของนักศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๙
ขอ ๓ ใหใชระเบียบนี้ตั้งแตวันถัดจากวันประกาศเปนตนไป
ขอ ๔ บรรดา กฎ ระเบียบ ขอบังคับ ประกาศหรือคำสั่งอื่นใดของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค
ที่ขัดหรือแยงกับระเบียบนี้ ใหใชระเบียบนี้แทน
ขอ ๕ ในระเบียบนี้
“มหาวิทยาลัย” หมายความวา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค
“สภามหาวิทยาลัย” หมายความวา สภามหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค
“อธิการบดี” หมายความวา อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค
“คณบดี” หมายความวา คณบดีตามสวนราชการมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรคทั้งที่เปนไป
ตามกฎกระทรวงศึกษาธิการและตามมติสภามหาวิทยาลัยที่นักศึกษาสังกัดอยู
“อาจารย” หมายความวา ผสู อนหรือผบู รรยายประจำรายวิชาตาง ๆ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครสวรรครวมถึงอาจารยพิเศษและอาจารยที่ปรึกษากิจกรรมนักศึกษา
“เจาหนาที”่ หมายความวา ขาราชการและลูกจางของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรคทมี่ หี นาที่
ปฏิบัติตามระเบียบนี้
“นักศึกษา” หมายความวา นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรคทุกประเภท
“ผูปกครอง” หมายความวา ผูที่แสดงตนเปนผูปกครองนักศึกษาที่มหาวิทยาลัยเชื่อถือ
ขอ ๖ ในกรณีที่นักศึกษากระทำผิดวินัยกอนวันประกาศใชระเบียบนี้ และการดำเนินการทางวินัย
ยังไมเสร็จสิ้นใหดำเนินการตามระเบียบเดิมไปจนเสร็จสิ้นและใหใชระเบียบนี้ในการพิจารณาดำเนินการเฉพาะ
สวนที่เปนคุณแกนักศึกษาเทานั้น
ขอ ๗ ประกาศมหาวิทยาลัยหรือกรณีทรี่ ะบุใหเปนตามมหาวิทยาลัยกำหนดตามระเบียบนี้ ใหกองพัฒนา
นักศึกษารับผิดชอบในการดำเนินการเพื่อออกประกาศมหาวิทยาลัย หรือขอกำหนดใหเปนไปตามกำหนดเวลา
อันเหมาะสมและสอดคลองกับการดำเนินการในเรื่องที่เกี่ยวของตามระเบียบนี้
ขอ ๘ ใหอธิการบดีเปนผูรักษาการใหเปนไปตามระเบียบนี้และเปนผูมีอำนาจวินิจฉัยชี้ขาด ในกรณี
ที่เกิดปญหาจากการใชระเบียบนี้
คูมือนักศึกษา
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หมวด ๑
วาดวยวินยั
ขอ ๙ นักศึกษาตองปฏิบัติตามระเบียบที่วาดวยวินัยนักศึกษาโดยเครงครัด ผูใดฝาฝนถือวามี
ความผิดจะตองไดรับโทษตามที่กำหนดไวในระเบียบนี้
ขอ ๑๐ วินัยของนักศึกษา ไดแก
(๑) ปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ ขอบังคับ ประกาศ คำสั่งของมหาวิทยาลัยโดยเครงครัด
( ๒ ) ประพฤติตนอยูในความซื่อสัตยสุจริต ปฏิบัติตนตามศีลธรรม จริยธรรมและวัฒนธรรม
อั น ดี ข องสั ง คมไทยในทุ ก โอกาส
( ๓ ) แตงกายสุภาพเรียบรอยตามระเบียบที่มหาวิทยาลัยกำหนด
( ๔ ) ตองแสดงบัตรประจำตัวนักศึกษา เมื่ออาจารยหรือเจาหนาที่ผูมีหนาที่เกี่ยวของของ
มหาวิทยาลัยขอตรวจสอบ
( ๕ ) รักษาไวซึ่งความสามัคคี ความสงบเรียบรอย ชื่อเสียง และเกียรติคุณของมหาวิทยาลัย
(๖) ตองแสดงความเคารพตออาจารย และไมแสดงกิริยามารยาทอันไมสมควร ตองเชื่อ
ฟงคำตักเตือนของอาจารยหรือเจาหนาที่ของมหาวิทยาลัยที่ปฏิบัติหนาที่โดยชอบ
( ๗ ) อยู ใ นมหาวิ ท ยาลั ย ไม เ กิ น เวลาที่ ม หาวิ ท ยาลั ย กำหนด เว น แต จ ะได รั บ อนุ ญ าตจาก
มหาวิทยาลัยเปนกรณี ๆ ไป
( ๘ ) ไมกลาวขอความอันเปนเท็จ หรือปกปดขอความจริงที่ควรจะบอกและใหความรวมมือ
ตอผูมีอำนาจสอบสวนวินัยนักศึกษาที่มหาวิทยาลัยแตงตั้ง
(๙) ไมมีไวในครอบครองซึ่งภาพและสื่อลามกอนาจาร ไมจัดทำ ไมจัดพิมพ หรือไมมีไว
ในครอบครองซึ่ ง สิ่ ง พิ ม พ สิ่ ง แสดง สิ่ ง เขี ย น หรื อ สิ่ ง ที่ ใ ช ใ นการเก็ บ ข อ มู ล ด ว ยคอมพิ ว เตอร ที่ เ ป น ภาพหรื อ
สื่อลามกอนาจาร
(๑๐) ไม เ ป น ผู ก อ การทะเลาะวิ ว าท หรื อ ทำร า ยผู อื่ น หรื อ ยุ ย งให เ กิ ด เหตุ วุ น วายขึ้ น ใน
มหาวิทยาลัยหรือกอใหเกิดความแตกแยกความสามัคคีของนักศึกษาและสวนรวม
(๑๑) ไมเลนการพนัน หรือมีสวนเกี่ยวของ หรือสนับสนุนการพนันใด ๆ
(๑๒) ไมเสพสุรา ของมึนเมา หรือสิ่งเสพติด หรือมีไวในครอบครองซึ่งสิ่งเสพติดตองหาม
ตามกฎหมาย
(๑๓) ไมประพฤติตนหรือกระทำการใด ๆ ใหเปนที่เสื่อมเสียในทางชูสาวหรือกระทำอนาจาร
ในที่สาธารณะ หรือประพฤติผิดศีลธรรม หรือประเพณีอันดีงาม
(๑๔) ไมพกหรือมีไวในครอบครองซึ่งอาวุธ วัตถุระเบิดหรือสิ่งผิดกฎหมาย
(๑๕) ไมกระทำความผิดเกี่ยวกับทรัพยของผูอื่น หรือของมหาวิทยาลัย
(๑๖) ไมกระทำการทุจริตใด ๆ อันกอใหเกิดความเสื่อมเสียแกมหาวิทยาลัย หรือผูอื่น
(๑๗) ทุจริตในการสอบหรือพยายามกระทำการเชนวานั้น
(๑๘) ไมเที่ยวมั่วสุมในสถานเริงรมย จนเปนเหตุกอใหเกิดความเสื่อมเสียตอชื่อเสียงของ
มหาวิทยาลัย
ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค
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(๑๙) ไม ก ระทำผิ ด อาญาถึ ง ต อ งโทษจำคุ ก และรั บ โทษจำคุ ก เว น แต ก ระทำความผิ ด โดย
ประมาท หรือลหุโทษ
(๒๐) ไมกระทำการใด ๆ ที่มหาวิทยาลัยประกาศวาเปนความผิดวินัย
ขอ ๑๑ การกระทำผิ ด วิ นั ย ร า ยแรง หมายถึ ง การประพฤติ ต นไม เ หมาะสมอย า งยิ่ ง ต อ สภาพของ
การเปนนักศึกษา หรือการกระทำใด ๆ โดยกอใหเกิดความเสียหาย แกชื่อเสียงของมหาวิทยาลัยอันไดแก
การกระทำดังตอไปนี้
(๑) กอการทะเลาะวิวาท หรือทำรายผูอื่น หรือยุยงใหเกิดความวุนวายขึ้นในมหาวิทยาลัย
หรือกอใหเกิด ความแตกแยกความสามัคคีของนักศึกษาและสวนรวม
( ๒ ) เลนการพนันหรือมีสวนเกี่ยวของ หรือ สนันสนุนการพนันใด ๆ
( ๓ ) เสพสุราจนถึงขนาดครองสติไมไดและกอความเดือดรอนเสียหายใหมหาวิทยาลัยหรือ
ผู อื่ น
( ๔ ) เสพของมึนเมา หรือสิ่งเสพติด หรือมีไวครอบครอง ซึ่งสิ่งเสพติดตองหามตามกฎหมาย
(๕) ประพฤติตนหรือกระทำการใด ๆ ใหเปนที่เสื่อมเสียในทางชูสาว หรือทำอนาจารใน
ที่สาธารณะหรือประพฤติผิดศีลธรรม หรือประเพณีอันดีงาม
(๖) กระทำความผิดเกี่ยวกับทรัพยของผูอื่น หรือของมหาวิทยาลัย
( ๗ ) เที่ ย วมั่ ว สุ ม ในสถานเริ ง รมย จ นเป น เหตุ ก อ ให เ กิ ด ความเสื่ อ มเสี ย ต อ ชื่ อ เสี ย งของ
มหาวิทยาลัย
( ๘ ) กระทำความผิดคดีอาญาถึงตองโทษจำคุก เวนแตกระทำความผิดโดยประมาทหรือ
ลหุ โ ทษ
(๙) กรณีถูกลงโทษวินัยไมรายแรงตามขอ ๑๒ (๑) (ง) เกินกวาสามครั้งหรือถูกลงโทษ
วินัยไมรายแรงตามขอ ๑๒ (๑) (จ) เกินกวาสองครั้ง
(๑๐) การกระทำใด ๆ ทีม่ หาวิทยาลัยไดประกาศและพิจารณาวาเปนการกระทำผิดวินยั รายแรง

หมวด ๒
โทษทางวินยั
ขอ ๑๒ โทษทางวินัยนักศึกษา มีดังตอไปนี้
(๑) โทษวินัยไมรายแรง มีดังนี้
( ก ) วากลาวตักเตือน
( ข ) ใหบำเพ็ญประโยชน
( ค ) ตัดคะแนนความประพฤติ
( ง ) ภาคทัณฑ หรือทำทัณฑบนเปนลายลักษณอักษร
( จ ) ชะลอการลงทะเบียนรายวิชาเรียนตามกำหนดในประกาศมหาวิทยาลัย ทั้งนี้ไม
เปนเหตุแหงการยกเวนคาปรับในกรณีลงทะเบียนลาชา
( ๒ ) โทษวินัยรายแรง มีดังนี้
( ก ) ใหพักการศึกษา
( ข ) ใหพนสภาพการเปนนักศึกษา
คูมือนักศึกษา

-85-

ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค

หมวด ๓
การดำเนินการทางวินยั
ขอ ๑๓ ให อ าจารย ห รื อ ผู ที่ ไ ด พ บเห็ น นั ก ศึ ก ษากระทำผิ ด หรื อ บุ ค คลผู ไ ด รั บ ความเสี ย หายที่ เ กิ ด
จากการกระทำ ของนักศึกษารายงานเปนหนังสือตออธิการบดี หรือรองอธิการบดีที่อธิการบดีมอบหมาย หรือ
คณบดีซึ่งนักศึกษาสังกัด เพื่อพิจารณาดำเนินการตามระเบียบนี้
ขอ ๑๔ การดำเนิ น การทางวิ นั ย แก นั ก ศึ ก ษา ในกรณี อั น มี มู ล เหตุ ที่ ค วรกล า วหาว า กระทำผิ ด วิ นั ย
ใหดำเนินการ ตามสมควร เพือ่ ใหไดความจริงและยุตธิ รรมโดยไมชกั ชาและการดำเนินการเชนวานัน้ ตองเปดโอกาส
ใหนักศึกษาผูถูกกลาวหาชี้แจงขอกลาวหาดวย
กรณีอธิการบดี หรือรองอธิการบดีทอี่ ธิการบดีมอบหมาย หรือคณบดีพจิ ารณาแลวเห็นวาเปนการกระทำ
ความผิดวินัยไมรายแรงโดยชัดแจงจะลงโทษโดยไมตั้งคณะกรรมการสอบสวนก็ได
กรณีกลาวหาวากระทำผิดวินัยอยางรายแรง ใหอธิการบดี หรือรองอธิการบดีที่อธิการบดีมอบหมาย
หรื อ คณบดี ตั้ ง คณะกรรมการสอบสวนขึ้ น ทำการสอบสวน และในการสอบสวนต อ งชี้ แ จงข อ กล า วหาและ
สรุปพยานหลักฐานที่สนับสนุนขอกลาวหาเทาที่มีใหผูถูกกลาวหาทราบ เพื่อใหผูถูกกลาวหาชี้แจงและนำสืบ
แกขอกลาวหา เมื่อพิจารณาแลว ฟงไดวาผูถูกกลาวหาไดกระทำผิดวินัยก็ใหดำเนินการตามระเบียบนี้ ถาฟง
ไมไดวาผูถูกกลาวหากระทำผิดวินัยก็ใหสั่งยุติเรื่อง
ขอ ๑๕ กรณีอธิการบดี หรือรองอธิการบดีทอี่ ธิการบดีมอบหมายพิจารณาแลวเห็นวา เปนการกระทำ
ผิดวินัยรายแรงโดยชัดแจงและผูถูกกลาวหาไดรับวาไดกระทำผิดตามที่ถูกกลาวหาเปนหนังสือ จะลงโทษโดย
ไมตองตั้งคณะกรรมการสอบสวนก็ได

หมวด ๔
วิธพี จิ ารณาโทษทางวินยั
ขอ ๑๖ การพิจารณาโทษทางวินัยนักศึกษาใหเปนไปตามขั้นตอน และวิธีการตามระเบียบนี้
ขอ ๑๗ ในกรณีที่มีการรองเรียน กลาวหา หรือกลาวโทษนักศึกษากระทำผิดวินัยตออธิการบดี หรือ
รองอธิการบดี ทีอ่ ธิการบดีมอบหมาย หรือคณบดีเปนลายลักษณอกั ษร ใหอธิการบดี หรือรองอธิการบดีทอี่ ธิการบดี
มอบหมาย หรือคณบดี พิจารณาวินิจฉัยและมีอำนาจแตงตั้งคณะกรรมการสอบสวน
ในกรณีที่มีการรองเรียน กลาวหา หรือกลาวโทษนักศึกษามากกวาหนึ่งคณะ ใหอธิการบดี หรือรอง
อธิการบดีที่อธิการบดีมอบหมายเปนผูพิจารณาวินิจฉัยและมีอำนาจแตงตั้งคณะกรรมการสอบสวน
ขอ ๑๘ ในกรณีที่มีการแตงตั้งคณะกรรมการสอบสวน ใหคณะกรรมการสอบสวนดำเนินการหาขอ
เท็จจริงตามคำรองเรียน คำกลาวหา หรือคำกลาวโทษวามีการกระทำความผิดวินัยหรือไมและการกระทำนั้น
เปนกรณีรายแรงหรือไมรายแรง แลวใหรายงานผลการสอบสวนใหผูมีอำนาจแตงตั้งทราบภายในสิบหาวัน
ตั้งแตวันที่ประธานคณะกรรมการสอบสวนรับทราบคำสั่งแตงตั้ง
หากมีความจำเปนที่ไมอาจสอบสวนใหแลวเสร็จภายในสิบหาวันตามวรรคหนึ่ง อาจขอขยายระยะเวลา
การสอบสวนตอผูแตงตั้งคณะกรรมการสอบสวนไดครั้งละไมเกินสิบหาวันไมเกินสองครั้ง เวนแตมีเหตุอันไม
อาจหลีกเลี่ยงได ที่ทำใหการสอบสวนยังไมแลวเสร็จจะขยายเวลาการสอบสวนตอไปอีกเปนกรณีพิเศษตาม
ความจำเปนก็ได
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ขอ ๑๙ ให แ ต ง ตั้ ง คณะกรรมการสอบสวนไม น อ ยกว า สามคน โดยให แ ต ง ตั้ ง จากอาจารย ซึ่ ง เป น
ขาราชการ หรือ พนักงานมหาวิทยาลัยของมหาวิทยาลัยเปนกรรมการ
ขอ ๒๐ ใหคณะกรรมการสอบสวนมีอำนาจเรียกบุคคลใด ๆ มาใหถอยคำ หรือใหสงเอกสารที่อยู
ในการครอบครอง ใหคณะกรรมการสอบสวนได
ขอ ๒๑ นั ก ศึ ก ษาที่ ถู ก กล า วหาว า กระทำผิ ด วิ นั ย มี สิ ท ธิ ที่ จ ะได รั บ แจ ง ข อ กล า วหาและชี้ แ จงแก
ขอกลาวหา ตลอดจน นำพยานหลักฐานชี้แจงแกขอกลาวหาไดดวย
ข อ ๒๒ เมื่อคณะกรรมการสอบสวนไดสอบสวนเสร็จสิ้นแลว ใหรายงานผลการสอบสวนพรอมความ
เห็นใหผูสั่งแตงตั้งคณะกรรมการสอบสวนทราบ
ในกรณีคณะกรรมการสอบสวนมีความเห็นวากระทำผิดวินยั ใหผมู อี ำนาจสัง่ ลงโทษวินจิ ฉัยและพิจารณา
ลงโทษ ตามควรแกกรณี หากพิจารณาเห็นวาขอเท็จจริง หรือพยานหลักฐานยังไมครบถวน หรือมีความเห็นเปน
อยางอื่นอาจจะสั่งใหคณะกรรมการสอบสวนดำเนินการสอบสวนเพิ่มเติม หรือพิจารณาตามสมควรแกกรณีก็ได
ในกรณีสอบสวนเพิ่มเติม ใหผูมีอำนาจสั่งแตงตั้งคณะกรรมการสอบสวนแจงใหคณะกรรมการสอบสวน
ทราบ โดยเร็วและใหคณะกรรมการสอบสวนรายงานผลการสอบสวนเพิ่มเติมใหผูแตงตั้งคณะกรรมการสอบสวน
ทราบ ทั้งนี้ใหนำขอ ๑๗ มาบังคับใชโดยอนุโลม

หมวด ๕
การลงโทษ
ข อ ๒๓ ผูมีอำนาจสั่งลงโทษวินัยนักศึกษา
(๑) อธิการบดี
( ๒ ) รองอธิการบดีที่อธิการบดีมอบหมาย
( ๓ ) คณบดีสำหรับความผิดวินัยไมรายแรงและผูกระทำผิดเปนนักศึกษาเพียงคณะเดียว
ข อ ๒๔ นั ก ศึ ก ษาผู ใ ดกระทำผิ ด วิ นั ย ไม ร า ยแรง ให ล งโทษตามสมควรแก ก รณี ใ ห เ หมาะสมกั บ
ความผิด ถามีเหตุอันควรลดหยอนจะนำมาประกอบการพิจารณาก็ได
สำหรับการลงโทษวากลาวตักเตือน หรือภาคทัณฑใหใชเฉพาะกรณีกระทำผิดวินัยเล็กนอย หรือมีเหตุ
อันควรลดหยอน ซึ่งยังไมถึงกับชะลอการลงทะเบียนเรียนรายวิชาตามขอ ๑๒ (๑) (จ)
ในกรณี ที่ มี ค วามผิ ด วิ นั ย แต ยั ง ไม ถึ ง กั บ ต อ งลงโทษทางวิ นั ย ผู มี อำนาจสั่ ง ลงโทษอาจกำหนดวิ ธี ก าร
ตามสมควรใหนกั ศึกษาปฏิบตั กิ ไ็ ด เชน ใหรายงานตนเพือ่ แสดงความประพฤติ เขารับการอบรม บำเพ็ญประโยชน
หรือทำงานใหกับ มหาวิทยาลัยก็ได การดำเนินการเชนวานี้ใหทำเปนประกาศมหาวิทยาลัย
ข อ ๒๕ การลงโทษให ทำเป น คำสั่ ง ผู สั่ ง ลงโทษต อ งสั่ ง ลงโทษให เ หมาะสมกั บ ความผิ ด ในคำสั่ ง
ลงโทษใหแสดงดวยวาผูถูกลงโทษกระทำผิดวินัยกรณีใด ตามขอใดของระเบียบนี้
การลงโทษใหแจงคำสั่งลงโทษใหผูถูกลงโทษทราบภายในสิบหาวันนับตั้งแตผูมีอำนาจสั่งลงโทษสั่ง
ลงโทษ ทั้งนี้ในกรณีคณบดีเปนผูมีอำนาจสั่งลงโทษ ใหสำเนาคำสั่งใหกองพัฒนานักศึกษาทราบโดยเร็ว
เมื่ อ มี คำสั่ ง ลงโทษนั ก ศึ ก ษาผู ใ ด ให ก องพั ฒ นานั ก ศึ ก ษาทำหนั ง สื อ แจ ง ให ผู ป กครองนั ก ศึ ก ษาผู นั้ น
ทราบดวยโดยเร็ว
คูมือนักศึกษา
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หมวด ๖
การอุทธรณ
ขอ ๒๖ นักศึกษาที่ถูกลงโทษทางวินัยมีสิทธิยื่นอุทธรณคำสั่งลงโทษตออธิการบดี ภายในสิบหาวัน
นับตั้งแตวันไดรับทราบคำสั่งลงโทษ
ใหอธิการบดีแตงตั้งคณะกรรมการวินิจฉัยอุทธรณ ดังนี้
(๑) อธิการบดีเปนประธาน
( ๒ ) รองอธิการบดีฝายกิจการนักศึกษาเปนกรรมการ
( ๓ ) คณบดีที่นักศึกษาที่ถูกลงโทษสังกัดเปนกรรมการ
( ๔ ) นิติกรหนึ่งคนเปนกรรมการ
( ๕ ) ผูอำนวยการกองพัฒนานักศึกษาเปนกรรมการและเลขานุการ
อาจแตงตั้งผูชวยเลขานุการไดไมเกินสองคน
การพิจารณาอุทธรณใหคณะกรรมการวินิจฉัยอุทธรณ วินิจฉัยอุทธรณใหเสร็จสิ้นภายในสามสิบวัน
นับตั้งแตวันรับอุทธรณ

หมวด ๗
วาดวยเกณฑการประเมินความประพฤติในการเขารวมกิจกรรม
และปฏิบตั ติ ามกฎเกณฑของมหาวิทยาลัย

ข อ ๒๗ นักศึกษาจะตองเขารวมกิจกรรมและปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ ขอบังคับ ประกาศ คำสั่ง
ที่มหาวิทยาลัยกำหนด หากไมปฏิบัติตามจะตองถูกตัดคะแนนความประพฤติ
ในกรณีนักศึกษาไมปฏิบัติตามวรรคหนึ่ง นักศึกษาตองดำเนินการแกไขปรับปรุงหรือซอมเสริมตาม
ที่มหาวิทยาลัยกำหนด หากมิไดทำการแกไขปรับปรุงหรือซอมเสริมใหกองพัฒนานักศึกษาเสนอชื่อตอ
คณะกรรมการอนุมัติผลสำเร็จการศึกษาของนักศึกษาเพื่อพิจารณาไมอนุมัติใหสำเร็จการศึกษา
ข อ ๒๘ หลักเกณฑและวิธีการการตัดคะแนนความประพฤติใหจัดทำเปนประกาศมหาวิทยาลัย

บทเฉพาะกาล
ขอ ๒๙ ในกรณีนักศึกษาถูกตัดคะแนนความประพฤติกอนวันประกาศใชระเบียบนี้ ใหนำคะแนน
ที่ถูกตัดมารวมกับคะแนนความประพฤติที่ถูกตัดตามระเบียบนี้ดวย
ประกาศ ณ วันที่ ๒๗ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๐
พลเอก

(ศิริ ทิวะพันธุ)
นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค
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ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค
วาดวยการเก็บเงินบำรุงการศึกษาและคาธรรมเนียมนักศึกษาในระดับปริญญาตรีภาคปกติ
พ.ศ. ๒๕๕๐
อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๑๘ (๒)และ (๑๒) แหงพระราชบัญญัตมิ หาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗
ประกอบมติสภามหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรคในคราวประชุมครัง้ ที่ ๗/๒๕๕๐ เมือ่ วันที่ ๒๖ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๐
สภามหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค จึงออกระเบียบไวดังตอไปนี้
ขอ ๑ ระเบียบนีเ้ รียกวา “ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค วาดวยการเก็บเงินบำรุงการศึกษา
และคาธรรมเนียมนักศึกษาในระดับปริญญาตรีภาคปกติ พ.ศ. ๒๕๕๐”
ข อ ๒ ใหใชระเบียบนี้ตั้งแตปการศึกษา ๒๕๕๐ เปนตนไป
ขอ ๓ ใหยกเลิกระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค วาดวยการเก็บเงินคาธรรมเนียมการศึกษา
นักศึกษาภาคปกติ พ.ศ. ๒๕๔๘
ขอ ๔ บรรดา กฎ ระเบียบ ขอบังคับ ประกาศหรือคำสั่งอื่นใดของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค
ที่ขัดหรือแยง กับระเบียบนี้ ใหใชระเบียบนี้แทน
ขอ ๕ ในระเบียบนี้
“มหาวิทยาลัย” หมายความวา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค
“สภามหาวิทยาลัย” หมายความวา สภามหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค
“อธิการบดี” หมายความวา อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค
“นักศึกษา” หมายความวา นักศึกษาภาคปกติมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค
“เงินบำรุงการศึกษาแบบเหมาจาย” หมายความวา เงินคาบำรุงการศึกษา คาหนวยกิต
คาธรรมเนียมพิเศษ คาบำรุงหองสมุด คาบำรุงหองพยาบาล คากิจกรรม คาบำรุงกีฬา คาจัดบริการคอมพิวเตอร
และคาประกันอุบัติเหตุแตไมรวมถึงคาธรรมเนียมที่มหาวิทยาลัยเรียกเก็บเปนรายครั้งในกรณีอื่น ๆ
ขอ ๖ ใหมหาวิทยาลัยเรียกเก็บเงินบำรุงการศึกษาแบบเหมาจายเปนรายภาคเรียนตามบัญชีแนบทาย
ระเบียบนี้
ขอ ๗ ใหมหาวิทยาลัยเรียกเก็บเงินบำรุงการศึกษาแกนักศึกษาที่ไมถือสัญชาติไทยเพิ่มอีกภาคเรียน
ละหนึ่งพันหารอยบาท
ขอ ๘ ใหมหาวิทยาลัยเรียกเก็บคาธรรมเนียมเปนรายครั้ง ดังนี้
(๑) คารักษาสภาพการเปนนักศึกษา ภาคเรียนละหารอยบาท
( ๒ ) คาขอคืนสภาพการเปนนักศึกษาครั้งละหนึ่งพันบาท ทั้งนี้ตองชำระคาธรรมเนียมการ
รักษาสภาพการเปนนักศึกษาอีกภาคเรียนละหนึ่งพันบาท ใหครบทุกภาคเรียนที่หยุดการศึกษา
( ๓ ) คาปรับการชำระเงินบำรุงการศึกษาหลังกำหนด วันละยี่สิบบาท
( ๔ ) คาโอนผลการเรียน คนละสองรอยบาท
( ๕ ) คายกเวนการเรียนรายวิชาจากการศึกษาในระบบ หนวยกิตละหาสิบบาท
คูมือนักศึกษา
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(๖) คายกเวนการเรียนรายวิชาจากการศึกษานอกระบบ และ/หรือการศึกษาตามอัธยาศัย
รายวิชาละ สองรอยหาสิบบาท
( ๗ ) คาออกเอกสารตาง ๆ ไดแก ใบแทนเอกสารที่มหาวิทยาลัยเคยออกใหแลว หนังสือ
รับรองตาง ๆ การออกเอกสารฉบับภาษาอังกฤษ ใบรายงานผลการศึกษา ฉบับละหนึ่งรอยบาท
( ๘ ) คาออกหนังสือรับรองการเปนนักศึกษา ฉบับละยี่สิบบาท
(๙) คาขอรับประกาศนียบัตร อนุปริญญาบัตร ปริญญาบัตรที่เกินกวาหกเดือนนับตั้งแต
วันที่มหาวิทยาลัยประกาศกำหนดใหรับ ฉบับละหารอยบาท
(๑๐) คาบำรุงหอพัก ใหมหาวิทยาลัยจัดทำเปนประกาศมหาวิทยาลัยโดยความเห็นชอบจาก
สภามหาวิทยาลัย
(๑๑) คาสมัครคัดเลือกเขาเรียนสำหรับหนึง่ โปรแกรมวิชาสองรอยบาท สำหรับผสู มัครคัดเลือก
เกินหนึ่งโปรแกรมวิชาสามรอยบาท
(๑๒) คาธรรมเนียมที่เรียกเก็บเมื่อแรกเขา
( ก ) คาขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม หารอยบาท
( ข ) คาบัตรประจำตัวนักศึกษา หนึ่งรอยบาท
( ค ) คาเอกสารคูมือนักศึกษา สองรอยบาท
( ง ) คาประกันของเสียหาย หารอยบาท
เงินคาประกันของเสียหายใหแยกบัญชีไวตางหาก เปนเงินฝากถอนคืนใหแกนักศึกษาที่มิไดทำทรัพยสิน
ของมหาวิทยาลัยเสียหาย จะคืนใหเมื่อสำเร็จการศึกษาหรือพนสภาพการเปนนักศึกษาและมายื่นคำรองขอคืน
ภายในหกเดือนนับตั้งแตวันสำเร็จการศึกษา หรือวันสิ้นสภาพการเปนนักศึกษา หากไมมายื่นคำรองขอคืนภายใน
กำหนดดังกลาว ใหมหาวิทยาลัยโอนเงินคาประกันของเสียหายสงเขาเปนรายไดของมหาวิทยาลัย
กรณีที่นักศึกษาทำทรัพยสินของมหาวิทยาลัยเสียหาย เมื่อหักเงินจากคาประกันของเสียหายไปเทาใด
นักศึกษาตองชำระเงินเพิ่มใหครบหารอยบาท ภายในหกสิบวันนับจากวันที่มหาวิทยาลัยหักเงินจากคาประกัน
ของเสียหาย
ในกรณีทที่ ำใหทรัพยสนิ ของมหาวิทยาลัยเสียหายเกินหารอยบาทนักศึกษาตองชำระคาเสียหายใหครบถวน
ตามความเสียหายจริงและตองชำระเงินประกันคาเสียหายใหครบหารอยบาทอีกดวย
ขอ ๙ ใหมหาวิทยาลัยเรียกเก็บเงินบำรุงการศึกษาแบบเหมาจายในวันที่มหาวิทยาลัยกำหนด ทั้งนี้
ตองไมเกินสามสิบวันนับแตวันเปดภาคเรียน
ในกรณีที่มีความจำเปนที่ไมอาจหลีกเลี่ยงไดอธิการบดีอาจเลื่อนกำหนดการเก็บเงินตามวรรคหนึ่งได
ตามความเหมาะสม
ขอ ๑๐ อธิการบดีอาจใชดุลยพินิจผอนผันการชำระเงินบำรุงการศึกษาชากวาที่มหาวิทยาลัยกำหนด
ไดตามเหตุอันควร
ขอ ๑๑ นักศึกษาผูใดที่ไมชำระเงินเพื่อรักษาสถานภาพการเปนนักศึกษากอนวันเริ่มสอบปลายภาค
ใหนักศึกษา ผูนั้นพนสภาพการเปนนักศึกษาของมหาวิทยาลัย
ขอ ๑๒ ใหอธิการบดีเปนผูรักษาการใหเปนไปตามระเบียบนี้ และเปนผูวินิจฉัยชี้ขาดในกรณีที่เกิด
ปญหาจากการใชระเบียบนี้
ประกาศ ณ วันที่ ๒๖ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๐
พลเอก

(ศิริ ทิวะพันธุ)
นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค
ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค
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บัญชีแนบทายมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค
วาดวยการเก็บคาธรรมเนียมคาบำรุงการศึกษาเหมาจาย (บาท) / ภาคการศึกษา
นักศึกษาภาคปกติ ปการศึกษา 2554
คาบำรุงการศึกษาเหมาจาย (บาท) / ภาคการศึกษา
จำนวนหนวยกิต
หลักสูตร / สาขา
1 - ๖ ๗ - ๑๒ ๑๓ - ๑๘ ๑๙ - ๒๒ มากกวา
หนวยกิต หนวยกิต หนวยกิต หนวยกิต ๒๒ หนวยกิต
1. ครุศาสตรบัณฑิต (ดานวิทยาศาสตร) 5,200 6,400 7,600 8,400
9,600
2. ครุศาสตรบัณฑิต (ดานศิลปศาสตร)

5,000 6,200

7,400

8,200

9,400

3. วิทยาศาสตรบัณฑิต

5,200 6,400

7,600

8,400

9,600

4. วิทยาศาสตรบัณฑิต (นานาชาติ)

19,700 20,900

22,100 22,900 24,100

5. ศิลปศาสตรบัณฑิต

5,000 6,200

7,400

6. ศิลปศาสตรบัณฑิต (นานาชาติ)

19,700 20,900

22,100 22,900 24,100

7. บริหารธุรกิจบัณฑิต

5,000 6,200

7,400

8,200

9,400

8. นิตศิ าสตรบัณฑิต

5,000 6,200

7,400

8,200

9,400

9. บัญชีบณ
ั ฑิต

5,000 6,200

7,400

8,200

9,400

10. รัฐศาสตรบัณฑิต

5,000 6,200

7,400

8,200

9,400

11. ศิลปบัณฑิต

5,000 6,200

7,400

8,200

9,400

12. นิเทศศาสตรบัณฑิต

5,200 6,400

7,600

8,400

9,600

13. เศรษฐศาสตรบัณฑิต

5,000 6,200

7,400

8,200

9,400

14. อุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต

5,200 6,400

7,600

8,400

9,600

15. วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต

6,200 7,400

8,600

9,400 10,600

16. เทคโนโลยีบณ
ั ฑิต

5,200 6,400

7,600

8,400

8,200

9,400

9,600

หมายเหตุ : เหตุผลในการปรับคาบำรุงการศึกษาของนักศึกษาทีเ่ ขาศึกษา ปการศึกษา 2554 เนือ่ งจาก
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรคไดปรับปรุงการจัดการศึกษา ในดานอาคารสถานที่ สือ่ การสอน วัสดุการสอน อุปกรณการสอน
แหลงเรียนรู และระบบสารสนเทศทั้งนี้โดยคำนึงถึงประโยชนสูงสุดที่จะเกิดแกผูเรียนและไดผลลัพธในการจัดการศึกษาที่มี
คุณภาพเปนไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา อันจะนำไปสูมาตรฐานสากล ประกอบกับไดรับความเห็นชอบ
โดยมติทปี่ ระชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค ในคราวประชุมครัง้ ที่ 9/2553 เมือ่ วันที่ 23 กันยายน 2553 จึงจำเปน
ตองปรับปรุงคาบำรุงการศึกษาของนักศึกษาทีเ่ ขาศึกษาปการศึกษา 2554

คูมือนักศึกษา
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ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค
วาดวยการเก็บเงินคาธรรมเนียมการศึกษานักศึกษาในโครงการจัดการศึกษาสำหรับบุคลากรประจำการ (กศ.บป.)
พ.ศ. ๒๕๔๘
อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๑๘ (๒) แหงพระราชบัญญัตมิ หาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ ประกอบ
มติ ที่ ป ระชุ ม สภามหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ นครสวรรค ใ นคราวประชุ ม ครั้ ง ที่ ๙/๒๕๔๘ เมื่ อ วั น ที่ ๒๗ ตุ ล าคม
พ.ศ. ๒๕๔๘ สภามหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรคจึงออกระเบียบไวดังตอไปนี้
ขอ ๑ ระเบียบนีเ้ รียกวา “ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค วาดวยการเก็บเงินคาธรรมเนียม
การศึกษานักศึกษาในโครงการจัดการศึกษาสำหรับบุคลากรประจำการ (กศ.บป.) พ.ศ. ๒๕๔๘”
ข อ ๒ ใหใชระเบียบนี้กับนักศึกษาในโครงการจัดการศึกษาสำหรับบุคลากรประจำการ (กศ.บป.)
ที่เขาศึกษาในมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรคตั้งแตปการศึกษา ๒๕๔๙ เปนตนไป
ขอ ๓ บรรดา กฎ ระเบียบ ขอบังคับ ประกาศหรือคำสั่งอื่นใดของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค
ที่ขัดหรือแยง กับระเบียบนี้ ใหใชระเบียบนี้แทน
ขอ ๔ ในระเบียบนี้
“มหาวิทยาลัย” หมายความวา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค
“อธิการบดี” หมายความวา อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค
“นักศึกษา” หมายความวา นักศึกษาในโครงการจัดการศึกษาสำหรับบุคลากรประจำการ
(กศ.บป.) มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค
ขอ ๕ ใหมหาวิทยาลัยเรียกเก็บเงินคาธรรมเนียมการศึกษาแบบเหมาจายเปนรายภาคเรียน ตามบัญชี
แนบทายระเบียบนี้ คาธรรมเนียมการศึกษาแบบเหมาจายนี้ หมายรวมถึง เงินคาบำรุงมหาวิทยาลัย คาหนวยกิต
คาธรรมเนียมพิเศษ คาบำรุงหองสมุด หองพยาบาล คากิจกรรม บำรุงกีฬาและคาจัดบริการคอมพิวเตอร แต
ไมรวมถึงคาธรรมเนียมที่มหาวิทยาลัย เรียกเก็บเปนรายครั้งในกรณีอื่น ๆ
ขอ ๖ สำหรับนักศึกษาที่ศึกษา ณ ศูนยใหการศึกษาตาง ๆ นอกมหาวิทยาลัย ใหมหาวิทยาลัย
เรียกเก็บเงินคาบำรุงศูนยใหการศึกษาเพิ่มเติมอีกภาคเรียนละ ๓๐๐ บาท
ขอ ๗ ให ม หาวิ ท ยาลั ย เรี ย กเก็ บ ค า ธรรมเนี ย มการศึ ก ษาแก นั ก ศึ ก ษาที่ ไ ม ถื อ สั ญ ชาติ ไ ทยเพิ่ ม อี ก
ภาคเรียนละ ๒,๐๐๐ บาท
ขอ ๘ ใหมหาวิทยาลัยเรียกเก็บคาธรรมเนียมการศึกษาเปนรายครั้ง ดังนี้
(๑) คารักษาสภาพการเปนนักศึกษา ภาคเรียนละ ๕๐๐ บาท
( ๒ ) คาขอคืนสภาพการเปนนักศึกษาครั้งละ ๑,๐๐๐ บาท ทั้งนี้ตองชำระคาธรรมเนียมการ
รักษาสภาพการเปนนักศึกษาอีกภาคเรียนละ ๑,๐๐๐ บาท ใหครบทุกภาคเรียนที่หยุดการศึกษา
( ๓ ) คาปรับการชำระเงินคาธรรมเนียมการศึกษาหลังกำหนดวันละ ๓๐ บาท
( ๔ ) คาโอนผลการเรียนคนละ ๒๐๐ บาท
( ๕ ) คายกเวนการเรียนรายวิชาจากการศึกษาในระบบ หนวยกิตละ ๕๐ บาท
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(๖) คายกเวนการเรียนรายวิชาจากการศึกษานอกระบบ และหรือการศึกษาตามอัธยาศัย
รายวิชาละ ๕๐๐ บาท
( ๗ ) คาออกเอกสารตาง ๆ ไดแก ใบแทนเอกสารที่มหาวิทยาลัยเคยออกใหแลว หนังสือ
รับรองตาง ๆ การออกเอกสารฉบับภาษาอังกฤษ ใบรายงานผลการศึกษา ฉบับละ ๑๐๐ บาท
( ๘ ) คาออกหนังสือรับรองการเปนนักศึกษา ฉบับละ ๒๐ บาท
(๙) คาขอรับประกาศนียบัตร อนุปริญญาบัตร ปริญญาบัตร เกินกวาหกเดือน นับตั้งแต
วันที่มหาวิทยาลัยประกาศกำหนดใหรับ ฉบับละ ๕๐๐ บาท
(๑๐) คาสมัครคัดเลือกเขาเรียนสำหรับหนึง่ โปรแกรมวิชา ๒๐๐ บาท สำหรับผสู มัครคัดเลือก
เกินหนึ่งโปรแกรมวิชา ๓๐๐ บาท
(๑๑) คาธรรมเนียมที่เรียกเก็บเมื่อแรกเขา
คาขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม
๕๐๐ บาท
คาบัตรประจำตัวนักศึกษา
๑๐๐ บาท
คาเอกสารคูมือนักศึกษา
๒๐๐ บาท
คาประกันของเสียหาย
๕๐๐ บาท
เงินคาประกันของเสียหายใหแยกบัญชีไวตางหาก เปนเงินฝากถอนคืนใหแกนักศึกษาที่มิได
ทำทรัพยสนิ ของมหาวิทยาลัยเสียหาย จะคืนใหเมือ่ สำเร็จการศึกษาหรือพนสภาพการเปนนักศึกษาและมายืน่ คำรอง
ขอคืนภายในหกเดือนนับตั้งแต วันสำเร็จการศึกษาหรือวันสิ้นสภาพการเปนนักศึกษา หากไมถอนคืนภายใน
กำหนดดังกลาว ใหมหาวิทยาลัยโอนเงินคาประกันของเสียหายสงเขารายไดของมหาวิทยาลัย
กรณีที่นักศึกษาทำทรัพยสินของมหาวิทยาลัยเสียหาย เมื่อหักเงินจากคาประกันของเสียหาย
ไปเทาใด นักศึกษาตองชำระเงินเพิ่มใหครบ ๕๐๐ บาท ภายในหกสิบวันนับจากวันที่มหาวิทยาลัยหักเงินจาก
คาประกันของเสียหาย
ขอ ๙ ใหมหาวิทยาลัยเรียกเก็บเงินคาธรรมเนียมการศึกษาในวันที่มหาวิทยาลัยกำหนด ทั้งนี้ตอง
ไมเกินสามสิบวันนับแตวันเปดภาคเรียน
ขอ ๑๐ อธิการบดีอาจใชดุลพินิจผอนผันการชำระเงินคาธรรมเนียมการศึกษาชากวาที่มหาวิทยาลัย
กำหนดไดตามเหตุอันควร
ขอ ๑๑ นักศึกษาผูใดที่ไมชำระเงินเพื่อรักษาสถานภาพการเปนนักศึกษากอนวันเริ่มสอบปลายภาค
ใหนักศึกษาผูนั้นพนสภาพการเปนนักศึกษาของมหาวิทยาลัย
ขอ ๑๒ ใหอธิการบดีเปนผรู กั ษาการใหเปนไปตามระเบียบนี้ และเปนผวู นิ จิ ฉัยชีข้ าดในกรณีทเี่ กิดปญหา
จากการใชระเบียบนี้
ประกาศ ณ วันที่ ๒๗ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๔๘
พลเอก

(ศิริ ทิวะพันธุ)
นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค
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บัญชีแนบทายมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค วาดวยการเก็บคาธรรมเนียมการศึกษา
ในโครงการจัดการศึกษาสำหรับบุคลากรประจำการ (กศ.บป.) พ.ศ. 2548
(ปรับปรุง พ.ศ.2553) ไดรบั การอนุมตั จิ ากการประชุมสภามหาวิทยาลัย
ครัง้ ที่ 9/2553 วันที่ 23 กันยายน 2553

หลักสูตร
1. ครุศาสตรบัณฑิต (ดานวิทยาศาสตร)

คาบำรุงการศึกษาเหมาจาย (บาท) / ภาคการศึกษา
จำนวนหนวยกิต
๖ - ๑๐
๑๑ - ๑๕
มากกวา
1-๕
หนวยกิต
หนวยกิต ๑๕ หนวยกิต
หนวยกิต
6,750
9,250 10,500
8,000

2. ครุศาสตรบัณฑิต (ดานศิลปศาสตร)

6,550

7,800

9,050

10,300

3. วิทยาศาสตรบัณฑิต

6,750

8,000

9,250

10,500

4. ศิลปศาสตรบัณฑิต

6,550

7,800

9,050

10,300

5. บริหารธุรกิจบัณฑิต

6,550

7,800

9,050

10,300

6. นิตศิ าสตรบัณฑิต

6,550

7,800

9,050

10,300

7. บัญชีบัณฑิต

6,550

7,800

9,050

10,300

8. รัฐศาสตรบัณฑิต

6,550

7,800

9,050

10,300

9. ศิลปบัณฑิต

6,550

7,800

9,050

10,300

10. นิเทศศาสตรบัณฑิต

6,750

8,000

9,250

10,500

11. เศรษฐศาสตรบัณฑิต

6,550

7,800

9,050

10,300

12. อุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต

6,750

8,000

9,250

10,500

13. วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต

7,750

9,000

10,250

11,500

14. เทคโนโลยีบณ
ั ฑิต

6,750

8,000

9,250

10,500

หมายเหตุ : บัญชีแนบทายนี้จะใชกับนักศึกษาในปการศึกษา 2554 โดยไมมีผลกระทบตอนักศึกษาเดิม
โดยนักศึกษาที่เขาศึกษากอนวันที่บัญชีแนบทายระเบียบใชบังคับทั้งสำหรับนักศึกษาภาคปกติและนักศึกษาตามโครงการ
จัดการศึกษาสำหรับบุคลากรประจำการ (กศ.บป) ใหใชบัญชีแนบทายเดิมตอไปจนกวาจะสำเร็จการศึกษา หรือ พนสภาพ
การเปนนักศึกษา
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ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค
วาดวยการประกันคุณภาพการศึกษาเกีย่ วกับความรคู วามสามารถ
ดานภาษาอังกฤษของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค
พ.ศ. ๒๕๕๔
อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๑๘ (๒) แหงพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗
ประกอบกับมติสภามหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค ในคราวประชุมครั้งที่ ๙/๒๕๕๔ เมื่อวันที่ ๒๕ สิงหาคม
พ.ศ. ๒๕๕๔ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค จึงออกระเบียบไวดงั ตอไปนี้
ขอ ๑ ระเบียบนีเ้ รียกวา “ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค วาดวยการประกันคุณภาพการศึกษา
เกีย่ วกับความรคู วามสามารถดานภาษาอังกฤษของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค พ.ศ. ๒๕๕๔”
ขอ ๒ ใหใชระเบียบนี้ตั้งแตวันถัดจากวันประกาศเปนตนไป
ขอ ๓ ใหยกเลิกระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค วาดวยการประกันคุณภาพการศึกษาเกีย่ วกับ
ความรคู วามสามารถดานภาษาอังกฤษของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค พ.ศ. ๒๕๕๐ และใหใชระเบียบ
นี้แทน
ขอ ๔ บรรดา กฎ ระเบียบ ขอบังคับ ประกาศหรือคำสั่งอื่นใดของมหาวิทยาลัยราชภัฎนครสวรรค
ที่ขัดหรือแยงกับระเบียบนี้ ใหใชระเบียบนี้แทน
ขอ ๕ ในระเบียบนี้
“มหาวิทยาลัย” หมายความวา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค
“สภามหาวิทยาลัย” หมายความวา สภามหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค
“อธิการบดี” หมายความวา อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค
“ศูนยภาษา” หมายความวา ศูนยภาษามหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค
“คณะกรรมการ” หมายความวา คณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาเกี่ยวกับความรูความสามารถ
ดานภาษาอังกฤษของนักศึกษามหาวิทยาลัยนครสวรรค
“คณบดี” หมายความวา คณบดีคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค
“นักศึกษา” หมายความวา นักศึกษาระดับปริญญาตรีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค
ขอ ๖ ใหมหาวิทยาลัยแตงตั้งคณะกรรมการ จำนวนไมเกินหาคนโดยคำแนะนำของคณบดี
ขอ ๗ คณะกรรมการมีหนาที่ดังตอไปนี้
(๑) จัดทำหลักสูตรการอบรมระยะสั้น จัดทำหรือคัดเลือกซอฟดแวร เรียนภาษาอังกฤษดวยตนเอง
เพือ่ ประกันคุณภาพการศึกษาเกีย่ วกับความรคู วามสามารถดานภาษาอังกฤษ
(๒) พัฒนากำกับดูแล มาตรฐานหลักสูตรการอบรมระยะสั้นเพื่อประกันคุณภาพการศึกษาเกี่ยวกับ
ความรูความสามารถดานภาษาอังกฤษ
(๓) กำหนดเกณฑการทดสอบเพื่อประกันคุณภาพการศึกษาเกี่ยวกับความรูความสามารถดาน
ภาษาอังกฤษ
(๔) ประเมินความรคู วามสามารถดานภาษาอังกฤษของนักศึกษาเพือ่ ยกเวนการเขาทดสอบตามขอ ๑๓
คูมือนักศึกษา
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ขอ ๘ นักศึกษาทุกคนตองเขารับการทดสอบวัดระดับความรตู ามความสามารถดานภาษาอังกฤษ ณ ศูนย
ภาษาดังนี้
(๑) ครั้งที่หนึ่งในภาคเรียนแรกที่เขาศึกษาโดยตองมีผลการทดสอบวัดระดับความรู ความสามารถ
ดานภาษาอังกฤษไมต่ำกวาระดับหก
(๒) กรณีนกั ศึกษามีผลการทดสอบวัดระดับความรคู วามสามารถดานภาษาอังกฤษครัง้ ทีห่ นึง่ ต่ำกวา
ระดับหก ตองเขารับการทดสอบวัดระดับความรูความสามารถครั้งที่สองในภาคเรียนที่สามสำหรับหลักสูตรสองป
หรือในภาคเรียนทีส่ สี่ ำหรับหลักสูตรสีป่ ห รือหลักสูตรหาป หรือตามระยะเวลาทีม่ หาวิทยาลัยกำหนด
(๓) กรณีนกั ศึกษามีผลการทดสอบวัดระดับความรคู วามสามารถดานภาษาอังกฤษครัง้ ทีห่ นึง่ ต่ำกวา
ระดับหก และไมประสงคเขารับการศึกษาเพิ่มเติมตามขอ ๑๐ สามารถเขารับการทดสอบวัดระดับความรู ความ
สามารถมากกวาสองครั้งได จนกวาจะมีผลการทดสอบอยูในระดับหกขึ้นไป ทั้งนี้ตองอยูในระยะเวลาที่กำหนด
ตามขอ ๘ (๒)
ขอ ๙ หลักเกณฑวิธีการและรายละเอียดอื่น ๆ เกี่ยวกับการกำหนดระดับความรูความสามารถดาน
ภาษาอังกฤษใหคณะกรรมการเปนผกู ำหนด โดยจัดทำเปนประกาศมหาวิทยาลัย
ขอ ๑๐ นักศึกษาทีม่ ผี ลการทดสอบวัดระดับความรคู วามสามารถดานภาษาอังกฤษในครัง้ ทีห่ นึง่ ต่ำกวา
ระดับหก จะตองเขารับการศึกษาภาษาอังกฤษเพิ่มเติมดวยตนเอง จากซอฟตแวรเรียนภาษาอังกฤษตามที่
คณะกรรมกากรกำหนด ณ ศูนยภาษาดังนี้
ระดับความรู

จำนวนชั่วโมงที่ตองศึกษาเพิ่มเติม

๑
๒
๓
๔
๕

๘๐
๗๐
๖๐
๕๐
๔๐

ขอ ๑๑ ใหศูนยภาษาจัดทำวุฒิบัตรเพื่อรับรองความรูความสามารถดานภาษาอังกฤษใหแกนักศึกษา
ขอ ๑๒ นักศึกษาทุกคนจะตองดำเนินการตามขอ ๘ หรือขอ ๑๐ แลวแตกรณีโดยกรณีดำเนินการ
ตามขอ ๑๐ นักศึกษาตองมีผลการทดสอบวัดระดับความรคู วามสามารถดานภาษาอังกฤษไมต่ำกวาระดับสี่ จึงจะ
สามารถออกฝกประสบการณวชิ าชีพและฝกประสบการณวชิ าชีพครู
ขอ ๑๓ กรณีนกั ศึกษาผใู ดมีเอกสารหรือหลักฐานแสดงวาตนเองมีความรคู วามสามารถดานภาษาอังกฤษ
ไมต่ำกวาเกณฑที่กำหนดในขอ ๘ (๑) ใหแสดงหลักฐานดังกลาวแกคณะกรรมการเพื่อพิจารณาถาคณะกรรมการ
เห็นวานักศึกษาผนู นั้ มีความรคู วามสามารถดานภาษาอังกฤษเพียงพอ ใหเสนอชือ่ ตอมหาวิทยาลัย เพือ่ จัดทำประกาศ
ยกเวนการเขาทดสอบวัดระดับความรคู วามสามารถดานภาษาอังกฤษ
ขอ ๑๔ ใหศูนยภาษาเก็บเงินคาสมัครทดสอบวัดระดับความรูความสามารถดานภาษาอังกฤษ ครั้งละ
หนึง่ รอยบาท ตอคน
ขอ ๑๕ ใหอธิการบดีแตงตั้งผูเก็บรักษาเงินรายไดนี้อยางนอยสามคน การลงนามในใบถอนเงินจาก
ธนาคาร ใหอธิการบดีหรือผูที่อธิการบดีมอบหมายและเจาหนาที่ผูปฏิบัติหนาที่การเงินของศูนยภาษารวมกันเปน
ผลู งนามอยางนอยสองคนการรับเงินรายไดนี้ ไมตอ งนำสงเปนเงินคาบำรุงการศึกษา ใหถอื วาเปนเงินฝากถอนคืน
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แยกตางหากจากเงินฝากประเภทอื่นเปนประเภท “เงินรายไดในการประกันคุณภาพการศึกษาเกี่ยวกับความรู
ความสามารถดานภาษาอังกฤษของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค และนำเงินฝากธนาคารพาณิชย
หรือธนาคารออมสินในนามของศูนยภาษามหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค” โดยใหใชใบเสร็จรับเงินของมหาวิทยาลัย
ราชภัฏนครสวรรคและจัดทำบัญชีรบั จายใหเปนปจจุบนั หลักเกณฑและอัตราการเบิกจายเงินใหเปนไปตามประกาศ
ของมหาวิทยาลัยโดยความเห็นชอบของสภามหาวิทยาลัย
ขอ ๑๖ ใหอธิการบดีหรือรองอธิการบดีทอี่ ธิการบดีมอบหมายหรือคณบดีทอี่ ธิการบดีมอบหมายเปน
ผูอนุมัติและกอหนี้ผูกพันเงินรายไดตามระเบียบนี้ ภายในวงเงินรอยละแปดสิบของเงินที่เรียกเก็บและเงินดอกผล
ที่ไดจากเงินรายได
ขอ ๑๗ ใหอธิการบดีแตงตัง้ ผตู รวจสอบบัญชีจำนวนสองคนทำหนาทีต่ รวจสอบบัญชีแลวใหผตู รวจสอบ
บัญชีบันทึกผลการตรวจสอบรายงานเสนอตอมหาวิทยาลัย
ขอ ๑๘ เมือ่ สิน้ ปการศึกษา ใหศนู ยภาษารายงานผลการดำเนินงาน รวมทัง้ การรับจายเงินประเภทนี้
เสนอตออธิการบดีเพื่อรายงานใหสภามหาวิทยาลัยทราบ
ขอ ๑๙ เมื่อสิ้นสุดการดำเนินการหากมีเงินเหลือใหนำสงเปนเงินรายไดของมหาวิทยาลัย
ขอ ๒๐ ใหอธิการบดีเปนผรู กั ษาการใหเปนไปตามระเบียบนี้ และเปนผวู นิ จิ ฉัยชีข้ าดในกรณีทเี่ กิดปญหา
จากการใชระเบียบนี้ ในกรณีที่มีปญหาในการตีความตามระเบียบนี้ หรือมีปญหาจากการใชระเบียบนี้ที่อธิการบดี
ไมอาจวินิจฉัยชี้ขาดได หรือมีปญหาที่เกิดจากระเบียบนี้ไมไดกำหนดไว ใหสภามหาวิทยาลัยเปนผูวินิจฉัยชี้ขาด
และใหถือเปนที่สุด
ประกาศ ณ วันที่ ๒๕ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๔

พลเอก

(ศิริ ทิวะพันธุ)
นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค
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ระเบียบสภาประจำสถาบันราชภัฏนครสวรรค
วาดวยการรับจายเงินเพื่อการประกันคุณภาพการศึกษา ดานความรูความสามารถดานคอมพิวเตอร
ของนักศึกษาสถาบันราชภัฏนครสวรรค พ.ศ. ๒๕๔๔
เพื่อใหการดำเนินงานตามขอบังคับสภาประจำสถาบันราชภัฏนครสวรรค วาดวยการประกันคุณภาพ
การศึกษา ดานความรูความสามารถดานคอมพิวเตอร ของนักศึกษาสถาบันราชภัฏนครสวรรค พ.ศ. ๒๕๔๐
เปนไปอยางมีประสิทธิภาพ มีความสะดวกและคลองตัว อาศัยอำนาจตามมาตรา ๓๐ (๒) พระราชบัญญัติ
สถาบันราชภัฏนครสวรรค พ.ศ. ๒๕๓๘ และโดยความเห็นชอบของสภาประจำสถาบันราชภัฏนครสวรรคใน
การประชุมครั้งที่ ๔/๒๕๔๔ เมื่อวันที่ ๒๖ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๔๔ สภาประจำสถาบันราชภัฏนครสวรรค
จึงกำหนดระเบียบเกีย่ วกับการรับจายเงินเพือ่ การประกันคุณภาพการศึกษาดานความรคู วามสามารถดานคอมพิวเตอร
ของนักศึกษาสถาบันราชภัฏนครสวรรค ไวดังนี้
ขอ ๑ ระเบียบนี้เรียกวา “ระเบียบสภาประจำสถาบันราชภัฏนครสวรรค วาดวยการรับจายเงิน
เพื่ อ การประกั น คุ ณ ภาพการศึ ก ษาด า นความรู ค วามสามารถด า นคอมพิ ว เตอร ข องนั ก ศึ ก ษาสถาบั น ราชภั ฏ
นครสวรรค พ.ศ. ๒๕๔๔”
ข อ ๒ บรรดาระเบียบ ขอบังคับหรือคำสั่งอื่นใดซึ่งขัดหรือแยงกับระเบียบนี้ ใหใชระเบียบนี้แทน
ขอ ๓ ในระเบียบนี้
“สถาบัน” หมายถึง สถาบันราชภัฏนครสวรรค
“อธิการบดี” หมายถึง อธิการบดีสถาบันราชภัฏนครสวรรค
“รองอธิการบดี” หมายถึง รองอธิการบดีสถาบันราชภัฏนครสวรรค
“สำนักคอมพิวเตอร” หมายถึง สำนักคอมพิวเตอรและสารสนเทศสถาบันราชภัฏนครสวรรค
“คณะ” หมายถึง คณะตามการแบงสวนราชการและโครงการจัดตั้งคณะ ในสถาบันราชภัฏ
นครสวรรค
“หองปฏิบตั กิ ารคอมพิวเตอร” หมายถึง หองปฏิบตั กิ ารคอมพิวเตอรของสำนักคอมพิวเตอร
และของคณะตาง ๆ ในสถาบันราชภัฏนครสวรรค
ขอ ๔ ระเบียบนี้ใหใชบังคับตั้งแตวันถัดจากวันประกาศเปนตนไป
ขอ ๕ ใหสถาบันเรียกเก็บเงินคาธรรมเนียมตาง ๆ จากนักศึกษา เพื่อประกันคุณภาพการศึกษา
ดานความรูความสามารถดานคอมพิวเตอรในอัตราที่สถาบันกำหนด ตอไปนี้
๕.๑ คาจัดบริการหองปฏิบตั กิ ารคอมพิวเตอร สำหรับนักศึกษาภาคปกติ และนักศึกษา กศ.ยช.
ที่เขาเปนนักศึกษา ตั้งแตปการศึกษา ๒๕๔๐ เปนตนไป ในอัตราภาคเรียนละ ๒๐๐ บาท
๕.๒ คาจัดบริการหองปฏิบัติการคอมพิวเตอร สำหรับนักศึกษาภาค กศ.บป. ในอัตรา
ภาคเรียนละ ๓๐๐ บาท เฉพาะนักศึกษาที่สมัครใจใชบริการในบางภาคเรียน
๕.๓ คาสมัครทดสอบความรู ครัง้ ละ ๕๐ บาท
๕.๔ ค า ฝ ก อบรมหลั ก สู ต รระยะสั้ น ให เ ป น ไปตามอั ต ราที่ ส ถาบั น ประกาศ และแจ ง ให
สภาประจำสถาบันราชภัฏนครสวรรคไดทราบ
๕.๕ คาทำบัตรประจำตัวผใู ชบริการ ๕๐ บาท เฉพาะกรณีทใี่ ชบริการรองขอใหทำบัตรประจำ
ตัวใหม เพื่อทดแทนบัตรที่เคยออกให
ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค
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ขอ ๖ การใชจายเงินจากรายรับในขอ ๕.๓, ๕.๔ และ ๕.๕ ใหจายไดไมเกินวงเงินที่เรียกเก็บได
ตามเกณฑตอไปนี้
๖.๑ คาตอบแทนกรรมการคุมสอบ อัตราไมเกินคนละ ๒๐๐ บาทตอวัน
๖.๒ คาตอบแทนกรรมการออกขอสอบ การตรวจขอสอบ อัตราไมเกิน ๒๐ บาท ตอ
นักศึกษาที่เขาสอบหนึ่งคน
๖.๓ คาตอบแทนวิทยากรการฝกอบรมในเวลาราชการอัตราไมเกินชั่วโมงละ ๒๐๐ บาท
นอกเวลาราชการอัตราชั่วโมงละไมเกิน ๓๐๐ บาท
๖.๔ คาตอบแทนเจาหนาที่ปฏิบัติงาน อัตราไมเกินคนละ ๒๐๐ บาทตอวัน
๖.๕ คาตอบแทนนักศึกษาปฏิบัติงาน อัตราไมเกินคนละ ๑๕๐ บาทตอวัน
๖.๖ ค า ตอบแทนใช ส อย วั ส ดุ และครุ ภั ณ ฑ ต า ง ๆ ให จ า ยตามระเบี ย บของสถาบั น ที่
วาดวยการนั้น นอกจากสภาประจำสถาบันราชภัฏนครสวรรคจะไดกำหนดใหเปนอยางอื่น
ขอ ๗ ใหอธิการบดีแตงตั้งผูเก็บรักษาเงินรายไดน้ี จำนวนอยางนอย ๓ คน การลงนามในใบถอน
เงินจากธนาคาร ใหอธิการบดีหรือผทู ไี่ ดรบั มอบหมายและเจาหนาทีก่ ารเงินเปนผลู งนามรวมกัน อยางนอย ๒ คน
การรับเงินรายไดตามขอ ๕.๑, ๕.๒ ใหใชใบเสร็จรับเงินของสำนักงานสถาบันราชภัฏ และนำสง
เปนเงินบำรุงการศึกษา เงิน กศ.ยช. หรือเงิน กศ.บป. แลวแตกรณี
การรับเงินรายไดตามขอ ๕.๓, ๕.๔ และ ๕.๕ ไมตองนำสงเปนเงินคาบำรุงการศึกษา เงิน กศ.ยช.
หรือเงิน กศ.บป. ใหถือวาเปนเงินฝากถอนคืน แยกตางหากจากเงินฝากประเภทอื่น เปนประเภท “เงินรายได
ในการประกันคุณภาพการศึกษาดานความรคู วามสามารถดานคอมพิวเตอรของนักศึกษาสถาบันราชภัฏนครสวรรค”
และใหนำฝากธนาคารพาณิชยหรือธนาคารออมสินในนามของสถาบันราชภัฏนครสวรรค โดยใหใชใบเสร็จรับเงิน
ของสถาบันราชภัฏนครสวรรค
ขอ ๘ ใหอธิการบดีแตงตั้งคณะกรรมการการดำเนินงานเพื่อปฏิบัติงานในกิจการนี้
ให ค ณะกรรมการในข อ ๗ วรรคหนึ่ ง เก็ บ เงิ น สดในมื อ ได ไ ม เ กิ น ๑๐,๐๐๐ บาทเงิ น ที่ เ หลื อ ให
ดำเนินการตามขอ ๗ วรรค ๒
ใหอธิการบดีแตงตั้งเจาหนาที่บัญชีอยางนอย ๑ คน เพื่อบันทึกรับจายเงินประเภทนั้นและแตงตั้ง
คณะกรรมการตรวจสอบบัญชีอยางนอย ๓ คน เปนผูตรวจสอบ และรายงานการรับจายเงินนี้ ใหคณะกรรมการ
สภาประจำสถาบันทราบอยางนอยปละ ๑ ครัง้
ขอ ๙ ใหอธิการบดี หรือรองอธิการบดีที่อธิการบดีมอบหมายเปนผูอนุมัติ และกอหนี้ผูกพันเงิน
รายไดตามระเบียบนี้ ภายในวงเงินรอยละ ๘๐ ของเงินที่เรียกเก็บและเงินดอกผลที่ไดรับจากเงินรายไดที่เรียกเก็บ
ขอ ๑๐ หากมีการลมเลิกกิจการตามระเบียบนี้ ใหนำเงินที่เหลือเขาเปนเงินบำรุงการศึกษา
ขอ ๑๑ ใหอธิการบดีสถาบันราชภัฏนครสวรรค เปนผรู กั ษาการใหเปนไปตามระเบียบนีแ้ ละเปนผวู นิ จิ ฉัย
ชี้ขาดในกรณีที่เกิดปญหาจากการใชระเบียบนี้
ประกาศ ณ วันที่ ๒๖ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๔๔

(รองศาสตราจารยประเทือง ภูมิภัทราคม)
อุปนายก ปฏิบตั ริ าชการแทน
นายกสภาประจำสถาบันราชภัฏนครสวรรค
คูมือนักศึกษา
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ระเบียบสภาประจำสถาบันราชภัฏนครสวรรค
วาดวยการรับจายเงินเพื่อการประกันคุณภาพการศึกษาดานความรู
ความสามารถดานคอมพิวเตอร ของนักศึกษาสถาบันราชภัฏนครสวรรค
(ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๗
เพื่อใหการดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาดานความรูความสามารถดานคอมพิวเตอร ของนักศึกษา
สถาบันราชภัฏนครสวรรคเปนไปอยางมีประสิทธิภาพยิง่ ขึน้ อาศัยอำนาจตามมาตรา ๓๐(๒) แหงพระราชบัญญัติ
สถาบัน ราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๓๘ และโดยความเห็นชอบของสภาประจำสถาบันราชภัฏนครสวรรคในการประชุม
ครั้งที่ ๒/๒๕๔๗ เมื่อวันที่ ๒๗ กุมภาพันธ พ.ศ. ๒๕๔๗ สภาประจำสถาบันราชภัฏนครสวรรค จึงเห็นสมควร
แกไขระเบียบสภาประจำสถาบันราชภัฏนครสวรรค วาดวยการรับจายเงินเพื่อการประกันคุณภาพการศึกษาดาน
ความรูความสามารถดานคอมพิวเตอร ของนักศึกษาสถาบันราชภัฏนครสวรรค พ.ศ. ๒๕๔๔ ดังตอไปนี้
ขอ ๑ ระเบียบนี้เรียกวา “ระเบียบสภาประจำสถาบันราชภัฏนครสวรรค วาดวยการรับจายเงิน
เพื่อการประกัน คุณภาพการศึกษาดานความรูความสามารถดานคอมพิวเตอร ของนักศึกษาสถาบันราชภัฏ
นครสวรรค (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๗”
ข อ ๒ ใหยกเลิกความในขอ ๕ และใหใชขอความตอไปนี้แทน
“ขอ ๕ ใหสถาบันเรียกเก็บเงินคาธรรมเนียมตาง ๆ จากนักศึกษา เพื่อประกันคุณภาพการศึกษา
ดานความรูความสามารถดานคอมพิวเตอรในอัตราที่สถาบันกำหนด ดังตอไปนี้
๕.๑ คาจัดบริการหองปฏิบัติการคอมพิวเตอรสำหรับนักศึกษาภาคปกติและนักศึกษา กศ.บป.
ที่เขาเปน นักศึกษาตั้งแตปการศึกษา ๒๕๔๗ เปนตนไป ในอัตราภาคเรียนละ ๕๐๐ บาท
๕.๒ คาสมัครทดสอบความรู ครัง้ ละ ๕๐ บาท
๕.๓ คาฝกอบรมหลักสูตรระยะสัน้ ใหเปนไปตามอัตราทีส่ ถาบันประกาศและแจงใหสภาประจำ
สถาบันราชภัฏนครสวรรคไดทราบ
๕.๔ คาทำบัตรประจำตัวผูใชบริการ ๕๐ บาท เฉพาะกรณีที่ผูใชบริการรองขอใหทำบัตร
ประจำตัวใหม ฃเพื่อทดแทนบัตรที่เคยออกให”
ขอ ๓ ใหใชระเบียบนี้สำหรับนักศึกษาที่เขาศึกษาตั้งแตภาคเรียนที่ ๑ ปการศึกษา ๒๕๔๗ เปน
ตนไป สวนการ เก็บคาธรรมเนียมตาง ๆ ของนักศึกษา ซึ่งไดเขาเปนนักศึกษาอยูกอนวันประกาศนี้ ใหเปน
ไปตามอัตราที่กำหนดไวในวันที่เขาเปนนักศึกษา
ประกาศ ณ วันที่ ๒๗ กุมภาพันธ พ.ศ. ๒๕๔๗
พลเอก

(ศิริ ทิวะพันธุ)
นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค
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วาดวยการปฏิบัติของผูเขาสอบ
พ.ศ. ๒๕๕๐
อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๑๘ (๒) แหงพระราชบัญญัตมิ หาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ ประกอบ
มติสภามหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค ในคราวประชุมครั้งที่ ๓/๒๕๕๐ เมื่อวันที่ ๒๙ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๐
สภามหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค จึงออกระเบียบไวดังตอไปนี้
ขอ ๑ ระเบียบนี้เรียกวา “ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค วาดวยการปฏิบัติของผูเขาสอบ
พ.ศ. ๒๕๕๐”
ข อ ๒ ใหใชระเบียบนี้ตั้งแตวันถัดจากวันประกาศเปนตนไป
ขอ ๓ บรรดา กฎ ระเบียบ ขอบังคับประกาศหรือคำสัง่ อืน่ ใดทีข่ ดั หรือแยงกับระเบียบนี้ ใหใชระเบียบ
นี้ แ ทน
ขอ ๔ ในระเบียบนี้
“มหาวิทยาลัย” หมายความวา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค
“สภามหาวิทยาลัย” หมายความวา สภามหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค
“อธิการบดี” หมายความวา อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค
ขอ ๕ ผูเขาสอบตองปฏิบัติดังตอไปนี้
(๑) การแตงกาย ถาเปนนักเรียนหรือนักศึกษาตองแตงเครือ่ งแบบนักเรียนหรือนักศึกษาแลว
แตกรณี ถาเปนผูสมัครสอบตองแตงใหสุภาพเรียบรอยตามประเพณีนิยม
( ๒ ) ผูเขาสอบจะตองถือเปนหนาที่ที่จะตองตรวจสอบใหทราบวาสถานที่สอบอยู ณ ที่ใด
ห อ งใด
( ๓ ) ไปถึงสถานที่สอบกอนเวลาเริ่มสอบตามสมควร ผูใดไปไมทันเวลาสอบวิชาใด ไมมี
สิทธิ์เขาสอบวิชานั้น แตสำหรับการเขาสอบวิชาแรกในตอนเชาของแตละวัน ผูใดเขาหองสอบหลังจากลงมือ
สอบแล ว สิ บ ห า นาที จ ะไม อ นุ ญ าตให ส อบวิ ช านั้ น เว น แต มี เ หตุ ค วามจำเป น ให อ ยู ใ นดุ ล ยพิ นิ จ ของประธาน
ดำเนินการสอบพิจารณาอนุญาต
( ๔ ) ไมเขาหองสอบกอนไดรับอนุญาต
( ๕ ) ไมนำเอกสาร เครื่องอิเล็กทรอนิกส หรือเครื่องมือสื่อสารใด ๆ เขาไปในหองสอบ
(๖) นั่งตามที่กำหนดให จะเปลี่ยนที่นั่งกอนไดรับอนุญาตไมได
( ๗ ) ไมทุจริตในการสอบพรอมทั้งตองปฏิบัติตามระเบียบเกี่ยวกับการสอบและคำสั่งของ
ผูกำกับการสอบ
( ๘ ) มิใหผูเขาสอบคนอื่นคัดลอกคำตอบของตน รวมทั้งไมพูดคุยกับผูใดในเวลาสอบ เมื่อ
มีขอสงสัยหรือมีเหตุความจำเปนใหแจงตอผูกำกับการสอบ
คูมือนักศึกษา
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(๙) ประพฤติตนเปนสุภาพชน
(๑๐) ผูใดสอบเสร็จกอน ผูนั้นตองออกไปหางจากหองสอบและไมกระทำการใด ๆ อันเปน
การรบกวนแกผูที่ยังสอบอยู แตทั้งนี้ผูเขาสอบทุกคนจะออกจากหองสอบกอนเวลายี่สิบนาทีหลังจากเริ่มสอบ
วิ ช านั้ น ไม ไ ด
(๑๑) ไมนำกระดาษสำหรับเขียนคำตอบที่ผูกำกับการสอบแจกใหออกไปจากหองสอบ
ขอ ๖ ผูเขาสอบผูใดกระทำการฝาฝนขอ ๕ หรือพยายามกระทำการทุจริตในการสอบวิชาใด ให
ผูกำกับการสอบวากลาวตักเตือน
ถ า การกระทำดั ง กล า วในวรรคหนึ่ ง เข า ลั ก ษณะร า ยแรงเมื่ อ ได ส อบสวนแล ว ประธานกรรมการหรื อ
ผูมีอำนาจหนาที่ในการจัดการสอบมีอำนาจสั่งไมใหผูนั้นเขาสอบวิชานั้น หรือสั่งไมตรวจคำตอบวิชาของผูนั้น
โดยถือวาสอบไมผานเฉพาะวิชาก็ได
ขอ ๗ ผูเขาสอบกระทำการทุจริตในการสอบวิชาใด เมื่อไดสอบสวนแลวใหประธานกรรมการหรือ
ผูมีอำนาจหนาที่ในการจัดการสอบ สั่งไมตรวจคำตอบและถือวาผูนั้นสอบไมผานวิชานั้นในการสอบคราวนั้น
ขอ ๘ ในกรณีทุจริตในการสอบดวยวิธีคัดลอกคำตอบระหวางผูเขาสอบดวยกัน ใหสันนิษฐานไวกอน
วาผูเขาสอบนั้นไดสมคบกันกระทำการทุจริต
ขอ ๙ ใหอธิการบดีเปนผูรักษาการใหเปนไปตามระเบียบนี้ และเปนผูวินิจฉัยชี้ขาดในกรณีเกิดปญหา
จากการใชระเบียบนี้
ประกาศ ณ วันที่ ๒๙ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๐
พลเอก

(ศิริ ทิวะพันธุ)
นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค
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วาดวยการแตงกายของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค
พ.ศ. ๒๕๔๙
อาศัยอำนาจตามมาตรา ๑๘(๒) แหงพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ ประกอบมติ
สภามหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค ในคราวประชุมครั้งที่ ๒/๒๕๔๙ เมื่อวันที่ ๑๔ กุมภาพันธ พ.ศ. ๒๕๔๙
สภามหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค จึงออกระเบียบไวดังตอไปนี้
ขอ ๑ ระเบียบนี้เรียกวา “ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค วาดวยการแตงกายของนักศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค พ.ศ. ๒๕๔๙”
ข อ ๒ ใหใชระเบียบนี้ตั้งแตปการศึกษา ๒๕๔๙ เปนตนไป
ขอ ๓ บรรดา กฎ ระเบียบ ขอบังคับ ประกาศหรือคำสั่งอื่นใดที่ขัดหรือแยงกับระเบียบนี้ ใหใช
ระเบียบนี้แทน
ขอ ๔ ในระเบียบนี้
“มหาวิทยาลัย” หมายความวา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค
“สภามหาวิทยาลัย” หมายความวา สภามหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค
“อธิการบดี” หมายความวา อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค
“นักศึกษา” หมายความวา นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค
ขอ ๕ ใหมหาวิทยาลัยกำกับ ดูแลนักศึกษาใหแตงกายเปนระเบียบ ตามที่มหาวิทยาลัยกำหนดไว
ดั ง ต อ ไปนี้
(๑) การแตงกายของนักศึกษาหญิงในโอกาสปกติ
( ก ) เสื้อเชิ้ตสีขาวปกปลายแหลม แขนสั้น ความยาวเหนือขอศอก หามพับแขน
เนื้อผาเกลี้ยง เนื้อผา ไมยืดและไมบาง ผาอกตลอด ติดกระดุมโลหะตรามหาวิทยาลัยหาเม็ด ไมมีกระเปา
ตั ว เสื้ อ ขนาดพอเหมาะตามแบบที่ ม หาวิ ท ยาลั ย กำหนด ไม จั บ เกล็ ด และไม ติ ด ลู ก ไม ติ ด เข็ ม มหาวิ ท ยาลั ย ที่
อกเสื้อดานซาย ความยาวเสื้อสามารถใสไวในกระโปรงไดสะดวก
( ข ) กระโปรงสีดำหรือสีกรมทา ไมมีลวดลาย เนื้อผาไมยืดและไมบาง ไมใชผายีนส
และไมใชผาลูกไม แบบเรียบสุภาพตามแบบที่มหาวิทยาลัยกำหนด ไมมีกระเปาขางนอก ไมติดกระดุม ถาเปน
กระโปรงทรงสอบผาหลังใหผาเปนรอยเกยกันประมาณสองนิ้ว ความยาวของกระโปรงนักศึกษาใหเลยเขาลงไป
ไมเกินสามนิ้ว
( ค ) สายเข็มขัดหนังสีดำ หัวเข็มขัดตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด
( ง ) รองเทาคัตชูหนังหรือหนังเทียมสีดำ สนสูงไมเกินหาเซนติเมตร เฉพาะนักศึกษา
ชั้นปที่หนึ่ง ใหสวมรองเทาคัตชูหนังหรือหนังเทียมสีขาว ถุงเทาสีขาว
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(๒) การแตงกายของนักศึกษาหญิงโอกาสพิเศษ
( ก ) เสื้อเชิ้ตสีขาวปกปลายแหลม เหมือนการแตงกายในโอกาสปกติ กลัดกระดุมคอ
ติดเครื่องหมาย มหาวิทยาลัย
( ข ) กระโปรง เข็มขัด รองเทาและถุงเทาเหมือนการแตงกายในโอกาสปกติ
( ๓ ) การแตงกายของนักศึกษาชายในโอกาสปกติ
( ก ) เสื้อเชิ้ตสีขาวแขนสั้นหรือแขนยาว ผาอกตลอด ไมพับแขน ไมใชผายืด ไมมี
ลวดลาย เนื้อผาหนา ตัวเสื้อขนาดพอเหมาะตามแบบที่มหาวิทยาลัยกำหนด ใสชายเสื้อไวในกางเกง และ
ผูกเนกไทตามแบบที่มหาวิทยาลัยกำหนด
( ข ) กางเกงขายาวสี ดำหรื อ สี ก รมท า เนื้ อ ผ า ไม มี ล วดลาย ไม บ าง ไม ใ ช ผ า ยี น ส
ไมใชผายืด ตัดแบบเรียบสุภาพ
( ค ) สายเข็มขัดหนังสีดำ หัวเข็มขัดตามแบบที่มหาวิทยาลัยกำหนด
( ง ) รองเทาคัตชูหนังหรือหนังเทียมสีดำ ถุงเทาสีดำ
( ๔ ) การแตงกายของนักศึกษาชายในโอกาสพิเศษ
( ก ) เสื้อเชิ้ตสีขาว ตามรูปแบบการแตงกายในโอกาสปกติ แตเปนแขนยาวเทานั้น
และผูกเนกไท ตามแบบที่มหาวิทยาลัยกำหนด
( ข ) กางเกงตามรูปแบบ เข็มขัด รองเทา และถุงเทาเหมือนการแตงกายในโอกาสปกติ
( ค ) สายเข็มขัดหนังสีดำ หัวเข็มขัดตามแบบที่มหาวิทยาลัยกำหนด
( ง ) ถุงเทาสีดำ และรองเทาคัตชูหนังหรือวัสดุหนังเทียมสีดำ
( ๕ ) ชุดกีฬาสำหรับใชในวิชาเฉพาะ
( ก ) ชุดกีฬา ตามแบบที่มหาวิทยาลัยกำหนด
( ข ) ถุงเทาสีขาว รองเทาผาใบสีขาว ไมมีลวดลาย ทรงสุภาพ
(๖) ผม หนา และเครื่องประดับ
( ก ) นักศึกษาหญิง ตองไมใหผมยาวเกินไป ผมสีธรรมชาติ หวีใหเรียบรอย ถาไว
ผมยาวตองรวบใหเรียบรอย แตงหนาใหเรียบไมฉูดฉาด ไมใชเครื่องประดับที่มีคาหรือไมเหมาะสม
( ข ) นักศึกษาชาย ตองตัดผมแบบเรียบ ผมสีธรรมชาติ ทรงสุภาพ ไมไวหนวดเครา
และไมใสเครื่องประดับที่มีคาหรือไมเหมาะสม
ขอ ๖ ใหอธิการบดีหรือรองอธิการบดีที่อธิการบดีมอบหมายเปนผูกำกับดูแล ใหนักศึกษาปฏิบัติ
ตามระเบียบ
ขอ ๗ ใหอธิการบดีเปนผูรักษาการใหเปนไปตามระเบียบนี้ และเปนผูวินิจฉัยในกรณีที่เกิดปญหา
จากการใชระเบียบนี้
ประกาศ ณ วันที่ ๑๔ กุมภาพันธ พ.ศ. ๒๕๔๙
พลเอก

(ศิริ ทิวะพันธุ)
นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค
ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค

-104-

คูมือนักศึกษา

ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค
วาดวยการเทียบโอนผลการเรียน และการยกเวนรายวิชา ในระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๓
อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๑๘ (๒)แหงพระราชบัญญัตมิ หาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ ประกอบ
มติสภามหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค ในคราวประชุมครัง้ ที่ ๕/๒๕๕๓ เมือ่ วันที่ ๒๗ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๓
สภามหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค จึงออกระเบียบไวดังตอไปนี้
ขอ ๑ ระเบียบนีเ้ รียกวา “ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค วาดวยการเทียบโอนผลการเรียน
และการยกเวนรายวิชา ในระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๓”
ข อ ๒ ใหใชระเบียบนี้ สำหรับนักศึกษาที่เขาศึกษาตั้งแตปการศึกษา ๒๕๕๓ เปนตนไป
ขอ ๓ บรรดา กฎ ระเบียบ ขอบังคับ ประกาศ หรือคำสั่งอื่นใด ที่ขัดหรือแยงกับระเบียบนี้
ใหใชระเบียบนี้แทน
ขอ ๔ ในระเบียบนี้
“มหาวิทยาลัย” หมายความวา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค
“สภามหาวิทยาลัย” หมายความวา สภามหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค
“อธิการบดี” หมายความวา อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค
“คณบดี” หมายความวา คณบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค
“นักศึกษา” หมายความวา นักศึกษาระดับปริญญาตรีของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค
“การเที ย บโอนผลการเรี ย น” หมายความว า การนำหน ว ยกิ ต และค า ระดั บ คะแนนของ
แตละรายวิชาที่เคยศึกษามาแลวในระดับอนุปริญญาหรือเทียบเทา หรือในระดับปริญญาตรี ซึ่งมีเนื้อหาสาระ
เทียบไดไมนอยกวาสามในสี่ กับรายวิชาในหลักสูตรมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค มาใชโดยไมตองศึกษา
รายวิชานั้นอีก
“การยกเวนรายวิชา” หมายความวา การนำรายวิชาที่เคยศึกษามาแลวในระดับอนุปริญญา
หรือเทียบเทา หรือในระดับปริญญาตรี การนำประสบการณการทำงานผานการศึกษานอกระบบ การฝกอาชีพ
การศึกษาตามอัธยาศัย การศึกษาอบรม ซึ่งมีเนื้อหาสาระครอบคลุมไมนอยกวาสามในสี่ของรายวิชาในหลักสูตร
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค มาใชยกเวนโดยไมตองศึกษารายวิชานั้นอีก
“สถาบันการศึกษาอืน่ ” หมายความวา สถาบันการศึกษาทีม่ กี ารจัดการเรียนการสอนตามหลัก
สูตรไมต่ำกวาระดับอนุปริญญาหรือเทียบเทาขึ้นไปที่นอกเหนือมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรคที่ ก.พ. รับรอง
หรือที่สภามหาวิทยาลัยรับรอง
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ขอ ๕ นั ก ศึ ก ษาที่ จ ะขอเที ย บโอนผลการเรี ย น และขอยกเว น รายวิ ช า จะต อ งอยู ใ นเงื่ อ นไข
ดั ง ต อ ไปนี้
(๑) เคยศึกษามาแลวในระดับอนุปริญญา ระดับปริญญาตรี หรือเทียบเทา แตยังไมสำเร็จ
การศึกษา
( ๒ ) สำเร็จการศึกษาในระดับอนุปริญญา ระดับปริญญาตรี หรือเทียบเทา
( ๓ ) เคยศึกษาอบรม ในรายวิชาใดรายวิชาหนึ่ง ตามหลักสูตรของมหาวิทยาลัยหรือหลักสูตร
ของสถาบันการศึกษาอื่น
( ๔ ) ขอยายสถานศึกษาจากสถาบันการศึกษาอื่น มาศึกษาที่มหาวิทยาลัย
( ๕ ) กำลังศึกษาสาขาวิชาใดวิชาหนึ่ง หรือวิชาเอกใดวิชาเอกหนึ่งเปลี่ยนไปศึกษาสาขาวิชา
อื่นหรือวิชาเอกอื่น
(๖) กำลังศึกษาในมหาวิทยาลัยและขอยกเวนรายวิชาตามขอ ๑๒
ขอ ๖ หลักเกณฑการขอเทียบโอนผลการเรียน มีดังนี้
(๑) รายวิชาที่ตองการขอเทียบโอนผลการเรียน จะตองมีผลการเรียนที่ไดคาระดับคะแนน
ไมต่ำกวา “C” หรือเทียบเทา และตองมีเนื้อหาสาระครอบคลุมไมนอยกวาสามในสี่ของรายวิชาที่ขอเทียบโอน
ผลการเรียนตามหลักสูตรของมหาวิทยาลัย
( ๒ ) รายวิชาฝกประสบการณวิชาชีพ จะขอเทียบโอนผลการเรียนไมได
( ๓ ) รายวิชาที่นักศึกษาเคยเรียนมาแลวจากสถาบันการศึกษาอื่น ที่คิดคาระดับคะแนน
เปนรอยละ ใหเทียบคาระดับคะแนนตามเกณฑมาตรฐานของมหาวิทยาลัย
( ๔ ) รายวิชาที่นักศึกษาเคยเรียนมาแลวจากสถาบันการศึกษาอื่น เปนคนละระบบกับของ
มหาวิทยาลัย แตพอที่จะเทียบเปนคาระดับคะแนนตามเกณฑของมหาวิทยาลัยได ใหคณะที่รับผิดชอบรายวิชา
ที่จะขอเทียบโอนผลการเรียน รวบรวมขอมูล ขอเท็จจริงและเสนอความเห็นตอมหาวิทยาลัย และใหมหาวิทยาลัย
พิจารณากำหนดคาระดับคะแนน โดยจัดทำเปนประกาศมหาวิทยาลัย
ขอ ๗ วิธีการขอเทียบโอนผลการเรียน
(๑) ใหนักศึกษายื่นคำรองขอเทียบโอนผลการเรียนในแตละรายวิชาตามแบบทายระเบียบ
นี้ โดยยื่นที่คณะที่รับผิดชอบรายวิชาที่ขอเทียบโอนผลการเรียนนั้น ๆ
( ๒ ) ให ค ณบดี แ ต ง ตั้ ง คณะกรรมการจำนวนสามคน ประกอบด ว ย หั ว หน า สาขาวิ ช าที่
รับผิดชอบรายวิชานัน้ เปนประธานกรรมการ อาจารยประจำสาขาวิชานัน้ คนหนึง่ เปนกรรมการ และอาจารยประจำ
สาขาวิชานั้นคนหนึ่งเปนกรรมการและเลขานุการ เพื่อพิจารณาเทียบเนื้อหาในแตละรายวิชาที่เคยศึกษามาแลว
กับรายวิชาที่ขอเทียบโอนผลการเรียนตามหลักสูตรมหาวิทยาลัย โดยใหพิจารณาใหเสร็จสิ้นภายในเจ็ดวันนับแต
วั น ที่ ไ ด รั บ แต ง ตั้ ง
ใหคณบดีพิจารณาความเห็นของคณะกรรมการ หากเห็นชอบตามที่เสนอใหจัดทำเปนประกาศคณะ
พรอมทั้งแจงใหนักศึกษาผูยื่นคำรองทราบ และสำเนาใหสำนักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียนเพื่อดำเนินการ
ต อ ไป
ขอ ๘ หลักเกณฑการขอยกเวนรายวิชา มีดังนี้
(๑) ในกรณีทสี่ ำเร็จการศึกษาหรือเคยศึกษาจากสถาบันการศึกษาอืน่ ทีก่ ารคิดคาระดับคะแนน
เปนระบบที่ไมสามารถจะนำมาคิดเปนคาระดับคะแนนของมหาวิทยาลัยที่จะขอเทียบโอนผลการเรียน ใหนักศึกษา
ยื่นคำรองขอยกเวนรายวิชานั้นได
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( ๒ ) ในกรณีที่นักศึกษาเห็นวา รายวิชาที่เคยศึกษามาแลวตั้งแตสองวิชาขึ้นไปรวมกัน มี
เนื้อหาสาระครอบคลุมไมนอยกวาสามในสี่กับรายวิชาใดรายวิชาวิชาหนึ่งตามหลักสูตรของมหาวิทยาลัย ให
นักศึกษายื่นคำรองขอยกเวนรายวิชานั้นได
( ๓ ) รายวิชาที่ตองการขอยกเวน จะตองมีผลการเรียนที่ไดคาระดับคะแนนเทียบไดไมต่ำ
กวา “C” หรือเทียบเทา และตองมีเนื้อหาสาระครอบคลุมไมนอยกวาสามในสี่ของรายวิชาที่ขอยกเวนตาม
หลักสูตรของมหาวิทยาลัย รายวิชาที่ไดรับการยกเวนใหบันทึกผลการเรียนเปน “P” ในชองระดับคะแนน
ขอ ๙ วิธีการขอยกเวนรายวิชา
(๑) ให นั ก ศึ ก ษายื่ น คำร อ งขอยกเว น รายวิ ช าตามแบบท า ยระเบี ย บนี้ โดยยื่ น ที่ ค ณะ
ที่รับผิดชอบรายวิชาที่ขอยกเวน
( ๒ ) ใหคณบดีแตงตัง้ คณะกรรมการจำนวนสามคน ประกอบดวยหัวหนาสาขาวิชาทีร่ บั ผิดชอบ
รายวิชานั้นเปนประธานกรรมการ อาจารยประจำสาขาวิชานั้นคนหนึ่งเปนกรรมการ และอาจารยประจำสาขา
วิชานั้นอีกคนหนึ่งเปนกรรมการและเลขานุการ เพื่อพิจารณาเทียบเนื้อหาในแตละรายวิชาที่เคยเรียนมาแลว
กับรายวิชาที่ขอยกเวน โดยใหพิจารณาใหเสร็จสิ้นภายในเจ็ดวันนับแตวันที่ไดรับการแตงตั้ง
ใหคณบดีพิจารณาความเห็นของคณะกรรมการ หากเห็นชอบตามที่เสนอใหจัดทำเปนประกาศคณะ
พรอมทั้งแจงใหนักศึกษาผูยื่นคำรองทราบ และสำเนาใหสำนักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียนเพื่อดำเนินการ
ต อ ไป
ขอ ๑๐ กรณีผูสำเร็จการศึกษาในระดับอนุปริญญาหรือเทียบเทา เขามาศึกษาระดับปริญญาตรีตาม
หลั ก สู ต รของมหาวิ ท ยาลั ย ให ไ ด รั บ การยกเว น บางรายวิ ช าในหมวดวิ ช าศึ ก ษาทั่ ว ไป รายวิ ช าใดที่ ไ ด รั บ การ
ยกเวนใหจัดทำเปนประกาศมหาวิทยาลัย
ใหนักศึกษายื่นคำรองขอยกเวนรายวิชาในรายวิชาตามวรรคหนึ่งตามแบบทายระเบียบนี้ โดยยื่นที่คณะ
ที่นักศึกษาสังกัดและใหคณบดีเปนผูตรวจสอบ พรอมทั้งแจงใหนักศึกษาผูยื่นคำรองทราบแลวสำเนาใหสำนัก
สงเสริมวิชาการและงานทะเบียนเพื่อดำเนินการตอไป รายวิชาที่ไดรับการยกเวนใหบันทึกผลการเรียนเปน “P”
ในชองระดับคะแนน
ขอ ๑๑ กรณีผูสำเร็จการศึกษาตั้งแตระดับปริญญาตรีหรือเทียบเทาขึ้นไป เขามาศึกษาตอในระดับ
ปริญญาตรีในสาขาวิชาใหม ใหไดรับการยกเวนไมตองเรียนทุกรายวิชาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป ตามหลักสูตร
ของมหาวิทยาลัย
ใหนักศึกษายื่นคำรองขอยกเวนรายวิชาตามแบบทายระเบียบนี้ โดยยื่นที่คณะที่นักศึกษาสังกัด และ
ใหคณบดีเปนผูตรวจสอบ แลวแจงใหนักศึกษาผูยื่นคำรองทราบ แลวสำเนาใหสำนักสงเสริมวิชาการและงาน
ทะเบียนเพื่อดำเนินการตอไป รายวิชาที่ไดรับการยกเวนใหบันทึกผลการเรียนเปน “P” ในชองระดับคะแนน
ขอ ๑๒ กรณีที่นักศึกษามีประสบการณการทำงาน เคยผานการศึกษานอกระบบ มีการฝกอาชีพ
ไดรับการศึกษาตามอัธยาศัย หรือเคยศึกษาอบรมตามหลักสูตรมหาวิทยาลัย หรือสถาบันการศึกษาอื่น มีสิทธิ์
ยื่นขอยกเวนรายวิชาในรายวิชาที่เห็นวามีเนื้อหาสาระครอบคลุมไมนอยกวาสามในสี่ของรายวิชาที่ขอยกเวน
ตามหลักสูตรของมหาวิทยาลัย
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ใหนักศึกษายื่นคำรองขอยกเวนรายวิชาพรอมเอกสารหลักฐานการมีประสบการณทำงาน เคยผานการ
ศึกษานอกระบบ มีการฝกอาชีพ ไดรับการศึกษาตามอัธยาศัย หรือเคยศึกษาอบรมตามหลักสูตรมหาวิทยาลัย
หรือสถาบันการศึกษาอื่นตามแบบทายระเบียบนี้ โดยยื่นที่คณะที่รับผิดชอบรายวิชาที่ขอยกเวน
ให ค ณบดี แ ต ง ตั้ ง คณะกรรมการจำนวนไม เ กิ น ห า คนประกอบด ว ย คณบดี เ ป น ประธานกรรมการ
รองคณบดีฝา ยวิชาการเปนรองประธานกรรมการ คณาจารยในสาขาวิชาทีร่ บั ผิดชอบรายวิชาทีข่ อยกเวน จำนวน
ไมเกินสองคนเปนกรรมการ หัวหนาสาขาวิชาที่รับผิดชอบรายวิชาที่ขอยกเวนเปนกรรมการและเลขานุการ
ขอ ๑๓ ใหคณะกรรมการตาม ขอ ๑๒ วรรคสาม ดำเนินการพิจารณาประเมินผลตามหลักเกณฑ
และวิ ธี ก ารดั ง ต อ ไปนี้
(๑) ตรวจสอบการมีประสบการณการทำงาน การผานการศึกษานอกระบบ การมีการ
ฝกอาชีพ การไดรับการศึกษาตามอัธยาศัย หรือการเคยศึกษาอบรมตามหลักสูตรมหาวิทยาลัย หรือสถาบัน
อุดมศึกษาอื่น จากเอกสารหลักฐานของนักศึกษาวามีเนื้อหาสาระครอบคลุมไมนอยกวาสามในสี่ของรายวิชา
ที่ขอยกเวน และ
( ๒ ) ดำเนินการทดสอบความรูความสามารถของผูขอยกเวนรายวิชา โดยการสอบขอเขียน
หรือสอบปากเปลา หรือสอบภาคปฏิบัติ อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยางประกอบกัน หรืออาจทดสอบดวย
วิธีการอื่นตามที่คณะกรรมการเห็นวาเหมาะสมในแตละรายวิชา และ
( ๓ ) ในกรณีที่มีเหตุอันควรที่จะเปดโอกาสใหนักศึกษาผูขอยกเวนรายวิชา ไดปฏิบัติการ
ใด ๆ เพิ่มเติมเพื่อประกอบการพิจารณาของคณะกรรมการอีกครั้งหนึ่ง ก็สามารถทำไดโดยไมตองใหนักศึกษา
ยื่นคำรองใหม
ใหคณะกรรมการสรุปผลการประเมิน และใหคณบดีอนุมัติหรือไมอนุมัติตามที่คณะกรรมการเสนอ
โดยระบุเหตุผลที่อนุมัติ หรือไมอนุมัติการขอยกเวนรายวิชา พรอมทั้งแจงนักศึกษาผูยื่นคำรองทราบ ในกรณี
ที่อนุมัติใหสำเนาแจงสำนักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียนเพื่อดำเนินการตอไป
รายวิชาที่ไดรับการยกเวนใหบันทึกผลการเรียนเปน “P” ในชองระดับคะแนน
ขอ ๑๔ นักศึกษาทีใ่ ชสทิ ธิขอยกเวนรายวิชาตามขอ ๘ ขอ ๑๐ ขอ ๑๑ ขอ ๑๒ แลว ยังมีสทิ ธิ
ที่จะขอเทียบโอนผลการเรียนรายวิชาอื่น ๆ ตามหลักสูตรของมหาวิทยาลัยได
ขอ ๑๕ การเทียบโอนผลการเรียน การยกเวนรายวิชา นักศึกษาตองชำระคาธรรมเนียมโดยไมตอง
ลงทะเบี ย น และอั ต ราการเก็ บ ค า ธรรมเนี ย มให จั ด ทำเป น ประกาศมหาวิ ท ยาลั ย โดยความเห็ น ชอบของ
สภามหาวิทยาลัย
ใหมหาวิทยาลัยจายคาตอบแทนคณะกรรมการตามขอ ๑๒ วรรคสาม ไดไมเกินรอยละแปดสิบของ
วงเงินคาธรรมเนียมที่เก็บไดจากนักศึกษาแตละราย
ขอ ๑๖ การเทียบโอนผลการเรียนรายวิชาที่สำเร็จการศึกษาหรือเคยเรียนจากมหาวิทยาลัย ใหนำ
มาคำนวณเปนคะแนนเฉลี่ยสะสม
แตถาเปนรายวิชาที่ไดรับการเทียบโอนผลการเรียนจากสถาบันการศึกษาอื่นจะไมนำมาคำนวณเปน
คะแนนเฉลี่ยสะสม
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ขอ ๑๗ การเทียบโอนผลการเรียนและการยกเวนรายวิชา จำนวนหนวยกิตรวมกันแลวตองไมเกิน
สามในสี่ของจำนวนหนวยกิตรวมของหลักสูตรที่เขาศึกษา
ผู ข อเที ย บโอนผลการเรี ย นหรื อ ขอยกเว น รายวิ ช า จะมี สิ ท ธิ ไ ด รั บ ปริ ญ ญาเกี ย รติ นิ ย มต อ เมื่ อ ได
ลงทะเบียนเรียนใหมในมหาวิทยาลัยไมนอยกวารอยละสี่สิบของจำนวนหนวยกิตรวมของหลักสูตรที่เขาศึกษา
ขอ ๑๘ การยืน่ คำรองขอเทียบโอนผลการเรียนและขอยกเวนรายวิชา ใหยนื่ คำรองภายในภาคเรียนแรก
ที่เขาศึกษาของนักศึกษา
ในกรณีมีเหตุจำเปนอาจยื่นคำรองภายหลังภาคเรียนแรกได โดยชี้แจงเหตุผลประกอบ และใหอยูใน
ดุลยพินิจของคณบดี
ขอ ๑๙ ใหอธิการบดีเปนผรู กั ษาการใหเปนไปตามระเบียบนีแ้ ละเปนผวู นิ จิ ฉัยชีข้ าด ในกรณีทเี่ กิดปญหา
จากการใชระเบียบนี้ พรอมทั้งสามารถออกประกาศเพื่อประโยชนในการปฏิบัติตามระเบียบนี้
ในกรณีที่มีปญหาการตีความตามระเบียบนี้ ใหสภามหาวิทยาลัยเปนผูวินิจฉัยชี้ขาดและใหถือเปนที่สุด
ประกาศ ณ วันที่ ๒๗ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๓

พลเอก

(ศิริ ทิวะพันธุ)
นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค
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ระเบียบสภาประจำสถาบันราชภัฏนครสวรรค
วาดวยการยกเวนการเรียนจากผูศึกษานอกระบบ การศึกษาตามอัธยาศัย การฝกอาชีพ
หรือจากประสบการณการทำงาน พ.ศ. ๒๕๔๖
โดยที่เปนการสมควรใหมีระเบียบสภาประจำสถาบันราชภัฏนครสวรรค วาดวยการยกเวนการเรียนรู
จากผูศึกษานอกระบบ การศึกษาตามอัธยาศัย การฝกอาชีพหรือจากประสบการณการทำงาน เพื่อใหสอดคลอง
กับระเบียบคณะกรรมการสภาสถาบันราชภัฏ วาดวยการโอนผลการเรียนและการยกเวนการเรียนรายวิชา (ฉบับ
ที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๖ อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๓๐ (๒) แหงพระราชบัญญัติสถาบันราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๓๘
และโดยความเห็นชอบของสภาประจำสถาบันราชภัฏนครสวรรค ในการประชุมครั้งที่ ๔/๒๕๔๖ เมื่อวันที่
๘ เมษายน พ.ศ. ๒๕๔๖ สภาประจำสถาบันราชภัฏนครสวรรค จึงวางระเบียบไวดังนี้
ขอ ๑ ระเบียบนี้เรียกวา “ระเบียบสภาประจำสถาบันราชภัฏนครสวรรค วาดวยการยกเวนการเรียน
จากผูศึกษานอกระบบ การศึกษาตามอัธยาศัย การฝกอาชีพ หรือจากประสบการณการทำงาน พ.ศ. ๒๕๔๖”
ข อ ๒ บรรดาระเบียบ คำสั่งหรือขอบังคับอื่นใด ในสวนที่ขัดแยงกับระเบียบนี้ใหใชระเบียบนี้แทน
ขอ ๓ ในระเบียบนี้
“สถาบันราชภัฏ” หมายความวา สถาบันราชภัฏทุกแหงและใหหมายรวมถึงวิทยาลัยครูดวย
“สถาบัน” หมายความวา สถาบันราชภัฏนครสวรรค
“อธิการบดี” หมายความวา อธิการบดีสถาบันราชภัฏนครสวรรค
“นักศึกษา” หมายความวา ผทู ศี่ กึ ษาเต็มเวลาในวันทำการปกติของสถาบันราชภัฏนครสวรรค และ
ใหหมายความรวมถึงผูที่ศึกษาอบรม ตามโครงการอื่นที่ใชหลักสูตรสถาบันราชภัฏ
“การยกเวนผลการเรียน” หมายความวา การนำผลการศึกษานอกระบบ การศึกษาตามอัธยาศัย การ
ฝกอาชีพ หรือจากประสบการณการทำงาน ซึ่งมีเนื้อหาสาระและความยากงายเทียบไดไมนอยกวา ๓ ใน ๔
ของเนื้อหาในรายวิชาของหลักสูตรสถาบันราชภัฏและอยูในระดับเดียวกันมาใชโดยไมตองศึกษารายวิชานั้นอีก
“คณะกรรมการ” หมายความวา คณะกรรมการที่อธิการบดีแตงตั้ง เพื่อทำหนาที่พิจารณาอนุมัติการ
ยกเวนการเรียนตามระเบียบคณะกรรมการสภาสถาบันราชภัฏ วาดวยการโอนผลการเรียนและการยกเวนการเรียน
รายวิชา พ.ศ. ๒๕๔๔ ขอ ๑๒
ขอ ๔ หลักเกณฑ เงื่อนไข และวิธีการในการยกเวนการเรียนจากผูศึกษานอกระบบ การศึกษาตาม
อัธยาศัย การฝกอาชีพ หรือจากประสบการณการทำงาน ใหเปนไปตามระเบียบคณะกรรมการสภาสถาบันราชภัฏ
วาดวยการโอนผลการเรียนและการยกเวนการเรียนรายวิชา พ.ศ. ๒๕๔๔ แกไขเพิม่ เติมตามระเบียบคณะกรรมการ
สภาสถาบันราชภัฏ วาดวยการโอนผลการเรียนและการยกเวนการเรียนรายวิชา (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๖
ขอ ๕ วิธีการประเมินเพื่อยกเวนการเรียน ตามขอ ๘ (๒) ของระเบียบคณะกรรมการสภาสถาบัน
ราชภัฏ วาดวยการโอนผลการเรียนและการยกเวนการเรียนรายวิชา พ.ศ. ๒๕๔๔ แกไขเพิ่มเติมตามระเบียบ
คณะกรรมการสภาสถาบันราชภัฏ วาดวยการโอนผลการเรียนและการยกเวนการเรียนรายวิชา (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.
๒๕๔๖ ซึ่งกำหนดใหสถาบันเปนผูกำหนดนั้นใหดำเนินการดังนี้
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๕.๑ นักศึกษายื่นคำรองและสงขอมูลแฟมสะสมผลการเรียนรูมากอนซึ่งจำแนกประเด็นตาม
ผลลัพธการเรียนรูของวิชาหรือชุดวิชาที่ขอยกเวน โดยมีกำหนดระยะเวลาในการยื่นคำรอง ดังนี้
๕.๑.๑ กรณีทเี่ ปนการศึกษาหรือประสบการณทมี่ อี ยกู อ นเขาเปนนักศึกษา ใหยน่ื คำขอ
ยกเวนภายในภาคเรียนแรก ตามกำหนดในประกาศของสถาบัน
๕.๑.๒ กรณีทเี่ ปนการศึกษาหรือประสบการณทเี่ กิดขึน้ ในระหวางทีก่ ำลังเปนนักศึกษา
ใหยื่นคำขอ ยกเวนภายใน ๑ เดือน นับตั้งแตผลการศึกษาหรือประสบการณที่นำมาขอยกเวนไดเกิดขึ้นกับนัก
ศึกษาผูขอยกเวนแลว
๕.๒ ใหอธิการบดีแตงตั้งคณะกรรมการซึ่งประกอบดวย
๕.๒.๑ คณบดี ของคณะทีร่ บั ผิดชอบการจัดการเรียนการสอนของรายวิชาหรือชุดวิชา
นัน้ ๆ เปนประธาน
๕.๒.๒ อาจารยและหรือผเู ชีย่ วชาญในสาขาวิชานัน้ ๆ จำนวน ๒-๓ คน เปนกรรมการ
๕.๒.๓ ประธานคณะกรรมการโปรแกรมวิชาหรือหัวหนาภาควิชาของรายวิชาหรือ
ชุดวิชานั้น ๆ เปนกรรมการและเลขานุการ
๕.๓ ใหคณะกรรมการดำเนินการ
๕.๓.๑ ตรวจสอบผลลัพธการเรียนรูจากแฟมสะสมผลการเรียนรูมากอน ประกอบ
กับเนื้อหาสาระ ระยะเวลา ผลการประเมินและขอมูลอื่น ๆ ของผลการศึกษาหรือประสบการณนักศึกษา
ผูขอยกเวนของวิชาหรือชุดวิชานั้น ๆ
๕.๓.๒ ดำเนินการทดสอบความรูความสามารถของผูยกเวน โดยการสอบขอเขียน
สอบปากเปลา สอบทักษะปฏิบัติอยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยางประกอบกันและอาจทดสอบหรือตรวจสอบ
ดวยวิธีการอื่น ๆ ตามความเหมาะสมของลักษณะวิชาหรือชุดวิชานั้น ๆ
๕.๓.๓ สรุปผลการประเมิน โดยระบุเหตุผลที่อนุมัติหรือไมอนุมัติใหยกเวนไวดวย
และแจงใหนักศึกษาทราบ
กรณียังไมอนุมัติใหยกเวนแตมีเหตุผลอันสมควรที่จะเปดโอกาสใหนักศึกษาผูขอยกเวนไดปฏิบัติ
การใด ๆ เพิม่ เติม เพือ่ ประกอบการพิจารณาของคณะกรรมการอีกครัง้ หนึง่ ก็สามารถกระทำได ซึง่ หากคณะกรรมการ
พิจารณาอีกครั้งหนึ่งแลวเห็นสมควรอนุมัติก็สามารถอนุมัติไดโดยไมตองใหนักศึกษายื่นคำรองใหมอีก
ขอ ๖ ในการขอยกเวนการเรียนใหสถาบันเก็บคาธรรมเนียมจากนักศึกษาผูขอยกเวนหนวยกิตละ
๒๐๐ บาท และใหสถาบันจายคาตอบแทนคณะกรรมการไดไมเกินรอยละ ๘๐ ของวงเงินคาธรรมเนียมที่เก็บ
ไดจากนักศึกษาแตละราย
คาธรรมเนียมที่เรียกเก็บเพื่อการดำเนินการขอยกเวนการเรียนนี้ สถาบันจะไมคืนใหแกนักศึกษา
ไมวาจะไดรับ การยกเวนหรือไม สวนกรณีที่ไดรับการยกเวนในรายวิชาหรือชุดวิชาใดใหฝายทะเบียนบันทึกผลการ
เรียนโดยมิตองเรียกเก็บคาธรรมเนียมใด ๆ จากนักศึกษาอีก
ขอ ๗ ใหอธิการบดีเปนผูรักษาการใหเปนไปตามระเบียบนี้และเปนผูวินิจฉัยชี้ขาด กรณีที่เกิดปญหา
จากการใชระเบียบนี้
ขอ ๘ ใหใชระเบียบนี้ ตั้งแตปการศึกษา ๒๕๔๖ เปนตนไป
ประกาศ ณ วันที่ ๘ เมษายน พ.ศ. ๒๕๔๖
พลเอก

(ศิริ ทิวะพันธุ)
นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค
คูมือนักศึกษา
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ระเบียบสภามหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค
วาดวยการสนับสนุนนักศึกษาโครงการวิทยาศาสตรราชภัฏนครสวรรค
พ.ศ. ๒๕๔๗
อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๑๘ (๒) แหงพระราชบัญญัตมิ หาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗
สภามหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค จึงออกระเบียบไวดงั นี้
ขอ ๑ ระเบียบนีเ้ รียกวา “ระเบียบสภามหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค วาดวยการสนับสนุน
นักศึกษาโครงการวิทยาศาสตรราชภัฏนครสวรรค พ.ศ. ๒๕๔๗”
ขอ ๒ ใหใชระเบียบนี้ตั้งแตวันถัดจากวันประกาศเปนตนไป
ขอ ๓ ในระเบียบนี้
“มหาวิทยาลัย” หมายความวา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค
“สภา” หมายความวา สภามหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค
“โครงการ” หมายความวา โครงการวิทยาศาสตรราชภัฏนครสวรรค
“อธิการบดี” หมายความวา อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค
“คณะกรรมการ” หมายความวา คณะกรรมการสนับสนุนนักศึกษาโครงการวิทยาศาสตรราชภัฏนครสวรรค
หมวดที่ ๑
วัตถุประสงคของโครงการและคุณสมบัติของนักศึกษาในโครงการ
ขอ ๔ โครงการวิทยาศาสตรราชภัฏนครสวรรคมวี ตั ถุประสงค ดังนี้
(๑) เพือ่ สนับสนุนสงเสริมใหนกั เรียนมัธยมศึกษาในเขตจังหวัดนครสวรรค อุทยั ธานีและชัยนาท
ที่มีผลการเรียนดีเขาศึกษาทางดานวิทยาศาสตรในมหาวิทยาลัยมากขึ้น
(๒) เพื่อเสริมสรางความเปนเลิศทางวิชาการและพัฒนาศักยภาพในการปฏิบัติภารกิจดาน
ตาง ๆ ของมหาวิทยาลัยใหเกิดประสิทธิภาพสืบเนือ่ งตอไปในอนาคต
ขอ ๕ ผมู สี ทิ ธิส์ มัครเขารับการคัดเลือกเปนนักศึกษาในโครงการตองมีคณ
ุ สมบัติ ดังนี้
(๑) มีสัญชาติไทย
(๒) เปนนักเรียนทีก่ ำลังศึกษาอยใู นชัน้ มัธยมศึกษาปที่ ๖ ในเขตจังหวัดนครสวรรค อุทยั ธานี
และชัยนาท ทีส่ มัครเขาศึกษาในสาขาวิทยาศาสตรของมหาวิทยาลัย
(๓) มีคะแนนเฉลี่ยสะสมทุกวิชาในชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๔ และมัธยมศึกษาปที่ ๕ รวมกัน
ไมต่ำกวา 2.75
(๔) มีความประพฤติดี รางกายแข็งแรง โดยไมเปนโรค หรือภาวะอันเปนอุปสรรคตอการศึกษา
หมวดที่ ๒
การสนับสนุนและเงื่อนไขของนักศึกษาในโครงการ
ขอ ๖ นักศึกษาในโครงการจะไดรับการสนับสนุนจากมหาวิทยาลัย ดังนี้
(๑) ได รั บ ทุ น การศึ ก ษาจากมหาวิ ท ยาลั ย ป ล ะ ๑๐,๐๐๐ บาท จนจบการศึ ก ษา
หากผลการเรียนเปนไปตามหลักเกณฑและเงื่อนไขในขอ ๗
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(๒) ไดรับทุนอุดหนุนการวิจัยจากมหาวิทยาลัยเพื่อทำการวิจัย ทดลอง คนควา หรือศึกษา
เอกเทศในรายวิชาทีต่ อ งปฏิบตั กิ ารวิจยั ของสาขาวิชานัน้ ๆ ตามอัตราทีม่ หาวิทยาลัยกำหนด
( ๓ ) ไดรับการพิจารณาเปนกรณีพิเศษเพื่อใหพักอาศัยในหอพักของมหาวิทยาลัย
ขอ ๗ นักศึกษาในโครงการที่จะไดรับทุนการศึกษาตามขอ ๖ (๑) จะตองเปนไปตามหลักเกณฑ
และเงื่อนไข ดังนี้
(๑) เปนนักศึกษาชั้นปที่ ๑ ซึ่งไดรับการคัดเลือกเขาเปนนักศึกษาในโครงการตามขอ ๕
( ๒ ) เปนนักศึกษาในโครงการที่มีความประพฤติดีและมีผลการศึกษาในชั้นปที่ ๑, ๒ และ
๓ ไดคะแนนเฉลี่ยของแตละปไมต่ำกวา ๒.๕๐ โดยจะไดรับทุนการศึกษาในขณะที่นักศึกษาอยูในชั้นปที่ ๒, ๓
และ ๔ ตามลำดับ
หากนักศึกษาในโครงการมีผลการศึกษาไดคะแนนเฉลี่ยปใดต่ำกวา ๒.๕๐ ไมไดรับทุนการศึกษาเฉพาะ
ปถัดไป หากผลการศึกษาในปตอมาเปนไปตามเกณฑในวรรคแรกก็จะไดรับทุนการศึกษาในปถัดไปตามปกติ
ขอ ๘ นักศึกษาในโครงการที่ไดรับการสนับสนุนจากมหาวิทยาลัยจนจบการศึกษาไมมีเงื่อนไขใด ๆ
ที่จะตองชดใชทุนกับมหาวิทยาลัย เวนแตกรณีที่นักศึกษาเรียนไมจบหลักสูตร หรือตองออกจากการศึกษาดวย
เหตุอันไมสมควรตามที่คณะกรรมการตามขอ ๙ กำหนดจะตองชดใชเงินทุนการศึกษาตามขอ ๖ (๑) ทั้งหมด
ภายใน ๑ ป
หมวดที่ ๓
การดำเนินการ
ขอ ๙ ใหมหาวิทยาลัยแตงตัง้ คณะกรรมการสนับสนุนนักศึกษาโครงการวิทยาศาสตรราชภัฏนครสวรรค
ขึ้นชุดหนึ่ง ประกอบดวย
(๑) อธิการบดี เปนประธานกรรมการ
( ๒ ) รองอธิการบดีฝายวิชาการของมหาวิทยาลัย เปนรองประธาน
( ๓ ) คณบดีทุกคณะของมหาวิทยาลัย เปนกรรมการ
( ๔ ) ตัวแทนผูทรงคุณวุฒิในสภา ๑ คน เปนกรรมการ
( ๕ ) ตัวแทนคณาจารยในสภา ๑ คน เปนกรรมการ
(๖) ผูอำนวยการสำนักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน เปนกรรมการและเลขานุการ
ขอ ๑๐ ใหคณะกรรมการตามขอ ๙ มีอำนาจหนาที่ ดังนี้
(๑) พิจารณากำหนดหลักเกณฑ รายละเอียดวิธีปฏิบัติในการดำเนินงานตามระเบียบนี้
( ๒ ) แตงตั้งคณะอนุกรรมการ หรือคณะกรรมการดำเนินงานเพื่อปฏิบัติหนาที่ตาง ๆ ตาม
ระเบียบนี้
( ๓ ) กำหนดเหตุที่นักศึกษาที่ไดรับการสนับสนุนจากมหาวิทยาลัยศึกษาไมจบหลักสูตร หรือ
ตองออกจากการศึกษาดวยเหตุอันไมสมควรตามขอ ๘
( ๔ ) ติดตามผลการดำเนินงานใหเปนไปตามสัญญาและเงื่อนไขตามระเบียบนี้
ขอ ๑๑ ในแตละปใหคณะกรรมการคัดเลือกบุคคลเขาเปนนักศึกษาในโครงการตามขอ ๖ ไดปละ
ไมเกิน ๕๐ คน โดยใหพยายามกระจายไปทุกโปรแกรมวิชาดานวิทยาศาสตรที่เปดสอน
ขอ ๑๒ ใหมหาวิทยาลัยรายงานผลการดำเนินงานใหสภาทราบเมื่อสิ้นปการศึกษาภาคปกติ
ขอ ๑๓ ใหอธิการบดีเปนผูรักษาการใหเปนไปตามระเบียบนี้และมีอำนาจวินิจฉัยชี้ขาด ในกรณีที่เกิด
ปญหาจากการใชระเบียบนี้
ประกาศ ณ วันที่ ๒๔ กันยายน พ.ศ. ๒๕๔๗
พลเอก
(ศิริ ทิวะพันธ)ุ
นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค
คูมือนักศึกษา
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ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค
วาดวยการยกเวนเงินคาธรรมเนียมการศึกษา
สำหรับนักกีฬาของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค พ.ศ. ๒๕๔๙
อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๑๘ (๒)แหงพระราชบัญญัตมิ หาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ ประกอบ
มติสภามหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค ในคราวประชุมครัง้ ที่ ๑๐/๒๕๔๙ เมือ่ วันที่ ๒๘ กันยายน พ.ศ. ๒๕๔๙
สภามหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค จึงออกระเบียบไวดังตอไปนี้
ขอ ๑ ระเบี ย บนี้ เ รี ย กว า “ระเบี ย บมหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ นครสวรรค ว า ด ว ยการยกเว น เงิ น ค า
ธรรมเนียมการศึกษาสำหรับนักกีฬาของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค พ.ศ. ๒๕๔๙”
ข อ ๒ ใหใชระเบียบนี้ตั้งแตภาคเรียนที่สองปการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๙ เปนตนไป
ขอ ๓ บรรดา กฎ ระเบี ย บ ข อ บั ง คั บ ประกาศ หรื อ คำสั่ ง อื่ น ใด ที่ ขั ด หรื อ แย ง กั บ ระเบี ย บนี้
ใหใชระเบียบนี้แทน
ขอ ๔ ในระเบียบนี้
“มหาวิทยาลัย” หมายความวา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค
“สภามหาวิทยาลัย” หมายความวา สภามหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค
“อธิการบดี” หมายความวา อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค
“คณบดี” หมายความวา คณบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค
“นักศึกษา” หมายความวา นักศึกษาระดับปริญญาตรีของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค
“เงินคาธรรมเนียมการศึกษา” หมายความวา เงินที่เรียกเก็บตามระเบียบมหาวิทยาลัย
ราชภัฏนครสวรรคที่ใชบังคับอยู
“คณะกรรมการ” หมายความวา คณะกรรมการพิจารณายกเวนเงินคาธรรมเนียมการศึกษา
สำหรับนักศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค
ขอ ๕ ใหอธิการบดีแตงตั้งคณะกรรมการ ซึ่งประกอบดวย
(๑) รองอธิการบดีฝายกิจการนักศึกษา เปนประธาน
( ๒ ) ผูอำนวยการสำนักงานอธิการบดีหรือผูแทน เปนกรรมการ
( ๓ ) อาจารยที่มีความรูดานกีฬาจำนวนสองคน เปนกรรมการ
( ๔ ) หัวหนาผูรับผิดชอบดานการเงินของมหาวิทยาลัย เปนกรรมการ
( ๕ ) ผูอำนวยการกองพัฒนานักศึกษา เปนกรรมการและเลขานุการ
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ขอ ๖

ใหคณะกรรมการมีอำนาจดังตอไปนี้
(๑) พิ จ ารณากำหนดหลั ก เกณฑ รายละเอี ย ดวิ ธี ป ฏิ บั ติ ใ นการพิ จ ารณายกเว น เงิ น ค า
ธรรมเนี ย มการศึ ก ษาตามระเบี ย บนี้ โดยทำเป น ประกาศของมหาวิ ท ยาลั ย ทั้ ง นี้ ใ ห มี ผ ลบั ง คั บ ใช เ มื่ อ ได แ จ ง
ใหสภามหาวิทยาลัยทราบแลว
( ๒ ) พิจารณาและใหความเห็นตออธิการบดีเกี่ยวกับการยกเวนเงินคาธรรมเนียมการศึกษา
ตามระเบียบนี้
ขอ ๗ การยกเว น ค า ธรรมเนี ย มการศึ ก ษาให เ ป น ไปตามหลั ก เกณฑ แ ละวิ ธี ก ารที่ ค ณะกรรมการ
กำหนด
ขอ ๘ นักกีฬาที่จะไดรับยกเวนเงินคาธรรมเนียมการศึกษาตามขอ ๗ ตองเปนนักศึษาภาคปกติ
หรือนักศึกษาโครงการจัดการศึกษาเพื่อเยาวชนทองถิ่น หรือนักศึกษาโครงการจัดการศึกษาสำหรับบุคลากร
ประจำการ หรือนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาโดยเปนนักกีฬาที่มีความสามารถตามหลักเกณฑที่คณะกรรมการ
กำหนด
ขอ ๙ การยกเวนคาธรรมเนียมการศึกษาใหคณะกรรมการพิจารณาและเสนอความเห็นตออธิการบดี
เพื่อพิจารณาอนุมัติ
ขอ ๑๐ ให อ ธิ ก ารบดี เ ป น ผู รั ก ษาการให เ ป น ไปตามระเบี ย บนี้ และเป น ผู วิ นิ จ ฉั ย ชี้ ข าดในกรณี เ กิ ด
ปญหาจากการใชระเบียบนี้
ประกาศ ณ วันที่ ๒๘ กันยายน พ.ศ. ๒๕๔๙
พลเอก

(ศิริ ทิวะพันธุ)
นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค
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ระเบียบสภาประจำสถาบันราชภัฏนครสวรรค
วาดวยการรับ - จาย เงินรายไดจากการฝกปฏิบัติงานของนักศึกษา
พ.ศ. ๒๕๔๔
เพื่ อ ให ก ารจั ด กิ จ กรรมฝ ก ปฏิ บั ติ ง านประกอบการเรี ย นของนั ก ศึ ก ษาและก อ ให เ กิ ด รายได เป น ไป
ดวยความเรียบรอย ถูกตองและมีประสิทธิภาพ อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๓๐ (๒) แหงพระราชบัญญัติ
สถาบันราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๓๘ และเพื่อใหเปนไปตามขอบังคับคณะกรรมการสภาสถาบันราชภัฏ วาดวยการ
จัดหา จัดสรรรายไดและผลประโยชนจากทรัพยสินของสำนักงานสภาสถาบันราชภัฏนครสวรรค พ.ศ. ๒๕๔๑
ขอ ๑๔ (๔) สภาประจำสถาบันราชภัฏนครสวรรค จึงวางระเบียบไวดังตอไปนี้
ขอ ๑ ระเบียบนี้เรียกวา “ระเบียบสภาประจำสถาบันราชภัฏนครสวรรค วาดวยการรับ จายเงิน
รายไดจากการฝกปฏิบัติงานของนักศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๔”
ข อ ๒ บรรดาระเบียบ ขอบังคับ ประกาศ หรือคำสั่งอื่นใดซึ่งขัดหรือแยงกับระเบียบนี้ ใหใชระเบียบ
นี้ แ ทน
ขอ ๓ ในระเบียบนี้
“สภา” หมายถึง สภาประจำสถาบันราชภัฏนครสวรรค
“อธิการบดี” หมายถึง อธิการบดีสถาบันราชภัฏนครสวรรค
“สถาบัน” หมายถึง สถาบันราชภัฏนครสวรรค
“คณะกรรมการ” หมายถึง คณะกรรมการจัดหาผลประโยชนของสถาบัน ตามระเบียบสภาประจำ
สถาบั น ราชภั ฏ นครสวรรค ว า ด ว ยการรั บ จ า ยเงิ น รายได แ ละผลประโยชน จ ากทรั พ ย สิ น ของสถาบั น ราชภั ฏ
นครสวรรค พ.ศ. ๒๕๔๑
“ปการศึกษา” หมายถึง ระยะเวลาตั้งแต ๑ มิถุนายน จนถึง ๓๑ พฤษภาคม ของปถัดไป
“เงินทุน” หมายถึง การลงทุนที่เปนวัสดุสิ้นเปลือง หรือวัตถุดิบที่ใชในการผลิต ไมรวมถึงวัสดุ
ครุภัณฑคงทนที่สถาบันลงทุนให
“ผูตรวจสอบบัญชี” หมายถึง ผูตรวจสอบบัญชีที่สภาแตงตั้ง
“คณบดี” หมายถึง คณบดีแตละคณะของสถาบัน
ขอ ๔ เงินรายไดจากการฝกปฏิบัติงานของนักศึกษาตามระเบียบนี้ หมายถึง เงินรายไดอันเกิดจาก
การฝกปฏิบัติงานของนักศึกษาเพื่อเพิ่มทักษะการเรียนตามหลักสูตรและใชทรัพยสิน หรือสาธารณูปโภคของ
สถาบันดำเนินการ โดยใชเงินลงทุนดำเนินการจากงบประมาณของสถาบัน หรือลงทุนดวยเงินของนักศึกษา
ผูฝกปฏิบัติงาน
ขอ ๕ ใหสถาบันจัดเตรียมงบประมาณไวจำนวนหนึ่ง เพื่อการลงทุนในการดำเนินงานตามระเบียบนี้
ขอ ๖ เงินรายไดจากการฝกปฏิบัติงานของนักศึกษาตามขอ ๔ ไมถือเปนเงินคาบำรุงการศึกษา
ใหถือเปนเงินฝาก ถอนคืน แยกตางหากจากเงินประเภทอื่น เปนประเภทเงินรายไดจากการฝกปฏิบัติงานของ
นักศึกษาและใหนำฝากธนาคารพาณิชยหรือธนาคารออมสินในนามของสถาบันราชภัฏนครสวรรค
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ผลประโยชนอนั เกิดจากเงินฝากรายการใดใหนำเขาเปนรายไดจากการฝกปฏิบตั งิ านของนักศึกษารายการนัน้
ขอ ๗ การรับเงินรายไดจากการฝกปฏิบัติงานของนักศึกษาตามขอ ๔ ทุกครั้งใหใชใบเสร็จรับเงินของ
สถาบันราชภัฏนครสวรรคในกรณีที่ไมสามารถออกใบเสร็จรับเงินของสถาบันไดทุกครั้ง เนื่องจากเปนการรับเงิน
รายยอย ใหขออนุมัติตอคณะกรรมการเปนกรณีไป โดยมีหลักฐานการรับเปนอยางอื่น
ขอ ๘ ในการฝกปฏิบัติงานของนักศึกษาที่มีรายไดตามขอ ๔ ใหคณบดีแตงตั้งอาจารยผูทำหนาที่
ควบคุมการฝกปฏิบัติงานแตละชุด จากอาจารยประจำที่เกี่ยวกับการฝกปฏิบัติงานไมนอยกวา ๓ คน เพื่อ
ควบคุมดูแลการฝกปฏิบัติงานครั้งนั้น ๆ ใหเปนไปดวยความเรียบรอยและใหมีหนาที่ ดังนี้
๘.๑ กรณีทั้งการขอใชเงินลงทุนของสถาบันและนักศึกษาลงทุนเอง ใหจัดทำโครงการที่มี
รายละเอียด หรือรายการฝกปฏิบตั งิ านนักศึกษา งบประมาณทีข่ อลงทุน ประมาณการการใชทรัพยสนิ สาธารณูปโภค
อยางละเอียด โดยใหมีเวลาดำเนินการแตละโครงการไมเกิน ๑ ปการศึกษา เสนอตอคณะกรรมการโดยผาน
ความเห็นชอบของคณบดี เพื่อพิจารณาอนุมัติและเมื่อไดรับอนุมัติแลวจึงดำเนินการได
๘.๒ ใหอาจารยผูทำหนาที่ควบคุมการฝกปฏิบัติงานตามขอ ๘ มีหนาที่ในการควบคุมการ
ฝกปฏิบัติงานของนักศึกษาและมีหนาที่ดังนี้ คือ
(๑) นำเงินรายไดไปฝาก หรือถอนเงินจากธนาคาร
( ๒ ) นำหลักฐานเอกสารตาง ๆ ที่ตองจัดทำบัญชีสง เจาหนาที่บัญชี
ขอ ๙ การใชจายในแตละครั้งตองมีหลักฐาน หรือเอกสารแสดงรายละเอียดของการจายสงมอบให
เจาหนาที่จัดทำบัญชีและเก็บรักษาไวเปนหลักฐาน
การใชจายในการซื้อ จาง กรณีใชเงินลงทุนของสถาบัน ใหเปนไปตามระเบียบของทางราชการ สวน
กรณีนักศึกษาลงทุนเอง การใชจายใหนักศึกษามีอำนาจสั่งจายไดภายใตการควบคุมดูแลของอาจารยตามขอ ๘
ขอ ๑๐ ใหคณบดีแตงตั้งเจาหนาที่บัญชี จำนวน ๑ คน เปนเจาหนาที่จัดทำบัญชีการรับ - จายจริง
ของแตละรายการและจัดทำงบกำไร ขาดทุน
กรณีการฝกปฏิบัติงานที่ขอใชเงินลงทุนของสถาบัน การจัดทำบัญชีตองไมมีรายการจายเปนคาตอบแทน
หรือ คาแรงของนักศึกษา หรืออาจารย สวนกรณีที่นักศึกษาลงทุนเองใหมีการจายคาตอบแทนหรือคาแรงของ
นักศึกษา หรืออาจารยได
ขอ ๑๑ เมื่อสิ้นสุดการดำเนินการแตละโครงการ ใหอาจารยผูทำหนาที่ควบคุมการฝกปฏิบัติงานตาม
ขอ ๘ รายงานผลการดำเนินงาน การจัดทำบัญชีการรับ - จาย งบกำไร ขาดทุนและหลักฐานการรับจาย เสนอ
ตอคณบดีภายใน ๖๐ วัน นับแตวันสิ้นสุดการดำเนินงานแตละโครงการ
เงินรายไดจากการฝกปฏิบัติงานของนักศึกษา แตละรายการใหอาจารยผูมีหนาที่ควบคุมการฝกปฏิบัติ
งานตามขอ ๘ เสนอการจัดสรรเงินมาพรอมกับการรายงานตามวรรคแรก ตามหลักเกณฑดังตอไปนี้
๑๑.๑ ส ง คื น เงิ น ลงทุ น ให กั บ คณะกรรมการในกรณี ที่ ใ ช เ งิ น ลงทุ น จากเงิ น ของสถาบั น ตาม
โครงการที่ขออนุมัติไว
๑๑.๒ เงินกำไรสุทธิ หลังจากหักคาใชจายในกรณีใชเงินลงทุนมาจากสถาบัน ใหนำสงคณะ
กรรมการรอยละ ๒๐ เพื่อนำเขาเปนรายไดของสถาบัน ตามระเบียบสภาประจำสถาบันราชภัฏนครสวรรค
วาดวยการรับจายเงินรายไดและผลประโยชนจากทรัพยสินของสถาบันราชภัฏนครสวรรค พ.ศ. ๒๕๔๑ ที่เหลือ
จัดสรรจายเปนคาตอบแทน หรือคาแรงการทำงานของนักศึกษา อาจารยผูควบคุมและเจาหนาที่บัญชี
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๑๑.๓ เงิ น กำไรสุ ท ธิ ห ลั ง จากหั ก ค า ใช จ า ยกรณี นั ก ศึ ก ษาออกเงิ น ลงทุ น เอง ให นำส ง
คณะกรรมการรอยละ ๒๐ เพื่อนำเขาเปนรายไดของสถาบัน ตามระเบียบสภาประจำสถาบันราชภัฏนครสวรรค
วาดวยการรับจายเงินรายไดและผลประโยชนจากทรัพยสินของสถาบันราชภัฏนครสวรรค พ.ศ. ๒๕๔๑ ที่เหลือ
จัดสรรเปนเงินปนผลเฉลี่ยตามเงินลงทุนของนักศึกษา
ขอ ๑๒ ใหคณบดีพิจารณารายงานตามขอ ๑๑ แลวนำเสนอตอผูตรวจสอบบัญชีภายใน ๑๐ วัน นับ
แตวันไดรับรายงาน
ใหผูตรวจสอบบัญชีทำหนาที่ตรวจสอบและบันทึกผลการตรวจสอบ เสนอพรอมรายงานทั้งหมดตอ
คณะกรรมการพิจารณาอนุมัติ และเมื่อคณะกรรมการพิจารณาอนุมัติแลวใหเสนออธิการบดีทราบ
ขอ ๑๓ เมื่อสิ้นปการศึกษา ใหสถาบันสรุปรายงานผลการดำเนินงานใหสภาทราบ
ขอ ๑๔ ใหทานอธิการบดีเปนผูรักษาการใหเปนไปตามระเบียบนี้และเปนผูวินิจฉัยชี้ขาด ในกรณีที่
เกิดปญหาจากการใชระเบียบนี้
ขอ ๑๕ ระเบียบนี้ใหใชบังคับตั้งแตวันถัดจากวันประกาศเปนตนไป
ประกาศ ณ วันที่ ๓๐ มกราคม พ.ศ. ๒๕๔๔
(นายบุญชู โรจนเสถียร)
นายกสภาประจำสถาบันราชภัฏนครสวรรค
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ระเบียบสภาประจำสถาบันราชภัฏนครสวรรค
วาดวยการรับ - จายเงินรายไดจากการฝกปฏิบัติงานของนักศึกษา
ของสถาบันราชภัฏนครสวรรค (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๖
เพื่อใหการจัดกิจกรรมฝกปฏิบัติงานประกอบการเรียนการสอนของนักศึกษาและกอใหเกิดรายไดเปน
ไปดวยความเรียบรอย ถูกตองและมีประสิทธิภาพอาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๓๐ (๒) แหงพระราชบัญญัติ
สถาบันราชภัฏพ.ศ. ๒๕๓๘ และเพื่อใหเปนไปตามขอบังคับคณะกรรมการสภาสถาบันราชภัฏ วาดวยการจัดหา
จัดสรรรายไดและ ผลประโยชนจากทรัพยสินของสำนักงานสภาสถาบันราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๑ ขอ ๑๔ (๔)
สภาประจำสถาบันราชภัฏนครสวรรคจึงวางระเบียบไว ดังตอไปนี้
ขอ ๑ ระเบียบนีเ้ รียกวา “ระเบียบสภาประจำสถาบันราชภัฏนครสวรรค วาดวยการรับ - จายเงิน
รายได จากการฝกปฏิบัติงานของนักศึกษา ของสถาบันราชภัฏนครสวรรค (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๖”
ข อ ๒ ใหยกเลิกขอความในขอ ๑๑.๒ และขอ ๑๑.๓ แหงระเบียบป ๒๕๔๔ และใชขอความตอไป
นี้ แ ทน
“ข อ ๑๑.๒ เงินกำไรสุทธิหลังจากหักคาใชจา ย กรณีใชเงินลงทุนจากสถาบัน ใหนำสงสำนัก
ทรัพยสินและรายไดรอยละ ๒๐ เพื่อนำเขาไปเปนรายไดของสถาบัน ตามระเบียบสภาประจำสถาบันราชภัฏ
นครสวรรค วาดวยการรับจายเงินรายไดและผลประโยชน จากทรัพยสนิ ของสถาบันราชภัฏนครสวรรค พ.ศ. ๒๕๔๑
ที่เหลือจัดสรรจายเปนคาตอบแทน หรือคาแรงการทำงานของนักศึกษา อาจารยผูควบคุมและเจาหนาที่บัญชี
ขอ ๑๑.๓ เงินกำไรสุทธิหลังจากหักคาใชจายกรณีนักศึกษาออกเงินลงทุนเอง ใหนำสงสำนัก
ทรัพยสนิ และรายไดรอ ยละ ๒๐ เพือ่ นำเขาเปนรายไดของสถาบัน ตามระเบียบสภาประจำสถาบันราชภัฏนครสวรรค
วาดวยการรับจายเงินรายไดและผลประโยชนจากทรัพยสินของสถาบันราชภัฏนครสวรรค พ.ศ. ๒๕๔๑ ที่เหลือ
จัดสรรเปนเงินปนผลเฉลี่ยตามเงินลงทุนของนักศึกษา”
ขอ ๓ ใหใชระเบียบนี้ตั้งแตวันถัดจากวันประกาศเปนตนไป
ประกาศ ณ วันที่ ๑๓ มกราคม พ.ศ. ๒๕๔๖
พลเอก

(ศิริ ทิวะพันธ)ุ
นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค
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วาดวยการรับ - จายเงินคาลงทะเบียนบัณฑิตของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค
พ.ศ. ๒๕๔๘
อาศัยอำนาจตามมาตรา ๑๘ (๒) แหงพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ ประกอบมติ
สภามหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค ในคราวประชุมครัง้ ที่ ๙/๒๕๔๘ เมือ่ วันที่ ๒๗ ตุลาคม ๒๕๔๘ สภามหาวิทยาลัย
ราชภัฏนครสวรรคจึงออกระเบียบไว ดังตอไปนี้
ขอ ๑ ระเบียบนี้เรียกวา “ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค วาดวยการรับ - จายเงินคา
ลงทะเบียนบัณฑิตของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค พ.ศ. ๒๕๔๘”
ข อ ๒ ใหใชระเบียบนี้ตั้งแตวันถัดจากวันที่ประกาศเปนตนไป
ขอ ๓ บรรดา กฎ ระเบียบ ขอบังคับ ประกาศหรือคำสั่งอื่นใดของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค
ที่ขัดหรือแยงกับระเบียบนี้ ใหใชระเบียบนี้แทน
ขอ ๔ ในระเบียบนี้
“มหาวิทยาลัย” หมายความวา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค
“สภา” หมายความวา สภามหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค
“อธิการบดี” หมายความวา อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค
“บัณฑิต” หมายความวา นักศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค ที่สำเร็จการศึกษาระดับ
ปริญญาตามหลักสูตรของมหาวิทยาลัย
“เงินคาลงทะเบียนบัณฑิต” หมายความวา เงินที่มหาวิทยาลัยเรียกเก็บจากนักศึกษาที่สำเร็จการ
ศึกษาระดับปริญญาตามหลักสูตรของมหาวิทยาลัย
ขอ ๕ การเรียกเก็บเงินคาลงทะเบียนบัณฑิต ใหเรียกเก็บคนละ ๕๐๐ บาท
ขอ ๖ เมื่อมหาวิทยาลัยรับเงินมาแลวใหนำฝากธนาคารพาณิชยในนาม “เงินคาลงทะเบียนบัณฑิต”
แยกตางหากจากเงินประเภทอื่นของมหาวิทยาลัย
ขอ ๗ การจายเงินคาใชจายในการจัดงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร และการฝกซอมใหเบิกจายได
เทาที่จายจริงและประหยัดตามรายการคาใชจายตั้งแต (๑) ถึง (๑๒) ดังตอไปนี้
(๑) คาเตรียมการจัดงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตรและการฝกซอม
( ๒ ) คาเสื้อครุยกิตติมศักดิ์ เสื้อครุยประจำตำแหนง
( ๓ ) คาปรับปรุงการตกแตงอาคารสถานทีท่ ใี่ ชเปนสถานทีจ่ ดั งานพิธพี ระราชทานปริญญาบัตร
และการฝ ก ซ อ ม
( ๔ ) คาเชาทรัพยสินหรืออุปกรณที่จำเปน ซึ่งใชเกี่ยวกับการจัดงานพิธีพระราชทานปริญญา
บัตรและการฝกซอม
( ๕ ) คาจัดเลี้ยง คาเครื่องดื่มและน้ำชาแขกที่เชิญมารวมงาน
(๖) คาทำปริญญาบัตรและปก
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(๗) คาพิมพหนังสือทีร่ ะลึก สูจบิ ตั ร บัตรเชิญและเอกสารอืน่ ๆ ทีจ่ ำเปน
( ๘ ) คาใชจายในการเดินทางของผูปฏิบัติงาน
(๙) คาเบี้ยเลี้ยง คาที่พัก คายานพาหนะของอาจารยและเจาหนาที่ที่เกี่ยวของกับงานพิธี
พระราชทานปริญญาบัตร
(๑๐) คาไปรษณีย โทรเลข คาธนาณัติ คาประชาสัมพันธ และคาสื่อสารอื่น ๆ
(๑๑) คาอาหารในการฝกซอมและรับพระราชทานปริญญาบัตรของฝายตาง ๆ ตามที่
มหาวิทยาลัยกำหนด
(๑๒) คาใชจายอื่น ๆ ที่จำเปนนอกเหนือจากที่กำหนดไวในขอ ๗ (๑) - ๗ (๑๑) ใหอยู
ในดุลพินิจของอธิการบดี
ขอ ๘ ใหอธิการบดีหรือรองอธิการบดีที่ไดรับมอบหมาย เปนผูอนุมัติการเบิกจายตาง ๆ ตาม
ข อ ๗ จากบั ญ ชี เ งิ น ค า ลงทะเบี ย นบั ณ ฑิ ต และเก็ บ หลั ก ฐานการเบิ ก จ า ยไว เพื่ อ ให ผู ต รวจสอบภายใน
ของมหาวิทยาลัยสามารถตรวจได
เมื่อเสร็จสิ้นงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแตละครั้งแลว ใหผูรับผิดชอบรายงานการใชจายเงินนี้ให
อธิการบดีทราบภายในหกสิบวันนับแตวันเสร็จสิ้นงาน เมื่อมีเงินสวนที่เหลือมหาวิทยาลัยอาจนำเงินสวนที่เหลือ
ไปใชจายในกิจการอื่นที่จำเปนได
ใหผตู รวจสอบภายในของมหาวิทยาลัยตรวจสอบการใชเงินและรายงานดังกลาวเพือ่ เสนอตอมหาวิทยาลัย
ขอ ๙ เงินคาลงทะเบียนบัณฑิตทีม่ อี ยกู อ นใชระเบียบนีใ้ หถอื เปนเงินคาลงทะเบียนบัณฑิตตามระเบียบนี้
ขอ ๑๐ ใหอธิการบดีเปนผรู กั ษาการใหเปน ไปตามระเบียบนี้ และเปนผวู นิ จิ ฉัยชีข้ าดในกรณีเกิดปญหา
จากการใชระเบียบนี้
ประกาศ ณ วันที่ ๒๗ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๔๘
พลเอก

(ศิริ ทิวะพันธ)ุ
นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค
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ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค
วาดวยการรับ-จายเงินประกันอุบัติเหตุนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค
พ.ศ ๒๕๔๙
อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๑๘ (๑๒) แหงพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗
ประกอบมติ ที่ ป ระชุ ม สภามหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ นครสวรรค ในคราวประชุ ม ครั้ ง ที่ ๒/๒๕๔๙ เมื่ อ วั น ที่ ๑๔
กุมภาพันธ ๒๕๔๙ สภามหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค จึงออกระเบียบไวดังตอไปนี้
ขอ ๑ ระเบียบนี้เรียกวา “ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค วาดวยการรับ-จายเงินประกัน
อุบัติเหตุนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค พ.ศ. ๒๕๔๙”
ข อ ๒ ใหใชระเบียบนี้ตั้งแตวันถัดจากวันประกาศเปนตนไป
ขอ ๓ บรรดา กฎ ระเบียบขอบังคับ ประกาศหรือคำสั่งอื่นใด ที่ขัดหรือแยงกับระเบียบนี้ ใหใช
ระเบียบนี้แทน
ขอ ๔ ในระเบียบนี้
“มหาวิทยาลัย” หมายความวา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค
“สภามหาวิทยาลัย” หมายความวา สภามหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค
“อธิการบดี” หมายความวา อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค
“นักศึกษา” หมายความวา นักศึกษาภาคปกติ และนักศึกษาตามโครงการจัดการศึกษาเพื่อเยาวชน
ในท อ งถิ่ น
ขอ ๕ ใหนักศึกษาทุกคนทำประกันอุบัติเหตุ ในวันที่กำหนดใหมีการลงทะเบียนในภาคเรียนที่หนึ่ง
ของทุ ก ป ก ารศึ ก ษา การเรี ย กเก็ บ เงิ น ค า ประกั น อุ บั ติ เ หตุ ให เ รี ย กเก็ บ ได ไม เ กิ น สองร อ ยบาทต อ ป ทั้ ง นี้ ใ ห
เปนไปตามประกาศของมหาวิทยาลัย
ขอ ๖ เงินประกันอุบัติเหตุ หมายถึง เงินที่ไดมาดังตอไปนี้
(๑) เงินที่สภามหาวิทยาลัยอนุมัติใหนำมาใชเปนคาประกันอุบัติเหตุ
( ๒ ) เงินบริจาคหรือดอกผลที่เกิดจากเงินนี้
ขอ ๗ เงินที่ไดมาตามระเบียบนี้ ใหถือวาเปนเงินฝากถอนคืนแยกตางหากจากเงินฝากประเภทอื่น
เปนประเภท “เงินประกันอุบัติเหตุนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค” ใหนำฝากธนาคารพาณิชย หรือ
ธนาคารออมสิน ในนามมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค
ขอ ๘ ใหอธิการบดีแตงตั้งคณะกรรมการการเงินประกันอุบัติเหตุจำนวนเจ็ดคน โดยมีอธิการบดี
หรือรองอธิการบดีที่ไดรับมอบหมายเปนประธาน และกรรมการอื่น ๆ ประกอบดวยกรรมการผูบริหารจำนวน
สามคน กรรมการจากคณาจารยจำนวนสามคน กรรมการอื่นตามวรรคหนึ่งมีวาระดำรงตำแหนงคราวละสองป
แตอาจไดรับการแตงตั้งอีกก็ได
ขอ ๙ ใหคณะกรรมการการเงินประกันอุบัติเหตุมีอำนาจหนาที่ ดังนี้
(๑) กำหนดแนวทางในการดำเนินการโดยทั่วไป
( ๒ ) พิจารณากลั่นกรองจัดหาบริษัทประกันอุบัติเหตุของนักศึกษา
ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค
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(๓) พิจารณาการใชเงินผลประโยชน อันเกิดจากการเรียกเก็บและเงินที่มีผูบริจาค รวมทั้ง
ดอกผลที่เกิดจากเงินรายไดตามระเบียบนี้
ขอ ๑๐ ใหอธิการบดีแตงตั้งคณะกรรมการเก็บรักษาเงินตามระเบียบอยางนอยสามคน
การลงนามในใบถอนเงิ น จากธนาคาร ให อ ธิ ก ารบดี ห รื อ ผู ที่ อ ธิ ก ารบดี ม อบหมาย และ
เจาหนาที่การเงินเปนผูลงนามรวมกันอยางนอยสองคน
ให อ ธิ ก ารบดี แ ต ง ตั้ ง เจ า หน า ที่ ก ารเงิ น อย า งน อ ยหนึ่ ง คน เพื่ อ จั ด ทำบั ญ ชี รั บ จ า ยเงิ น และ
รายงานการใชจายเงินตอคณะกรรมการการเงินประกันอุบัติเหตุ
ให อ ธิ ก ารบดี แ ต ง ตั้ ง ผู ต รวจสอบบั ญ ชี และรายงานการรั บ จ า ยเงิ น ตามระเบี ย บนี้ ใ ห
มหาวิทยาลัยทราบอยางนอยปละครั้ง
ขอ ๑๑ ใหอธิการบดีหรือรองอธิการบดีที่ไดรับมอบหมายเปนผูอนุมัติ และกอหนี้ผูกพันเงินรายได
ตามระเบียบนี้ ภายในวงเงินที่เรียกเก็บและเงินที่มีผูบริจาคให รวมทั้งดอกผลที่ไดจากรายไดตามระเบียบนี้
ขอ ๑๒ ถาหากมีการลมเลิกกิจการตามระเบียบนี้ ใหนำเงินที่เหลือเขาเปนเงินคาบำรุงการศึกษา
ขอ ๑๓ ให อ ธิ ก ารบดี เ ป น ผู รั ก ษาการให เ ป น ไปตามระเบี ย บนี้ และเป น ผู วิ นิ จ ฉั ย ชี้ ข าดในกรณี เ กิ ด
ปญหาจากการใชระเบียบนี้
ประกาศ ณ วันที่ ๑๔ กุมภาพันธ พ.ศ. ๒๕๔๙
พลเอก

(ศิริ ทิวะพันธ)ุ
นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค

คูมือนักศึกษา
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ขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค
วาดวยการจัดการศึกษาภาคฤดูรอนสำหรับนักศึกษาภาคปกติ พ.ศ. ๒๕๕๐
อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๑๘ (๒) แหงพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗
ประกอบมติสภามหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค ในคราวประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๕๐ เมื่อวันที่ ๒๕ มกราคม
พ.ศ. ๒๕๕๐ สภามหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค จึงออกขอบังคับไดดังตอไปนี้
ขอ ๑ ขอบังคับนี้เรียกวา “ขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค วาดวยการจัดการศึกษาภาค
ฤดูรอนสำหรับนักศึกษาภาคปกติ พ.ศ. ๒๕๕๐”
ข อ ๒ ใหใชขอบังคับนี้ ตั้งแตภาคเรียนฤดูรอน ปการศึกษา ๒๕๔๙ เปนตนไป
ขอ ๓ บรรดา กฎ ระเบียบ ขอบังคับ ประกาศหรือคำสั่งอื่นใดที่ขัดหรือแยงกับขอบังคับนี้ ใหใช
ขอบังคับแทน
ขอ ๔ ในขอบังคับนี้
“มหาวิทยาลัย” หมายความวา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค
“สภาประมหาวิทยาลัย” หมายความวา สภามหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค
“อธิการบดี” หมายความวา อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค
“ภาคฤดูรอน” หมายความวา การจัดการศึกษาใหแกนักศึกษาภาคปกติ ที่นอกเหนือไปจากการ
ศึกษาในภาคการศึกษาปกติ
ขอ ๕ การเป ดการศึ ก ษาภาคฤดูรอ น ใหมีระยะเวลาการศึ ก ษาไมน อ ยกว า ๘ สัป ดาห โดยจัด
การเรียนการสอนเปนแบบทวิคาบ
ขอ ๖ การเปดสอนรายวิชาใดในภาคฤดูรอน ใหมหาวิทยาลัยจัดทำประกาศกำหนดหลักเกณฑและ
กำหนดการ โดยใหคณะดำเนินการสำรวจจัดทำบัญชีรายวิชาที่เปดสอนและสำรวจความตองการของผูเรียน
แลวเสนอใหมหาวิทยาลัยพิจารณาอนุมัติ
ขอ ๗ ในแต ล ะรายวิ ช าที่ เ ป ด การเรี ย นการสอน ต อ งมี จำนวนนั ก ศึ ก ษาไม น อ ยกว า ๓๕ คนต อ
๑ หมูเรียน ในกรณีจำนวนนักศึกษานอยกวา ๓๕ คนตอ ๑ หมูเรียน ใหคณะเสนอขออนุมัติจากมหาวิทยาลัย
เปนรายกรณี
ขอ ๘ นักศึกษาแตละคนจะลงทะเบียนไดไมเกิน ๑๒ หนวยกิต และอาจารยแตละคนจะทำการ
สอนไดไมเกิน ๑๘ คาบตอสัปดาห ซึ่งเมื่อนับรวมกับการสอนนักศึกษาภาค กศ.ยช. หรือการสอนนักศึกษา
ภาคอื่น ๆ ในชวงภาคฤดูรอนแลวจะตองไมเกินสัปดาหละ ๒๔ คาบ
ขอ ๙ ใหนำขอบังคับ ระเบียบ คำสั่ง หรือประกาศในภาคเรียนปกติ ที่นอกเหนือจากขอบังคับนี้
มาใชบังคับโดยอนุโลม
ขอ ๑๐ ใหการรับ-จายเงินคาบำรุงการศึกษาสำหรับการจัดการศึกษาภาคฤดูรอน เปนไปตามระเบียบ
ที่สภามหาวิทยาลัยกำหนด
ขอ ๑๑ ใหอธิการบดีเปนผูรักษาการใหเปนไปตามขอบังคับนี้และเปนผูวินิจฉัยชี้ขาดในกรณีเกิดปญหา
จากการใชขอบังคับนี้
ประกาศ ณ วันที่ ๒๕ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๐
พลเอก
(ศิริ ทิวะพันธ)ุ
นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค
คูมือนักศึกษา
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ขอบังคับสภาประจำสถาบันราชภัฏนครสวรรค
วาดวยการจัดการศึกษาสำหรับบุคลากรประจำการ พ.ศ. ๒๕๔๓
ตามที่สถาบันราชภัฏนครสวรรคไดดำเนินการโครงการ จัดการศึกษาสำหรับบุคลากรประจำการ เพื่อ
ตอบสนองความต อ งการของท อ งถิ่ น ได ผ ลดี ต ลอดมานั้ น แต เ นื่ อ งจากสภาพการณ ต า ง ๆ ได เ ปลี่ ย นแปลง
ไปและเพื่อเพิ่มพูนประสิทธิภาพและคุณภาพของการจัดการศึกษาสำหรับบุคลากรประจำการ ซึ่งเปนสวนหนึ่ง
ของการจัดการศึกษาเพื่อปวงชน ตามขอบังคับคณะกรรมการสภาสถาบันราชภัฏวาดวยการจัดการศึกษาเพื่อ
ปวงชน พ.ศ. ๒๕๓๙ ใหสูงยิ่งขึ้น จึงอาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๓๐ (๒) แหงพระราชบัญญัติสถาบัน
ราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๓๘ และโดยความเห็นชอบของสภาประจำสถาบันราชภัฏนครสวรรค ในการประชุมครั้งที่
๓/๒๕๔๓ เมื่อวันที่ ๓ เมษายน พ.ศ. ๒๕๔๓ สภาประจำสถาบันราชภัฏนครสวรรค จึงวางขอบังคับไวดังนี้
ขอ ๑ ขอบังคับนี้เรียกวา “ขอบังคับสภาประจำสถาบันราชภัฏนครสวรรค วาดวยการจัดการศึกษา
สำหรับบุคลากรประจำการ พ.ศ. ๒๕๔๓”
ข อ ๒ ใหยกเลิกการใชขอบังคับสภาประจำสถาบันราชภัฏนครสวรรค วาดวยการจัดการศึกษาสำหรับ
บุคลากรประจำการ พ.ศ. ๒๕๔๐
บรรดาขอบังคับ ระเบียบ คำสัง่ หรือประกาศอืน่ ใดในสวนทีข่ ดั แยงกับขอบังคับนี้ ใหใชขอ บังคับนีแ้ ทน
ขอ ๓ ใหใชขอบังคับนี้ สำหรับการจัดการศึกษาตามโครงการจัดการศึกษาสำหรับบุคลากรประจำการ
ตั้งแตปการศึกษา ๒๕๔๓ เปนตนไป
ขอ ๔ ในขอบังคับนี้
“การใหการศึกษา” หมายถึง กระบวนการพัฒนาใหผูเขารับการศึกษาไดเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติ
งานและเพิ่มพูนวิทยฐานะ
“บุคลากรประจำการ” หมายถึง บุคลากรทีก่ ำลังปฏิบตั งิ านทัง้ สังกัดภาครัฐบาล หรือเอกชนโดยไมจำกัด
อาชีพ
“สถาบัน” หมายถึง สถาบันราชภัฏนครสวรรค
“สภาประจำสถาบัน” หมายถึง สภาประจำสถาบันราชภัฏนครสวรรค
“อธิการบดี” หมายถึง อธิการบดีสถาบันราชภัฏนครสวรรค
“รองอธิการบดี” หมายถึง รองอธิการบดีสถาบันราชภัฏนครสวรรค
“อาจารยที่ปรึกษา” หมายถึง บุคคลที่สถาบันแตงตั้งใหทำหนาที่เปนที่ปรึกษา ดูแล สนับสนุนทาง
ดานวิชาการ วิธีการเรียน ควบคุมโปรแกรมการเรียนและใหมีสวนในการประเมินผลความกาวหนาในการเรียน
“คณะอาจารยท่ีปรึกษา” หมายถึง กลุมบุคคลที่สถาบันแตงตั้งใหทำหนาที่เปนที่ปรึกษา ดูแล สนับ
สนุน ทางดานวิชาการ วิธีการเรียน ควบคุมโปรแกรมการเรียนและใหมีสวนในการประเมินผลความกาวหนาใน
การเรียน
“ศูนยใหการศึกษา” หมายถึง สถานที่ภายนอกสถาบันที่จัดขึ้นสำหรับใหการศึกษาแกบุคลากรประจำ
การ ที่มีภูมิลำเนาอยูหางไกลจากสถาบัน
ขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค
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“ระบบการเรียนโดยสื่อประสม” หมายถึง วิธีจัดการศึกษาสำหรับบางรายวิชาในหลักสูตร โดยผูเรียน
ไมตองเขาเรียนในชั้นเรียนเต็มตามเวลาที่กำหนด แตอาศัยวิธีการเรียนโดยสื่อประเภทตาง ๆ แทน
ขอ ๕ ในการจัดการศึกษาสำหรับบุคลากรประจำการ ใหสามารถจัดตั้งศูนยใหการศึกษาในเขต
ทองที่รับผิดชอบของสถาบันตามความเหมาะสมใหดำเนินการจัดการศึกษาสำหรับบุคลากรประจำการไดเฉพาะ
โปรแกรมวิชาที่สภาประจำสถาบันอนุมัติหลักสูตร และไดรับการยอมรับหรือรับรองคุณวุฒิจากหนวยงานซึ่งมี
หนาที่แลว
สถาบันอาจจัดการศึกษานอกระบบการเรียนโดยใชสื่อประสมได ในรายวิชาที่ไมบังคับใหเขาชั้นเรียน
ตามประกาศของสภาประจำสถาบัน โดยจะตองจัดใหมีการลงทะเบียนเรียนและการสอบเชนเดียวกับรายวิชาอื่น
ขอ ๖ ในการเปดสอนโปรแกรมวิชาใด หรือสาขาวิชาใด ในระดับใด ใหเปนไปตามเกณฑมาตรฐาน
ทางวิชาการของหลักสูตรและจะตองไดรับอนุมัติจากสภาประจำสถาบัน
ขอ ๗ ใหสถาบันแตงตั้งคณะกรรมการดังตอไปนี้
๗.๑ คณะกรรมการอำนวยการโครงการจัดการศึกษาสำหรับบุคลากรประจำการประจำสถาบัน
ซึ่งประกอบดวย อธิการบดีเปนประธาน รองอธิการบดี คณบดีเปนกรรมการ โดยมีผูอำนวยการสำนักสงเสริม
วิชาการเปนกรรมการและเลขานุการและผูอำนวยการสำนักงานอธิการบดีเปนกรรมการและผูชวยเลขานุการ
คณะกรรมการอำนวยการโครงการจัดการศึกษาสำหรับบุคลากรประจำการประจำสถาบัน ทำหนาทีอ่ ำนวย
การบริหารโครงการจัดการศึกษาสำหรับบุคลากรประจำการของสถาบันใหมีประสิทธิภาพและเกิดความเรียบรอย
๗ . ๒ คณะกรรมการดำเนินงานโครงการจัดการศึกษาสำหรับบุคลากรประจำการหรือคณะ
กรรมการอื่น ๆ ตามความเหมาะสม
ขอ ๘ ในการรับเขาศึกษา ใหสถาบันรับบุคคลเขาศึกษาจากบุคลากรประจำการ ๒ ประเภท คือ ประเภท
เขาศึกษาตามความตองการของตนสังกัดและประเภทบุคคลทั่วไป โดยมีคุณสมบัติตามประกาศของสถาบัน
การรับเขาศึกษาตองจัดใหมีการสอบวัดความรูพื้นฐานเพื่อใชผลการสอบเปนเกณฑหนึ่ง ในการรับ
เขาศึกษาและอาจใชเปนแนวทางในการจัดรายวิชาเรียนเพิ่มเติมเฉพาะราย ตามที่สถาบันเห็นสมควร
ขอ ๙ ใหมกี ารจัดอาจารยทปี่ รึกษา หรือคณะอาจารยทปี่ รึกษารับผิดชอบและใหคำปรึกษาแกนกั ศึกษา
ตามเวลาที่สถาบันกำหนด หรือเวลาอื่นตามความเหมาะสม
เพื่อใหอาจารยที่ปรึกษาหรือคณะอาจารยที่ปรึกษาสามารถปฏิบัติหนาที่ไดมีประสิทธิภาพ ใหสถาบัน
จัดใหมีคูมือสำหรับอาจารยที่ปรึกษา หรือคณะอาจารยที่ปรึกษา พรอมทั้งติดตามและประเมินผลการปฏิบัติ
หนาที่ของอาจารยที่ปรึกษา หรือคณะอาจารยที่ปรึกษาอยางนอยปละ ๑ ครั้ง
ขอ ๑๐ การจัดการเรียนการสอน ใหสามารถดำเนินการไดทั้งใน หรือนอกเวลาราชการ
ในการจัดการเรียนการสอนเพื่อ ใหนักศึกษามีเวลาศึกษาและคนควาหาความรูเพิ่มเติม ใหนักศึกษา
ลงทะเบียน ไดไมเกินภาคเรียนละ ๑๒ หนวยกิต ในกรณีที่นักศึกษารายใดมีความจำเปนสถาบันอาจพิจารณา
ใหลงทะเบียนเรียนเกินกวาภาคเรียนละ ๑๒ หนวยกิตได แตตองไมเกิน ๑๕ หนวยกิต หรือตามที่สภาประจำ
สถาบันกำหนด
ขอ ๑๑ เพื่อใหการเรียนการสอนมีประสิทธิภาพ ในคาบหนึ่งใหมีเวลาสอนไมนอยกวา ๕๐ นาที
โดยกำหนด ใหอาจารยผูสอนแตละทานสอนไดไมเกินวันละ ๖ คาบ ในกรณีที่จำเปนจะตองสอนเกินวันละ
๖ คาบ ให ข ออนุ มั ติ ต อ อธิ ก ารบดี เ ป น ราย ๆ ไป แต ทั้ ง นี้ ร วมกั น แล ว ในช ว งวั น เสาร - อาทิ ต ย จ ะต อ งไม เ กิ น
๑๒ คาบและเมื่อรวมกับวันอื่น ๆ ทั้งหมดแลวจะตองไมเกินสัปดาหละ ๑๘ คาบ
คูมือนักศึกษา
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ขอ ๑๒ ใหอาจารยผสู อนจัดทำเอกสารแนวการสอนทุกรายวิชาทีเ่ ปดสอนใหแกนกั ศึกษาในแตละภาคเรียน
ขอ ๑๓ ใหมีการจัดใหนักศึกษามีและใชตำราหลักในรายวิชาที่เปดสอน ตำราหลักอาจเรียบเรียงโดย
อาจารยของสถาบันหรือผูเชี่ยวชาญภายนอกก็ได โดยจะตองมีขอบเขตและระดับของเนื้อหาเหมาะสมกับหลัก
สูตรที่สภาประจำสถาบันไดอนุมัติไว
ขอ ๑๔ ใหมีการจัดหาหรือผลิตสื่อเพื่อใชประกอบการเรียนการสอนรายวิชาตาง ๆ
ใหมีการพัฒนาโสตทัศนูปกรณพื้นฐาน สื่อการเรียนการสอน ใหมีมาตรฐานและเพียงพอกับจำนวน
นักศึกษาที่มีอยู
ขอ ๑๕ ใหมีการจัดบริการหอสมุดและอำนวยความสะดวกแกนักศึกษาในรูปแบบตาง ๆ เพื่อเสริม
สรางใหนักศึกษามีโอกาสคนควาหาความรูเพิ่มเติมจากหอสมุดมากขึ้น
ขอ ๑๖ ใหสถาบันกำหนดแนวปฏิบัติในการประเมินผลการเรียนรายวิชาตาง ๆ ใหเปนไปตามขอบังคับ
หรือระเบียบวาดวยการประเมินผลการศึกษาในการจัดการศึกษาสำหรับบุคลากรประจำการที่บังคับใช
ขอ ๑๗ ในการขอจบการศึกษา ผลการเรียนรายวิชาใดที่มีอายุเกินกวา ๕ ป สำหรับหลักสูตร ๒ ป
และเกิน ๑๐ ป สำหรับหลักสูตร ๔ ป ใหถือวาผลการเรียนรายวิชานั้นหมดสภาพ ไมมีสิทธินำผลการเรียน
รายวิชานั้นไปใชในการขอจบการศึกษา โดยจะตองลงทะเบียนเรียนในรายวิชานั้นหรือรายวิชาเทียบเทาใหม
ขอ ๑๘ ใหมีการรับโอนสภาพนักศึกษาในสถาบันจากระบบหนึ่งไปสูระบบหนึ่งได สำหรับการโอน
เขาสูภาคปกติ ผูขอโอนจะตองสอบคัดเลือกเขาเรียนในภาคปกติใหไดกอน
นักศึกษาที่ถูกลงโทษดวยการทำความผิดทางดานความประพฤติไมมีสิทธิ์ขอโอน
ขอ ๑๙ ใหมีการโอนผลการเรียนและการยกเวนการเรียนในรายวิชาที่ไดศึกษาแลวในระดับเดียวกัน
แนวปฏิบัติ ในการขอโอนผลการเรียนและการยกเวนการเรียน ใหเปนไปตามระเบียบหรือขอบังคับวาดวยการ
โอนผลการเรียนและ ยกเวนการเรียนรายวิชาที่บังคับใช
ขอ ๒๐ การจายเงินคาตอบแทนการสอน คาตอบแทนการดำเนินการ คาตอบแทนการสงเสริมคุณภาพ
การศึกษา และคาใชจายอื่น ๆ เพื่อพัฒนาการเรียนการสอน ใหจายไดในวงเงินไมเกินรอยละ ๘๐ ของเงิน
คาธรรมเนียมที่เรียกเก็บไดในภาคเรียนนั้น
อัตราการเก็บและจายเงินในการจัดการศึกษาสำหรับบุคลากรประจำการ ใหเปนไปตามระเบียบสภาประจำ
สถาบัน ราชภัฏนครสวรรค วาดวยการรับจายเงินเพื่อจัดการศึกษาสำหรับบุคลากรประจำการ
ขอ ๒๑ ใหจายคาตอบแทนในการออกขอสอบ คาตรวจกระดาษคำตอบในการสอบวัดความรูพื้นฐาน
และใน รายวิชาที่จัดตามระบบการเรียนโดยใชสื่อประสม ตามอัตราที่สภาประจำสถาบันกำหนด
ข อ ๒๒ ใหมีการประเมินการสอนของอาจารยผูสอนอยางนอยปละครั้งเพื่อใหอาจารยผูสอนไดขอมูล
ยอนกลับ ไปปรับปรุงคุณภาพการสอน
ข อ ๒๓ ใหมีการประเมินผลการจัดการศึกษาสำหรับบุคลากรประจำการทุกปเพื่อพัฒนาโครงการ
ข อ ๒๔ ใหอธิการบดีสถาบันราชภัฏนครสวรรค เปนผูรักษาการใหเปนไปตามขอบังคับนี้และเปน
ผูวินิจฉัยชี้ขาดในกรณีที่เกิดปญหาจากการใชขอบังคับนี้
ประกาศ ณ วันที่ ๓ เมษายน พ.ศ. ๒๕๔๓
(นายบุญชู โรจนเสถียร)
นายกสภาประจำสถาบันราชภัฏนครสวรรค
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วาดวยการประกันคุณภาพการศึกษาเกี่ยวกับความรูความสามารถดานคอมพิวเตอร
ของนักศึกษาสถาบันราชภัฏนครสวรรค พ.ศ. ๒๕๔๔
อาศัยอำนาจตามมาตรา ๓๐ (๒) แหงพระราชบัญญัตสิ ถาบันราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๓๘ ประกอบกับประกาศ
คณะกรรมการสภาสถาบันราชภัฏ เรือ่ งนโยบายและแนวทางดำเนินการประกันคุณภาพการศึกษาของสถาบันราชภัฏ
พ.ศ. ๒๕๓๙ และโดยความเห็นชอบของสภาประจำสถาบันราชภัฏนครสวรรค ในการประชุมครั้งที่ ๔/๒๕๔๔
เมื่อวันที่ ๒๖ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๔๔ สภาประจำสถาบันราชภัฏนครสวรรคจึงออกขอบังคับ วาดวยการประกัน
คุณภาพการศึกษาเกี่ยวกับความรูความสามารถดานคอมพิวเตอรของนักศึกษาสถาบันราชภัฏนครสวรรคไวดังนี้
ขอ ๑ ขอบังคับนีเ้ รียกวา “ขอบังคับสภาประจำสถาบันราชภัฏนครสวรรค วาดวยการประกันคุณภาพ
การศึกษา เกี่ยวกับความรูความสามารถดานคอมพิวเตอรของนักศึกษาสถาบันราชภัฏนครสวรรค พ.ศ. ๒๕๔๔”
ข อ ๒ ใหใชขอบังคับนี้สำหรับนักศึกษาที่เขาศึกษาตั้งแตปการศึกษา ๒๕๔๔ เปนตนไป
ขอ ๓ ใหยกเลิกบรรดาระเบียบ ขอบังคับ หรือคำสั่งอื่นใดซึ่งขัดหรือแยงกับขอบังคับนี้ใหใชขอบังคับ
นี้ แ ทน
ขอ ๔ ในขอบังคับนี้
“สถาบัน” หมายถึง สถาบันราชภัฏนครสวรรค
“คณะกรรมการ” หมายถึง คณะกรรมการประกันคุณภาพดานความรูความสามารถดานคอมพิวเตอร
ที่สถาบันแตงตั้งขึ้นตามขอ ๖
ขอ ๕ ในการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตร ใหมีการจัดใหนักศึกษาโปรแกรมวิชาตาง ๆ ไดเรียน
วิ ช าคอมพิ ว เตอร ใ ห ไ ด ม ากที่ สุ ด และไม ซ้ำ ซ อ นกั น โดยในแต ล ะโปรแกรมวิ ช าอาจจั ด ให เ รี ย นในกลุ ม วิ ช าเอก
วิชาโท วิชาพื้นฐาน หรือวิชาเลือกเสรีตามความเหมาะสมของแตละโปรแกรมวิชา
ขอ ๖ ใหสถาบันตั้งคณะกรรมการดำเนินการประกันคุณภาพคอมพิวเตอรขึ้น ๑ ชุด ประกอบดวย
ผูเกี่ยวของจากสำนักคอมพิวเตอร คณะและโปรแกรมวิชาคอมพิวเตอร เพื่อดำเนินการประกันคุณภาพดานความ
รูความสามารถดานคอมพิวเตอร
ขอ ๗ กอนทีน่ กั ศึกษาทุกคน ทุกโปรแกรมวิชาจะออกฝกประสบการณวชิ าชีพ หรือฝกประสบการณ
วิชาชีพครู จะตองมีความรคู วามสามารถดานคอมพิวเตอรในระดับการใชงานเบือ้ งตนได โดยจะตองผานการทดสอบ
ตามเกณฑการทดสอบที่สำนักคอมพิวเตอรและสารสนเทศรวมกับคณะซึ่งดูแลรับผิดชอบโปรแกรมวิชานั้น ๆ
กำหนดขึ้ น หากนั ก ศึ ก ษาผู ใ ดยั ง ไม ผ า นการทดสอบดั ง กล า วสถาบั น จะไม อ นุ ญ าตให อ อกฝ ก ประสบการณ
วิชาชีพหรือฝกประสบการณวิชาชีพครู
ในการทดสอบนี้ใหสำนักคอมพิวเตอร และสารสนเทศรวมกับคณะจัดใหมีการทดสอบเปนระยะ ๆ
ซึ่งนักศึกษา แตละคนมีสิทธิ์สมัครเขาทดสอบตั้งแตเริ่มเขาเปนนักศึกษาและอาจเขาทดสอบกี่ครั้งก็ไดจนกวา
จะผานการทดสอบ
คูมือนักศึกษา
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กรณีนักศึกษาผูใดมีเอกสารหลักฐานแสดงวาตนมีความรูความสามารถดานคอมพิวเตอร ในระดับการ
ใชงานเบื้องตนไดไมต่ำกวาเกณฑการทดสอบที่กำหนดในวรรคแรก ใหแสดงหลักฐานดังกลาวแกคณะกรรมการ
ทีส่ ถาบันตัง้ ขึน้ พิจารณา ถาคณะกรรมการเห็นวานักศึกษาผนู นั้ มีความรคู วามสามารถดานคอมพิวเตอรเพียงพอให
เสนอตอสถาบันเพื่อการจัดทำประกาศสถาบันยกเวนการเขาทดสอบ ซึ่งมีผลใหนักศึกษาดังกลาวสามารถออก
ฝกประสบการณวิชาชีพ หรือ ฝกประสบการณวิชาชีพครูไดตามปกติ
สำหรับนักศึกษาที่เขาเปนนักศึกษากอนปการศึกษา ๒๕๔๔ หากประสงคจะสมัครเขาทดสอบความรู
ความสามารถ ดานคอมพิวเตอรดังกลาว ก็สามารถกระทำไดตามความสมัครใจ
ขอ ๘ ใหสำนักคอมพิวเตอรและสารสนเทศ หรือคณะจัดออกวุฒิบัตรของสถาบันรับรองความรู
ความสามารถ ดานคอมพิวเตอรใหแกนักศึกษาที่ผานการทดสอบทุกคน
ขอ ๙ ใหสำนักคอมพิวเตอรและสารสนเทศ หรือคณะรวมกับโปรแกรมวิชาคอมพิวเตอรจัดบริการ
ฝกอบรมระยะสั้นใหแกนักศึกษาที่ยังขาดความรูความสามารถดานคอมพิวเตอร ในระดับใชงานไดตามขอ ๗
และผูสนใจสมัครเขาอบรมเปนระยะ
ขอ ๑๐ ใหสำนักคอมพิวเตอรและสารสนเทศ หรือคณะจัดบริการหองคอมพิวเตอรสำหรับการใชงาน
และฝกฝนทักษะทางคอมพิวเตอรบริการแกนักศึกษาทั้งในและนอกเวลาราชการ โดยใหมีการทดสอบเบื้องตน
ก อ นการเข า ใช เพื่ อ ให ส ามารถใช เ ครื่ อ งคอมพิ ว เตอร ไ ด ถู ก วิ ธี หากนั ก ศึ ก ษาผู ใ ดที่ ป ระสงค จ ะใช ยั ง ไม ผ า น
การทดสอบใหจัดการฝกอบรม หรือแนะนำใหมีความรูความสามารถในระดับการใชเครื่องคอมพิวเตอรไดถูก
วิธีเสียกอนและใหคณะตาง ๆ จัดบริการหองคอมพิวเตอรแกนักศึกษาสังกัดคณะนั้น ๆ เพิ่มเติมตามความพรอม
ของแตละคณะ
ขอ ๑๑ การกำหนดอัตราการจัดเก็บคาสมัครเขาทดสอบความรู การฝกอบรมระยะสัน้ และคาธรรมเนียม
สำหรับ การบริการดานคอมพิวเตอร หรือคาธรรมเนียมอื่น ๆ และการใชจายเงินในการดำเนินการประกัน
คุณภาพการศึกษาเกี่ยวกับความรูความสามารถดานคอมพิวเตอร ใหเปนไปตามระเบียบสภาประจำสถาบันราชภัฏ
นครสวรรค วาดวยการรับจายเงินเพื่อการประกันคุณภาพการศึกษาเกี่ยวกับความรูความสามารถดานคอมพิวเตอร
ของนักศึกษาสถาบันราชภัฏนครสวรรค
ประกาศ ณ วันที่ ๒๖ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๔๔

(รองศาสตราจารยประเทือง ภูมิภัทราคม)
อุปนายก ปฏิบัติราชการแทนนายกสภาประจำสถาบันราชภัฏนครสวรรค
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เรื่อง การลงทะเบียนวิชาเลือกเสรี
เพื่อใหการลงทะเบียนวิชาเลือกเสรีของนักศึกษาเปนไปตามเจตนารมณของหลักสูตรสถาบันราชภัฏ
นครสวรรค จึงกำหนดหลักเกณฑวิธีการลงทะเบียนรายวิชาเลือกเสรี ดังนี้
๑. วิ ช าเลื อ กเสรี หมายถึ ง รายวิ ช าใด ๆ ที่ เ ป ด สอนในหลั ก สู ต รสถาบั น ราชภั ฏ และหลั ก สู ต ร
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค
๒ . นักศึกษาผูมีสิทธิ์ลงทะเบียนเรียนวิชาเลือกเสรี ไดแก
๒.๑ นักศึกษาทุกคนทั้งภาคปกติ ภาค กศ.ยช. และ ภาค กศ.บป. ที่มีรายวิชาเลือกเสรีตาม
แผนการเรียนในภาคเรียนที่กำหนด
๒ . ๒ นักศึกษาที่ไมไดลงทะเบียนเรียนวิชาเลือกเสรี ตามภาคเรียนที่กำหนดในแผนการเรียนของ
โปรแกรมวิชา นั้น ๆ ที่ผานมา โดยมีวิชาเลือกเสรีอยูในแผนการเรียนในภาคเรียนที่จะลงทะเบียนเรียนวิชาเลือก
เสรีนั้น ทั้งนี้เมื่อรวมกับวิชาเลือกเสรีที่จะเพิ่มใหมดวยแลว ตองมีจำนวนหนวยกิตรวมไมเกินจำนวนหนวยกิต
สูงสุดตามเกณฑที่มหาวิทยาลัย ฯ กำหนด โดยยื่นคำรองขอจองรายวิชาเลือกเสรีลวงหนาและไดรับอนุญาตจาก
ผูอำนวยการสำนักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน
๒.๓ นักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนเปนภาคเรียนสุดทายของแผนการเรียน (มิใชภาคเรียนที่ฝก
ประสบการณวิชาชีพ) และยังลงทะเบียนเรียนวิชาเลือกเสรีไมครบเกณฑตามหลักสูตร สามารถขอลงทะเบียน
เรียนวิชาเลือกเสรีในรายวิชาเลือกเสรี หรือวิชาอื่นใดที่มหาวิทยาลัยเปดสอนอยูและสามารถนำมาเปนวิชาเลือก
เสรีของตนได ทั้งนี้เมื่อรวมจำนวนหนวยกิตที่จะเรียนในภาคเรียนนี้ทั้งหมดแลวจะตองไมเกินจำนวนหนวยกิต
สูงสุดตามเกณฑ โดยยื่นคำรองขอจองและหรือขอลงทะเบียนและไดรับอนุญาตจากผูอำนวยการสำนักสงเสริม
วิชาการและงานทะเบียน
๓. รายวิชาที่จะเปดใหนักศึกษาเลือกเรียนเปนวิชาเลือกเสรี ตองเปนรายวิชาที่คณะเสนอขอเปดสอน
ที่สงใหสำนักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียนตามกำหนด
รายชื่ออาจารยผูสอนจะตองเปนอาจารยประจำมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค หรืออาจารยท่ีมีสัญญา
จางตลอดปการศึกษานั้น ๆ หากมีการขอเปลี่ยนแปลงผูสอนภายหลังตองไดรับอนุญาตจากมหาวิทยาลัยฯ กอน
และมหาวิทยาลัย ฯ จะไมเปดสอนรายวิชาที่ขอเปลี่ยนแปลงชื่อผูสอนนั้นอีกในปการศึกษาตอ ๆ ไป
รายวิชาเลือกเสรีที่เปดสอนจะตองไมเปนการจำกัดสิทธิ์นักศึกษา โดยบังคับใหนักศึกษากลุมใดหรือ
ผูใดตองเรียนรายวิชาเลือกเสรีนั้น ๆ หรือกำหนดเงื่อนไขที่ใหเรียนไดเฉพาะนักศึกษาบางโปรแกรมวิชา หรือ
มีเงื่อนไขใหนักศึกษาตองเรียนรายวิชาใดรายวิชาหนึ่งมากอนแตอยางใด
๔. กำหนดการเรียนวิชาเลือกเสรีเปนดังนี้
๔.๑ นักศึกษาภาคปกติ เรียนวันศุกร ระหวางเวลา ๑๒.๔๕-๑๗.๕๐ น.
๔.๒ นักศึกษาภาค กศ.ยช. เรียนวันพฤหัสบดี ระหวางเวลา ๑๔.๓๐-๒๐.๒๐ น.
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๔.๓ นักศึกษาภาค กศ.บป. เรียนวันเสาร ระหวางเวลา ๑๒.๔๕-๑๗.๕๐ น.
๕. จำนวนนั ก ศึ ก ษาที่ จ ะเป ด สอนในแต ล ะหมู เ รี ย น มหาวิ ท ยาลั ย ฯ จะจั ด ให เ รี ย นตามจำนวน
ที่คณะกำหนด แตตองไมนอยกวา ๓๐ คน หากไมเปนไปตามเงื่อนไขนี้ใหอยูในดุลยพินิจของผูอำนวยการ
สำนักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน
๖. มหาวิทยาลัย ฯ จะประกาศรายชื่อวิชาเลือกเสรีที่คณะทุกคณะและที่สำนักสงเสริมวิชาการและ
งานทะเบียนไวใหทราบลวงหนาไมนอยกวา ๑๐ วัน กอนการเลือกรายวิชาเลือกเสรี
๗ . การเลือกเรียนรายวิชาเลือกเสรี นักศึกษาตองเลือกตามกำหนดในประกาศมหาวิทยาลัย ฯ เรื่อง
กำหนดกิจกรรม วิชาการ ฯ โดยมีการเลือกลวงหนาทุกภาคเรียน
สำหรับนักศึกษาภาคปกติใหเลือกเรียนในภาคเรียนที่ ๑ เพื่อเรียนในภาคเรียนที่ ๒ ของแตละปการ
ศึกษาและเลือกเรียนในภาคเรียนที่ ๒ ของปการศึกษาที่หนึ่งเพื่อเรียนในภาคเรียนที่ ๑ ของปการศึกษาถัดไป
หากนักศึกษาไมเลือกรายวิชาเลือกเสรีตามกำหนดเวลาจะไมมีสิทธิ์ในการเรียนวิชาเลือกเสรีดังกลาว โดย
นักศึกษาจะมีสิทธิ์เลือกเรียนวิชาเลือกเสรีในภาคเรียนตอ ๆ ไป ตามหลักเกณฑในขอ ๒.๒ และขอ ๒.๓
๘. เปนหนาที่ของนักศึกษาที่จะตองติดตามผลการเลือกวิชาเลือกเสรีของตนในครั้งที่ ๑ และครั้ง
ที่ ๒ (ถามี) ตามวันเวลาที่กำหนด วาหมูเรียนที่เลือกไวนั้นสามารถเปดสอนไดหรือไม
หากวิ ช าเลื อ กเสรี ที่ นั ก ศึ ก ษาเลื อ กในครั้ ง ที่ ๑ ไม เ ป ด สอน นั ก ศึ ก ษาจะต อ งเรี ย นวิ ช าเลื อ กเสรี ใ น
รายวิชาอื่น ๆ ที่เปดสอนและมีจำนวนนักศึกษายังไมครบ ตามที่สำนักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียนประกาศ
ใหทราบ หากไมดำเนินการเลือกครั้งที่ ๒ จะไมมีสิทธิ์เรียนวิชาเลือกเสรีในภาคเรียนนั้น
๙. เมื่อนักศึกษาเลือกวิชาใดเปนวิชาเลือกเสรีแลวจะตองลงทะเบียนชำระเงินในรายวิชาดังกลาว
เทานั้น หากนักศึกษาเปลี่ยนไปเรียนวิชาอื่นซึ่งไมไดเลือกเปนวิชาเลือกเสรีไว มหาวิทยาลัย ฯ จะถือวาการ
ลงทะเบียนวิชาอื่นดังกลาวนั้นเปนโมฆะ
๑๐. นักศึกษาผูใดที่ไมดำเนินการเลือกวิชาเลือกเสรีตามขอ ๗ หรือขอ ๘ จะไมมีสิทธิ์ลงทะเบียน
เรียนวิชาเลือกเสรีในภาคเรียนนัน้ ๆ และหากผใู ดไปลงทะเบียนวิชาอืน่ ๆ แทนวิชาเลือกเสรีดงั กลาวนี้ มหาวิทยาลัยฯ
\จะถือวาการลงทะเบียนวิชาอื่นดังกลาวนั้นเปนโมฆะ
๑๑. ใหผูอำนวยการสำนักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน บริหารจัดการใหเปนไปตามประกาศนี้
ทั้งนี้ ตั้งแตวันที่ ๑๗ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๔๘ เปนตนไป
ประกาศวันที่ ๑๗ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๔๘
(ผูชวยศาสตราจารยเกษม ศรีเดิมมา)
รองอธิการบดี ปฏิบัติราชการแทน
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค
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เรื่อง การเปลี่ยนสาขาวิชาของนักศึกษา
ดวยปรากฏวามีนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรคที่เขาศึกษาใหม สวนหนึ่งมีความประสงคขอ
เปลี่ยนสาขาวิชา เพื่อใหตรงกับความถนัด ความสนใจและศักยภาพของตนเองมากยิ่งขึ้น มหาวิทยาลัยจึงกำหนด
หลักเกณฑและวิธีการเปลี่ยนสาขาวิชาของนักศึกษาไว ดังนี้
๑. คุณสมบัติของนักศึกษาที่จะขอเปลี่ยนสาขาวิชา
๑.๑ เปนนักศึกษาชั้นปที่ ๑ ซึ่งไดศึกษาครบทุกภาคเรียนที่กำหนดไวตลอดปการศึกษา
๑.๒ มีคาเฉลี่ยผลการเรียนตลอดปการศึกษาไมต่ำกวา ๒.๐๐
๑.๓ มีคุณสมบัติเฉพาะตรงตามขอกำหนดในหลักสูตรของสาขาวิชาที่ประสงคจะเปลี่ยนไปศึกษา
๑.๔ เปนนักศึกษาที่เขาศึกษาตั้งแตปการศึกษา ๒๕๔๗ เปนตนไป
๒ . วิธีการดำเนินการ
๒.๑ เมื่อสิ้นปการศึกษาใหทุกคณะแจงจำนวนนักศึกษาที่จะสามารถรับการขอเปลี่ยนสาขาวิชา
เขาเพิ่มเติม แตทั้งนี้รวมกับนักศึกษาที่มีอยูเดิมแลว จะตองไมเกินหมูเรียนละ ๔๕ คน
๒ . ๒ ใหนกั ศึกษาทีม่ คี ณ
ุ สมบัตติ ามขอ ๑ ยืน่ ความจำนงขอเปลีย่ นสาขาวิชาไดเพียง ๑ สาขาวิชา
ภายใน เวลาที่มหาวิทยาลัยกำหนด
๒.๓ ให สำนั ก ส ง เสริ ม วิ ช าการประสานงานกั บ คณะเพื่ อ จั ด การทดสอบความรู เพื่ อ คั ด เลื อ ก
ผูที่เหมาะสม ในการเปลี่ยนไปศึกษาในสาขาวิชาตาง ๆ
๒.๔ มหาวิ ท ยาลั ย ประกาศผลการเปลี่ ย นสาขาวิ ช าแล ว นั ก ศึ ก ษาที่ ไ ด รั บ คั ด เลื อ กให เ ปลี่ ย น
สาขาวิชาติดตอฝายทะเบียน เพื่อดำเนินการทางทะเบียนตอไป
อนึ่งการขอเปลี่ยนสาขาวิชาจะกระทำไดเพียงครั้งเดียว และผูที่เปลี่ยนสาขาวิชาจะตองรับผิดชอบตนเอง
ในการลงทะเบียนเรียนรายวิชา ที่อาจตองเรียนเพิ่มเติมจากแผนการเรียนปกติของสาขาวิชาใหม อันอาจทำให
ตองจบการศึกษาภายหลังกรณีปกติได
ประกาศ ณ วันที่ ๗ เมษายน พ.ศ.๒๕๕๐

(รองศาสตราจารย ดร.ประเทือง ภูมิภัทราคม)
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค
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เรื่อง

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค
การเปดสอนนักศึกษากลุมพิเศษนอกแผนการเรียนปกติ

ดวยปรากฏวานักศึกษาบางสวนมีความจำเปนตองขอเรียนบางรายวิชานอกแผนการเรียนปกติ ของ
สาขาวิชานั้น ๆ โดยอาจจะมีสาเหตุมาจากตองเรียนวิชานั้นซ้ำเนื่องจากไดรับผลการเรียนเปน E ไดลาพัก
การเรียนในภาคเรียนนั้น ๆ หรือขอยกเลิกการเรียนวิชาดังกลาว หรืออื่น ๆ จึงจำเปนตองขอลงทะเบียนเรียน
วิชาดังกลาวนอกแผนการเรียนปกติ
เพือ่ เปนการควบคุมคุณภาพตามมาตรฐานทางวิชาการและอนุเคราะหใหแกนกั ศึกษาตามสมควร มหาวิทยาลัย
ราชภัฏนครสวรรคจึงกำหนดวิธีการปฏิบัติในกรณีการเปดสอนนักศึกษากลุมพิเศษนอกแผนการเรียนปกติไวดังนี้
๑. ในกรณีที่มีรายวิชาซึ่งนักศึกษาประสงคขอนอกแผนการเรียนปกติดังกลาว เปดสอนใหแกนักศึกษา
ประเภทเดี ย วกั น ในกลุ ม อื่ น ๆ ในป ก ารศึ ก ษานั้ น ๆ ให นั ก ศึ ก ษามี สิ ท ธิ์ เ ฉพาะขอลงทะเบี ย นเรี ย นร ว มกั บ
นักศึกษากลุมที่เปดสอนวิชานั้น ๆ หากกลุมของนักศึกษาประเภทเดียวกันไมมีเปดสอนในปการศึกษานั้น ๆ
แตมีเปดสอนใหแกนักศึกษาประเภทอื่น ๆ เชน ภาคเรียนปกติ กศ.ยช. หรือ กศ.บป. หรืออื่น ๆ ใหนักศึกษา
ดังกลาวสามารถขอลงทะเบียนเรียนรวมกับนักศึกษาประเภทอื่น ๆ นั้นได โดยชำระเงินในอัตราของนักศึกษา
ที่ไปเรียนรวมนั้น ๆ นักศึกษา กศ.ยช. ใหชำระในอัตราเดียวกับภาคปกติ
ดังนั้น ในกรณีที่มีรายวิชาซึ่งนักศึกษาประสงคขอเรียนนอกแผนการเรียนเปดสอนในปการศึกษานั้น ๆ
ของนักศึกษาประเภทใดประเภทใดประเภทหนึ่งแลว ทางมหาวิทยาลัยจึงไมอนุญาตใหเปดสอนเปนกลุมพิเศษ
นอกแผนการเรียนปกติ ทั้งนี้ยกเวนนักศึกษาปสุดทายที่สามารถจบการศึกษาไดแตจำนวนหนวยกิตตองไมเกิน
ที่มหาวิทยาลัยกำหนด
๒ . ในกรณีนอกเหนือจากขอ ๑ คือภาคเรียนถัดไปที่นักศึกษาประสงคขอเรียนนอกแผนการเรียนปกติ
ไมมีการเปดสอนวิชาดังกลาวในแผนการเรียนปกติใหแกนักศึกษากลุมใด ๆ นักศึกษาสามารถยื่นคำรองตอคณะ
ทีส่ งั กัดเพือ่ ขอใหมหาวิทยาลัยพิจารณาเปดสอนเปนกลมุ พิเศษนอกเหนือแผนการเรียนปกติให ซึง่ ทางมหาวิทยาลัย
จะพิจารณาเปดสอนใหตามความจำเปนเหมาะสมตอไป
ทั้งนี้ตั้งแตภาคเรียนที่ ๑ ปการศึกษา ๒๕๕๒ เปนตนไป
จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน
ประกาศ ณ วันที่ ๑๗ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๒

(รองศาสตราจารยประเทือง ภูมิภัทราคม)
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค
คูมือนักศึกษา
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เรื่อง หลักเกณฑและแนวปฏิบัติสำหรับนักศึกษาพิเศษในการขอไปเรียนรวมกับนักศึกษาภาคอื่น ๆ
ตามที่มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค ไดจัดการศึกษาในระดับอนุปริญญาและปริญญาตรีสาขาวิชา
และโปรแกรมวิชาตาง ๆ แกนักศึกษาภาคปกติ นักศึกษาภาค กศ.ยช. และนักศึกษาภาค กศ.บป. โดยใช
หลักสูตรมหาวิทยาลัยราชภัฏ พุทธศักราช ๒๕๔๗ และหลักสูตรมหาวิทยาลัยราชภัฏ พุทธศักราช ๒๕๔๙
ซึ่งในบางกรณีมีนักศึกษาพิเศษจากภาคหนึ่ง มีความประสงคขอไปเรียนบางวิชารวมกับนักศึกษาอีกภาคหนึ่งที่
เปดสอนอยูตามปกติ ดวยเหตุผลและความจำเปนตาง ๆ มหาวิทยาลัย ฯ จึงกำหนดหลักเกณฑและแนวปฏิบัติ
ไว ดังนี้
หลักเกณฑที่นักศึกษาพิเศษภาคหนึ่ง (ปกติ, กศ.ยช., กศ.บป.) จะขอไปลงทะเบียนเรียนรวมกับนัก
ศึกษาอีกภาคหนึ่ง ใหกระทำไดในกรณี ดังนี้
๑. เปนการเรียนในภาคเรียนสุดทายตามแผนการเรียนของนักศึกษาพิเศษหรือหลังจากนั้นและ
๑.๑ เปนรายวิชาที่เรียนซ้ำเพื่อแก จ. หรือ E หรือ
๑.๒ เปนรายวิชาที่ภาคเรียนนั้นไมมีเปดสอนในภาคที่นักศึกษาพิเศษกำลังศึกษาอยู
๒ . เมื่อนับจำนวนหนวยกิตรวมของนักศึกษาพิเศษผูนั้น ทั้งหมดจะตองไมเกินจำนวนที่เปนขอกำหนด
ของมหาวิทยาลัยฯ สำหรับนักศึกษาพิเศษนั้น
๓. ไดรบั ความเห็นชอบจากอาจารยทปี่ รึกษา อาจารยผสู อนวิชานัน้ ๆ และไดรบั อนุมตั จิ ากมหาวิทยาลัยฯ
การชำระเงินคาลงทะเบียน
ใหนักศึกษาชำระเงินคาบำรุงการศึกษาและคาธรรมเนียมตาง ๆ ตามระเบียบขอบังคับของนักศึกษา
ภาคนั้น ๆ ตามที่เปนอยูเดิมและใหชำระเงินคาลงทะเบียนในรายวิชาซึ่งไปขอเรียนรวมกับนักศึกษาภาคอื่น ๆ
ในอัตราตามระเบียบขอบังคับของนักศึกษาภาคนั้น ๆ โดยในกรณีที่ไปเรียนรวมกับนักศึกษาภาค กศ.ยช. ใหใช
อัตราเดียวกับนักศึกษาภาคปกติและกรณีที่นักศึกษาภาค กศ.ยช. ขอเรียนเฉพาะรายวิชานอกแผนการเรียนของ
ตน ใหชำระเงินเชนเดียวกับนักศึกษาภาคปกติ
ประกาศ ณ วันที่ ๗ เมษายน พ.ศ.๒๕๕๐

(รองศาสตราจารย ดร.ประเทือง ภูมิภัทราคม)
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค

-136-

คูมือนักศึกษา
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เรื่อง แนวปฏิบัติสำหรับการลงทะเบียนเกิน ๑๒ หนวยกิต ของนักศึกษา กศ.บป.
เพือ่ ใหการจัดการศึกษาสำหรับบุคลากรประจำการเปนไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค วา
ดวยการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๐ ขอ ๒๒ ที่วา “การลงทะเบียนรายวิชาสำหรับนักศึกษา
ภาคพิเศษ ใหลงทะเบียนไดไมเกิน ๑๒ หนวยกิต”
ในกรณีที่มหาวิทยาลัยมีเหตุผลและความจำเปนในการลงทะเบียนที่มีจำนวนหนวยกิตแตกตางไปจาก
ทีก่ ำหนด ใหจดั ทำเปนประกาศมหาวิทยาลัย ดังนัน้ มหาวิทยาลัย ฯ จึงเห็นสมควรกำหนดแนวปฏิบตั ิ ดังตอไปนี้
๑. ผูที่มีความรูระดับอนุปริญญาหรือเทียบเทาที่หลักสูตรกำหนดใหเรียนรายวิชาเพิ่มเติม สามารถ
ลงทะเบียน เรียนในแตละภาคเรียนไดเกิน ๑๒ หนวยกิต แตไมเกิน ๑๕ หนวยกิต ตามหลักเกณฑดังตอไปนี้
ผูที่มีวุฒิอนุปริญญา ซึ่งตามกำหนดของหลักสูตรในสาขาวิชาที่เขาศึกษานั้น ใหเรียนรายวิชาบังคับ
เพิ่มเติม โดยไมนับหนวยกิต
๒ . ในกรณีที่เปนภาคเรียนสุดทายของนักศึกษาที่จะสำเร็จการศึกษา ใหนักศึกษาสามารถลงทะเบียน
เรียนไดเกิน ๑๒ หนวยกิต แตไมเกิน ๑๕ หนวยกิต
๓. ในกรณีที่ภาคเรียนสุดทายของนักศึกษาที่จะสำเร็จการศึกษา สามารถลงทะเบียนเรียนเกิน ๑๕
หนวยกิต ไดในหลักเกณฑตอไปนี้
๓.๑ เปนการลงทะเบียนเรียนซ้ำในรายวิชาที่ไดระดับ E
๓.๒ เปนการลงทะเบียนรายวิชาเพิ่มเติม เพื่อทำคาระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมใหถึง ๒.๐๐
๓.๓ เปนการลงทะเบียนรายวิชาเพิ่มเติม ตามขอกำหนดของหลักสูตรในแตละสาขาวิชา โดย
ไมนับหนวยกิต
๓.๔ เปนการลงทะเบียนรายวิชาปฏิบัติและฝกประสบการณวิชาชีพ
๔. วิธีปฏิบัติในการลงทะเบียนเรียนเกิน ๑๕ หนวยกิต
๔.๑ นักศึกษาเขียนคำรองขอลงทะเบียนตออาจารยทปี่ รึกษาผานหัวหนาภาควิชาและคณบดี เพือ่
นำเสนอคณะกรรมการสภาประจำมหาวิทยาลัยหรือคณะกรรมการทีส่ ภาประจำมหาวิทยาลัยมอบหมายเพือ่ พิจารณา
ประกาศ ณ วันที่ ๗ เมษายน พ.ศ.๒๕๕๐

(รองศาสตราจารย ดร.ประเทือง ภูมิภัทราคม)
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค
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เรื่อง หลักเกณฑการเทียบโอนผลการเรียนสำหรับผูเขาศึกษาปริญญาที่สองระดับปริญญาตรี พ.ศ.๒๕๕๐
เพื่อใหการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรีของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค เกิดประโยชนสูงสุดตอการ
พัฒนาบุคลากรใหมีความรูความสามารถตรงตามความตองการของทองถิ่น จึงกำหนดหลักเกณฑการเทียบโอน
ผลการเรียนสำหรับผเู ขาศึกษาปริญญาทีส่ องระดับปริญญาตรีในมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค พ.ศ. ๒๕๕๐ ขึน้
อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๓๑ (๙) แหงพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค จึงออกประกาศไวดังนี้
๑. ผูมีสิทธิ์เทียบโอนผลการเรียนในการเขาศึกษาปริญญาที่สอง จะตองเปนผูสำเร็จการศึกษาระดับ
ปริญญาตรีจากสถาบันอุดมศึกษาหรือเทียบเทา ในหลักสูตรที่สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา หรือ
หนวยงานของรัฐที่มีอำนาจตามกฎหมายรับรอง
๒ . รายวิชาที่ขอเทียบโอนผลการเรียนได ตองเปนรายวิชา หรือกลุมรายวิชาที่มีเนื้อหาสาระครอบคลุม
ไม น อ ยกว า สามในสี่ ข องรายวิ ช า หรื อ กลุ ม รายวิ ช าที่ ข อเที ย บและต อ งเป น รายวิ ช า หรื อ กลุ ม รายวิ ช าที่ มี ผ ล
การเรียนไมต่ำกวาระดับ C หรือแตมระดับคะแนน ๒.๐๐ หรือเทียบเทา
๓. การขอเทียบรายวิชาและโอนหนวยกิต จะขอเทียบโอนผลการเรียนไดไมเกินสามในสี่ของจำนวน
หน ว ยกิ ต รวม ของหลั ก สู ต รที่ รั บ โอน โดยต อ งดำเนิ น การให เ สร็ จ สิ้ น ภายในภาคเรี ย นแรกที่ เ ข า ศึ ก ษา ทั้ ง นี้
รายวิชาที่ขอเทียบโอนจะไมนำมาคำนวณแตมเฉลี่ยสะสม และจะไมมีสิทธิ์ไดรับปริญญาเกียรตินิยม
๔. การบันทึกผลการเรียน สำหรับผูที่สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค ใหบันทึก
ผลการเรียนโดยนำผลการเรียนเดิมมาเทียบเทาระบบที่ใชอยูในปจจุบัน สวนผูที่สำเร็จการศึกษาจากสถาบัน
อุดมศึกษาอื่น ใหบันทึก ผลการเรียนเปน “ผาน” โดยใชสัญลักษณในระบบที่ใชอยูในปจจุบัน
๕. ผทู จี่ ะสำเร็จการศึกษาปริญญาทีส่ องตามประกาศนี้ จะตองมีระยะเวลาศึกษาในมหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครสวรรค ไมนอยกวาหนึ่งปการศึกษา
ทั้งนี้ตั้งแตภาคเรียนที่ ๒ ปการศึกษา ๒๕๕๐ เปนตนไป
ประกาศ ณ วันที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๕๐

(รองศาสตราจารย ดร.ประเทือง ภูมิภัทราคม)
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค
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ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค
เรื่อง ใหนักศึกษาทั้งภาคปกติ, ภาคกศ.ยช. และภาค กศ.บป. แตงกายใหถูกระเบียบ
ดวยมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรคตระหนักในความเปนระเบียบเรียบรอยในเรื่องการแตงกายของ
นักศึกษาภาคปกติ, ภาค กศ.ยช. และภาค กศ.บป. (รวมถึงศูนยใหบริการการศึกษาทุกศูนย) เพื่อเปนการ
สรางเกียรติ ชื่อเสียงของมหาวิทยาลัยฯ และเพื่อใหสอดคลองกับนโยบายการประกันคุณภาพการศึกษาใน
ดานการพัฒนาบุคลิกภาพของนักศึกษา ดังนั้นมหาวิทยาลัยฯ ขอใหนักศึกษาทั้งภาคปกติ, ภาค กศ.ยช. และ
ภาค กศ.บป. (รวมถึงศูนยใหบริการการศึกษาทุกศูนย) ปฏิบัติตามระเบียบเกี่ยวกับการแตงกายอยางเครงครัด
ในการเขาหองเรียน หองสอบ หรือติดตอราชการหนวยงานตาง ๆ ของมหาวิทยาลัยฯ ตลอดระยะเวลาที่
อยูภายในมหาวิทยาลัยฯ
ทั้งนี้ ถาหากพบนักศึกษาแตงกายผิดระเบียบและไมเหมาะสม อาจารยผูสอนหรืออาจารยผูคุมสอบ
มีอำนาจที่จะพิจารณาวากลาวตักเตือนหรือยับยั้งไมใหนักศึกษาผูนั้นเขาหองเรียน หองสอบ รวมทั้งหนวยงาน
ตาง ๆ ของมหาวิทยาลัยฯ ทุกหนวยงานมีสิทธิ์ที่จะงดติดตอและใหบริการกับนักศึกษาที่แตงกายไมถูกระเบียบ
ทุ ก กรณี
จึงเรียนมาใหทราบโดยทั่วกัน
ประกาศ ณ วันที่ ๗ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๐

(รองศาสตราจารย ดร.ประเทือง ภูมิภัทราคม)
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค
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ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค
เรื่อง กำหนดคะแนนดานคุณธรรม จริยธรรม ของทุกรายวิชา
ดวยหลักสูตรตาง ๆ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค ประกอบกับขอบังคับสภาประจำสถาบัน
ราชภั ฏ นครสวรรค ว า ด ว ยการประเมิ น ผลการศึ ก ษาระดั บ อนุ ป ริ ญ ญาและปริ ญ ญาตรี พ.ศ. ๒๕๔๑ ซึ่ ง
มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ นครสวรรค ใช อ ยู ใ นป จ จุ บั น มี วั ต ถุ ป ระสงค แ ละข อ กำหนดให ผู ที่ จ ะจบการศึ ก ษาใน
ทุ ก หลั ก สู ต รของมหาวิ ท ยาลั ย ต อ งมี คุ ณ ลั ก ษณะด า นคุ ณ ธรรม จริ ย ธรรมที่ ดี ควบคู ไ ปกั บ การมี คุ ณ ลั ก ษณะ
ด า นความรู แ ละด า นทั ก ษะปฏิ บั ติ ต ามข อ กำหนดของหลั ก สู ต ร อั น จะทำให เ ป น บั ณ ฑิ ต ที่ ดี มี คุ ณ ภาพ อี ก ทั้ ง
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค เรื่องมาตรฐานการจัดการเรียนรูหมวดวิชาศึกษาทั่วไปและวิชาเฉพาะ
ต า ง ๆ ก็ กำหนดให มี ค ะแนนด า นคุ ณ ธรรมจริ ย ธรรมตามเกณฑ ที่ ม หาวิ ท ยาลั ย กำหนด เป น ตั ว บ ง ชี้ ข องการ
ประเมินคุณลักษณะที่พึงประสงคของผูเรียนดานคุณลักษณะดานคุณธรรม จริยธรรมไวดวยแลวนั้น มหาวิทยาลัย
จึงกำหนดคะแนนดานคุณธรรม จริยธรรม ของนักศึกษาทุกระดับ ทุกประเภทของทุกรายวิชาไวดังนี้
๑. ใหทุกวิชากำหนดคะแนนดานคุณธรรม จริยธรรม ของทุกรายวิชาไวเปนคะแนนระหวางภาค
จำนวนรอยละ ๒๐
๒ . ในส ว นของคะแนนร อ ยละ ๒๐ ตามข อ ๑ ให อ าจารย ผู ส อนทุ ก คนประเมิ น จากคุ ณ ลั ก ษณะ
พื้นฐานที่สำคัญในดานคุณธรรม จริยธรรม ของนักศึกษาดังนี้
๒.๑ ให ค ะแนนสำหรั บ นั ก ศึ ก ษาที่ ม าเข า เรี ย นตรงเวลาที่ กำหนดครั้ ง ละ ๕ คะแนน รวม
เวลาประมาณ ๑๕ สัปดาห คิดเปนคะแนนเต็ม ๗.๕ คะแนน
๒ . ๒ พิ จ ารณาให ค ะแนนในพฤติ ก รรมอื่ น ๆ ทั่ ว ไปตลอดภาคเรี ย น เช น ความรั บ ผิ ด ชอบ
การมีสัมมาคารวะ การชวยเหลือผูอื่น ฯลฯ โดยมีคะแนนเต็ม ๕ คะแนน
๓. ใหอาจารยผูสอนทุกคนจัดทำขอมูลคะแนนดานคุณธรรม จริยธรรม ทั้ง ๓ รายการนี้ไวเปน
หลักฐาน และแสดงคะแนนดานคุณธรรม จริยธรรม ของนักศึกษาทุกคนนี้ลงในใบสงผลการเรียนใหชัดเจนดวย
ทั้งนี้ ตั้งแตภาคเรียนที่ ๒ ปการศึกษา ๒๕๔๙ เปนตนไป
ประกาศ ณ วันที่ ๒๘ กันยายน พ.ศ. ๒๕๔๙

(รองศาสตราจารยประเทือง ภูมภิ ทั ราคม)
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค
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ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค
เรื่อง การกำหนดพฤติกรรมดานคุณธรรม จริยธรรม สำหรับนักศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๔
คุณธรรม จริยธรรมของนักศึกษา เปนคุณลักษณะที่พึงประสงค และเปนปจจัยสำคัญของคุณภาพบัณฑิต ตาม
เจตนารมณของพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ และกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ รวมทั้งความ
คาดหวังของผใู ชบณ
ั ฑิตและสังคม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค จึงจัดประกาศฉบับนีข้ นึ้ เพือ่ ใหบคุ ลากรของมหาวิทยาลัย
ไดรบั ทราบ และนำไปสกู ารรวมมือในการสงเสริมและผลักดันใหเกิดกับนักศึกษาของมหาวิทยาลัยตอไป ดังนัน้ มหาวิทยาลัย
จึงกำหนดคุณลักษณะของบัณฑิตดานคุณธรรม จริยธรรม สำหรับนักศึกษาใหสอดคลองกับหลักการขั้นตนนี้
ขอ ๑ คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงคของบัณฑิต ตามอัตลักษณของมหาวิทยาลัย ไดแก “ทำงานเปนทีม
ชำนาญเทคโนโลยี ซื่ อ สั ต ย สุ จ ริ ต จิ ต สาธารณะ ต อ ชุ ม ชนและท อ งถิ่ น ” (รอผ า นการอนุ มั ติ จ ากสภามหาวิ ท ยาลั ย
๒๖ พ.ค. ๒๕๕๔ นี)้
ขอ ๒ พฤติกรรมดานคุณธรรม จริยธรรมของนักศึกษา หมายถึง การแสดงออกของนักศึกษาที่ปรากฏ
ตอการรับรูของสังคมทั่วไป ทำใหสังคมยอมรับ ชื่นชม ยกยองและเห็นคุณคา เปนผูมีความดีงามที่สมบูรณ มีคุณภาพ
ตอสังคมในอนาคตประกอบดวยพฤติกรรม ๔ ดาน ดังนี้
๒.๑ คุณธรรม จริยธรรม เฉพาะตน พฤติกรรมของนักศึกษาที่แสดงออกทางดานการประหยัด
มัธยัสถ ไมฟุมเฟอย ไมเปนทาสวัตถุนิยม เห็นคุณคาของตนเอง มีสติไมเกี่ยวของกับยาเสพติดและสามารถควบคุม
บังคับใจตนเองได
๒.๒ คุณธรรม จริยธรรม เชิงปฏิสัมพันธกับบุคคลอื่น พฤติกรรมดานทักษะความสัมพันธระหวาง
บุคคลและความรับผิดชอบของนักศึกษาที่แสดงออกดานความซื่อสัตย สุจริต การมีจิตสำนึกตอวิถีชีวิตประชาธิปไตย
การยอมรับนับถือ การเคารพบุคคลอื่นและการใหเกียรติซึ่งกันและกัน ซึ่งจะนำไปสูความสำเร็จในการทำงานเปนทีม
๒.๓ คุณธรรม จริยธรรม ที่เกี่ยวของกับมหาวิทยาลัย พฤติกรรมของนักศึกษาที่แสดงออกทางดาน
ระเบียบวินัย ดานการแตงกายตามระเบียบมหาวิทยาลัย ยึดมั่นและปฏิบัติตาม ระเบียบ ขอบังคับและประกาศของ
มหาวิทยาลัย การใหความเคารพนับถือคณาจารย บุคลากรของมหาวิทยาลัย และมีความรักภาคภูมใิ จตอมหาวิทยาลัย
๒.๔ คุณธรรม จริยธรรม ทางสังคม พฤติกรรมของนักศึกษาที่แสดงออกเกี่ยวกับความรับผิดชอบ
ตอทองถิ่น ชุมชน สังคม และประเทศชาติ มีจิตสาธารณะ เคารพและปฏิบัติตามกติกาของสังคม เพื่อสรางสำนึกในการ
อยูรวมกันในสังคมอยางสงบสุข
ขอ ๓ การกำหนดพฤติกรรมดานคุณธรรม จริยธรรม ตามประกาศของแตละคณะ ซึง่ แตละคณะจะตองจัดทำ
เปนประกาศของคณะ เปนลายลักษณอักษรเพื่อใหปรากฏแกสาธารณชนตอไป
ทั้งนี้ใหบุคลากรของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรคทุกฝาย ไดปฏิบัติตามหนาที่ของตนเอง เพื่อชวยขับเคลื่อน
และผลักดันใหเกิดกระบวนการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม สำหรับนักศึกษา ตามประกาศนี้
ทัง้ นี้ ตัง้ แตวนั ที่ ๑ มิถนุ ายน พ.ศ. ๒๕๕๔
ประกาศ ณ วันที่ ๑๑ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๔

(รองศาสตราจารยประเทือง ภูมภิ ทั ราคม)
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค
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ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค
เรือ่ ง การยกเวนรายวิชาในหมวดวิชาศึกษาทัว่ ไปสำหรับผเู ขาศึกษาระดับปริญญาตรี
เพือ่ ใหการจัดการศึกษาในระดับปริญญาตรี สำหรับผเู ขาศึกษาทีส่ ำเร็จการศึกษาระดับอนุปริญญา หรือเทียบเทา
เปนไปอยางมีประสิทธิภาพและมีมาตรฐานตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา อาศัยอำนาจตามระเบียบมหาวิทยาลัย
ราชภัฏนครสวรรค วาดวย การเทียบโอนผลการเรียนและการยกเวนรายวิชาในระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๓ ขอ ๑๐ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏนครสวรรค จึงจัดทำประกาศไวดงั นี้
๑. ใหผสู ำเร็จการศึกษาระดับอนุปริญญาหรือเทียบเทา ทีเ่ ขาศึกษาในหลักสูตรระดับปริญญาตรีตงั้ แต ปการศึกษา
๒๕๕๔ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค เปนตนไป สามารถยกเวนรายวิชาในหมวดวิชาศึกษาทัว่ ไปดังตอไปนี้
ก กลมุ วิชาภาษาและการสือ่ สาร
๑) ๒๒๑๐๑๐๑
การพัฒนาทักษะทางภาษาไทย
๓ (๒-๒-๕)
๒) ๒๓๑๐๑๐๑
ภาษาอังกฤษพืน้ ฐาน
๓ (๓-๐-๖)
๓) ๒๓๑๐๑๐๒
ภาษาอังกฤษเพือ่ การสือ่ สาร
๓ (๓-๐-๖)
ข. กลมุ วิชามนุษยศาสตร
๑) ๒๐๐๐๑๑๒
การรสู ารสนเทศ
๒ (๒-๐-๔)
ค. กลมุ วิชาสังคมศาสตร
๑) ๒๐๐๐๑๒๒
วิถโี ลกและวิถไี ทย
๓ (๓-๐-๖)
ง. กลมุ วิชาวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร
๑) ๔๐๐๐๑๑๑
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีเพือ่ ชีวติ และสังคม
๓(๓-๐-๖)
๒. ใหนกั ศึกษาทีม่ คี วามประสงคจะขอยกเวนรายวิชาหมวดศึกษาทัว่ ไปตามขอ ๑ ยืน่ คำรองขอยกเวนรายวิชา
ไดทคี่ ณะซึง่ เปนผรู บั ผิดชอบหลักสูตรนัน้ ๆ
๓. ใหคณบดี ดำเนินการตรวจสอบ คำรองขอยกเวนรายวิชาของนักศึกษาแตละราย แลวพิจารณาอนุมตั ใิ หเปน
ไปตามประกาศนี้ แลวสงกลมุ งานทะเบียนและประมวลผลดำเนินการตามระเบียบ
ประกาศ ณ วันที่ ๑ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๔

(รองศาสตราจารยประเทือง ภูมภิ ทั ราคม)
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค
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ประกาศสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค
เรือ่ ง การใหยมื และใหบริการทรัพยากรสารสนเทศของศูนยวทิ ยบริการ พ.ศ. ๒๕๕๓
เพื่อใหการบริการของศูนยวิทยบริการ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครสวรรค ดำเนินไปดวยความเรียบรอยและเปนไปตามประกาศของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค เรือ่ ง บริการ
ศูนยวทิ ยบริการ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ พ.ศ. ๒๕๔๙ ขอ ๖ และขอ ๗ จึงไดกำหนดวิธกี าร
ใหยมื ทรัพยากรสารสนเทศของศูนยวทิ ยบริการ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครสวรรค ไวดงั นี้
ขอ ๑. ใหยกเลิกประกาศสถาบันราชภัฏนครสวรรค เรือ่ ง ขอกำหนดในการใชบริการสำนักวิทยบริการ
สถาบันราชภัฏนครสวรรค พ.ศ. ๒๕๔๖ และประกาศสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศมหาวิทยาลัย
ราชภัฏนครสวรรค เรือ่ งการใหยมื และใหบริการทรัพยากรสารสนเทศของศูนยวทิ ยบริการ พ.ศ. ๒๕๔๙
ขอ ๒. บรรดาระเบียบ ประกาศ คำสัง่ อืน่ ใดทีม่ คี วามกลาวไวแลวในประกาศนี้ หรือซึง่ ขัดแยงกับความ
ในประกาศนี้ ใหใชประกาศนีแ้ ทน
หมวดที่ ๑
บัตรสมาชิก
ขอ ๓. บัตรสมาชิกศูนยวทิ ยบริการทีใ่ ชในการยืม
๓.๑ บัตรนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค ชนิดติดบารโคด
๓.๒ บัตรสมาชิกของคณาจารย ขาราชการ ลูกจางประจำและลูกจางชัว่ คราวของมหาวิทยาลัย
ราชภัฏนครสวรรค ชนิดติดบารโคด
๓.๓ บัตรสมาชิกสมทบของบุคคลภายนอก ชนิดติดบารโคด
หมวดที่ ๒
การใหยมื ทรัพยากรสารสนเทศ
ขอ ๔. การใหยมื ทรัพยากรสารสนเทศ
๔.๑ ประเภทของทรัพยากรสารสนเทศทีไ่ มอนุญาตใหยมื ออกนอกศูนยวทิ ยบริการ
(๑) หนังสืออางอิงและหนังสือหายาก
คูมือนักศึกษา
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(๒) งานวิจยั วิทยานิพนธและสิง่ พิมพอนื่ ๆ ฉบับทีร่ ะบุใหใชศกึ ษาคนควาภายในหองสมุด หรือ
ศูนยวทิ ยบริการ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
(๓) วารสาร หนังสือพิมพ ฉบับปจจุบนั และเย็บเลม
(๔) ตนฉบับสือ่ โสตทัศน และสือ่ โสตทัศนบางประเภททีม่ ไิ ดระบุไวในขอ ๔.๑
(๕) เอกสารจดหมายเหตุ
๔.๒ ประเภทของทรัพยากรสารสนเทศ จำนวน และระยะเวลาที่อนุญาตใหยืมออกนอกศูนย
วิทยบริการ
ประเภทสมาชิก
นักศึกษาระดับปริญญาตรี / สัมฤทฺธบิ รั
นักศึกษาบัณฑิตวิทยาลัย ปริญญาโท/เอก
อาจารยประจำ(ขาราชการฯสายวิชาการ)
อาจารย(พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา/
อัตราจาง)และขาราชการฯสายสนับสนุน
อาจารย (พิเศษ)
ลูกจาง (ลูกจางประจำ/ พนักงานราชการ/ พนัก
งานในสถาบันอุดมศึกษา และลูกจางชัว่ คราว)
สมาชิกสมทบ

หนังสือทัว่ ไป/นวนิยาย
หนังสือเยาวชน /
Fiction
๖ เลม / ๗ วัน
๑๐ เลม / ๗ วัน
๑๕ เลม / ๖๐ วัน

สือ่ โสตทัศน / ซีดรี อม
ประเภทสารคดี-วิชาการ

๑๐ เลม / ๖๐ วัน
๖ เลม / ๗ วัน

๒ รายการ / ๔ วัน
๒ รายการ / ๔ วัน

๕ เลม / ๗ วัน

๒ รายการ / ๗ วัน

๒ รายการ / ๗ วัน *
๒ รายการ / ๗ วัน *
๒ รายการ / ๔ วัน

หมายเหตุ : * ขอสงวนสิทธิใ์ นการใหยมื สือ่ โสตทัศน วีซดี ี ซีดรี อม มัลติมเี ดีย ประเภทบันเทิง เชน
ภาพยนตร เพลง ฯ แกนกั ศึกษาและสมาชิกสมทบไมใหยมื ออกนอกศูนยวทิ ยบริการ แตอนุญาตใหยมื เพือ่ ใชบริการ
ไดเฉพาะภายในศูนยวิทยบริการเทานั้น
ขอ ๕. คาปรับการสงคืนทรัพยากรสารสนเทศหลังกำหนด
๕.๑ หนังสือ สิง่ พิมพอนื่
วันละ ๕.-บาท/เลม
๕.๒ สือ่ โสตทัศน วีซดี ี ซีดรี อม
วันละ ๕.- บาท/รายการ
ขอ ๖. การยืมทรัพยากรสารสนเทศทุกครั้ง สมาชิกตองมาติดตอดวยตนเองพรอมบัตรสมาชิกและ
ทรัพยากรสารสนเทศทีต่ อ งการยืม
ขอ ๗. สมาชิกสามารถยืมทรัพยากรฯ ที่ระบุใหยืมออกนอกหองสมุดไดหากไมมีผูอื่น/ผูใดจอง
ขอ ๘. ทรัพยากรสารสนเทศที่ครบกำหนดเวลายืมตามขอ ๔.๒ ยกเวนหนังสือสำรอง ถามีผูยืม
มีความประสงคจะยืมตอไปอีกและไมมีผูใดจอง ศูนยวิทยบริการอาจพิจารณาอนุญาตใหยืมตอไปไดอีก ๑ ครั้ง
โดยไมตองนำทรัพยาการสารสนเทศมาแสดง
ขอ ๙. สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศขอสงวนสิทธิทจี่ ะเรียกคืนทรัพยากรสารสนเทศกอนครบ
กำหนดระยะเวลาที่ใหยืม ในกรณีที่มีความจำเปนตองใชทรัพยากรสารสนเทศนั้นโดยเรงดวน หรือมีผูตองการใช
ขอ ๑๐.ผูยืมที่ไมคืนทรัพยากรสารสนเทศตามกำหนดสงหรือทรัพยากรสารสนเทศชำรุดเสียหาย หรือ
สูญหายจะตองชำระคาปรับ หรือชดใชคาเสียหายใหแกสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ตามประกาศ
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค เรือ่ ง บริการศูนยวทิ ยบริการ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ พ.ศ. ๒๕๔๙
ขอ ๑๕.
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค
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ขอ ๑๑. ผูยืมที่ไมคืนทรัพยากรสารสนเทศตามกำหนดสงและ หรือไมชำระคาปรับทั้งที่ทางสำนักวิทย
บริการและเทคโนโลยีสารสนเทศไดทวงถามแลว แตผยู มื ก็ยงั ไมไดดำเนินการ ใหผอู ำนวยการสำนักวิทยบริการและ
เทคโนโลยี สารสนเทศนำเสนอมหาวิทยาลัยเพือ่ พิจารณาตามควรแกกรณี
หมวดที่ ๓
การใชบริการทรัพยากรสารสนเทศ
ขอ ๑๒. ผมู สี ทิ ธิใชบริการศูนยวทิ ยบริการ
๑๒.๑ สมาชิกสามัญ
๑๒.๒ สมาชิกสมทบ
ขอ ๑๓. บุคคลภายนอกทีช่ ำระคาธรรมเนียมการใชสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศแบบราย
วัน อนุญาตใหใชบริการอานภายในสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศได ยกเวนการใชบริการอินเทอรเน็ต
ที่จะมีคาธรรมเนียมการใชบริการตามประกาศของสถาบัน
ทัง้ นี้ ตัง้ แตบดั นีเ้ ปนตนไป
ประกาศ ณ วันที่ ๑๕ กุมภาพันธ พ.ศ. ๒๕๕๓

(นายประยุทธ สุระเสนา)
ผูอำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
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ประกาศสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค
เรื่อง ขอปฏิบัติสำหรับผูเขาใชศูนยวิทยบริการ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ พ.ศ. ๒๕๔๙
เพือ่ ใหการบริการของศูนยวทิ ยบริการ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครสวรรค ดำเนินไปดวยความสงบเรียบรอย เปนประโยชนตอ ผใู ชบริการโดยสวนรวมและสอดคลองกับประกาศ
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค เรื่อง บริการศูนยวิทยบริการ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
พ.ศ. ๒๕๔๙ ขอ ๑๓. จึงกำหนดขอปฏิบัติสำหรับผูเขาใชศูนยวิทยบริการ ไวดังนี้
๑. ตองเคารพตอสถานที่ราชการโดยแตงกายใหสุภาพเรียบรอย
๒ . ตองสำรวมกิริยา ไมพูดคุยเสียงดังและไมปฏิบัติตนเปนที่รบกวนผูอื่น
๓. ตองปดเครื่องมือสื่อสารทุกชนิดกอนเขาศูนยวิทยบริการ
๔. ตองนำบัตรประจำตัวนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค หรือบัตรสมาชิกหองสมุดมาดวย
ทุกครั้งที่เขาใชบริการและใหแสดงบัตรตอเจาหนาที่ทุกครั้งที่ขอตรวจ โดยหามนำบัตรผูอื่นมาใช
๕. ตองฝากกระเปา สิ่งของอื่น ๆ ยกเวนของมีคาที่ตูรับฝากสิ่งของกอนเขาใชศูนยวิทยบริการ
๖. ตองใหเจาหนาที่ตรวจกระเปา หนังสือ เอกสารและสิ่งของกอนออกจากศูนยวิทยบริการ
๗ . หามนำอาหาร หรือเครื่องดื่มเขามารับประทานภายในศูนยวิทยบริการ
๘. หามทำความสกปรกในศูนยวิทยบริการ หรือนำสัตวทุกชนิดเขาศูนยวิทยบริการ
๙. หามเลนการพนันและเกม หรือกระทำสิ่งผิดตอกฎหมายในศูนยวิทยบริการ
๑๐. หามฉีก กรีด ตัด พับ หรือขีดเขียนหนังสือ เอกสารและสิ่งพิมพทุกชนิดของศูนยวิทยบริการ
๑๑. ไมนำทรัพยากรสารสนเทศที่ไมไดยืมอยางถูกตองตามระเบียบออกจากศูนยวิทยบริการ
๑๒. ตองนำทรัพยากรสารสนเทศที่ยืมไป สงคืนศูนยวิทยบริการตามวัน เวลาที่กำหนด
๑๓. ตองดูแล ระมัดระวังทรัพยสินมีคาสวนตัว หากสูญหายศูนยวิทยบริการจะไมรับผิดชอบ
๑๔. ใหความรวมมือในการสอดสองดูแลบุคคลที่มีพฤติกรรมไมนาไววางใจและแจงบรรณารักษ หรือ
เจาหนาที่ศูนยวิทยบริการ
หากผูเขาใชบริการไมปฏิบัติตาม หรือฝาฝนขอปฏิบัติขางตน ศูนยวิทยบริการ สำนักวิทยบริการและ
เทคโนโลยี สารสนเทศ มีอำนาจลงโทษตามมาตราในขอ ๑๓ แหงประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค
เรื่อง บริการศูนยวิทยบริการ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ พ.ศ. ๒๕๔๙
ประกาศ ณ วันที่ ๖ มิถนุ ายน พ.ศ. ๒๕๔๙
(นายประยุทธ สุระเสนา)
ผูอำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
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ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค
เรือ่ ง กฎระเบียบการใชงานคอมพิวเตอรและระบบเครือขาย NSRU-NET
พ.ศ. ๒๕๕๒
เพื่อใหการใชงานคอมพิวเตอรและเครือขายของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรคเปนไปอยางมีระเบียบ
เรียบรอยและเกิดประโยชนสูงสุด รวมถึงเพื่อใหเปนไปตามบทพระราชบัญญัติวาดวยการกระทำความผิดเกี่ยวกับ
คอมพิวเตอร พ.ศ. ๒๕๕๒ อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๓๐ แหง พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ
พ.ศ. ๒๕๔๗ จึงขอประกาศใชกฎระเบียบการใชงานคอมพิวเตอรและระบบเครือขาย NSRU-NET ดังรายละเอียด
ตอไปนี้
ขอ ๑. ประกาศนีเ้ รียกวา “ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค เรือ่ งกฎระเบียบการใชงานคอมพิวเตอร
และระบบเครือขาย NSRU-NET”
ขอ ๒. ประกาศนี้ใหใชบังคับตั้งแตวันถัดจากวันประกาศเปนตนไป
ขอ ๓. ใหยกเลิกบรรดาประกาศอืน่ ใดทีข่ ดั หรือแยงกับประกาศนี้
ขอ ๔. ในประกาศนี้
“มหาวิทยาลัย” หมายความวา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค
“NSRU-NET” หมายความวา เครือขายคอมพิวเตอร เครือ่ งคอมพิวเตอรและอุปกรณตอ พวงทีจ่ ดั ซือ้ และ
บำรุงรักษาโดยมหาวิทยาลัยเพื่อการใชงานภายในมหาวิทยาลัย และวิทยาเขตทุกแหง
“คอมพิวเตอรเครือขาย” หมายความวา ระบบคอมพิวเตอรทตี่ อ เชือ่ มเขากับระบบเครือขายของมหาวิทยาลัย
หรือ NSRU-NET
“ทรัพยากรขอมูล” หมายความวา ขอมูลในเครือ่ งคอมพิวเตอรสว นบุคคลหรือคอมพิวเตอรในระบบเครือขาย
และอุปกรณตอพวงของหนวยงาน คณะศูนย สำนัก สถาบัน หรือบุคลากร ในสังกัดมหาวิทยาลัยที่เปนทรัพยสิน
ของมหาวิทยาลัย โดยสามารถแลกเปลี่ยนและใชงานทรัพยากรขอมูลดังกลาวรวมกันไดมากกวา ๑ คน เพื่อ
สนับสนุนกิจกรรมของมหาวิทยาลัย
“ผูมีสิทธิใชงานขอมูล” หมายความวา หนวยงาน คณะ สำนัก ศูนย สถาบัน อาจารย เจาหนาที่
นักศึกษามหาวิทยาลัย หรือผใู ชคอมพิวเตอร ระบบเครือขาย ของมหาวิทยาลัย
“ผูดูแลระบบ (System Administrator)” หมายความวา เจาหนาที่ของมหาวิทยาลัยมีหนาที่ดูแล
บริหารและใหบริการการใชงาน ในระบบเครือขาย NSRU-NET สังกัดฝายเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักวิทยบริการ
และเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค
“ผรู บั ผิดชอบเครือขายสวนกลาง” หมายความวา บุคคลทีม่ ภี าระหนาทีต่ อ งรับผิดชอบตอการดำเนินงาน
ของระบบเครือขายคอมพิวเตอรของมหาวิทยาลัย
“นักศึกษา” หมายความวา บุคคลซึ่งกำลังรับการศึกษาระดับที่สูงกวา ระดับมัธยมศึกษา และกำลัง
ศึกษาอยูในมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค ขอบังคับที่ตองปฏิบัติตามเพื่อใหเปนไปตามกฎหมายพระราชบัญญัติ
วาดวยการกระทำความผิดเกีย่ วกับ คอมพิวเตอร พ.ศ. ๒๕๕๒
คูมือนักศึกษา
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ขอ ๕. การใชงานระบบเครือขาย NSRU-NET เปนเครือขายสิทธิเฉพาะผูมีสิทธิใชงานขอมูล ทั้งนี้สิทธิ
ดังกลาวอาจมอบหมายเปนกรณีพิเศษใหกับบุคคลนอก โดยเปนไปตามดุลยพินิจของมหาวิทยาลัยหรือผูที่ไดรับ
มอบหมายจากมหาวิทยาลัยเทานั้น
ขอ ๖. ระบบเครือขาย NSRU-NET เปนเครือขายเพื่อแลกเปลี่ยนและใชงานทรัพยากรขอมูลรวมกัน
เพื่อการบริหาร และบริการการศึกษา สนับสนุนกิจกรรมเชิงวิชาการ การเรียนการสอน การคนควาวิจัย รวมทั้ง
การบริการสังคมตามนโยบายมหาวิทยาลัยทรัพยากรขอมูลในระบบ NSRU-NET มิไดจัดเตรียมไวเพื่อการใชงาน
ในเชิงพาณิชยใด ๆ ทัง้ สิน้
ขอ ๗. หามผูมีสิทธิใชงานขอมูลกระทำการใด ๆ เกี่ยวกับขอมูลขาวสารที่เปนการขัดตอกฎหมาย หรือ
ศีลธรรมอันดีแหงสาธารณชน โดยมีผูสิทธิใชงานขอมูลรับรองวาหากมีการกระทำการใด ๆ ดังกลาว ยอมถือวา
นอกเหนือความรับผิดชอบของมหาวิทยาลัย
ขอ ๘. ผมู สี ทิ ธิใชงานขอมูลจะตองไมละเมิดสิทธิของผอู นื่ กลาวคือ ผมู สี ทิ ธิใชงานขอมูลจะตองไมอา น
เขียน ลบ เปลี่ยนแปลงหรือแกไขใดๆ ในขอมูลสวนที่มิใชของตนโดยไมไดรับอนุญาตจากเจาของขอมูล รวมถึง
การปลอมแปลง Email Account ของผูอื่น การบุกรุก (Hack) เขาสู User Account ของผูอื่น หรือพัฒนา
โปรแกรมหรือฮารดแวรใดๆ ที่จะทำลายกลไกรักษาความปลอดภัย รวมไปถึงการเขาสูเครื่องคอมพิวเตอร ของ
หนวยงานในมหาวิทยาลัยหรือภายนอกมหาวิทยาลัย ผูมีสิทธิใชงานขอมูลไดกระทำการเผย แพรขอความใด ๆ
ทีก่ อ ใหเกิดความเสียหายเสือ่ มเสียแกผอู นื่ การใชภาษาไมสภุ าพ หรือการเขียนขอความทีท่ ำใหผอู นื่ เสียหายถือเปน
การละเมิดสิทธิของผอู นื่ ทัง้ สิน้ ผกู ระทำการ เชนนัน้ จะตองรับผิดชอบแตเพียงผเู ดียว
ขอ ๙. หามผมู สี ทิ ธิใชงานขอมูลสงขอความทีไ่ มเหมาะสม ขัดตอกฎหมาย หรือศีลธรรมอันดีของประชาชน
หรือตามความเหมาะสมแหงสาธารณชน ผานทางจดหมายอีเล็กทรอนิกส เว็บบอรดภายใตการควบคุมของ
มหาวิทยาลัย หรือเว็บบอรดของหนวยงานอืน่ ใด
ขอ ๑๐. ระบบคอมพิวเตอรและอุปกรณเครือขายถือเปนทรัพยสินของมหาวิทยาลัย หามผูใดเขาใชงาน
โดยมิไดรับอนุญาต หากผูใดกระทำการใดๆ เปนการบุกรุกเขตหวงหาม หรือพยายามบุกรุกเขาสูระบบเครือขาย
ถือเปนการละเมิดตามกฎหมาย ตองไดรับโทษตามประกาศฉบับนี้และตองรับโทษตามกฎหมายที่เกี่ยวของ
ขอ ๑๑. มหาวิทยาลัยจะไมรบั ประกันในคุณภาพของการเก็บ การรับสงขอมูลขาวสารและการไมสามารถ
ใชงานไดของระบบบางสวนหรือทั้งหมด และจะไมรับผิดชอบในความเสียหายของการใชงานอันเนื่องมาจากวงจร
สือ่ สารชำรุด ความลาชา และความผิดพลาดในขอมูลหรือความเสียหายอันเกิดจากการลวงละเมิดโดยผใู ชงานอืน่ ๆ
ขอ ๑๒. มหาวิทยาลัย ทรงไวซงึ่ สิทธิทจี่ ะปฏิเสธการเชือ่ มตอและ/หรือการใชงาน และทรงไวซงึ่ สิทธิ
ที่จะยกเลิกหรือระงับการเชื่อมตอและ/หรือการใชงานใดๆ ของผูใชงานที่ลวงละเมิด หรือพยายามจะลวงละเมิด
ขอกำหนดและขอบังคับของมหาวิทยาลัย โดยไมมีการแจงใหทราบกอนลวงหนา
ขอ ๑๓. สิทธิการใชงานเครือขายที่มหาวิทยาลัยมอบใหเปนการมอบสิทธิเฉพาะบุคคลเทานั้นผูใชงาน
จะโอน จำหนาย หรือแจกจายสิทธินใี้ หกบั ผอู นื่ ไมได
ขอ ๑๔. ผใู ชงานจะตองแสดงสิทธิในการใชงานคอมพิวเตอรและเครือขายของตนตาม Account ทีห่ า
วิทยาลัยมอบใหโดยกรอกขอมูล UserName และ Password ของผูใชงานกอนใชงานระบบคอมพิวเตอรและ
เครือขายของมหาวิทยาลัยทุกครั้ง
ขอ ๑๕. สิทธิการใชงานเครือขายที่มหาวิทยาลัยมอบใหผูใชงานตองเปนผูรับผิดชอบ ผลตางๆ อันจะ
เกิดมีขนึ้ รวมถึงผลเสียหายตางๆ ทีเ่ กิดจาก Account ผใู ชงานนัน้ ๆ เวนแตจะพิสจู นไดวา ผลเสียหายนัน้ เกิดจาก
การกระทำของผูอื่น
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ขอ ๑๖. ผูใชงานหามนำซอฟตแวรหรือ ฮารดแวรใด ๆ ซึ่งจะทำใหผูใชมีสิทธิและลำดับความสำคัญ
ในการครอบครองทรัพยากรเครื่องคอมพิวเตอรและเครือขายมากกวาผูใชงานอื่น หรือทำลายระบบการจำกัด
สิทธิการใช ( License) ซอฟทแวร หรือทีจ่ ะทำลายระบบการจำกัดสิทธิการใช (License) ซอฟทแวร
ขอ ๑๗. ผูใชงานตองไมใชงานขอมูลMultimedia หรือการดาวนโหลดขอมูล หรือการสือ่ สารขอมูล
ทีต่ อ งอาศัยความกวางของชองสัญญาณ (Bandwidth) ปริมาณสูง ตอเนือ่ งตลอดเวลา ซึง่ อาจเกิดผลกระทบ
ตอการใชงานชองสัญญาณผอู นื่ หากมหาวิทยาลัยตรวจพบวาผมู สี ทิ ธิใชงานขอมูลมีพฤติกรรมดังกลาว มหาวิทยาลัย
จะตัดสิทธิการใชงานเครือขาย NSRU-NET บุคคลนัน้ โดยไมจำตองแจงใหทราบกอนลวงหนา
ขอ ๑๘. ผใู ชงานจะตองมีแนบไฟลทมี่ ไี วรัส หรือโปรแกรมทีจ่ ะสรางความเสียหายแกระบบคอมพิวเตอร
และระบบเครือขาย NSRU-NET ผานทางจดหมายอิเล็กทรอนิกสเว็บบอรด หรือ โปรแกรมประเภท Chat ไปยัง
ผรู บั ไมวา จะเปนผรู บั แกรายก็ตาม หากมหาวิทยาลัยตรวจพบการกระทำดังกลาว มหาวิทยาลัยจะตัดสิทธิการใชงาน
เครือขาย NSRU-NET ของบุคคลนัน้ โดยไมจำเปนตองแจงใหทราบกอนลวงหนา
ขอ ๑๙. ผูมีสิทธิใชงานขอมูลจะตองปฏิบัติตามระเบียบ/เงื่อนไข/นโยบาย/ขอกำหนด/ขอบังคับ/
ประกาศ/คำนำที่มหาวิทยาลัยกำหนดไว และที่จะกำหนดขึ้นใหมในอนาคตอยางเครงครัด ซึ่งจะมีผลบังคับใชโดย
ไมจำเปนตองแจงใหผูมีสิทธิใชงานขอมูลทราบกอนลวงหนา
ขอ ๒๐. ผูดูแลระบบมีสิทธิที่จะดำเนินการตามมาตรการหรือขอบเขตงานที่ไดรับมอบหมายจาก
มหาวิทยาลัย เพื่อใหเกิดประสิทธิภาพ ความเรียบรอยของระบบเครือขาย รวมถึงการรักษาความปลอดภัยและ
ความเปนสวนตัวของแฟมขอมูล เอกสารทีพ่ มิ พออกมา รวมไปถึงไปรษณียอ เิ ลคทรอนิคสของผมู สี ทิ ธิใชงานขอมูล
ขอ ๒๑. ผูดูแลระบบมีสิทธิตรวจสอบแฟมขอมูล และขาวสารทุกประเภทของผูมีสิทธิใชงานขอมูล
ตามความจำเปน ในกรณีทมี่ กี ารแกไขซอมแซมระบบ หรือการสืบสวนเกีย่ วกับการใชงานระบบอยางไมถกู ตอง
ขอ ๒๒. ผดู แู ลระบบอาจจำกัดการใชงานของผมู สี ทิ ธิใชงานขอมูลในกรณีทไี่ ดกระทำการใด ๆ ทีเ่ ปนไป
อยางไมเหมาะสม หรือผมู สี ทิ ธิใชงานขอมูลไดลกั ลอบใช Account ของผอู นื่
ขอ ๒๓. ผูดูแลระบบมีสิทธิยุติการทำงานของโปรเซส ซึ่งสรางภาระใหระบบโดยไมจำเปนหรือเกิน
ขนาดโดยไมตองมีการแจงผูมีสิทธิใชงานขอมูลใหทราบกอนลวงหนาได
ขอ ๒๔. ผดู แู ลระบบมีสทิ ธิจะทำการบีบอัด เพือ่ ลดขนาดแฟมขอมูลใด ๆ โดยไมตอ งมีการแจงผมู สี ทิ ธิ
ใชงานขอมูลลวงหนา
ขอ ๒๕. ผูดูแลระบบมีหนาที่ในการแจงใหผูมีสิทธิใชงานขอมูลทราบกอนลวงหนา ถึงวันเวลาที่ตอง
ปดระบบเครือขายเพือ่ บำรุงรักษา ปรับปรุง หรือเปลีย่ นแปลงระบบเครือขาย ซึง่ จำเปนตองหยุดบริการในชวงระบบ
เวลาหนึ่งแตในกรณีฉุกเฉิน ผูดูแลระบบอาจจำเปนตองปดระบบทันทีและจะพยายามใหผูมีสิทธิใชงานขอมูล
สามารถเก็บบันทึกขอมูลไดอยางสมบูรณกอนที่จะดำเนินการปดระบบ
ขอ ๒๖. ผูดูแลระบบมีอำนาจที่จะเพิกถอนสิทธิการใชงานของผูมีสิทธิใชงานขอมูลที่ฝาฝนขอกำหนด
ตามประกาศฉบับนี้
ขอ ๒๗. ผดู แู ลระบบตองไมใหสทิ ธิพเิ ศษอยางหนึง่ อยางใดแกผอู นื่ ยกเวนในกรณีทผี่ มู สี ทิ ธิใชงานขอมูล
มีความจำเปนตองใชสทิ ธินนั้ โดยความจำเปน โดยตองไดรบั อนุญาตจากมหาวิทยาลัยเปนกรณีพเิ ศษ และใหยกเลิก
สิทธินั้นทันทีเมื่อหมดความจำเปน
ขอ ๒๘. ผูดูแลระบบสามารถใชดุลยพินิจในการดำเนินการปดระบบเครือขาย หรือบริการใด ๆ ที่มี
ผลกระทบตอขอมูลในระบบเครือขายการสื่อสาร โดยไมจำเปนตองแจงผูมีสิทธิใชงานขอมูลทราบกอนลวงหนาได
บทลงโทษ
คูมือนักศึกษา
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ขอ ๒๙. หากผูมีสิทธิใชงานขอมูลไมปฏิบัติตามขอกำหนด ที่อาจกอใหเกิดความเสียหายตอบุคคลอื่น
หรือตอสมบัติของทางมหาวิทยาลัยจะตองรับโทษตามบทลงโทษดังตอไปนี้
(๑) โทษขึน้ ตน คือ ระงับสิทธิการใชเครือ่ งคอมพิวเตอรและระบบเครือขายชัว่ คราวและ แจงเตือน
(๒) โทษขัน้ กลาง คือ ระงับสิทธิการใชเครือ่ งคอมพิวเตอรและระบบเครือขายเปนเวลา ๑ เดือน
(๓) โทษขัน้ สูง คือ ระงับสิทธิการใชเครือ่ งคอมพิวเตอรและระบบเครือขายเปนเวลา ๑ ภาคเรียน
การศึกษา
(๔) โทษขัน้ รายแรง คือ ระงับสิทธิการใชเครือ่ งคอมพิวเตอรและระบบเครือขายของมหาวิทยาลัย
ตลอดไปและการกระทำละเมิดซึ่งกอใหเกิดความเสียหายตอผูอื่นหรือตอ ทรัพยสินของมหาวิทยาลัยอยางรายแรง
จะตองรับโทษตามระเบียบ มหาวิทยาลัย หรือ รับโทษตามทกฎหมายโดยลำดับตอไป หากเปนนักศึกษามีผลให
พนสภาพการเปน นักศึกษา
ขอ ๓๐. โทษตามขอ ๒๙(๑) - (๓) ใหหนวยงานผรู บั ผิดชอบเครือขายสวนกลางเปนผวู นิ จิ ฉัยความผิด
ในเบื้องตนตามลำดับความเหมาะสม สวนโทษตามขอ ๒๙ (๔) ใหผูบริหารระบบเครือขายพิจารณาและเสนอ
มหาวิทยาลัยสั่งลงโทษ
ประกาศ ณ วันที่ ๑ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๒

(ผชู ว ยศาสตราจารยบญ
ั ญัติ ชำนาญกิจ)
รองอธิการบดี ปฏิบตั ริ าชการแทน
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค
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อาจารยที่ปรึกษา
ขั้นตอนปฏิบัติการลงทะเบียน
การลงทะเบียนรายวิชา
ขั้นตอนการเลือกวิชาเลือกเสรี
การเลือกรายวิชาหมวดวิชาศึกษาทั่วไปทาง Internet
การลงทะเบียนชากวากำหนด
การขอเพิ่มวิชา
การขอถอนวิชา
การขอยกเลิกวิชาเรียน
การขอโอนผลการเรียน
การขอโอนผลการเรียนผูที่สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี
การขอยกเวนรายวิชา
การขอยกเวนรายวิชาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไปผูที่สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี
ขั้นตอนการดำเนินการยื่นคำรองขอเลื่อนการเขารับการประเมินผลปลายภาคการศึกษา
ขัน้ ตอนการดำเนินการยืน่ คำรองขอรับการประเมินผลปลายภาคการศึกษา
การลาพักการเรียน
นักศึกษาขอยายสถานศึกษา
เกณฑการสำเร็จการศึกษา
สาระนารูเกี่ยวกับขั้นตอนการปฏิบัติงานของกลุมงานทะเบียนและประมวลผล
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อาจารยทปี่ รึกษา
อาจารยทปี่ รึกษา มีความจำเปนอยางยิง่ ตอการจัดการศึกษาในระดับการเรียนระดับอุดมศึกษา โดย
เฉพาะอยางยิง่ สำหรับนักศึกษาภาค กศ.บป. ซึง่ จะเห็นวามีการกำหนดไวในขอบังคับของสภาการฝกหัดครู
วาดวยการจัดการศึกษาสำหรับบุคลากรประจำการ พ.ศ. 2536 ขอ 4 และขอ 9
สิ่งที่สถาบันคาดหวัง
1. นักศึกษาสามารถขอคำปรึกษา ไดสะดวก ทัว่ ถึงทุกคน และตลอดเวลาการศึกษาอยใู นมหาวิทยาลัย
2. นักศึกษาไดรับความชวยเหลือในเรื่องตอไปนี้
2.1 ดานวิชาการ
2.1.1 การลงทะเบียนและการชำระเงิน
แนะนำวิธีการลงทะเบียนและชำระเงิน
ใหคำปรึกษาแนะนำการเลือกวิชาเรียน
ใหคำปรึกษาแนะนำ ตรวจสอบเกีย่ วกับระเบียบวิธกี ารยกเลิก - เพิม่
- ถอน - การโอนและการยกเวนรายวิชาเรียน
การลา, การขาดสอบและอืน่ ๆ ทีเ่ กีย่ วของ
ตรวจสอบ ติดตามผล เก็บหลักฐานเกีย่ วกับการลงทะเบียน การชำระเงิน
ของนักศึกษา (ควบคกู บั ฝายทะเบียนและฝายการเงิน)
ทำระเบียนสะสมควบคูกับฝายทะเบียน
2.1.2 การเรียนการสอน
แนะนำวิธกี ารเรียน การประพฤติปฏิบตั ติ นในระหวางเรียน
แนะนำแหลงวิชาการ นวัตกรรมตาง ๆ
ประสานงานกับอาจารยทปี่ รึกษาอืน่ ๆ ในการจัดกิจกรรมทีส่ ง เสริม
สมรรถภาพในการปฏิบัติงานอาชีพของนักศึกษา
แจงภาควิชา คณะ ในกรณีทมี่ ปี ญ
 หาดานการเรียนการสอน
ตรวจสอบรายวิชาเรียน และโครงสรางหลักสูตรของนักศึกษากอนสำเร็จ
การศึกษา
2.2 หนาทีด่ า นแนะแนว - กิจกรรม
ใหความรวมมือในการรับรายงานตัวของนักศึกษา
เขารวมการปฐมนิเทศ ปจฉิมนิเทศ
จัดปฐมนิเทศนักศึกษาในกลุมที่ตนทำหนาที่เปนอาจารยที่ปรึกษา
กำหนดเวลาและสถานที่ที่นักศึกษาจะพบไดเสมอ
สาระนารู
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สงเสริม สนับสนุนใหมีการจัดกิจกรรมเพื่อสรางความสัมพันธอันดีระหวาง
นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรคและชุมชน
จัดกิจกรรมเพือ่ สรางคุณภาพ จริยธรรมและวัฒนธรรม ใหขอ คิดเห็นแนวทาง
ในการประกอบอาชีพของนักศึกษา
2.3 หนาทีใ่ นการบริหารงาน
เปนตัวแทนมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรคในการพบนักศึกษา เพือ่
ทำความเขาใจกับนักศึกษาในเรือ่ งปรัชญา นโยบาย ระเบียบ ขอบังคับ
ขอกำหนดของมหาวิทยาลัยทีน่ กั ศึกษาตองปฏิบตั ิ
เปนผนู ำนักศึกษาในการริเริม่ หรือจัดกิจกรรมตาง ๆ อันจะทำใหเกิดประโยชน
แกสงั คม เสริมสรางคุณธรรม จริยธรรม ความมีวนิ ยั และวัฒนธรรมอันดี
ทัง้ หมดนีเ้ พือ่ ใหนกั ศึกษาเรียนอยใู นมหาวิทยาลัยดวยความสุข ไมมคี วามคับของใจ รักและภาคภูมใิ จ
ในมหาวิทยาลัยของเรา

คูมือนักศึกษา
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ขั้นตอนปฏิบัติการลงทะเบียน
1. วัตถุประสงค
1.1 เพือ่ ใหกระบวนการลงทะเบียน การเพิม่ ถอนรายวิชา การชำระคาธรรมเนียม ใหมปี ระสิทธิภาพ
1.2 เพื่อใหเจาหนาที่ฝายทะเบียน ฝายการเงิน คณาจารย อาจารยที่ปรึกษาและนักศึกษา ไดยึดถือ
เปนขั้นตอนในการปฏิบัติงาน และการดำเนินงานอยางเปนระบบ
1.3 เพื่อใหการบริการดานการลงทะเบียน การเพิ่มถอนและการชำระคาธรรมเนียม เปนที่พึงพอใจ
ของนักศึกษา คณาจารย อาจารยทปี่ รึกษาและผทู เี่ กีย่ วของ

2. ขอบขาย
ครอบคลุมการเตรียมขอมูล เอกสารการลงทะเบียน การจัดโปรแกรมวิชา หมูเรียน การชำระเงิน
คาธรรมเนียม คาลงทะเบียนรายวิชาและการทำประวัตนิ กั ศึกษา

3. คำจำกัดความ
3.1 เอกสาร นว.1 หมายถึง เอกสารทีแ่ สดงรายวิชาจากแผนการเรียน ภาคเรียนทีจ่ ะลงทะเบียนเรียน
3.2 เอกสาร นว.2 หมายถึง บัตรฝนรหัสสำหรับใหนักศึกษาฝนรหัสรายวิชาที่จะลงทะเบียนเรียน
ตามแผนการเรียน
3.3 เอกสาร นว.22 หมายถึง บัตรฝนรหัสสำหรับใหนักศึกษาฝนรหัสรายวิชา ที่จะลงทะเบียนเรียน
นอกแผนการเรียน หรือการเพิม่ - ถอนรายวิชา
3.4 เอกสาร นว.3 หมายถึง ใบแจงการชำระเงินลงทะเบียนและใบเสร็จรับเงิน
3.5 เอกสาร นว.3ข หมายถึง ใบแจงการชำระเงินลงทะเบียนและใบเสร็จรับเงิน สำหรับการลง
ทะเบียนนอกแผนการเรียน หรือการลงทะเบียนเพิม่ - ถอนรายวิชา

4. หนาทีค่ วามรับผิดชอบ
ฝายทะเบียนและประมวลผล จัดเตรียมแผนงานการลงทะเบียนตาง ๆ เพื่อทำหนาที่การรับลงทะเบียน
ใหชดั เจน จัดเตรียมขอมูลการลงทะเบียนตาง ๆ เชน แผนการลงทะเบียน ปฏิทนิ การลงทะเบียน การรับจาย
เอกสารการลงทะเบียน การประมวลผลการลงทะเบียนของนักศึกษาทั้งหมด รวมถึงการทำสถิตินักศึกษาทุกชั้นป
ทุกประเภท
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5. วิธกี ารปฏิบตั ิ
5.1 การลงทะเบียนในแผนสำหรับนักศึกษาเขาใหม ทีศ่ กึ ษาอยภู ายในมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค
ภาคเรียนแรก
ผูปฏิบัติ
ฝายทะเบียนและประมวลผล
ขัน้ ตอนการทำงาน
1. จัดทำคมู อื นักศึกษา สำหรับนักศึกษาและอาจารยทปี่ รึกษาใชอา งอิงตลอดหลักสูตร
2. จัดทำบัญชีรายชือ่ นักศึกษาทุกโปรแกรมวิชา หมเู รียน
3. จัดทำเอกสารแจงรายวิชาประจำภาคเรียนที่นักศึกษาจะลงทะเบียนเรียน (นว.1) ใหนักศึกษา
หมเู รียนละ 1 ชุด
4. ฝายทะเบียน ฯ ทำการประมวลผลการลงทะเบียนของนักศึกษาสำหรับภาคเรียนแรก โดยยึด
ตามแผนการเรียนของนักศึกษาและพิมพแบบฟอรม การลงทะเบียน (นว.3) ใหนกั ศึกษา
5. ฝายทะเบียนและประมวลผลแจกแบบฟอรมการลงทะเบียน (นว.3) ใหนักศึกษา เพื่อใหนักศึกษา
นำไปชำระเงินที่ฝายการเงินหรือธนาคาร ตามวันและเวลาที่กำหนด
6. นักศึกษานำแบบฟอรมการลงทะเบียน (นว.3) ไปชำระเงินทีธ่ นาคารตามวันและเวลาทีก่ ำหนด
5.2 การลงทะเบียนในแผนสำหรับนักศึกษาเขาใหม ทีศ่ กึ ษาอยภู ายในมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค
ภาคเรียนถัดไป
ผูปฏิบัติ
ฝายทะเบียนและประมวลผล
ขัน้ ตอนการทำงาน
1. จัดทำคมู อื นักศึกษา สำหรับนักศึกษาและอาจารยทปี่ รึกษาใชอา งอิงตลอดหลักสูตร
2. จัดทำบัญชีรายชือ่ นักศึกษาทุกโปรแกรมวิชา หมเู รียน
3. จัดทำขอมูลรายวิชาประจำภาคเรียนที่นักศึกษาจะลงทะเบียนเรียน โดยยึดตามแผนการเรียน
ของนักศึกษา ไวทเี่ วปไซตกลมุ งานทะเบียน ฯ http://regis.nsru.ac.th
4. นักศึกษาเขาเลือกรายวิชาที่จะลงทะเบียนในเวปไซต http://regis.nsru.ac.th ตามวันและเวลา
ทีก่ ำหนด
5. กลุมงานทะเบียน ฯ ทำการประมวลผลการเลือกลงทะเบียนของนักศึกษาและพิมพแบบฟอรม
การลงทะเบียน (นว.3) ใหนกั ศึกษา
6. กลุมงานทะเบียนและประมวลผลแจกแบบฟอรมการลงทะเบียน (นว.3) ใหนักศึกษา เพื่อให
นักศึกษานำ ไปชำระเงินทีฝ่ า ยการเงินหรือธนาคาร ตามวันและเวลาทีก่ ำหนด
7. นักศึกษานำแบบฟอรมการลงทะเบียน (นว.3) ไปชำระเงินที่ฝายการเงินหรือธนาคาร ตาม
วันและเวลาทีก่ ำหนด
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5.3 การลงทะเบียนในแผนสำหรับนักศึกษาศูนยใหการศึกษาตาง ๆ
ผูปฏิบัติ
กลุมงานทะเบียนและประมวลผล
ขัน้ ตอนการทำงาน
1. จัดทำคมู อื นักศึกษา สำหรับนักศึกษาและอาจารยทปี่ รึกษาใชอา งอิงตลอดหลักสูตร
2. จัดทำบัญชีรายชือ่ นักศึกษาทุกโปรแกรมวิชา หมเู รียน
3. จัดทำเอกสารแจงรายวิชาประจำภาคเรียน ที่นักศึกษาจะลงทะเบียนเรียน (นว.1) ใหนักศึกษา
หมเู รียนละ 1 ชุด
4. นักศึกษารับเอกสารแจงรายวิชาประจำภาคเรียน ที่นักศึกษาจะลงทะเบียนเรียน (นว.1) และ
บัตรฝนรหัส (นว.2) เพือ่ นำไปฝนรหัสอางอิงรายวิชาทีจ่ ะลงทะเบียนเรียนทีค่ ณะ
5. นักศึกษาพบอาจารยทปี่ รึกษา เพือ่ ขอคำแนะนำในการลงทะเบียนเรียน
6. อาจารยทปี่ รึกษาตรวจสอบความถูกตองของบัตรฝนรหัส (นว.2) ของนักศึกษา ลงลายมือชือ่ กำกับ
ทุกใบ และรวบรวมสง ฝายทะเบียน และประมวลผลตามวัน เวลาทีก่ ำหนด
7. กลมุ งานทะเบียนและประมวลผล ตรวจนับและลงทะเบียนรับเอกสาร รวบรวมบัตรฝนรหัส (นว.2)
ทั้งหมดที่นักศึกษาสงมา
8. บัตรฝนรหัส (นว.2) เขาเครื่องอานบัตร ทำการประมวลผลการลงทะเบียนของนักศึกษาประจำ
ภาคเรียน และพิมพแบบฟอรมการลงทะเบียน (นว.3)
9. กลุมงานทะเบียนและประมวลผลแจกแบบฟอรมการลงทะเบียน (นว.3) ใหนักศึกษา เพื่อให
นักศึกษานำไปชำระเงินทีธ่ นาคาร ตามวันและเวลาทีก่ ำหนด
10.นักศึกษานำแบบฟอรมการลงทะเบียน (นว.3) ไปชำระเงินทีธ่ นาคาร ตามวันและเวลาทีก่ ำหนด
5.4 การลงทะเบียนเรียนนอกแผน (การเพิม่ - ถอน)
ผูปฏิบัติ
ฝายทะเบียนและประมวลผล
ขัน้ ตอนการทำงาน
1. นักศึกษาเขียนคำรองขอลงทะเบียนเรียนนอกแผน (เพิม่ - ถอน) ทีค่ ณะทีต่ นเองศึกษาอยู
2. หากจำนวนหนวยกิตไมเกินที่มหาวิทยาลัยกำหนด ใหคณะอนุมัติไดเลย หากเกินใหเสนอเรื่อง
ขออนุมัติที่สำนักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน
3. เมื่อคณะอนุมัติใหลงทะเบียนเรียนนอกแผนไดแลว ใหนักศึกษามาซื้อบัตรฝนรหัส ลงทะเบียน
เพิม่ - ถอน (นว.22) ทีส่ ำนักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน
4. นักศึกษาสงใบคำรองขอเรียนนอกแผน พรอมบัตรฝนรหัสลงทะเบียนเรียนเพิ่ม - ถอน (นว.22)
ที่ฝายทะเบียนและประมวลผล
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5. กลุมงานทะเบียนและประมวลผลนำบัตรฝนรหัส (นว.22) เขาเครื่องอานบัตรทำการประมวลผล
การลงทะเบียนเพิ่ม - ถอน ของนักศึกษาประจำภาคเรียน พิมพแบบฟอรมการลงทะเบียน (นว.3ข) และนัด
นักศึกษามารับแบบฟอรมการลงทะเบียน (นว.3ข)
6. ฝายทะเบียนและประมวลผลแจกแบบฟอรมการลงทะเบียน (นว.3ข) ใหนกั ศึกษา เพือ่ ใหนกั ศึกษา
นำไปชำระเงินที่ฝายการเงิน ตามวันและเวลาที่กำหนด
7. นักศึกษานำใบแจงการชำระเงินลงทะเบียน (นว.3ข) ไปชำระเงินที่ฝายการเงิน ตามวันเวลา
ทีก่ ำหนด
8. อาจารย ส ามารถพิ ม พ ใ บรายชื่ อ นั ก ศึ ก ษาที่ ล งทะเบี ย นเรี ย นตามกลุ ม ต า ง ๆ (นว.4) ได จ าก
เว็ปไซต http://regis.nsru.ac.th หัวขอ ขอมูลสำหรับอาจารย
5.5 การลงทะเบียนลาชา สำหรับนักศึกษาทีศ่ กึ ษาอยภู ายในมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค
ผูปฏิบัติ
ฝายทะเบียนและประมวลผล
ขัน้ ตอนการทำงาน
ในกรณีที่นักศึกษาไมลงทะเบียนผานเวปไซตตรงตามกำหนดเวลา นักศึกษาจะตองยื่นคำรองทั่วไป
ขอเลือกรายวิชาลงทะเบียนตอกลุมงานทะเบียนและประมวลผล โดยมีขั้นตอนดังนี้
1. นักศึกษาเขียนคำรองขอลงทะเบียนลาชา นำเสนอใหอาจารยที่ปรึกษาลงนาม
2. นักศึกษานำใบคำรองขอลงทะเบียนลาชาสงที่ฝายทะเบียนและประมวลผล
3. ฝายทะเบียน ฯ เสนอคำรองไปทีร่ องอธิการบดีฝา ยวิชาการ อนุญาต
4. เมื่ออนุญาตแลวจึงจะสามารถมาเลือกรายวิชาที่จะลงทะเบียนผานอินเทอรเน็ตได
5. กลุมงานทะเบียนฯ จะนัดวันมารับใบ นว.3 เพื่อใหนักศึกษานำไปชำระเงินที่ฝายการเงิน ตามวัน
และเวลาทีก่ ำหนด
6. นักศึกษานำแบบฟอรมการลงทะเบียน (นว.3) ไปชำระเงินทีฝ่ า ยการเงิน ตามวันและเวลาทีก่ ำหนด
5.6 การผอนผันการชำระเงินคาลงทะเบียน
ผูปฏิบัติ
กลุมงานทะเบียนและประมวลผล
ขัน้ ตอนการทำงาน
1. ในกรณีที่นักศึกษาไมชำระเงินลงทะเบียนตามระยะเวลาที่กำหนด หากไมเกินกำหนดเวลาที่
มหาวิทยาลัยฯ ประกาศใหชำระเงินลงทะเบียนลาชา (มหาวิทยาลัยฯ จะประกาศเปนรายภาคเรียน) ใหนักศึกษา
ยื่นคำรองขอชำระเงินลงทะเบียน นำเสนอใหอาจารยที่ปรึกษาลงนามนักศึกษานำคำรองยื่นที่กลุมงานทะเบียน
ลงนาม พรอมนำใบ นว.3 ไปชำระเงินที่ฝายการเงินโดยตองเสียคาปรับการลงทะเบียนลาชาตามขอกำหนด
ของมหาวิทยาลัยฯ
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2. หากเกินกำหนดที่มหาวิทยาลัยฯ ประกาศใหชำระเงินลงทะเบียนลาชานักศึกษาตองยื่นคำรอง
ขอผอนผันการลงทะเบียนโดยมีขั้นตอนดังนี้
2.1 นักศึกษาเขียนคำรองขอผอนผันการชำระเงินลงทะเบียนลาชานำเสนอใหอาจารยที่ปรึกษา
ลงนาม
2.2 นักศึกษานำใบคำรองขอผอนผันการชำระเงินลงทะเบียนลาชา นำเสนอใหอาจารยผูสอน
ทุกรายวิชาที่จะชำระเงินลงทะเบียนเรียนลงนาม แลวสงคำรองที่กลุมงานทะเบียนและประมวลผล
2.3 ฝายทะเบียนเสนอคำรองไปทีร่ องอธิการบดีฝา ยวิชาการ อนุญาต
2.4 เมื่ออนุญาตแลวจึงจะสามารถนำใบแจงการชำระเงินลงทะเบียน (นว.3) ไปชำระเงิน
คาธรรมเนียมการลงทะเบียนไดที่ฝายการเงิน และจะตองเสียคาปรับ การลงทะเบียนลาชาตามขอกำหนด
ของทางมหาวิทยาลัย ฯ

แนวปฏิบัติในการลงทะเบียนสำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี
เพื่อใหการลงทะเบียนเรียนรายวิชาของนักศึกษาระดับปริญญาตรี เปนไปตามระเบียบมหาวิทยาลัย
ราชภัฏนครสวรรค วาดวยการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2550 และสอดคลองกับมาตรา 9 แหง
พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรคจึงประกาศแนวปฏิบัติในการ
ลงทะเบียนสำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี ไวดงั ตอไปนี้
1. นักศึกษาทัง้ ภาคปกติ และ ภาค กศ.บป. ตองลงทะเบียนเรียนรายวิชาตามระยะเวลาทีก่ ำหนดไว
ในกำหนดกิจกรรมวิชาการของภาคการศึกษานั้นๆ
2. นักศึกษาทีไ่ มลงทะเบียนตามกำหนดเวลากิจกรรมวิชาการ ตองปฏิบตั ดิ งั นี้
(1) นักศึกษาตองยื่นคำรองขอยืนยันการลงทะเบียนรายวิชา (กรณีชำระเงินลงทะเบียนเรียน
เกินเวลาเสียคาปรับที่กำหนด) ภายใน 7 วัน นับจากวันสุดทายของการชำระเงินคาลงทะเบียนหลักกำหนด ทั้งนี้
ตองระบุเหตุผลความจำเปนอยางชัดเจนพรอมแนบหนังสือรับรองจากผูปกครอง และระบุวันที่สามารถชำระเงิน
คาลงทะเบียนได
(2) หากนักศึกษาไมปฏิบัติตาม ขอ (1) มหาวิทยาลัยจะถอนชื่อจากฐานขอมูลการจองรายวิชา
ซึง่ นักศึกษาจะไมสามารถเขาสอบปลายภาคการศึกษานัน้ ๆ ได และนักศึกษาจะไมสามารถขอลงทะเบียนยอนหลังได

สาระนารู

-158-

คูมือนักศึกษา

การลงทะเบียนรายวิชา
เฉพาะนักศึกษาที่ศึกษาอยูภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค เขาใหมภาคเรียนแรก
กลุมงานทะเบียนและประมวลผลจะทำการ
พิมพ นว.3 จากแผนการเรียนของนักศึกษา
หัวหนาหองมารับใบ นว.3
ที่กลุมงานทะเบียนและประมวลผล
ตามวันและเวลาที่กำหนด
นักศึกษานำใบ นว.3 ไปชำระเงิน
ที่ฝายการเงินหรือธนาคาร
ตามวันและเวลาทีม่ หาวิทยาลัยฯ กำหนด

ถารายวิชาใดตรงกับรายวิชาทีเ่ คยเรียนมาแลว ใหยนื่ คำรอง
ขอถอนรายวิชาภายใน 20 วันหลังจากชำระเงิน
ลงทะเบียนตามประกาศในปฏิทินกิจกรรมวิชาการ
นักศึกษาจะไดรับเงินคาหนวยกิตในรายวิชาที่ถอนคืน
หากมีความประสงคจะขอเพิม่ รายวิชา ก็ใหยนื่ คำรอง
ขอเพิ่มรายวิชาตามกำหนดในปฏิทินกิจกรรมวิชาการ
ถาชำระเงินหลังจากวันเวลาทีท่ างมหาวิทยาลัยฯ กำหนด
จะถูกปรับตามอัตราทีม่ หาวิทยาลัยฯ กำหนดดังนี้
• ภาคปกติ วันละ 20 บาท
• ภาค กศ.บป. วันละ 30 บาท

เฉพาะนักศึกษาที่ศึกษาอยูภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค ภาคเรียนถัดไป
จัดทำขอมูลรายวิชาประจำภาคเรียนที่นักศึกษา
จะลงทะเบียนเรียน โดยยึดตามแผนการเรียน
ของนักศึกษาไวที่เว็ปไซตกลุมงานทะเบียนฯ
นักศึกษาเขาเลือกรายวิชาที่จะลงทะเบียน
ในเว็ปไซต http://regis.nsru.ac.th
ตามวันและเวลาที่กำหนด
กลมุ งานทะเบียนฯ จะทำการพิมพ นว.3 จาก
รายวิชาทีน่ กั ศึกษาไดเลือกทางอินเทอรเน็ต
หัวหนาหองมารับใบ นว.3 ทีก่ ลมุ งาน
ทะเบียนฯ ตามวันและเวลาทีก่ ำหนด
นักศึกษานำใบ นว.3 ไปชำระเงินทีธ่ นาคาร
ตามวันและเวลาทีม่ หาวิทยาลัยฯ กำหนด
คูมือนักศึกษา

ถารายวิชาใดตรงกับรายวิชาทีเ่ คยเรียนมาแลว ใหยนื่ คำรอง
ขอถอนรายวิชาภายใน 20 วันหลังจากชำระเงิน
ลงทะเบียนตามประกาศในปฏิทินกิจกรรมวิชาการ
นักศึกษาจะไดรับเงินคาหนวยกิตในรายวิชาที่ถอนคืน
หากมีความประสงคจะขอเพิม่ รายวิชา ก็ใหยนื่ คำรอง
ขอเพิ่มรายวิชาตามกำหนดในปฏิทินกิจกรรมวิชาการ

ถาชำระเงินหลังจากวันเวลาทีท่ างมหาวิทยาลัยฯ กำหนด
จะถูกปรับตามอัตราทีม่ หาวิทยาลัยฯ กำหนดดังนี้
• ภาคปกติ วันละ 20 บาท
• ภาค กศ.บป. วันละ 30 บาท
-159-

สาระนารู

การลงทะเบียนรายวิชา
สำหรับนักศึกษาที่ศึกษาอยูศูนยใหการศึกษาตาง ๆ ภายนอกมหาวิทยาลัย
สำนักสงเสริมวิชาการ สงใบ นว.1 และ นว.2
ใหคณะ
นักศึกษาพบอาจารยทปี่ รึกษาเพือ่ รับ
ใบ นว.1 และฝนรหัสอางอิงรายวิชาทีจ่ ะ
ลงทะเบียนใน นว.2 และใหอาจารยทปี่ รึกษา
ตรวจสอบและลงนาม

ถารายวิชาใดตรงกับรายวิชาที่เคยเรียนมาแลว
ที่สามารถโอนหรือยกเวนได ไมตองฝนรหัสมา

หัวหนาหองรวบรวม นว.2 สงผปู ระสานงาน
ศูนยฯ เพือ่ นำสงกลมุ งานทะเบียนฯ
ฝายทะเบียนฯ ประมวลผล จัดพิมพ และ
สงใบ นว.3 ใหผปู ระสานงานศูนยฯ
เพื่อนำไปใหนักศึกษา
หัวหนาหองรับใบ นว.3
ที่ผูประสานงานศูนยฯ
นักศึกษานำใบ นว.3 ไปชำระเงินทีธ่ นาคาร
ตามวันและเวลาทีม่ หาวิทยาลัยฯ กำหนด

สาระนารู

ถาชำระเงินหลังจากวันเวลาทีท่ างมหาวิทยาลัยฯ กำหนด
จะถูกปรับตามอัตราทีม่ หาวิทยาลัยฯ กำหนดดังนี้
• ภาคปกติ วันละ 20 บาท
• ภาค กศ.บป. วันละ 30 บาท
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ขั้นตอนการเลือกวิชาเลือกเสรี
1. ศึกษาระเบียบ ตรวจสอบผลการเรียนของนักศึกษา และตรวจดูกลุมนักศึกษาที่มีสิทธิเลือก
วิชาเลือกเสรีที่ http://regis.nsru.ac.th/
2. ดำเนินการเลือกรอบแรกทางอินเตอรเน็ต ซึ่งนักศึกษาตองทราบ Password ของตัวเอง
โดยเฉพาะ วัน / เดือน / ปเกิดดวย http://regis.nsru.ac.th/
3. ตรวจดูผลการเลือกรอบแรกทางอินเตอรเน็ต และปายประกาศที่คณะของนักศึกษา ถาผล
การเลือกรอบแรกมีจำนวนไมครบหอง รายวิชานั้นจะเปดไมได โดยพิจารณาหองละไมนอยกวา 30 คน
ถารายวิชานัน้ เปดไมไดนกั ศึกษาตองเลือกใหมรอบสอง
4. การเลือกรอบสอง นักศึกษาที่มีปญหาเปดวิชาเลือกเสรีไมได ใหนักศึกษาถอนวิชาเลือก
เสรีเดิมทีเ่ ลือกไวในรอบแรกออกกอน จึงจะสามารถเลือกรายวิชาเฉพาะทีเ่ ปดไดในรอบแรกทางอินเตอรเน็ต
5. ตรวจสอบผลการเลือกครัง้ ที่ 2 ทางอินเตอรเน็ต และปายประกาศสำนักสงเสริมวิชาการและ
งานทะเบียน หากเกิดปญหาการเลือก ใหตดิ ตอสำนักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน
สำนักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน

คูมือนักศึกษา
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การยืนยันตัวเพื่อรับรหัสผานสำหรับนักศึกษา V.2
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การเลือกรายวิชาหมวดวิชาศึกษาทัว่ ไป ทาง Internet
ตอ
7. ถือวาการเลือกวิชานีเ้ สร็จสมบูรณ จากนัน้ หนาจอจะแสดงเมนูใหเราดูขอ มูล
ทีเ่ ลือกไปแลว และเมนูเลือกรายวิชาเพิม่ อีก ใหเลือกเมนูดขู อ มูลทีเ่ ลือกไปแลว
เพือ่ ตรวจสอบความถูกตอง
8. หนาจอตอมาจะประกอบดวยเมนู เลือกวิชาหมวดวิชาศึกษาทัว่ ไป (ตอ)
เลือกวิชาในแผน ดูรายวิชาทีเ่ ลือกทัง้ หมด และเมนู เลิกงาน หากตองการเลือก
รายวิชาในหมวดนีอ้ กี ใหคลิกทีป่ มุ เลือกวิชาหมวดวิชาศึกษาทัว่ ไป (ตอ)
โปรแกรมจะแสดงรายวิชาใหเลือกอีกครัง้ โดยใหทำซ้ำตัง้ แตขอ 5 อีกครัง้
9. เมือ่ เลือกรายวิชาในหมวดวิชาศึกษาทัว่ ไปแลว ใหนกั ศึกษาเลือกรายวิชาใน
แผนการเรียนของนักศึกษา โดยใหคลิกปมุ เลือกวิชาในแผน หนาจอจะแสดง
รายวิชาในแผนการเรียนของนักศึกษาออกมา
10. ใหนกั ศึกษาคลิกทำเครือ่ งหมาย
หนารายวิชาทีต่ อ งการ จากนัน้ ใหคลิกปมุ
เลือก โปรแกรมจะแสดงผลใหทราบวาซ้ำหรือไม
11. จากนั้นโปรแกรมจะแสดงผลใหทราบวาไดเลือกวิชาใดไปบาง
12. เมือ่ นักศึกษาเลือกครบทุกประเภทแลว ใหคลิกทีป่ มุ ดูทงั้ หมด เพือ่ ดูวา ไดเลือก
วิชาในหมวดวิชาศึกษาทัว่ ไป และรายวิชาในแผนการเรียนวิชาใดไปแลวบาง
13. นักศึกษาสามารถสัง่ พิมพรายวิชาทีเ่ ลือก เพือ่ เก็บไวเปนหลักฐาน
(ในกรณีที่ตอเครื่องพิมพไว) จากนั้นจะกลับมาที่หนาจอแสดงรายวิชาที่เลือกทั้งหมด
14. เมือ่ เลือกรายวิชาเสร็จแลว ใหคลิกทีป่ มุ เลิกงาน โปรแกรมจะทำการ Logout
เปนอันเสร็จสิ้นการเลือกรายวิชา
สาระนารู
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คูมือนักศึกษา

การลงทะเบียนชากวากำหนด
ในกรณีที่นักศึกษาไมลงทะเบียนตรงตาม
กำหนดเวลา หากไมเกินกำหนดเวลาที่
มหาวิทยาลัยฯ ประกาศใหชำระเงิน
ลงทะเบียนลาชาได (มหาวิทยาลัยฯ จะ
ประกาศเปนรายภาคเรียน) ใหนกั ศึกษา
นำใบแจงการชำระเงินลงทะเบียน (นว.3)
ไปชำระที่ฝายการเงินไดเลย โดยจะตอง
เสียคาปรับการลงทะเบียนลาชาตาม
ขอกำหนดของทางมหาวิทยาลัยฯ

หากเกินกำหนดเวลาทีม่ หาวิทยาลัยฯ กำหนด
นักศึกษาเขียนคำรองขอผอนผันการชำระเงิน
ลงทะเบียนลาชา นำเสนอใหอาจารยที่ปรึกษาลงนาม

นักศึกษานำใบคำรองขอผอนผันการชำระเงิน
ลงทะเบียนลาชา นำเสนอใหอาจารยผสู อนทุกรายวิชา
ที่จะชำระเงินลงทะเบียนเรียนลงนาม

สงคำรองที่กลุมงานทะเบียนและประมวลผล

ฝายทะเบียนเสนอคำรองไปที่รองอธิการบดีฝายวิชาการ
อนุญาต

ชำระเงิน (เสียคาปรับ)

คูมือนักศึกษา
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การขอเพิ่มวิชา
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การขอถอนวิชา

คูมือนักศึกษา
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การขอยกเลิกวิชา
ใชกรณี ชำระคาลงทะเบียนแลว
นักศึกษารับคำรองที่กลุมงานทะเบียนและ
ประมวลผล และเขียนคำรอง

การขอยกเลิกวิชาเรียน ตองกระทำใหเสร็จสิน้
ภายในเวลา 2 สัปดาห กอนสอบปลายภาค

ใหอาจารยทปี่ รึกษาทราบ และลงนาม
ใหอาจารยผสู อนรับทราบ และลงนาม
ถายกเลิกรายวิชาบังคับ ตองลงทะเบียนวิชาเดิม
ถายกเลิกรายวิชาเลือก สามารถเลือกรายวิชาอืน่
แทนได

ยื่นคำรองที่กลุมงานทะเบียนและประมวลผล
เพือ่ เสนออธิการบดีพจิ ารณาอนุมตั ิ
กลมุ งานทะเบียนและประมวลผลให อักษร “W”
ในใบแสดงผลการเรียน (Transcript)

สาระนารู
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การขอยกเวนรายวิชา
นักศึกษารับคำรองทีค่ ณะวิชาทีน่ กั ศึกษาตองการ
ยกเวนรายวิชา และเขียนคำรองพรอมแนบ
1. ใบแสดงผลการเรียน (Transcript)
2. แนบคำอธิบายรายวิชาทีไ่ ดเรียนมา
จากสถาบันอื่น (เฉพาะกรณีที่ยังไมเคยมีใบ
ประกาศผลการเทียบรายวิชาจากสถาบันหรือ
จากคณะที่เกี่ยวของ)

ตองกระทำใหเสร็จสิน้
ภายในภาคเรียนแรกที่เขาศึกษา
การขอยกเวนรายวิชา จะยกเวนรายวิชาใดก็ได
ทีศ่ กึ ษาจากสถาบันอืน่ หรือหลักสูตรมหาวิทยาลัย
ราชภัฏ / ผลการเรียนรายวิชาทีข่ อยกเวนจะตอง
ไมต่ำกวา “C” และจะไมนำมาคิดคะแนนเฉลีย่
สะสม (ใหไดเกรด “P”) / การเทียบโอน
ผลการเรียนและการยกเวนรายวิชา จำนวน
หนวยกิตรวมกันแลวตองไมเกินสามในสี่ของ
จำนวนหนวยกิตรวมของหลักสูตรทีเ่ ขาศึกษา

นักศึกษาสงคำรองใหอาจารยทปี่ รึกษา/รองคณบดีฝา ยวิชาการ/คณบดีของคณะ
ที่ตองการยกเวนรายวิชาดำเนินการตามขั้นตอนการยกเวนรายวิชาตรวจสอบและลงนาม
(ใชเวลาประมาณ 7 วัน)

นักศึกษาไดรับอนุมัติ จะตองชำระเงินคาธรรมเนียม
การขอยกเวนผลการเรียน ทีฝ่ า ยการเงิน

นักศึกษาทีส่ ง คำรองคืน ทีก่ ลมุ งานทะเบียน
และประมวลผล เพือ่ บันทึกขอมูลการดำเนินการ
จึงเสร็จสิ้นกระบวนการ

คูมือนักศึกษา
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สาระนารู

การขอยกเวนรายวิชาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไปผูที่สำเร็จการ
ศึกษาระดับปริญญาตรีและระดับอนุปริญญาหรือเทียบเทา

⌫⌫
1) 4000111

3(3-0-6)

วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีเพือ่ ชีวติ และสังคม 3(3-0-6)

รายละเอียดวิชาทีข่ อยกเวนหมวดวิชาศึกษาทัว่ ไปป 2554
สำหรับผูเขาศึกษาในหลักสูตรระดับปริญญาตรีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค
จำนวน
หนวยกิต
กลมุ วิชาภาษาและการสือ่ สาร
9
2210101 การพัฒนาทักษะทางภาษาไทย 3 (2-2-5)
2310101 ภาษาอังกฤษพืน้ ฐาน
3 (3-0-6)
2310102 ภาษาอังกฤษเพือ่ การสือ่ สาร
3 (3-0-6)
กลมุ วิชามนุษยศาสตร
7
2000105 ชีวติ กับดนตรี
2 (2-0-4)
2000106 ชีวติ กับศิลปะ
2 (2-0-4)
2000107 ชีวติ กับนาฏการ
2 (2-0-4)
2000110 อุดมการณชวี ติ และการพัฒนาตน 3 (3-0-6)
2000112 การรสู ารสนเทศ
2 (2-0-4)
รหัสวิชา

สาระนารู

ชือ่ วิชา

ลักษณะ

รหัสวิชา

ชือ่ วิชา

กลมุ วิชาสังคมศาสตร
บังคับ 2000121 ความเปนพลเมือง
บังคับ 2000122 วิถโี ลกและวิถไี ทย
บังคับ
กลมุ วิชาวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร
4000111 วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
เลือก 1
เพือ่ ชีวติ และสังคม
รายวิชา
4000112 การคิดและการแกปญ
 หา
บังคับ 4000113 เทคโนโลยีสารสนเทศเพือ่ การเรียนรู
บังคับ 9000001 การสรางเสริมสุขภาพแบบองครวม
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จำนวน
หนวยกิต ลักษณะ
6
3 (3-0-6) บังคับ
3 (3-0-6) บังคับ
10
3 (3-0-6) บังคับ
3 (3-0-6) บังคับ
2 (2-0-4) บังคับ
2 (2-0-4) บังคับ

คูมือนักศึกษา

ขั้นตอนการดำเนินการ

การยื่นคำรองขอเลื่อนการเขารับการประเมินผลปลายภาคการศึกษา
สงลวงหนาไมนอ ยกวา 7 วัน กอนกำหนดสอบปลายภาคการศึกษา

คูมือนักศึกษา
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สาระนารู

ขั้นตอนการดำเนินการ

ยื่นคำรองขอรับการประเมินผลปลายภาคการศึกษา
ภายใน 15 วัน นับตัง้ แตเปดภาคเรียนถัดไป

สาระนารู
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คูมือนักศึกษา

การลาพักการเรียน

คูมือนักศึกษา
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สาระนารู

นักศึกษาขอยายสถานศึกษา

สาระนารู
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คูมือนักศึกษา

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค
หลักสูตรปรับปรุง พุทธศักราช 2554
คณะครุศาสตร

คูมือนักศึกษา
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คณะครุศาสตร

หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชาภาษาไทย

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554
ชือ่ สถาบันอุดมศึกษา : มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค
คณะ/ภาควิชา
: คณะครุศาสตร
ขอมูลทัว่ ไป
1. รหัสและชื่อหลักสูตร
ภาษาไทย : หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาภาษาไทย
ภาษาอังกฤษ : Bachelor of Education Program
in Thai
2. ชือ่ ปริญญาและสาขาวิชา
ภาษาไทย ชือ่ เต็ม : ครุศาสตรบัณฑิต (ภาษาไทย)
ชือ่ ยอ : ค.บ. (ภาษาไทย)
ภาษาอังกฤษ ชือ่ เต็ม : Bachelor of Education
Program in Thai
ชือ่ ยอ : B.Ed. (Thai)
3. หลักสูตร
3.1 หลักสูตร
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย
3.1.1 จำนวนหนวยกิตรวมตลอดหลักสูตร
ไมนอ ยกวา 167 หนวยกิต
3.1.2 โครงสรางหลักสูตร มีดงั นี้
หมวดวิชา/กลมุ วิชา/วิชา

จำนวนหนวยกิต

ก. หมวดวิชาศึกษาทัว่ ไป
1. กลมุ วิชาภาษาและการสือ่ สาร
2. กลมุ วิชามนุษยศาสตร
3. กลมุ วิชาสังคมศาสตร
4. กลมุ วิชาวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร
ข. หมวดวิชาเฉพาะดาน
1. วิชาชีพครู
1.1 วิชาชีพครูบงั คับ
1.2 วิชาชีพครูเลือก
1.3 วิชาประสบการณภาคสนาม
2. วิชาเอก
ค. หมวดวิชาเลือกเสรี
รวมทัง้ หมด

คณะครุศาสตร

32
9
7
6
10
129
51
31
6
14
78
6
167

ก. หมวดวิชาศึกษาทัว่ ไป จำนวน 32 หนวยกิต
ข. หมวดวิชาเฉพาะดาน จำนวนไมนอ ยกวา 129 หนวยกิต
แบงเปน 3 กลมุ ดังนี้
1. วิชาชีพครู จำนวน 51 หนวยกิต
1.1 วิชาชีพครูบงั คับ จำนวน 31 หนวยกิต
มีรายวิชาดังตอไปนี้
รหัสวิชา
ชือ่ วิชา
หนวยกิต
1001101 การศึกษาและความเปนครูไทย
3 (3-0-6)
Education and Characterization
for Thai Teachers
1001701 ภาษาไทยสำหรับครู
2 (2-0-4)
Thai Language for Teachers
1002701 การบริหารจัดการในสถานศึกษา 3 (3-0-6)
Administration in School
1122201 การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา 3 (2-2-5)
School Curriculum
Development
1122303 หลักการจัดการเรียนรู
3 (2-2-5)
Principle of Learning
Management
1131701 คอมพิวเตอรและเทคโนโลยี
2 (1-2-3)
สารสนเทศสำหรับครู
Computer and Information
Technology for Teachers
1133101 นวัตกรรมและเทคโนโลยี
3 (2-2-5)
สารสนเทศทางการศึกษา
Innovation and Educational
Information Technology
1143105 การวัดและประเมินผลการศึกษา 3 (2-2-5)
Educational Measurement
and Evaluation
1144411 การวิจยั ทางการศึกษา
3 (2-2-5)
Educational Research
1151106 จิตวิทยาสำหรับครู
3 (3-0-6)
Psychology for Teachers
2312707 ภาษาอังกฤษสำหรับครู
3 (3-0-6)
English for Teachers
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คูมือนักศึกษา

รหัสวิชา

ชือ่ วิชา

หนวยกิต

รหัสวิชา

1142201 การสรางแบบทดสอบ
2 (1-2-3)
Test Construction
1143102 การประเมินทางการศึกษา
2 (1-2-3)
Education Evaluation
1144201 การสรางแบบทดสอบวัดความถนัด 2 (1-2-3)
Aptitude Test Construction
1151101 จิตวิทยาทัว่ ไป
3 (3-0-6)
General Psychology
1151103 จิตวิทยาวัยเด็ก
3 (3-0-6)
Child Psychology
1151104 จิตวิทยาการปรึกษาเบือ้ งตน
3 (3-0-6)
Introduction to Counseling Psychology
1151105 จิตวิทยาพัฒนาการ
3 (3-0-6)
Developmental Psychology
1152101 จิตวิทยาแรงจูงใจ
3 (3-0-6)
Psychology of Motivation
1152102 จิตวิทยาบุคลิกภาพและการปรับตัว 3 (3-0-6)
Psychology of Personality and Adjustment
3 (3-0-6)
1152301 มนุษยสัมพันธสำหรับครู
Human Relations for Teachers
1152503 สุขภาพจิตในโรงเรียน
3 (3-0-6)
Mental Health in School
1153402 จิตวิทยาเด็กกลมุ พิเศษ
3 (3-0-6)
Special Child Psychology
1153501 จิตวิทยาการแนะแนวเด็กวัยรนุ
3 (3-0-6)
Adolescence Guidance Psychology
1153502 จิตวิทยาการแนะแนว
3 (3-0-6)
Guidance Psychology
1153506 การสงเสริมความคิดสรางสรรค
3 (3-0-6)
Creative Thinking Process
1153602 การสังเกตพฤติกรรมเด็ก
3 (3-0-6)
Child's Behavior Observation
1154103 จิตวิทยาการใหคำปรึกษาครอบครัว 3 (3-0-6)
Family Counseling Psychology
1155101 การจัดกิจกรรมแนะแนวในโรงเรียน 3 (3-0-6)
Guidance Activity in School
1161101 หลักการบริหารการศึกษา
2 (2-0-4)
Principles of Educational Administration
1191401 คายพักแรม
2 (1-2-3)
Camping

คูมือนักศึกษา

ชือ่ วิชา

หนวยกิต

1194401 ผกู ำกับลูกเสือและเนตรนารีขนั้
2 (1-2-3)
ความรเู บือ้ งตน
Scoutmaster in Basic Unit Training
Course (B.T.C.)
1194403 พลศึกษาและนันทนาการสำหรับครู 2 (1-2-3)
Physical Education and Recreation for
Teachers
1.3 วิชาประสบการณภาคสนาม จำนวน
14 หนวยกิต จากรายวิชาดังตอไปนี้
รหัสวิชา

ชือ่ วิชา

หนวยกิต

1003803 การฝกปฏิบตั วิ ชิ าชีพระหวางเรียน 1
Practicum 1
1004801 การฝกปฏิบตั วิ ชิ าชีพระหวางเรียน 2
Practicum 2
1004802 การฝกปฏิบตั วิ ชิ าชีพระหวางเรียน 3
Practicum 3
1005801 การปฏิบตั กิ ารสอนในสถานศึกษา 1
Internship 1
1005802 การปฏิบตั กิ ารสอนในสถานศึกษา 2
Internship 2

2 (1-2-3)
1 (0-2-1)
1 (0-2-1)
5 (450)
5 (450)

2. วิชาเอก จำนวนไมนอ ยกวา 78 หนวยกิตเปนวิชาเอก
บังคับ จำนวนไมนอ ยกวา 68 หนวยกิต วิชาการสอนวิชาเอก
บังคับ ไมนอ ยกวา 6 หนวยกิต และวิชาเอกเลือกหรือวิชาการ
สอนวิชาเอกเลือก ไมนอ ยกวา 4 หนวยกิต โดยมีรายละเอียด
ของรายวิชาดังนี้
2.1 วิชาเอกบังคับ จำนวนไมนอ ยกวา
68 หนวยกิต เรียนรายวิชาตอไปนี้
รหัสวิชา

ชือ่ วิชา

หนวยกิต

2212103 ภาษาศาสตรสำหรับครูสอนภาษาไทย 3 (3-0-6)
Linguistics for Thai Language Teacher
2212104 หลักภาษาไทย
3 (3-0-6)
Principles of Thai Language
3 (2-2-5)
2212105 ลักษณะคำประพันธไทย
Characteristics of Thai Poetry
2212201 วาทวิทยา
3 (2-2-5)
Speech
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คณะครุศาสตร

รหัสวิชา

ชือ่ วิชา

หนวยกิต

2212202 การพัฒนาการฟง การดูและการพูด 3 (2-2-5)
Listening, Viewing and Speaking
Skills Development
2212207 การเขียนทัว่ ไป
3 (2-2-5)
Writing
2212208 การอานเพือ่ พัฒนาตน
3 (2-2-5)
Reading for Self Development
2212210 การเขียนเพือ่ พัฒนาตน
3 (2-2-5)
Writing for Self Development
2212401 วรรณกรรมศึกษา
3 (3-0-6)
Thai Literary Works
2212404 คติชนวิทยา
3 (2-2-5)
Thai Folklore
2212701 ศิลปะการอานออกเสียง
3 (3-0-6)
Reading Technique
2213201 การอานและการเขียนเอกสาร
3 (2-2-5)
ทางราชการ
Reading and Writing in Official Documents
2213403 วรรณกรรมเอกของไทย
3 (3-0-6)
Masterpieces of Thai Literature
2213406 วรรณกรรมวิจารณ
3 (3-0-6)
Literary Critique
2213412 วรรณกรรมเด็ก
3 (3-0-6)
Children's Literature
2214201 การอานตีความ
3 (2-2-5)
Reading Interpretation
3 (2-2-5)
2214202 การเขียนเชิงสรางสรรค
Creative Writing
2214501 ผลงานการคนควาทางภาษาและ 3 (3-0-6)
วรรณคดีไทย
A Study of Research Work in Thai
Language and Thai Literature
2214502 หนังสือเรียนวิชาภาษาไทย
3 (3-0-6)
Thai Text Books
2214701 เทคนิคการนำเสนอ
3 (2-2-5)
Presentation Techniques
2214902 การวิจยั ทางภาษาไทย
3 (3-0-6)
Research Work in Thai
2214903 สัมมนาการใชภาษาไทย
3 (2-2-5)
Seminar on Thai Language
2313701 ภาษาอังกฤษสำหรับครูภาษาไทย 3 (3-0-6)
English for Thai Language Teachers

คณะครุศาสตร

2.2 วิชาการสอนวิชาเอกบังคับ จำนวน
6 หนวยกิต เรียนรายวิชาตอไปนี้
รหัสวิชา

ชือ่ วิชา

หนวยกิต

1123601 วิธสี อนภาษาไทย 1
3 (2-2-5)
Methods of Thai Language Teaching 1
1124602 วิธสี อนภาษาไทย 2
3 (2-2-5)
Methods of Thai Language Teaching 2
2.3 วิชาเอกเลือกหรือวิชาการสอนวิชาเอกเลือก
จำนวนไมนอ ยกวา 4 หนวยกิต จากรายวิชาตอไปนี้
รหัสวิชา

ชือ่ วิชา

หนวยกิต

2211103 หลักการอานการเขียนคำไทย
3 (3-0-6)
Reading and Writing Systems in Thai
2211401 ความรพู นื้ ฐานเกีย่ วกับวรรณคดีไทย 3 (3-0-6)
Fundamental of Thai Language
2211702 การเขียนรายงานจากการคนควา 3 (2-2-5)
Report Writing form Reference Materials
2212405 วรรณคดีขนบประเพณีและศาสนา 3 (3-0-6)
Literature on Thai Customs and Religions
2212702 คอมพิวเตอรกบั งานเอกสารภาษาไทย 3 (2-2-5)
Computer for Thai Documents
2213102 ภาษาตางประเทศในภาษาไทย
3 (3-0-6)
Loaned words in Thai Language
2213210 ภาษาไทยธุรกิจ
3 (3-0-6)
Usage of Thai Language in Business
2213407 แงคดิ จากวรรณคดีและวรรณกรรม 3 (3-0-6)
Thoughts from Literature
2213409 วรรณคดีการละคร
3 (3-0-6)
Thai Dramatic Literature
2213410 วรรณคดีสดุดี
3 (3-0-6)
Panegyric Literature
2213411 วรรณคดีสงั คมและการเมือง
3 (3-0-6)
Social and Political Literature
2213414 วรรณกรรมทองถิน่
3 (3-0-6)
Thai Local Literature
2214102 ภาษาบาลีและสันสกฤตในภาษาไทย 3 (3-0-6)
Pali and Sunskrit in Thai
3 (3-0-6)
2214103 ความสัมพันธระหวางภาษากับ
วัฒนธรรม
Language and Culture Relationship

-184-

คูมือนักศึกษา

รหัสวิชา

ชือ่ วิชา

หนวยกิต

2214104 ภาษาถิน่
3 (3-0-6)
Dialectology
2214402 วรรณกรรมปจจุบนั
3 (3-0-6)
Contemporary Literature
2214404 อิทธิพลของวรรณคดีตา งประเทศตอ 3 (3-0-6)
วรรณคดีไทย
Influence of Foreign Literature on
Thai Literature
2214503 การสรางบทเรียนภาษาไทย
3 (2-2-5)
Production of Teaching Materials
2214706 ความคิดสรางสรรคทางภาษาไทย 3 (2-2-5)
Creative Thinking in Thai
2214707 การจัดทำหนังสือสำหรับเด็ก
3 (2-2-5)
Writing Children
ค. หมวดวิชาเลือกเสรี จำนวนไมนอ ยกวา 6 หนวยกิต
นักศึกษาเลือกเรียนรายวิชาใดใดในหลักสูตรตาง ๆ ของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค ใหไดหนวยกิต รวมกัน
6 หนวยกิต

คูมือนักศึกษา
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คณะครุศาสตร

หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชาวิทยาศาสตรทวั่ ไป

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554
ชือ่ สถาบันอุดมศึกษา
คณะ/ภาควิชา

: มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค
: คณะครุศาสตร

ขอมูลทัว่ ไป
1. รหัสและชื่อหลักสูตร
ภาษาไทย : หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาวิทยาศาสตรทวั่ ไป
ภาษาอังกฤษ : Bachelor of Education Program
in General Science
2. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา
ภาษาไทย ชือ่ เต็ม : ครุศาสตรบัณฑิต
(วิทยาศาสตรทวั่ ไป)
ชือ่ ยอ : ค.บ. (วิทยาศาสตรทวั่ ไป)
ภาษาอังกฤษ ชือ่ เต็ม : Bachelor of Education
(General Science)
ชือ่ ยอ : B.Ed. (General Science)
3. หลักสูตร
3.1 หลักสูตร
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตรทวั่ ไป
3.1.1 จำนวนหนวยกิตรวมตลอดหลักสูตรไมนอ ย
กวา 167 หนวยกิต
3.1.2 โครงสรางหลักสูตร มีดงั นี้
หมวดวิชา/กลมุ วิชา/วิชา

จำนวนหนวยกิต

ก. หมวดวิชาศึกษาทัว่ ไป
1. กลมุ วิชาภาษาและการสือ่ สาร
2. กลมุ วิชามนุษยศาสตร
3. กลมุ วิชาสังคมศาสตร
4. กลมุ วิชาวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร
ข. หมวดวิชาเฉพาะดาน
1. วิชาชีพครู
1.1 วิชาชีพครูบงั คับ
1.2 วิชาชีพครูเลือก
1.3 วิชาประสบการณภาคสนาม
2. วิชาเอก
ค. หมวดวิชาเลือกเสรี
รวมทัง้ หมด

คณะครุศาสตร

32
9
7
6
10
129
51
31
6
14
78
6
167

ก. หมวดวิชาศึกษาทัว่ ไป จำนวน 32 หนวยกิต
ข. หมวดวิชาเฉพาะดาน จำนวนไมนอ ยกวา 129 หนวยกิต
ประกอบดวยวิชาชีพครูไมนอ ยกวา 51 หนวยกิต
วิชาเอกไมนอ ยกวา 78 หนวยกิต ดังนี้
1. วิชาชีพครู จำนวนไมนอ ยกวา 51 หนวยกิต แบง
ออกเปน วิชาชีพครูบงั คับ จำนวน 31 หนวยกิต วิชาชีพครู
เลือกไมนอยกวา 6 หนวยกิต วิชาประสบการณภาคสนาม
จำนวน 14 หนวยกิต
1.1 วิชาชีพครูบงั คับ จำนวน 31 หนวยกิต
มี 11 รายวิชา ดังนี้
รหัสวิชา

ชือ่ วิชา

หนวยกิต

3 (3-0-6)
1001101 การศึกษาและความเปนครูไทย
Education and Characterization for
Thai Teachers
1001701 ภาษาไทยสำหรับครู
2 (2-0-4)
Thai Language for Teachers
1002701 การบริหารจัดการในสถานศึกษา 3 (3-0-6)
Administration in School
1122201 การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา 3 (2-2-5)
School Curriculum Development
1122303 หลักการจัดการเรียนรู
3 (2-2-5)
Principle of Learning Management
1131701 คอมพิวเตอรและเทคโนโลยี
2 (1-2-3)
สารสนเทศสำหรับครู
Computer and Information
Technology for Teachers
1133101 นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศ 3 (2-2-5)
ทางการศึกษา
Innovation and Educational
Information Technology
1143105 การวัดและประเมินผลการศึกษา 3 (2-2-5)
Educational Measurement and Evaluation
1144411 การวิจยั ทางการศึกษา
3 (2-2-5)
Educational Research
1151106 จิตวิทยาสำหรับครู
3 (3-0-6)
Psychology for Teachers
2312707 ภาษาอังกฤษสำหรับครู
3 (3-0-6)
English for Teachers
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คูมือนักศึกษา

รหัสวิชา

1.2 วิชาชีพครูเลือก จำนวนไมนอ ยกวา
6 หนวยกิต เลือกจากรายวิชาดังตอไปนี้
รหัสวิชา
ชือ่ วิชา
หนวยกิต
1001702 เพศศึกษาแบบรอบดาน
2 (2-0-4)
Comprehensive Sex Education
1002405 กฎหมายการศึกษาไทย
2 (2-0-4)
Thai Education Laws
1003601 การศึกษาแบบเรียนรวม
2 (2-0-4)
Inclusive Education
1113504 การศึกษาทางเลือก
2 (2-0-4)
Alternative Education
1114902 สัมมนาปญหาการศึกษา
2 (1-2-3)
Seminar in Educational Problems
1122302 การสอนซอมเสริม
2 (2-0-4)
Remedial Teaching
2 (2-0-4)
1122501 เทคนิคการปกครองชัน้ เรียน
Classroom Management Techniques
1123201 กิจกรรมพัฒนาผเู รียน
2 (2-0-4)
Learner Development Activities
1123301 ทักษะและเทคนิคการสอน
2 (1-2-3)
Teaching Skills and Techniques
of Teaching
1123302 หลักการนิเทศการสอน
2 (1-2-3)
Instructional Supervision
1123701 การจัดการเรียนรทู พี่ ฒ
ั นาทักษะ 2 (1-2-3)
การคิด
Learning Management for Development
Thinking Skills
1134101 การศึกษาโดยระบบสือ่ ทางไกล
2 (1-2-3)
Telecommunications and Distance
Learning
1151104 จิตวิทยาการปรึกษาเบือ้ งตน
3 (3-0-6)
Introduction to Counseling Psychology
1152301 มนุษยสัมพันธสำหรับครู
3 (3-0-6)
Human Relations for Teachers
3 (3-0-6)
1153506 การสงเสริมความคิดสรางสรรค
Creative Thinking Process
1155101 การจัดกิจกรรมแนะแนวในโรงเรียน 3 (3-0-6)
Guidance Activity in School
1161101 หลักการบริหารการศึกษา
2 (2-0-4)
Principles of Educational Administration

คูมือนักศึกษา

ชือ่ วิชา

หนวยกิต

1191401 คายพักแรม
2 (1-2-3)
Camping
1194401 ผกู ำกับลูกเสือและเนตรนารีขนั้
2 (1-2-3)
ความรเู บือ้ งตน
Scoutmaster in Basic Unit Training
Course (B.T.C.)
1194403 พลศึกษาและนันทนาการสำหรับครู 2 (1-2-3)
Physical Education and Recreation
for Teachers
1.3 วิชาประสบการณภาคสนาม
จำนวน 14 หนวยกิต จากรายวิชาดังตอไปนี้
รหัสวิชา
ชือ่ วิชา
หนวยกิต
1003803 การฝกปฏิบตั วิ ชิ าชีพระหวางเรียน 1
Practicum 1
1004801 การฝกปฏิบตั วิ ชิ าชีพระหวางเรียน 2
Practicum 2
1004802 การฝกปฏิบตั วิ ชิ าชีพระหวางเรียน 3
Practicum 3
1005801 การปฏิบตั กิ ารสอนในสถานศึกษา 1
Internship 1
1005802 การปฏิบตั กิ ารสอนในสถานศึกษา 2
Internship 2

2 (1-2-3)
1 (0-2-1)
1 (0-2-1)
5 (450)
5 (450)

2. วิชาเอก จำนวนไมนอ ยกวา 78 หนวยกิต ประกอบ
ดวย วิชาเอกบังคับ 68 หนวยกิต วิชาการสอนวิชาเอกบังคับ
6 หนวยกิต และวิชาเอกเลือกหรือวิชาการสอนวิชาเอกเลือก
ไมนอ ยกวา 4 หนวยกิต โดยมีรายละเอียดของรายวิชาดังนี้
2.1 วิชาเอกบังคับ จำนวน 68 หนวยกิต
เรียนรายวิชาตอไปนี้
รหัสวิชา

ชือ่ วิชา

หนวยกิต

2312709 ภาษาอังกฤษสำหรับครูวทิ ยาศาสตร
English for Science Teacher
4003901 วิธวี จิ ยั วิทยาศาสตร
Research in Science
4211305 ฟสกิ ส 1
Physics 1
4212301 ฟสกิ ส 2
Physics 2
4212302 ปฏิบตั กิ ารฟสกิ ส 2
Physics Laboratory 2
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3 (3-0-6)
3 (2-2-5)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
1 (0-2-1)

คณะครุศาสตร

รหัสวิชา

ชือ่ วิชา

หนวยกิต

รหัสวิชา

4212306 ปฏิบตั กิ ารฟสกิ ส 1
1 (0-2-1)
Physics Laboratory 1
4214402 ฟสกิ สแผนใหม
3 (3-0-6)
Modern Physics
4214602 ปฏิบตั กิ ารฟสกิ สแผนใหม
1 (0-2-1)
Modern Physics Laboratory
4221101 เคมี 1
3 (3-0-6)
Chemistry 1
4221102 ปฏิบตั กิ ารเคมี 1
1 (0-2-1)
Chemistry Laboratory 1
4221103 เคมี 2
3 (2-2-5)
Chemistry 2
4223305 วิทยาศาสตรพอลิเมอร
3 (3-0-6)
Polymer Science
4224713 อุตสาหกรรมปโตรเคมี
3 (3-0-6)
Petrochemical Industry
3 (3-0-6)
4224719 พลังงานทดแทน
Alternative Energy
4231101 ชีววิทยาทัว่ ไป
3 (3-0-6)
General Biology
4231102 ปฏิบตั กิ ารชีววิทยาทัว่ ไป
1 (0-2-1)
General Biology Laboratory
4232101 สรีรวิทยาทัว่ ไป
3 (2-2-5)
General Physiology
4232104 นิเวศวิทยา
3 (2-2-5)
Ecology
4243101 ดาราศาสตรและอวกาศ
3 (2-2-5)
Astronomy and Space
4252302 อุตนุ ยิ มวิทยาเบือ้ งตน
2 (1-2-3)
Meteorology
4254402 ธรณีวทิ ยา
3 (2-2-5)
Geology
4261101 พืน้ ฐานวิทยาศาสตรสงิ่ แวดลอม 3 (3-0-6)
Fundamental of Environmental Science
1 (0-2-1)
4261601 ปฏิบตั กิ ารพืน้ ฐานวิทยาศาสตร
สิง่ แวดลอม
Environmental Science Laboratory
4263710 การเปลีย่ นแปลงภูมอิ ากาศโลก
3 (3-0-6)
Global climate change
4291401 แคลคูลสั 1
3 (3-0-6)
Calculus 1
4292401 แคลคูลสั 2
3 (3-0-6)
Calculus 2
คณะครุศาสตร

ชือ่ วิชา

หนวยกิต

4322101 จุลชีววิทยา
Microbiology

3 (2-2-5)

2.2 วิชาการสอนวิชาเอกบังคับ จำนวน
6 หนวยกิต เรียนรายวิชาตอไปนี้
รหัสวิชา

ชือ่ วิชา

หนวยกิต

1123601 ทักษะสำหรับครูวทิ ยาศาสตร
3 (2-2-5)
Teaching Skills for Science Teachers
1124606 การจัดการเรียนรวู ทิ ยาศาสตร
3 (2-2-5)
Learning Management in Science
2.3 วิชาเอกเลือกหรือวิชาการสอนวิชาเอกเลือก
จำนวนไมนอ ยกวา 4 หนวยกิต จากรายวิชาตอไปนี้
หมวู ชิ าการสอนวิชาเอก
รหัสวิชา

ชือ่ วิชา

หนวยกิต

1123306 สือ่ และกิจกรรมสำหรับการเรียน 2 (2-0-4)
วิทยาศาสตร
Media and Activities for Learning Science
1123705 การจัดการเรียนรวู ทิ ยาศาสตร
2 (1-2-3)
ทีพ่ ฒ
ั นาทักษะการคิด
Learning Management in Science for
Development Thinking Skills
หมวู ชิ าฟสกิ ส
รหัสวิชา
ชือ่ วิชา
หนวยกิต
4212303 กลศาสตร
Mechanics
4212307 ฟสกิ สของคลืน่
Physics of Wave
4212308 ฟสกิ สนวิ เคลียร
Nuclear Physics
4212603 ปฏิบตั กิ ารกลศาสตร
Mechanics Laboratory
4212607 ปฏิบตั กิ ารฟสกิ สของคลืน่
Wave Physics Laboratory
4212608 ปฏิบตั กิ ารฟสกิ สนวิ เคลียร
Physics Nuclear Laboratory
4213309 อิเล็กทรอนิกสเบือ้ งตน
Introduction Electronics
4213311 แมเหล็กไฟฟา
Electromagnetism
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3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
1 (0-2-1)
1 (0-2-1)
1 (0-2-1)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)

คูมือนักศึกษา

รหัสวิชา
ชือ่ วิชา
หนวยกิต
4213501 อุณหพลศาสตร
3 (3-0-6)
Thermodynamics
4213609 ปฏิบตั กิ ารอิเล็กทรอนิกสเบือ้ งตน 1 (0-2-1)
Introduction Electronics Laboratory
4213611 ปฏิบตั กิ ารแมเหล็กไฟฟา
1 (0-2-1)
Electromagnetic Laboratory
หมวู ชิ าเคมี
รหัสวิชา

ชือ่ วิชา

หนวยกิต

4222201 เคมีอนินทรีย 1
3 (3-0-6)
Inorganic Chemistry 1
4222202 ปฏิบตั กิ ารเคมีอนินทรีย 1
1 (0-3-0)
Inorganic Chemistry Laboratory 1
3 (3-0-6)
4222301 เคมีอนิ ทรีย 1
Organic Chemistry 1
4222302 ปฏิบตั กิ ารเคมีอนิ ทรีย 1
1 (0-3-0)
Organic Chemistry Laboratory 1
4222303 เคมีอนิ ทรีย 2
3 (2-2-5)
Organic Chemistry 2
4223105 เคมีสภาวะแวดลอม
3 (3-0-6)
Environmental Chemistry
4223203 เคมีอนินทรีย 2
3 (2-2-5)
Inorganic Chemistry 2
4223501 ชีวเคมี
3 (3-0-6)
Biochemistry
4223502 ปฏิบตั กิ ารชีวเคมี
1 (0-3-0)
Biochemistry Laboratory
4223601 เคมีวเิ คราะห
3 (3-0-6)
Analytical Chemistry
4223602 ปฏิบตั กิ ารเคมีวเิ คราะห
1 (0-3-0)
Analytical Chemistry Laboratory
3 (3-0-6)
4223752 เคมีผลิตภัณฑธรรมชาติ
Chemistry of Natural Products
4224708 คุณภาพและความปลอดภัยใน
3 (3-0-6)
โรงงานอุตสาหกรรม
Quality and Safety in Industrial Factory
หมวู ชิ าชีววิทยา
รหัสวิชา

ชือ่ วิชา

4231301 สัตววิทยา
Zoology
4232105 ชีววิทยาของเซลล
Cell Biology

คูมือนักศึกษา

หนวยกิต
3 (2-2-5)
3 (2-2-5)

รหัสวิชา
ชือ่ วิชา
หนวยกิต
4232106 ชีววิทยาเพือ่ การพัฒนาทองถิน่
3 (2-2-5)
Biology for local Development
4232201 พฤกษศาสตร
3 (2-2-5)
Botany
4232401 พันธุศาสตร
3 (2-2-5)
Genetics
4233103 อนุกรมวิธาน
3 (2-2-5)
Taxonomy
4233213 ความหลากหลายทางชีวภาพ
3 (2-2-5)
และการอนุรกั ษ
Biodiversity and Conservation
4233701 เทคโนโลยีชวี ภาพพืน้ ฐาน
3 (2-2-5)
Introduction to Biotechnology
4234202 สวนพฤกษศาสตรโรงเรียน 1
3 (2-2-5)
Botanical Garden in School 1
4234203 สวนพฤกษศาสตรโรงเรียน 2
3 (2-2-5)
Botanical Garden in School 2
4234207 หลักการฟน ฟูสภาพสิง่ แวดลอม 3 (2-2-5)
ดวยพืช
Principle of Phytoremediation
4234502 เทคนิคทางชีววิทยา
3 (0-6-3)
Biological technique
4234728 เทคโนโลยีการผลิตไมดอกไมประดับ 3 (2-2-5)
Floriculture and Ornamental Plant
Technology
4234730 เทคโนโลยีชวี ภาพทางอาหาร
3 (2-2-5)
Food Biotechnology
4322501 การใชเครือ่ งมือและเทคนิคทาง 2 (1-2-3)
จุลชีววิทยา
Instrument and Microbiological Technique
หมวู ชิ าวิทยาศาสตรสงิ่ แวดลอม
รหัสวิชา
ชือ่ วิชา
หนวยกิต
4261602 ปฏิบตั กิ ารนิเวศวิทยาสิง่ แวดลอม 1 (0-2-1)
Environmental Ecology Laboratory
4261702 นิเวศวิทยาสิง่ แวดลอม
3 (3-0-6)
Environmental Ecology
4262703 กฎหมายและนโยบายสิง่ แวดลอม 3 (3-0-6)
Environmental Law and Policy
4263401 พิษวิทยาและการประเมิน
3 (2-2-5)
ความเสีย่ งดานสิง่ แวดลอม
Toxicology and Environmental
Risk Assessment
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รหัสวิชา
ชือ่ วิชา
หนวยกิต
4263502 อนามัยอาหาร และความปลอดภัย 3 (2-2-5)
Food Hygiene and Safety
4264714 การพัฒนาทีย่ งั่ ยืน
3 (3-0-6)
Sustainable Development
4264715 การจัดการสิง่ แวดลอม
3 (2-2-5)
Environmental Management
4264718 อุตนุ ยิ มวิทยาสำหรับสิง่ แวดลอม 3 (2-2-5)
Environmental Meteorology
ค. หมวดวิชาเลือกเสรี จำนวน 6 หนวยกิต
ใหเลือกเรียนรายวิชาใด ๆ ในหลักสูตรระดับปริญญาตรี
ที่มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรคเปดสอน โดยไมซ้ำกับ
รายวิชาทีเ่ คยเรียนมาแลวและตองไมเปนรายวิชาทีก่ ำหนดให
เรียนโดยไมนบั หนวยกิตรวมในเกณฑการสำเร็จการศึกษาของ
หลักสูตรนี้

คณะครุศาสตร
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คูมือนักศึกษา

หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชาคณิตศาสตร

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554
ชือ่ สถาบันอุดมศึกษา : มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค
คณะ/ภาควิชา
: คณะครุศาสตร
ขอมูลทัว่ ไป
1. รหัสและชื่อหลักสูตร
ภาษาไทย : หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาคณิตศาสตร
ภาษาอังกฤษ : Bachelor of Education Program
in Mathematics
2. ชือ่ ปริญญาและสาขาวิชา
ภาษาไทย ชือ่ เต็ม : ครุศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาคณิตศาสตร
ชือ่ ยอ : ค.บ. (คณิตศาสตร)
ภาษาอังกฤษ ชือ่ เต็ม : Bachelor of Education
(Mathematics)
ชือ่ ยอ : B.Ed. (Mathematics)
3. หลักสูตร
3.1 หลักสูตร
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร
3.1.1 จำนวนหนวยกิตรวมตลอดหลักสูตร
ไมนอ ยกวา 167 หนวยกิต
3.1.2 โครงสรางหลักสูตร มีดงั นี้
หมวดวิชา/กลมุ วิชา/วิชา
จำนวนหนวยกิต
ก. หมวดวิชาศึกษาทัว่ ไป
1. กลมุ วิชาภาษาและการสือ่ สาร
2. กลมุ วิชามนุษยศาสตร
3. กลมุ วิชาสังคมศาสตร
4. กลมุ วิชาวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร
ข. หมวดวิชาเฉพาะดาน
1. วิชาชีพครู
1.1 วิชาชีพครูบงั คับ
1.2 วิชาชีพครูเลือก
1.3 วิชาประสบการณภาคสนาม
2. วิชาเอก
ค. หมวดวิชาเลือกเสรี
รวมทัง้ หมด

คูมือนักศึกษา

32
9
7
6
10
129
51
31
6
14
78
6
167

ก. หมวดวิชาศึกษาทัว่ ไป จำนวน 32 หนวยกิต
ข. หมวดวิชาเฉพาะดาน จำนวนไมนอ ยกวา 129 หนวยกิต
ประกอบดวยวิชาชีพครูไมนอ ยกวา 49 หนวยกิต
วิชาเอกไมนอ ยกวา 78 หนวยกิต ดังนี้
1. วิชาชีพครู จำนวนไมนอ ยกวา 51 หนวยกิต แบง
ออกเปน วิชาชีพครูบงั คับ จำนวน 31 หนวยกิต วิชาชีพครูเลือก
ไมนอ ยกวา 6 หนวยกิต วิชาประสบการณภาคสนาม จำนวน
14 หนวยกิต
1.1 วิชาชีพครูบงั คับ จำนวน 31 หนวยกิต
มี 11 รายวิชา ดังตอไปนี้
รหัสวิชา

ชือ่ วิชา

หนวยกิต

1001101 การศึกษาและความเปนครูไทย
3 (3-0-6)
Education and Characterization for
Thai Teachers
2 (2-0-4)
1001701 ภาษาไทยสำหรับครู
Thai Language for Teachers
1002701 การบริหารจัดการในสถานศึกษา 3 (3-0-6)
Administration in School
1122201 การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา 3 (2-2-5)
School Curriculum Development
1122303 หลักการจัดการเรียนรู
3 (2-2-5)
Principle of Learning Management
1131701 คอมพิวเตอรและเทคโนโลยี
2 (1-2-3)
สารสนเทศสำหรับครู
Computer and Information
Technology for Teachers
1133101 นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศ 3 (2-2-5)
ทางการศึกษา
Innovation and Educational
Information Technology
1143105 การวัดและประเมินผลการศึกษา 3 (2-2-5)
Educational Measurement and Evaluation
1144411 การวิจยั ทางการศึกษา
3 (2-2-5)
Educational Research
1151106 จิตวิทยาสำหรับครู
3 (3-0-6)
Psychology for Teachers
2312707 ภาษาอังกฤษสำหรับครู
3 (3-0-6)
English for Teachers
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1.2 วิชาชีพครูเลือก จำนวนไมนอ ยกวา
6 หนวยกิต เลือกจากรายวิชาดังตอไปนี้
รหัสวิชา
ชือ่ วิชา
หนวยกิต
1001702 เพศศึกษาแบบรอบดาน
2 (2-0-4)
Comprehensive Sexuality Education
1002405 กฎหมายการศึกษาไทย
2 (2-0-4)
Thai Education Laws
1003601 การศึกษาแบบเรียนรวม
2 (2-0-4)
Inclusive Education
1112201 การศึกษากับการพัฒนาชุมชน
2 (2-0-4)
Education and Community Development
1113504 การศึกษาทางเลือก
2 (2-0-4)
Alternative Education
1114902 สัมมนาปญหาการศึกษา
2 (1-2-3)
Seminar in Educational Problems
1122302 การสอนซอมเสริม
2 (2-0-4)
Remedial Teaching
1122501 เทคนิคการปกครองชัน้ เรียน
2 (2-0-4)
Classroom Management Techniques
1123301 ทักษะและเทคนิคการสอน
2 (1-2-3)
Teaching Skills and Techniques of
Teaching
1123302 หลักการนิเทศการสอน
2 (1-2-3)
Instructional Supervision
1123303 รูปแบบการเรียนการสอน
2 (1-2-3)
Instructional Models
ั นาทักษะ 2 (1-2-3)
1123701 การจัดการเรียนรทู พี่ ฒ
การคิด
Learning Management for Development
Thinking Skills
1132502 การสรางสือ่ การเรียนการสอน
2 (1-2-3)
Media Construction
1134101 การศึกษาโดยระบบสือ่ ทางไกล
2 (1-2-3)
Telecommunications and Distance
Learning
1142201 การสรางแบบทดสอบ
2 (1-2-3)
Test Construction
1143102 การประเมินทางการศึกษา
2 (1-2-3)
Education Evaluation
1144201 การสรางแบบทดสอบวัดความถนัด 2 (1-2-3)
Aptitude Test Construction

คณะครุศาสตร

รหัสวิชา

ชือ่ วิชา

หนวยกิต

1151101 จิตวิทยาทัว่ ไป
3 (3-0-6)
General Psychology
1151103 จิตวิทยาวัยเด็ก
3 (3-0-6)
Child Psychology
1151104 จิตวิทยาการปรึกษาเบือ้ งตน
3 (3-0-6)
Introduction to Counseling Psychology
1151105 จิตวิทยาพัฒนาการ
3 (3-0-6)
Developmental Psychology
1152101 จิตวิทยาแรงจูงใจ
3 (3-0-6)
Psychology of Motivation
1152102 จิตวิทยาบุคลิกภาพและการปรับตัว 3 (3-0-6)
Psychology of Personality and
Adjustment
1152301 มนุษยสัมพันธสำหรับครู
3 (3-0-6)
Human Relations for Teachers
3 (3-0-6)
1152503 สุขภาพจิตในโรงเรียน
Mental Health in School
1153506 การสงเสริมความคิดสรางสรรค
3 (3-0-6)
Creative Thinking Process
1153602 การสังเกตพฤติกรรมเด็ก
3 (3-0-6)
Child's Behavior Observation
1154103 จิตวิทยาการใหคำปรึกษาครอบครัว 3 (3-0-6)
Family Counseling Psychology
1155101 การจัดกิจกรรมแนะแนวในโรงเรียน 3 (3-0-6)
Guidance Activity in School
1161101 หลักการบริหารการศึกษา
2 (2-0-4)
Principles of Educational Administration
1191401 คายพักแรม
2 (1-2-3)
Camping
1194401 ผกู ำกับลูกเสือและเนตรนารี
2 (1-2-3)
ขัน้ ความรเู บือ้ งตน
Scoutmaster in Basic Unit Training
Course (B.T.C)
1194402 พลศึกษาและนันทนาการสำหรับครู 2 (1-2-3)
Physical Education and Recreation for
Teachers
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รหัสวิชา

1.3 วิชาประสบการณภาคสนาม จำนวน 14
หนวยกิต จากรายวิชาดังตอไปนี้
รหัสวิชา
ชือ่ วิชา
หนวยกิต
1003803 การฝกปฏิบตั วิ ชิ าชีพระหวางเรียน 1
Practicum 1
1004801 การฝกปฏิบตั วิ ชิ าชีพระหวางเรียน 2
Practicum 2
1004802 การฝกปฏิบตั วิ ชิ าชีพระหวางเรียน 3
Practicum 3
1005801 การปฏิบตั กิ ารสอนในสถานศึกษา 1
Internship 1
1005802 การปฏิบตั กิ ารสอนในสถานศึกษา 2
Internship 2

2 (1-2-3)
1 (0-2-1)
1 (0-2-1)
5 (450)
5 (450)

2. วิชาเอก จำนวนไมนอ ยกวา 78 หนวยกิต เปนวิชา
เอกบังคับ(เอกเดีย่ ว) ไมนอ ยกวา 68 หนวยกิต วิชาการสอน
วิชาเอก ไมนอ ยกวา 6 หนวยกิต และเลือกวิชาเอกหรือวิชา
การสอนวิชาเอกเพิ่มเติม ไมนอยกวา 4 หนวยกิต โดยมี
รายละเอียดของรายวิชาดังนี้
2.1 วิชาเอกบังคับ จำนวนไมนอ ยกวา 68
หนวยกิต เรียนรายวิชาตอไปนี้
รหัสวิชา

ชือ่ วิชา

หนวยกิต

4291201 หลักการคณิตศาสตร
3 (3-0-6)
Principles of Mathematics
4291301 พีชคณิตเชิงเสน
3 (3-0-6)
Linear Algebra
4291401 แคลคูลสั 1
3 (3-0-6)
Calculus 1
4292401 แคลคูลสั 2
3 (3-0-6)
Calculus 2
4292301 พืชคณิตนามธรรม
3 (3-0-6)
Abstract Algebra
3 (3-0-6)
4292403 สมการเชิงอนุพนั ธสามัญ
Ordinary Differential Equations
4292501 เรขาคณิตเบือ้ งตน
3 (3-0-6)
Introduction to Geometry
4292502 รากฐานเรขาคณิต
3 (3-0-6)
Foundation of Geometry
4293201 ระบบจำนวน
3 (3-0-6)
Number System

คูมือนักศึกษา

ชือ่ วิชา

หนวยกิต

4293202 คณิตตรรกศาสตร
3 (3-0-6)
Mathematical Logic
4293203 ทฤษฎีเซต
3 (3-0-6)
Set Theory
4293204 ทฤษฎีจำนวน
3 (3-0-6)
Theory of Numbers
4293301 ตัวแบบทางคณิตศาสตร
3 (3-0-6)
Mathematical Model
4293403 คณิตวิเคราะห
3 (3-0-6)
Mathematical Analysis
4293302 คณิตศาสตรไมตอ เนือ่ ง
3 (3-0-6)
Discrete Mathematics
4293401 สมการเชิงอนุพนั ธยอ ย
3 (3-0-6)
Partial Differential Equations
3 (3-0-6)
4293404 ระเบียบวิธเี ชิงตัวเลข
Numerical Analysis
4293501 ทฤษฎีกราฟเบือ้ งตน
3 (3-0-6)
Introduction to Graph Theory
4294301 กำหนดการเชิงเสน
3 (3-0-6)
Linear Programming
4294302 การสรางตัวแบบและการจำลอง 3 (2-2-5)
สถานการณ
Modeling and Simulation
4301201 ความนาจะเปนและสถิตเิ บือ้ งตน 3 (3-0-6)
Introduction to Probability
and Statistics
4302701 สถิตเิ พือ่ การวิจยั
3 (3-0-6)
Statistics for Research Methodology
4291708 โปรแกรมสำเร็จรูปทางคณิตศาสตร 3 (2-2-5)
Mathematical Software Programme
4303201 คณิตสถิตศิ าสตร
3 (3-0-6)
Mathematical Statistics
4304703 การวิเคราะหขอ มูลและการคำนวณ 3 (2-2-5)
ดวยโปรแกรมสำเร็จรูปทางสถิติ
Data Analysis and Computing with
Statistical Packages
4312401 หลักการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร 3 (2-2-5)
Principles of Programming
4313201 ระบบฐานขอมูล
3 (2-2-5)
Database Systems
2313716 ภาษาอังกฤษสำหรับครูคณิตศาสตร 3 (3-0-6)
English for Mathematics Teachers

-193-

คณะครุศาสตร

รหัสวิชา

ชือ่ วิชา

หนวยกิต

1133103 การสืบคนทางคณิตศาสตร
3 (2-2-5)
Search Information in Mathematics
1144903 การศึกษาปญหาคณิตศาสตรใน 2 (0-4-2)
ชัน้ เรียน
Study Issue of Mathematics
Education in Classrooms
2.2 วิ ช าการสอนวิ ช าเอกบั ง คั บ ไม น อ ยกว า
6 หนวยกิต และเลือกวิชาเอกหรือวิชาการสอนวิชาเอก
เพิ่มเติม ไมนอยกวา 4 หนวยกิต โดยมีรายละเอียดของ
รายวิชาดังนี้
รหัสวิชา

ชือ่ วิชา

หนวยกิต

3 (2-2-5)
1123217 หลักสูตรและการจัดการเรียนรู
คณิตศาสตร
Curriculum Development Mathematics
1124605 พฤติกรรมการสอนคณิตศาสตร 3 (2-2-5)
Methods and Approaches in
Teaching Mathematics
1223646 การวิเคราะหเนือ้ หากลมุ สาระ
2 (1-2-3)
การเรียนรคู ณิตศาสตร
Analysis of School Mathematics
1123307 สือ่ และกิจกรรมสำหรับการ
2 (1-2-3)
เรียนคณิตศาสตร
Medias and Activities for Learning
Mathematics
1143202 การสรางแบบทดสอบคณิตศาสตร 3 (2-2-5)
Test Construction in Mathematics
4293709 คอมพิวเตอรชว ยสอนคณิตศาสตร 3 (2-2-5)
Computer Assisted Instruction in
Mathematics
2.3 วิชาเอกเลือกหรือวิชาการสอนวิชาเอก
เลือกเพิม่ เติมไมนอ ยกวา 4 หนวยกิต
ค. หมวดวิชาเลือกเสรี จำนวน 6 หนวยกิต
ใหเลือกเรียนรายวิชาใด ๆ ในหลักสูตรระดับ
ปริญญาตรีที่มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรคเปดสอน โดย
ไมซ้ำกับรายวิชาทีเ่ คยเรียนมาแลว และตองไมเปนรายวิชา
ที่กำหนดใหเรียนโดยไมนับหนวยกิตรวมในเกณฑการสำเร็จ
การศึกษาของหลักสูตรนี้

คณะครุศาสตร
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หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชาภาษาอังกฤษ

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554
ชือ่ สถาบันอุดมศึกษา : มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค
คณะ/ภาควิชา
: คณะครุศาสตร
ขอมูลทัว่ ไป
1. รหัสและชื่อหลักสูตร
ภาษาไทย : หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
ภาษาอังกฤษ : Bachelor of Education Program
in English
2. ชือ่ ปริญญาและสาขาวิชา
ภาษาไทย ชือ่ เต็ม : ครุศาสตรบัณฑิต
(ภาษาอังกฤษ)
ชือ่ ยอ : ค.บ. (ภาษาอังกฤษ)
ภาษาอังกฤษ ชือ่ เต็ม : Bachelor of Education
(English)
ชือ่ ยอ : B.Ed. (English)
3. หลักสูตร
3.1 หลักสูตร
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
3.1.1 จำนวนหนวยกิตรวมตลอดหลักสูตร
ไมนอ ยกวา 167 หนวยกิต
3.1.2 โครงสรางหลักสูตร มีดงั นี้
หมวดวิชา/กลมุ วิชา/วิชา
จำนวนหนวยกิต
ก. หมวดวิชาศึกษาทัว่ ไป
1. กลมุ วิชาภาษาและการสือ่ สาร
2. กลมุ วิชามนุษยศาสตร
3. กลมุ วิชาสังคมศาสตร
4. กลมุ วิชาวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร
ข. หมวดวิชาเฉพาะดาน
1. วิชาชีพครู
1.1 วิชาชีพครูบงั คับ
1.2 วิชาชีพครูเลือก
1.3 วิชาประสบการณภาคสนาม
2. วิชาเอก
ค. หมวดวิชาเลือกเสรี
รวมทัง้ หมด
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32
9
7
6
10
129
51
31
6
14
78
6
167

ก. หมวดวิชาศึกษาทัว่ ไป จำนวน 32 หนวยกิต
ข. หมวดวิชาเฉพาะดาน จำนวนไมนอ ยกวา 129 หนวยกิต
ประกอบดวยวิชาชีพครูไมนอ ยกวา 51 หนวยกิต
วิชาเอกไมนอ ยกวา 78 หนวยกิต ดังนี้
1. วิชาชีพครู จำนวนไมนอ ยกวา 51 หนวยกิต แบง
ออกเปน วิชาชีพครูบงั คับ จำนวน 31 หนวยกิต วิชาชีพครูเลือก
ไมนอ ยกวา 6 หนวยกิต วิชาประสบการณภาคสนาม จำนวน
14 หนวยกิต
1.1 วิชาชีพครูบงั คับ จำนวน 31 หนวยกิต
มี 11 รายวิชา ดังตอไปนี้
รหัสวิชา

ชือ่ วิชา

หนวยกิต

1001101 การศึกษาและความเปนครูไทย
3 (3-0-6)
Education and Characterization
for Thai Teachers
1001701 ภาษาไทยสำหรับครู
2 (2-0-4)
Thai Language for Teachers
1002701 การบริหารจัดการในสถานศึกษา 3 (3-0-6)
Administration in School
1122201 การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา 3 (2-2-5)
School Curriculum Development
1122303 หลักการจัดการเรียนรู
3 (2-2-5)
Principle of Learning Management
1131701 คอมพิวเตอรและเทคโนโลยีสารสนเทศ
สำหรับครู
2 (1-2-3)
Computer and Information
Technology for Teachers
1133101 นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศ 3 (2-2-5)
ทางการศึกษา
Innovation and Educational
Information Technology
1143105 การวัดและประเมินผลการศึกษา 3 (2-2-5)
Educational Measurement and Evaluation
1144411 การวิจยั ทางการศึกษา
3 (2-2-5)
Educational Research
1151106 จิตวิทยาสำหรับครู
3 (3-0-6)
Psychology for Teachers
2312707 ภาษาอังกฤษสำหรับครู
3 (3-0-6)
English for Teachers
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รหัสวิชา

1.2 วิชาชีพครูเลือก จำนวนไมนอ ยกวา 6
หนวยกิต เลือกจากรายวิชาดังตอไปนี้
รหัสวิชา
ชือ่ วิชา
หนวยกิต
1001702 เพศศึกษาแบบรอบดาน
2 (2-0-4)
Comprehensive Sex Education
1002405 กฎหมายการศึกษาไทย
2 (2-0-4)
Thai Education Laws
1003601 การศึกษาแบบเรียนรวม
2 (2-0-4)
Inclusive Education
1112201 การศึกษากับการพัฒนาชุมชน
2 (2-0-4)
Education and Community Development
1113504 การศึกษาทางเลือก
2 (2-0-4)
Alternative Education
1114902 สัมมนาปญหาการศึกษา
2 (1-2-3)
Seminar in Educational Problems
1122302 การสอนซอมเสริม
2 (2-0-4)
Remedial Teaching
1122501 เทคนิคการปกครองชัน้ เรียน
2 (2-0-4)
Classroom Management Techniques
1123201 กิจกรรมพัฒนาผเู รียน
2 (2-0-4)
Learner Development Activities
1123301 ทักษะและเทคนิคการสอน
2 (1-2-3)
Teaching Skills and Techniques of Teaching
1123302 หลักการนิเทศการสอน
2 (1-2-3)
Instructional Supervision
1123303 รูปแบบการเรียนการสอน
2 (1-2-3)
Instructional Models
1123305 สือ่ และกิจกรรมสำหรับการเรียน 2 (1-2-3)
ภาษาอังกฤษ
Media and Activities for Learning English
language
1123701 การจัดการเรียนรทู พี่ ฒ
ั นาทักษะการคิด 2 (1-2-3)
Learning Management for Development
Thinking Skills
1132502 การสรางสือ่ การเรียนการสอน
2 (1-2-3)
Media Construction
2 (1-2-3)
1134101 การศึกษาโดยระบบสือ่ ทางไกล
Telecommunications and Distance Learning
1142201 การสรางแบบทดสอบ
2 (1-2-3)
Test Construction
1143102 การประเมินทางการศึกษา
2 (1-2-3)
Education Evaluation

คณะครุศาสตร

ชือ่ วิชา

หนวยกิต

1144201 การสรางแบบทดสอบวัดความถนัด 2 (1-2-3)
Aptitude Test Construction
1151101 จิตวิทยาทัว่ ไป
3 (3-0-6)
General Psychology
1151103 จิตวิทยาวัยเด็ก
3 (3-0-6)
Child Psychology
1151104 จิตวิทยาการปรึกษาเบือ้ งตน
3 (3-0-6)
Introduction to Counseling Psychology
1151105 จิตวิทยาพัฒนาการ
3 (3-0-6)
Developmental Psychology
1152101 จิตวิทยาแรงจูงใจ
3 (3-0-6)
Psychology of Motivation
1152102 จิตวิทยาบุคลิกภาพและการปรับตัว 3 (3-0-6)
Psychology of Personality and Adjustment
3 (3-0-6)
1152301 มนุษยสัมพันธสำหรับครู
Human Relations for Teachers
1152503 สุขภาพจิตในโรงเรียน
3 (3-0-6)
Mental Health in School
1153402 จิตวิทยาเด็กกลมุ พิเศษ
3 (3-0-6)
Special Child Psychology
1153501 จิตวิทยาการแนะแนวเด็กวัยรนุ
3 (3-0-6)
Adolescence Guidance Psychology
1153502 จิตวิทยาการแนะแนว
3 (3-0-6)
Guidance Psychology
1153506 การสงเสริมความคิดสรางสรรค
3 (3-0-6)
Creative Thinking Process
1153602 การสังเกตพฤติกรรมเด็ก
3 (3-0-6)
Child's Behavior Observation
1154103 จิตวิทยาการใหคำปรึกษาครอบครัว 3 (3-0-6)
Family Counseling Psychology
1155101 การจัดกิจกรรมแนะแนวในโรงเรียน 3 (3-0-6)
Guidance Activity in School
1161101 หลักการบริหารการศึกษา
2 (2-0-4)
Principles of Educational Administration
1191401 คายพักแรม
2 (1-2-3)
Camping
1194401 ผกู ำกับลูกเสือและเนตรนารี
2 (1-2-3)
ขัน้ ความรเู บือ้ งตน
Scoutmaster in Basic Unit Training
Course (B.T.C)
1194403 พลศึกษาและนันทนาการสำหรับครู 2 (1-2-3)
Physical Education and Recreation for
Teachers

-196-

คูมือนักศึกษา

รหัสวิชา

1.3 วิชาประสบการณภาคสนาม จำนวน
14 หนวยกิต จากรายวิชาดังตอไปนี้
รหัสวิชา
ชือ่ วิชา
หนวยกิต
1003803 การฝกปฏิบตั วิ ชิ าชีพระหวางเรียน 1 2 (1-2-3)
Practicum 1
1004801 การฝกปฏิบตั วิ ชิ าชีพระหวางเรียน 2 1 (0-2-1)
Practicum 2
1004802 การฝกปฏิบตั วิ ชิ าชีพระหวางเรียน 3 1 (0-2-1)
Practicum 3
1005801 การปฏิบตั กิ ารสอนในสถานศึกษา 1 5 (450)
Internship 1
1005802 การปฏิบตั กิ ารสอนในสถานศึกษา 2 5 (450)
Internship 2
2. วิชาเอก จำนวนไมนอ ยกวา 78 หนวยกิต ประกอบดวย
วิชาเอกบังคับ 68 หนวยกิต วิชาการสอนวิชาเอกบังคับ
ไมนอ ยกวา 6 หนวยกิต และวิชาเอกเลือกหรือวิชาการสอน
วิชาเอกเลือกไมนอ ยกวา 4 หนวยกิต โดยมีรายละเอียด
ของรายวิชาดังนี้
2.1 วิ ช าเอกบั ง คั บ จำนวน 68 หน ว ยกิ ต
เรียนรายวิชาตอไปนี้
รหัสวิชา

ชือ่ วิชา

หนวยกิต

1123702 การสอนภาษาอังกฤษดวยเทคโนโลยี 3 (2-2-5)
Instruction of English with Computers
1125903 สัมมนาการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ 3 (2-2-5)
Seminar in English Instructions
2301104 ภาษาศาสตรและสัญวิทยาเบือ้ งตน 3 (2-2-5)
Introduction to Linguistics and Semiology
2303105 สัทศาสตรภาษาอังกฤษ
3 (2-2-5)
English Phonetics
2303109 วากยสัมพันธองั กฤษ
3 (3-0-6)
English Syntax
2311101 ไวยากรณองั กฤษ 1
3 (2-2-5)
English Grammar 1
2311102 การฟงและการพูด 1
3 (2-2-5)
Listening and Speaking 1
2311104 ไวยากรณองั กฤษ 2
3 (3-0-6)
English Grammar 2
2311105 การฟงและการพูด 2
3 (2-2-5)
Listening and Speaking 2
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ชือ่ วิชา

หนวยกิต

2312101 การฟงและการพูด 3
3 (2-2-5)
Listening and Speaking 3
2312102 การอานภาษาอังกฤษ1
3 (2-2-5)
English Reading 1
2312103 การเขียนภาษาอังกฤษ 1
3 (2-2-5)
English Writing 1
2312105 การอานภาษาอังกฤษ 2
3 (2-2-5)
English Reading 2
2312106 การเขียนภาษาอังกฤษ 2
3 (2-2-5)
English Writing 2
2312304 วรรณคดีเบือ้ งตน
3 (3-0-6)
Introduction to Literature
2312407 ภูมหิ ลังทางสังคมและวัฒนธรรม 3 (3-0-6)
ของประเทศเจาของภาษาอังกฤษ
Socio-cultural Backgrounds of
English-speaking Countries
3 (2-2-5)
2313110 การเขียนเชิงริเริม่ สรางสรรค
Creative Writing
2313201 การแปล 1
3 (2-2-5)
Translation 1
2313218 การแปล 2
3 (2-2-5)
Translation 2
2313715 การสรางและพัฒนาเครือ่ งมือ
3 (2-2-5)
และแบบทดสอบทางภาษา
Construction and Development of
Language Testing Instruments
2313502 การจัดหองเรียนสำหรับครูภาษา
3 (3-0-6)
Classroom Management for Language
Teachers
2314412 การเรียนภาษาอังกฤษดวยการแสดง 3 (2-2-5)
English Learning Through Drama
2314904 คายภาษาอังกฤษเพือ่ พัฒนาทักษะ
2 (90)
Skills Development through English Camp
2.2 วิชาการสอนวิชาเอกบังคับ จำนวน
6 หนวยกิต เรียนรายวิชาตอไปนี้
รหัสวิชา

ชือ่ วิชา

หนวยกิต

1123601 แนวคิดและวิธสี อนภาษาอังกฤษ 3 (2-2-5)
Approaches and Methods of English
Teaching
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รหัสวิชา

ชือ่ วิชา

หนวยกิต

กลมุ วิชาวรรณคดีองั กฤษ
รหัสวิชา
ชือ่ วิชา

หนวยกิต

กลุมวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ
1124602 การจัดการเรียนรภู าษาอังกฤษเปน 3 (2-2-5)
รหัสวิชา
ชือ่ วิชา
หนวยกิต
ภาษาตางประเทศ
Methods of Teaching of English as
3 (3-0-6)
2312706 ภาษาอังกฤษธุรกิจ 1
a Foreign Language
Business English 1
2.3 วิชาเอกเลือกหรือวิชาการสอนวิชาเอกเลือก 2313622 ภาษาอังกฤษเพือ่ การทองเทีย่ ว 1 3 (3-0-6)
จำนวนไมนอ ยกวา 4 หนวยกิต จากรายวิชาตอไปนี้
English for Tourism 1
2313623 ภาษาอังกฤษสำหรับการโรงแรม 1 3 (3-0-6)
กลุมวิชาการศึกษา
English for Hotel 1
2313624
ภาษาอังกฤษสำหรับเลขานุการ
3 (3-0-6)
รหัสวิชา
ชือ่ วิชา
หนวยกิต
และสำนักงาน 1
1123708 การพัฒนาหนวยการเรียนรสู ำหรับ 3 (2-2-5)
English for Secretary and Office
บทเรียนภาษาอังกฤษ
Management 1
Development of Learning Units
2313625 ภาษาอังกฤษสำหรับการตลาดและ 3 (3-0-6)
for English Lessons
การธนาคาร 1
1124919 การศึกษาอิสระในการจัดการ
3 (2-2-5)
English for Marketing and Banking 1
เรียนรภู าษาอังกฤษ
Independent Studies in Learning of
ค. หมวดวิชาเลือกเสรี จำนวนไมนอ ยกวา 6 หนวยกิต
English
ใหเลือกเรียนรายวิชาใด ๆ ในหลักสูตรระดับปริญญาตรี
ที่มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรคเปดสอน โดยไมซ้ำกับ
กลมุ วิชาทักษะทางภาษา
รายวิชาที่เคยเรียนมาแลวและตองไมเปนรายวิชาที่กำหนด
ใหเรียนโดยไมนับหนวยกิตรวมในเกณฑการสำเร็จการศึกษา
รหัสวิชา
ชือ่ วิชา
หนวยกิต
ของหลักสูตรนี้
2313116 การอานภาษาอังกฤษ 3
3 (2-2-5)
English Reading 3
2313117 การเขียนภาษาอังกฤษ 3
3 (2-2-5)
English Writing 3
2314211 การแปล 3
3 (2-2-5)
Translation 3

2313313 การละครเบือ้ งตน
3 (3-0-6)
Introduction to Drama
2313315 วรรณคดีวจิ ารณเบือ้ งตน
3 (2-2-5)
Introduction to Literary Criticism
2314309 วรรณคดีสำหรับเด็ก
3 (3-0-6)
Children's Literature
2314310 วรรณกรรมเปรียบเทียบเบือ้ งตน
3 (3-0-6)
Introduction to Comparative Literature

คณะครุศาสตร
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หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชาสังคมศึกษา

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554
ชือ่ สถาบันอุดมศึกษา : มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค
คณะ/ภาควิชา
: คณะครุศาสตร

ก. หมวดวิชาศึกษาทัว่ ไป จำนวน 32 หนวยกิต
ข. หมวดวิชาเฉพาะดาน จำนวนไมนอ ยกวา 129 หนวยกิต
ประกอบดวยวิชาชีพครูไมนอ ยกวา 51 หนวยกิต
ขอมูลทัว่ ไป
วิชาเอกไมนอ ยกวา 78 หนวยกิต ดังนี้
1. รหัสและชื่อหลักสูตร
1. วิชาชีพครู จำนวนไมนอ ยกวา 51 หนวยกิต แบง
ภาษาไทย : หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต
ออกเปน วิชาชีพครูบงั คับ จำนวน 31 หนวยกิต วิชาชีพครู
สาขาวิชาสังคมศึกษา
เลือกไมนอ ยกวา 6 หนวยกิต วิชาประสบการณภาคสนาม
ภาษาอังกฤษ : Bachelor of Education Program จำนวน 14 หนวยกิต
in Social Studies
1.1 วิชาชีพครูบังคับ จำนวน 31 หนวยกิต
2. ชือ่ ปริญญาและสาขาวิชา
มีรายวิชาดังตอไปนี้
ภาษาไทย ชือ่ เต็ม : ครุศาสตรบัณฑิต (สังคมศึกษา)
รหัสวิชา
ชือ่ วิชา
หนวยกิต
ชือ่ ยอ : ค.บ. (สังคมศึกษา)
ภาษาอังกฤษ ชือ่ เต็ม : Bachelor of Education
1001101 การศึกษาและความเปนครูไทย
3 (3-0-6)
(Social Studies)
Education and Self Actualization for
ชือ่ ยอ : B.Ed. (Social Studies)
Thai Teachers
3. หลักสูตร
2 (2-0-4)
1001701 ภาษาไทยสำหรับครู
3.1 หลักสูตร
Thai for Teachers
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศึกษา
1002701 การบริหารจัดการในสถานศึกษา 3 (3-0-6)
3.1.1 จำนวนหนวยกิตรวมตลอดหลักสูตร
Administration in School
ไมนอ ยกวา 167 หนวยกิต
1122201 การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา
3 (2-2-5)
3.1.2 โครงสรางหลักสูตร มีดงั นี้
School Curriculum Development
1122303 หลักการจัดการเรียนรู
3 (2-2-5)
Principle of Learning Management
หมวดวิชา/กลมุ วิชา/วิชา
จำนวนหนวยกิต
1131701 คอมพิวเตอรและเทคโนโลยี
2 (1-2-3)
สารสนเทศสำหรับครู
ก. หมวดวิชาศึกษาทัว่ ไป
32
Computer and Information
1. กลมุ วิชาภาษาและการสือ่ สาร
9
Technology for Teachers
2. กลมุ วิชามนุษยศาสตร
7
1133101 นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศ 3 (2-2-5)
3. กลมุ วิชาสังคมศาสตร
6
ทางการศึกษา
4. กลมุ วิชาวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร
10
Innovation and Educational
ข. หมวดวิชาเฉพาะดาน
129
Information Technology
1. วิชาชีพครู
51
1143105 การวัดและประเมินผลการศึกษา 3 (2-2-5)
1.1 วิชาชีพครูบงั คับ
31
Educational Measurement and Evaluation
1.2 วิชาชีพครูเลือก
6
1144411 การวิจยั ทางการศึกษา
3 (2-2-5)
1.3 วิชาประสบการณภาคสนาม
14
Educational Research
2. วิชาเอก
78
1151106 จิตวิทยาสำหรับครู
3 (3-0-6)
ค. หมวดวิชาเลือกเสรี
6
Psychology for Teachers
รวมทัง้ หมด
167
2312707 ภาษาอังกฤษสำหรับครู
3 (3-0-6)
English for Teachers

คูมือนักศึกษา
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คณะครุศาสตร

รหัสวิชา
ชือ่ วิชา
หนวยกิต
1.2 วิชาชีพครูเลือก จำนวนไมนอ ยกวา 6 หนวยกิต
1191401 คายพักแรม
2 (1-2-3)
เลือกจากรายวิชาดังตอไปนี้
Camping
รหัสวิชา
ชือ่ วิชา
หนวยกิต
1194401 ผกู ำกับลูกเสือและเนตรนารี
2 (1-2-3)
ขัน้ ความรเู บือ้ งตน
1001702 เพศศึกษาแบบรอบดาน
2 (2-0-4)
Scoutmaster in Basic Unit Training
Comprehensive Sex Education
Course (B.T.C.)
1002405 กฎหมายการศึกษาไทย
2 (2-0-4)
1194402 พลศึกษาและนันทนาการสำหรับครู 2 (1-2-3)
Thai Education Laws
Physical Education and Recreation
1003601 การศึกษาแบบเรียนรวม
2 (2-0-4)
for Teachers
Inclusive Education
1113504 การศึกษาทางเลือก
2 (2-0-4)
1.3 วิชาประสบการณภาคสนาม จำนวน
Alternative Education
1114902 สัมมนาปญหาการศึกษา
2 (1-2-3) 14 หนวยกิต จากรายวิชาดังตอไปนี้
Seminar in Educational Problems
รหัสวิชา
ชือ่ วิชา
หนวยกิต
1122501 เทคนิคการปกครองชัน้ เรียน
2 (2-0-4)
1003803 การฝกปฏิบตั วิ ชิ าชีพระหวางเรียน 1 2 (1-2-3)
Classroom Management Techniques
Practicum 1
2 (1-2-3)
1123301 ทักษะและเทคนิคการสอน
Teaching Skills and Techniques of Teaching 1004801 การฝกปฏิบตั วิ ชิ าชีพระหวางเรียน 2 1 (0-2-1)
Practicum 2
1123302 หลักการนิเทศการสอน
2 (1-2-3)
1004802
การฝกปฏิบตั วิ ชิ าชีพระหวางเรียน 3 1 (0-2-1)
Instructional Supervision
Practicum 3
1123309 สือ่ และกิจกรรมสำหรับการเรียน
2 (1-2-3)
1005801 การปฏิบตั กิ ารสอนในสถานศึกษา 1 5 (450)
สังคมศึกษา
Internship 1
Medias and Activities for Learning
1005802 การปฏิบตั กิ ารสอนในสถานศึกษา 2 5 (450)
Social Studies
Internship 2
1134101 การศึกษาโดยระบบสือ่ ทางไกล
2 (2-0-4)
Telecommunications and Distance
2. วิชาเอก จำนวนไมนอ ยกวา 78 หนวยกิต ประกอบดวย
Learning
วิ
ช
าเอกบั
งคับ 68 หนวยกิต วิชาการสอนวิชาเอกบังคับ
1142201 การสรางแบบทดสอบ
2 (1-2-3)
6 หนวยกิต และวิชาเอกเลือกหรือวิชาการสอนวิชาเอกเลือก
Test Construction
1143102 การประเมินทางการศึกษา
2 (1-2-3) ไมนอ ยกวา 4 หนวยกิต โดยมีรายละเอียดของรายวิชาดังนี้
Education Evaluation
2.1 วิชาเอกบังคับ จำนวน 68 หนวยกิต
1144201 การสรางแบบทดสอบวัดความถนัด 2 (1-2-3)
เรียนรายวิชาตอไปนี้
Aptitude Test Construction
1151104 จิตวิทยาการปรึกษาเบือ้ งตน
3 (3-0-6)
รหัสวิชา
ชือ่ วิชา
หนวยกิต
Introduction to Counseling Psychology
1152301 มนุษยสัมพันธสำหรับครู
3 (3-0-6) 2313715 ภาษาอังกฤษสำหรับครูสอนสังคมศึกษา 3 (3-0-6)
English for Social Studies Teachers
Human Relations for Teachers
3 (3-0-6)
3 (3-0-6) 2431101 หลักสังคมวิทยา
1153506 การสงเสริมความคิดสรางสรรค
Principles of Sociology
Creative Thinking Process
2 (2-0-4)
1155101 การจัดกิจกรรมแนะแนวในโรงเรียน 3 (3-0-6) 2431202 ครอบครัวและชุมชนไทย
Thai Family and Community
Guidance Activity in School
1161101 หลักการบริหารการศึกษา
2 (2-0-4) 2433102 การเปลีย่ นแปลงทางสังคมและวัฒนธรรม3 (3-0-6)
Social and Cultural Change
Principles of Educational Administration

คณะครุศาสตร
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คูมือนักศึกษา

รหัสวิชา

ชือ่ วิชา

หนวยกิต

รหัสวิชา

2433702 ปรัชญาการเมือง เศรษฐศาสตร
3 (3-0-6)
และสังคม
Philosophy of Politics , Economy
and Social
2434903 สัมมนาสังคมศึกษา
3 (2-2-5)
Seminar in Social Studies
2441401 แผนทีแ่ ละการแปลความหมาย
3 (3-0-6)
จากแผนที่
Map and Map Interpretation
2442302 ภูมศิ าสตรภมู ภิ าคโลก
3 (3-0-6)
Regional Geography of the World
2443201 ภูมศิ าสตรประเทศไทย
3 (3-0-6)
Geography of Thailand
2443703 การจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
3 (3-0-6)
และสิง่ แวดลอม
Natural Resources and Environmental
Management
2451102 การเมืองการปกครองของไทย
3 (3-0-6)
Thai Politics and Government
2461102 ความรเู บือ้ งตนเกีย่ วกับกฎหมาย 3 (3-0-6)
Principles of Jurisprudence
2463501 กฎหมายรัฐธรรมนูญและกฎหมาย 3 (3-0-6)
ปกครอง
Constitutional Laws and Public Laws
2471201 อารยธรรมโลก
3 (3-0-6)
World Civilization
2471207 เหตุการณโลกปจจุบนั
3 (3-0-6)
Contemporary World Affairs
2472101 ทองถิน่ ศึกษา
3 (2-2-5)
Local Studies
2472102 ประวัตศิ าสตรไทย
3 (3-0-6)
Thai History
2472301 โลกเอเชีย
3 (3-0-6)
Asian World
2493101 ศาสนาเปรียบเทียบ
3 (3-0-6)
Comparative Religions
2492201 พุทธศาสน
3 (2-2-5)
Buddhism
3501102 เศรษฐศาสตรเบือ้ งตน
3 (3-0-6)
Introduction to Economics
3502201 เศรษฐกิจประเทศไทย
3 (3-0-6)
Economy of Thailand

คูมือนักศึกษา

ชือ่ วิชา

หนวยกิต

3503307 การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
3 (3-0-6)
Economic and Social Development
2.2 วิชาการสอนวิชาเอกบังคับ จำนวน
6 หนวยกิต เรียนรายวิชาตอไปนี้
รหัสวิชา
ชือ่ วิชา
หนวยกิต
1124607 วิธสี อนสังคมศึกษา 1
3 (2-2-5)
Methodology of Teaching Social
Studies 1
1124608 วิธสี อนสังคมศึกษา 2
3 (2-2-5)
Methodology of Teaching Social
Studies 2
2.3 วิชาเอกเลือกหรือวิชาการสอนวิชาเอกเลือก
จำนวนไมนอ ยกวา 4 หนวยกิต จากรายวิชาตอไปนี้
กลุมวิชาการสอนวิชาเอก
รหัสวิชา
ชือ่ วิชา

หนวยกิต

1123201 กิจกรรมพัฒนาผเู รียน
2 (2-0-4)
Learner Development Activities
2 (1-2-3)
1123701 การจัดการเรียนรเู พือ่ พัฒนา
ทักษะการคิด
Learning Management for Development
Thinking Skills
กลมุ วิชาสังคมวิทยา
รหัสวิชา

ชือ่ วิชา

2431102 สังคมวิทยาเบือ้ งตน
Introduction to Sociology
2432102 สังคมและวัฒนธรรมไทย
Thai Society and Culture
2432301 การพัฒนาชุมชน
Community Development
2433103 ปญหาสังคม
Social Problems
2433201 ประชากรศึกษา
Population Education
2433309 การพัฒนาแบบยัง่ ยืน
Sustainable Development
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หนวยกิต
2 (2-0-4)
3 (3-0-6)
2 (2-0-4)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)

คณะครุศาสตร

รหัสวิชา

ชือ่ วิชา

หนวยกิต

2434401 ภูมปิ ญ
 ญาไทย
2 (2-0-4)
Thai Wisdom Holder
2434406 การอนุรกั ษและการพัฒนา
3 (2-2-5)
สิง่ แวดลอมในชุมชน
Environment Conservation in
Community Development
กลมุ วิชาภูมศิ าสตร
รหัสวิชา

ชือ่ วิชา

2442402 ระบบสารสนเทศภูมศิ าสตรเบือ้ งตน
Introduction to Geographic
Information System
2443301 ภูมศิ าสตรทอ งถิน่
Local Geography
2443407 ภูมสิ ารสนเทศ
Geo-informatics
2442701 ภูมศิ าสตรกายภาพ
Physical Geography
2444206 มลภาวะสิง่ แวดลอม
Environmental Pollution
2444723 ภูมศิ าสตรเศรษฐกิจ
Economic Geography

หนวยกิต
3 (2-2-5)
3 (3-0-6)
3 (2-2-5)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)

กลมุ วิชารัฐศาสตร
รหัสวิชา

ชือ่ วิชา

หนวยกิต

2451101 ความรเู บือ้ งตนเกีย่ วกับรัฐศาสตร 3 (3-0-6)
Introduction to Political Science
2452101 การปกครองทองถิน่ ไทย
3 (3-0-6)
Thai Local Government
กลมุ วิชานิตศิ าสตร
รหัสวิชา

ชือ่ วิชา

หนวยกิต

2461505 กฎหมายปกครอง
3 (3-0-6)
Administrative Laws
2462503 กฎหมายภาคอาญา 1 : ภาคทัว่ ไป 3 (3-0-6)
Criminal Law 1 : General Principles
2462504 กฎหมายภาคอาญา 2 : ภาคความผิด 3 (3-0-6)
Criminal Law 2 : Offences
2463313 กฎหมายครอบครัว
3 (3-0-6)
Family Laws
คณะครุศาสตร

กลุมวิชาประวัติศาสตร
รหัสวิชา
ชือ่ วิชา

หนวยกิต

3 (3-0-6)
2472101 ประวัตศิ าสตรไทยสมัยรัฐชาติ
ถึงปจจุบนั
Thai History from the Nation State to
the Present
2472103 ประวัตศิ าสตรสโุ ขทัย
3 (3-0-6)
History of Sukhothai
2472104 ประวัตศิ าสตรอยุธยา
3 (3-0-6)
History of Ayutthaya
2472105 ประวัตศิ าสตรธนบุรแี ละรัตนโกสินทร 3 (3-0-6)
History of Thonburi and Rattanakosin
2472106 ประวัตศิ าสตรทอ งถิน่
3 (3-0-6)
Local History
2472302 ประวัตศิ าสตรเอเชียใต
3 (3-0-6)
History of South Asia
3 (3-0-6)
2472401 ประวัตศิ าสตรยโุ รปคริสต
ศตวรรษที่ 16-18
European History from the 16th to
the 18th Centuries
2473101 ประวัตศิ าสตรความสัมพันธระหวาง 3(3-0-6)
ไทยกับตางประเทศ
History of Thai Foreign Affairs
2473203 สิทธิมนุษยชนในสังคมโลก
3 (3-0-6)
Human Rights in World Society
2473301 ประวัตศิ าสตรเอเชียตะวันออก
3 (3-0-6)
History of East Asia
กลมุ วิชาปรัชญาและศาสนา
รหัสวิชา

ชือ่ วิชา

หนวยกิต

2482401 จริยศาสตร
3 (3-0-6)
Ethics
2483101 พุทธปรัชญา
2 (2-0-4)
Buddhist Philosophy
2491102 ปรัชญาและศาสนา
3 (3-0-6)
Philosophy and Religion
2491210 จริยธรรมกับชีวติ
2 (2-0-4)
Ethics and Life
2491211 พุทธจริยธรรมเพือ่ ชีวติ และสังคม 3 (3-0-6)
Buddhist Ethics for Life and Society
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คูมือนักศึกษา

รหัสวิชา

ชือ่ วิชา

2494402 ศาสนาคริสต
Christianity
2494501 ศาสนาอิสลาม
Islam

หนวยกิต
2 (2-0-4)
2 (2-0-4)

กลมุ วิชาเศรษฐศาสตร
รหัสวิชา

ชือ่ วิชา

หนวยกิต

3501103 หลักและวิธกี ารสหกรณ
3 (3-0-6)
Cooperative Principle and Practice
3502104 เศรษฐศาสตรระหวางประเทศ
3 (3-0-6)
International Economics
3503202 โครงสรางทางเศรษฐกิจของ
3 (2-2-5)
ประเทศไทย
Economics of Construction
ค. หมวดวิชาเลือกเสรี จำนวน 6 หนวยกิต
ใหเลือกเรียนรายวิชาใด ๆ ในหลักสูตรระดับปริญญาตรี
ทีม่ หาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรคเปดสอน โดยไมซ้ำกับรายวิชา
ทีเ่ คยเรียนมาแลวและตองไมเปนรายวิชาทีก่ ำหนดใหเรียนโดย
ไมนบั หนวยกิตรวมในเกณฑการสำเร็จการศึกษาของหลักสูตรนี้

คูมือนักศึกษา
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คณะครุศาสตร

หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชาคอมพิวเตอรศึกษา

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554
ชือ่ สถาบันอุดมศึกษา : มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค
คณะ/ภาควิชา
: คณะครุศาสตร
ขอมูลทัว่ ไป
1. รหัสและชื่อหลักสูตร
ภาษาไทย : ครุศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาคอมพิวเตอรศกึ ษา
ภาษาอังกฤษ : Bachelor of Education Program
in Computer Education
2. ชือ่ ปริญญาและสาขาวิชา
ภาษาไทย ชือ่ เต็ม : ครุศาสตรบัณฑิต
(คอมพิวเตอรศกึ ษา)
ชือ่ ยอ : ค.บ. (คอมพิวเตอรศกึ ษา)
ภาษาอังกฤษ ชือ่ เต็ม : Bachelor of Education
(Computer Education)
ชือ่ ยอ : B.Ed. (Computer
Education)
3. หลักสูตร
3.1 หลักสูตร
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร
ศึกษา
3.1.1 จำนวนหนวยกิตรวมตลอดหลักสูตร
ไมนอ ยกวา 167 หนวยกิต
3.1.2 โครงสรางหลักสูตร มีดงั นี้
หมวดวิชา/กลมุ วิชา/วิชา
จำนวนหนวยกิต
ก. หมวดวิชาศึกษาทัว่ ไป
1. กลมุ วิชาภาษาและการสือ่ สาร
2. กลมุ วิชามนุษยศาสตร
3. กลมุ วิชาสังคมศาสตร
4. กลมุ วิชาวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร
ข. หมวดวิชาเฉพาะดาน
1. วิชาชีพครู
1.1 วิชาชีพครูบงั คับ
1.2 วิชาชีพครูเลือก
1.3 วิชาประสบการณภาคสนาม
2. วิชาเอก
ค. หมวดวิชาเลือกเสรี
รวมทัง้ หมด
คณะครุศาสตร

32
9
7
6
10
129
51
31
6
14
78
6
167

ก. หมวดวิชาศึกษาทัว่ ไป จำนวน 32 หนวยกิต
ข. หมวดวิชาเฉพาะดาน จำนวนไมนอ ยกวา 129 หนวยกิต
ประกอบดวยวิชาชีพครูไมนอ ยกวา 51 หนวยกิต
วิชาเอกไมนอ ยกวา 78 หนวยกิต ดังนี้
1. วิชาชีพครู จำนวนไมนอ ยกวา 51 หนวยกิต แบง
ออกเปน วิชาชีพครูบงั คับ จำนวน 31 หนวยกิต วิชาชีพครูเลือก
ไมนอ ยกวา 6 หนวยกิต วิชาประสบการณภาคสนาม จำนวน
14 หนวยกิต
1.1 วิชาชีพครูบงั คับ จำนวน 31 หนวยกิต
มี 11 รายวิชา ดังตอไปนี้
รหัสวิชา
ชือ่ วิชา
หนวยกิต
3 (3-0-6)
1001101 การศึกษาและความเปนครูไทย
Education and Self Actualization for
Thai Teachers
1001701 ภาษาไทยสำหรับครู
2 (2-0-4)
Thai for Teachers
1003701 การบริหารจัดการในสถานศึกษา 3 (3-0-6)
Administration in School
1122201 การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา
3 (2-2-5)
School Curriculum Development
1122303 หลักการจัดการเรียนรู
3 (2-2-5)
Principle of Learning Management
1131701 คอมพิวเตอรและเทคโนโลยี
2 (1-2-3)
สารสนเทศสำหรับครู
Computer and Information
Technology for Teachers
1132101 นวัตกรรมและเทคโนโลยี
3 (2-2-5)
สารสนเทศทางการศึกษา
Innovation and Educational
Information Technology
1143105 การวัดและประเมินผลการศึกษา 3 (2-2-5)
Educational Measurement and Evaluation
1144411 การวิจยั ทางการศึกษา
3 (2-2-5)
Educational Research
1151106 จิตวิทยาสำหรับครู
3 (3-0-6)
Psychology for Teachers
3 (3-0-6)
2312707 ภาษาอังกฤษสำหรับครู
English for Teachers

-204-

คูมือนักศึกษา

รหัสวิชา
ชือ่ วิชา
หนวยกิต
1.2 วิชาชีพครูเลือก จำนวนไมนอ ยกวา 6 หนวยกิต
เลือกจากรายวิชาดังตอไปนี้
1151104 จิตวิทยาการปรึกษาเบือ้ งตน
3 (3-0-6)
Introduction
to
Counseling
Psychology
รหัสวิชา
ชือ่ วิชา
หนวยกิต
1151105 จิตวิทยาพัฒนาการ
3 (3-0-6)
1001702 เพศศึกษาแบบรอบดาน
2 (2-0-4)
Developmental Psychology
Comprehensive Sex Education
1152101 จิตวิทยาแรงจูงใจ
3 (3-0-6)
1002405 กฎหมายการศึกษาไทย
2 (2-0-4)
Psychology of Motivation
Thai Education Laws
1152102 จิตวิทยาบุคลิกภาพและการปรับตัว 3 (3-0-6)
1003601 การศึกษาแบบเรียนรวม
2 (2-0-4)
Psychology of Personality and
Inclusive Education
Adjustment
1112201 การศึกษากับการพัฒนาชุมชน
2 (2-0-4) 1152301 มนุษยสัมพันธสำหรับครู
3 (3-0-6)
Education and Community Development
Human Relations for Teachers
1113504 การศึกษาทางเลือก
2 (2-0-4) 1152503 สุขภาพจิตในโรงเรียน
3 (3-0-6)
Alternative Education
Mental Health in School
1114902 สัมมนาปญหาการศึกษา
2 (1-2-3) 1153501 จิตวิทยาการแนะแนวเด็กวัยรนุ
3 (3-0-6)
Seminar in Educational Problems
Adolescence Guidance Psychology
1122501 เทคนิคการปกครองชัน้ เรียน
2 (2-0-4) 1153502 จิตวิทยาการแนะแนว
3 (3-0-6)
Classroom Management Techniques
Guidance Psychology
2 (1-2-3) 1153506 การสงเสริมความคิดสรางสรรค
1123302 หลักการนิเทศการสอน
3 (3-0-6)
Instructional Supervision
Creative Thinking Process
1123201 กิจกรรมพัฒนาผเู รียน
2 (2-0-4) 1153602 การสังเกตพฤติกรรมเด็ก
3 (3-0-6)
Learner Development Activities
Child's Behavior Observation
1123701 การจัดการเรียนรทู พี่ ฒ
ั นาทักษะการคิด 2 (1-2-3) 1154103 จิตวิทยาการใหคำปรึกษาครอบครัว 3 (3-0-6)
Learning Management for Development
Family Counseling Psychology
Thinking Skills
1155101 การจัดกิจกรรมแนะแนวในโรงเรียน 3 (3-0-6)
1123308 สือ่ และกิจกรรมสำหรับการ
2 (2-0-4)
Guidance Activity in School
เรียนคอมพิวเตอร
1161101 หลักการบริหารการศึกษา
3 (3-0-6)
Medias and Activities for Learning
Principles of Educational Administration
Computer
1193401 คายพักแรม
2 (1-2-3)
1132502 การสรางสือ่ การเรียนการสอน
2 (1-2-3)
Camping
Media Construction
1194401 ผกู ำกับลูกเสือและเนตรนารี
2 (1-2-3)
1134101 การศึกษาโดยระบบสือ่ ทางไกล
2 (2-0-4)
ขัน้ ความรเู บือ้ งตน
Telecommunications and Distance
Scoutmaster in basic unit training
Learning
course (B.T.C.)
1142201 การสรางแบบทดสอบ
2 (1-2-3) 1194402 พลศึกษาและนันทนาการสำหรับครู 2 (1-2-3)
Test Construction
Physical Education and Recreation for
1143102 การประเมินทางการศึกษา
2 (1-2-3)
Teachers
Education Evaluation
1144201 การสรางแบบทดสอบวัดความถนัด 2 (1-2-3)
1.3 วิชาประสบการณภาคสนาม จำนวน
Aptitude Test Construction
14 หนวยกิต จากรายวิชาดังตอไปนี้
1151101 จิตวิทยาทัว่ ไป
3 (3-0-6)
รหัสวิชา
ชือ่ วิชา
หนวยกิต
General Psychology
1003803 การฝกปฏิบตั วิ ชิ าชีพระหวางเรียน 1 2 (1-2-3)
Practicum 1

คูมือนักศึกษา
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รหัสวิชา

ชือ่ วิชา

หนวยกิต

1004801 การฝกปฏิบตั วิ ชิ าชีพระหวางเรียน 2
Practicum 2
1004802 การฝกปฏิบตั วิ ชิ าชีพระหวางเรียน 3
Practicum 3
1005801 การปฏิบตั กิ ารสอนในสถานศึกษา 1
Internship 1
1005802 การปฏิบตั กิ ารสอนในสถานศึกษา 2
Internship 2

รหัสวิชา

ชือ่ วิชา

หนวยกิต

1 (0-2-1)

1134901 สัมมนาทางคอมพิวเตอรศกึ ษา
3 (2-2-5)
Seminar in Computer Education
1 (0-2-1) 2313709 ภาษาอังกฤษสำหรับครูคอมพิวเตอร 3 (3-0-6)
English for Teacher Computer
5 (450) 4312401 หลักการเขียนโปรแกรม
3 (2-2-5)
Principles of Programming
5 (450) 4312402 โครงสรางขอมูลและอัลกอริทมึ่
3 (2-2-5)
Data Structures and algorithms
4313403 ระบบปฏิบตั กิ าร
3 (2-2-5)
2. วิชาเอก จำนวนไมนอ ยกวา 78 หนวยกิต ประกอบดวย
Operating Systems
วิชาเอกบังคับ 68 หนวยกิต วิชาการสอนวิชาเอกบังคับ 6 4313413 การสือ่ สารขอมูลและเครือขาย
3 (2-2-5)
หนวยกิต และวิชาเอกเลือกหรือวิชาการสอนวิชาเอกเลือก
คอมพิวเตอร
ไมนอ ยกวา 4 หนวยกิต โดยมีรายละเอียดของรายวิชาดังนี้
Data Communications and Computer
2.1 วิชาเอกบังคับ จำนวน 68 หนวยกิต
Networks
3 (2-2-5)
เรียนรายวิชาตอไปนี้
4313201 ระบบฐานขอมูล
Database System
รหัสวิชา
ชือ่ วิชา
หนวยกิต
4313601 การศึกษาวงจรและซอมบำรุง
3 (2-2-5)
ไมโครคอมพิวเตอร
1132101 การจัดการหองเรียนคอมพิวเตอร 3 (2-2-5)
Circuit Description and Microcomputer
Management of Computer Laboratory
Maintenance
1133602 การออกแบบกราฟกคอมพิวเตอร 3 (2-2-5)
4313402 การวิเคราะหและออกแบบระบบ 3 (2-2-5)
Basic Design Concept
3 (2-2-5)
System Analysis and Design
1134601 เทคโนโลยีมลั ติมเี ดีย
Multimedia Technology
4313302 การเขียนโปรแกรมแบบวิชวล
3 (2-2-5)
1133102 ระบบสารสนเทศเพือ่ การบริหาร
3 (2-2-5)
Visual Programming
จัดการสถานศึกษา
4313603 โปรแกรมประยุกตดา นสถิตแิ ละวิจยั 3 (2-2-5)
Information System Academic
Application for Statistics and Research
Administration
4314701 ระบบบริหารจัดการรายวิชา
3 (2-2-5)
1134602 คอมพิวเตอรชว ยสอน
3 (2-2-5)
Learning Management System
Computer - Assisted instruction
1134603 เครือขายคอมพิวเตอรเพือ่ การศึกษา 3 (2-2-5)
2.2 วิชาการสอนวิชาเอกบังคับ จำนวน
Computer Network in Education
6 หนวยกิต เรียนรายวิชาตอไปนี้
1134604 การเรียนรผู า นสือ่ อิเล็กทรอนิกส
3 (2-2-5)
รหัสวิชา
ชือ่ วิชา
หนวยกิต
E-learning
1134905 โครงงานพิเศษสำหรับ
3 (0-6-3) 1122302 การสอนซอมเสริม
2 (2-0-4)
คอมพิวเตอรศกึ ษา
Remedial Teaching
2 (2-0-4)
Special Project in Computer Education 1123301 ทักษะและเทคนิคการสอน
Teaching Skills and Technigues of
1132701 การใชคอมพิวเตอรในโรงเรียน
3 (2-2-5)
Teaching
Using Computer in School
2 (2-0-4)
1133101 การจัดการความรทู างการศึกษา 3 (2-2-5) 1123303 รูปแบบการเรียนการสอน
Educational Knowledge Management
Instructional Models
1133701 การพัฒนาอีเลิรน นิง่
3 (2-2-5)
e-Learning Development

คณะครุศาสตร
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รหัสวิชา
ชือ่ วิชา
หนวยกิต
2.3 วิชาเอกเลือกหรือวิชาการสอนวิชาเอกเลือก
4314706 คอมพิวเตอรสำหรับการศึกษาพิเศษ 3 (2-2-5)
จำนวนไมนอ ยกวา 4 หนวยกิต จากรายวิชาตอไปนี้
Computer in Handicapped Education
รหัสวิชา
ชือ่ วิชา
หนวยกิต
4314707 การบริหารและการจัดการ
3 (2-2-5)
ระบบเครื
อ
ข
า
ย
1133702 การออกแบบและพัฒนาบทเรียน 3 (2-2-5)
Administration and Management of
คอมพิวเตอร
Network System
Designing and develop of Computer
Assisted Instruction
1132703 การออกแบบและพัฒนาเว็บ
3 (2-2-5) ค. หมวดเลือกเสรี จำนวน 6 หนวยกิต
ใหเลือกเรียนรายวิชาใด ๆ ในหลักสูตรระดับปริญญาตรี
Web Design and Development
1133703 โปรแกรมประยุกตดา นการบริหาร 3 (2-2-5) ทีม่ หาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรคเปดสอน โดยไมซ้ำกับรายวิชา
ที่เคยเรียนมาแลวและตองไมเปนรายวิชาที่กำหนดใหเรียน
ในสถานศึกษา
โดยไมนับหนวยกิตรวมในเกณฑการสำเร็จการศึกษาของ
Application for School Administration
4313705 การทำภาพเคลือ่ นไหวดวย
3 (2-2-5) หลักสูตรนี้
คอมพิวเตอร
Computer Animation
4315401 ระบบแบบกระจาย
3 (2-2-5)
Distributed System
4313623 ระบบคอมพิวเตอรและการประยุกต 3 (2-2-5)
ใชงานเทคโนโลยีการศึกษา
Computer System and Applications for
Educational Technology
4313625 เกมสและสถานการณจำลอง
3 (2-2-5)
เพือ่ การศึกษา
Game and Simulation in Education
4313626 ความจริงเสมือนสำหรับการศึกษา 3 (2-2-5)
Virtual Reality in Education
4313628 อินเทอรเน็ตเพือ่ การศึกษา
3 (2-2-5)
Internet for Education
4315502 ปญญาประดิษฐ
3 (2-2-5)
Artificial Intelligence
4314502 การจำลองและโมเดล
3 (2-2-5)
Simulation and Model
4314605 เทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่ สาร 3 (2-2-5)
Information and Communication
Technology
4314704 ระบบสือ่ การสอนอัจฉริยะ
3 (2-2-5)
Intelligent Media System
4314705 โปรแกรมดานภาพนิง่ และผลิตรายการ 3 (2-2-5)
โทรทัศนระบบดิจติ อล
Program for Still Picture and Digital
Television Production

คูมือนักศึกษา
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หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชาพลศึกษา

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554
ชือ่ สถาบันอุดมศึกษา : มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค
คณะ/ภาควิชา
: คณะครุศาสตร
ขอมูลทัว่ ไป
1. รหัสและชื่อหลักสูตร
ภาษาไทย
: หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาพลศึกษา
ภาษาอังกฤษ : Bachelor of Education
Program in Physical Education
2. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา
ภาษาไทย ชือ่ เต็ม : ครุศาสตรบัณฑิต(พลศึกษา)
ชือ่ ยอ : ค.บ. (พลศึกษา)
ภาษาอังกฤษ ชือ่ เต็ม : Bachelor of Education
(Physical Education)
ชือ่ ยอ : B.Ed.
(Physical Education)
3. หลักสูตร
3.1 หลักสูตร
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพลศึกษา
3.1.1 จำนวนหนวยกิตรวมตลอดหลักสูตร
ไมนอ ยกวา 167 หนวยกิต
3.1.2 โครงสรางหลักสูตร มีดงั นี้

ก. หมวดวิชาศึกษาทัว่ ไป จำนวน 32 หนวยกิต
ข. หมวดวิชาเฉพาะดาน จำนวนไมนอ ยกวา 129 หนวยกิต
ประกอบดวยวิชาชีพครูไมนอ ยกวา 51 หนวยกิต
วิชาเอกไมนอ ยกวา 78 หนวยกิต ดังนี้
1. วิชาชีพครู จำนวนไมนอ ยกวา 51 หนวยกิต แบง
ออกเปน วิชาชีพครูบงั คับ จำนวน 31 หนวยกิต วิชาชีพครูเลือก
ไมนอ ยกวา 6 หนวยกิต วิชาประสบการณภาคสนาม จำนวน
14 หนวยกิต
1.1 วิชาชีพครูบงั คับ จำนวน 31 หนวยกิต
มี 11 รายวิชา ดังตอไปนี้

รหัสวิชา
ชือ่ วิชา
หนวยกิต
1001101 การศึกษาและความเปนครูไทย
3 (3-0-6)
Education and Characterization
for Thai Teachers
1001701 ภาษาไทยสำหรับครู
2 (2-0-4)
Thai Language for Teachers
1003701 การบริหารจัดการในสถานศึกษา 3 (3-0-6)
Administration in School
1122201 การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา
3 (2-2-5)
School Curriculum Development
1122303 หลักการจัดการเรียนรู
3 (2-2-5)
Principle of Learning Management
1131701 คอมพิวเตอรและเทคโนโลยี
2 (1-2-3)
หมวดวิชา/กลมุ วิชา/วิชา
จำนวนหนวยกิต
สารสนเทศสำหรับครู
ก. หมวดวิชาศึกษาทัว่ ไป
32
Computer and Information
9
1. กลมุ วิชาภาษาและการสือ่ สาร
Technology for Teachers
2. กลมุ วิชามนุษยศาสตร
7
1133101 นวัตกรรมและเทคโนโลยี
3 (2-2-5)
3. กลมุ วิชาสังคมศาสตร
6
สารสนเทศทางการศึกษา
4. กลมุ วิชาวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร
10
Innovation and Educational
ข. หมวดวิชาเฉพาะดาน
129
Information Technology
1. วิชาชีพครู
51
1143105 การวัดและประเมินผลการศึกษา 3 (2-2-5)
1.1 วิชาชีพครูบงั คับ
31
Educational Measurement and
1.2 วิชาชีพครูเลือก
6
Evaluation
1.3 วิชาประสบการณภาคสนาม
14
3 (2-2-5)
1144411 การวิจยั ทางการศึกษา
2. วิชาเอก
78
Educational Research
6
ค. หมวดวิชาเลือกเสรี
1151106 จิตวิทยาสำหรับครู
3 (3-0-6)
รวมทัง้ หมด
167
Psychology for Teachers

คณะครุศาสตร
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รหัสวิชา

ชือ่ วิชา

หนวยกิต

รหัสวิชา

ชือ่ วิชา

หนวยกิต

1143102 การประเมินทางการศึกษา
2 (1-2-3)
Education Evaluation
1144201 การสรางแบบทดสอบวัดความถนัด 2 (1-2-3)
1.2 วิชาชีพครูเลือก จำนวนไมนอ ยกวา
Aptitude Test Construction
6 หนวยกิต เลือกจากรายวิชาดังตอไปนี้
1151101 จิตวิทยาทัว่ ไป
3 (3-0-6)
General
Psychology
รหัสวิชา
ชือ่ วิชา
หนวยกิต
1151103 จิตวิทยาวัยเด็ก
3 (3-0-6)
1001702 เพศศึกษาแบบรอบดาน
2 (2-0-4)
Child Psychology
Comprehensive Sex Education
1151104 จิตวิทยาการปรึกษาเบือ้ งตน
3 (3-0-6)
1002405 กฎหมายการศึกษาไทย
2 (2-0-4)
Introduction to Counseling Psychology
Thai Education Laws
1151105 จิตวิทยาพัฒนาการ
3 (3-0-6)
1003601 การศึกษาแบบเรียนรวม
2 (2-0-4)
Developmental Psychology
Inclusive Education
1152101 จิตวิทยาแรงจูงใจ
3 (3-0-6)
1112201 การศึกษากับการพัฒนาชุมชน
2 (2-0-4)
Psychology of Motivation
Education and Community Development 1152102 จิตวิทยาบุคลิกภาพและการปรับตัว 3 (3-0-6)
1114902 สัมมนาปญหาการศึกษา
2 (1-2-3)
Psychology of Personality and Adjustment
3 (3-0-6)
Seminar in Educational Problems
1152301 มนุษยสัมพันธสำหรับครู
Human Relations for Teachers
1113504 การศึกษาทางเลือก
2 (2-0-4)
1152503 สุขภาพจิตในโรงเรียน
3 (3-0-6)
Alternative Education
2 (1-2-3)
Mental Health in School
1114902 สัมมนาปญหาการศึกษา
Seminar in Educational Problems
1153402 จิตวิทยาเด็กกลมุ พิเศษ
3 (3-0-6)
1122302 การสอนซอมเสริม
2 (2-0-4)
Special Child Psychology
Remedial Teaching
1153501 จิตวิทยาการแนะแนวเด็กวัยรนุ
3 (3-0-6)
1122501 เทคนิคการปกครองชัน้ เรียน
2 (2-0-4)
Adolescence Guidance Psychology
Classroom Management Techniques
1153502 จิตวิทยาการแนะแนว
3 (3-0-6)
1123201 กิจกรรมพัฒนาผเู รียน
2 (2-0-4)
Guidance Psychology
Learner Development Activities
1153506 การสงเสริมความคิดสรางสรรค
3 (3-0-6)
1123301 ทักษะและเทคนิคการสอน
2 (1-2-3)
Creative Thinking Process
Teaching Skills and Techniques of Teaching 1153602 การสังเกตพฤติกรรมเด็ก
3 (3-0-6)
1123302 หลักการนิเทศการสอน
2 (1-2-3)
Child's Behavior Observation
Instructional Supervision
1154103 จิตวิทยาการใหคำปรึกษาครอบครัว 3 (3-0-6)
1123303 รูปแบบการเรียนการสอน
2 (1-2-3)
Family Counseling Psychology
Instructional Models
1155101 การจัดกิจกรรมแนะแนวในโรงเรียน 3 (3-0-6)
1123701 การจัดการเรียนรทู พี่ ฒ
ั นาทักษะ
2 (1-2-3)
Guidance Activity in School
2 (2-0-4)
การคิด
1161101 หลักการบริหารการศึกษา
Principles of Educational Administration
Learning Management for Development
1191401 คายพักแรม
2 (1-2-3)
Thinking Skills
Camping
1132502 การสรางสือ่ การเรียนการสอน
2 (1-2-3)
1194401 ผกู ำกับลูกเสือและเนตรนารี
2 (1-2-3)
Media Construction
ขัน้ ความรเู บือ้ งตน
1134101 การศึกษาโดยระบบสือ่ ทางไกล
2 (1-2-3)
Scoutmaster in Basic Unit Training
Telecommunications and Distance Learning
Course (B.T.C.)
1142201 การสรางแบบทดสอบ
2 (1-2-3)
Test Construction
2312707 ภาษาอังกฤษสำหรับครู
English for Teachers

คูมือนักศึกษา
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คณะครุศาสตร

รหัสวิชา

ชือ่ วิชา

หนวยกิต

รหัสวิชา

1194403 พลศึกษาและนันทนาการสำหรับครู 2 (1-2-3)
Physical Education and Recreation for
Teachers
1.3 วิชาประสบการณภาคสนาม จำนวน
14 หนวยกิต จากรายวิชาดังตอไปนี้
รหัสวิชา

ชือ่ วิชา

หนวยกิต

1003803 การฝกปฏิบตั วิ ชิ าชีพระหวางเรียน 1
Practicum 1
1004801 การฝกปฏิบตั วิ ชิ าชีพระหวางเรียน 2
Practicum 2
1004802 การฝกปฏิบตั วิ ชิ าชีพระหวางเรียน 3
Practicum 3
1005801 การปฏิบตั กิ ารสอนในสถานศึกษา 1
Internship 1
1005802 การปฏิบตั กิ ารสอนในสถานศึกษา 2
Internship 2

2 (1-2-3)
1 (0-2-1)
1 (0-2-1)
5 (450)
5 (450)

2.2 วิ ช าเอกพลศึ ก ษา จำนวนไม น อ ยกว า 78
หนวยกิต ประกอบดวย วิชาเอกบังคับ 68 หนวยกิต วิชา
การสอนวิชาเอกบังคับ 6 หนวยกิต และวิชาเอกเลือกหรือ
วิชาการสอนวิชาเอกเลือก ไมนอยกวา 4 หนวยกิต โดยมี
รายละเอียดของวิชา ดังนี้
2.2.1 วิชาเอกบังคับ จำนวน 68 หนวยกิต
เรียนรายวิชาตอไปนี้
รหัสวิชา

ชือ่ วิชา

หนวยกิต

1191101 ประวัติ ปรัชญา และหลักการ
2 (2-0-4)
พลศึกษา
History and Principles of Physical
Education
1191501 กรีฑาลแู ละลาน
2 (1-2-3)
Track and Field
1191504 เทเบิลเทนนิส
2 (1-2-3)
Table Tennis
1191601 ฟุตบอล
2 (1-2-3)
Football
1191603 วอลเลยบอล
2 (1-2-3)
Volleyball
1191608 บาสเกตบอล
2 (1-2-3)
Basketball
คณะครุศาสตร

ชือ่ วิชา

หนวยกิต

1191609 ตะกรอ
2 (1-2-3)
Takraw
2 (1-2-3)
1191610 การดำเนินการ การตัดสิน การ
จัดการและการเปนเจาหนาทีฟ่ ตุ บอล
Operation Judging Management and
Staff in Football
1191611 การดำเนินการ การตัดสิน
2 (1-2-3)
การจัดการและการเปนเจาหนาทีว่ อลเลยบอล
Operation Judging Management
and Staff in Volleyball
1192101 การบริหาร การจัดการพลศึกษา 3 (2-2-5)
Administration and Management of
Physical Education
1192401 คายพักแรม
2 (1-2-3)
Camping
1192501 ยิมนาสติก
2 (1-2-3)
Gymnastic
1192510 การดำเนินการ การตัดสิน
2 (1-2-3)
การจัดการและการเปนเจาหนาทีก่ รีฑา
Operation Judging Management and
Staff in Track and Field
2 (1-2-3)
1192610 การดำเนินการ การตัดสิน
การจัดการและการเปนเจาหนาทีบ่ าสเกตบอล
Operation Judging Management and
Staff in Basketball
1192701 กระบีก่ ระบอง
2 (1-2-3)
Swords and Poles Fighting
1193201 กายวิภาคศาสตรและสรีรวิทยา
2 (2-0-4)
Anatomy and Physiology
1193202 สรีรวิทยาการออกกำลังกาย
2 (2-0-4)
Physiology of Exercise
1193406 กิจกรรมเขาจังหวะ
2 (1-2-3)
Rhythmic Activities
1193503 แบดมินตัน
2 (1-2-3)
Badminton
1193605 แฮนดบอล
2 (1-2-3)
Handball
1193701 หลักการสงเสริมสุขภาพ
2 (2-0-4)
Principle of Heath Promotion
1193704 ผนู ำนันทนาการและการออกกำลังกาย 2 (1-2-3)
Leadership of Recreation and Exercise
2 (1-2-3)
1193710 การฝกดวยน้ำหนัก
Weight Training
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รหัสวิชา

ชือ่ วิชา

หนวยกิต

1194102 หลักการเปนผฝู ก
2 (1-2-3)
Principle of Coaching
1194103 การวัดผลและการประเมินผล
3 (2-2-5)
ทางพลศึกษา
Measurement and Evaluation in
Physical Education
1194201 ชีวกลศาสตรการกีฬา
2 (2-0-4)
Biomechanics in Sports
1194202 การทดสอบและเสริมสราง
2 (1-2-3)
สมรรถภาพทางกาย
Physical Fitness Testing
1194301 กีฬาเวชศาสตร
2 (1-2-3)
Sports Medicines
1194302 จิตวิทยาการกีฬา
2 (2-0-4)
Psychology of Sports
1194407 เกมและกีฬาพืน้ เมือง
2 (1-2-3)
Games and Sports Native
1194505 วายน้ำ
2 (1-2-3)
Swimming
1194705 ปฏิบตั กิ ารสงเสริมสุขภาพ
2 (1-2-3)
Practicum in Health Promotion
2313714 ภาษาอังกฤษสำหรับครูพลศึกษา 3 (3-0-6)
English for Physical Education Teacher

2.2.3 วิชาเอกเลือกหรือวิชาการสอนวิชาเอก
เลือก เลือกเรียนไมนอ ยกวา 4 หนวยกิต จากรายวิชาตอไปนี้

รหัสวิชา
ชือ่ วิชา
หนวยกิต
1191506 ยูโด
2 (1-2-3)
Judo
1191510 มวยไทย
2 (1-2-3)
Thai Boxing
1191512 ยกน้ำหนัก
2 (1-2-3)
Weight Lifting
1191514 กอลฟ
2 (1-2-3)
Golf
1191519 เปตอง
2 (1-2-3)
Pe-Tanque
1191604 รักบีฟ้ ตุ บอล
2 (1-2-3)
Rugby Football
1191606 ฟุตซอล
2 (1-2-3)
Futsal
1191607 ฮอกกี้
2 (1-2-3)
Hockey
1192523 เทควันโด
2 (1-2-3)
Taekwondo
1192609 ซอฟทบอล
2 (1-2-3)
Softball
1192702 สุขภาพเพือ่ คุณภาพชีวติ
2 (2-0-4)
Health for Quality of Life
2.2.2 วิชาการสอนวิชาเอกบังคับ (พลศึกษา)
1193403 ลีลาศ
2 (1-2-3)
จำนวน 6 หนวยกิต เรียนรายวิชาตอไปนี้
Social Dance
รหัสวิชา
ชือ่ วิชา
หนวยกิต
1193408 แอโรบิคแดนซ
2 (1-2-3)
Aerobic
Dances
1193101 เทคนิคการสอนและพฤติกรรม
3 (2-2-5)
2 (1-2-3)
การจัดการเรียนรพู ลศึกษาและการสงเสริมสุขภาพ 1193703 กิจกรรมเพือ่ สงเสริมสุขภาพ
Activities for Health promotion
Methods and Approaches in Teaching
2 (1-2-3)
Physical Education and Health Promotion 1193705 วดู บอล
Wood Ball
1194709 กลวิธกี ารสอนกิจกรรมเพือ่ สงเสริม 3 (2-2-5)
1194402 ผกู ำกับลูกเสือและเนตรนารี
2 (1-2-3)
สุขภาพ
ขัน้ ความรขู นั้ สูง
Strategies Health Promotion Activities
Scout Advanced Unit Leader Training
Instruction
1194507 เทนนิส
2 (1-2-3)
Tennis
1194508 มวยสากล
2 (1-2-3)
Boxing
1194706 ผนู ำการสงเสริมสุขภาพ
2 (1-2-3)
Health Promotion Leaders

คูมือนักศึกษา
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คณะครุศาสตร

รหัสวิชา

ชือ่ วิชา

หนวยกิต

1194707 การบริหารโครงการสงเสริมสุขภาพ 2 (1-2-3)
Administration of Health Promotion
Projects
1194708 องคการทองถิน่ กับการสงเสริมสุขภาพ 2 (2-0-4)
Local Organization in Health Promotion
1194710 กฎหมายเกีย่ วกับสุขภาพ
2 (2-0-4)
Health Laws
4312709 คอมพิวเตอรสำหรับครูพลศึกษา 3 (2-2-5)
Computer for Physical Education Teacher
ค. หมวดเลือกเสรี จำนวน 6 หนวยกิต
ใหเลือกเรียนรายวิชาใด ๆ ในหลักสูตรระดับปริญญาตรี
ทีม่ หาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรคเปดสอนโดยไมซ้ำกับรายวิชา
ทีเ่ คยเรียนมาแลวและตองไมเปนรายวิชาทีก่ ำหนดใหเรียนโดย
ไมนบั หนวยกิตรวมในเกณฑการสำเร็จการศึกษาของหลักสูตรนี้

คณะครุศาสตร
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หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554
ชือ่ สถาบันอุดมศึกษา : มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค
คณะ/ภาควิชา
: คณะครุศาสตร
ขอมูลทัว่ ไป
1. รหัสและชื่อหลักสูตร
ภาษาไทย : หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย
ภาษาอังกฤษ : Bachelor of Education Program
in Early Childhood Education
2. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา
ภาษาไทย ชือ่ เต็ม : ครุศาสตรบัณฑิต
(การศึกษาปฐมวัย)
ชือ่ ยอ : ค.บ. (การศึกษาปฐมวัย)
ภาษาอังกฤษ ชือ่ เต็ม : Bachelor of Education
(Early Childhood
Education)
ชือ่ ยอ : B.Ed. (Early Childhood
Education)
3. หลักสูตร
3.1 หลักสูตร
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษา
ปฐมวัย
3.1.1 จำนวนหนวยกิตรวมตลอดหลักสูตร
ไมนอ ยกวา 167 หนวยกิต
3.1.2 โครงสรางหลักสูตร มีดงั นี้
หมวดวิชา/กลมุ วิชา/วิชา
จำนวนหนวยกิต
ก. หมวดวิชาศึกษาทัว่ ไป
1. กลมุ วิชาภาษาและการสือ่ สาร
2. กลมุ วิชามนุษยศาสตร
3. กลมุ วิชาสังคมศาสตร
4. กลมุ วิชาวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร
ข. หมวดวิชาเฉพาะดาน
1. วิชาชีพครู
1.1 วิชาชีพครูบงั คับ
1.2 วิชาชีพครูเลือก
1.3 วิชาประสบการณภาคสนาม
2. วิชาเอก
ค. หมวดวิชาเลือกเสรี
รวมทัง้ หมด

คูมือนักศึกษา

32
9
7
6
10
129
51
31
6
14
78
6
167

ก. หมวดวิชาศึกษาทัว่ ไป จำนวน 32 หนวยกิต
ข. หมวดวิชาเฉพาะดาน จำนวนไมนอ ยกวา 129 หนวยกิต
ประกอบดวยวิชาชีพครูไมนอ ยกวา 51 หนวยกิต
วิชาเอกไมนอ ยกวา 78 หนวยกิต ดังนี้
1. วิชาชีพครู จำนวนไมนอ ยกวา 51 หนวยกิต แบง
ออกเปน วิชาชีพครูบงั คับ จำนวน 31 หนวยกิต วิชาชีพครูเลือก
ไมนอ ยกวา 6 หนวยกิต วิชาประสบการณภาคสนาม จำนวน
14 หนวยกิต
1.1 วิชาชีพครูบงั คับ จำนวน 31 หนวยกิต
มี 11 รายวิชา ดังตอไปนี้
รหัสวิชา
ชือ่ วิชา
หนวยกิต
1001101 การศึกษาและความเปนครูไทย
3 (3-0-6)
Education and Self Actualization for
Thai Teachers
1001701 ภาษาไทยสำหรับครู
2 (2-0-4)
Thai for Teachers
1003701 การบริหารจัดการในสถานศึกษา 3 (3-0-6)
Administration in School
1122201 การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา
3 (2-2-5)
School Curriculum Development
1122303 หลักการจัดการเรียนรู
3 (2-2-5)
Principle of Learning Management
1131701 คอมพิวเตอรและเทคโนโลยี
2 (1-2-3)
สารสนเทศสำหรับครู
Computer and Information
Technology for Teachers
1133101 นวัตกรรมและเทคโนโลยี
3 (2-2-5)
สารสนเทศทางการศึกษา
Innovation and Educational
Information Technology
1143105 การวัดและประเมินผลการศึกษา 3 (2-2-5)
Educational Measurement and Evaluation
3 (2-2-5)
1144411 การวิจยั ทางการศึกษา
Educational Research
1151106 จิตวิทยาสำหรับครู
3 (3-0-6)
Psychology for Teachers
2312707 ภาษาอังกฤษสำหรับครู
3 (3-0-6)
English for Teachers
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รหัสวิชา

1.2 วิชาชีพครูเลือก จำนวนไมนอ ยกวา
6 หนวยกิต เลือกจากรายวิชาดังตอไปนี้

ชือ่ วิชา

หนวยกิต

1144201 การสรางแบบทดสอบวัดความถนัด 2 (1-2-3)
Aptitude Test Construction
รหัสวิชา
ชือ่ วิชา
หนวยกิต
1151101 จิตวิทยาทัว่ ไป
3 (3-0-6)
1001702 เพศศึกษาแบบรอบดาน
2 (2-0-4)
General Psychology
Comprehensive Sex Education
1151103 จิตวิทยาวัยเด็ก
3 (3-0-6)
1002405 กฎหมายการศึกษาไทย
2 (2-0-4)
Child Psychology
Thai Education Laws
1151104 จิตวิทยาการปรึกษาเบือ้ งตน
3 (3-0-6)
1003601 การศึกษาแบบเรียนรวม
2 (2-0-4)
Introduction to Counseling Psychology
Inclusive Education
1151105 จิตวิทยาพัฒนาการ
3 (3-0-6)
1112201 การศึกษากับการพัฒนาชุมชน
2 (2-0-4)
Developmental Psychology
Education and Community
1152101 จิตวิทยาแรงจูงใจ
3 (3-0-6)
Development
Psychology of Motivation
1113504 การศึกษาทางเลือก
2 (2-0-4) 1152102 จิตวิทยาบุคลิกภาพและการปรับตัว 3 (3-0-6)
Alternative Education
Psychology of Personality and
1114902 สัมมนาปญหาการศึกษา
2 (1-2-3)
Adjustment
Seminar in Educational Problems
1152301 มนุษยสัมพันธสำหรับครู
3 (3-0-6)
1122302 การสอนซอมเสริม
2 (2-0-4)
Human Relations for Teachers
Remedial Teaching
1152503 สุขภาพจิตในโรงเรียน
3 (3-0-6)
2 (2-0-4)
1122501 เทคนิคการปกครองชัน้ เรียน
Mental Health in School
Classroom Management Techniques
3 (3-0-6)
1153402 จิตวิทยาเด็กกลมุ พิเศษ
1123201 กิจกรรมพัฒนาผเู รียน
2 (2-0-4)
Special Child Psychology
Learner Development Activities
1153501 จิตวิทยาการแนะแนวเด็กวัยรนุ
3 (3-0-6)
1123301 ทักษะและเทคนิคการสอน
2 (1-2-3)
Adolescence Guidance Psychology
Teaching Skills and Techniques of Teaching 1153506 การสงเสริมความคิดสรางสรรค
3 (3-0-6)
1123302 หลักการนิเทศการสอน
2 (1-2-3)
Creative Thinking Process
Instructional Supervision
1153602 การสังเกตพฤติกรรมเด็ก
3 (3-0-6)
1123303 รูปแบบการเรียนการสอน
2 (2-0-4)
Child's Behavior Observation
Instructional Models
1154103 จิตวิทยาการใหคำปรึกษาครอบครัว 3 (3-0-6)
1123701 การจัดการเรียนรทู พี่ ฒ
ั นาทักษะการคิด 2 (1-2-3)
Family Counseling Psychology
Learming Management for
1155101 การจัดกิจกรรมแนะแนวในโรงเรียน 3 (3-0-6)
Development Thinking Skills
Guidance Activity in School
1161101 หลักการบริหารการศึกษา
2 (2-0-4)
1132502 การสรางสือ่ การเรียนการสอน
2 (1-2-3)
Priciples of Educational Administration
Media Construction
1191401 คายพักแรม
2 (1-2-3)
1134101 การศึกษาโดยระบบสือ่ ทางไกล
2 (1-2-3)
Camping
Telecommunications and Distance
1194401 ผกู ำกับลูกเสือและเนตรนารี
2 (1-2-3)
Learning
ขัน้ ความรเู บือ้ งตน
1142201 การสรางแบบทดสอบ
2 (1-2-3)
Scoutmaster in Basic Unit Training
Test Construction
Course (B.T.C.)
1143102 การประเมินทางการศึกษา
2 (1-2-3) 1194403 พลศึกษาและนันทนาการสำหรับครู 2 (1-2-3)
Education Evaluation
Physical Education and Recreation for
Teachers
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รหัสวิชา

1.3 วิชาประสบการณภาคสนาม จำนวน
14 หนวยกิต จากรายวิชาดังตอไปนี้
รหัสวิชา
ชือ่ วิชา
หนวยกิต
1003803 การฝกปฏิบตั วิ ชิ าชีพระหวางเรียน 1
Practicum 1
1004801 การฝกปฏิบตั วิ ชิ าชีพระหวางเรียน 2
Practicum 2
1004802 การฝกปฏิบตั วิ ชิ าชีพระหวางเรียน 3
Practicum 3
1005801 การปฏิบตั กิ ารสอนในสถานศึกษา 1
Internship 1
1005802 การปฏิบตั กิ ารสอนในสถานศึกษา 2
Internship 2

2 (1-2-3)
1 (0-2-1)
1 (0-2-1)
5 (450)
5 (450)

2. วิชาเอก จำนวนไมนอ ยกวา 78 หนวยกิต ประกอบ
ดวย วิชาเอกบังคับ 68 หนวยกิต วิชาการสอนวิชาเอกบังคับ
6 หนวยกิต และวิชาเอกเลือกหรือวิชาการสอนวิชาเอกเลือก
ไมนอ ยกวา 4 หนวยกิต โดยมีรายละเอียดของรายวิชาดังนี้
2.1 วิชาเอกบังคับ จำนวน 68 หนวยกิต
เรียนรายวิชาตอไปนี้
รหัสวิชา

ชือ่ วิชา

หนวยกิต

1171101 จิตวิทยาพัฒนาการเด็กปฐมวัย
3 (3-0-6)
Developmental Phychology
1171102 การศึกษาปฐมวัย
3 (3-0-6)
Introduction to Early Childhood Education
1171301 ศิลปะสำหรับเด็กปฐมวัย
3 (2-2-5)
Arts for Early Childhood
1171403 สือ่ สรางสรรคเพือ่ พัฒนาเด็กปฐมวัย 3 (2-2-5)
Creative Materials for Early Childhood
1171405 นิทานและหนุ สำหรับเด็กปฐมวัย 2 (1-2-3)
Tales and Puppets for Early Childhood
1171501 บุคลิกภาพและมนุษยสัมพันธ
3 (2-2-5)
สำหรับครูปฐมวัย
Early Childhood Teacher's Personality
and Relationship
1172202 การจัดโปรแกรมเพือ่ พัฒนาเด็กบริบาล 3 (2-2-5)
Toddler Education Programs

คูมือนักศึกษา

ชือ่ วิชา

หนวยกิต

1172302 เด็กปฐมวัยกับทักษะพืน้ ฐาน
3 (2-2-5)
ทางคณิตศาสตร
Basic Skills in Mathematics for Early
Childhood
1172303 เด็กปฐมวัยกับทักษะกระบวนการ 3 (2-2-5)
ทางวิทยาศาสตร
Science Process Skills for Early Childhood
1172304 เด็กปฐมวัยกับทักษะทาง
3 (2-2-5)
อารมณ สังคม
Emotional and Social Skills for Early
Childhood
1172306 ศิลปะสำหรับครูปฐมวัย
3 (2-2-5)
Arts for Pre-school Teachers
1172308 สุขศึกษาและพลศึกษาสำหรับ
3 (2-2-5)
เด็กปฐมวัย
Health Education and Physical
Education for Early Childhood
1172309 กิจกรรมการเคลือ่ นไหวและจังหวะ 3 (2-2-5)
สำหรับเด็กปฐมวัย
Movement Activities for Early Childhood
1172601 การประเมินผลพัฒนาการเด็กปฐมวัย 3 (2-2-5)
Developmental Assessment of Early
Childhood
1173202 หลักสูตรและการพัฒนาหลักสูตร 3 (2-2-5)
การศึกษาปฐมวัย
Early Childhood Education Curriculum
and Curriculum Development
1173204 ภาษาอังกฤษสำหรับครูปฐมวัย
3 (3-0-6)
English for Early Childhood Teacher
1173302 เด็กปฐมวัยกับทักษะทางภาษา
3 (2-2-5)
Early Childhood and Language Skills
1173701 การจัดและบริหารสถาน
3 (3-0-6)
ศึกษาเด็กปฐมวัย
Organization and Educational
Management in Early Childhood Level
3 (2-2-5)
1174401 คอมพิวเตอรสำหรับเด็กปฐมวัย
Computer for Early Childhood
1174402 นวัตกรรมทางการศึกษาปฐมวัย
3 (3-0-6)
Innovation for Early Childhood
1174501 การใหการศึกษาแกผปู กครอง
3 (3-0-6)
เด็กปฐมวัย
Education for Early Childhood Parent
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รหัสวิชา

ชือ่ วิชา

หนวยกิต

1174902 การวิจยั ดานการศึกษาปฐมวัย
3 (3-0-6)
Research in Early Childhood Education
1174903 การสัมมนาการศึกษาปฐมวัย
3 (2-2-5)
Seminar in Early Childhood Education
2.2 วิชาการสอนวิชาเอก จำนวนไมนอ ยกวา
6 หนวยกิต เรียนรายวิชาตอไปนี้
รหัสวิชา
ชือ่ วิชา
หนวยกิต
1173304 การจัดประสบการณเพือ่ สงเสริม 3 (2-2-5)
ความคิดสรางสรรคสำหรับเด็กปฐมวัย
Early Childhood Exprerience Process
for Creative Thinking
1174301 กระบวนการจัดประสบการณและ 3 (2-2-5)
การเรียนรสู ำหรับเด็กปฐมวัย
Learning and Experience Process for
Early Childhood
2.3 วิชาเอกเลือกหรือวิชาการสอนวิชาเอกเลือก
จำนวนไมนอ ยกวา 4 หนวยกิต จากรายวิชาตอไปนี้
รหัสวิชา

ชือ่ วิชา

หนวยกิต

1172102 สุขภาพอนามัยสำหรับมารดาและเด็ก 2 (2-0-4)
Health for Mother and Young Children
1172103 สิทธิเด็กและการสงเคราะหเด็ก
3 (2-2-5)
Welfare and Services for Children
1172201 สิง่ แวดลอมศึกษาสำหรับเด็กปฐมวัย 2 (1-2-3)
Environmental Studies for Early
Childhood
1172401 วรรณกรรมสำหรับเด็กปฐมวัย
2 (1-2-3)
Literature for Early Childhood
1173602 การศึกษาพฤติกรรมเด็กปฐมวัย 3 (2-2-5)
Child Behavioral Study
2 (1-2-3)
1174101 โภชนาการสำหรับเด็กปฐมวัย
Nutrition for Early Childhood
ค. หมวดเลือกเสรี จำนวน 6 หนวยกิต
ใหเลือกเรียนรายวิชาใด ๆ ในหลักสูตรระดับปริญญาตรี
ทีม่ หาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรคเปดสอน โดยไมซ้ำกับรายวิชา
ทีเ่ คยเรียนมาแลวและตองไมเปนรายวิชาทีก่ ำหนดใหเรียนโดย
ไมนบั หนวยกิตรวมในเกณฑการสำเร็จการศึกษาของหลักสูตรนี้

คณะครุศาสตร
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หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชาดนตรีศึกษา

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554
ชือ่ สถาบันอุดมศึกษา : มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค
คณะ/ภาควิชา
: คณะครุศาสตร
ขอมูลทัว่ ไป
1. รหัสและชื่อหลักสูตร
ภาษาไทย
: หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาดนตรีศกึ ษา
ภาษาอังกฤษ : Bachelor of Education
Program in Music
2. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา
ภาษาไทย ชือ่ เต็ม : ครุศาสตรบัณฑิต
(ดนตรีศกึ ษา)
ชือ่ ยอ : ค.บ. (ดนตรีศกึ ษา)
ภาษาอังกฤษ ชือ่ เต็ม : Bachelor of Education
(Music)
ชือ่ ยอ : B.Ed. (Music)
3. หลักสูตร
3.1 หลักสูตร
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดนตรีศกึ ษา
3.1.1 จำนวนหนวยกิตรวมตลอดหลักสูตร
ไมนอ ยกวา 167 หนวยกิต
3.1.2 โครงสรางหลักสูตร มีดงั นี้
หมวดวิชา/กลมุ วิชา/วิชา
จำนวนหนวยกิต
ก. หมวดวิชาศึกษาทัว่ ไป
1. กลมุ วิชาภาษาและการสือ่ สาร
2. กลมุ วิชามนุษยศาสตร
3. กลมุ วิชาสังคมศาสตร
4. กลมุ วิชาวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร
ข. หมวดวิชาเฉพาะดาน
1. วิชาชีพครู
1.1 วิชาชีพครูบงั คับ
1.2 วิชาชีพครูเลือก
1.3 วิชาประสบการณภาคสนาม
2. วิชาเอก
2.1 วิชาเอกรวม
2.2 วิชาเอกกลมุ
2.3 วิชาการสอนวิชาเอก
2.4 วิชาเลือก
ค. หมวดวิชาเลือกเสรี
รวมทัง้ หมด

คูมือนักศึกษา

32
9
7
6
10
129
51
31
6
14
78
42
26
6
4
6
167

ก. หมวดวิชาศึกษาทัว่ ไป จำนวน 32 หนวยกิต
ข. หมวดวิชาเฉพาะดาน จำนวนไมนอ ยกวา 129 หนวยกิต
ประกอบดวยวิชาชีพครูไมนอ ยกวา 51 หนวยกิต
วิชาเอกไมนอ ยกวา 78 หนวยกิต ดังนี้
1. วิชาชีพครู จำนวนไมนอ ยกวา 51 หนวยกิต แบง
ออกเปน วิชาชีพครูบงั คับ จำนวน 31 หนวยกิต วิชาชีพครูเลือก
ไมนอ ยกวา 6 หนวยกิต วิชาประสบการณภาคสนาม จำนวน
14 หนวยกิต
1.1 วิชาชีพครูบงั คับ จำนวน 31 หนวยกิต
มี 11 รายวิชา ดังตอไปนี้
รหัสวิชา

ชือ่ วิชา

หนวยกิต

1001101 การศึกษาและความเปนครูไทย
3 (3-0-6)
Education and Characterization
for Thai Teachers
1001701 ภาษาไทยสำหรับครู
2 (2-0-4)
Thai Language for Teachers
1102701 การบริหารจัดการในสถานศึกษา 3 (3-0-6)
Administration in School
1122201 การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา
3 (2-2-5)
School Curriculum Development
1122303 หลักการจัดการเรียนรู
3 (2-2-5)
Principle of Learning Management
1132701 คอมพิวเตอรและเทคโนโลยี
2 (1-2-3)
สารสนเทศสำหรับครู
Computer and Information
Technology for Teachers
1133101 นวัตกรรมและเทคโนโลยี
3 (2-2-5)
สารสนเทศทางการศึกษา
Innovation and Educational
Information Technology
1143105 การวัดและประเมินผลการศึกษา 3 (2-2-5)
Educational Measurement and Evaluation
3 (2-2-5)
1144411 การวิจยั ทางการศึกษา
Educational Research
1151106 จิตวิทยาสำหรับครู
3 (3-0-6)
Psychology for Teachers
2312707 ภาษาอังกฤษสำหรับครู
3 (3-0-6)
English for Teachers

-217-

คณะครุศาสตร

รหัสวิชา

1.2 วิชาชีพครูเลือก จำนวนไมนอ ยกวา
6 หนวยกิต เลือกจากรายวิชาดังตอไปนี้
รหัสวิชา

ชือ่ วิชา

หนวยกิต

1001702 เพศศึกษาแบบรอบดาน
2 (2-0-4)
Comprehensive Sex Education
1002405 กฎหมายการศึกษาไทย
2 (2-0-4)
Thai Education Laws
1003601 การศึกษาแบบเรียนรวม
2 (2-0-4)
Inclusive Education
1113504 การศึกษาทางเลือก
2 (2-0-4)
Alternative Education
1114902 สัมมนาปญหาการศึกษา
2 (1-2-3)
Seminar in Educational Problems
1122501 เทคนิคการปกครองชัน้ เรียน
2 (2-0-4)
Classroom Management Techniques
1123201 กิจกรรมพัฒนาผเู รียน
2 (2-0-4)
Learner Development Activities
2 (1-2-3)
1123301 ทักษะและเทคนิคการสอน
Teaching Skills and Techniques of
Teaching
1123302 หลักการนิเทศการสอน
2 (1-2-3)
Instructional Supervision
1123701 การจัดการเรียนรทู พี่ ฒ
ั นาทักษะการคิด 2 (1-2-3)
Learning Management for Development
Thinking Skills
1134101 การศึกษาโดยระบบสือ่ ทางไกล
2 (1-2-3)
Telecommunications and Distance
Learning
1142201 การสรางแบบทดสอบ
2 (1-2-3)
Test Construction
1143102 การประเมินทางการศึกษา
2 (1-2-3)
Education Evaluation
1144201 การสรางแบบทดสอบวัดความถนัด 2 (1-2-3)
Aptitude Test Construction
1151101 จิตวิทยาทัว่ ไป
3 (3-0-6)
General Psychology
1151103 จิตวิทยาวัยเด็ก
3 (3-0-6)
Child Psychology
1151104 จิตวิทยาการปรึกษาเบือ้ งตน
3 (3-0-6)
Introduction to Counseling Psychology
3 (3-0-6)
1151105 จิตวิทยาพัฒนาการ
Developmental Psychology

คณะครุศาสตร

ชือ่ วิชา

หนวยกิต

1152101 จิตวิทยาแรงจูงใจ
3 (3-0-6)
Psychology of Motivation
1152102 จิตวิทยาบุคลิกภาพและการปรับตัว 3 (3-0-6)
Psychology of Personality and Adjustment
1152301 มนุษยสัมพันธสำหรับครู
3 (3-0-6)
Human Relations for Teachers
1152503 สุขภาพจิตในโรงเรียน
3 (3-0-6)
Mental Health in School
1153402 จิตวิทยาเด็กกลมุ พิเศษ
3 (3-0-6)
Special Child Psychology
1153501 จิตวิทยาการแนะแนวเด็กวัยรนุ
3 (3-0-6)
Adolescence Guidance Psychology
1153502 จิตวิทยาการแนะแนว
3 (3-0-6)
Guidance Psychology
3 (3-0-6)
1153506 การสงเสริมความคิดสรางสรรค
Creative Thinking Process
1153602 การสังเกตพฤติกรรมเด็ก
3 (3-0-6)
Child's Behavior Observation
1154103 จิตวิทยาการใหคำปรึกษาครอบครัว 3 (3-0-6)
Family Counseling Psychology
1155101 การจัดกิจกรรมแนะแนวในโรงเรียน 3 (3-0-6)
Guidance Activity in School
1161101 หลักการบริหารการศึกษา
2 (2-0-4)
Principles of Educational Administration
1171301 ศิลปะสำหรับเด็กปฐมวัย
3 (2-2-5)
Arts for Early Childhood
1172309 กิจกรรมการเคลือ่ นไหวและจังหวะ 3 (2-2-5)
สำหรับเด็กปฐมวัย
Movement Activities for Early Childhood
1191401 คายพักแรม
2 (1-2-3)
Camping
2 (1-2-3)
1194401 ผกู ำกับลูกเสือและเนตรนารีขนั้
ความรเู บือ้ งตน
Scoutmaster in Basic Unit Training
Course (B.T.C)
1194403 พลศึกษาและนันทนาการสำหรับครู 2 (1-2-3)
Physical Education and Recreation
for Teachers
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คูมือนักศึกษา

รหัสวิชา

1.3 วิชาประสบการณวชิ าชีพ จำนวน
14 หนวยกิต จากรายวิชาดังตอไปนี้
รหัสวิชา
ชือ่ วิชา
หนวยกิต
1003803 การฝกปฏิบตั วิ ชิ าชีพระหวางเรียน 1
Practicum 1
1004801 การฝกปฏิบตั วิ ชิ าชีพระหวางเรียน 2
Practicum 2
1004802 การฝกปฏิบตั วิ ชิ าชีพระหวางเรียน 3
Practicum 3
1005801 การปฏิบตั กิ ารสอนในสถานศึกษา 1
Internship 1
1005802 การปฏิบตั กิ ารสอนในสถานศึกษา 2
Internship 2

2 (1-2-3)
1 (0-2-1)
1 (0-2-1)
5 (450)
5 (450)

ชือ่ วิชา

หนวยกิต

2163501 สวนศาสตรดนตรี
2 (2-0-4)
Music Acoustics
2163703 การบริหารจัดการวงดนตรี
3 (3-0-6)
Music Ensemble Management
2164304 การเรียบเรียงดนตรีสำหรับเด็ก
2 (2-0-4)
Arranging for Children Songs
2164419 ปฏิบตั ขิ บั รองประสานเสียง 1
1 (0-2-4)
Chorus Vocal 1
2164701 การผลิตผลงานดนตรีดว ย
3 (2-2-5)
คอมพิวเตอร
Productions of Computerized Music
3 (3-0-6)
2164701 ภาษาอังกฤษเพือ่ งานดนตรี
English for Musical
2164708 ปฏิบตั กิ ารบันทึกเสียงดนตรี 1
1 (0-2-2)
Studio Recording 1
2164711 รูปแบบและการวิเคราะหดนตรี
3 (3-0-6)
Form and Analysis
2164901 หลักการเขียนรายงานดนตรีนพิ นธ 2 (2-0-4)
Research Methods in Music

2. กลมุ วิชาเอก จำนวนไมนอ ยกวา 78 หนวยกิต เปน
วิชาเอกรวมจำนวน 42 หนวยกิต วิชาเอกกลุมจำนวน
26 หนวยกิต วิชาการสอนวิชาเอกจำนวน 6 หนวยกิต และ
วิชาเอกเลือก เรียนไมนอ ยกวา 4 หนวยกิต โดยมีรายละเอียด
ของรายวิชาดังนี้
2.1 วิชาเอกรวม ผเู รียนหลักสูตรดนตรีศกึ ษา
ทุกคนตองเรียนวิชาเอกรวมจำนวน 42 หนวยกิต มีรายวิชา
2.2 วิชาการสอนวิชาเอก จำนวน 6 หนวยกิต
ดังตอไปนี้
มีรายวิชาดังตอไปนี้
รหัสวิชา
ชือ่ วิชา
หนวยกิต
รหัสวิชา
ชือ่ วิชา
หนวยกิต
2161101 พืน้ ฐานดนตรีไทย
3 (3-0-6) 1203101 วิธสี อนดนตรีศกึ ษา
2 (2-0-4)
Fundamentals of Thai Music
Methods of Teaching Music Education
2161103 การบันทึกโนตเพลงไทย
2 (2-0-4) 1203902 วิธสี อนเครือ่ งดนตรีสากล
2 (2-0-4)
Thai Music Notations
Western Instrumental Music Pedagogy
2161301 ทฤษฎีดนตรีสากลขัน้ พืน้ ฐาน
3 (3-0-6) 1203903 วิธสี อนเครือ่ งดนตรีไทย
2 (2-0-4)
Fundamentals of Western Music Theory
Thai Instrumental Music Pedagogy
2161311 ประวัตดิ นตรีตะวันตก
2 (2-0-4)
History of Western Music
2.3 วิชาเอกกลมุ ใหผเู รียนเลือกเรียนกลมุ วิชา
2161701 คอมพิวเตอรดนตรีขนั้ พืน้ ฐาน
3 (2-2-5) ดนตรีไทย หรือกลมุ วิชาดนตรีสากล เพียงกลมุ วิชาเดียว
Fundamentals of Music Computer
จำนวน 26 หนวยกิต
2162308 หลักการวงโยธวาทิต
2 (1-2-3)
2.3.1 กลมุ วิชาดนตรีไทย จำนวน
Principles of Military Band
26 หนวยกิต มีรายวิชาดังตอไปนี้
2163103 ดนตรีพนื้ บานไทย
2 (2-0-4)
รหัสวิชา
ชือ่ วิชา
หนวยกิต
Thai Folk Music
2163303 การประพันธดนตรี
2 (2-0-4) 1203206 ปฏิบตั ริ วมวงดนตรีไทย 1
1 (0-2-4)
Composition
Thai Ensemble 1
2163309 การอำนวยเพลงเบือ้ งตน
3 (3-0-6) 1203207 ปฏิบตั ริ วมวงดนตรีไทย 2
1 (0-2-4)
Fundamentals of Conducting
Thai Ensemble 2

คูมือนักศึกษา
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รหัสวิชา

ชือ่ วิชา

หนวยกิต

รหัสวิชา

1204206 ปฏิบตั ริ วมวงดนตรีไทย 3
1 (0-2-4)
Thai Ensemble 3
2161202 ปฏิบตั เิ ครือ่ งดีดไทย 1
2 (0-4-2)
Thai Plucked Instrument 1
2161203 ปฏิบตั เิ ครือ่ งดีดไทย 2
2 (0-4-2)
Thai Plucked Instrument 2
2161205 ปฏิบตั เิ ครือ่ งสีไทย 1
2 (0-4-2)
Thai Bowed Instrument 1
2161208 ปฏิบตั เิ ครือ่ งตีไทย 1
2 (0-4-2)
Thai Melodic Percussion 1
2161209 ปฏิบตั เิ ครือ่ งตีไทย 2
2 (0-4-2)
Thai Melodic Percussion 2
2161211 ปฏิบตั เิ ครือ่ งเปาไทย 1
2 (0-4-2)
Thai Wind 1
2 (0-4-2)
2161212 ปฏิบตั เิ ครือ่ งเปาไทย 2
Thai Wind 2
2161216 ปฏิบตั เิ ครือ่ งสีไทย 2
2 (0-4-2)
Thai Bowed Instrument 2
2162101 ทฤษฎีดนตรีไทย
3 (3-0-6)
Theory of Thai Music
2162701 หนาทับดนตรีไทย
2 (1-2-3)
Rhythmic Pattern in Thai Music
2164209 ปฏิบตั เิ พลงเดีย่ ว 1
2 (0-4-2)
Solo Performance 1
2.3.2 กลมุ วิชาดนตรีสากล จำนวน
26 หนวยกิต มีรายวิชาดังตอไปนี้
รหัสวิชา
ชือ่ วิชา
หนวยกิต
1202301 ทฤษฎีดนตรีสากล 1
Music Theory 1
1202302 ทฤษฎีดนตรีสากล 2
Music Theory 2
1203301 ทฤษฎีดนตรีสากล 3
Music Theory 3
1203417 ปฏิบตั ริ วมวงดนตรีสากล 1
Ensemble 1
1203418 ปฏิบตั ริ วมวงดนตรีสากล 2
Ensemble 2
1204417 ปฏิบตั ริ วมวงดนตรีสากล 3
Ensemble 3
2161401 ปฏิบตั เิ ครือ่ งลมไม 1

คณะครุศาสตร

2 (2-0-4)
2 (2-0-4)
2 (2-0-4)
1 (0-2-4)
1 (0-2-4)
1 (0-2-4)
2 (0-4-2)

ชือ่ วิชา

หนวยกิต

Woodwind Performance 1
2161402 ปฏิบตั เิ ครือ่ งลมไม 2
Woodwind Performance 2
2161403 ปฏิบตั เิ ครือ่ งทองเหลือง 1
Brass Performance 1
2161404 ปฏิบตั เิ ครือ่ งทองเหลือง 2
Brass Performance 2
2161405 ปฏิบตั เิ ครือ่ งสายสากล 1
String Performance 1
2161406 ปฏิบตั เิ ครือ่ งสายสากล 2
String Performance 2
2161409 ปฏิบตั คิ ยี บ อรด 1
Keyboard Performance 1
2161410 ปฏิบตั คิ ยี บ อรด 2
Keyboard Performance 2
2164709 ปฏิบตั กิ ารบันทึกเสียงดนตรี 2
Studio Recording 2

2 (0-4-2)
2 (0-4-2)
2 (0-4-2)
2 (0-4-2)
2 (0-4-2)
2 (0-4-2)
2 (0-4-2)
1 (0-2-4)

2.4 วิชาเลือก ใหเลือกเรียนกลมุ วิชาปฏิบตั ิ
เพียงกลมุ เดียวไมนอ ยกวา 4 หนวยกิต จำแนกตามกลมุ ของ
รายวิชาทีก่ ำหนดดังนี้
2.4.1 วิชาเอกเลือกกลุมวิชาดนตรีไทย
ใหนกั ศึกษาทีเ่ รียนกลมุ วิชาดนตรีไทยเลือกเรียนเพียงกลมุ เดียว
ไมนอ ยกวา 4 หนวยกิต จากกลมุ รายวิชาตอไปนี้
1) กลุมปฏิบัติเครื่องดีดไทย
รหัสวิชา
ชือ่ วิชา
หนวยกิต
2162201 ปฏิบตั เิ ครือ่ งดีดไทย 3
Thai Plucked Instrument 3
2162202 ปฏิบตั เิ ครือ่ งดีดไทย 4
Thai Plucked Instrument 4
2163206 ปฏิบตั เิ ครือ่ งดีดไทย 5
Thai Plucked Instrument 5
2163207 ปฏิบตั เิ ครือ่ งดีดไทย 6
Thai Plucked Instrument 6
2) กลมุ ปฏิบตั เิ ครือ่ งสีไทย

2 (0-4-2)

รหัสวิชา
ชือ่ วิชา
2162203 ปฏิบตั เิ ครือ่ งสีไทย 3
Thai Bowed Instrument 3
2162204 ปฏิบตั เิ ครือ่ งสีไทย 4
Thai Bowed Instrument 4

หนวยกิต
2 (0-4-2)
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รหัสวิชา

ชือ่ วิชา

หนวยกิต

2163203 ปฏิบตั เิ ครือ่ งสีไทย 5
Thai Bowed Instrument 5
2163204 ปฏิบตั เิ ครือ่ งสีไทย 6
Thai Bowed Instrument 6
3) กลมุ ปฏิบตั เิ ครือ่ งตีไทย
รหัสวิชา
ชือ่ วิชา

ชือ่ วิชา

2162222 ปฏิบตั เิ ครือ่ งเปาไทย
Thai Wind 3
2162223 ปฏิบตั เิ ครือ่ งเปาไทย
Thai Wind 4
2163213 ปฏิบตั เิ ครือ่ งเปาไทย
Thai Wind 5
2163214 ปฏิบตั เิ ครือ่ งเปาไทย
Thai Wind 6

2 (0-4-2)

หนวยกิต

2162205 ปฏิบตั เิ ครือ่ งตีไทย 3
Thai Melodic Percussion 3
2162216 ปฏิบตั เิ ครือ่ งตีไทย 4
Thai Melodic Percussion 4
2163205 ปฏิบตั เิ ครือ่ งตีไทย 5
Thai Melodic Percussion 5
2163216 ปฏิบตั เิ ครือ่ งตีไทย 6
Thai Melodic Percussion 6
4) กลมุ ปฏิบตั เิ ครือ่ งเปาไทย
รหัสวิชา

2 (0-4-2)

2 (0-4-2)
2 (0-4-2)
2 (0-4-2)
2 (0-4-2)
หนวยกิต

3

2 (0-4-2)

4

2 (0-4-2)

5

2 (0-4-2)

6

2 (0-4-2)

2) กลมุ ปฏิบตั เิ ครือ่ งทองเหลือง
รหัสวิชา
ชือ่ วิชา
2162403 ปฏิบตั เิ ครือ่ งทองเหลือง 3
Brass Performance 3
2162404 ปฏิบตั เิ ครือ่ งทองเหลือง 4
Brass Performance 4
2163403 ปฏิบตั เิ ครือ่ งทองเหลือง 5
Brass Performance 5
2163404 ปฏิบตั เิ ครือ่ งทองเหลือง 6
Brass Performance 6
3) กลมุ ปฏิบตั เิ ครือ่ งสายสากล
รหัสวิชา
ชือ่ วิชา

หนวยกิต
2 (0-4-2)

2162405 ปฏิบตั เิ ครือ่ งสายสากล 3
String Performance 3
2162406 ปฏิบตั เิ ครือ่ งสายสากล 4
String Performance 4
2163405 ปฏิบตั เิ ครือ่ งสายสากล 5
String Performance 5
2163406 ปฏิบตั เิ ครือ่ งสายสากล 6
String Performance 6
4) กลมุ ปฏิบตั เิ ครือ่ งคียบ อรด

2 (0-4-2)

รหัสวิชา

ชือ่ วิชา

2 (0-4-2)
2 (0-4-2)
2 (0-4-2)
หนวยกิต

2 (0-4-2)
2 (0-4-2)
2 (0-4-2)
หนวยกิต

2162409 ปฏิบตั คิ ยี บ อรด 3
2 (0-4-2)
Keyboard Performance 3
2162410 ปฏิบตั คิ ยี บ อรด 4
2 (0-4-2)
Keyboard Performance 4
2 (0-4-2)
2.4.2 วิ ช าเอกเลื อ กกลุ ม วิ ช าดนตรี ส ากล 2163409 ปฏิบตั คิ ยี บ อรด 5
Keyboard Performance 5
ใหนกั ศึกษาทีเ่ รียนกลมุ วิชาดนตรีสากลเลือกเรียนเพียงกลมุ เดียว
2 (0-4-2)
2163410 ปฏิบตั คิ ยี บ อรด 6
ไมนอ ยกวา 4 หนวยกิต จากกลมุ รายวิชาตอไปนี้
Keyboard
Performance
6
1) กลมุ ปฏิบตั เิ ครือ่ งลมไม
รหัสวิชา
ชือ่ วิชา
หนวยกิต
ค. หมวดเลือกเสรี จำนวน 6 หนวยกิต
ให เ ลื อ กเรี ย นรายวิ ช าใด ๆ ในหลั ก สู ต รระดั บ
2162401 ปฏิบตั เิ ครือ่ งลมไม 3
2 (0-4-2)
ปริญญาตรีทมี่ หาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรคเปดสอน โดยไมซ้ำ
Woodwind Performance 3
2162402 ปฏิบตั เิ ครือ่ งลมไม 4
2 (0-4-2) กับรายวิชาทีเ่ คยเรียนมาแลวและตองไมเปนรายวิชาทีก่ ำหนด
ใหเรียนโดยไมนับหนวยกิตรวมในเกณฑการสำเร็จการศึกษา
Woodwind Performance 4
2163401 ปฏิบตั เิ ครือ่ งลมไม 5
2 (0-4-2) ของหลักสูตรนี้
Woodwind Performance 5
2163402 ปฏิบตั เิ ครือ่ งลมไม 6
2 (0-4-2)
Woodwind Performance 6

คูมือนักศึกษา
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คณะครุศาสตร

หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชานาฏศิลป

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2552
ชือ่ สถาบันอุดมศึกษา : มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค
คณะ/ภาควิชา
: คณะครุศาสตร
ขอมูลทัว่ ไป
1. รหัสและชื่อหลักสูตร
ภาษาไทย : หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชานาฏศิลป
ภาษาอังกฤษ : Bachelor of Education Program
in Thai Classical Dance
2. ชือ่ ปริญญาและสาขาวิชา
ภาษาไทย ชือ่ เต็ม : ครุศาสตรบัณฑิต (นาฏศิลป)
ชือ่ ยอ : ค.บ. (นาฏศิลป)
ภาษาอังกฤษ ชือ่ เต็ม : Bachelor of Education
(Thai Classical Dance)
ชือ่ ยอ : B.Ed. (Thai Classical
Dance)
3. หลักสูตร
3.1 หลักสูตร
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานาฎศิลป
3.1.1 จำนวนหนวยกิตรวมตลอดหลักสูตร
ไมนอ ยกวา 165 หนวยกิต
3.1.2 โครงสรางหลักสูตร มีดงั นี้
หมวดวิชา/กลมุ วิชา/วิชา
จำนวนหนวยกิต
ก. หมวดวิชาศึกษาทัว่ ไป
1. กลมุ วิชาภาษาและการสือ่ สาร
2. กลมุ วิชามนุษยศาสตร
3. กลมุ วิชาสังคมศาสตร
4. กลมุ วิชาวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร
ข. หมวดวิชาเฉพาะดาน
1. วิชาแกน
2. วิชาเฉพาะดาน (นาฏศิลป)
2.1 บังคับ
2.2 เลือก
2.3 วิชาประสบการณวชิ าชีพ
ค. หมวดวิชาเลือกเสรี
รวมทัง้ หมด

คณะครุศาสตร

31
9
8
6
8
128
40
74
56
18
14
6
165

ก. หมวดวิชาศึกษาทัว่ ไป จำนวน 31 หนวยกิต
ข. หมวดวิชาเฉพาะดาน จำนวนไมนอ ยกวา 128 หนวยกิต
แบงเปน 3 กลมุ ดังนี้
1. วิชาชีพครู จำนวน 40 หนวยกิต
1.1 วิชาชีพครูบงั คับ จำนวน 33 หนวยกิต
มีรายวิชาดังตอไปนี้
รหัสวิชา
ชือ่ วิชา
หนวยกิต
1001701 ภาษาไทยสำหรับครู
3 (3-0-6)
Thai for Teachers
1002701 คอมพิวเตอรสำหรับครู
3 (2-2-5)
Computer for Teachers
1004701 การบริหารจัดการในสถานศึกษา 3 (2-2-5)
Administration in School
1111106 การศึกษาและความเปนครูไทย
3 (3-0-6)
Education and Self Actualization
for Thai Teachers
1122201 การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา
3 (2-2-5)
School Curriculum Development
1122303 หลักการจัดการเรียนรู
3 (2-2-5)
Principle of Learning Management
1132101 นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา3 (2-2-5)
Innovation and Information Technology
1142105 หลักการวัดและประเมินผลการเรียนรู 3 (2-2-5)
Principle of Educational Measurement
and Evaluation
3 (2-2-5)
1143411 การวิจยั เพือ่ พัฒนาการเรียนรู
Education Research for Learning
Development
1151106 จิตวิทยาสำหรับครู
3 (3-0-6)
Psychology for Teachers
2312707 ภาษาอังกฤษสำหรับครู
3 (3-0-6)
English for Teachers
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รหัสวิชา

1.2 วิชาชีพครูเลือก จำนวนไมนอ ยกวา 7 หนวยกิต
เลือกจากรายวิชาดังตอไปนี้
รหัสวิชา

ชือ่ วิชา

หนวยกิต

1002405 กฎหมายการศึกษาไทย
2 (2-0-4)
Thai Education Laws
1004702 กิจกรรมพัฒนาผเู รียน
2 (1-2-3)
Activities for Learner Development
1111201 สังคมวิทยาการศึกษา
2 (2-0-4)
Educational Sociology
1112101 การศึกษาสงเคราะหในประเทศไทย 2 (2-0-4)
Education for Minority Groups in
Thailand
1112102 กิจกรรมยามวางเพือ่ การศึกษา
2 (2-0-4)
Leisure Time Activity in Education
1112201 การศึกษากับการพัฒนาชุมชน
2 (2-0-4)
Education and Community
Development
1113102 นโยบายการศึกษา
2 (2-0-4)
Educational Policy
2 (2-0-4)
1113201 การจัดโรงเรียนชุมชน
Community School Management
1113202 การศึกษาเปรียบเทียบ
2 (2-0-4)
Comparative Education
1113204 กิจกรรมการศึกษาเพือ่ ทองถิน่
2 (2-0-4)
Education Activity for Local
1113205 เศรษฐศาสตรการศึกษา
2 (2-0-4)
Educational Economics
1113206 การเมืองกับการศึกษา
2 (2-0-4)
Politics and Education
1113207 การศึกษากับสิง่ แวดลอม
2 (2-0-4)
Education and Environment
1113208 การศึกษากับการปรับปรุงวัฒนธรรม 2 (2-0-4)
Education and Cultural Adaptive
1113504 การศึกษาทางเลือก
2 (2-0-4)
Alternative Education
1114901 การศึกษาเอกเทศทางการศึกษา 2 (2-0-4)
Independent Study in Education
3 (2-2-5)
1114902 สัมมนาปญหาการศึกษา
Seminar in Educational Problems

คูมือนักศึกษา

ชือ่ วิชา

หนวยกิต

1121206 หลักสูตรและหนังสือเรียนการ
2 (2-0-4)
ศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน
Curriculum and Texts for
Fundamental Education
1122302 การสอนซอมเสริม
2 (2-0-4)
Remedial Teaching
1122501 เทคนิคการปกครองชัน้ เรียน
2 (2-0-4)
Classroom Management Techniques
1123201 กิจกรรมรวมหลักสูตร
2 (2-0-4)
Co-curriculum Activity
1123209 การสรางสือ่ และแบบเรียน
2 (2-0-4)
Media and Texts Construction
1123210 การพัฒนาหลักสูตรทองถิน่
2 (1-2-3)
Curriculum Development for Local
1123301 ทักษะและเทคนิคการสอน
2 (2-0-4)
Teaching Skills and Techniques
of Teaching
1123302 หลักการนิเทศการสอน
2 (1-2-3)
Instructional Supervision
1123303 รูปแบบการเรียนการสอน
2 (2-0-4)
Instructional Models
1123309 สือ่ และกิจกรรมสำหรับการเรียน
2 (2-0-4)
สังคมศึกษา
Medias and Activities for
Learning Social Studies
1123310 สือ่ และกิจกรรมสำหรับการฝกอบรม 2 (2-0-4)
Medias and Activities for Training
1123603 นวัตกรรมในชัน้ เรียน
3 (2-2-5)
Innovation in the Classroom
1131204 การใชสอื่ มวลชนเพือ่ การศึกษา
2 (2-0-4)
Utilization of Mass Media in Education
1132502 การสรางสือ่ การเรียนการสอน
2 (1-2-3)
Media Construction
1133102 นวัตกรรมการศึกษา
3 (2-2-5)
Educational Innovation
1134101 การศึกษาโดยระบบสือ่ ทางไกล
2 (2-0-4)
Telecommunications and
Distance Learning
1142201 การสรางแบบทดสอบ
2 (1-2-3)
Test Construction
1143102 การประเมินทางการศึกษา
2 (1-2-3)
Education Evaluation
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คณะครุศาสตร

รหัสวิชา

ชือ่ วิชา

หนวยกิต

รหัสวิชา

1143107 การประเมินผลการเรียนดาน
2 (1-2-3)
การปฏิบตั ิ
Performance Evaluation
1143110 การวัดจริยธรรม
2 (1-2-3)
Ethics Measurement Methodology
1143409 สถิตแิ ละการวิจยั สำหรับครู
2 (1-2-3)
Statistics and Research for Teachers
1144201 การสรางแบบทดสอบวัดความถนัด 3 (2-2-5)
Aptitude Test Construction
1151101 จิตวิทยาทัว่ ไป
2 (2-0-4)
General Psychology
1151102 การพัฒนาบุคลิกภาพของเด็กปฐมวัย 2 (2-0-4)
Personality Development for
Early Childhood
1151103 จิตวิทยาวัยเด็ก
2 (2-0-4)
Child Psychology
1151105 จิตวิทยาพัฒนาการ
2 (2-0-4)
Developmental Psychology
1151203 การประยุกตจติ วิทยาเพือ่ การเรียนรู 2 (1-2-3)
Applied Psychology for Learning
1151301 ทฤษฎีและการปฎิบตั กิ ารกลมุ
2 (1-2-3)
Theory and Group Dynamics Practice
1151501 การเพิม่ สมรรถภาพทางการเรียน 2 (1-2-3)
Methods of Effective Study
1151701 การจัดบริการทางจิตวิทยาและการ 2 (1-2-3)
แนะแนวในสถานศึกษา
Psychological and School
Guidance Services
1151702 บริการสารสนเทศทางจิตวิทยา
2 (1-2-3)
และการแนะแนว
Psychological and School
Guidance Information Services
1152301 มนุษยสัมพันธสำหรับครู
2 (2-0-4)
Human Relations for Teachers
1152503 สุขภาพจิตในโรงเรียน
2 (2-0-4)
Mental Health in School
1152701 การวางแผนชีวติ และอาชีพ
2 (1-2-3)
Life and Career Planning
1152702 การบริหารงานแนะแนวในโรงเรียน 2 (2-0-4)
และงานกิจการนักเรียนนักศึกษา
School Guidance and Student
Affairs Management

คณะครุศาสตร

ชือ่ วิชา

หนวยกิต

1153302 ทฤษฎีและปฏิบตั กิ ารทาง
2 (2-0-4)
จิตวิทยาสังคม
Theories and Practical in
Social Psychology
1153304 มนุษยสัมพันธของผปู ฏิบตั งิ าน
2 (2-0-4)
การศึกษา
Human Relations of Teacher Educator
1153401 การปรับพฤติกรรมในโรงเรียน
2 (1-2-3)
Behavior Modification in School
1153402 จิตวิทยาเด็กกลมุ พิเศษ
2 (2-0-4)
Special Child Psychology
1153501 จิตวิทยาการแนะแนวเด็กวัยรนุ
2 (2-0-4)
Adolescence Guidance Psychology
1153502 จิตวิทยาการแนะแนว
2 (2-0-4)
Guidance Psychology
2 (1-2-3)
1153506 การสงเสริมความคิดสรางสรรค
Creative Thinking Process
1153509 จิตวิทยาและการแนะแนวเด็ก
2 (2-0-4)
ประถมศึกษา
Elementary School Child
Psychology and Guidance
1153602 การสังเกตพฤติกรรมเด็ก
2 (2-0-4)
Child's Behavior Observation
1153613 กิจกรรมกลมุ ในโรงเรียน
2 (2-0-4)
Group Work in School
1153702 การจัดกิจกรรมแนะแนวเพือ่
2 (2-0-4)
พัฒนาชีวติ
Guidance Activities for Life Development
1154101 การใหการศึกษาแกพอ แม
2 (1-2-3)
Parent Education
1161101 หลักการบริหารการศึกษา
3 (3-0-6)
Principles of Educational Administration
1161103 พฤติกรรมผนู ำทางการศึกษา
2 (2-0-4)
Behavior for Educational Leaders
1162501 สถาบันวิชาชีพครูและการพัฒนา 2 (2-0-4)
วิชาชีพครู
Institutions and Development of
Teaching Profession
1163101 ธุรกิจการศึกษา
2 (2-0-4)
Education Business
1163104 การอาชีวศึกษา
2 (2-0-4)
Vocational Education
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รหัสวิชา

ชือ่ วิชา

หนวยกิต

รหัสวิชา

ชือ่ วิชา

หนวยกิต

1163303 การบริหารงานบุคคล
2 (2-0-4)
Personnel Administration
1164301 การบริหารงานธุรการ การเงิน
2 (2-0-4)
และพัสดุ
Executive Fiscal and Commodity
Administration
1171102 จิตวิทยาพัฒนาการและการอบรม 3 (3-0-6)
เลีย้ งดูเด็กปฐมวัย
Child Care and Child Development
1183601 การศึกษาแบบเรียนรวม
3 (3-0-6)
Inclusive Education
1092701 พลศึกษาและนันทนาการสำหรับครู 2 (1-2-3)
Physical Education and
Recreation for Teachers
4234202 สวนพฤกษศาสตรโรงเรียน 1
3 (2-2-5)
Botanical Garden in School 1
4234203 สวนพฤกษศาสตรโรงเรียน 2
3 (2-2-5)
Botanical Garden in School 2

2152204 ทักษะนาฏศิลป 4 (ตัวพระ - ตัวนาง) 3 (2-2-5)
Thai Dance Skill 4 (Leading
Male and Female)
2152701 ประวัตกิ ารละครไทย
3 (3-0-6)
History of Thai Drama
2152704 ทฤษฎีการสอนนาฏศิลป
3 (2-2-5)
Dance Teaching Theories
2153204 นาฏศิลปพนื้ บาน 1
3 (2-2-5)
Thai Folk Dance 1
2153702 การสอนนาฏศิลปในระดับ
3 (2-2-5)
การศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน
Dance Teaching in Primary
and Secondary School
2153703 หลักการประพันธบทละคร
3 (2-2-5)
Play Writing
2153704 คอมพิวเตอรเพือ่ ออกแบบงาน
3 (3-0-6)
นาฏศิลป
Computer for Dancing Design
2153705 ภาษาอังกฤษสำหรับครูนาฏศิลป 3 (3-0-6)
English for Thai Classical Dance
2. วิชาเฉพาะดาน จำนวนไมนอ ยกวา 74 หนวยกิต
Teacher
แบงเปนวิชาเอกบังคับ 56 นวยกิต และวิชาเอกเลือกเรียน
ไมนอ ยกวา 18 หนวยกิต
2153901 การวิจยั ทางดานนาฏศิลป
3 (2-2-5)
2.1 วิชาบังคับ จำนวน 56 หนวยกิต
Research on Thai Classical Dance
มีรายวิชาดังตอไปนี้
2154207 ทักษะนาฏศิลป 5 (ตัวพระ - ตัวนาง) 3 (2-2-5)
Thai Dance Skill 5 (Leading
รหัสวิชา
ชือ่ วิชา
หนวยกิต
Male and Female)
2151101 สุนทรียศาสตรทางดานนาฏศิลปไทย 3 (3-0-6) 2154208 ทักษะนาฏศิลป 6 (ตัวพระ - ตัวนาง) 3 (2-2-5)
Aesthetics of Dramatic Arts
Thai Dance Skill 6 (Leading
2151102 โขน
3 (3-0-6)
Male and Female)
Khon
2154601 การจัดการแสดงบนเวที
2 (1-2-3)
2151201 ทักษะนาฏศิลป 1 (ตัวพระ - ตัวนาง) 3 (2-2-5)
Stage Performance Management
3 (2-2-5)
Thai Dance Skill 1(Leading
2154901 ประดิษฐคดิ คนการสรางสรรค
Choreography
Male and Female)
2151202 ทักษะนาฏศิลป 2 (ตัวพระ - ตัวนาง) 3 (2-2-5)
2.2 วิชาเลือก เลือกเรียนไมนอยกวา 18 หนวยกิต
Thai Dance Skill 2 (Leading
จากรายวิชาตอไปนี้
Male and Female)
2151701 นาฎยศัพท และภาษาทางนาฏศิลป 3 (2-2-5)
รหัสวิชา
ชือ่ วิชา
หนวยกิต
Drama Terms and Dancing Language
3 (2-2-5)
2152203 ทักษะนาฏศิลป 3 (ตัวพระ - ตัวนาง) 3 (2-2-5) 2151601 การแตงหนาและการแตงกาย
ละครไทย
Thai Dance Skill 3 (Leading
Drama Character Make-up and Costume
Male and Female)
2152601 ละครสำหรับเด็ก
2 (1-2-3)
Children Drama

คูมือนักศึกษา
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รหัสวิชา

ชือ่ วิชา

หนวยกิต

รหัสวิชา

2152702 ทัศนศิลปสำหรับครูนาฏศิลป
2 (2-0-4)
Visuals Art for Thai Classical Dance
Teachers
2152703 ประวัตกิ ารละครตะวันออก
3 (3-0-6)
History Oriental Drama
2152704 ประวัตกิ ารละครตะวันตก
3 (3-0-6)
History Western Drama
2153101 วิพธิ ทัศนา
3 (2-2-5)
Display Design
2153102 ลิเก
2 (1-2-3)
Li-Ke
2153205 นาฏศิลปพนื้ บาน 2
3 (2-2-5)
Thai Folk Dance 2
2153206 ระบำเบ็ดเตล็ด 1
3 (2-2-5)
Miscellaneous Dance 1
2153207 ระบำเบ็ดเตล็ด 2
3 (2-2-5)
Miscellaneous Dance 2
2153301 ดนตรีสำหรับครูนาฏศิลป
2 (1-2-3)
Music for Thai Classical
Dance Teachers
2153302 เพลงและการขับรองเพือ่ การแสดง 2 (1-2-3)
Singing Practice for Performance
2153501 การแสดงรวมสมัย
3 (2-2-5)
Contemporary Dance
2153502 นาฏศิลปนานาชาติ
2 (1-2-3)
International Dance
2153706 การประดิษฐเครือ่ งแตงกาย
3 (2-2-5)
และอุปกรณการแสดง
Costume and Prop Making
215470 การสอนนาฏศิลปแบบบูรณาการ 2 (2-0-4)
Integrated Teaching in Thai
Classical Dance

ชือ่ วิชา

หนวยกิต

1005801 การปฏิบตั กิ ารสอนในสถานศึกษา 1
Internship
1005801 การปฏิบตั กิ ารสอนในสถานศึกษา 2
Internship

5 (450)
5 (450)

ค. หมวดวิชาเลือกเสรี จำนวน 6 หนวยกิต
ใหนักศึกษาเลือกเรียนวิชาใด ๆ ในหลักสูตร
ระดับปริญญาตรีทเี่ ปดสอนในมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค
เปดสอน โดยไมซ้ำกับรายวิชาที่เคยเรียนมาแลวและตอง
ไมเปนรายวิชาทีก่ ำหนดใหเรียนโดยไมนบั หนวยกิตรวมในเกณฑการ
สำเร็จการศึกษาของหลักสูตรนี้

3. วิชาฝกประสบการณวชิ าชีพ จำนวน 14 หนวยกิต
ใหเรียนรายวิชาตอไปนี้
รหัสวิชา
ชือ่ วิชา
หนวยกิต
1003803 ฝกปฏิบตั วิ ชิ าชีพระหวางเรียน 1 2 (1-2-3)
Practicum
1004801 ฝกปฏิบตั วิ ชิ าชีพระหวางเรียน 2 1 (0-2-1)
Practicum
1004802 ฝกปฏิบตั วิ ชิ าชีพระหวางเรียน 3 1 (0-2-1)
Practicum
คณะครุศาสตร
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มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค
หลักสูตรปรับปรุง พุทธศักราช 2554
คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
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หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชาภาษาไทยสำหรับชาวตางประเทศ

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554
ชือ่ สถาบันอุดมศึกษา : มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค
คณะ/ภาควิชา
: คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
ขอมูลทัว่ ไป
1. รหัสและชื่อหลักสูตร
ภาษาไทย : หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาภาษาไทยสำหรับชาวตางประเทศ
ภาษาอังกฤษ : Bachelor of Arts Program in Thai
Language for foreigners
2. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา
ภาษาไทย ชือ่ เต็ม : ศิลปศาสตรบัณฑิต (ภาษา
ไทยสำหรับชาวตางประเทศ)
ชือ่ ยอ : ศศ.บ. (ภาษาไทยสำหรับ
ชาวตางประเทศ)
ภาษาอังกฤษ ชือ่ เต็ม : Bachelor of Arts (Thai
Language for foreigners)
ชือ่ ยอ : B.A. (Thai Language for
foreigners)
3. หลักสูตร
3.1 จำนวนหนวยกิตรวมตลอดหลักสูตร ไม
นอยกวา 131 หนวยกิต
3.2 โครงสรางหลักสูตร

1. หมวดวิชาศึกษาทัว่ ไป จำนวน 32 หนวยกิต
2. หมวดวิชาเฉพาะ จำนวน 93 หนวยกิต
2.1 กลมุ วิชาแกน จำนวน 21 หนวยกิต
มีรายวิชาดังตอไปนี้

รหัสวิชา
ชือ่ วิชา
หนวยกิต
๒๒๑๒๑๐๒ ภูมปิ ญ
 ญาไทย
๓ (๓-๐-๖)
Thai Wisdom
๒๓๑๒๗๐๑ ภาษาอังกฤษเพือ่ การเรียนรู
๓ (๓-๐-๖)
English for Learning
๒๓๑๓๗๐๑ ภาษาอังกฤษสำหรับมนุษยศาสตร ๓ (๓-๐-๖)
English for Humanities
๒๔๖๓๗๐๙ กฎหมายไทยสำหรับชาวตางประเทศ ๓ (๓-๐-๖)
Thai Law for Foreigner
๓๒๑๒๒๐๕ ความรเู บือ้ งตนทางธุรกิจ
๓ (๓-๐-๖)
ระหวางประเทศ
Introduction to International
Business Operation
๓๔๑๑๕๐๑ หลักมัคคุเทศก
๓ (๒-๒-๕)
Principle for Tourist Guide
๔๓๑๑๗๐๖ คอมพิวเตอรสำหรับ
๓ (๒-๒-๕)
เทคโนโลยีสารสนเทศ
หมวดวิชา/กลมุ วิชา/วิชา
จำนวนหนวยกิต
Computer for Information Technology
1. หมวดวิชาศึกษาทัว่ ไป
32
2.2 กลมุ วิชาเฉพาะดานบังคับ จำนวน
1.1 กลมุ วิชาภาษาและการสือ่ สาร
9
๔๘ หนวยกิต ใหเรียนจากรายวิชาดังตอไปนี้
1.2 กลมุ วิชามนุษยศาสตร
7
1.3 กลมุ วิชาสังคมศาสตร
6
รหัสวิชา
ชือ่ วิชา
หนวยกิต
1.4 กลมุ วิชาวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร 10
๒๒๑๑๑๐๒ ภาษาในสังคมไทย
๓ (๓-๐-๖)
2. หมวดวิชาเฉพาะ
93
Language in Thai Society
2.1 กลมุ วิชาแกน
21
๒๒๑๑๑๐๓ การอานและการเขียนเบือ้ งตน
๓ (๒-๒-๕)
2.2 กลมุ วิชาเฉพาะดานบังคับ
48
Introduction to Reading and Writing
2.3 กลมุ วิชาเฉพาะดานเลือก
18
๒๒๑๑๑๐๔ การอานและการเขียนคำไทย
๓ (๓-๐-๖)
2.4 กลมุ วิชาฝกประสบการณวชิ าชีพ หรือ
Reading and Writing Systems in Thai
กลมุ วิชาสหกิจศึกษา
6
๒๒๑๒๑๐๖ ลักษณะภาษาไทย
๓ (๓-๐-๖)
3. หมวดวิชาเลือกเสรี
6
Characteristic of Thai Language
รวมทัง้ หมด
131

คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
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รหัสวิชา

ชือ่ วิชา

หนวยกิต

รหัสวิชา

๒๒๑๒๒๐๒ การพัฒนาการฟงและการพูด
๓ (๒-๒-๕)
Listening and Speaking Skills
Development
๒๒๑๒๒๐๓ การพัฒนาการอาน
๓ (๓-๐-๖)
Reading Skills Development
๒๒๑๒๒๐๔ การพัฒนาการเขียน
๓ (๒-๒-๕)
Writing Skills Development
๒๒๑๒๔๐๑ วรรณกรรมศึกษา
๓ (๓-๐-๖)
Literature Studies
๒๒๑๓๒๐๕ ภาษาเพือ่ การโรงแรมและ
๓ (๒-๒-๕)
การทองเทีย่ ว
Language for Hotel and Tourism
๒๒๑๓๒๑๐ ภาษาไทยธุรกิจ
๓ (๓-๐-๖)
Usage of Thai Language in Business
๒๒๑๓๒๑๕ ภาษากับวัฒนธรรม
๓ (๓-๐-๖)
Language and Culture
๒๒๑๓๔๐๔ การใชสำนวนไทยในการสือ่ สาร
๓ (๓-๐-๖)
Thai Idioms in Communication
๒๒๑๔๑๐๑ ภาษาไทยสำหรับชาวตางประเทศ ๓ (๓-๐-๖)
Thai for Foreigners
๒๒๑๔๗๐๑ เทคนิคการนำเสนอ
๓ (๒-๒-๕)
Presentation Techniques
๒๒๑๔๙๐๒ ปญหาการใชภาษาไทยสำหรับ
๓ (๒-๒-๕)
ชาวตางประเทศ
Problems of Thai Usage for foreigners
๒๓๑๔๒๑๒ การแปลเบือ้ งตน
๓ (๒-๒-๕)
Introduction to translation
2.3 กลุมวิชาเฉพาะดานเลือก ใหเลือกเรียน
จากรายวิชาตอไปนี้ ไมนอ ยกวา ๑๘ หนวยกิต
รหัสวิชา

ชือ่ วิชา

หนวยกิต

๓ (๓-๐-๖)
๒๒๑๒๑๐๑ ภาษาในสือ่ มวลชน
Language in Mass Media
๒๒๑๒๒๐๕ เทคนิคผปู ระกาศสาร
๓ (๒-๒-๕)
Announcer Techniques
๒๒๑๒๒๐๘ การอานเพือ่ พัฒนาตน
๓ (๒-๒-๕)
Reading for Self Development
๒๒๑๒๒๑๑ ทักษะการคิดและการอาน
๓ (๒-๒-๕)
เชิงวิเคราะห
Thinking and Analytical Reading Skill
๒๒๑๒๔๐๖ ภาษาในเพลง
๓ (๓-๐-๖)
Language in Thai song

คูมือนักศึกษา

ชือ่ วิชา

หนวยกิต

๒๒๑๒๗๐๒ คอมพิวเตอรกบั งานเอกสาร
๓ (๒-๒-๕)
ภาษาไทย
Computer Word Processing for Thai
Document
๒๒๑๓๑๐๒ ภาษาตางประเทศในภาษาไทย
๓ (๓-๐-๖)
Foreign Loanwords in Thai
๒๒๑๓๑๐๔ การอานและแตงคำประพันธไทย ๓ (๓-๐-๖)
เบือ้ งตน
Basic Reading and Writing Thai Poetry
๒๒๑๓๒๐๓ การเขียนเชิงปริทศั น
๓ (๒-๒-๕)
Review Writing
๒๒๑๓๒๐๗ การเขียนเชิงวิชาการ
๓ (๒-๒-๕)
Academic Writing
๒๒๑๓๒๑๔ ภาษาไทยเพือ่ งานประชาสัมพันธ ๓ (๓-๐-๖)
Thai Language for Public Relations
๒๒๑๓๔๐๑ วรรณศิลปในการประพันธ
๓ (๒-๒-๕)
Poetry Writing
๒๒๑๓๔๐๒ คีตวรรณกรรม
๓ (๓-๐-๖)
Thai Songs
๒๒๑๓๔๐๓ วรรณกรรมเอกของไทย
๓ (๓-๐-๖)
Masterpieces of Thai Literature
๒๒๑๓๔๑๗ สุนทรียภาพในภาษาและ
๓ (๓-๐-๖)
วรรณคดีไทย
Aesthetics in Thai Language and Literature
๒๒๑๓๔๑๘ นิทานพืน้ บาน
๓ (๓-๐-๖)
Folk Tales
๒๒๑๓๗๐๒ ภาษากับความคิด
๓ (๓-๐-๖)
Language and Thought
๒๒๑๔๑๐๓ ความสัมพันธระหวางภาษา
๓ (๓-๐-๖)
กับวัฒนธรรม
Language and Culture Relationship
๒๒๑๔๒๐๑ การอานตีความ
๓ (๒-๒-๕)
Reading Interpretation
๒๒๑๔๒๐๒ การเขียนเชิงสรางสรรค
๓ (๒-๒-๕)
Creative Writing
๒๒๑๔๒๐๓ การสัมภาษณ
๓ (๒-๒-๕)
Interview Techniques
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2.4 กลุมวิชาฝกประสบการณวิชาชีพ หรือกลุม
วิชาสหกิจศึกษา จำนวน ๖ หนวยกิต มีรายวิชาดังตอไปนี้
รหัสวิชา
ชือ่ วิชา
หนวยกิต
๒๒๑๔๘๐๑ การเตรียมฝกประสบการณวชิ าชีพ
๑ (๙๐)
Preparation for Professional Training
Experience
๒๒๑๔๘๐๒ การฝกประสบการณวชิ าชีพ
๕ (๔๕๐)
Training Experience
หรือ
๒๒๑๔๘๐๓ การเตรียมสหกิจศึกษา
ไมนบั หนวยกิต
Preparation for (ไมนอ ยกวา ๓๐ ชัว่ โมง)
Cooperative Education
๒๒๑๔๘๐๔ สหกิจศึกษา
๖ (๑๖ สัปดาห)
Cooperative Education
3. หมวดวิชาเลือกเสรี ไมนอ ยกวา ๖ หนวยกิต
ใหเลือกเรียนรายวิชาในหลักสูตรระดับปริญญาตรี
ที่ ผู เ รี ย นถนั ด หรื อ สนใจ โดยไม ซ้ำ กั บ รายวิ ช าที่ เ คยเรี ย น
มาแลว และตองไมเปนรายวิชาทีก่ ำหนดใหเรียนในโครงสราง
ของหลักสูตรสาขาวิชานี้

คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
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หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชาภาษาไทย

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา : มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค
คณะ/ภาควิชา
: คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
ขอมูลทัว่ ไป
1. รหัสและชื่อหลักสูตร
ภาษาไทย : หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาภาษาไทย
ภาษาอังกฤษ : Bachelor of Arts Program in Thai
๒. ชือ่ ปริญญาและสาขาวิชา
ภาษาไทย ชือ่ เต็ม : ศิลปศาสตรบัณฑิต
(ภาษาไทย)
ชือ่ ยอ : ศศ.บ.(ภาษาไทย)
ภาษาอังกฤษ ชือ่ เต็ม : Bachelor of Arts (Thai)
ชือ่ ยอ : B.A. (Thai)
3. หลักสูตร
3.1 จำนวนหนวยกิต มีดงั นี้
- วิชาเอกเดีย่ ว ไมนอ ยกวา 134 หนวยกิต
- วิชาเอก-โท(การท อ งเที่ ย วและการโรงแรม,
ภาษาจีน และภาษาอังกฤษ) ไมนอ ยกวา 134 หนวยกิต
- วิชาเอก-โท (นิเทศศาสตร) ไมนอ ยกวา
133 หนวยกิต
3.2 โครงสรางหลักสูตร มี 3 แบบ ดังนี้

1. หมวดวิชาศึกษาทัว่ ไป
1.1 กลมุ วิชาภาษาและการสือ่ สาร
1.2 กลมุ วิชามนุษยศาสตร
1.3 กลมุ วิชาสังคมศาสตร
1.4 กลมุ วิชาวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร
2. หมวดวิชาเฉพาะ
2.1 กลมุ วิชาแกน
2.2 กลมุ วิชาเฉพาะดานบังคับ
2.3 กลมุ วิชาเฉพาะดานเลือก
2.4 กลมุ วิชาฝกประสบการณวชิ าชีพ หรือ
กลมุ วิชาสหกิจศึกษา
3. หมวดวิชาเลือกเสรี
รวมทัง้ หมด

คูมือนักศึกษา

1. หมวดวิชาศึกษาทัว่ ไป
1.1 กลมุ วิชาภาษาและการสือ่ สาร
1.2 กลมุ วิชามนุษยศาสตร
1.3 กลมุ วิชาสังคมศาสตร
1.4 กลมุ วิชาวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร
2. หมวดวิชาเฉพาะ
2.1 กลมุ วิชาแกน
2.2 กลมุ วิชาเฉพาะดานบังคับ
2.3 กลมุ วิชาเฉพาะดานเลือก
2.4 กลมุ วิชาโท
2.5 กลมุ วิชาฝกประสบการณวชิ าชีพ หรือ
กลมุ วิชาสหกิจศึกษา
3. หมวดวิชาเลือกเสรี
รวมทัง้ สืน้

เอกเดี่ยว
32
๙
๗
๖
๑๐
96
๑๕
๕๑
๒๔
๖
6
134

32
๙
๗
๖
๑๐
96
๒๑
๓๓
๑๕
๒๑
๖
6
134

(3) แบบเอก-โท (นิเทศศาสตร) ไมนอ ยกวา ๑๓๓
หนวยกิต
หมวดวิชา/กลมุ วิชา/วิชา

(1) แบบเอกเดีย่ ว ไมนอ ยกวา 134 หนวยกิต
หมวดวิชา/กลมุ วิชา/วิชา

(2) แบบเอก-โท (การทองเทีย่ วและการโรงแรม, ภาษา
จีน และภาษาอังกฤษ) ไมนอ ยกวา ๑๓๔ หนวยกิต
หมวดวิชา/กลมุ วิชา/วิชา
เอก-โท

1. หมวดวิชาศึกษาทัว่ ไป
1.1 กลมุ วิชาภาษาและการสือ่ สาร
1.2 กลมุ วิชามนุษยศาสตร
1.3 กลมุ วิชาสังคมศาสตร
1.4 กลมุ วิชาวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร
2. หมวดวิชาเฉพาะ
2.1 กลมุ วิชาแกน
2.2 กลมุ วิชาเฉพาะดานบังคับ
2.3 กลมุ วิชาเฉพาะดานเลือก
2.4 กลมุ วิชาโท
2.5 กลมุ วิชาฝกประสบการณวชิ าชีพ หรือ
กลมุ วิชาสหกิจศึกษา
3. หมวดวิชาเลือกเสรี
รวมทัง้ สิน้
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เอก-โท
32
๙
๗
๖
๑๐
95
๒๑
๓๓
๑๕
๒๐
๖
6
133
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รหัสวิชา

1. หมวดวิชาศึกษาทัว่ ไป จำนวน 32 หนวยกิต
2. หมวดวิชาเฉพาะ
แบบเอกเดี่ยว ไมนอ ยกวา 96 หนวยกิต
2.1 กลมุ วิชาแกน จำนวน ๑๕ หนวยกิต
รหัสวิชา
ชือ่ วิชา
หนวยกิต
๒๐๐๒๑๐๑ มนุษยกบั ความสุข
๓ (๓-๐-๖)
Human and Happiness
๒๒๑๒๑๐๒ ภูมปิ ญ
 ญาไทย
๓ (๓-๐-๖)
Thai Wisdom
๒๓๑๒๗๐๑ ภาษาอังกฤษเพือ่ การเรียนรู
๓ (๓-๐-๖)
English for Learning
๒๓๑๓๗๐๑ ภาษาอังกฤษสำหรับมนุษยศาสตร ๓ (๓-๐-๖)
English for Humanities
๔๓๑๑๗๐๖ คอมพิวเตอรสำหรับ
๓ (๒-๒-๕)
เทคโนโลยีสารสนเทศ
Computer for Information Technology
2.2 กลมุ วิชาเฉพาะดานบังคับ
จำนวน ๕๑ หนวยกิต ใหเรียนจากรายวิชาดังตอไปนี้
รหัสวิชา

ชือ่ วิชา

หนวยกิต

๒๒๑๑๑๐๓ หลักการอานและการเขียนคำไทย ๓ (๓-๐-๖)
Reading and Writing Systems in Thai
๒๒๑๑๑๐๕ การสือ่ สาร
๓ (๓-๐-๖)
Communication
๒๒๑๒๑๐๔ หลักภาษาไทย
๓ (๓-๐-๖)
Grammar in Thai
๒๒๑๒๑๐๕ ลักษณะคำประพันธไทย
๓ (๒-๒-๕)
Characteristic of Thai Poetry
๒๒๑๒๒๐๒ การพัฒนาการฟงและการพูด
๓ (๒-๒-๕)
Listening and Speaking Skills
Development
๒๒๑๒๒๐๓ การพัฒนาการอาน
๓ (๒-๒-๕)
Reading Skills Development
๒๒๑๒๒๐๔ การพัฒนาการเขียน
๓ (๒-๒-๕)
Writing Skills Development
๒๒๑๒๔๐๑ วรรณกรรมศึกษา
๓ (๓-๐-๖)
Thai Literary Studies

คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร

ชือ่ วิชา

หนวยกิต

๒๒๑๓๒๐๑ การอานและการเขียนเอกสาร
๓ (๒-๒-๕)
ทางราชการ
Reading and Writing in Official
Documents
๒๒๑๓๒๑๐ ภาษาไทยธุรกิจ
๓ (๓-๐-๖)
Usage of Thai Language in Business
๒๒๑๓๔๐๓ วรรณกรรมเอกของไทย
๓ (๓-๐-๖)
Masterpieces of Thai Literature
๒๒๑๓๗๐๒ ภาษากับความคิด
๓ (๓-๐-๖)
Language and Thought
๒๒๑๔๒๐๕ การเขียนวรรณกรรมสำหรับเด็ก
๓ (๒-๒-๕)
และเยาวชน
Children and Adolescent Book Writing
๒๒๑๔๔๐๑ การวิจารณ
๓ (๒-๒-๕)
Criticism
๒๒๑๔๕๐๑ ผลงานการคนควาทางภาษาและ ๓ (๓-๐-๖)
วรรณคดีไทย
A Study of Research Work in Thai
Language and Thai Literature
๒๒๑๔๗๐๒ บรรณาธิการกิจ
๓ (๓-๐-๖)
Editorial works
๒๒๑๔๙๐๑ สัมมนาภาษาและวรรณกรรมไทย ๓ (๒-๒-๕)
Seminar in Thai Language and Literature
2.3 กลุมวิชาเฉพาะดานเลือก
ใหเลือกเรียนรายวิชาตอไปนีไ้ มนอ ยกวา ๒๔ หนวยกิต
- กลุ ม หลั ก การ
รหัสวิชา

ชือ่ วิชา

หนวยกิต

๒๒๑๑๑๐๒ ภาษาในสังคมไทย
๓ (๓-๐-๖)
Language in Thai Society
๒๒๑๒๑๐๑ ภาษาในสือ่ มวลชน
๓ (๓-๐-๖)
Language in Mass Media
๒๒๑๒๑๐๕ พัฒนาการภาษาไทย
๓ (๓-๐-๖)
Development Of Thai Language
๒๒๑๓๑๐๑ ลีลาภาษาในวรรณกรรมไทย
๓ (๓-๐-๖)
Styles in Thai Literature
๒๒๑๓๑๐๒ ภาษาตางประเทศในภาษาไทย
๓ (๓-๐-๖)
Foreign Loanwords in Thai
๒๒๑๔๑๐๒ ภาษาบาลีและสันสกฤตในภาษาไทย ๓ (๓-๐-๖)
Pali and Sanskrit in Thai
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- กลุมการใชภาษา
รหัสวิชา

ชือ่ วิชา

- กลุมวรรณคดีและวรรณกรรมวิจารณ
หนวยกิต

รหัสวิชา

๒๒๑๒๒๐๕ เทคนิคผปู ระกาศสาร
๓ (๒-๒-๕)
Announcer Techniques
๒๒๑๒๒๐๗ การเขียนทัว่ ไป
๓ (๒-๒-๕)
Writing
๒๒๑๒๒๐๘ การอานเพือ่ พัฒนาตน
๓ (๒-๒-๕)
Reading for Self Development
๒๒๑๒๒๑๐ การเขียนเพือ่ พัฒนาตน
๓ (๒-๒-๕)
Writing for Self Development
๒๒๑๒๒๑๒ การพูดทางวิทยุกระจายเสียงและ ๓ (๒-๒-๕)
วิทยุโทรทัศน
Speaking on Radio Broadcast and
Television
๒๒๑๓๒๐๔ การเขียนเพือ่ สือ่ สารมวลชน
๓ (๒-๒-๕)
Writing for Mass Communication
๒๒๑๓๒๐๕ ภาษาเพือ่ การโรงแรมและ
๓ (๓-๐-๖)
การทองเทีย่ ว
Language for Hotel and Tourism
๒๒๑๓๒๐๗ การเขียนเชิงวิชาการ
๓ (๒-๒-๕)
Academic Writing
๒๒๑๓๒๑๔ ภาษาไทยเพือ่ งานประชาสัมพันธ ๓ (๓-๐-๖)
Thai Language For Public Relation
๒๒๑๔๒๐๑ การอานตีความ
๓ (๒-๒-๕)
Reading Interpretation
๒๒๑๔๒๐๒ การเขียนเชิงสรางสรรค
๓ (๒-๒-๕)
Creative Writing
๒๒๑๔๒๐๓ การสัมภาษณ
๓ (๒-๒-๕)
Interview Techniques
๓ (๒-๒-๕)
๒๒๑๔๒๐๔ การเขียนบันเทิงคดีรอ ยแกว
Fiction Writing
๒๒๑๔๒๐๖ การเขียนบทละคร
๓ (๒-๒-๕)
Play Writing
๒๒๑๔๗๐๗ การจัดทำหนังสือสำหรับเด็ก
๓ (๒-๒-๕)
Writing for Children Book
- กลุ ม อั ก ษรและการจารึ ก
รหัสวิชา
ชือ่ วิชา
หนวยกิต
๒๒๑๓๓๐๔ การอานจารึกและเอกสารโบราณ ๓ (๓-๐-๖)
Reading of Inscription and Ancient
Documentary

คูมือนักศึกษา

ชือ่ วิชา

๒๒๑๒๔๐๔ คติชนวิทยา
Thai Folklore
๒๒๑๓๔๐๑ วรรณศิลปในการประพันธ
Poetry Writing
๒๒๑๓๔๐๒ คีตวรรณกรรม
Thai Songs
๒๒๑๓๔๐๘ วรรณคดีนริ าศ
Niras (a form of Poety)
๒๒๑๓๔๐๙ วรรณคดีการละคร
Thai Dramatic Literature
๒๒๑๓๔๑๙ วรรณกรรมเพลงพืน้ บาน
Folk Songs

หนวยกิต
๓ (๒-๒-๕)
๓ (๒-๒-๕)
๓ (๓-๐-๖)
๓ (๓-๐-๖)
๓ (๓-๐-๖)
๓ (๒-๒-๕)

- กลุมภาษาศาสตร
รหัสวิชา

ชือ่ วิชา

หนวยกิต

๒๒๑๒๖๐๑ ภาษาศาสตร
๓ (๓-๐-๖)
Linguistics
๒๒๑๓๖๐๑ ภาษาศาสตรภาษาไทย
๓ (๓-๐-๖)
Linguistics of Thai Language
๒๒๑๓๖๐๒ ภาษาไทยถิน่
๓ (๓-๐-๖)
Thai Dialects
- กลุ ม การประยุ ก ต ใ ช
รหัสวิชา

ชือ่ วิชา

หนวยกิต

๒๒๑๒๗๐๑ ศิลปะการอานออกเสียง
๓ (๓-๐-๖)
Reading Technique
๒๒๑๔๗๐๑ เทคนิคการนำเสนอ
๓ (๒-๒-๕)
Presentation Techniques
๒๒๑๔๗๐๓ การแปรรูปวรรณกรรม
๓ (๒-๒-๕)
Adaptation of Literature
๒๒๑๔๗๐๔ การพากย
๓ (๒-๒-๕)
Dubbing
๓ (๓-๐-๖)
๒๒๑๒๗๐๓ ภาษาไทยเพือ่ การสอบบรรจุ
เขารับราชการและทำงาน
Thai Language for Government Official
Assignment and Work
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2.4 วิชาฝกประสบการณวชิ าชีพ หรือ กลมุ วิชา
สหกิจศึกษา จำนวน ๖ หนวยกิต

2.2 กลมุ วิชาเฉพาะดานบังคับ จำนวน
๓๓ หนวยกิต ใหเรียนจากรายวิชาดังตอไปนี้

รหัสวิชา
ชือ่ วิชา
หนวยกิต
๒๒๑๑๑๐๓ หลักการอานและการเขียนคำไทย ๓ (๓-๐-๖)
Reading and Writing Systems in Thai
๒๒๑๑๑๐๕ การสือ่ สาร
๓ (๓-๐-๖)
Communication
๒๒๑๒๑๐๔ หลักภาษาไทย
๓ (๓-๐-๖)
Grammar in Thai
๒๒๑๒๑๐๕ ลักษณะคำประพันธไทย
๓ (๒-๒-๕)
Characteristic of Thai Poetry
๒๒๑๒๒๐๒ การพัฒนาการฟงและการพูด
๓ (๒-๒-๕)
Listening and Speaking Skills
Development
๒๒๑๒๒๐๓ การพัฒนาการอาน
๓ (๒-๒-๕)
3. หมวดวิชาเลือกเสรี จำนวนไมนอ ยกวา ๖ หนวยกิต
Reading Skills Development
นักศึกษาเลือกเรียนรายวิชาใดในหลักสูตรตาง ๆ ของ
๒๒๑๒๒๐๔ การพัฒนาการเขียน
๓ (๒-๒-๕)
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค ใหไดไมนอ ยกวา ๖ หนวยกิต
Writing Skills Development
๓ (๓-๐-๖)
๒๒๑๒๔๐๑ วรรณกรรมศึกษา
Thai Literary Studies
แบบเอก-โท (การท อ งเที่ ย วและการโรงแรม,
๓ (๓-๐-๖)
ภาษาจีนและภาษาอังกฤษ) ไมนอยกวา 96 หนวยกิต ๒๒๑๓๗๐๒ ภาษากับความคิด
โดยแบงวิชาออกเปน 5 กลมุ วิชา ดังนี้
Language and Thought
2.1 กลมุ วิชาแกน จำนวน 21 หนวยกิต
๒๒๑๔๔๐๑ การวิจารณ
๓ (๒-๒-๕)
Criticism
รหัสวิชา
ชือ่ วิชา
หนวยกิต
๒๒๑๔๙๐๑ สัมมนาภาษาและวรรณกรรมไทย ๓ (๒-๒-๕)
๒๐๐๒๑๐๑ มนุษยกบั ความสุข
๓ (๓-๐-๖)
Seminar in Thai Language and
Human and Happiness
Literature
๒๒๑๒๑๐๒ ภูมปิ ญ
 ญาไทย
๓ (๓-๐-๖)
Thai Wisdom
2.3 กลมุ วิชาเฉพาะดานเลือก ใหเลือกเรียน
๒๓๑๒๗๐๑ ภาษาอังกฤษเพือ่ การเรียนรู
๓ (๓-๐-๖) รายวิชาตอไปนีไ้ มนอ ยกวา ๑๕ หนวยกิต
English for Learning
- กลุ ม หลั ก การ
๒๓๑๓๗๐๑ ภาษาอังกฤษสำหรับมนุษยศาสตร ๓ (๓-๐-๖)
รหัสวิชา
ชือ่ วิชา
หนวยกิต
English for Humanities
๒๔๖๑๑๐๒ ความรเู บือ้ งตนเกีย่ วกับกฎหมาย ๓ (๓-๐-๖) ๒๒๑๑๑๐๒ ภาษาในสังคมไทย
๓ (๓-๐-๖)
Language in Thai Society
Introduction to Laws
๓ (๓-๐-๖)
๓๒๐๑๑๐๑ ความรเู บือ้ งตนเกีย่ วกับการ
๓ (๓-๐-๖) ๒๒๑๒๑๐๑ ภาษาในสือ่ มวลชน
Language in Mass Media
ประกอบธุรกิจ
๒๒๑๒๑๐๕ พัฒนาการภาษาไทย
๓ (๓-๐-๖)
Introduction to Business Operation
Development Of Thai Language
๔๓๑๑๗๐๖ คอมพิวเตอรสำหรับเทคโนโลยี
๓ (๒-๒-๕)
๒๒๑๓๑๐๑ ลีลาภาษาในวรรณกรรมไทย
๓ (๓-๐-๖)
สารสนเทศ
Styles in Thai Literature
Computer for Information Technology
รหัสวิชา
ชือ่ วิชา
หนวยกิต
๒๒๑๔๘๐๑ เตรียมฝกประสบการณวชิ าชีพ
๑ (๙๐)
Preparation for Professional Training
Experience
๒๒๑๔๘๐๒ ฝกประสบการณวชิ าชีพ
๕ (๔๕๐)
Training Experience
หรือ
๒๒๑๔๘๐๓ การเตรียมสหกิจศึกษา
ไมนบั หนวยกิต
Preparation for (ไมนอ ยกวา ๓๐ ชัว่ โมง)
Cooperative Education
๖ (๑๖ สัปดาห)
๒๒๑๔๘๐๔ สหกิจศึกษา
Cooperative education
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รหัสวิชา

ชือ่ วิชา

หนวยกิต

๒๒๑๓๑๐๒ ภาษาตางประเทศในภาษาไทย
๓ (๓-๐-๖)
Foreign Loanwords in Thai
๒๒๑๔๑๐๒ ภาษาบาลีและสันสกฤตในภาษาไทย ๓ (๓-๐-๖)
Pali and Sanskrit in Thai
- กลุมการใชภาษา
รหัสวิชา
ชือ่ วิชา

รหัสวิชา
ชือ่ วิชา
หนวยกิต
๒๒๑๓๓๐๔ การอานจารึกและเอกสารโบราณ ๓ (๓-๐-๖)
Reading of Inscription and Ancient
Documentary
- กลุมวรรณคดีและวรรณกรรมวิจารณ

หนวยกิต

๒๒๑๒๒๐๕ เทคนิคผปู ระกาศสาร
๓ (๒-๒-๕)
Announcer Techniques
๒๒๑๒๒๐๗ การเขียนทัว่ ไป
๓ (๒-๒-๕)
Writing
๒๒๑๒๒๐๘ การอานเพือ่ พัฒนาตน
๓ (๒-๒-๕)
Reading for Self Development
๒๒๑๒๒๑๐ การเขียนเพือ่ พัฒนาตน
๓ (๒-๒-๕)
Writing for Self Development
๒๒๑๒๒๑๒ การพูดทางวิทยุกระจายเสียง
๓ (๒-๒-๕)
และวิทยุโทรทัศน
Speaking on Radio Broadcast and
Television
๒๒๑๓๒๐๔ การเขียนเพือ่ สือ่ สารมวลชน
๓ (๒-๒-๕)
Writing for Mass Communication
๒๒๑๓๒๐๕ ภาษาเพือ่ การโรงแรมและ
๓ (๓-๐-๖)
การทองเทีย่ ว
Language for Hotel and Tourism
๒๒๑๓๒๐๗ การเขียนเชิงวิชาการ
๓ (๒-๒-๕)
Academic Writing
๒๒๑๓๒๑๔ ภาษาไทยเพือ่ งานประชาสัมพันธ ๓ (๓-๐-๖)
Thai Language For Public Relation
๒๒๑๔๒๐๑ การอานตีความ
๓ (๒-๒-๕)
Reading Interpretation
๒๒๑๔๒๐๒ การเขียนเชิงสรางสรรค
๓ (๒-๒-๕)
Creative Writing
๒๒๑๔๒๐๓ การสัมภาษณ
๓ (๒-๒-๕)
Interview Techniques
๒๒๑๔๒๐๔ การเขียนบันเทิงคดีรอ ยแกว
๓ (๒-๒-๕)
Fiction Writing
๒๒๑๔๒๐๖ การเขียนบทละคร
๓ (๒-๒-๕)
Play Writing
๒๒๑๔๗๐๗ การจัดทำหนังสือสำหรับเด็ก
๓ (๒-๒-๕)
Writing for Children Book

คูมือนักศึกษา

- กลุมอักษรและการจารึก

รหัสวิชา

ชือ่ วิชา

๒๒๑๒๔๐๔ คติชนวิทยา
Thai Folklore
๒๒๑๓๔๐๑ วรรณศิลปในการประพันธ
Poetry Writing
๒๒๑๓๔๐๒ คีตวรรณกรรม
Thai Songs
๒๒๑๓๔๐๘ วรรณคดีนริ าศ
Niras (a form of Poety)
๒๒๑๓๔๐๙ วรรณคดีการละคร
Thai Dramatic Literature
๒๒๑๓๔๑๙ วรรณกรรมเพลงพืน้ บาน
Folk Songs

หนวยกิต
๓ (๒-๒-๕)
๓ (๒-๒-๕)
๓ (๓-๐-๖)
๓ (๓-๐-๖)
๓ (๓-๐-๖)
๓ (๒-๒-๕)

- กลุมภาษาศาสตร
รหัสวิชา

ชือ่ วิชา

หนวยกิต

๒๒๑๒๖๐๑ ภาษาศาสตร
๓ (๓-๐-๖)
Linguistics
๒๒๑๓๖๐๑ ภาษาศาสตรภาษาไทย
๓ (๓-๐-๖)
Linguistics of Thai Language
๒๒๑๓๖๐๒ ภาษาไทยถิน่
๓ (๓-๐-๖)
Thai Dialects
- กลุ ม การประยุ ก ต ใ ช
รหัสวิชา
ชือ่ วิชา
๒๒๑๒๗๐๑ ศิลปะการอานออกเสียง
Reading Technique
๒๒๑๔๗๐๑ เทคนิคการนำเสนอ
Presentation Techniques
๒๒๑๔๗๐๓ การแปรรูปวรรณกรรม
Adaptation of Literature
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หนวยกิต
๓ (๓-๐-๖)
๓ (๒-๒-๕)
๓ (๒-๒-๕)

คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร

รหัสวิชา

ชือ่ วิชา

หนวยกิต

รหัสวิชา

๒๒๑๔๗๐๔ การพากย
๓ (๒-๒-๕)
Dubbing
๒๒๑๒๗๐๓ ภาษาไทยเพือ่ การสอบบรรจุ
๓ ( ๓-๐-๖)
เขารับราชการและทำงาน
Thai Language for Government Official
Assignment and Work

ชือ่ วิชา

๒๓๑๒๑๐๓ การเขียนภาษาอังกฤษ ๑
๒๓๐๓๑๐๕ สัทศาสตรภาษาอังกฤษ
๒๓๑๓๒๐๑ การแปล ๑

หนวยกิต
๓ (๒-๒-๕)
๓ (๒-๒-๕)
๓ (๒-๒-๕)

2.5 วิชาฝกประสบการณวชิ าชีพ หรือ
กลมุ วิชาสหกิจศึกษา จำนวน ๖ หนวยกิต
รหัสวิชา
ชือ่ วิชา
หนวยกิต

2.4 กลุมวิชาโท (การทองเที่ยวและการโรงแรม,
๑ (๙๐)
ภาษาจีน และภาษาอังกฤษ) จำนวน ๒๑ หนวยกิต ๒๒๑๔๘๐๑ เตรียมฝกประสบการณวชิ าชีพ
Preparation for Professional Training
โดยนักศึกษาสามารถเลือกวิชาโทสาขาใดสาขาหนึ่ง จาก
Experience
๓ สาขา ดังนี้ คือ
๒๒๑๔๘๐๒ ฝกประสบการณวชิ าชีพ
๕ (๔๕๐)
1. วิชาโทการทองเทีย่ วและการโรงแรม
Training Experience
เรียน ๒๑ หนวยกิต ดังนี้
หรื อ
รหัสวิชา
ชือ่ วิชา
หนวยกิต
๒๒๑๔๘๐๓ การเตรียมสหกิจศึกษา
ไมนบั หนวยกิต
๓๔๑๑๑๐๑ ความรเู บือ้ งตนเกีย่ วกับการทองเทีย่ ว ๓ (๓-๐-๖)
Preparation for (ไมนอ ยกวา ๓๐ ชัว่ โมง)
๓๔๒๑๑๐๑ ความรเู บือ้ งตนเกีย่ วกับการโรงแรม ๓ (๓-๐-๖)
Cooperative Education
๓๔๑๑๒๐๖ การพัฒนาทรัพยากรการทองเทีย่ ว ๓ (๓-๐-๖) ๒๒๑๔๘๐๔ สหกิจศึกษา
๖ (๑๖ สัปดาห)
๓๔๑๑๕๐๑ งานมัคคุเทศก
๓ (๒-๒-๕)
Cooperative education
๓๔๑๒๔๐๓ การจัดการการทองเทีย่ วเชิงนิเวศ ๓ (๓-๐-๖)
๓ (๓-๐-๖) 3. หมวดวิชาเลือกเสรี จำนวนไมนอ ยกวา ๖ หนวยกิต
๓๔๑๓๒๐๑ พฤติกรรมของนักทองเทีย่ วกับ
การสือ่ สารขามวัฒนธรรม
นักศึกษาเลือกเรียนรายวิชาใดในหลักสูตรตาง ๆ ของ
๓๔๐๓๖๐๑ จรรยาบรรณวิชาชีพและกฎหมาย ๓ (๓-๐-๖) มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค ใหไดไมนอ ยกวา ๖ หนวยกิต
สำหรับการทองเทีย่ วและการโรงแรม
แบบเอก-โท (นิเทศศาสตร) ไมนอ ยกวา
2. วิชาโทภาษาจีน เรียน ๒๑ หนวยกิต ดังนี้
๙๕ หนวยกิต โดยแบงวิชาออกเปน ๕ กลมุ วิชา ดังนี้
2.1 กลมุ วิชาแกน จำนวน ๒๑ หนวยกิต
รหัสวิชา
ชือ่ วิชา
หนวยกิต
รหัสวิชา
ชือ่ วิชา
หนวยกิต
๒๒๗๑๑๐๑ ภาษาจีนระดับตน ๑
๓ (๒-๒-๕)
๓ (๓-๐-๖)
๒๗๗๒๑๐๒ ภาษาจีนระดับตน ๒
๓ (๒-๒-๕) ๒๐๐๒๑๐๑ มนุษยกบั ความสุข
๓ (๒-๒-๕)
Human and Happiness
๒๒๗๒๒๐๒ การฟงและการพูดภาษาจีน ๑
๒๒๗๒๒๐๔ การฟงและการพูดภาษาจีน ๒
๓ (๒-๒-๕) ๒๒๑๒๑๐๒ ภูมปิ ญ
 ญาไทย
๓ (๓-๐-๖)
๒๒๗๓๑๐๒ หลักภาษาจีน
๓ (๒-๒-๕)
Thai Wisdom
๒๒๗๓๓๐๔ การอานภาษาจีน ๑
๓ (๒-๒-๕) ๒๓๑๒๗๐๑ ภาษาอังกฤษเพือ่ การเรียนรู
๓ (๓-๐-๖)
๒๒๗๓๖๐๖ การสนทนาภาษาจีน
๓ (๒-๒-๕)
English for Learning
๒๓๑๓๗๐๑ ภาษาอังกฤษสำหรับมนุษยศาสตร ๓ (๓-๐-๖)
3. วิชาโทภาษาอังกฤษ เรียน ๒๑ หนวยกิต ดังนี้
English for Humanities
๓ (๒-๒-๕)
๔๓๑๑๗๐๖ คอมพิวเตอรสำหรับเทคโนโลยี
รหัสวิชา
ชือ่ วิชา
หนวยกิต
สารสนเทศ
Computer for Information Technology
๒๓๑๑๑๐๑ ไวยากรณองั กฤษ ๑
๓ (๒-๒-๕)
๒๓๑๑๑๐๒ การฟงและการพูด ๑
๓ (๒-๒-๕) ๒๔๖๑๑๐๒ ความรเู บือ้ งตนเกีย่ วกับกฎหมาย ๓ (๓-๐-๖)
๒๓๑๑๑๐๕ การฟงและการพูด ๒
๓ (๒-๒-๕)
Introduction to Laws
๒๓๑๒๑๐๒ การอานภาษาอังกฤษ ๑
๓ (๒-๒-๕)
คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
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คูมือนักศึกษา

รหัสวิชา

ชือ่ วิชา

หนวยกิต

รหัสวิชา

๓๒๐๑๑๐๑ ความรเู บือ้ งตนเกีย่ วกับการ
๓ (๓-๐-๖)
ประกอบธุรกิจ
Introduction to Business Operation
2.2 กลมุ วิชาเฉพาะดานบังคับ
หนวยกิต ใหเรียนจากรายวิชาดังตอไปนี้
รหัสวิชา

ชือ่ วิชา

จำนวน ๓๓
หนวยกิต

๒๒๑๑๑๐๓ หลักการอานและการเขียนคำไทย ๓ (๓-๐-๖)
Reading and Writing Systems in Thai
๒๒๑๑๑๐๕ การสือ่ สาร
๓ (๓-๐-๖)
Communication
๒๒๑๒๑๐๕ ลักษณะคำประพันธไทย
๓ (๒-๒-๕)
Characteristic of Thai Poetry
๒๒๑๒๒๐๒ การพัฒนาการฟงและการพูด
๓ (๒-๒-๕)
Listening and Speaking Skills
Development
๒๒๑๒๒๐๓ การพัฒนาการอาน
๓ (๒-๒-๕)
Reading Skills Development
๒๒๑๒๒๐๔ การพัฒนาการเขียน
๓ (๒-๒-๕)
Writing Skills Development
๒๒๑๒๔๐๑ วรรณกรรมศึกษา
๓ (๓-๐-๖)
Thai Literary Studies
๒๒๑๓๒๑๐ ภาษาไทยธุรกิจ
๓ (๓-๐-๖)
Usage of Thai Language in Business
๒๒๑๓๗๐๒ ภาษากับความคิด
๓ (๓-๐-๖)
Language and Thought
๒๒๑๔๔๐๑ การวิจารณ
๓ (๒-๒-๕)
Criticism
๒๒๑๔๙๐๑ สัมมนาภาษาและวรรณกรรมไทย ๓ (๒-๒-๕)
Seminar in Thai Language and
Literature
2.3 กลมุ วิชาเฉพาะดานเลือก ใหเลือกเรียน
รายวิชาตอไปนีไ้ มนอ ยกวา ๑๕ หนวยกิต
- กลุมหลักการ
รหัสวิชา

ชือ่ วิชา

๒๒๑๑๑๐๒ ภาษาในสังคมไทย
Language in Thai Society
๒๒๑๒๑๐๑ ภาษาในสือ่ มวลชน
Language in Mass Media

คูมือนักศึกษา

หนวยกิต
๓ (๓-๐-๖)
๓ (๓-๐-๖)

ชือ่ วิชา

หนวยกิต

๒๒๑๒๑๐๕ พัฒนาการภาษาไทย
๓ (๓-๐-๖)
Development Of Thai Language
๒๒๑๓๑๐๑ ลีลาภาษาในวรรณกรรมไทย
๓ (๓-๐-๖)
Styles in Thai Literature
๒๒๑๓๑๐๒ ภาษาตางประเทศในภาษาไทย
๓ (๓-๐-๖)
Foreign Loanwords in Thai
๒๒๑๔๑๐๒ ภาษาบาลีและสันสกฤตในภาษาไทย ๓ (๓-๐-๖)
Pali and Sanskrit in Thai
- กลุมการใชภาษา
รหัสวิชา

ชือ่ วิชา

หนวยกิต

๒๒๑๒๒๐๕ เทคนิคผปู ระกาศสาร
๓ (๒-๒-๕)
Announcer Techniques
๒๒๑๒๒๐๗ การเขียนทัว่ ไป
๓ (๒-๒-๕)
Writing
๒๒๑๒๒๐๘ การอานเพือ่ พัฒนาตน
๓ (๒-๒-๕)
Reading for Self Development
๒๒๑๒๒๑๐ การเขียนเพือ่ พัฒนาตน
๓ (๒-๒-๕)
Writing for Self Development
๒๒๑๒๒๑๒ การพูดทางวิทยุกระจายเสียง
๓ (๒-๒-๕)
และวิทยุโทรทัศน
Speaking on Radio Broadcast and
Television
๒๒๑๓๒๐๔ การเขียนเพือ่ สือ่ สารมวลชน
๓ (๒-๒-๕)
Writing for Mass Communication
๒๒๑๓๒๐๕ ภาษาเพือ่ การโรงแรมและ
๓ (๓-๐-๖)
การทองเทีย่ ว
Language for Hotel and Tourism
๒๒๑๓๒๐๗ การเขียนเชิงวิชาการ
๓ (๒-๒-๕)
Academic Writing
๒๒๑๓๒๑๔ ภาษาไทยเพือ่ งานประชาสัมพันธ ๓ (๓-๐-๖)
Thai Language For Public Relation
๒๒๑๔๒๐๑ การอานตีความ
๓ (๒-๒-๕)
Reading Interpretation
๒๒๑๔๒๐๒ การเขียนเชิงสรางสรรค
๓ (๒-๒-๕)
Creative Writing
๓ (๒-๒-๕)
๒๒๑๔๒๐๓ การสัมภาษณ
Interview Techniques
๒๒๑๔๒๐๔ การเขียนบันเทิงคดีรอ ยแกว
๓ (๒-๒-๕)
Fiction Writing
๒๒๑๔๒๐๖ การเขียนบทละคร
๓ (๒-๒-๕)
Play Writing
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คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร

รหัสวิชา

ชือ่ วิชา

๒๒๑๔๗๐๗ การจัดทำหนังสือสำหรับเด็ก
Writing for Children Book
- กลุ ม อั ก ษรและการจารึ ก
รหัสวิชา
ชือ่ วิชา

หนวยกิต

รหัสวิชา

๓ (๒-๒-๕)

หนวยกิต

๒๒๑๓๓๐๔ การอานจารึกและเอกสารโบราณ ๓ (๓-๐-๖)
Reading of Inscription and Ancient
Documentary
ชือ่ วิชา

๒๒๑๒๔๐๔ คติชนวิทยา
Thai Folklore
๒๒๑๓๔๐๑ วรรณศิลปในการประพันธ
Poetry Writing
๒๒๑๓๔๐๒ คีตวรรณกรรม
Thai Songs
๒๒๑๓๔๐๘ วรรณคดีนริ าศ
Niras (a form of Poety)
๒๒๑๓๔๐๙ วรรณคดีการละคร
Thai Dramatic Literature
๒๒๑๓๔๑๙ วรรณกรรมเพลงพืน้ บาน
Folk Songs

2.4 กลมุ วิชาโท (นิเทศศาสตร)
จำนวน ๒๐ หนวยกิต ดังนี้ คือ
1. วิชาโทนิเทศศาสตร เรียน ๒๐ หนวยกิตดังนี้

หนวยกิต
๓ (๒-๒-๕)
๓ (๒-๒-๕)
๓ (๓-๐-๖)
๓ (๓-๐-๖)
๓ (๓-๐-๖)
๓ (๒-๒-๕)

- กลุมภาษาศาสตร
รหัสวิชา

ชือ่ วิชา

๒๒๑๒๖๐๑ ภาษาศาสตร
๓ (๓-๐-๖)
Linguistics
๒๒๑๓๖๐๑ ภาษาศาสตรภาษาไทย
๓ (๓-๐-๖)
Linguistics of Thai Language
๒๒๑๓๖๐๒ ภาษาไทยถิน่
๓ (๓-๐-๖)
Thai Dialects
- กลุ ม การประยุ ก ต ใ ช
รหัสวิชา
ชือ่ วิชา
๒๒๑๒๗๐๑ ศิลปะการอานออกเสียง
Reading Technique
๒๒๑๔๗๐๑ เทคนิคการนำเสนอ
Presentation Techniques
คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร

รหัสวิชา

หนวยกิต
๓ (๓-๐-๖)
๓ (๒-๒-๕)

ชือ่ วิชา

หนวยกิต

๓๑๐๑๑๐๑ การพัฒนาบุคลิกภาพเพือ่ งาน
นิเทศศาสตร
๓๑๐๒๕๑๐ หลักการถายภาพ
๓๑๒๒๕๐๑ การสือ่ ขาวเบือ้ งตน
๓๑๐๓๑๐๑ กฎหมายและจริยธรรมทาง
นิเทศศาสตร
๓๑๒๓๒๒๐ การผลิตสือ่ สิง่ พิมพดว ยคอมพิวเตอร
๓๑๐๔๒๐๑ สือ่ และเทคโนโลยีการสือ่ สาร
๓๑๑๔๕๐๑ การจัดนิทรรศการ

๓ (๒-๒-๕)
๓ (๒-๒-๕)
๓ (๒-๒-๕)
๓ (๓-๐-๖)
๓ (๒-๒-๕)
๓ (๒-๒-๕)
๒ (๑-๒-๓)

2.5 วิชาฝกประสบการณวชิ าชีพ หรือกลมุ วิชาสหกิจ
จำนวน ๖ หนวยกิต
รหัสวิชา

หนวยกิต

หนวยกิต

๒๒๑๔๗๐๓ การแปรรูปวรรณกรรม
๓ (๒-๒-๕)
Adaptation of Literature
๒๒๑๔๗๐๔ การพากย
๓ (๒-๒-๕)
Dubbing
๒๒๑๒๗๐๓ ภาษาไทยเพือ่ การสอบบรรจุ
๓ ( ๓-๐-๖ )
เขารับราชการและทำงาน
Thai Language for Government Official
Assignment and Work

- กลุมวรรณคดีและวรรณกรรมวิจารณ
รหัสวิชา

ชือ่ วิชา

ชือ่ วิชา

หนวยกิต

๒๒๑๔๘๐๑ เตรียมฝกประสบการณวชิ าชีพ
๑ (๙๐)
Preparation for Professional
Training Experience
๒๒๑๔๘๐๒ ฝกประสบการณวชิ าชีพ
๕ (๔๕๐)
Training Experience
หรื อ
๒๒๑๔๘๐๓ การเตรียมสหกิจศึกษา
ไมนบั หนวยกิต
Preparation for (ไมนอ ยกวา ๓๐ ชัว่ โมง)
Cooperative Education
๖ (๑๖ สัปดาห)
๒๒๑๔๘๐๔ สหกิจศึกษา
Cooperative education
3. หมวดวิชาเลือกเสรี จำนวนไมนอ ยกวา ๖ หนวยกิต
นักศึกษาเลือกเรียนรายวิชาใดในหลักสูตรตาง ๆ
ของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค ใหไดไมนอ ยกวา ๖ หนวยกิต
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คูมือนักศึกษา

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชาประวัติศาสตร

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554
ชือ่ สถาบันอุดมศึกษา : มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค
คณะ/ภาควิชา
: คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
ขอมูลทัว่ ไป
1. รหัสและชื่อหลักสูตร
ภาษาไทย : หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาประวัตศิ าสตร
ภาษาอังกฤษ : Bachelor of Arts Program in
History
2. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา
ภาษาไทย ชือ่ เต็ม : ศิลปศาสตรบัณฑิต
(ประวัตศิ าสตร)
ชือ่ ยอ : ศศ.บ. (ประวัตศิ าสตร)
ภาษาอังกฤษ ชือ่ เต็ม : Bachelor of Arts
(History)
ชือ่ ยอ : B.A. (History)
3. หลักสูตร
3.1 จำนวนหนวยกิตรวมตลอดหลักสูตร ไม
นอยกวา 134 หนวยกิต
3.2 โครงสรางหลักสูตร

2.1 กลมุ วิชาแกน จำนวน 24 หนวยกิต มีรายวิชา
ดังตอไปนี้

เอกเดี่ยว เอก-โท
หมวดวิชา/กลมุ วิชา/วิชา
1. หมวดวิชาศึกษาทัว่ ไป
32 32
1.1 กลมุ วิชาภาษาและการสือ่ สาร
9
9
1.2 กลมุ วิชามนุษยศาสตร
7
7
1.3 กลมุ วิชาสังคมศาสตร
6
6
1.4 กลมุ วิชาวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร 10 10
2. หมวดวิชาเฉพาะ
96 96
2.1 กลมุ วิชาแกน
24 24
2.2 กลมุ วิชาเฉพาะดาน บังคับ
45 30
2.3 กลมุ วิชาเฉพาะดาน เลือก
21 15
2.4 กลมุ วิชาโท
- 21
2.5 กลมุ วิชาฝกประสบการณวชิ าชีพ
6
6
หรือ กลมุ วิชาสหกิจศึกษา
6
6
3. หมวดวิชาเลือกเสรี
รวมทัง้ หมด
134 134

คูมือนักศึกษา

1. หมวดวิชาศึกษาทัว่ ไป จำนวน 32 หนวยกิต
2. หมวดวิชาเฉพาะ ไมนอ ยกวา 96 หนวยกิต
ทัง้ วิชาเอกเดีย่ ว และ วิชาเอก -โท โดยแบงวิชาเปน
5 กลมุ วิชา ดังนี้

รหัสวิชา
ชือ่ วิชา
หนวยกิต
2212207 การเขียนทัว่ ไป
3 (2-2-5)
Writing
2312701 ภาษาอังกฤษเพือ่ การเรียนรู
3 (3-0-6)
English for Learning
2313701 ภาษาอังกฤษสำหรับมนุษยศาสตร 3 (3-0-6)
English for Humanities
2 314620 ภาษาอังกฤษสำหรับการทองเทีย่ ว 3 (3-0-6)
เชิงประวัตศิ าสตรและวัฒนธรรม
English for Historical and Cultural
Tourism
2471102 ประวัตศิ าสตรไทยสมัยกอนรัฐชาติ 3 (3-0-6)
Thai History before the Nation State
2472101 ประวัตศิ าสตรไทยสมัยรัฐชาติถงึ
3 (3-0-6)
ปจจุบนั
Thai History from the Nation State to
Present
2472701 ปรัชญาและระเบียบวิธกี ารทาง
3 (3-0-6)
ประวัตศิ าสตร
Philosophy of History and Historical
Methods
4311702 คอมพิวเตอรเพือ่ อาชีพ
3 (2-2-5)
Computer for Career
2.2 กลมุ วิชาเฉพาะดานบังคับ (ทัง้ วิชาเอกเดีย่ ว และ
วิชาเอก-โท) ไมนอ ยกวา 30 หนวยกิต จากรายวิชาดังตอไปนี้
รหัสวิชา
ชือ่ วิชา
2471201 อารยธรรมโลก
World Civilization
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หนวยกิต
3 (3-0-6)

คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร

รหัสวิชา

ชือ่ วิชา

หนวยกิต

2472106 ประวัตศิ าสตรทอ งถิน่
3 (3-0-6)
Local History
2473101 ประวัตศิ าสตรความสัมพันธ
3 (3-0-6)
ระหวางไทยกับตางประเทศ
History of Thai Foreign Affair
2473102 ประวัตศิ าสตรเศรษฐกิจและสังคมไทย 3 (3-0-6)
Thai Economic and Social History
2473202 เหตุการณโลกปจจุบนั
3 (3-0-6)
Contemporary World Affairs
2473302 ประวัตศิ าสตรเอเชียตะวันออกเฉียงใต 3 (3-0-6)
History of Southeast Asia
2473401 ประวัตศิ าสตรยโุ รปคริสตศตวรรษ 3 (3-0-6)
ที่ 19 ถึงปจจุบนั
European History from the 19th
Century to Present
2473701 ประวัตศิ าสตรนพิ นธ
3 (3-0-6)
Historiography
2473702 การศึกษาเอกสารและหลักฐานทาง 3 (3-0-6)
ประวัตศิ าสตร
Study of Historical Documents and
Evidence
2474901 สัมมนาประวัตศิ าสตรไทย
3 (3-0-6)
Seminar in Thai History
กลมุ วิชาบังคับเพิม่ เฉพาะวิชาเอกเดีย่ ว
ไมนอ ยกวา 15 หนวยกิต จากรายวิชาดังตอไปนี้
รหัสวิชา
ชือ่ วิชา
หนวยกิต
2472301 โลกเอเชีย
3 (3-0-6)
Asian World
3 (3-0-6)
2473201 ประวัตศิ าสตรโลกอิสลาม
History of Islamic World
2473303 ประวัตศิ าสตรจนี
3 (3-0-6)
History of China
2473304 ประวัตศิ าสตรอนิ เดีย
3 (3-0-6)
History of India
2473501 ประวัตศิ าสตรสหรัฐอเมริกา
3 (3-0-6)
History of the United States of America
2.3 กลมุ วิชาเฉพาะดานเลือก จำนวนหนวยกิต
ทีต่ อ งเรียน มีดงั นี้
วิชาเอกเดี่ยว ไมนอยกวา 21 หนวยกิต
วิชาเอก-โท ไมนอ ยกวา 15 หนวยกิต
คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร

ใหเลือกเรียนจากกลมุ วิชาดังตอไปนี้ โดยไมซ้ำกับ
รายวิชาทีเ่ คยเรียนมาแลว ในรายวิชาเอกบังคับ
กลุมประวัติศาสตรไทยและประวัติศาสตรทองถิ่น
รหัสวิชา
ชือ่ วิชา
หนวยกิต
2471101 ประวัตศิ าสตรไทย
3 (3-0-6)
Thai History
2472102 ประวัตศิ าสตรการเมืองการ
3 (3-0-6)
ปกครองไทย
History of Thai Politics
2472103 ประวัตศิ าสตรสโุ ขทัย
3 (3-0-6)
History of Sukhothai
3 (3-0-6)
2472104 ประวัตศิ าสตรอยุธยา
History of Ayutthaya
2472105 ประวัตศิ าสตรธนบุรแี ละรัตนโกสินทร 3 (3-0-6)
History of Thonburi and Rattanakosin
2472107 ทองถิน่ ศึกษา
3 (3-0-6)
Local Studies
2473103 ประวัตศิ าสตรเศรษฐกิจชุมชน
3 (3-0-6)
History of Community Economics
2473104 ประวัตศิ าสตรและวัฒนธรรมไทย 3 (3-0-6)
Thai History and Culture
2473105 วรรณกรรมกับประวัตศิ าสตร
3 (3-0-6)
Literature and History
2473106 สตรีกบั สังคมไทย
3 (3-0-6)
Woman and Thai Society
กลุมประวัติศาสตรโลก
รหัสวิชา

ชือ่ วิชา

หนวยกิต

3 (3-0-6)
2473201 ประวัตศิ าสตรโลกอิสลาม
(เอกเดีย่ วเลือกไมได)
History of Islamic World
2473203 สิทธิมนุษยชนในสังคมโลก
3 (3-0-6)
Human Rights in World Society
2473204 สันติภาพในสังคมโลก
3 (3-0-6)
Peace in World Society
2474201 ประวัตศิ าสตรในภาพยนตร
3 (3-0-6)
History in Film
2474202 ประวัตศิ าสตรอาหารและเครือ่ งดืม่ 3 (3-0-6)
Food and Drink History
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กลุมประวัติศาสตรเอเชียและออสเตรเลีย
รหัสวิชา
ชือ่ วิชา
หนวยกิต

กลุมประวัติศาสตรแอฟริกา
รหัสวิชา
ชือ่ วิชา

2472301 โลกเอเชีย
3 (3-0-6)
(เอกเดีย่ วเลือกไมได)
Asian World
2472302 ประวัตศิ าสตรเอเชียใต
3 (3-0-6)
History of South Asia
2473301 ประวัตศิ าสตรเอเชียตะวันออก
3 (3-0-6)
History of East Asia
2473303 ประวัตศิ าสตรจนี
3 (3-0-6)
(เอกเดีย่ วเลือกไมได)
History of China
2473304 ประวัตศิ าสตรอนิ เดีย
3 (3-0-6)
(เอกเดีย่ วเลือกไมได)
History of India
2473305 ประวัตศิ าสตรออสเตรเลียและ
3 (3-0-6)
นิวซีแลนด
History of Australia and New Zealand
2474301 ประวัตศิ าสตรตะวันออกกลาง
3 (3-0-6)
History of Middle East
กลุมประวัติศาสตรยุโรป
รหัสวิชา

ชือ่ วิชา

กลุมประวัติศาสตรอเมริกาเหนือและอเมริกาใต
รหัสวิชา
ชือ่ วิชา
หนวยกิต
2473501 ประวัตศิ าสตรสหรัฐอเมริกา
3 (3-0-6)
(เอกเดีย่ วเลือกไมได)
History of the United States of America
3 (3-0-6)
2473502 ประวัตศิ าสตรละตินอเมริกา
History of Latin America

3 (3-0-6)

กลุมวิธีการทางประวัติศาสตรและโบราณคดี
รหัสวิชา

ชือ่ วิชา

หนวยกิต

2472702 ความรเู กีย่ วกับโบราณวัตถุสถาน 3 (3-0-6)
แหลงประวัตศิ าสตร และวัฒนธรรมในทองถิน่
Local Ancient Sites and Sources of
History and Culture
2473703 โบราณคดีเบือ้ งตน
3 (3-0-6)
Introduction to Archaeology
2473704 พิพธิ ภัณฑสถานวิทยา
3 (3-0-6)
Museology
2473705 การจัดระบบขอมูลทางวัฒนธรรม 3 (3-0-6)
Cultural System
กลมุ โครงการพิเศษ ปญหาพิเศษ วิทยานิพนธ
โครงการศึกษาเอกเทศ การสัมมนา และการวิจยั
รหัสวิชา

หนวยกิต

2472401 ประวัตศิ าสตรยโุ รปคริสต
3 (3-0-6)
ศตวรรษที่ 16-18
European History from the 16th
to the 18th Centuries

คูมือนักศึกษา

2473601 ประวัตศิ าสตรแอฟริกา
History of Africa

หนวยกิต

ชือ่ วิชา

2474902 การศึกษาเอกเทศ
Independent Study

หนวยกิต
3 (3-0-6)

2.4 กลมุ วิชาโท เฉพาะวิชาเอก-โท ใหเลือกเรียน
รายวิชาจากกลมุ ใดกลมุ หนึง่ ตอไปนี้ ไมนอ ยกวา 21 หนวยกิต
จากรายวิชาดังนี้
กลมุ วิชาโทการทองเทีย่ วและการโรงแรม
รหัสวิชา

ชือ่ วิชา

หนวยกิต

3403601 จรรยาบรรณวิชาชีพและกฎหมาย 3 (3-0-6)
สำหรับการทองเทีย่ วและการโรงแรม
Professional Ethics and Laws for
Tourism and Hotel
3411101 ความรเู บือ้ งตนเกีย่ วกับการทองเทีย่ ว 3 (3-0-6)
Introduction to Tourism
3411206 การพัฒนาทรัพยากรการทองเทีย่ ว 3 (3-0-6)
Tourism Resource Development
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คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร

รหัสวิชา

ชือ่ วิชา

หนวยกิต

3411501 งานมัคคุเทศก
3 (2-2-5)
Tourism Guiding
3412403 การจัดการการทองเทีย่ วเชิงนิเวศ 3 (3-0-6)
Eco-Tourism Management
3413201 พฤติกรรมของนักทองเทีย่ วกับการ 3 (3-0-6)
สือ่ สารขามวัฒนธรรม
Tourist Behavior and Cross Culture
Communication
3421101 ความรเู บือ้ งตนเกีย่ วกับการโรงแรม 3 (3-0-6)
Introduction to Hotel
กลมุ วิชาโทภาษาอังกฤษ
รหัสวิชา

ชือ่ วิชา

2303105 สัทศาสตรภาษาอังกฤษ
English Phonetics
2311101 ไวยากรณองั กฤษ 1
English Grammar 1
2311102 การฟงและการพูด 1
Listening and Speaking 1
2311105 การฟงและการพูด 2
Listening and Speaking 2
2312102 การอานภาษาอังกฤษ 1
English Reading 1
2312103 การเขียนภาษาอังกฤษ 1
English Writing 1
2313201 การแปล 1
Translation 1

หนวยกิต
3 (2-2-5)

กลุมสหกิจศึกษา
รหัสวิชา

ชือ่ วิชา

หนวยกิต

2474803 การเตรียมสหกิจศึกษา
0 (30 ชัว่ โมง)
Preparation for Co-operative Education
2474804 สหกิจศึกษา
6 (16 สัปดาห)
Co-operative Education
3. หมวดวิชาเลือกเสรี จำนวน 6 หนวยกิต
ให นั ก ศึ ก ษาเลื อ กเรี ย นวิ ช าใด ๆ ในระดั บ
ปริญญาตรีทเี่ ปดสอนในมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค โดย
ไมซ้ำกับรายวิชาที่เคยเรียนมาแลว และตองไมเปนรายวิชา
ทีก่ ำหนดใหเรียน โดยไมนบั หนวยกิต รวมในเกณฑการสำเร็จ
หลักสูตรสาขาวิชานัน้ ๆ

3 (3-0-6)
3 (2-2-5)
3 (2-2-5)
3 (2-2-5)
3 (2-2-5)
3 (2-2-5)

2.5 กลมุ วิชาฝกประสบการณวชิ าชีพ หรือ
สหกิจศึกษา จำนวน 6 หนวยกิต
กลุมวิชาฝกประสบการณวิชาชีพ
รหัสวิชา

ชือ่ วิชา

หนวยกิต

2474801 การเตรียมฝกประสบการณดา น
1 (90)
ประวัตศิ าสตร
Preparation for Field Experience in
History
2474802 การฝกประสบการณดา นประวัตศิ าสตร 5 (450)
Field Experience in History

คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
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คูมือนักศึกษา

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชาภาษาอังกฤษ-ภาษาจีน

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554
ชือ่ สถาบันอุดมศึกษา : มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค
คณะ/ภาควิชา
: คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร

1. หมวดวิชาศึกษาทัว่ ไป จำนวน 32 หนวยกิต
2. หมวดวิชาเฉพาะ จำนวน 114 หนวยกิต

ขอมูลทัว่ ไป
1. รหัสและชื่อหลักสูตร
ภาษาไทย : หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาภาษาอังกฤษ - ภาษาจีน
ภาษาอังกฤษ : Bachelor of Arts Program in
English - Chinese
2. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา
ภาษาไทย ชือ่ เต็ม : ศิลปศาสตรบัณฑิต
(ภาษาอังกฤษ - ภาษาจีน)
ชือ่ ยอ : ศศ.บ.
(ภาษาอังกฤษ - ภาษาจีน)
ภาษาอังกฤษ ชือ่ เต็ม : Bachelor of Arts
(English - Chinese)
ชือ่ ยอ : B.A. (English - Chinese)
3. หลักสูตร
3.1 จำนวนหนวยกิตรวมตลอดหลักสูตร ไม
นอยกวา 152 หนวยกิต
3.2 โครงสรางหลักสูตร

2.1 วิชาแกน จำนวน 24 หนวยกิต มีรายวิชา
ดังตอไปนี้
รหัสวิชา
ชือ่ วิชา
หนวยกิต

หมวดวิชา/กลมุ วิชา/วิชา

จำนวนหนวยกิต

1. หมวดวิชาศึกษาทัว่ ไป
32
1.1 กลมุ วิชาภาษาและการสือ่ สาร
9
1.2 กลมุ วิชามนุษยศาสตร
7
1.3 กลมุ วิชาสังคมศาสตร
6
1.4 กลมุ วิชาวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร
10
2. หมวดวิชาเฉพาะ
114
2.1 กลมุ วิชาแกน
24
2.2 กลมุ วิชาเฉพาะดานบังคับ (ภาษาอังกฤษ) 30
2.3 กลมุ วิชาเฉพาะดานบังคับ (ภาษาจีน)
30
2.4 กลมุ วิชาเฉพาะดานเลือก
24
2.5 กลมุ วิชาฝกประสบการณวชิ าชีพ
หรือกลมุ วิชาสหกิจศึกษา
6
3. หมวดวิชาเลือกเสรี
6
รวม
152

คูมือนักศึกษา

2271601 สัทศาสตรภาษาจีนกลาง
3 (2-2-5)
Chinese Phonetics
2273102 หลักภาษาจีน
3 (3-0-6)
Chinese Grammar
2273606 การสนทนาภาษาจีน
3 (2-2-5)
Chinese Conversation
2301104 ภาษาศาสตรและสัญวิทยาเบือ้ งตน 3 (2-2-5)
Introduction to Linguistics and Semiology
2312407 ภูมหิ ลังทางสังคมและวัฒนธรรม 3 (3-0-6)
ของประเทศเจาของภาษาอังกฤษ
Socio-cultural Backgrounds of
English-speaking Countries
3201101 ความรเู บือ้ งตนเกีย่ วกับการ
3 (3-0-6)
ประกอบธุรกิจ
Introduction to Business Operation
4311705 การใชคอมพิวเตอรเพือ่ การ
3 (2-2-5)
ฝกทักษะภาษา
Using Computer for Language Skills Practice
4311702 คอมพิวเตอรเพือ่ อาชีพ
3 (2-2-5)
Computer for Career
กลมุ วิชาเฉพาะดานบังคับ
2.2 กลมุ วิชาเฉพาะดานบังคับ (ภาษาอังกฤษ)
จำนวน 30 หนวยกิต ดังรายวิชาตอไปนี้
รหัสวิชา
ชือ่ วิชา
2303105 สัทศาสตรภาษาอังกฤษ
English Phonetics
2311101 ไวยากรณองั กฤษ 1
English Grammar 1
2311102 การฟงและการพูด 1
Listening and Speaking 1
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หนวยกิต
3 (2-2-5)
3 (3-0-6)
3 (2-2-5)

คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร

รหัสวิชา

ชือ่ วิชา

2311104 ไวยากรณองั กฤษ 2
English Grammar 2
2311105 การฟงและการพูด 2
Listening and Speaking 2
2312102 การอานภาษาอังกฤษ 1
English Reading 1
2312103 การเขียนภาษาอังกฤษ 1
English Writing 1
2312105 การอานภาษาอังกฤษ 2
English Reading 2
2312106 การเขียนภาษาอังกฤษ 2
English Writing 2
2313201 การแปล 1
Translation 1

หนวยกิต
3 (3-0-6)
3 (2-2-5)
3 (2-2-5)
3 (2-2-5)
3 (2-2-5)
3 (2-2-5)
3 (2-2-5)

2.3 กลมุ วิชาเฉพาะดานบังคับ (ภาษาจีน)
จำนวน 30 หนวยกิต ดังรายวิชาตอไปนี้
รหัสวิชา
ชือ่ วิชา
หนวยกิต
2271101 ภาษาจีนระดับตน 1
3 (2-2-5)
Basic Chinese 1
2272102 ภาษาจีนระดับตน 2
3 (2-2-5)
Basic Chinese 2
2272103 ภาษาจีนระดับกลาง 1
3 (2-2-5)
Intermediate Chinese 1
2272202 การฟงและการพูดภาษาจีน 1
3 (2-2-5)
Chinese Listening and Speaking 1
2272204 การฟงและการพูดภาษาจีน 2
3 (2-2-5)
Chinese Listening and Speaking 2
2272505 วัฒนธรรมจีน
2 (1-2-3)
Chinese Culture
2273101 ภาษาจีนระดับกลาง 2
3 (2-2-5)
Intermediate Chinese 2
2273304 การอานภาษาจีน 1
3 (2-2-5)
Chinese Reading 1
2273306 การอานภาษาจีน 2
3 (2-2-5)
Chinese Reading 2
2273405 การเขียนภาษาจีน 1
2 (1-2-3)
Chinese Writing 1
2273608 การแปลภาษาจีน 1
2 (1-2-3)
Chinese Translation 1

คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร

2.4 กลมุ วิชาเฉพาะดานเลือก จำนวน 24 หนวยกิต
โดยใหนกั ศึกษาเลือกเรียน รายวิชาในกลมุ ภาษา
อังกฤษและภาษาจีนกลมุ ละ 6 หนวยกิต และใหเลือกเรียน
ตามรายวิชาทีส่ นใจอีกจำนวน 12 หนวยกิต
กลมุ วิชาเฉพาะดานเลือก (ภาษาอังกฤษ)
รหัสวิชา
ชือ่ วิชา
หนวยกิต
2303109 วากยสัมพันธภาษาอังกฤษ
3 (3-0-6)
English Syntax
2312304 วรรณคดีเบือ้ งตน
3 (3-0-6)
Introduction to Literature
2312101 การฟงและการพูด 3
3 (2-2-5)
Listening and Speaking 3
2313218 การแปล 2
3 (2-2-5)
Translation 2
2313622 ภาษาอังกฤษสำหรับการทองเทีย่ ว 1 3 (3-0-6)
English for Tourism 1
2313623 ภาษาอังกฤษสำหรับการโรงเเรม 1 3 (3-0-6)
English for Hotel 1
2313624 ภาษาอังกฤษสำหรับงานเลขานุการ 3 (3-0-6)
และงานสำนักงาน 1
English for Secretary and office
Management 1
2314602 ภาษาอังกฤษสำหรับการสือ่ สาร
3 (3-0-6)
ทางธุรกิจ
English for Business Communication
กลมุ วิชาเฉพาะดานเลือก (ภาษาจีน)
รหัสวิชา
ชือ่ วิชา
หนวยกิต
2273511 วรรณคดีจนี
3 (3-0-6)
Chinese Literature
2273512 นวนิยายจีน
3 (3-0-6)
Chinese Novels
2273513 เรือ่ งสัน้ จีน
3 (3-0-6)
Chinese Short Stories
2274506 นิทานสุภาษิตจีน
3 (3-0-6)
Chinese Proverbial Tales
2273203 การฟงและการพูดภาษาจีน 3
3 (2-2-5)
Chinese Listening and Speaking 3
2274403 การเขียนภาษาจีน 2
2 (1-2-3)
Chinese Writing 2
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รหัสวิชา

ชือ่ วิชา

หนวยกิต

2274602 การแปลภาษาจีน 2
2 (1-2-3)
Chinese Translation 2
2273709 ภาษาจีนธุรกิจ
3 (2-2-5)
Business Chinese
2273710 ภาษาจีนเพือ่ การทองเทีย่ ว
3 (2-2-5)
Chinese for Tourism
2274704 ภาษาจีนเพือ่ การโรงแรม
3 (2-2-5)
Chinese for Hotel
2274708 ภาษาจีนเพือ่ การเลขานุการและ
3 (2-2-5)
งานสำนักงาน
Chinese for Secretary and Office Work
2.5 กลมุ วิชาฝกประสบการณวชิ าชีพ หรือ
กลมุ วิชาสหกิจศึกษา จำนวน 6 หนวยกิต
กลุมวิชาฝกประสบการณวิชาชีพ
รหัสวิชา
ชือ่ วิชา
หนวยกิต
2313802 การเตรียมฝกประสบการณวชิ าชีพ
1 (90)
Preparation for Professional Experience
2314802 ฝกประสบการณวชิ าชีพ
5 (450)
Field Experience
กลมุ วิชาสหกิจศึกษา
รหัสวิชา

ชือ่ วิชา

หนวยกิต

2313804 การเตรียมสหกิจศึกษา
ไมนบั หนวยกิต
Preparation for (ไมนอ ยกวา 30 ชัว่ โมง)
Co-operative Education
2314804 สหกิจศึกษา
6 (ไมนอ ยกวา16 สัปดาห)
Field Experience Co-operative Education
หมยเหตุ : ใหนักศึกษาเลือกลงทะเบียนเรียนกลุมวิชา
ฝกประสบการณวชิ าชีพ หรือกลมุ วิชาสหกิจศึกษา กลมุ วิชาใด
กลมุ วิชาหนึง่ เพียงกลมุ วิชาเดียว
3. หมวดวิชาเลือกเสรี จำนวนไมนอ ยกวา 6 หนวยกิต
ใหนกั ศึกษาเลือกเรียนรายวิชาใด ๆ ในหลักสูตร
ตางๆของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรคทเี่ ปดสอนโดยไมซ้ำ
กับรายวิชาทีเ่ คยเรียนมาแลวและตองไมเปนรายวิชาทีก่ ำหนด
ใหเรียนโดยไมนบั หนวยกิตในเกณฑการสำเร็จหลักสูตรสาขา
วิชานัน้ ๆ

คูมือนักศึกษา
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หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพือ่ การสือ่ สารทางธุรกิจ

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา : มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค
คณะ/ภาควิชา
: คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
ขอมูลทัว่ ไป
1. รหัสและชื่อหลักสูตร
ภาษาไทย : หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพือ่ การ
สือ่ สารทางธุรกิจ (หลักสูตรนานาชาติ)
ภาษาอังกฤษ : Bachelor of Arts Program in
English for Business
Communication
(International Program)
2. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา
ภาษาไทย ชือ่ เต็ม : ศิลปศาสตรบัณฑิต
(ภาษาอังกฤษเพือ่
การสือ่ สารทางธุรกิจ)
(หลักสูตรนานาชาติ)
ชือ่ ยอ : ศศ.บ.
(ภาษาอังกฤษเพือ่
การสือ่ สารทางธุรกิจ)
ภาษาอังกฤษ ชือ่ เต็ม : Bachelor of Arts
(English for Business
Communication)
(International Program)
ชือ่ ยอ : B.A. (English for Business
Communication)
3. หลักสูตร
3.1 จำนวนหนวยกิตรวมตลอดหลักสูตร ไม
นอยกวา 135 หนวยกิต
3.2 โครงสรางหลักสูตร

คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร

หมวดวิชา/กลมุ วิชา/วิชา
จำนวนหนวยกิต
1. หมวดวิชาศึกษาทัว่ ไป
32
1.1 กลมุ วิชาภาษาและการสือ่ สาร
9
1.2 กลมุ วิชามนุษยศาสตร
7
1.3 กลมุ วิชาสังคมศาสตร
6
1.4 กลมุ วิชาวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร
10
2. หมวดวิชาเฉพาะ
97
2.1 กลมุ วิชาแกน
24
2.2 กลมุ วิชาเฉพาะดานบังคับ
30
2.3 กลมุ วิชาเฉพาะดานเลือก
16
2.4 กลมุ วิชาโท
21
2.5 กลมุ วิชาฝกประสบการณวชิ าชีพ
หรือกลมุ วิชาสหกิจศึกษา
6
3. หมวดวิชาเลือกเสรี
6
รวม
135
1. หมวดวิชาศึกษาทัว่ ไป จำนวน 32 หนวยกิต
2. หมวดวิชาเฉพาะ ไมนอ ยกวา 97 หนวยกิต
2.1 กลมุ วิชาแกน จำนวน 24 หนวยกิต
มีรายวิชาดังตอไปนี้
รหัสวิชา
ชือ่ วิชา
หนวยกิต
2311401 ภูมหิ ลังดานวัฒนธรรมอังกฤษและจีน 3 (3-0-6)
Background in English and Chinese
Culture
2311402 การสือ่ สารตางวัฒนธรรม
3 (3-0-6)
Cross - Cultural Communication
2314602 ภาษาอังกฤษเพือ่ การสือ่ สารทางธุรกิจ 3 (3-0-6)
English for Business Communication
3201101 ความรเู บือ้ งตนเกีย่ วกับธุรกิจ
3 (3-0-6)
Introduction to Business Operation
3211701 การพัฒนาบุคลิกภาพเพือ่ อาชีพ 3 (2-2-5)
Personality Development for Career
3211702 เทคนิคงานเลขานุการและการ
3 (2-2-5)
จัดการสำนักงาน
Secretarial Techniques and Office
Management
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รหัสวิชา

ชือ่ วิชา

หนวยกิต

รหัสวิชา

ชือ่ วิชา

หนวยกิต

2312101 การฟงและการพูด 3
3 (2-2-5)
Listening and Speaking 3
โดยตองศึกษารายวิชา 2311105 กอน
2312601 ภาษาอังกฤษในสือ่ มวลชน
2 (2-0-4)
English in Mass Media
2312602 ภาษาอังกฤษสำหรับการทองเทีย่ ว 2 (1-2-3)
และการโรงแรม
English for Tourism and Hotel
Management
2312709
ภาษาอั
งกฤษสำหรับการโฆษณา
2 (1-2-3)
2.2 กลมุ วิชาเฉพาะดานบังคับ 30 หนวยกิต
และการสงเสริมการขาย
รหัสวิชา
ชือ่ วิชา
หนวยกิต
English for Advertising and Sale
Promotion
2301103 ภาษาศาสตรเบือ้ งตน
2 (2-0-4)
2312710 ภาษาอังกฤษสำหรับการศึกษา
2 (2-0-4)
Introduction to Linguistics
ประเทศไทย
2303106 สัทศาสตรและวากยสัมพันธ
2 (2-0-4)
English for Thai Studies
ภาษาอังกฤษ
2313111 การอานเชิงวิจารณและเชิงวิเคราะห 2 (2-0-4)
English Phonetics and Syntax
Analytical and Critical Reading in English
2311101 ไวยากรณองั กฤษ 1
3 (3-0-6)
2313218 การแปล 2
3 (2-2-5)
English Grammar 1
Translation
2
2311102 การฟงและการพูด 1
3 (2-2-5)
โดยตองศึกษารายวิชา 2313201 กอน
Listening and Speaking 1
2 (1-2-3)
2311104 ไวยากรณองั กฤษ 2
3 (3-0-6) 2313601 ภาษาอังกฤษสำหรับการบริการ
ภัตตาคาร
English Grammar 2
English for Restaurant Management
โดยตองศึกษารายวิชา 2311101 กอน
2313602
ภาษาอังกฤษสำหรับการนำเขา
2 (2-0-4)
2311105 การฟงและการพูด 2
3 (2-2-5)
และสงออก
Listening and Speaking 2
English for Importing and Exporting
โดยตองศึกษารายวิชา 2311102 กอน
Services
2312107 การเขียนเชิงธุรกิจ
3 (2-2-5)
2313603 ภาษาอังกฤษสำหรับธุรกิจและ
2 (1-2-3)
Business Writing
เทคโนโลยี
1
โดยตองศึกษารายวิชา 2313105 กอน
English for Business and Technology 1
2313101 กลวิธกี ารอานภาษาอังกฤษ
2 (2-0-4)
2313604 ภาษาอังกฤษสำหรับธุรกิจและ
2 (1-2-3)
English Reading Strategies
เทคโนโลยี 2
2313105 การเขียนอนุเฉทภาษาอังกฤษ
3 (2-2-5)
English for Business and Technology 2
English Paragraph Writing
โดยตองศึกษารายวิชา 2313603 กอน
2313201 การแปล 1
3 (2-2-5)
2313605 ภาษาอังกฤษสำหรับธุรกิจการบิน 1 2 (2-0-4)
Translation 1
English for Airline Business 1
2313714 การอานเชิงธุรกิจ
3 (2-2-5)
2313606 ภาษาอังกฤษสำหรับธุรกิจการบิน 2 2 (2-0-4)
Business Reading
English for Airline Business 2
โดยตองศึกษารายวิชา 2313101 กอน
2313707 เทคนิคการโตแยง การเจราจา
2 (1-2-3)
ตอรอง และการโนมนาว
2.3 กลมุ วิชาเฉพาะดานเลือก ใหเรียน 16 หนวยกิต
Argumentation, Negotiation and
จากรายวิชาดังตอไปนี้
Persuasion Techniques
3212701 การติดตอทางธุรกิจและทักษะ
3 (2-2-5)
การนำเสนอ
Commercial Correspondence and
Presentation Skills
3212702 การใชงานโปรแกรมคอมพิวเตอร 3 (2-2-5)
เพือ่ งานเอกสารธุรกิจ
Computer Programming for Business
Documentation

คูมือนักศึกษา
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คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร

รหัสวิชา

ชือ่ วิชา

หนวยกิต

รหัสวิชา

2313710 ภาษาอังกฤษสำหรับขอสอบ
2 (1-2-3)
มาตรฐาน 1
English for Standardized Test 1
2313711 ภาษาอังกฤษสำหรับขอสอบ
2 (1-2-3)
มาตรฐาน 2
English for Standardized Test 2
โดยตองศึกษารายวิชา 2313710 กอน
2313712 การพูดภาษาอังกฤษในทีส่ าธารณะ 2 (1-2-3)
Public Speaking in English
2313713 ภาษาอังกฤษสำหรับการสมัครงาน 2 (2-0-4)
English for Job Applications
2314103 การฟงและการพูด 4
3 (2-2-5)
Listening and Speaking 4
โดยตองศึกษารายวิชา 2312101 กอน
2314211 การแปล 3
2 (1-2-3)
Translation 3
โดยตองศึกษารายวิชา 2313218 กอน
2.4 กลมุ วิชาโท
กลมุ วิชาโทบังคับ (บังคับเรียน 15 หนวยกิต)
รหัสวิชา
ชือ่ วิชา
หนวยกิต
2271101 ภาษาจีนระดับตน 1
3 (2-2-5)
Basic Chinese 1
2271102 ภาษาจีนระดับตน 2
3 (2-2-5)
Basic Chinese 2
โดยตองศึกษารายวิชา 2271101 กอน
2271601 สัทศาสตรภาษาจีนกลาง
3 (2-2-5)
Chinese Phonetics
2272202 การฟงและการพูดภาษาจีน 1
3 (2-2-5)
Chinese Listening and Speaking 1
2272204 การฟงและการพูดภาษาจีน 2
3 (2-2-5)
Chinese Listening and Speaking 2
โดยตองศึกษารายวิชา 2272202 กอน

หนวยกิต

2273511 วรรณคดีจนี
3 (3-0-6)
Chinese Literature
2273608 การแปลจีน 1
2 (1-2-3)
Chinese Translation 1
2273709 ภาษาจีนธุรกิจ
3 (2-2-5)
Business Chinese
2273711 ภาษาจีนเพือ่ การโรงแรมและ
2 (1-2-3)
การโรงแรม
Chinese for Hotels and Tourism
2273712 ภาษาจีนเพือ่ งานเลขานุการ
2 (1-2-3)
Chinese for Secretaries
2.5 กลมุ วิชาฝกประสบการณวชิ าชีพ หรือ กลมุ
วิชาสหกิจศึกษา จำนวน 6 หนวยกิต
กลุมวิชาฝกประสบการณวิชาชีพ
รหัสวิชา
ชือ่ วิชา
หนวยกิต
2314801 การเตรียมฝกประสบการณวชิ าชีพ
1 (90)
ภาษาอังกฤษนานาชาติ
Preparation for Professional
Experience in Career
2314802 การฝกประสบการณวชิ าชีพภาษา
5 (450)
อังกฤษนานาชาติ
Field Experience in Language
and Literary Works
กลมุ วิชาสหกิจศึกษา
รหัสวิชา
ชือ่ วิชา
หนวยกิต
2314803 การเตรียมสหกิจศึกษา(ไมนอ ยกวา 30 ชัว่ โมง)
Preparation for Co-operative Education
2314804 สหกิจศึกษา
6 (ไมนอ ยกวา 16 สัปดาห)
Co-operative Education
หมายเหตุ : ใหนักศึกษาเลือกลงทะเบียนเรียนกลุมวิชา
ฝกประสบการณวชิ าชีพ หรือกลมุ สหกิจศึกษา กลมุ วิชาใด
วิชาหนึง่ เพียงกลมุ เดียว

กลมุ วิชาโทเลือก (เลือกเรียน 6 หนวยกิต
จากรายวิชาตอไปนี)้
รหัสวิชา
ชือ่ วิชา
หนวยกิต
2273103 ทักษะการอานภาษาจีน
2 (2-0-4)
Chinese Reading Skills
2273104 ทักษะการเขียนภาษาจีน
2 (1-2-3)
Chinese Writing Skills
2273203 การฟงและการพูดจีน 3
3 (2-2-5)
Chinese Listening and Speaking 3
โดยตองศึกษารายวิชา 2272204 กอน
คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร

ชือ่ วิชา

3. หมวดวิชาเลือกเสรี จำนวนไมนอ ยกวา 6 หนวยกิต
ใหนกั ศึกษาเลือกเรียนรายวิชาใด ๆ ในหลักสูตร
ตางๆของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรคทเี่ ปดสอนโดยไมซ้ำ
กับรายวิชาทีเ่ คยเรียนมาแลวและตองไมเปนรายวิชาทีก่ ำหนด
ใหเรียนโดยไมนบั หนวยกิตในเกณฑการสำเร็จหลักสูตรสาขา
วิชานัน้ ๆ
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หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชาภูมิสารสนเทศเพื่อการพัฒนา

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554
2. หมวดวิชาเฉพาะ
95
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา : มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค
2.1 กลมุ วิชาแกน
30
คณะ/ภาควิชา
: คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
2.2 กลมุ วิชาเฉพาะดานบังคับ
39
2.3 กลมุ วิชาเฉพาะดานเลือก
20
2.4 กลมุ วิชาฝกประสบการณวชิ าชีพ หรือ
6
ขอมูลทัว่ ไป
กล
ม
ุ
วิ
ช
าสหกิ
จ
ศึ
ก
ษา
1. รหัสและชื่อหลักสูตร
3. หมวดวิชาเลือกเสรี
6
ภาษาไทย : หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต
รวมทัง้ หมด
133
สาขาวิชา ภูมสิ ารสนเทศเพือ่ การพัฒนา
ภาษาอังกฤษ : Bachelor of Arts Program in
1. หมวดวิชาศึกษาทัว่ ไป จำนวน 32 หนวยกิต
Geographical Informatics for
Development
2. หมวดวิชาเฉพาะ ไมนอ ยกวา 95 หนวยกิต
2. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา
2.1 กลมุ วิชาแกน จำนวน 30 หนวยกิต มีรายวิชา
ภาษาไทย ชือ่ เต็ม : ศิลปศาสตรบัณฑิต
ดั
ง
ต
อ
ไปนี้
(ภูมสิ ารสนเทศเพือ่
การพัฒนา)
รหัสวิชา
ชือ่ วิชา
หนวยกิต
ชือ่ ยอ : ศศ.บ. (ภูมสิ ารสนเทศเพือ่
2441401 แผนทีแ่ ละการแปลความหมาย
3 (2-2-5)
การพัฒนา)
จากแผนที
่
ภาษาอังกฤษ ชือ่ เต็ม : Bachelor of Arts in
Map and Map Interpretation
Geographical
2441402
ระบบสารสนเทศภูมศิ าสตร1
3 (2-2-5)
Informatics for
Geographic Information System 1
Development
2441403 การแปลความหมายจากรูปถาย
3 (2-2-5)
ชือ่ ยอ : B.A. (Geographical
ทางอากาศ และภาพถายดาวเทียม
Informatics for
Aerial Photo and Remote Sensing
Development)
Interpretation
3. หลักสูตร
2442301 ภูมศิ าสตรทอ งถิน่
3 (2-2-5)
3.1 จำนวนหนวยกิตรวมตลอดหลักสูตร ไม
Local Geography
นอยกวา 133 หนวยกิต
2442401 การทำแผนที่
3 (2-2-5)
3.2 โครงสรางหลักสูตร
Cartography
2442704 ผังเมือง
3 (2-2-5)
หมวดวิชา/กลมุ วิชา/วิชา
จำนวนหนวยกิต
Urban Planning
2312708 ภาษาอังกฤษสำหรับนักภูมสิ ารสนเทศ 3 (3-0-6)
1. หมวดวิชาศึกษาทัว่ ไป
32
English for Geoinformatic
1.1 กลมุ วิชาภาษาและการสือ่ สาร
9
2313702
ภาษาอังกฤษสำหรับสังคมศาสตร 3 (3-0-6)
1.2 กลมุ วิชามนุษยศาสตร
7
English for Social Science
1.3 กลมุ วิชาสังคมศาสตร
6
4303101
หลักสถิติ
3 (3-0-6)
1.4 กลมุ วิชาวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร 10
Principles of Statistical
2443402 ระบบสารสนเทศภูมศิ าสตร 2
3 (2-2-5)
Geographic Information System 2

คูมือนักศึกษา
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คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร

รหัสวิชา

2.2 กลมุ วิชาเฉพาะดานบังคับ 39 หนวยกิต
รหัสวิชา
ชือ่ วิชา
หนวยกิต
2441101 นิเวศวิทยามนุษย
3 (2-2-5)
Human Ecology
2441701 ภูมศิ าสตรเมืองและชนบท
3 (2-2-5)
Urban and Rural Geography
2442101 ภูมศิ าสตรกายภาพ
3 (2-2-5)
Physical Georaphy
2442201 ภูมศิ าสตรประเทศไทย
3 (2-2-5)
Geography of Thailand
2442702 การจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
3 (2-2-5)
และสิง่ แวดลอม
Natural Resources and Environmental
Management
2442703 ภูมศิ าสตรการเกษตร
3 (2-2-5)
Agricultural Geography
2443201 ภูมศิ าสตรการทองเทีย่ วไทย
3 (2-2-5)
Geography of Thai Tourism
2443403 วิธเี ชิงปริมาณทางภูมศิ าสตร
3 (3-0-6)
Quantitative Method in Geography
2443701 ภูมศิ าสตรพนื้ ทีช่ มุ น้ำ
3 (2-2-5)
Wetland Geography
2443702 การประเมินผลกระทบ
3 (2-2-5)
Impact Assessment
2443703 แนวความคิดทางภูมศิ าสตร
3 (3-0-6)
Geographic Thought
2444401 ระบบสารสนเทศภูมศิ าสตรเพือ่
3 (2-2-5)
การวางแผนและจัดการ
Geographic Database for Planning
and Management System
2444701 ภูมศิ าสตรประชากร
3 (3-0-6)
Population Geography
2.3 กลุมวิชาเฉพาะดานเลือก
ไมนอ ยกวา 20 หนวยกิต
รหัสวิชา
ชือ่ วิชา
หนวยกิต
3 (2-2-5)
2441102 ธรณีวทิ ยา
Geology
2441103 อุทกวิทยา
3 (2-2-5)
Hydrology
2441104 อากาศวิทยา
3 (2-2-5)
Climatology
2442302 ภูมศิ าสตรภมู ภิ าคโลก
3 (3-0-6)
Regional Geography of The World
คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร

ชือ่ วิชา

หนวยกิต

2442402 การทำแผนทีด่ ว ยโปรแกรมเขียนแบบ 3 (2-2-5)
Technical Drawing Software Mapping
2443101 อุตนุ ยิ มวิทยา
3 (2-2-5)
Meteorology
2443704 ภูมศิ าสตรการตลาดและ
3 (3-0-6)
การอุตสาหกรรม
Geography of Marketing and
Manufacturing
2443705 ภูมศิ าสตรวฒ
ั นธรรม
3 (3-0-6)
Cultural Geography
2444702 ชีวภูมศิ าสตร
3 (2-2-5)
Biogeography
3 (2-2-5)
2444703 ภูมศิ าสตรการตัง้ ถิน่ ฐาน
Settlement Geography
2444704 ภูมศิ าสตรเศรษฐกิจ
3 (3-0-6)
Economic Geography
2444901 การวิจยั ทางภูมศิ าสตร
3 (2-2-5)
Research in Geography
2444902 การสัมมนาทางภูมศิ าสตร
2 (1-2-3)
Seminar in Geography
2.4 กลมุ วิชาประสบการณวชิ าชีพ หรือ
กลมุ วิชาสหกิจศึกษา จำนวน 6 หนวยกิต
กลุมวิชาประสบการณวิชาชีพ
รหัสวิชา
ชือ่ วิชา
หนวยกิต
2443801 การเตรียมฝกประสบการณวชิ าชีพ
1 (90)
Preparation for Field Experience
5 (450)
2444802 ฝกประสบการณวชิ าชีพ
Field Experience
กลมุ วิชาสหกิจศึกษา
รหัสวิชา
ชือ่ วิชา
หนวยกิต
2443803 การเตรียมฝกสหกิจศึกษา(ไมนอ ยกวา 30 ชัว่ โมง)
Preparation for Co-operative Education
2444804 สหกิจศึกษา
6 (16 สัปดาห)
Co-operative Education
3. หมวดวิชาเลือกเสรี จำนวน 6 หนวยกิต
ใหเลือกเรียนวิชาใด ๆ ในหลักสูตรมหาวิทยาลัย
ราชภัฎโดยไมซ้ำกับรายวิชาทีเ่ คยเรียนมาแลวและตองไมเปน
รายวิชาที่กำหนดใหเรียน โดยไมนับรวมหนวยกิตในเกณฑ
การสำเร็จหลักสูตรของโปรแกรมวิชา
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หลักสูตรศิลปบัณฑิต

สาขาวิชาศิลปกรรม

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา : มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค
คณะ/ภาควิชา
: คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
ขอมูลทัว่ ไป
1. รหัสและชื่อหลักสูตร
ภาษาไทย : หลักสูตรศิลปบัณฑิต
สาขาวิชาศิลปกรรม
ภาษาอังกฤษ : Bachelor of Fine Arts Program
in Fine and Applied Arts
2. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา
ภาษาไทย ชือ่ เต็ม : ศิลปบัณฑิต (ศิลปกรรม)
ชือ่ ยอ : ศล.บ. (ศิลปกรรม)
ภาษาอังกฤษ ชือ่ เต็ม : Bachelor of Fine Arts
(Fine and Applied Arts)
ชือ่ ยอ : B.F.A. (Fine and
Applied Arts)
3. หลักสูตร
3.1 จำนวนหนวยกิตรวมตลอดหลักสูตร
ไมนอ ยกวา 135 หนวยกิต
3.2 โครงสรางหลักสูตร
หมวดวิชา/กลมุ วิชา/วิชา

จำนวนหนวยกิต

1. หมวดวิชาศึกษาทัว่ ไป
1.1 กลมุ วิชาภาษาและการสือ่ สาร
1.2 กลมุ วิชามนุษยศาสตร
1.3 กลมุ วิชาสังคมศาสตร
1.4 กลมุ วิชาวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร
2. หมวดวิชาเฉพาะ
2.1 กลมุ วิชาแกน
2.2 กลมุ วิชาเฉพาะดานบังคับ
2.3 กลมุ วิชาเฉพาะดานเลือก
2.4 กลมุ วิชาฝกประสบการณวชิ าชีพ หรือ
กลมุ วิชาสหกิจศึกษา
3. หมวดวิชาเลือกเสรี
รวมทัง้ หมด

คูมือนักศึกษา

32
9
7
6
10
97
36
37
18
6
6
135

1. หมวดวิชาศึกษาทัว่ ไป จำนวน 32 หนวยกิต
2. หมวดวิชาเฉพาะ จำนวน 97 หนวยกิต แบงออกเปน
2.1 กลมุ วิชาแกน ใหเรียน 36 หนวยกิต
มีรายวิชาดังตอไปนี้
รหัสวิชา
ชือ่ วิชา
หนวยกิต
2111201 ประวัตศิ าสตรศลิ ปะไทย
3 (3-0-6)
History of Thai Art
3 (3-0-6)
2111202 ประวัตศิ าสตรศลิ ปะตะวันตก
History of Western Art
2111401 หลักการออกแบบ
3 (2-2-5)
Principles of Design
2112101 สุนทรียศาสตรเบือ้ งตน
3 (3-0-6)
Introduction to Aesthetic Appreciation
2121101 วาดเสนพืน้ ฐาน
3 (1-4-4)
Introduction to Drawing
2121102 จิตรกรรมพืน้ ฐาน
3 (1-4-4)
Introduction to Painting
2121201 ภาพพิมพพนื้ ฐาน
3 (1-4-4)
Introduction to Printing
2122301 ประติมากรรมพืน้ ฐาน
3 (1-4-4)
Introduction to Sculpture
2132602 คอมพิวเตอรกบั การออกแบบ 1 3 (2-2-5)
Computer Graphic Design 1
2312701 ภาษาอังกฤษเพือ่ การเรียนรู
3 (3-0-6)
English for Learning
2313703 ภาษาอังกฤษสำหรับศิลปกรรม
3 (3-0-6)
English for Fine and Applied Arts
3201101 ความรเู บือ้ งตนเกีย่ วกับการ
3 (3-0-6)
ประกอบธุรกิจ
Introduction to Business Operation
2.2 กลมุ วิชาเฉพาะดานบังคับ 37 หนวยกิต
มีรายวิชาดังนี้
รหัสวิชา
ชือ่ วิชา
หนวยกิต
2112601 การนำเสนอผลงานการออกแบบ 3 (2-2-5)
Design Presentation
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รหัสวิชา

ชือ่ วิชา

หนวยกิต

รหัสวิชา

2112702 การจัดการธุรกิจศิลปกรรม
3 (3-0-6)
Art Business Management
2112703 พฤติกรรมผบู ริโภคทางธุรกิจศิลปกรรม3(3-0-6)
Customer Behavior in Art Business
2113703 การออกแบบนิทรรศการ
3 (2-2-5)
Exhibition Design
2114901 โครงการพิเศษศิลปกรรม
4 (2-4-6)
Special Project in Fine and Applied Art
2120102 วาดเสนสรางสรรค
3 (2-2-5)
Creative Drawing
2121116 จิตรกรรมสรางสรรค
3 (2-2-5)
Creative Painting
2123701 จิตรกรรมไทยประยุกตเพือ่ งาน 2 มิติ 3 (2-2-5)
Thai Art applied for 2-Dimensional Design
2131409 องคประกอบศิลป
3 (2-2-5)
Composition in Arts
2132501 การออกแบบลวดลาย
3 (2-2-5)
Motif and Ornament Design
2143102 การออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ 3 (2-2-5)
พืน้ บาน
Folk Craft Product Design
2143103 ออกแบบผลิตภัณฑจากวัสดุสงั เคราะห 3(2-2-5)
Synthetic Materials for Product Design
2.3 กลมุ วิชาเฉพาะดานเลือก 18 หนวยกิต
เลือกเรียนจากรายวิชาตอไปนี้
รหัสวิชา
ชือ่ วิชา
หนวยกิต
2101103 ทฤษฏีสี
3 (2-2-5)
Color Theory
2103101 ศิลปะไทยประยุกต
3 (2-2-5)
Applied Thai Arts
2104911 พืน้ ฐานการวิจยั ทางศิลปะและ
3 (3-0-6)
ศิลปะประยุกต
Basic Research in Art and Applied Art
2112203 ประวัตศิ าสตรศลิ ปะทองถิน่
3 (3-0-6)
History of Local Art
2113105 ศิลปะสมัยใหม
3 (2-2-5)
Modern Art
2113503 จิตวิทยาการออกแบบ
3 (3-0-6)
Psychological Design
2121105 วาดเสนภาพคน
3 (2-2-5)
Figure Drawing
2121204 การพิมพสกรีนบนพืน้ ราบ
3 (2-2-5)
Screen printing on Plane Surface
คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร

ชือ่ วิชา

หนวยกิต

2121212 การพิมพแกะไม
3 (2-2-5)
Woodcut Printing
2121305 การปน และการหลอ
3 (2-2-5)
Molding and Casting
2122107 การระบายสีน้ำ
3 (2-2-5)
Water Color Painting
2122213 การสรางสือ่ ประสมทางการพิมพ 3 (2-2-5)
Multimedia Printing
2122305 ประติมากรรมสรางสรรค
3 (2-2-5)
Creative Sculpture
2123315 ประติมากรรมประยุกตเพือ่
3 (2-2-5)
งานออกแบบกราฟก
Applied Sculpture for Graphic Design
2123702 จิตรกรรมไทยประยุกตเพือ่ งาน 3 มิติ 3 (2-2-5)
Thai Art applied for 3-Dimensional Design
2123901 โครงการทัศนศิลป
3 (2-2-5)
Visual Arts Project
2124306 ประติมากรรมตกแตง
3 (2-2-5)
Decorative Sculpture
2131118 เขียนแบบพืน้ ฐาน
3 (2-2-5)
Introduction to Drafting
2132401 การออกแบบเขียนแบบโครงสราง 3 (2-2-5)
Structural Design
2132404 เทคนิคการถายภาพและการตกแตง 3 (2-2-5)
Technical Photography and Retouching
2132410 เทคนิควิทยาเพือ่ งานออกแบบ
3 (2-2-5)
Technological Design
2132603 คอมพิวเตอรกบั การออกแบบ 2 3 (2-2-5)
Computer Graphic Design 2
2132604 คอมพิวเตอรกบั การออกแบบ 3 3 (2-2-5)
Computer Graphic Design 3
2133211 การถายภาพสรางสรรค
3 (2-2-5)
Creative Photography
2133401 การถายภาพเพือ่ งานออกแบบกราฟก 3 (2-2-5)
Photography for Graphic Design
2133414 คอมพิวเตอรกราฟกงานผสมหลายสือ่ 3 (2-2-5)
Multimedia in Computer Graphic
2133417 การออกแบบการนำเสนอ
3 (2-2-5)
Design Presentation Process
2133601 การออกแบบเว็บเพจ
3 (2-2-5)
Web Page Design
2134414 คอมพิวเตอรกราฟกเพือ่ งาน
3 (2-2-5)
ออกแบบประยุกตศลิ ป
Computer Graphic for Applied Arts
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รหัสวิชา

ชือ่ วิชา

หนวยกิต

2141104 การออกแบบสรางสรรคเศษวัสดุ
3 (2-2-5)
Found Objects in Design
2141106 การออกแบบเครือ่ งเรือน
3 (2-2-5)
Furniture Design
2141107 การออกแบบผลิตภัณฑไม
3 (2-2-5)
Wood Product Design
2141108 ผลิตภัณฑเครือ่ งจักสาน
3 (2-2-5)
Weaving Product
2141402 การออกแบบตกแตงสถานที่
3 (2-2-5)
Landscape Design
2142101 ปูนปน
3 (2-2-5)
Stucco Molding
2142102 การพิมพสกรีนบนวัสดุ 3 มิติ
3 (2-2-5)
3-Dimensional Screen Printing
2142104 การออกแบบของทีร่ ะลึก
3 (2-2-5)
Souvenir Design
2142201 การออกแบบบรรจุภณ
ั ฑ
3 (2-2-5)
Package Design
2143107 การออกแบบสรางสรรคงานกระดาษ 3 (2-2-5)
Creative Paper Design
2143301 งานออกแบบกราฟกสำหรับ
3 (2-2-5)
สภาพแวดลอม
Environmental Graphic Design
2143302 คอมพิวเตอรกราฟก 3 มิติ
3 (2-2-5)
Computer Graphic for 3 Dimension
Design
2143604 การพิมพซลิ คสกรีนบนผา
3 (2-2-5)
Silkscreen on Fabric
2144601 วัสดุและกรรมวิธี
3 (2-2-5)
Materials and Process

แบบสหกิจศึกษา
รหัสวิชา

ชือ่ วิชา

หนวยกิต

2113802 การเตรียมฝกสหกิจศึกษา
0 (30)
Preparation for Co-operative Education
2114803 สหกิจศึกษา
6 (16 สัปดาห)
Co-operative Education
หมายเหตุ : ใหนกั ศึกษาเลือกกลมุ รายวิชาฝกประสบการณ
วิชาชีพหรือกลมุ รายวิชาสหกิจศึกษาอยางใดอยางหนึง่
3. หมวดวิชาเลือกเสรี จำนวน 6 หนวยกิต
ใหเลือกเรียนรายวิชาใด ๆ ในหลักสูตรมหาวิทยาลัย
ราชภัฏนครสวรรคโดยไมซ้ำกับรายวิชาทีเ่ คยเรียนมาแลวและ
ตองไมเปนรายวิชาที่กำหนดใหเรียนโดยไมนับหนวยกิตรวม
ในเกณฑการสำเร็จหลักสูตรของโปรแกรมวิชานี้

2.4 กลมุ วิชาฝกประสบการณวชิ าชีพ หรือ
กลมุ วิชาสหกิจศึกษา จำนวน 6 หนวยกิต
แบบปกติ
รหัสวิชา
ชือ่ วิชา
หนวยกิต
2113801 การเตรียมฝกประสบการณวชิ าชีพ
1 (90)
ศิลปกรรม
Preparation for Prospective Profession
in Fine and Applied Art
2114802 การฝกประสบการณวชิ าชีพศิลปกรรม 5 (450)
Fine and Applied Art Apprenticeship

คูมือนักศึกษา
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หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554
ชือ่ สถาบันอุดมศึกษา : มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค
คณะ/ภาควิชา
: คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
ขอมูลทัว่ ไป
1. รหัสและชื่อหลักสูตร
ภาษาไทย : หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน
ภาษาอังกฤษ : Bachelor of Arts Program in
Community Development
2. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา
ภาษาไทย ชือ่ เต็ม : ศิลปศาสตรบัณฑิต
(การพัฒนาชุมชน)
ชือ่ ยอ : ศศ.บ. (การพัฒนาชุมชน)
ภาษาอังกฤษ ชือ่ เต็ม : Bachelor of Arts
(Community
Development)
ชือ่ ยอ : B.A. (Community
Development)
3. หลักสูตร
3.1 จำนวนหนวยกิตรวมตลอดหลักสูตร ไม
นอยกวา 130/128 หนวยกิต
3.2 โครงสรางหลักสูตร
หมวดวิชา/กลมุ วิชา/วิชา
ปกติ สหกิจ
ก. หมวดวิชาศึกษาทัว่ ไป
1. กลมุ วิชาภาษาและการสือ่ สาร
2. กลมุ วิชามนุษยศาสตร
3. กลมุ วิชาสังคมศาสตร
4. กลมุ วิชาวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร
ข. หมวดวิชาเฉพาะ
1. วิชาแกน
2. วิชาเฉพาะดาน บังคับ
3. วิชาเฉพาะดาน เลือก
4. วิชาประสบการณวชิ าชีพ
4.1 แบบปกติ
4.2 แบบสหกิจศึกษา
ค. หมวดวิชาเลือกเสรี
รวมทัง้ หมด

คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร

32
9
7
6
10
92
36
33
15

32
9
7
6
10
92
36
33
15

ก. หมวดวิชาศึกษาทัว่ ไป จำนวน 32 หนวยกิต
ข. หมวดวิชาเฉพาะ จำนวน 92 หนวยกิต
2.1 กลมุ วิชาแกน จำนวน 36 หนวยกิต
มีรายวิชาดังตอไปนี้
รหัสวิชา

หนวยกิต

2312701 ภาษาอังกฤษเพือ่ การเรียนรู
3 (3-0-6)
English for Learning
2313702 ภาษาอังกฤษสำหรับสังคมศาสตร 3 (3-0-6)
English for Social Science
2411101 หลักมานุษยวิทยา
3 (3-0-6)
Principles of Anthropology
2421101 ทฤษฎีและยุทธศาสตรการพัฒนา 3 (3-0-6)
Theory and Strategy for Development
2422102 กระบวนการทำงานพัฒนา
3 (3-0-6)
Process of Development Work
3 (3-0-6)
2422103 คอมพิวเตอรเพือ่ งานพัฒนา
Computer for Development Work
2422106 ชุมชนศึกษา
3 (2-2-5)
Community Study
2423126 การจัดการตนเองของชุมชนและสังคม3 (3-0-6)
Social and Community Self Governance
2424321 กฎหมายสำหรับนักพัฒนาชุมชน 3 (3-0-6)
Laws for Community Developer
2431101 หลักสังคมวิทยา
3 (3-0-6)
Principles of Sociology
2432120 สถิตเิ พือ่ การวิจยั ทางสังคมศาสตร 3 (3-0-6)
Statistics for Social Science Research
2433102 ระเบียบวิธวี จิ ยั ทางสังคมศาสตร
3 (3-0-6)
เบือ้ งตน
Introduction to Social Science Research
Methodology
2.2 กลมุ วิชาเฉพาะดานบังคับ จำนวน 33 หนวยกิต
รหัสวิชา

8

6
6
6
130 128

ชือ่ วิชา

ชือ่ วิชา

หนวยกิต

2422204 เทคนิคและวิธกี ารพัฒนาชุมชน
3 (3-0-6)
Technique and Method for Community
Development
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รหัสวิชา

ชือ่ วิชา

หนวยกิต

รหัสวิชา

ชือ่ วิชา

หนวยกิต

2422205 การจัดการและการวางแผนพัฒนา 3 (3-0-6)
Management and Development Planning
2423208 ทฤษฎีและหลักการพัฒนาชุมชน 3 (3-0-6)
Theory and Principles of Community
Development
2423209 ทุนทางสังคมและวัฒนธรรม
3 (3-0-6)
Social and Cultural Capital
2423211 การวิเคราะหปญ
 หาชุมชนและแนว 3 (2-2-5)
ทางการพัฒนา
Analysis and Solution for Community
Development
2423212 การบริหารการจัดการงานพัฒนา 3 (3-0-6)
Development Administration
Management
2423213 การบริหารความขัดแยง
3 (3-0-6)
Conflict Management
2423234 การพัฒนาแบบยัง่ ยืน
3 (3-0-6)
Sustainable Development
2424215 วิจยั ภาคสนามในงานพัฒนาชุมชน 3 (2-2-5)
Field Research in Community
Development
2424216 การสัมมนาปญหาในงานพัฒนาชุมชน 3 (2-2-5)
Seminar on Problems in Community
Development
2433214 พลวัตของชุมชนในกระแสโลกาภิวตั น 3 (3-0-6)
Community Dynamics in Globalization
Social Context

2423221 เศรษฐศาสตรการพัฒนา
3 (3-0-6)
Economics for Development
2423354 การจัดการทรัพยากรชุมชน
3 (3-0-6)
Community Resources Management
2423355 เศรษฐกิจชุมชนเพือ่ การพัฒนา
3 (3-0-6)
Community Economic for Development
2423360 การพัฒนาตนในงานพัฒนาชุมชน 3 (3-0-6)
Adaptation for Community Development
2423370 เศรษฐศาสตรการเมืองกับการพัฒนา 3 (3-0-6)
Economics Politic Science and
Development
3 (2-2-5)
2424227 การจัดการเครือขายเพือ่ พัฒนา
วิสาหกิจชุมชน
Small and Micro Community Enterprise
Networks Management
2424356 บทบาทชายหญิงในงานพัฒนา
3 (3-0-6)
Gender Perspectives in Development
2424357 เทคโนโลยีทเี่ หมาะสมกับการ
3 (3-0-6)
ดำรงชีวติ ในทองถิน่
Appropriate Technology for Local Life
2424358 ภูมปิ ญ
 ญาทองถิน่ กับการพัฒนา
3 (3-0-6)
Local Wisdom and Development
2424359 การพัฒนาความสามารถของ
3 (3-0-6)
บุคคลและกลมุ
The Development of Group and
Individual Competence
2424361 การพัฒนาองคกรชุมชน
3 (3-0-6)
Community Organization Development
2.3 กลมุ วิชาเฉพาะดานเลือก ใหเลือกเรียน
2432231 การจัดสวัสดิการสำหรับคนจน
3 (3-0-6)
อยางนอย 15 หนวยกิต จากรายวิชาในกลมุ ใดก็ได
และคนดอยโอกาส
1) กลมุ รายวิชาการวิจยั ชุมชน
Welfare Preparation for the Poor and
the Less Opportunity Persons
รหัสวิชา
ชือ่ วิชา
หนวยกิต
3 (2-2-5)
2433229 การจัดการเครือขายในงาน
สวัสดิการสังคม
2424431 การวิจยั เชิงคุณภาพในการพัฒนา 3 (3-0-6)
Social Welfare Networks Management
Qualitative Research for Development
3 (3-0-6)
2424432 การวิเคราะหขอ มูลเชิงปริมาณ
3 (3-0-6) 2433230 การจัดการกองทุนสวัสดิการ
ชุมชนและสังคม
Qualitative data Analysis
3 (3-0-6)
Social and Community Welfare Fund
2424433 เทคนิคการวิจยั แบบมีสว นรวม
Participatory Action Research
Management
2433236 เทคนิคและหลักการปฏิบตั งิ าน
3 (3-0-6)
2) กลุมรายวิชาการจัดการชุมชน
สวัสดิการสังคม
Technique and Methodology for
รหัสวิชา
ชือ่ วิชา
หนวยกิต
Social Welfare
2422219 ความรเู บือ้ งตนเกีย่ วกับวิสาหกิจชุมชน3 (3-0-6) 2434327 กลมุ ชาติพนั ธกุ บั การพัฒนา
3 (3-0-6)
Introduction to Small and Micro
Ethnic Group and Development
Community Enterprise
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รหัสวิชา

3) กลุมรายวิชานโยบายและการวางแผน
รหัสวิชา
ชือ่ วิชา
หนวยกิต
2423216 แผนแมบทชุมชนกับการพัฒนา
3 (3-0-6)
Community Strategic Planning for
Development
2423210 การจัดการความรู
3 (3-0-6)
การวางเปาหมายและแผนชีวติ
Knowledge Management ,
setting Life Purpose and plan
2424338 สิทธิมนุษยชนกับการพัฒนาชุมชน 3 (3-0-6)
Human Rights and Community
Development
2424362 ปญหาสังคมกับการพัฒนาชุมชน 3 (3-0-6)
Social Problems in Community
Development
2424363 การมีสว นรวมของประชาชนใน
3 (3-0-6)
การพัฒนาชุมชน
Popular Participation in Community
Development
2424364 การปกครองทองถิน่ กับการ
3 (3-0-6)
พัฒนาชุมชน
Local Government and Community
Development
2424366 การวางแผนและการจัดการ
3 (3-0-6)
เศรษฐกิจชุมชน
Community Planning and Economic
Management
2424371 นโยบายและการวางแผนการใชทดี่ นิ 3 (3-0-6)
Community Policy and Land use Planning
2424721 เทคนิคการใหการศึกษาชุมชน
3 (3-0-6)
Educational Transferring Techniques
2424724 การพัฒนาชุมชนเปรียบเทียบ
3 (3-0-6)
Comparative Study in Community
Development
2433367 การสังคมสงเคราะห
3 (3-0-6)
Social Work
2433368 สวัสดิการชุมชนพึง่ ตนเอง
3 (3-0-6)
Community Welfare for Self - Reliance
2433369 การบริหารงานสวัสดิการชุมชน
3 (3-0-6)
Community Welfare Administration
2433371 การสังคมสงเคราะหชมุ ชน
3 (3-0-6)
Community Social Work
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ชือ่ วิชา

หนวยกิต

2433372 สวัสดิการชุมชน
3 (3-0-6)
Community Welfare
2434237 นโยบายสาธารณะกับการจัด
3 (3-0-6)
สวัสดิการชุมชนและสังคม
Public Policy for Social and Community
Welfare
2434328 พหุลกั ษณทางสังคมและวัฒนธรรม 3 (3-0-6)
Social and Cultural Pluralism
2.4 วิชาฝกประสบการณวิชาชีพ
แบบปกติ จำนวน 8 หนวยกิต
รหัสวิชา

ชือ่ วิชา

หนวยกิต

2423214 เตรียมฝกประสบการณวชิ าชีพ
3 (2-2-5)
Preparation for Professional Experience
in Community Development
2424218 การฝกประสบการณวชิ าชีพ
5 (450)
Professional Experience in Community
Development
แบบสหกิจศึกษา จำนวน 6 หนวยกิต
รหัสวิชา
ชือ่ วิชา
หนวยกิต
2424219 การเตรียมฝกสหกิจศึกษา
(ไมมหี นวยกิต)
Preparation Cooperative Education
2424220 สหกิจศึกษา
6 (16สัปดาห)
Cooperative Education
ค. หมวดวิชาเลือกเสรี จำนวน 6 หนวยกิต
ให นั ก ศึ ก ษาเลื อ กเรี ย นวิ ช าใด ๆ ในระดั บ
ปริญญาตรีทเี่ ปดสอนในมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค โดย
ไมซ้ำกับรายวิชาที่เคยเรียนมาแลว และตองไมเปนรายวิชา
ทีก่ ำหนดใหเรียนโดยไมนบั หนวยกิต รวมในเกณฑการสำเร็จ
หลักสูตรสาขาวิชานัน้ ๆ
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หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชาภาษาอังกฤษ

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554
ชือ่ สถาบันอุดมศึกษา : มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค
คณะ/ภาควิชา
: คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
ขอมูลทัว่ ไป
1. รหัสและชื่อหลักสูตร
ภาษาไทย : หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
ภาษาอังกฤษ : Bachelor of Arts Program in
English
2. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา
ภาษาไทย ชือ่ เต็ม : ศิลปศาสตรบัณฑิต
(ภาษาอังกฤษ)
ชือ่ ยอ : ศศ.บ.
(ภาษาอังกฤษ)
ภาษาอังกฤษ ชือ่ เต็ม : Bachelor of Arts
(English)
ชือ่ ยอ : B.A. (English)
3. หลักสูตร
3.1 จำนวนหนวยกิตรวมตลอดหลักสูตร ไม
นอยกวา 134 หนวยกิต
3.2 โครงสรางหลักสูตร

หมวดวิชา/กลมุ วิชา/วิชา
1.
2.
3.
4.

กลมุ วิชาภาษาและการสือ่ สาร
กลมุ วิชามนุษยศาสตร
กลมุ วิชาสังคมศาสตร
กลมุ วิชาวิทยาศาสตรและ
คณิตศาสตร
ข. หมวดวิชาเฉพาะ
1. วิชาแกน
2. วิชาเฉพาะดานบังคับ
3. วิชาเฉพาะดานเลือก
4. วิชาประสบการณภาคสนาม
4.1 ฝกประสบการณวชิ าชีพ
4.2สหกิจศึกษา
ค. หมวดวิชาเลือกเสรี
รวมไมนอ ยกวา

สหกิจ
ฝก
ประสบการณ ศึกษา
9
7
6
10

9
7
6
10

96
21
42
27

96
21
42
27

6
6
134

6
6
134

ก. หมวดวิชาศึกษาทัว่ ไป จำนวน 32 หนวยกิต
ข. หมวดวิชาเฉพาะ จำนวน 96 หนวยกิต แบงเปน
4 กลมุ ดังตอไปนี้

แผนฝกประสบการณวชิ าชีพ
นักศึกษาที่เลือกเรียนแผนประสบการณวิชาชีพ จะ
ตองเรียนวิชาการเตรียมฝกประสบการณวิชาชีพ จำนวน
1. วิชาแกน จำนวน 21 หนวยกิต มีรายวิชา
1 หนวยกิต (90) และการฝกประสบการณวชิ าชีพ จำนวน ดังตอไปนี้
5 หนวยกิต (450 ชัว่ โมง)
รหัสวิชา
ชือ่ วิชา
หนวยกิต
แผนสหกิจศึกษา
2301104 ภาษาศาสตรและสัญวิทยาเบือ้ งตน 3 (2-2-5)
นักศึกษาทีเ่ ลือกเรียนแผนสหกิจศึกษา จะตองเรียน
Introduction to Linguistics and Semilogy
วิชาการเตรียมฝกสหกิจศึกษาไมนอ ยกวา 30 ชัว่ โมง และวิชา 2303105 สัทศาสตรภาษาอังกฤษ
3 (2-2-5)
การฝกสหกิจศึกษา จำนวน 6 หนวยกิต (540 ชัว่ โมง) ซึง่ มี
English Phonetics
จำนวนหนวยกิตทีจ่ ดั ไว ดังนี้
2312304 วรรณคดีเบือ้ งตน
3 (3-0-6)
Introduction to Literature
ก. หมวดวิชาการศึกษาทัว่ ไป
32
32
2312407 ภูมหิ ลังทางสังคมและวัฒนธรรมของ 3 (3-0-6)
ประเทศเจาของภาษาอังกฤษ
Socio-cultural Backgrounds of
English-speaking Countries
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ชือ่ วิชา

หนวยกิต

2313622 ภาษาอังกฤษเพือ่ การทองเทีย่ ว 1 3 (3-0-6)
English for Tourism 1
3201101 ความรเู บือ้ งตนเกีย่ วกับการ
3 (3-0-6)
ประกอบธุรกิจ
Introduction to Business Operation
4311705 การใชคอมพิวเตอรเพือ่
3 (2-2-5)
ฝกทักษะภาษา
Using Computer for Language Skill
Practice

3. วิชาเฉพาะดานเลือก ใหนักศึกษาเอกภาษา
อั ง กฤษเลื อ กเรี ย นทั้ ง 4 กลุ ม วิ ช า ไม น อ ยกว า จำนวน
27 หน ว ยกิ ต และนั ก ศึ ก ษาทุ ก หลั ก สู ต ร ทุ ก คณะ ใน
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค สามารถเรียนเปนวิชาแกน
วิชาเฉพาะดานบังคับ หรือเฉพาะดานเลือก และวิชาเลือกเสรีได
3.1 กลุมวิชาภาษาศาสตร
รหัสวิชา
ชือ่ วิชา
หนวยกิต

2303311 วจนะวิเคราะห
3 (2-2-5)
Discourse Analysis
2303312 อรรถศาสตร
3 (2-2-5)
Semantics
2. วิชาเฉพาะดานบังคับ จำนวน 42 หนวยกิต
2304206 การวิเคราะหประเภทการสือ่ สาร 3 (2-2-5)
มีรายวิชาดังตอไปนี้
Genre Analysis
รหัสวิชา
ชือ่ วิชา
หนวยกิต
2304305 วัจนปฏิบตั ศิ าสตร
3 (2-2-5)
Pragmatics
2303109 วากยสัมพันธองั กฤษ
3 (3-0-6)
2304907 การวิจยั ทางภาษา
3 (2-2-5)
English Syntax
Theory and Methods of Linguistic Research
2311101 ไวยากรณองั กฤษ 1
3 (3-0-6)
English Grammar 1
3.2 กลมุ วิชาวรรณคดีองั กฤษ
3 (2-2-5)
2311102 การฟงและการพูด 1
Listening and Speaking 1
รหัสวิชา
ชือ่ วิชา
หนวยกิต
2311104 ไวยากรณองั กฤษ 2
3 (3-0-6)
2313313 การละครเบือ้ งตน
3 (3-0-6)
English Grammar 2
Introduction
to
Drama
2311105 การฟงและการพูด 2
3 (2-2-5)
2313315 วรรณคดีวจิ ารณเบือ้ งตน
3 (2-2-5)
Listening and Speaking 2
Introduction to Literary Criticism
2312101 การฟงและการพูด 3
3 (2-2-5)
2314308 วรรณกรรมของเชคสเปยร
3 (3-0-6)
Listening and Speaking 3
Shakespeare
2312102 การอานภาษาอังกฤษ 1
3 (2-2-5)
3 (3-0-6)
2314309 วรรณคดีสำหรับเด็ก
English Reading 1
Children's Literature
2312103 การเขียนภาษาอังกฤษ 1
3 (2-2-5)
2314310 วรรณกรรมเปรียบเทียบเบือ้ งตน
3 (3-0-6)
English Writing 1
Introduction
to
Comparative
2312105 การอานภาษาอังกฤษ 2
3 (2-2-5)
Literature
English Reading 2
2312106 การเขียนภาษาอังกฤษ 2
3 (2-2-5)
3.3 กลมุ วิชาทักษะภาษา
English Writing 2
2313110 การเขียนเชิงริเริม่ สรางสรรค
3 (2-2-5)
รหัสวิชา
ชือ่ วิชา
หนวยกิต
Creative Writing
3 (2-2-5)
2313113 การอานเชิงวิเคราะหและวิจารณ 3 (2-2-5) 2313116 การอานภาษาอังกฤษ 3
English Reading 3
Analytical and Critical Reading
3 (2-2-5)
2313201 การแปล 1
3 (2-2-5) 2313117 การเขียนภาษาอังกฤษ 3
English Writing 3
Translation 1
3 (2-2-5)
2314103 การฟงและการพูด 4
3 (2-2-5) 2313218 การแปล 2
Translation 2
Listening and Speaking 4
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ชือ่ วิชา

หนวยกิต

รหัสวิชา

2313219 การแปลแบบลาม
3 (2-2-5)
Simultaneous Translation
2313502 การจัดหองเรียนสำหรับครูภาษา
3 (3-0-6)
Classroom Management for
Language Teachers
2313715 การสรางและพัฒนาเครือ่ งมือเพือ่ 3 (2-2-5)
การทดสอบทางภาษา
Construction and Development of
Language Testing Instruments
2313904 คายภาษาเพือ่ พัฒนาทักษะ
3 (3-0-6)
Skills Development through English Camp
2314211 การแปล 3
3 (2-2-5)
Translation 3
2314412 การเรียนภาษาอังกฤษดวยการแสดง 3 (2-2-5)
English Learning Through Drama
2314913 การศึกษาและฝกทักษะภาษา
3 (250)
อังกฤษในตางประเทศ
Overseas Training
3.4
รหัสวิชา

กลมุ วิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ
ชือ่ วิชา

หนวยกิต

2313621 การสือ่ สารทางธุรกิจ
3 (3-0-6)
Business English Communication
2313623 ภาษาอังกฤษสำหรับการโรงแรม 1 3 (3-0-6)
English for Hotel 1
2313624 ภาษาอังกฤษสำหรับเลขานุการ
3 (3-0-6)
และสำนักงาน 1
English for Secretary and Office
Management 1
2313625 ภาษาอังกฤษสำหรับการตลาด
3 (3-0-6)
และการธนาคาร 1
English for Marketing and Banking 1
2313626 ภาษาอังกฤษสำหรับเทคโนโลยี
3 (3-0-6)
English for Technology
2314615 ภาษาอังกฤษสำหรับการทองเทีย่ ว 2 3 (3-0-6)
English for Tourism 2
2314616 ภาษาอังกฤษสำหรับการโรงแรม 2 3 (3-0-6)
English for Hotel 2
2314617 ภาษาอังกฤษสำหรับเลขานุการ
3 (3-0-6)
และสำนักงาน 2
English for Secretary and Office
Management 2

คูมือนักศึกษา

ชือ่ วิชา

หนวยกิต

2314618 ภาษาอังกฤษสำหรับการตลาดและ 3 (3-0-6)
การธนาคาร 2
English for Marketing and Banking 2
2314619 ภาษาอังกฤษทางธุรกิจระหวางประเทศ 3 (3-0-6)
English for International Business
2314701 ธุรกิจภาษา
3 (3-0-6)
Language Business
3.5 กลมุ วิชาภาษาอังกฤษเฉพาะกิจ
รหัสวิชา

ชือ่ วิชา

หนวยกิต

2312701 ภาษาอังกฤษเพือ่ การเรียนรู
3 (3-0-6)
English for Learning
2312702 ภาษาอังกฤษสำหรับนักกฎหมาย 3 (3-0-6)
English for Lawyers
2312703 ภาษาอังกฤษสำหรับเศรษฐศาสตร 3 (3-0-6)
English for Economics
2312704 ภาษาอังกฤษสำหรับวิทยาศาสตร 3 (3-0-6)
English for Science
2312705 ภาษาอังกฤษในงานอุตสาหกรรม 3 (3-0-6)
English for Industrial Work
2312706 ภาษาอังกฤษธุรกิจ 1
3 (3-0-6)
Business English 1
2312707 ภาษาอังกฤษสำหรับครู
3 (3-0-6)
English for Teachers
2312708 ภาษาอังกฤษสำหรับนักภูมสิ ารสนเทศ 3 (3-0-6)
English for Geoinformatic
2312709 ภาษาอังกฤษสำหรับครูวทิ ยาศาสตร 3 (3-0-6)
English for Science Teachers
2313701 ภาษาอังกฤษสำหรับมนุษยศาสตร 3 (3-0-6)
English for Humanities
2313702 ภาษาอังกฤษสำหรับสังคมศาสตร 3 (3-0-6)
English for Social Sciences
2313703 ภาษาอังกฤษสำหรับศิลปกรรม
3 (3-0-6)
English for Fine and Applied Arts
2313704 ภาษาอังกฤษสำหรับเทคโนโลยี
3 (3-0-6)
English for Technology
2313705 ภาษาอังกฤษในงานวิศวกรรม
3 (3-0-6)
English for Engineering Work
2313706 ภาษาอังกฤษธุรกิจ 2
3 (3-0-6)
Business English 2
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ชือ่ วิชา

หนวยกิต

2313707 ภาษาอังกฤษสำหรับครูภาษาไทย 3 (3-0-6)
English for Thai Language Teachers
2313708 ภาษาอังกฤษสำหรับครูคอมพิวเตอร 3 (3-0-6)
English for Computer Teachers
2313709 ภาษาอังกฤษสำหรับ
3 (2-2-5)
อุตสาหกรรมเกษตร
English for Agro-Industry
2313710 ภาษาอังกฤษสำหรับ
3 (2-2-5)
เทคโนโลยีการเกษตร
English for Agricultural Technology
2313714 ภาษาอังกฤษสำหรับครูพลศึกษา 3 (3-0-6)
English for Physical Education Teachers
2313716 ภาษาอังกฤษสำหรับครูคณิตศาสตร 3 (3-0-6)
English for Mathematics Teachers
2313717 ภาษาอังกฤษสำหรับครูสอน
3 (3-0-6)
สังคมศึกษา
English for Social Studies Teachers
2314620 ภาษาอังกฤษสำหรับการทองเทีย่ วเชิง 3 (3-0-6)
ประวัตศิ าสตรและวัฒนธรรม
English for Historical and Cultural
Tourism

4.2 แผนสหกิ จ ศึ ก ษา จำนวน 6 หน ว ยกิ ต
ใหฝก ประสบการณตามกลมุ วิชาทีเ่ ลือกเรียนรายวิชาทีก่ ำหนด
ใหเรียนมีรายวิชาดังตอไปนี้
รหัสวิชา

ชือ่ วิชา

หนวยกิต

2313803 การเตรียมฝกสหกิจศึกษา
ไมนบั หนวยกิต
ภาษาอังกฤษ
(ไมนอ ยกวา 30 ชัว่ โมง)
Preparation for English Language
Co-operative Education
2314803 สหกิจศึกษาภาษาอังกฤษ
6 (16 สัปดาห)
English Language Co-operative Education
ค. หมวดวิชาเลือกเสรี จำนวนไมนอ ยกวา 6 หนวยกิต
นักศึกษาเลือกเรียนรายวิชาใดในหลักสูตรตาง ๆ
ของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค ใหไดหนวยกิต รวมกัน
6 หนวยกิต

4. วิชาประสบการณภาคสนาม
4.1 แผนฝกประสบการณวชิ าชีพ จำนวน
6 หนวยกิต ใหฝก ประสบการณตามกลมุ วิชาทีเ่ ลือกเรียนรายวิชา
ทีก่ ำหนดใหเรียนมีรายวิชาดังตอไปนี้
รหัสวิชา

ชือ่ วิชา

หนวยกิต

2313801 การเตรียมฝกประสบการณ
1 ( 90 )
วิชาชีพภาษาอังกฤษ
Preparation for English Language
Professional Experience
2314801 การฝกประสบการณวชิ าชีพ
5 ( 450 )
ภาษาอังกฤษ
Training for English Language
Professional Experience

คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
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คูมือนักศึกษา

หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชารัฐศาสตร

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554
ชือ่ สถาบันอุดมศึกษา : มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค
คณะ/ภาควิชา
: คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
ขอมูลทัว่ ไป
1. รหัสและชื่อหลักสูตร
ภาษาไทย : หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต
ภาษาอังกฤษ : Bachelor of Political Science
2. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา
ภาษาไทย ชือ่ เต็ม : รัฐศาสตรบัณฑิต
ชือ่ ยอ : ร.บ.
ภาษาอังกฤษ ชือ่ เต็ม : Bachelor of Political
Science
ชือ่ ยอ : B.Pol.Sc.
3. วิชาเอก
แบงเปน 4 แขนงวิชา คือ
1) การเมืองการปกครอง
2) การปกครองทองถิน่
3) รัฐประศาสนศาสตร
4) การบริหารงานยุตธิ รรม
4. จำนวนหนวยกิตทีเ่ รียนตลอดหลักสูตร
ไมนอ ยกวา 137 หนวยกิต
หมวดวิชา/กลมุ วิชา/วิชา

คูมือนักศึกษา

2.1 วิชาแกน จำนวน 48 หนวยกิต มีรายวิชา
ดังตอไปนี้
รหัสวิชา
ชือ่ วิชา
หนวยกิต

จำนวนหนวยกิต

1. หมวดวิชาศึกษาทัว่ ไป
1.1 กลมุ วิชาภาษาและการสือ่ สาร
1.2 กลมุ วิชามนุษยศาสตร
1.3 กลมุ วิชาสังคมศาสตร
1.4 กลมุ วิชาวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร
2. หมวดวิชาเฉพาะ
2.1 กลมุ วิชาแกน
2.2 กลมุ วิชาเฉพาะดานบังคับ
2.3 กลมุ วิชาเฉพาะดานเลือก
2.4 กลมุ วิชาฝกประสบการณวชิ าชีพ
หรือกลมุ วิชาสหกิจศึกษา
3. หมวดวิชาเลือกเสรี
รวม

32
9
7
6
10
99
48
30
15
6
6
137

1. หมวดวิชาศึกษาทัว่ ไป จำนวน 32 หนวยกิต
2. หมวดวิชาเฉพาะ จำนวน 99 หนวยกิต แบงเปน
4 กลมุ ดังตอไปนี้

2451101 ความรเู บือ้ งตนทางรัฐศาสตร
3 (3-0-6)
Introduction to Political Science
2451102 การเมืองการปกครองไทย
3 (3-0-6)
Thai Politics and Government
2451103 ทฤษฎีการเมือง 1
3 (3-0-6)
Political Theory 1
3 (3-0-6)
2451501 รัฐธรรมนูญศึกษา
Constitutional Study
2461501 ความรเู บือ้ งตนเกีย่ วกับกฎหมาย 3 (3-0-6)
Introduction to Law
4311702 คอมพิวเตอรเพือ่ อาชีพ
3 (2-2-5)
Computer for Career
2452101 ทฤษฎีการเมือง 2
3 (3-0-6)
Political Theory 2
2452501 ขอบังคับทางการปกครอง
3 (3-0-6)
Administrative Law
2452502 ระเบียบปฏิบตั ริ าชการและการเมือง 3 (3-0-6)
Government Correspondence
and Politics
2312701 ภาษาอังกฤษเพือ่ การเรียนรู
3 (3-0-6)
English for Learning
2453101 ภูมริ ฐั ศาสตรและบริบททางการบริหาร3 (3-0-6)
Geo-Politics and context management
3 (3-0-6)
2453104 จริยธรรมสำหรับนักรัฐศาสตร
Ethics for Politicians
2453601 สถิตสิ ำหรับการวิจยั ทางรัฐศาสตร 3 (3-0-6)
Statistics for Political Science Research
2313701 ภาษาอังกฤษสำหรับนักรัฐศาสตร 3 (3-0-6)
English for Political Science
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รหัสวิชา

ชือ่ วิชา

หนวยกิต

รหัสวิชา

2454901 ระเบียบวิธกี ารวิจยั เชิงปริมาณ
3 (3-0-6)
Quantitative Research Methodology
2454902 ระเบียบวิธกี ารวิจยั เชิงคุณภาพ
3 (3-0-6)
Qualitative Research Methodology
2.2 กลมุ วิชาเฉพาะดานบังคับ จำนวนไมนอ ยกวา
30 หนวยกิต มีรายวิชาดังตอไปนี้
1) แขนงวิชาการเมืองการปกครอง
รหัสวิชา
ชือ่ วิชา
หนวยกิต
2452102 ปรัชญาทางการเมือง
3 (3-0-6)
Political Philosophy
2452103 รัฐธรรมนูญและสถาบันทางการเมือง 3 (3-0-6)
Constitution and Political Institutions
2452104 พรรคการเมืองและกลมุ ผลประโยชน 3 (3-0-6)
Political Parties and Interest Groups
2453102 การเมืองการปกครองเปรียบเทียบ 3 (3-0-6)
Comparative Politics and Government
2453103 การพัฒนาการเมือง
3 (3-0-6)
Political Development
2453105 การวิเคราะหระบบการเมือง
3 (3-0-6)
Political System Analysis
2453106 การสือ่ สารทางการเมือง
3 (3-0-6)
Political Communication
2453107 ภาวะผนู ำทางการเมือง
3 (3-0-6)
Political Leadership
2454101 ทฤษฎีประชาธิปไตยสมัยใหม
3 (3-0-6)
Modern Democratic Theory
2454701 สัมมนาปญหาทางการเมือง
3 (3-0-6)
การปกครอง
Seminar in Political and Government
Problems
2) แขนงวิชาการปกครองทองถิน่
รหัสวิชา
ชือ่ วิชา
หนวยกิต
2452401 แนวคิดและทฤษฎีการปกครอง
3 (3-0-6)
ทองถิน่
Concept and Theory of Local Government
2452402 การปกครองทองถิน่ ไทย
3 (3-0-6)
Thai Local Government
2452403 การจัดการการคลังทองถิน่
3 (3-0-6)
Local Fiscal Management
คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร

ชือ่ วิชา

หนวยกิต

2453401 การมีสว นรวมของพลเมืองใน
3 (3-0-6)
การปกครองทองถิน่
Citizens Participation in Local
Government
2453402 การกำหนดยุทธศาสตรทอ งถิน่
3 (3-0-6)
แบบมีสว นรวม
Participatory Local Strategy Formulation
2453403 การวัดและการจัดการผลการ
3 (3-0-6)
ดำเนินงาน
Performance Measurement
and Management
2453404 นวัตกรรมทองถิน่
3 (3-0-6)
Local Innovation
2454401 การพัฒนาทองถิน่ ตามปรัชญา
3 (3-0-6)
เศรษฐกิจพอเพียง
Economic Philosophy Local
Development for Sufficiency
2454402 การจัดทำแผนพัฒนาทองถิน่ และ 3 (3-0-6)
การเขียนโครงการ
Local Development Planning
and Project Writing
2454704 สัมมนาปญหาทางการปกครองทองถิน่ 3 (3-0-6)
Seminar in Local Government Problems
3) แขนงวิชารัฐประศาสนศาสตร
รหัสวิชา

ชือ่ วิชา

หนวยกิต

2452301 ความรเู บือ้ งตนทาง
3 (3-0-6)
รัฐประศาสนศาสตร
Introduction to Public Administration
2452302 การจัดการภาครัฐแนวใหม
3 (3-0-6)
New Public Management
2452303 องคการและการจัดการภาครัฐ
3 (3-0-6)
Organization and Public Management
2453301 การบริหารทรัพยากรมนุษยภาครัฐ 3 (3-0-6)
Human Resource in Public Administration
2453302 การบริหารการเงินการคลัง
3 (3-0-6)
Financial and Fiscal
2453303 นโยบายสาธารณะและการวางแผน 3 (3-0-6)
Public Policy and Planning
2453304 การบริหารการพัฒนา
3 (3-0-6)
Development Administration
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รหัสวิชา

ชือ่ วิชา

หนวยกิต

2453305 การวิเคราะหโครงการและการ
3 (3-0-6)
บริหารโครงการ
Project Analysis and Management
2454301 การจัดการเชิงกลยุทธ
3 (3-0-6)
Strategic Management
2454703 สัมมนาปญหาทางรัฐประศาสนศาสตร 3 (3-0-6)
Seminar in Public Administration Problems

2.3 กลมุ วิชาเฉพาะดานเลือก ใหเลือกเรียน
ไมนอ ยกวา 15 หนวยกิต จากรายวิชาดังตอไปนี้
1) แขนงวิชาการเมืองการปกครอง
รหัสวิชา

ชือ่ วิชา

หนวยกิต

2453108 แนวคิด ทฤษฎีความเปนพลเมือง 3 (3-0-6)
Concept and Theory of Citizenship
2453109 การเมืองการปกครองเอเชีย
3 (3-0-6)
Politics and Government in Asia
4) แขนงวิชาการบริหารงานยุตธิ รรม
2453110 การเมืองการปกครองยุโรป
3 (3-0-6)
รหัสวิชา
ชือ่ วิชา
หนวยกิต
Politics and Government in Europe
2452503 ความรเู บือ้ งตนเกีย่ วกับการบริหาร 3 (3-0-6) 2453111 การเมืองการปกครองสหรัฐอเมริกา 3 (3-0-6)
Politics and Government of
งานยุตธิ รรม
The United States
Introduction to Criminal Justice
2453112
การจัดการความขัดแยงทางการเมือง 3 (3-0-6)
Administration
Political Conflicts Management
2452504 นิตปิ รัชญา
3 (3-0-6)
2453113 ขบวนการเคลือ่ นไหวทางการเมือง 3 (3-0-6)
Philosophy of Law
Political Movement Process
2452505 กระบวนการยุตธิ รรมแนวใหม
3 (3-0-6)
2454102 โลกาภิวตั นทางการเมือง
3 (3-0-6)
New Criminal Justice Process
Globalization
2453503 ทฤษฎีอาชญาวิทยา
3 (3-0-6)
2454103 รัฐศาสตรแนววิพากษ
3 (3-0-6)
Theory of Criminology
Critical Political Science
3 (3-0-6)
2453504 วิชาวาดวยเหยือ่ อาชญากรรม
3 (3-0-6)
2454104 การเมืองวาดวยความเสมอภาค
Criminal Victim logy
Equity Politics
2453505 การพิสจู นหลักฐาน
3 (3-0-6)
3501101 เศรษฐศาสตรทวั่ ไป
3 (3-0-6)
Forensic Science
General Economic
2453506 สิทธิมนุษยชนกับกระบวนการยุตธิ รรม 3 (3-0-6)
2463501 กฎหมายแพงและพาณิชย
3 (3-0-6)
Human Right and Criminal Justice
Civil Laws
Process
2453507 กระบวนการบริหารงานยุตธิ รรม 3 (3-0-6) 2463503 กฎหมายอาญา 1 : ภาคทัว่ ไป 3 (3-0-6)
Criminal Law 1
Criminal Justice Administration Process
2463504
กฎหมายอาญา 2 : ภาคความผิด 3 (3-0-6)
2454501 การสังคมสงเคราะหในระบบ
3 (3-0-6)
Criminal Law 2
งานยุตธิ รรม
2463506 กฎหมายลักษณะพยาน
3 (3-0-6)
Social Work in Criminal Justice System
Law of Evidence
2454705 สัมมนาปญหาทางการบริหาร
3 (3-0-6)
2463502 กฎหมายวิธพี จิ ารณาความแพง
3 (3-0-6)
งานยุตธิ รรม
Law of Civil Procedures
Seminar in Criminal Justice
2463505 กฎหมายวิธพี จิ ารณาความอาญา 3 (3-0-6)
Administration Problem
Criminal Procedure

คูมือนักศึกษา
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รหัสวิชา

2) แขนงวิชาการปกครองทองถิน่

ชือ่ วิชา

หนวยกิต

2453307 การนำนโยบายไปปฏิบตั ิ
3 (3-0-6)
Public Policy Implementation
2453405 การเมืองทองถิน่ ไทย
3 (3-0-6) 2453308 การประเมินผลนโยบาย
3 (3-0-6)
Thai Local Politics
Public Policy Evaluation
2453406 การเมืองทองถิน่ เปรียบเทียบ
3 (3-0-6) 2453309 การประเมินผลการปฏิบตั งิ าน
3 (3-0-6)
Comparative Local Politics
Performance Evaluation
2453407 การปกครองทองถิน่ เปรียบเทียบ 3 (3-0-6) 2453310 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย
3 (3-0-6)
Comparative Local Governments
Human Resource Development
2453408 กฎหมายเกีย่ วกับการปกครองทองถิน่ 3 (3-0-6) 2453311 จิตวิทยาการสือ่ สารในการพัฒนา 3 (3-0-6)
Local Governments Laws
บุคลิกภาพ
2453409 สังคมวิทยาทองถิน่
3 (3-0-6)
Psychology Communication in
Local Sociology
Personality Development
2454403 การบริหารสำนักงานสำหรับองคกร 3 (3-0-6) 2453312 เทคนิคการบริหารแนวใหม
3 (3-0-6)
ปกครองสวนทองถิน่
New Administration Technique
Office Management for Local
2454302 การคิดเชิงสรางสรรค
3 (3-0-6)
Authorities
Creative Thinking
2454404 การบริหารทรัพยากรมนุษยใน
3 (3-0-6) 2454303 การจัดการนวัตกรรมและ
3 (3-0-6)
องคกรปกครองสวนทองถิน่
การเปลีย่ นแปลง
Human Resource Management
Innovation and Change Management
in Local Authorities
2454304 การบริหารระบบสารสนเทศ
3 (3-0-6)
3501101 เศรษฐศาสตรทวั่ ไป
3 (3-0-6)
เพือ่ การพัฒนา
General Economic
Management Information
2463501 กฎหมายแพงและพาณิชย
3 (3-0-6)
System for Development
Civil Laws
2454305 ผนู ำการเปลีย่ นแปลง
3 (3-0-6)
2463503 กฎหมายอาญา 1 : ภาคทัว่ ไป 3 (3-0-6)
Change Agent
Criminal Law 1
2454306 การเมืองในองคการ
3 (3-0-6)
2463504 กฎหมายอาญา 2 : ภาคความผิด 3 (3-0-6)
Politics in Organization
Criminal Law 2
3 (3-0-6)
2454307 มนุษยสัมพันธในองคการ
2463506 กฎหมายลักษณะพยาน
3 (3-0-6)
Human Relations in Organization
Law of Evidence
3501101 เศรษฐศาสตรทวั่ ไป
3 (3-0-6)
2463502 กฎหมายวิธพี จิ ารณาความแพง
3 (3-0-6)
General Economic
Law of Civil Procedures
2463501 กฎหมายแพงและพาณิชย
3 (3-0-6)
2463505 กฎหมายวิธพี จิ ารณาความอาญา 3 (3-0-6)
Civil Laws
Criminal Procedure
2463503 กฎหมายอาญา 1 : ภาคทัว่ ไป 3 (3-0-6)
Criminal Law 1
3) แขนงวิชารัฐประศาสนศาสตร
2463504 กฎหมายอาญา 2 : ภาคความผิด 3 (3-0-6)
Criminal Law 2
รหัสวิชา
ชือ่ วิชา
หนวยกิต
2463506 กฎหมายลักษณะพยาน
3 (3-0-6)
2453306 กระบวนการกำหนดนโยบาย
3 (3-0-6)
Law of Evidence
สาธารณะแบบมีสว นรวม
Participatory Public Policy
Formulation Process
รหัสวิชา

ชือ่ วิชา

คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร

หนวยกิต
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รหัสวิชา

ชือ่ วิชา

2463502 กฎหมายวิธพี จิ ารณาความแพง
Law of Civil Procedures
2463505 กฎหมายวิธพี จิ ารณาความอาญา
Criminal Procedure

หนวยกิต
3 (3-0-6)

กลมุ วิชาประสบการณวชิ าชีพ จำนวน 6 หนวยกิต

3 (3-0-6)

4) แขนงวิชาการบริหารงานยุตธิ รรม
รหัสวิชา
ชือ่ วิชา
หนวยกิต
2452506 ประวัตศิ าสตรกฎหมายและ
3 (3-0-6)
กระบวนการยุตธิ รรม
Legal History and Criminal Justice
2453508 อาชญาวิทยาคลินกิ
3 (3-0-6)
Clinical Criminology
2453509 การปองกันอาชญากรรม
3 (3-0-6)
Crime Prevention
2453510 การจัดการดานความปลอดภัย
3 (3-0-6)
Security Management
2453511 นิตเิ วชศาสตร
3 (3-0-6)
Forensic Medicine
2454502 กิจกรรมตำรวจไทย
3 (3-0-6)
Thai Police Activities
2454503 กระบวนการและการบริหารคดี
3 (3-0-6)
Process and suit Administration
3 (3-0-6)
2454504 การบริหารงานราชทัณฑ
Correctional Administration
2454505 การจัดองคการแกไขผกู ระทำความผิด 3 (3-0-6)
Organizing of Corrections
3501101 เศรษฐศาสตรทวั่ ไป
3 (3-0-6)
General Economic
2463501 กฎหมายแพงและพาณิชย
3 (3-0-6)
Civil Laws
2463503 กฎหมายอาญา 1 : ภาคทัว่ ไป 3 (3-0-6)
Criminal Law 1
2463504 กฎหมายอาญา 2 : ภาคความผิด 3 (3-0-6)
Criminal Law 2
2463506 กฎหมายลักษณะพยาน
3 (3-0-6)
Law of Evidence
2463502 กฎหมายวิธพี จิ ารณาความแพง
3 (3-0-6)
Law of Civil Procedures
2463505 กฎหมายวิธพี จิ ารณาความอาญา 3 (3-0-6)
Criminal Procedure

คูมือนักศึกษา

2.4 กลมุ วิชาประสบการณวชิ าชีพ และ
กลมุ วิชาสหกิจศึกษา

รหัสวิชา
ชือ่ วิชา
หนวยกิต
2454801 เตรียมฝกประสบการณวชิ าชีพ
1 (90)
ทางรัฐศาสตร
Preparation for Professional
Experience
2454802 ฝกประสบการณวชิ าชีพทางรัฐศาสตร 5 (450)
Field Experience
กลมุ วิชาสหกิจศึกษา จำนวน 6 หนวยกิต
รหัสวิชา
ชือ่ วิชา
หนวยกิต
2454803 เตรียมสหกิจศึกษา
0 (30 ชัว่ โมง)
Preparation for Cooperative Education
2454804 สหกิจศึกษา
6 (16 สัปดาห)
Cooperative Education
หมายเหตุ : ใหนักศึกษาเลือกลงทะเบียนเรียนกลุมวิชา
ฝกประสบการณวชิ าชีพ หรือ กลมุ วิชาสหกิจศึกษากลมุ วิชาใด
กลมุ วิชาหนึง่ เพียงกลมุ เดียว
3. หมวดวิชาเลือกเสรี จำนวน 6 หนวยกิต
ใหเลือกเรียนรายวิชาใด ๆ ในหลักสูตรระดับ
ปริญญาตรีทมี่ หาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรคเปดสอนโดยไมซ้ำ
กับรายวิชาทีเ่ คยเรียนมาแลวและตองไมเปนรายวิชาทีก่ ำหนด
ใหเรียนโดยไมนับหนวยกิตรวมในเกณฑการสำเร็จการศึกษา
ของหลักสูตรสาขาวิชานัน้ ๆ
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หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต
หลักสูตรใหมพทุ ธศักราช 2548

สาขาวิชาการปกครองทองถิน่

ในโครงการความรวมมือทางวิชาการกับกรมสงเสริมการปกครองทองถิน่
กระทรวงมหาดไทย

ชือ่ สถาบันอุดมศึกษา : มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค
คณะ/ภาควิชา
: คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
ขอมูลทัว่ ไป
1. รหัสและชื่อหลักสูตร
ภาษาไทย : หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต
(การปกครองทองถิน่ )
ภาษาอังกฤษ : Bachelor of Public Administration
Program (Local Government)
2. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา
ภาษาไทย ชือ่ เต็ม : รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต
(การปกครองทองถิน่ )
ชือ่ ยอ : รป.บ. (การปกครองทองถิน่ )
ภาษาอังกฤษ ชือ่ เต็ม : Bachelor of Laws
ชือ่ ยอ : B.P.A. (Local
Government)

ก. หมวดวิชาศึกษาทัว่ ไป จำนวน 30 หนวยกิต
ข. หมวดวิชาเฉพาะ 84 หนวยกิต

รหัสวิชา
ชือ่ วิชา
หนวยกิต
1163306 การบริหารการศึกษาทองถิน่
3 (3-0-6)
Local Education Administration
2432210 สังคมและวัฒนธรรมชุมชนทองถิน่ 3 (3-0-6)
Social and Culture of Local Community
2433310 การจัดการวิสาหกิจชุมชน
3 (3-0-6)
Management of Community Enterprises
2451302 รัฐประศาสนศาสตร
3 (3-0-6)
Public Administration
2451401 แนวคิดและทฤษฎีการปกครอง
3 (3-0-6)
สวนทองถิน่
Concept and Theory of Local
Government
3. หลักสูตร
2451402 การเมืองและการปกครอง
3 (3-0-6)
3.1 จำนวนหนวยกิตรวมตลอดหลักสูตร
สวนทองถิน่ ไทย
ไมนอ ยกวา 120 หนวยกิต
Thai Local Politics and Government
3.2 โครงสรางหลักสูตร
3 (3-0-6)
2452301 การบริหารทรัพยากรมนุษย
Human Resource Administration
หมวดวิชา/กลมุ วิชา/วิชา
จำนวนหนวยกิต
2452303 นโยบายสาธารณะและการวางแผน 3 (3-0-6)
ก. หมวดวิชาศึกษาทัว่ ไป
30
Public Policy and Planning
ข. หมวดวิชาเฉพาะ
84
2452305 การบริหารงานสาธารณูปโภคทองถิน่ 3 (3-0-6)
ค. หมวดวิชาเลือกเสรี
6
Local Infrastructure Administration
รวมทัง้ สิน้
120
2452306 การบริหารการพัฒนา
3 (3-0-6)
Development Administration
2452309 ภาวะความเปนผนู ำ
3 (3-0-6)
Leadership
2452312 การบริหารการเงินการคลังทองถิน่ 3 (3-0-6)
Local Financial and Fiscal Administration
2453302 ระบบสารสนเทศเพือ่ การบริหาร
3 (3-0-6)
Management Information
System for Administration

คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
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รหัสวิชา

ชือ่ วิชา

หนวยกิต

2453311 การบริหารงานสาธารณสุขทองถิน่
3 (3-0-6)
Local Public Health Administration
2453312 นวัตกรรมและการจัดการ
3 (3-0-6)
การเปลีย่ นแปลง
Innovation and Change Management
2453402 สันติศกึ ษาเพือ่ การพัฒนาทองถิน่
3 (3-0-6)
Peace Study for Local Development
2453403 จริยธรรมสำหรับนักบริหารทองถิน่ 3 (3-0-6)
Ethics for Local Administrator
2453404 กลยุทธการวางแผนพัฒนาพืน้ ที่
3 (3-0-6)
ทองถิน่ เชิงบูรณาการ
Strategic Planning for Integrated
Spatial Development
2453410 ระเบียบวิธวี จิ ยั เชิงบูรณาการ
3 (3-0-6)
Integrated Research Methodology
9 (0-27-0)
2453702 สหกิจศึกษาทางการ
ปกครองทองถิน่
Cooperative Education in Local
Government
2454402 ยุทธศาสตรการปกครองทองถิน่
3 (3-0-6)
Strategies of Local Government
2461101 ความรเู บือ้ งตนเกีย่ วกับ
3 (3-0-6)
กฎหมายทัว่ ไป
Introduction to Law
2462701 กฎหมายสำหรับการปกครอง
3 (3-0-6)
สวนทองถิน่
Law for Local Government
35011109 เศรษฐกิจชุมชนทองถิน่
3 (3-0-6)
Economy of Local Community
4263510 การจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
3 (3-0-6)
และสิง่ แวดลอมทองถิน่
Local Natural Resource and
Environment Management
4303603 สถิตสิ ำหรับนักบริหารทองถิน่
3 (3-0-6)
Statistics for Local Executive

คูมือนักศึกษา

ค. หมวดวิชาเลือกเสรี จำนวน 6 หนวยกิต
ใหเลือกเรียนรายวิชาตอไปนี้ หรือรายวิชาใด ๆ
ที่เปดสอนในมหาวิทยาลัย โดยความเห็นชอบของอาจารย
ทีป่ รึกษา
รหัสวิชา

ชือ่ วิชา

หนวยกิต

2452702 สังคมวิทยาการเมืองในการปกครอง 3 (3-0-6)
สวนทองถิน่
Political Sociology in Local Government
2453314 การบริหารเพือ่ พัฒนา
3 (3-0-6)
การทองเทีย่ วทองถิน่
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หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชานิติศาสตร

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554
ชือ่ สถาบันอุดมศึกษา : มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค
คณะ/ภาควิชา
: คณะนิตศิ าสตร
ขอมูลทัว่ ไป
1. รหัสและชื่อหลักสูตร
ภาษาไทย : หลักสูตรนิตศิ าสตรบัณฑิต
ภาษาอังกฤษ : Bachelor of Laws Program
2. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา
ภาษาไทย ชือ่ เต็ม : นิตศิ าสตรบัณฑิต
ชือ่ ยอ : น.บ.
ภาษาอังกฤษ ชือ่ เต็ม : Bachelor of Laws
ชือ่ ยอ : LL.B.

ก. หมวดวิชาศึกษาทัว่ ไป จำนวน 32 หนวยกิต
ข. หมวดวิชาเฉพาะ 102 หนวยกิต
1. วิชาแกน จำนวน 19 หนวยกิตมีรายวิชาดังตอไปนี้
รหัสวิชา

ชือ่ วิชา

หนวยกิต

2312702 ภาษาอังกฤษสำหรับนักกฎหมาย 3 (3-0-6)
English for Lawyer
2313702 ภาษาอังกฤษสำหรับสังคมศาสตร 3 (3-0-6)
English for Social Science
2461301 กฎหมายแพง : หลักทัว่ ไป
3 (3-0-6)
Civil Law : General Principles
2461401 คอมพิวเตอรสำหรับนักกฎหมาย 3 (3-0-6)
3. หลักสูตร
computer for Lawyer
3.1 จำนวนหนวยกิตรวมตลอดหลักสูตร
2461501 กฎหมายรัฐธรรมนูญ
3 (3-0-6)
ไมนอ ยกวา 140 หนวยกิต
Constitutional Law
3.2 โครงสรางหลักสูตร
2461502 กฎหมายมหาชนเบือ้ งตน
2 (2-0-4)
Introduction to Public Law
หมวดวิชา/กลมุ วิชา/วิชา
จำนวนหนวยกิต
2463704 หลักวิชาชีพนักกฎหมาย
2 (2-0-4)
ก. หมวดวิชาศึกษาทัว่ ไป
32
Principles of Legal Profession
1. กลมุ วิชาภาษาและการสือ่ สาร
9
2. กลมุ วิชามนุษยศาสตร
7
2. วิชาเฉพาะดานบังคับ จำนวน 74 หนวยกิต
3. กลมุ วิชาสังคมศาสตร
6
มีรายวิชาดังตอไปนี้
10
4. กลมุ วิชาวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร
รหัสวิชา
ชือ่ วิชา
หนวยกิต
ข. หมวดวิชาเฉพาะ
102
1. วิชาแกน
19
2461104 ประวัตศิ าสตรกฎหมายไทย
2 (2-0-4)
2. วิชาเฉพาะดานบังคับ
74
Thai Legal History
3. วิชาเฉพาะดานเลือก
9
2461108 นิตปิ รัชญา
2 (2-0-4)
4. วิชาประสบการณวชิ าชีพหรือสหกิจศึกษา
Philosophy of Law
(มีผลการเรียนโดยไมนบั หนวยกิต)
2461303 กฎหมายลักษณะนิตกิ รรมและสัญญา 3 (3-0-6)
ค. หมวดวิชาเลือกเสรี
6
Juristic Act and Contract
รวมทัง้ สิน้
140
2462304 กฎหมายลักษณะหนี้ หลักทัว่ ไป
3 (3-0-6)
Obligation : General Principles
2462305 กฎหมายลักษณะทรัพยสนิ และทีด่ นิ 3 (3-0-6)
Property and Land Law

คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
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รหัสวิชา

ชือ่ วิชา

หนวยกิต

รหัสวิชา

2462306 กฎหมายลักษณะละเมิด จัดการ 3 (3-0-6)
งานนอกสัง่ ลาภมิควรได
Law of Torts Management of Affair
Without Mandate and Undue Enrichment
2462307 เอกเทศสัญญา 1
3 (3-0-6)
Specific Contracts I
2462308 เอกเทศสัญญา 2
3 (3-0-6)
Specific Contracts II
2462309 เอกเทศสัญญา 3
3 (3-0-6)
Specific Contracts III
2462310 กฎหมายลักษณะประกันภัย
2 (2-0-4)
Insurance Law
2462502 กฎหมายปกครองและวิธปี ฏิบตั ิ
3 (3-0-6)
ราชการปกครอง
Administrative Law and Administrative
Procedure
2462503 กฎหมายอาญา 1: ภาคทัว่ ไป
3 (3-0-6)
Criminal Law I : General Principles
2462504 กฎหมายอาญา 2 : ภาคความผิด 3 (3-0-6)
Criminal Law II : Offences
2463311 กฎหมายลักษณะตัว๋ เงินและ
3 (3-0-6)
บัญชีเดินสะพัด
Bills and Current Account
2463312 กฎหมายลักษณะหนุ สวนและบริษทั 3 (3-0-6)
Partnership and Company
2463313 กฎหมายลักษณะครอบครัว
3 (3-0-6)
Family Law
2463314 กฎหมายลักษณะมรดก
3 (3-0-6)
Succession Law
2463506 กฎหมายวิธพี จิ ารณาความแพง 1 3 (3-0-6)
Law of Civil Procedures I
2463507 กฎหมายวิธพี จิ ารณาความแพง 2 3 (3-0-6)
Law of Civil Procedures II
2463508 กฎหมายลักษณะพยานหลักฐาน 3 (3-0-6)
Law of Evidence
2463509 พระธรรมนูญศาลยุตธิ รรม
2 (2-0-4)
Court Organization
2463510 กฎหมายวิธพี จิ ารณาความอาญา 1 3 (3-0-6)
Criminal Procedure I
2463511 กฎหมายวิธพี จิ ารณาความอาญา 2 3 (3-0-6)
Criminal Procedure II

คูมือนักศึกษา

ชือ่ วิชา

หนวยกิต

2463513 กฎหมายแรงงานและวิธพี จิ ารณา 3 (3-0-6)
คดีในศาลแรงงาน
Labour Law and Procedure
3 (3-0-6)
2464401 การวาความและศาลจำลอง
Advocacy and Moot Court
2464514 กฎหมายภาษีอากร
3 (3-0-6)
Taxation Law
3. วิชาเฉพาะดานเลือก
จำนวนไมนอยกวา
9 หนวย แบงเปน 4 กลมุ ใหเลือกกลมุ ใดกลมุ หนึง่ หรือ
แตละกลมุ ตอไปนี้
3.1 กลุมกฎหมายแพงและพาณิชย
รหัสวิชา
ชือ่ วิชา
หนวยกิต
2461102 ความรเู บือ้ งตนเกีย่ วกับกฎหมาย 3 (3-0-6)
Principles of jurisprudence
2461105 การใชและการตีความกฎหมาย 3 (3-0-6)
Application and Interpretation of Law
2461106 ภาษากฎหมายไทย
3 (3-0-6)
Thai Law Language
2461107 กฎหมายเกีย่ วกับชีวติ ประจำวัน
3 (3-0-6)
Law for Daily Life
2461201 กฎหมายกับชีวติ
3 (3-0-6)
Law and Life
2461316 กฎหมายธุรกิจ
3 (3-0-6)
Business Law
2463512 กฎหมายลมละลายและการฟน ฟูกจิ การ2 (2-0-4)
Bankruptcy Law and Rehabilitation
2463705 กฎหมายเกีย่ วกับสหกรณ
3 (3-0-6)
Cooperative Law
2463706 กฎหมายและจริยธรรมสือ่ สารมวลชน 3 (3-0-6)
Law and Ethics of Mass Communication
2463707 กฎหมายเกีย่ วกับการทองเทีย่ ว
3 (3-0-6)
Tourism Law
2463708 กฎหมายธุรกิจเกษตร
3 (3-0-6)
Business Agriculture Law
2464511 กฎหมายเกีย่ วกับการเงินการคลัง 3 (3-0-6)
ของรัฐ
Public Financial Law
3 (3-0-6)
2464518 สัมมนากฎหมายแพง
Seminar in Civil Law
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3.2 กลมุ กฎหมายมหาชน
รหัสวิชา
ชือ่ วิชา

รหัสวิชา
หนวยกิต

2462505 ศาลปกครองและวิธพี จิ ารณา
2 (2-0-4)
คดีปกครอง
Administrative Court and Administrative
Procedure
2462516 กฎหมายเกีย่ วกับการบริหาร
3 (3-0-6)
ราชการไทย
Law of Administration of State affairs
2462701 กฎหมายปกครองสวนทองถิน่
2 (2-0-4)
Law on Local Administration
2463517 กฎหมายรัฐธรรมนูญเปรียบเทียบ 3 (3-0-6)
Comparative Constitution Law
3.3 กลมุ กฎหมายระหวางประเทศ
รหัสวิชา

ชือ่ วิชา

ชือ่ วิชา

2463521 การสืบสวนและการสอบสวน
Criminal Investigation
2464519 สัมมนากฎหมายอาญา
Seminar in Criminal Law
2464520 กฎหมายอนุญาโตตุลาการ
Arbitration Act

หนวยกิต
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)

4. วิชาประสบการณวชิ าชีพ ใหนกั ศึกษาลงทะเบียน
เรียนโดยไมนบั หนวยกิต และใหมผี ลการเรียน เปนระดับ S
และ U รายวิชาดังตอไปนี้
รหัสวิชา
ชือ่ วิชา
หนวยกิต
2464801 การฝกประสบการณวชิ าชีพกฎหมาย 5 (450)
Field Experience in Law

หนวยกิต

ค. หมวดวิชาเลือกเสรี จำนวน 6 หนวยกิต
2463601 กฎหมายระหวางประเทศแผนก
2 (2-0-4)
ใหเลือกเรียนวิชาใด ๆ ในหลักสูตรมหาวิทยาลัย
คดีบคุ คล
ราชภั ฎ โดยไม ซ้ำ กั บ รายวิ ช าที่ เ คยเรี ย นมาแล ว และต อ ง
Private International Law
ไม เ ป น รายวิ ช าที่ กำหนดให เ รี ย นโดยไม นั บ รวมหน ว ยกิ ต
2463602 กฎหมายระหวางประเทศแผนกคดีเมือง 2 (2-0-4) เกณฑการสำเร็จหลักสูตรของสาขาวิชา
Public International Law
2463603 กฎหมายการคาระหวางประเทศ 3 (3-0-6)
International Trade Law
3.4 กลุมกฎหมายงานยุติธรรม
รหัสวิชา

ชือ่ วิชา

หนวยกิต

2461103 อาชญาวิทยาและทัณฑวิทยา
3 (3-0-6)
Criminology and Penology
2462515 กฎหมายเกีย่ วกับการกระทำ
2 (2-0-4)
ความผิดของเด็กและเยาวชน
Law of Juvenile Delinquency
2463402 กฎหมายเกีย่ วกับทรัพยสนิ ทาง
2 (2-0-4)
ปญญาและวิธพี จิ ารณาคดีในศาลทรัพยสนิ
ทางปญญา
Intellectual Estate and Procedure
Intellectual Property
2463403 นิตเิ วชศาสตร
3 (3-0-6)
Forensic Medicine

คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
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หลักสูตรศิลปบัณฑิต

สาขาวิชาดนตรี

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554
ชือ่ สถาบันอุดมศึกษา : มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค
คณะ/ภาควิชา
: คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
ขอมูลทัว่ ไป
1. รหัสและชื่อหลักสูตร
ภาษาไทย : หลักสูตรศิลปบัณฑิต สาขาวิชาดนตรี
ภาษาอังกฤษ : Bachelor of Fine Arts Program
in Music
2. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา
ภาษาไทย ชือ่ เต็ม : ศิลปบัณฑิต (ดนตรี)
ชือ่ ยอ : ศล.บ. (ดนตรี)
ภาษาอังกฤษ ชือ่ เต็ม : Bachelor of Fine Arts
(Music)
ชือ่ ยอ : B.F.A. (Music)
3. หลักสูตร
3.1 จำนวนหนวยกิตรวมตลอดหลักสูตร
ไมนอ ยกวา 133 หนวยกิต
3.2 โครงสรางหลักสูตร
หมวดวิชา/กลมุ วิชา/วิชา
ปกติ สหกิจ
ก. หมวดวิชาศึกษาทัว่ ไป
1. กลมุ วิชาภาษาและการสือ่ สาร
2. กลมุ วิชามนุษยศาสตร
3. กลมุ วิชาสังคมศาสตร
4. กลมุ วิชาวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร
ข. หมวดวิชาเฉพาะ
1. วิชาแกน
2. วิชาเฉพาะดานบังคับ
3. วิชาเฉพาะดานเลือก
4. วิชาประสบการณวชิ าชีพ
ค. หมวดวิชาเลือกเสรี
รวมทัง้ หมด

32 32
9
9
7
7
6
6
10 10
95 95
33 33
44 44
12 12
6
6
6
6
133 133

ก. หมวดวิชาศึกษาทัว่ ไป จำนวน 32 หนวยกิต
ข. หมวดวิชาเฉพาะ จำนวน 95 หนวยกิต แบงเปน 4
กลมุ ดังตอไปนี้
1. วิชาแกน จำนวน 33 หนวยกิต
รหัสวิชา
ชือ่ วิชา
หนวยกิต
2161101 พืน้ ฐานดนตรีไทย
3 (3-0-6)
Fundamental of Thai Music
2161301 ทฤษฎีดนตรีสากลขัน้ พืน้ ฐาน
3 (3-0-6)
Music Fundamentals
2161701 คอมพิวเตอรดนตรีขนั้ พืน้ ฐาน
3 (2-2-5)
Introduction to Music Computer
2162101 ทฤษฎีดนตรีไทย
3 (3-0-6)
Theory of Thai Music
2162702 คอมพิวเตอรชว ยงานดนตรี
3 (2-2-5)
Computer Aided Music
2162703 การบริหารจัดการวงดนตรี
3 (3-0-6)
Music Ensemble Management
2163501 สวนศาสตรดนตรี
3 (3-0-6)
Music Acoustics
3 (2-2-5)
2163701 การผลิตผลงานทางดนตรีดว ย
คอมพิวเตอร
Productions of Computerized Music
2163801 ภาษาอังกฤษสำหรับการดนตรี
3 (3-0-6)
English for Musical Career
2312701 ภาษาอังกฤษเพือ่ การเรียนรู
3 (3-0-6)
English for Learning
3201101 ความรเู บือ้ งตนเกีย่ วกับการ
3 (3-0-6)
ประกอบธุรกิจ
Introduction to Business Operation
2. วิชาเฉพาะดานบังคับ จำนวนไมนอ ยกวา
44 หนวยกิต จำแนกตามแขนงวิชาดังนี้
2.1 แขนงวิชาดนตรีไทย
รหัสวิชา
ชือ่ วิชา
หนวยกิต
2161103 การบันทึกโนตเพลงไทย
Thai Music Notations

คูมือนักศึกษา

-271-

3 (3-0-6)

คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร

รหัสวิชา

ชือ่ วิชา

หนวยกิต

2161111 ประวัตกิ ารดนตรีไทย
3 (3-0-6)
History of Thai Music
2161218 ปฏิบตั เิ พลงระบำ รำ ฟอน
2 (0-4-2)
Thai Dance Music
2162103 ลักษณะและประเภทเพลงไทย
3 (3-0-6)
Classification of Thai Music
2162104 ดนตรีพนื้ บานไทย
3 (2-2-5)
Thai Folk Music
2162111 ขนบประเพณีดนตรีไทย
3 (3-0-6)
The Tradition of Thai Music
2162206 ปฏิบตั ริ วมวงดนตรีไทย 1
1 (0-2-4)
Thai Ensemble 1
2162501 การจัดเก็บระบบขอมูลดนตรี
3 (3-0-6)
Systemization of Musical Datas
2162701 หนาทับดนตรีไทย
3 (2-2-5)
Rhythmic Pattern in Thai Music
2162709 ปฏิบตั กิ ารบันทึกเสียงดนตรี 1
1 (0-2-2)
Studio Recording 1
2163103 รูปแบบและการวิเคราะหดนตรีไทย 3 (3-0-6)
Form and Analysis of Thai Music
2163105 การประพันธเพลงไทย 1
2 (2-0-4)
Thai Music Composition 1
2163106 การประพันธเพลงไทย 2
2 (2-0-4)
Thai Music Composition 2
2163201 ปฏิบตั ริ วมวงดนตรีไทย 2
1 (0-2-4)
Thai Ensemble 2
2163202 ปฏิบตั ริ วมวงดนตรีไทย 3
1 (0-2-4)
Thai Ensemble 3
2163209 ปฏิบตั เิ พลงเดีย่ ว 1
2 (0-4-2)
Solo Performance 1
2163703 ปฏิบตั กิ ารบันทึกเสียงดนตรี 2
1 (0-2-2)
Studio Recording 2
2164209 ปฏิบตั ริ วมวงดนตรีไทย 4
1 (0-2-4)
Thai Ensemble 4
2164901 การเสนอผลงานทางดนตรี
3 (2-2-5)
Music Presentation
3 (2-2-5)
2164902 การวิจยั ทางดนตรี
Music Research

คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร

2.2 แขนงวิชาดนตรีสากล
รหัสวิชา
ชือ่ วิชา

หนวยกิต

2161302 ทฤษฎีดนตรีสากล 1
3
Music Theory 1
2161312 ประวัตดิ นตรีตะวันตก
3
History of Western Music
2162301 ทฤษฎีดนตรีสากล 2
3
Music Theory 2
2162302 ทฤษฎีดนตรีสากล 3
3
Music Theory 3
2162303 การประพันธดนตรี
3
Music Composition
2162309 การอำนวยเพลงเบือ้ งตน
3
Introduction to Conducting
2162417 ปฏิบตั ริ วมวงดนตรีสากล 1
1
Ensemble 1
2162418 ปฏิบตั ริ วมวงดนตรีสากล 2
1
Ensemble 2
3
2162501 การจัดเก็บระบบขอมูลดนตรี
Systemization of Musical Datas
2162709 ปฏิบตั กิ ารบันทึกเสียงดนตรี 1
1
Studio Recording 1
2163301 ทฤษฎีดนตรีสากล 4
3
Music Theory 4
2163417 ปฏิบตั ริ วมวงดนตรีสากล 3
1
Ensemble 3
2163418 ปฏิบตั ริ วมวงดนตรีสากล 4
1
Ensemble 4
2163419 ปฏิบตั ขิ บั รองประสานเสียง 1
1
Chorus 1
2163420 ปฏิบตั ขิ บั รองประสานเสียง 2
1
Chorus 2
2163703 ปฏิบตั กิ ารบันทึกเสียงดนตรี 2
1
Studio Recording 2
3
2163711 รูปแบบและการวิเคราะหดนตรี
Form and Analysis
2164321 การเรียบเรียงเสียงประสานสำหรับ 3
วงดนตรี
Arranging for Band Music
2164901 การเสนอผลงานทางดนตรี
3
Music Presentation
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(3-0-6)
(3-0-6)
(3-0-6)
(3-0-6)
(2-2-5)
(3-0-6)
(0-2-4)
(0-2-4)
(3-0-6)
(0-2-2)
(3-0-6)
(0-2-4)
(0-2-4)
(0-2-4)
(0-2-4)
(0-2-2)
(3-0-6)
(3-0-6)
(2-2-5)
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รหัสวิชา

ชือ่ วิชา

2164902 การวิจยั ทางดนตรี
Music Research

หนวยกิต
3 (2-2-5)

3. วิชาเฉพาะดานเลือก ใหเลือกเรียนไมนอ ยกวา
12 หนวยกิต จำแนกตามแขนงวิชาดังนี้
3.1 รายวิชาเลือกแขนงวิชาดนตรีไทย ใหเลือก
เรียนเพียงกลมุ เดียว 12 หนวยกิต จากกลมุ ตอไปนี้
3.1.1 กลุมปฏิบัติเครื่องดีดไทย
รหัสวิชา
ชือ่ วิชา
หนวยกิต
2161202 ปฏิบตั เิ ครือ่ งดีดไทย 1
Thai Plucked 1
2161203 ปฏิบตั เิ ครือ่ งดีดไทย 2
Thai Plucked 2
2162201 ปฏิบตั เิ ครือ่ งดีดไทย 3
Thai Plucked 3
2162202 ปฏิบตั เิ ครือ่ งดีดไทย 4
Thai Plucked 4
2163206 ปฏิบตั เิ ครือ่ งดีดไทย 5
Thai Plucked 5
2163207 ปฏิบตั เิ ครือ่ งดีดไทย 6
Thai Plucked 6

2 (0-4-2)
2 (0-4-2)

ชือ่ วิชา

2161205 ปฏิบตั เิ ครือ่ งสีไทย 1
Thai Bowed 1
2161206 ปฏิบตั เิ ครือ่ งสีไทย 2
Thai Bowed 2
2162203 ปฏิบตั เิ ครือ่ งสีไทย 3
Thai Bowed 3
2162204 ปฏิบตั เิ ครือ่ งสีไทย 4
Thai Bowed 4
2163203 ปฏิบตั เิ ครือ่ งสีไทย 5
Thai Bowed 5
2163204 ปฏิบตั เิ ครือ่ งสีไทย 6
Thai Bowed 6

คูมือนักศึกษา

รหัสวิชา
ชือ่ วิชา
2161208 ปฏิบตั เิ ครือ่ งตีไทย 1
Thai Melodic Percussion 1
2161209 ปฏิบตั เิ ครือ่ งตีไทย 2
Thai Melodic Percussion 2
2162205 ปฏิบตั เิ ครือ่ งตีไทย 3
Thai Melodic Percussion 3
2162216 ปฏิบตั เิ ครือ่ งตีไทย 4
Thai Melodic Percussion 4
2163205 ปฏิบตั เิ ครือ่ งตีไทย 5
Thai Melodic Percussion 5
2163216 ปฏิบตั เิ ครือ่ งตีไทย 6
Thai Melodic Percussion 6

2 (0-4-2)
2 (0-4-2)
2 (0-4-2)

หนวยกิต
2 (0-4-2)
2 (0-4-2)

รหัสวิชา

2 (0-4-2)
2 (0-4-2)

ชือ่ วิชา

2161211 ปฏิบตั เิ ครือ่ งเปาไทย 1
Thai Wind 1
2161212 ปฏิบตั เิ ครือ่ งเปาไทย 2
Thai Wind 2
2162222 ปฏิบตั เิ ครือ่ งเปาไทย 3
Thai Wind 3
2162223 ปฏิบตั เิ ครือ่ งเปาไทย 4
Thai Wind 4
2163213 ปฏิบตั เิ ครือ่ งเปาไทย 5
Thai Wind 5
2163214 ปฏิบตั เิ ครือ่ งเปาไทย 6
Thai Wind 6

2 (0-4-2)
2 (0-4-2)
2 (0-4-2)
2 (0-4-2)
2 (0-4-2)

หนวยกิต
2 (0-4-2)
2 (0-4-2)
2 (0-4-2)
2 (0-4-2)
2 (0-4-2)
2 (0-4-2)

3.1.5 กลมุ ปฏิบตั ขิ บั รองเพลงไทย

2 (0-4-2)
2 (0-4-2)

หนวยกิต
2 (0-4-2)

3.1.4 กลมุ ปฏิบตั เิ ครือ่ งเปาไทย

2 (0-4-2)

3.1.2 กลุมปฏิบัติเครื่องสีไทย
รหัสวิชา

3.1.3 กลุมปฏิบัติเครื่องตีไทย

รหัสวิชา
ชือ่ วิชา
2161214 ปฏิบตั ขิ บั รองเพลงไทย 1
Thai Singing 1
2161215 ปฏิบตั ขิ บั รองเพลงไทย 2
Thai Singing 2
2162224 ปฏิบตั ขิ บั รองเพลงไทย 3
Thai Singing 3
2162225 ปฏิบตั ขิ บั รองเพลงไทย 4
Thai Singing 4
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2 (0-4-2)
2 (0-4-2)
2 (0-4-2)
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รหัสวิชา

ชือ่ วิชา

2163215 ปฏิบตั ขิ บั รองเพลงไทย 5
Thai Singing 5
2163217 ปฏิบตั ขิ บั รองเพลงไทย 6
Thai Singing 6

หนวยกิต
2 (0-4-2)

3.2.3 กลุมปฏิบัติเครื่องสายสากล

รหัสวิชา
ชือ่ วิชา
หนวยกิต
2 (0-4-2)
2 (0-4-2) 2161405 ปฏิบตั เิ ครือ่ งสายสากล 1
String 1
2161406 ปฏิบตั เิ ครือ่ งสายสากล 2
2 (0-4-2)
String 2
3.2 รายวิชาเลือกแขนงวิชาดนตรีสากล ใหเลือก
2162405 ปฏิบตั เิ ครือ่ งสายสากล 3
2 (0-4-2)
เรียนเพียงกลมุ เดียว 12 หนวยกิต จากกลมุ ตอไปนี้
String 3
3.2.1 กลมุ ปฏิบตั เิ ครือ่ งลมไม
2162406 ปฏิบตั เิ ครือ่ งสายสากล 4
2 (0-4-2)
รหัสวิชา
ชือ่ วิชา
หนวยกิต
String 4
2 (0-4-2)
2161401 ปฏิบตั เิ ครือ่ งลมไม 1
2 (0-4-2) 2163405 ปฏิบตั เิ ครือ่ งสายสากล 5
String 5
Woodwind 1
2 (0-4-2)
2 (0-4-2) 2163406 ปฏิบตั เิ ครือ่ งสายสากล 6
2161402 ปฏิบตั เิ ครือ่ งลมไม 2
String 6
Woodwind 2
2162401 ปฏิบตั เิ ครือ่ งลมไม 3
2 (0-4-2)
3.2.4 กลมุ ปฏิบตั กิ ตี าร
Woodwind 3
2162402 ปฏิบตั เิ ครือ่ งลมไม 4
2 (0-4-2)
รหัสวิชา
ชือ่ วิชา
หนวยกิต
Woodwind 4
2 (0-4-2)
2163401 ปฏิบตั เิ ครือ่ งลมไม 5
2 (0-4-2) 2161407 ปฏิบตั กิ ตี าร 1
Guitar 1
Woodwind 5
2 (0-4-2)
2163402 ปฏิบตั เิ ครือ่ งลมไม 6
2 (0-4-2) 2161408 ปฏิบตั กิ ตี าร 2
Guitar 2
Woodwind 6
2162407 ปฏิบตั กิ ตี าร 3
2 (0-4-2)
Guitar 3
3.2.2 กลุมปฏิบัติเครื่องทองเหลือง
2162408
ปฏิบตั กิ ตี าร 4
2 (0-4-2)
รหัสวิชา
ชือ่ วิชา
หนวยกิต
Guitar 4
2 (0-4-2)
2161403 ปฏิบตั เิ ครือ่ งทองเหลือง 1
2 (0-4-2) 2163407 ปฏิบตั กิ ตี าร 5
Guitar 5
Brass 1
2 (0-4-2)
2161404 ปฏิบตั เิ ครือ่ งทองเหลือง 2
2 (0-4-2) 2163408 ปฏิบตั กิ ตี าร 6
Guitar 6
Brass 2
2 (0-4-2)
2162403 ปฏิบตั เิ ครือ่ งทองเหลือง 3
3.2.5 กลมุ ปฏิบตั เิ ครือ่ งคียบ อรด
Brass 3
2162404 ปฏิบตั เิ ครือ่ งทองเหลือง 4
2 (0-4-2)
รหัสวิชา
ชือ่ วิชา
หนวยกิต
Brass 4
2 (0-4-2)
2163403 ปฏิบตั เิ ครือ่ งทองเหลือง 5
2 (0-4-2) 2161409 ปฏิบตั คิ ยี บ อรด 1
Keyboard 1
Brass 5
2 (0-4-2)
2163404 ปฏิบตั เิ ครือ่ งทองเหลือง 6
2 (0-4-2) 2161410 ปฏิบตั คิ ยี บ อรด 2
Keyboard 2
Brass 6
2162409 ปฏิบตั คิ ยี บ อรด 3
2 (0-4-2)
Keyboard 3
2 (0-4-2)
2162410 ปฏิบตั คิ ยี บ อรด 4
Keyboard 4

คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
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รหัสวิชา

ชือ่ วิชา

2163409 ปฏิบตั คิ ยี บ อรด 5
Keyboard 5
2163410 ปฏิบตั คิ ยี บ อรด 6
Keyboard 6

หนวยกิต
2 (0-4-2)
2 (0-4-2)

4. วิชาประสบการณวชิ าชีพ ใหเลือกเรียนเพียง
กลมุ เดียว 6 หนวยกิต จากกลมุ ตอไปนี้
4.1 กลุมวิชาฝกประสบการณวิชาชีพดนตรี
รหัสวิชา

ชือ่ วิชา

หนวยกิต

2164801 การเตรียมฝกประสบการณวชิ าชีพดนตรี1 (90)
Preparation for Practical Experience in
Music
2164802 การฝกประสบการณวชิ าชีพดนตรี 5 (450)
Practical Experience in Music
4.2 กลมุ วิชาสหกิจศึกษาดานดนตรี
รหัสวิชา
ชือ่ วิชา
หนวยกิต
2164805 การเตรียมฝกสหกิจศึกษา
ไมนบั หนวยกิต
ดานดนตรี
(90 ชัว่ โมง)
Pre - Cooperative Education in Music
2164806 สหกิจศึกษาดานดนตรี
6 (16 สัปดาห)
Cooperative Education in Music
ค. หมวดวิชาเลือกเสรี ไมนอ ยกวา 6 หนวยกิต
ใหเลือกเรียนรายวิชาใด ๆ ในหลักสูตรหลักสูตร
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค โดยไมซ้ำกับรายวิชาที่เคย
เรียนมาแลว และตองไมเปนรายวิชาที่กำหนดใหเรียนโดย
ไมนบั หนวยกิตในเกณฑการสำเร็จหลักสูตรของสาขาวิชานี้

คูมือนักศึกษา
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มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค
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หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชาการทองเที่ยวและการโรงแรม

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554
ชือ่ สถาบันอุดมศึกษา : มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค
คณะ/ภาควิชา
: คณะวิทยาการจัดการ
ขอมูลทัว่ ไป

หมวดวิชา/กลมุ วิชา/วิชา

สหกิจ
ฝก
ประสบการณ ศึกษา

ก. หมวดวิชาการศึกษาทัว่ ไป
32
32
1. รหัสและชื่อหลักสูตร
1. กลมุ วิชาภาษาและการสือ่ สาร
9
9
ภาษาไทย : หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต
2. กลมุ วิชามนุษยศาสตร
7
7
สาขาวิชาการทองเทีย่ วและการโรงแรม
3. กลมุ วิชาสังคมศาสตร
6
6
ภาษาอังกฤษ : Bachelor of Arts Program in
4. กลมุ วิชาวิทยาศาสตรและ
10
10
Tourism and Hotel
คณิตศาสตร
2. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา
ข. หมวดวิชาเฉพาะ
120
120
ภาษาไทย ชือ่ เต็ม : ศิลปศาสตรบัณฑิต (การ
1. วิชาพืน้ ฐานวิชาชีพ
24
24
ทองเทีย่ วและการโรงแรม)
60
60
2. วิชาเฉพาะดานบังคับ
ชือ่ ยอ : ศศ.บ. (การทองเทีย่ ว
3. วิชาเฉพาะดานเลือก
30
30
และการโรงแรม)
4. วิชาประสบการณภาคสนาม
6
6
ภาษาอังกฤษ ชือ่ เต็ม : Bachelor of Arts
4.1 เตรียมฝกประสบการณวชิ าชีพ 1
(Tourism and Hotel)
4.2 ฝกประสบการณวชิ าชีพ
5
ชือ่ ยอ : B.A. (Tourism and Hotel)
4.3 สหกิจศึกษา
6
ค. หมวดวิชาเลือกเสรี
6
6
3. หลักสูตร
รวมไมนอ ยกวา
158
158
3.1 หลักสูตร
3.1.1 จำนวนหนวยกิตรวมตลอดหลักสูตร
รายวิชาตามโครงสรางหลักสูตร
ไมนอ ยกวา 158 หนวยกิต
ก. หมวดวิชาศึกษาทัว่ ไป จำนวน 32 หนวยกิต
3.1.2 โครงสรางหลักสูตร
ข. หมวดวิชาเฉพาะ จำนวน 120 หนวยกิต
1. วิชาพื้นฐานวิชาชีพ จำนวน 24 หนวยกิต
มีรายวิชาดังตอไปนี้
รหัสวิชา

ชือ่ วิชา

หนวยกิต

3401101 การพัฒนาบุคลิกภาพสำหรับ
3 (3-0-6)
การทองเทีย่ วและการโรงแรม
Personality Development for
Tourism and Hotel
3402101 จิตวิทยาบริการ
3 (3-0-6)
Service Psychology
3402602 การจัดการทรัพยากรมนุษยสำหรับ 3 (3-0-6)
การทองเทีย่ วและการโรงแรม
Human Resource Management for
Tourism and Hotel

คูมือนักศึกษา
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รหัสวิชา

ชือ่ วิชา

หนวยกิต

3403503 เทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับ
3 (3-0-6)
การทองเทีย่ วและการโรงแรม
Information Technology for Tourism
and Hotel
3403601 จรรยาบรรณวิชาชีพและกฎหมาย 3 (3-0-6)
สำหรับการทองเทีย่ วและการโรงแรม
Professional Ethics and Laws for
Tourism and Hotel
3411101 ความรเู บือ้ งตนเกีย่ วกับการทองเทีย่ ว 3 (3-0-6)
Introduction to Tourism
3413201 พฤติกรรมของนักทองเทีย่ วกับ
3 (3-0-6)
การสือ่ สารขามวัฒนธรรม
Tourist Behavior and Cross Culture
Communication
3421101 ความรเู บือ้ งตนเกีย่ วกับการโรงแรม 3 (3-0-6)
Introduction to Hotel
2. วิชาเฉพาะบังคับ จำนวน 60 หนวยกิต
2.1 วิชาเอกการทองเทีย่ ว จำนวน 30 หนวยกิต
2.1.1 กลมุ วิชาการวางแผน การจัดการ
และการพัฒนาการทองเทีย่ ว มีรายวิชาดังนี้
รหัสวิชา
ชือ่ วิชา
หนวยกิต
3411602 การพัฒนาทรัพยากรการทองเทีย่ ว 3 (3-0-6)
Tourism Resource Development
3412204 การจัดการอุตสาหกรรมบริการ
3 (3-0-6)
Hospitality Industry Management
3414101 การวางแผนและพัฒนาการทองเทีย่ ว 3 (3-0-6)
Tourism Planning and Development
3414203 โลจิสติกสสำหรับอุตสาหกรรม
3 (3-0-6)
การทองเทีย่ ว
Logistics for Tourism Industry
3413603 การสำรวจและวิจยั สำหรับ
3 (3-0-6)
การทองเทีย่ ว
Survey and Research for Tourism
3414701 สัมมนาการทองเทีย่ ว
3 (3-0-6)
Seminar on Tourism

คณะวิทยาการจัดการ

2.1.2 กลุมวิชาการดำเนินงานและการ
จัดการธุรกิจนำเทีย่ ว มีรายวิชาดังนี้
รหัสวิชา

ชือ่ วิชา

หนวยกิต

3411501 งานมัคคุเทศก
3 (3-0-6)
Tour Guiding
3412301 การตลาดการทองเทีย่ ว
3 (3-0-6)
Tourism Marketing
3413104 การจัดการธุรกิจนำเทีย่ วและตัวแทน 3 (3-0-6)
การเดินทางทองเทีย่ ว
Tour Business and Travel Agency
Management
3413501 การวางแผนและการจัดนำเทีย่ ว
3 (3-0-6)
Tour Planning and Organizing
2.2 วิชาเอกการโรงแรม จำนวน 30 หนวยกิต
2.2.1 กลมุ วิชาการวางแผน การจัดการ
และการพัฒนาการโรงแรม มีรายวิชาดังนี้
รหัสวิชา
ชือ่ วิชา
หนวยกิต
3422301 การตลาดโรงแรมและการขาย
3 (3-0-6)
Hotel Marketing and Sales
3423601 การจัดการโรงแรม
3 (3-0-6)
Hotel Management
3424101 การวางแผนและพัฒนาธุรกิจโรงแรม 3 (3-0-6)
Hotel Planning and Development
3423603 การสำรวจและวิจยั สำหรับการโรงแรม 3 (3-0-6)
Survey and Research for Hotel
3424701 สัมมนาการโรงแรม
3 (3-0-6)
Seminar on Hotel
2.2.2 กลุมวิชาการดำเนินงานและจัดการ
หองพัก มีรายวิชาดังนี้
รหัสวิชา

ชือ่ วิชา

หนวยกิต

3421302 การดำเนินงานและการจัดการงาน 3 (3-0-6)
บริการสวนหนา
Front Office Operation and Management
3421402 การดำเนินงานและการจัดการงาน 3 (3-0-6)
แมบา น
Housekeeping Operation and Management
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รหัสวิชา

2.2.3 กลุมวิชาการดำเนินงานและจัดการ
อาหารและเครือ่ งดืม่ มีรายวิชาดังนี้
รหัสวิชา
ชือ่ วิชา
หนวยกิต
3421502 การดำเนินงานและการจัดการ
3 (3-0-6)
อาหารและเครือ่ งดืม่
Food and Beverage Operation
and Management
3422102 การดำเนินงานและการจัดการ
3 (3-0-6)
ครัวและภัตตาคาร
Kitchen and Restaurant Operation
and Management
3423201 การดำเนินงานและบริการจัดเลีย้ ง 3 (3-0-6)
Catering Operation and Service

ชือ่ วิชา

หนวยกิต

3412802 ภาษาอังกฤษสำหรับมัคคุเทศก 2
English for Tourist Guide 2
3412803 ภาษาอังกฤษสำหรับมัคคุเทศก 3
English for Tourist Guide 3
3412804 ภาษาอังกฤษสำหรับมัคคุเทศก 4
English for Tourist Guide 4
3423101 การจัดการสโมสรและบาร
Club and Bar Management
3423304 การจัดการรีสอรทและสปา
Resort and Spa Management

3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)

3.2 วิชาเอกการโรงแรม เลือกเรียน 30 หนวยกิต
จากรายวิชาดังนี้

รหัสวิชา
ชือ่ วิชา
หนวยกิต
3. วิชาเฉพาะ เลือก จำนวน 30 หนวยกิต
3.1 วิชาเอกการทองเทีย่ ว เลือกเรียน 30 หนวยกิต เลือก 1 ภาษา
จากรายวิชาดังนี้
2271101 ภาษาจีนระดับตน 1
3 (2-2-5)
Chinese 1
รหัสวิชา
ชือ่ วิชา
หนวยกิต
3403201 ภาษาญีป่ นุ เบือ้ งตน
3 (2-2-5)
เลือก 1 ภาษา
Basic Japanese
2271101 ภาษาจีนระดับตน 1
3 (2-2-5)
รหัสวิชา
ชือ่ วิชา
หนวยกิต
Chinese 1
3403201 ภาษาญีป่ นุ เบือ้ งตน
3 (2-2-5) 3401201 การจัดการอาหารนานาชาติ
3 (3-0-6)
Basic Japanese
และทองถิน่
International and Local Cuisine
รหัสวิชา
ชือ่ วิชา
หนวยกิต
Management
3401201 การจัดการอาหารนานาชาติและ
3 (3-0-6) 3403603 การจัดการธุรกิจการบิน
3 (3-0-6)
ทองถิน่
Airline Business Management
International and Local Cuisine
3412101 ไทยศึกษาเพือ่ การทองเทีย่ ว 1
3 (3-0-6)
Management
Thai Studies for Tourism 1
3403603 การจัดการธุรกิจการบิน
3 (3-0-6) 3412102 ไทยศึกษาเพือ่ การทองเทีย่ ว 2
3 (3-0-6)
Airline Business Management
Thai Studies for Tourism 2
3412101 ไทยศึกษาเพือ่ การทองเทีย่ ว 1
3 (3-0-6) 3412403 การจัดการการทองเทีย่ วเชิงนิเวศ 3 (3-0-6)
Thai Studies for Tourism 1
Eco-Tourism Management
3412102 ไทยศึกษาเพือ่ การทองเทีย่ ว 2
3 (3-0-6) 3412503 การจัดการการทองเทีย่ วทางน้ำ
3 (3-0-6)
Thai Studies for Tourism 2
Cruise Tourism Management
3412403 การจัดการการทองเทีย่ วเชิงนิเวศ 3 (3-0-6) 3422801 ภาษาอังกฤษสำหรับพนักงาน
3 (3-0-6)
Eco-Tourism Management
โรงแรม 1
3 (3-0-6)
3412503 การจัดการการทองเทีย่ วทางน้ำ
English for Hotel Staff 1
Cruise Tourism Management
3422802 ภาษาอังกฤษสำหรับพนักงาน
3 (3-0-6)
3412801 ภาษาอังกฤษสำหรับมัคคุเทศก 1 3 (3-0-6)
โรงแรม 2
English for Tourist Guide 1
English for Hotel Staff 2

คูมือนักศึกษา
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รหัสวิชา

ชือ่ วิชา

3422803 ภาษาอังกฤษสำหรับพนักงาน
โรงแรม 3
English for Hotel Staff 3
3422804 ภาษาอังกฤษสำหรับพนักงาน
โรงแรม 4
English for Hotel Staff 4
3423101 การจัดการสโมสรและบาร
Club and Bar Management
3423304 การจัดการรีสอรทและสปา
Resort and Spa Management

หนวยกิต
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)

4. วิชาฝกประสบการณภาคสนาม
จำนวน 6 หนวยกิต
รหัสวิชา

ชือ่ วิชา

หนวยกิต

3404801 การเตรียมฝกประสบการณวชิ าชีพ 1 (1-0-2)
การทองเทีย่ วและการโรงแรม
Preparation for Professional Experience
in Tourism and Hotel
เลือก 1 รายวิชา
3404802 การฝกประสบการณวชิ าชีพ
5 (450)
การทองเทีย่ วและการโรงแรม
Field Experience in Tourism and Hotel
6 (ไมนอ ยกวา 16 สัปดาห)
3404812 สหกิจศึกษา
Co - operative Education
ค. หมวดวิชาเลือกเสรี ไมนอ ยกวา 6 หนวยกิต
ให เ ลื อ กเรี ย นในรายวิ ช าใด ๆ ในหลั ก สู ต ร
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค โดยไมซ้ำกับรายวิชาทีเ่ รียน
มาแลวและตองไมเปนรายวิชาทีก่ ำหนดใหเรียนโดยไมนบั หนวยกิต
ในเกณฑการสำเร็จหลักสูตรของสาขาวิชานี้

คณะวิทยาการจัดการ
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คูมือนักศึกษา

หลักสูตรบัญชีบัณฑิต

สาขาวิชาบัญชี

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554
ชือ่ สถาบันอุดมศึกษา : มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค
คณะ/ภาควิชา
: คณะวิทยาการจัดการ
ขอมูลทัว่ ไป
1. รหัสและชื่อหลักสูตร
ภาษาไทย : หลักสูตรบัญชีบณ
ั ฑิต
ภาษาอังกฤษ : Bachelor of Accountancy
Program
2. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา
ภาษาไทย ชือ่ เต็ม : บัญชีบณ
ั ฑิต
ชือ่ ยอ : บช.บ.
ภาษาอังกฤษ ชือ่ เต็ม : Bachelor of
Accountancy
ชือ่ ยอ : B.Acc.
3. หลักสูตร
3.1 หลักสูตร
3.1.1 จำนวนหนวยกิตรวมตลอดหลักสูตร ไม
นอยกวา 128 หนวยกิต
3.1.2 โครงสรางหลักสูตร
หมวดวิชา/กลมุ วิชา/วิชา
จำนวนหนวยกิต
ก. หมวดวิชาศึกษาทัว่ ไป
1. กลมุ วิชาภาษาและการสือ่ สาร
2. กลมุ วิชามนุษยศาสตร
3. กลมุ วิชาสังคมศาสตร
4. กลมุ วิชาวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร
ข. หมวดวิชาเฉพาะ
1. วิชาพืน้ ฐานวิชาชีพ
2. วิชาชีพบังคับ
3. วิชาชีพเลือก
ค. หมวดวิชาเลือกเสรี
รวมทัง้ หมด

คูมือนักศึกษา

32
9
7
6
10
90
42
33
15
6
128

ก. หมวดวิชาศึกษาทัว่ ไป จำนวน 32 หนวยกิต
ข. หมวดวิชาเฉพาะ จำนวน 90 หนวยกิต
1. วิชาพืน้ ฐานวิชาชีพ 42 หนวยกิต
เรียนจากรายวิชาตอไปนี้
รหัสวิชา
ชือ่ วิชา
หนวยกิต
3214648 การจัดการเชิงกลยุทธ
3 (3-0-6)
Strategic Management
3301105 การภาษีอากร 1
3 (3-0-6)
Taxation 1
3301104 การบัญชีชนั้ ตน
3 (2-2-5)
Principles of Accounting
3302201 หลักเบือ้ งตนเกีย่ วกับระบบสารสนเทศ 3 (2-2-5)
Principles of Information Systems
2312706 ภาษาอังกฤษธุรกิจ 1
3 (3-0-6)
Business English 1
2313706 ภาษาอังกฤษธุรกิจ 2
3 (3-0-6)
Business English 2
3211101 องคการและการจัดการ
3 (3-0-6)
Organization and Management
3213105 จริยธรรมทางธุรกิจ
3 (3-0-6)
Business Ethics
3221101 หลักการตลาด
3 (3-0-6)
Principles of Marketing
3223501 การจัดการหวงโซอปุ ทาน
3 (2-2-5)
Logistics Management
3251101 การเงินธุรกิจ
3 (3-0-6)
Business Finance
3301106 กฎหมายธุรกิจ พาณิชย และการบัญชี 3 (3-0-6)
Commercial Business Law and Accounting
3 (3-0-6)
3563202 เศรษฐศาสตรธรุ กิจ
Business Economics
3563302 การวิเคราะหเชิงปริมาณ
3 (3-0-6)
Quantitative Analysis
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2. วิชาชีพบังคับ จำนวน 33 หนวยกิต
เรียนจากรายวิชาตอไปนี้
รหัสวิชา

ชือ่ วิชา

3.2 กลุมวิชาการบัญชีบริหาร
รหัสวิชา

หนวยกิต

3302101 การบัญชีชนั้ กลาง 1
3 (2-2-5)
Intermediate Accounting 1
3302102 การบัญชีชนั้ กลาง 2
3 (2-2-5)
Intermediate Accounting 2
3302103 การบัญชีตน ทุน 1
3 (2-2-5)
Cost Accounting 1
3302104 การบัญชีตน ทุน 2
3 (2-2-5)
Cost Accounting 2
3302105 การภาษีอากร 2
3 (2-2-5)
Taxation 2
3303101 การบัญชีชนั้ สูง 1
3 (2-2-5)
Advanced Accounting 1
3303102 การบัญชีชนั้ สูง 2
3 (2-2-5)
Advanced Accounting 2
3 (2-2-5)
3303205 การสอบบัญชี
Auditing
3303207 ระบบสารสนเทศทางการบัญชี
3 (2-2-5)
Accounting Information System
3303209 การตรวจสอบภายในและ
3 (2-2-5)
การควบคุมภายใน
Internal Audit and Internal Control
3303301 การรายงานทางการเงินและ
3 (2-2-5)
การวิเคราะห
Financial Report And Analysis

ชือ่ วิชา

หนวยกิต

3303212 การวางแผนกำไรและการควบคุม 3 (2-2-5)
Profit Planning and Control
3303213 การบัญชีเพือ่ การจัดการสิง่ แวดลอม 3 (2-2-5)
Environmental Management Accounting
3324902 สัมมนาการบัญชีบริหาร
3 (2-2-5)
Seminar in Managerial Accounting
3.3 กลมุ วิชาการตรวจสอบ
รหัสวิชา
ชือ่ วิชา
หนวยกิต
3324903 สัมมนาการสอบบัญชี
3 (2-2-5)
Seminar in Auditing
3 (2-2-5)
3324904 สัมมนาการตรวจสอบภายใน
Seminar in Internal Auditing
3324905 การตรวจสอบและควบคุมระบบ 3 (2-2-5)
สารสนเทศ
Information System Audit and Control
3324906 การบัญชีนติ เิ วช
3 (2-2-5)
Forensic Accounting
3.4 กลุมวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศทางการบัญชี
รหัสวิชา
ชือ่ วิชา
หนวยกิต

3243317 การจัดการฐานขอมูล
3 (2-2-5)
Database Management
3243318 การวิเคราะหและออกแบบระบบ 3 (2-2-5)
3. วิชาชีพเลือก เลือกเรียนไมนอ ยกวา 15 หนวยกิต
สารสนเทศทางการบัญชี
ประกอบดวยวิชาสัมมนาไมนอยกวา 3 หนวยกิต และจาก
Accounting Information System
รายวิชาในกลมุ ตาง ๆ ตอไปนี้
Analysis and Design
3243319 การรักษาความปลอดภัยของระบบ 3 (2-2-5)
3.1 กลุมวิชาการบัญชีการเงิน
สารสนเทศและการควบคุม
Information System Security and
รหัสวิชา
ชือ่ วิชา
หนวยกิต
Control
3303210 การบัญชีหนวยงานภาครัฐ
3 (2-2-5) 3302202 การทำบัญชีดว ยคอมพิวเตอร
3 (2-2-5)
Public Sector Accounting
Computerized Accounting
3303211 การบัญชีเฉพาะกิจการ
3 (2-2-5) 3324907 สัมมนาเทคโนโลยีและระบบ
3 (2-2-5)
Accounting for Specific Enterprises
สารสนเทศทางการบัญชี
3324901 สัมมนาการบัญชีการเงิน
3 (2-2-5)
Seminar in Accounting Information
Seminar in Financial Accounting
Systems and Technology

คณะวิทยาการจัดการ
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3.5 กลุมวิชาภาษีอากร
รหัสวิชา

ชือ่ วิชา

3324908 สัมมนาการภาษีอากร
Seminar in Taxation
3334101 การวางแผนภาษี
Tax Planning

หนวยกิต
3 (2-2-5)
3 (2-2-5)

3.6 กลมุ วิชาประสบการณภาคสนาม
รหัสวิชา
ชือ่ วิชา
หนวยกิต
3304801 ฝกประสบการณวชิ าชีพการบัญชี
6 (540)
Field Experience in Accounting
3304803 สหกิจศึกษา
6 (16 สัปดาห)
Cooperative Education
3.7 กลมุ อืน่ ๆ
รหัสวิชา
ชือ่ วิชา

หนวยกิต

3303215 วิจยั ทางการบัญชี
3 (2-2-5)
Accounting Research and Methodology
3503110 สถิตเิ พือ่ การวิจยั ทางบัญชี
3 (2-2-5)
Statistics for Research in Accounting
ค. หมวดวิชาเลือกเสรี 6 หนวยกิต
ให นั ก ศึ ก ษาเลื อ กเรี ย นวิ ช าใด ๆ ในระดั บ
ปริ ญ ญาตรี ที่ เ ป ด สอนในมหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฎ นครสวรรค
โดยไมซ้ำกับรายวิชาที่เรียนมาแลว และตองไมเปนรายวิชา
ที่กำหนดใหเรียนโดยไมนับหนวยกิตรวมในเกณฑการสำเร็จ
หลักสูตรสาขาวิชานัน้ ๆ

คูมือนักศึกษา
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หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต

สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554
ชือ่ สถาบันอุดมศึกษา : มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค
คณะ/ภาควิชา
: คณะวิทยาการจัดการ
ขอมูลทัว่ ไป
1. รหัสและชื่อหลักสูตร
ภาษาไทย : หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต
สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย
ภาษาอังกฤษ : Bachelor of Business
Administration Program in
Human Resource Management
2. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา
ภาษาไทย ชือ่ เต็ม : บริหารธุรกิจบัณฑิต
(การจัดการทรัพยากรมนุษย)
ชือ่ ยอ : บธ.บ. (การจัดการ
ทรัพยากรมนุษย)
ภาษาอังกฤษ ชือ่ เต็ม : Bachelor of Business
Administration
(Human Resource
Management)
ชือ่ ยอ : B.B.A. (Human
Resource Management)
3. หลักสูตร
3.1 หลักสูตร
3.1.1 จำนวนหนวยกิตรวมตลอดหลักสูตร ไม
นอยกวา 131 หนวยกิต
3.1.2 โครงสรางหลักสูตร
หมวดวิชา/กลมุ วิชา/วิชา
ก. หมวดวิชาศึกษาทัว่ ไป
1. กลมุ วิชาภาษาและการสือ่ สาร
2. กลมุ วิชามนุษยศาสตร
3. กลมุ วิชาสังคมศาสตร
4. กลมุ วิชาวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร
ข. หมวดวิชาเฉพาะ
1. วิชาพืน้ ฐานวิชาชีพ
2. วิชาชีพบังคับ

คณะวิทยาการจัดการ

ปกติ สหกิจ
32
9
7
6
10
93
42
33

32
9
7
6
10
93
42
33

3. วิชาชีพเลือก
4. วิชาฝกประสบการณภาคสนาม
4.1 แบบฝกประสบการณวชิ าชีพ
4.2 แบบสหกิจศึกษา
ค. หมวดวิชาเลือกเสรี
รวมทัง้ หมด

12

12

6

6
6
6
131 131

ก. หมวดวิชาศึกษาทัว่ ไป จำนวน 32 หนวยกิต
ข. หมวดวิชาเฉพาะ จำนวน 93 หนวยกิต
1. วิชาพืน้ ฐานวิชาชีพ จำนวน 42 หนวยกิต
มีรายวิชาดังตอไปนี้
รหัสวิชา

ชือ่ วิชา

หนวยกิต

2312706 ภาษาอังกฤษธุรกิจ 1
3 (3-0-6)
Business English 1
2313706 ภาษาอังกฤษธุรกิจ 2
3 (3-0-6)
Business English 2
3 (3-0-6)
2461317 กฎหมายธุรกิจและการพาณิชย
Business Law and Commercial
3001101 สถิตแิ ละการวิเคราะหเชิงปริมาณ 3 (3-0-6)
Statistics and Quantitative Analysis
3211101 องคการและการจัดการ
3 (3-0-6)
Organization and Management
3212626 การจัดการดำเนินงาน
3 (3-0-6)
Operations Management
3213105 จริยธรรมทางธุรกิจ
3 (3-0-6)
Business Ethics
3214648 การจัดการเชิงกลยุทธ
3 (3-0-6)
Strategic Management
3221101 หลักการตลาด
3 (3-0-6)
Principles of Marketing
3241101 ระบบสารสนเทศเพือ่ การจัดการ
3 (2-2-5)
ในงานธุรกิจ
Management Information System
for Business
3251101 การเงินธุรกิจ
3 (3-0-6)
Business Finance
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รหัสวิชา

ชือ่ วิชา

3252106 การภาษีอากร 1
Taxation 1
3301103 หลักการบัญชี
Principles of Accounting
3563202 เศรษฐศาสตรธรุ กิจ
Business Economics

หนวยกิต

รหัสวิชา

3 (3-0-6)
3 (2-2-5)
3 (3-0-6)

2. วิชาชีพบังคับ จำนวน 33 หนวยกิต
มีรายวิชาดังตอไปนี้
รหัสวิชา
ชือ่ วิชา
หนวยกิต
3212125 พฤติกรรมองคการ
3 (3-0-6)
Organization Behavior
3212627 การจัดการทรัพยากรมนุษย
3 (3-0-6)
Human Resource Management
3213133 แรงงานสัมพันธ
3 (3-0-6)
Labor Relations
3213137 การพัฒนาบุคคลและการฝกอบรม 3 (3-0-6)
Personnel Development and Training
3 (3-0-6)
3213140 การจัดการผลการปฏิบตั งิ าน
Performance Management
3213212 ระบบสารสนเทศเพือ่ การจัดการ
3 (3-0-6)
ทรัพยากรมนุษย
Human Resources Management
Information Systems
3213213 ภาวะผนู ำและการทำงานเปนทีม 3 (3-0-6)
Leadership and Quality Management
of Teamwork
3213645 การจัดการคาตอบแทน
3 (3-0-6)
Compensation Management
3213646 การจัดหาทรัพยากรมนุษย
3 (3-0-6)
Human Resource Procurement
3214901 สัมมนาการจัดการทรัพยากรมนุษย 3 (2-2-5)
Seminar in Human Resource Management
3214907 การวิจยั การจัดการทรัพยากรมนุษย 3 (2-2-5)
Research in Human Resource Management
3. วิชาชีพเลือก จำนวน 12 หนวยกิต
มีรายวิชาใหเลือกดังตอไปนี้
รหัสวิชา
ชือ่ วิชา
3201601 การจัดการงานสำนักงาน
Office and Management

คูมือนักศึกษา

หนวยกิต
3 (3-0-6)

ชือ่ วิชา

หนวยกิต

3212120 จิตวิทยาธุรกิจ
3 (3-0-6)
Business Psychology
3212123 มนุษยสัมพันธในองคการ
3 (3-0-6)
Human Relations in Organization
3212126 การพัฒนาประสิทธิภาพในการทำงาน 3 (3-0-6)
Efficiency Development
3212205 การจัดการธุรกิจระหวางประเทศ 3 (3-0-6)
International Business Management
3213401 การจัดการทรัพยากรมนุษย
3 (3-0-6)
ระหวางประเทศ
International Human Resource
Management
4. กลมุ วิชาฝกประสบการณภาคสนาม แบบปกติ
จำนวน 6 หนวยกิต แบบสหกิจศึกษาจำนวน 6 หนวยกิต
4.1 วิชาฝกประสบการณวชิ าชีพ จำนวน
6 หนวยกิต มีรายวิชาดังนี้
รหัสวิชา

ชือ่ วิชา

หนวยกิต

3213811 การเตรียมฝกประสบการณวชิ าชีพ 1 (1-2-0)
การจัดการทรัพยากรมนุษย
Preparation for Professional Experience
in Human Resource Management
3214827 การฝกประสบการณวชิ าชีพการ
5 (450)
จัดการทรัพยากรมนุษย
Field Experience in Human Resource
Management
4.2 วิชาสหกิจศึกษา จำนวน 6 หนวยกิต
เรียนรายวิชาดังนี้
รหัสวิชา
ชือ่ วิชา
3214828 สหกิจศึกษา
Cooperative Education

หนวยกิต
6 (16 สัปดาห)

ค. หมวดวิชาเลือกเสรี จำนวน 6 หนวยกิต
ให นั ก ศึ ก ษาเลื อ กเรี ย นวิ ช าใด ๆ ในระดั บ
ปริ ญ ญาตรี ที่ เ ป ด สอนในมหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ นครสวรรค
โดยไมซ้ำกับรายวิชาทีเ่ คยเรียนมาแลวและตองไมเปนรายวิชา
ทีก่ ำหนดใหเรียน โดยไมนบั หนวยกิตรวม ในเกณฑการสำเร็จ
หลักสูตรสาขาวิชานัน้ ๆ
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คณะวิทยาการจัดการ

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต

สาขาวิชาการตลาด

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554
ชือ่ สถาบันอุดมศึกษา : มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค
คณะ/ภาควิชา
: คณะวิทยาการจัดการ
ขอมูลทัว่ ไป
1. รหัสและชื่อหลักสูตร
ภาษาไทย : หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต
สาขาวิชาการตลาด
ภาษาอังกฤษ : Bachelor of Business
Administration Program in
Marketing
2. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา
ภาษาไทย ชือ่ เต็ม : บริหารธุรกิจบัณฑิต
(การตลาด)
ชือ่ ยอ : บธ.บ. (การตลาด)
ภาษาอังกฤษ ชือ่ เต็ม : Bachelor of Business
Administration
(Marketing)
ชือ่ ยอ : B.B.A. (Marketing)
3. หลักสูตร
3.1 จำนวนหนวยกิต ไมนอ ยกวา 131 หนวย
3.2 โครงสรางหลักสูตรรวมตลอดหลักสูตร
หมวดวิชา/กลมุ วิชา/วิชา
ปกติ สหกิจ
ก. หมวดวิชาศึกษาทัว่ ไป
1. กลมุ วิชาภาษาและการสือ่ สาร
2. กลมุ วิชามนุษยศาสตร
3. กลมุ วิชาสังคมศาสตร
4. กลมุ วิชาวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร
ข. หมวดวิชาเฉพาะ
1. วิชาพืน้ ฐานวิชาชีพ
2. วิชาชีพบังคับ
3. วิชาชีพเลือก
4. วิชาฝกประสบการณภาคสนาม
4.1 แบบฝกประสบการณวชิ าชีพ
4.2 แบบสหกิจศึกษา
ค. หมวดวิชาเลือกเสรี
รวมทัง้ หมด

คณะวิทยาการจัดการ

32
9
7
6
10
93
42
30
15
6

32
9
7
6
10
93
42
30
15

6
6
6
131 131

ก. หมวดวิชาศึกษาทัว่ ไป จำนวน 32 หนวยกิต
ข. หมวดวิชาเฉพาะ จำนวน 93 หนวยกิต
1. วิชาพืน้ ฐานวิชาชีพ จำนวน 42 หนวยกิต
มีรายวิชาดังตอไปนี้
รหัสวิชา

ชือ่ วิชา

หนวยกิต

2312706 ภาษาอังกฤษธุรกิจ 1
3 (3-0-6)
Business English 1
2313706 ภาษาอังกฤษธุรกิจ 2
3 (3-0-6)
Business English 2
3001101 สถิตแิ ละการวิเคราะหเชิงปริมาณ 3 (3-0-6)
Business Statistics
2461317 กฎหมายธุรกิจและพาณิชย
3 (3-0-6)
Business Law
3211101 องคการและการจัดการ
3 (3-0-6)
Organization and Managemet
3212626 การจัดการการดำเนินงาน
3 (3-0-6)
Operations Management
3213105 จริยธรรมทางธุรกิจ
3 (3-0-6)
Business Ethics
3214648 การจัดการเชิงกลยุทธ
3 (3-0-6)
Strategic Management
3221101 หลักการตลาด
3 (3-0-6)
Principles of Marketing
3241101 ระบบสารสนเทศเพือ่ การจัดการ
3 (2-2-5)
ในงานธุรกิจ
Management Information System for
Business
3251101 การเงินธุรกิจ
3 (3-0-6)
Business Finance
3252106 การภาษีอากร 1
3 (3-0-6)
Taxation 1
3 (2-2-5)
3301103 หลักการบัญชี
Principles of Accounting
3563202 เศรษฐศาสตรธรุ กิจ
3 (3-0-6)
Business Economics
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คูมือนักศึกษา

รหัสวิชา

2. วิชาชีพบังคับ จำนวน 30 หนวยกิต
มีรายวิชาดังตอไปนี้
รหัสวิชา
ชือ่ วิชา
หนวยกิต
3221102 พฤติกรรมผบู ริโภค
3 (3-0-6)
Consumer Behavior
3222109 นโยบายผลิตภัณฑและราคา
3 (3-0-6)
Product and Pricing Policies
3222602 การจัดการการจัดจำหนาย
3 (3-0-6)
Marketing Channel and Distibution
Management
3222603 การสงเสริมการตลาด
3 (3-0-6)
Marketing Promotion
3223606 การจัดการการตลาด
3 (3-0-6)
Marketing Management
3223607 การจัดซือ้
3 (3-0-6)
Purchasing
3223122 การตลาดระหวางประเทศ
3 (3-0-6)
International Marketing
3224201 การตลาดอิเล็กทรอนิกส
3 (2-2-5)
e- Marketing
3 (2-2-5)
3224901 สัมมนาการตลาด
Seminar in Marketing
3224902 การวิจยั ตลาด
3 (2-2-5)
Marketing Research
3. วิชาชีพเลือก จำนวน 15 หนวยกิต
มีรายวิชาใหเลือกดังนี้
รหัสวิชา

ชือ่ วิชา

หนวยกิต

3212120 จิตวิทยาทางธุรกิจ
3 (3-0-6)
Business Psychology
3213128 การประกอบการธุรกิจชุมชน
3 (3-0-6)
Community Business Operation
3213639 การจัดการธุรกิจขนาดกลางและ 3 (3-0-6)
ขนาดยอม
Small and Medium Management
3221105 การตลาดเกษตรและสหกรณ
3 (3-0-6)
Agricultural Markting and Cooperative
Marketing
3221601 การจัดการการคาปลีกและคาสง 3 (3-0-6)
Retailing and Wholesaling Management
3222110 ศิลปะการขาย
3 (3-0-6)
Salesmanship

คูมือนักศึกษา

ชือ่ วิชา

หนวยกิต

3 (3-0-6)
3222115 การสือ่ สารทางการตลาด
Marketing Communication and Public
Relation
3222116 การตลาดทางตรง
3 (3-0-6)
Direct Marketing
3222604 การจัดการการจัดสงสินคา
3 (3-0-6)
Transporation Management
3222605 การจัดการการขาย
3 (3-0-6)
Sales Management
3223301 การตลาดบริการ
3 (3-0-6)
Service Marketing
3223302 การตลาดเพือ่ สังคมและสิง่ แวดลอม 3 (3-0-6)
Social Marketing and Environment
3223501 การจัดการหวงโซอปุ ทาน
3 (2-2-5)
Logistics Management
3224303 การพยากรณการตลาด
3 (3-0-6)
Marketing Forecasting
3224903 ประเด็นปญหาปจจุบนั ทางการตลาด 3 (2-2-5)
Current Issues Problem in Marketing
4. วิชาฝกประสบการณวชิ าชีพ จำนวน 6 หนวยกิต
มีรายวิชาใหเลือกดังนี้
4.1 แบบฝกประสบการณวชิ าชีพ จำนวน 6 หนวยกิต
รหัสวิชา
ชือ่ วิชา
หนวยกิต
3223811 เตรียมฝกประสบการณวชิ าชีพการตลาด 1 (1-2-0)
Preparation for Professional Experience
in Marketing
3224827 การฝกประสบการณวชิ าชีพการตลาด 5 (450)
Field Experience in Marketing
4.2 แบบสหกิจศึกษา จำนวน 6 หนวยกิต
รหัสวิชา
ชือ่ วิชา
หนวยกิต
3224828 สหกิจศึกษาการตลาด
6 (16 สัปดาห)
Cooperative Education in Marketing
ค. หมวดวิชาเลือกเสรี จำนวน 6 หนวยกิต
เลือกเรียนรายวิชาใด ๆ ในหลักสูตรมหาวิทยาลัย
ราชภัฎนครสวรรค โดยไมซ้ำกับรายวิชาทีเ่ คยเรียนมาแลว และ
ตองไมเปนรายวิชาที่กำหนดใหเรียนโดยไมนับหนวยกิตรวม
ในเกณฑการสำเร็จหลักสูตรของสาขาวิชานี้
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คณะวิทยาการจัดการ

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต

สาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554
ชือ่ สถาบันอุดมศึกษา : มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค
คณะ/ภาควิชา
: คณะวิทยาการจัดการ
ขอมูลทัว่ ไป
1. รหัสและชื่อหลักสูตร
ภาษาไทย : หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต
สาขาวิชาคอมพิวเตอรธรุ กิจ
ภาษาอังกฤษ : Bachelor of Business
Administration in Business
Computer
2. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา
ภาษาไทย ชือ่ เต็ม : บริหารธุรกิจบัณฑิต
(คอมพิวเตอรธรุ กิจ)
ชือ่ ยอ : บธ.บ. (คอมพิวเตอรธรุ กิจ)
ภาษาอังกฤษ ชือ่ เต็ม : Bachelor of Business
Administration
(Business Computer)
ชือ่ ยอ : B.B.A. (Business
Computer)
3. หลักสูตร
3.1 หลักสูตร
3.1.1 จำนวนหนวยกิตรวมตลอดหลักสูตร ไม
นอยกวา 134 หนวยกิต
3.1.2 โครงสรางหลักสูตร
หมวดวิชา/กลมุ วิชา/วิชา
ปกติ สหกิจ
ก. หมวดวิชาศึกษาทัว่ ไป
1. กลมุ วิชาภาษาและการสือ่ สาร
2. กลมุ วิชามนุษยศาสตร
3. กลมุ วิชาสังคมศาสตร
4. กลมุ วิชาวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร
ข. หมวดวิชาเฉพาะ
1. วิชาพืน้ ฐานวิชาชีพ (วิชาแกน)
2. วิชาชีพบังคับ (วิชาเฉพาะดาน)
กลมุ ประเด็นดานองคการและ
ระบบสารสนเทศ
กลมุ เทคโนโลยีเพือ่ งานประยุกต

คณะวิทยาการจัดการ

32
9
7
6
10
96
42
42

32
9
7
6
10
96
42
42

15
12

15
12

กลมุ เทคโนโลยีและวิธกี ารทางซอฟตแวร 9
9
กลมุ โครงสรางพืน้ ฐานของระบบ
6
6
3. วิชาชีพเลือก (วิชาเลือก)
6
6
4. วิชาประสบการณภาคสนาม
6
6
ค. หมวดวิชาเลือกเสรี
6
6
รวม
134 134
ก. หมวดวิชาศึกษาทัว่ ไป จำนวน 32 หนวยกิต
ข. หมวดวิชาเฉพาะ จำนวน 96 หนวยกิต
1. วิชาพืน้ ฐานวิชาชีพ จำนวน 42 หนวยกิต
มีรายวิชาดังตอไปนี้
รหัสวิชา

ชือ่ วิชา

หนวยกิต

2312706 ภาษาอังกฤษธุรกิจ 1
3 (3-0-6)
Business English 1
2313706 ภาษาอังกฤษธุรกิจ 2
3 (3-0-6)
Business English 2
3 (3-0-6)
2461317 กฎหมายธุรกิจและพาณิชย
Business Law and Commercial
3001101 สถิตแิ ละการวิเคราะหเชิงปริมาณ 3 (3-0-6)
Business Statitics and Quantitative
Analysis
3211101 องคการและการจัดการ
3 (3-0-6)
Organization and Management
3213105 จริยธรรมทางธุรกิจ
3 (3-0-6)
Business Ethics
3214648 การจัดการเชิงกลยุทธ
3 (3-0-6)
Strategic Management
3221101 หลักการตลาด
3 (3-0-6)
Principles of Marketing
3241101 ระบบสารสนเทศเพือ่ การจัดการ
3 (2-2-5)
ในงานธุรกิจ
Management Information System
for Business
3251101 การเงินธุรกิจ
3 (3-0-6)
Business Finance
3252106 การภาษีอากร 1
3 (3-0-6)
Taxation 1
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คูมือนักศึกษา

รหัสวิชา

ชือ่ วิชา

3301103 หลักการบัญชี
Principles of Accounting
3502101 เศรษฐศาสตรจลุ ภาค 1
Microeconomic
3502102 เศรษฐศาสตรมหภาค 1
Macroeconomic

หนวยกิต

รหัสวิชา

3 (2-2-5)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)

2. วิชาชีพบังคับ (วิชาเฉพาะดาน)
จำนวน 42 หนวยกิต
ประกอบดวย 4 กลมุ วิชา ดังตอไปนี้

รหัสวิชา
ชือ่ วิชา
หนวยกิต
3241102 ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ
3 (3-0-6)
Business Information System
3243101 การวิเคราะหและออกแบบระบบ 3 (2-2-5)
สารสนเทศเพือ่ งานธุรกิจ
Analysis and Design Information
System for Business
3243102 ธุรกิจอิเล็กทรอนิกส
3 (2-2-5)
Electronic Business
3244102 โครงงานคอมพิวเตอรและสัมมนา 3 (2-2-5)
คอมพิวเตอรธุรกิจ
Computer Project and Seminar in
Business Computer
3244103 ความมัน่ คงของระบบสารสนเทศ 3 (2-2-5)
ทางธุรกิจ
Business Information System Security
2.2 กลมุ เทคโนโลยีเพือ่ งานประยุกต จำนวน
12 หนวยกิต
รหัสวิชา
ชือ่ วิชา
หนวยกิต
3242102 ระบบการจัดการฐานขอมูลเพือ่
3 (2-2-5)
งานธุรกิจ
Database management system for
Business
3242201 ระบบสารสนเทศสำนักงานอัตโนมัติ 3 (2-2-5)
เพือ่ งานธุรกิจ
Office Automation Information System
for Business

คูมือนักศึกษา

หนวยกิต

3 (2-2-5)
3243202 การพาณิชยอเิ ล็กทรอนิกส
Electronic Commerce
3244101 การวางแผนทรัพยากรวิสาหกิจ
3 (2-2-5)
Enterprise Resource Planning
2.3 กลุมเทคโนโลยีและวิธีการทางซอฟตแวร
จำนวน 9 หนวยกิต
รหัสวิชา

2.1 กลุมประเด็นดานองคการและระบบ
สารสนเทศ จำนวน 15 หนวยกิต

ชือ่ วิชา

ชือ่ วิชา

หนวยกิต

3241103 โครงสรางขอมูลและขัน้ ตอนวิธี
3 (2-2-5)
Data Structures and Algorithms
3242101 การออกแบบและพัฒนาเว็บ
3 (2-2-5)
Web Design and Development
3243103 เทคโนโลยีระบบมัลติมเี ดียสำหรับ 3 (2-2-5)
งานธุรกิจ
Multimedia Technology for Business
Application
2.4 กลมุ โครงสรางพืน้ ฐานของระบบ
จำนวน 6 หนวยกิต
รหัสวิชา

ชือ่ วิชา

หนวยกิต

3241201 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร 3 (2-2-5)
เพือ่ งานธุรกิจ
Business Programming
3243201 การสือ่ สารขอมูลและเครือขาย
3 (2-2-5)
คอมพิวเตอรในงานธุรกิจ
Business Data Communication and
Computer Network
3. วิชาชีพเลือก (วิชาเลือก) จำนวน 6 หนวยกิต
รหัสวิชา
ชือ่ วิชา
หนวยกิต
3212120 จิตวิทยาธุรกิจ
3 (3-0-6)
Business Psychology
3243203 การเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุสำหรับ 3 (2-2-5)
งานธุรกิจ
Object Oriented Programming for business
3243204 การวิเคราะหและออกแบบระบบ 3 (2-2-5)
เชิงวัตถุ
Object Oriented Analysis
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รหัสวิชา

ชือ่ วิชา

หนวยกิต

3243205 การพัฒนาซอฟตแวรดว ยโปรแกรม 3 (2-2-5)
แบบวิชวล
Software Development By Visual
Programming
3243206 การเขียนโปรแกรมแบบจาวา
3 (2-2-5)
Java Programming
3244104 คลังขอมูล
3 (2-2-5)
Data Warehouse
3244105 เทคโนโลยีสารสนเทศเพือ่ การจัดการ 3 (2-2-5)
หวงโซอปุ ทาน
Supply Chain Information System
3244106 การประยุกตใชคอมพิวเตอรดา น 3 (2-2-5)
การเงินและการบัญชี
Computer Applications in Finance and
Accounting
3244107 การประยุกตใชคอมพิวเตอรดา น 3 (2-2-5)
การผลิต
Computer Applications in Production
3244108 การประยุกตใชคอมพิวเตอรดา น 3 (2-2-5)
งานบุคคล
Computer Applications in Personnel
3244109 การประยุกตใชคอมพิวเตอรดา น 3 (2-2-5)
การตลาด
Computer Applications in Marketing
3244110 การประมวลผลการวิจยั ธุรกิจดวย 3 (2-2-5)
คอมพิวเตอร
Computer Application in Business
Research Processing

4.2 วิชาสหกิจศึกษา จำนวน 6 หนวยกิต
รหัสวิชา

ชือ่ วิชา

3244828 สหกิจศึกษา
Cooperative Education

หนวยกิต
6 (16 สัปดาห)

ค. หมวดวิชาเลือกเสรี จำนวน 6 หนวยกิต
เลือกเรียนรายวิชาใด ๆ ในหลักสูตรมหาวิทยาลัย
ราชภัฎนครสวรรค โดยไมซ้ำกับรายวิชาที่เคยเรียนมาแลว
และตองไมเปนรายวิชาทีก่ ำหนดใหเรียน โดยไมนบั หนวยกิต
รวมในเกณฑการสำเร็จหลักสูตรของสาขาวิชานี้

4. วิชาประสบการณภาคสนาม จำนวน 6 หนวยกิต
มีรายวิชาใหเลือกดังนี้
4.1 วิชาฝกประสบการณวิชาชีพ
จำนวน 6 หนวยกิต
รหัสวิชา
ชือ่ วิชา

หนวยกิต

3244826 เตรียมฝกประสบการณวชิ าชีพ
1 (1- 2-0)
คอมพิวเตอรธุรกิจ
Preparation for Professional Experience
in Business Computer
3244827 การฝกประสบการณวชิ าชีพ
5 (450)
คอมพิวเตอรธุรกิจ
Field Experience in Business Computer
คณะวิทยาการจัดการ
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คูมือนักศึกษา

หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชานิเทศศาสตร

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554
ชือ่ สถาบันอุดมศึกษา : มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค
คณะ/ภาควิชา
: คณะวิทยาการจัดการ
ขอมูลทัว่ ไป
1. รหัสและชื่อหลักสูตร
ภาษาไทย : หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต
ภาษาอังกฤษ : Bachelor of Communication
Arts Program
2. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา
ภาษาไทย ชือ่ เต็ม : นิเทศศาสตรบัณฑิต
ชือ่ ยอ : นศ.บ.
ภาษาอังกฤษ ชือ่ เต็ม : Bachelor of
Communication Arts
ชือ่ ยอ : B.Com.Arts
3. วิชาเอก
3.1 การประชาสัมพันธ
3.2 วารสารศาสตร
3.3 วิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน
4. หลักสูตร
4.1 จำนวนหนวยกิตรวมตลอดหลักสูตร
ไมนอ ยกวา 131 หนวยกิต
4.2 โครงสรางหลักสูตร
หมวดวิชา/กลมุ วิชา/วิชา
ก. หมวดวิชาศึกษาทัว่ ไป
1. กลมุ วิชาภาษาและการสือ่ สาร
2. กลมุ วิชามนุษยศาสตร
3. กลมุ วิชาสังคมศาสตร
4. กลมุ วิชาวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร
ข. หมวดวิชาเฉพาะ
1. วิชาพืน้ ฐานวิชาชีพ
2. วิชาชีพบังคับ
3. วิชาชีพเลือก
4. วิชาฝกประสบการณภาคสนาม
4.1 แบบฝกประสบการณวชิ าชีพ
4.2 แบบสหกิจศึกษา
ค. หมวดวิชาเลือกเสรี
รวมทัง้ หมด

คูมือนักศึกษา

ปกติ สหกิจ
32
9
7
6
10
93
36
30
21
6

32
9
7
6
10
93
36
30
21

6
6
6
131 131

ก. หมวดวิชาศึกษาทัว่ ไป จำนวน 32 หนวยกิต
ข. หมวดวิชาเฉพาะ จำนวน 93 หนวยกิต
1. วิชาพืน้ ฐานวิชาชีพ จำนวน 36 หนวยกิต
มีรายวิชาดังตอไปนี้
รหัสวิชา

ชือ่ วิชา

หนวยกิต

3101101 การพัฒนาบุคลิกภาพเพือ่ งาน
3 (2-2-5)
นิเทศศาสตร
Development of Personality for
Communication Arts
3101102 การสือ่ สารมนุษย
3 (3-0-6)
Human Communication
3101401 ภาษาอังกฤษเพือ่ วิชาชีพนิเทศศาสตร 3 (3-0-6)
English for Communication Arts Profession
3102203 การสือ่ สารเพือ่ พัฒนาทองถิน่
3 (2-2-5)
Communication in Rural Development
3102501 ศิลปะการใชภาษาเพือ่ งานนิเทศศาสตร 3 (2-2-5)
Language for Communication Arts
3 (2-2-5)
3102510 หลักการถายภาพ
Basic Photography
3103101 กฎหมายและจริยธรรมทางนิเทศศาสตร 3 (3-0-6)
Laws and Ethics of Mass Communication
3103901 การวิจยั นิเทศศาสตร
3 (3-0-6)
Research in Communication Arts
3104201 สือ่ และเทคโนโลยีการสือ่ สาร
3 (2-2-5)
Media and Communication technology
3211101 องคการและการจัดการ
3 (3-0-6)
Organization and Management
3221101 หลักการตลาด
3 (3-0-6)
Principle of Marketing
4311704 เทคโนโลยีสารสนเทศเพือ่ งาน
3 (2-2-5)
นิเทศศาสตร
Information Technology for
Communication Arts
2. วิชาชีพ แบงเปนวิชาชีพ (บังคับ) วิชาชีพ (เลือก)
เลือกเรียนรายวิชาในแตละสาขาวิชาเอกตาง ๆ ดังนี้
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รหัสวิชา

2.1 วิชาเอกการประชาสัมพันธ
บังคับ 30 หนวยกิต
รหัสวิชา
ชือ่ วิชา
หนวยกิต
3101402 ภาษาอังกฤษเพือ่ การประชาสัมพันธ 3 (3-0-6)
English for Public Relations
3111101 หลักการประชาสัมพันธ
3 (3-0-6)
Principles of Public Relations
3112101 การสือ่ สารในองคการ
3 (2-2-5)
Organization Communication
3112201 การพูดเพือ่ การประชาสัมพันธ
3 (2-2-5)
Speaking for Public Relations
3112210 การเขียนเพือ่ การประชาสัมพันธ 3 (2-2-5)
Writing for Public Relations
3113510 การวางแผนและการดำเนินงาน
3 (2-2-5)
ประชาสัมพันธ
Public Relates Planning and Work shop
3113520 การผลิตสือ่ เพือ่ การประชาสัมพันธ 3 (2-2-5)
Public Relations Media Production
3113902 การวิจยั ประชาสัมพันธ
3 (2-2-5)
Public Relations Research
3114202 การสือ่ สารเพือ่ การโนมนาวใจ
3 (3-0-6)
Communication for Persuasion
3122501 การสือ่ ขาวเบือ้ งตน
3 (2-2-5)
Basic News Reporting
เลือก 21 หนวยกิต (เลือกเรียนจากรายวิชาตอไปนี)้
รหัสวิชา
ชือ่ วิชา
หนวยกิต
3103211 เทคนิคและเทคโนโลยีการนำเสนอ 2 (1-2-3)
Presentation Technique and Technology
3113211 การออกแบบสือ่ ประชาสัมพันธดว ย 3 (2-2-5)
คอมพิวเตอร
Computer Design for Public Relations
Media
3113231 การถายภาพเพือ่ การประชาสัมพันธ 3 (2-2-5)
Photography for Public Relations
3113521 การผลิตรายการวิทยุกระจายเสียง 3 (2-2-5)
เพือ่ การประชาสัมพันธ
Production of Radio Programs for
Public Relations
3113522 การผลิตรายการวิทยุโทรทัศนเพือ่ 3 (2-2-5)
การประชาสัมพันธ
Production of Television Programs
for Public Relations

คณะวิทยาการจัดการ

ชือ่ วิชา

หนวยกิต

3113530 สาธารณมติ
3 (3-0-6)
Public Opinion
3114203 สือ่ มวลชนสัมพันธ
2 (1-2-3)
Mass Media Relations
3114501 การจัดนิทรรศการ
2 (1-2-3)
Exhibition
3114901 สัมมนาการประชาสัมพันธ
3 (2-2-5)
Seminar in Public Relations
3124210 การเขียนบทความและสารคดี
3 (2-2-5)
Article and Feature Writing
3124301 การวิเคราะหสถานการณปจ จุบนั
3 (2-2-5)
เพือ่ การสือ่ สาร
Interpretation of Current Affairs for
Communication
3131101 หลักการโฆษณา
3 (3-0-6)
Principles of Advertising
3132110 การโฆษณาและพฤติกรรมผบู ริโภค 3 (3-0-6)
Advertising and Consumer Behavior
3133201 การโฆษณาทางสิง่ พิมพ
2 (1-2-3)
Printed Media Advertising
3141101 หลักการวิทยุกระจายเสียงและ
3 (3-0-6)
วิทยุโทรทัศน
Principles of Broadcasting
3142202 การพูดและการแสดงทางวิทยุ
2 (1-2-3)
กระจายเสียง
Radio Performance
3142510 การผลิตรายการวิทยุกระจายเสียง 3 (2-2-5)
เบือ้ งตน
Basic Radio Production
3142520 การผลิตรายการวิทยุโทรทัศน
3 (2-2-5)
เบือ้ งตน
Basic Television Production
3142530 การใชหอ งปฏิบตั กิ ารวิทยุ
2 (1-2-3)
กระจายเสียง
Radio Studios
3144201 การแสดงและการกำกับการแสดง 2 (1-2-3)
Acting and Directing
2.2 วิชาเอกวารสารศาสตร
บังคับ 30 หนวยกิต
รหัสวิชา
ชือ่ วิชา
หนวยกิต
3101403 ภาษาอังกฤษเพือ่ งานวารสารศาสตร 3 (3-0-6)
English for Journalism
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รหัสวิชา

ชือ่ วิชา

หนวยกิต

รหัสวิชา

3121101 หลักวารสารศาสตร
3 (3-0-6)
Principles of Journalism
3122501 การสือ่ ขาวเบือ้ งตน
3 (2-2-5)
Basic News Reporting
3123220 การผลิตสือ่ สิง่ พิมพดว ยคอมพิวเตอร 3 (2-2-5)
Computer for Printed Media
3123501 การบรรณาธิกรหนังสือพิมพและ 3 (2-2-5)
นิตยสาร
Newspaper and Magazine Editing
3123903 การวิจยั วารสารศาสตร
3 (2-2-5)
Research in Journalism
3124210 การเขียนบทความและสารคดี
3 (2-2-5)
Article and Feature Writing
3124301 การวิเคราะหสถานการณปจ จุบนั
3 (2-2-5)
เพือ่ การสือ่ สาร
Interpretation of Current Affairs
for Communication
3124502 การสือ่ ขาวชัน้ สูง
3 (2-2-5)
Advanced News Reporting
3124601 การบริหารงานสิง่ พิมพ
3 (3-0-6)
Printing management
เลือก 21 หนวยกิต (เลือกเรียนจากรายวิชาตอไปนี)้
รหัสวิชา
ชือ่ วิชา
หนวยกิต
3101406 การแปลขาวและเขียนขาว
3 (2-2-5)
ภาษาอังกฤษ
News Translation and English News
Writing
3104302 การคิดเชิงวิพากษ
2 (1-2-3)
Critical Thinking
3112210 การเขียนเพือ่ การประชาสัมพันธ 3 (2-2-5)
Writing for Public Relations
3114203 สือ่ มวลชนสัมพันธ
2 (1-2-3)
Mass Media Relations
3114501 การจัดนิทรรศการ
2 (1-2-3)
Exhibition
3122211 การเขียนสรางสรรคเชิงวารสารศาสตร 3 (2-2-5)
Writing in Journalism
3123222 ระบบสารสนเทศเพือ่ งานวารสารศาสตร3 (2-2-5)
Information Systems for Journalism
3123232 การถายภาพวารสารศาสตร
3 (2-2-5)
Photo Journalism
3123523 การออกแบบสือ่ สิง่ พิมพ
3 (2-2-5)
Printed Media Design

คูมือนักศึกษา

ชือ่ วิชา

หนวยกิต

3123524 การผลิตสือ่ สิง่ พิมพ
3 (2-2-5)
Printed Media
3124902 สัมมนาวารสารศาสตร
3 (2-2-5)
Seminar in Journalism
3132110 การโฆษณาและพฤติกรรมผบู ริโภค 3 (3-0-6)
Advertising and Consumer Behavior
3133201 การโฆษณาทางสิง่ พิมพ
2 (1-2-3)
Printed Media Advertising
3142501 การสือ่ ขาววิทยุกระจายเสียงและ 3 (2-2-5)
วิทยุโทรทัศน
News Reporting for Broadcasting
2.3 วิชาเอกวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน
บังคับ 30 หนวยกิต
รหัสวิชา
ชือ่ วิชา
หนวยกิต
3101405 ภาษาอังกฤษเพือ่ งานวิทยุ
3 (3-0-6)
กระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน
English for Radio and Television
Broadcasting
3141101 หลักการวิทยุกระจายเสียงและ
3 (3-0-6)
วิทยุโทรทัศน
Principles of Broadcasting
3142501 การสือ่ ขาววิทยุกระจายเสียงและ 3 (2-2-5)
วิทยุโทรทัศน
News Reporting for Broadcasting
3142510 การผลิตรายการวิทยุกระจายเสียง 3 (2-2-5)
เบือ้ งตน
Basic Radio Production
3142520 การผลิตรายการวิทยุโทรทัศนเบือ้ งตน 3 (2-2-5)
Basic Television Production
3143210 การเขียนบทวิทยุกระจายเสียงและ 3 (2-2-5)
วิทยุโทรทัศน
Script Writing for Radio and Television
3143220 คอมพิวเตอรสำหรับวิทยุ
3 (2-2-5)
กระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน
Computer for Radio and Television
Broadcasting
3143514 วิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศนชมุ ชน3 (2-2-5)
Principles of Broadcasting
3143905 การวิจยั วิทยุกระจายเสียงและ
3 (2-2-5)
วิทยุโทรทัศน
Broadcasting Research

-293-

คณะวิทยาการจัดการ

รหัสวิชา

ชือ่ วิชา

3144604 ธุรกิจงานวิทยุกระจายเสียงและ
วิทยุโทรทัศน
Broadcasting Business

หนวยกิต

รหัสวิชา

3 (3-0-6)

เลือก 21 หนวยกิต (เลือกเรียนจากรายวิชาตอไปนี)้
รหัสวิชา
ชือ่ วิชา
หนวยกิต
3103211 เทคนิคและเทคโนโลยีการนำเสนอ 2 (1-2-3)
Presentation Technique and Technology
3112201 การพูดเพือ่ การประชาสัมพันธ
3 (2-2-5)
Speaking for Public Relations
3113521 การผลิตรายการวิทยุกระจายเสียง 3 (2-2-5)
เพือ่ การประชาสัมพันธ
Production of Radio Programs for
Public Relations
3113522 การผลิตรายการวิทยุโทรทัศนเพือ่ 3 (2-2-5)
การประชาสัมพันธ
Production of Radio Programs for
Public Relations
3113530 สาธารณมติ
3 (3-0-6)
Public Opinion
3114202 การสือ่ สารเพือ่ การโนมนาวใจ
3 (3-0-6)
Communication for Persuasion
3114203 สือ่ มวลชนสัมพันธ
2 (1-2-3)
Mass Media Relations
3114501 การจัดนิทรรศการ
2 (1-2-3)
Exhibition
3122501 การสือ่ ขาวเบือ้ งตน
3 (2-2-5)
Basic News Reporting
3124210 การเขียนบทความและสารคดี
3 (2-2-5)
Article and Feature Writing
3124301 การวิเคราะหสถานการณปจ จุบนั
3 (2-2-5)
เพือ่ การสือ่ สาร
Interpretation of Current Affairs for
Communication
3132110 การโฆษณาและพฤติกรรมผบู ริโภค 3 (3-0-6)
Advertising and Consumer Behavior
3142202 การพูดและการแสดงทางวิทยุ
2 (1-2-3)
กระจายเสียง
Radio Performance
3142511 การผลิตรายการวิทยุกระจายเสียงขัน้ สูง 3 (2-2-5)
Advanced Radio Production
3142521 การผลิตรายการวิทยุโทรทัศนขนั้ สูง 3 (2-2-5)
Advanced Television Production
คณะวิทยาการจัดการ

ชือ่ วิชา

หนวยกิต

3142530 การใชหอ งปฏิบตั กิ ารวิทยุกระจายเสียง 2 (1-2-3)
Radio Studios
3142531 การใชหอ งปฏิบตั กิ ารวิทยุโทรทัศน 2 (1-2-3)
Television Studios
3144201 การแสดงและการกำกับการแสดง 2 (1-2-3)
Acting and Directing
3144605 การบริหารงานวิทยุกระจายเสียง 2 (2-0-4)
และวิทยุโทรทัศน
Broadcasting Management
3144904 สัมมนาวิทยุกระจายเสียงและ
3 (2-2-5)
วิทยุโทรทัศน
Seminar in Broadcasting
3. วิชาฝกประสบการณภาคสนาม เลือกจากรายวิชา
ดังตอไปนี้
3.1 วิชาฝกประสบการณวชิ าชีพ จำนวน
6 หนวยกิต มีรายวิชาดังนี้
รหัสวิชา
ชือ่ วิชา
หนวยกิต
3103801 เตรียมฝกประสบการณวชิ าชีพ
1 (1-2-0)
นิเทศศาสตร
Preparation for Professional Experience
in Communication Arts
3104801 การฝกประสบการณวชิ าชีพ
5 (450)
นิเทศศาสตร
Field Experience in Communication Arts
3.2 วิชาสหกิจศึกษา จำนวน 6 หนวยกิต
เรียนรายวิชาดังนี้
รหัสวิชา
ชือ่ วิชา
3104802 สหกิจศึกษา
Cooperative Education

หนวยกิต
6 (16 สัปดาห)

ค. หมวดวิชาเลือกเสรี จำนวน 6 หนวยกิต
ใหนกั ศึกษาเลือกเรียนวิชาใด ๆ ในระดับปริญญาตรี
ที่เปดสอนในมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค โดยไมซ้ำกับ
รายวิชาที่เคยเรียนมาแลวและตองไมเปนรายวิชาที่กำหนด
ใหเรียน โดยไมนบั หนวยกิตรวมในเกณฑการสำเร็จหลักสูตร
สาขาวิชานัน้ ๆ
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คูมือนักศึกษา

หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชาเศรษฐศาสตร

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554
ชือ่ สถาบันอุดมศึกษา : มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค
คณะ/ภาควิชา
: คณะวิทยาการจัดการ
ขอมูลทัว่ ไป
1. รหัสและชื่อหลักสูตร
ภาษาไทย : หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต
ภาษาอังกฤษ : Bachelor of Economics Program
2. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา
ภาษาไทย ชือ่ เต็ม : เศรษฐศาสตรบัณฑิต
ชือ่ ยอ : ศ.บ.
ภาษาอังกฤษ ชือ่ เต็ม : Bachelor of Economics
ชือ่ ยอ : B.Econ.
3.. หลักสูตร
3.1 จำนวนหนวยกิตรวมตลอดหลักสูตร
ไมนอ ยกวา 131 หนวยกิต
3.2 โครงสรางหลักสูตร
หมวดวิชา/กลมุ วิชา/วิชา
ปกติ สหกิจ
ก. หมวดวิชาศึกษาทัว่ ไป
32 32
9
9
1. กลมุ วิชาภาษาและการสือ่ สาร
2. กลมุ วิชามนุษยศาสตร
7
7
3. กลมุ วิชาสังคมศาสตร
6
6
4. กลมุ วิชาวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร 10 10
ข. หมวดวิชาเฉพาะ
93 93
1. วิชาพืน้ ฐานวิชาชีพ
30 30
2. วิชาชีพบังคับ
42 42
3. วิชาชีพเลือก
15 15
4. วิชาฝกประสบการณภาคสนาม
4.1 แบบฝกประสบการณวชิ าชีพ
6
4.2 แบบสหกิจศึกษา
6
6
6
ค. หมวดวิชาเลือกเสรี
รวมทัง้ หมด
131 131

คูมือนักศึกษา

ก. หมวดวิชาศึกษาทัว่ ไป จำนวน 32 หนวยกิต
บังคับเรียน 11 รายวิชา และใหเลือกเรียน 1 รายวิชา ดังนี้
ข. หมวดวิชาเฉพาะ 93 หนวยกิต แบงเปน 4 กลมุ
ดังนี้
1. วิชาพืน้ ฐานวิชาชีพ จำนวน 30 หนวยกิต
มีรายวิชาดังตอไปนี้
รหัสวิชา

ชือ่ วิชา

หนวยกิต

2312703 ภาษาอังกฤษสำหรับเศรษฐศาสตร 3 (3-0-6)
English for Economics
2313702 ภาษาอังกฤษสำหรับสังคมศาสตร 3 (3-0-6)
English for Social Science
2461317 กฏหมายธุรกิจและการพาณิชย
3 (3-0-6)
Business Law and Commercial
3221101 หลักการตลาด
3 (3-0-6)
Principles of Marketing
3251101 การเงินธุรกิจ
3 (3-0-6)
Business Finance
3301103 หลักการบัญชี
3 (2-2-5)
Principles of Accounting
3 (3-0-6)
3501107 เศรษฐคณิตศาสตร 1
Mathematics for Economics 1
3502107 เศรษฐคณิตศาสตร 2
3 (3-0-6)
Mathematics for Economics 2
3502305 จริยธรรมสำหรับนักเศรษฐศาสตร 3 (3-0-6)
Ethics for Economists
4311703 คอมพิวเตอรสำหรับนักเศรษฐศาสตร 3 (3-0-6)
Computer for Economists
2. วิชาชีพ (บังคับ) จำนวน 42 หนวยกิต
มีรายวิชาดังตอไปนี้
รหัสวิชา

ชือ่ วิชา

หนวยกิต

3501106 ประวัตแิ นวคิดเศรษฐศาสตร
3 (3-0-6)
History of Economic Thought
3501108 สถิตเิ ศรษฐศาสตร 1
3 (3-0-6)
Economic Statistics 1
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รหัสวิชา

ชือ่ วิชา

หนวยกิต

รหัสวิชา

3502101 เศรษฐศาสตรจลุ ภาค 1
3 (3-0-6)
Microeconomics 1
3502102 เศรษฐศาสตรมหภาค 1
3 (3-0-6)
Macroeconomics 1
3502104 เศรษฐศาสตรระหวางประเทศ
3 (3-0-6)
International Economics
3502105 เศรษฐศาสตรการเงิน และการธนาคาร3 (3-0-6)
Economics of Money and Banking
3502108 สถิตเิ ศรษฐศาสตร 2
3 (3-0-6)
Economic Statistics 2
3503101 เศรษฐศาสตรจลุ ภาค 2
3 (3-0-6)
Microeconomics 2
3503102 เศรษฐศาสตรมหภาค 2
3 (3-0-6)
Macroeconomics 2
3503301 เศรษฐศาสตรการวิเคราะหโครงการ 3 (3-0-6)
และแผนงาน
Projects and Programs Analysis
3503305 การวิเคราะหเศรษฐกิจไทย
3 (3-0-6)
Analysis Thai Economics
3504901 วิธวี จิ ยั ทางเศรษฐศาสตร
3 (2-2-5)
Research Methodology in Economics
3504902 สัมมนาทางเศรษฐศาสตร
3 (2-2-5)
Seminar in Economics
3 (3-0-6)
3563302 การวิเคราะหเชิงปริมาณ
Quantitative Analysis

ชือ่ วิชา

หนวยกิต

3503304 เศรษฐศาสตรการเงินธุรกิจ
3 (3-0-6)
Economics of Business Finance
3503306 การลงทุนและการวิเคราะหหลักทรัพย3 (3-0-6)
Principles of Investment
3503308 เศรษฐศาสตรการภาษีอากร
3 (3-0-6)
Economics of Taxation
3553301 เศรษฐศาสตรการจัดการ
3 (3-0-6)
Management Economics
3603103 เศรษฐศาสตรการขนสง
3 (3-0-6)
Economics of Transportation
3603104 เศรษฐศาสตรการผลิต
3 (3-0-6)
Production Economics
3603105 เศรษฐศาสตรอตุ สาหกรรม
3 (3-0-6)
Industrial Economics
3603201 เศรษฐศาสตรการจัดการธุรกิจ
3 (3-0-6)
ระหวางประเทศ
Economics of International Business
Management
3604201 หัวขอเฉพาะดานเศรษฐศาสตรธรุ กิจ 3 (2-2-5)
Special Topics in Business Economics
3604501 การอานเกีย่ วกับเศรษฐศาสตรธรุ กิจ 3 (2-2-5)
Readings in Business Economics
3.2 แขนงวิชาเอกเศรษฐศาสตรการเงิน

รหัสวิชา
ชือ่ วิชา
หนวยกิต
3. วิชาชีพ (เลือก) ใหเลือกเรียนไมนอยกวา 15 3251105 การธนาคารพาณิชย
3 (3-0-6)
หนวยกิต จากวิชาเอกใดเอกหนึง่ ตอไปนี้
Commercial Bank
3.1 แขนงวิชาเอกเศรษฐศาสตรธรุ กิจ
3503103 เศรษฐมิติ 1
3 (3-0-6)
(Business Economics)
Econometrics 1
3.2 แขนงวิชาเอกเศรษฐศาสตรการเงิน
3503104 เศรษฐศาสตรการเงินระหวางประเทศ 3 (3-0-6)
(Monetary Economics)
International Monetary Economics
3503304 เศรษฐศาสตรการเงินธุรกิจ
3 (3-0-6)
3.1 แขนงวิชาเอกเศรษฐศาสตรธรุ กิจ
Economics of Business Finance
3503306 การลงทุนและการวิเคราะหหลักทรัพย3 (3-0-6)
รหัสวิชา
ชือ่ วิชา
หนวยกิต
Portfolio Investment and Analysis
3503103 เศรษฐมิติ 1
3 (3-0-6) 3504101 ตลาดการเงินระหวางประเทศ
3 (3-0-6)
Econometrics 1
International Financial Markets
3503303 เศรษฐศาสตรการเมืองวาดวย
3 (3-0-6) 3553101 ทฤษฎีและนโยบายการเงิน
3 (3-0-6)
ทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดลอม
Monetary Theory and Policy
Political Economy of Natural Resource 3553102 เศรษฐศาสตรการเงิน
3 (3-0-6)
and Environment
Economic of Monetary

คณะวิทยาการจัดการ
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รหัสวิชา

ชือ่ วิชา

หนวยกิต

3553103 ความรทู วั่ ไปดานการประกันภัย
3 (3-0-6)
General Principle of Insurance
3553104 การดำเนินธุรกิจการประกันภัยและ 3 (3-0-6)
กฎหมายทีเ่ กีย่ วของ
Insurance Business and Related Laws
3553301 เศรษฐศาสตรการจัดการ
3 (3-0-6)
Management Economics
3553302 เศรษฐศาสตรการผันแปรทางการเงิน 3 (3-0-6)
Economics of Monetary Fluctuation
3554201 หัวขอเฉพาะดานเศรษฐศาสตร
3 (2-2-5)
การเงิน
Special Topics in Monetary Economics
3554501 การอานเกีย่ วกับเศรษฐศาสตรการเงิน 3(2-2-5)
Readings in Monetary Economics
4. วิชาประสบการณภาคสนาม แยกเปน 2 กรณี คือ
กรณีที่ 1 เรียนวิชาการเตรียมฝกประสบการณ
วิชาชีพจำนวน 1 หนวยกิต และเรียนวิชาการฝกประสบการณ
วิชาชีพเศรษฐศาสตร จำนวน 5 หนวยกิต
กรณีที่ 2 สหกิจศึกษา จำนวน 6 หนวยกิต
รหัสวิชา
ชือ่ วิชา
หนวยกิต
3504801 การเตรียมฝกประสบการณวชิ าชีพ 1 (1-2-0)
Preparation for Professional Experience
3504802 การฝกประสบการณวชิ าชีพ
5 (450)
เศรษฐศาสตร
Field Experience in Economics
3504803 สหกิจศึกษา
6 (16 สัปดาห)
Cooperative Education
ค. หมวดวิชาเลือกเสรี จำนวน 6 หนวยกิต
ให นั ก ศึ ก ษาเลื อ กเรี ย นวิ ช าใด ๆ ในระดั บ
ปริญญาตรีทเี่ ปดสอนในมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค โดย
ไมซ้ำกับรายวิชาที่เคยเรียนมาแลวและตองไมเปนรายวิชาที่
กำหนดใหเรียนในโครงสรางของหลักสูตรสาขาวิชานี้

คูมือนักศึกษา
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มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค
หลักสูตรปรับปรุง พุทธศักราช 2554
คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
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คูมือนักศึกษา

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชาฟสิกส

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554
ชือ่ สถาบันอุดมศึกษา : มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค
คณะ/ภาควิชา
: คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
ขอมูลทัว่ ไป
1. รหัสและชื่อหลักสูตร
ภาษาไทย : หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาฟสกิ ส
ภาษาอังกฤษ : Bachelor of Science Program
in Physics
2. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา
ภาษาไทย ชือ่ เต็ม : วิทยาศาสตรบัณฑิต
(ฟสกิ ส)
ชือ่ ยอ : วท.บ. (ฟสกิ ส)
ภาษาอังกฤษ ชือ่ เต็ม : Bachelor of Science
(Physics)
ชือ่ ยอ : B.Sc. (Physics)
3. หลักสูตร
3.1 จำนวนหนวยกิตรวมตลอดหลักสูตร
ไมนอ ยกวา 131 หนวยกิต
3.2 โครงสรางหลักสูตร
หมวดวิชา/กลมุ วิชา/วิชา
ก. หมวดวิชาศึกษาทัว่ ไป
1. กลมุ วิชาภาษาและการสือ่ สาร
2. กลมุ วิชามนุษยศาสตร
3. กลมุ วิชาสังคมศาสตร
4. กลมุ วิชาวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร
ข. หมวดวิชาเฉพาะ
1. วิชาแกน
2. วิชาเฉพาะดานบังคับ
3. วิชาเฉพาะดานเลือก
4. วิชาประสบการณภาคสนาม
ค. หมวดวิชาเลือกเสรี
รวมหนวยกิตทัง้ หมด

คูมือนักศึกษา

ปกติ สหกิจ
32 32
9
9
7
7
6
6
10 10
93 93
34 34
41 41
12 12
6
6
6
6
131 131

ก. หมวดวิชาศึกษาทัว่ ไป จำนวน 32 หนวยกิต
ข. หมวดวิชาเฉพาะ 93 หนวยกิต แบงเปน 4 กลมุ
ดังนี้
1. วิชาแกน จำนวน 34 หนวยกิต
มีรายวิชาดังตอไปนี้
รหัสวิชา
ชือ่ วิชา
หนวยกิต
2312704 ภาษาอังกฤษสำหรับวิทยาศาสตร
English for Science
2313704 ภาษาอังกฤษสำหรับเทคโนโลยี
English for Technology
4003901 วิธวี จิ ยั วิทยาศาสตร
Research in Science
4211305 ฟสกิ ส 1
Physics 1
4212306 ปฏิบตั กิ ารฟสกิ ส 1
Physics Laboratory 1
4212301 ฟสกิ ส 2
Physics 2
4212302 ปฏิบตั กิ ารฟสกิ ส 2
Physics Laboratory 2
4221101 เคมี 1
Chemistry 1
4221102 ปฏิบตั กิ ารเคมี 1
Chemistry Laboratory 1
4231101 ชีววิทยาทัว่ ไป
General Biology
4231102 ปฏิบตั กิ ารชีววิทยาทัว่ ไป
General Biology Laboratory
4291401 แคลคูลสั 1
Calculus 1
4292401 แคลคูลสั 2
Calculus 2
4311701 คอมพิวเตอรสำหรับวิทยาศาสตร
Computer for Science
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3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (2-2-5)
3 (3-0-6)
1 (0-2-1)
3 (3-0-6)
1 (0-2-1)
3 (3-0-6)
1 (0-2-1)
3 (3-0-6)
1 (0-2-1)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (2-2-5)

คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

2. วิชาเฉพาะดานบังคับ เรียนไมนอ ยกวา 41 หนวยกิต
3. วิชาเฉพาะดานเลือก เลือกเรียนวิชาตอไปนี้
ตามรายวิชาดังตอไปนี้
ไมนอ ยกวา 12 หนวยกิต
รหัสวิชา

ชือ่ วิชา

หนวยกิต

รหัสวิชา

4212303 กลศาสตร
3 (3-0-6)
Mechanics
4212603 ปฏิบตั กิ ารกลศาสตร
1 (0-2-1)
Mechanics Laboratory
4212304 สมการเชิงอนุพนั ธสามัญ
3 (3-0-6)
Ordinary Differential Equations
4212307 ฟสกิ สของคลืน่
3 (3-0-6)
Physics of Wave
4212607 ปฏิบตั กิ ารฟสกิ สของคลืน่
1 (0-2-1)
Wave Physics Laboratory
3 (3-0-6)
4212308 ฟสกิ สนวิ เคลียร
Nuclear Physics
4212608 ปฏิบตั กิ ารฟสกิ สนวิ เคลียร
1 (0-2-1)
Physics Nuclear Laboratory
4213312 การสัน่ และคลืน่
3 (3-0-6)
Vibrations and Waves
4213310 คณิตศาสตรสำหรับฟสกิ ส
3 (3-0-6)
Mathematics for Physics
4213311 แมเหล็กไฟฟา
3 (3-0-6)
Electromagnetism
4213611 ปฏิบตั กิ ารแมเหล็กไฟฟา
1 (0-2-1)
Electromagnetic Laboratory
4213501 อุณหพลศาสตร
3 (3-0-6)
Thermodynamics
4213401 กลศาสตรควอนตัม 1
3 (3-0-6)
Quantum Mechanics 1
3 (3-0-6)
4214402 ฟสกิ สแผนใหม
Modern Physics
4214602 ปฏิบตั กิ ารฟสกิ สแผนใหม
1 (0-2-1)
Modern Physics Laboratory
4214403 ฟสกิ สเชิงสถิติ
3 (3-0-6)
Statistical Physics
4214903 โครงงาน
2 (0-4-2)
Project
4213901 สัมมนาฟสกิ ส
1 (0-2-1)
Seminar in Physics

คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

ชือ่ วิชา

หนวยกิต

4213309 อิเล็กทรอนิกสเบือ้ งตน
3 (3-0-6)
Introduction Electronics
4213609 ปฏิบตั กิ ารอิเล็กทรอนิกสเบือ้ งตน 1 (0-2-1)
Introduction Electronics Laboratory
4243101 ดาราศาสตรและอวกาศ
3 (2-2-5)
Astronomy and Space
4213701 ความนาจะเปนและสถิตเิ บือ้ งตน 3 (3-0-6)
Introduction to Probability and Statistics
4254401 ธรณีวทิ ยาทัว่ ไป
3 (2-2-5)
General Geology
4214702 เครือ่ งมือวัดทางอิเล็กทรอนิกส
3 (3-0-6)
Electronic Instrumentation
4214703 วัสดุศาสตร
3 (3-0-6)
Materials Science
4214704 โครงสรางวัสดุนาโน
3 (3-0-6)
Nanostructures
4214705 การถายโอนความรอน
3 (3-0-6)
Heat Transfer
4214706 การจัดการและการอนุรกั ษพลังงาน 3 (3-0-6)
Energy Management and Conservation
4214707 เทคโนโลยีนวิ เคลียร
3 (3-0-6)
Nuclear Technology
4212311 วิเคราะหวงจรไฟฟา
3 (2-2-5)
Electric Circuit Analysis
4213304 ออปโตอิเล็กทรอนิกส
3 (3-0-6)
Opto Electronics
4213306 นิวเคลียรอเิ ล็กทรอนิกส
3 (2-2-5)
Nuclear Electronics
4213307 ดิจติ อลอิเล็กทรอนิกสและ
3 (2-2-5)
การประสาน
Digital Electronics and Interfacing
4214503 เครือ่ งวัดไฟฟา
3 (2-2-5)
Electrical Measurement
4213315 ความแข็งแรงของวัสดุ
3 (2-2-5)
Strength of Materials
3 (3-0-6)
4213316 ฟสกิ สของพอลิเมอร
Polymer Physics
4214302 กลศาสตรควอนตัม 2
3 (3-0-6)
Quantum Mechanics 2
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คูมือนักศึกษา

รหัสวิชา

ชือ่ วิชา

หนวยกิต

4213318 รังสีวทิ ยา
3 (3-0-6)
Radiology
4214509 สมบัตวิ สั ดุ
3 (3-0-6)
Materials Properties
4214510 เทคนิคการวิเคราะหวสั ดุนาโน
3 (3-0-6)
Nanomaterials Analyze Techniques
4213606 ปฏิบตั กิ ารวัสดุนาโน
1 (0-2-1)
Nanomaterials Laboratory
4214903 โครงงานประยุกตวสั ดุนาโน
2 (0-6-0)
Nanomaterials Application Project
4213512 พลังงานลม
3 (3-0-6)
Wind Energy
4213511 พลังงานแสงอาทิตย
3 (3-0-6)
Solar Energy
4213514 พลังงานชีวมวล
3 (3-0-6)
Biomass Energy
4213515 อุณหพลศาสตรประยุกต
3 (3-0-6)
Applied Thermodynamics
3 (3-0-6)
4214517 การวิเคราะหพลังงานไฟฟาและ
ความรอน
Thermal and Electrical Energy Analysis
4213520 แหลงพลังงานทดแทน
3 (3-0-6)
Renewable Energy Resources
4214531 เทคโนโลยีกา ซธรรมชาติและ
3 (3-0-6)
ปโตรเลียม
Natural Gas Petroleum Technology
4213605 ปฏิบตั กิ ารฟสกิ สพลังงาน
1 (0-2-1)
Physics Energy Laboratory

วิชาสหกิจศึกษา จำนวน 6 หนวยกิต
รหัสวิชา
ชือ่ วิชา

หนวยกิต

4004803 การเตรียมสหกิจศึกษา (ไมนอ ยกวา30 ชัว่ โมง)
Preparation for Cooperative Education
4004804 สหกิจศึกษา
6 (16 สัปดาห)
Cooperative Education
ค. หมวดวิชาเลือกเสรี จำนวน 6 หนวยกิต
ให นั ก ศึ ก ษาเลื อ กเรี ย นวิ ช าใด ๆ ในระดั บ
ปริญญาตรีทเี่ ปดสอนในมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค โดย
ไมซ้ำกับรายวิชาที่เคยเรียนมาแลวและตองไมเปนรายวิชาที่
กำหนดใหเรียนในโครงสรางของหลักสูตรสาขาวิชานี้

4. วิชาประสบการณภาคสนาม สำหรับแผนการเรียน
ปกติ เลื อ กเรี ย นวิ ช าการเตรี ย มฝ ก ประสบการณ วิ ช าชี พ
1 หนวยกิต และการฝกประสบการณวิชาชีพ 5 หนวยกิต
สวนแผนสหกิจศึกษา เลือกเรียนวิชาการเตรียมสหกิจศึกษา
ไมนอ ยกวา 30 ชัว่ โมง และสหกิจศึกษา 6 หนวยกิต
วิชาประสบการณวชิ าชีพ จำนวน 6 หนวยกิต
รหัสวิชา

ชือ่ วิชา

หนวยกิต

4004801 การเตรียมฝกประสบการณวชิ าชีพ
1 (45)
Preparation for Professional Experience
4004802 การฝกประสบการณวชิ าชีพ
5 (450)
Training for Professional Experience

คูมือนักศึกษา
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คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชาเคมี

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554
ชือ่ สถาบันอุดมศึกษา : มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค
คณะ/ภาควิชา
: คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

ก. หมวดวิชาศึกษาทัว่ ไป จำนวน 32 หนวยกิต
ข. หมวดวิชาเฉพาะ 95 หนวยกิต แบงเปน 4 กลมุ
ดังนี้
1. วิชาแกน จำนวน 34 หนวยกิต
มีรายวิชาดังตอไปนี้
รหัสวิชา
ชือ่ วิชา
หนวยกิต

ขอมูลทัว่ ไป
1. รหัสและชื่อหลักสูตร
ภาษาไทย : หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาเคมี
ภาษาอังกฤษ : Bachelor of Science Program
in Chemistry
2. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา
ภาษาไทย ชือ่ เต็ม : วิทยาศาสตรบัณฑิต
(เคมี)
ชือ่ ยอ : วท.บ. (เคมี)
ภาษาอังกฤษ ชือ่ เต็ม : Bachelor of Science
(Chemistry)
ชือ่ ยอ : B.Sc. (Chemistry)
3. หลักสูตร
3.1 จำนวนหนวยกิตรวมตลอดหลักสูตร
ไมนอ ยกวา 133 หนวยกิต
3.2 โครงสรางหลักสูตร
หมวดวิชา/กลมุ วิชา/วิชา
ก. หมวดวิชาศึกษาทัว่ ไป
1. กลมุ วิชาภาษาและการสือ่ สาร
2. กลมุ วิชามนุษยศาสตร
3. กลมุ วิชาสังคมศาสตร
4. กลมุ วิชาวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร
ข. หมวดวิชาเฉพาะ
1. วิชาแกน
2. วิชาเฉพาะดานบังคับ
3. วิชาเฉพาะดานเลือก
4. วิชาประสบการณภาคสนาม
ค. หมวดวิชาเลือกเสรี
รวมหนวยกิตทัง้ หมด

คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

ปกติ สหกิจ
32 32
9
9
7
7
6
6
10 10
95 95
34 34
46 46
9
9
6
6
6
6
133 133

2312704 ภาษาอังกฤษสำหรับวิทยาศาสตร
English for Science
2313704 ภาษาอังกฤษสำหรับเทคโนโลยี
English for Technology
4003901 วิธวี จิ ยั วิทยาศาสตร
Research in Science
4211305 ฟสกิ ส 1
Physics 1
4211306 ปฏิบตั กิ ารฟสกิ ส 1
Physics Laboratory 1
4212301 ฟสกิ ส 2
Physics 2
4212302 ปฏิบตั กิ ารฟสกิ ส 2
Physics Laboratory 2
4221101 เคมี 1
Chemistry 1
4221102 ปฏิบตั กิ ารเคมี 1
Chemistry Laboratory 1
4231101 ชีววิทยาทัว่ ไป
General Biology
4231102 ปฏิบตั กิ ารชีววิทยาทัว่ ไป
General Biology Laboratory
4291401 แคลคูลสั 1
Calculus 1
4292401 แคลคูลสั 2
Calculus 2
4311701 คอมพิวเตอรสำหรับวิทยาศาสตร
Computer for Science
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3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (2-2-5)
3 (3-0-6)
1 (0-2-1)
3 (3-0-6)
1 (0-2-1)
3 (3-0-6)
1 (0-2-1)
3 (3-0-6)
1 (0-2-1)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (2-2-5)

คูมือนักศึกษา

รหัสวิชา

2. วิชาเฉพาะดานบังคับ จำนวน 46 หนวยกิต
มีรายวิชาดังตอไปนี้
รหัสวิชา
ชือ่ วิชา
หนวยกิต
4221103 เคมี 2
3 (2-2-5)
Chemistry 2
4222201 เคมีอนินทรีย 1
3 (3-0-6)
Inorganic Chemistry 1
4222202 ปฏิบตั กิ ารเคมีอนินทรีย 1
1 (0-3-0)
Inorganic Chemistry Laboratory 1
4223203 เคมีอนินทรีย 2
3 (2-2-5)
Inorganic Chemistry 2
4222301 เคมีอนิ ทรีย 1
3 (3-0-6)
Organic Chemistry 1
4222302 ปฏิบตั กิ ารเคมีอนิ ทรีย 1
1 (0-3-0)
Organic Chemistry Laboratory 1
3 (2-2-5)
4222303 เคมีอนิ ทรีย 2
Organic Chemistry 2
4223401 เคมีเชิงฟสกิ ส 1
3 (3-0-6)
Physical Chemistry 1
4223402 ปฏิบตั กิ ารเคมีเชิงฟสกิ ส 1
1 (0-3-0)
Physical Chemistry Laboratory 1
4224403 เคมีเชิงฟสกิ ส 2
3 (2-2-5)
Physical Chemistry 2
4223501 ชีวเคมี
3 (3-0-6)
Biochemistry
4223502 ปฏิบตั กิ ารชีวเคมี
1 (0-3-0)
Biochemistry Laboratory
4223601 เคมีวเิ คราะห
3 (3-0-6)
Analytical Chemistry
4223602 ปฏิบตั กิ ารเคมีวเิ คราะห
1 (0-3-0)
Analytical Chemistry Laboratory
4224603 การวิเคราะหทางเคมีดว ยเครือ่ งมือ 3 (2-2-5)
Instrument for Chemical Analysis
4224901 สัมมนาเคมี
1 (0-2-1)
Seminar in Chemistry
4224708 คุณภาพและความปลอดภัยใน
3 (3-0-6)
โรงงานอุตสาหกรรม
Quality and Safety in Industrial Factory
4224902 โครงการวิจยั ทางเคมี
3 (1-4-4)
Research Project in Chemistry
4221904 ความปลอดภัยทางเคมี
3 (3-0-6)
Chemical Safety

คูมือนักศึกษา

ชือ่ วิชา

4221905 ปฏิบตั กิ ารความปลอดภัยทางเคมี
Chemical Safety Laboratory

หนวยกิต
1 (0-3-0)

3. วิชาเฉพาะดานเลือก
สำหรับแผนฝกประสบการณวิชาชีพและแผน
สหกิจศึกษาใหเลือกจำนวน 9 หนวยกิต โดยใหเลือกเรียน
จากรายวิชาตอไปนี้
รหัสวิชา

ชือ่ วิชา

หนวยกิต

4224204 เคมีอนินทรียข นั้ สูง
3 (3-0-6)
Advanced Inorganic Chemistry
4223304 เคมีอนิ ทรียข นั้ สูง
3 (3-0-6)
Advanced Organic Chemistry
4224404 เคมีเชิงฟสกิ สขนั้ สูง
3 (3-0-6)
Advanced Physical Chemistry
4223105 เคมีสภาวะแวดลอม
3 (3-0-6)
Environmental Chemistry
4224303 สเปกโทรสโกปสำหรับเคมีอนิ ทรีย 3 (3-0-6)
Spectroscopy for Organic Chemistry
4223305 วิทยาศาสตรพอลิเมอร
3 (3-0-6)
Polymer Science
3 (3-0-6)
4224604 เคมีวเิ คราะหขน้ั สูง
Advanced Analytical Chemistry
4223704 กระบวนการทางเคมีอตุ สาหกรรม 3 (3-0-6)
Process in Industrial Chemistry
4223752 เคมีผลิตภัณฑธรรมชาติ
3 (3-0-6)
Chemistry of Natural Products
4224713 อุตสาหกรรมปโตรเคมี
3 (3-0-6)
Petrochemical Industry
4224719 พลังงานทดแทน
3 (3-0-6)
Alternative Energy
4224720 โลกรอน
3 (3-0-6)
Global Warming
4224721 เคมีไบโอดีเซล
3 (3-0-6)
Chemistry of Biodiesel

-303-

คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

วิชาประสบการณวชิ าชีพ จำนวน 6 หนวยกิต
รหัสวิชา
ชือ่ วิชา
หนวยกิต
4004801 การเตรียมฝกประสบการณวชิ าชีพ
1 (45)
Preparation for Professional Experience
4004802 การฝกประสบการณวชิ าชีพ
5 (450)
Training for Professional Experience
วิชาสหกิจศึกษา จำนวน 6 หนวยกิต/1 ภาคเรียน
รหัสวิชา

ชือ่ วิชา

หนวยกิต

4004803 การเตรียมสหกิจศึกษา (ไมนอ ยกวา 30 ชัว่ โมง)
Preparation for Cooperative Education
4004804 สหกิจศึกษา
6 (16 สัปดาห)
Cooperative Education
ค. หมวดวิชาเลือกเสรี จำนวน 6 หนวยกิต
ให นั ก ศึ ก ษาเลื อ กเรี ย นวิ ช าใด ๆ ในระดั บ
ปริญญาตรี ทีเ่ ปดสอนในมหาวิทยาลัยราชภัฏ นครสวรรค โดย
ไมซ้ำกับรายวิชาทีเ่ คยเรียนมาแลวและตองไมเปนรายวิชาทีก่ ำหนด
ใหเรียนโดยไมนับหนวยกิตรวมในเกณฑการสำเร็จหลักสูตร
สาขาวิชานัน้ ๆ

คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

-304-

คูมือนักศึกษา

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชาชีววิทยา

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554
ชือ่ สถาบันอุดมศึกษา : มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค
คณะ/ภาควิชา
: คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
ขอมูลทัว่ ไป
1. รหัสและชื่อหลักสูตร
ภาษาไทย : หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาชีววิทยา
ภาษาอังกฤษ : Bachelor of Science Program
in Biology
2. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา
ภาษาไทย ชือ่ เต็ม : วิทยาศาสตรบัณฑิต
(ชีววิทยา)
ชือ่ ยอ : วท.บ. (ชีววิทยา)
ภาษาอังกฤษ ชือ่ เต็ม : Bachelor of Science
(Biology)
ชือ่ ยอ : B.Sc. (Biology)
3. หลักสูตร
3.1 จำนวนหนวยกิตรวมตลอดหลักสูตร
ไมนอ ยกวา 133 หนวยกิต
3.2 โครงสรางหลักสูตร
หมวดวิชา/กลมุ วิชา/วิชา
ปกติ สหกิจ
ก. หมวดวิชาศึกษาทัว่ ไป
1. กลมุ วิชาภาษาและการสือ่ สาร
2. กลมุ วิชามนุษยศาสตร
3. กลมุ วิชาสังคมศาสตร
4. กลมุ วิชาวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร
ข. หมวดวิชาเฉพาะ
1. วิชาแกน
2. วิชาเฉพาะดานบังคับ
3. วิชาเฉพาะดานเลือก
4. วิชาประสบการณภาคสนาม
ค. หมวดวิชาเลือกเสรี
รวมหนวยกิตทัง้ หมด

32 32
9
9
7
7
6
6
10 10
95 95
34 34
40 40
15 15
6
6
6
6
133 133

ก. หมวดวิชาศึกษาทัว่ ไป จำนวน 32 หนวยกิต
ข. หมวดวิชาเฉพาะ 95 หนวยกิต แบงเปน 4 กลมุ
ดังนี้
1. วิชาแกน จำนวน 34 หนวยกิต
มีรายวิชาดังตอไปนี้
รหัสวิชา

ชือ่ วิชา

หนวยกิต

2312704 ภาษาอังกฤษสำหรับวิทยาศาสตร 3 (3-0-6)
English for Science
2313704 ภาษาอังกฤษสำหรับเทคโนโลยี
3 (3-0-6)
English for Technology
4003901 วิธวี จิ ยั วิทยาศาสตร
3 (2-2-5)
Research in Science
4211305 ฟสกิ ส 1
3 (3-0-6)
Physics 1
4212306 ปฏิบตั กิ ารฟสกิ ส 1
1 (0-2-1)
Physics Laboratory 1
4221101 เคมี 1
3 (3-0-6)
Chemistry 1
1 (0-2-1)
4221102 ปฏิบตั กิ ารเคมี 1
Chemistry Laboratory 1
4222301 เคมีอนิ ทรีย 1
3 (3-0-6)
Organic Chemistry 1
4222302 ปฏิบตั กิ ารเคมีอนิ ทรีย 1
1 (0-3-0)
Organic Chemistry Laboratory 1
4231101 ชีววิทยาทัว่ ไป
3 (3-0-6)
General Biology
4231102 ปฏิบตั กิ ารชีววิทยาทัว่ ไป
1 (0-2-1)
General Biology Laboratory
4291401 แคลคูลสั 1
3 (3-0-6)
Calculus 1
4291402 แคลคูลสั 2
3 (3-0-6)
Calculus 2
4311701 คอมพิวเตอรสำหรับนักวิทยาศาสตร 3 (2-2-5)
Computer for Science
2. วิชาเฉพาะดานบังคับ เรียนไมนอ ยกวา 40 หนวยกิต
แบงออกเปน

คูมือนักศึกษา
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2.1 วิชาเฉพาะดานบังคับรวม แผนปกติและแผน
สหกิจศึกษา ใหเรียนรายวิชาตอไปนี้ จำนวน 25 หนวยกิต
รหัสวิชา
ชือ่ วิชา
หนวยกิต
4223501 ชีวเคมี
3 (3-0-6)
Biochemistry
4223502 ปฏิบตั กิ ารชีวเคมี
1 (0-3-0)
Biochemistry Laboratory
4232104 นิเวศวิทยา
3 (2-2-5)
Ecology
4232105 ชีววิทยาของเซลล
3 (2-2-5)
Cell Biology
4232401 พันธุศาสตร
3 (2-2-5)
Genetics
4234901 ชีวสถิติ
3 (3-0-6)
Biostatistics
1 (0-2-1)
4234905 สัมมนาทางชีววิทยา 1
Seminar in Biology 1
4233701 เทคโนโลยีชวี ภาพพืน้ ฐาน
3 (2-2-5)
Introduction to Biotechnology
4234907 โครงงาน
2 (0-4-2)
Project
4322101 จุลชีววิทยา
3 (2-2-5)
Microbiology

2.2.2 แขนงวิชาเทคโนโลยีชวี ภาพ
รหัสวิชา

ชือ่ วิชา

หนวยกิต

4233408 จีโนมิกและโปรตีโอมิก
3 (2-2-5)
Genomics and Proteomics
4233703 เทคโนโลยีชวี ภาพทางจุลนิ ทรีย
3 (2-2-5)
และอุตสาหกรรม
Microbial and Industrial Biotechnology
3 (3-0-6)
4233704 วิศวกรรมกระบวนการชีวภาพ
Bioprocess Engineering
4234730 เทคโนโลยีชวี ภาพทางอาหาร
3 (2-2-5)
Food Biotechnology
4323303 เทคโนโลยีการหมัก
3 (2-2-5)
Fermentation Technology
2.3 วิชาเฉพาะดานเลือก เลือกเรียนไมนอ ยกวา
15 หนวยกิต จากรายวิชาดังตอไปนี้
2.3.1 แขนงวิชาชีววิทยา
รหัสวิชา
ชือ่ วิชา
หนวยกิต

4231302 กีฏวิทยา
3 (2-2-5)
Entomology
4232107 การจัดการประกันคุณภาพหอง
2 (2-0-4)
ปฏิบตั กิ ารทางชีววิทยา
Biological Laboratory Management and
Quality Assurance
2.2 วิชาเฉพาะดานบังคับแขนง แบงออกเปน
4232301
ปรสิตวิทยา
3 (2-2-5)
2 แขนงวิชา คือ แขนงวิชาชีววิทยา และแขนงวิชาเทคโนโลยี
Parasitology
ชีวภาพ ซึ่งแตละแขนงใหเรียนวิชาบังคับแขนงไมนอยกวา
4232302
สัตวไมมกี ระดูกสันหลัง
3 (2-2-5)
15 หนวยกิต ดังตอไปนี้
Invertebrate
2.2.1 แขนงวิชาชีววิทยา
4233107 ชีววิทยาโมเลกุล
3 (2-2-5)
รหัสวิชา
ชือ่ วิชา
หนวยกิต
Molecular Biology
4233202
สรีรวิทยาของพืช
3 (2-2-5)
4231301 สัตววิทยา
3 (2-2-5)
Plant Physiology
Zoology
4233203 พืชสมุนไพร
3 (2-2-5)
4232101 สรีรวิทยาทัว่ ไป
3 (2-2-5)
Medical Plants
General Physiology
4233204 พรรณไมน้ำ
3 (2-2-5)
4232106 ชีววิทยาเพือ่ การพัฒนาทองถิน่
3 (2-2-5)
Aquatic Plants
Biology for Local Development
4233207 สัณฐานวิทยาของพืช
3 (2-2-5)
4232201 พฤกษศาสตร
3 (2-2-5)
Plant Morphology
Botany
4233208 กายวิภาคศาสตรของพืช
3 (2-2-5)
4233103 อนุกรมวิธาน
3 (2-2-5)
Plant Anatomy
Taxonomy
4233211 พฤกษศาสตรประยุกต
3 (2-2-5)
Applied Botany

คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
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รหัสวิชา

ชือ่ วิชา

หนวยกิต

รหัสวิชา

4233213 ความหลากหลายทางชีวภาพและ 3 (2-2-5)
การอนุรกั ษ
Biodiversity and Conservation
4233301 สัตวมกี ระดูกสันหลัง
3 (2-2-5)
Vertebrate
4233407 พันธุศาสตรของเซลล
3 (2-2-5)
Cytogentics
4233409 พันธุศาสตรโมเลกุล
3 (2-2-5)
Molecular Genetics
4234101 นิเวศวิทยาของพืช
3 (2-2-5)
Plant Ecology
4234106 อนุกรมวิธานพืช
3 (2-2-5)
Plant Taxonomy
4234107 อนุกรมวิธานสัตว
3 (2-2-5)
Animal Taxonomy
4234111 ชีววิทยาของภูมคิ มุ กัน
3 (2-2-5)
Immune Biology
3 (2-2-5)
4234113 พิษวิทยา
Toxicology
4234114 มิญชวิทยา
3 (2-2-5)
Histology
4234115 วิทยาเอ็มบริโอ
3 (2-2-5)
Embryology
4234116 นิเวศวิทยาลมุ น้ำเจาพระยา
3 (2-2-5)
Chao Phraya Basin Ecology
4234201 การเพาะเลีย้ งเนือ้ เยือ่ พืช
3 (2-2-5)
Plant Tissue Culture
4234203 วิทยาสาหราย
3 (2-2-5)
Phycology
4234205 ชีววิทยากลวยไม
3 (2-2-5)
Orchid Biology
4234207 หลักการฟน ฟูสภาพสิง่ แวดลอม
3 (2-2-5)
ดวยพืช
Principles of Phytoremediation
4234210 พืชเศรษฐกิจ
3 (2-2-5)
Economic Plants
3 (2-2-5)
4234216 สรีรวิทยาการเจริญพันธขุ องพืช
Plant Reproductive Physiology
4234301 สรีรวิทยาของสัตว
3 (2-2-5)
Animal Physiology
4234306 ปกษีวทิ ยา
3 (2-2-5)
Ornithology

คูมือนักศึกษา

ชือ่ วิชา

หนวยกิต

4234308 วิทยาโพรโทซัว
3 (2-2-5)
Protozoology
4234501 ไมโครเทคนิค
3 (0-6-3)
Microtechnique
4234721 สารควบคุมการเจริญเติบโตของพืช 3 (2-2-5)
Plant Growth Regulators
4234502 เทคนิคทางชีววิทยา
3 (0-6-3)
Biological Technique
4234723 การเพาะเลีย้ งเซลลสตั ว
3 (2-2-5)
Animal Cell Culture
4234906 สัมมนาทางชีววิทยา 2
1 (0-2-1)
Seminar in Biology 2
4322501 การใชเครือ่ งมือและเทคนิคทาง
2 (1-2-3)
จุลชีววิทยา
Instrument and Microbiological
Technique
4323101 วิทยาเชือ้ รา
3 (2-2-5)
Mycology
4323104 วิทยาแบคทีเรีย
3 (2-2-5)
Bacteriology
4323202 จุลชีววิทยาทางดานสาธารณสุขและ 3 (2-2-5)
สุขาภิบาล
Microbiology in Public Health
4323301 จุลชีววิทยาทางอาหาร
3 (2-2-5)
Food Microbiology
4323302 จุลชีววิทยาอุตสาหกรรม
3 (2-2-5)
Industrial Microbiology
4323601 จุลชีววิทยาทางการเกษตร
3 (2-2-5)
Agricultural Microbiology
4324607 การบำบัดของเสียอันตรายดวย
3 (2-2-5)
วิธที างชีวภาพ
Bioremediation of Hazardous Waste
2.3.2 แขนงวิชาเทคโนโลยีชวี ภาพ
รหัสวิชา
ชือ่ วิชา
หนวยกิต
4232107 การจัดการประกันคุณภาพหอง
2 (2-0-4)
ปฏิบตั กิ ารทางชีววิทยา
Biological Laboratory Management and
Quality Assurance
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รหัสวิชา

ชือ่ วิชา

หนวยกิต

รหัสวิชา

4233705 การควบคุมและการใชเครือ่ งมือ 3 (2-2-5)
ทางเทคโนโลยีชวี ภาพ
Control and Use of Instrumentation
in Biotechnology
4233706 เทคโนโลยีการผลิตนมและ
3 (2-2-5)
ผลิตภัณฑนม
Dairy Technology and Products
4233707 เทคโนโลยีเครือ่ งดืม่
3 (2-2-5)
Beverage Technology
4234201 การเพาะเลีย้ งเนือ้ เยือ่ พืช
3 (2-2-5)
Plant Tissue Culture
4234711 พันธุวศิ วกรรม
3 (2-2-5)
Genetic Engineering
4234712 การออกแบบทางเทคโนโลยีชวี ภาพ 2 (2-0-4)
และอุตสาหกรรม
Biotechnological and Industrial Design
4234715 การบำบัดและการใชประโยชน
3 (2-2-5)
จากของเสีย
Waste and Water Treatment and
Utilization
4234716 เทคโนโลยีเอนไซม
3 (2-2-5)
Enzyme Technology
3 (2-2-5)
4234717 เอนไซมจากจุลนิ ทรีย
Microbial Enzymes
4234718 สารออกฤทธิท์ างชีวภาพและ
3 (2-2-5)
เทคโนโลยี
Bioactive Products and Technology
4234719 เทคโนโลยีชวี ภาพพืน้ บาน
3 (2-2-5)
Local Community Biotechnology
4234721 สารควบคุมการเจริญเติบโตของพืช 3 (2-2-5)
Plant Growth Regulators
4234722 พาโธจินกิ ทางพืช และสัตว
3 (2-2-5)
Plant and Animal Pathology
4234723 การเพาะเลีย้ งเซลลสตั ว
3 (2-2-5)
Animal Cell Culture
4234724 เทคโนโลยีการผลิตเห็ด
3 (2-2-5)
Mushroom Production Technology
4234725 เทคโนโลยีสาหราย
3 (2-2-5)
Algae Technology
4234726 เทคโนโลยีอาหารทองถิน่
3 (2-2-5)
Food Technology for Local Community
4234727 เทคโนโลยีการเพาะเลีย้ งกลวยไม 3 (2-2-5)
Orchid Cultured Technology
คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

ชือ่ วิชา

หนวยกิต

4234728 เทคโนโลยีการผลิตไมดอกไมประดับ 3 (2-2-5)
Floriculture and Ornamental Plant
Technology
4234730 เทคโนโลยีชวี ภาพทางอาหาร
3 (2-2-5)
Food Biotechnology
4234906 สัมมนาทางชีววิทยา 2
1 (0-2-1)
Seminar in Biology 2
4323301 จุลชีววิทยาทางอาหาร
3 (2-2-5)
Food Microbiology
4323302 จุลชีววิทยาอุตสาหกรรม
3 (2-2-5)
Industrial Microbiology
2.4 วิชาประสบการณภาคสนาม
สำหรั บ แผนปกติ เ ลื อ กเรี ย นวิ ช าการเตรี ย มฝ ก
ประสบการณวิชาชีพ 1 หนวยกิตและการฝกประสบการณ
วิชาชีพ 5 หนวยกิต สวนแผนสหกิจศึกษาเลือกเรียนวิชา
การเตรียมสหกิจศึกษา ไมนอยกวา 30 ชั่วโมง โดยไมนับ
จำนวนหนวยกิต และสหกิจศึกษา 6 หนวยกิต
แบบปกติ
รหัสวิชา
ชือ่ วิชา
หนวยกิต
4004801 การเตรียมฝกประสบการณวชิ าชีพ
1 (45)
Preparation for Professional Experience
4004802 การฝกประสบการณวชิ าชีพ
5 (450)
Training for Professional Experience
แบบสหกิจศึกษา
รหัสวิชา

ชือ่ วิชา

หนวยกิต

4004803 การเตรียมสหกิจศึกษา (ไมนอ ยกวา 30 ชัว่ โมง)
Preparation for Cooperative Education
4004804 สหกิจศึกษา
6 (16 สัปดาห)
Cooperative Education
ค. หมวดวิชาเลือกเสรี ไมนอ ยกวา 6 หนวยกิต
ให นั ก ศึ ก ษาเลื อ กเรี ย นวิ ช าใด ๆ ในระดั บ
ปริ ญ ญาตรี ที่ เ ป ด สอนในมหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ นครสวรรค
โดยไมซ้ำกับรายวิชาทีเ่ คยเรียนมาแลว และตองไมเปนรายวิชา
ที่กำหนดใหเรียนโดยไมนับหนวยกิตรวมในเกณฑการสำเร็จ
หลักสูตรสาขาวิชานัน้
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หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชาคณิตศาสตร

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554
ชือ่ สถาบันอุดมศึกษา : มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค
คณะ/ภาควิชา
: คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
ขอมูลทัว่ ไป
1. รหัสและชื่อหลักสูตร
ภาษาไทย : หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาคณิตศาสตร
ภาษาอังกฤษ : Bachelor of Science Program
in Mathematics
2. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา
ภาษาไทย ชือ่ เต็ม : วิทยาศาสตรบัณฑิต
(คณิตศาสตร)
ชือ่ ยอ : วท.บ.
(คณิตศาสตร)
ภาษาอังกฤษ ชือ่ เต็ม : Bachelor of Science
(Mathematics)
ชือ่ ยอ : B.Sc.
(Mathematics)
3. หลักสูตร
3.1 จำนวนหนวยกิตรวมตลอดหลักสูตร
ไมนอ ยกวา 141 หนวยกิต
3.2 โครงสรางหลักสูตร
หมวดวิชา/กลมุ วิชา/วิชา
ก. หมวดวิชาศึกษาทัว่ ไป
1. กลมุ วิชาภาษาและการสือ่ สาร
2. กลมุ วิชามนุษยศาสตร
3. กลมุ วิชาสังคมศาสตร
4. กลมุ วิชาวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร
ข. หมวดวิชาเฉพาะ
1. วิชาแกน
2. วิชาเฉพาะดานบังคับ
3. วิชาเฉพาะดานเลือก
4. วิชาประสบการณภาคสนาม
ค. หมวดวิชาเลือกเสรี
รวมหนวยกิตทัง้ หมด

คูมือนักศึกษา

ปกติ สหกิจ
32 32
9
9
7
7
6
6
10 10
103 103
37 37
30 30
30 30
6
6
6
6
141 141

ก. หมวดวิชาศึกษาทัว่ ไป จำนวน 32 หนวยกิต
ข. หมวดวิชาเฉพาะ 103 หนวยกิต แบงเปน 4 กลมุ
ดังนี้
1. วิชาแกน จำนวน 37 หนวยกิต
มีรายวิชาดังตอไปนี้
รหัสวิชา
ชือ่ วิชา
หนวยกิต
2312704 ภาษาอังกฤษสำหรับวิทยาศาสตร
English for Science
2313704 ภาษาอังกฤษสำหรับเทคโนโลยี
English for Technology
4003901 วิธวี จิ ยั วิทยาศาสตร
Research in Science
4211305 ฟสกิ ส 1
Physics 1
4212306 ปฏิบตั กิ ารฟสกิ ส 1
Physics Laboratory 1
4212301 ฟสกิ ส 2
Physics 2
4212302 ปฏิบตั กิ ารฟสกิ ส 2
Physics Laboratory 2
4221101 เคมี 1
Chemistry 1
4221102 ปฏิบตั กิ ารเคมี 1
Chemistry Laboratory 1
4231101 ชีววิทยาทัว่ ไป
General Biology
4231102 ปฏิบตั กิ ารชีววิทยาทัว่ ไป
General Biology Laboratory
4291401 แคลคูลสั 1
Calculus 1
4292401 แคลคูลสั 2
Calculus 2
4293201 ระบบจำนวน
Number System
4311701 คอมพิวเตอรสำหรับวิทยาศาสตร
Computer for Science
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3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (2-2-5)
3 (3-0-6)
1 (0-2-1)
3 (3-0-6)
1 (0-2-1)
3 (3-0-6)
1 (0-2-1)
3 (3-0-6)
1 (0-2-1)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (2-2-5)
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รหัสวิชา

2. วิชาเฉพาะดานบังคับ จำนวน 30 หนวยกิต
รหัสวิชา
ชือ่ วิชา
หนวยกิต

ชือ่ วิชา

หนวยกิต

4293302 คณิตศาสตรไมตอ เนือ่ ง
3( 3-0-6)
Discrete Mathematics
4291201 หลักการคณิตศาสตร
3 (3-0-6) 4293401 สมการเชิงอนุพนั ธยอ ย
3 (3-0-6)
Principle of Mathematics
Partial Differential Equations
4291301 พีชคณิตเชิงเสน
3 (3-0-6) 4293402 แคลคูลสั ขัน้ สูง
3 (3-0-6)
Linear Algebra
Advanced Calculus
4292301 พีชคณิตนามธรรม
3 (3-0-6) 4293405 การวิเคราะหเชิงจริง
3 (3-0-6)
Abstract Algebra
Real Analysis
4292402 แคลคูลสั 3
3 (3-0-6) 4293501 ทฤษฎีกราฟเบือ้ งตน
3 (3-0-6)
Calculus 3
Introduction to Graph Theory
4292403 สมการเชิงอนุพนั ธสามัญ
3 (3-0-6) 4294301 กำหนดการเชิงเสน
3 (3-0-6)
Ordinary Differential Equation
Linear Programming
4293403 คณิตวิเคราะห
3 (3-0-6) 4294302 การสรางตัวแบบและการจำลอง
3 (2-2-5)
Mathematical Analysis
สถานการณ
4293404 ระเบียบวิธเี ชิงตัวเลข
3 (3-0-6)
Modeling and Simulation
Numerical Method
4294402 การวิเคราะหเชิงเวกเตอร
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
4294401 การวิเคราะหเชิงซอน
Vector Analysis
Complex Analysis
4294501 ทอพอโลยีเบือ้ งตน
3 (3-0-6)
4294901 สัมมนาคณิตศาสตร
1 (1-0-2)
Introduction to Topology
Seminar in Mathematics
4301301 สถิตเิ พือ่ การตัดสินใจ
3 (3-0-6)
4294902 โครงงาน
2 (0-4-2)
Statistics for Decision
Project
4302701 สถิตเิ พือ่ การวิจยั
3 (2-2-5)
4301201 ความนาจะเปนและสถิตเิ บือ้ งตน 3 (3-0-6)
Statistics for Research Methodology
Introduction to Probability and Statistics 4303201 คณิตสถิตศิ าสตร
3 (3-0-6)
Mathematical Statistics
3. วิชาเฉพาะดานเลือก
4304301 การวิเคราะหการถดถอย
3 (2-2-5)
ทัง้ แบบปกติและแบบสหกิจศึกษา ใหเลือกเรียนจาก
Regression Analysis
รายวิชาทีก่ ำหนดใหไมนอ ยกวา 30 หนวยกิต ดังนี้
4304702 สถิตธิ รุ กิจ
3 (2-2-5)
Business Statistics
รหัสวิชา
ชือ่ วิชา
หนวยกิต
4304703 การวิเคราะหขอ มูลและการคำนวณ 3 (2-2-5)
4292501 เรขาคณิตเบือ้ งตน
3 (3-0-6)
ดวยโปรแกรมสำเร็จรูปทางสถิติ
Introduction to Geometry
Data Analysis and Computing with
4292502 รากฐานเรขาคณิต
3 (3-0-6)
Statistical Packages
Foundation of Geometry
4293605 คณิตศาสตรประกันภัย
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
4293202 คณิตตรรกศาสตร
Actuarial Mathematics
Mathematical Logic
4303702 การเสีย่ งและการประกันภัย
3 (3-0-6)
4293203 ทฤษฎีเซต
3 (3-0-6)
Risk and Insurance
Set Theory
4304401 ประชากรศาสตร
3 (3-0-6)
4293204 ทฤษฎีจำนวน
3 (3-0-6)
Demography
Number Theory
4301701 สถิตสิ ำหรับเทคโนโลยีสารสนเทศ 3 (3-0-6)
4293301 ตัวแบบทางคณิตศาสตร
3 (3-0-6)
Statistics for Information Technology
Mathematical Model
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รหัสวิชา

ชือ่ วิชา

หนวยกิต

ค. หมวดวิชาเลือกเสรี เรียนอยางนอย 6 หนวยกิต
ใหเลือกเรียนวิชาใดๆ ในหลักสูตรมหาวิทยาลัย
4291601 คณิตศาสตรสำหรับเทคโนโลยี
3 (3-0-6)
ราชภัฏนครสวรรค โดยไมซ้ำกับรายวิชา ทีเ่ คยเรียนมาแลว
สารสนเทศ
Mathematics for Information Technology และตองไมเปนรายวิชาทีก่ ำหนดใหเรียน โดยไมนบั หนวยกิต
4291701 เทคนิคการเขียนโปรแกรมทาง
3 (2-2-5) รวมในเกณฑ การสำเร็จหลักสูตรของสาขาวิชาคณิตศาสตร
คณิตศาสตร
Programming Technique in Mathematics
4291702 การประมวลผลขอมูลและแฟมขอมูล 3 (3-0-6)
Data and File Processing
4291708 โปรแกรมสำเร็จรูปทางคณิตศาสตร 3 (2-2-5)
Mathematical Software Programme
4292601 คณิตศาสตรสำหรับคอมพิวเตอร 3 (3-0-6)
Mathematics for Computer
4293709 คอมพิวเตอรชว ยสอนคณิตศาสตร 3 (2-2-5)
Computer Assisted Instruction in
Mathematics
4312401 หลักการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร 3 (2-2-5)
Principles of Programming
4313201 ระบบฐานขอมูล
3 (2-2-5)
Database Systems
4. วิชาประสบการณภาคสนาม
แบบปกติ จำนวน 6 หนวยกิต
รหัสวิชา
ชือ่ วิชา
หนวยกิต
4004801 การเตรียมฝกประสบการณวชิ าชีพ
1 (45)
Preparation for Professional Experience
4004802 การฝกประสบการณวชิ าชีพ
5 (225)
Training for Professional Experience
แบบสหกิจ จำนวน 6 หนวยกิต
รหัสวิชา

ชือ่ วิชา

หนวยกิต

4004803 การเตรียมสหกิจศึกษา (ไมนอ ยกวา 30 ชัว่ โมง)
Preparation for Cooperative Education
4004804 สหกิจศึกษา
6 (16 สัปดาห)
Cooperative Education

คูมือนักศึกษา
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หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชาวิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554
ชือ่ สถาบันอุดมศึกษา : มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค
คณะ/ภาควิชา
: คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
ขอมูลทัว่ ไป
1. รหัสและชื่อหลักสูตร
ภาษาไทย : หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาวิทยาศาสตรสงิ่ แวดลอม
ภาษาอังกฤษ : Bachelor of Science Program
in Environmental
2. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา
ภาษาไทย ชือ่ เต็ม : วิทยาศาสตรบัณฑิต
(วิทยาศาสตรสงิ่ แวดลอม)
ชือ่ ยอ : วท.บ.
(วิทยาศาสตรสงิ่ แวดลอม)
ภาษาอังกฤษ ชือ่ เต็ม : Bachelor of Science
(Environmental
Science)
ชือ่ ยอ : B.Sc.
(Environmental
Science)
3. หลักสูตร
3.1 จำนวนหนวยกิตรวมตลอดหลักสูตร
ไมนอ ยกวา 131 หนวยกิต
3.2 โครงสรางหลักสูตร
หมวดวิชา/กลมุ วิชา/วิชา
ปกติ สหกิจ
ก. หมวดวิชาศึกษาทัว่ ไป
1. กลมุ วิชาภาษาและการสือ่ สาร
2. กลมุ วิชามนุษยศาสตร
3. กลมุ วิชาสังคมศาสตร
4. กลมุ วิชาวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร
ข. หมวดวิชาเฉพาะ
1. วิชาแกน
2. วิชาเฉพาะดานบังคับ
3. วิชาเฉพาะดานเลือก
4. วิชาประสบการณภาคสนาม
ค. หมวดวิชาเลือกเสรี
รวมหนวยกิตทัง้ หมด

คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

32 32
9
9
7
7
6
6
10 10
93 93
27 27
42 42
18 18
6
6
6
6
131 131

ก. หมวดวิชาศึกษาทัว่ ไป จำนวน 32 หนวยกิต
ข. หมวดวิชาเฉพาะ 93 หนวยกิต แบงเปน 4 กลมุ
ดังนี้
1. วิชาแกน จำนวน 27 หนวยกิต
มีรายวิชาดังตอไปนี้
รหัสวิชา
ชือ่ วิชา
หนวยกิต
2312704 ภาษาอังกฤษสำหรับวิทยาศาสตร
English for Science
2313704 ภาษาอังกฤษสำหรับเทคโนโลยี
English for Technology
4003901 วิธวี จิ ยั วิทยาศาสตร
Research in Science
4211305 ฟสกิ ส 1
Physics 1
4212306 ปฏิบตั กิ ารฟสกิ ส 1
Physics Laboratory 1
4221101 เคมี 1
Chemistry 1
4221102 ปฏิบตั กิ ารเคมี 1
Chemistry Laboratory 1
4231101 ชีววิทยาทัว่ ไป
General Biology
4231102 ปฏิบตั กิ ารชีววิทยาทัว่ ไป
General Biology Laboratory
4291401 แคลคูลสั 1
Calculus 1
4311701 คอมพิวเตอรสำหรับวิทยาศาสตร
Computer for Science

3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (2-2-5)
3 (3-0-6)
1 (0-2-1)
3 (3-0-6)
1 (0-2-1)
3 (3-0-6)
1 (0-2-1)
3 (3-0-6)
3 (2-2-5)

2. กลมุ วิชาเฉพาะดานบังคับ ไมนอ ยกวา 42 หนวยกิต
โดยเรียนจากรายวิชาดังนี้
รหัสวิชา
ชือ่ วิชา
หนวยกิต
4261101 พืน้ ฐานวิทยาศาสตรสงิ่ แวดลอม 3 (3-0-6)
Fundamentals of Environmental
Science
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รหัสวิชา

ชือ่ วิชา

หนวยกิต

รหัสวิชา

4261601 ปฏิบตั กิ ารพืน้ ฐานวิทยาศาสตร
1 (0-2-1)
สิง่ แวดลอม
Fundamentals of Environmental
Science Laboratory
4261602 ปฏิบตั กิ ารนิเวศวิทยาสิง่ แวดลอม 1 (0-2-1)
Environmental Ecology Laboratory
4261702 นิเวศวิทยาสิง่ แวดลอม
3 (3-0-6)
Environmental Ecology
4262102 ทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดลอม 3 (3-0-6)
Natural Resources and Environment
4262703 กฎหมายและนโยบายสิง่ แวดลอม 3 (3-0-6)
Environmental Law and Policy
4262704 เศรษฐศาสตรสงิ่ แวดลอม
3 (3-0-6)
Environmental Economics
4262705 เคมีและชีวเคมีสงิ่ แวดลอม
3 (2-2-5)
Environmental Chemistry and
Biochemistry
4263103 มลพิษสิง่ แวดลอมและการจัดการ 3 (3-0-6)
Environmental Pollution and
Management
4263107 การวิเคราะหคณ
ุ ภาพน้ำและน้ำเสีย 2 (2-0-4)
Water and Wastewater Analysis
4263401 พิษวิทยาและการประเมินความเสีย่ ง 3 (2-2-5)
ดานสิง่ แวดลอม
Toxicology and Environmental Risk
Assessment
4263402 การประเมินผลกระทบสิง่ แวดลอม 3 (2-2-5)
Environmental Impact Assessment
4263603 ปฏิบตั กิ ารจุลชีววิทยาสิง่ แวดลอม 1 (0-2-1)
Environmental Microbiology Laboratory
4263604 ปฏิบตั กิ ารวิเคราะหคณ
ุ ภาพน้ำ
1 (0-2-1)
และน้ำเสีย
Water and Wastewater Analysis
Laboratory
3 (3-0-6)
4263706 จุลชีววิทยาสิง่ แวดลอม
Environmental Microbiology
4263707 เทคโนโลยีภมู สิ ารสนเทศสำหรับงาน 3 (2-2-5)
ดานสิง่ แวดลอม
Geo-Informatics Technology for
Environment
4263901 สัมมนาวิชาการทางสิง่ แวดลอม
1 (0-2-1)
Seminar on Environmental Topics

คูมือนักศึกษา

4264902 โครงงาน
Project

ชือ่ วิชา

หนวยกิต
2 (0-4-2)

3. กลมุ วิชาเฉพาะดานเลือก จำนวนไมนอ ยกวา
18 หนวยกิต โดยเลือกจากรายวิชาดังนี้
รหัสวิชา
ชือ่ วิชา
หนวยกิต
4261104 พลังงานกับสิง่ แวดลอม
3 (3-0-6)
Energy and Environment
4263403 วิทยาการระบาดและโรคอันเนือ่ ง 3 (3-0-6)
มาจากสิง่ แวดลอม
Epidemiology and Environmental
Diseases
4263404 อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 3 (2-2-5)
Occupational Health and Safety
4263405 การออกแบบและควบคุมระบบประปา 3 (2-2-5)
Water Work Design and Control
4263406 การจัดการมูลฝอย
3 (2-2-5)
Solid Waste Management
4263407 การควบคุมมลพิษทางอากาศ
3 (3-0-6)
Air Pollution Control
4263409 หลักการปองกันการเกิดมลพิษ
3 (2-2-5)
Principles of Pollution Prevention
4263502 อนามัยอาหารและความปลอดภัย 3 (2-2-5)
Food Hygiene and Safety
4263503 การจัดการทรัพยากรลมุ น้ำ
3 (3-0-6)
Watershed Resource Management
4263504 พืน้ ทีช่ มุ น้ำและการจัดการ
3 (3-0-6)
Wetlands and Management
4263708 อุทกวิทยาสำหรับสิง่ แวดลอม
3 (3-0-6)
Environmental Hydrology
4263709 ปฐพีวทิ ยาสิง่ แวดลอม
3 (3-0-6)
Environmental Soil Science
3 (3-0-6)
4263710 การเปลีย่ นแปลงภูมอิ ากาศโลก
Global Climate Change
4263711 การตรวจสอบและควบคุมมลพิษ 3 (2-2-5)
Pollution Monitoring and Control
4263712 การสรางแบบจำลองและการ
3 (2-2-5)
คาดการณดา นสารสนเทศศาสตรสงิ่ แวดลอม
Modeling and Forecasting for
Environmental Informatics
4264105 อนามัยสิง่ แวดลอม
3 (2-2-5)
Environmental Health

-313-

คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

รหัสวิชา

ชือ่ วิชา

หนวยกิต

4264408 การบำบัดน้ำเสีย
3 (3-0-6)
Waste Water Treatment
4264409 การวางแผนและนิเทศงานอนามัย 3 (2-2-5)
สิง่ แวดลอม
Environmental Health Planning and
Supervision
4264410 การอนุรกั ษทรัพยากรดินและน้ำ 3 (2-2-5)
Soil and water resources conservation
4264411 การอนุรกั ษทรัพยากรปาไม
3 (3-0-6)
Forestry Resource Conservation
4264412 การอนุรกั ษธรรมชาติและมรดก
3 (3-0-6)
ทางวัฒนธรรม
Nature and Cultural Heritage
Conservation
4264413 คายและกิจกรรมอนุรกั ษสงิ่ แวดลอม 3 (2-2-5)
Environmental Conservation camping
4264414 การอนุรกั ษและการจัดการ
3 (3-0-6)
ทรัพยากรนันทนาการ
Conservation and Management of
Recreation Resources
4264415 การอนุรกั ษและการจัดการ
3 (3-0-6)
ทรัพยากรสัตวปา
Conservation and Management of
Wildlife
4264713 เรือ่ งคัดเฉพาะทางวิทยาศาสตร
3 (3-0-6)
สิง่ แวดลอม
Selected Topics in Environmental
Science
4264714 การพัฒนาทีย่ งั่ ยืน
3 (3-0-6)
Sustainable Development
4264715 การจัดการสิง่ แวดลอม
3 (2-2-5)
Environmental Management
4264716 เคมีมลพิษสิง่ แวดลอม
3 (2-2-5)
Environmental Pollution Chemistry
4264717 ชลธารวิทยา
3 (2-2-5)
Limnology
4264718 อุตนุ ยิ มวิทยาสำหรับสิง่ แวดลอม 3 (2-2-5)
Environmental Meteorology
4264719 เทคนิคการวิเคราะหทางสิง่ แวดลอม 3 (2-2-5)
Environmental Analytical Techniques
4264720 ดัชนีทางชีวภาพ
3 (2-2-5)
Bioindicator

คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

4. วิชาประสบการณภาคสนาม
แบบปกติ จำนวน 6 หนวยกิต
รหัสวิชา

ชือ่ วิชา

หนวยกิต

4004801 การเตรียมฝกประสบการณวชิ าชีพ
1 (45)
Preparation for Professional Experience
4004802 การฝกประสบการณวชิ าชีพ
5 (450)
Training for Professional Experience
แบบสหกิจ จำนวน 6 หนวยกิต
รหัสวิชา

ชือ่ วิชา

หนวยกิต

4004803 การเตรียมสหกิจศึกษา (ไมนอ ยกวา 30 ชัว่ โมง)
Preparation for Cooperative Education
4004804 สหกิจศึกษา
6 (16 สัปดาห)
Cooperative Education
ค. หมวดวิชาเลือกเสรี เรียนอยางนอย 6 หนวยกิต
ใหเลือกเรียนวิชาใดๆ ในหลักสูตรมหาวิทยาลัย
ราชภัฏนครสวรรค โดยไมซ้ำกับรายวิชา ทีเ่ คยเรียนมาแลว
และตองไมเปนรายวิชาทีก่ ำหนดใหเรียน โดยไมนบั หนวยกิต
รวมในเกณฑ การสำเร็จหลักสูตรของสาขาวิชาคณิตศาสตร
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คูมือนักศึกษา

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554
ชือ่ สถาบันอุดมศึกษา : มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค
คณะ/ภาควิชา
: คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
ขอมูลทัว่ ไป
1. รหัสและชื่อหลักสูตร
ภาษาไทย : หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร
ภาษาอังกฤษ : Bachelor of Science Program
in Computer Science
2. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา
ภาษาไทย ชือ่ เต็ม : วิทยาศาสตรบัณฑิต
(วิทยาการคอมพิวเตอร)
ชือ่ ยอ : วท.บ.
(วิทยาการคอมพิวเตอร)
ภาษาอังกฤษ ชือ่ เต็ม : Bachelor of Science
(Computer Science)
ชือ่ ยอ : B.Sc.
(Computer Science)
3. หลักสูตร
3.1 จำนวนหนวยกิตรวมตลอดหลักสูตร
ไมนอ ยกวา 132 หนวยกิต
3.2 โครงสรางหลักสูตร
หมวดวิชา/กลมุ วิชา/วิชา
ก. หมวดวิชาศึกษาทัว่ ไป
1. กลมุ วิชาภาษาและการสือ่ สาร
2. กลมุ วิชามนุษยศาสตร
3. กลมุ วิชาสังคมศาสตร
4. กลมุ วิชาวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร
ข. หมวดวิชาเฉพาะ
1. วิชาแกน
2. วิชาเฉพาะดาน
- กลมุ ประเด็นทางสังคมดาน
องคการและระบบสารสนเทศ
- กลมุ เทคโนโลยีเพือ่ การประยุกต
- กลมุ เทคโนโลยีและวิธกี ารทาง
ซอฟตแวร
- กลมุ โครงสรางพืน้ ฐานของระบบ

คูมือนักศึกษา

ปกติ สหกิจ
32
9
7
6
10
94
18
65
6

32
9
7
6
10
95
18
65
6

11
21

11
21

21

21

- กลมุ ฮารดแวรและสถาปตยกรรม
คอมพิวเตอร
3. วิชาเลือก
4. วิชาประสบการณภาคสนาม
ค. หมวดวิชาเลือกเสรี
รวม

6

6

6
6
5
6
6
6
132 133

ก. หมวดวิชาศึกษาทัว่ ไป จำนวน 32 หนวยกิต
ข. หมวดวิชาเฉพาะ แบบปกติ/แบบสหกิจศึกษา
94/95 หนวยกิต แบงเปน 4 กลมุ ดังนี้
1. วิชาแกน จำนวน 18 หนวยกิต
มีรายวิชาดังตอไปนี้
รหัสวิชา
ชือ่ วิชา
หนวยกิต
2312704 ภาษาอังกฤษสำหรับวิทยาศาสตร 3 (3-0-6)
English for Science
2313704 ภาษาอังกฤษสำหรับเทคโนโลยี
3 (3-0-6)
English for Technology
4291401 แคลคูลสั 1
3 (3-0-6)
Calculus 1
4291301 พีชคณิตเชิงเสน
3 (3-0-6)
Linear Algebra
4302201 ความนาจะเปนและสถิตเิ บือ้ งตน 3 (3-0-6)
สำหรับคอมพิวเตอร
Introduction to Probability and
Statistics for Computer
4313401 ดีสครีต และโครงสราง
3 (2-2-5)
Discrete Mathematics and Structure
2. วิชาเฉพาะดาน แบบปกติ/แบบสหกิจศึกษา
65/65 หนวยกิต
- กลมุ ประเด็นดานองคการและระบบสารสนเทศ
6 หนวยกิต
รหัสวิชา
ชือ่ วิชา
3553301 เศรษฐศาสตรการจัดการ
Managerial Economics
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หนวยกิต
3 (3-0-6)

คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

รหัสวิชา

ชือ่ วิชา

หนวยกิต

4313203 ระบบสารสนเทศเพือ่ การจัดการ
3 (2-2-5)
Management Information Systems

- กลมุ โครงสรางพืน้ ฐานของระบบ
21 หนวยกิต
รหัสวิชา

ชือ่ วิชา

หนวยกิต

3 (2-2-5)
- กลมุ เทคโนโลยีเพือ่ งานประยุกต 11 หนวยกิต 4312402 โครงสรางขอมูลและอัลกอริทมึ
Data Structures and Algorithms
รหัสวิชา
ชือ่ วิชา
หนวยกิต
4313201 ระบบฐานขอมูล
3 (2-2-5)
Database
Systems
3201101 ความรเู บือ้ งตนเกีย่ วกับการ
3 (3-0-6)
4313207 ความมัน่ คงของระบบเครือขาย
3 (2-2-5)
ประกอบธุรกิจ
คอมพิวเตอร
Introduction to Business Operation
Computer Network Security
4313704 การปฏิสมั พันธระหวางมนุษย
3 (2-2-5)
4313301 การเขียนโปรแกรมสำหรับเว็บ
3 (2-2-5)
กับคอมพิวเตอร
Web Programming
Human-Computer Interaction
3 (2-2-5)
4314901 โครงงานดานวิทยาการ
2 (0-4-2) 4313403 ระบบปฏิบตั กิ าร
Operating Systems
คอมพิวเตอร 1
4313406 คอมพิวเตอรกราฟก
3 (2-2-5)
Independent Study in Computer
Computer Graphics
Science 1
3 (2-2-5)
4314902 โครงงานดานวิทยาการ
3 (0-6-3) 4315502 ปญญาประดิษฐ
Artificial Intelligence
คอมพิวเตอร 2
Independent Study in Computer
- กลุมฮารดแวรและสถาปตยกรรมคอมพิวเตอร
Science 2
6 หนวยกิต
- กลุมเทคโนโลยีและวิธีการทางซอฟตแวร
รหัสวิชา
ชือ่ วิชา
หนวยกิต
21 หนวยกิต
4313404 สถาปตยกรรมคอมพิวเตอร
3 (2-2-5)
รหัสวิชา
ชือ่ วิชา
หนวยกิต
Computer Architecture
3 (2-2-5)
4312401 หลักการเขียนโปรแกรม
3 (2-2-5) 4313413 การสือ่ สารขอมูลและเครือขาย
คอมพิวเตอร
Principles of Programming
Data Communications and Computer
4313302 การเขียนโปรแกรมแบบวิชวล
3 (2-2-5)
Networks
Visual Programming
4313303 การเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุ
3 (2-2-5)
3. วิชาเลือก
Object Oriented Programming
- แบบปกติ/แบบสหกิจศึกษา 6 หนวยกิต
4313402 การวิเคราะหและออกแบบระบบ 3 (2-2-5)
Systems Analysis and Design
รหัสวิชา
ชือ่ วิชา
หนวยกิต
4313407 วิศวกรรมซอฟตแวร
3 (2-2-5)
4312103 กฎหมายและจริยธรรมดาน
3 (3-0-6)
Software Engineering
เทคโนโลยีสารสนเทศ
4313901 หัวขอพิเศษเกีย่ วกับวิทยาการ
3 (2-2-5)
Law and Ethical in Information
คอมพิวเตอร 1
Technology
Special Topics in Computer Science 1
3 (2-2-5)
4313902 หัวขอพิเศษเกีย่ วกับวิทยาการ
3 (2-2-5) 4312703 ระบบสำนักงานอัตโนมัติ
Office Automation System
คอมพิวเตอร 2
Special Topics in Computer Science 2

คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
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คูมือนักศึกษา

รหัสวิชา

ชือ่ วิชา

หนวยกิต

รหัสวิชา

4313314 การพัฒนาซอฟตแวรโอเพนซอรซ 3 (2-2-5)
และการประยุกตใชงาน
Open Source Software Development
and Application
4313405 ระบบปฏิบตั กิ ารเครือขาย
3 (2-2-5)
Network Operating Systems
4313408 การจัดการโครงการ
3 (2-2-5)
Project Management
4313601 การศึกษาวงจรและซอมบำรุง
3 (2-2-5)
ไมโครคอมพิวเตอร
Circuit Description and Microcomputer
Maintenance
4313701 เทคโนโลยีอนิ เทอรเน็ต
3 (2-2-5)
Internet Technology
4313702 การออกแบบเว็บเพจ
3 (2-2-5)
Web Page Design
4313703 เทคโนโลยีมลั ติมเี ดีย
3 (2-2-5)
Multimedia Technology
4313705 การทำภาพเคลือ่ นไหวดวย
3 (2-2-5)
คอมพิวเตอร
Computer Animation
4313706 การพัฒนาคอมพิวเตอรชว ยสอน 3 (2-2-5)
Development of Computer Assisted
Instruction
4313708 การพาณิชยอเิ ล็กทรอนิกส
3 (2-2-5)
Electronic Commerce
4314202 การทำเหมืองขอมูลและคลังขอมูล 3 (2-2-5)
Data Mining and Data Warehousing
4314401 ทฤษฎีการคำนวณ
3 (3-0-6)
Theory of Computation
4314406 การวิเคราะหและออกแบบเชิงวัตถุ 3 (2-2-5)
Object-Oriented Analysis and Design
4314501 การวิจยั การดำเนินการ
3 (2-2-5)
Operations Research
4315401 ระบบแบบกระจาย
3 (2-2-5)
Distributed Systems
4315503 ระบบสนับสนุนการตัดสินใจ
3 (2-2-5)
Decision Support Systems
4315504 ระบบผเู ชีย่ วชาญ
3 (2-2-5)
Expert Systems
4315505 ระบาดวิทยาเชิงคำนวณ
3 (2-2-5)
Computational Epidemiology

คูมือนักศึกษา

ชือ่ วิชา

4315506 ชีวสารสนเทศ
Bioinformatics

หนวยกิต
3 (2-2-5)

4. วิชาประสบการณภาคสนาม
วิชาพืน้ ฐานวิชาชีพและวิชาชีพ จำนวนไมนอ ยกวา
5 หนวยกิต
แบบปกติ
รหัสวิชา
ชือ่ วิชา
หนวยกิต
4314801 เตรียมฝกประสบการณวชิ าชีพ
2 (90)
คอมพิวเตอร
Preparation for Professional Experience
in Computer
4314802 การฝกประสบการณวชิ าชีพ
3 (270)
คอมพิวเตอร
Training for Professional Experience in
Computer
แบบสหกิจศึกษา
รหัสวิชา

ชือ่ วิชา

หนวยกิต

4004803 การเตรียมสหกิจศึกษา (ไมนอ ยกวา 30 ชัว่ โมง)
Preparation for Cooperative Education
4004804 สหกิจศึกษา
6 (16 สัปดาห)
Cooperative Education
ค. หมวดวิชาเลือกเสรี จำนวนไมนอ ยกวา 6 หนวยกิต
เลือกเรียนรายวิชาใด ๆ ในหลักสูตรมหาวิทยาลัย
ราชภัฏนครสวรรค โดยไมซ้ำกับรายวิชาทีเ่ คยเรียนมาแลว และ
ตองไมเปนรายวิชาที่กำหนดใหเรียนโดยไมนับหนวยกิตรวม
ในเกณฑการสำเร็จหลักสูตรของสาขาวิชานี้
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คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554
ชือ่ สถาบันอุดมศึกษา : มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค
คณะ/ภาควิชา
: คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
ขอมูลทัว่ ไป
1. รหัสและชื่อหลักสูตร
ภาษาไทย : หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
ภาษาอังกฤษ : Bachelor of Science Program
in Information Technology
2. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา
ภาษาไทย ชือ่ เต็ม : วิทยาศาสตรบัณฑิต
(เทคโนโลยีสารสนเทศ)
ชือ่ ยอ : วท.บ.
(เทคโนโลยีสารสนเทศ)
ภาษาอังกฤษ ชือ่ เต็ม : Bachelor of Science
(Information
Technology)
ชือ่ ยอ : B.Sc. (Information
Technology)
3. หลักสูตร
3.1 จำนวนหนวยกิตรวมตลอดหลักสูตร
ไมนอ ยกวา 132 หนวยกิต
3.2 โครงสรางหลักสูตร
หมวดวิชา/กลมุ วิชา/วิชา
ปกติ สหกิจ
ก. หมวดวิชาศึกษาทัว่ ไป
1. กลมุ วิชาภาษาและการสือ่ สาร
2. กลมุ วิชามนุษยศาสตร
3. กลมุ วิชาสังคมศาสตร
4. กลมุ วิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
ข. หมวดวิชาเฉพาะ
1. วิชาแกน
2. วิชาเฉพาะดาน
- กลมุ ประเด็นทางสังคมดานองคการ
และระบบสารสนเทศ
- กลมุ เทคโนโลยีเพือ่ งานประยุกต
- กลมุ เทคโนโลยีและวิธกี ารทาง
ซอฟตแวร
- กลมุ โครงสรางพืน้ ฐานของระบบ
คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

32
9
7
6
10
94
15
50
9

32
9
7
6
10
95
15
50
9

20
15

20
15

6

6

3. วิชาเลือก
4. วิชาประสบการณภาคสนาม
ค. หมวดวิชาเลือกเสรี
รวม

24 24
5
6
6
6
132 133

ก. หมวดวิชาศึกษาทัว่ ไป จำนวน 32 หนวยกิต
ข. หมวดวิชาเฉพาะ แบบปกติ/แบบสหกิจศึกษา
94/95 หนวยกิต แบงเปน 4 กลมุ ดังนี้
1. วิชาแกน จำนวน 15 หนวยกิต
มีรายวิชาดังตอไปนี้
รหัสวิชา

ชือ่ วิชา

หนวยกิต

2312704 ภาษาอังกฤษสำหรับวิทยาศาสตร 3 (3-0-6)
English for Science
2313704 ภาษาอังกฤษสำหรับเทคโนโลยี
3 (3-0-6)
English for Technology
4312101 พืน้ ฐานเทคโนโลยีสารสนเทศ
3 (3-0-6)
Information Technology
Fundamentals
4291601 คณิตศาสตรสำหรับเทคโนโลยี
3 (3-0-6)
สารสนเทศ
Mathematics for Information Technology
4301701 สถิตสิ ำหรับเทคโนโลยีสารสนเทศ 3 (3-0-6)
Statistics for Information Technology
2. วิชาเฉพาะดาน จำนวนไมนอ ยกวา 50 หนวยกิต
- กลุมประเด็นดานองคการและระบบสารสนเทศ
9 หนวยกิต
รหัสวิชา
ชือ่ วิชา
หนวยกิต
4312103 กฎหมายและจริยธรรมดาน
3 (3-0-6)
เทคโนโลยีสารสนเทศ
Law and Ethical in Information
Technology
4313202 ความมัน่ คงของระบบสารสนเทศ 3 (2-2-5)
Information System Security
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รหัสวิชา

ชือ่ วิชา

หนวยกิต

4314701 การบริการดานเทคโนโลยี
3 (2-2-5)
Information Technology Service

- กลมุ โครงสรางพืน้ ฐานของระบบ 6 หนวยกิต

รหัสวิชา
ชือ่ วิชา
หนวยกิต
4313410 แพลตฟอรมคอมพิวเตอร
3 (2-2-5)
Computer Platform
- กลมุ เทคโนโลยีเพือ่ งานประยุกต 20 หนวยกิต
3 (2-2-5)
4313413 การสือ่ สารขอมูลและเครือขาย
รหัสวิชา
ชือ่ วิชา
หนวยกิต
คอมพิวเตอร
Data Communications and Computer
4313304 เทคโนโลยีเว็บ
3 (2-2-5)
Networks
Web Technology
4313411 เทคโนโลยีเครือขาย
3 (2-2-5)
3. วิชาเลือก จำนวนไมนอ ยกวา 24 หนวยกิต
Network Technology
4313415 การจัดการโครงการเทคโนโลยี
3 (2-2-5)
รหัสวิชา
ชือ่ วิชา
หนวยกิต
สารสนเทศ
4312703 ระบบสำนักงานอัตโนมัติ
3 (2-2-5)
Information Technology Project
Office Automation Systems
Management
3 (2-2-5)
4313704 การปฏิสมั พันธระหวางมนุษยกบั
3 (2-2-5) 4313203 ระบบสารสนเทศเพือ่ การจัดการ
Management Information Systems
คอมพิวเตอร
4313301 การเขียนโปรแกรมสำหรับเว็บ
3 (2-2-5)
Human-Computer Interaction
Web Programming
4313904 สัมมนาเทคโนโลยีสารสนเทศ
3 (2-2-5)
4313302 การเขียนโปรแกรมแบบวิชวล
3 (2-2-5)
Information Technology Seminar
Visual Programming
4314903 โครงงานดานเทคโนโลยีสารสนเทศ 1 2 (0-4-2)
4313601 การศึกษาวงจรและซอมบำรุง
3 (2-2-5)
Independent Study in Information
ไมโครคอมพิวเตอร
Technology 1
Circuit Description and Microcomputer
4314904 โครงงานดานเทคโนโลยีสารสนเทศ 2 3 (0-6-3)
Maintenance
Independent Study in Information
4313702 การออกแบบเว็บเพจ
3 (2-2-5)
Technology 2
Web Page Design
4313706 การออกแบบและพัฒนาบทเรียน 3 (2-2-5)
- กลมุ เทคโนโลยีและวิธกี ารทางซอฟตแวร
คอมพิวเตอร
15 หนวยกิต
Design and Development of Computer
รหัสวิชา
ชือ่ วิชา
หนวยกิต
Assisted Instruction
3 (2-2-5)
4313708
การพาณิชยอเิ ล็กทรอนิคส
4312401 หลักการเขียนโปรแกรม
3 (2-2-5)
Electronic Commerce
Principles of Programming
3 (2-2-5)
4313201 ระบบฐานขอมูล
3 (2-2-5) 4313903 หัวขอพิเศษเกีย่ วกับเทคโนโลยี
สารสนเทศ
Database System
Special Topics in Information Technology
4313303 การเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุ
3 (2-2-5)
4314303 การพัฒนาเว็บเซอรวสิ
3 (2-2-5)
Object Oriented Programming
Web Services Development
4313414 การวิเคราะหและออกแบบระบบ 3 (2-2-5)
4314406 การวิเคราะหและออกแบบเชิงวัตถุ 3 (2-2-5)
สารสนเทศ
Object-Oriented Analysis and Design
Information System Analysis and Design
3 (2-2-5)
4314706 การพัฒนาโปรแกรมประยุกตบน 3 (2-2-5) 4315503 ระบบสนับสนุนการตัดสินใจ
Decision Support Systems
อุปกรณพกพา
Development of Application Program
on Mobile Devices

คูมือนักศึกษา
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4. วิชาประสบการณภาคสนาม จำนวนไมนอ ยกวา
5 หนวยกิต
แบบปกติ
รหัสวิชา

ชือ่ วิชา

หนวยกิต

4314801 เตรียมฝกประสบการณวชิ าชีพ
2 (1-2-3)
คอมพิวเตอร
Preparation for Professional Experience
in Computer
4314802 การฝกประสบการณวชิ าชีพ
3 (270)
คอมพิวเตอร
Training for Professional Experience
in Computer
แบบสหกิจศึกษา
รหัสวิชา
ชือ่ วิชา
หนวยกิต
4004803 การเตรียมสหกิจศึกษา (ไมนอ ยกวา 30 ชัว่ โมง)
Preparation for Cooperative Education
4004804 สหกิจศึกษา
6 (16 สัปดาห)
Cooperative Education
ค. หมวดวิชาเลือกเสรี จำนวนไมนอ ยกวา 6 หนวยกิต
เลือกเรียนรายวิชาใด ๆ ในหลักสูตรมหาวิทยาลัย
ราชภัฏนครสวรรค โดยไมซ้ำกับรายวิชาทีเ่ คยเรียนมาแลว และ
ตองไมเปนรายวิชาที่กำหนดใหเรียนโดยไมนับหนวยกิตรวม
ในเกณฑการสำเร็จหลักสูตรของสาขาวิชานี้

คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
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คูมือนักศึกษา

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชาเทคโนโลยีมัลติมีเดีย

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554
ชือ่ สถาบันอุดมศึกษา : มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค
คณะ/ภาควิชา
: คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
ขอมูลทัว่ ไป
1. รหัสและชื่อหลักสูตร
ภาษาไทย : หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาเทคโนโลยีมลั ติมเี ดีย
ภาษาอังกฤษ : Bachelor of Science Program
in Multimedia Technology
2. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา
ภาษาไทย ชือ่ เต็ม : วิทยาศาสตรบัณฑิต
(เทคโนโลยีมลั ติมเี ดีย)
ชือ่ ยอ : วท.บ.
(เทคโนโลยีมลั ติมเี ดีย)
ภาษาอังกฤษ ชือ่ เต็ม : Bachelor of Science
(Multimedia
Technology)
ชือ่ ยอ : B.Sc. (Multimedia
Technology)
3. หลักสูตร
3.1 จำนวนหนวยกิตรวมตลอดหลักสูตร
3.1.1 หลักสูตรปกติ ไมนอ ยกวา 132 หนวยกิต
3.1.2 หลักสูตรสหกิจศึกษาไมนอ ยกวา
133 หนวยกิต
3.2 โครงสรางหลักสูตร
หมวดวิชา/กลมุ วิชา/วิชา
ปกติ สหกิจ
ก. หมวดวิชาศึกษาทัว่ ไป
1. กลมุ วิชาภาษาและการสือ่ สาร
2. กลมุ วิชามนุษยศาสตร
3. กลมุ วิชาสังคมศาสตร
4. กลมุ วิชาวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร
ข. หมวดวิชาเฉพาะ
1. วิชาแกน
2. วิชาเฉพาะดานบังคับ
- กลมุ ประเด็นทางสังคมดานองคการ
และระบบสารสนเทศ
- กลมุ เทคโนโลยีเพือ่ งานประยุกต

คูมือนักศึกษา

32
9
7
6
10
94
15
56
6

32
9
7
6
10
95
15
56
6

26

26

- กลมุ เทคโนโลยีและวิธกี ารทาง
ซอฟตแวร
- กลมุ โครงสรางพืน้ ฐานของระบบ
3. วิชาเฉพาะดานเลือก
4. วิชาประสบการณภาคสนาม
ค. หมวดวิชาเลือกเสรี
รวมหนวยกิตทัง้ หมด

12

12

12 12
18 18
5
6
6
6
132 133

ก. หมวดวิชาศึกษาทัว่ ไป จำนวน 32 หนวยกิต
ข. หมวดวิชาเฉพาะ แบบปกติ/แบบสหกิจศึกษา
94/95 หนวยกิต แบงเปน 4 กลมุ ดังนี้
1. วิชาแกน จำนวน 15 หนวยกิต มีรายวิชาดังตอไปนี้
รหัสวิชา

ชือ่ วิชา

หนวยกิต

2312704 ภาษาอังกฤษสำหรับวิทยาศาสตร 3 (3-0-6)
English for Science
2313704 ภาษาอังกฤษสำหรับเทคโนโลยี
3 (3-0-6)
English for Technology
4291601 คณิตศาสตรสำหรับเทคโนโลยี
3 (3-0-6)
สารสนเทศ
Mathematics for Information Technology
4301701 สถิตสิ ำหรับเทคโนโลยีสารสนเทศ 3 (3-0-6)
Statistics for Information Technology
4312102 พืน้ ฐานของระบบมัลติมเี ดียและ 3 (2-2-5)
แอนิเมชัน
Foundation of Multimedia Systems
and Animation
2. กลมุ วิชาเฉพาะดานบังคับ จำนวนไมนอ ยกวา
56 หนวยกิต
- กลุมประเด็นดานองคการและระบบสารสนเทศ
6 หนวยกิต
รหัสวิชา
ชือ่ วิชา
หนวยกิต
3 (3-0-6)
3201101 ความรเู บือ้ งตนเกีย่ วกับการ
ประกอบธุรกิจ
Introduction to Business Operation
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รหัสวิชา

ชือ่ วิชา

หนวยกิต

รหัสวิชา

ชือ่ วิชา

หนวยกิต

4312103 กฎหมายและจริยธรรมดาน
3 (2-2-5)
เทคโนโลยีสารสนเทศ
Law and Ethical in Information
Technology

4314706 การพัฒนาโปรแกรมประยุกต
3 (2-2-5)
บนอุปกรณพกพา
Development of Application Program
on Mobile Devices

- กลมุ เทคโนโลยีเพือ่ งานประยุกต 26 หนวยกิต
รหัสวิชา
ชือ่ วิชา
หนวยกิต

- กลมุ โครงสรางพืน้ ฐานของระบบ 12 หนวยกิต

4313704 การปฏิสมั พันธระหวางมนุษย
3 (2-2-5)
กับคอมพิวเตอร
Human Computer Interaction
4313709 การออกแบบและการสรางภาพ
3 (2-2-5)
เคลือ่ นไหว 2 มิติ
2D Design and Animation
4313710 การออกแบบและผลิตเว็บ
3 (2-2-5)
Web Design and Production
4313721 เครือ่ งมือเชิงสรางสรรคสำหรับ
3 (2-2-5)
สือ่ พิมพดจิ ทิ ลั
Creative Studio for Digital Publication
4313905 สัมมนาวิชาชีพงานเทคโนโลยี
3 (2-2-5)
มัลติมเี ดีย
Seminar in Multimedia Technological
4314702 การออกแบบและการสราง
3 (2-2-5)
ภาพเคลือ่ นไหว 3 มิติ
3D Design and Animation
4314704 การออกแบบและการสรางเอฟเฟกต 3 (2-2-5)
Visual Effect Design and Implementation
4314905 โครงงานมัลติมเี ดียและแอนิเมชัน 1 2 (0-4-4)
Multimedia and Animation Project - 1
4314906 โครงงานมัลติมเี ดียและแอนิเมชัน 2 3 (0-6-6)
Multimedia and Animation Project - 2
- กลุมเทคโนโลยีและวิธีการทางซอฟตแวร
12 หนวยกิต
รหัสวิชา
ชือ่ วิชา
หนวยกิต
4312401 หลักการเขียนโปรแกรม
Principles of Programming
4313306 การเขียนโปรแกรมเชิงสือ่ ประสม
Multimedia Programming
4313416 การออกแบบตัวเชือ่ มประสาน
User Interface Design

คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

3 (2-2-5)
3 (2-2-5)
3 (2-2-5)

รหัสวิชา
ชือ่ วิชา
หนวยกิต
4311102 องคประกอบศิลป
3 (2-2-5)
Composition Art
4312405 การเขียนบทและนำเสนอเรือ่ ง
3 (2-2-5)
ดวยภาพ
Script Writing and Storyboarding
4311103 การวาดเสนพืน้ ฐาน
3 (2-2-5)
Introduction to Drawing
4313711 การออกแบบตัวละครและภาพ
3 (2-2-5)
เคลือ่ นไหวเบือ้ งตน
Character Design and Animation Basic
3. วิชาเฉพาะดานเลือก จำนวนไมนอ ยกวา 18 หนวยกิต
ใหเลือกเรียนจากรายวิชาตอไปนี้
- กลุมมัลติมีเดีย
รหัสวิชา

ชือ่ วิชา

หนวยกิต

4315701 การสรางภาพเคลือ่ นไหว 3 มิตขิ นั้ สูง 3 (2-2-5)
Advanced 3D Animation
4313714 การจัดการการผลิตมัลติมเี ดียและ 3 (2-2-5)
แอนิเมชัน
Multimedia and Animation Production
Management
4315702 เทคนิคการผลิตภาพ 3 มิตขิ นั้ สูง 3 (2-2-5)
Advanced Lighting and Rendering
4313712 การออกแบบเสียง
3 (2-2-5)
Sound Design
3 (2-2-5)
4313502 เทคโนโลยีการถายภาพ
Photographic Technology
4314705 การผลิตงานมัลติมเี ดียในสือ่
3 (2-2-5)
ภาพยนตร
Multimedia for Film Production
4314405 การออกแบบสารสนเทศสำหรับ
3 (2-2-5)
มัลติมเี ดียและแอนิเมชัน
Multimedia Information Systems Design
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รหัสวิชา

ชือ่ วิชา

หนวยกิต

4313715 การผลิตสือ่ เพือ่ การโฆษณาและ
3 (2-2-5)
ประชาสัมพันธ
Media Production for Advertising and
Public Relations
4313907 การศึกษาเฉพาะทางเรือ่ งเทคโนโลยี 3 (2-2-5)
มัลติมเี ดียและแอนิเมชัน
Selected Topics in Multimedia and
Animation
4314703 การผลิตวิดโี อดิจทิ ลั
3 (2-2-5)
Digital Video Production
- กลุมเกม
รหัสวิชา

ชือ่ วิชา

หนวยกิต

4314801 เตรียมฝกประสบการณวชิ าชีพ
2 (1-2-3)
คอมพิวเตอร
Preparation for Professional Experience
in Computer
4314802 การฝกประสบการณวชิ าชีพ
3 (270)
คอมพิวเตอร
Training for Professional Experience in
Computer
4.2 หลักสูตรสหกิจศึกษา 6 หนวยกิต

หนวยกิต

4315704 ความจริงเสมือน
3 (2-2-5)
Virtual Reality
4315301 การเขียนโปรแกรมเกมขัน้ สูง
3 (2-2-5)
Advanced Game Programming
4313907 การศึกษาเฉพาะทางเรือ่ งมัลติมเี ดีย 3 (2-2-5)
และแอนิเมชัน
Selected Topics in Multimedia and
Animation
3 (2-2-5)
4313417 การออกแบบและผลิตเกมขัน้ สูง
Advanced Game Design and Production
4314407 หลักการของการประมวลผลภาพ 3 (2-2-5)
Principle of Image Processing
4315703 ปญญาประดิษฐสำหรับ
3 (2-2-5)
คอมพิวเตอรเกม
Game Artificial Intelligent Concepts
4313413 การสือ่ สารขอมูลและเครือขาย
3 (2-2-5)
คอมพิวเตอร
Data Communication and Computer
Networks
4312301 การเขียนโปรแกรมเกมเบือ้ งตน
3 (2-2-5)
Introduction to Game Production
4313201 ระบบฐานขอมูล
3 (2-2-5)
Database System

คูมือนักศึกษา

4. กลุมวิชาประสบการณภาคสนาม
4.1 หลักสูตรปกติ 5 หนวยกิต
รหัสวิชา
ชือ่ วิชา

รหัสวิชา

ชือ่ วิชา

หนวยกิต

4004803 การเตรียมสหกิจศึกษา (ไมนอ ยกวา 30 ชัว่ โมง)
Preparation for Cooperative Education
4004804 สหกิจศึกษา
6 (16 สัปดาห)
Cooperative Education
ค. หมวดวิชาเลือกเสรี จำนวน 6 หนวยกิต
ใหเลือกเรียนรายวิชาใด ๆ ในหลักสูตรระดับ
ปริญญาตรีที่มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรคเปดสอน โดย
ไมซ้ำกับรายวิชาที่เคยเรียนมาแลวและตองไมเปนรายวิชา
ที่กำหนดใหเรียนโดยไมนับหนวยกิตรวมในเกณฑการสำเร็จ
การศึกษาของหลักสูตรนี้
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หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชาจุลชีววิทยา

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554
ก. หมวดวิชาศึกษาทัว่ ไป จำนวน 32 หนวยกิต
ข. หมวดวิชาเฉพาะ 94 หนวยกิต แบงเปน 4 กลมุ
ดังนี้
1. วิชาแกน จำนวน 34 หนวยกิต มีรายวิชาดังตอไปนี้

ชือ่ สถาบันอุดมศึกษา : มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค
คณะ/ภาควิชา
: คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
ขอมูลทัว่ ไป
1. รหัสและชื่อหลักสูตร
ภาษาไทย : หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาจุลชีววิทยา
ภาษาอังกฤษ : Bachelor of Science Program
in Microbiology
2. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา
ภาษาไทย ชือ่ เต็ม : วิทยาศาสตรบัณฑิต
(จุลชีววิทยา)
ชือ่ ยอ : วท.บ. (จุลชีววิทยา)
ภาษาอังกฤษ ชือ่ เต็ม : Bachelor of Science
(Microbiology)
ชือ่ ยอ : B.Sc. (Microbiology)
3. หลักสูตร
3.1 จำนวนหนวยกิตรวมตลอดหลักสูตร
ไมนอ ยกวา 132 หนวยกิต
3.2 โครงสรางหลักสูตร
หมวดวิชา/กลมุ วิชา/วิชา
ก. หมวดวิชาศึกษาทัว่ ไป
1. กลมุ วิชาภาษาและการสือ่ สาร
2. กลมุ วิชามนุษยศาสตร
3. กลมุ วิชาสังคมศาสตร
4. กลมุ วิชาวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร
ข. หมวดวิชาเฉพาะ
1. วิชาแกน
2. วิชาเฉพาะดานบังคับ
3. วิชาเฉพาะดานเลือก
4. วิชาประสบการณภาคสนาม
ค. หมวดวิชาเลือกเสรี
รวมหนวยกิตทัง้ หมด

คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

รหัสวิชา

ปกติ สหกิจ
32 32
9
9
7
7
6
6
10 10
94 94
34 34
36 36
18 18
6
6
6
6
132 132

ชือ่ วิชา

หนวยกิต

2312704 ภาษาอังกฤษสำหรับวิทยาศาสตร 3 (3-0-6)
English for Science
3 (3-0-6)
2313704 ภาษาอังกฤษสำหรับเทคโนโลยี
English for Technology
4003901 วิธวี จิ ยั วิทยาศาสตร
3 (2-2-5)
Research in Science
4211301 ฟสกิ สทวั่ ไป
3 (3-0-6)
General Physics
4211601 ปฏิบตั กิ ารฟสกิ สทวั่ ไป
1 (0-2-1)
General Physics Laboratory
4221101 เคมี 1
3 (3-0-6)
Chemistry 1
4221102 ปฏิบตั กิ ารเคมี 1
1 (0-2-1)
Chemistry Laboratory 1
4223503 ชีวเคมีทวั่ ไป
3 (3-0-6)
General Biochemistry
4223504 ปฏิบตั กิ ารชีวเคมีทวั่ ไป
1 (0-2-1)
General Biochemistry Laboratory
4231101 ชีววิทยาทัว่ ไป
3 (3-0-6)
General Biology
4231102 ปฏิบตั กิ ารชีววิทยาทัว่ ไป
1 (0-2-1)
General Biology Laboratory
4291401 แคลคูลสั 1
3 (3-0-6)
Calculus 1
4302201 ความนาจะเปนและสถิตเิ บือ้ งตน 3 (3-0-6)
Introduction to Probability and Statistics
4311701 คอมพิวเตอรสำหรับวิทยาศาสตร 3 (2-2-5)
Science for Computer
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คูมือนักศึกษา

2. วิชาเฉพาะดาน ใหเรียน 60 หนวยกิต แบงออกเปน
2.1 วิชาเฉพาะดานบังคับ ใหเรียนรายวิชาตอไปนี้
จำนวน 36 หนวยกิต
รหัสวิชา

ชือ่ วิชา

- กลมุ จุลชีววิทยาทางอาหารและอุตสาหกรรม
รหัสวิชา
ชือ่ วิชา
หนวยกิต

หนวยกิต

4222303 เคมีอนิ ทรีย
3 (3-0-6)
Organic Chemistry
4222304 ปฏิบตั กิ ารเคมีอนิ ทรีย
1 (0-2-1)
Organic Chemistry Laboratory
4223603 เคมีวเิ คราะห
3 (3-0-6)
Analytical Chemistry
1 (0-2-1)
4223604 ปฏิบตั กิ ารเคมีวเิ คราะห
Analytical Chemistry Laboratory
4322101 จุลชีววิทยา
3 (2-2-5)
Microbiology
4322103 สรีรวิทยาของจุลนิ ทรีย
3 (2-2-5)
Microbial Physiology
4322104 การจัดจำแนกแบคทีเรีย
3 (2-2-5)
Determinative Bacteriology
4322501 การใชเครือ่ งมือและเทคนิคทาง
2 (1-2-3)
จุลชีววิทยา
Instrument Usages and Microbiological
Techniques
4323101 วิทยาเชือ้ รา
3 (2-2-5)
Mycology
4323102 วิทยาไวรัส
3 (2-2-5)
Virology
4323401 พันธุศาสตรของจุลนิ ทรีย
3 (2-2-5)
Microbial Genetics
4324501 การจัดการและการประกันคุณภาพ 2 (2-0-4)
หองปฏิบตั กิ ารทางจุลชีววิทยา
Management and Quality Assurance
in Microbiology Laboratory
4233701 เทคโนโลยีชวี ภาพพืน้ ฐาน
3 (2-2-5)
Introduction to Biotechnology
4324901 สัมมนาทางจุลชีววิทยา
1 (0-2-1)
Seminar in Microbiology
4324902 โครงงาน
2 (0-4-2)
Project

คูมือนักศึกษา

2.2 วิชาเฉพาะดานเลือก แยกเปน 4 กลมุ
ใหเลือกเพียงกลุมใดกลุมหนึ่ง โดยเลือกเรียนไมนอยกวา
18 หนวยกิต รายวิชาดังนี้

4233707 เทคโนโลยีเครือ่ งดืม่
3 (2-2-5)
Beverage Technology
4234716 เอนไซมเทคโนโลยี
3 (2-2-5)
Enzyme Technology
4234725 เทคโนโลยีสาหราย
3 (2-2-5)
Algal Technology
4323103 ยีสตและยีสตเทคโนโลยี
3 (2-2-5)
Yeast and Yeast Technology
4323301 จุลชีววิทยาทางอาหาร
3 (2-2-5)
Food Microbiology
4323302 จุลชีววิทยาอุตสาหกรรม
3 (2-2-5)
Industrial Microbiology
4323303 เทคโนโลยีการหมักอาหารพืน้ บาน 3 (2-2-5)
Local Food Fermentation Technology
4324302 เทคโนโลยีการผลิตนมและ
3 (2-2-5)
ผลิตภัณฑนม
Dairy Technology and Dairy Products
2 (2-0-4)
4324303 ความปลอดภัยดานจุลชีววิทยา
ทางอาหาร
Microbiological Food Safety
4324304 การประกันคุณภาพอาหาร
3 (2-2-5)
Food Quality Assurance
- กลมุ จุลชีววิทยาทางการแพทย
รหัสวิชา
ชือ่ วิชา

หนวยกิต

4322102 จุลชีววิทยาและปรสิตวิทยา
3 (2-2-5)
Microbiology and Parasitology
4323201 จุลชีววิทยาทางการแพทย
3 (2-2-5)
Medical Microbiology
4323202 จุลชีววิทยาทางดานสาธารณสุขและ 3 (2-2-5)
สุขาภิบาล
Microbiology in Public health and
Sanitary
4323203 วิทยาภูมคิ มุ กัน
3 (2-2-5)
Immunology
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คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

รหัสวิชา

ชือ่ วิชา

4324101 จุลนิ ทรียใ นชีวติ ประจำวัน
Microbiology in daily life
4324201 จุลนิ ทรียท พี่ บในมนุษย
Microbial in Human
4324202 พาโธเจนิกแบคทีรโิ อโลยี
Pathogenic Bacteriology

หนวยกิต

รหัสวิชา

3 (2-2-5)
3 (2-2-5)
3 (2-2-5)

- กลมุ จุลชีววิทยาทางการเกษตร
รหัสวิชา

ชือ่ วิชา

หนวยกิต

4234734 เทคโนโลยีชวี ภาพทางดานจุลนิ ทรีย 3 (2-2-5)
เพือ่ การเกษตร
Microbial Biotechnology in Agriculture
4323601 จุลชีววิทยาทางการเกษตร
3 (2-2-5)
Microbiology in Agriculture
4323603 เห็ดและการผลิตเห็ด
3 (2-2-5)
Mushroom and Mushroom Production
3 (2-2-5)
4324604 จุลชีววิทยาประมง
Fishery Microbiology
4323605 ปยุ ชีวภาพ
3 (2-2-5)
Bio fertilizers
4324605 การควบคุมศัตรูพชื ทองถิน่ ดวย
3 (2-2-5)
จุลนิ ทรีย
Local Control Insect Pests by
Microorganisms
4324606 โปรไบโอติกทางการเกษตร
3 (2-2-5)
Probiotics in Agriculture
4324608 จุลชีววิทยาของผลิตภัณฑประมง 3 (2-2-5)
พืน้ บาน
Fishery Products Microbiology
- กลมุ จุลชีววิทยาทางสิง่ แวดลอม
รหัสวิชา

ชือ่ วิชา

4323602 จุลชีววิทยาสิง่ แวดลอม
Environmental Microbiology
4323606 การยอยสลายทางชีวภาพ
Biodegradation
4233607 จุลชีววิทยาทางน้ำ
Aquatic Microbiology
4233608 จุลชีววิทยาของน้ำเสีย
Wastewater Microbiology

คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

หนวยกิต

ชือ่ วิชา

หนวยกิต

4324601 จุลชีววิทยาทางดิน
3 (2-2-5)
Soil Microbiology
4324602 จุลชีววิทยาของการบำบัดน้ำเสีย
3 (2-2-5)
Microbiology for Waste Water Treatment
4324603 นิเวศวิทยาของจุลนิ ทรีย
3 (2-2-5)
Microbial Ecology
4324607 การบำบัดของเสียอันตรายดวย
3 (2-2-5)
วิธที างชีวภาพ
Bioremediation of Hazardous Waste
3. วิชาฝกประสบการณภาคสนาม
แผนปกติ ใหเรียนรายวิชาดังตอไปนี้ 6 หนวยกิต
รหัสวิชา
ชือ่ วิชา
หนวยกิต
4004801 การเตรียมฝกประสบการณวชิ าชีพ
1 (45)
Preparation for Professional Experience
4004802 การฝกประสบการณวชิ าชีพ
5 (450)
Training for Professional Experience
แผนสหกิจ ใหเรียนรายวิชาดังตอไปนี้ 6 หนวยกิต
รหัสวิชา

ชือ่ วิชา

หนวยกิต

4004803 การเตรียมสหกิจศึกษา (ไมนอ ยกวา 30 ชัว่ โมง)
Preparation for Cooperative Education
4004804 สหกิจศึกษา
6 (16 สัปดาห)
Cooperative Education
ค. หมวดวิชาเลือกเสรี ไมนอ ยกวา 6 หนวยกิต
ให นั ก ศึ ก ษาเลื อ กเรี ย นวิ ช าใด ๆ ในระดั บ
ปริญญาตรีทเี่ ปดสอนในมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค โดย
ไมซ้ำกับรายวิชาที่เคยเรียนมาแลว และตองไมเปนรายวิชา
ที่กำหนดใหเรียนโดยไมนับหนวยกิตรวมในเกณฑการสำเร็จ
หลักสูตรสาขาวิชานัน้

3 (2-2-5)
3 (2-2-5)
3 (2-2-5)
3 (2-2-5)
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คูมือนักศึกษา

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554
ชือ่ สถาบันอุดมศึกษา : มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค
คณะ/ภาควิชา
: คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
ขอมูลทัว่ ไป
1. รหัสและชื่อหลักสูตร
ภาษาไทย : หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร
ภาษาอังกฤษ : Bachelor of Science Program
in Public Health
2. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา
ภาษาไทย ชือ่ เต็ม : วิทยาศาสตรบัณฑิต
(สาธารณสุขศาสตร)
ชือ่ ยอ : วท.บ. (สาธารณสุขศาสตร)
ภาษาอังกฤษ ชือ่ เต็ม : Bachelor of Science
(Public Health)
ชือ่ ยอ : B.Sc. (Public Health)
3.. หลักสูตร
3.1 จำนวนหนวยกิตรวมตลอดหลักสูตร
3.1.1 หลักสูตรปกติ ไมนอ ยกวา 141 หนวยกิต
3.1.2 หลักสูตรสหกิจศึกษาไมนอ ยกวา
140 หนวยกิต
3.2 โครงสรางหลักสูตร
หมวดวิชา/กลมุ วิชา/วิชา
ก. หมวดวิชาศึกษาทัว่ ไป
1. กลมุ วิชาภาษาและการสือ่ สาร
2. กลมุ วิชามนุษยศาสตร
3. กลมุ วิชาสังคมศาสตร
4. กลมุ วิชาวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร
ข. หมวดวิชาเฉพาะ
1. วิชาแกน
2. วิชาเฉพาะดานบังคับ
3. วิชาเฉพาะดานเลือก
4. วิชาประสบการณภาคสนาม
ค. หมวดวิชาเลือกเสรี
รวมหนวยกิตทัง้ หมด

คูมือนักศึกษา

ปกติ สหกิจ
32 32
9
9
7
7
6
6
10 10
103 102
24 24
42 42
30 30
7
6
6
6
141 140

ก. หมวดวิชาศึกษาทัว่ ไป จำนวน 32 หนวยกิต
ข. หมวดวิชาเฉพาะ จำนวน 103 หนวยกิต
1. กลมุ วิชาแกน 24 หนวยกิต
รหัสวิชา

ชือ่ วิชา

หนว ยกิต

2312704 ภาษาอังกฤษสำหรับวิทยาศาสตร
English for Sciences
2313704 ภาษาอังกฤษสำหรับเทคโนโลยี
English for Technology
4211303 ฟสกิ สมลู ฐาน
Fundamental Physics
4221104 เคมีมลู ฐาน
Fundamental Chemistry
4231103 ชีววิทยามูลฐาน
Fundamental Biology
4301307 สถิตเิ พือ่ การตัดสินใจ
Statistics for Decision
4311701 คอมพิวเตอรสำหรับวิทยาศาสตร
Computer for Science
4322102 จุลชีววิทยาและปรสิตวิทยา
Microbiology and Parasitology

3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (2-2-5)
3 (2-2-5)
3 (2-2-5)
3 (3-0-6)
3 (2-2-5)
3 (2-2-5)

2. กลมุ วิชาเฉพาะดานบังคับ จำนวน 42 หนวยกิต
ใหเรียนจากรายวิชาดังตอไปนี้
2.1 บังคับรวม 27 หนวยกิต
รหัสวิชา
4271101
4271201
4271301
4271302
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ชือ่ วิชา
หนวยกิต
กายวิภาคและสรีรวิทยาของมนุษย 3 (2-2-5)
Anatomy and Physiology
หลักและวิธกี ารสุขศึกษา
3 (3-0-6)
Principle and Method of Health
Education
การสาธารณสุขขัน้ นำ
3 (3-0-6)
Introduction to Public Health
อาชีวอนามัยและความปลอดภัยขัน้ นำ 3 (3-0-6)
Introduction to Occupational Health
and Safety

คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

รหัสวิชา

ชือ่ วิชา

หนวยกิต

4272501 การปฐมพยาบาลเบือ้ งตน
3 (2-2-5)
First Aids
4272502 การสรางเสริมสุขภาพ
3 (2-2-5)
Health Promotion
4272503 ปญหาสุขภาพและการปองกัน
3 (3-0-6)
Health Problem and Prevention
4273101 ระบาดวิทยาและการควบคุมโรค 3 (2-2-5)
Epidemiology and Disease Control
4273601 ชีวสถิตสิ าธารณสุข
3 (3-0-6)
Biostatistics for Public Health
2.2 วิชาบังคับตามแขนงวิชา 15 หนวยกิต
2.2.1 แขนงวิชาสาธารณสุขชุมชน
รหัสวิชา

ชือ่ วิชา

หนวยกิต

4272301 การบริหารงานสาธารณสุข
3 (3-0-6)
Public Health Administration
4273102 เภสัชวิทยาขัน้ พืน้ ฐาน
3 (3-0-6)
Fundamental Pharmacology
3 (2-2-5)
4273501 การพัฒนาสุขภาพชุมชน
Community Health Development
4274901 วิธวี จิ ยั ทางสาธารณสุข
3 (2-2-5)
Research Methodology in Public Health
4274903 สัมมนาสาธารณสุข
3 (2-2-5)
Public Health Seminar
ปลอดภัย
รหัสวิชา

2.2.2 แขนงวิชาอาชีวอนามัยและความ
ชือ่ วิชา

หนวยกิต

4272101 สุขศาสตรอตุ สาหกรรมขัน้ พืน้ ฐาน 3 (3-0-6)
Fundamental of Industrial Hygiene
4272302 การบริหารงานดานอาชีวอนามัย 3 (3-0-6)
Occupational Health Administration
4272303 ความปลอดภัยในงานอุตสาหกรรม 3 (3-0-6)
Industrial Safety
4274902 วิธวี จิ ยั ทางอาชีวอนามัยและ
3 (2-2-5)
ความปลอดภัย
Research Methodology in Occupational
Health and Safety
4274904 สัมมนาอาชีวอนามัยและ
3 (2-2-5)
ความปลอดภัย
Occupational Health and Safety Seminar
คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

3. กลมุ วิชาเฉพาะดานเลือก จำนวน 30 หนวยกิต
3.1 แขนงวิชาสาธารณสุขชุมชน ใหเลือกเรียน
จากรายวิชาตอไปนี้ ไมนอ ยกวา 30 หนวยกิต
รหัสวิชา
ชือ่ วิชา
หนวยกิต
4272201 จิตวิทยาสุขภาพ
3 (3-0-6)
Health Psychology
4272202 สุขภาพจิต
3 (3-0-6)
Mental Health
4272504 การดูแลสุขภาพเชิงบูรณาการ
3 (2-2-5)
Integrated Health Care
4272505 สุขภาพในโรงเรียน
3 (3-0-6)
School Health
3 (3-0-6)
4272506 ทันตสาธารณสุข
Dental Public Health
4273103 การแพทยแผนไทย
3 (2-2-5)
Thai Traditional Medicine
4273201 พฤติกรรมศาสตรและพฤติกรรม 3 (3-0-6)
สุขภาพ
Behavioral Science and Health Behavior
4273301 อนามัยสิง่ แวดลอม
3 (3-0-6)
Environmental Health
4273302 โภชนาการสาธารณสุข
3 (3-0-6)
Public Health Nutrition
4273303 เศรษฐศาสตรสาธารณสุข
3 (3-0-6)
Public Health Economics
4273304 กฎหมายสาธารณสุขและสิง่ แวดลอม 3 (3-0-6)
Public Health and Environmental Law
4273305 การคมุ ครองผบู ริโภคดานสาธารณสุข 3 (3-0-6)
Consumer Protection in Public Health
4273401 การสือ่ สารสุขภาพ
3 (3-0-6)
Health Communication
4273502 อนามัยครอบครัว
3 (3-0-6)
Family Health
4273503 เพศศึกษาและอนามัยเจริญพันธุ 3 (3-0-6)
Sex Education and Reproductive Health
3 (3-0-6)
4273504 สุขภาพผสู งู อายุ
Health for Elderly
4273602 การประเมินภาวะสุขภาพ
3 (2-2-5)
Health Status Assessment
4274301 ยุทธศาสตรการพัฒนาดานสาธารณสุข 3 (2-2-5)
Development Strategy in Public Health
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รหัสวิชา

ชือ่ วิชา

หนวยกิต

รหัสวิชา

ชือ่ วิชา

หนวยกิต

4273603 การประเมินและการจัดการ
3 (3-0-6)
ความเสีย่ งในงานอาชีวอนามัย
Occupational Risk Assessment
Management
4273604 เทคนิคการตรวจสอบความปลอดภัย 3 (2-2-5)
Safety Audit and Inspection Techniques
4274303 การปองกันและการควบคุมอัคคีภยั 3 (2-2-5)
Fire Prevention and Control
3.2 แขนงวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย 4274304 การระบายอากาศในโรงงาน
3 (3-0-6)
ใหเลือกเรียนจากรายวิชาตอไปนี้ ไมนอ ยกวา 30 หนวยกิต
อุตสาหกรรม
Industrial Ventilation
รหัสวิชา
ชือ่ วิชา
หนวยกิต
4274307 มาตรฐานการจัดการดานอาชีว
3 (3-0-6)
4273104 การยศาสตร
3 (3-0-6)
อนามัยความปลอดภัยและสิง่ แวดลอม
Ergonomics
Occupational Health and Safety and
4273105 อาชีวเวชศาสตร
3 (3-0-6)
Environment Management Standard
Occupational Medicine
4274905 การฝกอบรมความปลอดภัย
3 (2-2-5)
4273106 พิษวิทยาอาชีวอนามัย
3 (3-0-6)
Training in Safety
Occupational Toxicology
4273201 พฤติกรรมศาสตรและพฤติกรรม 3 (3-0-6)
4. กลมุ วิชาฝกประสบการณภาคสนาม
สุขภาพ
4.1 แบบปกติ เลือกตามกลมุ วิชาทีเ่ ลือกเรียน จำนวน
Behavioral Science and Health Behavior 7 หนวยกิต
4.1.1 แขนงวิชาสาธารณสุขชุมชน ใหเรียน
4273202 จิตวิทยาอุตสาหกรรม
3 (3-0-6)
จากรายวิชาตอไปนี้
Industrial Psychology
4273301 อนามัยสิง่ แวดลอม
3 (3-0-6)
รหัสวิชา
ชือ่ วิชา
หนวยกิต
Environmental Health
2 (90)
4273306 กระบวนการผลิตทางอุตสาหกรรม 3 (3-0-6) 4274801 การเตรียมฝกประสบการณวชิ าชีพ
สาธารณสุขชุมชน
และอันตราย
Preparation for Professional
Industrial Manufacturing Process and
Experience in Community Health
Hazards
5 (450)
4273307 การเก็บและวิเคราะหตวั อยางดาน 3 (2-2-5) 4274802 การฝกประสบการณวชิ าชีพ
สาธารณสุขชุมชน
สุขศาสตรอตุ สาหกรรม
Professional Experience in Community
Industrial Hygiene Sampling and
Health
Analysis
4273308 กฎหมายอาชีวอนามัยความปลอดภัย 3 (3-0-6)
4.1.2 แขนงวิชาอาชีวอนามัยและความ
และสิง่ แวดลอม
ปลอดภัย ใหเรียนจากรายวิชาตอไปนี้
Occupational Health and Safety
and Environment Law
รหัสวิชา
ชือ่ วิชา
หนวยกิต
4273309 อาชีวอนามัยในโรงพยาบาล
3 (2-2-5)
4274803 การเตรียมฝกประสบการณวชิ าชีพ
2 (90)
Occupational Health in Hospital
อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
4273401 การสือ่ สารสุขภาพ
3 (3-0-6)
Preparation for Professional Experience
Health Communication
in Occupational Health and Safety
4273501 การพัฒนาสุขภาพชุมชน
3 (2-2-5)
Community Health Development
4274302 การฟน ฟูสภาพ
3 (2-2-5)
Rehabilitation
4274305 การประกันคุณภาพดานระบบ
3 (3-0-6)
บริการสุขภาพ
Quality Insurance of Health System
4274306 การดูแลสุขภาพทีบ่ า น
3 (2-2-5)
Home Health Care

คูมือนักศึกษา
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รหัสวิชา

ชือ่ วิชา

หนวยกิต

4274804 การฝกประสบการณวชิ าชีพอาชีว
5 (450)
อนามัยและความปลอดภัย
Professional Experience in Occupational
Health and Safety
4.2 แบบสหกิจศึกษา เลือกตามกลมุ วิชาทีเ่ ลือกเรียน
จำนวน 6 หนวยกิต
4.2.1 แขนงวิชาสาธารณสุขชุมชน
ใหเรียนจากรายวิชาตอไปนี้
รหัสวิชา

ชือ่ วิชา

หนวยกิต

4274805 การเตรียมสหกิจศึกษา (ไมนอ ยกวา 30 ชัว่ โมง)
Preparation for Cooperative Education
4274806 สหกิจศึกษา
6 (16 สัปดาห)
Cooperative Education
4.2.2 แขนงวิชาอาชีวอนามัยและความ
ปลอดภัย ใหเรียนจากรายวิชาตอไปนี้
รหัสวิชา
ชือ่ วิชา
หนวยกิต
4274805 การเตรียมสหกิจศึกษา (ไมนอ ยกวา 30 ชัว่ โมง)
Preparation for Cooperative Education
4274806 สหกิจศึกษา
6 (16 สัปดาห)
Cooperative Education
ค. หมวดวิชาเลือกเสรี จำนวน 6 หนวยกิต
ให เ ลื อ กเรี ย นรายวิ ช าใด ๆ ในหลั ก สู ต ร
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค โดยไมซ้ำกับรายวิชาที่เคย
เรียนมาแลว และตองไมเปนรายวิชาที่กำหนดใหเรียนโดย
ไมนบั หนวยกิตรวมในเกณฑการสำเร็จของหลักสูตร

คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
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คูมือนักศึกษา

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชาคหกรรมศาสตร

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554
ชือ่ สถาบันอุดมศึกษา : มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค
คณะ/ภาควิชา
: คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
ขอมูลทัว่ ไป
1. รหัสและชื่อหลักสูตร
ภาษาไทย : หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาคหกรรมศาสตร
ภาษาอังกฤษ : Bachelor of Arts Program in
Home Economics
2. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา
ภาษาไทย ชือ่ เต็ม : ศิลปศาสตรบัณฑิต
(คหกรรมศาสตร)
ชือ่ ยอ : ศศ.บ. (คหกรรมศาสตร)
ภาษาอังกฤษ ชือ่ เต็ม : Bachelor of Arts
(Home Economics)
ชือ่ ยอ : B.A. (Home Economics)
3.. หลักสูตร
3.1 จำนวนหนวยกิตรวมตลอดหลักสูตร
3.1.1 หลักสูตรปกติ ไมนอ ยกวา 134 หนวยกิต
3.1.2 หลักสูตรสหกิจศึกษาไมนอ ยกวา
134 หนวยกิต
3.2 โครงสรางหลักสูตร
หมวดวิชา/กลมุ วิชา/วิชา
ก. หมวดวิชาศึกษาทัว่ ไป
1. กลมุ วิชาภาษาและการสือ่ สาร
2. กลมุ วิชามนุษยศาสตร
3. กลมุ วิชาสังคมศาสตร
4. กลมุ วิชาวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร
ข. หมวดวิชาเฉพาะ
1. วิชาแกน
2. วิชาเฉพาะดานบังคับ
3. วิชาเฉพาะดานเลือก
4. วิชาประสบการณภาคสนาม
ค. หมวดวิชาเลือกเสรี
รวมหนวยกิตทัง้ หมด

คูมือนักศึกษา

ปกติ สหกิจ
31 31
9
9
7
7
6
6
8
8
97 97
30 30
33 33
24 24
10 10
6
6
134 134

ก. หมวดวิชาศึกษาทัว่ ไป จำนวน 31 หนวยกิต
บังคับเรียน 12 วิชา และใหเลือกเรียน 2 รายวิชา ดังนี้
ข. หมวดวิชาเฉพาะ จำนวน 97 หนวยกิต แบงเปน
3 กลมุ ดังนี้
1. วิชาแกน ทัง้ แบบปกติและแบบสหกิจศึกษา
จำนวน 30 หนวยกิต มีรายวิชาดังตอไปนี้
รหัสวิชา

ชือ่ วิชา

หนว ยกิต

4601101 หลักการและทฤษฎีทาง
3 (3-0-6)
คหกรรมศาสตร
Principles and Theories in
Home Economics
4601102 เศรษฐศาสตรคหกรรมศาสตร
3 (2-2-5)
Economics in Home Economics
4601201 ศิลปะประยุกตในคหกรรมศาสตร 3 (2-2-5)
Applied Art in Home Economics
4601301 วิทยาศาสตรประยุกตใน
3 (3-0-6)
คหกรรมศาสตร
Applied Science in Home Economics
4602101 บริโภคศาสตรและการจัดการธุรกิจ 3 (2-2-5)
ทางคหกรรมศาสตร
Consumer Science and Business
Management in Home Economics
4602401 ภาษาอังกฤษเพือ่ งานคหกรรมศาสตร 3 (2-2-5)
English for Home Economics
4602701 โปรแกรมประยุกตเพือ่ งาน
3 (2-2-5)
คหกรรมศาสตร
Applications of Computer
Programs for Home Economics
4603501 การพัฒนาบุคลิกภาพและทักษะ 3 (2-2-5)
ในงานอาชีพคหกรรมศาสตร
Personality and skill Development
for Home Economics Careers
4603701 ภูมปิ ญ
 ญาทองถิน่ ไทยในงาน
3 (2-2-5)
คหกรรมศาสตร
Thai Local Wisdom in Home Economics
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รหัสวิชา

ชือ่ วิชา

หนวยกิต

4604801 การวางแผนและการจัดการดาน
3 (2-2-5)
คหกรรมศาสตรในงานตางๆ
Planning and Home Economics
Management in general affaires
2. วิชาเฉพาะดาน บังคับ ทัง้ แบบปกติและแบบ
สหกิจศึกษา จำนวน 33 หนวยกิต มีรายวิชาดังตอไปนี้
รหัสวิชา

ชือ่ วิชา

หนว ยกิต

4604902 การพัฒนาผลิตภัณฑคหกรรมศาสตร 3 (2-2-5)
และการตลาด
Development of Home
Economics Product and Marketing
4604903 สัมมนาทางคหกรรมศาสตร
3 (3-0-6)
Seminar in Home Economics
4611101 อาหารและโภชนาการ
3 (3-0-6)
Food and Nutrition
4612201 หลักการเตรียมและการประกอบอาหาร 3 (2-2-5)
Fundamentals of Preparation and
Cooking
4621101 ความรเู รือ่ งเสนใยและการผลิตผา 3 (2-2-5)
Knowledge of Fibers and Fabric Making
4621301 หลักการตัดเย็บเบือ้ งตน
3 (2-2-5)
Basic Principles of Sewing
4632401 การบริหารจัดการงานบาน
3 (2-2-5)
Housing Management
4642101 พัฒนาการครอบครัวและการ
3 (2-2-5)
อบรมเลีย้ งดูเด็ก
Family Development and Child Care
4651101 งานดอกไมสดและใบตอง
3 (2-2-5)
Thai Traditional Floral
Arrangement and Banana Leaf Craft
4652101 การจัดดอกไมและรอยมาลัย
3 (2-2-5)
Flower Arrangement and Thai Garland
4652401 การแกะสลักผักและผลไม
3 (2-2-5)
Vegetable and Fruit Carving
3. วิชาเฉพาะดานเลือก
ใหเลือกเรียนจากกลมุ วิชาใดกลมุ วิชาหนึง่ โดยแบบปกติ
ใหเลือกเรียนไมนอ ยกวา 27 หนวยกิต และแบบสหกิจศึกษา
ใหเลือกเรียนไมนอ ยกวา 24 หนวยกิต รายวิชาเลือกแตละ
กลมุ วิชามีดงั นี้

คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

3.1 กลมุ วิชาอาหารและโภชนาการ
รหัสวิชา

ชือ่ วิชา

หนว ยกิต

4611201 ทฤษฎีอาหารและหลักการประกอบ 3 (2-2-5)
อาหาร
Food Theories and Preparation
4612101 โภชนศาสตรมนุษยและการใชสาร 3 (3-0-6)
อาหารในรางกาย
Human Nutrition and Metabolism
4612102 โภชนศาสตรครอบครัวและชุมชน 3 (2-2-5)
Family and Community Nutrition
4612202 เครือ่ งมืออุปกรณในการประกอบ 3 (2-2-5)
อาหารและศิลปะการจัดบริการอาหารและ
เครือ่ งดืม่
Cooking Appliances and Arts of Food
and Beverage Services
4612203 การสุขาภิบาลอาหารและการควบคุม 3 (3-0-6)
คุณภาพอาหาร
Food Sanitation and Quality control
4612204 การแปรรูปและการถนอมอาหาร 3 (2-2-5)
Food Processing and Preservation
4612205 ภูมปิ ญ
 ญาไทยในอาหารทองถิน่
3 (2-2-5)
Thai Wisdom in Local Cookery
4612206 อาหารและขนมไทย
3 (2-2-5)
Thai Food and Desserts
4612207 อาหารนานาชาติ
3 (2-2-5)
International Food Cookery
4612208 อาหารมังสวิรตั แิ ละอาหารเจ
3 (2-2-5)
Vegetarian Food Cookery
4613201 หลักการจัดอาหารและโภชนบำบัด 3 (2-2-5)
Principles of Dietary and
Therapeutic Nutrition
4613202 การประกอบอาหารเสร็จเร็วและ 3 (2-2-5)
อาหารวาง
Fast Cookery and Snack
4613203 วิทยาการขนมอบและการตกแตง 3 (2-2-5)
Bakery Science and Decoration
3 (2-2-5)
4613204 เครือ่ งดืม่ และไอศกรีม
Beverage and Ice-cream
4613301 การจัดเลีย้ งและการบริการอาหาร 3 (2-2-5)
ในโอกาสตาง ๆ
Meal Management, Food
Service and Catering
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รหัสวิชา

ชือ่ วิชา

หนวยกิต

รหัสวิชา

ชือ่ วิชา

หนวยกิต

4613501 การจัดรายการอาหารและ
3 (2-2-5)
การคำนวณตนทุน
Menu Planning and Costing
4613502 การพัฒนาผลิตภัณฑอาหารและ
3 (2-2-5)
การประเมินคุณภาพทางประสาทสัมผัส
Product Development and
Sensory Evaluation
4614201 อาหารเพือ่ สุขภาพและอาหาร
3 (2-2-5)
บำบัดโรค
Food for Health and Dietetics
4614601 อาหารเพือ่ การประกอบอาชีพและ 3 (2-2-5)
การจัดการรานอาหาร
Commercial Food Preparation
and Restaurant Management
4614701 การพัฒนาตำรับอาหารมาตรฐาน 3 (2-2-5)
และการประยุกตใชในเชิงธุรกิจ
Development of Standard Recipe
and Application in Business
4614901 โครงการศึกษาทางอาหารและ
3 (2-2-5)
โภชนาการ
Study Project in Foods and Nutrition

4652104 การจัดพาน
3 (2-2-5)
Floral Tray Arrangement
4652105 เครือ่ งแขวนไทย
3 (2-2-5)
Floral Hanging Arrangement
4652106 การจัดดอกไมในงานประเพณีไทย 3 (2-2-5)
Flower Arrangement in Thai Tradition
4652402 การแกะสลักผัก ผลไม และ
3 (2-2-5)
วัสดุเนือ้ ออน
Vegetable, Fruit and Soft Material
Carving
4652403 ศิลปะการพับผาและการใชผา
3 (2-2-5)
ประดับตกแตง
Cloth Folding and Decoration
4652404 เครือ่ งหอมและของชำรวย
3 (2-2-5)
Perfume and Souvenir
4652405 ศิลปะการจัด การหอและการ
3 (2-2-5)
ตกแตงของขวัญ
Gifts Arrangement, Wrapping
and Decoration
4653101 การจัดดอกไมรว มสมัยแบบ
3 (2-2-5)
ประยุกตศลิ ป
Contemporary Flower Arrangements
3.2 กลุมวิชาศิลปะประดิษฐ
in Applied Art Style
4653201 การประดิษฐดอกไมเลียนแบบ
3 (2-2-5)
รหัสวิชา
ชือ่ วิชา
หนวยกิต
ธรรมชาติเพือ่ อุตสาหกรรม
4651102 งานดอกไมสดไทย
3 (2-2-5)
Artificial Flowers in Natural Styles
Thai Traditional Floral Arrangement
for Commercial
3 (2-2-5) 4653202 งานใบตองพวงมาลัยและพาน
4651103 งานใบตอง
3 (2-2-5)
Banana-Leaf Craft
ดอกไมเทียมเลียนแบบธรรมชาติ
4651401 งานประดิษฐทวั่ ไป
3 (2-2-5)
Artificial Banana Leaf Craft,
Crafts
Garland and Floral Tray Arrangement
4651402 งานเย็บ-ปก-ถัก-สาน-รอย
3 (2-2-5) 4653401 ศิลปะการปน
3 (2-2-5)
Embroidery
Sculpture Arts
4651403 การประดิษฐเศษวัสดุ
3 (2-2-5) 4653501 ศิลปะประดิษฐเพือ่ การประกอบ 3 (2-2-5)
Waste Material Craft
อาชีพและการจัดการธุรกิจ
4651404 การประดิษฐงานกระดาษ
3 (2-2-5)
Commercial Handicrafts and
Paper Craft
Management
4651405 หัตถกรรมทองถิน่
3 (2-2-5) 4654501 งานศิลปะประดิษฐเพือ่ การ
3 (2-2-5)
Local and Folk Craft
อุตสาหกรรมและการบรรจุหบี หอ
4652102 การจัดดอกไมแบบธรรมชาติ
3 (2-2-5)
Handicraft for Industry and Packaging
Flower Arrangement in Natural Style
4652103 การรอยมาลัย
3 (2-2-5)
Thai Garland
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รหัสวิชา

ชือ่ วิชา

หนวยกิต

4654601 การรอยมาลัยดอกไมสดและเทียม
แบบประณีตศิลป
Advanced Fresh and Artificial
Floral Thai Garland
4654602 เครือ่ งแขวนไทยดอกไมสดและเทียม
แบบประณีตศิลป
Advanced Fresh and Artificial
Floral Hanging Arrangement
4654603 พานดอกไมสดและเทียมแบบ
ประณีตศิลป
Advanced Fresh and Artificial
Floral Tray Arrangement
4654901 โครงการศึกษาศิลปะประดิษฐ
Study Project in Handicrafts

3 (2-2-5)

3 (2-2-5)

3 (2-2-5)

3 (2-2-5)

4.2 แบบสหกิจศึกษา จำนวน 10 หนวยกิต
ใหฝก ประสบการณตามกลมุ วิชาทีเ่ ลือกเรียน รายวิชาทีก่ ำหนด
ใหเรียนมีดงั นี้
4.2.1 กลมุ วิชาอาหารและโภชนาการ
รหัสวิชา

ชือ่ วิชา

หนวยกิต

4614801 การเตรียมสหกิจศึกษากลมุ วิชา
1 (90)
อาหารและโภชนาการ
Preparation for Cooperative
Education in Food and Nutrition
4614802 สหกิจศึกษากลมุ วิชาอาหารและ
9 (720)
โภชนาการ
Field Experience of Cooperative
Education in Food and Nutrition
4.2.2 กลุมวิชาศิลปะประดิษฐ

รหัสวิชา
ชือ่ วิชา
หนวยกิต
4. วิชาประสบการณวิชาชีพ
1 (90)
4.1 แบบปกติ จำนวน 7 หนวยกิต ใหฝก 4654801 การเตรียมสหกิจศึกษากลมุ
วิชาศิลปะประดิษฐ
ประสบการณตามกลุมวิชาที่เลือกเรียน รายวิชาที่กำหนด
Preparation for Cooperative
ใหเรียน มีดงั นี้
Education in Handicrafts
4.1.1 กลมุ วิชาอาหารและโภชนาการ
4654802 สหกิจศึกษากลมุ วิชาศิลปะประดิษฐ 9 (720)
รหัสวิชา
ชือ่ วิชา
หนวยกิต
Field Experience of Cooperative
Education in Handicrafts
4614801 การเตรียมฝกประสบการณวชิ าชีพ
2 (90)
อาหารและโภชนาการ
ค. หมวดวิชาเลือกเสรี ทัง้ แบบปกติและแบบสหกิจศึกษา
Preparation for Professional
ให เ ลื อ กเรี ย นไม น อ ยกว า
6
หน ว ยกิ ต
Experience in Food and Nutrition
ให
น
ก
ั
ศึ
ก
ษาเลื
อ
กเรี
ย
นวิ
ช
าใด
ๆ
ในระดั
บ
ปริญญาตรี
4614802 การฝกประสบการณวชิ าชีพอาหาร 5 (450)
ที่เปดสอนในมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค โดยไมซ้ำกับ
และโภชนาการ
Field Experience in Food and Nutrition รายวิชาทีเ่ คยเรียนมาแลว และตองไมเปนรายวิชาทีก่ ำหนด
ใหเรียนโดยไมนบั หนวยกิต
4.1.2 กลุมวิชาศิลปะประดิษฐ
รหัสวิชา
ชือ่ วิชา
หนวยกิต
4654801 การเตรียมฝกประสบการณวชิ าชีพ
2 (90)
ศิลปะประดิษฐ
Preparation for Professional
Experience in Handicrafts
4654802 การฝกประสบการณวชิ าชีพ
5 (450)
ศิลปะประดิษฐ
Field Experience in Handicrafts
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หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต

สาขาวิชาเทคโนโลยีอตุ สาหกรรม (ตอเนือ่ ง)

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554
ชือ่ สถาบันอุดมศึกษา : มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค
คณะ/ภาควิชา
: คณะเทคโนโลยีการเกษตรและ
เทคโนโลยีอตุ สาหกรรม
1.

2.

3.

4.

หมวดวิชา/กลมุ วิชา/วิชา

หนวยกิต

ก. หมวดวิชาศึกษาทัว่ ไป
ไมนอ ยกวา 15
1. กลมุ วิชาภาษาและการสือ่ สาร
2. กลมุ วิชามนุษยศาสตร
ขอมูลทัว่ ไป
3. กลมุ วิชาสังคมศาสตร
ชื่อหลักสูตร
4. กลมุ วิชาวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร
ภาษาไทย : หลักสูตรเทคโนโลยีบณ
ั ฑิต
ข.
หมวดวิชาเฉพาะดาน
56
สาขาวิชาเทคโนโลยีอตุ สาหกรรม
1.
กล
ม
ุ
วิ
ช
าแกน
18
(ตอเนือ่ ง)
2. กลมุ วิชาเฉพาะดานบังคับ
24
ภาษาอังกฤษ : Bachelor of Technology
3.
กล
ม
ุ
วิ
ช
าเฉพาะด
า
นเลื
อ
ก
9
Program in Industrial Technology
4. กลมุ วิชาปฏิบตั กิ ารและฝกประสบการณวชิ าชีพ 5
ค. หมวดวิชาเลือกเสรี
6
ชื่อปริญญาและสาขาวิชา
รวมทั
ง
้
หมด
77
ภาษาไทย ชือ่ เต็ม : หลักสูตรเทคโนโลยีบณ
ั ฑิต
สาขาวิชาเทคโนโลยี
ก. หมวดวิชาศึกษาทัว่ ไป จำนวน 15 หนวยกิต
อุตสาหกรรม(ตอเนือ่ ง)
ข. หมวดวิชาเฉพาะดาน จำนวน 56 หนวยกิต
ชือ่ ยอ : ทล.บ.
1. กลมุ วิชาแกน จำนวน 18 หนวยกิต
(เทคโนโลยีอตุ สาหกรรม)
ภาษาอังกฤษ ชือ่ เต็ม : Bachelor of Technology
รหัสวิชา
ชือ่ วิชา
หนวยกิต
(Industrial Technology)
6003701 คอมพิวเตอรในงานอุตสาหกรรม 3 (2-2-5)
ชือ่ ยอ : B.Tech.
Computer in Industrial Works
(Industrial Technology)
6112501 สถิตเิ ทคโนโลยีอตุ สาหกรรม
3 (2-2-5)
วิชาเอก
Industrial Technology Statistics
แบงเปน 2 แขนงวิชา คือ
6112502 การจัดการคุณภาพในงาน
3 (3-0-6)
1. แขนงวิชาเทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม
อุตสาหกรรม
2. แขนงวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอรอตุ สาหกรรม
Quality Management in Industrial Works
3 (2-2-5)
6112901
การวิจยั เพือ่ พัฒนาเทคโนโลยี
จำนวนหนวยกิตทีเ่ รียนตลอดหลักสูตร
อุตสาหกรรม
ไมนอ ยกวา 77 หนวยกิต
Industrial Technology Research
6113509 การจัดการลอจิสติกสและโซอปุ ทาน 3 (2-2-5)
Logistics and Supply Chain Management
6114904 โครงการพิเศษเทคโนโลยีอตุ สาหกรรม 3 (2-2-5)
Industrial Technology Project
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รหัสวิชา
ชือ่ วิชา
หนวยกิต
2. กลมุ วิชาเฉพาะดานบังคับ 24 หนวยกิต
1) แขนงวิชาเทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม 6253702 สถาปตยกรรมไมโครคอมพิวเตอร 3 (2-2-5)
ในงานอุตสาหกรรม
รหัสวิชา
ชือ่ วิชา
หนวยกิต
Microcomputer Architecture and
6111111 วัสดุศาสตร
3 (2-2-5)
Data Structure
Material
6253703 วงจรดิจติ อลและลอจิก
3 (2-2-5)
6112503 เทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม 3 (2-2-5)
Digital Circuit and Logics
Industrial Management Technology
6253705 การเชือ่ มตอไมโครคอมพิวเตอร 3 (2-2-5)
6112505 เทคโนโลยีสารสนเทศในงาน
3 (2-2-5)
และการควบคุม
อุตสาหกรรม
Interface Microcomputer and Control
Information Technology in Industrial
6254602 ระบบสือ่ สารขอมูลในงาน
3 (2-2-5)
Works
อุตสาหกรรมและเครือขายคอมพิวเตอร
6112507 การจัดการทรัพยากรมนุษยในงาน 3 (2-2-5)
Data Communication System in
อุตสาหกรรม
Industrial Works and Computer
Human Resource in Industrial Works
Networking
6112510 กลยุทธการจัดการงานอุตสาหกรรม 3 (2-2-5)
Industrial Management Strategy
3. กลุมวิชาเฉพาะดานเลือก
6112516 ความปลอดภัยในงานอุตสาหกรรม 3 (2-2-5)
ใหเลือกเรียนอยางนอย จำนวน 9 หนวยกิต
Safety for Industrial Works
จากรายวิชาตอไปนี้
6113503 การวางแผนและควบคุมระบบการผลิต 3 (2-2-5)
1) แขนงวิชาเทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม
Production Planning and Control
รหัสวิชา
ชือ่ วิชา
หนวยกิต
6113506 การวางแผนโรงงานอุตสาหกรรม 3 (2-2-5)
Industrial Plant Design
6112513 การประกอบธุรกิจอุตสาหกรรม
3 (2-2-5)
Basic Industrial Business and Operation
2) แขนงวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร
6112514 การพัฒนาประสิทธิภาพการทำงาน 3 (2-2-5)
อุตสาหกรรม
อุตสาหกรรม
Industrial Efficiency Development
รหัสวิชา
ชือ่ วิชา
หนวยกิต
6113501 เทคโนโลยีการเพิม่ ผลผลิตในงาน 3 (2-2-5)
6253201 เทคโนโลยีสารสนเทศในงาน
3 (2-2-5)
อุตสาหกรรม
อุตสาหกรรม
Productivity Technology for Industrial
Information Technology
Work
in Industrial Works
6113504 การศึกษาการทำงาน
3 (2-2-5)
6253601 การเขียนโปรแกรมในงานอุตสาหกรรม 3 (2-2-5)
Work Study
Computer Programming in Industrial
3 (2-2-5)
6113507 การเขียนรายงานดานเทคนิค
Works
Technical Report
6253602 การพัฒนาระบบในงานอุตสาหกรรม 3 (2-2-5) 6113508 จิตวิทยาอุตสาหกรรมและองคกร 3 (2-2-5)
Systems Development in Industrial
Industrial Psychology and Organization
Works
6113611 เทคโนโลยีการจัดการน้ำและน้ำเสีย 3 (2-2-5)
6253701 วงจรพืน้ ฐานและการซอมบำรุง
3 (2-2-5)
Water and Wastewater Management
ไมโครคอมพิวเตอร
Technology
Basic Circuit and Microcomputer
6113614 เทคโนโลยีสะอาด
3 (2-2-5)
Maintenance
Clean Technology
6114503 กฎหมายอุตสาหกรรม
3 (2-2-5)
Industrial Law
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รหัสวิชา

ชือ่ วิชา

หนวยกิต

รหัสวิชา

6114504 เศรษฐศาสตรการจัดการอุตสาหกรรม3 (2-2-5)
Industrial Management Economic
6114631 การควบคุมมลพิษอุตสาหกรรม
3 (2-2-5)
Industrial Pollution Control
6114632 การจัดการสิง่ แวดลอมอุตสาหกรรม 3 (2-2-5)
Industrial Environmental Management
6114633 การจำลองแบบปญหา
3 (2-2-5)
Simulation Modeling
2) แขนงวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอรอตุ สาหกรรม
รหัสวิชา
ชือ่ วิชา
หนวยกิต
6253101 จริยธรรมและกฎหมายเทคโนโลยี 3 (2-2-5)
สารสนเทศ
Ethical Issues and Information
Technology Law
6253102 การบริหารโครงการ
3 (2-2-5)
Project Management
6253301 การเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุ
3 (2-2-5)
Object Oriented Programming
6253701 ไมโครโปรเซสเซอรและไมโคร
3 (2-2-5)
คอนโทรลเลอร
Microprocessor and Microcontroller
6253704 ระบบพีแอลซีในงานอุตสาหกรรม 3 (2-2-5)
PLC System in Industrial Works
3 (2-2-5)
6254201 การจัดการทรัพยากรขอมูล
Data Resources Management
6254202 ความปลอดภัยของระบบ
3 (2-2-5)
คอมพิวเตอรในงานอุตสาหกรรม
Computer Systems Security
in Industrial Works
6254301 เว็บเทคโนโลยี
3 (2-2-5)
Web Technology
6254601 โปรแกรมสำเร็จรูป
3 (2-2-5)
Software Package Programming
6254701 เซนเซอรและทรานสดิวเซอร
3 (2-2-5)
Sensors and Transducers
6254901 สัมมนาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร
3 (2-2-5)
อุตสาหกรรม
Industrial Computer Technology
Seminar

คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอตุ สาหกรรม

ชือ่ วิชา

หนวยกิต

6254902 หัวขอพิเศษทางเทคโนโลยี
คอมพิวเตอรอตุ สาหกรรม
Special Topics in Industrial
Computer Technology

3 (2-2-5)

4. กลุมวิชาปฏิบัติการและฝกประสบการณวิชาชีพ
จำนวน 5 หนวยกิต
รหัสวิชา

ชือ่ วิชา

หนวยกิต

2 (90)
6113801 เตรียมฝกประสบการณวชิ าชีพ
เทคโนโลยีอตุ สาหกรรม
Preparation for Field Experience
in Industrial Technology
6114802 การฝกประสบการณวชิ าชีพ
3 (250)
เทคโนโลยีอตุ สาหกรรม
Field Experience in Industrial
Technology
ค. หมวดวิชาเลือกเสรี จำนวน 6 หนวยกิต
ให นั ก ศึ ก ษาเลื อ กเรี ย นวิ ช าใด ๆ ในระดั บ
ปริญญาตรีทเี่ ปดสอนในมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค โดย
ไมซ้ำกับรายวิชาทีเ่ คยเรียนมาแลว และตองไมเปนรายวิชา
ทีก่ ำหนดใหเรียน โดยไมนบั หนวยกิตรวมในเกณฑการสำเร็จ
หลักสูตรสาขาวิชานัน้ ๆ
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คูมือนักศึกษา

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟาเครื่องกลการผลิต

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554
ชือ่ สถาบันอุดมศึกษา : มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค
คณะ/ภาควิชา
: คณะเทคโนโลยีการเกษตรและ
เทคโนโลยีอตุ สาหกรรม

หมวดวิชา/กลมุ วิชา/วิชา

ขอมูลทัว่ ไป
1. ชื่อหลักสูตร
ภาษาไทย : หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟาเครือ่ งกล
การผลิต
ภาษาอังกฤษ : Bachelor of Engineering
Program in Electromechanic
Manufacturing Engineering
2. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา
ภาษาไทย ชือ่ เต็ม : วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
(วิศวกรรมไฟฟาเครือ่ งกล
การผลิต)
ชือ่ ยอ : วศ.บ.
(วิศวกรรมไฟฟาเครือ่ งกล
การผลิต)
ภาษาอังกฤษ ชือ่ เต็ม : Bachelor of
Engineering
(Electromechanic
Manufacturing
Engineering)
ชือ่ ยอ : B.Eng.
(Electromechanic
Manufacturing
Engineering)
3. หลักสูตร
3.1 จำนวนหนวยกิตรวมตลอดหลักสูตร
3.1.1 หลักสูตรปกติ ไมนอ ยกวา 145 หนวยกิต
3.1.2 หลักสูตรสหกิจศึกษาไมนอ ยกวา
145 หนวยกิต
3.2 โครงสรางหลักสูตร

คูมือนักศึกษา

ปกติ สหกิจ

ก. หมวดวิชาศึกษาทัว่ ไป
32 32
1. กลมุ วิชาภาษาและการสือ่ สาร
9
9
2. กลมุ วิชามนุษยศาสตร
7
7
3. กลมุ วิชาสังคมศาสตร
6
6
4. กลมุ วิชาวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร 10 10
ข. หมวดวิชาเฉพาะ
107 107
1. กลมุ วิชาแกน
30 30
2. กลมุ วิชาเฉพาะดานบังคับ
59 59
12 12
3. กลมุ วิชาเฉพาะดานเลือก
4. กลมุ วิชาฝกประสบการณภาคสนาม
- รายวิชาเตรียมฝกงานและ
6
การฝกงานทางวิศวกรรมไฟฟา
เครือ่ งกลการผลิต
- รายวิชาเตรียมสหกิจศึกษา
6
และสหกิจศึกษา
ค. หมวดวิชาเลือกเสรี
6
6
รวมหนวยกิตทัง้ หมด
145 145
ก. หมวดวิชาศึกษาทัว่ ไป จำนวน 32 หนวยกิต
ข. หมวดวิชาเฉพาะดาน จำนวน 107 หนวยกิต
1. กลมุ วิชาแกน จำนวน 30 หนวยกิต
รหัสวิชา
ชือ่ วิชา
หนว ยกิต
2313706 ภาษาอังกฤษในงานอุตสาหกรรม 3 (3-0-6)
English for Industrial Work
4211521 ฟสกิ สวศิ วกรรม 1
3 (3-0-6)
Engineering Physics 1
4211522 ฟสกิ สวศิ วกรรม 2
3 (3-0-6)
Engineering Physics 2
โดยตองศึกษารายวิชา 4211521 กอน
4221713 เคมีวศิ วกรรม
3 (3-0-6)
Engineering Chemistry
4291712 แคลคูลสั สำหรับวิศวกรรม 1
3 (3-0-6)
Calculus for Engineering 1
4291713 แคลคูลสั สำหรับวิศวกรรม 2
3 (3-0-6)
Calculus for Engineering 2
โดยตองศึกษารายวิชา 4291712 กอน
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คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอตุ สาหกรรม

รหัสวิชา

ชือ่ วิชา

หนวยกิต

รหัสวิชา

6261111 การเขียนแบบวิศวกรรม
3 (2-2-5)
Engineering Drawing
6272111 กลศาสตรเชิงวิศวกรรม 1
3 (3-0-6)
Engineering Mechanices 1
โดยตองศึกษารายวิชา 4291712 กอน
6273711 การจัดการวิศวกรรม
3 (3-0-6)
Engineering Management
6273731 โปรแกรมคอมพิวเตอรสำหรับ
3 (2-2-5)
วิศวกรรม
Computer Programming for Engineering
2. กลมุ วิชาเฉพาะดานบังคับ จำนวน 59 หนวยกิต
รหัสวิชา

ชือ่ วิชา

หนวยกิต

2313707 ภาษาอังกฤษในงานวิศวกรรม
3 (3-0-6)
English for Engineering Work
6261101 แนะนำวิชาชีพวิศวกรรม
1 (1-0-2)
Introduction to Engineering Career
6263311 อุณหพลศาสตร
3 (3-0-6)
Thermodynamics
6262741 วิศวกรรมพลังงานและสิง่ แวดลอม 3 (2-2-5)
Energy and Environment Engineering
6271122 วัสดุวศิ วกรรม
3 (2-2-5)
Engineering Material
6272112 กลศาสตรเชิงวิศวกรรม 2
3 (3-0-6)
Engineering Mechanics 2
โดยตองศึกษารายวิชา 6272111 กอน
6272231 กลศาสตรของแข็ง
3 (3-0-6)
Solid Mechanics
โดยตองศึกษารายวิชา 6272112 กอน
และตองศึกษารายวิชา 6272351,
6272232 ควบ
6272232 การออกแบบชิน้ สวนเครือ่ งจักรกล 3 (2-2-5)
Element Machine Design
โดยตองศึกษารายวิชา 6272231,
6272351 ควบ
6272242 คอมพิวเตอรชว ยการออกแบบ
3 (2-2-5)
และการผลิต
Computer Aided Design and
Manufacturing
โดยตองศึกษารายวิชา 6261111 กอน

คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอตุ สาหกรรม

ชือ่ วิชา

หนวยกิต

6272351 กลศาสตรเครือ่ งจักรกล
3 (3-0-6)
Mechanics of Machinery
โดยตองศึกษารายวิชา 6272231 กอน
และตองศึกษารายวิชา 6272232 ควบ
6272371 กระบวนการผลิต
3 (2-2-5)
Manufacturing Process
โดยตองศึกษารายวิชา 6271122 กอน
6272521 วิศวกรรมความปลอดภัย
3 (3-0-6)
Safety Engineering
6273111 เศรษฐศาสตรวศิ วกรรม
3 (3-0-6)
Engineeirng Economics
6273222 กลศาสตรของไหลและการ
3 (2-2-5)
ถายเทความรอน
Fluid Mechanics and Heat Transfer
โดยตองศึกษารายวิชา 6272112,
6263311 กอน
6273311 วงจรไฟฟา
3 (2-2-5)
Electric Circuits
โดยตองศึกษารายวิชา 6273331,
6273672 ควบ
6273331 หลักการอิเล็กทรอนิกส
3 (2-2-5)
Principles of Electronics
โดยตองศึกษารายวิชา 6273311,
6273672 ควบ
6273361 การควบคุมอัตโนมัติ
3 (2-2-5)
Automatic Control
โดยตองศึกษารายวิชา 6273311 ควบ
6273672 เครือ่ งกลไฟฟา
3 (2-2-5)
Electric Machine
โดยตองศึกษารายวิชา 6273311,
6273331 ควบ
6272821 การทดลองทางวิศวกรรมไฟฟา
1 (0-3-0)
เครือ่ งกลการผลิต 1
Electromechanic Manufacturing
Engineering Laboratory 1
6273822 การทดลองทางวิศวกรรมไฟฟา
1 (0-3-0)
เครือ่ งกลการผลิต 2
Electromechanic Manufacturing
Engineering Laboratory 2
6273823 การทดลองทางวิศวกรรมไฟฟา
1 (0-3-0)
เครือ่ งกลการผลิต 3
Electromechanic Manufacturing
Engineering Laboratory 3
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คูมือนักศึกษา

รหัสวิชา

ชือ่ วิชา

หนวยกิต

รหัสวิชา

6272824 การทดลองทางวิศวกรรมการผลิต 1 (0-3-0)
Manufacturing Engineering Laboratory
6273921 โครงงานวิศวกรรมไฟฟา
1 (0-3-3)
เครือ่ งกลการผลิต 1
Electromechanic Manufacturing
Engineering Project 1
6274922 โครงงานวิศวกรรมไฟฟา
2 (0-6-3)
เครือ่ งกลการผลิต 2
Electromechanic Manufacturing
Engineering Project 2
โดยตองศึกษารายวิชา 6273921 กอน

ชือ่ วิชา

หนวยกิต

6274633 การปองกันระบบไฟฟากำลัง
3 (2-2-5)
Power System Protection
โดยตองศึกษารายวิชา 6273631 กอน
6274651 ทฤษฎีแมเหล็กไฟฟา
3 (2-2-5)
Electromagnetic Field Theory
โดยตองศึกษารายวิชา 4291714 กอน
6274682 การสัมมนาวิศวกรรมไฟฟา
3 (2-2-5)
Electrical Engineering Seminar
6274685 หัวขอพิเศษวิศวกรรมไฟฟา
3 (2-2-5)
Special Topic in Electrical Engineering
3.2 กลมุ วิชาวิศวกรรมการผลิต
รหัสวิชา
ชือ่ วิชา

หนวยกิต
3. กลุมวิชาดานเฉพาะดานเลือก
ใหเลือกเรียนอยางนอย จำนวน 12 หนวยกิต โดย 6273511 เทคโนโลยีเครือ่ งจักรกลซีเอ็นซี 1 3 (2-2-5)
สามารถเลือก ไดเพียง 1 กลมุ วิชาและใชตลอดทุกปการศึกษา
CNC Machine Technology 1
จาก 3 กลมุ วิชา คือ
โดยตองศึกษารายวิชา 6271122 กอน
1. กลมุ วิชาวิศวกรรมไฟฟา
6273512 เทคโนโลยีเครือ่ งจักรกลซีเอ็นซี 2 3 (2-2-5)
2. กลมุ วิชาวิศวกรรมการผลิต
CNC Machine Technology 2
3. กลมุ วิชาวิศวกรรมเครือ่ งกล
โดยตองศึกษารายวิชา 6273511 กอน
6273515 สถิตวิ ศิ วกรรม
3 (3-0-6)
3.1 กลมุ วิชาวิศวกรรมไฟฟา
Engineering Statistic
6273521
วิทยาการหนุ ยนต
3 (2-2-5)
รหัสวิชา
ชือ่ วิชา
หนวยกิต
Robotics
6273613 การออกแบบระบบไฟฟา
3 (2-2-5)
โดยตองศึกษารายวิชา 6273511,
Electrical System Design
6273361 กอน
6273614 วิศวกรรมไฟฟาแรงสูง
3 (2-2-5) 6273541 ระบบการผลิตยืดหยนุ เบือ้ งตน
3 (2-2-5)
High Voltage Engineering
Introduction to Flexible
6273615 อิเล็กทรอนิกสกำลัง
3 (2-2-5)
Manufacturing Systems
Power Electronics
โดยตองศึกษารายวิชา 6273511 กอน
6273631 โรงจักรไฟฟา ระบบสงและ
3 (2-2-5) 6273543 หลักการดำเนินการและการผลิต 3 (2-2-5)
จายกำลังไฟฟา
Principles of Operation and Production
Power Plant, Transmission and
โดยตองศึกษารายวิชา 6273511 กอน
Distribution System
6273545 การวางแผนและควบคุมการผลิต 3 (2-2-5)
6274612 การวัดและเครือ่ งมือวัดทางไฟฟา 3 (2-2-5)
Production Planning and Control
Electrical Measurement and
6274461 วิศวกรรมการซอมบำรุง
3 (2-2-5)
Instrumentation
Maintenance Engineering
โดยตองศึกษารายวิชา 6273311 กอน
6274516 การศึกษาการควบคุมคุณภาพ
3 (2-2-5)
6274632 การวิเคราะหระบบไฟฟากำลัง
3 (2-2-5)
Quality Control
Electrical Power System Analysis
โดยตองศึกษารายวิชา 6273515 กอน
โดยตองศึกษารายวิชา 6273631 กอน
6274521 การศึกษาการทำงานในอุตสาหกรรม 3 (2-2-5)
Industrial Work Study

คูมือนักศึกษา
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คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอตุ สาหกรรม

รหัสวิชา

ชือ่ วิชา

หนวยกิต

6274553 การศึกษาความเปนไปไดของโครงการ 3 (2-2-5)
Project Feasibility Study
6274583 การออกแบบโรงงานอุตสาหกรรม 3 (2-2-5)
Industrial Plant Design
6274591 การสัมมนาวิศวกรรมการผลิต
3 (2-2-5)
Production Engineering Seminar
6274593 หัวขอพิเศษวิศวกรรมการผลิต
3 (2-2-5)
Special Topic in Production Engineering
3.3 กลมุ วิชาวิศวกรรมเครือ่ งกล
รหัสวิชา

ชือ่ วิชา

หนวยกิต

4291714 แคลคูลสั สำหรับวิศวกรรม 3
3 (3-0-6)
Calculus for Engineering 3
โดยตองศึกษารายวิชา 4291713 กอน
6263412 การทำความเย็น
3 (2-2-5)
Refrigeration
โดยตองศึกษารายวิชา 6263311 กอน
6263413 การปรับอากาศ
3 (2-2-5)
Air Conditioning
โดยตองศึกษารายวิชา 6263311 กอน
6264311 ระบบกำลังของไหล
3 (2-2-5)
Fluid Power Systems
โดยตองศึกษารายวิชา 6273222 กอน
6264451 เทคโนโลยีพลังงาน
3 (2-2-5)
Energy Technology
6273413 การออกแบบเครือ่ งจักรกลใน
3 (2-2-5)
การเก็บเกีย่ ว
Design of Harvesting Machinery
6273414 วิศวกรรมโรงจักรตนกำลังไอน้ำ
3 (2-2-5)
Steam Power Plant Engineering
6273415 วิศวกรรมโรงสีขา ว
3 (2-2-5)
Rice Mill Engineering
6273431 วิศวกรรมยานยนต
3 (2-2-5)
Automotive Engineering
6274211 ทฤษฎีของเครือ่ งจักรกลเกษตร
3 (3-0-6)
Theory of Agricultural Machinery
6274481 การสัมมนาวิศวกรรมเครือ่ งกล
3 (2-2-5)
Mechanical Engineering Seminar
3 (2-2-5)
6274483 หัวขอพิเศษวิศวกรรมเครือ่ งกล
Special Topic in Mechanical
Engineering
คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอตุ สาหกรรม

4. กลุมวิชาประสบการณภาคสนาม
จำนวน 6 หนวยกิต
รหัสวิชา
ชือ่ วิชา

หนวยกิต

6273890 เตรียมฝกงานทางวิศวกรรมไฟฟา
1 (45)
เครือ่ งกลการผลิต
Pre-Training for Electromechanic
Manufacturing Engineering
6274892 การฝกงานทางวิศวกรรมไฟฟา
5 (350)
เครือ่ งกลการผลิต
Training for Electromechanic
Manufacturing Engineering
โดยตองศึกษารายวิชา 6273890 กอน
6273893 เตรียมสหกิจศึกษา
ไมนบั หนวยกิต
Pre Co-operative Education
6274894 สหกิจศึกษา
6 (16 สัปดาห)
Co-operative Education
โดยตองศึกษารายวิชา 6273893 กอน
ค. หมวดวิชาเลือกเสรี จำนวน 6 หนวยกิต
ให นั ก ศึ ก ษาเลื อ กเรี ย นวิ ช าใด ๆ ในระดั บ
ปริญญาตรีทเี่ ปดสอนในมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค โดย
ไมซ้ำกับรายวิชาทีเ่ คยเรียนมาแลว และตองไมเปนรายวิชา
ที่กำหนดใหเรียนโดยไมนับหนวยกิตรวมในเกณฑการสำเร็จ
หลักสูตรสาขาวิชานัน้ ๆ
***หมายเหตุ : รายวิชาทีไ่ มนบั หนวยกิตในหลักสูตร
รหัสวิชา
ชือ่ วิชา
หนวยกิต
4211531 ปฏิบตั กิ ารฟสกิ สวศิ วกรรม 1
1 (0-2-0)
Engineering Physics Laboratory 1
โดยตองศึกษารายวิชา 4211521 ควบ
4211532 ปฏิบตั กิ ารฟสกิ สวศิ วกรรม 2
1 (0-2-0)
Engineering Physics Laboratory 2
โดยตองศึกษารายวิชา 4211522 ควบ
4221714 ปฏิบตั กิ ารเคมีวศิ วกรรม
1 (0-2-0)
Engineering Chemistry Laboratory
โดยตองศึกษารายวิชา 4221713 ควบ
6271811 การฝกฝมอื เบือ้ งตน
1 (0-3-0)
Basic Workshop
6271812 การปฏิบตั กิ ารเครือ่ งจักรกลพืน้ ฐาน 1 (0-3-0)
Mechanical Workshop
โดยตองศึกษารายวิชา 6271181 กอน
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หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชาวิศวกรรมพลังงาน

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา : มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค
คณะ/ภาควิชา
: คณะเทคโนโลยีการเกษตรและ
เทคโนโลยีอตุ สาหกรรม
ขอมูลทัว่ ไป
1. ชื่อหลักสูตร
ภาษาไทย : หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาวิศวกรรมพลังงาน
ภาษาอังกฤษ : Bachelor of Engineering Program
in Energy Engineering
2. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา
ภาษาไทย ชือ่ เต็ม : วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
(วิศวกรรมพลังงาน)
ชือ่ ยอ : วศ.บ. (วิศวกรรมพลังงาน)
ภาษาอังกฤษ ชือ่ เต็ม : Bachelor of
Engineering (Energy
Engineering)
ชือ่ ยอ : B.Eng. (Energy
Engineering)
3. หลักสูตร
3.1 จำนวนหนวยกิตรวมตลอดหลักสูตร
3.1.1 หลักสูตรปกติ ไมนอ ยกวา 141 หนวยกิต
3.1.2 หลักสูตรสหกิจศึกษาไมนอ ยกวา
141 หนวยกิต
3.2 โครงสรางหลักสูตร
หมวดวิชา/กลมุ วิชา/วิชา
ก. หมวดวิชาศึกษาทัว่ ไป
1. กลมุ วิชาภาษาและการสือ่ สาร
2. กลมุ วิชามนุษยศาสตร
3. กลมุ วิชาสังคมศาสตร
4. กลมุ วิชาวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร

คูมือนักศึกษา

ปกติ สหกิจ
32
9
7
6
10

32
9
7
6
10

ข. หมวดวิชาเฉพาะ
103 103
1. กลมุ วิชาแกน
30 30
2. กลมุ วิชาเฉพาะดานบังคับ
42 42
3. กลมุ วิชาเฉพาะดานเลือก
25 25
4. กลมุ วิชาฝกประสบการณภาคสนาม
- รายวิชาเตรียมฝกงานและ
6
การฝกงานทางวิศวกรรมพลังงาน
- รายวิชาเตรียมสหกิจศึกษา
6
และสหกิจศึกษา
6
6
ค. หมวดวิชาเลือกเสรี
รวมหนวยกิตทัง้ หมด
141 141
ก. หมวดวิชาศึกษาทัว่ ไป จำนวน 32 หนวยกิต
ข. หมวดวิชาเฉพาะ จำนวน 103 หนวยกิต
1. กลมุ วิชาแกน จำนวน 30 หนวยกิต
รหัสวิชา
ชือ่ วิชา
หนว ยกิต
2313706 ภาษาอังกฤษในงานอุตสาหกรรม 3 (3-0-6)
English for Industrial Work
4211521 ฟสกิ สวศิ วกรรม 1
3 (3-0-6)
Engineering Physics 1
โดยตองศึกษารายวิชา 4211531 ควบ
4211522 ฟสกิ สวศิ วกรรม 2
3 (3-0-6)
Engineering Physics 2
โดยตองศึกษารายวิชา 4211521 กอน
และตองศึกษารายวิชา 4211532 ควบ
4221713 เคมีวศิ วกรรม
3 (3-0-6)
Engineering Chemistry
โดยตองศึกษารายวิชา 4221714 ควบ
4291712 แคลคูลสั สำหรับวิศวกรรม 1
3 (3-0-6)
Calculus for Engineering 1
4291713 แคลคูลสั สำหรับวิศวกรรม 2
3 (3-0-6)
Calculus for Engineering 2
โดยตองศึกษารายวิชา 4291712 กอน
6261111 การเขียนแบบวิศวกรรม
3 (2-2-5)
Engineering Drawing
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คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอตุ สาหกรรม

รหัสวิชา

ชือ่ วิชา

หนวยกิต

รหัสวิชา

6272111 กลศาสตรเชิงวิศวกรรม 1
3 (3-0-6)
Engineering Mechanics 1
โดยตองศึกษารายวิชา 4291712 กอน
6273711 การจัดการวิศวกรรม
3 (3-0-6)
Engineering Management
6273731 โปรแกรมคอมพิวเตอรสำหรับ
3 (2-2-5)
วิศวกรรม
Computer Programming for Engineering
2. กลมุ วิชาเฉพาะดานบังคับ จำนวน 42 หนวยกิต
รหัสวิชา

ชือ่ วิชา

หนวยกิต

2313707 ภาษาอังกฤษในงานวิศวกรรม
3 (3-0-6)
English for Engineering Work
6261101 แนะนำวิชาชีพวิศวกรรม
1 (1-0-2)
Introduction to Engineering Career
6262311 อุณหพลศาสตร
3 (3-0-6)
Thermodynamics
โดยตองศึกษารายวิชา 6262811 ควบ
6262321 กลศาสตรของไหล
3 (3-0-6)
Fluid Mechanics
โดยตองศึกษารายวิชา 6272111 กอน
และตองศึกษารายวิชา 6262811 ควบ
6262421 การถายเทความรอน
3 (3-0-6)
Heat Transfer
โดยตองศึกษารายวิชา 6262311
6262321 กอน
และตองศึกษารายวิชา 6262811 ควบ
6262442 เครือ่ งจักรและโรงจักรตนกำลัง
3 (2-2-5)
Power Plant and Power Engine
โดยตองศึกษารายวิชา 6262311 กอน
6262471 การเปลีย่ นรูปพลังงาน
3 (2-2-5)
Energy Conversion
โดยตองศึกษารายวิชา 6262311 กอน
6262811 การทดลองทางวิศวกรรมพลังงาน 1 1 (0-3-0)
Energy Engineering Laboratory 1
โดยตองศึกษารายวิชา 6262311, 6262321
6262421 ควบ
6263112 พืน้ ฐานไฟฟาสำหรับวิศวกรรม
3 (2-2-5)
พลังงาน
Fundamental of Electric for
Energy Engineering
คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอตุ สาหกรรม

ชือ่ วิชา

หนวยกิต

6263431 การอนุรกั ษและการจัดการพลังงาน 3 (2-2-5)
Energy Conservation and Management
โดยตองศึกษารายวิชา 6262421 กอน
และตองศึกษารายวิชา 6263812 ควบ
6263432 การวัดและเครือ่ งมือวัดพลังงาน 3 (2-2-5)
Energy Measurement and Instrumentation
โดยตองศึกษารายวิชา 6263812 ควบ
6263451 เทคโนโลยีพลังงาน
3 (2-2-5)
Energy Technology
6263812 การทดลองทางวิศวกรรมพลังงาน 2 1 (0-3-0)
Energy Engineering Laboratory 2
โดยตองศึกษารายวิชา 6263431,
6263432 ควบ
6263921 โครงงานวิศวกรรมพลังงาน 1
1 (0-3-3)
Energy Engineering Project 1
6264112 เศรษฐศาสตรวศิ วกรรมพลังงาน 3 (3-0-6)
Energy Engineering Economics
6264922 โครงงานวิศวกรรมพลังงาน 2
2 (0-6-3)
Energy Engineering Project 2
โดยตองศึกษารายวิชา 6263921 กอน
6271122 วัสดุวศิ วกรรม
3 (2-2-5)
Engineering Materials
3. กลุมวิชาดานเฉพาะดานเลือก
ใหเลือกเรียนอยางนอย จำนวน 25 หนวยกิต
โดยสามารถเลือก ไดเพียง 1 กลุมวิชาและใชตลอดทุกป
การศึกษา จาก 2 กลมุ วิชา คือ
1. กลมุ วิชาวิศวกรรมเครือ่ งจักรกลพลังงาน
2. กลมุ วิชาวิศวกรรมพลังงานและสิง่ แวดลอม
3.1 กลมุ วิชาวิศวกรรมเครือ่ งจักรกลพลังงาน
รหัสวิชา

ชือ่ วิชา

หนวยกิต

6262411 พืน้ ฐานเครือ่ งจักรกลพลังงาน
3 (2-2-5)
Fundamental of Energy Machinery
6263411 การทำความเย็นและปรับอากาศ 3 (2-2-5)
Refrigeration and Air Conditioning
โดยตองศึกษารายวิชา 6262311 กอน
6263414 การจัดการระบบไอน้ำ
3 (2-2-5)
Steam System Management
โดยตองศึกษารายวิชา 6262311, 6262321,
6262421 กอน
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รหัสวิชา

ชือ่ วิชา

หนวยกิต

3.2 กลมุ วิชาวิศวกรรมเพลังงานและสิง่ แวดลอม

6263415 เทคโนโลยีเชือ้ เพลิงและการเผาไหม 3 (2-2-5)
Fuel Technology and Combustion
โดยตองศึกษารายวิชา 6262311,
6262421 กอน
6263813 การทดลองทางวิศวกรรม
1 (0-3-0)
เครือ่ งจักรกลพลังงาน
Energy Machinery Engineering Laboratory
โดยตองศึกษารายวิชา 6262411 กอน
6264311 ระบบกำลังของไหล
3 (2-2-5)
Fluid Power Systems
โดยตองศึกษารายวิชา 6262321 กอน
6264334 เครือ่ งจักรกลของไหล
3 (2-2-5)
Fluid Machinery
โดยตองศึกษารายวิชา 6262321 กอน
6264384 ระบบทอทางวิศวกรรม
3 (2-2-5)
Engineering Piping Systems
โดยตองศึกษารายวิชา 6262321 กอน
3 (2-2-5)
6264411 การออกแบบระบบความรอน
Design of Thermal Systems
โดยตองศึกษารายวิชา 6262311,
6262421 กอน
6264431 เทคโนโลยีการอบแหง
3 (2-2-5)
Drying Technology
โดยตองศึกษารายวิชา 6262311
6262421 กอน
6264435 การออกแบบเครือ่ งแลกเปลีย่ น
3 (2-2-5)
ความรอน
Heat Exchanger Design
6264457 การใชพลังงานรวมใน
3 (2-2-5)
กระบวนการผลิต
Co-Energy Consumption in Process
โดยตองศึกษารายวิชา 6264451 กอน
6264458 การจัดการพลังงานในโรงงาน
3 (2-2-5)
Factory Energy Management
โดยตองศึกษารายวิชา 6264451 กอน
6264459 การจัดการพลังงานในอาคาร
3 (2-2-5)
Building Energy Management
โดยตองศึกษารายวิชา 6264451 กอน
6264516 เทคโนโลยีพลังงานสำหรับยานยนต 3 (2-2-5)
Automotive Energy Technology

คูมือนักศึกษา

รหัสวิชา

ชือ่ วิชา

หนวยกิต

6262741 วิศวกรรมพลังงานและสิง่ แวดลอม 3 (2-2-5)
Energy and Environment Engineering
6262742 เคมีสงิ่ แวดลอม
3 (2-2-5)
Environmental Chemistry
โดยตองศึกษารายวิชา 6262741 กอน
6262743 เทคโนโลยีสงิ่ แวดลอม
3 (2-2-5)
Environmental Technology
โดยตองศึกษารายวิชา 6262741 กอน
6263453 พลังงานแสงอาทิตย
3 (2-2-5)
Solar Energy
6263462 พลังงานชีวมวล
3 (2-2-5)
Biomass Energy
3 (2-2-5)
6263463 พลังงานชีวภาพ
Bioenergy
6263771 เทคโนโลยีการผลิตทีส่ ะอาด
3 (3-0-6)
Clean Production Technology
6263814 การทดลองทางวิศวกรรมพลังงาน 1 (0-3-0)
และสิง่ แวดลอม
Energy and Environment Engineering
Laboratory
โดยตองศึกษารายวิชา 6262741 กอน
6264464 ระบบผลิตกาซชีวภาพ
3 (2-2-5)
Biogas Production System
6264465 การผลิตไบโอดีเซล
3 (2-2-5)
Biodiesel Production
6264466 การผลิตเอทานอล
3 (2-2-5)
Ethanol Production
6264745 เทคโนโลยีการใชประโยชน
3 (2-2-5)
จากของเสีย
Waste Utilization Technology
6264772 การบำบัดน้ำเสียเพือ่ ผลิตพลังงาน 3 (2-2-5)
Wastewater Treatment to Produce
Energy
โดยตองศึกษารายวิชา 6262742,
6262743 กอน
6264773 การแปรสภาพขยะเปนพลังงาน
3 (2-2-5)
Solid Waste Conversion to Energy
โดยตองศึกษารายวิชา 6262742 ,
6262743 กอน

-345-
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รหัสวิชา

ชือ่ วิชา

หนวยกิต

***หมายเหตุ : รายวิชาทีไ่ มนบั หนวยกิตในหลักสูตร

6264774 การจัดการระบบสิง่ แวดลอม
3 (3-0-6)
Environmental System Management
6264775 การควบคุมมลพิษอุตสาหกรรม
3 (3-0-6)
Industrial Pollution Management
6264777 อนามัยสิง่ แวดลอม
3 (3-0-6)
Environmental Health
4. กลุมวิชาประสบการณภาคสนาม
จำนวน 6 หนวยกิต
แบบปกติ
รหัสวิชา
ชือ่ วิชา
หนวยกิต
6263890 เตรียมฝกงานทางวิศวกรรมพลังงาน 1 (45)
Pre-Training for Energy Engineering
6264892 การฝกงานทางวิศวกรรมพลังงาน
5 (350)
Training for Energy Engineering
โดยตองศึกษารายวิชา 6263890 กอน

รหัสวิชา

ชือ่ วิชา

หนวยกิต

4211531 ปฏิบตั กิ ารฟสกิ สวศิ วกรรม 1
1 (0-2-0)
Engineering Physics Laboratory 1
โดยตองศึกษารายวิชา 4211521 ควบ
4211532 ปฏิบตั กิ ารฟสกิ สวศิ วกรรม 2
1 (0-2-0)
Engineering Physics Laboratory 2
โดยตองศึกษารายวิชา 4211522 ควบ
1 (0-2-0)
4221714 ปฏิบตั กิ ารเคมีวศิ วกรรม
Engineering Chemistry Laboratory
โดยตองศึกษารายวิชา 4221713 ควบ
6271811 การฝกฝมอื เบือ้ งตน
1 (0-3-0)
Basic Workshop
6271812 การปฏิบตั กิ ารเครือ่ งจักรกลพืน้ ฐาน 1 (0-3-0)
Mechanical Workshop
โดยตองศึกษารายวิชา 6271181 กอน

แบบสหกิจศึกษา
รหัสวิชา

ชือ่ วิชา

หนวยกิต

6263893 เตรียมสหกิจศึกษา
ไมนบั หนวยกิต
Pre Co-operative Education
6264894 สหกิจศึกษา
6 (16 สัปดาห)
Co-operative Education
โดยตองศึกษารายวิชา 6263893 กอน
ค. หมวดวิชาเลือกเสรี จำนวน 6 หนวยกิต
ให นั ก ศึ ก ษาเลื อ กเรี ย นวิ ช าใด ๆ ในระดั บ
ปริญญาตรีทเี่ ปดสอนในมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค โดย
ไมซ้ำกับรายวิชาที่เคยเรียนมาแลวและตองไมเปนรายวิชาที่
กำหนดใหเรียนโดยไมนับหนวยกิตรวมในเกณฑการสำเร็จ
หลักสูตรสาขาวิชานัน้ ๆ

คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอตุ สาหกรรม
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หลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชาไฟฟาอุตสาหกรรม

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554
ก. หมวดวิชาศึกษาทัว่ ไป จำนวน 32 หนวยกิต
ข. หมวดวิชาเฉพาะดาน จำนวน 105 หนวยกิต
1. กลมุ วิชาแกน จำนวน 30 หนวยกิต

ชือ่ สถาบันอุดมศึกษา : มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค
คณะ/ภาควิชา
: คณะเทคโนโลยีการเกษตรและ
เทคโนโลยีอตุ สาหกรรม
ขอมูลทัว่ ไป
1. ชื่อหลักสูตร
ภาษาไทย : หลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาไฟฟาอุตสาหกรรม
ภาษาอังกฤษ : Bachelor of Industrial
Technology Program in
Industrial Electricity
2. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา
ภาษาไทย ชือ่ เต็ม : อุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต
(ไฟฟาอุตสาหกรรม)
ชือ่ ยอ : อส.บ. (ไฟฟาอุตสาหกรรม)
ภาษาอังกฤษ ชือ่ เต็ม : Bachelor of Industrial
Technology (Industrial
Electricity)
ชือ่ ยอ : B.Ind.Tech. (Industrial
Electricity)
3. หลักสูตร
3.1 จำนวนหนวยกิตรวมตลอดหลักสูตร ไมนอ ยกวา
143 หนวยกิต
3.2 โครงสรางหลักสูตร
หมวดวิชา/กลมุ วิชา/วิชา
ปกติ สหกิจ
ก. หมวดวิชาศึกษาทัว่ ไป
1. กลมุ วิชาภาษาและการสือ่ สาร
2. กลมุ วิชามนุษยศาสตร
3. กลมุ วิชาสังคมศาสตร
4. กลมุ วิชาวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร
ข. หมวดวิชาเฉพาะ
1. วิชาแกน
2. วิชาเฉพาะดานบังคับ
3. วิชาเฉพาะดานเลือก
4. วิชาประสบการณภาคสนาม
ค. หมวดวิชาเลือกเสรี
รวมหนวยกิตทัง้ หมด

คูมือนักศึกษา

32 32
9
9
7
7
6
6
10 10
105 105
30 30
51 51
18 18
6
6
6
6
143 143

รหัสวิชา
ชือ่ วิชา
หนว ยกิต
2312705 ภาษาอังกฤษในงานอุตสาหกรรม 3 (3-0-6)
English for Industrial Works
2313705 ภาษาอังกฤษในงานวิศวกรรม
3 (3-0-6)
English for Engineering Works
4211303 ฟสกิ สมลู ฐาน
3 (2-2-5)
Fundamental Physics
4221104 เคมีมลู ฐาน
3 (2-2-5)
Fundamental Chemistry
4291401 แคลคูลสั 1
3 (3-0-6)
Calculus 1
4292401 แคลคูลสั 2
3 (3-0-6)
Calculus 2
โดยตองศึกษารายวิชา 4291401 กอน
6003701 คอมพิวเตอรในงานอุตสาหกรรม 3 (2-2-5)
Computer for Industrial Works
6172103 การวิเคราะหวงจรไฟฟา 1
3 (2-2-5)
Electrical Circuit Analysis 1
6172109 การเขียนแบบไฟฟา
3 (2-2-5)
Electrical Drawing
6182601 เครือ่ งวัดไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส 3 (2-2-5)
Electrical and Electronic Instruments
2. กลมุ วิชาเฉพาะดานบังคับ จำนวน 51 หนวยกิต
รหัสวิชา

ชือ่ วิชา

6172201 การติดตัง้ ไฟฟา
Electrical Installation
6172301 เครือ่ งกลไฟฟา
Electric Machinery
6172401 การผลิตกำลังไฟฟา
Electrical Power Generation
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หนว ยกิต
3 (2-2-5)
3 (2-2-5)
3 (3-0-6)

คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอตุ สาหกรรม

รหัสวิชา

ชือ่ วิชา

หนวยกิต

6172501 ระบบเครือ่ งทำความเย็นและ
3 (2-2-5)
ปรับอากาศ
Refrigeration and Air Conditioning
Systems
6173104 การวิเคราะหวงจรไฟฟา 2
3 (2-2-5)
Electrical Circuit Analysis 2
โดยตองศึกษารายวิชา 6172103 กอน
6173105 คณิตศาสตรวศิ วกรรมไฟฟา
3 (3-0-6)
Electrical Engineering Mathematics
โดยตองศึกษารายวิชา 4292401 กอน
6173106 วิศวกรรมแมเหล็กไฟฟา
3 (3-0-6)
Electromagnetic Engineering
6173107 วัสดุวศิ วกรรมไฟฟา
3 (3-0-6)
Electrical Engineering Materials
6173403 การปองกันระบบไฟฟา
3 (3-0-6)
Power System Protection
6173701 ระเบียบวิธวี จิ ยั ทางเทคโนโลยีไฟฟา 3 (3-0-6)
Research Methodology in Electrical
Technology
6173704 ระบบไฮดรอลิกสและนิวเมติกส
3 (2-2-5)
Hydraulic and Pneumatic Systems
6174202 การออกแบบระบบไฟฟา
3 (2-2-5)
Electrical System Design
6174301 ระบบควบคุม
3 (2-2-5)
Control Systems
6174603 ไมโครโปรเซสเซอรและไมโครคอน 3 (2-2-5)
โทรลเลอร
Microprocessor and Microcontroller
6174902 สัมมนาเทคโนโลยีไฟฟาอุตสาหกรรม 2 (1-2-3)
Seminar in Electrical Industrial
Technology
6174903 หัวขอพิเศษทางเทคโนโลยีไฟฟา 3 (2-2-5)
Special Topics on Electrical Technology
6181104 อิเล็กทรอนิกส
3 (2-2-5)
Electronics
6183104 ปฏิบตั งิ านตรวจซอมอุปกรณไฟฟา 1 (0-2-1)
และอิเล็กทรอนิกส
Electrical and Electronic Appliance
Repairs

คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอตุ สาหกรรม

3. กลมุ วิชาเฉพาะดานเลือก ใหเลือกเรียนอยางนอย
จำนวน 18 หนวยกิต จากรายวิชาตอไปนี้
รหัสวิชา

ชือ่ วิชา

หนวยกิต

6171104 ไฟฟาในชีวติ ประจำวัน
3 (2-2-5)
Electricity in Everyday Life
6171302 หมอแปลงไฟฟา
3 (2-2-5)
Transformers
6172303 เครือ่ งกลไฟฟาและการควบคุม
3 (2-2-5)
Electrical Machines and Control
6172402 ระบบไฟฟากำลังและการสงจาย
3 (3-0-6)
Electrical Power System and Distribution
6173201 การออกแบบระบบสองสวางเบือ้ งตน 3 (3-0-6)
Fundamental of Illumination Design
6173613 เทคโนโลยีสารสนเทศในการบริหาร 3 (3-0-6)
อุตสาหกรรม
Information Systems in Industrial
Administration
6173705 การเขียนแบบและออกแบบดวย 3 (2-2-5)
คอมพิวเตอร
Computer-Aided Drawing and Design
6173706 การจัดการงานวิศวกรรมดวย
3 (2-2-5)
คอมพิวเตอร
Computer-Aided Engineering Management
6174106 มาตรฐานไฟฟาและความปลอดภัย 3 (3-0-6)
Electrical Standards and Safety
6174108 การจัดการพลังงานไฟฟา
3 (3-0-6)
Electrical Energy Management
6174302 โปรแกรมเมเบิลลอจิคคอนโทรลเลอร 3 (2-2-5)
Programmable Logic Controller
6174308 การวัดและควบคุมทางอุตสาหกรรม 3 (2-2-5)
Industrial Control and Measurement
6174502 ระบบเครือ่ งทำความเย็นและเครือ่ ง 3 (2-2-5)
ปรับอากาศภายในโรงงานอุตสาหกรรม
Industrial Refrigeration and
Air-Conditioning Systems
6174602 การออกแบบระบบดิจติ อล
3 (3-0-6)
Digital System Design
6174604 การศึกษาโปรแกรมสำเร็จรูปทัว่ ไป 3 (2-2-5)
Software Package Study
6174605 การออกแบบวงจรพัลสและสวิตชิง่ 3 (2-2-5)
Pulse and Switching Circuit Design
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รหัสวิชา

ชือ่ วิชา

หนวยกิต

6174606 การอนุรกั ษพลังงานในโรงงาน
3 (3-0-6)
อุตสาหกรรม
Energy Conservation in Industrial
Factories
6174607 พลังงานทดแทน
3 (3-0-6)
Renewable Energy
6183409 อิเล็กทรอนิกสกำลัง
3 (2-2-5)
Power Electronics
6183702 โปรแกรมคอมพิวเตอร
3 (2-2-5)
Computer Programming

ค. หมวดวิชาเลือกเสรี จำนวน 6 หนวยกิต
ให นั ก ศึ ก ษาเลื อ กเรี ย นวิ ช าใด ๆ ในระดั บ
ปริญญาตรีทเี่ ปดสอนในมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค โดย
ไมซ้ำกับรายวิชาทีเ่ คยเรียนมาแลว และตองไมเปนรายวิชา
ที่กำหนดใหเรียนโดยไมนับหนวยกิตรวมในเกณฑการสำเร็จ
หลักสูตรสาขาวิชานัน้ ๆ

4. กลมุ วิชาฝกประสบการณภาคสนาม 6 หนวยกิต
แบบปกติ
รหัสวิชา
ชือ่ วิชา
หนวยกิต
6173801 การเตรียมฝกประสบการณวชิ าชีพไฟฟา 1 (45)
Preparation for Professional Experience
in Electrical Technology
6174801 การฝกประสบการณวชิ าชีพไฟฟา
5 (320)
Professional Experience in Electrical
Technology
แบบสหกิจศึกษา
รหัสวิชา

ชือ่ วิชา

หนวยกิต

0 (35)
6173802 การเตรียมสหกิจศึกษา
Preparation of Cooperative Education
6174802 สหกิจศึกษา
Cooperative Education

6 (16 สัปดาห)

หมายเหตุ สำหรับแผนสหกิจศึกษาบังคับเรียนรายวิชา
6173802 การเตรียมสหกิจศึกษา และรายวิชา
6174802 สหกิจศึกษา โดยไมตอ งเรียนรายวิชา
6173801 การเตรียมฝกประสบการณวชิ าชีพ
ไฟฟา และรายวิชา 6174801 การฝกประสบการณ
วิชาชีพไฟฟา

คูมือนักศึกษา
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หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชาวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยีการอาหาร

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554

ค. หมวดวิชาเลือกเสรี
รวมหนวยกิตทัง้ หมด

ชือ่ สถาบันอุดมศึกษา : มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค
คณะ/ภาควิชา
: คณะเทคโนโลยีการเกษตรและ
เทคโนโลยีอตุ สาหกรรม
ขอมูลทัว่ ไป
1. รหัสและชื่อหลักสูตร
ภาษาไทย : หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยีการอาหาร
ภาษาอังกฤษ : Bachelor of Science Program in
Food Science and Technology
2. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา
ภาษาไทย ชือ่ เต็ม : วิทยาศาสตรบัณฑิต
(วิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยีการอาหาร)
ชือ่ ยอ : วท.บ. (วิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยีการอาหาร)
ภาษาอังกฤษ ชือ่ เต็ม : Bachelor of Science
(Food Science and
Technology)
ชือ่ ยอ : B.Sc. (Food Science
and Technology)
3. หลักสูตร
3.1 จำนวนหนวยกิตรวมตลอดหลักสูตร ไมนอ ยกวา
138 หนวยกิต
3.2 โครงสรางหลักสูตร
หมวดวิชา/กลมุ วิชา/วิชา
ปกติ สหกิจ
ก. หมวดวิชาศึกษาทัว่ ไป
1. กลมุ วิชาภาษาและการสือ่ สาร
2. กลมุ วิชามนุษยศาสตร
3. กลมุ วิชาสังคมศาสตร
4. กลมุ วิชาวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร
ข. หมวดวิชาเฉพาะ
1. วิชาแกน
2. วิชาเฉพาะดานบังคับ
3. วิชาเฉพาะดานเลือก
4. วิชาประสบการณภาคสนาม

32 32
9
9
7
7
6
6
10 10
100 100
37 37
48 48
9
9
6
6

คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอตุ สาหกรรม

6
6
138 138

ก. หมวดวิชาศึกษาทัว่ ไป จำนวน 32 หนวยกิต
ข. หมวดวิชาเฉพาะ จำนวน 100 หนวยกิต
1. กลมุ วิชาแกน จำนวน 37 หนวยกิต
รหัสวิชา
ชือ่ วิชา
หนวยกิต
2312704 ภาษาอังกฤษสำหรับวิทยาศาสตร 3 (3-0-6)
English for Science
2313709 ภาษาอังกฤษสำหรับอุตสาหกรรม 3 (3-0-6)
เกษตร
English for Argo-Industry
4211303 ฟสกิ สมลู ฐาน
3 (2-2-5)
Fundamental Physics
3 (2-2-5)
4221104 เคมีมลู ฐาน
Fundamental Chemistry
4221112 เคมีอนิ ทรียส ำหรับอุตสาหกรรมเกษตร3 (2-2-5)
Organic Chemistry for Agro-Industry
โดยตองศึกษารายวิชา 4221104 กอน
4231103 ชีววิทยามูลฐาน
3 (2-2-5)
Fundamental Biology
4291401 แคลคูลสั 1
3 (3-0-6)
Calculus 1
4301201 ความนาจะเปนและสถิตเิ บือ้ งตน 3 (3-0-6)
Introduction to Probability and
Statistics
4322101 จุลชีววิทยา
3 (2-2-5)
Microbiology
4222414 เคมีเชิงฟสกิ สสำหรับอุตสาหกรรม 3 (2-2-5)
เกษตร
Physical Chemistry for Agro-Industry
4223601 เคมีวเิ คราะห
3 (3-0-6)
Analytical Chemistry
4223602 ปฏิบตั กิ ารเคมีวเิ คราะห
1 (0-2-1)
Analytical Chemistry Laboratory
4222516 ชีวเคมีสำหรับอุตสาหกรรมเกษตร 3 (2-2-5)
Biochemistry for Agro-Industry
โดยตองศึกษารายวิชา 4221112 กอน
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รหัสวิชา

2. กลมุ วิชาเฉพาะดานบังคับ 48 หนวยกิต
รหัสวิชา
ชือ่ วิชา
หนวยกิต
5271301 วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการ
2 (1-2-3)
อาหารเบือ้ งตน
Introduction to Food Science and
Technology
5272201 หลักจุลชีววิทยาทางอาหาร
3 (2-2-5)
Principles of Food Microbiology
โดยตองศึกษารายวิชา 4322101 กอน
5272501 การอานแบบและการเขียนแบบ
2 (1-2-3)
เบือ้ งตน
Basic Reading and Drawing
5272502 วิศวกรรมอาหารเบือ้ งตน
2 (1-2-3)
Basic Food Engineering
5273101 หลักการควบคุมคุณภาพอาหาร
3 (2-2-5)
Principles of Food Quality Control
5273102 การประกันความปลอดภัยของอาหาร3 (2-2-5)
Food Safety Assurance
5273103 กฎหมายและขอบังคับของอาหาร 1 (1-0-2)
Food Laws and Regulations
5273202 จุลชีววิทยาของผลิตภัณฑอาหาร 3 (2-2-5)
Microbiology of Food Products
โดยตองศึกษารายวิชา 4322101 กอน
5273302 การแปรรูปอาหาร 1
3 (3-0-6)
Food Processing I
5273303 ปฏิบตั กิ ารแปรรูปอาหาร 1
1 (0-2-1)
Food Processing Laboratory I
5273304 การแปรรูปอาหาร 2
3 (3-0-6)
Food Processing II
โดยตองศึกษารายวิชา 5273302 กอน
5273305 ปฏิบตั กิ ารแปรรูปอาหาร 2
1 (0-2-1)
Food Processing Laboratory II
โดยตองศึกษารายวิชา 5273302 กอน
5273306 คอมพิวเตอรสำหรับอุตสาหกรรม 3 (2-2-5)
เกษตร
Computer for Agro-Industry
5273503 ปฏิบตั กิ ารเฉพาะหนวยทางวิศวกรรม 2 (1-2-3)
อาหาร
Unit Operation in Food Engineering
โดยตองศึกษารายวิชา 5272502 กอน
5273601 อาหารและโภชนาการ
3 (3-0-6)
Food and Nutrition

คูมือนักศึกษา

ชือ่ วิชา

หนวยกิต

5273701 เคมีอาหาร
3 (3-0-6)
Food Chemistry
5273702 ปฏิบตั กิ ารเคมีอาหาร
1 (0-2-1)
Food Chemistry Laboratory
5273703 หลักการวิเคราะหอาหาร
3 (3-0-6)
Principles of Food Analysis
5273704 ปฏิบตั กิ ารวิเคราะหอาหาร
1 (0-2-1)
Food Analysis Laboratory
5274901 สัมมนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 2 (1-2-3)
การอาหาร
Seminar in Food Science and
Technology
5274902 ปญหาพิเศษวิทยาศาสตรและ
3 (2-2-5)
เทคโนโลยีการอาหาร
Special Problems in Food Science and
Technology
3. กลมุ วิชาเฉพาะดานเลือก ใหเลือกเรียนอยางนอย
จำนวน 9 หนวยกิต จากรายวิชาตอไปนี้
รหัสวิชา

ชือ่ วิชา

หนวยกิต

5273104 สถิตแิ ละการวางแผนการทดลอง 3 (2-2-5)
ทีเ่ กีย่ วของกับอุตสาหกรรมเกษตร
Statistics and Experimental Design in
Agro-Industry
5274105 การประเมินคุณภาพอาหารโดย
3 (2-2-5)
ประสาทสัมผัส
Sensory Evaluation of Food Quality
5274307 การพัฒนาผลิตภัณฑอาหาร
3 (2-2-5)
Food Product Development
5274308 การวางแผนและการบริหารจัดการ 3 (3-0-6)
โรงงานอุตสาหกรรมอาหาร
Planning and Management
Administration of Food Industry Plant
5274309 การบำบัดและการใชประโยชนจาก 3 (2-2-5)
เศษเหลือทางการเกษตร
Waste Treatment and Utilization
ั ฑอาหาร
3 (2-2-5)
5274310 การบรรจุภณ
Food Packaging
5274311 หัวขอศึกษาพิเศษทางวิทยาศาสตร 3 (2-2-5)
และเทคโนโลยีการอาหาร
Special Topics in Food Science and
Technology
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คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอตุ สาหกรรม

รหัสวิชา

ชือ่ วิชา

หนวยกิต

5274312 ศึกษาดูงานดานอุตสาหกรรมอาหาร 1 (0-3-0)
Field Experience in Food Industry
5274401 เทคโนโลยีการหมัก
3 (2-2-5)
Fermentation Technology
5274402 เทคโนโลยีนมและผลิตภัณฑ
3 (2-2-5)
Milk and Dairy Product Technology
5274403 เทคโนโลยีผกั และผลไม
3 (2-2-5)
Vegetable and Fruit Technology
5274404 เทคโนโลยีขนมอบ
3 (2-2-5)
Bakery Technology
5274405 เทคโนโลยีเครือ่ งดืม่ ไมมแี อลกอฮอล 3 (2-2-5)
Non-Alcoholic Beverage Technology
5274406 เทคโนโลยีเนือ้ สัตวปก
3 (2-2-5)
และผลิตภัณฑ
Meat, Poultry and Products
Technology
5274407 นวัตกรรมในการแปรรูป
3 (2-2-5)
Innovation in Food Processing
3 (2-2-5)
5274408 เทคโนโลยีผลิตภัณฑประมง
Fishery Product Technology
5274705 วัตถุเจือปนในอาหาร
3 (2-2-5)
Food Additives
โดยตองศึกษารายวิชา 5273701 กอน

แบบสหกิจศึกษา
รหัสวิชา

ชือ่ วิชา

หนวยกิต

5274803 การเตรียมสหกิจศึกษา
0 (35)
Preparation for Cooperative Education
5273804 สหกิจศึกษา
6 (16 สัปดาห)
Cooperative Education
โดยตองศึกษารายวิชา 5273802 กอน
ค. หมวดวิชาเลือกเสรี จำนวน 6 หนวยกิต
ให นั ก ศึ ก ษาเลื อ กเรี ย นวิ ช าใด ๆ ในระดั บ
ปริญญาตรีทเี่ ปดสอนในมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค โดย
ไมซ้ำกับรายวิชาทีเ่ คยเรียนมาแลว และตองไมเปนรายวิชา
ที่กำหนดใหเรียนโดยไมนับหนวยกิตรวมในเกณฑการสำเร็จ
หลักสูตรสาขาวิชานัน้ ๆ

4. กลุมวิชาฝกประสบการณภาคสนาม
จำนวน 6 หนวยกิต
แบบปกติ
รหัสวิชา
ชือ่ วิชา
หนวยกิต
5273801 การเตรียมฝกประสบการณวชิ าชีพ
1 (45)
ดานอุตสาหกรรมอาหาร
Preparation for Field Experience in
Food Industry
5273802 การฝกประสบการณวชิ าชีพดาน
5 (320)
อุตสาหกรรมอาหาร
Field Experience in Food Industry
โดยตองศึกษารายวิชา 5273801 กอน

คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอตุ สาหกรรม
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คูมือนักศึกษา

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชาเกษตรศาสตร

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554
ชือ่ สถาบันอุดมศึกษา : มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค
คณะ/ภาควิชา
: คณะเทคโนโลยีการเกษตรและ
เทคโนโลยีอตุ สาหกรรม
ขอมูลทัว่ ไป
1. รหัสและชื่อหลักสูตร
ภาษาไทย : หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาเกษตรศาสตร
ภาษาอังกฤษ : Bachelor of Science Program in
Agriculture
2. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา
ภาษาไทย ชือ่ เต็ม : วิทยาศาสตรบัณฑิต
(เกษตรศาสตร)
ชือ่ ยอ : วท.บ. (เกษตรศาสตร)
ภาษาอังกฤษ ชือ่ เต็ม : Bachelor of Science
(Agriculture)
ชือ่ ยอ : B.Sc. (Agriculture)
3. หลักสูตร
3.1 จำนวนหนวยกิตรวมตลอดหลักสูตร ไมนอ ยกวา
135 หนวยกิต
3.2 โครงสรางหลักสูตร
หมวดวิชา/กลมุ วิชา/วิชา

ปกติ สหกิจ

ก. หมวดวิชาศึกษาทัว่ ไป
32 32
1. กลมุ วิชาภาษาและการสือ่ สาร
9
9
2. กลมุ วิชามนุษยศาสตร
7
7
3. กลมุ วิชาสังคมศาสตร
6
6
4. กลมุ วิชาวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร 10 10
ข. หมวดวิชาเฉพาะ
97 97
1. วิชาแกน
33 33
2. วิชาเฉพาะดานบังคับ
37 37
3. วิชาเฉพาะดานเลือก
21 21
6
6
4. วิชาประสบการณภาคสนาม
ค. หมวดวิชาเลือกเสรี
6
6
รวมหนวยกิตทัง้ หมด
135 135

คูมือนักศึกษา

ก. หมวดวิชาศึกษาทัว่ ไป จำนวน 32 หนวยกิต
ข. หมวดวิชาเฉพาะ จำนวน 97 หนวยกิต
1. กลมุ วิชาแกน จำนวน 33 หนวยกิต
รหัสวิชา
ชือ่ วิชา
หนว ยกิต
2312704 ภาษาอังกฤษสำหรับวิทยาศาสตร 3 (3-0-6)
English for Science
2313710 ภาษาอังกฤษสำหรับเทคโนโลยี
3 (3-0-6)
การเกษตร
English for Agricultural Technology
4211303 ฟสกิ สมลู ฐาน
3 (2-2-5)
Fundamental Physics
4221104 เคมีมลู ฐาน
3 (2-2-5)
Fundamental Chemistry
4221112 เคมีอนิ ทรียส ำหรับอุตสาหกรรมเกษตร 3 (2-2-5)
Organic Chemistry for Agro-Industry
4222516 ชีวเคมีสำหรับอุตสาหกรรมเกษตร 3 (2-2-5)
Biochemistry for Agro-Industry
4231103 ชีววิทยามูลฐาน
3 (2-2-5)
Fundamental Biology
4232401 พันธุศาสตร
3 (2-2-5)
Genetics
4301201 ความนาจะเปนและสถิตเิ บือ้ งตน 3 (3-0-6)
Introduction to Probability and Statistics
4311701 คอมพิวเตอรสำหรับวิทยาศาสตร 3 (2-2-5)
Computer for Science
4322101 จุลชีววิทยา
3 (2-2-5)
Microbiology
2. กลมุ วิชาเฉพาะดานบังคับ
รายวิชาเฉพาะดานบังคับแตละแขนงวิชาทัง้ ปกติ
และสหกิจศึกษา ใหเลือกจากรายวิชาดังนี้
2.1 แขนงวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช
จำนวน 37 หนวยกิต
รหัสวิชา
ชือ่ วิชา
หนวยกิต
4232201 พฤกษศาสตร
Botany
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3 (2-2-5)

คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอตุ สาหกรรม

รหัสวิชา

ชือ่ วิชา

หนวยกิต

รหัสวิชา

ชือ่ วิชา

หนวยกิต

5001101 หลักการผลิตพืช
3 (2-2-5)
Principles of Crop Production
5003701 สรีรวิทยาการผลิตพืช
3 (2-2-5)
Physiology of Crop Production
5003901 การวางแผนการทดลองและสถิตทิ ี่ 3 (2-2-5)
เกีย่ วของกับการเกษตร
Experimental Design in Agriculture
5004703 การปรับปรุงพันธพุ ชื
3 (2-2-5)
Plant Breeding
5004902 สัมมนาทางการเกษตร
2 (1-2-3)
Seminar in Agriculture
5004903 ปญหาพิเศษทางการเกษตร
3 (2-2-5)
Special in Agriculture
5211101 ปฐพีวทิ ยา
3 (2-2-5)
Soil Science
5232701 การเพาะเลีย้ งเนือ้ เยือ่ ของพืชเพือ่
3 (3-0-6)
การเกษตร
Plant Tissue Culture in Agriculture
5232702 ปฏิบตั กิ ารเพาะเลีย้ งเนือ้ เยือ่ ของพืช 1 (0-2-1)
เพือ่ การเกษตร
Plant Tissue Culture in Agriculture
Laboratory
5233501 หลักการขยายพันธพุ ชื
3 (2-2-5)
Principles of Plant Propagation
5233703 เทคโนโลยีการผลิตพืชในโรงเรือน 3 (3-0-6)
Plant Production Technology in
Greenhouse
5233704 ปฏิบตั เิ ทคโนโลยีการผลิตพืชใน
1 (0-2-1)
โรงเรือน
Plant Production Technology in
Greenhouse Laboratory
5282701 การจัดการศัตรูพชื แบบผสมผสาน 3 (2-2-5)
Integrated Pest Management

5242402 อาหารและการใหอาหารสัตว
3 (3-0-6)
Feed and Feeding in Farm Animal
5242403 ปฏิบตั กิ ารสำหรับวิชาอาหารและ 1 (0-2-1)
การใหอาหารสัตว
Laboratory for Feed and Feeding
in Farm Animal
5242702 การปรับปรุงพันธสุ ตั ว
3 (2-2-5)
Animal Breeding
5243301 ยาและการใชยาสัตว
3 (2-2-5)
Animal drugs and usage
5243403 เทคโนโลยีการผลิตอาหารสัตวเขตรอน 3 (2-2-5)
Technology of Feed Production in
Tropical Conditions
5243501 การสืบพันธแุ ละการผสมเทียมสัตว 3 (2-2-5)
Animal Reproduction and Artificial
Insemination
5243901 ระเบียบวิธวี จิ ยั ทางการผลิตสัตว
3 (2-2-5)
Basic Research Methods in Animal
Production
5244902 สัมมนาทางการผลิตสัตว
2 (1-2-3)
Seminar in Animal Production
5244903 ปญหาพิเศษทางการผลิตสัตว
3 (2-2-5)
Special in Animal Production
5251102 หลักสุขศาสตรสตั วและ
3 (2-2-5)
มาตรฐานฟารม
Principles of Animal Hygiene and
Standard
5252201 กายวิภาคและสรีรวิทยาของสัตว 3 (3-0-6)
Animal Anatomy and Physiology
5252202 ปฏิบตั กิ ารสำหรับกายวิภาคและ
1 (0-2-1)
สรีรวิทยาของสัตว
Laboratory for Animal Anatomy and
Physiology

2.2 แขนงวิชาเทคโนโลยีการผลิตสัตว
จำนวน 37 หนวยกิต

2.3 แขนงวิชาเทคโนโลยีเพาะเลีย้ งสัตวน้ำ
จำนวน 37 หนวยกิต

รหัสวิชา
ชือ่ วิชา
หนวยกิต
4231301 สัตววิทยา
3 (2-2-5)
Zoology
5241501 หลักการผลิตสัตว
3 (2-2-5)
Principles of Animal Production

คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอตุ สาหกรรม

รหัสวิชา

ชือ่ วิชา

5261101 หลักการประมง
Principles of Fisheries
5261102 หลักการเพาะเลีย้ งสัตวน้ำ
Principles of Aquaculture
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หนวยกิต
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)

คูมือนักศึกษา

รหัสวิชา

ชือ่ วิชา

หนวยกิต

รหัสวิชา

ชือ่ วิชา

หนวยกิต

5261103 นิเวศวิทยาแหลงน้ำ
3 (2-2-5)
Aquatic Ecology
5261201 มีนวิทยา
3 (2-2-5)
Ichthyology
5262104 การเพาะเลีย้ งสัตวน้ำจืด
3 (2-2-5)
Freshwater Aquaculture
5262105 วิเคราะหน้ำและคุณภาพน้ำทาง
3 (2-2-5)
การประมง
Water Analysis and Water Quality for
Fishery
5263202 การเพาะพันธปุ ลา
3 (3-0-6)
Fish Breeding
5263203 ปฏิบตั กิ ารเพาะพันธปุ ลา
1 (0-3-0)
Fish Breeding Laboratory
5263204 อาหารและการใหอาหารปลา
3 (3-0-6)
Feed and Feeding of Fish
5263205 ปฏิบตั กิ ารอาหารและการให
1 (0-3-0)
อาหารปลา
Feed and Feeding of Fish
5263401 โรคและพยาธิสตั วน้ำ
3 (2-2-5)
Diseases and Parasites of Aquatic
Animals
5263901 ระเบียบวิธวี จิ ยั ทางการเพาะเลีย้ ง 3 (2-2-5)
สัตวน้ำ
Research Methodology in Aquaculture
5264902 สัมมนาทางการเพาะเลีย้ งสัตวน้ำ 2 (1-2-3)
Seminar in Aquaculture
5264903 ปญหาพิเศษทางการเพาะเลีย้ งสัตวน้ำ 3 (3-0-6)
Special Problems in Aquaculture

5003301 การเกษตรเพือ่ งานอดิเรก
3 (2-2-5)
Agriculture for Hobbies
5003702 วิทยาการหลังการเก็บเกีย่ ว
3 (2-2-5)
Post Harvest Technology
5003704 สารควบคุมการเจริญเติบโตของพืช 3 (2-2-5)
Plant Growth Regulators
5003705 เทคโนโลยีเมล็ดพันธุ
3 (2-2-5)
Seed Technology
5003706 ระบบการทำฟารมและการจัดการ 3 (2-2-5)
Farming Systems and Management
5004707 เทคโนโลยีชวี ภาพทางพืช
3 (2-2-5)
Plant Biotechnology
5213201 ความอุดมสมบูรณของดินและ
3 (2-2-5)
ธาตุอาหารพืช
Soil Fertility and Plant Nutrition
3 (2-2-5)
5213202 การตรวจวิเคราะหดนิ และพืช
Soil and Plant Analysis
5213301 การจัดการดินและน้ำ
3 (2-2-5)
Soil and Water Management
5213501 การสำรวจและการจำแนกดิน
3 (2-2-5)
Soil Survey and Classification
5213601 เทคโนโลยีการผลิตและการใชปยุ
3 (2-2-5)
Fertilizer Technology and Usage
5222501 การผลิตพืชไรเศรษฐกิจ
3 (2-2-5)
Economic Field Crops Production
5232201 หลักการผลิตผัก
3 (2-2-5)
Principles of Vegetable Production
5232301 การผลิตไมดอกไมประดับ
3 (2-2-5)
Flower and Ornamental Plant
Production
3. กลุมวิชาเฉพาะดานเลือก
5232701 เห็ดและการผลิตเห็ด
3 (2-2-5)
รายวิชาเลือกแตละแขนงวิชาทัง้ ปกติ และสหกิจศึกษา
Mushroom and Mushroom Production
ใหเลือกจากรายวิชาดังนี้
5233302 การเพาะเลีย้ งกลวยไม
3 (2-2-5)
3.1 แขนงวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช
Orchid Culture
จำนวน 21 หนวยกิต
5233401 หลักการผลิตไมผล
3 (2-2-5)
Principles of Fruit Production
รหัสวิชา
ชือ่ วิชา
หนวยกิต
3 (2-2-5)
5233705 เทคโนโลยีการปลูกพืชไมใชดนิ
3 (2-2-5)
Soiless Culture
5001102 การเกษตรเพือ่ ความยัง่ ยืน
Agricultural Sustainability
5282101 ศัตรูพชื และการปองกันกำจัด
3 (2-2-5)
5001103 การจัดการทรัพยากรการเกษตร
3 (2-2-5)
Plant Pest Control
และสิง่ แวดลอม
5283102 แมลงสำคัญทางการเกษตร
3 (2-2-5)
Agricultural Resources and
Agricultural Insect Pest
Environmental Management

คูมือนักศึกษา
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รหัสวิชา

ชือ่ วิชา

หนวยกิต

รหัสวิชา

5283201 โรคพืชสำคัญทางการเกษตร
3 (2-2-5)
Agricultural Plant Pathology
5283301 หลักการควบคุมวัชพืช
3 (2-2-5)
Principles of Weed Control
5284702 การควบคุมศัตรูพชื โดยชีววิธี
3 (2-2-5)
Biological Pest Control
5312401 เทคโนโลยีการใหน้ำแกพชื
3 (2-2-5)
Irrigation Technology
5322101 งานชางเกษตร
3 (2-2-5)
Agricultural Farmshop
5333101 การสงเสริมการเกษตรและสหกรณ 3 (2-2-5)
Agricultural Extension and Co-operatives
3.2 แขนงวิชาเทคโนโลยีการผลิตสัตว
จำนวน 21 หนวยกิต
รหัสวิชา
ชือ่ วิชา
หนวยกิต
5003501 การเพิม่ มูลคาผลผลิตทางการเกษตร 3 (2-2-5)
Value Added in Agricultural Product
3 (2-2-5)
5241101 เทคโนโลยีการผลิตสัตวปก
Poultry Production Technology
5242202 เทคโนโลยีการผลิตแพะ - แกะ
3 (2-2-5)
Sheep and Goat Production Technology
5242301 เทคโนโลยีการผลิตโคนม
3 (2-2-5)
Dairy Production Technology
5242302 เทคโนโลยีการผลิตโคเนือ้ -กระบือ 3 (2-2-5)
Buffalo -Beef Production Technology
5242401 โภชนศาสตรสตั ว
3 (3-0-6)
Animal Nutrition
5242601 เทคโนโลยีการผลิตพืชอาหารสัตว 3 (2-2-5)
Forage Crupe Technology
5243401 โภชนศาสตรสตั วไมเคีย้ วเอือ้ ง
3 (2-2-5)
Non-Ruminant Nutrition
5243402 โภชนศาสตรสตั วเคีย้ วเอือ้ ง
3 (2-2-5)
Ruminant Nutrition
3 (3-0-6)
5243504 การจัดการของเสียจากสัตว
Animal Waste Management
5243505 พฤติกรรมสัตวเลีย้ ง
3 (2-2-5)
Animal Behavior
5243701 การใชสมุนไพรในการผลิตสัตว
3 (2-2-5)
Herbs Utilization in Animal Production

คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอตุ สาหกรรม

ชือ่ วิชา

หนวยกิต

5243702 การผลิตสัตวและสวัสดิภาพสัตว 3 (2-2-5)
เขตรอน
Animal Production and Animal Welfare
in Tropical Conditions
5244201 เทคโนโลยีการผลิตสุกร
3 (2-2-5)
Swine Production Technology
5244402 การตรวจและการวิเคราะหอาหารสัตว 3 (2-2-5)
Feed Analysis
5244404 เทคโนโลยีเนือ้ สัตวและผลิตภัณฑเนือ้ 3 (3-0-6)
Meat and Meat Products Technology
5244405 เทคโนโลยีน้ำนมและผลิตภัณฑนม 3 (2-2-5)
Milk and Milk Products Technology
5244406 เทคโนโลยีไขและเนือ้ ไก
3 (2-2-5)
Egg and Chicken Meat Technology
5244501 เทคโนโลยีจลุ ชีพเพือ่ การผลิตสัตว 3 (2-2-5)
Microbiological Technology for Animal
Production
5244703 การจัดการฟารมปศุสตั ว
3 (2-2-5)
Livestock Farm Management
5244704 เทคโนโลยีชวี ภาพเพือ่ การผลิตสัตว 3 (3-0-6)
Biotechnology for Animal Production
5244705 การประยุกตใชคอมพิวเตอรเพือ่
3 (2-2-5)
การผลิตสัตว
Applied Computer for Animal Product
5244904 ปศุสตั วอนิ ทรีย
3 (2-2-5)
Organic Livestock
5253701 อาหารปลอดภัยและมาตรฐานฟารม 3 (2-2-5)
Livestock Food Safety and Farm
standard
5322101 งานชางเกษตรฤ
3 (2-2-5)
Farmshop in Agricultural
5333101 การสงเสริมการเกษตรและสหกรณ 3 (2-2-5)
Agricultural Extension and
Co-operatives
3.3 แขนงวิชาเทคโนโลยีเพาะเลีย้ งสัตวน้ำ
จำนวน 21 หนวยกิต
รหัสวิชา

ชือ่ วิชา

5263106 การเพาะเลีย้ งสัตวน้ำชายฝง
Coastal Aquaculture
5263107 การจัดการฟารมสัตวน้ำ
Aquafarm Management
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หนวยกิต
3 (2-2-5)
3 (2-2-5)

คูมือนักศึกษา

รหัสวิชา

ชือ่ วิชา

หนวยกิต

5263108 การเพาะเลีย้ งแพลงกตอนและ
3 (2-2-5)
สาหราย
Plankton and Algal Culture
5263109 พรรณไมน้ำประดับ
3 (2-2-5)
Aquatic Ornamental Plants
5263206 การเลีย้ งและเพาะพันธปุ ลาสวยงาม 3 (2-2-5)
Fancy Fish Culture
5263207 การเลีย้ งปลาแบบผสมผสาน
3 (2-2-5)
Integrated Fish Culture
5263208 การเลีย้ งปลาน้ำจืด
3 (2-2-5)
Fresh Water Fish Culture
5263301 การเลีย้ งกงุ
3 (2-2-5)
Shrimp Culture
5264701 การออกแบบบอและโรงเพาะ
3 (2-2-5)
พันธสุ ตั วน้ำ
Aquaculture Pond and Hatchery Design
5264702 เรือ่ งเฉพาะทางเพาะเลีย้ งสัตวน้ำ 3 (2-2-5)
Selected Topics in Aquaculture
5274408 เทคโนโลยีผลิตภัณฑประมง
3 (2-2-5)
Fishery Product Technology
5322101 งานชางเกษตร
3 (2-2-5)
Agricultural Farmshop

ค. หมวดวิชาเลือกเสรี จำนวน 6 หนวยกิต
ให นั ก ศึ ก ษาเลื อ กเรี ย นวิ ช าใดๆ ในระดั บ
ปริ ญ ญาตรี ที่ เ ป ด สอนในมหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ นครสวรรค
โดยไมซ้ำกับรายวิชาทีเ่ คยเรียนมาแลวและตองไมเปนรายวิชา
ทีก่ ำหนดใหเรียนโดยไมนบั หนวยกิต รวมในเกณฑการสำเร็จ
หลักสูตรสาขาวิชานัน้ ๆ

4. กลุมวิชาฝกประสบการณภาคสนาม
จำนวน 6 หนวยกิต
แบบปกติ รายวิชาทีก่ ำหนดใหเรียนดังนี้
รหัสวิชา

ชือ่ วิชา

หนวยกิต

5003801 การเตรียมฝกประสบการณวชิ าชีพ
1 (45)
Preparation for Field Experience
5004802 การฝกประสบการณวชิ าชีพ
5 (320)
Field Experience
แบบสหกิจศึกษา รายวิชาทีก่ ำหนดใหเรียนดังนี้
รหัสวิชา

ชือ่ วิชา

หนวยกิต

5003803 การเตรียมฝกสหกิจศึกษา
0 (35)
Preparation for Cooperative Education
5004804 สหกิจศึกษา
6 (16 สัปดาห)
Cooperative Education

คูมือนักศึกษา
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หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต

สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554
ชือ่ สถาบันอุดมศึกษา : มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค
คณะ/ภาควิชา
: คณะเทคโนโลยีการเกษตรและ
เทคโนโลยีอตุ สาหกรรม

3. วิชาเฉพาะดานเลือก
4. วิชาประสบการณภาคสนาม
ค. หมวดวิชาเลือกเสรี
รวมหนวยกิตทัง้ หมด

24 24
6
6
6
6
132 132

ขอมูลทัว่ ไป
1. รหัสและชื่อหลักสูตร
ภาษาไทย : หลักสูตรเทคโนโลยีบณ
ั ฑิต
ก. หมวดวิชาศึกษาทัว่ ไป จำนวน 32 หนวยกิต
สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการ
ข. หมวดวิชาเฉพาะ จำนวน 94 หนวยกิต
อุตสาหกรรม
1. กลมุ วิชาแกน จำนวน 24 หนวยกิต
ภาษาอังกฤษ : Bachelor of Technology Program
รหัสวิชา
ชือ่ วิชา
หนว ยกิต
in Industrial Management
Technology
2312704 ภาษาอังกฤษสำหรับวิทยาศาสตร 3 (3-0-6)
English for Science
2. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา
6003701 คอมพิวเตอรในงานอุตสาหกรรม 3 (2-2-5)
ภาษาไทย ชือ่ เต็ม : เทคโนโลยีบณ
ั ฑิต
Computer in Industrial Works
(เทคโนโลยีการ
6111111 วัสดุศาสตร
3 (2-2-5)
จัดการอุตสาหกรรม)
Material
ชือ่ ยอ : ทล.บ. (เทคโนโลยีการ
6111505 วิศวกรรมคุณคา
3 (3-0-6)
จัดการอุตสาหกรรม)
Value Engineering
ภาษาอังกฤษ ชือ่ เต็ม : Bachelor of Technology 6112501 สถิตเิ ทคโนโลยีอตุ สาหกรรม
3 (2-2-5)
(Industrial Management
Industrial Technology Statistic
Technology)
6112502 การจัดการคุณภาพในงาน
3 (3-0-6)
ชือ่ ยอ : B.Tech. (Industrial
อุตสาหกรรม
Management Technology)
Quality Management in Industrial Works
3. หลักสูตร
3 (2-2-5)
6113509 การจัดการโลจิสติกสและหวงโซ
3.1 จำนวนหนวยกิตรวมตลอดหลักสูตร ไมนอ ยกวา
อุปทาน
132 หนวยกิต
Logistics and Supply Chain Management
3.2 โครงสรางหลักสูตร
6272521 วิศวกรรมความปลอดภัย
3 (3-0-6)
Safety Engineering
หมวดวิชา/กลมุ วิชา/วิชา
ปกติ สหกิจ
ก. หมวดวิชาศึกษาทัว่ ไป
32 32
2. กลมุ วิชาเฉพาะดานบังคับ จำนวน 40 หนวยกิต
1. กลมุ วิชาภาษาและการสือ่ สาร
9
9
รหัสวิชา
ชือ่ วิชา
หนว ยกิต
2. กลมุ วิชามนุษยศาสตร
7
7
3. กลมุ วิชาสังคมศาสตร
6
6
2313705 ภาษาอังกฤษในงานอุตสาหกรรม 3 (3-0-6)
4. กลมุ วิชาวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร 10 10
English for Industrial Work
ข. หมวดวิชาเฉพาะ
94 94
6111201 ปฏิบตั กิ ารเทคโนโลยีพนื้ ฐาน
2 (1-2-3)
1. วิชาแกน
24 24
Fundamental Technology Practice
2. วิชาเฉพาะดานบังคับ
40 40

คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอตุ สาหกรรม
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รหัสวิชา

ชือ่ วิชา

หนวยกิต

6111510 การจัดการอุตสาหกรรม
3 (3-0-6)
Industrial Management
6112506 การวิจยั ดำเนินงานในงานอุตสาหกรรม 3 (3-0-6)
Operations Research for Industrial Work
โดยตองศึกษารายวิชา 6112501 กอน
6112901 การวิจยั เพือ่ พัฒนาเทคโนโลยีการ 3 (2-2-5)
จัดการอุตสาหกรรม
Industrial Management Research
6113503 การวางแผนและควบคุมระบบการผลิต 3 (3-0-6)
Production Planning and Control Systems
6113507 การจัดการการผลิตในงาน
3 (3-0-6)
อุตสาหกรรม
Industrial Production Management
โดยตองศึกษารายวิชา 6112506 กอน
6113508 การควบคุมระบบการผลิตดวย
3 (2-2-5)
เครือ่ งคอมพิวเตอร
Computer Aid Manufacturing Control
6113511 การศึกษาการทำงานและการวัด 3 (3-0-6)
การทำงานอุตสาหกรรม
Industrial Measurement and Work
Study
6114512 การวางแผนผังโรงงานอุตสาหกรรม 3 (3-0-6)
Industrial Plant Design
6114516 เศรษฐศาสตรอตุ สาหกรรมและ
3 (3-0-6)
การจัดการอุตสาหกรรม
Industrial Economic and Industrial
Management
6114518 การจัดการการซอมบำรุงใน
3 (3-0-6)
อุตสาหกรรม
Industrial Maintenance Management
6114902 สัมมนาเทคโนโลยีการจัดการ
2 (1-2-3)
อุตสาหกรรม
Seminar in Industrial Management
of Technological
6114903 ปญหาพิเศษทางเทคโนโลยีการ
3 (2-2-5)
จัดการอุตสาหกรรม
Special Problem in Industrial
Management of Technological

คูมือนักศึกษา

3. กลุมวิชาเฉพาะดานเลือก
ใหเลือกเรียนอยางนอย จำนวน 24 หนวยกิต
จากรายวิชาตอไปนี้
รหัสวิชา
ชือ่ วิชา
หนวยกิต
6111201 การเขียนแบบในงานอุตสาหกรรม 3 (2-2-5)
Drawing for Industrial Work
6111202 การใชคอมพิวเตอรเพือ่ ชวยใน
3 (2-2-5)
การออกแบบ
CAD-CAM Technology
โดยตองศึกษารายวิชา 6111201 กอน
6111515 เทคโนโลยีสารสนเทศในการ
3 (2-2-5)
จัดการอุตสาหกรรม
Information Technology for Industrial
Management
6112513 การประกอบธุรกิจอุตสาหกรรม
3 (2-2-5)
Industrial Business and Operation
6112514 การพัฒนาประสิทธิภาพการ
3 (2-2-5)
ทำงานอุตสาหกรรม
Industrial Efficiency Development
6112517 มนุษยสัมพันธในการจัดการ
3 (3-0-6)
อุตสาหกรรม
Human Relation in Industrial
Management
6113519 กลยุทธการจัดการงานอุตสาหกรรม 3 (3-0-6)
Industrial Management Strategy
3 (2-2-5)
6114520 กฎหมายอุตสาหกรรม
Industrial Law
6114521 การจัดการทรัพยากรมนุษยใน
3 (3-0-6)
งานอุตสาหกรรม
Human Resource in Industrial Works
6114522 จิตวิทยาอุตสาหกรรมและองคกร 3 (2-2-5)
Industrial Psychology and Organization
6114523 เทคโนโลยีการเพิม่ ผลผลิตในงาน 3 (2-2-5)
อุตสาหกรรม
Productivity Technology for Industrial
work
6114524 การเขียนรายงานดานเทคนิค
3 (2-2-5)
Technical Report
6114525 การจัดการการตลาดในงาน
3 (3-0-6)
อุตสาหกรรม
Marketing Industrial Management
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4. กลุมวิชาฝกประสบการณภาคสนาม
จำนวน 6 หนวยกิต
แบบปกติ
รหัสวิชา

ชือ่ วิชา

หนวยกิต

6113801 เตรียมฝกประสบการณวชิ าชีพ
1 (45)
เทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม
Preparation for Field Experience in
Industrial Management Technology
6114803 การฝกประสบการณวชิ าชีพ
5 (320)
เทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม
Field Experience in Industrial
Management Technology
โดยตองศึกษารายวิชา 6113801 กอน
แบบสหกิจศึกษา
รหัสวิชา
ชือ่ วิชา
หนวยกิต
6113802 เตรียมฝกสหกิจศึกษา
ไมมหี นวยกิต
Preparation for Cooperative Education
6114804 สหกิจศึกษา
Cooperative Education 6 (16 สัปดาห)
โดยตองศึกษารายวิชา 6113802 กอน
หมายเหตุ สำหรั บ แผนสหกิ จ ศึ ก ษาบั ง คั บ เรี ย นรายวิ ช า
6113802 เตรียมฝกสหกิจศึกษา และรายวิชา
6114804 สหกิจศึกษา โดยไมตอ งเรียนรายวิชา
6113801 เตรี ย มฝ ก ประสบการณ วิ ช าชี พ
เทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม และรายวิชา
6114803 การฝกประสบการณวิชาชีพเทคโน
โลยีการจัดการอุตสาหกรรม
ค. หมวดวิชาเลือกเสรี จำนวน 6 หนวยกิต
ให นั ก ศึ ก ษาเลื อ กเรี ย นวิ ช าใด ๆ ในระดั บ
ปริญญาตรีที่เปดสอนในมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรคโดย
ไมซ้ำกับรายวิชาที่เคยเรียนมาแลว และตองไมเปนรายวิชา
ที่กำหนดใหเรียนโดยไมนับหนวยกิตรวมในเกณฑการสำเร็จ
หลักสูตรสาขาวิชานัน้ ๆ
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หลักสูตรศิลปบัณฑิต

สาขาวิชาการออกแบบ

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554
ชือ่ สถาบันอุดมศึกษา : มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค
คณะ/ภาควิชา
: คณะเทคโนโลยีการเกษตรและ
เทคโนโลยีอตุ สาหกรรม

ก. หมวดวิชาศึกษาทัว่ ไป จำนวน 32 หนวยกิต
ข. หมวดวิชาเฉพาะ จำนวน 96 หนวยกิต
1. กลมุ วิชาแกน จำนวน 21 หนวยกิต

ขอมูลทัว่ ไป
1. รหัสและชื่อหลักสูตร
ภาษาไทย : หลักสูตรศิลปบัณฑิต
สาขาวิชาการออกแบบ
ภาษาอังกฤษ : Bachelor of Fine Arts
Program in Design
2. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา
ภาษาไทย ชือ่ เต็ม : ศิลปบัณฑิต (การออกแบบ)
ชือ่ ยอ : ศล.บ. (การออกแบบ)
ภาษาอังกฤษ ชือ่ เต็ม : Bachelor of Fine Arts
(Design)
ชือ่ ยอ : B.F.A. (Design)
3. วิชาเอก
มี 3 แขนง คือ
- แขนงออกแบบผลิตภัณฑ
- แขนงออกแบบบรรจุภณ
ั ฑ
- แขนงออกแบบคอมพิวเตอรกราฟก
4. หลักสูตร
4.1 จำนวนหนวยกิตรวมตลอดหลักสูตร ไมนอ ยกวา
134 หนวยกิต
4.2 โครงสรางหลักสูตร
หมวดวิชา/กลมุ วิชา/วิชา
ปกติ สหกิจ
ก. หมวดวิชาศึกษาทัว่ ไป
32 32
1. กลมุ วิชาภาษาและการสือ่ สาร
9
9
2. กลมุ วิชามนุษยศาสตร
7
7
3. กลมุ วิชาสังคมศาสตร
6
6
4. กลมุ วิชาวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร 10 10
ข. หมวดวิชาเฉพาะ
96 96
1. วิชาแกน
21 21
2. วิชาเฉพาะดานบังคับ
45 45
3. วิชาเฉพาะดานเลือก
24 24
6
6
4. วิชาประสบการณภาคสนาม
ค. หมวดวิชาเลือกเสรี
6
6
รวมหนวยกิตทัง้ หมด
134 134

รหัสวิชา
ชือ่ วิชา
หนว ยกิต
2313704 ภาษาอังกฤษสำหรับเทคโนโลยี
3 (3-0-6)
English for Technology
2312705 ภาษาอังกฤษในงานอุตสาหกรรม 3 (3-0-6)
English for Industrial Work
6141101 หลักการออกแบบ
3 (2-2-5)
Principle of Design
6141102 ออกแบบทัศนศิลป
3 (2-2-5)
Visual Design
6141103 วาดเสนเบือ้ งตน
3 (2-2-5)
Basic Drawing
6141104 เขียนแบบเทคนิค 1
3 (2-2-5)
Technical Drawing 1
6141110 สุนทรียศาสตรเพือ่ การออกแบบ 3 (3-0-6)
Aesthetics for Design

คูมือนักศึกษา

2. กลมุ วิชาเฉพาะดานบังคับ จำนวน 45 หนวยกิต
2.1 แขนงออกแบบผลิตภัณฑ
รหัสวิชา
ชือ่ วิชา
หนวยกิต
6141105 วาดเสนเพือ่ การออกแบบ
3 (2-2-5)
Drawing for Design
โดยตองศึกษารายวิชา 6141103 กอน
6141106 เขียนแบบเทคนิค 2
3 (2-2-5)
Technical Drawing 2
โดยตองศึกษารายวิชา 6141104 กอน
6142107 กายวิภาคเชิงกล
3 (2-2-5)
Ergonomics
6142108 วัสดุและกรรมวิธกี ารผลิต
3 (2-2-5)
Material and Production Processes
6142109 เทคนิคการถายภาพเพือ่ การออกแบบ3 (2-2-5)
Photography Technique for Design
3 (2-2-5)
6142201 ออกแบบผลิตภัณฑ 1
Product Design1
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รหัสวิชา

ชือ่ วิชา

หนวยกิต

รหัสวิชา

6142202 ออกแบบผลิตภัณฑ 2
3 (2-2-5)
Product Design2
โดยตองศึกษารายวิชา 6142201 กอน
6142601 การออกแบบดวยคอมพิวเตอร 1 3 (2-2-5)
Design by Computer 1
6142602 การออกแบบดวยคอมพิวเตอร 2 3 (2-2-5)
Design by Computer 2
โดยตองศึกษารายวิชา 6142601 กอน
6143203 ออกแบบผลิตภัณฑ 3
3 (2-2-5)
Product Design3
โดยตองศึกษารายวิชา 6142202 กอน
6143204 ออกแบบผลิตภัณฑ 4
3 (2-2-5)
Product Design4
โดยตองศึกษารายวิชา 6143203 กอน
6143901 การคนควาวิจยั งานออกแบบผลิตภัณฑ 3 (2-2-5)
Research for Product Design
6143911 การนำเสนอผลงานสำหรับงาน
3 (2-2-5)
ออกแบบ
Presentation For Design
6144904 สัมมนาดานออกแบบ
2 (1-2-3)
Seminar of Design
6144907 โครงการพิเศษ
3 (0-6-3)
Special Project
โดยตองศึกษารายวิชา 6143901 กอน
2.2 แขนงออกแบบบรรจุภัณฑ
จำนวน 45 หนวยกิต
รหัสวิชา

ชือ่ วิชา

6141105 วาดเสนเพือ่ การออกแบบ
3 (2-2-5)
Drawing for Design
โดยตองศึกษารายวิชา 6141103 กอน
6141118 กระบวนการคิดสรางสรรค
3 (2-2-5)
Creative Thinking Methodology
6142107 กายวิภาคเชิงกล
3 (2-2-5)
Ergonomics
6142108 วัสดุและกรรมวิธกี ารผลิต
3 (2-2-5)
Material and Production Processes
6142109 เทคนิคการถายภาพเพือ่ การออกแบบ3 (2-2-5)
Photography Technique for Design
6142601 การออกแบบดวยคอมพิวเตอร 1 3 (2-2-5)
Design by Computer 1

คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอตุ สาหกรรม

หนวยกิต

6142602 การออกแบบดวยคอมพิวเตอร 2
Design by Computer 2
โดยตองศึกษารายวิชา 6142601
6142617 ออกแบบบรรจุภณ
ั ฑ 1
Package Design 1
6142618 ออกแบบบรรจุภณ
ั ฑ 2
Package Design 2
โดยตองศึกษารายวิชา 6142617
6143603 กราฟกเพือ่ งานบรรจุภณ
ั ฑ
Graphic for package
6143619 ออกแบบบรรจุภณ
ั ฑ 3
Package Design 3
โดยตองศึกษารายวิชา 6142618
6143620 ออกแบบบรรจุภณ
ั ฑ 4
Package Design 4
โดยตองศึกษารายวิชา 6143619
6143902 คนควาวิจยั งานออกแบบบรรจุภณ
ั ฑ
Research for Package Design
6144904 สัมมนาดานออกแบบ
Seminar of Design
6144907 โครงการพิเศษ
Special Project
โดยตองศึกษารายวิชา 6143902

3 (2-2-5)
กอน
3 (2-2-5)
3 (2-2-5)
กอน
3 (2-2-5)
3 (2-2-5)
กอน
3 (2-2-5)
กอน
3 (2-2-5)
2 (1-2-3)
3 (0-6-3)
กอน

2.3 แขนงวิชาออกแบบคอมพิวเตอรกราฟก
จำนวน 45 หนวยกิต
รหัสวิชา

หนวยกิต

ชือ่ วิชา

ชือ่ วิชา

หนวยกิต

6141106 เขียนแบบเทคนิค 2
3 (2-2-5)
Technical Drawing 2
โดยตองศึกษารายวิชา 6141104 กอน
6141111 วาดเสนขัน้ สูง
3 (2-2-5)
Professional Drawing
โดยตองศึกษารายวิชา 6141103 กอน
6141112 ประวัตกิ ราฟก
3 (3-0-6)
History of Graphic
6142108 วัสดุและกรรมวิธกี ารผลิต
3 (2-2-5)
Material and Production Processes
6142604 ออกแบบกราฟก 1
3 (2-2-5)
Graphic design 1
6142605 ออกแบบกราฟก 2
3 (2-2-5)
Graphic Design 2
โดยตองศึกษารายวิชา 6142604 กอน
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รหัสวิชา

ชือ่ วิชา

หนวยกิต

รหัสวิชา

ชือ่ วิชา

หนวยกิต

6142608 คอมพิวเตอรเพือ่ การออกแบบ
3 (2-2-5)
งานสองมิติ
Computer for Design 2 Dimensions
6142609 คอมพิวเตอรเพือ่ การออกแบบ
3 (2-2-5)
งานสามมิติ 1
Computer for Design 3 Dimensions 1
โดยตองศึกษารายวิชา 6142608 กอน
6142624 คอมพิวเตอรเพือ่ การเขียนแบบ
3 (2-2-5)
Computer for Technical Drawing
6143606 ออกแบบกราฟก 3
3 (2-2-5)
Graphic Design 3
โดยตองศึกษารายวิชา 6142605 กอน
6143607 ออกแบบกราฟก 4
3 (2-2-5)
Graphic Design 4
โดยตองศึกษารายวิชา 6143606 กอน
6143610 คอมพิวเตอรเพือ่ การออกแบบ
3 (2-2-5)
งานสามมิติ 2
Computer for Design 3 Dimensions 2
โดยตองศึกษารายวิชา 6142609 กอน
6143903 การคนควาวิจยั งานทางคอมพิวเตอร 3 (2-2-5)
กราฟก
Research for Graphic Design
6144904 สัมมนาดานออกแบบ
2 (1-2-3)
Seminar of Design
6144907 โครงการพิเศษ
3 (0-6-3)
Special Project
โดยตองศึกษารายวิชา 6143903 กอน

6143207 ออกแบบผลิตภัณฑและพัฒนา
3 (2-2-5)
ผลิตภัณฑในทองถิน่
Product Design and Development of
Local Product
6143501 ออกแบบผลิตภัณฑเฟอรนเิ จอรและ 3 (2-2-5)
ผลิตภัณฑโลหะ
Product Design of Furniture and Iron
6143701 คอมพิวเตอรเพือ่ การเขียนแบบ
3 (2-2-5)
ผลิตภัณฑ
Computer for Working Drawing Product
6144208 การออกแบบผลิตภัณฑของเลน
3 (2-2-5)
Toy Product Design
6144209 ออกแบบผลิตภัณฑสงิ่ ทอ
3 (2-2-5)
Textile Product Design
6144210 ออกแบบผลิตภัณฑเครือ่ งประดับ 2 3 (2-2-5)
Jewelry Product Design 2
โดยตองศึกษารายวิชา 6143205 กอน
6144301 ออกแบบผลิตภัณฑหตั ถกรรมและ 3 (2-2-5)
เซรามิกส
Product Design of Handicraft and
Ceramics
6144302 ออกแบบผลิตภัณฑปนู ปลาสเตอร 3 (2-2-5)
Plaster and Cement Product Design
6144401 ออกแบบเฟอรนเิ จอร 1
3 (2-2-5)
Furniture Design 1
6144402 ออกแบบเฟอรนเิ จอร 2
3 (2-2-5)
Furniture Design 2
โดยตองศึกษารายวิชา 6144401 กอน
6144910 การจัดแสดงงานสินคาและ
3 (2-2-5)
3. กลุมวิชาเฉพาะดานเลือก
นิทรรศการ
3.1 แขนงออกแบบผลิตภัณฑ
Display and Exhibition
ใหเลือกเรียนอยางนอย จำนวน 24 หนวยกิต
จากรายวิชาตอไปนี้
3.2 แขนงออกแบบบรรจุภณ
ั ฑ
รหัสวิชา
ชือ่ วิชา
หนวยกิต
ใหเลือกเรียนอยางนอย จำนวน 24 หนวยกิต
3 (3-0-6) จากรายวิชาตอไปนี้
6141113 ประวัตศิ าสตรศลิ ป
History of Art
รหัสวิชา
ชือ่ วิชา
หนวยกิต
6142114 เทคนิคการทำหนุ จำลอง
3 (2-2-5)
Model Making Technique
6141113 ประวัตศิ าสตรศลิ ป
3 (3-0-6)
6143205 ออกแบบผลิตภัณฑเครือ่ งประดับ 1 3 (2-2-5)
History of Art
Jewelry Product Design 1
6142114 เทคนิคการทำหนุ จำลอง
3 (2-2-5)
6143206 ออกแบบผลิตภัณฑของทีร่ ะลึก
3 (2-2-5)
Model Making Technique
Souvenir Product Design
6142604 ออกแบบกราฟก 1
3 (2-2-5)
Graphic design 1

คูมือนักศึกษา
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รหัสวิชา

ชือ่ วิชา

หนวยกิต

รหัสวิชา

6143115 ศิลปะไทย
3 (2-2-5)
Thai art
6143601 การตลาดเพือ่ งานบรรจุภณ
ั ฑ
3 (2-2-5)
Marketing for Package
6143611 งานกราฟกโฆษณา 1
3 (2-2-5)
Graphic of Advertising 1
6143613 งานสิง่ พิมพ 1
3 (2-2-5)
Printed Matter 1
6143911 การนำเสนอผลงานสำหรับ
3 (2-2-5)
งานออกแบบ
Presentation for Design
6144612 งานกราฟกโฆษณา 2
3 (2-2-5)
Graphic of Advertising 2
โดยตองศึกษารายวิชา 6143611 กอน
6144910 การจัดแสดงงานสินคาและนิทรรศการ3 (2-2-5)
Display and Exhibition
3.3 แขนงออกแบบคอมพิวเตอรกราฟก
ใหเลือกเรียนอยางนอย จำนวน 24 หนวยกิต
จากรายวิชาตอไปนี้
รหัสวิชา

ชือ่ วิชา

หนวยกิต

6142109 เทคนิคการถายภาพเพือ่ การออกแบบ3 (2-2-5)
Photography Technique for Design
6142114 เทคนิคการทำหนุ จำลอง
3 (2-2-5)
Model Making Technique
6144116 การวาดเสนคาแรคเตอร
3 (2-2-5)
Character Drawing
6143611 งานกราฟกโฆษณา 1
3 (2-2-5)
Graphic of Advertising 1
6143613 งานสิง่ พิมพ 1
3 (2-2-5)
Printed Matter 1
6143614 งานสิง่ พิมพ 2
3 (2-2-5)
Printed Matter 2
โดยตองศึกษารายวิชา 6143613 กอน
6143615 ออกแบบภาพเคลือ่ นไหวสองมิติ 3 (2-2-5)
Introduction to Two-Dimensional
Animation
6143616 การออกแบบเว็บไซด และมัลติมเี ดีย 3 (2-2-5)
Website Design and Multimedia
6143912 เทคนิคการนำเสนอผลงาน
3 (2-2-5)
Presentation Technique

คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอตุ สาหกรรม

ชือ่ วิชา

หนวยกิต

6144612 งานกราฟกโฆษณา 2
Graphic of Advertising 2
โดยตองศึกษารายวิชา 6143611
6144622 การสรางภาพประกอบ
Illustration
6144623 ศิลปะสรางสรรคดว ยคอมพิวเตอร
Creative Computer Art
6144913 คอมพิวเตอรเพือ่ การนำเสนองาน
Computer for Presentation

3 (2-2-5)
กอน
3 (2-2-5)
3 (2-2-5)
3 (2-2-5)

4. กลุมฝกประสบการณภาคสนาม
จำนวน 6 หนวยกิต
แบบปกติ
รหัสวิชา

ชือ่ วิชา

หนวยกิต

6143801 การเตรียมฝกประสบการณวชิ าชีพ
1 (45)
Preparation for Professional Experience
6144804 การฝกประสบการณวชิ าชีพ
5 (320)
Field Experience
โดยตองศึกษารายวิชา 6143801 กอน
แบบสหกิจศึกษา
รหัสวิชา

ชือ่ วิชา

หนวยกิต

0 (35)
6143807 การเตรียมฝกสหกิจศึกษา
Preparation Cooperation Education
6144810 สหกิจศึกษา
6 (16สัปดาห)
Cooperative Education
โดยตองศึกษารายวิชา 6143807 กอน
ค. หมวดวิชาเลือกเสรี จำนวน 6 หนวยกิต
ให นั ก ศึ ก ษาเลื อ กเรี ย นวิ ช าใด ๆ ในระดั บ
ปริ ญ ญาตรี ที่ เ ป ด สอนในมหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ นครสวรรค
โดยไมซ้ำกับรายวิชาที่เคยเรียนมาแลว และตองไมเปน
รายวิชาที่กำหนดใหเรียนโดยไมนับหนวยกิตรวมในเกณฑ
การสำเร็จหลักสูตรสาขาวิชานัน้ ๆ
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3. ดานทักษะทางปญญา
1) สามารถแสวงหาความรมู าสรางประโยชนตอ สังคมได
2) สามารถคิดอยางเปนระบบ เขาใจปญหา แกปญ
 หาได
และสามารถคิดวิเคราะห วิพากษวจิ ารณ และแสวงหาเหตุผล
ได
4. ดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความ
รับผิดชอบ
1) สามารถทำงานรวมกับผอู นื่ ไดทงั้ ในฐานะผนู ำและ
สมาชิกของกลมุ
2) รจู กั เคารพสิทธิของผอู นื่ มีความรับผิดชอบตอ
บทบาทหนาทีข่ องตนเองทัง้ ตอตนเอง ตอผอู นื่ และตอสังคม

4) เพือ่ ใหสามารถจัดการบริหารหลักสูตร และการ
จัดการเรียนการสอนเปนไปอยางมีมปี ระสิทธิภาพและบรรลุผล
ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒริ ะดับอุดมศึกษาแหงชาติ พ.ศ.2552
วัตถุประสงคของหลักสูตรหมวดวิชาศึกษาทัว่ ไป

การจัดการเรียนการสอนในหมวดวิชาศึกษาทัว่ ไปของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรคมงุ พัฒนาและเสริมสรางคุณลักษณะ
ความเปนมนุษยทสี่ มบูรณทงั้ รางกาย อารมณ สังคม และจิตใจ
มีลกั ษณะใฝเรียนรู สงู าน จัดการคุณภาพชีวติ รับผิดชอบ
ตอสังคม มีคณ
ุ ธรรม จริยธรรม มีโลกทัศนทกี่ วางไกล เขาใจ
ธรรมชาติ ตนเอง ผอู นื่ และสังคม มีจติ สำนึกความเปนไทย
5. ดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสือ่ สาร และ มีความเปนพลเมืองไทยและพลโลกทีด่ ี มีความรักและผูกพัน
การใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
กับทองถิน่ ตระหนักในคุณคาของศิลปวัฒนธรรมทัง้ ของไทย
1) สามารถคิดวิเคราะหเชิงตัวเลขไดอยางเหมาะสม และ และของประชาคมนานาชาติ สามารถนำความรไู ปใชในการ
ใชเปนพืน้ ฐานในการแกปญ หาและการตัดสินใจในชีวติ ประจำวัน ดูแลสุขภาวะของตน การดำเนินชีวิต และสามารถปรับตัว
2) สามารถใชภาษาเพือ่ การสือ่ สารไดอยางเหมาะสมและ ใหเขากับการเปลีย่ นแปลงของสังคมโลกไดอยางมีประสิทธิภาพ
มีประสิทธิภาพ
หมวดวิชาศึกษาทั่วไปกำหนดวัตถุประสงคทั่วไป
3) สามารถใชเทคโนโลยีสารสนเทศในการสืบคนขอมูล
ุ ลักษณะดังนี้
เพือ่ การแสวงหาความรู รเู ทาทันและเลือกสรรสารสนเทศมา ไวใหผเู รียนมีคณ
1. มีคณ
ุ ธรรม จริยธรรม และคานิยมอันพึงประสงค
ใชประโยชนตอ ตนเองและสังคมไดอยางเหมาะสม
มีความรับผิดชอบตอสังคมในฐานะพลเมืองไทยและพลโลก
2. มีความรคู วามเขาใจและสามารถปรับตัวใหเขากับ
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
การเปลี่ยนแปลงทางวิทยาศาสตร เทคโนโลยี สิ่งแวดลอม
หลักสูตร พ.ศ. 2554
และสังคม รวมทัง้ สามารถดูแลรักษาสมดุลของสิง่ เหลานัน้ ได
3. มีความเขาใจตนเอง ผอู นื่ สังคม ธรรมชาติและ
ระดับปริญญาตรี
สิง่ แวดลอม และสามารถวางแผนชีวติ มีความพอเพียงในการ
ดำรงชีวติ รวมทัง้ สามารถดำรงตนอยรู ว มกับผอู นื่ ในสังคมได
คำอธิบายรายวิชา
อยางมีความสุข
4. สามารถดูแลสุขภาวะของตนใหมีความสมบูรณ
ก. หมวดวิชาศึกษาทัว่ ไป
หมวดวิชาศึกษาทัว่ ไปมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค ทัง้ ดานรางกาย อารมณ และจิตใจ
5. มีความซาบซึง้ และตระหนักในคุณคาของศิลป
ไดมกี ารปรับปรุงครัง้ ลาสุดในป พ.ศ.2554 เพือ่ ใชกบั นักศึกษา
วั
ฒ
นธรรมทั
ง้ ของไทยและของประชาคมนานาชาติ
ทีเ่ ขาศึกษา ตัง้ แตปก ารศึกษา 2554 เปนตนไป โดยมีเหตุผล
6. เปนบุคคลแหงการเรียนรู มีความรอบรแู ละใฝรู
ในการปรับปรุงแกไข คือ
มี
โ
ลกทั
ศ
นที่กวางไกล สามารถใชเทคโนโลยีสารสนเทศใน
1) เพื่อใหหลักสูตรหมวดวิชาศึกษาทั่วไปสามารถ
พัฒนาใหนักศึกษาเปนบัณฑิตที่มีความเปนมนุษยที่สมบูรณ การแสวงหาความรู สามารถใชภาษาเพือ่ การสือ่ สาร สามารถ
คิดวิเคราะห ตัดสินใจโดยใชขอมูล และแกปญหาไดอยาง
ตามเจตนารมณของหลักสูตรหมวดวิชาศึกษาทัว่ ไป
2) เพื่อสรางเสริมคุณลักษณะอันพึงประสงคของ มีเหตุผลและมีความเขมแข็งทางจิตใจ
บัณฑิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค
3) เพื่อการบูรณาการหลักสูตรใหมีความสมบูรณ
สอดคลองกับธรรมชาติของวิชาและความเปลีย่ นแปลงอยาง
รวดเร็วของความรแู ละเทคโนโลยี

คูมือนักศึกษา

-371-

ภาคผนวก

ก. หมวดวิชาศึกษาทัว่ ไป จำนวน 32 หนวยกิต
ดังนี้

บังคับเรียน 11 รายวิชา และใหเลือกเรียน 1 รายวิชา

1. กลมุ วิชาภาษาและการสือ่ สาร
รหัสวิชา
ชือ่ วิชา

9 หนวยกิต
หนวยกิต

2210101 การพัฒนาทักษะทางภาษาไทย
3 (2-2-5)
Development of Thai Language Skills
2310101 ภาษาอังกฤษพืน้ ฐาน
3 (3-0-6)
Foundation English
2310102 ภาษาอังกฤษเพือ่ การสือ่ สาร
3 (3-0-6)
English for Communication
2. กลมุ วิชามนุษยศาสตร 7 หนวยกิต
เลือก 1 รายวิชา
รหัสวิชา

ชือ่ วิชา

2000105 ชีวติ กับดนตรี
Life and Music
2000106 ชีวติ กับศิลปะ
Life and Art
2000107 ชีวติ กับนาฏการ
Life and Drama
บังคับ
รหัสวิชา

ชือ่ วิชา

หนวยกิต

4. กลุมวิชาวิทยาศาสตรและและคณิตศาสตร
10 หนวยกิต
บังคับ
รหัสวิชา
ชือ่ วิชา
หนวยกิต
4000111 วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีเพือ่
3 (3-0-6)
ชีวติ และสังคม
Science and Technology for Life and
Society
4000112 การคิดและการแกปญ
 หา
3 (3-0-6)
Thinking and Problem Solving
4000113 เทคโนโลยีสารสนเทศเพือ่ การเรียนรู 2 (2-0-4)
Information Technology for Learning
9000001 การสรางเสริมสุขภาพแบบองครวม 2 (2-0-4)
Holistic Health Promotion

2 (2-0-4)
2 (2-0-4)
2 (2-0-4)
หนวยกิต

2000110 อุดมการณชวี ติ และการพัฒนาตน 3 (3-0-6)
Ideal of Life and Self Development
2000112 การรสู ารสนเทศ
2 (2-0-4)
Information Literacy
3. กลมุ วิชาสังคมศาสตร 6 หนวยกิต
บังคับ
รหัสวิชา

ชือ่ วิชา

หนวยกิต

2000121 ความเปนพลเมือง
3 (3-0-6)
Citizenship
2000122 วิถโี ลกและวิถไี ทย
3 (3-0-6)
Global Society and Thai Living
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คำอธิบายรายวิชาหมวดวิชาศึกษาทัว่ ไป

2000106 ชีวิตกับศิลปะ
2 (2-0-4)
Life and Art
ความหมายและคุณคาของทัศนศิลป ความเปนมนุษย
1. กลมุ วิชาภาษาและการสือ่ สาร
และประสบการณทางความงาม วัฒนธรรมไทยและภูมปิ ญ
 ญา
ท
อ
งถิ
น
่
ด
า
นทั
ศ
นศิ
ล
ป
การรั
บ
ร
ู
การเลื
อ
กสรรค
า
ความงามทาง
2210101 การพัฒนาทักษะทางภาษาไทย 3 (2-2-5)
ทัศนศิลปและทัศนศิลปในแตละยุคสมัยทักษะการจัดประสบการณ
Development of Thai
และเลื
อกสรรความงามทางทัศนศลิ ป ความสัมพันธระหวาง
Language Skills
ศิ
ล
ปะกั
บชีวิตของมนุษย การสรางจิตสำนึกในการอนุรักษ
หลักการใชภาษาไทยเพือ่ การสือ่ ความหมาย ในดาน
การใชคำ การผูกประโยค การใชสำนวนโวหาร ระดับของ และพัฒนาศิลปะ
ภาษา การฟงและการอานอยางมีวจิ ารณญาณ การจับประเด็น
2 (2-0-4)
การยอความ สรุปความ การตีความ การทำแผนภาพ 2000107 ชีวติ กับนาฏการ
Life
and
Drama
มโนทัศน การวิเคราะหวจิ ารณ วิพากษ เขียนโครงเรือ่ ง
ความหมายและความสำคั ญ ของศิ ล ปะการแสดง
ขยายความ การเขียนยอหนา และศิลปะการนำเสนอโดย
วัฒนธรรมไทยและภูมิปญญาพื้นบานดานการแสดง การ
การพูดและเขียนเพือ่ การสือ่ สารในรูปแบบตาง ๆ
แสดงสากล ศิลปะการแสดงกับวิถีชีวิตของมนุษยตั้งแตอดีต
ถึ
งปจจุบัน ความสัมพันธระหวางศิลปะการแสดงกับชีวิต
2310101 ภาษาอังกฤษพืน้ ฐาน
3 (3-0-6)
ฝกการแสดงพืน้ บานและการแสดงสากลตามความสนใจ การ
Foundation English
สร
างจิตสำนึกในการอนุรกั ษและพัฒนาศิลปะการแสดง
ไวยากรณและโครงสรางของประโยคภาษาอังกฤษ
การใชสำนวนภาษาอังกฤษในประโยคและในสถานการณตา ง ๆ
การอานและฟงเรือ่ งราว การเขียน พูด และบรรยายโดยใช 2000110 อุดมการณชวี ติ และการพัฒนาตน 3 (3-0-6)
Ideal of Life and Self Development
ไวยากรณและโครงสรางของประโยคทีส่ อดคลองกับสถานการณ
ความหมายและความสำคัญของชีวิต การเขาใจ
ตนเองและผ
อู นื่ ความรับผิดชอบตอตนเอง ผอู นื่ และสังคม
2310102 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
3 (3-0-6)
มนุ
ษ
ยสั
ม
พั
น ธ แ ละการดำรงตนในโลกยุ ค โลกาภิ วั ต น
English for Communication
กฎและหลักการใชภาษาอังกฤษเพื่อพัฒนาทักษะ บุคลิกภาพและปรับตัว การพัฒนาตนและคุณธรรมในการ
ทางดานการฟง การพูด การอานและการเขียนเพือ่ การสือ่ สาร พัฒนาตน การดำรงชีวติ อยางพอเพียงและมีความสุข การ
ในสถานการณตา ง ๆ เชน การใหขอ มูลและคำแนะนำ การ จัดการคุณภาพชีวิต การกำหนดอุดมการณของชีวิตที่เปน
สนทนา การแสดงความรสู กึ การอานประกาศ โฆษณาทีใ่ ช ประโยชนตอ ตนเองและสังคม
ในชีวติ ประจำวัน รวมทัง้ การศึกษาคนควาดวยตนเอง
2000112 การรูสารสนเทศ
2 (2-0-4)
Information
Literacy
2. กลมุ วิชามนุษยศาสตร
ความหมาย ความสำคัญของสารสนเทศ บทบาทและ
2000105 ชีวติ กับดนตรี
2 (2-0-4) ผลกระทบของสารสนเทศตอบุคคลและสังคมการกำหนดความ
ตองการสารสนเทศและแหลงสารสนเทศ การแสวงหาสาร
Life and Music
ความรูพื้นฐานเกี่ยวกับดนตรีไทย และดนตรีสากล สนเทศ การกำหนดกลยุทธและเทคนิคการสืบคนสารสนเทศ
วัฒนธรรมไทยและภูมิปญญาทองถิ่นดานดนตรี คีตลักษณ การประเมินและเลือกสารสนเทศ การเขียนอางอิงและรายงาน
และคีตกวีที่สำคัญ คุณคาและสุนทรียศาสตรทางดนตรี ทางวิชาการ การแสวงหาและใชสารสนเทศอยางมีจริยธรรม
มรรยาทและทักษะการฟงดนตรี วรรณกรรมทางดนตรี และเคารพกฎหมาย
ความสัมพันธระหวางดนตรีกบั ชีวติ ของมนุษยการสรางจิตสำนึก
ในการอนุรกั ษและพัฒนาศิลปวัฒนธรรมดานดนตรี
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3. กลมุ วิชาสังคมศาสตร

3 (3-0-6)
4000112 การคิดและการแกปญหา
Thinking and Problem Solving
รูปแบบและประเภทของการคิด กระบวนการคิดและ
การพัฒนาการคิด กระบวนการของการใหเหตุผลเชิงตรรก
ศาสตร กระบวนการแกปญ
 หา การแสวงหาขอมูล การจัด
กระทำขอมูล และการวิเคราะหขอมูลเพื่อประกอบการแก
ปญหาและการตัดสินใจ การแกปญหาและตัดสินใจอยางมี
เหตุผลเชิงจริยธรรม

2000121 ความเปนพลเมือง
3 (3-0-6)
Citizenship
กระแสโลกาภิวัตนและผลกระทบตอสังคมโลกใน
ดานสังคม วัฒนธรรม เทคโนโลยี เศรษฐกิจ การเมือง และ
สิ่ ง แวดล อ ม แนวคิ ด และหลั ก การพื้ น ฐานของความเป น
พลเมือง จิตสำนึก สิทธิ ความรับผิดชอบ จิตอาสา การมี
สวนรวม และบทบาทในฐานะพลเมืองไทยและพลโลก สิทธิ
2 (2-0-4)
มนุษยชน สิทธิชุมชน การปกปองผลประโยชนสาธารณะ 4000113 เทคโนโลยีสารสนเทศเพือ่
การพัฒนา ใช อนุรกั ษ และคมุ ครองทรัพยากรธรรมชาติและ
การเรียนรู
Information Technology for Learning
สิง่ แวดลอม กฎหมายทีเ่ กีย่ วของกับชีวติ ประจำวัน
ความสำคัญ บทบาทและผลกระทบของเทคโนโลยี
2000122 วิถโี ลกและวิถไี ทย
3 (3-0-6) สารสนเทศตอชีวติ และสังคม การใชเทคโนโลยีสารสนเทศสืบ
Global Society and Thai Living
คนขอมูลเพื่อการแสวงหาความรู ความปลอดภัยในการใช
วิวฒ
ั นาการทางสังคม เศรษฐกิจ การเมือง และสังคม เทคโนโลยีสารสนเทศ การเคารพความเปนสวนตัว สิทธิ
โลกยุคใหม องคการระหวางประเทศและการจัดระเบียบโลก ทางปญญา ทรัพยสนิ ทางปญญา จริยธรรม จรรยาบรรณ และ
การรวมกลุมความสัมพันธและการสรางความรวมมือของ กฎหมายทีเ่ กีย่ วของกับสารสนเทศและเทคโนโลยีสารสนเทศ
ประชาคมในแตละภูมิภาคของโลก ปญหาสังคมโลกดาน
สังคม เศรษฐกิจ การเมือง และวัฒนธรรม ประเทศไทยใน 9000001 การสรางเสริมสุขภาพแบบ
2 (2-0-4)
สังคมโลก พัฒนาการทางเศรษฐกิจ สังคม และการเมืองของ
องครวม
Holistic Health Promotion
ไทย ลักษณะพืน้ ฐานทางสังคมและวัฒนธรรมไทย วัฒนธรรม
แนวคิดเกี่ยวกับสุขภาพและการสรางเสริมสุขภาพ
ประเพณีและภูมิปญญาทองถิ่น และแนวคิดตามปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง การสรางจิตสำนึกและ ความภาคภูมิใจ แบบองครวม องคประกอบของสุขภาพและปจจัยทีม่ ผี ลตอ
ในความเปนไทย
สุขภาพ การสรางเสริมสุขภาพรางกาย การสรางเสริมสุขภาพ
จิตใจและการจัดการความเครียด อาหารและโภชนาการ
4. กลมุ วิชาวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร
เพือ่ สุขภาพ การออกกำลังกายและนันทนาการเพือ่ สุขภาพ
การรจู กั ดูแลสุขภาวะแหงตนการปฏิบตั ติ นในการสรางเสริมสุขภาพ
4000111 วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีเพือ่ 3 (3-0-6)
ชีวติ และสังคม
Science and Technology
for Life and Society
ความหมายและความสำคัญของวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี พัฒนาการทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีที่
เกี่ยวของกับมนุษย ความสัมพันธระหวางวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยีและสังคม เทคโนโลยีสมัยใหมที่สำคัญตาง ๆ
บทบาทของวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีในชีวิตประจำวัน
ผลกระทบของวิ ท ยาศาสตร แ ละเทคโนโลยี ที่ มี ต อ มนุ ษ ย
สังคม ธรรมชาติและสิง่ แวดลอม ภัยพิบตั ทิ างธรรมชาติกบั
แนวทางการปองกันและแกไขกฎหมายทีเ่ กีย่ วของกับผลกระทบ
จากผลิตผลทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีในชีวติ ประจำวัน
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รายละเอียดวิชาทีข่ อยกเวนหมวดวิชาศึกษาทัว่ ไปป 2554
สำหรับผเู ขาศึกษาในหลักสูตรระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค
ที่
1.
2.
3.
4.
5.

6.
7.
8.
9.

รายวิชาในหมวดวิชาการศึกษาทัว่ ไป หลักสูตร พ.ศ. 2543 รายวิชาในหมวดวิชาการศึกษาทัว่ ไป หลักสูตร พ.ศ. 2549
รหัสวิชา

ชือ่ วิชา

1500101
1500102
1500104
2500101
2000102

ภาษาไทยเพือ่ การพัฒนาและการสืบคน
ภาษาอังกฤษเพือ่ การสือ่ สารและการสืบคน
ความจริงของชีวติ
พฤติกรรมมนุษยกบั การพัฒนาตน
สุนทรียภาพของชีวติ

2500102
2500103
2500104
4000105

หนวยกิต รหัสวิชา

วิถไี ทย
วิถโี ลก
ชีวติ กับสิง่ แวดลอม
วิทยาศาสตรเพือ่ คุณภาพชีวติ

3 (3-0)
3 (3-0)
3 (3-0)
3 (3-0)
3 (3-0)

3 (3-0)
3 (3-0)
3 (3-0)
3 (3-0)

10. 4000107 เทคโนโลยีสารสนเทศเพือ่ ชีวติ
หรือ
4000108 เทคโนโลยีสารสนเทศเพือ่ การเรียนรู

3 (2-2)

2210101
2310101
2000104
1000101
2000105
หรือ
2000106
หรือ
2000107
2000101
2000102
2000103
4000101

ชือ่ วิชา

หนวยกิต

การพัฒนาทักษะทางภาษาไทย
ภาษาอังกฤษพืน้ ฐาน
บัณฑิตอุดมคติไทย
พฤติกรรมมนุษยกบั การพัฒนาตน
ชีวติ กับดนตรี

3 (2-2-5)
3 (3-0-6)
2 (2-0-4)
2 (2-0-4)
2 (2-0-4)

ชีวติ กับศิลปะ

2 (2-0-4)

ชีวติ กับนาฏการ
วิถไี ทย
วิถโึ ลก
ชีวติ กับสิง่ แวดลอม
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีเพือ่
ชีวติ และสังคม
4000103 คอมพิวเตอรเพือ่ การเรียนรู

2 (2-0-4)
2 (2-0-4)
2 (2-0-4)
2 (2-0-4)
2 (2-0-4)
2 (1-2-3)

3 (2-2)

รายละเอียดวิชาทีข่ อยกเวนหมวดวิชาศึกษาทัว่ ไปป 2554
สำหรับผสู ำเร็จการศึกษาระดับอนุปริญญาหรือเทียบเทาทีเ่ ขาศึกษาในหลักสูตรปริญญาตรี
ตัง้ แตปก ารศึกษา 2554 ของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค
ที่

คูมือนักศึกษา

รายวิชาในหมวดวิชาการศึกษาทัว่ ไป หลักสูตร พ.ศ. 2554
รหัสวิชา

1.
2.
3.

2210101
2310101
2310102

1.

2000112

1.

2000122

1.

4000111

ชือ่ วิชา
ก. กลมุ วิชาภาษาและการสือ่ สาร
การพัฒนาทักษะทางภาษาไทย
ภาษาอังกฤษพืน้ ฐาน
ภาษาอังกฤษเพือ่ การสือ่ สาร
ข. กลมุ วิชามนุษยศาสตร
การรสู ารสนเทศ
ค. กลมุ วิชาสังคมศาสตร
วิถโี ลกและวิถไี ทย
ง. กลมุ วิชาวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีเพือ่ ชีวติ
และสังคม
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หนวยกิต
3 (2-2-5)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
2 (2-0-4)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
ภาคผนวก

คณะผูจัดทำ
คมู อื นักศึกษา ปการศึกษา 2555
รศ.ดร.ประเทือง ภูมภิ ทั ราคม
ผศ.ดร.บัญญัติ ชำนาญกิจ
ผศ.วไลพร เมฆไตรรัตน

ทีป่ รึกษา
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค
รองอธิการบดีฝา ยวิชาการ
ผูอำนวยการสำนักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน
คณะผูจัดทำ

ตรวจสอบขอมูล
ผศ.วไลพร เมฆไตรรัตน
นางพรรณี เหมะสถล
นางสาวพรสิริ เอีย่ มแกว

ผูอำนวยการสำนักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน
รองผอู ำนวยการสำนักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน
รองผูอำนวยการสำนักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน

รูปเลม / ออกแบบ
นายมงคล แพทองคำ

หัวหนาสำนักงานผูอำนวยการ

ตนฉบับ / เรียงพิมพ
นางสาวศิราณี ทองคำดี
นายธรรมนูญ จูฑา
นางสาวภัทรานิษฐ ประดับ
นายนิโครธ ชางชัย
นางสาวธิตยิ า หงษเวียงจันทร
นางสาวสุทธิลกั ษณ ศรีสวัสดิ์
นางสาวศุภาลักษณ มลฑบ

นักวิชาการศึกษา
นักวิชาการศึกษา
เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป
เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป
เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป
เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป
เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป
เจาของ

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค
โทร. 0-5621-9100 - 29 โทรสาร. 0-5688-2522, 0-5688-2523
Home Page
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค
http://www.nsru.ac.th
สำนักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน
http://regis.nsru.ac.th/apr
ฝายทะเบียนและประมวลผล
http://regis.nsru.ac.th/
E-mail
registrar@mail.nsru.ac.th
ภาคผนวก
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แผนผังมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค

คูมือนักศึกษา
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