ตราสัญลักษณประจำมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค
ดอกไมและสีประจำมหาวิทยาลัย
คติธรรมประจำมหาวิทยาลัย
ปรัชญา วิสยั ทัศน พันธกิจ
พระพุทธสัพพัญู
สารจากอธิการบดี
สารจากนายกสภามหาวิทยาลัย
ประวัตมิ หาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค
รายนามผบู ริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค จากอดีต - ปจจุบนั
คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค
คณะกรรมการสงเสริมกิจการมหาวิทยาลัย
คณะกรรมการสภาคณาจารยและขาราชการ
คณะกรรมการสภาวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค
คณะผบู ริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค
คณาจารยมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค ปการศึกษา 2561
พระราชบัญญัตมิ หาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547
ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค
• วาดวยการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๐
• วาดวยการประเมินผลการศึกษาระดับอนุปริญญาและระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๐
• วาดวยการจัดการศึกษาหลักสูตรสัมฤทธิบตั รและหลักสูตรสัมฤทธิบตั รบัณฑิต พ.ศ. ๒๕๕๑
• วาดวยวินัย โทษทางวินยั วิธพี จิ ารณาโทษ การลงโทษ การอุทธรณ
และเกณฑการประเมินความประพฤติของนักศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๐
• วาดวยการเก็บเงินบำรุงการศึกษาและคาธรรมเนียมนักศึกษาในระดับปริญญาตรี
ภาคปกติ พ.ศ. ๒๕๕๐
• วาดวยการเก็บเงินคาธรรมเนียมการศึกษานักศึกษาในโครงการจัดการศึกษาสำหรับบุคลากร
ประจำการ (กศ.บป.) พ.ศ. 2548
• วาดวยการประกันคุณภาพการศึกษาเกีย่ วกับความรคู วามสามารถดานภาษาอังกฤษของนักศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค พ.ศ. ๒๕๕๔
• วาดวยการประกันคุณภาพการศึกษาเกีย่ วกับความรคู วามสามารถดานคอมพิวเตอร
ของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค พ.ศ. ๒๕๕๔
• วาดวยการปฏิบัติของผูเขาสอบ พ.ศ. ๒๕๕๐
• วาดวยการเทียบโอนผลการเรียน และการยกเวนรายวิชา ในระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๓
• วาดวยการยกเวนการเรียนจากผศู กึ ษานอกระบบ การศึกษาตามอัธยาศัย การฝกอาชีพ
หรือจากประสบการณการทำงาน พ.ศ. ๒๕๔๖
• วาดวยการสนับสนุนนักศึกษาโครงการวิทยาศาสตรราชภัฏนครสวรรค พ.ศ. ๒๕๔๗
• วาดวยการยกเวนเงินคาธรรมเนียมการศึกษาสำหรับนักกีฬา
ของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค พ.ศ. ๒๕๔๙
• วาดวยการรับ-จายเงินประกันอุบตั เิ หตุนกั ศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค พ.ศ ๒๕๔๙
• วาดวยหอพักนักศึกษาในกำกับมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๖
• วาดวยการแตงกายของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค พ.ศ. ๒๕๕๙
• วาดวยการรับ-จายเงินคาลงทะเบียนบัณฑิตของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค พ.ศ. ๒๕48
ขอบังคับสภาประจำมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค
• วาดวยการจัดการศึกษาภาคฤดูรอ นสำหรับนักศึกษาภาคปกติ พ.ศ. ๒๕๕๐
• วาดวยการจัดการศึกษาสำหรับบุคลากรประจำการ พ.ศ. ๒๕๔๓
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ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค
• เรือ่ ง การจัดเก็บคาธรรมเนียมและการใชจา ยตาง ๆ ในการดำเนินการประกันคุณภาพ
การศึกษาเกีย่ วกับความรคู วามสามารถดานคอมพิวเตอร มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค พ.ศ. 2554
• เรือ่ ง การลงทะเบียนวิชาเลือกเสรี
• เรือ่ ง การเปลีย่ นสาขาวิชาของนักศึกษา
• เรือ่ ง การเปดสอนนักศึกษากลมุ พิเศษนอกแผนการเรียนปกติ
• เรือ่ ง หลักเกณฑและแนวปฏิบตั สิ ำหรับนักศึกษาพิเศษในการขอไปเรียนรวมกับ
นักศึกษาภาคอื่น ๆ
• เรื่อง แนวปฏิบัติสำหรับการลงทะเบียนเกิน 12 หนวยกิต ของนักศึกษา กศ.บป.
• เรื่อง แนวปฏิบัติในการลงทะเบียนเกิน ๒๒ หนวยกิต ของนักศึกษาภาคปกติ
• เรื่อง มาตรฐานภาษาไทยและภาษาอังกฤษสำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๖๑
• เรื่อง การกำหนดพฤติกรรมดานคุณธรรม จริยธรรม สำหรับนักศึกษา พ.ศ. 2554
• เรือ่ ง การยกเวนรายวิชาในหมวดวิชาศึกษาทัว่ ไปสำหรับผเู ขาศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๙
• เรือ่ ง หลักเกณฑการเทียบโอนผลการเรียน สำหรับผเู ขาศึกษาปริญญาทีส่ อง
ระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2550
• เรือ่ ง การบริหารหอพัก และแนวปฏิบตั ใิ นการเขาพักอาศัยหอพักนักศึกษา
ในกำกับมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๖
• เรื่อง กำหนดอัตราคาบำรุงหอพักนักศึกษาในกำกับมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2559
ประกาศสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค
• เรื่อง กฎระเบียบการใชงานคอมพิวเตอรและระบบเครือขาย NSRU-NET พ.ศ. 2552
• เรื่อง กำหนดประเภทรายรับ รายการ และเงื่อนไขการรับเงินรายไดของมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๖๐
• เรื่อง ขอปฏิบัติสำหรับผูใชบริการศูนยวิทยบริการ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ พ.ศ. ๒๕๖๐
• เรื่อง การทำบัตรสมาชิกศูนยวิทยบริการ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ พ.ศ. 2560
• เรื่อง ระเบียบและขอควรปฏิบัติ สำหรับผูเขาใชบริการสื่อโสตทัศน พ.ศ. ๒๕๖๐
• เรื่อง บริการศูนยวิทยบริการ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ พ.ศ. 2557
• เรื่อง เวลาการใหบริการของศูนยวิทยบริการ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ พ.ศ. 2557
• เรือ่ ง การยกเวนการสอบวัดระดับความรคู วามสามารถดานคอมพิวเตอร พ.ศ. 2558
• เรื่อง ระเบียบและขอควรปฏิบัติ สำหรับผูเขาใชบริการสื่อโสตทัศน พ.ศ. ๒๕๖๐
• เรื่อง ขอปฏิบัติสำหรับผูใชบริการศูนยวิทยบริการ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ พ.ศ. ๒๕๖๐
• เรื่อง ระเบียบและขอควรปฏิบัติ สําหรับผูเขาใชบริการสื่อโสตทัศน พ.ศ. ๒๕๖๐
โครงสรางหลักสูตร หมวดวิชาศึกษาทัว่ ไป หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2558
โครงสรางหลักสูตรหมวดวิชาศึกษาทัว่ ไป
หลักสูตรมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค หลักสูตรระดับปริญญาตรี
คณะครุศาสตร
• ครุศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาภาษาไทย (หลักสูตร 5 ป) (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2558)
• ครุศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาวิทยาศาสตรทั่วไป (หลักสูตร 5 ป) (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2558)
• ครุศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาคณิตศาสตร (หลักสูตร 5 ป) (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2558)
• ครุศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาภาษาอังกฤษ (หลักสูตร 5 ป) (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2558)
• ครุศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาสังคมศึกษา (หลักสูตร 5 ป) (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2558)
• ครุศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาคอมพิวเตอรและเทคโนโลยีศกึ ษา (หลักสูตร 5 ป)
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2558)
• ครุศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาพลศึกษา (หลักสูตร 5 ป) (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2558)
• ครุศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย (หลักสูตร 5 ป) (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2558)
คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
• ศิลปศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาภาษาไทย (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2558)
• ศิลปศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาประวัติศาสตร (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2558)
• ศิลปศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาภาษาอังกฤษเพือ่ การสือ่ สารทางธุรกิจ (หลักสูตรนานาชาติ)
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2558)
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ภาคผนวก

• ศิลปศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาภูมิสารสนเทศเพื่อการพัฒนา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2558)
• ศิลปศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาการพัฒนาชุมชน (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2558)
• ศิลปศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาภาษาอังกฤษ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2558)
• รัฐศาสตรบัณฑิตสาขาวิชารัฐศาสตร (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2558)
• นิติศาสตรบัณฑิตสาขาวิชานิติศาสตร (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2558)
• ศิลปบัณฑิตสาขาวิชาดนตรี (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2558)
• ศิลปบัณฑิตสาขาศิลปกรรม (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2558)
คณะวิทยาการจัดการ
• ศิลปศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาการทองเที่ยวและการโรงแรม (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2558)
• บัญชีบัณฑิตสาขาวิชาบัญชี (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2558)
• บริหารธุรกิจบัณฑิตสาขาวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2558)
• บริหารธุรกิจบัณฑิตสาขาวิชาการตลาด (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2558)
• บริหารธุรกิจบัณฑิตสาขาวิชาคอมพิวเตอรธรุ กิจ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2558)
• นิเทศศาสตรบัณฑิตสาขาวิชานิเทศศาสตร (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2558)
• เศรษฐศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาเศรษฐศาสตร (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2558)
คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
• วิทยาศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาฟสิกส (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2558)
• วิทยาศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาเคมี (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 25548)
• วิทยาศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาชีววิทยา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2558)
• วิทยาศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาคณิตศาสตร (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2558)
• วิทยาศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาสถิติประยุกต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2558)
• วิทยาศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาวิทยาศาสตรสงิ่ แวดลอม (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2558)
• วิทยาศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2558)
• วิทยาศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2558)
• วิทยาศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาเทคโนโลยีมัลติมีเดีย (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2558)
• วิทยาศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาเทคโนโลยีชวี ภาพ (หลักสูตรใหม พ.ศ. 2558)
• สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2558)
คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอตุ สาหกรรม
• เทคโนโลยีบัณฑิตสาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม (ตอเนื่อง) (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2558)
• วิศวกรรมศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟาเครือ่ งกลการผลิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2558)
• วิศวกรรมศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาวิศวกรรมพลังงาน (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2558)
• วิศวกรรมศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาวิศวกรรมการจัดการอุตสาหกรรมและสิง่ แวดลอม
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2558)
• อุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาไฟฟาอุตสาหกรรม (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2558)
• วิทยาศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการอาหาร
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2558)
• วิทยาศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาเกษตรศาสตร (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2558)
• เทคโนโลยีบัณฑิตสาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2558)
• ศิลปบัณฑิตสาขาวิชาการออกแบบ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2558)

• หมวดวิชาศึกษาทัว่ ไป หลักสูตร พ.ศ. 2554 ระดับปริญญาตรี
• หมวดวิชาศึกษาทัว่ ไป หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2558 ระดับปริญญาตรี
คณะผจู ดั ทำ
แผนผังมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค
แผนผังมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค เขตการศึกษายานมัทรี
หมายเลขโทรศัพทภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค
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มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรคเปนสถาบันการศึกษา
ระดับอุดมศึกษาสังกัดงานคณะกรรมการอุดมศึกษา กระทรวง
ศึกษาธิการ มีประวัตคิ วามเปนมาดังนี้
พ.ศ. 2465 เริม่ กอตัง้ เปนโรงเรียนฝกหัดครูมลู กสิกรรม
ประจำมณฑลนครสวรรคเมือ่ วันที่ 15 สิงหาคม เปดรับนักเรียน
ทีจ่ บชัน้ ประถมปที่ 4มาเรียนตามหลักสูตรกระทรวงธรรมการ
เรียนจบแลวไดรบั วุฒคิ รูมลู กสิกรรม

พ.ศ. 2517 เปดรับนักศึกษาระดับ ป.กศ.สูง เขาเรียน
ในหลักสูตรประกาศนียบัตรอุดมศึกษา (ป.อ.) ซึง่ เปนหลักสูตร
เทียบเทาปริญญาตรีของกรมการฝกหัดครู เปดสอนใน 2 หลักสูตร
คือสังคมศึกษาและวิทยาศาสตรทวั่ ไป
พ.ศ. 2518 มีพระราชบัญญัติวิยาลัยครู พ.ศ. 2518
ใหวิทยาลัยครูนครสวรรคเปน สถาบันอุดมศึกษาสังกัด
กระทรวงศึกษาธิการ เปดสอนไดถงึ ระดับปริญญาตรี เปลีย่ น
ตำแหนง “ผอู ำนวยการ” เปน “อธิการ” มีการแบงสวนราชการ

ประวัติ

มหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครสวรรค
พ.ศ. 2475 ยุบไปรวมกับโรงเรียนฝกหัดครูมูลจังหวัด
พระนครศรีอยุธยา
พ.ศ. 2477 เปนโรงเรียนประถมวิสามัญเกษตรกรรม
พ.ศ. 2483 เปดรับนักเรียนฝกหัดครูประชาบาล (ป.บ.)
รับผสู ำเร็จการศึกษาชัน้ ประถมศึกษาปที่ 4 เขาเรียนหลักสูตร
3 ป
พ.ศ. 2498 ยกฐานะเปนโรงเรียนฝกหัดครูนครสวรรค
รับนักเรียนทีจ่ บชัน้ ม.6 เขาเรียนในหลักสูตรประกาศนียบัตร
วิชาการศึกษา หลักสูตร 2 ป เรียนจบแลวไดวฒ
ุ ปิ ระกาศนียบัตร
วิชาการศึกษา (ป.กศ.)
พ.ศ. 2511 กระทรวงศึกษาธิการประกาศยกฐานะ
โรงเรียนฝกหัดครูนครสวรรคขนึ้ เปนวิทยาลัยครูนครสวรรค
เปดสอนสูงขึ้นถึงระดับประกาศนียบัตรวิชาการศึกษาชั้นสูง
ในปนี้จึงเปดสอนทั้งหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาการศึกษา
(ป.กศ.) และประกาศนียบัตรวิชาการศึกษาชัน้ สูง (ป.กศ.สูง)
พ.ศ. 2512 เป ด สอนหลั ก สู ต รประกาศนี ย บั ต รครู
ประถมศึกษา (ป.ป.) ตามโครงการผลิตครูยามฉุกเฉินของ
กรมการฝกหัดครู รับนักเรียนทีจ่ บชัน้ ม.ศ. 5 มาเรียน 1 ป
รวมทั้งเปดรับนักเรียนภาคค่ำรุนแรกทั้งระดับ ป.กศ. และ
ป.กศ.สูง

คูมือนักศึกษา

ออกเปนคณะวิชา มี 3 คณะวิชา คือ คณะครุศาสตร คณะวิชา
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี และคณะวิชามนุษยศาสตรและ
สังคมศาสตรกบั ใหคณะวิชาครุศาสตรเปดสอนถึงระดับปริญญาตรี
ในสาขาวิชาครุศาสตรได รวมทัง้ กำหนดใหเปลีย่ นหนวยงานยอย
ในคณะวิชาจากหมวดวิชาเปนภาควิชาดวย นอกจากนัน้ ยังขยาย
การเรียนการสอนจากระดับประกาศนียบัตรวิชาการศึกษาขัน้ สูง
เปนระดับปริญญาตรีหลักสูตร 4 ป ผทู เี่ รียนจบจะไดรบั วุฒิ
ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต (ค.บ.)
พ.ศ. 2519 นักศึกษาทีเ่ ขาเรียนในหลักสูตรประกาศนียบัตร
อุดมศึกษาเมือ่ พ.ศ. 2517 สำเร็จการศึกษาในเดือนมีนาคม
2519 เมือ่ พระราชบัญญัตวิ ทิ ยาลัยครูประกาศใชจงึ ไดมกี าร
เทียบโอนวิชามาเปนรายวิชาในหลักสูตรปริญญา (ค.บ.)
ดังนั้นนักศึกษา รุนนี้จึงไดรับวุฒิปริญญาครุศาสตรบัณฑิต
(ค.บ.) และนับวาเปนบัณฑิตรนุ แรกดวย
พ.ศ. 2521 วิทยาลัยครูนครสวรรคทำโครงการรวมกับ
ตนสังกัดของครูและบุคลากรทางการศึกษาเปดโครงการเปด
อมรมครูและบุคลากรทางการศึกษาประจำการ (อ.ค.ป.)
โดยใหตนสังกัดคัดเลือกครูและบุคลากรทางการศึกษามา
เขามาเรียนหลักสูตร 2 ป เมือ่ จบแลวไดรบั ปริญญาตรีเชนเดียว
กับผทู เี่ รียนภาคปกติ
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พ.ศ. 2533 คณะวิ ช าวิ ท ยาศาสตร แ ละเทคโนโลยี
เปดสอนในหลักสูตรอนุปริญญาวิทยาศาสตร (อ.วท.) โปรแกรม
วิชาเคมีปฏิบตั ิ และหลักสูตรปริญญาตรีวทิ ยาศาสตรบัณฑิต
หลักสูตร 2 ป โปรแกรมเทคโนโลยีการเกษตร (วท.บ.)
พ.ศ. 2534 คณะวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
เป ด สอนในระดั บ อนุ ป ริ ญ ญาวิ ท ยาศาสตร โ ปรแกรมวิ ช า
เซรามิกส (อ.วท.)
คณะวิ ช าครุ ศ าสตร เ ป ด สอนนั ก ศึ ก ษาในโครงการ
คุรุทายาทในระดับปริญญาครุศาสตรบัณทิตหลักสูตร 4 ป
(ค.บ.) จำนวน 3 โปรแกรม คือ เกษตรกรรม ฟสกิ ส และ
ชีววิทยา
พ.ศ. 2535 มีพระราชบัญญัตสิ ถาบันราชภัฏ พ.ศ. 2535
ยกสถานภาพวิทยาลัยครูนครสวรรคขึ้นเปน “สถาบัน”
โดยไดรับพระราชทานชือ่ จากพระบาทสมเด็จพระเจาอยหู วั
ภูมพิ ลอดุลยเดช วา “สถาบันราชภัฏ” แลวตอดวยชือ่ จังหวัด
วิทยาลัยครูนครสวรรค จึงมีชื่อใหมเปน “สถาบันราชภัฏ
นครสวรรค” เมือ่ วันที่ 14 กุมภาพันธ พ.ศ. 2535 สังกัดใน
สำนักงานสถาบันราชภัฏกระทรวงศึกษาธิการ มีสภาประจำ
สถาบันทำหนาทีก่ ำหนดแนวทางในการบริหารสถาบัน แตยงั
คงตองบริหารงานภายใตนโยบายของสภาสถาบันราชภัฏ
(กรมการฝกหัดครูเดิม) และของกระทรวงศึกษาธิการ ใน
พระราชบัญญัตินี้ระบุใหสถาบันราชภัฏนครสวรรคเปดสอน
ในระดับบัณฑิตศึกษา (ปริญญาโท) ได
วันที่ 17 สิงหาคม 2535 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินมาเปนองคประธาน
ในพิธีเปดอาคารหอวัฒนธรรมจังหวัดนครสวรรค (ซึ่งตั้งอยู
ในสถาบั น ราชภัฏนครสวรรค) และทอดพระเนตรการจัด
นิทรรศการพัฒนาการของวัฒนธรรมจังหวัดนครสวรรค
วันที่ 1 พฤศจิกายน 2535 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุมารี เสด็จนำนักเรียนนายรอยพระจุลจอมเกลา
มาศึกษาวัฒนธรรมทองถิน่ ของจังหวัดนครสวรรคและเยีย่ มชม
หอวัฒนธรรมจังหวัดนครสวรรคดว ย
พ.ศ. 2538 เริ่ ม โครงการศึ ก ษาระดั บ บั ณ ฑิ ต ศึ ก ษา
เตรียมการเปดสอนในระดับสูงกวาปริญญาตรี
พ.ศ. 2541 เปดสอนหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาการบริหารการศึกษาสำหรับผบู ริหารสถานศึกษา และ
เปดสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตสาขาวิชาวิชาชีพครู
สำหรับครูที่เปนผูฝกสอนที่จบปริญญาตรีแลวยังไมมีวุฒิครู
พ.ศ. 2542 แต ง ตั้ ง กรรมการบั ณ ฑิ ต ศึ ก ษาตาม
ขอบังคับสภาประจำสถาบันราชภัฏนครสวรรคและเปดสอน
ในระดับบัณฑิตศึกษา 3 หลักสูตร คือ หลักสูตรครุศาสตร
มหาบัณฑิต (ค.ม.) สาขาวิชาบริหารการศึกษา สาขาวิชาหลักสูตร

พ.ศ. 2526 เปดรับนักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตร
วิชาการศึกษาชั้นสูง (ป.กศ.สูง) วิชาเอกเทคนิคการอาชีพ
กสิกรรม เทคนิคการอาชีพไฟฟา และเทคนิคการอาชีพวารสาร
และการประชาสัมพันธ
พ.ศ. 2527 มี ก ารแก ไ ขเพิ่ ม เติ ม พระราชบั ญ ญั ติ
วิทยาลัยครู พ.ศ. 2518 เปนพระราชบัญญัติวิทยาลัยครู
(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2527 ระบุใหวิทยาลัยครูเปนสถาบัน
อุดมศึกษา สามารถเปดสอนสาขาวิชาครุศาสตรไดถงึ ระดับ
ปริญญาตรีและเปดสอนสาขาวิชาการอื่นได
เป ด รั บ นั ก ศึ ก ษาหลั ก สู ต รอนุ ป ริ ญ ญาศิ ล ปศาสตร
(อ.ศศ.) วิชาเอกวารสารและการประชาสัมพันธ วิชาดนตรี
และหลักสูตรอนุปริญญาวิทยาศาสตร วิชาไฟฟาและพืช
ศาสตร
เปดคณะวิชาใหมเพิ่มอีก 1 คณะวิชาคือ คณะวิชา
วิทยาการจัดการ ปนจี้ งึ มีคณะวิชาทัง้ หมด 4 คณะวิชา คือ
คณะวิชาครุศาสตร คณะวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
คณะวิ ช ามนุ ษ ยศาสตร แ ละสั ง คมศาสตร และคณะวิ ช า
วิทยาการจัดการ
พ.ศ. 2529 เปลี่ ย นโครงการอบรมครู แ ละบุ ค ลากร
ทางการศึกษาประจำการ (อ.ค.ป.) เปนโครงการจัดการ
ศึกษาสำหรับบุคลากรประจำการ (กศ.บป.)
พ.ศ. 2531 เปดสอนถึงระดับปริญญาตรีเพิม่ อีก 2 คณะ
วิชาคือ
คณะวิทยาศาสตรเปดสอนในระดับปริญญาวิทยาศาสตร
บัณฑิต (วท.บ.) โปรแกรมวิชาพืชศาสตรและโปรแกรมวิชา
เกษตรศาสตร (วท.บ.)
คณะวิชามนุษยศาสตรและสังคมศาสตรเปดสอนในระดับ
ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ.) โปรแกรมวิชาภาษาอังกฤษ
และนิเทศศาสตร และเปดสอนในระดับบอนุปริญญาเพิม่ อีก
1 วิชา คือ โปรแกรมวิชาอังกฤษธุรกิจ (อ.ศศ.) และวัฒนธรรม
ศึกษา (อ.ศศ.)
พ.ศ. 2532 คณะวิชาวิทยาศาสตรเปดสอนโปรแกรม
วิชาคอมพิวเตอรในระดับอนุปริญญา (อ.วท.)
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค
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และการสอนเพือ่ พัฒนาครูในแขนงวิชาภาษาไทย สังคมศึกษา
วิทยาศาสตร คณิตศาสตร และภาษาอังกฤษ และหลักสูตร
ประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู
พ.ศ. 2543 คณะวิชาวิทยาศาสตรเปดสอนหลักสูตร
วิชาเทคโนโลยีเซรามิกสระดับปริญญาตรีหลักสูตร 4 ป (วท.บ)
พ.ศ. 2545 เปดสอนระดับบัณฑิตศึกษาหลักสูตร
ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (ศศ.ม.) สาขายุทธศาสตรการพัฒนา
พ.ศ. 2547 เปดสอนระดับบัณฑิตศึกษาหลักสูตรสาขา
การสงเสริมสุขภาพ และหลักสูตรนิตศิ าสตรบัณฑิต สาขานิตศิ าสตร
(น.บ.) หลักสูตร 4 ป
พ.ศ. 2547 มี พ ระราชบั ญ ญั ติ ม หาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ
นครสวรรคยกสถานะภาพสถาบันราชภัฏนครสวรรคขนึ้ เปน
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค เมือ่ วันที่ 15 มิถนุ ายน พ.ศ. 2547
ระบุใหมหาวิทยาลัยเปดสอนในระดับดุษฎีบณ
ั ฑิต (ปริญญาเอก)
ได มีสภามหาวิทยาลัยทำหนาที่แทนสภาสถาบันราชภัฏ
(มหาวิทยาลัยเปนอิสระ มีฐานะเทียบเทากรม ไมตอ งขึน้ กับ
สวนกลางอีกตอไป)
พ.ศ. 2548 รวมมือกับวิทยาลัยชุมชนเปดสอนระดับ
ปริญญาตรีหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต
พ.ศ. 2549 เป ด สอนในระดั บ ดุ ษ ฎี บั ณ ฑิ ต หลั ก สู ต ร
ครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต (ค.ด.) สาขาวิชาการจัดการศึกษา
และการจัดการเรียนรู

คูมือนักศึกษา

พ.ศ. 2549 นี้มหาวิทยาลัยทำโครงการรวมมือกับ
วิทยาลัยในเมืองหนานหนิง ประเทศจีนในการแลกเปลี่ยน
นักศึกษาโดยวิทยาลัยหนานหนิงสงนักศึกษามาเรียนในสาขา
วิชาภาษาไทยและมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรคสง นักศึกษา
โปรแกรมวิชาภาษาตางประเทศไปฝกงานที่นั่น วิทยาลัย
หนานหนิงเริม่ สงนักศึกษามาเรียนในป พ.ศ. 2549 จำนวน
141 คน และสงตอมาทุกปจนถึงปจจุบนั
พ.ศ. 2550 เป ด สอนในระดั บ ปริ ญ ญาดุ ษ ฎี บั ณ ฑิ ต
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (ปร.ด.) สาขายุทธศาสตร
การพัฒนา
เป ด สอนในระดั บ มหาบั ณ ฑิ ต หลั ก สู ต รครุ ศ าสตร
มหาบัณฑิตสาขาวิจยั และประเมินผลการศึกษา วิทยาศาสตร
มหาบัณฑิต (วท.ม.) สาขาวิชาการจัดการเกษตร หลักสูตร
รัฐศาสตรมหาบัณฑิต (ร.ป.ม.) สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร
หลักสูตรมหาบัณฑิต (บ.ม.) สาขาวิชาการตลาดและไดพฒ
ั นา
หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิตสาขาหลักสูตรและการสอน
เปนหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิตสาขาการจัดการหลักสูตร
และการเรียนรู
พ.ศ. 2551 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรม
ราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินทรงประกอบพิธีเปดอาคาร
เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา (5 ธันวาคม พ.ศ. 2550)
ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค เมือ่ วันที่ 25 สิงหาคม
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คณะและหลักสูตรที่เปดสอน

พ.ศ. 2551 ซึง่ เปนอาคารทีม่ หี นวยงานทีท่ ำหนาทีส่ นับสนุน
การเรียนการสอนคือ ศูนยภาษา ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสือ่ สาร สำนักวิทยาการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
เป ด สอนในระดั บ มหาบั ณ ฑิ ต หลั ก สู ต รครุ ศ าสตร
มหาบัณฑิตสาขาวิทยาศาสตรศกึ ษา
พ.ศ. 2552 เปดสอนหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟาเครื่องกลและสาขาวิชาวิศวกรรม
พลังงาน
พ.ศ. 2553 เปดสอนหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
(วท.ม.) สาขาวิชาวิทยาศาสตรศกึ ษา
พ.ศ. 2554 เปดสอนในระดับปริญญาครุศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาดนตรีศกึ ษา (ค.บ.) หลักสูตร 5 ป สาขาวิชาเทคโนโลยี
การจัดการอุตสาหกรรม (ทล.บ.) หลักสูตร 4 ป และสาขาวิชา
เทคโนโลยีอตุ สาหกรรม (หลักสูตรตอเนือ่ ง 2 ป) แขนงวิชา
เทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม (ทล.บ.)
พ.ศ. 2555 เปดสอนระดับปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาประวัตศิ าสตร (ศศ.บ.) และปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาเทคโนโลยีมลั ติมเี ดีย (วท.บ.) หลักสูตร 4 ป
พ.ศ. 2556 เปดสอนระดับปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาจุลชีววิทยา (วท.บ.)
พ.ศ. 2557 เปดสอนหลักสูตรครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต
สาขาบริหารการศึกษา (ค.ด.) หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
สาขาวิศวกรรมการจัดการอุตสาหกรรมและสิง่ แวดลอม (วศ.บ.)
หลักสูตร 4 ป

ตัง้ แตมพี ระราชบัญญัตวิ ทิ ยาลัยครู (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2527
กำหนดใหวทิ ยาลัยครูเปดสอนสาขาวิชาการอืน่ ไดรวมทัง้ พระราช
บัญญัติสถาบันราชภัฏ พ.ศ. 2535 และพระราชบัญญัติ
มหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 มหาวิทยาลัยเปดสอนหลักสูตร
ตาง ๆ เพิม่ ขึน้ มากมาย มีการพัฒนาหลักสูตรใหสอดคลองกับ
การเปลีย่ นแปลงกาวหนาทางวิชาการและสังคมมาโดยตลอด
บางสาขาวิชาเพิม่ ขึน้ มาใหมและบางสาขาวิชาทีไ่ มสอดคลองกับ
ความตองการของสังคมก็ยกเลิกไป จนมาถึงป พ.ศ. 2558
มีหลักสูตรและสาขาวิชาทีเ่ ปดสอนระดับปริญญาตรี 52 หลักสูตร
ระดับบัณฑิตศึกษา 4 หลักสูตร รวมทั้งสิ้น 56 หลักสูตร
ดังตอไปนี้

คณะครุศาสตร

หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต (ค.บ. 4, 5 ป)
เปดสอน 8 สาขาวิชา คือ
1. สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย
2. สาขาวิชาวิทยาศาสตรทวั่ ไป
3. สาขาวิชาคณิตศาสตร
4. สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
5. สาขาวิชาภาษาไทย
6. สาขาวิชาสังคมศึกษา
7. สาขาวิชาพลศึกษา
8. สาขาวิชาคอมพิวเตอรศกึ ษา

คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ. 4 ป) เปดสอน 9
สาขาวิชา คือ
1. สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร
2. สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
3. สาขาวิชาเทคโนโลยีมลั ติมเี ดีย
4. สาขาวิชาคณิตศาสตร
5. สาขาวิชาเคมี
6. สาขาวิชาชีววิทยา
7. สาขาวิชาเทคโนโลยีชวี ภาพ
8. สาขาวิชาฟสกิ ส
9. สาขาวิชาวิทยาศาสตรสงิ่ แวดลอม
หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต
1. สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ. 4 ป) เปดสอน 2
สาขาวิชา คือ
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค
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หลักสูตรบัญชีบณ
ั ฑิต (บช.บ. 4 ป)
เปดสอน 1 สาขาวิชา คือ
1. สาขาวิชาบัญชี

1. สาขาวิชาคหกรรมศาสตร
2. สาขาวิชาคหกรรมศาสตร (เทียบโอน)

คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร

คณะเทคโนโลยีการเกษตร
และเทคโนโลยีอตุ สาหกรรม

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ. 4 ป)
เปดสอน 6 สาขาวิชา คือ
1. สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
2. สาขาวิชาภาษาไทย
3. สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน
4. สาขาวิชาประวัตศิ าสตร
5. สาขาวิชาภูมสิ ารสนเทศเพือ่ การพัฒนา
6. สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพือ่ การสือ่ สาร (นานาชาติ)
หลักสูตรศิลปบัณฑิต (ศล.บ. 4 ป)
เปดสอน 2 สาขาวิชา คือ
1. สาขาวิชาดนตรี
2. สาขาวิชาศิลปกรรม
หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต (ร.บ. 4 ป)
เปดสอน 3 สาขาวิชา คือ
1. สาขาวิชาการเมืองการปกครอง
2. สาขาวิชาการปกครองทองถิน่
3. สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร
หลักสูตรนิตศิ าสตรบัณฑิต (น.บ. 4 ป)
เปดสอน 1 สาขาวิชา คือ
1. สาขาวิชานิตศิ าสตร

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ. 4 ป)
เปดสอน 4 สาขาวิชา คือ
1. สาขาวิชาเกษตรศาสตร
(แขนงวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช)
2. สาขาวิชาเกษตรศาสตร
(แขนงวิชาเทคโนโลยีการผลิตสัตว)
3. สาขาวิชาเกษตรศาสตร
(แขวงวิชาเทคโนโลยีการเพาะเลีย้ งสัตวน้ำ)
4. สาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการอาหาร
หลักสูตรศิลปบัณฑิต (ศล.บ. 4 ป)
เปดสอน 2 สาขาวิชา คือ
1. สาขาวิชาการออกแบบ
(แขนงการออกแบบผลิตภัณฑ)
2. สาขาวิชาการออกแบบ
(แขนงวิชาการออกแบบคอมพิวเตอรกราฟก)
หลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต (อส.บ. 4 ป)
เปดสอน 2 สาขาวิชา คือ
1. สาขาการไฟฟาอุตสาหกรรม
(แขนงอีเล็กโทรนิกสอตุ สาหกรรม)
2. สาขาวิชาไฟฟาอุตสาหกรรม
(แขนงวิชาไฟฟาอุตสาหกรรม)
หลักสูตรเทคโนโลยีบณ
ั ฑิต (ทล.บ. 4 ป)
เปดสอน 2 สาขาวิชา คือ
1. สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม
2. สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม
(ตอเนือ่ ง)
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วศ.บ. 4 ป)
เปดสอน 3 สาขาวิชา คือ
1. สาขาวิชาการไฟฟาเครือ่ งกลการผลิต
2. สาขาวิศวกรรมพลังงาน
3. สาขาวิศวกรรมการจัดการอุตสาหกรรม
และสิง่ แวดลอม

คณะวิทยาการจัดการ

หลักสูตรศิลปศาสตบัณฑิต (ศศ.บ.4 ป)
เปดสอน 1 วิชาเอก คือ
1. สาขาวิชาการทองเทีย่ วและการโรงแรม
หลักสูตรนิเทศศาสตบัณฑิต (นศ.บ.4 ป)
เปดสอน 2 วิชาเอก คือ
1. สาขาวิชาการโฆษณาและการประชาสัมพันธ
2. สาขาวิชาการสือ่ สารมวลชน
หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต (ศ.บ. 4 ป)
เปดสอน 1 สาขาวิชา คือ
1. สาขาวิชาเศรษฐศาสตร
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (บธ.บ. 4 ป)
เปดสอน 3 สาขาวิชา คือ
1. สาขาวิชาการตลาด
2. สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย
3. สาขาวิชาคอมพิวเตอรธรุ กิจ

คูมือนักศึกษา
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บัณฑิตวิทยาลัย

เปดสอนในระดับบัณฑิตศึกษา 4 หลักสูตร ดังนี้
1. หลักสูตรประกาศนียบัตรสาขาวิชาชีพครู
2. หลักสูตรครุศาสตรมหามหาบัณฑิต
สาขาวิชาบริหารการศึกษา
3. หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน
4. หลักสูตรครุศาสตรดุษฎีบณ
ั ฑิต
สาขาวิชาการบริหารการศึกษา

โดยการอนุ มั ติ จ ากสภามหาวิ ท ยาลั ย ในการประชุ ม สภา
มหาวิทยาลัยครัง้ ที่ 3/2558 ประกาศจัดตัง้ “บัณฑิตวิทยาลัย”
เปนสวนงานภายในเทียบเทาคณะ พ.ศ. 2561 สภามหาวิทยาลัย
ราชภัฏนครสวรรค ในการประชุมครัง้ ที่ 2/2561 เมือ่ วันที่ 22
กุมภาพันธ พ.ศ. 2561 ไดมมี ติยบุ บัณฑิตวิทยาลัย โดยกระจาย
งานบัณฑิตศึกษาไปใหแตละคณะดำเนินการแลวปรับเปลีย่ น
เปนกลุมงานบัณฑิตศึกษาสังกัดสำนักงานสงเสริมวิชาการ
และงานทะเบียน
2. สถาบัน/ศูนย/สำนัก มีดงั นี้
สถาบัน มี 1 สถาบันคือ
• สถาบันวิจยั และพัฒนา
สำนัก มี 4 สำนัก คือ
• สำนักงานอธิการบดี
• สำนักวิทยการบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
• สำนักศิลปวัฒนธรรม
• สำนักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน
ศูนย มี 8 ศูนย คือ
• ศูนยวทิ ยาศาสตร
สังกัดคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
• ศูนยภาษา
สังกัดคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
• ศูนยอาเซีย่ นศึกษา
สังกัดคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
• ศูนยจนี ศึกษา
สังกัดคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
• ศูนยวทิ ยบริการ
สังกัดสำนักวิทยาการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
• ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่ สาร
สังกัดสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
• ศูนยวจิ ยั และพัฒนาเทคโนโลยี
สังกัดคณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม
• ศูนยความหลากหลายทางชีวภาพ

หนวยงานหลักในมหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยมีหนวยงานตาง ๆ ทำหนาทีป่ ฏิบตั ภิ ารกิจ
ใหเปนไปตามภาระหนาทีข่ องสถาบันอุดมศึกษาดังนี้
1. คณะ มี 5 คณะ คือ
• คณะครุศาสตร
• คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
• คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
• คณะวิทยาการจัดการ
• คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม
หมายเหตุ : เคยมีหนวยงานทีเ่ ทียบเทาคณะหนวยงาน
หนึง่ คือ บัณฑิตวิทยาลัย กลาวคือหลังจากมีพระราชบัญญัติ
สถาบันราชภัฏ พ.ศ. 2535 แลว ในป พ.ศ. 2538 สถาบัน
ไดจดั ทำโครงการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาขึน้ ทำหนาที่
วางแผนและเตรียมการจัดการศึกษาในระดับสูงกวาปริญญาตรี
พ.ศ. 2542 แตงตัง้ กรรมการบัณฑิตศึกษาตามขอบังคับสภา
ประจำสถาบันราชภัฏนครสวรรค พ.ศ.2559 มหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค
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ของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค

จังหวัดนครสวรรค มีเนือ้ ที่ 16 ไร เปนสถานทีส่ ำหรับการ
จัดการศึกษา ศูนยการศึกษาเกษตรทฤษฎีใหม
• ที่ดินของศูนยการศึกษายานมัทรี ตั้งอยูที่บานหาด
สะแก เปนทีด่ นิ ทีต่ งั้ อยตู ดิ กับถนนพหลโยธินระหวางกิโลเมตร
ที่ 219-220 ตำบลยานมัทรี อำเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค
หางจากทีต่ งั้ ของมหาวิทยาลัยปจจุบนั 14 กิโลเมตร เนือ้ ที่
498 ไร 2 งาน 89 ตารางวา มหาวิทยาลัยขอใชเพือ่ การศึกษา
จากกองทัพบกซึ่งไดรับอนุญาตจากกองทัพบกเมื่อวันที่ 27
พฤศจิกายน พ.ศ. 2544 และจากกรมธนารักษเมือ่ วันที่ 16
พฤศจิกายน พ.ศ. 2547 ปจจุบนั มีการจัดทำระบบภูมสิ ถาปตย
และออกแบบอาคารตลอดจนจัดทำผังแมบทการใชพนื้ ที่ เพือ่
การเปนมหาวิทยาลัยทีส่ มบูรณแบบ และไดมกี ารกอสรางอาคาร
บางสวน เชนอาคารเรียนและปฏิบตั กิ ารวิจยั ทางการเกษตร
อาคารเรียนและปฏิบัติการออกแบบผลิตภัณฑ อาคารวิจัย
แปรรูปอาหารและการตรวจสอบคุณภาพอาคารศูนยการเรียนรู
ภูมิปญญาทองถิ่น อาคารนวัตกรรมและเทคโนโลยี อาคาร
หอพักนักศึกษาและหอประชุมนานาชาต เปนตน
นอกจากที่กลาวแลว ยังมีอีกที่หนึ่งเนื้อที่ประมาณ
1000 ไร อยทู อี่ ำเภอหนองบัว จังหวัดนครสวรรค ขณะนี้
อยใู นระหวางดำเนินการขอใชอยู

ทีต่ งั้ ตัง้ อยเู ลขที่ 398 หมทู ี่ 9 ถนนสวรรควถิ ี ตำบล
นครสวรรคตก อำเภอเมืองฯ จังหวัดนครสวรรค

ที่ดินและอาคารสถานที่

ทีด่ นิ ของสถานทีต่ งั้ มหาวิทยาลัยปจจุบนั
• มหาวิทยาลัราชภัฏนครสวรรคปจจุบันตั้งอยูเลขที่
398 หมูที่ 9 ถนนสรววรควิถี ต.นครสวรรคตก อ.เมืองฯ
จ.นครสวรรค มีเนือ้ ทีท่ งั้ หมด 108 ไร 3 งาน 52 ตารางวา
เปนหนวยบริการกลางของมหาวิทยาลัย
• ที่ ดิ น ศู น ย ก ารศึ ก ษาเขาแรด ตั้ ง อยู ที่ ห มู ที่ 9
ต.นครสวรรคตก ติดเชิงเขาแรด หลังโรงเรียนพลตำรวจภูธร
อำเภอเมืองฯ จังหวัดนครสวรรค เนือ้ ที่ 63 ไร 3 งาน 64
ตารางวา เดิมเปนทีร่ าชพัสดุซงึ่ เรือนจำกลางจังหวัดนครสวรรค
เปนผดู แู ล ในชวงป พ.ศ. 2508 - 2510 โรงเรียนฝกหัดครู
นครสวรรค (สถานภาพในขณะนั้น) ไดขอใชเพื่อประโยชน
ทางการศึกษาจำนวน 1000 ไร ตอมาเทศบาลเมืองนครสวรรค
(สถานภาพในขณะนัน้ ) ขอแบงไปใชเพือ่ ทำบอบำบัดน้ำเสีย
จึงเหลือพืน้ ทีอ่ ยเู พียง 63 ไรเศษ และใชเปนศูนยเพือ่ การเรียน
การสอนและปฏิบตั กิ ารทางดานการเกษตร
• ที่ดินศูนยการศึกษาหนองกรด เปนที่ดินที่โรงเรียน
ฝกหัดครูนครสวรรคไดมาในชวงเดียวกับทีด่ นิ ทีศ่ นู ยเขาแรด
ตัง้ อยตู ดิ กับถนนพหลโยธิน ตำบลหนองกรด อำเภอเมืองฯ

คูมือนักศึกษา
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มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค

รายนามผบู ริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค จากอดีต - ปจจุบนั
ชือ่ - สกุล
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

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
ผศ.ดร.บัญญัติ ชำนาญกิจ

หมายเหตุ

ระยะเวลา

ตำแหนง

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
2545-2556
2556-ปจจุบัน

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

พ.ศ. 2475-2476 โรงเรียนถูกยุบไปรวมกับโรงเรียนฝกหัดครูพระนครศรีอยุธยา
ผดู ำรงตำแหนงครูใหญจงึ วางลงชวงนัน้

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค
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คูมือนักศึกษา

คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.

นายสมเชาว
ดร.ผดุงชาติ
ผชู ว ยศาสตราจารย ดร.บัญญัติ
ผชู ว ยศาสตราจารยเกษม
นางจินตนา
รองศาสตราจารยจรินทร
รองศาสตราจารย ดร.รัตนะ
นายเสรี
รองศาสตราจารย ดร.สมพร
ศาสตราจารย ดร.สมยศ
นายสมหมาย
ดร.สวาง
นายอดุลย
อาจารยนันทภัค
ผชู ว ยศาสตราจารย ดร.จงดี
ผชู ว ยศาสตราจารย ดร.ไชยรัตน
อาจารยปราณี
ผศ.วาทีร่ อ ยตรีอภิเดช
ผชู ว ยศาสตราจารย ดร.ศุภชัย
ดร.สมพร
ผชู ว ยศาสตราจารยดร.มงคล
อาจารยชม
นายประยุทธ

เกษประทุม
สุวรรณวงศ
ชำนาญกิจ
ศรีเดิมมา
เสรีภาพ
เทศวานิช
บัวสนธ
ชิโนดม
ไชยะ
พลับเที่ยง
ลักขณานุรกั ษ
ภพู ฒ
ั นวบิ ลู ย
ศรีประทักษ
ธนาอภินนท
ศรีนพรัตนวฒ
ั น
ปราณี
เนรมิตร
มงคลปญญา
ทวี
พูลพงษ
ศัลยกุล
ปานตา
สุระเสนา

นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค
กรรมการสภามหาวิทยาลัย ผทู รงคุณวุฒิ
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค
กรรมการสภามหาวิทยาลัย ผทู รงคุณวุฒิ
กรรมการสภามหาวิทยาลัย ผทู รงคุณวุฒิ
กรรมการสภามหาวิทยาลัย ผทู รงคุณวุฒิ
กรรมการสภามหาวิทยาลัย ผทู รงคุณวุฒิ
กรรมการสภามหาวิทยาลัย ผทู รงคุณวุฒิ
กรรมการสภามหาวิทยาลัย ผทู รงคุณวุฒิ
กรรมการสภามหาวิทยาลัย ผทู รงคุณวุฒิ
กรรมการสภามหาวิทยาลัย ผทู รงคุณวุฒิ
กรรมการสภามหาวิทยาลัย ผทู รงคุณวุฒิ
ประธานกรรมการสงเสริมกิจการมหาวิทยาลัย
ประธานสภาคณาจารยและขาราชการ
กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผูบริหาร
กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผูบริหาร
กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผูบริหาร
กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผูบริหาร
กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารยประจำ
กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารยประจำ
กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารยประจำ
กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารยประจำ
เลขานุการสภามหาวิทยาลัย

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

นายอดุลย
ศรีประทักษ
นายสุรพงษ
ณรงคตะนุพล
พล.ต.สุวทิ ย
แมนเหมือน
ผศ.ปรีชา
สนธิรกั ษ
นายพีระพงษ นพนาคีพงษ
นายออมสิน สุขภิการนนท
นายวิทยา
ศุภศิลป
นายวรวุฒิ
ตันวิสทุ ธิ์
นายวิชัย
โชติปฏิเวชกุล
นายสนุน
แสงเขียว
พ.ต.อ.อรุณ
แตงนารา
ประธานสภานักศึกษา
นายกองคการบริหารนักศึกษา

คูมือนักศึกษา

ผูท รงคุณวุฒิ
ผูท รงคุณวุฒิ
ผูท รงคุณวุฒิ
ผูท รงคุณวุฒิ
ผูท รงคุณวุฒิ
ผูท รงคุณวุฒิ
ผูท รงคุณวุฒิ
ผูท รงคุณวุฒิ
ผูท รงคุณวุฒิ
ผูท รงคุณวุฒิ
ผูท รงคุณวุฒิ
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ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
เลขานุการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค

คณะกรรมการสภาคณาจารยและขาราชการ
1. อาจารยนนั ทภัค
2. อาจารยณฏั ฐิรา
3. อาจารยกวีวฒ
ั น
4. อาจารยสยาม
5. อาจารยธนสิริ
6. ผศ.ดร.สิปปวิชญกร
7. ผศ.ณัฐเศรษฐ
8. อาจารยสบุ ณ
ั ฑิต
9. ผศ.ดร.ภิราช
10. อาจารยลภัสวัฒน
11. อาจารย ดร.พิมรา
12. อาจารยภาสกร
13. อาจารย ดร.สาวิตรี
14. นางสาวพงษลดา
15. อาจารยชชั นีย

ธนาอภินนท
กาญจนศิลป
ทรัพยสงั ข
ทองใบ
โชคทวีพาณิชย
สิทธิอคั รานนท
น้ำคำ
จันทรสวาง
รัตนันต
คลายแสง
ทองแสง
วรอาจ
ซัคลีย
คงหอม
วินจิ ชัยนันท

ประธานสภาคณาจารยและขาราชการ
รองประธานสภาคณาจารยและขาราชการ
กรรมการสภาคณาจารยและขาราชการ
กรรมการสภาคณาจารยและขาราชการ
กรรมการสภาคณาจารยและขาราชการ
กรรมการสภาคณาจารยและขาราชการ
กรรมการสภาคณาจารยและขาราชการ
กรรมการสภาคณาจารยและขาราชการ
กรรมการสภาคณาจารยและขาราชการ
กรรมการสภาคณาจารยและขาราชการ
กรรมการสภาคณาจารยและขาราชการ
กรรมการสภาคณาจารยและขาราชการ
กรรมการสภาคณาจารยและขาราชการ
กรรมการสภาคณาจารยและขาราชการ
กรรมการและเลขานุการสภาคณาจารย
และขาราชการ

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

ผศ.ดร.จงดี
ศรีนพรัตนวฒ
ั น
รศ.ดร.กมล
บุษบา
รศ.ดร.เนาวนิตย
สงคราม
รศ.ดร.มานะ
อมรกิจบำรุง
รศ.ดร.วารีรัตน
แกวอุไร
ดร.สมศักดิ์
ลิลา
ผศ.มนตรี
ไชยานุกลู กิตติ
ดร.สิรพิ ร
ปาณาวงษ
ผศ.ดร.ธวัช
พะยิม้
ผศ.ดร.กันยา
อนุกลู ธนากร
ดร.ไพศาล
เครือแสง
ผศ.ดร.ภิราช
รัตนันต
อาจารย ดร.พรสิริ
เอีย่ มแกว
อาจารยปราณี
เนรมิตร
อาจารย ดร. บัณฑิตา อินสมบัติ

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค
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ประธานกรรมการ
กรรมการผทู รงคุณวุฒิ
กรรมการผทู รงคุณวุฒิ
กรรมการผทู รงคุณวุฒิ
กรรมการผทู รงคุณวุฒิ
กรรมการผทู รงคุณวุฒิ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ
ผชู ว ยเลขานุการ
ผชู ว ยเลขานุการ
คูมือนักศึกษา

คูมือนักศึกษา
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มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค

คณาจารยมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค
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คูมือนักศึกษา

คณะผูบริหาร

คณะครุศาสตร

ผศ.ดร.สาธร ทรัพยรวงทอง
คณบดีคณะครุศาสตร

ผศ.ดร.สุพฒ
ั นา หอมบุปผา
รองคณบดีฝา ยวิชาการ

ดร.ไกรวิชญ ดีเอม

ผชู ว ยคณบดี
ผอู ำนวยการศูนยพฒ
ั นาวิชาชีพครู
และฝกประสบการณวชิ าชีพครู

ผศ.ดร.สุธาทิพย งามนิล

อาจารยชญานิษฎ สุระเสนา
รองคณบดีฝา ยบริหาร

อาจารยวชั รศักดิ์ มาเกิด
ผชู ว ยคณบดี

ดร.พรรณราย เทียมทัน

หัวหนาภาควิชาหลักสูตรและการสอน หัวหนาภาควิชาเทคนิคการศึกษา
คูมือนักศึกษา
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ดร.สายทิตย ยะฟู

รองคณบดีฝา ยกิจการนักศึกษา

ดร.อาภากร โพธิด์ ง
ผชู ว ยคณบดี

นางสาวพงษลดา คงหอม
หัวหนาสำนักงานคณะ

คณาจารยมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค

คณาจารยมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค
ปการศึกษา 2561
ขอมูล : มิถุนายน 2561

คณะครุศาสตร
ภาควิชาหลักสูตรและการสอน
สาขาวิชาหลักสูตรการสอน
อาจารยพรรณี เหมะสถล

ผศ.ดร.พรสิริ เอีย่ มแกว

ผศ.ดร.สุธาทิพย งามนิล

ผศ.ดร.ฐิตนิ นั ท ดวงสุวรรณ

ผศ.ดร.เยาวเรศ ภักดีจติ ร

อาจารยภริ ญา โพธิทกั ษ

ดร.อาภากร โพธิด์ ง

อาจารยทองแดง สุขเหลือง

อาจารยวนั วิสาข พูลทอง

อาจารยนพิ ทั ธา สังขยก

อาจารยเวนุกา ตาลาน

อาจารยเนรัญชลา จารุจติ ร

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

ศษ.ด.
ค.ม.
กศ.บ.

ค.ด. (การจัดการศึกษาและการเรียนร)ู
ศษ.ม. (หลักสูตรและการนิเทศ)
ค.บ. (วิทยาศาสตรทวั่ ไป)

(หลักสูตรและการสอน)
(นิเทศการศึกษาและพัฒนา
หลักสูตร)
(ภาษาอังกฤษ)

ค.ด. (การจัดการศึกษาและการเรียนร)ู
กศ.ม. (จิตวิทยาและการแนะแนว)
กศ.บ. (การประถมศึกษา)

ศษ.ด. (หลักสูตรและการสอน)
ศษ.ม. (สังคมศึกษา)
ค.บ. (การประถมศึกษา)

ค.ม. (หลักสูตรและการสอน)
ค.บ. (การประถมศึกษา)
(กำลังศึกษาตอระดับปริญญาเอก)

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

กศ.ม. (หลักสูตรและการสอน)
พธ.ม. (การสอนสังคมศึกษา)
พธ.บ. (สังคมศึกษา)

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

ศศ.ม. (ภาษาอังกฤษ)
ค.บ. (ภาษาอังกฤษ)

ศศ.ม. (ภาษาศาสตรประยุกต)
ค.บ. (ภาษาอังกฤษ) เกียรตินยิ มอันดับ 2

ค.บ. (ภาษาอังกฤษ)
กษ.ม. (วกจ.ภาษาอังกฤษ)

คณาจารยมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค
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คูมือนักศึกษา

อาจารยวไลกรณ แกวคำ

อาจารยวชั รศักดิ์ มาเกิด

อาจารยสชุ าดา ตัง้ ศิรนิ ทร

อาจารยวรี วัฒน ไทยขำ

อาจารยดารารัตน ชัยพิลา

อาจารยภทั รลักษณ ชินประภาพ

อาจารยนชุ นารถ ธิประโชติ

ผศ.ไอริน ชมุ เมืองเย็น

ค.ม. (วิจยั การศึกษา)
ค.บ. (ภาษาไทยและเทคโนโลยีการศึกษา)

ศษ.ม. (การศึกษาภาษาไทย)
ศศ.บ. (ภาษาไทย)

วท.ม. (ชีววิทยา)
วท.บ. (ชีววิทยา)

กศ.ม. (คณิตศาสตรศกึ ษา)
วท.บ. (คณิตศาสตร)
เกียรตินิยมอันดับ 1

กศ.ม. (วิทยาศาสตรศกึ ษา)
วท.บ. (เคมี)

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

วท.ม. (คณิตศาสตร)
วท.บ. (คณิตศาสตร)

ศษ.ม. (คณิตศาสตรศกึ ษา)
ศษ.บ. (คณิตศาสตร)

ผศ.ดร.น้ำคาง สุขเกษม

ปร.ด. (วิทยาศาสตรชวี ภาพ หลักสูตรนานาชาติ)
วท.ม. (เคมี)
กศ.บ. (วิทยาศาสตร-เคมี)

สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย
ผศ.ดร.วไลพร เมฆไตรรัตน

ผศ.ดร.ธีราพร กุลนานันท

อาจารยอนงคนารถ ยิม้ ชาง

อาจารยสชุ านาฎ ไชยวรรณะ

อาจารยชาลิกา เรืองสวัสดิ์

อาจารยนนั ทพร กิตริ ตั นจิรายส

ค.ด. (การจัดการศึกษาและการเรียนร)ู
กศ.ม. (การศึกษาปฐมวัย)
ค.บ. (การอนุบาลศึกษา)
เกียรตินิยมอันดับ 2
ศษ.บ. (การบริหารการศึกษา)

ค.บ. การศึกษาปฐมวัย)
ศษ.บ. (การศึกษาปฐมวัย)

ศษ.ม. (ปฐมวัยศึกษา)
กศ.ม. (เทคโนโลยีและการสือ่ สาร
การศึกษา)
ค.บ. (การศึกษาปฐมวัย)
ศศ.ม. (ปฐมวัยศึกษา)
ค.บ. (การศึกษาปฐมวัย)

คูมือนักศึกษา

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

ค.ม. (การศึกษาปฐมวัย)
กศ.บ. (การศึกษาปฐมวัย)
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คณาจารยมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค

สาขาวิชาพลศึกษาและนันทนาการ
รศ.วุฒชิ ยั ประภากิตติรตั น

ผศ.สุชาติ จันทรดอกไม

อาจารยทนิ กร ชอัมพงษ

ดร.สยาม ทองใบ

อาจารยธนสิริ โชคทวีพาณิชย

อาจารยสทุ ธิกร แกวทอง

วาที่ ร.ต.ภัทริศวร คำแสน

อาจารยสภุ กิจ วิรยิ ะกิจ

อาจารยชดิ ชนก ศรีสวัสดิ์

อาจารยภรู ี ณรงควานิช

อาจารยภทั รดล เพชรพลอยนิล

อาจารยวชั ราช ศรไทย

ค.ม. (พลศึกษา)
ค.บ. (พลศึกษา)

กศ.ม. (พลศึกษา)
กศ.บ. (พลศึกษา)

กศ.ม. (พลศึกษา)
ศษ.บ. (พลศึกษา)
(กำลังศึกษาตอระดับปริญญาเอก)

ปร.ด. (การจัดการทางการศึกษา)
วท.ม. (วิทยาศาสตรการกีฬา)
วท.บ. (วิทยาศาสตรการกีฬา)

ศศ.ม. (พลศึกษา)
ศศ.บ. (พลศึกษา)
(กำลังศึกษาตอระดับปริญญาเอก)

กศ.ม. (พลศึกษา)
วท.บ. (พลศึกษา)
(กำลังศึกษาตอระดับปริญญาเอก)

กศ.ม. (พลศึกษา)
วท.บ. (พลศึกษา)

กศ.ม. (พลศึกษา)
วท.บ. (พลศึกษา)

กศ.ม. (พลศึกษา)
วท.บ. (พลศึกษา)

กศ.ม. (พลศึกษา)
วท.บ. (พลศึกษา)

กศ.ม. (พลศึกษา)
วท.บ. (พลศึกษา)

กศ.ม. (การศึกษามหาบัณฑิต)
ค.บ. (พลศึกษา)

สาขาวิชาเทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการศึกษา
อาจารยมงคล จันทรภิบาล

ดร.พรรณราย เทียมทัน

ผศ.ดร.ดวงใจ พุทธเษม

ดร.วุฒชิ ยั พิลกึ

กศ.ม. (เทคโนโลยีการศึกษา)
กศ.บ. (ภาษาอังกฤษ)
(กำลังศึกษาตอระดับปริญญาเอก)

ค.ด. (เทคโนโลยีและสือ่ สารการศึกษา )
ศษ.ม. (เทคโนโลยีทางการศึกษา)
กศ.บ. (ภาษาอังกฤษ)

ศษ.ด. เทคโนโลยีทางการศึกษา
กศ.ม. เทคโนโลยีและการสือ่ สารการศึกษา
วท.บ. วิทยาการคอมพิวเตอร

คณาจารยมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค
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Ph.D. Information Technology
ค.ม. โสตทัศนศึกษา
กศ.บ. เทคโนโลยีทางการศึกษา

คูมือนักศึกษา

ดร.ไกรวิชญ ดีเอม

ผศ.นันธวัช นุนารถ

ดร.กุลภัทร เทียมฑิพร

ดร.ภราดร พิมพันธุ

กศ.ด.
ศศ.ม.
กศ.ม.
ศศ.บ.

(เทคโนโลยีและสือ่ สารการศึกษา)
(เทคโนโลยีการศึกษา)
(การบริหารการศึกษา)
(นิเทศศาสตร)

คอ.ม. (เทคโนโลยีคอมพิวเตอร)
วท.บ. (วิทยาการคอมพิวเตอร)
(กำลังศึกษาตอระดับปริญญาเอก)

ปร.ด. (เทคโนโลยีเทคนิคศึกษา)
วท.ม. (เทคโนโลยีสารสนเทศ)
วท.บ. (วิทยาการคอมพิวเตอร)

ปร.ด. เทคโนโลยีทางการศึกษา
กศ.ม. เทคโนโลยีและการสือ่ สารการศึกษา
ศศ.บ. ออกแบบนิเทศศิลป

อาจารยณชิ ารีย ปอมสัมฤทธิ์
วท.บ. (วิทยาการคอมพิวเตอร)
วท.ม. (วิทยาการคอมพิวเตอร)

สาขาวิชาพื้นฐานการศึกษา
รศ.ดร.ธานี เกสทอง
Ph.D.
ศษ.ม.
กศ.บ.
ศศ.บ.

ดร.ปพนสรรค โพธิพทิ กั ษ

Development Education
(สิง่ แวดลอมศึกษา)
(ชีววิทยา)
(รัฐศาสตร)

ปร.ด. (การบริหารการศึกษา)
ศษ.ม. (การพัฒนาทรัพยากรมนุษย)
วท.บ. (วิทยาศาสตร)

ดร.หทัยทิพย สิขณ
ั ฑกสมิต

ปร.ด. (การบริหารการศึกษา)
ศษ.ม. (การบริหารศึกษา)
ร.บ. (รัฐศาสตร)

สาขาวิชาจิตวิทยาและการแนะแนว
อาจารยภาณุพงษ คงจันทร

ผศ.ดร.ทีปพิพฒ
ั น สันตะวัน

ผศ.บังอร ทิวาพรภานุกลู

ผศ.ดร.มงคล ศัยยกุล

กศ.ด. (การบริหารการศึกษา)
ศศ.ม. (จิตวิทยาและการแนะแนว)
กศ.บ. (การแนะแนว)
ศษ.บ. (การบริหารการศึกษา)

กศ.ม. (จิตวิทยาและการแนะแนว)
กศ.บ. (สังคมศึกษา)
(กำลังศึกษาตอระดับปริญญาเอก)

ศศ.ม. (จิตวิทยาการศึกษาและ
การแนะแนว)
ศษ.บ. (การวัดและการประเมินผล)
ศศ.บ. (ประวัตศิ าสตร)

ปร.ด. (จิตวิทยาการแนะแนว
และการศึกษา)
กศ.ม. (จิตวิทยาการแนะแนว)
บธ.บ. (การตลาด )

อาจารยชญานิษฎ สุระเสนา

กศ.ม. (จิตวิทยาการศึกษา)
อ.บ. (ภาษาจีน)
ปร.ด. (จิตวิทยาใหคำปรึกษา)

คูมือนักศึกษา
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สาขาวิชาทดสอบและวิจัยทางการศึกษา
ผศ.ดร.นิเวศน คำรัตน

ผศ.ดร.ไชยรัตน ปราณี

ผศ.ดร.สาธร ทรัพยรวงทอง

ดร.บัณฑิตา อินสมบัติ

ดร.สายทิตย ยะฟู

ผศ.ดร.สิรพิ ร ปาณาวงษ

ค.ม. (วิจยั การศึกษา)
กศ.บ. (วิทยาศาสตร-คณิตศาสตร)
ค.ด. (การจัดการศึกษาและการเรียนร)ู

กศ.ด.
กศ.ม.
น.บ.
กศ.บ.

(วิจยั และพัฒนาหลักสูตร)
(การมัธยมศึกษา)
(นิตศิ าสตร)
(สังคมศึกษา)

กศ.ด. (วิจยั และประเมินผล
ทางการศึกษา)
กศ.ม. (หลักสูตรและการสอน)
ค.บ. (การศึกษาปฐมวัย)

ปร.ด. (การบริหารการศึกษา)
ศษ.ม (การบริหารการศึกษา)
ศษ.ม. (การวัดและการประเมินผล
การศึกษา)
ค.บ. (วัดผลการศึกษา)
กศ.ด. (วิจยั และประเมินผล
ทางการศึกษา)
กศ.ม. (การวิจยั การศึกษา)
ค.บ. (วิทยาศาสตรทวั่ ไป)

กศ.ด. (วิจยั และประเมินผล
ทางการศึกษา)
กศ.ม. (วิจยั และพัฒนาการศึกษา)
ค.บ. (ประถมศึกษา)

ผศ.ดร.สุพฒ
ั นา หอมบุปผา

ปร.ด. (วิจยั วัดผล และสถิตกิ ารศึกษา)
กศ.ม. (วัดผลการศึกษา)
ค.บ. (คณิตศาสตร)

คณาจารยมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค
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คณะผูบริหาร

คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร

ผศ.ดร.ภิญโญ ภูเ ทศ

คณบดีคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร

ผศ.ดร.อรทัย อินตะไชยวงศ

ผศ.ดร.ชนิกา พรหมมาศ

รองคณบดีฝา ยบริหาร

รองคณบดีฝา ยวิชาการ

ผศ.ไชยา อูช นะภัย

อาจารยปท มา ดำประสิทธิ์

รองคณบดีฝา ยกิจการนักศึกษา

คูมือนักศึกษา

หัวหนาสำนักงานคณบดี

-21-

คณาจารยมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค

คณาจารยมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค
ปการศึกษา 2561
ขอมูล : มิถุนายน 2561

คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
สาขาวิชาภาษาไทย
ผศ.เสาวดี ธนวิภาคะนนท

อาจารยนวพร คำเมือง

ผศ.ดร.ชนิกา พรหมมาศ

ผศ.สุชาติ พงษพานิช

อาจารยณฐั วุฒิ เชือ้ ชวด

อาจารยสกุ ญ
ั ญา คงสูน

อาจารยชชู าติ คมุ ขำ

อาจารยอนัญญา วารีสอาด

อาจารยชชั นีย วินจิ ชัยนันท

อาจารยปท มา ดำประสิทธิ์

อาจารยอาทิตย ดรุนยั ธร

อาจารยรตั นา สังขโชติ

ค.ม. (การสอนภาษาไทย)
กศ.บ. (ภาษาไทย)

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

สาขาอุดมศึกษาและการฝกหัดครู
กศ.บ. (ภาษาไทย) , นศ.บ.
กศ.ม (ภาษาและวรรณคดีไทย)

คศ.ด. (ภาษาศาสตร)
ศษ.ม. (การสอนภาษาไทย)
ศศ.บ. (ภาษาไทย)

ศศ.ม. (ภาษาไทย)
ค.บ. (ภาษาไทย)

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

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

ศศ.ม. (ภาษาไทย)
ค.บ. (ภาษาไทย)

ศศ.ม. (ภาษาไทย)
ศศ.บ. (ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร)

อ.ม. (ภาษาไทย)
ศศ.บ. (ภาษาไทย)

อ.ม. (ภาษาไทย)
ศศ.บ. (ภาษาไทย)
(กำลังศึกษาตอระดับปริญญาเอก)

ศศ.ม. (ภาษาไทย)
ศศ.บ. (ภาษาไทย)

อาจารยกาญจนา กลิน่ อำพร
อ.ม. (ภาษาไทย)
ศศ.บ. (ภาษาไทย)

คณาจารยมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค
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คูมือนักศึกษา

สาขาวิชาภาษาตางประเทศ
ดร.ประสพ ยลสิรธิ มั

อาจารยสวลีย บุตรประดิษฐ

ดร.ประจักร รอดอาวุธ

ผศ.ดร.ดาเรศ นฤมล

ผศ.ศุภาวีร เลิศผาติวงศ

อาจารยวรารักษ พูนวิวฒ
ั น

ผศ.สุธมิ า กฤตยธนวัต

อาจารยธดิ ากุล บุญรักษา

อาจารยสภุ าวดี ในเสนา

อาจารยพรพรรณ โพธิสวุ รรณ

อาจารยปรัชพร พันหลง

อาจารยพทั ธดนย สนธิรกั ษ

อาจารยบญ
ุ มา กุพนั ธุ

อาจารยฐติ ริ ตั น รักษาศรี

อาจารยรงั สรรค หลาคำจา

อาจารยศราธรณ หมัน่ ปรุ

อาจารยวมิ ลพร ระเวงวัลย

รอยเอกหญิงอารีรกั ษ ศรีวราพงศ

รป.ด. (รัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบณ
ั ฑิต)
ศศ.ม. (รัฐศาสตร)
ศศ.บ. (ภาษาฝรัง่ เศส)
Ph.D. in Education - Specialisation
in TEFL, The University of Queensland,
Australia
ศศ.ม. (การสอนภาษาอังกฤษ
ในฐานะภาษาตางประเทศ)
กศ.บ. (ภาษาอังกฤษ)

Ph.D. (Educational and Applied
Linguistics)
กศ.ม. (ภาษาศาสตรการศึกษา)
กศ.บ. (ภาษาอังกฤษ)
Dip in Applied Linguistics

M.A. (Chinese Linguistic and
Applied Linguistics)
ค.บ. (ภาษาจีน)
ศศ.ม. (ภาษาศาสตรและภาษาศาสตร
ประยุกต

กศ.ม. (ภาษาอังกฤษ)
ศศ.บ. (ภาษาอังกฤษ)

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

ศศ.ม. (ภาษาอังกฤษ)
ศศ.บ. (ภาษาอังกฤษ)

ศศ.ม. (ภาษาอังกฤษ)
ศศ.บ. (ภาษาอังกฤษ)

ศศ.ม. (ภาษาศาสตร)
ศศ.บ. (ภาษาอังกฤษ)

ศศ.ม. (ภาษาอังกฤษ)
ศศ.บ. (ภาษาอังกฤษ) เกียรตินยิ มอันดับ 2
ป.วค. (วิชาชีพครู)
M.A. (Language and English
Literature)
ศ.น.บ. (ภาษาอังกฤษ)

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

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

ศศ.ม. (ภาษาอังกฤษ)
ศศ.บ. (ภาษาอังกฤษ)

ศศ.ม. (ภาษาอังกฤษ)
ค.บ. (ภาษาอังกฤษ)
(กำลังศึกษาตอระดับปริญญาเอก)

คูมือนักศึกษา

กศ.ม. (ภาษาอังกฤษ)
ค.บ. (ภาษาอังกฤษ)

ศศ.ม. (ภาษาอังกฤษ)
ศศ.บ. (ภาษาอังกฤษ)
พ.บ. (พยาบาศาสตร)
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อาจารยวรัญญา โอภาษี

อาจารยทพิ พยาพัศ ชัยเดชา

อาจารยจติ ราภรณ สอนเขียว

อาจารยชนิภรณ ภมู ณี

Mrs.Suneeta Chuamon

Mr.Bochenski Arkadiusz Hubert

ศษ.ม. (การสอนภาษาอังกฤษ)
ศศ.บ. (ภาษาอังกฤษธุรกิจ)

ศศ.ม. (ภาษาอังกฤษ)
ศศ.บ. (ภาษาอังกฤษ)

ศศ.ม. (การสอนภาษาอังกฤษ)
ศศ.บ. (ภาษาอังกฤษ)

ศศ.ม. (ภาษาอังกฤษประยุกต)
ศศ.บ. (ภาษาอังกฤษ)

(B.A. = social science)

M.A. (Sociology
M.A. (Economic)
Mr.Shawn
Richard Dishneau
B.A.
(Sociology)Administration)
B.A. (Business
B.A. (Management Information
Ms.Meggyn
Hay
Systems)
(BCA. = Commerce and
Administration)

Mr.Chaig Whatson

Mr.Sylvain Joseph. Card Raymond

สาขาวิชาบรรณารักษศาสตรและสารสนเทศ
ผศ.ปรีดี ปลืม้ สำราญกิจ
อ.ม. (บรรณารักษศาสตร
และสารนิเทศศาสตร)
ศศ.บ. (บรรณารักษศาสตรและสาร
สนเทศศาสตร) เกียรตินยิ มอันดับ 1

อาจารยฟา วิไลขำ

ศศ.ม. (บรรณารักษศาสตร
และสารสนเทศศาสตร)
ศศ.บ. (บรรณารักษศาสตร
สารนิเทศศาสตร)

สาขาวิชาศิลปะ
อาจารยกติ ติศกั ดิ์ แกวดุก

ผศ.ณัฐ ล้ำเลิศ

อาจารยศมลพรรณ ภเู ล็ก

อาจารยศรัณญ ศิรเิ จริญ

ศ.ม. (ประยุกตศิลปศึกษา)
ศ.บ. (ประติมากรรม)

ศศ.ม. (ศิลปกรรม)
ศ.บ. (จิตรกรรม)

ศ.ม. (ประยุกตศิลปศึกษา)
ศ.บ. (ศิลปบัณฑิต)

ศป.ม. (นวัตกรรมการออกแบบ)
ศษ.บ. (ประติมากรรม)

อาจารยสมพงษ ฟกผล

กศ.ม. (ศิลปศึกษา)
ศ.บ. (เศรษฐศาสตรการคลัง)

คณาจารยมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค
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สาขาวิชานาฏศิลปและการละคร
ผศ.นงลักษณ ปยะมังคลา

อาจารยภทั ธิรา จันทรดี

นางสาวเยาวนาถ ดาเกลีย้ ง

นายณัฐสรณ กลัน่ หนุ

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

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

ศศ.บ. (นาฏศิลปและการละคร)
กศ.ม. (วิทยาการดนตรีและนาฏศิลป)

ศศ.บ.(นาฏศิลปและการละคร)
กศ.ม. (วิทยาการดนตรีและนาฏศิลป)

สาขาวิชาดนตรี
ผศ.เชาวน ปยสุทธิ์

อาจารยมารุต ปยสุทธิ์

รศ.ดร.สุชาติ แสงทอง

วาที่ ร.ต.ดร.พิเศษ ภัทรพงษ

ผศ.สุเทพ ไมทองดี

ผศ.ดร.ภิญโญ ภเู ทศ

อาจารยชชั ชญา กัญจา

อาจารยวศิน ล่ำสัน

อาจารยสดุ าพิมพ เยีย่ งยงค

อาจารยวรวิทย เถือ่ นสุข

ค.บ. (ดนตรี)

ค.ม. (หลักสูตรการสอน)
กศ.บ. (ดุรยิ างคศาสตร)

Ph.D. (Education)
ค.ม. (การศึกษานอกระบบโรงเรียน)
ศษ.บ. (การศึกษานอกระบบโรงเรียน)
ค.บ. (ดนตรีศกึ ษา)

ปร.ด. (ไทศึกษา)
ศศ.ม. (วัฒนธรรมการดนตรี)
ค.บ. (ดนตรีศกึ ษา)

ค.ม. (หลักสูตรและการสอน)
กศ.บ. (ดุรยิ างคศาสตร)

ปร.ด. (ดนตรีวทิ ยา)
ศป.ม. (มานุษยดุรยิ างควิทยา)
ค.บ. (ดนตรีศกึ ษา)

ศป.ม. (มานุษยดุรยิ างควิทยา)
ศศ.บ. (ดนตรี)

ศป.ม. (มานุษยดุรยิ างควิทยา)
ศศ.บ. (ดุรยิ างคศาสตรสากล)

ศศ.ม. (ดนตรีสากล)
ศป.บ. (ดนตรีสากล)

ศศ.ม. (วัฒนธรรมดนตรี)
ศษ.บ. (ดนตรีคตี ศิลปไทยศึกษา)

คูมือนักศึกษา

-25-

คณาจารยมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค

สาขาวิชาปรัชญาและศาสนา
ผศ.ธนสิทธิ์ คณฑา

อาจารยณฏั ฐชรัชช สาระหงษ

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

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

อาจารยเจิด บรรดาศักดิ์

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

สาขาวิชาภูมิศาสตร
อาจารยวรรธนนันท ใจสะอาด

ผศ.ไชยา อูช นะภัย

วท.ม. (การจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
และสิง่ แวดลอม)
วท.บ. (อุตสาหกรรมเกษตร)

วท.ม. (ภูมศิ าสตร)
วท.บ. (ภูมศิ าสตร)

อาจารยพชั รี ดินฟา

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

ผศ.กันยา จันทรวรชาต
กศ.ม. (ภูมศิ าสตร)
กศ.บ. (ภูมศิ าสตร)

สาขาวิชาสังคมวิทยา
ดร.สนัน่ กัลปา

ผศ.ดร.จิตราภรณ เพ็งดี

ผศ.ดร.วรภพ วงศรอด

รศ.ดร.อุทยั วรรณ ภเู ทศ

ผศ.ดร.พรรณภัทร ใจเอือ้

อาจารยพลกฤต เกษตรเวทิน

อาจารยหทัยชนก คะตะสมบูรณ

อาจารยสาวิตรี สอาดเทียน

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

ศศ.ด.
พช.ม.
พธ.บ.
บธ.บ

(พัฒนาสังคม)
(พัฒนาชุมชน)
(บริหารรัฐกิจ) เกียรตินยิ มอันดับ 1
(บริหารธุรกิจ)

ศศ.ด. (พัฒนาสังคม)
สส.ม. (การบริหารนโยบาย
และสวัสดิการสังคม)
ศศ.บ. (ศึกษาศาสตร)

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

ศศ.ม. (การพัฒนาชนบทศึกษา)
ศศ.บ. (รัฐศาสตร สาขาการเมือง
การปกครอง)

พช.ม. (พัฒนาชุมชน)
ศศ.บ. (การพัฒนาชุมชน)
เกียรตินิยมอันดับ 1

พช.ม (พัฒนาชุมชน)
ศศ.บ. (การพัฒนาชุมชน)
เกียรตินิยมอันดับ 2
(กำลังศึกษาตอระดับปริญญาเอก)

อาจารยดนธินี ฟองคำ

สส.ม. (สังคมสงเคราะหศาสตร)
ศศ.บ. (การพัฒนาชุมชน)
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สาขาวิชาประวัติศาสตร
อาจารยธรี พร พรหมมาศ

อาจารยณฏั ฐิรา กาญจนศิลป

อาจารยพมิ พอมุ า ธัญธนกุล

อาจารยทศั นีพร วิศาลสุวรรณกร

อ.ม. (ประวัตศิ าสตร
เอเชียตะวันออกเฉียงใต)
ศศ.บ. (ประวัตศิ าสตร)

อ.ม. (ประวัตศิ าสตรอเชียตะวันออกเฉียงใต)
ศศ.บ. (ภาษาไทย)

อ.ม. (ประวัตศิ าสตร
เอเชียตะวันออกเฉียงใต)
ศศ.บ. (ประวัตศิ าสตร)

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

อาจารยวลิ บุ ล กองกลิน่

อ.ม. (ประวัตศิ าสตรศกึ ษา)
อบ. (ประวัตศิ าสตร)

สาขาวิชารัฐศาสตร
รศ.(พิเศษ)ดร.ไพศาล สรรสรวิสุทธิ์

ดร.พิสษิ ฐ จอมบุญเรือง

ดร.สมญา อินทรเกษตร

อาจารยชนันทิพย จันทรโสภา

ผศ.ดร.สุวรรณา คุณดิลกณัฐวสา

ดร.คุณากร กรสิงห

อาจารยกติ ติพฒ
ั น คงมะกล่ำ

ดร.วรรณมาฆะ เกษรดอกไม

ดร.ไพศาล เครือแสง

ดร.สุบณ
ั ฑิต จันทรสวาง

อาจารยณฐั ชัย นิม่ นวล

อาจารยวรวิทย นพแกว

อาจารยนนั ทิยา สัตยวาที

อาจารยรตา อนุตตรังกูร

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

Ph.D. (Political Sciences)
M.A. (Political Science)
พธ.บ. (มนุษยสังคมสงเคราะหศาสตร)
ปร.ด. (รัฐประศาสนศาสตร)
พบ.ม. (บริหารการเงินการคลัง)
ศศ.บ. (รัฐศาสตร)

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

รปม. (การบริหารทรัพยากรมนุษย)
ศศ.บ. (รัฐประศาสนศาสตร)
ปร.ด. (การบริหารการพัฒนา)

ร.ม. (การเมืองการปกครอง)
ศศ.บ. (รัฐประศาสนศาสตร)
เกียรตินิยมอันดับ 2
รด. (ยุทธศาสตรและความมัน่ คง)
ปร.ด. (รัฐประศาสนศาสตร)
รปม. (นโยบายสาธารณะ)
ศศ.บ. (รัฐประศาสนศาสตร)
เกียรตินิยมอันดับ 2

ศศ.ม. (รัฐศาสตรสาขาการปกครอง)
ศศ.บ. (รัฐประศาสนศาสตร)
(กำลังศึกษาตอระดับปริญญาเอก)
พธ.ด. (รัฐประศาสนศาสตร)
รปม. (รัฐศาสตรการปกครอง)
ศศ.บ. (รัฐประศาสนศาสตร)

พธ.ม. (รัฐประศาสนศาสตร)
พธ.บ. (รัฐศาสตร)
ร.บ. (บริหารรัฐกิจ)
(กำลังศึกษาตอระดับปริญญาเอก)

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

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

ร.ม. (การเมืองและการปกครอง)
ร.บ. (รัฐศาสตรบัณฑิต)

ร.ม. (การเมืองและการปกครอง)
ร.บ. (รัฐศาสตรบัณฑิต)

คูมือนักศึกษา
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อาจารยธรี พงศ พรหมวิชยั

วาทีร่ อ ยตรีเอกลักษณ นาคพวง

อาจารยพรรณอร พัฒนการคา

ดร.วิชญภา เมธีวรฉัตร

อาจารยอดุลเดช ถาวรชาติ

อาจารยธนันทธร โสภณดิลก

ร.ม. (การปกครอง)
ร.บ. (รัฐศาสตรบัณฑิต)

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

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

พธ.ด. (รัฐประศาสนศาสตร)
พ.ม. (รัฐประศาสนศาสตร)
ศศ.บ. (บริหารรัฐกิจ)

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

น.บ. (นิตศิ าสตรบัณฑิต)
ร.ม. (รัฐศาสตรมหาบัณฑิต)

สาขาวิชานิติศาสตร
ผศ.ปราชญ ปรัชญาพันธ

อาจารยจำลองลักษณ อินทวัน

อาจารยศริ วิ รรณ กมลสุขสถิต

ผศ.ดร.อรทัย อินตะไชยวงศ

อาจารยเฉียงตะวัน ยอดดำเนิน

อาจารยฐติ าภรณ นอยนาลมุ

อาจารยนนทพัทธ ตรีณรงค

อาจารยฐติ ชิ ญาน คงชู

อาจารยธนั ยพรรษ ปน นาค

อาจารยกติ ติคณ
ุ มีนพัฒนสันติ

บธ.ม.
กศ.ม.
น.ม.
น.บ.

(บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต)
(จิตวิทยาแนะแนว)
(นิตศิ าสตรมหาบัณฑิต)
(นิตศิ าสตรบัณฑิต)

น.ม. (นิตศิ าสตรมหาบัณฑิต)
น.บ. (นิตศิ าสตรบัณฑิต)
(กำลังศึกษาตอระดับปริญญาเอก)

น.ม. (กฎหมายมหาชน)
น.บ. (นิตศิ าสตรบัณฑิต)
(กำลังศึกษาตอระดับปริญญาเอก)

น.ม. (นิตศิ าสตรมหาบัณฑิต)
น.บ. (นิตศิ าสตรบัณฑิต)
(กำลังศึกษาตอระดับปริญญาเอก)

น.ม. (บริหารงานยุตธิ รรม)
นบ.ท. (เนติบณ
ั ฑิตไทย)
น.บ. (นิตศิ าสตรบัณฑิต)
เกียรตินิยมอันดับ 2
(กำลังศึกษาตอระดับปริญญาเอก)

น.ม. (นิตศิ าสตรมหาบัณฑิต)
น.บ. (นิตศิ าสตรบัณฑิต)
(กำลังศึกษาตอระดับปริญญาเอก)

น.ม. (กฎหมายเอกชนและกฎหมายธุรกิจ)
นบ. (นิตศิ าสตรบัณฑิต)

น.ม. (กฎหมายธุรกิจ)
น.บ. (นิตศิ าสตรบัณฑิต)
เกียรตินิยมอันดับ 2

น.ม. (กฎหมายธุรกิจ)
น.บ. (นิตศิ าสตรบัณฑิต)
เกียรตินิยมอันดับ 1
(กำลังศึกษาตอระดับปริญญาเอก)

น.ม. (นิตศิ าสตรมหาบัณฑิต)
น.บ. (นิตศิ าสตรบัณฑิต)
(กำลังศึกษาตอระดับปริญญาเอก)

อาจารยสมนา นิลเนตร

น.ม. (กฎหมายระหวางประเทศ)
น.บ. (นิตศิ าสตรบัณฑิต)
เกียรตินิยมอันดับ 2
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คณะผูบริหาร

คณะวิทยาการจัดการ

ผศ.ดร.มานิตย สิงหทองชัย
คณบดีคณะวิทยาการจัดการ

ผศ.ดร.ภิราช รัตนันต

ผศ.ลักษมี งามมีศรี อาจารยกฤษฏิต์ ณ
ิ ณ พันธไุ พโรจน อาจารยรติบดี สิทธิปญ
 ญา

นางปรารถนา เจียมจตุรงค

ผศ.สาลินี อินทพิบลู ย

รองคณบดีฝา ยวิชาการ

หัวหนาสำนักงานคณบดี

คูมือนักศึกษา

รองคณบดีฝา ยบริหาร
และงบประมาณ

ทีป่ รึกษาคณบดี

รองคณบดีฝา ยกิจการนักศึกษา
และกิจการพิเศษ

ผชู ว ยคณบดีฝา ยสือ่ สารองคกร

ผศ.ปรียานันท โพธิศ์ ริ วัฒน อาจารยจติ าพัชญ ไชยสิทธิ์
ผชู ว ยคณบดีฝา ยนวัตกรรม
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ปการศึกษา 2561
ขอมูล : มิถุนายน 2561

คณะวิทยาการจัดการ
สาขาวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษยและการจัดการ
อาจารยสวุ ชัช พิทกั ษทมิ

ผศ.สาลินี อินทพิบลู ย

ผศ.ดร.นวพร ประสมทอง

ผศ.ดร.ภิราช รัตนันต

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

บธ.ด.
ค.ม.
บธ.ม.
บธ.บ.
ค.บ.

พบ.ม. (การบริหารทรัพยากรมนุษย)
เกียรตินยิ ม
บธ.บ. (การบริหารทัว่ ไป)

(บริหารธุรกิจ)
(วิจยั การศึกษา)
(บริหารธุรกิจ)
(การจัดการทัว่ ไป)
(การศึกษาปฐมวัย)
เกียรตินิยมอันดับ 2

บธ.ด. (เนนการบริหารทรัพยากรมนุษย)
กศ.ม. (ธุรกิจศึกษา-ทรัพยากรมนุษย)
รป.บ. (การบริหารทรัพยากรมนุษย)

ผศ.ปรียานันท โพธิศ์ ริ วัฒน

อาจารยกาญจนา สดับธรรม

ผศ.จารุวรรณ ชอบประดิถ

อาจารยพชิ า วิสทิ ธิพ์ านิช

อาจารยภทั ราพร ตึกขาว

อาจารยสริ กิ าญจน สิงหทองชัย

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

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

บธ.ม. (บริหารธุรกิจ)
ศศ.บ. (การจัดการทัว่ ไป)

กจ.ม. (การจัดการของผปู ระกอบการ)
ศศ.บ. (ภาษาอังกฤษนานาชาติ)
(กำลังศึกษาตอระดับปริญญาเอก)
บธ.ม. (การจัดการองคการ)
นศ.บ. (สือ่ สารมวลชน)

บธ.ม. (บริหารธุรกิจ)
นศ.บ. (การโฆษณาและ
การประชาสัมพันธ)
(กำลังศึกษาตอระดับปริญญาเอก)

สาขาวิชาการบัญชีและการเงิน
ผศ.ดร.วริศรา เหลาบำรุง

ผศ.นิตยา ชนินทยุทธวงศ

อาจารยอภิรยา ชานันโท

ผศ.มยุรี บุญโต

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

บธ.ม. (การบัญชีเพือ่ การวางแผน
และควบคุม)
วท.บ. (บัญชี)

บธ.ม. (การบัญชี)
บธ.ม. (เทคโนโลยีสารสนเทศ)
บธ.บ. (การบัญชี)
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บธ.บ. (การบัญชี)
ศษ.บ. (บริหารธุรกิจ)
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ผศ.มนตรี ไชยานุกลู กิตติ

ผศ.เพชรอำไพ สุขารมณ

อาจารยลภัสวัฒน คลายแสง

อาจารยศศิประภา สมัครเขตการผล

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

บธ.ม. (การบัญชี)
บธ.ม. (การจัดการทัว่ ไป)
บธ.บ. (การบัญชี)

บธ.ม. (บริหารธุรกิจ) (การเงิน)
บช.ม. (การบัญชี)
บช.บ. (การบัญชี)
(กำลังศึกษาตอระดับปริญญาเอก)

วท.ม. (ระบบสารสนเทศทางการบัญชี)
บช.บ. (การบัญชี)

อาจารยปราณี เนรมิตร
บธ.ม. (การบัญชี)
บธ.บ. (การบัญชี)

สาขาวิชาเศรษฐศาสตร
อาจารยเฉลิมเกียรติ ปรัชญาพันธ

ผศ.ดร.มานิตย สิงหทองชัย

ผศ.ลักษมี งามมีศรี

ผศ.นาตยา แพงศรีสาร

รศ.ดร.พัชราภา สิงหธนสาร

อาจารยวราวุธ วัชรสรณ

ผศ.ดร.วิไลลักษณา สรอยคีรี

อาจารยชณ
ุ ษิตา นาคภพ

ปร.ด. (การจัดการโลจิสติกสฯ),
Postdoc. (management)
ศ.ม. (เศรษฐศาสตร)
วท.ม. (การจัดการ โลจิสติกส)
ศ.บ. (เศรษฐศาสตร)
บธ.บ (วิทยาการจัดการ)

ศ.ม. (เศรษฐศาสตร)
ศ.บ. (เศรษฐศาสตร)

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

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

บธ.ด. (บริหารธุรกิจ)
พบ.ม. (พัฒนาการเศรษฐกิจ)
บช.บ. (บัญชี)
นบ. (นิตศิ าสตร)

วท.ม. (เศรษฐศาสตร)
ศ.บ. (เศรษฐศาสตร)
(กำลังศึกษาตอระดับปริญญาเอก)

ศ.ม. (เศรษฐศาสตรธรุ กิจ)
ศ.บ. (เศรษฐศาสตร)
(กำลังศึกษาตอระดับปริญญาเอก)

ศ.ม. (เศรษฐศาสตร)
ศ.บ. (เศรษฐศาสตรธรุ กิจ)
วท.บ. (วิทยาการคอมพิวเตอร)

อาจารยนนั ทพร ไมทองดี

D.E.A. Economics (Money Banking
and finance)
(การเงิน การธนาคารและ การคลัง)
Economics Science (การเงินและการคลัง)

คูมือนักศึกษา
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สาขาวิชาการตลาด
อาจารยแวววัน ชมพูนทุ ณ อยุธยา

อาจารยนราธิป ภักดีจนั ทร

อาจารยนนั ทภัค ธนาอภินนท

อาจารยนริ นั ดร เลิศบรรธนาวงศ

อาจารยศริ พิ ร อินโห

อาจารยธติ ยิ า ทองเกิน

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

กจ.ม. (การจัดการของผปู ระกอบการ)
ศศ.บ. (การตลาด)

บธ.ม. (บริหารธุรกิจ)
กศ.บ. (ธุรกิจศึกษา-การตลาด)

บธ.ม. (การจัดการการตลาด)
ศ.บ. (เศรษฐศาสตรธรุ กิจ)

บธ.ม. (การตลาด)
บธ.บ. (การตลาด)

บธ.ม. (บริหารธุรกิจและการจัดการทัว่ ไป)
ศศ.บ. (การตลาด) เกียรตินิยมอันดับ 1

สาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ
อาจารยจติ าพัชญ ไชยสิทธิ์

อาจารยอธิกญ
ั ญ แพรตวน

อาจารยภรู พิ ศั เหมือนทอง

อาจารยลฎาภา แผนสุวรรณ

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

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

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

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

อาจารยสเุ มธ พิลกึ

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

คณาจารยมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค
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สาขาวิชานิเทศศาสตร
ดร.วรวิทย พัฒนาอิทธิกลุ

ผศ.วชิรา รินทรศรี

อาจารยมทั ธนา สุทธิสารสุนทร

ผศ.ชลอรัตน ศิรเิ ขตรกรณ

ผศ.ดร.จรรยา เหลียวตระกูล

อาจารยโชติกา ลิลา

อาจารยรติบดี สิทธิปญ
 ญา

อาจารยจริ พร จรบุรี

นศ.ด.
นศ.ม.
บธ.บ.
บธ.บ.

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

(นิเทศศาสตร)
(การสือ่ สารมวลชน)
(การจัดการโฆษณา)
(การเงินการธนาคาร)

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

กศ.ม. (เทคโนโลยีทางการศึกษา)
ค.บ. (เทคโนโลยีและนวัตกรรม
ทางการศึกษา)
นศ.ม. (วาทวิทยาและสือ่ สารการแสดง)
นศ.บ. (ประชาสัมพันธ)

นศ.ม. (การสือ่ สารมวลชน)
ค.บ. (การประถมศึกษา)
เกียรตินิยมอันดับ 1

นศ.ม. (การโฆษณา)
ศศ.บ. (การโฆษณา)

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

สาขาวิชาการทองเที่ยวและการโรงแรม
อาจารยมลั ลิกา ภูมะธน

ผศ.ลาวรรณ เหมพิจติ ร

อาจารยพงษทอง เฮครอฟท

อาจารยกฤษฏิต์ ณ
ิ ณ พันธไุ พโรจน

อาจารยปรัศนีย นัยนานนท

อาจารยธนิดา จอมยิม้

ค.ม. (หลักสูตรและการสอน)
ศศ.บ. (อุตสาหกรรมทองเทีย่ ว)

M.A. Linguistics เกียรตินยิ ม
ศศ.บ. (อุตสาหกรรมทองเทีย่ ว)

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

ศศ.ม. (ภาษาอังกฤษ)
ศศ.บ. (อุตสาหกรรมทองเทีย่ ว)
เกียรตินิยมอันดับ 1

M.B.A. Business Administration
(Hotel and Tourism Management)
M.B.A. Business Administration
(International Hotel Management)
B.B.A. Business Administration
(Hotel Management)

ศศ.ม. (การจัดการโรงแรม
และการทองเทีย่ ว)
ศศ.บ. (อุตสาหกรรมทองเทีย่ ว)
เกียรตินิยมอันดับ 2

อาจารยเจนจิรา เงินจันทร
ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต
บริหารธุรกิจบัญฑิต

คูมือนักศึกษา

(การจัดการโรงแรมและการทองเทีย่ ว)
(การทองเทีย่ ว)
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คณะผูบริหาร

คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

ผศ.วาทีร่ อ ยตรี อภิเดช มงคลปญญา
คณบดีคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

ั น แสงออน
ดร.วิรงั รอง แสงอรุณเลิศ อาจารยวฑิ รู สนธิปก ษ อาจารยชยั วัฒน ยิม้ ชาง อาจารยอนุวฒ
รองคณบดีฝา ยบริหาร

รองคณบดี
ฝายกิจการนักศึกษา

รองคณบดีฝา ยวิชาการ

ผชู ว ยคณบดี
ฝายประกันคุณภาพ

ผศ.ดร.ศศิโสพิต บัวดา

ผศ.ภคินี คงสิบ

ผศ.ดร.ทะเนตร อุฤททธิ์

นางนิภาพร คำตัน

หัวหนาภาควิชา
วิทยาศาสตร

หัวหนาภาควิชา
วิทยาศาสตรประยุกต

คณาจารยมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค

หัวหนาศูนยวทิ ยาศาสตร
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หัวหนาสำนักงานคณบดี

คูมือนักศึกษา
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ปการศึกษา 2561
ขอมูล : มิถุนายน 2561

คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
ภาควิชาวิทยาศาสตร
สาขาวิชาฟสิกสและวิทยาศาสตรทั่วไป
ผศ.ดร.ภาคิน อินทรชดิ จยุ

ผศ.ดร.ศุภชัย ทวี

ผศ.วิโรจน จันทรจติ วิรยิ ะ

ผศ.ดร.ฉัตริยะ ศิรสิ มั พันธวงษ

อาจารยชยั วัฒน ยิม้ ชาง

อาจารยดษุ ฎี คำบุญเรือง

อาจารยณฐพร มีสวัสดิ์

ดร.พีรพัฒน คำเกิด

อาจารยหทัยชนก หมืน่ กลา

ดร.นันทวุฒิ นิยมวงษ

ปร.ด. (ฟสกิ ส)
วท.ม. (การสอนฟสกิ ส)
กศ.บ. (ฟสกิ ส)

ศษ.ด.
วท.ม.
ค.ม.
กศ.บ.

วท.ม. (การสอนฟสกิ ส)
วท.บ. (ฟสกิ ส)

(วิทยาศาสตรศกึ ษา-ฟสกิ ส)
(ฟสกิ ส)
(การศึกษาวิทยาศาสตร-ฟสกิ ส)
(ฟสกิ ส)

วท.ด. (พลังงานทดแทน)
วท.ม. (นิวเคลียรเทคโนโลยี)
วท.บ. (ฟสกิ ส)

วท.ม. (ฟสกิ สประยุกต)
วท.บ. (ฟสกิ ส)
(กำลังศึกษาตอระดับปริญญาเอก)

วท.ม. (ฟสกิ สประยุกต)
กศ.บ. (ฟสกิ ส)
(กำลังศึกษาตอระดับปริญญาเอก)
วท.ม. (พลังงานทดแทน)
วท.บ. (ฟสกิ ส)
วท.ด. (พลังงานทดแทน)

วท.ม. (พลังงานทดแทน)
วท.บ. (ฟสกิ ส)
(กำลังศึกษาตอระดับปริญญาเอก)

ปร.ด. (วิทยาศาสตรศกึ ษา)
วท.ม. (จุลชีววิทยา)
วท.บ. (Industrial Microbiology)

วท.ม. (ฟสกิ สประยุกต)
วท.บ. (ฟสกิ ส)

สาขาวิชาเคมี
ผศ.ดร.พีระพงษ เนียมเสวก

ดร.สาวิตรี ซัคลีย

ดร.อภิชาติ บุญมาลัย

ผศ.ดร.ชลดา เดชาเกียรติไกร ธีรการุณวงศ

คด.
ศศ.ม.
วท.ม.
กศ.บ.

(การจัดการศึกษาและการเรียนร)ู
(รัฐศาสตร)
(การสอนเคมี)
(เคมี)

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)

คูมือนักศึกษา

ปร.ด. (เคมี)
วท.ม. (เคมี)
วท.บ. (เคมี)
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ดร.จีรพรรรณ เทียนทอง

อาจารยชนิตา ขนันทอง

ดร.วิรงั รอง แสงอรุณเลิศ

อาจารยมณีรตั น น้ำจันทร

อาจารยวญ
ั เพ็ญ คงเพ็ชร

ดร.ธนัชพร พัฒนาธรชัย

Ph.D. Cheamistry-Analitical Cheamistry
วท.ม. (เคมีวเิ คราะหและเคมีอนินทรีย
ประยุกต)
วท.บ. (เคมีอตุ สาหกรรม)

วท.ด. (พลังงานทดแทน)
วท.ม. (เคมีเทคนิค)
วท.บ. (เคมี)

วท.ม. (เคมี)
วท.บ. (เคมี)
(ลาศึกษาปริญญาเอก)

วท.ม. (เคมี)
วท.บ. (เคมีอตุ สาหกรรม)

วท.ด.
วท.ม.
วท.บ.
วท.ม.
วท.บ.

วท.ม. (เคมี)
วท.บ. (เคมี)

อาจารยพรรนิพา พวันนา
วท.ม. (เคมี)
วท.บ. (เคมี)

(เคมี)
(เคมี)
(เคมี)
(เคมี)
(เคมีอตุ สาหกรรม)

สาขาวิชาชีววิทยาและเทคโนโลยีชีวภาพ
ผศ.ดร.สุภาวรรณ วงคคำจันทร

ผศ.รัตนะ ยศเมธากุล

ผศ.ดร.กันยา อนุกลู ธนากร

ผศ.ดร.วราภรณ ฉุยฉาย

ผศ.ดร.เรณู อยเู จริญ

ผศ.ดร.ทะเนตร อุฤทธิ์

ผศ.ดร.ธีระยุทธ เตียนธนา

ผศ.ณัฐพงษ สิงหภงู า

ผศ.วิไลลักษณ

ผศ.พันธระวี หมวดศรี

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

วท.ม. (ชีววิทยา)
ค.บ. (ชีววิทยา)
เกียรตินิยมอันดับ 1
ปร.ด. (วิทยาศาสตรชวี ภาพ)
วท.บ. (ชีววิทยา)
เกียรตินิยมอันดับ 1

วท.ด. (วิทยาศาสตรชวี ภาพ)
วท.ม. (สัตววิทยา)
วท.บ. (ชีววิทยา)
ปร.ด. (เทคโนโลยีชวี ภาพ)
วท.ม. (ชีววิทยา)
วท.บ. (จุลชีววิทยา)

Ph.d. (Bioprocess Engineering)
วท.ม. (เทคโนโลยีชวี ภาพ)
วท.บ. (ชีววิทยาการประมง)

วท.ด. (เทคโนโลยีชวี ภาพ)
วท.ม. (เทคโนโลยีชวี ภาพ)
วท.บ. (จุลชีววิทยา)

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

โคมพันธุ

วท.ม. (จุลชีววิทยา)
ค.บ. (ชีววิทยา)
(กำลังศึกษาตอระดับปริญญาเอก)

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

อาจารยนาตยา ยงกสิการณ

อาจารยศริ วิ ฒ
ั ณา ลาภหลาย

ค.บ. (ชีววิทยา)
(กำลังศึกษาตอระดับปริญญาโท)

คณาจารยมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค

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

-36-

คูมือนักศึกษา

ดร.ติยะภรณ เหลืองพิพฒ
ั น

อาจารยปริญญารัตน จินโต

Ph.d. (Biotechnology)
วท.ม. (เทคโนโลยีชวี ภาพ)
วท.บ. (เทคโนโลยีชวี ภาพ)

วท.ม. (ชีววิทยา)
วท.บ. (ชีววิทยา)

สาขาวิชาคณิตศาสตรและสถิติ
ผศ.วาที่ ร.ต.อภิเดช มงคลปญญา

ผศ.วิทยา วาจาบัญฑิตย

ผศ.ดร.สมบูรณ นิยม

ผศ.ดร.ศศิโสพิต บัวดา

อาจารยชม ปานตา

ดร.รงุ รัตติกาล มวงไหม

อาจารยภทั ริณี คงชู

อาจารยรกั ชาติ ประเสริฐพงษ

อาจารยวรพรรณ เจริญขำ

อาจารยพรวิลยั ชาญกิจกรรณ

ดร.อาวีพร ปานทอง

อาจารยยภุ าวดี สำราญฤทธิ์

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

กศ.ม. (คณิตศาสตร)
ค.บ. (คณิตศาสตร)

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

วท.ด. (คณิตศาสตร)
วท.ม. (คณิตศาสตรประยุกต)
ค.บ. (คณิตศาสตร) เกียรตินยิ ม
วท.ม. (สถิตปิ ระยุกต)
วท.บ. (คณิตศาสตร)

Phd. (Applied Statistics)
วท.ม. (สถิตปิ ระยุกต)
วท.บ. (สถิตปิ ระยุกต) เกียรตินยิ ม

วท.ม. (คณิตศาสตร)
วท.บ. (คณิตศาสตร)
(กำลังศึกษาตอปริญญาเอก)

วท.ม. (สถิต)ิ
ค.บ. (คณิตศาสตร)
(กำลังศึกษาตอระดับปริญญาเอก)

วท.ม. (คณิตศาสตรประยุกต)
วท.บ. (คณิตศาสตรประยุกต)

วท.ม. (สถิต)ิ
วท.บ. (คณิตศาสตรประยุกต)
ปร.ด. (วิจยั วัดผลและสถิตทิ างการศึกษา)
วท.ม. (สถิตปิ ระยุกต)
ค.บ. (คณิตศาสตร)

วท.ม. (สถิตปิ ระยุกต)
วท.บ. (สถิตปิ ระยุกต)

ดร.อารีรตั น อรุณชัย

ดร.วันชัย ตาปญโญ

อาจารยเปย มจิต ษรจันทรศรี

อาจารยศศิธร กนกหิรญ
ั ญากร

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

วท.ด. (คณิตศาสตร)
วท.ม. (คณิตศาสตร)
วท.บ. (คณิตศาสตร)
(คณิตศาสตรประยุกตและ
วิทยาการคณนา)
(Master degree of Science)
(วิทยาศาสตรบัณฑิต)

(วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต)
(วิทยาศาสตรบัณฑิต)

อาจารยปย าภรณ แทนทอง

(วิทยาศาตรมหาบัณฑิต)
(วิทยาศาสตรบัณฑิต)

คูมือนักศึกษา
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ภาควิทยาศาสตรประยุกต
สาขาวิชาคอมพิวเตอรและเทคโนโลยีสารสนเทศ
ดร.นฤพนธ พนาวงศ

อาจารยประยุทธ สุระเสนา

อาจารยธนพัฒน วัฒนชัยธรรม

อาจารยพงษศกั ดิ์ ศิรโิ สม

ผศ.ภัคจิรา ศิรโิ สม

อาจารยวฒ
ั นาพร วัฒนชัยธรรม

อาจารยวฑิ รู สนธิปก ษ

ดร.ถิรภัทร มีสำราญ

อาจารยกาญจนา ยลสิรธิ มั

อาจารยคณินณัฏฐ โชติพรสีมา

อาจารยวรชนันท ชูทอง

อาจารยภาสกร วรอาจ

อาจารยชยันต นันทวงศ

ดร.สมพร พูลพงษ

อาจารยดนุวศั อิสรานนทกุล

ผศ.ปทมนันท อิสรานนทกุล

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

Cert.in mini MIS
Cert.in Programming Technique
Grad.in M.S. Computer Science
วท.ม. (วิทยาการคอมพิวเตอร)
ค.บ. (คอมพิวเตอรศกึ ษา)

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

วท.ม. (เทคโนโลยีสารสนเทศ)
วท.บ. (คอมพิวเตอร)
(กำลังศึกษาตอระดับปริญญาเอก)

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

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

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

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

วท.ม. (การศึกษาวิทยาศาสตร
เอกคอมพิวเตอร)
ค.บ. (คอมพิวเตอรศกึ ษา)

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

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

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

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

ปร.ด. (ยุทศาสตรการพัฒนา)
วท.ม. (ระบบคอมพิวเตอรสารสนเทศ)
ค.บ. (คอมพิวเตอรศกึ ษา)

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

คณาจารยมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค

วท.ม. (เทคโนโลยีสารสนเทศ)
วท.บ. (วิทยาการคอมพิวเตอร)
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อาจารยณฐั ภัทร ศิรคิ ง

รศ.ดร.กฤษดา ขันกสิกรรม

อาจารยธนากร กิจสุขสกุล

อาจารยเอกวิทย สิทธิวะ

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

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

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

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

อาจารยเอกสิทธิ์ สิทธิสมาน
วท.ม. (วิทยาการคอมพิวเตอร)
วท.บ. (วิทยาการคอมพิวเตอร)

สาขาวิชาวิทยาศาสตรสุขภาพ
ผศ.ดร.ธิตมิ า บุญเจริญ

ผศ.ภคินี คงสิบ

ดร.พิมรา ทองแสง

อาจารยชยภรณ บุญเรืองศักดิ์

อาจารยวนั ดี ฉวีจนั ทร

ผศ.ทิพพารัตน ทับโต

อาจารยณธิดา อินทรแปน

อาจารยนารีรมย รัตนสัมฤทธิ์

อาจารยนริศรา จันทรประเทศ

อาจารยอรุณวดี ทองบุญ

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

กศ.ม. (สุขศึกษา)
กศ.บ. (สุขศึกษา)

วท.ม. (สาธารณสุขศาสตร)
วท.บ. (สุขศึกษาและพฤติกรรม
สุขภาพ)
(กำลังศึกษาตอระดับปริญญาเอก)

Ph.D. Family Studies
ศษ.ม. (สิง่ แวดลอมศึกษา)
ศษ.บ. (สุขศึกษา)
ค.ม. (การสงเสริมสุขภาพ)
วท.บ. (สุขศึกษา)

สม. (สาธารณสุขศาสตร)
วท.บ. (สุขศึกษา)

วท.ม. (อาชีวอนามัยและความปลอดภัย)
วท.บ. (สุขศึกษา)

วท.ม. (ชีวเคมี)
วท.บ. (วิทยาศาสตรการแพทย)
(กำลังศึกษาตอระดับปริญญาเอก)

คูมือนักศึกษา

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

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

อาจารยชนกานต สกุลแถว

อาจารยเจนจิรา เล็กอุทยั

อาจารยณฐั กา กุลนรินทร

วท.ม. (วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการอาหาร)
วท.บ. (อุตสาหกรรมเกษตร)
ส.บ. (อาชีวอนามัยและความปลอดภัย)

ค.ม. (การสงเสริมสุขภาพ)
ค.บ. (พลศึกษา)
(กำลังศึกษาตอระดับปริญญาเอก)
วท.ม. (สาธารณสุขศาสตรโภชนาวิทยา)
ส.บ. (สาธารณสุขศาสตร)
ปส.ศ. (ทันตสาธารณสุข)

ส.ม. (สาธารณสุขศาสตร)
วท.บ. (สาธารณสุขชุมชน)

สาขาวิชาวิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม
รศ.ดร.ทินพันธ เนตรแพ

อาจารยอนุวตั น แสงออน

ดร.ฤทัยรัตน โพธิ

อาจารยปฏิวชิ ช สาระพิน

วท.ด. (วิทยาศาสตรสงิ่ แวดลอม)
วท.ม. (วิทยาศาสตรสงิ่ แวดลอม)
วท.บ. (ชีววิทยา)

วท.ม. (การจัดการสิง่ แวดลอม)
วศ.บ. (วิศวกรรมสิง่ แวดลอม)

ปร.ด. (ทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดลอม)
วท.ม. (วิทยาศาสตรสงิ่ แวดลอม)
วท.บ. (วิทยาศาสตรสงิ่ แวดลอม)

วท.ม. (การจัดการสารสนเทศ
สิง่ แวดลอมและทรัพยากร)
วท.บ. (วิทยาศาสตรสงิ่ แวดลอม)
เกียรตินิยมอันดับ 2
(กำลังศึกษาตอระดับปริญญาเอก)

อาจารยชำมะเลียง เชาวธรรม

วท.ม. (วิทยาศาสตรสงิ่ แวดลอม)
วท.บ. (วิทยาศาสตรสงิ่ แวดลอม)

สาขาคหกรรมศาสตร
อาจารยพมิ พกลั ยา ฤทธิเ์ พ็ญ

อาจารยสริ ภัทร สิรบิ รรสพ

อาจารยนารีรตั น บุญลักษณ

อาจารยวรรณวิภา โคกครุฑ

วท.ม. (โภชนศาสตรศกึ ษา)
ค.บ. (คหกรรมศาสตร)

วท.ม. (โภชนศาสตรศกึ ษา)
ศษ.บ. (คหกรรมศาสตรทวั่ ไป)

วท.บ. (วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต)
ศ.บ. (ศึกษาศาสตรบัณฑิต)

ค.ม. (คหกรรมศาสตรมหาบัณฑิต)
วท.บ. (วิทยาศาสตรบัณฑิต)

อาจารยณรัช พรนิธบิ ญ
ุ

ค.ม. (คหกรรมศาสตรมหาบัณฑิต)
ค.บ. (คหกรรมศาสตรบัณฑิต)

คณาจารยมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค
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คณะผูบริหาร
คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

ผศ.ดร.จงดี ศรีนพรัตนวฒ
ั น
คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตร
และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

อาจารยนฐั พันธ พูนวิวฒ
ั น
รองคณบดีฝา ยบริหาร

ผศ.เบญจพร รอดอาวุธ
รองคณบดีฝา ยวิชาการ

ผศ.วีระชาติ จริตงาม
หัวหนาภาควิชา
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม

ผศ.ดร.อิม่ เอิบ พันสด
หัวหนาภาควิชา
เทคโนโลยการเกษตร

อาจารยมาศสกุล ภักดีอาษา
ผชู ว ยคณบดี
ฝายวิชาการ
คูมือนักศึกษา

ผศ.ดร.ศรัณยา เพงผล
ผชู ว ยคณบดี
ฝายกิจการนักศึกษา
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อาจารยนฐั ทธรี นนช รอดชืน่
รองคณบดีฝา ยกิจการนักศึกษา

ผศ.ภิญโญ ชุมมณี
หัวหนาศูนยวจิ ยั
และพัฒนาเทคโลโลยี

นางสุประวีณ สิทธิอคั รานนท
รักษาราชการ
หัวหนาสำนักงานคณบดี
คณาจารยมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค

คณาจารยมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค
ปการศึกษา 2561
ขอมูล : มิถุายน 2561

คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
ภาควิชาเทคโนโลยีการเกษตร
สาขาวิชาเกษตรศาสตร
แขนงวิชาเทคโนโลยีการผลิตสัตว
ผศ.สมชาย ศรีพลู

ผศ.ดร.ธาตรี จีราพันธุ

ผศ.ธันวา ไวยบท

อาจารยชนณภัส หัตถกรรม

Ph.D. (Animal science)
M.S. (Animal science)
วท.บ. (เทคโนโลยีการผลิตสัตว)

วท.ม. (สัตวศาสตร)
ทษ.ม. สัตวศาสตร (สัตวปก )
สส.บ. (สงเสริมการเกษตรและสหกรณ)
วท.ม.
บธ.ม.
วท.บ.
บธ.บ.

(สัตวศาสตร)
(บริหารธุรกิจ)
(การผลิตสัตว)
(การตลาด)

วท.ม. (สัตวศาสตร)
วท.บ. (เกษตรศาสตร)
(กำลังศึกษาตอระดับปริญญาเอก)

รศ.ดร.ฐิตาภรณ คงดี

ปร.ด. (สัตวศาสตร) (คปก.)
วท.บ. (สัตวศาสตร)

แขนงวิชาเทคโนโลยีการผลิตสัตวและเพาะเลี้ยงสัตวน้ำ
ผศ.ดร.จงดี ศรีนพรัตนวฒ
ั น

ผศ.จามรี เครือหงส

Ph.D. (Fisheries Management)
วท.ม. (วิทยาศาสตรการประมง)
วท.บ. (ชีววิทยา)

วท.ม. (การประมง)
วท.บ. (การประมง)

อาจารยสรุ ภี ประชุมพล

วท.ม. (วิทยาศาสตรการประมง)
วท.บ. (วิทยาศาสตรการประมง)

แขนงวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช
ผศ.ดร.ทัศนุพนั ธุ กุศลสถิตย

ผศ.ดร.บุญแสน เตียวนุกูลธรรม

วท.ด. (พืชสวน) สาขาสรีรวิทยาการผลิตพืช
วท.ม. (เกษตรศาสตร) สาขาพืชสวน
วท.บ. (เกษตรศาสตร) สาขาปฐพีและ
อนุรกั ษศาสตร
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อาจารยนพดล ชมุ อินทร

อาจารยสกุ ญ
ั ญา สุจริยา

ผศ.ดร.ปณณวิชญ เย็นจิตต

ผศ.ดร.ศรัณยา เพงผล

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

วท.ม. พืชไร (ปรับปรุงพันธุพืช)
วท.บ. เกษตรศาสตร (พืชศาสตร)
เกียรตินิยมอันดับ 1

วท.ด.
วท.ม.
วท.บ.

(เกษตรศาสตร) สาขาวิทยา
ศาสตรการเกษตร (พืชศาสตร)
(เกษตรศาสตร) สาขาโรคพืช
(เกษตรศาสตร) สาขาเทคโนโลยี
การจัดการศัตรูพชื

วท.ด. (วิทยาการหลังการเก็บเกีย่ ว)
วท.ม. (วิทยาการหลังการเก็บเกีย่ ว)
วท.บ. (เทคโนโลยีการผลิตพืช)

สาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการอาหาร
ผศ.ดร.อิม่ เอิบ พันสด

ผศ.เบญจพร รอดอาวุธ

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

Doctor of Philosophy (Food Biotechnology)

วท.ม. (เทคโนโลยีชวี ภาพ)
วท.บ. (วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
การอาหาร)

อาจารยพรพรรณ จิอู

อาจารยชนื่ จิต พงษพลู

วท.ม. (วิศวกรรมอาหาร)
วท.บ. (วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
การอาหาร)
เกียรตินิยมอันดับ 1
(กำลังศึกษาตอระดับปริญญาเอก)

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

ผศ.ดร.ณิชา กาวิละ

Doctor of Philosophy (Food Science)
Master of Applied Science (Food Science and Technology)
วท.บ. (เทคโนโลยีกระบวนการแปรรูปทางเคมีและฟสกิ ส)

ภาควิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม
ผศ.ดร.ศรวณะ แสงสุข

ผศ.สนธยา แพงศรีสาร

อาจารยมนตรี ใจเยีย่ ม

อาจารยอาสาฬห อุตตาลกาญจนา

ปร.ด.
ศ.ม.
บธ.ม.
อส.บ.

(การบริหารธุรกิจ)
(เศรษฐศาสตรธรุ กิจ)
(บริหารธุรกิจ)
(เทคโนโลยีการผลิต)

คอ.ม. (การบริหารอาชีวศึกษา)
ค.บ. (อุตสาหกรรมศิลป)

วศ.ม. (เทคโนโลยีวสั ดุ)
วศ.บ. (อุตสาหการ)

วท.ม. (พลังงานทดแทน)
ป.บัณฑิต (วิชาชีพครู)
วท.บ. (เทคโนโลยีเซรามิกส)
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สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
อาจารยเสกสิทธิ์ รัตนสิรวิ ฒ
ั นกุล

ผศ.ดร.สิปปวิชยกร สิทธิอคั รานนท

ผศ.ณัฐเศรษฐ น้ำคำ

ผศ.จรรโลง พิรณ
ุ

อาจารยชญ
ั ญพัชร จารุวชั รเศรษฐ

ผศ.ดร.อรสา เตติวฒ
ั น

วท.ด. (วัสดุศาสตร)
ค.ม. (เทคโนโลยีอตุ สาหกรรม)
วท.บ. (เทคโนโลยีเซรามิกส)

วศ.ม. (การจัดการงานวิศวกรรม)
วศ.บ. (วิศวกรรมเครือ่ งกล)

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

วท.ม. (พลังงานทดแทน)
กศ.ม. (เทคโนโลยีและสือ่ สาร
ทางการศึกษา)
วท.บ. (เทคโนโลยีเซรามิกส)

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

Ph.D. (Information Systems)
M.S. (Management Information
Systems)
ศ.บ. (เศรษฐศาสตร)

สาขาวิชาไฟฟาอุตสาหกรรม
ผศ.เกษม ภเู จริญธรรม

อาจารยนฐั พันธ พูนวิวฒ
ั น

อาจารยชชั ชัย เขือ่ นธรรม

อาจารยอนุสรณ สินสะอาด

อาจารยสรุ ยิ า อดิเรก

ผศ.อำนาจ ประจง

อาจารยอาคิรา สนธิธรรม

ผศ.ดร.เทิดพันธุ ชูกร

วศ.ม. (ไฟฟาและระบบ)
คอ.บ. (ไฟฟา)

คอ.ม. (ไฟฟา)
คอ.บ. (วิศวกรรมไฟฟา)

คอ.ม. (ไฟฟา)
วท.บ. เทคโนโลยีอตุ สาหกรรม
(ไฟฟาอุตสาหกรรม)

คอ.ม. (ไฟฟา)
วท.บ. เทคโนโลยีอตุ สาหกรรม
(การผลิต)

คอ.ม. (อิเล็กทรอนิกส)
วท.บ. เทคโนโลยีอตุ สาหกรรม
(ไฟฟาอุตสาหกรรม)
(กำลังศึกษาตอระดับปริญญาเอก)

วศ.ม. (วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส)
คอ.บ. (วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส)

วศ.ด. (วิศวกรรมไฟฟาอิเล็กทรอนิกส)
วศ.ม. (วิศวกรรมไฟฟาอิเล็กทรอนิกส)
วท.บ. (ฟสกิ ส-อิเล็กทรอนิกส
และคอมพิวเตอร)

คอ.ม. (ไฟฟา)
อส.บ. (เทคโนโลยีอเิ ล็กทรอนิกสกำลัง)
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สาขาวิชาการออกแบบ
ผศ.ดร.ธวัช พะยิม้

ศป.ด. (ศิลปะและการออกแบบ)
คอ.ม. (เทคโนโลยีผลิตภัณฑอตุ สาหกรรม)
วท.บ. (ออกแบบผลิตภัณฑอตุ สาหกรรม)

รศ.ดร.ไพฑูรย ทองทรัพย
ศป.ด.
กศ.ม.
ค.บ.
กศ.บ.

(การออกแบบผลิตภัณฑ)
(อุตสาหกรรมศึกษา)
(อุตสาหกรรมศิลป)
(สังคมศึกษา)

อาจารยนฐั ทธรี นนช รอดชืน่

ผศ.ดร.เพียงพิศ ชะโกทอง

ดร.ยุวดี ทองออน

อาจารยรพีพฒ
ั น มัน่ พรม

รศ.พรรษประเวศ อชิโนบุญวัตน

อาจารยเพ็ญนภา มณีอดุ

อาจารยสจุ ติ รา อยหู นู

อาจารยจริ ะทัศน ดาวสมบูรณ

คอ.ม. (เทคโนโลยีผลิตภัณฑอตุ สาหกรรม)
วท.บ. (ออกแบบผลิตภัณฑอตุ สาหกรรม)

Ph.D. (ศิลปการออกแบบ)
คอ.ม. (เทคโนโลยีผลิตภัณฑอตุ สาหกรรม)
ศษ.บ. (ศิลปกรรม เอกหัตถศิลป)

วท.ม. (คอมพิวเตอรเพือ่ การออกแบบ
สถาปตยกรรม)
วท.บ. (ออกแบบผลิตภัณฑอตุ สาหกรรม)
ปร.ด. (ทัศนศิลปและการออกแบบ)
ศป.ม. (ศิลปะและการออกแบบ)
วท.บ. (ออกแบบผลิตภัณฑอตุ สาหกรรม)

คอ.ม. เทคโนโลยีผลิตภัณฑอตุ สาหกรรม
(กราฟก)
วท.บ. (ออกแบบผลิตภัณฑอตุ สาหกรรม)

ศษ.ม. (เทคโนโลยีการศึกษา)
ศษ.บ. (ภาพพิมพ)

คอ.ม. เทคโนโลยีผลิตภัณฑอตุ สาหกรรม
(กราฟก)
วท.บ. (ออกแบบผลิตภัณฑอตุ สาหกรรม)

วท.ม. (คอมพิวเตอรเพือ่ การออกแบบ
สถาปตยกรรม)
สถ.บ. (สถาปตยกรรมศาสตร)
(กำลังศึกษาตอระดับปริญญาเอก)

ดร.กันยาพร กุลฑลเสพย

คอ.ม. เทคโนโลยีผลิตภัณฑอตุ สาหกรรม
(กราฟก)
ศศ.บ. (การออกแบบบรรจุภณ
ั ฑ)
ปร.ด. (ทัศนศิลปและการออกแบบ)

สาขาวิชาวิศวกรรมพลังงาน
ผศ.ถิรายุ ปน ทอง

อาจารยจตุ พิ รรษ อนิวรรตกูล

ผศ.ปฐมพงค จิโน

ผศ.วีระชาติ จริตงาม

อาจารยกฤษณะ รมชัยพฤกษ

อาจารยจกั ราวุฒิ เตโช

วท.ม. (เทคโนโลยีอุณหภาพ)
วท.บ. (เทคโนโลยีอตุ สาหกรรมอาหาร)

วศ.ม. (วิศวกรรมพลังงาน)
วท.บ. (ฟสิกสพลังงาน)

ค.ม. (เทคโนโลยีอตุ สาหกรรม)
วศ.บ. (วิศวกรรมเครือ่ งกล)

วศ.ม. (วิศวกรรมพลังงาน)
วศ.บ. (วิศวกรรมเครือ่ งกล)

วศ.ม. (วิศวกรรมพลังงาน)
วศ.บ. (วิศวกรรมเครือ่ งกลอาหาร)
(กำลังศึกษาตอระดับปริญญาเอก)

วศ.ม. (วิศวกรรมพลังงาน)
วศ.บ. (วิศวกรรมไฟฟา)
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สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟาเครื่องกลการผลิต
ผศ.ธีรพจน แนบเนียน

ผศ.ภิญโญ ชุมมณี

อาจารยปย ลาภ มานะกิจ

ดร.ศรัณรัตน อินทรใจอือ้

ค.อ.ม. (วิศวกรรมไฟฟาสือ่ สาร)
ค.อ.บ. (วิศวกรรมไฟฟากำลัง)

วศ.ม. (วิศวกรรมเครือ่ งกล)
วศ.บ. (วิศวกรรมเครือ่ งกล)

วศ.ม. (วิศวกรรมเกษตร)
วศ.บ. (วิศวกรรมเกษตร)
วศ.ด. (วิศวกรรมเกษตรและอาหาร)

วศ.ม. (วิศวกรรมระบบการผลิต
และอัตโนมัติ)
วศ.บ. (วิศวกรรมเคมี)
(กำลังศึกษาตอระดับปริญญาเอก)

สาขาวิชาวิศวกรรมการจัดการอุตสาหกรรมและสิ่งแวดลอม
ผศ.โกเมน หมายมัน่

อาจารยมาศสกุล ภักดีอาษา

ดร.ภริตา พิมพันธุ

อาจารยกรรณิการ มิง่ เมือง

อาจารยปย ะกิจ กิจติตลุ ากานนท

ดร.สวาง แปนจันทร

วศ.ม. (วิศวกรรมสิง่ แวดลอม)
วศ.บ. (วิศวกรรมสิง่ แวดลอม)

วศ.ม. (วิศวกรรมโลหการ)
วศ.บ. (วิศวกรรมอุตสาหการ)

M.B. (Engineering management)
วศ.บ. (วิศวกรรมเครือ่ งกล)

วศ.ด. (วิศวกรรมสิง่ แวดลอม)
วศ.ม. (วิศวกรรมสิง่ แวดลอม)
วศ.บ. (วิศวกรรมขนสง)

ปร.ด. (วิศวกรรมอุตสาหการ)
วศ.ม. (วิศวกรรมอุตสาหการ)
วท.บ. (สถิต)ิ

วศ.ม. (วิศวกรรมอุตสาหการ)
วศ.บ. (วิศวกรรมอุตสาหการ)
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ขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ประเภทผูบริหาร ประเภททั่วไป วิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ
ขอมูล : มิถุนายน 2561

ชือ่ - นามสกุล
นายมงคล แพทองคำ

ผอู ำนวยการสำนักงานอธิการบดี

นางนิภาพร คำตัน

หัวหนาสำนักงานคณบดี
คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
(เจาหนาที่บริหารงานทั่วไปชำนาญการ)

นางนภัสนันท บัวแกว

ผูอำนวยการกองนโยบายและแผน
(เจาหนาที่บริหารงานทั่วไปชำนาญการ)
กองกลาง สำนักงานอธิการบดี

นางสุกญ
ั ญา มีวงษ

ผอู ำนวยการกองกลางสำนักงานอธิการบดี
(เจาหนาที่บริหารงานทั่วไปชำนาญการ)

นางสาวพิชชาพร ชาตะรูปะ

หัวหนากลมุ งานพัสดุ
(นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ)

นางสาวพงษลดา คงหอม

หัวหนาสำนักงานคณบดี
คณะครุศาสตร
(เจาหนาที่บริหารงานทั่วไปชำนาญการ)

นางสาวสุพตั รา ปทมโสภา

หัวหนากลุมงานการเจาหนาที่
(เจาหนาที่บริหารงานทั่วไปชำนาญการ)
กองกลาง สำนักงานอธิการบดี

นางวราพรรณ บุญบัวทอง

หัวหนากลมุ งานบริหารทัว่ ไปและบริการนักศึกษา
(เจาหนาที่บริหารงานทั่วไปชำนาญการ)
กองพัฒนานักศึกษา สำนักงานอธิการบดี

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

ศษ.ม. (การบริหารการศึกษา)
บธ.บ. (การจัดการทัว่ ไป)

บธ.ม. (บริหารธุรกิจ)
ศศ.บ. (การจัดการทัว่ ไป)

บธ.ม. (บริหารธุรกิจ)
ศศ.บ. (การจัดการทัว่ ไป)

กจ.ม. (การจัดการทัว่ ไป)
บธ.บ. (การจัดการทัว่ ไป)

บธ.ม. (บริหารธุรกิจ)
บธ.บ. (การจัดการทัว่ ไป)

บธ.บ. (การจัดการทัว่ ไป)
ศศ.บ. (รัฐศาสตร)

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

คูมือนักศึกษา
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ขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ประเภทผูบริหาร ประเภททั่วไป วิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ
ชือ่ - นามสกุล

ตำแหนง

นางปราถนา เจียมจตุรงค

หัวหนาสำนักงานคณบดีคณะวิทยาการจัดการ
(เจาหนาที่บริหารงานทั่วไปชำนาญการ)

นางสาวจริยา ทิพยหทัย

รักษาการ หัวหนาสำนักงาน สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
หัวหนากลมุ งานบริการและกิจกรรม
ศูนยวทิ ยบริการ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
(เจาหนาที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ)

นางสาวชัญภร สาทประสิทธิ์

หัวหนาสำนักงานศิลปและวัฒนธรรม
สำนักงานศิลปและวัฒนธรรม
(นักวิชาการพัสดุชำนาญการ)

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

ศศ.บ. (บรรณารักษศาสตรและ
สารนิเทศศาสตร)

คณาจารยมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค
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มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค
พุทธศักราช 2547
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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

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
พระราชบัญญัตมิ หาวิทยาลัยราชภัฏ
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(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
ใหมจี ติ สำนึกประชาธิปไตย คุณธรรม จริยธรรมและความสามารถในการบริหารงานพัฒนาชุมชนและทองถิน่ เพือ่
ประโยชนของสวนรวม
(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
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 สวนราชการหรือหนวยงานทีเ่ รียกชือ่ อยางอืน่ ทีม่ ฐี านะเทียบเทางาน
สำนักคณบดี สำนักงานผูอำนวยการ กอง สวนราชการหรือหนวยงานที่เรียกชื่ออยางอื่นที่มีฐานะ
เทียบเทากอง อาจแบงสวนราชการเปนงาน สวนราชการหรือหนวยงานที่เรียกชื่ออยางอื่นที่มีฐานะเทียบเทางาน
มาตรา ๑๑ การจัดตั้ง การรวม และการยุบเลิกสำนักงานวิทยาเขต บัณฑิตวิทยาลัย คณะ สถาบัน
สำนัก วิทยาลัย ศูนย สวนราชการหรือหนวยงานที่เรียกชื่ออยางอื่นที่มีฐานะเทียบเทาคณะใหทำเปนกฎกระทรวง
คูมือนักศึกษา
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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
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 บรรดารายไดและทรัพยสนิ ของมหาวิทยาลัยจะตองจัดการเพือ่ ประโยชน ภายใตวตั ถุประสงค
ของมหาวิทยาลัยตามมาตรา 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
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(๔) กรรมการสภามหาวิทยาลัยจำนวนสี่คน ซึ่งเลือกจากคณาจารยประจำของมหาวิทยาลัย
และมิใชผดู ำรงตำแหนงตาม (๓)
(๕) กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิจำนวนสิบเอ็ดคน ซึ่งทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ
แตงตัง้ จากบุคคลภายนอกมหาวิทยาลัย โดยคำแนะนำของนายกสภามหาวิทยาลัยและกรรมการสภามหาวิทยาลัย
(๒) (๓) และ (๔) ทั้งนี้ ผูทรงคุณวุฒิดังกลาวตองมาจากผูมีความรูความเชี่ยวชาญดานการศึกษา มนุษยศาสตร
สังคมศาสตร วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี กฎหมาย การงบประมาณและการเงิน การบริหารงานบุคคล
การปกครองสวนทองถิ่น การศาสนา ศิลปวัฒนธรรม และดานอื่น ๆ ตามที่สภามหาวิทยาลัยเห็นสมควร 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
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
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มาตรา ๑๘ สภามหาวิทยาลัยมีอำนาจและหนาที่ควบคุมดูแลกิจการทั่วไปของมหาวิทยาลัย และโดย
เฉพาะใหมอี ำนาจและหนาที่ ดังนี้
(๑) กำหนดนโยบายและอนุ มั ติ แ ผนพั ฒ นาของมหาวิ ท ยาลั ย เกี่ ย วกั บ การศึ ก ษา การวิ จั ย
การใหบริการทางวิชาการแกสังคม 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) พิ จ ารณาการจั ด ตั้ ง การรวมและการยุ บ เลิ ก สำนั ก งานวิ ท ยาเขต บั ณ ฑิ ต วิ ท ยาลั ย
คณะวิทยาลัย 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
(๑๓) พิจารณาดำเนินการเกีย่ วกับการบริหารงานบุคคลของ มหาวิทยาลัยตามกฎหมายวาดวยระเบียบ
ขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาและตามทีค่ ณะกรรมการขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษามอบหมาย
(๑๔) แตงตั้งคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ หรือบุคคลหนึ่งบุคคลใดเพื่อพิจารณาและเสนอ
ความเห็นใน เรื่องหนึ่งเรื่องใด หรือมอบหมายใหปฏิบัติการอยางหนึ่งอยางใดอันอยูในอำนาจและหนาที่ของ
สภามหาวิทยาลัย
(๑๕) พิจารณาและใหความเห็นชอบในเรื่องที่เกี่ยวกับกิจการของมหาวิทยาลัย ตามที่อธิการบดี
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
พระราชบัญญัตมิ หาวิทยาลัยราชภัฏ

-54-

คูมือนักศึกษา

ตาม (๒)

(๓) กรรมการสภาวิชาการซึ่งแตงตั้งจากผูทรงคุณวุฒิจากบุคคลภายนอกมีจำนวนเทากับบุคคล

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
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
ผชู ว ยศาสตราจารย
(๗) พิจารณาใหความเห็นเกี่ยวกับการแตงตั้งและถอดถอนศาสตราจารยพิเศษ ศาสตราจารย
เกียรติคณ
ุ รองศาสตราจารยพเิ ศษ ผชู ว ยศาสตราจารยพเิ ศษ และอาจารยพเิ ศษ
(๘) แสวงหาวิธีการที่จะทำใหการศึกษา การวิจัย การบริการทางวิชาการแกสังคม การปรับปรุง
การถายทอดและพัฒนาเทคโนโลยี การทะนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม การพัฒนาทองถิ่น การผลิตและสงเสริม
วิทยฐานะครู การอนุรกั ษสงิ่ แวดลอมและทรัพยากรธรรมชาติใหเจริญยิง่ ขึน้
(๙) เสนอแนะแนวทางการประสานงาน การระดมสรรพกำลังเพื่อการพัฒนาทองถิ่น การทำ
ขอตกลงระหวางมหาวิทยาลัยในความรวมมือทางวิชาการ ประสานงานการใชบคุ ลากร ทรัพยากร และความชำนาญ
รวมกันในการปฏิบัติหนาที่ของมหาวิทยาลัยเพื่อการพัฒนาทองถิ่น
คูมือนักศึกษา
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(๑๐) พิจารณาใหความเห็นตอสภามหาวิทยาลัยเกี่ยวกับงานดานวิชาการของมหาวิทยาลัย
(๑๑) เสนอความเห็นเกีย่ วกับการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลงานดานวิชาการของมหาวิทยาลัย
(๑๒) ใหคำปรึกษาแกอธิการบดีและปฏิบัติหนาที่อื่นตามที่สภามหาวิทยาลัยหรืออธิการบดีมอบหมาย
(๑๓) แตงตัง้ คณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ หรือบุคคลหนึง่ บุคคลใดเพือ่ กระทำการใด ๆ อันอยใู น
อำนาจและหนาที่ของสภาวิชาการ
มาตรา ๒๓ ใหมหาวิทยาลัยแตละแหงมีสภาคณาจารยและขาราชการ ประกอบดวยประธานสภา
และกรรมการสภาซึง่ เลือกจากคณาจารยประจำ และขาราชการของมหาวิทยาลัย
องคประกอบ จำนวน คุณสมบัติ หลักเกณฑและวิธกี ารไดมา วาระการดำรงตำแหนงและการพนตำแหนง
ของประธานสภาและกรรมการสภาตามวรรคหนึ่ ง ตลอดจนการประชุ ม ของสภาคณาจารย แ ละข า ราชการ
และการเรียกประชุมคณาจารยและขาราชการ ใหเปนไปตามขอบังคับของมหาวิทยาลัย
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 ในการปฏิบตั หิ นาทีโ่ ดยชอบยอมไดรบั ความคมุ ครองและไมเปนเหตุในการดำเนินการทางวินยั
มาตรา ๒๕ ใหมหาวิทยาลัยแตละแหงมีคณะกรรมการสงเสริมกิจการมหาวิทยาลัย คณะหนึง่ ประกอบ
ดวยประธานกรรมการ ประธานสภานักศึกษา นายกองคการบริหารนักศึกษา และกรรมการผูทรงคุณวุฒิ
จำนวนหนึ่งซึ่งสภามหาวิทยาลัยแตงตั้งจากผูมีความรูความเชี่ยวชาญดานการศึกษา มนุษยศาสตร สังคมศาสตร
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี กฎหมาย การงบประมาณและการเงิน การบริหารงานบุคคลการปกครองสวนทองถิน่
การศาสนา ศิลปวัฒนธรรม และดานอื่น ๆ ตามที่สภามหาวิทยาลัยเห็นสมควรในจำนวนนี้ใหแตงตั้งจากบุคคล
ในเขตพื้นที่บริการการศึกษาของมหาวิทยาลัยแตละแหงไมนอยกวากึ่งหนึ่ง
องคประกอบ จำนวน คุณสมบัติ หลักเกณฑและวิธกี ารไดมา วาระการดำรงตำแหนงการพนจากตำแหนง
ของกรรมการ ตลอดจนการประชุม วิธกี ารดำเนินงานของคณะกรรมการใหเปนไปตามขอบังคับของมหาวิทยาลัย
มาตรา ๒๖ คณะกรรมการสงเสริมกิจการมหาวิทยาลัยมีหนาที่ ดังนี้
(๑) สงเสริม สนับสนุน ใหคำปรึกษาและขอเสนอแนะแกมหาวิทยาลัยเพือ่ พัฒนาการดำเนินงานของมหาวิทยาลัย
(๒) เสนอความเห็นเกี่ยวกับนโยบายและแผนพัฒนาการจัดการอุดมศึกษาเพื่อการพัฒนาทองถิ่น
(๓) สงเสริมใหมีทุนการศึกษาแกนักศึกษาที่ขาดแคลนทุนทรัพย ใหมีโอกาสศึกษาในมหาวิทยาลัย
อันเปนการสนับสนุนความเสมอภาคในโอกาสทางการศึกษา
(๔) สงเสริม สนับสนุนการสรางสัมพันธภาพและการเรียนรูระหวางมหาวิทยาลัยกับประชาชน
มาตรา ๒๗ ใหมอี ธิการบดีคนหนึง่ เปนผบู งั คับบัญชาสูงสุดและรับผิดชอบการบริหารงานของมหาวิทยาลัย
แตละแหงและจะใหมรี องอธิการบดีหรือผชู ว ยอธิการบดี หรือจะมีทงั้ รองอธิการบดีและผชู ว ยอธิการบดีตามจำนวนที่
สภามหาวิทยาลัยแตละแหงกำหนด เพือ่ ทำหนาทีร่ บั ผิดชอบในการปฏิบตั งิ านตามทีอ่ ธิการบดีมอบหมายก็ได
มาตรา ๒๘ อธิการบดีนนั้ จะทรงพระกรุณาโปรดเกลา ฯ แตงตัง้ โดยคำแนะนำของสภามหาวิทยาลัย
จากผมู คี ณ
ุ สมบัตติ ามมาตรา ๒๙
หลักเกณฑ วิธกี ารไดมา และคุณสมบัตขิ องผดู ำรงตำแหนงอธิการบดี ใหเปนไปตามขอบังคับของมหาวิทยาลัย
โดยกระบวนการสรรหาซึ่งตองคำนึงถึงหลักเกณฑดังตอไปนี้
(๑) เปนผูมีความรู ความชำนาญ และคุณสมบัติเหมาะสมกับวัตถุประสงคและภาระหนาที่ของ
มหาวิทยาลัย และเปนที่ยอมรับนับถือของบุคลากรของมหาวิทยาลัยและบุคคลในทองถิ่นที่มีสวนเกี่ยวของ
กับกิจการของมหาวิทยาลัย
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(๒) กระบวนการสรรหาจะตองเนนเรื่องการมีสวนรวมของบุคลากรของมหาวิทยาลัยและบุคลากร
ในทองถิ่นที่มีสวนเกี่ยวของกับกิจการของมหาวิทยาลัย
มาตรา ๒๙ อธิการบดีตอ งสำเร็จการศึกษาไมต่ำกวาปริญญาตรีหรือเทียบเทาจากมหาวิทยาลัยหรือสถาบัน
อุ ด ม ศึ ก ษาอื่ น ที่ มี ส ภามหาวิ ท ยาลั ย รั บ รอง และได ทำการสอนหรื อ มี ป ระสบการณ ด า นการบริ ห ารมาแล ว
ไมนอยกวาหาปในมหาวิทยาลัย หรือสถาบันอุดมศึกษาที่สภามหาวิทยาลัยรับรองหรือเคยดำรงตำแหนงกรรมการ
สภามหาวิทยาลัยหรือสภาสถาบันอุดมศึกษาอืน่ ทีส่ ภามหาวิทยาลัยรับรอง หรือดำรงตำแหนง หรือเคยตำรงตำแหนง
ศาสตราจารย รวมทั้งมีคุณสมบัติอื่นและไมมีลักษณะตองหามตามที่กำหนดในขอบังคับของมหาวิทยาลัย
มาตรา ๓๐ อธิการบดีมวี าระดำรงตำแหนงคราวละสีป่ แ ละจะทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ แตงตัง้ ใหม
อีกได แตจะดำรงตำแหนงเกินสองวาระติดตอกันมิได
นอกจากการพนจากตำแหนงตามวรรคหนึง่ อธิการบดีพน จากตำแหนง เมือ่
(๑) ตาย
(๒) ลาออก
(๓) สภามหาวิทยาลัยใหออกเพราะมีความประพฤติเสื่อมเสีย หรือบกพรองตอหนาที่หรือหยอน
ความสามารถ
(๔) ถูกลงโทษทางวินยั อยางรายแรง หรือถูกสัง่ ใหออกจากราชการเพราะมีเหตุมลทิน หรือมัวหมอง
ในกรณีที่ถูกสอบสวนทางวินัยอยางรายแรง
(๕) ถูกจำคุกโดยคำพิพากษาถึงทีส่ ดุ ใหจำคุก
(๖) เปนบุคคลลมละลาย
(๗) เปนคนไรความสามารถหรือคนเสมือนไรความสามารถ
การใหออกจากตำแหนงตาม (๓) ตองมีคะแนนเสียงลงมติไมนอ ยกวาสองในสามของจำนวนกรรมการสภา
มหาวิทยาลัยทั้งหมดเทาที่มีอยู
มาตรา ๓๑ อธิการบดีมอี ำนาจและหนาที่ ดังนี้
(๑) บริหารกิจการของมหาวิทยาลัยใหเปนไปตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ ประกาศและขอบังคับ
ของทางราชการและของมหาวิทยาลัย ทัง้ นี้ 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) เสนอรายงานประจำปเกีย่ วกับกิจการดานตาง ๆ ของมหาวิทยาลัยตอสภามหาวิทยาลัย
(๗) แตงตั้งและถอดถอนผูชวยอธิการบดี รองคณบดี รองผูอำนวยการสถาบัน รองผูอำนวยการ
สำนัก รองผูอำนวยการศูนย รองหัวหนาสวนราชการหรือรองหัวหนาหนวยงานที่เรียกชื่ออยางอื่นที่มีฐานะ
เทียบเทาคณะ และอาจารยพเิ ศษ
(๘) สงเสริมและสนับสนุนการดำเนินงานของสภาวิชาการ สภาคณาจารยและขาราชการรวมทั้ง
สงเสริมกิจการนักศึกษา
(๙) ปฏิบัติหนาที่อื่นตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ ประกาศและขอบังคับของมหาวิทยาลัยหรือ
ตามที่สภามหาวิทยาลัยมอบหมาย
ุ สมบัติ
มาตรา ๓๒ ใหสภามหาวิทยาลัยแตงตัง้ รองอธิการบดีโดยคำแนะนำของอธิการบดีจากผมู คี ณ
ตามมาตรา ๒๙
อธิการบดีแตงตั้งผูชวยอธิการบดีจากขาราชการพลเรือนในมหาวิทยาลัย ซึ่งสำเร็จการศึกษาไมต่ำกวา
ปริญญาตรีหรือเทียบเทาจากมหาวิทยาลัยหรือสถาบันอุดมศึกษาอื่นที่สภามหาวิทยาลัยรับรอง และไดทำการ
สอนหรือมีประสบการณดานการบริหารมาแลวไมนอยกวาสามปในมหาวิทยาลัย หรือสถาบันอุดมศึกษาอื่นที่
สภามหาวิทยาลัยรับรอง และใหอธิการบดีมีอำนาจถอดถอนผูชวยอธิการบดีได เมื่ออธิการบดีพนจากตำแหนง
ใหรองอธิการบดีและผชู ว ยอธิการบดีพน จากตำแหนงดวย
คูมือนักศึกษา
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มาตรา ๓๓ ในกรณีที่ผูดำรงตำแหนงอธิการบดีไมอยูหรือไมอาจปฏิบัติราชการได ใหรองอธิการบดี
เปนผูรักษาราชการแทน ถามีรองอธิการบดีหลายคน ใหรองอธิการบดีซึ่งอธิการบดีมอบหมายเปนผูรักษาราชการ
แทน ถาอธิการบดีมไิ ดมอบหมาย ใหรองอธิการบดีซงึ่ มีอาวุโสสูงสุดเปนผรู กั ษาราชการแทน
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
ตามจำนวนทีส่ ภามหาวิทยาลัยกำหนด เพือ่ ทำหนาทีแ่ ละรับผิดชอบตามทีอ่ ธิการบดีมอบหมายก็ได
มาตรา ๓๕ ในบัณฑิตวิทยาลัย ใหมีคณบดีเปนผูบังคับบัญชาและรับผิดชอบงานของบัณฑิตวิทยาลัย
และจะใหมรี องคณบดีตามจำนวนทีส่ ภามหาวิทยาลัยกำหนด เพือ่ ทำหนาทีแ่ ละรับผิดชอบตามทีค่ ณบดีมอบหมาย
ก็ได
มาตรา ๓๖ ในคณะหรือวิทยาลัย ใหมีคณบดีเปนผูบังคับบัญชาและรับผิดชอบงาน และจะใหมี
รองคณบดีตามจำนวนทีส่ ภามหาวิทยาลัยกำหนด เพือ่ ทำหนาทีแ่ ละรับผิดชอบตามทีค่ ณบดีมอบหมายก็ได
มาตรา ๓๗ ใหสภามหาวิทยาลัยแตงตัง้ คณบดีจากผูสำเร็จการศึกษาไมต่ำกวาปริญญาตรีหรือเทียบเทา
จากมหาวิทยาลัยหรือสถาบันอุดมศึกษาอื่นที่สภามหาวิทยาลัยรับรอง และไดทำการสอนหรือมีประสบการณ
ดานการบริหารมาแลวไมนอยกวาสามปในมหาวิทยาลัย หรือสถาบันอุดมศึกษาอื่นที่สภามหาวิทยาลัยรับรอง
ใหอธิการบดีแตงตั้งรองคณบดีจากผูมีคุณสมบัติเชนเดียวกับคณบดีและใหอธิการบดีมีอำนาจถอดถอน
รองคณบดีโดยคำแนะนำของคณบดี
มาตรา ๓๘ คณบดีมีวาระการดำรงตำแหนงคราวละสี่ปและอาจไดรับแตงตั้งใหมอีกได แตจะดำรง
ตำแหนง เกินสองวาระติดตอกันมิได และใหนำความในมาตรา ๓๐ วรรคสองและวรรคสาม มาใชบังคับแก
การพนจากตำแหนงกอนครบวาระของคณบดีโดยอนุโลม
เมือ่ คณบดีพน จากตำแหนง ใหรองคณบดีพน จากตำแหนงดวย
มาตรา ๓๙ การติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลงานในตำแหนงคณบดี ใหเปนไปตามขอบังคับ
ของมหาวิทยาลัย และใหนำบทบัญญัตใิ นหมวด ๔ มาใชบงั คับโดยอนุโลม
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
หนึง่ รอยแปดสิบวัน
พระราชบัญญัตมิ หาวิทยาลัยราชภัฏ
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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
ราชการ หรือหัวหนาหนวยงานที่เรียกชื่ออยางอื่นที่มีฐานะเทียบเทาคณะ ปฏิบัติราชการแทนอธิการบดีเฉพาะใน
ราชการของสวนราชการนั้นก็ได
ใหผปู ฏิบตั ริ าชการแทนตามวรรคหนึง่ มีอำนาจและหนาทีต่ ามทีอ่ ธิการบดีกำหนด
มาตรา ๔๕ ใหผูรักษาราชการแทนตามที่บัญญัติไวในพระราชบัญญัตินี้มีอำนาจและหนาที่เชนเดียว
กับผูซึ่งตนแทน
ในกรณีที่กฎหมาย กฎ ระเบียบ ประกาศ ขอบังคับ คำสั่ง หรือมติคณะรัฐมนตรีแตงตั้งใหผูดำรง
ตำแหนงใดเปนกรรมการหรือใหมอี ำนาจและหนาทีอ่ ยางใด ใหผรู กั ษาราชการแทนทำหนาทีก่ รรมการหรือมีอำนาจ
และหนาที่เชนเดียวกับผูดำรงตำแหนงนั้นในระหวางที่รักษาราชการแทนดวย

หมวด ๓
การประสานงานและระดมสรรพกำลังเพือ่ การพัฒนาทองถิน่

มาตรา ๔๖ เพือ่ ประโยชนในการประสานงานและระดมสรรพกำลัง เพือ่ พัฒนาการอุดมศึกษาในทองถิน่
ของมหาวิทยาลัย ใหมหี นวยงานและระดมสรรพกำลังทางการศึกษาในแตละมหาวิทยาลัย เพือ่ ทำขอตกลงระหวาง
มหาวิทยาลัยในความรวมมือทางวิชาการ ประสานการใชบคุ ลากร ทรัพยากรและความชำนาญรวมกันในการปฏิบตั ิ
ตามภารกิจของมหาวิทยาลัย
มาตรา ๔๗ เพื่อใหการดำเนินการเปนไปตามมาตรา ๔๖ ใหคณะกรรมการอุดมศึกษาจัดใหมีการทำ
ขอตกลงระหวางมหาวิทยาลัย โดยมีคณะกรรมการรวมกันจากทุกมหาวิทยาลัย
ใหคณะกรรมการรวมกันจากทุกมหาวิทยาลัยมีหนาที่ ดังนี้
(๑) จัดใหมีการศึกษาแนวทางในการพัฒนาและสงเสริมการปฏิบัติหนาที่ของมหาวิทยาลัย เพื่อ
การพัฒนาทองถิ่น
(๒) เสนอนโยบายและแผนพัฒนาการจัดการอุดมศึกษาเพื่อการพัฒนาทองถิ่นตอสภามหาวิทยาลัย
แตละแหง
(๓) สนับสนุนการผนึกกำลังเพือ่ สงเสริมการปฏิบตั ติ ามวัตถุประสงค และภาระหนาทีข่ องมหาวิทยาลัย
เพือ่ การพัฒนาทองถิน่
องคประกอบ จำนวน คุณสมบัติ หลักเกณฑและวิธีการไดมา วาระการดำรงตำแหนงและการพนจาก
ตำแหนงของกรรมการ ตลอดจนการประชุม วิธีการดำเนินงานของคณะกรรมการรวมกันจากทุกมหาวิทยาลัย
ใหเปนไปตามประกาศของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
มาตรา ๔๘ เพือ่ ประโยชนในการสงเสริมและสนับสนุนการวิจยั เพือ่ การพัฒนาทองถิน่ ใหคณะกรรมการ
รวมกันจากทุกมหาวิทยาลัยประสานความรวมมือในการวิจัย การแลกเปลี่ยนความรู การสรางสรรคภูมิปญญา
ในการแกไขปญหาและการพัฒนาทองถิ่น

คูมือนักศึกษา
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หมวด ๔
การติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผล

มาตรา ๔๙ ใหมีคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยประกอบ
ดวยประธานกรรมการและกรรมการผูทรงคุณวุฒิจากบุคคลภายนอก ซึ่งนายกสภามหาวิทยาลัยแตงตั้งโดย
ความเห็นชอบของสภามหาวิทยาลัย
องคประกอบ จำนวน คุณสมบัติ หลักเกณฑและวิธีการไดมา วาระการดำรงตำแหนง การพนจาก
ตำแหนง ตลอดจนวิธกี ารดำเนินงานของคณะกรรมการ ใหเปนไปตามขอบังคับของมหาวิทยาลัย
มาตรา ๕๐ ใหคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย มีอำนาจและ
หนาทีใ่ นการตรวจสอบ ติดตามและประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการใชจา ยงบประมาณ การจัดการศึกษา
การวิจยั 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) ผชู ว ยศาสตราจารย
(๔) อาจารย
ศาสตราจารยนนั้ จะทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ แตงตัง้ โดยคำแนะนำของสภามหาวิทยาลัย
คุณสมบัติ หลักเกณฑ และวิธีการแตงตั้งและถอดถอนคณาจารยประจำตามวรรคหนึ่ง ใหเปนไปตาม
กฎหมายวาดวยระเบียบขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
มาตรา ๕๒ คณาจารยพเิ ศษมีตำแหนงทางวิชาการ ดังนี้
(๑) ศาสตราจารยพเิ ศษ
(๒) รองศาสตราจารยพเิ ศษ
(๓) ผชู ว ยศาสตราจารยพเิ ศษ
(๔) อาจารยพเิ ศษ
ศาสตราจารยพิเศษนั้น จะทรงพระกรุณาโปรดเกลา ฯ แตงตั้งโดยคำแนะนำของสภามหาวิทยาลัย
จากผูซึ่งมิไดเปนคณาจารยประจำของมหาวิทยาลัย
คุณสมบัติ หลักเกณฑ และวิธีการแตงตั้งและถอดถอนคณาจารยพิเศษตามวรรคหนึ่งใหเปนไปตาม
ขอบังคับของมหาวิทยาลัย
มาตรา ๕๓ ศาสตราจารยซึ่งมีความรูความสามารถและความชำนาญเปนพิเศษและพนจากตำแหนง
ไปโดยไมมีความผิดสภามหาวิทยาลัยอาจแตงตั้งใหเปนศาสตราจารยเกียรติคุณในสาขาที่ศาสตราจารยผูนั้นมี
ความเชีย่ วชาญเพือ่ เปนเกียรติยศได
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 ผชู ว ยศาสตราจารยพเิ ศษ แลวแตกรณี เปนคำนำหนานามเพือ่ แสดงวิทยฐานะไดตลอดไป
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การใชคำนำหนานามตามความในวรรคหนึง่ ใหใชอกั ษรยอ ดังนี้
ศาสตราจารย
ใชอกั ษรยอ ศ.
ศาสตราจารยพเิ ศษ
ใชอกั ษรยอ ศ.(พิเศษ)
ศาสตราจารยเกียรติคณ
ุ
ใชอกั ษรยอ ศ.(เกียรติคณ
ุ )
รองศาสตราจารย
ใชอกั ษรยอ รศ.
รองศาสตราจารยพเิ ศษ
ใชอกั ษรยอ รศ.(พิเศษ)
ผชู ว ยศาสตราจารย
ใชอกั ษรยอ ผศ.
ผชู ว ยศาสตราจารยพเิ ศษ
ใชอกั ษรยอ ผศ.(พิเศษ)

หมวด ๖
ปริญญาและเครือ่ งหมายวิทยฐานะ

มาตรา ๕๕ ปริญญามีสามชัน้ คือ
ปริญญาเอก เรียกวา ดุษฎีบณ
ั ฑิต
ใชอกั ษรยอ ด.
ปริญญาโท เรียกวา มหาบัณฑิต
ใชอกั ษรยอ ม.
ปริญญาตรี เรียกวา บัณฑิต
ใชอกั ษรยอ 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
ปริญญาตรีเกียรตินยิ มอันดับหนึง่ หรือเกียรตินยิ มอันดับสองก็ได
มาตรา ๕๘ สภามหาวิทยาลัยอาจออกขอบังคับกำหนดใหมีประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง
ประกาศนียบัตรบัณฑิต อนุปริญญา และประกาศนียบัตรสำหรับสาขาวิชาใดได ดังนี้
(๑) ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง ประกาศนียบัตรบัณฑิต ออกใหแกผูสำเร็จการศึกษาตาม
หลักสูตรในสาขาวิชาหนึ่งสาขาวิชาใดภายหลังที่ไดรับปริญญาแลว
(๒) อนุปริญญา ออกใหแกผูสำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรในสาขาวิชาหนึ่งสาขาวิชาใดกอน
ถึงขั้นไดรับปริญญาตรี
(๓) ประกาศนียบัตร ออกใหแกผสู ำเร็จการศึกษาเฉพาะวิชา
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
วิทยฐานะของผใู ดรบั ปริญญา ประกาศนียบัตรบัณฑิตชัน้ สูง ประกาศนียบัตรบัณฑิต อนุปริญญาและ ประกาศนียบัตร
และอาจกำหนดใหมคี รุยประจำตำแหนงนายกสภามหาวิทยาลัยหรือกรรมการสภามหาวิทยาลัย ครุยประจำตำแหนง
ผบู ริหาร และครุยประจำตำแหนงคณาจารยของมหาวิทยาลัยก็ได
การกำหนดลักษณะ ชนิด ประเภทและสวนประกอบของครุยวิทยฐานะ เข็มวิทยฐานะ และครุยประจำ
ตำแหนง ใหตราเปนพระราชกฤษฎีกา
ครุยวิทยฐานะ เข็มวิทยฐานะ และครุยประจำตำแหนงจะใชในโอกาสใด โดยมีเงื่อนไขอยางใดใหเปนไป
ตามขอบังคับของมหาวิทยาลัย
มาตรา ๖๑ สภามหาวิทยาลัยอาจกำหนดใหมีตราสัญลักษณ หรือเครื่องหมายของมหาวิทยาลัยได
โดยตราเปนพระราชกฤษฎีกา
คูมือนักศึกษา
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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
มาตรา ๖๔ ผใู ด
(๑) ปลอม หรือทำเลียนแบบซึง่ ตราสัญลักษณ หรือเครือ่ งหมายของมหาวิทยาลัยหรือสวนราชการ
หรือหนวยงานของมหาวิทยาลัยไมวา จะทำเปนสีใด หรือทำดวยวิธใี ด ๆ
(๒) ใชตราสัญลักษณ หรือเครื่องหมายของมหาวิทยาลัย หรือสวนราชการ หรือหนวยงาน
ของมหาวิทยาลัยปลอม หรือซึง่ ทำเลียนแบบ 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 ใหผดู ำรงตำแหนงนายกสภาประจำสถาบันราชภัฏและกรรมการสภาประจำสถาบันราชภัฏ
ตามพระราชบัญญัติสถาบันราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๓๘ อยูในวันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับปฏิบัติหนาที่นายกสภา
มหาวิทยาลัยและกรรมการสภามหาวิทยาลัยตามพระราชบัญญัตินี้ตอไป จนกวาจะทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ
แตงตัง้ นายกสภามหาวิทยาลัย กรรมการสภามหาวิทยาลัย ผทู รงคุณวุฒิ และมีการเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัย
ตามพระราชบัญญัตินี้ขึ้นใหม ทั้งนี้ตองไมเกินหนึ่งรอยแปดสิบวันนับแตวันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ
มาตรา ๖๗ ใหสว นราชการของสถาบันราชภัฏตามพระราชบัญญัตสิ ถาบันราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๓๘ ยังคง
เปนสวนราชการตอไป จนกวาจะมีการแบงสวนราชการตามพระราชบัญญัตนิ ี้ ทัง้ นี้ ตองไมเกินหนึง่ รอยแปดสิบวัน
นับแตวันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ
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
พระราชบัญญัตมิ หาวิทยาลัยราชภัฏ
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ใหผูดำรงตำแหนงรองหรือผูชวยของผูดำรงตำแหนงตามวรรคหนึ่ง ปฏิบัติหนาที่ในตำแหนงตอไปจนกวา
ผูดำรงตำแหนงตามวรรคหนึ่งจะพนจากตำแหนง
ใหผปู ฏิบตั หิ นาทีใ่ นตำแหนงตามวรรคหนึง่ ดำเนินการใหมคี ณะกรรมการประจำสวนราชการตามมาตรา ๔๑
วรรคสอง แลวแตกรณี ภายในหนึง่ รอยแปดสิบวันนับแตวนั ทีพ่ ระราชบัญญัตนิ ใี้ ชบงั คับ
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
พระราชบัญญัตนิ อี้ อกใชบงั คับ ใหนำกฎหมาย กฎ ระเบียบ ประกาศและขอบังคับ ซึง่ ออกตามความในพระราชบัญญัติ
สถาบันราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๓๘ ที่ใชอยูในวันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับมาใชบังคับโดยอนุโลมเทาที่ไมขัดหรือแยง
กับพระราชบัญญัตินี้
ผูรับสนองพระบรมราชโองการ
พันตำรวจโท ทักษิณ ชินวัตร
นายกรัฐมนตรี

หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใชพระราชบัญญัตฉิ บับนีค้ อื โดยทีม่ าตรา ๓๖ แหงพระราชบัญญัตกิ ารศึกษา
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
 ญาสากล เพือ่ สรางและพัฒนาองคความรู สรางบัณฑิต
บนพืน้ ฐานของภูมปิ ญ
 ญาทองถิน่ ภูมปิ ญ
 ญาไทยและภูมปิ ญ
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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รายชือ่ มหาวิทยาลัยราชภัฏปจจุบนั มหาวิทยาลัยราชภัฏมีทงั้ หมด 37 แหง ดังนี้
กลุมรัตนโกสินทร
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี
มหาวิทยาลัยราชภัฏบานสมเด็จเจาพระยา
กลุมภาคกลาง
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
กลมุ ภาคตะวันออก
มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร
มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
กลุมภาคตะวันตก
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
มหาวิทยาลัยราชภัฏหมูบานจอมบึง
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
กลมุ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร
มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยราชภัฏรอยเอ็ด
มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
กลุมภาคเหนือ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค
กลุมภาคใต
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี
มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
อดีตมหาวิทยาลัยราชภัฎ
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครพนม - ไดควบรวมเขาเปนสวนหนึง่ ของ มหาวิทยาลัยนครพนม
เมือ่ วันที่ 2 กันยายน พ.ศ. 2548
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสติ - ไดแปรสภาพเปนมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐบาลและเปลี่ยนชื่อเปน
มหาวิทยาลัยสวนดุสติ เมือ่ วันที่ 18 กรกฎาคม พ.ศ. 2558
มหาวิทยาลัยราชภัฏกาฬสินธุ - ไดควบรวมเขาเปนสวนหนึง่ ของ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ
เมือ่ วันที่ 9 กันยายน พ.ศ. 2558
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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 จึงออกระเบียบไวดงั ตอไปนี้
ขอ ๑ ขอบังคับนี้เรียกวา “ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค วาดวยการจัดการศึกษาระดับ
ปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๐”
ขอ ๒ ใหใชระเบียบนี้ตั้งแตวันถัดจากวันประกาศเปนตนไป
ขอ ๓ บรรดากฎ ระเบียบ ขอบังคับ ประกาศหรือคำสัง่ อืน่ ใดทีข่ ดั หรือแยงกับระเบียบนีใ้ หใชระเบียบนีแ้ ทน
ขอ ๔ ในระเบียบนี้
“มหาวิทยาลัย” หมายความวา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค
“สภามหาวิทยาลัย” หมายความวา สภามหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค
“อธิการบดี” หมายความวา อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค
“นักศึกษา” หมายความวา ผูที่ไดขึ้นทะเบียนเปนนักศึกษาเรียบรอยแลวแบงออกเปน ๒ ประเภทคือ
(๑) นักศึกษาภาคปกติ ไดแก นักศึกษาที่เขาศึกษาในวัน เวลาทำการปกติตามประกาศ
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค
(๒) นัก ศึกษาภาคพิ เศษ ไดแก นัก ศึก ษาที่ เ ขาศึก ษาตามโครงการอื่น ใดที่ ไ ม ใชนัก ศึ ก ษา
ภาคปกติ
ขอ ๕ ใหอธิการบดีเปนผูรักษาการใหเปนไปตามระเบียบนี้ และเปนผูวินิจฉัยชี้ขาดในกรณีเกิดปญหา
จากการใชระเบียบนี้

หมวด ๑
ความมงุ หมาย

ขอ ๖ มหาวิทยาลัยมีความมุงหมายในการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรีคือ มุงผลิตบัณฑิตที่สนอง
ความตองการของทองถิ่นและสอดคลองกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ แผนพัฒนาการอุดมศึกษา
ของชาติ ปรัชญาการอุดมศึกษา ปรัชญาของมหาวิทยาลัย และมาตรฐานวิชาการและวิชาชีพของสาขาวิชานั้น ๆ
โดยเนนการผลิตบัณฑิตใหมีความรอบรูทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ สามารถนำไปประยุกตใชไดอยางเหมาะสม
มีความสามารถในการคิดวิเคราะหและสังเคราะหอยางเปนระบบ หมั่นแสวงหาความรูดวยตนเอง และสามารถ
ติดตอสือ่ สารกับผอู นื่ ไดเปนอยางดี รวมทัง้ ใหเปนผมู คี ณ
ุ ธรรมและจริยธรรม
ขอ ๗ ในการดำเนินงานเพือ่ ใหบรรลุความมงุ หมายตามขอ ๖ ใหกำหนดยุทธศาสตรในการจัดการศึกษา
ของมหาวิทยาลัย ดังตอไปนี้
(๑) ขยายโอกาสทางการศึกษาใหแกประชาชนในทองถิ่น
(๒) พัฒนาการศึกษาตอเนือ่ งและการเรียนรตู ลอดชีวติ ใหแกทอ งถิน่
(๓) พัฒนาแหลงเรียนรูในมหาวิทยาลัยและในทองถิ่น
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หมวด ๒
ระบบการศึกษา

ขอ ๘ คุณสมบัตขิ องผมู สี ทิ ธิเขาศึกษา
(๑) หลักสูตรปริญญาตรี (๔ ป ๕ ป และไมนอ ยกวา ๖ ป) จะตองเปนผูส าํ เร็จการศึกษา
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเทาและมีคณ
ุ สมบัตดิ า นตาง ๆ ตามประกาศมหาวิทยาลัย
(๒) หลักสูตรปริญญาตรี (ตอเนื่อง) จะตองเปนผูสําเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตร
วิชาชีพชั้นสูงหรือเทียบเทา หรือระดับอนุปริญญา (๓ ป) หรือเทียบเทา ตามเกณฑ มาตรฐานหลักสูตรของ
ทบวงมหาวิทยาลัยหรือตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการเรือ่ งเกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับอนุปริญญา พ.ศ. ๒๕๔๘
และมีคณ
ุ สมบัตดิ า นตาง ๆ ตามประกาศมหาวิทยาลัย
ขอ ๙ การคัดเลือกผูเขาศึกษา ใหเปนไปตามเกณฑการคัดเลือกเขาศึกษาในระดับอุดมศึกษาของ
สำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษาและ/หรือหลักเกณฑวธิ กี ารของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค แลวแตกรณี
ขอ ๑๐ ระบบการจัดการศึกษาของนักศึกษาภาคปกติใชระบบทวิภาค ใน ๑ ปการศึกษาแบงออกเปน
๒ ภาคการศึกษาปกติ โดย ๑ ภาคการศึกษาปกติมรี ะยะเวลาศึกษาไมนอ ยกวา ๑๕ สัปดาห กรณีเปดภาคฤดูรอ น
มีระยะเวลาการศึกษาไมนอยกวา ๘ สัปดาห โดยมีระยะเวลาและจํานวนหนวยกิตในสัดสวนเทียบเคียงกันได
กับภาคการศึกษาปกติ
ระบบการจัดการศึกษาของนักศึกษาภาคพิเศษใหเปนไปตามทีม่ หาวิทยาลัยกำหนด
ขอ ๑๑ การคิดหนวยกิตมีหลักเกณฑดงั นี้
(๑) รายวิชาภาคทฤษฎีที่ใชเวลาบรรยายหรืออภิปรายปญหาไมนอยกวา ๑๕ ชั่วโมงตอภาค
การศึกษาปกติ ใหมคี า เทากับ ๑ หนวยกิตระบบทวิภาค
(๒) รายวิชาภาคปฏิบตั ทิ ใี่ ชเวลาฝกหรือทดลองไมนอ ยกวา ๓๐ ชัว่ โมงตอภาคการศึกษาปกติ
ใหมคี า เทากับ ๑ หนวยกิตระบบทวิภาค
(๓) การฝกงานหรือการฝกภาคสนามทีใ่ ชเวลาฝกไมนอ ยกวา ๔๕ ชัว่ โมงตอภาคการศึกษาปกติ
ใหมคี า เทากับ ๑ หนวยกิตระบบทวิภาค
(๔) การทําโครงงานหรือกิจกรรมการเรียนอื่นใดตามที่ไดรับมอบหมายที่ใชเวลาทําโครงงาน
หรือกิจกรรมนัน้ ๆ ไมนอ ยกวา ๔๕ ชัว่ โมงตอภาคการศึกษาปกติ ใหมคี า เทากับ ๑ หนวยกิตระบบทวิภาค
ขอ ๑๒ จํานวนหนวยกิตรวมและระยะเวลาการศึกษามีดังตอไปนี้
(๑) หลักสูตรปริญญาตรี (๔ ป) ใหมจี าํ นวนหนวยกิตรวมไมนอ ยกวา ๑๒๐ หนวยกิต ใชเวลา
ศึกษาไมเกิน ๘ ปการศึกษา
(๒) หลักสูตรปริญญาตรี (๕ ป) ใหมจี าํ นวนหนวยกิตรวมไมนอ ยกวา ๑๕๐ หนวยกิต ใชเวลา
ศึกษาไมเกิน ๑๐ ปการศึกษา
(๓) หลักสูตรปริญญาตรี (ไมนอ ยกวา ๖ ป) ใหมจี าํ นวนหนวยกิตรวมไมนอ ยกวา ๑๘๐ หนวยกิต
ใชเวลาศึกษาไมเกิน ๑๒ ปการศึกษา
(๔) หลักสูตรปริญญาตรี (ตอเนือ่ ง) ใหมจี าํ นวนหนวยกิตรวมไมนอ ยกวา ๗๒ หนวยกิต ใชเวลา
ศึกษาไมเกิน ๔ ปการศึกษา
หลักสูตรปริญญาตรี (ตอเนื่อง) ถือเปนสวนหนึ่งของหลักสูตรปริญญาตรีและจะตองสะทอนปรัชญา
และเนื้อหาสาระของหลักสูตรปริญญาตรีนั้น ๆ โดยครบถวน และใหระบุคำวา “ตอเนื่อง” ในวงเล็บตอทายชื่อ
หลักสูตร
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
คูมือนักศึกษา
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(ข) นักศึกษามีเหตุจำเปนสุดวิสัย และไดรับการพิจารณาอนุญาตจากมหาวิทยาลัย
(๒) นักศึกษาที่ไดรับอนุมัติใหลาพักการศึกษา ตองชำระคาธรรมเนียมเพื่อรักษาสถานภาพ
ทุกภาคการศึกษา ทัง้ นีล้ าพักการศึกษาไดไมเกิน ๒ ภาคการศึกษาปกติตดิ ตอกัน
(๓) นักศึกษาที่ไดรับอนุมัติใหลาพักการศึกษาหรือถูกสั่งพักการศึกษา เมื่อกลับเขาศึกษา
ใหมจะตองยื่นคำรองขอกลับเขาศึกษาตอมหาวิทยาลัยกอนวันเปดภาคการศึกษาไมนอยกวา ๑๔ วัน มิฉะนั้น
จะไมมสี ทิ ธิลงทะเบียน รายวิชาในภาคการศึกษานัน้ เวนแตจะไดรบั อนุมตั จิ ากมหาวิทยาลัยเปนกรณีพเิ ศษ
ขอ ๑๔ การพนสภาพการเปนนักศึกษาและการขอคืนสภาพการเปนนักศึกษา
(๑) นักศึกษาภาคปกติ จะพนสภาพการเปนนักศึกษาในกรณีใดกรณีหนึง่ ดังตอไปนี้
(ก) ผลการเรียนไดคาระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมต่ำกวา ๑.๖๐ เมื่อสิ้นภาคการศึกษา
ปกติที่ ๒ นับ ตัง้ แตเริม่ เขาศึกษา
(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
เปนผทู สี่ ำเร็จการศึกษาตามหลักสูตร
(จ) ผลการเรียนรายวิชาเตรียมฝกประสบการณวิชาชีพหรือรายวิชาการฝกประสบ
การณวชิ าชีพต่ำกวา C เปนครัง้ ที่ ๒
(ฉ) ถูกลงโทษใหพน สภาพการเปนนักศึกษาตามขอ ๓๓ (๔)
(ช) ไมลงทะเบียนรายวิชาในภาคการศึกษาปกติตามขอ ๒๒ หรือไมปฏิบัติตาม
เงือ่ นไขการลาพักการศึกษาตามขอ ๑๓
(๒) นักศึกษาภาคพิเศษจะพนสภาพการเปนนักศึกษาในกรณีใดกรณีหนึง่ ดังตอไปนี้
(ก) ผลการเรียนไดคาระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมต่ำกวา ๑.๖๐ เมื่อสิ้นภาคการศึกษา
ที่ ๓ นับตัง้ แตเริม่ เขาศึกษา
(ข) ผลการเรียนไดคาระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมต่ำกวา ๑.๘๐ เมื่อสิ้นภาคการศึกษา
ที่ ๖ ที่ ๙ ที่ ๑๒ ที่ ๑๕ และที่ ๑๘ นับตัง้ แตเริม่ เขาศึกษา
(ค) นักศึกษาลงทะเบียนเรียนครบตามทีห่ ลักสูตรกำหนด แตยงั ไดคา ระดับคะแนนเฉลีย่
สะสม ต่ำกวา ๑.๘๐
(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 เปนครัง้ ที่ ๒
(ฉ) ถูกลงโทษใหพน สภาพการเปนนักศึกษาตามขอ ๓๓ (๔)
(ช) ไมลงทะเบียนรายวิชาในภาคการศึกษาตามขอ ๒๒ หรือไมปฏิบัติตามเงื่อนไข
การลาพักการศึกษาตามขอ ๑๓
(๓) นักศึกษาภาคปกติและภาคพิเศษจะขอคืนสภาพการเปนนักศึกษาไดก็ตอเมื่อเปนกรณี
ตาม ขอ ๑๔ (๑) (ช) และขอ ๑๔ (๒) (ช) โดยตองยืน่ คำรองขอคืนสภาพการเปนนักศึกษาตอมหาวิทยาลัยและ
ดำเนินการลงทะเบียนรายวิชาในภาคการศึกษาตามขอ ๒๒ หรือปฏิบตั ติ ามเงือ่ นไขการลาพักการศึกษาตาม ขอ ๑๓
ขอ ๑๕ การขอเขาศึกษาปริญญาที่สองมีหลักเกณฑดังนี้
(๑) นักศึกษาที่สำเร็จการศึกษาขั้นปริญญาตรีจากมหาวิทยาลัยหรือสถาบันอุดมศึกษาอื่น
ที่เทียบเทาอาจขอเขาศึกษาตอในหลักสูตรปริญญาตรีสาขาอื่นเปนการเพิ่มเติมได
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(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 กรณีทรี่ ายวิชาใชรว มกันใหลงทะเบียนเรียนรายวิชาเหลานัน้ จากหลักสูตรใดหลักสูตรหนึง่
(๓) ระยะเวลาในการศึกษาและระยะเวลาในการสำเร็จการศึกษาของแตละหลักสูตรใหเปน
ไปตามขอ ๑๒ และขอ ๓๔

หมวด ๓
หลักสูตร

เลือกเสรี

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
วิทยาศาสตรกบั คณิตศาสตรในสัดสวนทีเ่ หมาะสม และมีจาํ นวนหนวยกิตรวมไมนอ ยกวา 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
มงุ หมายใหผเู รียนมีความรู ความเขาใจ และปฏิบตั งิ านได โดยใหมจี าํ นวนหนวยกิตรวมดังนี้
(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
ไมนอ ยกวา ๑๔๔ หนวยกิต
(๔) หลักสูตรปริญญาตรี (ตอเนื่อง) ใหมีจํานวนหนวยกิตหมวดวิชาเฉพาะรวมไมนอยกวา
๔๒ หนวยกิต
คูมือนักศึกษา
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การจัดหมวดวิชาเฉพาะในลักษณะวิชาเอกเดี่ยว วิชาเอกคู หรือวิชาเอกและวิชาโท จะตองมีจำนวน
หนวยกิตวิชาเอกไมนอยกวา ๓๐ หนวยกิต และมีจำนวนหนวยกิตวิชาโทไมนอยกวา ๑๕ หนวยกิต ในกรณีที่
จัดหลักสูตรแบบวิชาเอกคูตองเพิ่มจํานวนหนวยกิตของวิชาเอกอีกไมนอยกวา ๓๐ หนวยกิต และใหมีจํานวน
หนวยกิตรวมไมนอ ยกวา ๑๕๐ หนวยกิต
ขอ ๒๐ หมวดวิชาเลือกเสรี หมายถึง วิชาที่มุงใหผูเรียนมีความรู ความเขาใจตามที่ตนเองถนัดหรือ
สนใจโดยเปดโอกาสใหผูเรียนเลือกเรียนรายวิชาใด ๆ ในหลักสูตรระดับปริญญาตรีของมหาวิทยาลัยที่เปดทำการ
สอน โดยไมซ้ำกับรายวิชาที่เรียนมาแลวและตองไมเปนรายวิชาที่กำหนดใหเรียนโดยไมนับหนวยกิต ในเกณฑ
การสำเร็จหลักสูตร ของสาขาวิชาตาง ๆ และมีจาํ นวนหนวยกิตรวมไมนอ ยกวา ๖ หนวยกิต
ขอ ๒๑ การจัดการศึกษาแตละหลักสูตรตองมีอาจารยประจําหลักสูตรตลอดระยะเวลาที่จัดการศึกษา
ตามหลักสูตรนั้น ซึ่งมีคุณวุฒิตรงหรือสัมพันธกับสาขาวิชาที่เปดสอนไมนอยกวา ๕ คน และในจํานวนั้นตองเปน
ผูมีคุณวุฒิ ไมต่ำกวาปริญญาโทหรือเทียบเทา หรือเปนผูดํารงตําแหนงทางวิชาการไมต่ำกวาผูชวยศาสตราจารย
อยางนอย ๒ คน ทั้งนี้อาจารยประจําในแตละหลักสูตรจะเปนอาจารยประจําเกินกวา ๑ หลักสูตรในเวลา
เดียวกันไมได เวนแตเปนหลักสูตรพหุวิทยาการที่ตรงหรือสัมพันธกับหลักสูตรที่ไดประจำอยูแลวจึงจะสามารถ
เปนอาจารยประจำหลักสูตรไดอกี ๑ หลักสูตร

หมวด ๔
การลงทะเบียนรายวิชา

ขอ ๒๒ การลงทะเบียนรายวิชา
(๑) นักศึกษาตองลงทะเบียนรายวิชาทุกภาคการศึกษาตามกำหนดเวลาที่มหาวิทยาลัยกำหนด
อนึ่ง นักศึกษาที่ศึกษารายวิชาครบตามหลักสูตรแลว แตยังไมสำเร็จการศึกษาตองลงทะเบียน
รักษาสภาพนักศึกษาทุกภาคการศึกษา
(๒) นักศึกษาทีไ่ มมาลงทะเบียนตามกำหนดเวลาทีม่ หาวิทยาลัยกำหนด จะไมมสี ทิ ธิล์ งทะเบียน
ในภาคการศึกษานัน้ เวนแตจะไดรบั อนุมตั จิ ากมหาวิทยาลัยเปนกรณีพเิ ศษ
(๓) จำนวนหนวยกิตที่นักศึกษาลงทะเบียนแตละภาคการศึกษา ซึ่งไมนับรวมหนวยกิตของ
รายวิชาทีต่ อ งศึกษาโดยไมนบั หนวยกิต มีดงั นี้
(ก) นักศึกษาภาคปกติ ใหลงทะเบียน ไมเกิน ๒๒ หนวยกิตในแตละภาคการศึกษา
ปกติ สำหรับภาคฤดูรอ น ใหลงทะเบียนเรียนไดไมเกิน ๙ หนวยกิต
(ข) นักศึกษาภาคพิเศษ ใหลงทะเบียนไดไมเกิน ๑๒ หนวยกิต
กรณีมหาวิทยาลัยมีเหตุผลและความจำเปนในการลงทะเบียนเรียนที่มีจำนวนหนวยกิตแตกตาง
ไปจากที่กำหนดใหจัดทำเปนประกาศมหาวิทยาลัย
ขอ ๒๓ นักศึกษาที่เขาศึกษาในหลักสูตรปริญญาตรี (ตอเนื่อง) จะลงทะเบียนรายวิชาซ้ำกับรายวิชา
ที่ศึกษามาแลวในระดับอนุปริญญาไมได หากลงทะเบียนซ้ำใหเวนการนับหนวยกิตเพื่อพิจารณารายวิชาครบ
ตามหลักสูตรทีก่ ำลังศึกษาอยู เวนแตกรณีทสี่ มาคมวิชาชีพในสาขาวิชานัน้ ๆ ระบุใหเรียนในหลักสูตรระดับปริญญาตรี
ใหจัดทำเปนประกาศมหาวิทยาลัยและไมเสียสิทธิ์ในการไดรับเกียรตินิยม
ขอ ๒๔ การยกเวนหรือเทียบโอนหนวยกิตรายวิชาในหมวดวิชาตาง ๆ ใหเปนไปตามระเบียบของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรคทวี่ า ดวยการนัน้ ๆ
ขอ ๒๕ การขอถอนและขอเพิม่ รายวิชา
(๑) การขอถอนรายวิชาใหกระทำกอนการสอบปลายภาค ไมนอ ยกวา ๑๕ วัน
(๒) การขอเพิ่มรายวิชาใหกระทำภายใน ๑๕ วันแรกของภาคการศึกษาปกติ หรือ ๗ วันแรก
ของภาคฤดูรอนทั้งนี้จำนวนหนวยกิตตองเปนไปตามขอ ๒๒
ขอ ๒๖ อัตราคาธรรมเนียมการศึกษา รวมทั้งกรณีที่นักศึกษาอาจไดรับคาธรรมเนียมคืน ใหเปนไป
ตามระเบียบของมหาวิทยาลัยวาดวยการเก็บเงินคาธรรมเนียมการศึกษา ฉบับทีป่ ระกาศใชในชวงเวลานัน้ ๆ
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หมวด ๕
การประเมินผลการศึกษา

ขอ ๒๗ ใหมหาวิทยาลัยจัดใหมกี ารประเมินผลการศึกษา ภาคการศึกษาละ ๑ ครัง้
ขอ ๒๘ ใหมกี ารประเมินผลการศึกษารายวิชาตาง ๆ ตามหลักสูตร ซึง่ แบงออกเปน ๒ ระบบคือ
(๑) ระบบคาระดับคะแนน แบงเปน ๘ ระดับ
ความหมายของผลการเรียน
คาระดับคะแนน
ระดับคะแนน
ดีเยี่ยม
๔.๐
A
ดีมาก
๓.๕
B+
ดี
๓.๐
B
คอนขางดี
๒.๕
C+
พอใช
๒.๐
C
ออน
๑.๕
D+
ออนมาก
๑.๐
D
ตก
๐
E
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
เปนครัง้ ทีส่ องถือวาพนสภาพการเปนนักศึกษา
(๒) ระบบไมมคี า ระดับคะแนน ใหใชสญ
ั ลักษณดงั นี้
สัญลักษณ
ความหมายของผลการเรียน
PD
(Pass with Distinction)
ผานดีเยี่ยม
P
(Pass)
ผาน
F
(Fail)
ไมผาน
ระบบนี้ใชสำหรับการประเมินรายวิชาที่หลักสูตรบังคับใหเรียนเพิ่ม ตามขอกำหนดเฉพาะรายวิชาที่
สภามหาวิทยาลัยกำหนดใหเรียนเพิ่ม รายวิชาใดที่ไดผลการเรียน F นักศึกษาจะตองลงทะเบียนเรียนใหมจนกวา
จะสอบได
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) ใชสำหรับการบันทึกกรณีดงั ตอไปนี้
(ก) นักศึกษาขอยกเลิกรายวิชาเรียนเมือ่ พนกำหนด ๑๕ วัน นับแตวนั เปดภาคการศึกษา
หรือตามทีม่ หาวิทยาลัยกำหนด และตองกระทำกอนกำหนดสอบปลายภาคไมนอ ยกวา ๒ สัปดาห
(ข) กรณีที่นักศึกษาลาพักการศึกษา หรือถูกสั่งใหพักการศึกษาหลังจากลงทะเบียนเรียน
ในภาคการศึกษานัน้ แลว
(๓) I (Incomplete) ใชสำหรับการประเมินในรายวิชาที่นักศึกษาทำงานไมสมบูรณเมื่อสิ้น
ภาคการศึกษาหรือขาดสอบปลายภาคการศึกษา นักศึกษาที่ได “I” ตองดำเนินการขอรับการประเมิน เพื่อ
เปลีย่ นระดับคะแนน ตามกรณีดงั ตอไปนี้
(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
คูมือนักศึกษา
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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
ใหนบั หนวยกิตและคาระดับคะแนนเฉพาะรายวิชาทีล่ งทะเบียนครัง้ หลังเทานัน้
ขอ 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 หรือตามระยะเวลาทีก่ ำหนดสภาพการเปนนักศึกษาของการจัดการศึกษาภาคนัน้ ๆ
กรณีที่นักศึกษาประสงคเรียนซ้ำรายวิชาที่สอบไดมาแลวเพื่อเปลี่ยนคาระดับคะแนนในรายวิชาหนึ่ง ๆ
จะกระทำไดไมเกินสองครั้ง
ขอ ๓๓ นักศึกษาที่ทุจริตหรือรวมทุจริตในการสอบรายวิชาใด ใหมหาวิทยาลัยพิจารณาโทษตามควร
แกกรณีดงั นี้
(๑) สอบตกในรายวิชานัน้ หรือ
(๒) สอบตกในรายวิชานัน้ และพักการศึกษาในภาคการศึกษาถัดไป หรือ
(๓) สอบตกทุกรายวิชาในภาคการศึกษานัน้ หรือ
(๔) พนสภาพการเปนนักศึกษา

หมวด ๖
การสำเร็จการศึกษา

ขอ ๓๔ การสําเร็จการศึกษา ผทู สี่ ำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรเกณฑปกติ ตองมีคณ
ุ สมบัตดิ งั นี้
(๑) มีความประพฤติดี
(๒) สอบไดในรายวิชาตาง ๆ ครบตามหลักสูตร รวมทัง้ รายวิชาทีส่ ภามหาวิทยาลัยกำหนด
(๓) ไดคาระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมไมต่ำกวา ๒.๐๐
(๔) หลักสูตรปริญญาตรี (๔ ป ) สําเร็จการศึกษาไดไมกอ น ๖ ภาคการศึกษาปกติ
(๕) หลักสูตรปริญญาตรี (๕ ป) สําเร็จการศึกษาไดไมกอ น ๘ ภาคการศึกษาปกติ
(๖) หลักสูตรปริญญาตรี (ไมนอ ยกวา ๖ ป) สําเร็จการศึกษาไดไมกอ น ๑๐ ภาคการศึกษาปกติ
(๗) หลักสูตรปริญญาตรี (ตอเนือ่ ง) สําเร็จการศึกษาไดไมกอ น ๔ ภาคการศึกษาปกติ
(๘) มีสภาพเปนนักศึกษาไมเกิน ๘ ภาคการศึกษาปกติตดิ ตอกันในกรณีทหี่ ลักสูตร ๒ ป
ไมเกิน ๑๖ ภาคการศึกษาปกติติดตอกันในกรณีที่หลักสูตร ๔ ป ไมเกิน ๒๐ ภาคการศึกษาปกติติดตอกัน
ในกรณีหลักสูตร ๕ ป และไมเกิน ๒๔ ภาคการศึกษาปกติตดิ ตอกันในกรณีหลักสูตรไมนอ ยกวา 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
ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค
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อันดับหนึ่ง และไดคาระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมจากระดับอนุปริญญาหรือเทียบเทาไมนอยกวา ๓.๒๕ และเรียน
ครบตามหลักสูตรไดคาระดับคะแนนเฉลี่ยจากการศึกษาในมหาวิทยาลัยไมนอยกวา ๓.๒๕ จะไดรับเกียรตินิยม
อันดับสอง
(๒) สอบไดในรายวิชาใด ๆ ไมต่ำกวา C ตามระบบคาระดับคะแนน หรือไมได F ตาม
ระบบไมมีคาระดับคะแนน
(๓) ไมเคยเรียนซ้ำรายวิชาใดเพื่อเปลี่ยนคาระดับคะแนน
(๔) ไมเปนผูที่ศึกษาในปริญญาที่สอง
(๕) กำหนดเวลาการศึกษา สำหรับนักศึกษาภาคปกติ 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

หมวด ๗
การประกันคุณภาพการศึกษา

ขอ ๓๖ การพัฒนาหลักสูตร ใหทุกหลักสูตรที่เปดสอนระดับปริญญาตรีตองมีการพัฒนาหลักสูตร
ใหทันสมัย แสดงการปรับปรุงดัชนีมาตรฐานและคุณภาพการศึกษาเปนระยะ ๆ อยางนอยทุก ๆ ๕ ป และมี
การประเมินเพือ่ พัฒนาหลักสูตรอยางตอเนือ่ งทุก ๕ ป
ขอ ๓๗ การประกันคุณภาพหลักสูตร ใหทุกหลักสูตรที่เปดสอนในระดับปริญญาตรีตองกำหนดระบบ
การประกันคุณภาพหลักสูตรใหชดั เจน โดยอยางนอยตองประกอบดวยประเด็นหลัก ๔ ประเด็น คือ
(๑) การบริหารหลักสูตร
(๒) ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอนและการวิจยั
(๓) การสนับสนุนและการใหคำแนะนำนักศึกษา
(๔) ความตองการของตลาดแรงงาน สังคม และ/หรือความพึงพอใจของผใู ชบณ
ั ฑิต
ขอ ๓๘ การประกันคุณภาพการจัดการเรียนการสอนรายวิชาในหมวดศึกษาทั่วไป ใหดำเนินการเพื่อ
ใหเกิดมาตรฐานการจัดการเรียนรู ซึ่งประกอบดวยคุณลักษณะที่พึงประสงคของผูเรียน การวางแผนการเรียนรู
อยางเปนระบบ การจัดกิจกรรมการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสำคัญโดยใชกระบวนการที่หลากหลาย การใชสื่อ
การเรียนรูไดอยางเหมาะสม และการวัดและประเมินผลการเรียนรูอยางมีประสิทธิภาพตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด
สำหรับการประกันคุณภาพการจัดการเรียนการสอนรายวิชาในหมวดอื่น กรณีหมวดใดเห็นสมควรให
ดำเนิ น 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 ทิวะพันธ)ุ
นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค
คูมือนักศึกษา
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ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค
วาดวยการประเมินผลการศึกษาระดับอนุปริญญาและระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๐
อาศั ย อำนาจตามความในมาตรา ๑๘(๒) แห ง พระราชบั ญ ญั ติ ม หาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ พ.ศ. ๒๕๔๗
ประกอบมติสภามหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค ในคราวประชุมครั้งที่ ๒/๒๕๕๐ เมื่อวันที่ ๒๒ กุมภาพันธ
พ.ศ. ๒๕๕๐ สภามหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค จึงออกระเบียบไวดงั ตอไปนี้
ขอ ๑ ระเบียบนีเ้ รียกวา “ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรควา ดวยการประเมินผลการศึกษา
ระดับอนุปริญญาและระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๐”
ขอ ๒ ใหใชระเบียบนี้ตั้งแตวันถัดจากวันประกาศเปนตนไป
ขอ ๓ บรรดา กฎ ระเบียบ ขอบังคับ ประกาศหรือคำสัง่ อืน่ ใดทีข่ ดั หรือแยงกับระเบียบนีใ้ หใชระเบียบ
นี้แทน
ขอ ๔(๑) ในระเบียบนี้
“มหาวิทยาลัย” หมายความวา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค
“สภามหาวิทยาลัย” หมายความวา สภามหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค
“อธิการบดี” หมายความวา อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค
“รองอธิการบดี” หมายความวา รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค
“คณะ” หมายความวา คณะของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค
“คณบดี” หมายความวา คณบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค
“ผูอำนวยการสำนักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน” หมายความวา ผูอำนวยการสำนัก
สงเสริมวิชาการและงานทะเบียนมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค
“คณะกรรมการประจำคณะ” หมายความว า คณะกรรมการประจำคณะตามข อ บั ง คั บ
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค วาดวยคุณสมบัติ หลักเกณฑ และวิธีการไดมาซึ่งคณะกรรมการประจำคณะ
พ.ศ. ๒๕๔๘
“คณะกรรมการอนุมัติผลสำเร็จการศึกษา” หมายความวา คณะกรรมการอนุมัติผลสำเร็จ
การศึกษาที่แตงตั้งโดยสภามหาวิทยาลัย
“การศึกษาระดับอนุปริญญาและระดับปริญญาตรี” หมายความวา การจัดการศึกษาตาม
หลักสูตรระดับอนุปริญญาและระดับปริญญาตรีของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค
“การประเมินผลการศึกษา” หมายความวา การตัดสินผลการเรียนรายวิชาตามหลักสูตรระดับ
อนุปริญญาและระดับปริญญาตรีขอมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค
“การศึกษาภาคปกติ” หมายความวา การจัดการศึกษาตามหลักสูตรระดับอนุปริญญาและระดับ
ปริญญาตรีทดี่ ำเนินการในวัน เวลาทำการปกติ
“การศึกษาภาคพิเศษ” หมายความวา การจัดการศึกษาตามหลักสูตรระดับอนุปริญญาและ
ระดับปริญญาตรีทนี่ อกเหนือจากการจัดการศึกษาภาคปกติ
“อาจารย” หมายความวา อาจารยประจำหรืออาจารยพิเศษซึ่งเปนผูสอนในรายวิชาตาม
หลักสูตรระดับอนุปริญญาและระดับปริญญาตรีของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค
“นักศึกษา” หมายความวา ผทู ไี่ ดขนึ้ ทะเบียนเปนนักศึกษาระดับอนุปริญญาและระดับปริญญาตรี
ของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรคเรียบรอยแลว
(๑) ขอ ๔ ความเดิมถูกเพิ่มเติมโดยขอ ๔ แหงระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค วาดวยการประเมินผลการศึกษาระดับอนุปริญญา
และระดับปริญญาตรี (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๗

ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค

-74-

คูมือนักศึกษา

ขอ ๕ ใหมหาวิทยาลัยจัดใหมีระบบการประเมินผลการศึกษาที่ไดมาตรฐาน ครอบคลุมพฤติกรรม
การเรียนรูของนักศึกษาทั้งดานความรู คุณธรรม หรือคุณลักษณะที่พึงประสงค และดานทักษะกระบวนการโดย
ตองมีทงั้ การวัดและประเมินผลระหวางภาคการศึกษา และการวัดและประเมินผลปลายภาคการศึกษา
รายละเอียดการดำเนินการ กรอบการประเมินและสัดสวนของคะแนนระหวางภาคการศึกษา
และปลายภาคการศึกษา ใหเปนไปตามประกาศของมหาวิทยาลัยโดยความเห็นชอบของสภาวิชาการสภามหาวิทยาลัย
ราชภัฏนครสวรรค
ขอ ๖ นักศึกษาจะตองเขารับการประเมินผลปลายภาคการศึกษาและจะมีสทิ ธิข์ อเขารับการประเมินผล
ภาคการศึกษาไดตองอยูในเกณฑตอไปนี้
(๑) มีเวลาในการดำเนินกิจกรรมการเรียนในรายวิชานั้นๆ ไมนอยกวารอยละ ๘๐ ของ
เวลาเรียนทั้งหมด
(๒) กรณีทมี่ เี วลาในการดำเนินกิจกรรมการเรียนรายวิชาใดนอยกวารอยละ ๘๐ แตไมต่ำกวา
รอยละ ๖๐ และคณะกรรมการทีม่ หาวิทยาลัยแตงตัง้ พิจารณาเห็นสมควรใหมสี ทิ ธิส์ อบ
ขอ ๗ นักศึกษาอยใู นเกณฑตอ ไปนี้ จะไมมสี ทิ ธิเ์ ขารับการประเมินผลปลายภาคการศึกษา
(๑) มีเวลาในการดำเนินกิจกรรมการเรียนนอยกวารอยละ ๘๐ แตไมต่ำกวารอยละ ๖๐
และคณะกรรมการตามขอ ๖ (๒) พิจารณาไมใหมสี ทิ ธิส์ อบ
(๒) มีเวลาในการดำเนินกิจกรรมการเรียนรายวิชาใดนอยกวารอยละ ๖๐ ของเวลาเรียนทัง้ หมด
ขอ ๘ นักศึกษาผูมีสิทธิ์เขารับการประเมินผลปลายภาคการศึกษาแตไมไดเขารับการประเมินผล
เนื่องจากเหตุจำเปนอยางยิ่งหรือมีเหตุสุดวิสัย นักศึกษาสามารถยื่นคำรองขอรับการประเมินผลในรายวิชาที่ไมได
เขารับการประเมินผลตอฝายทะเบียนและวัดผล ทั้งนี้ตองดำเนินการภายใน ๑๕ วันนับแตวันเปดภาคการศึกษา
ของภาคการศึกษาถัดไป โดยใหคณะกรรมการตามขอ ๖(๒) พิจารณา
กรณีคณะกรรมการตามขอ ๖ (๒) อนุญาตใหเขารับการประเมินผลปลายภาคการศึกษาได
ใหนักศึกษาผูนั้นไปพบอาจารยผูสอนเพื่อเขารับการประเมินผลตามกระบวนการและเวลาที่กำหนดภายในภาค
การศึกษาถัดไป
กรณีที่นักศึกษามีเหตุจำเปนอยางยิ่งหรือมีเหตุสุดวิสัย นักศึกษาสามารถยื่นคำรองขอเลื่อนการ
ขอเขารับการประเมินผลปลายภาคการศึกษาตอฝายทะเบียนและวัดผลลวงหนาไมนอยกวา ๗ วันกอนกำหนด
การสอบปลายภาคการศึกษา โดยใหคณะกรรมการตามขอ ๖ (๒) พิจารณาอนุญาตใหเลือ่ นการเขารับการประเมินผล
กรณีคณะกรรมการตามขอ ๖ (๒) อนุญาตใหนกั ศึกษาผนู นั้ ไปขอรับการประเมินผลตามทีอ่ าจารยผสู อนกำหนด
กรณีนักศึกษาไมมาติดตอขอยื่นคำรองขอรับการประเมินผลภายในกำหนดตามวรรคหนึ่งและ
วรรคสามหรือคณะกรรมการตามขอ ๖ (๒) ไมอนุญาตใหเขารับการประเมินผล หรืออนุญาตใหเขารับการประเมินผล
แตนกั ศึกษาไมเขารับการประเมินผลตามกำหนดใหนายะเบียนเปลีย่ นผลการเรียนเปน E หรือ F แลวแตกรณี
ผไู มมสี ทิ ธิเ์ ขารับการประเมินผลตามขอ ๗ (๑) และขอ ๗ (๒) ใหอาจารยผสู อนพิจารณาให
ผลการเรียนเปน E หรือ F แลวแตกรณี
ขอ ๙ ใหมกี ารประเมินผลการศึกษารายวิชาตางๆ ตามหลักสูตร ซึง่ แบงออกเปน ๒ ระบบ คือ
(๑) ระบบคาระดับคะแนน แบงเปน ๘ ระดับ
ระดับคะแนน
ความหมายของผลการเรียน
คาระดับคะแนน
A
ดีเยี่ยม
๔.๐
B+
ดีมาก
๓.๕
B
ดี
๓.๐
C+
คอนขางดี
๒.๕
C
พอใช
๒.๐
D+
ออน
๑.๕
D
ออนมาก
๑.๐
๐
E
ตก
คูมือนักศึกษา
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นักศึกษาจะตองมีผลการเรียนไดระดับคะแนนเปน A, B+, B, C+, D-, D จึงจะถือวาสอบได
รายวิชาใดไดคาระดับคะแนนเปน E ตองลงทะเบียนและเรียนใหมจนกวาจะสอบได ยกเวนรายวิชาเลือกสามารถ
เปลี่ยนไปเลือกรายวิชาอื่นที่อยูในกลุมเดียวกันแทนได
สำหรับการประเมินผลรายวิชาเตรียมฝกประสบการณวิชาชีพ และรายวิชาการฝก
ประสบการณวชิ าชีพ ถาไดระดับคะแนนต่ำกวา C ถือวาสอบตก นักศึกษาจะตองลงทะเบียนเรียนใหม และถาได
ผลการประเมินต่ำกวา C เปนครัง้ ทีส่ องถือวาพนสภาพการเปนนักศึกษา
(๒) ระบบไมมีคาระดับคะแนน กำหนดสัญลักษณการประเมินดังนี้
สัญลักษณ
ความหมายของผลการเรียน
PD
(Pass with Distinction)
ผานดีเยี่ยม
P
(Pass)
ผาน
F
(Fail)
ไมผาน
ระบบนี้ ใ ห สำหรั บ การประเมิ น ผลรายวิ ช าที่ ห ลั ก สู ต รบั ง คั บ ให เ รี ย นเพิ่ ม ตามข อ กำหนด
เฉพาะรายวิชาที่สภามหาวิทยาลัยกำหนดใหเรียนเพิ่ม รายวิชาใดที่ไดผลการเรียน F นักศึกษาจะตองลงทะเบียน
เรียนใหมจนกวาจะสอบได
ขอ ๑๐ สัญลักษณอนื่ ๆ มีความหมายดังนี้
(๑) Au (Audit) ใชสำหรับการลงทะเบียนเพื่อรวมฟง โดยไมนับหนวยกิตและสามารถ
ปฏิบัติงานตามเกณฑที่อาจารยผูสอนกำหนด
(๒) W (Withdraw) ใชสำหรับการบันทึกกรณีดงั ตอไปนี้
(ก) นักศึกษาขอยกเลิกรายวิชาเรียนเมื่อพนกำหนด ๑๕ วัน นับแตวันเปดภาคการ
ศึกษา หรือตามทีม่ หาวิทยาลัยกำหนดและตองกระทำกอนกำหนดสอบปลายภาคการศึกษาไมนอ ยกวา ๒ สัปดาห
(ข) กรณีทนี่ กั ศึกษาลาพักการศึกษา หรือถูกสัง่ ใหพกั การศึกษาหลังจากลงทะเบียนเรียน
ในภาคการศึกษานัน้ แลว
(๓) I (Incomplete) ใชสำหรับการประเมินในรายวิชาที่นักศึกษาทำงานไมสมบูรณเมื่อ
สิน้ ภาคการศึกษาหรือขาดสอบปลายภาคการศึกษา นักศึกษาทีไ่ ด “I” ตองดำเนินการขอรับการประเมิน เพือ่ เปลีย่ น
ระดับคะแนนตามกรณีดังตอไปนี้
(ก) กรณีทนี่ กั ศึกษาทำงานไมสมบูรณเมือ่ สิน้ ภาคการศึกษา ใหอาจารยผสู อนพิจารณา
กำหนดระยะเวลาทำงานของนักศึกษา หากยังทำงานไมสมบูรณตามกำหนดระยะเวลา ใหพิจารณาประเมินผล
การเรียนจากคะแนนที่มีอยูและใหดำเนินการสงผลการเรียนภายในภาคการศึกษาถัดไป
(ข) กรณีที่นักศึกษาขาดสอบปลายภาคการศึกษา ใหนักศึกษาดำเนินการยื่นคำรอง
ขอสอบภายใน ๑๕ วัน นับแตวนั เปดภาคการศึกษาถัดไป เมือ่ ไดรบั อนุมตั จิ ากมหาวิทยาลัยแลวใหดำเนินการสอบ
ใหเสร็จสิ้นและใหอาจารยผูสอนสงผลการเรียนภายในภาคการศึกษาถัดไป
ในกรณีนักศึกษาไมมายื่นคำรองขอสอบภายใน ๑๕ วัน นับแตวันเปดภาคการศึกษาถัดไป
ใหนายทะเบียนเปลี่ยนผลการเรียนเปน "E"
ขอ ๑๑ รายวิชาที่ไดรับการยกเวนการเรียนตามระเบียบวาดวยการยกเวนการเรียนใหไดผลการเรียน
เปน “P”
ขอ ๑๒ นักศึกษาที่เขาศึกษาในหลักสูตรปริญญาตรี (ตอเนื่อง) จะลงทะเบียนเรียนรายวิชาซ้ำกับ
รายวิชาที่ศึกษามาแลวในระดับอนุปริญญาไมได หากลงทะเบียนซ้ำใหเวนการนับหนวยกิต เพื่อพิจารณารายวิชา
ครบตามหลักสูตรที่กำลังศึกษาอยู เวนแตกรณีที่สมาคมวิชาชีพในสาขาวิชานั้น ๆ ระบุใหเรียนในหลักสูตรระดับ
ปริญญาตรี ใหจัดทำเปนประกาศมหาวิทยาลัยและไมเสียสิทธิ์ในการไดเกียรตินิยม
ขอ ๑๓ การหาคาระดับคะแนนเฉลีย่ คาระดับคะแนนเฉลีย่ ประจำภาคและคาระดับคะแนนเฉลีย่ สะสม
ใหคิดเปนเลขทศนิยม ๒ ตำแหนง โดยไมปดเศษ สำหรับรายวิชาที่ยังมีผลการเรียน “I” ไมนำหนวยกิตมารวม
เปนตัวหารเฉลี่ย
ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค
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ตัวหารดวย

(๑) กรณีที่สอบตกและตองเรียนซ้ำ ใหนับรวมหนวยกิตที่สอบตกและเรียนซ้ำเพื่อใชเปน

(๒) กรณีที่นักศึกษาลงทะเบียนเรียนวิชาซ้ำกับรายวิชาที่สอบไดแลวเพื่อเปลี่ยนคาระดับ
คะแนนใหนับหนวยกิตและคาระดับคะแนนเฉพาะรายวิชาที่ลงทะเบียนครั้งหลังเทานั้น
ขอ ๑๔ การสำเร็จการศึกษา ผทู สี่ ำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรเกณฑปกติตอ งมีคณ
ุ สมบัตดิ งั นี้
(๑) มีความประพฤติดี
(๒) สอบไดในรายวิชาตางๆ ครบตามหลักสูตร รวมทัง้ รายวิชาทีส่ ภามหาวิทยาลัยกำหนด
(๓) ไดคาระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมไมต่ำกวา ๒.๐๐
(๔) หลักสูตรปริญญาตรี (๔ ป) สำเร็จการศึกษาไดไมกอ น ๖ ภาคการศึกษาปกติ
(๕) หลักสูตรปริญญาตรี (๕ ป) สำเร็จการศึกษาไดไมกอ น ๘ ภาคการศึกษาปกติ
(๖) หลักสูตรปริญญาตรี (ไมนอ ยกวา ๖ ป) สำเร็จการศึกษาไดไมกอ น ๑๐ ภาคการศึกษาปกติ
(๗) หลักสูตรปริญญาตรี (ตอเนือ่ ง) สำเร็จการศึกษาไดไมกอ น ๔ ภาคการศึกษาปกติ
(๘) มีสภาพเปนนักศึกษาไมเกิน ๘ ภาคการศึกษาปกติตดิ ตอกันในกรณีหลักสูตร ๒ ป ไมเกิน
๑๖ ภาคการศึกษาปกติตดิ ตอกันในกรณีหลักสูตร ๔ ป ไมเกิน ๒๐ ภาคการศึกษาปกติตดิ ตอกันในกรณีหลักสูตร
๕ ป และไมเกิน ๒๔ ภาคการศึกษาปกติตดิ ตอกันในกรณีหลักสูตรไมนอ ยกวา ๖ ป
กรณีทนี่ กั ศึกษาอาจสำเร็จการศึกษากอนกำหนดตาม (๔) (๕) (๖) และ (๗) ใหผา นความเห็น
ชอบจากสภามหาวิทยาลัย
ขอ ๑๕ การพนสภาพการเปนนักศึกษาและการขอคืนสภาพการเปนนักศึกษา
(๑) นักศึกษาภาคปกติจะพนสภาพการเปนนักศึกษาในกรณีใดกรณีหนึง่ ดังตอไปนี้
(ก) ผลการเรียนไดคา ระดับคะแนนเฉลีย่ สะสมต่ำกวา ๑.๖๐ เมือ่ สิน้ ภาคการศึกษาปกติ
ที่ ๒ นับตัง้ แตเริม่ เขาศึกษา
(ข) ผลการเรียนไดคา ระดับคะแนนเฉลีย่ สะสมต่ำกวา ๑.๘๐ เมือ่ สิน้ ภาคการศึกษาปกติ
ที่ ๔ ที่ ๖ ที่ ๘ ที่ ๑๐ และที่ ๑๒ นับตัง้ แตเริม่ เขาศึกษา
(ค) นักศึกษาลงทะเบียนเรียนครบตามที่หลักสูตรกำหนด แตยังไดคาระดับคะแนน
เฉลีย่ สะสมต่ำกวา ๑.๘๐
(ง) มีสภาพเปนนักศึกษาครบ ๔ ป การศึกษาในกรณีหลักสูตร ๒ ป ครบ ๘ ปการศึกษา
ในกรณีหลักสูตร ๔ ป ครบ ๑๐ ปการศึกษาในกรณีหลักสูตร ๕ ป ครบ ๑๒ ปการศึกษาในกรณีหลักสูตรไมนอ ยกวา
๖ ป และขาดคุณสมบัตติ ามขอ ๑๔ (๒) และ ๑๔ (๓) ในการเปนผทู สี่ ำเร็จการศึกษาตามหลักสูตร
(จ) ผลการเรียนรายวิชาเตรียมฝกประสบการณวชิ าชีพหรือรายวิชาการฝกประสบการณ
วิชาชีพต่ำกวา C เปนครัง้ ที่ ๒
(ฉ) ถูกลงโทษใหพน สภาพการเปนนักศึกษาตามขอ ๑๗ (๔)
(ช) ไมลงทะเบียนรายวิชาในภาคการศึกษาปกติหรือไมปฏิบัติตามเงื่อนไขการลาพัก
การศึกษาตามระเบียบมหาวิทยาลัย
(๒) นักศึกษาภาคพิเศษ จะพนสภาพการเปนนักศึกษาในกรณีใดกรณีหนึง่ ดังตอไปนี้
(ก) ผลการเรียนไดคาระดับคะแนนเฉลี่ยสมสมต่ำกวา ๑.๖๐ เมื่อสิ้นภาคการศึกษา
ที่ ๓ นับตัง้ แตเริม่ เขาศึกษา
(ข) ผลการเรียนไดคาระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมต่ำกวา ๑.๘๐ เมื่อสิ้นภาคการศึกษา
ที่ ๖ ที่ ๙ ที่ ๑๒ ที่ ๑๕ และที่ ๑๘ นับตัง้ แตเริม่ เขาศึกษา
(ค) นักศึกษาลงทะเบียนเรียนครบตามที่หลักสูตรกำหนด แตยังไดคาระดับคะแนน
เฉลีย่ สะสมต่ำกวา ๑.๘๐
(ง) มีสภาพเปนนักศึกษาครบ ๔ ปการศึกษาในกรณีทเี่ รียนหลักสูตร ๒ ป ครบ ๘
ปการศึกษาในกรณีหลักสูตร ๔ ป ครบ ๑๐ ปการศึกษาในกรณีหลักสูตร ๕ ป ครบ ๑๒ ปการศึกษาในกรณีหลักสูตร
ไมนอ ยกวา ๖ ป และขาดคุณสมบัตติ ามขอ ๑๔ (๒) และ ๑๔ (๓) ในการเปนผทู สี่ ำเร็จการศึกษาตามหลักสูตร
คูมือนักศึกษา
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(จ) ผลการเรียนรายวิชาเตรียมฝกประสบการณวชิ าชีพหรือรายวิชาการฝกประสบการณ
วิชาชีพต่ำกวา C เปนครัง้ ที่ ๒
(ฉ) ถูกลงโทษใหพน สภาพการเปนนักศึกษาตามขอ 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) นักศึกษาภาคปกติและภาคพิเศษจะขอคืนสภาพการเปนนักศึกษาไดก็ตอเมื่อเปนกรณี
ตามขอ ๑๕ (๑) (ช) และขอ ๑๕ (๒) (ช) โดยยืน่ คำรองขอคืนสภาพตอมหาวิทยาลัยและดำเนินการลงทะเบียน
รายวิชาในภาคการศึกษาหรือปฏิบัติตามเงื่อนไขการลาพักการศึกษาตามระเบียบมหาวิทยาลัย
ขอ ๑๖ ในกรณีที่นักศึกษาไดจำนวนหนวยกิตครบตามที่กำหนดไวในหลักสูตรแลว และไดคาระดับ
คะแนนเฉลี่ยสะสมตั้งแต ๑.๘๐ แตไมถึง ๒.๐๐ ใหเลือกเรียนวิชาเพิ่มเติมและหรือเรียนซ้ำรายวิชาเดิม เพื่อทำ
คาระดับคะแนนเฉลีย่ สะสมใหถงึ ๒.๐๐ ทัง้ นีต้ อ งอยใู นระยะเวลาทีก่ ำหนดตามขอ ๑๕ (๑)(ง) หรือขอ ๑๕ (๒)(ง)
หรือตามระยะเวลาทีก่ ำหนดสภาพการเปนนักศึกษาของการจัดการศึกษาภาคนัน้ ๆ
กรณีทนี่ กั ศึกษาประสงคเรียนซ้ำรายวิชาทีส่ อบไดมาแลว เพือ่ เปลีย่ นคาระดับคะแนนในรายวิชา
หนึง่ ๆ ใหกระทำไดไมเกิน ๒ ครัง้
ขอ ๑๗ นักศึกษาทีท่ จุ ริตหรือรวมทุจริตในการสอบรายวิชาใด ใหมหาวิทยาลัยพิจารณาโทษตามควรแก
กรณี ดังนี้
(๑) สอบตกในรายวิชานัน้ หรือ
(๒) สอบตกในรายวิชานัน้ และพักการศึกษาในภาคการศึกษาถัดไป หรือ
(๓) สอบตากทุกรายวิชาในภาคการศึกษานัน้ หรือ
(๔) พนสภาพการเปนนักศึกษา
ขอ ๑๘ ผูสำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรี จะไดรับเกียรตินิยมตองมีคุณสมบัติดังนี้
(๑) ปริญญาตรีหลักสูตร ๔ ป หลักสูตร ๕ ป และหลักสูตรไมนอ ยกวา ๖ ป เมือ่ ศึกษาครบตาม
หลักสูตรแลวไดคาระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมไมนอยกวา ๓.๖๐ จะไดรับเกียรตินิยมอันดับหนึ่ง และไดคาระดับ
คะแนนเฉลี่ยสะสมไมนอยกวา ๓.๒๕ จะไดรับเกียรตินิยมอันดับสอง หลักสูตรปริญญาตรี (ตอเนื่อง) สอบไดคา
ระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมจากระดับอนุปริญญาหรือเทียบเทาไมนอยกวา ๓.๖๐ และศึกษาครบตามหลักสูตรได
คาระดับคะแนนเฉลี่ยจากการศึกษาในมหาวิทยาลัยไมนอยกวา ๓.๖๐ จะไดรับเกียรตินิยมหนึ่ง และไดคาระดับ
คะแนนเฉลี่ยสะสมจากระดับอนุปริญญาหรือเทียบเทาไมนอยกวา ๓.๒๕ และศึกษาครบตามหลักสูตรไดคาระดับ
คะแนนเฉลีย่ จากการศึกษาในมหาวิทยาลัยไมนอ ยกวา ๓.๒๕ จะไดรบั เกียรตินยิ มอันดับสอง
(๒) สอบไดในรายวิชาใดๆ ไมต่ำกวา C ตามระบบคาระดับคะแนน หรือไมได F ตามระบบ
ไมมีคาระดับคะแนน
(๓) ไมเคยเรียนซ้ำรายวิชาใดเพื่อเปลี่ยนคาระดับคะแนน
(๔) ไมเปนผูที่ศึกษาในปริญญาที่สอง
(๕) กำหนดเวลาการศึกษา สำหรับนักศึกษาภาคปกติ มีเวลาศึกษาไมเกิน ๔ ภาคการศึกษาปกติ
สำหรับหลักสูตร ๒ ป ไมเกิน ๘ ภาคการศึกษาปกติสำหรับหลักสูตร ๔ ป ไมเกิน ๑๐ ภาคการศึกษาปกติสำหรับ
หลักสูตร ๕ ป และไมเกิน ๑๒ ภาคการศึกษาปกติสำหรับหลักสูตรไมนอ ยกวา ๖ ป สวนนักศึกษาภาคพิเศษ มีเวลาศึกษา
ไมเกิน ๖ ภาคการศึกษาสำหรับหลักสูตร ๒ ป ไมเกิน ๑๒ ภาคการศึกษาสำหรับหลักสูตร ๔ ป ไมเกิน ๑๕
ภาคการศึกษาสำหรับหลักสูตร ๕ ป และไมเกิน ๑๘ ภาคการศึกษาสำหรับหลักสูตรไมนอ ยกวา ๖ ป ยกเวนกรณี
นักศึกษามีเวลาศึกษาเกินกำหนดแตไมเกินจำนวนภาคการศึกษาตามแผนการศึกษาทีม่ หาวิทยาลัยกำหนด
ขอ ๑๙(๒)ในการอนุมัติการประเมินผลการศึกษาและสำเร็จการศึกษา ใหมีผูอนุมัติดังนี้
(๑) ใหคณะกรรมการประจำคณะเปนผูอนุมัติการประเมินผลการศึกษาในรายวิชาตาง ๆ
ทีส่ งั กัดคณะนัน้ ๆ
(๒) ขอ ๑๙ ความเดิมถูกยกเลิกโดยขอ ๕ แหงระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค วาดวยการประเมินผลการศึกษาระดับอนุปริญญา
และระดับปริญญาตรี (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๗

ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค

-78-

คูมือนักศึกษา

(๒) ใหคณะกรรมการอนุมตั ผิ ลสำเร็จการศึกษา ซึง่ สภามหาวิทยาลัยแตงตัง้ เปนผอู นุมตั ิ

ผลสำเร็จการศึกษา
ขอ ๑๙/๑ คณะกรรมการอนุมตั ผิ ลสำเร็จการศึกษาประกอบไปดวย
(๑) อธิการบดีเปนประธาน
(๒) รองอธิการบดีฝายวิชาการเปนรองประธาน
(๓) รองอธิการบดีฝา ยกิจการนักศึกษา เปนกรรมการ
(๔) คณบดีทกุ คณะเปนกรรมการ
(๕) ผูอำนวยการสำนักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน เปนกรรมการและเลขานุการ
(๖) รองผูอำนวยการสำนักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียนผูรับผิดชอบงานทะเบียน
เปนผูชวยเลขานุการ
ขอ ๒๐ ใหอธิการบดีเปนผูรักษาการใหเปนไปตามระเบียบนี้ และเปนผูวินิจฉัยชี้ขาดในกรณีเกิดปญหา
จากการใชระเบียบนี้
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 ใหใชระเบียบ ขอบังคับเดิมไปจนกวาจะสำเร็จการศึกษาหรือพนสภาพการเปนนักศึกษา รวมทั้งแนว
ทางการบริหารหลักสูตรใหถือปฏิบัติตามแนวเดิมไปจนกวาจะมีการปรับปรุงหลักสูตร
ประกาศ ณ วันที่ ๒๒ กุมภาพันธ พ.ศ. ๒๕๕๐

พลเอกศิริ ทิวะพันธุ
นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค
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ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฎนครสวรรค
วาดวยการจัดการศึกษาหลักสูตรสัมฤทธิบัตรและหลักสูตรสัมฤทธิบัตรบัณฑิต
พ.ศ. ๒๕๕๑
อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๑๘(๒) แหงพระราชบัญญัตมิ หาวิทยาลัยราชภัฎ พ.ศ.๒๕๔๗ ประกอบ
มติสภามหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค ในคราวประชุมครัง้ ที่ ๖ / ๒๕๕๑ เมือ่ วันที่ ๒๔ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๑
สภามหาวิทยาลัยราชภัฎนครสวรรคจึงออกระเบียบไวดังตอไปนี้
ขอ ๑ ระเบียบนี้เรียกวา “ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฎนครสวรรค วาดวยการจัดการศึกษาหลักสูตร
สัมฤทธิบตั รและหลักสูตรสัมฤทธิบตั รบัณฑิต พ.ศ. ๒๕๕๑”
ขอ ๒ ใหใชระเบียบนีต้ งั้ แตวนั ถัดจากวันประกาศเปนตนไป
ขอ ๓ บรรดา กฎ ระเบียบ ขอบังคับ ประกาศหรือคำสัง่ อืน่ ใดของมหาวิทยาลัยราชภัฎนครสวรรคทขี่ ดั
หรือแยงกับระเบียบนี้ ใหใชระเบียบนี้แทน
ขอ ๔ ในระเบียบนีแ้ ทน
“มหาวิทยาลัย” หมายความวา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค
“สภามหาวิทยาลัย” หมายความวา สภามหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค
“สภาวิชาการ” หมายความวา สภาวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค
“อธิการบดี” หมายความวา อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค
“หลักสูตร” หมายความวา หลักสูตรสัมฤทธิบตั รหรือหลักสูตรสัมฤทธิบตั รบัณฑิต
“หนวยงาน” หมายความวา สำนักงานอธิการบดี คณะ สถาบัน ศูนย สำนัก หรือหนวยงานทีเ่ รียกชือ่
อยางอื่นที่มีฐานะเทียบเทาคณะในมหาวิทยาลัยราชภัฎนครสวรรค
ขอ ๕ ความมุงหมายในการจัดการศึกษาตามหลักสูตรสัมฤทธิบัตรและหลักสูตรสัมฤทธิบัตรบัณฑิต คือ
มงุ เปดโอกาสทางการศึกษาสำหรับผสู นใจทัว่ ไปทีป่ ระสงคเพิม่ พูนความรคู วามเขาใจในวิชาการตาง ๆ ใหกวางขวาง
เพื่อนำไปใชในการทำงานใหมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น สามารถนำความรูและประสบการณมาเทียบโอนเขาสู
การศึกษาในระบบได
ขอ ๖ หลักสูตรสัมฤทธิบัตรเปนหลักสูตรที่มุงใหการศึกษาเพื่อพัฒนาบุคลากรใหสามารถนำความรู
ความสามารถไปพัฒนาศักยภาพของตน พัฒนางานในหนาที่และพัฒนาสังคม หลักสูตรนี้เนนใหการศึกษาผูเขา
ศึกษาที่สำเร็จการศึกษาไมต่ำกวาระดับมัธยมศึกษาตอนตนหรือเทียบเทา เพื่อเขาศึกษาในรายวิชาตามหลักสูตร
ที่หนวยงานเสนอขอเปดสอนที่มหาวิทยาลัยใหความเห็นชอบแลว ซึ่งอาจเปนหลักสูตรรายวิชาหรือหลักสูตรชุดวิชา
ก็ได
ขอ ๗ หลักสูตรสัมฤทธิบตั รบัณฑิต เปนหลักสูตรทีม่ งุ ใหการศึกษาเพือ่ พัฒนาบุคลากรใหสามารถนำความรู
ความสามารถไปพัฒนาศักยภาพของตน พัฒนางานในหนาที่ และพัฒนาสังคม หลักสูตรนีเ้ นนใหการศึกษาแกผเู ขา
ศึกษาทีส่ ำเร็จการศึกษาไมต่ำกวาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเทา เพือ่ เขาศึกษาในรายวิชาตามหลักสูตรทีห่ นวยงาน
เสนอขอเปดสอนทีม่ หาวิทยาลัยใหความเห็นชอบแลว ซึง่ อาจเปนหลักสูตรรายวิชาหรือหลักสูตรชุดวิชาก็ได
ขอ ๘ หลักสูตรรายวิชา เปนหลักสูตรที่นำรายวิชาใด ๆ ที่มีอยูในหลักสูตรใดหลักสูตรหนึ่งอยูแลวหรือ
อาจเปนหลักสูตรรายวิชาที่สรางขึ้นใหม ซึ่งจะตองมีจำนวนชั่วโมงเรียนภาคทฤษฎีหรือภาคปฏิบัติเทียบไดไมต่ำกวา
หนึง่ หนวยกิตในระบบทวิภาค ตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตรอุดมศึกษาพ.ศ. ๒๕๔๗
ขอ ๙ หลักสูตรชุดวิชา เปนหลักสูตรทีน่ ำรายวิชาใดๆ ทีม่ อี ยใู นหลักสูตรใดหลักสูตรหนึง่ อยแู ลว หรือ
อาจเปนหลักสูตรชุดวิชาทีส่ รางใหมโดยรายวิชา ทีส่ รางขึน้ ใหมแตละรายวิชา จะตองมีจำนวนชัว่ โมงเรียนภาคทฤษฎี
หรือภาคปฏิบตั เิ ทียบไดไมต่ำวาหนึง่ หนวยกิตในระบบทวิภาค ตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตรอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๘
ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค
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หลักสูตรชุดวิชาทีส่ รางขึน้ จะตองกำหนดรายวิชาทีท่ นั สมัยทันตอเหตุการณ และสะทอนใหเห็นถึงความรู
ทักษะ แลละคุณลักษณะของผสู ำเร็จการศึกษาทีส่ อดคลองกับการนำไปปฏิบตั งิ านจริง
กรณีหลักสูตรชุดวิชชานัน้ ๆ สรางขึน้ จากหลักสูตรใดหลักสูตรหนึง่ ทีเ่ ปดสอนอยแู ลว โครงสรางของหลักสูตร
หนึง่ ทีเ่ ปดสอนอยแู ลว โครงสรางของหลักสูตรชุดวิชานัน้ ๆ จะตองมีจำนวนหนวยกิตไมเกินรอยละหกสิบของหลักสูตร
การศึกษาเพือ่ รับปริญญาบัตร ประกาศนียบัตรบัณทิต หรือประกาศนียบัตรขัน้ สูงทีเ่ ปดสอนอยใู นมหาวิทยาลัย
ขอ ๑๐ ผูสำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรสัมฤทธิบัตร สามารถเทียบโอนผลการศึกษาเขาสูการศึกษา
ในระบบระดับปริญญาตรีได ตามระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรคทเี่ กีย่ วของ กรณีทรี่ ายวิชาตามหลักสูตร
สัมฤทธิบตั รมีจำนวนหนวยกิตเกินกวาสามหนวยกิต อาจขอเทียบโอนเกินกวาหนึง่ รายวิชาได
ขอ ๑๑ ผูสำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรสัมฤทธิบัตรบัณฑิต สามารถเทียบโอนผลการศึกษาเขาสู
การศึกษาในระบบระดับบัณฑิตศึกษาได ตามระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรคทเี่ กีย่ วของ กรณีทรี่ ายวิชา
ตามหลักสูตรสัมฤทธิบณ
ั ฑิตมีจำนวนหนวยกิตเกินกวาสามหนวยกิต อาจขอเทียบโอนเกินกวาหนึง่ รายวิชาได
ขอ ๑๒ ใหหนวยงานที่ขอเปดสอนเปนผูรับผิดชอบในการจัดทำหลักสูตร ซึ่งอาจเปนหลักสูตรรายวิชา
เบ็ดเสร็จในตัวเองหรือเปนหลักสตูรชุดวิชาก็ได และหนวยงานที่รับผิดชอบจะตองเสนอตอมหาวิทยาลัยเพื่อให
อธิการบดีใหความเห็นชอบหลักสูตรตามขอเสนอแนะของสภาวิชาการ ทัง้ นีใ้ หรายงานใหสภามหาวิทยาลัยทราบดวย
ขอ ๑๓ ใหมหาวิทยาลัยแตงตั้งคณะกรรมการบริหารหลักสูตรในแตละหลักสูตรมีจำนวนไมนอยกวา
สามคนเพือ่ บริหารหลักสูตร
ขอ ๑๔ การเปดสอนในหลักสูตรที่ไดใหความเห็นชอบแลว ผูรับผิดชอบจะตองทำโครงการเสนอตอ
มหาวิทยาลัยเพื่อเปดสอน โดยแสดงใหเห็นวิธีการบริหารโครงการและงบประมาณทั้งหมดที่ใชในโครงการ
การรับ - จายเงินในโครงการใหเปนไปตามประกาศมหาวิทยาลัย
ขอ ๑๕ ผูมีสิทธิเขาศึกษาตามสัมฤทธิบัตร จะตองเปนผูสำเร็จการศึกษาไมต่ำกวาระดับมัธยมศึกษา
ตอนตนหรือเทียบเทาหรือมีคุณสมบัติอื่นตามประกาศมหาวิทยาลัย
ขอ ๑๖ ผมู สี ทิ ธิเขาศึกษาตามหลักสูตรสัมฤทธิบตั รบัณฑิต จะตองเปนผสู ำเร็จการศึกษาไมต่ำกวาระดับ
ุ สมบัตอิ นื่ ตามประกาศมหาวิทยาลัย
ปริญญาตรีหรือเทียบเทา หรือมีคณ
ขอ ๑๗ การคัดเลือกผูเขารับการศึกษา ใหเปนไปตามหลักเกณฑ วิธีการของมหาวิทยาลัย โดยใหทำ
เปนประกาศของหนวยงานแลวแจงใหมหาวิทยาลัยทราบ
ขอ ๑๘ การประเมินผลการศึกษารายวิชาตางๆ ใหใชระบบคาระดับคะแนน ตามระเบียบมหาวิทยาลัย
ราชภัฏนครสวรรค วาดวยการประเมินผลการศึกษาระดับอนุปริญญาและระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๐ หรือ
ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค วาดวยการประเมินผลการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๑๕๕๐ โดย
ไมตองนำผลอการศึกษามาคำนวณคาระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม
ขอ ๑๙ การสำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรสัมฤทธิบตั ร และสัมฤทธิบตั รบัณฑิต ผเู ขาศึกษาจะตองเขาศึกษา
รายวิชาครบตามขอกำหนดของหลักสูตรภายในระยะเวลาทีก่ ำหนด โดยมีผลการเรียนรายวิชาไมต่ำกวาระดับ C
หรือ S หรือ P ในรายวิชาใดวิชาหนึง่ โดยการอนุมตั ขิ องสภาวิชาการ
ขอ ๒๐ การออกหลักฐานแสดงผลการศึกษา สัมฤทธิบัตร หรือสัมฤทธิบัตรบัณฑิตใหงานทะเบียนและ
ประมวลผลเปนผูออกหลักฐานแสดงผลการศึกษาตลอดหลักสูตร และสัมฤทธิบัตรหรือสัมฤทธิบัตรบัณฑิตใหแก
ผูสำเร็จการศึกษา โดยใหนายทะเบียนและผูที่ไดรับมอบหมายเปนผูลงนามในหลักฐานแสดงผลการเรียน สวน
สัมฤทธิบตั ร หรือสัมฤทธิบตั รบัณฑิต ใหหวั หนาหนวยงานและอธิการบดีเปนผลู งนาม
ขอ ๒๑ ใหอธิการบดีเปนผรู กั ษาการใหเปนไปตามระเบียบนี้ และเปนผวู นิ จิ ฉัยชีข้ าดในกรณีเกิดปญหา
จากการใชระเบียบนี้
ประกาศ ณ วันที่ ๒๔ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๑
พลเอก

(ศิริ ทิวะพันธ)ุ
นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค
คูมือนักศึกษา
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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 จึงออกระเบียบไวดงั ตอไปนี้
ขอ ๑ ระเบียบนี้เรียกวา “ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค วาดวยวินัย โทษทางวินัย วิธี
พิจารณาโทษ การลงโทษ การอุทธรณและเกณฑการประเมินความประพฤติของนักศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๐”
ขอ 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
ตามกฎกระทรวงศึกษาธิการและตามมติสภามหาวิทยาลัยทีน่ กั ศึกษาสังกัดอยู
“อาจารย” หมายความวา ผสู อนหรือผบู รรยายประจำรายวิชาตาง ๆ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครสวรรครวมถึงอาจารยพเิ ศษและอาจารยทปี่ รึกษากิจกรรมนักศึกษา
“เจาหนาที”่ หมายความวา ขาราชการและลูกจางของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรคทมี่ หี นาที่
ปฏิบัติตามระเบียบนี้
“นักศึกษา” หมายความวา นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรคทกุ ประเภท
“ผปู กครอง” หมายความวา ผทู แี่ สดงตนเปนผปู กครองนักศึกษาทีม่ หาวิทยาลัยเชือ่ ถือ
ขอ ๖ ในกรณีที่นักศึกษากระทำผิดวินัยกอนวันประกาศใชระเบียบนี้ และการดำเนินการทางวินัย
ยังไมเสร็จสิ้นใหดำเนินการตามระเบียบเดิมไปจนเสร็จสิ้นและใหใชระเบียบนี้ในการพิจารณาดำเนินการเฉพาะ
สวนทีเ่ ปนคุณแกนกั ศึกษาเทานัน้
ขอ ๗ ประกาศมหาวิทยาลัยหรือกรณีทรี่ ะบุใหเปนตามมหาวิทยาลัยกำหนดตามระเบียบนี้ ใหกองพัฒนา
นักศึกษารับผิดชอบในการดำเนินการเพื่อออกประกาศมหาวิทยาลัย หรือขอกำหนดใหเปนไปตามกำหนดเวลา
อันเหมาะสมและสอดคลองกับการดำเนินการในเรื่องที่เกี่ยวของตามระเบียบนี้
ขอ ๘ ใหอธิการบดีเปนผูรักษาการใหเปนไปตามระเบียบนี้และเปนผูมีอำนาจวินิจฉัยชี้ขาด ในกรณี
ที่เกิดปญหาจากการใชระเบียบนี้

หมวด ๑
วาดวยวินยั

ขอ ๙ นักศึกษาตองปฏิบัติตามระเบียบที่วาดวยวินัยนักศึกษาโดยเครงครัด ผูใดฝาฝนถือวามีความผิด
จะตองไดรับโทษตามที่กำหนดไวในระเบียบนี้
ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค
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ขอ ๑๐ วินยั ของนักศึกษา ไดแก
(๑) ปฏิบตั ติ ามกฎ ระเบียบ ขอบังคับ ประกาศ คำสัง่ ของมหาวิทยาลัยโดยเครงครัด
(๒) ประพฤติตนอยูในความซื่อสัตยสุจริต ปฏิบัติตนตามศีลธรรม จริยธรรมและวัฒนธรรม
อันดีของสังคมไทยในทุกโอกาส
(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
ตอผมู อี ำนาจสอบสวนวินยั นักศึกษาทีม่ หาวิทยาลัยแตงตัง้
(๙) ไมมีไวในครอบครองซึ่งภาพและสื่อลามกอนาจาร ไมจัดทำ ไมจัดพิมพ หรือไมมีไว
ในครอบครองซึ่งสิ่งพิมพ สิ่งแสดง สิ่งเขียน หรือสิ่งที่ใชในการเก็บขอมูลดวยคอมพิวเตอรที่เปนภาพหรือสื่อลามก
อนาจาร
(๑๐) ไมเปนผกู อ การทะเลาะวิวาท หรือทำรายผอู นื่ หรือยุยงใหเกิดเหตุวนุ วายขึน้ ในมหาวิทยาลัย
หรือกอใหเกิดความแตกแยกความสามัคคีของนักศึกษาและสวนรวม
(๑๑) ไมเลนการพนัน หรือมีสว นเกีย่ วของ หรือสนับสนุนการพนันใด ๆ
(๑๒) ไมเสพสุรา ของมึนเมา หรือสิ่งเสพติด หรือมีไวในครอบครองซึ่งสิ่งเสพติดตองหาม
ตามกฎหมาย
(๑๓) ไมประพฤติตนหรือกระทำการใด ๆ ใหเปนที่เสื่อมเสียในทางชูสาวหรือกระทำอนาจาร
ในทีส่ าธารณะ หรือประพฤติผดิ ศีลธรรม หรือประเพณีอนั ดีงาม
(๑๔) ไมพกหรือมีไวในครอบครองซึง่ อาวุธ วัตถุระเบิดหรือสิง่ ผิดกฎหมาย
(๑๕) ไมกระทำความผิดเกีย่ วกับทรัพยของผอู นื่ หรือของมหาวิทยาลัย
(๑๖) ไมกระทำการทุจริตใด ๆ อันกอใหเกิดความเสือ่ มเสียแกมหาวิทยาลัย หรือผอู นื่
(๑๗) ทุจริตในการสอบหรือพยายามกระทำการเชนวานั้น
(๑๘) ไมเทีย่ วมัว่ สุมในสถานเริงรมย จนเปนเหตุกอ ใหเกิดความเสือ่ มเสียตอชือ่ เสียงของมหาวิทยาลัย
(๑๙) ไมกระทำผิดอาญาถึงตองโทษจำคุกและรับโทษจำคุก เวนแตกระทำความผิดโดยประมาท
หรือลหุโทษ
(๒๐) ไมกระทำการใด ๆ ทีม่ หาวิทยาลัยประกาศวาเปนความผิดวินยั
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) เลนการพนันหรือมีสว นเกีย่ วของ หรือ สนันสนุนการพนันใด ๆ
(๓) เสพสุราจนถึงขนาดครองสติไมไดและกอความเดือดรอนเสียหายใหมหาวิทยาลัยหรือผูอื่น
(๔) เสพของมึนเมา หรือสิ่งเสพติด หรือมีไวครอบครอง ซึ่งสิ่งเสพติดตองหามตามกฎหมาย
(๕) ประพฤติตนหรือกระทำการใด ๆ ใหเปนที่เสื่อมเสียในทางชูสาว หรือทำอนาจารใน
ทีส่ าธารณะหรือประพฤติผดิ ศีลธรรม หรือประเพณีอนั ดีงาม
(๖) กระทำความผิดเกีย่ วกับทรัพยของผอู นื่ หรือของมหาวิทยาลัย
(๗) เทีย่ วมัว่ สุมในสถานเริงรมยจนเปนเหตุกอ ใหเกิดความเสือ่ มเสียตอชือ่ เสียงของมหาวิทยาลัย
คูมือนักศึกษา
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(๘) กระทำความผิดคดีอาญาถึงตองโทษจำคุก เวนแตกระทำความผิดโดยประมาทหรือลหุโทษ
(๙) กรณีถูกลงโทษวินัยไมรายแรงตามขอ ๑๒ (๑) (ง) เกินกวาสามครั้งหรือถูกลงโทษ
วินยั ไมรา ยแรงตามขอ ๑๒ (๑) (จ) เกินกวาสองครัง้
(๑๐) การกระทำใด ๆ ทีม่ หาวิทยาลัยไดประกาศและพิจารณาวาเปนการกระทำผิดวินยั รายแรง

หมวด ๒
โทษทางวินยั

ขอ ๑๒ โทษทางวินยั นักศึกษา มีดงั ตอไปนี้
(๑) โทษวินัยไมรายแรง มีดังนี้
(ก) วากลาวตักเตือน
(ข) ใหบำเพ็ญประโยชน
(ค) ตัดคะแนนความประพฤติ
(ง) ภาคทัณฑ หรือทำทัณฑบนเปนลายลักษณอกั ษร
(จ) ชะลอการลงทะเบียนรายวิชาเรียนตามกำหนดในประกาศมหาวิทยาลัย ทั้งนี้
ไมเปนเหตุแหงการยกเวนคาปรับในกรณีลงทะเบียนลาชา
(๒) โทษวินยั รายแรง มีดงั นี้
(ก) ใหพกั การศึกษา
(ข) ใหพน สภาพการเปนนักศึกษา

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
คณบดีซงึ่ นักศึกษาสังกัด เพือ่ พิจารณาดำเนินการตามระเบียบนี้
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
ใหนกั ศึกษาผถู กู กลาวหาชีแ้ จงขอกลาวหาดวย
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
ผิดวินยั รายแรงโดยชัดแจงและผถู กู กลาวหาไดรบั วาไดกระทำผิดตามทีถ่ กู กลาวหาเปนหนังสือ จะลงโทษโดยไมตอ ง
ตัง้ คณะกรรมการสอบสวนก็ได

หมวด ๔
วิธพี จิ ารณาโทษทางวินยั

ขอ ๑๖ การพิจารณาโทษทางวินยั นักศึกษาใหเปนไปตามขัน้ ตอน และวิธกี ารตามระเบียบนี้
ขอ ๑๗ ในกรณีที่มีการรองเรียน กลาวหา หรือกลาวโทษนักศึกษากระทำผิดวินัยตออธิการบดี หรือ
รองอธิการบดี ทีอ่ ธิการบดีมอบหมาย หรือคณบดีเปนลายลักษณอกั ษร ใหอธิการบดี หรือรองอธิการบดีทอี่ ธิการบดี
มอบหมาย หรือคณบดี พิจารณาวินจิ ฉัยและมีอำนาจแตงตัง้ คณะกรรมการสอบสวน
ในกรณีทมี่ กี ารรองเรียน กลาวหา หรือกลาวโทษนักศึกษามากกวาหนึง่ คณะ ใหอธิการบดี หรือรองอธิการบดี
ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค

-84-

คูมือนักศึกษา

ที่อธิการบดีมอบหมายเปนผูพิจารณาวินิจฉัยและมีอำนาจแตงตั้งคณะกรรมการสอบสวน
ขอ ๑๘ ในกรณี ที่ มี ก ารแต ง ตั้ ง คณะกรรมการสอบสวน ให ค ณะกรรมการสอบสวนดำเนิ น การหา
ขอเท็จจริงตามคำรองเรียน คำกลาวหา หรือคำกลาวโทษวามีการกระทำความผิดวินัยหรือไมและการกระทำนั้น
เปนกรณีรา ยแรงหรือไมรา ยแรง แลวใหรายงานผลการสอบสวนใหผมู อี ำนาจแตงตัง้ ทราบภายในสิบหาวันตัง้ แตวนั ที่
ประธานคณะกรรมการสอบสวนรับทราบคำสั่งแตงตั้ง
หากมีความจำเปนที่ไมอาจสอบสวนใหแลวเสร็จภายในสิบหาวันตามวรรคหนึ่ง อาจขอขยายระยะเวลา
การสอบสวนตอผูแตงตั้งคณะกรรมการสอบสวนไดครั้งละไมเกินสิบหาวันไมเกินสองครั้ง เวนแตมีเหตุอันไมอาจ
หลีกเลีย่ งได ทีท่ ำใหการสอบสวนยังไมแลวเสร็จจะขยายเวลาการสอบสวนตอไปอีกเปนกรณีพเิ ศษตามความจำเปนก็ได
ขอ ๑๙ ใหแตงตัง้ คณะกรรมการสอบสวนไมนอ ยกวาสามคน โดยใหแตงตัง้ จากอาจารยซงึ่ เปนขาราชการ
หรือ พนักงานมหาวิทยาลัยของมหาวิทยาลัยเปนกรรมการ
ขอ ๒๐ ใหคณะกรรมการสอบสวนมีอำนาจเรียกบุคคลใด ๆ มาใหถอยคำ หรือใหสงเอกสารที่อยูใน
การครอบครอง ใหคณะกรรมการสอบสวนได
ขอ ๒๑ นักศึกษาที่ถูกกลาวหาวากระทำผิดวินยั มีสทิ ธิทจี่ ะไดรบั แจงขอกลาวหาและชีแ้ จงแก ขอกลาวหา
ตลอดจน นำพยานหลักฐานชีแ้ จงแกขอ กลาวหาไดดว ย
ขอ ๒๒ เมือ่ คณะกรรมการสอบสวนไดสอบสวนเสร็จสิน้ แลว ใหรายงานผลการสอบสวนพรอมความเห็น
ใหผูสั่งแตงตั้งคณะกรรมการสอบสวนทราบ
ในกรณีคณะกรรมการสอบสวนมีความเห็นวากระทำผิดวินยั ใหผมู อี ำนาจสัง่ ลงโทษวินจิ ฉัยและพิจารณาลงโทษ
ตามควรแกกรณี หากพิจารณาเห็นวาขอเท็จจริง หรือพยานหลักฐานยังไมครบถวน หรือมีความเห็นเปนอยางอื่น
อาจจะสัง่ ใหคณะกรรมการสอบสวนดำเนินการสอบสวนเพิม่ เติม หรือพิจารณาตามสมควรแกกรณีกไ็ ด
ในกรณีสอบสวนเพิ่มเติม ใหผูมีอำนาจสั่งแตงตั้งคณะกรรมการสอบสวนแจงใหคณะกรรมการสอบสวน
ทราบ โดยเร็วและใหคณะกรรมการสอบสวนรายงานผลการสอบสวนเพิ่มเติมใหผูแตงตั้งคณะกรรมการสอบสวน
ทราบ ทัง้ นีใ้ หนำขอ ๑๗ มาบังคับใชโดยอนุโลม

หมวด ๕
การลงโทษ

ขอ ๒๓ ผูมีอำนาจสั่งลงโทษวินัยนักศึกษา
(๑) อธิการบดี
(๒) รองอธิการบดีทอี่ ธิการบดีมอบหมาย
(๓) คณบดีสำหรับความผิดวินัยไมรายแรงและผูกระทำผิดเปนนักศึกษาเพียงคณะเดียว
ขอ ๒๔ นักศึกษาผูใดกระทำผิดวินัยไมรายแรง ใหลงโทษตามสมควรแกกรณีใหเหมาะสมกับความผิด
ถามีเหตุอันควรลดหยอนจะนำมาประกอบการพิจารณาก็ได
สำหรับการลงโทษวากลาวตักเตือน หรือภาคทัณฑใหใชเฉพาะกรณีกระทำผิดวินัยเล็กนอย หรือมีเหตุ
อันควรลดหยอน ซึง่ ยังไมถงึ กับชะลอการลงทะเบียนเรียนรายวิชาตามขอ ๑๒ (๑) (จ)
ในกรณีทมี่ คี วามผิดวินยั แตยงั ไมถงึ กับตองลงโทษทางวินยั ผมู อี ำนาจสัง่ ลงโทษอาจกำหนดวิธกี ารตามสมควร
ใหนกั ศึกษาปฏิบตั กิ ไ็ ด เชน ใหรายงานตนเพือ่ แสดงความประพฤติ เขารับการอบรม บำเพ็ญประโยชนหรือทำงานใหกบั
มหาวิทยาลัยก็ได การดำเนินการเชนวานีใ้ หทำเปนประกาศมหาวิทยาลัย
ขอ ๒๕ การลงโทษใหทำเปนคำสั่ง ผูสั่งลงโทษตองสั่งลงโทษใหเหมาะสมกับความผิด ในคำสั่งลงโทษ
ใหแสดงดวยวาผถู กู ลงโทษกระทำผิดวินยั กรณีใด ตามขอใดของระเบียบนี้
การลงโทษใหแจงคำสั่งลงโทษใหผูถูกลงโทษทราบภายในสิบหาวันนับตัง้ แตผมู อี ำนาจสัง่ ลงโทษสัง่ ลงโทษ
ทั้งนี้ในกรณีคณบดีเปนผูมีอำนาจสั่งลงโทษ ใหสำเนาคำสั่งใหกองพัฒนานักศึกษาทราบโดยเร็ว
เมื่อมีคำสั่งลงโทษนักศึกษาผูใด ใหกองพัฒนานักศึกษาทำหนังสือแจงใหผูปกครองนักศึกษาผูนั้นทราบ
ดวยโดยเร็ว

คูมือนักศึกษา

-85-

ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค

หมวด ๖
การอุทธรณ

ขอ ๒๖ นักศึกษาทีถ่ กู ลงโทษทางวินยั มีสทิ ธิยนื่ อุทธรณคำสัง่ ลงโทษตออธิการบดี ภายในสิบหาวันนับตัง้ แต
วันไดรับทราบคำสั่งลงโทษ
ใหอธิการบดีแตงตัง้ คณะกรรมการวินจิ ฉัยอุทธรณ ดังนี้
(๑) อธิการบดีเปนประธาน
(๒) รองอธิการบดีฝา ยกิจการนักศึกษาเปนกรรมการ
(๓) คณบดีทนี่ กั ศึกษาทีถ่ กู ลงโทษสังกัดเปนกรรมการ
(๔) นิติกรหนึ่งคนเปนกรรมการ
(๕) ผูอำนวยการกองพัฒนานักศึกษาเปนกรรมการและเลขานุการ
อาจแตงตั้งผูชวยเลขานุการไดไมเกินสองคน
การพิจารณาอุทธรณใหคณะกรรมการวินจิ ฉัยอุทธรณ วินจิ ฉัยอุทธรณใหเสร็จสิน้ ภายในสามสิบวันนับตัง้ แต
วันรับอุทธรณ

หมวด ๗
วาดวยเกณฑการประเมินความประพฤติในการเขารวมกิจกรรม
และปฏิบตั ติ ามกฎเกณฑของมหาวิทยาลัย

ขอ ๒๗ นักศึกษาจะตองเขารวมกิจกรรมและปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ ขอบังคับ ประกาศ คำสั่งที่
มหาวิทยาลัยกำหนด หากไมปฏิบตั ติ ามจะตองถูกตัดคะแนนความประพฤติ
ในกรณีนักศึกษาไมปฏิบัติตามวรรคหนึ่ง นักศึกษาตองดำเนินการแกไขปรับปรุงหรือซอมเสริมตามที่
มหาวิทยาลัยกำหนด หากมิไดทำการแกไขปรับปรุงหรือซอมเสริมใหกองพัฒนานักศึกษาเสนอชื่อตอคณะกรรมการ
อนุมัติผลสำเร็จการศึกษาของนักศึกษาเพื่อพิจารณาไมอนุมัติใหสำเร็จการศึกษา
ขอ ๒๘ หลักเกณฑและวิธกี ารการตัดคะแนนความประพฤติใหจดั ทำเปนประกาศมหาวิทยาลัย

บทเฉพาะกาล

ขอ ๒๙ ในกรณีนกั ศึกษาถูกตัดคะแนนความประพฤติกอ นวันประกาศใชระเบียบนี้ ใหนำคะแนนทีถ่ กู ตัด
มารวมกับคะแนนความประพฤติที่ถูกตัดตามระเบียบนี้ดวย
ประกาศ ณ วันที่ ๒๗ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๐
พลเอก

(ศิริ ทิวะพันธ)ุ
นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค
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ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค
วาดวยการเก็บเงินคาบำรุงการศึกษาและคาธรรมเนียมนักศึกษาในระดับปริญญาตรีภาคปกติ
พ.ศ. ๒๕๕๐
อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๑๘ (๒) และ (๑๒) แหงพระราชบัญญัตมิ หาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗
ประกอบกับมติสภามหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรคในคราวประชุมครั้งที่๗/๒๕๕๐เมื่อวันที่ ๒๖ กรกฎาคม
พ.ศ. ๒๕๕๐ สภามหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรคจงึ ออกระเบียบไวดงั ตอไปนี้
ขอ ๑ ระเบียบนี้เรียกวา “ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรควาดวยการเก็บเงินคาบำรุงการ
ศึกษาและคาธรรมเนียมนักศึกษาในระดับปริญญาตรีภาคปกติ พ.ศ. ๒๕๕๐”
ขอ ๒ ใหใชระเบียบนีต้ งั้ แตปก ารศึกษา ๒๕๕๐ เปนตนไป
ขอ ๓ ใหยกเลิกระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค วาดวยการเก็บเงินคาธรรมเนียมการศึกษา
นักศึกษาภาคปกติ พ.ศ. ๒๕๔๘
ขอ ๔ บรรดา กฎ ระเบียบ ขอบังคับ ประกาศหรือคำสั่งอื่นใดของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค
ที่ขัดหรือแยงกับระเบียบนี้ ใหใชระเบียบนี้แทน
ขอ ๕ ในระเบียบนี้
“มหาวิทยาลัย” หมายความวา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค
“สภามหาวิทยาลัย” หมายความวาสภามหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค
“อธิการบดี” หมายความวาอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค
“นักศึกษา” หมายความวานักศึกษาภาคปกติมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค
“เงินบำรุงการศึกษาแบบเหมาจาย” หมายความวา เงินคาบำรุงการศึกษา คาหนวยกิต คาธรรม
เนียมพิเศษ คาบำรุงหองสมุด คาบำรุงหองพยาบาล คากิจกรรม คาบำรุงกีฬา คาจัดบริการคอมพิวเตอร และ
คาประกันอุบัติเหตุ แตไมรวมถึงคาธรรมเนียมที่มหาวิทยาลัยเรียกเก็บเปนรายครั้งในกรณีอื่นๆ
ขอ ๖ ใหมหาวิทยาลัยเรียกเก็บเงินบำรุงการศึกษาแบบเหมาจายเปนรายภาคเรียนตามบัญชีแนบทาย
ระเบียบนี้
ขอ ๗ ใหมหาวิทยาลัยเรียกเก็บเงินบำรุงการศึกษาแกนักศึกษาที่ไมถือสัญชาติไทยเพิ่มอีกภาคเรียนละ
หนึ่งพันหารอยบาท
ขอ ๘(๑) ใหมหาวิทยาลัยเรียกเก็บคาธรรมเนียมเปนรายครั้ง ดังนี้
(๑) คาธรรมเนียมทีเ่ รียกเก็บเปนเงินบำรุงการศึกษา ไดแก
(ก) คารักษาสภาพการเปนนักศึกษา ภาคเรียนละหารอยบาท
(ข) คาขอคืนสภาพการเปนนักศึกษา ครัง้ ละหนึง่ พันบาท ทัง้ นีต้ อ งชำระคาธรรมเนียม
การรักษาสภาพการเปนนักศึกษาอีกภาคเรียนละหนึง่ พันบาท ใหครบทุกภาคเรียนทีห่ ยุดการศึกษา
(ค) คาปรับการชำระเงินบำรุงการศึกษาหลังกำหนดวันละยีส่ บิ บาท ในกรณีทคี่ า ปรับเกิน
กวาหนึ่งพันบาท ใหลดคาปรับไดเฉพาะสวนที่เกินหนึ่งพันบาท โดยใหปรับหนึ่งพันบาทรวมกับคาปรับสวนเพิ่มอีก
รอยละยีส่ บิ ของคาปรับสวนทีเ่ กินหนึง่ พันบาท โดยไมคดิ หนวยสตางค
(ง) คาโอนผลการเรียน คายกเวนการเรียน หนวยกิตละหาสิบบาท
(จ) คายกเวนการเรียนรายวิชาจากการศึกษานอกระบบ หรือการศึกษาตามอัธยาศัย
รายวิชาละสองรอยหาสิบบาท
(ฉ) คาออกเอกสารตางๆ ไดแก ใบแทนเอกสารทีม่ หาวิทยาลัยเคยออกใหแลว หนังสือ
รับรองตาง ๆ การออกเอกสารฉบับภาษาอังกฤษ ใบรายงานผลการศึกษา ฉบับละหนึง่ รอยบาท
(๑) ขอ ๘ ความเดิมถูกยกเลิกโดยขอ ๓ แหงระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค วาดวยการเก็บเงินคาบำรุงการศึกษาและคาธรรมเนียม
นักศึกษาในระดับปริญญาตรี ภาคปกติ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๖ และขอ ๓ แหงระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค วาดวยการเก็บ
เงินคาบำรุงการศึกษาและคาธรรมเนียมนักศึกษาในระดับปริญญาตรี ภาคปกติ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๗
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(ช) คาเอกสารผลการเรียน เอกสารลงทะเบียนทีอ่ อกใหมแทนฉบับเดิม และเอกสาร
อืน่ ๆ ทีไ่ มไดกำหนดไว ฉบับละ ยีส่ บิ บาท
(ซ) คาออกหนังสือรับรองการเปนนักศึกษา ฉบับละหาสิบบาท
(ฌ) คาขอรับประกาศนียบัตร อนุปริญญาบัตร ปริญญาบัตร ที่เกินกวาหกเดือนนับ
ตัง้ แตวนั ทีม่ หาวิทยาลัยประกาศกำหนดใหรบั ฉบับละหารอยบาท
(ญ) คาขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม ใหเรียกเก็บเมื่อแรกเขาคนละหารอยบาท
(ฎ) คาบัตรประจำตัวนักศึกษา ฉบับละหนึง่ รอยบาท
(๒) คาธรรมเนียมทีเ่ รียกเก็บเปนเงินฝากถอนคืน ไดแก
(ก) คาบำรุงหอพัก ใหมหาวิทยาลัยจัดทำเปนประกาศมหาวิทยาลัยตามระเบียบหรือ
ขอบังคับของมหาวิทยาลัยวาดวยการนั้นๆ
(ข) คาสมัครเขาศึกษา ใหมหาวิทยาลัยจัดทำเปนประกาศมหาวิทยาลัยโดยความ
เห็นชอบของสภามหาวิทยาลัย
(ค) คาเอกสารคูมือนักศึกษาสามรอยบาท เมื่อเสร็จสิ้นภาคการศึกษาทุกภาคการ
ศึกษาใหรายงานการใชจายเงินตออธิการบดีภายในหกสิบวัน และนำเงินรายไดหลังหักคาใชจายแลวสงเขาเปนเงิน
รายไดจากผลประโยชนและทรัพยสินของมหาวิทยาลัย
(ง) คาประกันของเสียหายหนึ่งพันบาท ใหเก็บไวโดยแยกบัญชีไวตางหาก เพื่อคืนใหแก
นักศึกษาที่มิไดทำทรัพยสินของมหาวิทยาลัยเสียหาย จะคืนใหเมื่อนักศึกษาสำเร็จการศึกษา พนสภาพการเปน
นักศึกษา หรือลาออก โดยตองมายืน่ คำรองขอคืนภายในสองปนบั จากวันทีส่ ำเร็จการศึกษา หรือวันทีส่ นิ้ สภาพการ
เปนนักศึกษา หรือวันทีล่ าออก ในกรณีทนี่ กั ศึกษาทำทรัพยสนิ ของมหาวิทยาลัยเสียหาย ใหหกั จากเงินประกันของ
เสียหาย หากไมครบจำนวน นักศึกษาจะตองนำเงินมาชำระเพิม่ เติม และจะตองนำเงินชำระคาประกันของเสียหาย
ใหมีจำนวนครบหนึ่งพันบาทอีกดวยภายในเวลาสองปนับจากวันที่นักศึกษาสำเร็จการศึกษาแลว หากไมมารับเงิน
คาประกันของเสียหายใหนำเงินดังกลาวสงเขาเปนเงินรายได จากผลประโยชนและทรัพยสินของมหาวิทยาลัย
(จ) เงินคากิจกรรมนักศึกษาภาคเรียนละสองรอยบาท
ในการเก็บเงินคากิจกรรมนักศึกษา ใหมหาวิทยาลัยเก็บรวมไปกับเงินบำรุงการศึกษาแบบ
เหมาจายแลวใหงานการเงินถอนเงินคากิจกรรมนักศึกษามาเขาบัญชีเปนเงินรับฝากถอนคืน"
ขอ ๙(๒) ใหมหาวิทยาลัยเรียกเก็บเงินบำรุงการศึกษาแบบเหมาจายในวันที่มหาวิทยาลัยกำหนด ทั้งนี้
ตองไมเกินสามสิบวันนับแตวันเปดภาคเรียน
ในกรณีมีความจำเปนที่ไมอาจหลีกเลี่ยงอธิการบดีอาจเลื่อนกำหนดการเก็บเงินตามวรรคหนึ่ง
ไดตามความเหมาะสม
ในกรณีทมี่ สี ภาวะทางเศรษฐกิจ สังคม การเมือง หรือมีเหตุอนั สมควรทำใหนกั ศึกษาขาดแคลน
ทุนทรัพย สงผลกระทบตอการชำระเงินของนักศึกษาตามระเบียบนี้ ใหมหาวิทยาลัยจัดทำเปนประกาศโดยความ
เห็นชอบของสภามหาวิทยาลัยเปนคราวๆ ไป"
ขอ ๑๐ อธิการบดีอาจใชดุลยพินิจผอนผันการชำระเงินบำรุงการศึกษาชากวาที่มหาวิทยาลัยกำหนด
ไดตามเหตุอนั ควร
ขอ ๑๑ นักศึกษาผูใดที่ไมชำระเงินเพื่อรักษาสถานภาพการเปนนักศึกษากอนวันเริ่มสอบปลายภาค
ใหนกั ศึกษาผนู นั้ พนสภาพการเปนนักศึกษาของมหาวิทยาลัย
ขอ ๑๒ ใหอธิการบดีเปนผูรักษาการใหเปนไปตามระเบียบนี้และเปนผูวินิจฉัยชี้ขาดในกรณีเกิดปญหา
จากการใชระเบียบนี้
ประกาศ ณ วันที่ ๒๖ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๐
พลเอกศิริ ทิวะพันธุ
นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค
(๒) ขอ ๙ ความเดิมถูกยกเลิกโดยขอ ๓ แหงระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค วาดวยการเก็บเงินคาบำรุงการศึกษาและคาธรรมเนียม
นักศึกษาในระดับปริญญาตรี ภาคปกติ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๗
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บัญชีแนบทายระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค
วาดวยการเก็บเงินคาบำรุงการศึกษาและคาธรรมเนียมนักศึกษา
ในระดับปริญญาตรีภาคปกติ พ.ศ. ๒๕๕๐ และฉบับที่ ๔ พ.ศ. ๒๕๕๗ (ปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙)
ไดรบั การเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัยเดือน กรกฏาคม
การประชุมครัง้ ที่ ๗/๒๕๕๙ วันที่ ๒๘ กรกฏาคม พ.ศ. ๒๕๕๙
คาบำรุงการศึกษาเหมาจาย (ใหม)
หลักสูตร/สาขาวิชา

ไมเกิน
๑๘ หนวยกิต
๒๓,๙๐๐

๑๙ หนวยกิต
ขึ้นไป
๒๕,๓๐๐

๒. วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต

๙,๙๐๐

๑๑,๓๐๐

๓. อุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต

๘,๙๐๐

๑๐,๓๐๐

๔. เทคโนโลยีบัณฑิต

๘,๙๐๐

๑๐,๓๐๐

๕. วิทยาศาสตรบัณฑิต

๘,๙๐๐

๑๐,๓๐๐

๖. สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต

๘,๙๐๐

๑๐,๓๐๐

๗. ครุศาสตรบัณฑิต (ดานวิทย)

๘,๙๐๐

๑๐,๓๐๐

๘. ครุศาสตรบัณฑิต (ดานศิลปะ)

๘,๒๐๐

๙,๖๐๐

๙. บริหารธุรกิจบัณฑิต

๘,๒๐๐

๙,๖๐๐

๑๐.บัญชีบัณฑิต

๘,๒๐๐

๙,๖๐๐

๑๑.เศรษฐศาสตรบัณฑิต

๘,๒๐๐

๙,๖๐๐

๑๒.นิเทศศาสตรบัณฑิต

๘,๒๐๐

๙,๖๐๐

๑๓.นิติศาสตรบัณฑิต

๘,๒๐๐

๙,๖๐๐

๑๔.รัฐศาสตรบัณฑิต

๘,๒๐๐

๙,๖๐๐

๑๕.ศิลปะบัณฑิต

๘,๒๐๐

๙,๖๐๐

๑๖.ศิลปศาสตรบัณฑิต

๘,๒๐๐

๙,๖๐๐

๒๒,๒๐๐

๒๓,๖๐๐

๑. วิทยาศาสตรบัณฑิต (นานาชาติ)

๑๗.ศิลปศาสตรบัณฑิต (นานาชาติ)

คูมือนักศึกษา
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หมายเหตุ
บัญชีแนบทายนี้
ใชกบั นักศึกษา
ทุกชัน้ ป ตัง้ แต
ปกาศึกษา ๒๕๕๙
เปนตนไป
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บัญชีแนบทายระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค
วาดวยการรับ-จายเงินคาบำรุงการศึกษาในการจัดการศึกษาภาคฤดูรอ น
สำหรับนักศึกษาภาคปกติ (ฉบับที่ ๒) (ปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙)
ไดรบั การเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัยเดือน กรกฏาคม
การประชุมครัง้ ที่ ๗/๒๕๕๙ วันที่ ๒๘ กรกฏาคม พ.ศ. ๒๕๕๙
หลักสูตร/สาขาวิชา
๑. วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
๒. อุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต
๓. เทคโนโลยีบัณฑิต
๔. วิทยาศาสตรบัณฑิต
๕. สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต
๖. ครุศาสตรบัณฑิต (ดานวิทย)
๗. ครุศาสตรบัณฑิต (ดานศิลปะ)
๘. บริหารธุรกิจบัณฑิต
๙. บัญชีบัณฑิต
๑๐.เศรษฐศาสตรบัณฑิต
๑๑.นิเทศศาสตรบัณฑิต
๑๒.นิติศาสตรบัณฑิต
๑๓.รัฐศาสตรบัณฑิต
๑๔.ศิลปบัณฑิต
๑๕.ศิลปศาสตรบัณฑิต

คาบำรุงการศึกษาเหมาจาย
ไมเกิน
๗-๑๒
๖ หนวยกิต
หนวยกิต
๔,๗๐๐
๓,๕๐๐
๔,๗๐๐
๓,๕๐๐
๔,๗๐๐
๓,๕๐๐
๔,๗๐๐
๓,๕๐๐
๔,๗๐๐
๓,๕๐๐
๔,๗๐๐
๓,๕๐๐
๔,๒๐๐
๓,๐๐๐
๔,๒๐๐
๓,๐๐๐
๔,๒๐๐
๓,๐๐๐
๓,๐๐๐
๔,๒๐๐
๓,๐๐๐
๔,๒๐๐
๓,๐๐๐
๔,๒๐๐
๓,๐๐๐
๔,๒๐๐
๓,๐๐๐
๔,๒๐๐
๓,๐๐๐
๔,๒๐๐

หมายเหตุ
บัญชีแนบทายนี้
ใชกบั นักศึกษา
ทุกชัน้ ป ตัง้ แต
ปการศึกษา ๒๕๕๙
เปนตนไป

บัญชีแนบทายระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค
วาดวยการรับ-จายเงินคาบำรุงการศึกษาในการจัดการศึกษาภาคฤดูรอ น
สำหรับนักศึกษาภาคปกติ (ฉบับที่ 3) (ปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙)
ไดรบั การเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัยในการประชุมครัง้ ที่ ๑๐/๒๕๕๙
วันที่ ๒๙ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๙
หลักสูตร/สาขาวิชา
๑. ศิลปศาสตรบัณฑิต (นานาชาติ)

ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค

คาบำรุงการศึกษาเหมาจาย
ไมเกิน
๗-๑๒
๖ หนวยกิต
หนวยกิต
๘,๐๐๐
๙,๒๐๐
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หมายเหตุ
บัญชีแนบทายนี้
ใชกบั นักศึกษา
ทุกชัน้ ป ตัง้ แต
ปการศึกษา ๒๕๕๙
เปนตนไป
คูมือนักศึกษา

ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค
วาดวยการเก็บเงินคาธรรมเนียมการศึกษานักศึกษาในโครงการจัดการศึกษาสำหรับบุคลากรประจำการ
(กศ.บป.) พ.ศ. ๒๕๔๘
อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๑๘ (๒) แหงพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗
ประกอบมติที่ประชุมสภามหาวิทยาราชภัฏนครสวรรคในคราวประชุมครั้งที่ ๙/๒๕๔๘ เมื่อวันที่ ๒๗ ตุลาคม
พ.ศ. ๒๕๔๘ สภามหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรคจงึ ออกระเบียบไวดงั ตอไปนี้
ขอ ๑ ระเบียบนีเ้ รียกวา “ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค วาดวยการเก็บเงินคาธรรมเนียม
การศึกษานักศึกษาในโครงการจัดการศึกษาสำหรับบุคลากรประจำการ (กศ.บป.) พ.ศ. ๒๕๔๘”
ขอ ๒ ใหใชระเบียบนีก้ บั นักศึกษาในโครงการจัดการศึกษาสำหรับบุคลากรประจำการ (กศ.บป.)
ทีเ่ ขาศึกษาในมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรคตงั้ แตปก ารศึกษา ๒๕๔๘ เปนตนไป
ขอ ๓ บรรดา กฎระเบียบ ขอบังคับ ประกาศหรือคำสั่งอื่นใดของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค
ที่ขัดหรือแยงกับระเบียบนี้ ใหใชระเบียบนี้แทน
ขอ ๔ ในระเบียบนี้
“มหาวิทยาลัย” หมายความวา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค
“อธิการบดี” หมายความวา อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค
“นักศึกษา” หมายความวา นักศึกษาในโครงการจัดการศึกษาสำหรับบุคลากรประจำการ (กศ.บป.)
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค
ขอ ๕ ใหมหาวิทยาลัยเรียกเก็บเงินคาธรรมเนียมการศึกษาแบบเหมาจายเปนรายภาคเรียน ตามบัญชี
แนบทายระเบียบนี้
คาธรรมเนียมการศึกษาแบบหมาจายนี้ หมายรวมถึง เงินคาบำรุงมหาวิทยาลัย คาหนวยกิต
คาธรรมเนียมพิเศษ คาบำรุงหองสมุด หองพยาบาล คากิจกรรม บำรุงกีฬา และคาจัดบริการคอมพิวเตอร แต
ไมรวมถึงคาธรรมเนียมที่มหาวิทยาลัยเรียกเก็บเปนรายครั้งในกรณีอื่นๆ
ขอ ๖ สำหรับนักศึกษาทีศ่ กึ ษา ณ ศูนยใหการศึกษาตางๆ นอกมหาวิทยาลัย ใหมหาวิทยาลัยเรียกเก็บ
เงินคาบำรุงศูนยใหการศึกษาเพิม่ เติมอีกภาคเรียนละ ๓๐๐ บาท
ขอ ๗ ใหมหาวิทยาลัยเรียกเก็บคาธรรมเนียมการศึกษาแกนักศึกษาที่ไมถือสัญชาติไทยเพิ่มอีกภาค
เรียนละ ๒,๐๐๐ บาท
ขอ ๘(๑) ใหมหาวิทยาลัยเรียกเก็บคาธรรมเนียมเปนรายครั้ง ดังนี้
(๑) คาธรรมเนียมทีเ่ รียกเก็บเปนเงินบำรุงการศึกษา ไดแก
(ก) คารักษาสภาพการเปนนักศึกษา ภาคเรียนละหารอยบาท
(ข) คาขอคืนสภาพการเปนนักศึกษา ครัง้ ละหนึง่ พันบาท ทัง้ นีต้ อ งชำระคาธรรมเนียม
การรักษาสภาพการเปนนักศึกษาอีกภาคเรียนละหนึง่ พันบาท ใหครบทุกภาคเรียนทีห่ ยุดการศึกษา
(ค) คาปรับการชำระเงินบำรุงการศึกษาหลังกำหนดวันละสามสิบบาท ในกรณีทคี่ า ปรับ
เกินกวาหนึง่ พันบาท ใหลดคาปรับไดเฉพาะสวนทีเ่ กินหนึง่ พันบาท โดยใหปรับหนึง่ พันบาทรวมกับคาปรับสวน
เพิ่มอีกรอยละยี่สิบของคาปรับสวนที่เกินหนึ่งพันบาทโดยไมคิดหนวยสตางค
(ง) คาโอนผลการเรียน หนวยกิตละหาสิบบาท
(จ) คายกเวนการเรียนรายวิชาจากการศึกษาในระบบ หนวยกิตละหาสิบบาท
(๑) ขอ ๘ ความเดิมถูกยกเลิกโดยขอ ๓ แหงระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค วาดวยการเก็บเงินคาธรรมเนียมการศึกษา นักศึกษา
ในโครงการจัดการศึกษาสำหรับบุคลากรประจำการ (กศ.บป.) (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๗

คูมือนักศึกษา
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รายวิชาละหารอยบาท

(ฉ)

คายกเวนการเรียนรายวิชาจากการศึกษานอกระบบ หรือการศึกษาตามอัธยาศัย

(ช) คาออกเอกสารตางๆ ไดแก ใบแทนเอกสารทีม่ หาวิทยาลัยเคยออกใหแลว หนังสือ
รับรองตาง ๆ การออกเอกสารฉบับภาษาอังกฤษ ใบรายงานผลการศึกษา ฉบับละหาสิบบาท
(ซ) คาออกหนังสือรับรองการเปนนักศึกษา ฉบับละหาสิบบาท
(ฌ) คาขอรับประกาศนียบัตร อนุปริญญาบัตร ปริญญาบัตร ที่เกินกวาหกเดือน
นับตัง้ แตวนั ทีม่ หาวิทยาลัยประกาศกำหนดใหรบั ฉบับละหารอยบาท
(ญ) คาขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม ใหเรียกเก็บเมื่อแรกเขาคนละหารอยบาท
(ฎ) คาบัตรประจำตัวนักศึกษา ฉบับละหนึง่ รอยบาท
(๒) คาธรรมเนียมทีเ่ รียกเก็บเปนเงินฝากถอนคืน ไดแก
(ก) คาบำรุงหอพัก ใหมหาวิทยาลัยจัดทำเปนประกาศมหาวิทยาลัยตามระเบียบ
หรือขอบังคับของมหาวิทยาลัยวาดวยการนั้นๆ
(ข) คาสมัครเขาศึกษา ใหมหาวิทยาลัยจัดทำเปนประกาศมหาวิทยาลัยโดยความเห็น
ชอบของสภามหาวิทยาลัย
(ค) คาเอกสารคูมือนักศึกษาสามรอยบาท เมื่อเสร็จสิ้นภาคการศึกษาทุกภาคการ
ศึกษาใหรายงานการใชจายเงินตออธิการบดีภายในหกสิบวัน และนำเงินรายไดหลังหักคาใชจายแลวสงเขาเปนเงิน
รายไดจากผลประโยชนและทรัพยสินของมหาวิทยาลัย
(ง) คาประกันของเสียหายหนึ่งพันบาท ใหเก็บไวโดยแยกบัญชีไวตางหาก เพื่อคืน
ใหแกนักศึกษาที่มิไดทำทรัพยสินของมหาวิทยาลัยเสียหาย จะคืนใหเมื่อนักศึกษาสำเร็จการศึกษา พนสภาพการ
เปนนักศึกษา หรือลาออก โดยตองมายืน่ คำรองขอคืนภายในสองปนบั จากวันทีส่ ำเร็จการศึกษา หรือวันทีส่ นิ้ สภาพ
การเปนนักศึกษา หรือวันทีล่ าออก ในกรณีทนี่ กั ศึกษาทำทรัพยสนิ ของมหาวิทยาลัยเสียหาย ใหหกั จากเงินประกัน
ของเสียหาย หากไมครบจำนวนนักศึกษาจะตองนำเงินมาชำระเพิม่ เติม และจะองนำเงินชำระคาประกันของเสียหาย
ใหมีจำนวนครบหนึ่งพันบาทอีกดวย
ขอ ๙ ใหมหาวิทยาลัยเรียกเก็บเงินคาธรรมเนียมการศึกษาในวันที่มหาวิทยาลัยกำหนด ทั้งนี้ตอง
ไมเกินสามสิบวันนับแตวันเปดภาคเรียน
ขอ ๑๐(๒) อธิการบดีอาจใชดุลพินิจผอนผันการชำระเงินบำรุงการศึกษาชากวาที่มหาวิทยาลัยกำหนดได
ตามเหตุอนั ควร
ในกรณีทมี่ สี ภาวะทางเศรษฐกิจ สังคม การเมือง หรือมีเหตุอนั สมควรทำใหนกั ศึกษาขาดแคลน
ทุนทรัพยสงผลกระทบตอการชำระเงินของนักศึกษาตามระเบียบนี้ ใหมหาวิทยาลัยจัดทำเปนประกาศโดยความ
เห็นชอบของสภามหาวิทยาลัยเปนคราวๆ ไป
ขอ ๑๑ นักศึกษาผูใดที่ไมชำระเงินเพื่อรักษาสถานภาพการเปนนักศึกษากอนวันเริ่มสอบปลายภาคให
นักศึกษาผนู นั้ พนสภาพการเปนนักศึกษาของมหาวิทยาลัย
ขอ ๑๒(๓) ใหอธิการบดีรักษาการใหเปนไปตามระเบียบนี้ รวมทั้งใหมีอำนาจออกประกาศหรือคำสั่งเพื่อ
ปฏิบัติใหเปนไปตามระเบียบนี้และเปนผูวินิจฉัยชี้ขาดในกรณีเกิดปญหาจากการใชระเบียบนี้
ในกรณีที่มีปญหาในการตีความตามระเบียบนี้ ใหสภามหาวิทยาลัยเปนผูวินิจฉัยชี้ขาดและ
ใหถือเปนที่สุด
ประกาศ ณ วันที่ ๒๗ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๔๘
พลเอกศิริ ทิวะพันธุ
นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค
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บัญชีแนบทายมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค
วาดวยการเก็บคาธรรมเนียมคาบำรุงการศึกษา
นักศึกษาในโครงการจัดการศึกษาสำหรับบุคลากรประจำการ (กศ.บป.)
พ.ศ. ๒๕๔๘ และ ฉบับที่ ๔ พ.ศ. ๒๕๕๗ (ปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙)
ไดรบั การเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัยเดือน กรกฏาคม
การประชุมครัง้ ที่ ๗/๒๕๕๙ วันที่ ๒๘ กรกฏาคม พ.ศ. ๒๕๕๙
คาบำรุงการศึกษาเหมาจาย (ใหม)
หลักสูตร/สาขาวิชา
๑. วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต

ไมเกิน
12 หนวยกิต
๑๐,๘๐๐

13 หนวยกิต
ขึ้นไป
๑๒,๓๐๐

๒. อุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต

๙,๘๐๐

๑๑,๓๐๐

๓. เทคโนโลยีบัณฑิต

๙,๘๐๐

๑๑,๓๐๐

๔. วิทยาศาสตรบัณฑิต

๙,๘๐๐

๑๑,๓๐๐

๕. สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต

๙,๘๐๐

๑๑,๓๐๐

๖. ครุศาสตรบัณฑิต (ดานวิทย)

๙,๘๐๐

๑๑,๓๐๐

๗. ครุศาสตรบัณฑิต (ดานศิลปะ)

๙,๑๐๐

๑๐,๖๐๐

๘. บริหารธุรกิจบัณฑิต

๙,๑๐๐

๑๐,๖๐๐

๙. บัญชีบัณฑิต

๙,๑๐๐

๑๐,๖๐๐

๑๐. เศรษฐศาสตรบัณฑิต

๙,๑๐๐

๑๐,๖๐๐

๑๑. นิเทศศาสตรบัณฑิต

๙,๑๐๐

๑๐,๖๐๐

๑๒. นิติศาสตรบัณฑิต

๙,๑๐๐

๑๐,๖๐๐

๑๓. รัฐศาสตรบัณฑิต

๙,๑๐๐

๑๐,๖๐๐

๑๔. ศิลปบัณฑิต

๙,๑๐๐

๑๐,๖๐๐

๑๕. ศิลปศาสตรบัณฑิต

๙,๑๐๐

๑๐,๖๐๐

คูมือนักศึกษา
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หมายเหตุ
บัญชีแนบทายนี
ใชกบั นักศึกษา
ตั้งแต
ปการศึกษา ๒๕๕๙
เปนตนไป

ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค

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
ขอ ๘ นักศึกษาทุกคนตองเขารับการทดสอบวัดระดับความรูตามความสามารถดานภาษาอังกฤษ
ณ ศูนยภาษา ดังนี้
(๑) ครั้งที่หนึ่งในภาคเรียนแรกที่เขาศึกษาโดยตองมีผลการทดสอบวัดระดับความรู ความสามารถ
ดานภาษาอังกฤษไมต่ำกวาระดับหก
(๒) กรณีนักศึกษามีผลการทดสอบวัดระดับความรูความสามารถดานภาษาอังกฤษครั้งที่หนึ่งต่ำกวา
ระดับหก ตองเขารับการทดสอบวัดระดับความรูความสามารถครั้งที่สองในภาคเรียนที่สามสำหรับหลักสูตรสองป
ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค
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หรือในภาคเรียนทีส่ สี่ ำหรับหลักสูตรสีป่ ห รือหลักสูตรหาป หรือตามระยะเวลาทีม่ หาวิทยาลัยกำหนด
(๓) กรณีนักศึกษามีผลการทดสอบวัดระดับความรูความสามารถดานภาษาอังกฤษครั้งที่หนึ่งต่ำกวา
ระดับหก และไมประสงคเขารับการศึกษาเพิ่มเติมตามขอ ๑๐ สามารถเขารับการทดสอบวัดระดับความรู ความ
สามารถมากกวาสองครั้งได จนกวาจะมีผลการทดสอบอยูในระดับหกขึ้นไป ทั้งนี้ตองอยูในระยะเวลาที่กำหนด
ตามขอ ๘ (๒)
ขอ ๙ หลักเกณฑวิธีการและรายละเอียดอื่น ๆ เกี่ยวกับการกำหนดระดับความรูความสามารถดาน
ภาษาอังกฤษใหคณะกรรมการเปนผกู ำหนด โดยจัดทำเปนประกาศมหาวิทยาลัย
ขอ ๑๐ นักศึกษาที่มีผลการทดสอบวัดระดับความรูความสามารถดานภาษาอังกฤษในครั้งที่หนึ่งต่ำกวา
ระดับหก จะตองเขารับการศึกษาภาษาอังกฤษเพิ่มเติมดวยตนเอง จากซอฟตแวรเรียนภาษาอังกฤษตามที่
คณะกรรมกากรกำหนด ณ ศูนยภาษาดังนี้
ระดับความรู
๑
๒
๓
๔
๕

จำนวนชั่วโมงที่ตองศึกษาเพิ่มเติม
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
แยกตางหากจากเงินฝากประเภทอื่นเปนประเภท “เงินรายไดในการประกันคุณภาพการศึกษาเกี่ยวกับความรู
ความสามารถดานภาษาอังกฤษของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค และนำเงินฝากธนาคารพาณิชย
หรือธนาคารออมสินในนามของศูนยภาษามหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค” โดยใหใชใบเสร็จรับเงินของมหาวิทยาลัย
ราชภัฏนครสวรรคและจัดทำบัญชีรบั จายใหเปนปจจุบนั หลักเกณฑและอัตราการเบิกจายเงินใหเปนไปตามประกาศ
ของมหาวิทยาลัยโดยความเห็นชอบของสภามหาวิทยาลัย
ขอ ๑๖ ใหอธิการบดีหรือรองอธิการบดีที่อธิการบดีมอบหมายหรือคณบดีที่อธิการบดีมอบหมายเปน
ผูอนุมัติและกอหนี้ผูกพันเงินรายไดตามระเบียบนี้ ภายในวงเงินรอยละแปดสิบของเงินที่เรียกเก็บและเงินดอกผล
ที่ไดจากเงินรายได
ขอ ๑๗ ใหอธิการบดีแตงตั้งผูตรวจสอบบัญชีจำนวนสองคนทำหนาที่ตรวจสอบบัญชีแลวใหผูตรวจสอบ
บัญชีบันทึกผลการตรวจสอบรายงานเสนอตอมหาวิทยาลัย
ขอ ๑๘ เมือ่ สิน้ ปการศึกษา ใหศนู ยภาษารายงานผลการดำเนินงาน รวมทัง้ การรับจายเงินประเภทนี้
เสนอตออธิการบดีเพื่อรายงานใหสภามหาวิทยาลัยทราบ
ขอ ๑๙ เมื่อสิ้นสุดการดำเนินการหากมีเงินเหลือใหนำสงเปนเงินรายไดของมหาวิทยาลัย
คูมือนักศึกษา

-95-

ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค

ขอ ๒๐ ใหอธิการบดีเปนผรู กั ษาการใหเปนไปตามระเบียบนี้ และเปนผวู นิ จิ ฉัยชีข้ าดในกรณีทเี่ กิดปญหา
จากการใชระเบียบนี้
ในกรณีที่มีปญหาในการตีความตามระเบียบนี้ หรือมีปญหาจากการใชระเบียบนี้ที่อธิการบดีไมอาจ
วินิจฉัยชี้ขาดได หรือมีปญหาที่เกิดจากระเบียบนี้ไมไดกำหนดไว ใหสภามหาวิทยาลัยเปนผูวินิจฉัยชี้ขาดและใหถือ
เปนทีส่ ดุ
ประกาศ ณ วันที่ ๒๕ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๔
พลเอก

(ศิริ ทิวะพันธ)ุ
นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค
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ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค
วาดวยการประกันคุณภาพการศึกษาเกีย่ วกับความรคู วามสามารถดานคอมพิวเตอร
ของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค
พ.ศ. ๒๕๕๔
อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๑๘ (๒) แหงพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗
ประกอบกับมติสภามหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค ในคราวประชุมครั้งที่ ๙/๒๕๕๔ เมื่อ วันที่ ๒๕ สิงหาคม
พ.ศ. ๒๕๕๔ สภามหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค จึงออกระเบียบไวดงั ตอไปนี้
ขอ ๑ ระเบียบนี้เรียกวา “ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค วาดวยการประกันคุณภาพ
การศึกษาเกีย่ วกับความรคู วามสามารถดานคอมพิวเตอรของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค พ.ศ. ๒๕๕๔”
ขอ ๒ ใหไดใชระเบียบนี้ตั้งแตวันถัดจากวันประกาศเปนตนไป
ขอ ๓ บรรดา กฎ ระเบียบ ขอบังคับ ประกาศหรือคำสั่งอื่นใดของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค
ทีข่ ดั หรือแยงกับขอบังคับนี้ ใหใชขอ บังคับนีแ้ ทน
ขอ ๔ ในระเบียบนี้
“มหาวิทยาลัย” หมายความวา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค
“สภามหาวิทยาลัย” หมายความวา สภามหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค
“อธิการบดี” หมายความวา อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค
“คณะกรรมการ” หมายความวา คณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาเกี่ยวกับความรูความสามารถ
ดานคอมพิวเตอรของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค
“สำนักวิทยบริการ” หมายความวา สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศมหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครสวรรค
“ผูอำนวยการ” หมายความวา ผูอำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศมหาวิทยาลัย
ราชภัฏนครสวรรค
ขอ ๕ ใหมหาวิทยาลัยแตงตั้งคณะกรรมการ จำนวนไมเกินเจ็ดคนตามคำแนะนำของผูอำนวยการ
ขอ ๖ คณะกรรมการมีหนาที่ดังตอไปนี้
(๑) จัดทำหลักสูตรการอบรมระยะสั้นเพื่อประกันคุณภาพการศึกษาเกี่ยวกับความรูความ
สามารถดานคอมพิวเตอร
(๒) พัฒนา กำกับ ดูแลมารตรฐานหลักสูตรการอบรมระยะสัน้ เพือ่ ประกันคุณภาพการศึกษา
เกีย่ วกับความรคู วามสามารถดานคอมพิวเตอร
(๓) จัดทำเกณฑการทดสอบเพื่อประกันคุณภาพการศึกษาเกี่ยวกับความรูความสามารถ
ดานคอมพิวเตอร
(๔) ประเมินความรูความสามารถดานคอมพิวเตอรของนักศึกษาเพื่อยกเวนการเขาทดสอบ
ตามขอ ๙
ขอ ๗ นักศึกษาระดับปริญญาตรีของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรคทุกคนตองเขารับการทดสอบ
วัดระดับความรคู วามสามารถดานคอมพิวเตอร ณ สำนักวิทยบริการ กอนทีน่ กั ศึกษาจะออกฝกประสบการณวชิ าชีพ
หรือฝกประสบการณวชิ าชีพครู จะตองมีความรคู วามสามารถดานคอมพิวเตอรในระดับการใชงานเบือ้ งตนได โดยจะ
ตองผานการทดสอบตามเกณฑการทดสอบทีค่ ณะกรรมการกำหนด หากนักศึกษาผใู ดยังไมผา นการทดสอบดังกลาว
มหาวิทยาลัยจะไมอนุญาตใหออกฝกประสบการณวชิ าชีพหรือฝกประสบการณวชิ าชีพครู
คูมือนักศึกษา
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ขอ ๘ ในการทดสอบ ใหสำนักวิทยบริการ จัดใหมกี ารทดสอบเปนระยะ ๆ ซึง่ นักศึกษาแตละคนมีสทิ ธิ์
สมัครเขาทดสอบตั้งแตเริ่มเขาเปนนักศึกษาและจะเขาทดสอบกี่ครั้งก็ไดจนกวาจะผานเกณฑการทดสอบแลว
ขอ ๙ กรณีนกั ศึกษาผใู ดมีเอกสารหลักฐานแสดงวาตนมีความรคู วามสามารถดานคอมพิวเตอร ในระดับ
การใชงานเบื้องตนไดไมต่ำกวาเกณฑการทดสอบที่กำหนดตามขอ ๗ ใหแสดงหลักฐานดังกลาวแกคณะกรรมการ
พิจารณา หากคณะกรรมการเห็นวานักศึกษาผนู นั้ มีความรคู วามสามารถดานคอมพิวเตอรเพียงพอ ใหจดั ทำประกาศ
ยกเวนการเขาทดสอบโดยถือวานักศึกษาผนู นั้ ผานเกณฑการทดสอบ
ขอ ๑๐ ใหสำนักวิทยบริการออกวุฒิบัตรรับรอง ความรูความสามารถดานคอมพิวเตอรใหแกนักศึกษาที่
ผานเกณฑการทดสอบรวมทัง้ นักศึกษาผไู ดรบั การยกเวนการทดสอบตามขอ ๙
ขอ ๑๑ ใหสำนักวิทยบริการ จัดบริการฝกอบรมระยะสัน้ ใหแกนกั ศึกษาทีย่ งั ขาดความรคู วามสามารถดาน
คอมพิวเตอร หรือผูสนใจสมัครเขาอบรมเปนระยะและใหสำนักวิทยบริการจัดบริการหองคอมพิวเตอรสำหรับการ
ใชงาน และฝกทักษะทางคอมพิวเตอรบริการแกนกั ศึกษาทัง้ ในและนอกเวลาราชการ
ขอ ๑๒ การจัดเก็บคาธรรมเนียมและการใชจา ยเงินตาง ๆ ในการดำเนินการประกันคุณภาพ การศึกษา
เกีย่ วกับความรคู วามสามารถดานคอมพิวเตอรจากนักศึกษา ใหเปนไปตามประกาศมหาวิทยาลัยโดยความเห็นชอบ
ของสภามหาวิทยาลัย
ขอ ๑๓ ใหอธิการบดีแตงตัง้ ผเู ก็บรักษาเงินรายไดตามขอ ๑๒ อยางนอยสามคน การลงนามในใบถอนเงิน
จากธนาคาร ใหอธิการบดีมอบหมายและเจาหนาที่ผูปฏิบัติหนาที่การเงินของสำนักวิทยบริการเปนผูลงนามรวมกัน
อยางนอยสองคน การรับเงินรายไดนไี้ มตอ งนำสงเปนเงินคาบำรุงการศึกษา ใหถอื วาเปนเงินฝากถอนคืนแยกตางหาก
จากเงินฝากประเภทอืน่ เปนประเภท “เงินรายไดในการประกันคุณภาพการศึกษาเกีย่ วกับความรคู วามสามารถดาน
คอมพิวเตอรของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค” และนำเงินฝากธนาคารพาณิชยหรือธนาคารออมสินใน
นามมหาวิทยาลัย โดยใหใชใบเสร็จรับเงินของมหาวิทยาลัยและจัดทำบัญชีรับจายใหเปนปจจุบัน
ขอ ๑๔ ใหอธิการบดีหรือรองอธิการบดีที่อธิการบดีมอบหมาย หรือผูอำนวยการที่อธิการบดีมอบหมาย
เปนผูอนุมัติและกอหนี้ผูกพันเงินรายไดตามระเบียบนี้ ภายในวงเงินรอยละแปดสิบของเงินที่เรียกเก็บและเงิน
ดอกผลที่ไดจากเงินรายได
ขอ ๑๕ ใหอธิการบดีแตงตัง้ ผตู รวจสอบบัญชีจำนวนสองคน ทำหนาทีต่ รวจสอบบัญชี และใหผตู รวจสอบ
บัญชีบนั ทึกผลการตรวจสอบรายงานเสนอตอมหาวิทยาลัยภายในหกสิบวันนับแตวนั สิน้ ปการศึกษา
ขอ ๑๖ เมื่อสิ้นปการศึกษา ใหสำนักวิทยบริการรายงานผลการดำเนินงาน รวมทั้งการรับจายเงิน
ประเภทนี้เสนอตออธิการบดีเพื่อรายงานใหสภามหาวิทยาลัยทราบ
ขอ ๑๗ เมื่อสิ้นสุดการดำเนินการ หากมีเงินเหลือใหนำสงเปนเงินรายไดของมหาวิทยาลัย
ขอ ๑๘ ใหอธิการบดีเปนผรู กั ษาการใหเปนไปตามระเบียบนี้ และเปนผวู นิ จิ ฉัยชีข้ าด ในกรณีทเี่ กิดปญหา
จากการใชระเบียบนี้
ในกรณีที่มีปญหาในการตีความตามระเบียบนี้ หรือมีปญหาจากการใชระเบียบนี้แทน อธิการบดีไมอาจ
วินิจฉัยชี้ขาดได หรือมีปญหาที่เกิดจากระเบียบนี้ไมไดกำหนดไว ใหสภามหาวิทยาลัยเปนผูวินิจฉัยชี้ขาดและใหถือ
เปนทีส่ ดุ
ประกาศ ณ วันที่ ๒๕ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๔
พลเอก

(ศิริ ทิวะพันธ)ุ
นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค
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ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค
วาดวยการปฏิบัติของผูเขาสอบ
พ.ศ. ๒๕๕๐
อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๑๘ (๒) แหงพระราชบัญญัตมิ หาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ ประกอบมติสภา
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค ในคราวประชุมครัง้ ที่ ๓/๒๕๕๐ เมือ่ วันที่ ๒๙ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๐ สภามหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครสวรรค จึงออกระเบียบไวดงั ตอไปนี้
ขอ ๑ ระเบียบนีเ้ รียกวา “ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค วาดวยการปฏิบตั ขิ องผเู ขาสอบ พ.ศ. ๒๕๕๐”
ขอ ๒ ใหใชระเบียบนีต้ งั้ แตวนั ถัดจากวันประกาศเปนตนไป
ขอ ๓ บรรดา กฎ ระเบียบ ขอบังคับประกาศหรือคำสัง่ อืน่ ใดทีข่ ดั หรือแยงกับระเบียบนี้ ใหใชระเบียบนีแ้ ทน
ขอ ๔ ในระเบียบนี้
“มหาวิทยาลัย” หมายความวา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค
“สภามหาวิทยาลัย” หมายความวา สภามหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค
“อธิการบดี” หมายความวา อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค
ขอ ๕ ผเู ขาสอบตองปฏิบตั ดิ งั ตอไปนี้
(๑) การแตงกาย ถาเปนนักเรียนหรือนักศึกษาตองแตงเครือ่ งแบบนักเรียนหรือนักศึกษาแลวแตกรณี ถาเปน
ผสู มัครสอบตองแตงใหสภุ าพเรียบรอยตามประเพณีนยิ ม
(๒) ผเู ขาสอบจะตองถือเปนหนาทีท่ จี่ ะตองตรวจสอบใหทราบวาสถานทีส่ อบอยู ณ ทีใ่ ด หองใด
(๓) ไปถึงสถานทีส่ อบกอนเวลาเริม่ สอบตามสมควร ผใู ดไปไมทนั เวลาสอบวิชาใด ไมมสี ทิ ธิเ์ ขาสอบวิชานัน้
แตสำหรับการเขาสอบวิชาแรกในตอนเชาของแตละวัน ผใู ดเขาหองสอบหลังจากลงมือสอบแลวสิบหานาทีจะไมอนุญาตใหสอบ
วิชานัน้ เวนแตมเี หตุความจำเปนใหอยใู นดุลยพินจิ ของประธานดำเนินการสอบพิจารณาอนุญาต
(๔) ไมเขาหองสอบกอนไดรบั อนุญาต
(๕) ไมนำเอกสาร เครือ่ งอิเล็กทรอนิกส หรือเครือ่ งมือสือ่ สารใด ๆ เขาไปในหองสอบ
(๖) นัง่ ตามทีก่ ำหนดให จะเปลีย่ นทีน่ งั่ กอนไดรบั อนุญาตไมได
(๗) ไมทจุ ริตในการสอบพรอมทัง้ ตองปฏิบตั ติ ามระเบียบเกีย่ วกับการสอบและคำสัง่ ของผกู ำกับการสอบ
(๘) มิใหผเู ขาสอบคนอืน่ คัดลอกคำตอบของตน รวมทัง้ ไมพดู คุยกับผใู ดในเวลาสอบ เมือ่ มีขอ สงสัยหรือ
มีเหตุความจำเปนใหแจงตอผกู ำกับการสอบ
(๙) ประพฤติตนเปนสุภาพชน
(๑๐)ผใู ดสอบเสร็จกอน ผนู นั้ ตองออกไปหางจากหองสอบและไมกระทำการใด ๆ อันเปนการรบกวนแกผทู ี่
ยังสอบอยู แตทงั้ นีผ้ เู ขาสอบทุกคนจะออกจากหองสอบกอนเวลายีส่ บิ นาทีหลังจากเริม่ สอบวิชานัน้ ไมได
(๑๑)ไมนำกระดาษสำหรับเขียนคำตอบทีผ่ กู ำกับการสอบแจกใหออกไปจากหองสอบ
ขอ ๖ ผเู ขาสอบผใู ดกระทำการฝาฝนขอ ๕ หรือพยายามกระทำการทุจริตในการสอบวิชาใด ใหผกู ำกับการสอบ
วากลาวตักเตือน
ถาการกระทำดังกลาวในวรรคหนึ่งเขาลักษณะรายแรงเมื่อไดสอบสวนแลวประธานกรรมการหรือผูมีอำนาจหนาที่
ในการจัดการสอบมีอำนาจสัง่ ไมใหผนู นั้ เขาสอบวิชานัน้ หรือสัง่ ไมตรวจคำตอบวิชาของผนู นั้ โดยถือวาสอบไมผา นเฉพาะวิชาก็ได
ขอ ๗ ผเู ขาสอบกระทำการทุจริตในการสอบวิชาใด เมือ่ ไดสอบสวนแลวใหประธานกรรมการหรือผมู อี ำนาจหนาที่
ในการจัดการสอบ สัง่ ไมตรวจคำตอบและถือวาผนู นั้ สอบไมผา นวิชานัน้ ในการสอบคราวนัน้
ขอ ๘ ในกรณีทจุ ริตในการสอบดวยวิธคี ดั ลอกคำตอบระหวางผเู ขาสอบดวยกัน ใหสนั นิษฐานไวกอ นวาผเู ขาสอบ
นัน้ ไดสมคบกันกระทำการทุจริต
ขอ ๙ ใหอธิการบดีเปนผรู กั ษาการใหเปนไปตามระเบียบนี้ และเปนผวู นิ จิ ฉัยชีข้ าดในกรณีเกิดปญหาจากการใชระเบียบนี้
ประกาศ ณ วันที่ ๒๙ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๐
พลเอก

(ศิริ ทิวะพันธ)ุ
นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค

คูมือนักศึกษา

-99-

ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค

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 จึงออกระเบียบไวดงั ตอไปนี้
ขอ ๑ ระเบียบนี้เรียกวา “ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค วาดวยการเทียบโอนผลการเรียน
และการยกเวนรายวิชา ในระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๓”
ขอ ๒ ใหใชระเบียบนี้ สำหรับนักศึกษาทีเ่ ขาศึกษาตัง้ แตปก ารศึกษา ๒๕๕๓ เปนตนไป
ขอ ๓ บรรดา กฎ ระเบียบ ขอบังคับ ประกาศ หรือคำสัง่ อืน่ ใด ทีข่ ดั หรือแยงกับระเบียบนี้ ใหใช
ระเบียบนี้แทน
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
รายวิชานัน้ อีก
“การยกเวนรายวิชา” หมายความวา การนำรายวิชาที่เคยศึกษามาแลวในระดับอนุปริญญา
หรือเทียบเทา หรือในระดับปริญญาตรี การนำประสบการณการทำงานผานการศึกษานอกระบบ การฝกอาชีพ
การศึกษาตามอัธยาศัย การศึกษาอบรม ซึ่งมีเนื้อหาสาระครอบคลุมไมนอยกวาสามในสี่ของรายวิชาในหลักสูตร
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค มาใชยกเวนโดยไมตอ งศึกษารายวิชานัน้ อีก
“สถาบันการศึกษาอื่น” หมายความวา สถาบันการศึกษาที่มีการจัดการเรียนการสอนตาม
หลักสูตรไมต่ำกวาระดับอนุปริญญาหรือเทียบเทาขึ้นไปที่นอกเหนือมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรคที่ ก.พ. รับรอง
หรือที่สภามหาวิทยาลัยรับรอง
ขอ ๕ นักศึกษาทีจ่ ะขอเทียบโอนผลการเรียน และขอยกเวนรายวิชา จะตองอยใู นเงือ่ นไขดังตอไปนี้
(๑) เคยศึกษามาแลวในระดับอนุปริญญา ระดับปริญญาตรี หรือเทียบเทา แตยังไมสำเร็จ
การศึกษา
(๒) สำเร็จการศึกษาในระดับอนุปริญญา ระดับปริญญาตรี หรือเทียบเทา
(๓) เคยศึกษาอบรม ในรายวิชาใดรายวิชาหนึ่ง ตามหลักสูตรของมหาวิทยาลัยหรือหลักสูตร
ของสถาบันการศึกษาอืน่
(๔) ขอยายสถานศึกษาจากสถาบันการศึกษาอืน่ มาศึกษาทีม่ หาวิทยาลัย
(๕) กำลังศึกษาสาขาวิชาใดวิชาหนึ่ง หรือวิชาเอกใดวิชาเอกหนึ่งเปลี่ยนไปศึกษาสาขาวิชา
อืน่ หรือวิชาเอกอืน่
(๖) กำลังศึกษาในมหาวิทยาลัยและขอยกเวนรายวิชาตามขอ ๑๒
ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค
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ขอ ๖

หลักเกณฑการขอเทียบโอนผลการเรียน มีดงั นี้
(๑) รายวิชาที่ตองการขอเทียบโอนผลการเรียน จะตองมีผลการเรียนที่ไดคาระดับคะแนน
ไมต่ำกวา “C” หรือเทียบเทา และตองมีเนื้อหาสาระครอบคลุมไมนอยกวาสามในสี่ของรายวิชาที่ขอเทียบโอน
ผลการเรียนตามหลักสูตรของมหาวิทยาลัย
(๒) รายวิชาฝกประสบการณวชิ าชีพ จะขอเทียบโอนผลการเรียนไมได
(๓) รายวิชาที่นักศึกษาเคยเรียนมาแลวจากสถาบันการศึกษาอื่น ที่คิดคาระดับคะแนน
เปนรอยละ ใหเทียบคาระดับคะแนนตามเกณฑมาตรฐานของมหาวิทยาลัย
(๔) รายวิชาที่นักศึกษาเคยเรียนมาแลวจากสถาบันการศึกษาอื่น เปนคนละระบบกับของ
มหาวิทยาลัย แตพอที่จะเทียบเปนคาระดับคะแนนตามเกณฑของมหาวิทยาลัยได ใหคณะที่รับผิดชอบรายวิชา
ที่จะขอเทียบโอนผลการเรียน รวบรวมขอมูล ขอเท็จจริงและเสนอความเห็นตอมหาวิทยาลัย และใหมหาวิทยาลัย
พิจารณากำหนดคาระดับคะแนน โดยจัดทำเปนประกาศมหาวิทยาลัย
ขอ ๗ วิธกี ารขอเทียบโอนผลการเรียน
(๑) ใหนักศึกษายื่นคำรองขอเทียบโอนผลการเรียนในแตละรายวิชาตามแบบทายระเบียบ
นี้ โดยยืน่ ทีค่ ณะทีร่ บั ผิดชอบรายวิชาทีข่ อเทียบโอนผลการเรียนนัน้ 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
วันที่ไดรับแตงตั้ง
ใหคณบดีพิจารณาความเห็นของคณะกรรมการ หากเห็นชอบตามที่เสนอใหจัดทำเปนประกาศคณะ
พรอมทั้งแจงใหนักศึกษาผูยื่นคำรองทราบและสำเนาใหสำนักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียนเพื่อดำเนินการตอไป
ขอ ๘ หลักเกณฑการขอยกเวนรายวิชา มีดงั นี้
(๑) ในกรณีทสี่ ำเร็จการศึกษาหรือเคยศึกษาจากสถาบันการศึกษาอืน่ ทีก่ ารคิดคาระดับคะแนน
เปนระบบที่ไมสามารถจะนำมาคิดเปนคาระดับคะแนนของมหาวิทยาลัยที่จะขอเทียบโอนผลการเรียน ใหนักศึกษา
ยื่นคำรองขอยกเวนรายวิชานั้นได
(๒) ในกรณีทนี่ กั ศึกษาเห็นวา รายวิชาทีเ่ คยศึกษามาแลวตัง้ แตสองวิชาขึน้ ไปรวมกัน มีเนือ้ หา
สาระครอบคลุมไมนอ ยกวาสามในสีก่ บั รายวิชาใดรายวิชาวิชาหนึง่ ตามหลักสูตรของมหาวิทยาลัย ใหนกั ศึกษายืน่ คำรอง
ขอยกเวนรายวิชานั้นได
(๓) รายวิชาที่ตองการขอยกเวน จะตองมีผลการเรียนที่ไดคาระดับคะแนนเทียบไดไมต่ำกวา
“C” หรือเทียบเทา และตองมีเนื้อหาสาระครอบคลุมไมนอยกวาสามในสี่ของรายวิชาที่ขอยกเวนตามหลักสูตรของ
มหาวิทยาลัย รายวิชาทีไ่ ดรบั การยกเวนใหบนั ทึกผลการเรียนเปน “P” ในชองระดับคะแนน
ขอ ๙ วิธกี ารขอยกเวนรายวิชา
(๑) ใหนกั ศึกษายืน่ คำรองขอยกเวนรายวิชาตามแบบทายระเบียบนี้ โดยยืน่ ทีค่ ณะทีร่ บั ผิดชอบ
รายวิชาทีข่ อยกเวน
(๒) ใหคณบดีแตงตัง้ คณะกรรมการจำนวนสามคน ประกอบดวยหัวหนาสาขาวิชาทีร่ บั ผิดชอบ
รายวิชานั้นเปนประธานกรรมการ อาจารยประจำสาขาวิชานั้นคนหนึ่งเปนกรรมการ และอาจารยประจำสาขา
วิชานั้นอีกคนหนึ่งเปนกรรมการและเลขานุการ เพื่อพิจารณาเทียบเนื้อหาในแตละรายวิชาที่เคยเรียนมาแลว
กับรายวิชาทีข่ อยกเวน โดยใหพจิ ารณาใหเสร็จสิน้ ภายในเจ็ดวันนับแตวนั ทีไ่ ดรบั การแตงตัง้
ใหคณบดีพิจารณาความเห็นของคณะกรรมการ หากเห็นชอบตามที่เสนอใหจัดทำเปนประกาศคณะ
พรอมทั้งแจงใหนักศึกษาผูยื่นคำรองทราบ และสำเนาใหสำนักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียนเพื่อดำเนินการ
ตอไป
ขอ ๑๐ กรณี ผู สำเร็ จ การศึ ก ษาในระดั บ อนุ ป ริ ญ ญาหรื อ เที ย บเท า เข า มาศึ ก ษาระดั บ ปริ ญ ญาตรี
ตามหลักสูตรของมหาวิทยาลัย ใหไดรบั การยกเวนบางรายวิชาในหมวดวิชาศึกษาทัว่ ไป รายวิชาใดทีไ่ ดรบั การยกเวน
ใหจัดทำเปนประกาศมหาวิทยาลัย
คูมือนักศึกษา
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ใหนักศึกษายื่นคำรองขอยกเวนรายวิชาในรายวิชาตามวรรคหนึ่งตามแบบทายระเบียบนี้ โดยยื่นที่คณะ
ที่นักศึกษาสังกัดและใหคณบดีเปนผูตรวจสอบ พรอมทั้งแจงใหนักศึกษาผูยื่นคำรองทราบแลวสำเนาใหสำนัก
สงเสริมวิชาการและงานทะเบียนเพื่อดำเนินการตอไป รายวิชาที่ไดรับการยกเวนใหบันทึกผลการเรียนเปน “P”
ในชองระดับคะแนน
ขอ ๑๑ กรณีผูสำเร็จการศึกษาตั้งแตระดับปริญญาตรีหรือเทียบเทาขึ้นไป เขามาศึกษาตอในระดับ
ปริญญาตรีในสาขาวิชาใหม ใหไดรับการยกเวนไมตองเรียนทุกรายวิชาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป ตามหลักสูตร
ของมหาวิทยาลัย
ใหนักศึกษายื่นคำรองขอยกเวนรายวิชาตามแบบทายระเบียบนี้ โดยยื่นที่คณะที่นักศึกษาสังกัด และ
ใหคณบดีเปนผูตรวจสอบ แลวแจงใหนักศึกษาผูยื่นคำรองทราบ แลวสำเนาใหสำนักสงเสริมวิชาการและงาน
ทะเบียนเพือ่ ดำเนินการตอไป รายวิชาทีไ่ ดรบั การยกเวนใหบนั ทึกผลการเรียนเปน “P” ในชองระดับคะแนน
ขอ ๑๒ กรณีที่นักศึกษามีประสบการณการทำงาน เคยผานการศึกษานอกระบบ มีการฝกอาชีพ
ไดรบั การศึกษาตามอัธยาศัย หรือเคยศึกษาอบรมตามหลักสูตรมหาวิทยาลัย หรือสถาบันการศึกษาอืน่ มีสทิ ธิย์ นื่ ขอ
ยกเวนรายวิชาในรายวิชาที่เห็นวามีเนื้อหาสาระครอบคลุมไมนอยกวาสามในสี่ของรายวิชาที่ขอยกเวนตามหลักสูตร
ของมหาวิทยาลัย
ใหนักศึกษายื่นคำรองขอยกเวนรายวิชาพรอมเอกสารหลักฐานการมีประสบการณทำงาน เคยผาน
การศึกษานอกระบบ มีการฝกอาชีพ ไดรับการศึกษาตามอัธยาศัย หรือเคยศึกษาอบรมตามหลักสูตรมหาวิทยาลัย
หรือสถาบันการศึกษาอืน่ ตามแบบทายระเบียบนี้ โดยยืน่ ทีค่ ณะทีร่ บั ผิดชอบรายวิชาทีข่ อยกเวน
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 หัวหนาสาขาวิชาทีร่ บั ผิดชอบรายวิชาทีข่ อยกเวนเปนกรรมการและเลขานุการ
ขอ ๑๓ ใหคณะกรรมการตาม ขอ ๑๒ วรรคสาม ดำเนินการพิจารณาประเมินผลตามหลักเกณฑ
และวิธกี ารดังตอไปนี้
(๑) ตรวจสอบการมีประสบการณการทำงาน การผานการศึกษานอกระบบ การมีการฝกอาชีพ
การไดรับการศึกษาตามอัธยาศัย หรือการเคยศึกษาอบรมตามหลักสูตรมหาวิทยาลัย หรือสถาบันอุดมศึกษาอื่น
จากเอกสารหลักฐานของนักศึกษาวามีเนื้อหาสาระครอบคลุมไมนอยกวาสามในสี่ของรายวิชาที่ขอยกเวน 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
รายวิชาทีไ่ ดรบั การยกเวนใหบนั ทึกผลการเรียนเปน “P” ในชองระดับคะแนน
ขอ ๑๔ นักศึกษาทีใ่ ชสทิ ธิขอยกเวนรายวิชาตามขอ ๘ ขอ ๑๐ ขอ ๑๑ ขอ ๑๒ แลว ยังมีสทิ ธิ
ทีจ่ ะขอเทียบโอนผลการเรียนรายวิชาอืน่ 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
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แตถาเปนรายวิชาที่ไดรับการเทียบโอนผลการเรียนจากสถาบันการศึกษาอื่นจะไมนำมาคำนวณเปน
คะแนนเฉลี่ยสะสม
ขอ ๑๗ การเทียบโอนผลการเรียนและการยกเวนรายวิชา จำนวนหนวยกิตรวมกันแลวตองไมเกิน
สามในสี่ของจำนวนหนวยกิตรวมของหลักสูตรที่เขาศึกษา
ผูขอเทียบโอนผลการเรียนหรือขอยกเวนรายวิชา จะมีสิทธิไดรับปริญญาเกียรตินิยมตอเมื่อไดลงทะเบียน
เรียนใหมในมหาวิทยาลัยไมนอยกวารอยละสี่สิบของจำนวนหนวยกิตรวมของหลักสูตรที่เขาศึกษา
ขอ ๑๘ การยืน่ คำรองขอเทียบโอนผลการเรียนและขอยกเวนรายวิชา ใหยนื่ คำรองภายในภาคเรียนแรก
ทีเ่ ขาศึกษาของนักศึกษา
ในกรณีมีเหตุจำเปนอาจยื่นคำรองภายหลังภาคเรียนแรกได โดยชี้แจงเหตุผลประกอบ และใหอยูใน
ดุลยพินจิ ของคณบดี
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 ทิวะพันธ)ุ
นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค
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ระเบียบสภาประจำสถาบันราชภัฏนครสวรรค
วาดวยการยกเวนการเรียนจากผศู กึ ษานอกระบบ 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 จึงวางระเบียบไวดงั นี้
ขอ ๑ ระเบียบนี้เรียกวา “ระเบียบสภาประจำสถาบันราชภัฏนครสวรรค วาดวยการยกเวนการเรียน
จากผศู กึ ษานอกระบบ การศึกษาตามอัธยาศัย การฝกอาชีพ หรือจากประสบการณการทำงาน พ.ศ. ๒๕๔๖”
ขอ ๒ บรรดาระเบียบ คำสัง่ หรือขอบังคับอืน่ ใด ในสวนทีข่ ดั แยงกับระเบียบนีใ้ หใชระเบียบนีแ้ ทน
ขอ ๓ ในระเบียบนี้
“สถาบันราชภัฏ” หมายความวา สถาบันราชภัฏทุกแหงและใหหมายรวมถึงวิทยาลัยครูดว ย
“สถาบัน” หมายความวา สถาบันราชภัฏนครสวรรค
“อธิการบดี” หมายความวา อธิการบดีสถาบันราชภัฏนครสวรรค
“นักศึกษา” หมายความวา ผทู ศี่ กึ ษาเต็มเวลาในวันทำการปกติของสถาบันราชภัฏนครสวรรค และ
ใหหมายความรวมถึงผทู ศี่ กึ ษาอบรม ตามโครงการอืน่ ทีใ่ ชหลักสูตรสถาบันราชภัฏ
“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
๕.๑ นักศึกษายื่นคำรองและสงขอมูลแฟมสะสมผลการเรียนรูมากอนซึ่งจำแนกประเด็น
ตามผลลัพธการเรียนรขู องวิชาหรือชุดวิชาทีข่ อยกเวน โดยมีกำหนดระยะเวลาในการยืน่ คำรอง ดังนี้
๕.๑.๑ กรณีทเี่ ปนการศึกษาหรือประสบการณทม่ี อี ยกู อ นเขาเปนนักศึกษาใหยนื่ คำขอ
ยกเวนภายในภาคเรียนแรก ตามกำหนดในประกาศของสถาบัน
๕.๑.๒ กรณีทเี่ ปนการศึกษาหรือประสบการณทเี่ กิดขึน้ ในระหวางทีก่ ำลังเปนนักศึกษา
ใหยนื่ คำขอ ยกเวนภายใน ๑ เดือน นับตัง้ แตผลการศึกษาหรือประสบการณทนี่ ำมาขอยกเวนไดเกิดขึน้ กับนักศึกษา
ผขู อยกเวนแลว
ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค
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๕.๒ ใหอธิการบดีแตงตัง้ คณะกรรมการซึง่ ประกอบดวย
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
ชุดวิชานัน้ ๆ เปนกรรมการและเลขานุการ
๕.๓ ใหคณะกรรมการดำเนินการ
๕.๓.๑ ตรวจสอบผลลัพธการเรียนรูจากแฟมสะสมผลการเรียนรูมากอน ประกอบ
กับเนื้อหาสาระ ระยะเวลา ผลการประเมินและขอมูลอื่น ๆ ของผลการศึกษาหรือประสบการณนักศึกษา
ผขู อยกเวนของวิชาหรือชุดวิชานัน้ ๆ
๕.๓.๒ ดำเนินการทดสอบความรูความสามารถของผูยกเวน โดยการสอบขอเขียน
สอบปากเปลา สอบทักษะปฏิบัติอยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยางประกอบกันและอาจทดสอบหรือตรวจสอบ
ดวยวิธกี ารอืน่ ๆ ตามความเหมาะสมของลักษณะวิชาหรือชุดวิชานัน้ 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 ของวงเงินคาธรรมเนียมที่เก็บได
จากนักศึกษาแตละราย
คาธรรมเนียมที่เรียกเก็บเพื่อการดำเนินการขอยกเวนการเรียนนี้ สถาบันจะไมคืนใหแกนักศึกษา
ไมวา จะไดรบั การยกเวนหรือไม สวนกรณีทไี่ ดรบั การยกเวนในรายวิชาหรือชุดวิชาใดใหฝา ยทะเบียนบันทึกผลการเรียน
โดยมิตอ งเรียกเก็บคาธรรมเนียมใด ๆ จากนักศึกษาอีก
ขอ ๗ ใหอธิการบดีเปนผูรักษาการใหเปนไปตามระเบียบนี้และเปนผูวินิจฉัยชี้ขาด กรณีที่เกิดปญหา
จากการใชระเบียบนี้
ขอ ๘ ใหใชระเบียบนี้ ตัง้ แตปก ารศึกษา ๒๕๔๖ เปนตนไป
ประกาศ ณ วันที่ ๘ เมษายน พ.ศ. ๒๕๔๖
พลเอก

(ศิริ ทิวะพันธ)ุ
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ระเบียบสภามหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค
วาดวยการสนับสนุนนักศึกษาโครงการวิทยาศาสตรราชภัฏนครสวรรค
พ.ศ. ๒๕๔๗
อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๑๘ (๒) แหงพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗
สภามหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค จึงออกระเบียบไวดงั นี้
ขอ ๑ ระเบียบนีเ้ รียกวา “ระเบียบสภามหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค วาดวยการสนับสนุนนักศึกษา
โครงการวิทยาศาสตรราชภัฏนครสวรรค 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) เพือ่ เสริมสรางความเปนเลิศทางวิชาการและพัฒนาศักยภาพในการปฏิบตั ภิ ารกิจดานตาง ๆ
ของมหาวิทยาลัยใหเกิดประสิทธิภาพสืบเนื่องตอไปในอนาคต
ุ สมบัติ ดังนี้
ขอ ๕ ผมู สี ทิ ธิส์ มัครเขารับการคัดเลือกเปนนักศึกษาในโครงการตองมีคณ
(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) ไดรบั ทุนการศึกษาจากมหาวิทยาลัยปละ ๑๐,๐๐๐ บาท จนจบการศึกษา หากผลการเรียน
เปนไปตามหลักเกณฑและเงื่อนไขในขอ ๗
(๒) ไดรบั ทุนอุดหนุนการวิจยั จากมหาวิทยาลัยเพือ่ ทำการวิจยั ทดลอง คนควา หรือศึกษาเอกเทศ
ในรายวิชาทีต่ อ งปฏิบตั กิ ารวิจยั ของสาขาวิชานัน้ ๆ ตามอัตราทีม่ หาวิทยาลัยกำหนด
(๓) ไดรบั การพิจารณาเปนกรณีพเิ ศษเพือ่ ใหพกั อาศัยในหอพักของมหาวิทยาลัย
ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค
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ขอ ๗ นักศึกษาในโครงการที่จะไดรับทุนการศึกษาตามขอ ๖ (๑) จะตองเปนไปตามหลักเกณฑ
และเงือ่ นไข ดังนี้
(๑) เปนนักศึกษาชัน้ ปที่ ๑ ซึง่ ไดรบั การคัดเลือกเขาเปนนักศึกษาในโครงการตามขอ ๕
(๒) เปนนักศึกษาในโครงการทีม่ คี วามประพฤติดแี ละมีผลการศึกษาในชัน้ ปที่ ๑, ๒ และ ๓
ไดคะแนนเฉลีย่ ของแตละปไมต่ำกวา ๒.๕๐ โดยจะไดรบั ทุนการศึกษาในขณะทีน่ กั ศึกษาอยใู นชัน้ ปที่ ๒, ๓ และ ๔
ตามลำดับ
หากนักศึกษาในโครงการมีผลการศึกษาไดคะแนนเฉลีย่ ปใดต่ำกวา ๒.๕๐ ไมไดรบั ทุนการศึกษาเฉพาะปถดั ไป
หากผลการศึกษาในปตอมาเปนไปตามเกณฑในวรรคแรกก็จะไดรับทุนการศึกษาในปถัดไปตามปกติ
ขอ ๘ นักศึกษาในโครงการที่ไดรับการสนับสนุนจากมหาวิทยาลัยจนจบการศึกษาไมมีเงื่อนไขใด ๆ
ที่จะตองชดใชทุนกับมหาวิทยาลัย เวนแตกรณีที่นักศึกษาเรียนไมจบหลักสูตร หรือตองออกจากการศึกษาดวยเ
หตุอันไมสมควรตามที่คณะกรรมการตามขอ ๙ กำหนดจะตองชดใชเงินทุนการศึกษาตามขอ ๖ (๑) ทั้งหมด
ภายใน ๑ ป
หมวดที่ ๓
การดำเนินการ
ขอ ๙ ใหมหาวิทยาลัยแตงตัง้ คณะกรรมการสนับสนุนนักศึกษาโครงการวิทยาศาสตรราชภัฏนครสวรรค
ขึน้ ชุดหนึง่ ประกอบดวย
(๑) อธิการบดี เปนประธานกรรมการ
(๒) รองอธิการบดีฝา ยวิชาการของมหาวิทยาลัย เปนรองประธาน
(๓) คณบดีทกุ คณะของมหาวิทยาลัย เปนกรรมการ
(๔) ตัวแทนผทู รงคุณวุฒใิ นสภา ๑ คน เปนกรรมการ
(๕) ตัวแทนคณาจารยในสภา ๑ คน เปนกรรมการ
(๖) ผูอำนวยการสำนักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน เปนกรรมการและเลขานุการ
ขอ ๑๐ ใหคณะกรรมการตามขอ ๙ มีอำนาจหนาที่ ดังนี้
(๑) พิจารณากำหนดหลักเกณฑ รายละเอียดวิธปี ฏิบตั ใิ นการดำเนินงานตามระเบียบนี้
(๒) แตงตัง้ คณะอนุกรรมการ หรือคณะกรรมการดำเนินงานเพือ่ ปฏิบตั หิ นาทีต่ า ง ๆ ตามระเบียบนี้
(๓) กำหนดเหตุที่นักศึกษาที่ไดรับการสนับสนุนจากมหาวิทยาลัยศึกษาไมจบหลักสูตร หรือ
ตองออกจากการศึกษาดวยเหตุอนั ไมสมควรตามขอ ๘
(๔) ติดตามผลการดำเนินงานใหเปนไปตามสัญญาและเงื่อนไขตามระเบียบนี้
ขอ ๑๑ ในแตละปใหคณะกรรมการคัดเลือกบุคคลเขาเปนนักศึกษาในโครงการตามขอ ๖ ไดปล ะไมเกิน
๕๐ คน โดยใหพยายามกระจายไปทุกโปรแกรมวิชาดานวิทยาศาสตรทเี่ ปดสอน
ขอ ๑๒ ใหมหาวิทยาลัยรายงานผลการดำเนินงานใหสภาทราบเมื่อสิ้นปการศึกษาภาคปกติ
ขอ ๑๓ ใหอธิการบดีเปนผรู กั ษาการใหเปนไปตามระเบียบนีแ้ ละมีอำนาจวินจิ ฉัยชีข้ าด ในกรณีทเี่ กิดปญหา
จากการใชระเบียบนี้
ประกาศ ณ วันที่ ๒๔ กันยายน พ.ศ. ๒๕๔๗
พลเอก

(ศิริ ทิวะพันธ)ุ
นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค
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ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค
วาดวยการยกเวนเงินคาธรรมเนียมการศึกษา
สำหรับนักกีฬาของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค พ.ศ. ๒๕๔๙
อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๑๘ (๒) แหงพระราชบัญญัตมิ หาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ ประกอบมติ
สภามหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค ในคราวประชุมครัง้ ที่ ๑๐/๒๕๔๙ เมือ่ วันที่ ๒๘ กันยายน พ.ศ. ๒๕๔๙ สภามหาวิทยาลัย
ราชภัฏนครสวรรค จึงออกระเบียบไวดงั ตอไปนี้
ขอ ๑ ระเบียบนีเ้ รียกวา “ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค วาดวยการยกเวนเงินคาธรรมเนียมการศึกษา
สำหรับนักกีฬาของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค พ.ศ. ๒๕๔๙”
ขอ ๒ ใหใชระเบียบนีต้ งั้ แตภาคเรียนทีส่ องปการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๙ เปนตนไป
ขอ ๓ บรรดา กฎ ระเบียบ ขอบังคับ ประกาศ หรือคำสัง่ อืน่ ใด ทีข่ ดั หรือแยงกับระเบียบนี้ ใหใชระเบียบนีแ้ ทน
ขอ ๔ ในระเบียบนี้
“มหาวิทยาลัย” หมายความวา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค
“สภามหาวิทยาลัย” หมายความวา สภามหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค
“อธิการบดี” หมายความวา อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค
“คณบดี” หมายความวา คณบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค
“นักศึกษา” หมายความวา นักศึกษาระดับปริญญาตรีของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค
“เงินคาธรรมเนียมการศึกษา” หมายความวา เงินทีเ่ รียกเก็บตามระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค
ทีใ่ ชบงั คับอยู
“คณะกรรมการ” หมายความวา คณะกรรมการพิจารณายกเวนเงินคาธรรมเนียมการศึกษาสำหรับ
นักศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค
ขอ ๕ ใหอธิการบดีแตงตัง้ คณะกรรมการ ซึง่ ประกอบดวย
(๑) รองอธิการบดีฝา ยกิจการนักศึกษา เปนประธาน
(๒) ผอู ำนวยการสำนักงานอธิการบดีหรือผแู ทน เปนกรรมการ
(๓) อาจารยทมี่ คี วามรดู า นกีฬาจำนวนสองคน เปนกรรมการ
(๔) หัวหนาผรู บั ผิดชอบดานการเงินของมหาวิทยาลัย เปนกรรมการ
(๕) ผอู ำนวยการกองพัฒนานักศึกษา เปนกรรมการและเลขานุการ
ขอ ๖ ใหคณะกรรมการมีอำนาจดังตอไปนี้
(๑) พิจารณากำหนดหลักเกณฑ รายละเอียดวิธปี ฏิบตั ใิ นการพิจารณายกเวนเงินคาธรรมเนียมการศึกษา
ตามระเบียบนี้ โดยทำเปนประกาศของมหาวิทยาลัย ทัง้ นีใ้ หมผี ลบังคับใชเมือ่ ไดแจงใหสภามหาวิทยาลัยทราบแลว
(๒) พิจารณาและใหความเห็นตออธิการบดีเกีย่ วกับการยกเวนเงินคาธรรมเนียมการศึกษาตามระเบียบนี้
ขอ ๗ การยกเวนคาธรรมเนียมการศึกษาใหเปนไปตามหลักเกณฑและวิธกี ารทีค่ ณะกรรมการกำหนด
ขอ ๘ นักกีฬาทีจ่ ะไดรบั ยกเวนเงินคาธรรมเนียมการศึกษาตามขอ ๗ ตองเปนนักศึษาภาคปกติหรือนักศึกษา
โครงการจัดการศึกษาเพือ่ เยาวชนทองถิน่ หรือนักศึกษาโครงการจัดการศึกษาสำหรับบุคลากรประจำการ หรือนักศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษาโดยเปนนักกีฬาทีม่ คี วามสามารถตามหลักเกณฑทคี่ ณะกรรมการกำหนด
ขอ ๙ การยกเวนคาธรรมเนียมการศึกษาใหคณะกรรมการพิจารณาและเสนอความเห็นตออธิการบดีเพือ่ พิจารณา
อนุมัติ
ขอ ๑๐ ใหอธิการบดีเปนผรู กั ษาการใหเปนไปตามระเบียบนี้ และเปนผวู นิ จิ ฉัยชีข้ าดในกรณีเกิดปญหาจากการใช
ระเบียบนี้
ประกาศ ณ วันที่ ๒๘ กันยายน พ.ศ. ๒๕๔๙

พลเอก

(ศิริ ทิวะพันธ)ุ
นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค
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ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค
วาดวยการรับ-จายเงินประกันอุบตั เิ หตุนกั ศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค
พ.ศ ๒๕๔๙
อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๑๘ (๑๒) แหงพระราชบัญญัตมิ หาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ ประกอบมติ
ทีป่ ระชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค ในคราวประชุมครัง้ ที่ ๒/๒๕๔๙ เมือ่ วันที่ ๑๔ กุมภาพันธ ๒๕๔๙ สภามหาวิทยาลัย
ราชภัฏนครสวรรค จึงออกระเบียบไวดงั ตอไปนี้
ขอ ๑ ระเบียบนีเ้ รียกวา “ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค วาดวยการรับ-จายเงินประกันอุบตั เิ หตุนกั ศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค พ.ศ. ๒๕๔๙”
ขอ ๒ ใหใชระเบียบนีต้ งั้ แตวนั ถัดจากวันประกาศเปนตนไป
ขอ ๓ บรรดา กฎ ระเบียบขอบังคับ ประกาศหรือคำสัง่ อืน่ ใด ทีข่ ดั หรือแยงกับระเบียบนี้ ใหใชระเบียบนีแ้ ทน
ขอ ๔ ในระเบียบนี้
“มหาวิทยาลัย” หมายความวา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค
“สภามหาวิทยาลัย” หมายความวา สภามหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค
“อธิการบดี” หมายความวา อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค
“นักศึกษา” หมายความวา นักศึกษาภาคปกติ และนักศึกษาตามโครงการจัดการศึกษาเพือ่ เยาวชนในทองถิน่
ขอ ๕ ใหนกั ศึกษาทุกคนทำประกันอุบตั เิ หตุ ในวันทีก่ ำหนดใหมกี ารลงทะเบียนในภาคเรียนทีห่ นึง่ ของทุกปการศึกษา
การเรียกเก็บเงินคาประกันอุบัติเหตุ ใหเรียกเก็บได ไมเกินสองรอยบาทตอป ทั้งนี้ใหเปนไปตามประกาศของมหาวิทยาลัย
ขอ ๖ เงินประกันอุบตั เิ หตุ หมายถึง เงินทีไ่ ดมาดังตอไปนี้
(๑) เงินทีส่ ภามหาวิทยาลัยอนุมตั ใิ หนำมาใชเปนคาประกันอุบตั เิ หตุ
(๒) เงินบริจาคหรือดอกผลทีเ่ กิดจากเงินนี้
ขอ ๗ เงินที่ไดมาตามระเบียบนี้ ใหถือวาเปนเงินฝากถอนคืนแยกตางหากจากเงินฝากประเภทอื่นเปนประเภท
“เงินประกันอุบตั เิ หตุนกั ศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค” ใหนำฝากธนาคารพาณิชย หรือ ธนาคารออมสินในนามมหาวิทยาลัย
ราชภัฏนครสวรรค
ขอ ๘ ใหอธิการบดีแตงตัง้ คณะกรรมการการเงินประกันอุบตั เิ หตุจำนวนเจ็ดคน โดยมีอธิการบดีหรือรองอธิการบดี
ทีไ่ ดรบั มอบหมายเปนประธาน และกรรมการอืน่ ๆ ประกอบดวยกรรมการผบู ริหารจำนวนสามคน กรรมการจากคณาจารย
จำนวนสามคน กรรมการอืน่ ตามวรรคหนึง่ มีวาระดำรงตำแหนงคราวละสองปแตอาจไดรบั การแตงตัง้ อีกก็ได
ขอ ๙ ใหคณะกรรมการการเงินประกันอุบตั เิ หตุมอี ำนาจหนาที่ ดังนี้
(๑) กำหนดแนวทางในการดำเนินการโดยทัว่ ไป
(๒) พิจารณากลัน่ กรองจัดหาบริษทั ประกันอุบตั เิ หตุของนักศึกษา
(๓) พิจารณาการใชเงินผลประโยชน อันเกิดจากการเรียกเก็บและเงินทีม่ ผี บู ริจาค รวมทัง้ ดอกผลทีเ่ กิดจาก
เงินรายไดตามระเบียบนี้
ขอ ๑๐ ใหอธิการบดีแตงตัง้ คณะกรรมการเก็บรักษาเงินตามระเบียบอยางนอยสามคน
การลงนามในใบถอนเงินจากธนาคาร ใหอธิการบดีหรือผทู อี่ ธิการบดีมอบหมาย และเจาหนาทีก่ ารเงินเปน
ผลู งนามรวมกันอยางนอยสองคน
ใหอธิการบดีแตงตัง้ เจาหนาทีก่ ารเงินอยางนอยหนึง่ คน เพือ่ จัดทำบัญชีรบั จายเงินและรายงานการใชจา ยเงิน
ตอคณะกรรมการการเงินประกันอุบตั เิ หตุ
ใหอธิการบดีแตงตัง้ ผตู รวจสอบบัญชี และรายงานการรับจายเงินตามระเบียบนีใ้ หมหาวิทยาลัยทราบอยางนอยปละครัง
ขอ ๑๑ ใหอธิการบดีหรือรองอธิการบดีทไี่ ดรบั มอบหมายเปนผอู นุมตั ิ และกอหนีผ้ กู พันเงินรายได
ตามระเบียบนี้ ภายในวงเงินทีเ่ รียกเก็บและเงินทีม่ ผี บู ริจาคให รวมทัง้ ดอกผลทีไ่ ดจากรายไดตามระเบียบนี้
ขอ ๑๒ ถาหากมีการลมเลิกกิจการตามระเบียบนี้ ใหนำเงินทีเ่ หลือเขาเปนเงินคาบำรุงการศึกษา
ขอ ๑๓ ใหอธิการบดีเปนผรู กั ษาการใหเปนไปตามระเบียบนี้ และเปนผวู นิ จิ ฉัยชีข้ าดในกรณีเกิดปญหา จากการใชระเบียบนี้
ประกาศ ณ วันที่ ๑๔ กุมภาพันธ พ.ศ. ๒๕๔๙
พลเอก

(ศิริ ทิวะพันธ)ุ
นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค
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ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค
วาดวยหอพักนักศึกษาในกำกับมหาวิทยาลัย
พ.ศ. ๒๕๕๖
อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๑๘ (๒) และ (๑๒) แหงพระราชบัญญัตมิ หาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗
ประกอบกับมติสภามหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค ในคราวประชุมครั้งที่ ๕/๒๕๕๖ เมื่อวันที่ ๒๕ เมษายน
พ.ศ. ๒๕๕๖ จึงออกระเบียบไวดงั ตอไปนี้
ขอ ๑ ระเบียบนี้เรียกวา “ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค วาดวยหอพักนักศึกษาในกำกับ
มหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๖”
ขอ ๒ ระเบียบนี้ใหใชตั้งแตวันถัดจากวันประกาศเปนตนไป
ขอ ๓ บรรดา กฎ ระเบียบ ขอบังคับ ประกาศ หรือคำสั่งอื่นใดที่ขัดหรือแยงกับระเบียบนี้ใหใช
ระเบียบนี้แทน
ขอ ๔ ในระเบียบนี้
“มหาวิทยาลัย” หมายความวา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค
“อธิการบดี” หมายความวา อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค
“สภามหาวิทยาลัย” หมายความวา สภามหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค
“หอพัก" หมายความวา หอพักนักศึกษาในกำกับมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค ไดแก หอพักเทพธิดา
หอพักสุขาวดี และหอพักยานมัทรี
"นักศึกษา" หมายความวา นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค
"ปทางบัญชี" หมายความวา ปงบประมาณแผนดิน
ขอ ๕ หอพักเปนหนวยงานอิสระที่ใหบริการดานที่พักแกนักศึกษามีการกำหนดระบบบริหารและ
การจัดการเพื่อใหเกิดความคลองตัว สามารถดำเนินการไดโดยอิสระ พึ่งตนเองไดภายใตนโยบายของมหาวิทยาลัย
และมีวัตถุประสงคเพื่อ
(๑) ใหบริการดานทีพ่ กั อาศัยแกนกั ศึกษาไดอยใู นสถาพแวดลอมทีด่ ี มีบริการดานตาง ๆ ตามความเหมาะสม
(๒) ใหนกั ศึกษาไดมโี อกาสเรียนรู ฝกฝนตนเองในการอยรู ว มกัน และเคารพสิทธิซงึ่ กันและกัน
(๓) สรางเสริมและพัฒนาใหนกั ศึกษาไดมคี วามสมบูรณทงั้ รางกายและจิตใจ มีความคิดริเริม่ สรางสรรค
แสวงหาความรู ละประสบการณ เพือ่ เปนบัณฑิตทีม่ คี ณ
ุ ภาพ
ขอ ๖ การเขาพักในหอพัก มหาวิทยาลัยจะจัดใหนักศึกษาชั้นปที่ ๑ ทุกคนจะตองเขาพักในหอพัก
ในกรณีที่มหาวิทยาลัยไมสามารถจัดนักศึกษาเขาพักอาศัยไดหรือนักศึกษาที่ความจำเปนที่ไมสามารถเขาพักอาศัย
ได ใหเปนไปตามประกาศของมหาวิทยาลัย
สำหรับนักศึกษาชัน้ ปที่ ๒ ขึน้ ไป มหาวิทยาลัยจะจัดใหเขาพักในหอพักตามความเหมาะสมโดยออกเปน
ประกาศของมหาวิทยาลัยในแตละปการศึกษา
สำหรับการจัดผูเขาพักในหอพัก นอกจากนักศึกษาตามวรรค ๑ และวรรค ๒ ใหเปนไปตามประกาศ
ของมหาวิทยาลัย
ขอ ๗ การแบงสวนงาน การจัดระเบียบบริหารงาน การแตงตัง้ คณะกรรมการและบุคคลทำหนาที่ ในการ
บริหารงานหอพัก แนวปฏิบัติและมาตรการเขาพักในหอพักการเรียกเก็บเงินคาบำรุงหอพักการจายเงินรวมทั้ง
เรือ่ งอืน่ ๆ ทีเ่ กีย่ วกับการดำเนินงานหอพัก ใหอธิการบดีจดั ทำเก็บประกาศของมหาวิทยาลัย
ขอ ๘ ใหมคี ณะกรรมการบริหารหอพักซึง่ อธิการบดีแตงตัง้ ประกอบดวย อธิการบดีหรือรองอธิการบดี
ที่อธิการบดีมอบหมายเปนประธานกรรมการ ตัวแทนผูบริหารจำนวนไมเกิน ๓ คนเปนกรรมการตัวแทนผูบริหาร
ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค
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คณะที่เกี่ยวของเปนกรรมการ ผูที่มีความรูดานการเงิน การบัญชีหนึ่งคนเปนกรรมการผูอำนวยการกองพัฒนา
นักศึกษาเปนกรรมการและเลขานุการ ผดู แู ลหอพักเปนกรรมการและผชู ว ยเลขานุการ
ขอ ๙ คณะกรรมการบริหารหอพัก มีอำนาจหนาที่ ดังนี้
(๑) กำกับดูและการดำเนินงานหอพักใหเปนไปตามนโยบายของมหาวิทยาลัย
(๒) นำเสนอกฎระเบียบ ขอบังคับ และประกาศของหอพักตอมหาวิทยาลัย
(๓) ประสานงานกับหนวยงานอื่นที่เกี่ยวของกับกิจการหอพัก
(๔) ดำเนินการสอบสวนนักศึกษาหอพักทีป่ ฏิบตั ติ นฝาฝนกฎระเบียบหอพัก พรอมพิจารณาลงโทษ
(๕) กำหนดอัตราเงินเดือนและระยะเวลาการดำรงตำแหนงของผดู แู ลหอพัก โดยใหเปนไปตามกฎหมาย
และประกาศที่เกี่ยวของ
(๖) กำหนดเกณฑในการพิจารณาคัดเลือกนักศึกษาเขาอยหู อพัก ดำเนินการควบคุมดูและและบริหารงาน
หอพักใหมีประสิทธิภาพ เปนไปตามนโยบายของมหาวิทยาลัย
(๗) กำหนดและอนุมัติวงเงินการบริหารหอพัก
(๘) ใหคำปรึกษาและขอเสนอแนะทีเ่ กีย่ วของกับหอพักแกมหาวิทยาลัย
(๙) กำหนดแนวทางในการพัฒนาคุณลักษณะของนักศึกษาหอพักใหเปนคนดี มีคณ
ุ ธรรมและมีจติ สำนึก
รับผิดชอบตอสังคม
(๑๐) จัดทำรายงานสรุปผลการดำเนินงานหอพักประจำปการศึกษาตอมหาวิทยาลัย
(๑๑) จัดทำแผนพัฒนาธุรกิจการดำเนินการหอพักเสนอตอมหาวิทยาลัย
(๑๒) บริหารงบประมาณใหเปนไปตามนโยบายของมหาวิทยาลัย
(๑๓) อืน่ ๆ ตามทีม่ หาวิทยาลัยมอบหมาย
ขอ ๑๐ ใหอธิการบดีแตงตั้งบุคคล ซึ่งมีคุณสมบัติเหมาะสมเปนผูดูแลหอพัก การกำหนดคุณสมบัติ
ระยะเวลาการดำรงตำแหนงและอัตราเงินเดือนของผูจัดการหอพักใหเปนไปตามประกาศของมหาวิทยาลัย
ขอ ๑๑ ผดู แู ลหอพัก มีหนาทีแ่ ละรับผิดชอบเกีย่ วกับหอพัก ดังนี้
(๑) ดำเนินการและควบคุมดูแลบริหารงานหอพักใหมีประสิทธิภาพตามนโยบายของมหาวิทยาลัย
(๒) เรียกประชุมผูพักอาศัยในหอพักเมื่อมีเหตุผลอันสมควร
(๓) มีอำนาจตรวจคนหองพักของผูพักอาศัยไดเมื่อมีเหตุผลอันสมควร
(๔) ควบคุมดูแล ประเมินผล และพัฒนาการปฏิบตั งิ านของหัวหนางาน พนักงานรักษาความสะอาด
และพนักงานรักษาความปลอดภัย
(๕) ใหคำปรึกษาและขอเสนอแนะเกีย่ วกับหอพักแกคณะกรรมการบริหารหอพัก
(๖) ปกครอง อบรม ดูแลผพู กั อาศัยในหอพัก ใหอยใู นกฎระเบียบและขอบังคับของหอพัก
(๗) ประสานงานกับหนวยงานที่เกี่ยวของกับการดำเนินงานของหอพัก
(๘) รายงานใหคณะกรรมการบริหารหอพักทราบโดยดวน เมือ่ ทราบวานักศึกษากระทำผิดรายแรง
(๙) จัดทำแผนพัฒนาธุรกิจการดำเนินการหอพักเสนอตอคณะกรรมการบริหารหอพัก
(๑๐) บริหารงบประมาณตามวงเงินที่ไดรับอนุมัติจากคณะกรรมการบริหารหอพัก
(๑๑) อืน่ ๆ ตามทีค่ ณะกรรมการบริหารหอพักมอบหมาย
ขอ ๑๒ หอพักอาจมีรายไดดงั ตอไปนี้
(๑) คาบำรุงและคาบริหาร
(๒) งบประมาณหรือทรัพยสินที่บุคคลหรือหนวยงานอื่นมอบให
(๓) รายไดจากการพักอาศัยของบุคคลภายนอก
(๔) รายไดอื่น
(๕) ผลประโยชนอนั เกิดจากการจัดการรายไดตาม (๑) - (๔)
ขอ ๑๓ เงินที่ไดมาตามระเบียบนี้ ใหถือวาเปนเงินฝากถอนคืนแยกตางหากจากเงินฝากประเภทอื่น
เปนประเภท “เงินคาบำรุงหอพักมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค” ใหนำฝากธนาคารพาณิชย หรือธนาคารออมสิน
ในนามมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค
คูมือนักศึกษา
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อัตราคาบำรุงหอพักนักศึกษาใหอธิการบดีทำเปนประกาศเปนป ๆ ไป
รายไดจากคาบำรุงหอพักใด ๆ ทีเ่ กิดขึน้ ดอนหนานีใ้ หโอนเขามาเปนรายไดของหอพักตามระเบียบนี้
ขอ ๑๔ เงินคาบำรุงหอพักนักศึกษาทีเ่ ก็บตามระเบียบนี้ ใหนำไปจายตามรายการตอไปนี้
(๑) จายเปนคาสาธารณูปโภค
(๒) จายชำระหนีส้ นิ อันเกิดจากการกอสรางหอพักนักศึกษา
(๓) จายเก็บเงินเดือนคาตอบแทน ผจู ดั การ เจาหนาที่ แมบา น เจาหนาทีร่ กั ษาความปลอดภัย
(๔) จายเปนคาวัสดุงานบาน งานครัวในการบำรุงดูแลรักษาหอพัก
(๕) จายเปนคาดำเนินใด ๆ อันเกี่ยวเนื่องกับการบริหารหอพัก และตามประกาศที่เกี่ยวของ ทั้งนี้
ใหคณะกรรมการบริหารหอพักพิจารณาและขอความเห็นชอบจากอธิการบดี
ขอ ๑๕ ใหมหาวิทยาลัยแตงตั้งคณะกรรมการบริหารหอพักเก็บรักษาเงินตามระเบียบอยางนอยสามคน
การลงนามในใบถอนเงินจากธนาคาร เพือ่ เปนคาใชจา ย ใด ๆ ตามขอ ๑๔ ใหอธิการบดีหรือผทู อี่ ธิการบดีมอบหมาย
เปนผูลงนามรวมกันอยางนอยสองคน
ขอ ๑๖ ใหมหาวิทยาลัยแตงตั้งเจาหนาที่การเงินอยางนอยหนึ่งคน เพื่อจัดทำบัญชีรับจายเงินและ
รายงานการใชจายเงินตอคณะกรรมการบริหารหอพัก
ขอ ๑๗ ใหมหาวิทยาลัยแตงตั้งผูตรวจสอบบัญชีจำนวนสามคน ทำการตรวจสอบและรายงานการ
ใชจายเงินตามระเบียบนี้ใหมหาวิทยาลัยทราบอยางนอยปละหนี่งครั้ง
ขอ ๑๘ ใหคณะกรรมการบริหารหอพักเสนอรายงานการบริหารงบประมาณบัญชีทางการเงินทุกประเภท
รวมทัง้ ผลการบริหารงานหอพักตอมหาวิทยาลัยทุกสิน้ ภาคการศึกษา และใหสรุปเสนอรายงานตอสภามหาวิทยาลัย
ภายในสามสิบวันนับแตวันสิ้นปทางบัญชี
ขอ ๑๙ หากในปบัญชีใดมีผลกำไรจากการบริหารหอพัก ใหนำผลกำไรสงหาวิทยาลัยเขาเปนเงินรายได
จากทรัพยสนิ และผลประโยชนของมหาวิทยาลัยไมนอ ยกวารอยละ ๒๐ และจายเปนโบนัสหรือคาตอบแทนใหแก
ผูเกี่ยวของไดไมเกินรอยละ ๑๐
การจายเปนโบนัสในแตละป ใหคณะกรรมการบริหารหอพักพิจารณาอัตราการจายและเสนอความเห็นชอบ
จากอธิการบดี
กรณีไมมีหนี้ผูกพันแลว หากหอพักไมสมารถดำเนินการหารายไดอีกตอไปไดใหนำเงินคงเหลือจากการ
บริหารหอพัก นำสงเปนเงินรายไดจากทรัพยสินและผลประโยชนของมหาวิทยาลัย
ขอ ๒๑ ใหอธิการบดีเปนผูรักษาการใหเปนไปตามระเบียบนี้รวมทั้งใหมีอำนาจออกประกาศหรือคำสั่ง
เพื่อปฏิบัติใหเปนไปตามระเบียบนี้ และเปนผูวินิจฉัยชี้ขาดในกรณีเกิดปญหาจากการใชระเบียบนี้
กรณีที่มีปญหาในการตีความตามระเบียบนี้ใหสภามหาวิทยาลัยเปนผูวินิจฉัยชี้ขาดและใหถือเปน
ทีส่ ดุ
ประกาศ ณ วันที่ ๒๕ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๖

(ดร.ภิญโญ นิโรจน)
นายกสภามหาวิทยาลัยราชาภัฏนครสวรรค
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วาดวยการแตงกายของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค
พ.ศ. 2559
อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 18(2) แหงพระราชบัญญัตมิ หาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547
ประกอบกับมติสภามหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค ในคราวประชุมครัง้ ที่ 3/2559 เมือ่ วันที่ 24 มีนาคม 2559
สภามหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค จึงออกระเบียบไวดงั ตอไปนี้
ขอ 1 ระเบียบนี้ เรียกวา "ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค วาดวยการแตงกายของ
นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค พ.ศ. 2559"
ขอ 2 ใหใชระเบียบนีต้ งั้ แตปก ารศึกษา 2559 เปนตนไป
ขอ 3 ใหยกเลิกระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค วาดวยการแตงการของนักศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค พ.ศ. 2549 และใหใชฉบับนีแ้ ทน
ขอ 4 บรรดา ประกาศ ระเบียบ ขอบังคับ หรือคำสัง่ อืน่ ใด ของมหาวิทยาลัยราชภัฏนคสวรรค
ที่ขัด หรือแยงกับระเบียบนี้ใหใชระเบียบนี้แทน
ขอ 5 ในระเบียบนี้
“มหาวิทยาลัย” หมายความวา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค
“สภามหาวิทยาลัย” หมายความวา สภามหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค
“อธิการบดี” หมายความวา อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค
“รองอธิการบดี” หมายความวา รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค
“คณบดี” หมายความวา คณบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค
“นักศึกษา” หมายความวา นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค
ขอ ๖ การแตงการของนักศึกษา กำหนดไวดงั ตอไปนี้
(1) การแตงกายของนักศึกษาหญิงในโอกาสปกติ
(ก) เสื้อเชิ้ตสีขาวปกปลายแหลม แขนสั้นความยาวเหนือขอศอก หามพับแขน เนื้อผา
เกลี้ยง เนื้อผาไมยืดและไมบาง ผาอกตลอด ติดกระดุมโลหะตรามหาวิทยาลัยหาเม็ด ไมมีกระเปา ตัวเสื้อขนาด
พอเหมาะตามแบบที่มหาวิทยาลัยกำหนด ไมจับเกล็ด และไมติดลูกไม ติดเข็มมหาวิทยาลัยที่อกเสื้อดานซาย
ความยาวของเสื้อสามารถใสไวในกระโปรงไดสะดวก
(ข) กระโปรงสีดำหรือสีกรมทา ไมใชผายีนสและไมใชผาลูกไม แบบเรียบสุภาพตามแบบ
ทีม่ หาวิทยาลัยกำหนด ความยาวของกระโปรงนักศึกษาใหอยรู ะดับเขา
(ค) สายเข็มขัดหนังสีดำ หัวเข็มขัดตามทีม่ หาวิทยาลัยกำหนด
(ง) รองเทาคัตชูหนังหรือหนังเทียมสีดำ สนสูงไมเกินหาเซนติเมตร หรือรองเทาผาใบสีดำ
หรือสีขาวไมมีลวดลาย
(2) การแตงกายของนักศึกษาหญิงในโอกาสพิเศษ
(ก) เสื้อเชิ้ตสีขาวปกปลายแหลม เหมือนการแตงกายในโอกาสปกติ กลัดกระดุมคอ
ติดเครื่องหมายมหาวิทยาลัย
(ข) กระโปรงเข็มขัด รองเทาและถุงเทาเหมือนการแตงกายในโอกาสปกติ
(3) การแตงกายของนักศึกษาชายในโอกาสปกติ
(ก) เสือ้ เชิต้ สีขาวแขนสัน้ หรือแขนยาว ผาอกตลอด ไมพบั แขน ไมใชผา ยืด ไมมลี วดลาย
เนื้อผาหนาตัวเสื้อขนาดพอเหมาะตามแบบที่มหาวิทยาลัยกำหนดใสชายเสื้อในกางเกงและผูกเนกไทตามแบบที่
มหาวิทยาลัยกำหนด
คูมือนักศึกษา
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(ข) กางเกงขายาวสีดำหรือสีกรมทา ไมใชผา ยีนส เนือ้ ผาไมมลี วดลาย ตัดแบบเรียบสุภาพ
(ค) สายเข็มขัดหนังสีดำ หัวเข็มขัดตามแบบทีม่ หาวิทยาลัยกำหนด
(ง) รองเทาคัตชูหนังหรือหนังเทียมสีดำ หรือรองเทาผาใบสีดำ ถุงเทาสีดำ
(4) การแตงกายของนักศึกษาชายในโอกาสพิเศษ
(ก) เสื้อเชิ้ตสีขาว ตามรูปแบบการแตงกายในโอกาสปกติ แตเปนแขนยาวเทานั้นและ
ผูกเนกไทตามแบบที่มหาวิทยาลัยกำหนด
(ข) กางเกงตามรูปแบบเข็มขัด รองเทา และถุงเทาเหมือนการแตงกายในโอกาสปกติ
(ค) สายเข็มขัดหนังสีดำ หัวเข็มขัดตามแบบทีม่ หาวิทยาลัยกำหนด
(ง) ถุงเทาสีดำ และรองเทาคัดชูหนังหรือวัสดุหนังเทียมสีดำ
(5) ชุดกีฬาสำหรับใชในวิชาเฉพาะ
(ก) ชุดกีฬา ตามแบบทีม่ หาวิทยาลัยกำหนด
(ข) ถุงเทาสีขาว รองเทาผาใบสีขาวหรือสีดำ ไมมลี วดลาย ทรงสุภาพ
(6) นักศึกษาทีแ่ ตงกายตามขอกำหนดของศาสนาใด อนุโลมใหเปนไปตามขอกำหนดของศาสนานัน้
(7) ผม หนา และเครือ่ งประดับ
(ก) นักศึกษาหญิง ผมสีธรรมชาติ ทรงสุภาพเรียบรอย ถาไวผมยาวตองรวบใหเรียบรอย
แตงหนาใหเรียบไมฉูดฉาด ไมใชเครื่องประดับที่มีคาหรือไมเหมาะสม
(ข) นักศึกษาชาย ตองตัดผมแบบเรียบ ผมสีธรรมชาติ ทรงสุภาพ ไมไวหนวดเครา และ
ไมใสเครื่องประดับที่มีคาหรือไมเหมาะสม
(8) การแตงกายในการเรียนวิชาพลศึกษา การเรียนภาคปฏิบตั กิ าร และการฝกภาคสนาม หรือ
อืน่ ๆ ใหเปนไปตามประกาศของมหาวิทยาลัย
ขอ ๗. ใหอธิการบดี หรือรองอธิการบดีทไี่ ดรบั มอบหมายและคณบดีเปนผกู ำกับดูแลใหนกั ศึกษา
ปฏิบัติตามระเบียบนี้
ขอ ๘. ใหอธิการบดีรักษาการใหเปนไปตามระเบียบนี้ โดยใหมีอำนาจออกประกาศหรือคำสั่ง
เพื่อปฏิบัติใหเปนไปตามระเบียบนี้ และเปนผูวินิจฉัยชี้ขาดในกรณีเกิดปญหาจากการใชระเบียบนี้
ประกาศ ณ วันที่ 24 มีนาคม พ.ศ. 2559

(ศาสตราจารยสมบัติ ธำรงธัญวงศ)
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
ราชภัฏนครสวรรคจงึ ออกระเบียบไว ดังตอไปนี้
ขอ ๑ ระเบียบนีเ้ รียกวา “ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค วาดวยการรับ - จายเงินคาลงทะเบียน
บัณฑิตของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค พ.ศ. ๒๕๔๘”
ขอ 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 ทีส่ ำเร็จการศึกษาระดับปริญญา
ตามหลักสูตรของมหาวิทยาลัย
“เงินคาลงทะเบียนบัณฑิต” หมายความวา เงินทีม่ หาวิทยาลัยเรียกเก็บจากนักศึกษาทีส่ ำเร็จการศึกษา
ระดับปริญญาตามหลักสูตรของมหาวิทยาลัย
ขอ ๕ การเรียกเก็บเงินคาลงทะเบียนบัณฑิต ใหเรียกเก็บคนละ ๕๐๐ บาท
ขอ ๖ เมื่อมหาวิทยาลัยรับเงินมาแลวใหนำฝากธนาคารพาณิชยในนาม “เงินคาลงทะเบียนบัณฑิต”
แยกตางหากจากเงินประเภทอื่นของมหาวิทยาลัย
ขอ ๗ การจายเงินคาใชจายในการจัดงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร และการฝกซอมใหเบิกจายได
เทาทีจ่ า ยจริงและประหยัดตามรายการคาใชจา ยตัง้ แต (๑) ถึง (๑๒) ดังตอไปนี้
(๑) คาเตรียมการจัดงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตรและการฝกซอม
(๒) คาเสือ้ ครุยกิตติมศักดิ์ เสือ้ ครุยประจำตำแหนง
(๓) คาปรับปรุงการตกแตงอาคารสถานที่ที่ใชเปนสถานที่จัดงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร
และการฝกซอม
(๔) คาเชาทรัพยสนิ หรืออุปกรณทจี่ ำเปน ซึง่ ใชเกีย่ วกับการจัดงานพิธพี ระราชทานปริญญาบัตร
และการฝกซอม
(๕) คาจัดเลี้ยง คาเครื่องดื่มและน้ำชาแขกที่เชิญมารวมงาน
(๖) คาทำปริญญาบัตรและปก
(๗) คาพิมพหนังสือทีร่ ะลึก สูจบิ ตั ร บัตรเชิญและเอกสารอืน่ ๆ ทีจ่ ำเปน
(๘) คาใชจายในการเดินทางของผูปฏิบัติงาน
(๙) คาเบี้ยเลี้ยง คาที่พัก คายานพาหนะของอาจารยและเจาหนาที่ที่เกี่ยวของกับงานพิธี
พระราชทานปริญญาบัตร
(๑๐) คาไปรษณีย โทรเลข คาธนาณัติ คาประชาสัมพันธ และคาสือ่ สารอืน่ ๆ
(๑๑) คาอาหารในการฝกซอมและรับพระราชทานปริญญาบัตรของฝายตาง ๆ ตามทีม่ หาวิทยาลัย
กำหนด
คูมือนักศึกษา
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(๑๒) คาใชจา ยอืน่ ๆ ทีจ่ ำเปนนอกเหนือจากทีก่ ำหนดไวในขอ ๗ (๑) - ๗ (๑๑) ใหอยใู นดุลพินจิ

ของอธิการบดี
ขอ ๘ ใหอธิการบดีหรือรองอธิการบดีที่ไดรับมอบหมาย เปนผูอนุมัติการเบิกจายตาง ๆ ตาม ขอ ๗
จากบัญชีเงินคาลงทะเบียนบัณฑิต และเก็บหลักฐานการเบิกจายไว เพื่อใหผูตรวจสอบภายในของมหาวิทยาลัย
สามารถตรวจได
เมื่อเสร็จสิ้นงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแตละครั้งแลว ใหผูรับผิดชอบรายงานการใชจายเงินนี้ให
อธิการบดีทราบภายในหกสิบวันนับแตวันเสร็จสิ้นงาน เมื่อมีเงินสวนที่เหลือมหาวิทยาลัยอาจนำเงินสวนที่เหลือ
ไปใชจายในกิจการอื่นที่จำเปนได
ใหผูตรวจสอบภายในของมหาวิทยาลัยตรวจสอบการใชเงินและรายงานดังกลาวเพือ่ เสนอตอมหาวิทยาลัย
ขอ ๙ เงินคาลงทะเบียนบัณฑิตทีม่ อี ยกู อ นใชระเบียบนีใ้ หถอื เปนเงินคาลงทะเบียนบัณฑิตตามระเบียบนี้
ขอ ๑๐ใหอธิการบดีเปนผูรักษาการใหเปน ไปตามระเบียบนี้ และเปนผูวินิจฉัยชี้ขาดในกรณีเกิดปญหา
จากการใชระเบียบนี้
ประกาศ ณ วันที่ ๒๗ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๔๘
พลเอก

(ศิริ ทิวะพันธ)ุ
นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค
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ขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค
วาดวยการจัดการศึกษาภาคฤดูรอ นสำหรับนักศึกษาภาคปกติ พ.ศ. ๒๕๕๐
อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๑๘ (๒) แหงพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ประกอบ
มติสภามหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค ในคราวประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๕๐ เมื่อวันที่ ๒๕ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๐
สภามหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค จึงออกขอบังคับไดดังตอไปนี้
ขอ ๑ ขอบังคับนี้เรียกวา “ขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค วาดวยการจัดการศึกษาภาคฤดูรอน
สำหรับนักศึกษาภาคปกติ พ.ศ. ๒๕๕๐”
ขอ ๒ ใหใชขอ บังคับนี้ ตัง้ แตภาคเรียนฤดูรอ น ปการศึกษา ๒๕๔๙ เปนตนไป
ขอ ๓ บรรดา กฎ ระเบียบ ขอบังคับ ประกาศหรือคำสัง่ อืน่ ใดทีข่ ดั หรือแยงกับขอบังคับนี้ ใหใชขอบังคับแทน
ขอ ๔ ในขอบังคับนี้
“มหาวิทยาลัย” หมายความวา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค
“สภาประมหาวิทยาลัย” หมายความวา สภามหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค
“อธิการบดี” หมายความวา อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค
“ภาคฤดูรอน” หมายความวา การจัดการศึกษาใหแกนักศึกษาภาคปกติ ที่นอกเหนือไปจากการศึกษา
ในภาคการศึกษาปกติ
ขอ ๕ การเปดการศึกษาภาคฤดูรอน ใหมีระยะเวลาการศึกษาไมนอยกวา ๘ สัปดาห โดยจัดการเรียน
การสอนเปนแบบทวิคาบ
ขอ ๖ การเปดสอนรายวิชาใดในภาคฤดูรอ น ใหมหาวิทยาลัยจัดทำประกาศกำหนดหลักเกณฑและกำหนดการ
โดยใหคณะดำเนินการสำรวจจัดทำบัญชีรายวิชาทีเ่ ปดสอนและสำรวจความตองการของผเู รียนแลวเสนอใหมหาวิทยาลัย
พิจารณาอนุมัติ
ขอ ๗ ในแตละรายวิชาทีเ่ ปดการเรียนการสอน ตองมีจำนวนนักศึกษาไมนอ ยกวา ๓๕ คนตอ ๑ หมเู รียน
ในกรณีจำนวนนักศึกษานอยกวา ๓๕ คนตอ ๑ หมูเรียน ใหคณะเสนอขออนุมัติจากมหาวิทยาลัยเปนรายกรณี
ขอ ๘ นักศึกษาแตละคนจะลงทะเบียนไดไมเกิน ๑๒ หนวยกิต และอาจารยแตละคนจะทำการสอนได
ไมเกิน ๑๘ คาบตอสัปดาห ซึ่งเมื่อนับรวมกับการสอนนักศึกษาภาค กศ.ยช. หรือการสอนนักศึกษาภาคอื่น ๆ
ในชวงภาคฤดูรอ นแลวจะตองไมเกินสัปดาหละ ๒๔ คาบ
ขอ ๙ ใหนำขอบังคับ ระเบียบ คำสั่ง หรือประกาศในภาคเรียนปกติ ที่นอกเหนือจากขอบังคับนี้ มาใช
บังคับโดยอนุโลม
ขอ ๑๐ ใหการรับ-จายเงินคาบำรุงการศึกษาสำหรับการจัดการศึกษาภาคฤดูรอน เปนไปตามระเบียบที่
สภามหาวิทยาลัยกำหนด
ขอ ๑๑ ใหอธิการบดีเปนผูรักษาการใหเปนไปตามขอบังคับนี้และเปนผูวินิจฉัยชี้ขาดในกรณีเกิดปญหา
จากการใชขอบังคับนี้
ประกาศ ณ วันที่ ๒๕ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๐

พลเอก

(ศิริ ทิวะพันธ)ุ
นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค
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ขอบังคับสภาประจำสถาบันราชภัฏนครสวรรค
วาดวยการจัดการศึกษาสำหรับบุคลากรประจำการ พ.ศ. ๒๕๔๓
ตามที่สถาบันราชภัฏนครสวรรคไดดำเนินการโครงการ จัดการศึกษาสำหรับบุคลากรประจำการ เพื่อตอบสนอง
ความตองการของทองถิน่ ไดผลดีตลอดมานัน้ แตเนือ่ งจากสภาพการณตา ง ๆ ไดเปลีย่ นแปลงไปและเพือ่ เพิม่ พูนประสิทธิภาพ
และคุณภาพของการจัดการศึกษาสำหรับบุคลากรประจำการ ซึง่ เปนสวนหนึง่ ของการจัดการศึกษาเพือ่ ปวงชน ตามขอบังคับ
คณะกรรมการสภาสถาบันราชภัฏวาดวยการจัดการศึกษาเพือ่ ปวงชน พ.ศ. ๒๕๓๙ ใหสงู ยิง่ ขึน้ จึงอาศัยอำนาจตามความใน
มาตรา ๓๐ (๒) แหงพระราชบัญญัตสิ ถาบันราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๓๘ และโดยความเห็นชอบของสภาประจำสถาบันราชภัฏนครสวรรค
ในการประชุมครัง้ ที่ ๓/๒๕๔๓ เมือ่ วันที่ ๓ เมษายน พ.ศ. ๒๕๔๓ สภาประจำสถาบันราชภัฏนครสวรรค จึงวางขอบังคับไวดงั นี้
ขอ ๑ ขอบังคับนีเ้ รียกวา “ขอบังคับสภาประจำสถาบันราชภัฏนครสวรรค วาดวยการจัดการศึกษาสำหรับบุคลากร
ประจำการ พ.ศ. ๒๕๔๓”
ขอ ๒ ใหยกเลิกการใชขอ บังคับสภาประจำสถาบันราชภัฏนครสวรรค วาดวยการจัดการศึกษาสำหรับบุคลากร
ประจำการ พ.ศ. ๒๕๔๐
บรรดาขอบังคับ ระเบียบ คำสัง่ หรือประกาศอืน่ ใดในสวนทีข่ ดั แยงกับขอบังคับนี้ ใหใชขอ บังคับนีแ้ ทน
ขอ ๓ ใหใชขอบังคับนี้ สำหรับการจัดการศึกษาตามโครงการจัดการศึกษาสำหรับบุคลากรประจำการ ตั้งแต
ปการศึกษา ๒๕๔๓ เปนตนไป
ขอ ๔ ในขอบังคับนี้
“การใหการศึกษา” หมายถึง กระบวนการพัฒนาใหผเู ขารับการศึกษาไดเพิม่ ประสิทธิภาพในการปฏิบตั งิ านและเพิม่ พูน
วิทยฐานะ
“บุคลากรประจำการ” หมายถึง บุคลากรทีก่ ำลังปฏิบตั งิ านทัง้ สังกัดภาครัฐบาล หรือเอกชนโดยไมจำกัดอาชีพ
“สถาบัน” หมายถึง สถาบันราชภัฏนครสวรรค
“สภาประจำสถาบัน” หมายถึง สภาประจำสถาบันราชภัฏนครสวรรค
“อธิการบดี” หมายถึง อธิการบดีสถาบันราชภัฏนครสวรรค
“รองอธิการบดี” หมายถึง รองอธิการบดีสถาบันราชภัฏนครสวรรค
“อาจารยทปี่ รึกษา” หมายถึง บุคคลทีส่ ถาบันแตงตัง้ ใหทำหนาทีเ่ ปนทีป่ รึกษา ดูแล สนับสนุนทางดานวิชาการ วิธกี ารเรียน
ควบคุมโปรแกรมการเรียนและใหมสี ว นในการประเมินผลความกาวหนาในการเรียน
“คณะอาจารยทปี่ รึกษา” หมายถึง กลมุ บุคคลทีส่ ถาบันแตงตัง้ ใหทำหนาทีเ่ ปนทีป่ รึกษา ดูแล สนับสนุนทางดานวิชาการ
วิธกี ารเรียน ควบคุมโปรแกรมการเรียนและใหมสี ว นในการประเมินผลความกาวหนาในการเรียน
“ศูนยใหการศึกษา” หมายถึง สถานทีภ่ ายนอกสถาบันทีจ่ ดั ขึน้ สำหรับใหการศึกษาแกบคุ ลากรประจำการทีม่ ภี มู ลิ ำเนา
อยหู า งไกลจากสถาบัน
“ระบบการเรียนโดยสือ่ ประสม” หมายถึง วิธจี ดั การศึกษาสำหรับบางรายวิชาในหลักสูตร โดยผเู รียนไมตอ งเขาเรียน
ในชัน้ เรียนเต็มตามเวลาทีก่ ำหนด แตอาศัยวิธกี ารเรียนโดยสือ่ ประเภทตาง ๆ แทน
ขอ ๕ ในการจัดการศึกษาสำหรับบุคลากรประจำการ ใหสามารถจัดตัง้ ศูนยใหการศึกษาในเขตทองทีร่ บั ผิดชอบ
ของสถาบันตามความเหมาะสมใหดำเนินการจัดการศึกษาสำหรับบุคลากรประจำการไดเฉพาะโปรแกรมวิชาทีส่ ภาประจำสถาบัน
อนุมตั หิ ลักสูตร และไดรบั การยอมรับหรือรับรองคุณวุฒจิ ากหนวยงานซึง่ มีหนาทีแ่ ลว
สถาบันอาจจัดการศึกษานอกระบบการเรียนโดยใชสอื่ ประสมได ในรายวิชาทีไ่ มบงั คับใหเขาชัน้ เรียนตามประกาศของ
สภาประจำสถาบัน โดยจะตองจัดใหมกี ารลงทะเบียนเรียนและการสอบเชนเดียวกับรายวิชาอืน่
ขอ ๖ ในการเปดสอนโปรแกรมวิชาใด หรือสาขาวิชาใด ในระดับใด ใหเปนไปตามเกณฑมาตรฐานทางวิชาการ
ของหลักสูตรและจะตองไดรบั อนุมตั จิ ากสภาประจำสถาบัน
ขอ ๗ ใหสถาบันแตงตัง้ คณะกรรมการดังตอไปนี้
๗.๑ คณะกรรมการอำนวยการโครงการจัดการศึกษาสำหรับบุคลากรประจำการประจำสถาบันซึง่ ประกอบ
ดวย อธิการบดีเปนประธาน รองอธิการบดี คณบดีเปนกรรมการ โดยมีผอู ำนวยการสำนักสงเสริมวิชาการเปนกรรมการและเลขานุการ
และผอู ำนวยการสำนักงานอธิการบดีเปนกรรมการและผชู ว ยเลขานุการ
คณะกรรมการอำนวยการโครงการจัดการศึกษาสำหรับบุคลากรประจำการประจำสถาบัน ทำหนาทีอ่ ำนวยการบริหาร
โครงการจัดการศึกษาสำหรับบุคลากรประจำการของสถาบันใหมปี ระสิทธิภาพและเกิดความเรียบรอย
๗.๒ คณะกรรมการดำเนินงานโครงการจัดการศึกษาสำหรับบุคลากรประจำการหรือคณะกรรมการอืน่ ๆ
ตามความเหมาะสม
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ขอ ๘ ในการรับเขาศึกษา ใหสถาบันรับบุคคลเขาศึกษาจากบุคลากรประจำการ ๒ ประเภท คือ ประเภท เขาศึกษา
ตามความตองการของตนสังกัดและประเภทบุคคลทัว่ ไป โดยมีคณ
ุ สมบัตติ ามประกาศของสถาบัน
การรับเขาศึกษาตองจัดใหมกี ารสอบวัดความรพู นื้ ฐานเพือ่ ใชผลการสอบเปนเกณฑหนึง่ ในการรับเขาศึกษาและอาจใช
เปนแนวทางในการจัดรายวิชาเรียนเพิม่ เติมเฉพาะราย ตามทีส่ ถาบันเห็นสมควร
ขอ ๙ ใหมกี ารจัดอาจารยทปี่ รึกษา หรือคณะอาจารยทปี่ รึกษารับผิดชอบและใหคำปรึกษาแกนกั ศึกษาตามเวลา
ทีส่ ถาบันกำหนด หรือเวลาอืน่ ตามความเหมาะสม
เพือ่ ใหอาจารยทปี่ รึกษาหรือคณะอาจารยทปี่ รึกษาสามารถปฏิบตั หิ นาทีไ่ ดมปี ระสิทธิภาพ ใหสถาบัน จัดใหมคี มู อื
สำหรับอาจารยทปี่ รึกษา หรือคณะอาจารยทปี่ รึกษา พรอมทัง้ ติดตามและประเมินผลการปฏิบตั หิ นาทีข่ องอาจารยทปี่ รึกษา หรือ
คณะอาจารยทปี่ รึกษาอยางนอยปละ ๑ ครัง้
ขอ ๑๐ การจัดการเรียนการสอน ใหสามารถดำเนินการไดทงั้ ใน หรือนอกเวลาราชการ
ในการจัดการเรียนการสอนเพือ่ ใหนกั ศึกษามีเวลาศึกษาและคนควาหาความรเู พิม่ เติม ใหนกั ศึกษาลงทะเบียนได
ไมเกินภาคเรียนละ ๑๒ หนวยกิต ในกรณีทนี่ กั ศึกษารายใดมีความจำเปนสถาบันอาจพิจารณา ใหลงทะเบียนเรียนเกินกวา
ภาคเรียนละ ๑๒ หนวยกิตได แตตอ งไมเกิน ๑๕ หนวยกิต หรือตามทีส่ ภาประจำสถาบันกำหนด
ขอ ๑๑ เพือ่ ใหการเรียนการสอนมีประสิทธิภาพ ในคาบหนึง่ ใหมเี วลาสอนไมนอ ยกวา ๕๐ นาที โดยกำหนดให
อาจารยผสู อนแตละทานสอนไดไมเกินวันละ ๖ คาบ ในกรณีทจี่ ำเปนจะตองสอนเกินวันละ ๖ คาบ ใหขออนุมตั ติ อ อธิการบดี
เปนราย ๆ ไป แตทงั้ นีร้ วมกันแลวในชวงวันเสาร-อาทิตยจะตองไมเกิน ๑๒ คาบ และเมือ่ รวมกับวันอืน่ ๆ ทัง้ หมดแลวจะตอง
ไมเกินสัปดาหละ ๑๘ คาบ
ขอ ๑๒ ใหอาจารยผสู อนจัดทำเอกสารแนวการสอนทุกรายวิชาทีเ่ ปดสอนใหแกนกั ศึกษาในแตละภาคเรียน
ขอ ๑๓ ใหมกี ารจัดใหนกั ศึกษามีและใชตำราหลักในรายวิชาทีเ่ ปดสอน ตำราหลักอาจเรียบเรียงโดยอาจารยของสถาบัน
หรือผเู ชีย่ วชาญภายนอกก็ไดโดยจะตองมีขอบเขตและระดับของเนือ้ หาเหมาะสมกับหลักสูตรทีส่ ภาประจำสถาบันไดอนุมตั ไิ ว
ขอ ๑๔ ใหมกี ารจัดหาหรือผลิตสือ่ เพือ่ ใชประกอบการเรียนการสอนรายวิชาตาง ๆ
ใหมกี ารพัฒนาโสตทัศนูปกรณพนื้ ฐาน สือ่ การเรียนการสอน ใหมมี าตรฐานและเพียงพอกับจำนวนนักศึกษาทีม่ อี ยู
ขอ ๑๕ ใหมกี ารจัดบริการหอสมุดและอำนวยความสะดวกแกนกั ศึกษาในรูปแบบตาง ๆ เพือ่ เสริมสรางใหนกั ศึกษา
มีโอกาสคนควาหาความรเู พิม่ เติมจากหอสมุดมากขึน้
ขอ ๑๖ ใหสถาบันกำหนดแนวปฏิบตั ใิ นการประเมินผลการเรียนรายวิชาตาง ๆ ใหเปนไปตามขอบังคับ หรือระเบียบ
วาดวยการประเมินผลการศึกษาในการจัดการศึกษาสำหรับบุคลากรประจำการทีบ่ งั คับใช
ขอ ๑๗ ในการขอจบการศึกษา ผลการเรียนรายวิชาใดทีม่ อี ายุเกินกวา ๕ ป สำหรับหลักสูตร ๒ ป และเกิน ๑๐ ป
สำหรับหลักสูตร ๔ ป ใหถอื วาผลการเรียนรายวิชานัน้ หมดสภาพ ไมมสี ทิ ธินำผลการเรียนรายวิชานัน้ ไปใชในการขอจบการศึกษา
โดยจะตองลงทะเบียนเรียนในรายวิชานัน้ หรือรายวิชาเทียบเทาใหม
ขอ ๑๘ ใหมกี ารรับโอนสภาพนักศึกษาในสถาบันจากระบบหนึง่ ไปสรู ะบบหนึง่ ได สำหรับการโอนเขาสภู าคปกติ
ผขู อโอนจะตองสอบคัดเลือกเขาเรียนในภาคปกติใหไดกอ น
นักศึกษาทีถ่ กู ลงโทษดวยการทำความผิดทางดานความประพฤติไมมสี ทิ ธิข์ อโอน
ขอ ๑๙ ใหมีการโอนผลการเรียนและการยกเวนการเรียนในรายวิชาที่ไดศึกษาแลวในระดับเดียวกันแนวปฏิบัติ
ในการขอโอนผลการเรียนและการยกเวนการเรียน ใหเปนไปตามระเบียบหรือขอบังคับวาดวยการโอนผลการเรียนและ ยกเวน
การเรียนรายวิชาทีบ่ งั คับใช
ขอ ๒๐ การจายเงินคาตอบแทนการสอน คาตอบแทนการดำเนินการ คาตอบแทนการสงเสริมคุณภาพการศึกษา
และคาใชจา ยอืน่ ๆ เพือ่ พัฒนาการเรียนการสอน ใหจา ยไดในวงเงินไมเกินรอยละ ๘๐ ของเงินคาธรรมเนียมทีเ่ รียกเก็บได
ในภาคเรียนนัน้
อัตราการเก็บและจายเงินในการจัดการศึกษาสำหรับบุคลากรประจำการ ใหเปนไปตามระเบียบสภาประจำสถาบัน
ราชภัฏนครสวรรค วาดวยการรับจายเงินเพือ่ จัดการศึกษาสำหรับบุคลากรประจำการ
ขอ ๒๑ ใหจา ยคาตอบแทนในการออกขอสอบ คาตรวจกระดาษคำตอบในการสอบวัดความรพู นื้ ฐานและในรายวิชา
ทีจ่ ดั ตามระบบการเรียนโดยใชสอื่ ประสม ตามอัตราทีส่ ภาประจำสถาบันกำหนด
ขอ ๒๒ ใหมีการประเมินการสอนของอาจารยผูสอนอยางนอยปละครั้งเพื่อใหอาจารยผูสอนไดขอมูลยอนกลับ
ไปปรับปรุงคุณภาพการสอน
ขอ ๒๓ ใหมกี ารประเมินผลการจัดการศึกษาสำหรับบุคลากรประจำการทุกปเพือ่ พัฒนาโครงการ
ขอ ๒๔ ใหอธิการบดีสถาบันราชภัฏนครสวรรค เปนผรู กั ษาการใหเปนไปตามขอบังคับนีแ้ ละเปนผวู นิ จิ ฉัยชีข้ าด
ในกรณีทเี่ กิดปญหาจากการใชขอ บังคับนี้
ประกาศ ณ วันที่ ๓ เมษายน พ.ศ. ๒๕๔๓
(นายบุญชู โรจนเสถียร)
นายกสภาประจำสถาบันราชภัฏนครสวรรค
ขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค
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ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค
เรือ่ ง การจัดเก็บคาธรรมเนียมและการใชจา ยตาง ๆ ในการดำเนินการประกันคุณภาพการศึกษาเกีย่ วกับ
ความรคู วามสามารถดานคอมพิวเตอร มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค
พ.ศ. ๒๕๕๔
อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๑๘ (๒) แหงพระราชบัญญัตมิ หาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ และ ขอ ๑๒
แหงระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค วาดวยการประกันคุณภาพการศึกษาเกีย่ วกับความรคู วามสามารถดานคอมพิวเตอร
ของนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค พ.ศ. ๒๕๔๔ ประกอบกับมติสภามหาวิทยาลัยในคราวประชุมครัง้ ที่ ๙/๒๕๕๔
เมื่อวันที่ ๒๕ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๔ สภามหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรคจึงใหอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค
ออกประกาศไวดงั ตอไปนี้
ขอ ๑ ประกาศนีเ้ รียกวา “ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค เรือ่ ง การจัดเก็บคาธรรมเนียมและการใชจา ย
ตาง ๆ ในการดำเนินการประกันคุณภาพการศึกษาเกีย่ วกับความรคู วามสามารถดานคอมพิวเตอร มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค
พ.ศ. ๒๕๕๔”
ขอ ๒ ใหใชประกาศนีต้ งั้ แตวนั ถัดจากวันประกาศเปนตนไป
ขอ ๓ บรรดา ประกาศหรือคำสัง่ อืน่ ใดของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค ทีข่ ดั หรือแยงกับประกาศนี้ ใหใชประกาศนีแ้ ทน
ขอ ๔ ในประกาศนี้
“มหาวิทยาลัย” หมายความวา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค
“สภามหาวิทยาลัย” หมายความวา สภามหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค
“อธิการบดี” หมายความวา อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค
“พนักงาน” หมายความวา พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา ตามขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค วาดวยการ
บริหารงานบุคคลสำหรับพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค พ.ศ. ๒๕๕๔ และทีแ่ กไขเพิม่ เติม
“นักศึกษา” หมายความวา นักศึกษาระดับปริญญาตรีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค
ขอ ๕ การจัดเก็บคาธรรมเนียมตางๆ จากนักศึกษาใหเรียกเก็บในอัตราตอไปนี้
(1) นักศึกษาทีเ่ ขาศึกษากอนปการศึกษา 2555 คาสมัครทดสอบความรู ครัง้ ละ หาสิบบาทตอคน
(2) นักศึกษาทีเ่ ขาศึกษาตัง้ แตปก ารศึกษา 2555 เปนตนไปใหเก็บคาสมัครทดสอบความรู ครัง้ ละหนึง่ รอยบาทตอคน
(3) คาฝกอบรมหลักสูตรระยะสัน้ หลักสูตรระไมเกินหารอยบาท ตอคน
ขอ 6 การเบิกจายเงินรายไดในการประกันคุณภาพการศึกษา เกีย่ วกับความรคู วามสามารถดานคอมพิวเตอร
ใหเบิกจายในรายการดังตอไปนี้
(1) คาตอบแทนกรรมการคุมสอบ อัตราคนละไมเกิน สามรอยบาทตอวัน
(2) คาตอบแทนเจาหนาทีป่ ฏิบตั งิ าน กรณีจา งรายวันอัตราคนละไมเกินสามรอยบาท ตอวัน
(3) คาตอบแทนนักศึกษาทีป่ ฏิบตั งิ าน อัตราคนละไมเกินสอบรอยบาทตอวัน
(4) คาตอบแทนการตรวจสอบผลการทดสอบและการออกขอสอบ อัตราไมเกินสามสิบบาท ตอนักศึกษาทีเ่ ขาสอบ หนึง่ คน
(5) คาตอบแทนวิทยากรการฝกอบรมในเวลาราชการอัตราไมเกินชัว่ โมงละสามรอยบาท นอกเวลาราชการอัตรา
ชัว่ โมงไมเกินสามรอยบาท
ขอ ๗ ใหอธิการบดีเปนผรู กั ษาการใหเปนไปตามประกาศนี้ และเปนผวู นิ จิ ฉัยชีข้ าดในกรณีทเี่ กิดปญหาจากการใช
ประกาศนี้
ในกรณีทมี่ ปี ญ
 หาในการตีความตามประกาศนี้ หรือมีปญ
 หาจากการใชประกาศนีท้ อี่ ธิการบดีไมอาจวินจิ ฉัยชีข้ าดได
หรือมีปญ
 หาทีเ่ กิดจากประกาศนีไ้ มไดกำหนดไว ใหสภามหาวิทยาลัยเปนผวู นิ จั ฉัยชีข้ าดและใหถอื เปนทีส่ ดุ
ประกาศ ณ วันที่ ๒๕ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๔
(รองศาสตราจารยประเทือง ภูมภิ ทั ราคม)
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค
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เรือ่ ง การลงทะเบียนวิชาเลือกเสรี
เพื่อใหการลงทะเบียนวิชาเลือกเสรีของนักศึกษาเปนไปตามเจตนารมณของหลักสูตรสถาบันราชภัฏ
นครสวรรค จึงกำหนดหลักเกณฑวธิ กี ารลงทะเบียนรายวิชาเลือกเสรี ดังนี้
๑. วิชาเลือกเสรี หมายถึง รายวิชาใด ๆ ทีเ่ ปดสอนในหลักสูตรสถาบันราชภัฏและหลักสูตรมหาวิทยาลัย
ราชภัฏนครสวรรค
๒. นักศึกษาผมู สี ทิ ธิล์ งทะเบียนเรียนวิชาเลือกเสรี ไดแก
๒.๑ นักศึกษาทุกคนทัง้ ภาคปกติ ภาค กศ.ยช. และ ภาค กศ.บป. ทีม่ รี ายวิชาเลือกเสรีตามแผน
การเรียนในภาคเรียนที่กำหนด
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 จะไมเปดสอนรายวิชาทีข่ อเปลีย่ นแปลงชือ่ ผสู อนนัน้ อีกในปการศึกษาตอ 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.
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 หากไมเปนไปตามเงื่อนไขนี้ใหอยูในดุลยพินิจของผูอำนวยการสำนัก
สงเสริมวิชาการและงานทะเบียน
๖. มหาวิทยาลัย ฯ จะประกาศรายชื่อวิชาเลือกเสรีที่คณะทุกคณะและที่สำนักสงเสริมวิชาการและ
งานทะเบียนไวใหทราบลวงหนาไมนอ ยกวา ๑๐ วัน กอนการเลือกรายวิชาเลือกเสรี
คูมือนักศึกษา
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๗. การเลือกเรียนรายวิชาเลือกเสรี นักศึกษาตองเลือกตามกำหนดในประกาศมหาวิทยาลัย ฯ เรือ่ งกำหนด
กิจกรรม วิชาการ ฯ โดยมีการเลือกลวงหนาทุกภาคเรียน
สำหรับนักศึกษาภาคปกติใหเลือกเรียนในภาคเรียนที่ ๑ เพือ่ เรียนในภาคเรียนที่ ๒ ของแตละปการศึกษา
และเลือกเรียนในภาคเรียนที่ ๒ ของปการศึกษาทีห่ นึง่ เพือ่ เรียนในภาคเรียนที่ ๑ ของปการศึกษาถัดไป
หากนักศึกษาไมเลือกรายวิชาเลือกเสรีตามกำหนดเวลาจะไมมสี ทิ ธิใ์ นการเรียนวิชาเลือกเสรีดงั กลาว โดย
นักศึกษาจะมีสทิ ธิเ์ ลือกเรียนวิชาเลือกเสรีในภาคเรียนตอ ๆ ไป ตามหลักเกณฑในขอ ๒.๒ และขอ ๒.๓
๘. เปนหนาที่ของนักศึกษาที่จะตองติดตามผลการเลือกวิชาเลือกเสรีของตนในครั้งที่ ๑ และครั้งที่ ๒
(ถามี) ตามวันเวลาทีก่ ำหนด วาหมเู รียนทีเ่ ลือกไวนนั้ สามารถเปดสอนไดหรือไม
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 หากไมดำเนินการเลือกครัง้ ที่ ๒ จะไมมสี ทิ ธิเ์ รียนวิชาเลือกเสรีในภาคเรียนนัน้
๙. เมื่อนักศึกษาเลือกวิชาใดเปนวิชาเลือกเสรีแลวจะตองลงทะเบียนชำระเงินในรายวิชาดังกลาวเทานั้น
หากนักศึกษาเปลี่ยนไปเรียนวิชาอื่นซึ่งไมไดเลือกเปนวิชาเลือกเสรีไว มหาวิทยาลัย ฯ จะถือวาการลงทะเบียน
วิชาอื่นดังกลาวนั้นเปนโมฆะ
๑๐. นักศึกษาผูใดที่ไมดำเนินการเลือกวิชาเลือกเสรีตามขอ ๗ หรือขอ ๘ จะไมมีสิทธิ์ลงทะเบียนเรียน
วิชาเลือกเสรีในภาคเรียนนัน้ ๆ และหากผใู ดไปลงทะเบียนวิชาอืน่ ๆ แทนวิชาเลือกเสรีดงั กลาวนี้ มหาวิทยาลัยฯ
\จะถือวาการลงทะเบียนวิชาอื่นดังกลาวนั้นเปนโมฆะ
๑๑. ใหผูอำนวยการสำนักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน บริหารจัดการใหเปนไปตามประกาศนี้
ทัง้ นี้ ตัง้ แตวนั ที่ ๑๗ มิถนุ ายน พ.ศ.๒๕๔๘ เปนตนไป
ประกาศวันที่ ๑๗ มิถนุ ายน พ.ศ. ๒๕๔๘
(ผชู ว ยศาสตราจารยเกษม ศรีเดิมมา)
รองอธิการบดี ปฏิบตั ริ าชการแทน
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค
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เรือ่ ง การเปลีย่ นสาขาวิชาของนักศึกษา
ดวยปรากฏวามีนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรคที่เขาศึกษาใหม สวนหนึ่งมีความประสงคขอ
เปลี่ยนสาขาวิชา เพื่อใหตรงกับความถนัด ความสนใจและศักยภาพของตนเองมากยิ่งขึ้น มหาวิทยาลัยจึงกำหนด
หลักเกณฑและวิธกี ารเปลีย่ นสาขาวิชาของนักศึกษาไว ดังนี้
๑. คุณสมบัตขิ องนักศึกษาทีจ่ ะขอเปลีย่ นสาขาวิชา
๑.๑ เปนนักศึกษาชัน้ ปที่ ๑ ซึง่ ไดศกึ ษาครบทุกภาคเรียนทีก่ ำหนดไวตลอดปการศึกษา
๑.๒ มีคา เฉลีย่ ผลการเรียนตลอดปการศึกษาไมต่ำกวา ๒.๐๐
๑.๓ มีคุณสมบัติเฉพาะตรงตามขอกำหนดในหลักสูตรของสาขาวิชาที่ประสงคจะเปลี่ยนไปศึกษา
๑.๔ เปนนักศึกษาทีเ่ ขาศึกษาตัง้ แตปก ารศึกษา ๒๕๔๗ เปนตนไป
๒. วิธกี ารดำเนินการ
๒.๑ เมื่อสิ้นปการศึกษาใหทุกคณะแจงจำนวนนักศึกษาที่จะสามารถรับการขอเปลี่ยนสาขาวิชา
เขาเพิม่ เติม แตทงั้ นีร้ วมกับนักศึกษาทีม่ อี ยเู ดิมแลว จะตองไมเกินหมเู รียนละ ๔๕ คน
๒.๒ ใหนกั ศึกษาทีม่ คี ณ
ุ สมบัตติ ามขอ ๑ ยืน่ ความจำนงขอเปลีย่ นสาขาวิชาไดเพียง ๑ สาขาวิชา
ภายใน เวลาทีม่ หาวิทยาลัยกำหนด
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
ผทู เี่ หมาะสม ในการเปลีย่ นไปศึกษาในสาขาวิชาตาง 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 เพือ่ ดำเนินการทางทะเบียนตอไป
อนึ่งการขอเปลี่ยนสาขาวิชาจะกระทำไดเพียงครั้งเดียว และผูที่เปลี่ยนสาขาวิชาจะตองรับผิดชอบตนเอง
ในการลงทะเบียนเรียนรายวิชา ที่อาจตองเรียนเพิ่มเติมจากแผนการเรียนปกติของสาขาวิชาใหม อันอาจทำให
ตองจบการศึกษาภายหลังกรณีปกติได
ประกาศ ณ วันที่ ๗ เมษายน พ.ศ.๒๕๕๐

(รองศาสตราจารย ดร.ประเทือง ภูมภิ ทั ราคม)
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค
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เรือ่ ง การเปดสอนนักศึกษากลมุ พิเศษนอกแผนการเรียนปกติ
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
ทีไ่ ปเรียนรวมนัน้ 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
ทัง้ นีต้ งั้ แตภาคเรียนที่ ๑ ปการศึกษา ๒๕๕๒ เปนตนไป
จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน
ประกาศ ณ วันที่ ๑๗ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๒

(รองศาสตราจารยประเทือง ภูมภิ ทั ราคม)
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค
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เรือ่ ง หลักเกณฑและแนวปฏิบตั สิ ำหรับนักศึกษาพิเศษในการขอไปเรียนรวมกับนักศึกษาภาคอืน่ 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
หลักเกณฑทนี่ กั ศึกษาพิเศษภาคหนึง่ (ปกติ, กศ.ยช., กศ.บป.) จะขอไปลงทะเบียนเรียนรวมกับนักศึกษา
อีกภาคหนึง่ ใหกระทำไดในกรณี ดังนี้
๑. เปนการเรียนในภาคเรียนสุดทายตามแผนการเรียนของนักศึกษาพิเศษหรือหลังจากนั้นและ
๑.๑ เปนรายวิชาทีเ่ รียนซ้ำเพือ่ แก จ. หรือ E หรือ
๑.๒ เปนรายวิชาที่ภาคเรียนนั้นไมมีเปดสอนในภาคที่นักศึกษาพิเศษกำลังศึกษาอยู
๒. เมื่อนับจำนวนหนวยกิตรวมของนักศึกษาพิเศษผูนั้น ทั้งหมดจะตองไมเกินจำนวนที่เปนขอกำหนด
ของมหาวิทยาลัยฯ สำหรับนักศึกษาพิเศษนัน้
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 ภูมภิ ทั ราคม)
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค
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เรือ่ ง แนวปฏิบตั สิ ำหรับการลงทะเบียนเกิน ๑๒ หนวยกิต ของนักศึกษา กศ.บป.
เพือ่ ใหการจัดการศึกษาสำหรับบุคลากรประจำการเปนไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค วาดวยการ
จัดการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๐ ขอ ๒๒ ทีว่ า “การลงทะเบียนรายวิชาสำหรับนักศึกษาภาคพิเศษ ใหลงทะเบียน
ไดไมเกิน ๑๒ หนวยกิต”
ในกรณีทมี่ หาวิทยาลัยมีเหตุผลและความจำเปนในการลงทะเบียนทีม่ จี ำนวนหนวยกิตแตกตางไปจากทีก่ ำหนด ใหจดั ทำ
เปนประกาศมหาวิทยาลัย ดังนัน้ มหาวิทยาลัย ฯ จึงเห็นสมควรกำหนดแนวปฏิบตั ิ ดังตอไปนี้
๑. ผทู มี่ คี วามรรู ะดับอนุปริญญาหรือเทียบเทาทีห่ ลักสูตรกำหนดใหเรียนรายวิชาเพิม่ เติม สามารถลงทะเบียน
เรียนในแตละภาคเรียนไดเกิน ๑๒ หนวยกิต แตไมเกิน ๑๕ หนวยกิต ตามหลักเกณฑดงั ตอไปนี้
ผทู มี่ วี ฒ
ุ อิ นุปริญญา ซึง่ ตามกำหนดของหลักสูตรในสาขาวิชาทีเ่ ขาศึกษานัน้ ใหเรียนรายวิชาบังคับเพิม่ เติม โดยไมนบั
หนวยกิต
๒. ในกรณีทเี่ ปนภาคเรียนสุดทายของนักศึกษาทีจ่ ะสำเร็จการศึกษา ใหนกั ศึกษาสามารถลงทะเบียนเรียนไดเกิน
๑๒ หนวยกิต แตไมเกิน ๑๕ หนวยกิต
๓. ในกรณีทภี่ าคเรียนสุดทายของนักศึกษาทีจ่ ะสำเร็จการศึกษา สามารถลงทะเบียนเรียนเกิน ๑๕ หนวยกิต ไดใน
หลักเกณฑตอ ไปนี้
๓.๑ เปนการลงทะเบียนเรียนซ้ำในรายวิชาทีไ่ ดระดับ E
๓.๒ เปนการลงทะเบียนรายวิชาเพิม่ เติม เพือ่ ทำคาระดับคะแนนเฉลีย่ สะสมใหถงึ ๒.๐๐
๓.๓ เปนการลงทะเบียนรายวิชาเพิม่ เติม ตามขอกำหนดของหลักสูตรในแตละสาขาวิชาโดยไมนบั หนวยกิต
๓.๔ เปนการลงทะเบียนรายวิชาปฏิบตั แิ ละฝกประสบการณวชิ าชีพ
๔. วิธปี ฏิบตั ใิ นการลงทะเบียนเรียนเกิน ๑๕ หนวยกิต
๔.๑ นักศึกษาเขียนคำรองขอลงทะเบียนตออาจารยทปี่ รึกษาผานหัวหนาภาควิชาและคณบดี
เพือ่ นำเสนอคณะกรรมการสภาประจำมหาวิทยาลัยหรือคณะกรรมการทีส่ ภาประจำมหาวิทยาลัยมอบหมายเพือ่ พิจารณา
ประกาศ ณ วันที่ ๗ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๐

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค
เรือ่ ง แนวปฏิบตั ใิ นการลงทะเบียนเกิน ๒๒ หนวยกิต ของนักศึกษาภาคปกติ
เพื่อใหการลงทะเบียนเรียนรายวิชาของนักศึกษาระดับปริญญาตรี เปนไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครสวรรค วาดวยการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๐ ขอ ๒๒ ทีว่ า “การลงทะเบียนรายวิชาสำหรับนักศึกษา
ภาคปกติ ใหลงทะเบียนไดไมเกิน ๒๒ หนวยกิต”
ในกรณีที่มหาวิทยาลัยมีเหตุผลและความจำเปนในการลงทะเบียนที่มีจำนวนหนวยกิตแตกตางไปจากที่กำหนด
ใหจดั ทำเปนประกาศมหาวิทยาลัย ดังนัน้ มหาวิทยาลัยฯ จึงเห็นสมควรกำหนดแนวปฏิบตั ิ ดังตอไปนี้
๑. นักศึกษาภาคปกติ ผทู เี่ รียนหลักสูตรปริญญาตรี(ตอเนือ่ ง)
๑.๑ ผทู มี่ วี ฒ
ุ อิ นุปริญญา ซึง่ ตามกำหนดของหลักสูตรในสาขาวิชาทีเ่ ขาศึกษานัน้ ใหเรียนวิชาบังคับเพิม่ โดย
ไมนบั หนวยกิต สามารถลงทะเบียนเรียนในแตละภาคเรียนไดไมเกิน ๒๕ หนวยกิต
๑.๒ ในกรณีทเี่ ปนภาคเรียนสุดทายของนักศึกษาทีจ่ ะสำเร็จการศึกษา สามารถลงทะเบียนไดไมเกิน ๒๘ หนวยกิต
๒. นักศึกษาภาคปกติ ผทู เี่ รียนหลักสูตรปริญญาตรี ๔ ป และหลักสูตร ๕ ป
๒.๑ ในกรณีภาคเรียนสุดทายกอนฝกประสบการณวชิ าชีพสามารถลงทะเบียนไดไมเกิน ๒๕ หนวยกิต
๒.๒ ในกรณีทเี่ ปนภาคเรียนสุดทายของนักศึกษาทีจ่ ะสำเร็จการศึกษา สามารถลงทะเบียนไดไมเกิน ๒๘ หนวยกิต
๓. วิธปี ฏิบตั ใิ นการลงทะเบียนเรียนเกิน ๒๒ หนวยกิต นักศึกษาเขียนบันทึกขอความขอลงทะเบียนยืน่ ตอ
อาจารยทปี่ รึกษาและคณบดีทสี่ งั กัด เพือ่ นำไปเสนอตออธิการบดีหรือผทู ไี่ ดรบั มอบหมายเพือ่ พิจารณา
ทัง้ นีต้ งั้ แตภาคการศึกษาที่ ๒ ปการศึกษา ๒๕๕๔ เปนตนไป
ประกาศ ณ วันที่ ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๔
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค
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เรือ่ ง มาตรฐานภาษาไทยและภาษาอังกฤษสำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๖๑
อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๓๑ (๑) แหงพระราชบัญญัตมิ หาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ ประกอบกับระเบียบ
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค วาดวยการประกันคุณภาพการศึกษาเกีย่ วกับความรคู วามสามารถดานภาษาอังกฤษของนักศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค พ.ศ. ๒๕๕๔ และประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค เรือ่ ง นโยบายและแนวทางการสงเสริม
ความสามารถดานภาษาไทยและภาษาอังกฤษของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค จึงออกประกาศเพือ่ กำหนดมาตรฐาน
ภาษาไทยและภาษาอังกฤษสำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรีเพือ่ ยกระดับมาตรฐานการศึกษาสมรรถนะของนักศึกษาในดานภาษาไทย
และภาษาอังกฤษ และพรอมสำหรับการแขงขันไวดงั ตอไปนี้
ขอ ๑ ประกาศนีเ้ รียกวา "ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค เรือ่ ง มาตรฐานภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๖๑"
ขอ ๒ ใหใชประกาศนีต้ งั้ แตวนั ถัดจากประกาศนีเ้ ปนตนไป
ขอ ๓ ในประกาศนี้
"นักศึกษา" หมายความวา นักศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรคทเี่ ขาเรียน
ตัง้ แตปก ารศึกษา ๒๕๖๑ เปนตนไป
ขอ ๔ ใหนกั ศึกษาเขารวมโครงการสงเสริมความสามารถดานภาษาไทยและภาษาอังกฤษทีจ่ ดั ขึน้ โดยตองเขาทดสอบ
วัดระดับความรคู วามสามารถดานภาษาไทยและภาษาอังกฤษตามวันและเวลาทีม่ หาวิทยาลัยกำหนด
ขอ ๕ นักศึกษาทีเ่ ขาทดสอบและไดคะแนนการทดสอบความรคู วามสามารถดานภาษาไทยต่ำกวารอยละ ๖๐ และ
ภาษาอังกฤษต่ำกวาระดับ ๖ ตามระเบียบมหาวิทยาลัยวาดวยการประกันคุณภาพการศึกษาเกี่ยวกับความรูความสามารถ
ดานภาษาอังกฤษของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค พ.ศ. ๒๕๕๔
กรณีนกั ศึกษาทดสอบภาษาอังกฤษต่ำกวาระดับ ๖ หรือไมไดทำการทดสอบใดดำเนินการตามระเบียบดังกลาว
กรณีนกั ศึกษาทีเ่ ขาทดสอบความรคู วามสามารถดานภาษาไทยและมีผลคะแนนต่ำกวารอยละ ๖๐ ตองเขา
อบรมหรือศึกษาดวยตนเองหรือจากคูมือที่จัดทำโดยศูนยภาษา และศูนยภาษาจะเปดใหมีการทดสอบความรูดานภาษาไทย
ภาคการศึกษาละ ๒ ครัง้ และถาไมดำเนินการสอบใหผา นตามเกณฑ จะถือวาไมผา นกิจกรรมการพัฒนานักศึกษาดานวิชาการ
ขอ ๖ ใหอธิการบดีเปนผรู กั ษาการใหเปนไปตามประกาศนี้ และสามารถออกคำสัง่ เพือ่ ประโยชนในการปฏิบตั ติ าม
ประกาศนี้
ประกาศ ณ วันที่ ๒๕ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๑

(ผชู ว ยศาสตราจารยบญ
ั ญัติ ชำนาญกิจ)
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค
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เรือ่ ง 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 สำหรับนักศึกษาใหสอดคลองกับหลักการขัน้ ตนนี้
ขอ ๑ คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงคของบัณฑิต ตามอัตลักษณของมหาวิทยาลัย ไดแก “ทำงานเปนทีม
ชำนาญเทคโนโลยี ซือ่ สัตยสจุ ริต จิตสาธารณะ ตอชุมชนและทองถิน่ ”
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 การเคารพบุคคลอืน่ และการใหเกียรติซงึ่ กันและกัน ซึง่ จะนำไปสคู วามสำเร็จในการทำงานเปนทีม
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
อยรู ว มกันในสังคมอยางสงบสุข
ขอ ๓ การกำหนดพฤติกรรมดานคุณธรรม จริยธรรม ตามประกาศของแตละคณะ ซึง่ แตละคณะจะตองจัดทำ
เปนประกาศของคณะ เปนลายลักษณอกั ษรเพือ่ ใหปรากฏแกสาธารณชนตอไป
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
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค
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ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค
เรือ่ ง การยกเวนรายวิชาในหมวดวิชาศึกษาทัว่ ไปสำหรับผเู ขาศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๙
เพือ่ ใหการจัดการศึกษาในระดับปริญญาตรี สำหรับผเู ขาศึกษาทีส่ ำเร็จการศึกษาระดับอนุปริญญา หรือเทียบเทาเปนไป
อยางมีประสิทธิภาพและมีมาตรฐานตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา อาศัยอำนาจตามระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครสวรรค วาดวย การเทียบโอนผลการเรียนและการยกเวนรายวิชาในระดับปริญญาตรี พ.ศ.๒๕๕๓ ขอ ๑๐ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏนครสวรรค จึงจัดทำประกาศไวดงั นี้
๑. ใหผสู ำเร็จการศึกษาระดับอนุปริญญาหรือเทียบเทา ทีเ่ ขาศึกษาในหลักสูตรระดับปริญญาตรีตงั้ แตปก ารศึกษา ๒๕๕๙
ของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค เปนตนไป สามารถยกเวนรายวิชาในหมวดวิชาศึกษาทัว่ ไปดังตอไปนี้
ก กลมุ วิชาภาษาและการสือ่ สาร
๑) ๒๒๑๐๑๐๑ การพัฒนาทักษะทางภาษาไทย
๓(๓-๐-๖)
๒) ๒๓๑๐๑๐๕ ภาษาอังกฤษเพือ่ การสือ่ สารในชีวติ ประจำวัน ๓(๓-๐-๖)
ข กลมุ วิชามนุษยศาสตร
๑) ๒๐๐๐๑๑๒ การรสู ารสนเทศ
๒(๒-๐-๔)
ค กลมุ วิชาสังคมศาสตร
๓(๓-๐-๖)
๑) ๒๐๐๐๑๒๓ วิถโี ลกและวิถไี ทย
ง กลมุ วิชาวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร
๑) ๔๐๐๐๑๑๑ วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีเพือ่ ชีวติ และสังคม ๓(๓-๐-๖)
๒. ใหนักศึกษาที่มีความประสงคจะขอยกเวนรายวิชาหมวดศึกษาทั่วไปตามขอ ๑ ยื่นคำรองขอยกเวนรายวิชา
ทีค่ ณะซึง่ เปนผรู บั ผิดชอบหลักสูตรนัน้ ๆ
๓. ใหคณบดี ดำเนินการตรวจสอบ คำรองขอยกเวนรายวิชาของนักศึกษาแตละราย แลวพิจารณาอนุมตั ใิ หเปนไป
ตามประกาศนี้ แลวสงกลมุ งานทะเบียนและประมวลผลดำเนินการตามระเบียบ
ประกาศ ณ วันที่ ๒๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๘

(ผชู ว ยศาสตราจารยบญ
ั ญัติ ชำนาญกิจ)
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค
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เรือ่ ง หลักเกณฑการเทียบโอนผลการเรียนสำหรับผเู ขาศึกษาปริญญาทีส่ องระดับปริญญาตรี พ.ศ.๒๕๕๐
เพื่อใหการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรีของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค เกิดประโยชนสูงสุดตอการ
พัฒนาบุคลากรใหมีความรูความสามารถตรงตามความตองการของทองถิ่น จึงกำหนดหลักเกณฑการเทียบโอน
ผลการเรียนสำหรับผเู ขาศึกษาปริญญาทีส่ องระดับปริญญาตรีในมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค พ.ศ. ๒๕๕๐ ขึน้
อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๓๑ (๙) แหงพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค จึงออกประกาศไวดงั นี้
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
อุดมศึกษาอืน่ ใหบนั ทึก ผลการเรียนเปน “ผาน” โดยใชสญ
ั ลักษณในระบบทีใ่ ชอยใู นปจจุบนั
๕. ผทู จี่ ะสำเร็จการศึกษาปริญญาทีส่ องตามประกาศนี้ จะตองมีระยะเวลาศึกษาในมหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครสวรรค ไมนอ ยกวาหนึง่ ปการศึกษา
ทัง้ นีต้ งั้ แตภาคเรียนที่ ๒ ปการศึกษา ๒๕๕๐ เปนตนไป
ประกาศ ณ วันที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๐

(รองศาสตราจารย ดร.ประเทือง ภูมภิ ทั ราคม)
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค
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ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค
เรือ่ ง การบริหารหอพัก และแนวปฏิบตั ใิ นการเขาพักอาศัยหอพักนักศึกษาในกำกับมหาวิทยาลัย
พ.ศ. ๒๕๕๖
อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๓๑ (๑) แหงพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ และ
ขอ ๗ แหงระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค วาดวยหอพักนักศึกษาในกำกับมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๖
ประกอบกับมติสภามหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรคในคราวประชุมครัง้ ที่ ๕/๒๕๕๖ เมือ่ วันที่ ๒๕ เมษายน พ..ศ. ๒๕๕๖
จึงออกประกาศไวดังตอไปนี้
ขอ ๑ ประกาศนีเ้ รียกวา “ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค” เรือ่ ง การบริหารหอพักและแนวปฏิบตั ิ
ในการเขาพักอาศัยหอพักนักศึกษาในกำกับมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๖
ขอ ๒ ประกาศนี้มีผลบังคับนับตั้งแตวันถัดจากวันประกาศเปนตนไป
ขอ ๓ บรรดา กฎ ระเบียบ ขอบังคับ ประกาศ หรือคำสั่งอื่นใดที่ขัดหรือแยงกับประกาศนี้ใหใช
ประกาศนี้แทน
หมวด ๑
บททัว่ ไป

ขอ ๔ ในประกาศนี้
“มหาวิทยาลัย” หมายความวา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค
“อธิการบดี” หมายความวา สภามหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค
“สภามหาวิทยาลัย” หมายความวา สภามหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค
“หอพัก” หมายความวา หอพักนักศึกษาในกำกับมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค
“นักศึกษา” หมายความวา นักศึกษาในระดับปริญญาตรีทมี่ หาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค อนุญาตใหเขาพัก
อาศัยในหอพักของมหาวิทยาลัย
“ผอู าศัย” หมายความวา นักศึกษาหอพัก อาจารย ขาราชการ เจาหนาทีห่ รือบุคคลอืน่ ใดทีท่ างมหาวิทยาลัย
อนุญาตใหเขาพักอาศัยในหอพักของมหาวิทยาลัย
“ผอู ำนวยการกอง” หมายความวา ผอู ำนวยการกองพัฒนานักศึกษา
“คณะกรรมการบริหารหอพัก” หมายความวา คณะกรรมการตามขอ ๘ แหงระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครสวรรค วาดวยหอพักนักศึกษาในกำกับมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๖
“ผูดูแลหอพัก” หมายความวา ผูดูแลหอพักตามขอ ๑๐ แหงระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค
วาดวยหอพักนักศึกษาในกำกับมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๖
หมวด ๒
สิทธิการเขาพักในหอพัก
ขอ ๕ สิทธิในการเขาพักอาศัยในหอพัก เปนสิทธิเฉพาะบุคคล จะโอนสิทธิดงั กลาวให
ขอ ๖ ผูมีสิทธิเขาพักอาศัยในหอพักตองปฏิบัติตามประกาศ กฎระเบียบ คำสั่ง ขอบังคับที่เกี่ยวกับ
หอพัก ซึง่ มหาวิทยาลัยไดกำหนดไวอยางเครงครัด
ขอ ๗ ใหผูอาศัยที่ไดรับคัดเลือกใชสิทธิเขาพักอาศัยในหอพักาม วัน เวลา ที่คณะกรรมการบริหาร
หอพักกำหนด
ขอ ๘ การเปลีย่ นแปลงหรือยายหอพักจะกระทำมิได เวนแตไดรบั อนุญาตจากผดู แู ลหอพักกอนเทานัน้
คูมือนักศึกษา
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ขอ ๙ ผมู สี ทิ ธิเขาพักอาศัยในหอพักตองชำระเงินคาบำรุงหอพัก ตามวันและเวลาทีม่ หาวิทยาลัยกำหนด
ขอ ๑๐ นักศึกษาทีม่ คี วามประสงคจะสละสิทธิการพักอาศัยในหอพัก เพือ่ ไปพักอาศัยภายนอกมหาวิทยาลัย
ใหปฏิบัติดังนี้
(๑) ใหยนื่ ความจำเปนพรอมเหตุผลความจำเปนตอผดู แู ลหอพัก เพือ่ ดำเนินเรือ่ งลาออกจากหอพัก
(๒) เมื่อไดรับอนุญาตแลวจึงจะยายออกไปพักอาศัยภายนอกมหาวิทยาลัยได ทั้งนี้ใหผูดูแลหอพักแจง
รองอธิการบดีทรี่ บั ผิดชอบและผปู กครองของนักศึกษาทราบตอไป
หมวด ๓
ขอบังคับทัว่ ไป
ขอ ๑๑ ผเู ขาพักอาศัยมีหนาทีป่ ฏิบตั ิ ดังนี้
(๑) ตองไมนำบุคคลอืน่ ทีม่ ไิ ดรบั อนุญาตจากมหาวิทยาลัย เขาพักอาศัยในหอพัก
(๒) ตองรับผิดชอบตอทรัพยสินภายในหอพัก หากเกิดความเสียหายอันเกิดจากการกระทำ
ของตนตองชดใชตามราคาที่มหาวิทยาลัยกำหนด
(๓) ตองรักษาความสะอาด และดูแลทรัพยสินตลอดจนอุปกรณภายในหองพักและสวนกลาง
มิใหเกิดการชำรุดเสียหาย
(๔) ตองปฏิบัติตนเยี่ยงสุภาพชนทั้งดานการแตงกายและความประพฤติ
(๕) ตองไมจัดงานรื่นเริงสังสรรคใด ๆ ในหอพัก เวนแตไดรับอนุญาตเปนลายลักษณอักษร
จากรองอธิการบดีทรี่ บั ผิดชอบ
(๖) ตองไมสงเสียงดังหรือทำเสียงรบกวนผูอื่น
(๗) ไมตองประกอบอาหารในหองพัก
(๘) ไมควรนำทรัพยสินที่มีคาเก็บไวในหองพัก หากเกิดการสูญหาย ทางมหาวิทยาลัยจะไมรับ
ผิดชอบใด ๆ ทัง้ สิน้
ขอ ๑๒ สิ่งตอไปนี้หามมีไวครอบครองในหองพัก
(๑) ยาเสพติดและอุปกรณทใี่ ชสำหรับเสพติด
(๒) อาวุธปน กระสุนปน และวัตถุระเบิด
(๓) เชื้อเพลิงไวไฟ
(๔) อาวุธแหลมคมหรืออาวุธชนิดอืน่ ทีไ่ มมคี วามจำเปนสำรับใชในการประกอบการศึกษาเลาเรียน
(๕) สุรา ของมึนเมา และภาชนะทีบ่ รรจุของมึนเมามาดืม่ ทัง้ ในบริเวณหองพักและบริเวณหอพัก
(๖) สื่อลามกอนาจารทุกประเภท
(๗) อุปรกณทใี่ ชเลนการพนันทุกชนิด
(๘) สัตวทกุ ชนิด
ขอ ๑๓ เมือ่ ผพู กั อาศัยไดกระทำผิดภายในหอพัก ตามความในขอ ๑๒ ใหผดู แู ลหอพักและผอู ำนวยการ
พัฒนานักศึกษาหอพักดำเนินการดังนี้
(๑) ความในขอ ๑๒ (๑) - ๑๒ (๔) จะยึดสิง่ ของไวและแจงคณะกรรมการบริหารหอพักทราบ
ทันทีเพือ่ พิจารณาดำเนินการตอไป
(๒) ความในขอ ๑๒ (๕) - ๑๒ (๘) ใหอยใู นดุลยพินจิ ของผดู แู ลหอพักและผอู ำนวยการกองพัฒนา
นักศึกษาหอพักและแจงใหคณะกรรมการบริหารหอพักทราบเพือ่ พิจารณาดำเนินการตอไป
ขอ ๑๔ การกระทำดังตอไปนี้ถือไดวาเปนการกระทำผิดกฎระเบียบของหอพัก
(๑) เลนหรือรวมวงเลนการพนัน
(๒) เสพสิง่ เสพติด
(๓) เปดเครื่องเสียงหรือเลนดนตรีดังเกินไปเปนเหตุใหผูอื่นเกิดความรำคาญ
(๔) ดื่มหรือเมาสุราอาละวาดสงเสียงดัง
(๕) จงใจทำลายสาธารณะสมบัติและทรัพยสินของหอพัก
(๖) กลาววาจรหรือแสดงกิรยิ าทีห่ ยาบคาย หรือไมเคารพตอบุคลากร ทีท่ ำหนาทีก่ ำกับดูแลหอพัก
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค
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(๗) ลักขโมย
(๘) นำสัตวมายงในหอพัก
(๙) แขวนเสือ้ ผา เครือ่ งแตงกาย เครือ่ งนอนอืน่ ๆ ตามหนาตาง หรือทีอ่ นั ไมสมควร
(๑๐) เขาไปในหองพักผูอื่นในขณะที่เจาของหองไมอยู
(๑๑) ประพฤติเสือ่ มเสียทางเพศ ขัดกับศีลธรรมอันดีงามของไทย ในบริเวณหองพักและหอพัก
(๑๒) นำเพศตรงขามเขาไปในหอพักหรือทีอ่ นื่ ๆ อันไมสมควรในบริเวณหอพัก
(๑๓) นำผูอื่นมาพักในหองพักโดยไมไดรับอนุญาตจากผูดูแลหอพัก
(๑๔) แตงกายไมสุภาพหรือสอไปในทางอนาจารในบริเวณหอพัก
(๑๕) ปดรูป โปสเตอร เขียนรูป หรือขอความอันทำใหเปรอะเปอ นตามฝาผนัง พืน้ หอง ประตู
ตเู สือ้ ผา หรือทีอ่ นื่ ๆ ในบริเวณหองพักและหอพัก
(๑๖) ทะเลาะวิวาทหรือทำรายรางกาย
(๑๗) ประกอบอาหารอันกอใหเกิดความรำคาญตอผอู นื่ ในหอพัก
ขอ ๑๕ นักศึกษาหอพักตองใหความรวมมือกับทางมหาวิทยาลัยตอผอู นื่ ในหอพัก
(๑) รักษาความสะอาดภายในหอพัก และบริเวณหอพัก
(๒) ใชน้ำและไฟอยางประหยัด อีกทัง้ ดูแลรักษาทรัพยสนิ ของหอพัก และมหาวิทยาลัย
(๓) การใชบริเวณหอพักเพื่อการประชุมหรือจัดกิจกรรมตองขออนุญาตเปนลายลักษณอักษร
ตอผดู แู ลหอพัก เมือ่ ไดรบั อนุญาตแลวจึงดำเนินการได
ขอ ๑๖ หามดัดแปลงเครือ่ งเรียน สายไฟ หรือทำใหอปุ กรณหอพักชำรุดเสียหาย
ขอ ๑๗ ใหนักศึกษาปฏิบัติตามประกาศของมหาวิทยาลัยที่อาจมีประกาศเพิ่มเติม
หมวด ๔
วินัยและการลงโทษ
ขอ ๑๘ โทษทีน่ กั ศึกษาหอพักจะไดรบั ในกรณีทกี่ ระทำตามประกาศนี้ มี ๓ สถาน คือ
(๑) ตักเตือนเปนลายลักษณอกั ษร
(๒) ภาคทัณฑ
(๓) ตัดสิทธิก์ ารอยหู อพักและจะตองออกจากหอพักตาม วัน เวลา ทีม่ หาวิทยาลัยกำหนด
ขอ ๑๙ ผกู ระทำความผิดภายใตบริเวณหอพักตามประกาศนี้ นอกจากจะไดรบั โทษตามทีร่ ะบุไวใน ขอ ๓๖
อาจไดรบั โทษจากมหาวิทยาลัยตามระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค วาดวยวินยั วิธพี จิ ารณาโทษ การลงโทษ
การอุทธรณและเกณฑการประเมินความประพฤติของนักศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๐
ขอ ๒๐ กรณีดงั ตอไปนีถ้ อื วาเปนความผิดรายแรง ใหผดู แู ลหอพักหรือผทู พี่ บเห็น รีบรายงานใหคณะกรรมการ
บริหารหอพักทราบโดยดวน
(๑) การดืม่ สุรา ของมึนเมา เสพสิง่ เสพติดในบริเวณหอพัก
(๒) การเลนการพนัน
(๓) การประพฤติเสียหายทางเพศในบริเวณหอพัก
(๔) การทะเลาะวิวาทโดยใชอาวุธ การรุมทำรายกัน
(๕) การมีวตั ถุระเบิด เชือ้ เพลิงไวไฟ อาวุธปน และอุปกรณทใี่ ชเสพสิง่ เสพติด
(๖) การลักขโมย
(๗) การจงใจทำลายทรัพยสนิ ของหอพัก และของผอู นื่ ในบริเวณหอพัก
(๘) นำบุคคลอื่นเขาในหองพักแบะหอพักโดยไมไดรับอนุญาต
(๙) กระทำการที่อาจจะนำมาซึ่งความเสื่อมเสียแกสวนรวม
ขอ ๒๑ ผกู ระทำความผิดรายแรงตามขอ ๒๐ จะไดรบั โทษ ดังนี้
(๑) โทษมี ๒ สถาน คือ ภาคทัณฑ และตัดสิทธิก์ ารอยหู อพัก
(๒) การภาคทัณฑ ใหลงบันทึกไวในระเบียบหอพักของผกู ระทำผิด
(๓) เมือ่ มีการพิจารณาตัดสิทธิก์ ารอยหู อพักใหแจงผปู กครองทราบ
คูมือนักศึกษา
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ขอ ๒๒ ผูกระทำผิดที่ไมรายแรงและเปนการกระทำความผิดครัง้ แรก ซึง่ ผกู ระทำความผิดสารภาพ โดยดี
ไดสำนึกในการกระทำความผิดของตน พรอมทั้งใหคำมั่นสัญญาจะไมกระทความผิดอีกใหผูจัดการ หอพักมีอำนาจ
ลงโทษผูกระทำความผิดตามขอ ๓๖(๑) และหากเปนการกระทำความผิดเปนครั้งที่ ๒ ใหลงโทษตามความ
ในขอ ๓๖(๒) และกระทำความผิดครัง้ ที่ ๓ ใหลงโทษตามความในขอ ๓๖(๓)
หมวด ๕
การกำหนดเวลาเขาออกหอพัก
ขอ ๒๓ การกำหนดเวลาปดและปดหอพักในเปนตามประกาศมหาวิทยาลัย
ขอ ๒๔ นักศึกษาทีจ่ ะเขา - ออก หอพักนอกเวลาทีก่ ำหนดตามขอ ๒๓ ใหขออนุญาตเปนลายลักษณ
อักษร ตอผอู ำนวยการกองพัฒนานักศึกษาหรือผดู แู ลหอพักแลวแตกรณี
ขอ ๒๕ ชวงตัง้ แตเวลาปดหอพักจนถึงเวลาเปดหอพักของวันใหม หามบุคคลภายนอกเขาหอพักโดย
เด็ดขาด เวนแตมเี หตุจำเปนเรงดวน
หมวด ๖
การชดใชคาเสียหาย
ขอ ๒๖ ผูอาศัยตองรับผิดชอบและชดใชคาเสียหายตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด เมื่อไดกระทำสิ่งตอไปนี้
เปรอะเปอ น ชำรุด เสียหาย หรือสุญหาย
(๑) ฟูก หมอน
(๒) โตะทำงาน ตู เกาอี้ ทีน่ อน
(๓) ประตู หนาตาง บานเกร็ด มงุ ลวด บานพับ กลอน กุญแจ ลูกกุญแจ
(๔) สวิตซไฟ สายไฟ ตลับแยกสายไฟ พัดลม หลอดไฟ
(๕) สิง่ ของอืน่ ๆ ตามประกาศของมหาวิทยาลัย
ขอ ๒๗ ความรับผิดชอบและการชดใชคา เสียหายตามความในขอ ๒๖ ใหยกเวน เปนการชำรุดทีเ่ กิดขึน้ เอง
ตามสภาพโดยธรรมชาติของวัตถุนั้น
ขอ ๒๘ ใหอธิการบดีเปนผรู กั ษาการใหเปนไปตามประกาศนี้ และเปนผวู นิ จิ ฉันชีข้ าดในกรณีทเี่ กิดปญหา
จากการใชประกาศนี้
ในกรณีที่มีปญหาในการตีความตามประกาศนี้ หรือมีปญหาจากการใชประกาศนี้ที่อธิการบดีไมอาจ
วินจิ ฉัยชีข้ าดได หรือมีปญ
 หาทีเ่ กิดจากประกาศนีไ้ มไดกำหนดไว ใหสภามหาวิทยาลัยเปนผวู นิ จิ ฉัยชีข้ าดและใหถอื เป็น
ทีส่ ดุ
ประกาศ ณ วันที่ ๒๒ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๖

(ผชู ว ยศาสตราจารย ดร.บัญญัติ ชำนาญกิจ)
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค
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เรือ่ ง กำหนดอัตราคาบำรุงหอพักนักศึกษาในกำกับมหาวิทยาลัย
พ.ศ. 2559
เพื่อใหการบริหารจัดการหอพักนักศึกษาในกำกับมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรคเปนไปดวย
ความเรียบรอย จึงอาศัยอำนาจตามความในขอ 7 แหงระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรควาดวยหอพักนักศึกษา
ในกำกับมหาวิทยาลัย พ.ศ.2556 ประกอบมติคณะกรรมการบริหารงานหอพักนักศึกษา ในคราวประชุมครัง้ ที่ 1/2559
เมือ่ วันที่ 1 มีนาคม พ.ศ.2559 กำหนดอัตราคาบำรุงหอพักนักศึกษาในกำกับมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2559 ไวดงั ตอไปนี้
ขอ 1 ประกาศนี้เรียกวา “ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรคเรื่อง กำหนดอัตราคาบำรุงหอพัก
นักศึกษาในกำกับมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2559”
ขอ 2 ประกาศนีใ้ หใชบงั คับตัง้ ภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2559 เปนตนไป
ขอ 3 ใหยกเลิกประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค เรื่อง เงินคาบำรุงหอพักนักศึกษามหาวิทยาลัย
ราชภัฏนครสวรรค ประจำปการศึกษา พ.ศ. 2556
ขอ 4 ประกาศหรือคำสัง่ ใด ทีข่ ดั หรือแยงกับประกาศนีใ้ หใชประกาศนีแ้ ทน
ขอ 5 หอพัก หมายความวา หอพักนักศึกษาในกำกับมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค ไดแก หอพักเทพธิดา
หอพักสุขาวดี และหอพักยานมัทรี
ขอ 6 คาบำรุงหอพัก หอพักเทพธิดา หอพักสุขาวดี และหอพักยานมัทรีชั้นที่ 2 ชั้นที่ 3 และ ขั้นที่ 4
มีอัตราดังตอไปนี้
(1) หองพัก 4 คนใหเก็บในอัตราคนละ 6,000 บาทตอภาคเรียน ภาคเรียนละ 5 เดือน
(2) หองพัก 3 คนใหเก็บในอัตราคนละ 8,000 บาทตอภาคเรียน ภาคเรียนละ 5 เดือน
(3) หองพัก 2 คนใหเก็บในอัตราคนละ 12,000 บาทตอภาคเรียน ภาคเรียนละ 5 เดือน
(4) หองพัก 1 คนใหเก็บในอัตราคนละ 24,000 บาทตอภาคเรียน ภาคเรียนละ 5 เดือน
ในกรณีทมี่ หาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรคไมสามารถจัดนักศึกษาเขาพักครบตาม (1) ไดใหเก็บคาบำรุงหอพัก
ในอัตราคนละ 6,000 บาทหรือ 8,000 บาท หรือ 12,000 บาท หรือ 24,000 บาท ตามทีไ่ ดแสดงความจำนงไว
ในตอนเริ่มตน
ขอ 7 อัตราคาบำรุงหอพัก หอพักยานมัทรีชนั้ ที่ 5 มีอตั ราดังตอไปนี้
(1) หองพัก 3 คน ใหเก็บในอัตราคนละ 6,000 บาทตอภาคเรียน ภาคเรียนละ 5 เดือน
(2) หองพัก 2 คน ใหเก็บในอัตราคนละ 9,000 บาทตอภาคเรียน ภาคเรียนละ 5 เดือน
(3) หองพัก 1 คน ใหเก็บในอัตราคนละ 18,000 บาทตอภาคเรียน ภาคเรียนละ 5 เดือน
ในกรณีทมี่ หาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรคไมสามารถจัดนักศึกษาเขาพักครบตาม (1) ไดใหเก็บคาบำรุงหอพัก
ในอัตราคนละ 6,000 บาทหรือ 9,000 บาท หรือ 18,000 บาท ตามทีไ่ ดแสดงความจำนงไวในตอนเริม่ ตน
ขอ 8 คาไฟฟาใหเก็บตามทีไ่ ดใชไฟฟาไปจริงในอัตราหนวยละ 5 บาท
ขอ 9 คาน้ำประปาใหเก็บตามทีไ่ ดใชน้ำประปาไปจริงในอัตราหนวยละ 4 บาท
ขอ 10 คาบำรุงหอพักทีเ่ รียกเก็บนี้ เมือ่ นักศึกษาไดชำระแลวจะไมมสี ทิ ธิถอนคืนได
ขอ 11 ใหอธิการบดีเปนผูรักษาการใหเปนไปตามประกาศนี้ และเปนผูวินิจฉัยชี้ขาดในกรณีทีเกิดปญหา
จากการใชประกาศนี้
กรณีที่มีปญหาในการตีความตามประกาศนี้ใหอธิการบดีเปนผูวินิจฉัยชี้ขาดและใหเปนที่สุด
ประกาศ ณ วันที่ 3 มีนาคม พ.ศ. 2559
(ผชู ว ยศาสตราจารยบญ
ั ญัติ ชำนาญกิจ)
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค
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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
ขอ ๕ การใชงานระบบเครือขาย NSRU-NET เปนเครือขายสิทธิเฉพาะผมู สี ทิ ธิใชงานขอมูล ทัง้ นีส้ ทิ ธิ
ดังกลาวอาจมอบหมายเปนกรณีพิเศษใหกับบุคคลนอก โดยเปนไปตามดุลยพินิจของมหาวิทยาลัยหรือผูที่ไดรับ
มอบหมายจากมหาวิทยาลัยเทานั้น
ขอ ๖ ระบบเครือขาย NSRU-NET เปนเครือขายเพือ่ แลกเปลีย่ นและใชงานทรัพยากรขอมูลรวมกัน
เพื่อการบริหาร และบริการการศึกษา สนับสนุนกิจกรรมเชิงวิชาการ การเรียนการสอน การคนควาวิจัย รวมทั้ง
การบริการสังคมตามนโยบายมหาวิทยาลัยทรัพยากรขอมูลในระบบ NSRU-NET มิไดจัดเตรียมไวเพื่อการใชงาน
ในเชิงพาณิชยใด ๆ ทัง้ สิน้
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค
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ขอ ๗ หามผมู สี ทิ ธิใชงานขอมูลกระทำการใด ๆ เกีย่ วกับขอมูลขาวสารทีเ่ ปนการขัดตอกฎหมาย 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 ทรงไวซึ่งสิทธิที่จะปฏิเสธการเชื่อมตอและ/หรือการใชงาน และทรงไวซึ่งสิทธิ
ที่จะยกเลิกหรือระงับการเชื่อมตอและ/หรือการใชงานใดๆ ของผูใชงานที่ลวงละเมิด หรือพยายามจะลวงละเมิด
ขอกำหนดและขอบังคับของมหาวิทยาลัย โดยไมมีการแจงใหทราบกอนลวงหนา
ขอ ๑๓ สิทธิการใชงานเครือขายที่มหาวิทยาลัยมอบใหเปนการมอบสิทธิเฉพาะบุคคลเทานั้นผูใชงาน
จะโอน จำหนาย หรือแจกจายสิทธินใี้ หกบั ผอู นื่ ไมได
ขอ ๑๔ ผูใชงานจะตองแสดงสิทธิในการใชงานคอมพิวเตอรและเครือขายของตนตาม Account ที่หา
วิทยาลัยมอบใหโดยกรอกขอมูล UserName และ Password ของผูใชงานกอนใชงานระบบคอมพิวเตอรและ
เครือขายของมหาวิทยาลัยทุกครั้ง
ขอ ๑๕ สิทธิการใชงานเครือขายที่มหาวิทยาลัยมอบใหผูใชงานตองเปนผูรับผิดชอบ ผลตางๆ อันจะ
เกิดมีขนึ้ รวมถึงผลเสียหายตางๆ ทีเ่ กิดจาก Account ผใู ชงานนัน้ ๆ เวนแตจะพิสจู นไดวา ผลเสียหายนัน้ เกิดจาก
การกระทำของผูอื่น
ขอ ๑๖ ผูใชงานหามนำซอฟตแวรหรือ ฮารดแวรใด ๆ ซึ่งจะทำใหผูใชมีสิทธิและลำดับความสำคัญ
ในการครอบครองทรัพยากรเครื่องคอมพิวเตอรและเครือขายมากกวาผูใชงานอื่น หรือทำลายระบบการจำกัด
สิทธิการใช ( License) ซอฟทแวร หรือทีจ่ ะทำลายระบบการจำกัดสิทธิการใช (License) ซอฟทแวร
ขอ ๑๗ ผูใชงานตองไมใชงานขอมูลMultimedia หรือการดาวนโหลดขอมูล หรือการสื่อสารขอมูล
ทีต่ อ งอาศัยความกวางของชองสัญญาณ (Bandwidth) ปริมาณสูง ตอเนือ่ งตลอดเวลา ซึง่ อาจเกิดผลกระทบ
ตอการใชงานชองสัญญาณผอู นื่ หากมหาวิทยาลัยตรวจพบวาผมู สี ทิ ธิใชงานขอมูลมีพฤติกรรมดังกลาว มหาวิทยาลัย
จะตัดสิทธิการใชงานเครือขาย NSRU-NET บุคคลนัน้ โดยไมจำตองแจงใหทราบกอนลวงหนา
ขอ ๑๘ ผูใชงานจะตองมีแนบไฟลที่มีไวรัส หรือโปรแกรมที่จะสรางความเสียหายแกระบบคอมพิวเตอร
และระบบเครือขาย NSRU-NET ผานทางจดหมายอิเล็กทรอนิกสเว็บบอรด หรือ โปรแกรมประเภท Chat ไปยัง
ผรู บั ไมวา จะเปนผรู บั แกรายก็ตาม หากมหาวิทยาลัยตรวจพบการกระทำดังกลาว มหาวิทยาลัยจะตัดสิทธิการใชงาน
เครือขาย NSRU-NET ของบุคคลนัน้ โดยไมจำเปนตองแจงใหทราบกอนลวงหนา
ขอ ๑๙ ผู มี สิ ท ธิ ใ ช ง านข อ มู ล จะต อ งปฏิ บั ติ ต ามระเบี ย บ/เงื่ อ นไข/นโยบาย/ข อ กำหนด/ข อ บั ง คั บ /
ประกาศ/คำนำที่มหาวิทยาลัยกำหนดไว และที่จะกำหนดขึ้นใหมในอนาคตอยางเครงครัด ซึ่งจะมีผลบังคับใชโดย
ไมจำเปนตองแจงใหผูมีสิทธิใชงานขอมูลทราบกอนลวงหนา
คูมือนักศึกษา
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ขอ ๒๐ ผู ดู แ ลระบบมี สิ ท ธิ ที่ จ ะดำเนิ น การตามมาตรการหรื อ ขอบเขตงานที่ ไ ด รั บ มอบหมายจาก
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 ผูดูแลระบบอาจจำกัดการใชงานของผูมีสิทธิใชงานขอมูลในกรณีที่ไดกระทำการใด ๆ ที่เปนไป
อยางไมเหมาะสม หรือผมู สี ทิ ธิใชงานขอมูลไดลกั ลอบใช Account ของผอู นื่
ขอ ๒๓ ผูดูแลระบบมีสิทธิยุติการทำงานของโปรเซส ซึ่งสรางภาระใหระบบโดยไมจำเปนหรือเกิน
ขนาดโดยไมตองมีการแจงผูมีสิทธิใชงานขอมูลใหทราบกอนลวงหนาได
ขอ ๒๔ ผูดูแลระบบมีสิทธิจะทำการบีบอัด เพื่อลดขนาดแฟมขอมูลใด ๆ โดยไมตองมีการแจงผูมีสิทธิ
ใชงานขอมูลลวงหนา
ขอ ๒๕ ผูดูแลระบบมีหนาที่ในการแจงใหผูมีสิทธิใชงานขอมูลทราบกอนลวงหนา ถึงวันเวลาที่ตอง
ปดระบบเครือขายเพือ่ บำรุงรักษา ปรับปรุง หรือเปลีย่ นแปลงระบบเครือขาย ซึง่ จำเปนตองหยุดบริการในชวงระบบ
เวลาหนึ่งแตในกรณีฉุกเฉิน ผูดูแลระบบอาจจำเปนตองปดระบบทันทีและจะพยายามใหผูมีสิทธิใชงานขอมูล
สามารถเก็บบันทึกขอมูลไดอยางสมบูรณกอนที่จะดำเนินการปดระบบ
ขอ ๒๖ ผูดูแลระบบมีอำนาจที่จะเพิกถอนสิทธิการใชงานของผูมีสิทธิใชงานขอมูลที่ฝาฝนขอกำหนด
ตามประกาศฉบับนี้
ขอ ๒๗ ผูดูแลระบบตองไมใหสิทธิพิเศษอยางหนึ่งอยางใดแกผูอื่น ยกเวนในกรณีที่ผูมีสิทธิใชงานขอมูล
มีความจำเปนตองใชสทิ ธินนั้ โดยความจำเปน โดยตองไดรบั อนุญาตจากมหาวิทยาลัยเปนกรณีพเิ ศษ และใหยกเลิก
สิทธินั้นทันทีเมื่อหมดความจำเปน
ขอ ๒๘ ผูดูแลระบบสามารถใชดุลยพินิจในการดำเนินการปดระบบเครือขาย หรือบริการใด ๆ ที่มี
ผลกระทบตอขอมูลในระบบเครือขายการสื่อสาร โดยไมจำเปนตองแจงผูมีสิทธิใชงานขอมูลทราบกอนลวงหนาได
บทลงโทษ
ขอ ๒๙ หากผูมีสิทธิใชงานขอมูลไมปฏิบัติตามขอกำหนด ที่อาจกอใหเกิดความเสียหายตอบุคคลอื่น
หรือตอสมบัติของทางมหาวิทยาลัยจะตองรับโทษตามบทลงโทษดังตอไปนี้
(๑) โทษขึน้ ตน คือ ระงับสิทธิการใชเครือ่ งคอมพิวเตอรและระบบเครือขายชัว่ คราวและ แจงเตือน
(๒) โทษขัน้ กลาง คือ ระงับสิทธิการใชเครือ่ งคอมพิวเตอรและระบบเครือขายเปนเวลา ๑ เดือน
(๓) โทษขั้นสูง คือ ระงับสิทธิการใชเครื่องคอมพิวเตอรและระบบเครือขายเปนเวลา ๑ ภาคเรียน
การศึกษา
(๔) โทษขั้นรายแรง คือ ระงับสิทธิการใชเครื่องคอมพิวเตอรและระบบเครือขายของมหาวิทยาลัย
ตลอดไปและการกระทำละเมิดซึ่งกอใหเกิดความเสียหายตอผูอื่นหรือตอ ทรัพยสินของมหาวิทยาลัยอยางรายแรง
จะตองรับโทษตามระเบียบ มหาวิทยาลัย หรือ รับโทษตามทกฎหมายโดยลำดับตอไป หากเปนนักศึกษามีผลให
พนสภาพการเปน นักศึกษา
ขอ ๓๐ โทษตามขอ ๒๙(๑) - (๓) ใหหนวยงานผูรับผิดชอบเครือขายสวนกลางเปนผูวินิจฉัยความผิด
ในเบื้องตนตามลำดับความเหมาะสม สวนโทษตามขอ ๒๙ (๔) ใหผูบริหารระบบเครือขายพิจารณาและเสนอ
มหาวิทยาลัยสั่งลงโทษ
ประกาศ ณ วันที่ ๑ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๒
ั ญัติ ชำนาญกิจ)
(ผชู ว ยศาสตราจารยบญ
รองอธิการบดี ปฏิบตั ริ าชการแทน
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค
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ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค
เรือ่ ง กำหนดประเภทรายรับ รายการ และเงือ่ นไขการรับเงินรายไดของมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๖๐
(อัตราคาธรรมเนียม คาบริการ และคาปรับ ศูนยวทิ ยบริการ)
โดยที่เห็นสมควรกำหนดและปรับปรุงอัตราการเรียกเก็บคาธรรมเนียมคาบริการและคาปรับสำหรับผูใช
บริการของศูนยวิทยบริการ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศใหเหมาะสม และสอดคลองกับบริการ
ที่เพิ่มขึ้น
ฉะนัน้ เพือ่ ใหการเรียก หรือรับเงินผลประโยชนตามความในมาตรา ๑๓ และ ๑๕ แหงพระราชบัญญัติ
มหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ.๒๕๖๐ จึงกำหนดความดังตอไปนี้
๑. ใหยกเลิก
(๑.๑) ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค เรือ่ ง กำหนดประเภทรายรับ รายการ และเงือ่ นไข
การรับเงินรายไดของมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๗(อัตราคาธรรมเนียม คาบริการ และคาปรับ ศูนยวทิ ยบริการ)
(๑.๒)บรรดาระเบียบ ประกาศ หรือคำสัง่ อืน่ ใด ทีม่ คี วามกลาวไวแลวในประกาศนี้ หรือซึง่ ขัดแยง
กับความในประกาศนี้ ใหใชประกาศนีแ้ ทน
๒. คาธรรมเนียม ประเภทบุคคลภายนอก
คาธรรมเนียมการเปนสมาชิกสมทบและบำรุงหองสมุด ศูนยวทิ ยบริการ ปละ ๕๐๐บาท
๓. คาปรับ
(๓.๑) คาปรับการสงคืนทรัพยากรสารสนเทศหลังกำหนด คิดวันละ ๕ บาท/รายการ จนถึงวัน
นำสงคืน หรือคาปรับสูงสุดเทากับราคาทรัพยากรสารสนเทศที่ยืมไปกรณีที่ทรัพยากรสารสนเทศไมปรากฏราคา
ใหคำนวณราคาจากจำนวนหนา โดยคิดหนาละ ๑บาท
กรณีผูใชบริการคืนหนังสือเกินกำหนดสงที่ตูรับคืนหนังสือนอกเวลาทำการ ตองถูกปรับเปนเงิน
๒ เทาของคาปรับหนังสือทีค่ า งสง
(๓.๒) การนำทรัพยากรสารสนเทศออกจากศูนยวิทยบริการ โดยไมไดยืมอยางถูกตองตามระเบียบ
จากงานบริการยืม-คืนทรัพยากรสารสนเทศ ใหปรับเปนเงิน ๒ เทาของมูลคาทรัพยากรสารสนเทศนัน้
(๓.๓) คาปรับกรณีผูใชบริการทำทรัพยากรสารสนเทศชำรุดเสียหายหรือสูญหาย และที่ไมสามารถ
ซื้อมาทดแทนใหได ตองชำระคาเสียหายตามราคาในปจจุบันของทรัพยากรสารสนเทศนั้น และรวมคาดำเนินการ
เทคนิคทรัพยากรสารสนเทศนัน้ รายการละ ๕๐ บาท ในกรณีทมี่ คี า ปรับการสงคืนทรัพยากรสารสนเทศหลังกำหนด
ใหคดิ รวมคาปรับตามขอ ๓.๑ ดวย
(๓.๔) กรณีทตี่ อ งการขอลดหยอนหรือยกเวนคาปรับ ใหเสนออธิการบดีเปนผพู จิ ารณาอนุมตั ิ
๔. เงินรายไดและการเก็บรักษาเงินรายได
(๔.๑) ใหศนู ยวทิ ยบริการ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ รับเงินรายไดจากขอ ๒ ขอ ๓
และขอ ๔โดยใชใบเสร็จรับเงินของศูนยวิทยบริการ ไมตองนำเงินสงเขาเปนเงินบำรุงการศึกษาทั่วไป แตกำหนด
ใหเปนเงินผูกพันสำหรับคาใชจายในการปรับปรุงพัฒนางานและใชในกิจการของศูนยวิทยบริการโดยเฉพาะ
(๔.๒) ใหอธิการบดี หรือผทู อี่ ธิการบดีมอบหมาย มีอำนาจในการอนุมตั แิ ละควบคุมการใชจา ยตาม
ขอ (๔.๑) ทัง้ นี้ การเบิกจายใหเปนไปตามระเบียบของทางราชการ
(๔.๓) วิธีการเก็บรักษาเงิน
คูมือนักศึกษา
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ใหแตงตัง้ เจาหนาทีก่ ารเงินเพือ่ ทำบัญชีรบั -จาย เงินรายไดตามขอ (๒) (๓) พรอมทัง้ เก็บรักษาเอกสาร
หลักฐานตาง ๆ ใหสามารถตรวจสอบได โดยอยูในการบริหารของคณะกรรมการเงินรายไดของสำนักวิทบริการ
และเทคโนโลยีสารสนเทศ อันประกอบดวย
ผอู ำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เปนประธานกรรมการ
รองผอู ำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เปนรองประธาน
หัวหนาสำนักงานผอู ำนวยการ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เปนกรรมการและเลขานุการ
ใหนำเงินรายไดตามขอ (๔) สงฝายการเงิน มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรคในบัญชีเงินฝากถอน-คืน
ของศูนยวิทยบริการ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ใหอธิการบดีแตงตั้งเจาหนาที่ฝายการเงินเพื่อ
ทำบัญชีรบั -จาย พรอมทัง้ เก็บรักษาเอกสารหลักฐานตาง ๆ ใหสามารถตรวจสอบได
ใหอธิการบดีแตงตั้งผูตรวจสอบบัญชีเงินรายไดของศูนยวิทยบริการอยางนอยปละครั้ง
ทัง้ นี้ ตัง้ แตบดั นีเ้ ปนตนไป
ประกาศ ณ วันที่ ๑๓ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๐

(ผชู ว ยศาสตราจารยบญ
ั ญัติ ชำนาญกิจ)
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค

-142-

คูมือนักศึกษา

ประกาศสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค
เรือ่ ง ขอปฏิบตั สิ ำหรับผูใ ชบริการศูนยวทิ ยบริการ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ พ.ศ. ๒๕๖๐
เพื่อใหการบริการของศูนยวิทยบริการ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศมหาวิทยาลัยราชภัฎ
นครสวรรค ดำเนินไปดวยความสะดวกเรียบรอย เปนประโยชนตอ ผใู ชบริการโดยสวนรวมและสอดคลองกับประกาศ
มหาวิทยาลัยราชภัฎนครสวรรคเรือ่ งบริการศูนยวทิ ยบริการ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ พ.ศ. ๒๕๖๐
จึงกำหนดขอปฏิบตั สิ ำหรับผเู ขาใชศนู ยวทิ ยบริการ ไวดงั นี้
๑. ผูใชบริการตองแตงกายใหสุภาพเรียบรอย
๒. ศูนยวิทยบริการเปนที่อานหนังสือและคนควาผูใชบริการตองไมสงเสียงดังและไมปฏิบัติตนเปนที่
รบกวนผอู นื่
๓. งดใชโทรศัพทมอื ถือและเครือ่ งมือสือ่ สารตาง ๆ ทีม่ ลี กั ษณะเปนการรบกวนผอู นื่
๔. ใชบัตรประจำตัวนักศึกษาหรือบัตรสมาชิกศูนยวิทยบริการสแกนกับระบบประตูอัตโนมัติทุกครั้งที่
เขาใชบริการและใหแสดงบัตรตอเจาหนาที่ทุกครั้งที่ขอตรวจ
๕. หามนำบัตรประจำตัวนักศึกษา หรือบัตรสมาชิกศูนยวทิ ยบริการของผอู นื่ มายืมทรัพยากรสารสนเทศ
และรับบริการตางๆ ภายในศูนยวทิ ยบริการ
๖. หามนำอาหารเครื่องดื่มและของขบเคี้ยว เขามารับประทานในศูนยวิทยบริการ
๗. โปรดใชวัสดุสิ่งพิมพทุกประเภทดวยความทะนุถนอม ระมัดระวัง ไมทำฉีกขาด ชำรุดเสียหาย
ไมขีดเขียนขอความลงในสิ่งพิมพ รวมทั้งชวยระวังรักษาสิ่งของเครื่องใชและความสะอาดในศูนยวิทยบริการ
๘. ไมนำทรัพยากรสารสนเทศที่ไมไดยืมอยางถูกตองตามระเบียบออกจากศูนยวิทยบริการมิเชนนั้น
จะถูกปรับเปนเงิน ๒ เทาของมูลคาทรัพยากรสารสนเทศนัน้
๙. ผใู ชบริการตองนำทรัพยากรทีย่ มื ไป สงคืนศูนยวทิ ยบริการตามวัน เวลาทีก่ ำหนด
๑๐. เวลาเปด-ปด ใหบริการของศูนยวิทยบริการ ชวงเปดภาคเรียน เวลา ๐๘.๑๕ น. - ๑๖.๓๐ น.
และชวงปดภาคเรียน เวลา ๐๘.๓๐ น. - ๑๖.๓๐ น. โดยบริการยืม-คืนหนังสือจะปดใหบริการเวลา ๑๖.๑๕ น.
๑๑. กรณีผูใชบริการประสงคจะคืนทรัพยากรสารสนเทศนอกวันเวลาทำการสามารถสงคืนไดที่ตูรับคืน
หนังสือนอกเวลาทีต่ งั้ อยบู ริเวณดานหนาศูนยวทิ ยบริการ ไดตงั้ แตเวลา ๑๖.๑๕ น. ถึงเวลาเปดใหบริการของหองสมุด
ตามขอ ๑๐
๑๒. ผูใชบริการตองดูแล ระมัดระวังทรัพยสิน สิ่งของมีคาสวนตัว หากสูญหาย ศูนยวิทยบริการจะไม
รับผิดชอบใดๆ ทัง้ สิน้
๑๓. ผู ใ ช บ ริ ก ารให ค วามร ว มมื อ ในการสอดส อ งดู แ ลบุ ค คลที่ มี พ ฤติ ก รรมไม น า ไว ว างใจและให แ จ ง
บรรณารักษ เจาหนาทีข่ องศูนยวทิ ยบริการหรือผมู หี นาทีท่ เี่ กีย่ วของ
หากผใู ชบริการไมปฏิบตั ติ าม หรือฝาฝนขอปฏิบตั ขิ า งตน ศูนยวทิ ยบริการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศ มีอำนาจลงโทษตามมาตราในขอ ๑๓ แหงประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฎนครสวรรค เรื่อง บริการ
ศูนยวทิ ยบริการ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศพ.ศ. ๒๕๕๗
ทั้งนี้ตั้งแตบัดนี้เปนตนไป
ประกาศณ วันที่ ๑๘ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๐
(นายพงษศกั ดิ์ ศิรโิ สม)
ผอู ำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
คูมือนักศึกษา
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ประกาศสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค เรือ่ ง การทําบัตรสมาชิกศูนยวทิ ยบริการ
สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ พ.ศ. ๒๕๖๐
เพือ่ ใหการบริการของศูนยวทิ ยบริการ ดําเนินไปดวยความเรียบรอยและเปนไปตามระเบียบของ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏนครสวรรค เรือ่ ง บริการศูนยวทิ ยบริการ สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ขอ ๑๒ จึงกําหนด
รายละเอียดและวิธีการทําบัตรสมาชิกศูนยวิทยบริการ สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏนครสวรรค ไวดงั นี้
๑. ประเภทของบัตรสมาชิก
๑ บัตรสมาชิกสามัญ ไดแก บัตรนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค บัตรสมาชิกของขาราชการ
พลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา พนักงานราชการ ลูกจางประจํา ลูกจาง ชั่วคราว
ของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค ชนิดติดบารโคด หรือบัตรประจําตัวของขาราชการ พนักงาน และ ลูกจาง
ที่ปฏิบัติงานอยูในมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค
๒ บัตรสมาชิกสมทบของบุคคลภายนอก ชนิดติดบารโคดบัตรกระดาษสําหรับบุคคลภายนอกทีช่ าํ ระ
คาธรรมเนียมการเขาใชศูนยวิทยบริการ ไมถือเปน บัตรสมาชิก ใหใชเพื่อผานประตูเขาศูนยวิทยบริการชั่วคราว
รายวันและใชบริการการอานภายในศูนยวทิ ยบริการ เทานัน้
๒. นักศึกษา ขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา พนักงาน ราชการ
และลูกจางของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค และบุคคลภายนอก ติดตอขอสมัครเปนสมาชิกหองสมุด หรือ
ศูนยวทิ ยบริการดวยตนเอง ตามเวลาใหบริการยืม-คืนทรัพยากรสารสนเทศ ชัน้ ๑ ศูนยวทิ ยบริการ
๓. หลักฐานการทําบัตรสมาชิก
๓.๑ ขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา และลูกจางประจํา ของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค
ติดตอขอเปนสมาชิกหองสมุดไดที่งานบริการยืม-คืนทรัพยากรสารสนเทศ โดยนําบัตรประจําตัว ขาราชการ หรือ
ลูกจางประจํามาเปนหลักฐาน และติดตอขอทําบัตรสมาชิกไดทสี่ าํ นักสงเสริมวิชาการและงาน ทะเบียน
๓.๒ พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา พนักงานราชการ อาจารยพิเศษ อาจารยอัตราจาง และ
ลูกจางชั่วคราวที่จางดวยเงินรายไดของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค หรือเงินงบประมาณแผนดิน ติดตอขอเปน
สมาชิกหองสมุดไดที่งานบริการยืม-คืนทรัพยากรสารสนเทศ โดยมีหนังสือรับรองจากผูบังคับบัญชาระดับหัวหนา
สาขาวิชา หรือผูอํานวยการกอง หรือหัวหนาสํานักงานคณะ สถาบัน สํานัก หรือหนวยงานอื่นที่เทียบเทามาเปน
หลักฐาน และติดตอขอทําบัตรสมาชิกไดทสี่ าํ นักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน
๓.๓ นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค ทีล่ งทะเบียนเรียนในภาคการศึกษานัน้ ๆ ใหกรอก
ขอ มู ล ในใบสมั ค รเป น สมาชิ ก ห อ งสมุ ด ยื่ น ต อ งานบริ ก ารยื ม -คื น ทรั พ ยากรสารสนเทศ และนํ า ใบสํ า คั ญ แสดง
การลงทะเบียนมาเปนหลักฐาน โดยสามารถใชบัตรนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรคเปนบัตรสมาชิกได
๓.๔ บุคคลภายนอกใหนาํ หลักฐานบัตรประจําตัวนักเรียน นักศึกษา พนักงานรัฐวิสาหกิจ ขาราชการ
หรือบัตรประชาชน และทะเบียนบานมาเปนหลักฐาน ยื่นความจํานงขอสมัครเปนสมาชิกไดที่งานบริการยืม-คืน
ทรัพยากรสารสนเทศ ศูนยวทิ ยบริการ และชําระคาธรรมเนียมสมาชิกสมทบรายป ตามที่ มหาวิทยาลัยกําหนด
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๔. อายุบตั รสมาชิก
๔.๑ บัตรสมาชิกอาจารยประจํา ขาราชการ และลูกจางประจํา ของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค
หมดอายุตามระยะเวลาที่บุคคลนั้นรับราชการในมหาวิทยาลัยมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค
๔. บัตรสมาชิกพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา พนักงานราชการ อาจารยพิเศษ อาจารยอัตรา จาง
และลูกจางลูกจางชั่วคราวที่จางดวยเงินรายไดของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค หรือเงินงบประมาณ แผนดิน
หมดอายุ ๑๕ วัน กอนครบกําหนดระยะเวลาการจางทีม่ หาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรคระบุ
๔.๓ บัตรสมาชิกของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค หมดอายุวนั ปดภาคการศึกษา หรือ
เมือ่ พนสภาพการเปนนักศึกษา
๔.๔ บัตรสมาชิกสมทบของบุคคลภายนอก หมดอายุเมื่อครบ ๑ ปที่เปนสมาชิก หรือขอลาออก
จากการเปนสมาชิก หรือพนสภาพเนือ่ งจากถูกเพิกถอนสิทธิ
๕. การตออายุบตั รสมาชิก
๕.๑ พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา พนักงานราชการ อาจารยพิเศษ อาจารยอัตราจาง และ
ลูกจางลูกจางชั่วคราว ที่จางดวยเงินรายไดของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค หรือเงินงบประมาณแผนดิน ตอ
อายุบัตรสมาชิกไดตามระยะเวลาในสัญญาการจางที่งานบริการยืม-คืนทรัพยากรสารสนเทศ ศูนยวิทยบริการ
๕.๒ นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏ ตองนําใบสําคัญแสดงการลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษา นัน้ ๆ
มาแสดง เพือ่ ขอตออายุบตั รสมาชิกไดทงี่ านบริการยืม-คืนทรัพยากรสารสนเทศ ศูนยวทิ ยบริการ
๕.๓ บุคคลภายนอกหรือสมาชิกสมทบ ตออายุบตั รสมาชิกไดทงี่ านบริการยืม-คืนทรัพยากร สารสนเทศ
ศูนยวทิ ยบริการ หลังจากวันทีบ่ ัตรสมาชิกหมดอายุ และชําระคาธรรมเนียมสมาชิกสมทบรายป ตามทีม่ หาวิทยาลัย
กําหนด
๖. สมาชิกทุกประเภทที่ทําบัตรสมาชิกหองสมุดหรือศูนยวิทยบริการหาย ตองแจงหายทันทีที่งาน
บริการยืม-คืนทรัพยากรสารสนเทศ ศูนยวิทยบริการหากไมแจงหาย และมีบุคคลอื่นนําไปใช ผูเปนเจาของบัตร
สมาชิกจะตองรับผิดชอบตอการยืม ทรัพยากรนัน้ ๆ ไมวา กรณีใด ๆ ทัง้ สิน้ เมือ่ สมาชิกประสงคจะทําบัตรสมาชิกใหม
ทดแทนบัตรสมาชิกที่หาย ตองติดตอขอทําบัตรใหมที่ สํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน พรอมทั้งชําระคา
ธรรมเนียมตามกําหนดของมหาวิทยาลัยที่สํานักสงเสริม วิชาการและงานทะเบียน
๗. บัตรสมาชิกหองสมุดหรือบัตรสมาชิกศูนยวิทยบริการใหใชเฉพาะตัว จะมอบใหบุคคลอื่นนํามาใช
บริการศูนยวิทยบริการหรือนํามายืมทรัพยากรสารสนเทศไมได
ทัง้ นี้ ตัง้ แตบดั นีเ้ ปนตนไป
ประกาศ ณ วันที่

ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๐

(นายพงษศกั ดิ์ ศิรโิ สม )
ผอู าํ นวยการสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
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ประกาศสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค
เรือ่ ง ระเบียบและขอควรปฏิบตั ิ สำหรับผเู ขาใชบริการสือ่ โสตทัศน พ.ศ.๒๕๖๐
เพื่อใหการบริการทรัพยากรสารสนเทศประเภทสื่อโสตทัศนของศูนยวิทยบริการสำนักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศดำเนินไปดวยความเรียบรอยและสอดคลองกับประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค เรื่อง
บริการศูนยวิทยบริการ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค จึงไดออก
ประกาศเพื่อเปนแนวทางในการใหบริการสื่อโสตทัศนไวดังนี้
๑. บริการหองสือ่ โสตทัศน (โฮมเธียเตอร)จำนวน ๑ หอง
๑.๑ สมาชิกศูนยวทิ ยบริการสามารถเขาใชบริการเปนกลมุ ๆ ละ ๑๕ คนขึน้ ไป
๑.๒ ใหตวั แทนสมาชิกศูนยวทิ ยบริการของกลมุ ๑ คน กรอกแบบฟอรมขอใชบริการหองสือ่ โสตทัศน
(โฮมเธียเตอร) พรอมยืน่ บัตรสมาชิกหรือบัตรประจำตัวนักศึกษาใหแกเจาหนาที่ และรับบัตรคืนหลังเลิกใชบริการทุกครัง้
๑.๓ หากสมาชิกศูนยวทิ ยบริการมีจำนวนนอยกวา ๑๕ คน สามารถเขาใชบริการไดในกรณีทมี่ ี
การจัดฉายโปรแกรมหองโฮมเธียเตอรเทานั้น
๑.๔ สมาชิ ก ศู น ย วิ ท ยบริ ก ารที่ มี ค วามประสงค จ ะใช บ ริ ก ารห อ งสื่ อ โสตทั ศ น (โฮมเธี ย เตอร )
เพือ่ สนับสนุนการเรียนการสอน ใหตดิ ตอกรอกแบบฟอรมขอใชบริการลวงหนาอยางนอย ๑ วัน
๑.๕ หากสมาชิกศูนยวิทยบริการพบปญหาเกี่ยวกับอุปกรณติดตั้งหรือเครื่องใช ไดแก ไมโครโฟน
ลำโพงระบบเครือ่ งเสียง ระบบภาพโปรเจคเตอร เครือ่ งเลนดีวดี /ี บลูเรยทวี ี รีโมทคอนโทรล คอมพิวเตอร โตะ
เกาอี้ ฯลฯ ตองแจงใหเจาหนาทีผ่ ดู แู ลรับทราบหากฝาฝนปรับเปลี่ยนหรือแกไขดวยตนเองแลวสงผลทำใหเกิดชำรุด
เสียหายตองชดใชตามราคาสินคานั้น
๑.๖ สมาชิกศูนยวิทยบริการที่มาใชบริการตองถอดรองเทาไวบนชั้นวางรองเทากอนเขาใชบริการ
ทุกครัง้
๑.๗ หากสมาชิกทานใดไมปฏิบตั ติ ามขอ ๑.๑ - ๑.๖ และเจาหนาทีไ่ ดทำการตักเตือนเกิน ๓ ครัง้
จะลงโทษดวยการงดใหบริการสือ่ โสตทัศนเปนเวลา ๑ ภาคการศึกษา
๒. บริการมัลติมเี ดียรายบุคคล จำนวน ๔ เครือ่ ง
๒.๑ สมาชิกศูนยวทิ ยบริการสามารถเขาใชบริการได คนละ ๒ ชัว่ โมง/ครัง้ /วัน
๒.๒ สมาชิกศูนยวิทยบริการตองกรอกแบบฟอรมขอใชบริการหองมัลติมีเดียรายบุคคลพรอมยื่น
บัตรสมาชิกหรือบัตรประจำตัวนักศึกษาใหแกเจาหนาที่ และรับบัตรคืนหลังเลิกใชบริการทุกครัง้
๒.๓ สมาชิกศูนยวิทยบริการสามารถเลือกรับชมรายการสื่อโสตทัศนไดครั้งละ ๑ รายการเทานั้น
และสามารถสับเปลี่ยนรายการไดไมเกิน ๓รายการ/ครั้ง
๒.๔ สมาชิกศูนยวทิ ยบริการสามารถเขาใชบริการไดเกินคนละ๒ ชัว่ โมง/ครัง้ /วัน หากไมมสี มาชิก
ทานใดจองขอใชบริการตอ
๒.๕ หากสมาชิกศูนยวทิ ยบริการพบปญหาเกีย่ วกับอุปกรณตดิ ตัง้ หรือเครือ่ งใช ไดแก ทีวี เครือ่ งเลน
ดีวดี /ี บลูเรย รีโมทคอนโทรล หูฟง โตะ เกาอี้ ฯลฯ ตองแจงเจาหนาทีผ่ ดู แู ลรับทราบ หากฝาฝนปรับเปลีย่ นแกไข
ดวยตนเองทำใหเกิดชำรุดเสียหายตองชดใชตามราคาสินคานั้น
๒.๖ สมาชิกศูนยวิทยบริการที่มาใชบริการตองถอดรองเทาไวบนชั้นวางรองเทากอนเขาใชบริการ
ทุกครัง้
๒.๗ หากสมาชิกทานใดไมปฏิบตั ติ ามขอ ๒.๑ - ๒.๖ และเจาหนาทีไ่ ดทำการตักเตือนเกิน ๓ ครัง้
จะลงโทษดวยการงดใชบริการสือ่ โสตทัศนเปนเวลา ๑ ภาคการศึกษา
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๓. บริการหองมัลติมเี ดียกลมุ ยอย จำนวน ๔ หอง
๓.๑ สมาชิกศูนยวทิ ยบริการสามารถเขาใชบริการเปนกลมุ ๆ ละ ๔คนขึน้ ไป
๓.๒ สมาชิกศูนยวทิ ยบริการสามารถเขาใชบริการไดกลมุ ละ ๒ ชัว่ โมง/ครัง้ /วัน
๓.๓ ใหตวั แทนสมาชิกศูนยวทิ ยบริการของกลมุ ๑ คน กรอกแบบฟอรมขอใชบริการหองมัลติมเี ดีย
กลมุ ยอย พรอมยืน่ บัตรสมาชิกหรือบัตรประจำตัวนักศึกษาใหแกเจาหนาที่ และรับบัตรคืนหลังเลิกใชบริการทุกครัง้
๓.๔ สมาชิกศูนยวิทยบริการสามารถเลือกรับชมรายการสื่อโสตทัศนไดครั้งละ ๑ รายการเทานั้น
และสามารถสับเปลีย่ นไดไมเกิน ๓ รายการ/ครัง้
๓.๕ สมาชิกศูนยวิทยบริการสามารถใชบริการไดเกิน ๒ ชั่วโมง/ครั้ง/วัน หากไมมีสมาชิกกลุมใด
จองขอใชบริการตอ
๓.๖ หากสมาชิกศูนยวทิ ยบริการพบปญหาเกีย่ วกับอุปกรณตดิ ตัง้ หรือเครือ่ งใช ไดแก ทีวี เครือ่ งเลน
ดีวดี /ี บลูเรยรโี มคอนโทรล โตะ เกาอี้ โซฟาฯลฯ ตองแจงเจาหนาทีผ่ ดู แู ลรับทราบ หากฝาฝนปรับเปลีย่ นแกไขดวย
ตนเองทำใหเกิดชำรุดเสียหาย ตองชดใชตามราคาสินคานัน้
๓.๗ สมาชิกศูนยวิทยบริการที่มาใชบริการตองถอดรองเทาไวบนชั้นวางรองเทากอนเขาใชบริการ
ทุกครัง้
๓.๘ หากสมาชิกทานใดไมปฏิบตั ติ ามขอ ๓.๑ - ๓.๘ และเจาหนาทีไ่ ดทำการตักเตือนเกิน ๓ ครัง้
จะลงโทษดวยการงดใชบริการสือ่ โสตทัศนเปนเวลา ๑ ภาคการศึกษา
๔. บริการหองคีตศิลป จำนวน ๓ หอง
๔.๑ สมาชิกศูนยวทิ ยบริการสามารถเขาใชบริการเปนกลมุ ๆ ละ ๓ คนขึน้ ไป
๔.๒ สมาชิกศูนยวทิ ยบริการสามารถเขาใชบริการไดกลมุ ละ ๑ ชัว่ โมง/ครัง้ /วัน
๔.๓ ใหตวั แทนสมาชิกศูนยวทิ ยบริการของกลมุ ๑ คน กรอกแบบฟอรมขอใชบริการหองหองคีตศิลป
พรอมยืน่ บัตรสมาชิกหรือบัตรประจำตัวนักศึกษาใหแกเจาหนาที่ และรับบัตรคืนหลังเลิกใชบริการทุกครัง้
๔.๔ สมาชิกศูนยวิทยบริการสามารถใชบริการไดเกิน ๑ ชั่วโมง/ครั้ง/วัน หากไมมีสมาชิกกลุมใด
จองขอใชบริการตอ
๔.๕ หากสมาชิกศูนยวิทยบริการพบปญหาเกี่ยวกับอุปกรณติดตั้งหรือเครื่องใช ไดแก ไมโครโฟน
ระบบเครือ่ งเสียง ลำโพง ทีวี รีโมทคอนโทรล คอมพิวเตอร โตะ เกาอี้ โซฟา ฯลฯ ตองแจงเจาหนาทีผ่ ดู แู ลรับทราบ
หากฝาฝนปรับเปลีย่ นแกไขดวยตนเองทำใหเกิดชำรุดเสียหาย ตองชดใชตามราคาสินคานัน้
๔.๖ สมาชิกศูนยวิทยบริการที่มาใชบริการตองถอดรองเทาไวบนชั้นวางรองเทากอนเขาใชบริการ
ทุกครัง้
๔.๗ หากสมาชิกทานใดไมปฏิบตั ติ ามขอ ๔.๑ - ๔.๖ และเจาหนาทีไ่ ดทำการตักเตือนเกิน ๓ ครัง้
จะลงโทษดวยการงดใชบริการสือ่ โสตทัศนเปนเวลา ๑ ภาคเรียนการศึกษา
๕. การเปลี่ยนแปลงเวลาในการใหบริการ
ในกรณีที่มีความจำเปนตองเปลี่ยนแปลงเวลาในการใหบริการนอกเหนือไปจากที่กำหนดไวในขอที่
๑-๔ ใหผูอำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศหรือผูที่ไดรับมอบหมาย เปนผูมีอำนาจประกาศ
เปลี่ยนแปลงไดตามที่เห็นสมควรและตามความจำเปน เพื่อใหสอดคลองในการจัดกิจกรรมสงเสริมการเขาใชบริการ
สือ่ โสตทัศน โดยประกาศใหผใู ชบริการทราบลวงหนาอยางนอย ๑ วัน
ทั้งนี้ตั้งแตบัดนี้เปนตนไป
ประกาศ ณ วันที๑่ ๘ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๐
(นายพงษศกั ดิ์ ศิรโิ สม)
ผอู ำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
คูมือนักศึกษา
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เรือ่ ง บริการศูนยวทิ ยบริการ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ พ.ศ. ๒๕๕๗
เพื่อใหการบริการของศูนยวิทยบริการ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศมหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครสวรรค ดำเนินไปดวยความเรียบรอย อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๑๖, ๑๘ และ ๔๔ แหงพระราชบัญญัติ
มหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ จึงไดออกประกาศเพือ่ เปนแนวทางในการปฏิบตั ไิ วดงั นี้
ขอ ๑. ประกาศนี้เรียกวา ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค เรื่อง บริการศูนยวิทยบริการ สำนัก
วิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ พ.ศ. ๒๕๕๗
ขอ ๒. ใหยกเลิก ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค เรือ่ ง บริการศูนยวทิ ยบริการ สำนักวิทยบริการ
และเทคโนโลยีสารสนเทศ พ.ศ. ๒๕๔๙
ขอ ๓. ประกาศนี้ใหใชบังคับตั้งแตวันถัดจากวันประกาศเปนตนไป บรรดาความในระเบียบประกาศ หรือ
คำสั่งใดที่ขัดหรือแยงกับประกาศนี้ ใหใชประกาศนี้แทน
ขอ ๔. ในประกาศนี้
“มหาวิทยาลัย” หมายถึง มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค
“สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ” หมายถึง สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค
“ศูนยวทิ ยบริการ” หมายถึง หองสมุด หรือศูนยวทิ ยบริการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค
“ผูอำนวยการ” หมายถึง ผูอำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
“ผใู ชบริการ” หมายถึง ผใู ชบริการหองสมุดตามขอ ๘. และสมาชิกตามขอ ๙.
“ทรัพยากรสารสนเทศ” หมายถึง ทรัพยากรหรือวัสดุสารสนเทศ สือ่ สิง่ พิมพ สือ่ มัลติมเี ดีย สือ่ โสตทัศน
และสือ่ อิเล็กทรอนิกส ทีใ่ หบริการของศูนยวทิ ยบริการ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครสวรรค
หมวดที่ ๑
เวลาใหบริการของศูนยวทิ ยบริการ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
ขอ ๕. เวลาใหบริการของศูนยวทิ ยบริการ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศใหถอื ตามเวลาราชการ
และประกาศของสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
ในกรณีที่มีความจำเปนเกี่ยวกับการปฏิบัติงานของศูนยวิทยบริการ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศ ผูอำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มีอำนาจเปลี่ยนแปลงเวลาทำการหรือกำหนด
เวลาวันงดใหบริการไดตามที่เห็นสมควรและตามความจำเปนโดยประกาศใหผูใชบริการทราบลวงหนาอยางนอย ๑ วัน
หมวดที่ ๒
ทรัพยากรสารสนเทศ
ขอ ๖. สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ แบงทรัพยากรเพื่อใหบริการ ดังนี้
(๖.๑) วัสดุตพี มิ พ (Printed Materials)
(๖.๒) วัสดุไมตพี มิ พ (Non-Book Materials)
(๖.๓) วัสดุอเิ ล็กทรอนิกส (Electronic Materials)
ขอ ๗. การใหยืมทรัพยากรศูนยวิทยบริการ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศใหเปนไปตาม
ประกาศของสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
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หมวดที่ ๓
ผมู สี ทิ ธิใชบริการศูนยวทิ ยบริการ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
ขอ ๘ บุคคลดังตอไปนี้ มีสทิ ธิใชบริการศูนยวทิ ยบริการ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ไดแก
๘.๑ อาจารย/คณาจารย
๘.๑.๑ อาจารยประจำมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค (ขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาสายวิชาการ)
๘๑.๒ อาจารย (พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา สายวิชาการ) ของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค
๘.๑.๓ อาจารย (ลูกจางชัว่ คราว/อัตราจาง) และอาจารยพเิ ศษ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค
๘.๑.๔ อาจารยชาวตางประเทศ (อัตราจาง) ของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค
๘.๒ นักศึกษา
๘.๒.๑ นักศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค
๘.๒.๒ นักศึกษาศูนยการศึกษายานมัทรี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค
๘.๓ ขาราชการพลเรือนและลูกจาง
๘.๓.๑ ขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา สายสนับสนุน และลูกจางประจำของมหาวิทยาลัย
ราชภัฏนครสวรรค
๘.๓.๒ ลูกจาง (พนักงานราชการ/พนักงานมหาวิทยาลัย/พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา สาย
สนับสนุน) ลูกจางชั่วคราวที่จางดวยเงินรายไดของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค หรือเงินงบประมาณแผนดิน
๘.๔ บุคคลภายนอก
๘.๔.๑ ศิษยเกามหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค
๘.๔.๒ บุคคลที่เคยรับราชการในมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค
๘.๔.๓ ขาราชการหรือพนักงานรัฐวิสาหกิจ ทีม่ หี นวยงานตัง้ อยใู นจังหวัดนครสวรรค อุทยั ธานีและชัยนาท
๘.๔.๔ ประชาชนหรือบุคคลทั่วไปที่อยูในจังหวัดนครสวรรค อุทัยธานี และชัยนาท หรือ
บุคคลอื่นตามที่ศูนยวิทยบริการ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศเห็นสมควร
หมวดที่ ๔
ความเปนสมาชิกศูนยวทิ ยบริการ และสิทธิในการใชบริการ
ขอ ๙. สมาชิกศูนยวทิ ยบริการ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มี ๒ ประเภท ดังนี้
๙.๑ สมาชิกสามัญ
๙.๒ สมาชิกสมทบ
ขอ ๑๐. สมาชิกสามัญ ไดแก บุคคลทีร่ ะบุไวในขอ ๘. ในการเปนสมาชิก จะตองดำเนินการดังนี้
๑๐.๑ บุคคลตามขอ ๘.๑.๑ และ ๘.๓.๑ ตองแสดงบัตรประจำตัวขาราชการ หรือบัตรประจำตัว
ลู ก จ า งประจำหรื อ หนั ง สื อ รั บ รองจากผู บั ง คั บ บั ญ ชาระดั บ หั ว หน า สาขาวิ ช า หรื อ ผู อำนวยการกอง หรื อ หั ว หน า
สำนักงานคณะ สถาบัน สำนัก หรือหนวยงานที่เรียกชื่ออยางอื่นที่เทียบเทา
๑๐.๒ บุคคลตามขอ ๘.๑.๒, ๘.๓.๒ และ ๘.๓.๓ ตองมีหนังสือรับรองจากผูบังคับบัญชาระดับ
หัวหนาภาควิชา หรือผอู ำนวยการกอง หรือเลขานุการคณะ สถาบัน สำนักหรือหนวยงานทีเ่ รียกชือ่ อยางอืน่ ทีเ่ ทียบเทา
๑๐.๓ บุคคลตามขอ ๘.๒ ตองแสดงบัตรประจำตัวนักศึกษา และตองเปนผูที่ลงทะเบียนในภาค
การศึกษานัน้ ๆ
๑๐.๔ บุคคลตามขอ ๘.๔ ตองแสดงบัตรประจำตัวนักเรียน หรือบัตรประจำตัวนักศึกษา หรือ
บัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรประจำตัวขาราชการ หรือบัตรประจำตัวพนักงานรัฐวิสาหกิจ แลวแตกรณี
สมาชิกสมทบจะตองชำระคาธรรมเนียมการเปนสมาชิก อัตราคาธรรมเนียมดังกลาวใหเปนไปตามประกาศ
ของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค
บุคคลภายนอกที่ชำระคาธรรมเนียมการใชสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศแบบรายวัน
อนุญาตใหใชบริการอานภายในสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศได ยกเวนการใชบริการอินเทอรเน็ต ที่จะ
มีคาธรรมเนียมการใชบริการตามประกาศของมหาวิทยาลัย
ขอ ๑๑. ผู มี สิ ท ธิ ยื ม ทรั พ ยากรสารสนเทศ และใช บ ริ ก ารบางประเภทจะต อ งเป น สมาชิ ก ห อ งสมุ ด ของ
ศูนยวิทยบริการ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศเทานั้น
ขอ ๑๒. การทำบัตรสมาชิก จำนวนทรัพยากรและระยะเวลาที่ใหยืม ใหเปนไปตามประกาศของศูนย
วิทยบริการ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
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หมวดที่ ๕
หนาทีแ่ ละความรับผิดชอบของผใู ชบริการ
ขอ ๑๓. ผใู ชบริการศูนยวทิ ยบริการ ตองปฏิบตั ติ ามประกาศ หรือคำสัง่ ของศูนยวทิ ยบริการสำนักวิทยบริการ
และเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยเครงครัด หากฝาฝน ผอู ำนวยการ หรือผทู ไี่ ดรบั มอบหมายมีอำนาจดำเนินการดังนี้
๑๓.๑ ตักเตือน
๑๓.๒ เชิญใหออกจากศูนยวทิ ยบริการ
๑๓.๓ ตัดสิทธิการใชบริการศูนยวทิ ยบริการ
๑๓.๔ เพิกถอนการเปนสมาชิกสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
๑๓.๕ บุคคลตามขอ ๘.๑ ถึงขอ ๘.๓ จะเสนอมหาวิทยาลัยใหพจิ ารณาลงโทษทางวินยั
๑๓.๖ กรณีทเี่ ปนนักศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค อาจเสนอใหมหาวิทยาลัย ไมอนุญาต
ใหลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษาถัดไป หรืองดออกใบรับรองการสำเร็จการศึกษาให
๑๓.๗ กรณีที่เปนนักศึกษาของสถาบันการศึกษาอื่น หรือบุคลากรจากหนายงานภายนอกอาจขอให
สถาบันหรือหนวยงานเจาสังกัดพิจารณาลงโทษ
๑๓.๘ ผทู ำลายหรือผลู กั ทรัพยสนิ ของศูนยวทิ ยบริการ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
จะถูกดำเนินคดีตามกฎหมาย
ขอ ๑๔. ผูใชบริการศูนยวิทยบริการจะตองตรวจดูความชำรุดเสียหายของทรัพยากรสารสนเทศกอน การยืม
หากพบใหแจงบรรณารักษ หรือเจาหนาทีท่ ราบทันทีมฉิ ะนัน้ ผใู ชบริการตองรับผิดชอบในการชำรุดเสียหายของทรัพยากร
สารสนเทศที่ยืม
ขอ ๑๕. ผูใชบริการศูนยวิทยบริการตองรับผิดชอบตอทรัพยากรสารสนเทศที่ยืม ดังนี้คือ
๑๕.๑ หากทรัพยากรสารสนเทศชำรุดเสียหาย ผใู ชบริการตองชดใชคา เสียหาย เพือ่ การซอมแซม
ตามจำนวนที่ซอมแซม หากไมสามารถซอมแซมไดจะตองชดใชโดยการซื้อในรายการที่เหมือนกัน หรือใหมกวาของเดิม
๑๕.๒ หากทรัพยากรสารสนเทศสูญหาย ผูใชบริการตองชดใชโดยการซื้อในรายการที่เหมือนกัน
หรือใหมกวาของเดิม และในกรณีที่แจงหายภายหลังวันกำหนดสงตองชำระคาปรับดวย
๑๕.๓ ทรัพยากรสารสนเทศที่ชำรุดเสียหายตามขอ ๑๕.๑ และสูญหายตามขอ ๑๕.๒ ในกรณี
ที่ไมสามารถซื้อมาทดแทนใหได ผูใชบริการตองชำระคาเสียหายตามราคาในปจจุบันของทรัพยากรสารสนเทศนั้น
และรวมคาดำเนินการเทคนิคทรัพยากรสารสนเทศนั้นในอัตราที่มหาวิทยาลัยกำหนด
ขอ ๑๖. ในการยืมหรือการใชบริการทรัพยากรสารสนเทศของศูนยวิทยบริการบางชนิด ผูใชบริการอาจ
ตองเสียคาบริการสำหรับการยืมหรือการใชทรัพยากรที่ตองเสียคาบริการ และอัตราคาบริการใหเปนไปตามประกาศ
ของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค
ขอ ๑๗. ผใู ชบริการศูนยวทิ ยบริการจะตองรับผิดชอบระวังทรัพยสนิ สวนตัว รวมทัง้ ตองปองกันและใชทรัพยสนิ
ของหองสมุดอยางระมัดระวัง
กรณีที่ผูใชบริการศูนยวิทยบริการพบบุคคลที่นาสงสัยหรือมีพิรุธ ที่จะกอใหเกิดความเสียหายแกทรัพยสิน
ของศูนยวิทยบริการ จะตองแจงใหบรรณารักษหรือเจาหนาที่ของศูนยวิทยบริการทราบ ทั้งนี้หากพบวาบุคคลดังกลาว
ไดกระทำใหเกิดความเสียหายจริง ผูอำนวยการหรือผูที่ไดรับมอบหมายจะดำเนินการแจงความรองทุกขตอเจาพนักงาน
ตามกฎหมายตอไป
ขอ ๑๘. ผูใชบริการที่ยืมทรัพยากรสารสนเทศของศูนยวิทยบริการไปและนำสงหลังวันที่กำหนดสงตองชำระ
คาปรับ อัตราคาปรับใหเปนไปตามประกาศของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค
ขอ ๑๙. เงินคาบริการ คาปรับ คาธรรมเนียม ของศูนยวิทยบริการ ถือเปนเงินรายได ใหจัดไวเพื่อใช
ในกิจการและการพัฒนางานของศูนยวิทยบริการ โดยอยูในการบริหารของคณะกรรมการรายไดของศูนยวิทยบริการ
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ วิธีการรับจายเงินจากคาธรรมเนียม และคาบริการ การใชทรัพยากร
สารสนเทศใหเปนไปตามประกาศของมหาวิทยาลัย
ประกาศ ณ วันที่ ๑๘ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๗
(ผชู ว ยศาสตราจารย ดร.บัญญัติ ชำนาญกิจ)
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค
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ประกาศสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค
เรือ่ ง เวลาการใหบริการของศูนยวทิ ยบริการ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ พ.ศ. ๒๕๕๗
เพือ่ ใหการบริการของศูนยวทิ ยบริการ ดำเนินไปดวยความเรียบรอยและเปนไปตามประกาศของมหาวิทยาลัย
ราชภัฏนครสวรรค เรือ่ ง บริการศูนยวทิ ยบริการ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ พ.ศ.๒๕๕๗ ขอ ๕.
จึงไดกำหนดเวลา การใหบริการของศูนยวทิ ยบริการ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศมหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครสวรรค ไวดงั นี้
ขอ ๑. ใหยกเลิก ประกาศสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค เรือ่ ง
เวลาการใหบริการของศูนยวิทยบริการ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ พ.ศ. ๒๕๔๙ และประกาศ
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค เรื่อง เวลาการใหบริการของศูนย
วิทยบริการ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ พ.ศ. ๒๕๕๓
ขอ ๒. บรรดา ระเบียบ ประกาศ คำสัง่ อืน่ ใด ทีม่ คี วามกลาวไวแลวในประกาศนี้ หรือซึง่ ขัดแยง
กับความในประกาศนี้ ใหใชประกาศนีแ้ ทน
ขอ ๓. ศูนยวิทยบริการเปดใหบริการชวงเปดภาคเรียน และปดภาคเรียน ตามกำหนดวัน และเวลา
ดังตอไปนี้
๓.๑ ภาคเรียนปกติ
(๑) วันจันทร - วันศุกร เปดทำการเวลา ๐๘.๐๐ - ๑๖.๓๐ น.
(๒) วันเสาร เปดทำการเวลา ๐๘.๐๐ - ๑๖.๓๐ น.
(๓) วันอาทิตยเปดทำการเวลา ๐๘.๐๐ - ๑๖.๐๐ น.
๓.๒ ภาคเรียนฤดูรอ นและปดภาคการศึกษา
(๑) วันจันทร - วันศุกร เปดทำการเวลา ๐๙.๐๐ - ๑๕.๓๐ น.
(๒) วันเสาร เปดทำการเวลา ๐๘.๐๐ - ๑๖.๓๐ น.
(๓) วันอาทิตยเปดทำการเวลา ๐๘.๐๐ - ๑๖.๐๐ น.
๓.๓ ศูนยวทิ ยบริการปดใหบริการในวันหยุดนักขัตฤกษ วันหยุดชดเชยของทางราชการ และวันหยุด
ตามประกาศของทางมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค
ขอ ๔. ในกรณีที่มีความจำเปนตองเปลี่ยนแปลงเวลาทำการหรือกำหนดเวลา วันงดใหบริการนอกเหนือ
ไปจากที่กำหนดไวในขอ ๓. ใหผูอำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศเปนผูมีอำนาจประกาศ
เปลี่ยนแปลงไดตามที่เห็นสมควรและตามความจำเปน โดยประกาศใหผูใชบริการทราบลวงหนาอยางนอย ๑ วัน
ทัง้ นี้ ตัง้ แตบดั นีเ้ ปนตนไป
ประกาศ ณ วันที่ ๑๘ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๗

(ผชู ว ยศาสตราจารยจรรยา เหลียวตระกูล)
ผูอำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
คูมือนักศึกษา
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ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค
เรือ่ ง การยกเวนการสอบวัดระดับความรคู วามสามารถดานคอมพิวเตอร พ.ศ. 2558
ตามระเบี ย บมหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ นครสวรรค ว า ด ว ยการประกั น คุ ณ ภาพการศึ ก ษาเกี่ ย วกั บ ความรู
ความสามารถดานคอมพิวเตอรของนักศึกษามหาวิทยลัยราชภัฏนครสวรรค พ.ศ. 2554 นักศึกษาทุกคนจะตองผาน
การทดสอบประกันคุณภาพดานคอมพิวเตอรกอ นออกฝกประสบการณวชิ าชีพ และกอนจบการศึกษาทัง้ นักศึกษา
ภาคปกติและภาค กศ.บป. ในการนี้ จึงออกประกาศเกี่ยวกับการยกเวนการสอบวัดระดับความรูความสามารถ
ดานคอมพิวเตอรไว ดังตอไปนี้
ขอ 1 ประกาศนีเ้ รียกวา “ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค เรือ่ ง การยกเวนการสอบวัดระดับ
ความรคู วามสามารถ ดานคอมพิวเตอร พ.ศ. 2558”
ขอ 2 ใหยกเลิกประกาศสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เรื่องการยกเวนการสอบวัดระดับ
ความรคู วามสามารถดานคอมพิวเตอร พ.ศ.2558 ประกาศ ณ วันที่ 26 สิงหาคม พ.ศ. 2558 และใหใชประกาศ
ฉบับนี้แทน
ขอ 3 การยกเวนการสอบ กรณีนักศึกษาผูใดมีเอกสารหลักฐานแสดงวาตนมีความรูความสามารถดาน
คอมพิวเตอร ในระดับการใชงานเบื้องตนไดไมต่ำกวาเกณฑการทดสอบที่กำหนด ใหแสดงหลักฐานดังกลาว
แกคณะกรรมการพิจารณา โดยมีหลักเกณฑการยกเวน ดังตอไปนี้
(1) เอกสารหลักฐานแสดงวาตนมีความรูความสามารถดานคอมพิวเตอร จะตองมีอายุ ไมเกิน 5 ป
นับจากปทอี่ อกเอกสาร และ/หรือ ใหขนึ้ อยกู บั ดุลพินจิ ของคณะกรรมการ
(2) หากเอกสารหลักฐานแสดงวาตนมีความรูความสามารถดานคอมพิวเตอร มีอายุเกิน 5 ป นับจาก
ปทอี่ อกเอกสาร ใหเขารับการทดสอบความรคู วามสามารถดานคอมพิวเตอรเปน กรณี พิเศษ
(3) หากคณะกรรมการเห็นวา นักศึกษาผูนั้นมีความรูความสามารถดานคอมพิวเตอรเพียงพอใหจัดทำ
ประกาศยกเวนการเขาทดสอบโดยถือวานักศึกษาผนู นั้ ผานเกณฑการทดสอบ
(4) การยกเวนจะตองนำหลักฐานการพิจารณาของคณะกรรมการทีอ่ อกจากสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค ไปแสดงการยกเวน เทานัน้
ขอ 4 ใหประกาศฉบับนี้ มีผลตัง้ แตภาคเรียน 1/2559 เปนตน
จึงประกาศมาใหทราบโดยทั่วกัน
ประกาศ ณ วันที่ 24 กันยายน พ.ศ. 2558
(ผชู ว ยศาสตราจารยบญ
ั ญัติ ชำนาญกิจ)
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค
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ประกาศสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค
เรือ่ ง ระเบียบและขอควรปฏิบตั ิ สำหรับผเู ขาใชบริการสือ่ โสตทัศน พ.ศ. ๒๕๖๐
เพื่อใหการบริการทรัพยากรสารสนเทศประเภทสื่อโสตทัศนของศูนยวิทยบริการ สำนักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศดำเนินไปดวยความเรียบรอยและสอดคลองกับประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค
เรื่อง บริการศูนยวิทยบริการ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค จึงได
ออกประกาศเพื่อเปนแนวทางในการใหบริการสื่อโสตทัศนไวดังนี้
๑. บริการหองสือ่ โสตทัศน (โฮมเธียเตอร)จำนวน ๑ หอง
๑.๑ สมาชิกศูนยวทิ ยบริการสามารถเขาใชบริการเปนกลมุ ๆ ละ ๑๕ คนขึน้ ไป
๑.๒ ใหตวั แทนสมาชิกศูนยวทิ ยบริการของกลมุ ๑ คน กรอกแบบฟอรมขอใชบริการหองสือ่ โสตทัศน
(โฮมเธียเตอร) พรอมยืน่ บัตรสมาชิกหรือบัตรประจำตัวนักศึกษาใหแกเจาหนาที่ และรับบัตรคืนหลังเลิกใชบริการทุกครัง้
๑.๓ หากสมาชิกศูนยวิทยบริการมีจำนวนนอยกวา ๑๕ คน สามารถเขาใชบริการไดในกรณีที่มี
การจัดฉายโปรแกรมหองโฮมเธียเตอรเทานั้น
๑.๔ สมาชิกศูนยวิทยบริการที่มีความประสงคจะใชบริการหองสื่อโสตทัศน (โฮมเธียเตอร) เพื่อ
สนับสนุนการเรียนการสอน ใหตดิ ตอกรอกแบบฟอรมขอใชบริการลวงหนาอยางนอย ๑วัน
๑.๕ หากสมาชิกศูนยวิทยบริการพบปญหาเกี่ยวกับอุปกรณติดตั้งหรือเครื่องใช ไดแก ไมโครโฟน
ลำโพงระบบเครื่องเสียง ระบบภาพโปรเจคเตอร เครื่องเลนดีวีดี/บลูเรยทีวี รีโมทคอนโทรล คอมพิวเตอร โตะ
เกาอี้ ฯลฯ ตองแจงใหเจาหนาทีผ่ ดู แู ลรับทราบ หากฝาฝนปรับเปลีย่ นหรือแกไขดวยตนเองแลวสงผลทำใหเกิดชำรุด
เสียหายตองชดใชตามราคาสินคานั้น
๑.๖ สมาชิกศูนยวทิ ยบริการทีม่ าใชบริการตองถอดรองเทาไวบนชั้นวางรองเทากอนเขาใชบริการทุกครั้ง
๑.๗ หากสมาชิกทานใดไมปฏิบตั ติ ามขอ ๑.๑ - ๑.๖ และเจาหนาทีไ่ ดทำการตักเตือนเกิน ๓ ครัง้
จะลงโทษดวยการงดใหบริการสือ่ โสตทัศนเปนเวลา ๑ ภาคการศึกษา
๒. บริการมัลติมเี ดียรายบุคคล จำนวน ๔ เครือ่ ง
๒.๑ สมาชิกศูนยวทิ ยบริการสามารถเขาใชบริการได คนละ ๒ ชัว่ โมง/ครัง้ /วัน
๒.๒ สมาชิกศูนยวิทยบริการตองกรอกแบบฟอรมขอใชบริการหองมัลติมีเดียรายบุคคลพรอมยื่น
บัตรสมาชิกหรือ บัตรประจำตัวนักศึกษาใหแกเจาหนาที่ และรับบัตรคืนหลังเลิกใชบริการทุกครัง้
๒.๓ สมาชิกศูนยวทิ ยบริการสามารถเลือกรับชมรายการสือ่ โสตทัศนไดครัง้ ละ ๑ รายการ เทานัน้
และสามารถสับเปลีย่ นรายการไดไมเกิน ๓ รายการ/ครัง้
๒.๔ สมาชิกศูนยวทิ ยบริการสามารถเขาใชบริการไดเกินคนละ ๒ ชัว่ โมง/ครัง้ /วัน หากไมมสี มาชิก
ทานใดจองขอใชบริการตอ
๒.๕ หากสมาชิกศูนยวทิ ยบริการพบปญหาเกีย่ วกับอุปกรณตดิ ตัง้ หรือเครือ่ งใช ไดแก ทีวี เครือ่ งเลนดีวดี /ี
บลูเรย รีโมทคอนโทรล หูฟง โตะ เกาอี้ ฯลฯ ตองแจงเจาหนาที่ผูดูแลรับทราบหากฝาฝนปรับเปลี่ยนแกไขดวย
ตนเองทำใหเกิดชำรุดเสียหายตองชดใชตามราคาสินคานั้น
๒.๖ สมาชิกศูนยวทิ ยบริการทีม่ าใชบริการตองถอดรองเทาไวบนชัน้ วางรองเทากอนเขาใชบริการทุกครั้ง
๒.๗ หากสมาชิกทานใดไมปฏิบตั ติ ามขอ ๒.๑ - ๒.๖ และเจาหนาทีไ่ ดทำการตักเตือนเกิน ๓ ครัง้
จะลงโทษดวยการงดใชบริการสือ่ โสตทัศนเปนเวลา ๑ ภาคการศึกษา
คูมือนักศึกษา
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๓. บริการหองมัลติมเี ดียกลมุ ยอย จำนวน ๔ หอง
๓.๑ สมาชิกศูนยวทิ ยบริการสามารถเขาใชบริการเปนกลมุ ๆ ละ ๔คนขึน้ ไป
๓.๒ สมาชิกศูนยวทิ ยบริการสามารถเขาใชบริการไดกลมุ ละ ๒ ชัว่ โมง/ครัง้ /วัน
๓.๓ ใหตวั แทนสมาชิกศูนยวทิ ยบริการของกลมุ ๑ คน กรอกแบบฟอรมขอใชบริการหองมัลติมเี ดีย
กลมุ ยอย พรอมยืน่ บัตรสมาชิกหรือบัตรประจำตัวนักศึกษาใหแกเจาหนาที่ และรับบัตรคืนหลังเลิกใชบริการทุกครัง้
๓.๔ สมาชิกศูนยวิทยบริการสามารถเลือกรับชมรายการสื่อโสตทัศนไดครั้งละ ๑ รายการเทานั้น
และสามารถสับเปลีย่ นไดไมเกิน ๓ รายการ/ครัง้
๓.๕ สมาชิกศูนยวิทยบริการสามารถใชบริการไดเกิน ๒ ชั่วโมง/ครั้ง/วัน หากไมมีสมาชิกกลุมใด
จองขอใชบริการตอ
๓.๖ หากสมาชิกศูนยวทิ ยบริการพบปญหาเกีย่ วกับอุปกรณตดิ ตัง้ หรือเครือ่ งใช ไดแก ทีวี เครือ่ งเลน
ดีวีดี/บลูเรยรีโมคอนโทรล โตะ เกาอี้ โซฟาฯลฯ ตองแจงเจาหนาที่ผูดูแลรับทราบ หากฝาฝนปรับเปลี่ยนแกไข
ดวยตนเองทำใหเกิดชำรุดเสียหาย ตองชดใชตามราคาสินคานัน้
๓.๗ สมาชิกศูนยวิทยบริการที่มาใชบริการตองถอดรองเทาไวบนชั้นวางรองเทากอนเขาใชบริการ
ทุกครัง้
๓.๘ หากสมาชิกทานใดไมปฏิบตั ติ ามขอ ๓.๑ - ๓.๘ และเจาหนาทีไ่ ดทำการตักเตือนเกิน ๓ ครัง้
จะลงโทษดวยการงดใชบริการสือ่ โสตทัศนเปนเวลา ๑ ภาคการศึกษา
๔. บริการหองคีตศิลป จำนวน ๓ หอง
๔.๑ สมาชิกศูนยวทิ ยบริการสามารถเขาใชบริการเปนกลมุ ๆ ละ ๓ คนขึน้ ไป
๔.๒ สมาชิกศูนยวทิ ยบริการสามารถเขาใชบริการไดกลมุ ละ ๑ ชัว่ โมง/ครัง้ /วัน
๔.๓ ใหตวั แทนสมาชิกศูนยวทิ ยบริการของกลมุ ๑ คน กรอกแบบฟอรมขอใชบริการ หองหองคีตศิลป
พรอมยืน่ บัตรสมาชิกหรือบัตรประจำตัวนักศึกษาใหแกเจาหนาที่ และรับบัตรคืนหลังเลิกใชบริการทุกครัง้
๔.๔ สมาชิกศูนยวิทยบริการสามารถใชบริการไดเกิน ๑ ชั่วโมง/ครั้ง/วัน หากไมมีสมาชิกกลุมใด
จองขอใชบริการตอ
๔.๕ หากสมาชิกศูนยวิทยบริการพบปญหาเกี่ยวกับอุปกรณติดตั้งหรือเครื่องใช ไดแก ไมโครโฟน
ระบบเครือ่ งเสียง ลำโพง ทีวี รีโมทคอนโทรล คอมพิวเตอร โตะ เกาอี้ โซฟา ฯลฯ ตองแจงเจาหนาทีผ่ ดู แู ลรับทราบ
หากฝาฝนปรับเปลีย่ นแกไขดวยตนเองทำใหเกิดชำรุดเสียหาย ตองชดใชตามราคาสินคานัน้
๔.๖ สมาชิกศูนยวทิ ยบริการทีม่ าใชบริการตองถอดรองเทาไวบนชั้นวางรองเทากอนเขาใชบริการทุกครั้ง
๔.๗ หากสมาชิกทานใดไมปฏิบตั ติ ามขอ ๔.๑ - ๔.๖ และเจาหนาทีไ่ ดทำการตักเตือนเกิน ๓ ครัง้
จะลงโทษดวยการงดใชบริการสือ่ โสตทัศนเปนเวลา ๑ ภาคเรียนการศึกษา
๕. การเปลีย่ นแปลงเวลาในการใหบริการ
ในกรณีที่มีความจำเปนตองเปลี่ยนแปลงเวลาในการใหบริการนอกเหนือไปจากที่กำหนดไวในขอที่
๑-๔ ใหผูอำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศหรือผูที่ไดรับมอบหมาย เปนผูมีอำนาจประกาศ
เปลี่ยนแปลงไดตามที่เห็นสมควรและตามความจำเปน เพื่อใหสอดคลองในการจัดกิจกรรมสงเสริมการเขาใชบริการ
สือ่ โสตทัศน โดยประกาศใหผใู ชบริการทราบลวงหนาอยางนอย ๑ วัน
ทั้งนี้ตั้งแตบัดนี้เปนตนไป
ประกาศ ณ วันที๑่ ๘ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๐

(นายพงษศกั ดิ์ ศิรโิ สม)
ผอู ำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค
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ประกาศสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค
เรือ่ ง ขอปฏิบตั สิ ำหรับผใู ชบริการศูนยวทิ ยบริการ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ พ.ศ. ๒๕๖๐
เพื่อใหการบริการของศูนยวิทยบริการ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศมหาวิทยาลัยราชภัฎ
นครสวรรค ดำเนินไปดวยความสะดวกเรียบรอย เปนประโยชนตอ ผใู ชบริการโดยสวนรวมและสอดคลองกับประกาศ
มหาวิทยาลัยราชภัฎนครสวรรคเรือ่ งบริการศูนยวทิ ยบริการ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ พ.ศ. ๒๕๖๐
จึงกำหนดขอปฏิบตั สิ ำหรับผเู ขาใชศนู ยวทิ ยบริการ ไวดงั นี้
๑. ผูใชบริการตองแตงกายใหสุภาพเรียบรอย
๒. ศูนยวิทยบริการเปนที่อานหนังสือและคนควาผูใชบริการตองไมสงเสียงดังและไมปฏิบัติตนเปนที่
รบกวนผอู นื่
๓. งดใชโทรศัพทมอื ถือและเครือ่ งมือสือ่ สารตาง ๆ ทีม่ ลี กั ษณะเปนการรบกวนผอู นื่
๔. ใชบัตรประจำตัวนักศึกษาหรือบัตรสมาชิกศูนยวิทยบริการสแกนกับระบบประตูอัตโนมัติทุกครั้งที่
เขาใชบริการและใหแสดงบัตรตอเจาหนาที่ทุกครั้งที่ขอตรวจ
๕. หามนำบัตรประจำตัวนักศึกษา หรือบัตรสมาชิกศูนยวทิ ยบริการของผอู นื่ มายืมทรัพยากรสารสนเทศ
และรับบริการตางๆ ภายในศูนยวทิ ยบริการ
๖. หามนำอาหารเครื่องดื่มและของขบเคี้ยว เขามารับประทานในศูนยวิทยบริการ
๗. โปรดใชวัสดุสิ่งพิมพทุกประเภทดวยความทะนุถนอม ระมัดระวัง ไมทำฉีกขาด ชำรุดเสียหาย
ไมขีดเขียนขอความลงในสิ่งพิมพ รวมทั้งชวยระวังรักษาสิ่งของเครื่องใชและความสะอาดในศูนยวิทยบริการ
๘. ไมนำทรัพยากรสารสนเทศที่ไมไดยืมอยางถูกตองตามระเบียบออกจากศูนยวิทยบริการมิเชนนั้น
จะถูกปรับเปนเงิน ๒ เทาของมูลคาทรัพยากรสารสนเทศนัน้
๙. ผใู ชบริการตองนำทรัพยากรทีย่ มื ไป สงคืนศูนยวทิ ยบริการตามวัน เวลาทีก่ ำหนด
๑๐. เวลาเปด-ปด ใหบริการของศูนยวิทยบริการ ชวงเปดภาคเรียน เวลา ๐๘.๑๕ น. - ๑๖.๓๐ น.
และชวงปดภาคเรียน เวลา ๐๘.๓๐ น. - ๑๖.๓๐ น. โดยบริการยืม-คืนหนังสือจะปดใหบริการเวลา ๑๖.๑๕ น.
๑๑. กรณีผใู ชบริการประสงคจะคืนทรัพยากรสารสนเทศนอกวันเวลาทำการสามารถสงคืนไดทตี่ รู บั คืนหนังสือ
นอกเวลาที่ตั้งอยูบริเวณดานหนาศูนยวิทยบริการ ไดตั้งแตเวลา ๑๖.๑๕ น. ถึงเวลาเปดใหบริการของหองสมุด
ตามขอ ๑๐
๑๒. ผใู ชบริการตองดูแล ระมัดระวังทรัพยสนิ สิง่ ของมีคา สวนตัว หากสูญหาย ศูนยวทิ ยบริการจะไมรบั
ผิดชอบใดๆ ทัง้ สิน้
๑๓. ผใู ชบริการใหความรวมมือในการสอดสองดูแลบุคคลทีม่ พี ฤติกรรมไมนา ไววางใจและใหแจงบรรณารักษ
เจาหนาที่ของศูนยวิทยบริการหรือผูมีหนาที่ที่เกี่ยวของหากผูใชบริการไมปฏิบัติตาม หรือฝาฝนขอปฏิบัติขางตน
ศูนยวิทยบริการ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มีอำนาจลงโทษตามมาตราในขอ ๑๓ แหงประกาศ
มหาวิทยาลัยราชภัฎนครสวรรค เรือ่ ง บริการศูนยวทิ ยบริการ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ พ.ศ.๒๕๕๗
ทั้งนี้ตั้งแตบัดนี้เปนตนไป
ประกาศณ วันที่ ๑๘ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๐
(นายพงษศกั ดิ์ ศิรโิ สม)
ผอู ำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
คูมือนักศึกษา
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ประกาศสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค
เรือ่ ง ระเบียบและขอควรปฏิบตั ิ สําหรับผเู ขาใชบริการสือ่ โสตทัศน พ.ศ. ๒๕๖๐
เพื่อใหการบริการทรัพยากรสารสนเทศประเภทสื่อโสตทัศนของศูนยวิทยบริการ สํานักวิทยบริการ และ
เทคโนโลยีสารสนเทศ ดําเนินไปดวยความเรียบรอย และสอดคลองกับระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค
เรื่อง บริการศูนยวิทยบริการ สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค จึงได
ออกประกาศเพือ่ เปนแนวทางในการใหบริการสือ่ โสตทัศนไว ดังนี้
๑. บริการหองสือ่ โสตทัศน (โฮมเธียเตอร) จํานวน ๑ หอง
๑.๑ สมาชิกศูนยวทิ ยบริการสามารถเขาใชบริการเปนกลมุ ๆ ละ ๑๕ คนขึน้ ไป
๑.๒ ใหตวั แทนสมาชิกศูนยวทิ ยบริการของกลมุ ๑ คน กรอกแบบฟอรมขอใชบริการหองสือ่ โสต ทัศน
(โฮมเธียเตอร) พรอมยืน่ บัตรสมาชิกหรือบัตรประจําตัวนักศึกษาใหแกเจาหนาที่ และรับบัตรคืนหลังเลิกใช บริการทุกครัง้
๑.๓ หากสมาชิกศูนยวิทยบริการมีจํานวนนอยกวา ๑๕ คน สามารถเขาใชบริการไดในกรณีที่มี
การจัดฉายโปรแกรมหองโฮมเธียเตอรเทานั้น
๑.๔ สมาชิกศูนยวทิ ยบริการทีม่ คี วามประสงคจะใชบริการหองสือ่ โสตทัศน (โฮมเธียเตอร) เพือ่ สนับสนุน
การเรียนการสอน ใหตดิ ตอกรอกแบบฟอรมขอใชบริการลวงหนาอยางนอย ๑ วัน
๑.๕ หากสมาชิกศูนยวิทยบริการพบปญหาเกี่ยวกับอุปกรณติดตั้งหรือเครื่องใช ไดแก ไมโครโฟน
ลําโพงระบบเครื่องเสียง ระบบภาพโปรเจคเตอร เครื่องเลนดีวีดี/บลูเรย ทีวี รีโมทคอนโทรล คอมพิวเตอร โตะ
เกาอี้ ฯลฯ ตองแจงใหเจาหนาที่ผูดูแลรับทราบ หากฝาฝนปรับเปลี่ยนหรือแกไขดวยตนเองแลวสงผลทําใหเกิด
ชํารุดเสียหาย ตองชดใชตามราคาสินคานัน้
๑.๖ สมาชิกศูนยวิทยบริการที่มาใชบริการตองถอดรองเทาไวบนชั้นวางรองเทากอนเขาใชบริการ
ทุกครัง้
๑.๗ หากสมาชิกทานใดไมปฏิบตั ติ ามขอ ๑.๑ - ๑.๖ และเจาหนาทีไ่ ดทาํ การตักเตือนเกิน ๓ ครัง้
จะลงโทษดวยการงดใหบริการสือ่ โสตทัศนเปนเวลา ๑ ภาคการศึกษา
๒. บริการมัลติมเี ดียรายบุคคล จํานวน ๔ เครือ่ ง
๒.๑ สมาชิกศูนยวทิ ยบริการสามารถเขาใชบริการได คนละ ๒ ชัว่ โมง/ครัง้ /วัน
๒.๒ สมาชิกศูนยวิทยบริการตองกรอกแบบฟอรมขอใชบริการหองมัลติมีเดียรายบุคคล พรอมยื่น
บัตรสมาชิกหรือบัตรประจําตัวนักศึกษาใหแกเจาหนาที่ และรับบัตรคืนหลังเลิกใชบริการทุกครัง้
๒.๓ สมาชิกศูนยวิทยบริการสามารถเลือกรับชมรายการสื่อโสตทัศนไดครั้งละ ๑ รายการเทานั้น
และ สามารถสับเปลีย่ นรายการไดไมเกิน ๓ รายการ/ครัง้
๒.๔ สมาชิกศูนยวิทยบริการสามารถเขาใชบริการไดเกินคนละ ๒ ชั่วโมง/ครั้ง/วัน หากไมมี
สมาชิกทานใดจองขอใชบริการตอ
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๒.๕ หากสมาชิกศูนยวิทยบริการพบปญหาเกี่ยวกับอุปกรณติดตั้งหรือเครื่องใช ไดแก ทีวี เครื่อง
เลนดีวีดี/บลูเรย รีโมทคอนโทรล หูฟง โตะ เกาอี้ ฯลฯ ตองแจงเจาหนาที่ผูดูแลรับทราบ หากฝาฝนปรับเปลี่ยน
แกไขดวยตนเองทําใหเกิดชํารุดเสียหายตองชดใชตามราคาสินคานั้น
๒.๖ สมาชิกศูนยวิทยบริการที่มาใชบริการตองถอดรองเทาไวบนชั้นวางรองเทากอนเขาใชบริการ
ทุกครัง้
๒.๗ หากสมาชิกทานใดไมปฏิบตั ติ ามขอ ๒.๑ - ๒.๖ และเจาหนาทีไ่ ดทาํ การตักเตือนเกิน ๓ ครัง้
จะลงโทษดวยการงดใชบริการสือ่ โสตทัศนเปนเวลา ๑ ภาคการศึกษา
๓. บริการหองมัลติมเี ดียกลมุ ยอย จํานวน ๔ หอง
๓.๑ สมาชิกศูนยวทิ ยบริการสามารถเขาใชบริการเปนกลมุ ๆ ละ ๔ คนขึน้ ไป
๓.๒ สมาชิกศูนยวทิ ยบริการสามารถเขาใชบริการไดกลมุ ละ ๒ ชัว่ โมง/ครัง้ /วัน
๓.๓ ใหตวั แทนสมาชิกศูนยวทิ ยบริการของกลมุ ๑ คน กรอกแบบฟอรมขอใชบริการหองมัลติมเี ดีย
กลมุ ยอย พรอมยืน่ บัตรสมาชิกหรือบัตรประจําตัวนักศึกษาใหแกเจาหนาที่ และรับบัตรคืนหลังเลิกใชบริการทุกครัง้
๓.๔ สมาชิกศูนยวิทยบริการสามารถเลือกรับชมรายการสื่อโสตทัศนไดครั้งละ ๑ รายการเทานั้น
และสามารถสับเปลีย่ นไดไมเกิน ๓ รายการ/ครัง้
๓.๕ สมาชิกศูนยวิทยบริการสามารถใชบริการไดเกิน ๒ ชั่วโมง/ครั้ง/วัน หากไมมีสมาชิกกลุมใด
จองขอใชบริการตอ
๓.๖ หากสมาชิกศูนยวิทยบริการพบปญหาเกี่ยวกับอุปกรณติดตั้งหรือเครื่องใช ไดแก ทีวี เครื่อง
เลนดีวีดี/บลูเรย รีโมคอนโทรล โตะ เกาอี้ โซฟา ฯลฯ ตองแจงเจาหนาที่ผูดูแลรับทราบ หากฝาฝนปรับเปลี่ยน
แกไขดวยตนเองทําใหเกิดชํารุดเสียหาย ตองชดใชตามราคาสินคานัน้
๓.๗ สมาชิกศูนยวิทยบริการที่มาใชบริการตองถอดรองเทาไวบนชั้นวางรองเทากอนเขาใชบริการ
ทุกครัง้
๓.๘ หากสมาชิกทานใดไมปฏิบตั ติ ามขอ ๓.๑ - ๓.๘ และเจาหนาทีไ่ ดทาํ การตักเตือนเกิน ๓ ครัง้
จะลงโทษดวยการงดใชบริการสือ่ โสตทัศนเปนเวลา ๑ ภาคการศึกษา
๔. บริการหองคีตศิลป จํานวน ๓ หอง
๔.๑ สมาชิกศูนยวทิ ยบริการสามารถเขาใชบริการเปนกลมุ ๆ ละ ๓ คนขึน้ ไป
๔.๒ สมาชิกศูนยวทิ ยบริการสามารถเขาใชบริการไดกลมุ ละ ๑ ชัว่ โมง/ครัง้ /วัน
๔.๓ ใหตวั แทนสมาชิกศูนยวทิ ยบริการของกลมุ ๑ คน กรอกแบบฟอรมขอใชบริการหองหองคีตศิลป
พรอมยืน่ บัตรสมาชิกหรือบัตรประจําตัวนักศึกษาใหแกเจาหนาที่ และรับบัตรคืนหลังเลิกใชบริการทุกครัง้
๔.๔ สมาชิกศูนยวิทยบริการสามารถใชบริการไดเกิน ๑ ชั่วโมง/ครั้ง/วัน หากไมมีสมาชิกกลุมใด
จองขอใชบริการตอ
๔.๕ หากสมาชิกศูนยวิทยบริการพบปญหาเกี่ยวกับอุปกรณติดตั้งหรือเครื่องใช ไดแก ไมโครโฟน
ระบบเครื่องเสียง ลําโพง ทีวี รีโมทคอนโทรล คอมพิวเตอร โตะ เกาอี้ โซฟา ฯลฯ ตองแจงเจาหนาที่ผูดูแล
รับทราบ หากฝาฝนปรับเปลีย่ นแกไขดวยตนเองทําใหเกิดชํารุดเสียหาย ตองชดใชตามราคาสินคานัน้
๔.๖ สมาชิกศูนยวิทยบริการที่มาใชบริการตองถอดรองเทาไวบนชั้นวางรองเทากอนเขาใชบริการ
ทุกครัง้
๔.๗ หากสมาชิกทานใดไมปฏิบตั ติ ามขอ ๔.๑ - ๔.๖ และเจาหนาทีไ่ ดทาํ การตักเตือนเกิน ๓ ครัง้
จะลงโทษดวยการงดใชบริการสือ่ โสตทัศนเปนเวลา ๑ ภาคเรียนการศึกษา
คูมือนักศึกษา
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๕. การเปลีย่ นแปลงเวลาในการใหบริการ
ในกรณีที่มีความจําเปนตองเปลี่ยนแปลงเวลาในการใหบริการ นอกเหนือไปจากที่กําหนดไวในขอที่
๑ - ๔ ใหผอู าํ นวยการสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศหรือผทู ไี่ ดรบั มอบหมาย เปนผมู อี าํ นาจประกาศ
เปลีย่ นแปลงไดตามทีเ่ ห็นสมควรและตามความจําเปน เพือ่ ใหสอดคลองในการจัดกิจกรรมสงเสริมการเขา ใชบริการ
สือ่ โสตทัศน โดยประกาศใหผใู ชบริการทราบลวงหนาอยางนอย ๑ วัน
หากผูใชบริการไมปฏิบัติตาม หรือฝาฝนขอปฏิบัติขางตน ศูนยวิทยบริการ สํานักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ มีอํานาจลงโทษตามมาตราในขอ ๑๓ แหงประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค เรื่อง
บริการศูนยวทิ ยบริการ สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ พ.ศ. ๒๕๖๐
ทัง้ นี้ ตัง้ แตบดั นีเ้ ปนตนไป
ประกาศ ณ วันที่ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๐

(นายพงษศกั ดิ์ ศิรโิ สม)
ผูอํานวยการสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค
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โครงสรางหลักสูตร
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2558

โครงสรางหลักสูตรหมวดวิชาศึกษาทั่วไป

หมวดวิชา/กลมุ วิชา/วิชา
1. หมวดวิชาศึกษาทัว่ ไป
1.1 กลมุ วิชาภาษาและการสือ่ สาร ไมนอ ยกวา
1.2 กลมุ วิชามนุษยศาสตร ไมนอ ยกวา
1.3 กลมุ วิชาสังคมศาสตร ไมนอ ยกวา
1.4 กลมุ วิชาวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร ไมนอ ยกวา
รวมทัง้ หมด ไมนอ ยกวา
รหัสวิชา
ชือ่ วิชา
กลมุ วิชาภาษาและการสือ่ สาร
2210101
การพัฒนาทักษะทางภาษาไทย
Development of Thai Language Skills
2310105
ภาษาอังกฤษเพือ่ การสือ่ สารในชีวติ ประจำวัน
English for Daily Life Communication
2310106
ภาษาอังกฤษเพือ่ การสือ่ สารตามสถานการณ
English for Situational Communication
กลมุ วิชามนุษยศาสตร
2000112
การรสู ารสนเทศ
Information Literacy
2000113
อุดมคติชวี ติ และการพัฒนาตน
Ideal of Life and Self Development
1001201
การพัฒนาทักษะชีวติ
Life Skills Development
2000105
ชีวติ กับดนตรี
Life and Music
2000106
ชีวติ กับศิลปะ
Life and Arts
2000107
ชีวติ กับนาฏการ
Life and Drama
กลมุ วิชาสังคมศาสตร
2000131
ความเปนพลเมืองและกฎหมายในชีวติ ประจำวัน
Citizenship and Laws for Daily Life
2000123
วิถโี ลกและวิถไี ทย
Global and Thai Ways of Living
2000124
ชีวติ ในโลกสมัยใหม
Life in Modern World
กลมุ วิชาวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร
4000111
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีเพือ่ ชีวติ และสังคม
Science and Technology for Life and Society
4000112
การคิดและการแกปญ
 หา
Thinking and Problem Solving
4000113
เทคโนโลยีสารสนเทศเพือ่ การเรียนรู
Information Technology for Learning
4000114
การสรางเสริมสุขภาพแบบองครวม
Holistic Health Promotion
1001202
การออกกำลังกายเพือ่ สุขภาพ
Exercises for Health

โครงสรางหลักสูตรหมวดวิชาศึกษาทัว่ ไป
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จำนวนหนวยกิต
32
9
7
6
10
32
หนวยกิต
9 หนวยกิต
3 (3-0-6)

ลักษณะวิชา

3 (3-0-6)

บังคับ

3 (3-0-6)

บังคับ

7 หนวยกิต
2 (2-0-4)

บังคับ

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

บังคับ

เลือก
1 รายวิชา

2 (2-0-4)
2 (2-0-4)
2 (2-0-4)
6 หนวยกิต
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)

เลือก
1 รายวิชา
บังคับ

3 (3-0-6)

เลือก
1 รายวิชา

10 หนวยกิต
3 (3-0-6)

บังคับ

3 (3-0-6)

บังคับ

2 (2-0-4)

บังคับ

2 (2-0-4)

เลือก 1 รายวิชา

2 (2-0-4)

คูมือนักศึกษา

หลักสูตรคณะครุศาสตร

หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชาภาษาไทย

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2558

(หลักสูตร 5 ป)

ชื่อสถาบันอุดมศึกษา : 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
(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

1. หมวดวิชาศึกษาทัว่ ไป จำนวน 32 หนวยกิต
2. หมวดวิชาเฉพาะดาน จำนวนไมนอ ยกวา 129 หนวยกิต
แบงเปน 3 กลมุ ดังนี้
2.1 วิชาชีพครู จำนวน 50 หนวยกิต
2.1.1 วิชาชีพครูบงั คับ จำนวน 30 หนวยกิต
มีรายวิชาดังตอไปนี้
รหัสวิชา
ชือ่ วิชา
หนวยกิต

1001501 คุณธรรม จริยธรรมและความเปนครู 3 (3-0-6)
Virtues, Morality and Self-Actualization
for Teachers
1001701 ภาษาไทยสำหรับครู
2 (1-2-3)
Thai for Teachers
1002702 ภาษาอังกฤษสำหรับครู
3 (3-0-6)
English for Teachers
1111101 ปรัชญาการศึกษา
2 (2-0-4)
Education Philosophy
1122202 หลักสูตร
3 (2-2-5)
Curriculum
1123202 หลักการจัดการเรียนรแู ละ
3 (2-2-5)
การจัดการชัน้ เรียน
หมวดวิชา/กลมุ วิชา/วิชา
จำนวนหนวยกิต
Principles of Learning and Class
Management
1. หมวดวิชาศึกษาทัว่ ไป
32
1133301 นวัตกรรมและเทคโนโลยี
3 (2-2-5)
1.1 กลมุ วิชาภาษาและการสือ่ สาร
9
สารสนเทศทางการศึกษา
1.2 กลมุ วิชามนุษยศาสตร
7
Educational Innovation and
1.3 กลมุ วิชาสังคมศาสตร
6
Information Technology
1.4 กลมุ วิชาวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร
10
1143401 การวัดและประเมินผลการเรียนรู 3 (2-2-5)
2. หมวดวิชาเฉพาะดาน
129
Learning Evaluation and Assessment
2.1 วิชาชีพครู
50
1144401 การวิจยั เพือ่ พัฒนาการเรียนรู
3 (2-2-5)
2.1.1 วิชาชีพครูบงั คับ
30
Research
for
Learning
Development
2.1.2 วิชาชีพครูเลือก
6
1152103 จิตวิทยาสำหรับครู
3 (3-0-6)
2.1.3 วิชาประสบการณภาคสนาม
14
Psychology for Teachers
2.2 วิชาเอก
79
1164601 การประกันคุณภาพการศึกษา
2 (2-0-4)
2.2.1 วิชาเอก
69
Education
Quality
Assurance
2.2.2 วิชาเอกการสอนวิชาเอก
6
2.2.3 วิชาเอกหรือวิชาการสอน
4
2.1.2 วิชาชีพครูเลือก จำนวน 6 หนวยกิต
วิชาเอกเพิม่ เติม ไมนอ ยกวา
มีรายวิชาดังตอไปนี้
3. หมวดวิชาเลือกเสรี
6
รวมทัง้ หมด
167
รหัสวิชา
ชือ่ วิชา
หนวยกิต
1002405 กฎหมายการศึกษาไทย
Thai Education Law
คณะครุศาสตร
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2 (2-0-4)
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รหัสวิชา
ชือ่ วิชา
หนวยกิต
1003601 การศึกษาแบบเรียนรวม
2 (2-0-4)
Inclusive Education
1004701 สวนพฤกษศาสตรในโรงเรียน
3 (2-2-5)
School Botanical Garden
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 Education Problems
1122302 การสอนซอมเสริม
2 (2-0-4)
Remedial Teaching
1122501 เทคนิคการปกครองชัน้ เรียน
2 (2-0-4)
Classroom Administration Technique
1122701 ทักษะการนำเสนอสำหรับครู
2 (1-2-3)
Presentation Skills for Teachers
1123201 กิจกรรมพัฒนาผเู รียน
2 (2-0-4)
Learner Development Activities
1123302 หลักการนิเทศการสอน
2 (1-2-3)
Principles of Teaching Supervision
1124201 ทักษะและเทคนิคการจัดการเรียนรู 2 (1-2-3)
Learning Management Skills and
Techniques
1124202 รูปแบบการจัดการเรียนรู
2 (1-2-3)
Learning Management Models
1124303 สือ่ และกิจกรรมสำหรับ
2 (1-2-3)
การเรียนภาษาไทย
Media and Activities for Thai language
Learning
1124701 การจัดการเรียนรทู พี่ ฒั นาทักษะการคิด 2 (1-2-3)
Learning Management for Developing
Thinking Skill
1124702 สือ่ และกิจกรรมการเรียนรู
2 (1-2-3)
แบบบูรณาการ
Integrated Learning Media and Activities
1134303 โปรแกรมประยุกตสำหรับ
3(2-2-5)
การปฏิบตั งิ านในสถานศึกษา
Application Programs for School
Operations
1143402 การประเมินทางการศึกษา
2 (1-2-3)
Educational Evaluation
1144402 การสรางแบบทดสอบ
2 (1-2-3)
Test Development
1144403 การสรางแบบทดสอบวัดความถนัด 2 (1-2-3)
Aptitude Test Development

รหัสวิชา
ชือ่ วิชา
หนวยกิต
1151101 จิตวิทยาทัว่ ไป
3 (3-0-6)
General Psychology
1151103 จิตวิทยาเด็ก
3 (3-0-6)
Child Psychology
1152101 จิตวิทยาแรงจูงใจ
3 (3-0-6)
Motivational Psychology
1152102 จิตวิทยาบุคลิกภาพและการปรับตัว 3 (3-0-6)
PersonalityPsychology and Adaptation
1152301 มนุษยสัมพันธสำหรับครู
3 (3-0-6)
Teacher Interpersonal Relations
1152503 สุขภาพจิตในโรงเรียน
3 (3-0-6)
Mental Health in Schools
1153402 จิตวิทยาเด็กพิเศษ
3 (3-0-6)
Psychology for Exceptional Children
1153503 การพัฒนาความคิดสรางสรรค
3 (3-0-6)
CreativeThinking Development
1174701 สมองกับการเรียนรู
2 (2-0-4)
Brain and Learning
1191401 คายพักแรม
2 (1-2-3)
Camping
1194401 ผกู ำกับลูกเสือและเนตรนารี
2 (1-2-3)
ขัน้ ความรเู บือ้ งตน
Basic Boy and Girl Scoutmasters
1194403 พลศึกษาและนันทนาการสำหรับครู 2 (1-2-3)
Teacher Physical Education and
Recreation
2.1.3 วิชาประสบการณภาคสนาม
จำนวน 14 หนวยกิต
รหัสวิชา
ชือ่ วิชา

หนวยกิต

1003801 การฝกปฏิบตั วิ ชิ าชีพระหวางเรียน 1
Practicum 1
1004803 การฝกปฏิบตั วิ ชิ าชีพระหวางเรียน 2
Practicum 2
1005803 การปฏิบตั กิ ารสอนในสถานศึกษา 1
Internship 1
1005804 การปฏิบตั กิ ารสอนในสถานศึกษา 2
Internship 2

1 (0-2-1)***
1 (0-2-1)***
6 (270)***
6 (270)***

*** ปรับปรุงหลักสูตรเล็กนอย (สมอ.08)

คูมือนักศึกษา
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คณะครุศาสตร

2.2 วิชาเอก จำนวน 79 หนวยกิต
2.2.1 วิชาเอก ไมนอ ยกวาจำนวน 69 หนวยกิต
กลมุ วิชาหลักภาษา จำนวน 15 หนวยกิต
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
2212105 ลักษณะคำประพันธไทย
3 (3-0-6)
Characteristics of Thai Poetry
2213102 ภาษาตางประเทศในภาษาไทย
3 (3-0-6)
Foreign Loanwords in Thai
2213602 ภาษาไทยถิน่
3 (3-0-6)
Thai Dialects
กลมุ วิชาวรรณคดีและวัฒนธรรมไทย
จำนวน 21 หนวยกิต
รหัสวิชา
ชือ่ วิชา
หนวยกิต
2212401 วรรณคดีศกึ ษา
3 (3-0-6)
Thai Literary Studies
2212404 คติชนวิทยา
3 (2-2-5)
Thai Folklore
2213424 วรรณกรรมทีไ่ ดรบั รางวัล
3 (3-0-6)
Award-winning Books
2213421 วรรณกรรมรายประเภท
3 (3-0-6)
Various Genres of Literature
2213406 วรรณกรรมวิจารณ
3 (3-0-6)
LiteraryCritique
2213606 การเลนกับภาษาในสังคมไทย
3 (3-0-6)
Speech Play in Thai
2214501 ผลงานการคนควาทางภาษา
3 (3-0-6)
และวรรณคดีไทย
A Study of Research Work in Thai
Language and Thai Literature
กลุมวิชาทักษะการใชภาษา
จำนวน 24 หนวยกิต
รหัสวิชา
ชือ่ วิชา
หนวยกิต
2212202 การพัฒนาการฟง การดู
3 (2-5-5)
และการพูด
Listening, Viewing and Speaking Skills
Development

รหัสวิชา
ชือ่ วิชา
หนวยกิต
2212201 วาทวิทยา
3 (2-2-5)
Speech
2212203 การพัฒนาการอาน
3 (2-2-5)
Reading Skills Development
2212701 เทคนิคการอานออกเสียง
3 (3-0-6)
Reading Techniques
2212204 การพัฒนาการเขียน
3 (2-2-5)
Writing Skills Development
2213201 การอานและการเขียนเอกสาร
3 (2-2-5)
ทางราชการ
Readingand Writing in Official Documents
2214202 การเขียนเชิงสรางสรรค
3 (2-2-5)
Creative Writing
2214707 การจัดทำหนังสือสำหรับเด็ก
3 (2-2-5)
Production for Children's Literature
กลุมวิชาหลักสูตรและการสอน
จำนวน 9 หนวยกิต
รหัสวิชา
ชือ่ วิชา
หนวยกิต
1121702 การวิเคราะหหนังสือเรียน
3 (3-0-6)
วิชาภาษาไทย
Analysis on Thai Textbooks
1114902 สัมมนาการสอนภาษาไทย
3 (2-2-5)
Seminar on Thai Language Teaching
1144701 การวิจยั ทางการสอนภาษาไทย
3 (3-0-6)
Research in Thai Instruction
2.2.2 วิชาการสอนวิชาเอก จำนวน 6 หนวยกิต
กลมุ วิชาหลักสูตรการสอน

6 หนวยกิต

รหัสวิชา
ชือ่ วิชา
หนวยกิต
1124618***วิธสี อนภาษาไทยสำหรับ
3 (2-2-5)
ประถมศึกษา
ThaiLanguage Teaching Methods for
Primary Education
1124619***วิธสี อนภาษาไทยสำหรับมัธยมศึกษา 3 (2-2-5)
ThaiLanguage Teaching Methods for
Secondary Education

*** ปรับปรุงหลักสูตรเล็กนอย (สมอ.08)

คณะครุศาสตร
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2.2.3 วิชาเอกหรือวิชาการสอนวิชาเอกเพิ่มเติม
ไมนอ ยกวา จำนวน 4 หนวยกิต
กลมุ วิชาหลักภาษา

จำนวน 6 หนวยกิต

รหัสวิชา
ชือ่ วิชา
หนวยกิต
2213103 ภาษาไทยสำหรับชาวตางประเทศ 3 (3-0-6)
Thai for Foreigners
2213401 วรรณศิลปในการประพันธ
3 (2-2-5)
Art of Literature
กลมุ วิชาวรรณคดีและวัฒนธรรมไทย
จำนวน 18 หนวยกิต
รหัสวิชา
ชือ่ วิชา
หนวยกิต
2213423 วรรณคดีเปรียบเทียบ
Comparative Literature
2213402 คีตวรรณกรรม
Thai Songs
2214703 การแปรรูปวรรณกรรม
Literature Transmutation
2213427 วรรณกรรมกับเพศวิถี
Literature and Sexuality
2213428 วรรณกรรมอาเซียน
ASEAN Literature

3 (3-0-6)

รหัสวิชา

ชือ่ วิชา

หนวยกิต

1124611 เทคนิคการจัดการเรียนรู
2 (1-2-3)
วิชาภาษาไทยในศตวรรษที่ 21
Learning Management Techniques in
Thaifor 21st century
3. หมวดวิชาเลือกเสรี ไมนอ ยกวาจำนวน 6 หนวยกิต
ใหนกั ศึกษาเลือกเรียนวิชาใดๆ ในระดับปริญญาตรี
ที่เปดสอนในหลักสูตรมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค โดย
ไมซ้ำกับรายวิชาที่เคยเรียนมาแลว และตองไมเปนรายวิชา
ที่กำหนดใหเรียนโดยไมนับหนวยกิตรวมในเกณฑการสำเร็จ
หลักสูตรของสาขานัน้

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

กลุมวิชาทักษะการใชภาษา
จำนวน 6 หนวยกิต
รหัสวิชา
ชือ่ วิชา
หนวยกิต
2212205 เทคนิคผปู ระกาศ
3 (2-2-5)
Announcer Techniques
2213217 พิธีกรมืออาชีพ
3 (2-2-5)
Professional Master of Ceremony
กลุมวิชาหลักสูตรและการสอน
จำนวน 6 หนวยกิต
รหัสวิชา
ชือ่ วิชา
หนวยกิต
1124607 การพัฒนาเครือ่ งมือวัดและ
2 (1-2-3)
ประเมินผลการเรียนรภู าษาไทย
Development of Measurement and
Evaluation in Teaching Thai
1124301 เทคนิคการสอนซอมเสริม
2 (1-2-3)
วิชาภาษาไทย
Remedial Teaching in Thai

คูมือนักศึกษา
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หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชาวิทยาศาสตรทั่วไป
(หลักสูตร 5 ป)

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2558
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 166 หนวยกิต
3.1.2 โครงสรางหลักสูตร มีดงั นี้
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. หมวดวิชาเฉพาะดาน
2.1 วิชาชีพครู
2.1.1 วิชาชีพครูบงั คับ
2.1.2 วิชาชีพครูเลือก
2.1.3 วิชาประสบการณภาคสนาม
2.2 วิชาเอก
2.2.1 วิชาเอก
2.2.2 วิชาเอกการสอนวิชาเอก
2.2.3 วิชาเอกหรือวิชาการสอน
วิชาเอกเพิม่ เติม ไมนอ ยกวา
3. หมวดวิชาเลือกเสรี
รวมทัง้ หมด

คณะครุศาสตร

1. หมวดวิชาศึกษาทัว่ ไป จำนวน 32 หนวยกิต
2. หมวดวิชาเฉพาะดาน จำนวนไมนอ ยกวา 128 หนวยกิต
ประกอบดวยวิชาชีพครูไมนอ ยกวา 50 หนวยกิต
วิชาเอกไมนอ ยกวา 78 หนวยกิต ดังนี้
2.1 วิชาชีพครู จำนวนไมนอ ยกวา 50 หนวยกิต แบง
ออกเปน วิชาชีพครูบงั คับ จำนวน 30 หนวยกิต วิชาชีพครู
เลือกไมนอ ยกวา 6 หนวยกิต วิชาประสบการณภาคสนาม
จำนวน 14 หนวยกิต
2.1.1 วิชาชีพครูบงั คับ จำนวน 30 หนวยกิต
รหัสวิชา
ชือ่ วิชา
หนวยกิต

32
9
7
6
10
128
50
30
6
14
78
68
6
4

1001501 คุณธรรม จริยธรรมและความเปนครู 3 (3-0-6)
Virtues, Morality and Teachers
1001701 ภาษาไทยสำหรับครู
2 (1-2-3)
Thai for Teachers
1002702 ภาษาอังกฤษสำหรับครู
3 (3-0-6)
English for Teachers
1111101 ปรัชญาการศึกษา
2 (2-0-4)
Education Philosophy
1122202 หลักสูตร
3 (2-2-5)
Curriculum Development
1123202 หลักการจัดการเรียนรแู ละ
3 (2-2-5)
การจัดการชัน้ เรียน
Principle of Learning and Classroom
Management
1133301 นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศ 3 (2-2-5)
ทางการศึกษา
Educational Innovation and
Information Technology
1143401 การวัดและประเมินผลการเรียนรู 3 (2-2-5)
Learning Evaluation and Assessment
1144401การวิจยั เพือ่ พัฒนาการเรียนรู
3 (2-2-5)
Research for Learning Development
1152103 จิตวิทยาสำหรับครู
3 (3-0-6)
Psychology for Teachers
1164601 การประกันคุณภาพการศึกษา
2 (2-0-4)
Education Quality Assurance

6
166

2.1.2 วิชาชีพครูเลือก จำนวนไมนอ ยกวา
6 หนวยกิต เลือกจากรายวิชาดังตอไปนี้
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รหัสวิชา
ชือ่ วิชา
หนวยกิต
1002405 กฎหมายการศึกษาไทย
2 (2-0-4)
Thai Education Law
1003601 การศึกษาแบบเรียนรวม
2 (2-0-4)
Inclusive Education
1004701 สวนพฤกษศาสตรในโรงเรียน
3 (2-2-5)
School Botanical Garden
1112201 การศึกษากับการพัฒนาชุมชน
2 ( 2-0-4)
Education and Community Development
1113504การศึกษาทางเลือก
2 (2-0-4)
Alternative Education
1114902 สัมมนาปญหาการศึกษา
2 (1-2-3)
Seminar in Education Problems
1122302 การสอนซอมเสริม
2 (2-0-4)
Remedial Teaching
1122501 เทคนิคการปกครองชัน้ เรียน
2 (2-0-4)
Classroom Administration Technique
1122701ทักษะการนำเสนอสำหรับครู
2 (1-2-3)
Presentation Skills for Teachers
1123201 กิจกรรมพัฒนาผเู รียน
2 (2-0-4)
Learner Development Activities
1123302 หลักการนิเทศการสอน
2 (1-2-3)
Principles of Teaching Supervision
1124201 ทักษะและเทคนิคการจัดการเรียนรู 2 (1-2-3)
Learning Management Skills and
Techniques
1124202 รูปแบบการจัดการเรียนรู
2 (1-2-3)
Learning Management Models
1124701 การจัดการเรียนรเู พือ่ พัฒนา
2 (1-2-3)
ทักษะการคิด
Learning Management for Developing
Thinking skills
1124702 สือ่ และกิจกรรมการเรียนรู
2 (1-2-3)
แบบบูรณาการ
Integrated Learning Media and Activities
1132502 การสรางสือ่ การเรียนการสอน
2 (1-2-3)
Instructional Media Production
1133302 การศึกษาโดยระบบสือ่ ทางไกล
2 (1-2-3)
Distance Media Education
1133303 การออกแบบระบบการเรียน
3 (2-2-5)
การสอนและการสอนออนไลน
Learning System and Online
InstructionDesigning
1134301 การออกแบบและพัฒนา
3 (2-2-5)
บทเรียนคอมพิวเตอร
Computer Assisted Instruction Design
and Development

คูมือนักศึกษา

รหัสวิชา
ชือ่ วิชา
หนวยกิต
1134302 การพัฒนาบทเรียนอีเล็กทรอนิกส 3 (2-2-5)
Electronic Learning Development
1134303 โปรแกรมประยุกตสำหรับ
3 (2-2-5)
การปฏิบตั งิ านในสถานศึกษา
Application Programs for School
Operations
1143402 การประเมินทางการศึกษา
2 (1-2-3)
Educational Evaluation
1144402 การสรางแบบทดสอบ
2 (1-2-3)
Test Development
1144403 การสรางแบบทดสอบวัดความถนัด 2 (1-2-3)
Aptitude Test Development
1151101 จิตวิทยาทัว่ ไป
3 (3-0-6)
General Psychology
1151103 จิตวิทยาเด็ก
3 (3-0-6)
Child Psychology
1151104 จิตวิทยาการใหคำปรึกษา
3 (3-0-6)
Counseling Psychology
1151105 จิตวิทยาพัฒนาการ
3 (3-0-6)
Developmental Psychology
1152101 จิตวิทยาแรงจูงใจ
3 (3-0-6)
Motivational Psychology
1152102 จิตวิทยาบุคลิกภาพและการปรับตัว 3 (3-0-6)
Personality Psychology and Adaptation
1152301 มนุษยสัมพันธสำหรับครู
3 (3-0-6)
Teacher Interpersonal Relations
1152503 สุขภาพจิตในโรงเรียน
3 (3-0-6)
Mental Health in Schools
1153402 จิตวิทยาเด็กพิเศษ
3 (3-0-6)
Psychology forExceptional Children
1153502 จิตวิทยาการแนะแนว
3 (3-0-6)
Guidance Psychology
1153503 การพัฒนาความคิดสรางสรรค
3 (3-0-6)
Creative Thinking Development
1154103 จิตวิทยาการใหคำปรึกษาครอบครัว 3 (3-0-6)
Family Counseling Psychology
1155101 การจัดกิจกรรมแนะแนวในโรงเรียน 3 (3-0-6)
Guidance Activity in Schools
1161101 หลักการบริหารการศึกษา
2 (2-0-4)
Educational Administration Principles
1174701 สมองกับการเรียนรู
2 (2-0-4)
Brain and Learning
1192405 คายพักแรม
2 (1-2-3)
Camping
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รหัสวิชา

ชือ่ วิชา

รหัสวิชา

หนวยกิต

ชือ่ วิชา

หนวยกิต

4221102 ปฏิบตั กิ ารเคมีทวั่ ไป
1 (0-2-1)
General Chemistry Laboratory
4222301 เคมีอนิ ทรีย 1
3 (3-0-6)
Organic Chemistry 1
4222302 ปฏิบตั กิ ารเคมีอนิ ทรีย 1
1 (0-2-1)
Organic Chemistry Laboratory 1
4223601 เคมีวเิ คราะห 1
3 (3-0-6)
2.1.3 วิชาประสบการณภาคสนาม
Analytical Chemistry 1
จำนวน 14 หนวยกิต จากรายวิชาดังตอไปนี้
4223602 ปฏิบตั กิ ารเคมีวเิ คราะห 1
1 (0-2-1)
รหัสวิชา
ชือ่ วิชา
หนวยกิต
Analytical Chemistry Laboratory 1
3 (3-0-6)
1003801 การฝกปฏิบตั วิ ชิ าชีพระหวางเรียน 1 1 (0-2-1)*** 4223305 วิทยาศาสตรพอลิเมอร
Polymer Science
Practicum 1
3 (3-0-6)
1004803 การฝกปฏิบตั วิ ชิ าชีพระหวางเรียน 2 1 (0-2-1)*** 4224719 พลังงานทดแทน
Alternative Energy
Practicum 2
1005803 การปฏิบตั กิ ารสอนในสถานศึกษา 1 6 (270)*** 4231101 ชีววิทยาทัว่ ไป
3 (3-0-6)
Internship 1
General Biology
1005804 การปฏิบตั กิ ารสอนในสถานศึกษา 2 6 (270)*** 4231102 ปฏิบตั กิ ารชีววิทยาทัว่ ไป
1 (0-2-1)
General Biology Laboratory
Internship 2
4232102 นิเวศวิทยา
3 (3-0-6)
Ecology
2.2 วิชาเอก จำนวนไมนอ ยกวา 78 หนวยกิต ประกอบ
1 (0-2-1)
ดวย วิชาเอกบังคับ 68 หนวยกิต วิชาการสอนวิชาเอกบังคับ 4232103 ปฏิบตั กิ ารนิเวศวิทยา
EcologyLaboratory
6 หนวยกิต และวิชาเอกเลือกหรือวิชาการสอนวิชาเอกเลือก
3 (3-0-6)
ไมนอ ยกวา 4 หนวยกิต โดยมีรายละเอียดของรายวิชาดังนี้ 4233601 จุลชีววิทยาทัว่ ไป
General
Microbiology
2.2.1 วิชาเอก จำนวน 68 หนวยกิต
4233602 ปฏิบตั กิ ารจุลชีววิทยาทัว่ ไป
1 (0-2-1)
เรียนรายวิชาตอไปนี้
General MicrobiologyLaboratory
รหัสวิชา
ชือ่ วิชา
หนวยกิต
4231301 สัตววิทยา
3 (2-2-5)
Zoology
2312709 ภาษาอังกฤษสำหรับครูวทิ ยาศาสตร 3 (3-0-6) 4232201 พฤกษศาสตร
3 (2-2-5)
English for Science Teacher
Botany
4003901 วิธวี จิ ยั ทางวิทยาศาสตร
3 (2-2-5) 4254401 ธรณีวทิ ยา
3 (2-2-5)
Research in Science
Geology
4291401 แคลคูลสั 1
3 (3-0-6)
4254403 วิทยาศาสตรการเปลีย่ นแปลง
3 (3-0-6)
Calculus 1
ของภูมอิ ากาศ
4292401 แคลคูลสั 2
3 (3-0-6)
Climate Change Science
Calculus 2
4243101
ดาราศาสตรและอวกาศ
3 (2-2-5)
4211301 ฟสกิ สทวั่ ไป
3 (3-0-6)
Astronomy and Space
General Physics
4211601 ปฏิบตั กิ ารฟสกิ สทวั่ ไป
1 (0-2-1) 4261101 พืน้ ฐานวิทยาศาสตรสงิ่ แวดลอม 3 (3-0-6)
Fundamental of Environmental Science
General Physics Laboratory
4261601 ปฏิบตั กิ ารพืน้ ฐานวิทยาศาสตร
1 (0-2-1)
4214402 ฟสกิ สยคุ ใหม
3 (3-0-6)
สิ
ง
่
แวดล
อ
ม
Modern Physics
Environmental Science Laboratory
4221101 เคมีทวั่ ไป
3 (3-0-6)
General Chemistry
1194401 ผกู ำกับลูกเสือและเนตรนารี
2 (1-2-3)
ขัน้ ความรเู บือ้ งตน
Basic Boy and Girl Scoutmasters
1194403 พลศึกษาและนันทนาการสำหรับครู 2 (1-2-3)
Teacher Physical Education and Recreation

*** ปรับปรุงหลักสูตรเล็กนอย (สมอ.08)

คณะครุศาสตร
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2.2.2 วิชาการสอนวิชาเอก
จำนวน 6 หนวยกิต เรียนรายวิชาตอไปนี้

รหัสวิชา
ชือ่ วิชา
หนวยกิต
4224724 เทคโนโลยีเชือ้ เพลิง
3 (3-0-6)
Fuel Technology
4224708 คุณภาพและความปลอดภัยใน
3 (3-0-6)
โรงงานอุตสาหกรรม
Quality and Safety in Industrial Factory

รหัสวิชา
ชือ่ วิชา
หนวยกิต
1123604***ทักษะสำหรับครูวทิ ยาศาสตร
3 (2-2-5)
Teaching Skills for Science Teachers
1124614***การจัดการเรียนรวู ทิ ยาศาสตร
3 (2-2-5)
Learning Management in Science

หมวู ชิ าชีววิทยา
รหัสวิชา
ชือ่ วิชา

2.2.3 วิชาเอกหรือวิชาการสอนวิชาเอกเพิ่มเติม
จำนวนไมนอ ยกวา 4 หนวยกิต จากรายวิชาตอไปนี้

หนวยกิต

4232101 สรีรวิทยาทัว่ ไป
3 (2-2-5)
General
Physiology
หมวู ชิ าการสอนวิชาเอก
4232106 ชีววิทยาเพือ่ การพัฒนาทองถิน่
3 (2-2-5)
รหัสวิชา
ชือ่ วิชา
หนวยกิต
Biology for local Development
3 (2-2-5)
1123306 สือ่ และกิจกรรมสำหรับ
2 (1-2-3) 4233205 ความหลากหลายทางชีวภาพ
และภู
ม
ป
ิ
ญ

ญาท
อ
งถิ
น
่
เพื
อ
่
การพั
ฒ
นาที
ย่ งั่ ยืน
การเรียนวิทยาศาสตร
Biodiversity
and
Local
Wisdom
for
Media and Activities for Learning Science
Sustainable Development
1123706***การจัดการเรียนรวู ทิ ยาศาสตรที่ 2 (1-2-3)
4234501
ไมโครเทคนิค
3 (2-2-5)
พัฒนาทักษะการคิด
Microtechnique
Learning Management in Science for
Development Thinking Skills
หมวู ชิ าฟสกิ ส
รหัสวิชา
ชือ่ วิชา
หนวยกิต
4212303 กลศาสตรคลาสสิก
3 (3-0-6)
Classical Mechanics
4212307 ฟสกิ สของคลืน่
3 (3-0-6)
Physics of Wave
4213309 อิเล็กทรอนิกสเบือ้ งตน
3 (3-0-6)
Introduction Electronics
4214517 การวิเคราะหพลังงานไฟฟา
3 (3-0-6)
และความรอน
Thermal and Electrical Energy Analysis
4214706 การจัดการและการอนุรกั ษพลังงาน 3 (3-0-6)
Energy Management and Conservation

3. หมวดวิชาเลือกเสรี จำนวน 6 หนวยกิต
ใหนกั ศึกษาเลือกเรียนวิชาใด ๆ ในระดับปริญญาตรี
ที่เปดสอนในหลักสูตรมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค โดย
ไมซ้ำกับรายวิชาที่เคยเรียนมาแลว และตองไมเปนรายวิชา
ที่กำหนดใหเรียนโดยไมนับหนวยกิตรวมในเกณฑการสำเร็จ
หลักสูตรของสาขานัน้

หมวู ชิ าเคมี
รหัสวิชา
ชือ่ วิชา
หนวยกิต
4224713 อุตสาหกรรมปโตรเคมี
3 (3-0-6)
Petrochemical Industry
4223105 เคมีสภาวะแวดลอม
3 (3-0-6)
Environmental Chemistry
4223752 เคมีผลิตภัณฑธรรมชาติ
3 (3-0-6)
Chemistry of Natural Products

คูมือนักศึกษา

*** ปรับปรุงหลักสูตรเล็กนอย (สมอ.08)
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คณะครุศาสตร

หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชาคณิตศาสตร

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2558

(หลักสูตร 5 ป)

ชื่อสถาบันอุดมศึกษา : 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
(คณิตศาสตร)
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 166 หนวยกิต
3.1.2 โครงสรางหลักสูตร มีดงั นี้

1. หมวดวิชาศึกษาทัว่ ไป จำนวน 32 หนวยกิต
2. หมวดวิชาเฉพาะดาน จำนวนไมนอ ยกวา 128 หนวยกิต
ประกอบดวยวิชาชีพครูไมนอ ยกวา 50 หนวยกิต
วิชาเอกไมนอ ยกวา 78 หนวยกิต ดังนี้
2.1 วิชาชีพครู จำนวนไมนอ ยกวา 50 หนวยกิต แบง
ออกเปน วิชาชีพครูบงั คับ จำนวน 30 หนวยกิต วิชาชีพครูเลือก
ไมนอ ยกวา 6 หนวยกิต วิชาประสบการณภาคสนาม จำนวน
14 หนวยกิต
2.1.1 วิชาชีพครูบงั คับ จำนวน 30 หนวยกิต
รหัสวิชา
ชือ่ วิชา
หนวยกิต

1001501 คุณธรรม จริยธรรมและความเปนครู 3 (3-0-6)
Virtues, Morality and Teachers
1001701 ภาษาไทยสำหรับครู
2 (1-2-3)
Thai for Teachers
1002702 ภาษาอังกฤษสำหรับครู
3 (3-0-6)
English for Teachers
1111101 ปรัชญาการศึกษา
2 (2-0-4)
Education Philosophy
1122202***หลักสูตร
3 (2-2-5)
Curriculum Development
1123202***หลักการจัดการเรียนรแู ละ
3 (2-2-5)
การจั
ด
การชั
น
้
เรี
ย
น
หมวดวิชา/กลมุ วิชา/วิชา
จำนวนหนวยกิต
Principle of Learning and Classroom
1. หมวดวิชาศึกษาทัว่ ไป
32
Management
1.1 กลมุ วิชาภาษาและการสือ่ สาร
9
1133301 นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศ 3 (2-2-5)
1.2 กลมุ วิชามนุษยศาสตร
7
ทางการศึกษา
1.3 กลมุ วิชาสังคมศาสตร
6
Educational Innovation and
1.4 กลมุ วิชาวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร 10
Information Technology
2. หมวดวิชาเฉพาะดาน
128
1143401 การวัดและประเมินผลการเรียนรู 3 (2-2-5)
2.1 วิชาชีพครู
50
Learning Evaluation and Assessment
2.1.1 วิชาชีพครูบงั คับ
30
1144401 การวิจยั เพือ่ พัฒนาการเรียนรู
3 (2-2-5)
2.1.2 วิชาชีพครูเลือก
6
Research for Learning Development
2.1.3 วิชาประสบการณภาคสนาม
14
1152103 จิตวิทยาสำหรับครู
3 (3-0-6)
2.2 วิชาเอก
78
Psychology for Teachers
2.2.1 วิชาเอก
68
1164601 การประกันคุณภาพการศึกษา
2 (2-0-4)
2.2.2 วิชาการสอนวิชาเอก
6
Education Quality Assurance
2.2.3 วิชาเอกหรือวิชาการสอน
วิชาเอกเพิม่ เติม ไมนอ ยกวา
4
2.1.2 วิชาชีพครูเลือก จำนวนไมนอ ยกวา
3. หมวดวิชาเลือกเสรี
6
6 หนวยกิต เลือกจากรายวิชาดังตอไปนี้
รวมทัง้ หมด
166
*** ปรับปรุงหลักสูตรเล็กนอย (สมอ.08)

คณะครุศาสตร
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คูมือนักศึกษา

รหัสวิชา
ชือ่ วิชา
หนวยกิต
1002405 กฎหมายการศึกษาไทย
2 (2-0-4)
Thai Education Law
1003601 การศึกษาแบบเรียนรวม
2 (2-0-4)
Inclusive Education
1004701 สวนพฤกษศาสตรในโรงเรียน
3 (2-2-5)
School Botanical Garden
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 Education Problems
1122302 การสอนซอมเสริม
2 (2-0-4)
Remedial Teaching
1122501 เทคนิคการปกครองชัน้ เรียน
2 (2-0-4)
Classroom Administration Technique
1122701 ทักษะการนำเสนอสำหรับครู
2 (1-2-3)
Presentation Skills for Teachers
1123201 กิจกรรมพัฒนาผเู รียน
2 (2-0-4)
Learner Development Activities
1123302 หลักการนิเทศการสอน
2 (1-2-3)
Principles of Teaching Supervision
1124201 ทักษะและเทคนิคการจัดการเรียนรู 2 (1-2-3)
Learning Management Skills and Techniques
1124202 รูปแบบการจัดการเรียนรู
2 (1-2-3)
Learning Management Models
1124701 การจัดการเรียนรเู พือ่ พัฒนา
2 (1-2-3)
ทักษะการคิด
Learning Management for Developing
Thinking skills
1132502 การสรางสือ่ การเรียนการสอน
2 (1-2-3)
Instructional Media Production
1133302 การศึกษาโดยระบบสือ่ ทางไกล
2 (1-2-3)
Distance Media Education
1133303 การออกแบบระบบการเรียนการสอน 3 (2-2-5)
และการสอนออนไลน
Learning System and Online Instruction
Designing
1134301 การออกแบบและพัฒนาบทเรียน 3 (2-2-5)
คอมพิวเตอร
Computer Assisted Instruction Design
and Development
1134302 การพัฒนาบทเรียนอีเล็กทรอนิกส 3 (2-2-5)
Electronic Learning Development

คูมือนักศึกษา

รหัสวิชา
ชือ่ วิชา
หนวยกิต
1134303 โปรแกรมประยุกตสำหรับการ
3 (2-2-5)
ปฏิบตั งิ านในสถานศึกษา
Application Programs for School Operations
1143402 การประเมินทางการศึกษา
2 (1-2-3)
Educational Evaluation
1144402 การสรางแบบทดสอบ
2 (1-2-3)
Test Development
1144403 การสรางแบบทดสอบวัดความถนัด 2 (1-2-3)
Aptitude Test Development
1151101 จิตวิทยาทัว่ ไป
3 (3-0-6)
General Psychology
1151103 จิตวิทยาเด็ก
3 (3-0-6)
Child Psychology
1151104 จิตวิทยาการใหคำปรึกษา
3 (3-0-6)
Counseling Psychology
1151105 จิตวิทยาพัฒนาการ
3 (3-0-6)
Developmental Psychology
1152101 จิตวิทยาแรงจูงใจ
3 (3-0-6)
Motivational Psychology
1152102 จิตวิทยาบุคลิกภาพและการปรับตัว 3 (3-0-6)
Personality Psychology and Adaptation
1152301 มนุษยสัมพันธสำหรับครู
3 (3-0-6)
Teacher Interpersonal Relations
1152503 สุขภาพจิตในโรงเรียน
3 (3-0-6)
Mental Health in Schools
1153402 จิตวิทยาเด็กพิเศษ
3 (3-0-6)
Psychology for Exceptional Children
1153502 จิตวิทยาการแนะแนว
3 (3-0-6)
Guidance Psychology
1153503 การพัฒนาความคิดสรางสรรค
3 (3-0-6)
Creativity ThinkingDevelopment
1154103 จิตวิทยาการใหคำปรึกษาครอบครัว 3 (3-0-6)
Family Counseling Psychology
1155101 การจัดกิจกรรมแนะแนวในโรงเรียน 3 (3-0-6)
Guidance Activity in Schools
1161101 หลักการบริหารการศึกษา
2 (2-0-4)
Educational Administration Principles
1174701 สมองกับการเรียนรู
2 (2-0-4)
Brain and Learning
1192405 คายพักแรม
2 (1-2-3)
Camping
1194401 ผกู ำกับลูกเสือและเนตรนารี
2 (1-2-3)
ขัน้ ความรเู บือ้ งตน
Basic Boy and Girl Scoutmasters
1194403 พลศึกษาและนันทนาการสำหรับครู 2 (1-2-3)
Teacher Physical Education and Recreation
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คณะครุศาสตร

2.1.3 วิชาประสบการณภาคสนาม
จำนวน 14 หนวยกิต
รหัสวิชา
ชือ่ วิชา
หนวยกิต

รหัสวิชา

ชือ่ วิชา

หนวยกิต

4293501 ทฤษฎีกราฟเบือ้ งตน
3 (3-0-6)
Introduction to Graph Theory
3 (3-0-6)
1003801 การฝกปฏิบตั วิ ชิ าชีพระหวางเรียน 1 1 (0-2-1)*** 4301201 ความนาจะเปนและสถิติ
Probability and Statistics
Practicum 1
1123601
จำนวนและการดำเนินการทาง
3 (3-0-6)
1004803 การฝกปฏิบตั วิ ชิ าชีพระหวางเรียน 2 1 (0-2-1)***
คณิตศาสตรระดับโรงเรียน
Practicum 2
Mathematical Numbers and Operations
1005803 การปฏิบตั กิ ารสอนในสถานศึกษา 1 6 (270)***
in school
Internship 1
1005804 การปฏิบตั กิ ารสอนในสถานศึกษา 2 6 (270)*** 1123602 การวัดทางคณิตศาสตรระดับโรงเรียน 3 (3-0-6)
Mathematical Measurement in school
Internship 2
1123716 ภาษาอังกฤษสำหรับครูคณิตศาสตร 3 (3-0-6)
English for Mathematics Teachers
2.2 วิชาเอก จำนวนไมนอ ยกวา 78 หนวยกิต
3 (3-0-6)
2.2.1 วิชาเอก จำนวนไมนอ ยกวา 68 หนวยกิต 1124603 เรขาคณิตระดับโรงเรียน
Geometry in School
เรียนรายวิชาตอไปนี้
1124612***พีชคณิตระดับโรงเรียน
3 (3-0-6)
ชือ่ วิชา
หนวยกิต
Algebra in School
3 (3-0-6)
4291201 หลักการคณิตศาสตร
3 (3-0-6) 1124605 การวิเคราะหขอ มูลและความ
นาจะเปนทางคณิตศาสตรระดับโรงเรียน
Principles of Mathematics
Mathematical Data Analysis and
4291301 พีชคณิตเชิงเสน
3 (3-0-6)
Probability in School
Linear Algebra
2 (0-3-3)
4291401 แคลคูลสั 1
3 (3-0-6) 1124617***โครงงานคณิตศาสตร
Mathematics Project
Calculus 1
3 (2-2-5)
4292301 พีชคณิตนามธรรม
3 (3-0-6) 1133712 เทคโนโลยีคอมพิวเตอรสำหรับ
ครูคณิตศาสตร
Abstract Algebra
Computer Technology for Mathematics
4292401 แคลคูลสั 2
3 (3-0-6)
Teachers
Calculus 2
1144903
การวิจยั ในชัน้ เรียนคณิตศาสตร
3 (2-2-5)
* ตองเรียน 4291401 มากอน *
Mathematical Classroom Research
4292403 สมการเชิงอนุพนั ธสามัญ
3 (3-0-6)
Ordinary Differential Equations
2.2.2 วิชาการสอนวิชาเอก ไมนอ ยกวา
* ตองเรียน 4292401 มากอน *
4292501 เรขาคณิต
3 (3-0-6) 6 หนวยกิต
Geometry
รหัสวิชา
ชือ่ วิชา
หนวยกิต
4293201 ระบบจำนวน
3 (3-0-6)
1122301 หลักสูตรและการจัดการเรียนรู
3 (2-2-5)
Number System
คณิ
ต
ศาสตร
4293203 ทฤษฎีเซต
3 (3-0-6)
Mathematical Curriculum Development
Set Theory
4293204 ทฤษฎีจำนวน
3 (3-0-6) 1126306 พฤติกรรมการสอนคณิตศาสตร 3 (2-2-5)
Mathematical Methods and
Number Theory
Approaches in Teaching
4293403 วิเคราะหเชิงคณิตศาสตร
3 (3-0-6)
Mathematical Analysis
4293404 ระเบียบวิธเี ชิงตัวเลข
3 (3-0-6)
Numerical Methods
*** ปรับปรุงหลักสูตรเล็กนอย (สมอ.08)

คณะครุศาสตร
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คูมือนักศึกษา

2.2.3 วิชาเอกหรือวิชาการสอนวิชาเอกเพิม่ เติม
จำนวนไมนอ ยกวา 4 หนวยกิต
รหัสวิชา

ชือ่ วิชา

หนวยกิต

4293302 วิยตุ คณิต
3 (3-0-6)
Discrete Mathematics
4293401 สมการเชิงอนุพนั ธยอ ย
3 (3-0-6)
Partial Differential Equations
* ตองเรียน 4292403 มากอน *
4301301 สถิตเิ พือ่ การตัดสินใจ
3 (3-0-6)
Statistics for Decision
1123901 สัมมนาการจัดการเรียนรู
2 (0-3-3)
ทางคณิตศาสตร
Seminar of Learning Management
in Mathematics
1123902 คายคณิตศาสตร
2 (1-2-3)
Mathematics Camp
2 (1-2-3)
1125302 สือ่ และกิจกรรมการเรียนรแู บบ
บูรณาการ
Integrated Learning Media and Activities
1133704 คอมพิวเตอรชว ยสอนสำหรับ
3 (2-2-5)
ครูคณิตศาสตร
Computer Assisted Instruction in
Mathematics
1143202 การวัดและประเมินผลทาง
3 (2-2-5)
คณิตศาสตร
Mathematical Measurement and
Evaluation
3. หมวดวิชาเลือกเสรี จำนวน 6 หนวยกิต
ให นั ก ศึ ก ษาเลื อ กเรี ย นวิ ช าใด ๆ ในระดั บ
ปริญญาตรีทเี่ ปดสอนในหลักสูตรมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค
โดยไมซ้ำกับรายวิชาทีเ่ คยเรียนมาแลว และตองไมเปนรายวิชา
ที่กำหนดใหเรียนโดยไมนับหนวยกิตรวมในเกณฑการสำเร็จ
หลักสูตรของสาขานัน้

คูมือนักศึกษา
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คณะครุศาสตร

หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
(หลักสูตร 5 ป)

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2558
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา : 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 166 หนวยกิต
3.1.2 โครงสรางหลักสูตร มีดงั นี้

1. หมวดวิชาศึกษาทัว่ ไป จำนวน 32 หนวยกิต
2. หมวดวิชาเฉพาะดาน จำนวนไมนอ ยกวา 128 หนวยกิต
ประกอบดวยวิชาชีพครูไมนอ ยกวา 50 หนวยกิต
วิชาเอกไมนอ ยกวา 78 หนวยกิต ดังนี้
2.1 วิชาชีพครู จำนวนไมนอ ยกวา 50 หนวยกิต
แบงออกเปน วิชาชีพครูบงั คับ จำนวน 30 หนวยกิต
วิชาชีพครูเลือกไมนอ ยกวา 6 หนวยกิต วิชาประสบการณ
ภาคสนาม จำนวน 14 หนวยกิต
2.1.1 วิชาชีพครูบงั คับ จำนวน 30 หนวยกิต

รหัสวิชา
ชือ่ วิชา
หนวยกิต
1001501 คุณธรรม จริยธรรมและความเปนครู 3 (3-0-6)
Virtues, Morality and Teachers
1001701 ภาษาไทยสำหรับครู
2 (1-2-3)
Thai for Teachers
1002702 ภาษาอังกฤษสำหรับครู
3 (3-0-6)
English for Teachers
1111101 ปรัชญาการศึกษา
2 (2-0-4)
Education Philosophy
1122202 หลักสูตร
3 (2-2-5)
Curriculum Development
หมวดวิชา/กลมุ วิชา/วิชา
จำนวนหนวยกิต 1123202 หลักการจัดการเรียนรแู ละ
3 (2-2-5)
การจั
ด
การชั
น
้
เรี
ย
น
1. หมวดวิชาศึกษาทัว่ ไป
32
Principle of Learning and Classroom
1.1 กลมุ วิชาภาษาและการสือ่ สาร
9
Management
1.2 กลมุ วิชามนุษยศาสตร
7
1133301
นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศ 3 (2-2-5)
1.3 กลมุ วิชาสังคมศาสตร
6
ทางการศึ
กษา
1.4 กลมุ วิชาวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร 10
Educational Innovation and
2. หมวดวิชาเฉพาะดาน
128
Information Technology
2.1 วิชาชีพครู ไมนอ ยกวา
50
1143401
การวัดและประเมินผลการเรียนรู 3 (2-2-5)
2.1.2 วิชาชีพครูบงั คับ
30
Learning
Evaluation and Assessment
2.1.2 วิชาชีพครูเลือก
6
1144401 การวิจยั เพือ่ พัฒนาการเรียนรู
3 (2-2-5)
2.1.3 วิชาประสบการณภาคสนาม
14
Research
for
Learning
Development
2.2 วิชาเอก
78
1152103 จิตวิทยาสำหรับครู
3 (3-0-6)
2.2.2 วิชาเอก
68
Psychology
for
Teachers
2.2.2 วิชาการสอนวิชาเอก
6
1164601 การประกันคุณภาพการศึกษา
2 (2-0-4)
2.2.3 วิชาเอกหรือวิชาการสอนวิชาเอก
4
Education
Quality
Assurance
(เพิม่ เติม) ไมนอ ยกวา
3. หมวดวิชาเลือกเสรี
6
1.2 วิชาชีพครูเลือก จำนวนไมนอ ยกวา
รวมทัง้ หมด
166
6 หนวยกิต เลือกจากรายวิชาดังตอไปนี้

คณะครุศาสตร
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รหัสวิชา

ชือ่ วิชา

หนวยกิต

รหัสวิชา

1002405กฎหมายการศึกษาไทย
2 (2-0-4)
Thai Education Law
1003601 การศึกษาแบบเรียนรวม
2 (2-0-4)
Inclusive Education
1004701 สวนพฤกษศาสตรในโรงเรียน
3 (2-2-5)
School Botanical Garden
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 Education Problems
1122302 การสอนซอมเสริม
2 (2-0-4)
Remedial Teaching
1122501 เทคนิคการปกครองชัน้ เรียน
2 (2-0-4)
Classroom Administration Technique
1122701 ทักษะการนำเสนอสำหรับครู
2 (1-2-3)
Presentation Skills for Teachers
1123201 กิจกรรมพัฒนาผเู รียน
2 (2-0-4)
Learner Development Activities
1123302 หลักการนิเทศการสอน
2 (1-2-3)
Principles of Teaching Supervision
1124201 ทักษะและเทคนิคการจัดการเรียนรู 2 (1-2-3)
Learning Management Skills and
Techniques
1124202 รูปแบบการจัดการเรียนรู
2 (1-2-3)
Learning Management Models
1124301 สือ่ และกิจกรรมสำหรับการเรียนรู 2 (1-2-3)
สังคมศึกษา
Media and Activities for Social Studies
Learning
1124302 สือ่ และกิจกรรมสำหรับการเรียน 2 (1-2-3)
ภาษาอังกฤษ
Media and Activities for English Learning
1124303 สือ่ และกิจกรรมสำหรับ
2 (1-2-3)
การเรียนภาษาไทย
Media and Activities for Thai language
Learning
1124701 การจัดการเรียนรเู พือ่ พัฒนา
2 (1-2-3)
ทักษะการคิด
Learning Management for Developing
Thinking skills
1124702 สือ่ และกิจกรรมการเรียนรู
2 (1-2-3)
แบบบูรณาการ
Integrated Learning Media and Activities

คูมือนักศึกษา

ชือ่ วิชา

หนวยกิต

1132502 การสรางสือ่ การเรียนการสอน
2 (1-2-3)
Instructional Media Production
1133302 การศึกษาโดยระบบสือ่ ทางไกล
2 (1-2-3)
Distance Media Education
1133303 การออกแบบระบบการเรียน
3 (2-2-5)
การสอนและการสอนออนไลน
Learning System and Online Instruction
Designing
1134301 การออกแบบและพัฒนา
3 (2-2-5)
บทเรียนคอมพิวเตอร
Computer Assisted Instruction Design
and Development
1134302 การพัฒนาบทเรียนอีเล็กทรอนิกส 3 (2-2-5)
Electronic Learning Development
1134303 โปรแกรมประยุกตสำหรับการ
3 (2-2-5)
ปฏิบตั งิ านในสถานศึกษา
Application Programs for School
Operations
1143402 การประเมินทางการศึกษา
2 (1-2-3)
Educational Evaluation
1144402 การสรางแบบทดสอบ
2 (1-2-3)
Test Development
1144403 การสรางแบบทดสอบวัดความถนัด 2 (1-2-3)
Aptitude Test Development
1151101 จิตวิทยาทัว่ ไป
3 (3-0-6)
General Psychology
1151103 จิตวิทยาเด็ก
3 (3-0-6)
Child Psychology
1151104 จิตวิทยาการใหคำปรึกษา
3 (3-0-6)
Counseling Psychology
1151105 จิตวิทยาพัฒนาการ
3 (3-0-6)
Developmental Psychology
1152101 จิตวิทยาแรงจูงใจ
3 (3-0-6)
Motivational Psychology
1152102 จิตวิทยาบุคลิกภาพและการปรับตัว 3 (3-0-6)
Personality Psychology and Adaptation
1152301 มนุษยสัมพันธสำหรับครู
3 (3-0-6)
Teacher Interpersonal Relations
1152503 สุขภาพจิตในโรงเรียน
3 (3-0-6)
Mental Health in School
1153402 จิตวิทยาเด็กพิเศษ
3 (3-0-6)
Psychology forExceptional Children
1153502 จิตวิทยาการแนะแนว
3 (3-0-6)
Guidance Psychology
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รหัสวิชา
ชือ่ วิชา
หนวยกิต
1153503 การพัฒนาความคิดสรางสรรค
3 (3-0-6)
Creative Thinking Development
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)
Educational Administration Principles
1174701 สมองกับการเรียนรู
2 (2-0-4)
Brain and Learning
1192405 คายพักแรม
2 (1-2-3)
Camping
1194401 ผกู ำกับลูกเสือและเนตรนารี
2 (1-2-3)
ขัน้ ความรเู บือ้ งตน
Basic Boy and Girl Scoutmasters
1194403 พลศึกษาและนันทนาการสำหรับครู 2 (1-2-3)
Teacher Physical Education and
Recreation
2.1.3 วิชาประสบการณภาคสนาม
จำนวน 14 หนวยกิต จากรายวิชาดังตอไปนี้
รหัสวิชา
ชือ่ วิชา
หนวยกิต
1003801 การฝกปฏิบตั วิ ชิ าชีพระหวางเรียน 1 1 (0-2-1)***
Practicum 1
1004803 การฝกปฏิบตั วิ ชิ าชีพระหวางเรียน 2 1 (0-2-1)***
Practicum 2
1005803 การปฏิบตั กิ ารสอนในสถานศึกษา 1 6 (270)***
Internship 1
1005804 การปฏิบตั กิ ารสอนในสถานศึกษา 2 6 (270)***
Internship 2
2. วิชาเอก จำนวนไมนอ ยกวา 78 หนวยกิต ประกอบดวย
วิชาเอกบังคับ 74 หนวยกิต วิชาการสอนวิชาเอกไมนอ ยกวา
6 หนวยกิต และวิชาเอกเลือกหรือวิชาการสอนวิชาเอก
(เพิม่ เติม) ไมนอ ยกวา 4 หนวยกิต โดยมีรายละเอียด
ของรายวิชาดังนี้
2.1 วิ ช าเอกบั ง คั บ จำนวน 74 หน ว ยกิ ต
เรียนรายวิชาตอไปนี้
รหัสวิชา
ชือ่ วิชา
หนวยกิต
1123701 การสอนภาษาอังกฤษดวยเทคโนโลยี 3 (2-2-5)
Instruction of English with Computers

รหัสวิชา
ชือ่ วิชา
หนวยกิต
1125903 สัมมนาการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ 3 (2-2-5)
Seminar in English Instructions
2301101 ภาษาศาสตรเบือ้ งตน
3 (3-0-6)
Introduction to Linguistics
2302101 สัทศาสตรและสัทวิทยาภาษาอังกฤษ 3 (2-2-5)
English Phonetics and Phonology
2311101 ไวยากรณภาษาอังกฤษระดับตน 3 (3-0-6)
Basic English Grammar
2311102 ไวยากรณภาษาอังกฤษระดับกลาง 3 (3-0-6)
Intermediate English Grammar
2311103 การฟงและการพูดภาษาอังกฤษ 1 3 (2-2-5)
English Listening and Speaking 1
2311104 การฟงและการพูดภาษาอังกฤษ 2 3 (2-2-5)
English Listening and Speaking 2
2311105 การอานภาษาอังกฤษขัน้ พืน้ ฐาน 3 (2-2-5)
Basic English Reading
2311401 การสือ่ สารขามวัฒนธรรม
3 (3-0-6)
Cross-Cultural Communication
2312101 การเขียนอนุเฉทภาษาอังกฤษ
3 (2-2-5)
English Paragraph Writing
2312301 ความรเู บือ้ งตนเกีย่ วกับวรรณคดี 3 (3-0-6)
Introduction to Literature
1124615***การสอนซอมเสริมสำหรับ
3 (2-2-5)
การจัดการเรียนรภู าษาอังกฤษ
Remedial Teaching in English Teaching
Language
1124604 การจัดหองเรียนสำหรับครูภาษา
3 (3-0-6)
Classroom Management for Language
Teachers
1124613***การเรียนภาษาอังกฤษดวยการแสดง 3 (2-2-5)
English Learning Through Drama
1124606 คายภาษาอังกฤษเพือ่ พัฒนาทักษะ
2 (90)
English Camp
2303101 วากยสัมพันธภาษาอังกฤษ
3 (3-0-6)
English Syntax
2311106 การพัฒนาทักษะการอานภาษาอังกฤษ 3 (2-2-5)
English Reading Skill Development
2312102 ไวยากรณภาษาอังกฤษระดับสูง
3 (3-0-6)
Advanced English Grammar
2313104 การฟงและการพูดภาษาอังกฤษ 3 3 (2-2-5)
English Listening and Speaking 3
2312201 ความรเู บือ้ งตนเกีย่ วกับการแปล 3 (2-2-5)
Introduction to Translation
*** ปรับปรุงหลักสูตรเล็กนอย (สมอ.08)
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รหัสวิชา

ชือ่ วิชา

รหัสวิชา

หนวยกิต

2313101 การอานภาษาอังกฤษเชิงวิเคราะห 3 (2-2-5)
และวิจารณ
English Analytical and Critical Reading
2313102 การเขียนเรียงความภาษาอังกฤษ 3 (2-2-5)
English Essay Writing
2313103 การเขียนรายงานการวิจยั
3 (2-2-5)
Research Report Writing
2313201 การแปลภาษาอังกฤษเปนภาษาไทย 3 (2-2-5)
English to Thai Translation
2.2 วิชาการสอนวิชาเอกบังคับ จำนวน
6 หนวยกิต เรียนรายวิชาตอไปนี้
รหัสวิชา
ชือ่ วิชา
หนวยกิต
1123603***แนวคิด ทฤษฎี และวิธสี อน
3 (2-2-5)
ภาษาอังกฤษ
Approaches Theories and Methods of
English Language Teaching
1123608***การจัดการเรียนรภู าษาอังกฤษเปน 3 (2-2-5)
ภาษาตางประเทศ
Methods of Teaching of English as
a Foreign Language

ชือ่ วิชา

หนวยกิต

2313107 การเขียนภาษาอังกฤษเชิงริเริม่
3 (2-2-5)
สรางสรรค
English Creative Writing
2314101 การนำเสนอและการพูดในทีช่ มุ ชน 3 (2-2-5)
Oral Presentation and Public
Speaking
2314401 วัฒนธรรมอาเซียนศึกษา
3 (3-0-6)
ASEAN Cultural Studies
กลมุ วิชาวรรณคดีองั กฤษ
รหัสวิชา
ชือ่ วิชา
2313302***วรรณกรรมรอยกรอง
Introduction to Poetry
2313303***การละครเบือ้ งตน
Introduction to Drama
2313204 วรรณกรรมสำหรับเด็ก
Children's Literature
2314302***วรรณกรรมโลก
Global Literature

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

กลุมวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ

รหัสวิชา
ชือ่ วิชา
หนวยกิต
2.3 วิชาเอกเลือกหรือวิชาการสอนวิชาเอกเลือก
จำนวนไมนอ ยกวา 4 หนวยกิต จากรายวิชาตอไปนี้
2312601 ภาษาอังกฤษสำหรับการทองเทีย่ ว 1 3 (3-0-6)
English for Tourism 1
กลุมวิชาการศึกษา
2312602 ภาษาอังกฤษสำหรับการโรงแรม 1 3 (3-0-6)
English for Hotel 1
รหัสวิชา
ชือ่ วิชา
หนวยกิต
2313601***ภาษาอังกฤษสำหรับการ
3 (3-0-6)
1123708 การพัฒนาหนวยการเรียนรสู ำหรับ 2 (1-2-3)
สือ่ สารทางธุรกิจ 1
บทเรียนภาษาอังกฤษ
English for Business Communication 1
Development of Learning Units for
2313606 ภาษาอังกฤษสำหรับงานเลขานุการ 3 (3-0-6)
English Lessons
และสํานักงาน 1
1124919 การศึกษาอิสระในการจัดการเรียนรู 2 (1-2-3)
English for Secretary and Office
ภาษาอังกฤษ
Management 1
Independent Study in English Teaching
and Learning
3. หมวดวิชาเลือกเสรี จำนวนไมนอ ยกวา 6 หนวยกิต
กลมุ วิชาทักษะทางภาษา
ใหเลือกเรียนรายวิชาใด ๆ ในหลักสูตรระดับปริญญาตรี
รหัสวิชา
ชือ่ วิชา
หนวยกิต
ทีม่ หาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรคเปดสอน โดยไมซ้ำกับรายวิชา
2313105 การฟงและการพูดภาษาอังกฤษ 4 3 (2-2-5) ทีเ่ คยเรียนมาแลวและตองไมเปนรายวิชาทีก่ ำหนดใหเรียนโดย
English Listening and Speaking 4
ไมนบั หนวยกิตรวมในเกณฑการสำเร็จการศึกษาของหลักสูตรนี้
*** ปรับปรุงหลักสูตรเล็กนอย (สมอ.08)

คูมือนักศึกษา
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หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชาสังคมศึกษา
(หลักสูตร 5 ป)

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2558
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา : มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค
คณะ/ภาควิชา
: คณะครุศาสตร
ขอมูลทัว่ ไป
1. รหัสและชื่อหลักสูตร
ภาษาไทย : หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาสังคมศึกษา
ภาษาอังกฤษ : Bachelor of Education Program
in Social Studies
2. ชือ่ ปริญญาและสาขาวิชา
ภาษาไทย ชือ่ เต็ม : ครุศาสตรบัณฑิต (สังคมศึกษา)
ชือ่ ยอ : ค.บ. (สังคมศึกษา)
ภาษาอังกฤษ ชือ่ เต็ม : Bachelor of Education
(Social Studies)
ชือ่ ยอ : B.Ed. (Social Studies)
3. หลักสูตร
3.1 หลักสูตร
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศึกษา
3.1.1 จำนวนหนวยกิตรวมตลอดหลักสูตร
ไมนอ ยกวา 166 หนวยกิต
3.1.2 โครงสรางหลักสูตร มีดงั นี้

1. หมวดวิชาศึกษาทัว่ ไป จำนวน 32 หนวยกิต
2. หมวดวิชาเฉพาะดาน จำนวนไมนอ ยกวา 128 หนวยกิต
ประกอบดวยวิชาชีพครูไมนอ ยกวา 50 หนวยกิต
วิชาเอกไมนอ ยกวา 78 หนวยกิต ดังนี้
2.1 วิชาชีพครู ไมนอ ยกวา 50 หนวยกิต
2.1.1 วิชาชีพครูบงั คับ จำนวน 30 หนวยกิต
รหัสวิชา
ชือ่ วิชา
หนวยกิต

1001501 คุณธรรม จริยธรรมและความเปนครู 3 (3-0-6)
Virtues, Morality and Teachers
1001701 ภาษาไทยสำหรับครู
2 (1-2-3)
Thai for Teachers
1002702 ภาษาอังกฤษสำหรับครู
3 (3-0-6)
English for Teachers
1111101 ปรัชญาการศึกษา
2 (2-0-4)
Education Philosophy
1122202 หลักสูตร
3 (2-2-5)
Curriculum Development
1123202 หลักการจัดการเรียนรแู ละ
3 (2-2-5)
การจัดการชัน้ เรียน
Principle of Learning and Classroom
หมวดวิชา/กลมุ วิชา/วิชา
จำนวนหนวยกิต
Management
1133301 นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศ 3 (2-2-5)
1. หมวดวิชาศึกษาทัว่ ไป
32
ทางการศึกษา
1.1 กลมุ วิชาภาษาและการสือ่ สาร
9
Educational Innovation and
1.2 กลมุ วิชามนุษยศาสตร
7
Information Technology
1.3 กลมุ วิชาสังคมศาสตร
6
1143401 การวัดและประเมินผลการเรียนรู 3 (2-2-5)
1.4 กลมุ วิชาวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร
10
Learning Evaluation and Assessment
2. หมวดวิชาเฉพาะดาน
128
1144401 การวิจยั เพือ่ พัฒนาการเรียนรู
3 (2-2-5)
2.1 วิชาชีพครู
50
Research
for
Learning
Development
2.1.1 วิชาชีพครูบงั คับ
30
1152103 จิตวิทยาสำหรับครู
3 (3-0-6)
2.1.2 วิชาชีพครูเลือก
6
Psychology for Teachers
2.1.3 วิชาประสบการณภาคสนาม
14
1164601 การประกันคุณภาพการศึกษา
2 (2-0-4)
2.2 วิชาเอก
78
Education
Quality
Assurance
2.2.1 วิชาเอก
68
2.2.2 วิชาเอกการสอนวิชาเอก
6
2.1.2 วิชาชีพครูเลือก ไมนอ ยกวา 6 หนวยกิต
2.2.3 วิชาเอกหรือวิชาการสอน
4
วิชาเอกเพิม่ เติม ไมนอ ยกวา
รหัสวิชา
ชือ่ วิชา
หนวยกิต
3. หมวดวิชาเลือกเสรี
6
1002405 กฎหมายการศึกษาไทย
2 (2-0-4)
รวมทัง้ หมด
166
Thai Education Law
1003601 การศึกษาแบบเรียนรวม
2 (2-0-4)
Inclusive Education

คณะครุศาสตร
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รหัสวิชา

ชือ่ วิชา

หนวยกิต

รหัสวิชา

1004701 สวนพฤกษศาสตรในโรงเรียน
3 (2-2-5)
School Botanical Garden
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 Education Problems
1122302 การสอนซอมเสริม
2 (2-0-4)
Remedial Teaching
1122501 เทคนิคการปกครองชัน้ เรียน
2 (2-0-4)
Classroom Administration Technique
1122701 ทักษะการนำเสนอสำหรับครู
2 (1-2-3)
Presentation Skills for Teachers
1123201 กิจกรรมพัฒนาผเู รียน
2 (2-0-4)
Learner Development Activities
1123302 หลักการนิเทศการสอน
2 (1-2-3)
Principles of Teaching Supervision
1124201 ทักษะและเทคนิคการจัดการเรียนรู 2 (1-2-3)
Learning Management Skills and
Techniques
1124202 รูปแบบการจัดการเรียนรู
2 (1-2-3)
Learning Management Models
1124301 สือ่ และกิจกรรมการเรียนรสู งั คมศึกษา 2 (1-2-3)
Media and Activities for Social Studies
Learning
1124701 การจัดการเรียนรเู พือ่ พัฒนา
2 (1-2-3)
ทักษะการคิด
Learning Management for Developing
Thinking skills
1124702 สือ่ และกิจกรรมการเรียนรู
2 (1-2-3)
แบบบูรณาการ
Integrated Learning Media and Activities
1132502 การสรางสือ่ การเรียนการสอน
2 (1-2-3)
Instructional Media Production
1133302 การศึกษาโดยระบบสือ่ ทางไกล
2 (1-2-3)
Distance Media Education
1133303 การออกแบบระบบการเรียนการสอน 3 (2-2-5)
และการสอนออนไลน
Learning System and Online Instruction
Designing
1134301 การออกแบบและพัฒนา
3 (2-2-5)
บทเรียนคอมพิวเตอร
Computer Assisted Instruction Design
and Development

คูมือนักศึกษา

ชือ่ วิชา

หนวยกิต

1134302 การพัฒนาบทเรียนอีเล็กทรอนิกส 3 (2-2-5)
Electronic Learning Development
1134303 โปรแกรมประยุกตสำหรับการ
3 (2-2-5)
ปฏิบตั งิ านในสถานศึกษา
Application Programs for School
Operations
1143402 การประเมินทางการศึกษา
2 (1-2-3)
Educational Evaluation
1144402 การสรางแบบทดสอบ
2 (1-2-3)
Test Development
1144403 การสรางแบบทดสอบวัดความถนัด 2 (1-2-3)
Aptitude Test Development
1151101 จิตวิทยาทัว่ ไป
3 (3-0-6)
General Psychology
1151103 จิตวิทยาเด็ก
3 (3-0-6)
Child Psychology
1151104 จิตวิทยาการใหคำปรึกษา
3 (3-0-6)
Counseling Psychology
1151105 จิตวิทยาพัฒนาการ
3 (3-0-6)
Developmental Psychology
1152101 จิตวิทยาแรงจูงใจ
3 (3-0-6)
Motivational Psychology
1152102 จิตวิทยาบุคลิกภาพและการปรับตัว 3 ( 3-0-6)
Personality Psychology and Adaptation
1152301 มนุษยสัมพันธสำหรับครู
3 (3-0-6)
Teacher Interpersonal Relations
1152503 สุขภาพจิตในโรงเรียน
3 (3-0-6)
Mental Health in Schools
1153402 จิตวิทยาเด็กพิเศษ
3 (3-0-6)
Psychology forExceptional Children
1153502 จิตวิทยาการแนะแนว
3 (3-0-6)
Guidance Psychology
1153503 การพัฒนาความคิดสรางสรรค
3 (3-0-6)
Creative Thinking Development
1154103 จิตวิทยาการใหคำปรึกษาครอบครัว 3 (3-0-6)
Family Counseling Psychology
1155101 การจัดกิจกรรมแนะแนวในโรงเรียน 3 (3-0-6)
Guidance Activity in Schools
1161101 หลักการบริหารการศึกษา
2 (2-0-4)
Educational Administration Principles
1174701 สมองกับการเรียนรู
2 (2-0-4)
Brain and Learning
1192405 คายพักแรม
2 (1-2-3)
Camping

-179-

คณะครุศาสตร

รหัสวิชา
ชือ่ วิชา
หนวยกิต
1194401 ผกู ำกับลูกเสือและเนตรนารี
2 (1-2-3)
ขัน้ ความรเู บือ้ งตน
Basic Boy and Girl Scoutmasters
1194403 พลศึกษาและนันทนาการสำหรับครู 2 (1-2-3)
Teacher Physical Education and
Recreation
2.1.3 วิชาประสบการณภาคสนาม
จำนวน 14 หนวยกิต
รหัสวิชา
ชือ่ วิชา
หนวยกิต
1003801 การฝกปฏิบตั วิ ชิ าชีพระหวางเรียน 1 1 (0-2-1)***
Practicum 1
1004803 การฝกปฏิบตั วิ ชิ าชีพระหวางเรียน 2 1 (0-2-1)***
Practicum 2
1005803 การปฏิบตั กิ ารสอนในสถานศึกษา 1 6 (270)***
Internship 1
1005804 การปฏิบตั กิ ารสอนในสถานศึกษา 2 6 (270)***
Internship 2
2.2 วิชาเอก จำนวนไมนอ ยกวา 78 หนวยกิต
2.2.1 วิชาเอก จำนวน 68 หนวยกิต
รหัสวิชา
ชือ่ วิชา
หนวยกิต
1123705 หนาทีพ่ ลเมืองและศีลธรรม
3 (3-0-6)
Civil Duties and Moral
1123717 ภาษาอังกฤษสำหรับครูสงั คมศึกษา 3 (3-0-6)
English for Mathematics Teachers
2431101 หลักสังคมวิทยา
3 (3-0-6)
Principle Sociology
2433103 การเปลีย่ นแปลงทางสังคม
3 (3-0-6)
และวัฒนธรรม
Social and Cultural Change
2433202 ความสัมพันธระหวางเศรษฐกิจ
3 (3-0-6)
สังคม และการเมือง
Economic, Social and Politic Relations
2432203 พัฒนาการของสังคมสมัยใหม
3 (3-0-6)
Development of Modern Society
2442402 ระบบสารสนเทศภูมศิ าสตรเบือ้ งตน 3 (2-2-5)
Introduction to Geographic Information
System
2442101***ภูมศิ าสตรกายภาพ
3 (3-0-6)
Physical Geography
2442201***ภูมศิ าสตรประเทศไทย
3 (3-0-6)
Geography of Thailand

รหัสวิชา
ชือ่ วิชา
หนวยกิต
2443303 สิง่ แวดลอมและประชากร
3 (3-0-6)
Environment and Population
2451101 ความรเู บือ้ งตนทางรัฐศาสตร
3 (3-0-6)
Introduction to Political Science
2451102 การเมืองการปกครองไทย
3 (3-0-6)
Thai Politics and Government
2461102 ความรเู บือ้ งตนเกีย่ วกับกฎหมาย 3 (3-0-6)
Principles of Jurisprudence
2471102***ประวัตศิ าสตรไทย
3 (3-0-6)
Thai History
2472403 ประวัตศิ าสตรยโุ รปตัง้ แต
3 (3-0-6)
คริสตศตวรรษที่ 19 ถึงปจจุบนั
European History from the 19th
Century to Present
2473301 ประวัตศิ าสตรเอเชีย
3 (3-0-6)
ตะวันออกเฉียงใต
History of Southeast Asia
2473501 ประวัตศิ าสตรสหรัฐอเมริกา
3 (3-0-6)
History of the United States of America
2491210 จริยธรรมสิง่ แวดลอม
2 (2-0-4)
Environmental Ethic
2492201 พุทธศาสน
3 (2-2-5)
Buddhism
2482401 จริยศาสตร คุณธรรม จริยธรรม
3 (3-0-6)
Ethics Morality Moral
2493101 ศาสนาเปรียบเทียบ
3 (3-0-6)
Comparative Religions
3501102 เศรษฐศาสตรเบือ้ งตน
3 (3-0-6)
Introduction to Economics
3504102 ประเทศไทยกับเศรษฐกิจโลก
3 (3-0-6)
Thailand and The world economy
2.2.2 วิชาการสอนวิชาเอก จำนวน 6 หนวยกิต
รหัสวิชา
ชือ่ วิชา
หนวยกิต
1124609 การจัดการเรียนรสู งั คมศึกษา
3 (2-2-5)
Social Studies Learning Management
1124610 การจัดการเรียนรปู ระวัตศิ าสตร
3 (2-2-5)
History Learning Management

*** ปรับปรุงหลักสูตรเล็กนอย (สมอ.08)
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2.2.3 วิชาเอกเลือกหรือวิชาการสอนวิชาเอก
เพิม่ เติม จำนวนไมนอ ยกวา 4 หนวยกิต

กลุมวิชาประวัติศาสตร

กลุมวิชาการสอนวิชาเอก
รหัสวิชา
ชือ่ วิชา
หนวยกิต
1123703 การจัดการเรียนรอู าเซียนศึกษา
2 (1-2-3)
ASEAN Studies Learning Management
1123704 การจัดการเรียนรหู นาทีพ่ ลเมือง
2 (1-2-3)
Civics Learning Management
กลมุ วิชาสังคมวิทยา
รหัสวิชา
ชือ่ วิชา
หนวยกิต
2431201 ครอบครัวและชุมชนไทย
3 (3-0-6)
Thai Family and Community
2433205 ประชากรศึกษา
3 (3-0-6)
Population Education
กลมุ วิชาภูมศิ าสตร
รหัสวิชา
ชือ่ วิชา
หนวยกิต
2441401 แผนทีแ่ ละการแปลความหมาย
3 (2-2-5)
จากแผนที่
Map and Map Interpretation
2442302 ภูมศิ าสตรภมู ภิ าคโลก
3 (3-0-6)
Regional Geography of the World
กลมุ วิชารัฐศาสตร
รหัสวิชา
ชือ่ วิชา
หนวยกิต
2452402***การปกครองทองถิน่ ไทย
3 (3-0-6)
Thai Local Government
2453401 การมีสว นรวมของพลเมืองในการ 3 (3-0-6)
ปกครองทองถิน่
Citizens Participation in Local Government

รหัสวิชา
ชือ่ วิชา
หนวยกิต
2472201***เหตุการณโลกปจจุบนั
3 (3-0-6)
Contemporary World Affairs
2472112***ทองถิน่ ศึกษา
3 (3-0-6)
Local Studies
กลุมวิชาปรัชญาและศาสนา
รหัสวิชา
ชือ่ วิชา
หนวยกิต
2483101 พุทธปรัชญา
2 (2-0-4)
Buddhist Philosophy
2491211 พุทธจริยธรรมเพือ่ ชีวติ และสังคม 3 (3-0-6)
Buddhist Ethics for Life and Society
กลุมวิชาเศรษฐศาสตร
รหัสวิชา
ชือ่ วิชา
หนวยกิต
3502201 เศรษฐกิจประเทศไทย
3 (3-0-6)
Economy of Thailand
3503307 การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
3 (3-0-6)
Economic and Social Development
3. หมวดวิชาเลือกเสรี ไมนอ ยกวา 6 หนวยกิต
ใหนกั ศึกษาเลือกเรียนวิชาใด ๆ ในระดับปริญญาตรี
ทีเ่ ปดสอนในหลักสูตรมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรคโดยไมซ้ำ
กับรายวิชาทีเ่ คยเรียนมาแลว และตองไมเปนรายวิชาทีก่ ำหนด
ใหเรียนโดยไมนับหนวยกิตรวมในเกณฑการสำเร็จหลักสูตร
ของสาขานัน้

กลมุ วิชานิตศิ าสตร
รหัสวิชา
ชือ่ วิชา
หนวยกิต
2463313***กฎหมายลักษณะครอบครัว
3 (3-0-6)
Family Laws
2463501 กฎหมายรัฐธรรมนูญและ
3 (3-0-6)
กฎหมายปกครอง
Constitutional Laws and Public Laws
*** ปรับปรุงหลักสูตรเล็กนอย (สมอ.08)

คูมือนักศึกษา
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คณะครุศาสตร

หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชาคอมพิวเตอรและเทคโนโลยีการศึกษา
(หลักสูตร 5 ป)

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2558
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา : มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค
คณะ/ภาควิชา
: คณะครุศาสตร
ขอมูลทัว่ ไป
1. รหัสและชื่อหลักสูตร
ภาษาไทย : ครุศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาคอมพิวเตอรและ
เทคโนโลยีการศึกษา
ภาษาอังกฤษ : Bachelor of Education Program
in Computer and Educational
2. ชือ่ ปริญญาและสาขาวิชา
ภาษาไทย ชือ่ เต็ม : ครุศาสตรบัณฑิต
(คอมพิวเตอรและ
เทคโนโลยีการศึกษา)
ชือ่ ยอ : ค.บ. (คอมพิวเตอรและ
เทคโนโลยีการศึกษา)
ภาษาอังกฤษ ชือ่ เต็ม : Bachelor of Education
(Computer and
Educational
Technology)
ชือ่ ยอ : B.Ed. (Computer and
Educational
Technology)
3. วิชาเอก
วิชาเอกคู วิชาเอกคอมพิวเตอร
และวิชาเอกเทคโนโลยีการศึกษา
4. จำนวนหนวยกิตทีเ่ รียนตลอดหลักสูตร
4.1 หลักสูตร
4.1.1 จำนวนหนวยกิตรวมตลอดหลักสูตร
ไมนอ ยกวา 173 หนวยกิต

คณะครุศาสตร

4.1.2 โครงสรางหลักสูตร มีดงั นี้
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. หมวดวิชาเฉพาะดาน
135
2.1 วิชาชีพครู
50
2.1.1 วิชาชีพครูบงั คับ
30
2.1.2 วิชาชีพครูเลือก
6
2.1.3 วิชาประสบการณภาคสนาม
14
2.2 วิชาแกนเฉพาะดาน (วิชาเอก)
85
2.2.1 วิชาเอก
75
2.2.1.1 วิชาเอกคอมพิวเตอร 39
(วิชาเอกค)ู
2.2.1.2 วิชาเอกเทคโนโลยี
36
การศึกษา (วิชาเอกค)ู
2.2.2 วิชาการสอนวิชาเอก
6
2.2.2.1 วิชาการสอนวิชาเอก
วิชาเอกคอมพิวเตอร
และวิชาเอกเทคโนโลยีการศึกษา
2.2.3 วิชาเอกเลือกหรือวิชาการสอน 4
วิชาเอกเลือกวิชาเอกคอมพิวเตอร
และวิชาเอกเทคโนโลยีการศึกษา
3. หมวดวิชาเลือกเสรี
6
รวมทัง้ หมด
173
1. หมวดวิชาศึกษาทัว่ ไป จำนวน 32 หนวยกิต
2. หมวดวิชาเฉพาะดาน จำนวนไมนอ ยกวา 135 หนวยกิต
2.1 วิชาชีพครู จำนวนไมนอ ยกวา 50 หนวยกิต แบง
ออกเปน วิชาชีพครูบงั คับ จำนวน 30 หนวยกิต วิชาชีพครูเลือก
ไมนอ ยกวา 6 หนวยกิต วิชาประสบการณภาคสนาม จำนวน
14 หนวยกิต
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2.1.1 วิชาชีพครูบงั คับ จำนวน 30 หนวยกิต
รหัสวิชา
ชือ่ วิชา
หนวยกิต
1001501 คุณธรรม จริยธรรมและความเปนครู 3 (3-0-6)
Virtues, Morality and Self-Actualization
for Teachers
1001701 ภาษาไทยสำหรับครู
2 (2-1-3)
Thai Language for Teachers
1002702 ภาษาอังกฤษสำหรับครู
3 (3-0-6)
English Language for Teachers
1111101 ปรัชญาการศึกษา
2 (2-0-4)
Philosophy of Education
1122202 หลักสูตร
3 (2-2-5)
Curriculum
1123202 หลักการจัดการเรียนรแู ละ
3 (2-2-5)
การจัดการชัน้ เรียน
Principles of Learning and Classroom
Management
1133301 นวัตกรรมและเทคโนโลยี
3 (2-2-5)
สารสนเทศทางการศึกษา
Educational Innovation and
Information Technology
1143401 การวัดและประเมินผลการเรียนรู 3 (2-2-5)
Learning Measurement and Assessment
1144401 การวิจยั เพือ่ พัฒนาการเรียนรู
3 (2-2-5)
Research for Learning Development
1152103 จิตวิทยาสำหรับครู
3 (3-0-6)
Psychology for Teachers
1164601 การประกันคุณภาพการศึกษา
2 (2-0-4)
Quality Assurance in Education
2.1.2 วิชาชีพครูเลือก ไมนอ ยกวา 6 หนวยกิต
เลือกจากรายวิชาดังตอไปนี้
รหัสวิชา
ชือ่ วิชา
หนวยกิต
1002405 กฎหมายการศึกษาไทย
2 (2-0-4)
Legal Aspects of Thais' Education
1003601 การศึกษาแบบเรียนรวม
2 (2-0-4)
Inclusive Education
1004701 สวนพฤกษศาสตรในโรงเรียน
3 (2-2-5)
Botanical Garden in Schools
1112201 การศึกษากับการพัฒนาชุมชน
2 (2-0-4)
Education and Community
Development
1113504 การศึกษาทางเลือก
2 (2-0-4)
Alternative Education

คูมือนักศึกษา

รหัสวิชา
ชือ่ วิชา
หนวยกิต
1114902 สัมมนาปญหาการศึกษา
2 (1-2-3)
Seminar in Education Problems
1122302 การสอนซอมเสริม
2 (2-0-4)
Remedial Teaching
1122501 เทคนิคการปกครองชัน้ เรียน
2 (2-0-4)
Class Ruling Techniques
1122701 ทักษะการนำเสนอสำหรับครู
2 (1-2-3)
Presentation Skills for Teachers
1123201 กิจกรรมพัฒนาผเู รียน
2 (2-0-4)
Learner Development Activities
1123302 หลักการนิเทศการสอน
2 (1-2-3)
Principles of Teaching Supervision
1124201 ทักษะและเทคนิคการจัดการเรียนรู 2 (1-2-3)
Learning Management Skills and
Techniques
1124202 รูปแบบการจัดการเรียนรู
2 (1-2-3)
Learning Management Models
1124301 สือ่ และกิจกรรมการเรียนสังคมศึกษา 2 (1-2-3)
Media and Activities for Learning in
Social Studies
1124302 สือ่ และกิจกรรมสำหรับ
2 (1-2-3)
การเรียนภาษาอังกฤษ
Media and Activities for Learning in
English Language
1124303 สือ่ และกิจกรรมสำหรับ
2 (1-2-3)
การเรียนภาษาไทย
Media and Activities for Learning in
Thai language
1124701 การจัดการเรียนรทู พี่ ฒั นาทักษะการคิด 2 (1-2-3)
Learning Management for Thinking
Skills Development
1124702 สือ่ และกิจกรรมการเรียนรู
2 (1-2-3)
แบบบูรณาการ
Integrated Learning Media and Activities
1132502 การสรางสือ่ การเรียนการสอน
2 (1-2-3)
Instructional Media Production
1133302 การศึกษาโดยระบบสือ่ ทางไกล
2 (1-2-3)
Distance Media Education
1133303 การออกแบบระบบการเรียน
3 (2-2-5)
การสอนและการสอนออนไลน
Learning Systems Design and
Online Instruction
1134301 การออกแบบและพัฒนา
3 (2-2-5)
บทเรียนคอมพิวเตอร
Computer Lessons Design and Development
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รหัสวิชา
ชือ่ วิชา
หนวยกิต
1134302 การพัฒนาบทเรียนอีเล็กทรอนิกส 3 (2-2-5)
Electronic Lessons Development
1134303 โปรแกรมประยุกตสำหรับ
3 (2-2-5)
การปฏิบตั งิ านในสถานศึกษา
Program Application for School Operation
1143402 การประเมินทางการศึกษา
2 (1-2-3)
Educational Assessment
1144402 การสรางแบบทดสอบ
2 (1-2-3)
Test Construction
1144403 การสรางแบบทดสอบวัดความถนัด 2 (1-2-3)
Aptitude Test Construction
1151101 จิตวิทยาทัว่ ไป
3 (3-0-6)
General Psychology
1151103 จิตวิทยาเด็ก
3 (3-0-6)
Child Psychology
1151104 จิตวิทยาการใหคำปรึกษา
3 (3-0-6)
Counseling Psychology
1151105 จิตวิทยาพัฒนาการ
3 (3-0-6)
Developmental Psychology
1152101 จิตวิทยาแรงจูงใจ
3 (3-0-6)
Motivational Psychology
1152102 จิตวิทยาบุคลิกภาพและการปรับตัว 3 (3-0-6)
Personality Psychology and Adaptation
1152301 มนุษยสัมพันธสำหรับครู
3 (3-0-6)
Interpersonal Relations for Teachers
1152503 สุขภาพจิตในโรงเรียน
3 (3-0-6)
Mental Health in Schools
1153402 จิตวิทยาเด็กพิเศษ
3 (3-0-6)
Exceptional Children Psychology
1153502 จิตวิทยาการแนะแนว
3 (3-0-6)
Guidance Psychology
1153503 การพัฒนาความคิดสรางสรรค
3 (3-0-6)
Creativity Development
1154103 จิตวิทยาการใหคำปรึกษาครอบครัว 3 (3-0-6)
Family Counseling Psychology
1155101 การจัดกิจกรรมแนะแนวในโรงเรียน 3 (3-0-6)
Guidance Activities Management
in Schools
1161101 หลักการบริหารการศึกษา
2 (2-0-4)
Principles of Educational Administration
1174701 สมองกับการเรียนรู
2 (2-0-4)
Brain and Learning
1174702 การออกแบบการเรียนรู
2 (1-2-3)
Learning Design

คณะครุศาสตร

รหัสวิชา
ชือ่ วิชา
หนวยกิต
1192405 คายพักแรม
2 (1-2-3)
Camping
1194401 ผกู ำกับลูกเสือและเนตรนารี
2 (1-2-3)
ขัน้ ความรเู บือ้ งตน
Boy and Girl Scoutmasters in Basic
Knowledge Level
1194403 พลศึกษาและนันทนาการสำหรับครู 2 (1-2-3)
Physical Education and Recreationfor
Teachers
2.1.3 วิชาประสบการณภาคสนาม
จำนวน 14 หนวยกิต
รหัสวิชา
ชือ่ วิชา
หนวยกิต
1003801 การฝกปฏิบตั วิ ชิ าชีพระหวางเรียน 1 1 (0-2-1)***
Practicum 1
1004803 การฝกปฏิบตั วิ ชิ าชีพระหวางเรียน 2 1 (0-2-1)***
Practicum 2
1005803 การปฏิบตั กิ ารสอนในสถานศึกษา 1 6 (270)***
Internship 1
1005804 การปฏิบตั กิ ารสอนในสถานศึกษา 2 6 (270)***
Internship 2
2.2 วิชาแกนเฉพาะดาน (วิชาเอก) จำนวน 85
หนวยกิต
2.2.1 วิชาเอก จำนวน 75 หนวยกิต
2.2.1.1 วิชาเอกคอมพิวเตอร ใหเรียนใน
รายวิชาตอไปนี้ จำนวน 39 หนวยกิต
รหัสวิชา
ชือ่ วิชา
หนวยกิต
1133707 ภาษาอังกฤษเพือ่ วัตถุประสงค
1 (1-1-2)
เฉพาะสำหรับครูคอมพิวเตอร
English for Specific Purposes for
Computer Teachers
1133708 ภาษาอังกฤษเพือ่ การวิเคราะห
1 (1-1-2)
เชิงวิชาการสำหรับครูคอมพิวเตอร
English for Academic Analysis for
Computer Teachers
1134709 ภาษาอังกฤษเพือ่ การนำเสนอ
1 (1-1-2)
ผลงานสำหรับครูคอมพิวเตอร
English for Research Presentation for
Computer Teachers
1132503 คณิตศาสตรเต็มหนวย
3 (2-2-5)
สำหรับครูคอมพิวเตอร
Discrete Mathematics for Computer
Teachers
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รหัสวิชา

ชือ่ วิชา

หนวยกิต

1132402 โครงสรางขอมูลและอัลกอริทมึ
3 (2-2-5)
สำหรับครูคอมพิวเตอร
Data Structure and Algorithms for
Computer Teachers
1133101 สถาปตยกรรมคอมพิวเตอรสำหรับ 3 (2-2-5)
ครูคอมพิวเตอร
Computer Architecture for
Computer Teachers
1133413 เครือขายคอมพิวเตอร การสือ่ สาร 3 (2-2-5)
ขอมูลและระบบอินเทอรเน็ต
Computer Networking, Data
Communications, and Internet Systems
1132403 ระบบปฏิบตั กิ ารคอมพิวเตอร
3 (2-2-5)
ทางการศึกษา
Operating System in Education
1131401 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร 3 (2-2-5)
สำหรับครูคอมพิวเตอร
Computer Programming for Computer
Teachers
1132102 การจัดการระบบสารสนเทศการศึกษา 3 (2-2-5)
Management Information System for
Education
1131201 ระบบฐานขอมูลทางการศึกษา
3 (2-2-5)
Educational Database Systems
1134604 วิธวี ทิ ยาการเรียนรผู า นสือ่
3 (2-2-5)
อีเล็กทรอนิกส
eLearning Methodology
1132702 วิทยาการคอมพิวเตอรอนั ปลัก๊
3 (2-2-5)
Computer Science Unplugged
1134901 สเต็มสศกึ ษาสำหรับครูคอมพิวเตอร 3 (2-2-5)
Science, Technology, Engineering,
Mathematics, and Social Studies
Education for Computer Teachers
1134905 โครงงานพิเศษคอมพิวเตอร
1 (0-2-2)
ทางการศึกษา 1
Special Project for Computer
in Education 1
1134906 โครงงานพิเศษคอมพิวเตอร
2 (0-4-4)
ทางการศึกษา 2
Special Project for Computer
in Education 2

คูมือนักศึกษา

2.2.1.2 วิชาเอกเทคโนโลยีการศึกษา
ใหเรียนในรายวิชาตอไปนี้ จำนวน 36 หนวยกิต
รหัสวิชา
ชือ่ วิชา
หนวยกิต
1131102 จิตวิทยาพัฒนาการสำหรับ
3 (2-2-5)
ครูคอมพิวเตอรและนักเทคโนโลยีการศึกษา
Developmental Psychology for
Computer Teachers and Educational
Technologists
1131103 สมอง จิตใจและการเรียนรสู ำหรับ 3 (2-2-5)
ครูคอมพิวเตอรและนักเทคโนโลยีการศึกษา
Brain, Minds, and Learning for
Computer Teachers and Educational
Technologists
1131101 หลักการ ทฤษฎีและนวัตกรรม
3 (3-0-6)
เทคโนโลยีการศึกษา
Principles, Theories, and Innovations
in Educational Technology
1134404 การบริหารและจรรยาบรรณ
2 (2-0-4)
ทางเทคโนโลยีการศึกษา
Administrative and Ethics in
Educational Technology
1132703 การออกแบบระบบการเรียน
2 (2-1-3)
การสอนและเทคโนโลยี
Instructional Systems Design and
Technology
1132501 สือ่ การสอนและการเรียนรรู ว มสมัย 2 (2-0-4)
Contemporary Instructional Media
and Learning
1133502 การออกแบบสภาพแวดลอม
3 (2-2-5)
การเรียนรตู ามแนวคอนสตรัก๊ ทริวซิ มึ่
Learning Environmental Design based
on Constructivism Approach
1132301 การออกแบบและผลิตสือ่
3 (2-2-5)
กราฟกเพือ่ การศึกษา
Graphics Design and Production
for Education
1133626 การจัดฝกอบรมและสัมมนา
3 (2-2-5)
เพือ่ การพัฒนาทรัพยากรมนุษย
Training and Seminar Management
for Human Resource Development
1132401 การผลิตรายการวิทยุและ
3 (2-2-5)
โทรทัศนเพือ่ การศึกษา
Productions of Radio and Television
Programs for Education
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รหัสวิชา
ชือ่ วิชา
หนวยกิต
1133504 สือ่ ปฏิสมั พันธสำหรับงานนิทรรศการ 3 (2-2-5)
การประชุมและสัมมนา
Interactive Media for Exhibitions,
Conferences, and Seminars
1134601 มัลติมเี ดียเพือ่ การศึกษา
3 (2-2-5)
Multimedia for Education
1134701 วิธวี ทิ ยาการวิจยั ทางคอมพิวเตอร 3 (2-2-5)
เทคโนโลยีและสือ่ สารการศึกษาเพือ่
พัฒนาการเรียนรู
Research Methodology in Computer,
Technology, and Communications in
Education for Learning Development
2.2.2 วิชาการสอนวิชาเอก จำนวน 6 หนวยกิต
วิชาการสอนวิชาเอกคอมพิวเตอรและวิชาเอกเทคโนโลยีการศึกษา
ใหเรียนในรายวิชาตอไปนี้
รหัสวิชา
ชือ่ วิชา
หนวยกิต

รหัสวิชา
ชือ่ วิชา
หนวยกิต
1134203***การประมวลผลคลาวด
2 (2-1-3)
เพือ่ การศึกษา
Cloud Computingfor Education
1134502***วิศวกรรมซอฟตแวรทางการศึกษา 3 (2-2-5)
Software Engineering for Education
3. หมวดเลือกเสรี จำนวน 6 หนวยกิต
ใหนกั ศึกษาเลือกเรียนวิชาใด ๆ ในระดับปริญญาตรีที่
เปดสอนในหลักสูตรมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค โดยไมซ้ำ
กับรายวิชาทีเ่ คยเรียนมาแลว และตองไมเปนรายวิชาทีก่ ำหนด
ใหเรียนโดยไมนับหนวยกิตรวมในเกณฑการสำเร็จหลักสูตร
ของสาขานัน้

1133217 วิธวี ทิ ยาการสอนคอมพิวเตอร
3 (2-2-5)
เทคโนโลยีสารสนเทศ และการสือ่ สาร
Methodology for Teaching Computer,
Information Technology, and
Communication
1133605 พฤติกรรมการสอนคอมพิวเตอร 3 (2-2-5)
เทคโนโลยีสารสนเทศ และการสือ่ สาร
Teaching Behaviors in Computer,
Information Technology, and
Communication
2.2.3 วิชาเอกเลือกหรือวิชาการสอนวิชาเอกเลือก
จำนวน 4 หนวยกิต
วิชาเอกเลือกหรือวิชาการสอนวิชาเอกเลือก
วิชาเอกคอมพิวเตอรและวิชาเอกเทคโนโลยีการศึกษาใหเรียน
ในรายวิชาตอไปนี้ จำนวน 4 หนวยกิต
รหัสวิชา
ชือ่ วิชา
หนวยกิต
11133701***การสอนการรเู ชิงทักษะใน
2 (2-1-3)
ศตวรรษที่ 21 เพือ่ พัฒนาผเู รียน
Teaching 21st Century Literacy Skills
for Learners Development
1134202***การทำเหมืองขอมูลและคลัง
3 (2-2-5)
ขอมูลเพือ่ การศึกษา
Data Mining and Data Warehouse
for Education
*** ปรับปรุงหลักสูตรเล็กนอย (สมอ.08)
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หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชาพลศึกษา
(หลักสูตร 5 ป)

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2558
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา : 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 166 หนวยกิต
3.1.2 โครงสรางหลักสูตร มีดงั นี้
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. หมวดวิชาเฉพาะดาน
2.1 วิชาชีพครู
2.1.1 วิชาชีพครูบงั คับ
2.1.2 วิชาชีพครูเลือก ไมนอ ยกวา
2.1.3 วิชาประสบการณภาคสนาม
2.2 วิชาเอก
2.2.1 วิชาเอก
2.2.2 วิชาเอกการสอนวิชาเอก
2.2.3 วิชาเอกหรือวิชาการสอน
วิชาเอกเพิม่ เติม ไมนอ ยกวา
3. หมวดวิชาเลือกเสรี
รวมทัง้ หมด

32
9
7
6
10
128
50
30
6
14
78
68
6
4
6
166

1. หมวดวิชาศึกษาทัว่ ไป จำนวน 32 หนวยกิต
2. หมวดวิชาเฉพาะดาน จำนวนไมนอ ยกวา 128 หนวยกิต
ประกอบดวยวิชาชีพครูไมนอ ยกวา 50 หนวยกิต
วิชาเอกไมนอ ยกวา 78 หนวยกิต แบงเปน 3 กลมุ ดังนี้
2.1 วิชาชีพครู จำนวนไมนอ ยกวา 50 หนวยกิต แบง
ออกเปน วิชาชีพครูบงั คับ จำนวน 30 หนวยกิต วิชาชีพครูเลือก
ไมนอ ยกวา 6 หนวยกิต วิชาประสบการณภาคสนาม จำนวน
14 หนวยกิต
2.1.1 วิชาชีพครูบงั คับ จำนวน 30 หนวยกิต
มี 11 รายวิชา ดังตอไปนี้
รหัสวิชา
ชือ่ วิชา
หนวยกิต
1001501 คุณธรรม จริยธรรมและความเปนครู 3 (3-0-6)
Virtues, Morality and Teachers
1001701 ภาษาไทยสำหรับครู
2 (2-1-3)
Thai for Teachers
1002702 ภาษาอังกฤษสำหรับครู
3 (3-0-6)
English for Teachers
1111101 ปรัชญาการศึกษา
2 (2-0-4)
Education Philosophy
1122202***หลักสูตร
3 (2-2-5)
Curriculum Development
1123202 หลักการจัดการเรียนรแู ละ
3 (2-2-5)
การจัดการชัน้ เรียน
Principles of Learning and Classroom
Management
1133301 นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศ 3 (2-2-5)
ทางการศึกษา
Educational Innovation and
Information Technology
1143401 การวัดและประเมินผลการเรียนรู 3 (2-2-5)
Learning Evaluation and Assessment
1144401 การวิจยั เพือ่ พัฒนาการเรียนรู
3 (2-2-5)
Research for Learning Development
1152103 จิตวิทยาสำหรับครู
3 (3-0-6)
Psychology for Teachers
1164601 การประกันคุณภาพการศึกษา
2 (2-0-4)
Quality Assurance in Education
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2.1.2 วิชาชีพครูเลือก จำนวนไมนอ ยกวา
6 หนวยกิต เลือกจากรายวิชาดังตอไปนี้

รหัสวิชา

รหัสวิชา
ชือ่ วิชา
หนวยกิต
1002405 กฎหมายการศึกษาไทย
2 (2-0-4)
Thai Education Law
1003601 การศึกษาแบบเรียนรวม
2 (2-0-4)
Inclusive Education
1004701 สวนพฤกษศาสตรในโรงเรียน
3 (2-2-5)
School Botanical Garden
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 Education Problems
1122302 การสอนซอมเสริม
2 (2-0-4)
Remedial Teaching
1122501 เทคนิคการปกครองชัน้ เรียน
2 (2-0-4)
Classroom Administration Techniques
1122701 ทักษะการนำเสนอสำหรับครู
2 (1-2-3)
Presentation Skills for Teachers
1123201 กิจกรรมพัฒนาผเู รียน
2 (2-0-4)
Learner Development Activities
1123302 หลักการนิเทศการสอน
2 (1-2-3)
Principles of Teaching Supervision
1124201 ทักษะและเทคนิคการจัดการเรียนรู 2 (1-2-3)
Learning Management Skills and
Techniques
1124202 รูปแบบการจัดการเรียนรู
2 (1-2-3)
Learning Management Models
1124702 สือ่ และกิจกรรมการเรียนรู
2 (1-2-3)
แบบบูรณาการ
Integrated Learning Media and Activities
1132502 การสรางสือ่ การเรียนการสอน
2 (1-2-3)
Instructional Media Production
1133302 การศึกษาโดยระบบสือ่ ทางไกล
2 (1-2-3)
Distance Media Education
1133303 การออกแบบระบบการเรียน
3 (2-2-5)
การสอนและการสอนออนไลน
Learning System and Online Instruction
Designing
1134301 การออกแบบและพัฒนาบทเรียน 3 (2-2-5)
คอมพิวเตอร
Computer Assisted Instruction Design
and Development
คณะครุศาสตร

ชือ่ วิชา

หนวยกิต

1134302 การพัฒนาบทเรียนอีเล็กทรอนิกส 3 (2-2-5)
Electronic Learning Development
1134303 โปรแกรมประยุกตสำหรับการ
3 (2-2-5)
ปฏิบตั งิ านในสถานศึกษา
Application Programs for School
Operations
1143402 การประเมินทางการศึกษา
2 (1-2-3)
Educational Evaluation
1144402 การสรางแบบทดสอบ
2 (1-2-3)
Test Development
1144403 การสรางแบบทดสอบวัดความถนัด 2 (1-2-3)
Aptitude Test Development
1151101 จิตวิทยาทัว่ ไป
3 (3-0-6)
General Psychology
1151103 จิตวิทยาเด็ก
3 (3-0-6)
Child Psychology
1151104 จิตวิทยาการใหคำปรึกษา
3 (3-0-6)
Counseling Psychology
1151105 จิตวิทยาพัฒนาการ
3 (3-0-6)
Developmental Psychology
1152101 จิตวิทยาแรงจูงใจ
3 (3-0-6)
Motivational Psychology
1152102 จิตวิทยาบุคลิกภาพและการปรับตัว 3 (3-0-6)
Personality Psychology and Adaptation
1152301 มนุษยสัมพันธสำหรับครู
3 (3-0-6)
Teacher Interpersonal Relations
1152503 สุขภาพจิตในโรงเรียน
3 (3-0-6)
Mental Health in Schools
1153402 จิตวิทยาเด็กพิเศษ
3 (3-0-6)
Psychology for Exceptional Children
1153502 จิตวิทยาการแนะแนว
3 (3-0-6)
Guidance Psychology
1153503 การพัฒนาความคิดสรางสรรค
3 (3-0-6)
Creativity Thinking Development
1154103 จิตวิทยาการใหคำปรึกษาครอบครัว 3 (3-0-6)
Family Counseling Psychology
1155101 การจัดกิจกรรมแนะแนวในโรงเรียน 3 (3-0-6)
Guidance Activity in Schools
1161101 หลักการบริหารการศึกษา
2 (2-0-4)
Educational Administration Principles
1174701 สมองกับการเรียนรู
2 (2-0-4)
Brain and Learning
1192405 คายพักแรม
2 (1-2-3)
Camping
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1194401 ผกู ำกับลูกเสือและเนตรนารี
2 (1-2-3)
ขัน้ ความรเู บือ้ งตน
Basic Boy and Girl Scoutmasters
1194403 พลศึกษาและนันทนาการสำหรับครู 2 (1-2-3)
Teacher Physical Education and
Recreation
2.1.3 วิชาประสบการณภาคสนาม จำนวน
14 หนวยกิต จากรายวิชาดังตอไปนี้
รหัสวิชา
ชือ่ วิชา
หนวยกิต

รหัสวิชา

ชือ่ วิชา

หนวยกิต

1191604 การเปนผฝู ก และการเปนเจาหนาที่ 2 (1-2-3)
กีฬาวอลเลยบอล
Coaching and Officiating Volleyball
1191605 บาสเกตบอล
2 (1-2-3)
Basketball
1191606 ตะกรอ
2 (1-2-3)
Takraw
1192101 การบริหาร การจัดการพลศึกษา 3 (2-2-5)
Administration and Management of
1003801 การฝกปฏิบตั วิ ชิ าชีพระหวางเรียน 1 1 (0-2-1)***
Physical Education
Practicum 1
1192404 ลีลาศ
2 (1-2-3)
1004803 การฝกปฏิบตั วิ ชิ าชีพระหวางเรียน 2 1 (0-2-1)***
Social Dance
Practicum 2
1192405 คายพักแรม
2 (1-2-3)
1005803 การปฏิบตั กิ ารสอนในสถานศึกษา 1 6 (270)***
Camping
Internship 1
1192504 ยิมนาสติก
2 (1-2-3)
1005804 การปฏิบตั กิ ารสอนในสถานศึกษา 2 6 (270)***
Gymnastics
Internship 2
1192505 การเปนผฝู ก และการเปนเจาหนาที่ 2 (1-2-3)
กรีฑาลแู ละลาน
Coaching and Officiating Track and Field
2.2 วิชาเฉพาะเอก จำนวนไมนอ ยกวา 78 หนวยกิต 1192506 เทนนิส
2 (1-2-3)
ประกอบดวย วิชาเอก 68 หนวยกิต วิชาการสอนวิชาเอก
Tennis
6 หนวยกิต และวิชาเอกเลือกหรือวิชาการสอนวิชาเอกเพิม่ เติม 1192607 การเปนผฝู ก และการเปนเจาหนาที่ 2 (1-2-3)
ไมนอ ยกวา 4 หนวยกิต โดยมีรายละเอียดของวิชา ดังนี้
กีฬาบาสเกตบอล
Coaching and Officiating Basketball
2.2.1 วิชาเอก จำนวน 68 หนวยกิต
1193101 ภาษาอังกฤษสำหรับครูพลศึกษา 2 (2-0-4)
มี 33 รายวิชา ดังตอไปนี้
English for Physical Education Teachers
1193201 กายวิภาคศาสตรและสรีรวิทยา
2 (2-0-4)
รหัสวิชา
ชือ่ วิชา
หนวยกิต
Anatomy and Physiology
1191101 ประวัตปิ รัชญา และหลักการพลศึกษา 2 (2-0-4) 1193406 เกมและกีฬาพืน้ เมืองอาเซียน
2(1-2-3)
History and Principles of Physical
Games and Sports Native of Asians
Education
1193507 แบดมินตัน
2 (1-2-3)
1191501 กรีฑาลแู ละลาน
2 (1-2-3)
Badminton
Track and Field
1193508 วายน้ำ
2 (1-2-3)
1191502 เทเบิลเทนนิส
2 (1-2-3)
Swimming
Table Tennis
1193202 ชีวกลศาสตรการกีฬา
2 (1-2-3)
1191503 กระบีก่ ระบอง
2 (1-2-3)
Biomechanics in Sports
Swords and Poles Fighting
1193407 กิจกรรมเขาจังหวะ
2 (1-2-3)
1191601 ฟุตบอล
2 (1-2-3)
Rhythmic Activities
Football
1193608 แฮนดบอล
2 (1-2-3)
1191602 การเปนผฝู ก และการเปนเจาหนาที่ 2 (1-2-3)
Handball
กีฬาฟุตบอล
1193702 การฝกดวยน้ำหนัก
2 (1-2-3)
Coaching and Officiating Football
Weight Training
1191603 วอลเลยบอล
2 (1-2-3) 1193801 หลักสูตรและการสอนพลศึกษา
2 (1-2-3)
Volleyball
Curriculum and Teaching in Physical
Education
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รหัสวิชา

ชือ่ วิชา

รหัสวิชา

หนวยกิต

1194703 หลักการเปนผฝู ก กีฬา
2 (1-2-3)
Principle of Sports Coaching
1194102 การวัดผลและการประเมินผล
3 (2-2-5)
ทางพลศึกษา
Measurement and Evaluation in
Physical Education
1194203 สรีรวิทยาการออกกำลังกาย
2 (1-2-3)
Physiology of Exercise
1194301 กีฬาเวชศาสตร
2 (1-2-3)
Sports Medicine
1194704 การทดสอบและเสริมสราง
2 (1-2-3)
สมรรถภาพทางกาย
Physical Fitness Testing
1194103 จิตวิทยาการกีฬา
2 (1-2-3)
Psychology ofSports
2.2.2 วิชาการสอนวิชาเอกบังคับ (พลศึกษา)
จำนวน 6 หนวยกิต เรียนรายวิชาตอไปนี้
รหัสวิชา
ชือ่ วิชา
หนวยกิต
1193701 การจัดการเรียนรพู ลศึกษา
3 (2-2-5)
Learning Management of Physical Education
1194706 กลวิธกี ารสอนกิจกรรมเพือ่
3 (2-2-5)
สงเสริมสุขภาพ
Strategies Health Promotion Activities
Instruction

ชือ่ วิชา

หนวยกิต

1191514 เปตอง
2 (1-2-3)
Pe-Tanque
1191515 ยกน้ำหนัก
2 (1-2-3)
Weight Lifting
1191516 วดู บอล
2 (1-2-3)
Wood Ball
1191609 รักบีฟ้ ตุ บอล
2 (1-2-3)
Rugby Football
1191610 ฟุตซอล
2 (1-2-3)
Futsal
1191611 ฮอกกี้
2 (1-2-3)
Hockey
1191612 ซอฟทบอล
2 (1-2-3)
Softball
1191705 สุขภาพเพือ่ คุณภาพชีวติ
2 (2-0-4)
Health for Quality of Life
1191707 ผนู ำการสงเสริมสุขภาพ
2 (1-2-3)
Health Promotion Leaders
1191708 หลักการสงเสริมสุขภาพ
2 (1-2-3)
Principle of Health Promotion
1191709 การผลิตสือ่ และนวัตกรรมทางพลศึกษา 2 (1-2-3)
Media and Innovation for Physical
Education
1194402 ผกู ำกับลูกเสือและเนตรนารี
2 (1-2-3)
ขัน้ ความรขู นั้ สูง
Scoutmaster in Advanced Unit Leader
Training Course (A.T.C.)

2.2.3 วิชาเอกหรือวิชาการสอนวิชาเอกเพิ่มเติม
เลือกเรียนไมนอ ยกวา 4 หนวยกิต จากรายวิชาตอไปนี้
3. หมวดเลือกเสรี จำนวน 6 หนวยกิต
ใหนกั ศึกษาเลือกเรียนวิชาใด ๆ ในระดับปริญญาตรีทเี่ ปด
รหัสวิชา
ชือ่ วิชา
หนวยกิต
สอนในหลักสูตรมหาวิทยาลัยราชภัฏ นครสวรรค โดยไมซ้ำกับ
1191407 แอโรบิคแดนซ
2 (1-2-3) รายวิชาที่เคยเรียนมาแลว และตองไมเปนรายวิชาที่กำหนด
Aerobic Dances
ใหเรียน โดยไมนบั หนวยกิตรวมในเกณฑการสำเร็จหลักสูตร
1191509 มวยไทย
2 (1-2-3) ของสาขานัน้
Thai Boxing
1191510 มวยสากล
2 (1-2-3)
Boxing
1191511 ยูโด
2 (1-2-3)
Judo
1191512 เทควันโด
2 (1-2-3)
Taekwondo
1191513 กอลฟ
2 (1-2-3)
Golf

คณะครุศาสตร
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หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย
(หลักสูตร 5 ป)

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2558
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา : 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. จำนวนหน ว ยกิ ต รวมตลอดหลั ก สู ต ร ไม น อ ยกว า
166 หนวยกิต
3.2 โครงสรางหลักสูตร มีดงั นี้
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. หมวดวิชาเฉพาะดาน
2.1 วิชาชีพครู
2.1.1 วิชาชีพครูบงั คับ
2.1.2 วิชาชีพครูเลือก
2.1.3 วิชาประสบการณภาคสนาม
2.2 วิชาเฉพาะดาน
2.2.1 วิชาเอก
2.2.2 วิชาการสอนวิชาเอก
2.2.3 วิชาเอกหรือวิชาการสอน
วิชาเอกเพิม่ เติม
3. หมวดวิชาเลือกเสรี
รวมทัง้ หมด

คูมือนักศึกษา

32
9
7
6
10
128
50
30
6
14
78
68
6
4
6
166

1. หมวดวิชาศึกษาทัว่ ไป จำนวน 32 หนวยกิต
2. หมวดวิชาเฉพาะดาน จำนวนไมนอ ยกวา 128 หนวยกิต
2.1 วิชาชีพครู จำนวนไมนอ ยกวา 50 หนวยกิต แบง
ออกเปน วิชาชีพครูบงั คับ จำนวน 30 หนวยกิต วิชาชีพครูเลือก
ไมนอ ยกวา 6 หนวยกิต วิชาประสบการณภาคสนาม จำนวน
14 หนวยกิต
2.1.1 วิชาชีพครูบงั คับ จำนวน 30 หนวยกิต
รหัสวิชา
ชือ่ วิชา
หนวยกิต
1001501 คุณธรรมจริยธรรมและความเปนครู 3 (3-0-6)
Virtues, Morality and Teachers
1001701 ภาษาไทยสำหรับครู
2 (1-2-3)
Thai for Teachers
1002702 ภาษาอังกฤษสำหรับครู
3 (3-0-6)
English for Teachers
1111101 ปรัชญาการศึกษา
2 (2-0-4)
Education Philosophy
1122202 หลักสูตร
3 (2-2-5)
Curriculum
1123202 หลักการจัดการเรียนรแู ละ
3 (2-2-5)
การจัดการชัน้ เรียน
Principle of Learning and Classroom
Management
1133301 นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศ 3 (2-2-5)
ทางการศึกษา
Educational Innovation and
Information Technology
1143401 การวัดและประเมินผลการเรียนรู 3 (2-2-5)
Evaluation and Assessment
1144401 การวิจยั เพือ่ พัฒนาการเรียนรู
3 (2-2-5)
Research for Learning Development
1152103 จิตวิทยาสำหรับครู
3 (3-0-6)
Psychology for Teachers
1164601 การประกันคุณภาพการศึกษา
2 (2-0-4)
Education Quality Assurance
2.1.2 วิชาชีพครูเลือก จำนวนไมนอ ยกวา
6 หนวยกิต เลือกจากรายวิชาดังตอไปนี้
รหัสวิชา
ชือ่ วิชา
1002405 กฎหมายการศึกษาไทย
Thai Education Law
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หนวยกิต
2 (2-0-4)
คณะครุศาสตร

รหัสวิชา
ชือ่ วิชา
หนวยกิต
1003601 การศึกษาแบบเรียนรวม
2 (2-0-4)
Inclusive Education
1124201 ทักษะและเทคนิคการจัดการเรียนรู 2 (1-2-3)
Learning Management Skills and Techniques
1124202 รูปแบบการจัดการเรียนรู
2 (1-2-3)
Learning Management Models
1133303 การออกแบบระบบการเรียน
3 (2-2-5)
การสอนและการสอนออนไลน
Learning System and Online Instruction
Designing
1134301 การออกแบบและพัฒนาบทเรียน 3 (2-2-5)
คอมพิวเตอร
Computer Assisted Instruction Design
and Development
1151103 จิตวิทยาเด็ก
3 (3-0-6)
Children Psychology
1152503 สุขภาพจิตในโรงเรียน
3 (3-0-6)
Mental Health in Schools
1153402 จิตวิทยาเด็กพิเศษ
3 (3-0-6)
Psychology for Exceptional Children
1154103 จิตวิทยาการใหคำปรึกษาครอบครัว 3 (3-0-6)
Family Counseling Psychology
1174701 สมองกับการเรียนรู
3 (3-0-6)
Brain and Learning Ability
1174702 ดนตรีสำหรับครูปฐมวัย
3 (2-2-5)
Music for Early Childhood Teachers
1194401 ผกู ำกับลูกเสือและเนตรนารี
2 (1-2-3)
ขัน้ ความรเู บือ้ งตน
Basic Boy and Girl Scoutmasters
1194403 พลศึกษาและนันทนาการสำหรับครู 2 (1-2-3)
Teacher Physical Education and Recreation

2.2 วิชาเอก จำนวนไมนอ ยกวา 78 หนวยกิต ประกอบ
ดวย วิชาเอกบังคับ 68 หนวยกิต วิชาการสอนวิชาเอกบังคับ
6 หนวยกิต และวิชาเอกเลือกหรือวิชาการสอนวิชาเอกเลือก
ไมนอ ยกวา 4 หนวยกิต โดยมีรายละเอียดของรายวิชาดังนี้
2.2.1 รายวิชาเอก บังคับ เรียนไมนอ ยกวา
78 หนวยกิต เรียนรายวิชาตอไปนี้
1) กลมุ วิชาพืน้ ฐานทางการศึกษาปฐมวัย
จำนวน 9 หนวยกิต
รหัสวิชา
ชือ่ วิชา
หนวยกิต
1171111 หลักการและแนวคิด
3 (3-0-6)
ทางการศึกษาปฐมวัย
Principle and Ideas for Early
Childhood Education
1171112 พัฒนาการและการเรียนรู
2 (3-0-3)
ทางการศึกษาปฐมวัย
Child Development and Ability in Learning.
1171113 สิทธิเด็กและการสงเคราะหเด็ก
2 (3-0-3)
Children Right and Children Assistant
1171114 สุขภาวะสำหรับมารดาและเด็ก
2 (1-2-3)
Health for Mother and Child
2) หลักสูตร แบบเรียน คมู อื กิจกรรม โปรแกรม
การศึกษา จำนวน 11 หนวยกิต

รหัสวิชา
ชือ่ วิชา
หนวยกิต
1173211 การพัฒนาหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย 3 (2-2-5)
Development of Early Childhood
Education Curriculum
1173212 การจัดประสบการณสำหรับเด็กปฐมวัย 3 (2-2-5)
Set Up Learning Experience for Early
Childhood
1174213 การศึกษาพฤติกรรมเด็ก
2 (1-2-3)
Children
Behavior
Study
2.1.3 วิชาประสบการณภาคสนาม จำนวน
1171214 การเลนและเครือ่ งเลนสำหรับ
3 (2-2-5)
14 หนวยกิต จากรายวิชาดังตอไปนี้
เด็กปฐมวัย
รหัสวิชา
ชือ่ วิชา
หนวยกิต
Playing and Toys for Early Childhood
1003801 การฝกปฏิบตั วิ ชิ าชีพระหวางเรียน 1 1 (0-2-1)***
3) กลมุ วิธสี อน กระบวนการเตรียมความพรอม
Practicum 1
จำนวน 27 หนวยกิต
1004803 การฝกปฏิบตั วิ ชิ าชีพระหวางเรียน 2 1 (0-2-1)***
Practicum 2
รหัสวิชา
ชือ่ วิชา
หนวยกิต
1005803 การปฏิบตั กิ ารสอนในสถานศึกษา 1 6 (270)*** 1172311 ภาษาและการรหู นังสือ
3 (2-2-5)
Internship 1
สำหรับเด็กปฐมวัย
1005804 การปฏิบตั กิ ารสอนในสถานศึกษา 2 6 (270)***
Language and Children's literacy
Internship 2
1172312 สังคมศึกษาสำหรับเด็กปฐมวัย
3 (2-2-5)
Social Study for Early Childhood
1172313 คณิตศาสตรสำหรับเด็กปฐมวัย
3 (2-2-5)
Mathematic for Early Childhood
*** ปรับปรุงหลักสูตรเล็กนอย (สมอ.08)

คณะครุศาสตร
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รหัสวิชา
ชือ่ วิชา
หนวยกิต
1173314 วิทยาศาสตรสำหรับเด็กปฐมวัย
3 (2-2-5)
Science for Early Childhood
1172315 ศิลปะและความคิดสรางสรรค
3 (2-2-5)
สำหรับเด็กปฐมวัย
Art and Creative Thinking for Early Childhood
1171316 ศิลปะและดนตรีสำหรับเด็กปฐมวัย 3 (2-2-5)
Art and Music for Early Childhood
1171317 สุขศึกษาและพลศึกษา
3 (2-2-5)
สำหรับเด็กปฐมวัย
Health Education and Physical
Education for Early Childhood
1173318 ภาษาอังกฤษสำหรับเด็กปฐมวัย
3 (2-2-5)
English for Early Childhood
1173319 การจัดการศึกษาปฐมวัยใน
3 (2-2-5)
บริบทพหุวฒ
ั นธรรม
Education Management in Multi Cultural Context for Early Childhood
4) กลมุ วิชาสือ่ และนวัตกรรม
จำนวน 12 หนวยกิต
รหัสวิชา
ชือ่ วิชา
หนวยกิต
1173411 ศิลปะสำหรับครูปฐมวัย
2 (1-2-3)
Art for Early Childhood Teachers
1173412 สือ่ และแหลงเรียนรสู ำหรับเด็กปฐมวัย 2 (1-2-3)
Medias and the Source of Learning
for Early Childhood
1174413 นวัตกรรมและรูปแบบการสอน
3 (2-2-5)
ทางการศึกษาปฐมวัย
Innovation and Teaching Model
of Early Childhood Education
1173414 เทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับครูปฐมวัย 2 (1-2-3)
Technology for Early Childhood Teachers
1173315 วรรณกรรมสำหรับเด็กปฐมวัย
3 (2-2-5)
Literature for Early Childhood
5) กลมุ วิชาการแนะแนว การบริการชุมชน
และการบริหาร จำนวน 6 หนวยกิต

รหัสวิชา
ชือ่ วิชา
หนวยกิต
1173611 การประเมินพัฒนาการเด็กปฐมวัย 3 (2-2-5)
Assessment of Early Childhood
Development
7) กลมุ วิชาปญหาพิเศษ วิทยานิพนธโครงการศึกษา
เอกเทศ จำนวน 6 หนวยกิต
รหัสวิชา
ชือ่ วิชา
หนวยกิต
1174911 การวิจยั ทางการศึกษาปฐมวัย
3 (2-2-5)
Early Childhood Education Research
1174912 การสัมมนาการศึกษาปฐมวัย
3 (2-2-5)
Seminar in Early Childhood Education
2.2.2 รายวิชาเอกเลือก จำนวนไมนอ ยกวา
4 หนวยกิต เรียนรายวิชาตอไปนี้
รหัสวิชา
ชือ่ วิชา
หนวยกิต
1170215 การจัดโปรแกรมเพือ่ พัฒนาเด็กบริบาล 2 (1-2-3)
Establishing Toddler Development
Program
1170320 ทักษะการคิดสำหรับเด็กปฐมวัย 2 (1-2-3)
Thinking Skills for Early Childhood
1170321 ทักษะชีวติ สำหรับเด็กปฐมวัย
2 (1-2-3)
Life Skills for Early Childhood
1170514 บุคลิกภาพและมนุษยสัมพันธ
2 (1-2-3)
สำหรับเด็กปฐมวัย
Early Childhood Teacher Character
and Social Relations
1174913 การศึกษาอิสระ**
3 (2-2-5)
Independent Study
3. หมวดเลือกเสรี จำนวน 6 หนวยกิต

รหัสวิชา
ชือ่ วิชา
หนวยกิต
1173511 การจัดและบริหารสถานศึกษา
2 (3-0-3)
Organization and Educational Management
1174512 การมีสว นรวมของผปู กครอง
2 (1-2-3)
Parental Involvement
1171513 สมรรถนะหลักและคุณธรรม
2 (1-2-3)
สำหรับครูปฐมวัย
Competence and Morality of Early
Childhood Teachers

คูมือนักศึกษา

6) กลมุ วิชาการประเมิน การสรางแบบทดสอบ
จำนวน 3 หนวยกิต

ใหนักศึกษาเลือกเรียนวิชาใด ๆ ในระดับหลักสูตร
ปริญญาตรีทขี่ องมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรคทเี่ ปดทำการ
สอนโดยไมซ้ำกับรายวิชาที่เคยเรียนมาแลวและตองไมเปน
รายวิชาที่กำหนดใหเรียน โดยไมนับหนวยกิตในเกณฑการ
สำเร็จหลักสูตรของสาขาวิชาตาง ๆ
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หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชาภาษาไทย

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2558
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 จำนวนหนวยกิตรวมตลอดหลักสูตร ไม
นอยกวา 134 หนวยกิต
3.2 โครงสรางหลักสูตร
หมวดวิชา/กลมุ วิชา/วิชา
เอกเดี่ยว
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 วิชาฝกประสบการณภาคสนาม
3. หมวดวิชาเลือกเสรี
รวมทัง้ หมด

คูมือนักศึกษา

32
๙
๗
๖
๑๐
96
๑2
๕7
21
๖
6
134

1. หมวดวิชาศึกษาทัว่ ไป จำนวน 32 หนวยกิต
2. หมวดวิชาเฉพาะ ไมนอ ยกวา 96 หนวยกิต
2.1 กลมุ วิชาแกน จำนวน ๑2 หนวยกิต
รหัสวิชา

ชือ่ วิชา

หนวยกิต

2211105 ภูมปิ ญ ญาจากภาษาและ
3 (3-0-6)
วรรณกรรมถิน่ นครสวรรค
Thai Wisdom in Language and Literary
Work in Nakhonsawan
2312701 ภาษาอังกฤษเพือ่ การเรียนรู
3 (3-0-6)
English for Learning
2313701 ภาษาอังกฤษสำหรับมนุษยศาสตร 3 (3-0-6)
English for Humanities
4311706 คอมพิวเตอรสำหรับเทคโนโลยี
3 (2-2-5)
สารสนเทศ
Computer for Information Technology
2.2 กลมุ วิชาเฉพาะดานบังคับ จำนวน ๕7 หนวยกิต
ก. กลุมเนื้อหาวิชาการใชภาษา
รหัสวิชา
ชือ่ วิชา
หนวยกิต
2212202 การพัฒนาการฟง การดู และการพูด 3 (2-2-5)
Listening Viewing and Speaking
Skills Development
2212203 การพัฒนาการอาน
3 (2-2-5)
Reading Skills Development
2212204 การพัฒนาการเขียน
3 (2-2-5)
Writing Skills Development
2212701 เทคนิคการอานออกเสียง
3 (3-0-6)
Language and Thought
2213216 การใชภาษาไทยในวงการราชการ 3 (3-0-6)
Usage of Thai Language in Official
2213702 ภาษากับความคิด
3 (3-0-6)
Language and Thought
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คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร

ข. กลมุ เนือ้ หาวิชาหลักภาษาไทยและภาษาศาสตร
รหัสวิชา
ชือ่ วิชา
หนวยกิต
2213219***ลักษณะภาษาไทย
ThaiAspect
2212604***ภาษาศาสตรเบือ้ งตน
Introduction to Linguistics
2213102 ภาษาตางประเทศในภาษาไทย
Foreign Loanwords in Thai

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

ค. กลมุ เนือ้ หาวิชาวรรณคดี
รหัสวิชา

ชือ่ วิชา

หนวยกิต

2212401 วรรณคดีศกึ ษา
3 (3-0-6)
Thai Literary Studies
2213403 วรรณคดีเอกของไทย
3 (3-0-6)
Masterpieces of Thai Literature
2213420 วรรณกรรมรวมสมัย
3 (3-0-6)
Contemporary Literature
2213421 วรรณกรรมรายประเภท
3 (3-0-6)
Various Genres of Literature
ง. กลมุ เนือ้ หาวิชาภาษาและวรรณกรรมทีส่ มั พันธ
กับสังคมและวัฒนธรรม
รหัสวิชา
ชือ่ วิชา
หนวยกิต
2212404 คติชนวิทยา
3 (2-2-5)
Folklore
2213422 วรรณกรรมกับสังคมและวัฒนธรรม 3 (3-0-6)
Literature,Society and Culture
3 (3-0-6)
2213603 ภาษากับสังคมและวัฒนธรรม
Language,Society and Culture
จ. กลุมเนื้อหาวิชาประยุกต
รหัสวิชา
ชือ่ วิชา

หนวยกิต

2214501 ผลงานการคนควาทางภาษา
3 (3-0-6)
และวรรณคดี
Study of Research Work in Thai
Language and Thai Literature
2214901 สัมมนาภาษาและวรรณกรรมไทย 3 (2-2-5)
Seminar in Thai Language and Thai
Literature
2214902 การวิจยั ทางภาษาไทย
3 (2-2-5)
Research Work in Thai

2.3 กลมุ วิชาเฉพาะดานเลือก ใหเลือกเรียน
รายวิชาตอไปนีไ้ มนอ ยกวา ๒1 หนวยกิต
โดยกำหนดใหเลือกรายวิชากลมุ ก. (กลมุ เนือ้ หาวิชา
การใชภาษา) จำนวน 12 หนวยกิตเปนหลัก และเลือกกลมุ
เนื้อหาวิชาตามกลุมที่นักศึกษาสนใจ จำนวน 9 หนวยกิต
ภายใตเงือ่ นไขดังนี้
2.3.1 กลมุ เนือ้ หาวิชากลมุ ข. (กลมุ เนือ้ หาวิชา
หลักภาษาไทยและภาษาศาสตร) และกลมุ ง. (กลมุ เนือ้ หาวิชา
ภาษาและวรรณกรรมที่ สั ม พั น ธ กั บ สั ง คมและวั ฒ นธรรม)
จำนวน 9 หนวยกิต หรือ
2.3.2 กลมุ เนือ้ หาวิชากลมุ ค. (กลมุ เนือ้ หาวิชา
วรรณคดี) และกลมุ ง. (กลมุ เนือ้ หาวิชาภาษาและวรรณกรรม
ทีส่ มั พันธกบั สังคมและวัฒนธรรม) จำนวน 9 หนวยกิต
ก. กลมุ เนือ้ หาวิชาการใชภาษา (เลือก 12 หนวยกิต)
รหัสวิชา
ชือ่ วิชา
หนวยกิต
2212101 การใชภาษาไทยในวงการสือ่ มวลชน 3 (3-0-6)
Usage of Thai Language in Mass Media
2212201 วาทวิทยา
3 (2-2-5)
Speech
2212205 เทคนิคผปู ระกาศ
3 (2-2-5)
Announcer Techniques
2212702 เทคโนโลยีสารสนเทศกับ
3 (2-2-5)
งานเอกสารภาษาไทย
Information Technology for Thai Documents
2213103***ภาษาไทยสำหรับชาวตางประเทศ 3 (3-0-6)
Thaifor Foreigners
2213207 การเขียนและการพูดเชิงวิชาการ 3 (2-2-5)
Academic Writing and Speaking
2213210 การใชภาษาไทยในวงการธุรกิจ
3 (3-0-6)
Usage of Thai Language in Business
2214201 การอานตีความ
3 (2-2-5)
Reading Interpretation
2214202 การเขียนเชิงสรางสรรค
3 (2-2-5)
Creative Writing
2214206 การเขียนบทละคร
3 (3-0-6)
Playwriting
2214702 บรรณาธิการกิจ
3 (2-2-5)
Editorial Work
2214707 การจัดทำหนังสือสำหรับเด็ก
3 (2-2-5)
Production for Children's Literature
2213217 พิธีกรมืออาชีพ
3 (2-2-5)
Professional Master of Ceremony
2213218 ภาษาเพือ่ การจัดงาน
3 (3-0-6)
Language for Event Management
*** ปรับปรุงหลักสูตรเล็กนอย (สมอ.08)

คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
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รหัสวิชา
ชือ่ วิชา
หนวยกิต
2212703***ภาษาไทยเพือ่ การสอบบรรจุเขารับ 3 (3-0-6)
ราชการและการทำงาน
2213704***ทักษะภาษาไทยเพือ่ พัฒนาอาชีพ 3 (3-0-6)
ข. กลมุ เนือ้ หาวิชาหลักภาษาไทยและภาษาศาสตร
รหัสวิชา
ชือ่ วิชา
หนวยกิต
2211103 หลักการอานการเขียนคำไทย
3 (3-0-6)
Reading and Writing Systems in
2212106***พัฒนาการภาษาไทย
3 (3-0-6)
Development of Thai Language
2213602 ภาษาไทยถิน่
3 (3-0-6)
Thai Dialects
2213605 ความหมายในภาษาไทย
3 (3-0-6)
Meaning in Thai Language
2213606 การเลนกับภาษาในสังคมไทย
3 (3-0-6)
Speech Play in Thai
2213607 เสียงและระบบเสียงในภาษาไทย
3 (3-0-6)
Sound and Sound System in Thai

รหัสวิชา
ชือ่ วิชา
หนวยกิต
2213609 ภาษาอาเซียน
3 (3-0-6)
ASEAN Languages
2214401 การวิจารณ
3 (3-0-6)
Criticism
2214703 การแปรรูปวรรณกรรม
3 (3-0-6)
Literature Transmutation
2213425 วรรณกรรมการเมือง
3 (3-0-6)
Political Literature
2213426 วรรณกรรมเพือ่ การทองเทีย่ ว
3 (3-0-6)
Literature for Tourism
2213427 วรรณกรรมกับเพศวิถี
3 (3-0-6)
Literature and Sexuality
2213428 วรรณกรรมอาเซียน
3 (3-0-6)
ASEAN Literature
2213429 วรรณกรรมเพลงพืน้ บาน
3 (3-0-6)
Folklore Literature
2213500***พัฒนาการหนังสือเรียนภาษาไทย 3 (3-0-6)
จ. วิชาประสบการณภาคสนาม จำนวน 6 หนวยกิต
แบบปกติ
รหัสวิชา

ค. กลมุ เนือ้ หาวิชาวรรณคดี
รหัสวิชา
ชือ่ วิชา
หนวยกิต
2212105 ลักษณะคำประพันธไทย
3 (3-0-6)
Characteristics of Thai Poetry
2213401 วรรณศิลปในการประพันธ
3 (2-2-5)
Art of Literature
2213402 คีตวรรณกรรม
3 (3-0-6)
Thai Songs
2213409 วรรณคดีการละคร
3 (3-0-6)
Thai Dramatic
2213412 วรรณกรรมเด็ก
3 (3-0-6)
Children's Literature
2213423 วรรณคดีเปรียบเทียบ
3 (3-0-6)
Comparative Literature
3 (3-0-6)
2213424 วรรณกรรมทีไ่ ดรบั รางวัล
Award-winning Books
ง. กลมุ เนือ้ หาวิชาภาษาและวรรณกรรมทีส่ มั พันธกบั
สังคมและวัฒนธรรม
รหัสวิชา
ชือ่ วิชา
หนวยกิต
2213608 ภาษาและการรับวัฒนธรรม
3 (3-0-6)
Language and Acculturation

คูมือนักศึกษา

ชือ่ วิชา

หนวยกิต

2214801 เตรียมฝกประสบการณวชิ าชีพ 1 (0-2-1)
Preparation for Professional Training
Experience
2214802 ฝกประสบการณวชิ าชีพ หรือ
5 (300)
Training Experience
แบบสหกิจศึกษา
รหัสวิชา

ชือ่ วิชา

2214804 สหกิจศึกษา
Cooperative education

หนวยกิต
6 (16 สัปดาห)

3. หมวดวิชาเลือกเสรี จำนวนไมนอ ยกวา ๖ หนวยกิต
ใหนกั ศึกษาเลือกเรียนรายวิชาใด ๆ ในหลักสูตร
ระดับปริญญาตรีของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรคเปดสอน
โดยไมซ้ำกับรายวิชาทีเ่ คยเรียนมาแลวและตองไมเปนรายวิชา
ที่กำหนดใหเรียนโดยไมนับหนวยกิตรวมในเกณฑการสำเร็จ
การศึกษาของหลักสูตรนี้
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*** ปรับปรุงหลักสูตรเล็กนอย (สมอ.08)

คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชาประวัติศาสตร

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2558
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา : 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
(ประวัติศาสตร)
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

1. หมวดวิชาศึกษาทัว่ ไป จำนวน 32 หนวยกิต
2. หมวดวิชาเฉพาะ ทัง้ วิชาเอกเดีย่ ว และ วิชาเอก-โท
ไมนอ ยกวา 96 หนวยกิต
2.1 กลมุ วิชาแกน จำนวน 24 หนวยกิต มีรายวิชา
ดังตอไปนี้
รหัสวิชา
ชือ่ วิชา
หนวยกิต

เอกเดี่ยว เอก-โท
หมวดวิชา/กลมุ วิชา/วิชา
1. หมวดวิชาศึกษาทัว่ ไป
32 32
1.1 กลมุ วิชาภาษาและการสือ่ สาร
9
9
7
7
1.2 กลมุ วิชามนุษยศาสตร
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
33 33
2.3 กลมุ วิชาเฉพาะดาน เลือก
33 33
2.4 กลมุ วิชาประสบการณภาคสนาม
6
6
3. หมวดวิชาเลือกเสรี
6
6
รวมทัง้ หมด
134 134

2212204 การพัฒนาการเขียน
3 (2-2-5)
Writing Skills Development
2213207***การเขียนและการพูดเชิงวิชาการ 3 (2-2-5)
Academic Writing and Speaking
2312107 ภาษาอังกฤษเพือ่ การเรียนรู
3 (3-0-6)
English for Learning
2313701 ภาษาอังกฤษสำหรับมนุษยศาสตร 3 (3-0-6)
English for Humanities
2314620 ภาษาอังกฤษสำหรับการทองเทีย่ ว 3 (3-0-6)
เชิงประวัตศิ าสตรและวัฒนธรรม
English for Historical and Cultural Tourism
2471201 อารยธรรมโลก
3 (3-0-6)
World Civilization
2472201 เหตุการณโลกปจจุบนั
3 (3-0-6)
Contemporary World Affairs
4313726 คอมพิวเตอรเพือ่ งานประวัตศิ าสตร 3 (2-2-5)
Computer for History
2.2 กลมุ วิชาเฉพาะดานบังคับ ทัง้ วิชาเอกเดีย่ ว และ
วิชาเอก-โท ไมนอ ยกวา 33 หนวยกิต จากรายวิชาดังตอไปนี้
รหัสวิชา

ชือ่ วิชา

หนวยกิต

2471103 ประวัตศิ าสตรไทยสมัยกอนรัฐชาติ 3 (3-0-6)
Thai History before the Nation State
2472101 ประวัตศิ าสตรไทยสมัยรัฐชาติ
3 (3-0-6)
ถึงปจจุบนั
Thai History form the Nation State
to the Present
2472110 ประวัตศิ าสตรทอ งถิน่
3 (3-0-6)
Local History
*** ปรับปรุงหลักสูตรเล็กนอย (สมอ.08)

คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
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รหัสวิชา

ชือ่ วิชา

หนวยกิต

2472302 ประวัตศิ าสตรเอเชียตะวันออก
3 (3-0-6)
History of East Asia
2472303 ประวัตศิ าสตรเอเชียใต
3 (3-0-6)
History of South Asia
2473301 ประวัตศิ าสตรเอเชียตะวันออกเฉียงใต 3 (3-0-6)
History of Southeast Asia
2472403 ประวัตศิ าสตรยโุ รปตัง้ แต
3 (3-0-6)
คริสตศตวรรษที่ 19 ถึงปจจุบนั
European History from the 19th
Century to Present
2474501 สหรัฐอเมริกากับการเมืองโลก
3 (3-0-6)
The United States and World Politics
2472702 ปรัชญาประวัตศิ าสตรและระเบียบ 3 (3-0-6)
วิธกี ารทางประวัตศิ าสตร
Philosophy of History and Historical
Methods
2473701 ประวัตศิ าสตรนพิ นธ
3 (3-0-6)
Historiography
2474902 สัมมนาประวัตศิ าสตร
3 (3-0-6)
Seminar in History

กลมุ ประวัตศิ าสตรเอเชียและออสเตรเลีย
กลมุ ประวัตศิ าสตรยโุ รป
กลมุ ประวัตศิ าสตรอเมริกาเหนือและอเมริกาใต
กลมุ โครงการพิเศษ ปญหาพิเศษ วิทยานิพนธ
โครงการศึกษาเอกเทศ การสัมมนาและการวิจยั
สำหรับ วิชาเอก-โท เลือกเรียนไมนอ ยกวา 33 หนวยกิต
โดยเลือกรายวิชา ดังนี้
1. เลือกรายวิชาจากกลมุ วิชาดังตอไปนี้ ไมนอ ยกวา
12 หนวยกิต
- กลมุ ประวัตศิ าสตรไทยและประวัตศิ าสตรทอ งถิน่
- กลมุ วิธกี ารทางประวัตศิ าสตรและโบราณคดี
2. เลือกรายวิชาจากกลมุ วิชาดังตอไปนี้ ไมนอ ยกวา
3 หนวยกิต
- กลมุ ประวัตศิ าสตรโลก
- กลมุ ประวัตศิ าสตรเอเชียและออสเตรเลีย
- กลมุ ประวัตศิ าสตรยโุ รป
- กลมุ ประวัตศิ าสตรอเมริกาเหนือและอเมริกาใต
- กลมุ โครงการพิเศษ ปญหาพิเศษ วิทยานิพนธ
โครงการศึกษาเอกเทศ การสัมมนาและการวิจยั
3. บังคับวิชาโทภาษาอังกฤษ 18 หนวยกิต

2.3 กลมุ วิชาเฉพาะดานเลือก เอกเดีย่ ว และ
เอก-โท ไมนอ ยกวา 33 หนวยกิต
โดยใหเลือกรายวิชาทีไ่ มซ้ำกับทีเ่ รียนมาแลว ทัง้ นี้
กลมุ วิชาเลือกแบงเปน 7 กลมุ รายวิชา ดังนี้
1. กลมุ ประวัตศิ าสตรไทยและประวัตศิ าสตรทอ งถิน่
2. กลมุ ประวัตศิ าสตรโลก
3. กลมุ ประวัตศิ าสตรเอเชียและออสเตรเลีย
4. กลมุ ประวัตศิ าสตรยโุ รป
5. กลมุ ประวัตศิ าสตรอเมริกาเหนือและอเมริกาใต
6. กลมุ วิธกี ารทางประวัตศิ าสตรและโบราณคดี
7. กลมุ โครงการพิเศษ ปญหาพิเศษ วิทยานิพนธ
โครงการศึกษาเอกเทศ การสัมมนา และการวิจยั

-

• กลุมประวัติศาสตรไทยและประวัติศาสตรทองถิ่น
รหัสวิชา
ชือ่ วิชา
หนวยกิต

2471101 อารยธรรมไทย
3 (3-0-6)
Thai Civilization
2471102 ประวัตศิ าสตรไทย
3 (3-0-6)
Thai History
2472102 ประวัตศิ าสตรสโุ ขทัย
3 (3-0-6)
History of Sukhothai
2472103 ประวัตศิ าสตรอยุธยา
3 (3-0-6)
History of Ayutthaya
2472104 ประวัตศิ าสตรการเมือง
3 (3-0-6)
การปกครองไทย
History of Thai Politics and Government
2472105 ประวัตศิ าสตรเศรษฐกิจไทย
3 (3-0-6)
สำหรับ วิชาเอกเดีย่ ว เลือกเรียนไมนอ ยกวา
Economic History of Thailand
33 หนวยกิต โดยใหเลือกรายวิชา ดังนี้
2472106 ประวัตศิ าสตรสงั คมไทย
3 (3-0-6)
1. เลือกรายวิชาจากกลมุ วิชาดังตอไปนี้ ไมนอ ย
Social History of Thailand
กวา 12 หนวยกิต
 ญาไทย
3 (3-0-6)
2472107 ประวัตศิ าสตรภมู ปิ ญ
- กลมุ ประวัตศิ าสตรไทยและประวัตศิ าสตรทอ งถิน่
Thai Intellectual History
- กลมุ วิธกี ารทางประวัตศิ าสตรและโบราณคดี
2472108 ประวัตศิ าสตรศลิ ปะไทย
3 (3-0-6)
2. เลือกรายวิชาจากกลมุ วิชาดังตอไปนี้
History of Thai Art
ไมนอ ยกวา 21 หนวยกิต
- กลมุ ประวัตศิ าสตรโลก

คูมือนักศึกษา
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รหัสวิชา
ชือ่ วิชา
หนวยกิต
2472109 ประวัตศิ าสตรความสัมพันธ
3 (3-0-6)
ของไทยกับตางประเทศ
History of Thai Foreign Affairs
2472111 ประวัตศิ าสตรนครสวรรค
3 (3-0-6)
History of Nakhon Sawan
2472112 ทองถิน่ ศึกษา
3 (3-0-6)
Local Studies
2473101 ประวัตศิ าสตรกบั การทองเทีย่ ว
3 (3-0-6)
History and Tourism
2474101 ประวัตศิ าสตรพทุ ธศาสนาใน
3 (3-0-6)
ประเทศไทย
History of Buddhism in Thailand
2474102 วรรณกรรมกับประวัตศิ าสตร
3 (3-0-6)
Literature and History

รหัสวิชา

2473305 ประวัตศิ าสตรลาว
History of Laos
2473306 ประวัตศิ าสตรตะวันออกกลาง
History of Middle East

หนวยกิต
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)

• กลุมประวัติศาสตรยุโรป
รหัสวิชา
ชือ่ วิชา
หนวยกิต
2472401 ประวัตศิ าสตรยโุ รปสมัยกลาง
3 (3-0-6)
European History in the Middle Ages
2472402 ประวัตศิ าสตรยโุ รปคริสต
3 (3-0-6)
ศตวรรษที่ 16-18
European History from the
16th to 18th Centuries

• กลุมประวัติศาสตรโลก

• กลุมประวัติศาสตรอเมริกาเหนือและอเมริกาใต

รหัสวิชา
ชือ่ วิชา
หนวยกิต
2473201 ประวัตศิ าสตรในภาพยนตร
3 (3-0-6)
History in Film
2473202 ประวัตศิ าสตรอาหารและเครือ่ งดืม่ 3 (3-0-6)
History of Food and Drink
2473203 ประวัตศิ าสตรเครือ่ งแตงกาย
3 (3-0-6)
History of Cloths
2473204 บทบาทสตรีในประวัตศิ าสตร
3 (3-0-6)
Women's Role in History
2474201 จุดเปลีย่ นในประวัตศิ าสตรโลก
3 (3-0-6)
Turning Points in World History
• กลุมประวัติศาสตรเอเชียและออสเตรเลีย
รหัสวิชา
ชือ่ วิชา
หนวยกิต
2472301 โลกเอเชีย
3 (3-0-6)
The Asian World
2473302 ประวัตศิ าสตรความสัมพันธ
3 (3-0-6)
ระหวางประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต
History of International Relations in
Southeast Asia
3 (3-0-6)
2473303 ลัทธิชาตินยิ มในเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต
Nationalism in Southeast Asia
2473304 ประวัตศิ าสตรพมา
3 (3-0-6)
History of Myanmar
คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร

ชือ่ วิชา

รหัสวิชา

ชือ่ วิชา

หนวยกิต

2473501 ประวัตศิ าสตรสหรัฐอเมริกา
3 (3-0-6)
History of the United States of America
• กลุมวิธีการทางประวัติศาสตรและโบราณคดี
รหัสวิชา

ชือ่ วิชา

หนวยกิต

2472701 ความรเู บือ้ งตนเกีย่ วกับโบราณ
3 (3-0-6)
วัตถุสถาน แหลงประวัตศิ าสตร
และวัฒนธรรมในประเทศไทย
Introduction to Ancient Sites and
Sources of History and Culture in
Thailand
2474701 การอานในประวัตศิ าสตร
3 (3-0-6)
Reading in history
• กลมุ โครงการพิเศษ ปญหาพิเศษ วิทยานิพนธ
โครงการศึกษาเอกเทศ การสัมมนา และการวิจยั
รหัสวิชา

ชือ่ วิชา

2474901 การศึกษาเอกเทศ
Independent Study
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หนวยกิต
3 (3-0-6)
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2.4 กลมุ วิชาโทภาษาอังกฤษ จำนวน 18 หนวยกิต
รหัสวิชา
ชือ่ วิชา
หนวยกิต
2311101 ไวยากรณภาษาอังกฤษระดับตน 3 (3-0-6)
Basic English Grammar
2311103 การฟงและการพูดภาษาอังกฤษ 1 3 (2-2-5)
English Listening and Speaking 1
2311105 การอานภาษาอังกฤษขัน้ พืน้ ฐาน 3 (2-2-5)
Basic English Reading
2311401 การสือ่ สารขามวัฒนธรรม
3 (3-0-6)
Cross-Cultural Communication
2312103 การเขียนอนุเฉทภาษาอังกฤษ
3 (2-2-5)
English Paragraph Writing
2312201 ความรเู บือ้ งตนเกีย่ วกับการแปล 3 (2-2-5)
Introduction to Translation
2.5 วิชาประสบการณภาคสนาม จำนวน 6 หนวยกิต
• ฝกประสบการณวิชาชีพ
รหัสวิชา
ชือ่ วิชา
หนวยกิต
2474801 การเตรียมฝกประสบการณดา น
1 (0-2-1)
ประวัตศิ าสตร
Preparation for Field Experience in
History
2474802 การฝกประสบการณดา นประวัตศิ าสตร 5 (300)
Field Experience in History
• กลุมสหกิจศึกษา
รหัสวิชา
ชือ่ วิชา
2474804 สหกิจศึกษา
Co-operative Education

หนวยกิต
6
(ไมนอ ยกวา
16 สัปดาห)

3. 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
ทีก่ ำหนดใหเรียน โดยไมนบั หนวยกิต รวมในเกณฑการสำเร็จ
หลักสูตรสาขาวิชานัน้

*** ปรับปรุงหลักสูตรเล็กนอย (สมอ.08)

คูมือนักศึกษา
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หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2558

สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพือ่ การสือ่ สารทางธุรกิจ
(หลักสูตรนานาชาติ)

ชื่อสถาบันอุดมศึกษา : มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค
คณะ/ภาควิชา
: คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร

3. หลักสูตร
3.1 จำนวนหนวยกิตรวมตลอดหลักสูตร ไมนอ ยกวา
141 หนวยกิต
3.2 โครงสรางหลักสูตร
หมวดวิชา/กลมุ วิชา/วิชา
จำนวนหนวยกิต

ขอมูลทัว่ ไป
1. รหัสและชื่อหลักสูตร
ภาษาไทย : หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต
1. หมวดวิชาศึกษาทัว่ ไป
32
สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพือ่ การ
1.1
กล
ม
ุ
วิ
ช
าภาษาและการสื
อ
่
สาร
9
สือ่ สารทางธุรกิจ (หลักสูตรนานาชาติ)
1.2 กลมุ วิชามนุษยศาสตร
7
ภาษาอังกฤษ : Bachelor of Arts Program in
1.3 กลมุ วิชาสังคมศาสตร
6
English for Business
Communication
10
1.4 กลมุ วิชาวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร
(International Program)
2. หมวดวิชาเฉพาะ
103
2. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา
2.1 กลมุ วิชาแกน
27
ภาษาไทย ชือ่ เต็ม : ศิลปศาสตรบัณฑิต
2.2 กลมุ วิชาเฉพาะดานบังคับ
30
(ภาษาอังกฤษเพื่อ
2.3 กลมุ วิชาเฉพาะดานเลือก
19
การสื่อสารทางธุรกิจ)
2.4 กลมุ วิชาโท
21
(หลักสูตรนานาชาติ)
2.5 กลมุ วิชาฝกประสบการณภาคสนาม
6
ชือ่ ยอ : ศศ.บ.
3. หมวดวิชาเลือกเสรี
6
(ภาษาอังกฤษเพื่อ
รวม
141
การสื่อสารทางธุรกิจ)
(หลักสูตรนานาชาติ)
ภาษาอังกฤษ ชือ่ เต็ม : Bachelor of Arts
1. หมวดวิชาศึกษาทัว่ ไป จำนวน 32 หนวยกิต
(English for Business
2. หมวดวิชาเฉพาะ ไมนอ ยกวา 103 หนวยกิต
Communication)
(International Program)
2.1 กลมุ วิชาแกน จำนวน 27 หนวยกิต
ชือ่ ยอ : B.A. (English for Business มีรายวิชาดังตอไปนี้
Communication)
รหัสวิชา
ชือ่ วิชา
หนวยกิต
(International Program)
2301101 ภาษาศาสตรเบือ้ งตน
3 (3-0-6)
Introduction to Linguistics
2311101 ไวยากรณภาษาอังกฤษระดับตน 3 (3-0-6)
Basic English Grammar
2311103 การฟงและการพูดภาษาอังกฤษ 1 3 (2-2-5)
English Listening and Speaking 1
2311105 การอานภาษาอังกฤษขัน้ พืน้ ฐาน 3 (2-2-5)
Basic English Reading
2312101 การเขียนอนุเฉทภาษาอังกฤษ
3 (2-2-5)
English Paragraph Writing
2312603 การอานเชิงธุรกิจ
3 (2-2-5)
Business Reading
คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
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รหัสวิชา

ชือ่ วิชา

หนวยกิต

รหัสวิชา

ชือ่ วิชา

หนวยกิต

2 (1-2-3)
2312604 ภาษาอังกฤษธุรกิจ
3 (3-0-6) 2313108 ภาษาอังกฤษธุรกิจแบบเขม
Intensive
English
for
Business
Business English
3201101 ความรเู บือ้ งตนเกีย่ วกับ
3 (3-0-6) 2313109 การฟงและการพูดภาษาอังกฤษธุรกิจ 2 (1-2-3)
Business English Listening and Speaking
การประกอบธุรกิจ
* ตองเรียน 2311104 มากอน *
Introduction to Business Operation
2313608
การเขียนเชิงธุรกิจ 2
3 (2-2-5)
4311705 การใชคอมพิวเตอรเพือ่ ฝกทักษะ 3 (2-2-5)
Business
Writing
2
ทางภาษา
* ตองเรียน 2313607 มากอน *
Using Computer for Language Skill Practice
2313609 ภาษาอังกฤษธุรกิจสำหรับ
2 (1-2-3)
การบริการดานอาหาร
2.2 กลมุ วิชาเฉพาะดานบังคับ 30 หนวยกิต
Business English for Catering
รหัสวิชา
ชือ่ วิชา
หนวยกิต
2313611 ภาษาอังกฤษธุรกิจสำหรับการบิน 2 (1-2-3)
Business English for Aviation
2302101 สัทศาสตรและสัทวิทยาภาษาอังกฤษ 3 (2-2-5)
2 (1-2-3)
2313612 ภาษาอังกฤษธุรกิจสำหรับ
English Phonetics and Phonology
การทองเทีย่ ว
* ตองเรียน 2301101 มากอน *
Business English for Tourism
2303101 วากยสัมพันธภาษาอังกฤษ
3 (3-0-6)
2313613
ภาษาอังกฤษสำหรับสือ่ มวลชนและ 2 (1-2-3)
English Syntax
การประชาสัมพันธ
* ตองเรียน 2301101 มากอน *
English for Mass Media and Public
2311102 ไวยากรณภาษาอังกฤษระดับกลาง 3 (3-0-6)
Relations
Intermediate English Grammar
2313614
ภาษาอังกฤษสำหรับการตลาด
2 (1-2-3)
* ตองเรียน 2301101 มากอน *
English
for
Marketing
2311104 การฟงและการพูดภาษาอังกฤษ 2 3 (2-2-5)
2314203 การแปลเอกสารทางธุรกิจ
3 (2-2-5)
English Listening and Speaking 2
Translation in Business Documents
* ตองเรียน 2311103 มากอน *
* ตองเรียน 2312201 มากอน *
2311401 การสือ่ สารขามวัฒนธรรม
3 (3-0-6)
2314402
สุนทรียภาพในวัฒนธรรมและ
2 (1-2-3)
Cross - Cultural Communication
ประเพณี
ไ
ทย
2312102 ไวยากรณภาษาอังกฤษระดับสูง
3 (3-0-6)
Appreciation of Thai Culture and Traditions
Advanced English Grammar
2314604 ภาษาอังกฤษสำหรับการสมัครงาน 2 (1-2-3)
* ตองเรียน 2311102 มากอน *
English for Job Applications
2312201 ความรเู บือ้ งตนเกีย่ วกับการแปล 3 (2-2-5)
2314605
ภาษาอังกฤษสำหรับการเจรจา
2 (1-2-3)
Introduction to Translation
ต
อ
รองทางธุ
ร
กิ
จ
3 (2-2-5)
2313607 การเขียนเชิงธุรกิจ 1
English for Business Negotiation
Business Writing 1
2313610 ทักษะการนำเสนองานทางธุรกิจ 3 (2-2-5) 2313104***การฟงและการพูดภาษาอังกฤษ 3 3 (2-2-5)
เปนภาษาอังกฤษ
2313105***การฟงและการพูดภาษาอังกฤษ
3 (2-2-5)
Business English Presentation Skills
3563202 เศรษฐศาสตรธรุ กิจ
3 (3-0-6)
Business Economics
2.4 กลมุ วิชาโท จำนวนไมนอ ยกวา 21 หนวยกิต
2.3 กลมุ วิชาเฉพาะดานเลือก ใหเรียน 19 หนวยกิต จากรายวิชาดังตอไปนี้
จากรายวิชาดังตอไปนี้
รหัสวิชา
ชือ่ วิชา
หนวยกิต
รหัสวิชา
ชือ่ วิชา
หนวยกิต
2272101 ภาษาจีนระดับตน 1
3 (2-2-5)
Basic Chinese 1
2312605 ภาษาอังกฤษธุรกิจสำหรับการโรงแรม 2 (1-2-3)
Business English for Hotel
*** ปรับปรุงหลักสูตรเล็กนอย (สมอ.08)

คูมือนักศึกษา
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คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร

รหัสวิชา

ชือ่ วิชา

หนวยกิต

2.5 กลุมวิชาประสบการณภาคสนาม
จำนวน 6 หนวยกิต

2272102 ภาษาจีนระดับตน 2
3 (2-2-5)
รหัสวิชา
ชือ่ วิชา
หนวยกิต
Basic Chinese 2
2313801 การเตรียมฝกประสบการณวชิ าชีพ 1 (0-2-1)
* ตองเรียน 2272101 มากอน *
ภาษาอังกฤษธุรกิจ
2274102***ภาษาจีนบูรณาการ
3 (2-2-5)
Preparation for Professional Experience
in Business English
2274502***ศิลปะการเรียนอักษรจีน
2 (2-0-4)
2314803 การฝกประสบการณวชิ าชีพ
5 (300)
ภาษาอั
ง
กฤษธุ
ร
กิ
จ
2274503***การวาดภาพของจีน
2 (2-0-4)
Professional Experience in Business
English
2273101 การฟงและการพูดภาษาจีน 1
3 (2-2-5)
Chinese Listening and Speaking 1
2273102 การฟงและการพูดภาษาจีน 2
3 (2-2-5) 3. หมวดวิชาเลือกเสรี จำนวนไมนอ ยกวา 6 หนวยกิต
Chinese Listening and Speaking 2
ใหนกั ศึกษาเลือกเรียนวิชาใด ๆ ในหลักสูตรระดับ
* ตองเรียน 2273101 มากอน *
2273103 ทักษะการอานภาษาจีน
2 (1-2-3) ปริญญาตรี ทีเ่ ปดสอนในมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค โดย
ไมซ้ำกับรายวิชาที่เคยเรียนมาแลว และตองไมเปนรายวิชา
Chinese Reading Skills
2273104 ทักษะการเขียนภาษาจีน
2 (1-2-3) ที่กำหนดใหเรียนโดยไมนับรวมหนวยกิตในเกณฑการสำเร็จ
หลักสูตรของสาขาวิชานัน้
Chinese Writing Skills
2273106 สัทศาสตรภาษาจีน
3 (2-2-5)
Chinese Phonetics
2273112 ไวยากรณภาษาจีนเบือ้ งตน
2 (1-2-3) หมวดวิชาเสริมพืน้ ฐาน (ไมนบั หนวยกิตในหลักสูตร)
จำนวน 4 หนวยกิต จากรายวิชาดังตอไปนี้
Chinese Grammar
2273401 วัฒนธรรมจีน
3 (2-2-5)
รหัสวิชา
ชือ่ วิชา
หนวยกิต
Chinese Culture
2274212 การฟงและการพูดภาษาจีน 3
3 (2-2-5) 2311107 การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ 1 2 (1-2-3)
English Language Skills Development 1
Chinese Listening and Speaking 3
2311108 การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ 2 2 (1-2-3)
* ตองเรียน 2273102 มากอน *
English Language Skills Development 2
2274602 ภาษาจีนธุรกิจ
3 (2-2-5)
* ตองเรียน 2311106 มากอน *
Business Chinese
2274711 ภาษาจีนเพือ่ การโรงแรมและ
2 (1-2-3)
การทองเทีย่ ว
Chinese for Hotel and Tourism
2274712 ภาษาจีนเพือ่ งานเลขานุการ
2 (1-2-3)
Chinese for Secretarial Work

*** ปรับปรุงหลักสูตรเล็กนอย (สมอ.08)

คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
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หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชาภูมิสารสนเทศเพื่อการพัฒนา

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2558
2. หมวดวิชาเฉพาะ
96
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา : มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค
2.1 กลมุ วิชาแกน
30
คณะ/ภาควิชา
: คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
2.2 กลมุ วิชาเฉพาะดาน
39
2.3 กลมุ วิชาเฉพาะดานเลือก
21
6
2.4 กลมุ วิชาฝกประสบการณภาคสนาม
ขอมูลทัว่ ไป
3.
หมวดวิ
ช
าเลื
อ
กเสรี
6
1. รหัสและชื่อหลักสูตร
รวมทัง้ หมด
134
ภาษาไทย : หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชา ภูมสิ ารสนเทศเพือ่ การพัฒนา
ภาษาอังกฤษ : Bachelor of Arts Program in
1. หมวดวิชาศึกษาทัว่ ไป จำนวน 32 หนวยกิต
Geographical Informatics for
Development
2. หมวดวิชาเฉพาะ ไมนอ ยกวา 96 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 ารสนเทศ
2441401 แผนทีแ่ ละการแปลความหมาย
3 (2-2-5)
เพือ่ การพัฒนา)
จากแผนที
่
ภาษาอังกฤษ ชือ่ เต็ม : Bachelor of Arts in
Map and Map Interpretation
Geographical
2443402
ระบบสารสนเทศภูมศิ าสตร
3 (2-2-5)
Informatics for
Geographic Information System
Development
2121401 วาดเสนพืน้ ฐาน
3 (2-2-5)
ชือ่ ยอ : B.A. (Geographical
Introduction to Drawing
Informatics for
4303101 หลักสถิติ
3 (3-0-6)
Development)
Principles of Statistical
3. หลักสูตร
2442403 การทำแผนทีด่ ว ยระบบสารสนเทศ 3 (2-2-5)
3.1 จำนวนหนวยกิตรวมตลอดหลักสูตร ไม
ภูมศิ าสตร
นอยกวา 134 หนวยกิต
Geographic Information Software Mapping
3.2 โครงสรางหลักสูตร
2312708 ภาษาอังกฤษสำหรับนักภูมสิ ารสนเทศ 3 (3-0-6)
English for Geoinformatic
หมวดวิชา/กลมุ วิชา/วิชา
เอกเดี่ยว
2313702 ภาษาอังกฤษสำหรับสังคมศาสตร 3 (3-0-6)
English for Social Science
1. หมวดวิชาศึกษาทัว่ ไป
32
2442101 ภูมศิ าสตรกายภาพ
3 (2-2-5)
1.1 กลมุ วิชาภาษาและการสือ่ สาร
9
Physical
Geography
1.2 กลมุ วิชามนุษยศาสตร
7
2441403 การแปลความหมายจากรูปถายทาง 3 (2-2-5)
1.3 กลมุ วิชาสังคมศาสตร
6
อากาศ และภาพถายดาวเทียม
1.4 กลมุ วิชาวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร 10
Aerial Photo and Remote Sensing
Interpretation
2441101 นิเวศวิทยามนุษย
3 (2-2-5)
Human Ecology

คูมือนักศึกษา
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คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

รหัสวิชา

2.2 กลมุ วิชาเฉพาะดานบังคับ 39 หนวยกิต
รหัสวิชา
ชือ่ วิชา
หนวยกิต
2442401 การทำแผนที่
3 (2-2-5)
Cartography
2441701 ภูมศิ าสตรเมืองและชนบท
3 (2-2-5)
Urban and Rural Geography
2442201 ภูมศิ าสตรประเทศไทย
3 (2-2-5)
Geography of Thailand
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
2442702 การจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
3 (2-2-5)
และสิง่ แวดลอม
Natural Resources and Environmental
Management
2442301 ภูมศิ าสตรทอ งถิน่
3 (2-2-5)
Local Geography
2443704 ภูมศิ าสตรการตลาดและการ
3(3-0-6)
อุตสาหกรรม
Geography of Marketing and Manufacturing
2.3 กลมุ วิชาเฉพาะดานเลือก ไมนอ ยกวา
21 หนวยกิต
รหัสวิชา
ชือ่ วิชา
หนวยกิต
2441102 ธรณีวทิ ยา
3 (2-2-5)
Geology
2441103 อุทกวิทยา
3 (2-2-5)
Hydrology
2441104 อากาศวิทยา
3 (2-2-5)
Climatology
2443101 อุตนุ ยิ มวิทยา
3 (2-2-5)
Meteorology
คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

ชือ่ วิชา

หนวยกิต

2442302 ภูมศิ าสตรภมู ภิ าคโลก
3 (3-0-6)
Regional Geography of The World
2443303 สิง่ แวดลอมและประชากร
3 (3-0-6)
Environmental and Population
2442703 ภูมศิ าสตรการเกษตร
3 (3-0-6)
Agricultural Geography
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
2442704 ผังเมือง
3 (2-2-5)
Urban Planning
2444901 การวิจยั ทางภูมศิ าสตร
3 (2-2-5)
Research in Geography
2444902 การสัมมนาทางภูมศิ าสตร
2 (1-2-3)
Seminar in Geography
2.4 กลมุ วิชาประสบการณภาคสนาม 6 หนวยกิต
ใหนกั ศึกษาเลือกเรียนไดเพียง 1 แบบ ดังนี้
• แบบปกติ
รหัสวิชา

ชือ่ วิชา

หนวยกิต

2443801 การเตรียมฝกประสบการณวชิ าชีพ
1 (90)
Preparation for Field Experience
2444802 ฝกประสบการณวชิ าชีพ
5 (450)
Field Experience
• แบบสหกิจศึกษา
รหัสวิชา
ชือ่ วิชา
2444804 สหกิจศึกษา
Co-operative Education

หนวยกิต
6 (16 สัปดาห)
หนวยกิต

3. หมวดวิชาเลือกเสรี จำนวน 6 หนวยกิต
ใหเลือกเรียนวิชาใด ๆ ในหลักสูตรมหาวิทยาลัย
ราชภัฎโดยไมซ้ำกับรายวิชาทีเ่ คยเรียนมาแลวและตองไมเปน
รายวิชาที่กำหนดใหเรียน โดยไมนับรวมหนวยกิตในเกณฑ
การสำเร็จหลักสูตรของโปรแกรมวิชา
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หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2558
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา : 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
ไมนอ ยกวา 128 หนวยกิต
3.2 โครงสรางหลักสูตร
หมวดวิชา/กลมุ วิชา/วิชา
เอกเดี่ยว
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 วิชาเฉพาะดาน
2.3 กลมุ วิชาเฉพาะดานเลือก
2.4 กลมุ วิชาประสบการณภาคสนาม
3. หมวดวิชาเลือกเสรี
รวมทัง้ หมด

คูมือนักศึกษา

32
9
7
6
10
90
36
33
15
6
6
128

ก. หมวดวิชาศึกษาทัว่ ไป จำนวน 32 หนวยกิต
ข. หมวดวิชาเฉพาะ จำนวน 90 หนวยกิต
2.1 กลมุ วิชาแกน จำนวน 36 หนวยกิต
มีรายวิชาดังตอไปนี้
รหัสวิชา

ชือ่ วิชา

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)
Principles of Anthropology
2422103 การวิเคราะหขอ มูลในงานวิจยั
3 (3-0-6)
ทางสังคมศาสตร
Data analysis in social science research
3 (3-0-6)
2422702 คอมพิวเตอรเพือ่ งานพัฒนา
Computer for Development Work
2431101 หลักสังคมวิทยา
3 (3-0-6)
Principles of Sociology
2423104 ระเบียบวิธวี จิ ยั ทางสังคมศาสตร
3 (3-0-6)
เบือ้ งตน
Introduction to Social Science Research
Methodology
2423105 ทุนทางสังคมและวัฒนธรรม
3 (3-0-6)
Social and Cultural Capital
2423209 การจัดการตนเองของชุมชนและสังคม 3 (3-0-6)
Social and Community Self Governance
2423703 จริยศาสตรเพือ่ การพัฒนา
3 (3-0-6)
Ethics for Development
2433302 การพัฒนาแบบยัง่ ยืน
3 (3-0-6)
Sustainable Development
2.2 กลมุ วิชาเฉพาะดานบังคับ จำนวน 33 หนวยกิต
รหัสวิชา
ชือ่ วิชา
หนวยกิต
2421102 แนวคิดดานการพัฒนาชุมชน
3 (3-0-6)
Concept of Community Development
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รหัสวิชา

ชือ่ วิชา

หนวยกิต

รหัสวิชา

2421201 เทคนิคและวิธกี ารพัฒนาชุมชน
3 (3-0-6)
Technique and Method for Community
Development
2421202 การพัฒนาตนในงานพัฒนาชุมชน 3 (3-0-6)
2422203 ชุมชนศึกษา
3 (2-2-5)
Community Study
2422205 การวิเคราะหปญ
 หาชุมชนและแนว 3 (2-2-5)
ทางการพัฒนา
Analysis and Solution for Community
Development
2422704 ภูมปิ ญ
 ญาทองถิน่ กับการพัฒนา
3 (3-0-6)
Local Wisdom and Development
2423204 การพัฒนาองคกรชุมชน
3 (3-0-6)
CommunityOrganization Development
2423208 การวางแผนและโครงการเพือ่
3 (2-2-5)
การพัฒนาชุมชน
Planning and Project for Community
Development
2423901 การวิจยั ชุมชน
3 (2-2-5)
Community Research
3 (3-0-6)
2424211 การพัฒนาเครือขายชุมชน
Community DevelopmentNetwork
2424902 การสัมมนาปญหาในงานพัฒนาชุมชน 3 (2-2-5)
Seminar on Problems in Community
Development
2.3 กลมุ วิชาเฉพาะดานเลือก ใหเลือกเรียน
อยางนอย 15 หนวยกิต จากรายวิชาในกลมุ ใดก็ได
รหัสวิชา
ชือ่ วิชา
หนวยกิต
2422206 ภาวะผนู ำเพือ่ งานพัฒนาชุมชน
3 (3-0-6)
Leadership in Community Development
2422207 เทคนิคการใหการศึกษาชุมชน
3 (3-0-6)
Educational Transferring Techniques
2422401 สวัสดิการสังคม
3 (3-0-6)
Social Welfare
2422701 วัฒนธรรมเพือ่ การพัฒนาชุมชน
3 (3-0-6)
CulturalforCommunityDevelopment
2423210 เศรษฐกิจชุมชนพึง่ ตนเอง
3 (3-0-6)
Economic self-reliance
3 (3-0-6)
2423402 สวัสดิการชุมชนพึง่ ตนเอง
Community Welfare for Self - Reliance
2423403 การบริหารงานสวัสดิการชุมชน
3 (3-0-6)
Community Welfare Administration
คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร

ชือ่ วิชา

หนวยกิต

2423404 การสังคมสงเคราะหชมุ ชน
3 (3-0-6)
Community Social Work
2423705 แผนแมบทชุมชนกับการพัฒนา
3 (3-0-6)
Community Strategic Planning for
Development
2424106 พลวัตของชุมชนในกระแสโลกาภิวตั น 3 (3-0-6)
CommunityDynamics in Globalization
Social Context
2424107 การบริหารความขัดแยง
3 (3-0-6)
Conflict Administration
2424108 เศรษฐศาสตรการเมืองกับการพัฒนา 3 (3-0-6)
Economics Politic Science and Development
2424109 พหุลกั ษณทางสังคมและวัฒนธรรม 3 (3-0-6)
Social and Cultural Pluralism
2424212 การจัดการความรู การวางเปาหมาย 3 (3-0-6)
และแผนชีวติ
Knowledge Management , setting Life
Purpose and plan
2424213 การมีสว นรวมของประชาชน
3 (3-0-6)
ในการพัฒนาชุมชน
Popular Participation in Community
Development
2424214 การพัฒนาความสามารถ
3 (3-0-6)
ของบุคคลและกลมุ
The Development of Group and
Individual Competence
2424215 การบริหารงานพัฒนาชุมชน
3 (3-0-6)
Community Development Administration
3 (3-0-6)
2424706 การปกครองทองถิน่ กับ
การพัฒนาชุมชน
Local Government and Community
Development
2424707 สิทธิมนุษยชนกับการพัฒนาชุมชน 3 (3-0-6)
Human Rights and Community
Development
2424708 ปญหาสังคมกับการพัฒนาชุมชน 3 (3-0-6)
Social Problems in Community Development
2424709 การจัดการทรัพยากรชุมชน
3 (3-0-6)
Community Resources Management
2424710 กลมุ ชาติพนั ธกุ บั การพัฒนา
3 (3-0-6)
Ethnic Group and Development
2431102 สังคมวิทยาเบือ้ งตน
3 (3-0-6)
Introduction to Sociology
2431201 ครอบครัวและชุมชนไทย
3 (3-0-6)
Thai Family and Community

-208-

คูมือนักศึกษา

รหัสวิชา

ชือ่ วิชา

หนวยกิต

2432203 พัฒนาการของสังคมสมัยใหม
3 (3-0-6)
Development of Modern Society
2432204 สังคมและวัฒนธรรมไทย
3 (3-0-6)
Thai Society and Culture
2432301 การพัฒนาชุมชน
3 (3-0-6)
Community Development
2433103 การเปลีย่ นแปลงทางสังคม
3 (3-0-6)
และวัฒนธรรม
Social and Cultural Change
2433104 ปญหาสังคม
3 (3-0-6)
Social Problems
2433202 ความสัมพันธระหวางเศรษฐกิจ
3 (3-0-6)
สังคม และการเมือง
Economic , Social and Politic Relations
2433205 ประชากรศึกษา
3 (3-0-6)
Population Education
2434206 ภูมปิ ญ
 ญาไทย
3 (3-0-6)
Thai Wisdom
2434303 การอนุรกั ษและการพัฒนา
3 (2-2-5)
สิง่ แวดลอมในชุมชน
Environment Conservation in
Community Development

วิชาประสบการณภาคสนามแบบสหกิจ
จำนวน 6 หนวยกิต
รหัสวิชา
ชือ่ วิชา
หนวยกิต
0 (30)
2424803 การเตรียมฝกสหกิจศึกษา
Preparation Cooperative Education
2424804 สหกิจศึกษา
6
Cooperative Education
(16 สัปดาห)
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
ที่กำหนดใหเรียนโดยไมนับหนวยกิตรวมในเกณฑการสำเร็จ
หลักสูตรสาขาวิชานัน้

2.4 วิชาฝกประสบการณภาคสนาม
ใหนกั ศึกษาเลือกเรียนรายวิชาประสบการณภาคสนาม โดย
เลือกเรียนแบบใดแบบหนึง่ จากแบบปกติ หรือแบบสหกิจศึกษา
วิชาประสบการณภาคสนามแบบสหกิจศึกษา
จำนวน 6 หนวยกิต
รหัสวิชา

ชือ่ วิชา

หนวยกิต

2424801 เตรียมฝกประสบการณวชิ าชีพ
1 (1-0-2)
Preparation for Professional Experience
in Community Development
2424802 การฝกประสบการณวชิ าชีพ
5 (300)
Professional Experience in Community
Development

คูมือนักศึกษา
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คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชาภาษาอังกฤษ

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2558
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา : 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 140 หนวยกิต
3.2 โครงสรางหลักสูตร
หมวดวิชา/กลมุ วิชา/วิชา
เอกเดี่ยว
1. หมวดวิชาการศึกษาทัว่ 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 วิชาเฉพาะดาน
2.3 กลมุ วิชาเฉพาะดานเลือก
2.4 กลมุ วิชาฝกประสบการณภาคสนาม
3. หมวดวิชาเลือกเสรี
รวมทัง้ หมด

32
9
7
6
10
102
39
36
21
6
6
140

1. หมวดวิชาศึกษาทัว่ ไป จำนวน 32 หนวยกิต
2. หมวดวิชาเฉพาะ จำนวน 102 หนวยกิต แบงเปน
4 กลมุ ดังตอไปนี้
2.1 วิชาแกน จำนวน 39 หนวยกิต มีรายวิชา
ดังตอไปนี้
รหัสวิชา
ชือ่ วิชา
หนวยกิต
2272101 ภาษาจีนระดับตน 1
3 (2-2-5)
Basic Chinese 1
2272102 ภาษาจีนระดับตน 2
3 (2-2-5)
Basic Chinese 2
2301101 ภาษาศาสตรเบือ้ งตน
3 (3-0-6)
Introduction to Linguistics
2302101 สัทศาสตรและสัทวิทยาภาษาอังกฤษ 3 (2-2-5)
English Phonetics and Phonology
2311101 ไวยากรณภาษาอังกฤษระดับตน 3 (3-0-6)
Basic English Grammar
2311102 ไวยากรณภาษาอังกฤษระดับกลาง 3 (3-0-6)
Intermediate English Grammar
2311103 การฟงและการพูดภาษาอังกฤษ 1 3 (2-2-5)
English Listening and Speaking 1
2311104 การฟงและการพูดภาษาอังกฤษ 2 3 (2-2-5)
English Listening and Speaking 2
2311105 การอานภาษาอังกฤษขัน้ พืน้ ฐาน 3 (2-2-5)
Basic English Reading
2311401 การสือ่ สารขามวัฒนธรรม
3 (3-0-6)
Cross-Cultural Communication
2312101 การเขียนอนุเฉทภาษาอังกฤษ
3 (2-2-5)
English Paragraph Writing
2312301 ความรเู บือ้ งตนเกีย่ วกับวรรณคดี 3 (3-0-6)
Introduction to Literature
4311705 การใชคอมพิวเตอรเพือ่ ฝกทักษะ 3 (2-2-5)
ทางภาษา
Using Computer for Language Skill Practice
2.2 วิชาเฉพาะดานบังคับ จำนวน 36 หนวยกิต
มีรายวิชาดังตอไปนี้
รหัสวิชา
ชือ่ วิชา
หนวยกิต
2303101 วากยสัมพันธภาษาอังกฤษ
English Syntax

คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
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3 (3-0-6)
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รหัสวิชา

ชือ่ วิชา

หนวยกิต

รหัสวิชา

2311106 การพัฒนาทักษะการอานภาษาอังกฤษ 3 (2-2-5)
English Reading Skill Development
2312102 ไวยากรณภาษาอังกฤษระดับสูง
3 (3-0-6)
Advanced English Grammar
2312201 ความรเู บือ้ งตนเกีย่ วกับการแปล 3 (2-2-5)
Introduction to Translation
2312601 ภาษาอังกฤษสำหรับการทองเทีย่ ว 1 3 (3-0-6)
English for Tourism 1
2312602 ภาษาอังกฤษสำหรับการโรงแรม 1 3 (3-0-6)
English for Hotel 1
2313101 การอานภาษาอังกฤษเชิงวิเคราะห 3 (2-2-5)
และวิจารณ
English Analytical and Critical Reading
2313102 การเขียนเรียงความภาษาอังกฤษ 3 (2-2-5)
English Essay Writing
2313103 การเขียนรายงานการวิจยั
3 (2-2-5)
Research Report Writing
2313104 การฟงและการพูดภาษาอังกฤษ 3 3 (2-2-5)
English Listening and Speaking 3
2313201 การแปลภาษาอังกฤษเปนภาษาไทย 3 (2-2-5)
English to Thai Translation
2313601 ภาษาอังกฤษสำหรับการสือ่ สาร
3 (3-0-6)
ทางธุรกิจ 1
English for Business Communication 1
2.3 วิชาเฉพาะดานเลือก จำนวนไมนอ ยกวา 21
หนวยกิต มีกลมุ วิชาเฉพาะเลือกจำนวน 5 กลมุ วิชา นักศึกษา
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ สามารถ
เลือกเรียนได เพียง 1 กลมุ วิชา จากทัง้ หมด 5 กลมุ วิชา ทำการ
ศึกษาทัง้ หมด 21 หนวยกิต ซึง่ ในระหวางการศึกษา ถานักศึกษา
มีความประสงคตองการเปลี่ยนกลุมวิชาที่เรียน นักศึกษา
มีสทิ ธิใ์ นการขอเปลีย่ นกลมุ วิชาได 1 ครัง้ โดยทีส่ ามารถนำ
หนวยกิตวิชาเฉพาะเลือกทีเ่ รียนไปแลวนัน้ ทำการโอนเปน
หนวยกิตวิชาเลือกเสรีได แตนกั ศึกษาจะตองทำการศึกษาใน
กลมุ วิชาใหม ทัง้ หมด 21 หนวยกิตอีกครัง้
2.3.1 กลมุ วิชาภาษาศาสตร
รหัสวิชา
ชือ่ วิชา
หนวยกิต
2303102 การวิเคราะหบทสนทนา
3 (2-2-5)
Conversation Analysis
2303103 การวิเคราะหอรรถลักษณะของภาษา 3 (2-2-5)
Genre Analysis
2303104 อรรถศาสตร
3 (2-2-5)
Semantics

คูมือนักศึกษา

ชือ่ วิชา

หนวยกิต

2303105 วัจนปฏิบตั ศิ าสตร
3 (2-2-5)
Pragmatics
2303106 ภาษาศาสตรประยุกต
3 (2-2-5)
Applied Linguistics
2304101 การวิเคราะหเปรียบตาง
3 (2-2-5)
Contrastive Analysis
2304102 ภาษาศาสตรสงั คม
3 (2-2-5)
Sociolinguistics
2304103 การเปลีย่ นแปลงและการแปรในภาษา 3 (2-2-5)
Language Change and Variation
2.3.2 กลมุ วิชาทักษะภาษาอังกฤษ
รหัสวิชา
ชือ่ วิชา
หนวยกิต
2313105 การฟงและการพูดภาษาอังกฤษ 4 3 (2-2-5)
English Listening and Speaking 4
2313106 การอานบทความและสารคดี
3 (2-2-5)
Non-Fiction Readings
2313107 การเขียนภาษาอังกฤษเชิงริเริม่ สรางสรรค 3 (2-2-5)
English Creative Writing
2313202 การแปลภาษาไทยเปนภาษาอังกฤษ 3 (2-2-5)
Thai to English Translation
2314101 การนำเสนอและการพูดในทีช่ มุ ชน 3 (2-2-5)
Oral Presentation and Public Speaking
2314201 การศึกษาเปรียบเทียบภาษาและ
3 (2-2-5)
วัฒนธรรมเพือ่ การแปล
Contrastive Studies of Language and
Culture in Translation
2314202 การแปลขัน้ สูง
3 (2-2-5)
Advanced Translation
2314401 วัฒนธรรมอาเซียนศึกษา
3 (3-0-6)
ASEAN Cultural Studies
2.3.3 กลมุ วิชาวรรณคดี
รหัสวิชา
ชือ่ วิชา
2313301 วรรณกรรมรอยแกว
Introduction to Prose
2313302 วรรณกรรมรอยกรอง
Introduction to Poetry
2313303 การละครเบือ้ งตน
Introduction to Drama
2313304 วรรณกรรมสําหรับเด็ก
Children's Literature
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หนวยกิต
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)

คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร

รหัสวิชา

ชือ่ วิชา

รหัสวิชา

หนวยกิต

2313305 หลักวรรณคดีวจิ ารณ
3 (3-0-6)
Principles of Literary Criticism
2314301 พืน้ ฐานวรรณคดีตะวันตก
3 (3-0-6)
Background to Western Literature
2314302 วรรณกรรมโลก
3 (3-0-6)
Global Literature
2314303 วรรณกรรมเอกของโลก
3 (3-0-6)
World Masterpieces
2.3.4 กลมุ วิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ
รหัสวิชา
ชือ่ วิชา
หนวยกิต
2313602 ภาษาอังกฤษสำหรับการสือ่ สาร
3 (3-0-6)
ทางธุรกิจ 2
English for Business Communication 2
2313603 ภาษาอังกฤษสำหรับการโรงแรม 2 3 (3-0-6)
English for Hotel 2
2313604 ภาษาอังกฤษสำหรับการทองเทีย่ ว 2 3 (3-0-6)
English for Tourism 2
2313605 ภาษาอังกฤษในสือ่ มวลชน
3 (3-0-6)
English for Mass Media
2313606 ภาษาอังกฤษสำหรับงานเลขานุการ 3 (3-0-6)
และสํานักงาน1
English for Secretary and Office
Management 1
2314601 ภาษาอังกฤษสำหรับงานเลขานุการ 3 (3-0-6)
และสำนักงาน 2
English for Secretary and Office
Management 2
2314602 ภาษาอังกฤษสำหรับการตลาดและ 3 (3-0-6)
การธนาคาร
English for Marketing and Banking
2314603 ภาษาอังกฤษสำหรับอุตสาหกรรมบริการ 3 (3-0-6)
English for Service Industries

ชือ่ วิชา

2273401 วัฒนธรรมจีน
Chinese Culture
2273601 ภาษาจีนเพือ่ การทองเทีย่ ว
Chinese for Tourism
2274101 การสนทนาภาษาจีน
Chinese Conversation
2274601 ภาษาจีนเพือ่ การโรงแรม
Chinese for Hotel
2274602 ภาษาจีนธุรกิจ
Business Chinese

หนวยกิต
3 (2-2-5)
3 (2-2-5)
3 (2-2-5)
3 (2-2-5)
3 (2-2-5)

2.4 วิชาประสบการณภาคสนาม จำนวน 6 หนวยกิต
รหัสวิชา
ชือ่ วิชา
หนวยกิต
2314801 การเตรียมฝกประสบการณ
1 (0-2-1)
วิชาชีพภาษาอังกฤษ
Preparation for English Language
Professional Experience
2314802 การฝกประสบการณวชิ าชีพ
5 (300)
ภาษาอังกฤษ
Training for English Language
Professional Experience
3. หมวดวิชาเลือกเสรี จำนวนไมนอ ยกวา 6 หนวยกิต
ใหนกั ศึกษาเลือกเรียนวิชาใด ๆ ในระดับปริญญาตรี
ทีเ่ ปดสอนในหลักสูตรมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค โดยไมซ้ำ
กับรายวิชาทีเ่ คยเรียนมาแลว แตตอ งไมเปนรายวิชาทีก่ ำหนด
ใหเรียน โดยไมนบั หนวยกิตรวมในเกณฑการสำเร็จหลักสูตร
ของสาขานัน้

2.3.5 กลมุ วิชาภาษาที่ 3 (ภาษาจีน)
รหัสวิชา
ชือ่ วิชา
หนวยกิต
2273101 การฟงและการพูดภาษาจีน 1
3 (2-2-5)
Chinese Listening and Speaking 1
2273102 การฟงและการพูดภาษาจีน 2
3 (2-2-5)
Chinese Listening and Speaking 2
2273105 หลักภาษาจีน
3 (2-2-5)
Chinese Grammar
คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
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คูมือนักศึกษา

หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชารัฐศาสตร

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2558
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา : 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 3 แขนงวิชา คือ
1) การเมืองการปกครอง
2) การปกครองทองถิน่
3) รัฐประศาสนศาสตร
4. จำนวนหนวยกิตทีเ่ รียนตลอดหลักสูตร
ไมนอ ยกวา 137 หนวยกิต
หมวดวิชา/กลมุ วิชา/วิชา
ปกติ สหกิจ
1. 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
2. หมวดวิชาเฉพาะ
99 99
2.1 กลมุ วิชาแกน
48 48
2.2 กลมุ วิชาเฉพาะดานบังคับ
30 30
2.3 กลมุ วิชาเฉพาะดานเลือก
15 15
2.4 วิชาประสบการณวชิ าชีพ
6
6
3. หมวดวิชาเลือกเสรี
6
6
รวมทัง้ หมด
137 137

1. หมวดวิชาศึกษาทัว่ ไป จำนวน 32 หนวยกิต
2. หมวดวิชาเฉพาะ จำนวน 99 หนวยกิต แบงเปน
4 กลมุ ดังตอไปนี้
2.1 วิชาแกน จำนวน 48 หนวยกิต มีรายวิชา
ดังตอไปนี้
รหัสวิชา
ชือ่ วิชา
หนวยกิต
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 Theories 1
3 (3-0-6)
2451501 รัฐธรรมนูญศึกษา
Constitutional Study
2461102 ความรเู บือ้ งตนเกีย่ วกับกฎหมาย 3 (3-0-6)
Principles of Jurisprudence
4311702 คอมพิวเตอรเพือ่ อาชีพ
3 (2-2-5)
Computer for Career
2452101 ทฤษฎีการเมือง 2
3 (3-0-6)
Political Theories 2
2452501 ขอบังคับทางการปกครองสำหรับ 3 (3-0-6)
นักรัฐศาสตร
Administrative regulations for political
scientists
2452502 ระเบียบปฏิบตั ริ าชการไทย
3 (3-0-6)
Secretarial practices for Thai civil servants
2312701 ภาษาอังกฤษเพือ่ การเรียนรู
3 (3-0-6)
English for Learning
2453101 ภูมริ ฐั ศาสตรและบริบททางการบริหาร 3 (3-0-6)
Geo-Politics and context management
3 (3-0-6)
2453104 จริยธรรมสำหรับนักรัฐศาสตร
Ethics for political scientists
2453602 สถิตใิ นการวิจยั ทางสังคมศาสตร 3 (3-0-6)
Statistics in Social Science Research
2312710***ภาษาอังกฤษสำหรับนักรัฐศาสตร 3 (3-0-6)
English for political scientists
*** ปรับปรุงหลักสูตรเล็กนอย (สมอ.08)

คูมือนักศึกษา
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คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร

รหัสวิชา

ชือ่ วิชา

หนวยกิต

รหัสวิชา

2454706 สัมมนาในทางรัฐศาสตร
3 (3-0-6)
Seminar in Political Science
2454903 วิธวี ทิ ยาการวิจยั ทางรัฐศาสตร
3 (3-0-6)
Research Methodology in Political
Science
2.2 กลมุ วิชาเฉพาะดานบังคับ จำนวนไมนอ ยกวา
30 หนวยกิต มีรายวิชาดังตอไปนี้
แขนงวิชาการเมืองการปกครอง
รหัสวิชา

ชือ่ วิชา

หนวยกิต

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 การวัดและการจัดการผล
3 (3-0-6)
การดำเนินงาน
Performance Measurement and
Management
2453410 การจัดการความหลากหลาย
3 (3-0-6)
ของทองถิน่
Local Diversity Management
2454401 การพัฒนาทองถิน่ ตามปรัชญา
3 (3-0-6)
เศรษฐกิจพอเพียง
Local Development based on
Philosophy of Sufficiency Economy
2454402 การจัดทำแผนพัฒนาทองถิน่ และ 3 (3-0-6)
การเขียนโครงการ
Local Development Planning and
Project Writing
2454403 การบริหารสำนักงานสำหรับองคกร 3 (3-0-6)
ปกครองสวนทองถิน่
Office Management for Local
Administration Organization

2452102 ปรัชญาทางการเมือง
3 (3-0-6)
Political Philosophy
2452103 รัฐธรรมนูญและสถาบันทางการเมือง 3 (3-0-6)
Constitutionand Political Institutions
2452104 พรรคการเมืองและกลมุ ผลประโยชน 3 (3-0-6)
Political Parties and Interest Groups
2453102 การเมืองการปกครองเปรียบเทียบ 3 (3-0-6)
Comparative Politics and Government
2453105 การวิเคราะหระบบการเมือง
3 (3-0-6)
Political system Analysis
2453107 ภาวะผนู ำทางการเมือง
3 (3-0-6)
Political Leadership
2453113 ขบวนการเคลือ่ นไหวทางการเมือง 3 (3-0-6)
Political Movement Process
แขนงวิชารัฐประศาสนศาสตร
2453114 การพัฒนาเศรษฐกิจ สังคมและ
3 (3-0-6)
การเมือง
รหัสวิชา
ชือ่ วิชา
หนวยกิต
Economic Social and Political Development
3 (3-0-6)
2453115 นิเวศวิทยาการเมือง
3 (3-0-6) 2452301 ความรเู บือ้ งตนทาง
รัฐประศาสนศาสตร
Political Ecology
Introduction to Public Administration
2454103 รัฐศาสตรแนววิพากษ
3 (3-0-6)
2452302 การจัดการภาครัฐ
3 (3-0-6)
Critical Political Science
Public Management
2452303 องคการและการจัดการภาครัฐ
3 (3-0-6)
แขนงวิชาการปกครองทองถิน่
Organization and Pubic Management
รหัสวิชา
ชือ่ วิชา
หนวยกิต
2453301 การจัดการทรัพยากรมนุษยภาครัฐ 3 (3-0-6)
Human Resource Management in
2452401 แนวคิดและทฤษฎีการปกครองทองถิน่ 3 (3-0-6)
the Public sector
Concepts and Theories of Local Government
3 (3-0-6)
2452402 การปกครองทองถิน่ ไทย
3 (3-0-6) 2453302 การบริหารการเงินการคลัง
Financial and Fiscal Administration
Thai Local Government
3 (3-0-6) 2453303 นโยบายสาธารณะและการวางแผน 3 (3-0-6)
2452403 การจัดการการคลังทองถิน่
Local Fiscal Management
Public Policy and Planning
คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
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รหัสวิชา

ชือ่ วิชา

แขนงวิชาการปกครองทองถิน่

หนวยกิต

2453304 การบริหารการพัฒนา
3 (3-0-6)
Development Administration
2453305 การวิเคราะหโครงการและ
3 (3-0-6)
การบริหารโครงการ
Project Analysis and Management
2454301 การจัดการเชิงกลยุทธภาครัฐ
3 (3-0-6)
Strategic Management in Public Sector
2454304 ระบบสารสนเทศเพือ่ การจัดการ
3 (3-0-6)
Management Information System
2.3 กลมุ วิชาเฉพาะดานเลือก ใหเลือกเรียน
ไมนอ ยกวา 15 หนวยกิต จากรายวิชาดังตอไปนี้
แขนงวิชาการเมืองการปกครอง
รหัสวิชา
ชือ่ วิชา
หนวยกิต
2453108 แนวคิด ทฤษฎีความเปนพลเมือง 3 (3-0-6)
Concepts and Theories of Citizenship
2453109 การเมืองการปกครองเอเชีย
3 (3-0-6)
Politics and Government in Asia
2453110 การเมืองการปกครองยุโรป
3 (3-0-6)
Politics and Government inEurope
2453112 การจัดการความขัดแยงทางการเมือง 3 (3-0-6)
PoliticalConflicts Management
2453117 การเมืองการปกครองของประเทศมหาอำนาจ
Politics and Governmentof Great Power
2454102 โลกาภิวตั นทางการเมือง
3 (3-0-6)
Globalization and Politics
2454104 การเมืองวาดวยความเสมอภาค
3 (3-0-6)
Equity Politics
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
2463508 กฎหมายลักษณะพยานหลักฐาน 3 (3-0-6)
Law of Evidence
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

รหัสวิชา
ชือ่ วิชา
หนวยกิต
2453405 การเมืองทองถิน่ ไทย
3 (3-0-6)
Thai Local Politics
2453406 การเมืองทองถิน่ เปรียบเทียบ
3 (3-0-6)
Comparative Local Politics
2453407 การปกครองทองถิน่ เปรียบเทียบ 3 (3-0-6)
Comparative Local Governments
2453408 กฎหมายเกีย่ วกับการปกครองทองถิน่ 3 (3-0-6)
Local Governments Laws
2453409 สังคมวิทยาทองถิน่
3 (3-0-6)
Local Sociology
2454404 การบริหารทรัพยากรมนุษยใน
3 (3-0-6)
องคกรปกครองสวนทองถิน่
Human Resource Management in Local
Administration Organization
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
2463508 กฎหมายลักษณะพยาน
3 (3-0-6)
Law of Evidence
2463510 กฎหมายวิธพี จิ ารณาความอาญา 1 3 (3-0-6)
Criminal Procedure I
2463511 กฎหมายวิธพี จิ ารณาความอาญา 2 3 (3-0-6)
Criminal Procedure II
แขนงวิชารัฐประศาสนศาสตร
รหัสวิชา
ชือ่ วิชา
หนวยกิต
2453306 กระบวนการกำหนดนโยบาย
3 (3-0-6)
สาธารณะแบบมีสว นรวม
Participatory Public Policy Formulation
Process
2453307 การนำนโยบายสาธารณะไปปฏิบตั ิ 3 (3-0-6)
Public Policy Implementation
2453308 การประเมินผลนโยบายสาธารณะ 3 (3-0-6)
Public Policy Evaluation
2453309 การประเมินผลการปฏิบตั งิ าน
3 (3-0-6)
Performance Evaluation
2453310 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย
3 (3-0-6)
Human Resource Development
2454302 การคิดเชิงสรางสรรค
3 (3-0-6)
Creative Thinking
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รหัสวิชา

ชือ่ วิชา

หนวยกิต

2454303 การจัดการนวัตกรรมและ
3 (3-0-6)
การเปลีย่ นแปลง
Innovation and Change Management
2454305 ผนู ำการเปลีย่ นแปลง
3 (3-0-6)
Change Agent
2454306 การเมืองในองคการ
3 (3-0-6)
Organizational Politics
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
2463508 กฎหมายลักษณะพยาน
3 (3-0-6)
Law of Evidence
2463510 กฎหมายวิธพี จิ ารณาความอาญา 1 3 (3-0-6)
Criminal Procedure I
2463511 กฎหมายวิธพี จิ ารณาความอาญา 2 3 (3-0-6)
Criminal Procedure II
3501101 เศรษฐศาสตรทวั่ ไป
3 (3-0-6)
General Economic

3. หมวดวิชาเลือกเสรี จำนวน 6 หนวยกิต
ใหเลือกเรียนรายวิชาใด ๆ ในหลักสูตรระดับ
ปริญญาตรีทมี่ หาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรคเปดสอน โดยไมซ้ำ
กับรายวิชาทีเ่ คยเรียนมาแลวและตองไมเปนรายวิชาทีก่ ำหนด
ใหเรียนโดยไมนับหนวยกิตรวมในเกณฑการสำเร็จการศึกษา
ของหลักสูตรสาขาวิชานัน้ ๆ

2.4 กลุมวิชาประสบการณภาคสนาม
กลมุ วิชาประสบการณวชิ าชีพ จำนวน 6 หนวยกิต
รหัสวิชา
ชือ่ วิชา
หนวยกิต
2454801 เตรียมฝกประสบการณวชิ าชีพ
1 (60)
ทางรัฐศาสตร
Preparation for Professional Experience
2454802 ฝกประสบการณวชิ าชีพทางรัฐศาสตร 5 (300)
Field Experience
หรือ
กลมุ วิชาสหกิจศึกษา จำนวน 6 หนวยกิต
รหัสวิชา

ชือ่ วิชา

2454804 สหกิจศึกษา
Cooperative Education

หนวยกิต
6 (270)

หมายเหตุ : ใหนักศึกษาเลือกลงทะเบียนเรียนกลุมวิชา
ฝกประสบการณวชิ าชีพ หรือ กลมุ วิชาสหกิจศึกษา กลมุ วิชาใด
กลมุ วิชาหนึง่ เพียงกลมุ เดียว
คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
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คูมือนักศึกษา

หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชานิติศาสตร

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2558
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา : มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค
คณะ/ภาควิชา
: คณะนิตศิ าสตร

1. หมวดวิชาศึกษาทัว่ ไป จำนวน 32 หนวยกิต
2. หมวดวิชาเฉพาะ จำนวน 105 หนวยกิต
2.1 วิชาแกน จำนวน 18 หนวยกิต มีรายวิชา
ดังตอไปนี้
รหัสวิชา
ชือ่ วิชา
หนวยกิต

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.
3. หลักสูตร
3.1 จำนวนหนวยกิตรวมตลอดหลักสูตร
ไมนอ ยกวา 143 หนวยกิต
3.2 โครงสรางหลักสูตร
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
105
2.1 กลมุ วิชาแกน
18
2.2 กลมุ วิชาเฉพาะดานบังคับ
78
2.3 กลมุ วิชาเฉพาะดานเลือก
9
2.4 กลมุ วิชาประสบการณภาคสนาม ไมนบั หนวยกิต
3. หมวดวิชาเลือกเสรี
6
รวมทัง้ สิน้
143

คูมือนักศึกษา

2312702 ภาษาอังกฤษสำหรับนักกฎหมาย
English for Lawyer
2313702 ภาษาอังกฤษสำหรับสังคมศาสตร
English for Social Science
2461301 หลักกฎหมายเอกชน
Principles of Private Law
2461401 คอมพิวเตอรสำหรับนักกฎหมาย
Computer for Lawyer
2461501 กฎหมายรัฐธรรมนูญ
Constitutional Law
2461502 กฎหมายมหาชนเบือ้ งตน
Introduction to Public Law
2463704 หลักวิชาชีพนักกฎหมาย
Principles of Legal Profession

3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
2 (2-0-4)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
2 (2-0-4)
2 (2-0-4)

2.2 วิชาเฉพาะดานบังคับ จำนวน 78 หนวยกิต
มีรายวิชาดังตอไปนี้
รหัสวิชา
ชือ่ วิชา
หนวยกิต
2461104 ประวัตศิ าสตรกฎหมายไทย
2 (2-0-4)
Thai Legal History
2461108 นิตปิ รัชญา
2 (2-0-4)
Philosophy of Law
2461303 กฎหมายลักษณะนิตกิ รรมและสัญญา 3 (3-0-6)
Juristic Act and Contract
2462304 กฎหมายลักษณะหนี้ : หลักทัว่ ไป 3 (3-0-6)
Obligation : General Principles
2462305 กฎหมายลักษณะทรัพยสนิ และทีด่ นิ 3 (3-0-6)
Property and Land Law
2462306 กฎหมายลักษณะละเมิด
3 (3-0-6)
จัดการงานนอกสัง่ ลาภมิควรได
Law of Torts Management of Affair
Without Mandate and Undue Enrichment
2462307 เอกเทศสัญญา 1
3 (3-0-6)
Specific Contracts I
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รหัสวิชา

ชือ่ วิชา

รหัสวิชา

หนวยกิต

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)
ราชการทางปกครอง
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 Notes
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 Procedure I
2463507 กฎหมายวิธพี จิ ารณาความแพง 2 3 (3-0-6)
Law of Civil Procedure : 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
2463513 กฎหมายแรงงานและวิธพี จิ ารณา 3 (3-0-6)
คดีในศาลแรงงาน
Labour Law and Procedure
2464401 การวาความและศาลจำลอง
3 (3-0-6)
Advocacy and Moot Court
2464514 กฎหมายภาษีอากร
3 (3-0-6)
Taxation Law
2463601 กฎหมายระหวางประเทศ
2 (2-0-4)
แผนกคดีบคุ คล
Private International Law
คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร

ชือ่ วิชา

2463602 กฎหมายระหวางประเทศ
แผนกคดีเมือง
Public International Law

หนวยกิต
2 (2-0-4)

2.3 วิชาเฉพาะดานเลือก
จำนวนไมนอ ยกวา
9 หนวยกิต แบงเปน 4 กลมุ ใหเลือกกลมุ ใดกลมุ หนึง่ หรือ
แตละกลมุ ตอไปนี้
2.3.1 กลมุ กฎหมายแพงและพาณิชย
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
2461317 กฎหมายธุรกิจและพาณิชย
3 (3-0-6)
Business and Commercial Law
2463512 กฎหมายลมละลายและการฟน ฟูกจิ การ 2 (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 วกับการเงิน
3 (3-0-6)
การคลังของรัฐ
Public Financial Law
2464518 สัมมนากฎหมายแพง
3 (3-0-6)
Seminar in Civil Law
2464521 กฎหมายธุรกรรมการพาณิชย
2 (2-0-4)
อิเล็กทรอนิกส
Law of Electronic Commerce Transactions
2464522 กฎหมายเกีย่ วกับคอมพิวเตอรและ 2 (2-0-4)
กฎหมายแผนภูมวิ งจรรวม
Computer Law and Semiconductor
Chip Law
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รหัสวิชา

ชือ่ วิชา

2464523 กฎหมายไซเบอร
Cyber Law
2464524 กฎหมายเกีย่ วกับโทรคมนาคม
Telecommunications Law
2464525 อาชญากรรมทางคอมพิวเตอร
Computer Crime

หนวยกิต

รหัสวิชา

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

2.3.2 กลมุ กฎหมายมหาชน
รหัสวิชา
ชือ่ วิชา
หนวยกิต
2462505 ศาลปกครองและวิธพี จิ ารณาคดี 2 (2-0-4)
ปกครอง
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
2464526 กฎหมายเกีย่ วกับการปองกัน
2 (2-0-4)
และปรามปราบการทุจริต
National Anti-Corruption Laws
2464527 กฎหมายสิง่ แวดลอม
2 (2-0-4)
Environmental Law
2464528 กฎหมายคมุ ครองผบู ริโภค
2 (2-0-4)
Consumer Protection Law
2464529 กฎหมายสิทธิมนุษยชน
2 (2-0-4)
Human Light Law
2464530 กฎหมายผังเมือง ควบคุม
2 (2-0-4)
อาคารและการใชทดี่ นิ
Law Relating to Town Planning, Building
and Land Use Control
2.3.3 กลมุ กฎหมายระหวางประเทศ
รหัสวิชา
ชือ่ วิชา
หนวยกิต
2463603 กฎหมายการคาระหวางประเทศ 3 (3-0-6)
International Trade Law
2463604 กฎหมายอาเซียน
2 (2-0-4)
ASEAN Law
2463605 กฎหมายเศรษฐกิจระหวางประเทศ 2 (2-0-4)
International Economic Law
2463606 กฎหมายองคการระหวางประเทศ 2 (2-0-4)
International Organization Law

คูมือนักศึกษา

ชือ่ วิชา

หนวยกิต

2463607 กฎหมายระหวางประเทศวาดวยทะเล
International Law of the Sea
2463608 กฎหมายโลจิสติกส
Logistic Law
2463609 กฎหมายแมน้ำระหวางประเทศ
Law on International River
2463610 กฎหมายเกีย่ วกับการเดินอากาศ
และอวกาศ
Aviation and Aerospace Law

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

2.3.4 กลมุ กฎหมายงานยุตธิ รรม
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 ทางปญญา 2 (2-0-4)
และวิธพี จิ ารณาคดีในศาลทรัพยสนิ ทางปญญา
Intellectual Estate and Procedure
Intellectual Property
2463403 นิตเิ วชศาสตร
3 (3-0-6)
Forensic Medicine
2463521 การสืบสวนและการสอบสวน
3 (3-0-6)
Criminal Investigation
2464519 สัมมนากฎหมายอาญา
3 (3-0-6)
Seminar in Criminal Law
2464520 กฎหมายอนุญาโตตุลาการ
3 (3-0-6)
Arbitration Act
2.4 วิชาประสบการณภาคสนาม ใหนกั ศึกษา
ลงทะเบียนเรียน จำนวน 5 หนวยกิต โดยไมนบั หนวยกิต และ
ใหมผี ลการเรียน เปนระดับ F P และ PD รายวิชาดังตอไปนี้
รหัสวิชา
ชือ่ วิชา
หนวยกิต
2464801 การฝกประสบการณวชิ าชีพกฎหมาย ไมนบั
Field Experience in Law
หนวยกิต
5 (300)
3. หมวดวิชาเลือกเสรี จำนวน 6 หนวยกิต
ใหเลือกเรียนวิชาใด ๆ ในหลักสูตรมหาวิทยาลัย
ราชภั ฎ โดยไม ซ้ำ กั บ รายวิ ช าที่ เ คยเรี ย นมาแล ว และต อ ง
ไม เ ป น รายวิ ช าที่ กำหนดให เ รี ย นโดยไม นั บ รวมหน ว ยกิ ต
เกณฑการสำเร็จหลักสูตรของสาขาวิชานี้
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คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร

หลักสูตรศิลปบัณฑิต

สาขาวิชาดนตรี

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2558
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา : 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 137 หนวยกิต
3.2 โครงสรางหลักสูตร
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
99
2.1 วิชาแกน
35
2.2 วิชาเฉพาะดานบังคับเลือก
46
2.3 วิชาเฉพาะดานเลือก
12
2.4 วิชาประสบการณวชิ าชีพ
6
3. หมวดวิชาเลือกเสรี
6
รวมทัง้ หมด
137

ชือ่ วิชา

หนวยกิต

2161701 คอมพิวเตอรดนตรีขนั้ พืน้ ฐาน
3 (2-2-5)
Introduction to Music Computer
2162702 คอมพิวเตอรชว ยงานดนตรี
3 (2-2-5)
Computer Aided Music
2164705 การบริหารจัดการวงดนตรี
3 (3-0-6)
Music Ensemble Management
2163501 สวนศาสตรดนตรี
3 (3-0-6)
Music Acoustics
2163502 การจัดเก็บระบบขอมูลดนตรี
3 (3-0-6)
Systemization of Musical Datas
2163503 การวิจยั ทางดนตรี
3 (2-2-5)
Music Research
2164504 การเสนอผลงานทางดนตรี
3 (2-2-5)
Music Presentation
2163801 ภาษาอังกฤษสำหรับการดนตรี
3 (3-0-6)
English for Musical Career
2312701 ภาษาอังกฤษเพือ่ การเรียนรู
3 (3-0-6)
English for Learning
2163703 ปฏิบตั กิ ารบันทึกเสียงดนตรี 1
2 (0-4-2)
Studio Recording 1
2. วิชาเฉพาะดานบังคับเลือก ใหเรียนไมนอยกวา
46 หนวยกิต จากรายวิชาตอไปนี้
รหัสวิชา
ชือ่ วิชา
หนวยกิต

1. หมวดวิชาศึกษาทัว่ ไป จำนวน 32 หนวยกิต
2. หมวดวิชาเฉพาะ จำนวน 99 หนวยกิต
แบงเปน 4 กลมุ ดังตอไปนี้
1. วิชาแกน จำนวน 35 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
คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร

รหัสวิชา

2161103 การบันทึกโนตเพลงไทย
3 (3-0-6)
Thai Music Notations
2162101 ทฤษฎีดนตรีไทย
3 (3-0-6)
Theory of Thai Music
2161111 ประวัตกิ ารดนตรีไทย
3 (3-0-6)
History of Thai Music
2163103 รูปแบบและการวิเคราะหดนตรีไทย 3 (3-0-6)
Form and Analysis of Thai Music
2162107 หนาทับดนตรีไทย
3 (2-2-5)
Rhythmic Pattern in Thai Music
2162108 ดนตรีไทยในพิธกี รรม
3 (2-2-5)
Thai Ritual Music
2162111 ขนบประเพณีดนตรีไทย
2 (2-0-4)
The Tradition of Thai Music
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รหัสวิชา
ชือ่ วิชา
หนวยกิต
2163105 การประพันธเพลงไทย
2 (2-0-4)
Thai Music Composition
2163214 ปฏิบตั เิ พลงระบำ รำ ฟอน
2 (0-4-2)
Thai Dance Music
2164215 ปฏิบตั เิ พลงเดีย่ ว
2 (0-4-2)
Solo Performance
2163112 การซอมบำรุงเครือ่ งดนตรีไทย
3 (2-2-5)
Maintenance and Repair of Thai Music
Instruments
2162212 ปฏิบตั ริ วมวงดนตรีไทย 1
2 (0-4-2)
Thai Ensemble 1
2162213 ปฏิบตั ริ วมวงดนตรีไทย 2
2 (0-4-2)
Thai Ensemble 2
2163110 ดนตรีพนื้ บานไทย
3 (2-2-5)
Thai Folk Music
2164105 ลักษณะและประเภทเพลงไทย
3 (3-0-6)
Classification of Thai Music
2162211 ปฏิบตั ขิ บั รองเพลงไทยพืน้ ฐาน
2 (0-4-2)
Basic Thai Singing
2163114 เพลงมโหรีขนั้ สูง
3 (2-2-5)
Advanced Mahori Songs
2163116 ปพ าทยดกึ ดำบรรพ
3 (2-2-5)
PipatDukdumbun
2161302 ทฤษฎีดนตรีสากล 1
3 (3-0-6)
Music Theory 1
2162301 ทฤษฎีดนตรีสากล 2
3 (3-0-6)
Music Theory 2
2162302 ทฤษฎีดนตรีสากล 3
3 (3-0-6)
Music Theory 3
2163301 ทฤษฎีดนตรีแจส
3 (3-0-6)
Jazz Music Theory
2162311 ประวัตดิ นตรีตะวันตก
3 (3-0-6)
History of Western Music
2163711 รูปแบบและการวิเคราะหดนตรี
3 (3-0-6)
Form and Analysis
2164322 การเรียนเรียงเสียงประสานสำหรับ 3 (3-0-6)
ดนตรีแจส
Arranging for Jazz Music
2163321 การเรียบเรียงสำหรับดนตรีสมัยนิยม 3 (3-0-6)
Arranging for Popular Music
2163312 การประพันธดนตรี
2 (2-0-4)
Music Composition
2163314 การอำนวยเพลงเบือ้ งตน
3 (3-0-6)
Introduction to Conducting

คูมือนักศึกษา

รหัสวิชา
ชือ่ วิชา
หนวยกิต
2162721 เทคโนโลยีทางดนตรีอเิ ล็กทรอนิกส 3 (2-2-5)
Electronic Music Technology
2163720 พืน้ ฐานเครือ่ งสังเคราะหเสียง
3 (2-2-5)
Introduction to the Sound Synthesizer
2164704 ปฏิบตั กิ ารบันทึกเสียงดนตรี 2
2 (0-4-2)
Studio Recording 2
2163305 การแตงเพลงเพือ่ การพาณิชย
3 (2-2-5)
Song Writing
2162414 ปฏิบตั ริ วมวงดนตรีสากล 1
2 (0-4-2)
Ensemble 1
2162415 ปฏิบตั ริ วมวงดนตรีสากล 2
2 (0-4-2)
Ensemble 2
2162413 ปฏิบตั ขิ บั รองประสานเสียง
2 (0-4-2)
Chorus
2161411 การฝกโสตประสาท 1
2 (0-4-2)
Ear Training 1
2161412 การฝกโสตประสาท 2
2 (0-4-2)
Ear Training 2
2162310 หลักการวงโยธวาทิต
3 (3-0-6)
Principles of military Band
2163412 ปฏิบตั ขิ บั รองสากล
2 (0-4-2)
Voice Performance
2163504 ดนตรียอดนิยมในสังคมไทย
3 (3-0-6)
Popular Music in Thai Society
2163722 ดนตรีประกอบสือ่
3 (2-2-5)
Music for Visual Media
3. วิชาเฉพาะดานเลือก เลือก ใหเลือกเรียนไมนอ ยกวา
12 หนวยกิต จำแนกตามหมวดวิชาดังตอไปนี้ และใหเลือก
เพียงหมวดเดียวดังรายวิชาตอไปนี้
วิชาปฏิบตั เิ ครือ่ งดีดไทย
รหัสวิชา
ชือ่ วิชา
2161201 ปฏิบตั เิ ครือ่ งดีดไทย1
Thai Plucked 1
2161202 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
2163201 ปฏิบตั เิ ครือ่ งดีดไทย 5
Thai Plucked 5
2163202 ปฏิบตั เิ ครือ่ งดีดไทย 6
Thai Plucked 6
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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)

คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร

วิชาปฏิบตั เิ ครือ่ งสีไทย
รหัสวิชา
ชือ่ วิชา
2161203 ปฏิบตั เิ ครือ่ งสีไทย 1
Thai Bowed 1
2161204 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

วิชาปฏิบตั ขิ บั รองเพลงไทย
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)

รหัสวิชา
ชือ่ วิชา
2161209 ปฏิบตั ขิ บั รองเพลงไทย 1
Thai Singing 1
2161210 ปฏิบตั ขิ บั รองเพลงไทย 2
Thai Singing 2
2162209 ปฏิบตั ขิ บั รองเพลงไทย 3
Thai Singing 3
2162210 ปฏิบตั ขิ บั รองเพลงไทย 4
Thai Singing 4
2163209 ปฏิบตั ขิ บั รองเพลงไทย 5
Thai Singing 5
2163210 ปฏิบตั ขิ บั รองเพลงไทย 6
Thai Singing 6

วิชาปฏิบตั เิ ครือ่ งตีไทย
รหัสวิชา
ชือ่ วิชา
2161205 ปฏิบตั เิ ครือ่ งตีไทย 1
Thai Melodic Percussion 1
2161206 ปฏิบตั เิ ครือ่ งตีไทย 2
Thai Melodic Percussion 2
2162205 ปฏิบตั เิ ครือ่ งตีไทย 3
Thai Melodic Percussion 3
2162206 ปฏิบตั เิ ครือ่ งตีไทย 4
Thai Melodic Percussion 4
2163205 ปฏิบตั เิ ครือ่ งตีไทย 5
Thai Melodic Percussion 5
2163206 ปฏิบตั เิ ครือ่ งตีไทย 6
Thai Melodic Percussion 6

คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร

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

วิชาปฏิบตั เิ ครือ่ งลมไม
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)

รหัสวิชา
ชือ่ วิชา
2161401 ปฏิบตั เิ ครือ่ งลมไม 1
Woodwind 1
2161402 ปฏิบตั เิ ครือ่ งลมไม 2
Woodwind 2
2162401 ปฏิบตั เิ ครือ่ งลมไม 3
Woodwind 3
2162402 ปฏิบตั เิ ครือ่ งลมไม 4
Woodwind 4
2163401 ปฏิบตั เิ ครือ่ งลมไม 5
Woodwind 5
2163402 ปฏิบตั เิ ครือ่ งลมไม 6
Woodwind 6

วิชาปฏิบัติเครื่องเปาไทย
รหัสวิชา
ชือ่ วิชา
2161207 ปฏิบตั เิ ครือ่ งเปาไทย 1
Thai Wind 1
2161208 ปฏิบตั เิ ครือ่ งเปาไทย 2
Thai Wind 2
2162207 ปฏิบตั เิ ครือ่ งเปาไทย 3
Thai Wind 3
2162208 ปฏิบตั เิ ครือ่ งเปาไทย 4
Thai Wind 4
2163207 ปฏิบตั เิ ครือ่ งเปาไทย 5
Thai Wind 5
2163208 ปฏิบตั เิ ครือ่ งเปาไทย 6
Thai Wind 6

หนวยกิต
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)

วิชาปฏิบตั เิ ครือ่ งทองเหลือง
รหัสวิชา
ชือ่ วิชา
2161403 ปฏิบตั เิ ครือ่ งทองเหลือง 1
Brass 1
2161404 ปฏิบตั เิ ครือ่ งทองเหลือง 2
Brass 2
2162403 ปฏิบตั เิ ครือ่ งทองเหลือง 3
Brass 3
2162404 ปฏิบตั เิ ครือ่ งทองเหลือง 4
Brass 4
2163403 ปฏิบตั เิ ครือ่ งทองเหลือง 5
Brass 5
2163404 ปฏิบตั เิ ครือ่ งทองเหลือง 6
Brass 6
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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)

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)

คูมือนักศึกษา

วิชาปฏิบัติเครื่องสายสากล
รหัสวิชา
ชือ่ วิชา
2161405 ปฏิบตั เิ ครือ่ งสายสากล 1
String 1
2161406 ปฏิบตั เิ ครือ่ งสายสากล 2
String 2
2162405 ปฏิบตั เิ ครือ่ งสายสากล 3
String 3
2162406 ปฏิบตั เิ ครือ่ งสายสากล 4
String 4
2163405 ปฏิบตั เิ ครือ่ งสายสากล 5
String 5
2163406 ปฏิบตั เิ ครือ่ งสายสากล 6
String 6

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

4.1 กลุมวิชาฝกประสบการณวิชาชีพดนตรี
รหัสวิชา
ชือ่ วิชา
หนวยกิต
2164801 การเตรียมฝกประสบการณ
1 (0-2-1)
วิชาชีพดนตรี
Preparation for Practical Experience
in Music
2164802 การฝกประสบการณวชิ าชีพดนตรี
5 (300)
Practical Experience in Music
4.2 กลมุ วิชาสหกิจศึกษาดานดนตรี
รหัสวิชา
ชือ่ วิชา
หนวยกิต

2 (0-4-2)

วิชาปฏิบัติกีตาร
รหัสวิชา
ชือ่ วิชา
2161407 ปฏิบตั กิ ตี าร 1
Guitar 1
2161408 ปฏิบตั กิ ตี าร 2
Guitar 2
2162407 ปฏิบตั กิ ตี าร 3
Guitar 3
2162408 ปฏิบตั กิ ตี าร 4
Guitar 4
2163407 ปฏิบตั กิ ตี าร 5
Guitar 5
2163408 ปฏิบตั กิ ตี าร 6
Guitar 6

4. วิชาประสบการณภาคสนามใหเลือกเรียนเพียง
กลมุ เดียว จำนวน 6 หนวยกิต จากกลมุ ตอไปนี้

หนวยกิต
2 (0-4-2)
2 (0-4-2)
2 (0-4-2)

2164806 สหกิจศึกษาดานดนตรี
6 (16 สัปดาห)
Cooperative Education in Music
หมวดวิชาเลือกเสรี ไมนอ ยกวา 6 หนวยกิต
ใหเลือกเรียนรายวิชาใด ๆ ในหลักสูตรมหาวิทยาลัย
ราชภัฏนครสวรรค โดยไมซ้ำกับรายวิชาทีเ่ คยเรียนมาแลว และ
ตองไมเปนรายวิชาที่กำหนดใหเรียน โดยไมนับหนวยกิต
ในเกณฑการสำเร็จหลักสูตรของสาขาวิชาดนตรี

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

วิชาปฏิบัติเครื่องคียบอรด
รหัสวิชา
ชือ่ วิชา
2161409 ปฏิบตั คิ ยี บ อรด 1
Keyboard 1
2161410 ปฏิบตั คิ ยี บ อรด 2
Keyboard 2
2162409 ปฏิบตั คิ ยี บ อรด 3
Keyboard 3
2162410 ปฏิบตั คิ ยี บ อรด 4
Keyboard 4
2163409 ปฏิบตั คิ ยี บ อรด 5
Keyboard 5
2163410 ปฏิบตั คิ ยี บ อรด 6
Keyboard 6

คูมือนักศึกษา

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)
*** ปรับปรุงหลักสูตรเล็กนอย (สมอ.08)
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คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร

หลักสูตรศิลปบัณฑิต

สาขาศิลปกรรม

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2558
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
ก. หมวดวิชาศึกษาทัว่ ไป
32
1. กลมุ วิชาภาษาและการสือ่ สาร
9
2. กลมุ วิชามนุษยศาสตร
7
3. กลมุ วิชาสังคมศาสตร
6
4. กลมุ วิชาวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร
10
ข. หมวดวิชาเฉพาะ
97
1. กลมุ วิชาพืน้ ฐานวิชาชีพ
42
2. กลมุ วิชาเฉพาะดานบังคับ
28
3. กลมุ วิชาเฉพาะดานเลือก
21
4. วิชาประสบการณวชิ าชีพ
6
ค. หมวดวิชาเลือกเสรี
6
รวมทัง้ หมด
135
ก. หมวดวิชาศึกษาทัว่ ไป จำนวน 32 หนวยกิต
ข. หมวดวิชาเฉพาะ จำนวน 97 หนวยกิต
แบงเปน 4 กลมุ ดังตอไปนี้
1. วิชาพืน้ ฐานวิชาชีพ จำนวน 42 หนวยกิต
รหัสวิชา
ชือ่ วิชา
2112401 สุนทรียศาสตร
Aesthetics
คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร

หนวยกิต
3 (3-0-6)

รหัสวิชา

ชือ่ วิชา

หนวยกิต

2111201 ประวัตศิ าสตรศลิ ปะไทย
3 (3-0-6)
History of Thai Art
2111202 ประวัตศิ าสตรศลิ ปะตะวันตก
3 (3-0-6)
History of Western Art
2111301 องคประกอบศิลปพนื้ ฐาน
3 (1-4-4)
Introduction to Composition
2113301 ศิลปวิจารณ
3 (3-0-6)
Art Criticism
2111501 กายวิภาคมนุษย
3 (2-2-5)
Human Anatomy
2121401 วาดเสนพืน้ ฐาน
3 (1-4-4)
Introduction to Drawing
2121101 จิตรกรรมพืน้ ฐาน
3 (1-4-4)
Introduction to Painting
2122102 จิตรกรรมไทยพืน้ ฐาน
3 (1-4-4)
Introduction to Thai Painting
2121201 ภาพพิมพพนื้ ฐาน
3 (1-4-4)
Introduction to Printmaking
2122301 ประติมากรรมนูนต่ำและนูนสูง
3 (1-4-4)
bas-relief Sculpture and high
relief Sculpture
2133701 คอมพิวเตอรกบั การออกแบบพืน้ ฐาน 3 (2-2-5)
Introduction to Computer Graphic Design
2312701 ภาษาอังกฤษเพือ่ การเรียนรู
3 (3-0-6)
English for Learning
2313703 ภาษาอังกฤษสำหรับศิลปกรรม
3 (3-0-6)
English for Fine and Applied Arts
2. วิชาเฉพาะดานบังคับ จำนวนไมนอ ยกวา
28 หนวยกิต
รหัสวิชา
ชือ่ วิชา
2112302 องคประกอบศิลปสรางสรรค
Creative Composition
2121402 วาดเสนภาพคน
Figure Drawing
2122103 จิตรกรรมสีน้ำมัน
Oil Painting
2123104 จิตรกรรมไทยประยุกต
Thai Painting applied
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หนวยกิต
3 (2-2-5)
3 (2-2-5)
3 (2-2-5)
3 (2-2-5)

คูมือนักศึกษา

รหัสวิชา

ชือ่ วิชา

หนวยกิต

2122202 ภาพพิมพสรางสรรค
3 (2-2-5)
Creative Printmaking
2123302 ประติมากรรมลอยตัว
3 (2-2-5)
Round Relief Sculpture
2133702 คอมพิวเตอรกบั การออกแบบสรางสรรค 3 (2-2-5)
Creative Computer Graphic Design
2113601 การนำเสนอผลงาน
3 (2-2-5)
Art Presentation
2114901 ศิลปะนิพนธ
4 (2-4-6)
Art Thesis
3. วิชาเฉพาะดานเลือก จำนวนไมนอ ยกวา
21 หนวยกิต
รหัสวิชา
ชือ่ วิชา
หนวยกิต
2111302***ทฤษฎีสี
2 (2-0-4)
Color Theory
2112203 ศิลปะสมัยใหม
2 (2-0-4)
Modern Art
2113701 การออกแบบนิทรรศการ
3 (2-2-5)
Technical Design of Exhibition
2133401 การถายภาพสรางสรรค
3 (2-2-5)
Creative Photography
2123701 วัสดุและเทคนิคศิลปะ
3 (2-2-5)
Material and Technique Art
2143101 ศิลปะพืน้ บาน
3 (2-2-5)
folk arts
2122402 วาดเสนสรางสรรค
3 (2-2-5)
Creative Drawing
2123105 จิตรกรรมสรางสรรค
3 (2-2-5)
Creative Painting
2123106 จิตรกรรมไทยสรางสรรค
3 (2-2-5)
Creative Thai Painting
2123107 การระบายสีน้ำ
3 (2-2-5)
Water Color Painting
2123303 ประติมากรรมสรางสรรค
3 (2-2-5)
Creative Sculpture
2123304 การปน และการหลอ
3 (2-2-5)
Molding and Casting
2143102 การออกบแบบลวดลาย
3 (2-2-5)
Motif and Ornament Desing
2143103 การออกแบบสรางสรรคงานกระดาษ 3 (2-2-5)
Creative Paper Design

4. วิชาประสบการณภาคสนาม จำนวน 6 หนวยกิต
ใหนักศึกษาเลือกกลุมรายวิชาฝกประสบการณ
วิชพี หรือกลมุ รายวิชาสหกิจศึกษาอยางใดอยางหนึง่
แบบปกติ
รหัสวิชา

ชือ่ วิชา

หนวยกิต

2113801 การเตรียมฝกประสบการณ
1 (0-2-1)
วิชาชีพศิลปกรรม
Preparation for Prospective
Profession in Fine and Applied Art
2114802 การฝกประสบการณวชิ าชีพศิลปกรรม 5 (300)
Fine and Applied Art Apprenticeship

หมวดวิชาเลือกเสรี

จำนวน 6 หนวยกิต

ใหนกั ศึกษาเลือกเรียนวิชาใด ๆ ในระดับปริญญาตรี
ที่เปดสอนในหลักสูตรมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค โดย
ไมซ้ำกับรายวิชาที่เคยเรียนมาแลว และตองไมเปนรายวิชา
ที่กำหนดใหเรียนโดยไมนับหนวยกิตรวมในเกณฑการสำเร็จ
หลักสูตรของสาขานัน้

*** ปรับปรุงหลักสูตรเล็กนอย (สมอ.08)

คูมือนักศึกษา
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คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร

หลักสูตรคณะวิทยาการจัดการ

คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
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คูมือนักศึกษา

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชาการทองเที่ยวและการโรงแรม

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2558
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา : มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค
คณะ/ภาควิชา
: คณะวิทยาการจัดการ
ขอมูลทัว่ ไป
1. รหัสและชื่อหลักสูตร
ภาษาไทย : หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาการทองเทีย่ วและการโรงแรม
ภาษาอังกฤษ : Bachelor of Arts Program in
Tourism and Hotel
2. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา
ภาษาไทย ชือ่ เต็ม : ศิลปศาสตรบัณฑิต (การ
ทองเทีย่ วและการโรงแรม)
ชือ่ ยอ : ศศ.บ. (การทองเทีย่ ว
และการโรงแรม)
ภาษาอังกฤษ ชือ่ เต็ม : Bachelor of Arts
(Tourism and Hotel)
ชือ่ ยอ : B.A. (Tourism and Hotel)
3. วิชาเอก
สาขาวิชาการทองเที่ยวและการโรงแรม เปนวิชาเอกคู
ซึง่ ประกอบไปดวย วิชาเอกการทองเทีย่ วและวิชาเอกการโรงแรม
4. หลักสูตร
4.1 หลักสูตร
4.1.1 จำนวนหนวยกิตรวมตลอดหลักสูตร
ไมนอ ยกวา 158 หนวยกิต
4.1.2 โครงสรางหลักสูตร

รายวิชาตามโครงสรางหลักสูตร
1. หมวดวิชาศึกษาทัว่ ไป จำนวน 32 หนวยกิต
2. หมวดวิชาเฉพาะ จำนวน 120 หนวยกิต
2.1 วิชาพืน้ ฐานวิชาชีพ จำนวน 24 หนวยกิต มีราย
วิชาดังตอไปนี้
รหัสวิชา

ชือ่ วิชา

หนวยกิต

3243110 เทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับ
3 (3-0-6)
การทองเทีย่ วและการโรงแรม
Information Technology for Tourism
and Hotel
3401101 การพัฒนาบุคลิกภาพสำหรับ
3 (3-0-6)
การทองเทีย่ วและการโรงแรม
Personality Development for Tourism
and Hotel
3402101 จิตวิทยาบริการ
3 (3-0-6)
Service Psychology
3402602 การจัดการทรัพยากรมนุษย
3 (3-0-6)
สำหรับการทองเทีย่ วและการโรงแรม
Human Resource Management for
Tourism and Hotel
3403601 จรรยาบรรณวิชาชีพและกฎหมาย 3 (3-0-6)
สำหรับการทองเทีย่ วและการโรงแรม
Professional Ethics and Laws for
หมวดวิชา/กลมุ วิชา/วิชา
จำนวนหนวยกิต
Tourism and Hotel
3411101
ความรเู บือ้ งตนเกีย่ วกับการทองเทีย่ ว 3 (3-0-6)
1. หมวดวิชาการศึกษาทัว่ ไป
32
Introduction to Tourism
1.2 กลมุ วิชาภาษาและการสือ่ สาร
9
3413201
พฤติกรรมของนักทองเทีย่ ว
3 (2-2-5)
1.3 กลมุ วิชามนุษยศาสตร
7
และการสื
อ
่
สารข
า
มวั
ฒ
นธรรม
1.4 กลมุ วิชาสังคมศาสตร
6
Tourist Behavior and Cross Culture
1.5 กลมุ วิชาวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร 10
Communication
2. หมวดวิชาเฉพาะ
120
3421101 ความรเู บือ้ งตนเกีย่ วกับการโรงแรม 3 (3-0-6)
2.1 วิชาพืน้ ฐานวิชาชีพ
24
Introduction to Hotel
2.2 วิชาชีพบังคับ
60
2.2.1 วิชาชีพบังคับ (การทองเทีย่ ว)
30
2.2.2 วิชาชีพบังคับ (การโรงแรม)
30
2.3 วิชาชีพเลือก
30
2.4 วิชาประสบการณภาคสนาม
6
3. หมวดวิชาเลือกเสรี
6
รวมไมนอ ยกวา
158

คูมือนักศึกษา
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คณะวิทยาการจัดการ

2. วิชาเฉพาะบังคับ จำนวน 60 หนวยกิต
2.1 วิชาชีพบังคับ (การทองเทีย่ ว)
จำนวน 30 หนวยกิต

2.2 วิชาชีพบังคับ (การโรงแรม) จำนวน 30 หนวยกิต

2.1.1 กลมุ วิชาการวางแผน การจัดการ และ
การพัฒนาการทองเทีย่ ว
รหัสวิชา
ชือ่ วิชา
หนวยกิต
3411602 การพัฒนาทรัพยากรการทองเทีย่ ว 3 (3-0-6)
Tourism Resource Development
3412204 การจัดการอุตสาหกรรมบริการ
3 (3-0-6)
Hospitality Industry Management
3413603 การสำรวจและวิจยั สำหรับ
3 (2-2-5)
การทองเทีย่ ว
Survey and Research for Tourism
3414101 การวางแผนและพัฒนาการทองเทีย่ ว 3 (3-0-6)
Tourism Planning and Development
3414203 โลจิสติกสสำหรับอุตสาหกรรม
3 (3-0-6)
การทองเทีย่ ว
Logistics for Tourism Industry
3414701 สัมมนาการทองเทีย่ ว
3 (3-0-6)
Seminar on Tourism
2.1.1 กลุมวิชาการดำเนินงานและการ
จัดการธุรกิจนำเที่ยว
รหัสวิชา
ชือ่ วิชา
หนวยกิต
3411501 งานมัคคุเทศก
3 (2-2-5)
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 (2-2-5)
Tour Planning and Organizing

คณะวิทยาการจัดการ

2.2.1 กลมุ วิชาการวางแผน การจัดการ
และการพัฒนาการโรงแรม
รหัสวิชา
ชือ่ วิชา
หนวยกิต
3422301 การตลาดโรงแรมและการขาย
3 (3-0-6)
Hotel Marketing and Sales
3423601 การจัดการโรงแรม
3 (3-0-6)
Hotel Management
3423603 การสำรวจและวิจยั สำหรับการโรงแรม 3 (2-2-5)
Survey and Research for Hotel
3424101 การวางแผนและพัฒนาธุรกิจโรงแรม 3 (3-0-6)
Hotel Business Planning and
Development
3424701 สัมมนาการโรงแรม
3 (3-0-6)
Seminar on Hotel
หองพัก

2.2.2 กลุมวิชาการดำเนินงานและจัดการ

รหัสวิชา

ชือ่ วิชา

หนวยกิต

3421302 การดำเนินงานและการจัดการ
3 (2-2-2)
งานบริการสวนหนา
Front Office Operation and
Management
3 (2-2-2)
3421402 การดำเนินงานและการจัดการ
งานแมบา น
Housekeeping Operation and
Management
2.2.3 กลุมวิชาการดำเนินงานและจัดการ
อาหารและเครื่องดื่ม
รหัสวิชา

ชือ่ วิชา

หนวยกิต

3422502 การดำเนินงานและการจัดการ
3 (2-2-5)
อาหารและเครือ่ งดืม่
Food and Beverage Operation and
Management
3423102 การดำเนินงานและการจัดการครัว 3 (2-2-5)
และภัตตาคาร
Kitchen and Restaurant Operation and
Management
3423201 การดำเนินงานและบริการจัดเลีย้ ง 3 (2-2-5)
Catering Operation and Service
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คูมือนักศึกษา

2.3 วิชาชีพเลือก จำนวน 30 หนวยกิต
2.3.1 กลมุ วิชาความชำนาญและความสนใจ
เฉพาะ (เลือกเรียน 15 หนวยกิต จากรายวิชาตอไปนี)้

กลมุ วิชาภาษาญีป่ นุ

รหัสวิชา
ชือ่ วิชา
หนวยกิต
2471101 อารยธรรมไทย
3 (3-0-6)
Thai Civilization
3401202 อาหารไทยและอาหารนานาชาติ
3 (3-0-6)
Thai and International Cuisines
3404301 การจัดการธุรกิจการบิน
3 (3-0-6)
Airline Business Management
3413101 มรดกไทยเพือ่ การทองเทีย่ ว
3 (3-0-6)
Thai Heritage for Tourism
3412403 การจัดการการทองเทีย่ วเชิงนิเวศ 3 (3-0-6)
Eco-Tourism Management
3412503 การจัดการการทองเทีย่ วทางน้ำ
3 (3-0-6)
Cruise Tourism Management
3423101 การจัดการสโมสรและบาร
3 (3-0-6)
Club and Bar Management
3423304 การจัดการรีสอรทและสปา
3 (3-0-6)
Resort and Spa Management

รหัสวิชา
ชือ่ วิชา
2282101 ภาษาญีป่ นุ 1
Japanese 1
2282102 ภาษาญีป่ นุ 2
Japanese 2
2283101 ภาษาญีป่ นุ 3
Japanese 3
2283102 ภาษาญีป่ นุ 4
Japanese 4
2284101 ภาษาญีป่ นุ 5
Japanese 5

หนวยกิต
3 (2-2-5)
3 (2-2-5)
3 (2-2-5)
3 (2-2-5)
3 (2-2-5)

2.4 วิชาฝกประสบการณภาคสนาม
จำนวน 6 หนวยกิต
รหัสวิชา
ชือ่ วิชา
หนวยกิต

3404801 การเตรียมฝกประสบการณวชิ า
1 (1-0-2)
ชีพการทองเทีย่ วและการโรงแรม
Preparation for Professional Experience
2.3.2 กลมุ วิชาภาษาตางประเทศเพือ่ งานอาชีพ
in Tourism and Hotel
(เลือกเรียน 15 หนวยกิต จากรายวิชาตอไปนี)้
* เฉพาะแผนฝกประสบการณวชิ าชีพ*
กลมุ วิชาภาษาอังกฤษ

รหัสวิชา
ชือ่ วิชา
หนวยกิต
2312606***ภาษาอังกฤษสำหรับการทองเทีย่ ว 3 (3-0-6)
และการโรงแรม 1
English for Tourism and Hotel 1
2312607***ภาษาอังกฤษสำหรับการทองเทีย่ ว 3 (3-0-6)
และการโรงแรม 2
English for Tourism and Hotel 2
2313615***ภาษาอังกฤษสำหรับการทองเทีย่ ว 3 (3-0-6)
และการโรงแรม 3
English for Tourism and Hotel 3
2313616***ภาษาอังกฤษสำหรับการทองเทีย่ ว 3 (3-0-6)
และการโรงแรม 4
English for Tourism and Hotel 4
2314606***ภาษาอังกฤษสำหรับการทองเทีย่ ว 3 (3-0-6)
และการโรงแรม 5
English for Tourism and Hotel 5

เลือก 1 รายวิชา
3404802 การฝกประสบการณวชิ าชีพการ
5 (400)
ทองเทีย่ วและการโรงแรม
Field Experience in Tourism and Hotel
3404812 สหกิจศึกษา
6 (ไมนอ ยกวา 16 สัปดาห)
Co - operative Education
3. หมวดวิชาเลือกเสรี ไมนอ ยกวา 6 หนวยกิต
ใหเลือกเรียนในรายวิชาใดๆในหลักสูตรมหาวิทยาลัย
ราชภัฏนครสวรรคโดยไมซ้ำกับรายวิชาทีเ่ รียนมาแลวและตอง
ไมเปนรายวิชาทีก่ ำหนดใหเรียน โดยไมนบั หนวยกิตในเกณฑการ
สำเร็จหลักสูตรของสาขาวิชานี้

*** ปรับปรุงหลักสูตรเล็กนอย (สมอ.08)

คูมือนักศึกษา
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หลักสูตรบัญชีบัณฑิต

สาขาวิชาบัญชี

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2558
2.1.1 กลมุ วิชาพืน้ ฐานวิชาชีพทัว่ ไป ประกอบดวย
5 รายวิชา 15 หนวยกิต เรียนจากรายวิชาตอไปนี้

ชื่อสถาบันอุดมศึกษา : 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 131 หนวยกิต
3.1.2 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 วิชาพืน้ ฐานวิชาชีพ
2.2 วิชาชีพบังคับ
2.3 วิชาชีพเลือก
2.4 วิชาประสบการณภาคสนาม
3. หมวดวิชาเลือกเสรี
รวมทัง้ หมด

32
9
7
6
10
93
42
36
9
6
6
131

1. หมวดวิชาศึกษาทัว่ ไป จำนวน 32 หนวยกิต
2. หมวดวิชาเฉพาะ จำนวน 93 หนวยกิต
2.1 วิชาพืน้ ฐานวิชาชีพ 42 หนวยกิต

คณะวิทยาการจัดการ

รหัสวิชา

ชือ่ วิชา

หนวยกิต

3214648 การจัดการเชิงกลยุทธ
3 (3-0-6)
Strategic Management
3301101 การบัญชีชนั้ ตน 1
3 (2-2-5)
Principles of Accounting 1
3301102 การบัญชีชนั้ ตน 2
3 (2-2-5)
Principles of Accounting 2
* ตองสอบผานวิชา 3301101 มากอน *
3332101 การภาษีอากร 1
3 (3-0-6)
Taxation 1
3341101 หลักเบือ้ งตนเกีย่ วกับ
3 (2-2-5)
ระบบสารสนเทศ
Principles of Information System
2.1.2 กลมุ ภาษาอังกฤษสำหรับธุรกิจ 6 หนวยกิต
เรียนจากรายวิชาตอไปนี้
รหัสวิชา
ชือ่ วิชา
2312706 ภาษาอังกฤษธุรกิจ 1
Business English 1
2313706 ภาษาอังกฤษธุรกิจ 2
Business English 2

หนวยกิต
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)

2.1.3 รายวิชาที่เปนความรูดานองคกรและธุรกิจ
21 หนวยกิต เรียนจากรายวิชาตอไปนี้
รหัสวิชา
ชือ่ วิชา
หนวยกิต
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
3301104 กฎหมายธุรกิจ พาณิชย
3 (3-0-6)
และการบัญชี
Commercial Business Law and
Accounting
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รหัสวิชา
ชือ่ วิชา
หนวยกิต
3322101 การจัดการทางการเงิน
3 (2-2-5)
สำหรับนักบัญชี
Financial Management for Accountant
* ตองสอบผานวิชา 3301102 *
3501104 หลักเศรษฐศาสตร
3 (3-0-6)
Principles of Economics
3563302 การวิเคราะหเชิงปริมาณ
3 (3-0-6)
Quantitative Analysis
2.2 วิชาชีพ (บังคับ) จำนวน 36 หนวยกิต
เรียนจากรายวิชาตอไปนี้
รหัสวิชา
ชือ่ วิชา
หนวยกิต
3302101 การบัญชีชนั้ กลาง 1
3 (2-2-5)
Intermediate Accounting 1
* ตองสอบผานวิชา 3301102 *
3302102 การบัญชีชนั้ กลาง 2
3 (2-2-5)
Intermediate Accounting 2
* ตองสอบผานวิชา 3301102 *
3303101 การบัญชีชนั้ สูง 1
3 (2-2-5)
Advanced Accounting 1
* ตองสอบผานวิชา 3302101, 3302102 *
3303102 การบัญชีชนั้ สูง 2
3 (2-2-5)
Advanced Accounting 2
* ตองสอบผานวิชา 3302101, 3302102 *
3312101 การบัญชีตน ทุน 1
3 (2-2-5)
Cost Accounting 1
* ตองสอบผานวิชา 3301102 *
3312102 การบัญชีตน ทุน 2
3 (2-2-5)
Cost Accounting 2
* ตองสอบผานวิชา 3312101 *
3323201 การรายงานทางการเงินและ
3 (2-2-5)
การวิเคราะห
Financial Report And Analysis
* ตองสอบผานวิชา 3302101, 3302102 *
3324901 สัมมนาการบัญชีการเงิน
3 (2-2-5)
Seminar in Financial Accounting
* ตองสอบผานวิชา 3302101, 3302102 *
3333101 การภาษีอากร 2
3 (2-2-5)
Taxation 2
* ตองสอบผานวิชา 3332101, 3302101,
3302102 *
3343101 ระบบสารสนเทศทางการบัญชี
3 (2-2-5)
Accounting Information System
* ตองสอบผานวิชา 3341101, 3301102 *

คูมือนักศึกษา

3354101 การสอบบัญชี
3 (2-2-5)
Auditing
* ตองสอบผานวิชา 3302101, 3302102 *
3354102 การตรวจสอบภายในและ
3 (2-2-5)
การควบคุมภายใน Internal
Audit and Internal Control
* ตองสอบผานวิชา 3302101, 3302102 *
2.3 วิชาชีพ (เลือก) เลือกเรียนไมนอ ยกวา
9 หนวยกิต รายวิชาดังตอไปนี้
รหัสวิชา
ชือ่ วิชา
หนวยกิต
3303201 การบัญชีหนวยงานภาครัฐ
3 (2-2-5)
Public Sector Accounting
* ตองสอบผานวิชา 3301102 *
3303202 การบัญชีเฉพาะกิจการ
3 (2-2-5)
Accounting for Specific Enterprises
* ตองสอบผานวิชา 3301102 *
3303203 การบัญชีเพือ่ การจัดการสิง่ แวดลอม 3 (2-2-5)
Environmental Management Accounting
* ตองสอบผานวิชา 3302101, 3302102 *
3303204 การบัญชีสว นบุคคล
3 (2-2-5)
Personal Accounting
3304201 ปญหาพิเศษทางการบัญชี
3 (2-2-5)
Special Problem in Accounting
* ตองสอบผานวิชา 3302101, 3302102 *
3323202 การวางแผนกำไรและการควบคุม 3 (2-2-5)
Profit Planning and Control
* ตองสอบผานวิชา 3302101, 3302102 *
3333202 การวางแผนภาษี
3 (2-2-5)
Tax Planning
* ตองสอบผานวิชา 3302101, 3302102 *
3334901 สัมมนาการภาษีอากร
3 (2-2-5)
Seminar in Taxation
* ตองสอบผานวิชา 3332101, 3333101 *
3343201 การทำบัญชีดว ยคอมพิวเตอร
3 (2-2-5)
Computerized Accounting
* ตองสอบผานวิชา 3301102, 3341101 *
3343202 โปรแกรม Microsoft Excel
3 (2-2-5)
สำหรับงานบัญชี
Program Microsoft Excel for Accounting
* ตองสอบผานวิชา 3301102, 3341101 *
3344201 การตรวจสอบและควบคุมระบบ 3 (2-2-5)
สารสนเทศทางการบัญชี
Accounting Information System
Audit and Control
* ตองสอบผานวิชา 3343101, 3354102 *
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รหัสวิชา
ชือ่ วิชา
หนวยกิต
3344202 นิตบิ ญ
ั ชีศาสตร
3 (2-2-5)
Forensic Accounting
* ตองสอบผานวิชา 3302101, 3302102 *
3344901 สัมมนาเทคโนโลยีและ
3 (2-2-5)
ระบบสารสนเทศทางการบัญชี
Seminar in Accounting Information
Systems and Technology
* ตองสอบผานวิชา 3343101*
3354901 สัมมนาการสอบบัญชี
3 (2-2-5)
Seminar in Auditing
* ตองสอบผานวิชา 3354101 *
3354902 สัมมนาการตรวจสอบภายใน
3 (2-2-5)
Seminar in Internal Auditing
* ตองสอบผานวิชา 3354102 *
3364901 สัมมนาการบัญชีบริหาร
3 (2-2-5)
Seminar in Managerial Accounting
* ตองสอบผานวิชา 3312102 *
2.4 วิชาประสบการณภาคสนาม
จำนวน 6 หนวยกิต (เลือกเรียนจาก 1 รายวิชา)
รหัสวิชา
ชือ่ วิชา
หนวยกิต
3304801 การฝกประสบการณวชิ าชีพการบัญชี 6 (360)
Field Experience in Accounting
หรือ
3304802 สหกิจศึกษา
6 (16 สัปดาห)
CooperativeEducation
3. 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

คณะวิทยาการจัดการ
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หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต

สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2558
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา : 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
ไมนอ ยกวา 140 หนวยกิต
3.1.2 โครงสรางหลักสูตร
หมวดวิชา/กลมุ วิชา/วิชา
จำนวนหนวยกิต
32
1. หมวดวิชาศึกษาทัว่ ไป
1.1 กลมุ วิชาภาษาและการสือ่ สาร
9
1.2 กลมุ วิชามนุษยศาสตร
7
1.3 กลมุ วิชาสังคมศาสตร
6
1.4 กลมุ วิชาวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร 10
2. หมวดวิชาเฉพาะ
102
2.1 วิชาพืน้ ฐานวิชาชีพ
42
2.2 วิชาชีพบังคับ
39
2.3 วิชาชีพเลือก
15
2.4 วิชาประสบการณภาคสนาม
6
3. หมวดวิชาเลือกเสรี
6
รวมทัง้ หมด
140

คูมือนักศึกษา

1. หมวดวิชาศึกษาทัว่ ไป จำนวน 32 หนวยกิต
2. หมวดวิชาเฉพาะ จำนวน 102 หนวยกิต
2.2 วิชาพืน้ ฐานวิชาชีพ จำนวน 42 หนวยกิต
รหัสวิชา
ชือ่ วิชา
หนวยกิต
2312706 ภาษาอังกฤษธุรกิจ 1
3 (3-0-6)
Business English 1
2313706 ภาษาอังกฤษธุรกิจ 2
3 (3-0-6)
Business English 2
2461317***กฎหมายธุรกิจและพาณิชย
3 (3-0-6)
Business and Commercial Law
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
3213626 การจัดการดำเนินงาน
3 (3-0-6)
Operations Management
3214648 การจัดการเชิงกลยุทธ
3 (3-0-6)
Strategic Management
3221101 หลักการตลาด
3 (3-0-6)
Principles ofMarketing
3241101 ระบบสารสนเทศเพือ่ การจัดการ
3 (2-2-5)
ในงานธุรกิจ
Management Information System for Business
3251101 การเงินธุรกิจ
3 (3-0-6)
Business Finance
* ตองเรียน 3301103 มากอน *
3252106***การภาษีอากรธุรกิจ
3 (3-0-6)
Taxation
3301103 หลักการบัญชี
3 (2-2-5)
Principles ofAccounting
3563202 เศรษฐศาสตรธรุ กิจ
3 (3-0-6)
Business Economics
2.2 วิชาชีพ (บังคับ) จำนวน 39 หนวยกิต
รหัสวิชา
ชือ่ วิชา
หนวยกิต
3211125 พฤติกรรมองคการ
3 (3-0-6)
Organization Behavior
3211627 การจัดการทรัพยากรมนุษย
3 (3-0-6)
Human Resource Management
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รหัสวิชา

ชือ่ วิชา

หนวยกิต

รหัสวิชา

3211646 การจัดหาทรัพยากรมนุษย
3 (3-0-6)
Human Resource Recruitment
3212140 การจัดการผลการปฏิบตั งิ าน
3 (3-0-6)
Performance Management
* ตองเรียน 3211627 มากอน *
3212143 การจัดการแรงงานในประชาคม
3 (3-0-6)
เศรษฐกิจอาเซียน
Management of Labor in the ASEAN
Economies
3213212 ระบบสารสนเทศเพือ่ การจัดการ
3 (3-0-6)
ทรัพยากรมนุษย
Human Resources Management
Information Systems
3213213 ภาวะผนู ำและการทำงานเปนทีม 3 (3-0-6)
Leaderships and Teamwork
3213645 การจัดการคาตอบแทน
Compensation Management
* ตองเรียน 3211627 มากอน *
3213907 ระเบียบวิธวี จิ ยั การจัดการ
3 (3-0-6)
ทรัพยากรมนุษย
Human Resource Management
Research Methodology
3214133 แรงงานสัมพันธและการเจรจาตอรอง 3 (3-0-6)
Labor Relations and negotiation
3214137 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย
3 (3-0-6)
และการฝกอบรม
Human Resources Development and
Training
* ตองเรียน 3211627 มากอน *
3214901 สัมมนาการจัดการทรัพยากรมนุษย 3 (2-2-5)
Seminar in Human Resource Management
* ตองเรียน 3211627 มากอน *
3214908 โครงงานพิเศษทางการจัดการ
3 (0-3-6)
ทรัพยากรมนุษย
Special Project in Human Resource
Management
* ตองเรียน 3213907 มากอน *
2.3 วิชาชีพ (เลือก) จำนวน 15 หนวยกิต
รหัสวิชา
ชือ่ วิชา
หนวยกิต
3201101 ความรเู บือ้ งตนเกีย่ วกับการ
3 (3-0-6)
ประกอบธุรกิจ
Introduction to Business Operation
คณะวิทยาการจัดการ

ชือ่ วิชา

หนวยกิต

3212126 การพัฒนาประสิทธิภาพในการทำงาน 3 (3-0-6)
Efficiency Development
3212128 การจัดการประชุมสัมมนาและ
3(3-0-6)
การจัดนิทรรศการ
Conference and Convention Management
3213415 การจัดการความปลอดภัยและ
3 (3-0-6)
อาชีวอนามัย
Safety and Health Management
3213401 การจัดการทรัพยากรมนุษย
3 (3-0-6)
ระหวางประเทศ
International Human Resource
Management
3214407 จิตวิทยาการใหคำปรึกษา
3 (3-0-6)
และการสอนงาน
Counseling Psychology and Coaching
3214649 การจัดการทุนมนุษยเชิงกลยุทธ
3 (3-0-6)
Strategic Human Capital Management
2.4 กลุมวิชาฝกประสบการณภาคสนาม
ใหเลือกเรียน ไมนอ ยกวา 6 หนวยกิต
2.4.1 วิชาฝกประสบการณวชิ าชีพ 6 หนวยกิต
รหัสวิชา
ชือ่ วิชา
หนวยกิต
3214811 การเตรียมฝกประสบการณ
1 (1-2-0)
วิชาชีพการจัดการทรัพยากรมนุษย
Preparation for Professional Experience
in Human Resource Management
3214827 การฝกประสบการณวชิ าชีพการจัดการ 5 (300)
ทรัพยากรมนุษย
Field Experience in Human Resource
Management
* ตองเรียน 3214811 มากอน *
2.4.2 วิชาสหกิจศึกษา จำนวน 6 หนวยกิต
รหัสวิชา
ชือ่ วิชา
หนวยกิต
3214828 สหกิจศึกษา
6 (16 สัปดาห
(การจัดการทรัพยากรมนุษย)
Cooperative Education(Human
Resource Management)
3. 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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คูมือนักศึกษา

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต

สาขาวิชาการตลาด

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2558
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา : 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 หนวยกิต
3.2 โครงสรางหลักสูตรรวมตลอดหลักสูตร
หมวดวิชา/กลมุ วิชา/วิชา
จำนวนหนวยกิต
1. หมวดวิชาศึกษาทัว่ ไป
32
1.1 กลมุ วิชาภาษาและการสือ่ สาร
9
1.2 กลมุ วิชามนุษยศาสตร
7
6
1.3 กลมุ วิชาสังคมศาสตร
1.4 กลมุ วิชาวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร 10
2. หมวดวิชาเฉพาะ
93
2.1 วิชาพืน้ ฐานวิชาชีพ
42
2.2 วิชาชีพบังคับ
30
2.3 วิชาชีพเลือก
15
2.4 วิชาประสบการณภาคสนาม
6
3. หมวดวิชาเลือกเสรี
6
รวมทัง้ หมด
131
1. หมวดวิชาศึกษาทัว่ ไป จำนวน 32 หนวยกิต
2. หมวดวิชาเฉพาะ จำนวน 93 หนวยกิต
2.1 วิชาพืน้ ฐานวิชาชีพ จำนวน 42 หนวยกิต
มีรายวิชาดังตอไปนี้
รหัสวิชา
ชือ่ วิชา
หนวยกิต
2312706 ภาษาอังกฤษธุรกิจ 1
3 (3-0-6)
Business English
2313706 ภาษาอังกฤษธุรกิจ 2
3 (3-0-6)
Business English 2

รหัสวิชา
ชือ่ วิชา
หนวยกิต
2461317 กฎหมายธุรกิจและพาณิชย
3 (3-0-6)
Business and Commercial Law
3001101 สถิตแิ ละการวิเคราะหเชิงปริมาณ 3 (3-0-6)
Business Statitics and Quantitative
Analysis
3 (3-0-6)
3211101 องคการและการจัดการ
Organization and Management
3213105 จริยธรรมทางธุรกิจ
3 (3-0-6)
Business Ethics
3213626 การจัดการดำเนินงาน
3 (3-0-6)
Operations Management
3214648 การจัดการเชิงกลยุทธ
3 (3-0-6)
Strategic Management
3221101 หลักการตลาด
3 (3-0-6)
Principles ofMrketing
3241101 ระบบสารสนเทศเพือ่ การ
3 (2-2-5)
จัดการในงานธุรกิจ
Management Information System for Business
3251101 การเงินธุรกิจ
3 (3-0-6)
Business Finance
* ตองเรียน 3301103 มากอน *
3252106***การภาษีอากรธุรกิจ
3 (3-0-6)
Taxation
3301103 หลักการบัญชี
3 (2-2-5)
Principles ofAccounting
3563202 เศรษฐศาสตรธรุ กิจ
3 (3-0-6)
Business Economics
2.2 วิชาชีพ (บังคับ) 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 การบริหารชองทางการจัดจำหนาย 3 (3-0-6)
Marketing Channel and Distribution
Management
3222603 การสงเสริมการตลาด
3 (3-0-6)
Marketing Promotion
3223606 การบริหารการตลาด
3 (3-0-6)
Marketing Management
* ตองเรียน 3221101 มากอน *
*** ปรับปรุงหลักสูตรเล็กนอย (สมอ.08)

คูมือนักศึกษา
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คณะวิทยาการจัดการ

รหัสวิชา
ชือ่ วิชา
หนวยกิต
3223301 การตลาดบริการ
3 (3-0-6)
Service Marketing
3223122 การตลาดระหวางประเทศ
3 (3-0-6)
International Marketing
* ตองเรียน 3221101 มากอน *
3224201 การตลาดอเล็กทรอนิกส
3 (2-2-5)
e - Marketing
3224901 สัมมนาการตลาด
Seminar in Marketing
* ตองเรียน 3221101 มากอน *
3224902 การวิจยั ตลาด
3 (2-2-5)
Marketing Research
* ตองเรียน 3001101, 3223606 มากอน *
2.3 วิชาชีพ (เลือก) จำนวน 15 หนวยกิต
มีรายวิชาใหเลือกดังนี้
รหัสวิชา
ชือ่ วิชา
หนวยกิต
3 (3-0-6)
3212120 จิตวิทยาทางธุรกิจ
Business Psyhology
3213128 การประกอบการธุรกิจชุมชน
3 (3-0-6)
Community Business Operation
3213639 การจัดการธุรกิจขนาดกลาง
3 (3-0-6)
และขนาดยอม
Small and Medium Management
3221105 การตลาดเกษตรและสหกรณ
3 (3-0-6)
Agricultural Marketing and Cooperative
Marketing
3221601 การจัดการการคาปลีกและคาสง 3 (3-0-6)
Retailing and Wholesaling Management
3222110 ศิลปะการขาย
3 (3-0-6)
Salesmanship
3222115 การสือ่ สารทางการตลาด
3 (3-0-6)
Marketing Communication
3222116 การตลาดทางตรง
3 (3-0-6)
Direct Marketing
3222604 การจัดการการจัดสงสินคา
3 (3-0-6)
Transporation Management
3222605 การจัดการการขาย
3 (3-0-6)
Sales Management
3223607 การจัดซือ้
3 (3-0-6)
Purchasing
* ตองเรียน 3221101 มากอน *
3223302 การตลาดเพือ่ สังคมและสิง่ แวดลอม 3 (3-0-6)
Social Marketing and Environment
3223501 การจัดการโลจิสติกสและ
3 (2-2-5)
หวงโซอปุ ทาน
Logistics and Supply Chain Management
3224303 การพยากรณการตลาด
3 (3-0-6)
Marketing Forecasting
คณะวิทยาการจัดการ

รหัสวิชา

ชือ่ วิชา

หนวยกิต

3224903 ประเด็นปญหาปจจุบนั ทางการตลาด 3 (2-2-5)
Current Issues in Marketing
* ตองเรียน 3223606 มากอน *
3224601 กลยุทธการตลาด
3 (3-0-6)
Marketing Strategy
3224202 การบริหารสินคาในธุรกิจคาปลีก 3 (3-0-6)
Merchandise
* ตองเรียน 3221101 มากอน *
3224101 การวางแผนการตลาด
3 (3-0-6)
Marketing Plan
* ตองเรียน 3221101 มากอน *
3224102 การสงเสริมการตลาดในรูปธุรกิจคาปลีก 3 (3-0-6)
Promotion for Retail Store
* ตองเรียน 3221101 มากอน *
3224203 การจัดการพืน้ ทีค่ า ปลีก
3 (2-2-5)
Property Acquistion
* ตองเรียน 3221101 มากอน *
3224204 ระบบสารสนเทศเพือ่ การจัดการธุรกิจคาปลีก 3 (2-2-5)
Retail Management Information System
* ตองเรียน 3221101 มากอน *
3223303***การจัดการลูกคาสัมพันธ
3 (3-0-6)
Customer Relationship Management
3223123 การตลาดในประชาคมอาเซียน
3 (3-0-6)
ASEAN Marketing
* ตองเรียน 3221101 มากอน *
2.4 วิชาประสบการณภาคสนาม 6 หนวยกิต
มีรายวิชาใหเลือกเรียนเพียงแบบเดียว ดังนี้
2.4.1 แบบฝกประสบการณวชิ าชีพ 6 หนวยกิต
รหัสวิชา
ชือ่ วิชา
หนวยกิต
3223811 เตรียมฝกประสบการณ
1 (1-2-0)
วิชาชีพการตลาด
Preparation for Professional Experience
inMarketing
3224827 การฝกประสบการณวชิ าชีพการตลาด 5 (300
Field xperience in Marketing
2.4.2 แบบสหกิจศึกษา จำนวน 6 หนวยกิต
รหัสวิชา
ชือ่ วิชา
หนวยกิต
3224828 สหกิจศึกษา
Cooperative Education
6 (16 สัปดาห)
3. หมวดวิชาเลือกเสรี จำนวน 6 หนวยกิต
เลือกเรียนรายวิชาใด ๆ ในหลักสูตรระดับปริญญาตรี
ของมหาวิทยาลัยราชภัฎนครสวรรค โดยไมซ้ำกับรายวิชาทีเ่ คย
เรียนมาแลว และตองไมเปนรายวิชาทีก่ ำหนดใหเรียนโดยไมนบั
หนวยกิตในเกณฑการสำเร็จหลักสูตรของสาขาวิชาตาง ๆ
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*** ปรับปรุงหลักสูตรเล็กนอย (สมอ.08)

คูมือนักศึกษา

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต

สาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2558
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา : 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
2.3 วิชาชีพเลือก (วิชาเลือก)
2.4 วิชาประสบการณภาคสนาม
3. หมวดวิชาเลือกเสรี
รวม

จำนวนหนวยกิต
6
6
6
134

1. หมวดวิชาศึกษาทัว่ ไป จำนวน 32 หนวยกิต
2. หมวดวิชาเฉพาะ จำนวน 96 หนวยกิต
2.1 วิชาพืน้ ฐานวิชาชีพ จำนวน 42 หนวยกิต
มีรายวิชาดังตอไปนี้

รหัสวิชา
ชือ่ วิชา
หนวยกิต
2312706 ภาษาอังกฤษธุรกิจ 1
3 (3-0-6)
Business English 1
3 (3-0-6)
2313706 ภาษาอังกฤษธุรกิจ 2
Business English 2
2461317 กฎหมายธุรกิจและพาณิชย
3 (3-0-6)
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
3213648 การจัดการเชิงกลยุทธ
3 (3-0-6)
Strategic Management
หมวดวิชา/กลมุ วิชา/วิชา
จำนวนหนวยกิต 3221101 หลักการตลาด
3 (3-0-6)
32
1. หมวดวิชาศึกษาทัว่ ไป
Principles of Marketing
3241101 ระบบสารสนเทศเพือ่ การจัดการ
3 (2-2-5)
2.1 กลมุ วิชาภาษาและการสือ่ สาร
9
ในงานธุรกิจ
2.2 กลมุ วิชามนุษยศาสตร
7
Management Information System
2.3 กลมุ วิชาสังคมศาสตร
6
for Business
2.4 กลมุ วิชาวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร 10
3251101 การเงินธุรกิจ
3 (3-0-6)
2. หมวดวิชาเฉพาะ
96
Business
Finance
2.1 วิชาพืน้ ฐานวิชาชีพ (วิชาแกน)
42
3252106***การภาษีอากรธุรกิจ
3 (3-0-6)
2.2 วิชาชีพบังคับ (วิชาเฉพาะดาน)
42
Taxation
• กลมุ ประเด็นดานองคการและ
15
3301103
หลักการบัญชี
3 (2-2-5)
ระบบสารสนเทศ
Principles
of
Accounting
12
• กลมุ เทคโนโลยีเพือ่ งานประยุกต
3213626 การจัดการดำเนินงาน
3 (3-0-6)
• กลมุ เทคโนโลยีและวิธกี ารทางซอฟตแวร 9
Operations Management
• กลมุ โครงสรางพืน้ ฐานของระบบ
6

*** ปรับปรุงหลักสูตรเล็กนอย (สมอ.08)

คูมือนักศึกษา
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รหัสวิชา

ชือ่ วิชา

3563202 เศรษฐศาสตรธรุ กิจ
Business Economics

หนวยกิต
3 (3-0-6)

• กลมุ เทคโนโลยีและวิธกี ารทางซอฟตแวร
จำนวน 9 หนวยกิต

รหัสวิชา
ชือ่ วิชา
หนวยกิต
3241103 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร 3 (2-2-5)
2.2 วิชาชีพบังคับ (วิชาเฉพาะดาน)
เพือ่ งานธุรกิจ
จำนวน 42 หนวยกิต
Business Programming
ประกอบดวย 4 กลมุ วิชา ดังตอไปนี้
3242101 การออกแบบและพัฒนาเว็บ
3 (2-2-5)
Web Design and Development
• กลุมประเด็นดานองคการและระบบสารสนเทศ 3243103 มัลติมเี ดียสำหรับงานธุรกิจ
3 (2-2-5)
จำนวน 15 หนวยกิต
Multimedia for Business
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
3243106 ความมัน่ คงของระบบสารสนเทศ 3 (2-2-5)
ทางธุรกิจ
Business Information System Security
3243107 โครงงานคอมพิวเตอรธรุ กิจ 1
3 (2-2-5)
Business Computer Project 1
3244102 โครงงานคอมพิวเตอรธรุ กิจ 2
3 (2-2-5)
คอมพิวเตอรธุรกิจ
Business Computer Project 2
* ตองเรียน 3243107 มากอน *
• กลมุ เทคโนโลยีเพือ่ งานประยุกต
จำนวน 12 หนวยกิต
รหัสวิชา
ชือ่ วิชา
หนวยกิต
3242102 ระบบการจัดการฐานขอมูลเพือ่
3 (2-2-5)
งานธุรกิจ
Database management system for
Business
3243102 การพาณิชยอเิ ล็กทรอนิกส
3 (2-2-5)
Electronic Commerce
3 (2-2-5)
3243104 ธุรกิจอิเล็กทรอนิกส
Elictronic Business
3244101 การวางแผนทรัพยากรวิสาหกิจ
3 (2-2-5)
Enterprise Resource Planning

คณะวิทยาการจัดการ

• กลมุ โครงสรางพืน้ ฐานของระบบ
จำนวน 6 หนวยกิต
รหัสวิชา

ชือ่ วิชา

หนวยกิต

3 (2-2-5)
3241104 โครงสรางขอมูลและขัน้ ตอนวิธี
Data Structures and Algorithms
3243105 การสือ่ สารขอมูลและเครือขาย
3 (2-2-5)
คอมพิวเตอรในงานธุรกิจ
Business Data Communication and
Computer Network
2.3 วิชาชีพเลือก (วิชาเลือก) จำนวน 6 หนวยกิต
รหัสวิชา

ชือ่ วิชา

หนวยกิต

3242201 ระบบสารสนเทศสำนักงาน
3 (2-2-5)
อัตโนมัตเิ พือ่ งานธุรกิจ
Office Automation Information System
for Business
3243201 การออกแบบและพัฒนาระบบ
3 (2-2-5)
ฐานขอมูลทางธุรกิจ
Business Databass Design and
Development
3243202 การพัฒนาซอฟตแวรดว ยโปรแกรม 3 (2-2-5)
แบบวิชวล
Software Development By Visual
Programming
3243203 เทคโนโลยีสารสนเทศเพือ่ การจัดการ 3 (2-2-5)
หวงโซอปุ ทาน
Supply Chain Information System
3244201 การพัฒนาโปรแกรมประยุกต
3 (2-2-5)
สำหรับอุปกรณเคลือ่ นที่
Application Development for Mobile
Devices

-238-
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รหัสวิชา

ชือ่ วิชา

หนวยกิต

3244203 คลังขอมูล
Data Warehouse
3244204 เหมืองขอมูล
Data Mining

3 (2-2-5)
3 (2-2-5)

2.4 วิชาประสบการณภาคสนาม
จำนวน 6 หนวยกิต มีรายวิชาใหเลือกดังนี้
2.4.1 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 (300)
คอมพิวเตอรธุรกิจ
Field Experience in Business Computer
2.4.2 วิชาสหกิจศึกษา จำนวน 6 หนวยกิต
รหัสวิชา
ชือ่ วิชา
3244828 สหกิจศึกษา
Cooperative Education

หนวยกิต
6 (16 สัปดาห)

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

คูมือนักศึกษา
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หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชานิเทศศาสตร

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2558
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา : 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 การโฆษณาและการประชาสัมพันธ
(Advertising and Public Relations)
3.2 การสือ่ สารมวลชน (Mass Communication)

1. หมวดวิชาศึกษาทัว่ ไป จำนวน 32 หนวยกิต
2. หมวดวิชาเฉพาะ จำนวน 99 หนวยกิต
2.1 วิชาพืน้ ฐานวิชาชีพ จำนวน 36 หนวยกิต
มีรายวิชาดังตอไปนี้
รหัสวิชา

ชือ่ วิชา

หนวยกิต

3101101 การสือ่ สารของมนุษย
3 (3-0-6)
Human Communication
3101102 การพัฒนาบุคลิกภาพเพือ่
3 (2-2-5)
งานนิเทศศาสตร
Development of Personality for
Communication Arts
3101103 การสือ่ สารระหวางวัฒนธรรมอาเซียน 3 (3-0-6)
Intercultural Communication in ASEAN
3101201 เทคโนโลยีสารสนเทศเพือ่
3 (2-2-5)
งานนิเทศศาสตร
Information Technology for
Communication Arts
3101401 ภาษาอังกฤษเพือ่ วิชาชีพนิเทศศาสตร 3 (3-0-6)
4. หลักสูตร
English for Communication Arts
4.1 จำนวนหนวยกิตรวมตลอดหลักสูตร
3102501 ศิลปะการใชภาษา
3 (2-2-5)
ไมนอ ยกวา 137 หนวยกิต
เพื
อ
่
งานนิ
เ
ทศศาสตร
4.2 โครงสรางหลักสูตร
Language for Communication Arts
หมวดวิชา/กลมุ วิชา/วิชา
จำนวนหนวยกิต 3103101 การวิจยั นิเทศศาสตร
3 (3-0-6)
Communication
Arts
Research
1. หมวดวิชาศึกษาทัว่ ไป
32
3103102 กฎหมายและจริยธรรม
3 (3-0-6)
1.1 กลมุ วิชาภาษาและการสือ่ สาร
9
ทางนิเทศศาสตร
1.2 กลมุ วิชามนุษยศาสตร
7
Communication Arts Laws and Ethics
1.3 กลมุ วิชาสังคมศาสตร
6
3104101 การสือ่ สารเพือ่ พัฒนาทองถิน่
3 (2-2-5)
1.4 กลมุ วิชาวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร
10
Communication
for
Rural
Development
2. หมวดวิชาเฉพาะ
99
3211101 องคการและการจัดการ
3 (3-0-6)
2.1 วิชาพืน้ ฐานวิชาชีพ
36
Organization and Management
2.2 วิชาชีพบังคับ
36
3221101
หลักการตลาด
3 (3-0-6)
2.3 วิชาชีพเลือก
21
Principle
of
Marketing
2.4 วิชาฝกประสบการณภาคสนาม
6
3563202 เศรษฐศาสตรธรุ กิจ
3 (3-0-6)
3. หมวดวิชาเลือกเสรี
6
Business
Economics
รวมทัง้ หมด
137

คณะวิทยาการจัดการ
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เลือก จากรายวิชาตอไปนี้ 21 หนวยกิต

2.2 วิชาชีพ แบงเปนวิชาชีพ (บังคับ) และ
วิชาชีพ (เลือก) เลือกเรียนรายวิชาในแตละวิชาเอก ดังนี้

รหัสวิชา

ชือ่ วิชา

หนวยกิต

3102103 การสือ่ สารในองคการ
3 (3-0-6)
Organization Communication
3102503 การถายภาพเพือ่ การสือ่ สาร
3 (2-2-5)
รหัสวิชา
ชือ่ วิชา
หนวยกิต
ในยุคดิจทิ ลั
Photography for Communication in
3102101 การสือ่ สารเพือ่ การโนมนาวใจ
3 (3-0-6)
Digital Ages
Persuasion Communication
* ตองเรียน 3102502 มากอน *
3102102 พฤติกรรมผบู ริโภค
3 (3-0-6)
3103503 นิเทศศิลปในการสือ่ สาร
3 (2-2-5)
Consumer Behaviors
Visual
Communication
3102502 หลักการถายภาพ
3 (2-2-5)
3103701 การแสดงและการกำกับการแสดง 3 (2-2-5)
Principles of Photography
Acting and Directing
3103201 คอมพิวเตอรสำหรับงานนิเทศศาสตร 3 (2-2-5)
3104102
สถิตเิ พือ่ งานวิจยั ทางนิเทศศาสตร 3 (3-0-6)
Computer for Communication Arts
Statistics for Communication Arts
3103501 การพูดเพือ่ การสือ่ สาร
3 (2-2-5)
Research
Speech for Communication
3104601
การจัดการการสือ่ สาร
3 (3-0-6)
* ตองเรียน 3102501 มากอน *
Communication Management
3103502 การเขียนเพือ่ การสือ่ สาร
3 (2-2-5)
3104901
สัมมนานิเทศศาสตร
3 (2-2-5)
Writing for Communication
Communication
Arts
Seminar
* ตองเรียน 3102501 มากอน *
3 (2-2-5)
3104301 การวิเคราะหสถานการณปจ จุบนั
3 (2-2-5) 3113501 การจัดกิจกรรมทางการตลาด
Event
Marketing
เพือ่ การสือ่ สาร
3113502 การออกแบบและพัฒนาสือ่
3 (2-2-5)
Interpretation of Current Affairs for
เพือ่ งานโฆษณาและประชาสัมพันธ
Communication
Media Design for Advertising and
3113101 หลักการโฆษณาและประชาสัมพันธ 3 (3-0-6)
Public Relations
Principles of Advertising and Public
* ตองเรียน 3113101 มากอน *
Relations
3113601
องค
กรสัมพันธ
3 (3-0-6)
3113102 การสือ่ สารการตลาดแบบบูรณาการ 3 (3-0-6)
Corporate Social Responsibilities
Integrated Marketing Communication
3114601
ธุรกิจงานโฆษณาและประชาสัมพันธ 3 (3-0-6)
3113901 โครงงานพิเศษดานการโฆษณา
3 (2-2-5)
Advertising and Public Relations Business
และประชาสัมพันธ
* ตองเรียน 3113101 มากอน *
Special Project in Advertising and Public
3122701
การใช
หอ งปฏิบตั กิ ารวิทยุ
3 (2-2-5)
Relations
กระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน
* ตองเรียน 3113101 มากอน *
Radio
and Television Studios
3114501 การวางแผนรณรงคเพือ่ การโฆษณา 3 (2-2-5)
3123103
การสื
อ
่
ข
าวชัน้ สูง
3 (2-2-5)
และประชาสัมพันธ
Advanced News Reporting
Advertising and Public Relations
* ตองเรียน 3123102 มากอน *
Campaign Planning
3123401 การแปลขาวและเขียน
3 (2-2-5)
* ตองเรียน 3113101 มากอน *
ขาวภาษาอังกฤษ
3123102 การสือ่ ขาวเบือ้ งตน
3 (2-2-5)
News Translation and English News
Basic News Reporting
Writing
3123501 การผลิตรายการวิทยุกระจายเสียง 3 (2-2-5)
Radio Production
2.2.1 วิชาเอกการโฆษณาและประชาสัมพันธ
บังคับ 36 หนวยกิต

คูมือนักศึกษา
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รหัสวิชา

ชือ่ วิชา

เลือก จากรายวิชาตอไปนี้ 21 หนวยกิต

หนวยกิต

3123502 การผลิตรายการวิทยุโทรทัศนเบือ้ งตน 3 (2-2-5)
Basic Television Production
3123601 สือ่ มวลชนทองถิน่
3 (3-0-6)
Local Mass Media
3124301 การคิดเชิงวิพากษ
3 (3-0-6)
Critical Thinking
2.2.2 วิชาเอกการสื่อสารมวลชน
บังคับ 36 หนวยกิต
รหัสวิชา
ชือ่ วิชา
หนวยกิต
3102101 การสือ่ สารเพือ่ การโนมนาวใจ
3 (3-0-6)
Persuasion Communication
3102502 หลักการถายภาพ
3 (2-2-5)
Principles of Photography
3103201 คอมพิวเตอรสำหรับงานนิเทศศาสตร 3 (2-2-5)
Computer for Communication Arts
3103501 การพูดเพือ่ การสือ่ สาร
3 (2-2-5)
Speech for Communication
* ตองเรียน 3102501 มากอน *
3103502 การเขียนเพือ่ การสือ่ สาร
3 (2-2-5)
Writing for Communication
* ตองเรียน 3102501 มากอน *
3104301 การวิเคราะหสถานการณปจ จุบนั
3 (2-2-5)
เพือ่ การสือ่ สาร
Interpretation of Current Affairs
for Communication
3113102 การสือ่ สารการตลาดแบบบูรณาการ 3 (3-0-6)
Integrated Marketing Communication
3123101 หลักการสือ่ สารมวลชน
3 (3-0-6)
Principles of Mass Communication
3123102 การสือ่ ขาวเบือ้ งตน
3 (2-2-5)
Basic News Reporting
3123501 การผลิตรายการวิทยุกระจายเสียง 3 (2-2-5)
Radio Production
3123502 การผลิตรายการวิทยุโทรทัศนเบือ้ งตน 3 (2-2-5)
Basic Television Production
3123901 โครงงานพิเศษดานสือ่ สารมวลชน 3 (2-2-5)
Special Project in Mass Communication
* ตองเรียน 3123101 มากอน *

คณะวิทยาการจัดการ

รหัสวิชา
ชือ่ วิชา
หนวยกิต
3102102 พฤติกรรมผบู ริโภค
3 (3-0-6)
Consumer Behaviors
3103701 การแสดงและการกำกับการแสดง 3 (2-2-5)
Acting and Directing
3104102 สถิตเิ พือ่ งานวิจยั ทางนิเทศศาสตร 3 (3-0-6)
Statistics for Communication Arts
Research
3104601 การจัดการการสือ่ สาร
3 (3-0-6)
Communication Management
3 (2-2-5)
3104901 สัมมนานิเทศศาสตร
Communication Arts Seminar
3113501 การจัดกิจกรรมทางการตลาด
3 (2-2-5)
Event Marketing
3113601 องคกรสัมพันธ
3 (3-0-6)
Corporate Social Responsibilities
3122701 การใชหอ งปฏิบตั กิ ารวิทยุกระจาย 3 (2-2-5)
เสียงและวิทยุโทรทัศน
Radio and Television Studios
3123103 การสือ่ ขาวชัน้ สูง
3 (2-2-5)
Advanced News Reporting
* ตองเรียน 3123103 มากอน *
3123401 การแปลขาวและเขียนขาว
3 (2-2-5)
ภาษาอังกฤษ
News Translation and English News
Writing
3123503 การผลิตรายการวิทยุโทรทัศนขนั้ สูง 3 (2-2-5)
Advanced Television Production
* ตองเรียน 3123502 มากอน *
3123504 การสือ่ ขาววิทยุกระจายเสียง
3 (2-2-5)
และวิทยุโทรทัศน
News Reporting for Broadcasting
3123601 สือ่ มวลชนทองถิน่
3 (3-0-6)
Local Mass Media
3123602 วิทยุกระจายเสียงและวิทยุ
3 (2-2-5)
โทรทัศนชมุ ชน
Community Radio and Television
3124301 การคิดเชิงวิพากษ
3 (3-0-6)
Critical Thinking
3124601 ธุรกิจงานวิทยุกระจายเสียง
3 (3-0-6)
และวิทยุโทรทัศน
Broadcasting Business
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รหัสวิชา

ชือ่ วิชา

หนวยกิต

3124602 การบริหารงานสิง่ พิมพ
3 (3-0-6)
Printing management
3124701 การบรรณาธิกรหนังสือพิมพ
3 (2-2-5)
และนิตยสาร
Newspaper and Magazine Editing
2.3 วิชาฝกประสบการณภาคสนาม
รายวิชาดังตอไปนี้

เลือกจาก

2.3.1 วิชาฝกประสบการณวชิ าชีพ จำนวน
6 หนวยกิต มีรายวิชาดังนี้
รหัสวิชา

ชือ่ วิชา

หนวยกิต

3104801 เตรียมฝกประสบการณวชิ าชีพ
1 (1-2-0)
นิเทศศาสตร
Preparation for Professional Experience
in Communication
5 (300)
3104802 การฝกประสบการณวชิ าชีพ
นิเทศศาสตร
Field Experience in Communication
* ตองเรียน 3104801 มากอน *
2.3.2 วิชาสหกิจศึกษา จำนวน 6 หนวยกิต
เรียนรายวิชาดังนี้
รหัสวิชา
ชือ่ วิชา
3104803 สหกิจศึกษา
Cooperative Education

หนวยกิต
6 (16 สัปดาห)

3. หมวดวิชาเลือกเสรี จำนวน 6 หนวยกิต
ใหนกั ศึกษาเลือกเรียนวิชาใด ๆ ในระดับปริญญาตรี
ที่เปดสอนในมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค โดยไมซ้ำกับ
รายวิชาที่เคยเรียนมาแลวและตองไมเปนรายวิชาที่กำหนด
ใหเรียน โดยไมนบั หนวยกิตรวมในเกณฑการสำเร็จหลักสูตร
สาขาวิชานัน้ ๆ

คูมือนักศึกษา
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คณะวิทยาการจัดการ

หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชาเศรษฐศาสตร

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2558
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา : 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

1. หมวดวิชาศึกษาทัว่ ไป จำนวน 32 หนวยกิต
บังคับเรียน 11 รายวิชา และใหเลือกเรียน 1 รายวิชา ดังนี้
2. หมวดวิชาเฉพาะ 93 หนวยกิต แบงเปน 4 กลมุ
ดังนี้
2.1 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***กฏหมายธุรกิจและพาณิชย
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
หมวดวิชา/กลมุ วิชา/วิชา
จำนวนหนวยกิต
* ตองเรียน 3301103 มากอน *
3301103
หลักการบัญชี
3 (2-2-5)
1. หมวดวิชาศึกษาทัว่ ไป
32
Principles
of
Accounting
1.1 กลมุ วิชาภาษาและการสือ่ สาร
9
3501107 เศรษฐคณิตศาสตร 1
3 (3-0-6)
1.2 กลมุ วิชามนุษยศาสตร
7
Mathematics
for
Economics
1
1.3 กลมุ วิชาสังคมศาสตร
6
3502107 เศรษฐคณิตศาสตร 2
3 (3-0-6)
1.4 กลมุ วิชาวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร 10
Mathematics for Economics 2
2. หมวดวิชาเฉพาะ
93
* ตองเรียน 3501107 มากอน *
2.1 วิชาพืน้ ฐานวิชาชีพ
30
3502305 จริยธรรมสำหรับนักเศรษฐศาสตร 3 (3-0-6)
2.2 วิชาชีพ (บังคับ)
42
Ethics for Economists
2.3 วิชาชีพ (เลือก)
15
4311703
คอมพิวเตอรสำหรับนักเศรษฐศาสตร 3 (3-0-6)
2.4 วิชาประสบการณภาคสนาม
6
Computer for Economists
6
3. หมวดวิชาเลือกเสรี
รวมทัง้ หมด
131
2.2 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
*** ปรับปรุงหลักสูตรเล็กนอย (สมอ.08)

คณะวิทยาการจัดการ
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รหัสวิชา

ชือ่ วิชา

หนวยกิต

รหัสวิชา

ชือ่ วิชา

หนวยกิต

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
3502108 สถิตเิ ศรษฐศาสตร 2
3 (3-0-6)
Economic Statistics 2
* ตองเรียน 3501108 มากอน *
3503101 เศรษฐศาสตรจลุ ภาค 2
3 (3-0-6)
Microeconomics 2
* ตองเรียน 3502101 มากอน *
3503102 เศรษฐศาสตรมหภาค 2
3 (3-0-6)
Macroeconomics 2
* ตองเรียน 3502102 มากอน *
3503301 เศรษฐศาสตรการวิเคราะหโครงการ 3 (3-0-6)
และแผนงาน
Projects and Programs Analysis
3503305 การวิเคราะหเศรษฐกิจไทย
3 (3-0-6)
Analysis Thai Economics
3 (2-2-5)
3504901 วิธวี จิ ยั ทางเศรษฐศาสตร
Research Methodology in Economics
3504902 สัมมนาทางเศรษฐศาสตร
3 (2-2-5)
Seminar in Economics
3563302 การวิเคราะหเชิงปริมาณ
3 (3-0-6)
Quantitative Analysis
3583102 เศรษฐศาสตรสหกรณ
3 (3-0-6)
Cooperative Economics

3502201 เศรษฐกิจประเทศไทย
3 (3-0-6)
Economy of Thailand
3503103 เศรษฐมิติ 1
3 (3-0-6)
Econometrics 1
* ตองเรียน 3502108 มากอน *
3503304 เศรษฐศาสตรการเงินธุรกิจ
3 (3-0-6)
Economics of Business Finance
3503306 การลงทุนและการวิเคราะหหลักทรัพย 3 (3-0-6)
Portfolio Investment and Analysis
3503307 การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
3 (3-0-6)
Economic and Social Development
3503308 เศรษฐศาสตรการภาษีอากร
3 (3-0-6)
Economics of Taxation
3504102 ประเทศไทยกับเศรษฐกิจโลก
3 (3-0-6)
Thailand and the world economy
3553301 เศรษฐศาสตรการจัดการ
3 (3-0-6)
Managerial Economics
3 (3-0-6)
3563202 เศรษฐศาสตรธรุ กิจ
Business Economics
3593204 เศรษฐศาสตรสงิ่ แวดลอมสำหรับ 3 (3-0-6)
องคกรธุรกิจ
Corporate Environmental Economics
3603103 เศรษฐศาสตรการขนสง
3 (3-0-6)
Economics of Transportation
* ตองเรียน 3503101 มากอน *
3603104 เศรษฐศาสตรการผลิต
3 (3-0-6)
Production Economics
3603105 เศรษฐศาสตรอตุ สาหกรรม
3 (3-0-6)
Industrial Economics
2.3 วิชาชีพ (เลือก) ใหเลือกเรียนไมนอ ยกวา
3603201 เศรษฐศาสตรการจัดการธุรกิจ
3 (3-0-6)
15 หนวยกิต จากกลมุ ใดกลมุ หนึง่ ตอไปนี้
ระหวางประเทศ
2.3.1 เศรษฐศาสตรธรุ กิจ
Economics of International
(Business Economics)
Business Management
2.3.2 เศรษฐศาสตรการเงินการธนาคาร
3604201 หัวขอเฉพาะดานเศรษฐศาสตรธรุ กิจ 3 (2-2-5)
(Economics of Money and Banking)
Special Topics in Business Economics
3604501 การอานเกีย่ วกับเศรษฐศาสตรธรุ กิจ 3 (2-2-5)
Readings in Business Economics
กลุมเศรษฐศาสตรธุรกิจ

รหัสวิชา
ชือ่ วิชา
หนวยกิต
3 (3-0-6)
3501102 เศรษฐศาสตรเบือ้ งตน
Introduction to Economics
3501104 หลักเศรษฐศาสตร
3 (3-0-6)
Principles of Economics

คูมือนักศึกษา
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กลุมเศรษฐศาสตรการเงินการธนาคาร

รหัสวิชา

รหัสวิชา
ชือ่ วิชา
หนวยกิต
3251105 การธนาคารพาณิชย
3 (3-0-6)
Commercial Bank
3501102 เศรษฐศาสตรเบือ้ งตน
3 (3-0-6)
Introduction to Economics
3501104 หลักเศรษฐศาสตร
3 (3-0-6)
Principles of Economics
3502105 เศรษฐศาสตรการเงินและการธนาคาร 3 (3-0-6)
Economics of Money and Banking
3502201 เศรษฐกิจประเทศไทย
3 (3-0-6)
Economy of Thailand
3503103 เศรษฐมิติ 1
3 (3-0-6)
Econometrics 1
* ตองเรียน 3502108 มากอน *
3503104 เศรษฐศาสตรการเงินระหวาง
3 (3-0-6)
ประเทศ
International Monetary Economics
* ตองเรียน 3503102 , 3502104 มากอน *
3503304 เศรษฐศาสตรการเงินธุรกิจ
3 (3-0-6)
Economics of Business Finance
3 (3-0-6)
3503306 การลงทุนและการวิเคราะห
หลักทรัพย
Portfolio Investment and Analysis
3503307 การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
3 (3-0-6)
Economic and Social Development
3504101 ตลาดการเงินระหวางประเทศ
3 (3-0-6)
International Financial Markets
3504102 ประเทศไทยกับเศรษฐกิจโลก
3 (3-0-6)
Thailand and the world economy
3553101 ทฤษฎีและนโยบายการเงิน
3 (3-0-6)
Monetary Theory and Policy
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)
Managerial Economics
3553302 เศรษฐศาสตรการผันแปรทางการเงิน 3 (3-0-6)
Economics of Monetary Fluctuation
3 (2-2-5)
3554201 หัวขอเฉพาะดานเศรษฐศาสตร
การเงิน
Special Topics in Monetary Economics
คณะวิทยาการจัดการ

ชือ่ วิชา

หนวยกิต

3554501 การอานเกีย่ วกับเศรษฐศาสตร
3 (2-2-5)
การเงิน
Readings in Monetary Economics
2.4 วิชาประสบการณภาคสนาม ใหเลือกเรียน
ไมนอ ยกวา 6 หนวยกิต แยกเปน 2 กรณี คือ
กรณีที่ 1 เรียนวิชาการเตรียมฝกประสบการณ
วิชาชีพจำนวน 1 หนวยกิต และเรียนวิชาการฝกประสบการณ
วิชาชีพเศรษฐศาสตร จำนวน 5 หนวยกิต
รหัสวิชา
ชือ่ วิชา
หนวยกิต
3504801 การเตรียมฝกประสบการณวชิ าชีพ 1 (1-2-0)
Preparation for Professional Experience
3504802 การฝกประสบการณวชิ าชีพ
5 (300)
เศรษฐศาสตร
Field Experience in Economics
กรณีที่ 2 สหกิจศึกษา จำนวน 6 หนวยกิต
รหัสวิชา

ชือ่ วิชา

3504803 สหกิจศึกษา
Cooperative Education

หนวยกิต
6 (16 สัปดาห)

3. หมวดวิชาเลือกเสรี จำนวน 6 หนวยกิต
ใหนกั ศึกษาเลือกเรียนวิชาใด ๆ ในระดับปริญญาตรี
ทีเ่ ปดสอนในมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรคโดยไมซ้ำกับรายวิชา
ที่เคยเรียนมาแลว และตองไมเปนรายวิชาที่กำหนดใหเรียน
โดยไมนับหนวยกิตในเกณณฑการสำเร็จหลักสูตรของสาขา
วิชานัน้ ๆ
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คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชาฟสิกส

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2558
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา : มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค
คณะ/ภาควิชา
: คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

กลมุ วิชาคณิตศาสตร

9 หนวยกิต

รหัสวิชา
ชือ่ วิชา
หนวยกิต
4291401 แคลคูลสั 1
3 (3-0-6)
ขอมูลทัว่ ไป
Calculus
1
1. รหัสและชื่อหลักสูตร
4292401 แคลคูลสั 2
3 (3-0-6)
ภาษาไทย : หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
Calculus 2
สาขาวิชาฟสกิ ส
* ตองเรียน 4291401 มากอน *
ภาษาอังกฤษ : Bachelor of Science Program
4212304
สมการเชิ
งอนุพนั ธสามัญ
3 (3-0-6)
in Physics
Ordinary
Differential
Equations
2. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา
* ตองเรียน 4292401 กอน *
ภาษาไทย ชือ่ เต็ม : วิทยาศาสตรบัณฑิต
(ฟสกิ ส)
กลมุ วิชาเคมีรวมปฏิบตั กิ าร 4 หนวยกิต
ชือ่ ยอ : วท.บ. (ฟสกิ ส)
รหัสวิชา
ชือ่ วิชา
หนวยกิต
ภาษาอังกฤษ ชือ่ เต็ม : Bachelor of Science
4221101
เคมี
ท
ว
่
ั
ไป
3 (3-0-6)
(Physics)
General
Chemistry
ชือ่ ยอ : B.Sc. (Physics)
4221102 ปฏิบตั กิ ารเคมีทวั่ ไป
1 (0-2-1)
3. หลักสูตร
General
ChemistryLaboratory
3.1 จำนวนหนวยกิตรวมตลอดหลักสูตร
ไมนอ ยกวา 136 หนวยกิต
กลมุ วิชาชีววิทยารวมปฏิบตั กิ าร 8 หนวยกิต
3.2 โครงสรางหลักสูตร
รหัสวิชา
ชือ่ วิชา
หนวยกิต
3 (3-0-6)
หมวดวิชา/กลมุ วิชา/วิชา
จำนวนหนวยกิต 4231101 ชีววิทยาทัว่ ไป
General Biology
1. หมวดวิชาศึกษาทัว่ ไป
32
4231102 ปฏิบตั กิ ารชีววิทยาทัว่ ไป
1 (0-2-1)
1.1 กลมุ วิชาภาษาและการสือ่ สาร
9
General BiologyLaboratory
1.2 กลมุ วิชามนุษยศาสตร
7
กลมุ วิชาฟสกิ สรวมปฏิบตั กิ าร 8 หนวยกิต
1.3 กลมุ วิชาสังคมศาสตร
6
1.4 กลมุ วิชาวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร 10
รหัสวิชา
ชือ่ วิชา
หนวยกิต
2. หมวดวิชาเฉพาะ
98
4211305 ฟสกิ ส 1
3 (3-0-6)
2.1 วิชาแกน
33
Physics 1
2.2 วิชาเฉพาะดานบังคับ
43
4211306 ปฏิบตั กิ ารฟสกิ ส 1
1 (0-2-1)
2.3 วิชาเฉพาะดานเลือก
16
Physics Laboratory 1
2.4 วิชาประสบการณภาคสนาม
6
* ตองเรียนควบกัน 4211305 *
3. หมวดวิชาเลือกเสรี
6
4212301 ฟสกิ ส 2
3 (3-0-6)
Physics 2
รวมทัง้ หมด
136
* ตองเรียน 4211305 มากอน *
4212302 ปฏิบตั กิ ารฟสกิ ส 2
1 (0-2-1)
1. หมวดวิชาศึกษาทัว่ ไป จำนวน 32 หนวยกิต
Physics Laboratory 2
2. หมวดวิชาเฉพาะ 98 หนวยกิต แบงเปน 4 กลมุ
* ตองเรียน ควบกัน 4212301 *
ดังนี้
กลมุ วิชาสำคัญทางวิทยาศาสตร
2.1 วิชาแกน จำนวน 33 หนวยกิต (บังคับ)
(มหาวิ
ท
ยาลั
ย
กำหนด)
8 หนวยกิต
ตามรายวิชาดังตอไปนี้
คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
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รหัสวิชา
ชือ่ วิชา
หนวยกิต
2312704 ภาษาอังกฤษสำหรับวิทยาศาสตร 3 (3-0-6)
English for Science
2313704 ภาษาอังกฤษสำหรับเทคโนโลยี
3 (3-0-6)
English for Technology
4311707 โปรแกรมสำเร็จรูปและการ
2 (1-2-3)
ประยุกตใชงาน
Apply an Application Software
2.2 วิชาเฉพาะดานบังคับ เรียนไมนอ ยกวา
43 หนวยกิต ตามรายวิชาดังตอไปนี้
รหัสวิชา
ชือ่ วิชา
หนวยกิต
4212303 กลศาสตรคลาสสิก
3 (3-0-6)
Classical Mechanics
* ตองเรียน 4211305 มากอน *
4213311 ทฤษฎีแมเหล็กไฟฟา
3 (3-0-6)
ElectromagnetismTheory
* ตองเรียน 4212301 มากอน *
4212310 คณิตศาสตรสำหรับฟสกิ ส 1
3 (3-0-6)
Maihematics for Physics 1
* ตองเรียน4292401 มากอน *
4212313 คณิตศาสตรสำหรับฟสกิ ส 2
3 (3-0-6)
Maihematics for Physics 2
* ตองเรียน 4292401 มากอน *
4243101 ดาราศาสตรและอวกาศ
3 (2-2-5)
Astronomy and Space
4212307 ฟสกิ สของคลืน่
3 (3-0-6)
Physics of Wave
* ตองเรียน 4212301 มากอน *
4213501 อุณหพลศาสตร
3 (3-0-6)
Thermodynamics
4214403 ฟสกิ สเชิงสถิติ
3 (3-0-6)
Statistical Physics
4214402 ฟสกิ สยคุ ใหม
3 (3-0-6)
Modern Physics
* ตองเรียน 4212301 มากอน *
4213312 การสัน่ และคลืน่
3 (3-0-6)
Vibration and Wave
4213401 กลศาสตรควอนตัม 1
3 (3-0-6)
Quantum Mechanics 1
* ตองเรียน 4214402 มากอน *
4212308 ฟสกิ สนวิ เคลียร
3 (3-0-6)
Nuclear Physics
4213601 ปฏิบตั กิ ารฟสกิ สขนั้ กลาง
2 (0-2-1)
Intermediate Physics Laboratory
* ตองเรียน 4212301 , 4212302 มากอน *

คูมือนักศึกษา

รหัสวิชา

ชือ่ วิชา

หนวยกิต

4214903 โครงงาน
2 (0-4-2)
Project
4213602 ปฏิบตั กิ ารฟสกิ สขนั้ สูง
2 (0-2-1)
Advance Physics Laboratory
* ตองเรียน 4213601 มากอน *
4213901 สัมมนาฟสกิ ส
1 (0-2-1)
Seminar in Physics
2.3 วิชาเฉพาะดานเลือก เลือกเรียนวิชาตอไปนี้
ไมนอ ยกวา 16 หนวยกิต
กลุมวิชาเฉพาะดานเลือก
รหัสวิชา
ชือ่ วิชา
หนวยกิต
4211301 ฟสกิ สทวั่ ไป
3 (3-0-6)
General Physics
4211601 ปฏิบตั กิ ารฟสกิ สทวั่ ไป
1 (0-2-1)
General Physics Laboratory
4211307 ฟสกิ สสำหรับอุตสาหกรรมเกษตร 3 (2-2-5)
Physics for Agro-Industry
4211308 ฟสกิ สสำหรับสาธารณสุข
3 (2-2-5)
Physics for Public health
4211521 ฟสกิ สวศิ วกรรม 1
3 (3-0-6)
Engineering Physics 1
4211522 ฟสกิ สวศิ วกรรม 2
3 (3-0-6)
Engineering Physics 2
4211531 ปฏิบตั กิ ารฟสกิ สสำหรับวิศวกรรม 1 1 (0-3-0)
Engineering Physics Laboratory 1
4211532 ปฏิบตั กิ ารฟสกิ สสำหรับวิศวกรรม 2 1 (0-3-0)
Engineering Physics Laboratory 2
กลมุ วิชาโลกและอวกาศ
รหัสวิชา
ชือ่ วิชา
หนวยกิต
4003901 วิธวี จิ ยั ทางวิทยาศาสตร
3 (2-2-5)
Research Method for Science
4254401 ธรณีวทิ ยา
3 (2-2-5)
Geology
4254402 ธรณีฟส กิ สขนั้ พืน้ ฐาน
3 (3-0-6)
Introduction Geophysics
4254403 วิทยาศาสตรการเปลีย่ นแปลงของ 3 (3-0-6)
ภูมอิ ากาศ
Climate Change Science
4254404 ดาราศาสตรฟส กิ ส
3 (3-0-6)
Astrophysics
4243102 ดาราศาสตรเบือ้ งตน 1
3 (3-0-6)
Introduction to Astronomy 1
4243103 ดาราศาสตรเบือ้ งตน 2
3 (3-0-6)
Introduction to Astronomy 2
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รหัสวิชา
4311701
4213309
4213609
4214702
4212311
4213307

4214503

กลุมวิชาอิเล็กทรอนิกสและคอมพิวเตอร
ชือ่ วิชา
หนวยกิต
คอมพิวเตอรสำหรับฟสกิ ส
3 (2-2-5)
Computer for Physics
อิเล็กทรอนิกสเบือ้ งตน
3 (3-0-6)
Introduction Electronics
* ตองเรียน 4212301มากอน *
ปฏิบตั กิ ารอิเล็กทรอนิกสเบือ้ งตน 1 (0-2-1)
Introduction Electronics Laboratory
* ตองเรียน 4213309มากอน *
เครือ่ งมือวัดทางอิเล็กทรอนิกส
3 (3-0-6)
Electronic Instrumentation
วิเคราะหวงจรไฟฟา
3 (2-2-5)
Electric Circuit Analysis
* ตองเรียน 4212301 มากอน *
ดิจติ อลอิเล็กทรอนิกสและ
3 (2-2-5)
การประสาน
Digital Electronics and Interfacing
* ตองเรียน 4212301มากอน *
เครือ่ งวัดไฟฟา
3 (2-2-5)
Electrical Measurement

กลมุ วิชาคลืน่ และพลังงาน
รหัสวิชา
ชือ่ วิชา
หนวยกิต
4214706 การจัดการและการอนุรกั ษพลังงาน 3 (3-0-6)
Energy Management and Conservation
4214517 การวิเคราะหพลังงานไฟฟาและ
3 (3-0-6)
ความรอน
Thermal and Electrical Energy Analysis
4213511 พลังงานแสงอาทิตย
3 (3-0-6)
Solar Energy
4213513 ระบบพลังงานแสงอาทิตย
3 (3-0-6)
โฟโตโวลตาอิก
Photovoltaic Solar Energy Systems
* ตองเรียน 4213511มากอน *
4214705 การถายโอนความรอน
3 (3-0-6)
Heat Transfer
4213515 อุณหพลศาสตรประยุกต
3 (3-0-6)
Applied Thermodynamics
4214531 เทคโนโลยีกา ซธรรมชาติและ
3 (3-0-6)
ปโตรเลียม
Natural Gas Petroleum Technology
4213512 พลังงานลม
3 (3-0-6)
Wind Energy
4214707 เทคโนโลยีนวิ เคลียร
3 (3-0-6)
Nuclear Technology
4213520 แหลงพลังงานทดแทน
3 (3-0-6)
Renewable Energy Resources
คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

รหัสวิชา
ชือ่ วิชา
หนวยกิต
4213605 ปฏิบตั กิ ารฟสกิ สพลังงาน
1 (0-2-1)
Physics Energy Laboratory
กลมุ วิชาฟสกิ สวสั ดุ
รหัสวิชา
ชือ่ วิชา
หนวยกิต
4213319 วัสดุศาสตรเบือ้ งตน
3 (3-0-6)
Introduction to Material Science
4213320 ผลึกศาสตรรงั สีเอกซ
3 (3-0-6)
X-ray Crystallography
4214703 วัสดุศาสตร
3 (3-0-6)
Materials Science
4213315 ความแข็งแรงของวัสดุ
3 (2-2-5)
Strength of Materials
4213316 ฟสกิ สของพอลิเมอร
3 (3-0-6)
Polymer Physics
4214509 สมบัตวิ สั ดุ
3 (3-0-6)
Materials Properties
4213321 ทัศนศาสตร
3 (3-0-6)
Optic
4214302 กลศาสตรควอนตัม 2
3 (3-0-6)
Quantum Mechanics 2
4213318 รังสีวทิ ยา
3 (3-0-6)
Radiology
4213322 สวนศาสตร
3 (3-0-6)
Acoustics
2.4 วิชาประสบการณภาคสนาม ใหเรียน
6 หนวยกิต สำหรับแผนการเรียนปกติ เลือกเรียนวิชาการ
เตรียมฝกประสบการณวชิ าชีพ 1 หนวยกิต และ
การฝกประสบการณวชิ าชีพ 5 หนวยกิต
วิชาประสบการณภาคสนาม จำนวน 6 หนวยกิต
รหัสวิชา
ชือ่ วิชา
หนวยกิต
4004801 การเตรียมฝกประสบการณวชิ าชีพ 1 (0-2-1)
Preparation for Professional Experience
4004802 การฝกประสบการณวชิ าชีพ
5 (300)
Training for Professional Experience
3. หมวดวิชาเลือกเสรี จำนวน 6 หนวยกิต
ใหเลือกเรียนรายวิชาใด ๆ ในหลักสูตรระดับ
ปริญญาตรีทมี่ หาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรคเปดสอน โดยไมซ้ำ
กับรายวิชาทีเ่ คยเรียนมาแลวและตองไมเปนรายวิชาทีก่ ำหนด
ใหเรียนโดยไมนับหนวยกิตรวมในเกณฑการสำเร็จการศึกษา
ของหลักสูตรนี้
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หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชาเคมี

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2558
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา : มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค
คณะ/ภาควิชา
: คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
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 135 หนวยกิต
3.2 โครงสรางหลักสูตร
หมวดวิชา/กลมุ วิชา/วิชา
1. หมวดวิชาศึกษาทัว่ ไป
1.1 กลมุ วิชาภาษาและการสือ่ สาร
1.2 กลมุ วิชามนุษยศาสตร
1.3 กลมุ วิชาสังคมศาสตร
1.4 กลมุ วิชาวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร
2. หมวดวิชาเฉพาะ
2.1 วิชาแกน
2.2 วิชาเฉพาะดานบังคับ
2.3 วิชาเฉพาะดานเลือก
2.4 วิชาประสบการณวชิ าชีพ
3. หมวดวิชาเลือกเสรี
รวมทัง้ หมด

ปกติ
32
9
7
6
10
97
32
41
18
6
6
135

1. หมวดวิชาศึกษาทัว่ ไป จำนวน 32 หนวยกิต
2. หมวดวิชาเฉพาะ 97 หนวยกิต แบงเปน 4 กลมุ
ดังนี้
2.1 วิชาแกน จำนวน 32 หนวยกิต
มีรายวิชาดังตอไปนี้
รหัสวิชา
ชือ่ วิชา
หนวยกิต
2312704 ภาษาอังกฤษสำหรับวิทยาศาสตร 3 (3-0-6)
English for Science
2313704 ภาษาอังกฤษสำหรับเทคโนโลยี
3 (3-0-6)
English for Technology
4211301***ฟสกิ สทวั่ ไป
3 (3-0-6)
General Physics
4211601***ปฏิบตั กิ ารฟสกิ สทวั่ ไป
1 (0-2-1)
General Physics Laboratory
4221101 เคมีทวั่ ไป
3 (3-0-6)
General Chemistry
4221102 ปฏิบตั กิ ารเคมีทวั่ ไป
1 (0-2-1)
General Chemistry 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
4292401 แคลคูลสั 2
3 (3-0-6)
Calculus 2
* ตองเรียน 4291401 มากอน *
3 (3-0-6)
4302701 สถิตเิ พือ่ การวิจยั
Statistics for Research
4311707 โปรแกรมสำเร็จรูปและการ
2 (1-2-3)
ประยุกตใชงาน
Apply an application software
4224708 คุณภาพและความปลอดภัยในโรงงาน3 (3-0-6)
อุตสาหกรรม
Quality and Safety in Industrial Factory

*** ปรับปรุงหลักสูตรเล็กนอย (สมอ.08)

คูมือนักศึกษา
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2.2 วิชาเฉพาะดานบังคับ จำนวน 41 หนวยกิต
มีรายวิชาดังตอไปนี้

รหัสวิชา

รหัสวิชา
ชือ่ วิชา
หนวยกิต
4222201 เคมีอนินทรีย1
3 (3-0-6)
Inorganic Chemistry 1
* ตองเรียน 4221101 , 4221102 มากอน *
4222202 ปฏิบตั กิ ารเคมีอนินทรีย 1
1 (0-2-1)
Inorganic Chemistry Laboratory 1
4223203 เคมีอนินทรีย2
3 (2-2-5)
Inorganic Chemistry 2
* ตองเรียน 4222201 , 4222202 มากอน *
4222301 เคมีอนิ ทรีย 1
3 (3-0-6)
Organic Chemistry 1
* ตองเรียน 4221101 , 4221102 มากอน *
4222302 ปฏิบตั กิ ารเคมีอนิ ทรีย 1
1 (0-2-1)
Organic Chemistry Laboratory 1
4222303 เคมีอนิ ทรีย 2
3 (2-2-5)
Organic Chemistry 2
* ตองเรียน 4222301, 4222302 มากอน *
4223303 สเปกโทรสโกปสำหรับเคมีอนิ ทรีย 3 (3-0-6)
Spectroscopy for Organic Chemistry
* ตองเรียน 4222301 มากอน *
4223401 เคมีเชิงฟสกิ ส 1
3 (3-0-6)
Physical Chemistry 1
* ตองเรียน 4292401 , 4211305 มากอน *
1 (0-2-1)
4223402 ปฏิบตั กิ ารเคมีเชิงฟสกิ ส 1
Physical Chemistry Laboratory 1
4224403 เคมีเชิงฟสกิ ส 2
3 (2-2-5)
Physical Chemistry 2
* ตองเรียน 4223401 , 4223402 มากอน *
4223501 ชีวเคมี
3 (3-0-6)
Biochemistry
* ตองเรียน 4222301 , 4222302 มากอน *
4223502 ปฏิบตั กิ ารชีวเคมี
1 (0-2-1)
Biochemistry Laboratory
4223601 เคมีวเิ คราะห 1
3 (3-0-6)
Analytical Chemistry 1
* ตองเรียน 4221101 , 4221102 มากอน *
4223602 ปฏิบตั กิ ารเคมีวเิ คราะห 1
1 (0-2-1)
Analytical Chemistry Laboratory 1
3 (2-2-5)
4223603 เคมีวเิ คราะห 2
Analytical Chemistry 2
* ตองเรียน 4223601 , 4223602 มากอน *

คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

ชือ่ วิชา

หนวยกิต

4224604 การวิเคราะหทางเคมีดว ยเครือ่ งมือ 3 (2-2-5)
Instrument for Chemical Analysis
* ตองเรียน 4223603 มากอน *
4224901 สัมมนาทางเคมี
1 (0-2-1)
Seminar in Chemistry
4224902 โครงงานวิจยั ทางเคมี
2 (0-4-2)
Research Project in Chemistry
2.3 วิชาเฉพาะดานเลือก ใหเลือกจำนวน
18 หนวยกิต โดยใหเลือกเรียนจากรายวิชาตอไปนี้
รหัสวิชา

ชือ่ วิชา

หนวยกิต

4223105 เคมีสภาวะแวดลอม
3 (2-2-5)
Environmental Chemistry
4224605 เทคนิคการเก็บและการเตรียมตัวอยาง 3 (2-2-5)
Sample Collection and Preparation
Techniques
4223305 วิทยาศาสตรพอลิเมอร
3 (3-0-6)
Polymer Science
4223752 เคมีผลิตภัณฑธรรมชาติ
3 (3-0-6)
Chemistry of Natural Products
4223704 กระบวนการทางเคมีอตุ สาหกรรม 3 (3-0-6)
Process in Industrial Chemistry
4224713 อุตสาหกรรมปโตรเคมี
3 (3-0-6)
Petrochemical Industry
4224719 พลังงานทดแทน
3 (3-0-6)
Alternative Energy
4224720 เคมีนวิ เคลียร
3 (3-0-6)
Nuclear Chemistry
4224721 นาโนเคมี
3 (3-0-6)
Nano - Chemistry
4224722 วัสดุศาสตร
3 (3-0-6)
Materials Science
4224723 วัสดุพอลิเมอร
3 (3-0-6)
Polymeric Materials
4224724 เทคโนโลยีเชือ้ เพลิง
3 (3-0-6)
Fuel Technology
4224725 เทคโนโลยีการชุบเคลือบผิวโลหะ 3 (2-2-5)
Plating Technology
4224726 เคมีสำหรับนิตวิ ทิ ยาศาสตร
3 (2-2-5)
Chemistry for Forensic Science
4221103 เคมีมลู ฐานสำหรับสาธารณสุข
3 (2-2-5)
Fundamental Chemistry of Public
Health
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รหัสวิชา
ชือ่ วิชา
หนวยกิต
4221104 เคมีสำหรับอุตสาหกรรมเกษตร
3 (2-2-5)
Chemistry for Agro-Industry
4221112 เคมีอนิ ทรียส ำหรับอุตสาหกรรม
3 (2-2-5)
เกษตร
Organic Chemistry for Agro-Industry
* ตองเรียน 4221104 มากอน *
4222414 เคมีเชิงฟสกิ สสำหรับอุตสาหกรรม 3 (2-2-5)
เกษตร
Physical Chemistry for Agro-Industry
4222516 ชีวเคมีสำหรับอุตสาหกรรมเกษตร 3 (2-2-5)
Biochemistry for Agro-Industry
* ตองเรียน 4221104 มากอน *
4221713 เคมีวศิ วกรรม
3 (3-0-6)
Engineering Chemistry
4221714 ปฏิบตั กิ ารเคมีวศิ วกรรม
1 (0-2-0)
Engineering Chemistry Laboratory
2.4 วิชาประสบการณวชิ าชีพ จำนวน 6 หนวยกิต
รหัสวิชา
ชือ่ วิชา
หนวยกิต
4004801 การเตรียมฝกประสบการณวชิ าชีพ 1 (0-2-1)
Preparation for Professional Experience
* ตองเรียน 4004802 มากอน *
4004802 การฝกประสบการณวชิ าชีพ
5 (300)
Training for Professional Experience
* ฝกงานในโรงงานหรือบริษทั ทีเ่ กีย่ วของ
ทางเคมี*
3. หมวดวิชาเลือกเสรี จำนวน 6 หนวยกิต
ให นั ก ศึ ก ษาเลื อ กเรี ย นวิ ช าใด ๆ ในระดั บ
ปริญญาตรี ทีเ่ ปดสอนในมหาวิทยาลัยราชภัฏ นครสวรรค โดย
ไมซ้ำกับรายวิชาที่เคยเรียนมาแลวและตองไมเปนรายวิชา
ที่กำหนดใหเรียนโดยไมนับหนวยกิตรวมในเกณฑการสำเร็จ
หลักสูตรสาขาวิชานัน้ ๆ

คูมือนักศึกษา
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หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชาชีววิทยา

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2558
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา : 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 137 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 วิชาแกน
2.2 วิชาเฉพาะดานบังคับ
2.3 วิชาเฉพาะดานเลือก
2.4 วิชาประสบการณภาคสนาม
3. หมวดวิชาเลือกเสรี
รวมทัง้ หมด

คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

32
9
7
6
10
105
41
37
15
6
6
137

1. หมวดวิชาศึกษาทัว่ ไป จำนวน 32 หนวยกิต
2. หมวดวิชาเฉพาะ 105 หนวยกิต แบงเปน 4 กลมุ
ดังนี้
2.1 วิชาแกน จำนวน 41 หนวยกิต
มีรายวิชาดังตอไปนี้
รหัสวิชา
ชือ่ วิชา
หนวยกิต
2312704 ภาษาอังกฤษสำหรับวิทยาศาสตร 3 (3-0-6)
English for Science
2313704 ภาษาอังกฤษสำหรับเทคโนโลยี
3 (3-0-6)
English for Technology
4311707 โปรแกรมสำเร็จรูปและการประยุกต 2 (1-2-3)
ใชงาน
Apply an application software
4211301 ฟสกิ สทวั่ ไป
3 (3-0-6)
General Physics
4211601 ปฏิบตั กิ ารฟสกิ สทวั่ ไป
1 (0-2-1)
General Physics Laboratory
4221101 เคมีทวั่ ไป
3 (3-0-6)
General Chemistry
4221102 ปฏิบตั กิ ารเคมีทวั่ ไป
1 (0-2-1)
General ChemistryLaboratory
4222301 เคมีอนิ ทรีย 1
3 (3-0-6)
Organic Chemistry 1
* ตองเรียน 4221101 , 4221102 มากอน *
4222302 ปฏิบตั กิ ารเคมีอนิ ทรีย 1
1 (0-2-1)
Organic Chemistry Laboratory 1
* ตองเรียน 4221101 , 4221102 มากอน *
4223501 ชีวเคมี
3 (3-0-6)
Biochemistry
* ตองเรียน 4222301 , 4222302 มากอน *
4223502 ปฏิบตั กิ ารชีวเคมี
1 (0-2-1)
Biochemistry Laboratory
4231101 ชีววิทยาทัว่ ไป
3 (3-0-6)
General Biology
4231102 ปฏิบตั กิ ารชีววิทยาทัว่ ไป
1 (0-2-1)
General BiologyLaboratory
4234901 ชีวสถิติ
3 (3-0-6)
Biostatistics
4233601 จุลชีววิทยาทัว่ ไป
3 (3-0-6)
General Microbiology

-254-

คูมือนักศึกษา

รหัสวิชา
ชือ่ วิชา
หนวยกิต
4233602 ปฏิบตั กิ ารจุลชีววิทยาทัว่ ไป
1 (0-2-1)
General Microbiology Laboratory
4291401 แคลคูลสั 1
3 (3-0-6)
Calculus 1
4292401 แคลคูลสั 2
3 (3-0-6)
Calculus 2
* ตองเรียน 4291401 มากอน *
2.2 วิชาเฉพาะดานบังคับ เรียนไมนอ ยกวา
37 หนวยกิต แบงออกเปน
รหัสวิชา
ชือ่ วิชา
หนวยกิต
4223601 เคมีวเิ คราะห 1
3 (3-0-6)
Analytical Chemistry 1
* ตองเรียน 4221101 , 4221102 มากอน *
4223602 ปฏิบตั กิ ารเคมีวเิ คราะห 1
1 (0-2-1)
Analytical Chemistry Laboratory 1
4231301 สัตววิทยา
3 (2-2-5)
Zoology
4232101 สรีรวิทยาทัว่ ไป
3 (2-2-5)
General Physiology
4232102 นิเวศวิทยา
3 (3-0-6)
Ecology
4232103 ปฏิบตั กิ ารนิเวศวิทยา
1 (0-2-1)
Ecology Laboratory
4232104 ชีววิทยาของเซลล
3 (3-0-6)
Cell Biology
4232105 ปฏิบตั กิ ารชีววิทยาของเซลล
1 (0-2-1)
Cell Biology Laboratory
4232201 พฤกษศาสตร
3 (2-2-5)
Botany
4232401 พันธุศาสตร
3 (3-0-6)
Genetics
4232402 ปฏิบตั กิ ารพันธุศาสตร
1 (0-2-1)
Genetics Laboratory
4233101 อนุกรมวิธานและซิสเท็มแมติกส 3 (3-0-6)
Taxonomy and Systematics
4233102 ปฏิบตั กิ ารอนุกรมวิธานและ
1 (0-2-1)
ซิสเท็มแมติกส
Taxonomy and Systematics Laboratory
4233401 วิวฒ
ั นาการ
3 (3-0-6)
Evolution
4233901 ระเบียบวิธวี จิ ยั ทางชีววิทยา
2 (2-0-4)
Research Methodology in Biology
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รหัสวิชา
ชือ่ วิชา
หนวยกิต
4234902 สัมมนาทางชีววิทยา
1 (0-2-1)
Seminar in Biology
4234903 โครงงานวิจยั ทางชีววิทยา
2 (0-4-2)
Research Project in Biology
2.3 วิชาเฉพาะดานเลือก เลือกเรียนไมนอ ยกวา
15 หนวยกิต จากรายวิชาดังตอไปนี้
รหัสวิชา
ชือ่ วิชา
หนวยกิต
4231103 ชีววิทยาสำหรับสาธารณสุข
3 (2-2-5)
Biology for Public Health
4231104 ชีววิทยาสำหรับอุตสาหกรรมเกษตร 3 (2-2-5)
Biology for Agro-Industry
4231302 กีฏวิทยา
3 (2-2-5)
Entomology
4232106 ชีววิทยาเพือ่ การพัฒนาทองถิน่
3 (2-2-5)
Biology for Local Development
4232301 ปรสิตวิทยา
3 (2-2-5)
Parasitology
4232302 วิทยาสัตวไมมกี ระดูกสันหลัง
3 (2-2-5)
Invertebrate Zoology
4232601 จุลชีววิทยาและปรสิตวิทยา
3 (2-2-5)
Microbiology and Parasitology
4233103 นิเวศวิทยาลมุ น้ำเจาพระยา
3 (2-2-5)
Ecology of Basin Chao Phaya
4233201 สรีรวิทยาพืช
3 (2-2-5)
Plant Physiology
4233202 สัณฐานวิทยาของพืช
3 (2-2-5)
Plant Morphology
4233203 พืชสมุนไพร
3 (2-2-5)
Medicinal Plants
4233204 พรรณไมน้ำ
3 (2-2-5)
Aquatic Plants
4233205 ความหลากหลายทางชีวภาพและ 3 (2-2-5)
ภูมปิ ญ
 ญาทองถิน่ เพือ่ การพัฒนาทีย่ งั่ ยืน
Biodiversity and Local Wisdom for
Sustainable Development
4233206 พฤกษศาสตรพนื้ บาน
3 (2-2-5)
Ethnobotany
4233207 พฤกษศาสตรสงิ่ แวดลอม
3 (2-2-5)
Environmental Botany
4233208 อนุรกั ษพนั ธุกรรมพืชอันเนือ่ ง
3 (2-2-5)
มาจากพระราชดำริฯ
Plant Genetic Conversation Under the
Royal Initiative
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รหัสวิชา

ชือ่ วิชา

4233301 วิทยาสัตวมกี ระดูกสันหลัง
Vertebrate Zoology
4233302 วิทยาสัตวเลีย้ งลูกดวยนม
Mammalogy
4233303 มีนวิทยา
Ichthyology
4233304 พฤติกรรมสัตว
Ethology
4233402 พันธุศาสตรของเซลล
Cytogenetics
4233403 ชีววิทยาโมเลกุล
Molecular Biology
4233603 วิทยาเชือ้ รา
Mycology
4233604 จุลชีววิทยาพืช
Plant Microbiology
4233605 จุลชีววิทยาอาหาร
Food Microbiology
4233606 จุลชีววิทยาสิง่ แวดลอม
Environmental Microbiology
4233607 จุลนิ ทรียใ นชีวติ ประจำวัน
Microorganism in Daily Life
4233608 จุลชีววิทยาสาธารณสุข
Sanitary Microbiology
4233609 จุลชีววิทยาอุตสาหกรรม
Industrial Microbiology
4233701 ชีววิทยาสำหรับนิตวิ ทิ ยาศาสตร
Biology for Forensic Sciences
4234101 อนุกรมวิธานพืช
Plant Taxonomy
4234102 อนุกรมวิธานสัตว
Animal Taxonomy
4234103 ชีววิทยาของภูมคิ มุ กัน
Immune Biology
4234104 พิษวิทยา
Toxicology
4234105 มิญชวิทยา
Histology
4234106 วิทยาเอ็มบริโอ
Embryology
4234201 การเพาะเลีย้ งเนือ้ เยือ่ พืช
Plant Tissue Culture
4234202 วิทยาสาหราย
Phycology
คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

หนวยกิต

รหัสวิชา

3 (2-2-5)
3 (2-2-5)
3 (2-2-5)
3 (2-2-5)
3 (2-2-5)
3 (2-2-5)
3 (2-2-5)
3 (2-2-5)
3 (2-2-5)
3 (2-2-5)
3 (2-2-5)
3 (2-2-5)
3 (2-2-5)
3 (2-2-5)
3 (2-2-5)
3 (2-2-5)
3 (2-2-5)
3 (2-2-5)
3 (2-2-5)
3 (2-2-5)
3 (2-2-5)

ชือ่ วิชา

หนวยกิต

4234203 ชีววิทยากลวยไม
Orchid Biology
4234204 พฤกษศาสตรเศรษฐกิจ
Economic Botany
4234205 สรีรวิทยาการเจริญพันธขุ องพืช
Plant Reproductive Physiology
4234301 สรีรวิทยาของสัตว
Animal Physiology
4234302 ปกษีวทิ ยา
Ornithology
4234303 วิทยาโพรโทซัว
Protozoology
4234501 ไมโครเทคนิค
Microtechnique
4234502 เครือ่ งมือทางชีววิทยา
Biological Instrumentation
4234701 สารควบคุมการเจริญเติบโตของพืช
Plant Growth Regulators
4234702 การเพาะเลีย้ งเซลลสตั ว
Animal Cell Culture

3 (2-2-5)
3 (2-2-5)
3 (2-2-5)
3 (2-2-5)
3 (2-2-5)
3 (2-2-5)
3 (2-2-5)
3 (2-2-5)
3 (2-2-5)
3 (2-2-5)

2.4 วิชาประสบการณภาคสนาม
วิชาประสบการณภาคสนาม จำนวน 6 หนวยกิต
เรียนวิชาการเตรียมฝกประสบการณวชิ าชีพ 1 หนวยกิต และ
การฝกประสบการณวชิ าชีพ 5 หนวยกิต
รหัสวิชา
ชือ่ วิชา
หนวยกิต
4004801 การเตรียมฝกประสบการณวชิ าชีพ 1 (0-2-1)
Preparation for Professional Experience
4004802 การฝกประสบการณวชิ าชีพ
5 (300)
Training for Professional Experience
3. หมวดวิชาเลือกเสรี ไมนอ ยกวา 6 หนวยกิต
ให นั ก ศึ ก ษาเลื อ กเรี ย นวิ ช าใด ๆ ในระดั บ
ปริญญาตรีทเี่ ปดสอนในมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค โดย
ไมซ้ำกับรายวิชาที่เคยเรียนมาแลวและตองไมเปนรายวิชาที่
กำหนดใหเรียนโดยไมนับหนวยกิตรวมในเกณฑการสำเร็จ
หลักสูตรสาขาวิชาตาง ๆ

3 (2-2-5)
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หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชาคณิตศาสตร

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2558
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา : 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 136 หนวยกิต
3.2 โครงสรางหลักสูตร

1. หมวดวิชาศึกษาทัว่ ไป จำนวน 32 หนวยกิต
2. หมวดวิชาเฉพาะ 98 หนวยกิต แบงเปน 4 กลมุ
ดังนี้
2.1 วิชาแกน จำนวน 32 หนวยกิต
มีรายวิชาดังตอไปนี้
รหัสวิชา
ชือ่ วิชา
หนวยกิต

2312704 ภาษาอังกฤษสำหรับวิทยาศาสตร
English for Science
2313704 ภาษาอังกฤษสำหรับเทคโนโลยี
English for Technology
4211301***ฟสกิ สทวั่ ไป
General Physics
4211601***ปฏิบตั กิ ารฟสกิ สทวั่ ไป
General Physics Laboratory
4224719 พลังงานทดแทน
Alternative Energy
4221101 เคมีทวั่ ไป
General Chemistry
4221102 ปฏิบตั กิ ารเคมีทวั่ ไป
General Chemistry Laboratory
4231101 ชีววิทยาทัว่ ไป
General Biology
หมวดวิชา/กลมุ วิชา/วิชา
จำนวนหนวยกิต 4231102 ปฏิบตั กิ ารชีววิทยาทัว่ ไป
General Biology Laboratory
1. หมวดวิชาศึกษาทัว่ ไป
32
4291401 แคลคูลสั 1
1.1 กลมุ วิชาภาษาและการสือ่ สาร
9
Calculus 1
1.2 กลมุ วิชามนุษยศาสตร
7
4292401
แคลคูลสั 2
6
1.3 กลมุ วิชาสังคมศาสตร
Calculus 2
1.4 กลมุ วิชาวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร 10
* ตองเรียน 4291401 มากอน *
2. หมวดวิชาเฉพาะ
98
4293201 ระบบจำนวน
2.1 วิชาแกน
32
Number System
2.2 วิชาเฉพาะดานบังคับ
30
4311707
โปรแกรมสำเร็จรูปและ
2.3 วิชาเฉพาะดานเลือก
30
การประยุกตใชงาน
2.4 วิชาประสบการณภาคสนาม
6
Apply an application software
3. หมวดวิชาเลือกเสรี
6
รวมทัง้ หมด
136

3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
1 (0-2-1)
3 (3-0-6)
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)
2 (1-2-3)

*** ปรับปรุงหลักสูตรเล็กนอย (สมอ.08)

คูมือนักศึกษา
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คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

2.2 วิชาเฉพาะดานบังคับ จำนวน 30 หนวยกิต
รหัสวิชา

ชือ่ วิชา

รหัสวิชา

หนวยกิต

4291201 หลักการคณิตศาสตร
3 (3-0-6)
Principle of Mathematics
4291301 พีชคณิตเชิงเสน
3 (3-0-6)
Linear Algebra
4292301 พีชคณิตนามธรรม
3 (3-0-6)
Abstract Algebra
4292402 แคลคูลสั 3
3 (3-0-6)
Calculus 3
* ตองเรียน 4292401 มากอน *
4292403 สมการเชิงอนุพนั ธสามัญ
3 (3-0-6)
Ordinary Differential Equations
* ตองเรียน 4292401 มากอน *
4293403 วิเคราะหเชิงคณิตศาสตร
3 (3-0-6)
Mathematical Analysis
4293404 ระเบียบวิธเี ชิงตัวเลข
3 (3-0-6)
Numerical Methods
4294401 การวิเคราะหเชิงซอน
3 (3-0-6)
Complex Analysis
* ตองเรียน 4293405 มากอน *
4294901 สัมมนาคณิตศาสตร
1 (1-0-2)
Seminar in Mathematics
4294902 โครงงาน
2 (0-4-2)
Project
4301201 ความนาจะเปนและสถิติ
3 (3-0-6)
Probability and Statistics
2.3 วิชาเฉพาะดานเลือก
ใหเลือกเรียนจากรายวิชาทีก่ ำหนดใหไมนอ ยกวา
30 หนวยกิต ดังนี้
รหัสวิชา
ชือ่ วิชา
หนวยกิต
4292501 เรขาคณิต
Geometry
4292502 รากฐานเรขาคณิต
Foundation of Geometry
4293202 คณิตตรรกศาสตร
Mathematical Logic
4293203 ทฤษฎีเซต
Set Theory
4293204 ทฤษฎีจำนวน
Number Theory

คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

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

ชือ่ วิชา

หนวยกิต

4293301 ตัวแบบทางคณิตศาสตร
3 (3-0-6)
Mathematical Model
4293302 วิยตุ คณิต
3 (3-0-6)
Discrete Mathematics
4293401 สมการเชิงอนุพนั ธยอ ย
3 (3-0-6)
Partial Differential Equations
* ตองเรียน 4292403 มากอน *
4293402 แคลคูลสั ขัน้ สูง
3 (3-0-6)
Advanced Calculus
* ตองเรียน 4292402 มากอน *
3 (3-0-6)
4293405 การวิเคราะหเชิงจริง
Real Analysis
* ตองเรียน 4293403 มากอน *
4293501 ทฤษฎีกราฟเบือ้ งตน
3 (3-0-6)
Introduction to GraphTheory
4294301 กำหนดการเชิงเสน
3 (3-0-6)
Linear Programming
4294302 การสรางตัวแบบและการจำลอง
3 (2-2-5)
สถานการณ
Modeling and Simulation
4294402 การวิเคราะหเชิงเวกเตอร
3 (3-0-6)
Vector Analysis
* ตองเรียน 4292401 มากอน *
4294501 ทอพอโลยีเบือ้ งตน
3 (3-0-6)
Introduction to Topology
* ตองเรียน 4292402 มากอน *
4301301 สถิตเิ พือ่ การตัดสินใจ
3 (3-0-6)
Statistics for Decision
3 (3-0-6)
4302701 สถิตเิ พือ่ การวิจยั
Statistics for Research
4303201 คณิตสถิตศิ าสตร
3 (3-0-6)
Mathematical Statistics
* ตองเรียน 4301201 มากอน *
4304301 การวิเคราะหการถดถอย
3 (2-2-5)
Regression Analysis
* ตองเรียน 4301101 หรือ 4291301
มากอน *
4304703 การวิเคราะหขอ มูลและการคำนวณ 3 (2-2-5)
ดวยโปรแกรมสำเร็จรูปทางสถิติ
Data Analysis and Computing with
Statistical Packages
* ตองเรียน 4301101 มากอน *
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รหัสวิชา

ชือ่ วิชา

2.4 วิชาประสบการณภาคสนาม
แบบปกติ จำนวน 6 หนวยกิต

หนวยกิต

4293605 คณิตศาสตรประกันภัย
3 (3-0-6)
Actuarial Mathematics
* ตองเรียน 4303702 มากอน *
4303702 การเสีย่ งและการประกันภัย
3 (3-0-6)
Risk and Insurance
4304401 ประชากรศาสตร
3 (3-0-6)
Demography
4301701 สถิตสิ ำหรับเทคโนโลยีสารสนเทศ 3 (3-0-6)
Statistics forInformation Technology
4291601 คณิตศาสตรสำหรับเทคโนโลยี
3 (3-0-6)
สารสนเทศ
Mathematics for Information Technology
4291701 เทคนิคการเขียนโปรแกรมทาง
3 (2-2-5)
คณิตศาสตร
Programming Technique in Mathematics
4291702 การประมวลผลขอมูลและแฟมขอมูล 3 (3-0-6)
Data and File Processing
4291708 โปรแกรมสำเร็จรูปทางคณิตศาสตร 3 (2-2-5)
Mathematical Software Programs
3 (3-0-6)
4293406 วิธกี ารหาคาเหมาะทีส่ ดุ
Optimization Methods
4292601 คณิตศาสตรสำหรับคอมพิวเตอร 3 (3-0-6)
Mathematics for Computer
4293709 คอมพิวเตอรชว ยสอนคณิตศาสตร 3 (2-2-5)
Computer Assisted Instruction in
Mathematics
4313201 ระบบฐานขอมูล
3 (2-2-5)
Database System
4312401***หลักการเขียนโปรแกรม
3 (2-2-5)
Principle of Programming
4293407 คณิตศาสตรนนั ทนาการ
3 (2-2-5)
Mathematics for Recreation
4293606 คณิตศาสตรประกันชีวติ
3 (3-0-6)
Life Insurance Mathematics

รหัสวิชา

ชือ่ วิชา

หนวยกิต

1 (0-2-1)***
4004801 การเตรียมฝกประสบการณ
วิชาชีพ
Preparation for Professional Experience
5 (300)***
4004802 การฝกประสบการณวชิ าชีพ
Training for Professional Experience
3. หมวดวิชาเลือกเสรี เรียนอยางนอย 6 หนวยกิต
ใหเลือกเรียนวิชาใดๆ ในหลักสูตรมหาวิทยาลัย
ราชภัฏนครสวรรค โดยไมซ้ำกับรายวิชา ทีเ่ คยเรียนมาแลว
และตองไมเปนรายวิชาทีก่ ำหนดใหเรียน โดยไมนบั หนวยกิต
รวมในเกณฑ การสำเร็จหลักสูตรของสาขาวิชาคณิตศาสตร

*** ปรับปรุงหลักสูตรเล็กนอย (สมอ.08)

คูมือนักศึกษา
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หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชาสถิติประยุกต

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2558
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา : มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค
คณะ/ภาควิชา
: คณะครุศาสตร
ขอมูลทัว่ ไป
1. รหัสและชื่อหลักสูตร
ภาษาไทย : วิทยาศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาสถิตปิ ระยุกต
ภาษาอังกฤษ : Bachelor of Science Program
in Applied Statistics
2. ชือ่ ปริญญาและสาขาวิชา
ภาษาไทย ชือ่ เต็ม : วิทยาศาสตรบัณฑิต (สถิตปิ ระยุกต)
ชือ่ ยอ : วท.บ. (สถิตปิ ระยุกต)
ภาษาอังกฤษ ชือ่ เต็ม : Bachelor of Science
(Applied Statistics)
ชือ่ ยอ : B.Sc. (Applied Statistics)
3. หลักสูตร
3.1 หลักสูตร
วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถิติประยุกต
3.1.1 จำนวนหนวยกิตรวมตลอดหลักสูตร
ไมนอ ยกวา 134 หนวยกิต
3.1.2 โครงสรางหลักสูตร มีดงั นี้
หมวดวิชา/กลมุ วิชา/วิชา

จำนวนหนวยกิต

1. หมวดวิชาศึกษาทัว่ ไป
32
กลมุ วิชาภาษาและการสือ่ สาร
9
กลมุ วิชามนุษยศาสตร
7
กลมุ วิชาสังคมศาสตร
6
กลมุ วิชาวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร
10
2. หมวดวิชาเฉพาะดาน
96
วิชาแกน
33
วิชาเฉพาะดานบังคับ
42
วิชาเฉพาะดานเลือก
15
วิชาประสบการณภาคสนาม / วิชาสหกิจศึกษา 6
3. หมวดวิชาเลือกเสรี
6
จำนวนหนวยกิตรวมตลอดหลักสูตร ไมนอ ยกวา 134

2.2 วิชาเฉพาะดานบังคับ
หมวดวิชา/กลมุ วิชา/วิชา

ก. หมวดวิชาศึกษาทัว่ ไป จำนวน 32 หนวยกิต
ข. หมวดวิชาเฉพาะดาน จำนวนไมนอ ยกวา 96 หนวยกิต
แบงเปน 4 กลมุ ดังนี้
2.1 วิชาแกน ทัง้ แบบปกติและแบบสหกิจศึกษา
จำนวน 33 หนวยกิต

คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

หนวยกิต
รหัสวิชา
ชือ่ วิชา
2312704 ภาษาอังกฤษสำหรับวิทยาศาสตร 3 (3-0-6)
English for Science
2313704 ภาษาอังกฤษสำหรับเทคโนโลยี
3 (3-0-6)
English for Technology
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
4221102 ปฏิบตั กิ ารเคมี 1
1 (0-2-1)
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
4292401 แคลคูลสั 2
3 (3-0-6)
Calculus 2
4291301 พีชคณิตเชิงเสน
3 (3-0-6)
Linear Algebra
4301101 สถิตวิ เิ คราะห
3 (3-0-6)
Statistical Analysis
4311701 คอมพิวเตอรสำหรับวิทยาศาสตร 3 (2-2-5)
Computer for Science
จำนวน 42 หนวยกิต
จำนวนหนวยกิต

4301102 สถิตไิ มองิ พารามิเตอร
Nonparametric Statistics
4302202 ทฤษฎีความนาจะเปน 1
Theory of Probability 1
4302203 สถิตเิ ชิงคณิตศาสตร 1
Mathematical Statistics 1
4303301 แผนแบบการทดลอง 1
Experimental Design 1
4303302 การวิเคราะหการถดถอย
Regression Analysis
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3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
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รหัสวิชา
ชือ่ วิชา
หนวยกิต
4303501 การวิจยั ดำเนินงาน 1
3 (3-0-6)
Operations Research 1
4302101 การควบคุมคุณภาพเชิงสถิติ
3 (3-0-6)
Statistical Quality Control
4303102 อนุกรมเวลาและการพยากรณเชิงสถิติ 3 (3-0-6)
Time Series and Statistical Forecasting
4303401 เทคนิคการเลือกตัวอยาง
3 (3-0-6)
Sampling Techniques
4303703 การวิเคราะหขอ มูลและการคำนวณ 3 (2-2-5)
ดวยโปรแกรมสำเร็จรูปทางสถิติ
Data Analysis and Computing
with Statistical Packages
4312401 หลักการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร 3 (2-2-5)
Principles of Programming
4302103 สถิตเิ ศรษฐศาสศตร
3 (3-0-6)
Economics Statistics
4302102 สถิตกิ ารเงินและการประกันภัย
3 (3-0-6)
Finance Statistics and Insurance
4303901 สัมมนาสถิติ
1 (1-2-2)
Seminar in Statistics
4304901 โครงงาน
2 (0-4-2)
Project
2.3 วิชาเฉพาะดานเลือก
ทัง้ แบบปกติและแบบสหกิจศึกษา ใหเลือกเรียน
จากกลมุ วิชาดังตอไปนี้ ไมนอ ยกวา 15 หนวยกิต
กลมุ วิชาสถิติ
รหัสวิชา
ชือ่ วิชา
หนวยกิต
4302204 สถิตเิ ชิงคณิตศาสตร 2
3 (3-0-6)
Mathematical Statistics 2
4304201 ทฤษฎีความนาจะเปน 2
3 (3-0-6)
Theory of Probability 2
4303201 การวิเคราะหตวั แปรเชิงพหุ
3 (3-0-6)
Multivariate Analysis
4303202 การวิเคราะหขอ มูลเชิงจำแนก
3 (3-0-6)
Categorical Data Analysis
4304302 แผนแบบการทดลอง 2
3 (3-0-6)
Experimental Designs 2
4303303 ระเบียบวิธวี จิ ยั
3 (3-0-6)
Research Methodology
4303421 วิธกี ารทำสำมะโน
3 (3-0-6)
Census Studies

คูมือนักศึกษา

รหัสวิชา
ชือ่ วิชา
หนวยกิต
4304401 ประชากรศาสตร
3 (3-0-6)
Demography
4304103 การทำเหมืองขอมูลและการประยุกตใช 3 (3-0-6)
Data Mining And Its Applications
4301201 ความนาจะเปนและสถิตเิ บือ้ งตน 3 (3-0-6)
Introduction to Probability and Statistics
4301301 สถิตเิ พือ่ การตัดสินใจ
3 (3-0-6)
Statistics for Decision
4301701 สถิตสิ ำหรับเทคโนโลยีสารสนเทศ 3 (3-0-6)
Statistics for Information Technology
4302701 สถิตเิ พือ่ การวิจยั
3 (2-2-5)
Statistics for Research Methodology
4291702 การประมวลผลขอมูลและแฟมขอมูล 3 (3-0-6)
Data and File Processing
4293404 ระเบียบวิธเี ชิงตัวเลข
3 (3-0-6)
Numerical Method
4313201 ระบบฐานขอมูล
3 (2-2-5)
Database Systems
กลมุ การดำเนินงานและการควบคุมคุณภาพ
รหัสวิชา
ชือ่ วิชา
หนวยกิต
4294301 กำหนดการเชิงเสน
3 (3-0-6)
Linear Programming
4301502 การวิจยั ดำเนินงาน 2
3 (3-0-6)
Operations Research 2
4303203 การจำลอง
3 (3-0-6)
Simulation
4303502 ตัวแบบแถวคอยและการประยุกตใช 3 (3-0-6)
Queueing Model and Its Applications
4303503 โลจิสติกสและการจัดการโซอปุ ทาน 3 (3-0-6)
Logistics and Supply Chain Management
4303504 ทฤษฎีเกม
3 (3-0-6)
Theory of Games
4302205 ทฤษฎีการตัดสินใจและการประยุกต 3 (3-0-6)
Decision Theory and Applications
4303101 การวางแผนการผลิต
3 (3-0-6)
และควบคุมสินคาคงคลัง
Production Planning and Inventory
Control
4303305 การวางแผนการทดลอง
(3-0-6)
ทางอุตสาหกรรม 3
Design of Industrial Experiment
6111510 การจัดการอุตสาหกรรม
3 (3-0-6)
Industrial Management
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3. หมวดวิชาเลือกเสรี ไมนอ ยกวา 6 หนวยกิต

กลุมวิชาการเงินและการประกันภัย
รหัสวิชา
ชือ่ วิชา
หนวยกิต
4293605 คณิตศาสตรประกันภัย
3 (3-0-6)
Actuarial Mathematics
4293606 คณิตศาสตรประกันชีวติ
3 (3-0-6)
Life Insurance Mathematics
4303702 การเสีย่ งและการประกันภัย
3 (3-0-6)
Risk and Insurance
4303703 ทฤษฎีการเสีย่ งภัย
3 (3-0-6)
Risk Theory
4304101 คณิตศาสตรการเงิน
3 (2-2-5)
Finance Mathematics
4304102 คณิตศาสตรการลงทุน
3 (3-0-6)
Investment Mathematics
4302401 ตัวแบบการอยรู อดและการสราง
(3-0-6)
ตารางชีพ 3
Survival Models and Mortality Table
Construction
4303304 การวิจยั ทางธุรกิจ
3 (3-0-6)
Business Research
4304702 สถิตธิ รุ กิจ
3 (2-2-5)
Business Statistics
3251101 การเงินธุรกิจ
3 (3-0-6)
Business Finance
3301103 หลักการบัญชี
3 (2-2-5)
Principles of Accounting

ใหเลือกเรียนวิชาใด ๆ ในหลักสูตรมหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครสวรรค โดยไมซ้ำกับรายวิชา ทีเ่ คยเรียนมาแลว และตอง
ไมเปนรายวิชาทีก่ ำหนดใหเรียน โดยไมนบั หนวยกิตรวมในเกณฑ
การสำเร็จหลักสูตรของสาขาวิชาสถิตปิ ระยุกต

2.4 วิชาประสบการณภาคสนาม เลือกตามกลมุ วิชา
ทีเ่ ลือกเรียน จำนวน 6 หนวยกิต
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
4004804 สหกิจศึกษา
Cooperative Education

คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

หนวยกิต
6 (16 สัปดาห)
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หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชาวิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2558
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา : 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 143 หนวยกิต
3.2 โครงสรางหลักสูตร
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
105
2.1 วิชาแกน
41
2.2 วิชาเฉพาะดานบังคับ
46
2.3 วิชาเฉพาะดานเลือก
12
2.4 วิชาประสบการณภาคสนาม
6
3. หมวดวิชาเลือกเสรี
6
รวมทัง้ หมด
143

คูมือนักศึกษา

1. หมวดวิชาศึกษาทัว่ ไป จำนวน 32 หนวยกิต
2. หมวดวิชาเฉพาะ 105 หนวยกิต แบงเปน 4 กลมุ ดังนี้
2.1 วิชาแกน จำนวน 41 หนวยกิต
มีรายวิชาดังตอไปนี้
กลมุ วิชาวิทยาศาสตรพนื้ ฐาน จำนวน 29 หนวยกิต
รหัสวิชา
ชือ่ วิชา
หนวยกิต
2312704 ภาษาอังกฤษสำหรับวิทยาศาสตร 3 (3-0-6)
English for Science
2313704 ภาษาอังกฤษสำหรับเทคโนโลยี
3 (3-0-6)
English for Technology
4211301 ฟสกิ สทวั่ ไป
3 (3-0-6)
General Physics
4211601 ปฏิบตั กิ ารฟสกิ สทวั่ ไป
1 (0-2-1)
General Physics Laboratory
4221101 เคมีทวั่ ไป
3 (3-0-6)
General Chemistry
4221102 ปฏิบตั กิ ารเคมีทวั่ ไป
1 (0-2-1)
General Chemistry 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
4292401 แคลคูลสั 2
3 (3-0-6)
Calculus 2
* รายวิชาทีต่ อ งเรียนมากอน 4291401 *
4301112 สถิตเิ พือ่ การวิจยั ทางวิทยาศาสตร 3 (3-0-6)
Statistics for Research in Science
4311707 โปรแกรมสำเร็จรูปและการประยุกต 2 (1-2-3)
ใชงาน
Apply an application software
กลมุ วิชาวิทยาศาสตรพนื้ ฐานเฉพาะดาน
จำนวน 12 หนวยกิต
รหัสวิชา

ชือ่ วิชา

4223601 เคมีวเิ คราะห 1
Analytical Chemistry 1
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รหัสวิชา

ชือ่ วิชา

หนวยกิต

รหัสวิชา

4223602 ปฏิบตั กิ ารเคมีวเิ คราะห 1
1 (0-2-1)***
Analytical Chemistry Laboratory 1
4222301 เคมีอนิ ทรีย 1
3 (3-0-6)***
Organic Chemistry 1
1 (0-2-1)***
4222302 ปฏิบตั กิ ารเคมีอนิ ทรีย 1
Organic Chemistry Laboratory 1
4223501 ชีวเคมี
3 (3-0-6)***
Biochemistry
1 (0-2-1)***
4223502 ปฏิบตั กิ ารชีวเคมี
Biochemistry Laboratory
2.2 กลมุ วิชาเฉพาะดานบังคับ
ไมนอ ยกวา 46 หนวยกิต โดยเรียนจากรายวิชาดังนี้

ชือ่ วิชา

หนวยกิต

4263603 ปฏิบตั กิ ารจุลชีววิทยาสิง่ แวดลอม 1 (0-2-1)
Environmental Microbiology Laboratory
4263707 เทคโนโลยีภมู สิ ารสนเทศสำหรับงาน 3 (2-2-5)
ดานสิง่ แวดลอม
Geo-Informatics Technology for
Environment
กลมุ วิชาอนามัยสิง่ แวดลอม จำนวน 3 หนวยกิต
รหัสวิชา
ชือ่ วิชา
4264105 อนามัยสิง่ แวดลอม
Environmental Health

หนวยกิต
3 (2-2-5)

กลมุ วิชาการจัดการสิง่ แวดลอม จำนวน 12 หนวยกิต
รหัสวิชา
ชือ่ วิชา
หนวยกิต
กลมุ วิชาพืน้ ฐานทางสิง่ แวดลอม จำนวน 8 หนวยกิต 4262703 กฎหมายและนโยบายสิง่ แวดลอม 3 (3-0-6)
Environmental Law and Policy
รหัสวิชา
ชือ่ วิชา
หนวยกิต
4262704
เศรษฐศาสตรสงิ่ แวดลอม
3 (3-0-6)
4261101 พืน้ ฐานวิทยาศาสตรสงิ่ แวดลอม 3 (3-0-6)
Environmental
Economics
Fundamentals of Environmental
4263401 พิษวิทยาและการประเมินความเสีย่ ง 3 (2-2-5)
Science
ดานสิง่ แวดลอม
4261601 ปฏิบตั กิ ารพืน้ ฐานวิทยาศาสตร
1 (0-2-1)
Toxicology and Environmental Risk
สิง่ แวดลอม
Assessment
Fundamentals of Environmental
4263402
การประเมินผลกระทบสิง่ แวดลอม 3 (2-2-5)
Science Laboratory
Environmental Impact Assessment
4261602 ปฏิบตั กิ ารนิเวศวิทยาสิง่ แวดลอม 1 (0-2-1)
Environmental Ecology Laboratory
กลมุ การวิจยั และจริยธรรม จำนวน 4 หนวยกิต
4261702 นิเวศวิทยาสิง่ แวดลอม
3 (3-0-6)
รหัสวิชา
ชือ่ วิชา
หนวยกิต
Environmental Ecology
4264901 จริยธรรมทางสิง่ แวดลอม
1 (1-0-2)
กลมุ วิชาเทคโนโลยีสงิ่ แวดลอม จำนวน 8 หนวยกิต
Environmental Ethics
4263901 สัมมนาวิชาการทางสิง่ แวดลอม
1 (0-2-1)
รหัสวิชา
ชือ่ วิชา
หนวยกิต
Seminar on Environmental Topics
4263103 มลพิษสิง่ แวดลอม
3 (3-0-6)
4264902
โครงงาน
2 (0-4-2)
Environmental Pollution
Project
4263711 การตรวจสอบและควบคุมมลพิษ 3 (2-2-5)
Pollution Monitoring and Control
2.3 กลมุ วิชาเฉพาะดานเลือก จำนวนไมนอ ยกวา
4263107 การวิเคราะหคณ
ุ ภาพน้ำและน้ำเสีย 2 (2-0-4)
12 หนวยกิต โดยเลือกจากรายวิชาดังนี้
Water and Wastewater Analysis
4263604 ปฏิบตั กิ ารวิเคราะหคณ
ุ ภาพน้ำ
1 (0-2-1)
รหัสวิชา
ชือ่ วิชา
หนวยกิต
และน้ำเสีย
3 (3-0-6)
Water and Wastewater Analysis Laboratory 4261104 พลังงานกับสิง่ แวดลอม
Energy
and
Environment
3 (3-0-6)
4264408 เทคโนโลยีการบำบัดน้ำเสีย
4263404 อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 3 (2-2-5)
Waste Water Treatment Technology
Occupational Health and Safety
4263706 จุลชีววิทยาสิง่ แวดลอม
3 (3-0-6)
Environmental Microbiology
*** ปรับปรุงหลักสูตรเล็กนอย (สมอ.08)
คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
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รหัสวิชา

ชือ่ วิชา

หนวยกิต

รหัสวิชา

4263405 การออกแบบและควบคุมระบบประปา3 (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
4263712 การสรางแบบจำลองและการ
3 (2-2-5)
คาดการณดา นสารสนเทศศาสตรสงิ่ แวดลอม
Modelling and Forecasting for
Environmental Informatics
4264409 การวางแผนและนิเทศงานสิง่ แวดลอม3 (2-2-5)
Environmental Planning and
Supervision
4264410 การอนุรกั ษทรัพยากรดินน้ำและปาไม 3 (2-2-5)
Soil water and forest resources
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 ษและการจัดการทรัพยากร 3 (3-0-6)
นันทนาการ
Conservation and Management of
Recreation Resources
4264415 การอนุรกั ษและการจัดการทรัพยากร 3 (3-0-6)
สัตวปา
Conservation and Management of Wildlife

คูมือนักศึกษา

ชือ่ วิชา

หนวยกิต

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
Bioindicator
2.4 วิชาประสบการณภาคสนาม ใหเลือกเรียนเพียง
แบบเดียว ดังนี้
แบบปกติ
รหัสวิชา

จำนวน 6 หนวยกิต
ชือ่ วิชา
หนวยกิต

4004801 การเตรียมฝกประสบการณวชิ าชีพ 1 (0-2-1)
Preparation for Professional Experience
4004802 การฝกประสบการณวชิ าชีพ
5 (300)
Training for Professional Experience
แบบสหกิจศึกษา จำนวน 6 หนวยกิต
รหัสวิชา
ชือ่ วิชา
4004804 สหกิจศึกษา
Cooperative Education

หนวยกิต
6 (16 สัปดาห)

3. หมวดวิชาเลือกเสรี เรียนอยางนอย 6 หนวยกิต
ใหนกั ศึกษาเลือกเรียนวิชาใด ๆ ในระดับปริญญาตรี
ที่เปดสอนในมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค โดยไมซ้ำกับ
รายวิชาทีเ่ คยเรียนมาแลวและตองไมเปนรายวิชาทีก่ ำหนดให
เรียนโดยไมนับหนวยกิตรวมในเกณฑการสำเร็จหลักสูตร
สาขาวิชาตาง ๆ
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หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2558
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา : 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 130 หนวยกิต
3.2 โครงสรางหลักสูตร
หมวดวิชา/กลมุ วิชา/วิชา
จำนวนหนวยกิต
1. หมวดวิชาศึกษาทัว่ ไป
32
1.1 กลมุ วิชาภาษาและการสือ่ สาร
9
7
1.2 กลมุ วิชามนุษยศาสตร
1.3 กลมุ วิชาสังคมศาสตร
6
1.4 กลมุ วิชาวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร
10
2. หมวดวิชาเฉพาะ
92
2.1 วิชาแกน
21
2.2 วิชาเฉพาะดานบังคับ
56
- กลมุ ประเด็นดานองคการและ
3
ระบบสารสนเทศ
- กลมุ เทคโนโลยีเพือ่ การประยุกต
11
- กลมุ เทคโนโลยีและวิธกี ารทางซอฟตแวร
15
- กลมุ โครงสรางพืน้ ฐานของระบบ
21
- กลมุ ฮารดแวรและสถาปตยกรรมคอมพิวเตอร 6
2.3 วิชาเลือก
9
2.4 วิชาประสบการณภาคสนาม
6
3. หมวดวิชาเลือกเสรี
6
รวมทัง้ หมด
130
คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

1. หมวดวิชาศึกษาทัว่ ไป จำนวน 32 หนวยกิต
2. หมวดวิชาเฉพาะ จำนวน 92 หนวยกิต
2.1 วิชาแกน จำนวน 21 หนวยกิต
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
4292501***เรขาคณิต
3 (3-0-6)
Introduction to Geometry
4291301 พีชคณิตเชิงเสน
3 (3-0-6)
Linear Algebra
4301201***ความนาจะเปนและสถิติ
3 (3-0-6)
Introduction to Probability and
Statistics
4313401 ดีสครีต และโครงสราง
3 (2-2-5)
Discrete Mathematics and Structure
2.2 วิชาเฉพาะดาน จำนวน 56 หนวยกิต
• กลมุ ประเด็นดานองคการและระบบสารสนเทศ
3 หนวยกิต
รหัสวิชา
ชือ่ วิชา
หนวยกิต
4313203 ระบบสารสนเทศเพือ่ การจัดการ
3 (2-2-5)
Management Information Systems
• กลมุ เทคโนโลยีเพือ่ งานประยุกต 11 หนวยกิต
รหัสวิชา
ชือ่ วิชา
หนวยกิต
4313415 การบริหารโครงการซอฟตแวร
3 (2-2-5)
Software Project Management
4313704 การปฏิสมั พันธระหวางมนุษย
3 (2-2-5)
กับคอมพิวเตอร
Human-Computer Interaction
4314901 โครงงานดานวิทยาการ
2 (0-4-2)
คอมพิวเตอร 1
Independent Study in Compute Science 1
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รหัสวิชา

ชือ่ วิชา

หนวยกิต

4314902 โครงงานดานวิทยาการ
3 (0-6-3)
คอมพิวเตอร 2
Independent Study in Computer
Science 2
• กลมุ เทคโนโลยีและวิธกี ารทางซอฟตแวร
15 หนวยกิต
รหัสวิชา
ชือ่ วิชา
หนวยกิต
4312401 หลักการเขียนโปรแกรม
3 (2-2-5)
Principles of Programming
4312404 การออกแบบและวิเคราะห
3 (2-2-5)
ขัน้ ตอนวิธี
Algorithm Analysis and Design
4313303 การเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุ
3 (2-2-5)
Object Oriented Programming
4313402 การวิเคราะหและออกแบบระบบ 3 (2-2-5)
Systems Analysis and Design
4313407 วิศวกรรมซอฟตแวร
3 (2-2-5)
Software Engineering
• กลมุ โครงสรางพืน้ ฐานของระบบ
21 หนวยกิต
รหัสวิชา

ชือ่ วิชา

หนวยกิต

4312402 โครงสรางขอมูลและอัลกอริทมึ
3 (2-2-5)
Data Structures and Algorithms
4313201 ระบบฐานขอมูล
3 (2-2-5)
Database Systems
4313207 ความมัน่ คงของระบบสารสนเทศ 3 (2-2-5)
และเครือขายคอมพิวเตอร
Information System and Computer
Network Security
4313301 การเขียนโปรแกรมสำหรับเว็บ
3 (2-2-5)
Web Programming
4313403 ระบบปฏิบตั กิ าร
3 (2-2-5)
Operating Systems
4313406 คอมพิวเตอรกราฟก
3 (2-2-5)
Computer Graphics
4315502 ปญญาประดิษฐ
3 (2-2-5)
Artificial Intelligence

• กลุมฮารดแวรและสถาปตยกรรมคอมพิวเตอร
6 หนวยกิต
รหัสวิชา

ชือ่ วิชา

หนวยกิต

4313404 สถาปตยกรรมคอมพิวเตอร
3 (2-2-5)
Computer Architecture
4313413 การสือ่ สารขอมูลและเครือขาย
3 (2-2-5)
คอมพิวเตอร
Data Communications and Computer
Networks
2.3 วิชาเลือก ใหเลือก 9 หนวยกิต
รหัสวิชา

ชือ่ วิชา

หนวยกิต

4312103 กฎหมายและจริยธรรมดาน
3 (3-0-6)
เทคโนโลยีสารสนเทศ
Law and Ethic in Information
Technology
4314706 การพัฒนาแอพพลิเคชันบนอุปกรณ 3 (2-2-5)
เคลือ่ นที่
Mobile Application Development
4313314 การพัฒนาซอฟตแวรโอเพนซอรซ 3 (2-2-5)
และการประยุกตใชงาน
Open Source Software Development
and Application
4313418 การบริหารจัดการระบบ
3 (2-2-5)
System Administration
4313601 การศึกษาวงจรและซอมบำรุง
3 (2-2-5)
ไมโครคอมพิวเตอร
Circuit Description and Microcomputer
Maintenance
4314202 การทำเหมืองขอมูลและคลังขอมูล 3 (2-2-5)
Data Mining and Data Warehousing
4314401 ทฤษฎีการคำนวณ
3 (3-2-6)
Theory of Computation
4314406 การวิเคราะหและออกแบบเชิงวัตถุ 3 (2-2-5)
Object-Oriented Analysis and Design
4314501 การวิจยั การดำเนินการ
3 (2-2-5)
Operations Research
4313727***เอ็กซเอ็มแอลและเว็บเซอรวสิ
3 (2-2-5)
XML and Web Services
4315507 วิชาการคอมพิวเตอรเพือ่ การระบาด 3 (2-2-5)
Computational Epidemiology
*** ปรับปรุงหลักสูตรเล็กนอย (สมอ.08)

คูมือนักศึกษา
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รหัสวิชา

ชือ่ วิชา

3. หมวดวิชาเลือกเสรี จำนวนไมนอ ยกวา 6 หนวยกิต

หนวยกิต

4315508 ออนโทโลจีและการประยุกตใช
3 (2-2-5)
Ontology and Application
4313305 การเขียนโปรแกรมจาวาขัน้ สูง
3 (2-2-5)
Advanced Programming in Java
4315705 การประมวลผลภาพ
3 (2-2-5)
Image Processing
4315706 ระบบสารสนเทศทางภูมศิ าสตร
3 (2-2-5)
สำหรับวิทยาการคอมพิวเตอร
GIS for Computer Science
4315509 การสรางแบบจำลองทางคอมพิวเตอร 3 (2-2-5)
Computer Simulation
4314707 การประมวลผลคลาวด
3 (2-2-5)
Cloud Computing
4313901 หัวขอพิเศษเกีย่ วกับวิทยาการ
3 (2-2-5)
คอมพิวเตอร 1
Special Topics in Camputer Seience 1
2.4
6 หนวยกิต

เลือกเรียนรายวิชาใด ๆ ในหลักสูตรระดับปริญญาตรี
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค โดยไมซ้ำกับรายวิชาที่เคย
เรียนมาแลว และตองไมเปนรายวิชาทีก่ ำหนดใหเรียนโดยไมนบั
หนวยกิตในเกณฑการสำเร็จหลักสูตรของสาขาวิชาตาง ๆ

วิชาประสบการณภาคสนาม
ใหเลือกเรียนแบบเดียว จำนวนไมนอ ยกวา

แบบปกติ ไมนอ ยกวา 6 หนวยกิต
รหัสวิชา

ชือ่ วิชา

หนวยกิต

4314801 เตรียมฝกประสบการณวชิ าชีพ
1 (0-2-1)
คอมพิวเตอร
Preparation for Professional Experience
in Computer
4314802 การฝกประสบการณวชิ าชีพ
5 (300)
คอมพิวเตอร
Training for Professional Experience in
Computer
แบบสหกิจศึกษา ไมนอ ยกวา 6 หนวยกิต
รหัสวิชา
ชือ่ วิชา
4004804 สหกิจศึกษา
Cooperative Education

คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

หนวยกิต
6 (16 สัปดาห)
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หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2558
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา : 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 134 หนวยกิต
3.2 โครงสรางหลักสูตร
หมวดวิชา/กลมุ วิชา/วิชา
จำนวนหนวย
กิต 32
1. หมวดวิชาศึกษาทัว่ ไป
1.1 กลมุ วิชาภาษาและการสือ่ สาร
9
1.2 กลมุ วิชามนุษยศาสตร
7
6
1.3 กลมุ วิชาสังคมศาสตร
1.4 กลมุ วิชาวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร
10
2. หมวดวิชาเฉพาะ
96
2.1 วิชาแกน
15
2.2 วิชาเฉพาะดานบังคับ
54
- กลมุ ประเด็นทางสังคมดานองคการ
9
และระบบสารสนเทศ
- กลมุ เทคโนโลยีเพือ่ งานประยุกต
21
- กลมุ เทคโนโลยีและวิธกี ารทางซอฟตแวร
15
- กลมุ โครงสรางพืน้ ฐานของระบบ
9
2.3 วิชาเฉพาะดานเลือก
21
6
2.4 วิชาประสบการณภาคสนาม
3. หมวดวิชาเลือกเสรี
6
รวมทัง้ หมด
134

คูมือนักศึกษา

1. หมวดวิชาศึกษาทัว่ ไป จำนวน 32 หนวยกิต
2. หมวดวิชาเฉพาะ 96 หนวยกิต แบงเปน 4 กลมุ ดังนี้
2.1 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
4312101 พืน้ ฐานเทคโนโลยีสารสนเทศ
3 (3-0-6)
Information Technology
Fundamentals
2.2 วิชาเฉพาะดานบังคับ จำนวนไมนอ ยกวา
54 หนวยกิต
• กลุมประเด็นดานองคการและระบบสารสนเทศ
9 หนวยกิต
รหัสวิชา
ชือ่ วิชา
หนวยกิต
4311104 พืน้ ฐานทางธุรกิจสำหรับ
3 (3-0-6)***
เทคโนโลยีสารสนเทศ
Business Fundamentals for Information
Technology
4312103 กฎหมายและจริยธรรมดาน
3 (3-0-6)
เทคโนโลยีสารสนเทศ
Law and Ethics in Information
Technology
4313203 ระบบสารสนเทศเพือ่ การจัดการ
3 (2-2-5)
Management Information Systems
• กลมุ เทคโนโลยีเพือ่ งานประยุกต 21 หนวยกิต
รหัสวิชา
ชือ่ วิชา
4313201 ระบบฐานขอมูล
Database System
4313301 การเขียนโปรแกรมสำหรับเว็บ
Web Programming
4313304 เทคโนโลยีเว็บ
Web Technology

หนวยกิต
3 (2-2-5)
3 (2-2-5)
3 (2-2-5)

*** ปรับปรุงหลักสูตรเล็กนอย (สมอ.08)
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รหัสวิชา
ชือ่ วิชา
หนวยกิต
4313410 แพลตฟอรมคอมพิวเตอร
3 (2-2-5)
Computer Platform
4313704 การปฏิสมั พันธระหวางมนุษย
3 (2-2-5)
กับคอมพิวเตอร
Human-Computer Interaction
4314903 โครงงานดานเทคโนโลยีสารสนเทศ 1 3 (0-6-3)
Independent Study in Information
Technology 1
4314904 โครงงานดานเทคโนโลยีสารสนเทศ 2 3 (0-6-3)
Independent Study in Information
Technology 2
• กลมุ เทคโนโลยีและวิธกี ารทางซอฟตแวร
15 หนวยกิต
รหัสวิชา
ชือ่ วิชา
หนวยกิต
4312402 โครงสรางขอมูลและอัลกอริทมึ
3 (2-2-5)
Data Structures and Algorithms
4312401 หลักการเขียนโปรแกรม
3 (2-2-5)
Principles of Programming
4313303 การเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุ
3 (2-2-5)
Object Oriented Programming
4313402 การวิเคราะหและออกแบบระบบ 3 (2-2-5)
System Analysis and Design
4313415 การบริหารโครงการซอฟตแวร
3 (2-2-5)
Software Project Management
• กลมุ โครงสรางพืน้ ฐานของระบบ 9 หนวยกิต
รหัสวิชา
ชือ่ วิชา
หนวยกิต
4313202 ความมัน่ คงของระบบสารสนเทศ 3 (2-2-5)
Information System Security
4313411 เทคโนโลยีเครือขาย
3 (2-2-5)
Network Technology
4313413 การสือ่ สารขอมูลและเครือขาย
3 (2-2-5)
คอมพิวเตอร
Data Communications and ComputerNetworks
2.3 วิชาเฉพาะดานเลือก ใหเลือกเรียนวิชา
ดังตอไปนี้ ไมนอ ยกวา 21 หนวยกิต
รหัสวิชา
ชือ่ วิชา
หนวยกิต
4313209 การเก็บและการคนคืนสารสนเทศ 3 (2-2-5)
Information Storage and Retrieval
4313601 การศึกษาวงจรและซอมบำรุงไมโคร 3 (2-2-5)
คอมพิวเตอร
Circuit Description and Microcomputer
Maintenance
4313708 การพาณิชยอเิ ล็กทรอนิกส
3 (2-2-5)
Electronic Commerce
คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

รหัสวิชา
ชือ่ วิชา
หนวยกิต
4313722 ระบบสารสนเทศภูมศิ าสตร
3 (2-2-5)
Geographic Information System
4313724 การออกแบบกราฟกสคอมพิวเตอร 3 (2-2-5)
Computer Graphic Design
4313903 หัวขอพิเศษเกีย่ วกับเทคโนโลยี
3 (2-2-5)
สารสนเทศ
Special Topics in Information Technology
4313904 สัมมนาเทคโนโลยีสารสนเทศ
3 (2-2-5)
Information Technology Seminar
4314202 การทำเหมืองขอมูลและคลังขอมูล 3 (2-2-5)
Data Mining and Data Warehousing
4314304 เทคโนโลยีเว็บเซอรวสิ
3 (2-2-5)
Web Services Technology
4314406 การวิเคราะหและออกแบบเชิงวัตถุ 3 (2-2-5)
Object-Oriented Analysis and Design
4314701 การบริการดานเทคโนโลยี
3 (2-2-5)
Information Technology Service
4314707 การประมวลผลคลาวด
3 (2-2-5)
Cloud Computing
4314708 การพัฒนาแอพพลิเคชัน่ บนอุปกรณ 3 (2-2-5)
เคลือ่ นที่
Mobile Application Development
4315503 ระบบสนับสนุนการตัดสินใจ
3 (2-2-5)
Decision Support Systems
2.4 วิชาประสบการณภาคสนาม เลือกเรียนเพียง
แบบเดียว จำนวนไมนอ ยกวา 6 หนวยกิต
• แบบปกติ
รหัสวิชา
ชือ่ วิชา
หนวยกิต
4314801 เตรียมฝกประสบการณวชิ าชีพ
1 (0-2-1)
คอมพิวเตอร
Preparation for Professional Experience
in Computer
4314802 การฝกประสบการณวชิ าชีพ
5 (300)
คอมพิวเตอร
Training for Professional Experience in Computer
* ตองเรียน 4314801 มากอน *
• แบบสหกิจศึกษา
รหัสวิชา
ชือ่ วิชา
หนวยกิต
4004804 สหกิจศึกษา
6 (16 สัปดาห)
Cooperative Education
3. หมวดวิชาเลือกเสรี จำนวนไมนอ ยกวา 6 หนวยกิต
เลือกเรียนรายวิชาใด ๆ ในหลักสูตรระดับปริญญาตรี
ของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรคทเี่ ปดทำการสอน โดยไมซ้ำ
กับรายวิชาที่ เรียนมาแลวและตองไมเปนรายวิชาทีก่ ำหนด
ใหเรียน โดยไมนบั หนวยกิตในเกณฑการสำเร็จหลักสูตรของ
สาขาวิชาตาง ๆ
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หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชาเทคโนโลยีมัลติมีเดีย

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2558
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา : 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
ไมนอ ยกวา 133 หนวยกิต
3.2 โครงสรางหลักสูตร
หมวดวิชา/กลมุ วิชา/วิชา
จำนวนหนวยกิต
1. หมวดวิชาศึกษาทัว่ ไป
32
9
1.1 กลมุ วิชาภาษาและการสือ่ สาร
1.2 กลมุ วิชามนุษยศาสตร
7
1.3 กลมุ วิชาสังคมศาสตร
6
1.4 กลมุ วิชาวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร
10
2. หมวดวิชาเฉพาะ
95
2.1 วิชาแกน
15
2.2 วิชาเฉพาะดานบังคับ
56
- กลมุ ประเด็นทางสังคมดานองคการ
3
และระบบสารสนเทศ
- กลมุ เทคโนโลยีเพือ่ งานประยุกต
33
- กลมุ เทคโนโลยีและวิธกี ารทางซอฟตแวร 12
8
- กลมุ วิชาสัมมนาและโครงงาน
2.3 วิชาเฉพาะดานเลือก
18
2.4 วิชาประสบการณภาคสนาม
6
3. หมวดวิชาเลือกเสรี
6
รวมหนวยกิตทัง้ หมด
133

คูมือนักศึกษา

1. หมวดวิชาศึกษาทัว่ ไป จำนวน 32 หนวยกิต
2. หมวดวิชาเฉพาะ จำนวนไมนอ ยกวา 95 หนวยกิต
แบงเปน 4 กลมุ ดังนี้
2.1 วิชาแกน จำนวน 15 หนวยกิต
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
2.2 กลมุ วิชาเฉพาะดานบังคับ จำนวนไมนอ ยกวา
56 หนวยกิต
• กลุมประเด็นดานองคการและระบบสารสนเทศ
3 หนวยกิต
รหัสวิชา
ชือ่ วิชา
หนวยกิต
4311104 พืน้ ฐานทางธุรกิจสำหรับ
3 (3-0-6)
เทคโนโลยีสารสนเทศ
Business fundamentals for information
technology
• กลมุ เทคโนโลยีเพือ่ งานประยุกต 33 หนวยกิต
รหัสวิชา
ชือ่ วิชา
หนวยกิต
4311102 องคประกอบศิลปเพือ่ งานมัลติมเี ดีย 3 (2-2-5)
Composition Art for Multimedia
4311103 การวาดเสนพืน้ ฐานสำหรับงาน
3 (2-2-5)
มัลติมเี ดีย
Introduction to Drawing for Multimedia
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คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

รหัสวิชา

ชือ่ วิชา

• กลมุ วิชาสัมมนาและโครงงาน 8 หนวยกิต

หนวยกิต

4312407 การเขียนบท ออกแบบตัวละครและ 3 (2-2-5)
นำเสนอเรือ่ งดวยภาพ
Script Writing Character Design and
Storyboard
4313304 เทคโนโลยีเว็บ
3 (2-2-5)
Web Technology
4313709 การสรางภาพเคลือ่ นไหว 2 มิติ
3 (2-2-5)
2D Animation Design
4313712 การออกแบบเสียงสำหรับงาน
3 (2-2-5)
มัลติมเี ดีย
Sound Designfor Multimedia
4313721 เครือ่ งมือเชิงสรางสรรคสำหรับสือ่
3 (2-2-5)
อิเล็กทรอนิกส
Creative Tools for Electronic Media
3 (2-2-5)
4314702 การสรางภาพเคลือ่ นไหว 3 มิติ
3D Animation Design
4314704 การสรางวิชวลเอฟเฟกต
3 (2-2-5)
Visual Effect and Implementation
4315701 การสรางภาพเคลือ่ นไหว 3 มิตขิ นั้ สูง 3 (2-2-5)
Advanced 3D Animation
4315702 การจัดแสงขัน้ สูง และสราง
3 (2-2-5)
ภาพ 3 มิติ
Advanced Lighting and Rendering
for 3D
• กลมุ เทคโนโลยีและวิธกี ารทางซอฟตแวร
12 หนวยกิต
รหัสวิชา
ชือ่ วิชา
หนวยกิต
4312401 หลักการเขียนโปรแกรม
3 (2-2-5)
Principles of Programming
4313306 การเขียนโปรแกรมเชิงสือ่ ประสม 3 (2-2-5)
Multimedia Programming
3 (2-2-5)
4313416 เทคนิคการสรางสือ่ ปฏิสมั พันธ
Creating Interactive Multimedia
Technique
4314708 การพัฒนาแอพพลิเคชัน่ บนอุปกรณ 3 (2-2-5)
เคลือ่ นที่
Mobile Application Development

คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

รหัสวิชา
ชือ่ วิชา
หนวยกิต
4313905 สัมมนาวิชาชีพงานเทคโนโลยี
3 (2-2-5)
มัลติมเี ดีย
Seminar in Multimedia Technological
4314905 โครงงานเทคโนโลยีมลั ติมเี ดีย 1
2 (0-4-2)
Technology Multimedia Project - 1
4314906 โครงงานเทคโนโลยีมลั ติมเี ดีย 2
3 (0-6-3)
Technology Multimedia Project - 2
* ตองเรียนกอน 4314905 มากอน *
3. วิชาเฉพาะดานเลือก จำนวนไมนอ ยกวา
18 หนวยกิต ใหเลือกเรียนจากรายวิชาตอไปนี้
รหัสวิชา
ชือ่ วิชา
หนวยกิต
4312103 กฎหมายและจริยธรรมดาน
3 (3-0-6)
เทคโนโลยีสารสนเทศ
Law and Ethical in Information
Technology
4312301 การเขียนโปรแกรมเกม
3 (2-2-5)
Game Programming
4313201 ระบบฐานขอมูล
3 (2-2-5)
Database System
4313411 เทคโนโลยีเครือขาย
3 (2-2-5)
Network Technology
4313417 การออกแบบและผลิตเกมขัน้ สูง
3 (2-2-5)
Advanced Game Design and Production
4313502 เทคโนโลยีการถายภาพดิจทิ ลั สำหรับ 3 (2-2-5)
งานมัลติมเี ดีย
Digital Photographic Technology for
Multimedia
3 (2-2-5)
4313714 การจัดการการผลิตมัลติมเี ดีย
และแอนิเมชัน
Multimedia and Animation Production
Management
4313715 การผลิตสือ่ เพือ่ การโฆษณาและ
3 (2-2-5)
ประชาสัมพันธ
Media Production for Advertising and
Public Relations
4313725 การผลิตสือ่ มัลติมเี ดียสำหรับการ 3 (2-2-5)
เรียนการสอน
Multimedia for Teaching Materials
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รหัสวิชา

ชือ่ วิชา

3. หมวดวิชาเลือกเสรี จำนวน 6 หนวยกิต

หนวยกิต

4313907 หัวขอพิเศษเกีย่ วกับเทคโนโลยี
มัลติมเี ดีย
Special Topics in Multimedia
Technology
4314405 การวิเคราะหและออกแบบระบบ
มัลติมเี ดีย
Multimedia Systems Analysis
and Design
4314407 หลักการของการประมวลผลภาพ
Principle of Image Processing
4314703 การผลิตวิดโี อดิจทิ ลั
Digital Video Production
4315301 การเขียนโปรแกรมเกมขัน้ สูง
Advanced Game Programming
4315704 ความจริงเสมือน
Virtual Reality

3 (2-2-5)

3 (2-2-5)

ใหเลือกเรียนรายวิชาใด ๆ ในหลักสูตรระดับ
ปริญญาตรีที่มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรคเปดสอน โดย
ไมซ้ำกับรายวิชาที่เคยเรียนมาแลวและตองไมเปนรายวิชา
ที่กำหนดใหเรียนโดยไมนับหนวยกิตรวมในเกณฑการสำเร็จ
การศึกษาของหลักสูตรนี้

3 (2-2-5)
3 (2-2-5)
3 (2-2-5)
3 (2-2-5)

2.4 กลุมวิชาประสบการณภาคสนาม
จำนวน 6 หนวยกิต ใหเลือกเพียงแบบเดียว
แบบปกติ
รหัสวิชา

ชือ่ วิชา

หนวยกิต

4314801 เตรียมฝกประสบการณวชิ าชีพ
1 (0-2-1)
คอมพิวเตอร
Preparation for Professional Experience
in Computer
4314802 การฝกประสบการณวชิ าชีพ
5 (300)
คอมพิวเตอร
Training for Professional Experience in
Computer
* ตองเรียน 4314801 มากอน *
แบบสหกิจศึกษา
รหัสวิชา

ชือ่ วิชา

4004804 สหกิจศึกษา
Cooperative Education

คูมือนักศึกษา

หนวยกิต
6 (16 สัปดาห)
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หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ

หลักสูตรใหม พ.ศ. 2558
รหัสวิชา
ชือ่ วิชา
หนวยกิต
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา : มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค
2312704 ภาษาอังกฤษสำหรับวิทยาศาสตร 3 (3-0-6)
คณะ/ภาควิชา
: คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
English for Science
2313704 ภาษาอังกฤษสำหรับเทคโนโลยี
3 (3-0-6)
English
for
Technology
ขอมูลทัว่ ไป
4211301 ฟสกิ สทวั่ ไป
3 (3-0-6)
1. รหัสและชื่อหลักสูตร
General
Physics
ภาษาไทย : หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
4211601 ปฏิบตั กิ ารฟสกิ สทวั่ ไป
1 (0-2-1)
สาขาวิชาเทคโนโลยีชวี ภาพ
General
Physics
Laboratory
ภาษาอังกฤษ : Bachelor of Science Program
4221101 เคมีทวั่ ไป
3 (3-0-6)
in Biotechnology
General Chemistry
2. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา
4221102 ปฏิบตั กิ ารเคมีทวั่ ไป
1 (0-2-1)
ภาษาไทย ชือ่ เต็ม : ศิลปศาสตรบัณฑิต
General Chemistry Laboratory
(เทคโนโลยีชวี ภาพ)
4223501 ชีวเคมี
3 (3-0-6)
ชือ่ ยอ : วท.บ. (เทคโนโลยีชวี ภาพ)
Biochemistry
ภาษาอังกฤษ ชือ่ เต็ม : Bachelor of Science
* ตองเรียน 4222301, 4222302 มากอน *
4223502
ปฏิบตั กิ ารชีวเคมี
1 (0-2-1)
(Biotechnology)
BiochemistryLaboratory
ชือ่ ยอ : B.Sc. (Biotechnology)
4231101 ชีววิทยาทัว่ ไป
3 (3-0-6)
3.. หลักสูตร
General
Biology
3.1 จำนวนหนวยกิตรวมตลอดหลักสูตร
4231102 ปฏิบตั กิ ารชีววิทยาทัว่ ไป
1 (0-2-1)
ไมนอ ยกวา 139 หนวยกิต
General
Biology
Laboratory
3.2 โครงสรางหลักสูตร
3 (3-0-6)
4291401 แคลคูลสั 1
หมวดวิชา/กลมุ วิชา/วิชา
จำนวนหนวยกิต
Calculus 1
4301112 สถิตเิ พือ่ การวิจยั ทางวิทยาศาสตร 3 (3-0-6)
1. หมวดวิชาศึกษาทัว่ ไป
32
Statistics for Research in Science
1.1 กลมุ วิชาภาษาและการสือ่ สาร
9
4311704***คอมพิวเตอรสำหรับวิทยาศาสตร 3 (2-2-5)
7
1.2 กลมุ วิชามนุษยศาสตร
Science for Computer
1.3 กลมุ วิชาสังคมศาสตร
6
4311707 โปรแกรมสำเร็จรูปและ
2 (1-2-3)
1.4 กลมุ วิชาวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร 10
การประยุกตใชงาน
2. หมวดวิชาเฉพาะ
101
Apply an application software
2.1 วิชาแกน
33
2.2 วิชาเฉพาะดานบังคับ จำนวน 42 หนวยกิต
2.2 วิชาเฉพาะดานบังคับ
42
ตามรายวิ
ชาดังตอไปนี้
2.3 วิชาเฉพาะดานเลือก
20
รหัสวิชา
ชือ่ วิชา
หนว ยกิต
2.4 วิชาประสบการณภาคสนาม
6
4331201 หลักพันธุศาสตร
3 (2-2-5)
3. หมวดวิชาเลือกเสรี
6
Principle
of
Genetics
รวมทัง้ หมด
139
4333601 เครือ่ งมือทางวิทยาศาสตรและการ 3 (3-0-6)
ประกันคุณภาพหองปฏิบตั กิ ารทาง
เทคโนโลยีชวี ภาพ
1. หมวดวิชาศึกษาทัว่ ไป จำนวน 32 หนวยกิต
Scientific Instrumentation and
2. หมวดวิชาเฉพาะ จำนวน 101 หนวยกิต
Biotechnological Labolatory QualityAssurance
แบงเปน 4 กลมุ ดังนี้
3 (3-0-6)
4222301 เคมีอนิ ทรีย 1
Organic Chemistry 1
2.1 วิชาแกน จำนวน 33 หนวยกิต
* ตองเรียน 4221101, 4221102 มากอน *
ตามรายวิชาดังตอไปนี้

*** ปรับปรุงหลักสูตรเล็กนอย (สมอ.08)
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รหัสวิชา
ชือ่ วิชา
หนวยกิต
4222302 ปฏิบตั กิ ารเคมีอนิ ทรีย 1
1 (0-2-1)
Organic Chemistry Laboratory 1
4223601*** เคมีวเิ คราะห 1
3 (3-0-6)
Analytical Chemistry 1
* ตองเรียน 4221101, 4221102 มากอน *
4223602*** ปฏิบตั กิ ารเคมีวเิ คราะห 1
1 (0-2-1)
Analytical Chemistry Laboratory 1
4233601 จุลชีววิทยาทัว่ ไป
3 (3-0-6)
General Microbiology
4233602 ปฏิบตั กิ ารจุลชีววิทยาทัว่ ไป
1 (0-2-1)
General Microbiology Laboratory
4331101 เทคโนโลยีชวี ภาพพืน้ ฐาน
3 (2-2-5)
Introduction of Biotechnology
4333301 ชีวโมเลกุลทางเทคโนโลยีชวี ภาพ
3 (3-0-6)
Molecular Biology in Biotechnology
* ตองเรียน 4231101, 4231102 มากอน *
4332202 พันธุวศิ วกรรมมูลฐาน
3 (3-0-6)
Fundamental Genetic Engineering
* ตองเรียน 4331201 มากอน *
3 (3-0-6)
4332701 เทคโนโลยีจลุ นิ ทรีย
Microbial Technology
* ตองเรียน 4233601, 4233602 มากอน *
4332401 เทคโนโลยีการหมัก
3 (2-2-5)
Fermentation Technology
4333402 เทคโนโลยีชวี ภาพอุตสาหกรรม
3 (3-0-6)
Industrial Biotechnology
4333403 การจัดการและการใชประโยชนจากของเสีย 3 (3-0-6)
Waste Management and Utilization
4333901 ระเบียบวิธวี จิ ยั ทางเทคโนโลยีชวี ภาพ 3 (3-0-6)
Research Methodology in Biotechnology
2.3 วิชาเฉพาะดานเลือก จำนวน 20 หนวยกิต
ตามรายวิชาดังตอไปนี้
รหัสวิชา
ชือ่ วิชา
หนว ยกิต
3 (3-0-6)
4332501 หนวยปฏิบตั กิ ารในอุตสาหกรรม
กระบวนการ
Unit Operation in Process Industrial
4333502 วิศวกรรมชีวเคมี
3 (3-0-6)
Biochemical Engineering
4333503 กระบวนการหลังการหมัก
3 (3-0-6)
Downstream Processing
4333504 การประยุกตใชเทคโนโลยีชวี ภาพ
3 (3-0-6)
Application of Biotechnology
4334505 วิศวกรรมกระบวนการ
3 (3-0-6)
Process Engineering
4333902 สัมมนาทางเทคโนโลยีชวี ภาพ1
1 (0-2-1)
Seminar in Biotechnology 1
4333903 สัมมนาทางเทคโนโลยีชวี ภาพ 2
1 (0-2-1)
Seminar in Biotechnology 2

คูมือนักศึกษา

รหัสวิชา
ชือ่ วิชา
หนวยกิต
4334904 โครงงานวิจยั ทางเทคโนโลยีชวี ภาพ 3 (0-6-3)
Research Project in Biotechnology
4333404 การผลิตเห็ดเศรษฐกิจ
3 (2-2-5)
Economical Mushroom Production
4333405 จุลชีววิทยาประมง
3 (2-2-5)
Fishery Microbiology
3 (2-2-5)
4333406 ปยุ ชีวภาพ
Bio fertilizers
4333407 โปรไบโอติกทางการเกษตร
3 (2-2-5)
Probiotics in Agriculture
4333408 เทคโนโลยีการผลิตเครือ่ งดืม่
3 (2-2-5)
Beverage Processing Technology
4333409 เทคโนโลยีสาหราย
3 (2-2-5)
Algal Technology
4333410 ยีสตเทคโนโลยี
3 (2-2-5)
Yeast Technology
4333411 เอนไซมเทคโนโลยี
3 (2-2-5)
Enzyme Technology
4333412 เทคโนโลยีการผลิตนมและผลิตภัณฑนม 3 (2-2-5)
Dairy Technology and Dairy Products
4333413 เทคโนโลยีการหมักอาหารทองถิน่
3 (2-2-5)
Local Food Fermentation Technology
4333414 เทคโนโลยีชวี ภาพพืน้ บาน
3 (2-2-5)
Local Biotechnology
2.4 วิชาประสบการณภาคสนาม ใหเรียนรายวิชา
ตอไปนีจ้ ำนวน 6 หนวยกิต โดยใหเลือกเพียงแบบเดียว
แบบปกติ
รหัสวิชา
ชือ่ วิชา
หนว ยกิต
4333801 การเตรียมฝกประสบการณวชิ าชีพ 1 (0-2-1)
ทางเทคโนโลยีชวี ภาพ
Internships in Biotechnology Preparation
4334802 การฝกประสบการณวชิ าชีพ
5 (300)
ทางเทคโนโลยีชวี ภาพ
Internships in Biotechnology
* ตองเรียน 4333801 มากอน *
แบบสหกิจศึกษา
รหัสวิชา
ชือ่ วิชา
หนว ยกิต
4334804 สหกิจศึกษาสำหรับ
6 (16สัปดาห)
เทคโนโลยีชวี ภาพ
Co-operative Education for
Biotechnology
3. หมวดวิชาเลือกเสรี จำนวน 6 หนวยกิต
ใหนกั ศึกษาเลือกเรียนวิชาใด ๆ ในระดับปริญญาตรี
ที่เปดสอนในมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค โดยไมซ้ำกับ
รายวิชาที่เคยเรียนมาแลวและตองไมเปนรายวิชาที่กำหนด
ใหเรียนโดยไมนับหนวยกิตรวมในเกณฑการสำเร็จหลักสูตร
สาขาวิชานัน้ ๆ
*** ปรับปรุงหลักสูตรเล็กนอย (สมอ.08)
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หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2558
รหัสวิชา

ชื่อสถาบันอุดมศึกษา : มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค
คณะ/ภาควิชา
: คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

ชือ่ วิชา

หนวยกิต

4221103 เคมีมลู ฐานสำหรับสาธารณสุข
3 (2-2-5)
Fundamental Chemistry for Public Health
4231103 ชีววิทยาสำหรับสาธารณสุข
3 (2-2-5)
ขอมูลทัว่ ไป
Biology
for
Public
Health
1. รหัสและชื่อหลักสูตร
4232601 จุลชีววิทยาและปรสิตวิทยา
3 (2-2-5)
ภาษาไทย : หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต
Microbiology
and
Parasitology
ภาษาอังกฤษ : Bachelor of Public Health
* ตองเรียน 4231103 มากอน *
Program in Public Health
3 (2-2-5)
4271101
กายวิ
ภาคศาสตรของมนุษย
2. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา
Human
Anatomy
ภาษาไทย ชือ่ เต็ม : สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต
4271102 สรีรวิทยาของมนุษย
3 (2-2-5)
ชือ่ ยอ : ส.บ.
Human
Physiology
ภาษาอังกฤษ ชือ่ เต็ม : Bachelor of Public
4271401 ภาษาอังกฤษสำหรับสาธารณสุข
3 (3-0-6)
Health
English
for
Public
Health
ชือ่ ยอ : B.P.H.
4272101 ชีวเคมีสำหรับสาธารณสุข
3 (3-0-6)
3.. หลักสูตร
Biochemistry for Public Health
3.1 จำนวนหนวยกิตรวมตลอดหลักสูตร
4273601 ชีวสถิตปิ ระยุกตในงานสาธารณสุข 3 (2-2-5)
ไมนอ ยกวา 139 หนวยกิต
Applied Biostatistics in Public Health
3.2 โครงสรางหลักสูตร
4311707 โปรแกรมสำเร็จรูป
2 (1-2-3)
และการประยุ
ก
ต
ใ
ช
ง
าน
หมวดวิชา/กลมุ วิชา/วิชา
จำนวนหนวยกิต
2.2 กลมุ วิชาชีพสาธารณสุข
1. หมวดวิชาศึกษาทัว่ ไป
32
2.2.1 วิชาเฉพาะดานบังคับ จำนวน 57 หนวยกิต
1.1 กลมุ วิชาภาษาและการสือ่ สาร
9
รหัสวิชา
ชือ่ วิชา
หนวยกิต
1.2 กลมุ วิชามนุษยศาสตร
7
1.3 กลมุ วิชาสังคมศาสตร
6
3 (3-0-6)
4271301 การสาธารณสุขขัน้ นำ
1.4 กลมุ วิชาวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร 10
Introduction to Public Health
2. หมวดวิชาเฉพาะ
101
4271302 อาชีวอนามัยและความปลอดภัยขัน้ นำ 3 (3-0-6)
2.1 กลมุ วิชาพืน้ ฐานวิชาชีพ
32
Introduction to Occupational
Health and Safety
2.2 กลมุ วิชาชีพสาธารณ
63
4272201 สุขศึกษาและพฤติกรรมสุขภาพ
3 (3-0-6)
2.2.1 วิชาเฉพาะดานบังคับ
57
Health Education and Health Behavior
2.2.2 วิชาเฉพาะดานเลือก
6
4272301 อนามัยสิง่ แวดลอม
3 (3-0-6)
2.3 วิชาประสบการณภาคสนาม
6
Environmental Health
3. หมวดวิชาเลือกเสรี
6
4272501 ปญหาสุขภาพและการปองกัน
3 (3-0-6)
รวมทัง้ หมด
139
Health Problem and Prevention
4272502 การดูแลสุขภาพปฐมภูมิ 1
3 (2-2-5)
1. หมวดวิชาศึกษาทัว่ ไป จำนวน 32 หนวยกิต
Primary
Health
Care
1
2. หมวดวิชาเฉพาะ จำนวน 101 หนวยกิต
4272503 การสงเสริมสุขภาพ
3 (2-2-5)
2.1 กลมุ วิชาพืน้ ฐานวิชาชีพ 32 หนวยกิต
Health Promotion
รหัสวิชา
ชือ่ วิชา
หนวยกิต
4273101 เภสัชวิทยาสำหรับสาธารณสุข
3 (3-0-6)
2313704 ภาษาอังกฤษสำหรับเทคโนโลยี
3 (3-0-6)
Pharmacology for Public Health
English for Technology
4273301 การบริหารงานสาธารณสุข
3 (3-0-6)
4211308 ฟสกิ สสำหรับสาธารณสุข
3 (2-2-5)
Public Health Administration
Physics for Public Health
4273401 การสือ่ สารสุขภาพ
3 (2-2-5)
Health Communication
คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

-276-

คูมือนักศึกษา

รหัสวิชา
ชือ่ วิชา
หนวยกิต
4273501 การดูแลสุขภาพปฐมภูมิ 2
3 (2-2-5)
Primary Health Care 2
4273502 อนามัยครอบครัว
3 (3-0-6)
Family Health
4273503 โภชนาการสาธารณสุข
3 (3-0-6)
Public Health Nutrition
4273602 ระบาดวิทยาและการควบคุมโรค 3 (2-2-5)
Epidemiology and Disease Control
4273701 การพัฒนาสุขภาพชุมชน
3 (2-2-5)
Community Health Development
4274301 กฎหมายและจรรยาบรรณวิชาชีพ 3 (3-0-6)
สาธารณสุข
Law and Ethics Public Health
4274501 การฟน ฟูสขุ ภาพ
3 (2-2-5)
Rehabilitation
4274901 วิธวี จิ ยั ทางสาธารณสุข
3 (2-2-5)
Research Methodology in Public Health
4274902 สัมมนาสาธารณสุข
3 (2-2-5)
Public Health Seminar
2.2.2กลุมวิชาเฉพาะดานเลือก
จำนวน 6 หนวยกิต
รหัสวิชา
ชือ่ วิชา
หนวยกิต
4271801 การฝกทักษะในงานสาธารณสุข 1 1 (0-2-1)
Skill Practicum in Public Health 1
4272202 จิตวิทยาสุขภาพ
3 (3-0-6)
Health Psychology
4272203 สุขภาพจิต
3 (3-0-6)
Mental Health
4272204 สังคมศาสตรสาธารณสุข
3 (3-0-6)
Social Science in Public Health
4272205 สุนทรีนนั ทนาการเพือ่ สุขภาพชีวติ 3 (3-0-6)
Aesthetics recreation healthy life
4272302 การเตรียมความพรอมและการ
3 (3-0-6)
ตอบโตสภาวะฉุกเฉิน
Disaster Readiness and Response
4272303 สุขภาพกับประชาคมอาเซียน
3 (3-0-6)
Health and ASEAN Community
4272504 การปฐมพยาบาลเบือ้ งตน
3 (2-2-5)
First Aid
4272505 สุขภาพในโรงเรียน
3 (3-0-6)
School Health
3 (3-0-6)
4272506 สุขภาพและความปลอดภัยใน
การทำงาน
Health and Safety in the Workplace
4272802 การฝกทักษะในงานสาธารณสุข 2 1 (0-2-1)
Skill Practicum in Public Health 2
4273102 การแพทยแผนไทย
3 (2-2-5)
Thai Traditional Medicine
* ตองเรียนมากอน 4271101, 4271102 *

คูมือนักศึกษา

รหัสวิชา
ชือ่ วิชา
หนวยกิต
4273103 โรคติดตอและโรคไมตดิ ตอ
3 (3-0-6)
Communicable and
Non-communicable Disease
4273302 ระบบหลักประกันสุขภาพไทย
3 (3-0-6)
Health Security System
4273303 การดูแลสุขภาพทีบ่ า น
3 (2-2-5)
Home Health Care
4273304 การประกันคุณภาพดานบริการสุขภาพ 3 (3-0-6)
Quality Insurance of Health Service
4273305 การคมุ ครองผบู ริโภคดานสาธารณสุข 3 (3-0-6)
Consumer Protection in Public Health
3 (3-0-6)
4273306 สุขาภิบาลและสิง่ แวดลอมชุมชน
Sanitation and Environmental community
4273504 ทันตสาธารณสุข
3 (3-0-6)
Dental Public Health
4273505 เพศศึกษาและอนามัยเจริญพันธุ 3 (3-0-6)
Sex Education and Reproductive Health
4273506 สุขภาพผสู งู อายุ
3 (3-0-6)
Healthfor Elderly
4273803 การฝกทักษะในงานสาธารณสุข 3 1 (0-2-1)
Skill Practicum in Public Health 3
4274302 ยุทธศาสตรการพัฒนาดานสาธารณสุข 3 (2-2-5)
Development Strategy in Public Health
2.3 กลุมวิชาฝกประสบการณภาคสนาม
เลือกเรียนแบบใดแบบหนึง่ เพียงแบบเดียว
แบบปกติ
รหัสวิชา
ชือ่ วิชา
หนวยกิต
4274804 การเตรียมสหกิจศึกษาวิชาชีพ
1 (0-2-1)
สาธารณสุขศาสตร
Preparation for Cooperative Education
in Public Health
4274805 การฝกประสบการณวชิ าชีพ
5 (300)
สาธารณสุขศาสตร
Professional Experience in Public Health
* ตองเรียน 4274804 มากอน *
แบบสหกิจศึกษา
รหัสวิชา
ชือ่ วิชา
หนวยกิต
4274806 สหกิจศึกษาวิชาชีพ
6 (16 สัปดาห)
สาธารณสุขศาสตร
Cooperative Education in Public Health
3. หมวดวิชาเลือกเสรี จำนวน 6 หนวยกิต
ใหเลือกเรียนรายวิชาใด ๆ ในหลักสูตรระดับปริญญาตรี
ของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค โดยไมซ้ำกับรายวิชา ทีเ่ คย
เรียนมาแลว และตองไมเปนรายวิชาทีก่ ำหนดใหเรียนโดยไมนบั
หนวยกิตในเกณฑการสำเร็จของหลักสูตรของสาขาวิชานัน้
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หลักสูตรคณะเทคโนโลยีการเกษตร
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คูมือนักศึกษา

หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต

สาขาวิชาเทคโนโลยีอตุ สาหกรรม (ตอเนือ่ ง)

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2558
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา : มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค
คณะ/ภาควิชา
: คณะเทคโนโลยีการเกษตรและ
เทคโนโลยีอตุ สาหกรรม
ภาควิชาเทคโนโลยีอตุ สาหกรรม

หมวดวิชา/กลมุ วิชา/วิชา

หนวยกิต

2. หมวดวิชาเฉพาะ
51
2.1 กลมุ วิชาพืน้ ฐาน
18
2.1.1 กลมุ วิชาพืน้ ฐานทางคณิตศาสตร 6
และวิทยาศาสตร
ขอมูลทัว่ ไป
2.1.2
กลมุ วิชาพืน้ ฐานทางเทคโนโลยี
12
1. ชื่อหลักสูตร
2.2 กลมุ วิชาเฉพาะดานบังคับ
30
ภาษาไทย : หลักสูตรเทคโนโลยีบณ
ั ฑิต
2.2.1
กล
ม
ุ
วิ
ช
าเฉพาะสาขาวิ
ช
าเทคโนโลยี
15
สาขาวิชาเทคโนโลยีอตุ สาหกรรม
อุตสาหกรรมบังคับ
(ตอเนือ่ ง)
2.2.2
กล
มุ วิชาเฉพาะสาขาวิชาเทคโนโลยี 9
ภาษาอังกฤษ : Bachelor of Technology
อุ
ต
สาหกรรมเลือก
Program in Industrial Technology
2.2.3 กลมุ วิชาโครงงานและสัมนา
6
(Continuing Program)
ต
ก
ิ
ารและฝ
ก
ประสบการณ
ว
ช
ิ
าชี
พ
3
2.3
วิ
ช
าปฏิ
บ
ั
2. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา
6
ั ฑิต 3. หมวดวิชาเลือกเสรี
ภาษาไทย ชือ่ เต็ม : หลักสูตรเทคโนโลยีบณ
รวมทัง้ หมด
75
(เทคโนโลยีอตุ สาหกรรม)
ชือ่ ยอ : ทล.บ.
(เทคโนโลยีอตุ สาหกรรม)
ภาษาอังกฤษ ชือ่ เต็ม : Bachelor of Technology
(Industrial Technology) 1. หมวดวิชาศึกษาทัว่ ไป จำนวน 18 หนวยกิต
ชื่อยอ : B.Tech.
2. หมวดวิชาเฉพาะ จำนวน 51 หนวยกิต
(Industrial Technology)
2.1 กลมุ วิชาพืน้ ฐาน จำนวน 18 หนวยกิต
3. จำนวนหนวยกิตทีเ่ รียนตลอดหลักสูตร
ไมนอ ยกวา 75 หนวยกิต
2.1.1 กลมุ วิชาพืน้ ฐานทางคณิตศาสตร
หมวดวิชา/กลมุ วิชา/วิชา
1. หมวดวิชาศึกษาทัว่ ไป ไมนอ ยกวา
1.1 กลมุ วิชาภาษาและการสือ่ สาร
1.2 กลมุ วิชามนุษยศาสตร
1.3 กลมุ วิชาสังคมศาสตร
1.4 กลมุ วิชาวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร

หนวยกิต

(ทัง้ นีจ้ ำนวนหนวยกิตรวมของหมวดวิชาการศึกษาทัว่ ไป
เมือ่ นับรวมกับรายวิชาทีไ่ ดศกึ ษามาแลวจากหลักสูตร
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชัน้ สูงหรืออนุปริญญาตอง
ไมนอ ยกวา 30 หนวยกิต)

18
3
5
3
7

และวิทยาศาสตร จำนวน 6 หนวยกิต
รหัสวิชา

ชือ่ วิชา

หนวยกิต

6111404 วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีใน
3 (2-2-5)
งานอุตสาหกรรม
Industrial Science and Technology
6112401***สถิตสิ ำหรับงานอุตสาหกรรม
3 (3-0-6)
Statistics for Industrial Work

*** ปรับปรุงหลักสูตรเล็กนอย (สมอ.08)

คูมือนักศึกษา
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คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอตุ สาหกรรม

2.1.2 กลมุ วิชาพืน้ ฐานเทคโนโลยีอตุ สาหกรรม
จำนวน 12 หนวยกิต

รหัสวิชา

ชือ่ วิชา

หนวยกิต

6002102 การจัดการระบบสารสนเทศ
3 (2-2-5)
Management Information System
6111101 วัสดุอตุ สาหกรรม
3 (2-2-5) 6002703 พลังงานทดแทน
3 (2-2-5)
Industrial Material
Alternative Energy Sources
6111501***เทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับงาน 3 (2-2-5) 6111202 การเขียนแบบในงานอุตสาหกรรม 3 (2-2-5)
อุตสาหกรรม
Drawing for Industrial
Information Technology for Industrial Work 6113702***การบริหารทรัพยากรมนุษย
3 (2-2-5)
6111502 ระบบการจัดการอุตสาหกรรม
3 (3-0-6)
Human Resource management
Industrial Management System
6111504 การพัฒนาและการฝกอบรม
3 (2-2-5)
2.2.3 กลมุ วิชาโครงงานและสัมมนา 6 หนวยกิต
บุคคลากรดานเทคโนโลยี
จากรายวิชาตอไปนี้
The human resource development
รหัสวิ1)ชาแขนงวิชาเทคโนโลยี
ชือ่ วิชาการจัดการอุตสาหกรรม
หนวยกิต
and training of technology
6112901 การวิจยั และสัมนาเทคโนโลยี
3 (2-2-5)
2.2 กลมุ เฉพาะสาขาวิชาเทคโนโลยีอตุ สาหกรรม
อุตสาหกรรม
ไมนอ ยกวา 30 หนวยกิต
Research and Seminar for Industrial
Technology
2.2.1 กลมุ วิชาเฉพาะสาขาวิชาเทคโนโลยีอตุ สาหกรรม 6113903***โครงงานทางเทคโนโลยีอตุ สาหกรรม 3 (2-2-5)
ดานบังคับ จำนวน 15 หนวยกิต
Industrial Technology Project.
รหัสวิชา

ชือ่ วิชา

หนวยกิต

รหัสวิชา

ชือ่ วิชา

หนวยกิต

6111506 การบริหารธุรกิจขนาดกลางและ
3 (2-2-5)
ขนาดยอม
Small and Medium Enterprises Management
6112502 การวางแผนและควบคุมการผลิต 3 (2-2-5)
Production Planning and Control
6112507***การบริหารงานคุณภาพและ
3 (2-2-5)
การเพิม่ ผลผลิต
Quality Management and Productivity
6112506 การวิเคราะหตน ทุนทางอุตสาหกรรม 3 (2-2-5)
Analysis of Industrial Investment
6113502 การบริหารโครงการ
3 (2-2-5)
Project Management

2.3 กลมุ วิชาปฏิบตั กิ ารและฝกประสบการณวชิ าชีพ
จำนวน 3 หนวยกิต
รหัสวิชา
ชือ่ วิชา
หนวยกิต
6114802***การฝกประสบการณวชิ าชีพ
3 (250)
เทคโนโลยีอตุ สาหกรรม
Field Experience in Industrial
Technology
3. หมวดวิชาเลือกเสรี จำนวน 6 หนวยกิต

ใหนกั ศึกษาเลือกเรียนวิชาใด ๆ ในระดับปริญญาตรี
2.2.2 กลมุ วิชาเฉพาะสาขาวิชาเทคโนโลยีอตุ สาหกรรม ทีเ่ ปดสอนในมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค โดยไมซ้ำกับรายวิชา
ดานเลือก จำนวน 9 หนวยกิต
ทีเ่ คยเรียนมาแลว และตองไมเปนรายวิชาทีก่ ำหนดใหเรียน
นบั หนวยกิตรวมในเกณฑการสำเร็จหลักสูตรสาขาวิชา
โดยไม
รหัสวิชา
ชือ่ วิชา
หนวยกิต
นัน้ ๆ
6002101 การโปรแกรมเว็บเบือ้ งตน
3 (2-2-5)
Introduction to Web Programming
6002702 นวัตกรรมและเทคโนโลยีชมุ ชน
3 (2-2-5)
Innovation and Technology Community
*** ปรับปรุงหลักสูตรเล็กนอย (สมอ.08)

คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอตุ สาหกรรม
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คูมือนักศึกษา

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟาเครื่องกลการผลิต

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2558
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา : มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค
คณะ/ภาควิชา
: คณะเทคโนโลยีการเกษตรและ
เทคโนโลยีอตุ สาหกรรม
ภาควิชาเทคโนโลยีอตุ สาหกรรม
ขอมูลทัว่ ไป

หมวดวิชา/กลมุ วิชา/วิชา

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
ไมนอ ยกวา 148 หนวยกิต
3.2 โครงสรางหลักสูตร

คูมือนักศึกษา

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 วิชาพืน้ ฐาน
2.2 กลมุ วิชาเฉพาะดานบังคับทางวิศวกรรม
2.3 กลมุ วิชาเฉพาะดานเลือกทางวิศวกรรม
2.4 กลมุ วิชาฝกประสบการณภาคสนาม
3. หมวดวิชาเลือกเสรี
รวมทัง้ หมด

32
9
7
6
10
110
38
57
9
6
6
148

1. หมวดวิชาศึกษาทัว่ ไป จำนวน 32 หนวยกิต
2. หมวดวิชาเฉพาะดาน จำนวน 110 หนวยกิต
2.1 กลมุ วิชาพืน้ ฐาน จำนวน 38 หนวยกิต
รหัสวิชา
ชือ่ วิชา
หนวยกิต
2312760 ภาษาอังกฤษสำหรับวิศวกรรม
3 (3-0-6)
English for Engineering
4211561 ฟสกิ สสำหรับวิศวกร 1
3 (3-0-6)
Physics for Engineers 1
4211562 ฟสกิ สสำหรับวิศวกร 2
3 (3-0-6)
Physics for Engineers 2
4211563 ปฏิบตั กิ ารฟสกิ สสำหรับวิศวกร 1 1 (0-2-1)
Physics for Engineers Laboratory 1
4211564 ปฏิบตั กิ ารฟสกิ สสำหรับวิศวกร 2 1 (0-2-1)
Physics for Engineers Laboratory 2
4221781 เคมีสำหรับวิศวกร
3 (3-0-6)
Chemistry for Engineers
4221782 ปฏิบตั กิ ารเคมีสำหรับวิศวกร
1 (0-2-1)
Chemistry for Engineers Laboratory
4291771 คณิตศาสตรวศิ วกรรม 1
3 (3-0-6)
Engineering Mathematics 1
4291772 คณิตศาสตรวศิ วกรรม 2
3 (3-0-6)
Engineering Mathematics 2
* ตองเรียน 4291771 มากอน *

-281-
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รหัสวิชา

ชือ่ วิชา

หนวยกิต

รหัสวิชา

6261111 การเขียนแบบวิศวกรรม
3 (2-2-5)
Engineering Drawing
6261112 ปฏิบตั กิ ารเขียนแบบวิศวกรรม
1 (0-2-1)
ดวยคอมพิวเตอร
Computer Aided for Engineering
Drawing Laboratory
* ตองเรียน 6261111 มากอน *
6271122 วัสดุวศิ วกรรม
3 (2-2-5)
Engineering Materials
6272111 กลศาสตรเชิงวิศวกรรม 1
3 (2-2-5)
Engineering Mechanics 1
* ตองเรียน 4211561 มากอน *
6273711 การจัดการวิศวกรรม
3 (3-0-6)
Engineering Management
6273731 โปรแกรมคอมพิวเตอรสำหรับ
3 (2-2-5)
วิศวกรรม
Computer Programming for Engineering
1 (0-2-1)
6281601 ปฏิบตั กิ ารเครือ่ งมือพืน้ ฐาน
ทางวิศวกรรม
Engineering Tools and Operations
Workshop
2.2 วิชาเฉพาะดานบังคับทางวิศวกรรม
จำนวน 57 หนวยกิต
รหัสวิชา
ชือ่ วิชา
หนวยกิต
2314767 ภาษาอังกฤษสำหรับวิศวกรรมไฟฟา 3 (3-0-6)
เครือ่ งกลการผลิต
English for Electromechanic
Manufacturing Engineering
6262311 อุณหพลศาสตร
3 (2-2-5)
Thermodynamics
* ตองเรียน 4221781 มากอน *
6272112 กลศาสตรเชิงวิศวกรรม 2
3 (2-2-5)
Engineering Mechanics 2
* ตองเรียน 6272111 มากอน *
6272231 กลศาสตรของแข็ง
3 (3-0-6)
Solid Mechanics
* ตองเรียน 6272111 มากอน *
6272232 การออกแบบชิน้ สวนเครือ่ งจักรกล 3 (2-2-5)
Element Machine Design
* ตองเรียน 6272232 มากอน *

คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอตุ สาหกรรม

ชือ่ วิชา

หนวยกิต

6272371 กระบวนการผลิต
3 (2-2-5)
Manufacturing Process
* ตองเรียน 6271122 มากอน *
6273222 กลศาสตรของไหลและการ
3 (2-2-5)
ถายเทความรอน
Fluid Mechanics and Heat Transfer
* ตองเรียน 6262311 มากอน *
6273311 วงจรไฟฟา
3 (2-2-5)
Electric Circuits
* ตองเรียน 4211562 มากอน *
6273331 หลักการอิเล็กทรอนิกส
3 (2-2-5)
Principles of Electronics
* ตองเรียน 6273311 มากอน *
3 (2-2-5)
6273361 การควบคุมอัตโนมัติ
Automatic Control
* ตองเรียน 6273672 มากอน *
6273515 สถิตวิ ศิ วกรรม
3 (2-2-5)
Engineering Statistics
6273522 วิศวกรรมความปลอดภัย
3 (2-2-5)
ในงานซอมบำรุง
Safety in Maintenance Engineering
6273545 การวางแผนและควบคุมการผลิต 3 (2-2-5)
Production Planning and Control
6273613 การออกแบบระบบไฟฟา
3 (2-2-5)
Electrical System Design
* ตองเรียน 6273672 มากอน *
6273664 อุปกรณรบั และแปลงสัญญาณ
3 (2-2-5)
Sensors and Transducer
* ตองเรียน 6273331 มากอน *
6273665 ระบบอัตโนมัตทิ างอุตสาหกรรม 3 (2-2-5)
Industrial Automatic System
* ตองเรียน 6273361 มากอน *
6273672 เครือ่ งกลไฟฟา
3 (2-2-5)
Electric Machines
* ตองเรียน 6273515 มากอน *
6274516 การศึกษาการควบคุมคุณภาพ
3 (2-2-5)
Quality Control
6273921 โครงงานวิศวกรรมไฟฟา
1 (0-3-0)
เครือ่ งกลการผลิต 1
Electromechanic Manufacturing
Engineering Project 1
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คูมือนักศึกษา

รหัสวิชา

ชือ่ วิชา

หนวยกิต

รหัสวิชา

6274922 โครงงานวิศวกรรมไฟฟา
2 (0-6-0)
เครือ่ งกลการผลิต 2
Electromechanic Manufacturing
Engineering Project 2
* ตองเรียน 6273921 มากอน *
2.3 วิชาดานเฉพาะดานเลือกทางวิศวกรรม
ไมนอ ยกวา 9 หนวยกิต
ใหนกั ศึกษาเลือกเรียนเพียง 1 กลมุ วิชา
จาก 3 กลมุ วิชา คือ
1. กลมุ วิชาวิศวกรรมไฟฟา
2. กลมุ วิชาวิศวกรรมการผลิต
3. กลมุ วิชาวิศวกรรมเครือ่ งกล
2.3.1

ชือ่ วิชา

หนวยกิต

6273614 วิศวกรรมไฟฟาแรงสูง
3 (2-2-5)
High Voltage Engineering
* ตองเรียน 6274651 มากอน *
6273615 อิเล็กทรอนิกสกำลัง
3 (2-2-5)
Power Electronics
* ตองเรียน 6273331 มากอน *
6273623 ไมโครคอนโทรลเลอร
3 (2-2-5)
Microcontroller
* ตองเรียน 6273731 มากอน *
6273631 โรงจักรไฟฟา ระบบสงและ
3 (2-2-5)
จายกำลังไฟฟา
Power Plant, Transmission and
Distribution System
* ตองเรียน 6273672 มากอน *
6274251 การจัดการพลังงานไฟฟา
3 (2-2-5)
Electrical Energy Management
6274252 พลังงานทดแทนและเทคโนโลยี
3 (2-2-5)
การเปลีย่ นพลังงาน
Renewable Energy and
Conversion Technology
6274601 ไฟฟาในครัวเรือน
3 (2-2-5)
Electric in Household
6274612 การวัดและเครือ่ งมือวัดทางไฟฟา 3 (2-2-5)
Electrical Measurement and
Instrumentation
* ตองเรียน 6273311 มากอน *

คูมือนักศึกษา

หนวยกิต

6274632 การวิเคราะหระบบไฟฟากำลัง
3 (2-2-5)
Electrical Power System Analysis
* ตองเรียน 6273631 มากอน *
6274633 การปองกันระบบไฟฟากำลัง
3 (2-2-5)
Power System Protection
* ตองเรียน 6274632 มากอน *
6274651 ทฤษฎีแมเหล็กไฟฟา
3 (2-2-5)
Electromagnetic Field Theory
* ตองเรียน 4211562 มากอน *
2.3.2 กลมุ วิชาวิศวกรรมเครือ่ งกล

กลมุ วิชาวิศวกรรมไฟฟา

รหัสวิชา

ชือ่ วิชา

รหัสวิชา
ชือ่ วิชา
หนวยกิต
4291773 คณิตศาสตรวศิ วกรรม 3
3 (3-0-6)
Engineering Mathematics 3
* ตองเรียน 4291772 มากอน *
6263411 การทำความเย็นและปรับอากาศ 3 (2-2-5)
Refrigeration and Air Conditioning
* ตองเรียน 6262311 มากอน *
6264411 การออกแบบระบบความรอน
3 (2-2-5)
Design of Thermal Systems
* ตองเรียน 6262311 มากอน *
6272351 กลศาสตรเครือ่ งจักรกล
3 (2-2-5)
Mechanics of Machinery and Design
* ตองเรียน 6272112 มากอน *
6273414 วิศวกรรมโรงจักรตนกำลังไอน้ำ
3 (2-2-5)
Steam Power Plant Engineering
* ตองเรียน 6262311 มากอน *
6273521 วิทยาการหนุ ยนต
3 (2-2-5)
Robotics
* ตองเรียน 6273665 มากอน *
6274471 การเผาไหม
3 (2-2-5)
Combustion
6274472 การสัน่ สะเทือนเชิงกล
3 (2-2-5)
Mechanical Vibration
6274473 วิศวกรรมเกษตรอัจฉริยะ
3 (2-2-5)
Smart Farm Engineering
* ตองเรียน 6273222 มากอน *
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3. หมวดวิชาเลือกเสรี จำนวน 6 หนวยกิต

2.3.3 กลมุ วิชาวิศวกรรมการผลิต
รหัสวิชา
ชือ่ วิชา
หนวยกิต
6273111 เศรษฐศาสตรวศิ วกรรม
3 (2-2-5)
Engineering Economics
6273541 ระบบการผลิตยืดหยนุ เบือ้ งตน
3 (2-2-5)
Introduction to Flexible
Manufacturing Systems
6273543 หลักการดำเนินการและการผลิต 3 (2-2-5)
Principles of Operation and Production
6274461 วิศวกรรมการซอมบำรุง
3 (2-2-5)
Maintenance Engineering
6274521 การศึกษาการทำงานในอุตสาหกรรม 3 (2-2-5)
Industrial Work Study
6274553 การศึกษาความเปนไปไดของโครงการ 3 (2-2-5)
Project Feasibility Study
6274583 การออกแบบโรงงานอุตสาหกรรม 3 (2-2-5)
Industrial Plant Design
6274584 โลจิสติกสการผลิตและการลดตนทุน 3 (2-2-5)
พลังงาน สำหรับธุรกิจขนาดกลาง และขนาดยอม
Manufacturing Logistics and Energy
Cost Saving for SMEs

ให นั ก ศึ ก ษาเลื อ กเรี ย นวิ ช าใด ๆ ในระดั บ
ปริญญาตรีทเี่ ปดสอนในมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค โดย
ไมซ้ำกับรายวิชาที่เคยเรียนมาแลว และตองไมเปนรายวิชา
ที่กำหนดใหเรียนโดยไมนับหนวยกิตรวมในเกณฑการสำเร็จ
หลักสูตรสาขาวิชานัน้ ๆ

2.4 วิชาประสบการณภาคสนาม
จำนวน 6 หนวยกิต ใหนกั ศึกษาเลือกเรีบนไดเพียง 1 แผน
ดังนี้
2.4.1 แผนปกติ
รหัสวิชา

ชือ่ วิชา

หนวยกิต

6273890 เตรียมฝกประสบการณวชิ าชีพ
1 (0-2-1)
ทางวิศวกรรมไฟฟาเครือ่ งกลการผลิต
Pre Training for Electromechanic
Manufacturing Engineering
6274892 การฝกประสบการณวชิ าชีพ
5 (300)
ทางวิศวกรรมไฟฟาเครือ่ งกลการผลิต
Training for Electromechanic
Manufacturing Engineering
* ตองเรียน 6273890 มากอน *
2.4.2 แผนสหกิจศึกษา
รหัสวิชา
ชือ่ วิชา
6274894 สหกิจศึกษา (15 สัปดาห)
Co-operative Education

หนวยกิต
6 (16 สัปดาห)

คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอตุ สาหกรรม

-284-

คูมือนักศึกษา

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชาวิศวกรรมพลังงาน

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2558
1. หมวดวิชาศึกษาทัว่ ไป จำนวน 32 หนวยกิต
2. หมวดวิชาเฉพาะ จำนวน 110 หนวยกิต

ชื่อสถาบันอุดมศึกษา : มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค
คณะ/ภาควิชา
: คณะเทคโนโลยีการเกษตรและ
เทคโนโลยีอตุ สาหกรรม
ภาควิชาเทคโนโลยีอตุ สาหกรรม

2.1 วิชาเฉพาะพืน้ ฐาน จำนวน 38 หนวยกิต
รหัสวิชา
ชือ่ วิชา
หนว ยกิต

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 จำนวนหนวยกิต ไมนอ ยกวา 148 หนวยกิต
3.2 โครงสรางหลักสูตร
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
110
2.1 กลมุ วิชาพืน้ ฐาน
38
2.2 กลมุ วิชาเฉพาะดานบังคับทางวิศวกรรม 51
2.3 กลมุ วิชาเฉพาะดานเลือกทางวิศวกรรม 15
6
2.4 กลมุ วิชาฝกประสบการณภาคสนาม
3. หมวดวิชาเลือกเสรี
6
รวมทัง้ หมด
148

คูมือนักศึกษา

2312760 ภาษาอังกฤษสำหรับวิศวกรรม
3 (3-0-6)
English for Engineering
4211561 ฟสกิ สสำหรับวิศวกร 1
3 (3-0-6)
Physics for Engineers 1
4211562 ฟสกิ สสำหรับวิศวกร 2
3 (3-0-6)
Physics for Engineers 2
4211563 ปฏิบตั กิ ารฟสกิ สสำหรับวิศวกร 1 1 (0-2-1)
Physics for Engineers Laboratory 1
4211564 ปฏิบตั กิ ารฟสกิ สสำหรับวิศวกร 2 1 (0-2-1)
Physics for Engineers Laboratory 2
4221781 เคมีสำหรับวิศวกร
3 (3-0-6)
Chemistry for Engineers
4221782 ปฏิบตั กิ ารเคมีสำหรับวิศวกร
1 (0-2-1)
Chemistry for Engineers Laboratory
4291771 คณิตศาสตรวศิ วกรรม 1
3 (3-0-6)
Engineering Mathematics 1
4291772 คณิตศาสตรวศิ วกรรม 2
3 (3-0-6)
Engineering Mathematics 2
* ตองเรียน 4291771 มากอน *
6261111 การเขียนแบบวิศวกรรม
3 (2-2-5)
Engineering Drawing
6261112 ปฏิบตั กิ ารเขียนแบบวิศวกรรม
1 (0-2-1)
ดวยคอมพิวเตอร
Computer Aided for Engineering
Drawing Laboratory
* ตองเรียน 6261111 มากอน *
6271122 วัสดุวศิ วกรรม
3 (2-2-5)
Engineering Materials
6272111 กลศาสตรเชิงวิศวกรรม 1
3 (2-2-5)
Engineering Mechanics 1
* ตองเรียน 4211561 มากอน *
6273711 การจัดการวิศวกรรม
3 (3-0-6)
Engineering Management
6273731 โปรแกรมคอมพิวเตอร
3 (2-2-5)
สำหรับวิศวกรรม
Computer Programming for Engineering
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รหัสวิชา

ชือ่ วิชา

หนวยกิต

รหัสวิชา

6281601 ปฏิบตั กิ ารเครือ่ งมือพืน้ ฐาน
1 (0-2-1)
ทางวิศวกรรม
Engineering Tools and Operations Workshop
2.2 วิชาเฉพาะดานบังคับทางวิศวกรรม
จำนวน 51 หนวยกิต
รหัสวิชา
ชือ่ วิชา
หนวยกิต
2313766 ภาษาอังกฤษสำหรับวิศวกรรมพลังงาน 3 (3-0-6)
English for Energy Engineering
6262112 พืน้ ฐานไฟฟาสำหรับวิศวกรรมพลังงาน 3 (2-2-5)
Fundamental of Electric for Energy
Engineering
* ตองเรียน 4211562 มากอน *
6262311 อุณหพลศาสตร
3 (2-2-5)
Thermodynamics
* ตองเรียน 4221781 มากอน *
6262321 กลศาสตรของไหล
3(2-2-5)
Fluid Mechanics
* ตองเรียน 6272111 มากอน *
6262411 พืน้ ฐานเครือ่ งจักรกลพลังงาน
3 (2-2-5)
Fundamental of Energy Machinery
6262421 การถายเทความรอน
3 (2-2-5)
Heat Transfer
* ตองเรียน 6262311 มากอน *
6262442 เครือ่ งจักรและโรงจักรตนกำลัง
3 (2-2-5)
Power Plant and Power Engine
* ตองเรียน 6262311 มากอน *
6262451 วิศวกรรมพลังงานทดแทน
3 (2-2-5)
Renewable Engineering
6262471 การเปลีย่ นรูปพลังงาน
3 (2-2-5)
Energy Conversion
* ตองเรียน 6262311 มากอน *
6263411 การทำความเย็นและปรับอากาศ 3 (2-2-5)
Refrigeration and Air Conditioning
* ตองเรียน 6262421 มากอน *
6263431 การอนุรกั ษพลังงาน
3 (2-2-5)
Energy Conservation
* ตองเรียน 6262411 มากอน *
6263434 การจัดการพลังงานในโรงงาน
3 (2-2-5)
และอาคาร
Factory and Building Energy
Management
* ตองเรียน 6263431 มากอน *

ชือ่ วิชา

หนวยกิต

6263453 พลังงานแสงอาทิตย
3 (2-2-5)
Solar Energy
6263462 พลังงานชีวมวล
3 (2-2-5)
Biomass Energy
* ตองเรียน 6262451 มากอน *
6263921 โครงงานวิศวกรรมพลังงาน 1
1 (0-3-0)
Energy Engineering Project 1
6264112 เศรษฐศาสตรวศิ วกรรมพลังงาน 3 (2-2-5)
Energy Engineering Economic
6264411 การออกแบบระบบความรอน
3 (2-2-5)
Design of Thermal Systems
* ตองเรียน 6262421 มากอน *
6264922 โครงงานวิศวกรรมพลังงาน 2
2 (0-6-0)
Energy Engineering Project 2
* ตองเรียน 6263921 มากอน *
2.3 วิชาเฉพาะดานเลือกทางวิศวกรรม
ใหเลือกเรียนดังตอไปนีไ้ มนอ ยกวา 15 หนวยกิต
ใหนกั ศึกษาเลือกเรียน ไดเพียง 1 กลมุ วิชาจาก 2 กลมุ วิชา
ดังนี้
1. กลมุ วิชาวิศวกรรมเครือ่ งจักรกลพลังงาน
2. กลมุ วิชาวิศวกรรมพลังงานและสิง่ แวดลอม
2.3.1 กลมุ วิชาวิศวกรรมเครือ่ งจักรกลพลังงาน
รหัสวิชา
ชือ่ วิชา
หนวยกิต
4291773 คณิตศาสตรวศิ วกรรม 3
3 (3-0-6)
Engineering Mathematics 3
* ตองเรียน 4291772 มากอน *
6263311 ระบบควบคุมกำลังของไหล
3 (2-2-5)
Fluid Power Control Systems
* ตองเรียน 6262321 มากอน *
6263351 กลศาสตรเครือ่ งจักรกล
3 (3-0-6)
Mechanics of Machinery
* ตองเรียน 6272111 มากอน *
6263354 เครือ่ งยนตเผาไหมภายใน
3 (3-0-6)
Internal Combustion Engine
* ตองเรียน 6262311 มากอน *
6263356 การออกแบบเครือ่ งกล
3 (2-2-5)
Machine Design
* ตองเรียน 6272111*** มากอน *
6263771 เทคโนโลยีสะอาด
3 (2-2-5)
Cleaner Technology
*** ปรับปรุงหลักสูตรเล็กนอย (สมอ.08)

คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอตุ สาหกรรม
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รหัสวิชา

ชือ่ วิชา

รหัสวิชา

หนวยกิต

6264431 เทคโนโลยีการอบแหง
3 (2-2-5)
Drying Technology
* ตองเรียน 6262421 มากอน *
6264457 การใชพลังงานรวมใน
3 (2-2-5)
กระบวนการผลิต
Co-Energy Consumption in Process
6264458 เทคโนโลยีระบบสะสมพลังงาน
3 (2-2-5)
Energy Storage Technologies
6264471 กระบวนการผลิต
3 (2-2-5)
Manufacturing Process
6264521 พัดลม เครือ่ งสูบและเครือ่ งอัดอากาศ 3 (2-2-5)
Fan Pump and Compressors
* ตองเรียน 6262321 มากอน *
6264733 ระบบอาคารอนุรกั ษพลังงาน
3 (2-2-5)
Energy Conservation Building Systems
* ตองเรียน 6263434 มากอน *
6264711***การพัฒนาโปรแกรมประยุกต
3 (2-2-5)
สำหรับอุปกรณเคลือ่ นที่
6264511***เทคโนโลยีฟารมเกษตรอัจฉริยะ

3 (2-2-5)

6264888***พลังงานในชีวติ ประจำวัน

3 (2-2-5)

2.3.2

กลมุ วิชาวิศวกรรมพลังงานทดแทน

รหัสวิชา
ชือ่ วิชา
หนวยกิต
6263451 เทคโนโลยีพลังงาน
3 (2-2-5)
Energy Technology
6263455 พลังงานลม
3 (2-2-5)
Wind Energy
6264452 การเปลีย่ นรูปพลังงานชีวมวล
3 (2-2-5)
Bioenergy Conversions
* ตองเรียน 6263462 มากอน *
6264454 เทคโนโลยีกา ซธรรมชาติ
3 (3-0-6)
ปโตรเคมีและไฮโดรเจน
Natural Gas Petrochemical and
Hydrogen Technology
* ตองเรียน 4221781 มากอน *
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

คูมือนักศึกษา

ชือ่ วิชา

หนวยกิต

6264473 เซลลแสงอาทิตยและ
3 (2-2-5)
การประยุกตใชงาน
Solar Cells and Applications
6264772 การบำบัดน้ำเสียเพือ่ ผลิตพลังงาน 3 (2-2-5)
Wastewater Treatment to Produce
Energy
6264773 การแปรสภาพขยะเปนพลังงาน
3 (2-2-5)
Solid Waste Conversion to Energy
6264778 พลังงานน้ำ
3 (2-2-5)
Hydro Energy
* ตองเรียน 6262321 มากอน *
2.4 วิชาประสบการณภาคสนาม
ใหเลือกเรียนแผนเดียว จำนวน 6 หนวยกิต
2.4.1 แผนปกติ
รหัสวิชา
ชือ่ วิชา

หนวยกิต

6263890 เตรียมฝกงานทางวิศวกรรมพลังงาน 1 (0-2-1)
Pre-Training for Energy Engineering
6264892 การฝกประสบการณวชิ าชีพ
5 (300)
ทางวิศวกรรมพลังงาน
Training for Energy Engineering
* ตองเรียน 6263890 มากอน *
2.4.2 แผนสหกิจศึกษา
รหัสวิชา
ชือ่ วิชา
6264894 สหกิจศึกษา
Co-operative Education

หนวยกิต
6 (16 สัปดาห)

3. หมวดวิชาเลือกเสรี จำนวน 6 หนวยกิต
ใหนกั ศึกษาเลือกเรียนวิชาใด ๆ ในระดับปริญญาตรี
ที่เปดสอนในมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค โดยไมซ้ำกับ
รายวิชาทีเ่ คยเรียนมาแลวและตองไมเปนรายวิชาทีก่ ำหนดใหเรียน
โดยไมนบั หนวยกิตรวมในเกณฑการสำเร็จหลักสูตรสาขาวิชา
นัน้ ๆ
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*** ปรับปรุงหลักสูตรเล็กนอย (สมอ.08)

คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอตุ สาหกรรม

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2558
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา : มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค
คณะ/ภาควิชา
: คณะเทคโนโลยีการเกษตร
และเทคโนโลยีอตุ สาหกรรม
สาขาวิชาวิศวกรรมการจัดการ
อุตสาหกรรมและสิง่ แวดลอม
ภาควิชาเทคโนโลยีอตุ สาหกรรม
ขอมูลทัว่ ไป

สาขาวิชาวิศวกรรม
การจัดการอุตสาหกรรมและสิ่งแวดลอม
1.

2.

หมวดวิชา/กลมุ วิชา/วิชา
จำนวนหนวยกิต
หมวดวิชาศึกษาทัว่ ไป
32
1.1 กลมุ วิชาภาษาและการสือ่ สาร
9
1.2 กลมุ วิชามนุษยศาสตร
7
1.3 กลมุ วิชาสังคมศาสตร
6
1.4 กลมุ วิชาวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร 10
หมวดวิชาเฉพาะ
110
2.1 กลมุ วิชาพืน้ ฐาน
38
2.2 กลมุ วิชาเฉพาะดานบังคับทางวิศวกรรม 51
15
2.3 กลมุ วิชาเฉพาะดานทางวิศวกรรม
2.4 กลมุ วิชาฝกประสบการณภาคสนาม
6
หมวดวิชาเลือกเสรี
6
รวมทัง้ หมด
148
หมวดวิชาศึกษาทัว่ ไป จำนวน 32 หนวยกิต
หมวดวิชาเฉพาะ จำนวน 110 หนวยกิต
2.1 วิชาเฉพาะพืน้ ฐาน จำนวน 38 หนวยกิต

1. รหัสและชื่อหลักสูตร
ภาษาไทย : วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
วิศวกรรมการจัดการอุตสาหกรรม
และสิง่ แวดลอม
ภาษาอังกฤษ : Bachelor of Engineering Program 3.
in Industrial and Environmental
1.
Management Engineering
2.
2. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา
ภาษาไทย ชือ่ เต็ม : วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
รหัสวิชา
ชือ่ วิชา
หนวยกิต
(วิศวกรรมการจัดการ
3 (3-0-6)
อุตสาหกรรมและสิง่ แวดลอม) 2312760 ภาษาอังกฤษสำหรับวิศวกรรม
English for Engineering
ชือ่ ยอ : วศ.บ. (วิศวกรรมการ
4211561 ฟสกิ สสำหรับวิศวกร 1
3 (3-0-6)
จัดการอุตสาหกรรม
Physics for Engineers 1
และสิง่ แวดลอม)
ภาษาอังกฤษ ชือ่ เต็ม : Bachelor of Engineering 4211563 ปฏิบตั กิ ารฟสกิ สสำหรับวิศวกร 1 1 (0-2-1)
Physics for Engineers Laboratory 1
(Industrial and
4211562 ฟสกิ สสำหรับวิศวกร 2
3 (3-0-6)
Environmental
Physics for Engineers 2
Management
4211564 ปฏิบตั กิ ารฟสกิ สสำหรับวิศวกร 2 1 (0-2-1)
Engineering)
Physics for Engineers Laboratory 2
ชือ่ ยอ : B.Eng. (Industrial and
4221781 เคมีสำหรับวิศวกร
3 (3-0-6)
Environmental
Chemistry for Engineers
Management
4221782 ปฏิบตั กิ ารเคมีสำหรับวิศวกร
1 (0-2-1)
Engineering)
Chemistry for Engineers Laboratory
3. หลักสูตร
3 (3-0-6)
3.1 จำนวนหนวยกิตรวมตลอดหลักสูตร ไมนอ ยกวา 4291771 คณิตศาสตรวศิ วกรรม 1
Engineering Mathematics 1
148 หนวยกิต
4291772 คณิตศาสตรวศิ วกรรม 2
3 (3-0-6)
3.2 โครงสรางหลักสูตร
Engineering Mathematics 2
* ตองเรียน 4291771 มากอน *
6261111 การเขียนแบบวิศวกรรม
3 (2-2-5)
Engineering Drawing
คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอตุ สาหกรรม
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คูมือนักศึกษา

รหัสวิชา

ชือ่ วิชา

หนวยกิต

รหัสวิชา

6261112 ปฏิบตั กิ ารเขียนแบบวิศวกรรม
1 (0-2-1)
ดวยคอมพิวเตอร
Computer Aided for Engineering
Drawing Laboratory
* ตองเรียน 6261111 มากอน *
6271122 วัสดุวศิ วกรรม
3 (2-2-5)
Engineering Materials
6272111 กลศาสตรเชิงวิศวกรรม 1
3 (2-2-5)
Engineering Mechanics 1
* ตองเรียน 4211561 มากอน *
6273711 การจัดการวิศวกรรม
3 (3-0-6)
Engineering Management
6273731 โปรแกรมคอมพิวเตอรสำหรับวิศวกรรม 3 (2-2-5)
Computer Programming for Engineering
6281601 ปฏิบตั กิ ารเครือ่ งมือพืน้ ฐาน
1 (0-2-1)
ทางวิศวกรรม
Engineering Tools and Operations Workshop
2.2 วิชาเฉพาะดานบังคับทางวิศวกรรม
จำนวน 51 หนวยกิต
รหัสวิชา
ชือ่ วิชา
หนวยกิต
2314768 ภาษาอังกฤษสำหรับวิศวกรรมการ 3 (3-0-6)
จัดการอุตสาหกรรมและสิง่ แวดลอม
English for Industrial and
Environmental Management Engineering
6273111 เศรษฐศาสตรวศิ วกรรม
3 (2-2-5)
Engineering Economics
6282201 สถิตสิ ำหรับวิศวกรรมการจัดการ 3 (2-2-5)
อุตสาหกรรม
Statistics for Industrial Management
Engineering
6282232 วิศวกรรมความปลอดภัย
3 (2-2-5)
อาชีวอนามัยและสภาพแวดลอม
Safety Engineering, Occupational
Health and Environment
6282302 กระบวนการผลิตงานอุตสาหกรรม 3 (2-2-5)
เพือ่ สิง่ แวดลอม
Manufacturing Process for Environment
* ตองเรียน 6271122 มากอน *
6282303 การวางแผนและควบคุมการผลิต 3 (2-2-5)
เพือ่ สิง่ แวดลอม
Production Planning and Control for
Environment

คูมือนักศึกษา

ชือ่ วิชา

หนวยกิต

6282401 วิศวกรรมสิง่ แวดลอมเบือ้ งตน
3 (2-2-5)
Introduction to Environmental Engineering
6282402 เคมีวศิ วกรรมสิง่ แวดลอม
3 (2-2-5)
Chemistry for Environmental Engineering
* ตองเรียน 4221781 มากอน *
6283202 การวิจยั การดำเนินงาน
3 (2-2-5)
Operation Research
* ตองเรียน 6282201 มากอน *
6283211 การศึกษาการปฏิบตั งิ านทาง
3 (2-2-5)
อุตสาหกรรม
Industrial Work Study
6283212 การออกแบบโรงงานอุตสาหกรรม 3 (2-2-5)
เพือ่ สิง่ แวดลอม
Industrial Plant Design for Environment
6283261 การควบคุมและการจัดการดานคุณภาพ 3 (2-2-5)
Quality Control and Management
* ตองเรียน 6282201 มากอน *
6283304 การจัดการการดำเนินการ
3 (2-2-5)
Operation Management
* ตองเรียน 6282303 มากอน *
6283412 เทคโนโลยีการผลิตทีส่ ะอาด
3 (2-2-5)
Clean Production Technology
6283421 การควบคุมของเสียและมลพิษ
3 (2-2-5)
อุตสาหกรรม
Industrial Waste and Pollution Control
* ตองเรียน 6282401 มากอน *
6283721 โครงงานวิศวกรรมการจัดการ
1 (0-3-0)
อุตสาหกรรมและสิง่ แวดลอม 1
Industrial and Environmental
Management Engineering Project 1
6284541 วิศวกรรมพลังงานและสิง่ แวดลอม 3 (2-2-5)
Energy and Environmental Engineering
2 (0-6-0)
6284722 โครงงานวิศวกรรมการจัดการ
อุตสาหกรรมและสิง่ แวดลอม 2
Industrial and Environmental
Management Engineering Project 2
* ตองเรียน 6283721 มากอน *
2.3 วิชาเฉพาะดานเลือกทางวิศวกรรม
ใหเลือกเรียนไมนอ ยกวา 15 หนวยกิต
รหัสวิชา
ชือ่ วิชา
หนวยกิต
4291773 คณิตศาสตรวศิ วกรรม 3
3 (3-0-6)
Engineering Mathematics 3
* ตองเรียน 4291772 มากอน *
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คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอตุ สาหกรรม

รหัสวิชา

ชือ่ วิชา

หนวยกิต

รหัสวิชา

6262311 อุณหพลศาสตร
3 (2-2-5)
Thermodynamics
* ตองเรียน 4221781 มากอน *
6283101 วิศวกรรมไฟฟาสำหรับวิศวกรรม 3 (2-2-5)
การจัดการอุตสาหกรรมและสิง่ แวดลอม
Electrical Engineeringfor Industrial and
Environmental Management Engineering
6283241 กฎหมายอุตสาหกรรมและสิง่ แวดลอม 3 (3-0-6)
Industrial and Environment Laws
6283405 การผลิตน้ำอุตสาหกรรม
3 (2-2-5)
Industrial Water Treatment Process
* ตองเรียน 6282402 มากอน *
6283406 การบำบัดน้ำเสียอุตสาหกรรม
3 (2-2-5)
Industrial Wastewater Treatment Process
* ตองเรียน 6282402 มากอน *
6283432 มลพิษอากาศอุตสาหกรรม
3 (2-2-5)
Industrial Air Pollution
6283542 การจัดการดานหวงโซอปุ ทานและ 3 (2-2-5)
การขนสงเพือ่ สิง่ แวดลอม
Green Logistics and Supply Chain
Management
6284251 การจัดการงานซอมบำรุง
3 (2-2-5)
Maintenance Engineering
6284271 การวัดและเครือ่ งมือวัด
3 (2-2-5)
Measurement and Instrument
6284281 วิศวกรรมระบบอัตโนมัติ
3 (2-2-5)
Automation Engineering
6284441 การจัดการขยะมูลฝอย
3 (2-2-5)
Solid Waste Management
6284442 การจัดการของเสียอันตรายใน
3 (2-2-5)
อุตสาหกรรม
Hazardous WasteManagementin Industry
6284451 ระบบการจัดการสิง่ แวดลอม
3 (2-2-5)
Environmental Management System
6284452 การประเมินผลกระทบสิง่ แวดลอม 3 (3-0-6)
Environmental Impact Assessment
3 (2-2-5)
6284461 การประเมินวัฏจักรชีวติ และ
คารบอนฟุตพริน้ ทของผลิตภัณฑ
Life Cycle Assessment and Carbon
Footprint of Products
6284471 อนามัยสิง่ แวดลอม
3 (3-0-6)
Environmental Health

คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอตุ สาหกรรม

ชือ่ วิชา

หนวยกิต

6284511 การจัดการระบบสารสนเทศ
3 (2-2-5)
Management Information Systems
6284521 การจัดการธุรกิจอุตสาหกรรม
3 (2-2-5)
เพือ่ สิง่ แวดลอม
Industrial Business Management
for Environment
6284531 การจัดการโครงการ
3 (2-2-5)
Project Management
6284731 ปญหาพิเศษทางวิศวกรรม
3 (2-2-5)
การจัดการอุตสาหกรรมและสิง่ แวดลอม
Special Problems in Industrial and
Environmental Management Engineering
2.4 วิชาประสบการณภาคสนาม เลือกเพียงแผนเดียว
6 หนวยกิต
4.1 แผนปกติ
รหัสวิชา
ชือ่ วิชา
หนวยกิต
6283711 เตรียมฝกประสบการณวชิ าชีพทาง 1 (0-2-1)
วิศวกรรมการจัดการอุตสาหกรรมและสิง่ แวดลอม
Pre Training for Industrial and
Environmental Management Engineering
5 (300)
6284712 การฝกประสบการณวชิ าชีพทาง
วิศวกรรมการจัดการอุตสาหกรรมและสิง่ แวดลอม
Training for Industrial and
Environmental Management Engineering
* ตองเรียน 6283711 มากอน *
2.4.2 แบบสหกิจศึกษา
รหัสวิชา
ชือ่ วิชา
6284702 สหกิจศึกษา
Co-operative Education

หนวยกิต
6 (16 สัปดาห )

3. หมวดวิชาเลือกเสรี จำนวน 6 หนวยกิต
ใหนกั ศึกษาเลือกเรียนวิชาใด ๆ ในระดับปริญญาตรี
ที่เปดสอนในมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค โดยไมซ้ำกับ
รายวิชาที่เคยเรียนมาแลว และตองไมเปนรายวิชาที่กำหนด
ใหเรียนโดยไมนับหนวยกิตรวมในเกณฑการสำเร็จหลักสูตร
สาขาวิชานัน้ ๆ
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คูมือนักศึกษา

หลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชาไฟฟาอุตสาหกรรม

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2558
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา : มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค
คณะ/ภาควิชา
: คณะเทคโนโลยีการเกษตรและ
เทคโนโลยีอตุ สาหกรรม
ภาควิชาเทคโนโลยีอตุ 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. วิชาเอก
มี 2 แขนง คือ
แขนงไฟฟาอุตสาหกรรม
แขนงอิเล็กทรอนิกสอุตสาหกรรม
4. จำนวนหนวยกิตทีเ่ รียนตลอดหลักสูตร ไมนอ ยกวา
144 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
106
2.1 กลมุ วิชาแกน
30
2.2 กลมุ วิชาเฉพาะดานบังคับ
52
18
2.3 กลมุ วิชาเฉพาะดานเลือก
2.4 กลมุ วิชาฝกประสบการณวชิ าชีพ
6
3. หมวดวิชาเลือกเสรี
6
รวมทัง้ หมด
144

1. หมวดวิชาศึกษาทัว่ ไป จำนวน 32 หนอยกิต
2. หมวดวิชาเฉพาะดาน จำนวน 106 หนวยกิต
2.1 วิชาแกน จำนวน 30 หนวยกิต
โดยมีรายวิชาดังตอไปนี้
รหัสวิชา
ชือ่ วิชา
หนว ยกิต
2312705 ภาษาอังกฤษในงานอุตสาหกรรม 3 (3-0-6)
English for Industrial Work
2313705 ภาษาอังกฤษในงานวิศวกรรม
3 (3-0-6)
English for Engineering Work
4211304 ฟสกิ สเบือ้ งตน
3 (2-2-5)
Introduction to Physics
4221105***เคมีเบือ้ งตน
3 (2-2-5)
Introduction to Chemistry
4291401 แคลคูลสั 1
3 (3-0-6)
Calculus I
4292401 แคลคูลสั 2
3 (3-0-6)
Calculus II
* ตองเรียน 4291401 มากอน *
6172109 การเขียนแบบไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส 3 (2-2-5)
Electrical and Electronic Drawing
6173106 วิศวกรรมแมเหล็กไฟฟา
3 (3-0-6)
Electromagnetic Engineering
6182601 เครือ่ งวัดไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส 3 (2-2-5)
Electrical and Electronic Measurement
6182701 คอมพิวเตอรในงานไฟฟาและ
3 (2-2-5)
อิเล็กทรอนิกส
Computer for Electrical and Electronic
2.2 วิชาเฉพาะดานบังคับ
2.2.1 แขนงวิชาไฟฟาอุตสาหกรรม 52 หนวยกิต
รหัสวิชา
ชือ่ วิชา
หนวยกิต
6172103 การวิเคราะหวงจรไฟฟา 1
3 (2-2-5)
Electrical Circuit Analysis I
6172201 การติดตัง้ ไฟฟา
3 (2-2-5)
Electrical Installation
6172301 เครือ่ งกลไฟฟา
3 (2-2-5)
Electrical Machinery
6172401 การผลิตกำลังไฟฟา
3 (3-0-6)
Electrical Power Generation
6172501 ระบบเครือ่ งทำความเย็นและปรับอากาศ 3 (2-2-5)
Refrigeration and Air Conditioning Systems
*** ปรับปรุงหลักสูตรเล็กนอย (สมอ.08)

คูมือนักศึกษา
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รหัสวิชา
ชือ่ วิชา
หนวยกิต
6173104 การวิเคราะหวงจรไฟฟา 2
3 (2-2-5)
Electrical Circuit Analysis II
* ตองเรียน 6172103 มากอน *
6173105 คณิตศาสตรวศิ วกรรมไฟฟา
3 (3-0-6)
Electrical Engineering Mathematics
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 ระบบนิวแมติกส
3 (2-2-5)
Pneumatic Systems
6174202 การออกแบบระบบไฟฟา
3 (2-2-5)
ElectricalSystem Design
6174301 ระบบควบคุม
3 (2-2-5)
Control Systems
6174603 ไมโครโปรเซสเซอรและไมโครคอนโทรลเลอร 3 (2-2-5)
Microprocessor and Microcontroller
6174902 สัมมนาเทคโนโลยีไฟฟาอุตสาหกรรม 3 (2-2-5)
Seminar in Industrial Electricity Technology
6174903 หัวขอพิเศษทางเทคโนโลยีไฟฟา 3 (2-2-5)
Special Topics in Electrical Technology
6181104 อิเล็กทรอนิกส
3 (2-2-5)
Electronic
6183104 ปฏิบตั งิ านตรวจซอมอุปกรณไฟฟา 1 (0-2-1)
และอิเล็กทรอนิกส
Electrical and Electronic Appliance Repairs
2.2.2 แขนงวิชาอิเล็กทรอนิกสอตุ สาหกรรม
จำนวน 52 หนวยกิต
รหัสวิชา
ชือ่ วิชา
หนวยกิต
6174302 โปรแกรมเมเบิลลอจิกคอนโทรลเลอร 3 (2-2-5)
Programmable Logic Controller
6174603 ไมโครโปรเซสเซอรและ
3 (2-2-5)
ไมโครคอนโทรลเลอร
Microprocessor and Microcontroller
6181104 อิเล็กทรอนิกส
3 (2-2-5)
Electronic
6182104 ดิจติ อลพืน้ ฐาน
3 (2-2-5)
Fundamental Digital
6182105 ปฏิบตั ดิ จิ ติ อล
1 (0-2-1)
Laboratory Digital
6182401 การวิเคราะหวงจรอิเล็กทรอนิกส 1 3 (2-2-5)
Electronic Circuit Analysis I
6182402 การออกแบบวงจรอิเล็กทรอนิกส 3 (2-2-5)
Electronic Circuits Design
คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอตุ สาหกรรม

รหัสวิชา
ชือ่ วิชา
หนวยกิต
6183105 คณิตศาสตรวศิ วกรรมอิเล็กทรอนิกส 3 (3-0-6)
Electronic Engineering Mathematics
6183402 การวิเคราะหวงจรอิเล็กทรอนิกส 2 3 (2-2-5)
Electronic Circuit Analysis II
* ตองเรียน 6182401 มากอน *
6183403 อิเล็กทรอนิกสอตุ สาหกรรม 1
3 (2-2-5)
Industrial Electronics I
6183404 อิเล็กทรอนิกสอตุ สาหกรรม 2
3 (2-2-5)
Industrial Electronics II
* ตองเรียน 6183403 มากอน *
6183409 อิเล็กทรอนิกสกำลัง
3 (2-2-5)
Power Electronics
6183701 ระเบียบวิธวี จิ ยั ทางเทคโนโลยี
3 (3-0-6)
อิเล็กทรอนิกส
Research Methodology in Electronic
Technology
6184401 ระบบการควบคุมแบบปอนกลับ 3 (2-2-5)
Feedback Control Systems
6184601 การประยุกตใชงานไมโคร
3 (2-2-5)
คอนโทรลเลอร
Microcontroller Application
6184602 ไมโครโปรเซสเซอรและการเชือ่ มตอ 3 (2-2-5)
Microprocessor and Interfacing
6184902 สัมมนาเทคโนโลยีอเิ ล็กทรอนิกส 3 (2-2-5)
อุตสาหกรรม
Seminar in Industrial Electronic
Technology
6184903 หัวขอพิเศษทางเทคโนโลยี
3 (2-2-5)
อิเล็กทรอนิกส
Special Topics in Electronic Technology
2.3 วิชาเฉพาะดานเลือก ใหเลือกเรียนจาก
รายวิชาดังตอไปนี้
2.3.1 แขนงวิชาไฟฟาอุตสาหกรรม
จำนวนไมนอ ยกวา 18 หนวยกิต
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
6173705 การเขียนแบบและออกแบบ
3 (2-2-5)
ดวยคอมพิวเตอร
Computer Drawing and Design

-292-

คูมือนักศึกษา

รหัสวิชา
ชือ่ วิชา
หนวยกิต
6173706 การจัดการงานวิศวกรรม
3 (2-2-5)
ดวยคอมพิวเตอร
Computer Aided Engineering Management
6174106 มาตรฐานไฟฟาและความปลอดภัย 3 (3-0-6)
Electrical Standards and Safety
6174302 โปรแกรมเมเบิลลอจิกคอนโทรลเลอร 3 (2-2-5)
Programmable Logic Controller
6174308 การวัดและควบคุมทางอุตสาหกรรม 3 (2-2-5)
Industrial Control and Measurement
6174502 ระบบทำความเย็นและการปรับ
3 (2-2-5)
อากาศภายในโรงงานอุตสาหกรรม
Industrial Refrigeration and
Air-Conditioning Systems
6174604 การศึกษาโปรแกรมสำเร็จรูปทัว่ ไป 3 (2-2-5)
Software Package
6174607 พลังงานทดแทน
3 (3-0-6)
Renewable Energy
6183409 อิเล็กทรอนิกสกำลัง
3 (2-2-5)
Power Electronic
6183702 โปรแกรมคอมพิวเตอร
3 (2-2-5)
Computer Programming
2.3.2 แขนงวิชาอิเล็กทรอนิกสอตุ สาหกรรม
จำนวนไมนอ ยกวา 18 หนวยกิต
รหัสวิชา
ชือ่ วิชา
หนวยกิต
6182403 การออกแบบวงจรดิจติ อล
3 (2-2-5)
Digital Circuit Design
6183401 เทคโนโลยีอเิ ล็กทรอนิกส
3 (2-2-5)
Technology Electronics
6183405 การออกแบบวีแอลเอสไอและเครือ่ งมือ 3 (2-2-5)
VLSI Design and Tools
6183702 โปรแกรมคอมพิวเตอร
3 (2-2-5)
Computer Programming
6184302 ระบบควบคุมโดยใชคอมพิวเตอร 3 (2-2-5)
Computer Based Control Systems
6184404 การจัดการงานวิศวกรรมดวยคอมพิวเตอร 3 (2-2-5)
Computer Aided Engineering Management
6184405 หนุ ยนตในอุตสาหกรรม
3 (2-2-5)
Industrial Robotic
6184406 เซนเซอรและทรานสดิวเซอรใน
3 (2-2-5)
อุตสาหกรรม
Industrial Sensors and Transducers
6184407 การประมวลสัญญาณ
3 (2-2-5)
Signal Processing
6184605 การออกแบบวงจรพัลสและ
3 (2-2-5)
วงจรกรองความถี่
Pulse and Filter Circuit Design

คูมือนักศึกษา

2.4 วิชาประสบการณภาคสนาม
จำนวน 6 หนวยกิต โดยเลือกเรียนเพียงแบบเดียว
2.4.1 แขนงไฟฟาอุตสาหกรรม
แบบปกติ
รหัสวิชา
ชือ่ วิชา
หนวยกิต
6173801 การเตรียมฝกประสบการณ
1 (0-2-1)
วิชาชีพไฟฟา
Preparation of Field Experience in
Electrical Industry
6174801 การฝกประสบการณวชิ าชีพไฟฟา
5 (300)
Field Experience in Electrical Industry
* ตองเรียน 6173801 มากอน *
แบบสหกิจศึกษา
รหัสวิชา
ชือ่ วิชา
หนวยกิต
6174802 สหกิจศึกษาวิชาชีพไฟฟา
6 (16 สัปดาห)
Co-operative Education in Electrical Industry
2.4.2 แขนงวิชาอิเล็กทรอนิกสอตุ สาหกรรม
แบบปกติ
รหัสวิชา
ชือ่ วิชา
หนวยกิต
6183801 การเตรียมฝกประสบการณวชิ าชีพ 1 (0-2-1)
อิเล็กทรอนิกส
Preparation of Field Experience in
Electronic Industry
6184801 การฝกประสบการณวชิ าชีพ
5 (300)
อิเล็กทรอนิกส
Field Experience in Electronic Industry
* ตองเรียน 6183801 มากอน *
แบบสหกิจศึกษา
รหัสวิชา
ชือ่ วิชา
หนวยกิต
6184802 สหกิจศึกษาวิชาชีพอิเล็กทรอนิกส 6 (16 สัปดาห)
Co-operative Education in
Electronic Industry
หมายเหตุ สำหรั บ แผนสหกิ จ ศึ ก ษาบั ง คั บ เรี ย น
รายวิชา 6173802 การเตรียมสหกิจศึกษา และรายวิชา
6174802 สหกิจศึกษา โดยไมตอ งเรียนรายวิชา 6183801
การเตรียมฝกประสบการณวชิ าชีพอิเล็กทรอนิกส และรายวิชา
6184801 การฝกประสบการณวชิ าชีพอิเล็กทรอนิกส
3. หมวดวิชาเลือกเสรี จำนวน 6 หนวยกิต
ใหนกั ศึกษาเลือกเรียนวิชาใด ๆ ในระดับปริญญาตรี
ทีเ่ ปดสอนในมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรคโดยไมซ้ำกับรายวิชา
ที่เคยเรียนมาแลวและตองไมเปนรายวิชาที่กำหนดใหเรียน
โดยไมนบั หนวยกิตรวมในเกณฑการสำเร็จหลักสูตรสาขาวิชา
นัน้ ๆ
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หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชาวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยีการอาหาร

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2558
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา : มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค
คณะ/ภาควิชา
: คณะเทคโนโลยีการเกษตรและ
เทคโนโลยีอตุ สาหกรรม
ภาควิชาเทคโนโลยีอตุ สหกรรม
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
139 หนวยกิต
3.2 โครงสรางหลักสูตร
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
101
2.1 กลมุ วิชาพืน้ ฐาน
37
2.2 กลมุ วิชาเฉพาะดานบังคับทางวิศวกรรม 46
2.3 กลมุ วิชาเฉพาะดานทางวิศวกรรม
12
6
2.4 กลมุ วิชาฝกประสบการณภาคสนาม
3. หมวดวิชาเลือกเสรี
6
รวมทัง้ หมด
139
คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอตุ สาหกรรม

1. หมวดวิชาศึกษาทัว่ ไป จำนวน 32 หนวยกิต
2. หมวดวิชาเฉพาะ จำนวน 110 หนวยกิต
2.1 กลมุ วิชาแกน จำนวน 37 หนวยกิต
รหัสวิชา
ชือ่ วิชา
หนวยกิต
2312704 ภาษาอังกฤษสำหรับวิทยาศาสตร 3 (3-0-6)
English for Science
2313709 ภาษาอังกฤษสำหรับ
3 (3-0-6)
อุตสาหกรรมเกษตร
English for Agro-Industry
* ตองเรียน 2312704 มากอน *
4211307 ฟสกิ สสำหรับอุตสาหกรรมเกษตร 3 (2-2-5)
Physics for Agro-Industry
4221104 เคมีสำหรับอุตสาหกรรมเกษตร
3 (2-2-5)
Chemistry for Agro-Industry
4221112 เคมีอนิ ทรียส ำหรับอุตสาหกรรมเกษตร 3 (2-2-5)
Organic Chemistry for Agro-Industry
* ตองเรียน 4221104 มากอน *
4222414 เคมีเชิงฟสกิ สสำหรับ
3 (2-2-5)
อุตสาหกรรมเกษตร
Physical Chemistry for Agro-Industry
4222516 ชีวเคมีสำหรับอุตสาหกรรมเกษตร 3 (2-2-5)
Biochemistry for Agro-Industry
* ตองเรียน 4221104 มากอน *
4223601 เคมีวเิ คราะห 1
3 (3-0-6)
Analytical Chemistry
4223602 ปฏิบตั กิ ารเคมีวเิ คราะห 1
1 (0-2-1)
Analytical ChemistryLaboratory
4231104 ชีววิทยาสำหรับอุตสาหกรรมเกษตร 3 (2-2-5)
Biologyfor Agro-Industry
4291401 แคลคูลสั 1
3 (3-0-6)
Calculus 1
4301201***ความนาจะเปนและสถิติ
3 (3-0-6)
Introduction to Probability
and Statistics
4322101***จุลชีววิทยา
3 (2-2-5)
Microbiology
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2.2

รหัสวิชา

กลมุ วิชาเฉพาะดานบังคับ 46 หนวยกิต

รหัสวิชา

ชือ่ วิชา

หนวยกิต

5271301 วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
2 (1-2-3)
การอาหารเบือ้ งตน
Introducton to Food Science and
Technology
5271601 อาหารและโภชนาการ
3 (3-0-6)
Food and Nutrition
5272501 การอานแบบและการเขียนแบบ
1 (1-1-1)
เบือ้ งตน
Basic Reading and Drawing
5272701 เคมีอาหาร
3 (3-0-6)
Food Chemistry
5272702 ปฏิบตั กิ ารเคมีอาหาร
1 (0-2-1)
Food Chemistry Laboratory
5273101 หลักการควบคุมคุณภาพและ
3 (2-2-5)
การประกันความปลอดภัยของอาหาร
Principles of Quality Control
and Safety Assurance of Food
5273102 กฎหมายอาหารและการสุขาภิบาล
โรงงาน
Food Laws and Sanitation
5273103 สถิตแิ ละการวางแผนการทดลอง 3 (2-2-5)
ทีเ่ กีย่ วของกับอุตสาหกรรมเกษตร
Statistics and Experimental Design in
Agro-Industry
5273201 หลักจุลชีววิทยาทางอาหารและ
3 (3-0-6)
ผลิตภัณฑ
Principles of Food Microbiology and
Products
* ตองเรียน 4322101 มากอน *
5273202 ปฏิบตั กิ ารหลักจุลชีววิทยาทางอาหาร 1 (0-2-1)
และผลิตภัณฑ
Principles of Food Microbiology and
Products Laboratory
* ตองเรียน 4322101 มากอน *
5273302 การแปรรูปอาหาร 1
3 (3-0-6)
Food Processing I
5273303 ปฏิบตั กิ ารแปรรูปอาหาร 1
1 (0-2-1)
Food Processing I Laboratory
5273304 การแปรรูปอาหาร 2
3 (3-0-6)
Food Processing II
* ตองเรียน 5273302 มากอน *

ชือ่ วิชา

หนวยกิต

5273305 ปฏิบตั กิ ารแปรรูปอาหาร 2
1 (0-2-1)
Food Processing II Laboratory
* ตองเรียน 5273302 มากอน *
5273502 วิศวกรรมอาหารเบือ้ งตน
2 (1-2-3)
Basic Food Engineering
5273503 ปฏิบตั กิ ารเฉพาะหนวยทาง
2 (1-2-3)
วิศวกรรมอาหาร
Unit Operation in Food Engineering
* ตองเรียน 5273302 มากอน *
5273703 หลักการวิเคราะหอาหาร
3 (3-0-6)
Principles of Food Analysis
5273704 ปฏิบตั กิ ารวิเคราะหอาหาร
1 (0-2-1)
Food Analysis Laboratory
5274104 การประเมินคุณภาพอาหาร
3 (2-2-5)
โดยประสาทสัมผัส
Sensory Evaluation of Food Quality
1 (1-0-2)
5274901 สัมมนาทางวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยีการอาหาร
Seminar in Food Science and
Technology
5274902 ปญหาพิเศษทางวิทยาศาสตรและ 3 (2-2-5)
เทคโนโลยีการอาหาร
Special Problems in Food
Science and Technology
2.3 กลมุ วิชาเฉพาะดานเลือก ใหเลือกเรียนอยางนอย
จำนวน 12 หนวยกิต จากรายวิชาตอไปนี้
รหัสวิชา

ชือ่ วิชา

หนวยกิต

5273306***คอมพิวเตอรสำหรับ
3 (2-2-5)
อุตสาหกรรมอาหาร
Computer for Foof Industry
5274203 การวิเคราะหจลุ นิ ทรียใ นอาหาร
3 (2-2-5)
อยางรวดเร็วและอัตโนมัติ
Rapid Methods and Automation
in Food Microbiology
5274307 การพัฒนาผลิตภัณฑอาหาร
3 (2-2-5)
Food Product Development
5274308 การวางแผนและการบริหารจัดการ 3 (3-0-6)
โรงงานอุตสาหกรรมอาหาร
Planning and Management
Administration of Food Industry Plant
*** ปรับปรุงหลักสูตรเล็กนอย (สมอ.08)

คูมือนักศึกษา
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คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอตุ สาหกรรม

รหัสวิชา

ชือ่ วิชา

รหัสวิชา

หนวยกิต

5274309 การบำบัดและการใชประโยชนจาก 3 (2-2-5)
เศษเหลือทางการเกษตร
Waste Treatment and Utilization
5274310 การบรรจุภณ
ั ฑอาหาร
3 (2-2-5)
Food Packaging
5274311 หัวขอศึกษาพิเศษทางวิทยาศาสตร 3 (2-2-5)
และเทคโนโลยีการอาหาร
Special Topics in Food Science
and Technology
5274312 ศึกษาดูงานดานอุตสาหกรรมอาหาร 1 (0-3-0)
Field Experience in Food Industry
5274313 การจัดการธุรกิจอาหาร
3 (2-2-5)
Food Business Management
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
3 (2-2-5)
5274405 เทคโนโลยีเครือ่ งดืม่
Beverage Technology
5274406 เทคโนโลยีเนือ้ สัตวปก และผลิตภัณฑ 3 (2-2-5)
Meat, Poultry and Products Technology
5274407 เทคโนโลยีอาหารขบเคีย้ ว
3 (2-2-5)
Snack Food Technology
5274408 เทคโนโลยีผลิตภัณฑประมง
3 (2-2-5)
Fishery Product Technology
5274409 เทคโนโลยีไอศกรีม
3 (2-2-5)
Ice Cream Technology
5274410 เทคโนโลยีลกู กวาดและขนมหวาน 3 (2-2-5)
Candy and Confectionery Technology
5274411 เทคโนโลยีธญ
ั ชาติ
3 (2-2-5)
Cereal Technology
5274412 เทคโนโลยีชวี ภาพเพือ่ การเกษตร 3 (2-2-5)
และอุตสาหกรรมอาหาร
Biotechnology for Agriculture
and Food Industry
5274602 โภชนาเภสัชภัณฑและการใช
3 (2-2-5)
ประโยชนในอุตสาหกรรมอาหาร
Nutracetical and Utilization in Food
Industry

ชือ่ วิชา

หนวยกิต

5274705 วัตถุเจือปนในอาหาร
3 (2-2-5)
Food Additives
* ตองเรียน 5272701 มากอน *
6112402***เศรษฐศาสตรอตุ สาหกรรม
3 (3-0-6)
Industrial Economic
6112504 การจัดการโลจิสติกสและ
3 (3-0-6)
หวงโซอปุ ทาน
Logistics and Supply Chain Management
4. กลุมวิชาฝกประสบการณภาคสนาม
จำนวน 6 หนวยกิต
แบบปกติ
รหัสวิชา

ชือ่ วิชา

หนวยกิต

55273801 การเตรียมฝกประสบการณวชิ าชีพ 1 (0-2-1)
ดานอุตสาหกรรมอาหาร
Preparation for Field Experience in
Food Industry
5274802 การฝกประสบการณวชิ าชีพ
5 (320)
ดานอุตสาหกรรมอาหาร
Field Experience in Food Industry
* โดยตองเรียน 5273801 มากอน *
แบบสหกิจศึกษา
รหัสวิชา
ชือ่ วิชา
5274803 สหกิจศึกษา
Cooperative Education

หนวยกิต
6 (16 สัปดาห)

3. หมวดวิชาเลือกเสรี จำนวน 6 หนวยกิต
ใหนกั ศึกษาเลือกเรียนวิชาใด ๆ ในระดับปริญญาตรี
ที่เปดสอนในมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค โดยไมซ้ำกับ
รายวิชาทีเ่ คยเรียนมาแลว และตองไมเปนรายวิชาทีก่ ำหนด
ใหเรียนโดยไมนับหนวยกิตรวมในเกณฑการสำเร็จหลักสูตร
สาขาวิชานัน้ ๆ

*** ปรับปรุงหลักสูตรเล็กนอย (สมอ.08)

คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอตุ สาหกรรม
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คูมือนักศึกษา

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชาเกษตรศาสตร

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2558
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา : มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค
คณะ/ภาควิชา
: คณะเทคโนโลยีการเกษตรและ
เทคโนโลยีอตุ สาหกรรม
ภาควิชาเทคโนโลยีการเกษตร
1.

ขอมูลทัว่ ไป
รหัสและชื่อหลักสูตร
ภาษาไทย : หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาเกษตรศาสตร
ภาษาอังกฤษ : Bachelor of Science Program in
Agriculture
ชื่อปริญญาและสาขาวิชา
ภาษาไทย ชือ่ เต็ม : วิทยาศาสตรบัณฑิต
(เกษตรศาสตร)
ชือ่ ยอ : วท.บ. (เกษตรศาสตร)
ภาษาอังกฤษ ชือ่ เต็ม : Bachelor of Science
(Agriculture)
ชือ่ ยอ : B.Sc. (Agriculture)
วิชาเอก มี 3 แขวงวิชา ไดแก
- แขนงวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช
- แขนงวิชาเทคโนโลยีการผลิตสัตว
- แขนงวิชาเทคโนโลยีการเพาะเลีย้ งสัตวน้ำ
หลักสูตร ไมนอ ยกวา 135 หนวยกิต
โครงสรางหลักสูตร

1. หมวดวิชาศึกษาทัว่ ไป จำนวน 32 หนวยกิต
2. หมวดวิชาเฉพาะ จำนวน 97 หนวยกิต
2.1 กลมุ วิชาแกน ทัง้ แบบปกติหรือแบบสหกิจศึกษา
จำนวน 33 หนวยกิต
รหัสวิชา
ชือ่ วิชา
หนวยกิต

2312704 ภาษาอังกฤษสำหรับวิทยาศาสตร 3 (3-0-6)
English for Science
2313710 ภาษาอังกฤษสำหรับเทคโนโลยี
3 (3-0-6)
การเกษตร
English for Agricultural Technology
2.
* ตองเรียน 2312704 มากอน *
4211307***ฟสกิ สสำหรับอุตสาหกรรมเกษตร 3 (2-2-5)
Fundamental Physics for Agro-Industry
4221104 เคมีสำหรับอุตสาหกรรมเกษตร
3 (2-2-5)
Fundamental Chemistry for Agro-Industry
4221112 เคมีอนิ ทรียส ำหรับอุตสาหกรรมเกษตร 3 (2-2-5)
Organic Chemistry for Agro-Industry
3.
* ตองเรียน 4221104 มากอน *
4222516 ชีวเคมีสำหรับอุตสาหกรรมเกษตร 3 (2-2-5)
Biochemistry for Agro-Industry
* ตองเรียน 4221112 มากอน *
4.
4231104 ชีววิทยาสำหรับอุตสาหกรรมเกษตร 3 (2-2-5)
Fundamental Biology for Agro-Industry
4232401 พันธุศาสตร
3 (2-2-5)
หมวดวิชา/กลมุ วิชา/วิชา
จำนวนหนวยกิต
Genetics
1. หมวดวิชาศึกษาทัว่ ไป
32
* ตองเรียน 4231104 มากอน *
1.1 กลมุ วิชาภาษาและการสือ่ สาร
9
4322101 จุลชีววิทยา
3 (2-2-5)
1.2 กลมุ วิชามนุษยศาสตร
7
Microbiology
1.3 กลมุ วิชาสังคมศาสตร
6
* ตองเรียน 4231104 มากอน *
1.4 กลมุ วิชาวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร 10
4301201***ความนาจะเปนและสถิติ
3 (3-0-6)
2. หมวดวิชาเฉพาะ
97
Introduction to Probability and Statistics
2.1 กลมุ วิชาพืน้ ฐาน
33
5322101 งานชางเกษตร
3 (2-2-5)
2.2 กลมุ วิชาเฉพาะดานบังคับ
37
Agricultural Farm Shop
2.3 กลมุ วิชาเฉพาะดาน
21
6
2.4 กลมุ วิชาฝกประสบการณวชิ าชีพ
3. หมวดวิชาเลือกเสรี
6
รวมทัง้ หมด
135
*** ปรับปรุงหลักสูตรเล็กนอย (สมอ.08)

คูมือนักศึกษา
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คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอตุ สาหกรรม

2.2 กลมุ วิชาเฉพาะดานบังคับ
รายวิชาเฉพาะดานบังคับแตละแขนงวิชา ทัง้ ปกติหรือสหกิจ
ศึกษา ใหเลือกจากรายวิชา ดังนี้

2.2.2 แขนงวิชาเทคโนโลยีการผลิตสัตว
จำนวน 37 หนวยกิต

2.2.1 แขนงวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช
จำนวน 37 หนวยกิต
รหัสวิชา
ชือ่ วิชา
หนวยกิต
4232201 พฤกษศาสตร
3 (2-2-5)
Botany
* ตองเรียน 4231104 มากอน *
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
* ตองเรียน 4301201 มากอน *
5004703 การปรับปรุงพันธพุ ชื
3 (2-2-5)
Plant Breeding
* ตองเรียน 4231104, 4232401 มากอน *
5004902 สัมมนาทางการเกษตร
2 (1-2-3)
Seminar in Agriculture
5004903 ปญหาพิเศษทางการเกษตร
3 (2-2-5)
Special Problems in Agriculture
5211101 ปฐพีวทิ ยา
3 (2-2-5)
Soil Science
5232701 การเพาะเลีย้ งเนือ้ เยือ่ ของพืช
3 (3-0-6)
เพือ่ 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 กิ ารเทคโนโลยีการผลิตพืช 1 (0-2-1)
ในโรงเรือน
Plant Production Technology in
GreenhouseLaboratory
5282701 การจัดการศัตรูพชื แบบผสมผสาน 3 (2-2-5)
Integrated Pest Management
คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอตุ สาหกรรม

รหัสวิชา
ชือ่ วิชา
หนวยกิต
4231301 สัตววิทยา
3 (2-2-5)
Zoology
* ตองเรียน 4231104 มากอน *
5241501 หลักการผลิตสัตวเบือ้ งตน
3 (2-2-5)
Principles of Animal Production
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
* ตองเรียน 4232401 มากอน *
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
5251102 หลักสุขศาสตรสตั วและมาตรฐานฟารม 3 (2-2-5)
Principles of Animal Hygiene and
Standard
5252201 กายวิภาคและสรีรวิทยาของสัตว 3 (3-0-6)
Animal Anatomy and Physiology
* ตองเรียน 4231301 มากอน *
5252202 ปฏิบตั กิ ารกายวิภาคและสรีรวิทยา 1 (0-2-1)
ของสัตว
Laboratory for Animal Anatomy and
Physiology
* ตองเรียน 4231301 มากอน *
5241101 เทคโนโลยีการผลิตสัตวปก
3 (2-2-5)
Poultry Production Technology
* ตองเรียน 5241501 มากอน *
5243303 เทคโนโลยีการผลิตโคเนือ้ และโคนม 3 (2-2-5)
Beef-dairy Production Technology
5244201 เทคโนโลยีการผลิตสุกร
3 (2-2-5)
Swine Production Technology
* ตองเรียน 5241501 มากอน *
5244701 ธุรกิจปศุสตั ว
3 (3-0-6)
Livestock Business
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คูมือนักศึกษา

2.2.3 แขนงวิชาเทคโนโลยีเพาะเลีย้ งสัตวน้ำ
จำนวน 37 หนวยกิต

2.3.1 แขนงวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช
จำนวน 21 หนวยกิต

รหัสวิชา
ชือ่ วิชา
หนวยกิต
5261101 หลักการประมงและการเพาะ
3 (3-0-6)
เลีย้ งสัตวน้ำ
Principles of Fisheries and Aquaculture
5261102 การสงเสริมประมง
3 (3-0-6)
Fisheries Extension
5261103 นิเวศวิทยาแหลงน้ำ
3 (2-2-5)
Aquatic Ecology
5262201 มีนวิทยา
3 (2-2-5)
Ichthyology
5263107 การจัดการฟารมสัตวน้ำ
3 (2-2-5)
Aquafarm Management
5262104 วิเคราะหน้ำและคุณภาพน้ำ
3 (2-2-5)
ทางการประมง
Water Analysis and Water Quality for
Fishery
3 (3-0-6)
5263202 การเพาะเลีย้ งสัตวน้ำจืด
Fish Breeding
5263203 ปฏิบตั กิ ารเพาะเลีย้ งสัตวน้ำจืด
1 (0-2-1)
Fish Breeding Laboratory
5263204 อาหารและการใหอาหารปลา
3 (3-0-6)
Feed and Feeding of Fish
5263205 ปฏิบตั กิ ารอาหารและการใหอาหารปลา 1 (0-2-1)
Feed and Feeding of Fish Laboratory
5263401 โรคและพยาธิสตั วน้ำ
3 (2-2-5)
Diseases and Parasites of Aquatic Animals
5263901 ระเบียบวิธวี จิ ยั ทางการเพาะ
3 (2-2-5)
เลีย้ งสัตวน้ำ
Research Methodology in Aquaculture
5264902 สัมมนาทางการเพาะเลีย้ งสัตวน้ำ 2 (1-2-3)
Seminar in Aquaculture
5263208***เทคโนโลยีผลิตภัณฑประมง
3 (2-2-5)
Fishery Product Technology

รหัสวิชา
ชือ่ วิชา
หนวยกิต
5001102 การเกษตรเพือ่ ความยัง่ ยืน
3 (2-2-5)
Agricultural Sustainability
5001103 การจัดการทรัพยากรการเกษตร
3 (2-2-5)
และสิง่ แวดลอม
Agricultural Resources and
Environmental Management
5003301 การเกษตรเพือ่ งานอดิเรก
3 (2-2-5)
Agriculture for Hobbies
5003702 วิทยาการหลังการเก็บเกีย่ ว
3 (2-2-5)
Postharvest Technology
5003705 เทคโนโลยีเมล็ดพันธุ
3 (2-2-5)
Seed Technology
5003706 ระบบการทำฟารมและการจัดการ 3 (2-2-5)
Farming Systems and Management
5213201 ความอุดมสมบูรณของดินและ
3 (2-2-5)
ธาตุอาหารพืช
Soil Fertility and Plant Nutrition
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
3 (2-2-5)
5232201 หลักการผลิตผัก
Principles of Vegetable Production
5232301 การผลิตไมดอกไมประดับ
3 (2-2-5)
Flower and Ornamental Plant Production
5232706 เห็ดและการผลิตเห็ด
3 (2-2-5)
Mushroom and Mushroom Production
5233302 การเพาะเลีย้ งกลวยไม
3 (2-2-5)
Orchid Culture
5233401 หลักการผลิตไมผล
3 (2-2-5)
Principles of Fruit Production
5233705 เทคโนโลยีการปลูกพืชไมใชดนิ
3 (2-2-5)
Soilless Culture
5282101 ศัตรูพชื และการปองกันกำจัด
3 (2-2-5)
Plant Pest Control

2.3 กลุมวิชาเฉพาะดานเลือก
รายวิชาเฉพาะดานบังคับแตละแขนงวิชา ทัง้ ปกติหรือสหกิจ
ศึกษา ใหเลือกจากรายวิชา ดังนี้

*** ปรับปรุงหลักสูตรเล็กนอย (สมอ.08)

คูมือนักศึกษา
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คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอตุ สาหกรรม

รหัสวิชา

ชือ่ วิชา

หนวยกิต

รหัสวิชา

ชือ่ วิชา

หนวยกิต

5283102 แมลงสำคัญทางการเกษตร
3 (2-2-5)
Agricultural Insect Pest
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)
Plant Irrigation Technology
5333101 การสงเสริมการเกษตรและสหกรณ 3 (2-2-5)
Agricultural Extension and Co-operatives

5243505 พฤติกรรมสัตวเลีย้ งและ
3 (2-2-5)
สวัสดิภาพสัตว
Animal Behavior and Animal Welfare
3 (2-2-5)
5243701 การใชสมุนไพรในการผลิตสัตว
Herbs Utilization in Animal Production
* ตองเรียน 5241501 มากอน *
5243501 การสืบพันธแุ ละการผสมเทียมสัตว 3 (2-2-5)
Animal Reproduction and
Artificial Insemination
* ตองเรียน 5252201 มากอน *
5244402 การตรวจและการวิเคราะหอาหารสัตว 3 (2-2-5)
Feed Analysis
* ตองเรียน 5242402 มากอน *
5244404 เทคโนโลยีเนือ้ สัตวและผลิตภัณฑเนือ้ 3 (3-0-6)
2.3.2 แขนงวิชาเทคโนโลยีการผลิตสัตว
Meat and Meat Products Technology
จำนวน 21 หนวยกิต
* ตองเรียน 5241501 มากอน *
รหัสวิชา
ชือ่ วิชา
หนวยกิต
5244405 เทคโนโลยีน้ำนมและผลิตภัณฑนม 3 (2-2-5)
Milk and Milk Products Technology
5003501 การเพิม่ มูลคาผลผลิตทางการเกษตร 3 (2-2-5)
Value Added in Agricultural Product
5244903 ปญหาพิเศษทางการผลิตสัตว
3 (2-2-5)
5243403 เทคโนโลยีการผลิตอาหารสัตวเขตรอน 3 (2-2-5)
Special Problems in Animal Production
Technology of Feed Production in
5244406 เทคโนโลยีไขและเนือ้ ไก
3 (2-2-5)
Tropical Conditions
Egg and Chicken Meat Technology
5242202 เทคโนโลยีการผลิตแพะ - แกะ
3 (2-2-5) 5244501 เทคโนโลยีจลุ ชีพเพือ่ การผลิตสัตว 3 (2-2-5)
Sheep and Goat Production Technology
Microbiological Technology
* ตองเรียน 5241501 มากอน *
for Animal Production
5242304 การผลิตกระบือเนือ้ และกระบือนม 3 (2-2-5) 5244703 การจัดการฟารมปศุสตั ว
3 (2-2-5)
Buffalo beef and Buffalo milk Production
Livestock Farm Management
5242302 เทคโนโลยีการผลิตโคเนือ้ -กระบือ 3 (2-2-5)
* ตองเรียน 5241501 มากอน *
Buffalo-Beef Production Technology
5244704 เทคโนโลยีชวี ภาพเพือ่ การผลิตสัตว 3 (3-0-6)
* ตองเรียน 5241501 มากอน *
Biotechnology for Animal Production
5242401 โภชนศาสตรสตั ว
3 (3-0-6)
* ตองเรียน 4232401 มากอน *
3 (2-2-5)
Animal Nutrition
5244705 การประยุกตใชคอมพิวเตอร
เพือ่ การผลิตสัตว
5242601 เทคโนโลยีการผลิตพืชอาหารสัตว 3 (2-2-5)
Applied Computer for Animal Product
* ตองเรียน 5241501 มากอน *
Forage Crupe Technology
5244904 ปศุสตั วอนิ ทรีย
3 (2-2-5)
5243401 โภชนศาสตรสตั วไมเคีย้ วเอือ้ ง
3 (2-2-5)
Organic Livestock
Non-Ruminant Nutrition
5253701 อาหารปลอดภัยและมาตรฐานฟารม 3 (2-2-5)
* ตองเรียน 4222516 มากอน *
Livestock Food Safety and Farm
5243402 โภชนศาสตรสตั วเคีย้ วเอือ้ ง
3 (2-2-5)
standard
Ruminant Nutrition
5243404 อาหารและการใหอาหารสุกร
3 (2-2-5)
* ตองเรียน 4222516 มากอน *
Feed and Feeding in Swine Production
5243504 การจัดการของเสียจากสัตว
3 (3-0-6) 5333101 การสงเสริมการเกษตรและสหกรณ 3 (2-2-5)
Animal Waste Management
Agricultural Extension and Co-operatives
คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอตุ สาหกรรม
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คูมือนักศึกษา

รหัสวิชา

ชือ่ วิชา

5243301 ยาและการใชยาสัตว
Animal Drugs and Usage

• แบบสหกิจศึกษา

หนวยกิต
3 (2-2-5)

2.3.3 แขนงวิชาเทคโนโลยีเพาะเลีย้ งสัตวน้ำ
จำนวน 21 หนวยกิต
รหัสวิชา

ชือ่ วิชา

รหัสวิชา
ชือ่ วิชา
5004804 สหกิจศึกษา
Cooperative Education

หนวยกิต
6 (16 สัปดาห)

3. หมวดวิชาเลือกเสรี จำนวน 6 หนวยกิต

หนวยกิต

5263106 การเพาะเลีย้ งสัตวน้ำชายฝง
3 (2-2-5)
เศรษฐกิจ
Coastal Aquaculture Economic
5263108 การเพาะเลีย้ งแพลงกตอนและสาหราย 3 (2-2-5)
Plankton and Algal Culture
5263109 พรรณไมน้ำประดับ
3 (2-2-5)
Aquatic Ornamental Plants
5263206 การเลีย้ งและเพาะพันธปุ ลาสวยงาม 3 (2-2-5)
Ornamental Fish Culture
5263207 การเลีย้ งปลาแบบผสมผสาน
3 (2-2-5)
Integrated Fish Culture
5263301 การเลีย้ งกงุ
3 (2-2-5)
Shrimp Culture
5264701 การออกแบบบอและโรงเพาะพันธุ 3 (2-2-5)
สัตวน้ำ
Aquaculture Pond and Hatchery Design
5264702 เรือ่ งเฉพาะทางเพาะเลีย้ งสัตวน้ำ 3 (2-2-5)
Selected Topics in Aquaculture
5264903 ปญหาพิเศษทางการเพาะเลีย้ งสัตวน้ำ 3 (3-0-6)
Special Problems in Aquaculture

ใหนกั ศึกษาเลือกเรียนวิชาใด ๆ ในระดับปริญญาตรี
ที่เปดสอนในมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค โดยไมซ้ำกับ
รายวิชาที่เคยเรียนมาแลวและตองไมเปนรายวิชาที่กำหนด
ใหเรียนโดยไมนบั หนวยกิต รวมในเกณฑการสำเร็จหลักสูตร
สาขาวิชานัน้ ๆ

2.4 กลุมวิชาฝกประสบการณภาคสนาม
จำนวน 6 หนวยกิต รายวิชาทีก่ ำหนดใหเรียนดังนี้
• แบบปกติ
รหัสวิชา
ชือ่ วิชา
หนวยกิต
5003801 การเตรียมฝกประสบการณวชิ าชีพ 1 (0-2-1)
Preparation for Field Experience
5 (300)
5004802 การฝกประสบการณวชิ าชีพ
Field Experience
* ตองเรียน 5003801 มากอน *

คูมือนักศึกษา
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คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอตุ สาหกรรม

หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต

สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2558
1. หมวดวิชาศึกษาทัว่ ไป จำนวน 32 หนวยกิต
2. หมวดวิชาเฉพาะ จำนวน 96 หนวยกิต
2.1 กลมุ เฉพาะพืน้ ฐาน จำนวน 36 หนวยกิต

ชื่อสถาบันอุดมศึกษา : มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค
คณะ/ภาควิชา
: คณะเทคโนโลยีการเกษตรและ
เทคโนโลยีอตุ สาหกรรม
ภาควิชาเทคโนโลยีอตุ สาหกรรม
1.

2.

3.

1.

2.

3.

ขอมูลทัว่ ไป
รหัสและชื่อหลักสูตร
ภาษาไทย : หลักสูตรเทคโนโลยีบณ
ั ฑิต
สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการ
อุตสาหกรรม
ภาษาอังกฤษ : Bachelor of Technology Program
in Industrial Management
Technology
ชื่อปริญญาและสาขาวิชา
ั ฑิต
ภาษาไทย ชือ่ เต็ม : เทคโนโลยีบณ
(เทคโนโลยีการ
จัดการอุตสาหกรรม)
ชือ่ ยอ : ทล.บ. (เทคโนโลยีการ
จัดการอุตสาหกรรม)
ภาษาอังกฤษ ชือ่ เต็ม : Bachelor of Technology
(Industrial Management
Technology)
ชือ่ ยอ : B.Tech. (Industrial
Management Technology)
หลักสูตร
3.1 จำนวนหนวยกิต ไมนอ ยกวา 134 หนวยกิต
3.2 โครงสรางหลักสูตร
หมวดวิชา/กลมุ วิชา/วิชา
จำนวนหนวยกิต
หมวดวิชาศึกษาทัว่ ไป
32
1.1 กลมุ วิชาภาษาและการสือ่ สาร
9
1.2 กลมุ วิชามนุษยศาสตร
7
1.3 กลมุ วิชาสังคมศาสตร
6
1.4 กลมุ วิชาวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร 10
หมวดวิชาเฉพาะ
96
2.1 กลมุ วิชาพืน้ ฐาน
36
2.2 กลมุ วิชาเฉพาะดานบังคับทางวิศวกรรม 39
2.3 กลมุ วิชาเฉพาะดานทางวิศวกรรม
15
6
2.4 กลมุ วิชาฝกประสบการณภาคสนาม
หมวดวิชาเลือกเสรี
6
รวมทัง้ หมด
134

คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอตุ สาหกรรม

กลมุ วิชาพืน้ ฐานทางคณิตศาสตรและวิทยาศาสตร
รหัสวิชา
ชือ่ วิชา
หนวยกิต
4111401 ฟสกิ สสำหรับงานอุตสาหกรรม
3 (3-0-6)
Physics for Industrial Work
4111402 เคมีสำหรับงานอุตสาหกรรม
3 (3-0-6)
Chemical for Industrial Work
4111403 คณิตศาสตรสำหรับงานอุตสาหกรรม 3 (3-0-6)
Mathematics for Industrial Work
6112401 สถิตสิ ำหรับอุตสาหกรรม
3 (3-0-6)
StatisticsforIndustrialWork
* ตองเรียน 4111403 มากอน *
กลมุ วิชาพืน้ ฐานทางเทคโนโลยี
รหัสวิชา
ชือ่ วิชา
หนวยกิต
6111101 วัสดุอตุ สาหกรรม
3 (2-2-5)
Industrial Material
6111201 ปฏิบตั กิ ารเทคโนโลยีพนื้ ฐาน
3 (2-2-5)
Fundamental Technology Practice
6111501 เทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับงาน 3 (2-2-5)
อุตสาหกรรม
Information Technology for Industrial Work
6111502 ระบบการจัดการอุตสาหกรรม
3 (3-0-6)
Industrial Management System
6111503 การวางแผนทรัพยากรองคกร
3 (2-2-5)
Enterprise Resource Planning
6111301 ความปลอดภัยและอาชีวอนามัย 3 (2-2-5)
ในสถานประกอบการ
Safety and Occupational Health in Enterprise
2112701 ภาษาอังกฤษสำหรับงานอุตสาหกรรม 3 (2-2-5)
English for Industrial Work
2112702 ภาษาอังกฤษสำหรับการทำงาน
3 (2-2-5)
English for Work
2.2 กลมุ วิชาเฉพาะดานบังคับ จำนวน 39 หนวยกิต
รหัสวิชา
ชือ่ วิชา
หนวยกิต
6111202 การเขียนแบบในงานอุตสาหกรรม 3 (2-2-5)
Industrial Drawing

-302-

คูมือนักศึกษา

รหัสวิชา
ชือ่ วิชา
หนวยกิต
6112402 เศรษฐศาสตรอตุ สาหกรรม
3 (3-0-6)
Industrial Economic
* ตองเรียน 6112401 มากอน *
6113301 การซอมบำรุงรักษาสำหรับงาน
3 (2-2-5)
อุตสาหกรรม
Maintenance for Industrial Work
6112501 การศึกษางานอุตสาหกรรม
3 (2-2-5)
Industrial Work Study
6112301 การวางแผนผังโรงงานอุตสาหกรรม 3 (2-2-5)
Industrial Plant Layout
6112502 การวางแผนและควบคุมการผลิต 3 (2-2-5)
Production Planning and Control
6112503 การควบคุมคุณภาพ
3 (2-2-5)
Quality Control
6112504 การจัดการโลจิสติกสและ
3 (3-0-6)
หวงโซอปุ ทาน
Logistics and Supply Chain Management
6112505 การจัดการสินคาคงคลัง
3 (2-2-5)
Inventory Management
6113501 การจัดการคลังสินคาและการจัดสง 3 (2-2-5)
Warehouse and Delivery
Management Technology
3 (2-2-5)
6113502 การบริหารโครงการ
Project Management
6114701 การเขียนรายงานเทคนิคและ
2 (1-2-3)
การนำเสนองาน
Report Technique and Oral Presentation
6113701 สัมมนาทางเทคโนโลยีการจัดการ 1 (0-2-1)
อุตสาหกรรม
Industrial Management Technology Seminar
6113901 โครงงาน 1
1 (0-3-0)
Project 1
6113902 โครงงาน 2
2 (0-6-0)
Project 2
* ตองเรียน 6113901 มากอน *
2.3 กลุมวิชาเฉพาะดานเลือก
ใหเลือกเรียนวิชาตอไปนี้ ไมนอ ยกวา 15 หนวยกิต
รหัสวิชา
ชือ่ วิชา
หนวยกิต
6110201 การใชคอมพิวเตอรชว ยใน
3 (2-2-5)
การออกแบบ
Computer Aided Design
* ตองเรียน 6111202 มากอน *
6110501 การบริหารและประกันคุณภาพ
3 (2-2-5)
Quality Management and Assurance

คูมือนักศึกษา

รหัสวิชา
ชือ่ วิชา
หนวยกิต
6110502 ลีนซิกส-ซิกมา
3 (2-2-5)
Lean Six-Sigma
6110503 การจัดการสิง่ แวดลอมและพลังงาน 3 (2-2-5)
Environment and Energy Management
6110504 การจัดการความเสีย่ ง
3 (2-2-5)
Risk Management
6110505 ทฤษฎีการจัดตารางเวลางาน
3 (2-2-5)
(Scheduling Theory)
6110506 การวิเคราะหวฏั จักรชีวติ
3 (3-0-6)
Life Cycle Analysis, LCA
6110507 วิศวกรรมคุณคา
3 (2-2-5)
Value Engineering)
6110508 กฎหมายอุตสาหกรรม
3 (3-0-6)
Industrial Law
6110509 จิตวิทยาการจัดการ
3 (3-0-6)
Managerial Psychology
6110510 วิธวี เิ คราะหเชิงปริมาณทาง
3 (2-2-5)
ดานโลจิสติกส
Logistics Quantitative Analysis
6110511 สารสนเทศทางภูมศิ าสตรเพือ่
3 (2-2-5)
สนับสนุนงานดานโล- จิสติกส
Geographic Information System for Logistics
6110701 หัวขอปจจุบนั ทางเทคโนโลยีการ 3 (2-2-5)
จัดการอุตสาหกรรม
Current Issues in Industrial
Management Technology
2.4 กลมุ วิชาฝกประสบการณภาคสนาม จำนวน
6 หนวยกิต ใหนกั ศึกษาเลือกเรียนรูปแบบใดรูปแบบเดียว
• แบบปกติ
6113801 เตรียมฝกประสบการณวชิ าชีพ
1 (0-2-1)
Preparation for Field Experience
6114801 การฝกประสบการณวชิ าชีพ
5 (320)
Field Experience
* ตองเรียน 6113801 มากอน *
• แบบสหกิจศึกษา
6114802 สหกิจศึกษา
(Co-operative Education)

6 (16 สัปดาห)

3. หมวดวิชาเลือกเสรี จำนวน 6 หนวยกิต
ใหนกั ศึกษาเลือกเรียนวิชาใด ๆ ในระดับปริญญาตรี
ที่เปดสอนในมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรคโดยไมซ้ำกับ
รายวิชาที่เคยเรียนมาแลว และตองไมเปนรายวิชาที่กำหนด
ใหเรียนโดยไมนับหนวยกิตรวมในเกณฑการสำเร็จหลักสูตร
สาขาวิชานัน้ ๆ
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*** ปรับปรุงหลักสูตรเล็กนอย (สมอ.08)

คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอตุ สาหกรรม

หลักสูตรศิลปบัณฑิต

สาขาวิชาการออกแบบ

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2558
1. หมวดวิชาศึกษาทัว่ ไป จำนวน 32 หนวยกิต
2. หมวดวิชาเฉพาะ จำนวน 96 หนวยกิต
2.1 กลมุ วิชาพืน้ ฐาน (แกน) จำนวน 21 หนวยกิต

ชื่อสถาบันอุดมศึกษา : มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค
คณะ/ภาควิชา
: คณะเทคโนโลยีการเกษตรและ
เทคโนโลยีอตุ สาหกรรม
ภาควิชาเทคโนโลยีอตุ สาหกรรม
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
- แขนงออกแบบคอมพิวเตอรกราฟก
4. หลักสูตร
4.1 จำนวนหนวยกิตรวมตลอดหลักสูตร ไมนอ ยกวา
134 หนวยกิต
4.2 โครงสรางหลักสูตร

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
2.2 กลมุ วิชาเฉพาะดานบังคับ จำนวน 45 หนวยกิต
2.2.1 แขนงออกแบบผลิตภัณฑ
จำนวน 45 หนวยกิต

รหัสวิชา
ชือ่ วิชา
หนวยกิต
6141105 วาดเสนเพือ่ การออกแบบ
3 (2-2-5)
หมวดวิชา/กลมุ วิชา/วิชา
จำนวนหนวยกิต
Drawing for Design
6142107 กายวิภาคเชิงกล
3 (2-2-5)
1. หมวดวิชาศึกษาทัว่ ไป
32
Ergonomics
1.1 กลมุ วิชาภาษาและการสือ่ สาร
9
6142108 วัสดุและกรรมวิธกี ารผลิต
3 (2-2-5)
1.2 กลมุ วิชามนุษยศาสตร
7
Material and Production Processes
1.3 กลมุ วิชาสังคมศาสตร
6
6141113 ประวัตศิ าสตรศลิ ป
3 (3-0-6)
1.4 กลมุ วิชาวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร 10
History of Arts
2. หมวดวิชาเฉพาะ
96
6141118 การพัฒนาความคิดสรางสรรค
3 (2-2-5)
2.1 กลมุ วิชาพืน้ ฐาน
21
DevelopmentofCreativeThinking
2.2 กลมุ วิชาเฉพาะดานบังคับ
45
6142201 ออกแบบผลิตภัณฑ 1
3 (2-2-5)
2.3 กลมุ วิชาเฉพาะดานเลือก
24
Product Design 1
2.4 กลมุ วิชาฝกประสบการณภาคสนาม
6
6142202 ออกแบบผลิตภัณฑ 2
3 (2-2-5)
3. หมวดวิชาเลือกเสรี
6
Product Design 2
รวมทัง้ หมด
134
6142601 การออกแบบดวยคอมพิวเตอร 1 3 (2-2-5)
Designby ComputerI
คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอตุ สาหกรรม
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คูมือนักศึกษา

รหัสวิชา

ชือ่ วิชา

หนวยกิต

รหัสวิชา

6142602 การออกแบบดวยคอมพิวเตอร 2 3 (2-2-5)
Designby Computer 2
6143203 ออกแบบผลิตภัณฑ 3
3 (2-2-5)
Product Design3
6143204 ออกแบบผลิตภัณฑ 4
3 (2-2-5)
Product Design4
6143901 การวิจยั งานออกแบบผลิตภัณฑ
3 (2-2-5)
Research Method in Product Design
6143911 การนำเสนอผลงานสำหรับ
3 (2-2-5)
งานออกแบบ
Presentation For Design
6144904 สัมมนาดานออกแบบ
3 (2-2-5)
Seminar of Design
6144907 โครงการพิเศษ
3 (0-6-3)
Special Project
* ตองเรียน 6143901 มากอน *
2.3.2 แขนงวิชาออกแบบคอมพิวเตอรกราฟก
จำนวน 45 หนวยกิต
รหัสวิชา
ชือ่ วิชา
หนวยกิต
6141111 วาดเสนขัน้ สูง
3 (2-2-5)
Professional Drawing
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
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
6142624 คอมพิวเตอรเพือ่ การเขียนแบบ
3 (2-2-5)
Computer for Technical Drawing
6143606 ออกแบบกราฟก 3
3 (2-2-5)
Graphic Design 3
6143607 ออกแบบกราฟก 4
3 (2-2-5)
Graphic Design 4
6143610 คอมพิวเตอรเพือ่ การออกแบบ
3 (2-2-5)
งานสามมิติ 2
Computer for Design 3 Dimensions 2

คูมือนักศึกษา

ชือ่ วิชา

หนวยกิต

6143615 ออกแบบภาพเคลือ่ นไหวสองมิติ 3 (2-2-5)
Introduction to Two-Dimensional
Animation
6143903 การวิจยั งานออกแบบคอมพิวเตอร 3 (2-2-5)
กราฟก
Research Method in Computer Graphic
Design
6144904 สัมมนาดานออกแบบ
3 (2-2-5)
Seminar of Design
6144907 โครงการพิเศษ
3 (0-6-3)
Special Project
* ตองเรียน 6143903 มากอน *
2.3 กลมุ วิชาเฉพาะดานเลือก ไมนอ ยกวา 24 หนวยกิต
2.3.1 แขนงออกแบบผลิตภัณฑ
ใหเลือกเรียนอยางนอย จำนวน 24 หนวยกิต
รหัสวิชา
ชือ่ วิชา
หนวยกิต
6141113 ประวัตศิ าสตรศลิ ป
3 (3-0-6)
History of Arts
6142114 เทคนิคการทำหนุ จำลอง
3 (2-2-5)
Model Making Technique
6143205 ออกแบบผลิตภัณฑเครือ่ ง
3 (2-2-5)
ประดับแฟชัน่
Jewelry Product Design
6143206 ออกแบบผลิตภัณฑของทีร่ ะลึก
3 (2-2-5)
Souvenir Product Design
6143207 ออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ
3 (2-2-5)
ในทองถิน่
Design and Development of Local
Product
6143501 ออกแบบผลิตภัณฑเฟอรนเิ จอร
3 (2-2-5)
Product Design of Furniture
6143701 คอมพิวเตอรเพือ่ การเขียนแบบ
3 (2-2-5)
ผลิตภัณฑ
Computer for Working Drawing Product
6144208 สรางสรรคผลิตภัณฑจากวัสดุเหลือใช 3 (2-2-5)
Creative Product from Waste materials
6144209 หัตถกรรมผาบาติก
3 (2-2-5)
Batik Design
6144210 ออกแบบผลิตภัณฑเครือ่ งประดับ 3 (2-2-5)
Jewelry Product Design
6143601 การตลาดสำหรับการออกแบบ
3 (2-2-5)
Marketing for Design
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คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอตุ สาหกรรม

รหัสวิชา

ชือ่ วิชา

หนวยกิต

6144301 ออกแบบผลิตภัณฑหตั ถกรรม
และเซรามิกส Product Design of
Handicraft and Ceramics
6144302 ออกแบบผลิตภัณฑปนู ปลาสเตอร
Plaster Product Design
6144402 ออกแบบผลิตภัณฑเครือ่ งหนัง
Leather design
6144910 การจัดนิทรรศการ
Display and Exhibition

รหัสวิชา

หนวยกิต

3 (2-2-5)

6144625 งานพิมพซลิ คสกรีน
Silkscreen Printing

3 (2-2-5)

2.4 วิชาประสบการณภาคสนาม จำนวน 6 หนวยกิต
โดยเลือกเรียนแบบใดแบบหนึง่ เพียงแบบเดียว

3 (2-2-5)

รหัสวิชา
ชือ่ วิชา
หนวยกิต
6141106 เขียนแบบเทคนิค 2
3 (2-2-5)
Technical Drawing 2
6142109 เทคนิคการถายภาพเพือ่ การออกแบบ 3 (2-2-5)
Photography Technique for Design
6142114 เทคนิคการทำหนุ จำลอง
3 (2-2-5)
Model Making Technique
6142617 ออกแบบบรรจุภณ
ั ฑ 1
3 (2-2-5)
Package Design 1
6142618 ออกแบบบรรจุภณ
ั ฑ 2
3 (2-2-5)
Package Design 2
6144116 ออกแบบคาแรคเตอร
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
6143616 การออกแบบเว็บไซด และมัลติมเี ดีย 3 (2-2-5)
Website Design and Multimedia
6143912 เทคนิคการนำเสนอผลงาน
3 (2-2-5)
Presentation Technique
6144612 งานกราฟกโฆษณา 2
3 (2-2-5)
Graphic of Advertising 2
6144622 การสรางภาพประกอบ
3 (2-2-5)
Illustration
6144623 ศิลปะสรางสรรคดว ยคอมพิวเตอร 3 (2-2-5)
Creative Computer Arts
6144913 คอมพิวเตอรเพือ่ การนำเสนองาน 3 (2-2-5)
Computer for Presentation

3 (2-2-5)

2.4.1 แขนงวิชาการออกแบบผลิตภัณฑ
แบบปกติ
รหัสวิชา
ชือ่ วิชา
หนวยกิต

3 (2-2-5)

2.3.2 แขนงออกแบบคอมพิวเตอรกราฟก
ใหเลือกเรียนอยางนอย จำนวน 24 หนวยกิต

คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอตุ สาหกรรม

ชือ่ วิชา

6143801 การเตรียมฝกประสบการณวชิ าชีพ
1 (45)
Preparation for Professional Experience
6144804 การฝกประสบการณวชิ าชีพ
5 (450)
Field Experience
* ตองเรียน 6143801 มากอน *
แบบสหกิจศึกษา
รหัสวิชา
ชือ่ วิชา
6144810 สหกิจศึกษา
Cooperative Education

หนวยกิต
6 (560)
-

2.4.2 แขนงวิชาการออกแบบคอมพิวเตอรกราฟก
แบบปกติ
รหัสวิชา
ชือ่ วิชา
หนวยกิต
6143801 การเตรียมฝกประสบการณวชิ าชีพ
1 (45)
Preparation for Professional Experience
6144804 การฝกประสบการณวชิ าชีพ
5 (450)
Field Experience
* ตองเรียน 6143801 มากอน *
แบบสหกิจศึกษา
รหัสวิชา
ชือ่ วิชา
6144810 สหกิจศึกษา
Cooperative Education

หนวยกิต
6 (560)
-

3. หมวดวิชาเลือกเสรี จำนวน 6 หนวยกิต
ใหนกั ศึกษาเลือกเรียนวิชาใด ๆ ในระดับปริญญาตรี
ที่เปดสอนในมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค โดยไมซ้ำกับ
รายวิชาทีเ่ คยเรียนมาแลว และตองไมเปนรายวิชาทีก่ ำหนด
ใหเรียนโดยไมนับหนวยกิตรวมในเกณฑการสำเร็จหลักสูตร
สาขาวิชานัน้ ๆ
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คูมือนักศึกษา

ภาคผนวก

คูมือนักศึกษา
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ภาคผนวก

หลักสูตรวิชาศึกษาทั่วไป
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2558
ระดับปริญญาตรี
คำอธิบายรายวิชา
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา : มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค
คณะ/ภาควิชา : สำนักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน
หมวดที่ 1 ขอมูลทัว่ ไป
1. ชือ่ หลักสูตร
ภาษาไทย : หลักสูตรหมวดวิชาศึกษาทัว่ ไป
ภาษาอังกฤษ : General Education Program
2. จำนวนหนวยกิตทีเ่ รียนตลอดหลักสูตร
จำนวนหนวยกิตรวมตลอดหลักสูตรไมนอ ยกวา
32 หนวยกิต
หมวดที่ 2 ขอมูลเฉพาะหลักสูตร

หมวดวิชาศึกษาทัว่ ไปกำหนดวัตถุประสงคทวั่ ไปไวให
ผเู รียนมีคณ
ุ ลักษณะดังนี้
1. มีคณ
ุ ธรรม จริยธรรม และคานิยมอันพึงประสงค
มีความรับผิดชอบตอสังคมในฐานะพลเมืองไทยและพลโลก
รวมทัง้ มีความซาบซึง้ และตระหนักในคุณคาของศิลปวัฒนธรรม
ทัง้ ของไทยและนานาชาติ
2. มีความรอบรอู ยางกวางขวางและเขาใจตนเอง ผอู นื่
สังคม ธรรมชาติและสิง่ แวดลอม รวมทัง้ เขาใจการเปลีย่ นแปลง
ทางวิทยาศาสตร เทคโนโลยี สิง่ แวดลอม และสังคมไดอยางดี
3. มีทกั ษะการแสวงหาความรตู ลอดชีวติ และทักษะ
การคิดแบบองครวมเพือ่ พัฒนาตนอยางตอเนือ่ งในการวางแผน
ชีวติ มีความพอเพียงในการดำรงชีวติ สามารถปรับตัวใหเขากับ
การเปลีย่ นแปลงทางวิทยาศาสตร เทคโนโลยี สิง่ แวดลอม และ
สังคมในการดำรงตนอยรู ว มกับผอู นื่ ในสังคมไดอยางมีความสุข
4. เปนบุคคลทีม่ คี วามสามารถปรับตัวใหเขากับผอู นื่
มีมนุษยสัมพันธอนั ดีและความรับผิดชอบตอตนเอง ครอบครัว
เพือ่ นรวมงานและคนอืน่ ๆ ทีเ่ กีย่ วของในสังคมไดอยางดี
5. เปนบุคคลแหงการเรียนรู มีความรอบรเู ทาทันใน
ภัยตาง ๆ ทีเ่ กิดจากบุคคล สังคม และธรรมชาติสามารถใช
เทคโนโลยีสารสนเทศในการแสวงหาความรู สามารถใชภาษาเพือ่
การสื่อสาร สามารถคิดวิเคราะห ตัดสินใจโดยใชขอมูลและ
แกปญ
 หาไดอยางมีเหตุผลและมีความเขมแข็งทางจิตใจ
1.3 เหตุผลในการปรับปรุงแกไข
1) เพื่ อ ให ห ลั ก สู ต รหมวดวิ ช าศึ ก ษาทั่ ว ไป
สามารถพัฒนาใหนกั ศึกษาเปนบัณฑิตคุณภาพ ตามเจตนารมณ
ของหลักสูตรหมวดวิชาศึกษาทัว่ ไป
2) เพื่อสรางเสริมคุณลักษณะอันพึงประสงค
ของบัณฑิตตามอัตลักษณมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค
3) เพื่ อ การบู ร ณาการหลั ก สู ต รให มี ค วาม
สมบูรณ สอดคลองกับธรรมชาติของวิชาและความเปลีย่ นแปลง
อยางรวดเร็วของความรแู ละเทคโนโลยี รวมทัง้ การเขาสเู ปน
สมาชิกของประชาคมอาเซียน
4) เพือ่ ใหสามารถจัดการบริหารหลักสูตร และ
การจัดการเรียนการสอนเปนไปอยางมีประสิทธิภาพและบรรลุ
ผลตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒริ ะดับอุดมศึกษาแหงชาติ

1. ปรัชญา ความสำคัญและวัตถุประสงคของหลักสูตร
1.1 ปรัชญาและความสำคัญ
เปนวิชาที่มุงพัฒนาผูเรียนใหมีความรอบรูอยาง
กวางขวาง มีโลกทัศนทกี่ วางไกล มีความเขาใจธรรมชาติ ตนเอง
ผอู นื่ และสังคม เปนผใู ฝรู สามารถคิดอยางมีเหตุผล สามารถ
ใชภาษาในการติดตอสือ่ ความหมายไดดี มีคณ
ุ ธรรม ตระหนัก
ในคุณคาของศิลปวัฒนธรรมทั้งของไทยและของประชาคม
นานาชาติสามารถนำความรไู ปใชในการดำเนินชีวติ และดำรง
ตนอยใู นสังคมไดเปนอยางดี
1.2 วัตถุประสงคของหลักสูตร
การจัดการเรียนการสอนในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป
ของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรคมุงพัฒนาและเสริมสราง
คุณลักษณะความเปนมนุษยทงั้ รางกาย อารมณ สังคม และจิตใจ
มีลักษณะใฝเรียนรู สูงาน รับผิดชอบตอสังคมมีคุณธรรม
หมวดที่ 3 ระบบการจัดการศึกษา การดำเนินการ
จริยธรรม มีโลกทัศนทกี่ วางไกล เขาใจธรรมชาติ ตนเอง ผอู นื่
และโครงสรางของหลักสูตร
และสังคม มีจติ สำนึกความเปนไทย มีความเปนพลเมืองไทย
และพลโลกทีด่ ี มีความรักและผูกพันกับทองถิน่ ตระหนัก
ในคุณคาของศิลปวัฒนธรรมทั้งของไทยและของประชาคม 1. ระบบการจัดการศึกษา
1.1 ระบบการจัดการศึกษาในหลักสูตร
นานาชาติ สามารถนำความรไู ปใชในการดูแลสุขภาวะของตน
ใชระบบการศึกษาแบบทวิภาค (Semester) ใน
การดำเนินชีวติ
ปการศึกษาหนึ่ง แบงออกเปน 2 ภาคการศึกษาปกติ โดย
1 ภาคการศึกษา มีระยะเวลาในการศึกษาไมนอยกวา 15
สัปดาห หากมีการจัดการศึกษาในภาค ฤดูรอ น (Summer
Session) จะตองมีระยะเวลาในการศึกษาไมนอ ยกวา 8 สัปดาห
ภาคผนวก
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1001201 การพัฒนาทักษะชีวติ
3 (3-0-6)
Life Skills Development
2. หลักสูตร
หลักสูตรหมวดวิชาศึกษาทัว่ ไป หลักสูตรปรับปรุง เลือก 1 รายวิชา
พ.ศ.2558 ประกอบดวย 4 กลมุ วิชา ไดแก กลมุ วิชาภาษาและ
หมวดวิชา/กลมุ วิชา
จำนวนหนวยกิต
การสือ่ สาร กลมุ วิชามนุษยศาสตร กลมุ วิชาสังคมศาสตร กลมุ
วิชาวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร
2000105 ชีวติ กับดนตรี
2 (2-0-4)
จำนวนหน ว ยกิ ต ในแต ล ะกลุ ม วิ ช าไม น อ ยกว า
Life and Music
2 (2-0-4)
จำนวนทีก่ ำหนดและมีหนวยกิตรวมตลอดหลักสูตรไมนอ ยกวา 2000106 ชีวติ กับศิลปะ
Life and Arts
32 หนวยกิต
2000107 ชีวติ กับนาฏการ
2 (2-0-4)
Life and Drama
โครงสรางหลักสูตร
หมวดวิชาศึกษาทัว่ ไป
กลมุ วิชาภาษาและการสือ่ สาร
ไมนอ ยกวา
กลมุ วิชามนุษยศาสตร
,,
กลมุ วิชาสังคมศาสตร
,,
กลมุ วิชาวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร ,,
รวมทัง้ หมด
ไมนอ ยกวา
3. รายวิชาในหลักสูตร
รายวิชาตามโครงสรางในหลักสูตร
จำนวนหนวยกิต รวม 32 หนวยกิต

3. กลมุ วิชาสังคมศาสตร 6 หนวยกิต
หมวดวิชา/กลมุ วิชา
จำนวนหนวยกิต

9
7
6
10
32

2000131 ความเปนพลเมืองและกฎหมาย
3 (3-0-6)
ในชีวติ ประจำวัน
Citizenship and Laws for Daily Life
เลือก 1 รายวิชา
หมวดวิชา/กลมุ วิชา
จำนวนหนวยกิต

ก. หมวดวิชาศึกษาทัว่ ไป จำนวน 32 หนวยกิต
1. กลมุ วิชาภาษาและการสือ่ สาร 9 หนวยกิต
หมวดวิชา/กลมุ วิชา
จำนวนหนวยกิต
2210101 การพัฒนาทักษะทางภาษาไทย
3 (3-0-6)
Development of Thai Language Skills
2310105 ภาษาอังกฤษเพือ่ การสือ่ สาร
3 (3-0-6)
ในชีวติ ประจำวัน
English for Daily Life Communication
2310106 ภาษาอังกฤษเพือ่ การสือ่ สาร
3 (3-0-6)
ตามสถานการณ
English for Situational Communication
2. กลมุ วิชามนุษยศาสตร 7 หนวยกิต
หมวดวิชา/กลมุ วิชา
จำนวนหนวยกิต
2000112 การรสู ารสนเทศ
Information Literacy
เลือก 1 รายวิชา
หมวดวิชา/กลมุ วิชา

2 (2-0-4)
จำนวนหนวยกิต

2000113 อุดมคติชวี ติ และการพัฒนาตน
3 (3-0-6)
deal of Life and Self Development

คูมือนักศึกษา

2000123 วิถโี ลกและวิถไี ทย
3 (3-0-6)
Global and Thai Ways of Living
2000124 ชีวติ ในโลกสมัยใหม
3 (3-0-6)
Life in Modern World
4. กลมุ วิชาวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร 10 หนวยกิต
หมวดวิชา/กลมุ วิชา
จำนวนหนวยกิต
4000111 วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
3 (3-0-6)
เพือ่ 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
เลือก 1 รายวิชา
หมวดวิชา/กลมุ วิชา
จำนวนหนวยกิต
4000114 การสรางเสริมสุขภาพแบบองครวม 2 (2-0-4)
Holistic Health Promotion
1001202 การออกกำลังกายเพือ่ สุขภาพ
2 (2-0-4)
Exercises for Health
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คำอธิบายรายวิชาหมวดวิชาศึกษาทัว่ ไป
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2558
1. กลุมวิชาภาษาและการสื่อสาร

2. กลุมวิชามนุษยศาสตร
2000112 การรูสารสนเทศ
2 (2-0-4)
Information Literacy
คำอธิบายรายวิชาภาษาไทย : ความหมาย ความ
สำคัญของสารสนเทศ บทบาทและผลกระทบของสารสนเทศตอ
บุคคลและสังคม การกำหนดความตองการสารสนเทศและแหลง
สารสนเทศการแสวงหาสารสนเทศ การกำหนดกลยุทธและ
เทคนิคการสืบคนสารสนเทศ การประเมินและเลือกสารสนเทศ
การเขียนอางอิงและรายงานทางวิชาการ การแสวงหาและใช
สารสนเทศอยางมีจริยธรรมและเคารพกฎหมาย
คำอธิบายรายวิชาภาษาอังกฤษ : Meaning and
importance of information. Role and impact of
technology on people and society. Identifying
information needs and information sources.
Information seeking, strategic and technical
information retrieval. Evaluation and selection of
information references and academic reports.
Searching for and using information ethically and
with respect for laws.

2210101 การพัฒนาทักษะทางภาษาไทย 3 (3-0-6)
Development of Thai
Language Skills
คำอธิบายรายวิชาภาษาไทย : หลักการใชภาษาไทย
เพื่อการสื่อความหมาย ในดานการใชคำ การผูกประโยค
การใชสำนวนโวหาร ระดับของภาษาเพือ่ การสือ่ สารในชีวติ
ประจำวัน การฟงและการอานอยางมีวิจารณญาณ การจับ
ประเด็น การยอความ สรุปความ การตีความ การทำแผนภาพ
มโนทัศน การเขียนโครงเรือ่ ง การเขียนยอหนา การเขียนขยาย
ความ การวิเคราะห วิจารณและวิพากษ ศิลปะการนำเสนอ
คำอธิบายรายวิชาภาษาอังกฤษ : Principles of
Thai language: word usage, sentence structure,
idioms, formal and informal language. Critical reading
and listening, main idea identification, summarization,
synopsis, interpretation, mind mapping, outline writing,
paragraph writing, passage expansion writing, 2000113 อุดมคติชวี ติ และการพัฒนาตน 3 (3-0-6)
analyzing, criticism, presentation techniques.
Ideal of Life and Self Development
คำอธิบายรายวิชาภาษาไทย : ความหมายและ
2310105 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
3 (3-0-6) ความสำคัญของชีวติ กระบวนการเขาใจตนเองและการพัฒนา
ในชีวติ ประจำวัน
จิต หลักการสรางเสริมความรับผิดชอบตอตนเอง ผูอื่นและ
English for Daily Life Communication สังคม อธิบายความคิดของตนเองและปรากฏการณทางสังคม
คำอธิบายรายวิชาภาษาไทย : การพัฒนาทักษะใน ไดอยางมีเหตุผล เขาใจหลักการและทฤษฎีทางจริยธรรม การ
การใชภาษาอังกฤษ ทัง้ การฟง พูด อาน เขียน และความรทู าง สรางอุดมคติเพื่อการอยูรวมกันในสังคม สามารถวิเคราะห
ไวยากรณเพือ่ การสือ่ สารตามสถานการณในชีวติ ประจำวัน รวมถึง และมีแนวทางแกปญ
 หาเชิงจริยธรรมในความเปลีย่ นแปลงของ
เขาใจวัฒนธรรมในการใชภาษาของบุคคลจากวัฒนธรรมตาง ๆ ได สังคมและวัฒนธรรมยุคโลกาภิวตั น
คำอธิบายรายวิชาภาษาอังกฤษ : Developing
คำอธิบายรายวิชาภาษาอังกฤษ : Meaning and
English proficiency in terms of listening, speaking, importance of life. Process of self-understanding and
reading, writing, as well as grammar for purposive mind development. Principles of responsibility for
communication in daily life. Understanding languages self, others, and society. Using reasonable explanation
used by natives of multiple cultures.
on self-thought and social phenomena.
Understanding principles and theories of
2310106 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
3 (3-0-6) morality. Creating an ideal for living in society. Being
ตามสถานการณ
able to analyze and solving problems through
English for Situational Communication orality especially in changing society and culture
คำอธิบายรายวิชาภาษาไทย : การพัฒนาทักษะใน of globalization.
การใชภาษาอังกฤษ ทัง้ การฟง พูด อาน เขียน และความรู
ทางไวยากรณเพื่อการสื่อสารตามสถานการณในสถานการณ 1001201 การพัฒนาทักษะชีวติ
3 (3-0-6)
ที่หลากหลายและซับซอนมากขึ้น รวมถึงสามารถนำความรู
Life Skills Development
ทางภาษาอังกฤษไปใชเพื่อการแสวงหาความรูเพิ่มเติมใหกับ
คำอธิบายรายวิชาภาษาไทย : ความหมาย ความ
ตนเองได
สำคัญ องคประกอบของทักษะในการดำเนินชีวติ ทักษะชีวติ
คำอธิบายรายวิชาภาษาอังกฤษ : Developing กับการดำรงตนในสังคม การแสวงหาความรแู ละการบริหาร
English proficiency in terms of listening, speaking, ชีวติ อยางมีคณ
ุ ภาพ การเขาใจตนเอง สุขภาพจิตและการปรับ
reading, writing, as well as grammar for purposive ตัวบุคลิกภาพและมารยาทสังคม จิตสาธารณะตอชุมชนและ
communication in various situations. Being able to ทองถิน่ มีคณ
ุ ธรรมและจริยธรรมในการดำเนินชีวติ
use English for further self-studies.
ภาคผนวก
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คำอธิ บ ายรายวิ ช าภาษาอั ง กฤษ : Meaning,
significance, and elements of life skills, life skills for 3. กลุมวิชาสังคมศาสตร
sustainability in society, knowledge seeking and
3 (3-0-6)
managing quality of life, self-understanding, mental 2000131 ความเปนพลเมืองและ
กฎหมายในชีวติ ประจำวัน
health and adjustment, personality, social and
Citizenship and Laws for Daily Life
public etiquette, consciousness towards community
คำอธิบายรายวิชาภาษาไทย : แนวคิดและหลักการ
and locality, moral and ethical lifestyle.
พืน้ ฐานของความเปนพลเมือง จิตสำนึก สิทธิหนาที่ ความ
1001201 ชีวติ กับดนตรี
2 (2-0-4) รับผิดชอบ จิตอาสา สิทธิมนุษยชน สิทธิชมุ ชน การ ปกปอง
ผลประโยชนสาธารณะ ผลประโยชนทบั ซอนและการปองกัน
Life and Music
คำอธิ บ ายรายวิ ช าภาษาไทย : ความรู พื้ น ฐาน การทุจริต กฎหมายชีวิตประจำวันที่เกี่ยวของกับกฎหมาย
เกีย่ วกับองคประกอบของดนตรีไทย และดนตรีสากล คีตลักษณ รัฐธรรมนูญ กฎหมายปกครอง กฎหมายอาญา กฎหมายเพง
และคีตกวีทสี่ ำคัญ การวิเคราะหเกีย่ วกับการฟงและการศึกษา และกฎหมายพาณิชย
คำอธิบายรายวิชาภาษาอังกฤษ : Concept of
ดนตรี ฝกทักษะการฟงดนตรี ศึกษาวิเคราะหและอภิปราย
เกี่ยวกับวรรณกรรมทางดนตรี ความสัมพันธระหวางดนตรี citizenship, consciousness, rights, responsibilities,
กับชีวติ ของมนุษย
public mindedness, participation and, roles of Thai
คำอธิบายรายวิชาภาษาอังกฤษ : Fundamental citizens. Human rights and community rights,
knowledge of Thai and occidental music elements protection of public interest. Conflicts of interest
including important forms and composers. Practicing and corruption prevention. Knowledge of laws used
listening skills, analyzing and critiquing music in daily life in connection with Constitutional Law,
literature, relationship between music and life.
Administrative Law, Criminal Law, and Civil and
Commercial Code.
2000106 ชีวิตกับศิลปะ
2 (2-0-4)
Life and Arts
2000123 วิถโี ลกและวิถไี ทย
3 (3-0-6)
คำอธิบายรายวิชาภาษาไทย : ความรูความเขาใจ
Global and Thai Ways of Living
เกีย่ วกับศิลปะกับมนุษย องคประกอบของงานศิลปะ ศิลปะไทย
คำอธิบายรายวิชาภาษาไทย : พัฒนาการทางสังคม
และศิลปะตะวันตกในแตละยุคสมัย ตลอดจนวัฒนธรรมไทย เศรษฐกิจ การเมืองของสังคมโลกยุคใหม การจัดระเบียบโลก
และภูมปิ ญ
 ญาทองถิน่ และการเลือกคาความงามทางศิลปะ
การรวมกลุมความสัมพันธและการสรางความรวมมือกับ
คำอธิบายรายวิชาภาษาอังกฤษ : Knowledge and ประชาคมอาเซียน ปญหาสังคม การเมือง เศรษฐกิจและ
understanding of arts and humans, art components, วัฒนธรรมของสังคมโลกยุคใหม พัฒนาการทางเศรษฐกิจ สังคม
Thai and western arts in different eras, Thai culture, และการเมืองของไทย ลักษณะพืน้ ฐานทางสังคม วัฒนธรรม
local wisdom related to arts, and choosing the value ประเพณีและภูมปิ ญ
 ญาทองถิน่ และแนวคิดตามหลักเศรษฐกิจ
of art aesthetics.
พอเพียง การสรางจิตสำนึกและความภาคภูมิใจในความ
เปนไทย
คำอธิบายรายวิชาภาษาอังกฤษ : Modern world
2000107 ชีวติ กับนาฏการ
2 (2-0-4)
society related to social, economic, and political
Life and Drama
คำอธิบายรายวิชาภาษาไทย : ความหมายและ development. Specific topics including world
ความสำคัญพื้นฐานความรู ความเขาใจ วัฒนธรรมไทยและ order, relationship integration, and cooperation with
ภูมิปญญาพื้นบานดานการแสดง ศิลปะการแสดงกับชีวิต ASEAN countries. Social, political, economic, and
ของมนุษยตั้งแตอดีตจนถึงปจจุบัน ความสัมพันธระหวาง cultural problems in modern world. Development
ศิลปะการแสดงกับชีวติ ปลูกฝงรสนิยมทางสุนทรียะ ทีส่ ามารถ of Thailand in economic, social, and political
นำไปประยุกตใชใหเปนประโยชนในการดำเนินชีวติ ประจำวัน aspects. Basic features of Thai society, culture,
สรางจิตสำนึกในการอนุรกั ษและพัฒนาศิลปะการแสดง
tradition, local wisdom, sufficiency economy
คำอธิบายรายวิชาภาษาอังกฤษ : Meaning and philosophy, raising social awareness, and taking pride
importance of fundamental knowledge and in Thainess.
understanding of Thai culture and local wisdom
related to performing art. Performing art from past
to present. Relationship between performing art and
life. Cultivating of aesthetic appreciation in daily life.
Creating awareness, conservation and development
of performing arts.

คูมือนักศึกษา
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2000124 ชีวติ ในโลกสมัยใหม
3 (3-0-6)
Life in Modern World
คำอธิบายรายวิชาภาษาไทย : ความเปลี่ยนแปลง
ทีส่ ำคัญในสังคมโลกอันสงผลตอการดำเนินชีวติ ของมนุษยใน
แงมมุ ตาง ๆ ทัง้ ในดานเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม การเมือง
วิทยาศาสตร เทคโนโลยี และดานอืน่ ๆ แนวทางการใชชวี ติ
อยางรูเทาทันความเปลี่ยนแปลง รวมทั้งภัยตางๆ จากคน
สังคมและสิง่ แวดลอมในปจจุบนั และอนาคต
คำอธิบายรายวิชาภาษาอังกฤษ : Important
changes in global society affecting the lifestyles of
people in various aspects including economy, society,
culture, politics, science, technology, and other
aspects, ways for adapting to changes including
caused by humans, society, and environment
at present and future disasters.

คำอธิบายรายวิชาภาษาอังกฤษ : Patterns and
types of thinking, processes and enhancements of
thinking, processes of logical reasoning, mathematics
for daily life, enhancing essential mathematical skills,
processes of problem solving, information seeking,
data manipulation and data analysis for problem
solving and decision making, problem solving and
decision making based on sound morals.

4000113 เทคโนโลยีสารสนเทศ
2 (2-0-4)
เพื่อการเรียนรู
Information Technology for Learning
คำอธิบายรายวิชาภาษาไทย : ความรู เ บื้ อ งต น
เกี่ยวกับคอมพิวเตอร ฮารดแวร ซอฟตแวร บุคลากรและ
กระบวนการ ขอมูลและสารสนเทศ ระบบเครือขายและ
อินเทอรเน็ต บริการออนไลนและสังคมออนไลน บริการแบบ
คลาวด การใชเทคโนโลยีสารสนเทศอยางรเู ทาทัน การรักษา
4. กลุมวิชาวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร
ความปลอดภั ย ระบบคอมพิ ว เตอร ทรั พ ย สิ น ทางป ญ ญา
กฎหมายและจริยธรรม
4000111 วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
3 (3-0-6)
คำอธิบายรายวิชาภาษาอังกฤษ : Fundamental
เพือ่ ชีวติ และสังคม
knowledge about computer, hardware, software,
Science and Technology for Life and people-ware. Operational data and information
Society
computer networking. Internet applications and
คำอธิบายรายวิชาภาษาไทย : ความหมาย ความ social networking, "Cloud" computing. Using
สำคัญ พัฒนาการ และความสัมพันธของวิทยาศาสตรและ information technology wisely, computer security,
เทคโนโลยี บทบาทของวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีในชีวิต intellectual property laws and ethics.
ประจำวันบนพืน้ ฐานปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ผลกระทบทีม่ ี
ตอมนุษย สังคม และสิง่ แวดลอม ภัยพิบตั ทิ างธรรมชาติและ 4000114 การสรางเสริมสุขภาพ
2 (2-0-4)
แนวทางปองกัน การสือ่ สารทางวิทยาศาสตร และกฎหมาย
แบบองครวม
ทีเ่ กีย่ วของกับวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
Holistic Health Promotion
คำอธิบายรายวิชาภาษาอังกฤษ : Meaning,
คำอธิบายรายวิชาภาษาไทย : แนวคิดเกี่ยวกับ
importance, development and relationship of สุขภาพและการสรางเสริมสุขภาพแบบองครวม องคประกอบ
science and technology. Role of science and ของสุขภาพและปจจัยทีม่ ผี ลตอสุขภาพ การสรางเสริมสุขภาพ
technology in everyday life based on sufficiency รางกาย การสรางเสริมสุขภาพจิตใจและการจัดการความเครียด
economy philosophy. Effects on humans both อาหารและโภชนาการเพื่อสุขภาพ การออกกำลังกายและ
socially and environmentally, natural disasters and นันทนาการเพือ่ สุขภาพ การปฐมพยาบาลเบือ้ งตน หลักการ
prevention thereof, science communication, and ใชยาเบือ้ งตน เพศศึกษาการดูแลสุขภาวะแหงตนและปฏิบตั ติ น
ในการสรางเสริมสุขภาพ
laws related to science and technology.
คำอธิบายรายวิชาภาษาอังกฤษ : Concepts of
4000112 การคิดและการแกปญหา
3 (3-0-6) health and holistic health promotion, components
of health and factors affecting health, physical health
Thinking and Problem Solving
คำอธิบายรายวิชาภาษาไทย : รูปแบบและประเภท promotion, mental health promotion and stress
ของการคิด กระบวนการคิดและการพัฒนาการคิด กระบวน management, food and nutrition for health,
การใชเหตุผลและการสื่อสารเชิงตรรกศาสตร คณิตศาสตร exercise and recreation for health, first aid, basic
ในชีวติ ประจำวัน การเสริมสรางทักษะเชิงคณิตศาสตร การ concept of drugs, sex education, health care and
แสวงหาความรูและการวิเคราะหขอมูลเพื่อการตัดสินใจ practices in health promotion.
การประยุกตใชกระบวนการตัดสินใจกับการดำเนินชีวติ
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1001202 การออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ 2 (2-0-4)
Exercises for Health
คำอธิบายรายวิชาภาษาไทย : ประโยชน ขัน้ ตอน
ของการออกกำลังกาย สรีรวิทยาการออกกำลังกายพื้นฐาน
ชนิดและกิจกรรมของการออกกำลังกาย สารอาหารกับการ
ออกกำลังกาย การทดสอบสมรรถภาพดวยตนเอง ขอควร
ระวังในการออกกำลังกาย การบาดเจ็บจากการออกกำลังกาย
และการปฐมพยาบาล
คำอธิบายรายวิชาภาษาอังกฤษ : Benefits, steps
of exercises, basic exercise physiology. Types of
exercises and activities. Nutrition and physical
activities, self testing of physical fitness, cautions
in exercising, injuries from exercise and first aid
processes.

สแกน เพือ่ เขาระบบบริการของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค

SIS Portal Help Guide

http://regis.nsru.ac.th/sis
สแกน QR CODE เพือ่ เขาระบบบริการนักศึกษา

TIS Portal Help Guide

http://regis.nsru.ac.th/tis
สแกน QR CODE เพือ่ เขาระบบบริการสำหรับอาจารย

PIS Portal Help Guide

http://regis.nsru.ac.th/pis
สแกน QR CODE เพือ่ เขาระบบบริการสำหรับบุคลากร

คูมือนักศึกษา
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คณะผูจัดทำ
คมู อื นักศึกษา ปการศึกษา 2561
ผชู ว ยศาสตราจารย ดร.บัญญัติ ชํานาญกิจ
อาจารย ดร.ประจักร รอดอาวุธ
อาจารยปราณี เนรมิตร

ทีป่ รึกษา
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค
รองอธิการบดีฝา ยวิชาการ
ผูอำนวยการสำนักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน

ออาจารยปราณี เนรมิตร
อาจาร ดร.บัณฑิตา อินสมบัติ
อาจารยธนพัฒนวัฒนชัยธรรม
อาจารยเอกวิทย สิทธิวะ
อาจารยอนงคนาถ ยิม้ ชาง
ผศ.ดร.เยาวเรศ ภักดีจติ ร
ผศ.ดร.ชนิกา พรหมมาศ
ผศ.อรทัย อินตะไชยวงศ
อาจารยชยั วัฒน ยิม้ ชาง
อาจารยอนุวตั น แสงออน
ผศ.วชิรา รินทรศรี
อาจารยจติ าพัชญ ไชยสิทธิ์
อาจารยโชติกา ลิลา
อาจารยมาศสกุล ภักดีอาษา
อาจารยชนื่ จิต พงษพลู
นางสาวขนิษฐา พวงมณีนาค
นางสาวธิตยิ า หงษเวียงจันทร
นายรังสรรค คำแสน
นายธรรมนูญ จูทา
นางสาวกัญจนพร จันทรดำ

คณะผูจัดทำ
ผูอำนวยการสำนักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน
รองผูอำนวยการสำนักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน
รองผูอำนวยการสำนักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน
รองผูอำนวยการสำนักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมากร
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
รักษาการหัวหนาสำนักงานผูอำนวยการ
เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป

นายธรรมนูญ

รูปเลม / ออกแบบ
รักษาการหัวหนาสำนักงานผูอำนวยการ

จูทา

เจาของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค
โทร. 0-5621-9100 - 29 โทรสาร. 0-5688-2522, 0-5688-2523
Home Page
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค
http://www.nsru.ac.th
สำนักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน
http://apr.nsru.ac.th
ฝายทะเบียนและประมวลผล
http://regis.nsru.ac.th
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